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داخل العدد

« »Eternalsينطلق اليوم
بدور العرض األميركية ص 10

«عفو إسطنبول والعبدلي» ...عند العود

محليات

التقرير األول لـ «لجنة الضوابط» يشمل المدانين بـ«دخول المجلس» و«التستر» على خلية العبدلي
• الغانم :سلمنا لسمو األمير توصيات رؤساء السلطات الثالث ...واألمر لصاحب األمر

ً
ً
ً
• «تقارير أخرى ترفع إلى صاحب السمو الحقا ...واللهم تممها على خير» • «ال يعقل وال يمكن واقعيا وال منطقيا دراسة كل القضايا خالل فترة وجيزة»

٠٣
الجابر :كوادرنا الوطنية
قادرة على خلق الفرص
وإحداث التغيير

الثانية

ً
ٔ
االمير مستقبال لجنة ضوابط العفو أمس

●

محيي عامر وفهد تركي وعلي الصنيدح

في وقت تسلم سمو أمير البالد الشيخ نواف
األح ـمــد الـتـقــريــر األول للجنة المكلفة اق ـتــراح
ضوابط وشروط العفو عن بعض أبناء الكويت
ً
المحكومين بقضايا خالل فترات ماضية تمهيدا
الستصدار مرسوم العفو عنهم ،علمت "الجريدة"،

من مصادرها ،أن هذا التقرير يشمل المحكومين
بقضية "دخول المجلس" والمدانين بـ "التستر"
على خلية العبدلي.
وعقب رفع التقرير إلى صاحب السمو ،قال
رئيس مجلس األمــة مــرزوق الغانم "األمــر عند
ً
صاحب األمر" ،كاشفا عن تقارير أخرى سترفع
ً
إلى سموه الحقا.

وذكــر الغانم ،في تصريح له أمــس" :تشرفت
مــع ر ئـيـ َـســي السلطتين التنفيذية والقضائية
بـمـقــابـلــة س ـمــو األم ـي ــر لـتـقــديــم ال ـت ـقــريــر األول
والتوصيات الموجودة فيه ،بناء على تكليف
سموه لرؤساء السلطات وضع ضوابط وشروط
العفو" المرتقب.
وأضـ ــاف" :تـشــرفـنــا بـشــرح الـتــوصـيــات التي

قدمناها باإلجماع" ،كما أن هناك تقارير أخرى
ً
سيتم رفعها إلى سموه الحقا" ،إذ ال يعقل وال
ً
ً
يمكن واقـعـيــا وال منطقيا دراس ــة كــل القضايا
ً
خـ ــال ف ـت ــرة وج ـ ـيـ ــزة" ،مـ ــؤكـ ــدا أن ت ـل ــك ال ـف ـتــرة
الـقـصـيــرة شـهــدت االن ـت ـهــاء مــن دراسـ ــة قضايا
شائكة ومعقدة.
وبينما غرد الغانم في حسابه على "تويتر":

ً
الكويت
في
»
عاما
«60
الـ
تبقي
التجارة
غرفة
جهود
ً

• «القوى العاملة» منحتهم شرعية ًإصدار ًأذونات العمل مقابل  500دينار سنويا
• الهيئة اشترطت دفع العامل تأمينا صحيا بواسطة شركات محلية معتمدة
●

جورج عاطف وحصة المطيري

عقب والدة متعثرة دامت نحو شهر
مـنــذ صـ ــدور قـ ــرار ال ـف ـتــوى والـتـشــريــع
بوجود عيب قانوني في «قرار الستين»،
وقبلها حملة ماراثونية وجهود كبيرة
قادتها غرفة تجارة وصناعة الكويت
بقيادة رئيسها محمد الصقر في سبيل
الحفاظ على اقتصاد الكويت ،والنأي
بسمعتها عن كل ما يسيء إليها ،عادت
األمـ ـ ــور إلـ ــى نـصــابـهــا الـصـحـيــح بعد
مــوافـقــة مـجـلــس إدارة الـهـيـئــة الـعــامــة
للقوى العاملة برئاسة وزيــر التجارة
والصناعة د .عبدالله السلمان ،أمس،
ع ـل ــى س ـح ــب الـ ـ ـق ـ ــرار رق ـ ــم  520لـسـنــة
 ،2020القاضي بحظر إصدار إذن عمل
ً
لمن بلغ  60عــامــا ومــا فــوق مــن حملة

مكاسب لمؤشرات
البورصة والسيولة
 100مليون دينار

الكويت أرخص
دول العالم
لتعدين البتكوين

08

08

«الفدرالي» يخفض شراء السندات ويثبت الفائدة
فترة عصيبة تنتظر
«وول ستريت»
ما عالقة المركزي
األميركي؟

09

09

تفعيل تطبيق حجز
صاالت األفراح ...األحد
تابعة
«الشؤون» 13 :صالة ً
لمراكز التنمية ستتاح آليا

●

شـهــادات الثانوية العامة ومــا دونها
وما يعادلها.
ً
ووفقا لمصادر «الجريدة» فإن مجلس
إدارة «الـ ـق ــوى ال ـع ــام ـل ــة» قـ ــرر ال ـس ـمــاح
للعمالة ا لـمـشـمــو لــة بــا ل ـقــرار استكمال
ع ـم ـل ـهــا فـ ــي ال ـ ـبـ ــاد ب ـ ـصـ ــورة قــانــون ـيــة
ودون مخالفة القرارات المنظمة لسوق
العمل ،شريطة دفع رسوم سنوية تقدر
بـ  500دينار ،إضافة إلى رسوم للتأمين
الصحي.
وقالت المصادر إن التأمين الصحي
س ـي ـكــون ب ــواس ـط ــة ال ـش ــرك ــات الـمـحـلـيــة
المعتمدة فــي وح ــدة الـتــأمـيــن ،مضيفة
ً
أن «االجتماع تطرق أيضا إلــى مناقشة
الميزانية العامة للتأمين الصحي التي
تــم اعـتـمــادهــا ،وسـتـكــون عـبــر الـشــركــات
ً
المعتمدة أيضا».

اقتصاديات

"تفاء لوا بالخير تجدوه" ،قال في حسابه على
«إنستغرام»" :اللهم تممها على خير".
وكانت لجنة "العفو" عقدت اجتماعات يومية
هذا األسبوع ،لتنجز تقريرها األول ،خالل مهلة
األسـبــوعـيــن ال ـتــي أعـلـنـهــا الـغــانــم ف ــور تشكيل
اللجنة.
٠٥

محمد الصقر

●

بغداد -محمد البصري

ق ــال ــت م ـص ــادر س ـيــاس ـيــة مـتـطــابـقــة في
بـغــداد وأرب ـيــل ،إن أكـبــر األح ــزاب العراقية
تكثف اتصاالتها مــع الكيانات الـجــديــدة،
التي حققت مفاجأة في انتخابات الشهر
ال ـم ــاض ــي وحـ ـص ــدت م ــع الـمـسـتـقـلـيــن مــن
أنـصــارهــا مــا ال يـقــل عــن خمسة وعشرين
ً
مقعدا ،ويتوقع أن تكون مقررة في تحديد
رئيس الحكومة الجديدة ،مستندة إلى تيار
ً
شعبي واسع دخل حديثا كعامل جديد في

علمت "ال ـجــريــدة" ،مــن مـصــادرهــا،
أن وزارة ا ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون اال جـ ـتـ ـم ــا عـ ـي ــة
س ـت ـس ـتــأنــف ت ـش ـغ ـيــل نـ ـظ ــام الـحـجــز
اآلل ــي ل ـصــاالت األف ـ ــراح عـبــر تطبيق
غد األحد ،لتكون
"دار المناسبات" بعد ٍ
متاحة أمام المواطنين ،الستغاللها
في المناسبات االجتماعية المختلفة.
وقالت المصادر إن لجنة الصاالت
ف ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة عـ ـ ـق ـ ــدت ،أم ـ ـ ــس األول،
ً
ً
اجـتـمــاعــا م ـطــوال نــاقـشــت خــالــه كل
ما يخص الـصــاالت ،وكيفية عملها،
وطرق الدفع اآللي ،مشيرة إلى أن إدارة
تنمية المجتمع ،المسؤولة عن تلك
الـ ـص ــاالت ،ح ـــددت ن ـحــو 02 13

وقالت مصادر رفيعة في بغداد إن القوى
األساسية تخطب ود الفائزين الجدد ،بعد
أن أصبح من الواضح أن الحراك الشعبي
حـ ـص ــل عـ ـل ــى مـ ـق ــاع ــد أك ـ ـثـ ــر مـ ــن ال ـح ـل ـف ــاء
المعلنين إليران ،الذين تلقوا هزيمة كبيرة
بخسارة نصف تمثيلهم ،نتيجة صداماتهم
المتكررة مــع حكومة مصطفى الكاظمي،
الـتــي تـعـمــل مــن أج ــل تـعــزيــز ال ـعــاقــات مع
المحيط اإلقليمي والدولي ،وتخفيف نفوذ
ً
ً
إيران أمنيا وسياسيا.
وسبق للحراك الشعبي أن نجح 02

خريطة طريق ميقاتي لحل أزمة لبنان
مع الخليج تصطدم بتصعيد «حزب الله»
●

بيروت  -منير الربيع

وضـ ــع رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة الـلـبـنــانـيــة
نجيب ميقاتي ،ا لـعــا ئــد إ لــى لبنان من
قمة المناخ في غالسكو ،مهلة فاصلة
عن اتخاذه الموقف الفصل؛ فهو يريد
اس ـت ـمــرار الـحـكــومــة وإع ـ ــادة تفعيلها،
وي ــرب ــط ذلـ ــك ب ـخ ـط ــوات ث ـ ــاث :األولـ ــى

٠٣
وفد كوري يناقش اتفاقية
مستشفى الجهراء
الجديد األحد

رؤى عالمية

٠٧
الديموقراطية في جورجيا
ال تزال في خطر!

دوليات

١٢

إثيوبيا :سباق دبلوماسي
إلنقاذ أديس أبابا وتفادي
حرب أهلية

رياضة

أيام أمام رئيس الحكومة ...وبري يعمل على تسوية
استقالة وزي ــر اإلع ــام ج ــورج قــرداحــي
كمدخل للحوار والبحث عن مخرج من
األزم ـ ــة م ــع ال ـس ـعــوديــة ودول الـخـلـيــج،
والـثــانـيــة إع ــادة تفعيل عمل الحكومة
وع ــدم الـسـمــاح ألح ــد بتعطيل مجلس
الــوزراء ،وهي رسالة مزدوجة تتضمن
إشارة إلى «حزب الله» بضرورة التراجع
ع ــن مــوق ـفــه ال ــراف ــض النـعـقــاد 02

محليات

جورج عاطف

الفائزون الجدد في برلمان العراق
ّ
يغيرون قواعد اللعبة
ً
صناعة ق ــرارات الـبــاد الـتــي تعيش تــوتــرا
ً
ً
سياسيا حادا.
وفــي حــديــث ،لــ«الـجــريــدة» ،أكــد سياسي
كردي بارز في أربيل أن فوز هذه الكيانات
الـمــرتـبـطــة بــاحـتـجــاجــات «حـ ــراك تـشــريــن»
ً
الشعبي ،يؤكد تحوال ال يمكن االستهانة به
ً
في اتجاهات الرأي العام العراقي ،خصوصا
مع تواصل صوت االحتجاجات منذ عامين،
وسقوط مئات الضحايا وآالف الجرحى،
ال ــذي ــن دخ ـل ــوا مــواج ـهــات مـعـلـنــة م ــع قــوى
تقليدية وفصائل موالية إليران.

العلي :أمن الكويت خط
أحمر ...والتطورات
اإلقليمية تتطلب الحذر

١٤
«الرياضات البحرية»
جاهز لبطولة العالم
للدراجات المائية
ميقاتي خالل كلمته في السراي أمس (رويترز)

ةديرجلا

•
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الثانية

ممثل األمير يعود إلى البالد
ع ـ ـ ــاد مـ ـمـ ـث ــل سـ ـم ــو أم ـي ــر
البالد الشيخ نواف األحمد،
رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس م ـ ـج ـ ـلـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
سمو الشيخ صباح الخالد
والـ ـ ــوفـ ـ ــد الـ ـ ـم ـ ــراف ـ ــق ل ـ ــه إل ــى
البالد ليل أمس األول ،بعد
أن ترأس وفد دولة الكويت
ال ـم ـشــارك ف ــي مــؤت ـمــر األم ــم
المتحدة للتغير المناخي.
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدم ـ ـ ــة
مستقبلي سموه على أرض
المطار ،نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الدفاع الشيخ
حمد الجابر ،ونائب رئيس
مجلس الوزراء وزير العدل
وزير الدولة لشؤون تعزيز
ال ـن ــزاه ــة ع ـبــدال ـلــه ال ــروم ــي،
ووزيـ ـ ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ال ـش ـيــخ
ثامر العلي ،ورئيس ديوان

عباس يشيد بأصالة الكويت
في نصرة القضية الفلسطينية

ممثل األمير لدى عودته وفي استقباله الجابر
سمو رئيس مجلس الوزراء
عـبــدالـعــزيــز الــدخ ـيــل ،وعــدد
م ــن كـ ـب ــار ال ـم ـس ــؤول ـي ــن فــي
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الدولة وديوان سمو رئيس
مجلس الوزراء.

ث ـمــن ال ــرئ ـي ــس الـفـلـسـطـيـنــي
محمود عباس مواقف الكويت
وشـ ـعـ ـبـ ـه ــا األصـ ـ ـي ـ ــل ودع ـم ـه ــا
ال ـك ــام ــل ف ــي م ـن ــاص ــرة الـشـعــب
الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأعـلـنــت سـفــارة الـكــويــت في
رومـ ـ ــا ،ف ــي ب ـي ــان ص ـح ــاف ــي ،أن
موقف عباس جــاء خــال لقائه
أمس األول مع السفير الكويتي
لدى روما الشيخ عزام الصباح،
وال ـس ـف ــراء ال ـع ــرب الـمـعـتـمــديــن
بمناسبة زيارته الرسمية التي
يقوم بها إليطاليا.
وذك ـ ـ ــر الـ ـبـ ـي ــان أن ال ــرئ ـي ــس
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ع ـ ـبـ ــر ل ـل ـس ـف ـيــر
الـصـبــاح عــن االع ـت ــزاز بموقف

الكويت المعروف والثابت في
ن ـصــرة ا لـقـضـيــة الفلسطينية،
والذي ينبع من أصالة الكويت
وشعبها العربي.
مـ ــن ن ــاح ـي ـت ــه ،أكـ ـ ــد ال ـس ـف ـيــر
دع ــم الــدب ـلــومــاس ـيــة الـكــويـتـيــة
ومـســانــدت ـهــا ف ــي ك ــل الـمـحــافــل
ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة لـ ـجـ ـه ــود ال ـح ـك ــوم ــة
الفلسطينية مــن أ ج ــل تحقيق
الـ ـس ــام ال ـ ـعـ ــادل وال ـ ــدائ ـ ــم عـبــر
إنـهــاء االح ـتــال وإقــامــة الــدولــة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة وف ـ ـ ــق م ـ ـقـ ــررات
الشرعية الدولية.
محمود عباس

العلي :أمننا خط أحمر والتطورات تتطلب الحذر المضف بحث التعاون التعليمي مع  4سفراء
زار «أمن الدولة» وطالب بضرورة االلتزام باليقظة الدائمة والجاهزية
• محمد الشرهان

ّ
وج ــه وزي ــر الــداخـلـيــة الـشـيــخ ثامر
ال ـع ـل ــي ،ب ـ ـضـ ــرورة االل ـ ـتـ ــزام بــالـيـقـظــة
ال ــدائـ ـم ــة وال ـج ــاه ــزي ــة ل ـل ـت ـصــدي لـكــل
مــا مــن شــأنــه تعكير األم ــن ،مــؤكــدا أن
أمــن الـكــويــت خــط أحـمــر ،ومـشـيــرا إلى
أه ـم ـيــة م ــواك ـب ــة اإلنـ ـ ـج ـ ــازات الـعـلـمـيــة
والتقنيات الحديثة في تدريب الكوادر
ال ـب ـش ــري ــة واالسـ ـتـ ـن ــاد إل ـ ــى الـتـحـلـيــل
ورصــد المتغيرات األمنية باستمرار
في ظل التطورات األمنية على الساحة
اإلق ـل ـي ـم ـي ــة الـ ـتـ ــي ت ـ ـفـ ــرض ال ـم ـتــاب ـعــة
والمراقبة المستمرة ،وتتطلب الحيطة
والحذر.
جاء ذلك خالل زيارة الوزير لجهاز
أمــن الــدولــة ،صباح أمــس ،يرافقه عدد
من الوكالء المختصين ،حيث كان في
استقباله الوكيل المساعد لجهاز أمن
ال ــدول ــة ،ال ـل ــواء الـشـيــخ ســالــم ال ـنــواف،
وقيادات الجهاز.
وأعـ ــرب الـعـلــي ع ــن ت ـقــديــره للجهد
الكبير ا ل ــذي يبذله منتسبو الجهاز،

ً
النواف مستقبال العلي خالل زيارته جهاز أمن الدولة أمس
مؤكدا أنهم الجنود المجهولون الذين
ي ــؤدون واجـبـهــم فــي صمت وينفذون
مـهــام سامية ونبيلة مــن أجــل حماية
وطنهم الـكــويــت ،األم ــر ال ــذي يلقى كل
التقدير واالحترام من الجميع.
وأش ــاد الــوزيــر بالكوكبة الـجــديــدة
مـ ــن ال ـم ــدن ـي ـي ــن أص ـ ـحـ ــاب الـ ـشـ ـه ــادات
التخصصية حديثي التخرج الذين تم
انضمامهم الى الجهاز ،كل في مجال

عمله ،مؤكدا أنهم يمثلون إضافة كبيرة
للعمل األ م ـنــي ،متمنيا لـهــم التوفيق
في عملهم.
واط ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــع ع ـ ـل ـ ــى جـ ـ ـ ـه ـ ـ ــود ال ـ ـج ـ ـهـ ــاز
واالستعدادات واإلجراءات االحترازية
المقررة في ضوء االستراتيجية األمنية
الشاملة لمواجهة أي طارئ ،ونقل إلى
منتسبيه تحيات ا لـقـيــادة السياسية
العليا للبالد.

المقصيد أكد اهتمام اإلدارات المدرسية بالتقنيات التربوية
استقبل وزي ــر الـتــربـيــة د .علي
المضف ،صباح أمس ،بمكتبه في
ال ــدي ــوان ال ـعــام ل ـل ــوزارة ،بحضور
وك ـيــل الـ ـ ــوزارة د .عـلــي الـيـعـقــوب،
ً
ع ــددا مــن س ـفــراء ال ــدول الصديقة
الـمـعـتـمــديــن ل ــدى ال ـكــويــت ،وذل ــك
ل ـب ـحــث أب ـ ــرز ال ـق ـضــايــا ال ـتــربــويــة
والتعليمية.
ّ
وتطرق لقاء المضف مع سفير
المملكة المتحدة في البالد بليندا
لـ ــويـ ــس ،وسـ ـفـ ـي ــر ق ـيــرغ ـيــزس ـتــان
عـ ـظـ ـم ــات قـ ـ ــاراغـ ـ ــولـ ـ ــوف ،وس ـف ـيــر
سيراليون حاجا ايشاتاتوماس،
وس ـف ـيــر األردن ص ـقــر أب ــوش ـت ــال،
إلــى الـعــاقــات الثقافية والــروابــط
الـ ــوث ـ ـي ـ ـقـ ــة ب ـ ـيـ ــن ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــن وعـ ـ ــدة
ّ
م ـ ــوض ـ ــوع ـ ــات م ـت ـع ــل ـق ــة ب ــالـ ـش ــأن
التعليمي والتربوي ،وسبل تعزيز
ال ـت ـع ــاون ال ـم ـش ـتــرك ب ـيــن الـكــويــت
والدول الشقيقة والصديقة.
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،أص ـ ــدر وكـيــل
وزارة التربية المساعد للتنمية
ال ـ ـتـ ــربـ ــويـ ــة واألن ـ ـ ـش ـ ـ ـطـ ـ ــة ،ف ـي ـصــل

«الطيران المدني» :ننتظر التحقيق
بإقالع طائرة وهبوط أخرى في وقت واحد
• سيد القصاص
كشفت مصادر اإلدارة العامة للطيران
المدني أنه حتى اآلن لم يتضح وجود
تـقـصـيــر م ــن عــدمــه ف ــي واق ـع ــة الـفـيــديــو
ال ـم ـت ــداول ح ــول إقـ ــاع ط ــائ ــرة وه ـبــوط
أخـ ـ ـ ــرى عـ ـل ــى مـ ـ ـ ــدرج واحـ ـ ـ ــد ف ـ ــي م ـط ــار
الكويت الدولي ،مشددة على أن اإلدارة
تنتظر نتائج وتوصيات لجنة التحقيق
في تلك الواقعة لتتخذ قرارها.

وق ــال ــت الـ ـمـ ـص ــادر ،لـ ــ"الـ ـج ــري ــدة" ،إن
اإلدارة قــامــت عـلــى ال ـفــور ،عـنــد حــدوث
ال ـ ــواقـ ـ ـع ـ ــة ،ب ـت ـط ـب ـي ــق إجـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات األم ـ ــن
والـ ـس ــام ــة ح ـس ــب ال ـم ـع ــاي ـي ــر ال ــدول ـي ــة
المتبعة في مثل هذه الحاالت ،وقامت
كــذلــك بـتـشـكـيــل لـجـنــة تـحـقـيــق لـمـعــرفــة
األسباب ومحاسبة من يثبت تقصيره،
وتطبيق اإلجراء ات القانونية في ذلك.
و كــا نــت مــوا قــع ا لـتــوا صــل االجتماعي
ت ــداول ــت ف ـيــديــو لــواق ـعــة ط ـي ــران إح ــدى

الـ ـط ــائ ــرات وهـ ـب ــوط أخ ـ ــرى ع ـل ــى نـفــس
المدرج في وقت قريب بين إقالع األولى
وهبوط الثانية.

«االتصاالت» :ضرورة إلمام القيادات
برؤية التحول الرقمي
أكدت وزيرة األشغال وزيرة الدولة لشؤون
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،د .رنا
ا لـفــارس ،ضــرورة إلمام القيادات الحكومية
ب ـم ـخ ـت ـلــف ج ــوان ــب ت ـح ـق ـيــق رؤيـ ـ ــة ال ـت ـحــول
الرقمي عبر الوعي والفهم وتطبيق مفاهيم
هذا التحول.
و قــا لــت ا ل ـفــارس ،فــي كلمتها خــال ور شــة
ع ـمــل "ال ـت ـح ــول ال ــرق ـم ــي ل ـل ـق ـيــادي ـيــن" ،ال ـتــي
ن ـظ ـم ـه ــا الـ ـجـ ـه ــاز ال ـ ـمـ ــركـ ــزي ل ـت ـك ـنــولــوج ـيــا
ا ل ـم ـع ـل ــو م ــات إن إ طـ ـ ــاق ت ـط ـب ـيــق ا ل ـخ ــدم ــات
ّ
يجسد خطوة
الحكومية اإللكترونية (سهل)

استعراض لـ«القمر االصطناعي الكويتي» بـ «إكسبو دبي»
أكـ ـ ـ ــدت م ــؤسـ ـس ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت ل ـل ـت ـق ــدم
الـ ـ ـعـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــي أه ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــة م ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــروع ال ـ ـق ـ ـمـ ــر
االصطناعي الكويتي األول الذي تنجزه
بالتعاون مع عدد من الجهات الرسمية
في الكويت ،بهدف إبراز االهتمام الذي
ت ــول ـي ــه الـ ـب ــاد ل ـل ـع ـلــم وال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا
وم ــواك ـب ـت ـه ــا ل ـل ـم ـس ـت ـجــدات ف ــي م ـجــال
الفضاء بما يتماشى مع "رؤ يــة كويت
جديدة ."2035
وأع ـل ـن ــت ال ـم ــؤس ـس ــة ،ف ــي ب ـي ــان لـهــا
أمـ ـ ــس ،أنـ ـه ــا ح ــرص ــت ع ـل ــى ال ـت ـعــريــف
بذلك المشروع الرائد وأهميته للبالد
والدور الذي تقوم به من خالل رعايتها
لــه ود عـمـهــا لجميع مــرا حـلــه ،وذ لــك من
خالل فعاليات معرض ومؤتمر المالحة

الفضائية واجتماع المجموعة العربية
لـلـتـعــاون الـفـضــائــي ال ـتــي اسـتـضــافـهــا
مـ ـع ــرض إ ك ـس ـب ــو د بـ ـ ــي ،ب ـي ــن  17و23
أكتوبر الماضي.
واس ـ ـت ـ ـعـ ــرضـ ــت م ـ ــدي ـ ــرة ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع،
عضوة هيئة التدريس في قسم الفيزياء
بجامعة الكويت ،د .هالة الجسار ،خالل
المعرض أهمية ذلك المشروع الوطني
ال ــذي يـشــارك فـيــه ،إضــافــة إلــى جامعة
ا لـكــو يــت كــل مــن وزارة ا لــد فــاع ومعهد
ال ـك ــوي ــت ل ــأب ـح ــاث ال ـع ـل ـم ـيــة وال ـه ـي ـئــة
العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات.
وأوض ـح ــت أن دع ــم الـمــؤسـســة لـهــذا
الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروع الـ ــوط ـ ـنـ ــي يـ ــأتـ ــي ت ـح ـق ـي ـقــا
لرؤيتها المتمثلة في نشر ثقافة علمية

وتـكـنــولــوجـيــة وابـتـكــاريــة مــزدهــرة من
أجل كويت مستدامة ،وكذلك لرسالتها
الهادفة إلى تشجيع التقدم في العلوم
وال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا واالب ـت ـك ــار وتـحـفـيــزه
لـنـفــع الـمـجـتـمــع واألب ـح ــاث والـشــركــات
في الكويت.
وأفادت المؤسسة بأن الجسار التي
ت ـ ــرأس ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـب ـح ـث ـيــة لـلـفـضــاء
وع ـ ـلـ ــم ال ـ ـم ـ ـنـ ــاخ ف ـ ــي ج ــامـ ـع ــة ال ـك ــوي ــت
ألـ ـق ــت مـ ـح ــاض ــرة ف ــي ت ـل ــك ال ـف ـعــال ـيــات
ّ
تطر قت فيها إ لــى فـكــرة مـشــروع القمر
االصطناعي الكويتي األول والمراحل
ّ
سيمر بها والجهات المشاركة فيه
التي
واألهداف المنشودة منه.

تفعيل تطبيق حجز صاالت األفراح...

الفائزون الجدد في برلمان العراق...

صالة تابعة لمراكز التنمية االجتماعية ،لرفعها عبر تطبيق
الحجز اآلل ــي ،السيما فــي ظــل عــدم جاهزية  35صــالــة أفــراح
تديرها الوزارة.
ً
وكشفت أنــه اعتبارا من بــدء الحجز الفعلي للصاالت إلى
نـهــايــة ديـسـمـبــر الـمـقـبــل ،سـتـكــون جـمـيــع األيـ ــام مـتــاحــة أمــام
ُ
الجمهور الستغاللها ،أما مع بداية العام الجديد فستخصص
أيام محددة خالل األسبوع.
وبشأن آلية دفع رســوم ال ــ 100دينار المقرر نظير الحجز،
ً
ذكرت أن هذه الخدمة تم تفعيلها مجددا من قبل إدارة الحاسب
ً
اآل لــي بالتنسيق مــع البنوك المحلية ،خصوصا أنها كانت
ً
متوقفة منذ نحو  20شهرا في أعقاب ظهور وبــاء "كورونا"،
ووقف المناسبات وعمل الصاالت ،مبينة أن من المناسبات
المتاح إقامتها مجالس الـعــزاء وحـفــات األع ــراس والتخرج
والعودة من العالج وغيرها.
ولفتت إلى أن آلية الحجز ،عقب مباشرة العمل به ،تتمثل في
الدخول إلى التطبيق اآللي ،واختيار الصالة ُ
المراد استغاللها،
ثم الدفع اإللكتروني ،حيث ستصل رسالة إلى صاحب الحجز
عبر بريده اإللكتروني بمراجعة اإلدارة المختصة خالل 48
ساعة ،لكتابة عقد تسلم الصالة ودفع رسم التأمين.
وأوضحت المصادر أنه يجب على صاحب الحجز إحضار
تعهد خطي من وزارة الداخلية بعدم إطالق أعيرة نارية خالل
ً
المناسبة ،فضال عن ضــرورة إحضار رقــم "اآليـبــان" الخاص
به السترجاع مبلغ التأمين على حسابه البنكي عقب انتهاء
المناسبة.

في رفض سبعة مرشحين مقربين من إيــران ،بعد شغور منصب
رئيس الــوزراء مطلع  ،٢٠٢٠إثر استقالة عــادل عبدالمهدي وسط
أحــداث القمع التي ووجهت بها االحتجاجات الشعبية على أداء
النظام السياسي.
وتتوقع مصادر سياسية رفيعة أن يلعب أنصار االحتجاجات
ً
ً
ً
دورا مشابها في تحديد رئيس الحكومة الجديد ،خصوصا وسط
ً
نزاع ال يبدو سهال بين كتلة مقتدى الصدر ،التي باتت الفائز األول
في االنتخابات ،وقوى شيعية أخرى بينها رئيس الوزراء األسبق
نوري المالكي ،وفصائل مسلحة موالية إليران.
ونجح المالكي ،الــذي واجـهــت سياساته المتشددة معارضة
واسعة ،في زيادة مقاعده ،مقارنة بخسارته الواضحة في اقتراع
 ،٢٠١٨لكن هــذا التقدم لــم يؤهله للطموح بالعودة إلــى السلطة،
واكتفى بالدعوة إلى وزارة توافقية ،في تناغم مع تلميحات طهران
ً
بأن على تيار الصدر أال يذهب بعيدا في تفسير فوزه الكبير ،خالل
مفاوضات تشكيل الحكومة.
وت ـقــول م ـصــادر رفـيـعــة فــي ب ـغــداد وأرب ـي ــل إن ج ـنــاح المالكي
والـفـصــائــل الـمـسـلـحــة ال ـخــاســرة تلقيا نـصــائــح مـهـمــة بتخفيف
طموحاتهما حول نوع المشاركة في القرار السياسي ،بما في ذلك
اعتراضاتهما ومظاهراتهما المستمرة في االعتراض على نتائج
االنتخابات واتهام حكومة الكاظمي بتزويرها.
وتذكر مصادر شيعية أن طهران بدأت تصغي بشكل أكثر جدية
لحديث الوسط السياسي عن تغير عميق في الرأي العام البد من
أن تتكيف معه القوى التقليدية المؤثرة في العراق ،ألن الدخول في
مواجهة أخرى مع االحتجاج الشعبي ،الذي يحظى بدعم كبير من

ال ـم ـق ـص ـيــد ،ن ـش ــرة ع ــام ــة لجميع
مـ ـ ــدارس الـتـعـلـيــم الـ ـع ــام وريـ ــاض
األطفال والمعاهد الدينية ومدارس
ال ـ ـتـ ــرب ـ ـيـ ــة ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ــالـ ـم ــراح ــل
التعليمية الثالث بشأن التقنيات
ال ـ ـتـ ــربـ ــويـ ــة وتـ ـحـ ـقـ ـي ــق األه ـ ـ ـ ــداف
التعليمية والتربوية المنشودة.
ونصت النشرة على االهتمام
بــال ـت ـق ـن ـيــات ال ـت ــرب ــوي ــة م ــن قـبــل
اإلدارات ا ل ـم ــدر س ـي ــة ف ــي جـمـيــع
ال ـ ـمـ ــراحـ ــل ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة ،وم ـن ـه ــا
تــو فـيــر مــو قــع مخصص لمصمم
التقنيات التربوية للقيام بمهامه
األساسية "مكتب وغرفة عروض
ضوئية" ،وا لـحــرص على تفعيل
دور غ ــر ف ــة ا لـ ـع ــروض ا ل ـضــو ئ ـيــة
وض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة مـ ـ ـت ـ ــابـ ـ ـع ـ ــة تـ ـفـ ـعـ ـي ــل
ال ـم ـخ ـت ـبــر ال ـل ـغ ــوي وال ـم ـش ــارك ــة
بـ ـ ــا لـ ـ ــدورات ا لـ ـت ــدر يـ ـبـ ـي ــة وورش
الـ ـعـ ـم ــل ال ـ ـتـ ــي ت ـق ـي ـم ـه ــا م ــراقـ ـب ــة
الـ ـتـ ـقـ ـنـ ـي ــات الـ ـ ـت ـ ــرب ـ ــوي ـ ــة ،بـ ـه ــدف
تنمية وتطوير القدرات المهنية
لـمـصـمـمــي الـتـقـنـيــات ال ـتــربــويــة،

بهدف االرتقاء بالمستوى الفني
والمهني لهم.
كما تضمنت النشرة موضوع
ُ
العهد والوسائل التعليمية ،مثل
تسلم أ جـهــزة التقنيات التربوية
الـ ـمـ ـتـ ـن ــوع ــة فـ ـ ــي بـ ـ ــدايـ ـ ــة ال ـف ـص ــل
الــدراســي األول والثاني من غرفة
العروض وتوزيعها على األقسام
الـعـلـمـيــة ح ـســب حــاجــة ك ــل قـســم،
وال ـ ـحـ ــرص ع ـل ــى م ـتــاب ـعــة أج ـه ــزة
الـتـقـنـيــات مــن حـيــث اسـتـخــدامـهــا
وسالمتها ونظافتها وصيانتها
بصفة دورية.
وح ـ ــددت ال ـن ـشــرة أوجـ ــه صــرف
ميزانية قسم التقنيات التربوية،
وهـ ـ ــي الـ ـ ـم ـ ــواد ال ـ ـخـ ــام واألدوات
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاصـ ـ ــة بـ ـ ــإن ـ ـ ـتـ ـ ــاج ال ـ ــوس ـ ــائ ـ ــل
التعليمية ،ويستبعد كل من حبر
الطابعة ،على أن يتم توفيره من
الــدعــم الـفـنــي ،وقـطــع الـغـيــار التي
ي ـم ـكــن ت ــوف ـي ــره ــا م ــن خـ ــال قـســم
ال ـت ـق ـن ـيــات ال ـت ــرب ــوي ــة بــالـمـنـطـقــة
التعليمية.

هالة الجسار

نحو وضع أسس للتحول الرقمي.
و فــي السياق ذا تــه ،أو ضــح بيان صحافي
صادر عن وزارة شؤون االتصاالت أن ورشة
ال ـع ـمــل رك ــزت ع ـلــى أه ـم ـيــة ال ـت ـحــول الــرقـمــي
الـ ـ ــذي ي ـع ــد أح ـ ــد أه ـ ــم األولـ ـ ــويـ ـ ــات ل ـت ـســريــع
عجلة ا لـتـطــور ا لـنــو عــي فــي تقديم الخدمات
الحكومية وأ هـمـيــة تـعــز يــز ق ــدرات ا لـقـيــادات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة ومـ ـتـ ـخ ــذي الـ ـ ـق ـ ــرار ،وت ـم ـكـي ـنـهــم
ّ
مــن تـعــلــم أدوات تمكنهم مــن مـعــر فــة أ حــدث
المنهجيات لتطبيق التحول الرقمي.

«البيئة» تشارك بفعالية
تنموية في «إكسبو »٢٠٢٠
أ كــد عضو ا لــو فــد الثاني للجمعية الكويتية لحماية البيئة
المشارك في جناح الكويت بمعرض إكسبو  2020في دبي ،نواف
المويل ،حــرص الجمعية على المشاركة فــي فعاليات أسبوع
"التنمية الحضرية والريفية" لإلعالن والتعريف باليوم الدولي
لمنع استخدام البيئة في الحروب والنزاعات العسكرية والذي
يوافق  6نوفمبر.
وكشف المويل ،في تصريح صحافي ،عن الخطة البرامجية
للوفد والتي تتضمن عرض فيلم "لماذا  6نوفمبر" ومحاضرة
وع ــرض مــرئــي وورشـ ــة عـمــل "إط ــال ــة بيئية عـلــى آث ــار األرض
المحروقة".
وقال إن الخطة تناولت عرض جهود دولة الكويت لإلعالن عن
اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والنزاعات العسكرية
وجهود الجمعية لحملة التعريف بفعاليات هذا اليوم ،فضال عن
مناقشة عامة مع الجمهور العام المشارك في تلك األنشطة.

ً
نخبة البالد ،سيكون مكلفا للجميع ،السيما بعد نجاح المحتجين
في تحقيق نتيجة مباغتة في االقتراع ،وخوضهم تجربة قد تعزز
حصولهم على كتلة كبيرة في أي انتخابات مبكرة من المحتمل
أن تـجــري خــال العامين المقبلين ،نتيجة عــدم اليقين بنتائج
االقتراع األخير.
ويقول الفائزون الـجــدد ،وهــم نخبة جيدة التعليم من النساء
والرجال ،إنهم سيبقون في المعارضة ،ليتفرغوا لمالحقة قضايا
االغتياالت وحقوق اإلنسان والفساد المالي ،لكن رأيهم في تحديد
ً
المرشح لرئاسة الحكومة سيكون مهما خالل التصويت النيابي.
ويــذكــر هــؤالء أنهم يعارضون تشكيل حكومة توافقية ،ألنها
عطلت القضاء وسمحت بالفساد .لكن ذهاب الصدر بوصفه الفائز
األول ،نحو تحالف أغلبية في البرلمان ،سيعني إقصاء أطــراف
التزال جيدة التسليح ،ولن تتقبل بسهولة خسارة من هذا النوع.

خريطة طريق ميقاتي لحل أزمة...
اجتماع قبل حسم أزمة التحقيق بتفجير المرفأ ،وإشــارة أخرى
إلى دول الخليج بأن الحكومة اللبنانية ترفض أن تكون أسيرة
لدى الحزب.
أما الخطوة الثالثة فتتعلق بالعودة السريعة إلى البحث بشأن
إقرار اإلصالحات والخطة االقتصادية.
ومن الواضح أن ميقاتي رمى الكرة في ملعب «حزب الله» بضرورة
التهدئة مع دول الخليج ،لذلك عقد لقاء ات مع رئيس الجمهورية
ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ،في محاولة منه لطلب
ً
مساعدتهما على دفع قرداحي لالستقالة ،وهو ما يعتبره مدخال
إلطــاق المساعي الخارجية ،ســواء كانت أميركية أو فرنسية أو

سلة أخبار
«الصفا» كرمت اإلعالميين
الداعمين لمسيرتها

أقامت جمعية الصفا الخيرية
اإلنسانية ،األربعاء املاضي،
حفال لتكريم اإلعالميني
الداعمني ملسيرة عملها
الخيري داخل الكويت
وخارجها ،بحضور لفيف
من اإلعالميني والناشطني
والقنوات والصحف املحلية
واإللكترونية.
وفي هذا الجانب ،قال رئيس
مجلس إدارة الجمعية محمد
الشايع :إن "الصفا الخيرية"
تثمن هذا الدور الكبير الذي
قام به اإلعالميون والناشطون
والقنوات والصحف املحلية
واإللكترونية؛ حيث ساهموا
جميعًا في إبراز دور "الصفا
الخيرية" وريادتها في العمل
الخيري واإلنساني على
الصعيدين املحلي والعاملي،
فكانت الكويت ،وستظل بإذن
الله ،أيقونة للعمل اإلنساني
وصاحبة السبق والريادة
في مجاالت العمل الخيري
والتطوعي".

«األرصاد» :طقس حار
ً
نهارًا ومعتدل ليال
ذكرت إدارة األرصاد الجوية
أن طقس البالد في عطلة
نهاية األسبوع يكون مائال
للحرارة إلى معتدل خالل
ساعات النهار ،لطيفا في
أول الليل ،مائال للبرودة في
آخره.
وقال مراقب التنبؤات
الجوية في اإلدارة عبدالعزيز
القراوي ،لـ"كونا" ،إن طقس
اليوم سيكون مائال للحرارة
نهارا وللبرودة ليال ،والرياح
متقلبة االتجاه إلى شمالية
غربية خفيفة إلى معتدلة،
ودرجة الحرارة العظمى
املتوقعة بني  30و 33درجة
مئوية ،والصغرى بني 16
و 18درجة .وأشار القراوي
إلى أن الطقس غدا مائال
للحرارة نهارا وللبرودة
ليال ،والرياح متقلبة االتجاه
إلى شمالية غربية خفيفة
إلى معتدلة ،ودرجة الحرارة
العظمى املتوقعة بني  29و32
درجة ،والصغرى بني  15و.17

فزعة خيرية الستكمال
المركز اإلسالمي بكمبوديا
تطرح جمعية إحياء التراث
اإلسالمي اليوم حملة
ٍ
جديدة وفزعة خيرية ضمن
مشروع "صدقة السر"،
يتم من خاللها استكمال
املركز اإلسالمي للبنات في
كمبوديا ،ويشمل املراحل
الدراسية الثالث :االبتدائية
واملتوسطة والثانوية،
بنظام السكن الداخلي،
وتتعلم فيه الطالبات العلوم
العصرية حسب املنهج
الحكومي بشهادة معتمدة
من وزارة التعليم الكمبودية،
باإلضافة إلى القرآن الكريم
واللغة العربية والعلوم
الشرعية.
وأوضحت الجمعية أن املركز
حاليًا تدرس فيه  447طالبة،
األغلبية منهن يتيمات،
وبعد اكتماله سيتسع لعدد
 1000طالبة.

قطرية أو عربية ،مع السعودية لبدء الحديث عن استعادة العالقات
وتهدئة األجواء.
عون يوافق على إقالة قرداحي ،لكنه ال يريد أن يخوض المواجهة
ّ
بـشـكــل م ـبــاشــر ،أم ــا ب ــري فـهــو يـفـضــل الـبـحــث ع ــن ح ــل وتـســويــة،
وسيسعى مــع «حــزب الـلــه» لــذلــك ،لكن الـحــزب ال يــزال على موقفه
ً
الرافض الستقالة قرداحي ،خصوصا بعد موقفه التصعيدي الكبير
ضد دول السعودية على لسان نائب األمين العام للحزب نعيم قاسم،
ً
الذي قال أمس األول إن المملكة بدأت عدوانا على لبنان وعليها أن
تعتذر ،وهو موقف من شأنه أن يعرقل كل المساعي.
وعندما وضع ميقاتي استقالة قرداحي كبند أول للدخول في
ّ
البحث عن حل ،كان قرداحي ومقربون منه ومن «حزب الله» يعملون
على تسريب أجواء بأنه لن يستقيل .هذا الوضع سيضع ميقاتي في
مواجهة قرار حرج ،وسط معلومات تفيد بأن هناك مهلة خليجية
ممنوحة لرئيس الحكومة للبدء بخطوات جدية حول معالجة األزمة،
وهذه المهلة ال تتجاوز اليومين ،بعد تحركاته في بيروت ،وبحال
ّ
لم ينجح بالوصول إلى حل أو تسوية ،فقد تصدر إجراءات جديدة
من شأنها تصعيد الموقف أكثر.
ّ
ويحاول ميقاتي توفير مظلة سياسية حمائية لنفسه ولحكومته،
ً
وذلك يعزز التواصل مع بري ورؤساء الحكومة السابقين ،خصوصا
سعد الحريري وفؤاد السنيورة ،ومع وليد جنبالط .ولكن كل هذه
المظلة لن تبقى قــادرة على حماية الحكومة في حــال بقي األفق
ً
مسدودا لدى «حزب الله» ورفض تقديم تنازل أو الدخول في تسوية،
حينها سيجد ميقاتي نفسه أمام خيار االستقالة الحتمية ،إال إذا
قــرر البقاء رغــم استمرار القطيعة الخليجية ،مــع مــا ستتركه من
ً
تداعيات سلبية جدا على الواقع السياسي واالقتصادي واالجتماعي
والمالي.
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محليات
الجابر :كوادرنا الوطنية قادرة على خلق الفرص والتغيير

َّ
• تفقد الشؤون الزراعية وميادين الرماية والفروسية وقيادة الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل
• «استكمال اإلجراءات لصون المال العام من أي تجاوزات وتفادي مالحظات الجهات الرقابية»
محمد الشرهان

عـ ـب ــر نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس مـجـلــس
الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد
الجابر عن بالغ فخره واعتزازه
بــال ـج ـهــود وال ـت ـض ـح ـيــات الـتــي
يـقــدمـهــا أب ـن ــاء وب ـن ــات الـكــويــت
ال ـع ــام ـل ــون ف ــي ق ـط ــاع ــات وزارة
الـ ــدفـ ــاع ال ـع ـس ـكــريــة وال ـم ــدن ـي ــة،
والذين أثبتوا للجميع كفاءتهم
وق ــدرت ـه ــم ع ـلــى ال ـع ـمــل وال ـب ــذل
والـ ـعـ ـط ــاء وخ ــدم ــة وط ـن ـه ــم مــن
مختلف المواقع ،وفي ظل أصعب
الظروف والمواقف.
جــاء ذلــك خــال جولة تفقدية
دوري ـ ــة ل ـلــوزيــر ال ـجــابــر شملت
عددا من المواقع التابعة لوزارة
ال ـ ــدف ـ ــاع ،بـ ـه ــدف الـ ــوقـ ــوف عـلــى
آخ ــر ال ـت ـط ــورات والـمـسـتـجــدات
ال ـم ـت ـع ـل ـقــة ب ــآل ـي ــة س ـي ــر ال ـع ـمــل،
والـبــرامــج والمشاريع التي يتم
تـنـفـيــذهــا بـمـخـتـلــف الـقـطــاعــات
ال ـع ــام ـل ــة ب ـ ــال ـ ــوزارة ،ب ــاإلض ــاف ــة
إل ــى ال ـت ـعــرف ع ـلــى ح ـجــم م ــا تم
إنجازه من مهام وواجبات ضمن

رئيس األركان بحث التعاون
مع مدير «القيادة التنسيقية» بالداخلية
اجتمع رئيس األركان العامة للجيش ،الفريق الركن خالد
الـصــالــح ،فــي مبنى رئــاســة األرك ــان العامة للجيش ،صباح
أمــس ،مع مدير عمليات القيادة التنسيقية لألمن الداخلي
بوزارة الداخلية اللواء الركن محمد الديحاني ،لمناقشة أهم
المواضيع ذات الصلة لتعزيز التعاون المشترك بين الجهتين.
حضر االجتماع نائب رئيس األرك ــان الفريق الــركــن فهد
الناصر ،ومعاون رئيس األركــان لهيئة العمليات والخطط
اللواء الركن وليد السردي ،ومساعد مدير عمليات القيادة
التنسيقية لألمن الداخلي بوزارة الداخلية اللواء وائل الرومي،
وعدد من ضباط الجيش.

الخطط والبرامج المعتمدة لهذه
القطاعات.
وع ـ ـ ـبـ ـ ــر ع ـ ـ ــن ث ـ ـق ـ ـتـ ــه بـ ـجـ ـه ــود
وطاقات الكوادر الوطنية العاملة
فـ ــي وزارة الـ ـ ــدفـ ـ ــاع ،وق ــدرتـ ـه ــا
عـلــى خـلــق ال ـف ــرص ،واسـتـثـمــار
القدرات ،وإحداث التغيير ،في كل
المواقع التي يعملون بها ،فهم
ث ــروة ال ـبــاد« ،وواجـبـنــا دعمهم
وم ـســانــدت ـهــم وت ـس ـخ ـيــر جميع
اإلمكانيات لهم ،لخدمة وطنهم،
ورس ـ ـ ـ ــم م ـس ـت ـق ـب ـل ــه ،وت ـح ـق ـي ــق
تطوره ورفعته ،في ظل القيادة
والتوجيهات الحكيمة لصاحب
السمو أمير البالد القائد األعلى
لـلـقــوات الـمـسـلـحــة ،وسـمــو ولــي
عـ ـه ــده األم ـ ـيـ ــن ،وسـ ـم ــو رئ ـيــس
مجلس الوزراء».
واس ـ ـت ـ ـهـ ــل ال ـ ـجـ ــابـ ــر ج ــول ـت ــه
بزيارة الشؤون الزراعية بإدارة
ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ،ال ـت ــاب ـع ــة ل ـه ـنــدســة
المنشآت العسكرية ،حيث استمع
إلى شرح حول ما تقوم الشؤون
الــزراعـيــة بتنفيذه مــن نشاطات
تـتـضـمــن اإلش ـ ـ ــراف والـتـنـسـيــق
وال ـص ـي ــان ــة ل ـم ـخ ـت ـلــف األعـ ـم ــال
الــزراع ـيــة ب ــال ــوزارة ،إضــافــة إلــى
إعداد الدراسات والبحوث التي
تسهم في تحسين جودة اإلنتاج
الزراعي.
وأش ـ ـ ـ ــاد بـ ـجـ ـه ــود ال ـعــام ـل ـيــن
فــي ال ـشــؤون الــزراع ـيــة بهندسة
ال ـ ـم ـ ـن ـ ـشـ ــآت ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة ،ومـ ــا
يتمتعون بــه مــن كـفــاء ة علمية،
وقــدرة فنية على مواكبة أحدث
الـ ـ ـط ـ ــرق واألس ـ ــالـ ـ ـي ـ ــب ال ـع ـل ـم ـيــة
ال ـم ـت ـب ـع ــة فـ ــي م ـ ـجـ ــال ال ـن ـش ــاط
الزراعي ،مؤكدا حرص «الدفاع»
على تسخير جميع أشكال الدعم
والمساندة لألعمال والنشاطات

الجابر خالل زيارته الشؤون الزراعية التابعة لهندسة المنشآت العسكرية أمس
ا لـتــي تسهم فــي تحسين البيئة
الـ ـ ــزراع ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وتـ ــوف ـ ـيـ ــر ال ــرع ــاي ــة
والعناية والمتابعة الدورية لها.

ميادين الرماية والفروسية
كما توجه الجابر إلى ميادين
الــرمــايــة وال ـفــروس ـيــة بــاالتـحــاد
ال ـ ــري ـ ــاض ـ ــي ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري ،ح ـيــث
اط ـل ــع ع ـل ــى ال ـخ ـط ــط وال ـب ــرام ــج
التأهيلية والتدريبية لفرسان
ورم ـ ــاة ال ـج ـيــش ال ـكــوي ـتــي ،ومــا
تـ ــم ت ـح ـق ـي ـقــه مـ ــن ن ـت ــائ ــج خ ــال
مـ ـش ــارك ــاتـ ـه ــم فـ ــي الـ ـع ــدي ــد مــن
البطوالت والمسابقات المحلية
والـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،ك ـم ــا قـ ــام بـجــولــة
شـ ـمـ ـل ــت مـ ـ ـي ـ ــادي ـ ــن الـ ـف ــروسـ ـي ــة
والرماية والمباني التابعة لها،
والتي تم إنشاؤها مؤخرا بهدف
تكثيف األنشطة للرياضيين من
منتسبي الجيش وعائالتهم.
وأثنى على الجهود التي يقوم

بها االتحاد الرياضي العسكري،
م ــن خ ــال تـنـظـيـمــه ال ـعــديــد من
األنشطة والمسابقات الرياضية،
والـتــي تسهم بــدورهــا فــي خلق
أ ج ــواء المنافسة بين منتسبي
الـجـيــش الـكــويـتــي ،وتـعـمــل على
رفع معدل اللياقة البدنية لديهم،
كـمــا أش ــاد بــالـمـسـتــوى المتقدم
والمتميز لرماة وفرسان قواتنا
المسلحة ،مــؤكــدا حــرص وزارة
الـ ـ ــدفـ ـ ــاع عـ ـل ــى دع ـ ـ ــم وت ـش ـج ـيــع
الرياضيين من منتسبيها.

أسلحة الدمار الشامل
ث ــم ان ـت ـق ــل وزيـ ـ ــر الـ ــدفـ ــاع فــي
جــولـتــه إل ــى ق ـي ــادة ال ــدف ــاع ضد
أس ـل ـحــة ال ــدم ــار ال ـش ــام ــل ،حيث
اطـلــع خ ــال ال ــزي ــارة عـلــى مــا تم
إن ـ ـجـ ــازه م ــن م ـش ــاري ــع اإلن ـش ــاء
والترميم والصيانة ،باإلضافة
إلـ ـ ــى االط ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى ال ـب ــرن ــام ــج

محمية االستصالح الزراعي تستهدف االكتفاء الغذائي للجيش

ً
مساحتها مليون متر وتنتج حاليا  100طن من المنتجات المتنوعة
شــرعــت وزارة الــدفــاع ،ممثلة فــي قـطــاع المنشآت
العسكرية ،في استصالح أراض زراعية تبلغ مساحتها
مليون متر مربع ،وتقع ضمن نطاق معسكر اللواء
الـســادس اآلل ــي شـمــال الـبــاد ،فــي تجربة تـهــدف إلى
ضمان األمن الغذائي لجميع وحدات الجيش الكويتي.
وقال مدير إدارة المشاريع في هندسة المشاريع
العسكرية العقيد سعد الحجرف إن فكرة إنشاء محمية
الجيش جاء ت بتوجيهات من رئيس األركان العامة
للجيش الفريق الركن خالد الصالح ،ويمكن من خاللها

تحقيق االكـتـفــاء الــذاتــي الـغــذائــي لمختلف قطاعات
الجيش ،مشيرا إلى أن مساحة محمية الجيش تبلغ
مليون متر مربع ،المستغل منها  30ألف متر مربع
كمرحلة أولى.
وأضاف الحجرف أن محمية الجيش تنتج حاليا
 100طن من المنتجات الزراعية المتنوعة ،منها 10
أطنان من البطاطس ،و 20طنا من البصل ،و 30طنا
من الطماطم ،و 5أطنان من الثوم ،إضافة إلى محاصيل
زراعية أخرى.

وأشار إلى أنه بعد قطف ثمار هذه التجربة يعكف
الجيش الكويتي حاليا ،ممثال في قطاع المنشآت
العسكرية ،على توسيع الرقعة الــزراعـيــة ،وتنويع
مصادر االكتفاء الذاتي الغذائي بمختلف أنواعه،
ويجري العمل حاليا على تعميم الفكرة على بقية
ألوية الجيش ،لتساهم في مشروع تحقيق االكتفاء
الــذاتــي الـغــذائــي بمختلف أنــواعــه ،ولتوفير مــوارد
مــالـيــة كـبـيــرة يمكن توجيهها إلــى مـجــاالت أخــرى
مستقبال.

محمية الجيش

«الكهرباء» 300 :إنذار لرفع
مخالفات في «صناعية» الجهراء

حملة «الكهرباء» و«الداخلية» على «صناعية» الجهراء

●

سيد القصاص

ّ
وجه فريق الضبطية القضائية ،التابع للمنطقة الشمالية،
ً
أكثر من  300إنذار شفهي وملصق لتجنب المخالفات ،وفقا
للقوانين والقرارات التي أصدرتها وزارة الكهرباء والماء في
صناعية الجهراء ،مساء أمس األول.
وقال نائب رئيس فريق الضبطية عضو لجنة العزاب أحمد
الشمري لــ» الجريدة»« ،شــن فريق الضبطية حملة مشتركة
بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة باإلدارة العامة للمرور،
واألمن العام ،وبلدية الكويت ،والهيئة العامة للصناعة على
المدن الصناعية ،لضبط المخالفات كل بحسب اختصاصه».
وأشار إلى أن الحملة تستهدف القضاء على التعديات ،وأن
الفريق مستمر في حمالته اليومية في عموم المحافظات.

ال ـ ـتـ ــدري ـ ـبـ ــي ال ـم ـع ـت ـم ــد إلع ـ ـ ــداد
وتأهيل منتسبي قيادة الدفاع
وت ـم ـك ـي ـن ـه ــم م ـ ــن الـ ـتـ ـع ــام ــل مــع
م ـخ ـت ـلــف الـ ـم ــواق ــف واألحـ ـ ـ ــداث
الطارئة.
وأكد خالل هذه الزيارة أهمية
الدور الذي تقوم به قيادة الدفاع
ض ــد أس ـل ـح ــة الـ ــدمـ ــار ال ـش ــام ــل،
وم ـ ــا ت ـق ــدم ــه م ــن دع ـ ــم وإسـ ـن ــاد
لمختلف ا لـقـطــا عــات العسكرية
والمدنية بالبالد ،مشيدا بعطاء
وتضحيات منتسبيها ،ودورهم
الـ ـمـ ـش ــرف فـ ــي ت ـن ـف ـيــذ مـخـتـلــف
الـمـهــام والــواج ـبــات الـتــي تسند
إليهم.

قطاع التخطيط
مـ ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،تـ ـ ـ ــرأس
وزيـ ــر ال ــدف ــاع اج ـت ـمــاعــا بـقـطــاع
الـتـخـطـيــط ون ـظ ــم ال ـم ـع ـلــومــات،
ضم فرق العمل المكلفة بتسوية

جميع األمــور المالية واإلداري ــة
العالقة بــالــوزارة ،كما تــم خالل
االجـتـمــاع بحث آخــر الـتـطــورات
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـس ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــدات الـ ـمـ ـتـ ـعـ ـلـ ـق ــة
بالمشاريع المتعثرة في وزارة
الدفاع ،وما تم وضعه من حلول
م ـنــاس ـبــة وتـ ـس ــوي ــات قــانــون ـيــة
قـ ــامـ ــت بـ ـه ــا ف ـ ـ ــرق الـ ـعـ ـم ــل ب ـعــد
دراسة ورصد جميع الصعوبات
والـمـعــوقــات الـتــي واج ـهــت هــذه
المشاريع.
وفـ ــي خ ـت ــام االجـ ـتـ ـم ــاع ،عـبــر
الـ ـج ــاب ــر ع ـ ــن ش ـ ـكـ ــره وتـ ـق ــدي ــره
ألع ـضــاء ال ـفــرق الـعــامـلــة ،مثمنا
ل ـ ـهـ ــم جـ ـ ـه ـ ــوده ـ ــم ف ـ ــي م ـت ــاب ـع ــة
م ــاحـ ـظ ــات الـ ـجـ ـه ــات ال ــرق ــاب ـي ــة
ب ــال ــدول ــة ،واألخـ ـ ــذ ب ـهــا ووض ــع
ال ـح ـل ــول ال ـم ـنــاس ـبــة ل ـت ـفــادي ـهــا،
واسـتـكـمــال كــل اإلج ـ ــراءات وفــق
الـ ـنـ ـظ ــم والـ ـ ـل ـ ــوائ ـ ــح ال ـق ــان ــون ـي ــة
المعمول بها ،حفاظا على المال
العام ،وصونه من أي تجاوزات.

وصول القوة السعودية المشاركة
في «رماية الخليج »2021

رتل اآلليات في منفذ النويصيب
وصلت الى البالد عبر منفذ النويصيب البري وقاعدة علي السالم
الجوية القوات البرية السعودية المشاركة في تمرين «رماية الخليج
 »2021والذي سوف تنفذ فعالياته خالل الفترة من  7إلى  18الجاري.
ويعكس التمرين المشترك بين القوة البرية في الجيش الكويتي
والقوات البرية الملكية السعودية الشقيقة ،باإلضافة إلى قوة سبارتن
من القوات البرية األميركية الصديقة ،الجهود المبذولة لتنمية التعاون
العسكري المشترك بين دولة الكويت والدول الشقيقة والصديقة ،بهدف
تعزيز وتطوير مبدأ التعاون والتنسيق والتخطيط المشترك ورفع
المستوى التدريبي والجاهزية القتالية ،وحرص القيادة العسكرية
على عقد مثل هذه النوعية من التمارين المشتركة.
وك ــان فــي اسـتـقـبــال ال ـقــوات الـمـشــاركــة رئـيــس فــرع عمليات الـقــوة
البرية العقيد الركن محمد المطيري ،ومساعد آمــر التمرين العقيد
الركن عامر الدوسري.

وفد كوري يناقش اتفاقية مستشفى الجهراء األحد
●

عادل سامي

علمت «الـجــريــدة» أن مستشفى
ال ـج ـهــراء يعمل عـلــى االن ـت ـهــاء من
إع ـ ــداد وتــوف ـيــر كــافــة المتطلبات
الـفـنـيــة واإلحـ ـص ــاءات والـبـيــانــات
الـ ـطـ ـبـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ط ـل ـب ـت ـه ــا وزارة
الـصـحــة ،اس ـت ـعــدادا ل ــزي ــارة فريق
طبي كــوري من مستشفى جامعة
سيول الوطنية إلى وزارة الصحة
ومستشفى الجهراء خــال الفترة
من  7حتى  11الجاري.
وأكــدت مصادر صحية مطلعة
أن ت ـج ـه ـيــز ال ـم ـت ـط ـل ـب ــات ال ـف ـن ـيــة
واإلح ـ ـص ـ ــاءات ال ـط ـب ـيــة ال ـخــاصــة
بـمـسـتـشـفــى ال ـج ـه ــراء ي ـه ــدف إلــى
تسهيل مهمة الفريق الـكــوري في
زيارته للمستشفى ،وتيسير وضع
ال ـم ـن ــاق ـش ــات ب ـي ــن ال ـجــان ـب ـيــن في
صورتها النهائية.
وأشـ ــارت إل ــى أن هـنــاك تعاونا
بـيــن مستشفى ال ـج ـهــراء واإلدارة
الفنية وإدارة الـعــاقــات الصحية
الدولية في وزارة الصحة في هذا
الصدد.
وأوض ـ ـحـ ــت أن زيـ ـ ــارة ال ـفــريــق
ال ـط ـب ــي ال ـ ـكـ ــوري إل ـ ــى مـسـتـشـفــى
الـجـهــراء تــأتــي فــي إط ــار استكمال
ال ـم ـن ــاق ـش ــات الـ ــازمـ ــة ل ـل ـب ــدء فــي
مشروع اتفاقية مستشفى الجهراء
الجديد.

مستشفى الجهراء الجديد
ي ــذك ــر أن الـ ـسـ ـن ــوات الـمــاضـيــة
شـ ـ ـه ـ ــدت ع ـ ـ ـ ـ ـ ــددا مـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ــزي ـ ـ ـ ــارات
الـمـتـبــادلــة ومـنـهــا زي ـ ــارات للوفد
الـ ـطـ ـب ــي ال ـ ـك ـ ــوري مـ ــن مـسـتـشـفــى
جامعة سيول الوطنية إلــى وزارة
الصحة بهدف االتـفــاق على إدارة
وتـ ـشـ ـغـ ـي ــل م ـس ـت ـش ـف ــى الـ ـجـ ـه ــراء
ال ـجــديــد .ي ـشــار إل ــى أن مستشفى
جــام ـعــة س ـي ــول الــوط ـن ـيــة يتميز
بتطبيق أحــدث المستجدات فيما
يتعلق بنظم المعلومات الصحية
وال ـم ـلــف اإلل ـك ـتــرونــي ،وج ــراح ــات
وعــاج السرطان وزراعــة األعضاء
والتشوهات الخلقية.

من جانب آخر ،أشاد األمين العام
للجمعية الصيدلية الصيدلي علي
هادي بموافقة مجلس الوزراء على
اعتماد كشف الصيادلة العاملين
في وزارة الصحة ضمن الفئة األولى
م ــن ال ـص ـف ــوف األم ــامـ ـي ــة ،ت ـقــديــرا
لجهودهم الكبيرة خالل الجائحة.
وقال هادي في تصريح صحافي
إن الــزمــاء الصيادلة شــاركــوا في
الـعــديــد مــن الـمـحـطــات المفصلية
ل ـ ـت ـ ـجـ ــاوز الـ ـج ــائـ ـح ــة ب ـ ـسـ ــام مــن
تجهيز للمحاجر ،وتقديم الخدمات
ف ـ ــي ال ـم ـس ـت ـش ـف ـي ــات وال ـ ـمـ ــراكـ ــز،
إلـ ــى ج ــان ــب ال ـ ــدور ال ـف ــاع ــل لـكــافــة

«الصحة» تحتفل بخروج آخر
مريض بـ «الكويت الميداني»
شهد أمس خروج آخر مريض كان يعالج في مستشفى
الكويت الميداني في أرض المعارض بمنطقة مشرف.
وساهمت األطقم الطبية والفنية والتمريضية واإلدارية
ً
العاملة في المستشفى ،على مدى أكثر من  18شهرا ،في
عالج آالف الحاالت المصابة بمرض «كوفيد.»19 -
اإلدارات الـصـيــدالنـيــة الـتــي بذلت
ج ـه ــودا كـبـيــرة ف ــي تــوفـيــر الـ ــدواء
وال ـم ـس ـت ـلــزمــات ال ـط ـب ـيــة وتــأم ـيــن
وصولها لمحتاجيها بأمان .وثمن

هــادي الــدور الفاعل للصيادلة في
التثقيف الصحي مــن االحـتــرازات
ال ــوق ــائـ ـي ــة ،والـ ـثـ ـق ــاف ــة ال ــدوائـ ـي ــة،
والتوعية في تحصين المجتمع.

سلة أخبار
«التراث» :أجرينا 400
عملية عيون باليمن

أعلنت جمعية إحياء التراث
اإلسالمي ممثلة بلجنة
العالم العربي ،إجراء 400
عملية مجانية إلزالة المياه
البيضاء وزراعة العدسات ،تم
إنجازها للمرضى الفقراء في
ساحل حضرموت باليمن،
بإشراف مكتب الصحة العامة
هناك ،وبتمويل من أصحاب
األيادي البيضاء والمتبرعين
في الكويت.
وأفاد تقرير لجمعية
الحكمة اليمانية الخيرية
بحضرموت ،بأن مشروع
«مكافحة العمى» من
المشاريع المهمة للكثير
من المرضى ،ويتم تنفيذه
بتبرعات كويتية بالتعاون
مع الجهات الطبية المختصة
في اليمن ،مشيرا إلى
هذا المخيم الطبي شهد
ً
ً
إقباال كثيفا من المرضى
والمعاينين ،إذ تم إجراء
الكشف والمعاينة ألكثر من
 2130حالة ،من بينها 400
حالة تقرر إجراء عملية إزالة
المياه البيضاء لها وزراعة
العدسات.

«منابر» ّ
تكرم حافظي
متن «تحفة األطفال»
قال المدير التنفيذي
لوقفية منابر النور لحفظ
القرآن الكريم وفهمه مسير
الظفيري ،إن «الوقفية،
وبالتعاون مع جمعية
الرحمة العالميةَّ ،
كرمت
طالبها وطالباتها الذين
اختتموا حفظ متن تحفة
األطفال للعالمة الجمزوري».
وأضاف الظفيري ،في
تصريح صحافي ،أمس« ،كما
كرمت الوقفية ،وبالتعاون
ً
أيضا مع (الرحمة العالمية)،
طالبها وطالباتها الذين
شاركوا في مسابقة الكويت
الكبرى لحفظ القرآن الكريم
وتجويده في نسختها
ً
الرابعة والعشرين ،سعيا
منها إلى تحفيزهم نحو
حفظ كتاب الله تعالى وإتقان
علومه ،وهذا مما تسعى إليه
الوقفية».
وأكد أن «الوقفية تسعى
كذلك إلى تعزيز الشراكة
المجتمعية ،من خالل
تعاونها مع الجهات الرسمية
واألهلية ،لتحقيق ما تصبو
إليه في مجال حفظ كتاب الله
تعالى وفهمه».

«الرحمة» :ألف طرد
غذائي للسوريين باألردن

َّ
سيرت جمعية الرحمة
العالمية ،القافلة اإلغاثية
ً
رقم  ،444دعما ألسر وعوائل
الالجئين السوريين في
المخيمات األردنية.
وقال رئيس مكتب سورية
وتركيا بالجمعية وليد
السويلم ،في تصريح
صحافي ،أمس ،إن القافلة
اإلغاثية اشتملت على توزيع
 1000طرد غذائي لالجئي
المخيمات ،موزعين على
مناطق عمان والرمثا وإربد
وعجلون والمفرق والظليل
ومعان والكرك ،بواقع 5000
مستفيد من مساعدات
القافلة .من جهته ،أفاد ممثل
«الرحمة» في القافلة عبدالله
العجمي ،بأن البهجة علت
وجوه العائالت الالجئة،
الذين واصلوا الشكر والدعاء
ألهل الكويت على ما يقدمونه
لهم من عطاءات سخية
ً
ومساعدات إنسانية ،مثمنا
الدور اإلنساني الكويتي في
تخفيف معاناة الالجئين
ً
والنازحين ،متوجها
بالشكر العميق لوزارتي
الخارجية الكويتية والشؤون
االجتماعية ،في تيسير
اإلجراءات والجهود الداعمة
والمساندة للمتضررين منذ
اليوم األول لألزمة السورية.
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انتخابات «اتحاد التطبيقي» بداية ديسمبر
التصويت بالهوية الطالبية ...والتطعيم أو الـ« »PCRشرط لالقتراع
●

أحمد الشمري

ك ـش ــف رئ ـي ــس االت ـ ـحـ ــاد ال ـع ــام
لطلبة وم ـتــدربــي الـهـيـئــة الـعــامــة
لـلـتـعـلـيــم الـتـطـبـيـقــي وال ـت ــدري ــب،
صالح الجاركي ،عن عقد انتخابات
االتـ ـح ــاد ال ـع ــام لـطـلـبــة ومـتــدربــي
الهيئة في بداية ديسمبر المقبل،
وفـقــا لالشترطات الصحية التي
وضعتها «التطبيقي» بالتعاون مع
السلطات الصحية.
وذكـ ــر ال ـج ــارك ــي ،ف ــي تصريح

لـ ـ «ال ـج ــري ــدة»« ،أن ات ـح ــاد الطلبة
اج ـت ـم ــع و 3قـ ــوائـ ــم ط ــاب ـي ــة هــي
المستقلة والمستقبل الطالبية
وال ــوح ــدة االس ــام ـي ــة م ــع ع ـمــادة
شـ ــؤون الـطـلـبــة لــوضــع آل ـيــة عقد
االنـتـخــابــات بـعــد انـقـطــاع موسم
نـ ـق ــاب ــي ك ـ ـ ــام ـ ـ ــل» ،الفـ ـ ـت ـ ــا إلـ ـ ـ ــى أن
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـط ــاب ـي ــة ستعقد
حـ ـض ــوري ــا فـ ــي م ـخ ـت ـلــف م ــواق ــع
الكليات والمعاهد .وتابع الجاركي
أن االجتماع شــدد على أن عملية
التصويت بالهوية الطالبية ولن

يتم اعتماد أي إثبات آخر ،مطالبا
ال ـط ـل ـب ــة الـ ــذيـ ــن لـ ــم ي ـس ـت ـخــرجــوا
الهويات الطالبية مراجعة موقع
الـهـيـئــة الــرس ـمــي لـتـقــديــم الطلب
ع ـل ـي ـه ــا ،الف ـ ـتـ ــا إل ـ ـ ــى أن ال ـم ــوق ــع
اإللكتروني لــن يستقبل أي طلب
قبل موعد االنتخابات بثالثة أيام.
وأفـ ـ ــاد ب ـ ــأن ل ـج ــان الـتـصــويــت
مسموح للطلبة الذين حصلوا على
لـقــاح كــورونــا أو لديهم شـهــادات
فحص  ،PCRويتم ذلك بالتأكد عن
طريق مناعتي أو هويتي.

صالح الجاركي

استمارات مستحقات الصيفي ألساتذة  4كليات بـ «التطبيقي» إلى «المركزي»
علمت «الـجــريــدة» من مصادر مطلعة في
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
بإرسال استمارات صرف مستحقات أعضاء
هيئة الـتــدريــس للفصل ال ــدراس ــي الصيفي
الماضي إلى البنك المركزي تمهيدا إليداعها
فــي حسابات األع ـضــاء المنتسبين لكليات
الـتــربـيــة األســاس ـيــة ،وال ــدراس ــات الـتـجــاريــة،
والعلوم الصحية ،والتمريض.

وذكـ ـ ـ ـ ــرت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر أن ع ـم ـل ـي ــة ت ـعــديــل
ال ـم ــاح ـظ ــات ع ـل ــى اسـ ـتـ ـم ــارة ص ـ ــرف كـلـيــة
ال ــدراس ــات الـتـكـنــولــوجـيــة م ــا زالـ ــت جــاريــة،
مبينة أنه من المتوقع أن تنتهي من عملية
التدقيق وتأخذ دورتها المستندية الكاملة
ثــم تــرســل إل ــى الـبـنــك الـمــركــزي خ ــال نهاية
األسبوع المقبل.
وأضــافــت أن لجنة متابعة المستحقات

«الزكاة» 1.9 :مليون دينار
إجمالي مساعدات أكتوبر
أعلن مراقب اإلعالم المتحدث الرسمي لبيت الزكاة
حـمــد ال ـمــري أن الـبـيــت مستمر فــي تـقــديــم مـســاعــداتــه
الـخـيــريــة واإلن ـســان ـيــة لــأســر المستحقة لـلـمـســاعــدة،
وفــق الـلــوائــح واألنـظـمــة المعتمدة ،مبينا أن إجمالي
الـمـســاعــدات المالية الـتــي قدمها البيت خــال أكتوبر
الماضي بلغ  1.901.680دينارا ،استفادت منها 5842
أسرة.
وقال المري ،في تصريح صحافي ،إن هذه المساعدات
تـضـمـنــت م ـســاعــدات ش ـهــريــة ،تـسـتـفـيــد مـنـهــا األرامـ ــل
والمطلقات واأليـتــام وكبار السن والعجزة ممن ليس
لهم دخل مالي وال معيل ،وبلغت  425560دينارا ،صرفت
لـ 631أسرة ،ومساعدات مقطوعة تصرف كل  3أو  4أو
 6أشهر ،وتستفيد منها األسر التي تعاني من ضعف
الدخل أو تتعرض ألزمات مالية مؤقتة ،وبلغت في نفس
الشهر  1.476.120دينارا استفادت منها  5211أسرة.
وأوضح أن البيت يعمل على تحصيل وصرف الزكاة
وال ـت ـب ــرع ــات ،وف ــق ن ـظــام مــؤس ـســي خــاضــع لــأجـهــزة
الرقابية في الدولة ،وهو مستمر في أداء دوره الخيري
واإلنـ ـس ــان ــي م ــن خـ ــال ت ـق ــدي ــم الـ ـمـ ـس ــاع ــدات ال ـمــال ـيــة
لمستحقيها ،معربا عن شكره للمتبرعين على ثقتهم
بالبيت ومساهمتهم التي تعزز التكافل االجتماعي.

حمد المري

الـمــالـيــة فــي راب ـطــة أع ـضــاء هيئة الـتــدريــس
للكليات التطبيقية تعمل على متابعة جميع
عمليات الصرف حتى تنتهي من جميع آليات
التعديل عليها ،مبينة أن مستحقات الصيفي
لإلداريين ومكاتب التسجيل والعمداء ال تزال
تحت التدقيق في إدارة الرقابة المالية ،وبعد
االنتهاء منها يتم انتقالها في قنوات الدورة
المستندية الخاصة بعملية الصرف.

«زكاة الجهراء» لدعم
«كفالة األسر المتعففة»
دعا مدير زكاة الجهراء التابعة لجمعية
النجاة الخيرية ،الشيخ محمد السعيدي،
أه ــل الـخـيــر وأص ـح ــاب األي ـ ــادي البيضاء
إلــى المساهمة فــي مـشــروع «كـفــالــة األســر
المتعففة» ،الذي يتم تنفيذه داخل الكويت.
وق ـ ــال ال ـس ـع ـي ــدي ،ف ــي ت ـصــريــح أم ـ ــس ،إن
المشروع ّ
يقدم المساعدات المالية الشهرية
لــأســر بـعــد دراسـ ــة ال ـح ــاالت وال ـتــأكــد من
جـمـيــع ال ـم ـس ـت ـنــدات واألوراق الـثـبــوتـيــة،
وتصنيف األسر حسب حاجتها ،إذ هناك
أسر تحتاج إلى مساعدة شهرية مستمرة،
ً
نـظــرا لــوفــاة العائل أو مــرضــه أو الضعف
الشديد للدخل ،وأخ ــرى تحتاج مساعدة
مقطوعة ل ـســداد إي ـجــار مـتــأخــر أو رســوم
دراسية.
وتابع :في الفترة األخيرة زاد عدد األسر
ً
التي تطلب المساعدة ،وذلك نظرا لتداعيات
أزم ــة فـيــروس كــورونــا ،والعجز عــن ســداد
إيجارات السكن ،ورسوم الدراسة ،ونحاول
بـقــدر المستطاع أن نغطي أكـبــر ع ــدد من
الحاالت المستحقة.

ةديرجلا
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الضوابط رفعت تقريرها األول لألمير
لجنة
ً
تمهيدا إلصدار مرسوم العفو
الغانم :تقارير أخرى سترفع لسموه ...وانتهينا من قضايا شائكة ومعقدة

5

برلمانيات

نافذة نيابية

ّ
عبدالله المضف يحذر من تجديد
عقود أمالك الدولة دون مزايدة
في تغريدة له ،قال النائب عبدالله المضف" :نمى إلى علمنا
ً
أن هناك توجها لتجديد عقود أمالك الدولة دون مزايدة علنية،
بمخالفة لقانون هيئة الشراكة ،بحجة "تقديم المستثمر خطة
ً
تطويرية" ،لذلك نهيب بمجلس ال ــوزراء كــامــا ووزارة المالية
من مغبة الذهاب في هذا االتجاه ،وال تعتقد الحكومة أن بحالة
استقالتها ستعفى من تحمل المسؤولية أمامنا.

الصقعبي 1400 :أسرة تنتظر قسيمتها بخيطان
الجنوبي منذ  1400يوم
سمو ٔ
االمير مستقبال لجنة ضوابط العفو
اسـتـقـبــل س ـمــو أم ـي ــر ال ـبــاد
ال ـش ـي ــخ ن ـ ـ ــواف األحـ ـ ـم ـ ــد ،بـ ــدار
ي ـم ــام ــة ،أم ـ ــس ،رئ ـي ــس مجلس
األمـ ــة م ـ ــرزوق ال ـغــانــم ورئ ـيــس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء س ـمــو الـشـيــخ
صباح الخالد ورئيس المجلس
األعلى للقضاء رئيس محكمة
ال ـت ـم ـي ـي ــز الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـش ــار أح ـم ــد
الـ ـعـ ـجـ ـي ــل ،حـ ـي ــث رفـ ـ ـع ـ ــوا إل ــى
س ـم ــوه ال ـت ـق ــري ــر األول لـلـجـنــة
ال ـم ـك ـل ـفــة ب ــاقـ ـت ــراح ال ـض ــواب ــط
والشروط للعفو عن بعض أبناء
الكويت المحكومين بقضايا،
خ ــال ف ـتــرات مــاضـيــة ،تمهيدا
الستصدار مرسوم العفو.
وع ـ ـقـ ــدت ال ـل ـج ـن ــة ال ـم ـك ـل ـفــة
اجتماعا ،صباح أمس ،في قصر
ب ـيــان ،بـنــاء عـلــى تكليف سمو
أمير البالد.
وأع ـل ــن ال ـغــانــم رف ــع الـتـقــريــر
األول في شأن ضوابط وشروط
ال ـع ـفــو إلـ ــى س ـمــو أم ـي ــر ال ـبــاد
الـشـيــخ نـ ــواف األح ـم ــد ،كاشفا
عن تقارير أخرى سيتم رفعها
ً
لسموه الحقا.
واس ـ ـت ـ ـش ـ ـهـ ــد ال ـ ـ ـغـ ـ ــانـ ـ ــم ،ف ــي
تصريحه الصحافي أمس باآلية
ال ـكــري ـمــة" :ف ــأم ــا ال ــزب ــد فيذهب

ٔ
روساء السلطات الثالث خالل االجتماع
جـ ـف ــاء وأم ـ ـ ــا مـ ــا ي ـن ـف ــع ال ـن ــاس
ً
ف ـي ـم ـكــث فـ ــي األرض" ،ق ــا ئ ــا :
َ
رئيسي السلطتين
تشرفت مع
التنفيذية والقضائية بمقابلة
س ـمــو األم ـي ــر لـتـقــديــم الـتـقــريــر
األول والـتــوصـيــات الـمــوجــودة
ف ـيــه ،ب ـنــاء عـلــى تكليف سموه
ل ـ ـ ــرؤس ـ ـ ــاء الـ ـسـ ـلـ ـط ــات ب ــوض ــع
ض ــواب ــط وش ـ ـ ــروط ال ـع ـف ــو عــن
بعض أبناء البلد المحكومين
في قضايا سابقة.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف :ت ـش ــرف ـن ــا ب ـش ــرح

الـ ـت ــوصـ ـي ــات ال ـ ـتـ ــي ق ــدم ـن ــاه ــا
باإلجماع ،مشيرا إلى أن هناك
تـ ـق ــاري ــر أخـ ـ ــرى س ـي ـتــم رف ـع ـهــا
لـسـمــوه ،إذ ال يـعـقــل وال يمكن
ً
واقعيا وال منطقيا دراس ــة كل
ال ـق ـضــايــا خ ــال ف ـتــرة وج ـيــزة،
ولكن انتهينا فيها من دراســة
قضايا شائكة ومعقدة.
وقـ ــال :يـبـقــى األم ــر لصاحب
االمر ،الذي استخدم حقه طبقا
ل ـل ـم ــادة  ،75وأي ع ـفــو يـصــدر
فالفضل فيه بعد الله لصاحب

السمو ،فكل الشكر لسموه على
ه ــذه ال ـث ـقــة ال ـغــال ـيــة ون ــأم ــل أن
نـكــون عـنــد حـســن ظـنــه وحسن
ظن الشعب الكويتي.
وقدم الغانم الشكر لرئيسي
السلطتين التنفيذية والقضائية
وإل ــى الـمـسـتـشــاريــن ،وال ـن ــواب
"الذين كانوا دعما من مختلف
التوجهات السياسية ،كي نعبر
بالسفينة إلى بر األمان ،وبإذن
الله نبقى متفائلين".

«العرائض والشكاوى» :عدم اشتراط السن
في تعيين حملة الثانوية وما دونها
اللجنة ّ
فعلت المادة  156من الالئحة وتقدمت باقتراح بقانون
•

محيي عامر

ّ
فعلت لجنة العرائض والشكاوى نص
المادة  156من الالئحة الداخلية ،حيث
تقدمت بــاقـتــراح بـقــانــون بــإضــافــة فقرة
جديدة للمادة  15من المرسوم بالقانون
رق ــم  15لـسـنــة  1979ف ــي ش ــأن الـخــدمــة
ال ـم ــدن ـي ــة ،ب ـع ــدم اش ـ ـتـ ــراط تـ ـج ــاوز ســن
الخامسة والعشرين لتوظيف الكويتيين
الحاصلين على شهادة الثانوية العامة
وما دونها.
االقـتــراح بقانون المقدم مــن اللجنة،
وال ــذي تــم رفـعــة الــى مجلس األم ــة ،جاء
بعد دراسة شكوى يتضرر فيها الشاكي
من ديــوان الخدمة المدنية ،حيث يبلغ
ً
من العمر اثنين وعشرين عاما ،وحصل
ع ـل ــى شـ ـه ــادة "م ـت ــوس ـط ــة" قـ ــام بــإن ـهــاء
الخدمة الوطنية العسكرية ،ولم يستطع
االن ـض ـم ــام لـلـعـسـكــريــة ب ـس ـبــب ع ــارض
ص ـحــي ،ول ــم يـتــم تعيينه لــوجــود قــرار
ال يـسـمــح لـمــن ه ــم دون س ــن الـخــامـســة
وال ـع ـش ــري ــن بــال ـت ـع ـي ـيــن ف ــي ال ــوظ ــائ ــف

الحكومية ،أو إذا كان غير متزوج ،وان
مـثــل ه ــذا ال ـقــرار فـيــه إج ـحــاف بحقوقه،
ال سيما أن والــده يعول اخوته التسعة
ويرغب في مساعدته ،ويرجو ايجاد حل
مناسب لشكواه.

شروط التعيين
وأفـ ــاد ال ــدي ــوان ،بـحـســب م ــا ج ــاء في
تقرير اللجنة ،بأنه ملتزم بقرار مجلس
الوزراء رقم  551لسنة  1999فيما يتعلق
بشروط التعيين بالوظائف الحكومية،
وال يجوز له مخالفتها ،وأن شرط السن
والحالة االجتماعية تطبق على الجميع،
ً
ً
ســواء كان مواطنا أو وافــدا ،دون تفرقة
بينهما في هذا الخصوص.
وقالت اللجنة" :بعد فحص الشكوى
ســالـفــة الــذكــر تبين للجنة ان مــوضــوع
الشكوى يمس شريحة ليست بالقليلة
ف ــي ال ـم ـج ـت ـمــع ال ـك ــوي ـت ــي ،وأن تـعـطـيــل
الـ ـط ــاق ــات الـ ـش ــاب ــة ل ـي ــس فـ ــي مـصـلـحــة
المجتمع ،وليس من العدالة في شيء،

بـحـيــث ي ـظــل ال ـحــاص ـلــون ع ـلــى ش ـهــادة
الـثــانــويــة الـعــامــة او مــا دون ـهــا مـمــن لم
تتجاوز أعمارهم الخامسة والعشرين
من عمرهم ،عاطلين عن العمل بحرمانهم
من التعيين بالوظائف الحكومية ،دون
مسوغ من المنطق ،مما يترتب على ذلك
مــن آث ــار نفسية سيئة عليهم ،وإلـحــاق
الضرر المادي والمعنوي بهم ،ويشكل
ذ لــك عبئا على المجتمع بسبب تبديد
طاقات الشباب وعــدم االستفادة منها،
بــدال مــن ان تساهم فــي بـنــاء المجتمع.
وبـحـســب م ــا نـصــت ال ـم ــادة ( /)26فـقــرة
أولـ ــى م ــن ال ــدس ـت ــور ع ـلــى أن الــوظــائــف
الـعــامــة خــدمــة وطنية تـنــاط بالقائمين
بها ،ويستهدف موظفو الدولة في أداء
وظائفهم المصلحة العامة المادة ()41
منه؛ "لكل كويتي الحق في العمل وفي
اخـتـيــار نــوعــه ،والـعـمــل واج ــب عـلــى كل
مــوا طــن تقتضيه ا ل ـكــرا مــة ويستوجبه
الخير العام وتقوم الدولة على توفيره
للمواطنين وعلى عدالة شروطه" ،ومن
ثم لم يكن هناك مسوغ الشتراط تجاوز

سن الخامسة والعشرين لشغل الوظائف
ال ـح ـكــوم ـيــة م ــن ال ـكــوي ـت ـي ـيــن م ــن حملة
شهادة الثانوية العامة وما دونها ،األمر
الذي دفع اللجنة الى إعمال صالحياتها
المخولة لها بموجب الـمــادة ( )156من
الــائ ـحــة الــداخ ـل ـيــة لـمـجـلــس األمـ ــة بــأن
تـتـقــدم بـهــذا االق ـت ــراح بـقــانــون بإضافة
فقرة جــديــدة للمادة ( )15مــن المرسوم
بالقانون.

فقرة جديدة
ونص اقتراح اللجنة على أن تضاف
ف ـقــرة جــديــدة ل ـل ـمــادة  15مــن الـمــرســوم
بالقانون رقــم  15لسنة  1979فــي شأن
ال ـمــدن ـيــة ت ـك ــون تــال ـيــة ل ـل ـف ـقــرة األول ـ ــى،
"وي ـج ــوز تعيين الـكــويـتـيـيــن مــن حملة
شـ ـه ــادة ال ـث ــان ــوي ــة ال ـع ــام ــة أو دونـ ـه ــا،
ع ـلــى أال ي ـقــل ال ـســن ع ــن ثـمــانـيــة عـشــرة
سـنــة م ـيــاديــة ،ودون الـتـقـيــد بــالـحــالــة
االجتماعية او اشـتــراط الحصول على
دورات تدريبية".

أك ـ ــد الـ ـن ــائ ــب د .ع ـبــدال ـعــزيــز
الصقعبي أنــه من غير المنطقي
وال المقبول أن تنتظر أكثر من
 1400أسرة في منطقة صغيرة في
خيطان الجنوبي أكثر من 1400
يوم قسيمتها ،منذ توزيعها ،دون
االستالم الفعلي.
وق ـ ــال الـصـقـعـبــي إن الـجـهــاز
الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــي يـ ـ ـع ـ ــان ـ ــي م ـش ـك ـل ــة
ً
"أولويات" ...وعليه وجهت سؤاال
لوزيري األشغال واإلسكان بهذا
ال ـخ ـص ــوص ،ون ــؤك ــد أن الـمـلــف
سـيـحـظــى بـ ـ ــإذن ال ـل ــه بــاهـتـمــام
اللجنة اإلسكانية.
إلـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،وجـ ـ ــه الـصـق ـع ـبــي
سؤالين إلى وزيرة األشغال العامة
وزيرة الدولة لشؤون االتصاالت
وتـكـنــولــوجـيــا ال ـم ـع ـلــومــات رنــا
ال ـف ــارس ،ووزي ــر الــدولــة لشؤون
ال ـب ـلــديــة وزيـ ـ ــر الـ ــدولـ ــة ل ـشــؤون
اإلسكان العمراني شايع الشايع،
ح ـ ــول مـ ـش ــروع إنـ ـش ــاء وإنـ ـج ــاز

وصيانة طرق ومجاري خيطان
الجنوبي ق ،1ق.2
وقال في سؤاله األول" :نشرت
إح ــدى الـصـحــف المحلية خبرا
ب ـت ــاري ــخ  23أك ـت ــوب ــر  2021عن
وص ــول م ـشــروع إن ـشــاء وإنـجــاز
وصيانة طرق ومجاري خيطان
ال ـج ـن ــوب ــي ق ،1ق ،2لـلـتـسـلـيــم
الـ ـمـ ـب ــدئ ــي ،فـ ـم ــا ن ـس ـب ــة إنـ ـج ــاز
المشروع المشار إليه ،وما الموعد

الـمـقــرر الس ـتــام الـهـيـئــة العامة
للطرق والـنـقــل الـبــري المشروع
من المقاول؟ وهل خاطبت الهيئة
المؤسسة العامة للرعاية السكنية
لترتيب إجــراءات وموعد تسليم
الـمـشــروع للمؤسسة؟ إذا كانت
اإلجابة باإليجاب يرجى تزويدي
بجميع الخطابات وال ــردود بين
الهيئة والمؤسسة؟".
وفـ ـ ــي سـ ــؤالـ ــه الـ ـث ــان ــي ،ذكـ ــر:
"نشرت إحدى الصحف المحلية
خـبــرا بـتــاريــخ  23أكـتــوبــر 2021
عــن وص ــول ال ـم ـشــروع للتسليم
المبدئي ،فما سبب تأخر استالم
مشروع أراضي خيطان الجنوبي؟
وهــل خاطبت المؤسسة العامة
لـ ـل ــرع ــاي ــة ال ـس ـك ـن ـي ــة الـ ـجـ ـه ــات
المختصة بشأن موعد وإجراءات
االس ـ ـت ـ ــام؟ إذا ك ــان ــت اإلج ــاب ــة
باإليجاب يرجى تزويدي بجميع
الخطابات والردود التي كانت بين
المؤسسة والجهات المختصة".

العتيبي يسأل المطيري عن سرقة اآلثار
وجــه النائب فــارس العتيبي
سؤاال إلى وزير اإلعالم والثقافة
وزيـ ــر ال ــدول ــة ل ـش ــؤون الـشـبــاب
ع ـبــدالــرح ـمــن ال ـم ـط ـيــري بـشــأن
ت ـش ـك ـيــل وزارة اإلعـ ـ ـ ــام لـجـنــة
تحقيق حــول اآلث ــار الـتــي تمت
ســرق ـت ـهــا م ــن م ـت ـحــف ال ـكــويــت
الوطني.
وطـلــب العتيبي إجــابـتــه عن
اآلت ــي" :هــل هـنــاك لـجــان معنية
ب ـجــرد اآلثـ ــار بـمـتـحــف الـكــويــت
الوطني بصفة دورية ومنتظمة؟
وإذا كــانــت االج ــاب ــة بـنـعــم فما
تاريخ اجتماعات اللجنة خالل
العامين السابقين؟ وإذا كانت
اإلج ــاب ــة ب ــا ف ـمــا اآللـ ـي ــة لـجــرد
وم ـ ــراقـ ـ ـب ـ ــة مـ ـقـ ـتـ ـنـ ـي ــات م ـت ـحــف
ال ـكــويــت ال ــوط ـن ــي؟" ،ك ـمــا طلب
تزويده بكشف بأسماء أعضاء
لـجـنــة ج ــرد مـحـتــويــات متحف
الكويت الوطني من اآلثار ،وبيان

الـمـسـمــى الــوظـيـفــي لـكــل منهم،
ومتى وكيف تم اكتشاف حادثة
سرقة اآلثار من متحف الكويت
الوطني؟ وما اإلجراءات التي تم
اتـخــاذهــا ف ــور اكـتـشــاف حــادثــة
سرقة اآلثار؟".
وت ــاب ــع" :ل ـق ــد أصـ ــدر ال ــوزي ــر
قـ ـ ــرارا بـتـشـكـيــل ل ـج ـنــة تحقيق
ب ـ ـشـ ــأن سـ ــرقـ ــة اآلث ـ ـ ـ ـ ــار ،وع ـل ـيــه
ف ـمــا ه ــو ت ــاري ــخ تـشـكـيــل لجنة
الـتـحـقـيــق ال ـم ــذك ــورة؟ وم ــن هم
أعضاؤها والصفة الوظيفية لكل
منهم؟ يرجى تــزويــدي بصورة
ضوئية من اجتماعات اللجنة،
و مــا نتائج لجنة التحقيق من
حـيــث بـيــان المقتنيات اآلثــريــة
المفقودة؟ وكم عددها؟ وتاريخ
اخـ ـتـ ـف ــائـ ـه ــا؟ وه ـ ــل ت ـ ــم ت ـف ــري ــغ
الكاميرات الموجودة بالمبنى؟".
وتـ ـ ـس ـ ــاءل" :مـ ـت ــى ت ــم تـبـلـيــغ
وزارة ا ل ــدا خـ ـلـ ـي ــة أو ا ل ـن ـيــا بــة

بحادثة السرقة؟ وهل تم تبليغ
النيابة العامة قبل تشكيل لجنة
الـتـحـقـيــق أم ب ـعــدهــا؟ وه ــل تم
إيقاف موظفين عن العمل على
أثر ذلك؟ وهل تمت إحالة أي من
الموظفين للنيابة لالشتباه بهم
أو لتقصيرهم؟ ومــا اإلج ــراء ات
المتخذة لمنع تكرار سرقة اآلثار
مرة أخرى؟".

خليل الصالح يستفسر من حمادة عن فاتورة الدعم
وجــه الـنــائــب خليل الصالح
ســؤاال إلى وزيــر المالية خليفة
حمادة ،قال في مقدمته" :تداولت
وســائــل اإلع ــام المحلية خبرا
عــن دراس ــة حكومية تستهدف
خـفــض فــاتــورة الــدعــوم بمقدار
 2.18مليار دينار خالل السنوات
األربع المقبلة".
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـص ـ ــال ـ ــح" :ل ـم ــا
ك ـ ـ ــان خـ ـف ــض الـ ـ ــدعـ ـ ــوم ي ــؤث ــر
بشكل مـبــاشــر عـلــى األوض ــاع
ال ـم ـع ـي ـش ـي ــة ل ـ ـل ـ ـمـ ــواطـ ــن ،فــي
ظـ ـ ــل الـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــاء الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـع ـي ـشــه
الـ ـم ــواطـ ـن ــون مـ ــن م ـتــوس ـطــي
الـ ــدخـ ــل وم ـ ـح ـ ــدودي ال ــدخ ــل،
فما مدى صحة إجراء مجلس
الوزراء دراسة تستهدف خفض

الدعوم خالل السنوات المقبلة؟
وما السلع والمواد التي تعتزم
ال ـح ـك ــوم ــة ت ـخ ـف ـيــض ال ــدع ــوم
عـنـهــا وف ـقــا ل ـلــدراســة الـمــزمــع
االنتهاء منها؟".

وتساء ل" :هل هناك تصور
حكومي يضمن عدم المساس
بمتوسطي ومحدودي الدخل
في حال تطبيق خفض الدعوم
عـ ـل ــى الـ ـسـ ـل ــع وال ـ ـ ـمـ ـ ــواد ال ـت ــي
ي ـح ـت ــاج ـه ــا ال ـ ـمـ ــواطـ ــن؟ وه ــل
تمت دراسة انعكاسات خفض
الدعوم على القدرة المعيشية
ل ـل ـم ــواط ـن ـي ــن مـ ــن م ـتــوس ـطــي
وم ـحــدودي الــدخــل؟ إذا كانت
اإلجابة بنعم يرجى تزويدي
ب ـن ـتــائــج ت ـل ــك ال ـ ــدراس ـ ــة ،وم ــا
اآلليات التي أعدتها الحكومة
ل ـح ـمــايــة ال ـف ـئ ــات الـمـتــوسـطــة
والمحدودة من ارتفاع الكلفة
المعيشية فــي حــال تطبيقها
إجراءات خفض الدعوم؟".

الحميدي يقترح طرح مبادرة شعبية لتشجير كل المحافظات
ف ــي اق ـ ـتـ ــراح ب ــرغ ـب ــة تـ ـق ــدم ب ــه،
طالب النائب بدر الحميدي بطرح
مبادرة مجتمعية وشعبية بتبني
قيام المحافظات ،كل في نطاقها،
بمشروع "التشجير الكويتي".
وقال الحميدي في اقتراحه "تعد
م ـشــاريــع الـتـشـجـيــر والـتـخـضـيــر
واح ــدة مــن االهـتـمــامــات الــدولـيــة،
ل ـمــواج ـهــة ال ـع ــدي ــد م ــن مـشـكــات
تلوث البيئة ،خصوصا في الدول
التي تعتمد على اإلنتاج الصناعي
وال ـن ـف ـطــي ،وت ـعــد م ــن ال ـ ــدول ذات
البيئة الصحراوية الجافة ،لذلك
تعد مشاريع التشجير ذات أهمية
خاصة كمصدات للرياح ،وأحزمة
خ ـ ـضـ ــراء ت ـح ـي ــط بــال ـم ـحــاف ـظــات
وال ـمــدن وتحمي الـتــربــة ،وتوقف
ال ـت ـص ـحــر ع ـل ــى الـ ـط ــرق ك ـعــوامــل
تعرية".
وأض ــاف الحميدي "تـعــد هذه
المشاريع أحد مرتكزات تحقيق
ال ـت ــوازن الـبـيـئــي ،وتــدعــم تثبيت
ً
الكثبان الرملية ،وتسهم إيجابا
في زيادة اإلنعاش البيئي كغطاء

نباتي للحياة الفطرية ،كما تلعب
دوره ـ ـ ــا اإليـ ـج ــاب ــي ف ــي تـحـقـيــق
التنوع الحيوي ،بما يحققه من
م ـنــافــع اق ـت ـصــاديــة واجـتـمــاعـيــة
وتحسين المناخ الجاف باإلسهام
في زيــادة نشاط األمطار كعامل
لكسر حدة الحرارة".
ً
وأكــد أن اقتراحه جــاء استنادا
إلى طبيعة المناخ في دولة الكويت،
ً
ً
ودعما وتنفيذا للمؤتمرات الدولية
لـلـتـشـجـيــر وم ـعــال ـجــة الـتـصـحــر،
بل مع ما ورد في تقارير اللجان
المختصة ببرامج التنمية باألمم
المتحدة أن الــدراســات المناخية
أش ــارت إلــى وصــول نسب التلوث
البيئي بدولة الكويت إلى مراحل
ً
متفرقة يجب البدء فورا في إيجاد
الحلول لها .وآخرها قمة المؤتمر
األخ ـ ـضـ ــر ب ــال ــري ــاض  -الـمـمـلـكــة
ال ـعــرب ـيــة ال ـس ـع ــودي ــة كـ ــان لــدولــة
الكويت دور فيها ممثلة بمشاركة
قيادية سمو ولي العهد.
ً
وبـ ـي ــن أنـ ـ ــه ت ـح ـق ـي ـق ــا ل ـل ـغــايــة
ً
وتأكيدا لبرامج توعية ،يجب قيام

كل محافظة بتشجير المساحات
ال ــازم ــة لـهــا خ ــال م ــدة م ـحــددة،
ع ـل ــى أن يـ ـك ــون ه ـ ــذا ال ـم ـش ــروع
بتكاليف مالية وتعاون كامل بين
الهيئات والمؤسسات والشركات
والجمعيات التعاونية والخدمية
بكل محافظة ،باعتباره مشروعا
قوميا يسهم الجميع في انجاح
تنفيذه.
وأش ــار إلــى أن تــدعــم ميزانية
ك ــل م ـحــاف ـظــة م ــن هـ ــذه ال ـج ـهــات
بالجهود المشاركة أو التبرعات
المادية والعينية ،كما يجب معه
م ـســاه ـمــة الـ ـصـ ـن ــدوق ال ـكــوي ـتــي
ل ـل ـت ـن ـم ـي ــة االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ب ـج ــزء
م ــن أرب ــاح ــه ال ـس ـنــويــة بـنـسـبــة 5
ف ــي ال ـم ـئــة ت ـ ــوزع ع ـلــى مـجــالــس
ال ـم ـحــاف ـظــات كـ ـم ــورد م ــال ــي لها
يخصص لمشروع التشجير.
وعـ ـل ــى ضـ ــوء ذلـ ــك كـ ـل ــه ،نــص
ً
االقـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــراح ع ـ ـلـ ــى "ت ـ ــوافـ ـ ـق ـ ــا مــع
ال ـ ـتـ ــوص ـ ـيـ ــات ف ـ ــي الـ ـم ــؤتـ ـم ــرات
الـعــالـمـيــة للبيئة تـطــرح مـبــادرة
مجتمعية وشعبية بتبني قيام

بدر الحميدي

ال ـم ـح ــاف ـظ ــات ،ك ــل ف ــي ن ـطــاق ـهــا،
ب ـم ـشــروع (الـتـشـجـيــر الـكــويـتــي)
بـكــل مـحــافـظــة مــع رب ــط الـجـهــود
الفردية والمؤسسية للتشجير،
ل ـل ـح ــد مـ ــن االنـ ـبـ ـع ــاث ال ـ ـحـ ــراري
بـ ــاس ـ ـت ـ ـخـ ــدام أن ـ ـ ـ ـ ــواع األشـ ـ ـج ـ ــار
المعمرة التي تتكيف مع البيئة
والحفاظ عليها ووقف التصحر
وال ـح ــد م ــن ال ـت ـلــوث الـبـيـئــي ،مع
قبول جميع المشاركات الشعبية

والمؤسسات والهيئات والبنوك
ً
ً
والشركات عينا أو ماديا ،لتحقيق
حملة وطنية للتشجير خالل عام

واحد ،مع النظر في إسهام جانب
منها بدعم ميزانية كل محافظة
من هــذه الجهود بنسبة محددة

م ــن األرب ـ ــاح ال ـصــاف ـيــة الـسـنــويــة
ل ـل ـص ـنــدوق ال ـكــوي ـتــي لـلـتـنـمـيــة،
على أن تكون الحملة مصحوبة

ب ــاإلع ــان وال ــدع ــوة إل ـي ـهــا ،وفــق
األطر العلمية والفنية لها كحملة
وطنية للبالد".
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شوشرة :الطب النفسي...
استنفار

طالل عبد الكريم العرب

ً
ً
أوال وأخيرا :أزمة
السكن مكانك راوح
مشاري ملفي المطرقة
ال ت ــزال أزم ــة السكن مكانك راوح رغــم وع ــود الـحــل الكثيرة التي
أطلقها المسؤولون على مدار السنوات الماضية ،حيث تشير البيانات
واإلحصاءات الرسمية إلى وجود أكثر من  92ألف أسرة كويتية ،أي ما
ً
يعادل ثلث الكويتيين ،ال يمتلكون منزال ،فالحكومة عاجزة عن توفير
ً
المساكن والمواطن العادي ال يستطيع أن يشتري بيتا من خالل راتبه
السنوي الذي يتقاضاه حتى وصوله إلى سن التقاعد وذلك بسبب
االرتفاع الفاحش بقيمة العقارات والمضاربة والمتاجرة واالحتكار
في السكن الخاص واستغالله كمجال استثماري مربح.
ورغم تضخم األزمة اإلسكانية فإن تعامل الحكومة معها لم يرتق
بعد إلى مستوى هذه المشكلة الكبيرة ،حيث تحاول حلها بالمسكنات
من خالل إطالق المزيد من المشاريع اإلسكانية التي تستغرق سنوات
طويلة دون أن تخرج إلى النور ،كما أنها تقوم بتوزيع آالف البيوت
والقسائم والــوحــدات السكنية على ال ــورق ،وبعد هــذا التخصيص
الــوهـمــي ينتظر الـمــواطـنــون سـنــوات أخ ــرى لحين تسلم مساكنهم
بصورة حقيقية على أرض الواقع ،وبالتالي ينضم اآلالف كل عام إلى
طوابير االنتظار.
كــذلــك فشلت الحكومة فــي الـتــرويــج لـمـشــروع الشقق العمودية
واستمرت في تحمل تكاليف بدل اإليجار الذي يكلف الميزانية العامة
ً
ماليين الدنانير سنويا ،ولعل من األسباب الرئيسة لتحول األزمة
السكانية إلى أزمات متداخلة ومتراكمة هو تشابك االختصاصات بين
جهات الدولة األمر الذي يتسبب في تعطيل تسليم كثير من األراضي
التي يتم تخصيصها لبناء مشاريع سكنية للمؤسسة العامة للرعاية
ً
السكنية ،فضال عن استمرار احتكار بعض الجهات العامة والخاصة
لمساحات شاسعة من األراضي في أماكن حيوية ،ومع غياب القرار
الجاد والحاسم يستمر التنفيع وااللتفاف على المصلحة العامة لخدمة
مصالح شخصية لمتنفعين ومتنفذين وال عــزاء آلالف المواطنين
المنتظرين سنوات طويلة في طوابير اإلسكان.
ً
إن األزمة اإلسكانية تحتاج إلى جدول زمني حقيقي لحلها بدال من
التخبط المستمر على مدار عقود وأن يتم استخدام األموال في التنمية
الحقيقية وبناء مدن جديدة ،وأن يكون هناك جدية في تنفيذ المشاريع
اإلسكانية وتسليمها ألصحاب الطلبات السكنية في مواعيد محددة
وحــل المشاكل التي تواجه من تسلموا مساكن في مناطق جديدة
حتى يتشجع باقي المواطنين على التوجه إلى هذه المناطق واستالم
بيوتهم ،كما يجب أن يولي مجلس األمة القضية اإلسكانية االهتمام
المطلوب ويشرع القوانين التي تسرع من حل هذه األزمة المستعصية.

بالعربي المشرمح :الحوار
الوطني بين الغموض والتخمين!
محمد الرويحل
مـ ــن م ـن ــا يـ ـع ــرف أهـ ـ ـ ــداف ال ـ ـحـ ــوار ومـ ـ ـح ـ ــاوره ون ـت ــائ ـج ــه س ــوى
المتحاورين ،فكل ما عرفنا عنه هو العفو الكريم عن أصحاب الرأي
والموقف السياسي ،والغالبية تتحدث عن المهجرين في تركيا،
ومما ال شك فيه أن معظم المواطنين فرحون لعودتهم وينتظرونها
بشوق ولهفة.
ولكن الغموض الذي أحاط بالحوار الوطني ومازال أدخل الناس
ً
في ظلمة التخمين وانقسموا إلى فريقين بدال من أن يتحدوا حوله،
بل حتى المهجرين المتوقع شمولهم بالعفو الكريم اختلفوا عليه،
األمر الذي أدخل الناس في نفق الشك والتشكيك في الحوار وأهدافه،
وما زال أطراف الحوار لم يفصحوا عنه ولم يخرج أي منهم ليبين
ً
ً
للناس مـحــاوره وأهــدافــه ونتائجه ســوى أن عفوا كريما سيصدر
ً
قريبا لمجموعة ممن أدينوا بقضايا الرأي والموقف السياسي ،وال
يعتقد الكثير بأنه محور للنقاش ألنه حق دستوري لسمو األمير
ً
وفقا للمادة ( ،)٧٥في حين هناك من يعتبر العفو الكريم الذي أعلنه
الديوان األميري المحور الرئيس ،وأن إنجازه نجاح للحوار الوطني
وأطرافه ،وال شك أن اللعبة السياسية تبيح كل ما هو متاح ليحقق
أطرافها النجاح ،ولكن ثم ثوابت وقيم دستورية تمنع ذلك إن كان
النجاح يخدم أطرافها فقط ،وعلى حساب األمة والوطن والدستور،
ً
ً
ً
وألن عــودة المهجرين بــا تــت مطلبا شعبيا ملحا  ،فمن الطبيعي
أن يستغلها أط ــراف الـصــراع والكتل السياسية لتحقيق مكاسب
شعبوية وانتخابية ،ولكن ليس بالضرورة أن ذلــك سينهي حالة
العبث والصراع السياسي ويطوي صفحة التصعيد والمواجهة بين
السلطتين خصوصا بعد االنقسام الــذي حدث لكتلة الــ ٣١ونجاح
خصومها بتفكيكها.
يعني بالعربي المشرمح:
قــد يـكــون الـنـجــاح ال ــذي يشعر بــه أط ــراف ال ـحــوار ويـســوقــون له
ً
ً
محفوفا بالمخاطر ،وقد يكون وقتيا حتى صدور مرسوم العفو ،لكنه
ً
لن ينهي حدة الصراع بين األطراف المتخاصمة ولن يحقق استقرارا
ً
ً
سياسيا على المدى القريب ،وستكون الملفات العالقة خصوصا
فيما يتعلق بالقضايا الشعبية واال قـتـصــاد يــة ش ــرارة التصعيد
القادم ،األمر الذي يستدعي من أطراف الحوار اإلفصاح وبشفافية
عن ماهية الحوار ونتائجه كي ال يكون لإلشاعات والتأويل مكان
للتكسب وتصفية الحسابات.

talalalarab@yahoo.com

من صيد الخاطر :مالكم تكأكأتم علي؟

د .مبارك العبدالهادي
قمة التراجع عندما يتحول المشهد السياسي إلــى وسيلة للبذاءة
وتبادل االتهامات والقذف واستخدام عبارات من هب ّ
ودب ،وكأننا في
مجتمع بعيد كل البعد عن القيم والمبادئ واألخالق والعادات والتقاليد،
فقد اتضح جليا كمية السفاهة التي تعيش بيننا ،فهناك من ّ
حول االنتقاد
ً
الذي يفترض أن يكون راقيا في الطرح إلى كلمات "سوقية" وألفاظ نابية
وأساليب مدعومة من أطــراف لخلط الحابل بالنابل ،فمن الطبيعي أن
ننتقد أي شخصية عامة أو أي وضع يخرج عن المألوف ،ولكن بأسلوب
يعكس أخالقنا وقيمنا وتربيتنا دون اللجوء إلى كلمات ومصطلحات
تنزل بالبعض إلى القاع.
ولعل تطورات المشهد السياسي األخيرة وما ترتبت عليها من أحداث
ً
مختلفة كشفت عن هذا األمر ،خصوصا عندما يتحول الذباب اإللكتروني
إلى تبادل حرب وضرب ما بين مؤيد ومعارض سواء بأسماء مستعارة أو
بأشخاص بعضهم رجال دين أو رجال علم ممن يفترض أن يرتقوا بها،
ولكن األمر الذي اتضح جليا أن هناك من يحتاج إلى إعادة عالج تربوي
ً
وأخالقي ونفسي ،وهذا األمر يتطلب االلتفات إليه جديا لتقييم حاالت
المرضى لتوسعة مستشفى الطب النفسي الذي يفترض أن يفعل دوره
الستقبال أكبر قدر من هؤالء على دفعات الستيعابهم وتقويم سلوكهم
وأخالقهم ،وعلى وزارة الصحة أن ترفع طاقتها االستيعابية وتستنفر
ً
ألننا نعاني وباء أخالقيا أخطر من كورونا.
فمن المحزن أن تتابع هذا اإلسفاف عبر وسائل التواصل االجتماعي
التي يفترض أن تكون وسيلة هادفة بدال من أن تصبح ساحة حرب ،وقد
يبرر البعض أن هذا األمر هو جزء من الديموقراطية ولكن هؤالء أساسا
لم يتربوا على أسس ديموقراطية بل ال يعرفون ترجمتها الحقيقية أو
تعريفها أو أهدافها ولكن "مع الخيل يا شقرا" ،فالكل أصبح ّ
عرابا ويفهم
ويسطر مالحم البطوالت واالنتقادات والبذاءات بحجة الديموقراطية
التي حدودها في جلدهم لآلخر.
الـمـطـلــوب ال ـت ــزام ال ـه ــدوء وت ــرك الـســاحــة للعقالء مــن أه ــل الخبرة
واالختصاص والناقدين الحقيقيين وأصحاب الشأن واألشخاص الذين
ً
يعرفون جيدا كيف يوصلون رسالتهم ألي طرف بطريقة محترمة ومهذبة
ومفيدة ،ألن عمليات القصف غير المركزة ستلحق الضرر بأصحابها
والشظايا ستصيب الضحايا الذين ال ذنب لهم ،خصوصا أن من يجلسون
عادة في الغرف المغلقة أو خلف الستار سعداء بهذا المشهد الحزين.
ومع األسف هناك من يتسابق لركوب الباص كالعادة ليتحول إلى أداة.

edhafat@aljarida●com

هناك الكثير من الشعراء والنحويين من يبالغون في تقعرهم في
المفردات الصعبة حتى أن معاصريهم ،وكيف بنا نحن ،يشكل عليهم
فهم ما يقولونه ،والتقعر في اللغة يعني انتقاء الكلمات الصعبة
والعميقة فــي لغة ا ل ـضــاد ،هــذه الكلمات ليست مستعصية الفهم
والنطق فقط ،لكنها تشكل علينا حتى في معانيها ،وهناك أمثلة
كثيرة على هذا التقعر المربك في المفردات ،ومنها:
كان عيسى بن عمر النحوي الثقفي البصري أحد متقعري عصره،
وكان مولى لخالد بن الوليد ،ولما نزل في ثقيف نسب إليهم وكان
صاحب غريب في لفظه ونحوه ،فحصل في أحد األيام أن سقط عن
حماره ،فاجتمع عليه الناس فنهرهم قائال :وهو "منشكح" مستلق
على األرض" :مالكم تكأكأتم ّ
علي كتكأكئكم على ذي جنة؟ افرنقعوا
عني" .أفلم يكن من األسهل عليه وعلينا أن يقول :مالكم تجمعتم علي
كتجمعكم على مجنون؟ افترقوا عني.
متقعرا:
الشاعر الفذ المتنبي فقال
ْ َّ ٌّ َ ُ َ
َ َأما َ َ َ َ ُ
ِإن أن آن آن آن أ َو ِانهِ
أل ٌم أل َّم أل ْم أ ِل َّم ِب َد ِائهِ
ومعنى ما قال :أن ألما أصابني لم أدر به ،وإذا توجع صاحب األلم،
فقد حان وقت شفائه ،والله أعلم.
وهناك بيت شعري قال فيه الشاعر:
ً
َ
َ
رجاسة غير َ
كص ْه َصلق ّ
َ
كهدل
ولست بعندل
تزنخت طخطاخا
ًِ ٍ
ً
ويقال إنــه من أصعب الجمل العربية نطقا وفهما ،ومعناه كما
ً
قيل :أن الرجل سيئ الخلق قد يتحدث كما لو كان عصفورا أو بلبال،
والمرأة عالية الصوت قد تخدعك بكونها بنتا هادئة.
أم ــا أح ــد ال ـظــرفــاء فـقــد أرس ــل ه ــذه الـقـصـيــدة دالل ــة عـلــى تـقـعــره،

د .عبد األمير الفرج

ً
ولطرافتها فقد اخترت بعضا منها ،من دون أدنى مسؤولية إن كان
في حقيقتها ،أو في صحة معاني كلماتها:
إذا القروف فى الهيك ـ ـ ـ ــروت تهيهعت شرابتـ ـ ـ ـ ــاها وخر كالخربعصلي
تدفق في البطحـ ـ ـ ـ ــاء بعد تبهطلــي وتقعقـ ــع في البيداء غير مزركلي
ً
وسار بأركان العقيـ ــش مقرنط ـ ـ ـ ـ ــا وه ـ ـ ــام بكل القارطات بشنكلي
ويسعي دواما بين هــاك وكنكل
وما بال البحط ـ ــاط مقرطمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ً
صاحبنا أكمل إحسانه مشكورا بأن أرسل مع قصيدته العصماء
ترجمة فورية للكلمات التي بالطبع أشكلت علينا كلها.
الـ ـق ــروف :ج ـمــع الـ ـق ــارف وه ــو ال ــزه ـي ــط ال ـم ـبــرطــش .ال ـه ـي ـكــروت:
ال ـبــرح ـيــص الـمـتـبـقـبــق ف ــي ال ـش ـت ــاء .تـهـيـهــع :ت ـبــرطــم ف ــي الـفـيــافــي.
الخربعصلي :هو الرجل الذي يتزنهف في مقراع .تبهطل :أي تكرنف
فــي المشاحط .الـمــزركــل :هــو كــل بعبيط أصابته فطاطة .العقيش:
هو البقس المزركب .مقرنطا :أي كثير التمقمق ليال .البحطاط :أي
الفكلش المكتئب .مقرطما :أي مزنفال .هــاك :جمع هــك ،والـهــك هو
البقيص الصغير.
ملحوظة :ال أجزم بحقيقة تلك القصيدة الطريفة ،وأنا هنا ال أتحمل
ً
ً
شخصيا وزر معاني مفرداتها ،ألنني أصال لم أفهم منها شيئا.
توضيح :ذكرت في مقالتي "ماذا فعلت بلبنان يا قرداحي" بأن
حزب الشيطان احتل بيروت سنة ( 2008في عهد الرئيس سعد
ً
الحريري) ،والصحيح هو (في عهد فؤاد السنيورة) ،فشكرا لتنبيه
األخ ناصر المطيري.

يوسف عبدالكريم الزنكوي

بقايا خيال :األمن القومي بأيد غير كويتية!!
قبل أيــام وصلني مقطع فيديو لمواطن
عربي يقول فيه :في يوم كنت أمشي بالشارع
ولــم يكن في جيبي ســوى خمسين جنيها،
لم أكن أعرف ماذا أشتري بها ،فدخلت فندق
خ ـمــس ن ـج ــوم ،وف ــي مـطـعــم ال ـف ـنــدق طلبت
أفخر أنواع األكل الذي احتوته قائمة األكل،
ومألت الطاولة بكل ما تشتهيه نفسي ،وبعد
ما انتهيت من األكل ،طلبت من "الجرسون"
ال ـح ـس ــاب ،فـ ــإذا ب ــه ت ـج ــاوز الـ ـ ـ ــ 3000جـنـيــه،
فقلت َ
للجرسون بأنني ال أحمل هــذا القدر
َ
من المال ،فقام الجرسون بطلب البوليس،
وعندما أتى "أمين الشرطة" لكي يقبض علي،
ً
ً
أ خــذ تــه جــا نـبــا وأعطيته الخمسين جنيها
ً
التي كنت أحملها ،فأطلق سراحي بعيدا عن
أنظار العاملين في الفندق.
قــد تـبــدو ه ــذه الـقـصــة أو "ال ـحــدوتــة" من
نسج الـخـيــال ،إال أنـهــا واقـعـيــة تـحــدث بأي
ً
م ـك ــان ف ــي ال ـع ــال ــم ،خ ـص ــوص ــا الـ ـ ــدول الـتــي
يـكـثــر فـيـهــا ال ـف ـس ــاد ،وح ـي ــث ت ـك ــون أسـهــل
طــريـقــة لبعض رج ــال األم ــن مـثــل مسؤولي
ال ـس ـج ــون ،أو ب ـعــض ض ـب ــاط ال ـش ــرط ــة ،أن
يحصل على إتــاوة أو رسوم أو ضريبة من
مرتكبي المخالفات أو الجرائم ،مقابل إطالق
سراحهم ،بل إننا إذا كنا نسمع كل يوم عن
قضايا فـســاد بين أف ــراد الـشــرطــة فــي دولــة
الكويت الغنية ،فكيف بدولة أخــرى تعاني
األمرين من استشراء الفساد؟

بدور المطيري

اإلعـ ــامـ ــي ال ـم ـص ــري ع ـم ــرو أديـ ـ ــب وف ــي
برنامجه "كل يوم" يقول" :المجتمع المصري
ً
يعشق الفساد ،كلنا ،ال أستثني أحــدا ،بما
فـيـهــم أن ــا ،نـعـشــق ال ـف ـس ــاد" ،وه ــذا المقطع
متوفر على اليوتيوب ،إذ يقدم فيه األستاذ
عمرو أديب ،وفي هذه الحلقة بالذات ،أمثلة
ً
عديدة عن الفساد في بلده ،مضيفا أنه لو
كان هناك "خرم" فساد الستغله الفاسدون.
وقد كنت شاهد إثبات على واقعة جرت
أح ــداثـ ـه ــا أمـ ـ ــام ع ـي ـنــي ف ــي ي ـن ــاي ــر م ــن ع ــام
 ،1974بالقرب مــن منزل الرئيس المصري
ً
ال ــراح ــل أن ــور الـ ـس ــادات ،والـ ــذي ك ــان قــريـبــا
من فندق شيراتون القاهرة ،حينها دعاني
أح ــد األص ــدق ــاء لـقـضــاء ال ـس ـهــرة ف ــي فـنــدق
الشيراتون ،وبالقرب من الفندق كانت هناك
نقطة تفتيش للشرطة توقف عندها صديقي
بـسـيــارتــه ال ـمــرس ـيــدس ي ـنــوي ع ـبــور نقطة
ً
التفتيش قــاصــدا الـفـنــدق ،فمنعه الشرطي
ً
ً
معتذرا بلباقة قائال "ممنوع يا أفندم ،هنا
بيت الريس" ،فأخرج صديقنا من جيبه ورقة
نقدية مــن فئة الخمسة جنيهات وناولها
للشرطي ،الــذي أدى التحية لصديقي وهو
يفتح بوابة نقطة التفتيش ويقول :اتفضل
يا أفندم ،وهذا يعني أن الشرطي كان يمكن
أن يعرض حياة رئيس دولته "أنور السادات"
للخطر ،لمجرد سماحه لنا بالعبور ،مقابل
رشوة لم تتجاوز خمسة جنيهات فقط.

عندما أجول بناظري على عشرات اآلالف
من غير الكويتيين الذين يحرسون وزارات
الــدولــة ومــؤسـســاتـهــا ومنشآتها الحيوية
وحماية شركات ضخمة وحساسة ،و"أجدع"
واح ـ ــد م ــن ه ـ ــؤالء الـ ـح ــراس ال ي ــزي ــد رات ـبــه
ً
الـشـهــري على  150دي ـنــارا ،ويطلب منه أن
يدقق في هويات الداخلين إلى المنشأة ،دون
ً
أن يحمل سالحا لدرء األخطار عن الممتلكات
ً
العامة ،وأحيانا تغيب الرقابة الصارمة على
ه ــذا ال ـح ــارس ،إلج ـبــاره عـلــى الـحـفــاظ على
أمــن الـمـكــان ،وأه ــون مظاهر غـيــاب الرقابة
عندما يترك هذا "السكيوريتي" مكانه ألداء
الصالة ،التي يراها أهم من حماية المكان،
أق ــول عـنــدمــا أرى ه ــذه الـنــوعـيــة م ــن رج ــال
األمن ،أتساءل وبصوت مرتفع أرجو أن يكون
ً
مسموعا :مــاذا تعرف هــذه المؤسسات عن
أي من هؤالء "السكيوريتي" الذين يحرسون
مصالحها؟ أال يحتمل أن تتم رشوة أي منهم
من قبل منافسيها بأي مبلغ ،إذا كان هدف
المنافسين الحصول على معلومات سرية؟
وما الضمان الذي تمتلكه مؤسسات الدولة
بمختلف أشكالها وأحجامها وأ غــرا ضـهــا
ودرجــة حساسيتها أو تأثيرها على األمن
القومي ،لتضع مصيرها ومصير بلد بأكمله
ً
بين يــدي شخص ال تعرف عنه شيئا ،وال
ً
يحمل ســاحــا أو حتى أداة لحماية نفسه
من أي اعتداء؟

بدور المطيري

غرفة التجارة والتجارة اإللكترونية
عبر حساب مجاني في أحد مواقع التواصل االجتماعي وكتب أن
مقره الكويت يمكنك أن تحقق الماليين في فترة قصيرة ،هذه القصة
ليست من الخيال ولكنها حقيقية ،وقد حدثت مرارا وتكرارا ،وال بد
أنك شخصيا تعرضت لها أو تعرف أحدا تعرض لعملية احتيال عبر
قيامه بالدفع اإللكتروني لقيمة بضاعة شاهدها على أ حــد مواقع
التواصل االجتماعي ،واتضح فيما بعد أن البضاعة وهمية وال وجود
لها على أرض الواقع ،وحين يقوم بالشكوى على صفحة الموقع يتم
حذف تعليقه ،ويستمر الحساب في اإليقاع بالمزيد من الضحايا دون
حسيب أو رقيب ،وعادة ما يكون صاحب الحساب خارج الكويت يحاول
محاكاة اللهجة الكويتية في تعليقاته إليهام الضحايا بأنه في البلد.
حيث ال يمكن االع ـتــراف بــأن مــواقــع الـتــواصــل االجتماعي شكلت
حاضنة كبرى لألعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة وباألخص
المشاريع المنزلية ،إذ يعتبر قطاع التجارة اإللكترونية من القطاعات
ً
ً
المهمة جدا عالميا ومحليا ولكنها على مستوى محلي تعاني اإلهمال
الرقابي ،فمثال غياب التوثيق أو الحصول على االعتماد التجاري
الموثق بأن صاحب الحساب أو المتجر اإللكتروني يكون مقره فعال
الكويت صنع للبعض أرضــا خصبة لعمليات التحايل اإللكتروني
واستغالله قصور التشريعات ،إذ باستطاعة أي شخص أن يكتب
أن موقع المتجر الكويت ويقوم بالتعاون مع إحــدى منصات الدفع
ً
المحلية ليصنع متجرا كويتيا باالسم ويقوم بعمليات النصب وإيقاع
الضحايا ،األمــر الــذي أضــر فــي إيـجــاد بيئة تجارية عــادلــة ومحفزة
تساهم في االقتصاد المحلي وتستفيد من وجود هذا الرافد الجديد
وتضر بسمعة الكويت.

فرغم الدور الكبير الذي تقوم به غرفة تجارة الكويت بالمساهمة
في رؤيتها حول التشريعات االقتصادية فإن إقــرار قوانين التجارة
اإللـكـتــرونـيــة بــالــذات مــرت بالكثير مــن التلكؤ والـتـبــاطــؤ فــي تنفيذ
استراتيجيتها وتطويرها ،األمر الذي سبب تخلف هذه التشريعات
وع ــدم مواكبتها للمستجدات الـحــديـثــة الـتــي تتغير بـســرعــة كبيرة
بأسرع مما نتوقع.
ً
ومــع ال ــدورة الزمنية الطويلة جــدا في إقــرار وتطوير التشريعات
الخاصة بالتجارة اإللكترونية نجد أنه لزاما أن تتصرف غرفة التجارة
في إيجاد حل سريع للتحقق من المواقع التجارية اإللكترونية ،والتي
تدعي أن مقرها الكويت ،فوجود هــذه البيئة التجارية غير العادلة
والتي فرضت نفسها على الجميع ستكون فاتورة هذا التباطؤ وعدم
االلتفات إلى هذا الجانب بأسرع وقت ،فاتورة باهظة الثمن في خسارة
المستهلكين للثقة وسمعة التجارة اإللكترونية في الكويت ،والتي
يمكن أن تستفيد منها أعظم استفادة في االقتصاد المحلي وخصوصا
أن وبــاء كــورونــا قــد عجل فــي تقبل وتسريع نمو هــذه التجارة على
ً
مستوى محلي بنسبة كبيرة جدا ،وال يمكن إغفال أن الكويت تعتبر
من أفضل بيئات العمل اإللكتروني على مستوى عربي وعالمي ،إذ
ً
ً
إن وجــود بنية رقمية جيدة جــدا وفئة شبابية كبيرة جــدا ،ووجــود
اإلنترنت لدى سكان الكويت بنسبة تفوق  %95ساهمت في أن تكون
بيئة جاذبة للعمل التجاري اإللكتروني.
نشدد على أن المحافظة على ثقة وسمعة الـتـجــارة اإللكترونية
الكويتية تتطلب حلوال سريعة مواكبة لتطور هذه التجارة قبل أن
يتم النيل من سمعتها وثقة المستهلكين بها.

محمد واني *

بغداد بحاجة إلى تجربة إقليم كردستان
أكبر خطأ ارتكبه العراقيون والكرد بشكل
خـ ــاص ع ـن ــد ك ـت ــاب ــة ال ــدسـ ـت ــور أن سـمـحــوا
ل ـ ــأح ـ ــزاب ال ـش ـي ـع ـي ــة ب ــإعـ ـط ــاء ال ـصــاح ـيــة
الواسعة التي تشبه صالحيات القائد المفدى
األوح ـ ــد ف ــي ال ـن ـظــم ال ــدك ـت ــات ــوري ــة لمنصب
رئــاســة ال ـ ــوزراء ،فـهــو "ال ـم ـســؤول التنفيذي
المباشر عن السياسة العامة للدولة والقائد
ا لـعــام للقوات المسلحة ،والمنفذ لمشروع
الـمــوازنــة وخـطــط التنمية والخطط العامة
واإلش ـ ـ ــراف ع ـلــى ع ـمــل الـ ـ ـ ــوزارات وال ـج ـهــات
غير المرتبطة بـ ــوزارة" ،وهــو يعين "وكــاء
ال ـ ـ ـ ــوزارات والـ ـسـ ـف ــراء وأصـ ـح ــاب ال ــدرج ــات
الخاصة ،ورئيس أركــان الجيش ومعاونيه
ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق ،ورئيس
جهاز المخابراتالوطني ،ورؤساء األجهزة
األمـنـيــة" ،حسب مــا جــاء فــي الـمــواد  76و79
و 80من الدستور ،وإضافة إلى ذلك فهو حر
أن يتصرف فــي أم ــوال الــدولــة كيفما يشاء،
وق ــد ص ــرح رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء األس ـب ــق حـيــدر
العبادي أنه تسلم "رئاسة الوزراء من سلفه
نــوري المالكي والخزينة المركزية خاوية"
(ستمئة مليون دوالر! فقط) بعد أن كانت فيها
أمــوال بالمليارات ( 150مليار دوالر!)! وكرر
رئيس الــوزراء الحالي "مصطفى الكاظمي"
ال ـكــام نـفـســه وص ــرح أن ــه تـسـلــم مــن رئـيــس
ال ــوزراء السابق "عــادل عبدالمهدي" خزينة
خاوية! لهذا نجد أن قادة األحزاب الشيعية

والفصائل المسلحة التابعة لها يتكالبون
على المنصب الخطير ويحاولون الوصول
إل ـي ــه ب ــأي ث ـمــن وب ـش ـتــى ال ـط ــرق الـقــانــونـيــة
وغير القانونية كما هي حال تحالف "الفتح"
بزعامة هادي العامري الذي يضم في طياته
معظم فصائل الحشد الشعبي ،والذي مني
بخسارة فادحة في االنتخابات المبكرة التي
جرت في العاشر من شهر أكتوبر الماضي
وب ــدل أن يـقــر أعـضــاء الـتـحــالــف الـخــاســرون
ب ـهــزي ـم ـت ـهــم وي ـه ـن ـئ ــوا الـ ـف ــائ ــزون بـطــريـقــة
دي ـم ــوق ــراط ـي ــة راقـ ـي ــة وال ـب ـح ــث ع ــن أس ـبــاب
الـفـشــل وسـبــل عــاجــه ،ل ـجــأوا إل ــى التهديد
والوعيد واتهموا الممثلة الخاصة لألمين
ال ـع ــام ل ــأم ــم ال ـم ـت ـحــدة ف ــي الـ ـع ــراق "جـنـيــن
بــاسـخــارت" بتزوير االنـتـخــابــات ،وأطلقوا
ت ـهــديــدات ضــدهــا ،وأوع ـ ــزوا إل ــى أنـصــارهــم
بالنزول الى الشارع في ّ
تحد صارخ للحكومة
وقــوات ـهــا األم ـن ـيــة ،وطــال ـبــوا ب ــإع ــادة جميع
ً
محطات االنتخابات يدويا ،ولكن مفوضية
االن ـت ـخ ــاب ــات رف ـض ــت "إع ـ ـ ــادة فـ ــرز أصـ ــوات
المقترعين في جميع المحطات االنتخابية
تلبية لرغبة مطالب حزبية خاسرة" ،وبين
الخاسرين والفائزين ومطالبهم عطلت أهم
مؤسسات الــدولــة وهــي البرلمان وتحولت
الحكومة إلى تصريف أعمال ،وإذا استمرت
األوضاع كما هي معلقة ،فالمواطن العراقي
ه ـ ــو ال ـ ـخـ ــاسـ ــر األكـ ـ ـب ـ ــر والـ ـ ـ ـع ـ ـ ــراق س ـي ــدخ ــل

دمج «النقل البحري»
وإدارة الموانئ

الـ ــى ده ـل ـيــز م ـظ ـلــم ال ي ـم ـكــن الـ ـخ ــروج مـنــه.
لذا من الضروري أن يكون قرار الحكومة
والقوى الوطنية حازما في نتائج االنتخابات
وتطبيق القانون ووضع حد للسالح المنفلت
وحل األزمة وفق الدستور والحد من بعض
صالحيات رئيس الحكومة الواسعة ،ونقلها
ال ــى رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة ،أو الـ ـ ـ ــوزراء ،لكي
ال تــؤســس لــدك ـتــاتــوريــة ج ــدي ــدة عـلــى غ ــرار
دكتاتورية البعث البائدة!
ومــن المهم جــدا أن يـشــارك رئـيــس إقليم
كــردس ـتــان "نـيـجـيــرفــان ب ــارزان ــي" فــي إدارة
السلطة في بغداد في المرحلة الحالية ،وإذا
تـعــذر عليه أن يـتــولــى رئــاســة الـ ــوزراء كــون
المنصب مخصصا للمكون الشيعي ،فإنه
جــديــر بمنصب رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة ،ولكن
بـصــاحـيــات أك ـبــر وس ـل ـطــات أوسـ ــع ليعيد
ترتيب البيت العراقي من جديد وينقل تجربة
اإلقليم الناجحة الى العراق ،وهو شخصية
مقبولة لدى كل األطــراف الشيعية والسنية
واإلق ـل ـي ـم ـي ــة والـ ــدول ـ ـيـ ــة ،وي ـت ـم ـتــع ب ـن ـشــاط
دبلوماسي وخبرة سياسية مهنية واسعة
من خالل شغله منصب رئيس الحكومة لفترة
طويلة وعمله الحالي كرئيس لإلقليم ،وأنا
واثق أن العالقات الهشة بين بغداد وأربيل
ستتطور الى شراكة حقيقية ،وتنعكس ذلك
لصالح العراق والعراقيين.
* كاتب عراقي

ً
نشرت إحدى الصحف اليومية المحلية قبل أيام خبرا عن نقل إدارة
النقل البحري من وزارة المواصالت ودمجها مع المؤسسة العامة
للموانئ بهدف فك التشابك باالختصاصات بين الجهتين.
وال شــك أن النقل الـبـحــري يشكل عصب اقـتـصــاد دول ــة الكويت،
والذي من خالله ينقل النفط الكويتي ،وله تأثيره على دولة الكويت،
ً
ً
ً
محليا وإقليميا ودوليا ،ونود أن نبين أن االتجاه التنظيمي في أغلب
دول العالم هو أن يكون هناك قطاع مستقل للنقل البحري ،ونقصد
ً
باالستقاللية هي االستقاللية الفنية التخصصية والرقابية نظرا
لطبيعة نشاط النقل البحري وخصوصية مجاالته ،وهي مسألة تحتاج
إلى إنشاء هيئة خاصة تتضمن خبرات تتفق مع طبيعة هذا النشاط
المهم والـحـيــوي ،وال ــذي يصب فــي اقتصاد الــدولــة ،وهــذا يستدعي
الحفاظ على الوحدة التنظيمية (إدارة الشؤون البحرية) لدى وزارة
ً
المواصالت بكامل اختصاصاتها المنوطة بها حاليا؛ لكونها الجهة
الممثلة بالتطبيق القانون البحري واالتفاقيات والمعاهدات الدولية
البحرية الصادرة من المنظمة البحرية الدولية ( )IMOفي دولة الكويت،
كما أن إنشاء هيئة مستقلة للنقل البحري هو أفضل خيار لفك التشابك
واالختصاصات مع مؤسسة الموانئ الكويتية واإلدارة العامة لإلطفاء
وخفر السواحل وجهات بحرية أخرى ،وإن كان ال بد من الدمج؛ بسبب
ترشيد اإلنفاق والميزانية العامة وما إلى ذلك ،فاألجدر أن يتم دمج إدارة
النقل البحري -كإدارة مستقلة -مع الهيئة العامة الطرق والنقل البري.
وأود أن أوضح أن من الضروري التوجه ،ومن خالل المشاركة بين
القطاعين العام والخاص ،نحو إنشاء إدارة الموانئ الذكية ،وهي شراكة
مفروضة مع ظهور الجيل الجديد من الناقالت ذاتية القيادة ،وبهذا
االقتراح نضمن نجاح منظومة عمل النقل البحري من جانب ،وتعزيز
الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص إلنشاء هيئة رقابية وإشرافية
على الجهات البحرية في دولة الكويت.
وما نرجوه أن ُينظر في هذا األمر ،ويؤخذ بهذا المقترح لما فيه من
فوائد تعود على الجميع ،أال هل بلغت ،اللهم فاشهد.

«هاك» البديل
فواز يعقوب الكندري
أنا من المؤمنين أن ما تدفعونه اليوم من تهجير سياسي هو فاتورة
فكرة القوائم النسبية وإشهار األحزاب للوصول إلى حكومة شعبية ،وما
ُ
ذكره الدكتور جمعان من تفاصيل جزئية ال تقدم وال تؤخر من المشهد
الحالي في شيء طالما نعيش كأمة في دائرة الهموم ،ودائرة التأثير
ال يعيش فيها سوى المتنفذين .بعد التطور التكنولوجي المجنون
وإمكانية وصولكم للناس أسرع من القنوات الفضائية ،وألن المجتمع
ظل يمجد تضحياتكم حتى أزهق الرئيس بعضها ومنها ما ينتظر ،فإن
لرمزيتكم آنذاك صوتا مسموعا كان من الممكن أن يتحرك المجتمع مع
ً ً
عاما يدعمكم ُ
ويزعج الفاسدين أكثر من التشرذم
أفكاركم ،فتخلقون وعيا
الحاصل بهذه الطريقة المقيتة من أجل ٌشخوص ،لكنكم فضلتم الصمت
لسنوات وأنتم رموز سياسية ،وهذا حق لكم ال ننازعكم فيه ،ولكن ما
ليس من حقكم أن ّ
تحملوا العامة تبعات السلبية ،وإن كان هناك خذالن
مجتمعي فيكون الناس في موضع النقد ،لكننا كمجتمع ندفع ضريبة
أحالم سياسيينا الصادقين المتدنية ،إضافة إلى التكلفة العالية التي
يسببها "الچذاذبة" ممن يدعون أنهم مع اإلصالح.
ُ
عندما عارضنا المشاركة فــي مــرســوم الـضــرورة لــم تكن مــن أجل
ً
عين أحد ،قاطعنا إيمانا بالمبدأ بأن البرلمان بشكله الحالي مسرحية
وكومبارس ...إلخ من مقوالت ممثلكم في الحوار د.عبيد الوسمي ،وليس
ً
إيمانا بسببك حين قلت بأن مشروع الصوت الواحد يخدم المشروع
ً
اإليراني ،تمسك القلة بالمقاطعة ،ومضى أغلبكم إما مشاركا ،وتقدمتهم
أنت ،وإما باتصاالت من بعض المقاطعين يوصون على مرشحين عبر
األثير ،شغل "جمبزة" قالت القلة المقاطعة :سننتظركم في نهاية الطريق.
البديل يا د .جمعان؟! هذه المرة يابوعبدالله البديل أظنه سيأتي بعد أن
ً
ً
ينتهي المجتمع من تجريح المتخاذلين سياسيا ال شخصيا لكل من
تزحزح عن النقطة التي اختارها هو بنفسه ليقف فيها ،وحين عجز عن
الثبات فيها جر المجتمع بأكمله معه في مشهد كئيب ليتزحزح معه إما
ً
جهالة أو تقديسا وتبعية عمياء ،فمن غير المقبول أن (اليد التي تشرع
ُ
وتحاسب) ،أمست على "السبيكر" تهادن.
ً
هــذه المرة ونـظــرا للوضع المأساوي الــذي تشهده غــرف "الكلوب
ُ
هاوس" و"تويتر" من اصطفاف خلف شخوصكم ،وتجاهل مريب للفكرة
والعقل ،فإن الوضع اليوم يؤكد أنكم لستم مؤهلين له كتيارات سياسية
ً
ً
وبرلمانيين بسطاء ،أما هذا المجتمع وأظن أنني منه قسرا ال اختيارا
فإن البديل إلنقاذنا من هذا الوضع الكارثي هو استمرار المتنفذين
بتهميش المجتمع ،واستمراء الضباع على مقدرات البلد من خالل الدين
العام والضريبة وتقييد الحريات.
هي ليست أمنيات ،بل حسرات جرتها لنا ثقافة المجتمع المتدنية
وفي معرفة حقوقه ،ووعي هامشي ال ُيريد أن يصححه من يعاني ،فلعل
قساوة المشهد تصقله .وبواقعية! هذه المرة لن ينتظركم أحد نهاية
ً
ً
الطريق ...أخذتم اتجاها "جبريا".

الحوار ...وما بعده
حبيب السنافي
ً
يــوفــر ال ـح ــوار الـ ــذي ج ــرى بـيــن السلطتين م ـنــاخــا ألرقـ ــى أن ــواع
الديموقراطية التطبيقية ،لقاء السلطة بممثلي القاعدة الشعبية للنظام،
هذا هو المطلوب ،التواصل المباشر وااللتقاء بين السلطتين بمنأى
عن الرسميات والبروتوكوالت ووميض آالت التصوير وحصار أسئلة
الصحافة .رغبة التحدي في اإلنجاز زخم معنوي لألطراف المشاركة
لتقديم كل ما بوسعها من فرص للتوافق ُواالتفاق ،وهي لن تميل إلى
نزعة الغلبة بقدر إنجاز مطلب وطني يؤتي أكله للسلطتين ،وجني ثمار
الحوار لدعم مواقفها السياسية المستقبلية وإحداث الفارق ،وبالتالي
سيحرص الكل على الظهور بالصورة المشرفة.
من حكمة السياسة عدم تعريض المصالح للهدم أو االنتقاص ،وعلى
السياسيين ربط مصالحهم بمصالح بقية القوى الفاعلة في المجتمع،
بمعنى أن تكون لألطراف والجهات السياسية واالقتصادية مصالح
متبادلة ،ترضي الحد األدنى من التوافق واالنسجام بين السلطتين،
وعليهم اعتبار أنه ليس هناك حل دائم ،هناك حل قائم قابل للتغيير
والتطوير بحسب الظروف المستجدة.
ً
السلطة عليها أن تعي أن المعارضة في كل دول العالم باتت جزءا
ً
أصيال من أي نظام سياسي ،مهما تمادى الزمن ،لذا عليها مراعاة
ً
مطالب المعارضة ومجاراتها في برامجها ،ظنا منها بحتمية الصدام.
مهمة شاقة على السلطتين إنجازها ،تجاوز علل ومسببات االحتقان
القائم -بعد إتمام الحوار -من خالل المبادرة لتغيير القوانين المنافية
للدستور ،والمجلسان ال يختلفان حول النظام السياسي الديموقراطي،
هما يتباينان حــول األســالـيــب المتبعة فــي توجيه الديموقراطية،
واآلليات ،واألدوات ،والحل لن ينأى عن الحوار المشترك ،فهو األساس
الثقافي إلتمام النهج الديموقراطي وعموده الفقري ووجهه الحضاري.
إخفاق الحوار -وال نتمنى ذلك -سيشرع باب المطالبة للتغيير في
السلطتين ،وإبدالهما بكفاءات قادرة على إصالح الموازين بالحلول
المبتكرة ،والتغيير هنا له وجاهته وأسبابه ،وسيحرج السلطتين بال
شك .الحوار خطوة ديموقراطية قصيرة ،لكنها خطوة لألمام ،تدفع
بالسلطة لخطوات أخرى ترفع من مقام ديموقراطيتنا ،وهي لن تتقدم
إال إذا واجهتها مصاعب وتحديات ،ونحن نواجه هذا الواقع ،لذا هي
فرصة لتطوير مفاهيمنا وسلوكنا السياسي.
الحكومة مــن خــال الـحــوار تطبق روح الديموقراطية وقوامها،
والحوار ذاته قد يهدف إلى ترتيب األولويات عند الطرفين ،وإن كان
ً
بعضها مرا ،ولن تكون نتائج الحوار مرضية للطرفين ،إنما النجاح
واإلنجاز الجزئي أفضل من الخسارة الفادحة.

ةديرجلا
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رؤى عالمية
خطة احتياطية للتعامل مع إيران
مايكل سينغ – فورين
أفيرز

تثبت التطورات المتالحقة في
الفترة األخيرة أن أي اتفاق
جديد بين الواليات المتحدة
وإيران لن يرتكز على إعادة
إحياء «خطة العمل الشاملة
المشتركة» ،وال شك أن
إطالق مفاوضات سريعة
حول ًأي اتفاق جديد سيكون
محفوفا بالمخاطر على المدى
القصير.

إذا كانت عواقب
توسيع برنامج
إيران النووي قوية
وواضحة بما يكفي
فإنه يمكن ردعها
من دون الحاجة
إلى اتفاق مماثل
للسابق

المسؤولون
في إدارة بايدن
ومنتقدو «خطة
العمل الشاملة
المشتركة» دعوا
إلى إدراج المسائل
اإلقليمية مثل
العراق واليمن
في المفاوضات
الجديدة مع طهران

ط ـ ــرح جـ ــو بـ ــايـ ــدن ،ح ـي ــن ك ــان
ً
م ــرشـ ـح ــا ل ـل ــرئ ــاس ــة األم ـي ــرك ـي ــة،
اسـتــراتـيـجـيــة مــؤل ـفــة م ــن جــزأيــن
الحتواء برنامج إيران النووي:
ً
أوال ،قيل إن إدارتـ ــه ستقترح
ال ـعــودة إل ــى «االم ـت ـثــال المتبادل»
ببنود االتفاق النووي المبرم في
عام .2015
ً
ثانيا ،كانت واشنطن ستطلق
مفاوضات جديدة مع طهران بناءً
على اتـفــاق «أق ــوى وأط ــول» يكون
ً
بديال عن االتفاق األصلي.
حين أعلن بايدن هذه السياسة
افترض الكثيرون أن الخطوة األولى
ستكون أبسط جزء من الخطة ،لقد
ّ
تصدع االقتصاد اإليراني نتيجة
حملة «الـضـغــوط الـقـصــوى» التي
أطلقها الرئيس دونالد ترامب ،مع
أن هذه المقاربة لم تحصد الدعم
م ــن ش ــرك ــاء واش ـن ـط ــن .ك ــذل ــك بــدا
وك ــأن انتهاكات طـهــران لالتفاق،
مـهـمــا كــانــت مـشـيـنــة ،ت ـهــدف إلــى
ً
تــرك المجال مفتوحا للعودة إلى
االتفاق النووي ،لكن أثبتت األحداث
الالحقة أن هــذا التحليل تفاؤلي
أك ـث ــر م ــن ال ـ ـلـ ــزوم ،ح ـيــث طــرحــت
إي ـ ـ ــران م ـطــالــب مـسـتـحـيـلــة خــال
الـمـفــاوضــات المرتبطة بتجديد
االتفاق النووي ،فحاولت تخفيف
العقوبات المفروضة عليها بما
يتجاوز العتبة المذكورة في «خطة
العمل الشاملة المشتركة» ،لكنها لم
تلتزم في المقابل بكبح نشاطاتها
النووية التي تنتهك بنود االتفاق.
ف ــي أي ن ــوع م ــن الـمـفــاوضــات،
المقترح
يـقــارن كــل طــرف االتـفــاق
ّ
بأفضل خيار بديل ،ويثبت تعنت
إيـ ــران خ ــال ال ـم ـحــادثــات الــرامـيــة
إلـ ــى إعـ ـ ــادة إحـ ـي ــاء «خ ـط ــة الـعـمــل
الشاملة المشتركة» فــي فيينا أن
الـحـســابــات ال ـتــي ارت ـك ــزت عليها
طهران في عام  2015تغيرت ،فقد
كانت تعتبر حينها االتفاق النووي
أفـ ـض ــل مـ ــن اسـ ـتـ ـم ــرار ال ـض ـغــوط
االقتصادية ،ويعكس هذا الموقف
على األرج ــح تراجع أهمية اتفاق
العام  2015بالنسبة إلــى حكومة
الرئيس إبراهيم رئيسي المتطرفة
وتفضيلها خيارات أخرى بديلة قد
تفيد إيران.
يبدو أن طهران استنتجت من
أحداث آخر أربع سنوات أن تخفيف
العقوبات لن ُي َّ
طبق بالشكل الذي
تــوقـعـتــه ألن ال ـشــركــات األجنبية
ت ـ ـ ـ ــرددت فـ ــي الـ ـ ـع ـ ــودة إل ـ ــى إي ـ ــران
حين كــان االتـفــاق الـنــووي ســاري
المفعول ،وكان يسهل على الواليات
بشكل
المتحدة أن تبطل االتـفــاق
ٍ
أحادي الجانب في عام  .2018ربما

ً
يشكك رئيسي أي ـضــا باستعداد
إدارة بايدن لفرض العقوبات في
ظــل غياب أي اتـفــاق واض ــح ،وهو
يـعـ ّـول على تـ ّ
ـوســع الـعــاقــات بين
إيران والصين للتصدي للضغوط
االقتصادية األميركية.
ب ـ ـ ـع ـ ـ ـبـ ـ ــارة أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،قـ ـ ـ ــد ي ـظ ــن
المسؤولون اإليرانيون أن تجديد
االل ـ ـتـ ــزام بـخـطــة ال ـع ـمــل الـشــامـلــة
الـمـشـتــركــة يـبـقــى أق ــل منفعة من
ال ـخ ـي ــارات ال ـبــدي ـلــة ،ف ـقــد يتمكن
بايدن من تغيير حسابات القادة
اإليرانيين من خالل تطوير خطة
احتياطية جديرة بالثقة لتكثيف
الـعــواقــب المترتبة على إي ــران إذا
أصـ ـ ـ ـ ّـرت ع ـل ــى رف ـ ــض الـ ـمـ ـب ــادرات
الدبلوماسية وتوسيع نشاطاتها
النووية.
يجب أن تتعلم إدارة بايدن من
تـجــاربـهــا الـمــاضـيــة إذا أرادت أن
ُ
تـضـ ِـعــف ال ـخ ـيــارات الـبــديـلــة التي
ّ
ت ـعــول عليها إي ـ ــران ،فـفــي المقام
األولُ ،يفترض أن تثبت الواليات
المتحدة أن إيران ستواجه عواقب
حتمية بعد موقفها غير المنطقي
خـ ـ ــال مـ ـح ــادث ــات ف ـي ـي ـن ــا ،حـيــث
أص ـ ّـرت على رفــع العقوبات عنها
بما يتجاوز العتبة التي يحددها
االت ـفــاق ال ـنــووي وطــالـبــت بتلقي
ضمانات لمنع اإلدارات األميركية
ً
المستقبلية من االنسحاب مجددا،
وإذا استمر هــذا العناد اإليــرانــي،
يـ ـج ــب أن ت ـ ـقـ ــوي إدارة ب ــا ي ــدن
ال ـع ـقــوبــات االق ـت ـصــاديــة الـقــائـمــة
ّ
وتوسع نطاقها.
لتحقيق هــذا الـهــدف ،يجب أن
تؤكد إدارة بايدن التزامها بتقوية
ال ـع ـق ــوب ــات ال ـت ــي ف ــرض ـه ــا فــريــق
تــرامــب على إي ــران وســد الثغرات
ّ
الـتــي خلفها نـظــام الـعـقــوبــات في
السنوات األخيرة ،أبرزها بيع النفط
اإليراني إلى الصين .زادت عمليات
البيع هــذه بــدرجــة فائقة فــي عام
 2020ويـقــال إنـهــا أصبحت أكثر
سهولة بفضل مناورات خادعة مثل
النقل عبر البحر ،وكان مسؤولون
أمـيــركـيــون قــد ح ــذروا مــن اقـتــراب
تشديد العقوبات ،لكن من المتوقع
أن ت ـ ــزداد صـعــوبــة ه ــذه الـخـطــوة
نتيجة المخاوف المرتبطة بردة
فعل إيران واألولويات المتضاربة
في العالقات األميركية الصينية
المتوترة.
يـجــب أن تستعد إدارة بــايــدن
ً
أيضا الحتمال أال تكون الضغوط
الدبلوماسية واالقتصادية كافية
ل ـم ـن ــع ق ـ ـ ــادة إي ـ ـ ـ ــران مـ ــن تـصـنـيــع
أسلحة نووية ،فقد سبق أن أثبت
ال ـم ـســؤولــون ف ــي ط ـه ــران أن ـهــم ال

لحظة توقيع االتفاق النووي في  2015بين أميركا وطهران والدول األوروبية الخمس
يمانعون أن يواجه بلدهم مصاعب
اقـتـصــاديــة فــائـقــة إلحـ ــراز ً التقدم
النووي المنشود ،ونتيجة لذلك،
يجب أن ّ
توجه الواليات المتحدة
رسالة واضحة وتؤكد استعدادها
للتفكير بـخـيــارات مختلفة ،كــأن
تطلق ضربة عسكرية لمنع إيران
من صنع سالح نووي.
مـ ــن الـ ـمـ ـب ــرر أن ت ـ ـتـ ــردد إدارة
بــايــدن فــي ات ـخــاذ ه ــذا ال ـنــوع من
الخطوات ،فال يريد الديموقراطيون
وال الـجـمـهــوريــون خ ــوض صــراع
عسكري آخــر في الشرق األوســط،
ويشعر البيت األبيض على األرجح
بالقلق من احتمال أن ترفض اإلدارة
اإلي ــرانـ ـي ــة ال ـج ــدي ــدة والـمـتـطــرفــة
التواصل الدبلوماسي بسبب هذه
الـتـهــديــدات ،لكن قــد يعطي الــردع
العسكري األميركي ثالثة منافع
تستحق العناء:
ً
أوال ،ت ـح ـم ــل هـ ـ ــذه ال ـم ـق ــارب ــة
رسالة واضحة إلى إيــران مفادها
أن تصنيع سالح نــووي لن يكون
ً
ً
مكلفا فحسب بل مستحيال.
ً
ث ـ ــانـ ـ ـي ـ ــا ،س ـي ـح ـص ــل ش ــرك ــاء
واشنطن في المنطقة ،مثل المملكة
الـعــربـيــة الـسـعــوديــة أو إســرائـيــل،
على التطمينات الـتــي يريدونها
كي ال يضطروا للتحرك ضد إيران
أو يحاولوا اكتساب قدرات نووية
خاصة بهم.
ً
ثالثا ،من الطبيعي أن يفكر أي
رئيس أميركي ،بغض النظر عن
انـتـمــائــه الـحــزبــي ،بــإطــاق تحرك
عـ ـسـ ـك ــري إذا ت ـل ـق ــى م ـع ـل ــوم ــات

استخبارية عاجلة وجديرة بالثقة
حـ ــول ن ـيــة إي ـ ــران تـصـنـيــع ســاح
نووي ألن هذا النوع من التهديدات
يـطــرح خـطــورة كبيرة على األمــن
القومي األميركي.
ً
مــن األفـضــل إذا أن تفهم إيــران
عــواقــب هــذا ال ـقــرار بــدل أن تسيء
ً
احتساب المخاطر وتطلق صراعا
غ ـ ـيـ ــر مـ ـ ـ ـ ـ ــدروس ضـ ـ ــد الـ ـ ــواليـ ـ ــات
المتحدة.
ي ـت ـع ـل ــق ال ـ ـت ـ ـحـ ــدي ال ـح ـق ـي ـقــي
بــإث ـبــات ج ـ ّـدي ــة الـتـهــد ّيــد بــإطــاق
تحرك عسكري فيما تنفذ الواليات
ً
ً
ال ـم ـت ـح ــدة تـ ـح ــوال اس ـتــرات ـي ـج ـيــا
ً
منتظرا منذ وقت طويل لالبتعاد
عـ ــن ال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ـ ـ ــط وال ـت ــوج ــه
ن ـح ــو آسـ ـي ــا ،ف ـم ــن الـ ـمـ ـع ــروف أن
الـخـطــر ال ــذي تـطــرحــه إيـ ــران على
األم ــن الـقــومــي األمـيــركــي حقيقي،
لكنه ال ُي ـق ـ َـارن بــالـتـحــديــات التي
تفرضها دول عدائية ونووية مثل
الصين وروس ـيــا ،وللحفاظ على
مصداقية الـتـهــديــدات األميركية،
ال ب ــد م ــن مـتــابـعــة ال ـت ـحــرك حين
تـ ـسـ ـتـ ـه ــدف إي ـ ـ ـ ـ ـ ــران وع ـ ـمـ ــاؤهـ ــا
ال ـم ـصــالــح األم ـي ــرك ـي ــة ،ل ـكــن بــدل
أن تـتــرافــق الـ ــردود األمـيــركـيــة مع
سحب م ـعــدات ثقيلة مــن مناطق
أخـ ــرى ،منها حــامــات الـطــائــرات
وقاذفات الصواريخ طويلة المدى،
يجب أن تعمل الواليات المتحدة
بكل ثبات لتقوية حلفائها وزيادة
قدرتها على التصدي للتحركات
اإليرانية المحتملة ،كذلك ،ستترسخ
ً
الـمـصــداقـيــة األمـيــركـيــة حـتـمــا إذا

أك ــدت واشنطن التزامها بشؤون
ً
ال ـم ـن ـط ـقــة ،ت ــزامـ ـن ــا م ــع تــوضـيــح
شكل االستراتيجية األميركية في
الشرق األوسط رغم زيادة التركيز
على آسيا.

نحو تحسين االتفاق النووي

ُي ـ ـف ـ ـتـ ــرض أال ت ـ ـكـ ــون ال ـخ ـط ــة
االحتياطية الخاصة بالتعامل مع
إيــران مرادفة للتخلي عن الجهود
الدبلوماسية ،ألن الخيارات البديلة
التي تملكها إيــران لن تتالشى إال
ُ
إذا طـ ِـرح اقـتــراح دبلوماسي قوي
ُ ّ
آخــر ،ويجب أن تــركــز إدارة بايدن
ً
إذا عـلــى اس ـت ـب ــدال «خ ـطــة العمل
الـشــامـلــة الـمـشـتــركــة» ب ــدل إع ــادة
إحيائها ،ألن تجديد االتفاق المبرم
في عام  2015لن يرضي الواليات
ال ـم ـت ـحــدة أو إي ـ ـ ــران ع ـلــى ال ـمــدى
الطويل ،فقد سبق أن دعت طهران
إلــى إطــاق النقاشات حــول اتفاق
جديد بالكامل حين طالبت بإحداث
ت ـعــديــات ك ـب ــرى لـمـنــع ال ــوالي ــات
ً
المتحدة مــن االنـسـحــاب م ـجــددا،
ً
وذكر بايدن أيضا أن هدفه النهائي
يتعلق بالتفاوض على اتفاق أكثر
ق ــوة ،ب ــدل االكـتـفــاء بــإعــادة إحياء
«خطة العمل الشاملة المشتركة»،
وال مفر من انهيار االتفاق في حال
تجديده إذا عاد الجمهوريون إلى
البيت األبيض في المرحلة المقبلة.
ل ـكــن ال ـم ـفــارقــة تـكـمــن ف ــي عــدم
قدرة إدارة بايدن على عرض اتفاق
«أفضل» على إيران إال عبر إلحاقه
باتفاق دبلوماسي يفرض مطالب

إضــافـيــة عـلــى ط ـهــران ويستطيع
ح ـ ـص ـ ــد ال ـ ـ ــدع ـ ـ ــم م ـ ـ ــن الـ ـح ــزبـ ـي ــن
الجمهوري والديموقراطي لجعله
ً
قــابــا لالستمرار ،وقــد يكون هذا
ّ
االتفاق على شكل نسخة مدعمة من
«خطة العمل الشاملة المشتركة»،
ويهدف إلى توسيع القيود النووية
الـ ـمـ ـف ــروض ــة ع ـل ــى إي ـ ـ ـ ــران وك ـبــح
نـشــاطــاتـهــا ال ـص ــاروخ ـي ــة ،كــذلــك،
دعــا المسؤولون فــي إدارة بايدن
ومـنـتـقــدو «خـطــة الـعـمــل الشاملة
الـمـشـتــركــة» إل ــى إدراج المسائل
اإلقليمية ،مثل ال ـعــراق أو اليمن،
في هذه المفاوضات ،لكن يجب أن
ً
تفكر واشنطن مليا قبل التفاوض
حول هذه المسائل مع طهران ،أو
مع موسكو وبكين ،ومــن األفضل
التعامل مع هذه الملفات بطريقة
منفصلة ،أي عبر إشراك مجموعة
مختلفة من الفرقاء في كل مرة.
ع ـلــى ص ـع ـيــد آخ ـ ــر ،تستطيع
ال ـ ــوالي ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة أن تـضــع
«خطة العمل الشاملة المشتركة»
ً
ً
ً
ّ
وتطبق نموذجا مختلفا
جانبا
بالكامل ،إذ يقضي أحد الخيارات
الـمـحـتـمـلــة بـعـقــد ات ـف ــاق مـشــابــه
الت ـف ــاق ـي ــات الـ ـح ــد م ــن ال ـت ـس ـلــح،
حيث تنتهي صالحية الواجبات
المطلوبة من الطرفين بعد فترة
زمنية مـحــددة مــا لــم يتم إبطال
االت ـفــاق ،وسـيـكــون هــذا الترتيب
أفضل من «خطة العمل الشاملة
الـمـشـتــركــة» حـيــث تتخلى إي ــران
ً
عن واجباتها تدريجا فيما تبقى
واجبات واشنطن وشركائها على

حالها مهما حصل ،وقد يجازف
إقرار أي معيار دبلوماسي جديد
ً
ً
بإلغاء اتفاق يحصد دعما دوليا
ً
واسـعــا ،لكنه سيسمح للواليات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة وإي ـ ـ ـ ـ ــران بــال ـت ـخ ـلــص
م ــن األع ـب ــاء ال ـتــي راف ـق ــت الـجــدل
الـمــرتـبــط بــاالت ـفــاق ال ـن ــووي في
السنوات األخيرة.
في نهاية المطاف ،قد ال يكون
الـتــوصــل إلــى اتـفــاق دبلوماسي
ً
م ــع إيـ ــران ض ــروري ــا ،فـ ــإذا كــانــت
عواقب توسيع برنامجها النووي
قوية وواضحة بما يكفي ،يمكن
ردع إي ــران مــن دون الحاجة إلى
ات ـف ــاق م ـمــاثــل ،ل ـكــن ُي ـف ـتــرض أن
يبقى االتفاق ّالخاضع للتفاوض
ال ـه ــدف ال ـم ـفــضــل ف ــي الـسـيــاســة
األميركية ألن االتفاق القوي قادر
عـلــى تـقـلـيــص مـظــاهــر الـفــوضــى
والحسابات الخاطئة التي تنجم
عن سياسات االحتواء والردع.
ل ـ ـ ـكـ ـ ــن تـ ـ ـثـ ـ ـب ـ ــت الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـط ـ ـ ــورات
المتالحقة فــي الـفـتــرة األخـيــرة
أن أي اتفاق جديد بين الواليات
ال ـم ـت ـح ــدة وإيـ ـ ـ ـ ــران لـ ــن يــرت ـكــز
على إعــادة إحياء «خطة العمل
الـشــامـلــة ال ـم ـش ـتــركــة» ،وال شك
أن إطـ ــاق م ـف ــاوض ــات ســريـعــة
حــول أي اتـفــاق جــديــد سيكون
ً
محفوفا بالمخاطر على المدى
القصير ،لكن إذا حرصت إدارة
بــايــدن على حصد دعــم محلي
ودول ــي لجهودها ،فقد تتمكن
ً
من تحقيق نتيجة أكثر نجاحا
واستدامة على المدى الطويل.

الديموقراطية في جورجيا ال تزال في خطر!
شهدت جورجيا ًمنذ ً
االستقالل تحوال عنيفا
من دولة سوفياتية سابقة
وغارقة في الحرب إلى نموذج
إقليمي لبناء المؤسسات
الديموقراطية والتكامل مع
الغرب ،ويشمل هذا البلد
الصغير في منطقة القوقاز
أقل من  4ماليين نسمة،
وبصعوبة كان يستطيع
تأمين حاجات مواطنيه
اليومية من الكهرباء والمياه،
لكنه يطمح اليوم لالنتساب
إلى حلف الناتو واالتحاد
األوروبي.

الحزب الحاكم
تجاوز عتبة الـ%43
من األصوات
بسهولة وحصد
 %46.7لكن الحاجة
تبرز إلى إجراء
جولة ثانية

•

مارتن دافي – إنترناشيونال ريليشنز

فور الوصول إلى عاصمة جورجيا ،ال مفر من
مالحظة استمرار أص ــداء الـحــرب ال ـبــاردة ،حيث
تكثر مظاهر الحنين إلــى الحقبة الشيوعية في
ّ
ويخيم شبح ستالين
شــوارع تبليسي الجميلة،
على الـمـكــان بكل وض ــوح ،فقد وقـعــت جورجيا
ضحية منافسة إقليمية تاريخية شرسة ،وهي
تحمل أوجاع روسيا وأرمينيا وأذربيجان في آن،
وكأنها ال تواجه ما يكفي من األزمات الخاصة بها،
ّ
فأثرت الحرب في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية
على جميع الدول السوفياتية السابقة ،لكن تتفاقم
هذه اآلثار في جورجيا ألن البلد يشهد في الوقت
نفسه ًصراعات متواصلة بين المناطق المجاورة،
ونتيجة لذلك ،أصبحت الديموقراطية في جورجيا
ُمهددة بسبب «الحروب األبدية» في الداخل وعلى
طول الحدود الدولية.
ً
محليا ،ال ينجم غياب االسـتـقــرار عــن مكائد
«حزب الحلم الجورجي» الحاكم بكل بساطة ،بل
تكثر المشاكل المتكررة بين جماعات المعارضة
األساسية و«الحركة الوطنية المتحدة» :إنه الحزب
الـحــاكــم الـســابــق ال ــذي ي ـقــوده الــرئـيــس األسـبــق
ميخائيل ساكاشفيلي من المنفى .لم يكن عهد
ّ
ً
ساكاشفيلي خاليا من مظاهر الفساد ،لكن يتهم
بفساد
هذا المعسكر «حزب الحلم الجورجي» اآلن
ٍ
القضاء ،وقمع وسائل
واسع النطاق عبر تسييس
ّ
اإلعالم المستقلة ،ومضايقة مرشحي المعارضة
ً
ً
علنا ،لكن قد تكون هذه االدعــاءات مبالغا فيها.
كذلك ،يجب أن ّ
يفسر الطرفان مزاعم كثيرة حول
قضايا فساد مرتبطة بهما.
أراد ساكاشفيلي مقاطعة البرلمان الجديد الذي
ّ
نشأ بعد انتخابات عــام  ،2020وتطلب الوضع
ً
ً
في نهاية المطاف وسيطا دوليا للتفاوض حول
تسوية بين هــذه الـقــوى السياسية المتناحرة.
ّ
توصل رئيس المجلس األوروبي ،شارل ميشال،
إلى تسوية تجعل «حزب الحلم الجورجي» يوافق
على إجــراء انتخابات برلمانية مبكرة إذا حصد
أقل من  %43من األصوات ّفي االنتخابات البلدية
معارضة
في  2أكتوبر  ،2021حيث وقعت أحزاب
ِ
ً
ً
أصغر حجما على االتفاق أيضا ،باستثناء «الحركة
الوطنية المتحدة» ،وهذا ما دفع الحزب الحاكم إلى
اعتبار نفسه الطرف الوحيد الذي يقدم التنازالت
من دون أي مقابل .يتابع البعض تفسير الوضع
جورجيا من الناحية الجيوسياسية،
السياسي في ً ّ
ّ
فيتضح دوم ــا تدخل موسكو في شــؤون البلد،
كما لم تنشأ أي عالقات دبلوماسية رسمية بين
روسيا وجورجيا منذ الحرب في عام  ،2008ومن

المستبعد أن يتغير هــذا الوضع طالما تستمر
المواجهات بسبب أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.
لــم يـفـ ّـوت وزي ــر الخارجية الــروســي ،سيرغي
الف ـ ـ ـ ــروف ،أي ف ــرص ــة لـلـتـعـلـيــق ع ـل ــى األح ـ ــداث
الحاصلة ،فقال إن المجال مفتوح أمام جورجيا
ً
دوما لتحسين العالقات ،لكنه لم يطرح أي مسار
لتحقيق هذا الهدف ،وال يحاول مؤسس «حزب
الحلم الجورجي» ،بيدزينا إيفانيشفيلي ،ورئيس
الوزراء إيراكلي غاريباشفيلي التصدي لروسيا،
بما يشبه العالقات التي تجمع بين أذربيجان
وتركيا والدول الغربية .تحالف ساكاشفيلي مع
رئـيــس وزراء المجر ،فيكتور أوربـ ــان ،حتى أنه
ً
دعاه إلى جورجيا في عام  ،2012وعمليا ،يبدو
أن صمود النظام يتفوق على جميع االعتبارات
األخرى ،بما في ذلك المساعدات المالية الكبرى،
ويبدو أن استراتيجية غاريباشفيلي وأسياده
تقضي بتحقيق مجموعة محددة من األهــداف:
الـسـيـطــرة عـلــى وســائــل اإلعـ ــام وس ـلــك القضاء
واالنتخابات ،واستمالة الرأي العام عبر التكلم عن
ً
«القيم الجورجية» نظرا إلى مخاوف ساكاشفيلي
من التهاء الناس بمسائل أخــرى ،والحفاظ على
عــاقــات فاعلة مــع واشنطن وبــروكـســل لكن من
دون حرق جميع الجسور السياسية مع موسكو.
ّ
يصدق الشعب
يصعب أن نعرف إلــى أي حد
الـجــورجــي هــذه الــرســالــة ،فقد تـ ّ
ـوصــل استطالع
«المعهد الديموقراطي الوطني» في يوليو 2021
إلى نتائج واقعية ،فاعترف  %51من المشاركين
بأن «جورجيا ليست ديموقراطية» ،كذلك ،يسود
استياء سياسي واس ــع وقـلــة ثقة بالمؤسسات
السياسية ،ووفق االستطالع نفسه ،اقتصرت نسبة
المشاركين الذين ّ
عبروا عن دعمهم لحزب سياسي
ّ
معين على  ،%30وفي الوقت نفسه ،ال تزال مشاكل
البطالة والرعاية االجتماعية قائمة ،ويبدو أن هذه
ُ
ضعف مواقف السياسيين من مختلف
المسائل ت ِ
االنتماءات في جورجيا ،ومن اإليجابي أن تشمل
ً
االنتخابات المحلية المرتقبة عددا من المرشحين
المستقلين ،ويبدو كاخا كالدزي من «حزب الحلم
ً
الجورجي» األوفر حظا في هذا االستحقاق ،لكن
إذا حقق المستقلون نتيجة جيدة ،يمكن القول
حينها إن «التقارير التي تنذر بموت الديموقراطية
الجورجية مبالغ فيها بعض الشيء».
ً
لكن يلفت المستقلون سريعا إلــى استحالة
أن يفرضوا نفوذهم فــي البرلمان بسبب نظام
ّ
ُحكم األغلبية القائم ،وهم يتهمون رئيس الوزراء
ً
بيدزينا إيفانيشفيلي ،ال ــذي أصبح مليارديرا
بفضل روسيا ،بــإدارة حكومة ظل ،ومن المتوقع
ً
ً
أن يفشل أي حزب يطرح برنامجا مواليا لروسيا

إيراكلي غاريباشفيلي
في جورجيا ألن روسيا غزت البلد في عام 2008
ُ
وال تزال تحتل  %20من أراضيه ،لكن انتشرت ت َهم
ً
أيضا بوجود عالقات غامضة بين إيفانيشفيلي
والكرملين ،ويبدو الواقع أكثر غرابة من الخيال
ً
أحيانا!
ً
ً
منذ االستقالل ،شهدت جورجيا تحوال عنيفا
من دولة سوفياتية سابقة وغارقة في الحرب إلى
نموذج إقليمي لبناء المؤسسات الديموقراطية
والتكامل مع الغرب ،ويشمل هذا البلد الصغير
من منطقة القوقاز أقل من  4ماليين نسمة وبالكاد
كــان يستطيع تأمين حاجات مواطنيه اليومية
من الكهرباء والمياه ،لكنه يطمح اليوم لالنتساب
إلى حلف الناتو واالتحاد األوروبي ،كما أحرزت
ً
ً
جورجيا تقدما بارزا منذ انتخاب رئيسها األول
زفياد جامساخورديا الموالي للغرب في عام ،1991
ً
ً
علما أنه عاد وسقط خالل انقالب عنيف تزامنا مع
حرب أهلية امتدت على سنتين ،ثم وصل خصمه
اللدود إدوارد شيفرنادزه إلى السلطة وامتد عهده
على ثماني سنوات ،بين العامين  1995و ،2003لكن
كانت هذه الفترة مليئة بفضائح الفساد والركود
االقتصادي والسياسي.
أجبر شعب جورجيا شيفرنادزه على التنحي
من السلطة بطريقة مخزية في عــام  ،2003بعد
حصول انتهاكات فاضحة فــي االنـتـخــابــات ،ثم
دعم المواطنون ميخائيل ساكاشفيلي الذي ّقرب
ً
جورجيا مــن مـحــور ال ـغــرب ،لكنه واج ــه صــراعــا
ً
شامال مع روسيا في عام  ،2008فاضطر للتنحي
ُّ
ً
أيـضــا فــي عــام  2012واتـ ِـهــم باستغالل السلطة
ً
ّ
غيابيا ،لكن يثبت هذا الحدث بحد ذاته تحسن
ُ
وربما يحتاج البلد
مفاهيم الحكم في جورجياّ ،
اليوم إلى ائتالف حكومي ،يحذر قادة المجتمع
المدني وأح ــزاب المعارضة مــن تنامي استياء

فيكتور أوربان
سكان جورجيا وتعبهم من الصراعات المستمرة
ً
ً
على السلطةُ ،
ويعتبر استقرار البلد عامال أساسيا
لحماية المنطقة كلها ،ومــع ذلــك ال يلتزم القادة
السياسيون المحليون بالمعايير الديموقراطية
الحقيقية ألخــذ المجازفات السياسية الــازمــة،
وي ـح ــاول كــل ط ــرف حـتــى اآلن تضييق الخناق
على الطرف اآلخر مع أن التركيبة السياسية في
ً
جورجيا تتطلب شكال من االئتالف.
ح ـق ــق «ح ـ ــزب ال ـح ـل ــم ال ـ ـجـ ــورجـ ــي» ال ـح ــاك ــم
ً
ً
انتصارا مقنعا في انتخابات أكتوبر المحلية
ُ
ً
التي اعت ِبرت على نطاق واســع استفتاء حول
ّ
السلطات الراهنة ،لكن هــذا الفوز لن ينتج أي
حكومة ،وحتى االنتخابات المقبلة بعد شهر
لن تنجح في تحقيق هذا الهدف ،كذلك ،يثبت
اعتقال الرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي
أن التوتر السياسي السائد سيستمر ،ووفــق
اتفاق أدى فيه االتحاد األوروبي دور الوساطة
في أبريل  2021لحل أزمة جورجيا السياسية
القديمة ،ستحصل انتخابات برلمانية مبكرة
في عام  2022إذا فشل «حزب الحلم الجورجي»
فــي حـصــد  %43مــن األص ـ ــوات عـلــى األق ــل في
االنتخابات المحلية التي جرت أوائــل أكتوبر،
وب ـن ـ ً
ـاء عـلــى الـنـتــائــج األول ـي ــة ال ـتــي أصــدرتـهــا
«لجنة االنـتـخــابــات الـمــركــزيــة» ،تـجــاوز الحزب
الحاكم هذه العتبة بسهولة وحصد  %46.7من
األص ــوات ،لكن تبرز الحاجة إلــى إج ــراء جولة
ثــانـيــة ،وقــد ال تـكــون النتيجة حاسمة حينها
ً
أيضا.
أدى اعـ ـتـ ـق ــال س ــاك ــاش ـف ـي ـل ــي إلـ ـ ــى تــأج ـيــج
ال ـم ـخ ــاوف ال ــدول ـي ــة ،وقـ ــد ُي ـم ـ ّـه ــد هـ ــذا ال ـحــدث
لتعميق االنـقـســامــات الــداخـلـيــة فــي المجتمع
الجورجي في حين يستعد البلد لسلسلة من

ميخائيل ساكاشفيلي
االستحقاقات االنتخابية خالل الجولة الثانية
ّ
فــي م ــدن ك ـبــرى ،مـنـهــا تبليسي ،حـيــث شكلت
االنتخابات المحلية فرصة إلثبات نشوء روحية
ديموقراطية جديدة في جورجيا ،لكن النتيجة
كانت معاكسةّ .
توصل فريق «مكتب المؤسسات
الديموقراطية وحقوق اإلنسان» إلى استنتاج
واضح لكن شائك ،فهو لم يعتبر النتيجة باطلة،
لكنه رصد شوائب عدة مثل «انتشار ادعــاء ات
متكررة حول حصول ممارسات ترهيب ،وشراء
األصوات ،والضغط على المرشحين والناخبين،
وعدم تساوي الفرص بين جميع األطراف».
كذلك ،ذكر الفريق نفسه أن «اإلطار القانوني
ً
يسمح عموما بإجراء انتخابات ديموقراطية
وأن الـتـحـضـيــرات لــانـتـخــابــات كــانــت شفافة
وخضعت إلدارة احترافية» ،لكنه دان «ممارسات
الترهيب والعنف ضد الصحافيين» ،و«اختالل
التوازن على مستوى الموارد ،وغياب اإلشراف
الكافي على طرق تمويل الحمالت االنتخابية،
وت ـفـ ّـوق األس ـمــاء الـتــي تتولى مناصب معينة
ً
راهـنــا» .على صعيد آخــر ،اعترف فريق «مكتب
المؤسسات الديموقراطية وحـقــوق اإلنـســان»
ّ
بمسار االنتخابات «المنظم والـشـفــاف» ،لكنه
ً
أشــار أيضا إلى انتهاكات أخــرى ،منها «تأثير
جماعات من األفراد على الناخبين خارج مراكز
االقتراع» .كانت أطراف معينة في «حزب الحلم
الجورجي» و«الحركة الوطنية المتحدة» وأحزاب
ً
أخرى قد تكلمت عن حصول تزوير أيضا.
م ــن الـمـسـتـبـعــد أن ت ـس ــود روح تـصــالـحـيــة
ً
جديدة تمهيدا لبناء ائتالف حاكم خالل شهر
واحـ ـ ــد ،ب ــل إن ال ـس ـيــاس ـي ـيــن ف ــي ج ــورج ـي ــا قد
ً
يكونون أكثر ميال إلــى خــوض معركة شرسة
أخرى فوق جثة الديموقراطية المتداعية.

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

٧.٢٠١

٧.٧٥٥

٦.١٤٨

2.٤٤٥ 2.٨٦٨ ٣.٣١٤

مكاسب لمؤشرات البورصة والسيولة  100مليون دينار
استمرار الشراء على األسهم الصغيرة
علي العنزي

زادت ن ـ ـسـ ــب االر ت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاع فــي
م ـج ـم ــوع ــة كـ ـبـ ـي ــرة مـ ــن األسـ ـه ــم
ال ـص ـغ ـيــرة ف ــي ب ــورص ــة الـكــويــت
أم ـ ــس ،ل ـت ـن ـهــي أس ـب ــوع ـه ــا عـلــى
أفـضــل سـيـنــاريــو ،حيث واصلت
المؤشرات الرئيسية النمو ،وربح
مؤشر البورصة العام نسبة 0.42
فــي ال ـم ـئــة ،ت ـعــادل  30.43نقطة،
لـيـقـفــل ع ـلــى م ـس ـتــوى 7201.93
نقطة بسيولة كبيرة كانت نحو
 100مليون دينار ،تداولت 814.5
مليون سهم عبر  23954صفقة،
وتم تداول  152سهما ،ربح منها
 80سهما ،بينما خسر  56سهما،
واستقر  16سهما دون تغير.
وس ـجــل مــؤشــر ال ـس ــوق األول
مكاسب قريبة من سابقه ،بلغت
نسبة  0.41فــي المئة ،أي 31.36
نقطة ،ليصل الى النقطة 7755.68
بسيولة متراجعة بقوة الى حدود
 35.1مليون دينار ،تداولت 87.4
مـلـيــون سـهــم عـبــر  4364صفقة،
وربـ ــح  12سـهـمــا م ـقــابــل تــراجــع
 5أسهم واسـتـقــرار  8اسهم دون
تغير.

وربح مؤشر السوق الرئيسي
ن ـ ـح ـ ــو ن ـ ـص ـ ــف ن ـ ـق ـ ـطـ ــة مـ ـئ ــوي ــة
تـعــادل  29.25نقطة ،ليقفل على
مستوى  6148.14نقطة ،بسيولة
م ـت ـص ــاع ــدة ه ــي األكـ ـب ــر ل ــه مـنــذ
ا ن ـ ـطـ ــا قـ ــه ب ـل ـغ ــت  64.7م ـل ـي ــون
دينار ،تداولت  727مليون سهم
عـبــر  19590صـفـقــة ،وت ــم ت ــداول
 127سهما ربح منها  68سهما،
بينما خسر  51سهما ،واستقرت
 8أسهم دون تغير.

األخبار اإليجابية
مــع تــدفــق مــزيــد مــن السيولة
وارتـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــاع كـ ـثـ ـي ــر م ـ ـ ــن األس ـ ـهـ ــم
الـصـغـيــرة والـمـتــوسـطــة ارتفعت
وتيرة األخبار اإليجابية الداعمة،
فـضــا ع ــن نـتــائــج ال ــرب ــع الـثــالــث
ال ـ ـتـ ــي بـ ـ ـ ــدأت ب ــالـ ـت ــدف ــق ال ـك ـب ـيــر
وبنمو لمعظم األسـهــم المعلنة،
والـ ـت ــي ت ـس ــاب ـق ــت ق ـب ــل ال ــدخ ــول
ف ــي األسـ ـبـ ــوع األخـ ـي ــر م ــن ف ـتــرة
اإلعـ ــان لـتـبــرز إيـجــابـيــة أدائ ـهــا،
وهــو مــا سينعكس إيجابا على

سعر السهم ،وكــان أبرزها خالل
هــذا األس ـبــوع ت ـجــارة ،ثــم أعلنت
مجموعة مــن األس ـهــم مــع نهاية
تعامالت هذا األسبوع ،إضافة الى
كم من األخبار اإليجابية أبرزها
خاص بشركة الرابطة ،وتوقيعها
عقدا ضخما مع الجيش األميركي
ل ـي ـح ـلــق ال ـس ـه ــم ب ـن ـم ــو ب ـل ــغ 36
ف ــي ال ـم ـئــة ،وي ـنــدفــع كــذلــك سهم
التنظيف بنمو ممتاز.
واستمر «جي اف اتش» ثابتا
فــي الـمـقــدمــة مــن حـيــث السيولة
والنشاط والنمو الــذي تضاعف
وبلغ نحو  35في المئة خالل هذا
األسبوع ،كان أكبره أمس بنسبة
 10فــي الـمـئــة ،مجتاحا مستوى
 100ف ـل ــس ،وب ـس ـيــولــة قـيــاسـيــة
ب ـل ـغ ــت  18مـ ـلـ ـي ــون ديـ ـ ـن ـ ــار هــي
نسبة  18فــي المئة مــن السيولة
االج ـمــال ـيــة ،بـيـنـمــا زاد الـنـشــاط
وكان نحو  25في المئة من نشاط
الـســوق اإلجـمــالــي ،حيث تجاوز
 184.3مليون سهم.
ك ـ ـمـ ــا ت ـ ـحـ ــركـ ــت أسـ ـ ـه ـ ــم ك ـت ـلــة
الـ ـم ــديـ ـن ــة بـ ـنـ ـش ــاط ك ـب ـي ــر ول ـك ــن

بمكاسب محدودة ،حيث لم تظهر
أي ب ـي ــان ــات أو أخـ ـب ــار م ـح ـفــزة،
وكـ ـ ـ ــان أداء األسـ ـ ـه ـ ــم ال ـق ـي ــادي ــة
مستقرا باستثناء أسهم الوطني
وص ـن ــاع ــات وأج ـي ـل ـي ـتــي ،وال ـتــي
حـ ـقـ ـق ــت مـ ـك ــاس ــب رج ـ ـحـ ــت ك ـفــة

األخـ ـض ــر ،بـيـنـمــا ت ــراج ــع سهما
بيتك وزين بفلس لألول وفلسين
للثاني ،وانتهت الجلسة األخيرة
مـ ــن أفـ ـض ــل أس ـ ـبـ ــوع ل ـل ـب ــورص ــة
الكويتية منذ سنوات على تفاؤل
بمستقبل أفضل.

الكويت أرخص دول العالم لتعدين البتكوين

«وفرة لالستثمار» تبيع حصة
ً
في شركة تمويل عقاري
نظرا النخفاض تكاليف الكهرباء
استحوذت شركة  Pretiumعلى  ،Anchor Loans LPوهي
شركة تقدم التمويل فــي ثــاوزنــد أوكــس بــواليــة كاليفورنيا
لمستثمري العقارات السكنية ورجال األعمال ،من شركة وفرة
لالستثمار  Wafra Capital Partners Incومالكين آخرين.
ووفق الموقع الرسمي لصناديق الثروة السيادية (،)SWFI
قــدمــت شــركــة أمـيــركــان إيـكــويـتــي إنفستمنت للتأمين على
ً
الحياة تمويال لعملية االستحواذ ،كجزء من توسيع شراكتها
االستراتيجية مع بريتيوم.
إضافة إلى ذلك ،استحوذت شركة  American Equityعلى
ما يقرب من مليار دوالر من القروض التي أنشأتها Anchor
 Loansبالتزامن مع اإلغالق.
فيما عملت نــومــورا ل ــأوراق المالية الــدولـيــة كمستشار
مالي ،وعمل  Sidley Austin LLPكمستشار قانوني لشركة
بريتيوم  .Pretiumوعملت بايبر ساندلر وشركاه كمستشار
مالي ،وعمل  O’Melveny & Myersكمستشار قانوني لشركة
.Anchor Loans
وفي  10سبتمبر  ،2019استحوذت «وفرة كابيتال بارتنرز»
على حصة أغلبية في  .Anchor Loansوقبل االستحواذ في
عام  ،2019جلبت  Anchor Loansشركة وفرة كابيتال بارتنرز
كشريك في عام  ،2015حيث قدمت «وفرة» تمويال بقيمة 500
ُ
مليون دوالر للقروض .وتعد المؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية الكويتية هي المالكة لـ«وفرة».

يحتاج المستثمر المتفائل بشأن البتكوين
إلى النظر في تكلفة الكهرباء في الموقع الذي
يخطط لبدء االستثمار فيه .حيث ال يمتلك
الكثير من عمال المناجم رفاهية االختيار،
ول ـك ــن الـ ـس ــؤال ه ــو :إذا ك ــان أح ــده ــم يمتلك
الرغبة ،إلى أين سيذهبون؟
وقــارن تقرير التحديث األسبوعي لشركة
 Arcane Researchتـكــا لـيــف ت ـعــد يــن عملة
بتكوين عبر دول مختلفة .و خـلــص البحث
الى ان الكويت أرخص دولة لتعدين البتكوين،
حيث وجد أن تكاليف الكهرباء تبلغ نحو 880
دوالرا لكل بتكوين.
وأضـ ــاف ال ـت ـقــريــر :عـلــى غ ــرار ال ـعــديــد من
الـبـلــدان األخ ــرى فــي الـشــرق األوس ــط ،تمتلك
الـكــويــت احـتـيــاطـيــات غـيــر م ـح ــدودة تقريبا
م ــن ال ـن ـفــط والـ ـغ ــاز ،ك ـمــا أن ال ـح ـكــومــة تــدعــم
أسعار الكهرباء بشكل كبير .ووفقا لمؤشر
 Cambridge Bitcoinالستهالك الكهرباء ،بلغ
متوسط حصة ا لـكــو يــت الشهرية مــن معدل
التجزئة العالمي  %0.13في أغسطس .2021
وتشمل المزيد من المناطق التي سيبحث
ف ـي ـهــا ع ــام ــل م ـن ـجــم م ـح ـت ـمــل أجـ ـ ـ ــزاء أخ ــرى
م ــن ال ـش ــرق األوس ـ ــط م ـثــل الـمـمـلـكــة الـعــربـيــة

السعودية وسلطنة عمان وإيــران .وبقدر ما
يتعلق األم ــر ببقية آس ـيــا ،قــد يـنـظــرون إلــى
ً
منغوليا وكازاخستان .أخـيــرا ،االنتقال عبر
المحيط األطلسي ،وتشمل الخيارات معظم
أجــزاء الــواليــات المتحدة (باستثناء أالسكا
وهاواي) ،وكذلك جنوب كندا.
والحظ التقرير :نرى أن الطاقة الرخيصة
موزعة جيدا في جميع أنحاء العالم ،وهو أمر
إيجابي للغاية للحفاظ على تعدين البتكوين
المركزيا في المستقبل.
يذكر أن تجهيز بنية البتكوين  ASICليست
بهذه السهولة ،فهي مجدية أكثر حيثما تكون
فــواتـيــر الـكـهــربــاء منخفضة .بـعــد كــل شــيء،
القوانين المحلية والهيئات التنظيمية مهمة
أيضا .ففي أكتوبر ،ألقت السلطات الماليزية
الـقـبــض عـلــى اثـنـيــن مــن مـقــدمــي الـخــدمــة في
مـنـشــأة تـعــديــن غـيــر مـشــروعــة وصـ ــادرت 90
منصة تعدين .لم يكن هذا بسبب أن المنظمين
ً
ك ــان ــوا ض ــد  .Bitcoinوبـ ــدال م ــن ذل ــك ،كــانــوا
مستائين من الكهرباء المسروقة التي تبلغ
قيمتها آالف الدوالرات وخطر انقطاع التيار
الكهربائي أو حتى حوادث الحريق.
وف ــي الــوقــت نـفـســه ،كــانــت بـعــض شــركــات

ال ـت ـعــديــن تـسـتـكـشــف األرج ـن ـت ـي ــن .وف ــي هــذا
الـصــدد ،أعلنت شركة  Bitfarmsالتي تتخذ
ً
من كندا مقرا لها أنها ستبني مزرعة تعدين
تضم أكثر من  55000منصة تعدين جديدة
ف ــي الـمـنـطـقــة .وتـشـتـهــر ال ــدول ــة الــواق ـعــة في
أميركا الجنوبية بالكهرباء الرخيصة والدعم
الحكومي.
ومع ذلك ،يشعر بعض المشرعين بالقلق
ويــريــدون مزيدا من المعلومات حــول كيفية
استهالك المشروع للطاقة أو حتى التوسع.
وفــي الــواقــع ،إذا أراد الـمـطــور استكشاف
جـنــوب شــرق آسـيــا ،فقد تـكــون الوس وجهة
ي ـج ــب م ــراع ــاتـ ـه ــا .وفـ ـق ــا ل ـت ـق ــري ــر Arcane
 ،Researchفإن تعدين عملة بتكوين في الدولة
المعروفة بإمكاناتها الكهرومائية يكلف ما
بين  10000دوالر و 20000دوالر مما يضعها
في نفس فئة الصين.
وعــاوة على ذلــك ،يقال إن الوس تأمل أن
يساهم تعدين البتكوين بما يصل إلى 2000
مليار كيب (حوالي  193،367،400دوالر) في
اقـتـصــادهــا .وتحقيقا لـهــذه الـغــايــة ،سمحت
ً
مؤخرا لست شركات ببدء التعدين
الحكومة
وتداول البتكوين هناك على أساس تجريبي.

أخبار الشركات
إعادة سهم «البريق القابضة» للتداول
ص ــدر ال ـق ــرار رق ــم  39-3لـسـنــة  2021ع ــن مجلس
مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم  39لسنة
 2021والمنعقد بتاريخ  2021 /11 /03والقاضي باآلتي:
ً
أوال :إعادة سهم شركة البريق القابضة للتداول في
ً
بورصة الكويت لــأوراق المالية ،اعتبارا من االثنين
 8الجاري.
ً
ثانيا :إخضاع الشركة لمزيد من الرقابة في ممارسة
اعمالها.
ً
ثالثا :حظر التعامل في سهم شركة البريق القابضة؛
ســواء بشكل مباشر أو غير مباشر لكبار مساهمي
الشركة ،وأعضاء مجلس إدارتها واإلدارة التنفيذية،
وكل المطلعين لدى الشركة ،وذلك اعتبارا من تاريخ
عودة السهم للتداول ،ولحين انتهاء إجراءات الهيئة
الرقابية بشأن المخالفات الـمــرصــودة على الشركة
وصدور قرارات مجلس التأديب ونيابة أسواق المال
بشأنها.

«الكوت» تربح  4.41ماليين دينار
ربـحــت شــركــة ال ـكــوت للمشاريع الصناعية 4.41
ماليين دينار ،بواقع  43.73فلسا للسهم ،خالل الفترة
المنتهية في  30سبتمبر  ،2021مقابل تحقيقها أرباحا
بقيمة  2.38مليون دينار ،بما يعادل  23.6فلسا للسهم،
في نفس الفترة من العام الماضي.

ً
«شمال الزور» :توزيع  9فلوس نقدا

أوص ــى مجلس إدارة شــركــة شـمــال ال ــزور األول ــى
للطاقة والمياه بتوزيع  9فلوس أربــاحــا نقدية عن
الفترة المنتهية في  30سبتمبر  ،2021حيث حققت
أرباحا قدرها  10.22ماليين دينار ،بواقع  9.29فلوس
للسهم في تلك الفترة ،مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة
 9.54ماليين دينار ،بما يعادل  8.68فلوس للسهم ،في
نفس الفترة من العام الماضي.

«التقدم» تربح  5.57ماليين دينار
ربـحــت شــركــة الـتـقــدم التكنولوجي  5.57ماليين
دينار ،بواقع  37.16فلسا للسهم ،خالل الفترة المنتهية
في  30سبتمبر  ،2021مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة
 3.08ماليين دينار ،بما يعادل  20.56فلسا للسهم ،في
نفس الفترة من عام .2020

خليجيا ،تباين أداء مؤشرات
أس ـ ـ ـ ـ ــواق ال ـ ـم ـ ــال ب ـ ـ ـ ــدول م ـج ـلــس
التعاون ،حيث تراجعت مؤشرات
السعودية ودبــي وعـمــان ،بينما
رب ـ ــح ال ـب ـق ـيــة ب ـق ـي ــادة م ــؤش ــرات
ب ـ ــورص ـ ــة الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،وارتـ ـفـ ـع ــت

بـ ـ ـ ـ ــورصـ ـ ـ ـ ــات ق ـ ـط ـ ــر وأب ـ ــوظ ـ ـب ـ ــي
والـبـحــريــن ،بينما كــانــت أسـعــار
الـنـفــط تـسـجــل ارت ـف ــاع ــات جـيــدة
بنسبة  1في المئة ليعود برنت
إلى  83دوالرا للبرميل.

البرميل الكويتي ينخفض ً1.69
دوالر ليبلغ  82.65دوالرا
انخفض سعر برميل النفط الكويتي  1.69دوالر ،ليبلغ 82.65
دوالرا للبرميل في تداوالت يوم األربعاء ،مقابل  84.34دوالرا في
تداوالت يوم الثالثاء ،وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول
الكويتية .وفي األسواق العالمية ،صعدت أسعار النفط صباح
أمس ،بينما يتوقع المستثمرون أن يبقي كبار المنتجين على
سياسة اإلنتاج ،متخلين بذلك عن مخاوف سابقة بشأن استئناف
المحادثات النووية اإليرانية التي قد تسفر عن تصدير طهران
المزيد من النفط.
وعــوضــت الـعـقــود اآلج ـلــة لـخــام بــرنــت وخ ــام غ ــرب تكساس
الــوس ـيــط خـســائــر بــأكـثــر م ــن واح ــد بــالـمـئــة ،م ــع ت ـحــول تركيز
المتعاملين على اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)
وحلفائها ومنهم روسيا ،أو المجموعة المعروفة باسم أوبك.+
ومـ ــن ال ـم ـتــوقــع أن ت ـب ـقــي ال ـم ـج ـمــوعــة ع ـلــى خـطـطـهــا بـشــأن
االستمرار في الزيادات الشهرية لإلمدادات بمعدالتها الراهنة،
على الرغم من دعوات مطالبة بتسريع زيادة اإلنتاج.
وزاد خــام بــرنــت  47سنتا أو  0.6بالمئة إلــى  82.46دوالرا
للبرميل ،في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط سنتين إلى
 80.88دوالرا للبرميل بعدما تراجع إلى  79.74دوالرا للبرميل.
كــانــت األس ـعــار قــد تــراجـعــت فــي وق ــت ســابــق ،بـعــدمــا اتفقت
إيران والقوى العالمية الست على استئناف المحادثات في 29
الجاري بفيينا إلحياء اتفاق  2015النووي .وتطالب إيران بأن
ترفع الواليات المتحدة العقوبات التي تقيد صادراتها النفطية.

أسعار صرف العمالت العالمية

ً
«تعليمية» :توزيع  74.6فلسا ...وتسهيالت ائتمانية بـ  28.6مليون دينار
قــا لــت شــر كــة المجموعة التعليمية القابضة إنها
حققت أربــاحــا بقيمة  6.67ماليين ديـنــار ،بما يعادل
 32.93فـلـســا لـلـسـهــم ،خ ــال الـفـتــرة المنتهية فــي 30
أغسطس  ،2021مقابل تحقيقها أربــاحــا بقيمة 6.64
ماليين دينار ،بما يعادل  74.6فلسا للسهم ،في نفس
الفترة من العام الماضي .ووافــق مجلس اإلدارة على
تــوزيــع أرب ــاح نقدية بــواقــع  74.6فلسا للسهم ،بقيمة
إجمالية قدرها  11.19مليون دينار .كما أوصى المجلس

 6.5ماليين دينار أرباح «بترولية»
أفادت شركة المجموعة البترولية المستقلة بتحقيقها
أرباحا بقيمة  6.5ماليين دينار ،بواقع  35.9فلسا للسهم،
خ ــال ال ـف ـتــرة الـمـنـتـهـيــة ف ــي  30سبتمبر  ،2021مقابل
تحقيقها أربــاحــا بقيمة  6.22ماليين ديـنــار ،بما يعادل
 34.42فلسا للسهم ،في نفس الفترة من عام .2020

«الصلبوخ» 669.7 :ألف دينار خسائر

بــالـمــوافـقــة عـلــى تخفيض رأس ـم ــال الـشــركــة الـ ُـمـصــدر
والمدفوع ،بسبب زيادته على حاجة الشركة ،من 15
إلــى  2.1مليون دينار ،بقيمة قدرها  12.9مليونا عن
طريق إلغاء  129مليون سهم من أسهم الشركة بالقيمة
االسـمـيــة للسهم البالغة  100فلس مــع س ــداد القيمة
ً
االسمية للسهم نقدا .ووافق المجلس على توقيع عقد
تسهيالت ائتمانية بقيمة  28.6مليون دينار مع أحد
البنوك المحلية.

«صناعات م ب» 2.27 :مليون دينار أرباحنا
قالت شركة الصناعات الوطنية إنها حققت أرباحا
بقيمة  2.27مليون دينار ،بواقع  8.77فلوس للسهم ،خالل
الفترة المنتهية في  30سبتمبر  ،2021مقابل تحقيقها
خسائر بقيمة  1.63مليون دينار ،بما يعادل  4.69فلوس
للسهم ،في نفس الفترة من عام .2020

أسعار صرف العمالت العربية

«أسس» تحقق  494.8ألف دينار

بلغت خسائر شركة الصلبوخ التجارية  669.7ألف
دينار ،بواقع  6.53فلوس للسهم ،خالل الفترة المنتهية في
 30سبتمبر  ،2021مقابل تحقيقها خسائر بقيمة 802.4
ألف دينار ،بما يعادل  7.91فلوس للسهم ،في نفس الفترة
من العام المنصرم.

بلغت أرباح شركة مجموعة أسس القابضة  494.8ألف
دينار ،بواقع  4.71فلوس للسهم ،خالل الفترة المنتهية
فــي  30سبتمبر  ،2021مقابل تحقيقها خسائر بقيمة
 826.9ألف دينار ،بما يعادل  7.88فلوس للسهم ،في نفس
الفترة من عام .2020

حصلت شركة االتصاالت الكويتية على ُحكم نهائي
لمصلحتها بـ ـ  18.29مـلـيــون دي ـنــار ضــد وك ـيــل وزارة
الـ ـم ــواص ــات بـصـفـتــه وآخـ ــريـ ــن ،ح ـيــث ق ـضــت محكمة
التمييز بقبول الطعن شكال ورفضه موضوعا .وكانت
محكمة االسـتـئـنــاف قـضــت بـقـبــول االسـتـئـنــاف شكال،
وف ــي ال ـم ــوض ــوع بــإل ـغــاء ال ـح ـكــم الـمـسـتــأنــف وال ـق ـضــاء

مجددا بإلزام المستأنف عليه األول بصفته ،بأن يؤدي
للمستأنفة مبلغا وق ــدره  16.98مليون ديـنــار ،وبإلزام
المستأنف عليه الثاني بصفته بــأن يــؤدي للمستأنفة
مبلغا وقدره  1.3مليون دينار ،وألزمتهما بالمصروفات
عن درجتي التقاضي ،ومبلغ  500دينار مقابل أتعاب
المحاماة الفعلية.

«أهلية ت» تحقق  10.55ماليين دينار

 40.65مليون دينار أرباح «المباني»

حققت الشركة األهلية للتأمين أربــاحــا قدرها 10.55
ماليين ديـنــار ،بــواقــع  48.69فلسا للسهم ،خــال الفترة
المنتهية في  30سبتمبر  ،2021مقابل تحقيقها أرباحا
بقيمة  8.98ماليين دينار ،بما يعادل  41.47فلسا للسهم،
في نفس الفترة من العام الماضي.

قالت شركة المباني إنها حققت أرباحا بقيمة 40.65
مليون دي ـنــار ،بــواقــع  34.71فلسا للسهم ،خــال الفترة
المنتهية في  30سبتمبر  ،2020مقابل تحقيقها أرباحا
بقيمة  9.47ماليين دينار ،بما يعادل  8.09فلوس للسهم،
في نفس الفترة من عام .2020

ُحكم نهائي لمصلحة «إس تي سي» بـ  18.29مليون دينار

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ةديرجلا
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«الفدرالي» يخفض شراء السندات ويثبت الفائدة
باول :مسؤولو البنك انتهكوا معايير أخالقية بتداول األسهم
االحتياطي الفيدرالي باإلجماع على خفض
عمليات ش ــراء األص ــول الـبــالـغــة  120مليار
دوالر شهريا".
وكــانــت عمليات ال ـشــراء سمحت بتجنب
أزم ــة مالية تـضــاف إلــى األزم ــة االقتصادية
المرتبطة بوباء كوفيد -19عبر جعل اإلقراض
أكثر مرونة ،وخفض معدالت الفائدة الطويلة
األجــل .لكن االنتعاش االقتصادي بــات على
المسار الصحيح اآلن.
ولـجـعــل عـمـلـيــات ال ـش ــراء الـتــي تبلغ 120
مـلـيــار دوالر شـهــريــا ت ـعــادل الـصـفــر بحلول
منتصف  ،2022يمكن خفض وتيرتها بمقدار
 15مليارا شهريا ،كما ورد فــي المناقشات
التي أجراها مسؤولو االحتياطي الفدرالي في
اجتماعهم األخير في نهاية سبتمبر.
وبذلك سيخفض االحتياطي الفيدرالي كل
شهر عمليات شرائه لسندات الخزينة بمقدار
 10مليارات وللمنتجات المالية المدعومة
بقروض عقارية بمقدار خمسة مليارات دوالر.
ل ـكــن ث ــورن ـت ــون رأت أنـ ــه ق ــد يـتـعـيــن على
االحتياطي الفيدرالي "تسريع هــذا الجدول
الــزم ـنــي إذا ل ــم يـنـخـفــض الـتـضـخــم بـســرعــة
كافية".

أبقى مجلس االحتياطي الفدرالي (البنك
الـ ـم ــرك ــزي األم ـ ـيـ ــركـ ــي) ع ـل ــى س ـع ــر ال ـف ــائ ــدة
القياسي بدون تغيير في نطاق من صفر إلى
 0.25في المئة.
وأعـلــن "االحتياطي الـفــدرالــي" أنــه سيبدأ
خفض ش ــراء الـسـنــدات التحفيزية فــي وقت
الحق من الشهر الجاري ،مع تعافي االقتصاد
األميركي بقوة من الوباء.
وسيخفض االحتياطي مشتريات سندات
الخزانة بمقدار  10مليارات دوالر ،ومشتريات
األوراق الـمــالـيــة الـمــدعــومــة بــرهــون عقارية
بمقدار  5مليارات في كل من نوفمبر الحالي
وديسمبر المقبل.
وفيما ساهمت مسائل ا لـعــرض والطلب
الـقــويــة "ف ــي زيـ ــادات كـبـيــرة فــي األس ـعــار في
ب ـع ــض ال ـ ـق ـ ـطـ ــاعـ ــات" ،يـ ــواصـ ــل االح ـت ـي ــاط ــي
الفدرالي اعتبار أن التضخم المرتفع نتيجة
عوامل "مؤقتة" ،كما قالت اللجنة الفدرالية
للسوق المفتوح عقب اجتماعها الذي استمر
يومين.
وقبل صدور القرارات قالت دايان سوونك،
الخبيرة االقـتـصــاديــة فــي مجموعة "غــرانــت
ثــورن ـتــون" فــي مــذكــرة "ي ـف ـتــرض أن يصوت

ويبدو التضخم أكبر وأطول مدة مما كان
مـتــوقـعــا ،بـسـبــب االض ـط ــراب ــات ف ــي ســاســل
التوريد العالمية إلــى جانب طلب قــوي من
المستهلكين.
وفي سبتمبر ،تسارع بنسبة  4.4في المئة
على مدى عام ،في أعلى معدل منذ  ،1991لكنه
بقي مستقرا على مدى شهر عند  0.3في المئة
حسب مؤشر نفقات االستهالك الشخصية
(بــي سي اي) ،الــذي يستند إليه االحتياطي
الفدرالي لتقييم الوضع االقتصادي.
وقــال رئيس مجلس االحتياطي الفدرالي
جيروم بــاول ،إن كبار المسؤولين في البنك
انـتـهـكــوا مـعــايـيــر الـ ـت ــداوالت ال ـتــي قــد تبدو
غير الئقة ،حتى إذا لم يتم انتهاك إرشــادات
محددة.
وذكر باول في مؤتمر صحافي ،عقب قرار
السياسة النقدية" :لم نتخيل المشاكل التي
حدثت .ربما كانوا ملتزمين بتفاصيل القواعد
الخاصة بنا ،لكنهم لم يمتثلوا للجزء الذي
ينص على عــدم فعل أي شــيء مــن شــأنــه أن
ً
ً
مظهرا سيئا ،ومن الواضح أن هذا كان
يخلق
ً
ً
مظهرا سيئا".
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اقتصاد

إغالق قياسي لألسهم األميركية
بعد قرار خفض مشتريات األصول
تحولت مؤشرات األسهم األميركية
ل ـل ـص ـع ــود إل ـ ــى م ـس ـت ــوي ــات ق ـيــاس ـيــة
جديدة في نهاية جلسة أمس األول،
بـ ـع ــد قـ ـ ـ ـ ــرارات م ـج ـل ــس االح ـتـ ـي ــاط ــي
الفدرالي خفض مشتريات األصول.
وعلى جانب آخر ،واصلت الشركات
األميركية إ عــان نتائج أعمالها عن
الربع الثالث من العام الحالي ،حيث
ص ـعــد س ـهــم " ل ـي ـف ــت" ب ـن ـحــو  8.2فــي
ال ـم ـئــة ب ـعــد تـسـجـيــل إيـ ـ ــرادات أفـضــل
من التوقعات.
و صـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد م ـ ـ ــؤ ش ـ ـ ــر "داو جـ ـ ــو نـ ـ ــز"
ا لـصـنــا عــي بنسبة  0.3فــي ا لـمـئــة ،ما
يعادل  105نقاط ،ليغلق عند مستوى
قياسي جديد يبلغ  36.157ألف نقطة.
كـمــا ار ت ـفــع " "S&P 500بـنـحــو 0.6
ف ـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة أو  30نـ ـقـ ـط ــة ،ل ـي ـس ـجــل
إ غ ــا ق ــا ق ـي ــا س ـي ــا ع ـن ــد  4660ن ـق ـطــة،
وزاد "ناسداك"  1.04في المئة أو 162
نقطة ،مسجال  15.811ألف نقطة.
وتحققت توقعات عمرها ً 22
عاما
من جانب االقتصادي "كيفن هاست"،

والصحافي "جيمس جالسمان".
و ف ـ ـ ــي ع ـ ـ ــام  1999ت ـ ــو ق ـ ــع كـ ـ ــل مــن
"هاست" و"جالسمان" وصول مؤشر
"داو جونز" إلى مستوى  36ألف نقطة
 ،2005وذلك في كتاب بعنوان "داو
في ً
 36ألفا :االستراتيجية الجديدة للربح
من االرتفاع القادم في سوق األسهم".
و ع ــر ق ـل ــت ف ـق ــا ع ــة "دوت كـ ـ ــوم" فــي
بـ ــدايـ ــة ال ـ ـقـ ــرن الـ ـ ـح ـ ــادي وال ـع ـش ــري ــن
ت ـح ـقــق هـ ــذا ا لـ ـت ــو ق ــع ،ك ـم ــا أن األداء
القوي لسوق األسهم في  2006و2007
اصطدم باألزمة المالية العالمية.
ولكن المكاسب الكبيرة بعد أزمة
"ك ـ ــورون ـ ــا" دعـ ـم ــت ارت ـ ـفـ ــاع ال ـم ــؤش ــر
إلــى هــذا الـمـسـتــوى بـعــد إط ــاق هــذه
التوقعات قبل ً 22
عاما.
وأ ك ــد " ه ــا س ــت" فــي حــد يــث لشبكة
" س ــي إن إن" ،أن ا ل ـك ـت ــاب أ ك ــد أ ن ــه ال
ي ـم ـكــن ال ـت ـن ـبــؤ ب ـحــركــة األس ـه ــم عـلــى
ال ـم ــدى ال ـق ـص ـيــر ،لـكـنــه أش ــار إل ــى أن
األسعار ترتفع على المدى الطويل.

فترة عصيبة تنتظر «وول ستريت» ...ما عالقة المركزي األميركي؟

ً
أنهى عصر الحصول على األموال السهلة لكن األسهم سوف تواجه ضغوطا حادة
بـ ـشـ ـك ــل رس ـ ـ ـمـ ـ ــي ،أنـ ـ ـه ـ ــى م ـج ـلــس
االحتياطي الفدرالي إجراءات التحفيز
التي تزامنت مع حقبة الــوبــاء ،وهي
عملية يسميها المهووسون في "وول
ستريت" بـ "التناقص التدريجي".
وخ ـ ــال ال ـف ـت ــرة ال ـم ــاض ـي ــة ،كــانــت
األموال مجانية بشكل أساسي خالل
العام ونصف العام الماضيين ،وذلك
ب ـف ـضــل ن ـهــج االح ـت ـي ــاط ــي ال ـف ــدرال ــي
ال ـ ـ ـمـ ـ ــزدوج ل ـل ـت ـح ـف ـيــز االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي،
س ـ ــواء ف ـي ـمــا يـتـعـلــق بــال ـح ـفــاظ على
أس ـعــار ال ـفــائــدة بــالـقــرب مــن الـصـفــر،
أو االس ـت ـث ـمــار ال ـهــائــل ف ــي الـسـنــدات
الـتــي تحافظ على الـعــائــدات بالقرب
مــن الحضيض .وعندما يخفف بنك
االح ـت ـي ــاط ــي الـ ـف ــدرال ــي م ــن سـيــاســة
التحفيز ،يمكن أن ي ــزداد االقـتــراض،
مما يجعل الشركات تدفع أكثر ،مما
يعني ربـحــا أق ــل ،مما يعني أن وول
ستريت ستكون في وضع صعب.
في حين أنه قد يبدو أكاديميا إلى
حد ما ،إال أن نتائج قرار االحتياطي
ال ـفــدرالــي يـمـكــن أن ي ـكــون لـهــا تأثير
كبير على األشخاص العاديين ،خاصة
أولئك الذين يتطلعون إلى شراء منزل
أو إدارة شركة.
ووف ـ ــق ش ـب ـكــة "سـ ــي إن إن" ،وفــي
م ــارس  ،2020عـنــدمــا سـقــط فـيــروس
كـ ــورونـ ــا م ـث ــل ق ـن ـب ـلــة ع ـل ــى ش ــواط ــئ
الواليات المتحدة ،تم إغالق الشركات،

وفقد ما ال يقل عن  20مليون شخص
وظائفهم في شهر واحد ،وكانت وول
ستريت في حالة ذعر كاملة .في أقل
م ــن ش ـهــر ،خ ـســر مــؤشــر "س ـت ــان ــدارد
آن ــد ب ــورز  "500وه ــو أوس ــع مقياس
لبورصة "وول ستريت" أكثر من 30%
من قيمته.

التحكم في تدفق األموال
فــي الــوقــت نفسه ،كــان الكونغرس
يـ ـج ــادل ب ـش ــدة حـ ــول م ــا ي ـجــب فـعـلــه
لـ ـلـ ـخ ــروج مـ ــن ال ـ ـ ـمـ ـ ــأزق ،حـ ـي ــث أل ـق ــى
االحتياطي الفدرالي نفسه على رأس
قنبلة كــورونــا لمنع االنـهـيــار المالي
واالق ـت ـص ــادي ال ـكــامــل .لـقــد فـعــل ذلــك
ع ــن طــريــق شـ ــراء الـكـثـيــر م ــن الــديــون
ال ـمــدعــومــة م ــن ق ـبــل ال ـح ـكــومــة .ومــن
دون التورط في الميزانية العمومية
لالحتياطي الفدرالي ،فإن الشيء الذي
يـجــب فـهـمــه هـنــا هــو أن ج ــزء ا كبيرا
مــن مهمة البنك الـمــركــزي هــو ضمان
االسـتـقــرار ،وهــو يفعل ذلــك مــن خالل
التحكم في مقدار األموال المتدفقة من
خالل شراء الديون ،وكان االحتياطي
الـفــدرالــي يتحول بشكل أســاســي إلى
مضخة مالية.
واسـ ـتـ ـم ــر ف ـ ــي ذل ـ ــك ل ـت ـص ــل قـيـمــة
مـشـتــريــات ال ــدي ــون إل ــى ح ــوال ــي 120
مليار دوالر شهريا في شكل سندات

الـخــزانــة واألوراق المالية المدعومة
بالرهن العقاري.
وم ـ ـ ــع ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـع ـ ــرض م ـ ــن األمـ ـ ـ ــوال
السهلة ،عــاد المستثمرون مــن حافة
الهاوية في ربيع عام  .2020وبحلول
أبريل من ذلك العام بدأت سوق األسهم
في االنتعاش ،حتى مع تعثر االقتصاد
األوســع وتفاقم أزمــة الصحة العامة.
لكن هــذا االنفصال بين وول ستريت
وم ــاي ــن س ـتــريــت مـسـتـمــر جــزئ ـيــا ألن
بنك االحتياطي الفدرالي أبقى أسعار
ال ـفــائــدة بــال ـقــرب م ــن الـصـفــر وطـمــأن
المستثمرين بأنه سيواصل سياسة
المال الميسرة طالما كان ذلك ضروريا
إلعادة االقتصاد إلى المسار الصحيح.
وكـ ــانـ ــت م ـش ـت ــري ــات ال ـ ــدي ـ ــون تـلــك
بـمـثــابــة تــداب ـيــر ط ــارئ ــة ت ــم تنفيذها
لـتـجــاوز ال ـكــارثــة ،وك ــان مــن المتوقع
دائما أن يتم التراجع عنها بمجرد أن
ـاف
يتضح أن االقـتـصــاد لــديــه زخــم كـ ٍ
للتعافي مــن الــركــود الــوبــائــي قصير
ً
األجل لكنه كان حادا في عام .2020

إنهاء عصر األموال السهلة
الـ ـنـ ـب ــأ ال ـ ـسـ ــار هـ ــو أن االنـ ـتـ ـع ــاش
االقـ ـتـ ـص ــادي ي ـت ــأرج ــح م ــع ال ـتــوســع
ف ــي ت ــوزي ــع ال ـل ـقــاحــات والـ ـع ــودة إلــى
الـعـمــل واس ـت ـئ ـنــاف ال ـنــاس لحياتهم
ـواح عــديــدة.
قبل انتشار الــوبــاء مــن ن ـ ٍ

وه ــذا يعني أن الــوقــت قــد ح ــان لبنك
االحتياطي الفدرالي إلنهاء مشترياته
من الديون أو تقليصها.
إنها عملية دقيقة ،ورئيس مجلس
االحتياطي الفدرالي جيروم باول كان
حــذرا حتى اآلن ،وفــي بعض األحيان
غــامـضــا بـشــأن كـيــف ومـتــى يمكن أن
يبدأ التناقص التدريجي .وسيؤدي
الضغط على المكابح إلــى إثــارة ذعر
المستثمرين ،لكن عــدم التباطؤ من
شأنه أن يغذي التضخم.
ومــن الــواضــح أن بنك االحتياطي
الفدرالي يحاول تجنب تكرار ما يسمى
بنوبة الغضب المستدقة لعام .2013
فــي ذلــك الــوقــت ،أثــار بنك االحتياطي
الفدرالي حالة من الذعر بمجرد ذكر
خططه لتقليص مشترياته من سندات
ال ـخ ــزان ــة ف ــي ن ـهــايــة ال ـم ـط ــاف ،وهــي
ُ
سياسة تعرف بالتيسير الكمي ،وهي
طريقة خيالية للقول بضخ السيولة
فــي االقـتـصــاد .وب ــدأ بنك االحتياطي
الـ ـف ــدرال ــي س ـيــاســة ال ـت ـي ـس ـيــر الـكـمــي
ً
ردا ع ـلــى رك ـ ــود عـ ــام  ،2008واع ـت ــاد
المستثمرون على األموال السهلة.
في ذلك الوقت ،أذهل ذكر التخفيض
ال ـتــدري ـج ــي الـمـسـتـقـبـلــي مـسـتـثـمــري
الـسـنــدات ،وب ــدأوا فــي البيع بكميات
كبيرة ما تسبب في انخفاض أسعار
السندات وزيادة العائدات التي تتحرك
ً
عكسيا مع األسعار.

وتـ ـ ــؤدي ال ـع ــوائ ــد ال ـمــرت ـف ـعــة على
الـسـنــدات إلــى ارت ـفــاع مـعــدالت الرهن
ال ـع ـق ــاري .إن ـهــا تـجـعــل ن ـمــو األع ـمــال
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة أك ـ ـثـ ــر ت ـك ـل ـف ــة م ـ ــن خ ــال
االقتراض .وهذه أخبار سيئة للغاية
بالنسبة لالقتصاد في حالة انتعاشه،
وهو بالضبط السيناريو الذي سعى

ّ
«ضمان االستثمار» توقع اتفاقيات مع «التصدير
واالستيراد» السعودي بـ  100مليون دوالر

أب ــرم بـنــك الـتـصــديــر واالس ـت ـيــراد
ال ـس ـعــودي ات ـفــاق ـيــات إعـ ــادة تــأمـيــن
م ـ ــع الـ ـم ــؤسـ ـس ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة ل ـض ـم ــان
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار وائ ـ ـت ـ ـمـ ــان الـ ـ ـص ـ ــادرات
(ضمان) ،بقيمة إجمالية تتجاوز ا لـ
 ّ 101مليون دوالر.
وق ــع االت ـف ــاق الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي
لبنك التصدير واالستيراد السعودي
ال ـم ـه ـن ــدس س ـع ــد ال ـخ ـل ــب وال ـم ــدي ــر
ال ـع ــام لـلـمــؤسـســة ال ـعــرب ـيــة لـضـمــان
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار وائ ـ ـت ـ ـمـ ــان الـ ـ ـص ـ ــادرات
عبدالله الصبيح.
وتـ ــأتـ ــي ه ـ ــذه االتـ ـف ــاقـ ـي ــات ضـمــن
ج ـ ـهـ ــود الـ ـبـ ـن ــك لـ ـت ــوفـ ـي ــر م ـن ـت ـج ــات
الـ ـتـ ـم ــوي ــل والـ ـت ــأمـ ـي ــن ل ـل ـم ـص ـ ّـدري ــن
السعوديين ،وتزيد تنافسية المنتج
الـسـعــودي فــي األس ــواق الـخــارجـيــة،
حـ ـي ــث ت ـت ـي ــح االتـ ـف ــاقـ ـي ــات ال ـب ــال ـغ ــة
ح ــوال ــي  380مـلـيــون ري ــال سـعــودي
منتجات تــأ مـيــن ا ئـتـمــان ا ل ـصــادرات
لقاعدة أكبر من المستفيدين وتدعم
ال ـب ـنــوك ال ـس ـعــوديــة لـتـقــديــم الـمــزيــد
من التسهيالت االئتمانية لتصدير
المنتجات السعودية غير النفطية،
وتـمـكـيـنـهــا م ــن زيـ ــادة قــدرت ـهــا على
تعزيز خطابات االعتماد المستندي

سعد الخلب وعبدالله الصبيح
ا ل ــواردة إليها مــن ا لـبـنــوك األجنبية
لمصلحة المصدرين السعوديين.
و بـهــذه ا لـمـنــا سـبــة ،ذ كــر م .الخلب
أن اال تـفــاق مــع " ضـمــان" يأتي ضمن
س ـل ـس ـلــة ات ـف ــاق ـي ــات ع ـق ــده ــا ال ـب ـنــك،
وت ـ ـهـ ــدف إل ـ ــى ت ـع ــزي ــز الـ ـتـ ـع ــاون مــع
بيوت الخبرة المالية واالئتمانية،
وبـ ـن ــاء الـ ـش ــراك ــات م ــع ال ـمــؤس ـســات
المتخصصة التي تدعم القطاعات

المختلفة غير النفطية في المنطقة
ب ـت ـقــديــم أف ـض ــل م ـن ـت ـجــات ال ـت ـمــويــل
والتأمين ،وترتقي بقطاع التجارة
واألع ـ ـ ـمـ ـ ــال فـ ــي ال ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،وزي ـ ـ ــادة
جاذبيته بــإ نـشــاء صـنــا عــات جديدة
تـل ـبــي اح ـت ـيــاجــات ال ـس ــوق الـمـحـلــي
وتوفير منتج عالي الجودة ومنافس
في األسواق الخارجية.
وأضاف الخلب أن االتفاق األخير

«وربة» يعلن فائزي سحب «الحصالة»
أع ـل ــن ب ـنــك ورب ـ ــة ف ــائ ــزي سـحــوبــات
" "Bloomاألسبوعية ،الحساب الخاص
بــالـشـبــاب الــذيــن ت ـت ــراوح أع ـمــارهــم ما
بين  15و 25سنة .ويجري البنك سحبا
أسبوعيا كل يوم أربعاء طوال العام على
جـمـيــع ع ـمــاء شــريـحــة  Bloomوممن
لديهم حصالة رقمية سارية طوال الشهر
األسبق للسحب ،ويتم السحب بحضور
مـمـثــل ع ــن وزارة ال ـت ـجــارة والـصـنــاعــة
وموظفي "وربة" لتتويج  5رابحين بـ 100
دينار لكل منهم.
كما يقوم "وربــة" في أول يوم أربعاء
من بداية كل شهر ،بعمل سحب خاص
لـعـمــاء  Bloomمـمــن ق ــام ــوا بتحويل

المكافأة الطالبية التي يتسلمونها من
ال ــدول ــة إل ــى الـبـنــك لـتـتــويــج  5رابحين
ً
شهريا بمبلغ  200دينار لكل منهم.
وبارك "وربة" لفائزي سحب "الحصالة
الــرق ـم ـيــة األس ـب ــوع ــي" ل ـع ـمــاء Bloom
الثالثين لهذا العام ،وهــم :طيبة محمد
السلطان ،يمان مؤتمن الجاهوش ،هاجر
علي المطيري ،منار أحمد السعيدي،
وخالد عمرو عوض.
جدير بالذكر ،أن "وربة" ميز شريحة
عمالء " "Bloomبتجربة مصرفية رقمية
فــريــدة مــن نوعها ترتقي لطموحاتهم
وتوجهاتهم التي تعتبر ركيزة التطور،
من خالل تطبيق مصرفي خاص واألول

من نوعه ليس في الكويت فحسب ،بل
ف ــي المنطقة بــأســرهــا ،مـسـتــوحــى من
تطبيقات وسائل التواصل االجتماعي،
ً
األكـثــر اسـتـخــدامــا مــن حيث التصميم
وال ــواج ـه ــة وطـ ــرق الـتـصـفــح واخ ـت ـيــار
ً
األلوان خصيصا للشباب.

يعد خـطــوة مهمة فــي طــر يــق تنمية
تـ ـص ــدي ــر الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـج ــات وال ـ ـخـ ــدمـ ــات
الـ ـسـ ـع ــودي ــة غـ ـي ــر ال ـن ـف ـط ـي ــة ،وذلـ ــك
عـلــى ضــوء ا لـخـبــرات ا لـتــي تمتلكها
المؤسسة في مجال التأمين وضمان
ً
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار ،وب ــاعـ ـتـ ـب ــاره ــا العـ ـب ــا
ً
رئيسيا في مجال ضمان االستثمار
وائتمان الصادرات في المنطقة.
بدورهّ ،
عبر الصبيح عن سعادته
ً
بهذا االتفاق ،مشيدا بدور البنك في
تــو فـيــر د ع ــم ا ل ـم ـصــدر يــن المحليين
ً
والمستوردين الخارجيين ،ومشيرا
إ ل ـ ــى أن اال ت ـ ـفـ ــاق ي ـت ـي ــح اال سـ ـتـ ـف ــادة
مــن ا ل ـمــاء ة ا لـمــا لـيــة ا ل ـتــي تمتلكها
المؤسسة وتصنيفها المتميز من
طــرف  Standard & Poor’sبــدر جــة
 -AAمما يمكنها مــن بـنــاء ا لـقــدرات
الـتــأمـيـنـيــة ل ــوك ــاالت تــأمـيــن ائـتـمــان
الصادرات الوطنية العربية من خالل
مـخـتـلــف ات ـفــاق ـيــات إع ـ ــادة الـتــأمـيــن
وتلبية تطلعات المؤسسات المالية
ف ــي الـ ـ ــدول األعـ ـض ــاء وف ـت ــح أسـ ــواق
جـ ــديـ ــدة ل ـل ـم ـص ــدري ــن فـ ــي ال ـم ـم ـل ـكــة
والبلدان العربية.

بنك االحتياطي الفدرالي إلى تجنبه
هذه المرة.
وأم ـ ـ ـ ــس ،أع ـ ـلـ ــن بـ ـن ــك االح ـت ـي ــاط ــي
الفدرالي ،أنه سيبدأ خفض مشتريات
األصول بمقدار  15مليار دوالر شهريا،
بــدء ا من هذا الشهر .وإذا حافظ على
هـ ــذه ال ــوتـ ـي ــرة ،سـيـنـتـهــي ال ـبــرنــامــج

بالكامل بحلول منتصف عــام .2022
وال ي ـن ـب ـغــي أن ت ـك ــون هـ ــذه األخ ـب ــار
مـفــاجــأة ل ـ "وول سـتــريــت" ،حـيــث كــان
البنك المركزي يشير إلى المستثمرين
منذ شهور أنه سيفعل ذلك بالضبط
قبل نهاية العام.
(العربية نت)

«بيتك تكافل» أكبر شركة تأمين
تكافلي بالكويت في 2020
وفق ترتيب وحدة تنظيم التأمين بوزارة التجارة
صــرح عضو مجلس اإلدارة
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ،ق ـت ـي ـبــة
ال ـ ـن ـ ـصـ ــف ،بـ ـ ـ ــأن ش ـ ــرك ـ ــة ب ـي ـتــك
للتأمين التكافلي (بيتك تكافل)
احتلت المرتبة األولى في قطاع
الـتــأمـيــن الـتـكــافـلــي لـعــام 2020
وفق الترتيب الصادر من وحدة
تنظيم الـتــأمـيــن ،ال ـتــي صنفت
"بيتك تكافل" في المرتبة األولى
على مستوى الكويت في قطاع
الـتــأمـيــن الـتـكــافـلــي ،ف ــي تأكيد
جديد على قدرة ومالءة الشركة
ونجاح سياساتها التشغيلية
وال ـ ـت ـ ـس ـ ــوي ـ ـق ـ ـي ـ ــة وحـ ـصـ ـتـ ـه ــا
التسويقية الكبيرة.
وأضاف النصف أن األقساط
الـمـبــاشــرة ل ــدى الـشــركــة بلغت
عــام  2020أكـثــر مــن  22مليون
دي ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــار ،وت ـ ـع ـ ـت ـ ـبـ ــر ح ـص ـت ـه ــا
السوقية مؤشر أساسي لتصدر
شركة بيتك تكافل ،وقد جاء ت
ً
اعتمادا على مؤشرات حقيقية
وأرقـ ــام مــوثـقــة وأداء تشغيلي
مـتـنــام وشــامــل لـكــل القطاعات
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـجـ ـ ــاالت فـ ـ ــى االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد

قتيبة النصف

الــوطـنــي ،وعلى صعيد األفــراد
والشركات بفكر مبتكر ومتطور
يعتمد أفضل المعايير العالمية،
وأح ــدث ال ـت ـطــورات فــي أس ــواق
ً
ً
التأمين محليا وعالميا.
وأض ــاف أن الـشــركــة اتجهت
نـحــو إعـ ــادة هـيـكـلــة محافظها
الـتــأمـيـنـيــة م ــن خ ــال الـتــركـيــز
على خدمات ومنتجات تأمينية
متنوعة ،والدخول الى مجاالت

ج ـ ــدي ـ ــدة واس ـ ـت ـ ـق ـ ـطـ ــاب ع ـم ــاء
متميزين ،مع تكثيف الدراسات
حـ ـ ـ ــول الـ ـمـ ـخ ــاط ــر ال ـم ـح ـت ـم ـل ــة
ومتابعة دائمة لتطورات السوق
وفرص المنافسة ،والتركيز على
جــودة الخدمة وضمان سالمة
ال ـس ـي ــاس ــات وكـ ـف ــاءة الـعـنـصــر
الـ ـبـ ـش ــرى ،وت ــوسـ ـي ــع م ـج ــاالت
الـعـمــل الـمـعـتـمــد عـلــى التقنية
ال ـح ــدي ـث ــة ،ب ـمــا ي ـض ـمــن أفـضــل
خدمات تالئم التقنية الحديثة
واهـتـمــامــات الـعـمــاء مــن حيث
السرعة والدقة واألمان.
وأكـ ـ ــد أن م ــا ح ـق ـق ـتــه شــركــة
"بيتك تكافل" ّ
يعبر عن طاقتها
االستيعابية الكبيرة ومالءتها
ال ـم ــال ـي ــة ال ـق ــوي ــة ورأس ـم ــال ـه ــا،
ويعزز فرص نموها في السوق
المحلي في ظل تزايد االكتتاب
فــى وثــائـقـهــا الـتــأمـيـنـيــة ،حيث
أصبحت تمثل معظم اهتمامات
ومـتـطـلـبــات ال ـشــركــات الـكـبــرى
واألفراد وتغطي جوانب عديدة
من احتياجاتهم التأمينية.

«المتحد» يجري سحب «الحصاد» األسبوعي
أجرى البنك األهلي المتحد أمس
األول السحب األسبوعي على جوائز
الحصاد اإلسالمي ،حساب السحب
عـلــى ال ـجــوائــز اإلس ــام ــي األول في
الـكــويــت ،وال ــذي يـقــدم مــا يــزيــد على
 750جائزة سنويا ،وينفرد بالعديد
من المميزات ،منها أنه أبسط وأسهل
برنامج ادخار ،ويقدم أكبر قيمة من
الجوائز إلى أكبر عدد من الفائزين،
فضال عــن مـيــزة فتح الـحـســاب عبر
اإلنترنت بكل سهولة ويسر ،مع ميزة
اإليداع الفوري في الحساب.
وأس ـفــر الـسـحــب عــن ح ـصــول 20
عميال على  1000ديـنــار لكل منهم،

وهم :فيصل سعد الدوسري ،وشروق
رضا الصيرفي ،وغزاال زيدين حكيم،
ومعصومة ج ــراق دروي ــش ،وأحمد
ع ـ ـبـ ــاس عـ ـب ــدالـ ـل ــه ،ومـ ـحـ ـم ــد خ ــال ــد
الربيعان ،ونورة سعادة قطو ،ومبارك
حمد الهيم ،ونجاة عويس أبوالعال،
ومحمد خالد الربيعان ،ونائل غازي
عبدالرحيم ،وعبدالرحمن عبدالله
عبدالرحمن ،وخالد رجب بوشهري،
وطالل فرحان العنزي ،ونــورة سالم
ال ـح ـم ــدان ،وض ـح ــى بـ ــدر الـسـلـمــان،
وسعد محمد المطيري ،وعادل أحمد
عبدالله ،ورامي يوسف عفيف ،وعبير
محمد حسن.

وت ـت ـض ـمــن س ـح ــوب ــات ال ـح ـصــاد
الـعــديــد مــن ال ـجــوائــز ،بينها جائزة
بـقـيـمــة  100ألـ ــف دي ـن ــار ف ــي عـيــدي
الفطر واألض ـح ــى ،وتبقى الجائزة
ربع السنوية الكبرى بقيمة  250ألف
دي ـن ــار أه ــم م ــا يـطـمــح إل ـيــه الـعـمــاء
لتحقيق تـطـلـعــاتـهــم ،وك ــذل ــك تقدم
جوائز الحصاد  20جائزة أسبوعية
بقيمة ألف دينار لكل رابح.
وكــذلــك ،ألول مــرة في الكويت ،تم
تقديم "سحب األفضلية" ربع السنوي
بقيمة  25ألف دينار حصريا للعمالء
الذين لم يحالفهم الحظ من قبل بأي
من جوائز الحصاد اإلسالمي خالل

الـسـنــوات الخمس األخ ـي ــرة ،بشرط
م ـ ــرور عـ ــام ع ـلــى ف ـتــح حـســابــاتـهــم،
وت ـت ـيــح ك ــل  50ديـ ـن ــارا ف ــي حـســاب
العمالء ضمن هذه الفئة فرصة واحدة
للدخول في السحب.

 Morbiusيصل إلى السينما يناير المقبل
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طرحت شركة سوني فيديو ترويجيا لفيلم الرعب واإلثــارة  ،Morbiusلتعلن
الموعد النهائي لطرحه فــي  21يناير  ،2022بعد عــدة تأجيالت ،حيث كــان من
المقرر عرضه في يوليو  ،2020ثم تم تأجيله إلى مارس  2021بسبب وباء كورونا.
فيلم  Morbiusالجديد يــدور حــول شخصية مــارفــل األصـلـيــة ،مصاص الدماء
" ،"Morbiusمن كتاب  ،Marvel Comic Bookبطولة :غاريد ليتو ،أدريا أرجونا ،مات
سميث ،غاريد هاريس ،جي كي سيمونز ،تيريس جيبسون ،تشارلي شوتويل ،ريا
فيند ،كــوري جونسون ،تــوم فــوربــس ،ارشــي رينو ،المدريغال ،إبراهيم بــوبــوال ،آدم
كولينز ،آدم الحجر ،وفقا لما نشر على موقع "."imdb
ويــدور الفيلم الجديد ( )Morbiusحول محاولة عالم كيمياء حيويةُ ،يدعى مايكل
موربيوس ،عالج مرض نادر في الدم ،لكنه يصيب نفسه عن غير قصد ،ليصبح مصاص
دماء.
الفيلم الـجــديــد مــن إخ ــراج دان ـيــال اسـبـيـنــوزا ،وتــألـيــف جيل كـيــن ،مــات ســزامــا ،بيرك
شاربلس ،روي توماس.
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هانكس :رفضت السفر للفضاء
مقابل دفع  28مليون دوالر

« »Eternalsينطلق اليوم
بدور العرض األميركية

كشف الممثل األميركي توم هانكس أنه
رفض عرضا قدمه مواطنه الملياردير جيف
بيزوس مؤسس أمــازون ،للسفر معه على
متن مركبته الجديدة إ لــى الفضاء مقابل
دفع  28مليون دوالر.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية،
إن هانكس لم يظهر ّ
أي نــدم خــال مقابلة
تلفزيونية أميركية بعدما ذهب العرض في
النهاية إلى الممثل األميركي ويليام شاتنر،
الذي اشتهر بدور "كابتن جيمس كيرك" ،في
سلسلة أفالم الفضاء "ستار تريك" ،والذي
لــم يــدفــع مـقــابــل الــذهــاب فــي الــرحـلــة وفقا
لصحيفة "وول ستريت جورنال" األميركية،
ليصبح الــرجــل البالغ مــن العمر نحو 90
عاما أكبر شخص سنا يذهب إلى الفضاء.
وق ــال هــانـكــس :نـعــم ،تلقيت دع ــوة لكن
بشرط أن أدفع هذا المبلغ الباهظ ،أنا بخير
هنا ،ولن أدفع هذا المبلغ لرحلة مدتها 12
دقيقة فقط.

بمشاركة جولي وحايك ومن إخراج كلوي تشاو
تـ ـنـ ـطـ ـل ــق الـ ـ ـي ـ ــوم ب ـ ــال ـ ــوالي ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة
األميركية عروض أحدث أفالم عالم مارفل
" "Eternalsأو"األبــديــون" ،الــذي يتصدى له
باقة من نجوم هوليوود بقيادة المخرجة
الحائزة على األوسكار كلوي تشاو.
وف ــازت الـمـخــرجــة ال ـمــولــودة فــي الصين
بنصيب األسد إلى حد كبير ،عندما يتعلق
األمر بأحدث موسم للجوائز السينمائية،
حيث فازت بـ  34جائزة إخراج ،و 13جائزة
عن كتابة السيناريو ،و 9جوائز ضمن فئة
التحرير ،بحسب إحصاء ات مجلة "فارايتي"
األميركية المتخصصة في مجال الترفيه.
ول ـ ـكـ ــن الـ ـفـ ـض ــل ي ـ ـعـ ــود لـ ـش ــرك ــة "مـ ــارفـ ــل
ً
ستوديوز" ،التي استعانت بتشاو  39عاما
فــي عــام  2018لتقديم فيلم البطل الخارق
(األبديون) ،قبل فترة ليست بالقصيرة من
ذ يــوع شهرتها من خالل فيلم "نومادالند"
(أرض ُ
الر ّحل).
ويـ ـ ــركـ ـ ــز ه ـ ـ ــذا ال ـ ـف ـ ـي ـ ـلـ ــم ،وه ـ ـ ــو الـ ـخ ــام ــس
والـ ـعـ ـش ــرون ل ـش ــرك ــة "مـ ــارفـ ــل سـ ـت ــودي ــوز"،
ع ـلــى مـجـمــوعــة م ــن األب ـط ــال ال ـج ــدد تـمــامــا
بالنسبة لـ "عالم مارفل السينمائي" .وتعد
شخصيات "األ بــد يــون"  -فــي الفيلم القائم
عـلــى قـصــة م ـصــورة لـفـنــان الـكـتــب الـهــزلـيــة
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ال ـ ــراح ـ ــل جـ ـ ــاك كـ ـي ــرب ــي ،ت ـح ـمــل
نفس اال ســم  -كائنات بشرية كونية كانت
مـ ــو جـ ــودة ع ـل ــى ك ــو ك ــب األرض م ـن ــذ آالف
ال ـس ـن ـيــن ،لـحـمــايــة ال ـب ـشــريــة م ــن الـكــائـنــات
ا لـ ـمـ ـنـ ـح ــر ف ــة وا لـ ــو ح ـ ـش ـ ـيـ ــة ذات اال شـ ـ ـك ـ ــال
المتغيرة.
ً
وتجسد النجمة سلمى حايك ( 55عاما)،
شـخـصـيــة "أج ـ ـ ــاك" ،وه ــو رج ــل ف ــي الـقـصــة
ا لـمـصــورة ،بينما تجسد النجمة أنجلينا
جولي ( 46عاما) ،دور المقاتلة "ثينا" ،وقد
تم إقناعها بالمشاركة في الفيلم من خالل
فكرة التنوع والشمول.
و قــا لــت جــو لــي عــن مشاركتها فــي الفيلم
"إن ـ ـهـ ــا فـ ـك ــرة مـ ــن سـ ـتـ ـك ــون هـ ـ ــذه ال ـع ــائ ـل ــة،
وا لـتـنــوع وا لـشـمــول ،و كـيــف يمكننا تمثيل
العالم الذي نعيش فيه بصورة أكثر دقة".
ومن بين الممثلين اآلخرين المشاركين
فــي الفيلم ،الممثل األسكتلندي ريتشارد
ً
مادن  35عاما -الذي اشتهر من خالل تقديم
ش ـخ ـص ـيــة "روب س ـ ـتـ ــارك" فـ ــي ا ل ـم ـس ـل ـســل
األميركي الشهير "صراع العروش"  -حيث
يقدم في الفيلم دور "إيكاريس".
وتجسد الممثلة البريطانية جيما تشان
ً
 38عاما دور "سيرسي" .وفي الوقت نفسه،
يشارك الممثل البريطاني كيت هارينغتون
 34عاما -الذي اشترك مع مادن من قبل في
عمل "صراع العروش"  -بدور مساعد يثير
بعض التساؤالت.
ك ـمــا ي ـضــم ف ــري ــق الـمـمـثـلـيــن ف ــي الـفـيـلــم،
الممثلة األميركية الصماء لورين ريدلوف
ً
( 43عاما) في دور "ماكاري" ،باإلضافة إلى

أدريا أرجونا

توم هانكس

 The Promiseتحصد جائزة
البوكر العالمية

ملصق الفيلم
نجم الحركة الكوري والعب كمال األجسام
السابق ،مادونغ سيوك ( 50عاما) ،المعروف
خ ـ ـ ــارج ب ـ ـ ــاده بـ ــا سـ ــم "دون لـ ـ ــي" فـ ــي دور
"جيلجاميش" ،والممثلة االميركية الشابة
ليا ماكهيو ( 16عاما).
ومن خالل مثل هذا الفريق المتنوع من
ا لـمـمـثـلـيــن ،يـقــدم ا لـنـجــوم مــوا هــب مختلفة
ع ـلــى ن ـط ــاق واسـ ــع إل ــى ال ـشــاشــة ال ـك ـب ـيــرة.
فهناك النجمة أنجلينا جولي التي كانت قد
توقفت عن التمثيل منذ سنوات ،والمشاركة
ا لـمـمـيــزة للنجمة سلمى حــا يــك ،بــاال ضــا فــة
إلــى االنـطـبــاع الــذي تتركه لــوريــن ريــدلــوف
بالفعل من خالل شخصية "ماكاري" ،وذلك
تماما مثلما يفعل الممثل األيرلندي باري
ك ـي ــو ج ــان ( 29ع ــا م ــا) م ــن خـ ــال شـخـصـيــة
"دري ـ ـ ـ ــغ" ،ح ـي ــث ت ـن ـش ــأ ح ــال ــة مـ ــن ال ـت ـنــاغــم
الحقيقي بين فريق العمل.
ومـ ــن ج ــان ـب ــه ،وعـ ــد ك ـي ـف ـيــن ف ـي ــغ ،رئ ـيــس
ش ــرك ــة "م ــارف ــل سـ ـت ــودي ــوز" ،ك ـل ــوي ت ـشــاو
ً
الـ ـح ــائ ــزة ع ـل ــى األوسـ ـ ـك ـ ــار ،مـ ـق ــدم ــا ،بــأن ـهــا
ستكون حرة في تصوير الفيلم بطريقتها
الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة .وي ـ ـظ ـ ـهـ ــر أس ـ ـلـ ــوب ـ ـهـ ــا الـ ـ ـس ـ ــردي
ال ـه ــادئ ال ـمــألــوف فــي فـيـلـمـيـهــا "ذا راي ــدر"
و"نومادالند" ،في التصوير الرائع والمناظر
البانورامية في الفيلم.
(د ب أ)

دايمون غالغت

فــاز الــروائــي والمؤلف المسرحي الجنوب
إفريقي دايـمــون غالغت بجائزة بوكر األدبية
البريطانية العريقة عن روايته ""The Promise
التي تتناول موضوع نظام الفصل العنصري
بجنوب إفريقيا.
ُ
وأع ـ ِـل ــن اس ــم الـفــائــز بــالـجــائــزة خ ــال حفلة
بثتها هيئة " "BBCوحضرها جميع المتأهلين
للمنافسة النهائية شخصيا ،خالفا لنسخة
العام الماضي التي أقيمت عبر الفيديو بسبب
جائحة كوفيد.-19
وأوضحت رئيسة لجنة بوكر المؤرخة مايا
ياسانوف أن الخيار كــان "صعبا" ،لكن "بعد
مـحــادثــات كثيرة توصلنا إل ــى إجـمــاع بشأن
كتاب" بسبب "أصالته وسالسته المذهلتين،
فالكتاب كثيف ،مع دالالت تاريخية ومجازية".
ً
وق ــال غالغت ( 57عــامــا) ال ــذي تــأهــل للمرة
ً
الثالثة لنهائيات الجائزة" :أنا ممتن جدا وبكل
ُ
تواضع" .وترفق الجائزة بمكافأة مالية قدرها 68
ألف دوالر ،كما تضمن للفائز بها شهرة عالمية
(أ ف ب)
ونجاحا تجاريا في المكتبات.

مذكرات بول نيومان تنشر خريف 2022

أنجلينا جولي

ُعثر على مذكرات أسطورة هوليوود الراحل،
بــول نيومان ،التي يتحدث فيها عن حياته،
وقررت عائلته نشرها في خريف عام .2022
وقـ ــالـ ــت دار ن ـش ــر نـ ــوبـ ــف ،فـ ــي ب ـ ـيـ ــان ،إن
نيومان ،وهو من كبار النجوم في الستينيات
وال ـس ـب ـع ـي ـن ـيــات ،بـ ــدأ ك ـتــابــة الـ ـم ــذك ــرات في
الثمانينيات ،ولم ينشر أي سيرة ذاتية قبل
وفــاتــه .وأضــافــت أن المذكرات التي ال تحمل
ع ـن ــوان ــا ب ـعــد سـتـشـمــل أفـ ـك ــار ن ـجــم "بــاتــش
كــاسـيــدي" و"صـنــدانــس كيد" بشأن التمثيل
واإلخـ ـ ـ ــراج وزواج ـ ـ ــه ال ـ ــذي دام  50ع ــام ــا من
الممثلة جوان وودوارد ،والسباقات والسياسة
والنجومية .ونال نيومان جائزة أوسكار عن
دوره في فيلم "ذا كلر أوف ماني" (لون النقود)
في عام ُ ،1986
ورشح للفوز بالجائزة  9مرات
أخ ــرى ،وتــوقــف عــن التمثيل فــي ع ــام ،2007
وتوفي في العام التالي عن عمر يناهز  83عاما
بسرطان الرئة.
(رويترز)

بول نيومان وزوجته

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
ً
ً
مهنيا :ضع جدوال زمنيا لكل عمل تلتزمه
وحاول تطبيقه بدون تأخير.
ً
ً
عاطفيا :أشياء بسيطة جدا تجعل الحبيب
ً
سعيدا فبادر إلى فعلها.
ً
اجتماعيا :إضاعة وقت فراغك بدون سبب
هو أمر يدعو الى الخجل.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
ً
م ـه ـن ـي ــا :ي ـج ــب أن ت ـس ـت ـع ـيــن أح ـي ــان ــا
بالعقالنية للتعاطي مع زبائنك.
ً
عاطفيا  :حافظ على استقرار عالقتك
بــال ـح ـب ـيــب ألنـ ـه ــا ت ــؤث ــر ع ـل ــى مـجـمــل
حياتك.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ه ـن ــاك اح ـت ـمــال كـبـيــر في
حدوث مفاجأة سارة تشارك بها.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :العمل المتواصل بدقة هو طريقك
إلى النجاح والترقية.
ً
عاطفيا :ال تجعل مشكالت الحياة القائمة
تعكر صفو حياتكما الهادئة.
ً
اجـتـمــاعـيــا :أصبحت وســائــل التواصل
االجتماعي تأخذ وقتك على نحو متزايد.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :ستثار في وجهك أسئلة كثيرة من
ً
أرباب عملك فكن حاضرا.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :م ــن ال ـ ـضـ ــروري إعـ ـ ــادة تقييم
عالقتك بالحبيب ،أل نــك أصبحت تنظر
بعين واحدة.
ً
ّ
اجتماعيا :تواصلك المستمر على المواقع
االلكترونية يأخذ الكثير من وقتك.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مـهـنـيــا :تشعر بــإنـهــاك وتـعــب شــديــد مما
يبعدك عن التواصل الجيد مع الزمالء.
ً
عاطفيا :كن الحبيب المثالي الذي يتمناه
الشريك ويفرح بوجوده.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ي ـجــب أن تـسـتـقــر ف ــي حـيــاتــك
الشخصية كي يمكنك العطاء.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :ال تقدم فــي هــذه الفترة على أية
مغامرة فالحظ ليس الى جانبك.
ً
عــاط ـف ـيــا :ح ــاف ــظ ع ـلــى شــري ـكــك الـحــالــي
بمقدار محبته لك وثقته بك.
ً
اجتماعيا :تردك رسالة الكترونية تكشف
ً
من خاللها أمورا تجهلها.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
م ـه ـن ـي ــا :م ـه ــام ــك ال ـي ــوم ـي ــة أن ـج ــزه ــا وال
ّ
تؤجلها فيكفي لكل يوم ّ
همه.
ً
ّ
عاطفيا :حاول أن تجدد حياتك العاطفية
بالتخلص من الروتين الحالي.
ً
اجتماعيا :من أكبر المفارقات في جهودك
العائلية أن البعض يأبى االعتراف بها.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
م ـه ـن ـيــا :عـلـيــك ال ـق ـيــام ب ـخ ـطــوات جــديــة
ومدروسة إذا رغبت في تحسين وضعك
المالي.
ً
عــاط ـف ـيــا :ت ـقــديــرك لـنـفـســك وث ـق ـتــك بها
ً
أيضا يحبك ّ
ويقدرك.
ستجعل الحبيب
ً
اجتماعيا :مازالت أزمتكم العائلية تلوح
في األفق وتحتاج الى حلول جذرية.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
ً
مهنيا :ضغط العمل الـقـ ّ
ـوي راهـنــا قد
ً
يصيبك باإلحباط فكن متوازنا.
ً
عاطفيا :المشاكل المتكررة بينك وبين
ً
الشريك قد تؤثر كثيرا على أعمالك.
ً
ً
اجتماعيا :ال تغلق بابا في وجه صديق
يطلب االعتذار منك ّ
عما فعل.
رقم الحظ27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ّ
ً
م ـه ـن ـي ــا :ت ـت ـم ــت ــع ب ـح ـظ ــوظ ك ـب ـي ــرة عـلــى
الصعيد الـمــالــي ويـتـحـ ّـســن وض ــع عملك
ً
كثيرا.
ً
عاطفيا :يشعر الحبيب بمقدار االحترام
ّ
الذي يكنه الغير لك فيفرح بك أكثر.
ً
ً
اجتماعيا :ي ــزداد األمــر س ــوءا بين أفــراد
ّ
ّ
العائلة مما يحتم عليك التدخل.
رقم الحظ.56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :يمنحك برجك الفرصة للتقدم في
عملك وما عليك سوى اغتنامها.
ً
عاطفيا :بعض التصرفات الجميلة التي
تعكس حبك ترضي الحبيب وتسعده.
ً
ّ
اجتماعيا :لماذا ال تركز على عملك كما
ّ
تركز على تعليقات فيسبوك؟
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :استثمر وقتك قــدر اإلمكان ألنك
ستواجه متاعب وخصومات.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :غ ـي ــرت ــك ال ـ ــزائ ـ ــدة ت ـس ـب ــب لــك
ً
ً
اضطرابا عاطفيا ومشاكل إضافية.
ّ
ً
اجـتـمــاعـيــا :الـصـفــات الـتــي تـتـحــلــى بها
ً
ً
ً
تجعلك شخصا موثوقا به تماما.
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا
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تكريم محمد المنصور في «مئوية» األردن
اختارت األردن الفنان القدير
محمد المنصور لتكريمه
بمناسبة الذكرى المئوية ً
لتأسيس المملكة تقديرا
لمسيرته الفنية.

األنصاري نقل
إلى الفنان
تهنئة المطيري
والعبدالجليل
بالجائزة

هـنــأ الـمـجـلــس الــوط ـنــي للثقافة
وال ـف ـن ــون واآلداب ،ال ـف ـن ــان محمد
الـمـنـصــور ،بمناسبة اخ ـت ـيــاره من
المملكة األردنية الهاشمية شخصية
فنية مميزة للحصول على جائزة
تقديرية ،لقاء تاريخه الفني المؤثر،
ضمن كوكبة من نجوم الفن العربي
ورموز األدب والفكر.
ونقل الناطق الرسمي للمجلس،
األمين العام المساعد لقطاع الثقافة،
د .عيسى األنـصــاري ،تهنئة كل من
وزيــر اإلعــام والثقافة وزيــر الدولة
ل ـش ــؤون ال ـش ـبــاب رئ ـيــس المجلس
ال ــوط ـن ــي ع ـب ــدال ــرح ـم ــن ال ـم ـط ـيــري،
واألم ـ ـ ـيـ ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام ل ـل ـم ـج ـلــس ك ــام ــل
سليمان العبدالجيل للفنان محمد
المنصور.
وقال األنصاري« :يمنح المنصور
الـجــائــزة الشهر ال ـجــاري بمناسبة
الــذكــرى المئوية لتأسيس األردن،
وهـ ــي م ـنــاس ـبــة وط ـن ـيــة ك ـب ـيــرة في
وجدان األردنيين ،تحكي قصة وطن
ُبني بإرادة وعزم القيادة الهاشمية
والشعب األردني ،عبر مراحل النشأة
والتطوير والبناء واالزدهار».
وأضاف «نهنئ أنفسنا كمجلس،
ون ـه ـنــئ ك ــل ال ـف ـنــان ـيــن وال ـف ـن ــانــات
الكويتيين بهذه المناسبة السعيدة،
ال ـت ــي ت ـعــد تـتــويـجــا لـمـسـيــرة الـفــن
الدرامي الكويتي».
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مسك وعنبر

تزكية أعضاء مجلس إدارة جمعية
الفنانين الكويتيين

عبدالله عبدالرسول وشادي الخليج وأنور عبدالله وممثلو وزارة الشؤون
ُع ـق ــدت ،أمـ ــس ،الـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة ال ـعــاديــة
لجمعية الفنانين الكويتيين ،بمقرها ،بحضور
الفنان عبدالعزيز المفرج (شادي الخليج) وأعضاء
الـجـمـعـيــة ال ـع ـمــوم ـيــة ومـمـثـلــي وزارة ال ـش ــؤون
االجتماعية ،وعدد من الفنانين واإلعالميين.
وتم خالل االجتماع المصادقة على التقريرين
اإلداري والمالي ،كما ألقى الملحن أنور عبدالله
كـلـمــة أشـ ــاد خــالـهــا بــال ـح ـضــور ،وتـلـبـيــة دع ــوة
«العمومية» بانتهاء السنة المالية .2021 /9 /30
ول ـفــت إل ــى أن األعـ ـم ــال ال ـ ـ ــواردة بــالـتـقــريــريــن
اإلداري والمالي لم تكن تتحقق لــوال الثقة التي
ُمنحت ألعضاء مجلس اإلدارة ،مؤكدا أن الجمعية
سوف تستمر في العمل على االرتقاء بمستوى
الحركة الفنية في الكويت.
وت ـمــت تــزكـيــة أع ـض ــاء مـجـلــس إدارة جمعية

محمد المنصور

الـفـنــانـيــن الـكــويـتـيـيــن ل ـل ــدورة الـمـقـبـلــة (-2021
 ،)2023ويضم مجلس اإلدارة :الفنان عبدالعزيز
ال ـم ـف ــرج ،ال ـمــوس ـي ـقــار أن ـ ــور ع ـب ــدال ـل ــه ،ال ـم ـخــرج
عـبــدالـلــه ع ـب ــدال ــرس ــول ،د .خــالــد ال ـق ــاف ،جـمــال
ال ـل ـهــو ،ال ـف ـنــان زب ـيــر ال ـع ـم ـيــري وال ـف ـن ــان فتحي
الـصـقــر ،وق ــدم الـفـنــانــون واإلعــام ـيــون التهاني
والتبريكات لمجلس اإلدارة الجديد ،الذين نالوا
ثقة «العمومية».
إلى جانب ذلك ،أقيمت أمسية فنية موسيقية،
أح ـي ـت ـه ــا فـ ــرقـ ــة م ــوس ـي ـق ــى ج ـم ـع ـي ــة ال ـف ـن ــان ـيــن
الكويتيين ،وضمت عددا من األصوات والعازفين
الشباب ،وقدمت عددا من األغاني ،بينها« :يا نبع
الوفا الصافي»« ،البوشية»« ،يا هلي» و«لي خليل
حـسـيــن» ،حـيــث نــالــت الـفـقــرات الغنائية إعـجــاب
الحضور وتفاعلهم.

بهبهاني يدخل عالم اإلخراج عبر «بشتخته» المقهوي واألعتر ...في «خذالنك»
●

فضة المعيلي

ك ـ ـ ـشـ ـ ــف الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــرج صـ ـ ـ ــادق
بهبهاني عن أعماله الجديدة،
ب ـح ـيــث ي ـس ـت ـعــد ل ــدخ ــول عــالــم
اإلخ ـ ـ ـ ـ ــراج م ـ ــن خـ ـ ــال مـسـلـســل
قصير تحت عنوان «بشتخته».
وقال بهبهاني ،لـ «الجريدة»،
«أج ـهــز لمسلسل يـتـكــون مــن 8
حلقات ،وسيكون أول مسلسل
من إخراجي ،ففي العادة أرفض
إخراج المسلسالت ،لكن العمل
من فكرتي وفيه نوع من الخيال،
ل ـك ـنــي ل ــم أح ـ ــدد ن ـج ــوم الـعـمــل
حتى اآلن».
وحول فيلمه الجديد «حطب
دامـ ـ ـ ـ ــة» ،أوض ـ ـ ــح ب ـه ـب ـه ــان ــي أن
الـ ـفـ ـيـ ـل ــم ي ـ ـعـ ــرض ح ــالـ ـي ــا ع ـلــى
مـ ـنـ ـص ــة « ،»Voو ه ـ ـ ــي م ـن ـصــة
تشتمل على األعمال الكويتية،
ومـنـهــا الـبــرامــج والمسلسالت
واألفالم ،إضافة إلى أنها تعنى
بالمواهب الشبابية ،وتدعمهم،
فكل الشكر للقائمين على هذه
المنصة وعلى رأسهم الشيخة

عهود السالم ،والمدير التنفيذي
ريهام العيار.
وع ــن الـفـيـلــم ،أوض ــح أن ــه من
ت ــأل ـي ــف ال ـك ــات ــب بـ ــدر م ـح ــارب،
ومـنـتــج منفذ آرت ـســت لإلنتاج
ال ـف ـنــي ،ويـ ـش ــارك ف ـيــه ع ــدد من
ال ـن ـج ــوم وال ـف ـنــان ـيــن ال ـش ـبــاب،
منهم حسين المنصور ،وعلي
جمعة ،وعبدالعزيز بهبهاني،
وحمد العماني ،وغادة الكندري،
وســالــي ف ــراج ،وكـضـيــف شــرف
الفنان علي العلي.
وتدور قصة الفيلم حول لعبة
«الدامة» التي يمارسها اثنان من
التجار ،وهما المنصور وجمعة،
ويعتريهما الملل من ممارسة
هـ ـ ــذه الـ ـلـ ـعـ ـب ــة ،فـ ـيـ ـق ــدم ال ـف ـن ــان
المنصور اقتراحا لعلي جمعة
بأن يلعبا هذه اللعبة لكن على
هيئة بـشــر ،مضيفا أن الفيلم
فيه جــانــب مــن اإلسـقــاطــات من
الواقع والوقت الحالي ،ويتطرق
إلى بعض الجوانب االجتماعية.
الجدير بالذكر أن آخر أعمال
ب ـه ـب ـهــانــي ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة فـيـلــم

●

صادق بهبهاني
«خلني ساكت» ،الــذي يــدور في
أج ــواء كــومـيــديــة ويـتـطــرق إلــى
قضايا مجتمعية ،وشــارك فيه
نخبة كبيرة من نجوم الساحة
الفنية ،وهــم :عبدالله الخضر،
أح ـمــد ال ـف ــرج ،أح ـمــد ال ـعــونــان،
شوق ،إبراهيم الشيخلي ،فيصل

بوغازي ،وبمشاركة مميزة من
اإلعالمية أمل عبدالله ،والمذيع
عبدالعزيز درويش.

فضة المعيلي

أك ــد الـفـنــان ع ـبــادي الجوهر
أنه يحرص عند انتقاء أغنياته
عـلــى االه ـت ـمــام ب ــأدق تفاصيل
العمل الجديد ،مؤكدا أن «أكثر
ما يهمني قبل اختيار أي عمل
فني جديد ،هو اختيار الكلمات

الـمـنــاسـبــة ،فــأنــا ح ـســاس جــدا
تجاه الكلمة».
جـ ـ ـ ـ ـ ــاء ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ف ـ ـ ـ ــي ت ـ ـصـ ــريـ ــح
صحافي للجوهر على هامش
ال ـح ـفــل ال ـغ ـنــائــي ال ـ ــذي أح ـيــاه
ف ــي م ـص ــر ،أم ــس األول ،ضمن

ذكــرت الشاعرة الغنائية دالل المقهوي أن األغنية الجديدة
«خذالنك» ،التي طرحت مؤخرا بصوت الفنان أيمن األعتر ،من
كلماتها ،وألحان غسان الشامي ،والقت صدى عند إطالقها على
موقع يوتيوب.
وتحدثت المقهوي عن الفيديو كليب وأهميته في انتشار
األغنية ،قائلة« :نجاح الكليب يعتمد على األغنية حتى وإن كانت
كلماتها جميلة فإنها تستحق أن تخرج بطريقة احترافية حتى
تــروج بطريقة صحيحة تجذب الجمهور ،ولذلك فــإن الفيديو
كليب مهم ،ولكن األهم منه محتوى األغنية».
وترى أن كتابة الشعر تجمع بين الهواية والرسالة،
مضيفة« :أنا هوايتي الشعر وأعشق هذا المجال،
ومن خالل تلك الهواية أطلق العنان لألحاسيس
والمشاعر فــي الــداخــل ،وفــي بعض األحيان
أكتب لموضوع يهمني من الناحية الخاصة،
فأوجه رسالة ألشخاص معينين أو حالة
معينة من خــال الشعر ،وأريــد الجمهور
أن يـحــس بـهــا عــن طــريــق الـقـصـيــدة التي
أقدمها له».

دالل المقهوي

عبادي الجوهر

في مراسم تشييعه بحضور زمالء وجمهور مطرب الموشحات
جـ ـ ــرت أمـ ـ ــس مـ ــراسـ ــم تـشـيـيــع
ال ـف ـنــان ال ـس ــوري ال ــراح ــل صـبــاح
ف ـخــري ،ال ــذي تــوفــي ال ـثــاثــاء في
دم ـشــق ،بـعــد مـسـيــرة فنية غنية
تميزت بالموشحات األندلسية
والقدود الحلبية ،وأطرب خاللها
أجياال متعاقبة في بالده والعالم
العربي.
وانطلق التشييع من مستشفى
الـشــامــي ،ال ــذي تــوفــي فيه فخري

من مراسم تشييع فخري أمس

ب ــدم ـش ــق ،ول ـ ــف ال ـن ـع ــش بــالـعـلــم
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري ،وس ـ ـ ــار خ ـل ـف ــه حـشــد
م ــن الـمـشـيـعـيــن ،بـيـنـهــم فـنــانــون
ومسؤولون.
وق ـ ــال ـ ــت ال ـم ـم ـث ـل ــة الـ ـس ــوري ــة
منى واص ــف ،للصحافيين على
هامش مشاركتها فــي التشييع،
«إن ـ ـهـ ــا خ ـ ـسـ ــارة ك ـب ـي ــرة ول ـي ـســت
عــاديــة ،صـبــاح فـخــري ال يعوض
وال يتجدد ،ولــن يأتي مــن بعده،
فالعمالقة ال يأتي أحد من بعدهم»،
مـ ـضـ ـيـ ـف ــة« :ص ـ ـب ـ ــاح ف ـ ـخـ ــري هــو
صــاحــب ال ـق ــدود الـحـلـبـيــة ،وأحــد
رم ــوز قلعة ح ـلــب .يـقــولــون قلعة منى واصف
حلب ،إنها صباح فخري».
وذك ــر الـفـنــان دري ــد ل ـحــام« :قــد
وفــور إعــان خبر وفــاة فخري
ي ـك ــون رحـ ــل ،لـكـنــه ل ــن يـغـيــب بل ش ــارك فـنــانــون ومـطــربــون ّ
ورواد
س ـي ـب ـقــى ح ــاض ــرا ف ــي ال ــوج ــدان مــواقــع الـتــواصــل االجتماعي ّفي
وال ـ ــذاك ـ ــرة ،ألن عـظـمـتــه وعـظـمــة س ــوري ــة عـ ـب ــارات ن ـع ـيــه ،وتـغــنــى
صوته في انــه عرفنا على تراثنا ال ـب ـع ــض ب ـك ـل ـم ــات مـ ــن أغ ــان ـي ــه،
ال ــذي كـنــا نـجـهـلــه ،ول ــوال صباح مطلقين عليه لقب «قلعة الطرب
فخري لما تعرفنا عليه».
(أ ف ب)
		
األصيل».

«الغريب» يفتتح «أيام فلسطين السينمائية» ظافر العابدين ينافس باألفالم
العالمية لمهرجان القاهرة

انطلقت فعاليات مهرجان أيام
فلسطين السينمائية في نسخته
الثامنة الليلة الماضية في مدينة
رام الـلــه ،بعرض الفيلم الــروائــي
ال ـ ـطـ ــويـ ــل «ال ـ ـغ ـ ــري ـ ــب» ل ـل ـم ـخ ــرج
السوري أمير فخر الدين.
وي ـن ـقــل «الـ ـغ ــري ــب» ،الـمـتــرجــم
إل ــى ال ـل ـغــة اإلن ـك ـل ـيــزيــة ،جـمـهــور
الفيلم على مدار  112دقيقة عبر
 8ممثلين ،إلــى عــوالــم العالقات
األس ـ ــري ـ ــة فـ ــي ه ـض ـب ــة الـ ـج ــوالن
والحياة فيها ،وصوت الرصاص
واالنفجارات على الجانب اآلخر
مــن ال ـحــدود ،حيث ت ــدور الحرب
في سورية.
وقـ ـ ــال ال ـم ـخ ــرج ف ـخ ــر ال ــدي ــن،
فــي كلمة قبل عــرض الفيلم على
م ـســرح ق ـصــر رام ال ـلــه الـثـقــافــي،
الـ ــذي ام ـت ــأت م ـقــاعــده وعــددهــا
 800بالجمهور« ،سعيد جدا بأن
يتم اختيار أول فيلم روائ ــي لي
ليكون فيلم االفتتاح في تظاهرة
سـيـنـمــائـيــة م ـه ـمــة» ،مـضـيـفــا أن
ع ـ ـ ــرض الـ ـفـ ـيـ ـل ــم «ف ـ ـخـ ــر ل ـه ـض ـبــة
ال ـج ــوالن ،ودل ـيــل عـلــى تشاركنا
فــي نـفــس الـحــالــة الـتــي نعيشها

من فعاليات المهرجان
م ــن احـ ـت ــال ،وفـ ــي ن ـفــس الــوقــت
ن ـفــس ح ــال ــة االنـ ـتـ ـظ ــار ،وأت ــوق ــع
األمل أيضا».
ويتضمن برنامج المهرجان
هذا العام  14فيلما روائيا طويال
و 7وثائقيات طويلة ،إضافة إلى
 6أفالم قصيرة تعرض بالتعاون
مــع مـهــرجــان كليرمونت فيراند
الــدولــي لــأفــام القصيرة ،وجــاء
فــي نـشــرة لـلـمـهــرجــان« :اخـتـيــرت
األفالم هذا العام لتحكي قصصا

إنسانية مــن أنـحــاء مختلفة من
العالم ،تعزز االنتماء إلى الروح
ّ
اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة ال ـ ـ ــواح ـ ـ ــدة ،وتـ ــذكـ ــر
بمركزية الثقافة حتى في أصعب
الـ ـظ ــروف ،وأه ـم ـيــة ال ـف ــن الـعــابــر
حدود الجغرافيا والسياسة».
ويـ ـع ــرض ال ـم ـه ــرج ــان أف ــام ــا
م ــن فـلـسـطـيــن وم ـصــر وال ـم ـغــرب
والجزائر ولبنان وسورية وإيران
وم ــالـ ـط ــا والـ ـب ــوسـ ـن ــة وص ــرب ـي ــا
وف ــرن ـس ــا وإن ـك ـل ـت ــرا والـ ــواليـ ــات

الـمـتـحــدة والــدن ـمــارك والـســويــد،
ويتم اإلعالن عن الفائزين في هذه
المسابقة فــي خـتــام الـمـهــرجــان،
وتتنافس  7أفالم في فئة األفالم
الــوثــائـقـيــة ،و 15فــي فـئــة األف ــام
القصيرة ،كما تتبارى  6مشاريع
ع ـ ـلـ ــى ج ـ ــائ ـ ــزة ط ـ ــائ ـ ــر ال ـش ـم ــس
لإلنتاج.

ي ـخ ــوض ال ـف ـن ــان ال ـتــون ـســي ظ ــاف ــر ال ـعــابــديــن
ال ـم ـنــاف ـســة بـقــائـمــة األف ـ ــام ال ــدول ـي ــة والـعــالـمـيــة
لـمـهــرجــان ال ـقــاهــرة الـسـيـنـمــائــي ال ــدول ــي ،ضمن
فعاليات الــدورة ال ــ ،43التي تقام من  26نوفمبر
إلى  5ديسمبر  ،2021وينافس العابدين في هذه
المرة بتجربته اإلخراجية األولى من خالل فيلم
ُ
«غـ َ
ـدوة» التونسي ،في مواجهة مع  3أفالم أخرى
األفالم الدولية والعالمية.
ضمن مسابقة
ُ
«غ ـ ـ ـ َ
ـدوة» ،ال ــذي ي ـعــرض للمرة
وتـ ــدور أحـ ــداث
األول ـ ـ ــى ،حـ ــول «ح ـب ـي ــب» ،ال ـ ــذي ت ـت ــده ــور حــالـتــه
الصحية؛ إذ يؤثر ماضيه السياسي أثناء فترة
حكم «بن علي» على حاضره ،األمر الذي يجمعه
بنجله أحمد الذي أنجبه من زوجته السابقة ،مما
يــؤدي إلــى تـبــادل األدوار بين األب وابـنــه ،فيجد
أحمد نفسه مضطرا لالعتناء بوالده والتأكد من
ســامـتــه ،لكن األوض ــاع تجعلهما فــي مــوقــف لم
يستعدا لمواجهته.
وتـضــم القائمة فيلم «بـنــات عبدالرحمن» من
األردن ،إخــراج زيــد أبــو حـمــدان ،ومــن األرجنتين
يشارك فيلم « 7كالب» إخراج رودريغو جيريرو،
والـفـيـلــم ال ــراب ــع «ب ـن ــات» إخ ـ ــراج نــانــا ن ـي ــول ،من
ألمانيا وإيطاليا واليونان ،ويعرضه المهرجان
ألول مرة دوليا.

منة شلبي بـ «اتجاه
إجباري» في رمضان

ب ــدأت المخرجـ ـ ـ ــة كاملـ ــة
أبو ذكري التحضير الفعلي
لمسلسلها الجديد الذي
تعاقدت عليه أخيرا من
بطولة النجمة منة شلبي،
لتقديمه خالل الموسم
الرمضاني القادم في تعاون
جديد بعد واحة الغروب قبل
عدة سنوات.
واستقر القائمون على العمل
على اسم مبدئي للمسلسل
«اتجاه إجباري» لتسويقه،
لكن هناك اتفاقا على تغيير
االسم بشكل كبير خالل
الفترة القادمة.
وتظهر شلبي بشكل مختلف
خالل الفترة القادمة،
حيث تجري اآلن جلسات
عمل مع متخصصين في
التكنولوجيا واالتصاالت،
حيث تقدم متخصصة في
التكنولوجيا والحاسب
اآللي وعالقة ذلك بالشبكات
الدولية والعصابات
المنظمة ،ويتطلب العمل
وجود مشاهد أكشن وحركة
والسفر الخارجي.

انطالق مهرجان المربد
الشعري في البصرة

عبادي الجوهر :أنا حساس تجاه الكلمة منى واصف :صباح فخري خسارة كبيرة ال تعوض
فـ ـع ــالـ ـي ــات الـ ـ ـ ـ ـ ــدورة ال ـ ـ ـ ـ ــ 30مــن
مـهــر جــان الموسيقى العربية،
ف ــي أول مـ ـش ــارك ــة ل ــه ف ــي ه ــذا
المهرجان.
وحول المعايير التي يختار
وفـقـهــا أغــانـيــه ،ق ــال« :دائ ـمــا ما
أحـ ـ ـ ــاول اخـ ـتـ ـي ــار نـ ــص غ ـنــائــي
مفهوم وواض ــح لكل الجمهور
بجميع أنحاء الوطن العربي ،أي
أنه يكون من اللهجات البيضاء
المفهومة لدى الشعوب العربية
كــافــة ،وأال يحتوي على ألفاظ
غريبة ،أو خاصة بشعب محدد
دون سـ ـ ـ ـ ـ ــواه ،ح ـ ـتـ ــى ي ـت ـس ـنــى
للجميع سماع األغنية وفهمها».
وأض ــاف أن سهولة األغنية
السعودية وبساطتها وقربها
مـ ـ ــن الـ ـجـ ـمـ ـه ــور ك ـ ــان ـ ــت س ـب ـبــا
مـ ــن أس ـ ـبـ ــاب انـ ـتـ ـش ــار األغ ـن ـي ــة
الخليجية والـسـعــوديــة فــي كل
مكان بالوطن العربي ،فــي ظل
إص ـ ــرار م ـطــربــي الـمـمـلـكــة على
إي ـص ــال أغـنـيــاتـهــم إل ــى الـعــالــم
العربي كله ،حيث سلكوا أصعب
الطرق من أجل ذلك.

خبريات

ظافر العابدين
وفي مسابقة آفاق السينما العربية ،يشارك 4
أفالم في عروضها العالمية األولى ،هي :الوثائقي
المصري «مــن الـقــاهــرة» إخ ــراج هالة جــال ،ومن
فلسطين فيلم «يوميات شــارع جبرائيل» إخراج
رش ـي ــد مـ ـشـ ـه ــراوي ،ومـ ــن ال ـم ـغ ــرب «لـ ــو ان ـه ــارت
الـ ـج ــدران» ،إخ ــراج حكيم بـلـعـبــاس ،وم ــن تونس
«قدحة» إخراج أنيس األسود.

تنطلق في محافظة البصرة
العراقية فعاليات الدورة الـ34
لمهرجان المربد الشعري
بمشاركة أكثر من 300
شاعر وشخصية ثقافية
وأدبية وأكاديمية عراقية
وعربية وأجنبية ،ويستمر
حتى األجد المقبل.
وقالت مصادر بوزارة
الثقافة والسياحة واآلثار
العراقية إن وفودا من دول
عربية وأجنبية أبرزها دولة
اإلمارات والسودان وسورية
ولبنان وأذربيجان وإيران
ستشارك في أيام مهرجان
المربد الشعري بدورته
الجديدة ،فضال عن كبار
الشعراء العراقيين.
وأوضحت المصادر أن أيام
المهرجان ستشهد عقد
جلسات نقدية وحوارية
ثقافية وأدبية وإقامة
معارض فنية وأخرى للكتاب
وفعاليات فولكلورية شعبية.
من جانب آخر ،تقام الدورة
الثانية لمهرجان بغداد
المسرحي الدولي الثاني من
 20إلى  26الجاري بمشاركة
 15مسرحية موزعة بواقع 4
مسرحيات عراقية و 8عربية
و 3عالمية.
(د ب أ)

إتاحة مشاهدة لوحة رامبرانت
الشهيرة «دورية الليل»

يمكن اآلن لبضعة أسابيع
خالل هذا الشهر مشاهدة
لوحة رامبرانت األوسع
شهرة «دورية الليل» من
الخلف في متحف ريكز
بأمستردام.
وتم إنزال التحفة الفنية
التي تعود إلى عام 1642
من على الحائط وإخراجها
من إطارها .وتم وضعها
داخل زجاج شفاف يسمح
لمؤرخي الفن ،ومحبيه،
بفحص الجزء الخلفي من
اللوحة الضخمة.
وقال مدير المتحف ،تاكو
ديبيتس ،في بيان «عندما
تنزل أي لوحة من الجدار
ّ
وتخرجها من إطارها ،فإنها
تبدو معرضة للخطر للغاية
فجأة».
وأضاف« :يمكنكم رؤية لوح
الرسم واإلطار الخشبي،
ويبدوان فى غاية الهشاشة.
كل هذا يعني أنه من المثير
جدا رؤية الجزء الخلفي من
اللوحة ،وهو أمر مستحيل
عادة».
(د ب أ)

ةديرجلا
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دوليات

حل ميقاتي ألزمة لبنان مع الخليج يصطدم بقرداحي

• حزب الله ّ
على المملكة
«درون»
إطالق
تدين
و«الخارجية»
الرياض...
ضد
العدائية
لهجته
د
يصع
ً
ّ
• فشل محاولة إلنهاء التعطيل الحكومي بسبب «تحقيق المرفأ» ...وكف يد بيطار مجددا

سلة أخبار
اإلمارات :اكتمال
«بركة  »3النووية

أعلنت مؤسسة اإلمارات للطاقة
النووية ،أمس ،اكتمال األعمال
اإلنشائية في المحطة الثالثة
من محطات بركة للطاقة
ً
النووية ،وفقا لما ذكره المكتب
اإلعالمي لحكومة أبوظبي.
وأفادت المؤسسة بأن "بركة
 "3الواقعة في منطقة الظفرفة
بالعاصمة أبوظبي ،والتي
تعد أول محطة نووية عربية
متعددة الوحدات ،تستعد
اآلن للتشغيل ،وهي بصدد
بدء العمل لتوصيل الكهرباء
النظيفة عام .2023

نقل  2100شحنة
لـ«التحالف» من العراق

ميقاتي خالل كلمة في السراي أمس (رويترز)
بعد عودته الى بيروت قادما
م ــن غ ــاس ـك ــو ،ح ـي ــث شـ ـ ــارك فــي
قمة المناخ ،قال رئيس الحكومة
اللبنانية نجيب ميقاتي ،أمس،
إن لديه خريطة طريق لحل األزمة
األخ ـيــرة مــع الـسـعــوديــة ،ونــاشــد
وزير اإلعالم جورج قرداحي ،الذي
أثارت تصريحاته المسيئة حول
حــرب اليمن غضب السعوديين،
مـ ــرة ثــان ـيــة «ت ـغ ـل ـيــب الـمـصـلـحــة
ال ــوط ـن ـي ــة» ،ف ــي دع ـ ــوة صــريـحــة
لــاسـتـقــالــة ،إال أن األخ ـيــر رفــض
ً
مجددا التنحي عن منصبه ،وذلك
بـعــد س ــاع ــات م ــن تـصـعـيــد كبير
لنائب األمـيــن الـعــام لـحــزب الله،
نعيم قــاســم ،طــالــب فيه المملكة
باالعتذار.
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــى م ـ ـي ـ ـقـ ــاتـ ــي رئـ ـي ــس
الجمهورية ميشال عون في قصر
ب ـع ـبــدا ،ك ـمــا زار رئ ـيــس مجلس
النواب نبيه بري في مقره بعين
التينة ،وأجرى معهما مشاورات

ح ــول كيفية حــل األزم ــة الــراهـنــة
ً
مع الخليج ،خصوصا أنه يترتب
عليها تداعيات اقتصادية مؤلمة.
وال ي ــزال ع ــون وب ــري ال ــى حد
كبير على الحياد ،في وقــت ّ
قدم
ح ــزب ال ـل ــه وزع ـي ــم ت ـي ــار ال ـم ــردة
سـ ـلـ ـيـ ـم ــان ف ــرنـ ـجـ ـي ــة ،وك ــاه ـم ــا
مـمـثّــل ف ــي ال ـح ـكــومــة االئـتــافـيــة
ال ـهــشــة ،الــدعــم ل ـقــرداحــي ،بينما
دعــت قــوى لبنانية أخــرى بينها
حزبا القوات اللبنانية والكتائب
اللبنانية ،وكــذلــك ن ــادي رؤســاء
الحكومات السابقين وشخصيات
وقــوى ّ
سنية الى استقالة فورية
ل ـق ــرداح ــي ،كـمـفـتــاح ل ـب ــدء ح ــوار
حول سبل حل األزمة.
وبعد لقائه عون ،أشار ميقاتي
ال ــى ات ـف ــاق ع ـلــى خــري ـطــة طــريــق
لحل األزم ــة .وخ ــال كلمة لــه في
إطالق الرزمة السياحية الشتوية
لـ ـع ــام  2022 - 2021ب ــا ل ـس ــراي
الحكومي ،قــال رئـيــس الحكومة

فرنسا تدعو إلى تحييد بيروت...
واألردن يرفض أي إساءة للخليج
أشارت متحدثة باسم «الخارجية» الفرنسي ة الى
أنه «يجب أن يكونلبنا ن قادرا على التعويل على
كل شركائه في المنطقة لمساعدته على الخروج
مناألزمة» ،ولفتت المتحدثة الى أنه «من الضروري
جدا إبقاء لبنان خارج األزمات اإلقليمية».
م ــن نــاح ـي ـتــه ،أك ــد وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة األردن ـ ــي،
أي ـمــن ال ـص ـف ــدي ،أمـ ــس ،رف ــض بـ ــاده أي إس ــاءة

ً
للسعودية ،متهما جماعة الحوثي بأنها تعرقل
حل أزمة اليمن .وقال في مؤتمر صحافي مع نظيره
اإليــرلـنــدي فــي عـ ّـمــان «نحن فــي األردن ،كما قلنا
دائما ،نعتبر أمن المملكة العربية السعودية وأمن
الخليج العربي جــزءا أساسيا من أمــن المملكة،
ونرفض أي اعتداء على األمن وأي إساءة ألشقائنا
في السعودية والخليج».

إن «ال ـم ــواق ــف الـشـخـصـيــة الـتــي
أطلقها وزيــر اإلع ــام قبل توليه
الوزارة أدخلت لبنان في محظور
ا لـمـقــا طـعــة مــن المملكة العربية
السعودية وبعض دول الخليج
ً
العربي» ،مضيفا« :ال تدار البالد
ب ـل ـغــة ال ـت ـح ــدي والـ ـمـ ـك ــاب ــرة ،بــل
بكلمة س ــواء تجمع اللبنانيين
وتوحدهم في ورشة عمل واحدة
إلنقاذ وطنهم ،ومخطئ من يعتقد
أن ــه ق ــادر عـلــى ف ــرض رأي ــه بقوة
الـتـعـطـيــل وال ـت ـص ـع ـيــد ال ـكــامــي
عـلــى الـمـنــابــر .مخطئ ايـضــا من
يعتقد أنه يمكنه أخذ اللبنانيين
الى خيارات بعيدة عن تاريخهم
وع ـم ـق ـه ــم الـ ـع ــرب ــي وع ــاق ــات ـه ــم
الوطيدة على كل الصعد مع الدول
العربية ودول الخليج خصوصا،
ومع السعودية تحديدا .مخطئ
أيضا من يعتقد أنه ،وفي لحظة
تـ ـ ـح ـ ــوالت مـ ـع ـ ّـيـ ـن ــة ل ـ ــم ت ـت ـضــح
معالمها ا لـنـهــا ئـيــة بـعــد ،يمكنه
االن ـقــاب على الــدسـتــور وإع ــادة
الوطن الى دوامة االقتتال الداخلي
واالنقسامات التي ال نــزال ندفع
ثمنها غاليا حتى اليوم».
وأك ـ ـ ـ ــد «إنـ ـ ـن ـ ــا عـ ـ ــازمـ ـ ــون ع ـلــى
م ـ ـعـ ــال ـ ـجـ ــة مـ ـ ـل ـ ــف ال ـ ـع ـ ــاق ـ ــة م ــع
السعودية ودول الخليج الشقيقة
وفق القواعد السليمة .ولن نترك
هذا الملف أبدا عرضة للتساجل
وللكباش السياسي ،وسنسعى
بالتعاون مع جميع المخلصين
للعودة عن القرارات المتخذة ،بما
يعيد صفو العالقات اللبنانية مع
امتداده العربي الطبيعي».
وت ــاب ــع م ـي ـقــاتــي« :وف ـ ــي هــذا
ً
الـ ـسـ ـي ــاق أيـ ـ ـض ـ ــا ،ف ــإنـ ـن ــي أكـ ــرر
دعــوة وزيــر اإلع ــام الــى تحكيم

ضميره وتقدير الظروف واتخاذ
الـمــوقــف ال ــذي ينبغي ات ـخــاذه،
وتغليب المصلحة الوطنية على
ال ـش ـع ــارات ال ـش ـع ـبــويــة .ويـبـقــى
ره ـ ــان ـ ــي عـ ـل ــى حـ ـس ــه ال ــوط ـن ــي
ل ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــر الـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــرف وم ـص ـل ـح ــة
اللبنانيين مقيمين ومنتشرين،
وعـ ـ ـ ـ ـ ــدم ال ـ ـت ـ ـس ـ ـبـ ــب فـ ـ ـ ــي ض ـ ــرب
الـحـكــومــة وتـشـتـيـتـهــا ،حـيــث ال
تعود قادرة على اإلنتاج والعمل،
وتضييع المزيد من الوقت».
وف ـي ـمــا بـ ــدا أنـ ــه ض ـغــط على
حزب الله ،ربما لقبول استقالة
قرداحيّ ،
تحدث ميقاتي بشكل
م ـط ــول ع ــن أزم ـ ــة الـتـحـقـيــق في
ً
تـفـجـيــر م ــرف ــأ بـ ـي ــروت ،مـنـتـقــدا
تعطيل حزب الله انعقاد جلسات
ا لـحـكــو مــة حـتــى تنحية قاضي
التحقيق طارق بيطار عن الملف،
أو تغيير مسار التحقيق الذي
ّ ً
مسيسا.
يعتبره
وق ــال فــي هــذا الـسـيــاق« :بعد
شهر واح ــد مــن عمر الحكومة،
واج ـ ـه ـ ـنـ ــا أول ام ـ ـت ـ ـحـ ــان ع ـلــى
طــاولــة مجلس الـ ـ ــوزراء ،بهدف
اسـتــدراج الحكومة الــى التدخل
ب ــأم ــر ق ـضــائــي ال ش ــأن ل ـهــا بــه،
م ــع م ــا يـتــركــه ه ــذا ال ـتــدخــل من
أضرار سيئة على سمعة لبنان
وال ـق ـضــاء فـيــه وع ـلــى الـتـمــاســك
الحكومي تاليا».
وشدد على أن «مجلس الوزراء
هو المكان الطبيعي لمناقشة كل
الملفات والقضايا ا لـتــي تعني
الـحـكــومــة بـعـيــدا عــن اإلم ــاءات
والـتـحــديــات والـصــوت المرتفع
واستخدام لغة الوعيد والتهديد.
ولــن يكون مجلس ال ــوزراء أبــدا
مـكــانــا لـلـتــدخــل ف ــي أي ش ــأن ال

يخص الحكومة ،وتـحــديــدا في
عمل القضاء».
وأضــاف «على جميع الــوزراء
التزام التضامن الوزاري والتقيد
بمضمون البيان الوزاري ،الذي
ح ــدد الـقــواعــد األســاسـيــة لعمل
الـ ـحـ ـك ــوم ــة وسـ ـي ــاسـ ـتـ ـه ــا .وك ــل
م ــا ي ـق ــال خ ـ ــارج هـ ــذه ال ـثــواب ــت
مـ ــرفـ ــوض وال يـ ـل ــزم ال ـح ـكــومــة
بشيء».
وف ـ ــي إش ـ ـ ــارة س ـل ـب ـي ــة ،قــالــت
مصادر إنه ال تغيير على تعطل
جلسات الحكومة بعد اللقاء بين
ميقاتي وب ــري .كـمــا ص ــدر بعد
ال ـل ـقــاء بـقـلـيــل ق ــرار عــن محكمة
االس ـت ـئ ـنــاف ف ــي بـ ـي ــروت ،بكف
يــد المحقق الـعــدلــي فــي قضية
ان ـف ـجــار مــرفــأ ب ـي ــروت الـقــاضــي
طارق بيطار ،استجابة لدعوى
ّ
تقدم بها الوزير السابق يوسف
فنيانوس.

قرداحي يتعنت
وبعد دقائق قليلة من انتهاء
خـ ـط ــاب م ـي ـق ــات ــي ،ن ـق ـل ــت ق ـنــاة
الميادين ،المحسوبة على حزب
الـلــه وإيـ ــران ،عــن قــرداحــي قوله
إنه لن يستقيل ولم ّ
يغير موقفه.
وفـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــت ن ـ ـف ـ ـسـ ــه ن ـق ــل
ت ـل ـفــزيــون ال ـج ــدي ــد ع ــن أوس ــاط
م ـقـ ّـرب ــة م ــن ق ــرداح ــي قــول ـهــا إن
«وزي ــر اإلع ــام اللبناني ينتظر
ً
ات ـ ـصـ ــاال م ــن رئـ ـي ــس ال ـح ـكــومــة
ّ
ل ـ ـيـ ــط ـ ـلـ ــع مـ ـ ـن ـ ــه عـ ـ ـل ـ ــى م ـ ــواق ـ ــف
الـمـســؤولـيــن ال ـعــرب واألجــانــب،
ولمعرفة ما إذا كانت االستقالة
سـ ـت ــاق ــي ردة فـ ـع ــل إي ـج ــاب ـي ــة
خليجية ،ذلك أن أي استقالة دون

ّ
تبدل في الموقف الخليجي من
لبنان تبقى من دون أي جدوى».

قاسم والتصعيد الكبير
جـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء م ـ ـ ـ ــوق ـ ـ ـ ــف ق ـ ـ ـ ــرداح ـ ـ ـ ــي
ال ـت ـص ـع ـيــدي ب ـعــد س ــاع ــات من
اعـ ـتـ ـب ــار نـ ــائـ ــب األمـ ـ ـي ـ ــن الـ ـع ــام
لحزب الله ،الشيخ نعيم قاسم،
ً
أن «ال ـس ـع ــودي ــة ب ـ ــدأت ع ــدوان ــا
على لـبـنــان ،وعـلــى الــريــاض أن
تعتذر إلــى لبنان» .وأضــاف «ال
أح ــد يـسـتـطـيــع ل ـ ّـي ذراع حــزب
الله والشعب اللبناني ،ولبنان
ل ـيــس م ـك ـســر ع ـص ــا ،ويـتـعــامــل
م ــع ال ـس ـعــوديــة ب ـنـ ّ
ـديــة وكــدولــة
مـسـتـقـلــة ،وال نـقـبــل أن تتدخل
السعودية بالحكومة».

«الخارجية» ودرون الحوثيين
وب ـعــد الـتـصــريـحــات الـمـثـيــرة
للجدل لوزير الخارجية عبدالله
بــوح ـب ـيــب ،ال ـتــي أث ـ ــارت حفيظة
أوساط إعالمية سعودية ،أعربت
وزارة ال ـخــارج ـيــة والـمـغـتــربـيــن
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،أمـ ــس ،ع ــن «إدان ـت ـهــا
واستنكارها الشديدين للمحاولة
الـ ـف ــاشـ ـل ــة ل ـ ــاعـ ـ ـت ـ ــداء ب ــواسـ ـط ــة
طـ ــائـ ــرت ـ ـيـ ــن مـ ـفـ ـخـ ـخـ ـتـ ـي ــن ع ـل ــى
السعودية ،مؤكدة تضامنها مع
المملكة في وجه ّ
أي اعتداء يطول
سـيــادتـهــا وأم ـن ـهــا واسـتـقــرارهــا
ومـنـشــآتـهــا الـمــدنـيــة ومدنييها
بما يخالف القوانين والمواثيق
الدولية .وأكدت وزارة الخارجية،
فــي بـيــان ،تضامن لبنان الكامل
ً
ووقوفه إلى جانب المملكة ،شعبا
وحكومة.

إثيوبيا :سباق دبلوماسي إلنقاذ
أديس أبابا وتفادي حرب أهلية

البرلمان يقر الطوارئ والحكومة ّ
توسع االعتقاالت العرقية وواشنطن تجلي موظفين
مع مصادقة البرلمان على قرار
رئيس حكومة إثيوبيا ،أبي أحمد،
إعالن حالة الطوارئ مدة  6أشهر،
ل ــوق ــف ال ـت ـق ــدم الـمـسـتـمــر ل ـقــوات
جبهة تحرير تيغراي ،التي هيمنت
على الحياة السياسية نحو 30
ً
ع ــام ــا ،وج ـيــش تـحــريــر أوروم ـ ــو،
بــات ـجــاه الـعــاصـمــة أديـ ــس أبــابــا،
تـســارعــت الـجـهــود الدبلوماسية
أمس لتفادي االنزالق إلى الحرب
األهلية ،وتجنب الوضع اإلنساني
الكارثي المحتمل.
وقـ ـ ـ ـب ـ ـ ــل وص ـ ـ ـ ـ ـ ــول ال ـ ـم ـ ـب ـ ـعـ ــوث
األميركي للقرن اإلفريقي ،جيفري
فـ ـيـ ـلـ ـتـ ـم ــان ،إلـ ـ ــى أدي ـ ـ ـ ــس أبـ ــابـ ــا،
للضغط من أجــل وقــف العمليات
العسكرية فــي الـشـمــال ،والسعي
لبدء محادثات وقف إطالق النار،
دعــا الرئيس األوغ ـنــدي يوويري
مــوس ـي ـف ـي ـنــي إلـ ــى ع ـق ــد اج ـت ـمــاع
لزعماء دول تكتل شــرق إفريقيا
في  16نوفمبر ،لبحث الصراع في
إثيوبيا بين الحكومة المركزية
والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.
ودع ـ ـ ـ ــت الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ـح ـك ــوم ـي ــة

ل ـل ـت ـن ـم ـيــة ل ـ ـ ــدول شـ ـ ــرق إفــري ـق ـيــا
(إيجاد) إلى وقف األعمال القتالية
على الـفــور ،وحثت األط ــراف على
ضبط النفس ،والعمل على خفض
التصعيد والتوتر وحل الخالفات
عبر حوار.
وفيما أصــدر الرئيس الكيني،
ً
أوهورو كينياتا ،بيانا طالب فيه
بــوضــع الـ ـس ــاح ،ووقـ ــف ال ـق ـتــال،
وإج ـ ـ ـ ـ ـ ــراء م ـ ـح ـ ــادث ـ ــات ،وإي ـ ـجـ ــاد
سبيل لسالم دائــم ،هاتف األمين
ال ـعــام لــأمــم الـمـتـحــدة ،أنطونيو
غوتيريش ،أبي أحمد ،أمس األول،
لتقديم مساعيه الحميدة لتهيئة
الـ ـظ ــروف ل ـل ـحــوار ح ـتــى يـتــوقــف
القتال.
وشدد الممثل األعلى للسياسة
ال ـخ ــارج ـي ــة واألم ـن ـي ــة بــاالت ـحــاد
األوروب ــي ،جوزيب بوريل ،أمس،
عـلــى أن ــه «ال يــوجــد حــل عسكري
ل ـل ـص ــراع الـ ــدائـ ــر ف ــي إث ـي ــوب ـي ــا»،
داع ـيــا جميع األطـ ــراف إل ــى وقــف
النار بشكل فــوري ،والــدخــول في
مفاوضات سياسية «دون شروط
سابقة».

وإذ ط ــال ــب بـ ــوريـ ــل «ال ـ ـقـ ــوات
اإلريـ ـت ــري ــة ب ــاالن ـس ـح ــاب ال ـكــامــل
والـفــوري من إثيوبيا» ،أعــرب عن
قلقه الشديد من تصعيد القتال في
والية أمهرة ،والتقدم العسكري لكل
من جبهة تيغراي وجيش تحرير
أوروم ـ ـ ـ ـ ــو ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ال ـق ـصــف
ال ـج ــوي ل ـل ـقــوات اإلث ـيــوب ـيــة على
ً
مدينة ميكيلي ،مشيرا إلى أن ذلك
«من شأنه أن يجر إثيوبيا لنزاع
مسلح واسع النطاق».
ب ـ ـ ـ ــدوره ـ ـ ـ ــا ،ح ـ ـ ـ ـ ــذرت الـ ــوكـ ــالـ ــة
األمـيــركـيــة للتنمية الــدول ـيــة (يــو
اس إي ـ ـ ـ ــد) ،أمـ ـ ــس ،مـ ــن أن زح ــف
المتمردين باتجاه أديس أبابا قد
يفاقم الوضع اإلنساني الكارثي
ً
أص ـ ـ ـ ــا ،م ــوض ـح ــة أن «ع ـم ـل ـيــات
نــزوح السكان سترتفع المعاناة،
وسيزيد ذلك بالتأكيد الحاجة إلى
المساعدات اإلنسانية وتعقيدات
إيصالها».
وفــي إشــارة أخــرى على القلق،
سـمـحــت ال ـس ـفــارة األمـيــركـيــة في
أديــس أبابا بالمغادرة الطوعية
للموظفين غير األساسيين وأفراد

ً
إثيوبيون ينظفون شارعا في حي ميجيناجنا بأديس أبابا أمس األول
أســرهــم ،بسبب تصاعد األعـمــال
القتالية في إثيوبيا.
وغداة تأكيدها تصاعد العنف
واتساع نطاق األعمال القتالية،
أوض ـ ـحـ ــت ال ـ ـس ـ ـفـ ــارة أن وزارة
ال ـخ ــارج ـي ــة س ـم ـحــت بــالــرح ـيــل
الـ ـط ــوع ــي ل ـم ــوظ ـف ــي ال ـح ـكــومــة
األميركية غير األساسيين وأفراد
األسر من إثيوبيا ،بسبب الصراع
المسلح واالضـطــرابــات األهلية،
والنقص المحتمل في اإلمدادات.
وفور تصديق أعضاء مجلس
النواب على إعالن حالة الطوارئ،
وتعيين لجنة تحقيق حكومية

خــاصــة ب ـهــا ،ضــاع ـفــت الـشــرطــة
حملة االعتقاالت في أديس أبابا.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـم ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــدث بـ ــاسـ ــم
ال ـشــرطــة ،فاسيكا فــانـتــا ،أمــس،
اع ـت ـق ــال ال ـك ـث ـيــريــن م ـن ــذ إع ــان
ح ــال ــة ال ـ ـط ـ ــوارئ ي ـ ــوم ال ـث ــاث ــاء
مــن الــداعـمـيــم بشكل مـبــاشــر أو
ً
غـيــر مـبــاشــر لـمـتـمــرديــن ،نــافـيــا
اس ـت ـهــداف أي عــرقـيــة بـمــا فيها
التيغراي.
وأكد فانتا كذلك أن كثيرين
يـ ـ ـسـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــون س ـ ــاحـ ـ ـه ـ ــم ل ـ ــدى
م ــراك ــز ال ـش ــرط ــة ف ــي ال ـمــدي ـنــة،
تـنـفـيــذا لـتــوجـيـهــات الحكومة

أعلنت قيادة العمليات المشتركة
في العراق ،أمس ،نقل 2100
شحنة معدات عسكرية تابعة
لـ «التحالف الدولي» ،في إطار
إنهاء الدور القتالي للتحالف
الذي تقوده الواليات المتحدة
في العراق.
وقالت القيادة ،في بيان ،إن
«مستشار األمن القومي قاسم
ً
األعرجي استضاف اجتماعا بين
اللجنة الفنية العسكرية العراقية
ونظيرتها في قوات التحالف»،
مشيرة إلى أنه «تم ضمن إطار
المباحثات الفنية األمنية،
مواصلة نقاش الخطط التي من
شأنها الوصول إلى المرحلة
التي ال يوجد فيها قوات تحالف
بدور
دولي عاملة في العراق ٍ
قتالي» .وحدد االجتماع بشكل
أوضح كيفية قيام «التحالف»
بمواصلة دعم القوات األمنية
العراقية عبر دوره في المشورة
والمساعدة والتمكين.

ليندركينغ يبدأ جولة
جديدة حول اليمن

أفادت وزارة الخارجية
األميركية ،بأن مبعوثها
الخاص إلى اليمن ،تيم
ليندركينغ ،بدأ أمس جولة
جديدة في المنطقة لعقد
مباحثات حول تطورات األزمة
ً
في البالد التي تشهد حربا
منذ نحو  7سنوات.
وقال بيان للوزارة إن
ليندركينغ سيعقد محادثات
مع رئيس حكومة اليمن
معين عبدالملك وممثلي
المجتمع المدني بالبالد
وكبار المسؤولين الحكوميين
اإلقليميين وشركاء دوليين
آخرين.
وأضاف« :ال يزال المبعوث
الخاص وفريقه يركزون
على ضرورة وقف الحوثيين
هجومهم على محافظة مأرب
وهجماتهم المتكررة على
مناطق مدنية ،مما يؤدي إلى
تفاقم األزمة اإلنسانية».

«الكنيست» يصادق على
أول موازنة منذ 2018
(رويترز)

الصادرة يوم الثالثاء للسكان
بـ ـ ــاالس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــداد ل ـ ـ ـلـ ـ ــدفـ ـ ــاع ع ــن
مناطقهم .وقال« :بعضهم يأتي
بقنابل وأسلحة ثقيلة ،ونقوم
بتسجيلها كذلك».
وف ـ ـ ـ ــي وق ـ ـ ـ ــت س ـ ـ ــاب ـ ـ ــق ،أعـ ـل ــن
المتمردون سيطرتهم على مدن
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة عـ ــدة ف ــي أم ـه ــرة،
واستولوا على كامل مناطق إقليم
تيغراي في يونيو .وأكدوا أمس
األول أنـهــم سـيـطــروا عـلــى بلدة
كيميسي على بعد  325كيلومترا
شمال العاصمة.
وق ـ ـ ـ ــال نـ ــاطـ ــق بـ ــاسـ ــم ج ـيــش

تحرير أورومو ،الذي أكدت جبهة
تحرير تيغراي التحالف معه ،أن
أديس أبابا قد تسقط في غضون
أسابيع ،وسقوط رئيس الوزراء
ً
بات «محسوما».
إلـ ــى ذل ـ ــك ،حـ ــذف «ف ـي ـس ـبــوك»
ً
منشورا على صفحة ابي أحمد،
«النتهاكه السياسات المتعلقة
بالتحريض على العنف» .وكان
المنشور دعا مواطني إثيوبيا،
يوم األحد الماضي ،إلى استخدام
«أي نوع من األسلحة» لصد تقدم
جبهة تيغراي ألديس أبابا.
(عواصم  -وكاالت)

أقر «الكنيست» اإلسرائيلي
موازنة الدولة لعام ،2021
ً
أمس ،لتصبح قانونا بأغلبية
ً
 61صوتا مقابل  ،59لتكون
بذلك األولى منذ عام ،2018
بسبب الجمود السياسي
الذي شهد سقوط حكومات
متعاقبة.

ةديرجلا
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استفزاز إيراني في «هرمز» ورئيسي يرفض «المبالغة» بفيينا

ّ
ً
ً
رواية جديدة حول «حادثة بحر العرب» :الناقلة الفيتنامية المصادرة سلمت واشنطن نفطا إيرانيا
طهران  -فرزاد قاسمي

حلقت ّ
مسيرة إيرانية بـ«شكل
غير آمن» فوق حاملة طائرات
خالل عبورها مضيق
أميركية ً
هرمز أخيرا ،في حين برزت
بيانات تظهر عدم تماسك
رواية «الحرس الثوري» بشأن
احتجازه ناقلة فيتنامية،
مصادر بأن الخطوة
وأفادت ً
جاءت انتقاما لقيام طاقم
السفينة بتسليم شحنة نفطية
لواشنطن كانت مرسلة إلى
فنزويال الخاضعة لعقوبات
أميركية.

عـ ـل ــى وق ـ ــع تـ ـح ــدي ــد ي ـ ــوم 29
الـجــاري الستئناف المفاوضات
ال ـنــوويــة الـشــاقــة والـمـعـقــدة بين
إي ـ ـ ـ ــران والـ ـ ـق ـ ــوى ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى ،وف ــي
وق ــت يـبــدو أن الـمـبــاحـثــات التي
علقت مدة  5أشهر ستترافق مع
اس ـت ـم ــرار األع ـم ــال االس ـت ـفــزازيــة
واالس ـت ـع ــراض ـي ــة ،كـشـفــت وزارة
الدفاع األميركية «البنتاغون» ،أن
ّ
مسيرات إيرانية «درون ــز» نفذت
ً
ت ـح ـل ـي ـقــا غ ـي ــر آمـ ــن ض ــد حــامـلــة
الطائرات «يــو أس أس أسيكس»
في المياه الدولية بمضيق هرمز.
ونقلت قناة «الحرة» األميركية
عن مسؤول في «البنتاغون» قوله،
إن الـطــائــرات األميركية «اتخذت
إجراءات الحماية المناسبة حتى
مغادرة المسيرات اإليرانية».
وأش ــار إلــى أن ال ـحــادث ،الــذي
وق ـ ــع ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،ول ــم
يتضمن أي تـبــادل إلطــاق النار
«ي ـن ــدرج فــي إط ــار أنـشـطــة إي ــران
الخبيثة في المنطقة».
وج ـ ـ ــاء ال ـك ـش ــف عـ ــن ال ــواق ـع ــة
االستفزازية غــداة نفي الواليات
المتحدة صحة ما أعلنه «الحرس
الثوري» عن احتجازه لناقلة نفط
فتنامية قبالة الخليج ،واالدعــاء
ب ــال ـت ـص ــدي ل ـم ـح ــاول ــة ال ـب ـحــريــة
األم ـي ــرك ـي ــة اس ـت ـخــدم ـهــا ب ـهــدف
مصادرة شحنة محروقات إيرانية
من سفينة أخرى.

انتقام وسيناريو
وبعد روايات متضاربة بشأن
ما حدث في خليج عمان ،وصف
مصدر في المجلس األعلى لألمن
القومي اإليراني احتجاز السفينة
ً
ً
الفيتنامية بأنه كان ردا انتقاميا
ع ـلــى ق ـي ــام واش ـن ـطــن ب ـم ـصــادرة
وقود أرسلته طهران إلى فنزويال
منذ نحو  6أشهر.
ً
وأش ــار إلــى أنــه كــان م ـقــررا أن
يتم نشر المعلومات منذ  10أيام،
وقوت وقوع الحادث ،لكن رئيس
م ــؤس ـس ــة اإلذاع ـ ـ ـ ــة وال ـت ـل ـف ــزي ــون
بيمان جبلي ،ومساعده للشؤون
الــدول ـيــة اق ـتــرحــا أن يـتــم إخ ــراج
المعلومات بإطار «حرب إعالمية»،
ً
وهو ما استغرق وقتا إلقناع قادة
«ال ـح ــرس ال ـث ــوري» بالسيناريو
الذي تخلله ثغرات.
وحـســب الـمـصــدر فــإن الناقلة
الفتنامية الـتــي احـتـجــزت كانت
نفسها الـتــي قــامــت بحمل وقــود

إي ـ ــران ـ ــي لـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــزوال ،ال ـخ ــاض ـع ــة
لـعـقــوبــات أمـيــركـيــة حـيــث هــددت
واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ق ـب ـط ــان ـه ــا ب ــوض ـع ــه
وسفينته على الئحة عقوباتها،
وأجبرته على التوجه للسواحل
األميركية لتسليم حمولته ،قبل
أن ت ـصــدر الـسـلـطــات الـقـضــائـيــة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة أم ـ ـ ـ ــرا ب ـب ـي ـع ـه ــا فــي
مـ ـ ـ ـ ــزاد ع ـ ـل ـ ـنـ ــي .وعـ ـ ـن ـ ــد م ـط ــال ـب ــة
طـهــران للشركة المالكة للناقلة
بتعويضها تحججت بـ«العقوبات
األميركية» المفروضة على طهران
وكـ ـ ـ ــراكـ ـ ـ ــاس ،وه ـ ـ ــو م ـ ــا رف ـض ـت ــه
الجمهورية اإلسالمية على اعتبار
أن ال ـع ـق ــوب ــات أح ــادي ــة ولـيـســت
بقرار من مجلس األمن.
وعقب ذلك قامت أجهزة األمن
اإليرانية برصد تحركات السفينة
بالمنطقة ،حيث دخلت الخليج
قـ ـب ــل ش ـ ـهـ ــر ،وحـ ـمـ ـل ــت ب ـش ـح ـنــة
نفطية من دولة خليجية ،لم يذكر
المصدر اسمها ،لمصلحة شركة
أميركية.
وبـ ـحـ ـس ــب الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــدر ،ق ـ ــررت
ال ـس ـل ـطــات اإلي ــران ـي ــة االس ـت ـيــاء
على حمولة السفينة ،وتوقيف
قائدها وطاقمها عقب خروجها
من مضيق هرمز.

ول ـفــت إل ــى أن الـقـبـطــان طلب
المساعدة من القوات األميركية
الـمــوجــودة بالمنطقة ،واقتربت
ب ــارج ــات أم ـيــرك ـيــة بــال ـف ـعــل مــن
السفينة ،لكن «الحرس الثوري»
ك ـ ـ ــان ق ـ ــد س ـي ـط ــر ع ـل ـي ـه ــا وق ـ ــام
ب ـتــوج ـي ـه ـهــا إلـ ـ ــى م ـي ـن ــاء ب ـنــدر
عباس.
وذكـ ـ ــر أن ب ـح ــري ــة «الـ ـح ــرس»
أب ـل ـغ ــت األم ـي ــرك ـي ـي ــن أن لــدي ـهــا
أوامــر باالشتباك إذا ما واجهت
أي عرقلة لعملياتها في حين لم
تكن لدى البحرية األميركية أوامر
باالشتباك.
ف ــي غ ـض ــون ذلـ ــك ،ذك ــر مــوقــع
«ت ـن ـك ــر تـ ـ ــراكـ ـ ــرز» أن ال ـس ـل ـطــات
اإليرانية نقلت الشحنة النفطية
من السفينة الفتنامية إلى ناقلة
أخرى تحمل علم إيران.

بحارة فيتنام
مــن جــانــب آخ ــر ،أف ــادت وزارة
الـشــؤون الخارجية الفيتنامية،
أمـ ـ ـ ـ ـ ــس ،بـ ـ ـ ـ ــأن ف ـ ـي ـ ـت ـ ـنـ ــام تـ ـج ــري
مـ ـح ــادث ــات م ــع ط ـ ـهـ ــران ،ب ـهــدف
إطالق طاقم السفينة المحتجزة،
وتسوية الحادث ،لضمان سالمة

المواطنين الفيتناميين وتلقيهم
المعاملة اإلنسانية.
ً
و ل ـف ـت ــت إ لـ ــى أن « 26ب ـح ــارا
ع ـ ـلـ ــى م ـ ـتـ ــن ال ـ ـنـ ــاق ـ ـلـ ــة ب ـص ـح ــة
جـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــدة» .وك ـ ـ ـ ـ ـ ــان مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤوالن
أمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــركـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان أكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا ل ـ ــوك ـ ــال ـ ــة
«أ ســو شـيـيـتــد ب ــرس» ،أن قــوات
«ال ـ ـح ـ ــرس ال ـ ـ ـثـ ـ ــوري» ه ــاج ـم ــت
ا لـ ـن ــا قـ ـل ــة « س ـ ــاو ث ـ ـي ـ ــز» ف ـ ــي 24
أ كـتــو بــر ا لـمــا ضــي تـحــت تهديد
السالح ،وإن القوات األميركية
تـ ــاب ـ ـعـ ــت عـ ـمـ ـلـ ـي ــة االس ـ ـت ـ ـيـ ــاء،
إال أ ن ـه ــا ل ــم ت ـت ـخــذ أي إ ج ـ ــراء،
ألن ا ل ـس ـف ـي ـن ــة د خـ ـل ــت ا ل ـم ـي ــاه
اإليرانية.

رفض المبالغة
في غضون ذلك ،أكد الرئيس
اإلي ـ ــران ـ ــي ،إب ــراهـ ـي ــم رئ ـي ـس ــي،
أن ب ـ ــاده س ـت ــر ف ــض ا ل ـم ـطــا لــب
«الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــال ـ ــغ ب ـ ـه ـ ــا» مـ ـ ــن الـ ـ ـ ــدول
الغربية في المباحثات الهادفة
الى إحياء االتفاق النووي.
وق ــال رئ ـي ـســي« :ك ـمــا أعـلـنــت
ً
إي ــران ســابـقــا ،لــن نـتــرك طــاولــة
ال ـم ـفــاوضــات ،لـكـنـنــا سـنــرفــض
ال ـط ـل ـبــات ال ـم ـبــالــغ ف ـي ـهــا ال ـتــي

ك ـي ـلــوغــرامــات ب ــدرج ــة تخصيب
 20في المئة.
فــي الـمـقــابــل ،رح ــب المتحدث
باسم وزارة الخارجية األميركية،
نيد برايس ،بقرار إيران استئناف
م ـح ــادث ــات فـيـيـنــا ب ـش ــأن إح ـيــاء
االتـفــاق الـنــووي ،مشددا على أن
ُ
المفاوضات ينبغي أن تستأنف
بالضبط ،حيث انتهت في نهاية
ال ـ ـجـ ــولـ ــة ال ـ ـسـ ــادسـ ــة م ـ ــع ف ــري ــق
الرئيس السابق حسن روحاني.
وقـ ـ ـ ــال بـ ــرايـ ــس إن ال ـ ـجـ ــوالت
ً
ً
السابقة حققت «تقدما كبيرا .إذا
أردنا مواصلة المحادثات من أي
مكان آخــر غير مــا توصلنا إليه
فــي نهاية الـجــولــة الـســادســة من
المحادثات في يونيو ،فلن تكون
مفيدة ،وليس هــذا من الحكمة»،
في رفض ضمني لمطالبة طهران
االنـ ـ ـط ـ ــاق مـ ــن ن ـق ـط ــة ان ـس ـح ــاب
الرئيس األميركي السابق دونالد
تــرامــب مــن االت ـفــاق ال ـنــووي عــام
 .2018وأكد برايس أن واشنطن
تعتقد أنه إذا تم حل «المواضيع
الـقـلـيـلــة ال ـم ـت ـب ـق ـيــة» م ــن ج ــوالت
المحادثات السابقة ،فمن الممكن
التوصل إلى اتفاق وتنفيذه على
المدى القصير.

بايدن يبحث عن انتصار اقتصادي بعد «صفعة فرجينيا»
بعد الصفعة االنتخابية التي تلقاها في فرجينيا،
عــاد الــرئـيــس األمـيــركــي جــو بــايــدن إلــى واشـنـطــن ليل
ً
األرب ـ ـعـ ــاء  -ال ـخ ـم ـيــس ،ل ـي ـغــوص م ـ ـجـ ــددا ف ــي ش ــؤون
«الـ ـ ـك ـ ــونـ ـ ـغ ـ ــرس» ،بـ ـم ــا أن خ ـط ـت ـي ــه االس ـت ـث ـم ــاري ـت ـي ــن
الـعـمــاقـتـيــن ،مــوضــع م ـفــاوضــات ال نـهــايــة لـهــا داخــل
مـعـسـكــره ب ـيــن الـتـقــدمـيـيــن وال ـم ـع ـتــدل ـيــن ف ــي ال ـحــزب
الديموقراطي.
وحث الرئيس األميركي ،الذي بلغت نسبة شعبيته
ً
تقريبا عند هــذا التوقيت من
أدنــى مستوى تاريخي
الوالية في التاريخ السياسي الحديث ،الديموقراطيين
ال ـم ـت ـنــاحــريــن ع ـلــى ح ــل خــافــات ـهــم وت ـم ــري ــر أجـنــدتــه
االقتصادية البالغة  3تريليونات دوالر.
وقال بايدن للصحافيين ،أمس األول ،عند الضغط
عليه حول العبر المستفادة من خسارة الديموقراطيين
النـتـخــابــات حــاكــم والي ــة فرجينيا« :أع ــرف أن الـنــاس
يــريــدون منا إنـجــاز األم ــور .ولـهــذا السبب أستمر في
ً
الضغط بشدة على الحزب الديموقراطي للمضي قدما

وتمرير مشروع قانون البنية التحتية ومشروع قانون
إعادة بناء أميركا بشكل أفضل».
ّ
وينتظر بايدن بفارغ الصبر صفقة من شأنها أن تمثل
ً
شخصيا ً
ً
كبيرا ،حيث يأمل في «إعادة بناء أميركا
انتصارا
بـشـكــل أف ـض ــل» م ــن خ ــال ب ــرن ــام ـج ــهBuild Back Better
لإلصالحات االجتماعية والمناخية.
ويعارض الكلفة اإلجمالية لهذه الخطة التي تم خفضها
إل ــى ال ـن ـصــف ،بـشـكــل أس ــاس ــي ال ـس ـي ـنــاتــور ال ـم ـع ـتــدل جو
مانشين ،النائب الديموقراطي عن والية ويست فيرجينيا
المحافظة تقليديا ،ويتمتع بحق الفيتو في «الكونغرس»،
في ضوء األغلبية الديموقراطية الضعيفة.
وقــال االثـنـيــن« :ال أستطيع الـعــودة إلــى منزلي وتبرير
(برامج اإلنفاق هــذه) وال يمكنني التصويت لمصلحتها،
ً
معربا عن مخاوفه من تأثير هذه الخطط على الدين العام
األميركي والتضخم.
وأضاف« :على الخالفات السياسية أن تنتهي» ،في إشارة
إلى التعطيل الذي فرضه النواب الديموقراطيون التقدميون

في «الكونغرس» على الشق اآلخر من خطط بايدن.
ويــركــز ه ــذه ال ـشــق عـلــى الـبـنــى الـتـحـتـيــة ضـمــن اق ـتــراح
ب ــرن ــام ــج بـقـيـمــة  1.2تــري ـل ـيــون دوالر إلص ـ ــاح ال ـطــرقــات
والجسور ووسائل النقل العام القديمة في البالد ويحظى
بدعم الديموقراطيين وبعض الجمهوريين.
المشروع الذي وافق عليه مجلس الشيوخ في أغسطس،
معطل م ــذاك فــي مجلس الـنــواب مــن قبل الديموقراطيين
التقدميين ا لــذ يــن يطالبون بالتصويت فــي نفس الوقت
على مشروع  .Build Back Betterويخشون من أن يرفض
الوسطيون دعم هذا المشروع المكلف للغاية ،بعد الحصول
على األموال للبنى التحتية.
وفي انتصار باهت حفظ للديموقراطيين ماء الوجه ،بعد
ّ
المدوية في فرجينيا ،فاز حاكم والية نيوجيرسي
خسارتهم
ّ ً
المنتهية واليته فيل مورفي بوالية ثانية ،بعدما أحرز تقدما
ً
ضئيال للغاية على منافسه الجمهوري جاك تشيتاريللي.
وغــداة خسارة بايدن وحزبه حكم واليــة فرجينيا ،رغم
ً
أن ــه ش ــارك شـخـصـيــا فــي الـحـمـلــة االنـتـخــابـيــة إل ــى جــانــب

المرشح الديموقراطي تيري ماكوليف ،أظهرت تقديرات
ّ
وسائل اإلعالم فوز مورفي ،الذي كانت استطالعات
بثتها ّ
الرأي توقعت فوزه بفارق كبير ،أعيد انتخابه بنسبة 50.1
بالمئة فقط من األصوات ،مقابل  49.1بالمئة حصل عليها
مـنــافـســه الـجـمـهــوري .وف ــي ه ــذه ال ــوالي ــة ،الـتــي أعـطــت في
االنتخابات الرئاسية بايدن  58بالمئة من أصواتها ،مقابل
 40بالمئة لسلفه دونالد ترامب ،بلغ عدد المقترعين نحو
 2.4مليون ناخب ،وبلغ الفارق بين المرشحين الديموقراطي
والجمهوري  20.000صوت فقط لمصلحة األول.
وف ــي ح ـيــن رأى ال ـج ـم ـهــوريــون ف ــي ف ــوزه ــم بفرجينيا
خريطة طريق استراتيجية محتملة لعام  - 2022وربما
النتخابات الرئاسة عام  2024ـ عزا مراقبون الفوز الباهت في
ّ
ومحلية ،مشيرين إلى أن آخر
نيوجيرسي إلى قضايا قومية
مرة احتفظ فيها حاكم ديموقراطي بمنصبه تعود إلى 44
ً
عاما ،إذ حصل ذلك في  ،1977على عكس االنتصار المتوقع
للديموقراطي والشرطي السابق إريك آدامز بمنصب رئيس
بلدية نيويورك.

ً
ً
الصين تدين تقريرا أميركيا يتهمها بمضاعفة رؤوسها النووية
دانت الصين أمس تقريرا نشرته وزارة الدفاع األميركية
(البنتاغون) ،يشير إلى تسارع أكبر من المتوقع للبرنامج
الـنــووي الصيني ،معتبرة أنــه «يتجاهل الحقائق» و»مليء
باألحكام المسبقة».
وفي تقرير نشر أمس األول ذكــرت «البنتاغون» أن بكين
تـطــور ترسانتها الـنــوويــة بــوتـيــرة أس ــرع بكثير ،ويمكنها
بالفعل إطــاق صــواريــخ بالستية مسلحة ب ــرؤوس حربية
نووية من البر والبحر والجو ،مبينة ان الصين تعمل على
تحديث جيشها «لمواجهة الــواليــات المتحدة» فــي منطقة
المحيطين الهندي وال ـهــادئ ،وتسهيل إع ــادة تــايــوان التي
تعتبرها إحدى مقاطعاتها ،إلى سيادتها.
وردا على التقرير اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية
الصينية وان ــغ وبـلـيــن واشـنـطــن بـمـحــاولــة «الـتــركـيــز» على
فرضية التهديد الصيني ،و ق ــال «إن التقرير ا ل ــذي نشرته
البنتاغون ،مثل التقارير السابقة ،يتجاهل الحقائق وهو
مليء باألحكام المسبقة» ،متهما واشنطن بـ»التالعب».
وفـ ــي اإلصـ ـ ــدار ُال ـس ــاب ــق م ــن هـ ــذا ال ـت ـق ــري ــر ،ال ـم ـق ــدم إلــى
الكونغرس ،والذي نشر في أول ديسمبر  ،2020قدر البنتاغون
أن الصين لديها «حوالي  »200رأس حربي نووي ،لكنه قال إن
هذا العدد سيتضاعف خالل السنوات العشر المقبلة .ومع
 700رأس نووية بحلول عام  ،2027وألف بحلول عام ،2030
تظهر توقعات الجيش األميركي تسارعا قويا جدا لنشاطات
بكين النووية ،ومن المرجح أن تكون الصين قد أنشأت «مثلثا
نوويا» ناشئا ،أي قدرة على إطالق صواريخ بالستية نووية
من البحر واألرض والجو.
ومن أجل التوصل إلى هذه األرقام ،استند معدو التقرير
خصوصا إلــى تصريحات مسؤولين صينيين في وسائل
إعالم رسمية وإلى صور التقطتها أقمار اصطناعية تظهر
إنشاء عدد كبير من المستودعات النووية ،كما قال مسؤول

هاريس تتوجه لباريس
لبحث المصالحة

 19دولة تتعهد بوقف
الطاقة األحفورية

تعهدت  19دولة من بينها
دول تسجل فيها انبعاثات
كبيرة كالواليات المتحدة
وكندا ،أمس ،على هامش
المؤتمر العالمي للمناخ
في غالسكو ،وقف تمويل
مشاريع مصادر الطاقة
األحفورية التي ال تترافق مع
أنظمة احتجاز الكربون ،في
الخارج ،بحلول نهاية .2022
وجاء في بيان مشترك قادت
بريطانيا المبادرة للوصول له:
"االستثمار في مشاريع مصادر
الطاقة األحفورية غير المرفقة
بأنظمة احتجاز الكربون ،دونه
مخاطر اجتماعية واقتصادية
متزايدة ،وله تداعيات سلبية
على عائدات الحكومات
والعمالة المحلية والمكلفين
والصحة العامة".

بيونغ يانغ :كيم ينفصل
عن ظل أسالفه المبجلين

ذكرت صحيفة "تايمز" أن
الزعيم الكوري الشمالي ،كيم
جونغ أون ،أزال صور والده
وجده من المباني الرسمية،
"في محاولة لالنفصال عن ظل
أسالفه المبجلين ،والتأكيد
على مؤهالته كقائد بطل".
ونقلت الصحيفة البريطانية
عن وكالة التجسس في كوريا
الجنوبية ،أنه يتم استخدام
مصطلح األيديولوجية
الجديدة "الكيمجونغونية"
في الدوائر الحكومية،
فيما بدأت وسائل اإلعالم
الحكومية تشير إلى كيم على
أنه "القائد العظيم" ،وهو
المصطلح الذي كان يطلق
في السابق على جده كيم إيل
سونغ.

أرمينيا :ترسيم حدود
أذربيجان سابق ألوانه

مسؤول تايواني :بكين ستهاجمنا بعد 2024
بارز في وزارة الدفاع للصحافة خالل تقديمه هذا التقرير،
الذي ينشر جزء منه فقط ،ويتم تصنيف الجزء المتبقي على
أنه سري جدا .وقال المسؤول ،الذي طلب عدم كشف هويته ،إن
عمليات اإلطالق تشمل صواريخ بالستية من غواصات ،وتلك
التي تطلقها قاذفات ،إضافة إلى «قوة الصواريخ المتنقلة»
التي تسمح بإطالق صواريخ من شاحنات ،متابعا« :إنه أمر
مقلق جدا بالنسبة إلينا» ،مشيرا إلى أن هذا التسارع «يثير
تساؤالت حول نياتهم».
وحتى مع ألف رأس نووية ،لن توازي الترسانة الصينية
حجما ترسانة الواليات المتحدة وروسيا اللتين تمتلكان معا
أكثر من  90في المئة من األسلحة النووية العالمية ،فواشنطن
تمتلك  5500رأس نووية ،بينما تمتلك روسيا  ،6255بحسب
تقديرات المعهد الدولي لبحوث السالم في ستوكهولم.
وفي أكتوبر  ،2020حدد الحزب الشيوعي الصيني لنفسه
هدفا يتمثل في تحديث نظريات جيشه وتنظيمه وأفــراده
وأسلحته ومعداته بحلول عام  ،2027وفق التقرير الذي أضاف
«إذا تم تحقيقه ،فإن هذا الهدف سيمنح بكين خيارات عسكرية
أكثر مصداقية في مواجهة تايوان».
من جانبه ،ذكر رئيس أركان الجيوش األميركية مارك ميلي
أمس األول أن الجيش األميركي لديه القدرة «بالتأكيد» على
الدفاع عن تايوان من هجوم صيني ،إذا طلب منه ذلك ،مضيفا
أنه ال يتوقع أن تنفذ الصين عمال عسكريا ضد الجزيرة في
األشهر الـ 24المقبلة ،لكن عندما سئل في منتدى آسبن األمني
عما إذا كان بإمكان «البنتاغون» الدفاع عنها أجاب« :لدينا
القدرة بالتأكيد .ليس هناك أدنى شك في ذلك».
وفي مارس ،قال القائد السابق للقوات األميركية في منطقة
المحيطين الهندي والهادئ األدميرال فيليب ديفيدسون أمام
الكونغرس إن الصين يمكن أن تغزو الجزيرة «فــي غضون
السنوات الست المقبلة» أي بحلول عــام  .2027وتضاعفت

سلة أخبار

تتوجه نائبة الرئيس
األميركي ،كاماال هاريس،
األسبوع المقبل إلى باريس
 5أيام ،للدفع قدما باتجاه
مصالحة فرنسية -أميركية،
إثر أزمة الغواصات األسترالية،
والمشاركة في مؤتمر مهم
حول ليبيا .وأوضحت مسؤولة
أميركية ،أمس ،أن الزيارة التي
تبدأ من  9من نوفمبر حتى
 13منه ،تهدف إلى "إظهار قوة
تحالفنا" ،مبينة أن الرئيس
الفرنسي إيمانويل ماكرون
سيستقبل هاريس في قصر
اإلليزيه في  10نوفمبر ،للبحث
في "األمن األوروبي ومنطقة
المحيطين الهندي -والهادئ
والصحة العالمية" .وكان
الرئيس جو بايدن التقى
نظيره الفرنسي في روما
األسبوع الماضي ،في محاولة
لتجاوز الخالف الناجم عن
قضية الغواصات األسترالية.

إيرانيون يحرقون العلم األميركي خالل فعالية بذكرى أحداث السفارة األميركية في طهران أمس (رويترز)
تؤدي إلى ضياع حقوق الشعب
اإليراني».
وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد رئ ـ ـي ـ ـس ـ ــي ع ـ ـل ـ ــى أن
الجمهورية اإلسالمية «تعمل في
ال ــوق ــت نـفـســه عـلــى رف ــع الـحـظــر،
وعلى تحييد تبعاته االقتصادية
على اإليرانيين» .وأشاد رئيسي،
بــاح ـت ـجــاز الـسـفـيـنــة الـفـتـنــامـيــة
خالل مراسم «مقارعة االستكبار».
وفـ ــي م ـ ـ ــوازاة ذل ـ ــك ،قـ ــال قــائــد
ال ـ ـحـ ــرس ،ح ـس ـي ــن سـ ــامـ ــي ،إن ــه
كــان يتوقع أن تشتبك قــواتــه مع
البحرية األميركية خــال عملية
االح ـت ـج ــاز ،وه ــو م ــا ل ــم ي ـحــدث.
ورأى أن «الواليات المتحدة أمام
خيارين في المنطقة إما الهزيمة
واالنـ ـسـ ـح ــاب ،أو ال ـب ـقــاء وتـلـقــي
الصفعات».
وفـ ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاول ـ ـ ــة لـ ـلـ ـضـ ـغ ــط
ع ـلــى ال ـق ــوى ال ـك ـبــرى الـمـشــاركــة
ب ـ ـم ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات ف ـ ـي ـ ـي ـ ـنـ ــا ،ك ـش ــف
الـمـتـحــدث بــاســم منظمة الطاقة
الـ ــذريـ ــة ب ـ ـهـ ــروز كـ ـم ــال ــون ــدي أن
طهران تمتلك  25كيلوغراما من
ال ـي ــوران ـي ــوم ال ـم ـخ ـصــب بنسبة
 60فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـئـ ــة ،والـ ـ ـ ـ ـ ــذي ل ـيــس
باستطاعة أي دولة انتاجه سوى
الـمــالـكــة لـلـســاح ال ـنــووي ،و210

دوليات

جنود تايوانيون خالل تدريبات في تاينان (رويترز)
التصريحات المتبادلة فــي األسابيع األخـيــرة بين الصين
وال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ب ـشــأن مـصـيــر ت ــاي ــوان ال ـتــي تحكمها
حـكــومــة دي ـمــوقــراط ـيــة ،وتـعـتـبــرهــا بـكـيــن مـقــاطـعــة صينية
وتقول إنها عازمة على إعادة ضمها ،وبالقوة إذا لزم األمر.
وأك ــد الــرئـيــس األم ـيــركــي جــو بــايــدن أخ ـيــرا أن الــواليــات
المتحدة لديها «ال ـتــزام» بالدفاع العسكري عــن تــايــوان في
حال تعرضها لهجوم صيني .وأضاف البنتاغون هذا العام
إلى تقريره السنوي فصال عن البحوث الصينية في المجال
الكيميائي والبيولوجي ،يعتبرها «مثيرة للقلق».
وج ـ ــاء ف ــي ال ـت ـقــريــر أن «ال ـص ـي ــن ش ــارك ــت ف ــي ن ـشــاطــات
بيولوجية قابلة للتطبيق» في المجال العسكري ،و»بناء على
المعلومات المتاحة ،ال يمكن للواليات المتحدة أن تضمن
امتثال الصين لالتفاق الدولي بشأن األسلحة الكيميائية».
وأوضــح المسؤول الكبير في «البنتاغون» للصحافة أن

هذه النشاطات ليست مرتبطة بأي شكل من األشكال بمصدر
كوفيد  19الذي تنسبه بعض النظريات إلى تسرب من مختبر
في مدينة ووهان الصينية حيث اكتشف الوباء.
إل ــى ذل ــك ،بـعــد ســاعــات مــن إع ــان رئـيــس أرك ــان الجيش
األميركي أن قواته قادرة على الدفاع عن تايوان ،قال المدير
العام لمكتب األمن الوطني في هذه الجزيرة تشين مينغ تونغ
ألعضاء البرلمان ،أمس ،إن الصين ناقشت داخليا مهاجمة
جزر براتاس التايوانية ،لكنها لن تفعل ذلك قبل  ،2024العام
الذي تنتهي فيه فترة والية رئيسة تايوان تساي إينغ وين،
ولم يوضح تشين كيف علم بمناقشة الصين هذه الخطوة،
أو لماذا لن تحدث قبل بضعة أعوام.
وتـشـكــو ت ــاي ــوان ،وه ــي جــزيــرة متمتعة بالحكم الــذاتــي،
تعتبرها الصين جزءا من أراضيها ،من طلعات جوية تنفذها
القوات الجوية الصينية قرب جزر براتاس.

قال نائب وزير خارجية
أرمينيا ،فاهي غيفوركيان،
أمام البرلمان ،أمس ،إنه ال
تجري حاليا مفاوضات
حول ترسيم الحدود
ً
األرمنية –األذربيجانية ،مؤكدا
أنه من السابق ألوانه في
الوقت الحاضر ،الحديث عن
خرائط ووثائق محددة حول
تنفيذ هذه العملية .وأضاف
نائب الوزير" :للحديث عن
المفاوضات بشأن ترسيم
الحدود مع أذربيجان ،من
الضروري في البداية إجراء
مفاوضات ترسيم الحدود.
حتى اآلن ال توجد مثل هذه
المفاوضات ،لذلك من السابق
ألوانه تحديد الخرائط
والوثائق التي نسترشد بها.
فقط عندما تجري المفاوضات،
سيصبح من الممكن العودة
إلى هذه المسألة".

ةديرجلا
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رياضة

لبطولة العالم للدراجات المائية
جاهز
البحرية»
«الرياضات
ً
يشارك فيها  80متسابقا يمثلون  27دولة

أنهى مجلس إدارة
ن ـ ــادي ال ــري ــاض ــات
الـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ــة
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــداداتـ ـ ــه
لـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــم
الجولة الثانية من
منافسات بطولة العالم للدراجات
المائية التي تستضيفها الكويت من 11
إلى  13الجاري.
تقام البطولة َّتحت رعاية الهيئة العامة
للرياضة ،التي سخرت إمكانياتها لتحقيق
ً
ً
النجاح المأمول فنيا وتنظيميا ،وبإشراف

أحمد ابل

ً
أزرق اليد يواجه السعودية غدا
•

محمد عبدالعزيز

يلتقي منتخبنا الوطني األول لكرة اليد نظيره المنتخب
السعودي ،في  4:30من مساء غد ،بالجولة الثالثة واألخيرة
من بطولة قطر الدولية المقامة حاليا في الدوحة ،ويليها
في  6:30مساء المباراة الختامية ،التي ستجمع صاحب
الضيافة منتخب قطر مع ضيفه اإليراني ،وتجرى المباراتان
على صالة نادي الدحيل.
يــذكــر أن منتخبنا الــوط ـنــي لـعــب م ـبــاراتــه الـثــانـيــة في
البطولة مع نظيره المنتخب اإليــرانــي ،في ساعة متأخرة
أمس.

الكويت والسعودية
وفي مباراة الغد ،يسعى األزرق للظهور بشكل جيد ،في
ختام مشاركته في بطولة قطر الدولية واالستفادة القصوى
مــن االحـتـكــاك مــع أق ــوي منتخبات ال ـقــارة الـصـفــراء ،وذلــك
باعتبار أن البطولة "بروفة مصغرة" لشكل ومستوى البطولة
اآلس ـيــويــة الـمــؤهـلــة لـكــأس ال ـعــالــم ،وال ـتــي سـتـقــام بمدينة
الدمام السعودية ،في النصف الثاني من يناير المقبل ،لذا
سيحاول مدرب األزرق السلوفيني بوريس دينيتش الدفع
بأكبر عدد من الالعبين خالل اللقاء ،للوقوف على مستواهم
واحتياجاتهم في الفترة المقبلة.
وينطبق نفس الشيء على المنتخب السعودي الطامح
كذلك إلــى تقديم مستوى الئــق وتحقيق نتيجة جيدة في
ختام مشواره في البطولة.

مؤتمر صحافي
ومن المقرر أن تعقد اللجنة المنظمة

أبل :مجهودات مضاعفة
وأك ــد أمين السر الـعــام رئيس اللجنة
البحرية بنادي الرياضات البحرية أحمد
أب ــل ،أن اللجنة المنظمة للبطولة بذلت
مجهودات مضاعفة للخروج بهذه الجولة
إلــى بر األمــان وتحقيق النجاح المأمول
الــذي يليق بالكويت صاحبة الريادة في

حكام من إيطاليا
ولفت أبــل إلــى أن اللجنة المنظمة وقع
اختيارها على حكام من إيطاليا ،لتوفير
العدالة لجميع المتسابقين دون استثناء،
مبينا أنــه سيتم بــث البطولة على الهواء

االتحاد يجدد الثقة في غونزاليس
•

أحمد حامد

أكد نائب رئيس اتحاد الكرة ،أحمد
ع ـق ـل ــة ،أن الـ ـجـ ـه ــاز ال ـف ـن ــي لـلـمـنـتـخــب
األولمبي مستمر في مهمته حتى قيادة
المنتخب األولمبي في نهائيات كأس
آسيا المقررة يونيو من العام المقبل،
والمؤهلة ألولمبياد باريس .2024
وتقدم عقلة مستقبلي وفد المنتخب
األولمبي العائد من أوزبكستان ،أمس
األول ،ببطاقة التأهل لنهائيات كأس
آس ـي ــا ،إل ــى جــانــب نــائــب رئ ـيــس لجنة
المسابقات سالم سعدون ،بوجود رئيس
لجنة المسابقات فهد الهمالن مع وفد
األزرق بصفته رئيسا للوفد.
وقــال عقلة إن الجهاز الفني بقيادة
اإلسـ ـب ــان ــي غ ــون ــزال ـي ــس ح ـق ــق ال ـه ــدف
المنشود ،وهــو الـصـعــود بـ ــاألزرق إلى
نهائيات كأس ،مشيرا إلى أن الفوز على
المنتخب السعودي ،أحد أهم منتخبات
القارة اآلسيوية في الوقت الحالي ،كان
بمنزلة بطولة مستقلة.
وطـ ــالـ ــب ال ـج ـم ـيــع ب ـ ــأن ي ـق ــف خـلــف
المنتخب األولمبي بصفته مستقبل الكرة
الكويتية ،ويملك من الالعبين المتميزين

سفراء دول التعاون يشيدون بمجمع «التنس»

ً
درعا تذكارية
سفير مملكة البحرين صالح المالكي يقدم
رياضيا مهما ومفخرة لدول الخليج.
وأوضـ ـ ــح آل م ـح ـمــود أن ال ـجــولــة شملت
الوقوف على جميع األنشطة والفعاليات التي
تقام بالمجمع الذي يستطيع استضافة كبرى
الفعاليات الرياضية.
من جانبه أبــدى سفير سلطنة عمان لدى
البالد الدكتور صالح بن عامر الخروصي في
تصريح مماثل إعجابه بالمجمع الــذي يعد
"صرحا متكامال" وفق مقاييس عالمية ويخدم
لعبة التنس التي هي محط اهتمام عالمي.
بدوره قال رئيس االتحاد الكويتي للتنس
الشيخ أحمد الجابر إن الزيارة كانت موفقة
واطلع خاللها سفراء دول (التعاون) على مرافق
المشروع الذي يعد من أهم المشاريع الرياضية
في البالد وهو نتاج الشراكة بين القطاعين
العام والخاص.
شــارك في الــزيــارة سفير المملكة العربية
السعودية لــدى دولــة الكويت األمير سلطان
بن سعد بن خالد بن محمد آل سعود وسفير
مملكة البحرين صالح المالكي وسفير دولة
اإلمارات العربية المتحدة مطر حامد النيادي.

والموهوبين ما يبشر بمستقبل أفضل.
وأض ــاف" :المرحلة المقبلة صعبة،
واالت ـ ـحـ ــاد يـعـمــل ع ـلــى إع ـ ـ ــداد الـفــريــق
بالشكل المطلوب لهذا االستحقاق القاري
المهم ،كما يعول على هذا الفريق لوضع
الكرة الكويتية في مكانها الالئق خالل
الفترة القريبة".
وك ـش ــف ن ــائ ــب رئ ـي ــس االتـ ـح ــاد عن
م ـشــاركــة األزرق األول ـم ـبــي ف ــي بطولة
مجمعة في دبي تضم منتخبات عالمية،
حيث تلقى دع ــوة رسمية مــن االتـحــاد
اإلماراتي.
وش ــدد عقلة عـلــى أهـمـيــة االحـتـكــاك
مع المنتخبات الكبيرة ،في إشــارة إلى
أهمية االستعداد للمواجهات الــذي قد
تصادف المنتخب في كأس آسيا ،بعد
أن حل المنتخب في المستوى الرابع،
وإمـكــانـيــة مواجهته منتخبات كوريا
الجنوبية ،وأستراليا ،واليابان ،وغيرها
من منتخبات التصنيف المتقدم.

اليوسف يلتقي معلول
عـلــى ال ـجــانــب اآلخ ـ ــر ،الـتـقــى رئيس
االت ـحــاد الشيخ أحـمــد اليوسف مــدرب
األزرق ال ـســابــق نـبـيــل م ـع ـلــول ،وال ــذي

يتولى مهمة تدريب فريق الكويت في
الوقت الحالي ،وفتح لقاء معلول ورئيس
االتحاد الباب نحو االستعانة بالمدرب
التونسي لقيادة األزرق بشكل مؤقت،
على أن يتفرغ اإلسباني غونزاليس
لتدريب المنتخب األولمبي.

مغادرة األزرق االثنين
وت ـق ــرر أن ي ـغ ــادر وفــد
منتخب الكويت األول إلى
العاصمة التشيكية براغ
االثنين المقبل ،لمواجهة
مـنـتـخـبـهــا  11ال ـج ــاري
ف ــي مــديـنــة اولــومــوتــس
التشيكية.
ومـ ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرر أن
ي ـ ـتـ ــواجـ ــد عـ ـ ـ ــدد ك ـب ـيــر
م ــن الع ـبــي المنتخب
األولمبي ضمن رحلة
ب ـ ـ ـ ـ ــراغ ،وأيـ ـ ـض ـ ــا فــي
م ــواج ـه ــة الـمـنـتـخــب
ليتوانيا  15الجاري ،الكتساب
الخبرة مــن عناصر األزرق أمثال
بدر المطوع ،وسامي الصانع ،وفهد
حمود ،وخالد الرشيدي ،وغيرهم.

إصابة الالعب عبدالله العنزي
لجأ بعدها الفريقان الى وقت اضافي خمس دقائق
استطاع من خاللها الكويت ان يفرض افضليته
ً
مستغال تسرع العبي الجهراء حتى اخر  33ثانية
التي شهدت اصابة لالعب الجهراء عبدالله العنزي
(بلع اللسان) لتتوقف المباراة  30دقيقة اخرى
ً
انتظارا لسيارة اسعاف أخرى لنقل العنزي الى
المستشفى ،وف ــور نقل الــاعــب الــى المستشفى
استكملت الثواني االخيرة من المباراة التي لم
ً
ً
تغير مــن النتيجة شيئا ليخرج الـكــويــت فــائــزا
في المباراة.
وأفسدت بعض القرارات غير الموفقة من حكام
المباراة ،سالم الهزاع وحافظ الحلبي ومحمود
عــاشــور لـقــاء الـكــويــت مــع الـجـهــراء ال ــذي يعتبر
أطول المواجهات في تاريخ الدوري اذ انطلق في
 05:30مساء وانتهى في .09:00

وأش ـ ــار أب ــل ف ــي خ ـتــام تـصــريـحــه إلــى
أنه تمت إقامة معسكر خارجي لمنتخب
ال ـكــويــت ف ــي اإلم ـ ـ ــارات ،لتجهيز وإعـ ــداد
المتسابقين بشكل الئق.

يـصـطــدم فــريــق الـكــويــت لـكــرة ال ـقــدم بنظيره
ف ــي الـســالـمـيــة م ـســاء ال ـي ــوم ف ــي ال ـ ـ  5.30ضمن
مباريات الجولة الرابعة لكأس االتحاد "البطولة
التنشيطية" ،كما يلتقي في الوقت ذاته القادسية
مع النصر على استاد نادي الشباب ،وبرقان مع
الشباب على ملعب الفحيحيل ضمن المجموعة
األول ــى ،وعـنــد الثامنة إال عشر دقــائــق مساء
يلتقي العربي مع كاظمة على استاد علي
صباح السالم.
ً
وغــدا ،تقام مباراتان تجمعان خيطان
وال ـ ـج ـ ـهـ ــراء فـ ــي الـ ـ ـ ـ  5:35ع ـل ــى اس ـت ــاد
عـلــي ص ـبــاح ال ـســالــم ،والـفـحـيـحـيــل مع
الصليبيخات على ملعب الساحل في
الـ .7:50
وتبرز مواجهة الكويت والسالمية في
المجموعة الثالثة ،ولكل منهما  6نقاط،
في الصدارة إلى جانب خيطان بنفس
الرصيد ،ويتطلع األبيض الــى الظهور
األول للمدرب التونسي نبيل معلول بشكل
مغاير ،علما بأن الفريق سيفتقد خدمات طالل
فاضل لإلصابة ،وفهد حمود لإليقاف.
وف ــي الـمـقــابــل يـسـعــى ال ـس ـم ــاوي م ــع مــدربــه
التونسي حاتم الـمــؤدب الــى تعويض خسارته
المفاجئة في الجولة الماضية أمام خيطان ،كما
أن الفوز يقرب السالمية من التأهل للدور الثاني.

جابر الشريفي

تغلب فريق نادي الكويت على نظيره الجهراء
 84-89بعد التمديد (الوقت األصلي  )79-79في
اللقاء الذي جمعهما امس االول ضمن منافسات
الجولة الخامسة من دوري الدرجة الممتازة لكرة
السلة ،التي شهدت أيضا فوز برقان على القرين
ً
 83-87بعد التمديد ايضا (الوقت األصلي .)76-76
وبعد هذه النتائج ارتفع رصيد الكويت الى 6
نقاط ليتشارك مع كاظمة بصدارة الترتيب فيما
ارتـفــع رصيد الجهراء وبــرقــان الــى  5نقاط كما
ارتفع رصيد القرين الى اربع نقاط ليتشارك مع
القادسية بنفس الرصيد.
وجـ ـ ـ ــاءت م ـ ـبـ ــاراة الـ ـك ــوي ــت وال ـ ـج ـ ـهـ ــراء قــويــة
وحماسية منذ البداية فأنهى الكويت الربع االول
 ،15-18واسـتـمــر تـقــارب االداء فــي الــربــع الثاني
الذي حسمه الكويت  .37-38وتمكن الجهراء من
اخــذ االفضلية فــي الــربــع الثالث وأنـهــاه ،54-57
وطغت االثارة على مجريات الربع الرابع بعد ان
خرج محترف الجهراء التونسي صالح الماجري
باالخطاء الخمسة الشخصية اال ان زميله اللبناني
وائل عرقجي ( 41نقطة) تولى زمام االمور لفريقه
لمجاراة حامل اللقب قبل ان يتعرض لالصابة
اث ـنــاء هـجــومــه مــع مـحـتــرف الـكــويــت عـلــم الــديــن
كيكانوفيتش ليتعرض الصابة بالغة اوقفت من
ً
خاللها المباراة قرابة  30دقيقة انتظارا لسيارة
االسعاف التي لم تكن متواجدة ،وبعد استئناف
المباراة في آخر اربع دقائق والنتيجة تشير الى
تـقــدم الـجـهــراء  58-67أخ ــرج الـكــويــت محترفيه
البوسني كيكانوفيتش واالميركي فيلدين ليكمل
الفريقان المباراة دون محترفين استطاع الكويت
من خاللها ادراك التعادل  79-79مع نهاية المباراة

معسكر خارجي

 6مباريات في كأس االتحاد

فوز سلة الكويت على الجهراء في مباراة ماراثونية
•

ق ــام س ـف ــراء دول مـجـلــس ال ـت ـع ــاون ل ــدول
الخليج العربية المعتمدين لدى البالد أمس
الخميس بــزيــارة تفقدية إلــى مجمع الشيخ
جابر العبدالله الدولي للتنس اطلعوا خاللها
على مرافقه التي تشمل  18ملعبا تسعة منها
داخلية ومثلها خارجية.
وأشاد السفراء خالل زيارتهم إلى المجمع
الذي يضم فندقا مكونا من  300غرفة ومرافق
خاصة للتنس ومقر االتحاد الكويتي للعبة
بالتجهيزات العالمية لهذا "الصرح الرياضي
المتكامل".
واعـتـبــروا أن المجمع الــذي تبلغ مساحة
بـنــائــه  70أل ــف مـتــر مــربــع ويـعــد أول مجمع
متعدد المرافق والخدمات يختص برياضة
الـتـنــس ف ــي ال ـش ــرق األوس ـ ــط "م ـف ـخــرة ل ــدول
الخليج".
وقــال سفير دولــة قطر لدى البالد علي
بــن عبدالله آل محمود إن المجمع ا لــذي
يستوعب ملعبه الرئيسي الداخلي المغطى
 5000م ـت ـف ــرج ويـ ـس ــع م ـل ـع ـبــه الــرئ ـي ـســي
ال ـ ـخـ ــارجـ ــي  1500مـ ـتـ ـف ــرج يـ ـع ــد صــرحــا

االتحاد الدولي للرياضات المائية (.)UIM
وي ـش ــارك ف ــي الـبـطــولــة  80متسابقا،
يمثلون  27دولــة ،هي :الكويت ،اإلمــارات،
السعودية ،قطر ،لبنان ،فرنسا ،إيطاليا،
إسبانيا ،تركيا ،السويد ،المجر ،استونيا،
ال ــدن ـم ــارك ،أم ـيــركــا ،ال ـبــرت ـغــال ،بلجيكا،
جورجيا ،ألمانيا ،كرواتيا ،ايرلندا ،موناكو،
أوكرانيا ،سلوفينيا ،سلوفاكيا ،صربيا،
بولندا ،روسيا ،النمسا.

مــؤتـمــرا صـحــافـيــا األربـ ـع ــاء الـمـقـبــل (10
ال ـج ــاري) ،بمشاركة أعـضــاء مــن االتـحــاد
الــدولــي لـلــريــاضــات الـبـحــريــة ،وع ــدد من
المتسابقين العالميين.

استضافة البطوالت الخليجية والعربية
واآلسيوية والعالمية.
وأضاف" :نطمح إلى مواصلة استضافة
البطوالت ،واكتشاف المزيد من المواهب
التي سيكون لها شأن كبير في المستقبل
القريب".

م ـبــاشــرة ع ـبــر ال ـق ـنــاة ال ـثــال ـثــة الــريــاضـيــة
بتلفزيون الكويت ،على أن يتولى التعليق
على المنافسات المعلق العماني خالد
السعدي.

وف ــي ال ـم ـبــاراة الـثــانـيــة ال ـتــي جـمـعــت الـقــريــن
وبرقان استمرت االثــارة حتى الثواني االخيرة
من اللقاء الذي امتد الى وقت اضافي ايضا ،وكان
القرين قريبا من تحقيق الفوز حين تقدم 73-76
قبل  20ثانية من نهاية اللقاء ،إال أن نجم برقان
نواف الظفيري كان له رأي آخر بتسجيله ثالثية
حاسمة أجلت حسم المباراة الــى وقــت اضافي
تمكن من خالله فريقه من انهاء اللقاء لصالحه
بصعوبة .83-87

سوء سلوك
بعد خروج محترف الجهراء التونسي صالح
ال ـمــاجــري بــاالخ ـطــاء الـخـمـســة الـشـخـصـيــة ،قــام
الالعب أثناء خروجه من الملعب باالشارة الى
طاولة الحكام والتلويح بدفع المال.

ً
بومرزوق رئيسا
لتنظيمية اليد

ناصر بومرزوق

انتقل مقر اللجنة التنظيمية
لـ ـ ـك ـ ــرة الـ ـ ـي ـ ــد الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـجـ ـي ــة إلـ ــى
ال ـكــويــت فــي دورت ـه ــا الـمـقـبـلــة،
بـ ـ ـع ـ ــد ان ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــاء رئ ـ ـ ــاس ـ ـ ــة ق ـط ــر
ل ـل ــدورة ال ـســاب ـقــة ،وت ــم إسـنــاد
رئاسة اللجنة لرئيس االتحاد
ال ـك ــوي ـت ــي لـ ـك ــرة الـ ـي ــد ال ـف ــري ــق
مـ ـتـ ـق ــاع ــد نـ ــاصـ ــر بـ ـ ــومـ ـ ــرزوق،
ً
ونائبه شبيب الهاجري أمينا
ً
عاما للجنة التنظيمية ،وستتم
م ـخ ــاط ـب ــة الـ ـ ـ ــدول ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة
فــي األ سـبــوع المقبل لترشيح
ممثليها فــي ا ل ــدورة الجديدة
للجنة التنظيمية.
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حسم ليفربول تأهله لألدوار
اإلقصائية في بطولة دوري
أبطال أوروبا لكرة القدم
ً
مبكرا ،عقب فوزه المستحق
 -2صفر على ضيفه أتلتيكو
مدريد اإلسباني أمس األول،
في الجولة الرابعة لمباريات
المجموعة الثانية من مرحلة
المجموعات للمسابقة القارية.

ل ـحــق فــري ـقــا ل ـي ـفــربــول اإلن ـك ـل ـي ــزي واي ــاك ــس
ال ـه ــول ـن ــدي ب ـفــري ـقــي ب ــاي ــرن م ـيــون ـيــخ األل ـمــانــي
ويوفنتوس االيطالي إلى األدوار اإلقصائية من
مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ،بفوزهما
ع ـلــى اتـلـتـيـكــو م ــدري ــد اإلسـ ـب ــان ــي ،وب ــوروس ـي ــا
دورتموند -2صفر و 1-3تواليا ،في حين اقترب
ريال مدريد اإلسباني ومانشستر سيتي من التأهل
بنهاية الجولة الرابعة امس االول.
وح ـقــق لـيـفــربــول الـعــامــة الـكــامـلــة ب ـفــوزه في
مبارياته االربــع حتى االن من خالل تجديد ّ
علو
ّ
كعبه على ضيفه أتلتيكو مــدريــد ،وتغلب عليه
-2صـفــر فــي المجموعة الثانية مــن دوري أبطال
أوروبا.
ّ
وبكر النادي اإلنكليزي بالتسجيل عن طريق
جــوتــا ال ــذي اقتنص بــرأســه عرضية مــن ترينت
ألكسندر أرنولد خــادع بها الحارس السلوفيني
يان أوبالك (.)13
وسرعان ما ضاعف ماني النتيجة في الدقيقة
 ،21بعدما سدد أرنولد كرة نحو المرمى ،تابعها
ً
ماني مخادعا الحارس وأسكنها الشباك.
ً
وانتهت المباراة فعليا ألتلتيكو في الدقيقة ،36
بعدما حصل فيليبي على البطاقة الحمراء بعد
مخالفة بحق ماني.
وفي المجموعة ذاتها ،نجا نادي ميالن اإليطالي
مــن خـســارة رابـعــة فــي المسابقة الـقــاريــة ،عندما
خرج بتعادل صعب بالنيران الصديقة أمام بورتو
البرتغالي  ،1-1ليحصد أول نقطة له.
وعـلــى ملعب ســان سـيــرو ،افتتح الكولومبي
لويس ديــاس التسجيل لبورتو ( ،)6فيما أحــرز
الكونغولي شانسيل مبيمبا هدف ميالن بالخطأ
في مرماه (.)61
وبهذا التعادل ،رفع بورتو رصيده إلى  5نقاط
وارتـقــى إلــى المركز الثاني ،بينما حصد ميالن
ً
أول نقطة له في دور المجموعات وبقي متذيال
للترتيب.

تعادل باريس واليبزيغ
وسقط باريس ســان جرمان الفرنسي في فخ
التعادل  2-2مع اليبزيغ األلماني في الرمق األخير،

ليخسر صدارة المجموعة األولى لمصلحة منافسه
الرئيسي مانشستر سيتي الفائز على كلوب بروج
البلجيكي .1-4
وصعد سيتي الى المركز األول برصيد  9نقاط
متقدما ب ـفــارق نقطة واحـ ــدة عــن س ــان جــرمــان،
في حين يحتل بــروج المركز الثالث مع  4نقاط
واليبزيغ نقطة واحدة.
وفاجأ صاحب األرض ضيفه الباريسي بافتتاح
التسجيل مــن ك ــرة رأس ـيــة لكريستوفر نكونكو
مهاجم باريس ســان جرمان السابق ،وذلــك بعد
مــرور  8دقــائــق ،رافـعــا رصـيــده الــى  5أه ــداف هذا
الموسم في المسابقة القارية.
ول ــم يـكــد س ــان جــرمــان يتلقى الـصــدمــة حتى
احتسب الحكم ركـلــة ج ــزاء لاليبزيغ اث ــر عرقلة
البرتغالي دانيلو لمواطنه ان ــدري سيلفا داخل
ال ـم ـن ـط ـق ــة ،ل ـك ــن الـ ـ ـح ـ ــارس اإليـ ـط ــال ــي ال ـع ـمــاق
جانلويجي دونــارومــا تصدى لمحاولة األخير
ببراعة (.)12
والتقط سان جرمان انفاسهم تدريجيا ودخل
اجــواء المباراة ،وسرعان ما ادرك التعادل عندما
مرر البرازيلي نيمار كرة في العمق باتجاه كيليان
مبابي على الجهة اليسرى ومنه عرضية داخل
المنطقة ليتابعها الهولندي جورجينو فينالدوم
داخل الشباك من مسافة قصيرة (.)21
ومـنــح فـيـنــالــدوم أيـضــا الـتـقــدم لـســان جرمان
مستغال كــرة رأسـيــة مــن قــائــد الفريق البرازيلي
ماركينيوس ،ليتابعها الهولندي برأسه أيضا
بعيدا عن متناول حــارس اليبزيغ المجري بيتر
غوالشي ( .)39ونجح البديل المجري دومينيك
تـشــوبــوالي فــي ادراك ال ـت ـعــادل ،عـنــدمــا احتسب
الحكم ركلة جزاء لصالح فريقه اثر خطأ لبريسنل
كيمبيبي داخل المنطقة انبرى لها المجري بنجاح
في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.
وعلى ملعب االتـحــاد ،اكــرم مانشستر سيتي
وفادة كلوب بروج بفوز صريح عليه .1-4
وافتتح فيل فودن الذي لعب كرأس حربة صريح
التسجيل لسيتي بعد مرور ربع ساعة ،لكن بروج
أدرك التعادل بالنيران الصديقة عندما ارتطمت
الكرة برأس المدافع جون ستونز وتحولت خطأ
داخل شباك فريقه بعدها بدقيقتين.

ماني نجم ليفربول يحتفل بهدفه في مرمى أتلتيكو
وأجهز سيتي على ضيفه في الشوط الثاني
بثالثي تناوب على تسجيلها الجزائري رياض
محرز ( )54ورحيم ستيرلينغ ( ،)72والبرازيلي
غابريال جيزوس (.)2+90

أياكس يهزم دورتموند
وتابع اياكس امستردام عروضه الهجومية
الــرائـعــة هــذا الـمــوســم ،وألـحــق خـســارة قاسية
بمضيفه بوروسيا دورتموند  1-3رافعا رصيده
ال ــى  14هــدفــا فــي  4م ـبــاريــات ،أي بمعدل 3.2
أهداف في المباراة الواحدة.
وكانت نقطة التحول في المباراة لدى طرد
قطب دفــاع دورتموند ماتس هوملز لعرقلته

أنشيلوتي:
أتفهم صافرات
الجمهور

أرنولد :تعلمنا
من درس مدريد

أرنولد

أكد الظهير ترينت ألكسندر أرنولد ،الذي صنع هدفي فوز ليفربول
أمس األول أمام أتلتيكو مدريد ( )0-2في دوري أبطال أوروبــا ،أن
الفريق تعلم من درس مباراة الذهاب في مدريد ،حيث تفوق بهدفين
مبكرا أيضا لكنه عانى بعد عودة "الروخيبالنكوس" في النتيجة
ليفوز بصعوبة .3-2
وص ــرح الــاعــب اإلنـكـلـيــزي لشبكة (ب ــي تــي س ـب ــورت)" :كــان
انتصارا مهما بالنسبة لنا ،كنا نركز فــي خطتنا ونجحنا في
تسجيل هذين الهدفين مبكرا .تعلمنا من الدرس الذي حدث في
مدريد".
وتابع "كنا ندرك جودة المنافس ،فإنه يجذبك نحو طريقة
لعبه ،لكننا نجحنا في االستحواذ على الكرة وتحريكها بسرعة
وتسجيل هدفين مبكرا".
كما تحدث أرنولد أيضا عن طريقة لعب كلوب وعن عالقته
بــالـمـهــاجــم ال ـم ـصــري مـحـمــد ص ــاح "أنـ ــا وصـ ــاح نتفاهم
بشكل جيد جدا في الفترة األخيرة ،كما أن وجود جوردان
(هندرسون) وفابينيو في الخلف ،وهما يقومان بالضغط،
(إفي)
يمثل دعما كبيرا لنا".

أنشيلوتي
أعرب المدرب اإليطالي لريال مدريد كارلو أنشيلوتي عن تفهمه
لـصــافــرات جمهور الـفــريــق رغــم الـفــوز أم ــام شــاخـتــار ( )1-2بــدور
المجموعات ل ــدوري أبـطــال أوروب ــا لـكــرة الـقــدم ،مــؤكــدا أنــه يــدرك
هذا المطلب وأنه "يحفزهم" لتحسين األداء على ملعب سانتياغو
برنابيو.
وذكر المدرب في مؤتمر صحافي "أتفهم األمر .إنه جمهور يطلب
الكثير ويحفزنا .بدأنا الشوطين بشكل جيد ،لكن كنا نفتقد إلى
االستحواذ على الكرة .لم نكن نحظى باألداء الهجومي والجمهور
كان يحفزنا بالصافرات .ال يهم ،تساعدنا".
وقال "حقا برز في هذا اللقاء فينيسيوس وكريم وتيبو ،لكننا
فريق ويحاول الجميع .األداء الذي قدمه ميليتاو وأالبا جيد .ريال
مدريد ليس فقط ثالثة العبين قدموا أداء أفضل من األخرين".

ك ـ ـشـ ــف الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدرب اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي
ل ـل ـن ــادي ال ـس ــد ال ـق ـط ــري تـشــافــي
ّ
هــرنــانــديــز ع ــن تـطــلـعــه "لـلـعــودة
إلـ ــى الـ ــديـ ــار" خـ ــال "س ــاع ــات أو
ربـمــا أي ــام" ،فــي وق ــت ك ــان فريقه
السابق برشلونة اإلسباني يجري
مفاوضات في الدوحة الستعادته
داخل أسوار النادي الكتالوني.
ّ
وحــط وفــد من برشلونة غاب
عنه الرئيس جوان البورتا وضمّ
ن ــائ ـب ــه راف ـ ـ ــا ي ــوس ـت ــي وال ـم ــدي ــر
ال ــري ــاض ــي مــات ـيــو أل ـي ـمــانــي ،في
العاصمة القطرية مساء األربعاء،
في مسعى للتفاوض على التعاقد
ً
ً
مع تشافي مدربا خلفا للهولندي
ال ـ ُـمـ ـق ــال ب ـس ـب ــب س ـ ــوء ال ـن ـتــائــج
رونالد كومان.

رياض محرز

تشافي هرنانديز
خمسة ماليين يورو ( 5.8ماليين
دوالر).
وتــابــع "أنــا إيجابي جــدا ،هذا
ً
م ــا أن ــا عـلـيــه ،لـقــد كـنــت واض ـحــا

ً
ج ـ ــدا ب ـش ــأن م ــا أريـ ـ ــد .أع ـت ـقــد أن
األم ـ ــر يـتـعـلــق ب ـس ــاع ــات ،ورب ـمــا
أيام .إنهم يعرفون موقفي ،وآمل
أن يتم ذلك".

اسـتــدعــى م ــدرب األرجنتين،
ل ـي ــون ـي ــل سـ ـك ــال ــون ــي ،م ـهــاجــم
ي ــوف ـن ـت ــوس اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي ب ــاول ــو
دي ـب ــاال ال ــى ص ـفــوف المنتخب
الـمــدعــو لمواجهة االوروغ ــواي
والـ ـ ـب ـ ــرازي ـ ــل ،ض ـم ــن ت ـص ـف ـيــات
امـ ـي ــرك ــا ال ـج ـن ــوب ـي ــة ال ـم ــؤه ـل ــة
لمونديال قطر .2022
وت ـ ـحـ ــل األرجـ ـنـ ـتـ ـي ــن ضـيـفــة
عـلــى جــارت ـهــا االوروغ ـ ـ ــواي في
 12الـحــالــي ،قبل ان تستضيف
البرازيل غريمتها التقليدية على
زعامة الكرة األميركية الجنوبية
بعدها بأربعة أيام.
وي ـتــألــق دي ـب ــاال ف ــي صـفــوف
يوفنتوس هذا الموسم ،وسجل
 8اه ـ ــداف ف ــي  10م ـب ــاري ــات في
مـخـتـلــف ال ـم ـســاب ـقــات ،وســاهــم

ً
األنظار نحو دربي مانشستر غدا
ت ـت ـجــه األنـ ـظ ــار غـ ــدا الـ ــى اسـ ـت ــاد "أولـ ــد
ت ــراف ــورد" ال ــذي يستضيف قـمــة الـمــرحـلــة
الـ ـح ــادي ــة عـ ـش ــرة م ــن الـ ـ ـ ــدوري االن ـك ـل ـي ــزي
ال ـم ـم ـت ــاز ب ـي ــن مــان ـش ـس ـتــر يــونــاي ـتــد
وضيفه مانشستر سيتي.
وي ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــى م ـ ــان ـ ـش ـ ـس ـ ـتـ ــر
يـ ــونـ ــاي ـ ـتـ ــد ع ـ ـلـ ــى م ــواصـ ـل ــة
اس ـت ـف ــاق ـت ــه ف ـ ــي ال ـب ـط ــول ــة
ال ـم ـح ـل ـيــة ب ـع ــد ان تـغـلــب
عـ ـل ــى ت ــوتـ ـنـ ـه ــام خ ـ ــارج
ا ل ــد ي ــار بـثــا ثـيــة نظيفة
ف ــي الـمــرحـلــة الـمــاضـيــة،
وذ لـ ـ ـ ـ ــك ب ـ ـعـ ــد ان تـ ـج ــرع
هزيمة ثقيلة من ليفربول
5صفر في المرحلة التيسبقتها.
ويـ ـعـ ـي ــش م ـ ـ ــان ي ــون ــايـ ـت ــد ف ـت ــرة
م ـتــذبــذبــة ال ـم ـس ـتــوى وال ـن ـتــائــج اال أن
ال ـفــريــق ي ـعــول عـلــى نـجـمــه الـبــرتـغــالــي
كريستيانو رونالدو الستعادة أمجاده
السابقة.
في المقابل ،يسعى مانشستر سيتي

الجناح البرازيلي انتوني في الدقيقة  ،29لكن مع
ذلك نجح فريقه في افتتاح التسجيل عبر ماركو
رويس في الدقيقة  37من ركلة جزاء.
ونجح أياكس في قلب الطاولة على منافسه
فــي الدقائق ال ــ 18األخـيــرة مــن الـمـبــاراة ،حيث
ادرك له الصربي دوجان تاديتش التعادل (،)72
وأضاف العاجي سيباستيان هالر الثاني ()83
قبل ان يحسم داني كالسن النتيجة نهائيا في
مصلحو فريقه ويهديه بطاقة العبور للدور
الـتــالــي بتسجيله الـهــدف الـثــالــث فــي الدقيقة
الثالثة مــن الــوقــت ب ــدل الـضــائــع .وف ــي مـبــاراة
ثانية ضمن المجموعة الثالثة ألحق سبورتينغ
لشبونة خـســارة قاسية بمضيفه بشيكتاش
الـتــركــي برباعية نظيفة ،ليتعادل نقاطا مع

دورتموند برصيد  6نقاط في حين يملك اياكس
 12نقطة.

بنزيمة يقود الريال للفوز
وسـجــل الـمـهــاجــم الـفــرنـســي الـمـخـضــرم كريم
بنزيمة هدفي ريال مدريد اإلسباني ليقوده إلى
الفوز على شاختار دانيتسك األوكراني  1-2ضمن
المجموعة الــراب ـعــة .ورف ــع ري ــال مــدريــد رصيده
الــى  9نقاط مقابل  7إلنتر االيطالي الفائز على
شريف تيراسبول المولدافي  ،1-3و 6نقاط لالخير،
ونقطة واحــدة لشاختار .وسجل بنزيمة هدفيه
في الدقيقتين  14و ،61في حين سجل البرازيلي
فرناندو هدف شاختار (.)39

أوبالك :تلقينا هدفين سهلين
أق ـ ــر حـ ـ ــارس م ــرم ــى أتـلـتـيـكــو
مدريد ،يان أوبالك ،بعد الهزيمة
أمام ليفربول في الجولة الرابعة
من دوري أبطال أوروبا ( )0-2أنهم
تلقوا "هدفين سهلين للغاية" وأن
"ذلك ال يمكن أن يمر هكذا".
وق ــال ال ـحــارس السلوفيني لـ

"مــوفـيـسـتــار" على ملعب آنفيلد
"لـ ـق ــد س ـج ـل ــوا ه ــدف ـي ــن سـهـلـيــن
للغاية ،بالنسبة لنا ذلك ال يمكن
أن يـمــر ه ـكــذا .وبـعــد هــدفـيــن من
هــذا القبيل ،مــن الصعب العودة
إل ــى ال ـم ـبــاراة خــاصــة مــع اللعب
بالعب أقل".

وعلى الرغم من ذلك ،قال إنه "ال
يمكن إلقاء اللوم على أي شخص"
ألن الفريق كافح "باللعب في ظل
نقص عددي لمدة  50أو  60دقيقة"
بـعــد ط ــرد فيليبي مــونـتـيــرو في
الشوط األول.

ً
إصابة فاران تبعده شهرا
تلقى مانشستر يونايتد االنكليزي ضربة قوية
بإصابة مدافعه الفرنسي الدولي رافايل فاران بتمزق
في العضالت الخلفية وسيغيب عن المالعب شهرا
حسبما اعلن أمس األول النادي الشمالي.
وتعرض فاران لالصابة خالل مباراة فريقه ضد
اتــاالنـتــا االيـطــالــي ( )2-2فــي دوري اب ـطــال اوروب ــا
الثالثاء وخــرج بعد حوالي نصف ساعة ،واضافة
الى غيابه عن مباريات فريقه في الــدوري المحلي،
لن يشارك في صفوف منتخب فرنسا في مباراتيه

ضد كازاخستان وفنلندا في التصفيات االوروبية
المؤهلة لمونديال قطر .2020
وكان فاران عاد للتو من اصابة في الحالب أبعدته
ثالثة اسابيع قبل ان يشارك ضد توتنهام في الدوري
المحلي السبت الماضي ثم اتاالنتا.
وك ــان ف ــاران بطل الـعــالــم ع ــام  ،2018انتقل الى
صـفــوف الشياطين الحمر قــادمــا مــن ري ــال مدريد
االسباني مطلع الموسم الحالي مقابل صفقة قدرت
بنحو  45مليون يورو.

عودة ديباال إلى صفوف األرجنتين

تشافي يريد العودة إلى الديار
ً
وق ــال تـشــافــي ( 41عــامــا) بعد
مباراة السد التي انتهت بتعادل
ف ــري ـق ــه م ــع ال ــدح ـي ــل  3-3ضـمــن
ال ـ ــدوري ال ـق ـطــري" :ال ـن ــادي ــان في
م ـحــادثــات وي ـجــب الـتــوصــل إلــى
حـ ــل" ،م ـض ـيـفــا" :أت ـط ـلــع لـلـعــودة
إلى الديار كما تتخيلون ،لكنها
مسألة احـتــرام .لــدي عقد ويجب
أن يوافق الناديان .أنا متحمس
ً
جدا للعودة إلى الوطن وأكثر من
ً
ذلــك ألن أك ــون مــدربــا لبرشلونة
وه ــي مـســؤولـيــة ك ـب ـيــرة ،لكنني
ً
متحمس جدا".
وذكــر العب الوسط اإلسباني
ً
ً
السابق أن هناك "شرطا جزائيا
ً
صغيرا" في عقده مع نادي السد،
أشارت تقارير إلى أن قيمته نحو

رياضة

ا لــى تعويض هزيمته فــي المرحلة الماضية
أم ـ ــام ك ــري ـس ـت ــال بـ ـ ــاالس ،ك ـم ــا ي ــأم ــل ال ـح ـفــاظ
على حظوظه في المنافسة على لقب الدوري
الممتاز حيث يبتعد بـفــارق خمس نقاط عن
المتصدر تشلسي.
وفي اسبانيا ،سيكون ريال مدريد
مطالبا بالتركيز وعدم اضاعة اي
نقاط اضافية من أجل استغالل
تعثر المتصدر ريال سوسييداد
وخ ـطــف ق ـمــة ال ـتــرت ـيــب ،وعـلــى
ال ــرغ ــم م ــن وج ـ ــود ال ـف ــري ــق فــي
ال ـمــركــز ال ـثــانــي وب ـف ــارق نقطة
فـقــط عــن الـمـتـصــدر فــإن الـنــادي
الـمـلـكــي يـعــانــي مــن حـيــث األداء،
وتلقى صافرات استهجان من قبل
جماهيره في العديد من المباريات.
وسـيـلـعــب ري ــال مــدريــد ام ــام ضيفه
راي ــو فــايـكــانــو غ ــدا والـ ــذي يـشـهــد أيـضــا
مواجهة برشلونة ومضيفه سيلتا فيغو،
ويجب على النادي الكتالوني تحقيق الفوز
لـلـصـعــود ف ــي س ـلــم ال ـتــرت ـيــب ح ـيــث يـقـبــع في
المركز التاسع برصيد ست عشرة نقطة فقط.

ديباال
ف ــي ب ـلــوغ فــريـقــه دور الـ ـ ــ 16من
ال ـم ـســاب ـقــة ال ـق ــاري ــة بـتـسـجـيـلــه
هــدفـيــن فــي مــرمــى زيـنـيــت ســان
بطرسبرغ الروسي الثالثاء.

وغ ـ ـ ــاب دي ـ ـبـ ــاال عـ ــن ص ـف ــوف
المنتخب فــي ال ـنــافــذة الــدولـيــة
األخ ـ ـيـ ــرة ب ــداع ــي اإلصـ ــابـ ــة فــي
فخذه.

فــي الـمـقــابــل ،ورغ ــم اإلصــابــة
ال ـت ــي ي ـعــانــي مـنـهــا ف ــي الــركـبــة
ومنعته من خوض آخر مباراتين
لفريقه باريس سان جرمان في
ال ــدوري المحلي ودوري إبطال
أوروبــا ،فإن ليونيل ميسي كان
ضمن الالئحة الرسمية ،في حين
غـ ــاب ع ـن ـهــا م ـه ــاج ــم بــرش ـلــونــة
اإلسباني سيرخيو أغويرو الذي
يعاني عدم انتظام دقات القلب،
وسيغيب عن المالعب  3أشهر.
وت ـح ـتــل األرج ـن ـت ـيــن الـمــركــز
الثاني في التصفيات برصيد 25
نقطة بفارق  6نقاط عن البرازيل
المتصدرة ،وكالهما في وضع
مريح لبلوغ النهائيات المقررة
في قطر من  21نوفمبر الــى 18
ديسمبر .2022

مباريات الغد
التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

الدوري اإلنكليزي
3:30

مانشستر يونايتد – مانشستر سيتي beINSPORTS PR1

6:00

beINSPORTS PR2

تشلسي  -بيرنلي

6:00

كريستال باالس  -وولفرهامبتون beINSPORTS PR3

6:00

برينتفورد – نورويتش سيتي

beINSPORTS xtra1

8:30

برايتون  -نيوكاسل

beINSPORTS PR1

الدوري اإلسباني
4:00

اسبانيول  -غرناطة

beINSPORTS HD1

6:15

سيلتا فيغو  -برشلونة

beINSPORTS HD1

11:00

ريال مدريد – رايو فايكانو

beINSPORTS HD1

الدوري اإليطالي

كريستيانو رونالدو

8:00

يوفنتوس  -فيورنتينا

10:45

كالياري  -أتاالنتا

Seria A YouTube
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

ً ً
الحوت األزرق يأكل  ١٦طنا يوميا
كشفت دراســة جديدة عن
كمية الطعام الــذي يأكله ما
وصفته بـ"أكبر حيوان عرفته
األرض في تاريخها" ،مؤكدة
ً
أنــه يــأكــل  16طـنــا فــي الـيــوم،
ً
ب ـم ـع ــدل  1600ط ــن س ـنــويــا
حيث ال يأكل هذا الحوت إال
ً
أشهرا قليلة في العام.
و نـ ـ ـق ـ ــل م ـ ــو ق ـ ــع " "ruetir
دراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،ونـ ـ ـش ـ ــره ـ ــا م ــوق ــع
سـ ـب ــو تـ ـنـ ـي ــك ،أ مـ ـ ـ ــس األول،
أشــارت إلــى أن كمية الطعام
التي تأكلها الحيتان الزرقاء،
والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي وص ـ ـف ـ ـت ـ ـهـ ــا ب ــأكـ ـب ــر
الـ ـحـ ـي ــوان ــات الـ ـت ــي عــرفـتـهــا
األرض في تاريخها ،نحو 16
ً
طـنــا مــن األس ـمــاك الصغيرة
ً
المعروفة باسم الكريل يوميا
في شمال المحيط الهادئ.
وقال المؤلف المشارك في
الــدراســة نيك بينسون" :هذا
وزن حافلة مدرسية بكامل
حـمــولـتـهــا .فــال ـحــوت األزرق

درايش

بحجم ووزن طــائــرة بوينغ
ً
 ،"737م ـت ــو ق ـع ــا أن ا ل ـح ــوت
األح ــدب فــي شـمــال المحيط
ال ـ ـهـ ــادئ ي ــأك ــل ن ـح ــو تـسـعــة
ً
أطنان من القشريات يوميا،
فيما تستهلك الحيتان ذات
الزعانف ثمانية أطنان.
ومن الممكن أن يصل طول
الحوت األزرق ،وهو أكبر من
الديناصورات الضخمة ،إلى
ً
 33مترا ووزنه إلى  200طن،
ومعظم الحيتان البالينية ال
تأكل فــي كــل الـمــواســم ،ولها
دورة جوع سنوية ،فهي تأكل
لحوالي  100يوم في السنة،
وعـ ـ ــادة ف ــي م ــوس ــم الـتـكــاثــر
الصيفي ،فيما تــأ كــل القليل
في بقية العام.

السجن مدى الحياة لقاتلة أبنائها
دانـ ــت الـمـحـكـمــة اإلقـلـيـمـيــة ف ــي مــديـنــة فــوبــرتــال غــرب
ألمانيا ،أمــس ،ام ــرأة شابة ألمانية بقتل  5مــن أطفالها
الستة ،وعاقبتها بالسجن مدى الحياة.
وكان االدعاء العام ذكر في المرافعة أن السيدة األلمانية
ً
( 28عاما) ،وهي ربة منزل ،قتلت األطفال الخمسة عن طريق
ً
ً
تخديرهم أوال ثم إغراقهم أو خنقهم واحدا تلو اآلخر.
وتتراوح أعمار األطفال بين عام وثمانية أعوام ،وأكبرهم
فقط هو من نجا من القتل.
وكــان الــدافــع وراء هــذا الجريمة ،التي أثــارت حالة من
الـفــزع فــي جميع أنـحــاء ألمانيا ،هــو ص ــورة يظهر فيها
زوج الـسـيــدة الـمــدانــة مــع سـيــدة أخ ــرى بـجــانـبــه ،بعدها
أبلغت السيدة زوجها ،عبر تطبيق الدردشة ،أنه لن يرى
أطفاله مرة أخرى.
وتم العثور على جثث األطفال في ّ
أسرتهم في الثالث
ً
من سبتمبر الماضي .وادعت المتهمة آنذاك أن مجهوال
اقتحم الشقة ّ
وقيدها وأجبرها على كتابة الرسائل عبر
التطبيق وقتل أطفالها.
وشهد الخبراء النفسيون الذين ّ
عينتهم المحكمة أن
المدعى عليها مسؤولة بشكل كامل عن أفعالها ،وأنهم
ً
ً
لم يعثروا على أي دليل على أنها تعاني اضطرابا عقليا
ً
خطيرا.
(د ب أ)

ّ
وضاح

قرقور

البيئة القاسية تسحب الغاز من المجرات وتقتلها
أكـ ـم ــل ال ـع ـل ـم ــاء الـ ـع ــامـ ـل ــون فـ ــي مـجـمــع
التلسكوب ال ــرادي ــوي  ALMAفــي صحراء
أتاكاما في تشيلي أكبر دراســة لمجموعة
مجرات العذراء.
وبعد تحليل توزع أول أكسيد الكربون

في  51مجرة ،وجــد الباحثون أن البيئات
القاسية يمكن أن تقتل المجرات ،عن طريق
لتشكيل النجوم.
سحب الغازات الالزمة
ُ
ُ
وأجريت الدراسة ،التي نشرت في مجلة
 Astrophysical Journalالفلكية العلمية،

ونقلها مــوقــع روس ـيــا ال ـيــوم ،أم ــس األول،
في إطــار مشروع  VERTICOباعتباره أول
مسح عالي الدقة للغاز الجزيئي في تاريخ
عـمـلـيــات رص ــد ال ـف ـضــاء ،وت ــم إج ـ ــراؤه في
مـجـمــوعــة م ــن م ـج ــرات الـ ـع ــذراء ،بصفتها
مجموعة كــونـيــة تـحـتــوي عـلــى  1300إلــى
 2000مـ ـج ــرة ،ح ـي ــث أولـ ـ ــى ع ـل ـم ــاء ال ـف ـلــك
ً
ً
اهتماما خاصا ببيئة الكتلة ،أي وجود أول
أكسيد الكربون فيها.
وق ـ ــال م ــدي ــر الـ ـمـ ـش ــروع ،ت ــوب ــي ب ـ ــراون،
عضو المجلس القومي للبحوث في كندا:
"سمح لنا تحليل نتائج الدراسة باإلجابة
عن السؤال الطويل األمد للفيزياء الفلكية
حول ماذا يقتل المجرات ،فاتضح أنها تفقد
ال ـغ ــاز ،وه ــو أم ــر ضـ ــروري لعملية تكوين
النجوم".
وأضاف" :نحن نعلم أن المجرات تموت
بسبب محيطها ،لكننا أردنا معرفة السبب.
م ــا ك ـشــف ع ـنــه م ـش ــروع  VERTICOبشكل
أفضل من أي وقت مضى هو كيفية تأثير
العمليات الفيزيائية على الغاز الجزيئي ،ما
يقرر بدوره حياة وموت المجرة".

nashmi22@hotmail.com

إللي اسبحوا في معتمات المشاوير
تالي انتهوا في بحرهم ْ
وسط "قرقور"!
ه ــذا ج ــزا ال ـلــي مــا ي ـشــاور وال يشير
مــا ص ــاب فــي راي ــه وال ســامــع الـشــور
ّ
مــن حولهم بــاألمــس صــفــت جماهير
وال ـ ـيـ ــوم م ــا ّ
رد وا ع ـل ــى أي جـمـهــور
مـ ّـحــد درى بالحال والـحــل شيصير
ل ــن ال ـش ـغــل ك ـلــه ع ــن الـ ـن ــاس مـسـتــور
ا لـبـعــض منهم مـنـخــدع بالتباشير؟
َّ
ّ
وإل م ـكــلــف ب ــاإلس ــم ي ــاخ ــذ الـ ـ ــدور؟!
ّ
ح ــت ــى ول ـ ــو ب ـع ــدي ــن ب ــان ــت ت ـيــاس ـيــر
لكن "تفاهمهم" على حساب دستور
ّ
والـلــي بدينه أخـتــام صفى الطوابير
"مسموح" السم فالن ،وفالن "محظور"
بعض الكسر مــا ينفعه لــوح تجبير
إذا الـهـشــاشــه ْمــازمــه ضـلــع مكسور
ويـ ــا ل ـيــت ك ــان ــت لـلـجـمــاعــه م ـحــاذيــر
وال خـ ــذاهـ ــم مـ ـ ــوج فـ ــي غـ ـ ّـبـ ــة ب ـح ــور

 ١١٢ماسة في َ
سواري ماري أنطوانيت
قالت دار كريستيز إنه من
المقرر طرح سوارين ماسيين
يـخـصــان مـ ــاري أنـطــوانـيــت،
وسوار من الياقوت واأللماس
قــدمــه الـمـلــك إدوارد الـثــامــن
لــزوجـتــه دوق ــة ونــدســور في
ال ـ ــذك ـ ــرى الـ ـسـ ـن ــوي ــة األولـ ـ ــى
لزواجهما ،في مزاد بجنيف
األسبوع المقبل.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ــع سـ ـ ـك ـ ــاي

الصينيون يكافحون السرطان بالطفيليات يحل  ٣٠٠لغز ويدخل «غينيس»
أ ع ـ ـل ـ ــن ع ـ ـل ـ ـمـ ــاء األورام فــي
ج ـ ــامـ ـ ـع ـ ــة نـ ـيـ ـنـ ـغـ ـب ــو وجـ ــام ـ ـعـ ــة
شانشي في الصين ،أن الطفيلي
" "Toxoplasma gondiiيساعد
في مكافحة مرض السرطان.
وأك ـ ــد ال ـع ـل ـم ــاء ف ــي ال ــدراس ــة
التي نشرها موقع  ،bmjونقلها
"سبوتنيك" ،أمــس ،أن الطفيلي
يعيش في الخاليا السرطانية،
كما أنه قادر على إنتاج كميات

كبيرة من البروتينات لمواجهة
انتشار الخاليا السرطانية.
وخـ ـ ــال ال ـت ـج ــرب ــة ،اس ـت ـخــدم
الـ ـعـ ـلـ ـم ــاء الـ ـصـ ـيـ ـنـ ـي ــون س ــال ــة
" ،"Toxoplasma gondiiحيث تم
حقنها في الفئران ضمن الخاليا
السرطانية.
والح ــظ الـخـبــراء أن االلتهاب
ي ـ ـت ـ ـطـ ــور ف ـ ـ ــي مـ ـ ــوقـ ـ ــع ال ـ ـح ـ ـقـ ــن،
وسجلوا زيادة في فاعلية كمية

وثيقة لها تاريخ

باسم اللوغاني

loughanib@hotmail.com
@loughanib
		

البروتينات المنتجة ،مما أدى
إلى زيادة معدل مقاومة الفئران،
وتباطؤ نمو األورام.
وي ــأم ــل األطـ ـب ــاء أن يتمكنوا
ً
قــريـبــا مــن تـطــويــر ع ــاج مماثل
ل ـل ـب ـش ــر ،ومـ ـ ــن ال ـم ـت ــوق ــع ب ـهــذه
الطريقة أنه سيكون من الممكن
عالج العديد من األورام ،وأهمها
سرطان البروستاتا.
وف ـ ــي وق ـ ــت س ـ ــاب ـ ــق ،ت ــوص ــل

علماء من معهد ماساتشوستس
للتكنولوجيا إلى طريقة تقوي
جـ ـ ـه ـ ــاز ال ـ ـم ـ ـنـ ــاعـ ــة ضـ ـ ــد تـ ـط ــور
الـ ـس ــرط ــان ت ـع ـت ـمــد ع ـل ــى مــزيــج
مــن الـعــاج الكيميائي والـعــاج
ال ـم ـنــاعــي ،وات ـض ــح أن الـخــايــا
ال ـســرطــان ـيــة ال ـت ــي ت ـتــم إزال ـت ـهــا
وتلفها ثــم إع ــادة إدخــالـهــا إلــى
الـ ـ ــورم يـمـكــن أن ت ـك ــون بـمـنــزلــة
محفزات لتنشيط جهاز المناعة.

الدولة العثمانية تطلب من بني كعب االستيطان
في «الغبيشية» بين دجلة والفرات
ُ
نكمل حديثنا حول قبيلة بني كعب من خالل
مــا ورد فــي كـتــاب "بـنــو كـعــب قـصــة هجرتهم من
نجد والحجاز" تأليف أ .خالد بن وليد النبهان آل
نصار الكعبي.
أشرت في مقال األسبوع الماضي إلى وجهة نظر
الكاتب فيما يتعلق بنسب القبيلة ،وتصحيحه لما
ورد في مخطوطة المؤرخ علوان الشويكي.
والـيــوم نتحدث عــن هجرة القبيلة وارتحالها
إلى العراق ،إذ يقول النبهان إنه قبل حوالي 400
سنة هــا جــرت مجموعة مــن بني كعب السبيعية
ومجموعة من بني شيبان العتبان بقيادة الشيخ
محمد الــدريــس السبيعي مــن نـجــد إل ــى ال ـعــراق،
واستقروا في محافظة القادسية ،بعد هزيمتهم في
معركة السعدية .وبعد فترة من الزمن توفي الشيخ
ً
محمد ،وخلفه ابنه ناصر شيخا على قبيلته .وبعد
ظهور تحديات وأخطار عديدة أمام بني كعب ،كتب
ناصر إلى والي بغداد يطلب منه تخصيص أرض
مناسبة لبني كعب وبني شيبان في الـعــراق ،أو
السماح لهم بالمرور اآلمن إلى األهواز.
وقد أورد النبهان نص الرسالة ،كما يلي" :إلى
حضرة الوالي والي بغداد إن هؤالء كعب وشيبان
قد أجلوهم أهل الحجاز وعتيبة وبريدة والدويش
ً
و م ــا يليها و ش ـمــر و م ــا يليها ا جـتـمـعــوا جميعا
عليهم وتحاربوا معهم وأخرجوهم عن بالدهم
واتـيـنــاكــم مستجيرين بـكــم ونــريــد أن نـجــاوركــم
ً
وقصدنا النزول والعشرة معكم ،ولكن نريد منزال
يليق لنا ولمواشينا ومزارع لنا نؤدي الخراج كما
ً
تؤديه غيرنا .وإذا قلتم ما لكم عندنا منزال فنريد

ً
منكم الجواز طريقا إلى بر األهواز ،ونشكركم
والرجاء منكم أن ترجعوا إلينا جواب كتابنا.
والسالم
ناصر بن محمد".
كان رد الوالي على رسالة الشيخ ناصر بن
محمد بن علي السبيعي بالقبول ،لكنه طلب
ً
وقتا للبحث عن مكان مناسب ،مما دفع الشيخ
ناصر إلى االعتقاد بأن األمر يحتاج إلى زمن
طويل .وقد طال االنتظار ولم يخصص الوالي
ً
ً
لهم أرضــا وموطنا إلى أن ورد الشيخ ناصر
رسالة من شريف مكة يدعوه فيها للعودة إلى
أرضه وموطنه في الحجاز ،ولكن الشيخ ناصر
لم يستجب للدعوة ،وقال
للشريفّ :
ً
صـ ـ ـ ـ ــدقـ ـ ـ ـ ـ َـت وق ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ َـت ح ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــا غـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر أنـ ـ ـ ـ ــي
أ ر ى أ ن ال أ ر ا ك و ال ت ـ ـ ــر ا ن ـ ـ ــي
ُ
ً
ولـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ُـت أقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوءا ف ـ ـ ــي ص ــديـ ـق ــي
و ل ـ ـك ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي أ ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّـد إذا جـ ـف ــا ن ـ ـ ـ ـ ــي
وق ــرر نــاصــر بــن محمد ومــن معه مــن بني
كعب التوجه إلى األهواز بعد أن طال االنتظار،
ولـكــن قبل الــرحـيــل بقليل وصــل ال ـجــواب من
العثمانيين ،وتــم اختيار أرض لهم ،فرحلوا
إليها ،وبـنــوا بيوتهم فيها ،وهــي مــا يسمى
بمنطقة الغبيشية بين دجلة والفرات.
م ـ ــاذا حـ ــدث ب ـعــد ذل ـ ــك ،ومـ ــا ه ــي األح ـ ــداث
التي مرت بهم والمخاطر التي نزلت عليهم،
سنتحدث عن ذلك في المقال المقبل إن شاء
جزء من مخطوطة الشويكي ذكر فيها مضمون رسالة
الله تعالى.
الشريف إلى الشيخ ناصر بن محمد السبيعي

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

تـمـكــن ش ــاب م ــن مقاطعة
ألـبــرتــا فــي كـنــدا مــن تحطيم
الـ ـ ــرقـ ـ ــم ال ـ ـق ـ ـيـ ــاسـ ــي فـ ـ ــي حــل
"مـكـعــب روبـ ـي ــك" ،وه ــو على
دراجة أحادية العجالت.
وق ــال مــوقــع سـكــاي نيوز،
أم ــس ،إن جيسي بــرادفــورد
ً
( 17ع ــام ــا) دخـ ــل مــوســوعــة
غينيس لــأر قــام القياسية،
بعدما نجح في حل  300لغز

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

اإلعالنات:

من "مكعب روبيك" ّ
الدوار ،مع
ً
الحفاظ على توازنه جالسا
على دراجة أحادية العجالت.
وع ـ ـ ـ َّـب ـ ـ ــر ب ـ ـ ـ ـ ــرادف ـ ـ ـ ـ ــورد ع ــن
س ـ ـعـ ــادتـ ــه بـ ـحـ ـص ــول ــه ع ـلــى
ً
ه ــذا ال ـل ـقــب ،م ـش ـيــرا إل ــى أنــه
لــم يستطع تصديق دخوله
موسوعة األرقام القياسية.
وحطم الشاب ،الذي يدرس
في الثانوية ،الرقم القياسي

نـ ـي ــوز ،أم ـ ــس ،أن ال ـس ــواري ــن
موضوعان في صندوق أزرق
مخملي مكتوب عليه "أساور
الملكة ماري أنطوانيت" ،فيما
يـتـكــون كــل منهما مــن ثــاث
سالسل من األلماس ومشبك
كبير ،بإجمالي  112ماسة.

ً
السابق ،والــذي كان مسجال
ب ـ ــاس ـ ــم األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي ك ــالـ ـي ــب
ماكيفوي في عام  ،2018وكان
وقتها .250
وأوضـ ـ ـ ـ ــح بـ ـ ـ ــرادفـ ـ ـ ــورد أن
إنـ ـج ــازه اس ـت ـغــرق ســاعـتـيــن
و 13دقيقة لحل ألغاز "مكعب
ً
روب ـي ــك" ،واص ـفــا األم ــر بأنه
"يصعب تصديقه".

وفيات
علي محمد عبدالله الكندري

 73عاما ،شيع ،في المقبرة فقط ،ت97822555 ،97600334 ،97216650 :
شمة حنتوش مجلي العازمي أرملة فرج حمود اللميع
 77عاما ،شيعت ،ضاحية جابر العلي ،ق ،6ش ،31م ،31ت،55540222 :
55540999

ضحيان خالد ضحيان العتيبي

 66عاما ،شيع ،الرجال :في المقبرة فقط ،النساء :جابر األحمد ،ق،6
ش ،673م ،183ت99495975 ،69999676 :

ناصر دبوس جاسم الدبوس

 80عاما ،شيع ،الرجال :الفحيحيل ،الطريق الساحلي ،ديوان الدبوس،
النساء :الفحيحيل ،ق ،10ش ،5م ،6ت23916644 ،23925811 :
نشمية نجدي غدير أرملة صعفق عبود السويط
 84عاما ،شيعت ،ت90918886 :
ندى عبدالرحمن حسن الحيدر زوجة فؤاد علي حسن الكندري
 58عاما ،شيعت ،ت65643904 :

حمد أحمد حسين الرومي

 88عاما ،شيع ،ت99366633 ،94444399 ،99444460 :

مواعيد الصالة

الطقس والبحر

الفجر

04:43

العظمى 29

الشروق

06:04

الصغرى 17

الظهر

11:32

ً
أعلى مد  12:12ظـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ــرا

العصر

02:37

 11:44م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

04:59

ً
أدنى جزر  06:13صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:18

 06:19م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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