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«الشركات التابعة» بوابة خلفية
للهروب من «المحاسبة»

«الميزانيات» البرلمانية تطالبه بمراقبتها ...والديوان يرد :القانون ال يسمح
• دعا إلى تمكينه من التدقيق على عقودها عبر تكليف من اللجنة
محيي عامر

ع ـل ـمــت «الـ ـج ــري ــدة» ،م ــن مـ ـص ــادره ــا ،أن لجنة
الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية اكتشفت
قـيــام شــركــات خــاضـعــة لــرقــابــة دي ــوان المحاسبة
ً
بــإن ـشــاء أخـ ــرى تــابـعــة لـهــا تـعـتـبــر أب ــواب ــا خلفية
لإلفالت من تلك الرقابة.
وقالت المصادر ،إن اللجنة ،وعلى ضــوء ذلك،
خاطبت «المحاسبة» لمباشرة تدقيقه على تلك

ً
 19شهيدا إلى قائمة الشرف

ً
انضم  19شهيدا مــن األســرى
والمفقودين ،خالل الغزو العراقي
الـ ـغ ــاش ــم ،إل ـ ــى ق ــائ ـم ــة ال ـش ـه ــداء
وال ـ ـ ـشـ ـ ــرف ،بـ ـع ــد الـ ـتـ ـع ــرف عـلــى
رفاتهم الذي جلب من العراق ،من
خالل عملية االستعراف بالتحليل
الجيني للبصمة الوراثية.
وصـ ــرح رئ ـيــس لـجـنــة ش ــؤون
األسـ ـ ـ ــرى وال ـم ـف ـق ــودي ــن ب ـ ــوزارة
ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج ـ ـ ـيـ ـ ــة الـ ـ ـسـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــر رب ـ ـيـ ــع
ال ـعــدســانــي ،أمـ ــس ،ب ــأن ال ـ ــوزارة
أبـ ـلـ ـغ ــت ذويـ ـ ـه ـ ــم ،ف ـ ـ ــور انـ ـتـ ـه ــاء

عملية الفحص الجيني ،بنتائج
االسـ ـتـ ـع ــراف واإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـتــي
اتخذت في هذا الشأن.
وأش ـ ـ ــاد ال ـع ــدس ــان ــي بـبـطــولــة
هـ ـ ــؤالء الـ ـشـ ـه ــداء ،الـ ـت ــي عـكـســت
ال ــروح الــوطـنـيــة ألب ـنــاء الـكــويــت،
حيث ضحوا بحياتهم ودافعوا
بشرف عن أرض الكويت ،ونالوا
شرف الشهادة فسجلوا أسماءهم
ب ـ ـ ـحـ ـ ــروف مـ ـ ــن نـ ـ ـ ــور فـ ـ ــي س ـجــل
البطولة والفداء.

ً
الشركات ،وذلك ردا على كتاب أرسله لها الديوان
بـعــدم خـضــوع هــذا ال ـنــوع مــن الـشــركــات لرقابته،
بموجب قانون إنشائه بفحص سجالت الشركات
التي ال يقل رأسمال الدولة فيها عن .%50
وأكـ ــدت ال ـم ـصــادر ضـ ــرورة إخ ـض ــاع الـشــركــات
التابعة للشركات الحكومية لرقابة الــديــوان ،وأن
ً
القول بخالف ذلك يعد تفريغا لقانون الديوان من

ً
محتواه ،وتشجيعا للجهات الحكومية لتأسيس
شركات تابعة للهروب من رقابة «المحاسبة» ،وهو
األمر الذي رصدته «الميزانيات» من خالل أعمالها
لدى بعض الشركات.
وقالت إن اللجنة طالبت ،خالل االجتماع الذي
عقدته قبل يومين ،بأن يقوم الديوان بالتدقيق على
مثل هذه االستثمارات ،مشيرة إلى أن «المحاسبة»

أكد في خطابه أن إخضاع الشركات التابعة لرقابته
يحتاج إلى تكليف من «الميزانيات».
وأكدت أن ممارسة الديوان لهذا الدور أمر يصب
فــي مصلحة الشفافية ،وإغ ــاق األب ــواب الخلفية
ً
للهروب من الرقابة ،ويأتي انسجاما مع مطالبات
المجلس المستمرة له بتشديد رقابته على الجهات
المشمولة بها.

«رماية الخليج» لردع كل من يضمر السوء للكويت والسعودية

جانب من التمرين الذي نفذ أمس بمشاركة سعودية وأميركية (تصوير نوفل إبراهيم)

طهران  -فرزاد قاسمي

رغــم النفي اإليــرانــي الــرسـمــي لصحة التقارير،
ال ـتــي أفـ ــادت ب ــأن إخـ ــراج أح ــد أق ــدم ق ــادة «ال ـحــرس
الـ ـث ــوري» ج ــواد غ ـف ــاري م ــن س ــوري ــة ت ــم بـطـلــب من
الــرئـيــس ال ـس ــوري ب ـشــار األسـ ــد ،أك ــد م ـصــدر رفيع
الـمـسـتــوى فــي «فـيـلــق ال ـق ــدس» ،ال ـ ــذراع الـخــارجـيــة
ً
لـ «الحرس» ،أن األسد اعتبر غفاري وعددا من قياديي
«الحرس» البارزين في سورية ،عناصر غير مرغوب
فيها ،وأبلغ طهران بأنه آن األوان إلنهاء مهامهم.

وأوضح المصدر أن طهران توجست من قرار
ً
األس ــد ،خـصــوصــا أنــه جــاء بعد استقباله وزيــر
الخارجية اإلماراتي عبدالله بن زايد في دمشق،
ً
وهي متخوفة من أن يكون األسد بات مطمئنا من
إمكانية سيطرته على األوضاع العسكرية ،ويريد
ً
ً
التقارب مجددا من الدول العربية ،خصوصا دول
الخليج ،في ظل تقارب روسي  -خليجي ،في إطار
مجموعة «أوبك  »+التي تخوض معركة مصيرية
حول أسعار النفط والميل الغربي لالستغناء عنه
بمصادر طاقة بديلة.
02

أميركا تطلب من كبار مستهلكي بوتين :الغرب تجاوز
النفط بحث استخدام االحتياطيات الحدود وقاذفاته فوقنا
قالت مصادر مطلعة إن إدارة
ال ــرئ ـي ــس األم ــريـ ـك ــي ج ــو ب ــاي ــدن
ط ـل ـب ــت مـ ــن بـ ـع ــض أكـ ـب ــر الـ ـ ــدول
الـمـسـتـهـلـكــة لـلـنـفــط ف ــي ال ـعــالــم،
ومنها الصين والـهـنــد والـيــابــان
وك ـ ــوروي ـ ــا الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة ،دراس ـ ــة
استخدام احتياطياتها من الخام
في مسعى منسق لخفض األسعار
وتحفيز التعافي االقتصادي.

وس ــط أج ـ ــواء غ ـيــر م ـب ـشــرة ع ـلــى حـ ــدود دول
حـلــف شـمــال األطـلـســي وجـمـهــوريــات البلطيق،
حــذر الرئيس الــروســي فالديمير بوتين الغرب
أمس من خطورة التطورات العسكرية وتكثيفه
ً
األنشطة العسكرية في البحر األسود ،مؤكدا أن
ّ
ً
القاذفات الغربية تحلق على بعد  20كيلومترا
عن حدود روسيا.
واتـهــم بوتين ،فــي خطاب مفصل لسياساته
الخارجية ،الغرب بـ«تجاوز كل الحدود وتصعيد
النزاع مع كييف ،عبر إجراء مناورات في البحر
األســود وإرســال قاذفات للتحليق قرب 02

جاسوس إيراني بمنزل وزير الدفاع اإلسرائيلي
ً
ب ـعــد ن ـحــو  20ي ــوم ــا م ــن ن ـشــر مجموعة
«ه ــاك ــرز» إيــرانـيــة مـعـلــومــات وتـفــاصـيــل عن
ً
مئات الجنود وصورا شخصية لوزير الدفاع
اإلسرائيلي بيني غانتس ،مع تهديدات بأنه
تحت المراقبة ،اتهمت إسرائيل أحــد أفــراد
طاقم إدارة شؤون منزل الوزير بالتجسس

رؤى عالمية

محاوالت
لمقاومة االنقالب
في السودان
١٥-١٤

12

05

جنراالت من ًالحرس وقيادات حوثية • فرضت قيودا على «حزب الله» وأوقفت عبور النفط للبنان
أبعدت
•
ً
• ألغت رخصا وعقودا لشركات إيرانية • اقتربت من التفاهم مع إسرائيل بوساطة روسية
• توجس إيراني من إمكانية تقارب األسد من الدول العربية مع التقاء روسي  -خليجي

ويـ ـ ــأتـ ـ ــي هـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـطـ ـ ـل ـ ــب غ ـي ــر
الـمـعـتــاد ،فــي وق ــت ي ـقــاوم بــايــدن
ال ـض ـغ ــوط ال ـس ـيــاس ـيــة م ــن ج ــراء
ارتـ ـف ــاع أس ـع ــار ال ـب ـنــزيــن وغ ـيــره
مــن التكاليف االسـتـهــاكـيــة بعد
انتعاش النشاط االقتصادي من
مستوياته المتدنية خالل فترات
مـبـكــرة مــن جــائـحــة كــورونــا ،كما
يعكس إحباط الواليات 02

ارتفاع مؤشرات
البورصة ...والسيولة
 60.1مليون دينار

مزاج

ّ
طهران وحلفائها
على
ق
تضي
دمشق
ً

بهدف خفض األسعار وتحفيز التعافي االقتصادي

٠٨

«أونكتاد» :ارتفاع أسعار
الشحن يهدد تعافي
االقتصاد العالمي

مشروع يهدف إلى لتفادي تجارة اإلقامات
المشروع ،غير أن انتشار الوباء
● جورج عاطف

●

اقتصاد

10

«القوى العاملة» تستحضر
الربط اآللي مع دول العمالة
ب ـعــد تــوق ـفــه م ــن ج ـ ــراء ظـهــور
جائحة «كــورونــا» ،تــدرس الهيئة
ال ـع ــام ــة ل ـل ـق ــوى ال ـع ــام ـل ــة إح ـي ــاء
م ـش ــروع إت ـم ــام ال ــرب ــط اآللـ ــي مع
الدول المصدرة للعمالة ،ال سيما
ّ
تلك ا لـتــي تشكل عمالتها نسبة
كبيرة في سوق العمل.
ً
ووفقا لمصادر «الجريدة» ،فإن
ً
ً
الهيئة قطعت شــوطــا كـبـيــرا في

رومانوسكي :ندعم
تمكين الفنانين الشباب
وخلق جو إبداعي

اقتصاد

04

حال دون استكماله ،موضحة أن
الربط اآللي عبارة عن توثيق بين
ال ـكــويــت ودول ال ـع ـمــالــة بصحة
التعاقد وفرصة العمل ،من خالل
التعامل اآللي المباشر الذي سيتم
بـيــن «ال ـقــوى الـعــامـلــة» والـجـهــات
المناظرة لها في هذه الدول.
وأكدت المصادر أن هناك فوائد
ع ــدة إلت ـم ــام ال ــرب ــط ،عـلــى رأسـهــا
مجابهة تجارة اإلقامات٠٣ .

الثانية

لـ ـمـ ـصـ ـلـ ـح ــة «شـ ـ ـخ ـ ــص مـ ــرت ـ ـبـ ــط ب ـ ـ ــإي ـ ـ ــران».
ووجهت محكمة إسرائيلية الئحة اتهامات
تضمنت عــرض المشتبه فيه ،عــومــري غــورن
غورخوفسكي ،التجسس بشتى الطرق على
مجموعة «قراصنة بالك شادو» اإليرانية.
وجاء في الالئحة أن غورخوفسكي 02

العراق :مبادرة رئاسية والصدر
يدعو لحل الفصائل
مـ ــع اسـ ـتـ ـم ــرار الـ ـش ــد وال ـ ـجـ ــذب ح ـ ــول ن ـتــائــج
االن ـت ـخــابــات ال ـعــراق ـيــة ،ال ـتــي ج ــرت ف ــي أكـتــوبــر
المنصرم ،وبانتظار مصادقة القضاء على النتائج
النهائية ،طرح رؤساء الجمهورية العراقية برهم
صــا لــح والحكومة مصطفى الكاظمي ومجلس
ال ـق ـضــاء األع ـل ــى ال ـقــاضــي فــائــق زي ـ ــدان ،م ـبــادرة
لحل األزمة.
ً
ً
ولم تتضح مالمح المبادرة ،إال أن بيانا صادرا
ً
«بناء على
عن رئاسة الجمهورية قال إنها جاءت
وثيقة تتضمن مبادئ أساسية وتشكيل 02

عبدالعزيز السريع
لـ ةديرجلا :.المسرح
راكد لكنه سينهض

دوليات

١٧
احتكاك بحري
فلبيني  -صيني في
المياه الضحلة

رياضة

١٨

أزرق الشباب
يواجه العراق في
«غرب آسيا» غدًا

ةديرجلا

•
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الثانية

الظفيري يبحث مع سفيرة بريطانيا
تعزيز العالقات الثنائية بين البلدين

www●aljarida●com

الكويت تدين استمرار استهداف
الحوثيين للسعودية
أعــربــت وزارة الـخــارجـيــة أم ــس عــن إدان ــة
واسـتـنـكــار دول ــة ال ـكــويــت وبــأشــد ال ـع ـبــارات
استمرار محاوالت ميليشيا الحوثي تهديد
أمن المملكةالسعودية عبر استهداف مدينة
خميس مشيط بطائرتين مسيرتين ومطار
أبها بطائرة مسيرة.
وأوضـ ـ ـح ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة فـ ــي بـ ـي ــان لـ ـه ــا أن
«اس ـت ـمــرار ه ــذه الـمـمــارســات الـعــدوانـيــة ومــا
ت ـش ـهــده م ــن تـصـعـيــد ي ـس ـت ـهــدف الـمــدنـيـيــن
والمناطق المدنية وأمــن المملكة واستقرار
ال ـم ـن ـط ـقــة ي ـش ـكــلان ـت ـهــاكــا ص ــارخ ــا ل ـقــواعــد
القانون الدولي واإلنساني ،ويتطلب تحرك
المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه
التهديدات ومحاسبة مرتكبيها».
واخـتـتـمــت بـيــانـهــا بــالـتــأكـيــد عـلــى وقــوف
دولة الكويت التام إلى جانب المملكة وتأييد
كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها
واستقرارها وسيادتها.

اجتمع نائب وزير الخارجية
السفير مجدي الظفيري ،أمس،
م ــع سـفـيــرة الـمـمـلـكــة الـمـتـحــدة
لـبــريـطــانـيــا الـعـظـمــى وأيــرلـنــدا
الـشـمــالـيــة ل ــدى ال ـكــويــت ليندا
لــويــس ،وتــم خــال اللقاء بحث
عدد من أوجه العالقات الثنائية
بين البلدين وسبل تعزيزها.
حـضــر ال ـل ـقــاء مـســاعــد وزي ــر
الخارجية لشؤون مكتب نائب
الوزير السفير أيهم العمر.

الظفيري خالل المباحثات مع لويس

السليمان :فوز الكويت بمقعد في «اليونسكو»
يعكس دورها الريادي بالقضايا اإلنسانية
قـ ــال س ـف ـيــر ال ـك ــوي ــت لـ ــدى فــرنـســا
س ــام ــي ال ـس ـل ـي ـمــان إن فـ ــوز ال ـكــويــت
بمقعد في المجلس التنفيذي ،التابع
ل ـم ـن ـظ ـمــة األمـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة لـلـتــربـيــة
والعلوم والثقافة (يونسكو) ،يعكس
ما تتمتع به الكويت من دور ريادي
ونشيط في خدمة القضايا اإلنسانية.
وأعـ ـ ــرب ال ـس ـل ـي ـمــان ،ف ــي تـصــريــح
ل ـ «كــونــا» ،عــن سـعــادتــه وفـخــره بفوز
الكويت بهذا المقعد للفترة من 2021
إ لــى  ،2025بعد حصولها على 153
صوتا من إجمالي  193دولة ،مؤكدا
أن هذا الفوز يظهر جليا مركز الكويت
ا ل ـح ـضــاري وا لـثـقــا فــي المتميز على
مستوى العالم.
وأه ـ ـ ـ ــدى هـ ـ ــذا اإلنـ ـ ـج ـ ــاز ل ـصــاحــب
ال ـس ـم ــو أمـ ـي ــر الـ ـب ــاد ال ـش ـي ــخ ن ــواف
األح ـم ــد ،وول ــي الـعـهــد سـمــو الشيخ

م ـش ـعــل األح ـ ـمـ ــد ،وحـ ـك ــوم ــة وش ـعــب
الـ ـك ــوي ــت ،م ـض ـي ـفــا أن ه ـ ــذا اإلنـ ـج ــاز
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـم ـ ـيـ ــز ت ـ ـح ـ ـقـ ــق ب ـ ـف ـ ـضـ ــل الـ ـ ـل ـ ــه،
وبتوجيهات وحرص ومتابعة سمو
الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس
الوزراء ،ووزير الخارجية وزير الدولة
ل ـش ــؤون مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ال ـش ـيــخ د.
أحمد الناصر.
وشـ ـ ـه ـ ــدت ان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ال ـم ـج ـلــس
التنفيذي لليونسكو تنافس  4دول
ع ــر بـ ـي ــة :ا لـ ـك ــو ي ــت واألردن و م ـص ــر
والمغرب ،على ثالثة مقاعد ،وحلت
الكويت في المركز األول.
يــذ كــر أن المؤتمر ا لـعــام للمنظمة
هــو ا ل ــذي ينتخب أ ع ـضــاء المجلس
التنفيذي البالغ عــدد هــم  58عضوا،
مـعـتـمــدا عـلــى ت ـنــوع ال ـث ـقــافــات الـتــي
يمثلونها وعلى أصولهم الجغرافية.

الكويت تفوز برئاسة اللجنة الدائمة لإلعالم رومانوسكي :ندعم تمكين الشباب وخلق جو إبداعي

الجديد في «إذاعات الدول العربية»
فـ ــازت ال ـكــويــت بــرئــاســة الـلـجـنــة الــدائـمــة
لــاعــام ال ـجــديــد فــي ات ـحــاد إذاع ـ ــاتال ــدول
العربية ضمن فعاليات االجتماع السادس
للجنة في دورتها المنعقدة بتونس.
وانتخب أعـضــاء الهيئات العربية مدير
إدارة الـتــواصــل االجتماعي بقطاع االعــام
الجديد بوزارة االعالم سعد العازمي لمنصب
رئيساللجنة الدائمة لالعالم الجديد لمدة
عامين.
وق ــال الـعــازمــي فــي تصريح ل ـ «كــونــا» إن
«هذا اإلنجاز لم يكن ليتحقق دون توجيهات
وزيــراالعــام والثقافة وزيــر الدولة لشؤون
الشباب عبدالرحمن المطيري ا لــذي أطلق
استراتيجية شاملة لتطوير الجهاز اإلعالمي
الكويتي ليصبح مصدرا أساسياللمعرفة
ومنظما للخدمات ومحفزا للريادة والتميز»،
موضحا أن «اللجنة الدائمة لإلعالم الجديد
ستعمل عـلــى االرت ـق ــاء بـ ــأداء الـعــامـلـيــن في
(ال ـس ــوش ـي ــالم ـي ــدي ــا) ف ــي ه ـي ـئ ــات اذاعـ ـ ــات
وتلفزيونات الدول العربية وتنظيم دورات
وورش عملتدريبية لتطوير مهاراتهم في
م ـجــاالت صـنــاعــة الـمـحـتــوى فــي المنصات

الــرق ـم ـيــةوش ـب ـك ــات ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي
ال ـت ــي ب ــات ــت أك ـث ــر ت ــأث ـي ــرا ف ــي ظ ــل ال ـت ـطــور
الـتـقـنــي وال ـت ـحــوالت الــرق ـم ـيــة» .وأعـ ــرب عن
شـكــره لممثلي هيئات ال ــدول االع ـضــاءفي
االت ـح ــاد عـلــى الـثـقــة الـكـبـيــرة ال ـتــي أولــوهــا
لدولة الكويت في رئاسة إحدى أهم اللجان
الدائمة والمختصةبوسائل االعالم المؤثرة
واالعـ ـ ـ ــام ال ـج ــدي ــد ال ـم ـت ـم ـثــل ف ــي مـنـصــات
وشـبـكــات الـتــواصــلاالجـتـمــاعــي مــا يعكس
حجم التقدير العربي لدور االعالم الكويتي
الرائد في هذاالمجال.
وأكد أن «الكويت كانت سباقة في المبادرة
بتأسيس لجنة مختصة باإلعالمالجديد في
اتحاد اذاعات الدول العربية تواكب التطورات
المهنية والتكنولوجيةوتسهم في تطوير
محتوى الشأن العربي ورسالته اإلعالمية».
يذكر أن اللجنة الدائمة لالعالم الجديد في
اتحاد اذاعات الدول العربية التابع لجامعة
الدول العربية انتخبت باإلضافة الى رئيس
اللجنة سعد العازمي ممثل دولة الكويت كال
من ممثل تونس نائبا اول للرئيس وممثل
مصر نائبا ثانيا للرئيس.

الفريح تدعو إلى االهتمام
بحقوق األطفال
دع ــت رئـيـســة لـجـنــة حقوق
الطفل بالديوان الوطني لحقوق
اإلنـ ـ ـس ـ ــان ،د .سـ ـه ــام ال ـف ــري ــح،
الهيئات والمنظمات المعنية
بـحـقــوق الـطـفــل ال ــى االهـتـمــام
بحقوق الطفل الواجبة ليحيا
حياة كريمة آمنة.
وق ــال ــت الـ ـف ــري ــح ،ف ــي ب ـيــان
أص ــدرت ــه لـجـنــة ح ـقــوق الطفل
في الديوان ،تزامنا مع االحتفال
باليوم العالمي للطفل الموافق
 20نوفمبر من كل عام إنه «وفق
االتفاقية الدولية لحقوق الطفل
التي أقرتها األمم المتحدة عام
 1989ودخلت ّ
حيز التنفيذ عام
 ،1995فإن لألطفال في كل مكان
في العالم منظومة من الحقوق
الخاصة بالطفل تكفل له حقوق
الـتـعـلـيــم وال ــرع ــاي ــة الـصـحـيــة
واالجتماعية والغذائية ،وكذلك
التثقيف واللهو».
واس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــرضـ ـ ــت أوض ـ ـ ـ ـ ــاع
الطفل في بلدان عربية تشهد
اض ـ ـطـ ــرابـ ــات س ـي ــاس ـي ــة ،مـثــل
سورية واليمن والعراق ،حيث
ُيحرم األطفال هناك من أبسط
الحقوق لحق التعليم والرعاية
والـحـمــايــة وال ـح ـيــاة والـعـيــش
المالئم.

وكــذلــك الطفل الفلسطيني
الـ ــذي ح ــرم آبـ ــاؤه م ــن قـبــل 60
عاما من حقهم في التعليم من
دولة االعتداء اإلسرائيلي
قبل ّ
ال ـت ــي وقـ ـع ــت ع ـلــى ات ـفــاق ـيــات
دو ل ـيــة تكيل بمكيالين ،فهي
تـ ـنـ ـف ــذه ــا ك ــامـ ـل ــة م ـ ــع ال ـط ـف ــل
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،وت ـخــال ـف ـهــا في
ج ـم ـي ــع بـ ـن ــوده ــا م ـ ــع ال ـط ـفــل
الفلسطيني ،واعتبرت نهاية
ع ـمــر ال ـط ـفــولــة ه ــو  16عــامــا،
لكي يقع تحت طائلة القوانين
الجائرة والجزاءات التي تطوله
كما تطول الكبار.

دمشق ّ
تضيق على طهران...
وأضــاف أن قرار األسد هذا لم يكن الوحيد الذي أعطى طهران
ً
ً
ً
انطباعا كـهــذا ،مشيرا إلــى الئحة ق ــرارات ســوريــة اتـخــذت أخـيــرا،
ً
والهدف الواضح منها تحجيم دور حلفاء إيــران ،معددا بعضها
وأو ل ـهــا طلب د مـشــق مــن بعض المسؤولين اليمنيين الموالين
للمتمردين الحوثيين مغادرة سورية ورفضها تمديد إقاماتهم.
وكشف أن هناك ق ــرارات ســوريــة اتـخــذت لناحية تقييد حركة
«حزب الله» اللبناني داخل سورية ومنع اإليرانيين وحلفائهم من
الوجود في الجنوب السوري قرب الحدود مع إسرائيل واألردن،
ً
حتى إن الجيش السوري اعتقل أخيرا مجموعة مشتركة من الحزب
و«الحرس» كانت متجهة إلى إحدى بلدات جنوب سورية المحاذية
للجوالن ،لمنح قروض ومساعدات للسكان النازحين العائدين.
وقال المصدر إنه في الوقت نفسه رصدت طهران مساعي جدية
تبذلها روسيا إليجاد صيغة تفاهم لوقف االشتباك بين سورية
وإســرائـيــل ،على غــرار ما كــان الوضع عليه قبل عــام  2011موعد
اندالع األزمة السورية ،وإنه بموجب هذه المساعي طلبت موسكو
ً
من دمشق إعادة إبعاد اإليرانيين  80كيلومترا عن الخط األخضر
ومنع عبور اإلمدادات اللوجستية لحلفاء إيران في لبنان ،وبالفعل
فإن السوريين بدأوا اإليحاء بأنهم يتجهون لتحقيق هذه المطالب.
ولفت إلى أن القيادة السورية طلبت من اإليرانيين وحلفائهم
التوجه نحو الشمال السوري ،بذريعة أن الجيش السوري يحتاج
ً
إليهم في معركة إدلب ال في مكان آخر ،مضيفا أن القادة اإليرانيين
ً
الــذيــن اعـتــرضــوا على هــذا الـقــرار جــرى اعتبارهم أشـخــاصــا غير
مرغوب فيهم.
وفي السياق نفسه ،فإن السوريين طلبوا كذلك نقل جميع أسلحة
ً
إيران وحلفائها إلى الشمال تحضيرا لمعركة إدلب .ورغم أن أغلبية
القيادات الميدانية اإليرانية اعتبرت أن تجميع السالح في الشمال
من شأنه أن يمنح اإلسرائيليين فرصة الستهدافها وتدميرها دفعة

●

ربيع كالس

فــي خـطــوة لتعزيز التعليم
ال ــدول ــي وب ــرام ــج ال ـت ـبــادل بين
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة والـكــويــت،
نظمت السفارة األميركية في
الـكــويــت فعالية بــالـتـعــاون مع
«اسـتــوديــو ي ــدوي» فــي متحف
ب ـ ـيـ ــت الـ ـ ـعـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــان ،ل ــاحـ ـتـ ـف ــال
بأسبوع التعليم الدولي ،الذي
تــزامــن مــع «األس ـبــوع العالمي
لريادة األعـمــال» ،وهو احتفال
سـنــوي يستمر لـمــدة أسـبــوع،
ويتضمن بعض الفعاليات التي
لها عالقة باالبتكار والريادة.
وقــالــت الـسـفـيــرة األمـيــركـيــة
لدى البالد ألينا رومانوسكي،
خـ ـ ـ ــال ال ـ ـح ـ ـفـ ــل الـ ـ ـ ـ ــذي شـ ـ ــارك
فـيــه نـحــو  50كــويـتـيــا خريجا
ب ــالـ ـج ــامـ ـع ــات األمـ ـي ــركـ ـي ــة فــي
مجاالت الفن والريادة وغيرها،
«بصفتي خريجة دراسات عليا
في مجالي التاريخ والعالقات
الدولية ،أعلم جيدا أن للتعليم

َ
رومانوسكي بين مشاركين في الفعالية
وبرامج التبادل دورا محوريا
فــي تنمية ال ـعــاقــات الــدولـيــة،
كــونـهـمــا ي ـســاعــدان فــي تعزيز
التفاهم الثقافي» ،مشيرة إلى
أن «الـ ـع ــاق ــات ال ــوطـ ـي ــدة بـيــن
األش ـخ ــاص ه ــي ال ـتــي تساهم
في تعزيز الروابط بين بلدينا».
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت رومـ ــانـ ــوس ـ ـكـ ــي:
«خـ ـ ــال فـ ـت ــرة ع ـم ـلــي كـسـفـيــرة
للواليات المتحدة لدى الكويت،
ال ـت ـق ـي ــت الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ــرج ــال

والـ ـنـ ـس ــاء م ــن ج ـم ـيــع األع ـم ــار
ال ــذي ــن ت ـخ ــرج ــوا ف ــي الـكـلـيــات
والـ ـ ـج ـ ــامـ ـ ـع ـ ــات األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة»،
مستطردة« :لدى الكويت تاريخ
طــويــل فــي إرس ــال الـطــاب إلى
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة ل ـلــدراســة
طوال العقود السبعة الماضية».
وسلطت الضوء على أحدث
ن ـت ــائ ــج ال ـت ـق ــري ــر ال ـ ـصـ ــادر عــن
المعهد الدولي للتعليم للعام
الدراسي  ،2021-2020موضحة

أن ــه عـلــى ال ــرغ ــم م ــن انـخـفــاض
عدد الطالب الدوليين الدارسين
في أميركا منذ بداية الجائحة،
بمن فيهم الطالب الكويتيون،
ف ــإن أم ـيــركــا اسـتـضــافــت نحو
 7000طالب كويتي خالل العام
الدراسي الماضي.
وإللـهــام المزيد مــن الطالب
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـي ـ ـيـ ــن ل ـ ـ ـلـ ـ ــدراسـ ـ ــة ف ــي
الـ ـ ــواليـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،أع ـل ـنــت
رومــانــوسـكــي اسـتـمــرار منحة
ال ـس ـفــارة األم ـيــرك ـيــة الـمـسـمــاة
بـ«البرنامج اإلرشادي اإلبداعي
ال ـم ـس ـت ـق ـب ـلــي» ل ـش ـهــد ب ـش ــارة،
مــؤسـســة مـكـتــب االس ـت ـشــارات
للفنون البصرية فــي الكويت
«فيجيوال ثيرابي» ،حيث يهدف
هذا البرنامج الى تعريف طالب
الثانوية العامة في البالد على
المهنيين المبدعين في مختلف
الـ ـمـ ـج ــاالت ال ـف ـن ـيــة بــال ـكــويــت،
وذ لــك لدعم وتمكين الفنانين
الـشـبــاب وخـلــق جــو مجتمعي
إبداعي.

ك ـ ـ ـ ّـرم رئـ ـي ــس ق ـ ــوة اإلطـ ـف ــاء
ال ـع ــام ،الـفــريــق خــالــد الـمـكــراد،
ص ـب ــاح أمـ ــس األول ،بــرعــايــة
وزي ــر الـخــارجـيــة وزي ــر الــدولــة
لشؤون مجلس الوزراء الشيخ
د .أح ـ ـمـ ــد ال ـ ـنـ ــاصـ ــر ،أعـ ـض ــاء
لجنة اإلدارة والقوى البشرية
الخاصة بتنفيذ قــرار البدالت
والمكافآت والكوادر اإلضافية
َ
للعسكريين في وزارتي الدفاع
والداخلية ،والحرس الوطني،
وقوة اإلطفاء.
وقـ ــال ال ـم ـك ــراد إن الـتـكــريــم
يأتي تقديرا لجهود القيادات
األم ـ ـن ـ ـيـ ــة والـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ال ـت ــي
بذلوها طــوال الفترة السابقة،
وال ـت ــي أن ـج ــزت فـيـهــا ال ـبــدالت
لمستحقيها.
وأض ــاف أنــه يأمل أن تكون
ه ـ ــذه ال ـ ـبـ ــدالت حـ ــافـ ــزا ل ـلــدفــع
بالمزيد من اإلنجازات والعطاء
للنهوض بوطننا في ظل قيادة
سمو أمير البالد الشيخ نواف
األح ـ ـمـ ــد ،وس ـم ــو ولـ ــي الـعـهــد
الشيخ مشعل األحمد.

الصايغ لـ ةديرجلا  :الحمالت نجحت في تخفيض المخالفات
•

ً
أشرف ميدانيا على حملة مشتركة استهدفت الشويخ الصناعية الشمالية
●

سهام الفريح

السفارة األميركية تحتفل بـ «أسبوع التعليم الدولي» و«ريادة األعمال»

المكراد ّكرم لجنة
تنفيذ قرار البدالت

محمد الشرهان

ذكــر وكـيــل وزارة الداخلية
الـ ـمـ ـس ــاع ــد لـ ـ ـش ـ ــؤون ال ـ ـمـ ــرور
والـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات ال ـ ـ ـلـ ـ ــواء ج ـم ــال
ا ل ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــا يـ ـ ـ ــغ أن ا ل ـ ـ ـح ـ ـ ـمـ ـ ــات
األسـ ـب ــوعـ ـي ــة ،وف ـ ـ ــرض هـيـبــة
ال ـ ـقـ ــانـ ــون آتـ ـ ــت ث ـ ـمـ ــارهـ ــا ،مــن
خالل تراجع حجم المخالفات،
مضيفا أنه من خالل الحمالت
ال ـم ـتــاح ـقــة ت ــم ال ـق ـضــاء على
جـ ـ ــزء ك ـب ـي ــر مـ ــن ال ـم ـخ ــال ـف ــات
الصناعية واألمـنـيــة ،وفــرض
هيبة القانون ،باالشتراك مع
الجهات المعنية بالدولة.
وقال الصايغ ،لـ «الجريدة»،
خ ـ ـ ــال إشـ ـ ــرافـ ـ ــه عـ ـل ــى ح ـم ـلــة
أم ـن ـيــة بــال ـشــويــخ الـصـنــاعـيــة
الشمالية ،إن الجهاز األمني
لـ ــن ي ـس ـم ــح ب ــالـ ـتـ ـج ــاوز عـلــى
حقوق المواطنين والمقيمين
والـتـعــدي على أم ــاك الــدولــة،
مؤكدا ضبط كل ما هو مخالف
أمنيا وصناعيا وحرفيا ،بعد
المالحظات المتكررة التي دلت
على وجود حالة من الفوضى
في بعض المواقع الصناعية،

وأن هناك قلة من المخالفين
والمستهترين يحاولون فرض
ن ـظ ــام األم ـ ــر ال ــواق ــع ف ــي هــذه
المواقع.
وقــد واصلت اإلدارة العامة
للمرور ،بالتعاون والتنسيق
مع وزارتي التجارة والصناعة
وال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــاء والـ ـ ـم ـ ــاء وب ـل ــدي ــة
الكويت والهيئة العامة للبيئة
وقـطــاع شــؤون اإلقــامــة ،ممثال
ف ــي اإلدارة ال ـع ــام ــة لـمـبــاحــث
اإلق ـ ــام ـ ــة ،وب ـ ــإش ـ ــراف م ـيــدانــي
م ـب ــاش ــر م ــن ال ـ ـلـ ــواء ال ـص ــاي ــغ،
تنفيذ الحملة التي تندرج في
سياق الحمالت على المناطق
الصناعية والتجارية والحرفية
في مختلف مناطق البالد.
وقــال ضابط قسم العالقات
ال ـ ـعـ ــامـ ــة واإلع ـ ـ ـ ـ ـ ــام ب ـ ـ ـ ـ ــاإلدارة
العامة للمرور الــرائــد عبدالله
بوحسن إن الحملة أسفرت عن
تـحــريــر  541مـخــالـفــة مــروريــة
م ـت ـنــوعــة ،وض ـب ــط  4مــركـبــات
مطلوبة لإلدارة العامة للتنفيذ
ال ـ ـج ـ ـنـ ــائـ ــي ،وصـ ـ ـ ـ ــادر ب ـح ـق ـهــا
أمـ ـ ــر حـ ـج ــز قـ ـض ــائ ــي ،إض ــاف ــة
إلـ ـ ــى ض ـب ــط م ــرك ـب ــة ري ــاض ـي ــة

واحدة فإن السلطات السورية تمسكت بقرارها تحت طائلة مصادرة
أي أسلحة أو عتاد للمخالفين.
ً
وفي الشأن االقتصادي ،كشف المصدر أن دمشق ألغت رخصا
لبعض الشركات اإليرانية ،التي كانت تصدر البضائع إلى سورية،
وبينها شركتا «سايبا» و«إيران خودرو» للسيارات ،كما جرى إنهاء
عقود إعــادة بناء لمشاريع بنى تحتية منحت لشركات إيرانية،
لمصلحة شــر كــات تابعة ل ــدول عربية أو غربية ،مقابل تخفيف
عقوبات «قانون قيصر» األميركي.
ً
وأكــد المصدر أن السوريين امتنعوا أخيرا عن إصــدار رخص
لسفن حمل وق ــود إيــرانـيــة كــانــت تــريــد إف ــراغ وقــودهــا فــي ميناء
ً
ً
بانياس ،وتقوم بنقلها إلى لبنان ،بذريعة أن هناك انزعاجا رسميا
ً
ً
لبنانيا من تهريب الوقود عبر سورية إلى لبنان ،وأن أطرافا في
الحكومة اللبنانية تهدد بتقديم شكوى ضد دمشق في المحافل
ً
الدولية ،مما يعني مزيدا من العقوبات الدولية والقيود ،التي ترغب
سورية في التخفف منها.

جاسوس إيراني بمنزل...
عـمــل وزوج ـت ــه عــامـلــي نـظــافــة فــي م ـنــزل غــانـتــس بــال ـقــرب مــن تل
أبـيــب .وفــي بـيــان منفصل ،ذكــر جـهــاز األم ــن الـعــام «ال ـشــابــاك» أن
غورخوفسكي تواصل مع الشخص الذي لم يذكر اسمه عبر وسائل
ً ُ
ً
التواصل ،مضيفا أن المتهم قدم صورا التقطت في المنزل كدليل
على قدرته على الوصول ،واقترح تثبيت «برامج تجسس خبيثة»
على كمبيوتر غانتس.
ً
ً
وق ـ ــدر «الـ ـش ــاب ــاك» أن ال ـم ـت ـهــم ل ــم ي ـكــن يـشـكــل خـ ـط ــرا مـحـتـمــا
على األمــن القومي ،ألنــه «لــم يكن على اطــاع بـمــواد ســريــة» ،بعد
اعتقاله والتحقيق معه في  4الجاري .وإلثبات مصداقيته أرسل
ً
غــورخــوفـسـكــي ص ـ ــورا م ــن م ـنــزل ال ــوزي ــر تـظـهــر مـكـتـبــه وأج ـهــزة
الكمبيوتر والهاتف وهدايا تذكارية عسكرية وإيصال دفع ضريبة.

اللواء الصايغ يشرف على الحملة مساء أمس األول
اسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــت فـ ـ ـ ــي عـ ـمـ ـلـ ـي ــات
اس ـ ـت ـ ـه ـ ـتـ ــار ورع ـ ـ ــون ـ ـ ــة وتـ ـم ــت
إحالتها إلى كراج حجز اإلدارة
العامة للمرور.
وأوضح بوالحسن أن الحملة
أس ـفــرت أي ـضــا ع ــن تـحــريــر 52
محضر مخالفة من قبل مفتشي
وزارة التجارة ،إضافة إلى قطع
التيار الكهربائي عن  34ورشة

وك ــراج مــن قبل مفتشي وزارة
ال ـك ـه ــرب ــاء وال ـ ـمـ ــاء ،ف ـضــا عن
تـحــريــر  45محضر ضـبــط من
قبل الهيئة العامة للصناعة،
كما تمكن رجال اإلدارة العامة
لمباحث اإلقــامــة والمشاركين
فـ ـ ــي الـ ـحـ ـمـ ـل ــة مـ ـ ــن ض ـ ـبـ ــط 12
مخالفا لقانون اإلقامة والعمل،
ب ـي ـن ـمــا وض ـ ــع م ـف ـت ـشــو بـلــديــة

أميركا تطلب من كبار...
المتحدة المتزايد من منظمة أوبك وحلفائها ،ومن بينهم روسيا فيما
يعرف بتجمع «أوبك ،»+الذي رفض طلبات واشنطن المتكررة اإلسراع
بزياداته في إنتاج النفط.
ً
ويمثل هذا االقتراح تحديا لم يسبق له مثيل لـ «أوبك» ،التكتل الذي
يؤثر على أسعار النفط منذ أكثر من خمسة عقود ،ألنه يشمل الصين،
أكبر مستورد للنفط في العالم.
وفي آسيا ،حيث ذكرت الصين أنها تعمل على السحب من احتياطيها
النفطي ،واصلت أسعار النفط خسائرها متأثرة بالطلب األميركي،
بعد تراجعها أمس دون أعلى مستوى لها في سبع سنوات والمسجل
مطلع أكتوبر.
(رويترز) ٠٩

بوتين :الغرب تجاوز...

ً
ّ
يصعدون الوضع
الحدود الروسية» ،مضيفا« :شركاؤنا الغربيون
عبر تزويد كييف بأسلحة حديثة فتاكة ،وإجراء مناورات عسكرية
استفزازية في البحر األسود».
وبينما شدد على أن تحذيراته في البحر األسود تأتي ثمارها،
أشــار إلــى أنــه ال يسعى إلــى أي تصعيد أو مواجهة في المنطقة،
ً
ويتعين عليها متابعة ا لــو ضــع هـنــاك ،معتبرا أن الدبلوماسية
الروسية عليها مواجهة المحاوالت الغربية لالنفراد بالقرارات
الدولية وسياسة اإلمالء ات ،وحذر من «محاوالت لدق إسفين مع
الصين لتدمير العالقات الجيدة معها».
وقبل خطابه المفصل ،تلقى بوتين تطمينات من وزير دفاعه
سيرغي شويغو عن نجاح فرقاطة «األدميرال غورشكوف» ،التابعة
لألسطول الشمالي ،في إطالق أول صاروخ مجنح فرط صوتي في
العالم يطلق من البحر المتوسط ،من طراز «تسيركون».

الكويت  400ملصق إنذار على
المركبات المهملة ،فضال عن
ت ـح ــري ــر  21م ـح ـضــر مـخــالـفــة
ب ـ ـ ـ ــورش وك ـ ـ ــراج ـ ـ ــات مـ ـ ــن ق ـبــل
مفتشي البلدية.
وأشار إلى أن الحملة األمنية
نـ ـف ــذت بـ ــإشـ ــراف مـ ـي ــدان ــي مــن
مـســاعــد الـمــديــر ال ـعــام ل ــإدارة
العامة للمرور للشؤون الفنية

الـ ـعـ ـمـ ـي ــد مـ ـحـ ـم ــد ال ـ ـعـ ــدوانـ ــي،
ومساعد المدير العام لــإدارة
ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــة ل ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ــرور لـ ـ ـش ـ ــؤون
الـتـعـلـيــم الـعـمـيــد الـشـيــخ ف ــواز
الخالد ،ومساعد المدير العام
لإلدارة العامة للمرور لشؤون
الـتـخـطـيــط وال ـب ـحــوث العميد
خالد محمود ،والعقيد أشرف
األمير.

وبعد يوم من تحذير رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
روسيا من خــوض «مغامرة عسكرية مأساوية» ،طلبت أوكرانيا
مساعدات عسكرية إضافية مــن حلفائها الغربيين ،مشيرة إلى
حزمة شاملة تشمل تكثيف الضغط الدبلوماسي والعقوبات وإمداد
الجيش بمزيد من األسلحة الدفاعية.
وبينما أعلنت وزارة الــدفــاع البيالروسية تسجيل زي ــادة في
كثافة تحليقات طائرات االستطالع والطيران المقاتل لحلف شمال
األطـلـســي على طــول حــدودهــا ،لــم يستبعد رئـيــس وزراء بولندا
مــاتـيــوش مورافيتسكي خـطــر ال ـحــرب فــي ض ــوء ال ـت ـطــورات على
ً
الحدود ،محذرا من أن أوروبا ستواجه تدفق «ماليين» المهاجرين،
إذا ظلت السياسات على الحدود ضعيفة.

العراق :مبادرة رئاسية...
حكومة فاعلة تحمي المصالح العليا للبلد وتستجيب للتحديات
واالستحقاقات الوطنية».
في المقابل ،وفي أكبر تصعيد له ضد الفصائل المتحالفة مع إيران،
دعا زعيم التيار الصدري ،رجل الدين الشيعي النافذ مقتدى الصدر،
أمس ،إلى «حل الفصائل دفعة واحدة وتسليم سالحها إلى الحشد».
ً
ووضــع الـصــدر ،الــذي فــاز تياره بأكبر عــدد من المقاعد ،شروطا
لـمـشــاركــة مــن أس ـمــاهــم «ال ـخــاســريــن فــي االن ـت ـخــابــات» بـمـفــاوضــات
ً
تشكيل الحكومة ،ضمنها حل الفصائل ومحاسبة الفاسدين ،معتبرا
أن «ال ـخ ـســارة فــي االنـتـخــابــات يـجــب أال ت ــؤدي إل ــى تــدمـيــر العملية
السياسية».
ً
وردا على ســؤال ،قال الصدر إنه يريد تشكيل «حكومة أغلبية
وطنية» .وكان رئيس ائتالف «دولة القانون» نوري المالكي ،الذي
يقول أنصاره إنه يمتلك «الكتلة األكبر» للفوز بالتكليف بحكومة
جــديــدة ،إن تشكيل الحكومة المقبلة ال يمكن أن يـكــون مــن دون
توافق وطني.

ةديرجلا
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محليات
«القوى العاملة» تتجه إلحياء «الربط اآللي» لجلب العمالة
عقب توقفه خالل «الجائحة» لقدرته على مجابهة تجارة اإلقامات
جورج عاطف

إجراءات مشددة
لمنع استغالل
الزيارة التجارية
ً
ً
بابا خلفيا لالتجار
بالبشر

ع ـ ـقـ ــب تـ ــوق ـ ـفـ ــه ف ـ ـ ــي أع ـ ـقـ ــاب
ظهور جائحة "كورونا" ،علمت
"الـ ـج ــري ــدة" أن ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
ل ـل ـقــوى ال ـعــام ـلــة تـ ــدرس إح ـيــاء
م ـ ـشـ ــروع إت ـ ـمـ ــام الـ ــربـ ــط اآللـ ــي
م ــع ال ـ ــدول ال ـم ـصــدرة لـلـعـمــالــة،
ّ
السـيـمــا مــع ال ــدول الـتــي تشكل
عمالتها نسبة كبيرة في سوق
العمل ،في ظل صــدور التعميم
اإلداري ( ،)2021/18بشأن العودة
ل ــإج ــراءات ال ـم ـع ـتــادة إلص ــدار
سمات الدخول للعمل وتصاريح
وأذونات العمل.
ً
ووفـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ـل ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــادر ،ف ـ ــإن
ً
ً
الهيئة قطعت شوطا كبيرا في
المشروع ،غير أن انتشار الوباء
حــال دون استكماله ،موضحة
أن الربط اآللي عبارة عن توثيق
بـيــن الـجــانــب الـكــويـتــي وال ــدول
الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــدرة ل ـل ـع ـم ــال ــة ب ـص ـحــة
ال ـت ـع ــاق ــد وف ــرص ــة الـ ـعـ ـم ــل ،مــن
خ ــال الـتـعــامــل اآلل ــي المباشر
الذي سيتم بين "القوى العاملة"
ونظرائها في تلك الدول.
وأكـ ـ ــدت ال ـم ـص ــادر أن هـنــاك
فـ ـ ــوائـ ـ ــد عـ ـ ـ ــدة إلت ـ ـ ـمـ ـ ــام ال ـ ــرب ـ ــط،
ع ـلــى رأسـ ـه ــا م ـجــاب ـهــة ظــاهــرة

ت ـج ــارة اإلقـ ــامـ ــات ،ع ـبــر الـتــأكــد
أن ال ـش ــرك ــة الـ ُـم ـس ـت ـقــدم عليها
العامل قائمة ،وتمارس أعمالها
بـ ـص ــورة ط ـب ـي ـع ـيــة وق ــان ــون ـي ــة،
ول ـي ـس ــت ع ـل ـي ـهــا أي م ـش ـكــات،
ً
فضال عن قضائه على أساليب
االس ـت ـق ــدام غ ـيــر الـ ـج ــادة وغـيــر
المفيدة للعاملة ،الفـتــة إلــى أن
ً
الربط يمنع أيضا فرص العمل
الوهمية ،التي تنتهي في أغلب
األحـيــان ،إلــى عــدم تسلم العمل
للعمالة الــوافــدة ،مما يضعهم
في موقف غير قانوني.
إلى ذلــك ،وفي أعقاب صدور
ا ل ـت ـع ـم ـيــم اإلداري ()2021/17
بـ ـش ــأن آلـ ـي ــة إص ـ ـ ــدار ت ـصــاريــح
العمل للمستقدمين بسمة دخول
زيــارة تجارية ،أكــدت المصادر
ً
أن ثمة ت ـشــددا مــن قبل "الـقــوى
العاملة" في تحويل "التجارية"
إلـ ـ ــى إقـ ــامـ ــة عـ ـم ــل فـ ــي ال ـق ـط ــاع
األهلي مــادة ( ،)18لضمان عدم
ً
ً
استغاللها بابا خلفيا لالتجار
بــال ـب ـشــر ،م ـش ــددة ع ـلــى أن ــه في
حـ ـ ــال وجـ ـ ـ ــود ت ــاع ــب مـ ــن قـبــل
صــاحــب الـعـمــل لــاسـتـفــادة من
عـمـلـيــة ال ـت ـحــويــل ،وال ـتــأكــد من

حصوله على أموال نظير إصدار
الزيارة ستتخذ بحقه اإلجراءات
القانونية الــازمــة ،الـتــي تصل
إ ل ــى تصنيف القضية كاتجار
ب ـ ــاألشـ ـ ـخ ـ ــاص وف ـ ـ ــق الـ ـق ــان ــون
( )2013/92الصادر بهذا الشأن.
وبـ ـ ـش ـ ــأن ان ـ ـت ـ ـشـ ــار إعـ ــانـ ــات
بيع اإلقــامــات وسـمــات الدخول
ع ـل ــى ب ـع ــض م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل

«األشغال» :خطة لتطوير مداخل
المهبولة مع طريق الفحيحيل
●

االج ـت ـم ــاع ــي ،أك ـ ــدت ال ـم ـص ــادر
أن هـنــاك رقــابــة صــارمــة بصفة
دوري ـ ـ ـ ــة عـ ـل ــى بـ ـع ــض الـ ـم ــواق ــع
اإللـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــرونـ ـ ـي ـ ــة ،لـ ـضـ ـب ــط هـ ــذه
اإلعـ ــانـ ــات ال ـم ـجــرمــة ،ومـ ــن ثم
إحالتها إلى جهات االختصاص
بالمباحث اإللكترونية والنيابة
الـعــامــة ،مشيرة إلــى أن الهيئة،
ممثلة فــي قطاع حماية القوى

ال ـع ــام ـل ــة ،س ـبــق ل ـهــا اس ـتــدعــاء
مسؤولي هذه المواقع الخاصة
بالبيع والـشــراء عبر اإلنترنت،
وت ــوقـ ـيـ ـعـ ـه ــم ت ـ ـع ـ ـهـ ــدات بـ ـع ــدم
نشرها ،لكونها مجرمة وتخالف
قانوني مكافحة االتجار بالبشر
ً
والجرائم اإللكترونية ،فضال عن
قـيــامـهــا ب ــإزال ــة ال ـع ـشــرات منها
كانت منشورة عبر هذه المواقع.

سيد القصاص

أك ـ ـ ــدت وزيـ ـ ـ ــرة األشـ ـغ ــال
ا ل ـ ـعـ ــا مـ ــة د .ر ن ـ ـ ــا ا لـ ـ ـف ـ ــارس
وضـ ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـهـ ـ ـيـ ـ ـئ ـ ــة الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة
للطرق والنقل البري خطة
ل ـت ـطــويــر م ــداخ ــل وم ـخــارج
م ـن ـط ـق ــة الـ ـمـ ـهـ ـب ــول ــة ،حـيــث
سـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــوم ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة ب ـع ـم ــل
مــدا خــل و م ـخــارج للمنطقة
ض ـ ـمـ ــن أع ـ ـ ـمـ ـ ــال االتـ ـف ــاقـ ـي ــة
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــاريـ ـ ــة ال ـ ـخـ ــاصـ ــة
بتحسين طريق الفحيحيل
ا لـســر يــع وا لـتــي تــم إبرامها
مع مكتب استشاري عالمي
بالتعاون مع مكتب محلي.
وقـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــارس ف ــي
ردهـ ــا ع ـلــى سـ ــؤال لـلـنــائــب
م ـح ـم ــد الـ ـح ــويـ ـل ــة ،والـ ـ ــذي
ح ـص ـل ــت "ال ـ ـج ـ ــري ـ ــدة" ع ـلــى
نـسـخــة م ـنــه ،ج ــار تصميم
المداخل والمخارج حاليا
لــرفــع ال ـقــدرة االسـتـيـعــابـيــة
ل ـ ـهـ ــا لـ ـتـ ـصـ ـب ــح طـ ــر قـ ــا ذات
مواصفات عالية وقياسية
م ـ ــع ت ـ ـطـ ــويـ ــر الـ ـتـ ـق ــاطـ ـع ــات
الـ ـ ـق ـ ــائـ ـ ـم ـ ــة والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ت ـ ـخـ ــدم
المنطقة لتصبح تقاطعات

متعددة المستويات لخدمة
ح ـ ــرك ـ ــة الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرور الـ ـح ــالـ ـي ــة
والمستقبلية.
وأشـ ـ ـ ــارت إلـ ــى أنـ ــه تـمــت
دراسة استحداث  3مداخل
و  3مـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــارج م ـ ـ ــن طـ ــر يـ ــق
ال ـف ـح ـيـ ـحـ ـي ــل إل ـ ـ ــى م ـن ـط ـقــة
ا ل ـم ـه ـبــو لــة ق ـط ـعــة  2 ،1مــع
إن ـ ـ ـشـ ـ ــاء ط ـ ــري ـ ــق ت ـخ ــدي ـم ــي
داخلي وذلك بالتنسيق مع
بلدية الكويت ،وتم عرضها
ف ــي ل ـج ـنــة دراسـ ـ ــة م ـشــاكــل
االخ ـ ـت ـ ـنـ ــاقـ ــات وال ـ ـ ـحـ ـ ــوادث
الـ ـ ـم ـ ــروري ـ ــة ،وتـ ـ ــم ال ـت ــأك ـي ــد
على أ نــه سيتم عمل ا لــازم
بـ ـخـ ـص ــوصـ ـه ــم ل ـي ـت ـن ــاس ــب
مـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــويـ ـ ــر الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد
ل ـطــرق الـفـحـيـحـيــل الـســريــع
ض ـ ـمـ ــن أع ـ ـ ـمـ ـ ــال االتـ ـف ــاقـ ـي ــة
االستشارية.

أسعار تذاكر الطيران تراجعت بين  50و %200لبعض الوجهات
بعد تشغيل مطار الكويت بكل طاقته االستيعابية
شهدت أسعار تذاكر السفر أخيرا تراجعا بنسبة تراوحت
بين  50و 200في المئة إلى بعض وجهات السفر ،بعد تشغيل
مطار الكويت الدولي بكل طاقته االستيعابية في  24أكتوبر
الماضي.
وقــال عــدد من المتخصصين في قطاع السياحة والسفر
بالكويت ،لـ"كونا" ،أمس ،إن ارتفاع أسعار التذاكر كان بسبب
مـحــدوديـتـهــا خ ــال مــوجــات اإلق ـف ــال الـتــي سببتها جائحة
كورونا.
وأوضــح مدير دائــرة العالقات العامة واإلع ــام في شركة
الخطوط الجوية الكويتية فايز العنزي أن "الكويتية" زادت
عدد رحالتها مع سريان قرار مجلس الوزراء بتشغيل مطار
الـكــويــت ال ــدول ــي بـكــل طــاقـتــه االسـتـيـعــابـيــة مـنــذ  24أكـتــوبــر
الماضي ،مضيفا أن "الكويتية" على أتم الجاهزية واالستعداد
الستيعاب عدد كبير من المسافرين في مبنى الركاب "تي ."4

من جهته ،ذكر الخبير السياحي كمال كبشه أن أسعار تذاكر
الطيران بدأت تشهد انخفاضا ملحوظا تزيد نسبته على 200
في المئة ،السيما في أسعار تذاكر المغادرة من الكويت ،مقابل
ارتفاع أسعار العودة إلى البالد ،مضيفا أن اإلقبال على السفر
زاد بنسبة ضئيلة تقدر بنحو  20في المئة قبل تشغيل مطار
الكويت الدولي بكل طاقته االستيعابية.
من جانبه ،أفاد نائب المدير العام في شركة سفريات نسيب
عــدنــان بــأن قــرار تشغيل مطار الكويت الــدولــي بشكل كامل
ساهم في انخفاض أسعار تذاكر الطيران لبعض الوجهات،
مثل تركيا ومصر وباريس وميونيخ بنسبة تبلغ أكثر من
 50في المئة ،بيد أن أسعار بعض الوجهات ،مثل دبي ولندن
والـهـنــد والـفـلـبـيــن وج ــدة ،مــازالــت مرتفعة مـقــارنــة بـمــا قبل
"كورونا" ،بسبب زيادة الطلب على هذه الوجهات ،وقلة عدد
الرحالت المباشرة اليها.

زيادة الحركة بعد تشغيل المطار بطاقته القصوى

«السكنية» 3 :خدمات جديدة عبر «سهل»
ُّ

«كورونا»
مع
عالية
بكفاءة
تعاملت
الكويت
«الصحة»:
لجنة لتسلم صيانة أسفلت «أبوحليفة السكني»

خريبط :زيادة معدالت انتشار قرحة الضغط مع التقدم في العمر
●

عادل سامي

أعلنت وزارة الصحة أن دولة
ال ـك ــوي ــت اس ـت ـطــاعــت الـتـعــامــل
ب ـ ـك ـ ـفـ ــاءة ع ــالـ ـي ــة م ـ ــع ج ــائ ـح ــة
"كـ ــورونـ ــا" ع ـبــر ات ـخ ــاذ جميع
اإلجراءات الضرورية للحد من
انتشار الـفـيــروس وتداعياته،
وتعزيز قدرات النظم الصحية
ل ـل ــرص ــد والـ ـت ــأه ــب وم ــواج ـه ــة
األوبئة باالستفادة من الخبرات
المكتسبة.
وقـ ــال األم ـي ــن ال ـع ــام لمعهد
الكويت لالختصاصات الطبية
د .فواز الرفاعي ،خالل افتتاح
المؤتمر الدولي التاسع للطب
ال ـمــركــز عـلــى ال ـف ــرد نـيــابــة عن
راع ــي الـمــؤتـمــر وزي ــر الصحة
الـشـيــخ د .بــاســل ال ـص ـبــاح ،إن
"المنظومة الصحية في الكويت

أبلت بالء حسنا خالل الجائحة
والتحديات الصحية األخرى"،
مـ ـشـ ـي ــرا إلـ ـ ــى أن الـ ـتـ ـظ ــاه ــرات
العلمية ا لـتــي تشهدها البالد
ف ــي م ـج ــال ال ــرع ــاي ــة الـصـحـيــة
ستعود بالفائدة على الخدمات
التي تقدمها الوزارة.
وأض ـ ــاف أن دولـ ــة ال ـكــويــت،
ممثلة فــي "الـصـحــة" ،حرصت
ع ـلــى مـ ــدى ال ـع ـق ــود الـمــاضـيــة
على االهتمام بمختلف جوانب
ال ـم ـن ـظــومــة ال ـص ـح ـيــة وات ـب ــاع
أحـ ـ ـ ـ ــدث ال ـ ـ ـطـ ـ ــرق واألسـ ــال ـ ـيـ ــب
ال ـعــاج ـيــة ال ـعــال ـم ـيــة وت ـقــديــم
رع ــاي ــة ش ــام ـل ــة ل ـج ـم ـيــع أفـ ــراد
المجتمع.
من جانب آخر ،أكدت رئيسة
وح ـ ـ ـ ــدة ال ـ ـس ـ ـكـ ــري وال ـ ـ ـجـ ـ ــروح
ب ـم ـس ـت ـش ـف ــى ج ـ ــاب ـ ــر ،رئ ـي ـس ــة
ف ــري ــق تـ ـق ــرح ــات ال ـض ـغ ــط فــي

«األبحاث» يشارك في ملتقى
اإلعالم البترولي الخليجي
شــارك وفــد من مركز أبحاث البترول يضم مدير العمليات
باإلنابة د .عبدالعظيم معرفي ،ومدير برنامج تطوير المنتجات
البوليمرية وتحسينها د .صالح العنزي ،ومديرة برنامج إنتاج
النفط المعزز م .ابتسام فوالد ،والباحث العلمي المشارك
د .عبدالرحمن يوسف ممثال عن معهد الكويت لألبحاث العلمية
بمعرض "إكسبو  2020دبي" في ملتقى اإلعالم البترولي الرابع
لألمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.
وقدم معرفي محاضرة بعنوان "خطط التنمية النفطية في
الخليج بين الـهــدف والــواقــع" ،كما شــارك الــوفــد فــي الحلقات
الـمـتـعــددة والمتعلقة بسبل تـعــزيــز اإلعـ ــام الـبـتــرولــي خــال
متحدثين من دول مجلس التعاون في مجاالت متعددة ،مثل:
االقتصاد ،واإلع ــام والصحافة ،والعلماء في مجال البترول
والطاقة االحفورية.
وزار الوفد الجناح الخاص باألمانة العامة لمجلس التعاون،
وكذلك الجناح الخاص للكويت.
واتفق الوفد والمسؤولون من األمانة على تشكيل لجنة من
دول الخليج ،إلعداد خطة من مختلف القطاعات المتقاطعة في
مجاالت الطاقة االحفورية ،لتعزيز أوجه أطر التعاون والفترة
الزمنية واستراتيجية العمل للتطبيق المستقبلي لها.

سلمى خريبط

المستشفى د .سلمى خريبط أن
معدالت انتشار قرحة الضغط
تــزيــد بـشـكــل كـبـيــر م ــع الـتـقــدم
فــي الـعـمــر ،نـظــرا للعالقة بين
الشيخوخة وانخفاض الحركة.

وأعلنت خريبط في تصريح
لـ ـلـ ـصـ ـح ــافـ ـيـ ـي ــن أم ـ ـ ـ ـ ــس ،ع ـل ــى
هامش الملتقى الطبي المهني
الـ ــذي نـظـمــه مـسـتـشـفــى جــابــر
بمناسبة اليوم العالمي للحد
م ـ ــن جـ ـ ـ ــروح الـ ـضـ ـغ ــط "ق ــرح ــة
ال ـ ـ ـفـ ـ ــراش" ،أن ف ــري ــق م ـتــاب ـعــة
الجلد والجروح تقدم باقتراح
ب ــإن ـش ــاء ف ــري ــق ط ـبــي مـتـكــامــل
ومـ ـ ـ ـ ـ ــدرب ع ـ ـلـ ــى أحـ ـ ـ ـ ــدث طـ ــرق
التشخيص المتوفرة لمتابعة
ت ـق ــرح ــات ال ـض ـغــط ال ـســريــريــة
وتصنيف تلك الحاالت حسب
البروتوكوالت العالمية ،وذلك
ب ـه ــدف الـتـقـلـيــل م ــن إص ــاب ــات
تقرحات الضغط بين المرضى،
خ ـص ــوص ــا ال ـم ـق ـعــديــن وك ـب ــار
السن وفاقدي الوعي ومرضى
العناية المركزة.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ـ ـ ــى أن ق ــرح ــة

●

الـضـغــط قــد ت ــؤدي إل ــى الــوفــاة
وإطـ ــالـ ــة أم ـ ــد الـ ـع ــاج وزيـ ـ ــادة
ت ـك ــال ـي ــف ال ـ ـعـ ــاج ب ـش ـك ــل ع ــام
والـ ـت ــي ت ـس ـبــب م ـض ــاع ـف ــات ال
يمكن إصالحها ،لذلك ينبغي
إدراج دراسـ ــة م ـعــدل اإلصــابــة
بـ ـ ـه ـ ــم ،وال ـ ـ ـعـ ـ ــوامـ ـ ــل ال ـم ـس ـب ـب ــة
والوقاية ،إلــى جانب التدريب
الـ ـفـ ـع ــال ل ـل ـق ــوى ال ـع ــام ـل ــة فــي
أولويات نظم الرعاية الصحية
في المستشفى.
وأوضـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــت خ ـ ــريـ ـ ـب ـ ــط أن
تـكـلـفــة ع ــاج حـ ــاالت تـقــرحــات
الضغط باهظة ج ــدا ،وتشمل
وقت العالج والمواد واألجهزة
الـمـسـتـخــدمــة وتـكـلـفــة األط ـبــاء
المعالجين ،الفتة إلى أن العالج
قد يستدعي تخصصات طبية
متعددة لمباشرة تلك الحاالت.

محمد جاسم

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية إطالق
 3خــدمــات إلكترونية جــديــدة عبر تطبيق "سهل"
الحكومي الموحد للخدمات اإللكترونية للتسهيل
على المواطنين أصحاب الطلبات اإلسكانية.
وقال نائب المدير العام لشؤون العالقات العامة
والتطوير والمتحدث باسم المؤسسة عمر الرويح
في تصريح صحافي أمس إن الخدمات الجديدة هي
طلب توثيق قسائم مع سداد وطلب توثيق بيوت مع
سداد وطلب إعادة قيد ملف إسكاني ملغى.
وأضــاف أن الخدمات الجديدة التي تم إطالقها
تــأتــي ضـمــن تـســع خــدمــات تـعـمــل الـمــؤسـســة على
إضافتها تباعا فــي التطبيق ،الفـتــا إلــى أن هناك
 93ألــف مواطن يستفيدون من خدمات المؤسسة
اإللكترونية عبر تطبيق "سهل" والتي تمكنهم من
متابعة كافة معامالتهم.
وأكد استمرار "السكنية" في تطوير بنية األنظمة
الداخلية والخدمات االلكترونية لالنتقال من مرحلة
الـمـعــامــات الــورقـيــة إلــى نظيرتها الرقمية الكلية
ســواء على مستوى الخدمات المقدمة في الموقع
االلكتروني أو تطبيق "سهل".

«الكهرباء» :ملتزمون بصرف مكافآت
المهندسين دون تفرقة
العتيبي :بناء على موافقة ديوان الخدمة المدنية وقراراته الملزمة
●

سيد القصاص

أك ـ ــد وزي ـ ـ ــر الـ ـكـ ـه ــرب ــاء والـ ـ ـم ـ ــاء وال ـط ــاق ــة
المتجددة ،د .مشعان العتيبي ،أن "الكهرباء"
تـلـتــزم ب ـصــرف ال ـم ـكــافــآت الـمــالـيــة الـمـقــررة
للمهندسين وشاغلي الوظائف ذات الطابع
الهندسي دون تمايز أو تفرقة بين الموظفين
بناء على استحقاقهم للصرف.
وأض ـ ــاف الـعـتـيـبــي ،ف ــي رده ع ـلــى س ــؤال
للنائب د .صالح المطيري حصلت "الجريدة"
عـلــى نـسـخــة م ـنــه ،إن ــه ب ـتــاريــخ 2017-7-13
طـلـبــت وزارة ال ـك ـهــربــاء والـ ـم ــاء م ــن دي ــوان
الـخــدمــة الـمــدنـيــة اي ـقــاف ص ــرف ه ــذا الـبــدل،
ل ـكــونــه ت ــم إق ـ ــراره ل ـج ــذب أك ـب ــر ع ــدد ممكن
م ــن ال ـك ـف ــاءات والـ ـك ــوادر الـفـنـيــة لـلـعـمــل في

الـتـخـصـصــات الـهـنــدسـيــة ب ــال ــوزارة ،وعقب
االكتفاء من تلك التخصصات ،تم طلب إيقاف
تلك المكافأة عن المعينين الجدد بالوزارة،
وتم الموافقة على إيقافها من ديوان الخدمة.
وأشار إلى أنه بتاريخ  2017-10-1ال يجوز
قــانــونــا صــرف هــذا الـبــدل للموظفين الذين
التحقوا بهذه الوظائف ،مبينا أن استمرار
صـ ــرف ت ـل ــك ال ـم ـك ــاف ــأة ل ـب ـعــض ال ـمــوظ ـف ـيــن
القدامى يعود إلى أنها أصبحت حقا مكتسبا
للموظف الذي ال يزال يعمل بنفس الوظيفة،
وصرفت له المكافأة قبل قــرار منع صرفها
من قبل الديوان للموظفين الجدد ،الفتا إلى
أن "الكهرباء" خاطبت الديوان بإعادة صرف
المكافأة المالية بتاريخ  2019-9-21ولم يرد
على طلب الوزارة.

وأكـ ــد الـعـتـيـبــي أن ب ــدل ال ـت ـلــوث يـصــرف
للموظفين المستحقين حسب أحـكــام قــرار
م ـج ـلــس الـ ـخ ــدم ــة ال ـم ــدن ـي ــة رق ـ ــم  13لـسـنــة
 ،2012الفتا إلى أن بدل النوبة يصرف كذلك
للموظفين العاملين بنظام النوبات ،وفقا
لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم  12لسنة
 2012وتعديالته.
وفيما يخص بدل الخطر ،قال إنه يصرف
للموظفين المستحقين الذين تنطبق عليهم
أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13
لسنة  2012بـشــأن منح بــدل الـخـطــر ،وبــدل
عدوى وبدل تلوث ،وبدل ضوضاء للعاملين
في الجهات الحكومية ،وبناء على موافقة
ديوان الخدمة المدنية وقراراته الملزمة يتم
صرف تلك البدالت.

وأشار إلى حرص المؤسسة على زيادة الخدمات
االلكترونية عبر "سهل" لتسريع الدورة المستندية
على المواطنين في تقديم طلباتهم ومعامالتهم إلى
جانب خدمات أخرى تقدمها المؤسسة ومنها خدمة
الـخــط الـســاخــن والـخــاصــة بــالــرد على استفسارات
المواطنين اليومية.
مــن جانبها ،أص ــدرت المؤسسة العامة للرعاية
ً
السكنية قرارا بشأن تشكيل لجنة االستالم االبتدائي
العـمــال إنـشــاء وإنـجــاز وصيانة الطبقة السطحية
لألسفلت والـبـنــود المرتبطة بها لـمـشــروع مدينة
أبوحليفة اإلسكاني.
وقــررت المؤسسة تشكيل اللجنة برئاسة مدير
إدارة مشاريع المنطقة الرابعة وعضوية كل من مدير
إدارة التخطيط ومدير إدارة ضبط الجودة والمهندس
المقيم للمشروع ،وممثل ل ــوزارة األشـغــال العامة،
وممثل ل ــوزارة الداخلية من اإلدارة العامة للمرور،
والمهندس خالد راشد.
ولفتت "السكنية" في القرار إلى عقد اجتماع اللجنة
بمكاتب المؤسسة الكائنة في ضاحية صباح السالم
 6ديسمبر المقبل ،وذل ــك للقيام بمعاينة األعـمــال
بـغــرض االس ـتــام االب ـتــدائــي ،على أن تــرفــع اللجنة
توصياتها لنائب المدير العام لشؤون التنفيذ.

مهدي :لجنة إلنتاج طاقة
خالية من االنبعاثات
●

محمد جاسم

نظمت األم ــان ــة الـعــامــة للتخطيط ورش ــة عـمــل تـحــت عـنــوان
"خريطة الطريق نحو التحول الطاقة فــي ا لـكــو يــت" ،بمشاركة
المكاتب الدولية المقيمة وعدد من جهات القطاعين الحكومي
والخاص.
وكشف األمـيــن الـعــام للمجلس األعـلــى للتخطيط والتنمية
د .خالد مهدي عن تشكيل لجنة برئاسته وعضوية مجموعة
من الجهات ذات العالقة بإنتاج طاقة نظيفة خالية االنبعاثات
ً
الكربونية ،مشيرا إلى أن الورشة تهدف إلى استعراض الخطوات
الخاصة بالتحول للطاقة المستدامة.
وق ــال مـهــدي إن دراس ــة بـهــذا ال ـشــأن أس ـفــرت عــن أرب ــع ركــائــز
رئيسية فــي مـجــال الـطــاقــة ،وهــي تـنــوع مــزيــج الـطــاقــة ،وكـفــاء ة
اسـتـخــدام الطاقة واألداء والمعايير البيئية ،الــى جانب تنوع
االقتصاد وخلق فرص عمل ،وتقنيات ادارة الكربون للوصول
الى هدف "صفر انبعاثات".
وأكد أن هذه الركائز تستخدم إلدماج القطاع الخاص والجهات
ً
الصناعية والمجتمع لضمان المضي في مسار االستدامة ،الفتا
إلى التطرق للتطورات المحلية في مجال الطاقة ونقاط الضعف
المتعددة التي تواجه الكويت الى جانب التحديات البيئية.
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ً
 19شهيدا ينضمون إلى سجل البطولة والفداء

«الخارجية» :التعرف على هوياتهم عبر التحليل الجيني للبصمة الوراثية

بدر مبارك البريعصي

بدر متعب المطيري

حسين علي الشمري

خالد دعيج الخالدي

سعد منصور العجمي

سعود نايف الديحاني

سعيد عواض الرشيدي

صالح حسين العنزي

فارس عبدالرحمن المطيري

فارس محمد العنزي

فواز بطيحان المطيري

محمد حمود الهوله

محمد عبداللطيف الخراز

مخلد جبيران الديحاني

موسى ستار العنزي

نايف خلف حويدر

بطولة الشهداء
عكست الروح
الوطنية
ألبناء الكويت
وتضحياتهم
بالروح فداء للوطن

ً
انـضــم  19شـهـيــدا مــن األســرى
والمفقودين خالل الغزو العراقي
الغاشم الــى قائمة ال ـفــداء بعدما
تــم التعرف على رفاتهم التي تم
جلبها من العراق خــال العامين
الحالي والسابق.
وأعـ ـل ــن رئـ ـي ــس ل ـج ـنــة ش ــؤون
األسـ ــرى والـمـفـقــوديــن فــي وزارة
الخارجية السفير ربيع العدساني

قائمة الفداء الجديدة
تضم قائمة الفداء الجديدة الشهداء بدر مبارك البريعصي،
وبدر متعب المطيري ،وحسين علي الشمري ،وخالد دعيج
الخالدي ،وسعد منصور العجمي ،وسعود نايف الديحاني،
وسعيد عــواض الرشيدي ،وصــاح حسين العنزي ،وفارس
عبدالرحمن المطيري ،وفارس محمد العنزي ،وفواز بطيحان
المطيري ،ومحمد حمود الهوله ،ومحمد عبداللطيف الخراز،
ومخلد جبيران الديحاني ،وموسى ستار العنزي ،ونايف
خ ـلــف ح ــوي ــدر ،ون ــاي ــف عـ ــواض ال ــرش ـي ــدي ،ون ــاي ــف محمل
المطيري ،ووليد مخلد البريعصي.

ام ــس أن ــه ت ــم ت ـحــديــد مـصـيــر 19
شهيدا من األســرى والمفقودين،
وذلك بالتعرف على هوياتهم من
خالل استمرار عملية االستعراف
ب ــال ـت ـح ـل ـي ــل ال ـج ـي ـن ــي لـلـبـصـمــة
ال ــوراث ـي ــة الـ ــذي ت ـقــوم ب ــه اإلدارة
الـعــامــة لــأدلــة الـجـنــائـيــة ب ــوزارة
الــداخ ـل ـيــة ع ـلــى ال ــرف ــات ال ـت ــي تم
جلبها من الـعــراق لينضموا إلى
قائمة شهداء الكويت ممن سبق
أن ت ــم اإلعـ ــان ع ــن ال ـت ـعــرف على
رفاتهم.
وق ــال الـعــدســانــي فــي تصريح
له أمس إن هؤالء األسرى اعتقلوا
أثناء الغزو العراقي الغاشم على
الـ ـك ــوي ــت ع ـ ــام  1990وت ـ ــم جـلــب
رفــات ـهــم م ــن ال ـع ــراق ضـمــن رف ــات
الـشـهــداء الـتــي سـبــق اإلع ــان عن
االس ـت ـع ــراف عـلـيـهــا ف ــي نوفمبر
 2020وأش ـ ـهـ ــر ي ـن ــاي ــر ومـ ـ ــارس
ويــولـيــو  2021وذل ــك بعد جهود
مكثفة تم التوصل من خاللها إلى
معلومات تتعلق بمواقع دفن في

العراق وتقديم هذه المعلومات إلى
اللجنة الفرعية الفنية المنبثقة عن
اللجنة الثالثية التي قررت فحص
المواقع من جانب الفريق الفني
العراقي بإشراف اللجنة الدولية
للصليب األحمر ،وتم العثور على
رفات هؤالء األسرى.
وأكـ ـ ــد أن "الـ ـخ ــارجـ ـي ــة" قــامــت
بــإبــاغ ذوي ه ــؤالء األس ــرى فور
انـتـهــاء عملية الـفـحــص الجيني
بنتائج االسـتـعــراف واإلجـ ــراءات
التي اتخذت في هذا الشأن .وذكر
أن ال ـ ـ ــوزارة حــريـصــة عـلــى إب ــاغ
ذوي األس ـ ــرى ع ــن أي مـعـلــومــات
أو بيانات تتوفر بشأن أسراهم
ب ــاع ـت ـب ــار أن ذل ـ ــك ح ــق إن ـســانــي
وقانوني لهم.
ونــوه ببطولة هــؤالء الشهداء
التي عكست الروح الوطنية التي
يـتـســم ب ـهــا أب ـن ــاء ال ـكــويــت حيث
ضحوا بحياتهم ودافعوا بشرف
عــن ارض الـكــويــت ون ــال ــوا شــرف
ال ـ ـش ـ ـهـ ــادة ف ـس ـج ـل ــوا أسـ ـم ــاء ه ــم

وق ـع ــت ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة لـلـتـعـلـيــم الـتـطـبـيـقــي
وال ـت ــدري ــب ات ـفــاق ـيــة ت ـع ــاون م ــع هـيـئــة الـتـعـلـيــم
ال ـع ـس ـكــري ف ــي وزارة ال ــدف ــاع ،أمـ ــس ،ف ــي مـجــال
تـ ـب ــادل ال ـخ ـب ــرات واسـ ـتـ ـح ــداث ب ــرام ــج دراس ـي ــة
وتــدريـبـيــة مهمة تـخــدم المجتمع الـكــويـتــي في
المجاالت الطبية والصحية والفنية والهندسية،
لـســد الـنـقــص ف ــي ال ـم ـجــال ال ـع ـس ـكــري ،بحضور
رئ ـيــس هـيـئــة الـتـعـلـيــم ال ـع ـس ـكــري الـ ـل ــواء الــركــن
فهد الطريجي ،ومدير التعليم المشترك العميد
الركن فيصل دشتي ،والمقدم ركن سعد السعيد،
والمقدم عبدالكريم اإلبراهيم ،ومدير "التطبيقي"
باإلنابة د .جاسم األنصاري.

وأشارت "التطبيقي" ،في بيان صحافي ،أمس،
إلــى أن االتفاقية تهدف إلــى بناء عالقات وثيقة
تمكنهم من تبادل الخبرات والمعايير األكاديمية
ضمن مجاالت العمل المشتركة من تخصصات
ومشاريع تعليمية مــن شأنها خدمة المجتمع
الكويتي.
حـضــر االتـفــاقـيــة نــائــب الـمــديــر ال ـعــام لـشــؤون
التدريب باإلنابة ومدير المعهد العالي للطاقة
م .فيصل ضاحي ،ومدير المكتب الفني د .نبيل
الـقــاف ،ومــديــر إدارة العالقات العامة واإلعــام
سهام العنزي.

نايف عواض الرشيدي

نايف محمل المطيري

وليد مخلد البريعصي

بحروف من نور في سجل البطولة
والفداء.
وأشـ ـ ـ ــاد الـ ـع ــدس ــان ــي ب ـج ـهــود
اإلدارة الـعــامــة لــأدلــة الجنائية
بوزارة الداخلية التي تقوم بعملية
االسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــراف وتـ ـح ــدي ــد مـصـيــر
األس ـ ـ ـ ــرى ،م ــوج ـه ــا ال ـش ـك ــر ل ـهــذه
اإلدارة ال ـتــي ت ـمــارس عملها في
التعرف على تلك الرفات في ظروف
فنية صعبة تتعلق بحالتها بعد
مرور سنوات طويلة على عمليات

الدفن في الـعــراق ،موجها الشكر
لهذه اإلدارة التي تمارس عملها
فـ ــي الـ ـتـ ـع ــرف ع ـل ــى ت ـل ــك ال ــرف ــات
ف ــي ظـ ــروف فـنـيــة صـعـبــة تتعلق
بحالتها بعد مرور سنوات طويلة
على عمليات الدفن في العراق.
ووجـ ـ ـ ـ ــه ال ـ ـعـ ــدسـ ــانـ ــي ال ـش ـك ــر
ل ـل ـس ـل ـطــات ال ـع ــراق ـي ــة وألعـ ـض ــاء
اللجنتين الثالثية والفرعية الفنية
وإلـ ــى الـلـجـنــة الــدول ـيــة للصليب
األحـ ـم ــر وب ـع ـثــة األم ـ ــم الـمـتـحــدة

لـ ـمـ ـس ــاع ــدة ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق (يـ ــونـ ــامـ ــي)
ل ـج ـهــودهــم ال ـم ـب ــذول ــة م ــن خــال
اعمال اللجنة الثالثية والفرعية
الفنية والتي ساهمت في تحديد
م ـص ـيــر هـ ـ ــؤالء األس ـ ـ ـ ــرى ،مـعــربــا
عن أمله في انتهاء هــذه المأساة
اإلنسانية ،ومؤكدا استمرار دولة
ال ـك ــوي ــت ف ــي ج ـه ــوده ــا م ــن أجــل
ت ـحــديــد م ـص ـيــر ج ـم ـيــع األسـ ــرى
الكويتيين ورعايا الدول األخرى.

أعلن نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الشعب
التعاونية عيسى العوض تحقيق مبيعات بلغت
قيمتها  9.077.088ماليين ديـنــار ،في حين وصل
صافي الربح إلى  645.872ألفا ،مشيرا إلى توزيع
 10في المئة عوائد على مشتريات المساهمين.
وقـ ــال ال ـع ــوض ،ف ــي تـصــريــح ص ـحــافــي ،إن هــذا
اإلنجاز جاء بجهود كبيرة قام بها أعضاء مجلس
اإلدارة في مختلف المجاالت التسويقية والخدمية
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة ،م ـش ـي ــرا إل ـ ــى ت ـن ـظ ـيــم ال ـع ــدي ــد مــن
الـمـهــرجــانــات الـشـهــريــة عـلــى م ــدار الـسـنــة ،وتقديم
أفضل العروض خالل شهر رمضان.
ولفت إلى أنه خالل أزمة كورونا قامت الجمعية
بـتـفـعـيــل خــدمــة الـتــوصـيــل أله ــال ــي الـمـنـطـقــة ،كما
حــرصــت على االهـتـمــام بــالــدور الــوطـنــي مــن خالل
تزيين شوارع المنطقة ،احتفاال باألعياد الوطنية،

فضال عن طرح بعض المحالت االستثمارية ،كاشفا
أن بقية المحالت جــار العمل على أخــذ الموافقات
لطرحها لالستثمار.
وكشف العوض أن الجمعية تولدت لديها سيولة
في البنوك عام  2020بلغت  4.342.346ماليين دينار
مـقــارنــة بـ ـ ــ 3.476.619مــايـيــن عــام  ،2019وبــزيــادة
قدرها  865.727ألفا ،وبنسبة زيادة  44.150في المئة.
وأك ـ ــد أن ال ـج ـم ـع ـيــة واصـ ـل ــت ت ـن ـم ـيــة م ــوارده ــا
االستثمارية بكل نجاح ،وحافظت على نسبة أرباح
 10فــي الـمـئــة عــائــدا عـلــى مـشـتــريــات المساهمين،
مشيرا إلــى أن الجمعية سـتــوزع األرب ــاح بعد عقد
الجمعية العمومية بتاريخ  ،2021/11/24مع توجيه
ال ـفــائــض م ــن صــافــي ال ــرب ــح لـتـكــويــن مخصصات
لدعم المركز المالي للجمعية وتمويل المشاريع
المستقبلية والمهرجانات التسويقية.

«تدريس التطبيقي» بحثت مع
الفجام صرف مستحقات للمترقين
●

سلة أخبار
«همة» و«المعلمين» بحثا
التعاون المشترك

بحث فريق همة التربوي
لعام  ،2021التابع لكلية
التربية األساسية بالهيئة
العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب ،برئاسة د .أحمد
الكندري ،ورئيسة اللجنة
الثقافية د .بدور الصقعبي،
مع رئيس مجلس إدارة
جمعية املعلمني حمد
الهولي ،سبل التعاون
املشترك بني الطرفني ،وهو
مشروع تربوي تنموي
يهدف إلى اإلسهام في
تحقيق رؤية كويت جديدة
 2035من خالل الريادة
في تقديم تنمية مهنية
مستدامة عن طريق برامج
متميزة للطلبة واملعلمني
وأعضاء الهيئة التدريسية
والتدريبية ،بما يلبي
احتياجاتهم لتحقيق
الجودة الشاملة ،في ظل
مشاركة مجتمعية فاعلة.

«األرصاد» :أمطار رعدية
حتى االثنين المقبل

ً
«التطبيقي» و«التعليم العسكري» وقعتا «تعاونية الشعب» توزع  %10أرباحا للمساهمين

اتفاقية الستحداث برامج دراسية

local@aljarida●com

أحمد الشمري

بحث وفد رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب برئاسة د .يوسف العنزي مع
نائب المدير العام للهيئة للشؤون اإلدارية والمالية بالتكليف
د .حسن الفجام العديد من القضايا ،أبرزها االستعجال في
ً
صــرف الـفــروقــات المالية للمترقين أخ ـيــرا ،وس ــداد المبالغ
الناقصة في الصرف على الدرجة السابقة في مكافأة الفصل
الصيفي وال ــرات ــب ،وال ـتــي سيتم ســدادهــا قــريـبــا مــن تــاريــخ
اعتماد الترقية للدرجة المستحقة من قبل لجنة الترقيات
العليا بالهيئة.
وذكر العنزي "أن الرابطة شددت على أحقية األعضاء في
المطالبة ببدل التأثيث لمن لم يصرفه وضرورة فك ارتباطه
ببدل السكن لمن ال يستحق بدل سكن ولم يصرف بدل تأثيث"،
ً
مضيفا أن "وفــد الرابطة طالب بــوجــوب تحديد التخصص
الـنــادر مع المتابعة والتحديث في ظل وجــود متغيرات في
مدى حاجة سوق العمل لتخصصات معينة واعتبارها نادرة".

عيسى العوض

توقعت إدارة األرصاد
الجوية أن تتأثر حالة
الطقس في البالد مساء
اليوم بمنخفض جوي
يتقدم تدريجيا من
جهة الغرب ،ويؤدي إلى
تكاثر السحب املنخفضة
واملتوسطة ،مع فرصة
لسقوط األمطار املتفرقة
غدا ،قد تكون رعدية على
بعض املناطق وتستمر
حتى نهار االثنني املقبل.
وقال مراقب التنبؤات
الجوية باإلدارة عبدالعزيز
القراوي ،لـ"كونا" ،إن الطقس
املتوقع اليوم معتدل نهارا
ومائل للبرودة ليال وغائم
جزئيا ،والرياح متقلبة
االتجاه ،وتظهر بعض
السحب املتفرقة وفرصة
ألمطار خفيفة ،ودرجة
الحرارة العظمى املتوقعة
بني  26و 28درجة مئوية
والصغرى بني  14و.16
وعن الطقس غدا ،أشار
القراوي إلى أنه معتدل
نهارا ومائل للبرودة ليال
وغائم جزئيا ،والرياح
متقلبة االتجاه تتحول إلى
جنوبية شرقية خفيفة إلى
معتدلة مع فرصة ألمطار
متفرقة قد تكون رعدية،
ودرجة الحرارة العظمى
املتوقعة بني  26و،28
والصغرى بني  18و.20
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محليات

رعى ختام التمرين بمشاركة وحدات سعودية وقوة «سيارتن» األميركية
• «التكامل مستمر مع دول التعاون السيما بين الكويت والسعودية»
محمد الشرهان

تبادل الخبرات
وتوحيد
ً
المفاهيم تمهيدا
لعمليات عسكرية
مستقبلية

رئيس القوات
البرية السعودية

التمرين
يجسد الشراكة
والتنسيق بين
قوات البلدان
الشقيقة
والصديقة
الظفيري

أك ـ ــد وزيـ ـ ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة وزي ـ ــر
ال ــدف ــاع ب ــاإلن ــاب ــة ،ال ـش ـيــخ ثــامــر
العلي ،أن تمرين رمــايــة الخليج
ي ـع ــد دلـ ـي ــا ع ـل ــى ال ـت ـك ــام ــل بـيــن
ال ــدول بأسلحتها وبــذخـيــراتـهــا
وب ــاتـ ـص ــاالتـ ـه ــا ،ل ـت ـك ــون رادع ـ ــا
لـكــل م ــن يـضـمــر ال ـس ــوء للكويت
أو المملكة العربية السعودية،
مشيرا الى أن هذا التكامل مستمر
ب ـق ـي ــادة وزراء ال ــدف ــاع ف ــي دول
م ـج ـلــس ال ـت ـع ــاون ،وخ ــاص ــة في
الكويت والسعودية.
ّ
وتوجه العلي ،بالشكر لألشقاء
ف ــي ال ـس ـع ــودي ــة واألصـ ــدقـ ــاء في
الـ ـ ــواليـ ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ع ـل ــى ه ــذا
ال ـت ـمــريــن ال ـم ـش ـت ــرك ،ال ـ ــذي بني
م ـنــذ س ـن ــوات ع ــدي ــدة ،وذلـ ــك في
ت ـ ـصـ ــريـ ــح ل ـل ـص ـح ــاف ـي ـي ــن ع ـلــى
هامش التمرين الختامي لرماية
ال ـخ ـل ـيــج  ،2021ال ـ ــذي أق ـي ــم فــي
مجمع ميادين األديرع على مدى
 10أيـ ــام ،واخ ـت ـتــم ص ـبــاح أم ــس،
بـحـضــور رئـيــس األركـ ــان العامة
ل ـل ـج ـيــش الـ ـف ــري ــق الـ ــركـ ــن خــالــد
الصالح ونائبه الفريق الركن فهد
الناصر ،وسفير خــادم الحرمين
الشريفين األمير سلطان بن سعد
آل سـعــود ،والـسـفـيــرة األميركية
الينا رومانوسكي وقائد القوات
البرية الملكية السعودية ،الفريق
الركن فهد المطير ،وقائد القوات
البرية الوسطى األميركية الفريق
رونالد كالرك ،وآمر القوات البرية
الكويتية اللواء محمد الظفيري،
وب ـم ـشــاركــة وحـ ــدات م ــن ال ـقــوات
البرية الملكية السعودية و قــوة

ً
َ
سفيري السعودية والواليات المتحدة ورئيس األركان (تصوير نوفل إبراهيم)
العلي متابعا التمرين بمشاركة
«سيارتن» من القوات األميركية.

رفع الجاهزية
م ــن ج ـه ـتــه ،قـ ــال ال ـف ــري ــق فهد
الـ ـمـ ـطـ ـي ــر «نـ ـ ـح ـ ــن س ـ ـ ـعـ ـ ــداء جـ ــدا
ب ــوج ــودن ــا ع ـل ــى أرض ال ـكــويــت
ال ـح ـب ـي ـب ــة مـ ــع إخ ـ ـ ـ ــوان وأشـ ـق ــاء
المصير المشترك».
وأضاف أن التمرين نفذ بعض
العمليات العسكرية والميدانية
الـمـخـتـلـفــة ب ـهــدف رف ــع جــاهــزيــة
وقـ ـ ـ ـ ــدرات ال ـ ــوح ـ ــدات ال ـم ـش ــارك ــة
ل ـل ــدف ــاع وح ـم ــاي ــة أم ـ ــن الـخـلـيــج
العربي وأمن المنطقة عموما.
وقال :نبارك لجميع المشاركين
هذا النجاح الملحوظ ،ومثل هذه
التمارين ترفع من درجة استعداد
ال ــواح ــدات ،وت ــزي ــد م ــن الـتـعــاون
والـ ـعـ ـم ــل ال ـع ـس ـك ــري ال ـم ـش ـت ــرك،
وأيضا تبادل الخبرات وتوحيد
ال ـم ـف ــاه ـي ــم ،ت ـم ـه ـي ــدا ل ـع ـم ـل ـيــات
ع ـس ـك ــري ــة م ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة ،وأب ـ ـ ــارك
لـلـجـمـيــع هـ ــذا ال ـن ـج ــاح ،وأش ـكــر
القيادة الكويتية على ما بذل من
جـهــود وتـسـهـيــات إلن ـجــاح هــذا
التمرين.

تحقيق التجانس
إنزال مظلي للدول الثالث المشاركة في التمرين

من جانبه قال اللواء الظفيري

إن التمرين يجسد روح األخوة
والتعاون والشراكة والتنسيق
المشترك بين القوات المسلحة
والبلدان الشقيقة والصديقة.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ،ف ـ ـ ـ ــي ت ـ ـصـ ــريـ ــح
بالمناسبة ،أن ا لـتـمــر يــن شمل
ال ـ ـك ـ ـث ـ ـيـ ــر مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــاض ـ ــرات
وال ـتــدري ـبــات الـعـمـلـيــة ،وسعى
ال ـ ـم ـ ـخ ـ ـط ـ ـطـ ــون خـ ـ ـ ـ ــال األيـ ـ ـ ـ ــام
الـســابـقــة ال ــى تحقيق األه ــداف
الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــرج ـ ـ ـ ــوة ،وه ـ ـ ـ ـ ــو تـ ــوح ـ ـيـ ــد
الـ ـمـ ـف ــاهـ ـي ــم ح ـ ـ ــول ال ـت ـخ ـط ـي ــط
وال ـت ــدري ــب وتـنـفـيــذ الـعـمـلـيــات
البرية المشتركة ،وص ــوال الى
تـحـقـيــق ال ـت ـجــانــس وال ـت ــواف ــق
بين الوحداث المشاركة ،سواء
على المستويات العملياتية أو
التكتيكية.
م ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ــانـ ـ ـ ـب ـ ـ ــه ،ق ـ ـ ـ ـ ــال قـ ــائـ ــد
ق ـ ــوة الـ ــواجـ ــب سـ ـي ــارت ــن ،دون
رودز« :لـ ـق ــد أم ـض ـي ـن ــا األيـ ـ ــام
ال ـع ـش ــرة ال ـمــاض ـيــة ف ــي الـعـمــل
م ـ ــع أصـ ــدقـ ــائ ـ ـنـ ــا ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن
والسعوديين ،واجتمعنا ً
معا
وقمنا بالكثير مــن التدريبات
على دبــابــات بــرادلــي ،واجتمع
ّ
ال ـج ـنــود مـ ًـعــا وت ـعــل ـمــوا كيفية
ال ـ ـتـ ــواصـ ــل بـ ـكـ ـلـ ـم ــات ب ـس ـي ـطــة
بالطبع ،ولكن األهم من ذلك هو
مــا اعـتـقــدت أن ــه األك ـثــر أهـمـيــة،
ح ـيــث بـ ـ ــدأوا ف ــي اس ـت ـخ ــدام ما

ً
العلي مكرما قائد القوات البرية السعودية

الجنود
المشاركون
اكتسبوا خبرات
عديدة عبر
إجراء التدريبات
العسكرية
المختلفة

كالرك

ّ
تسمونه الرسومات التشغيلية
للرسم على الـخــريـطــة ،ثــم فهم
الـ ـجـ ـمـ ـي ــع ب ـع ـض ـه ــم الـ ـبـ ـع ــض،
وعندها دخلوا «برادلي» ،حيث
كــان ذلــك الطريق السريع لهذه
المهمة ،لقد تعلموا تكتيكات
وتـقـنـيــات وإج ـ ـ ــراء ات مختلفة
مــن بعضهم ً الـبـعــض ،لقد كان
من الرائع حقا رؤية ذلك ليكون
ً
جزء ا من الحدث ،ثم رأيت اليوم
ً
نتائج كل هذا العمل الشاق معا،
والـتـعـلــم مــن بعضنا الـبـعــض،
ثــم فــي نـهــايــة ال ـيــوم ،إن ــه حــدث
مشترك رائع».

م ـ ــروح ـ ـي ـ ـت ـ ــان
خالل التمرين

دبابات كويتية وسعودية تقصف أحد المواقع خالل التمرين

اقتحام المواقع المعادية

بطاريات صواريخ خالل التمرين

وزير الداخلية :تأهيل الطلبة الضباط على أحدث البرامج لمواجهة الجرائم
شهد طابور «عبور الطبيعة» للدفعتين « »30اختصاص و«»47
شدد وزير الداخلية وزير الدفاع باإلنابة
الشيخ ثامر العلي ،على التدريب المستمر
للطلبة الضباط ،وصقلهم بأحدث البرامج
التدريبية والعلوم التكنولوجية ،لمواجهة
التطور الــذي طــرأ على أساليب الجريمة
وحماية المجتمع من مرتكبيها.
جــاء ذلــك خــال حضوره ،أمــس ،طابور
المسير "عبور الطبيعة" للطلبة الضباط
الــدفـعــة " "30اخ ـت ـصــاص ،والــدف ـعــة "،"47
والـ ـ ــذي ي ـق ــام ل ــرف ــع الـ ـق ــدرة ال ـبــدن ـيــة لــدى
الطلبة الضباط للعمل تحت أي ضغط وفي
أصعب الـظــروف ،حيث كــان في استقباله
الـمــديــر ال ـعــام ألكــاديـمـيــة سـعــد العبدالله
لـلـعـلــوم األم ـن ـيــة ال ـل ــواء نــاصــر بــورسـلــي،
وقيادات األكاديمية.

ً
ً
وشاهد العلي عرضا ميدانيا للطلبة
ضباط االختصاص ،اشتمل على مجموعة
مختلفة من المهارات القتالية والعسكرية،
ثم شاهد عرضا للرماية بالذخيرة الحية.
وأكــد أن األكاديمية حصن من حصون
ال ــوط ــن ،وقـلـعــة مــن قــاعــه الـحـصـيـنــة في
ً
إع ـ ــداد الـ ـك ــوادر األم ـن ـيــة ال ـمــؤه ـلــة علميا
ً
وت ــدري ـب ـي ــا ،وت ـخــريــج رج ــل أم ــن متسلح
ً
بــال ـع ـلــم وال ـم ـع ــرف ــة والـ ـت ــدري ــب ،مـتـمـنـيــا
التوفيق للطلبة ا لـضـبــاط فــي المستقبل
لكي يكونوا أعضاء فاعلين في المنظومة
األمنية ،والعين الساهرة على تحقيق أمن
الوطن واستقراره.
ً
وب ـ ّـي ــن أن "ال ــداخ ـل ـي ــة" ت ــول ــي اهـت ـمــامــا
ً
خ ــاص ــا بــال ـتــدريــب الـعـمـلــي ل ــرج ــل األم ــن

ووض ـع ــه ف ــي ظـ ــروف مـخـتـلـفــة ،لـلــوقــوف
على جاهزيته واستعداده للتعامل مع أي
أحــداث طــارئــة ،وفــرض السيطرة األمنية،
والحفاظ على أمن وأمان البالد.
وأثنى الوزير العلي على جدية وحماس
المشاركين ،وا لـقــوة البدنية والتدريبية
العالية التي يتمتعون بها ،ما يعتبر ركيزة
قوية بجانب الناحية العلمية في القيام
باألعمال التي ستوكل إليهم بعد تخرجهم
بكل دقة وإتقان ،وتحت أي ظروف.
ووجــه الشكر لجميع القيادات األمنية
التي ساهمت في تدريب الطلبة الضباط،
مــا يعكس كـفــاء اتـهــم فــي تـخــريــج ضباط
مــؤهـلـيــن علميا ومـيــدانـيــا ،ق ــادري ــن على
التعامل مع كل األحداث والظروف.

العلي متوسطا الطلبة الضباط
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«الصحية»« :كورونا» حالت دون إنجاز
المجلس السابق مشروع «العمل الخيري»

majles@aljarida●com

نافذة نيابية

اللجنة تستعرض االثنين المقبل ما انتهت إليه «الشؤون» بشأن القانون

الغانم يستقبل وفد رؤساء
الجمعيات الكشفية الخليجية

الغانم وأعضاء وفد رؤساء الجمعيات الكشفية الخليجية

أعضاء اللجنة الصحية في اجتماع سابق

علي الصنيدح

تعقد لجنة الشؤون الصحية
واالجتماعية والعمل البرلمانية
اجتماعا االثنين المقبل
تستعرض خالله مشروع
قانون العمل الخيري ،ومن
تستعرض اللجنة
المقرر أن ً
الصحية عددا من االقتراحات
برغبة المدرجة على جدول
اعمالها.

تـ ـسـ ـتـ ـع ــرض لـ ـجـ ـن ــة ال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون ال ـص ـح ـي ــة
واالجتماعية والعمل خالل اجتماعها االثنين
الـمـقـبــل م ــا تــوص ـلــت إل ـيــه الـلـجـنــة ال ــوزاري ــة
المشكلة من وزير الشؤون االجتماعية والعمل
د .مـشـعــان الـعـتـيـبــي ب ـشــأن م ـش ــروع قــانــون
العمل الخيري.
ويهدف مشروع القانون إلــى وضــع نظام
م ــؤس ـس ــي ل ـت ـن ـظ ـيــم ال ـع ـم ــل الـ ـخـ ـي ــري داخ ــل
وخارج الكويت ،وتكوين وتفعيل مؤسساته،
لدعم العمل الخيري والتوسع فــي مجاالته
اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة ،ب ـم ــا يـ ـت ــواك ــب م ــع ال ـم ـت ـغ ـيــرات
العالمية وتوجيهه نحو العمل المؤسسي
من أجل تطويره وضمان توافقه مع القانون
واالتفاقيات الدولية وتدعيم أركانه وبرامجه
وأدواره.
وقــالــت الـلـجـنــة الـصـحـيــة الـبــرلـمــانـيــة انــه
سبق لها أن قامت بدراسة هذا المشروع في
الفصل التشريعي السابق وإنجازه بالتقرير
رقم  ،83إال أنه تم سحبه لمزيد من الدراسة،
غير أن جائحة كورونا واإلجراءات االحترازية
وأولويات المجلس خاللها حالت دون االنتهاء
منه وإنجازه.
وأض ــاف ــت ال ـل ـج ـنــة ان ـه ــا اط ـل ـعــت ف ــي دور
االن ـع ـق ــاد األول م ــن الـمـجـلــس ال ـحــالــي على
م ـش ــروع ال ـق ــان ــون ك ـمــا ان ـت ـهــت إل ـي ــه الـلـجـنــة
السابقة ،وحــددتــه كــأولــويــة ،وعـقــدت بشأنه
 3اج ـت ـم ــاع ــات ،مـبـيـنــة أن ـه ــا أع ـ ــادت تشكيل
فريق العمل المكون من المكتب الفني للجنة
ومـمـثـلـيــن ع ــن وزارة ال ـش ــؤون والـجـمـعـيــات
الخيرية ،وقد عقد فريق العمل  6اجتماعات
خالل دور االنعقاد األول ،وانتهى إلى صيغة
توافقية تم خاللها األخذ بجميع المالحظات
واآلراء ،وقد تمت دراسة هذه الصيغة من قبل
اللجنة القانونية المنبثقة من لجنة تطوير
العمل الخيري في "الشؤون" ،والتي تتشكل من
ممثلي عدة وزارات وممثلين عن الجمعيات
الخيرية ،والمكتب الفني للجنة في انتظار ما
تنتهي إليه اللجنة القانونية.

اقتراحات برغبة

المشروع
انتهى إلى
صيغة
توافقية
راعت جميع
المالحظات

ومن المقرر أن تستعرض اللجنة الصحية
ً
ع ــددا مــن االق ـتــراحــات بــرغـبــة الـمــدرجــة على
جــدول اعمالها ،ومن اهمها :االقتراح برغبة
المقدم من النائب بدر الحميدي ،وينص على
"اتـخــاذ اإلج ــراءات الــازمــة لتحديد الحاالت
المرضية بأمراض نفسية أو عصبية مزمنة
يمتد بها العالج لعدة سنوات من الوافدين
العاملين بأجهزة الــدولــة ومرافقها أو ذوي
االل ـت ـح ــاق ب ـعــائــل ،وم ــن ث ــم مـخــاطـبــة وزارة
الداخلية التخاذ اإلجراءات القانونية بإنهاء
إقامتهم في البالد مع مــراعــاة دولــة الكويت
ً
ال ـح ــاالت اإلن ـســان ـيــة ال ـتــي ق ــد تـتـطـلــب دعـمــا
ً
ً
ماليا في بالدهم تقيدا بمبادئها اإلنسانية
بين دول العالم".
كما ستنظر اللجنة اقتراح النائب فارس
العتيبي الذي ينص على تعديل نص البند 2

من المادة  15من الالئحة التنظيمية للقانون
رقــم  8لسنة  2010بـشــأن حـقــوق األشـخــاص
ذوي اإلعاقة بحذف النص" :وال يزيد عن 65
سنة ميالدية عند تقديم الطلب" ،كما يشمل
االق ـتــراح "إع ــادة كــل المبالغ المسحوبة من
ح ـســابــات الـمـسـنـيــن م ــن ذوي اإلع ــاق ــة الـتــي
سبق للهيئة سحبها من حساباتهم بسبب
ت ـج ــاوز س ــن  65س ـنــة م ـي ــادي ــة ،وإيـ ـ ــداع كل
المعاشات التي لم تصرف بسبب الشرط ذاته
بأثر رجعي".

تأمين «عافية»
• االقتراح برغبة المقدم من العضو محمد
الراجحي ،ونصه :إصدار قرار بإضافة شريحة
ربات البيوت الكويتيات البالغات من العمر
 55عاما إلى أحكام رقم  114لسنة  2014بشأن
التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين،
لالستفادة من الخدمات المنصوص عليها في
هذا القانون المعروفة باسم بطاقة عافية ،وأال
يكن مسجالت في المؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية.
• االقـ ـت ــراح بــرغ ـبــة ال ـم ـقــدم م ــن الـعـضــو
د .عبدالله الـطــريـجــي ،ونـصــه :ض ــرورة قيام
ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة الـمـخـتـصــة ب ــدوره ــا في
تــذلـيــل الـصـعــاب وتيسير إجـ ــراء ات التعامل
مــع العمالة المنزلية مــن خــال :إل ــزام مكاتب
استقدام العمالة المنزلية بالقيمة التي حددها
قرار وزير الصناعة والتجارة والمقدرة ب890
دينارا شاملة كل المصروفات ،على أن يحجز
مبلغ مــا لــي لــدى مكتب العمالة كضمان في
حالة هــروب العامل أو العاملة ،وتدفع قيمة
التذكرة من قيمة االستقدام ،وال تدفع من قبل
الكفيل ،وتفعيل الرقابة على المكاتب لضمان
الـتــزامـهــا بالتطبيق الـسـلـيــم ل ـل ـقــرار ،وإلـغــاء
المنصة الداخلية (بالسالمة) التي استحدثت
للعمالة المنزلية لما لها من تكاليف كبيرة،
وأن تسارع الجهات الرسمية كوزارة الخارجية
والهيئة العامة للقوى العاملة بالبحث وإيجاد
أسواق جديدة الستقدام عمالة منزلية والعمل
على سرعة إبرام االتفاقية مع الفلبين المعطلة
منذ مدة طويلة.
• االقتراح برغبة المقدم من العضو د .حمد
روح الدين ،ونصه" :يضاف إلى المستفيدين
م ــن أحـ ـك ــام ال ـتــأم ـيــن ال ـص ـحــي الـمـنـصــوص
عليه فــي ال ـقــانــون رق ــم  114لسنة  2014كل
مــن الشرائح اآلتـيــة :األشـخــاص ذوو اإلعاقة
الــدائـمــة ،أصـحــاب األم ــراض المزمنة الـنــادرة
التي تتطلب حالتهم الصحية تلقي عالجهم
في المستشفيات والعيادات الخاصة".

إعالنات األدوية
• االقتراح برغبة المقدم من العضو أحمد
الحمد ،ونصه" :تغليظ العقوبات على اإلعالن
واإلت ـجــار بــاألدويــة المزيفة الـفــاســدة فــي أي
من الوسائل المرئية أو المسموعة ومواقع

التواصل االجتماعي ،وتشكيل لجنة مشتركة
بـيــن وزارات الـصـحــة وال ـت ـجــارة والـصـنــاعــة
والداخلية واإلعــام وبلدية الكويت واإلدارة
العامة للجمارك ،لتفعيل الدور الرقابي وضبط
األدوي ــة المزيفة ،وتكثيف حمالت التفتيش
التي تقوم بها وزارة الصحة".

بدل نقدي لألطباء
• االقتراح برغبة المقدم من العضو أسامة
المناور ،ونصه" :صرف بدل نقدي عن رصيد
اإلجازات لألطباء والصيادلة والمهن المعاونة
والفنيين والممرضين والمسعفين ،في ظل
تقليص مدد التمتع بتلك اإلجازات أو إيقافها".
• االق ـت ــراح بــرغـبــة الـمـقــدم مــن الـعـضــو د.
محمد الحويلة ،ونصه" :فتح جميع العيادات
التخصصية بما فيها عيادات السكر واألسنان
ف ــي م ـس ـتــوصــف م ـن ـط ـقــة الـ ــوفـ ــرة الـسـكـنـيــة،
وتزويدها بجميع الـكــوادر الطبية واألدويــة
الالزمة".
• االق ـت ــراح بــرغـبــة الـمـقــدم مــن الـعـضــو د.
محمد الحويلة ،ونـصــه" :ســرعــة العمل على
إنشاء ناد رياضي متكامل في مدينة صباح
األحمد السكنية ،وسرعة تنفيذ مراكز الشباب
ف ــي م ــدي ـن ــة ص ـب ــاح األح ـ ـمـ ــد ،ع ـل ــى أن ت ــزود
بأحدث األجهزة واإلمكانات الالزمة لممارسة
ال ــري ــاض ــة ،وأن ت ـح ـتــوي ع ـلــى م ــرك ــز ثـقــافــي
متكامل يضم أنشطة ثقافية من مكتبة عامة،
ومركز ألنشطة الكمبيوتر ،ورعاية اجتماعية
وثقافية ودينية".
• االقتراح برغبة المقدم من العضو ناصر
الــدوســري ،ونـصــه" :توفير سـيــارات إسعاف
لجميع المراكز الصحية في الكويت ،وتعيين
مسعفين فـيـهــا م ــع ال ـح ــرص عـلــى تــدريـبـهــم
بصفة دورية للمحافظة على مستوى الكفاءة".
االقـتــراح برغبة المقدم من العضو ناصر
الــدوســري ،ونصه" :إنشاء  6غرف للعمليات
الصغرى في مستشفى الـعــدان ،وزيــادة عدد
األط ـب ــاء الـجــراحـيــن بـمــا يـتـنــاســب مــع أع ــداد
المراجعين".
• االقـتــراح برغبة المقدم مــن العضو فرز
الــدي ـحــانــي ،ون ـصــه" :ض ـ ــرورة ق ـيــام الـجـهــات
ال ـم ـخ ـت ـصــة ،وع ـل ــى رأسـ ـه ــا ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
ل ـلــريــاضــة ،ب ــدوره ــا ف ــي الـعـمــل عـلــى تطوير
الرياضة الكويتية ،من خالل إصدار قرار يلزم
بحماية الالعب المتفرغ رياضيا وحفظ جميع
حـقــوقــه وام ـت ـيــازاتــه الــوظـيـفـيــة وع ــدم مسها
بسبب تفرغه ،ورفع قيمة الدعم المقدم لألندية
كبدل احتراف إلى نصف مليون دينار سنويا،
عـلـمــا أن الــدعــم الـحــالــي يـبـلــغ  20أل ـفــا كبدل
احتراف لخمسة العبين ،وتنظيم االحتراف
المحلي مــن خــال وضــع نـمــوذج عقد محدد
المدة ومحدد القيمة بأال يزيد على ألفي دينار
شهريا ،وتوفير تأمين صحي لالعب المحترف
سواء المحلي أو األجنبي".

استقبل رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم ،في
مكتبه أمس ،وفد رؤساء الجمعيات الكشفية في
دول مجلس التعاون الخليجي ،يرافقهم رئيس
االت ـح ــاد الـكـشـفــي لـلـبــرلـمــانـيـيــن ال ـع ــرب رئـيــس
مجلس إدارة جمعية الكشافة الكويتية النائب
د .عبدالله الطريجي.

وأعرب أعضاء الوفد ،خالل اللقاء ،عن شكرهم
وتقديرهم الكبيرين للرئيس الغانم على دعمه
المستمر والمتواصل للحركة الكشفية ،معربين
عن أملهم أن تشهد فترة رئاسة الغانم الفخرية
لالتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب مزيدا من
التقدم واإلنجازات.

الصقعبي يوجه  4أسئلة إلى وزراء
األشغال واإلسكان واإلعالم
وج ــه ال ـنــائــب د .عـبــدالـعــزيــز
الصقعبي  4أسئلة إلــى وزيــرة
األش ـغــال الـعــامــة وزي ــرة الــدولــة
لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا
ال ـم ـع ـل ــوم ــات د .رن ـ ــا الـ ـف ــارس،
ووزي ــر الــدولــة لـشــؤون البلدية
وزي ــر ال ــدول ــة ل ـشــؤون اإلس ـكــان
والـ ـتـ ـط ــوي ــر الـ ـعـ ـم ــران ــي ش ــايــع
الشايع ،ووزير اإلعالم والثقافة
وزيـ ــر ال ــدول ــة ل ـش ــؤون الـشـبــاب
عبدالرحمن المطيري.
وق ــال الـصـقـعـبــي ف ــي ســؤالــه
األول إلى وزيرة األشغال :نشرت
إحــدى الصحف المحلية خبرا
في تاريخ  23أكتوبر  2021عن
وصــول مـشــروع إنـشــاء وإنجاز
وصيانة طرق ومجاري خيطان
ا لـجـنــو بــي (ق - 1ق )2للتسليم
الـ ـمـ ـب ــدئ ــي ،ف ـم ــا ن ـس ـب ــة إن ـج ــاز
الـ ـمـ ـش ــروع ال ـم ـش ــار إلـ ـي ــه؟ وم ــا
ا لـمــو عــد الـمـقــرر لتسلم الهيئة
ال ـع ــام ــة ل ـل ـطــرق وال ـن ـق ــل ال ـبــري
المشروع من المقاول؟

عبدالعزيز الصقعبي

وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـصـ ـقـ ـعـ ـب ــي :هــل
خ ــاطـ ـب ــت الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ـم ــؤس ـس ــة
الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة ل ـ ـلـ ــرعـ ــايـ ــة ال ـس ـك ـن ـي ــة
لـ ـت ــرتـ ـي ــب إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ومـ ــوعـ ــد
ت ـس ـل ـيــم الـ ـمـ ـش ــروع إل ـي ـه ــا؟ إذا
كانت اإلجابة اإليجاب ،فيرجى
تـ ــزويـ ــدي ب ـج ـم ـيــع ال ـخ ـط ــاب ــات
والردود.
وف ـ ـ ــي س ـ ــؤال ـ ــه ال ـ ـثـ ــانـ ــي إل ــى
الـفــارس قــال :وقــع يــوم األربعاء

ال ـ ـمـ ــوافـ ــق  8س ـب ـت ـم ـب ــر 2021
انـهـيــار رمـلــي فــي مــوقــع إنشاء
مبنى المطار الجديد ( ،)T2وقد
نتج عن الـحــادث وفــاة عاملين
ً
وإص ــاب ــة آخ ــر ،مـسـتـفـســرا :هل
انتهت لجنة التحقيق المشار
إلـيـهــا م ــن أع ـمــال ـهــا؟ إذا كــانــت
اإلجـ ــابـ ــة بـ ــاإلي ـ ـجـ ــاب ،ف ـيــرجــى
ت ــزوي ــدي بـنـسـخــة ع ـلــى قــرص
مــدمــج ( )CDأو شــريـحــة ذاك ــرة
( )Flash Memoryم ــن تـقــر يــر
اللجنة .وهل توجد أي حوادث
وف ـ ـ ـ ــاة أخ ـ ـ ـ ــرى ح ـص ـل ــت داخ ـ ــل
ال ـم ـش ــروع؟ إذا كــانــت اإلجــابــة
ب ــاإليـ ـج ــاب ،ف ـي ــرج ــى ت ــزوي ــدي
بـتــواريــخ هــذه ال ـحــوادث ،وعــدد
حاالت الوفاة التي نتجت عنها.
وطلب صورة ضوئية من لوائح
األمن والسالمة المعمول بها في
مشاريع الوزارة.

الشاهين لتبني صرف أرباح ربع
سنوية في البنوك اإلسالمية
قال النائب أسامة الشاهين إنه مع "أجواء استقالة الحكومة،
وأجواء العفو الكريم من سمو األمير ،ال ننسى أعمالنا البرلمانية
اليومية التي نهدف من خاللها الى خدمة المواطنين ومعالجة
قضاياهم".
وأضاف الشاهين ،في تصريح صحفي :تقدمت باقتراح برغبة
بتبني مقترح القطاع المصرفي الذي يقضي بالسماح للبنوك
االسالمية بصرف االرب ــاح بصفة ربــع سنوية ،وعــدم االكتفاء
بالتوزيعات السنوية.
وتابع أن "هذا المقترح يهدف الى التوسيع على المساهمين
مــع التأكيد على أن يكون الـحــرص كبيرا على ال ــرزق الحالل،
والـمـســاهـمــة فــي الـمــؤسـســات الـشــرعـيــة ،وتـجـنــب الـمــؤسـســات
الربوية المحرمة".

أسامة الشاهين

عيون عبدالله المضف على مركب الحكومة

هشام الصالح يقترح نقل األدلة
«العدل»
إلى
«الداخلية»
من
الجنائية
النائب طالبها بمساندة طلب تشكيل لجنة تحقيق في «االتصاالت»
أع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــائ ـ ـ ــب ه ـ ـشـ ــام
ال ـ ـصـ ــالـ ــح أنـ ـ ـ ــه ض ـ ـمـ ــن إطـ ـ ــار
كفالة المحاكمة العادلة تقدم
ب ـم ـج ـمــوعــة م ــن االق ـت ــراح ــات
تـ ـقـ ـض ــي أوال بـ ـنـ ـق ــل األد لـ ـ ـ ــة
الجنائية من وزارة الداخلية
الى وزارة العدل على أن يكون
العاملون فيها تحت اشــراف
النائب العام.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف :ثـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــا ح ــق
الـ ـمـ ـح ــام ــي ال ـ ـح ـ ـضـ ــور أم ـ ــام
المباحث وأمن الدولة (مرحلة
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــريـ ـ ــات) ،واالجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع
بـمــوكـلــه ،الف ـتــا ال ــى ان ــه تقدم هشام الصالح
بـمـقـتــرح وض ــع كــام ـيــرات في
غ ـ ــرف ال ـت ـح ـق ـي ــق وج ـل ـس ــات عـ ـن ــد اإلدالء بـ ــأ قـ ــوا لـ ــه خ ــال
المحاكمة.
إج ــراء ات التحقيق االبتدائي
ونـ ـ ـ ــص اقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراح الـ ـص ــال ــح والتحريات ،ويجب التنويه في
عـلــى أن تـضــاف فـقــرة جــديــدة محضر االستجواب والتحري
الـ ــى ال ـ ـمـ ــادة  37م ــن ال ـق ــان ــون إلى حضور محامي المتهم».
رق ــم  17لـسـنــة  1960الـمـشــار
وقالت المذكرة اإليضاحية
الـ ـ ـي ـ ــه نـ ـصـ ـه ــا ال ـ ـت ـ ــال ـ ــي« :فـ ــي ل ــاقـ ـت ــراح بـ ـق ــان ــون ب ــإض ــاف ــة
جميع األ ح ــوال يحق للمتهم فقرة جديدة إلى المادة  37من
االسـتـعــانــة بـحـضــور محامي قانون اإلجراءات والمحاكمات

ا لـجــزا ئـيــة «تعتبر االستعانة
ب ـ ـم ـ ـحـ ــام مـ ـ ــن أهـ ـ ـ ــم دع ـ ــام ـ ــات
الـحــق فــي الــدفــاع ،وإذا كانت
كفالته خالل مرحلة التحقيق
االبـ ـت ــدائ ــي وال ـم ـحــاك ـمــة أم ــرا
بديهيا فإن ضمانه في مرحلة
التحريات األولية يثير نقاشا
بين اتجاهات مختلفة ،فهناك
تباين في األنظمة القانونية
بـهــذا الـخـصــوص ،فمنها من
يمنح المتهم حق توكيل محام
بـمـجــرد الـقـبــض عـلـيــه ،وقـبــل
اإلدالء ب ــأي أق ـ ــوال لـمــأمــوري
الضبطية القضائية ،وهناك
أن ـظ ـم ــة ال ت ـم ـنــح ه ـ ــذا ال ـحــق
لـلـمـتـهــم اال ب ـعــد إحــال ـتــه إلــى
النيابة ا لـعــا مــة ،بينما يوجد
اتجاه قانوني سكت عن كفالة
هذا الحق أو منعه في مرحلة
التحريات التي تسبق اإلحالة
على التحقيق والمحاكمة».

ط ــال ــب الـ ـن ــائ ــب ع ـبــدال ـلــه
المضف الحكومة بمساندة
الطلب المقدم لتشكيل لجنة
ب ــرلـ ـم ــانـ ـي ــة ل ـل ـت ـح ـق ـي ــق فــي
تـ ـج ــاوزات بــالـهـيـئــة الـعــامــة
لـ ـ ــات ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ،وذل ـ ـ ـ ــك ع ـلــى
ضوء نتائج لجنة التحقيق
الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة الـ ـ ـت ـ ــي أث ـب ـت ــت
وج ـ ــود ت ـ ـجـ ــاوزات ف ــي عـقــد
ا لـهـيـئــة ا ل ـخــاص بترخيص
نافذة برية دولية.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــف ،ف ــي
تـ ـص ــر ي ــح أ مـ ـ ـ ــس ،إن ه ـي ـئــة
االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ش ـك ـل ــت ل ـج ـنــة
لـلـتـحـقـيــق ف ــي الـ ـتـ ـج ــاوزات
ال ـ ـتـ ــي أثـ ـ ــارهـ ـ ــا ب ـط ـل ـب ــه فــي
 2ن ــو ف ـم ـب ــر ت ـش ـك ـي ــل ل ـج ـنــة
تحقيق عن تجاوزات تبديد
ل ــأم ــوال ال ـع ــام ــة ل ــدي ــه عـلــم
بها بتوقيع ترخيص نافذة
برية دولية.
وأ كـ ـ ـ ـ ــد أن تـ ــو ق ـ ـيـ ــع ع ـق ــد
الـ ـت ــرخـ ـي ــص بـ ــاطـ ــل ح ـســب

ّ
لوائح هيئة االتصاالت ،ألن
مثل هذه العقود تحتاج إلى
مــرا س ـيــم ل ــذ ل ــك ط ـلــب لجنة
تحقيق.
وبـ ـ ـ ـ ّـيـ ـ ـ ــن أنـ ـ ـ ـ ــه بـ ـ ـع ـ ــد ي ـ ــوم
واحد ،وفي يوم  3نوفمبر،
وص ـ ـ ـلـ ـ ــه ب ـ ـ ـيـ ـ ــان م ـ ـ ــن ه ـي ـئ ــة
االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت يـ ـ ــرد عـ ـل ــى مــا
أث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاره فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـط ـ ـ ـلـ ـ ــب ،ف ــي
سابقة لــم تحصل مــن قبل،
وتعتبر تجاوزا من الهيئة
ل ـل ـح ـك ــوم ــة ،وت ـ ـقـ ــوم ب ــال ــرد
على نائب ببيان ،مضيفا:
"أشـ ـ ـ ـك ـ ـ ــرك ـ ـ ــم ع ـ ـ ـلـ ـ ــى سـ ــرعـ ــة عبدالله المضف
ال ــرد ،ولـكــن ال تـكــون سرعة
ردكـ ـ ـ ـ ــم ع ـ ـلـ ــى حـ ـ ـس ـ ــاب دقـ ــة وأ ث ــاره ،حيث قــررت الهيئة
المعلومات".
إ حــا لــة هــذه المخالفات إلى
وذك ـ ـ ـ ـ ــر أن ـ ـ ـ ــه ف ـ ـ ــي ي ـ ـ ـ ــوم  9هيئة مكافحة الفساد ،كما
ن ـ ــوفـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــر شـ ـ ـكـ ـ ـل ـ ــت هـ ـيـ ـئ ــة طـ ــال ـ ـبـ ــت الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ب ـس ـح ــب
االتصاالت لجنة للتحقيق ،الترخيص والتوقيع وفسخ
وظهرت نتائج هذه اللجنة العقد.
ال ـي ــوم (أمـ ــس  18نــوفـمـبــر)،
وشـ ـ ـ ـ ـ ــدد عـ ـ ـل ـ ــى أنـ ـ ـ ـ ــه "ل ـ ــن
لـتــؤكــد صـحــة مــا ذهــب إليه أتــوانــى عــن مـمــارســة دوري

الـ ـ ــذي ح ـ ّـم ـل ـن ــي إيـ ـ ــاه أب ـن ــاء
ال ـش ـع ــب ال ـك ــوي ـت ــي ض ــد أي
ت ـ ـ ـجـ ـ ــاوز ،وأقـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـدر ش ـج ــاع ــة
ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة ،ل ـ ـكـ ــن أت ـ ـم ـ ـنـ ــى أال
تكون هــذه شجاعة بيانات
مـ ـغـ ـل ــو ط ــة وورق ،وأد ع ـ ـ ــو
س ـم ــو رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء إل ــى
الـتـصــويــت بــالـمــوافـقــة على

ت ـش ـك ـيــل ل ـج ـن ــة ال ـت ـح ـق ـيــق
البرلمانية".
ّ
وبين أن "رئيس مجلس
ال ـ ـ ــوزراء قـ ــال ،ق ـبــل أش ـهــر،
أمـ ــام ج ـم ـيــع الـ ـقـ ـي ــادات إن
مــر كــب ا لـحـكــو مــة ال يتسع
ل ـم ــن ي ـخ ـط ــئ ،وأن ـ ـ ــا أقـ ــول
ل ــرئ ـي ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة :أخ ــي
ر ئ ـيــس ا لـحـكــو مــة ،عيوني
على مركب الحكومة اآلن،
ك ــي أرى ه ــل ي ـت ـســع أو ال
يتسع".
واخ ـت ـتــم الـمـضــف قــائــا
إن " مــن يعمل بـمــا يرضي
الله ويحقق الصالح العام
للبلد ســأ كــون ( فــي ظهره)
حـتــى لــو لــم أع ــرف ــه ،أم ــا َمــن
ي ـمــارس دورا غـيــر صحيح
ّ
ويتعدى على القانون ،حتى
لو كان أقرب المقربين ،فلن
أسكت عنه".

ةديرجلا
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شوشرة :مواجهة
ومحاسبة
د .مبارك العبدالهادي
بعد صدور العفو الكريم من والد الجميع صاحب السمو أمير
البالد ،حفظه الله ورعاه ،ومع عودة المعفو عنهم توجت الكويت
بأيام حافلة بالفرح ،خصوصا األسر التي كانت تنتظر أبناء ها
ً
بفارغ الصبر ،لتجتمع مجددا تحت سماء هذا الوطن الجميل الذي
ينتظر منا العطاء الكثير من أجل ريادته والنهضة به في مختلف
الـنــواحــي ،ومــع هــذه الفرحة العارمة تنتظرنا فــي األي ــام القادمة
العديد من األمور إلزاحة الستار عن القضايا التي كانت سببا في
تأخرنا وتعطل تنميتنا.
وال تزال اآلمال معلقة على التشكيلة الحكومية التي يفترض أن
تحمل حقبة جديدة وفقا لتعهدات واتفاق يضمن وزراء قادرين
على مواجهة ملفات الفساد وإصالح االعوجاج الذي تعانيه بعض
األجهزة الحكومية التي عانت من الفاسدين الذين يسعون إلى
تمرير تجاوزاتهم والكسب غير المشروع والتالعب بأموال الدولة،
خصوصا بعض القياديين الذين يعدون السبب في تفشي الظواهر
السلبية فــي بـعــض اإلدارات الـحـكــومـيــة عـبــر تـمــريــر الـمـعــامــات
المخالفة والمشبوهة مقابل صفقات ال تخفى عن الجميع آثارها
المترتبة على واقعنا.
فالتشكيلة الـحـكــومـيــة الـجــديــدة ستكشف عــن ب ــوادر الـحــوار
الوطني بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ،وعما إذا كانت
المرحلة المقبلة ستمر بــدون مطبات وعراقيل وتأزيم وتعطيل
أو أنها ستكون حافلة باإلنجازات التي بتنا نحلم بها وبحكومة
متكاملة األركان.
األم ـ ــر األك ـث ــر أه ـم ـيــة ه ــو إعـ ـ ــادة تــرم ـيــم ال ـع ــاق ــة ب ـيــن أع ـضــاء
السلطة التشريعية ونـبــذ الـخــافــات وال ـضــرب مــن تحت الـحــزام
وتبادل القصف والمصارحة والمكاشفة دون أي مجامالت لنزع
ً
فتيل األزم ــات الـقــادمــة خـصــوصــا أن أمــامـهــم جملة مــن القضايا
والتشريعات التي تتطلب تكاتف الجهود إلنجازها والعمل بروح
الفريق الواحد إلقرارها حتى ال نعود في كل مرة الى المربع األول
الذي سئمنا منه.
نريد أن نعيش ونتعايش وفق معطيات حقيقية تبعث بأنفسنا
ً
الفرح الدائم ،خصوصا أن الشعب مل من استمرار موجة الصوت
العالي واالصطدام النيابي-النيابي والتشكيك والتخوين وغيرها
من المصطلحات التي أصبحت تتداول وكأنها ٌ
واقع فرض علينا
بسبب المفاجآت المستمرة التي تنكشف بدون مقدمات.
نحتاج الى هدنة لنرى التعهدات في معالجة الملفات الشائكة
وإ عـطــاء اإلصالحيين الفرصة للعمل ،بعدها يتم الحكم عليهم
ومـحــاسـبـتـهــم ،فــالـهــدوء فــي الـتـعــامــل سـيـكــون سـيــد الـمــوقــف في
معالجة اآلثار والترسبات والمحاسبة دون أي مجامالت.

بالعربي المشرمح :ابتسم أنت
في الكويت!!
محمد الرويحل
ً
جميل جدا أن تخرج علينا شخصية سياسية لها شعبيتها
ً
وتــدعــونــا لــابـتـســامــة ،واألج ـمــل أي ـضــا أن يـتــوافــق مـعــه رئيس
المجلس ليدعونا للتفاؤل ،وألننا شعب متفائل ومبتسم رغم
كل ما نعانيه فإنهما لم يصرحا بذلك إال ليقينهما أننا فقدنا
األمل من استعادة ابتسامتنا وتفاؤلنا بسبب عبث السلطتين
التنفيذية والتشريعية وساستنا الذين انشغلوا بصراعاتهم
العبثية عـلــى حـســاب بسمتنا وتـفــاؤلـنــا فــي مستقبل مــزدهــر
ومتقدم.
فكيف نبتسم وشوارعنا يتطاير منها الحصى ليهشم زجاج
سياراتنا؟ وكيف نبتسم وشبابنا الخريجون ينتظرون سنوات
ليحصلوا على وظيفة تناسب تخصصاتهم؟ و كـيــف نبتسم
ً
وطوابير اإلسكان تتجاوز العشرين عاما ليحصل المواطن على
تخصيص بمنطقة لم يتم تنفيذ البنية التحتية لها رغم الساحات
عجز
الفضاء الشاسعة؟ وكيف نبتسم وحكومتنا تصرخ بسبب
ٍ
في ميزانيتها وتريد سحب مليارات من صندوق األجيال ومع
ً
ذلك تفاجئنا في كل مرة أنها وهبت أو أقرضت دوال لعمل شوارع
أو جامعات أو مستشفيات وغيرها؟
وك ـيــف نـبـتـســم وودائ ـع ـن ــا ف ــي الـ ــدول األخـ ــرى ال ـتــي حــرصــت
حكومتنا على مساعدتها ال تستطيع استرجاعها؟ وكيف نبتسم
ومستشفياتنا طاقتها االستيعابية ال تكفي قرية صغيرة فما
بالك بعدة مدن؟ وكيف نبتسم وحكومتنا تعجز عن حل قضية
الـتــركـيـبــة الـسـكــانـيــة الـتــي تسببت بـهــا فــأغــرقــت الـبـلــد بعمالة
هامشية؟ وكيف نبتسم وقضية البدون تكبر ككرة الثلج دون أي
عالج منصف ومقبول؟ وكيف نبتسم يا سعادة النائب؟ وكيف
نتفاءل يا سعادة الرئيس وفي حواركم لم نسمع عن أي برنامج
عمل اتفقتم عليه مع الحكومة وحددتم مدة العمل به؟
نعم نريد أن نبتسم ونريد أن نتفاءل ولكن ليس بطلب منكم بل
بفعل حقيقي يعيد لنا التفاؤل ويرسم لنا االبتسامة ،لذلك عليكم
بعد مطالبتكم لنا بذلك أن تقولوا لنا برنامجكم الذي أعددتموه
واتفقتم عليه مع الحكومة لكي نبتسم لكم ونتفاءل بصدق وواقع.
يعني بالعربي المشرمح:
ماذا فعلتم لنبتسم؟ وما برنامجكم لكي نتفاءل؟ فكل ما حولنا
لم يتغير ولم نسمع أنه سيتغير وجميع األخبار واألحداث تدعو
لإلحباط ،حتى العفو الكريم الذي تفاءلنا به وابتسمنا جعلتم
ً
منه سببا النقسامنا وتريدون منا أن نبتسم ونتفاءل؟

خطورة حارة األمان

يوسف عبدالكريم الزنكوي

بقايا خيالَ :من أفسد حياة الناس في كل العصور؟
ً
قبل  327عاما ُو ِلد الكاتب والفيلسوف الفرنسي فرانسوا ماري
أورويه ،الذي اشتهر بفولتير .وشهرته الواسعة مبعثها إيمانه
العميق بحرية الفكر وحرية التعبير عن الرأي ،واحترام الفرد – أي
فرد – بغض النظر عن انتمائه الطبقي أو الحزبي أو السياسي أو
العرقي .وإذا كان هناك كثير من أدباء اليوم يتباكون على الماضي،
ً
ْ
فقد سبق فولتير أدباء عصره ،وكثيرا من أدباء اليوم ،بأن ربط
ً
ً
األدب بقضاياه اليومية ،وسخره تسخيرا فريدا ،لنشر الوعي بين
الشعب الفرنسي للوقوف ضد السلطة الكنسية التي لم تكن سوى
وجــه آخــر للسلطة المستبدة التي تعودت على استغالل الدين
لتحقيق مصالحها الخاصة تحت ذرائع دينية ،ولهذا نجح في
استخدام األدب كوسيلة من وسائل التغيير االجتماعي.
وعلى الرغم من ظهوره في عصر النهضة األدبية وهي فترة
تنامت خاللها فكرة استخدام المنطق وقوة العقل اإلنساني في
التحليل ،إال أن فولتير تعرض للمحاكمة غير العادلة ،وأودع
سجن "الباستيل" ،لمجرد وقوفه ضد رجــال الدين ،وليس ضد
ً
الــديــن نفسه .بــل إن كراهيته لــرجــال الــديــن كثيرا مــا دفعته إلى
ً
إعالن كراهيته للتعصب األعمى واالستبداد وللدين أحيانا قليلة،
وظهر ذلك في كثير من كتاباته ،وهــذا ما جعله في صــراع دائم
مع المجتمعات الدينية والسياسية التي توحدت مصالحها في
اعتماد أسلوب الرأي األوحد لتحقيق أهدافها دون اعتبار لآلراء
األخرى.
ولهذا قال كلمته المشهورة" :قد أختلف معك في الرأي ،ولكنني

مستعد ألن أضحي بحياتي من أجل أن تعبر أنت عن رأيك بحرية".
فأسهم بآرائه الجريئة ودفاعه المستميت عن الحرية واحترام
اإلنسان في التمهيد مع جان جاك روسو للثورة الفرنسية .وشاء
الله أن يتوفى كالهما في عام  1778نفسه ،أي قبل الثورة الفرنسية
بعام واحد فقط ،فلم ينسه رجال الثورة الفرنسية ،عندما نقلوا
رفاته إلــى مقبرة العظماء ،بعد أن وضعوه فــوق أنقاض سجن
ً
"الباستيل" ليلة واحــدة تكريما لرجل أودع هــذا السجن بسبب
أفكاره التي مهدت للثورة الفرنسية.
كثير من الكتاب يرددون مقولة" :اللهم احمني من أصدقائي ،أما
أعدائي فأنا كفيل بهم" ،دون أن يدري أن فولتير هو قائلها ،وكثير
منا من سمع بفولتير ،ولكنه ال يعلم أن هذا الفيلسوف كان ينظر
إلى رجال الدين على أنهم هم السبب في إفساد حياة الناس في
كل العصور ،وأن مصائب الدنيا كلها قد برزت إلى حيز الوجود
بسبب خالفات علماء الدين فيما بينهم من جهة ،وخالفاتهم مع
أفراد الشعب من جهة أخرى.
المشكلة أن غالبية الناس يعلمون أن الصراعات على السلطة
الدينية من أجل االستيالء على السلطة الدنيوية أو السياسية،
هي التي دمرت أضعاف ما دمرت الزالزل والبراكين ،ولكن غالبية
هؤالء ال يعلمون أن فولتير هو من اكتشف هذه الحقيقة قبل أكثر
من  275عاما ،واستطاع بفكره الحر أن ينتصر على رجال الدين،
ً
وغالبية رجال الدين هؤالء يصنعون من فتاواهم أصناما يريدون
من الجهالء أن يصلوا لها ،والعياذ بالله.

ناجي المال

د .عبيد يدس أصبعه في الجرح
في مقابلة د.عبيد الوسمي في ديوانية
تلفزيون «الشاهد» تطرق إلى موضوع في
غاية األهمية ،يتمثل بإقرار قواعد جديدة
للعالقة بين البرلمان والحكومة :القاعدة
األولى أن تعكس الحكومة توجهات الشارع
عـبــر تــوزيــر ع ــدد كبير مــن ال ـن ــواب لتكون
حكومة شبه برلمانية ،والقاعدة الثانية،
وهي األهم ،وجوب تقديم الحكومة برنامج
عملها فور تشكيلها وفق المادة الدستورية
رقـ ــم  98ألن وج ـ ــود ب ــرن ــام ــج ال ـع ـم ــل هــو
األســاس الموضوعي لمحاسبة الحكومة
ورئيسها وهو أداة اإلصالح والعمل المنتج،
وهــو ال ــذي سيبعد شخصنة الـخــاف مع
الـحـكــومــة ،ويـقـضــي عـلــى االب ـت ــزاز ،كـمــا أن
البرنامج هو من سيقنع الشعب بالحكومة
ويراقبها.
وقال بحزم بأن الحكومة يجب أن تقدم
برنامج العمل في أول جلسة وإال ستواجه
االستجواب ،وأنا أقول إن هذه القاعدة هي
مــن تـضــع قـطــار اإلص ــاح والـتـطــويــر على
سكة الحديد ،ويــا له من إهمال طــال عليه
ً
األم ــد حتى ص ــارت ال ـمــادة رقــم  98جنينا
ميتا في أحشاء الدستور ،فماتت مع موته
كل مقومات التطوير والنهضة َّ
وعم التخلف
والـ ـت ــراج ــع ع ـل ــى ك ــل ال ـص ـع ــد واس ـت ـش ــرى
واستشرس الفساد بكل أشكاله وكأن هذا
الجنين يثأر لنفسه.
ول ـكــن ع ـنــدي اس ـت ــدراك ــات عـلــى مــا قاله
الدكتور عبيد الوسمي ،شــافــاه الله ورده

ً
لنا سالما معافى ،فقد سبق أن أشرت في
مقاالتي بأن نص المادة « 98تتقدم كل وزارة
فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس األمة،
وللمجلس أن يبدي ما يراه من مالحظات
بصدد هذا البرنامج» .توجب المادة حرفيا
ً
تقديم الحكومة برنامجها فورا دون إبطاء
ِّ
والحظ كلمة تتقدم ولم يقل المشرع تضع
برنامجها مما يعني أن البرنامج موجود
وجاهز قبل تشكيل الوزارة ،وهذا يقتضي
أن من وضع برنامج العمل ليس الحكومة
بل جهات أخــرى ،وهي منظمات المجتمع
المدني والكتل السياسية والناشطون في
مختلف الحقول والتخصصات!!
ولإلضاءة على الموضوع أكثر العملية
تـبــدأ ب ـشــروع منظمات المجتمع المدني
والكتل البرلمانية والمختصين والنشطاء
خــال الـسـنــوات األرب ــع السابقة فــي وضع
برنامج العمل وتقديمه إلى جهة مختصة
لــدراس ـتــه وب ـلــورتــه بـتـحــويـلــه إل ــى أه ــداف
محكومة بــأســس كمية وزمـنـيــة ،ثــم رفعه
ل ـس ـمــو أمـ ـي ــر الـ ـب ــاد ف ـي ـك ــون ه ــو الـمـعـيــن
والمرشد في اختيار رئيس الوزراء وبالتالي
المعين لرئيس الوزراء في اختيار الوزراء،
وبهذا سيتوافر تحقيق المطلب الدستوري
ف ــي ت ـقــديــم الـ ـ ـ ــوزارة ب ــرن ــام ــج عـمـلـهــا فــور
تـشـكـيـلـهــا لـلـمـجـلــس أو ك ـمــا ق ــال د.عـبـيــد
تقديمه في أول جلسة وإال سيتم استجواب
رئيس الوزراء.
أما مسألة أن تكون الوزارة شبه برلمانية

فهذا استحقاق دستوري لم يشر له د.عبيد
الــوسـمــي والـمــذكــرة التفسيرية للدستور
ألـ ـق ــت ب ـح ــزم ــة مـ ــن ال ـ ـضـ ــوء الـ ـب ــاه ــر عـلــى
مــوضــوعـنــا فـقــد ورد اآلت ــي« :وم ــن ناحية
أخرى ال تزال الشعبية موفورة في أحكام
الــدسـتــور بــالـقــدر الـكــافــي ،فلمجلس األمــة
ً
ابتداء حق إبداء ما يراه من مالحظات على
برنامج كل وزارة جديدة (مادة  ،)98وله في
مواجهة رئـيــس مجلس ال ــوزراء وال ــوزراء
حق السؤال مادة ( ،)99وحق االستجواب،
كل ذلك باإلضافة إلى ما يرجى مع الزمن
مع تناقص عدد الوزراء الذين يعينون من
ً
غير أعضاء مجلس األمة ،»...كما ورد أيضا
بــال ـمــذكــرة الـتـفـسـيــريــة اآلتـ ــي« :واألغـلـبـيــة
المنصوص عليها في المادتين  101و102
(وهي أغلبية األعضاء الذين يتألف منهم
المجلس ما عدا الوزراء) مقتضاها أنه إذا
كان عدد الــوزراء من أعضاء مجلس األمة
عشرة مثال فاألغلبية الالزمة لسحب الثقة
من الــوزيــر هي أغلبية األعـضــاء األربعين
غـيــر الـ ـ ــوزراء ،أي واحـ ــدا وعـشــريــن صوتا
على األقل».
لــو تــم ذلــك فستنشق أرض الكويت عن
معجزات التطوير واإلنجاز.
د.عبيد في المقابلة كان يتحدث بامتالء
عقلي ويدفع بأفكار حكيمة لم يسبقه إليها
أحد من البرلمانيين ،ويمتاز بسعة صدر
وثـقــة واق ـت ــدار رغ ــم مــا يعانيه مــن مــرض،
شافاه الله وعافاه.

صالح غزال العنزي

وجهة نظر :مستشار وخياط وبومة
وظيفة المستشار مــن الــوظــائــف األســاسـيــة الـتــي تــدخــل ضمن
ً
اح ـت ـيــاجــات ال ـق ـي ــادة ال ـنــاج ـحــة ،وق ــد ي ـك ــون الـمـسـتـشــار شـخـصــا
وهــو الغالب أو مؤسسة متكاملة تجمع أرب ــاب السياسة والفكر
واالقتصاد ،كما هو مجلس العالقات الخارجية في واشنطن ذو
التأثير الشديد فــي صناعة الـقــرار األمـيــركــي ،وال ــذي يحلم حكام
ورؤساء الحكومات من مختلف الدول أن يقفوا على منصة مسرحه
إللقاء كلمة فقط ،العتقادهم بالمكاسب الشخصية التي ستتحقق
والشرف العظيم الذي سينالونه.
وقد ذكر بعض الشهود على عصر شاه إيران محمد رضا بهلوي
ً
أ نــه كــان يلتفت كثيرا فــي خطاباته المحلية إ لــى شخص ضئيل
الجسم كبير السن يقف خلفه هو الدكتور شريعة مداري ليستمع
إلــى بعض الكلمات التي يهمسها بأذنه أثناء الخطاب ،ثم يعود
إلكمال خطابه ،حيث قيل إن األب رضا بهلوي أوصى ابنه الشاه
في االحتفاظ بهذا المستشار وتقديره ،وأخذ رأيه في كل الشؤون
ً
المحلية لخبرته الواسعة ونصحه الصادق ،ويقال أيضا إن الرئيس
ً
العراقي الحالي برهم صالح ال يقطع رأيا إال بعد استشارة (العم)
شيخ كنجي المعارض األقدم المرافق لـ(مام جالل) ورئيس الكتلة
الكردية السابق في البرلمان العراقي.
ولعل هذا النوع من المستشارين الكبار يؤثرون في صناعة القرار
بشكل واضح إذا وجدوا من ّ
يقدر كفاءتهم ،وهم الفئة األهم في فريق
الحاكم أو الحكومة ،لكنهم ندرة وبحاجة إلى من يكتشفهم أو يعيد
اكتشافهم وتقديرهم ،وقــد يكون زهــد الحكومات الشمولية بهذا
النوع من المستشارين نتيجة سوء تقدير ألهميتهم أو لإلحساس

بالنقص أمامهم أو ألن البعض يرغب في مستشار يجيد التضييق
ال ينال التصفيق.
ولــذلــك فــإن الحكومات الشمولية تميل إلــى مــا يمكن تسميته
(الـمـسـتـشــار ال ـخ ـيــاط) ،وه ــم ن ــوع مــن الموظفين الــذيــن بإمكانهم
تفصيل قوالب إدارية أو قانونية أو سياسية تتناسب مع األفكار
التي يطلب منهم تكييفها وتسويقها والترويج لها ،وبإمكانهم
تقديم استشارات تقوم على قاعدة إثبات الوالء ال إثبات الكفاء ة،
وقد ال يحظى هذا الخياط بالتقدير الرسمي المطلوب باعتباره
يبيع اسـتـشــارات ال أكـثــر ،وال يحظى كذلك بالتقدير االجتماعي
ً
ألنه يملك عقال لإليجار ال االستخدام الشخصي ،حيث يبقى دوره
تفصيل الثوب المناسب لنظرية المسؤول التي قد تكون من نوع
أن الخروف يبيض والقرد كان في األصل زرافة.
غير أن أسوأ أنواع المستشارين هو (البومة) ،وهو نوع من الذين
ال يعرفون من أين جاؤوا وال إلى أين هم ذاهبون ،فصديق القيادي أو
ً
قريبه أو (من يعز عليه) يصبح مستشارا بال مؤهالت ،فيتم تمهيد
العقبات التي تواجه تعيينه بمكالمة هاتفية مليئة بالرجاء والوعود
أو لقاء و(حبة خشم) ،وبسبب هؤالء البومات أو ُ
الب َو ْم تغرق السفن
بال عاصفة وتنهار المباني بال زلزال وتغرق الشوارع بال مطر.
لـكــن مــن الـظـلــم تحميل ه ــؤالء الـمـسـتـشــاريــن مـســؤولـيــة خــراب
الدول ،فالبومة ال تسكن إال الخرائب ،ولوال أنهم وجدوها خرائب
لما صاروا مستشارين ،ولذا فإن تعيين المستشار البومة مرحلة
الحقة للخراب ال سابقة له ،ورسالة للشعوب أن دولهم قد نخرها
الخراب قبل أن تعتلي جدرانها البومة.

ناصر بدر ناصر
ً
صرحت اإلدارة العامة للمرور منذ سنة تقريبا أن" :حارة
األمــان اليسرى في أغلب الطرق السريعة قد ألغيت ،ونرجو
ً
عدم الوقوف أبدا عند تعطل المركبة في الحارة اليسرى حتى
ال تتعرض لخطر االصطدام أو الحوادث ...حارة األمان اليمنى
هي فقط المخصصة للوقوف الطارئ".
إال أننا ال نجد التزاما من بعض مرتادي الطريق خصوصا
"المستهترين" في سلك حارة األمان اليمنى ،التي من المفترض
أنها مخصصة لحاالت الطوارئ فقط ،فال يبالون وال يعتبرون
من الحوادث السابقة التي راح ضحيتها أبرياء ،وتسمية حارة
األمان بهذا االسم ال يعني بالضرورة أنها آمنة!
فرجال األمــن الذين يقفون مشكورين على كتف الطريق
لـتــأديــة عملهم بالتدخل الـســريــع هــم مــن ضمن المعرضين
بشكل مباشر إلى مثل هذه الحوادث ،وعلى األغلب ال توجد
حواجز تحميهم من خطر انحراف مفاجئ قد يستهدفهم في
أي لحظة ،واالحتماالت كثيرة ،فعلى أقل تقدير قد يتعطل إطار
مركبة أحد السائقين أثناء السير وتنحرف باتجاه سيارة
المرور ،ناهيك عن أي حالة مرضية قد يتعرض لها سائق
ما ،أقلها ارتفاع السكر أو هبوطه أو سكتة دماغية وما إلى
ذلــك ،فالبد من تصميم حاجز إسمنتي قوي يكفل الحماية
ً
لرجال المرور أثناء تأدية عملهم في كل المواقع خصوصا
مواقع الخطوط السريعة.
الـقـيــادة فــن وذوق وأخـ ــاق ،ويـكـمــن هـنــا دور األس ــرة في
ً
تذكير أبنائهم بصورة مستمرة خصوصا حديثي القيادة
منهم ،وال تخلو وسائل التواصل االجتماعي من اإلرشادات
التوعوية ،وعلى ذلك نشكر إدارة العالقات العامة والتوجيه
المعنوي وإدارة اإلعـالم األمني للحمالت المستمرة بصور
وطرق متعددة للحفاظ على سالمة الجميع.

د .محمد عبدالرحمن العقيل

السؤال...
يقول الكاتب والروائي فولتير" :احكم على
الرجل من أسئلته ،ال من أجوبته".
تتنوع األسئلة في طبيعتها وفيما يراد
منها ،فمنها سؤال طلب ومنها سؤال عتب،
منها سؤال استفسار ،ومنها سؤال اختبار!
منها أسئلة لتقصي الحقيقة ،ومنها اسئلة
إلقصاء الحقيقة وتشويهها! منها ما يراد
منه التمجيد واإلكبار ،ومنها ما يراد منه
التحقير واالستصغار! بعض األسئلة جميل
مبهج ،وبعضها قبيح محرج ،بعضها هزيل
وخامل ،وبعضها قوي وقاتل ،بعضها إن
َّ
سكت عنه سلمت وإن جاوبت عنه ندمت،
قاس
بعض األسئلة لطيف بريء ،وبعضها
ٍ
جــريء ،بعضها يقودنا للتفكير واإلب ــداع،
وبـعـضـهــا لـلـتـضـلـيــل والـ ـ ـخ ـ ــداع ...بعضها
خــاص وال يصلح نشره للعوام ،وبعضها
للصحافة واإلعالم.
ال ـص ـحــافــة واإلع ـ ـ ـ ــام ...ه ــو أك ـث ــر م ـيــدان
نرى فيه قوة تأثير السؤال وتبعاته ،فقوة
ً
الصحافي مثال تعتمد على نوعية أسئلته
ُ
وطريقة إلقائها ،وكــذلــك الــمـحــاور الناجح
ال ـ ـ ــذي ي ـج ـي ــد ط ـ ــرح األسـ ـئـ ـل ــة الـ ـم ــدروس ــة،
ُ
ويخرج أفضل ما يمكن سماعه من ضيفه

للمشاهدين ،فيحرص كل الحرص على أن
يكون اللقاء غنيا بالحقائق القيمة ،مراعيا
بــذلــك ع ـقــول الـمـتــابـعـيــن ووق ــت الـبــرنــامــج،
وهذه النباهة ال تقتصر على عمل اإلعالمي
فقط ،فكذلك الضيف النبيه المتيقظ الذي
ال يكتفي ب ــال ــردود الـلـبـقــة فـحـســب ،بــل قد
يصحح السؤال للمذيع ،وال يضطر لإلجابة
عــن ســؤال مـشـ ّـوه أو ملغوم ،ويــدخــل نفسه
في حرج.
أما في مجال التربية والتعليم فلألسئلة
تـعــامــل آخ ــر ،ي ـقــول األس ـت ــاذ الـجــامـعــي في
الـفـنــون الجميلة  :Josef Albersالتدريس
الجيد يكون فــي طــرح األسئلة الصحيحة
أكثر من تقديم اإلجابات الصحيحة.
ولهذا نالحظ أن المعلم المبدع هو من
لديه القدرة على تحفيز رغبات طالبه في
تلقي المادة العلمية بطرق متنوعة ،كطريقة
ط ــرح األس ـئ ـلــة ال ـم ـشــوقــة ،أسـئـلــة مفتوحة
متعددة األبـعــاد واسـعــة اآلف ــاق تستنهض
العقل للتفكير والتفسير والتحليل.
ف ـ ــال ـ ـس ـ ــؤال ال ـ ـج ـ ـيـ ــد ي ـ ـجـ ــر خـ ـلـ ـف ــه آالف
التساؤالت المعتبرة التي تحتاج منا إلى
إعــادة نظر وتــأمــل ،واإلجــابــة عنها تحتاج

لتحضير مسبق للدرس القادم ،فلذلك ينبغي
منا احترام عقول الطلبة واعطاؤهم مساحة
أك ـب ــر لـلـتـعـبـيــر ع ــن أف ـك ــاره ــم وم ـشــاعــرهــم
وتساؤالتهم ،وال يتم ذلك إال عن طريق فتح
ال ـح ــوارات ،والتنافس فــي صياغة األسئلة
المناسبة.
ولكن لألسف؛ تعتمد أغلب طرق التدريس
فــي مناهجنا الـعــربـيــة عـلــى طــريـقــة تلقين
المعلومة ،ثم استرجاعها على ورقة االختبار
كما هي مكتوبة بالضبط في الكتاب!
ً
الكتاب المقرر ينبغي أن يكون مساعدا
ل ـعــرض ال ـمــواض ـيــع ،ول ـيــس مــرجـعــا تؤخذ
منه كل األجوبة ،وتستخرج منه كل األسئلة،
ويقيم منه مستوى الطالب بنسبة  ١٠٠في
المئة !
ألم نتساء ل :لماذا يرمي أو يتلف بعض
الـطـلـبــة كتبهم ال ـم ـقــررة بـعــد انـتـهــاء الـعــام
الدراسي مباشرة ،وكأنهم ينتقمون منها؟
وال ـع ـج ـي ــب أنـ ـه ــم ال يـ ــرمـ ــون ال ـك ـت ــب ال ـتــي
اشتروها باختيارهم بنفس الطريقة؟!
البد لنا أن نعيد النظر في طرق التدريس
والتقييم وأال نرتكز على طريقة واحدة في
التقييم وهي "اختبار قوة الذاكرة"!
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إضافات
َ ْ
من ْصيد َالخاطر« :ن ِع َم كل ٌب
ْ
في ُ
س أه ِل ِه»
ؤ
ب
ِ
طالل عبد الكريم العرب

ُ ْ
َ ْ
َ َ ْ ٌ
س أهـ ِـلــهِ " ،مثل عربي يضرب للرجل
"نـ ِـعــم كــلــب فــي ب ــؤ ِ
ً
ينتفع بضرر غيره ،وأصل المثل أن إعرابيا كان له بعير
يـكــر يــه ،فينتفع بما يـعــود مـنــه ،و ك ــان لــه كلب ّ
يقصر في
ً
إطعامه ،وهو يتلف جوعا ألجل إطعام البعير ،فحصل أن
مات مصدر رزق األعرابي ،مما أدى إلى سوء الحال ،بينما
اتجه الكلب إلى خصبها ،فقال األعرابي في ذلك:
إن ا لـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ـ ــن يـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــوت ج ـ ـم ـ ـلـ ــه
ً
ي ـ ـ ـ ـ ـ ــأ ك ـ ـ ـ ـ ـ ــل ل ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــا و يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ــل عـ ـ ـمـ ـ ـل ـ ــه
على هذا المثل قول َالمتنبي:
َ َ
وينطبق ْ َ
ال َّيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام َمـ ـ ـ ــا َبـ ـ ـي ـ ــن أه ـ ـلـ ـ َ
ـا
ـ
ـ
ـه
بـ ـ ـ ــذا قـ ـ ــضـ ـ ــت
ْ
َ
ـوم ف ـ ـ ـ ـ َـو ِائ ـ ـ ـ ــد
مـ ـ ـص ـ ــائ ـ ــب قـ ـ ًـ ـ ــوم ِعـ ـ ـ ــنـ ـ ـ ــد ّق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
المسرة في غيرهم،
فهناك مصائب تصيب قوما فتبعث
كهالك الظالم ،فهالكه يبعث السرور في قلوب من ظلمهم،
صلى َ الله عليه وسلم
وقد حصل أن مرت على رسول الله
َ َ ُ َ
ُ
اح مـ ْـنـ ُ
جنازة ،فقال"ُ :م ْس َتر ٌ
يح َو ُمـ ْـسـ َـتـ َـر ٌ
ســول
ر
ـا
ـ
ي
ـوا:
ـ
ـال
ـ
ق
،
ـه
ِ
َّ َ ْ ُ ْ َ ُ َ ِ ْ ُ ْ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ ْ ُ
اللهِ ما المست َ ِر يح و الم ْستر اح ِمنه ؟ ف َقال  :العبد المؤ ِمْن
يح م ْن ن َصب ُّ
الد ن َياَ ،و ْال َع ْب ُد ْالفاج ُر َي ْس َتر ُ
َ ْ َ ُ
يح ِمن ُه
ِ
ِ
ْيس َت ِرُ َ ْ ِ َ ُ َ ِ َّ
َّ
َ
َ
َ
ُّ
ال ِعباد ،وال ِبلد ،والشجر ،والدواب".
ً
وقيل أيضا في ذلك :هكذا عادة األيام ،سرور قوم مساء ة
آخرين ،وما حدث في الدنيا حدث إال ّ
سر به قوم وسيء به
آخرون ،واألمثلة كثيرة على ذلك وال حصر لها ،عن أناس
استفادوا من مصائب غيرهم ،وتجار استفادوا من خسارة
منافسيهم ،ودول استفادت من هزيمة أعدائها.
إنها إحــدى سنن الحياة ،وال راد لسنن الله في خلقه،
فخسارة البعض قد تكون في صالحك من غير أن تدري
وال حتى أن تشعر ،بل حتى من غير أن يكون لك يد في
كل ما حصل لغيرك.

بلدي في خطر
محمد العويصي
طالعتنا صحيفة "الجريدة" الغراء في يوم األحد  10أكتوبر
2021م ،بعنوان يعور القلب وخبر حزين "طلبة الثالث االبتدائي
ال يجيدون كتابة أسمائهم ،و %30من تالميذ الصفوف األولى
ال يعرفون كيفية اإلمساك بالقلم" ،إضافة إلى تصريح "خطير"
لرئيس مجلس الـ ــوزراء سمو الشيخ صـبــاح الـخــالــد" :خريج
الثانوي يعادل السابع المتوسط".
ً
أذكــر عندما كنت معلما ف ي سنة 2000م في مدرسة أبو
أيوب األنصاري المتوسطة بنين وحاليا "سالم الحسينان" كنت
ً
أدرس الصف األول والمتوسط "الخامس" حاليا ،وفي الصف
طــالــب ال يـعــرف كتابة اسـمــه ،ودائ ــم الــرســوب فــي االخـتـبــارات
الشهرية في جميع المواد الدراسية ،فذهبت إلى قسم شؤون
الـطـلـبــة فــي ال ـمــدرســة وطـلـبــت مـنـهــم مـلــف ال ـطــالــب ،وفــوجـئــت
بشهادته للصف الرابع االبتدائي كلها دوائــر حمراء "راســب"
فــي جميع أشـهــر الـسـنــة ،وفــي طــرف الـشـهــادة مكتوب "ناجح
بأمر من اللجنة"!
ذهبت إلى االختصاصي االجتماعي وطلبت منه استدعاء
ولي أمر الطالب الضعيف ،لكنه لألسف لم يحضر إلى المدرسة...
رسب ابنه في جميع المواد ،وتم نقلة إلى التعليم الصناعي...
طالب في الخامس االبتدائي ال يعرف كتابة اسمه ،يا ترى كم
طالبا في مدارسنا على شاكلته؟!
ً
كتبت مقاال في صحيفة "الجريدة" بعنوان "نصيحتي ألولياء
األمــور" بعد أن قررت وزارة التربية تدريس الطلبة "أون الين"
بسبب كــورونــا ،ناشدت فيه أولـيــاء األمــور الذين لديهم أوالد
في المرحلة االبتدائية تدريسهم اللغة العربية وحفظ القرآن
الكريم باالستعانة بمعلمين خصوصيين على در جــة عالية
من الكفاءة وأصحاب خبرة طويلة في تأسيس طالب المرحلة
ً
االبتدائية خوفا من أن يقع الفاس في الرأس بسبب "األون الين"
لكن لألسف وقع ما أنذرت منه في بداية العام الدراسي الجديد
2022 /2021م ،حيث فوجئ الجميع من وزارة ومعلمين ومعلمات
وإدارات مدرسية وأولياء أمور بتدني وضعف طالب المرحلة
االبتدائية خاصة في القراءة والكتابة.
ل ــذا أن ــاش ــد حـكــومـتـنــا "ال ـم ــوق ــرة" اإلس ـ ــراع ف ــي إع ــان حــالــة
الـطــوارئ وتكثيف الجهود من المعلمين والمعلمات وأولياء
األ م ــور لمحو أ مـيــة الطلبة المتعثرين بتدريسهم فــي الفترة
ً
المسائية قبل فــوات األوان ،وقديما قــالــوا" :إذا فــات الفوت ما
ينفع الصوت".
* آخر المقال:
قال أمير الشعراء أحمد شوقي:
ً
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـلـ ـ ــم يـ ـ ـ ــرفـ ـ ـ ــع بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوت ـ ـ ــا ال ع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاد لـ ـه ــا
والـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــل يـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدم ب ـ ـ ـيـ ـ ــت الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــز والـ ـ ـ ـك ـ ـ ــرم

المتحور الكويتي
نايف صنيهيت شرار
منذ بدء جائحة "كورونا" قبل عامين ،يسعى العلماء حول العالم
جاهدين للتوصل إلــى لقاحات فعالة تحد مــن أض ــرار الفيروس
"المتحور" باستمرار ،وتجاوز تلك األزمة بأقل الخسائر البشرية
والمادية.
قــد تنطبق حــالــة ت ـحــورات "ك ــورون ــا" عـلــى الـحــالــة السياسية،
ً
فغالبا ما يساهم البرلمانيون في تشكيل السياسات والتشريعات
ً
"المتحورة" ،تحسبا من ردود الفعل الجماهيرية ،والتي عادة ما
تراقب توجهاتهم وقرارتهم التي قد تزيد وتيرة التأزيم وإشاعة
روح اليأس بين الناس.
إن ممارسة بعض ممثلي األمة للسياسة بدون برنامج واضح
ً
وأهداف يمكن تحقيقها تعد من مظاهر الترف السياسي ،وغالبا ما
تحدث الكثير من اإلخفاقات في الممارسة السياسية عندما تتناقض
أفعال وأقوال الساسة وينقضون عهودهم بتهور وسذاجة بغض
النظر عن حسن نواياهم ،وهنا يطرح السؤال نفسه :ما السبب وراء
كل هذه التناقضات في العمل السياسي التي جعلت المبادئ الثابتة
محل شك أو تراجع في بعض األحيان عند السياسيين؟
وقد تختلف خطورة هذا التحور من حدث إلى آخر ،حيث يؤدي
إلى انخفاض شديد في ثقة رجل الشارع بالسياسيين ،مما يورث
غصة في القلب ويكبح جماح الحلم بمستقبل أفضل.
إن التواصل مع الجماهير في كل موسم انتخابي يكشف زيف
وضـعــف الـعــا قــات بين السياسيين والمفاتيح االنتخابية التي
تفتقر إلى رابط حقيقي بينها ،إال بقدر المصالح ،وعندما تنتهي
ً
يبدو المشهد السياسي جليا ،ويصبح المواطنون بحاجة إلى من
يمثلهم ال من يمثل عليهم.
م ــا أحــوج ـنــا ف ــي ال ـكــويــت إل ــى رجـ ــال دولـ ــة مـخـلـصـيــن لبلدهم
ينتشلون العملية الـسـيــاسـيــة ومــؤسـســات الــدولــة مــن االحـتـقــان
الـسـيــاســي مــع االسـتـعـجــال بــاح ـتــواء عـمـلــي لـكــل أش ـكــال الـتـحــور
ُ
السياسي الذي تماثل أضراره مخاطر "كورونا" وقد تزيد!
يبقى تأكيد أن األحوال في الدولة بحاجة ماسة إلى وضع حد
لقرارات وممارسات حكومية تسببت في حدوث حالة من التراجع في
التنمية والتطور أثرت على جميع مرافق الدولة وشرائح المجتمع
على مــدار سنوات مضت ،مما أدى إلــى حالة من االنـحــدار وربما
االنتكاس على المستوى العام.

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

7.283

7.882

6.126

2.452 2.915 3.305

ارتفاع مؤشرات البورصة ...والسيولة  60.1مليون دينار

ّ
استمرار تفوق تعامالت السوق الرئيسي على األول
علي العنزي

أقـ ـفـ ـل ــت مـ ـ ــؤشـ ـ ــرات ب ــورص ــة
الكويت الرئيسية بآخر جلسات
ه ـ ــذا األس ـ ـبـ ــوع ال ـم ـت ـق ـلــب عـلــى
ارتـفــاعــات متفاوتة ،حيث ربح
مؤشر السوق العام نسبة 0.17
فــي المئة ،تـعــادل  12.31نقطة،
ليقفل عـلــى مـسـتــوى 7283.41
نقطة بسيولة متراجعة ،لكنها
مقبولة ،حيث بلغت  60.1مليون
ديـ ـن ــار ت ــداول ــت  389.8مـلـيــون
س ـهــم ن ـف ــذت م ــن خ ــال 13754
صـفـقــة ،وتــم ت ــداول  141سهما
فقط ،ربــح منها  60وخسر ،57
فيما استقر  24دون ّ
تغير.
وك ـ ـ ــان الـ ــدعـ ــم مـ ــن م ـك ــون ــات
السوق األول الذي سجل مؤشره
نموا بنسبة  0.21في المئة ،أي
 16.64نقطة ،ليقفل على مستوى
 7882.86نقطة بسيولة متراجعة
قياسا على سيولة امــس األول
توقفت حول  27.8مليون دينار
تــداولــت  66.2مليون سهم عبر
 3762صـفـقــة ،ورب ــح  10أسهم
م ـقــابــل ت ــراج ــع  9واسـ ـتـ ـق ــرار 6
دون تغير.
واس ـ ـت ـ ـق ـ ــر مـ ـ ــؤشـ ـ ــر ال ـ ـسـ ــوق
الرئيسي محايدا بنمو محدود

ج ـ ــدا ه ــو ن ـس ـبــة  0.04بــالـمـئــة
فقط ،أي  2.63نقطة ،ليقفل على
مستوى  6126.16نقطة بسيولة
أفضل من سيولة السوق األول
بلغت  32.3مليون دينار تداولت
 323.5مليون سهم عبر 9992
صفقة ،وتــم ت ــداول  116سهما،
رب ــح مـنـهــا  50وخ ـســرت أسـهــم
 48شركة ،واستقرت  18شركة
دون تغير.

تداوالت إيجابية
استمر ارتداد األسهم القيادية
وبعض األسهم الصغيرة ،ولكن
بنسب محدودة في أغلبها ولم
تشهد حراكا واضحا ،حيث تم
ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى أس ـه ــم انـتـقــائـيــة
اس ـتــأثــرت بــالـحـصــة األك ـبــر من
ال ـس ـيــولــة ،وكـ ــان أب ــرزه ــا سهم
الــوطـنـيــة الـعـقــاريــة ال ــذي حقق
إقـ ـف ــاال أس ـبــوع ـيــا ق ـيــاس ـيــا هو
األفـ ـض ــل خ ـ ــال  13ع ــام ــا عـنــد
مستوى  240فلسا ،وبعد ضغط
بيع تــراجــع سهم جــي إف إتش
األك ـثــر نـشــاطــا واق ـفــل مـحــايــدا،
وخـ ـس ــر س ـه ــم ال ـب ـن ــك الــوط ـنــي

فلسين اثناء فترة المزاد فقط،
ب ـي ـن ـمــا اس ـت ـم ــر ب ـن ــك وربـ ـ ــة فــي
اإلقفال القياسي ،حيث لم يصل
لهذا المستوى منذ إدراجه فقط
خ ـ ــال أول ث ـ ــاث ج ـل ـس ــات مــن
اإلدراج ،وربحت أسهم متكاملة
مرة أخرى وبنك الخليج وأهلي
م ـت ـح ــد ب ـن ـس ــب م ـ ـ ـحـ ـ ــدودة ،فــي
ح ـي ــن خـ ـس ــرت ب ـع ــض األس ـه ــم
الصغيرة النشيطة ،مثل مينا
وكــذلــك الـتـعـمـيــر ومـسـتـثـمــرون
وأعيان عقارية ،وسجلت أسهم
ال ـســوريــة والـخـصــوصـيــة نموا
جيدا ،وتراجع كذلك تخصيص
وبريق ،لتنتهي الجلسة محايدة
نـسـبـيــا ،وك ــان ال ـتــركــز واضـحــا
عـ ـل ــى األس ـ ـهـ ــم ذات ال ـب ـي ــان ــات
المالية الجيدة.
وتباين أداء مؤشرات األسواق
المالية بــدول مجلس التعاون،
حـيــث رب ـحــت أسـ ــواق اإلمـ ــارات
وال ـك ــوي ــت وع ـم ــان وال ـب ـحــريــن،
وك ــان ــت ال ـخ ـس ــارة ال ـك ـب ـيــرة من
ن ـص ـي ــب مـ ــؤشـ ــري ال ـس ـع ــودي ــة
وقطر ،وتراجعت أسعار النفط
برنت ،واستقرت فــوق مستوى
 80دوالرا للبرميل.

أخبار الشركات
«ورقية» :ترخيص إداري مؤقت الستغالل قسيمة صناعية
حصلت الشعيبة الـصـنــاعـيــة (ورق ـي ــة) على
ت ــرخ ـي ــص إداري م ــؤق ــت مـ ــن ال ـه ـي ـئ ــة ال ـعــامــة
للصناعة في الكويت؛ الستغالل قسيمة صناعية
بصفة مؤقتة.

وقالت «ورقية» إنه سيتم استغالل القسيمة
فــي مــو قــع العمل بمنطقة الشعيبة الصناعية
(المنطقة الغربية) ،قطعة رقم  7قسيمة رقم ،T42
والبالغة مساحتها  5آالف متر مربع.

ّ
«بتروغلف» توقع مذكرة تفاهم مع شركة نفط في الكاميرون
ّ
وق ـ ـعـ ــت الـ ـش ــرك ــة ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة لــاس ـت ـث ـمــار
الـبـتــرولــي مــذكــرة تـفــاهــم مــع شــركــة تعمل في
م ـجــاالت الـنـفــط وال ـغ ــاز فــي دول ــة الـكــامـيــرون
لدراسة الفرص االستثمارية المتاحة في القارة
اإلفــري ـق ـيــة وال ـت ــي تـتـضـمــن تــأج ـيــر وتـســويــق
الحفارات.

وأوضحت الشركة أن المعلومة الجوهرية
ال ـســاب ـقــة ال ي ــوج ــد أث ــر م ــال ــي ل ـهــا ف ــي الــوقــت
الحالي ،مؤكدة أنها ستفصح عن أي تطورات
ً
جوهرية الحقا.

«وربة» :تسعير صكوك الشريحة األولى
اإلضافية لرأس المال
أعلن بنك وربة أنه تم تسعير صكوك الشريحة األولى اإلضافية
ً
لرأس المال ،وذلك بعد استيفاء الضوابط واإلجراءات الالزمة ،علما
بأن المبلغ األساسي للصكوك بقيمة  250مليون دوالر.
وقال «وربة» إن إجمالي الطلبات على تلك الصكوك بلغ 1.079
مليار دوالر ،بما يتجاوز حجم اإلصــدار ،وبنسبة تغطية بلغت
 4.32مرات؛ ليعكس االستجابة اإليجابية من المستثمرين ألداء
البنك ونشاطه .ولفت الى أنه سيتم اإلصــدار والتسوية بتاريخ
ً
 29الجاري ،علما بأن الصكوك دائمة غير قابلة لالسترداد قبل
 5سنوات.
كما حصل البنك على موافقة هيئة أســواق المال على نشرة
االكتتاب التكميلية إلصدار صكوك ضمن الشريحة األولى لرأس
المال.

«كابالت» تتسلم طلب شراء بـ  2.7مليون دينار
ّ
تسلمت شركة الخليج للكابالت والصناعات
الكهربائية طلب شراء من أحد العمالء لتوريد
كابالت ضغط منخفض ومتوسط بقيمة 2.67
مليون دينار .وقالت «كابالت» إنه من المتوقع أن

حكم لمصلحة «المركز» ضد «صكوك» وتابعة
حـصـلــت شــركــة ال ـمــركــز ال ـمــالــي ع ـلــى حكم
لمصلحتها بصفتها مدير المحفظة الوطنية
ال ـع ـقــاريــة مـمـثــا ع ــن الـهـيـئــة ال ـعــامــة الـعــامــة
لالستثمار ضد إحدى الشركات التابعة لشركة
صكوك القابضة والمملوكة بنسبة  88بالمئة
(شركة بيت اإلعمار الخليجي العقارية) وشركة
ص ـكــوك الـقــابـضــة (لـكــونـهــا الـكـفـيــل الشخص

الليرة التركية األسوأ أداء بين عمالت األسواق الناشئة
• تواصل الهبوط ...واتجاه لخفض سعر الفائدة
• «المركزي» قد يفي بمطالب إردوغان على حساب استقرار العملة واألسعار
يريد الرئيس رجب طيب إردوغان
أسعار فائدة أقل من أي وقت مضى،
ّ
المرجح أن يفي البنك المركزي
ومن
التركي بمطالبه أمس على حساب
استقرار ّ العملة واألسعار.
ويتوقع جميع االقتصاديين الـ 24
الذين شملهم استطالع «بلومبرغ»،
باستثناء اثنين ،أن يخفض محافظ
ال ـب ـن ــك ال ـ ـمـ ــركـ ــزي ،شـ ـه ــاب قــاف ـجــي
وفي حين أن
أوغلو،
ّ
أسعار الفائدةً .
معظمهم يتوقعون انخفاضا بمقدار
 100نقطة أساس ،يرى اثنان نصف
هــذه النسبة .وتتماشى التوقعات
مــع اسـتـطــاع ش ـهــري أجـ ــراه البنك
ال ـم ــرك ــزي ل ـل ـمــديــريــن الـتـنـفـيــذيـيــن
للشؤون المالية والشركات.
وتـ ـع ـ ّـه ــد إردوغ ـ ـ ـ ـ ــان أمـ ـ ــس األول
ب ــال ـق ـت ــال مـ ــن أج ـ ــل خ ـف ــض أس ـع ــار

الفائدة ،مما أدى إلى تراجع الليرة
إل ـ ــى م ـس ـت ــوى ق ـي ــاس ــي م ـن ـخ ـفــض،
إذ ك ــرر ش ـعــاره غـيــر الـتـقـلـيــدي ب ّــأن
تكاليف االقتراض المرتفعة تغذي
ً
التضخم بدال من كبحه.
وت ــراجـ ـع ــت ال ـع ـم ـلــة ب ـن ـس ـبــة 3.1
بالمئة في وقت سابق أمس ،مسجلة
أدن ـ ـ ــى م ـس ـت ــوى ق ـي ــاس ــي ل ـه ــا عـنــد
 10.9680للدوالر ،وتراجعت بنسبة
ً
 11بالمئة تقريبا في نوفمبر ،لتحتل
ً
ال ـمــرت ـبــة األسـ ـ ــوأ أداء ب ـيــن عـمــات
األسـ ـ ـ ــواق ال ـن ــاش ـئ ــة الـ ـت ــي تـتـبـعـهــا
«بلومبرغ».
وتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت ض ـ ـ ـغـ ـ ــط مـ ـ ـ ــن م ـ ـطـ ــالـ ــب
إردوغ ــان ،خفضت السلطة النقدية
سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 300
ن ـق ـطــة أس ـ ــاس إلـ ــى  16بــال ـم ـئــة في
حركتين متتاليتين وغير متوقعتين

منذ سبتمبر .د فـعــت التخفيضات
العوائد الحقيقية إلى ما دون الصفر
مع ارتفاع التضخم االستهالكي إلى
ً
 19.9بالمئة سنويا في أكتوبر.
وقال إردوغان للصحافيين ،أمس
األول ،إن ال ـب ـنــك ال ـم ــرك ــزي سـيـقــرر
س ـي ــاس ـت ــه ب ـش ـك ــل م ـس ـت ـق ــل ،وس ــط
ات ـه ــام ــات بـضـغــط س ـيــاســي مكثف
على صناع السياسة .ومع ذلك ،فإن
عدم االستجابة لنداءاته قد كلف في
السابق محافظي البنوك المركزية
وظائفهم.
قافجي أوغلو هو الحاكم الرابع
منذ عــام  ،2019حيث أقــال الرئيس
أســافــه الـثــاثــة الـمـبــاشــريــن ،وأقــال
أع ـ ـضـ ــاء ال ـل ـج ـن ــة الـ ــذيـ ــن ع ــارض ــوا
التخفيضات.
وقــد ظــل حــزب الـعــدالــة والتنمية

«إيفر غراند» تبيع حصتها في «»HengTen
بخسارة لتجنب التخلف عن سداد ديونها
بــاعــت مجموعة إيـفــر غــرانــد الصينية حصتها
بالكامل في شركة خدمات البث المباشر HengTen
 Networkلجمع نحو  274مليون دوالر ،في خطوة
تهدف إلى تعزيز المالءة المالية للمجموعة ،بهدف
تجنب التخلف عن سداد الديون المتراكمة.
وأشارت  Evergrandeإلى أنها ستتكبد خسارة
بما يتجاوز المليار دوالر من بيع حصتها البالغة
 18في المئة في .HengTen
ُيشار إلى أن المجموعة العقارية تعاني لسداد
مــدفــوعــاتـهــا الـنـقــديــة مــن الـفــوائــد المستحقة على
سنداتها ،علما أن ديــون المجموعة تجاوزت 300
مليار دوالر ،منها  19مليارا من السندات الدولية.
وأفـ ــاد تـقــريــر ب ــأن ه ــوي كــا ي ــان ،مــؤســس «إيـفــر
ً
غراند» ورئيس مجلس إدارتها ،باع أصوال شخصية
بأكثر من  7مليارات يــوان ( 1.1مليار دوالر) لدعم
شركته التي تكافح مع الديون المتراكمة.
ووفقا لما ذكرته صحيفة تشينا بيزنس نيوز،
فإن هوي كا يان باع منازل عديدة في هونغ كونغ
وغوانزو وشنغن ،كما باع بعض الطائرات الخاصة.
وأك ـ ــدت ال ـص ـح ـي ـفــة أن األمـ ـ ــوال ال ـت ــي يـضـخـهــا
مؤسس «إيفر غراند» في الشركة منذ بداية يوليو

تــم اسـتـخــدامـهــا لـتـعــزيــز الـعـمـلـيــات األســاس ـيــة في
مــؤس ـس ـتــه ،إذ ت ــم ت ـخ ـص ـيــص جـ ــزء م ـن ـهــا ل ـســداد
الرواتب ،وجزء آخر لسداد مدفوعات الفائدة على
بعض الـسـنــدات ،وكــذلــك الستكمال المشاريع في
أنحاء الصين.
وكشفت وكالة بلومبرغ في أكتوبر ،أن الحكومة
الصينية طلبت من هوي كا يان استخدام أموال من
ثروته الشخصية للتخفيف من حــدة أزمــة الديون
الــراهـنــة .وأك ــدت «سـتــانــدرد آنــد ب ــورز غـلــوبــال» ،أن
احتمالية تخلف «إيفر غراند» عن سداد مدفوعات
سندات ال تزال مرتفعة ،رغم نجاحها أخيرا في سداد
مدفوعات مستحقة عليها.
وأرجـ ــع الـتـقــريــر ،ال ـص ــادر أم ــس ،ونـقـلـتــه وكــالــة
رويترز ،هذه التوقعات إلى أن الشركة سوف تواجه
اخـتـبــارا صعبا فــي مــارس وأبــريــل ،حينما يتعين
عليها سداد مدفوعات سندات دوالريــة بقيمة 3.5
مليارات دوالر.
وأض ــاف« :فقدت (إيفر غــرانــد) قدرتها على بيع
منازل جديدة ،ما يعني أن نموذج أعمالها الرئيس
قــد تــوقــف فـعـلـيــا ،لــذلــك أصـبـحــت عـمـلـيــة ســدادهــا
ديونها بالكامل مسألة غير مرجحة».

الحاكم بزعامة إردوغان ،على مدى
ع ـق ــود ،يـعـتـمــد نـجــاحــه االنـتـخــابــي
عـلــى الـمـسـتــويــات الـســريـعــة للنمو
االقتصادي ،والــذي ً
غالبا ما يكون

ً
مدفوعا بخفض تكاليف االقتراض
لتشجيع التوسع االئتماني.

 23مليار دوالر تراجع قيمة «ريفيان»
للسيارات الكهربائية في يوم
ان ـ ـهـ ــارت م ـس ـي ــرة االرت ـ ـفـ ــاعـ ــات ال ـص ــاروخ ـي ــة لـشــركــة
السيارات الكهربائية الناشئة ريفيان أوتوموتيف Rivian
 Automotiveبشكل مفاجئ أمس االول ،والتي استمرت
خمس جلسات متتالية ،بعد أن تراجعت القيمة السوقية
للشركة نحو  23مليار دوالر .وهبط سهم ريفيان ،والتي
تم طرحها لالكتتاب العام األسبوع الماضي ،بنسبة %18
ً
لتصل إلى  140.35دوالرا في نيويورك.
وتـمـثــل حـجــم الـخـســائــر الـســوقـيــة ألسـهــم الـشــركــة ما
يعادل القيمة السوقية لشركة أميركان إيرالينز غروب،
وشركة نيوز كــورب ،مجتمعتين .وقلص السهم بعض
ً
تلك الخسائر ليغلق منخفضا بنسبة  %15عند 146.07
ً
دوالرا.
وعلى الــرغــم مــن االنـخـفــاضــات ،ال تــزال قيمة ريفيان
تبلغ حوالي  130مليار دوالر ،في المرتبة الرابعة بين
ً
أكبر شركات السيارات في العالم ،حيث تراجعت مركزا
ً
واحدا خلف شركة فولكس فاغن.
ويــأتــي االرت ـفــاع الـســريــع لشركة ريـفـيــان وســط طلب
مـ ـت ــزاي ــد ب ـي ــن ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن ع ـل ــى األس ـ ـهـ ــم ال ـمــرت ـب ـطــة
بالسيارات الكهربائية ،حيث أعلنت الحكومات والشركات
عـلــى مـسـتــوى ال ـعــالــم عــن س ـيــاســات وخ ـطــط لمواجهة
التحديات المتعلقة بتغير المناخ.

ً
تحقق الصفقة أرباحا تشغيلية للشركة بنسبة
تـتــراوح بين  6و 8بالمئة خــال النصف األول
من عام .2022

ال ـضــامــن الـمـتـضــامــن ف ــي ال ـع ـقــد الـ ـم ــؤرخ في
 .)2015/2/2وحـكـمــت المحكمة بــانـتـهــاء عقد
اإليجار بين طرفي التداعي ،وبطرد المدعى
عليه من العين محل العقد ،وألزمته بتسليمها
لـلـمــدعـيــة بــال ـحــالــة ال ـت ــي ك ــان ــت عـلـيـهــا وقــت
ّ
تسلمها ،وألزمته بالمصروفات ومئة دينار
مقابل أتعاب المحاماة الفعلية.

«بتكوين» تواصل التراجع
وتهبط أكثر من %1
انخفضت عملة البتكوين خــال
تعامالت أمــس ،بعدما استبعد نيد
سيغال المدير المالي لدى «تويتر»
االستثمار في العملة ،وتزامن ذلك مع
محاوالت بعض أعضاء الكونغرس
األميركي الديموقراطيين تغيير بعد
األحكام المتعلقة بالتشفير في قانون
البنية التحتية.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال سـ ـ ـيـ ـ ـغ ـ ــال إن اسـ ـتـ ـثـ ـم ــار
ال ـم ـم ـت ـل ـكــات ال ـن ـق ــدي ــة ف ــي األص ـ ــول
المشفرة مثل البتكوين ال معنى له
في الوقت الحالي ،مستشهدا بتقلبات
األسعار العنيفة وعدم وجود قواعد
محاسبية لهذه األصول ،حسبما أفاد
موقع «ياهو فينانس».
ورغ ــم أن األس ــواق لــم تتوقع هذا
اإلعـ ــان ،ف ــإن الـتــركـيــز عـلــى مخاطر
ال ـع ـمــات الـمـشـفــرة ق ــد ي ـكــون سببا
فـ ـ ــي تـ ــراج ـ ـع ـ ـهـ ــا وضـ ـ ـع ـ ــف اإلقـ ـ ـب ـ ــال
عليها ،خــاصــة فــي ظــل تــزامـنـهــا مع
تصريحات نائب محافظ بنك إنكلترا

جون كونليف حول مخاطر العمالت
المشفرة على النظام المالي.
م ـ ــن نـ ــاح ـ ـيـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،اقـ ـت ــرح ــت
مجموعة من األعضاء الديموقراطيين
في مجلس النواب األميركي بقيادة
الـنــائــب داري ــن سـتــو ،إع ــادة تعريف
الــوسـيــط فــي مـشــروع قــانــون البنية
التحتية  -الــذي تــم تمريره ليصبح
قانونا في الخامس عشر من نوفمبر
 فــي مـحــاو لــة لتغيير كيفية تأثيرت ـح ــدي ـث ــات ق ــان ــون الـ ـض ــرائ ــب عـلــى
كيانات التشفير التي ال تشارك في
خدمات الوساطة ،وفقا لموقع «كوين
تليغراف».
وسجلت بتكوين تــراجـعــا %1.3
لتصل إلى  59667.2دوالرا في تمام
الساعة  09:57صباحا بتوقيت مكة
المكرمة ،وفقا لبيانات كوين باس،
وان ـخ ـف ـضــت اإلي ـث ــري ــوم  %0.5عند
 4243.9دوالرا ،فيما استقرت الريبل
عند  1.11دوالر.

«غولدمان ساكس» يحذر :جشع
األسواق يتفوق على الخوف
يـعـتـقــد ال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي
ل ـم ـج ـمــوعــة غ ــول ــدم ــان ســاكــس
ديـفـيــد ســولــومــون أن األس ــواق
قـ ـ ـ ــد تـ ـ ـ ــواجـ ـ ـ ــه وق ـ ـ ـتـ ـ ــا ع ـص ـي ـب ــا
فـ ــي ال ـم ـس ـت ـق ـب ــل ،مـ ــع م ـســاعــي
االقتصاد العالمي للخروج من
التأثير المفاجئ للوباء.
وقـ ـ ـ ـ ــال سـ ـ ــولـ ـ ــومـ ـ ــون ،خـ ــال
مـنـتــدى «بـلــومـبــرغ» لالقتصاد
الجديد في سنغافورة« ،عندما
أعود للوراء وأفكر في مسيرتي
المهنية الـتــي دام ــت  40عــامــا،
كانت هناك فترات تجاوز فيها
ال ـج ـشــع إح ـس ــاس ال ـخ ــوف في
ال ـع ــديــد م ــن الـ ـم ــرات .ن ـحــن في
إح ــدى تـلــك ال ـف ـتــرات» ،مضيفا:
«تجربتي تقول إن تلك الفترات
لم تدم طويال .شيء ما سيعيد
التوازن».
وارتفعت األس ــواق العالمية
خالل الوباء ،مدفوعة بالتحفيز

الهائل الذي عزز أيضا األرباح
ف ــي ال ـب ـنــوك ،مـثــل «غ ــول ــدم ــان»،
وي ـ ـتـ ــزايـ ــد الـ ـقـ ـل ــق اآلن م ـ ــن أن
الـتـضـخــم ال ـم ـت ـســارع سيشكل
تحديا لالنتعاش المستدام ،إذ
قد تضطر البنوك المركزية إلى
رفع أسعار الفائدة المتصاص
ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــوج ـ ـ ـ ــة .وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف
سولومون« :هناك احتماالت بأن
أس ـعــار الـفــائــدة سـتــرتـفــع ،وإذا
ارتـفـعــت ف ــإن ه ــذا فــي حــد ذاتــه
سيزيل جزءا من وفرة السيولة
من بعض األسواق».
وي ـ ـعـ ــد بـ ـن ــك غـ ــولـ ــدمـ ــان فــي
طـ ـلـ ـيـ ـع ــة حـ ـمـ ـل ــة م ـ ـ ــن الـ ـبـ ـن ــوك
الـ ـ ـع ـ ــالـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة لـ ـ ـكـ ـ ـس ـ ــب مـ ــوطـ ــئ
قـ ـ ــدم أكـ ـب ــر مـ ــع افـ ـتـ ـت ــاح س ــوق
ال ـ ـص ـ ـيـ ــن ،ويـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــارع ل ـج ـنــي
مليارات ال ــدوالرات من األربــاح
المحتملة ،حيث حصلت الشركة
ال ـش ـهــر ال ـمــاضــي ع ـلــى مــوافـقــة

لالستحواذ على ملكية كاملة
لمشروع مشترك في الوساطة
في األوراق المالية ،دام  17عاما.
وت ـخ ـط ــط الـ ـش ــرك ــة لـمـضــاعـفــة
قوتها العاملة في الصين إلى
 600وزيــادة قاعدتها في إدارة
األصول والثروات.
وق ــال ســولــومــون« :أعتقد أن
الصين تريد تنمية أسواق رأس
المال لديها ،وتريد المزيد من
نشاط اإلدراج في هونغ كونغ»،
ويــرى أن مشاركة المؤسسات
ال ـعــال ـم ـيــة ت ـع ــزز أس ـ ـ ــواق رأس
ال ـم ــال ال ـص ـي ـن ـيــة« ،وأع ـت ـق ــد أن
الـحـكــومــة الـصـيـنـيــة ستستمر
في دعــم ذلــك ،لكن العالم يمكن
أن يتغير».

ةديرجلا
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اقتصاد

أميركا تطلب من كبار مستهلكي النفط بحث استخدام االحتياطيات
دعت الصين والهند واليابان لخفض األسعار وتحفيز التعافي االقتصادي
قالت مصادر مطلعة إن إدارة
ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي ج ــو بــايــدن
ط ـل ـبــت م ــن ب ـع ــض أكـ ـب ــر ال ـ ــدول
المستهلكة لـلـنـفــط ف ــي ا لـعــا لــم،
ومنها الصين والهند واليابان،
دراس ــة اسـتـخــدام احتياطياتها
م ــن الـ ـخ ــام ف ــي م ـس ـعــى مـنـســق
ل ـ ـخ ـ ـفـ ــض األس ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــار وتـ ـحـ ـفـ ـي ــز
التعافي االقتصادي.
وي ـ ـ ــأت ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـط ـ ـلـ ــب غ ـي ــر
ال ـم ـع ـتــاد ،بـيـنـمــا ي ـق ــاوم بــايــدن
ال ـض ـغــوط الـسـيــاسـيــة مــن جــراء
ارتـ ـف ــاع أس ـع ــار ال ـب ـنــزيــن وغـيــر
ذلــك مــن التكاليف االستهالكية
األخ ـ ــرى ،ال ـعــائــدة إل ــى انـتـعــاش
الـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاط االقـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادي م ــن
مستوياته المتدنية خالل فترات
مبكرة من جائحة كورونا.
ويعكس كذلك إحباط الواليات
الـمـتـحــدة ال ـم ـتــزايــد مــن منظمة
أوب ـ ــك وح ـل ـفــائ ـهــا ،ومـ ــن بينهم
روس ـ ـيـ ــا ف ـي ـم ــا يـ ـع ــرف بـتـجـمــع
أوبـ ـ ـ ـ ـ ــك ،+الـ ـ ـ ــذي رف ـ ـ ــض ط ـل ـب ــات
واش ـن ـط ــن ال ـم ـت ـكــررة ب ــاإلس ــراع
بزياداته في إنتاج النفط.
وأوضح أحد المصادر" :نحن
نتحدث عــن رمــزيــة إرس ــال أكبر
م ـس ـت ـه ـل ـكــي ال ـن ـف ــط فـ ــي ال ـعــالــم
رسالة لـ "أوبك" مفادها "عليك أن
تغيري سلوكك".
وف ـ ــي آسـ ـ ـي ـ ــا ،قـ ــالـ ــت ال ـص ـيــن
إنـ ـه ــا ت ـع ـمــل ع ـل ــى ال ـس ـح ــب مــن
احـتـيــاطـيـهــا ال ـن ـف ـطــي ،واص ـلــت
أسعار النفط خسائرها متأثرة
بــالـطـلــب األم ـي ــرك ــي ،وذلـ ــك بعد
تراجعها أمــس األول أكـثــر دون
أعـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى لـ ـه ــا فـ ــي سـبــع

سـ ـن ــوات وال ـم ـس ـج ــل ف ــي مـطـلــع
أكتوبر.
وذك ـ ــرت ال ـم ـصــادر أن بــايــدن
وكبار معاونيه ناقشوا المسألة
فــي األســابـيــع القليلة الماضية
مع حلفاء مقربين ،مثل اليابان
وكوريا الجنوبية والهند ،وأيضا
مع الصين.
وس ـب ــق أن ن ـس ـقــت ال ــوالي ــات
المتحدة وحلفاؤها السحب من
احتياطيات النفط االستراتيجية،
ف ــي م ــواق ــف م ـن ـهــا ع ـل ــى سـبـيــل
ال ـم ـثــال خ ــال ح ــرب ف ــي لـيـبـيــا،
ع ـض ــو أوبـ ـ ـ ــك ،ع ـ ــام  .2011لـكــن
االقتراح الحالي يمثل تحديا لم
يسبق له مثيل لــ"أوبــك" ،التكتل
ال ــذي يــؤثــر عـلــى أس ـع ــار النفط
منذ أكثر من خمسة عقود ،ألنه
يـشـمــل ال ـص ـيــن ،أك ـب ــر مـسـتــورد
للنفط في العالم.

مراجعة بعناية
وفـ ــي الـ ـي ــاب ــان ،قـ ــال م ـســؤول
بـ ـ ــوزارة ال ـص ـنــاعــة إن ال ــوالي ــات
المتحدة طلبت تـعــاون طوكيو
في مواجهة ارتفاع أسعار النفط،
لكنه لم يؤكد ما إذا كــان الطلب
ً
شـمــل سـحـبــا مــن االحتياطيات
لخفض األسعار.
وذك ـ ــر م ـك ـتــب االح ـت ـيــاط ـيــات
الحكومي الصيني أنه يعمل على
السحب مــن احتياطيات النفط
ال ـخــام ،غـيــر أن ــه رف ــض التعليق
على الطلب األمـيــركــي ،فــي وقت
أكد مسؤول كوري جنوبي طلب
واش ـن ـط ــن م ــن سـ ــول اس ـت ـخ ــدام

أسعار الخام تتراجع إلى أدنى
مستوى في  6أسابيع
واصلت أسعار النفط التراجع صباح امس،
لتصل إلــى أدنــى مستوى في  6أسابيع ،بعد
أنـبــاء تفيد بــأن الــواليــات المتحدة تتواصل
مع كبار الدول المستهلكة للنفط لإلفراج عن
احتياطياتها البترولية االستراتيجية لتهدئة
ارتفاع أسعار النفط الخام.
وت ــراج ـع ــت ال ـع ـق ــود اآلج ـل ــة ل ـخ ــام بــرنــت
تسليم  /يناير  39سنتا ،بنسبة نصف في
ا لـمـئــة ،إ ل ــى  79.89دوالرا للبرميل ،بعدما
وصـلــت فــي وقــت ســابــق إلــى  79.28دوالرا،
وهو أدنى مستوى منذ  7أكتوبر.
ك ـمــا تــراج ـعــت ال ـع ـقــود اآلج ـل ــة ل ـخــام غــرب
تـكـســاس الــوس ـيــط األم ـيــرك ــي تـسـلـيــم /يـنــايــر

 53سنتا ،أو بنسبة  0.7في المئة إلــى 77.02
دوالرا للبرميل.
يأتي هذا بينما تشير تقارير إلى أن إدارة
الرئيس األميركي ،جو بايدن ،طلبت من كبار
مشتري النفط مثل الصين والهند واليابان
دراسة اإلفراج عن مخزونات الخام للمساعدة
في خفض األسعار.
وت ــرى الــوكــالــة الــدول ـيــة لـلـطــاقــة ،ومنظمة
الدول المصدرة للبترول (أوبك) أن المزيد من
اإلمدادات ستتوافر في األسواق خالل األشهر
المقبلة.
(د ب أ)

بعض احتياطيها النفطي.
وق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ـس ـ ــؤول" :نـ ــراجـ ــع
بعناية الطلب األميركي ،غير أننا
ال نسحب من االحتياطي النفطي
ب ـس ـبــب ارتـ ـف ــاع أسـ ـع ــار ال ـن ـفــط.
قــد نستخدم بعض االحتياطي
النفطي في حــال وجــود اختالل
فــي اإلم ـ ـ ــدادات ،لكننا ال نــواجــه
بذلك ارتفاع األسعار".
وأف ــاد مـصــدر أمـيــركــي شــارك
فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـنـ ــاق ـ ـشـ ــات بـ ـ ـ ــأن ح ـصــة
الواليات المتحدة من أي سحب
مـ ـحـ ـتـ ـم ــل م ـ ــن االح ـ ـت ـ ـيـ ــاط ـ ـيـ ــات
س ـي ـت ـع ـيــن أن ت ـ ـكـ ــون أك ـ ـثـ ــر مــن
 20إلـ ــى  30م ـل ـيــون بــرم ـيــل كي
تــؤثــر على األس ــواق .وقــد يكون
هــذا السحب فــي ص ــورة بيع أو
اقتراض من االحتياطي النفطي
االستراتيجي.
ولجأت الواليات المتحدة إلى
تـكــويــن احـتـيــاطــي استراتيجي
من النفط في سبعينيات القرن
الماضي بعد حظر النفط العربي
لضمان حصولها على إمدادات
كافية لمواجهة حاالت الطوارئ.
ونـبـهــت م ـصــادر مطلعة إلــى

أن م ـث ــل ه ـ ــذه الـ ـمـ ـف ــاوض ــات لــم
ت ـصــل إل ــى مــرحـلـتـهــا الـنـهــائـيــة
ولم تتوصل إلى أي قرار نهائي
ب ـش ــأن م ــواص ـل ــة هـ ــذا الـمـسـعــى
أو أي مـســار آ خ ــر للعمل بشأن
أسعار النفط.
وام ـت ـنــع ال ـب ـيــت األب ـي ــض عن
التعقيب على تفاصيل محتوى
المشاورات مع دول أخرى .وقال
م ـت ـح ــدث ب ــاس ــم م ـج ـلــس األم ــن
القومي بالبيت األبيض "لم يتم
ً
ات ـخــاذ أي قـ ـ ــرارات" ،مـضـيـفــا أن
البيت األبيض يقول منذ أسابيع
إن ـ ــه "يـ ـتـ ـح ــدث م ــع مـسـتـهـلـكـيــن
آخرين للطاقة لضمان معروض
عالمي وأسعار للطاقة ال تعرض
ل ـل ـخ ـطــر ال ـت ـع ــاف ــي االق ـت ـص ــادي
العالمي".

تراجع النفط
وبعدما أوردت "رويترز" نبأ
مباحثات البيت األبيض ،تراجع
الـ ـخ ــام ــان األمـ ـي ــرك ــي الـخـفـيــف
وبرنت ،وانخفض األخير دون
 80دوالرا للبرميل.

البرميل ً الكويتي ينخفض
 93سنتا

ً
انخفض سعر برميل النفط الكويتي  93سنتا ليبلغ 82.03
دوالرا للبرميل في تــداوالت امس االول مقابل  82.96دوالرا
في تداوالت الثالثاء الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة
البترول الكويتية.

وت ـضــخ "أوب ـ ـ ــك "+ن ـحــو 400
ألــف برميل يوميا إلــى السوق
ش ـهــريــا ،لـكـنـهــا ت ـق ــاوم دع ــوات
بـ ــايـ ــدن لـ ـم ــزي ــد مـ ــن ال ـ ــزي ـ ــادات
ال ـســري ـعــة ب ـح ـجــة أن ان ـت ـعــاش
الطلب قد يكون هشا.
وق ــال األم ـيــن ال ـعــام لمنظمة
أوبك محمد باركيندو إنه يتوقع
ظ ـه ــور ف ــائ ــض ف ــي ال ـم ـعــروض
ال ـع ــال ـم ــي فـ ــي أق ـ ـ ــرب وق ـ ــت فــي
ً
ديسمبر ،مضيفا" :هذه مؤشرات
على أننا يجب أن نكون حذرين
ً
جدا".
وأث ــار ارت ـفــاع أس ـعــار النفط

حفيظة بــايــدن قـبــل انتخابات
التجديد النصفي للكونغرس
ع ــام  2022وال ـت ــي سـتـحــدد ما
إذا كـ ــان ح ــزب ــه الــدي ـمــوقــراطــي
سيحتفظ بأغلبية ضئيلة في
مجلسي الكونغرس.
وبلغ متوسطأسعار البنزين
ف ــي الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة 3.41
دوالرات ل ـل ـغــالــون ف ــي اآلونـ ــة
األخيرة ،وفقا لجمعية السيارات
األميركية ،بــزيــادة تتجاوز 60
في المئة عن العام الماضي مع
انتعاش االقتصاد من جائحة
كورونا.

ويـعــزو الـعــديــد مــن معاوني
ب ـ ـ ــاي ـ ـ ــدن انـ ـ ـخـ ـ ـف ـ ــاض م ـ ـعـ ــدالت
التأييد لــه فــي األشـهــر القليلة
الـمــاضـيــة إل ــى زي ــادة التضخم
من الطاقة إلى الغذاء وقطاعات
أخـ ــرى .وارت ـف ــع مــؤشــر أسـعــار
ال ـم ـس ـت ـه ـل ـك ـيــن  6.2فـ ــي ال ـم ـئــة
خــال األشـهــر الـ ـ  12الماضية،
مع ارتـفــاع مكونات الطاقة في
المؤشر  30في المئة.
وامـ ـتـ ـنـ ـع ــت وك ـ ــال ـ ــة ال ـط ــاق ــة
الدولية ومقرها باريس ،والتي
ت ـ ــراق ـ ــب احـ ـتـ ـي ــاطـ ـي ــات ال ـن ـف ــط
ألع ـض ــاء م ــن بـيـنـهــم ال ــوالي ــات
المتحدة واليابان ومعظم الدول
الغربية ،عن التعليق .وعمدت
الوكالة فيما مضى إلى تنسيق
سحب مــن االحتياطيات شمل
عدة دول.
ووصـ ـ ـ ـل ـ ـ ــت أسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــار الـ ـنـ ـف ــط
العالمية إلى أعلى مستوياتها
فـ ــي س ـب ـع ــة أعـ ـ ـ ــوام فـ ــي أواخ ـ ــر
أك ـ ـتـ ــوبـ ــر ،ل ـك ــن ال ـ ـم ـ ـعـ ــروض لــم
يرتفع بوتيرة تجاري الزيادة
في الطلب.
(رويترز)

ما هو االحتياطي النفطي االستراتيجي الذي يريد بايدن السحب منه؟
تدرس إدارة بايدن السحب من االحتياطي
النفطي االستراتيجي األميركي ،لدفع أسعار
النفط للتراجع بالتعاون مــع الــدول الكبرى
المستهلكة مثل الصين واليابان.
وي ـقــول مـحـلـلــون إن ــه ربـمــا ال يـكــون لمثل
هذه الخطوة أثر على المدى البعيد في تهدئة
ارتـفــاع أسـعــار النفط األميركية ،التي بلغت
أعلى مستوى منذ سبع سنوات ،متجاوزة 85
دوالرا للبرميل في أواخر أكتوبر.
وم ـ ــن ال ـم ـم ـكــن أن ي ـت ـيــح ط ـ ــرح ك ـم ـيــة مــن
االحتياطي النفطي في األسواق إلدارة بايدن
ات ـقــاء ان ـت ـقــادات قـبــل انـتـخــابــات الـكــونـغــرس
النصفية في  2022بأنها لم تبذل جهدا ُيذكر
للتصدي الرتفاع األسعار.
وربـمــا يتيح الـتـحــرك ،بالتعاون مــع كبار
المستهلكين مثل الصين والـيــابــان ،لبايدن
أن يقول إنــه لم يقف مكتوف اليدين بعد أن
قاومت السعودية وروسيا ،العضوان في تكتل
"أوبك ،"+المطالب األميركية بضخ المزيد من
النفط في األسواق العالمية.
وفـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــا يـ ـ ـل ـ ــي إجـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــات ع ـ ـ ــن ب ـع ــض

التساؤالت حول االحتياطي االستراتيجي:
* لماذا ّ
كونت الواليات المتحدة االحتياطي
النفطي االستراتيجي؟
بدأت الواليات المتحدة تكوين االحتياطي
النفطي االستراتيجي في  1975بعد أن أدى
حظر النفط العربي إلى ارتفاع أسعار البنزين
وألحق الضرر باالقتصاد األميركي.
ول ـج ــأ ب ـعــض الـ ــرؤسـ ــاء إلـ ــى ال ـس ـحــب من
االحتياطي لتهدئة أسواق النفط خالل أوقات
الـحــرب أو عند حــدوث أعاصير تسببت في
تعطل البنية التحتية النفطية على امتداد
الساحل األميركي على خليج المكسيك.
* م ـ ـ ــا ح ـ ـجـ ــم ال ـ ـن ـ ـفـ ــط ف ـ ـ ــي االح ـ ـت ـ ـيـ ــاطـ ــي
االستراتيجي؟
ي ـب ـلــغ ح ـج ــم االح ـت ـي ــاط ــي االس ـتــرات ـي ـجــي
حوالي  606ماليين برميل مخزنة في كهوف
بأربعة مواقع شديدة الحراسة على سواحل
لويزيانا وتكساس .وتكفي هذه الكمية لسد
الطلب األميركي لفترة تزيد على الشهر.
وت ـح ـت ـفــظ الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة أيـضــا
ب ـك ـم ـي ــات صـ ـغـ ـي ــرة مـ ــن وق ـ ـ ــود ال ـت ــدف ـئ ــة

والبنزين في شمال شرق البالد.
* ما البالد األخــرى التي تملك احتياطيا
استراتيجيا؟
ب ـخــاف ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة يـتـعـيــن على
ال ـ ــدول األخ ـ ــرى األعـ ـض ــاء ف ــي وك ــال ــة الـطــاقــة
الدولية ،وعددها  29دولة ،من بينها بريطانيا
وأل ـمــان ـيــا وال ـي ــاب ــان وأس ـت ــرال ـي ــا ،االح ـت ـفــاظ
باحتياطيات من النفط للطوارئ تغطي صافي
الواردات لفترة  90يوما .وتملك اليابان واحدا
من أكبر االحتياطيات بعد الصين والواليات
المتحدة.
وال ـص ـيــن عـضــو مـنـتـســب بــوكــالــة الـطــاقــة
الــدولـيــة ،وهــي ثاني أكبر ال ــدول المستهلكة
لـلـنـفــط ف ــي ال ـعــالــم .وق ــد كــونــت احتياطيها
النفطي االستراتيجي قبل  15عاما ،وأجرت
أول م ــزاد لـبـيــع كـمـيــات م ــن االح ـت ـيــاطــي في
سبتمبر.
وتحتفظ الهند ،العضو المنتسب أيضا
بــوكــالــة الـطــاقــة الــدول ـيــة وثــالــث أك ـبــر ال ــدول
المستوردة والمستهلكة للنفط ،باحتياطي
استراتيجي.

وتـقــول وكــالــة الطاقة الــدولـيــة إن إجمالي
االحتياطيات لدى حكومات منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية تجاوز  1.5مليار برميل
في سبتمبر .ويفي ذلك بالطلب العالمي لفترة
 15يوما تقريبا قبل جائحة كوفيد.
* ه ــل ي ـم ـكــن أن ت ـس ـحــب هـ ــذه الـ ـ ــدول من
احتياطياتها في وقت واحد؟
يمكن لرؤساء الــواليــات المتحدة تنسيق
الـسـحــب مــن االح ـتـيــاطــي االسـتــراتـيـجــي مع
خطوات مماثلة من الدول األخرى األعضاء في
وكالة الطاقة الدولية في آن واحد.
أما مشاركة الصين والهند في السحب من
االحتياطي ،فستكون المرة األولى من نوعها
الـتــي تنسق فيها الــواليــات المتحدة عملية
السحب بمشاركة هاتين الدولتين.
* كـ ـي ــف يـ ـص ــل الـ ـنـ ـف ــط م ـ ــن االح ـت ـي ــاط ــي
االستراتيجي إلى األسواق؟
لـ ـق ــرب م ــوق ـع ــه م ــن م ــراك ــز ت ـك ــري ــر الـنـفــط
وال ـب ـت ــروك ـي ـم ــاوي ــات ال ـك ـب ــرى ف ــي ال ــوالي ــات
المتحدة ،يمكن ضخ ما يصل إلى  4.4ماليين
برميل يوميا من االحتياطي االستراتيجي.

ّ
«الوطني» :بدء التسجيل في برنامج «تمكن»
لتدريب الجامعيين الكويتيين
يستمر التسجيل في برنامج
ّ
"تمكن" لتدريب حملة الشهادات
الـ ـج ــامـ ـعـ ـي ــة م ـ ــن الـ ـك ــويـ ـتـ ـيـ ـي ــن،
وتــأهـيـلـهــم لــدخــول س ــوق العمل
الـ ــذي تـنـظـمــه ش ــرك ــة "Creative
 ،"Confidenceبدعم استراتيجي
مــن بـنــك الـكــويــت الــوطـنــي ،حيث
ي ـقــدم لـلـمـتــدربـيــن الـ ـ ــدورات التي
ت ـع ـمــل ع ـل ــى ت ـط ــوي ــر م ـه ــارات ـه ــم
ليتحولوا إلــى قــوى عاملة فاعلة
وحقيقية.
وبإمكان الراغبين في المشاركة
في هــذا البرنامج من الكويتيين
والكويتيات الجامعيين حديثي
الـتـخــرج ،تـقــديــم طـلــب المشاركة
م ــن خ ــال ه ــذا ال ــراب ــطhttps:// :
www.creativeconfidence.co/
 /tamakanوذلك حتى  28ديسمبر
المقبل.
وي ـم ـت ــد الـ ـب ــرن ــام ــج فـ ـت ــرة 10
أسابيع ،ابتداء من  18يناير حتى

 27م ـ ــارس  ،2022ويـسـتـضـيــف
"الــوطـنــي" المتدربين فــي مواقع
تدريبه.
وق ـ ــال ال ـمــديــر ال ـع ــام ل ـل ـمــوارد
ال ـب ـشــريــة لـمـجـمــوعــة "ال ــوط ـن ــي"،
عـمــاد العبالني ،إن البنك فخور
بنتائج البرنامج السابقة ،وهو
مـلـتــزم بـتــوفـيــر ال ــدع ــم الـ ــازم لــه،
ً
انـطــاقــا مــن إيمانه بأهمية دعم
شـبــاب ال ـكــويــت ،السـيـمــا أن مثل
هــذه الـبــرامــج تسهم بشكل فعال
في تطوير مهاراتهم وامكاناتهم
وتمكينهم.
ً
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ق ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــا" :نـ ـشـ ـج ــع
ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن ح ــديـ ـث ــي ال ـت ـخ ــرج
مـ ــن ال ـج ـن ـس ـي ــن مـ ـم ــن ت ـخ ــرج ــوا
ف ــي ال ـع ــام ال ـمــاضــي م ــن مختلف
ً
التخصصات وال يعملون حاليا،
مع ضرورة إجادة اللغة اإلنكليزية
وم ـهــارات الكمبيوتر ،إذ يتطلب
ً
هــذا الـبــرنــامــج الـتـ ً
ـزامــا كــامــا من

الـمـتــدربـيــن فـهــو بـمـنــزلــة تجربة
وظيفية بدوام كامل".
وح ـ ـ ـ ـ ــول ال ـ ـق ـ ـي ـ ـمـ ــة الـ ـمـ ـض ــاف ــة
للبرنامج واالستفادة المباشرة
ل ـل ـم ـشــارك ـيــن ال ـجــام ـع ـي ـيــن ،لفت
العبالني إلــى أن البرنامج يمنح
خ ـ ـبـ ــرة ح ـق ـي ـق ـي ــة ل ـل ـم ـش ــارك ـي ــن،
ويتيح لهم فرصة ذهبية لتطوير
مـهــاراتـهــم ال ـضــروريــة للحصول
على وظيفة مناسبة.
ك ـ ـمـ ــا يـ ـع ــرفـ ـه ــم ع ـ ـلـ ــى أحـ ـ ــدث
األ س ـ ـ ــا لـ ـ ـ ـي ـ ـ ــب واألدوات ا ل ـ ـتـ ــي
تـســاعــدهــم ف ــي تـصـمـيــم الـحـلــول
وابـ ـتـ ـك ــار األف ـ ـكـ ــار ف ــي أي مـجــال
عمل يختارونه ،أما بعد االنتهاء
م ــن ال ـت ــدري ــب ،فـيـمـكـنـهــم إضــافــة
هذا البرنامج كتجربة ذات قيمة
مضافة إلى سيرتهم الذاتية.
تجدر اإلشارة إلى أن إجراءات
الـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل تـ ـتـ ـطـ ـل ــب أن ي ـم ــأ
ً
المتقدمون أوال نموذج تقديم طلب

عبر اإلنترنت ،بحيث يتم تقييمه
وب ـ ـنـ ـ ً
ـاء ع ـل ـيــه ،إذا كـ ــان الـمـتـقــدم
يـ ـن ــاس ــب ال ـ ـش ـ ــروط ال ـم ـط ـل ــوب ــة،
يـتــم االت ـصــال بــه إلج ــراء مقابلة،
وبالتالي تتم عملية اختياره كأحد
المشاركين أو المشاركات.
ويؤمن "الوطني" بأهمية دعم
ش ـب ــاب ال ـكــويــت وم ـل ـتــزم بتبني
كــل الـبــرامــج الـهــادفــة إلــى تطوير
مهاراتهم وامكاناتهم وتمكينهم.
إن م ـشــاركــة ال ـب ـنــك تــأتــي لتؤكد
حرص هذه المؤسسة على تقديم
فرص فريدة للشباب الكويتيين.
ويشارك "الوطني" في البرنامج
من خالل التدريب وتقديم األعمال
ً
وتحدياتها ،وصوال إلى المراحل
الـنـهــائـيــة لــاخ ـت ـبــار ،السـيـمــا أن
َّ
"ت ـم ــك ــن" يـمـثــل ت ـجــربــة تــدريـبـيــة
مـبـتـكــرة للخريجين الكويتيين
الشباب ،وفرصة تطوير فريدة قبل
البدء بعملهم األول.

عماد العبالني

وتعتبر Creative Confidence
شركة استشارات وتدريب كويتية
متخصصة في االبتكار واإلبداع
والتعاون ،ومن المهم توفير هذه
الفرصة التي تعد جسر عبور بين
المرحلتين الــدراسـيــة والمهنية،
السيما أنه قد يكون من الصعب
ال ـع ـثــور عـلــى ف ــرص عـمــل كبيرة
للخريجين من دون اكتساب خبرة
سوق العمل المطلوبة.

وت ـق ــول وزارة ال ـطــاقــة إن وصـ ــول الـنـفــط
للسوق األميركي يمكن أن يستغرق  13يوما
فحسب من صدور قرار رئاسي.
ُ
وعــادة ما تجري وزارة الطاقة مــزادا عبر
اإلنترنت تتقدم فيه شركات الطاقة بعروض
لشراء النفط .وبمقتضى ترتيب مبادلة ،يمكن
لشركات النفط تسلم النفط الخام ،لكنها تكون
مطالبة برده باإلضافة إلى فائدة.
وق ــد أصـ ــدر رؤس ـ ــاء أم ـيــرك ـيــون تفويضا
ب ـط ــرح م ـب ـي ـعــات ل ـل ـط ــوارئ م ــن االح ـت ـيــاطــي
االسـتــراتـيـجــي ثــاث م ــرات كــان أحــدثـهــا عام
 2011خ ــال ال ـص ــراع ال ــذي تـفـجــر فــي ليبيا
العضو بمنظمة أوبك .وسبق ذلك طرح كميات
خالل حرب الخليج عام  1991وبعد اإلعصار
كاترينا عام .2005
وحــدثــت م ـب ــادالت كـثـيــرة ك ــان آخــرهــا في
سبتمبر بعد اإلعصار أيدا.
* مـ ــا دور وكـ ــالـ ــة الـ ـط ــاق ــة الـ ــدول ـ ـيـ ــة فــي
االحتياطيات االستراتيجية الوطنية؟
تساهم وكالة الطاقة في تنسيق السحب

مــن االحـتـيــاطــي فــي ال ــدول األع ـض ــاء ،وتــوفــر
بـيــانــات عــن مستويات الـمـخــزونــات وتــؤدي
أدوارا أخرى.
وتوجد ثالث طرق لالحتفاظ باحتياطيات
اسـتــراتـيـجـيــة تـفــي بـمـعـيــار الـتـسـعـيــن يــومــا
وفقا لموقع الوكالة اإللكتروني .وتتمثل في
االحتياطيات التجارية لدى شركات التكرير
واالحـتـيــاطـيــات لــدى الـحـكــومــات والــوكــاالت
الحكومية .ولكل دولة أن تختار توزيع الكمية
المطلوبة على أنواع االحتياطيات الثالثة.
وتقول الوكالة أيضا إنه من الممكن العمل
بـتــدابـيــر للحد مــن الـطـلــب أو الـمـســاعــدة في
توفير اإلم ـ ــدادات .وقــد تشمل هــذه التدابير
دعــوات للحد طوعا من استهالك الوقود ،أو
االنتقال من نوع من الوقود إلى نوع آخر ،ومن
ذلــك التحول مــن النفط إلــى الـغــاز فــي توليد
الكهرباء ،أو زيادة اإلنتاج لالستفادة سريعا
من المخزون في باطن األرض.
كـمــا ت ـقــول الــوكــالــة إن تخفيف المعايير
البيئية يمكن أن يساهم أ يـضــا فــي تحقيق
مزيد من المرونة في اإلمدادات.

«المتحد» يعلن فائزي السحب األسبوعي
لـ «الحصاد»
أجــرى البنك األهـلــي المتحد أمــس األول السحب
األسبوعي على جوائز الحصاد اإلســامــي ،حساب
السحب على الجوائز اإلســامــي األول فــي الكويت،
والذي يقدم ما يزيد على  750جائزة سنويا ،وينفرد
بالعديد من المميزات ،منها أنه أبسط وأسهل برنامج
ادخار ،ويقدم أكبر قيمة من الجوائز إلى أكبر عدد من
الفائزين ،فضال عن ميزة فتح الحساب عبر اإلنترنت
بكل سهولة ويسر مع ميزة اإليداع الفوري في الحساب.
وأسفر السحب عن حصول  20عميال على 1000
ديـنــار لكل منهم ،وه ــم :رفـيــف علي بوحمد ،ومريم
خالد العباسي ،وريم أحمد أشرفي ،وعبدالتواب بكر
عبدالتواب ،وفهاد عبدالله فهاد ،ودالل جمال األيوبي،
وناصر أحمد الغيص ،ولمياء عبدالرزاق الحنيان،
ومــوســى محمد مــوســى ،وبــدر صالح علي العنزي،
وأحمد محمد السبتي ،وحسن أحمد حسن ،ومساعد
محمد المنيس ،وسليمان جاسم السبيعي ،وسعيد
عماد الدين علي ،وظافر محمود طربوش ،وأحمد علي
الحوالة ،وعبدالله سالم العلي ،وجمال علي الكندري،
وعدي وليد رشيد.
وتتضمن سحوبات الحصاد العديد من الجوائز،
بينها جائزة بقيمة  100ألف دينار في عيد الفطر وعيد
األضحى ،وتبقى الجائزة ربع السنوية الكبرى بقيمة
 250ألفا أهم ما يطمح إليه العمالء لتحقيق تطلعاتهم،

وكذلك تقدم جوائز الحصاد  20جائزة أسبوعية بقيمة
ألف دينار لكل رابــح ،وكذلك ،ألول مرة بالكويت ،تم
تقديم "سحب األفضلية" ربع السنوي بقيمة  25ألفا
حصريا للعمالء الذين لم يحالفهم الحظ من قبل بأي
من جوائز الحصاد اإلسالمي خالل السنوات الخمس
األخيرة ،بشرط مرور عام على فتح حساباتهم ،وتتيح
كل  50دينارا في حساب العمالء ضمن هذه الفئة فرصة
واحدة للدخول في السحب.
وإضافة إلى هذه الباقة من الجوائز المميزة ،يحظى
العمالء بأرباح سنوية متوقعة على أساس عقد الوكالة
ضمن هذا الحساب ،وهو ما يجعل حساب الحصاد
اإلسالمي فريدا من نوعه وجذابا لكل أفراد المجتمع
الراغبين في التوفير ،من خــال تحقيقه العديد من
المميزات ،سواء على المدى القصير أو الطويل.

اقتصاد
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تراجع اختناق سالسل التوريد في الواليات المتحدة
البيت األبيض :البيانات الجديدة أظهرت استمرار التحسن
أعلن البيت األبيض أن مشكلة
اخ ـت ـنــاق ســاســل اإلن ـت ــاج ب ــدأت
ال ـتــراجــع فــي أم ـيــركــا ،مــع تحرك
المزيد من السلع والبضائع أكثر
مــن ذي قبل ،مـشــددا على أهمية
ال ـح ــاج ــة إل ـ ــى م ــزي ــد م ــن ال ـع ـمــل
لضمان منافسة عادلة في قطاع
الشحن العالمي الذي تهيمن عليه
 3تحالفات نقل في المحيطات.
وق ـ ــال ال ـم ـج ـلــس االق ـت ـص ــادي
الـ ـق ــوم ــي ل ـل ـب ـي ــت األب ـ ـي ـ ــض ،فــي
مدونة جديدة ،إن اللجنة البحرية
االتحادية ،وهي وكالة مستقلة،
تحقق بالفعل في رسوم الشحن
ال ــزائ ــدة عـلــى ال ـح ــد ،لـكــن عليها
ب ـحــث اس ـت ـخ ــدام أدوات أخـ ــرى،
ومنها مواجهة تحالفات النقل إذا
تسببت في تكاليف أو تأجيالت
غير منطقية.
كما حث الكونغرس على سن
تشريعات إلعطاء اللجنة مزيدا
من األدوات لإلشراف على قطاع

تراجع الدين العالمي
من أعلى مستوى على
اإلطالق
تــراجــع الــديــن العالمي من
أع ـلــى مـسـتــوى عـلــى اإلط ــاق
خــال الــربــع الثالث مــن العام
الحالي ،مع تعافي االقتصاد
ال ـع ــال ـم ــي .وك ـش ـف ــت ب ـيــانــات
مـعـهــد ال ـت ـمــويــل الـ ــدولـ ــي ،أن
إجمالي الدين العالمي ،الذي
ي ـت ـض ـمــن ديـ ـ ــون ال ـح ـكــومــات
واألسـ ـ ـ ــر والـ ـش ــرك ــات ت ــراج ــع
هــامـشـيــا عـنــد  296تريليون
دوالر ب ـ ـن ـ ـهـ ــا يـ ــة س ـب ـت ـم ـب ــر
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي .وتـ ــوقـ ــع ال ـم ـع ـهــد
ت ــراج ــع ال ــدي ــن ال ـعــال ـمــي إلــى
 295تــريـلـيــون دوالر بنهاية
الـعــام الـحــالــي ،لكن ذلــك يظل
أعـلــى  36تريليون دوالر من
مستويات ما قبل تفشي وباء
"كوفيد."-19
كما انخفض معدل الدين
ال ـعــال ـمــي نـسـبــة إلـ ــى الـنــاتــج
اإلجمالي إلى  350في المئة في
الربع الثالث من العام الجاري،
بهبوط يتجاوز  10في المئة
مقارنة بالمستوى القياسي
المسجل في هذا العام.
وأظـ ـ ـ ـه ـ ـ ــرت ال ـ ـب ـ ـيـ ــانـ ــات أن
ديـ ـ ـ ـ ـ ــون ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدول الـ ـمـ ـتـ ـق ــدم ــة
تراجعت بمقدار  1.4تريليون
دوالر ،لتصبح أق ــل مــن 204
تــريـلـيــونــات دوالر ،فــي حين
زادت ديون األســواق الناشئة
لمستوى قياسي جديد عند
 92.5تريليونا .وأشار التقرير
إلــى أن أكثر مــن  95فــي المئة
من الزيادة في ديون األسواق
الناشئة منذ نهاية  2019كانت
عبر سندات بالعملة المحلية.

الشحن العالمي ،ومن ذلك زيادة
ال ـش ـفــاف ـيــة ب ـش ــأن ال ــرس ــوم الـتــي
تفرضها الناقالت على عمالئها.
وت ـســابــق إدارة الــرئ ـيــس جو
بايدن الزمن للتصدي لمشكالت
سالسل التوريد التي ظهرت في
أعـقــاب تعاف أقــوى مــن المتوقع
مــن جــائـحــة كــوفـيــد  ،19مـمــا زاد
نقص المنتجات ورفــع مستوى
الـتـضـخــم ،وان ـصــب الـتــركـيــز في
معظمه على الموانئ األميركية،
ال ـتــي غـمــرتـهــا الـبـضــائــع نتيجة
ل ـل ـت ـح ــول الـ ـه ــائ ــل ف ـ ــي اإلن ـ ـفـ ــاق
االستهالكي خالل الجائحة ،من
السفر وتناول الطعام إلى السلع
المادية.
وق ـل ـلــت ال ـجــائ ـحــة ك ــذل ــك عــدد
ال ـع ـمــال الــازم ـيــن لـلـحـفــاظ على
تدفق البضائع بسالسة ،وتقاعد
ســائـقــو ال ـشــاح ـنــات الـمـتـقــدمــون
في العمر مبكرا ،في حين حدت
تدابير مكافحة العدوى من عمال

الشحن والتفريغ والمستودعات.
وق ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـب ـ ـيـ ــت األبـ ـ ـي ـ ــض إن
ال ـ ـب ـ ـيـ ــانـ ــات الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة أظـ ـه ــرت
اس ـت ـم ــرار ال ـت ـح ـســن ،إذ سجلت
الحاويات المستوردة في موانئ
لـ ـ ــوس انـ ـجـ ـل ــس ولـ ــونـ ــج بـيـتــش
وكــالـيـفــورنـيــا رق ـمــا قـيــاسـيــا من
ي ـن ــاي ــر إل ـ ــى أكـ ـت ــوب ــر ،وارت ـف ـع ــت
مخزونات التجزئة  4في المئة عن
 ،2020وبلغت نسبة توافرها في
المتاجر  90في المئة ،وهو ما يقل

 1في المئة فقط عن مستويات ما
قبل الجائحة.
وأش ـ ـ ـ ـ ــار م ـ ـس ـ ــؤول كـ ـبـ ـي ــر فــي
ال ـب ـيــت األب ـي ــض إل ــى أن "الـخـبــر
السار هو أننا ننقل بضائع أكثر
مـ ــن أي وق ـ ــت مـ ـض ــى ،ون ـ ــرى أن
متاجر التجزئة ممتلئة بالكامل،
فضال عن أن الموانئ تنقل هذه
ال ـب ـضــائــع ب ـســرعــة أكـ ـب ــر ...وه ــذا
يعني أنــه سيكون مــوســم عطلة
طبيعيا لألميركيين".
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«أونكتاد» :ارتفاع أسعار الشحن
يهدد تعافي االقتصاد العالمي
ق ــال مــؤتـمــر األمـ ــم الـمـتـحــدة
للتجارة والتنمية (أو نـكـتــاد)،
أم ــس ،إن ارتـفــاع أسـعــار شحن
ال ـ ـ ـحـ ـ ــاويـ ـ ــات يـ ـشـ ـك ــل تـ ـه ــدي ــدا
للتعافي االقتصادي العالمي،
ومن المتوقع أن تتضرر الدول
ال ـص ـغ ـي ــرة الـ ـت ــي ت ـع ـت ـمــد عـلــى
الشحن البحري أشد من غيرها
من ارتفاع أسعار الواردات.
و ق ـ ـ ـ ــد أدت ز ي ـ ـ ـ ـ ـ ــادة ا لـ ـطـ ـل ــب
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـس ـ ـلـ ــع االسـ ـتـ ـه ــاكـ ـي ــة
خــال جائحة "كــوفـيــد "-19إلى
اختناقات كبيرة في اإلمــدادات
حـ ــول ال ـع ــال ــم ،األم ـ ــر ال ـ ــذي أثــر
ع ـل ــى ت ــواف ــر س ـف ــن ال ـح ــاوي ــات
وصناديق نقل البضائع.
وي ـت ــوق ــع م ـس ــؤول ــو الـشـحــن
والموانئ أن تستمر اضطرابات
ســاســل الـتــوريــد العالمية في
عام .2022
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ــدت األمـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــة الـ ـع ــام ــة
لـ"أونكتاد" ،ريبيكا غرينسبان،
أن "االرتفاع الحالي في أسعار

«الغذاء العالمي» يلقي الكرة في ملعب المليارديرات
هل يستجيب ماسك ويسدد  6.6مليارات دوالر؟
أصـ ـ ـ ـ ــدر ب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج الـ ـ ـغ ـ ــذاء
الـ ـ ـع ـ ــالـ ـ ـم ـ ــي ال ـ ـ ـتـ ـ ــابـ ـ ــع لـ ــأمـ ــم
ا لـمـتـحــدة ،خريطة تفصيلية
لـكـيـفـيــة ال ـت ـخ ـف ـيــف م ــن أزم ــة
ً
الجوع عالميا ،باستخدام 6.6
مليارات دوالر ،والتي حددها
مدير البرنامج ،ديفيد بيزلي،
قـبــل أس ـبــوع ـيــن ،ف ــي تـغــريــدة
أشار خاللها إلى الملياردير
إيلون ماسك.
و ك ـ ـ ـ ـ ـ ــان رد م ـ ـ ــا س ـ ـ ــك ع ـل ــى
ّ
لتحمل
التغريدة أنه مستعد
ه ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـت ـ ـك ـ ـل ـ ـفـ ــة ،ل ـ ـكـ ــن ع ـل ــى
البرنامج شرح الكيفية ،وكتب
"إذا كان بإمكان البرنامج أن
يشرح بالتفصيل كيف سيحل
تـ ـب ـ ّـرع ــه ال ـ ـجـ ــوع فـ ــي ال ـع ــال ــم،
فسوف يتبرع بها".
ّ
ورد ب ـي ــز ل ــي فـ ــي ت ـغ ــر ي ــدة
ً
جديدة على ماسك ،موضحا
بالتفصيل كيف يمكن لـ 6.6
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مـ ـلـ ـي ــون شـ ـخ ــص فـ ــي جـمـيــع
أنـحــاء الـعــالــم الــذيــن يعانون
حــالـيــا حــالــة ط ــوارئ غــذائـيــة
أو كارثة غذائية ،حيث يكون
ف ـي ـهــا ه ـ ــؤالء األش ـ ـخـ ــاص قــد
استنفدوا كل الوسائل البديلة
للتخفيف من نقص األموال أو
الـطـعــام ،وبــاتــت كــارثــة تهدد
اسـ ـتـ ـم ــرار ب ـقــائ ـهــم ع ـل ــى قـيــد
الحياة.
وأش ــار إلــى ح ــدوث حــاالت
ســوء تغذية حــادة تــؤدي في
كثير من الحاالت إلى الموت.
وأوض ـ ــح أن أك ـث ــر ال ـب ـلــدان
ً
حــالـيــا الـتــي تـتـعـ ّـرض لكارثة

ح ـق ـي ـق ـيــة ،ه ــي ال ـي ـم ــن ،حـيــث
يـ ـخـ ـط ــط ب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج األغ ـ ــذي ـ ــة
ال ـ ـعـ ــال ـ ـمـ ــي إلن ـ ـ ـفـ ـ ــاق حـ ــوالـ ــي
 1.2م ـل ـيــار دوالر م ــن أ مـ ــوال
ال ـت ـب ــرع ــات خـ ــال عـ ــام واح ــد
للتخفيف من األز مــة ،وتليها
جنوب السودان ،ثم إثيوبيا،
حـ ـي ــث يـ ـفـ ـص ــل ال ـ ـ ـصـ ـ ــراع فــي
تيغراي السكان من الوصول
إلى الطعام.
و م ـ ـ ـ ـ ــن ب ـ ـ ـيـ ـ ــن  42م ـ ـل ـ ـيـ ــون
شخص في أشد الحاجة إلى
الـمـســاعــدات ،يــوجــد نحو 12
ً
م ـل ـي ــون ــا ف ــي شـ ــرق إفــري ـق ـيــا،

يليهم حوالي  9.5ماليين في
دول بجنوب القارة ،وحوالي
 6ماليين في الشرق األوسط
وش ـمــال إفــريـقـيــا ،وكــذلــك في
ج ـن ــوب ش ــرق ووسـ ــط آس ـيــا.
ً
وليس مــن ا لــوا ضــح تماما
مــا إذا ك ــان مــاســك ،وبـيــزلــي،
سـيـتــاقـيــان ح ــول ن ـطــاق حل
المشكلة المقترح ،أم ال .بينما
تحدث ماسك عن طريقة "لحل
م ـش ـك ـلــة الـ ـج ــوع ف ــي ال ـع ــال ــم"
ف ــي ت ـغ ــري ــدت ــه ،ط ـل ــب ب ـيــزلــي
ف ــي األصـ ـ ــل م ــن ال ـم ـل ـي ــاردي ــر
ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــدة فـ ـ ــي إن ـ ـ ـقـ ـ ــاذ 42

مليون شخص من المجاعة.
وف ـ ـ ــي مـ ـق ــابـ ـل ــة م ـ ــع ش ـب ـكــة
 ،CNNأوض ــح مــديــر بــرنــامــج
األ غــذ يــة العالمي سبب طلبه
هذا التبرع لمرة واحدة اآلن.
فــي حين أ نــه لــن يحل الجوع
فـ ــي الـ ـع ــال ــم ب ـش ـك ــل ن ـه ــائ ــي،
ً
وفـ ـق ــا ل ـب ـي ــزل ــي ،فـ ــإن جــائـحــة
ك ـ ـ ــوفـ ـ ـ ـي ـ ـ ــد ،19-والـ ـ ـص ـ ــراع ـ ــات
وعواقب االحتباس الحراري
ق ـ ــد خـ ـلـ ـق ــت ع ــاصـ ـف ــة ك ــام ـل ــة
مــن ن ــدرة ال ـغ ــذاء ،مـمــا وضــع
برنامج األغذية العالمي في
ّ
تحد ال يمكن حله.
مواجهة

«مايكروسوفت» تشارك
في برنامج تدريبي للقياديين
أ عـلــن الجهاز ا لـمــر كــزي لتكنولوجيا المعلومات انتهاء
تنفيذ ورشة عمل للقياديين حول "مفهوم التحول الرقمي في
القطاع الحكومي" ،بالتعاون مع شركة مايكروسوفت وشركة
غارتنر وشركة  Deloitteالعالمية ،حيث يهدف البرنامج إلى
دعم القياديين في القطاع الحكومي ،لالستفادة من التقنيات
العصرية ،وتمكينهم مــن المساهمة فــي تحويل الحكومة
ً
رقميا ،وتعزيز العملية التطويرية للخدمات ،وتحسين تجربة
المواطن ،بما يتوافق مع رؤية الكويت .2035
وق ــد سـلـطــت ورش ــة الـعـمــل الـتــدريـبـيــة ال ـضــوء عـلــى عــدة
م ــواض ـي ــع ،م ــن أه ـم ـهــا تــأه ـيــل الـ ـق ــادة ،لـيـتـمـكـنــوا م ــن بـنــاء
االستراتيجيات الصحيحة ومواجهة التحديات ،وطرق تعزيز
مؤشرات النجاح وتحسين الكفاء ة الرقمية في المبادرات
الحكومية ،كما استكشف البرنامج أحدث توجهات التحول
الرقمي والتأثير االقتصادي ،وتم عرض أهم تجارب التحول
الرقمي في دول المنطقة والعالم.
جدير بالذكر ،أن البرنامج التدريبي الذي تم االنتهاء منه
ُيعد جزءا من سلسلة من ورش العمل التدريبية التي ستعقد
في الفترة المقبلة.
وعلى هامش الورشة ،أشادت وزيرة األشغال العامة وزيرة
الدولة لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الكويتية
د .رنا الفارس ،بأهمية الورشة التدريبية ،وأكدت أنها ستلقي
بثمارها على القياديين ،لتمكينهم من تسريع رحلة التحول
الرقمي في البالد.
وبهذا الصدد ،قالت هيا الودعاني ،المدير العام للجهاز
المركزي لتكنولوجيا المعلومات ،في افتتاح ورشة العمل:
ً
"س ـعــداء ج ــدا بــالـتـعــاون مــع كـبــرى الـشــركــات العالمية مثل
ُ
مايكروسوفت إلنـجــاح هــذه الـمـبــادرة ،التي ال تعد جديدة
بــالـنـسـبــة ل ـنــا ،حـيــث ي ـحــرص ال ـج ـهــاز بـشـكــل مـسـتـمــر على
االس ـت ـف ــادة م ــن ال ـخ ـب ــرات الـعــالـمـيــة ع ــن طــريــق ال ـم ـب ــادرات
ال ـتــوعــويــة بـمــا يـتـمــاشــى م ــع خـطــط ال ـب ــاد لـبـنــاء اقـتـصــاد
مستدام قائم على المعرفة" .وأضافت الودعاني" :نؤمن بأن
للتكنولوجيا دورا أساسيا في الفترة الحالية والمستقبلية
لتمكين االب ـت ـكــار فــي األع ـم ــال وتـسـهـيــل ح ـيــاة المواطنين
والتغلب على التحديات".
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،ق ـ ـ ــال ع ـ ـ ــاء ال ـ ــدي ـ ــن ك ـ ــري ـ ــم ،ال ـ ـمـ ــديـ ــر الـ ـع ــام
لـ"مايكروسوفت" في الكويت" :نفخر بالشراكة مع الجهاز
المركزي لتكنولوجيا المعلومات ،والتي تعد جزءا من سلسلة
من الشراكات السابقة التي تهدف إلى تعظيم االستفادة من
التقنيات المتطورة واالرتقاء بالكوادر الوطنية بما يمكنهم
من المساهمة في تسريع رؤيــة الحكومة الذكية بالكويت.
استمرارية األعمال لن تتم إال على أيدي قادة مهرة قادرين
ع ـلــى ات ـخ ــاذ قـ ـ ــرارات مـسـتـنـيــرة لـتـحـقـيــق أف ـضــل ال ـخــدمــات
للمواطنين وتسهيل الحياة في المجتمع".

ً
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال أي ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــا إنـ ـ ـ ـ ــه ك ـ ــان
ي ـخــاطــب ال ـم ـل ـي ــاردي ــرات ألن
الحكومات الوطنية "استغلت"
ال ـم ـح ــادث ــة .وأضـ ـ ــاف أن 6.6
م ـ ـل ـ ـيـ ــارات دوالر كـ ــا نـ ــت أ ق ــل
بكثير من صافي الزيادة في
ث ــروات الـمـلـيــارديــرات بشكل
ع ـ ـ ــام واألف ـ ـ ـ ـ ـ ــراد مـ ـث ــل م ــاس ــك
أو م ــؤس ــس "أمـ ـ ـ ــازون" جيف
ب ـيــزوس .وسيكتشف العالم
ً
ا لــذي ينتظر رد ماسك قريبا
مـ ــا إذا ك ــان ــت ه ـ ــذه ت ـغ ــري ــدة
أخرى ندم على إرسالها.

الشحن سيكون له تأثير عميق
على التجارة ،ويقوض التعافي
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي واالق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي،
وخــاصــة فــي ال ـب ـلــدان الـنــامـيــة،
ح ـتــى ت ـع ــود ع ـم ـل ـيــات الـشـحــن
البحري إلى طبيعتها".
وذكــر "أونـكـتــاد" ،في تقريره
عــن النقل البحري لعام ،2021
أن اس ـت ـمــرار االرتـ ـف ــاع الـحــالــي
في أسعار شحن الحاويات من
شأنه إذا استمر أن يسبب زيادة

في مستويات أسعار الــواردات
العالمية بنسبة  11فــي المئة،
ومستويات أسـعــار المستهلك
بنسبة  1.5فــي الـمـئــة مــن اآلن
حتى عام .2023
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :م ـ ـ ـ ــن الـ ـمـ ـت ــوق ــع
أن ي ـك ــون ال ـتــأث ـيــر أشـ ــد وط ــأة
بالنسبة لالقتصادات األصغر،
والتي تعتمد بشكل كبير على
السلع المستوردة في كثير من
احتياجاتها االستهالكية".

البنك الدولي :تحويالت المغتربين
حول العالم نحو مستوى قياسي
يـ ـت ــوق ــع الـ ـبـ ـن ــك الـ ــدولـ ــي
ار تـفــاع التحويالت المالية
ال ـتــي يــرسـلـهــا الـمـغـتــربــون
حول العالم إلى بالدهم إلى
مستوى قياسي هذا العام.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـ ـب ـ ـ ـنـ ـ ــك ،ف ــي
تقريره الصادر أمس األول،
أن ال ـت ـحــويــات إل ــى ال ــدول
منخفضة ومتوسطة الدخل
مــن الـمـتــوقــع أن تــرتـفــع 7.3
في المئة هذا العام مقارنة
مع .2020
ويـ ـتـ ـج ــاوز م ـع ــدل زيـ ــادة
الـ ـتـ ـح ــوي ــات ال ـع ــال ـم ـي ــة مــا
ت ــوق ـع ــه ال ـب ـن ــك الـ ــدولـ ــي فــي
مايو ،والبالغ  2.6في المئة،
بعد تراجع التحويالت 1.6
في المئة عام .2020
ك ـ ـ ـمـ ـ ــا ي ـ ـ ـتـ ـ ــوقـ ـ ــع ارتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاع
التحويالت إلى دول أميركا
الــاتـيـنـيــة ومـنـطـقــة الـبـحــر
ال ـكــاري ـبــي  21.6ف ــي الـمـئــة،
بـ ــدعـ ــم م ـ ــن ع ـ ــوام ـ ــل ت ـش ـمــل
المخاوف بشأن "كوفيد،"19-

واألعـ ـ ـ ـ ــاص ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــر وت ـ ـح ـ ـسـ ــن
االقتصاد األميركي ،وارتفاع
عدد المهاجرين المسافرين
إلى الواليات المتحدة.
وف ــي ب ـي ــان ،ذك ــر مـيـشــال
روت ـ ـ ـكـ ـ ــوف ـ ـ ـس ـ ـ ـكـ ـ ــي ،ال ـ ـمـ ــديـ ــر
الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــي لـ ـ ـلـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــاي ـ ــة
االجتماعية والوظائف لدى
الـبـنــك ال ــدول ــي ،أن تــدفـقــات
التحويالت من المهاجرين
تكمل إ لــى حــد كبير برامج
الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوي ـ ـ ــات الـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــة
الحكومية لدعم األسر التي
عانت صعوبات اقتصادية
خالل أزمة "كوفيد."19-
وأوضح "الدولي" أن أكبر
خمس دول تلقت تحويالت
خـ ـ ــال ال ـ ـعـ ــام الـ ـح ــال ــي هــي
الهند وا لـصـيــن والمكسيك
والفلبين ومصر.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

بريتي زينتا تعلن والدة توأميها
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أعـلـنــت الـمـمـثـلــة الـهـنــديــة بريتي
زيـنـتــا أنـهــا استقبلت هــي وزوجـهــا
جين جوداينف توأميها من أم بديلة.
وذكــرت صحيفة هندوستان تايمز
أن بريتي أعلنت هذا النبأ ،أمــس ،عبر
صفحتها على موقع انستغرام لمشاركة
الصور.
وكتبت بريتني" :مرحبا بالجميع ،أريد
أن أشارككم هذه األنباء الرائعة اليوم .جين
وأنا سعداء ونشعر بسعادة بالغة وقلوبنا
مليئة بــاالمـتـنــان وال ـحــب ونـحــن نستقبل
طفلينا التوأم جاي زينتا جوداينف وجيا
زينتا جوداينف".
وأضافت" :نحن سعداء جدا بهذه المرحلة

الجديدة في حياتنا .وأتـقــدم بخالص شكري
ً
لألطباء والممرضين واألم البديلة لكونهم جزءا
من هذه الرحلة الرائعة".
وكــانــت بــريـتــي قــد تــزوجــت جـيــن فــي لــوس
انجلس في فبراير  ،2016وانتقلت للعيش هناك
بعد الزفاف ،ولكنها تزور الهند من حين آلخر.
بريتي زينت ا هي ممثلة ورائدة أفالم هندية،
مــن مواليد  31يناير  ،1975وتعد واح ــدة من
ً
ال ـم ـم ـثــات األك ـث ــر شـعـبـيــة واألعـ ـل ــى أج ـ ــرا في
الهند لعام  ،2000وظهرت باألفالم الهندية في
"بوليوود" ،بعد ّ
تخرجها بدرجة علمية بمرتبة
الشرف في علم النفس الجنائي.
(د ب أ)

ُ
نزاع حول مشاهد لم تعرض
من «»Pulp Fiction

زينتا وزوجها

بيركين تستأنف جولتها الغنائية في يناير
ت ـعــاود المغنية والـمـمـثـلــة جــايــن بيركين
جولتها فــي يناير المقبل ،بعدما تعافت من
مشكالتها الصحية ،وفــق مدير أعمالها ،في
تصريح صحافي أمس.
وكانت الفنانة اإلنكليزية ( 74عاما) قررت
في سبتمبر الفائت إلغاء كل التزاماتها حتى
نهاية السنة الحالية ،إثــر ّ
تعرضها لـ "جلطة
دماغية بسيطة".
وقــال مدير أعمالها ،أوليفييه غلوزمان ،إن
"وضعها جيد ،وقد تماثلت للشفاء بشكل أفضل
من مشكالتها الصحية ،وستعاود جولتها في
يناير" .وتستهل بيركين نشاطها في  8يناير
بحفلة في ميزون ألفور بالمنطقة الباريسية.
وبحلول يونيو  ،2022تشمل جولتها بعد ذلك
فرنسا وبريطانيا وبلجيكا وتركيا ومونتريال
الكندية والواليات المتحدة.
ّ
وتعد بيركين المولودة بلندن في  14ديسمبر
 1946من أشهر الفنانين البريطانيين في فرنسا،
ً
ويبقى اسمها مرتبطا بغانسبورغ وأغنياته في
الستينيات والسبعينيات.
(أ ف ب)

الفيلم ُرشح لـ  7جوائز أوسكار وحاز «السعفة الذهبية»

جاين بيركين

مقتل الرابر األميركي دولف بعيار ناري

نجوم الفيلم
أقــامــت شــركــة "مـيــرامــاكــس س ـتــوديــوز" دعــوى
قضائية على ا لـمــؤ لــف كوينتن تارانتينو ،بعد
إعالنه خططا لبيع الحقوق الرقمية ألجــزاء من
فيلم " "Pulp Fictionبتكنولوجيا "ان اف تي" (رموز
غير قابلة لالستبدال).
وكان تارانتينو أعلن ،بداية الشهر الجاري ،أنه
سيبيع في مزاد صفحات سيناريو لسبعة مشاهد
لم تعرض في النسخة النهائية للفيلم الذي طرح
في  ،1994إلى جانب التعليق الصوتي للمخرج.
لكن "ميراماكس" ،التي أنتجت الفيلم ،تعتقد
أن تارانتينو يتجاوز حقوقه فــي هــذه العملية،
وتعتبرها "خرقا للعقد".
وبحسب الشكوى التي ّ
قدمت أمــس األول في
لوس أنجلس ،والتي اطلعت عليها وكالة "فرانس
برس" ،كتبت "ميراماكس" إلى تارانتينو ،مطالبة
إياه بالتخلي عن هذا المشروع ،مدعية أنها تملك
الحقوق كاملة في سيناريو " ،"Pulp Fictionبما
ّ
تضمن في النسخة النهائية
فيه األجزاء التي لم
للفيلم.
ورفض تارانتينو طلب الشركة قائال ،إنه يملك
حقوق السيناريو المكتوب للفيلم.
وكتبت الشركة في دعواها "أجبرت تصرفات
تارانتينو "ميراماكس" على إقامة هــذه الدعوى
القضائية على مـتـعــاون ن ـقـ ّـدره مــن أجــل احـتــرام
وحماية حقوقها الفكرية والتعاقدية على أحد
أكثر أفالم "ميراماكس" رمزية وقيمة".
وهذه الخطوة التي اتخذها تارانتينو "قد تدفع
البعض إلى االعتقاد بأن لديهم الحق في إطالق
أعمال مماثلة ،بينما في الواقع فإن "ميراماكس"
هي التي تملك حقوق تطوير األعمال بتكنولوجيا
"إن إف تي" وتسويقها فيما يرتبط باألفالم التي
أنتجتها".
وف ـي ـلــم " "Pulp Fictionه ــو جــري ـمــة أمـيــركــي
للمخرج كوينتن تارانتينو كتبه مع روجير افاري،

ومعروف بحواراته المثيرة والمزيج الساخر من
الكوميديا والعنف ،وعدم التتابع في سرد األحداث
والتلميحات السينمائية.
ورش ــح الـفـيـلــم لـ ـ  7ج ــوائ ــز أوسـ ـك ــار ،ضمنها
أفضل فيلم فاز تارانتينو وافاري بجائزة أفضل
ً
سيناريو أصـلــي ،كما نــال أيـضــا جــائــزة السعفة
الذهبية في مهرجان "كان" السينمائي عام .1994
ً
ً
ً
ً
وحصد الفيلم نجاحا نقديا وتجاريا كبيرا،
حـيــث أح ـيــا مـهـنــة نـجــم األك ـش ــن وال ـحــركــة جــون
ترافولتا ،الــذي ترشح لجائزة األوسـكــار ألفضل
ً
ممثل ،كما ترشح أيضا النجم العالمي صامويل
جاكسون والنجمة األميركية أوما ثورمان.
وتم إخراج الفيلم بطريقة مبسطة ،ويربط بين
الـقـصــص الـمـثـيــرة لــرجــال عـصــابــات وأشـخــاص
هامشيين و مـجــر مـيــن صـغــار وحقيبة غامضة،
ح ـيــث يـشـيــر اس ـمــه إل ــى م ـجــات ال ـلــب ورواي ـ ــات
الجريمة خالل منتصف القرن العشرين ،المعروفة
بالعنف والسيناريو المترنح.
ً
ويخصص الفيلم كـثـيــرا مــن وقـتــه لـلـحــوارات
وال ـ ـم ـ ـنـ ــاجـ ــات ال ـ ـتـ ــي ت ـك ـش ــف ال ـ ـحـ ــس ال ـف ـك ــاه ــي
للشخصيات ووجهات نظرها بشأن الحياة.
وه ـي ـكــل الـفـيـلــم غ ـيــر الـتـقـلـيــدي واالس ـت ـخ ــدام
المكثف ألسلوب أفالم السبعينيات دعا النقاد إلى
وصفه أنه مثال رئيسي على فيلم ما بعد الحداثة.
وبعض النقاد يعده كوميديا سوداء ،ويصنف
ً
مرارا على أنه فيلم نوار جديد " ."neo-noirالخيال
الرخيص ينظر له كمصدر إلهام للعديد من األفالم
التي لحقته والتي اعتمدت عناصر مختلفة من
أسلوبه .طبيعة تطوره والتسويق له وتوزيعه
ونجاحه الكبير الالحق كان له تأثير شامل على
مجال السينما المستقلة.
ويعد الفيلم حدا ثقافيا فاصال ،تعدى تأثيره
إلى وسائل إعالم أخرى ،ويعتبر على نطاق واسع
واحدا من أعظم األفالم على اإلطالق( .أ ف ب)

يونغ دولف

ُ
قتل مغني الراب األميركي يونغ دولف،
جراء ّ
أمس األولّ ،
تعرضه إلطالق عيار ناري
خالل وجوده داخل متجر لبيع الحلويات
في ممفيس بوالية تينيسي.
وأفادت شرطة ممفيس بأن عناصر من
الشرطة هرعوا إلى المكان الذي حصل فيه
إطالق النار ،وعثروا على دولف قتيال.
ً
وكان الرابر يونغ دولف ( 36عاما) ،الذي
ُولـ ــد بـشـيـكــاغــو ون ـشــأ ف ــي مـمـفـيــس ،دخــل
ً
لتوه متجر ماكيدا للبسكويت جريا على
ّ
عادته ،عندما ظهر شخص مسلح وأطلق
النار عليه.
وحقق مغني الراب شهرته من خالل عدد
مــن األغ ـن ـيــات ،أبــرزهــا "م ـي ـجــور" ،وبفضل
ألـبــومــه "ريـتــش ســايــف" ،ال ــذي صــدر عــام
ً
 2020واحـ ـت ــل س ــري ـع ــا صـ ـ ــدارة تصنيف
"بيلبورد  "200الموسيقي ،وسبق للمغني
َ
أن نجا من حادثتي إطالق نار عام ،2017
ح ـيــث ت ـعـ ّـرضــت س ـيــارتــه لـمـئــة رص ــاص ــة،
واآلخ ــر فــي لــوس أنجلس ،حيث أصيب بـ
 3رصاصات.
(أ ف ب)

انفصال المغنيين مينديز وكابيلو

أوما ثورمان

أع ـل ــن الـمـغـنــي ال ـك ـنــدي ش ــون مـيـنــديــز
انـفـصــالــه ع ــن صــديـقـتــه الـمـغـنـيــة كاميال
كابيلو ،بعد عالقة دامت عامين.
وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية
ً
أن مينديز ( 23عاما) أعلن نبأ االنفصال
عـ ـب ــر ص ـف ـح ـت ــه عـ ـل ــى مـ ــوقـ ــع إن ـس ـت ـغ ــرام
ل ـم ـش ــارك ــة ال ـ ـصـ ــور ،ح ـي ــث ك ـت ــب أنـ ــه ق ــرر
ً
هــو وكاميال ( 24عــامــا) ،إنـهــاء عالقتهما
الرومانسية".
ّ
وأض ــاف" :لـكــن حبنا لبعضنا البعض
كشخصين أق ــوى مــن ذي قـبــل ،لقد بــدأت
عالقتنا كأصدقاء وسنستمر كذلك" ،وقد
نشرت كابيلو البيان نفسه على صفحتها
على "إنستغرام".
وكان مينديز وكابيلو قد شوهدا آخر
مرة معا في الثالث من الشهر الجاري أثناء
ً
قضائهما وقتا على الشاطئ في ميامي.
يــذكــر أن الـعــاقــة الــرومــانـسـيــة بينهما
بدأت في يوليو  ،2019بعد عالقة صداقة
استمرت  5أعوام.
(د ب أ)

مينديز وكابيلو

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
مهنيا :تتصارع األسئلة في رأسك وتشعر مـهـنـيــا :ال تـعــط تـفــاصـيــل الـمـلـفــات التي
تعمل عليها لآلخرين ،فالبعض ال يؤتمن.
بتردد كبير هذه الفترة.
ً
ً
عاطفياّ :
بفراغ كبير لغياب الحبيب
تشعر
:
عاطفيا
بطريقة
لمساعدتك
يهب الحبيب
ٍ
عنك.
لم تكن تتوقعها.
ً
ً
بنشاط بدني
بكثير من األعمال اجتماعيا  :تحتاج للقيام
للقيام
تحتاج
اجتماعيا:
ٍ
ً ٍ
ـرات ط ــوي ـل ــة فــي
المنزلية التي أجلتها سابقا.
ل ـت ـعــويــض ق ـض ــائ ــك ف ـ ـتـ ـ ٍ
المكتب.
رقم الحظ.7 :
رقم الحظ.38 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :بعض الزمالء ال يرون األمور من
ً
منظارك ولكن ذلك ال يقف عائقا أمامك.
ً
عاطفيا :تهب لمساعدة الحبيب الذي
يقع في ورطة.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :تـسـتـحــق ب ـعــض الـتــرفـيــه
ّ
ً
خ ـصــوصــا بـعــد م ــا عــانـيـتــه م ــن تــوتــر
ً
وعذاب أخيرا.
رقم الحظ.9 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مـهـنـيــا :الـفـضــول مـفـتــاح الـنـجــاح وان
وظفته بالشكل المطلوب فستصل إلى
النجاح األكيد.
ً
عاطفيا :شخص ما في حيطك يخطف
ّ
أنفاسك .لماذا ال تتقرب منه؟
ً ّ
اجـتـمــاعـيــا :ع ــزز ثـقـتــك بنفسك كــي ال
تبدو ضعيف الشخصية مع األصدقاء.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ً
ً
ً
مـهـنـيــا :تتلقى عــرضــا جــديــدا فــأنــت تثير
االهتمام لمهاراتك الكثيرة.
ً
عــاط ـف ـيــا :ال تـسـتـغــل طـيـبــة ق ـلــب الحبيب
فتنهكه بطلباتك التي ال تنتهي.
ً
اجتماعيا :ال ضير من مصادقة أشخاص
جدد إن كنت سئمت من األصدقاء القدامى.
رقم الحظ.3 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :ال تهمل التفاصيل في أي عمل بل
ّ
ركز عليها كي تحقق النتيجة المطلوبة.
ً
عــاطـفـيــا :يـظـهــر الـحـبـيــب عــاطـفــة كبيرة
فتسعد قلبه.
ً
اجتماعيا  :عليك السيطرة على رغبتك
الدائمة في األكل كي ال يزيد وزنك.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مـهـنـيــا :فـتــرة عصيبة فــي الـعـمــل ولكنك
ستحقق الكثير من اإلجازات غير المرتقبة.
ً
ً
عاطفيا :ال ّ
تتذمر إن كان الحبيب منشغال
فهو يريد تأمين األفضل لك.
ً
ً
اجتماعيا :عليك أن تخلد الى النوم باكرا
ً
فالسهر غير مفيد لك إطالقا.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :تتطلع لتحقيق مشروع في سرعة
قياسية ولكنك تصطدم بالعراقيل.
ً
عاطفيا :الحبيب سعيد بالنجاحات التي
تحققها في العمل ويساندك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :شـخــص فـضــولــي يكثر من
األسـئـلــة ح ــول أح ــد األق ـ ــارب .ال تخبره
ً
شيئا.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ّ
ً
ً
ً
مهنيا :تترك أثرا طيبا في كل الملفات
التي تتوالها ،وذلك يسعد أرباب العمل.
ً
عاطفيا :أجواء عاطفية ّ
مميزة بانتظارك
ً
قريبا.
ً
ّ
اج ـت ـمــاعـيــا :خــطــط ل ـلــذهــاب ف ــي رحـلــة
ً
تــرفـيـهـيــة مـهـمــا ك ـنــت م ـن ـش ـغــا فــأنــت
بحاجة لذلك.
رقم الحظ27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
ً
أحيانا تشعر أنك ّ
تتردد في اتخاذ
مهنيا:
ّ
القرار المناسب .تغلب على خوفك.
ً ً
عاطفيا :معا تستطيعان تحقيق كل اآلمال
واألحالم.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تبحث عــن صــديــق يشاطرك
االهتمامات والهوايات نفسها.
رقم الحظ.56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مشروع كبير وحدك،
مهنيا :ال تقدم على
ٍ
فأنت بحاجة الى تضافر جهود الزمالء.
ً
عاطفياّ :
تطور جديد على صعيد العالقة
يسير بكما نحو رحاب أفضل.
ً
اجتماعيا :تتألق في مناسبة اجتماعية
تدعى إليها فيسطع نجمك.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
م ـه ـن ـي ــا :ي ـم ـك ـنــك أن ت ـح ـ ّـس ــن م ـه ــارات ــك
بالتدريب المناسب.
ً
عاطفيا :أنت حنون جدا مع الحبيب وهو
ّ
يقدر ذلك.
ً
اجتماعيا :ابتعد عن األشخاص الذين ال
يرون إال النصف الفارغ من الكأس.
رقم الحظ.22 :

مزاج
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عبدالعزيز السريع لـ ةديرجلا  :المسرح راكد لكنه سينهض
•

• الـ « 100يوم في لندن» رحلة عالجية غمرني خاللها الطيبون بكل العطف واللطف
واع ويحسب له إلغاء الرقابة المسبقة في عهده»
• «وزير اإلعالم شاب ٍ
الكاتب عبدالعزيز السريع
صاحب تجربة طويلة
ومسيرة مليئة باإلنجازات،
فهو قامة كبيرة في
المشهد المسرحي
والتأليف
الكويتي
ً
للمسرح ،وأيضا ُيعد من
أبرز مؤسسي الحركة
المسرحية في الكويت،
وقد أصدر العديد من
الكتب« .الجريدة» التقته
بعد عودته من رحلته
العالجية ،وكان الحوار
كالتالي:

المسرح
االرتجالي
موجود في كل
زمان ومكان

• أطـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــت عـ ـ ـل ـ ــى رحـ ـلـ ـت ــك
الع ـ ــالج ـ ـي ـ ـ ــة في ل ـ ـن ـ ــدن «رحلة
الـ ـ ـ  100يـ ـ ــوم» ،هـ ــذه الـتـسـمـيــة
ً
ً
تصلح لتكون نـصــا مسرحيا
ً
ً
أو ك ـتــابــا ج ــدي ــدا ،ه ــل سـنــرى
ً
ذلك قريبا؟

 لو كان مشروع عمل ،سواءك ـتــابــا أو غـ ـي ــره ،ل ـك ــان ع ـبــارة
عـ ــن حـ ـ ــروف م ـل ــؤه ــا ال ـت ـقــديــر
واالحترام والود والمحبة لكل
من اتصل بي ،أو سأل عني ،أو
تواصل معي أثناء رحلة الـ 100
يوم في لندن .فلو كانت لوحة
أنقشها من كل عواطفي تجاه
هــؤالء الـنــاس الطيبين ،ســواء
من الكويت؛ رجاال ونساء ،من
مختلف فئات المجتمع ،أو من
خـ ــارج ال ـكــويــت م ــن األص ــدق ــاء
وال ـ ـ ــزم ـ ـ ــاء م ـ ــن ال ـم ـس ــرح ـي ـي ــن
وسـ ــواهـ ــم .ال ـش ـكــر ل ـكــل ه ــؤالء
ال ــذي ــن غ ـم ــرون ــي بـلـطـفـهــم ،ما
ســاعــدنــي ع ـلــى ت ـحـ ُّـمــل قـضــاء
 100يوم في الغربة عن الكويت.

تحقيق الدافع
• أال تعتقد أن فترة الغياب
هـ ـ ــذه ت ـس ـت ـحــق أن ت ــوث ــق فــي
إصدار؟
 مـ ـش ــاري ــع ال ـك ـت ــب ك ـث ـيــرة،والـ ـعـ ـن ــاوي ــن م ـ ـطـ ــروحـ ــة ،لـكــن
الدافع أحيانا يكون موجودا،
والقدرة على تحقيقه موجودة،
وأحيانا ال تكون مــوجــودة ،ال
أستطيع أن أعد ،لكن ما زلت مع
الكتاب والقراء ة .لدي برنامج
يومي في اإلذاعة بعنوان «خير
جليس» ،وعملت منه حتى اآلن
نـحــو  1500حـلـقــة قـ ــراء ة ،ومــا
زلت أمارس هذا الشغف.
• ت ـ ــوقـ ـ ـف ـ ــت ع ـ ـ ــن الـ ـكـ ـت ــاب ــة
المسرحية منذ فترة ،هل ُيعد
ً
ه ــذا ال ـتــوقــف اح ـت ـجــاجــا على
وضع ما؟

التلفزيون
أخذ الكثير
من ممثلي
المسرح
وأعطاهم
ً
أجورا عالية

 ال أعتقد ذلك ،فأنا توقفتمنذ عام  1974أو  ،1975ومنذ
وفـ ـ ـ ــاة زمـ ـيـ ـل ــي ال ـ ــراح ـ ــل صـقــر
الرشود رحمه الله عام ،1978
وفي المهرجان الخليجي األول
الذي ُعقد في الكويت عام 1988
قـمــت ب ــإع ــداد مـســرحـيــة الثمن
آلث ــر مـيـلــر ،وأخــرج ـهــا زميلي
فؤاد الشطي رحمه الله ،وهذا
ال ـع ـمــل االس ـت ـث ـنــائــي الــوح ـيــد،
وما عدا ذلك لم أكتب للمسرح،
كما قدمت المسرحية في مركز
جابر األحمد الثقافي حديثا.

االرتجالي موجود في كل زمان
وم ـكــان ،حتى اآلن فــي أوروب ــا
م ــوج ــود ،وإلـ ــى ج ـ ــواره يــوجــد
المسرح األكاديمي ،والمسرح
ال ـن ــوع ــي م ــوج ــود أيـ ـض ــا ول ــه
مواسم ،يقدم عبر المهرجانات
الـخــاصــة ،ومـهــرجــان المسرح
األكاديمي سنوي ،وهذا شيء
مألوف.
• لـ ـك ــن ال ـ ـم ـ ـسـ ــرح ال ـن ــوع ــي
جمهوره أقل؟
 يالحظ في سنوات أن هناكرواجا لنوع من المسرح ،ويكون
ه ـنــاك إق ـب ــال عـلـيــه م ــن ال ـنــاس،
وتلك حاالت استثنائية ونادرة.
فعلى سبيل المثال لو أن مسرح
شكسبير وح ــده يـقــدم ،فسوف
ً
يكون الـمــوضــوع مـلــا ،وأيضا
ُ
حتى اآلن مسرح شكسبير يقبل
عليه نخبة النخبة ،لكن المسرح
الـ ـع ــام ال ـ ــذي ي ـق ــدم ك ــل األل ـ ــوان
واألنـ ـ ـ ــواع رائ ـ ــج ح ـتــى اآلن في
سائر دول العالم ،التي يعتبر
بعضها عواصم المسرح.

الساحة المسرحية
• ك ـيــف ت ــرى واقـ ــع الـحــركــة
المسرحية في الكويت؟
 س ــأتـ ـط ــرق إلـ ـ ــى ال ـم ـس ــرحالمصري في فترة سابقة ،حيث
كــان يـقــدم عــروضــه لـمــدة أربــع
أو خمس سنوات وربما أكثر.
اآلن المسرح خافت في جميع
أنحاء العالم ،إال المسرح الذي
يــأتــي بـطــابــع اسـتـعــراض مثل
م ـس ــرح بـ ـ ـ ـ ــرودواي .ال ـج ـم ـهــور
العام للمسرح لم يعد كالسابق،
وإذا أخــذ في االعتبار وسائل
االتـ ـص ــال ال ـحــدي ـثــة ،وسـهــولــة
مـ ـش ــاه ــدة ع ـ ـ ــروض م ـســرح ـيــة
وأفالم ومسلسالت ،فذلك أيضا
ساهم في ركود المسرح بشكل
عــام ،وذلــك الختالف المعايير
وا ل ـ ــذا ئـ ـ ـق ـ ــة ورواد ا لـ ـمـ ـس ــرح،
ُ
ولـكــل عـصــر نـجــومــه ،وكـتــابــه،
وهمومه ،ومشكالته ،ومذاقه.
• م ـت ــى س ـي ـخ ــرج ال ـم ـســرح
م ــن ح ــال ــة ال ــرك ــود؟ وم ــا سبل
النهوض؟
 -ال ـم ـس ــرح ي ـمــر ب ـحــالــة من

ذلك الوقت المعونة لم تتغير،
ولم ترتفع دينارا واحدا ،وذلك
داللة على أن المسألة مرتبطة
بقناعة المسؤول.
الـ  16ألف دينار اآلن ال تكفي
حتى للمصاريف اإلداريــة ،وال
إلن ـتــاج أع ـمــال كـبـيــرة ومهمة.
للنهوض بالمسرح نحتاج إلى
مسؤول مؤمن بفكر المسرح.
• ك ـ ـ ـ ــان ل ـ ـ ــك تـ ـعـ ـلـ ـي ــق ع ـل ــى
مــوضــوع المسرح فــي الكويت
ال ـ ـ ــذي ن ـش ــرت ــه الـ ـج ــري ــدة عـبــر
م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل ،حــدثـنــا عن
رأيك بالتفصيل.

ال ـ ــرك ـ ــود ،ل ـك ـنــه س ـي ـن ـهــض مــن
جـ ـ ــديـ ـ ــد ،ألن ال ـ ـ ـنـ ـ ــاس س ـت ـمــل
ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــروض ال ـ ـ ـ ـ ــذي ت ـ ـ ـقـ ـ ــدم ف ــي
«يوتيوب» ،ووسائل التواصل
األخرى.
• ومــاذا عن سبل النهوض
بالمسرح؟
 الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــرح ب ـ ـش ـ ـكـ ــل ع ـ ـ ــام،وال ـ ـم ـ ـسـ ــرح الـ ـن ــوع ــي خ ــاص ــة،
ي ـح ـت ــاج دائ ـ ـمـ ــا إل ـ ــى دع ـ ــم مــن
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــات وال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــات
ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـيـ ـ ــريـ ـ ــة ،ح ـ ـ ـتـ ـ ــى ت ـس ـت ـم ــر
الـمـســارح ،ونحن لدينا وزارة
الشؤون االجتماعية والعمل في
قــانــون  24لـعــام  1962تــم دعم
الفرق األربعة األهلية ،فنهضت
بــالـمـســرح ،وقــدمــت لـهــم دعما
مـعـقــوال فــي زمـنـهــا ،لـكــن األمــر
اختلف اآلن ،بسبب تغير أشياء
كثيرة جدا ،كاألجور وغيرها،
كما أن التلفزيون أخــذ الكثير
من ممثلي المسرح وأعطاهم
أجورا عالية ألن عوائده عالية،
فيما عوائد المسرح محدودة،
وال يستطيع مجاراته ،ففضلوا
التلفزيون وهجروا المسرح.

الرواج والعروض

عبدالعزيز السريع
أسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاء ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة م ـ ـثـ ــل س ـع ــد
الـ ـ ـف ـ ــرج ال ـ ـلـ ــه ي ـ ـطـ ــول بـ ـعـ ـم ــره،
وع ـب ــدال ـح ـس ـي ــن عـ ـب ــدال ــرض ــا،
وخالد النفيسي وغانم الصالح
رحمهم الله ،فقد كانوا تالميذه،
وقـ ـ ــدمـ ـ ــوا عـ ــروض ـ ـهـ ــم بــال ـل ـغــة
ال ـع ــرب ـي ــة ال ـف ـص ـح ــى ،إض ــاف ــة
إل ـ ـ ــى مـ ـجـ ـم ــوع ــة م ـ ــن األع ـ ـمـ ــال
الـ ـ ـت ـ ــي قـ ــدم ـ ـهـ ــا طـ ـلـ ـيـ ـم ــات فــي
السابق بمصر ،ومن ثم قدمها
بالكويت.

• مــا رأي ــك فــي ال ــرواج الــذي
ي ـح ــدث بــال ـكــويــت والـ ـع ــروض
الممتدة؟
 حينما كان األستاذ محمدال ـن ـش ـم ــي يـ ـق ــدم عـ ــروضـ ــه فــي
الخمسينيات ،كانت العروض
مـ ـش ــاه ــدة ،وك ـ ـ ــان ي ـت ــم ع ــرض
ال ـم ـش ـك ــات ال ـم ـح ـل ـي ــة بـشـكــل
مباشر ،ولم تكن هناك تقنيات
أو ت ـ ـج ـ ـه ـ ـيـ ــزات ع ـ ـلـ ــى م ـس ــرح
م ــدرس ـت ــي ال ـص ــدي ــق وص ــاح
ال ــدي ــن ،وك ــان ــوا يـعـمـلــون بكل
بساطة.
ع ـب ــدال ـل ــه ال ـم ـن ـيــس وع ـق ــاب
الـخـطـيــب م ــع مـحـمــد النشمي
وعبدالرزاق النفيسي وغيرهم
كـ ــانـ ــوا ي ـش ـت ـغ ـلــون وي ـق ــدم ــون
خمسة ع ــروض .األسـتــاذ زكي
طـلـيـمــات اسـتـقـطــب مجموعة
من العناصر ،وتأسس المسرح
ً
العربي ،وقـ َّـدم عروضا باللغة
َّ
الـ ـع ــربـ ـي ــة الـ ـفـ ـصـ ـح ــى ،ودرب
ال ـم ـم ـث ـل ـيــن ،وقـ ـ ــام بـتـهـيـئـتـهــم
وتـ ـجـ ـهـ ـي ــزه ــم ،وخـ ــرجـ ــت مـنــه

كل عصر
له نجومه
ُ
وكتابه
وهمومه
ومشكالته
ومذاقه

تفاعل الجمهور
• دائ ـ ـ ـمـ ـ ــا تـ ـ ـق ـ ــرن الـ ـمـ ـس ــرح
ب ـت ـجــاوب الـجـمـهــور ،هــل تــرى
ً
أن م ـ ــا ُيـ ـ ـق ـ ــدم راه ـ ـ ـنـ ـ ــا يـحـظــى
بـ ـ ـه ـ ــذا الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرواج ،عـ ـل ــى س ـب ـيــل
المثال مسرح الطفل أو مسرح
المناسبات أو االرتجالي؟

لدينا
مواهب
كثيرة في
التمثيل
واإلخراج
والكتابة

 هذا موجود في كل األزمنةح ـ ـتـ ــى فـ ـ ــي وق ـ ـت ـ ـنـ ــا ال ـ ـحـ ــالـ ــي.
المسرح الخفيف يـقــدم وجبة
من الفرجة والضحك .المسرح
يـســد الـفـجــوات مــا بـيــن ظهور
أعمال مسرحية مؤثرة وفترة
فضاء ،ألن الجمهور يحتاج إلى
مسرح .هذا النوع من المسرح
يحافظ على الجمهور وعلى
تقاليد الذهاب إليه ومشاهدة
العروض المسرحية ،وال يخلو
مــن أع ـمــال ج ـيــدة .ال نستطيع
ال ـت ـع ـم ـي ــم والـ ـ ـق ـ ــول إن كـ ــل مــا
يـقــدم قليل الـقـيـمــة ،أو يعتمد
على التهريج وغيره .المسرح

زكي طليمات مع سعد الفرج وخالد النفيسي وغانم الصالح

السريع في مكتبته مع الزميل الفي الشمري

مسرحية الثمن

• ال ـف ـنــان زك ــي طـلـيـمــات له
بـصـمــة واض ـح ــة ف ــي تــأسـيــس
الـحــركــة الـمـســرحـيــة بالكويت
إلى جانب عدد من الرواد.
 النهوض الحقيقي بتأثيرمــن زك ــي طـلـيـمــات هــو إص ــدار
الـقــانــون  24لـعــام  ،1962الــذي
سـ ـ ـم ـ ــح ب ـ ـت ـ ـكـ ــويـ ــن جـ ـمـ ـعـ ـي ــات
م ـســرح ـيــة ،ف ـتــأســس الـمـســرح
ال ـ ـعـ ــربـ ــي ،وم ـ ـسـ ــرح ال ـخ ـل ـي ــج،
والمسرح الشعبي ،ثم المسرح
الـكــويـتــي .لـقــد تـلـقــوا بموجب
ً
ذلــك دعما من الحكومة ،وكان

عـ ـل ــى رأس وزارة ا ل ـ ـشـ ــؤون
الشيخ صـبــاح األح ـمــد ،رحمه
ً
ً
متفهما ُ
ومحبا
الله ،حيث كان
ل ـل ـف ـنــون ،وك ـ ــان ال ــوك ـي ــل حمد
ال ــرج ـي ــب ،ث ــم جـ ــاء إلـ ــى وزارة
ً
ال ـش ــؤون أي ـض ــا مـجـمــوعــة من
الوزراء الداعمين لهذا التوجه،
ب ــوج ــود ال ــرجـ ـي ــب ،وت ـصــاعــد
الدعم.
ف ــرق ــة مـ ـس ــرح ال ـخ ـل ـيــج هــي
أول ف ــرق ــة ت ــأس ـس ــت بـمــوجــب
ه ــذا ال ـقــانــون ،وف ــي ع ــام 1963
أعطونا معونة ،بعد أن قدمنا
م ــوس ـم ــا ب ـج ـه ــودن ــا ال ــذاتـ ـي ــة،
وب ـت ـم ــوي ــل م ـن ـهــم كــأش ـخــاص
قدموا لنا ثالثة آالف دينار في
نهاية الموسم ،وتمت زيادتها
في الموسم الثاني إلى  6آالف،
ومن ثم إلى ثمانية آالف ،بعد
ذلك عشرة آالف ،لتتصاعد إلى
 12أل ــف دي ـن ــار ،حـتــى وصـلــت
أخ ـ ـيـ ــرا إل ـ ــى  16ألـ ـف ــا فـ ــي ع ــام
.1966
بـ ـع ــد ذل ـ ـ ــك غـ ـ ـ ــادر ال ــرج ـي ــب
كــوكـيــل لـ ــ«الـ ـش ــؤون» ،وأصـبــح
سفيرا للكويت بالقاهرة ،ومنذ

 أح ـ ـي ـ ــي زم ـ ـ ــائ ـ ـ ــي الـ ــذيـ ــنتحدثوا ،فكل منهم له مكانته
ووزنـ ـ ــه ،وبـعـضـهــم ق ــال كــامــا
مـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــوال .لـ ــدي ـ ـنـ ــا م ـج ـم ــوع ــة
ضـ ـخـ ـم ــة مـ ـ ــن ال ـ ـ ـمـ ـ ــواهـ ـ ــب فــي
مـ ـج ــاالت ال ـت ـم ـث ـيــل واإلخ ـ ـ ــراج
ً
وال ـك ـتــابــة ،لــديـنــا م ـثــا تغريد
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــداود كـ ـم ــؤلـ ـف ــة م ـس ــرح ـي ــة
م ـم ـت ــازة وم ـت ـم ـيــزة وحــاص ـلــة
ع ـل ــى جـ ــوائـ ــز ،وأي ـ ـضـ ــا لــدي ـنــا
فـ ــاط ـ ـمـ ــي زيـ ـ ـ ــد الـ ـ ـعـ ـ ـط ـ ــار ،ود.
نادية القناعي ،وبــدر محارب.
وف ــي ال ـت ـل ـفــزيــون ه ـبــة ح ـمــادة
ومنى الـشـمــري .وفــي اإلخــراج
ال ـم ـســرحــي فـيـصــل الـعـمـيــري،
وهـ ـ ــانـ ـ ــي ال ـ ـ ـن ـ ـ ـصـ ـ ــار ،ون ـ ـصـ ــار
ال ـن ـصــار ،ويــوســف الـحـشــاش،
والدكتور عبدالله العابر .وفي
مـجــال التمثيل ،هـنــاك العديد
من الممثلين والممثالت الذين
يـقــدمــون إش ــراق ــات بــديـعــة في
ال ـت ـل ـف ــزي ــون ،ل ـك ــن م ــن نــاح ـيــة
المسرح يقدمون العروض من
باب الشغف ،يقدمون المسرح
ال ـن ــوع ــي ب ـم ـه ــرج ــان ال ـم ـســرح
المحلي ،وفي مهرجان المسرح
األك ـ ــاديـ ـ ـم ـ ــي ق ـ ــدم ـ ــوا ع ــروض ــا
رائعة ،وتم تحقيق جوائز داخل
الكويت وخارجها.
• مـ ــا رأي ـ ـ ــك ب ـج ـه ــود وزيـ ــر
اإلع ــام والـثـقــافــة عبدالرحمن
الـمـطـيــري فــي تـطــويــر الحركة
الفنية بالكويت؟
 اختيار موفق لهذا الوزيرً
الـ ـ ـش ـ ــاب ،الـ ـ ـ ــذي ي ـم ـل ــك وع ـ ـيـ ــا،
ً
ويستمع ج ـيــدا ،ويــرحــب بــأي
أف ـ ـكـ ــار وآراء .ت ـح ــري ــر ال ـنــص
الـمـســرحــي م ــن اإلجـ ـ ــازة شــيء
طيب ،لكن يوجد فيه محظور،
فـهــل الــرق ـيــب يتبعه بـعــد ذلــك
ع ـن ــدم ــا يـ ـق ــدم ــون ع ــروض ـه ــم،
ويقول لهم نعم أو ال؟ الرقابة
المسبقة تم توقيفها ،فهل هناك
ض ـم ــان أث ـن ــاء ت ـقــديــم ال ـعــرض
أال يتوقف بعد يوم أو يومين
عقب بذل فريق العمل مجهودا
في التدريب والصرف المادي؟
وبعد ذلك من يقوم بتعويض
الخسائر؟
ن ـ ـ ـحـ ـ ــن أوقـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا الـ ـ ــرقـ ـ ــابـ ـ ــة
ال ـم ـس ـب ـق ــة ،ل ـك ــن هـ ـن ــاك رق ــاب ــة
الحـ ـ ـق ـ ــة ،فـ ـ ـ ــإذا ل ـ ــم تـ ـك ــن ه ـن ــاك
رق ــاب ــة الحـ ـق ــة ،ف ـس ـي ـكــون ذل ــك
شيئا طيبا ُ
ويـحـســب للوزير
ُ
وال ـح ـك ــوم ــة ،وي ـح ـس ــب لسمو
رئيس مجلس ال ــوزراء الشيخ
ص ـبــاح ال ـخــالــد أن ــه ف ــي عـهــده
أزيـلــت الــرقــابــة ،والمتضررون
ي ـل ـج ــأون إلـ ــى ال ـق ـض ــاء ،وه ــذا
شـ ــيء م ـم ـتــاز ج ـ ــدا ،وأحـيـيـهــم
وأق ـ ّـدر لهم ذل ــك ،لكن لــو كانت
هناك رقابة الحقة ،مثال يحتج
أحـ ـ ــد أع ـ ـضـ ــاء م ـج ـل ــس األمـ ـ ــة،
وي ـت ـخــذ ال ــوزي ــر قـ ـ ــرارا بــوقــف
ال ـع ــرض ،ف ـســوف ت ـكــون هناك
خـســائــر كـبـيــرة ،لـكــن لــو كانت
الــرقــابــة مــوقــوفــة ،مـثــل األردن
وغ ـ ـيـ ــره مـ ــن ال ـ ـبـ ــاد ال ـع ــرب ـي ــة،
فالمتضرر يلجأ إلى القضاء.

توابل ةديرجلا

•
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مسك وعنبر

بن رضا :كوريا فاعل نشيط في البيئة الثقافية بالكويت جمعية الصداقة البريطانية  -الكويتية
توزع جوائز الكتب الصادرة باإلنكليزية
خالل كلمته على هامش مسابقة «الكيمتشي» بالسفارة الكورية
عزة إبراهيم

أكــد مدير الـعــاقــات الثقافية بالمجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب ،محمد بن رضا ،عمق العالقات
الطيبة والمتميزة التي تربط الكويت وكوريا الصديقة،
موضحا أن كــوريــا فاعل نشيط فــي البيئة الثقافية
بالكويت.
جاء ذلك في كلمة ألقاها بن رضا نيابة عن األمين
الـعــام للمجلس ،كامل العبدالجليل ،خــال مسابقة
مــائــدة "الكيمتشي" ،التي أقيمت فــي مبنى السفارة
الكورية ،أمــس األول ،بمشاركة  6طهاة من بينهم 3
طاهيات كويتيات و 3طهاة من الفنادق ،إضافة الى
لجنة التحكيم المكونة من  10أفراد.

أقيمت فعاليات مسابقة مائدة
«الكيمتشي» بالسفارة الكورية
لدى الكويت ،بحضور مدير
العالقات الثقافية بالمجلس
الوطني للثقافة ،محمد بن
رضا ،والسفير الكوري لدى
البالد ،تشونغ بيونغ ها ،اللذين التبادل الثقافي
أكدا أهمية التواصل الثقافي
وأكــد بــن رضــا التطلع الــدائــم والمشترك لتطوير
العالقات وتعزيزها في مختلف الميادين ،السيما
بين البلدين.

الثقافية لخدمة مصلحة بلدينا وشعبينا الصديقين،
في وقت شدد سفير كوريا لدى البالد ،تشونغ بيونغ-
ها ،أهمية تعزيز التبادل الثقافي والتراثي بين بالده
وال ـكــويــت ،متطلعا ال ــى تـطــويــر ال ـعــاقــات الثنائية
والشراكة االستراتيجية في شتى المجاالت.
ولفت إلــى أن "الـتــواصــل الثقافي واإلنـســانــي بين
الكويت وكوريا الصديقة يعد وسيلة مهمة لتعزيز
الـتـقــارب بين الـشـعــوب ،وج ــزءا مهما مــن العالقات
الكويتية  -الـكــوريــة أيـضــا ،حيث وقــع الجانبان في
السابق اتفاقية التعاون الثقافي في  1مايو ،2019
ونتج عن ذلك العديد من الزيارات المتبادلة بين الفرق
الفنية والثقافية في البلدين ،إضافة إلــى المشاركة
النشطة للجانب الكوري في المهرجانات الثقافية التي
ينظمها المجلس الوطني للثقافة ومعرض الكويت
الدولي للكتاب ،وتبادل األسابيع الثقافية واالحتفال
باألعياد الوطنية لكال البلدين ،وزيارات للمسؤولين عن
الشؤون الثقافية إلى سيول لتبادل الخبرات واالطالع
على المشهد الثقافي في كوريا".

الدول الصديقة
وأكد أن "العالقات الدبلوماسية بين الكويت وكوريا
محل اع ـتــزاز ،حيث تعتبر الكويت مــن أوائ ــل الــدول
العربية التي تقيم عالقات دبلوماسية مع كوريا ،ومنذ
تأسيسها قبل  40سنة ،ظلت هــذه العالقات تتطور
بـصــورة سليمة ومستقرة ،وتـعــد نـمــوذجــا متقدما
للعالقات التي تنشأ بين الدول الصديقة ،حيث بنيت
على قدر كبير من التفاهم واالحـتــرام المتبادل ،مما
ّ
شكل أرضية صلبة وأساسا جيدا لبناء عالقات ثنائية
وفــق مـبــادئ التعايش السلمي والـتـعــاون اإليجابي
وتبادل المنافع".
وأضـ ـ ــاف" :س ـعــت ك ــل م ــن ال ـكــويــت وك ــوري ــا ط ــوال
السنوات الماضية إلى تطوير هذه العالقات في مختلف
المجاالت السياسية واالقتصادية والتجارية ،وال سيما

محمد بن رضا

الثقافية ،بروح من الثقة المتبادلة والمنفعة المشتركة،
مما جعل الطريق ممهدا لفتح آفاق جديدة للعالقات
بين البلدين الصديقين والمضي بها قدما إلى األمام".
ب ــدوره ،شــدد السفير ال ـكــوري على أهمية تعزيز
التبادل الثقافي والتراثي بين بالده والكويت ،متطلعا
الى تطوير العالقات الثنائية والشراكة االستراتيجية
في شتى المجاالت.

اكتشاف الفنون
وأضاف "إن هذه الفعالية مخصصة لزيادة الوعي
بالكيمتشي في الكويت ،لكن الفكرة بدأت من منطلق
رغبتنا بمشاركة ه ــذه القيم مــع الشعب الكويتي،
ورغبتنا في إضافة طعم الكيمتشي لألطباق المحلية
األخ ــرى ،لــذلــك فإنني أتطلع الكتشاف نتائج فنون
الطهي اإلبداعية باستخدام الكيمتشي.
وذك ــر أن الكيمتشي يعد طعاما مميزا بالنسبة
لجميع الكوريين ،وهو جزء مهم من حياة الجميع،
مضيفا" :بـنـ ً
ـاء على سجالت تاريخية تعود أصــول
الكيمتشي إلى قبل نحو  1300سنة ،حيث إن كل بيت
ك ــوري لديه طريقته الخاصة لعمل الكيمتشي ،من
ً
الــوارد جدا أن تجد رجال ونساء كوريين في شوارع
كوريا يقولون إنهم ال يستطيعون أكل طعامهم من دون
كيمتشي أو أن الكيمتشي وحده كاف كطبق جانبي
إلنهاء وجبة كاملة.
وتابع" :لقد أصبح الكيمتشي واحــدا من األطباق
الشهيرة في دول عدة ،وستكون إجابة معظم األجانب
"كيمتشي" ،عندما ُيطلب منهم ذكر طبق كوري واحد
يعرفونه ،وقليل من الناس يعرف أنه في العام الماضي
تم تحديد يوم  22نوفمبر من قبل الحكومة الكورية
ليكون يوم الكيمتشي".

من الفعالية

كشفت الفنانة مالك ،أنها تعرضت ألزمة
صحية جعلتها بين الحياة والموت ،لكنها
نجت بمعجزة ،وذلــك في فيديو بثته عبر
حسابها بـ"سناب شات".
ً
ووثـقــت فــي حسابها جانبا مــن جلسة
تصوير مشاهد في مسلسل ،حيث علقت:
"اع ـتــذرت عــن العمل أكـثــر مــن م ــرة ،بسبب
ظروفي الصحية ،إال أن خالد بوصخر أصر
على انتظاري ،وساندني للخروج من أزمتي
وعودتي للعمل مجددا".
ووج ـ ـه ـ ــت م ـ ـ ــاك شـ ـك ــره ــا ألشـ ـخ ــاص
ساندوها في محنتها ،الفتة إلى أنها قضت
فترة في المستشفى" :هناك أشخاص كانوا
بظهري في أزمتي الصحية بالمستشفى،
منهم الفنانة حليمة بولند ،وفــي المقابل
وعشرة ُعمر لم يسألوا عني.
هناك أصدقاء ِ
ً
فعال الناس تظهر وقت الشدائد".
وطمأنت في مقطع الفيديو متابعيها
على صحتها ،مشيرة إلى أنها تعافت من
أزمتها بنسبة  70في المئة ،وقالت" :الحمد
لله على الصحة والعافية حمدا كثيرا .لم
أكن أريد تصوير سناب اليوم ،لكن زمالئي

خالد الدويسان

الشيخ مبارك العبدالله

بالمملكة المتحدة خالد الدويسان،
في كلمة له ،بدور الجائزة في تعزيز
ال ـع ــاق ــات ال ـعــرب ـيــة الـبــريـطــانـيــة،
الس ـي ـمــا ف ــي ال ـم ـج ــاالت الـثـقــافـيــة
والعلمية.
م ــن جــان ـبــه ،أك ــد مـمـثــل الـمـبــرة
الـشـيــخ م ـبــارك عـبــدالـلــه الـمـبــارك،
فـ ــي ت ـص ــري ــح صـ ـح ــاف ــي ،أه ـم ـيــة
ال ــدور ال ــذي تــؤديــه جــائــزة الشيخ
عـبــدالـلــه ال ـم ـبــارك ف ــي م ــد جسور
التفاهم والتقارب بين الدول واألمم
وتعزيز ح ــوار الـحـضــارات ،حيث

تشهد مشاركة مؤلفين من مشارب
مختلفة.
ُيـ ــذكـ ــر أن ج ـم ـع ـيــة ال ـص ــداق ــة
الـكــويـتـيــة الـبــريـطــانـيــة تأسست
في أبريل  ،1996ويرأسها سفيرنا
لــدى المملكة المتحدة وأيرلندا
خــالــد الــدوي ـســان .وم ــن الــرؤســاء
ال ـف ـخــري ـيــن لـلـجـمـعـيــة الـشـيـخــة
د .س ـع ــاد ال ـص ـبــاح م ــن الـجــانــب
ال ـكــوي ـتــي ،وولـ ــي ع ـهــد الـمـمـلـكــة
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة األم ـ ـيـ ــر تـ ـش ــارل ــز مــن
الجانب البريطاني.

الطوالة« :عاشر صفحة» يجمع بين
الكوميديا والغموض
•

فضة المعيلي

قال المخرج محمد الطوالة إن
مسلسله الجديد "عاشر صفحة"
ي ــدور فــي أكـثــر مــن قــالــب كالاليت
الكوميدي ،والغموض ،من خالل
حبكة جيدة ،وأحداث سريعة ،حيث
تشتمل الحلقة على أكثر من حدث
فــي وق ــت واح ــد ل ـجــذب المشاهد
باستمرار.
وأع ـ ــرب ال ـط ــوال ــة ع ــن سـعــادتــه
بــال ـت ـعــاون ال ـثــالــث الـ ــذي يجمعه
بالكاتب علي الــدوحــان ،قائال إن
"عاشر صفحة ثالث عمل يجمعني
م ــع ال ـك ــات ــب ال ـم ـتــألــق الـ ــدوحـ ــان،
والعمل األول هو بين الكناين ،الذي
جــاء فــي قالب اجتماعي ،وتناول
ال ـع ــاق ــة ب ـي ــن ال ـح ـم ــاة وزوجـ ـ ــات
أبنائها ،والعمل الثاني مسلسل
ال ـك ــال ــوس الـ ــذي تـتـمـحــور فكرته
فــي إط ــار بوليسي مــع التشويق
واإلثارة ،وأنا سعيد بهذا التعاون
ال ـ ــذي يـسـفــر دائ ـم ــا ع ــن مـشــاريــع
ناجحة".
وأف ـ ـ ـ ــاد بـ ـ ــأن م ـس ـل ـســل "ع ــاش ــر
صـفـحــة" م ــن إن ـت ــاج مـشـتــرك بين
باسم عبد األمير ومشعل الذاير،
الفـتــا إلــى أنــه عمل ضخم ويضم
مجموعة من النجوم ،منهم زهرة
ع ـ ــرف ـ ــات ،غ ــدي ــر ال ـس ـب ـت ــي ،خــالــد

الطوالة ونور وغادة الزدجالي
ال ـع ـج ـيــرب ،عـبــدالـلــه الـتــركـمــانــي،
ح ـصــة ال ـن ـب ـهــان ،ش ـهــد سـلـيـمــان،
أمل محمد ،غادة الزدجالي ،جنى
وتالين الفيلكاوي ،فيصل فريد،
نور ،عبدالعزيز مدني ،حسن مناف.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ـ ــى أن ال ـم ـس ـل ـس ــل
يتكون من  30حلقة ،ومــن المقرر
ع ــرض ــه خ ـ ــال رمـ ـض ــان ال ـم ـق ـبــل،
ويـسـتـغــرق تـصــويــره مــن  65إلــى
 70يــومــا" ،وانتهينا مــن تصوير
نصف المشاهد تقريبا ،في مواقع
مختلفة بالكويت باستخدام أحدث
الكاميرات ذات الجودة والمتطورة،
وب ــإش ــراف أف ـضــل مــديــر تصوير
وهو عالء الحوساني ،وأيضا إدارة
اإلنتاج لسعد العدواني ،والمخرج
المنفذ أحـمــد الـنـبـهــان ،وهندسة

ســامــة م ــزع ــل ،وال ـم ـك ـيــاج إس ــراء
التميمي".
وعـمــا إذا ك ــان مــن المخرجين
الذين يتدخلون في النص أوضح
أنه "في بعض األحيان يكون هناك
نـقــاش بيني وبـيــن الكاتب مبني
على تبادل األفكار واالتفاق ،فمثال
إذا كــان هناك مشهد ال يستطيع
الفنان أن يؤديه نقوم بتغيير النص
بما يـتــاءم مــع شخصية الممثل
وبــاالتـفــاق مــع رؤيـتــي اإلخراجية
ورؤية الكاتب ،وفي بعض األحيان
تـضـطــرنــا ال ـظ ــروف إل ــى أن نغير
ال ـن ــص ب ـش ـكــل ب ـس ـيــط ي ـك ــون في
مصلحة العمل".

رابطة األدباء تفتتح بيت الشعر الكويتي

مالك :كنت بين الحياة والموت
ونجوت بمعجزة
بالتصوير دفـعــونــي لـلـخــروج مــن الحالة
النفسية السيئة التي كنت فيها".
وأرجعت مالك األزمة التي مرت بها إلى
الحسد ،قائلة" :العين حق ،لكن علينا
أن نحصن أنفسنا دائ ـمــا بــاألذكــار،
وأع ـت ــرف بــأنـنــي كـنــت مـقـصــرة في
هذا الجانب ،ما جعلني أقع فريسة
ألصحاب العيون الحاسدة".
وك ــان ــت م ــاك أع ـل ـنــت م ــروره ــا
بأزمة نفسية في أكتوبر الماضي،
مـبــررة أن أزمتها هــذه منعتها من
تلقي أي ات ـص ــاالت هــاتـفـيــة أو الــرد
عليها.
ُيذكر أن مالك تشارك في بطولة
مسلسل "داشين الطوفة" ،الذي ُيعد
التجربة اإلخــراجـيــة األول ــى للفنان
خالد بوصخر .والمسلسل يتم عرضه
فــي  8حلقات عبر إحــدى المنصات
اإللكترونية ،وهو تأليف وإنتاج ناصر
البلوشي ،وبطولة الفنانين :أحمد
العونان ،خالد العجيرب ،سلمى سالم،
مالك ،ناصر البلوشي وغيرهم.

أق ـ ـ ــام ـ ـ ــت جـ ـمـ ـعـ ـي ــة ال ـ ـصـ ــداقـ ــة
ً
البريطانية  -الكويتية ،أمس ،حفال
لتوزيع جوائز مسابقة أفضل الكتب
الـ ـص ــادرة بــالـلـغــة اإلنـكـلـيــزيــة عن
دراس ــات الـشــرق األوس ــط ،برعاية
م ـب ــرة ال ـش ـيــخ ع ـبــدال ـلــه ال ـم ـبــارك
الصباح.
وت ــم أث ـن ــاء الـحـفــل االف ـتــراضــي
عبر تقنية االتصال المرئي ،إعالن
أسـمــاء الفائزين بجائزة عبدالله
الـ ـمـ ـب ــارك ،وال ـك ـت ــب ال ـت ــي حظيت
بثناء لجنة التحكيم ،نظرا لقيمتها
التاريخية المتعلقة بمنطقة الشرق
األوسط.
وفاز بالجائزة األولى مناصفة
الكاتبة مارينا روستو عن كتابها
(االرش ـيــف المفقود :آث ــار الخالفة
بكنيس في القاهرة) ،والكاتبة زينة
معسري عــن كتابها (الراديكالية
العالمية :السياسة المرئية لبيروت
في الستينات العالمية).
صدر الكتاب األول عن مطبعة
جامعة برينستون األميركية ،فيما
صدر الثاني عن مطبوعات جامعة
كامبريدج البريطانية.
وبهذه المناسبة ،أشــاد سفير
الكويت وعميد السلك الدبلوماسي

•

مالك

مريم طباجة

افتتحت رابـطــة األدب ــاء الكويتيين بيت
الـشـعــر الـكــويـتــي بــأمـسـيــة شـعــريــة قـ ّـدمـهــا
الشاعر مشعل الزعبي ،تحدث من خاللها
عن ديوانه الشعري "لست منهم" ،وبحضور
باقة من المثقفين والشعراء واألدباء أعضاء
الرابطة.
وأعرب الزعبي عن سعادته بالمشاركة في
افتتاح بيت الشعر من خالل أبياته الشعرية
وقصائده المتنوعة ،كما أع ــرب عــن فخره
بحضور أعضاء الرابطة برئاسة األمين العام
د .خالد رمضان.
وأوضح أن ديوانه الشعري "لست منهم"
هو األول بالشعر الفصيح ،كما أن له تجاربه
بالشعر الشعبي ،لكنه ارتأى أن يكون ديوانه
الـجــديــد توثيقا لتجربته فــي "الـفـصـيــح"،
مضيفا أن ديوانه بالشعر الشعبي يحمل
عنوان "عندي قمر".
ولمزيد من التنوع خالل األمسية ،ألقى
الزعبي مجموعة متباينة من أبياته الشعرية،
راحــا بين الفصحى والشعبي بانسيابية
وتناغم ألهبا ذائقة محبي الشعر واألدب من
الجمهور الحضور.

تكريم الزعبي برابطة األدباء
وأش ـ ـ ــار إلـ ــى أن خ ـب ــرت ــه ت ـك ــون ــت مــن
كتابات في مجال التاريخ والقانون ،مما
أثــرى حصيلته الفكرية وحفز موهبته
الشعرية لدخول عوالم جديدة ،مشيرا
إلى أنه يستعد لمشاركات شعرية قادمة
في الدوحة ،استكماال لمسابقات لجنة
شعائر الرسول ،لكونه عضوا في لجنة
التحكيم ،ولفت إلى مشاركاته السابقة

في المغرب وغيرها من البلدان العربية.
وعن تجربته بكتابة الشعر الغنائي
أو ال ــوط ـن ــي ق ـ ــال" :لـ ــم ي ـك ــن ل ــي ت ـع ــاون
مــع أي فـنــان حتى ال ـيــوم ،إال فــي بعض
المناسبات الخاصة ،وتجربتي التي تم
إلقاء الضوء عليها كانت بعض القصائد
اإلنـ ـش ــادي ــة ال ـت ــي ق ـ ّـدم ـت ـه ــا م ــع الـشـيــخ
مشاري العفاسي".

العنزي في القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد «الفكر العربي» تعلن الفائزين
بمسابقة القصة القصيرة

أعلنت جــائــزة الشيخ زاي ــد للكتاب ،فــي دورتـهــا ال ــ،16
القائمة الطويلة لفرعي المؤلف الشاب وأدب الطفل والناشئة
من بين  9أفرع تشملها الجائزة ،حيث كانت الكويت حاضرة
في القائمة من خالل الكاتبة الكويتية سعاد العنزي.
وتبلغ قيمة الجائزة في كل فرع نحو  200ألف دوالر،
باستثناء فرع شخصية العام الثقافية ،الــذي تبلغ قيمة
جائزته  270ألفا ،وضمت القائمة الطويلة لفرع المؤلف
الـشــاب  14عمال مــن  8دول عربية مــن بين  881مشاركة
وصلت إلى لجنة الجائزة مسجلة أعلى عدد مشاركات.
وش ـم ـل ــت ال ـق ــائ ـم ــة كـ ـت ــاب "ال ـف ـل ـس ـف ــة اإلغ ــريـ ـقـ ـي ــة مــن
السفسطائيين إل ــى الـسـقــراطـيـيــن" للتونسي مـهــدي بن
الحاج مبروك ،وديوان شعر "اسأل الرمل عن ظله" للمصري
محمد إسماعيل ،وديوان شعر "زير المواويل" للعراقي ياس
السعيدي ،وكتاب "نساء في غرفة فرجينيا وولف  -الخطاب
النقدي حضور ال يقاوم الغياب" للكويتية سعاد العنزي.
وض ـمــت أي ـضــا ك ـتــاب "ال ــاه ــوت والـثـقــافــة بـيــن ال ــذات
العربية واآلخر األنجلو أميركي" للمغربي أسامة الصغير،
وكتاب "البداوة في الشعر العربي القديم" للتونسي محمد
المزطوري ،وكتاب "الحكاية الشعبية السعودية المكتوبة
بالفصحى :دراسة في المتعاليات النصية" للسعودية منال
القثامي ،ورواية "القرطبي يستيقظ في اإلسكندرية" لألردني

سعاد العنزي
عمر زكريا ،ورواية "على بلد المحبوب ...رحلة زمزم األخيرة"
للمصري أحمد خير الدين.
وشملت كذلك رواية "العرض ما قبل األول" للمغربي نزار
كربوط ،وروايــة "الجنة أجمل من بعيد" للكاتبة اللبنانية
كاتيا الطويل ،وكتاب "التسامح في التراث الشعبي المصري"
للمصرية نورا حسن أحمد ،ودراسة "الكائن البالغي ،اللغة
والعقل واالستطاعة في كتاب البيان والتبيين" للمغربي
مصطفى رجوان.

أعلنت مؤسسة الفكر العربي أسماء الفائزين بمسابقة القصة
القصيرة بأقالمهم ،في دورتها الرابعة  ،2021-2020الموجهة لتالمذة
المرحلة الثانوية لكتابة نصوص باللغة العربية ،في إطار مشروعها
اإلسهام في تطوير تعليم اللغة العربية.
وتمحورت المسابقة حول إبداعات المشاركين ،والبالغ عددهم
 ،1200حول انقضاء أكثر من سنة َّ
تغير فيها نمط الحياة ،وطالبت
المتنافسين بالكتابة بأسلوب يجمع بين السرد والوصف والحوار
عن هذه التجربة ،وما ّ
مر بهم خاللها من أحــداث ،وما راودهــم من
أفكار ومشاعر.
وجاء الفائزون بالمراكز العشرة األولى بالترتيب التالي :مايا بكري
(لبنان) عن "ومــاذا بعد؟" ،وبان العريبي (العراق) عن َ"من المذنب"،
وزينة جنبالط (لبنان) ُعن "قصة فيروس" ،ويارا سليقة (لبنان) عن
َ
"عندما زار حينا قوس قــزح" ،وشمس الخطيب (سورية) عن "خطأ
بسيط" ،وعلي عساف (لبنان) عن "قبضة القدر" ،وتالين سري الدين
(لبنان) عن "سجن طوعي" ،وسامر بركات (لبنان) عن "سيناريو من
وراء الكواليس" ،وتاليتا كيوان (لبنان) عن "بين األمس واليوم" ،وتقوى
الرواحية (سلطنة ُعمان) "من أين آتي بالشعلة؟" ،ويحصد كل منهم

مكافأة قدرها 500
دوالر.
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الـعـشــرة اآلخـ ــرون،
فـهــم :وردة بناني (ال ـم ـغــرب) ،زيـنــة الصايغ
(لبنان) ،روان ناصرالدين (لبنان) ،علي خواجة (لبنان) ،زينب الخباز
(السعودية) ،رنيم الجوهري (لبنان) ،أميمة قباب (المغرب) ،أنيس
ناصرالدين (لبنان) ،محمد الشقرة (لبنان) ،رحمة الحداد (السعودية)،
ُ
ويحصد كل منهم  150دوالرا ،وتنشر القصص العشرون الفائزة في
ً
كتاب يحمل أسماء الفائزين جميعا.
في سياق آخر ،وفي إطار اهتمامها الدائم بإبراز دور العلم في
تـطــور المجتمعات ،أص ــدرت مؤسسة الفكر الـعــربــي فــي الــذكــرى
العشرين لتأسيسها كتابين؛ األول بعنوان العرب وتحديات التحول
نحو المعرفة واالبتكار ،والثاني باإلنكليزية بعنوان Empowering
.Knowledge and Innovation: Challenges
ُ for the Arab Countries
ويتناول الكتابان آخر ما نشر من إحصاءات وبيانات حول أوضاع
البحوث والتطوير التكنولوجي واالبتكار في البلدان العربية.

خبريات
«المهن الموسيقية» تمنع
 20شخصًا من الغناء

قررت نقابة املهن املوسيقية
في مصر ،برئاسة الفنان
هاني شاكر ،وقف نحو 20
شخصا عن العمل والغناء في
الحفالت واملناسبات ،لعدم
اجتيازهم اختبارات النقابة،
أو لوجود خروقات لقراراتها
وتعليماتها.
ورصد رئيس لجنة العمل
بنقابة املوسيقيني ،منصور
هندي ،أسماء املمنوعني من
الغناء ،حيث أعلنت النقابة
أسماء من ليس لديهم
تصريح للعمل ،وهم:
حسن أبوالروس ،وحمو بيكا،
وحسن شاكوش ،وكزبرة
وحنجرة ،ومصطفى زكريا
الشهير بمسلم ،وأبوليلة،
وأحمد قاسم الشهير بفيلو،
وأحمد موزة ،وحمو طيخة،
وريشا وكوستا وسمارة،
وشواحة ،ووالد سليم،
والعصابة والزعيم ،وعالء
فيفتي ،وفرقة الكعب العالي،
ومجدي شطة ،ووزة ،وشكل،
وعمرو حاحا".
وبعد القرار اشتعلت مواقع
التواصل االجتماعي ما
بني مؤيد ومعارض ،فمن
املعارضني للقرار كانت أينت
عامر ،ومحمود العسيلي،
بينما دافع أعضاء مجلس
إدارة النقابة عنه ،ومنهم
الفنان حلمي عبدالباقي،
بينما أكد الفنان هاني شاكر
أن القرار الصادر من النقابة
من أجل الحفاظ على الذوق
العام من خالل األغاني ،وأنه
نشر بعدما طلب من النقابة
األسماء ،مشيرا إلى أن كل من
ال يملك تصريح بالغناء لن
نسمح له بالغناء.

رانيا فريد شوقي تستعد
لبطولة «حلم»

تعاقدت الفنانة رانيا فريد
شوقي على املشاركة في
بطولة مسلسل "حلم" ،الذي
يدور حول تطوير املناطق
العشوائية ،وتحويلها إلى
مجمعات سكنية مميزة.
وجاء توقيع رانيا بعد
النجاح الكبير الذي حققته
بحكاية "أم العيال" من
مسلسل "زي القمر" عبر
قنوات سي بي سي قبل أيام،
حيث حقق مشاهدات عالية
وإشادات نقدية بالتمثيل
والقصة اإلنسانية التي تم
تقديمها .وتنضم رانيا إلى
عدد ضخم من الفنانني،
منهم صابرين وكمال أبورية
وصالح عبدالله ،وتم تصوير
جزء من العمل املقرر عرضه
خارج السباق الرمضاني مع
بداية العام الجديد ،حيث تم
تصوير الحلقات األولى من
املسلسل.

وفاة شرطي «باب الحارة»
زهير رمضان

ُ
توفي نقيب الفنانني
السوريني الفنان زهير
رمضان ،الذي اشتهر بدور
الشرطي أبوجودت في
مسلسل "باب الحارة" ،حيث
رحل عن عمر  62عامًا من
ّ
جراء "التهاب رئوي".
وجاء في بيان أن "وزارة
اإلعالم ونقابة الفنانني"،
التي كان يرأسها "تنعيان
الفنان زهير رمضان الذي
غيبه املوت مساء امس عن
عمر  62عامًا إثر صراع مع
املرض" ،ثم أشارت إلى أنه
ّ
تعرض "اللتهاب رئوي أودى
بحياته".
وشارك رمضان املولود في
الالذقية عام  1959في عدد
كبير من "األفالم واملسلسالت
التي حققت شهرة واسعة
في الوطن العربي ،وفق نبذة
أوردتها عنه "سانا".
ومن أبرز األدوار التي أداها
شخصية "أبوجودت" في كل
أجزاء مسلسل "باب الحارة"
املعروف في دول عربية عدة.
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رؤى عالمية
الديموقراطية تحتضر في البرازيل!
أوليفر ستونكيل–
فورين أفيرز

بغض النظر عن مسار
انتخابات البرازيل في أكتوبر
الديموقراطية
 ،2022تواجه ً ً
المحلية اختبارا صعبا ،ويثبت
التراجع الديموقراطي في
دول أخرى ،مثل المجر وتركيا
الزعماء يزدادون
وفنزويال ،أن ً
جرأة واستبدادا بعد إعادة
انتخابهم ،وإذا فاز بولسونارو
بوالية أخرى ،فمن المستبعد
ً
ً
استثناء من
إذا أن يكون
القاعدة.

استطالعات الرأي
تشير إلى اقتناع
معظم البرازيليين
باستعداد
بولسونارو لتنفيذ
انقالب ومع ذلك
ً
يبدو عزله مستبعدا
حتى اآلن

بولسونارو
منذ أن وصل جايير
ّ
إل ــى الـسـلـطــة ف ــي ال ـب ــرازي ــل ،ح ــذر
المراقبون من التهديدات الخطيرة
التي يطرحها قائد الجيش السابق
عـلــى خــامــس أك ـبــر ديـمــوقــراطـيــة
ف ــي ال ـع ــال ــم ،وس ــرع ــان م ــا اتـضــح
أن تلك الـمـخــاوف محقة ،فانضم
الرئيس البرازيلي منذ بداية عهده
المتظاهرين الــذيــن يــؤيــدون
إل ــى
ّ
حصول تدخل عسكري في سياسة
البرازيل وإغالق المجلس الوطني
والمحكمة الـعـلـيــا ،مـمــا أدى إلــى
عـ ـسـ ـك ــرة ح ـك ــوم ـت ــه عـ ـل ــى ن ـط ــاق
واس ــع وإضـعــاف ثقة ال ــرأي العام
بـنـظــام الـتـصــويــت الـمـحـلــي ،وفــي
الشهر الماضيَ ،و َعد بولسونارو
م ـنــاصــريــه ب ــأال ي ــواف ــق ب ـعــد اآلن
على قـ ــرارات المحكمة العليا إذا
صدرت عن قاض ّ
معين اعتاد على
ٍ
شيطنته.
ث ـ ـ ــم جـ ـ ـ ـ ـ ــاءت الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـط ـ ـ ــورات فــي
الواليات المتحدة لتؤجج مواقف
بولسونارو ،فبعدما أقدم مناصرو
الرئيس السابق دونالد ترامب على
اقتحام مبنى الكابيتول في  6يناير،
أعلن ابن بولسونارو ،إدواردو ،أن
المقتحمين كانوا سينجحون في
ّ
مهمتهم لو ّ
حسنوا خططهم ،مما
يعني «أن يقتلوا جميع عناصر
ال ـش ــرط ــة ف ــي ال ــداخ ــل أو أع ـضــاء
الـكــونـغــرس الـمـكــروهـيــن» ،وأص ـ ّـر
ً
بولسونارو شخصيا على حصول
تــزويــر فــي االنتخابات األميركية
فــي ع ــام  ،2020وك ــرر ه ــذه الفكرة
خالل زيارة مستشار األمن القومي
ً
األميركي ،جايك سوليفان ،حديثا.
بما أن بولسونارو يستوحي
مواقفه مــن تــرامــب على مــا يبدو،
يصعب أن يتقبل الرئيس البرازيلي
أي هــزيـمــة فــي االنـتـخــابــات حين
يترشح إلع ــادة انتخابه فــي عام
 ،2022مـمــا يــزيــد اح ـت ـمــال تـكــرار
أحـ ــداث مـشــابـهــة ألع ـم ــال الشغب
األميركية في البرازيل ،لكن حتى
ً
لو كان البلد محظوظا بما يكفي
لـتـجـنــب هـ ــذه الـنـتـيـجــة ،ستبقى
الــدي ـم ـقــراط ـيــة ف ـيــه ُم ـ ـهـ ــددة ،ولــن
يكون انهيار البرازيل على طريقة
ً
فنزويال مستبعدا ،مما يعني أن
تتآكل الديمقراطية ببطء وترضخ
زعيم
في نهاية المطاف لضغوط ّ
استبدادي ،وحتى لو وصل مرشح
دي ـم ــوق ــراط ــي إل ـ ــى ال ـس ـل ـطــة بعد
بولسونارو ،ال يمكن كبح انهيار
ثاني أكبر ديموقراطية في نصف
األرض ال ـغ ــرب ــي إال ب ـعــد خــوض
معركة طويلة وشاقة.

بما أن بولسونارو
يستوحي مواقفه
من ترامب يصعب
أن يتقبل الرئيس
البرازيلي أي هزيمة مشاكل داخلية
ينجم تراجع الديموقراطية في
في االنتخابات
البرازيل عن نزعات محلية تسبق
وصــول بولسونارو إلــى السلطة،
حين يترشح إلعادة
أبرزها عدم اكتمال سيطرة السلطة
انتخابه في 2022
المدنية على الـقــادة العسكريين،

فمنذ أكثر من ثالثة عقود بقليل،
ب ـعــد ن ـهــايــة الـ ُـح ـكــم الــدك ـتــاتــوري
ال ـع ـس ـكــري خـ ــال الـثـمــانـيـنـيــات،
اس ـت ــرج ـع ــت ال ـ ـق ـ ــوات الـمـسـلـحــة
ً
ً
المحلية جــزءا هائال من نفوذها
السياسي .نجحت الحكومات في
أولــى سنوات األلفية الجديدة في
استعادة جــزء كبير من السيطرة
المدنية عبر خـطــوات ع ــدة ،منها
إن ـ ـ ـشـ ـ ــاء وزارة دفـ ـ ـ ـ ــاع وت ـع ـي ـيــن
م ـس ــؤول ـي ــن مــدن ـي ـيــن ل ـق ـيــادت ـهــا،
لكن منذ عــام  ،2018ال يستلم إال
الجنراالت وزارة الدفاع في البرازيل،
وف ــي الــوقــت ال ــراه ــن ،تشمل إدارة
بولسونارو ما يفوق الستة آالف
عنصر عسكري (أكثر من الحكومات
السابقة بكثير) ،ويتولى مسؤولون
ً
عسكريون حاليون وسابقون عددا
ً
ك ـب ـيــرا م ــن الـمـنــاصــب الحكومية
األساسية.
ّ
كذلكّ ،
عبر حكام المناطق عن
قلقهم مــن خ ـســارة السلطة التي
يـمـنـحـهــم إي ــاه ــا ال ــدسـ ـت ــور أم ــام
وحــدات الشرطة العسكرية ،حيث
ت ـح ـتــدم ال ـم ـشــاعــر االس ـت ـب ــدادي ــة
والـمــوالـيــة للرئيس بــولـســونــارو.
ً
تعهد عدد كبير من ُ
الحكام حديثا
بالتعاون لتقليص مخاطر حركات
التمرد داخل وكاالت إنفاذ القانون،
لكن يكشف النموذج الفنزويلي أن
المدنيين قد يجدون صعوبة في
فــرض سيطرتهم على هــذا النوع
من الوحدات.
ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــت ن ـ ـف ـ ـسـ ــه ،ف ـش ـلــت
المؤسسات السياسية والقضائية
ف ـ ــي الـ ـ ـب ـ ــرازي ـ ــل ف ـ ــي ك ـ ـبـ ــح الـ ـم ــد
االستبدادي ،حيث وجد المجلس
ً
الوطني والمحكمة العليا تحديدا
ص ـع ــوب ــة فـ ــي م ــراقـ ـب ــة ت ـصــرفــات
ب ــول ـس ــون ــارو ال ـخ ـط ـيــرة ،ب ـمــا في
ذلك استعماله المنهجي لحمالت
ال ـت ـض ـل ـيــل ل ـم ـهــاج ـمــة خ ـصــومــه،
وتأكيده المتكرر على أن الله وحده
يستطيع انتزاع الرئاسة منه.
تشير اسـتـطــاعــات الـ ــرأي إلــى
اقتناع معظم البرازيليين باستعداد
بولسونارو لتنفيذ انـقــاب ،ومع
ً
ذل ــك ي ـبــدو عــزلــه مـسـتـبـعــدا حتى
اآلن ،فقد سبق أن ّ
غير بولسونارو
ال ـم ـع ــاي ـي ــر ال ـس ـي ــاس ـي ــة ال ـم ـه ـمــة،
فأصبحت قدرة الرئيس على ُحكم
البلد مــن دون مـســاء لــة ،إذا نجح
فــي تعيين النائب الـعــام ورئيس
المجلس الوطني ،ظاهرة طبيعية
ً
مثال .وحتى لو خسر بولسونارو
في انتخابات عــام  ،2022سيميل
خلفه إلى تطبيق التكتيكات نفسها
على األرجح.
على صعيد آخ ــر ،أدى تدهور
ً
الظروف االقتصادية تدريجا (زاد
ً
الوضع سوءا بسبب أزمة كورونا)
إلى تسريع االنهيار الديموقراطي
ف ــي ال ـب ـل ــد ،وف ـش ـل ــت ال ـح ـكــومــات
الديموقراطية المتالحقة في تأمين

ّ
متظاهرون يؤيدون التدخل العسكري في سياسة البرازيل وإغالق المجلس الوطني والمحكمة العليا
لجزء
الخدمات العامة األساسية
ٍ
كبير من البرازيليين ،بما في ذلك
األم ــن ،وأنـظـمــة ال ـصــرف الصحي
المناسبة ،والـفــرص االقتصادية
المفيدة ،فكانت معدالت القتل قد
زادت بوتيرة ثابتة فــي البرازيل،
حـ ـت ــى خـ ـ ــال س ـ ـنـ ــوات االزدهـ ـ ـ ـ ــار
الـتــي شـهــدهــا الـبـلــد فــي أول عقد
م ــن األلـ ـفـ ـي ــة ،ح ـي ــن وص ـ ــل الـنـمــو
االقـ ـتـ ـص ــادي إل ـ ــى  ،%7والـ ـي ــوم،
يـتـعــرض نـحــو  50أل ــف بــرازيـلــي
ً
للقتل سنويا ،وتسيطر جماعات
الـجــرائــم المنظمة والميليشيات
على مساحات واسـعــة مــن المدن
الكبرى ،منها ريو دي جانيرو ،فهذا
الواقع قد ّ
يفسر السبب الذي يجعل
الزعماء «الصارمين مع الجرائم»،
أي أولـئــك الــذيــن يعتبرون حقوق
ً
اإلنسان عائقا أمام إنفاذ القانون
من أمثال بولسونارو ،قادرين على
منافسة اآلخــريــن خــال السنوات
المقبلة.
لهذا السببُ ،يعتبر بولسونارو
ً
جــزءا من أعــراض وأسباب اعتالل
الديموقراطية في البرازيل ،وعلى
عكس األرجنتين وتشيلي ودول
أخـ ــرى م ــن أم ـيــركــا الــاتـيـنـيـ ًـة ،لم
تـتـصــالــح الـ ـب ــرازي ــل ص ــراح ــة مع
ً
ماضيها االستبدادي يوما ،رفضت
الحكومات الديموقراطية المتعاقبة
إدانـ ـ ـ ــة ول ـ ــو ش ـخ ــص واح ـ ـ ــد عـلــى
انتهاكات حقوق اإلنسان المرتكبة
ط ــوال أكـثــر مــن عـشــريــن سـن ّــة من
الـ ُـح ـكــم ال ـع ـس ـكــري ألن ـه ــا فضلت
طـ ـ ّـي ال ـص ـف ـحــة وت ـن ــاس ــي ت ــاري ــخ
الدكتاتورية العسكرية الوحشي.

لــم يتغير الــوضــع إال فــي يونيو
َ َ
ـاض فــي ساو
 ،2021حين حــكــم ق ـ ٍ
باولو على ضابط شرطة متقاعد
بــال ـس ـجــن ل ـم ــدة سـنـتـيــن بتهمة
الخطف في عام .1971

مشاكل خارجية
ال ينجم التراجع الديموقراطي
في البرازيل عن االنهيار الداخلي
فـحـســب ،ب ــل تــؤثــر ع ــوام ــل دولـيــة
ً
أخرى على الوضع أيضا ،فقد أدت
المخاوف المرتبطة بإزالة الغابات
فــي األمـ ــازون وبالتغير المناخي
ً
مثال إلى تأجيج الضغوط الدولية
على البرازيل لدفعها إلى تكثيف
جهودها لمحاربة مظاهر تدمير
الـبـيـئــة ،فـقــد سـبــق أن أط ـلــق هــذا
النوع من االنتقادات ردود أفعال
قوية وسط مناصري بولسونارو،
م ـ ــا سـ ـم ــح ل ـ ــه ب ـت ــأجـ ـي ــج خ ـط ــاب
ال ـق ــوم ـي ــة ب ـ ــدل م ـعــال ـجــة مـشــاكــل
ّ
لكن ّ
توسع عزلة
البرازيل الداخلية،
ً
البلد دوليا نتيجة سجله السيئ
ّ
ف ــي ال ـم ـج ــال ال ـب ـي ـئــي س ــه ــل على
بولسونارو أن يطرح نفسه كآخر
مسوؤل قــادر على حماية سيادة
البرازيل.
ّ
في الوقت نفسه ،أثرت الجماعات
اليمينية المتطرفة فــي الــواليــات
المتحدة على السياسة البرازيلية
ً
أيضا ،فبعد هزيمة ترامب في عام
 ،2020بــدأ المتطرفون يعتبرون
ً
الـبــرازيــل ج ــزءا مــن ساحة معركة
عالمية في خضم محاولتهم لتقوية
ما ّ
سموه معسكر «اليمين البديل»،
فحافظت عائلة بولسونارو على

روابط وثيقة مع مستشاري ترامب
ال ـســاب ـق ـيــن ،م ـثــل سـتـيــف ب ــان ــون،
واعتقلت السلطات جايسون ميلر
ً
حديثا الستجوابه في المطار في
ً
بــرازي ـل ـيــا بـعــد ح ـض ــوره مــؤتـمــرا
ً
س ـي ــاس ـي ــا ل ـل ـم ـحــاف ـظ ـيــن ه ـن ــاك،
كذلك ،سعت حكومة بولسونارو
إلى تقوية عالقاتها مع الحركات
اليمينية المتطرفة فــي ع ــدد من
ال ـ ـ ـ ـ ــدول ،م ـث ــل ال ـم ـج ــر وإي ـط ــال ـي ــا
وبــول ـنــدا ،ف ــأع ــادت بــذلــك التأكيد
على آراء مشتركة حول مسائل مثل
الهجرة ومخاطر «العولمة».
في غضون ذلك ،يبقى استعداد
الــواليــات المتحدة للضغط على
ب ــولـ ـس ــون ــارو ب ـس ـبــب خ ـطــابــاتــه
وسياساته المعادية للديموقراطية
ً
محدودا ،حيث تتوق إدارة الرئيس
ج ــو ب ــاي ــدن إلشـ ــراك ال ـب ــرازي ــل في
ال ـم ـعــركــة ض ــد الـتـغـيــر الـمـنــاخــي
وفي جهودها الرامية إلى إضعاف
ال ـ ـن ـ ـفـ ــوذ الـ ـصـ ـيـ ـن ــي ف ـ ــي أم ـي ــرك ــا
ال ـج ـن ــوب ـي ــة ،ل ـك ــن ي ـت ـط ـلــب هـ ــذان
الـهــدفــان ال ـت ـعــاون ،ال ال ـع ــداء ،فقد
كانت رحلة سوليفان األخيرة إلى
برازيليا خير مثال على ذلك :رغم
رفض بولسونارو مزاعم المستشار
األمن القومي حول حصول تزوير
فــي نـظــام التصويت اإللكتروني
في البرازيل ،استنتج المراقبون أن
هدف سوليفان األساسي ال يتعلق
بـتـحــذيــر الــرئ ـيــس بـسـبــب ميوله
االس ـت ـبــداديــة بــل إن ــه أراد إقناعه
بحظر شركة «ه ــواوي» من شبكة
الجيل الخامس فــي الـبــرازيــل ،إذا
وافق بولسونارو على هذا البند،

ك ــان ــت واش ـن ـط ــن س ـت ـعــرض على
ً
ً
الـبــرازيــل تحالفا أمنيا أكـثــر قوة
وتقترح انضمامها إلى حلف الناتو
كـ»شريكة عالمية» ،وهي مكانة ال
تتمتع بها إال كولومبيا من بين
دول أميركا الالتينية .أثارت رحلة
ســول ـي ـفــان م ـخ ــاوف أخ ـ ــرى حــول
استعداد الواليات المتحدة لإلغفال
عن محاوالت بولسونارو الواضحة
إلضعاف الديموقراطية البرازيلية
إذا وافق على التعاون مع واشنطن
للحد من نفوذ بكين في المنطقة.
ب ـ ـغ ـ ــض ال ـ ـن ـ ـظ ـ ــر عـ ـ ـ ــن م ـ ـسـ ــار
ان ـت ـخــابــات ال ـب ــرازي ــل ف ــي أكـتــوبــر
 ،2022تـ ــواجـ ــه ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة
ً
ً
المحلية اختبارا صعبا ،ويثبت
ال ـتــراجــع الــديـمــوقــراطــي فــي دول
أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،م ـ ـثـ ــل ال ـ ـم ـ ـجـ ــر وت ــركـ ـي ــا
وف ـنــزويــا ،أن الــزع ـمــاء يـ ــزدادون
ً
جـ ـ ـ ــرأة واس ـ ـت ـ ـب ـ ــدادا بـ ـع ــد إعـ ـ ــادة
انتخابهم ،وإذا فــاز بولسونارو
ً
بوالية أخــرى ،فمن المستبعد إذا
أن يـكــون اسـتـثـنـ ً
ـاء على الـقــاعــدة،
لكن إذا خسر في هذا االستحقاق
ورفض التنازل ّ
وحرك مناصريه،
فقد تعجز المؤسسات الديمقراطية
الضعيفة في البرازيل عن الصمود
في وجه الهجوم االستبدادي.
لـكـبــح أي أزم ــة ديـمــوقــراطـيــة،
يـ ـج ــب أال تـ ـنـ ـخ ــدع ش ـخ ـص ـيــات
المعارضة في البرازيل باستقرار
األمـ ــن الــوه ـمــي الـ ــذي يـتـعـهــد به
بولسونارو في مناسبات متكررة
لتصويب سلوكه السياسي ،بل
ّ
ُيفترض أن تشكل هذه الجماعات
ّ
موحدة وتتجنب التقاتل
جبهة

الــداخـلــي المتكرر واالنـقـســامــات
الـفـئــويــة ال ـتــي سـمـحــت للرئيس
بالسيطرة على توجهات الــرأي
العام في آخر ثالث سنوات ،وعلى
غ ـ ــرار م ــا ح ـص ــل ف ــي ج ـم ـهــوريــة
التشيك ،حيث تكاتفت مجموعة
ً
واسـ ـع ــة م ــن ال ـج ـم ــاع ــات حــدي ـثــا
ل ـهــزم رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء الـشـعـبــوي
أندريه بابيس ،يجب أن تتجاوز
ـارضــة للرئيس
الـجـمــاعــات الـمـعـ ِ
بولسونارو خالفاتها السياسة
ً
ً
ً
مــؤق ـتــا وت ـن ـشــئ ت ـحــال ـفــا داع ـم ــا
للديموقراطية.
وفـ ــي غ ـض ــون ذل ـ ــك ،ي ـج ــب أن
ت ــوض ــح إدارة ب ــاي ــدن واالت ـح ــاد
ً
األوروب ـ ــي م ـعــا أن أي م ـحــاوالت
أخـ ـ ـ ــرى إلض ـ ـعـ ــاف ال ـم ــؤس ـس ــات
ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــة فـ ــي الـ ـب ــرازي ــل
س ـت ـت ــراف ــق م ــع ع ــواق ــب خـطـيــرة
على بــولـســونــارو ،وإذا لــم ّ
يغير
الرئيس مـســاره ،يجب أن تشمل
الخيارات األميركية واألوروبـيــة
ت ـق ـل ـيــص ال ـ ــرواب ـ ــط ال ـع ـس ـكــريــة،
ووقـ ـ ــف ال ـم ـص ــادق ــة ع ـل ــى ات ـف ــاق
الـتـجــارة بين االت ـحــاد األوروب ــي
و«ميركوسور» (تحالف اقتصادي
في أميركا الجنوبية) ،وتجميد
مـعــامــات انـتـســاب الـبــرازيــل إلى
م ـن ـظ ـمــة الـ ـتـ ـع ــاون االقـ ـتـ ـص ــادي
وال ـت ـن ـم ـيــة ،ح ـيــث س ـت ـكــون هــذه
المقاربة الجماعية التي تعالج
تـ ــداع ـ ـيـ ــات ح ــرك ــة ب ــول ـس ــون ــارو
ً
المعادية للديموقراطية داخليا
ً
ودولـ ـ ـي ـ ــا أفـ ـض ــل ط ــري ـق ــة إلن ـق ــاذ
الــدي ـمــوقــراط ـيــة ال ـبــرازي ـل ـيــة بعد
عام .2022

حين يلتقي بايدن الرئيس شي جينبينغ
•

دانيال ر .راسل  -فورين أفيرز

يدرك الجميع اليوم أن العالقات األميركية الصينية
وصلت إلى مرحلة خطيرة وغير مستقرة ،ويظن الرئيس
الصيني شي جينبينغ أن العالم ّ
يمر بـ«حالة اضطراب
غير مسبوقة منذ القرن الماضي» ،وبرأيه ،يحرز الشرق
ً
ً
التقدم في حين يشهد الغرب تراجعا واضحا ،فهو يقول
إن الصين «تستفيد من الوقت والزخم ّ المتصاعد» اليوم،
وتحت شعار «التداول الـمــزدوج» ،كثف شي جينبينغ
التزامه بمحاولة ابتكار تكنولوجيا أصلية لتخفيف
ً
اتكال الصين على العالم ،تزامنا مع زيادة اتكال العالم
على الصين.
فــي الــواليــات المتحدة ،ينشط الــرئـيــس جــو بايدن
في بيئة سياسية تشوبها الشكوك ومشاعر االستياء
َ
الحزبين الجمهوري والديموقراطي تجاه
والعدائية من
الصين ،فهو يتعامل مع مجموعة مقلقة من القدرات
الجديدة التي بدأت بكين ُت ّ
طورها ،فعلى سبيل المثال،
أصدرت وزارة الدفاع األميركية «تقرير القوة العسكرية
ً
الصينية» حديثا ،وهــو يتوقع أن تكتسب بكين نحو
ألف رأس حربي نــووي بحلول عام  ،2030أي أكثر من
ضعف تقديرات البنتاغون في السنة الماضية ،ويشير
هــذا اإليـقــاع المتسارع وحجم االستثمارات الصينية
في أنظمة التسليم النووية إلى ّ
تحول مريب من الردع
النووي إلى اكتساب قدرات نووية قتالية.
تلقي مشاكل شائكة أخ ــرى بثقلها على العالقات
األميركية الصينية ،وتشعر الــواليــات المتحدة بقلق
متزايد من «مبادرة الحزام والطريق» الصينية ،وإقدام
الـصـيــن عـلــى تـصــديــر تكنولوجيا الـمــراقـبــة ،وتـجـ ّـدد
عمليات السرقة اإللكترونية للملكية الفكرية برعاية
ُ
الــدولــة .تضاف هــذه المخاوف إلــى الشكاوى القديمة
حول ممارسات الصين التجارية غير العادلة ،وطريقة
تعاملها مع األقليات ،وعدم ّ
تحملها للتعبير السياسي،
وإمعانها في مضايقة الدول المجاورة لها .وتشعر بكين
ً
أيضا باالمتعاض بسبب مجموعة كبيرة من الخطوات،
بما فــي ذلــك إص ــرار واشـنـطــن على اتهامها بارتكاب
إبادة جماعية في «شينغيانغ» ،وفرض عقوبات وقيود
أميركية جــديــدة ،واعـتـقــال الـمــديــرة المالية فــي شركة
ً
«هــواوي» منغ وانغتشو سابقا ،والعمليات العسكرية
المكثفة فــي بحر الصين الجنوبي ،وتصاعد مواقف
الدعم لتايوان.
أعلن بايدن وشي جينبينغ التخطيط لتنظيم «قمة
افتراضية» في  15نوفمبر في هذه الظروف المشحونة،

ً
وأن ـتــج ه ــذا الـخـبــر خـلـيـطــا مــن األم ــل وال ـخ ــوف ،فهذا
االج ـت ـمــاع أول ل ـقــاء مـبــاشــر بـيــن الــرئـيـسـيــن ،ول ــو أنــه
افـتــراضــي ،ويـظــن بعض المراقبين فــي البلدين وفي
ً
ً
ّ
أنحاء العالم أنه قد يشكل منعطفا محوريا في األحداث:
إنها فرصة لتغيير مسار العالقة بين الواليات المتحدة
والصين وتجديد التعاون بينهما ،لكن يخشى آخرون،
ال سيما معسكر المشككين في الواليات المتحدة ،أن
ّ
ينجر بايدن إلى جولة أخرى من الحوارات الثنائية التي
ً
تنتج وعودا فارغة وتمنح الصين الوقت الذي تحتاج
إليه لزيادة قوتها.
لكن يغفل هــذان التحليالن عــن حقيقة مــا يحصل،
إذ ُيعتبر بايدن وأعضاء فريقه سياسيين مخضرمين
وق ــد وص ـلــوا إل ــى الـسـلـطــة فــي ظــل اح ـت ــدام المنافسة
بين القوى العظمى ،وأصــروا على رفض االجتماعات
الشكلية التي تحبذها بكين ،ومن المستبعد أن ينجروا
إلى حــوارات غير مثمرة ،وفي المقابل ،يجب أن تبقى
ً
التوقعات المنتظرة محدودة ألن أيا من المشاكل التي
ُ َ
تواجهها الواليات المتحدة والصين لن يعالج بحلول
ُ
سريعة ،وألن االتصاالت عبر تطبيق «زوم» ال تغني عن
ّ
والمطول ،لكن حتى لو لم يحصل
التواصل المباشر
ُ
ً
ً
أي إنجاز كبير ،قد تحقق الدبلوماسية هدفا محوريا،
فهذا االجتماع سيعطي بايدن وشي جينبينغ فرصة
ّقيمة لتحديد األسس التي تسهم في تجنب أزمة كبرى.
إذا نجح الرئيسان في ترسيخ إيقاع منتظم للتواصل
بينهما ،مما يسمح بعقد لقاءات مباشرة حين تسنح
الفرصة ،فستصبح الواليات المتحدة والصين أكثر قدرة
على التحكم بالتلقبات الحاصلة والمخاطر المطروحة
ّ
في هذه العالقة الثنائية ،وإذا تمكن الطرفان من فتح
قـنــوات تــواصــل صــادقــة بين مسؤولين أدنــى مستوى
ّ
التبجح
لتبادل المعلومات واستكشاف الحلول بــدل
وتـبــادل الهجوم ،فقد ُي ّ
حسن البلدان فــرص السيطرة
على المنافسة التي ال تــزال محتدمة ،وإذا اقتنع شي
جينبينغ بموقف بايدن حول التزام الواليات المتحدة
حتى اآلن بسياسة «الصين الواحدة» ،وإذا ّ
صدق بايدن
ً
أن الصين تبقى ملتزمة بحل ملف تايوان سلميا ،فقد
ينجح البلدان في إخماد االضطرابات القائمة في هذه
النقطة الساخنة من العالم .يستطيع الزعيمان بهذه
الطريقة أن يمنعا تفاقم المنافسة األميركية الصينية
ّ
وتحولها إلى مواجهة أكثر خطورة.
ً
عاما ُ
كنت خاللها
بعد عملي كدبلوماسي طوال 33
ً ّ
ً
ً
تعل ُ
مت أهمية
مساعدا خاصا للرئيس األميركي أيضا،
ً
الـعــامــل الـبـشــري فــي الـعــاقــات الــدولـيــة ،وانـطــاقــا من

شي جينبينغ
خبرتي الخاصة ،أظن أن القادة لديهم طابع بشري مفرط.
ً
ً
أحيانا ،قد تكون هذه الصفات البشرية جزءا من عوامل
الخطر ألن مشاعر الكبرياء وال ـقــرارات التي يتخذها
القادة في لحظات الغضب قد تعطي عواقب كارثية ،لكن
قد ّ
يتبين في نهاية المطاف أن العالقة الشخصية بين
ً
جو بايدن وشي جي بينغ ،وهما رجالن مختلفان جدا
عن بعضهما ،ستكون نعمة حقيقية خالل السنة المقبلة.
ُ
رافقت بايدن حين كــان نائب
في صيف عــام ،2011
الرئيس األميركي في زيــارة إلــى الصين لمقابلة شي
ّ
جينبينغ عندما كان نائب الرئيس الصيني ،وقد شكلت
تلك الرحلة بداية للعالقة الشخصية بينهما ،وتبادل
ً
الــزعـيـمــان الـحــديــث م ـطــوال ح ــول ال ـشــؤون الشخصية
والسياسية أثناء تناول الطعام والتنزه وفي مناسبات
غ ـيــر رس ـم ـيــة أخـ ـ ــرى ،فــوص ـفــا نـظــرتـهـمــا إلـ ــى ال ـعــالــم
والـتـحــديــات الـتــي يواجهها بلد كــل واح ــد منهما .ثم
ً
ّ
توسع الرابط بينهما تدريجا بفضل سلسلة من اللقاءات
الالحقة ،منها لقاء بعد وصول شي جينبينغ إلى سدة
ّ
وتحوله إلى نظير الرئيس باراك أوباما.
الرئاسة
ً
الرابط القائم منذ عشر سنوات إيجابيا
هذا
يزال
ال
َ
بالنسبة إلــى الطرفين ،فحين اتصل بايدن بالرئيس
الصيني في  9سبتمبر ،سمع في البداية مجموعة من

جو بايدن
الـشـكــاوى حــول سياسات اإلدارة األميركية الصارمة
وفشلها في رفع الرسوم والقيود التي فرضها ترامب،
الهاتفية باتهامات من شي
لكن رغم بدء تلك المكالمة
ّ
جي بينغ ،فإنها انتهت باتفاق بناء حــول ضــرورة أن
ً
ُي ـحــدد كـبــار الـمـســؤولـيــن أس ـســا مشتركة ويـتـعــاونــوا
َ
الرئيسين .ساهمت العالقة
لتنظيم مؤتمر فيديو بين
ً
الشخصية بين بايدن وشــي جينبينغ إذا في إضفاء
أجــواء إيجابية على تلك المكالمة ،ولو لم يكونا على
معرفة ســابـقــة ،لما كــان بــايــدن سيجيد الـتــواصــل مع
الرئيس الصيني ،ولوال االحترام المتبادل بينهما على
مر السنوات ،لما كان شي جينبينغ سيأخذ كالم بايدن
على محمل الجد.
كــدلـيــل عـلــى ق ــوة الــدبـلــومــاسـيــة رفـيـعــة الـمـسـتــوى،
ً
أص ــدرت الحكومة الصينية بيانا بعد تلك المكالمة
للتشديد عـلــى أهـمـيــة الـتــواصــل العميق بـيــن ال ـقــادة،
َ
الرئيسين اتفقا
ثم ذكــرت وسائل اإلعــام الصينية أن
على متابعة التواصل وطلبا من المسؤولين تكثيف
ال ـحــوار والـعـمــل على تطوير الـعــاقــات الثنائية .بين
ليلة وضحاهاّ ،
تغيرت النبرة المستعملة في نشرات
ّ
وسائل اإلعــام الحكومية ،وتبدلت مواضيع النقاش
بين المحللين الصينيين خالل المؤتمرات الدولية ،وبدا

الكوب نصف الفارغ في العالقات األميركية الصينية
ً
نصف ممتلئ فجأة.
في ظل األجواء األيديولوجية والتقليدية المشحونة
ف ــي ال ـص ـيــن الـ ـي ــوم ،ل ــن ي ـج ــرؤ أي ع ـضــو ف ــي ال ـحــزب
الشيوعي الحاكم على التخلي عــن مـبــادئ حــزبــه من
ّ
دون موافقة واضحة من الزعيم ،لقد شكلت التحليالت
الرسمية للمكالمة بين الرئيسين رسالة إلى المسؤولين
فــي ال ـن ـظــام ك ـلــه :أص ـبــح االن ـت ـقــال مــن م ـقــاربــة «الــذئــب
ً ً
المحارب» إلى الحوار خيارا آمنا اآلن.
قد يصبح مؤتمر الفيديو بين شي جينبينغ وبايدن
ً
ف ــي  15نــوفـمـبــر م ـحــركــا ل ـج ـهــود دب ـلــومــاس ـيــة فاعلة
ّ
أخــرى ،وقد يطلق التزامات جدية مع كل ما تستلزمه
الدبلوماسية من تحقيقات ،وتفسيرات ،واختبارات،
ومفاوضات ،وحتى تنازالت ،ففي النهاية كان مستشار
ً
األمن القومي ،جايك سوليفان ،محقا حين قال« :المنافسة
ال ـقــويــة تـتـطـلــب دب ـلــومــاس ـيــة ق ــوي ــة» ،ول ــن ت ـكــون قمة
واحدة كافية لتغيير طبيعة العالقات ،لكنها
افتراضية
َ
الطرفين في إحراز ّ
تقدم ّ
معين في المجاالت
قد تساعد
ً
ً
التي ّ
تهمهما ،بدءا من منع سباق التسلح وصوال إلى
حماية البيئة ،لقد أثبت المفاوضان األميركي والصيني
في ملف المناخ ،جون كيري وشيه زينهوا ،هذه المنافع
ً
ً
ً
ً
المحتملة حين أصدرا بيانا أميركيا صينيا مشتركا
وغير متوقع حول التعاون الثنائي خالل مؤتمر األمم
المتحدة للتغير المناخي في غالسكو.
ل ــن ي ـعــود ال ـعــالــم عـلــى األرج ـ ــح إل ــى الــدبـلــومــاسـيــة
الواسعة والرتيبة والمثقلة بالبروتوكوالت كتلك التي
ارتكزت عليها الـحــوارات االستراتيجية واالقتصادية
السابقة بين الواليات المتحدة والصين ،بغض النظر
عن نتائج حــوار بايدن والرئيس الصيني ،فقد بقيت
نتيجة تلك الجهود الدبلوماسية مـحــدودة بالنسبة
ً
إلــى المسؤولين األميركيين نـظــرا إلــى غياب الحلول
العملية التي أنتجتها تلك المحادثات ،لكن تجربة اإلدارة
األميركية السابقة كانت عبارة عن فشل ذريع وخطير
نتيجة الدبلوماسية الهجومية التي ظهرت في تغريدات
الرئيس أو مواقف وزير الخارجية العدائية.
التواصل الحقيقي هو عبارة عن خليط بشري
يقوم على بناء العالقات ،واإلصغاء الفاعل ،وأساليب
اإلقناع ،وحل المشاكل بطريقة مبتكرة .لقد أصبحت
الـعــاقــات األميركية الصينية بــأمـ ّـس الحاجة إلى
هذا النوع من الدبلوماسية ،على أعلى مستويات
السلطة ،لكبح الدوامة السلبية القادرة على إطالق
الحرب.
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محاوالت لمقاومة االنقالب في السودان
أليكس دي وال –
فورين أفيرز

قد تنجح الواليات المتحدة
في إعادة البرهان إلى طاولة
المفاوضات عبر بناء جبهة
دبلوماسية دولية ّ
موحدة
المعارض ألي
لدعم المعسكر
ِ
تغيير حكومي غير دستوري
في االتحاد اإلفريقي ولتعزيز
مطالب الشعب السوداني
ُ
بالحكم المدني ،لكن من دون
هذا النوع من االلتزامات،
يجازف السودان بخسارة
التقدم الذي أحرزه حتى اآلن.

الواليات المتحدة
دعمت الديموقراطية
الناشئة في السودان
بمساعدات مالية
وضمانات للقروض
وإعانات لبناء
المؤسسات وإصالح
القطاع األمني لكن
االنقالب األخير
فاجأها

حمدوك وتحالف
«قوى الحرية
والتغيير»
يستطيعان تقديم
بعض التنازالت
المتواضعة
لمساعدة البرهان
في حفظ ماء وجهه
وتقوية المرحلة
االنتقالية

بـ ـ ـعـ ـ ــد س ـ ـن ـ ـت ـ ـيـ ــن فـ ـ ـقـ ـ ــط ع ـل ــى
العملية االنتقالية الديموقراطية
ال ـتــاري ـخ ـيــة ف ــي الـ ـ ـس ـ ــودان ،أدى
انقالب الجيش السوداني في 25
أكـتــوبــر إل ــى كـبــح خ ـطــوات البلد
المتعثرة نحو االستقرار ،وخالل
األس ــاب ـي ــع ال ـت ــي ت ـلــت الـسـيـطــرة
ع ـل ــى ال ـح ـك ــوم ــة ،ع ـم ــد ال ـج ـن ــرال
عبدالفتاح البرهان ،رئيس القوات
الـمـسـلـحــة ال ـس ــودان ـي ــة ،إل ــى حل
المؤسسات المدنية وأبقى رئيس
الوزراء المخلوع عبدالله حمدوك
وسياسيين بــارزيــن آخــريــن قيد
االحـتـجــاز .فــي غضون ذلــك ،نزل
ع ـشــرات آالف الـســودانـيـيــن بكل
ً
شجاعة إلــى الـشــوارع احتجاجا
ً
ّ
عـلــى ال ــوض ــع ،ونــظ ـمــوا إض ــراب ــا
ً
عاما في ظل احتدام أزمة النقص
الغذائي والتضخم.
لكن تحمل تحركات عبدالفتاح
الـ ـب ــره ــان م ـع ـن ـ ًـى ب ــال ــغ األه ـم ـيــة
ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ـ ــى ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة
األميركية في المنطقة ،فقد أعطى
ال ــرئـ ـي ــس جـ ــو بـ ــايـ ــدن األولـ ــويـ ــة
لـ ـلـ ـق ــرن اإلفـ ــري ـ ـقـ ــي ،عـ ـل ــى عـكــس
سـلـفــه ،فـعـ ّـيــن الـمـبـعــوث الـخــاص
جيفري فيلتمان لتطوير وتنفيذ
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة إلرس ـ ـ ــاء ال ـس ــام
ف ــي ه ــذه الـمـنـطـقــة الـمـضـطــربــة،
كــذلــك ،دعمت الــواليــات المتحدة
ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــة الـ ـن ــاشـ ـئ ــة فــي
ال ـ ـ ـسـ ـ ــودان بـ ـمـ ـس ــاع ــدات م ــال ـي ــة،
وض ـمــانــات ل ـل ـقــروض ،وإعــانــات
لبناء المؤسسات وإصالح القطاع
األمني ،لكن االنقالب األخير فاجأ
واش ـن ـطــن بـكــل وضـ ــوح ،فحصل
ب ـع ــد س ــاع ــات ق ـل ـي ـلــة ع ـل ــى ل ـقــاء
فيلتمان مع البرهان في الخرطوم
وتـشــديــده عـلــى ال ـتــزام واشنطن
القوي باالتفاقيات القائمة بين
القيادات المدنية والعسكرية.
كـ ــان اس ـت ـي ــاء ال ـب ــره ــان على
الـسـلـطــة أش ـب ــه ب ـ ـ ــازدراء مـبــاشــر
ب ــال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ،وق ــد أدى
إل ــى زي ــادة التشكيك فــي النفوذ
األميركي في بيئة غير مستقرة
ً
أصـ ـ ـ ــا ،فـ ـ ـ ــزادت ج ـ ـ ــرأة ال ـب ــره ــان
ع ـل ــى األرجـ ـ ـ ــح ب ـع ــد االن ـس ـح ــاب
األميركي من أفغانستان نتيجة
رفــض رئـيــس الـ ــوزراء اإلثـيــوبــي،
آب ــي أح ـم ــد ،لـلـجـهــود األمـيــركـيــة
الرامية إلى إنهاء الحرب واألزمة
اإلنسانية فــي ذلــك البلد .الـيــوم،
ُي ـهــدد ال ـج ـنــرال بتفكيك حكومة
ديموقراطية ناشئة أخرى كانت
تحظى بدعم الواليات المتحدة،
مما يعني إرضاء روسيا والصين
والحكام المستبدين المرتقبين
حول العالم.
ّ
لكن يصعب ًتوقع هذه النتيجة
ً
مسبقا ،فمقارنة بديموقراطيات
هشة وطموحة أخــرى في أنحاء
الـ ـش ــرق األوس ـ ـ ــط ال ـك ـب ـي ــر خ ــال
الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــوات األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،ي ـح ـت ـفــظ

ال ـ ـسـ ــودان ب ـع ــاق ــة دب ـلــومــاس ـيــة
قوية مع الواليات المتحدة ،وفي
مـطـلــق األح ـ ــوال سـيـكــون الـتــأكــد
م ــن دع ـ ــم ال ـح ـل ـف ــاء األســاس ـي ـيــن
ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة (مـ ـص ــر ،الـمـمـلـكــة
ال ـع ــرب ـي ــة ال ـس ـع ــودي ــة ،اإلم ـ ــارات
ً
ً
العربية المتحدة) عامال محوريا
ُ
الستمرار نفوذ واشنطن .ويعتبر
اس ـت ـع ــداد إدارة ب ــاي ــدن الت ـخــاذ
خ ـط ــوات ســري ـعــة إلع ـ ــادة إح ـيــاء
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ً
ً
ف ــي الـ ـس ــودان اخ ـت ـب ــارا حــاسـمــا
لقدرة البلد على تحديد النتائج
الـسـيــاسـيــة ف ــي ال ـق ــرن اإلفــري ـقــي
ومنطقة الـبـحــر األح ـمــر وتنفيذ
األج ـ ـنـ ــدة ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة ال ـتــي
طــرحـهــا بــايــدن وتـ ــزداد هشاشة
اليوم حول العالم.
مـ ـ ــع زيـ ـ ـ ـ ـ ــادة اح ـ ـت ـ ـمـ ــال عـ ـ ــودة
ُ
الحكم العسكري ،قــرر عــدد كبير
م ــن ال ـســودان ـي ـيــن ال ـح ـف ــاظ على
ال ـخ ـط ــوات الــاف ـتــة األول ـ ــى الـتــي
ات ـخــذهــا ال ـب ـلــد ن ـحــو اس ـتــرجــاع
ال ـح ــري ــة وم ـح ــاس ـب ــة ال ـح ـكــومــة،
ف ـج ــرت االح ـت ـج ــاج ــات األخ ـي ــرة
ب ـق ـي ــادة ت ـحــالــف «ق ـ ــوى ال ـحــريــة
والتغيير» المؤلف من جماعات
م ـه ـن ـي ــة ،وم ـن ـظ ـم ــات ال ـم ـج ـت ـمــع
المدني ،ولجان األحياء ،وأحزاب
ّ
س ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة كـ ـ ــانـ ـ ــت ق ـ ـ ــد ن ــظـ ـم ــت
االحـ ـتـ ـج ــاج ــات ال ـس ـل ـم ـي ــة ال ـتــي
أسـقـطــت نـظــام الــرئـيــس السابق
ع ـمــر ال ـب ـش ـيــر ف ــي أب ــري ــل ،2019
ول ـط ــال ـم ــا أث ـب ـت ــت ه ـ ــذه ال ـحــركــة
ال ـقــويــة أن ـهــا ال ت ـنــوي الــرضــوخ
للجيش.
إذا ن ـج ـح ــت «قـ ـ ـ ــوى ال ـح ــري ــة
وال ـت ـغ ـي ـيــر» ف ــي إع ـ ــادة ح ـمــدوك
إل ــى ال ـس ـل ـطــة ،ف ـمــن ال ـم ـتــوقــع أن
ُ
ت ـش ـ ّـج ـع ــه ع ـل ــى اتـ ـخ ــاذ خ ـط ــوات
جــذر يــة لتفكيك سلطة الجيش.
م ـن ــذ س ـن ـت ـي ــن ،رض ـ ــخ ال ـب ــره ــان
أمـ ــام ثـقــل ال ـت ـظــاهــرات الشعبية
وال ـ ـض ـ ـغـ ــوط الـ ــدول ـ ـيـ ــة بـ ـقـ ـي ــادة
الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،ويـ ــأمـ ــل
الديموقراطيون السودانيون أن
تـنـجــح الـصـيـغــة نـفـسـهــا ال ـي ــوم،
لكن يثبت الجنراالت هــذه المرة
أن إخضاعهم بات أصعب من أي
وقت مضى.

ظل البشير ُي ّ
خيم على البلد

يـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــع ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد كـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر مـ ــن
ال ـس ــودان ـي ـي ــن االن ـ ـقـ ــاب األخ ـي ــر
فــي خــانــة الـثــورة الـمـضــادة ،مما
يعني ال ـعــودة إلــى أي ــام الرئيس
ال ـســودانــي ال ـقــوي عـمــر البشير،
ح ـي ــث ل ــم ي ـك ــن الـ ـب ــره ــان وق ـ ــادة
الجيش يتولون مناصب بــارزة
فـ ــي ع ـه ــد ال ـب ـش ـي ــر ف ـح ـس ــب ،بــل
ً
إنهم استفادوا أيضا من «الدولة
العميقة» التي استعملها لفرض
ُح ـ ـك ـ ـمـ ــه ،ف ـ ـخـ ــال عـ ـ ـه ـ ــده ،ك ــان ــت
شبكات من الضباط العسكريين

التظاهرات األخيرة في السودان ضد االنقالب
واإلسـ ــام ـ ـي ـ ـيـ ــن تـ ــديـ ــر ش ــرك ــات
ُ
غامضة تعنى بصناعة األسلحة
وتجارة الذهب وتبييض األموال،
باإلضافة إلى السيطرة على عدد
من الشركات الشرعية التي فازت
ب ـم ـشــاريــع ب ـنــاء مــرب ـحــة وع ـقــود
خـ ــاصـ ــة ب ـع ـم ـل ـي ــات االسـ ـتـ ـي ــراد
والتصدير.
ربـمــا أدت تـحــركــات حـمــدوك
لتفكيك تلك الشبكات إلى تسريع
االسـ ـتـ ـي ــاء ع ـل ــى ال ـس ـل ـط ــة ،فـقــد
ق ــرر ال ـبــرهــان ،مـنــذ وصــولــه إلــى
الـسـلـطــة ،إط ــاق س ــراح ع ــدد من
كبار شخصيات النظام السابق
من السجن حيث كانوا ينتظرون
ُ
محاكمتهم بت َهم الفساد ،حتى أنه
ّ
عين مساعدين قدامى في مناصب
أســاس ـيــة تـسـيـطــر عـلــى ال ـم ــوارد
المالية والنفط والمعادن.
ُ
تـ ـ ـعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــر هـ ـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـطـ ـ ــوات
خـ ـطـ ـي ــرة ب ـن ـظ ــر كـ ــل مـ ــن ع ــاي ــش
الـعـهــد ال ـســابــق ،حـيــث دام نظام
الـبـشـيــر ط ــوال ثــاثــة ع ـقــود عبر
إدارة م ـخ ـت ـلــف ف ـص ــا ئ ــل ا ل ـب ـلــد
ّ
ب ـ ـبـ ــراعـ ــة ،وت ـ ــأل ـ ــف ن ــاخـ ـب ــوه مــن
اإلسالميين الذين قايضوا على
مــر السنين مـبــاد ئـهــم المتطرفة
بـمـكــاســب الــرأس ـمــال ـيــة المبنية
عـ ـل ــى الـ ـمـ ـحـ ـس ــوبـ ـي ــة ،وضـ ـب ــاط
الجيش واألمــن الــذيــن استفادوا
من الصفقات الفاسدة ،ورؤســاء
المحافظات وقــادة الميليشيات
ال ــذي ــن ت ـل ـقــوا األم ـ ـ ــوال إلخ ـضــاع
إق ـطــاع ـيــات ـهــم إلرادة ال ـح ـكــومــة،
وب ــدل تلبية الـمـطــالــب الشرعية
لسكان جنوب السودان ودارفور

وجـمــاعــات أخ ــرى تعاني بسبب
غياب المساواة في حجم الثروات
والنفوذ ،حـ ّـول البشير السياسة
ال ـســودان ـيــة إل ــى ب ـ ــازار يتنافس
فيه أعضاء النخبة الحاكمة على
المكافآت الشخصية.
ف ــي غ ـض ــون ذلـ ـ ــك ،ت ـصــاعــدت
م ـش ــاك ــل ع ــام ــة الـ ـسـ ـك ــان وزادت
ً
سـ ـ ـ ــوءا ،ف ـف ــي ج ـن ــوب ال ـ ـسـ ــودان،
قـ ــرر أم ـ ـ ــراء الـ ـح ــرب ال ـم ـح ـل ـيــون،
الذين يتلقون المال من الحكومة
ل ـق ـمــع االح ـت ـج ــاج ــات ،االن ـح ـيــاز
لحركة «جيش التحرير الشعبي
الـ ـ ـس ـ ــودان ـ ــي» الـ ـمـ ـتـ ـم ــردة ودعـ ــم
قـ ـ ــرار االن ـ ـف ـ ـصـ ــال .فـ ــي دارف ـ ـ ـ ــور،
َ
َجــلــب أق ــوى قــائــد شبه عسكري،
الجنرال محمد «حميدتي» دقلو،
قــواتــه الـعـسـكــريــة إل ــى الـخــرطــوم
ح ـيــث أص ـب ــح م ــن أهـ ــم صــانـعــي
الـقــرارا ،وبعد استحواذ الجيش
وج ـ ـهـ ــاز األمـ ـ ـ ــن عـ ـل ــى  %60مــن
إنفاق الحكومة ،أصبحت األزمة
االقتصادية حتمية.
ورغ ـ ـ ــم نـ ـش ــوء ق ـ ـيـ ــادة مــدن ـيــة
ج ــدي ــدة ف ــي ال ـخ ــرط ــوم ب ـعــد عــام
 ،2019ب ـق ـيــت أري ـ ـ ــاف الـ ـس ــودان
خ ــاض ـع ــة ل ـ ُـح ـك ــم ق ـ ــادة ال ـج ـيــش
والقوات شبه العسكرية ورؤساء
الـ ـقـ ـب ــائ ــل ،وفـ ـ ــي عـ ـه ــد الـ ـب ــره ــان
وحميدتي ،نشأت صراعات عنيفة
جــد يــدة بين الجماعات العربية
وغير العربية في دارفور ومناطق
ّ
وتهجر أكثر من 400
نائية أخرى،
ألف شخص هذه السنة.
يــريــد ال ـبــرهــان ،بـمــواقـفــه غير
ال ـم ـق ـن ـعــة ح ـ ــول االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار ،أن

يعيد إح ـيــاء سـيــاســات البشير،
فـ ــإذا تـمـكــن ال ـج ـنــود م ــن تحديد
شـ ـ ـ ـ ــروط ات ـ ـ ـفـ ـ ــاق ال ـ ـت ـ ـسـ ــويـ ــة مــع
المدنيين ،فلن تتغير الميزانية
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة الـ ـمـ ـتـ ـضـ ـخـ ـم ــة ّفــي
السودان حينها ،وسيبقى تدخل
ال ـج ـيــش ال ـم ـفــرط ف ــي االق ـت ـصــاد
ً
قائما ،ما يؤدي إلى خنق السوق
الحر واستفحال الفساد وازدهار
زعماء المحافظات ،وإذا بقي نظام
ال ـبــرهــان عـلــى ح ــال ــه ،فـقــد يعيد
السودان إلى أحلك أيام العسكرة
ال ـك ـل ـي ـب ـتــوقــراط ـيــة وال ـص ــراع ــات
الالمتناهية.

َمخرج لألزمة

رغــم كــل شــيء ،يمكن تحسين
ال ـن ـت ـي ـجــة ال ـن ـهــائ ـيــة ح ـت ــى اآلن،
ف ـفــي األسـ ـب ــوع ال ـث ــان ــي م ــن هــذا
ال ـش ـهــر ،ان ـه ــارت صـيـغــة تسوية
ت ـه ــدف إل ــى إع ـ ــادة ح ـم ــدوك إلــى
رئ ــاس ــة ح ّـكــومــة مــدن ـيــة جــديــدة
بسبب تعنت البرهان ،فقد رفض
ال ـج ـن ــرال الـتـخـلــي ع ــن سـيـطــرتــه
على األص ــول االستراتيجية في
االقتصاد وإعادة اللجنة المدنية
التي عمدت إلى تفكيك الرأسمالية
الفاسدة في النظام السابق ،لكن
من خالل كشف حقيقة البرهان،
ً
ّ
قد تشكل هــذه التحركات حافزا
ً
قـ ــويـ ــا كـ ــي ي ـت ـخ ــذ األمـ ـي ــركـ ـي ــون
وحلفاؤهم خطوات ضد ميزانية
ال ـ ـج ـ ـيـ ــش ،بـ ـم ــا ف ـ ــي ذل ـ ـ ــك ف ــرض
عقوبات مستهدفة.
فــي غـضــون ذل ــك ،ال يستطيع
ّ
يتحمل خسارة الدعم
البرهان أن

الشعبي بالكامل ،وهــو يــدرك أن
استعمال القوة ضد المحتجين
(منهم فئات متنوعة من الشعب
الـ ـ ـي ـ ــوم) س ـي ـف ـســد الـ ــوضـ ــع ك ـلــه.
يستطيع حمدوك وتحالف «قوى
الحرية والتغيير» تقديم بعض
التنازالت المتواضعة لمساعدة
ال ـبــرهــان عـلــى حـفــظ م ــاء وجـهــه
وتـ ـق ــوي ــة الـ ـم ــرحـ ـل ــة االن ـت ـق ــال ـي ــة
ف ــي ال ـ ـسـ ــودان م ــن خـ ــال إن ـش ــاء
ال ـم ـج ـلــس ال ـت ـشــري ـعــي الـمـنـتـظــر
ً
مـنــذ وق ــت طــويــل م ـثــا ،ش ــرط أن
يكون تمثيل األحــزاب السياسية
وب ـعــض الـمـمـثـلـيــن الـعـسـكــريـيــن
ً
مـتــوازنــا فـيــه ،إذ سيكون إرســال
البشير إ لــى المحكمة الجنائية
الدولية في الهاي خطوة حاسمة
فــي ه ــذا الـمـجــال ،لـكــن يمكنه أن
ً
َ
كجزء
ُيحاكم أيضا في السودان
ٍ
من تسوية سياسية.
ف ـ ـ ــي األسـ ـ ــاب ـ ـ ـيـ ـ ــع الـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـل ــت
االن ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــاب ،أع ـ ـل ـ ـنـ ــت ال ـ ــوالي ـ ــات
الـمـتـحــدة أنـهــا مستعدة لتقديم
بـعــض ال ـت ـنــازالت ،فـخــال نقاش
في المعهد األميركي للسالم في 2
نوفمبر ،اعتبر فيلتمان االستقرار
من أولويات واشنطن ،وفي بيان
صـ ــدر ف ــي الـ ـي ــوم الـ ـت ــال ــي ،ش ــدد
التحالف الرباعي ،بين المملكة
ال ـعــرب ـيــة ال ـس ـعــوديــة واإلم ـ ــارات
ال ـع ــرب ـي ــة ال ـم ـت ـح ــدة والـ ــواليـ ــات
المتحدة وبريطانيا ،على ضرورة
أن تـلـتــزم أي حـكــومــة ســودانـيــة
باإلعالن الدستوري من عام 2019
وات ـفــاق جــوبــا لـلـســام «كــأســاس
ألي حوار آخر حول كيفية تجديد

شـ ــراكـ ــة صـ ــادقـ ــة بـ ـي ــن ال ـس ـل ـطــة
الـ ـم ــدنـ ـي ــة والـ ـجـ ـي ــش والـ ـحـ ـف ــاظ
عـ ـلـ ـيـ ـه ــا .»...ل ـك ــن ال ي ـت ـط ــرق ه ــذا
الموقف إلى المطالبة الصريحة
ب ــإع ــادة إحـ ـي ــاء ال ـ ُـح ـك ــم ال ـمــدنــي
وي ـت ـج ـن ــب ال ـم ـس ــأل ــة ال ـمــرت ـب ـطــة
بتسليم ا لـبــر هــان للسلطة خالل
هذا الشهر.
لـ ـك ــن إذا أرادت ا ل ـ ــوال ي ـ ــات
المتحدة أن تكبح مسار البرهان
وت ــدع ــم ح ــرك ــة الــدي ـمــوقــراط ـيــة
المحاصرة في السودان ،فيجب
أن تتحرك في أسرع وقت ،فمن
خـ ــال اس ـت ـع ـم ــال الـ ـم ــال كـ ــأداة
أساسية للضغط على البرهان،
تستطيع واش ـن ـطــن ،بــدعـ ٍـم من
حـلـفــائـهــا ف ــي ال ـش ــرق األوس ــط
وأوروبـ ـ ــا ،أن تـضــع الـجـنــراالت
فــي مــوقــف صـعــب ،وفــي الوقت
نـ ـفـ ـس ــه ،ق ـ ــد ت ـن ـج ــح ال ـ ــوالي ـ ــات
المتحدة في إعادة البرهان إلى
طــاولــة ال ـم ـفــاوضــات عـبــر بناء
جبهة دبلوماسية دولية ّ
موحدة
ـارض ألي
لدعم المعسكر الـمـعـ ِ
تغيير حكومي غير د سـتــوري
في االتـحــاد اإلفريقي ولتعزيز
مـ ـط ــال ــب الـ ـشـ ـع ــب ال ـ ـسـ ــودانـ ــي
ُ
بالحكم الـمــدنــي ،لكن مــن دون
هـ ـ ــذا ال ـ ـنـ ــوع مـ ــن االل ـ ـتـ ــزامـ ــات،
يـ ـ ـج ـ ــازف ال ـ ـ ـسـ ـ ــودان ب ـخ ـس ــارة
التقدم الــذي أح ــرزه حتى اآلن،
وبـ ـ ــاإلضـ ـ ــافـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى ال ـم ـخ ــاط ــر
ال ـ ـم ـ ـطـ ــروحـ ــة ع ـ ـلـ ــى م ـس ـت ـق ـبــل
الـ ـ ـس ـ ــودان ،س ـي ـص ـبــح االلـ ـت ــزام
ً
األميركي بالديموقراطية ُمهددا
ً
أيضا.

غياب المساواة في توزيع اللقاحات مستمر!
•

دارين واكر – فورين أفيرز

في غابات مقاطعة «جامبي» ،في جزيرة سومطرة
اإلندونيسية ،يفتقر أكثر من نصف سكان «أورانج ريمبا»
األصليين إلى بطاقات هوية صادرة عن الحكومة ،وحتى
منتصف أغسطس الماضي ،كان هذا الوضع يعني أن
أعضاء هذه الجماعة يعجزون عن تلقي لقاحات كورونا
ألن الحكومة فرضت على الراغبين في أخــذ اللقاح أن
ً
يحملوا رقم هوية صــادرا عن الدولة ،ورغــم تغيير هذا
َ
القانون اآلن ،لم يتسن لمعظم أعضاء «أورانج ريمبا» أن
يتلقوا جرعة من اللقاح ألنهم ،على غرار معظم السكان
األصليين في إندونيسيا ،يعيشون في منطقة نائية ،على
ُبعد ساعات من أقرب مركز تلقيح.
هذه العوائق منعت استفادة السكان األصليين من
اللقاحات في أنحاء إندونيسيا ،تقول روكا سومبولينجي،
األمينة العامة لـ«تحالف الشعوب األصلية في األرخبيل»،
إن  20ألف شخص من أصل  20مليون نسمة من السكان
األصليين في إندونيسيا (أي  )%0.1تلقوا أول جرعة من
ً
لقاحات كورونا بدءا من  4أغسطس.
في المقابل ،تلقى أكثر من ثلث سكان إندونيسيا جرعة
ّ
واح ــدة على األق ــل ،وب ــدأت الحكومة ت ــوزع نحو مليون
ً
ونصف جرعة يوميا ،وهذا التقدم الهائل تكرر في عدد
من البلدان النامية األخرى التي وجدت صعوبة في جلب
اللقاحات من الدول األكثر ً
ثراء في المرحلة األولى ،لكن
ّ
غطى هذا التقدم على نزعة عالمية مزعجة أخرى :تنتظر
ّ
الجماعات المهمشة في آخر الصف ،بما في ذلك السكان
األصليون ،والمنحدرون من أصول إفريقية ،وأصحاب
اإلعاقات ،وستكون هذه الفئات آخر من يتلقى اللقاح في
كل مكان من العالم.
ال يمكن توزيع اللقاحات بالتساوي من خالل زيادة
كمية الجرعات العالمية بين ال ــدول وفــي داخلها بكل
بساطة ،بــل يجب أن تتعاون الحكومات والمنظمات
الــدول ـيــة م ــع ال ـج ـهــات الـمــانـحــة ،وج ـمــاعــات المجتمع
المدني ،والقادة المحليين لضمان وصول اللقاحات إلى
ً
المهمشين ،وإال لن يتلقى ماليين األشخاص األكثر ضعفا
ّ ً
معرضا للخطر.
اللقاح وسيبقى العالم كله

ال مساواة داخلية
زادت الــدعــوات إلــى معالجة مشكلة الــامـســاواة في
توزيع اللقاحات منذ طرح أولى الجرعات في السوق في
أواخر السنة الماضية ،لكن العالم يحتاج إلى وقت طويل
قبل أن يضمن إنتاج لقاحات عالمية متساوية وتسعيرها

وتوزيعها بطريقة ّ
موحدة .كانت المساعي الرامية إلى
سد الفجوة القائمة بين الدول الغنية والفقيرة بطيئة،
لكن بفضل الحمالت المتواصلة التي أطلقها فاعلو الخير
وقادة المجتمع المدني ،بدأت اللقاحات تصل بكميات
كبيرة إلى الــدول الناميةّ .
تجدد األمل اليوم بعدما كان
ً
معدوما في السابق.
ّ
ل ـكــن إي ـص ــال ال ـج ــرع ــات إل ــى ال ـ ــدول ذات الـمــداخـيــل
المنخفضة والمتوسطة هــو جــزء بسيط مــن المعركة
ً
الكبرى .انتظرت دول نامية كثيرة أشهرا عــدة لتأمين
اللقاحات بعد البلدان الغنية ،ويجد جــزء كبير منها
اليوم صعوبة في معالجة الالمساواة الداخلية في توزيع
الـجــرعــات ،ال سيما بين سكان الـمــدن األثــريــاء وسكان
ّ
المهمشين في معظمهم ،إذ تشتق االختالفات
األريــاف
من مظاهر الالمساواة المتالحقة التي تأججت خالل
زمن الوباء ،كذلك ،انتشرت حمالت التضليل على نطاق
ً
ً
واسع عبر مواقع التواصل االجتماعي ومنعت عددا كبيرا
من السكان المهمشين من تلقي اللقاح ،وفي غضون ذلك،
أدت مشاكل البطالة والمصاعب االقتصادية إلى توسيع
الفجوة بين األثرياء والفقراء ،وباتت منظمات المجتمع
الـمــدنــي تفتقر إل ــى ال ـم ــوارد أكـثــر مــن أي وق ــت مضى،
ً
ّ
علما أنها تشكل صلة الوصل األساسية بين الخدمات
ّ
الحكومية والجماعات المهمشة.
ً
ـاّ ،
توسعت الجماعات المسلحة
فــي كولومبيا مـثـ
ُ
والشبكات اإلجرامية في زمن الوباء وباتت تهدد قادة
ً
ً
البلد والمنظمات المحلية التي تؤدي دورا أساسيا لنشر
التوعية حول مسائل الصحة العامة ،وفي المناطق التي
ً
يتراجع فيها وج ــود الــدولــة ،كتلك التي تشمل سكانا
أصليين من أصل إفريقي ،أعاقت الجماعات المسلحة
توزيع اللقاحات عبر منع وصول خبراء الصحة العامة
ً
وكبح تدفق اإلمـ ــدادات الــازمــة .زاد الــوضــع س ــوءا ألن
األزمة القائمة في فنزويال المجاورة أدت إلى ارتفاع عدد
المهاجرين الفنزويليين في كولومبيا إلى  1.8مليون
شخص ،مما يعني زيادة الضغوط على النظام الصحي
ً
الهش أصال وتعقيد خطط توزيع اللقاحات.
ً
بــدء ا من شهر تشرين األول ،تلقى حوالى %40
من سكان كولومبيا الجرعات الكاملة من اللقاح،
وأخذ أكثر من نصف سكان المدن الكبرى ( %63في
العاصمة بوغوتا) جرعة واحدة على األقل .لكن في
ّ
تضم أكبر عدد من السكان األصليين
المناطق التي
الن َسب
هذه
تتراجع
أفريقي،
أصل
والمنحدرين من
ِ
ً
إلــى النصف تقريبا .فــي إقليم «شــوكــو» الشمالي
ً
ً
الغربي الذي يشمل عددا كبيرا من الكولومبيين من

ً
أصل إفريقي مثال ،تقتصر نسبة من تلقوا جرعات
كاملة من اللقاح على .%26
لمعالجة غـيــاب الـمـســاواة وتـســريــع إيـقــاع التعافي
العالمي ،يحتاج العالم إلى خطة توزيع منصفة ترتكز
عـلــى تنسيق ال ـج ـهــود بـيــن ال ـح ـكــومــات ،والـمـنـظـمــات
الدولية ،والجهات المانحة ،والجماعات المحلية ،لتأمين
الموارد والبنى التحتية الالزمة في أسرع وقت .أحرزت
ً
ً
جمهورية جنوب إفريقيا تقدما بارزا في مجال التوزيع
ال ـع ــادل ويـمـكــن اعـتـبــارهــا ق ــدوة فــي ه ــذا ال ـم ـجــال .هي
تباطأت في توزيع اللقاحات في البداية (يتعلق جزء من
السبب بتخزين الجرعات في الدول الغنية) ،لكنها باتت
اليوم أسرع من معظم الدول ذات المداخيل المنخفضة
والمتوسطة.
ابتكر خبراء الصحة العامة ومنظمات المجتمع المدني
ً
في جنوب إفريقيا حلوال متنوعة لبلوغ أبعد المناطق،
منها إنشاء معاقل للرعاية الصحية ومراكز تلقيح مؤقتة
في األرياف للوصول إلى الناس في مكان وجودهم ،حتى
أن الحكومة أرسلت «قطار التلقيح» المليء بمئات آالف
الجرعات إلى مختلف البلدات.

مساعدات عالمية وحلول محلية

ً
لن يتمكن كل بلد من إرسال «قطار تلقيح» طبعا ،ولن
ً
تكون هذه الخطوة ضرورية أصال ،ال سيما في الدول التي
ُ
تفتقر إلى سكك حديدية مناسبة ،لكن يفترض أن يساعد
المجتمع الدولي جميع الدول في تجاوز الالمساواة في
ً
توزيع اللقاحات ،وغالبا ما تتماشى أفضل الحلول مع
الظروف المحلية ،لكن ثالثة مبادئ شاملة تنطبق على
جميع نماذج التلقيح الناجحة والبنى التحتية التي
تدعمها:
ً
أوال ،يجب أن تكون الجهود المبذولة محلية بطبيعتها
ّ
وموجهة نحو المجتمع ككل ،فقد فشلت الحلول العامة
ف ــي تـعــديــل س ـلــوك الـبـشــر أو إح ـ ــداث تـغـيـيــر دائـ ــم في
مناسبات متكررة ،لــذا يجب أن تقيم الجهات المانحة
ومنظمات المجتمع المدني الدولية شراكات مع جماعات
ُ ّ
ّ
المهمشة ،وتمكن القادة
لديها عالقات وثيقة مع الفئات
المحليين من ابتكار الحلول ً
بناء على تجاربهم الخاصة.
على سبيل المثال ،ساهمت المنظمة الكينية غير
الــربـحـيــة« ،أم ــل بــاهــر للمجتمعات» ،فــي كـبــح حمالت
التضليل المكثفة حــول فـيــروس «كــوفـيــد »19مــن خالل
نشر معلومات صحية عبر قادة محليين موثوق بهم ،إذ
يستطيع هؤالء القادة أن يمنعوا المؤامرات عبر مواقع
التواصل االجتماعي ً
بناء على عالقاتهم مع الجماعات

حمالت التلقيح ضد فيروس كورونا في إندونيسيا
المحلية ويطلقوا حمالت توعية حول أهمية اللقاحات
في جوارهم.
ً
ثــانـيــا ،يمكن تحسين مظاهر الـمـســاواة فــي توزيع
الـلـقــاحــات عبر إزال ــة الـعــوائــق بين الـنــاس والـجــرعــات،
وفي هذا المجال ،تستطيع منظمات المجتمع المدني
ً
ً
وم ـج ـمــوعــات مــراق ـبــة أخـ ــرى أن تـ ــؤدي دورا مـحــوريــا
لمراقبة المسؤولين المحليين والوطنيين والدوليين
ورصــد االختالفات ومظاهر التمييز .من خالل تمويل
هذه الجماعات ،تستطيع الجهات المانحة الدولية أن
تساعدها فــي ردم الـحــواجــز (منها ش ــروط التسجيل)
ّ
المهمشين .يضطلع «تحالف الشعوب
لتسهيل تلقيح
األصلية في األرخبيل» و«جمعية النساء اإلندونيسيات
ذات اإلعاقة» بهذه المهمة اليوم ،وفي أواخر شهر يوليو،
تعاونت الجماعتان مع أكثر من  200جهة من المجتمع
الـمــدنــي لـلــدفــاع عــن حـقــوق اإلنــدونـيـسـيـيــن األصليين
ً
وأصحاب اإلعاقة ،وقد بدأت الحكومة تطرح حلوال بديلة
ّ
عن متطلبات بطاقة الهوية التي منعت جماعات مهمشة
ً
كثيرة من تلقي اللقاحات سابقا بفضل حمالت الضغط
العامة التي أطلقتها تلك الجماعات.
ً
أخيرا واألهم ،يجب أن تدعم المؤسسات الدولية ،مثل
األمــم المتحدة ومجموعة العشرين ،الجهود المحلية،
فهذه المؤسسات تملك صالحية ابتكار حلول جديدة،
وتحسين الحلول المثبتة ،ودعــم الحكومات في الدول

ذات المداخيل المنخفضة أو المتوسطة عبر طرح خطط
توزيع عــادلــة .كذلكُ ،يفترض أن تستعمل المؤسسات
الدولية جميع األدوات المتاحة لتسريع هــذه العملية
وإنـقــاذ الحكومات في الــدول النامية من حاجتهم إلى
القتال للحصول على جرعات اللقاح كي يتمكنوا من
استخدام مواردهم وطاقتهم لمعالجة مشاكل التوزيع،
ومــن خــال تطبيق المعلومات والحلول المحلية على
نطاق عالمي ،تستطيع المنظمات الدولية أن تتصرف
كشريكة لجماعات المجتمع المدني والمنظمات غير
ً
الربحية ،فتطلق بذلك حقبة أكثر تماسكا من دبلوماسية
اللقاح والتحركات الجماعية.
ً
جتمعة أن ّ
تغير طريقة
تستطيع هذه الخطوات ُم
تــوزيــع الـخــدمــات العامة ال ـقــادرة على إنـقــاذ حياة
الناس حول العالم ،فتستبدل النموذج الذي تفرضه
ً
الجهات األكثر نفوذا بنماذج شعبية ومتخصصة،
وفي نهاية المطاف ،ال يمكن تجنب وباء عالمي آخر
بحجم «كوفيد »19من دون تقوية البنية التحتية
الـخــاصــة بقطاع الصحة الـعــامــة فــي أنـحــاء الــدول
النامية ،ال سيما في المجتمعات التي ّ
تحملت لفترة
طويلة اإلهمال واالستغالل والظلم ،حيث يجب أن
ُ َ
تـعــالــج مـظــاهــر الــام ـســاواة بطريقة مـبــاشــرة وأال
ً
ترتبط حصرا بالواجبات األخالقية ،بل تتماشى
ً
أيضا مع متطلبات السالمة والصحة العامة.

ةديرجلا
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دوليات

تحذير أميركي  -خليجي إليران واقتراح التفاق نووي مؤقت

ماكنزي :شرق أوسط آمن ضرورة لواشنطن
أطلقت مجموعة العمل
الخليجية  -األميركية
الخاصة بإيران تحذيرات
لطهران بشأن برنامجها
الذري وأنشطتها المزعزعة
الستقرار المنطقة قبل
استئناف الجمهورية
اإلسالمية والقوى الكبرى
الجولة السابعة من مفاوضات
فيينا النووية ،في حين شدد
قائد قوات «سنتكوم» كينيث
ماكنزي على أن أمن واستقرار
الشرق األوسط يصبان
في «المصلحة الحيوية»
لواشنطن.

نجاح
المباحثات
النووية في
فيينا مرهون
باإلرادة الجادة
من الطرف
اآلخر
رئيس الوفد
اإليراني
المفاوض

تــزامـنــا مــع ب ــدء وزي ــر الــدفــاع
األميركي مارتين أوستن جولة
تشمل اإلمارات والبحرين ،وقيام
مبعوثي واشـنـطــن بـشــأن إيــران
واليمن بمشاورات في السعودية،
وجهت الواليات المتحدة ودول
مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي
تـ ـح ــذي ــرا م ـش ـت ــرك ــا إلـ ـ ــى إيـ ـ ــران
مــن «الـتـسـبــب فــي أزم ــة نــوويــة»،
ومواصلة زعزعة استقرار الشرق
األوسط بصواريخها البالستية
وطائراتها المسيرة.
و قـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ــت وا ش ـ ـ ـن ـ ـ ـطـ ـ ــن ودول
المجلس الـ ،6الكويت والسعودية
واإلم ـ ـ ـ ـ ـ ــارات والـ ـبـ ـح ــري ــن وق ـطــر
وعـمــان ،فــي بيان مشترك صدر
ف ــي خ ـت ــام اج ـت ـمــاع ع ـقــدتــه ،في
الـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــاض ،مـ ـجـ ـم ــوع ــة ال ـع ـم ــل
الـتــابـعــة لـلـطــرفـيــن ح ــول إي ــران،
إن «جـمـيــع الـمـشــاركـيــن حـضــوا
الحكومة اإليرانية الجديدة على
اغتنام الفرصة الدبلوماسية»،
المتمثلة في المفاوضات المقرر
استئنافها في فيينا 29 ،الجاري،
وال ــرامـ ـي ــة إل ـ ــى إحـ ـي ــاء االتـ ـف ــاق
النووي اإليراني« ،للحؤول دون
اندالع نزاع وأزمة».
وفي بيانهم المشترك ،أعرب
ممثلو الـبـلــدان ال ــ 7عــن أسفهم،
ألن «إي ـ ـ ـ ــران خ ـط ــت خ ـ ـطـ ــوات ال
ت ـل ـبــي أي اح ـت ـي ــاج ــات مــدن ـيــة،
لكنها قــد تكون مهمة لبرنامج
أسلحة نــوويــة» ،وشجب البيان
األميركي  -الخليجي «السياسات
الـ ـع ــدوانـ ـي ــة والـ ـخـ ـطـ ـي ــرة» ال ـتــي
تـمــارسـهــا ط ـه ــران ،بـمــا فــي ذلــك
«ال ـن ـشــر واالس ـت ـخ ــدام الـمـبــاشــر
للصواريخ البالستية المتطورة»
وللطائرات المسيرة «الــدرونــز»
الـمـفـخـخــة ،م ـحــذرا مــن أن «دعــم
طهران لميليشيات مسلحة في
المنطقة وبرنامجها للصواريخ
ال ـب ــال ـس ـت ـي ــة يـ ـشـ ـك ــان ت ـه ــدي ــدا
واضحا لألمن واالستقرار».
وف ـ ـ ـ ــي ب ـ ـيـ ــان ـ ـهـ ــم ال ـ ـم ـ ـش ـ ـتـ ــرك،
ذكـ ــر ال ـم ـش ــارك ــون ال ـج ـم ـهــوريــة
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة ب ـ ـفـ ــوائـ ــد ت ـح ـس ـيــن
ال ـعــاقــات مــع جـيــرانـهــا ال ـعــرب،
وبتلك التي ستتأتى في حال رفع
العقوبات األميركية المفروضة
عـلـيـهــا إذا نـجـحــت م ـفــاوضــات
فيينا الـمــرتـقـبــة ،لكنه ح ــذر من
أن «هــذه الجهود الدبلوماسية

●

يتيقن اللبنانيون أكثر فأكثر بارتباط أزماتهم السياسية
اليومية بمسار الوضع اإلقليمي وتطوراته .كل األنظار تتجه
إلــى مــا ستخرج بــه ج ــوالت الـتـفــاوض فــي فيينا بين إيــران
ّ
بالكم األكبر
والواليات المتحدة .كل طرف يسعى إلى اإلمساك
ً
من األوراق ،ولذلك ال يجد لبنان ّ مخرجا لألزمات القائمة،
مــن تعطيل عمل الـحـكــومــة ،وتـعــثــر الـتـفــاوض مــع صندوق
النقد الدولي ،والمشاكل القضائية وسط تهديدات للقضاة
للبحث عن مخرج لمشكلة التحقيق في تفجير مرفأ بيروت،
إضــافــة إلــى استمرار األزم ــة الدبلوماسية مــع دول الخليج
ّ
ـاع جــديــة لـلـحــل .كــل الـمـلـفــات معلقة
مــن دون ب ــروز أي م ـسـ ٍ
بانتظار اجتماع فيينا .في حين بدأ المسؤولون األميركيون

«التحالف» ينفذ
عملية واسعة باليمن
السفينة الحربية اإلسرائيلية «كورفيت» خالل تمرينات مشتركة مع البارجة األميركية «يو إس إس بورتلند» في خليج العقبة قبل يومين (سنتكوم)
س ـت ـف ـش ــل إذا اسـ ـتـ ـم ــرت إيـ ـ ــران
فـ ــي ال ـت ـس ـب ــب بـ ــأزمـ ــة نـ ــوويـ ــة».
وف ــي اج ـت ـم ــاع ال ــري ــاض أبـلـغــت
دول مجلس الـتـعــاون الــواليــات
المتحدة بـ«الجهود التي تبذلها
لبناء قنوات دبلوماسية فاعلة
مـ ــع إي ـ ـ ـ ــران» ت ــرم ــي إل ـ ــى ت ـهــدئــة
ال ـتــوتــرات ،بــدعــم مــن قــوة الــردع
العسكري األميركية.

مصلحة حيوية
فـ ــي م ـ ـ ـ ــوازاة ذل ـ ـ ــك ،أك ـ ــد قــائــد
الـ ـقـ ـي ــادة ال ــوسـ ـط ــى األم ـي ــرك ـي ــة
«سنتكوم» كينيث ماكنزي أن أمن
واستقرار منطقة الشرق األوسط
يصبان في «المصلحة الوطنية
ال ـح ـيــويــة» ل ـل ــوالي ــات الـمـتـحــدة
و«دول المنطقة» و«النظام الدولي
القائم على القواعد».
وجــاء ذلك في كلمة لماكنزي
خالل المؤتمر العربي األميركي
الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوي الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ 30لـ ـص ــانـ ـع ــي
الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــات ،والـ ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـع ـق ــده
ال ـم ـج ـل ــس ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ـعــاقــات
األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة الـ ـ ـع ـ ــربـ ـ ـي ـ ــة ،ت ـح ــت
عنوان «إلــى أين تتجه العالقات
األميركية العربية؟ عــدم اليقين
غ ـي ــر ال ـم ـش ـجــع وسـ ــط ال ــوق ــائ ــع
المعقدة واإلمكانيات الجديدة».

وقال ماكنزي إن وجود قواعد
عسكرية أميركية في دول شرق
أوسـ ـطـ ـي ــة م ـس ـت ـمــد مـ ــن «ال ـث ـق ــة
التي نشأت من خالل التدريبات
ال ـم ـش ـت ــرك ــة وتـ ـ ـب ـ ــادل ال ـض ـب ــاط
وال ـش ــراك ــة م ــع وحـ ــدات الـحــرس
ال ــوطـ ـن ــي األمـ ـي ــرك ــي وم ـســاعــي
التعاون األمني األخــرى ،بحيث
ن ـم ــت ت ـل ــك ال ـث ـق ــة ب ـش ـك ــل أقـ ــوى
ب ـمــرور ال ــوق ــت» ،مــرجـعــا وجــود
ال ـق ــواع ــد الـعـسـكــريــة األمـيــركـيــة
بالشرق األوســط إلــى «استمرار
وجـ ـ ـ ـ ــود ت ـ ـهـ ــديـ ــد واضـ ـ ـ ـ ــح ألمـ ــن
واس ـت ـق ــرار ال ـم ـن ـط ـقــة» ،وأردف:
«أنــا أتحدث بالطبع عن النظام
اإليراني».
وأض ــاف أن ط ـهــران «تــواصــل
ن ـقــل األس ـل ـحــة واإلم ـ ـ ـ ــدادات إلــى
الحوثيين في اليمن ،مما يؤجج
حــربــا أهـلـيــة ف ــي بـلــد ل ــم يـعــرف
السالم منذ ما يقرب من عقد من
الــزمــان ،كما تــزود الميليشيات
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـمـ ــردة ب ــأنـ ـظـ ـم ــة طـ ــائـ ــرات
مسيرة متطورة تستخدمها ضد
الـسـعــوديــة ،وت ـهــدد مــن خاللها
ح ــري ــة الـ ـم ــاح ــة» ،م ــوض ـح ــا أن
واشنطن «ال تزال ملتزمة بتسوية
تفاوضية سلمية للحرب األهلية
اليمنية».
وأكـ ــد أن ــه «م ــن نــاحـيــة أخ ــرى

ي ـظــل ال ـتــزام ـنــا ت ـجــاه شــركــائـنــا
فــي الـخـلـيــج ثــابـتــا ،وه ــو الـتــزام
ال ي ـم ـك ــن ق ـي ــاس ــه ع ـل ــى أسـ ــاس
وجـ ــود ال ـق ــوى الـعـسـكــريــة ال ــذي
ي ـت ـغ ـي ــر دائ ـ ـمـ ــا وفـ ـ ــق ج ـه ــودن ــا
لتحقيق التوازن بين الجاهزية
والتحديث والتموضع العالمي»،
مشددا على أنه «من خالل العمل
جنبا إلى جنب مع شركائنا في
الـمـنـطـقــة قـمـنــا بـبـنــاء ن ـظــام من
القواعد يسمح لنا بالقيام بذلك
بكفاءة ومرونة مثلى».
وأش ـ ــار إل ــى «ال ـط ــاب ــع الـفــريــد
لدور الواليات المتحدة كضامن
لنظام دولي يحمي التدفق الحر
ل ـل ـت ـجــارة واألفـ ـك ــار ب ـيــن جميع
الـ ــدول وال ـش ــرك ــاء والـمـنــافـسـيــن
على حد سواء» ،وهو ما اعتبره
«مـصـلـحــة أســاسـيــة لــواشـنـطــن»
وسبب من أسباب «أهمية منطقة
الشرق األوسط في هذه اآلونة».

مفاوضات فيينا
في المقابل ،أكد مساعد وزير
ال ـخــارج ـيــة اإلي ــران ـي ــة لـلـشــؤون
السياسية علي باقري كني ،بعد
لقاءات عقدها مع سفراء مقيمين
ف ــي طـ ـه ــران ،أن ن ـج ــاح ال ـجــولــة
السابعة من المفاوضات النووية

المرتقبة مرهون باإلرادة الجادة
واالستعداد العملي للطرف اآلخر
لرفع العقوبات األميركية.
ويــأتــي ذل ــك فــي وق ــت كشفت
تقارير ،نقال عن ثالثة مسؤولين
إسرائيليين وأميركيين مطلعين،
أن واشـ ـنـ ـط ــن ف ـح ـص ــت م ــوق ــف
إسرائيل من إبرام «اتفاق نووي
مؤقت» مع إيران.
وأش ـ ـ ــارت ال ـم ـص ــادر إل ــى أنــه
وفقا للمسؤولين فإن «مستشار
األمـ ــن ال ـقــومــي األم ـي ــرك ــي جيك
ســال ـي ـفــان عـ ــرض ق ـبــل أســاب ـيــع
ف ــي إطـ ـ ــار م ـح ــادث ــة م ــع نـظـيــره
اإلسرائيلي إيال حولتا ،فكرة يتم
بموجبها أن الواليات المتحدة
وباقي الدول العظمى ستتوصل
إل ــى «ات ـفــاق مــؤقــت» مــع طـهــران،
يـ ـه ــدف إل ـ ــى ت ـج ـم ـيــد تـخـصـيــب
اليورانيوم بمستوى عال لكسب
مــزيــد مــن الــوقــت بــالـمـفــاوضــات
ل ـل ـعــودة إل ــى ات ـف ــاق ع ــام ،2015
وهــو مــا قابلته إســرائـيــل ،التي
تتهم إيران بمحاولة كسب الوقت
بهدف االقتراب من «عتبة السالح
الذري» ،بتحفظ شديد.

فدية بريطانية

ال ـ ـ ــوزراء ال ـبــري ـطــانــي بــوريــس
ج ـ ــونـ ـ ـس ـ ــون بـ ـ ــأنـ ـ ــه س ـ ـيـ ــدرس
بالتأكيد تسليم أموال مباشرة
إلـ ــى إي ـ ـ ــران ع ـل ــى م ـت ــن ط ــائ ــرة
لتسوية ديون بريطانية قديمة،
إذا ك ــان ذل ــك يعني أن طـهــران
س ـت ـط ـلــق سـ ـ ــراح ال ـبــري ـطــان ـيــة
اإليــرانـيــة المحتجزة نازانين
زاغ ــاري راتكليف ،التي تعمل
موظفة بمنظمة خـيــر يــة ،لكن
رئيس الــوزراء حذر من وجود
تـعـقـيــدات مــرتـبـطــة بالقضية،
وقـ ــال إن ـهــا مــرتـبـطــة بقضايا
ألشـ ـخ ــاص آخ ــري ــن م ــزدوج ــي
ال ـج ـن ـس ـي ــة وم ـح ـت ـج ــزي ــن فــي
إيران.
وجـ ــاء ذل ــك ف ــي وق ــت تبنت
اللجنة الثالثة للجمعية العامة
ل ــأم ــم ال ـم ـت ـح ــدة ق ـ ـ ــرارا يــديــن
االنتهاك الـصــارخ والمنهجي
ل ـح ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان ف ــي إيـ ـ ــران،
وي ـعــرب ال ـقــرار عــن الـقـلــق إزاء
اسـتـخــدام إي ــران بشكل واســع
الـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــاق عـ ـمـ ـلـ ـي ــات اإلعـ ـ ـ ـ ــدام
والتعذيب واالحتجاز التعسفي
للمواطنين.
(الرياض  -كونا ،د ب أ،
رويترز ،أ ف ب)

في سياق آخــر ،صــرح رئيس

ً
يتحركون في المنطقة ،وتحديدا مع دول الخليج ،للبحث في
آفــاق مرحلة ما بعد االتـفــاق .من الــواضــح أن هناك حماسة
أميركية  -إيرانية مشتركة إلبرام االتفاق ،بينما تتجه األنظار
الى موقف القوى اإلقليمية ،لذلك ال ّبد من النظر إلى الموقف
ً
الـسـعــودي والخليجي عـمــومــا .كــذلــك ال ب ـ ّـد مــن النظر إلى
ً
الموقف اإلسرائيلي الذي ال يبدو متحمسا لمثل هذا االتفاق
مادام أنه ال يتناول ملف النفوذ اإليراني في المنطقة.
ً
وي ـجــد لـبـنــان نـفـســه فــي قـلــب ال ـم ـعــادلــة ،خـصــوصــا بعد
تصريحات رئيس الوزراء ووزير الدفاع االسرائيليين حول
عدم السماح إليــران بالتفوق العسكري على جبهة الشمال،
أي سورية ولبنان ،واصطحاب السفيرة األميركية في األمم
المتحدة لتفقد نفق لحزب الله على الحدود اللبنانية.
ويرتسم مساران محتمالن لتعامل إسرائيل مع التطورات،

ّ
فإما تستمر بالضغط السياسي لتحصيل مكاسب من خالل
المفاوضات وانتظار ما ستنتجه ،أو أنها ستتشدد أكثر في
وتيرة ونوعية العمليات األمنية والعسكرية التي تستهدف
شحنات األسلحة اإليرانية لحزب الله عبر سورية.
ومـعــروف أن لــدى إسرائيل هدفين أساسيين؛ األول هو
ضرب أو تفكيك بنية الصواريخ الدقيقة التي يمتلكها حلفاء
طهران في سورية ولبنان ،والثاني ضــرب أو تفكيك مراكز
ّ
المسيرة.
وبرامج الطائرات اإليرانية
وال يـنـفـصــل م ـلــف تــرس ـيــم الـ ـح ــدود ف ــي ل ـب ـنــان ع ــن هــذه
الـمـفــاوضــات وعــن المصلحة اإلسرائيلية فــي توفير األمــن
ً
المستدام ،خصوصا أن االتفاق على التنقيب عن النفط يعني
إعالن هدنة طويلة األمد تضمن أمن إسرائيل.
من هنا يمكن ربط موقف المبعوث األميركي لشؤون الطاقة،

آموس هوكشتاين ،حول إعطاء لبنان مهلة حتى شهر مارس
ً
المقبل لتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية ،مما يعني عمليا
أن واشنطن تربط هذا الملف بمصير المفاوضات مع طهران.
في لبنان تكشف المعلومات الرسمية عن االستعداد العاجل
ً
إلنجاز ملف الترسيم ،بعد تقديم تنازالت مطلوبة أميركيا،
ّ
في مقابل مطالبة بيروت بالخط المتعرج ،أي التنازل عن
مساحة  2290كيلومترا مربعا ،لمصلحة القبول بمساحة 860
كيلومترا مربعا ،على أن تزيد هذه المساحة قليال لحفظ ماء
يعني أن لبنان قد ّيكون دخل
الوجه .وفي حال أبرم االتفاق ّ
في مسار التهدئة ،أما في حال تعثر ،فال ّبد من توقع حصول
تصعيد وتوترات .ذلك كله ال ينفصل عن ّرد الفعل اإلسرائيلي
على التوصل الى اتفاق مع طهران ،وما يمكن لواشنطن أن
تحصله من طهران لتوفير أمن إسرائيل.

ّ
السودان« :األربعاء األحمر» يفجر مواجهات جديدة
ً
األمن يتبرأ من قتل  15متظاهرا ...ومتاريس «مدنية» في الخرطوم

بعدما شهد الـســودان ،أمــس األول ،أكثر أيامه الدموية
منذ انقالب قائد الجيش الفريق ّأول عبدالفتاح البرهان
على شركائه المدنيين في المرحلة االنتقالية ،مع مقتل 15
ً
ً
متظاهرا معارضا للحكم العسكري ،فيما وصفه مراقبون
بـ «األربعاء األحمر»ّ ،
تجددت المواجهات أمس ،مع إطالق
قــوات األمــن السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع على
عشرات المحتجين الرافضين للحكم العسكري في الضواحي
الشمالية للخرطوم.
وذكرت تقارير أن المتظاهرين في شمال الخرطوم بقوا
ط ــوال الـلـيــل أم ــام حــواجــزهــم ،وواص ـلــوا االحـتـجــاج أمــس،
ً
ّ
انقطاعا تـ ً
ـامــا لإلنترنت ،واالت ـصــاالت الهاتفية
متحدين
التي عادت صباح أمس ،بعد انقطاع خالل قمع التظاهرات.
وأف ـ ــاد ش ـهــود ب ــأن ال ـشــرطــة أط ـل ـقــت ق ـنــابــل ال ـغ ــاز على
متظاهرين كانوا يقيمون متاريس في الخرطوم.
ودعا «تجمع المهنيين في السودان» ،أمس ،إلى االلتزام
الكامل بالعصيان المدني في كل مدن وقرى السودان.
ّ
كما طالب بشل الحياة العامة عبر اإلضراب الكامل عن
العمل ،وإغالق الطرق العامة والداخلية بالمتاريس ،وتجنب
االشتباك مع قوات األمن ،ومقاطعة كل المؤسسات الحكومية
وع ــدم التعامل معها ،وع ــدم دفــع أي رس ــوم أو فــواتـيــر أو
ضرائب للسلطات المركزية والمحلية.
ّ
التجمع ،في بيان ،أن «ما يجري في شوارع ومدن
واعتبر
السودان جرائم بشعة ضد اإلنسانية تتضمن القتل العمد،
إلى جانب انتهاك الكرامة بالضرب واقتحام البيوت بالقوة

تشارلز وزوجته في
األزهر بصحبة الطيب

استقبل شيخ األزهر أحمد
الطيب ،اليوم ،ولي العهد
البريطاني األمير تشارلز أمير
ويلز ،وزوجته األميرة كاميال
دوقة كورنوال ،في الجامع
األزهر .ونشرت وكالة األنباء
ً
الرسمية "الشرق األوسط" صورا
لألمير وزوجته مع شيخ األزهر
في الجامع ،يرافقهم وفد من
السفارة البريطانية ومسؤولون
في المؤسسة الدينية العريقة.

ّ
لبنان يترقب مفاوضات فيينا ...وردة فعل إسرائيل
بيروت  -منير الربيع

سلة أخبار

المسلحة ،مع ّ
تعمد قطع كل وسائل االتصال إلخفاء وتغطية
عشرات الجرائم األخرى».
واعتبر أن «مجزرة األربعاء تأكيد على سالمة شعارات
ال ـم ـقــاومــة والءاتـ ـه ــا ال ـث ــاث :ال ت ـف ــاوض ،وال ش ــراك ــة ،وال
مساومة».
من جانبها ،أعلنت الشرطة في بيان ،أمس أنها «قامت
بواجب التأمين لمؤسسات الدولة ولجموع المتظاهرين ،إال
أنها قوبلت بالعنف غير المبرر تجاه أفرادها ومركباتها»،
ّ
«الحد األدنى من القوة والغاز
مشيرة الى أنها استخدمت
ً
المسيل للدموع ،ولم تستخدم السالح الناري مطلقا».
وأكدت الشرطة إصابة  89من أفرادها و 30مواطنا نتيجة
االختناق بالغاز المسيل للدموع.
واتهمت لجنة األطـبــاء المركزية قــوات األمــن بمالحقة
األطـبــاء إلــى المستشفيات وإطــاق قنابل مسيلة للدموع
على الجرحى وسيارات اإلسعاف.
وفي ردود الفعل الدولية على األحــداث األخيرةّ ،
نددت
مـســاعــدة وزي ــر الـخــارجـيــة األم ـيــركــي لـلـشــؤون اإلفــريـقـيــة،
مولي في ،أمــس ،بـ «العنف ضد متظاهرين سلميين» ،في
حين دعا ّ
مقرر األمم المتحدة لشؤون حرية التجمع كليمان
فول «المجتمع الدولي الى الضغط على السودان من أجل
الوقف الفوري للقمع» ،بينما قــال المتحدث باسم األمين
العام لألمم المتحدة ،ستيفان دوجاريك إن «أرقــام سقوط
ضحايا التظاهرات في السودان مقلقة للغاية إذا تأكدت».
من جهته ،دان االتحاد األوروبي العنف ضد المتظاهرين

اتفاق إماراتي  -إسرائيلي
لصناعة سفن

ّ
وقعت مجموعة "إيدج"
لصناعات الدفاع المملوكة
لدولة اإلمارات ،وشركة "آي.
إيه.آي" اإلسرائيلية لصناعة
ً
الطيران ،أمس ،اتفاقا لتصميم
سفن عسكرية وتجارية غير
مأهولة .وقالت الشركتان ،في
ّ
بيان مشترك ،إن سفن "17
ُ
َّ
إم" غير المأهولة ستصمم
لتنفيذ عمليات أمنية وإزالة
األلغام واالستطالع ،ضمن
إمكانات أخرى .وكانت شركة
"إلبيت سيستمز" اإلسرائيلية
لألسلحة المتطورة ،أعلنت
األحد الماضي ،فتح فرع لها
في اإلمارات ،في خطوة تأتي
قبيل زيارة مقررة لوزير األمن
اإلسرائيلي بيني غانتس لدبي
مطلع األسبوع.

باشآغا يترشح
لـ«الرئاسة الليبية»

سودانيون خالل تظاهرة ضد إجراءات الجيش (رويترز)
واعتقال الصحافيينّ ،
وحمل الجيش السوداني المسؤولية
عن أي انتهاكات لحقوق اإلنسان ،ودعا للعودة إلى مسار
الـحــوار مع المدنيين .أمــا بريطانيا والنرويج وسويسرا
فقد دعت للعودة إلى حكومة انتقالية يترأسها مدنيون.
وانـ ـطـ ـلـ ـق ــت ،أم ـ ـ ــس األول ،ت ـ ـظـ ــاهـ ــرات ف ـ ــي الـ ـخ ــرط ــوم
ومـ ــدن س ــودان ـي ــة ،ب ــدع ــوة م ــن تـنـسـيـقـيــة ل ـجــان الـمـقــاومــة
تـ ـح ــت اس ـ ــم «مـ ـلـ ـي ــونـ ـي ــة  17ن ــوفـ ـمـ ـب ــر» رف ـ ـضـ ــا لـ ـ ـق ـ ــرارات

أعلنت قيادة قوات "تحالف دعم
الشرعية" في اليمن تنفيذها
عملية واسعة ألهداف عسكرية
مشروعة استجابة للتهديد
البالستي والطائرات المسيرة
المفخخة التي تطلقها جماعة
"أنصار الله" الحوثية المتمردة.
وأفاد "التحالف" ،أمس ،بأن
"الضربات الجوية شملت
ً
أهدافا بمحافظات صنعاء
وذمار وصعدة والجوف"،
ً
مشيرا إلى أنه تم تدمير ورش
ومخازن للصواريخ الباليستية
والطائرات المسيرة ومنظومات
اتصاالت .وأضاف "التحالف"
الذي تقوده السعودية في بيان:
"استهدفنا منشأة سرية لخبراء
بالحرس الثوري اإليراني
وحزب الله اللبناني متورطين
بالهجمات العدائية".
وأشار إلى "وقوع  27ألف قتيل
من الميليشيات اإلرهابية
ً
بمعركة مأرب" ،مضيفا:
"وعليهم تحمل المزيد من
الخسائر".

الـجـيــش األخ ـي ــرة ،وللمطالبة ب ـعــودة الـحـكــومــة الـمــدنـيــة.
وأوق ـ ــف خ ــال األس ــاب ـي ــع ال ـمــاض ـيــة م ـئ ــات الـنــاشـطـيــن
والـصـحــافـيـيــن واألش ـخ ــاص الــذيــن كــانــوا مــوجــوديــن في
ال ـش ــارع .فــي الـمـقــابــل ،تـتــواصــل ال ـم ـشــاورات فــي ال ـســودان
لتشكيل حكومة جــد يــدة خلفا لحكومة عبدالله حمدوك
المعزولة.
( الخرطوم  -وكاالت)

سجل وزير الداخلية بحكومة
"الوفاق" الليبية السابقة
فتحي باشاغا اسمه،
أمس ،لخوض انتخابات
الرئاسة المقرر إجراؤها،
في ديسمبر المقبل ،لكن ال
تزال الشكوك تكتنفها بسبب
خالفات بشأن القواعد التي
تحكمها .وبترشحه لخوض
االنتخابات ينضم باشآغا
إلى مجموعة من المرشحين
منهم سيف اإلسالم ابن
الدكتاتور الراحل معمر
القذافي ،وقائد "قوات شرق
ليبيا" خليفة حفتر ورئيس
البرلمان المتمركز في شرق
البالد عقيلة صالح.

ةديرجلا
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ّ
ً
موسكو تختبر صاروخا ...ولندن تحذرها من مغامرة عسكرية
ً
ً
ً
أوكرانيا تطلب تسليحا إضافيا وإستونيا تناور وبولندا ال تستبعد حربا لـ «إنقاذ» أوروبا من المهاجرين

مع استمرار جيشه باستعراض
قوته البرية والبحرية ،وإحيائه
سباق التسلح في الفضاء،
اتهم الرئيس الروسي
فالديمير بوتين خصومه في
الغرب بتجاوز كل األطر
استفزازه في البحر
ومواصلة ً
األسود ،تزامنا ًمع تلقيه
ً
تحذيرا بريطانيا غير معتاد من
القيام بمغامرة عسكرية تقود
إلى خطأ مأسوي ،في ًوقت ً
طلبت أوكرانيا تسليحا إضافيا
للدفاع عن حدودها.

ال يزال التوتر سيد الموقف بين روسيا
والغرب على أكثر من جبهة ،رغم محاوالت
ً
أخ ـي ــرة بــذلـتـهــا خ ـصــوصــا ال ّـمـسـتـشــارة
األلمانية أنجيال ميركل ،لتجنب مواجهة
أطلسية روسية قبل مغادرتها منصبها
واعتزالها السياسة.
وت ـص ــاع ــد م ــؤش ــرات الـتـصـعـيــد على
ع ــدة ج ـب ـهــات م ــن م ـعــركــة أس ـع ــار ال ـغ ــاز،
ً
م ـ ــرورا بــأنـبــوب "نـ ــورد سـتــريــم  "2وأزم ــة
المهاجرين مــع ب ـيــاروس على الـحــدود
ً
الخارجية لالتحاد األوروبي ،وصوال إلى
الحشود العسكرية الروسية قرب أوكرانيا
واألطلسية في البحر األسود.
وبالتزامن مع محادثات بين سكرتير
مجلس األمن الروسي نيكوالي باتروشيف
ومستشار األمــن القومي األميركي جيك
س ــولـ ـيـ ـف ــان ،وبـ ـع ــد ت ـج ــرب ــة اس ـت ـف ــزازي ــة
استعرضت خاللها قدرتها على تدمير
ال ـم ــرك ـب ــات ال ـف ـضــائ ـيــة الـ ـم ــداري ــة ل ـلــدول
المتنافسة ،أعلنت وزارة الدفاع الروسية،
أمــس ،أن فرقاطة "األدمـيــرال غورشكوف"
الـتــابـعــة لــأسـطــول الـشـمــالــي ،فــي البحر
األبيض أطلقت صاروخ "تسيركون" ،ضمن
تنفيذ مهام دورة تدريب قتالية ،مبينة أن
"تحليق الصاروخ الذي تفوق سرعته سرعة
الـصــوت يتوافق مــع المعايير المحددة،
وأصيب الهدف بضربة مباشرة".
وأب ـلــغ وزي ــر الــدفــاع سـيــرغــي شويغو
الــرئـيــس فــاديـمـيــر بــوتـيــن ،عــن اإلط ــاق
ال ـن ــاج ــح ف ــي ال ـب ـحــر األبـ ـي ــض ل ـص ــاروخ
تسيركون ،ال ــذي يعد أول ص ــاروخ كــروز
ّ
مجنح فــرط صوتي في العالم يطلق من
ال ـب ـحــر ،وت ـف ــوق ســرعـتــه ســرعــة الـصــوت
بمقدار  9-8ماخ ،أي ما يعادل نحو  10آالف
كيلومتر في الساعة.

تجاوز لكل األطر
ّ
وح ـ ـ ـ ــذر ب ــوتـ ـي ــن ،أمـ ـ ــس ،مـ ــن خ ـط ــورة
الـ ـتـ ـط ــورات األخ ـ ـيـ ــرة ف ــي حـ ــوض الـبـحــر
األس ـ ــود ،وم ــا أس ـمــاه "الـحـشــد األمـيــركــي
ً
واألطلسي بالمنطقة" ،واصفا إياها بأنها
"تجاوز من الغرب لكل األطر".
م ــن نــاح ـي ـتــه ،ط ـلــب ال ـم ـت ـحــدث بــاســم
"الـ ـك ــرمـ ـلـ ـي ــن" ،ديـ ـمـ ـت ــري ب ـي ـس ـك ــوف ،مــن
المسؤولين األوروبيين "استعادة رشدهم
والتوقف عن تحميل روسيا المسؤولية
ً
عــن كــل الـمـشــاكــل" ،مـشـيــرا إل ــى تضاعف
"المنشورات الهستيرية في بريطانيا".
وشـ ــدد بـيـسـكــوف عـلــى أن "روس ـي ــا ال
تخوض أي حرب هجينة" ،في إشارة الى

سلة أخبار
ّ
بوتين ُيحضر لزيارة الهند

أعلن الناطق باسم الرئاسة
الروسية ،دميتري بيسكوف،
أن العمل جار للتحضير
لزيارة الرئيس فالديمير
بوتين إلى الهند.
وذكر بيسكوف ،أن الكرملين
سيعلن الحقا وفي الوقت
المناسب ،المواعيد الدقيقة.
وفي وقت سابق ،قال السفير
الهندي في موسكو باال
فينكاتيش فارما ،إنه من
المقرر عقد اجتماع بين
الرئيس الروسي ورئيس
الوزراء الهندي ناريندرا
مودي في ديسمبر ،2021
ومن المتوقع إبرام عدد من
االتفاقات خالل لقاء القمة ،بما
في ذلك في مجال الدفاع.

القوات الروسية تدشن التمرين المشترك لمنظمة معاهدة األمن الجماعي بملعب فخرآباد في طاجيكستان أمس األول
أزمة المهاجرين على حدود بولندا المتهم
حـلـيــف مــوس ـكــو ال ـك ـس ـنــدر لوكاشينكو
بإثارتها.

مغامرة مأسوية
وبينما ندد كل من حلف شمال األطلسي
وواشـ ـنـ ـط ــن وبـ ــاريـ ــس وب ــرل ـي ــن بـتـعــزيــز
الوجود العسكري الروسي عند الحدود
الشرقية ألوكرانيا ،حيث النزاع المسلح مع
ً
االنفصاليين ّالموالين لروسيا ال يزال قائما
منذ  ،2014حذر رئيس الوزراء البريطاني
بــوريــس جــون ـســون ،روس ـي ــا ،مــن خــوض
"مـغــامــرة عسكرية" عند ح ــدود أوكرانيا
ً
وبولندا قد تكون "خطأ مأسويا".
وقال جونسون ،بمجلس العموم أمس
األول" ،ما علينا فعله هو ضمان أن يفهم
الجميع أن كلفة الحسابات الخاطئة عند
حــدود كــل مــن بولندا وأوكــرانـيــا ستكون
هائلة ،وأعتقد أنه سيكون خطأ مأسويا
بالنسبة إلى "الكرملين" التفكير بأنه يمكن
تحقيق مكاسب من خالل مغامرة عسكرية".
جاء ذلك في وقت أعلنت وزارة الدفاع
البيالروسية عن تسجيل زيادة في كثافة

تحليقات طــائــرات االستطالع والطيران
المقاتل لحلف شمال األطلسي على طول
ح ــدوده ــا ،بما فــي ذلــك بالمجال الجوي
ألوكرانيا.
من ناحيتها ،طلبت أوكرانيا مساعدات
عسكرية إضافية من حلفائها الغربيين.
وقـ ـ ـ ــال وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األوك ـ ــران ـ ــي
دميترو كوليبا" :ازدادت عدائية روسيا
الدبلوماسية والعسكرية بــدرجــة كبيرة
فــي األســابـيــع األخ ـي ــرة ،وأوكــران ـيــا تعزز
تعاونها مع حلفائها بشكل نشط لمواجهة
التهديدات".
وبعد زيارتين أجراهما إلــى واشنطن
وب ــروك ـس ــل ،أك ــد كــولـيـبــا أن "ال ـع ـمــل جــار
لتطوير حزمة شاملة الحتواء روسيا ودعم
سياسي ألوكرانيا من حلفائها الغربيين"،
ً
موضحا أن "الحزمة تشمل تكثيف الضغط
الدبلوماسي ومــن خــال العقوبات على
روسيا ،إلى جانب إمداد الجيش األوكراني
بمزيد من األسلحة الدفاعية".
ولـ ــم يـسـتـبـعــد رئ ـي ــس وزراء بــول ـنــدا،
ماتيوش مورافيتسكي ،خطر الحرب في
البيالروسية،
ضوء التطورات على الحدود
ّ
ً
مـ ـح ــذرا م ــن أن أوروب ـ ـ ــا س ـت ــواج ــه تــدفــق

(وزارة الدفاع)

"ماليين" المهاجرين ،إذا ظلت السياسات
على الحدود ضعيفة.
وقـ ــال مــورافـيـتـسـكــي ،لصحيفة بيلد
األلمانية" ،إذا لم نقم بحماية حدود أوروبا،
والدفاع عنها بصورة حاسمة ،فهناك مئات
الماليين مــن إفريقيا أو الـشــرق األوســط
سيحاولون القدوم ،والسيما إلى ألمانيا".

التحتية الحدودية في إستونيا أيضا".
ومن المقرر إقامة الحاجز في ما يصل
إلى  10أقسام حدودية ،حيث يتزايد خطر
عبور الحدود بصورة غير قانونية.
وقالت رئيسة الــوزراء اإلستونية ،كايا
كــاالس ،أمــام البرلمان إن "الوضع األمني
خـطـيــر وم ـت ــوت ــر فـ ـع ــا" ،ف ــي إش ـ ــارة إلــى
االشتباكات بين المهاجرين وقوات األمن
على الحدود البولندية البيالروسية.

بدورها ،بدأت إستونيا ،أمس ،مناورات
عسكرية لم ُيعلن عنها مسبقا إلقامة حاجز
من األسالك الشائكة على حدودها الشرقية
مع روسيا.
وذك ـ ــرت ال ـح ـكــومــة ف ــى تــال ـيــن أنـ ــه تم
اس ـتــدعــاء نـحــو  1700ج ـنــدي احتياطي
للمشاركة في المناورات.
والغرض الرئيسي من هذه العملية هو
اخـتـبــار االسـتـعــداد العملياتي وسلسلة
القيادة .وترغب إستونيا أيضا في ممارسة
التعاون مع الشرطة وحرس الحدود.
وقـ ــال قــائــد ال ـشــرطــة وحـ ــرس ال ـحــدود
إيـ ـلـ ـم ــار فـ ــاهـ ــر" :م ـ ــا يـ ـح ــدث فـ ــى بــول ـنــدا
وليتوانيا والتفيا يتطلب تعزيز البنية

توقيف وترحيل

إستونيا

ً
م ـ ـيـ ــدان ـ ـيـ ــا ،فـ ــي حـ ـي ــن أع ـ ـلـ ــن ال ـج ـيــش
البولندي ،أمس ،توقيف نحو  100مهاجر
في عملية منظمة قادتها القوات الخاصة
الـبـيــاروسـيــة الخ ـت ــراق ال ـح ــدود ،أعلنت
بيالروس تدشين رحالت عودة لالجئين،
أولها شملت نقل  431إلى العراق ،مؤكدة
وجــود نحو  7000مهاجر على أراضيها،
ً
 2000مـنـهــم تـقــريـبــا ف ــي مـخـيـمــات عند
الـحــدود مع بولندا ،في وقــت أعلن لبنان
وقف الطيران الى بيالروس.
(عواصم  -وكاالت)

تغير المناخ وندرة الموارد يعيدان تشكيل النظام العالمي
ركز مؤتمر المناخ األممي لعام " 2021كوب  ،"26على توقعات تفيد بأنه من المرجح
أن يدفع التغير المناخي مليارات األشخاص إلى العيش في ظل ظروف غير صالحة.
ومع ذلك ،فقد تجنب إلى حد كبير حقيقة أنه قبل تحقق مثل هذا السيناريو الكارثي،
فإن البشرية قد تواجه صراعا وجوديا آخر ،في ظل الحروب واالقتتال بين الدول على
الموارد التي صارت نادرة بصورة متزايدة حول العالم.
ويرى الكاتب ،يورغن أورستروم مولر ،في تقرير نشرته مجلة "ناشونال انتريست"
األميركية ،أن تغير المناخ وندرة الموارد يتفاعالن مع بعضهما البعض ،بصورة
كارثية .ويعد المثال األكثر دراماتيكية هو المياه القادمة من هضبة الهيمااليا ،والتي
تتدفق إلى الصين والهند وباكستان وبنغالدش .فبسبب التنمية االقتصادية والنمو
السكاني ،صارت هناك حاجة إلى المزيد من المياه بصورة أكبر من أي وقت مضى،
كما سيستمر الطلب في الزيادة .ويتسبب تغير المناخ في ذوبان األنهار الجليدية
حول العالم ،مما يقلل من تدفق المياه في أنظمة األنهار.
ويوضح مولر ،وهو وزير دولة سابق ،لوزارة الخارجية الملكية الدنماركية ،أن
الصورة العالمية للمياه تتساوى مع أزمة تغير المناخ ،أو تعد أسوأ منها .وبحسب
منظمة األمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ،فإنه بحلول عام  ،2025من الممكن أن
يعيش نصف سكان العالم في مناطق بها ندرة في المياه .ومن الممكن أن ينزح نحو
 700مليون شخص بسبب شدة ندرة المياه بحلول عام .2030

أما فيما يتعلق بالطاقة ،فإن الحاجة إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
تعني التحول من مصادر الطاقة االحفورية مثل الفحم والنفط ،إلى مصادر أقل
ً
ً
تلويثا .ويعد ذلك ممكنا ،ولكن بالتأكيد بمقابل .وتتطلب التكنولوجيا العالية توفير
المعادن من أجل إنتاج اإللكترونيات ،مثل الهواتف المحمولة .وقد يكون هناك ما
يكفي من هذه المعادن ،ولكن لفترة من الوقت ،كما أنه ال يمكن استخراج بعضها إال
في أماكن قليلة حول العالم.
ويوضح مولر ،الزميل الزائر في "معهد إسياس  -يوسف إسحق" لألبحاث األمنية
والسياسية بسنغافورة ،أن إشارات التحول "من عصر الوفرة إلى عصر الندرة" ،ترسل
االستراتيجيين من جديد إلى مرحلة التخطيط ،وتتسبب في حالة من الخوف لدى
صانعي السياسة .وال يتم البوح بذلك علنا ،ولكن وراء األبواب المغلقة ،بينما تقوم
القوى الكبرى بمناورات من أجل الوصول إلى الموارد وغلق الباب في وجه المنافسين.
ومن المخطط له أن يتبنى حلف شمال االطلسي (ناتو) في صيف عام ،2022
مفهومه االستراتيجي الجديد .وكان األمين العام للحلف ،ينس ستولتنبرغ ،كشف
في مقابلة أجراها مع صحيفة "فاينانشال تايمز" في  18من أكتوبر الماضي ،أن
المفهوم سوف يجسد تعزيز الدفاع الجماعي لمواجهة صعود الصين ،مضيفا أن
صعود الصين قد أثر بالفعل على أمن الدول األعضاء في الحلف.
ويشير مولر إلــى أن الــدول األعضاء في حلف الناتو هي دول غنية ،موضحا:

"أضف إلى ذلك ،اتفاقية أوكوس االمنية الثالثية في المحيطين الهندي والهادئ بين
الواليات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا؛ والحوار األمني الرباعي الناشئ
(كــواد) بين الواليات المتحدة وأستراليا واليابان والهند؛ باإلضافة إلى الشبكة
األوســع من التحالفات والشراكات األميركية ،وتكتل واضح للدول الغنية نظمته
الواليات المتحدة" ،موضحا" :قد تكون عضوية الهند في كواد استثناء لهذا النظام".
ويقول مولر ،للتذكرة ،لقد كان الناتو تحالفا عسكريا مصمما للدفاع عن نظام
مجتمعي ضد استبداد االتحاد السوفيتي وتخطيطه المركزي ،مشيرا إلى أن الصين
ليس لديها أي نية على اإلطالق لتصدير نظامها المجتمعي .وعلى الرغم من أن بكين
ال تمثل تهديدا للدول األعضاء في الناتو فإنها تشكل تهديدا لوجهة النظر التي ترى
أن الغرب له الحق في السيطرة على الثروة العالمية ،واستخدام الموارد كيفما يشاء،
وتجاهل احتياجات اآلخرين ،واالستمرار في إطالق الملوثات ،مع اإلفالت من العقاب.
ويتم حاليا استهداف الصين ،ألنها قامت بتوضيح طلب مفصلي خاص بها
من أجل الحصول على حصة أكبر من الكعكة العالمية ،وألن بكين ترفض االنزالق
بأمان إلى الدور المخصص لها من جانب الغرب .وفي الحقيقة ،فإن الشبكة صارت
أوسع بكثير .وتخشى الواليات المتحدة من أن تتماشى اقتصادات األسواق الناشئة
النامية ،مع الصين في كفاحها من أجل الموارد.
(واشنطن ـ ـ د ب أ)

احتكاك فلبيني  -صيني في المياه الضحلة

ً
ً
ليتوانيا
في
تمثيليا
مكتبا
تفتح
تايوان
•
ً
ً
ً
ً
• «خالف الجزر» يفشل اجتماعا أميركيا  -يابانيا  -كوريا
فـ ــي أحـ ـ ــدث احـ ـتـ ـك ــاك بـ ـح ــري بـيــن
البلدين ،اتهمت مانيال ،أ م ــس ،خفر
السواحل الصينيين بــإطــاق مدافع
مــائ ـيــة ع ـلــى قـ ـ ــوارب فـلـبـيـنـيــة كــانــت
تنقل إم ــدادات لعسكريين فلبينيين
متمركزين فــي مـيــاه ضحلة متنازع
عـلـيـهــا ف ــي ب ـحــر ال ـص ـيــن الـجـنــوبــي،
مطالبة بكين بـ"التراجع".
وقـ ــال وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة الفلبيني
ت ـ ـيـ ــودورو لــوك ـس ـيــن ،ف ــي بـ ـي ــان ،إنــه
أع ـ ــرب لـبـكـيــن ع ــن "غ ـض ـبــه وإدانـ ـت ــه
واحتجاجه" على الواقعة التي حصلت
الثالثاء ،بينما كانت قوارب فلبينية
فـ ــي ط ــري ـق ـه ــا إلـ ـ ــى "آتـ ـ ـ ــول س ـي ـكــونــد
تــومــاس" ،إحــدى الشعاب المرجانية
فــي ج ــزر سـبــراتـلــي الـمـتـنــازع عليها
بين البلدين ،متابعا" :لحسن الحظ،
ل ــم ي ـ َـص ــب أح ــد ب ـ ــأذى ،ل ـكــن قــوارب ـنــا
اضـطــرت لقطع مهمة نقل اإلم ــدادات
ّ
التي كانت مكلفة القيام بها".
وش ــدد على أن مــا قــامــت بــه بكين
"غير شــرعــي" ،مشيرا إلــى أن  3سفن
تــاب ـعــة لـخـفــر ال ـس ــواح ــل الصينيين
قطعت الطريق أمام القوارب الفلبينية
وأطـ ـلـ ـق ــت ع ـل ـي ـهــا خ ــراطـ ـي ــم ال ـم ـي ــاه،
وأض ــاف" :ال يحق للصين أن تطبق
ال ـق ــان ــون داخـ ــل ه ــذه ال ـم ـنــاطــق وفــي
مـحـيـطـهــا" ،م ـش ــددا ع ـلــى أن ــه "يـجــب

دوليات

عليها أن تتوخى الحذر وأن تتراجع".
ورغم الواقعة ،قال مستشار األمن
الـ ـق ــوم ــي ال ـف ـل ـب ـي ـنــي ه ـيــرمــوغ ـي ـنــس
اي ـس ـب ـي ــرون ج ــون ـي ــور إن ال ـح ـكــومــة
ستستمر فــي مـهـمــات إع ــادة الـتــزود
بــاالمــدادات الغذائية ،مضيفا" :لسنا
مضطرين لطلب اإلذن من أي شخص،
ألن المنطقة تقع في نطاق أراضينا".
وف ــي بـكـيــن ،ص ــرح ال ـنــاطــق بــاســم
وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـص ـي ـن ـيــة ت ـشــاو
ليجيان ،في مؤتمر صحافي ،أمس،
بأن قوارب اإلمداد الفلبينية التي تم
اعتراضها دخلت المياه الصينية من
دون تـصــريــح ،م ـشــددا عـلــى أن سفن
خفر السواحل الصيني حافظت على
سيادة البالد بما يتفق مع القانون.
فــي غـضــون ذل ــك ،أدى خــاف على
جــزيــرت ـيــن صـغـيــرتـيــن ب ـيــن ال ـيــابــان
وكوريا الجنوبية إلى إحباط مؤتمر
صحافي مشترك في واشنطن ،أمس
األول ،لنائبي وزيري خارجية البلدين
اآلسيويين ونظيرتهما األميركية.
وقــالــت مـســاعــدة وزي ــر الخارجية
األميركي ويندي شيرمان ،التي كانت
بمفردها على المنصة ،حيث كان من
المقرر أن يرافقها الكوري الجنوبي
تشوي جونغ كون والياباني موري
تــاك ـيــو" ،ك ـمــا ه ــو ال ـح ــال مـنــذ بعض

ال ــوق ــت ه ـن ــاك خ ــاف ــات ث ـنــائ ـيــة بين
اليابان وكوريا الجنوبية ما زالت قيد
التسوية" ،وأضافت دون الخوض في
تفاصيل أن "أحد هذه الخالفات التي
ال عالقة لها باجتماع اليوم أدى إلى
تغيير في شكل المؤتمر الصحافي".
في الواقع أرادت اليابان االحتجاج
عـ ـل ــى زي ـ ـ ـ ـ ــارة قـ ــائـ ــد شـ ــرطـ ــة ك ــوري ــا
الجنوبية لـجــزيــرتــي دوك ــدو اللتين
تـسـيـطــر عـلـيـهـمــا ك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة،
ول ـك ــن ت ـط ــال ــب ب ـه ـمــا الـ ـي ــاب ــان تـحــت
تسمية "تاكيشيما".
وتقع الجزيرتان المعزولتان وغير
الـمــأهــولـتـيــن ف ــي غ ــرب ال ـي ــاب ــان ،وال
يـتـجــاوز مـجـمــوع مساحتهما 0.20
كيلومتر مــربــع ،وهـمــا تـسـمـيــان في
الـغــرب "صـخــور ليانكور" ،على اسم
سفينة فرنسية لصيد الحيتان في
القرن التاسع عشر.
من جهة أخرى ،عقدت الدول الثالث
اجتماعا مغلقا ،وأكــدت شيرمان أنه
كان "بناء جــدا" و"ودي ــا" ،مشيرة إلى
أن "هذا يكشف بالتحديد سبب أهمية
وقوة التنسيق الثالثي بين الواليات
المتحدة واليابان وكوريا".
مـ ــن ن ــاح ـي ــة أخـ ـ ـ ــرى ،وف ـ ــي خ ـطــوة
دب ـلــومــاس ـيــة غ ـيــر م ـس ـبــوقــة ،أعـلـنــت
تــاي ـب ـيــه ام ـ ــس ،أن ـه ــا ف ـت ـحــت رسـمـيــا

أذربيجان تتهم أرمينيا
بخرق وقف النار

أعلنت وزارة الدفاع
األذربيجانية ،أمس ،أن القوات
األرمنية أطلقت النار على
مواقع أذربيجانية في مدينة
توفوز الحدودية مساء أمس
األول ،بعد يوم من اتفاق
الجانبين على وقف إطالق
النار .وقالت الوزارة ،في بيان،
إن القوات األذربيجانية ردت
بالمثل على مصادر النيران.
من جانب آخر ،أكدت وزارة
الخارجية األميركية ،أمس،
أنها تشعر بقلق عميق جراء
التقارير التي تتحدث عن
قتال مكثف بين أرمينيا
وأذربيجان .وقد اتفق البلدان،
على وقف إطالق
أمس األولّ ،
النار بعد أن حضتهما روسيا
على التراجع في أعقاب أكثر
االشتباكات دموية منذ حرب
العام الماضي في إقليم
ناغورني كاراباخ.

تحذير أممي« :داعش»
موجود في كل أفغانستان

أعلنت مبعوثة األمم المتحدة
الخاصة بأفغانستان ديبورا
ليونز ،أن تنظيم "داعش-
والية خراسان" ّ
وسع نطاق
عملياته ،وانه اآلن "يبدو
موجودا في جميع أقاليم
أفغانستان" .وقالت ليونز في
كلمة أمام مجلس األمن التابع
ّ
لألمم المتحدة ،أن التنظيم
اإلرهابي ،الذي كان وجوده
في أفغانستان في الماضي
ً
"مقصورا على عدد قليل من
المقاطعات وكابول ،هو اآلن
موجود في جميع المقاطعات
ً
تقريبا ،وينشط على نحو
متزايد وهجماته زادت بشكل
كبير بين العام الماضي وهذا
العام".

بانون ينفي االتهامات
بالهجوم على الكابيتول

جنديان فلبينيان يطويان علم بالدهما خالل وجود
(رويترز)
سفينتهما في مياه «سيكوند توماس»
م ـك ـتــب ت ـم ـث ـيــل ف ــي ل ـي ـت ــوان ـي ــا تـحــت
اسم تايوان وذلك رغم االحتجاجات
الصينية السابقة .وأوضـحــت وزارة
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـت ــاي ــوان ـي ــة أن "م ـك ـتــب
التمثيل التايواني في ليتوانيا يبدأ
نشاطاته رسميا بفيلنيوس في 18
نوفمبر  ،"2021بعدما كانت الجزيرة
تطلق على هذه البعثات اسم "مكتب
تمثيل تايبيه".
وأعـلـنــت تــايــوان ،فــي يــولـيــو ،أنها
س ـت ـف ـتــح م ـم ـث ـل ـيــة دب ـل ــوم ــاس ـي ــة فــي
ف ـي ـل ـن ـي ــوس ،ب ــاس ــم "م ـك ـت ــب تـمـثـيــل

تايوان" وليس "تايبيه" باسم عاصمة
الـ ـج ــزي ــرة ك ـم ــا تـ ـج ــري ال ـ ـع ـ ــادة ،فــي
خطوة استفزت بكين .وردا على ذلك،
استدعت بكين سفيرها في ليتوانيا
وطالبت فيلنيوس باستدعاء سفيرها
لدى الصين ،وهذا ما حصل ،وأوقفت
ب ـك ـيــن أيـ ـض ــا ق ـ ـطـ ــارات ال ـش ـح ــن إل ــى
ليتوانيا ،وأوق ـفــت إص ــدار تصاريح
تـصــديــر ال ـم ــواد ال ـغــذائ ـيــة ،وتـعـتــرف
بتايوان  15دولــة فقط ،إال أنها تقيم
عالقات مع عشرات الدول عبر "مكاتب
تمثيل" ال ترقى إلى مستوى سفارة.

ف ــي غ ـض ــون ذلـ ــك ،نـظـمــت ت ــاي ــوان
أمـ ـ ــس ،ح ـف ــا ل ـم ـنــاس ـبــة ب ـ ــدء خــدمــة
ســرب ـهــا األول م ــن م ـق ــات ــات F16 V
الـمـتـطــورة ،وه ــي ط ــائ ــرات مــن صنع
أم ـيــركــي س ـت ـعــزز دف ــاع ــات ال ـجــزيــرة
ب ــوج ــه ت ـه ــدي ــدات ال ـص ـيــن ،وأش ــرف ــت
الرئيسة تساي إينغ وين على المراسم
التي جــرت فــي قــاعــدة جوية بمدينة
شياي في جنوب تايوان ،إلى جانب
ممثلة واشنطن فــي تــايــوان ســانــدرا
أودكيرك.
(عواصم  -وكاالت)

كشفت وثائق قضائية
أن ستيف بانون الحليف
المقرب للرئيس األميركي
السابق ،دونالد ترامب ،نفى
تهمة "عرقلة صالحيات
الكونغرس في التحقيق"
في هجوم  6يناير على
الكابيتول.
وتتم محاكمة المستشار
السابق ،البالغ من العمر
 67عاما ،لرفضه اإلدالء
بشهادته ،وتقديم وثائق
إلى لجنة خاصة في مجلس
النواب تحقق في دور
الرئيس الجمهوري السابق
في هجوم أنصاره على
الكونغرس.
وقد يحكم على بانون
بالسجن مدة تتراوح بين 30
يوما وسنة واحدة لكل تهمة.

ةديرجلا

•
العدد  / 4889الجمعة  19نوفمبر 2021م  14 /ربيع اآلخر 1443هـ

١٨

sports@aljarida●com

رياضة

ً
أزرق الشباب يواجه العراق في «غرب آسيا» غدا

منتخب الشباب

حازم ماهر

يدشن منتخب الشباب تحت  19سنة لكرة
الـقــدم مـشــواره فــي بطولة غــرب آسـيــا ،حينما
يواجه المنتخب العراقي في الثامنة مساء غد،
على استاد البصرة الدولي ،ضمن منافسات
المجموعة األولى ،التي تضم إلى جانب األزرق
منتخبات العراق والبحرين وفلسطين واليمن.
وي ـتــأهــل صــاحــب ال ـمــركــز األول فــي جــدول
ترتيب المجموعتين للدور النهائي مباشرة،

سلة الكويت تفوز على القادسية
و«اإلسعاف» تؤجل الجهراء وكاظمة
•

جابر الشريفي

ً
ً
حقق الكويت فوزا مستحقا على القادسية بنتيجة  77-91في
المباراة التي جمعتهما أمــس األول ضمن الجولة السادسة من
الدوري الممتاز لكرة السلة ،والتي شهدت تأجيل لقاء كاظمة مع
الجهراء ،بسبب عدم وجود سيارة إسعاف في الصالة.
وأرجع اتحاد السلة ،في بيان أصدره أمس األول ،سبب تأجيل
المباراة إلى عدم التزام وزارة الصحة باالتفاق المسبق.
ورفع الكويت رصيده إلى  8نقاط من  4انتصارات في صدارة
الترتيب ،فيما ارتفع رصيد القادسية إلى  5نقاط من  4مباريات،
وهــو الرصيد ذاتــه للجهراء وبــرقــان ،فيما يأتي كاظمة في مركز
الوصافة بـ 6نقاط من  3مباريات.
وشهدت مباراة الكويت والقادسية في نهاية الربع الثالث احتكاكا
بين العب "األبيض" عبدالعزيز رمضان والعب "األصفر" صالح يوسف،
الذي تهجم على األول بعد االحتكاك ،لينال طردا من اللقاء.
ً
ورفــع حكم المباراة تقريرا إلى لجنة المسابقات باألحداث التي
شهدتها المباراة ،مرفقا ببطاقة الالعب صالح يوسف ،إذ من المنتظر
ً
أن تنظر إليه "المسابقات" في اجتماعها غدا التخاذ العقوبة.
من جانب آخر ،تقام اليوم مباراتان على صالة االتحاد بمجمع
الشيخ سعد العبدالله ،في إطار منافسات الجولة السادسة ،حيث
يلتقي القرين مــع القادسية الساعة  5:30مـســاء ،تليها مباشرة
مواجهة برقان مع الجهراء.

فوز «يد» الفحيحيل والكويت
على العربي وبرقان
•

محمد عبدالعزيز

عمق الفريق األول لكرة اليد بنادي الفحيحيل جراح
ال ـعــربــي ،وث ــأر لـخـســارتــه فــي الـقـســم األول مــن ال ــدوري
الممتاز ،بفوزه عليه اول أمس بنتيجة ثقيلة  ،37-24في
المباراة التي جمعت الفريقين على صالة الشيخ سعد
العبدالله في ختام الجولة الثامنة "القسم الثاني ،الذي
شهد أيضا فوز فريق الكويت على برقان بنتيجة .35-26
وأسفر الترتيب العام للفرق في ختام الجولة عن تعزيز
ً
االبيض صدارته برصيد  16نقطة ،يليه كاظمة ثانيا برصيد
 10نقاط وبفارق االهداف عن القادسية الثالث ،بينما تراجع
السالمية الى المركز الرابع وله  9نقاط ،وبرقان الخامس 8
ً
ً
نقاط ،يليه الفحيحيل سادسا  7نقاط ،والعربي سابعا  4نقاط،
وأخيرا القرين في المركز األخير بدون رصيد.
وفي منافسات الجولة الثامنة من دوري الدرجة األولى أسفرت
النتائج عن فوز اليرموك على الساحل  32-28وخيطان على الشباب
بنتيجة .28-25
وبذلك حافظ اليرموك على الصدارة برصيد  16نقطة ،في حين
ً
بقي الساحل ساكنا بالمركز الثامن واألخير بدون رصيد.

األم ــر ال ــذي يــزيــد صـعــوبــة مهمة المنتخبات
التسعة المشاركة .ويسبق مواجهة األزرق مع
العراق اللقاء االفتتاحي للبطولة الذي سيقام
في الخامسة بين منتخبي فلسطين والبحرين،
ولن يشارك المنتخب اليمني في الجولة األولى.
واس ـت ـعــد األزرق لـبـطــولــة غ ــرب آس ـيــا عبر
معسكر فــي مــديـنــة ازم ـيــت الـتــركـيــة أغسطس
الماضي ،تخللته  6مواجهات مع عدة أندية،

وأعقبته مـبــاراتــان تجريبيتان مــع المنتخب
اإلم ــارات ــي ف ــي دبـ ــي ،ت ـب ــادل فـيـهـمــا الـفــريـقــان
الفوز بنتيجة  ،1-2واختتم المنتحب مبارياته
التجريبية بمواجهتي التضامن ،التي انتهت
بــالـتـعــادل  ،1-1ثــم ف ــوزه عـلــى ن ــادي الـشـبــاب
-3صفر.
في المقابل ،استعد المنتخب العراقي من
خالل معسكر تدريبي أقيم في تونس ،ولعب

خالله الفريق عددا من المباريات التجريبية مع
أندية تونسية ،وتعد مباراة اليوم خارج نطاق
التوقعات نظرا لصعوبتها ،كما أن معلومات
كل منهما عن اآلخر محدودة جدا.
وات ـفــق ال ـم ــدرب اإلس ـبــانــي لـ ــأزرق كــارلــس
مارتينيز مع المدرب المساعد محمد الفيلكاوي
على تأجيل التشكيل األســاســي حتى صباح
يــوم الـمـبــاراة ،لعدم االسـتـقــرار على التشكيل

ح ـتــى أم ـ ــس ،ع ـل ـمــا أن ه ـن ــاك تــوج ـهــا إلجـ ــراء
تغييرات على التشكيل األساسي في المباريات
األرب ــع ،بسبب ضيق الــوقــت الناتج عــن قصر
فترة الراحة.
واستدعى الجهاز الفني الالعبين عبدالله
الـ ـع ــوض ــي ال ـم ـح ـت ــرف فـ ــي صـ ـف ــوف شـيـسـتــر
يــونــاي ـتــد ،وس ـيــد اإلبــراه ـي ـمــي الـمـحـتــرف في
صفوف ابيرو اإلسباني.

كاظمة والفحيحيل يدشنان النسخة الـ  60لـ «الممتاز»

ً
حامل اللقب يستضيف التضامن غدا ...والسالمية يلتقي النصر
تنطلق مساء اليوم النسخة
الـ 60من منافسات الدوري
الممتاز لكرة القدم بمواجهة
تجمع كاظمة ًوالفحيحيل،
على أن تقام غدا مبارتان
تجمعان حامل اللقب فريق
العربي مع التضامن ،والنصر
مع السالمية.

•

أحمد حامد

يقص فريقا كاظمة والفحيحيل شريط
الدوري الممتاز لكرة القدم في نسخته الـ60
في الـ  6:40من مساء اليوم في مباراة تجمع
بينهما عـلــى اس ـتــاد ال ـصــداقــة وال ـســام،
عـلــى أن تـتــواصــل مـنــافـســات الـجــولــة غــدا
ب ـم ــواج ـه ـت ــي الـ ـع ــرب ــي ح ــام ــل ال ـل ـق ــب مــع
التضامن فــي الـ ـ  5:20مـســاء على استاد
صباح السالم ،والنصر مع السالمية على
استاد علي صباح السالم في الـ  7:35مساء،
وتـخـتـتــم األح ــد بـمــواجـهـتــي ال ـكــويــت مع
اليرموك ،والقادسية مع الشباب.
وتحمل النسخة الحالية فــي طياتها
الـ ـع ــدي ــد مـ ــن األمـ ـ ـ ــور الـ ـت ــي قـ ــد تـجـعـلـهــا
اس ـت ـث ـنــائ ـيــة ،كــون ـهــا ق ــد تـحـســم ال ـص ــراع
الــدائــر بين العربي والقادسية على لقب
الــزعــامــة فــي حــال فــاز أي منهما باللقب،
أم ــا فــي ح ــال ف ــوز الـكــويــت فــإنــه سيعادل
لقب األصفر واألخضر على القمة ،وكذلك
يتطلع السالمية و كــا ظـمــة للقب خامس
ف ــي م ـس ـيــرة ك ــل م ـن ـه ـمــا ،ف ــي وق ــت تـتــوق
ف ــرق ال ـن ـصــر والـفـحـيـحـيــل وال ـش ـبــاب
وال ـت ـضــامــن وال ـي ــرم ــوك للظفر
باللقب األول في مسيرتها
بالدوري الممتاز.
وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
االس ـ ـت ـ ـع ـ ــداد
لـ ـمـ ـن ــافـ ـس ــات
ال ـ ـم ـ ـم ـ ـت ـ ــاز
م ـ ـنـ ــذ وقـ ــت
طويل قارب
 4أشـ ـه ــر ،لــم
يتخللها إال م ـبــار يــات رسمية
بواقع مباراة أو اثنتين لكل فريق
في مسابقة كأس األمير البطولة

المرحلة من الموسم الماضي ،األمر الذي
قد ينعكس سلبا على المستويات الفنية،
وس ــط حــالــة مــن الـمـلــل أصــابــت الالعبين
واألجهزة الفنية.

مباراة اليوم
ويـ ـتـ ـطـ ـل ــع ك ــاظـ ـم ــة وال ـف ـح ـي ـح ـي ــل فــي
مواجهتهما اليوم إلــى فــرض بداية قوية
وســط اسـتـعــداد جيد مــن الفريقين خالل
الفترة الماضية ،حيث خــاض كــل منهما
ً
ً
مـعـسـكــرا تــدريـبـيــا فــي تــركـيــا ،إل ــى جانب
العديد من المباريات الودية.
ويـتـمـيــز كــاظـمــة مــن خ ــال الـمـبــاريــات
القليلة التي خاضها بالتنظيم الدفاعي
بقيادة حمد حــربــي ،والــوافــد الجديد من
القادسية رضا هاني ،والسرعة الهجومية
عن طريق بندر بورسلي ،وعمر الحبيتر،
في حين لم تحسم مشاركة هداف الفريق
شبيب الخالدي بداعي اإلصابة.
عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـ ـجـ ـ ــانـ ـ ــب اآلخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،يـ ـ ـ ــدرك
الفحيحيل ومدربه ظاهر العدواني
أن مـهـمــة الـ ـع ــودة ب ـن ـقــاط ال ـف ــوز لن
ً
تـكــون سهلة ،عطفا على المستوى
الـمـتــواضــع لـلـفــريــق فــي ك ــأس األمـيــر
والخروج من الدور األول بعد الخسارة
من خيطان ،ولــم يحسم الجهاز الطبي
في الفحيحيل مشاركة فواز الرشيدي،
ومحمد نعيم ،حيث اشتكى كالهما
اإلصابة في الفترة الماضية.

بـكــأس األمـيــر بعد خـســارتــه بـهــدف من
دون رد .وتشهد توليفة األخضر بعض
التغييرات التي أجــراهــا الجهاز الفني
بـقـيــادة ميشا ،بعد التعاقد مــع ثنائي
ال ـق ــادس ـي ــة س ـل ـط ــان الـ ـعـ ـن ــزي ،وس ـيــف
الحشان ،إلى جانب المحترف الكرواتي
جوسيب ،والتونسي أيمن محمود.
في المقابل يدخل التضامن المباراة
مــع مــدربــه التشيكي روم ــان بيفارنيك
وع ـي ـنــه ع ـلــى ن ـق ـطــة ال ـت ـع ــادل ع ـلــى أقــل
تقدير.
وف ــي الـجـلـيــب يـمـنــي الـنـصــر النفس
بتحقيق الـفــوز على حساب السالمية،
الس ـي ـم ــا ان ال ـع ـن ــاب ــي م ــن أك ـث ــر ال ـف ــرق
تحضيرا وجلبا للصفقات المميزة بداية
من األردني عدي الصيفي ،والنيجيري
دنـ ـ ـي ـ ــس ،ووص ـ ـ ـ ــوال إل ــى
م ـ ـ ـشـ ـ ــاري الـ ـ ـع ـ ــازم ـ ــي.
وعلى الجانب اآلخر
يـ ـ ــدخـ ـ ــل الـ ـس ــالـ ـمـ ـي ــة
المباراة إلثبات الذات
بـعــد حــرمــان االتـحــاد
الــدولــي له من إبــرام
تعاقدات جديدة.

مباراتا الغد

ً
وعـلــى اسـتــاد صـبــاح السالم غــدا،
يـسـعــى حــامــل الـلـقــب فــريــق الـعــربــي
للضرب بقوة في مواجهة التضامن،
لتغيير ا ل ـص ــورة ا ل ـتــي ظـهــر عليها
أمام القادسية في الدور قبل النهائي

مباراة اليوم
المباراة
كاظمة × الفحيحيل

التوقيت
6.40

االستاد
الصداقة والسالم

5.20
7.35

صباح السالم
علي صباح السالم

مباراتا الغد
العربي × التضامن
النصر × السالمية

فليطح شكل لجنة لتفعيل
«االستراتيجية» وتفقد القادسية
أصـ ـ ــدر ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام للهيئة
ال ـعــامــة لـلــريــاضــة ح ـمــود فليطح
قرارا بتشكيل فريق عمل برئاسته،
لتفعيل استراتيجية الهيئة العامة
لـلــريــاضــة  ،2028-2022يـضــم د.
ص ـقــر ال ـم ــا ن ــائ ــب ال ـم ــديــر ال ـعــام
لقطاع الرياضة التنافسية نائبا
لـلــرئـيــس ،وعـضــويــة مـحـمــود أبــل
الوكيل المساعد ومستشار وزير
الــدولــة ل ـشــؤون الـشـبــاب ،بجانب
مجموعة من المختصين ،لوضع
الخطط التنفيذية واألطر القانونية
والتنسيق مع الجهات ذات الصلة
لتوفير االعتمادات المالية الالزمة
وم ـنــح ال ـت ـفــرغــات الــريــاض ـيــة من
خــال مؤسسات ووزارات الدولة
والهيئات الرياضية.
من جانب آخر ،استكمل فليطح
أم ــس ج ــوالت ــه الـتـفـقــديــة لــأنــديــة

جانب من الجولة التفقدية
واالتـ ـح ــادات الــريــاضـيــة ،وشملت
منشأة ن ــادي القادسية ،للوقوف
على حالتها ،حيث طالب بضرورة
اإلسـ ـ ــراع ف ــي تنفيذ االص ــاح ــات
الـ ـخ ــاص ــة بـ ـم ــاع ــب اإلس ـ ـكـ ــواش
والتنس األرضي ،طبقا للمواصفات

الــدولـيــة ،ورافـقــه خاللها د .المال،
ومــاضــي المطيري مدير الـنــادي،
وفهد البكر المدير الـعــام أللعاب
ال ـم ـضــرب ،وأح ـمــد ال ــرن ــدي نائب
مدير لعبة اإلسكواش.

 7مدربين أجانب و 3وطنيين
ت ـع ــاق ــدت فـ ــرق الـ ـ ـ ــدوري ال ـم ـم ـتــاز مع
 7مــدربـيــن أجــانــب ه ــم :ال ـكــرواتــي ميشا
"العربي ،والتونسي نبيل معلول "الكويت"،
ومواطنه حاتم المؤدب "السالمية" ،وخير
الــديــن مـضــوي "ال ـقــادس ـيــة" ،والبوسني
دارك ـ ـ ـ ــو "كـ ــاظ ـ ـمـ ــة" ،وال ـت ـش ـي ـك ــي رومـ ـ ــان
بيفارنيك "الـتـضــامــن" ،والـصــربــي نيشا
"الشباب ،في حين تولى  3مدربين وطنيين
المسؤولية فــي اليرموك "أحـمــد حيدر"،
والنصر "سلمان عواد ،والفحيحيل "ظاهر
العدواني".

مكافآت ألفضل العب
وحكم ومساعد
أعـ ـ ــرب ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـشــركــة
االتصاالت الكويتية  ،stcالمهندس مزيد
الحربي ،عن سعادته بتوقيع اتفاقية رعاية
اتحاد للسنة الثامنة على التوالي.
وقال في المؤتمر الصحافي ،الذي عقد
بمجمع اولمبيا أمــس" :نعمل على دعم
الشباب والرياضة بشكل مستمر".
من ناحيته ،أكــد رئيس مجلس إدارة
اتحاد كرة القدم ،الشيخ أحمد اليوسف،
انه تم االتفاق على تفعيل الرعاية خالل
االسبوعين الماضيين ،مضيفا أنه تقرر
منح مكافأة ألفضل العب في الجولة قدرها
 1000ديـنــار ،و 200ديـنــار ألفضل حكم،
وكذلك ألفضل حكم مساعدّ .
وبين اليوسف
ّ
أن الشركة سيكون لها وجــود فــعــال في
اللقاء النهائي لكأس سمو األمير ،الذي
سيقام يوم  21ديسمبر المقبل ،ويجمع
فريقي القادسية والكويت.

عاشور يتبرع بمليون
دوالر ألبطال الدوري
تـسـلــم ال ـفــريــق األول ل ـكــرة الـقــدم
بالنادي العربي ،مساء أمس ،مكافآت
الفوز بلقب ال ــدوري الممتاز للموسم
الماضي البالغة مليون دوالر ،تبرع بها
رئيس النادي عبدالعزيز عاشور لجميع
أعضاء الفريق من العبين وأجهزة إدارية
وفنية ،وطاقم طبي.
وفضل عاشور تسليم المكافآت أمس
لتكون دافعا لهم قبل تدشين حملة الدفاع
عن لقبهم كأبطال للدوري ،والتي ستكون
بدايتها بمواجهة التضامن السبت.

بطولة المسيلة لقفز الحواجز
تنطلق اليوم
تنطلق في الثامنة من صباح
اليوم بطولة نادي المسيلة لقفز
الـ ـح ــواج ــز ،ب ـم ـش ــارك ــة واس ـع ــة
مــن فــرســان وف ــارس ــات األنــديــة
ال ـم ـح ـل ـي ــة ،وهـ ـ ــي أول ب ـطــولــة
محلية تـقــام منافساتها عقب
ختام الجولة األولــى من دوري
االتحاد الكويتي للفروسية.
وق ــال رئـيــس ن ــادي المسيلة
ب ـ ـ ـ ــدر ال ـ ـم ـ ـي ـ ـلـ ــم ،ف ـ ـ ــي تـ ـص ــري ــح
ص ـحــافــي ،إن إش ـه ــار االت ـح ــاد
ال ـ ـم ـ ـح ـ ـلـ ــي ل ـ ـل ـ ـع ـ ـبـ ــة ،بـ ــرئـ ــاسـ ــة
مـ ـسـ ـع ــود ح ـ ـي ـ ــات ،ف ـ ــي ي ـن ــاي ــر
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ووض ـ ـ ـ ــع روزنـ ـ ــامـ ـ ــة
واضـ ـح ــة ل ـم ـنــاف ـســات الـمــوســم
ال ـحــالــي ( ،)2022-2021أحــدث
نقلة نوعية في هــذه الرياضة،
وساعد بصورة كبيرة الفرسان
عـلــى تجهيز أنفسهم مــن أ جــل
المنافسة على األلقاب المحلية،

بدر الميلم

مـشـيــرا إل ــى أن ن ــادي المسيلة
ي ـ ـت ـ ـشـ ــرف بـ ـتـ ـنـ ـظـ ـي ــم عـ ـ ـ ــدد مــن
البطوالت المحلية ،ويستضيف
بطوالت نادي "السكب" ،إضافة
إل ــى اسـتـضــافــة بـعــض ج ــوالت
ال ـ ــدوري الـمـحـلــي ال ــذي يشرف
عليه وينظمه اتحاد الفروسية
برئاسة مسعود حيات.

ةديرجلا

•
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ً
قمة ليفربول وأرسنال تخطف األنظار غدا

ً
تتجه األنظار غدا إلى استاد
«انفيلد» ،الذي يستضيف
قمة المرحلة الثانية عشرة
من الدوري اإلنكليزي الممتاز
لكرة القدم بمواجهة ليفربول
وضيفه أرسنال.

تشافي يستهل
مهمته مع برشلونة
بمباراة الديربي

ي ـس ـعــى ن ـ ــادي ل ـي ـفــربــول إلــى
اس ـت ـع ــادة ن ـغ ـمــة االنـ ـتـ ـص ــارات،
عـنــدمــا يــواجــه أرس ـنــال فــي قمة
الـ ـم ــرحـ ـل ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة ع ـ ـشـ ــرة مــن
الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة
القدم.
وكان ليفربول قد تلقى هزيمة
أمـ ــام وي ـس ــت ه ــام ف ــي الـمــرحـلــة
الماضية ،بينما اكتفى بالتعادل
مــع بــرايـتــون فــي الـمــرحـلــة التي
سبقتها.
ويحتل ليفربول المركز الرابع
برصيد  22نقطة متخلفا بفارق
اربع نقاط عن المتصدر تشلسي،
بينما يحتل ضيفه فــي مـبــاراة
السبت ،أرسنال المركز الخامس
برصيد  20نقطة.
من جانبه ،يسعى ارسنال الى
تحقيق فوزه الثالث على التوالي
في مسابقة الدوري والرابع على
التوالي في جميع المسابقات.
وفــي باقي مباريات المرحلة
ي ـل ـعــب ال ـم ـت ـص ــدر ت ـش ـل ـســي مــع
مضيفه ليستر سيتي في مباراة
ص ـع ـب ــة ،ق ــد ت ـض ــع وي ـس ــت ه ــام
ومانشستر سيتي مالحقيه على
نفس المسافة من البلوز من قمة
ترتيب الدوري اإلنكليزي ،ويحتل
مانشستر سيتي المركز الثاني
بفارق ثــاث نقاط عن تشلسي،
وهـ ـ ـ ــو سـ ـيـ ـلـ ـع ــب مـ ـ ــع اي ـ ـفـ ــرتـ ــون
األحــد ،بينما يحتل ويست هام
نـفــس الــرص ـيــد م ــن ال ـن ـقــاط (23
نقطة) ،وهو سيلعب السبت مع
وولفرهامبتون.
وفــي باقي الـمـبــاريــات ،يلعب

صالح وجوتا نجما ليفربول
واتفورد مع مانشستر يونايتد،
واس ـ ـتـ ــون ف ـي ــا ب ـق ـي ــادة م ــدرب ــه
الـ ـج ــدي ــد س ـت ـي ـفــن جـ ـ ـي ـ ــرارد مــع
ضيفه برايتون ،ونيوكاسل مع
بــرنـتـفــورد ،ونــوروي ـتــش سيتي
مــع ساوثامبتون ،وبيرنلي مع
كريستال باالس.

الدوري اإلسباني
تـ ـ ـهـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــن عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودة ت ـ ـشـ ــافـ ــي
هرنانديز إلى الدوري اإلسباني
كـمــديــر فـنــي لـبــرشـلــونــة ولـيــس
ق ــائ ــده ع ـل ــى ال ـج ــول ــة الـ ـ ـ ــ 14مــن

ال ـب ـطــولــة ال ـت ــي ت ـس ـتــأنــف عـقــب
فـتــرة الـتــوقــف الــدولــي ،ويسعى
فيها مدرب السد القطري السابق
لالرتقاء بالفريق الكتالوني نحو
م ــراك ــز الـ ـص ــدارة ال ـتــي يحتلها
ريــال سوسييداد وري ــال مدريد
وإشبيلية.
ويستهل تشافي مشواره على
رأس اإلدارة ا لـفـنـيــة لبرشلونة
ب ــاخ ـت ـب ــار صـ ـع ــب ،ح ـي ــث ي ـقــود
الـ ـف ــري ــق ألول م ـ ــرة فـ ــي مـ ـب ــاراة
ديــربــي أمــام إسبانيول السبت،
حيث ستتجه نحوه األنظار في
ملعب "كامب نو" ،وستتعلق به

باتت غاربينيي موغوروسا
ً
ً
المصنفة أولــى عالميا سابقا
ّأول إسبانية تتوج بلقب دورة

موغوروسا

" "WTAال ـخ ـت ــام ـي ــة ف ـ ــي ك ــرة
المضرب لدى السيدات ،بفوزها
على اإلستونية أنيت كونتافيت
 6-3و 7-5ف ــي ال ـن ـهــائــي أمــس
األول في غواداالخارا.
واخ ـ ـت ـ ـت ـ ـمـ ــت مـ ــوغـ ــوروسـ ــا
ب ـط ـلــة روالن غـ ـ ـ ــاروس 2016
وويـ ـ ـمـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــدون  2017ال ـ ـعـ ــام
الحالي بطريقة مثالية ،بعد أن
استعادت مستواها بتتويجها
فــي دبــي وشيكاغو بعد ثالثة
أع ـ ـ ـ ــوام خ ـ ـ ــارج ق ــائ ـم ــة ال ـع ـشــر
األوليات.
وفي المباراة النهائية ،وبعد
ف ــوزه ــا بــال ـم ـج ـمــوعــة األول ـ ــى
بسهولة  ،6-3تــأخــرت  5-3في
المجموعة الثانية قبل أن تفوز
بأربعة أشواط متتالية لتحقق
لقبها الثالث هذا العام.

مانشستر يفقد األمل
في تجديد عقد بوغبا

آمــال جماهير البرشا للنهوض
ب ــال ـف ــري ــق الـ ـ ــذي ي ـح ـتــل ال ـمــركــز
ال ـتــاســع ف ــي الـلـيـغــا ب ـ ــ 17نقطة
م ـب ـت ـع ــدا بـ ـ ــ 11ن ـق ـط ــة عـ ــن ريـ ــال
سوسييداد المتصدر ،وبعشر
ع ـ ــن ريـ ـ ـ ــال م ـ ــدري ـ ــد وإش ـب ـي ـل ـي ــة
ص ــاحـ ـب ــي ال ـ ـمـ ــركـ ــزيـ ــن الـ ـث ــان ــي
وال ـث ــال ــث ع ـلــى ال ـتــرت ـيــب ب ـفــارق
األهـ ـ ـ ــداف وب ـس ــت ع ــن أتـلـتـيـكــو
مدريد حامل اللقب الــذي يحتل
المرتبة الرابعة.
وبــاإلضــافــة إلــى مهمة الـفــوز
بــالــديــربــي الـكـتــالــونــي الشهير،
س ـي ـكــون ع ـلــى ت ـشــافــي ان يـقــود

ب ــرش ـل ــون ــة ألول انـ ـتـ ـص ــار بـعــد
أربع مباريات مني فيها الفريق
بهزيمتين وتعادلين.
أم ــا إس ـبــان ـيــول ،الـ ــذي يحتل
المركز الـ 11بنفس رصيد نقاط
برشلونة ،ولكن بفارق األهداف
خلفه و خـلــف فالنسيا صاحب
ال ـمــرت ـبــة ال ـع ــاش ــرة ،ف ـيــرغــب في
تـحـقـيــق ان ـت ـصــاره ال ـثــانــي على
التوالي لكن تـطــارده عقدة عدم
الفوز على "كامب نو" منذ فبراير
.2009
م ـ ـ ــن جـ ـ ــانـ ـ ــب آخـ ـ ـ ـ ـ ــر ،ي ـت ـط ـل ــع
إش ـب ـي ـل ـي ــة ل ـت ـح ـق ـيــق ان ـت ـص ــاره

الثالث تواليا ،عندما يستضيف
أالف ـي ــس صــاحــب الـمــرتـبــة الـ ــ14
ب ـ ــ 13ن ـق ـطــة ،ول ـكــن ي ــواج ــه أزم ــة
فــي الـهـجــوم بـعــد إصــابــة نجمه
المغربي يوسف النصيري ،كما
ت ـف ـقــده اإلص ــاب ــة ج ـه ــود قــائــده
خيسوس نافاس.
ومن ناحيته ،يستقبل أتلتيكو
م ـ ــدري ـ ــد ،ال ـ ـ ـ ــذي سـ ـق ــط ف ـ ــي فــخ
ال ـت ـعــادل أم ــام فالنسيا الجولة
الـمــاضـيــة ،أوســاســونــا ال ــذي لم
يحقق ال ـفــوز مـنــذ أرب ــع جــوالت
وخسر في آخر جولتين.

غريزمان يغيب عن مواجهة ميالن
يـ ـغـ ـي ــب الـ ـ ــدولـ ـ ــي الـ ـف ــرنـ ـس ــي
أن ـ ـطـ ــوان غ ــري ــزم ــان ع ــن مـ ـب ــاراة
فريقه أتلتيكو مدريد ضد ميالن
اإلي ـطــالــي األس ـب ــوع الـمـقـبــل ،في
دور المجموعات من دوري أبطال
أوروب ـ ــا ،لتنفيذه عـقــوبــة إيـقــاف
م ـبــارات ـيــن ،حـسـبـمــا أك ــد مـصــدر
مقرب من النادي اإلسباني لوكالة
فرانس برس.
ُ
وطرد غريزمان خالل الخسارة
 3-2أمـ ـ ــام ل ـي ـف ــرب ــول ف ــي م ــدري ــد
الشهر الماضي ،وعوقب باإليقاف
مباراتين ،ونفذ أولهما في لقاء
اإلياب ضد الفريق اإلنكليزي الذي
خسره أتلتيكو 2-صفر منذ قرابة
أسبوعين.
وأك ــد االت ـحــاد األوروبـ ــي لكرة
القدم (يويفا) أمــس األول لنادي
العاصمة اإليقاف للمباراة الثانية،
ل ـي ـغ ـيــب ب ــال ـت ــال ــي ع ــن ال ـم ـب ــاراة
ضـ ــد مـ ـي ــان فـ ــي م ـل ـع ــب "وان ـ ـ ــدا
ميتروبوليتانو" في  24الجاري.

جنيه إسترليني ( 2مليون يورو) في الموسم
السابق ،عندما كانت ُتلعب المباريات بال
جمهور.
وباإلضافة إلى ذلك ،لم يكن
لــوصــول كريستيانو تأثير
على قيمة الرواتب فحسب،
بل أثر أيضا على الدخول
التجارية للنادي ،التي زادت
بنسبة  7.9في المئة لتصل
إل ـ ــى  64.4م ـل ـي ــون جـنـيــه
إ سـتــر لـيـنــي ( 76.7مليون
يورو).
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال نـ ـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ـ ــب رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس
مـ ــان ـ ـش ـ ـس ـ ـتـ ــر ي ـ ــون ـ ــاي ـ ـت ـ ــد ،إد
وودوارد ،إنــه رغــم أن النتائج
الـ ـم ــالـ ـي ــة تـ ـظـ ـه ــر "قـ ــدرت ـ ـنـ ــا ع ـلــى
الصمود أثناء الوباء" تظل األولوية
"النجاح على أرض الملعب".

موغوروسا أول بطلة
إسبانية في «»WTA

سلة أخبار

اوباميانغ نجم أرسنال

رونالدو وسانشو وفاران أثقلوا كاهل
سقف رواتب «الشياطين الحمر»
رف ــع ن ــادي مانشستر يــونــايـتــد اإلنكليزي
إجمالي رواتبه في الربع األخير بنسبة  23في
المئة لتصل إلى  88.5مليون جنيه إسترليني
( 105ماليين يورو) ،بعد انضمام كريستيانو
رونالدو ،وجادون سانشو ،ورافائيل فاران إلى
صفوف الفريق.
وحقق اليونايتد ،رغم زيادة الرواتب بقدوم
هؤالء الالعبين الثالثة ،ارتفاعا في اإليرادات
بنسبة  16.1في المئة ،لتصل إلى  126.5مليون
جنيه إسترليني ( 150مليون يورو).
ويفسر ذلك بعودة الجمهور إلى المالعب
هذا الموسم عقب رفع القيود الخاصة بفيروس
كورونا ،ووصول المدرجات إلى أقصى طاقتها.
وارتفعت إيرادات يوم المباراة ،والتي تشمل
مقابل التذاكر وشراء منتجات النادي التجارية
وتناول مأكوالت في الملعب ،إلى  18.8مليون
جنيه إسترليني ( 22.4مـلـيــون يـ ــورو) ،وهــو
مــا يمثل زيـ ــادة كـبـيــرة مـقــارنــة بـ ـ  1.7مليون
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رياضة

ألفيش :لدي شعر أقل لكن
رغبتي في النجاح كبيرة
أعرب المدافع البرازيلي المخضرم داني ألفيش عن ثقته
بقدرته على صنع الفارق مع برشلونة اإلسباني ،رغــم كبر
سنه ،ورغم رحيل النجم األرجنتيني ليونيل ميسي.
وعاد ألفيش ( 38عاما) إلى برشلونة في صفقة انتقال حر
يوم الجمعة الماضي ،بعد  5أعوام من رحيله عن النادي ،عقب
انتهاء عقده مع ســاو بــاولــو ،وشــارك في  391مباراة
خالل الفترة االحترافية األولى له مع برشلونة،
وفاز بثالثة ألقاب في دوري أبطال أوروبــا و6
ألقاب في الدوري اإلسباني.
وقـ ــال أل ـف ـي ــش ،ب ـعــد م ــراس ــم ت ـقــدي ـمــه في
كامب نو" ،لــدي شعر أقل لكن رغبتي كما
هي كبيرة ،أعرف ما يمثله النادي ،وأدرك
مــا ال ــذي يمكنني المساهمة بــه ،داخــل
وخارج الملعب" ،مضيفا" :لقد أسعدنا
الناس بالكثير من األلقاب ،لكنهم ربما
يـشـعــرون اآلن بـعــدم ثـقــة ،لكني أعتقد
أننا إذا سرنا على نفس النهج فستصل
المركب بسالم إلى الميناء"( .د ب أ)

غريزمان

وي ـ ـ ـص ـ ـ ــارع فـ ـ ــريـ ـ ــق ال ـ ـ ـمـ ـ ــدرب
األرجـنـتـيـنــي ديـيـغــو سيميوني
مع بورتو البرتغالي على وصافة
ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـث ــان ـي ــة ،إذ يـتـقــدم
األخير بنقطة واحدة عن منافسه
اإلسباني قبل جولتين من النهاية،
بينما يتذيل ميالن بنقطة يتيمة،

في حين ضمن ليفربول الصدارة.
وي ـس ــاف ــر ب ــورت ــو إلـ ــى أنـفـيـلــد
األسبوع المقبل قبل أن يستضيف
أت ـل ـت ـي ـكــو ف ــي ال ـج ــول ــة االخـ ـي ــرة،
وس ـي ـك ــون غ ــري ــزم ــان ( 30عــامــا)
م ـتــاحــا حـيـنـهــا ،ل ـكــن غ ـيــابــه عن
المباراة ضد ميالن تشكل انتكاسة
لفريقه.
م ــن جــانــب آخـ ــر ،ت ـقــرر إي ـقــاف
الع ـ ــب أت ـل ـت ـي ـك ــو مـ ــدريـ ــد فـلـيـبــي
مونتيرو مباراتين ،بعد طرده في
مباراة دوري األبطال األخيرة أمام
ليفربول اإلنكليزي.
وبـ ـ ـ ــذلـ ـ ـ ــك س ـ ـي ـ ـغ ـ ـيـ ــب ال ـ ــاع ـ ــب
عـ ــن الـ ـمـ ـب ــاراتـ ـي ــن ال ـم ـت ـب ـق ـي ـت ـيــن
لـ ــ"ال ــروخـ ـيـ ـب ــانـ ـك ــوس" فـ ــي دور
المجموعات أمام ميالن اإليطالي
وبورتو البرتغالي.
وتم طرد الالعب بسبب تدخله
مــع العــب ليفربول ســاديــو ماني
خ ــال هجمة مــرتــدة بـعــد نصف
ساعة من المباراة.

مباريات اليوم
التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

الدوري اإلنكليزي
3:30

ليستر سيتي  -تشلسي

beINSPORTS PR1

6:00

استون فيال  -برايتون

beINSPORTS

6:00

واتفورد – مانشستر يونايتد

beINSPORTS

8:30

ليفربول  -أرسنال

beINSPORTS PR1

الدوري اإلسباني
6:15

اشبيلية  -ديبورتيفو

beINSPORTS HD1

8:30

أتلتيكو مدريد  -أوساسونا

beINSPORTS HD1

11:00

برشلونة  -اسبانيول

beINSPORTS HD1

الدوري اإليطالي
5:00

أتاالنتا  -سبيزيا

8:00

التسيو  -يوفنتوس

10:45

فيورنتينا  -ميالن

Seria A YouTube

صناعة كرة القدم تتبنى العمالت المشفرة
عندما تعاقد باريس سان جرمان
مع ليونيل ميسي ،تضمنت حزمة
راتب النجم األرجنتيني بندا يخرج
ع ــن ال ـم ــأل ــوف ف ــي ص ـف ـقــات انـتـقــال
العبي كــرة الـقــدمُ ،يعتقد أنــه دفعة
مقدرة بمليون يورو صرفت بعملة
رقمية مشفرة.
جـ ـ ــاء ذلـ ـ ــك ن ـت ـي ـجــة شـ ــراكـ ــة بـيــن
الـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــادي الـ ـ ـف ـ ــرنـ ـ ـس ـ ــي فـ ـ ـ ــي 2018
و"سوسيوس.كوم" ،حيث يستخدم
الـمـشـجـعــون عـمـلــة رق ـم ـيــة مـشـفــرة
تدعى "تشيليز" لشراء رموز رقمية
تسمح لهم بالتصويت على قضايا
متعلقة بالنادي.
وب ـع ــض ال ـق ـضــايــا ت ـك ــون عــاديــة
أحيانا ،على غــرار طرح يوفنتوس
اإليطالي مسألة الموسيقى الواجب
عزفها في ملعبه ،لكن هذا المفهوم
انـتـشــر ســري ـعــا ،وت ـط ــورت الـشــركــة
ســريـعــا بـعــد شــراكـتـهــا مــع بــاريــس
ســان جــرمــان ويــوفـنـتــوس ،لتوسع
دائرتها لنحو  100ناد رياضي حول
ال ـعــالــم ،بـيـنـهــا  56ن ــادي ك ــرة ق ــدم،

بحسب رئيسها التنفيذي ألكسندر
دريفوس .وجلب ميسي مزيدا من
الــدعــايــة ،ويـعـتـقــد دري ـف ــوس أن
أفضل العب في العالم  6مرات
"سيحدد النزعة".
وقال دريفوس ،من مكتبه
في مالطا ،لوكالة فرانس
برس" ،هذه زيادة إضافية
ل ــن ت ـحــل م ـحــل أي ت ـعــويــض.
هــي بمنزلة الـمـكــافــأة الـتــي سيبدأ
الالعبون طلبها" ،متابعا" :نأمل أن
ي ـقــول الــاعــب فــي غ ـضــون سنتين
خــال المركاتو (فـتــرة االنـتـقــاالت):
نعم سأذهب إلــى هــذا الفريق ،لكن
يـسـتـحـســن أن يـمـنـحــونــي مـلـيــون
دوالر من رموز المشجعين الرقمية".

فوائد «كورونا»
وأق ـ ـ ـ ــر دري ـ ـ ـفـ ـ ــوس ب ـ ـ ــأن ج ــائ ـح ــة
ك ــورون ــا واألزم ـ ــة الـمــالـيــة الناتجة
عنها أفــادت شركته ،وسمحت لها
بمضاعفة الشراكات ،ففجأة خسرت

ق ـم ـي ــص ن ـ ـ ــادي انـ ـت ــر م ـيــان
ورعاية «سوسيوس.كوم»
األندية 50 ،أو  70أو  80في المئة من
إيراداتها ،ثم توصلت إلى قناعة بأن
"لدينا مشجعين في مختلف أنحاء

قميص نــادي رومــا ورعــايــة
«ديجيتال بيتس»
العالم ،ماذا يمكننا بيعهم؟".
لديها اآلن عقود رعاية قمصان
م ـ ــع إن ـ ـتـ ــر اإليـ ـ ـط ـ ــال ـ ــي وف ــال ـن ـس ـي ــا

اإلسباني لترويج رموز المشجعين
الرقمية .ويظهر تحليل جديد
أجرته شركة "كاي بي أم جي"
لمعايير كــرة الـقــدم أن عقود
رع ــاي ــة أك ـث ــر م ــن  40قميصا
أجــرتـهــا أنــديــة فــي البطوالت
األوروبية الخمس الكبرى منذ
بداية الجائحة.
وض ـ ــاع ـ ــف إن ـ ـتـ ــر إي ـ ــرادات ـ ــه
باالنتقال من صانع اإلطــارات
بيريلي إلى سوسيوس.كوم بصفقة
ت ـب ـلــغ  23.57م ـل ـيــون دوالر ،و فــي
يوليو الماضي أعلن روما اإليطالي
عن عقد لمدة ثــاث سنوات بقيمة
 14مليون دوالر سنويا ،مقابل حمل
قـمـصــانــه اس ــم "ديـجـيـتــال بـيـتــس"،
وهي "سلسلة كتل سهلة االستخدام
مستعملة لتشغيل األصول الرقمية
للمستهلكين".
وقــال نــادي العاصمة اإليطالية:
"المشجعون ال يشهدون فقط على
التاريخ ،إنما بات اآلن بمقدورهم أن
يكونوا جزءا منه .استعدوا للتداول

وجمع المال .انضموا إلينا ونحن
نخطو نـحــو مستقبل ك ــرة ال ـقــدم".
وي ـتــزامــن ظ ـهــور شــركــات الـعـمــات
المشفرة المرتبطة بكرة الـقــدم مع
م ـح ــاول ــة ب ـعــض الـ ـ ــدول الـتـضـيـيــق
على الــرعــايــات الـمـقــامــرة ،إذ فرض
حظر عليها في إسبانيا فيما تبحث
الحكومة البريطانية إمكانية السير
على خطاها.
وأفــادت "كاي بي أم جي"" :الباب
م ـف ـت ــوح أمـ ـ ــام الـ ـش ــرك ــات ال ـج ــدي ــدة
ل ـت ـخ ـطــو هـ ـ ــذه ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوة" .وه ـن ــاك
م ـ ـخـ ــاوف بـ ـش ــأن جـ ـ ــذب م ـغــامــريــن
فضوليين فــي اسـتـخــدام منتجات
ذات صلة بالعمالت المشفرة دون
أن يكون لديهم فهم مناسب.
ومثال على تقلبها ،فإن "تشيليز"،
العملة األق ــل شـهــرة مــن "بتكوين"،
ارتفعت بنسبة  58في المئة بعد 4
أسابيع من قدوم ميسي إلى النادي
المملوك قطريا.

يبدو أن نادي مانشستر
يونايتد اإلنكليزي فقد األمل
في إمكانية اإلبقاء على نجم
خط وسطه الفرنسي الدولي
بول بوغبا .وينتهي عقد بوغبا
مع مانشستر في نهاية املوسم
الحالي دون وجود أي تقارب
حقيقي بني الالعب والنادي في
سبيل تمديد التعاقد بينهما.
وبحسب صحيفة "ماركا"
اإلسبانية ،أمس ،فإن نادي ريال
مدريد بات أقرب من أي وقت
مضى من ضم بوغبا ،مضيفة أن
النادي امللكي كثف مفاوضاته
مؤخرا مع بوغبا ،الذي يحظى
أيضا باهتمام فريقه السابق
يوفنتوس اإليطالي ،وبرشلونة
اإلسباني ،وباريس سان جرمان
الفرنسي.

زوله يرغب في االنتقال
إلى الدوري اإلنكليزي
ذكرت تقارير صحافية ،أمس،
أن نيكالس زوله مدافع بايرن
ميونيخ األملاني يرغب في
االنتقال إلى الدوري اإلنكليزي
املمتاز .وأشارت مجلة "كيكر"
إلى أن املفاوضات بني زوله
مدافع املنتخب األملاني ،والنادي
البافاري ،بشأن تجديد التعاقد
بينهما ،قد توقفت .وأوضحت
"كيكر" أن زوله تلقى عدة عروض
من إنكلترا من بينها عرض من
نيوكاسل يونايتد .من جانبها،
أكدت صحيفة "بيلد" أن بايرن
قدم عرضا لتمديد عقد زوله
قبل إصابته بـ "كورونا" ،لكن
املفاوضات توقفت.
وبحسب "بيلد" فإن إدارة بايرن
ميونيخ تعتقد أنه ال يوجد أي
ناد إنكليزي سيعرض على زوله
راتبا أكبر من الذي يتقاضاه
حاليا في النادي البافاري ،مع
وجود نزعة تفاؤل إزاء إمكانية
تمديد عقد الالعب الذي ينتهي
في يونيو من العام املقبل.

إيتو يترشح لرئاسة
االتحاد الكاميروني

قدم املهاجم الدولي الكاميروني
السابق صامويل إيتو ،أمس
األول ،في ياوندي ،أوراق
ترشحه لرئاسة اتحاد كرة القدم
في بالده ،مؤكدا أنه سيكون
"الرئيس املقبل رغم محاوالت
الغش" .وقال نجم برشلونة
اإلسباني السابق للصحافيني،
بعد أن مأل املستندات الالزمة،
"أطلب من املعسكر املقابل توخي
قبلنا بالكثير من
الحذر ،ألننا ِ
األشياء" .وأكد الهداف السابق،
البالغ  40عاما ،أن الفريق
املنتهية واليته عرض عليه
منصب نائب الرئيس ،لكنه
رفضه ،متابعا" :سأكون الرئيس
القادم لالتحاد رغم كل محاوالت
الغش" .وأصبح منصب الرئاسة
في االتحاد الكاميروني شاغرا
عقب إلغاء رئاسة سيدو
مبومبو نجويا بقرار من
محكمة التحكيم الرياضية
مطلع العام ،علما أن الكاميرون
تستعد الستضافة كأس أمم
إفريقيا يناير املقبل.

سانتوس :سأستقيل إذا
لم نتأهل للمونديال
أكد املدير الفني ملنتخب
البرتغال فرناندو سانتوس انه
سيترك منصبه إذا لم يتأهل
الفريق ملونديال  2022في قطر
من امللحق األوروبي الذي سيقام
في مارس املقبل .وكان املنتخب
البرتغالي خسر األحد املاضي
بمشاركة نجمه كريستيانو
رونالدو امام صربيا 2-1
وحل وصيفا في مجموعته
ما سيجعله يخوض امللحق
الذي يقام في مارس املقبل
وسيتنافس فيه  12منتخبا
أوروبيا على ثالث بطاقات
للمونديال .وقال سانتوس
الليلة قبل املاضية في مقابلة
مع محطة ( )TVIالبرتغالية
"نحن لم نفشل في التأهل
ملونديال قطر بعد وسنتأهل.
سأستقيل إذا لم نتأهل" .وشدد
فرناندو سانتوس ،الذي
فاز مع البرتغال بكأس األمم
األوروبية  2016ودوري األمم
 ،2019على أنه يلتزم مع االتحاد
البرتغالي بالتأهل للمونديال.
وأقر بأن املنتخب البرتغالي لم
يلعب جيدا في آخر مباراتني
بالتصفيات ،ولكنه أبدى تفاؤله
ببلوغ كأس العالم .يذكر أن
فرناندو سانتوس أكمل في 24
سبتمبر املاضي عامه السابع
في منصب املدير الفني ملنتخب
البرتغال

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

عطر روسي برائحة عسكرية
أطلقت روسيا عطرا اشتق
اسـمــه وبـعــض مـكــونــاتــه من
طائرة عسكرية جديدة.
وقال موقع روسيا اليوم،
أمس األول ،إن العطر الجديد
يـجـمــع ب ـيــن روائ ـ ــح الــزجــاج
والجلد الطبيعي والمعادن
ال ـم ـس ـت ـخ ــدم ــة فـ ــي تـصـمـيــم
جـســم ال ـطــائــرة والـمـحــركــات
وق ـ ـ ـمـ ـ ــرة ق ـ ـ ـيـ ـ ــادة الـ ـ ـط ـ ــائ ـ ــرة.
وك ـش ـفــت ش ــرك ــة روس تـيــخ
المصنعة للمقاتلة "كش مات"
عن الطائرة في دبي.
ويـ ّ
ـزيــن حصان الشطرنج
األسود غطاء زجاجة العطر،
ويتفكك صندوق الهدايا عند
فتحها إلى رقعتي الشطرنج
السوداء والبيضاء.
واستخدم صانعو العطر
عينات أصلية مــن السبائك
المعدنية والــزجــاج والجلد
مــن قـمــرة ال ـق ـيــادة المقاتلة،
فضال عــن تلميحات خفيفة

رئيس وزراء
شعبي

إلـ ـ ـ ــى الـ ـ ـع ـ ــرع ـ ــر والـ ـبـ ـتـ ـش ــول
وطحلب السنديان ،وتم جمع
المكونات الخمسة الرئيسية
ل ـت ـص ـم ـيــم الـ ـط ــائ ــرة بـفـضــل
التوافق التكنولوجي المتوفر
في العطر.
وأ طـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ــق عـ ـ ـ ـط ـ ـ ــر " The
 "Checkmateبكمية محدودة
داخ ـ ــل زج ــاج ــة ب ـس ـعــة 50م،
واب ـت ـكــر خ ـصــوصــا للكشف
ال ــدول ــي األول ل ـل ـطــائــرة في
المعرض.

صورة لها تاريخ

باسم اللوغاني

loughanib@hotmail.com
@loughanib
		

nashmi22@hotmail.com

ّ
ري ــس حـكــومــه يـكــون واح ــد مــن الـشـ ْـعــب
وإن م ـ ــا نـ ـج ــح م ـ ــا ي ـس ـت ـح ــق الـ ـ ـ ـ ــوزاره
وي ـص ـي ــر ت ـغ ـي ـيــر ال ـ ــرآس ـ ــات مـ ــو صـ ْـعــب

وال نـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ّـرح ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــام اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاره
ه ـ ــذا ب ـ ــدل م ــا ي ـن ـت ـهــي الـ ـح ــال ف ــي لـ ْـعــب

جدري القرود يظهر في أميركا
ه ــذا ال ـت ــوازن بــاتـجــاه زي ــادة
ت ــأث ـي ــر ال ـم ـح ـف ــزات ال ــودي ــة،
وف ـ ـ ــي ح ـي ــات ـن ــا ال ـك ـث ـي ــر مــن
ال ـت ــوت ــر واإلج ـ ـهـ ــاد والـقـلـيــل
م ـ ــن االس ـ ـ ـتـ ـ ــرخـ ـ ــاء ،ف ــال ـع ـق ــد
السمبثاوية العنقية العليا
لـهــا ف ــروع إل ــى الـقـلــب ،وهــي
تحفز عمله ،فإذا حصل تشوه
خ ـل ـقــي أو إ ص ــا ب ــة مكتسبة
فــإن ـهــا تـتـسـبــب ف ــي زحــزحــة
العظام أو التوتر العضلي،
م ـم ــا ي ـ ـ ــؤدي إلـ ـ ــى ان ـض ـغ ــاط
ال ـع ـقــد ال ـس ـم ـب ـثــاويــة بعض
الشيء ،وبالتالي تحفيز عمل
القلب أكثر ،عبر ازدياد معدل
ضــربــاتــه ،لـيـحــدث االرت ـف ــاع
ف ـ ــي مـ ـسـ ـت ــوى ضـ ـغ ــط ال ـ ــدم
الشرياني".

مصاص الدماء يبدأ ملحمة «الكريسماس»
تـشـهــد أس ـتــرال ـيــا إحـ ــدى أغـ ــرب ظــواهــر
الهجرة الغامضة على وجه األرض ،حيث
تجتاح ماليين الـســرطــانــات (السلطعون)
الـحـمــراء المخيفة طــرقــات ال ـبــاد ،وتحتل
أرصفتها وجسورها في طريقها إلى إحدى
الجزر بهدف التكاثر.
وقـ ــال مــوقــع سـبــوتـنـيــك أم ــس األول إن
السياح والمواطنين صدموا باندفاع أكثر
من  50مليون سرطان أحمر "دموي" اللون،
تصفه وسائل اإلعــام المحلية بالسرطان
"م ـصــاص ال ــدم ــاء" ،بسبب تغير لــونــه إلــى
األحمر في موسم التزاوج ،والذي تستطيع
تحديد توقيته مــن حركة القمر ،لتكتسح
الطرقات بشكل كثيف.
وتقوم هذه السرطانات برحلة "ملحمية"
ب ـكــل م ــا تـعـنـيــه ال ـك ـل ـمــة م ــن م ـع ـنــى ،حيث
تجتاز بعض المدن في أستراليا لتصل إلى
المحيط وتتوجه إلى جزيرة الكريسماس
الخالبة ،ويهاجر أكثر من  50مليون سرطان
أح ـمــر م ــع ب ــداي ــة مــوســم ال ـت ـكــاثــر ،وتـقـطــع
غابات الحديقة الوطنية على الساحل شمال
غربي أستراليا ،متجهة إلى المحيط لتقطع
مسافة كبيرة وصوال إلى الجزيرة.

م ــع س ــوري ــة ،ت ـب ــدو الـمـبــانــي
المشيدة في القرون الوسطى
على صخرة ،مكدسة بعضها
فوق بعض.
وق ــال ق ــدري تــوبــارلــي ،من
دائ ـ ـ ـ ــرة الـ ـنـ ـظ ــاف ــة ف ـ ــي ب ـلــديــة
أرت ــوك ـل ــو ،ال ـح ــي ال ـ ــذي يضم
الـبـلــدة ،إن "لـهــذه الحيوانات
صفة موظفي البلدية".
وأضاف "إنها تعمل مثلنا
 8ساعات في اليوم".
وقال رئيس بلدية أرتوكلو

وذك ــرت "ديـلــي مـيــل" أن هــذه القشريات
شــوهــدت تتجمع فــي الـطــرقــات والـجـســور
األسترالية ،قبل أن تبدأ هجرتها الغامضة
ق ــاط ـع ــة الـ ـجـ ـب ــال والـ ـصـ ـخ ــور والـ ـط ــرق ــات
وال ـج ـســور لـلــوصــول إل ــى وجـهـتـهــا بهدف

التكاثر ،حيث يعمل موظفون أستراليون
على تجهيز ممرات وجسور لمساعدة هذه
السرطانات على الهجرة وضمان سالمتها.

ع ـب ــدال ـق ــادر ت ــوت ــاس ــي "ن ـحــن
نعتني بها .فكل مساء ،نضع
فـ ــي إس ـط ـب ــات ـه ــا مــوس ـي ـقــى
ً
كالسيكية أو ألحانا تقليدية
مدة ساعتين".
ويــاحــظ أنـهــا "تـكــون أكثر
سعادة عندما تسمع مقطوعة
من بيتهوفن".

اشـتـهــرت شــركــة Balmuda
اليابانية بتقديمها كل مميز
ف ـ ـ ــي عـ ـ ــالـ ـ ــم اإللـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــرونـ ـ ـي ـ ــات،
وان ـ ـفـ ــردت هـ ــذه ال ـس ـنــة أي ـضــا
بكشفها عن هاتف بمواصفات
فريدة.
ويـ ــأتـ ــي ه ــات ــف Balmuda
بـهـيـكــل صـغـيــر ال ـح ـجــم طــولــه
 123مـ ـل ــم ،وع ــرض ــه  69م ـلــم،
وسماكته  13.7ملم ،ويزن 138
ً
ّ
ومحمي من الماء
غراما فقط،
والغبار وفق معايير .IP44

وذكـ ـ ــر الـ ـخـ ـب ــراء بــال ـشــركــة،
ف ــي ب ـيــان نـقـلــه مــوقــع روس ـيــا
اليوم ،أمس ،أن الفكرة من طرح
الـهــاتــف الـجــديــد هــي الحاجة
إل ـ ــى ظـ ـه ــور ه ــات ــف أنـ ــدرويـ ــد
عـ ـمـ ـل ــي بـ ـ ـم ـ ــواصـ ـ ـف ـ ــات جـ ـي ــدة
وحجم يسهل على المستخدم
استعماله بيد واحدة.

بلم النوخذة «بورويجح» يتعرض
للنهب عام 1922م
ً
تعرض أهل الكويت قديما للكثير
من عمليات القرصنة البحرية ،التي
ك ــان ــت تـ ـح ــدث وس ـ ــط الـ ـبـ ـح ــر ،ف ـت ــارة
نجد قتلى ،وتــارة أخــرى نجد سرقة،
ً
وأ حـيــا نــا نجد ســر قــة للسفينة كلها،
وغير ذلك من أعمال عنيفة وظالمة.
وقـ ــد ت ـحــدث ـنــا ف ــي مـ ـق ــاالت ســابـقــة
عــن بعض هــذه األح ــداث المأساوية،
وك ــان آخــرهــا حــادثــة الـقـتــل الفظيعة
والقرصنة ،التي تعرضت لها سفينة
النوخذة علي بن حمد الفضالة عام
1907م.
وال ـيــوم نـتـحــدث عــن حــادثــة أخــرى
وقـ ـع ــت فـ ــي عـ ـ ــام 1340ه ـ ـ ـ ـ ــ ،ال ـم ــواف ــق
1922م ،وكانت الضحية فيها سفينة
النوخذة أحمد بن محمد بورويجح.
الـ ـ ـح ـ ــادث ـ ــة لـ ـخـ ـصـ ـه ــا ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ أحـ ـم ــد
الـجــابــر الـصـبــاح فــي رســالــة وجهها
إلى الوكيل السياسي البريطاني في
الـكــويــت مـيـجــر جــي ســي م ــور ،وجــاء
في مطلعها:
"م ــن أحـمــد الـجــابــر الـصـبــاح حاكم
ال ـك ــوي ــت ،إل ــى ح ـض ــرة حـمـيــد الـشـيــم
عــالــي ال ـج ــاه األف ـخ ــم الـمـحــب الـعــزيــز
ميجر جي سي مور بولتيكل إيجنت

ا لــدو لــة البهية القيصرية اإلنكليزية
بالكويت دام بقاه...
بـعــد ال ـس ــام والـ ـس ــؤال ع ــن شــريــف
خاطركم ،دمتم بخير و س ــرور ،بعده
ال يخفى على سعادتكم أن النوخذة
أحـمــد بــن محمد بــورويـجــح فــي بــوم
ينقل ماء من شط العرب ويحمل معه
جت ألجل البيع ،هذا شغله من قديم".
وقبل أن نمضي في سرد ما حدث،
ً
نتوقف قليال لتبيان من هو النوخذة
أح ـم ــد ب ــن م ـح ـمــد ب ــورويـ ـج ــح ،ال ــذي
أشارت له الوثيقة.
ً
طبقا للمعلومات التي زودني بها
األستاذ فيصل صالح أحمد الرويح،
فــإن جــده الـنــوخــذة أحـمــد بــورويـجــح
ً
(ال ـ ـ ــروي ـ ـ ــح ح ـ ــالـ ـ ـي ـ ــا) تـ ــوفـ ــي ف ـ ــي ع ــام
ً
1954م وعـمــره حــوالــي  67عــامــا ،وله
مــن الــذريــة محمد وصــالــح (نــوخــذة)
ً
وثـ ــاث ب ـن ــات .وط ـب ـقــا لـلــوثـيـقــة ،فقد
كان النوخذة بورويجح نوخذة ماء،
أي أن ــه ك ــان يـجـلــب م ـيــاه ال ـش ــرب من
ش ــط الـ ـع ــرب وي ـب ـي ـع ـهــا ف ــي ال ـكــويــت،
مثله مثل عــدد من النواخذة في ذلك
الزمن .وقــد زودنــي أ .فيصل بصورة
م ــرس ــوم ــة لـ ـج ــده ،ويـ ـق ــول إن ـه ــا شـبــه

م ـط ــاب ـق ــة لـ ـص ــورة ج ـ ــده رحـ ـم ــه ال ـل ــه.
نكمل القراء ة في الوثيقة التي يقول
فيها الشيخ أحمد الجابر إن النوخذة
بورويجح يـمــارس هــذا العمل (جلب
المياه من الشط) منذ فترة طويلة ،كما
أ نــه يشتري الجت (العشب األخضر)
م ـ ــن م ـق ــاط ـع ــة ال ـ ـم ـ ـخـ ــراق ال ـم ـع ــروف ــة
ويبيعه في الكويت ،ويضيف" :وفي
هذه السفرة توجه من الكويت بتاريخ
 5ج ـمــاد  2سـنــة  340إل ــى ال ـم ـخــراق،
وقد وصل الفاو في  6جماد ،1340 2
وغ ـ ّـرب إل ــى جـهــة ال ـم ـخــراك ،وص ــادف
الـ ـ ـه ـ ــواء سـ ــاكـ ــن ،وص ـ ـ ــار ال ـل ـي ــل وه ــو
ً
يمشي بالشط ،وقريبا ّالساعة  7من
َ
الليل أقبل عليهم َبلم عشاري أبيض
من خلفهم ،وقالوا أهل البلم إلى أهل
ا لـبــوم مــن إحسانكم اقلصونا ،حيث
عجزنا من الجر".
إذن ال ـب ـلــم ،وه ــو سـفـيـنــة صـغـيــرة،
ً
كــان يبحر فــي بــدا يــة الليل ،متوجها
إلى المخراق في وقت كان الهواء فيه
ً
ُ
صف ّبأنه
خفيفا  ،فقابلهم بلم آخر و ِ
ّ
"ع ــش ــاري" ،أي أن ــه مــن بـلــدة الـعــشــار،
وأن م ــن كـ ــان ع ـلــى ظ ـه ــره شـخـصــان
فقط كما بدا للنوخذة بورويجح .وقد
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ت ــم اك ـت ـش ــاف إص ــاب ــة أح ــد
س ـ ـكـ ــان والي ـ ـ ـ ــة مـ ــريـ ــانـ ــد فــي
ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ب ـمــرض
جدري القرود ،بعد عودته من
نيجيريا.
وأف ــادت صحيفة نيويورك
ديلي نيوز بأن مراكز السيطرة
على األمــراض والوقاية منها
أكدت النتائج في وقت متأخر
الـ ـث ــاث ــاء الـ ـم ــاض ــي ،ورب ـط ــت
اإلص ــاب ــة ب ـســالــة م ــن ج ــدري
الـ ـ ـق ـ ــرود ع ـ ـ ــادت ل ـل ـظ ـه ــور فــي
نيجيريا منذ عام .2017
ويخضع المريض ،الذي لم
ً
يتم الكشف عــن هويته علنا ،
ل ـعــزل ذات ــي دون إدخ ــال ــه إلــى
المستشفى.
وقالت نائبة وزيــر الصحة
ب ـ ــوالي ـ ــة م ـ ــري ـ ــان ـ ــد ل ـ ـشـ ــؤون

الـ ـصـ ـح ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ،ج ـي ـن ـل ـيــن
تـشــان ،فــي بـيــان ،إن "سلطات
الصحة العامة حــددت أولئك
الذين ربما خالطوا المريض،
وتواصل متابعتهم".
ويظهر جدري القرود ،الذي
ي ـن ـت ـمــي إلـ ــى ع ــائ ـل ــة ال ـج ــدري
ن ـ ـف ـ ـس ـ ـهـ ــا ،ع ـ ـ ـ ـ ـ ــادة ب ـ ــأع ـ ــراض
ّ
وآالم
مـثــل ال ـحــمــى والـ ـص ــداع ّ
العضالت وآالم الظهر وتضخم
الغدد الليمفاوية والقشعريرة
ً
واإلرهاق ،وفقا لمركز السيطرة
ع ـ ـلـ ــى األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراض .وي ـ ـصـ ــاب
ً
المرضى أحيانا بطفح جلدي
ع ـل ــى وج ــوهـ ـه ــم ي ـن ـت ـشــر فــي
أنحاء الجسم.
(د ب أ)

وفيات

ً
نقال طوله  123ملم ووزنه  138غراما

مزاج حمير البلدية ...بيتهوفن
ما إن تشرق الشمس حتى
تـ ـ ـك ـ ــون كـ ــادي ـ ـف ـ ـيـ ــه (م ـ ـخ ـ ـمـ ــل)،
ـاس) ،ومــاف ـيــس
وغ ـ ـ ــاداش (قـ ـ ـ ـ ٍ
(زه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذرة) ،وجـ ـيـ ـف ــو
(متساهل) ،وبــوزو (بيضاء)،
وهـ ـ ــي ح ـم ـي ــر ت ـس ـت ـع ـيــن بـهــا
بـ ـل ــدي ــة م ــديـ ـن ــة م ـ ــاردي ـ ــن فــي
جـ ـن ــوب ش ـ ــرق ت ــركـ ـي ــا ،بـ ــدأت
جــولـتـهــا لـجـمــع ال ـق ـمــامــة في
أزقة المدينة القديمة.
في هذه المدينة ،التي تبعد
ً
نحو  60كيلومترا من الحدود

ّ
وضاح

والـ ـح ــال واقـ ـ ـ ــف ...م ــا م ـشــى ف ــي م ـســاره
بـ ْـعــض األف ـكــار تحس فــي قــدومـهــا ْ
رعــب
ّ
وتـ ــالـ ــي زم ـن ـه ــا تـ ـصـ ـي ــرَ ...مـ ـ ـ ــزة زق ـ ـ ــاره!

عظام الجمجمة ترفع الضغط
أ عـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــن د .ف ـ ــاد يـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــر
جيفوتوف ،اختصاصي طب
وتقويم الـعـظــام ،أن زحزحة
ع ـ ـظـ ــام ال ـج ـم ـج ـم ــة ن ـت ـي ـجــة
إلصــابــة مــا ،يمكن أن تــؤدي
إل ــى ارت ـف ــاع مـسـتــوى ضغط
الدم.
ويـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــول ج ـ ـ ـي ـ ـ ـفـ ـ ــوتـ ـ ــوف،
فـ ـ ــي مـ ـق ــابـ ـل ــة مـ ـ ــع ص ـح ـي ـفــة
"أرغومينتي إي فاكتي" نقلها
موقع "روسيا اليوم" أمس ،إن
من أسباب ارتفاع ضغط الدم
زحــزحــة عـظــام الجمجمة أو
ً
االنضغاط العضلي ،موضحا
أن م ـس ـتــوى ال ـض ـغــط يــؤثــر
في تــوازن المحفزات الودية
ا لـتــي يتلقاها القلب وتعزز
ع ـم ـلــه ،أمـ ــا ال ـم ـح ـف ــزات غـيــر
الودية ،فعلى العكس تسبب
انـ ـخـ ـف ــاض م ـ ـعـ ــدل ض ــرب ــات
القلب.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ج ـ ـي ـ ـفـ ــوتـ ــوف:
ً
"غ ــال ـب ــا م ــا ي ـح ــدث خ ـلــل في

درايش

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

حنان فياض القطان الفضلي

 42ع ــام ــا ،ش ـي ـعــت ،الـ ـجـ ـه ــراء ،ال ـع ـي ــون ،ق ،2ش ،3م ،72ت:
94022992 ،55442454

زبيدة عباس مال علي محمد

أرملة عبدالغفار محمد عبدالله آتش
 82ع ــام ــا ،ش ـي ـعــت ،ال ــرج ــال :غ ــرب م ـش ــرف ،مـسـجــد ال ـ ــوزان،
النساء :الروضة ،ق ،2ش ،24م ،51ت،99778755 ،55990229 :
99593999

محمد عبدالله عوض سالم

 69ع ــام ــا ،ش ـيــع ،ال ـع ــزاء ف ــي الـمـقـبــرة ف ـقــط ،ت،99773266 :
66602210 ،97699971 ،99980808

محمد ناصر البنوا

 89ع ــام ــا ،ش ـيــع ،ال ـع ــزاء ف ــي الـمـقـبــرة ف ـقــط ،ت،99555855 :
99769122 ،99035275 ،99655225

سليمان فهد سالم الرشيدي

 56عــامــا ،ش ـيــع ،الـصـلـيـبـيـخــات ،ق ،4ش ،114ج ،4م ،57ت:
50477600 ،99401174

نفيسة مصطفى محمد علي

أرملة صالح ربيع النومس
 72عاما ،شيعت ،ت99808062 ،99966114 :

غنيمة يوسف علي أبو قماز

زوجة علي عيسى العلي
 73عاما ،شيعت ،الرجال :ديوان بوقماز ،كيفان ،ق ،6النساء:
الـ ـس ــام ،ق ،3شـ ــارع خ ــال ــد عـبــدالـلـطـيــف ال ـم ـس ـلــم ،م ،30ت:
66581015 ،99051131

زمزم عباس حسن المطوع

زوجة عبدالعزيز طاهر المطوع
 79عــامــا ،شيعت ،حسينية شيخ األوح ــد ،المنصورية ،ت:
99305544

لطيفة عبدالكريم عبدالرحمن الحسينان

أرملة فهد محمد بوزبر
 87عاما ،شيعت ،ت99850770 ،99657750 ،99758766 :

صبحي عبدالوهاب أحمد الهندي

 81عاما ،شيع ،العزاء في المقبرة فقط ،ت99209063 :

مريم غلوم علي الجزاف

أرملة علي إسماعيل الجزاف
 75عاما ،تشيع اليوم بعد صالة العصر ،الدسمة ،ق ،4ش،43
م ،16ت90040999 ،97122122 :

مواعيد الصالة
طلب الشخصان مــن بــوم بورويجح
المساعدة في سحب بلمهما إلى أقرب
بسبب تعبهما الشديد.
أرض يابسة،
ُ
هـنــا نـتــوقــف ،ونـكـمــل الـحــديــث عن
هــذه الـحــادثــة فــي الـمـقــال الـمـقـبــل ،إن
شاء الله.

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

04:53

العظمى 26

الشروق

06:15

الصغرى 13

الظهر

11:33

ً
أعلى مد  12:29ظ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا

العصر

02:31

 11:31م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

04:52

ً
أدنى جزر  06:31صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:12

 06:15م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
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