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عائلة سيلين ديون تنتقد
بشدة فيلم « »Alineص 12

تصنيف الكويت مهدد بالخطر
ُ َّ

«موديز» :قد يخفض بأكثر من درجة مع قرب استحقاق الشريحة األولى من السندات الدولية
• تراجع القوة المالية للحكومة على المدى المتوسط بسبب زيادة الدين
في تقريرها الصادر تحت عنوان التحليل االئتماني السنوي
ً
للكويت ،واستنادا إلى قراءتها لمستجدات السياسات االقتصادية
والمالية والبيانات المسجلة للبالد خالل العام الحالي ،قالت وكالة
موديز لخدمات المستثمرين ،أمس ،إن هناك عدة عوامل قد تضغط
باتجاه تخفيض تصنيفها االئتماني بأكثر من درجة.
وقالت «موديز» ،إن أبرز هذه العوامل يتمثل في زيادة مخاطر
السيولة الحكومية ،السيما مع اقتراب استحقاق الشريحة األولى
مــن الـسـنــدات الــدولـيــة ،إلــى جانب اسـتـمــرار تــراجــع الـقــوة المالية
للحكومة على المدى المتوسط بسبب زيادة الدين ،في ظل سيناريو
ً
عدم تمرير قانون الدين العام الجديد ،فضال عن تحقيق الموازنة
ً
ً
العامة عجزا كبيرا ،وعدم قدرة الحكومة على تنفيذ اإلصالحات
المالية.
وأشـ ـ ــارت إل ــى أن الـتـصـنـيــف ي ــواج ــه ت ـح ــدي ــات ،ف ــي مـقــدمـتـهــا
االعتماد على النفط ،ومــا ينتج عنه من تقلبات ،وتوتر العالقة
بين السلطتين ،مع مقاومة مجلس األمة لخطة الحكومة في تنفيذ
اإلصالحات المالية.
09

ّ
حصافة «المركزي» ومصدات البنوك وتحسن
القوة المؤسساتية عوامل إيجابية
رغم تأكيدها وجود عدة عوامل تضغط
باتجاه تخفيض تصنيف الكويت االئتماني
بــأكـثــر مــن درجـ ــة ،أك ــدت «م ــودي ــز» أن هناك
فــي الـمـقــابــل عــوامــل إيـجــابـيــة قــد تــرفــع هــذا
ّ
التحسن
التصنيف ،مثل وج ــود أدل ــة على
المستدام في القوة المؤسساتية ومعايير
ال ـحــوك ـمــة ،م ــن خ ــال ال ـعــاقــة ال ـب ـنــاءة بين

الـحـكــومــة ومـجـلــس األمـ ــة ،مـمــا يـ ــؤدي إلــى
تشكيل سياسة أكثر سالسة يمكن التنبؤ
ً
بها ،فضال عن التحسن في فعالية السياسة
المالية بزيادة قدرة الحكومة على االستجابة
للصدمات ،إضــافــة إلــى تنفيذ اإلصــاحــات
ال ـم ــال ـي ــة الـ ـت ــي ت ـق ـلــل ب ـش ـكــل جـ ــوهـ ــري مــن
متطلبات تمويل الموازنة العامة.

ً
الوقيت للنواب :لن نلتفت إلى أمور لسنا طرفا فيها
«نركز على واجباتنا ...والحرس المشترك بمجلس األمة للتدريب»
●

علي الصنيدح

أكــد األمـيــن الـعــام المساعد لشؤون
ح ـ ـ ــرس مـ ـجـ ـل ــس األم ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـلـ ـ ــواء خ ــال ــد
ال ــوق ـي ــت أن الـ ـه ــدف م ــن وج ـ ــود ق ــوات
الحرس الوطني والحرس األميري في
مجلس األمة هو إجراء تدريب مشترك
م ــع ق ـ ــوات ال ـم ـج ـلــس ،ل ـت ـكــويــن قــاعــدة
مشتركة مــن الـخـبــرات ،واالسـتـعــدادات
لتأمين فعاليات افتتاح أدوار االنعقاد

التشريعية وزيارات كبار الشخصيات
ً
للبرلمان ،معقبا« :سنستمر في تأدية
واج ـبــات ـنــا ل ــرف ــع ال ـك ـف ــاءة الـعـسـكــريــة،
وسنركز على واجباتنا ،ولن نلتفت إلى
ً
أي أمور أخرى لسنا طرفا بها».
وصرح الوقيت بأن هناك ممثلين عن
وزارة الداخلية في هذا التدريب المهم
والحيوي الذي يتضمن سيناريوهات
لحماية الشخصيات مــن أي عمليات
ً
إرهــابـيــة ،فـضــا عــن التدابير 02

جانب من التمرين العسكري في مجلس األمة

ةديرجلا .تنشر «الخطة ب» اإليرانية لمفاوضات فيينا
• اتفاق مؤقت لتعليق العقوبات مقابل وقف التصعيد النووي
• باقري كني يجري مشاورات مع الناصر في إطار جولة خليجية
●

طهران  -فرزاد قاسمي

ق ـب ــل  4أي ـ ـ ــام مـ ــن مـ ـف ــاوض ــات فـيـيـنــا
ال ـنــوويــة غـيــر الـمـبــاشــرة بـيــن واشنطن
وإي ـ ـ ــران ،تـتـصــاعــد ال ـم ــؤش ــرات ع ـلــى أن
الجولة السابعة من الحوار قد تسفر عن
اتفاق جزئي ومؤقت ،مع وجود عراقيل
ت ـق ـن ـيــة وس ـي ــاس ـي ــة ك ـب ـي ــرة ت ـح ــول دون
االتفاق الشامل.
وقد حصلت «الجريدة» على معلومات
تؤكد أن كبير المفاوضين اإليرانيين،
ً
ع ـلــي ب ــاق ــري ك ـن ــي ،ال ـ ــذي يـشـغــل أي ـضــا
منصب مساعد وزير الخارجية ،حصل
بالفعل على موافقة المرشد األعلى علي
خــام ـن ـئــي وال ـم ـج ـل ــس األع ـل ــى 02

الناصر خالل لقائه مساعد وزير الخارجية اإليراني أمس

ً
النفط يهبط انتظارا لرد «أوبك »+
على اإلفراج عن االحتياطيات

• التزام كويتي وإماراتي باتفاق إعالن التعاون
• أميركا تحاول إقناع روسيا بزيادة اإلنتاج لخفض األسعار ً
• البرميل الكويتي يرتفع  3.23دوالرات ليبلغ  82.79دوالرا
تراجعت أسعار النفط ،أمس ،مع انتظار المستثمرين كيفية رد
كبار المنتجين على إفراج طارئ للخام من االحتياطيات لدى دول
من كبار المستهلكين ،بهدف تهدئة السوق ،بالرغم من بيانات
أشارت إلى طلب قوي على الوقود في الواليات المتحدة.
األميركي
وهبطت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط
ً
ً
 9سنتات ،بما يعادل  ،%0.1إلى  78.30دوالرا للبرميل ،مواصلة
ً
تكبد الخسائر بعد تراجعها  11سنتا أمس األول.
ونزلت العقود اآلجلة لخام برنت  5سنتات إلى 02 82.20

«المانش»
يتحول إلى مقبرة
للمهاجرين
وباريس ولندن
تتبادالن
االتهامات
17

لبنان :القضاء ينتصر للبيطار ويرد  ٤دعاوى ضده
يمكنه استئناف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت
ّ
رد القضاء اللبناني أمس أربع دعاوى
قـ ّـدم ـهــا م ـس ــؤول ــون ض ــد الـمـحـقــق الـعــدلــي
ال ـق ــاض ــي طـ ـ ــارق ال ـب ـي ـط ــار ،وف ـ ــق م ــا أف ــاد
مصدر قضائي ،مما يعني أنه بات بإمكانه
استئناف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت
بعد توقف دام ثالثة أسابيع.
وقال المصدر إن الهيئة العامة لمحكمة
الـتـمـيـيــز ّ
ردت الــدعــوي ـيــن الـمـقــدمـتـيــن من
رئ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة ال ـس ــاب ــق ح ـس ــان دي ــاب

والنائب نهاد المشنوق ،لمخاصمة الدولة
عن األخطاء الجسيمة التي ارتكبها البيطار
بحقهم.
واعتبرت أن األخير لم يرتكب أي خطأ
ً
يستوجب مقاضاة الدولة ،وألزمت كال من
ديــاب والمشنوق دفــع مليون ليرة للدولة
بدل عطل وضرر.
ً
ّ
وردت الـهـيـئــة أي ـضــا دع ــوى مخاصمة
ال ــدول ــة ال ـتــي قــدمـهــا الـنــائـبــان عـلــي حسن

ً
خليل وغازي زعيتر ،وألزمت كال منهما دفع
مليون ليرة بدل عطل وضرر.
مـ ــن ج ـه ـت ـه ــاّ ،
رد ت م ـح ـك ـمــة الـتـمـيـيــز
ال ـجــزائ ـيــة دعـ ــوى قــدم ـهــا ال ــوزي ــر الـســابــق
يوسف فنيانوس ،الذي صدرت بحقه مذكرة
توقيف ،طلب فيها نقل ملف انفجار المرفأ
من عهدة البيطار بسبب االرتياب المشروع.
والمسؤولون الخمسة من المدعى عليهم
في انفجار المرفأ ،الذي تسبب في 02

وق ــال ــت ال ــوك ــال ــة إن الـ ـبـ ـن ــوك ال ـكــوي ـت ـيــة
سـتـحــافــظ عـلــى سـيــولــة ج ـيــدة ،إذ تـتـجــاوز
جميع معدالت تغطيتها  ،%100مع تمتعها
بمصدات رأسمالية مرتفعة ،معتبرة أن لوائح
بنك الكويت المركزي التنظيمية وحصافته
ً
ً
انعكستا استقرارا ماليا للنظام المصرفي
خالل فترة تقلبات االقتصاد الكلي.

العتماد الجرعة
توجه
ال
ً
الثالثة شرطا للسفر
●

الثانية

العلي :ال تطوير
للجهاز األمني إال بتنمية
العنصر البشري

رؤى عالمية

15-14

هل تصبح سلطنة عمان
بوابة الخليج المقبلة؟

رياضة

١٨

عادل سامي

مع استقرار الوضع الوبائي
لـ ــ«ك ــورون ــا» ف ــي ال ـك ــوي ــت ،حيث
سجلت لليوم الثاني على التوالي
صفر حاالت في العناية المركزة،
وصـ ـ ـف ـ ــر وف ـ ـ ـيـ ـ ــات بـ ــال ـ ـف ـ ـيـ ــروس،
اس ـ ـت ـ ـب ـ ـعـ ــدت مـ ـ ـص ـ ــادر ص ـح ـيــة
م ـط ـل ـعــة أن ي ـك ــون ه ـن ــاك تــوجــه
الع ـت ـمــاد تـلـقــي ال ـجــرعــة الـثــالـثــة
ً
«ال ـتـن ـش ـي ـطـيــة» ش ــرط ــا لـلـسـمــاح
بالسفر حتى اآلن.
02

العربي والقادسية
غدًا ...أول الغيث
في الدوري الممتاز

الثانية

ةديرجلا

األمير يعزي بوتين بضحايا
حريق منجم سيبيريا

العلي :ال تطوير للجهاز األمني إال بتنمية العنصر البشري

•
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• شهد تخريج الدورة الـ  11من ضباط الصف الجامعيين لترقيتهم إلى رتبة مالزم
• التسلح بالعلم والمعرفة ومواصلة االجتهاد ضرورة لخدمة العمل األمني
●

بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ نــواف األحمد ببرقية
تعزية إلى الرئيس الروسي فالديمير بوتين عبر فيها سموه عن
خالص تعازيه وص ــادق مواساته بضحايا الحريق الــذي اندلع
فــي منجم فــي سيبيريا وأسـفــر عــن سقوط العديد مــن الضحايا
والمصابين ،راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء والعافية.
في مجال اخــر ،بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف
األحمد ببرقية تهنئة الى رئيس سورينام تشان سانتوخي ،عبر
فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبالده،
متمنيا له موفور الصحة والعافية ولجمهورية سورينام وشعبها
الصديق المزيد من التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ،ورئيس مجلس
الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد ببرقيات مماثلة.
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محمد الشرهان

أكـ ــد وزي ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة وزي ـ ــر ال ــدف ــاع
باإلنابة ،الشيخ ثامر العلي ،أن المؤسسة
ً
األمنية تشجع دائـمــا منتسبيها على
مواصلة مسيرتهم العلمية ،إيمانا منها
بأنه ال سبيل لتطوير الجهاز األمني
إال بإعداد وتنمية العنصر البشري من
خالل رفع قدراتهم العلمية ،ومهاراتهم
الميدانية لمواجهة التحديات األمنية
ً
ومـسـتـجــداتـهــا ،م ـش ــددا عـلــى ض ــرورة
التسلح بالعلم والـمـعــرفــة ،ومــواصـلــة
االجتهاد لخدمة العمل األمني.
جـ ــاء ذلـ ــك خـ ــال حـ ـض ــوره اح ـت ـفــال
أكاديمية سعد العبدالله للعلوم األمنية،
صـبــاح أم ــس ،بتخريج كوكبة جديدة
من ضباط الصف المتخصصين ،الذين
أتـمــوا الـ ــدورة الـحــاديــة عـشــرة لضباط
الصف الجامعيين لترقيتهم إلى رتبة
مـ ــازم ،وال ـتــي عـقــدت خ ــال الـفـتــرة من
 1أغـسـطــس حـتــى  7أكـتــوبــر الـمــاضــي،
بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق
الشيخ فيصل النواف ،والوكيل المساعد
لشؤون التدريب والتعليم باإلنابة ،اللواء
ناصر بورسلي ،وقيادات وضباط قطاع
التدريب والتعليم.
ّ
ووجه الوزير العلي كلمة لخريجي
ال ــدورة ،هنأهم فيها على إصرارهم
فـ ـ ــي تـ ـحـ ـصـ ـي ــل ال ـ ـع ـ ـلـ ــم ،واالرتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاء
بـمـسـتــواهــم الـعـلـمــي إل ــى ال ــدرج ــات
األ ع ـلــى ،متمنيا لـهــم دوام التوفيق
والنجاح في عملهم المقبل.

العلي مع الضباط الخريجين
وعلى هامش حفل التخريج ،تفقد
ال ــوزي ــر ال ـع ـلــي ي ــراف ـق ــه قـ ـي ــادات قـطــاع
الـتــدريــب والتعليم مــرافــق األكاديمية،
ً
حـيــث شــاهــد عــرضــا لـلـفـنــون القتالية
للطلبة ضباط الصف "الرقباء األوائل"
اشتمل على مجموعة مختلفة من الفنون
القتالية والعسكرية وم ـهــارات الدفاع
ً
عــن الـنـفــس ،كـمــا شــاهــد عــرضــا لفرقة
ً
الموسيقى ،ثم عرضا للخيالة ،ثم توجه
ً
إلى ميدان الموانع وشاهد عرضا لطلبة
ضباط االختصاص على اجتياز الموانع
بكل أنواعها.
واخ ـت ـت ــم ال ـع ـل ــي ج ــول ـت ــه بـتـفـقــد

الـقــاعــات الــدراسـيــة ،وشــاهــد الطلبة
على مقاعد الدراسة ،ثم تفقد مهاجع
الطلبة الضباط الدفعة (.)47
وأثنى العلي على الجدية والحماس
والقوة البدنية والتدريبية العالية التي
ً
قدمها الطلبة في العروض ،متمنيا لهم
التوفيق لكي ينضموا إلــى المنظومة
األمنية ،والعين الساهرة لخدمة الوطن
والمحافظة على أمنه واستقراره.
وم ــن ج ـه ـتــه ،وج ــه ال ـمــديــر ال ـعــام
لالدارة العامة للتدريب العميد فراج
ال ــرس ـم ــان ال ـش ـكــر ل ــوزي ــر الــداخ ـل ـيــة
ووزير الدفاع باإلنابة ،ووكيل الوزارة

السليمان :االرتقاء بالتعاون مع فرنسا إلى مستوى الشراكة

بحث مع لجنة الصداقة بمجلس الشيوخ العالقات بين البلدين
ب ـحــث سـفـيــر ال ـكــويــت ب ـبــاريــس ســامــي
ال ـس ـل ـي ـمــان م ــع ل ـج ـنــة ب ـم ـج ـلــس ال ـش ـيــوخ
الفرنسي العالقات بين البلدين ال سيما في
ضوء االرتقاء بمستوى التعاون بينهما إلى
مستوى شراكة استراتيجية.
وقال السليمان لـ "كونا" بعد االجتماع مع
رئيس وأعضاء لجنة الصداقة الفرنسية -
الخليجية بمجلس الشيوخ الفرنسي إنه قدم
شرحا أمام اللجنة تناول فيه طبيعة العالقات
المتميزة بـيــن الـكــويــت وفــرنـســا مــن خــال
محاور أساسية أهمها التشاور والتنسيق
السياسي والتعاون االستثماري والتجاري
وال ـت ـع ــاون الـصـحــي واألمـ ـن ــي والـعـسـكــري
والثقافي والعلمي والفني.
وأكد أن "البلدين الصديقين عمال بجهد
في تعاون وتنسيق مميزين وحققا تقدما
وتقاربا وعمال مشتركا في مواضيع عديدة"،
مـشـيــدا بــالـتـقــدم واالزدهـ ـ ــار الـلــذيــن تحققا
فــي العمل المشترك بين الـكــويــت وفرنسا
حتى بلغ التعاون بينها مستوى الشراكة
االستراتيجية.
وأضــاف أن الجانبين ضاعفا تعاونهما
المشترك على الصعد كافة وفــي المحافل
البرلمانية والــدولـيــة ،مشيرا إلــى أن تبادل
الزيارات على جميع المستويات ساهم في
تعزيز العالقات الوثيقة بين البلدين وتحقيق
العديد من االنجازات خالل السنوات القليلة
الماضية.
كما لفت الــى الــزيــارة الناجحة التي قام
بها رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار

الرشـيــه الــى الكويت عــام  2019بــدعــوة من
رئيس مجلس األمــة مــرزوق الغانم ،مؤكدا
انها "عكست حرص واهتمام رئيس وأعضاء
مجلس األمة على تقوية أواصر الصداقة مع
برلمانيي وشعب فرنسا الصديق".
وأض ــاف أن "وتـيــرة التنسيق السياسي
واألمني والعسكري تضاعفت ،كما أصبحت
فرنسا تمثل وجـهــة مثالية لالستثمارات
الكويتية التي باتت تزداد رواجا ونجاحا"،
م ـب ـي ـنــا ان ال ـجــان ـب ـيــن يـ ــدرسـ ــان م ـشــاريــع
استثمارية مشتركة كبيرة.
وأش ـ ـ ــار الـ ــى اه ـت ـم ــام ف ــرن ـس ــا بــال ـفــرص
االستثمارية المتاحة في الكويت ،مؤكدا أن

الوقيت للنواب :لن...

ً
المطلوب اتخاذها في هذه الحاالت ،الفتا إلى أن التمرين جاء بناء
على طلب الحرس الوطني ،واألميري ،بعمل مسرح عمليات يحاكي
الــواقــع داخــل المجلس ،أمــا «اختيار مبنى مجلس األمــة إلجرائه
فأمر طبيعي ،إذ إن الفعاليات التي يفترض تأمينها ستقام في
المبنى نفسه».
وأض ــاف أن كــل الـقــوات ،ســواء الخاصة بالمجلس ،أو الحرس
الوطني ،أو األمـيــري ،معنية بحماية أصحاب السمو والقيادات
الـسـيــاسـيــة ،إضــافــة إل ــى تــأمـيــن ســامــة ضـيــوف الـمـجـلــس بشكل
ً
عــام في جميع المناسبات التي تقام بمبناه ،مشيرا إلــى أن هذا
التدريب يهدف إلى المصلحة العامة ورفع كفاءة وقدرات وخبرات
العسكريين في الجهات الثالث المشاركة ،ورفع مستوى التنسيق
بين قيادات القطاعات العسكرية المسؤولة عن تأمين الفعاليات
المقامة بالمجلس وزيارات كبار الشخصيات.
وكان النائبان شعيب المويزري ود .عبدالكريم الكندري أعربا
عن استنكارهما وجود تلك القوات وآلياتها داخل أسوار المجلس،
مؤكدين أنه أمر غير الئق« ،فلهذه المؤسسة الشعبية رمزية ال يمكن
االستمرار في تشويهها».
وقال المويزري إن «وجود القناصة وأفراد وآليات من الحرس
األم ـيــري والــوطـنــي وعـمــل الـتــدريـبــات داخ ــل أس ــوار مجلس األمــة
ً
ً
ومبانيه أمر خطير جدا ،وليس هناك أي مبرر لوجودهم» ،مضيفا:
«أقولها بصراحة للشعب الكويتي :مهما كان أداء أعضاء مجلس
األمة ،فإنها رسالة ال تبشر بالخير ومؤشر سيئ للقادم من األيام».
مــن جــانـبــه ،رأى الـكـنــدري أن «وج ــود اآلل ـيــات العسكرية والقيام
بالتدريبات الميدانية داخل أسوار المجلس أمر مستنكر وغير الئق،
فهناك رمزية لهذه المؤسسة الشعبية ال يمكن االستمرار في تشويهها،
بعدما شهدت ذلك أثناء استخدم األمن لعقد الجلسات».
٠٦

ال توجه العتماد...
وقالت المصادر ،لـ«الجريدة» ،إن ارتباط تلقي تلك الجرعة بالسفر
والتنقالت يتوقف على الوضع الوبائي في كل دولة ومسار الجائحة
ً
عالميا ،وتقييم تقنين ذلك إذا لزم األمر.
وأش ــارت إلــى أنــه في أوروب ــا وغيرها ،هناك تفاوت نسبي في
إرشادات الجرعة التنشيطية «الثالثة» للعموم ،أو الجرعة التكميلية
«الثالثة» لضعيفي المناعة ،وذلك حسب الوضع الوبائي والفئات
ً
ً
العمرية في تلك الدول ،أما محليا فتم اإلعالن عنها للعموم ،مؤخرا،
وفق ضوابط.
وعلى مستوى المؤشرات الصحية في الكويت ،كشف التقرير

لوباء فيروس (كــورونــا المستجد  -كوفيد
 ،)19بــاإلضــافــة الــى تكثيف االسـتـفــادة من
الـخـبــرات الفرنسية المتقدمة فــي مجاالت
الرعاية والعالج والتأهيل.
وبين أن فرنسا تستقبل أعدادا كبيرة من
الطلبة والسياح والمرضى الكويتيين الذين
يجدون كل ترحيب وعــون من كل الجهات
والمؤسسات الفرنسية.
وحـ ـض ــر االجـ ـتـ ـم ــاع رئـ ـي ــس مـجـمــوعــة
الصداقة مع دول الخليج ،ونائب رئيس لجنة
الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة
السيناتور أوليفييه كاديك ،ورئيس شؤون
الصداقة مع الكويت السيناتور دانى واتبيلد.

ُ
الخليجي الموحد أن إجمالي المسحات ،التي أجريت في البالد منذ
ً
بداية الجائحة وحتى اآلن ،بلغ  5ماليين و 232ألفا و 329مسحة
مخبرية ،في حين وصل إجمالي الحاالت النشطة إلى  237حالة.

ةديرجلا .تنشر «الخطة...
لألمن القومي على خطته للتفاوض في فيينا ،والتي تقوم على مبدأ
إلغاء ورفع كل العقوبات األميركية ،مقابل عودة إيران إلى تطبيق
كل التزاماتها وفق االتفاق النووي ،لكنه يتضمن كذلك «الخطة ب».
وق ــال الـمـصــدر إن الـمـفــاوضــات كــانــت عــالـقــة عـنــد نقطة أن
إدارة الرئيس األميركي جو بايدن مستعدة فقط لرفع جزء من
العقوبات ،وتعليق جزء آخر بشكل تدريجي ،من دون إعطاء
أي ضمانات مكتوبة حول هذا األمر ،وهذا ما ترفضه طهران.
وأوضــح أن االتـفــاق الجزئي أو المؤقت ،الــذي يتحدث عنه
الجميع ،بــدأ باقتراح روســي هدفه فــك عقدتي الــرفــع الشامل
للعقوبات والضمانات التي تطلبها إيــران ،وإزالــة أجــواء عدم
الثقة بين الطرفين األميركي واإليراني.
وأض ـ ــاف أن ب ــاق ــري ك ـنــي ق ــام ب ــدراس ــة االقـ ـت ــراح ال ــروس ــي،
وأجرى مباحثات حوله مع عدد من الدول األوروبية في جولته
المكوكية األخيرة بأوروبا ،وكتب على أساس مشاوراته خطة
عمله للجولة السابعة لمباحثات فيينا.
وتنص الخطة ،بحسب المصدر ،على أنه إذا تعذر التوصل
إلـ ــى اتـ ـف ــاق ش ــام ــل ب ـش ــأن إلـ ـغ ــاء ال ـع ـق ــوب ــات وإعـ ـط ــاء ط ـهــران
الضمانات التي تطلبها ،يمكن التفاوض على اتفاق مؤقت،
توقف على أساسه إيران التصعيد في برنامجها النووي ،ويتم
تجميع اليورانيوم المخصب بنسب فــوق ال ـ  ٦٧ .٣في المئة
وأجـهــزة الـطــرد المركزي داخــل إي ــران ،تحت إش ــراف المنظمة
الدولية للطاقة الذرية ،وفي المقابل تعلق الواليات المتحدة
العقوبات ضد إيران ،وتفرج عن األموال اإليرانية المجمدة.
ً
وكانت طهران تشترط سابقا إلغاء العقوبات ال تعليقها
فقط بشكل مؤقت.
وبدل الضمانات األميركية ،تقترح الخطة اإليرانية الحصول
على ضمانات أوروبية ،بحيث يقوم البرلمان األوروبي بإصدار
قانون مماثل لقانون المظلة الكوبي ضد العقوبات األميركية
على كوبا ،لحماية الشركات والمصارف األوروبية التي تريد أن
تتعامل مع طهران من العقوبات األميركية ،وتقوم دول «منظمة
شنغهاي» ،التي تضم كذلك الصين وروسيا وباكستان والهند،
كضمان أن إيران ستستمر بالعمل في
بإصدار قانون مشابه
ٍ
االتفاق النووي والتعامل مع المجتمع الدولي ،حتى لو خرجت
ً
الواليات المتحدة من االتفاق مجددا في المستقبل .وفي حال

أصدر وزير الداخلية ،الشيخ ثامر العلي،
أم ــس ،ق ــرارا يقضي بــإحــالــة الـمــديــر العام
ل ــادارة العامة ألمــن الـمـطــار ،ال ـلــواء وليد
الصالح ،إلى التقاعد ،مع منحه رتبة "فريق".
ونــص قــرار الــوزيــر العلي ،الــذي حمل
الرقم  ،2021/921على أن يكون آخر يوم
عمل للواء الصالح األحد المقبل.

الكويت تجدد الدعوة إلقامة منطقة خالية
من األسلحة النووية في الشرق األوسط

ً
العتيبي :أسلحة الدمار الشامل تشكل تحديا للسلم واألمن الدوليين

السليمان مع رئيس وأعضاء لجنة الصداقة الفرنسية  -الخليجية
هناك حضورا استثماريا وتجاريا فرنسيا
متزايدا في األسواق الكويتية.
وفـيـمــا يتعلق بــالـتـعــاون الـثـقــافــي ،قــال
السليمان إن "الفترة الماضية شهدت تعاونا
ثنائيا متنوعا فــي الـمـجــاالت االكــاديـمـيــة
والعلمية والبحث والتدريب بين المؤسسات
العلمية والـفـكــريــة فــي الـبـلــديــن ،فضال عن
ان هناك مشاريع واتـفــاقــات ذات صلة قيد
البحث".
وف ــي الـمـجــال الـصـحــي ،ذك ــر السليمان
انه سلط الضوء خالل االجتماع على سبل
ال ـت ـع ــاون ف ــي ال ـم ـج ــاالت ال ـط ـب ـيــة وت ـب ــادل
الخبرات في التعامل مع التبعات الصحية

عـ ـل ــى دع ـم ـه ـم ــا ال ـم ـس ـت ـم ــر لـجـمـيــع
قـطــاعــات الـمــؤسـســة األمـنـيــة بشكل
عام ،وقطاع التعليم والتدريب بشكل
خ ــاص ،مـمــا ك ــان لــه األث ــر اإليـجــابــي
ف ــي االرتـ ـق ــاء بــالـعـمـلـيــة التعليمية
والتدريبية لكل منتسبي القطاع.
ب ــدوره ،قــام مساعد المدير العام
لالدارة العامة للتدريب العميد خالد
البحوه بـتــاوة ق ــرار التعيين ،وتال
الـقـســم رئ ـيــس قـســم دورات الترقية
العقيد عيد األذينة ،ثم أهدى اللواء
ناصر بورسلي وزير الداخلية ووكيل
وزارة الداخلية درعين تذكاريين.

اللواء الصالح إلى التقاعد
ومنحه رتبة فريق

جددت دولة الكويت تمسكها بإقامة منطقة خالية
مــن األسلحة النووية وأسلحة الــدمــار الشامل في
الشرق األوسط مما يساهم في حفظ األمن والسلم
الدوليين.
جــاء ذلــك في بيان الكويت الــذي ألقاه مندوبها
الدائم لدى األمم المتحدة السفير منصور العتيبي
مساء أمس االول أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة
أثناء مناقشة تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكد العتيبي أن الكويت تحرص على المشاركة
السنوية في مناقشات تقرير الوكالة الدولية للطاقة
الذرية من منطلق إيمانها بأهمية الــدور الريادي
والمحوري الذي تؤديه الوكالة في تعزيز وتسخير
االستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
وقــال العتيبي "مع مــرور  57عاما على انضمام
دول ــة الـكــويــت إلــى الــوكــالــة الــدولـيــة للطاقة الــذريــة
تواصل بالدي تعاونها الوثيق مع اإلدارات المختلفة
في الوكالة بهدف االستفادة من برامج الوكالة وبناء
مؤسساتها و قــدرا تـهــا الوطنية المطلوبة لتنفيذ
مشاريع حيوية للتنمية االجتماعية واالقتصادية".
وأضــاف :لقد تمكنا خالل السنتين الماضيتين
وب ـف ـضــل روح ال ـت ـع ــاون م ــع ال ـ ــدول االعـ ـض ــاء فــي
المجلس من المساهمة في تعزيز اعمال الوكالة،
وت ـع ـهــد ب ـمــواص ـلــة ال ـم ـشــاركــة ال ـفــاع ـلــة ف ــي اع ـمــال
المجلس والوكالة وتعزيز العمل الفني والمهني
بغية الوصول إلى تطلعات الدول األعضاء وخاصة
بما يتعلق بالترويج لالستخدامات السلمية للطاقة
الذرية من أجل السالم في العالم أجمع.
وأعرب العتيبي عن استعداد الكويت لدعم جميع
المبادرات والبرامج التي من شأنها ان تساهم في
تحسين مستوى المعيشة والصحة وا لـتــي تأتي

إتمام هذه الخطوات يتم البدء بتنفيذ االتفاق النووي من قبل
إيــران وباقي الــدول ،وتعود طهران لقبول تنفيذ البروتوكول
اإلض ــاف ــي ب ـش ـكــل ط ــوع ــي ،ل ـي ـتــأكــد ال ـج ـم ـيــع م ــن مـ ــدى تـطــور
برنامجها النووي خالل األشهر الماضية.
وكــانــت صحيفة «وول ستريت جــورنــال» نقلت ،أم ــس ،عن
ً
دبلوماسيين غربيين قولهم إن اتفاقا بصيغة «أقل مقابل أقل»
ً
ً
قد يبرم في سيناريوهات مختلفة ،منها استخدامه حال مؤقتا
يمنع تحول الخالفات النووية القائمة بين واشنطن وطهران
إلى مواجهة عسكرية ،أو كطريقة لمنع إيران بشكل مؤقت من
مواصلة تطوير برنامجها النووي ،مما سيمنح الطرفين المزيد
من الوقت إلبرام اتفاق أوسع.
ّ
وذكــرت الصحيفة بأن أميركا أبرمت صفقة مؤقتة مماثلة
عام  2013خففت بموجبها عقوبات بنحو  700مليون دوالر
ً
شهريا ،مقابل تقديم إيران سلسلة تنازالت ،منها تعليق إنتاج
الـيــورانـيــوم بــدرجــة نـقــاء  20فــي الـمـئــة ،وخـفــض احتياطيات
المخصب منه.
فــي الـسـيــاق ،الـتـقــى وزي ــر الـخــارجـيــة وزي ــر الــدولــة لـشــؤون
مجلس الوزراء الشيخ أحمد الناصر ،أمس ،باقري كني ،الذي
قدم من اإلمارات في إطار جولة خليجية قد تشمل قطر ُ
وعمان،
هدفها محاولة طمأنة دول الخليج قبل المفاوضات.
وتناول اللقاء بين الناصر وباقري كني العالقات الثنائية
الــوطـيــدة ،التي تربط البلدين ،وبحث آخــر المستجدات على
الساحتين اإلقليمية والدولية.
١٦

النفط يهبط انتظارًا...

ً
دوالرا للبرميل ،بعد خسارتها أمس األول  6سنتات.
وكــان سعر برميل النفط الكويتي ارتـفــع  3.23دوالرات ليبلغ
ً
ً
 82.79دوالرا للبرميل في تداوالت أمس األول ،مقابل  79.56دوالرا
ً
في ت ــداوالت الثالثاء الماضي ،وفقا للسعر المعلن من مؤسسة
البترول.
وبـيـنـمــا نـقـلــت وك ــال ــة أن ـب ــاء إن ـتــرفــاكــس ع ــن وزارة الـخــارجـيــة
الروسية ،أمس ،أن الواليات المتحدة تحاول إقناع روسيا بزيادة
إنـتــاج النفط فــي مسعى لخفض األسـعــار العالمية ،أكــدت وزارة
النفط بالكويت ،أمس األول ً،االلتزام الكامل باتفاق إعالن التعاون
داخل تحالف «أوبك  »+نافية وجود أي موقف كويتي مسبق بشأن
االجتماع المقبل للتحالف ،الذي سيعقد في الثاني من ديسمبر.
ً
وفي اإلمارات قالت وكالة األنباء الرسمية ،نقال عن وزارة الطاقة
ً
ً
أمس ،إن أبوظبي ملتزمة التزاما كامال باتفاق «أوبك  »+وليس لديها
«موقف مسبق» بشأن االجتماع المقبل للتكتل.

من بينها مبادرة "زودياك" حيث قدمت خالل العام
الماضي مساهمة بقيمة  300ألف دوالر إيمانا منها
بأهمية المبادرة التي تهدف لتعزيز نظام التأهب
العالمي لمواجهة الجوائح التي قد تظهر مستقبال.
وأضـ ــاف أن ال ـكــويــت ســاهـمــت بـقـيـمــة  100ألــف
دوالر لبرنامج المنح الدراسية الذي أطلق مؤخرا
ويـحـمــل اس ــم عــالـمــة الـفـيــزيــاء م ــاري ك ــوري وال ــذي
يـهــدف الــى تمكين ال ـمــرأة والـمـســاعــدة على زيــادة
عدد النساء في المجال النووي وهو ما يساهم في
تحقيق اهداف التنمية المستدامة ويتوافق مع رؤية
الكويت  2035التي أولت اهتماما للمرأة باعتبارها
نصف المجتمع.
وبين العتيبي ان الكويت عززت دعمها لمبادرة
تحديث مختبرات الوكالة في سايبرسدورف بمبلغ
 500أل ــف دوالر لـتـصــل مـســاهـمــاتـهــا ف ــي م ـبــادرة
"رينيول" الى مليون ونصف المليون دوالر خالل
السنوات الماضية.
وأكـ ـ ــد ح ــق ج ـم ـيــع ال ـ ـ ــدول ف ــي انـ ـت ــاج وت ـطــويــر
واسـتـخــدام الـطــاقــة الــذريــة لــاغــراض السلمية في
اطار ما نصت عليه معاهدة عدم االنتشار ،محذرا
من أن خطر انتشار االسلحة النووية وغيرها من
أسـلـحــة الــدمــار الـشــامــل بــات يشكل تـحــديــا للسلم
واالمن الدوليين.
وأعــرب العتيبي عن تطلعه الــى مصادقة ايــران
على البروتوكول االضافي وتنفيذه ليتسنى للوكالة
ان تكون في وضع يمكنها من تقديم تأكيدات ذات
مصداقية بشأن عــدم وجــود مــواد وأنشطة نووية
غير معلنة في ايــران ويضمن استمرار وضعيتها
كدولة غير حائزة على السالح النووي.

وأضــافــت الــوكــالــة أن الـ ــوزارة أك ــدت أن أي ق ــرارات ستتخذ في
اجتماع «أوبك  »+المقبل ستتخذ بشكل جماعي.
ً
وتتجه األنظار حاليا إلى «أوبك  ،»+التي تضم منظمة البلدان
المصدرة للبترول (أوبــك) وروسيا وحلفاء ها ،المقرر أن تجتمع
األسبوع المقبل لبحث الطلب والمعروض النفطي.
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لبنان :القضاء ينتصر...

ً
ً
مقتل أكثر من  215شخصا ،وإصابة أكثر من  6500بجروح ،فضال
عن الدمار الواسع الذي أصاب المرفأ وأحياء من العاصمة.
ّ
وبمجرد إبالغه قرارات رد الدعاوى ،يصبح بإمكان البيطار
استئناف التحقيق المعلق منذ  4الجاري.
وغرق التحقيق في انفجار المرفأ في متاهات السياسة ثم في
ّ
تسلمه التحقيق قبل نحو عام ،الحقت
فوضى قضائية ،إذ منذ
 16دعوى ّالقاضي البيطار ،تم تقديمها أمام محاكم مختلفة،
ـاض آخــر ،مما أدى إلى
طالبت بكف يــده ونقل القضية إلــى قـ ٍ
تعليق التحقيق عدة مرات.
وبعدما ّ
ردت محاكم عـ ّـدة الدعاوى ألسباب مختلفة ،وجد
القضاة أنفسهم عرضة لــدعــاوى قدمها المسؤولون المدعى
عليهم للتشكيك في صوابية قراراتهم.
فــي سـيــاق متصل ،ح ـ ّـددت الهيئة العامة لمحكمة التمييز
برئاسة رئيس مجلس القضاء األعلى القاضي سهيل عبود،
الغرفة األولى لدى «التمييز» برئاسة القاضي ناجي عيد لتكون
مثابة المرجع الصالح للنظر في دعــاوى الــرد التي ُت َّ
قدم ضد
البيطار ،بمعزل عن المحاكم األخرى.
وتــأتــي ه ــذه الـخـطــوة ،وف ــق الـمـصــدر الـقـضــائــي« ،لـلـحــد من
م ـحــاوالت عرقلة التحقيق المستمرة وال ـحــؤول دون إضاعة
المزيد من الوقت».
وكانت ثالث قاضيات قدمن أمس األول استقالتهن لمجلس
ً
القضاء األعـلــى ،وفــق ما أفــاد مصدر قضائي «احتجاجا على
الوضع الصعب الذي بلغه القضاء ،والتدخالت السياسية في
عمل السلطة القضائية ،والتشكيك فــي ال ـقــرارات التي تصدر
عن قضاة ومحاكم في معظم الملفات» ال سيما انفجار المرفأ.
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محليات

ً
صالة جديدة للمراجعين بنادي الصم في غرناطة قريبا

المبيلش لـ ةديرجلا  :توقيع بروتوكول تعاون مع «السكنية» للربط اآللي وتبادل البيانات
•

جورج عاطف

قالت المبيلش إن «الفترة
القليلة المقبلة سوف تشهد
توقيع بروتوكول تعاون مع
الهيئة العامة لشؤون َّ
القصر،
لتقديم أفضل الخدمات لذوي
اإلعاقة».

كشفت مــديــرة الهيئة العامة
ل ـشــؤون ذوي اإلع ــاق ــة بــاإلنــابــة
ه ـ ـن ـ ــادي الـ ـمـ ـبـ ـيـ ـل ــش ،ع ـ ــن ب ــدء
ال ـت ـش ـغ ـيــل ال ـت ـج ــري ـب ــي ل ـصــالــة
اسـتـقـبــال الـمــراجـعـيــن الـجــديــدة
بنادي الصم والبكم في منطقة
غرناطة ،والتي سيتم افتتاحها
ً
رس ـم ـي ــا ف ــي ال ـق ــري ــب ال ـع ــاج ــل،
الفتة إلى أنه يتسنى للمعاقين
مــن خــال الصالة إنـجــاز جميع
معامالتهم.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـم ـ ـب ـ ـي ـ ـلـ ــش
لـ«الجريدة» ،أن هذه الصالة هي
ا لــرا بـعــة ا لـتــي تفتتحها الهيئة
بعد صاالت الصباحية والجهراء
واشبيلية ،إضافة إلى الصالتين
الحاليتين بمقرها فــي حولي،
مؤكدة حرص الهيئة على تلمس
سـبــل االرت ـق ــاء بــالـخــدمــات كافة
التي تقدم للمعاقين.

بروتوكول مع «السكنية»
وذك ـ ـ ـ ــرت ال ـم ـب ـي ـل ــش أنـ ـ ــه تــم
تــوق ـيــع ب ــروت ــوك ــول ت ـع ــاون مع
الـ ـم ــؤسـ ـس ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـل ــرع ــاي ــة
السكنية ،مدته  3سنوات ،خاص
بالربط اإللكتروني مع الهيئة،

«الكهرباء» :الخريف موسم انخفاض
األحمال الصادرة للشبكة الخليجية
●

سيد القصاص

كشفت آخــر اإلحصاء ات
ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــادرة ع ـ ـ ـ ــن وزارة
الـكـهــربــاء وال ـم ــاء والـطــاقــة
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـجـ ــددة عـ ـ ــن ت ـص ــدي ــر
ال ـش ـب ـك ــة ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة فــي
ا ل ـبــاد للشبكة الخليجية
 15623م ـي ـغ ــاواط /ســاعــة،
ف ــي ح ـي ــن أنـ ـه ــا اسـتـقـبـلــت
عـبــر شـبـكــة ال ــرب ــط 12069
مـ ـ ـيـ ـ ـغ ـ ــاواط /سـ ــاعـ ــة خ ــال
أكـ ـت ــوب ــر الـ ـم ــاض ــي ب ـف ــارق
 3554مـ ـيـ ـغ ــاواط  /ســا عــة
لصالح الشبكة الكهربائية
في البالد.
وأش ـ ـ ـ ــارت اإلح ـص ــائ ـي ــة،
ال ـت ــي ح ـص ـلــت «ال ـج ــري ــدة»
عـلــى نـسـخــة مـنـهــا ،إل ــى ان
انخفاض األحمال الصادرة
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواردة ب ـ ـيـ ــن ال ـش ـب ـك ــة
الكويتية والخليجية خالل
أكتوبر يعود إلى انخفاض
درجات الحرارة في موسم
الـ ـ ـخ ـ ــري ـ ــف ،ب ـ ـخـ ــاف ش ـهــر
س ـب ـت ـم ـب ــر الـ ـ ـ ــذي ارت ـف ـع ــت
فيه األحـمــال الـصــادرة إلى
الشبكة لتصل إلــى 93955
مـ ـيـ ـغ ــاواط /س ــاع ــة م ـقــارنــة
بأكتوبر.
وبينت أن الحمل األقصى
الـ ـ ــوارد لـلـشـبـكــة الـكــويـتـيــة
كان في الخامس من أكتوبر
حـيــث بـلــغ  599م ـي ـغــاواط،
في حين أن الحمل األقصى
ال ـصــادر للشبكة ك ــان 665

ميغاواط في آخر يوم منه،
الف ـت ــة إل ــى أن الـ ـف ــارق بين
ال ـ ـ ـصـ ـ ــادر والـ ـ ـ ـ ـ ــوارد ي ـش ـيــر
إ لــى قــوة الشبكة الكويتية
وقدرتها على إمداد الشبكة
ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة ف ـ ــي م ـخ ـت ـلــف
المواسم خالل العام ،حيث
يأتي الفارق دائما لصالح
الشبكة الكويتية.
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت أن ال ـ ـقـ ــدرة
الـ ـ ـكـ ـ ـه ـ ــرب ـ ــائـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـمـ ــرك ـ ـبـ ــة
ل ـل ـش ـب ـكــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة خ ــال
أ كـ ـ ـت ـ ــو ب ـ ــر ب ـ ـل ـ ـغـ ــت 20250
م ـ ـ ـي ـ ـ ـغـ ـ ــاواط ف ـ ـ ــي ح ـ ـيـ ــن أن
أق ـص ــى ح ـم ــل ب ـل ــغ 12830
ميغاواط ،وأدنى حمل بلغ
 7110م ـي ـغ ــاواط ،وتعتمد
ال ـ ــوزارة فــي إنـتــاجـهــا على
م ـح ـطــات ـهــا ال ـم ـن ـت ـشــرة في
البالد ،ويأتي في مقدمتها
محطة الصبية التي يبلغ
إنتاجها مــن الطاقة 7047
ميغاواط ،والزور الجنوبية
التي تنتج  5991ميغاواط،
والـ ـ ــدوحـ ـ ــة ال ـغ ــرب ـي ــة ال ـتــي
تنتج  2541ميغاواط.

والذي يأتي استكماال لعمليات
ً
الربط الواسعة التي تمت أخيرا
م ـ ــع ع ـ ـ ــدد كـ ـبـ ـي ــر م ـ ــن ال ـجـ ـه ــات
الحكومية األخرى ذات العالقة،
الفـ ـت ــة إل ـ ــى أن ه ـ ــذا الـ ــربـ ــط مــع
«السكنية» يتيح تبادل البيانات
والمعلومات فيما بين الجهتين
بصورة قانونية.
وقالت إن «البروتوكول جاء
ً
م ـس ـت ـنــدا إلـ ــى ن ــص الـ ـم ــادة 34
من القانون رقــم  8لسنة ،2010
الصادر بشأن حقوق األشخاص
ذوي اإلع ــاق ــة ال ـتــي ق ـضــت بــأن
(يمنح األشـخــاص ذوو اإلعاقة
أو ذووه ــم ممن تنطبق عليهم
ش ـ ـ ـ ـ ــروط ال ـ ـت ـ ـم ـ ـتـ ــع بـ ــالـ ــرعـ ــايـ ــة
السكنيةً ،
بناء على تقرير اللجنة
ال ـف ـن ـي ــة ،أق ــدمـ ـي ــة اعـ ـتـ ـب ــاري ــة ال
تتجاوز خمس سنوات للرعاية
ً
ال ـس ـك ـن ـيــة وفـ ـق ــا ل ـن ــوع ودرجـ ــة
اإلعــاقــة) ،إضافة إلــى المادة 10
من الالئحة التنظيمية للقانون
التي تنص على (أولوية الرعاية
الـ ـسـ ـكـ ـنـ ـي ــة لـ ــأش ـ ـخـ ــاص ذوي
اإلعاقة المتوسطة والشديدة)».
وأوضحت أن أحد أهم بنود
الـ ـب ــروت ــوك ــول ت ـس ـه ـيــل ت ـب ــادل
ال ـب ـي ــان ــات وال ـم ـع ـل ــوم ــات بـيــن

مسؤولو «اإلعاقة» و«السكنية» عقب توقيع البروتوكول
الـ ـجـ ـهـ ـتـ ـي ــن ،م ـ ــن خ ـ ـ ــال ال ــرب ــط
اآللـ ـ ـ ــي ،ب ـح ـي ــث ي ـت ـج ــه صــاحــب
العالقة مباشرة إلى «السكنية»
ّ
إلن ـج ــاز ط ـل ـبــه ،وال ـت ــي يمكنها
ال ـبــروتــوكــول مــن االطـ ــاع على
بـ ـي ــان ــات ــه ك ــاف ــة دون ال ــرج ــوع
ل ـ ـ «اإلع ــاق ــة» ،م ــن ث ــم تخصيص
أول ــوي ــة ال ــرع ــاي ــة الـسـكـنـيــة لــه،

مـشـيــرة إل ــى أن ــه يـتـيــح للهيئة
التعرف على عدد الحاالت التي
ّ
تسلمت السكن فعليا والتي طور
الحصول عليه.

«شؤون َّ
القصر»

وكشفت المبيلش أن الفترة

الـقـلـيـلــة الـمـقـبـلــة س ــوف تشهد
تــوقـيــع ب ــروت ــوك ــول مـمــاثــل مع
الهيئة العامة لشؤون َّ
القصر،
لتقديم أفضل الخدمات لــذوي
اإلع ــاق ــة ،مــؤكــدة نـجــاح الهيئة
في إتمام عملية الربط اآللي مع
نحو  90في المئة من الجهات
الحكومية ذات ا لـعــا قــة ،الفتة

إلـ ــى أنـ ــه «تـ ــم ت ــزوي ــد ش ـه ــادات
اإلعـ ــاقـ ــة بـ ـ ــ(ب ـ ــارك ـ ــود) يـتـسـنــى
للجهات كافة االستعالم عنها
ً
آليا دون الحاجة للتواصل معنا
أو طلب نسخة ورقية».

اك ـت ـس ـح ــت ق ــائ ـم ــة الـتـغـيـيــر
الطبي في انتخابات الجمعية
ال ـط ـب ـي ــة الـ ـت ــي أجـ ــريـ ــت م ـســاء
أمس األول ،وحصل أعضاؤها
الـسـبـعــة ع ـلــى ال ـم ــراك ــز األول ــى
ف ــي االن ـت ـخــابــات ال ـتــي شـهــدت
منافسة شرسة ،حيث حصلوا
على  4725صوتا مقابل 3040
لـ ـق ــائـ ـم ــة ال ـم ـس ـت ـق ـب ــل ال ـط ـب ــي
المنافسة.
و حـ ـ ـ ـ ــل عض ـ ـ ـ ـ ــو القـ ــائم ـ ـ ـ ــة
د .خالد الزايد في المركز األول
ّ
بـ 746صوت ـ ـ ــا ،وحـ ـ ــلت ثاني ـ ـ ــة
د .معصومة العلي بـ 734صوتا،
ثم د .بدر الهندي بـ 709أصوات،
وجاء د .إبراهيم الطوالة بـ678
صوتا ،فيما حصد د .عبدالله

البن ـ ـ ــا  672ص ــو تـ ـ ــا ،و ن ــا لـ ـ ــت
د .عالية العازمي  594صوتا،
في حين حصل د .ميثم حسين
على  592صوتا.
وإثـ ــر إعـ ــان الـنـتــائــج مـســاء
أ مـ ـ ـ ــس األول ،عـ ـ ـق ـ ــدت ق ــا ئ ـم ــة
ال ـت ـغ ـي ـي ــر الـ ـطـ ـب ــي اجـ ـتـ ـم ــاع ــا،
وش ـك ـل ــت ف ـي ــه م ـج ـلــس اإلدارة
الجديد برئاسة الطوالة ،والعلي
ً
نائبة للرئيس ،والهندي أمينا
ً
عاما ،والبنا أمينا للصندوق،
وكـ ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ــن الـ ـ ـ ــزايـ ـ ـ ــد وحـ ـسـ ـي ــن
وال ـ ـعـ ــازمـ ــي أع ـ ـضـ ــاء لـمـجـلــس
اإلدارة.
و ت ـ ـ ـقـ ـ ــدم مـ ـجـ ـل ــس اإلدارة
المنتخب بالشكر إلى جموع
األطباء لثقتهم الغالية ،وقال

أعضاء قائمة التغيير عقب الفوز في انتخابات الجمعية الطبية
د .الـطــوالــة« :أيــديـنــا مفتوحة
ل ـل ـج ـم ـيــع ،نـتـقـبــل الـنـصـيـحــة
وال ـن ـقــد ال ـب ـنــاء ب ـصــدر رحــب،

ون ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاون م ـ ـ ـ ــع ال ـ ـج ـ ـم ـ ـيـ ــع
لـنـصــل إلـ ــى ط ـم ــوح األطـ ـب ــاء،
ق ـط ـع ـنــا عـ ـه ــدا ك ـق ــائ ـم ــة أن ـنــا

ل ــن نـ ـت ــوان ــى ع ــن الـ ــدفـ ــاع عــن
حـقــوقـكــم ومـكـتـسـبــاتـكــم قــدر
استطاعتنا».

نقل بوابات المواد المشعة من الدوحة والعبدلي لـ «الجمارك»

الجالوي بحث مع «الطاقة األميركية» تطوير قدرات مكافحة التهريب اإلشعاعي
وقــالــت «ال ـج ـمــارك» فــي بيان
ص ـحــافــي ،أم ــس ،إن االجـتـمــاع
تطرق إلى مناقشة سبل تطوير
اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات وإقـ ـ ـ ــرار ال ـقــوان ـيــن
الـ ـ ــازمـ ـ ــة لـ ـل ـح ــد م ـ ــن أس ــال ـي ــب
الـ ـتـ ـه ــري ــب ه ـ ـ ــذه عـ ـب ــر إش ـ ـ ــراك
الجهات الحكومية ذات الصلة
وتـكــريــس الـتـعــاون والتنسيق
معها.

وأضــافــت أن االجتماع الذي
تطرق أيضا إلــى تدريب أعــداد
كبيرة من المفتشين وموظفي
األمــن والسالمة على التقنيات
واإلج ـ ـ ـ ــراءات الـمـعـنـيــة بـمـجــال
مـكــافـحــة ال ـت ـهــريــب اإلش ـعــاعــي
اخـتـتــم بــاحـتـفــالـيــة نـقــل ملكية
ب ـ ــواب ـ ــات الـ ـك ـش ــف عـ ــن الـ ـم ــواد
الـمـشـعــة الـتــي تــم تركيبها في

مـنـفــذي مـيـنــاء ال ــدوح ــة ومــركــز
العبدلي إلى «الجمارك».
وبـحـســب ال ـب ـيــان ق ــام الــوفــد
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ب ـ ـ ــزي ـ ـ ــارات ل ـم ـي ـنــاء
الـ ـ ـ ــدوحـ ـ ـ ــة وم ـ ـ ــرك ـ ـ ــز الـ ـعـ ـب ــدل ــي
الحدودي لتفقد مشروع توريد
وتــرك ـيــب ب ــواب ــات ال ـك ـشــف عن
المواد المشعة إلى جانب مطار
ال ـك ــوي ــت ال ــدول ــي ح ـيــث الـتـقــى

مدير الجمرك الجوي للوقوف
ع ـل ــى اح ـت ـي ــاج ــات ال ـم ـط ــار مــن
ت ـك ـنــولــوج ـيــا ح ــدي ـث ــة لـتـعــزيــز
القدرات في هذا المجال وعمل
ال ــدراس ــات ال ــازم ــة السـتـكـمــال
م ـن ـظ ــوم ــة م ـك ــاف ـح ــة ال ـت ـهــريــب
اإلشعاعي.
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بروتوكول تعاون
بين المجلس
و«المحامين»
إلمداده بالخبرات
القانونية

قررت الدائرة الجزائية
الثانية في محكمة
االستئناف ،برئاسة
المستشار نصر آل هيد،
تأجيل استئناف المواطن
«ف.ص» المتهم بجريمة
قتل المواطنة فرح أكبر إلى
الثالث عشر من يناير المقبل،
لتقديم تفريغ كاميرات إدارة
المباحث الجنائية لحظة
تقدم المغدورة وقريبتها
بشكوى لإلدارة ،حيث
تعرضتا قبل نحو شهرين
من جريمة القتل لمحاولة
دهس وشروع في القتل
بمركبة المتهم ،حسب ادعاء
وكيل الورثة.
وكان المتهم قد استأنف
الحكم األولي الذي أدانه بـ
 7تهم تتعلق بالخطف عن
ً
طريق القوة ،والقتل عمدا مع
سبق اإلصرار ،وخطف قاصر
بالقوة ،وتهديد بإلحاق
ً
الضرر ،وإتالف مركبة عمدا،
والسير على رصيف المشاة،
والدخول عكس السير.

«إحياء التراث» :حملة
لتوفير كسوة الشتاء

ً
شكلت مجلس اإلدارة الجديد برئاسة الطوالة ...والعلي نائبا

«البلدي» يبحث تخصيص جنوب القيروان لـ «السكنية» االثنين المقبل
محمد جاسم

يـ ـعـ ـق ــد الـ ـمـ ـجـ ـل ــس الـ ـبـ ـل ــدي
جلسته العادية االثنين المقبل،
ح ـي ــث أنـ ـج ــز ال ـم ـج ـل ــس إع ـ ــداد
جــدول األعـمــال الــذي سيناقش
اق ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراح تـ ـخـ ـصـ ـي ــص جـ ـن ــوب
الـ ـقـ ـي ــروان ل ـل ـمــؤس ـســة ال ـعــامــة
لـ ـل ــرع ــاي ــة الـ ـسـ ـكـ ـنـ ـي ــة ،ل ـغ ــرض
اس ـ ـت ـ ـع ـ ـمـ ــال ال ـ ـس ـ ـكـ ــن ال ـ ـخـ ــاص
بمساحة  3.8كيلومترات مربعة
ً
تقريبا.
وي ـ ـتـ ــرقـ ــب الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ح ـســم
الـمـقـتــرح ال ـم ـقــدم مــن األع ـضــاء
حـمــدي نـصــار ومحمد الرقيب
وف ـه ـي ــد ال ـ ـمـ ــويـ ــزري وال ـم ـح ــال
مــن ضـمــن بـنــود محضر لجنة
الجهراء ،على أن يتم التصويت
عليه بالموافقة ورفعه للوزير
للتصديق عليه.
ك ـ ـمـ ــا سـ ـيـ ـبـ ـح ــث «الـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــدي»
طلب الــرئــاســة الـعــامــة للحرس
ال ـ ــوط ـ ـن ـ ــي تـ ـخـ ـصـ ـي ــص أرض
لمصلحة ا ل ـح ــرس ف ــي منطقة
السالمي ،والتوصية المقدمة
من لجنة المحافظة على المعالم

تأجيل محاكمة قاتل
مواطنة إلى  13يناير

«التغيير الطبي» تفوز بانتخابات الجمعية الطبية

بـحــث الـمــديــر ال ـعــام ل ــإدارة
ال ـع ــام ــة ل ـل ـج ـمــارك الـمـسـتـشــار
جـ ـم ــال ال ـ ـجـ ــاوي م ــع وف ـ ــد مــن
وزارة الـطــاقــة األمـيــركـيــة سبل
تـعــزيــز الـتـعــاون الـمـشـتــرك بما
ي ـس ـهــم ف ــي ت ـط ــوي ــر وتـحـسـيــن
قـ ـ ــدرات «الـ ـجـ ـم ــارك» ف ــي مـجــال
ال ـك ـش ــف عـ ــن ال ـ ـمـ ــواد ال ـم ـش ـعــة
ومكافحة التهريب اإلشعاعي.

●

سلة أخبار

بروتوكول تعاون بين الجهتين
خــال لـقــاء عقد أمــس فــي قاعة
جابر األحمد بالمجلس البلدي.
وث ـ ـ ّـم ـ ــن رئ ـ ـيـ ــس «الـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــدي»،
أسامة العتيبي ،مبادرة جمعية
الـمـحــامـيــن طـلــب إبـ ــرام مــذكــرة
ت ـع ــاون م ــع الـمـجـلــس ال ـب ـلــدي،
ً
قائال إن المبادرة سيكون لها
أث ــر كـبـيــر ف ــي إم ـ ــداد الـمـجـلــس
بخبراتها القانونية الواسعة،
بما يسهم في جودة ما يصدره
ً
مــن ق ــرارات ولــوائــح ،فـضــا عن
ع ـقــد دورات ت ــدري ــب لـمــوظـفــي
األمانة العامة للمجلس لتدعيم
ال ـج ــوان ــب ال ـقــانــون ـيــة ف ــي أداء
مهامهم الوظيفية والمهنية.

الشريان والعتيبي خالل توقيع بروتوكول التعاون
التاريخية والراثية والتطوير
الحضري ،بشأن اقتراح العضو
أحـمــد هــديــان الـعـنــزي الخاص
بتطوير حديقة القصر األحمر.
ك ـ ـمـ ــا س ـ ـي ـ ـعـ ــرض ال ـم ـج ـل ــس
مشروع ميزانية بلدية الكويت
ل ـل ـس ـنــة ا ل ـم ــا ل ـي ــة 2023/2022
والـ ـحـ ـس ــاب ال ـخ ـت ــام ــي لـبـلــديــة

الكويت عن السنة ،2021/2020
ً
وي ـن ــاق ــش أيـ ـض ــا ط ـلــب الـهـيـئــة
ال ـع ــام ــة ل ـل ـب ـي ـئــة بـ ـش ــأن إن ـش ــاء
ح ــواج ــز ص ـخ ــري ــة وإسـمـنـتـيــة
لحماية المنشآت الساحلية من
شاطئ قرية المسيلة إلى شاطئ
جسر صباح السالم.
وس ـي ـب ـح ــث بـ ـع ــض الـ ـ ـ ــردود

على األسئلة الموجهة للجهاز
الـتـنـفـيــذي ف ــي بـلــديــة الـكــويــت،
أهمها الــرد على ســؤال العضو
ح ـ ـسـ ــن ك ـ ـ ـمـ ـ ــال ب ـ ـ ـشـ ـ ــأن إص ـ ـ ــدر
ت ــراخ ـي ــص األن ــدي ــة الــريــاض ـيــة
القرية التراثية.
وسؤاله بشأن
ّ
من جهة أخرى ،وقع المجلس
ال ـب ـل ــدي وج ـم ـع ـيــة الـمـحــامـيــن

بروتوكول تعاون
ب ـ ـ ــدوره ،ق ــال رئ ـي ــس جمعية
المحامين ،شريان الشريان ،إن
تــوقـيــع بــروتــوكــول ت ـعــاون بين
الجمعية والمجلس البلدي يمهد
لمزيد مــن التعاون والتنسيق،
بما يصب في مصلحة الطرفين،
مضيفا أن جمعية المحامين،

فــي ظــل رؤيـتـهــا  ،2023وسياق
حــرص ـهــا ع ـلــى تــوط ـيــد أواصـ ــر
الـ ـتـ ـع ــاون ال ـم ـث ـمــر والـ ـبـ ـن ــاء مــع
هيئات ومؤسسات الدولة ،وقعت
بــروتــوكــول الـتـعــاون ال ــذي ّ
يعد
عمادا لتحقيق السياسات العامة
للبلدي ،ولما يتمتع به من دور
واض ـ ـ ــح فـ ــي رسـ ـ ــم ال ـس ـي ــاس ــات
ووض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـطـ ـ ــط وتـ ـ ـق ـ ــري ـ ــر
الـمـشــروعــات فــي كــل مــا يتعلق
بمهام ومجاالت نشاط البلدية
العمراني والبيئي والصحي.
وذكــر الشريان أن الجمعية،
في سياق سعيها المستمر من
أجل توفير كل الخدمات للزمالء
المحامين ،وفتح آفاق التعاون
لـهــم ،تــرى فــي توقيع مثل هذا
ال ـب ـّـروت ــوك ــول دع ـم ــا لـلـتـعــاون
البناء بين الطرفين ،وال سيما
في مجال عقد دورات التدريب،
واالج ـت ـم ــاع ــات ال ـث ـنــائ ـيــة ،كما
أن ــه سـيـتـيــح ال ـفــرصــة لـمــراقـبــة
القوانين المتعلقة بالمجلس
ال ـب ـل ــدي ،واإلس ـ ـهـ ــام ف ــي إبـ ــداء
الـ ـ ـ ـ ــرأي بـ ـم ــا ي ـح ـق ــق م ـص ـل ـحــة
الطرفين.

طرحت جمعية إحياء التراث
اإلسالمي حملة لتوفير
كسوة الشتاء ألبناء األسر
المتعففة ومساعدة العمال
من مختلف الجاليات داخل
الكويت عبر اللجان والفروع
المختلفة.
ويهدف المشروع إلى
مساعدة العمال واألسر
المتعففة من خالل تقديم
هذه الكسوة ،من مالبس
ومستلزمات خاصة بفصل
الشتاء ،لتخفيف العبء
عنهم ،ومنحهم الدفء مع
بدء فصل الشتاء ،والتوقعات
الكثيرة بأن يكون شديد
البرودة هذا العام.
وتستهدف المرحلة األولى
مساعدة  1500أسرة على
األقل و 3000عامل.
وأعلنت الجمعية أن هذا
المشروع حقق نجاحا في
مواسمه السابقة ،حيث تم
توزيع كسوة الشتاء على
المحتاجين داخل الكويت
في آخر حملة لتوفير كسوة
الشتاء لـ  500أسرة محتاجة
ولـ  1000عامل.

ً
«الرحمة» تفتتح مركزا
ً
صحيا في قرغيزيا

افتتحت جمعية الرحمة
ً
ً
العالمية ،مركزا صحيا
ً
نموذجيا في قرغيزيا،
ضمن سعيها المستمر
لتقديم الخدمات الصحية
والوحدات العالجية
للمرضى المعوزين في
المناطق المحتاجة.
وقال رئيس مكتب قرغيزيا
في الجمعية د .علي الراشد،
في تصريح صحافي ،أمس،
إن المركز الصحي الذي
تم افتتاحه بمدينة أوش،
يقع على مساحة 225م،2
ويشتمل على أجهزة
للسونار وتخطيط القلب
وتوليد األوكسجين ،وآخر
لتعقيم األدوات ،إلى جانب
كراسي فحص األسنان،
ّ
وأسرة للعالج والفحص
العادي والنسائي ،إضافة
إلى صيدلية وعيادات
تخصصية.
وأوضح أن المركز ُيعد
نقلة نوعية مميزة في
الجانب الصحي ألهالي
تلك المنطقة ،حيث يقدم
خدماته الصحية المتنوعة
ً
لـ 10000مراجع سنويا ،بما
يخفف من معاناتهم ،وييسر
لهم سبل العالج والرعاية
الصحية الشاملة.

4
محليات
«التربية» تؤهل مدارسها لموسم األمطار
ةديرجلا
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اإليعاز للجهات المختصة بتنظيف األسطح ومجارير تصريف المياه
فهد الرمضان

االنتهاء من
مقابالت  380عامل
نظافة يباشرون
أعمالهم في الفصل
الدراسي الثاني

بدأت الجهات المختصة في
وزارة الـتــربـيــة االس ـت ـعــدادات
ال ـ ـ ــازم ـ ـ ــة ل ـ ـمـ ــوسـ ــم األمـ ـ ـط ـ ــار
الـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــوقـ ـ ـع ـ ــة ،وت ـ ـ ـ ــم اإلي ـ ـ ـعـ ـ ــاز
ل ـل ـم ـخ ـت ـص ـيــن ب ــال ـع ـم ــل عـلــى
ت ـن ـظ ـي ــف أس ـ ـطـ ــح الـ ـ ـم ـ ــدارس
ومـ ـج ــاري ــر األم ـ ـطـ ــار لـضـمــان
تصريف وعــدم تجمع المياه
لسالمة المباني.
وفـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاق ،خـ ــاطـ ــب
وك ـ ـيـ ــل الـ ـمـ ـنـ ـش ــآت ال ـت ــرب ــوي ــة
والتخطيط م .ياسين الياسين
وك ـي ــل ال ـت ـع ـل ـيــم الـ ـع ــام ب ـشــأن
االستعدادات الالزمة لموسم

الدورة السادسة لـ «تحدي
القراءة» العربي
أصدر وكيل التنمية التربوية واألنشطة فيصل المقصيد
نشرة عامة لجميع المدارس للمشاركة في الدورة السادسة
لمبادرة تحدي القراء ة العربي للعام الدراسي ،2022/2021
مشيرا إلــى أن الـمـبــادرة أطلقها الشيخ محمد بــن راش ــد آل
مكتوم لتشجيع حب القراءة لدى الطالب في العالم العربي.
وأشار إلى استعداد الــوزارة للمشاركة في هذه المبادرة،
مطالبا بــااليـعــاز لجهات االخـتـصــاص بالعمل على تعميم
النشرة وآلية المبادرة وحث الطالب على المشاركة فيها.

األمـ ـط ــار ،م ـش ـيــرا إل ــى أهـمـيــة
االيـ ـ ـع ـ ــاز لـ ـم ــدي ــري ال ـ ـمـ ــدارس
ب ـك ــاف ــة الـ ـم ــراح ــل الـتـعـلـيـمـيــة
للتنسيق مع الجهات المعنية
لعمل االجـ ـ ــراء ات االح ـتــرازيــة
الالزمة لموسم األمطار ،وذلك
ب ـصــورة عــاجـلــة حـفــاظــا على
سـ ــامـ ــة الـ ـمـ ـب ــان ــي ،وتـ ـف ــادي ــا
ل ـحــدوث أي أضـ ــرار أو خرير
باألسقف.
وشدد الياسين على أهمية
الـ ـت ــأك ــد مـ ــن ن ـظ ــاف ــة األس ـط ــح
و"ال ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــوبـ ـ ـ ــرات" الـ ـمـ ـط ــري ــة
وتـ ـنـ ـظـ ـي ــف وإزال ـ ـ ـ ـ ـ ــة األت ـ ــرب ـ ــة
والـ ـ ـحـ ـ ـش ـ ــائ ـ ــش والـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــاي ـ ــات
خـ ـص ــوص ــا حـ ـ ــول م ـص ــاري ــف
المياه ،إضافة إلى التأكد من
نظافة مناهيل تصريف مياه
األمطار بكافة مرافق المدرسة
وخـ ــاصـ ــة س ــاح ــة الـ ـعـ ـل ــم ،مــع
الـتــأكـيــد عـلــى ع ــدم اسـتـخــدام
خ ــراط ـي ــم االطـ ـف ــاء أو غـيــرهــا
في عمليات التنظيف وإزاحة
األتربة داخل المناهيل.
كـ ـم ــا ش ـ ـ ــدد عـ ـل ــى ض ـ ـ ــرورة
إبعاد وتغطية االثاث وأجهزة
ال ـحــاســوب بـعـيــدا ع ــن أمــاكــن
ال ـ ـخـ ــريـ ــر ف ـ ــي ح ـ ـ ــال حـ ــدوثـ ــه،
وإغ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق الـ ـ ـكـ ـ ـه ـ ــرب ـ ــاء وع ـ ـ ــدم
تشغيلها في االماكن القريبة
من الخرير ،وعدم فتح وإعادة

التيار الكهربائي إال بحضور
مهندسي الكهرباء التابعين
للصيانة.
إلـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،أك ـ ـ ــدت مـ ـص ــادر
ت ـ ــرب ـ ــوي ـ ــة لـ ـ ـ ـ "الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــري ـ ـ ــدة" أن
م ـش ـك ـلــة الـ ـخ ــري ــر فـ ــي م ـبــانــي
الـمــدارس تحدث عــادة بسبب
ت ـج ـمــع األتـ ــربـ ــة وال ـم ـخ ـل ـفــات
فــي مـجــاريــر تـصــريــف المياه
على األسـطــح مــا يتسبب في
اح ـت ـب ــاس ال ـم ـي ــاه ،وبــال ـتــالــي
حدوث الخرير وإلحاق الضرر
بــالـمـبــانــي ال ـم ــدرس ـي ــة ،الفـتــة
إلى أن تنظيف هذه المجارير
والـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرص ع ـ ـلـ ــى س ــام ـت ـه ــا
سيكون لــه أثــر كبير فــي منع
حدوث الخرير.
وفــي سـيــاق متصل ،علمت
"ال ـج ــري ــدة" م ــن م ـصــادرهــا أن
ل ـج ـن ــة الـ ـمـ ـق ــاب ــات ال ـخ ــاص ــة
بعمال النظافة  -الذكور ،انتهت
م ــن اجـ ـ ــراء ال ـم ـقــابــات ل ـ ـ 380
عامال حتى اآلن ،موضحة أن
القطاع االداري باشر اجراءات
ت ـع ـي ـي ـن ـه ــم ب ــالـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق مــع
ديــوان الخدمة المدنية ،حيث
سـ ـيـ ـج ــري ت ـع ـي ـن ـي ـهــم ب ـن ـظــام
ال ـع ـق ــد ب ــرات ــب م ـق ـط ــوع ق ــدره
 190دينارا.
وأضــافــت المصادر أنــه من
ال ـم ـت ــوق ــع أن ي ـت ــم اس ـت ـك ـمــال

اجـ ـ ـ ــراءات ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــم ف ـ ـي ـ ـمـ ــا ي ـخ ــص
التعيين ونقل االقــامــات على
ك ـفــالــة ال ـ ـ ـ ــوزارة ،م ـش ـيــرة إلــى
أن تـسـلـمـهــم ال ـع ـمــل سـيـكــون
على االرجح مع بداية الفصل
الدراسي الثاني لسد النقص
ف ـ ــي ال ـ ـع ـ ـمـ ــال ال ـ ـ ـ ــذي ت ـع ــان ـي ــه
المدارس هذا العام.

«الشباب» :نطمح إلدخال أبنائنا في الجامعات المتميزة
الربيع :القبول فيها ال يعتمد على الشهادة أو التخصص أو المعدل
●

محمد الجاسم

دعا المدير العام للهيئة العامة للشباب،
د .مشعل الــربـ ّـيــع" ،أول ـيــاء األم ــور والطلبة
المتميزين إلى التسجيل عبر موقع الهيئة
ف ــي م ــرك ــز اإلرش ـ ـ ـ ــاد األكـ ــادي ـ ـمـ ــي ،إلرش ـ ــاد
و تــو جـيــه الطلبة الكويتيين فــي المرحلة
ال ـث ــان ــوي ــة لــال ـت ـحــاق بــأف ـضــل ال ـجــام ـعــات
العالمية  ،Universities Meritومساعدتهم
ع ـل ــى اس ـت ـي ـف ــاء شـ ـ ــروط ال ـق ـب ــول ف ــي ه ــذه
الجامعات ،بما يتوافق مع ضوابط وزارة
التعليم العالي بشأن بعثات التميز".
وق ــال ال ــرب ـ ّـي ــع ،ف ــي تـصــريــح صـحــافــي،
إن "م ــرك ــز اإلرشـ ـ ــاد األك ــادي ـم ــي ه ــو أحــد
الـمـشــروعــات الــرئـيـسـيــة ال ـمــدرجــة ضمن
ب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــي ل ـل ـف ـصــل
ً
التشريعي السادس عشر ،وتحديدا ضمن
مـشــروعــات المحور الثالث تطوير رأس
ال ـمــال الـبـشــري ،إذ يـهــدف الـمـشــروع إلــى

تـقــد يــم ا لـخــد مــات التأهيلية والتدريبية
واإلرشــاديــة وغيرها ،التي من شأنها أن
تعزز فــرص قبول الطلبة الكويتيين في
أفضل  50جامعة عالمية ،والحصول على
تعليم أكاديمي متميز".
وأكــد أن "الــدولــة تصرف مبالغ طائلة
على التعليم والبعثات الخارجية ،لذلك
فإننا نطمح إلدخال أبنائنا في الجامعات
الـمـتـمـيــزة والـمـصـنـفــة م ــن ق ـبــل التعليم
العالي ومركز جودة التعليم" ،مشيرا إلى
أن "عملية القبول ال تعتمد على الشهادة
أو التخصص أو المعدل ،فهناك العديد من
األمور التي تنظر لها الجامعات المتميزة،
وقد تكون فرصة العب الكرة واالحترافي
على سبيل المثال فــي قبوله بالجامعة
أكبر من فرصة صاحب المعدل الكبير".
وأردف "مــركــز اإلرش ــاد األكــاديـمــي هو
األول من نوعه في المنطقة ،وهو مشروع
مشترك بين الهيئة وزارة التعليم العالي،

«اإلطفاء» التخاذ التدابير عند
استخدام الفحم باألماكن المغلقة
أنذرت  7مخازن بالغلق اإلداري
● محمد الشرهان
دعت إدارة العالقات العامة واإلعالم بقوة اإلطفاء العام المواطنين
والـمـقـيـمـيــن ال ــى تــوخــي الـحـيـطــة وال ـح ــذر عـنــد اس ـت ـخــدام الـفـحــم أو
الخشب أو مدفأة الغاز أو الكيروسين للتدفئة بالمنازل والمخيمات
وال ـمــزارع والمنتزهات بــاألمــاكــن المغلقة ،موضحة أن انبعاث غاز
أول أكسيد الـكــربــون الـســام الناتج عــن االحـتــراق فــي المكان المغلق
يتسبب في حصول حاالت االختناق والتسمم أو اإلصابة أو الوفاة.
وقال مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم ،العقيد محمد الغريب ،إننا
في كل عام نتعامل مع حاالت إصابات أو وفيات تسبب بها استخدام
الفحم أو الخشب أو الغاز نتيجة لعدم التقيد بالطرق اآلمنة الستخدام
هذه الوسائل بعد إشعالها ووضعها في األماكن المغلقة ،بل وما يزيد
من احتمالية التعرض لهذه النوعية من الحوادث استخدامها أثناء
فترة النوم .وأكد أن إدارة العالقات العامة واإلعالم تشدد على أهمية
اتخاذ تدابير الوقاية الالزمة عند إشعال الفحم ،والحرص على اقتناء
مطفأة حريق ،مع تهوية المكان للسماح بدخول الهواء المتجدد لعدم
ّ
التعرض لالختناق بالغازات السامة.
ّ
من جهة أخرى ،وجه قطاع الوقاية في قوة اإلطفاء العام إنذارات
بالغلق اإلداري ،لمخالفتها اشتراطات السالمة والوقاية
لـ  7مخازن
ّ
مــن الـحــريــق .ونــفــذ القطاع حملة تفتيشية على منطقة العارضية
الصناعية ،صباح أمــس ،أسفرت عن توجيه اإلن ــذارات ،والتأكيد أن
الحمالت مستمرة فــي جميع المناطق لتحقيق األ مــن المجتمعي،
وتوفير السالمة والوقاية من الحريق للمواطنين والمقيمين.

ومركز التميز األكاديمي ووزارة التربية"،
م ـب ـي ـنــا أن ال ـه ـي ـئ ــة جـ ـه ــزت ف ــري ـق ــا فـنـيــا
متمكنا لمساعدة الطلبة على التقديم في
الجامعات المتميزة ،وأخذت على عاتقها
اعداد الطالب ليكون مؤهال لملء استمارة
التسجيل في الجامعات".
ولفت إلى أن "المركز يراسل الجامعات،
ويساعد الطلبة في اعداد السيرة الذاتية
وص ـي ــاغ ـت ـه ــا وزي ـ ـ ـ ــادة سـ ــاعـ ــات ال ـخ ــدم ــة
المجتمعية والتطوعية للطالب ،باإلضافة
إلـ ــى تــوف ـيــر م ــرش ــد ل ـكــل ط ــال ــب إلرش ـ ــاده
إلعـ ـ ـ ــداد الـ ـسـ ـي ــرة ال ــذاتـ ـي ــة وال ـم ـت ـط ـل ـبــات
الجامعية والتخصص المميز ،الذي يطلبه
سوق العمل في التنمية والتطور".
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف "ه ـ ـن ـ ــاك جـ ــام ـ ـعـ ــات ي ـن ـت ـهــي
التسجيل فيها آخــر نوفمبر وأخ ــرى في
ي ـنــايــر" ،مبينا أن ــه إذا انـتـظــر ول ــي األمــر
تسجيل ابـنــه فــي مــايــو الـقــادم فلن يكون
ضمن الجامعات المتميزة".

مشعل الربيع

وأشـ ــارت الـمـصــادر إل ــى أن
لجان مقابالت عمال النظافة
للذكور واالناث مستمرة حتى
مارس المقبل ،وتعول الوزارة
على توفير  2100عامل وعاملة
نـظــافــة بـعــد أن حـصـلــت على
مــوافـقــات الجهات المختصة
في توفير الدرجات الوظيفية

لتعيينهم وسد النقص ،الفتة
إل ـ ــى أن الـ ـ ـ ـ ــوزارة لـ ـج ــأت إل ــى
تـعـيـيــن ع ـمــال نـظــافــة بـعــد أن
واجهت بعض المعوقات في
أعمال الشركات المسؤولة عن
النظافة.

السعدون :غروب الشمس المبكر
يستمر حتى  9ديسمبر
ذكر الفلكي الكويتي عادل السعدون أن أبكر وقت لغروب الشمس
في السنة بدأ أمس األول في الساعة  4:49مساء ،ويستمر  16يوما
حتى  9ديسمبر.
وقــال السعدون ،لـ"كونا" ،أمــس ،إن األرض تــدور حــول الشمس
دورة كاملة خــال  365يوما وربــع اليوم ،مبينا أن لــأرض دورة
ثانية ،حيث تدور على محورها كل  24ساعة ،وهذا المحور ليس
قائما مع الشمس بل مائل  23درجة ونصف ،ولهذا السبب تحدث
الفصول ويـحــدث اخـتــاف طــول الـيــوم بشكل تدريجي بالزيادة
والنقصان كل يوم.
وأضاف أنه في  23مارس يتساوى الليل والنهار ،وفي  20يونيو
يكون طول النهار في أقصى حاالته بطول  14ساعة ودقيقة واحدة
و 40ثانية ،وفي  23سبتمبر يتساوى الليل والنهار مرة أخرى،
وفي  21ديسمبر يكون الليل في أطــول حاالته بطول  10ساعات
و 15دقيقة و 47ثانية.
وبـيــن أن وقــت غ ــروب الشمس وشــروقـهــا يختلف تبعا لذلك،
فأبكر وقت لغروب الشمس في السنة يحدث يوم  24نوفمبر في
 4:49مساء ،وكذلك األيــام ال ــ 16التي تليه حتى  9ديسمبر تكون
أبكر األيام التي تغيب فيها الشمس خالل السنة ،أما أبكر شروق
للشمس فيحدث يوم  8يونيو في  4:47صباحا ،وآخر وقت لشروق
الشمس يكون يوم  4يناير في  6:43صباحا ،أما في الصيف فيكون
آخر غروب للشمس يوم  22يونيو في .6:51

فواز الخالد لـ ةديرجلا  :قيادة األحداث
للمركبات جريمة تشارك فيها األسر
•

ً
أشرف على حملة موسعة في منطقة أسواق القرين أسفرت عن ضبط  22حدثا
●

محمد الشرهان

ق ــال م ـســاعــد ال ـمــديــر ال ـعــام
لإلدارة العامة للمرور لشؤون
التعليم ،العميد الشيخ فــواز
الـ ـخ ــال ــد ،إن قـ ـي ــادة األحـ ـ ــداث
للمركبات دون الحصول على
ر خ ـصــة س ــوق تعتبر جريمة
ي ـعــاقــب عـلـيـهــا الـ ـق ــان ــون ،وال
ي ـم ـكــن أن ي ـت ــم ال ـت ـس ــاه ــل مــع
ه ـ ــذا ال ـ ـنـ ــوع مـ ــن ال ـم ـخــال ـفــات
الجسيمة ،والتي تعتبر األسرة
شــري ـكــا رئ ـي ـس ـيــا ف ــي ارت ـك ــاب
الحدث لمثل هذه المخالفات.
وأضاف الخالد في تصريح
ل ـ ـ ــ"ال ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــدة" ،عـ ـل ــى ه ــام ــش
ال ـح ـم ـل ــة األمـ ـنـ ـي ــة الـ ـم ــروري ــة،
ال ـتــي نـفــذتـهــا إدارت ـ ــا التعليم
والتخطيط والبحوث ،بإشراف
مـيــدانــي مــن المساعد المدير
ال ـعــام لـ ــإدارة الـعــامــة للمرور
لـشــؤون التخطيط والبحوث
ال ـع ـم ـي ــد خـ ــالـ ــد مـ ـحـ ـم ــود ،إن
األج ـ ـهـ ــزة األم ـن ـي ــة ال ـم ـســانــدة
فـ ــي وزارة ا ل ــداخـ ـلـ ـي ــة بـشـكــل
ع ــام ،واإلدارة الـعــامــة للمرور
بشكل خاص تواصل جهودها
الحثيثة لـقـطــع دا ب ــر مخالفة
ق ـ ـيـ ــادة األحـ ـ ـ ـ ــداث ل ـل ـمــرك ـبــات
دون ال ـح ـص ــول ع ـلــى رخـصــة
قيادة ،والتي رصدت األجهزة

ال ـم ـخ ـت ـصــة ،س ـ ــواء ف ــي قـطــاع
ا ل ـ ـ ـمـ ـ ــرور أو اإلدارة ا ل ـع ــا م ــة
ل ـل ـم ـبــاحــث ال ـج ـن ــائ ـي ــة -إدارة
ش ـ ــرط ـ ــة األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداث ،ارتـ ـف ــاع ــا
مـ ـلـ ـح ــوظ ــا لـ ـ ــأحـ ـ ــداث ال ــذي ــن
يقودون المركبات ،ويتسببون
فــي ح ــوادث مــروريــة جسيمة،
أو يرتكبون مخالفات مرورية
ً
جسيمة أيضا.
وح ـ ـ ــول أس ـ ـبـ ــاب ال ـح ـم ــات
الميدانية المفاجئة لــإدارات
المرورية المساندة في قطاع
المرور قال الخالد ،إن إدارات
التعليم والتخطيط والبحوث
والشؤون الفنية تعمل ميدانيا
إلس ـ ـنـ ــاد زم ــائـ ـه ــا فـ ــي إدارة
التراخيص والحركة المرورية،
والتي يقع على عاتقها حمل
أمني مــروري كبير ،لذا ارتأت
ال ـق ـيــادات ال ـمــروريــة أن يكون
هـ ـن ــاك دور مـ ـي ــدان ــي م ـســانــد
ل ـل ـق ـطــاعــات اإلداريـ ـ ـ ــة أو شبه
اإلداري ـ ـ ــة ف ــي ال ـم ـســاعــدة على
ض ـبــط ال ــوض ــع ال ـ ـمـ ــروري في
مختلف المحافظات.
ً
مـيــدانـيــا ،ق ــال ضــابــط قسم
ال ـع ــاق ــات ال ـع ــام ــة وال ـتــوع ـيــة
ال ـ ـمـ ــروريـ ــة ب ـ ـ ـ ـ ــاإلدارة ال ـع ــام ــة
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ــرور ،ال ـ ـ ــرائ ـ ـ ــد عـ ـب ــدالـ ـل ــه
بــوحـســن ،أن إدارتـ ــي التعليم
والتخطيط وا لـبـحــوث نفذتا

ً
الخالد متحدثا ألحد األحداث المضبوطين خالل الحملة
ح ـم ـلــة مـ ــروريـ ــة م ــوس ـع ــة فــي
منطقة أسـ ــواق الـقــريــن مساء
أ م ـ ـ ـ ــس األول ،أ سـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرت ع ــن
تـحــريــر  312مخالفة مــروريــة
متنوعة ،فضال عن ضبط 22
حــدثــا ي ـق ــودون مــركـبــات دون
الحصول على رخصة ســوق،
وت ـم ــت إحــال ـت ـهــم إلـ ــى اإلدارة
ال ـعــامــة لـلـمـبــاحــث الـجـنــائـيــة-
إدارة شرطة األحــداث ،تمهيدا

إلحالتهم إلى نيابة األحداث.
وأض ــاف بوحسن أن رجــال
ال ـ ـ ـمـ ـ ــرور أحـ ـ ــالـ ـ ــوا  12مــرك ـبــة
إ لـ ـ ـ ـ ــى كـ ـ ـ ـ ـ ــراج حـ ـ ـج ـ ــر اإلدارة
ال ـعــامــة ل ـل ـمــرور ،بـعــدمــا ثبت
أن ـه ــا م ـخــال ـفــة ل ـش ــروط األم ــن
وال ـ ـم ـ ـتـ ــانـ ــة ،الف ـ ـتـ ــا إلـ ـ ــى أن ـه ــم
أحــالــوا  3دراجـ ــات نــاريــة إلــى
كراج الحجز ،لمخالفة قائديها
شروط األمن والسالمة.

«األرصاد» :فرصة ألمطار ورياح حتى االثنين
أعلنت إدارة األرصــاد الجوية أن البالد تتأثر بمنخفض جوي
يتقدم تدريجيا من جهة الغرب فجر اليوم ،مما يؤدي إلى تكاثر
السحب المنخفضة والمتوسطة ،مع فرصة لسقوط أمطار خفيفة
متفرقة غرب البالد.
وتوقع مراقب التنبؤات الجوية باإلدارة عبدالعزيز القراوي ،في
تصريح لـ"كونا" ،أن يؤدي تقدم امتداد المرتفع الجوي ليل اليوم إلى
استقرار مؤقت في حالة الطقس ،وتنشط الرياح غدا خصوصا على
المناطق الساحلية ،وتستمر على فترات حتى نهاية االثنين المقبل.

وأضاف القراوي أن الطقس المتوقع اليوم معتدل نهارا ومائل
للبرودة ليال ،والرياح متقلبة االتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى
معتدلة ،وتظهر بعض السحب المتفرقة ،ودرجة الحرارة العظمى
المتوقعة بين  25و 27درجة ،والصغرى بين  11و.13
وأشار إلى أن طقس غدا سيكون معتدال نهارا ومائال للبرودة
ليال ،والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة ،ودرجــة الحرارة
العظمى المتوقعة بين  26و 28درجة ،والصغرى بين  10و.12

تحرير  312مخالفة
مرورية وحجز 12
مركبة و 3دراجات
نارية
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سلة أخبار
«النجاة» لدعم دار لرعاية
األيتام في سريالنكا

أكد رئيس زكاة كيفان في
جمعية النجاة الخيرية الشيخ
عود الخميس ،أن "النجاة"
ولجانها حريصة على تنفيذ
املشاريع الخيرية في مختلف
الدول الفقيرة ،والتي من شأنها
تعزيز التكافل االجتماعي
بني املسلمني ،وتقديم الدعم
واملساعدة للفقراء واملساكني
واأليتام والفئات املستضعفة.
وقال الخميس ،خالل زيارة
وفد الجمعية لسريالنكا،
لتفقد وتنفيذ عدد من املشاريع
الخيرية واإلنسانية هناك،
برفقة مدير زكاة الفحيحيل
بـ"النجاة" إيهاب الدبوس،
إن من أهم هذه املشاريع
استكمال مشروع دار الفردوس
لرعاية األيتام بمدينة كوملبو
بسريالنكا ،والذي يحتضن 200
يتيم برعاية "النجاة" حاليا،
داعيا أهل الخير لكفالة 150
يتيمة يقطن دار الفردوس.
َّ
وبي أن هذه الدار بكفالة
شخصية من أحد املحسنني،
وتشمل  11مركزا مختلفا
لخدمة األيتام بمختلف مجاالته
املتعددة.

«السالم» 70 :مشروعًا
بقرغيزيا وطاجيكستان

اختتمت جمعية السالم
لألعمال اإلنسانية والخيرية،
حملتها قافلة الخير ""52
لتقديم املساعدات في قرغيزيا
وطاجيكستان.
وأعلن املدير العام للجمعية
ضاري البعيجان ،في تصريح
صحافي ،أمس ،أن الحملة
تمكنت من افتتاح أكثر من 70
مشروعًا ،بمشاركة املتبرعني
والداعمني من أهل الخير من
الكويت ودول مجلس التعاون
الخليجي ،والتي كان في
مقدمتها املشاريع اإلنشائية
والبنى التحتية ،كبناء املدارس
واملراكز الطبية ودور األيتام
وبيوت لألرامل األيتام واألسر
الفقيرة ومساجد وشبكات
املياه والصرف.
وقال البعيجان إن الجمعية
وفرت أكثر من  3آالف طن
من الفحم لتوزيعه على
األسر الفقيرة في قرغيزيا
وطاجيكستان ،داعيا املتبرعني
إلى دعم مشاريع قافلة الخير
التي ما زالت قيد التنفيذ.

النقابات تدعو إلشراكها
في التشكيل الحكومي

هنأ رئيس اتحاد نقابات
العاملني في القطاع الحكومي
حسني العازمي سمو رئيس
مجلس الوزراء الشيخ صباح
الخالد بحصوله على ثقة
القيادة السياسية بتكليفه
رئيسا للحكومة ،واختيار
الوزراء الجدد ،متمنيا له
التوفيق والسداد في مسيرته
املقبلة ملا فيه خير البالد
والعباد.
وإذ ذكر العازمي أن الخالد
يدعم نقابات القطاع
الحكومي ،أكد أن هذه النقابات
لها دور كبير في العديد من
القضايا ،وتساهم بشكل
كبير في تقديم املقترحات
والحلول التي من شأنها
االرتقاء بالعمل الحكومي،
داعيا رئيس الوزراء إلى إشراك
واختيار النقابات في التشكيل
الحكومي كوزراء ،لتحريك
عجلة التنمية ،ووضع يدهم
على القضايا املهمة التي تمس
املواطن والشارع الكويتي.

5
« »KiLAWتختتم مؤتمرها الدولي السنوي الثامن بـ  9جلسات
ةديرجلا

•
العدد  / 4895الجمعة  26نوفمبر 2021م  21 /ربيع اآلخر 1443هـ

local@aljarida●com

محليات

المشاركون ناقشوا التطور التاريخي لنظرية الضرورة والعقد االجتماعي ومبدأ الفصل بين السلطات

ً
متحدثا في الجلسة الثامنة
العلي

ً
متحدثا
 ...والمقاطع

اختتم المؤتمر الدولي السنوي الثامن لكلية القانون
الكويتية العالمية " ،"KiLAWبعنوان "الجذور التاريخية
للنظريات والـمــدونــات القانونية" ،فعالياته ،أمــس،
برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير
الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي ،من خالل
عقد  9جلسات لليوم الثاني على التوالي.
وتـطــرق المشاركون فــي المؤتمر إلــى العديد من
البنود ،أبرزها نظرية األوض ــاع الظاهرة ومبادئها
وحلولها القانونية ،والـتـطــور التاريخي القانوني
لنظرية الضرورة وبعض تطبيقاتها ،ونظرية العقد
االجتماعي ومبدأ الفصل بين السلطات ،ونظريات
الحقوق االقتصادية وتدخل الدولة في االقتصاد.
فــي الـبــدايــة ،عقدت الجلسة الثامنة تحت عنوان
"نظرية األوضــاع الظاهرة :مبادئ وحلول قانونية"،
وترأسها نائب رئيس كلية القانون الكويتية العالمية
وزير التجارة والصناعة األسبق د .يوسف العلي.

أحمد الشمري
وفيصل متعب
وحمد العبدلي

نظرية الظاهر
في اإلسالم
تؤكد درء
الحدود
بالشبهات
واإلقرار
نظرية الظاهر في اإلسالم
بالجرائم أولى
مــن جـهـتــه ،أش ــار رئـيــس كلية الـقــانــون الكويتية
من القرائن
العالمية د .محمد المقاطع إلــى الـجــذور التاريخية
المقاطع

لـنـظــريــة ال ـظــاهــر فــي اإلسـ ــام وتطبيقاتها واآلثـ ــار
المترتبة عليها من حقوق وسلطة ومركز قانوني لها،
ومقارنتها بين الفقه اإلسالمي والمدونات القانونية،
وقدم شرحا مفصال عن مستوى القانون المدني في
هذه النظرية وفقا للعديد من البنود ،وأبرزها حيازة
سند الملكية ،وحيازة وإحياء األراضــي ،واألصل في
األشياء والتعامالت ،براءة الذمم "المديونية المدنية"
وغيرها.
ولفت إلى مستوى القانون التجاري في النظرية
وتطبيقاتها ،وهي "التعاقد الفعلي ،والشراكة الواقعية"،
مضيفا أن قانون الجزاء في النظرية هو األصــل في
األم ــور وب ــراءة الــذمــم وقرينة ال ـبــراءة ودرء الـحــدود
بالشبهات واإلقــرار بالجرائم أولــى من القرائن .وعن
مستوى قانون األحوال الشخصية في النظرية ،أفاد
بأنها تتمثل في إثبات النسب ،وعقد الزوجية والتوثيق
الرسمي وشرعية الزوجية.
من جانبه ،قــدم د .الفــي درادك ــه ،من كلية القانون
بجامعة اليرموك ب ــاألردن ،شرحا حــول "دور نظرية
األوضاع الظاهرة في حماية اطراف العالقات القانونية
الناشئة عن الورقة التجارية :دراســة مقارنة" ،بينما
تحدث د .مصطفى مكي ،من كلية الحقوق بجامعة
السوربون بباريس ،عن "حرية التعاقد والنظام العام:
قــراءة معمقة في التطورات والمتغيرات" ،أما د .فرج
حمودة ،من كلية القانون بجامعة طرابلس في ليبيا،
فـتـحــدث عــن "ال ـشــراكــة الفعلية :االسـ ــاس التاريخي
والتنظيم القانوني".
وت ـ ــرأس الـجـلـســة ال ـتــاس ـعــة ،ال ـتــي تـحـمــل عـنــوان
"التطور التاريخي القانوني لنظرية الضرورة وبعض
تطبيقاتها" ،األمين العام التحاد مصارف الكويت د.
حمد الحساوي.
وق ــال ــت رئـيـســة قـســم الـفـقــة ال ـم ـقــارن وال ــدراس ــات
اإلسالمية في كلية القانون الكويتية العالمية د .إقبال
المطوع إن أهــم قواعد الفقة في الضرر "ال ضــرر وال
ضرار ،والضرر يزال ،والضرورات تبيح المحظورات،
وما ابيح لضرورة يقدر بقدرها وغيرها" ،مشيرة إلى
تطور نظرية الضرورة في القانون ،حيث إن الظروف
االضطرارية تنشئ تعارضا حتميا مع النص القانوني
المعين ،وبوجود النص القانوني تقدم الضرورة.
وذك ـ ــرت د .ال ـم ـطــوع أن ال ـض ــواب ــط الـمــوضــوعـيــة
للضرورة أبرزها الفقة اإلســامــي ،فاإلسالم يــرى أن
الضرورة تكون محققة غير متوهمة ،واال تؤدي ازالة
الضرر بضرر اكبر منه ،وان تقدر الضرورة بقدرها،
مضيفة" :ان ال ـض ــرورة فــي الـقــانــون تشترط وجــود
ضرر جسيم على الجسد والمال ،وال تكون هناك إرادة
من الفاعل بخلق هــذه الـضــرورة ،بحيث طبقت هذه
الضرورات في أزمة كورونا بالكويت ،من خالل إغالق
المحالت التجارية وتوقف صالة المساجد وتواجد
الناس في منازلهم وتطبيقهم لإلجراءات االحترازية".

الصنديد

ذلك في القضية الشهيرة ،وهي فلسطين المحتلة ،كما

المحكمة
العليا
األميركية
أرست
اجتهادات
قضائية في
مجال الرقابة
الدستورية

نصراوين

قصور كبير
في المراجع
العربية
والبحثية
بشأن القوانين
الصحية
واإلنسانية
الدولية

عبدالله

حق اإلنسان
في الرفاهية
حالة الضرورة
محرك أساسي
من جانبها ،أشارت أستاذة الحقوق في كلية الحقوق
بجامعة لبنان ،د .جنان الـبــارودي ،إلــى "قبول حالة
للثورات
الـضــرورة في المحاكم ،ومــن ضمنها محكمة العدل
ورافد لمنظمة الدولية ،التي نصت على ضرورة تقيد القانون الدولي
مع الضرورة السياسية" ،الفتة الى انه "لم نجد هناك
المواثيق
ربطا بين حالة الضرورة وبين األزمات االقتصادية".
وبينت البارودي "أن لجنة القانون الدولي في فرنسا
واإلعالنات
قررت تدوين حالة الضرورة في المادة  ،25وترجع إلى

المطوع والحساوي والبارودي خالل الجلسة التاسعة
الكويتية العالمية عــن ال ـجــذور التاريخية لتدخل
الــدولــة فــي االقـتـصــاد وتـطــوراتـهــا فــي ض ــوء نظرية
سيادة الدولة ،وتدخل الدولة في االقتصاد وتطوراتها
والتعاون بين السلطتين.

السيادة والتعاون الدولي

محاضرو الجلسة العاشرة برئاسة د .عبدالكريم الكندري
أنها قبلت حالة الـضــرورة بصفة استثنائية ،وذلك
لوضعها  5شروط.
وذك ــرت عواقب االحتجاج على قانون الـضــرورة،
مبينة أن الـمــادة  27من هــذا القانون تنص على أنه
"يجب التقيد وااللتزام ،حيث إنها تتطرق الى الحديث
عن قوانين الضرورة بشكل عام دون التطرق للحديث
الى األزمة االقتصادية بشكل خاص".
بينما تحدث ،د .إسماعيل نامق ،من كلية القانون
بجامعة السليمانية في كردستان العراق ،عن تعريفات
الجوائح في المذهبين اإلسالميين الشافعي والمالكي،
كما تطرق الى تقديم تساؤالت عن تضمين االفعال في
المذاهب ورأيها وتعريفها تعريفا دقيقا.
وتطرق نامق إلــى الحديث عن تبعات الهالك في
اإلســام ،وعــن تفريق الحاالت في البيع وغيرها من
ح ــاالت المبيع مــن الـثـمــار ،وقبل قبضها مــن البائع
والمشتري ،متسائال" :على من يقع عليه الحكم في حال
هالكها قبل الشراء ،هل هو على البائع أم المشتري؟!
وتناول أدلة دينية تضمنت األحاديث النبوية في
حال هالك المبيع في اإلســام ،وعلى من يقع الضرر
في حال البيع.

العقد االجتماعي
وعقدت الجلسة العاشرة تحت عنوان "نظرية العقد
االجتماعي ومبدأ الفصل بين السلطات" ،وترأسها
عضو مجلس األمة د .عبدالكريم الكندري.
وقدمت د .أناس المشيشي ،من جامعة محمد بن
عبدالله في المملكة المغربية ،طرحا عن مبدأ الفصل
بين السلطات فــي النظام السياسي اإلســامــي بين
المفهوم والتطبيق.
من جهته ،سلط د .خالد ماضي ،من كلية القانون
بـجــامـعــة اإلم ـ ـ ــارات ،ال ـضــوء عـلــى مــوضــوع األص ــول
التاريخية والفكرية لنظام فصل السلطات والتحوالت
الحديثة والمستقبلية ،مشيرا الى الجذور المتعددة
لـفـكــرة فـصــل الـسـلـطــات ،ومـنـهــا ال ـجــذور التاريخية
والفكرية لنظرية فصل السلطات.
واستعرض ماضي التحديات والتحوالت الجديدة
أمــام نظام فصل السلطات ،الفتا الــى أن نظام فصل
السلطات فعال ،ومشيرا الى مبدأ التفويض كتحد آخر
وصورة جديدة لنظام فصل السلطات.

التقاضي الدستوري

من جانبهّ ،
تحدث د .ليث نصراوين عن إجــراءات
التقاضي الدستوري كضمانة لحماية مبدأ المشروعية
بين التأصيل التاريخي والمعاصرة ...دراسة مقارنة.
وأفــاد نصراوين بأن الهدف من الدراسة هو إلقاء
الضوء على واقــع التطورات التشريعية ذات الصلة
بــالــرقــابــة الــدس ـتــوريــة فــي كــل مــن األردن والـكــويــت،
ومقارنتها مع األصول التاريخية لنشأة هذه الممارسة
أم ــام المحاكم األمـيــركـيــة ،الـتــي تعتبر مهد الرقابة
الدستورية.
ولـفــت ال ــى أن المحكمة العليا األمـيــركـيــة أرســت
اجـتـهــادات قضائية فــي مـجــال الــرقــابــة الدستورية،
ّ
وكرست وسائل وآليات تعطي للفرد الحق في الدفع
بعدم الدستورية في دعــوى قائمة ،الــى جانب طلب
إصدار أوامر المنع القضائية واألحكام التقريرية.
وذكــر نصراوين أنــه "بالرغم من تدوين إج ــراءات
الـقـضــاء الــدس ـتــوري مــن حـيــث زم ــن تـقــديــم الطعون
والدفوع بعدم الدستورية وأصولها االجرائية ،فإن
هذا التطور لم ينعكس بالضرورة ايجابا على حماية
المشروعية الدستورية ،وصــون الحقوق والحريات
الفردية".
وتابع "االع ـتــراف صراحة لقاضي الموضوع في
االردن بالحق في إث ــارة الدفع بعدم الدستورية من
تلقاء نفسه ،باعتباره من المسائل المتعلقة بالنظام
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العام ،والنص صراحة على األثــر القانوني المترتب
على عدم تقديم المذكرات الخطية من أطراف النزاع،
وتقرير الحق للسلطة القضائية بالطعن المباشر بعدم
الدستورية ،أسوة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية
في األردن والكويت ،فهي السلطة األكثر تعامال مع
النصوص القانونية في مجال تطبيقها على المنازعات
المعوضة أمامها".
وزاد :كــذلــك ال ـنــص ص ــراح ــة عـلــى وجـ ــوب تدخل
السلطتين التشريعية والتنفيذية لتعديل أو الغاء
الـقــانــون أو الـنـظــام ال ــذي تـقــرر ع ــدم دسـتــوريـتــه في
القانون األردني ،أسوة بالقانون الكويتي والتخفيف
مــن إجـ ــراءات الطعن المباشر بعدم الدستورية في
القانون الكويتي فيما يخص اشتراط توقيع  3محامين
مقبولين امام المحكمة الدستورية ،واشتراط دفع كفالة
مالية قيمتها  5آالف دينار.
وتـحــدثــت د .كاتلين مــاهــونــي مــن كلية الحقوق
بـجــامـعــة كــال ـجــاري ف ــي ك ـنــدا ع ــن "قــوان ـيــن الـسـكــان
األصليين :مكانهم في النظام القانوني الكندي" ،مشيرة
الى مبدأ دولة التعددية القانونية والتقاليد األصلية.
وتحدثت نورة الفرحان من كلية القانون الكويتية
العالمية عن التطور التاريخي للقضاء الدستوري في
ظل مبدأ الفصل بين السلطات :دراسة تحليلية لحكم
المحكمة الدستورية رقم  15لسنة .2020

الحقوق االقتصادية
وناقشت الجلسة الحادية عشرة للمؤتمر موضوع
"نـظــريــات الـحـقــوق االقـتـصــاديــة وتــدخــل الــدولــة في
االقتصاد" ،والتي تحدث فيها د .عدنان المال من كلية
القانون الكويتية العالمية حول الجذور التاريخية
واألسس القانونية والشرعية ،وبيان األصيل الشرعي
لحكم المساهمة في الشركات المختلطة.
وأوضح أن هناك  3أنواع من الشركات المساهمة
باعتبار التزامها بأحكام الشريعة اإلسالمية ،وهي اما
شركات ميدان نشاطها محرم شرعا أو شركات قائمة
على الشريعة اإلسالمية ،أو شركات مختلطة يكون
لديها قــروض ربوية ،مبينا أن الحكم في المساهمة
بالشركات المختلطة يقضي بأنها "ال يجوز اال بعد
الرجوع للجذور التاريخية فيها".
أما د .بدر الدين عبدالله من كلية األنظمة والدراسات
القضائية بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة في
المملكة العربية الـسـعــوديــة ،فتحدث عــن الجوانب
التاريخية والواقعية لتقنين وتدوين القواعد الدولية
الصحية ،موضحا انه "اجرى عددا من األبحاث بشأن
انشاء فروع للقانون الدولي الصحي واإلنساني ،بعد
انتشار األوبئة واألم ــراض في مختلف البلدان على
مستوى الـعــالــم" ،مبينا أن هـنــاك قـصــورا كبيرا في
المراجع العربية والبحثية في هــذا الجانب ،وتكاد
تكون شحيحة في التزويد بدراسات حول القوانين
الصحية واإلنسانية.

الحقوق االجتماعية

المال

من جانبه ،تحدث د .بالل الصنديد من كلية القانون
الـكــويـتـيــة الـعــالـمـيــة عــن ال ـج ــذور الـفـكــريــة والدينية
وال ـقــانــون ـيــة لـلـحـقــوق االق ـت ـص ــادي ــة واالج ـت ـمــاع ـيــة
وتطبيقاتها في الكويت ،متطرقا الى التأصيل الفكري
والدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية ،وكذلك واقع
الحقوق االقتصادية واالجتماعية في النظام القانوني
والقضاء الدستوري الكويتي.
كما تطرق الصنديد الى حق اإلنسان بالرفاهية،
والتي تعتبر محركا اساسيا للثورات وروافد لمنظمة
ال ـمــواث ـيــق واإلع ـ ــان ـ ــات ،وك ــذل ــك ال ـتــأص ـيــل الـفـكــري
والفلسفي للحقوق االقتصادية واالجتماعية المنابع
اإلسالمية ًللحقوق االقتصادية واالجتماعية.
وختاما تحدثت عذراء العدواني من كلية القانون

وترأس الجلسة الثانية عشرة للمؤتمر عميد كلية
القانون بجامعة بلفاست بالمملكة المتحدة د .مارك
مارتينيزن ،حيث تطرق د.اردي ــت ميميتي من كلية
القانون الكويتية العالمية عن "جذور وتطور نظريتي
السيادة والتعاون الدولي :السيادة في ضوء االعتماد
على الموارد الطبيعية المشتركة".
امــا الــدكـتــور مسعود سـعــودي مــن كلية الحقوق
بجامعة ج ــان م ــوالن فــي فرنسا فـتـنــاول بالحديث
موضوع "المبدأ التاريخي للموافقة على الضريبة
اساس شرعية الدولة ذات السيادة".
وت ـح ــدث د .ج ــودي ــث سـبـيـغــل م ــن كـلـيــة الـقــانــون
الكويتية العالمية عن "مفهوم السيادة وفق اعالم الدول
– تنظيم اعالم المالءمة" .وتحدث كال من أ.د.نيكوالوس
تيودوراكيس من جامعة اكسفورد بالمملكة المتحدة
ود.ايــونـيــس جيوكاريس من كلية الحقوق بجامعة
نيقوسيا فــي قـبــرص عــن "الـتـطــور الـتــاريـخــي لــدور
المؤسسات االقتصادية والنقدية االقليمية والدولية
في مواجهة الكوارث واألوبئة :البنك الدولي وصندوق
النقد الدولي نموذجا.
وختاما سلط د .خالد الياقوت من كلية القانون
الكويتية العالمية الـضــوء على مــوضــوع "اث ــر فكرة
التدخل اإلنساني على نظرية السيادة اإلقليمية في
القانون الدولي".

القانون الجزائي

وعقدت الجلسة الثالثة عشرة من المؤتمر تحت
عنوان "نظريات ومبادئ القانون الجزائي :محطات
تاريخية وتطبيقات اجــرائـيــة ومــوضــوعـيــة" والتي
ترأسها رئيس مجلس امناء كلية القانون الكويتية
العالمية د .بــدر الخليفة ،وتـحــدث فيها أ .د .سامي
الرواشدة من كلية القانون بجامعة قطر عن الجذور
التاريخية واالتجاهات المعاصرة للعقوبات البديلة:
الخدمة المجتمعية نموذجا.
وتطرق مدير برنامج دبلوم القانون بكلية القانون
الكويتية العالمية د .معاذ المال إلى االبعاد التاريخية
لنظرية المسؤولية الجزائية وجدلية تطبيقها في
عصر الذكاء االصطناعي :دراسة استشرافية.
وبينما أش ــار د .محمد ال ـعــوا مــن كلية الـقــانــون
بجامعة ابــوظـبــي فــي االم ـ ــارات إل ــى اف ـت ــراض العلم
بالقانون في الجرائم السيبرانية عبر الوطنية من
خالل دراسة تحليلية نقدية في ضوء الفقه االسالمي
والتشريعات المقارنة ،قدم د .ستيفن فيرولو العميد
السابق بكلية القانون بجامعة سان دييغو بالواليات
الـمـتـحــدة شــرحــا عــن المحاكمة عــن طــريــق المحنة
والمحاكمة عن طريق المعركة ،متطرقا إلــى تفسير
قواعد وعادات االحكام االوروبية في العصور الوسطى.
وختاما تحدث د .كاري ليونيتي من كلية القانون
بجامعة اوكالند في نيوزيلندا عن تاريخ ادلة الطب
الشرعي في المحاكمات الجنائية ودور النجاحات
المبكرة في اثبات مصداقيتها المفترضة.

العدالة االنتقالية
أما الجلسة الرابعة عشرة فحملت عنوان "العدالة
االنتقالية والعقوبات البديلة والسياسة الجنائية:
ت ـحــوالت تــاريـخـيــة" وتــرأس ـهــا عميد كلية الـقــانــون
الكويتية العالمية د .فيصل الكندري.
وخالل هذه الجلسة ،تحدثت من الكلية ،د .شريفة
المهنا ،عن "نظرية العدالة االنتقالية :المعنى ،االصل،
التطبيقات ،والـتـحــديــات" ،فــي حين ق ــدم د .ممدوح
العنزي من جامعة شقراء بالسعودية ورقة عمل بعنوان
"احكام تطبيق عقوبة العمل للنفع العام كبديل عن
عقوبة الحبس قصير المدة".
وس ـل ــط د.عـ ـم ــر ال ـح ــدي ـث ــي م ــن ج ــام ـع ــة الـمـمـلـكــة
بالبحرين ،الضوء على موضوع "التطور التاريخي
والـنـظــري للوسائل الحديثة فــي الــدعــوى الجنائية
تطبيقات معاصرة في التشريع البحريني".
وتـحــدثــت د .زكـيــة الـعــومــري مــن جــامـعــة الحسن
ال ـثــانــي ،الـمـغــربـيــة ،عــن "ت ـطــور الـسـيــاســة الجنائية
المعاصرة فــي مكافحة جــرائــم الـمــال واالعـمــال على
ضوء التشريع المغربي والمقارن"؛ في وقت تحدثت
عائشة القصار من كلية القانون الكويتية العالمية عن
"التغييرات الجزائية االجرائية لضمان محاكمة عادلة:
دراسة مقارنة بين القانونين األميركي والكويتي".

الخليفة :في سورة يوسف
جميع األدلة الجنائية

محاضرو الجلسة الـ ١١

تطبيقات مرنة واجتهادات رائدة
ع ـقــدت الـجـلـســة ال ـ ـ  15ب ـع ـنــوان "ت ــدوي ــن الفقه
االس ــام ــي وآث ـ ــاره :تـطـبـيـقــات مــرنــة واج ـت ـهــادات
رائ ـ ـ ــدة" ،وت ــرأس ـه ــا د .ي ـس ــري ال ـع ـصــار م ــن كلية
الـ ـش ــريـ ـع ــة ب ـج ــام ـع ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،وتـ ـ ـح ـ ــدث ف ـي ـهــا
د.عبدالحميد البعلي العميد الفخري بالكلية عن
الجذور التاريخية لنظرية االقتصاد في شريعة
االسالم وفقهه  -دراسة مقارنة.
م ــن ج ـه ـتــه ،ت ـن ــاول د .صــالــح ال ـع ـلــي م ــن كلية
الشريعة والدراسات االسالمية بجامعة الكويت

اثــر تــدويــن الـفـقــه االســامــي فــي تـطــويــر النظرية
االق ـت ـصــاديــة ،أم ــا الــدك ـتــور مـحـمــود شــويــات من
كلية القانون الكويتية العالمية فتحدث عن وثيقة
المدينة المنورة باعتبارها أساسا لنظرية العقد
االجتماعي والدولة المدنية في االسالم.
وختاما تحدثت د .سونا عبادي من كلية الشريعة
والقانون بجامعة العلوم اإلسالمية العالمية في
األردن عن "األسس الشرعية والقانونية إلقرار الدولة
للضرائب والرسوم في اوقات األزمات والكوارث".

أك ــد رئ ـيــس مـجـلــس األم ـن ــاء بالكلية د .بــدر
الخليفة ،أن المؤتمر تناول جوانب عديدة ومراحل
عــدة باختالف االجـيــال المتعاقبة ،موضحا ان
القوانين التي نعايشها اليوم هي نتيجة عراك
وتغيير ،حيث ان هناك الكثير من القوانين التي
يتم التعديل عليها وفقا للظروف التي تحدث
في الدولة.
وأفـ ـ ــاد الـخـلـيـفــة ،ف ــي ت ـصــريــح ع ـلــى هــامــش
فعاليات المؤتمر ،بأن "المؤتمر يؤكد ان االنسان
يحتاج الى قوانين تتناسب معه في كل فترة من
ً
الزمن" ،الفتا الى أنه "بوصفه متخصصا باالدلة
الجنائية والتحقيق الجنائي ،فإننا عندما نعود
للقانون الصلب القوي وهو القرآن الكريم نجد أن
سورة يوسف تضم كافة االدلــة الجنائية" الفتا
الى ان ما ذكر في تلك السورة هو ما يتم تطبيقه
حاليا بالفعل على ارض الواقع.
وأشار الى ان المؤتمر جمع كل اقسام القانون
وقنواته في موضوع واحد ،موجها الشكر لجميع
المشاركين الذين اثروا تلك الجلسات بنقاشاتهم
وحواراتهم االكاديمية العلمية القانونية.

جانب من الحضور

الجلسة الختامية ...أبحاث الطلبة
جاءت الجلسة الـ  ١٦والختامية للمؤتمر بعنوان
ابحاث الطلبة والباحثين ،وترأسها نائب العميد
للشؤون العلمية بكلية القانون الكويتية العالمية،
د .يسري العصار وشــارك فيها معيد بعثة بكلية
الحقوق بجامعة الكويت عمر العبدالجادر ،حيث
تحدث عن نظرية االنحراف التشريعي من الجذور
الى التطبيقات القضائية.
وأشـ ـ ــار م ـح ـمــد ال ـف ـي ـل ـكــاوي ال ـح ــائ ــز مــاجـسـتـيــر

الـقــانــون ال ـعــام بكلية الـقــانــون الكويتية العالمية
إلى المسؤولية الجزائية الناشئة عن سوء تداول
العمالت االفتراضية ومخاطرها على هيئة اسواق
المال ...دراسة تحليلية قانونية.
أما طالب البكالوريوس بالكلية عبدالعزيز الفضلي
فتناول نظرية العقد االجتماعي ،ومبدأ الفصل بين
السلطات ،متطرقا إلى الفصل والتداخل بين السلطات
في االنظمة السياسية التاريخية والمعاصرة.
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الغانم بحث العالقات مع نظيرته اإلسبانية

majles@aljarida●com

نافذة نيابية

العتيبي يسأل عن شواغر «االتصاالت»
الغانم ورئيسة مجلس النواب اإلسباني يتوسطان أعضاء الوفد
عقد رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم،
والوفد البرلماني المرافق له ،في العاصمة
مدريد ،أمس ،مباحثات رسمية مع رئيسة
مجلس النواب اإلسباني ميريتشيل باتيت،
عـلــى هــامــش مـشــاركـتــه فــي أع ـمــال مؤتمر
االتحاد البرلماني الدولي الـ.143
وج ـ ــرى خـ ــال ال ـم ـبــاح ـثــات اس ـت ـعــراض
العالقات الثنائية بين البلدين الصديقين،
وسـبــل تـعــزيــز آف ــاق ال ـت ـعــاون بـيــن مجلس
األمــة الكويتي ومجلس الـنــواب اإلسباني

بما يخدم مصلحة الجانبين .كما تطرقت
ال ـم ـب ــاح ـث ــات إلـ ـ ــى الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـق ـضــايــا
والملفات ذات االهتمام المشترك ،إلى جانب
تطورات األوضاع على المستويين اإلقليمي
والــدولــي ،وتــم تـبــادل وجـهــات النظر حول
الموضوعات التي ستطرح للنقاش خالل
مــؤتـمــر االت ـحــاد الـبــرلـمــانــي ال ــدول ــي ،الــذي
تنطلق أعماله غدا.
وعقب المباحثات ،التي حضرها أمين
س ــر الـشـعـبــة الـبــرلـمــانـيــة ال ـنــائــب د .حمد

الـمـطــر ،وأم ـيــن ال ـص ـنــدوق الـنــائــب سلمان
الـحـلـيـلــة ،وع ـضــو الـشـعـبــة ال ـنــائــب أســامــة
المناور ،وسفير الكويت لدى اسبانيا عيادة
السعيدي ،قام الغانم بمعية باتيت بتسجيل
كلمة شكر في سجل شرف كبار الزوار في
البرلمان االسباني.
يــذكــر أن الــرئـيــس الـغــانــم وصــل والــوفــد
المرافق له إلى مدريد أمس األول ،للمشاركة
في أعمال مؤتمر االتحاد البرلماني الدولي
الـ 143الذي يعقد من  26إلى  30الجاري.

الوقيت :وجود «القوات» لرفع الكفاءة العسكرية
أك ــد األم ـيــن ال ـعــام الـمـســاعــد ل ـشــؤون حــرس
مجلس األمة ،اللواء خالد الوقيت ،أن الهدف من
وجود قوات الحرس الوطني والحرس األميري
هو إجراء تدريب مشترك مع حرس مجلس األمة
لرفع الكفاءة العسكرية.
وأوضــح اللواء الوقيت أن الهدف هو إجراء
تــدريــب مـشـتــرك مــع ح ــرس الـمـجـلــس لتكوين
ق ــاع ــدة م ـش ـتــركــة م ــن الـ ـخـ ـب ــرات ،إض ــاف ــة إل ــى
االس ـت ـعــدادات لتأمين فعاليات افـتـتــاح أدوار
االنعقاد التشريعية وزيارات كبار الشخصيات
لمجلس األمة.
وأكد الوقيت ،في تصريحه ،أن التدريب جاء
بناء على طلب من الحرس الوطني والحرس
األمـيــري بعمل مسرح عمليات يحاكي الواقع
داخل مجلس األمة إلجراء هذا التدريب.
ّ
وبين أن اختيار مبنى مجلس األمة إلجراء

الـتــدريــب أم ــر طبيعي ،إذ إن الـفـعــالـيــات التي
يفترض تأمينها ستقام في المبنى نفسه ،مؤكدا
في الوقت ذاته أن قوات حرس المجلس والحرس
الــوط ـنــي والـ ـح ــرس األمـ ـي ــري مـعـنـيــة بـتــأمـيــن
الحماية ألصحاب السمو والقيادات السياسية،
اضافة الى تأمين سالمة ضيوف المجلس بشكل
عام في جميع المناسبات التي تقام بالمجلس.
وأكـ ــد أن ال ـت ـمــريــن ه ــو للمصلحة ال ـعــامــة،
ويـ ـه ــدف إلـ ــى رفـ ــع كـ ـف ــاءة وقـ ـ ـ ــدرات وخ ـب ــرات
الـعـسـكــريـيــن ف ــي ال ـج ـهــات ال ـث ــاث الـمـشــاركــة،
ورفع مستوى التنسيق بين قيادات القطاعات
العسكرية المسؤولة عن تأمين الفعاليات التي
تقام بالمجلس وزيارات كبار الشخصيات.
ولفت إلى وجود ممثلين عن وزارة الداخلية
ً
في هذا التمرين ،مضيفا أن التمارين تضمنت
س ـي ـنــاريــوهــات لـحـمــايــة الـشـخـصـيــات م ــن أي

عمليات إرهابية ،والتدابير المطلوب اتخاذها
في مثل هذه الحاالت.
وق ــال الــوقـيــت إن هــذه الـتــدريـبــات الحيوية
المهمة ستستمر «وسنستمر في تأدية واجباتنا
بالتعاون مــع الجهات المعنية لــرفــع الكفاء ة
العسكرية ،وسنركز على واجباتنا ،ولن نلتفت
إلى أي أمور أخرى لسنا طرفا بها».
وتـقــدم الوقيت بالشكر إلــى رئيس مجلس
األمة على دعمه التام ألبنائه العسكريين وثقته
بقيادة حرس المجلس وموافقته لجميع الجهات
ً
المعنية بالمشاركة في هــذه التدريبات ،وفقا
للمادة  118من الدستور .
وأعرب عن شكره وثنائه على كل المشاركين
في التمرين ّمن قيادات وعسكريين كانوا مثاال
للتعاون البناء والعمل بــروح الفريق الواحد
لخدمة البلد وحماية أمنه.

العازمي :التعاون
مع الخالد بشروط
ذكر النائب حمدان العازمي
أن الـمـحــك األول مــع حكومة
رئـيــس مجلس الـ ــوزراء سمو
الشيخ صباح الخالد ،والذي
يحدد بناء عليه أمر التعاون
م ـعــه ،ه ــو مــوقـفـهــا م ــن إل ـغــاء
ق ــان ــون «الـ ـمـ ـس ــيء» ،مـتــابـعــا:
«يـجــب على رئـيــس الحكومة
ا خـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــار وزراء ع ـ ـلـ ــى قـ ــدر
المسؤولية وتحملها».
وقال العازمي ،في تصريح
صحافي ،إن «التشكيل القادم
ال بــد أن يضم وزراء قــادريــن
على إعانة رئيس الوزراء».

«األموال العامة» 29 :مليون دينار خسارة «النقل العام»
أكد رئيس لجنة حماية األموال
العامة النائب د .عبدالله الطريجي
أن لجنته الحظت ،خالل اجتماعها
أم ـ ــس ،اس ـت ـم ــرار تـسـجـيــل شــركــة
النقل العام خسائر مالية ،بسبب
الممارسات الخاطئة والتقاعس
عن حماية المال العام ،الذي يتكرر
لــأســف فــي الكثير مــن الـشــركــات
الحكومية.
وق ــال الـطــريـجــي ،فــي تصريح
صحافي ،إن اللجنة استعرضت في
اجتماعها تقرير ديوان المحاسبة
عن األموال المستثمرة خالل الفترة
من  1يناير حتى  30يونيو 2021
ل ـشــركــة ال ـن ـقــل الـ ـع ــام ،الـمـمـلــوكــة
بــالـكــامــل ل ـلــدولــة ،وتـبـيــن لـهــا أن
الـهــدر المالي فــي هــذه الشركة لم
يقابله تسجيل أي إنجازات تذكر.

اجتماع لجنة األموال العامة أمس
وأوض ـ ــح أن «ال ـن ـقــل الـ ـع ــام» لم
تحقق أربــاحــا عــن االستثمار في
الشركات التابعة والزميلة ،لتبلغ
خ ـس ــائ ــره ــا ال ـم ـج ـم ـعــة ن ـح ــو 29
مليون ديـنــار ،كما أبــرمــت عقودا
خ ــاص ــة مـ ــع م ـس ـت ـش ــاري ــن خ ــال
الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي ب ـن ـحــو  81أل ـفــا

رغم خسائرها الكبيرة ،الفتا إلى
تخصيص الشركة مكافأة ألعضاء
مجلس اإلدارة قدرها  30ألفا ،إلى
جــانــب م ـكــافــأة ل ـح ـضــور الـلـجــان
بالمخالفة لقانون الشركات ،فضال
عن استمرار «األرصدة المدينة غير
المحصلة» البالغة  5ماليين.

وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى ت ـس ـج ـيــل دي ـ ــوان
المحاسبة الكثير من المخالفات
والـ ـم ــاحـ ـظ ــات األخ ـ ـ ـ ــرى ،ومـنـهــا
إب ــرام عقد للخدمات اللوجستية
مع إحدى الشركات التي أسستها،
ويـتــم تـجــديــده تلقائيا بالتعاقد
ال ـم ـب ــاش ــر دون الـ ـحـ ـص ــول عـلــى

موافقة أمــاك الدولة ،كما توقفت
ال ـشــركــة ع ــن سـ ــداد مستحقاتها
لهيئة الصناعة لمدة  8سنوات،
وبمديونية بلغت نحو  10ماليين
ديـ ـن ــار ت ـق ـل ـصــت إلـ ــى  4مــاي ـيــن،
حسب إفــادة رئيس مجلس إدارة
الشركة.
وذك ــر أن الـلـجـنــة ش ــددت على
ضرورة التزام الشركات الحكومية
ب ــالـ ـحـ ـف ــاظ عـ ـل ــى ال ـ ـم ـ ــال ال ـ ـعـ ــام،
وتصويب المخالفات والمالحظات
الـتــي تسجلها الـجـهــات الرقابية
المختلفة ،مؤكدا أن الخلل الكبير
في أداء هذه الشركات سيكون أحد
أبرز المسؤوليات الجسيمة الملقاة
ع ـلــى ع ــات ــق ال ـح ـك ــوم ــة ال ـج ــدي ــدة
لتبرهن على جديتها في مكافحة
الفساد وحماية المال العام.

ّ
وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــب فـ ـ ـ ـ ــارس
ً
ً
العتيبي ســؤاال برلمانيا إلى
وزيــرة األشغال العامة وزيــرة
الـ ــدولـ ــة ل ـ ـشـ ــؤون االت ـ ـصـ ــاالت
وت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ال ـم ـع ـل ــوم ــات
رنــا الـفــارس ،قــال في مقدمته:
«أع ـ ـ ـل ـ ـ ـنـ ـ ــت ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة
لالتصاالت وتقنية المعلومات
وجـ ــود ش ــواغ ــر لــدي ـهــا ،وذل ــك
خ ــال ع ــام  ،2019وت ــم تقديم
الـطـلـبــات لـلـتــوظـيــف بالهيئة
مــن ذلــك الحين ،إال أن الهيئة
لــم تعلن حـتــى ال ـيــوم عــن بــدء
االخـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارات وال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــات فارس العتيبي
ل ـل ـم ـت ـقــدم ـيــن وال ــراغـ ـبـ ـي ــن فــي
التوظيف بالهيئة».
على ذلك ،وما عدد المتقدمين
وع ـ ـ ـلـ ـ ــى ض ـ ـ ـ ــوء م ـ ـ ــا سـ ـب ــق ،لإلعالن وما هو العدد المتوقع
ت ـس ــاءل الـعـتـيـبــي :م ــا أسـبــاب قبوله؟
تـ ــأ خ ـ ـيـ ــر أداء اال خ ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــارات
ك ـم ــا ط ـل ــب تـ ــزويـ ــده بــآل ـيــة
للمتقدمين والمسجلين بإعالن اخ ـت ـيــار الـمــوظـفـيــن ،وأس ـمــاء
الهيئة ع ــام ٢٠١٩؟ وف ــي حــال أعـ ـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـ ــاء الـ ـ ـلـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــة ال ـ ـت ـ ــي
وجود مبررات يرجى تزويدي سـتـقــوم بـمـقــا بـلــة المتقدمين
ب ـج ـم ـيــع ال ـم ـس ـت ـن ــدات ال ــدال ــة وتخصصاتهم ومسمياتهم

الوظيفية ،وإن كان ألي متقدم
عــاقــة م ــع أع ـض ــاء الـلـجـنــة أو
أح ـ ــد األق ـ ـ ـ ــارب ح ـت ــى ال ــدرج ــة
الرابعة ،وبنسخة من الشواغر
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوج ـ ـ ــودة لـ ـ ـ ـ ــدى الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة
للوظائف اإلشرافية ،ان وجد،
وم ـ ــا هـ ــي آلـ ـي ــة ت ـس ـك ـيــن ه ــذه
الـشــواغــر ،ومــا أع ــداد موظفي
الهيئة ومسمياتهم الوظيفية؟
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـع ـ ـت ـ ـي ـ ـبـ ــي :ك ــم
عـ ــدد ال ـم ـس ـت ـشــاريــن بــالـهـيـئــة
العامة لالتصاالت ،المستعان
بخدماتهم ،وما قيمة المكافآت
ال ـتــي يـتـحـصـلــون عـلـيـهــا لكل
م ـن ـهــم ع ـل ــى حـ ـ ــدة؟ وك ـ ــم ع ــدد
لجان الهيئة التي تم تشكيلها
وأس ـ ـم ـ ــاء أعـ ـ ـض ـ ــاء ك ـ ــل لـجـنــة
وتخصصاتهم ومسمياتهم
الــوظـيـفـيــة وق ـي ـمــة مـكــافــآتـهــم
التي يتحصلون عليها نظير
مشاركتهم في هذه اللجان ،من
بداية عام  2015وحتى تاريخ
ورود السؤال؟

الشاهين الستحداث حارات
أمان في مخارج «مشرف»
ت ـق ـ ّـدم ال ـنــائــب أس ــام ــة الـشــاهـيــن بــاق ـتــراح بــرغـبــة ن ــص على
«استحداث حارات أمان في مخارج منطقة مشرف ،سواء الواقعة
على شارع الغوص ،أو على طريق الملك خالد بن عبدالعزيز».
وع ــزا الشاهين اقـتــراحــه الــى أن «يعتبر ش ــارع الملك خالد
وطريق الغوص ،من الشوارع ذات الكثافة المرورية ،حيث تطل
عليه عدد من المناطق السكنية مثل (ضاحية مبارك العبدالله -
بيان  -مشرف) ،مضيفا :ويشتكي أهالي منطقة مشرف من عدم
وجود حــارات أمان على مخارج منطقة مشرف ،سواء الواقعة
على شارع الغوص ،أو على طريق الملك خالد ،مما يتسبب في
حوادث مرور واختناقات.

أسامة الشاهين

الخليفة إلنشاء «بوليفارد»
الجهراء بالسكراب القديم

مرزوق الخليفة

قدم النائب مرزوق الخليفة اقتراحا برغبة نص على «إنشاء
بوليفارد لمحافظة الجهراء بموقع السكراب القديم؛ خدمة ألهالي
المحافظة والمناطق المجاورة».
وقــال الخليفة إن «محافظة الجهراء مــن كبرى المحافظات
ً
تعدادا للسكان إال أنها تفتقر إلى المنتزهات العامة ،ولما كانت
هنالك أراض واسعة فضاء في المحافظة (موقع السكراب القديم)
بــالـقــرب مــن مــديـنــة سـعــد الـعـبــدالـلــه السكنية تصلح أن تكون
ً
مشروعا (بوليفارد للمحافظة) على غــرار بوليفارد السالمية
تقدمت بهذا االقتراح».

الصقعبي %94 :من الجهات الحكومية
غير ملتزمة بحق االطالع على المعلومات
ان ـت ـه ــت الـ ـ ــدراسـ ـ ــة ،ال ـتــي
أع ـ ــده ـ ــا م ـك ـت ــب الـ ـن ــائ ــب د.
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـعـ ــزيـ ــز ال ـص ـق ـع ـب ــي،
عـ ــن م ـ ــدى ال ـ ـتـ ــزام ال ـج ـه ــات
ال ـ ـ ـح ـ ـ ـكـ ـ ــوم ـ ـ ـيـ ـ ــة بـ ـتـ ـطـ ـبـ ـي ــق
قـ ــانـ ــون حـ ــق االطـ ـ ـ ــاع عـلــى
ال ـم ـع ـلــومــات ،إل ــى أن  6في
الـ ـمـ ـئ ــة فـ ـق ــط م ـ ــن ال ـج ـه ــات
ال ـح ـكــوم ـيــة ه ــي ال ـم ـل ـتــزمــة
بتطبيقه.
وق ـ ـ ـ ــال الـ ـصـ ـقـ ـعـ ـب ــي« :ت ــم
تــوج ـيــه  75س ـ ــؤاال إلـ ــى 84
جهة عما قــا مــت بــه لتنفيذ
قانون حق االطالع ،وتلقينا
عـ ـل ــى ض ـ ـ ــوء ذ ل ـ ـ ــك  57ردا،
واط ـل ـع ـن ــا ع ـل ــى  81مــوقـعــا
إلكترونيا لجهات حكومية
للتأكد مــن تنفيذ الـقــانــون،
وت ــوص ـل ـن ــا إل ـ ــى أن  33فــي
المئة من الجهات لم تعين
م ــوظـ ـف ــا م ـخ ـت ـص ــا ل ـل ـن ـظــر
فـ ــي ط ـل ـب ــات حـ ــق االط ـ ـ ــاع،
و 75ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ل ـ ــم ت ـضــع
الــدل ـيــل اإلرشـ ـ ــادي الـخــاص
بالقانون».
وأضاف« :كل هذه األرقام
دفعتنا إلى مراجعة قانون
حـ ـ ــق االطـ ـ ـ ـ ـ ــاع وم ـ ـ ـشـ ـ ــاورة
الـ ـ ـمـ ـ ـخـ ـ ـتـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــن وت ـ ـق ـ ــدي ـ ــم
ال ـت ـع ــدي ــات الـ ــازمـ ــة وس ــد
ال ـ ـث ـ ـغـ ــرات» ،م ــؤك ــدا أن رف ــع
ن ـس ـبــة ال ـش ـفــاف ـيــة س ـي ــؤدي
إل ــى زيـ ــادة الــرقــابــة الــذاتـيــة
للمسؤولين ،وسيكون أكثر
حرصا وبعدا عن التجاوزات
إذا علم أن لصاحب العالقة
حق االطالع عليها ونشرها.
وت ــاب ــع« :ح ـتــى ال يـتـجــرأ
مسؤول على إخفاء معلومة
أو ح ـج ــب ح ـق ـي ـقــة رص ــدن ــا
عـلــى م ــدار  6أشـهــر تطبيق

 84جـهــة قــانــون حــق االط ــاع،
وقــدمـنــا تـعــديــات مهمة لسد
الـ ـثـ ـغ ــرات الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة ،فـعـهــد
ال ـغــرف المغلقة ول ــى ،ورقــابــة
ال ــرأي ال ـعــام سـتـكــون حــاضــرة
على كل قرارات الدولة».
وحـ ــددت ال ــدراس ــة الـقـصــور
ال ـت ـش ــري ـع ــي فـ ــي قـ ــانـ ــون حــق
االط ـ ــاع ،وال ـ ــذي تـمـثــل ف ــي أن
التعريفات لم تصغ بإحكام مما
ادى الى وجود تطبيق قانوني
مخالف لجوهر حــق االطــاع،
وتطلب و ج ــود المصلحة في
تـعــريــف الـشـخــص مـقــدم طلب
ال ـح ـص ــول ع ـلــى ال ـم ـع ـلــومــات،
وعدم وجود عواقب على تأخر
ال ـج ـه ــات الـمـعـنـيــة ع ــن ال ـمــدد
المنصوص عليها ،وعدم بيان
الـتــزامــات الـمــوظــف المختص
وص ــاح ـي ــات ــه ،ولـ ــم يـ ــأت ذك ــر
االفـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاح عـ ـ ــن الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات
التي من شأنها اإلخــال بحق
ال ـم ــؤل ــف وال ـم ـل ـك ـيــة ال ـف ـكــريــة،
وعدم تحديد الجهات المعنية
لتلقي بالغات المشاكل االدارية
المتعلقة بالمعلومات ،وعدم
تناسب الــرســم الـمــوضــوع في
الالئحة التنفيذية مع التكلفة
الـفـعـلـيــة لـلــوثــائــق الـمـطـلــوبــة،
وعدم تنظيم الالئحة التنفيذية
ل ـقــواعــد اس ـت ــرج ــاع ال ــرس ــم او
ال ـ ـف ـ ـئـ ــات ال ـم ـس ـت ـب ـع ــدة م ـن ـهــا
كالصحافيين والطلبة.

طبيعي أو اعتباري
ووضـ ـع ــت مـ ـس ــودة اق ـت ــراح
بقانون بتعديل بعض أحكام
ق ـ ـ ــان ـ ـ ــون ح ـ ـ ــق االط ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ع ـل ــى
ال ـم ـع ـلــومــات عــرفــت الـشـخــص
بــأنــه «ك ــل شـخــص طبيعي أو

عبدالعزيز الصقعبي

اعتباري يتقدم بطلب الحصول
ع ـل ــى ال ـم ـع ـل ــوم ــة مـ ــن ال ـج ـه ــة،
ويحق له االطالع على القرارات
اإلدارية وباألخص التي تمس
ح ـقــوقــه وم ـعــرفــة الـمـعـلــومــات
الـ ـت ــي ي ـح ـتــوي ـهــا أي مـسـتـنــد
يتعلق به».
وبموجب اقتراح الصقعبي،
يجب على الموظف المختص
 ب ـع ــد ال ـ ـعـ ــرض ع ـل ــى رئ ـيــسال ـج ـهــة أو م ــن ي ـف ــوض ــه -ال ــرد
على الطالب خالل عشرة أيام
ع ـ ـمـ ــل ،ويـ ـ ـج ـ ــوز تـ ـم ــدي ــد ه ــذه
ال ـم ــدة ل ـمــدة مـمــاثـلــة أو أكـثــر،
إذا كــان الطلب يتضمن عــددا
كـ ـثـ ـي ــرة مـ ــن الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات ،أو
ك ــان ال ــوص ــول إل ــى الـمـعـلــومــة
يستوجب استشارة جهة أخرى
مع إخطار الطالب بذلك ،على
أال يــزيــد مـجـمــوع ه ــذه الـمــدد
في جميع األحوال على ثالثين
ي ــوم ــا ،وي ـج ــب ع ـلــى الـمــوظــف
المختص عند الموافقة على
الـ ـطـ ـل ــب أن ي ـم ـك ــن ال ـش ـخ ــص
مــن االطـ ــاع عـلــى المعلومات
الخاصة بــه ،وتسليمه صورة

م ــن ال ــوث ــائ ــق ال ـمــرت ـب ـطــة بـهــا
ف ــي حــالــة طـلـبـهــا أو إرســالـهــا
عبر وسائل الكترونية حديثة
وذلك بعد سداد الرسوم التي
تـحــددهــا الــائـحــة التنفيذية،
وي ـل ـت ــزم ال ـم ــوظ ــف الـمـخـتــص
بإتالف المعلومات والوثائق
المرتبطة بعد انقضاء المدة
المحددة في الالئحة.
وب ـي ــن أن ــه «ف ــي ح ــال رفــض
الـ ـطـ ـل ــب أو انـ ـقـ ـض ــاء ال ـم ـه ـلــة
المنصوص عليها في المادة
( )8لمقدم الطلب تقديم تظلم
إلــى الجهة وعليها الــرد خالل
أسبوعين ،ويكون رفض التظلم
بكتاب مبينا به أسباب الرفض
وتخطر به المفوضية ،ويعتبر
عدم الرد بمثابة رفض التظلم،
وت ــرس ــل ال ـج ـهــات للمفوضية
تـ ـق ــري ــرا ح ـ ــول ت ـن ـف ـيــذ أح ـك ــام
الفقرة السابقة ،وللمفوضية
االعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراض عـ ـل ــى م ـ ــا ت ـ ــم مــن
تـصـنـيــف ال ـم ـع ـلــومــات ،وعـنــد
الخالف يفصل مجلس الوزراء
في ذلك».

مفوضية للشفافية
ون ـ ـ ــص االقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراح عـ ـل ــى أن
«تنشأ مفوضية عامة للشفافية
واإلفصاح تتبع رئيس الهيئة
العامة لمكافحة الفساد تتولى
رقابة الجهات في تنفيذ أحكام
ه ــذا ال ـقــانــون ول ـهــا عـلــى وجــه
الخصوص تلقي االقتراحات
والـ ـ ـشـ ـ ـك ـ ــاوى واإلجـ ـ ــابـ ـ ــة عـلــى
اس ـ ـت ـ ـف ـ ـسـ ــارات األفـ ـ ـ ـ ـ ــراد ح ــول
تطبيق القانون ،والتنسيق بين
ا لـجـهــات للطلبات المشتركة
بين أكثر من جهة ،ورفع تقرير
سنوي لمجلسي األمة والوزراء

حول تنفيذ الجهات ألحكام
هذا القانون.
أو أي ا خـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــا ص ـ ــات
أخرى تنص عليها الالئحة
الـتـنـفـيــذيــة ،وتـنـظــم شــؤون
المفوضية المالية واإلدارية
بقرار من رئيس الهيئة».
ً
وأضـ ـ ــاف بـ ـن ــودا جــديــدة
لـ ـلـ ـم ــادة  5وه ـ ــي «ال ـت ـق ــري ــر
السنوي للجهة عن أعمالها
وب ـ ـ ــرامـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا وخـ ـطـ ـطـ ـه ــا
ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـي ــة ،وم ـي ــزان ـي ــة
الجهة وحسابها الختامي
م ـش ـفــوع ـتــان ب ـمــذكــرات ـه ـمــا
اإليضاحية وتقرير مراقب
الـ ـحـ ـس ــاب ــات ال ـم ـس ـت ـق ــل إن
وج ـ ـ ـ ــد ،وك ـ ـ ـتـ ـ ــاب اإلح ـ ـصـ ــاء
ً
السنوي للجهة شامال كافة
الـبـيــانــات والـمـعـلــومــات عن
ال ـمــوضــوعــات ال ــداخ ـل ــة في
اختصاصاتها».
وأ ك ـ ـ ـ ـ ــد ع ـ ـلـ ــى أن تـ ـلـ ـت ــزم
الـ ـجـ ـه ــات ال ـت ــال ـي ــة بــالـنـشــر
ع ـلــى مــوقـعـهــا اإلل ـك ـتــرونــي
وهـ ـ ــي «ال ـ ـ ــدي ـ ـ ــوان األم ـ ـيـ ــري
بـ ـنـ ـش ــر جـ ـمـ ـي ــع الـ ـم ــراسـ ـي ــم
ف ــور ص ــدوره ــا ،م ــع أرش ـفــة
وتبويب المراسيم السابقة
لـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدور ه ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون،
واألمـ ــانـ ــة ال ـع ــام ــة لمجلس
الوزراء بنشر جميع قرارات
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ومـلـخــص
عـنـهــا م ــع أرش ـف ــة وتـبــويــب
الـ ـق ــرارات الـســابـقــة لـصــدور
هذا القانون ،واألمانة العامة
لمجلس األمــة بنشر جميع
قرارات مجلس األمة ومكتب
المجلس فور صدورها ،مع
أرشـ ـف ــة وت ـب ــوي ــب الـ ـق ــرارات
الـ ـ ـس ـ ــابـ ـ ـق ـ ــة ل ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــدور ه ـ ــذا
القانون.

ةديرجلا

•
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شوشرة :المصارحة
د .مبارك العبدالهادي
نـعـيــش ف ــي ضـبــابـيــة وس ــط أج ـ ــواء ســاخ ـنــة وم ـط ـبــات هــوائـيــة
وحالة من الــذهــول واالس ـتــدراك والتأويل والقيل والـقــال وغيرها
من األساليب ،في مشهد تحول لرؤية غير واضحة في العالقات
النيابية -النيابية ،ومــدى استمرار األغلبية تحت سقف واحــد أو
أن هناك مفاجآت غير متوقعة ،خصوصا مع التساؤالت العديدة
حول المرحلة المقبلة.
هذا الوضع قد يتحول إلى أشبه بحلبة مصارعة لكسر العظم
واستعراض القوى بين بعض األطراف التي تتسابق للقيادة على
حساب المصلحة العامة ،وكأننا في مضمار سباق كل يريد أن يقود
بالسرعة الفائقة للوصول إلى الفوز دون النظر لخطورة األمر الذي
قد ينتج عنه اصطدام ينقلنا من واقع الى آخر أشد قسوة.
رغ ــم ال ـت ـفــاؤل ولـكــن بـحــذر فــي ال ـقــادم مــن األي ــام ف ــإن المشاهد
المقبلة ستحمل في طياتها مفاجآت متعددة ألننا اعتدنا على ذلك
وتعايشنا معه ،وهناك من يفرح بتالطم األمواج وعدم االستقرار،
ولكن هل الحكماء سيسبقون اآلخرين للسيطرة على األمور ووضع
النقاط على الحروف ،وتهدئة األجواء كلما حاول البعض إثارتها؟
وهل سيكون لدينا إطفائي يتصدى للنيران المشتعلة إلطفائها
وتفويت الفرصة على مــن يــدســون السم بالعسل؟ وهــل ستسقط
أقنعة البعض وتنكشف حقيقتهم؟
كــل هــذه الـتـســاؤالت الـمـطــروحــة أم ــام البعض هــي محل تقدير
واهتمام للمضي قدما بكويت المستقبل ،وإعادة البناء من جديد
لجميع هياكلها المتصدئة لتعود درة الخليج إلى مكانتها الطبيعية
من حيث البناء واإلعمار وتدشين المشاريع التنموية بعد أن سبقنا
اآلخرون بها ألنهم لم ينشغلوا في أمور ثانوية ،ولم يتركوا الحبل
على الجرار ،بل تكاتفوا ووضعوا الشخص المناسب في المكان
المناسب إلنجاز الملفات التي تم تكليفه بها مع محاسبة جادة إن
تقاعس أو فشل ،ولكن يبدو العكس لدينا ألن مركزية القرار لدى
بعضهم ساهمت في تراكم المشاكل والتأخير في إنجاز الملفات
المهمة رغم التحذيرات من بعض المختصين.
األمنيات كثيرة ولعلنا نتجاوز حقول األلغام واألفخاخ والعراقيل
التي يضعها بعض المندسين في المشهد خصوصا مع موجة
اسـتـعــراض الـبـطــوالت لترميم وتــوحـيــد الـصـفــوف ،وه ــؤالء الذين
ظهروا بعد صمت طويل يجب أن يطهروا قلوبهم ويصفوا نواياهم
من األحقاد والضغائن وترك الساحة لمن نجحوا في تحريك المياه
الراكدة بدال من دسائسهم التي أصبحت ظاهرة للعيان.
في الختام نتمنى الشفاء العاجل للنائب الدكتور عبيد الوسمي
وأن يعود للوطن في القريب العاجل وهو ينعم بالصحة والعافية
الستكمال ما بدأ به ،خصوصا أن المرحلة المقبلة ستكون زاخرة
بــالـعــديــد مــن الـقـضــايــا المهمة وال ـهــادفــة وأول ـهــا قـضــايــا الفساد
والمفسدين الذين ضاقت بهم السبل.

بالعربي المشرمح :دعوة البراك
والمعارضة!
محمد الرويحل
ً
ب ــداي ــة نـهـنــئ اإلخ ـ ــوة بــالـعـفــو ال ـخ ــاص وع ــودت ـه ــم لــوطـنـهــم
ً
وذويهم ومحبيهم ،وندعو الله أن تعود الكويت منارة للحرية
والديموقراطية كسابق عهدها ،ونطوي صفحة من صفحات
وطـنـنــا ال ـعــزيــز كــانــت قــاسـيــة وم ــدم ــرة ،وتـسـبـبــت ف ــي تخلفنا
سنوات طويلة نتيجة صراعات عبثية عطلت الحياة السياسية
والتنموية .بعد عودة أيقونة المعارضة النائب السابق مسلم
ً
البراك وجه خطابا شكر به سمو األمير على العفو األميري ،ودعا
من خالله لتوحيد صفوف المعارضة بكل توجهاتها وتكويناتها،
وهو أمر في غاية األهمية خاصة بعد تشرذم المعارضة إن صح
وصفها بذلك وعدم وضوح رؤيتها وأهدافها.
ً
ول ـك ــن ه ــل ف ـع ــا ل ــدي ـن ــا م ـع ــارض ــة حـقـيـقـيــة ل ــدي ـه ــا رؤي ـت ـهــا
وبرنامجها السياسي إذا ما نظرنا لواقعنا السياسي أم لدينا
ً
معارضة يحركها الشارع وفقا لمصالح انتخابية وشعبوية!
باعتقادي وبعد التجربة المريرة التي مر بها مسلم البراك
ورفاقه يجب عليه معرفة كل ًاألخطاء التي ارتكبوها كما أنهم
ً
حتما اتضحت لهم الرؤية كاملة ،ليعرفوا من يمثل دور المعارض
ً
الحقيقي ومن هو فعال معارض لهذا الواقع المرير ،فالمندسون
في المعارضة كثر وكثير منهم كشف وانفضح أمره ،وهناك من
هم مجرد أدوات ينفذون أجندات خاصة ألشخاص لهم أهداف
خاصة ومعظمنا يعرف تاريخهم ولــوال تلك األهــداف لما أدوا
دور المعارضة.
مــا أود قــولــه أن دع ــوة مسلم الـبــراك مستحقة بــل واجـبــة في
هذا الوقت العصيب ،وألنني موقن بأن هذه الدعوة ستواجهها
ً
مطبات وعراقيل إلفشالها فإنني أتمنى أن يكون توحيدها وفقا
لـضــوابــط وقــواعــد واض ـحــة ،وتـقــع هــذه المسؤولية على عاتق
مسلم البراك دون غيره ،خصوصا بعد الحضور المهيب لتهنئته
بالعودة ،والذي كان رسالة واضحة من الشعب الكويتي ،وبكل
أطيافه أنه لم ولن يتخلى عمن تصدى لمؤسسة الفساد.
يعني بالعربي المشرمح:
دعــوة مسلم الـبــراك تعني أننا مقبلون على مرحلة جديدة
ً
يجب أن تختلف تماما عما سبقها ،كما أنه يجب أن تكون أهداف
الـمـعــارضــة واضـحــة وم ـحــددة وال تحتمل األخ ـطــاء أو تتحمل
عناصر مشبوهة ،فالوطن والمواطنون بحالة إحباط مستمر،
ولن يتحملوا أي خطأ أو تساهل ،لذلك المسؤولية الوطنية تحتم
على المعارضة بكل أطيافها أال تخطوا أي خطوة قادمة دون
دراسة وافية وواضحة ومحددة.

بقايا خيال :جميلة في كل شيء
ويا لمشيئة الله سبحانه عندما يرحلون فجأة قبل أن يكملوا
أحالمهم اإلنسانية تاركين "جمائل" آثار أعمالهم التي ال تمحى
مهما طــال الــزمــن ،فمن بعض مشاريعها اإلنسانية أنها كانت
قد عزمت قبل دخولها في غيبوبتها الفجائية ،بل قبل انغماس
الكادر الطبي بأكمله بجائحة كورونا ،بالتمادي في إنسانيتها
لرعاية مرضاها ،ورغبتها الجامحة في تنفيذ مبادرة مجتمعية
لتحسين حـيــاة الـمــرضــى مــن كـبــار الـســن ومــراعــاتـهــم ومتابعة
حالتهم الصحية والنفسية ،من أجل الوصول إلى إدخال السرور
والسعادة إلــى قلوبهم ،فشاء الله للقضاء والـقــدر أن تكون هي
المريضة وهي الراحلة ،وال راد لقضاء الله.
وعــزاؤنــا الوحيد فــي هــذا الفقد الكبير أن كــل مــن التقى بها،
وكل من تعامل معها ،كان يلحظ في تعاملها مع من حولها من
المرضى بحرفية ومهنية متناهية إلى جانب إنسانيتها الطاغية
التي لم تعرف المكانة االجتماعية وال الطبقية االقتصادية وال
حتى االنتماء الطائفي أو القبلي ،فكان جميع مرضاها في نظرها
إخ ــوة لـهــا يستحقون كــامــل الــرعــايــة اإلنـســانـيــة قـبــل الطبية أو
العالجية ،وهو ما برز في تعازي وأدعية من عرفها والتي طفحت
بها مختلف وسائل التواصل االجتماعي عندما أشادوا بأخالقها
ومهنيتها وتعاملها اإلنساني مع الناس.
وعندما تكون هذه الطبيبة أول من يصل إلى مقر العمل وآخر
من يترك مكتبه في نهاية ال ــدوام ،وبعد أن يتفقد كل المرضى
الموجودين فــي المركز الصحي ،حتى إن كنا نعيش فــي وقت
يندر فيه اإلخالص في العمل ،ال يسعنا إال أن ندعو الله أن يكثر
من أمثالها ،وأن يتغمدها بواسع رحمته ،وأن يسكنها الفردوس
األعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ،وحسن
أولئك رفيقا ،وإنا لله وإنا إليه راجعون.

يا صباح الخير ياللي معانا
نـصـبــح ونـبـتـهــج ون ـف ــرح كـلـمــا استيقظنا
وأشــرقــت أرواح ـن ــا بالتصبح بــالــوجــوه التي
تقابل صباحنا معنا ،إن كانت هادئة راضية
مستبشرة أقبل علينا الصباح بكل ألقه ونوره
وبشاراته ،وإن كانت متجهمة متذمرة متشائمة
أطفأت بهجة يومنا وأجهضت جزءا من طاقتنا.
ع ــادت بــي ال ــذاك ــرة إل ــى مـقــولــة صــديـقــة كنا
ً
نعتبرها بغبائنا ال مبالية ،وتبين الحقا أنها
ً
ً
أكثر منا توافقا مع الحياة وإسعادا لذاتها ،كانت
ً
دائـمــا ما تــردد على مسامعنا" :كافي ضغوط
الحياة بعد تزيدونها هم وغم ضحكوا وانسوا"،
في الحقيقة المحظوظ منا يتعلم من مثل هذه
الكلمات البسيطة ،ويستيقظ بنشاط وهمة
واستبشار بقدوم يوم جديد جميل يحمل معه
أجمل األقدار ،وغيره قد يستيقظ على امتعاض
ً
ويبدأ تدريجيا بشحن بطاريته النفسية بالطاقة
اإليجابية ،في حين يعتبر آخرون الصباح ساعة
تأزم نفسي والفراش ميدان معركة مع المنبه.
وينسحب تأثير الصباح أو باألحرى كيفية
استقبالنا له على باقي الـيــوم ،إال أن البعض
مـنــا قــد يتغير مــزاجــه حـســب معطيات يومه

وما عليه من مسؤوليات وطبيعة األفراد الذين
يعيش معهم أو يتعامل مـعـهــم ،عـلــى سبيل
المثال التعامل والعيش مع األرواح المتفائلة
المبتهجة ي ــؤدي إل ــى أن ينتقل لـنــا تفاؤلها
ورضاها والعكس.
ً
بــدهـيــا ال نـبــالــغ لــو قلنا إن ردود أفعالنا
وطريقة استقبالنا ليومنا لم تأت من فراغ ،ولكن
ولألسف الشديد نجد أن بعض برامج التواصل
االج ـت ـمــاعــي ق ــد س ــاع ــدت ف ــي ان ـت ـش ــار بعض
المفاهيم السيئة والمحبطة والتي قد تؤثر في
الفرد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،فعلى
سبيل المثال اعتبار أول يوم باألسبوع (األحد)
ُ
يوم هم وغم وفيه تخطف النومة وتسرق الراحة،
ً
وكل ذلك بالتأكيد قد ينعكس سلبا على األداء
في العمل ،فكما يزيد التفاؤل والشعور اإليجابي
اإلنتاج ويحسن األداء نجد أن التشاؤم يقلل من
إنتاجية الفرد وأدائه وعمله.
كما أن االنتهاء من استقبال المراجعين قبل
ساعات من انتهاء وقت العمل الفعلي نتيجة
كذلك لتلك المفاهيم الخاطئة والسلبية ،فإذا
ً
ك ــان ذهــابـنــا إل ــى الـعـمــل صـبــاحــا كـمــن يذهب

لـلـسـجــن ،فـمــن الـمـتــوقــع أن ال ـفــرد يسعى إلــى
الـفــرار منه بــأســرع وأق ــرب وقــت ،ويـتــرك وراءه
المراجعين المغلوبين على أمرهم مخذولين،
ولـ ـك ــن إن اس ـت ـق ـبــل الـ ـف ــرد ص ـب ــاح ــه بــالــرضــا
والتفاؤل ،واستعد للعمل بصورة إيجابية فإن
ً
األم ــر يختلف تـمــامــا .أمــا يــوم الخميس فهو
قصة أخرى فهو اليوم المميز ،وعادة ما يكون
استقباله ككرنفال سعادة ،ولذلك هناك انطباع
لألسف عند البعض أنــه يــوم راحــة واستعداد
لإلجازة!! يكثر فيه الغياب أو تقليص ساعات
العمل ،وال يخفى على أحد ما يترتب على ذلك.
كلمة على الهامش:
من المهم والبدهي أال ننسى دور المسؤولين
في العمل على اختالف مناصبهم ومسؤولياتهم
عــن كــل تلك ال ـت ـجــاوزات والتقصير واإلهـمــال
في العمل عند البعض والتعامل السيئ وظلم
المراجعين والتقصير في إنجاز معامالتهم.
واأله ــم مــن ذل ــك كله هــو نـظــرة البعض من
أفراد المجتمع واستقبالهم لكل تلك المفاهيم
والسلوكيات السلبية بشكل عادي وتقبلها وعدم
استنكارها أو رفضها.

ناجي المال

حتى تقدم الحكومة برنامج عملها فور تشكيلها
الــدكـتــور عبيد الــوسـمــي فــي مقابلته عـلــى تـلـفــزيــون الـشــاهــد قــال
بوضوح وحــزم :سيتم استجواب رئيس الــوزراء في حال عدم تقديم
حكومته برنامج العمل في أول جلسة لمجلس األمة بموجب المادة
( )98ونصها" :تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس
األمة ،وللمجلس أن يبدي ما يراه من مالحظات بصدد هذا البرنامج"،
فالبد أن تتقدم الحكومة ببرنامج عمل يتضمن األهداف التي ينبغي
لها إنـجــازهــا فــي الـسـنــوات األرب ــع الـقــادمــة ،وهــذا البرنامج يجب أن
تقدمه الحكومة لمجلس األمة فور تشكيلها لكي يضع عليه مالحظاته
وتتضح جدية وأهمية تقديم برنامج العمل وتوابعه وشروطه فيما
جاء في المذكرة التفسيرية التي ذكرت في المادة (" :)98أوجبت هذه
المادة على كل وزارة جديدة أن تتقدم فور تشكيلها ببرنامجها إلى
مجلس األمة ،ولكنها لم تشترط لبقاء الوزارة في الحكم طرح موضوع
الثقة بها على المجلس ،بل اكتفت بإبداء المجلس مالحظاته بصدد
هذا البرنامج ،والمجلس طبعا يناقش البرنامج جملة وتفصيال ،ثم
يضع مالحظاته مكتوبة ،ويبلغها رسميا للحكومة ،وهي -كمسؤولة
في النهاية أمام المجلس– البد أن تحل هذه المالحظات المكان الالئق
بها وبالمجلس المذكور".
الحظوا أن المشرع قد أشار بأهمية قصوى إلى تقديم برنامج العمل
في موعده ،وهو فور تشكيل الحكومة ،ويقدم لمجلس األمة لكي يدرسه
ً
جملة وتفصيال ،ويضع مالحظاته ويبلغها الحكومة رسميا ،وأوجب
المشرع على الحكومة أن تحل مالحظات المجلس في المكان الالئق
ِّ
المشرع إلى أن الحكومة ال تنال ثقة المجلس
بها وبه كمجلس ،وأومأ
ً
لكي تستمر كما هو في النظم الديموقراطية األخرى بناء على برنامج
العمل إنما أعطى الدستور مجلس األمة سلطة وضع مالحظاته ،بحيث
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ما بين القائمة الدولية السوداء والبيضاء هناك فجوات
لتمرير األوراق وإتمام الصفقات الساخنة على أعقاب الحرب
الباردة التي ما زالت تجول في ركبها مناطق العالم ،وتحركها
تيارات المصالح تحت دفة القوة المركزية العالمية برعاية
أميركية وتحالفات قوى الدول الناشئة.
فالعقوبات الدولية ومدى مصداقيتها تتوقف على حجم
المنافذ الفذة للتنصل منها ،وإن كانت تحمل في طياتها
أساليب غير مشروعة ،وما قامت به الهيئة الرقابية المالية
العالمية مــن إدراج تركيا ضمن القائمة الــرمــاديــة كخطوة
تحذيرية لها ،بناء على االتهامات الموجهة للبنك التركي
الحكومي (بنك خلق) بانتهاكه العقوبات األميركية على إيران
وتحويل مبالغ مالية طائلة إليها.
وإذا صح ذلك االتهام فالبد من النظر إلى المسوغ الشرعي
لها ،إعماال لقاعدة "ما بني على باطل فهو باطل" ،واتخاذ
العقوبات المالية واالقتصادية ضد دولة ما يكون المتضرر
األساسي هو مواطن تلك الدولة ال حكوماته ،ومــا تقوم به
تلك الدولة الحقا من المحافظة على مركزها وقوامها المالي
تجيزه مقتضى المصلحة العامة لتلك الدولة ،وذلك لبقائها
واستمرارها ولحماية حقوق اإلنسان فيها ،فتمنح أفعالها
الشرعية الضمنية األولوية لتحقيق األمن اإلنساني لتواكب
التطور في المفاهيم الدولية بهذا الشأن.
وهنا يتحتم على الهيئات الدولية إعادة النظر والتجديد
في االستراتيجيات المتبعة لحمل الدول على تنفيذ وعودها
وق ــرارات ـه ــا بـمــا يـتـفــق مــع األم ــن اإلن ـســانــي كمصلحة أولــى
ً
بالرعاية ،بعيدا عن لغة األرقام العقيمة والمصالح الشائبة
والمتشعبة.

د .عبد األمير الفرج

د .نبيلة شهاب

الخلوة الرمادية
تهاني الظفيري

«العفو» وتغيير المشهد
السياسي

يوسف عبدالكريم الزنكوي
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بقلوب راضية بقضاء الله وقدره ،تلقينا بعد ظهر يوم السبت
الماضي النبأ المفجع بانتقال اإلنسانة الرائعة واألخت العزيزة
وزوجة األخ العزيز المهندس عبدالله أحمد الشرهان ،المغفور
لها بإذن الله تعالى الدكتورة جميلة محمد خالد الفرج الى رحمة
الله ،بعد صراع مرير مع المرض العضال ،الذي لم يمهلها إلكمال
سلسلة مبادراتها اإلنسانية التي نذرت نفسها وخبرتها لخدمة
وإسعاد المرضى من كبار السن.
وال يـسـعـنــا ف ــي ه ــذه الـلـحـظــات الـمــؤلـمــة إال أن نـتـضــرع إلــى
البارئ عز وجل أن يتغمد فقيدة العمل اإلنساني بواسع رحمته،
وأن يسكن أيقونة المبادرات الصامتة فسيح جناته ،وأن يلبس
مثال األخالق الحميدة أثواب المغفرة بإذنه تعالى ،وأن يلهمنا
وأسرتها وأهلها ومحبيها وكل من عرفها عن قرب تقوى الصبر
ونـســائــم الـسـلــوان ،إنــه قــريــب سميع مجيب الــدعــاء ،فقد رحلت
عنا تلك اإلنسانة الرائعة واألخت الفاضلة والطبيبة "الجميلة"
في كل شــيء ،صاحبة األي ــادي البيضاء في األعـمــال اإلنسانية،
ومنها مبادرتها المجتمعية لرعاية كبار السن والتي من خاللها
نذرت خبرتها المهنية والعملية وأفنت حياتها الشخصية في
محاوالتها الــدؤوبــة والمخلصة لــوجــه الـلــه لمساعدة اآلخــريــن
ً
ً
عموما وكبار السن خصوصا.
فالصالحون المصلحون الطيبون المحسنون هم هكذا ،يمرون
علينا كنسائم الربيع ،ليخضر ما حولنا وتزهر الدنيا بأعمالهم،

يفرض استهدافاته وشروطه على الحكومة وبناء عليه يقول الدكتور
عادل الطبطبائي إن مجرد عدم أخذ الحكومة بمالحظات المجلس على
البرنامج يوجب تحريك المساءلة السياسية التي تصل إلى حد إعالن
عدم التعاون أو حجب الثقة عن الوزير المختص( .النظام الدستوري
في الكويت ،د.عادل الطبطبائي .)839 –834
ونحن نقول إن عدم أخذ مالحظات مجلس األمة على برنامج عمل
الحكومة يوجب المساءلة التى تصل إلى إعالن عدم التعاون فما بالكم
بعدم تقديم برنامج العمل؟
وفي مقالي السابق أشــرت إلى أن المنطقي والعملي وحتى يمكن
للحكومة تقديم برنامج عملها فور تشكيلها البد أن يكون هذا البرنامج
ً
موضوعا من منظمات ُّالمجتمع المدني والكتل السياسية والــوزارات
والجهات الرسمية والنشطاء ،واقترحت أن تقوم جهة رسمية تضم
نخبة من الخبراء بتلقي برامج العمل المقترحة ،وكل الحلول والمشاريع،
وتناقشها مع من اقترحها ،وكذلك مع المختصين ،وتفرغها في شكل
أهداف ذات معايير كمية وزمنية ،وتقدمها في صورتها النهائية للقيادة
السياسية لكي تكون المرشد في اختيار رئيس الحكومة ،وكذلك المعينة
لرئيس الحكومة في اختيار الوزراء ،ففي هذه الحالة تتحقق الشروط
الموضوعية لتقديم الحكومة برنامج عملها فور تشكيلها بسالسة.
لذلك وحتى ال تندلع أزمة في أول جلسة لمجلس األمة ،ويتم التعاون
والتوافق بين الحكومة القادمة والمجلس ،أرى أن يتم خلق مناخ مالئم
لتحفيز منظمات المجتمع المدني والكتل السياسية والنشطاء ،لبلورة
مقترحات التطوير واقتراح حلول المشكالت ذات األولوية ،وتقديمها
لجهة رسمية تضم خبراء في كل المجاالت لتحويلها إلى برنامج عمل
للحكومة القادمة ،ويكون أساس اختيار الوزراء.
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األميون الجدد وكلية الذكاء االصطناعي
منذ سـنــوات طويلة وأن ــا أسمع جملة "إن
مخرجات التعليم في الكويت ال تتناسب مع
سوق العمل" لدرجة أنها أصبحت تتكرر على
صفحات الصحف مع نتائج الثانوية العامة
وصــور خريجي الجامعات ،فهل تغير شيء؟
وهل يعقل ما يحدث؟
ت ـق ــوم ال ـح ـكــومــة ب ـم ـحــابــاة أح ــد الـمـطــالــب
الشعبوية الـتــي يـتـقــدم بـهــا أح ــد ال ـن ــواب في
إضافة كادر لهذا التخصص ُ
ويوافق عليه لنجد
نائبا آخر يقوم بالمطالبة نفسها لتخصص
آخر لمراعاة أن قاعدته االنتخابية هي األكثرية
في هذا التخصص وليتم الموافقة عليه ،ومن
ثم يزداد إقبال الطلبة على هذه التخصصات
لــوجــود ال ـك ــوادر لـهــا حـتــى يـصــل ال ــى مرحلة
التشبع ،بل التكدس دون مراعاة الحتياجات
س ــوق الـعـمــل .الـمـصـيـبــة أن ـنــا وإن تجاهلنا
هذه األزمة وحاولنا أن نغمض عيوننا قليال
حـتــى ال نــراهــا ،إال أنـنــا اآلن أم ــام أزم ــة أكبر
فهناك ناقوس خطر يدق بأننا على مشارف
كــارثــة إنسانية حقيقية ،وهــي أمـيــة جديدة
ً
سيعانيها الـشـبــاب الـكــويـتـيــون قــريـبــا جــدا
إذا لــم يتم تــداركـهــا بــأســرع وق ــت ،فــأن تكون
أميا لن يكون معناه أنك ال تستطيع القراء ة
والـكـتــابــة فــي الـمـسـتـقـبــل ال ـقــريــب ج ــدا ،فمع
زمــن الـثــورة الصناعية الرابعة تغير مفهوم
األم ـي ــة ،وس ـت ـكــون لـمــن ال ي ـعــرف أســاسـيــات

ث ـ ــورة ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـحــدي ـثــة وال ـم ـه ــارات
الرقمية المتطورة من علم البيانات والذكاء
االصطناعي ،فاألميون الجدد سيكونون عبئا
على الــدولــة خــال سـنــوات قليلة مــع تسارع
أغلب دول العالم في اللحاق بهذه التطورات،
فالحقيقة أن الدول في سباق محموم في هذا
ً
المضمار ،بل قطعت أشواطا كبيرة جدا فيه
مع حرصها على أن تطوير مهارات شبابها
سينعكس على أدائها في تحسين وتطوير
خدماتها العامة.
األميون الجدد في الكويت سيكون ذنبهم
في رقبة المسؤولين ومتخذي القرارات الذين
لم يستطيعوا استشراف المستقبل القريب
ً
جدا أو على أقل تقدير النظر يمينا ويسارا
والمقارنة مع الدول العربية والخليجية في
مضمار السباق والتسلح التكنولوجي الذي
يقومون به لتحسين جودة الحياة.
ستكون هذه الفئة الكبيرة من الخريجين
عالة وبطالة حقيقية في البلد ،كما ستتسبب
في معاناة اقتصادنا الوطني بقسوة شديدة،
طــاقــات شبابية كويتية مـهــدرة بــا مـهــارات
تـقـنـيــة ل ــم ت ـجــد م ــن ي ـســانــدهــا ع ـلــى الـمـســار
الصحيح ،ويجب أال ندفن رؤوسنا في التراب
لـنـخـفــي ال ـح ـقــائــق ،فــالـحـقـيـقــة الــواض ـحــة أن
مخرجات التعليم في الكويت لم تعد تتناسب
مع متطلبات العمل الحديث ،فتكدس الطلبة
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في تخصصات ال يحتاجها سوق العمل وفي
المقابل ال توجد تخصصات جديدة مواكبة
لما يحتاجه السوق فعليا ،إذ يجب تطوير
المناهج وإنشاء كليات ومعاهد جديدة باسم
كلية الذكاء االصطناعي واألمــن السيبراني،
أو على أقل تقدير تقديم برامج دراسات عليا
فــي هــذه الـمـســارات بعد تأسيس الطلبة في
م ـجــاالت الـحــاســب اآلل ــي .يـجــب أال يـمــر خبر
كبير مثل توقيع الكويت اتفاقية مــع شركة
(غوغل) لتكون مقرا إقليميا لحفظ البيانات
دون أن يتم التجهيز واالستعداد له ،حيث إن
الكويت بهذه االتفاقية قد وضعت نفسها في
مسار الدول المتطورة في مجال التكنولوجيا
والتي ستوفر آالف الفرص الوظيفية ،ولكن من
الواضح أنها لن تكون من نصيب المواطنين،
ألن "غوغل" ستستند في توظيفها إلى معايير
الـمـهــارات التقنية المطلوبة لهذه الوظائف
المتقدمة تكنولوجيا ،ولم يتم تأهيل الشباب
الكويتيين لها وا لـعـمــل على االستثمار في
عقلية الشباب وتجهيزهم لتولي هذه المهام،
وحـيـنـهــا سـيـتــم االس ـت ـعــانــة بــاألك ـثــر ك ـفــاءة
تقنيا أيا كانت جنسيته .استثمروا في عقول
ال ـش ـب ــاب وجـ ـه ــزوا ل ـهــم ال ـت ـخ ـص ـصــات الـتــي
تتناسب مع مستقبلهم وتمكنهم من مجاراة
العالم المتقدم تكنولوجيا ،فاألوطان ال تبنى
إال بعقول أبنائها.

عاشت الكويت في األيام الماضية فرحة كبيرة وعارمة بعد تنفيذ
المكرمة األميرية السامية من سمو أمير البالد ،الشيخ نواف األحمد
الجابر الصباح ،حفظه الله ورعاه ،وصدور مرسومين أميريين بالعفو
عن بعض أبناء الكويت ممن صــدرت عليهم أحكام ،وعودتهم إلى
ً
أرض الكويت ،وتخفيض مدة العقوبة المحكوم بها على  35شخصا.
وال شك أن هذه المكرمة األبوية من قبل أمير البالد بادرة طيبة
مــن سموه ال تأتي إال مــن قـيــادة سياسية حكيمة تستند إلــى فكر
إصالحي ،وهي خطوة في اتجاه المصالحة الوطنية ،وفرصة كبيرة
ينبغي للسلطتين التشريعية والتنفيذية استغاللها ،واستثمارها،
إلنهاء حالة االحتقان السياسي والمواجهات ،وفتح صفحة جديدة
من عالقات التعاون والبناء والتنمية واإلنجاز بعد سنوات عاشتها
الكويت كانت حافلة بالتأزيم وتعطيل القوانين والمشاريع التي تعود
على أبناء الكويت بالنفع .إن ما هو مطلوب من المجلس والحكومة،
ومن الشعب الكويتي ،هو التكاتف وااللتفاف حول قيادتنا الحكيمة،
والتمسك بوحدتنا الوطنية ،والنظر إلــى القضايا بمنظار وضع
مصلحة الكويت فوق كل اعتبار ،والعمل على إقرار التشريعات المهمة،
التي تنهض بالكويت ،وتخدم مواطنيها ،ومستقبل أجيالنا القادمة،
وأن نراعي ما يحيط بنا من ظروف إقليمية في المنطقة ،وتكريس كل
جهودنا لمرحلة مختلفة من العمل السياسي ،ونحرص على الحفاظ
على أمننا واستقرار بلدنا.
إننا اليوم مقبلون على مرحلة جديدة ،ونأمل أن يتغير المشهد
السياسي بعد هذه المكرمة األبوية من سمو األمير ،والتي ال بد أن
تكون منسجمة مع متطلبات المرحلة المقبلة ،ويتم التعاون لمصلحة
الوطن والمواطن ،ونطوي صفحة الخالف السياسي ،والتأزيم الذي
تسبب في انسداد األفق السياسي بالبالد وعرقلة كثير من القضايا.
كل الشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف
األحمد ،وسمو ولي العهد األمين الشيخ مشعل األحمد ،على هذه
المكرمة ،وهي تعبر عن عمق العالقة األبوية بين القيادة السياسية
في هذا البلد والشعب ،والشكر لكل من سعى وساهم وشارك في هذه
المبادرة الكريمة الطيبة.

ً
ً
أوال وأخيرا :عود حميد
لضمير األمة
مشاري ملفي المطرقة
بفرحة عارمة وحفاوة كبيرة استقبل الكويتيون النائب السابق
والسياسي البارز مسلم البراك الذي عاد إلى البالد بعفو أميري ،ولعل
هذه الفرحة العارمة لها ما يبررها ،فللبراك مكانة خاصة في قلوب
معظم الكويتيين ،حفرها على مدار سنوات طويلة قضاها في خدمة
الوطن والمواطنين ،وخاض فيها معارك كبيرة ضد الفاسدين تحت
قبة عبدالله السالم وخارجها ،وحتى عندما غاب عن الساحة السياسية
كان على قدر المسؤولية ،ولم يقدم على كالم أو أفعال تسيء إلى وطنه
ً
وقياداته كما لم ييأس أو ينسحب من الحياة السياسية ،بل كان دائما
الحاضر الغائب ،والرمز الذي يحترمه الجميع من يتفق أو يختلف معه.
ً
ً
وفي الحقيقة أن البراك كان ثائرا منذ بداياته ضد الفاسدين مدافعا
ً
عن حقوق المستضعفين لم يخش يوما في الحق لومة الئم ،فمنذ أن
ً
ً
تولى رئاسة نقابة عمال البلدية واإلطفاء كان قائدا حكيما ساهم مع
عمال وموظفي البلدية في إجبار الحكومة على التراجع عن قرارها
ً
الخاص بارتداء زي رسمي للعمل خالفا للزي الوطني المعتاد ،وعندما
وصل إلى قبة عبدالله السالم وقف في وجه المفسدين وفضح المرتشين
والمتالعبين بالوطن والمواطنين ،وعرى أصحاب األجندات الخاصة
والمصالح الشخصية ،ونجح في إزاحة العديد من الوزراء الفاشلين
الذين لم يقدموا ما تستحقه الكويت والكويتيين.
ومع عودة البراك إلى الكويت بعد طول انتظار الحظ الكثيرون أنه
ال يزال ينبض بالحيوية والعطاء ولديه إصرار على مواصلة نشاطه
السياسي الذي لم ينقطع حتى في فترة إقامته بالخارج ،وهذا ما أكده
البراك فور وصوله إلى أرض الوطن.
فكويت مــا بعد العفو بحاجة إلــى جهود كــل أبنائها فــي جميع
المجاالت وفــي مقدمتهم مسلم البراك الــذي يملك خبرات كبيرة في
العمل السياسي ،ولديه رؤى وحلول للكثير من المشاكل التي تواجه
الكويت ،لذا يجب االستعانة به واالستفادة منه دون االنتظار لخوضه
انتخابات مجلس األمة المقبلة ،فيمكن أن نستعين به في كيفية تطوير
العمل الحكومي ودفع عجلة التنمية وفي معرفة المطالب والخدمات
التي يحتاجها المواطنون والـقــرارات التي يجب اتخاذها لتحقيق
األماني والطموحات ،نأمل أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التعاون
بين الجميع لصالح الكويت وشعبها.

«النسوية» والمسرح
محمد علي القالف
الحركة النسوية لها أكثر من تعريف ،ففي المعاجم يوجد تعريف
مشترك يجمع على أنها المساواة السياسية بين الجنسين ،وعلى
الرغم من نشأتها إلى حد كبير في الغرب فإن الحركة النسائية تتجلى
في جميع أنحاء العالم وتمثلها مؤسسات مختلفة ملتزمة بالنشاط
لمصلحة حقوق المرأة ومصالحها .وكانت البدايات لهذه الحركة في
نصف القرن التاسع عشر سنة  1848ونشأت على يد لوسريتيا موت
واليزابيث كادي،
(في بيتها) ومارثا رايــت ،ومــاري أن ،وجين هانت ُ
في المؤتمر قالت إليزابيث "جميع الرجال والنساء قد خلقوا أحرارا"،
باإلضافة إلى أحد عشر مطلبا منها حقوق المرأة بالتصويت.
وأما في العالم العربي فقد بدأت الحركة النسوية ،كذلك في القرن
نفسه وكانت في مصر ،فتم تأسيس االتحاد النسائي المصري عام
 1923فتفاعل معه النساء العربيات ،ومن أبرزهن هدى شعراوي وصفية
زغلول والعديد من المناضالت الالتي أصبحن رموزا للنضال النسوي
من أمثال بوحريد وليلى خالد ونوال السعداوي ،فهي ليست فلسفة
فقط أو أيديولوجيا بل أصبحت ممارسة سياسية واجتماعية ،فتشكلت
عدة اتجاهات للحركة النسوية منها :النسوية الراديكالية ،والنسوية
المادية ،والنسوية االشتراكية ،والنسوية الماركسية ،فهذه التيارات
انعكست في المجاالت األدبية والمسرحية.
ً
بــدأت مسارح النساء المختلفة في القرن العشرين تحديدا منذ
السبعينيات والثمانينيات ،وهــو نتاج نشاطات على المستويين
االجتماعي والسياسي ،من بين المؤسسين األوائل ميشلين ومارثا
بوزنج وكاريل تشرشل ومجموعة المسرح النسائي (أعيدت تسميتها
باسم شركة سفنكس ثياتكس في عام  )1999في بريطانيا ،ففي هذه
الفترة كان المسرح النسائي أو المرأة شيئا حديثا ،فقد فتح المسرح
بابه أمام وجهات نظر النساء ليعبرن عن وجهات نظرهن ويطالبن
بحقوقهن ونشر معاناتهن ،ومن وجهة نظري أن مسرح النساء أو
حقوق النساء ظهرت منذ اإلغريق على يد مؤسس الكوميديا ارستوفان
في مسرحيته برلمان النساء ،وفي القرن التاسع عشر حررها هنريك
ابسن في مسرحيته "بيت دمية" ،وأما في العالم العربي فيتطرق الكاتب
العراقي عواد علي في مقال له" :توجد تجارب مسرحية نسائية ،أي
تلك التي أنتجتها كاتبات ومخرجات مسرحيات ،وتجارب مسرحية
نسائية بحتة" .وفــي هذه
نسوية ،أي تلك التي تحمل وجهات نظر
ّ
المقالة تذكير بثالث تجارب مسرحية عربية تمثل النوع الثاني ،وهي
"ثالث نسوان طوال" لرندا األسمر ،و"حكي نسوان" للينا خوري ،و"كالم
في سري" ،لعز درويش.
رسالة:
هناك محاوالت منذ القرن التاسع عشر إلى يومنا هذا من هنا وهناك
لتحرير المرأة وإعطائها حقوقها ،مما يعني أن للمسرح دورا في تبني
القضايا المعاصرة ال سيما "النسوية" ولكنه يحتاج تحركا جادا لفهم
القضية بجميع أبعادها إلنصافها.

ةديرجلا
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

7.٧١٩

7.١٢٨

٥.٩٨٣

2.٤٧٩ 2.٩٣٩ 3.٣٠٠

«موديز» :البنوك الكويتية تتمتع بمصدات رأسمالية مرتفعة
استحقاق ًالشريحة األولى من السندات الدولية
اقتراب
مع
سيما
ال
الحكومية
السيولة
مخاطر
زيادة
•
ً
• حصافة لوائح «المركزي» التنظيمية تنعكس استقرارا ماليا للنظام المصرفي
إدارة السياسة
النقدية تتسم
بالمصداقية
والفعالية كما
يتضح من
مستويات التضخم
المنخفضة
ً
والمستقرة نسبيا

أص ـ ـ ـ ــدرت وكـ ــالـ ــة مـ ــوديـ ــز ل ـخ ــدم ــات
ا لـمـسـتـثـمــر يــن (Moody's Investors
ً
تقريرا بعنوان التحليل
 ،)Serviceأمس،
االئـتـمــانــي الـسـنــوي (Annual Credit
 )Analysisلدولة الكويت ،تناول التحليل
التفصيلي لـقــرار التصنيف االئتماني
الـ ـس ــاب ــق ( ،A1مـ ــع نـ ـظ ــرة مـسـتـقـبـلـيــة
م ـس ـت ـق ــرة) ال ـ ـصـ ــادر فـ ــي  22سـبـتـمـبــر
 ،2020في ضوء مستجدات السياسات
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة والـ ـم ــالـ ـي ــة والـ ـبـ ـي ــان ــات
االقتصادية المسجلة خالل العام الحالي.
وفيما يلي عرض موجز لمحاور التقرير:

ً
أول -نقاط قوة التصنيف االئتماني

 امتالك الدولة ثروات نفطية ضخمةواستثنائية.
 انخفاض إجمالي َّالدين الحكومي.
 ض ـخــامــة ح ـجــم أص ـ ــول ص ـنــاديــقالثروة السيادية.
 المستوى المرتفع ًجدا لنصيب الفرد
من الدخل.

البنوك تظل ذات
رسملة وسيولة
مرتفعة مع تغطية
قوية لمخصصات
القروض غير
المنتظمة

ً
ثانيا -تحديات التصنيف االئتماني
 االعتماد الكبير على القطاع النفطي،وم ــا ينتج عنه مــن تقلبات اقتصادية
ومالية.
 ال ـعــاقــة ال ـم ـتــوتــرة بـيــن الـحـكــومــةوم ـج ـلــس األم ـ ــة ،م ـمــا ُي ـض ـعــف تشكيل
السياسات ويـقـ ّـوض قــدرة الــدولــة على
التكيف مع الصدمات.
 -التوترات الجيوسياسية اإلقليمية.

 المقاومة المستمرة من مجلس األمةلخطة الحكومة في تنفيذ اإلصالحات
الـمــالـيــة ،وذل ــك بتنويع اإليـ ـ ــرادات غير
النفطية وخفض اإلنفاق العام ،في حين
ام ـتــد ال ـج ـمــود الـتـشــريـعــي إل ــى قضايا
التمويل في السنوات األخـيــرة ،سيزيد
من مخاطر السيولة الحكومية.

ً
ثالثا -عوامل التصنيف االئتماني

 -1عوامل قد ترفع التصنيف االئتماني:
ّ
التحسن المستدام
 وجود أدلة علىفي القوة المؤسساتية ومعايير الحوكمة
في دولة الكويت ،وذلك من خالل العالقة
البناءة بين الحكومة ومجلس األمة ،مما
يؤدي إلى تشكيل سياسة أكثر سالسة
ويمكن التنبؤ بها.
 التحسن في فعالية السياسة الماليةم ــن خ ــال زي ـ ــادة قـ ــدرة ال ـح ـكــومــة على
االستجابة للصدمات.
 تنفيذ اإلصالحات المالية التي تقللبشكل جــوهــري مــن متطلبات التمويل
للموازنة العامة.

 -2عوامل قد تضغط باتجاه
تخفيض التصنيف االئتماني بأكثر
من درجة واحدة:
 زيــادة مخاطر السيولة الحكومية،ال سيما مع اقتراب استحقاق الشريحة
األولى من السندات الدولية.
 ف ــي ح ــال اس ـت ـم ــرار ال ـق ــوة الـمــالـيــةل ـل ـح ـكــومــة ف ــي الـ ـت ــراج ــع ع ـل ــى ال ـم ــدى
المتوسط بسبب زيادة الدين الحكومي
فــي ظــل سيناريو تمرير قــانــون الدين
العام الجديد ،وتحقيق الموازنة العامة
عجزا كبيرا ،وعــدم قــدرة الحكومة على
تنفيذ اإلصالحات المالية.

ً
رابعا -تحليل الملف االئتماني

 )1تصنيف القوة االقتصادية
رف ـ ـعـ ــت الـ ــوكـ ــالـ ــة ت ـق ـي ـي ـم ـهــا ل ـل ـق ــوة
االقتصادية لدولة الكويت من الدرجة
األولية " "baa3إلى الدرجة النهائية ""a2
لتعكس مستويات الثروة العالية بشكل
ً
استثنائي ،فضال عن ثرواتها الهائلة من
النفط ،حيث تمتلك دولة الكويت إلى حد
بعيد أكبر نسبة من احتياطيات النفط
الـمــؤكــدة إلــى اإلنـتــاج بين دول مجلس
التعاون ،والتي من المقدر استمرارها

إل ــى نـحــو  100ع ــام وف ـقــا للمستويات
الحالية من اإلنتاج .إلى جانب تكاليف
اإلن ـت ــاج الـمـنـخـفـضــة نـسـبـ ًـيــا ،ف ــإن هــذا
ي ــدع ــم م ـس ـتــويــات مــرتـفـعــة م ــن ال ـث ــروة
الــوطـنـيــة ،حـيــث بـلــغ نصيب ال ـفــرد من
الناتج المحلي اإلجمالي من حيث القوة
الشرائية نحو  43ألف دوالر عام .2020

 )2تصنيف القوة المؤسساتية
ً
مدفوعا بتدهور
جاء هذا التصنيف
بعض جوانب اإلطار المؤسسي وفعالية
الحكومة بسبب عدم القدرة على تنفيذ
اإلص ـ ــاح ـ ــات ال ـم ــال ـي ــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة
المخطط لها من قبل الحكومة .في حين
أش ــادت الوكالة فــي تقريرها بحصافة
الـسـيــاســة الـنـقــديــة ال ـتــي يطبقها بنك
الـ ـك ــوي ــت ال ـ ـمـ ــركـ ــزي ،ومـ ـت ــان ــة أوض ـ ــاع
الـقـطــاع الـمـصــرفــي فــي ال ـب ــاد ،مشيرة
إلــى أن إدارة السياسة النقدية للكويت
ت ـش ـكــل م ـ ـصـ ـ ً
ـدرا ل ـل ـق ــوة الـمــؤسـســاتـيــة
للتصنيف ،كما يتضح مــن مستويات
ً
نسبيا
التضخم المنخفضة والمستقرة
منذ تطبيق نظام سعر صــرف الدينار
الكويتي القائم على سلة مــوزونــة من
العمالت ،منوهة بقوة اللوائح التنظيمية
ال ـتــي يـصــدرهــا بـنــك الـكــويــت الـمــركــزي
وح ـصــاف ـت ـهــا ،ح ـيــث ان ـع ـكــس ذلـ ــك في
اس ـت ـقــرار ال ـن ـظــام ال ـمــالــي خ ــال فـتــرات
ت ـق ـل ـبــات االق ـت ـص ــاد ال ـك ـل ــي ،وم ـع ــدالت
كفاية رأس الـمــال المرتفعة والسيولة
الوفيرة ونسبة القروض غير المنتظمة
ً
نسبيا في النظام المصرفي.
المنخفضة
كما يتبنى "المركزي" ً
نهجا استباقياً
العتماد المعايير التنظيمية المصرفية
الــدولـيــة ،بما فــي ذلــك التطبيق الكامل
إلصالحات بازل (.)3

 )3تصنيف القوة المالية للدولة
أشارت الوكالة إلى أن هذا التصنيف
ي ــدعـ ـم ــه ان ـ ـخ ـ ـفـ ــاض مـ ـسـ ـت ــوى الـ ـ ّـديـ ــن
ال ـح ـك ــوم ــي ،وحـ ـج ــم أصـ ـ ــول ص ـنــاديــق
الثروة السيادية الضخمة المتراكمة من
الفوائض المالية الكبيرة .وأشــارت إلى
التدهور الحاد في الموازنة العامة بنحو
 30بالمئة من الناتج المحلي اإلجمالي
خــال السنة المالية  2021 /20مقارنة
بنحو  15 - 14بالمئة من الناتج المحلي
اإلجمالي خالل السنة المالية السابقة،
ح ـيــث ت ــراج ـع ــت اإلي ـ ـ ـ ــرادات الـحـكــومـيــة
بنسبة  39بالمئة ،لتصل إلى نحو 10.5
م ـل ـيــارات دي ـنــار مــدفــوعــة بــاالنـخـفــاض

الكبير في أسعار وكميات إنتاج النفط.
وف ـ ــي ال ــوق ــت ن ـف ـس ــه ،ت ـت ـســم ق ــاع ــدة
ً
نسبيا،
اإلنفاق الحكومي بعدم المرونة
حيث تستحوذ فاتورة األجور والدعوم
الحكومية على أكثر من  75بالمئة من
إجمالي اإلنفاق العام .وتتوقع الوكالة
أن يتقلص العجز في الموازنة العامة
إلى نحو  12بالمئة من الناتج المحلي
اإلجمالي في السنة المالية 2022 /21
والسنة المالية  ،2023 /22ويرجع ذلك
ً
أساسا إلى االنتعاش السريع في أسعار
النفط منذ عام .2020

 )4تصنيف مخاطر األحداث
أش ـ ــارت الــوكــالــة إل ــى أن ــه عـلــى غ ــرار
معظم دول مجلس التعاون ،فإن الموقع
الجغرافي لدولة الكويت يجعلها عرضة
ل ـم ـخ ــاط ــر األح ـ ـ ـ ـ ــداث ال ـج ـيــوس ـيــاس ـيــة
اإلقليمية ويدعم تصنيف الوكالة لهذا
ال ـعــامــل ع ـنــد درجـ ــة " ."baوع ـل ــى وجــه
الـخـصــوص ،تمثل ال ـتــوتــرات بين دول
مجلس الـتـعــاون وإي ــران وخـطــر إغــاق
مضيق هرمز احتمالية منخفضة ،إال
أن ذلك اإلغالق في حال وقوعه سيكون
حاد األثر على دولة الكويت ،حيث يمر
ك ــل ال ـن ـفــط ال ـم ـص ــدر م ــن ال ـك ــوي ــت عبر
ال ـم ـض ـيــق .ومـ ــع ذل ـ ــك ،تـتـمـتــع الـكــويــت
بعالقات وثيقة مــع الــواليــات المتحدة
األم ـيــرك ـيــة ال ـتــي أظ ـه ــرت ال ـتــزامــا قويا
بحماية سيادة الكويت ،وهناك عالقات
وثيقة مع مجموعة الدول السبع األخرى
ودول مـجـلــس الـ ـتـ ـع ــاون ،ك ـمــا ت ـحــاول

البورصة تنخفض والسيولة  37.8مليون دينار
عمليات بيع مستمرة على معظم األسهم وال بوادر ارتداد ...ونهاية بخسائر محدودة
●

علي العنزي

استمر التراجع للجلسة الخامسة على
التوالي ،لتكمل عقد الجلسات الحمراء طول
ه ــذا األس ـب ــوع ،بـعــد أن خ ـســرت مــؤشــرات
ً
بورصة الكويت بنسبة مـحــدودة نسبيا،
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة  0.17في
المئة أي  12.26نقطة ،ليقفل على مستوى
 7128.21نـقـطــة ب ـس ـيــولــة م ـتــراج ـعــة هي
األدنى ،خالل أكثر من ثالثة أشهر انخفضت
إلى  37.8مليون دينار ،تداولت  219مليون
سـهــم عـبــر  9238صـفـقــة ،وت ــم ت ــداول 142
سـهـمــا رب ــح مـنـهــا  46سـهـمــا وخ ـس ــر 74
سهما ،بينما استقر  22سهما دون تغير،
وسجل مؤشر السوق األول خسارة مقاربة

بنسبة  0.19فــي الـمـئــة هــي  14.81نقطة
ليقفل على مستوى  7719.97نقطة ،بسيولة
متراجعة الى حدود  17.6مليون دينار فقط،
تداولت  46.4مليون سهم عبر  3470صفقة،
وتم تداول  25سهما في األول ربح منها 3
اسهم فقط ،بينما خسر  17سهما واستقر
 5اسهم دون تغير ،وسجل مؤشر السوق
الــرئـيـســي خ ـســارة أق ــل وبـنـسـبــة  0.11في
المئة هي  6.72نقاط ليقفل على مستوى
 5983.82نقطة بسيولة متراجعة ،ولكنها
افضل من سيولة السوق األول كانت 20.2
مليون دينار تــداولــت  172.6مليون سهم
عبر  5768صفقة ،وتــم ت ــداول  117سهما
ربــح منها  43سهما ،وسـخــرت اسـهــم 57
شركة بينما استقر  17سهما دون تغير.

لـلـجـلـســة ال ـثــال ـثــة ع ـلــى ال ـت ــوال ــي تـبــدأ
تعامالت الـبــورصــة الكويتية على اللون
األخضر ،وارتفاع معظم األسهم النشيطة
وذات الـسـيــولــة ،خصوصا أسـهــم وطنية
عقارية وجي اف إتش وأجيلتي وعقارات
الكويت والوطني وبيتك ،ولكنها سرعان
ما تتراجع حيث ان تدفق السيولة يكون
ف ــي ادن ـ ــى م ـس ـتــويــاتــه ،وهـ ــو م ــا ال يقنع
المتداولين بالدخول ودعم األسعار لتبدأ
ع ـم ـل ـيــات ج ـنــي األرب ـ ـ ــاح ســري ـعــة وتـ ــزداد
مــع م ــرور الــوقــت حتى وقــت م ــزاد االقـفــال
الذي يتسبب بعمليات بيع أكبر ،لتخسر
األس ـه ــم أك ـث ــر ،ق ــد ي ـكــون بـعـضـهــا بسبب
تسويات ،وكانت أكبر الخسائر أمس في
األس ـه ــم ذات ال ـس ـيــولــة ع ـلــى س ـهــم مـيـنــا،

والذي تراجع بنسبة  4.3في المئة ،بينما
خ ـســر ال ـس ـهــم ال ـم ـضــاربــي األول ج ــي اف
إتش نسبة  1.5في المئة واستطاع سهم
وطنية عقارية أن يقفل بالمنطقة الخضراء
وي ــرب ــح ف ـل ـس ـيــن ،وس ـج ــل س ـه ـمــا ال ـســوق
الكبيرين بيتك ووطني خسائر محدودة
جدا بعشري نقطة مئوية فقط ،وكان سهم
انـفـســت يـتـحــرك إيـجــابـيــا ويـسـجــل نـمــوا
جيدا بنسبة  3.3في المئة ،بكمية تــداول
ونشاط كبير بلغ  5.5ماليين سهم ،بينما
اكتفى اعيان باالستقرار على سعر إقفاله
ال ـســابــق ،وت ـمــاســك سـهـمــا ب ــرق ــان واهـلــى
دون ان يحققا نموا ،لتنتهي الجلسة على
خسائر م ـحــدودة ولكنها الخامسة على
التوالي خالل هذا األسبوع.

أخبار الشركات
«المركزي» يوافق لـ «األهلي» على
إصدار شريحة ثانية من السندات

تابعة لـ «أنوفست» توقع شطب «المدينة» و«الساحل»
ً
عقدا بـ  9.45ماليين دينار من سجالت «المركزي»

كشف البنك األهلي الكويتي عن موافقة بنك الكويت المركزي
النهائية عـلــى إص ــدار الـبـنــك الـشــريـحــة الـثــانـيــة مــن الـسـنــدات غير
المضمونة تحت مظلة برنامج سندات اليورو متوسطة األجل بقيمة
 750مليون دوالر ،أو ما ُيعادلها بالعمالت األخرى .وقال «األهلي»،
إن «المركزي» وافق على إصدار السندات بموجب كتابه المؤرخ في
 23نوفمبر  ،2021مشيرة إلى أن إصدار السندات من شأنه أن ُيعزز
ً
كفاية رأس المال لدى البنك عمال باألطر الصادرة عن «بازل .»3

أف ــادت شركة انوفست أن شركة تامكون
ل ـل ـم ـق ــاوالت ،وهـ ــي ش ــرك ــة تــاب ـعــة ومـمـلــوكــة
بــال ـكــامــل لـمـجـمــوعــة ان ــوف ـس ــت ،وق ـع ــت عقد
مقاولة لتشييد عــدد مــن الــوحــدات السكنية
بقيمة اجمالية وقدرها  31.2مليون دوالر أي
ما يعادل  9.45ماليين دينار.

«وربة» ينتهي من شراء
«المناقصات» يحذف زميلة لـ «الرابطة»  101.94مليون دينار من
و«لوجستيك» من السجل
صكوك الشريحة األولى

قــرر مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة في
الكويت حذف شركة كي جي إل الدولية للموانئ والتخزين والنقل
من السجل ،والحرمان من االشتراك لمدة عامين.
وقــالــت «الــراب ـطــة» و«لــوجـسـتـيــك» فــي إفـصــاحـيــن مستقلين،
ً
إن الـشــركــة الزميلة بـصــدد التظلم مــن ال ـقــرار وفـقــا لــإجــراء ات
المنصوص عليها بقانون المناقصات العامة.

قال بنك وربة إنه تم االنتهاء من شراء 101.94
مليون دوالر من صكوك الشريحة األولى ،والتي
سبق أن أصدرها البنك بتاريخ  14مارس ،2017
والتي تمثل  40.78في المئة من مبلغ اصــدار
الصكوك األصلي بقيمة  250مليون دوالر.

ذك ــرت كــل مــن شــركــة الـمــديـنــة للتمويل واالسـتـثـمــار
وشركة الساحل للتنمية واالستثمار ،أنه بناء على كتاب
بنك الكويت المركزي فقد تقرر شطب الشركتين من سجل
شركات االستثمار لدى «المركزي» ،وذلــك بناء على قرار
وزير المالية.

«جياد» تبيع  18حصة من «نور انتغريتد»
أبرمت شركة جياد القابضة عقد بيع  18حصة من
حصص شركة نور انتغريتد للتجارة العامة (شركة تابعة)،
وذلك بثمن مقداره  3.49ماليين دينار ،على أن يخصم من
الثمن  2.8مليون دينار يمثل دينا مستحقا للمشتري،
ويسدد المشتري المبلغ المتبقي وقدره  696.81الف دينار
لحساب الشركة .وقالت «جـيــاد» ،إنــه سينتج ربــح بنحو
 10.48االف ديـنــار ،ينعكس في البيانات المالية للسنة
المالية المنتهية فــي  31ديسمبر  ،2021علما بــأن هذا
الربح قابل للتعديل من مراقب حسابات الشركة الخارجي،
وسيتم اعادة تصنيف شركة نور انتغريتد للتجارة العامة
كشركة زميلة.

الحكومة الحفاظ على عالقات مستقرة
مع الجارتين إيران والعراق.
 على صعيد تقييم مخاطر القطاعالمصرفي ،أشارت الوكالة إلى محدودية
م ـخــاطــر الـ ـع ــدوى ()Contagion Risk
التي قــد يشكلها النظام المصرفي في
الكويت على الموازنة العامة والتصنيف
االئتماني السيادي ،ويدعم هذا التقييم
سجل حافل من االستقرار المالي ،بينما
تظل البنوك ذات رسملة وسيولة مرتفعة،
مع تغطية قوية للمخصصات للقروض
غير المنتظمة.
وجـ ــاء تصنيف دولـ ــة ال ـكــويــت لتلك
المخاطر عند الــدرجــة " ."baaوتتوقع
الــوكــالــة أن يسجل االئـتـمــان المصرفي
ن ـمــوا بـنـحــو  5بــالـمـئــة خ ــال ال ـع ــام أو
ً
مدعوما باالنتعاش
العامين القادمين،
االقتصادي واالستهالك األسري القوي
وتنفيذ الخطة التنمية .وأشارت إلى أن
الـتـطــورات السياسية والجيوسياسية
المحلية السلبية ،أو حــدوث انخفاض
م ـت ـجــدد ف ــي أس ـع ــار ال ـن ـفــط ي ـ ــؤدي إلــى
تأخيرات أو إلغاء مشاريع البنية التحتية
الكبيرة ال تزال تشكل مخاطر للتصنيف.
 ت ـتــوقــع ال ــوك ــال ــة أن تــرت ـفــع نسبةالقروض غير المنتظمة ( )NPLsبسبب
الــزيــادة المتأخرة للتخلف عــن الـســداد
نتيجة الجائحة.
كما ستتدهور االنكشافات الدولية
ل ـل ـب ـنــوك ال ـكــوي ـت ـيــة ف ــي ال ـب ـل ــدان الـتــي
تواجه اضطرابات اقتصادية وسياسية.
وأش ــارت الوكالة إلــى أن نسبة تغطية
الـ ـمـ ـخـ ـصـ ـص ــات ال ـ ـعـ ــامـ ــة (ب ـ ـمـ ــا ف ـي ـهــا

الـمـخـصـصــات االحـ ـت ــرازي ــة) لخسائر
القروض ()General Loan-loss reserves
م ــرت ـف ـع ــة ،وت ـ ـعـ ــادل ن ـح ــو  3.8بــالـمـئــة
مــن إجمالي الـقــروض اعـتـبـ ًـارا مــن عام
 .2020وأشارت إلى أن تركزات القروض
للمقترضين األف ــراد وانكشاف البنوك
َ
لقطاعي العقار واألسهم ستبقى مصادر
لمخاطر األصول.
 وذكــرت أن البنوك الكويتية تتمتعرأسمالية مرتفعة ،مما يعكس
بمصدات
ّ
تطبيقها المتحفظ لمعايير بــازل (،)3
وتمنحهم هــذه الـمـصــدات الرأسمالية
الـمــرتـفـعــة ق ــدرة قــويــة عـلــى امـتـصــاص
الخسائر غير المتوقعة .وفيما يتعلق
بالربحية ،تتوقع الوكالة ارتفاع نسبة
صافي الدخل إلى األصول الملموسة في
البنوك الكويتية عام .2022
 وقالت الوكالة إن البنوك الكويتيةستبقى في الغالب ممولة من الودائع،
م ــع تغيير طـفـيــف ف ــي اع ـت ـمــادهــا على
تمويل السوق .كما ّ ال يزال االعتماد على
كبار المودعين يمثل ً
خطرا على القطاع
المصرفي الكويتي ،وعلى الرغم من أن
معظم هؤالء المودعين كيانات مستقرة
مرتبطة بالحكومة ،فقد تنخفض الودائع
المرتبطة بالحكومة بسبب التحديات
المالية ،ولكن من المرجح أن تبقى قوية
على المدى المتوسط .وأشارت الوكالة
إلى أن البنوك الكويتية ستحافظ على
سيولة جيدة ،حيث تبلغ جميع معدالت
تغطية السيولة أعلى من  100بالمئة.
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الصبيح :الكويت بحاجة إلى «القرض الوافي»
ً
بديال عن النظام السكني الحالي
خالل ندوة الجمعية االقتصادية «الحل المستدام الختراق أزمة اإلسكان»
حصة المطيري

"ال ـ ـحـ ــل الـ ـمـ ـسـ ـت ــدام الخـ ـت ــراق
أزم ـ ــة اإلس ـ ـكـ ــان" ن ـ ــدوة أقــام ـت ـهــا
الجمعية االقـتـصــاديــة ،وتـحــدث
وزي ـ ــر ال ــدول ــة ل ـش ــؤون اإلس ـك ــان
األسـ ـب ــق د .ع ـ ــادل ال ـص ـب ـيــح عــن
ب ــداي ــة األزمـ ــة اإلس ـكــان ـيــة ،وعـ ّـمــا
قبل األزم ــة ،وعــن كيفية سهولة
اخ ـت ـيــار ال ـم ـنــزل وت ـغ ـيــره بسبب
كثرة األراضي وقلة الطلب قديما
مقارنة بصعوبة الوضع الحالي
ومعاناة المواطن بين االنتظار
ال ـطــويــل وال ـم ـبــالــغ ال ـم ـهــدرة في
اإليجار ،وتطرق لقانون  47لسنة
 1993وقانون  27لسنة .1995

واقع الطلبات
وشرح الصبيح طريقة حساب
الـ ـتـ ـك ــالـ ـي ــف ،وق ـ ـ ــال إن إج ـم ــال ــي
الطلبات حتى مايو  2021وصل
إل ــى  95أل ــف ط ـل ــب ،ل ـكــن ال ــواق ــع
هو أن الطلبات التي بحاجة إلى
الـتـمــويــل  140.700ط ـلــب ،هـنــاك
الـقـســائــم المخصصة عـلــى ورق
دون تـسـلــم  33.500ط ـلــب ،ومــن
تسلموا ا لـقـســا ئــم دون التمويل
 12.200ط ـل ــب ،وم ـع ــدل ال ــزي ــادة

في الطلبات سنويا يصل الى 8
آالف طلب.
وأك ـ ـ ـمـ ـ ــل :ك ـ ــل ق ـس ـي ـم ــة ت ـك ـلــف
الـ ــدول ح ــوال ــي  200ال ــف دي ـنــار،
ال ـق ــرض وال ــدع ــم  100ألـ ــف ،لكن
عندما نتعمق لموضوع البنية
التحتية والخدمات سنجد أنها
بالحد األدنــى تكلف الدولة 100
ألف أخرى.
وفي التفاصيل ،تكلف البنية
ال ـت ـح ـت ـيــة ك ــل ق ـس ـي ـمــة  10آالف
دينار ،وبالنسبة لجنوب المطالع
كلفت القيمة الوحدة  12ألفا ،كل
قسيمة تبنى فــي الكويت تكون
الـ ــدولـ ــة م ـل ــزم ــة بـ ــزيـ ــادة ال ـطــاقــة
اإلنـ ـت ــاجـ ـي ــة ل ـل ـك ـه ــرب ــاء وال ـ ـمـ ــاء
والصرف الصحي في المحطات،
إضافة إلى طرق سريعة وخدمات،
ناهيك بدعم استهالك الكهرباء
والماء وتشغيل الخدمات.
وأشـ ــار الـصـبـيــح إل ــى أن 200
أل ــف دي ـن ــار ع ـلــى  140.700ألــف
قسيمة ،نكون بحاجة إلى 28.140
م ـل ـيــارا ل ـحــل الـقـضـيــة لـلـطـلـبــات
ال ـق ــائ ـم ــة ،وبــال ـن ـس ـبــة لـلـطـلـبــات
الـ ـج ــدي ــدة س ـن ــوي ــا ن ـح ـت ــاج إل ــى
 1.600مـلـيــار حـتــى نستطيع أن

عادل الصبيح

نستدرك الطلبات الجديدة .ومبلغ
 1.600مليار يشكل  9بالمئة من
دخل الدولة السنوي ،وهذا األمر
مستحيل.

البديل الوافي
وأكــد الصبيح حاجة الكويت
إل ــى ب ــدي ــل ع ــن ال ـن ـظ ــام الـسـكـنــي
ال ـح ــال ــي ،واقـ ـت ــرح ب ــدي ــا أس ـمــاه
"ال ـق ــرض ال ــواف ــي" ،وق ــال إن هــذا
البديل تكلفته أقل على المواطن،

وحصوله على الرعاية السكنية
س ـي ـك ــون أس ـ ــرع ،وخـ ـي ــارات ــه فــي
الرعاية السكنية أكثر ،وتكلفته
على الحكومة أقل بكثير ،وقدرة
ال ـح ـك ــوم ــة ع ـل ــى ت ـن ـف ـيــذ ال ـب ـن ـيــة
التحتية بالوفر المحقق من هذا
النظام ،وأيضا البديل يضيف إلى
َ
ملياري دينار
االقتصاد الكويتي
سنويا ،نحتاج إلى ذكاء متوسط
جدا حتى نطبق هذا البديل الذي
ّ
تطبقه كــل دول الـعــالــم ،والــدولــة
ال ــوحـ ـي ــدة الـ ـت ــي ال ت ـط ـب ـقــه هــي
الكويت.
وفــي تفاصيل القرض الوافي
الذي يتكون من شقين؛ األول هو
المطور العقاري والثاني خاص
بالبنوك ،قال الصبيح إن أهمية
هذا القرض أنه يفتح آفاقا واسعة
للتمويل باالقتراض ،ويوفر أمواال
للدولة لتوفير متطلبات التوسع
ّ
الـسـكـنــي ،وي ـمــكــن الـحـكــومــة من
تحرير األراضــي الخام بمعدالت
أسـ ــرع ،وم ــن م ــزاي ــا ه ــذا الـقــرض
أن االقـ ـت ــراض م ـتــاح ومنخفض
الـ ـتـ ـكـ ـلـ ـف ــة ،وم ـ ـم ـ ـكـ ــن م ـ ــن خـ ــال
الحكومة أو مؤسساتها أو البنوك
المحلية بضمان العقار.

وأض ــاف 100 :ألــف ديـنــار هو
المستوى المكافئ لبيت اإلسكان،
فلو  100ألف من دون فوائد على
 30سـنــة سـتـكــون تكلفتها 278
ديـنــارا في الشهر ،ولــو  100ألف
و 3بالمئة مرابحة وتسدد على
 30سنة ،سيكون  421دينارا في
الشهر ،والفرق بين الفوائد ومن
دون الفوائد هو تكلفة األرض في
أقصاها  143ديـنــارا فــي الشهر،
تكون مقابل سكن في منزل بدال
من  20سنة في شقة ،ثانيا تكون
مقابل تجنب المواطن دفع إيجار
على األقل  600دينار في الشهر.

جدوى المشروع
وقال الصبيح :هناك جدوى من
المشروع على  3مستويات ،على
مستوى الدولة (إمكانية تحرير
المزيد من األراض ــي ،وانخفاض
االلتزامات المالية ،والقدرة على
تنفيذ لمشاريع) ،وعلى مستوى
االقـ ـتـ ـص ــاد ،والـ ـم ــواط ــن (أس ـ ــرع
فــي الحصول على سـكــن ،وجــود
شبكة أمــان الشتمال المتعثرين
عن السداد).

تحالف كويتي  -باكستاني
لتمويل مشروع مشترك
بقيادة تحالف وشــركــة إنترتك ووتــر EnerTech Water Private
 ،Limitedالتابعة لهيئة االسـتـثـمــار الكويتية ،تــم توقيع اتفاقيات
تسهيالت بنحو  25.5مليار روبية باكستانية لتمويل مشروع إسالمي
مشترك ،وهــو أكبر تمويل تم جمعه لحكومة السند ،منظم في إطار
شراكة بين القطاعين العام والخاص.
ووفق "تك جوس" ،ستستخدم التسهيالت  45مشروع  Cusecإلمداد
المياه من نابيسار  Nabisarإلى فاجيهار  ،Vajiharبما في ذلك خزانان
كبيران للمياه وخط أنابيب بطول  65كم في ثار ،السند.
ّ
ووقعت  EnerTech Water Private Limitedاتفاقية امتياز مع حكومة
السند بموجب نموذج شراكة بين القطاعين العام والـخــاص ،لبناء
وإنشاء وتشغيل منشأة لمعالجة المياه لتزويد ثار ،السند بالمياه.
ً
ً
وسجل القطاع المالي للبلد مكسبا كبيرا في الصفقة ،مما أدى إلى
تجاوز االكتتاب في المنشأة بمبلغ كبير .وكان المستشارون الرئيسيون
المفوضون والمنظمون للتسهيالت هم حبيب بنك المحدود ،والبنك
المتحد المحدود ،وبنك ميزان المحدود ،وبنك الفالح المحدود ،وشركة
الكويت لالستثمار (الخاصة) المحدودة باك .PAK
كما شارك البنك الوطني الباكستاني ،وبنك إم سي بي المحدود،
وبنك فيصل المحدود ،وبنك البنجاب ،وبنك إسالمي المحدود ،وشركة
باك الصين لالستثمار المحدودة ،ويقود الصفقة بنك ميزان بصفته
وكيل استثمار ووكيل ضمان وبنك حسابات وبنك هيكلة الشريعة.
وتعد إنترتك  EnerTech Water Private Limitedشركة مشروع
أسست من قبل شركة إنرنتك القابضة  ،EnerTech Holdingوهي شركة
فرعية مملوكة بالكامل لشركةNational Technology and Enterprise
 ،Companyوالتي تعد بدورها شركة تابعة مملوكة بالكامل لهيئة
االستثمار الكويتية.
مــن جهته ،أع ــرب الرئيس التنفيذي لشركة  EnerTechالقابضة،
عبدالله الـمـطـيــري ،عــن سـعــادتــه بــالــوصــول إلــى هــذا اإلن ـجــاز المهم.
وأض ـ ــاف" :ي ــوج ــد ف ــي بــاكـسـتــان بـعــض م ــن أبـ ــرز المتخصصين في
القطاع المصرفي وكذلك القطاع العام .يمكن أن تكون باكستان وجهة
اسـتـثـمــاريــة جــذابــة لـلـغــايــة للمستثمرين الـمـتـمــرسـيــن ،وسـتــواصــل
 EnerTechلعب دورها في تطوير البنية التحتية في باكستان".
ونوه بمساهمة فريق  Enertechبقيادة الرئيس التنفيذي ،ياسر
مالك ،في التنفيذ الناجح لهذا المشروع التاريخي .كما أشاد بجهود
مدير العمليات عثمان أحسن في هيكلة وتنفيذ الصفقة.

«الوطني» يضيء مقره الرئيسي باللون البرتقالي «بيتك» يختتم حملة متكاملة
ً
ً
للتوعية بسرطان الثدي
تضامنا مع الحملة العالمية « 16يوما لمناهضة العنف ضد المرأة»
أضاء بنك الكويت الوطني مقره الرئيسي
ً
باللون البرتقالي ،تضامنا مع حملة الـ16
يوما لمناهضة العنف ضــد ال ـمــرأة ،وذلــك
فــي إطــار جـهــوده لتحقيق أه ــداف التنمية
المستدامة ،والتي تعتبر المرأة وتمكينها
أحد أبرز دعائمها.
وتــأتــي هــذه الـمـبــادرة فــي إطــار مشاركة
بنك الكويت الوطني في حملة األمم المتحدة
التي تقودها بالكويت جمعية سوروبتمست
للتنمية المجتمعية بدعم من األمانة العامة
لـلـمـجـلــس األعـ ـل ــى لـلـتـخـطـيــط وال ـت ـن ـم ـيــة،
إلض ـ ـ ـ ــاءة م ـب ـن ــى بـ ـن ــك الـ ـك ــوي ــت ال ــوطـ ـن ــي،
ً
باعتباره أحد معالم الكويت لمدة  16يوما،
بهدف زيادة الوعي بخطورة العنف المبني
"الوطني"
على النوع االجتماعي ،السيما أن
ّ
كان من أوائل الجهات الكويتية التي وقعت
على مبادئ تمكين المرأة ( )WEPSفي موقع
األمم المتحدة.
يذكر أن الجمعية العامة لألمم المتحدة
حـ ــددت ي ــوم  25نــوفـمـبــر "الـ ـي ــوم الـعــالـمــي
للقضاء على العنف ضد المرأة".
و" 16يوما لمناهضة العنف ضد المرأة"
هي حملة عالمية أطلقتها األمــم المتحدة
عــام 1991م بهدف مناهضة جميع أشكال
العنف الموجه ضد النساء والفتيات حول
الـعــالــم ،وتنتهي الحملة يــوم  10ديسمبر
المقبل ،وهــو يــوم حقوق اإلنـســان ،واللون
المخصص للحملة هــو ا لـلــون البرتقالي،

ً
تعبيرا عن األمــل في الوصول
إل ــى مستقبل مـشــرق خ ــال من
العنف.
واتـخــذت الحملة لهذا العام
ً
شـعــار "ل ـ ّـون الـعــالــم بــرتـقــالـيــا...
فلننه العنف ضد المرأة اآلن".
هذه المناسبة لتقف
وتأتي ّ
ع ـلــى م ــا ي ـمــث ـلــه ب ـنــك ال ـكــويــت
الوطني في التنمية المستدامة،
خاصة تمكين المرأة.
ويـ ـش ــار إلـ ــى أن "ال ــوط ـن ــي"
يواصل جهوده الحثيثة نحو
االس ـ ـتـ ــدامـ ــة ع ـل ــى كـ ــل ُص ـعــد
أعـمــالــه وخــدمــاتــه ومسؤولياته
ً
االجتماعية واالقـتـصــاديــة .وقــد كــان سباقا
بالتزامه بــإعــداد تقارير االسـتــدامــة ،كما أنه
ربط أولياته االستراتيجية باألهداف األممية
لـلـتـنـمـيــة ال ـم ـس ـت ــدام ــة وب ــال ـخ ـط ــة الــوط ـن ـيــة
للتنمية والمعايير العالمية إلعداد التقارير،
بهدف قياس تـطــوره ومقارنته مــع األهــداف
الموضوعة.
وقد نجح "الوطني" في السنوات الماضية
في تحقيق نتائج فعالة فيما يتعلق بجهوده
تجاه تحقيق االستدامة بالعديد من المجاالت
شملت أص ـحــاب الـمـصــالــح وخــدمــة العمالء
واألعمال والحوكمة وتطوير الموارد البشرية
والمساهمة االجتماعية والتنمية االقتصادية
والبيئة.

أسعار صرف العمالت العالمية

ً
تحت شعار «كوني واعية» والتزاما بدوره في خدمة المجتمع

وت ـجــدر اإلشـ ــارة إل ــى أن مبنى "الــوطـنــي"
سيضيء باللون البرتقالي اعتبارا من أمس
إلى  10ديسمبر ،أي من اليوم العالمي إلنهاء
الـعـنــف ضــد ال ـم ــرأة ،وح ـتــى ال ـيــوم العالمي
لحقوق اإلنسان ،وذلك في خطوة تؤكد حرصه
على دعم المرأة في جميع المجاالت ،السيما
في الجهود من أجل تحقيق األمن واألمان لها.
كـمــا تعتبر حـمـلــة مـنــاهـضــة الـعـنــف ضد
المرأة مناسبة للوقوف على إنجازات الكويت
في هذا النطاق ،ولعل أبرزها قانون الحماية
ً
من العنف األس ــري ،والمضي قدما من أجل
تحقيق الهدف الخامس من أهــداف التنمية
المستدامة والتي هي جزء ال يتجزأ من خطة
التنمية الوطنية ورؤية الكويت .2030

اختتم بيت التمويل الكويتي
(ب ـ ـي ـ ـتـ ــك) ،ح ـم ـل ـت ــه ال ـم ـت ـكــام ـلــة
للتوعية بسرطان الثدي ،التي
اسـتـمــرت ط ــوال شـهــر أكـتــوبــر،
تحت شعار "كوني واعية".
وج ـ ــاءت الـحـمـلــة ال ـت ــي دأب
ً
"بيتك" على تنظيمها سنويا ،
ً
انـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــا مـ ـ ــن الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام ال ـب ـن ــك
بـ ـ ـ ـ ــدوره ال ـ ـ ـبـ ـ ــارز وال ـ ـ ــرائ ـ ـ ــد فــي
خ ــدم ــة ال ـم ـج ـت ـمــع وال ـم ـشــاركــة
ف ــي ال ـم ـب ــادرات الـصـحـيــة ،كما
ت ـ ـع ـ ـكـ ــس حـ ـ ــرصـ ـ ــه عـ ـ ـل ـ ــى دع ـ ــم
مختلف األ نـشـطــة والفعاليات
التي تنشر الوعي الصحي بين
أفراد المجتمع.
واس ـت ـه ــدف ــت ال ـح ـم ـلــة ،الـتــي
جــاء ت تزامنا مع شهر أكتوبر
ال ـع ــال ـم ــي ل ـل ـتــوع ـيــة ب ـســرطــان
ال ـثــدي ،رف ــع نسبة الــوعــي إزاء
ّ
مـ ــرض س ــرط ــان الـ ـث ــدي ،وح ــث
السيدات على ضرورة الفحص
المبكر.
وقـ ــالـ ــت م ـن ـس ـق ــة الـ ـع ــاق ــات
ال ـعــامــة وإدارة الـفـعــالـيــات في
"ب ـي ـت ــك" ،م ــري ــم أبـ ــا ال ـخ ـي ــل ،ان

مريم أبا الخيل

البنك نظم العديد من الفعاليات
واألنـ ـشـ ـط ــة الـ ـت ــوع ــوي ــة ضـمــن
حملة "كوني واعية" المتكاملة
للتوعية بسرطان الثديّ .
وأض ــاف ــت أن "ب ـي ـت ــك" ســخــر
قـنــواتــه على وســائــل التواصل
لنشر الــوعــي مــن خــال رسائل
وفـيــديــوهــات تــوعـيــة ،ورســائــل
إعــامـيــة وإعــانـيــة ومسابقات
وفـعــالـيــات وح ـمــات ول ـقــاءات،

ون ـ ــدوات مـخـتـلـفــة ضـمــن إط ــار
ال ـ ـحـ ـمـ ـلـ ــة ،وكـ ـ ــذلـ ـ ــك ال ـت ـن ـس ـي ــق
والتعاون مع أطباء وطبيبات
مـ ـتـ ـخـ ـصـ ـصـ ـي ــن ذوي خ ـ ـبـ ــرة
لـلـحــديــث عــن األم ــور المتعلقة
بــالـكـشــف الـمـبـكــر ع ــن ســرطــان
ال ـثــدي ،إضــافــة الــى شــرح طرق
وأســالـيــب الــوقــايــة مــن سرطان
الثدي.
ي ـش ــار إلـ ــى أن لـ ــدى "ب ـي ـتــك"
ً
ً
سـ ـ ـ ـج ـ ـ ــا حـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ــي م ـ ـجـ ــال
دعـ ـ ــم الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـصـ ـح ــي الـ ــذي
ي ـ ــأت ـ ــي ض ـ ـمـ ــن أولـ ـ ــويـ ـ ــاتـ ـ ــه فــي
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ـت ــه ل ـل ـم ـســؤول ـيــة
االجـتـمــاعـيــة ،وهــو مــا ينعكس
ف ــي رعــاي ـتــه ودع ـم ــه المستمر
ل ـل ـف ـع ــال ـي ــات والـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــادرات فــي
المجال الصحي ،مثل فعاليات
ال ـت ــوع ـي ــة بـ ــامـ ــراض ال ـس ـك ــري،
إضـ ــافـ ــة الـ ـ ــى ت ـن ـظ ـي ــم سـلـسـلــة
دورات فــي اإلسـعــافــات األولـيــة
والتبرع بالدم ورعــايــة العديد
من الـنــدوات وحمالت التوعية
للوقاية من أمراض متعددة.

«وربة» يعلن فائزي
سحب «الحصالة»
األسبوعي
أعلن "ورب ــة" فائزي سحوبات
" "Bloomاأل س ـ ـبـ ــو ع ـ ـيـ ــة ،و ه ــو
الحساب الخاص بالشباب الذين
تتراوح أعمارهم بين  15إلــى 25
سـنــة ،حيث يـجــري البنك سحبا
أسـبــوعـيــا كــل ي ــوم أرب ـع ــاء طــوال
العام على جميع عمالء شريحة
 ،Bloomوم ـم ــن لــدي ـهــم حـصــالــة
رقمية سارية طوال الشهر األسبق
للسحب ،ويتم السحب بحضور
ممثل عن وزارة التجارة والصناعة
وموظفي البنك لتتويج  5رابحين
بـ  100د.ك لكل منهم.
كـمــا يـقــوم الـبـنــك فــي أول يــوم
أربعاء من بداية كل شهر ،بعمل
سحب خاص لعمالء  Bloomممن
حــولــوا الـمـكــافــأة الـطــابـيــة التي
يتسلمونها من الدولة إلى "وربة"
ً
لتتويج  5رابحين شهريا بمبلغ
 200د.ك .لكل منهم.
كما يبارك البنك لفائزي سحب
"الـحـصــالــة الــرقـمـيــة األسـبــوعــي"
لعمالء  Bloomالرابع والثالثين
لهذا العام وهم كل من :مها محمد
علي الهاجري ،يمان مؤتمن محمد
الجاهوش ،أفنان طالل سعيد بن
سـيــف ،بـشــايــر حـمــد خـضــر عبد،
محمد فواد حميد مظفر.

«األﭬنيوز سكاي» ...المتعة «زين» تواصل دعم جهود الدولة
والترفيه في الهواء الطلق إلنهاء العنف ضد المرأة
أضاءت مبانيها باللون البرتقالي للعام الثاني على التوالي
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أسعار المعادن الثمينة والنفط

ت ـحــت ش ـع ــار "نـلـتـقــي ت ـحــت س ـم ــاء األﭬن ـ ـيـ ــوز" ،أطـلــق
األﭬن ـيــوز فعاليته األول ــى مــن نــوعـهــا "األﭬن ـي ــوز سـكــاي"
اب ـتــداء مــن أم ــس وحـتــى  18ديسمبر الـمـقـبــل ،وذل ــك في
المساحة الخارجية من األﭬنيوز المجاورة لمطعم فيال
ً
فيروز بمنطقة سكند أﭬنيو ،وصول حتى ايكيا في منطقة
فرست أﭬنيو.
وي ـق ــدم "األﭬنـ ـي ــوز س ـك ــاي" ،ال ــذي يـفـتـتــح أب ــواب ــه أي ــام
الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع من الساعة
ً
ً
ً 12
أجواء ترفيهية جديدة
مساء،
ظهرا وحتى الساعة 10
ووسط الموسيقى الحية الستمتاع زوار األﭬنيوز بتناول
أشـهــى الـمــأكــوالت وأل ــذ الـمـشــروبــات فــي ال ـهــواء الطلق،
إضافة إلى مناطق لعب مفتوحة لألطفال.
ويمكن للزوار التوجه من داخل األﭬنيوز إلى "األﭬنيوز
سـكــاي" مــن خــال المدخل المجاور لمطعم فيال فيروز
بمنطقة سكند أﭬنيو ،كما يمكن الدخول إلى الفعالية من
خالل المدخل الخارجي الخاص بخدمة صف السيارات
المجاورة لمطعم فيال فيروز.
وي ـشــارك فــي "األﭬن ـي ــوز س ـكــاي" الـعــديــد مــن المطاعم
وال ـك ــاف ـي ـه ــات وال ـم ـح ــال الـمـتـخـصـصــة ف ــي ال ـم ــأك ــوالت
والمشروبات الموجودة داخل األﭬنيوز ،مثل :ثيك ،سان
وبك،
رستورانتي ،وستريت المكان ،وهبره ،وسان ماركوِ ،
ولوميير ،وكاشونة البيت ،وهيلثي سناك ،وبرغر فاي،
وكراج برغر ،ودوه ،وديب آند ديب ،وأرابيكا ،وباك برنر،
و 101كافيه ،وجــوي تــي ،وبطاط بوتمبه فــرايــز ،وماما
مريم ،وإيتالي ،وكورن دوجز ،وكارجو ،وبي أورجانيك،
ومربيات جعفر ،وعصير الضاحية ،وليمونيد ،وكاندي
بايرتس ،وأنيت ،وفروست ونتس آند مور.
كـمــا يتضمن "األﭬنـ ـي ــوز س ـكــاي" الـعــديــد مــن الـمـحــال
المختلفة ،مثل :وهارلي ديفيدسون ،وإف إيه آر ديزاينز،
إضافة إلى الزياني للسيارات.
كما يحتضن أنشطة ترفيهية ،مثل كيدزانيا ،وتيك زون،
وبيلو زيرو ،وكدوز ،وكويست ،إضافة إلى مكتبة آفاق.

أعـلـنــت شــركــة "زيـ ــن" اس ـت ـمــرار دعمها
لحملة " 16يوم برتقالي" التابعة لألمين
العام لألمم المتحدة ،إلنهاء العنف ضد
الـ ـم ــرأة ب ـح ـلــول ع ــام  2030ت ـحــت شـعــار
"ات ـح ــدوا" ،والـتــي أطلقتها منظمة األمــم
الـمـتـحــدة لــرفــع مـسـتــوى الــوعــي وتـبــادل
ال ـم ـعــرفــة واالبـ ـتـ ـك ــارات م ــن دول الـعــالــم
أجمع ،لتوحيد الجهود والتصدي لظاهرة
العنف ضد النساء والفتيات حول العالم.
وذكرت الشركة ،في بيان صحافي ،أن
ُمساهمتها في هــذه المبادرة العالمية
ً
تأتي اسـتـمــرارا لتعاونها مــع ُمختلف
ّ
الـجـهــات الـمـحــلـيــة والـعــالـمـيــة ،ومـنـهــا األم ــان ــة الـعــامــة
للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية ،والمكتب اإلقليمي
لهيئة األمم المتحدة للمرأة للدول العربية ،وهو التعاون
ال ــذي يعكس التزامها الـتــام بــدعــم مختلف الـمـبــادرات
ُ ّ
التي تسلط الضوء على أهمية حماية المرأة وتمكينها
وتعزيز المساواة بين الجنسين ،وتحقيق أكبر قدر من
الشمولية فــي المجتمع بشكل ع ــام ،وفــي بيئة العمل
بشكل خاص.
بكونها إح ــدى الجهات
ـا
ـ
ه
ـر
ـ
خ
ـ
ف
ـن
ـ
ع
ـن"
ـ
ي
"ز
وعـ ّـبــرت
ُ ّ
الوطنية من القطاع الخاص التي تمثل الكويت في هذه
ُ
المبادرة ،من خالل إضاءة مباني الشركة الرئيسية في
الشويخ باللون البرتقالي للعام الثاني على التوالي،
ً
أسـ ــوة بـبــاقــي مــؤس ـســات ال ــدول ــة مــن الـقـطــاعـيــن الـعــام
ً
ّ
التصدي
والخاص ،وإبرازا لدور وجهود دولة الكويت في
لهذه الظاهرة.
ً
وتعتز "زين" بكونها جزءا من مشاركة دولة الكويت
ّ
في دعــم هــذه المبادرة العالمية التي أطلقتها منظمة
المتحدةُ ،
األمــم ُ
للمساهمة في إيجاد الحلول والنظم
لوقف العنف ضد المرأة ،خصوصا مع كون هذا األمر
ً
هاجسا للكثير من النساء والفتيات في العالم العربي
وحول العالم.
وتنسجم أهداف هذه ُ
المبادرة مع أهداف االستدامة
ّ
التي تتبناها "زيــن" عبر استراتيجيتها على مستوى
المجموعة كـلـهــا ،كـمــا تــأتــي جـهــود الـشــركــة فــي ضــوء
التزامها بالمشاركة في الحمالت االجتماعية التي تهدف
إلى حماية وتحسين الرفاه االجتماعي للشعوب العربية
على وجه الخصوص ،وفي العالم أجمع ،خصوصا فيما
ّ
يتعلق بقضايا المرأة وحقوقها وحمايتها من العنف.
وأسفرت الجائحة في جميع أنحاء العالم عن تفاقم
عوامل الخطر الرئيسية للعنف ضد النساء والفتيات،

مثل البطالة وانعدام األمن االقتصادي ،وإغالق المدارس،
ولمواجهة هــذه الـتــداعـيــات ،أطـلــق األمـيــن الـعــام لألمم
المتحدة ،أنطونيو غوتيريش ،حملة "اتـحــدوا إلنهاء
الـعـنــف ضــد ال ـمــرأة بـحـلــول  ،"2030وال ـتــي تـهــدف إلــى
زيــادة التحركات الدولية لرفع مستوى الوعي وحشد
جهود المناصرة وتبادل المعرفة واالبتكارات ،وفي هذا
الشأن ،وجب على الحكومات ومنظمات المجتمع المدني
والمنظمات النسائية وال ـق ـيــادات الشبابية والقطاع
ال ـخ ــاص ووس ــائ ــل اإلعـ ــام ومـنـظــومــة األم ــم المتحدة
توحيد الجهود للتصدي لجائحة العنف ضد النساء
والفتيات العالمية.
وتـ ــدرك ال ـشــركــات الـتــي أعـلـنــت الـتــزامـهــا بــالـمـبــادئ
العالمية المعنية بتمكين المرأة ( ،)WEPsومنها "زين"،
الدور المهم للقطاع الخاص في دعم الجهود المبذولة
إلنـهــاء العنف ضــد ال ـمــرأة ،فيفرض التحرش والعنف
الجنسيان تكاليف باهظة على المرأة من حيث فقدان
الــدخــل وتــوقــف ال ـت ـقــدم الــوظـيـفــي والــرفــاه ـيــة الـعــامــة،
ومــن ناحية أخــرى ،تتأثر الشركات بتغيب الموظفين
والموظفات وخسائر اإلنتاجية ،وإن استثمار أربــاب
العمل في منع العنف ضد المرأة واالستجابة له ،بما
فــي ذلــك العنف الـمـنــزلــيً ،ليس فقط الـشــيء الصحيح
الذي يجب فعله ،ولكنه أيضا الشيء الذكي الذي يجب
القيام به.
وأكدت "زين" أنها تحرص على المشاركة ّ
الفعالة في
مختلف األنشطة المحلية واإلقليمية التي تهدف إلى
اإلسهام في تحقيق األهداف التنموية المختلفة للدولة،
ً
حيث لن ّ
تدخر جهدا في تقديم المساندة والدعم لكل
ُ
جهة تخدم األه ــداف العالمية المستدامة ،وتسهم في
رفعة المنطقة على الصعيد العالمي.

11
ً
النفط يهبط انتظارا لرد «أوبك »+على إفراج عن االحتياطيات
ةديرجلا
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اقتصاد

التزام كويتي وإماراتي كامل باتفاق إعالن التعاون ...والمشاورات لم تبدأ بعد
العراق يدعم خطوة
«أوبك» الحالية
لزيادة اإلنتاج
ً
تدريجيا

لجنة
بـ «أوبك» تتوقع
تضخم فائض
معروض
النفط جراء
السحب من
االحتياطيات
«بلومبرغ»

ت ـ ـ ـ ـ ـ ــراجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ــت أسـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــار
الـ ـنـ ـف ــط ،أم ـ ـ ــس ،مـ ــع ان ـت ـظ ــار
ال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن لـ ــرؤيـ ــة كـيــف
سـيــرد كـبــار المنتجين على
إفـ ـ ـ ـ ـ ــراج طـ ـ ـ ـ ــارئ ل ـ ـل ـ ـخـ ــام م ــن
اال حـتـيــا طـيــات ل ــدى دول من
ك ـب ــار ال ـم ـس ـت ـه ـل ـك ـيــن ،ب ـهــدف
ت ـهــدئــة الـ ـس ــوق ،ب ــال ــرغ ــم مــن
بيانات أشارت إلى طلب قوي
ع ـل ــى الـ ــوقـ ــود ف ــي ال ــوالي ــات
المتحدة.
وه ـب ـط ــت الـ ـعـ ـق ــود اآلج ـل ــة
لخام غرب تكساس الوسيط
األ م ـ ـيـ ــر كـ ــي  9سـ ـنـ ـت ــات ،ب ـمــا
يعادل  0.1بالمئة ،إلى 78.30
دوالرا لـ ـلـ ـب ــر مـ ـي ــل بـ ـحـ ـل ــول
ا لـ ـ ـس ـ ــا ع ـ ــة  02:01ب ـت ــو ق ـي ــت
غ ــريـ ـنـ ـت ــش ،م ــواصـ ـل ــة ت ـك ـبــد
خ ـس ــائ ــر ب ـع ــد ت ــراج ـع ـه ــا 11
سنتا أمس األول.
ونزلت العقود اآلجلة لخام
بــر نــت  5سـنـتــات إ ل ــى 82.20
دوالرا للبرميل ،بعد خسارة
 6سنتات أمس األول.
وقال المحلل في "فيتش"،
جـ ـي ــك لـ ـيـ ـب ــي ،ب ـ ـمـ ــذكـ ــرة "ق ــد
ي ـ ـن ـ ـت ـ ـهـ ــي األمـ ـ ـ ـ ـ ــر بـ ـ ـ ــاإلفـ ـ ـ ــراج
الـ ـمـ ـنـ ـس ــق مـ ـ ــن االحـ ـتـ ـي ــاط ــي
البترولي االستراتيجي بفوز
س ـيــاســي ف ــي األجـ ــل ال ـقــريــب
لألطراف المشاركة ،لكننا ال
نعتقد أن يـكــون لــه أ ثــر دا ئــم
على أساسيات الخام".
و قــال محللون إن بيانات
إدارة م ـ ـع ـ ـلـ ــو مـ ــات ا لـ ـط ــا ق ــة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة الـ ـ ـص ـ ــادرة أم ــس
األول أ ظ ـهــرت أن مـخــزو نــات
ال ـب ـن ــزي ــن ونـ ــواتـ ــج الـتـقـطـيــر
تــراجـعــت أكـثــر مــن الـمـتــوقــع،
ح ـتــى م ــع زيـ ـ ــادة م ـخــزونــات
الخام ،مما يشير إلى حاجة
السوق إلى المزيد من النفط.
وقال االقتصادي بـ "كابيتال
إك ـ ـ ــون ـ ـ ــومـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـك ـ ـ ــس" ،ك ـ ـ ـيـ ـ ــران
ت ــومـ ـكـ ـن ــز ،فـ ــي مـ ــذكـ ــرة "ل ـك ــن
الصورة األكبر هي أن الطلب
عـلــى اإل ن ـت ــاج مــا زال متينا،
مـ ـم ــا يـ ــزيـ ــد الـ ـضـ ـغ ــوط ع ـلــى
سوق شحيحة".
وت ـت ـجــه األن ـظ ــار كـلـهــا اآلن
إلـ ــى م ـج ـمــوعــة أوب ـ ـ ــك ،+ال ـتــي
تضم منظمة البلدان المصدرة
لـ ـلـ ـبـ ـت ــرول (أوب ـ ـ ـ ـ ــك) وروس ـ ـيـ ــا
و ح ـل ـف ــاء ،ا ل ـم ـق ــرر أن تـجـتـمــع
األسبوع المقبل لبحث الطلب
والمعروض النفطي.
وقـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـم ـ ـ ـح ـ ـ ـل ـ ـ ـلـ ـ ــة ف ــي
"ري ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــاد إنـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ــي" ،ل ــوي ــز
دي ـك ـســون ،ف ــي تـعـلـيـقــات عبر
ال ـبــريــد اإلل ـك ـتــرونــي "الـتـحــرك
الجريء من مستوردي النفط
ف ـت ــح الـ ـب ــاب ع ـل ــى م ـصــراع ـيــه
أم ـ ــام أوبـ ـ ــك +ل ـت ـعــدل سـيــاســة
اإلم ـ ــداد لــدي ـهــا بــالـخـفــض في
(اجتماعها) المقبل في الثاني
من ديسمبر المقبل".

3.23
البرميل الكويتي يرتفع ً
دوالرات ليبلغ  82.79دوالرا
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي  3.23دوالرات ليبلغ
ً
 82.79دوالرا للبرميل في تداوالت أمس األول مقابل 79.56
ً
دوالرا في تداوالت الثالثاء وفقا للسعر المعلن من مؤسسة
(كونا)
البترول الكويتية.

أميركا تحاول إقناع روسيا بزيادة
اإلنتاج لتهدئة األسعار
نقلت وكالة أنباء إنترفاكس عن وزارة الخارجية الروسية
قولها أمس إن الواليات المتحدة تحاول إقناع روسيا بزيادة
إنتاج النفط في مسعى لخفض األسعار العالمية( .رويترز)
وت ـ ـ ـض ـ ـ ـيـ ـ ــف ال ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة
 400أ ل ــف بــر م ـيــل يــو م ـيــا من
اإلمدادات كل شهر ،متراجعة
عـ ـ ــن تـ ـخـ ـفـ ـيـ ـض ــات ق ـي ــاس ـي ــة
ل ـ ــإنـ ـ ـت ـ ــاج ال ـ ـ ـعـ ـ ــام الـ ـم ــاض ــي
عندما عصفت قيود الجائحة
بالطلب.
وقالت  3مصادر لـ "رويترز"
إن "أو ب ـ ـ ــك "+ال ت ـنــا قــش و قــف
زيادات إنتاج النفط ،بالرغم
مــن ق ــرار ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
واليابان والهند ودول أخرى
اإلفراج الطارئ عن مخزونات
نفطية.

ترقب التجار
ويـتــرقــب الـتـجــار أيـضــا ما
إذا ك ــا ن ــت ا ل ـص ـي ــن س ـت ـحــذو
ح ــذو تـلــك ال ــدول وت ـفــرج عن
نفط من احتياطياتها.
وأ كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت وزارة ا لـ ـنـ ـف ــط
بالكويت أمس األول االلتزام
الكامل باتفاق إعالن التعاون

دا خــل تحالف (أو بــك بلس) -
يضم منظمة الدول المصدرة
ل ـ ـل ـ ـن ـ ـفـ ــط (أوب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك) والـ ـ ـ ـ ـ ــدول
المنتجة من خارجها  -نافية
و جـ ـ ـ ــود أي مـ ــو قـ ــف ك ــو ي ـت ــي
م ـ ـس ـ ـبـ ــق ب ـ ـ ـشـ ـ ــأن االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع
المقبل للتحالف.
وقــالــت "ال ـن ـفــط" ،فــي بـيــان
صـ ـح ــا ف ــي ،إن وز ي ـ ـ ــر ا ل ـن ـفــط
وزيـ ـ ـ ــر ال ـت ـع ـل ـي ــم ال ـ ـعـ ــالـ ــي د.
مـ ـحـ ـم ــد ال ـ ـ ـفـ ـ ــارس سـ ـيـ ـش ــارك
ف ــي االج ـت ـم ــاع ال ـ ـ  35لـلـجـنــة
ال ـ ــوزاري ـ ــة ل ـم ــراق ـب ــة اإلنـ ـت ــاج
واالج ـت ـمــاع الـ ــوزاري الـ ـ 182
لـ "أوبك" واالجتماع الوزاري
ا لـ ـ  23لـتـحــا لــف "أو ب ــك بلس"
المزمع عقده "عن ُبعد" مطلع
ديسمبر المقبل.
وأوض ـحــت أن الـمـشــاورات
االعـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــادي ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ــدوري ـ ـ ـ ـ ــة
الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـصـ ــاحـ ــب م ـ ـثـ ــل هـ ــذه
االجتماعات المهمة لم تبدأ
إ لـ ـ ــى اآلن ،و لـ ـ ــم ي ـت ـب ـل ــور أي
موقف لدولة الكويت إلى اآلن

ب ـخ ـصــوص تــوج ـهــات "أوب ــك
بلس" خالل االجتماع المقبل.
وأض ــاف ــت أن "أوبـ ــك بـلــس"
من خالل التشاور والتنسيق
وإع ـ ـ ـ ـ ـ ــان اتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون
تقوم بكل مــا يساهم ويدعم
استقرار األ ســواق وتوازنها،
مشيرة إلى أن "الكويت تدعم
دائما العمل الجماعى ضمن
إط ـ ـ ــار ات ـ ـفـ ــاق "أوبـ ـ ـ ــك بـ ـل ــس"،
وذلــك بعد الـتـشــاور ودراســة
أوض ـ ـ ــاع األسـ ـ ـ ــواق ال ـن ـف ـط ـيــة
ضـ ـم ــن إطـ ـ ـ ــار عـ ـم ــل الـ ـلـ ـج ــان
الفنية وا ل ــوزار ي ــة المشتركة
لمراقبة اإلنتاج كالمعتاد.
ً
أي ـض ــا ،قــالــت وك ــال ــة أن ـبــاء
اإل م ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ،نـ ـق ــا ع ـ ــن وزارة
ا لـ ـط ــا ق ــة أ مـ ـ ــس ،إن اإل م ـ ـ ــارات
مـ ـ ـلـ ـ ـت ـ ــزم ـ ــة الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام ـ ـ ــا كـ ــامـ ــا
ب ــا تـ ـف ــاق أو بـ ـ ـ ــك +وال ي ــو ج ــد
لديها " مــو قــف مسبق" بشأن
االجتماع المقبل للتكتل الذي
يعقد في الثاني من ديسمبر.
وق ــال ــت ال ــوك ــال ــة ن ـق ــا عــن

ب ـيــان ل ـ ــوزارة ال ـطــاقــة "أك ــدت
وزارة ا ل ـ ـ ـطـ ـ ــا قـ ـ ــة وا ل ـ ـب ـ ـن ـ ـيـ ــة
الـتـحـتـيــة أن دولـ ــة اإلم ـ ــارات
ملتزمة التزاما كامال باتفاق
إ عــان التعاون في مجموعة
"أوبك بلس" ،وال يوجد هناك
موقف مسبق بشأن االجتماع
المقبل".

قرارات
وأضافت أن الــوزارة "تؤكد
أن أي ق ــرارات ستتخذ بشكل
ج ـم ــاع ــي مـ ــن ق ـب ــل م ـج ـمــوعــة
أوبك +في اجتماعها المقبل".
وقــال مـصــدران مــن "أوبــك"،
أ مــس األول ،إن مــن المقرر أن
ت ـع ـقــد ال ـم ـن ـظ ـمــة وح ـل ـف ــاؤه ــا
ف ــي ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـم ـعــروفــة ب ـ
"أو ب ــك "+اجتماعين األسبوع
المقبل لتحديد السياسات ،إذ
ُ
سيعقد اجتماع أول ديسمبر
ألعضاء "أوبك" فقط ،واجتماع
آخر في الثاني منه لـ "أوبك."+

روسيا :عقوبات أميركا على «نورد ستريم  »2تضر حلفاء واشنطن
قالت روسيا ،أمس ،إن عقوبات أميركا
على خــط نقل الـغــاز "ن ــورد ستريم  "2ال
تضرها ،ولكن تضر حلفاء واشنطن.
وان ـت ـقــدت روس ـي ــا ،ال ـثــاثــاء الـمــاضــي،
عـقــوبــات أمـيــركــا الـجــديــدة ضــد خــط نقل
الـغــاز "ن ــورد سـتــريــم ،"2وقــالــت إنها غير
قانونية وخاطئة.
جــاء ذلــك بعد إعــان وزارة الخارجية
األميركية ،في بيان لها ،االثنين الماضي،
عـ ـ ــن فـ ـ ـ ــرض ع ـ ـقـ ــوبـ ــات ضـ ـ ــد س ـف ـي ـن ـت ـيــن
روس ـي ـت ـيــن وش ــرك ــة ع ـلــى ص ـلــة بــروسـيــا
بـسـبــب عــاقـتـهــم بتنفيذ م ـش ــروع ن ــورد
ً
س ـتــريــم  ،2وفـ ـق ــا ل ـت ـقــريــر قــدم ـتــه وزارة

ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة إلـ ــى ال ـكــون ـغــرس
لفرض العقوبات.
بموجب ذلك تعاقب اإلدارة األميركية
 8أش ـ ـخـ ــاص ،وح ـ ـ ــددت ً  17م ــن سـفـنـهــم
كممتلكات محظورة ،وفقا لقانون حماية
أمن الطاقة.
وت ـ ـعـ ــارض ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة خــط
أنابيب نورد ستريم  ،2الذي يصل الغاز
الروسي إلى أوروبا عبر ألمانيا،
ّ
يمتد أنـبــوب الـمـشــروع والـقــادر
حيث
على نقل  55مليار متر مكعب من الغاز في
العام ،على أكثر من  2200كيلومتر تحت
مـيــاه بحر البلطيق و هــو الطريق نفسه

ّ
يمتد عليه مـشــروع "ن ــورد ستريم
ال ــذي
 "1الذي وضع في الخدمة في عام .2012
والـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع ،الـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـ ــديـ ـ ــره ش ــرك ــة
"غازبروم" الروسية العمالقة وتقدر قيمته
بأكثر من  10مليارات يوروّ ،
تموله بشكل
مشترك  5مجموعات أوروبـيــة في قطاع
الطاقة (أو أم في ،انجي ،وينترشال ديا،
يونيبر وشل).
وكــان الرئيس األميركي قد تخلى عن
ً
عرقلة المشروع ،معتبرا أن الوقت قد فات،
وأن مــن األف ـضــل ال ــره ــان عـلــى التحالف
مع ألمانيا في ضمان التعاون معها في
ملفات أخرى.

ً
قبرص رئيسا لمنتدى غاز شرق
المتوسط العام المقبل
ترأس وزير البترول المصري ،طارق المال ،االجتماع الوزاري السادس
لمنتدى غــاز شــرق المتوسط ،أمــس ،بالقاهرة بمشاركة وزراء قبرص،
واليونان ،وإسرائيل ،واألردن ،ومستشار الرئيس الفلسطيني ،ومسؤولي
وممثلي إيطاليا ،وفــرنـســا ،واالت ـحــاد األوروب ـ ــي ،وال ــوالي ــات المتحدة
األميركية ،والبنك الدولي.
ً
وجرى خالل االجتماع اختيار قبرص رئيسا للمنتدى خالل العام المقبل
ووجود مصر رئيسا مناوبا.
وكـشــف وزي ــر الـبـتــرول الـمـصــري عــن االنـتـهــاء مــن دراس ـت ـيــن ،بشأن
االستفادة من البنية األساسية المتاحة بدول المنتدى لتحقيق النمو
االقتصادي والتوازن بين العرض والطلب ،إلى جانب استمرار تطوير
أنـشـطــة ال ـم ـن ـتــدى ،وتــأس ـيــس  4مـجـمــوعــات عـمــل مـتـخـصـصــة ،ودع ــم
استراتيجية التواصل العالمي للمنتدى من خالل إطالق الموقع الرسمي،
فضال عن توقيع اتفاقية المقر للمنتدى بالقاهرة.
وأضاف أن اجتماع اليوم شهد تحقيق تقدم من خالل عرض مخرجات
دراسة "ميزان العرض والطلب على الغاز الطبيعي والطاقة إقليميا" ،والتي
يدعمها االتحاد األوروبي واالتفاق على تعيين أول أمين عام للمنتدى.
وأكد أن ما تم إنجازه خالل  3سنوات هي عمر المنتدى ،يعكس حجم
التكامل والتعاون الذي يشهده المنتدى ،والذي يمثل قوة دافعة لتحقيق
نجاحات مشتركة واالنـطــاق بخطوات ثابتة نحو المزيد من النجاح
والتطور.
وأكد المال أن المنتدى بدأ مراجعة أولى مراحل استراتيجية العمل
طويلة األجــل التي تشمل مهام المنتدى ،والرؤية التي يعمل وفقا لها
والتركيز على موضوع تحول الطاقة والحد من االنبعاثات لمكافحة
التغير المناخي كأحد الموضوعات التي تحظى بأهمية خاصة عالميا.
ً
وتابع الوزير" :لقد اتفقنا معا كدول منفردة وداخل المنتدى على أن
مواجهة التغير المناخي ،وتوفير مصادر طاقة نظيفة أصبح ضرورة،
وبالتالي نحتاج البناء على الموضوعات التي ناقشناها في قمة المناخ
ً
 cop 26لدعم التوجه العالمي لتحقيق تنمية مستدامة" ،مشيرا إلى أن
الغاز الطبيعي أحد الحلول لذلك ،ألنه الوقود األنظف من حيث االنبعاثات
الكربونية وهــو مصدر يعتمد عليه ،وسهل الحصول عليه في مزيج
الطاقة العالمية.
وأوضح أن السيناريوهات لتحقيق صافي "صفر" انبعاثات بحلول عام
ً
ً
 2025أشارت إلى أن الغاز الطبيعي سيلبي دورا محوريا في مشهد الطاقة
المستقبلي ،حيث إن له مساهمة فعالة على المديين القصير والمتوسط،
وتأثيرا إيجابيا على المدى الطويل.
ولفت إلى أنه باستخدام التكنولوجية المتطورة للوصول إلى طاقة
نظيفة يمكن تحقيق انتقال عــادل للطاقة ،وفي هذا الشأن من الواجب
التأكيد على الحاجة إلى توفير التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات
لدعم تحقيق أقصى استغالل للغاز الطبيعي ،وتسهيل هذا االنتقال نحو
الوصول إلى نظام للطاقة منخفض االنبعاثات.
وأكد المال أن نجاح قمة cop 26ستساهم بشكل مباشر في إنجاح قمة
 cop 27التي تستضيفها مصر العام القادم بالنيابة عن القارة اإلفريقية،
وأن مصر تعمل على نجاح قمة المناخ القادمة ،وتعمل عن قرب مع باقي
الوزارات والمؤسسات وشركات األعمال لتحقيق أهداف اتفاقية باريس.
(العربية .نت)

قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاق ـ ـ ــة
اإل مــارا تــي سهيل ا لـمــزرو عــي
ل ـ ـل ـ ـص ـ ـحـ ــاف ـ ـي ـ ـيـ ــن ،الـ ـ ـث ـ ــاث ـ ــاء
ا لـ ـ ـم ـ ــا ض ـ ــي ،إ ن ـ ـ ــه ال ي ـ ـ ــرى أي
منطق في توريد بالده مزيدا
من النفط لألسواق العالمية،
في حين تشير جميع الدالئل
إلى أن الربع األول من العام
ا لـمـقـبــل سيشهد فــا ئـضــا في
المعروض.
ك ـمــا ن ـق ـلــت وك ــال ــة األن ـب ــاء
ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـ ــرسـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة ع ــن
مـتـحــدث بــا ســم وزارة النفط
ا لـ ـع ــرا قـ ـي ــة ق ــو ل ــه إن ا لـ ـع ــراق
يــدعــم خـطــة "أوبـ ــك" الـحــالـيــة
ل ــزي ــادة اإلنـ ـت ــاج بـنـحــو 400
أل ـ ــف ب ــرم ـي ــل ي ــوم ـي ــا بـصـفــة
ش ـهــريــة ،مـضـيـفــا أن الــرؤيــة
ل ـس ــوق ال ـن ـفــط غ ـيــر واض ـحــة
بسبب اإلر بــاك الموجود في
األسواق العالمية.
وت ـ ــاب ـ ــع "أوب ـ ـ ـ ـ ــك" ت ـت ـع ــام ــل
بـ ـح ــذر مـ ــع ع ـم ـل ـي ــات ال ـض ــخ
وخ ـ ـ ـفـ ـ ــض اإلنـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــاج ،وه ـ ـ ــذا
البرنامج حقق نجاحا حيث
أن السوق ال تزال هشة.
وت ـع ــارض "أوبـ ـ ــك ،"+الـتــي
تضم في عضويتها روسيا،
طـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ــات وا ش ـ ـ ـن ـ ـ ـطـ ـ ــن ودول
م ـس ـت ـه ـل ـك ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ل ـ ــزي ـ ــادة
أس ـ ـ ـ ــرع لـ ــإن ـ ـتـ ــاج وت ـت ـم ـس ــك
ب ـخ ـط ـت ـه ــا ب ـ ــزي ـ ــادة اإلن ـ ـتـ ــاج
تــدر ي ـج ـيــا ب ـم ـقــدار  400أ لــف
بــرمـيــل يــومـيــا كــل شـهــر منذ
أغسطس.
وكـ ـ ــانـ ـ ــت "بـ ـ ـل ـ ــومـ ـ ـب ـ ــرغ" قــد
أ ف ـ ــادت أ م ــس األول ن ـقــا عــن
وثيقة لم تحددها أن الهيئة
االستشارية لـ "أوبك" تتوقع
أن ي ـ ـ ــؤدي إ فـ ـ ـ ــراج ا لـ ــوال يـ ــات
المتحدة وغيرها مــن ا لــدول
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـه ـ ـل ـ ـكـ ــة لـ ـ ـلـ ـ ـخ ـ ــام ع ــن
مخزونات نفطية إلى زيادة

ف ــائ ــض ع ــال ـم ــي م ـت ــوق ــع مــن
النفط في بداية العام المقبل.
وذكـ ـ ـ ـ ــرت "بـ ـ ـل ـ ــومـ ـ ـب ـ ــرغ" أن
مجلس اللجنة االقتصادية
بـ "أوبك" يتوقع نمو الفائض
ف ـ ــي أسـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـنـ ـف ــط الـ ـخ ــام
العالمية  1.1مـلـيــون برميل
يوميا إلى  2.3مليون برميل
فــي يـنــا يــر وإ ل ــى  3.7ماليين
ب ــرمـ ـي ــل ي ــومـ ـي ــا فـ ــي ف ـب ــراي ــر
إذا نـفــذت ا ل ــدول المستهلكة
وع ـ ـ ـ ــوده ـ ـ ـ ــا ب ـ ــالـ ـ ـسـ ـ ـح ـ ــب م ــن
االح ـت ـي ــاط ـي ــات خـ ــال هــذيــن
الشهرين.

 50مليون برميل
وقالت الواليات المتحدة،
الثالثاء ،إنها ستفرج عن 50
مليون برميل مــن النفط من
االحتياطيات االستراتيجية
بالتنسيق مع عمليات إفراج
مماثلة لــدى الصين والهند
و كــور يــا الجنوبية واليابان
وب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا ،ف ـ ــي م ـح ــاول ــة
لتهدئة األسعار بعد تجاهل
"أوبك "+دعوات لضخ المزيد.
وقالت "بلومبرغ" إن بعض
ا لــو فــود ب ـ "أو بــك" وشركائها
أشـ ـ ــارت إلـ ــى أن ـه ــا ق ــد تـلـغــي
ز يــادة في اإلنتاج مقررة في
ي ـنــا يــر إذا أدت ا ل ـم ـخــزو نــات
ال ـت ــي ت ـف ــرج ع ـن ـهــا ال ــوالي ــات
ا ل ـم ـت ـحــدة ودول أ خ ـ ــرى إ لــى
إغراق السوق.
ولم ترد "أوبك" على الفور
على طلب للتعقيب.
(رويترز)

االحتفاء بإيمي واينهاوس في متحف التصميم بلندن
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ي ـ ـن ـ ـط ـ ـلـ ــق الـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــوم ب ـم ـت ـح ــف
الـ ـتـ ـصـ ـمـ ـي ــم ف ـ ــي ل ـ ـنـ ــدن م ـع ــرض
مفتوح للجمهور يحتفي بحياة
المغنية البريطانية الراحلة إيمي
واي ـن ـهــاوس ومــوسـيـقــاهــا وإرث ـهــا،
بعد  10سنوات على وفاتها عن ُعمر
ً
يناهز  27عاما.
ويـ ـسـ ـع ــى ه ـ ـ ــذا ال ـ ـم ـ ـعـ ــرض ،ال ـ ــذي
ي ـح ـم ــل ع ـ ـنـ ــوان "إيـ ـ ـم ـ ــي ،ب ـي ــون ــد ذي
س ـتــايــج" (إي ـم ــي أب ـعــد م ــن ال ـم ـســرح)،
إل ــى اسـتـكـشــاف إبـ ــداع مـغـنـيــة الـســول
البريطانية ،ومــا تــأثــرت بــه ،مــن "ملكة
الـ ـبـ ـل ــوز" دايـ ـنـ ــا واشـ ـنـ ـط ــن إل ـ ــى مـنـســق
االسـطــوانــات (دي جيه) مــارك رونـســون،

ً
مــرورا بموسيقى البوب خــال ستينيات
ال ـ ـ ـقـ ـ ــرن الـ ـ ـعـ ـ ـش ـ ــري ـ ــن ،وشـ ـ ــركـ ـ ــة م ـ ــوت ـ ــاون
للتسجيالت وموسيقى الجاز.
وق ــال ــت ن ــائ ـب ــة أم ـي ــن ال ـم ـع ــرض م ــاري ــا
مــاك ـل ـي ـن ـتــوك" :مـ ــا س ـع ـي ـنــا إل ـي ــه ف ــي ه ــذا
المعرض ،هو أن نروي قصتها كشخصية
مبدعة ،كموسيقية رائعة ،كرمز للموضة،
لكننا حرصنا كذلك على إدراج عناصر
نــادرة قد يكون معجبوها سمعوا عنها،
لكن لم يسبق لهم أن رأوها قبل اليوم".
(أ ف ب)

إيمي واينهاوس

عائلة سيلين ديون تنتقد بشدة فيلم «»Aline
فاليري لوميرسييه َّ
جسدت مسيرة النجمة الكندية

ُيـصــدر ورث ــة المغني اإلنـكـلـيــزي الــراحــل
ً
ديفيد بــووي ،اليوم ،ألبوما بعنوان "تــوي"
غـيــر م ـعــروف مــن الـجـمـهــور ،إذ بـقــي أسير
األدراج مـنــذ ع ــام  ،2011بـسـبــب خــافــه مع
شركة التسجيل.
ألـ ـ ـب ـ ــوم "ت ـ ـ ـ ــوي" غـ ـي ــر م ـ ـع ـ ــروف ،غـ ـي ــر أن
المولعين بالمغني الشهير تابعوا أخباره
ب ــدق ــة ،خ ـص ــوص ــا ب ـع ــدم ــا ت ـس ـ َّـرب ــت نـسـخــة
منخفضة النوعية عنه عبر اإلنترنت سنة
 ،2011كما أن االهتمام باأللبوم يعود جزئيا
ُ
إلى أن بعض أغنيات "توي" طرحت في ألبوم
"هيذن" ( )2002أو في ألبوم تجميعي.
ويــوضــح جـيــروم سوليني مــؤلــف كتاب
"دي ـف ـيــد بـ ــووي ري ـن ـب ــوم ــان" ال ـمــرج ـعــي عن
سيرة المغني الراحل ،أن "المعجبين يعرفون
ثلثي األل ـبــوم تـقــريـبــا" ،مـشـيــرا إل ــى أن هــذا
العمل أشبه بـ"عملية تجميل" ألغنيات غير
معروفة على نطاق واســع أنجزها المغني
في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي3 ،
أغنيات أصلية فقط بالنسخة األولى.
(أ ف ب)

ديفيد بووي

إيرادات قياسية لفيلم عن الحرب الكورية

نجوم الفيلم بمهرجان «كان»
انتقد شقيق المغنية الكندية سيلين
دي ــون وشـقـيـقـتـهــا بـشــدة فـيـلــم "،"Aline
المستوحى من حياة النجمة ،قبل يومين
م ــن ب ــدء ع ــروض ــه ف ــي دور الـسـيـنـمــا في
كندا ،وبعد انطالقة قوية له في فرنسا.
وق ـ ــال ـ ــت ش ـق ـي ـق ــة الـ ـنـ ـجـ ـم ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة
وعــراب ـت ـهــا ك ـلــوديــت دي ـ ــون" :ل ــم أت ـعــرف
(في الفيلم) على اللغة ،ولم أتعرف على
عائلتي ،ولم أتعرف على جذورنا".
وانتقد كلوديت وميشال د يــون خالل
مشاركتهما فــي برنامج حــواري شهير
في كيبيك على قناة نوفو التلفزيونية
"الفكاهة التي ال تمر" َ
ومشاهد "تذهب
ً
ً
بعيدا جدا ".
ورأت ك ـلــود يــت أن ا لـمـخــر جــة فــا لـيــري
لوميرسييه " قــا مــت برحلة شــر يــرة على
حساب حياة سيلين!" .وأضافت" :والدتي
ً
لم تتحدث يوما بهذه الطريقة مع رينيه،
ً
وسيلين لم ينقصها يوما أي شيء .نبدو
(فــي الـفـيـلــم) وكــأنـنــا عـصــابــة مــن سيئي
الطباع".
ً
و تــو لــت ا لـمـخــر جــة لوميرسييه أ يـضــا
دور البطولة فــي هــذا الفيلم المستلهم
ويتناول قصة
من حياة النجمة الكنديةُ ،
مغنية مــن مـقــا طـعــة كيبيك تــد عــى ألين
د يــو تحصد النجومية بفضل صوتها
المميز.
أما ميشال ديون ،الذي رافق شقيقته
ً
ً
سيلين مــد يــرا ألعمالها مــدى  30عــا مــا ،
فـقــال" :الـفـيـلــم ال ــذي شــاهــدنــاه؛ كلوديت
وأنا ،ليس بالضبط ما كنا نظن".
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت ل ــومـ ـي ــرسـ ـيـ ـي ــه ل ـل ـم ـح ـطــة
التلفزيونية في كيبيك ،أنها أرادت إنتاج
فيلم "مؤثر ومضحك ،مثل سيلين ديون".
وأ مـلــت أن تحضر سيلين د ي ــون الفيلم
وأن "يعجبها" ،مضيفة" :أتمنى أن ترى
ً
العناية التي أوليناها جميعا لتكريمها".
وبلغ عدد مشاهدي الفيلم في فرنسا
نـحــو  900أل ــف بـعــد أسـبــوعـيــن مــن بــدء
ً
عروضه ،محتال المركز الثاني في ترتيب
اإلي ـ ـ ــرادات ع ـلــى ش ـبــاك ال ـت ــذاك ــر ،بـعــدمــا
ع ــرض ب ـم ـهــرجــان ك ــان الـسـيـنـمــائــي فــي
يوليو الفائت .وباستثناء لوميرسييه،
ال يـضــم ا لـفـيـلــم إال مـمـثـلـيــن مــن كيبيك،

ألبوم ديفيد بووي يرى النور اليوم

أبرزهم :دانييل فيشو وسيلفان مارسيل
وأنطوان فيزينا وباسكال ديروشيه.
وح ـي ــن ت ــم "عـ ــرضـ ــه" ف ــي "كـ ـ ــان" وق ــف
جمهور المهرجان الفرنسي السينمائي
ال ــدول ــي يـصـفــق ل ـمــدة  5دقــائــق للفيلم،
ال ــذي ت ــدور أحــداثــه على مــدى ساعتين
حــول السيرة الذاتية للمغنية العالمية
ال ـش ـه ـيــرة ،ول ــم يـسـتـطــع ُص ـن ــاع الـفـيـلــم
الحصول على الحقوق الكاملة للحديث
عـ ـ ــن سـ ـ ـي ـ ــرة ديـ ـ ـ ـ ــون الـ ـ ــذات ـ ـ ـيـ ـ ــة ب ـ ـصـ ــورة
واضحة ،فــدارت أحــداث حولها بطريقة
غ ـيــر م ـب ــاش ــرة ،ل ـكــن بـطـلـتــه ومـخــرجـتــه
لوميرسييه ا سـتـطــا عــت تـقــد يــم فكرتها
بطريقة و ســرد نــاال إعجاب الجميع في
مهرجان كان.
فيلم لوميرسييه ُعرض ضمن فعاليات
مهرجان كان خارج المسابقة الرسمية،
وأذهـ ـ ـ ــل الـ ـنـ ـق ــاد والـ ـجـ ـمـ ـه ــور ،ووصـ ـف ــه
البعض بأنه عمل مذهل ومرعب.
و لـ ـعـ ـب ــت ل ــو مـ ـي ــر سـ ـيـ ـي ــه دور د ي ـ ـ ــون.
وت ـض ـم ـنــت أح ـ ــداث ال ـف ـي ـلــم زواجـ ـه ــا من
مدير أعمالها ،وقصة تقديمها األغنية
ا لـشـهـيــرة  My Heart Will Go Onفي
حفل توزيع جوائز األوسكار عام .1998
وبطريقة غريبة وغير متوقعة لعبت
ل ــوم ـي ــرس ـي ـي ــه دور س ـي ـل ـيــن فـ ــي جـمـيــع
مراحلها العمرية ،بداية من  5سنوات،
مـ ــرورا بـعـمــر الـثــانـيــة ع ـش ــرة ،وف ــي سن
المراهقة ،وأ بــد عــت فــي تقديم المشاهد
الدرامية في حياة المغنية الشهيرة.
ورغـ ـ ـ ــم عـ ـ ــدم امـ ـ ـت ـ ــاك ُصـ ـ ـن ـ ــاع ال ـف ـي ـلــم
الحقوق األدبية الستخدام اسم سيلين،
فــإنـهــم اسـتـخــدمــوا ق ــدرا ال ب ــأس بــه من
مــوس ـي ـقــاهــا ،وع ـ ــددا م ــن أغــان ـي ـهــا الـتــي
قدمتها باللغة الفرنسية.
وقد حرصت مخرجة الفيلم على إخالء
مسؤوليتها من الربط بين شخصيتها
وسـيـلـيــن ديـ ــون ،وكـتـبــت ف ــي افـتـتــاحـيــة
العمل أ نــه مستوحى من حياة المغنية
الكندية ،إال أ نــه "عمل تخيلي" ،ر غــم أنه
ي ـت ـبــع ك ــل ت ـف ـص ـي ـلــة م ــن حـ ـي ــاة سـيـلـيــن
النابضة باألحداث الدرامية.
(أ ف ب)

ملصق الفيلم

َّ
حطم فيلم The Battle at Lake Changjin
أو "معركة بحيرة تشانغجين" الصيني الذي
يـتـنــاول ال ـحــرب الـكــوريــة ( )1953-1950الرقم
القياسي لإليرادات في الدولة اآلسيوية العمالقة.
وأطـ ــاح الفيلم ال ــذي ب ــدأ عــرضــه بمناسبة
العيد الوطني الصيني في األول من أكتوبر عن
ً
الصدارة فيلم "وولف واريور  "2الوطني أيضا
الذي ُعرض عام  .2017وأوضحت منصة ماويان
لبيع التذاكر ،أمس األول ،أن إيراداته بلغت 5.6
مليارات يوان صيني ( 876مليون دوالر).
ويتناول الفيلم أحد فصول الحرب الكورية
حين تمكن الجنود الصينيون من صد القوات
األميركية في ساحة معركة بكوريا الشمالية،
في ظل صقيع قارس.
وتشكل األفالم الصينية الغالبية العظمى من
ُ
األعمال التي تعرض في دور السينما بالصين،
فيما يقتصر عــدد األفــام األجنبية المسموح
ً
بعرضها سنويا على  ،34يتم اختيارها بعناية.
(أ ف ب)

مسلسل ياباني يدخل خط المنافسة
مع الكوري «»Squid Game

سيلين ديون

دخ ـ ـ ــل ال ـم ـس ـل ـس ــل ال ـ ـيـ ــابـ ــانـ ــي "Alice in
 "borderlandالجديد ،والذي استقطب شريحة
واسعة من المشاهدين ،على خط المنافسة مع
جاره الكوري الجنوبي "لعبة الحبار" أو "Squid
 ،"Gameال ــذي حـقــق لنتفليكس أعـلــى نسبة
مشاهدة لمسلسل أجنبي في تاريخها.
وت ـ ــدور أح ـ ــداث الـمـسـلـســل ال ـيــابــانــي حــول
مجموعة مــن المراهقين يجمع بينهم الميل
إل ــى ال ـم ــرح والـتـسـلـيــة واالب ـت ـع ــاد ع ــن العمل
الـجــاد ،وتتعرض المجموعة لـحــادث مفاجئ
يدفعهم إلى الهروب واالختباء في أحد المباني
المجهولة ،ليجدوا أنفسهم محتجزين ومرغمين
على االنخراط في لعبة قاتلة ،على غرار أحداث
مسلسل "."Squid Game
ويمثل كــل مــن المراهقين جانبا مختلفا
عـ ــن اآلخـ ـ ـ ــر ،ف ـم ـن ـهــم ال ـش ـخ ـص ـيــة ال ـم ـه ــووس
باأللعاب على اختالف أنواعها ،واآلخر الطيب
ال ـم ـســالــم ،وال ـث ــال ــث ال ــذك ــي ال ـم ـب ــدع ،والـعـمــل
م ــن إخ ـ ــراج شـيـنـســوكــي س ــات ــو ،وش ـ ــارك في
بـطــولـتــه كـيـنـتــويــامــازاكــي ،وتـ ــاو تسوتشيا،
ونيجيروموراكامي ،وكيتا ماتشيدا.

ملصق المسلسل

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
مهنيا :ال تتحمل أكـثــر مــن طــاقـتــك ،فأنت م ـه ـن ـيــا :ت ـفــاص ـيــل ك ـث ـيــرة ت ـح ـتــاج إلــى
ً
لست مضطرا لذلك.
اهتمام منك بشأن ملف بالغ األهمية.
ً
ً
َّ
عاطفيا :فتش عن الطرق المناسبة إلرضاء عاطفيا :تفتش عمن يريحك من الهموم
ً
الحبيب بعدما أحزنته.
وتدرك أنه إلى جانبك دوما.
ً
ً
اجتماعيا :ال تؤجل الفحوص الطبية كي ال اجتماعيا :خطة للسفر تتعرقل بسبب
تصل إلى ما ال ُيحمد عقباه.
أحد األصدقاء الذي يعاني وعكة.
رقم الحظ.1 :
رقم الحظ.38 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ّ
ً
مـهـنـيــا  :مــا مــن مستحيل إن تسلحت
باإلرادة الصلبة لبلوغه.
ً
عــاطـفـيــا :عــاقـتـكـمــا وط ـي ــدة ،فــا تــدع
الثرثرة ّ
تخربها.
ّ
ً
اجتماعيا :التخلص من صديق مزعج
سهل جدا .ال ترد على اتصاالته.
رقم الحظ.3 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :يبدو أنك بحاجة إلى َمن ينصحك
ف ــي مـ ـش ــروع ت ـع ـمــل ع ـل ـي ــه ،ف ــا ت ـت ــردد
باالستشارة.
ً
بأوقات طيبة مع الحبيب،
عاطفيا :تتمتع
ٍ
ً
خصوصا أنك أهملته هذه الفترة.
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـصــادق أشـخــاصــا تكتشف
بعد فترة أنهم غير مناسبين.
رقم الحظ.4 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ً
مـهـنـيــا :ال تـصــدق كــل مــا ُي ـق ــال ،فالبعض

يكذب كي ينفذ مصالحه الخاصة.
ً
ً
ً
عاطفيا :تجد ُحبا كبيرا قد ترتبط به إلى
األبد.
ً
اجتماعيا :الصحة تعاني معك ،ألنك ترهق
ً
نفسك باستمرار من دون راحة إطالقا.
رقم الحظ.5 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مـهـنـيــا :ال ت ـحــاول أن تـنـكــر مواجهتك
لـلـمـشــاكــل .اب ـحــث عـمــن يـســاعــدك على
الحل.
ً
عاطفيا :الحبيب يحاول رأب الصدع،
ّ
تصده.
فال
ً
اجتماعيا :تتجاوز محنة عائلية بفضل
مساعدة األصدقاء.
رقم الحظ.8 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو
ً
ً
م ـه ـن ـيــا :غ ـ ّـي ــر واقـ ـع ــا ت ـعــان ـيــه ف ــي الـعـمــل
ً
ً
بخطوات بسيطة ال تحتاج مجهودا كبيرا.
ً
عاطفيا :بادر إلى االتصال بالحبيب للقائه
ً
بعيدا عن األنظار.
ً
اجتماعيا :أنت النجم هذه الفترة ،فالكل
يحوم حولك ويستطيب حضورك.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
ً
مهنيا :فترة ضبابية حاليا ،لكن الغيمة
ً
ستزول حتما ،فال تتوتر.
ً
عاطفيا :ال تتخاذل مع الحبيب ،قف إلى
ً
جانبه كما فعل دوما.
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـســاعــد صــدي ـقــا فــي أزمـتــه
المادية ،وسيكون لك من الشاكرين.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :ال تستطيع تغيير مسار حتمي.
ّ
تقبل الواقعّ ،
وتكيف معه بما هو أفضل.
ً
عاطفيا :قلبك ينبض بالحب ،وال تقوى
على إسكاته.
ً
ـات غير
اجـتـمــاعـيــا :تـفـتــش عــن ن ـشــاطـ ٍ
تقليدية ،فقد سئمت من الروتين الدائم.
رقم الحظ.27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
ً
مـهـنـيــا :تـخـســر ره ــان ــا فــي م ـشــروع كنت
ّ
ً
تعلق عليه آماال كبيرة.
ً
عاطفيا :أنانيتك المفرطة تزعج الحبيب
وتبعده عنك.
ً
ً
ً
اجتماعيا  :تتلقى خبرا مزعجا عن أحد
األصدقاء الذي يمر بورطة.
رقم الحظ.5 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :ال ت ــرب ــط مـ ـصـ ـي ــرك ال ـم ـه ـنــي
بــأش ـخــاص غ ـيــر جــدي ـيــن ،فـتـصــل إلــى
الهالك.
ً
عاطفيا :الحبيب بحاجة إلى أبعد من
ّ
الكالم .نفذ وعودك.
ً
اجتماعيا :بعض األشخاص ال يجيدون
بوعود واهية ،ال تصدقهم.
إال إغداقك
ٍ
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
م ـه ـن ـيــا :ال ت ـضــع ك ــل م ــا تـمـلــك ف ــي سلة
ً
واحدة ،كي ال تخسر كل األمور معا.
ً
ً
عاطفيا :الحبيب يخبئ عنك سرا .طالبه
برغبتك في المصارحة.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ال تـسـتـعـجــل الـ ـخ ــروج مع
ً
أشخاص ال تعرف عنهم شيئا.
ٍ
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا

•
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مسك وعنبر

المليفي :إطالق موقع «العربي» اإللكتروني ديسمبر المقبل
يضم أرشيف أعداد المجلة الصادرة منذ عام 1991
فضة المعيلي

نظمت اللجنة الثقافية في
رابطة األدباء الكويتيين
على مسرح د .سعاد الصباح،
محاضرة بعنوان «مجلة
العربي وآفاق العالم الرقمي»،
َّقدمها رئيس تحرير المجلة
إبراهيم المليفي ،الذي كشف
عن استعداداتها إلطالق
موقع إلكتروني وتطبيق يضم
أرشيف األعداد الصادرة منذ
عام .1991

بحضور عــدد من المثقفين
واألد بـ ـ ـ ـ ـ ــاء ،أدار داود ا ل ـع ـلــي
مـ ـح ــاض ــرة ال ـل ـج ـن ــة ال ـث ـقــاف ـيــة
ب ــراب ـط ــة األدبـ ـ ـ ــاء ال ـكــوي ـت ـي ـيــن،
وعنوانها «مجلة العربي وآفاق
العالم الرقمي» ،والتي تحدث
ف ـي ـه ــا رئ ـ ـيـ ــس تـ ـح ــري ــر مـجـلــة
العربي إبراهيم المليفي.
في البداية ،تحدث المليفي
ع ـ ــن الـ ـ ـت ـ ــاري ـ ــخ ال ـ ـ ـ ــذي ص ـ ــدرت
ف ـيــه «الـ ـع ــرب ــي» ق ـبــل اس ـت ـقــال
ً
الكويت ،قائال« :علينا أن ندرك
ك ـ ـ ّـم الـ ـطـ ـم ــوح ــات الـ ـت ــي كــانــت
موجودة عند فريق كامل كان
يـقــود الـكــويــت فــي ذلــك الــوقــت،
قبل أن تصبح دو ل ــة مستقلة،
وكيف وضع المشروع الثقافي
كــأولــويــة ضـمــن كــل المشاريع
الـ ـت ــي ك ــان ــت مـ ــوجـ ــودة ل ـب ـنــاء
الدولة الحديثة».

وفي إجابته عن سؤال العلي:
«أيـ ــن مـجـلــة الـ ـع ــرب ــي؟» ،أج ــاب
المليفي« :عـنــدمــا أتـيـحــت لها
كل اإلمكانيات التي ساعدتها
في نهوضها منذ بدايتها ،كان
من السهل أن تحقق ما حققته،
بـسـبــب ال ـتــزام ـهــا بـمـشــروعـهــا
الثقافي ،وعندما غــاب الدعم،
مثلما تراجعت كثير من األمور
لــدي ـنــا ف ــي ال ـك ــوي ــت ،تــراجـعــت
أيـ ـض ــا ال ـث ـق ــاف ــة وال ـم ـج ـل ــة فــي
حضورها وتأثيرها ،لكن علينا
أال ّ
نحمل الدولة كل المسؤولية،
فهناك حالة كاملة ولدت فيها
هذه المجلة من خالل مد قومي
عربي ،ووضوح كامل للقضايا
ال ـعــرب ـيــة ال ـم ـص ـيــريــة ف ــي ذلــك
الوقت ،فمجلة العربي مشروع
ثقافي ،وليست مجرد إصــدار
أو إدارة».

وأوضـ ـ ـ ـ ــح ال ـم ـل ـي ـف ــي أن ـه ــم
بصدد التحول الرقمي للمجلة
وإط ـ ـ ـ ــاق «ب ـ ــرودك ـ ــاس ـ ــت» فــي
وسائل التواصل االجتماعي
يـلـخــص مـحـتــويــاتـهــا ،مــؤكــدا
أن الـمـجـلــة لــديـهــا جمهورها
من القراء ،وال تــزال موجودة،
ُ
وت ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاع حـ ـ ـت ـ ــى اآلن ب ــد ع ــم
حكومي.
وذك ــر أن الـخـطــوة الـقــادمــة
والـ ـ ـطـ ـ ـم ـ ــوح ـ ــة ل ـ ـ ــ«ال ـ ـ ـعـ ـ ــربـ ـ ــي»،
هـ ــي إطـ ـ ــاق م ــوق ــع وتـطـبـيــق
إلكتروني للمجلة في ديسمبر
ال ـم ـق ـبــل ،وه ــو «إنـ ـج ــاز كـبـيــر،
لـنـتـمـكــن م ــن ال ــوص ــول ألكـبــر
شريحة مــن الراغبين بقراء ة
النسخة الرقمية ،في مناطق
بعيدة بالعالم ،مثل :أستراليا
وأميركا الجنوبية».
وأكــد المليفي «أننا نعاني

المليفي والعلي على المنصة
أزمة قراءة حقيقية ،لذلك هناك
خ ـط ــط ت ـن ـفــذ اآلن م ــع وزارة
َ
التربية لتوزيع مجلتي العربي
والعربي الصغير على مكتبات
ال ـمــدارس فــي مــراحــل دراسية
مختلفة».
َّ
وبين أن ما يميز «العربي»
عـ ـ ــن غ ـ ـيـ ــرهـ ــا مـ ـ ــن الـ ـمـ ـج ــات
الثقافية األخرى ،أن أسعارها

مـتــاحــة للجميع ،وج ــودة في
ال ـطـبــاعــة ،وتـطـبـيــق شـعــارهــا
بــأنـهــا مـســاحــة مـفـتــوحــة لكل
ُ
الــكـتــاب وال ـق ــراء ال ـعــرب ولكل
الناطقين باللغة العربية.
وفـ ـ ــي ال ـ ـمـ ــداخـ ــات تـ ـح ـ َّـدث
الـبــاحــث صــالــح المسباح عن
أهـمـيــة «ال ـع ــرب ــي» الـتــاريـخـيــة
عـ ـن ــدم ــا ص ـ ـ ــدر الـ ـ ـع ـ ــدد األول

وزير اإلعالم يدعم المشروع
«العربي»
مشروع ثقافي
وليست مجرد
إصدار
أو إدارة

إبراهيم المليفي

أعلن رئيس تحرير مجلة العربي إبراهيم المليفي ،أن مشروع
التحول الرقمي لمجلة العربي ،الــذي سينطلق الشهر المقبل،
حظي بدعم وزير اإلعالم والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب
عبدالرحمن المطيري بشكل شخصي ومباشر.
وأوضح أن تاريخ إطالق الموقع اإللكتروني لـ«العربي» يأتي
ً
تزامنا مع الذكرى السنوية لصدور المجلة في ديسمبر 1958م،
ويضم موقع العربي أرشـيــف المجلة منذ سنة  1991مــن بعد
التحرير حتى آخر عدد ،الفتا إلى أن الموقع شارف على االنتهاء،
وفــي مراحله النهائية .وأض ــاف أن المجلة نشطة على مواقع
ً
التواصل االجتماعي ،خصوصا في «تويتر» و«إنستغرام».

المليفي يتوسط المشاركين في المحاضرة

ّ
«دحباش»
الدوسري :أقدم في ً
شخصية استفزتني دراميا
●

ً
خالل احتفال الجمعية بمرور  30عاما على تأسيسها

الدوسري وهيفاء حسين في مسلسل «دحباش»
ي ــدل عـلــى الـحـقـبــة الـتــي ينتمي
لها العمل ،الذي يناقش مشاكل
مجتمعية في عصر قديم ،وهو
من إخــراج حسين أبــل ،وتأليف
م ـ ـشـ ــاري الـ ـعـ ـمـ ـي ــري ،وب ـط ــول ــة:
عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن الـ ـعـ ـق ــل وه ـي ـف ــاء
حسين وعبير الجندي وفتات
سلطان وماجد مطرب ،وغيرهم.
وأو ضـ ـ ـ ـ ــح أن األدوار ا ل ـت ــي

الصوري يعبر عن أفكاره
بأسلوب شعري رشيق

خالد النبوي يصور ً
«راجعين يا هوى» قريبا

يدخل الفنان خالد النبوي
قريبا موقع تصوير
المخرج محمد سالمة،
لتصوير أحدث األعمال
الفنية باسم «راجعين
يا هوى» ،للعرض خالل
الموسم الرمضاني المقبل،
بعد التعاقد على العمل مع
شركة أروما مؤخرا.
والمسلسل الجديد
اجتماعي رومانسي من
روائع الكاتب الراحل أسامة
أنور عكاشة ،واختار
المخرج محمد أسامة عددا
من النجوم للمشاركة في
العمل ،وجار استكمال
بقية القائمة لبدء البروفات
والتصوير خالل الشهر
المقبل ،من أجل اللحاق
بالمشاركة في الموسم
الرمضاني.

بسمة وهبة تتعرض
ألزمة صحية على الهواء

الدعيج :نجاح «السدو» تكلل بإدراجه في «اليونسكو»

مريم طباجة

انتهى الممثل الشاب محمد
الــدوســري مــن تصوير مسلسل
«حبي الـبــاهــر» ،ويـصـ ّـور حاليا
«دح ـ ـ ـبـ ـ ــاش» ،وه ـ ــو ع ـم ــل ي ـعــود
لحقبة تاريخية قديمة ،ويختلف
الـ ــدور ال ــذي يـقــدمــه عــن أعـمــالــه
السابقة.
وقــال الــدوســري لـ«الجريدة»:
ً
«ح ــالـ ـي ــا ان ـت ـه ـيــت م ــن تـصــويــر
م ـس ـل ـســل ح ـب ــي الـ ـب ــاه ــر لـشـهــر
رمضان ،تأليف علياء الكاظمي،
وإخ ـ ـ ـ ـ ــراج خـ ــالـ ــد جـ ـ ـم ـ ــال ،وه ــو
مـسـلـســل اج ـت ـمــاعــي أج ـ ّـس ــد من
خــالــه شـخـصـيــة ش ــاب ينتمي
ألســرة فقيرة ،وتربطني عالقة
مع فتاة ،وتتطور األحداث ،وهو
دور ال يشبه ما قدمته من قبل
م ــن ح ـيــث ش ـكــل الـشـخـصـيــة أو
مضمونها».
وأشــار إلى أنه يشارك حاليا
ف ــي ت ـصــويــر م ـشــاهــد مسلسل
«دحباش» ،وهو اسم تراثي قديم

لـلـمـجـلــة ،اس ـتــدعــى الـمـغـفــور
لـ ــه ال ـش ـي ــخ ع ـب ــدال ـل ــه ال ـســالــم
أحمد السقاف وبدر القناعي،
وسألهما عن سبب تسميتها
بـ ـه ــذا االسـ ـ ـ ــم ،ولـ ـ ـم ـ ــاذا غ ــاف
العدد عن «تمور العراق أحلى
تـمــور ال ـعــالــم»؟ لتكون إجابة
الـسـقــاف والـقـنــاعــي بــأنــه جاء
تحت السياسة التي أطلقت أن
الكويت بــاد العرب ،فكان رد
الشيخ عبدالله السالم« :وقل
رب زدني علما».
أمـ ــا ال ـن ــاق ــد والـ ـك ــات ــب فهد
الهندال ،فقال« :أعتقد أنه من
الـمـمـكــن خ ــال قـ ــرار سياسي
مـ ـ ــن وزي ـ ـ ـ ــر اإلع ـ ـ ـ ـ ـ ــام ،ل ـك ــون ــه
الشخص المسؤول عن الجهة
ال ـم ـع ـن ـيــة الـ ـت ــي تـ ـش ــرف عـلــى
إصـ ــدار (ال ـع ــرب ــي) ،ب ــأن تكون
هناك شــراكــات مع جهات في
ال ـك ــوي ــت ،كـمــؤسـســة الـكــويــت
للتقدم العلمي ومعهد الكويت
ل ــأب ـح ــاث ال ـع ـل ـم ـيــة ،لـتـمــويــل
المجلة ،ومن ثم ترجمتها إلى
لغات أخرى».

خبريات

تـجــذبــه ويـقـبــل بـهــا هــي تلك
ً
ال ـتــي تـسـتـفــزه فـنـيــا وتـحــرك
مشاعره ،مشيرا إلى أن جميع
الفنانين ا لــذ يــن يعمل معهم
ه ــم ام ـت ــداد لـلـقــوة وال ـخ ـبــرة،
لذلك يعمل على التعلم منهم
واالس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مـ ــن خ ـبــرات ـهــم
الـ ـفـ ـنـ ـي ــة وقـ ــوت ـ ـهـ ــم ب ــال ـع ـم ــل
الدرامي.

ذكـ ــرت م ــدي ــرة جـمـعـيــة ال ـســدو
الـحــرفـيــة الـشـيـخــة بـيـبــي الــدعـيــج
أن الجمعية عملت على م ــدار 30
عــامــا ف ــي ح ـفــظ تـقــالـيــد الـحـيــاكــة
والمنسوجات ونقلها نحو آفــاق
مستقبلية إلثــراء الهوية الثقافية
المحلية والتنمية الفنية اإلبداعية
المعاصرة الوطنية ،الفتة إلــى أن
ذلك تكلل بإدراج فن السدو الكويتي
عـلــى الـقــائـمــة الـتـمـثـيـلـيــة لـلـتــراث
الثقافي غير الـمــادي لــدى منظمة
اليونسكو.
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت الـ ـشـ ـيـ ـخ ــة ب ـي ـب ــي،
بمناسبة احتفال الجمعية أمس
ب ـمــرور  30عــامــا عـلــى تأسيسها،
أن ال ـج ـم ـع ـيــة ع ـم ـلــت ع ـل ــى صـقــل
األساليب الفنية والمهارات اليدوية
ون ـق ـل ـهــا ل ــأج ـي ــال ال ـش ــاب ــة ضمن
خ ـط ــط وبـ ــرامـ ــج تـعـلـيـمـيــة ج ــادة
وحفظ حقوق الحرفيات األوليات
تحفيزا وتكريما لعطاءاتهن الفنية.
وأشارت إلى أن الجمعية عملت
خـ ــال ت ـلــك ال ـف ـت ــرة ع ـلــى تشجيع
الـشـبــاب للعمل ال ـيــدوي الحرفي،
واالبتكار في مجال تقاليد الحياكة
والنسيج والمثابرة في إبراز التراث

الدعيج وفنانو السدو
الـثـقــافــي الـكــويـتــي والـتـعــريــف به
محليا وإقليميا وعالميا ،مبينة
أن الجمعية تــأسـســت ع ــام 1991
للحفاظ على ت ــراث المنسوجات
ال ـ ـغ ـ ـنـ ــي والـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــوع وت ــوثـ ـيـ ـق ــه
والتعريف بــه والسعي لالحتفال
بقيم الماضي الجميل من تفان في
الـعـطــاء وهـمــة وإبـ ــداع فــي العمل،
ناسجا بذلك رابطا وهوية ثقافية
ألجيال الحاضر والمستقبل.
ول ـف ـتــت إل ــى أن مـكـتـبــة ال ـســدو
ل ــأب ـح ــاث ت ـع ــد إحـ ـ ــدى مـ ـب ــادرات
الجمعية ،وهي مكتبة متخصصة
ل ـم ـســاعــدة ال ـبــاح ـث ـيــن ،وتـحـتــوي

على مجموعة متنوعة من الوثائق
والكتب والمنشورات حول الكثير
م ـ ــن ال ـ ـمـ ــوضـ ــوعـ ــات إل ـ ـ ــى ج ــان ــب
الدراسات المتعلقة بالفن ،مضيفة
أن الجمعية أص ــدرت  7إص ــدارات
مـنـهــا ك ـت ــاب «الـ ـس ــدو» باللغتين
ال ـعــرب ـيــة واالن ـج ـل ـيــزيــة و«أب ـج ــد»
و«تـ ـق ــالـ ـي ــد» بــال ـل ـغ ـت ـيــن ال ـعــرب ـيــة
واالن ـج ـل ـي ــزي ــة ،و«ت ـ ـ ــراث ال ـبــاديــة»
و«البادية الى المدينة».
وأفـ ـ ــادت بــأنــه خ ــال الـسـنــوات
العشر الماضية قــدمــت الجمعية
عدة برامج احترافية لفنون النسيج
التقليدي ،منها برنامج «المرح مع

النسيج» ،الذي يخص فئة األطفال،
ح ـيــث ي ـتــم تـعـلـيـمـهــم أســاس ـيــات
النسيج التقليدي بطريقة ممتعة
ومشوقة ،وبرنامج «أنسج» ،وهو
م ـخ ـصــص ل ـف ـئــة ال ـك ـب ــار ل ـتــدريــب
ال ـم ـش ـتــرك ـيــن ع ـل ــى فـ ـن ــون نـسـيــج
السدو ،مبينة أنه من أجل التطوير
والحداثة تم إنشاء مبادرة «سدي»
التي تتجسد رؤيتها في تشجيع
الـفـنــانـيــن بــالـكــويــت عـلــى اإلب ــداع
واالب ـ ـت ـ ـكـ ــار ،وت ـ ــم أيـ ـض ــا اف ـت ـت ــاح
استديو ســدي عــام  2019لتوفير
مساحة ابداعية للتصميم واالبتكار
في فنون النسيج المختلفة.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت ال ـ ـ ـ ــى أن م ـ ـ ــن ب ـيــن
المبادرات أيضا مبادرة حكايات
النسيج ،وهــي عبارة عن معرض
ومـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــادرة تـ ـف ــاعـ ـلـ ـي ــة ت ــوع ــوي ــة
معاصرة تهدف الى تكريم حرفيي
ف ــن الـنـسـيــج ،وب ـحــث االت ـجــاهــات
ال ـح ــدي ـث ــة ل ـت ـق ــدي ــر ه ـ ــذه ال ـف ـن ــون
الـتـقـلـيــديــة ،فـضــا عــن استضافة
منحوتات وأنشطة يدوية تسعى
الــى استكشاف جــديــد الـســدو في
الكويت.

إسماعيل الراشد :بروفات الطاولة اختفت رغم أهميتها

تعرضت اإلعالمية بسمة
وهبة لوعكة صحية
شديدة ،مساء أمس األول،
أثناء تقديم برنامجها «90
دقيقة» على شاشة قناة
المحور المصرية ،حيث
خرجت المذيعة لفاصل
إعالني سريع بناء على
طلبها ،لكنها لم تعد منه
مرة أخرى.
وأعلنت القناة ،في بيان
رسمي بعد الفاصل بدقائق،
عن عدم استكمال الحلقة،
وبالفعل نقلت بسمة إلى
أحد مستشفيات مدينة
السادس من أكتوبر ،وسط
حالة من القلق والترقب
والتوتر من كل العاملين
معها.
ودخلت بسمة المستشفى،
وأجرت مجموعة من
الفحوصات والتحاليل
الطبية واألشعات ،وتم
االطمئنان على حالتها،
ووضعت تحت المالحظة
الطبية من الطاقم المعالج
لعدة ساعات.

وفاة مؤلف األفالم
الكوميدية محمد نبوي

ً
ً
أكد لـ ةديرجلا أن ممثلين شبابا يحسبون أنفسهم نجوما في أيام
•

«ممنوع بروفات الطاولة ،التي تسهم في رسم الشخصيات بدقة أمام الجميع ،وفي
يباشر الفنان القدير إسماعيل الراشد تصوير مشاهده في مسلسل ً
السكوت» وفي لقاء مع «الجريدة» كشف عن دوره في المسلسل مشيرا اللقاء مزيد من التفاصيل:
إلى أن األعمال الدرامية اليوم تحتاج إلى عوامل عدة حتى تنجح ،منها

●
خالد يوسف الصوري
أطلق الكاتب خالد يوسف الصوري
ع ــدة أب ـيــات شـعــريــة باللهجة العامية،
ورغم بساطتها ،فإنها َّ
عبرت عن العديد
مناح
من األفكار التي يمكن ترجمتها في
ٍ
حياتية عدة.
وتميزت األبيات بالموسيقى الشعرية
ال ـهــادئــة ،نتيجة ُجـمــل قـصـيــرة رشيقة
ح ــاف ـظ ــت ب ـش ـكــل م ـل ـح ــوظ ع ـل ــى ال ـ ــوزن
والقافية بأسلوب السهل الممتنع ،وهذا
بعض منها:

وبعد السكره جت الفكره
االرنب نط قبل العشره
ماشيناه ...طببنا بحفره
شمت فينا زوير وعوير
والطيحه يا شينها قشره
مقيوله ...الصاحب ساحب
اخونجي وبالدين متالعب
والذيب يقهقه ويراقب
وهذي رقبتك ال تسلمها
للي يشوف العالم دثره
والعبره لى فات الفوت
ِ
ال النية تشفع ال َ
الع ْبره

مريم طباجة

• حدثنا عن آخر أعمالك
 آخ ــر أع ـمــالــي مـسـلـســل «مـمـنــوعالسكوت» ،تأليف الكاتبة مي العيدان
وإخراج سيف الدين العيساوي ،ويقع
ّ
وأجسد فيه شخصية
في  30حلقة،
تاجر كبير في ُ
العمر ،وأخــي الفنان
عبدالرحمن العقل ،الــذي يــؤدي دور
ً
دائما ّ
إلي
شخص غير سوي ،ويلجأ
ألساعده بالمال ،ثم يصرفه على أمور

غير مهمة ،كما يؤدي الممثل عبدالله
ال ـف ــري ــح دورا ح ـي ــوي ــا ف ــي ح ـيــاتــي،
فـهــو الـمـنـظــم لـمـشــاريـعــي وأعـمــالــي
التجارية ،ويعتبر يدي ُ
اليمنى.
• ك ـي ــف ت ـ ــرى م ـس ـت ــوى األعـ ـم ــال
الدرامية اليوم؟
 األع ـمــال الــدرامـيــة الـيــوم تعتمدعلى مجهود الشخص نفسه ،وليس
منظومة متكاملة ،فهو عمل فــردي،
ويبقى التوفيق مــن الـلــه ،لكني أرى
أن أب ــرز عــوامــل الـنـجــاح هــي القصة

إسماعيل الراشد يتوسط فريق أحد أعماله

ً
والـ ـمـ ـخ ــرج والـ ـت ــوقـ ـي ــت ،فـ ـض ــا عــن
أهمية بروفات الطاولة للتواصل بين
الفنانين ورسم أبعاد شخصياتهم.
• ه ــل ب ـعــض ال ـف ـنــان ـيــن م ــا زال ــوا
يعتمدون على بروفة الطاولة؟
 بــروفــة ال ـطــاولــة ض ــروري ــة جــدا،ومنذ أن بــدأت الفن عــام  1981كنت
وزمالئي نبدأ تنفيذ أي عمل ببروفة
الـ ـط ــاول ــة ،سـ ـ ــواء ك ــان ــت م ـك ــون ــة مــن
جزأين أو ثالثية أو خماسية أو حتى
 15أو  ،30وهي ضرورية جدا ،والعام

الفائت حين عملت مع أخي وزميلي
أحمد الجوهر فوجئت حين أخبرني
بوجود بروفة طاولة .أما اليوم ،فهي
غير موجودة ،ووجــود هذه البروفة
يساعد على رؤيــة مــا بين السطور،
وإن ك ــان بــاإلم ـكــان إضــافــة أو إزال ــة
جزئية من العمل ،وبالتالي يبقى هذا
نص ويمكن التعديل عليه أو إضافة
حوار أفضل من الحوار المكتوب في
النص ،لذلك بروفة الطاولة ضرورية
جدا.
أما اليوم فيتم التواصل من خالل
االتـصــاالت الهاتفية ،وكــل فنان يتم
االتصال به ليقرأ دوره في النص من
دون بروفة جماعية ،ويجب أن يقرأ
الفنان النص بالكامل ،وال يقرأ فقط
دوره ،حتى يركز في أبعاد الشخصية
التي سيقدمها ،لكن األغلبية يقرأون
دورهم فقط ،وأحيانا ال يركزون في
ق ــراء ة الـنــص ج ـيــدا ،فتجدهم خــال
التصوير ال يركزون في دورهم ،ألنهم
لم يركزوا في أبعاد الشخصية خالل
قراءة النص جماعيا.
ْ
• ب ـ ــرأي ـ ــكَ ،م ـ ـ ــن ال ـس ـب ــب فـ ــي ه ــذا
اإلهمال؟
 األسباب مشتركة ،فمنها المخرجوال ـم ـن ـت ــج ،وأح ـي ــان ــا ي ـتــم إع ـطــاؤنــا
نصوصا ويطلبون منا تصويرها
بعد يومين ،وهــذا ال يـجــوز ،ويجب
قراء ة النص جيدا وفهم الدور الذي
سنقدمه ،وإعطاؤنا فرصة لما يمكن
تغييره لألفضل.
• هل هناك أمور اجتماعية تتمنى

إسماعيل الراشد
أن يتم توجيه األنظار إليها من خالل
عمل فني؟
 كانت لدي فكرة منذ فترة ،تركزعـلــى مـعــانــاة الـمـعــاقـيــن ،وأعـتـقــد أن
ال ــزم ــاء حــالـيــا بـ ــدأوا يـعـمـلــون على
تنفيذها ،والعمل مــن إنـتــاج محمد
جاسم المنيع ،وبمشاركة مجموعة
من الفنانين.
• برأيك ،ما المقومات التي تساهم
في وصول الفنان للشهرة؟
 هـ ـن ــاك أم ـ ــر ال ي ـع ـج ـب ـن ــي ،فـمــعبــدايـتــي فــي الـفــن مـنــذ مــا يـقــارب 40
عــامــا وح ـتــى اآلن مــازلــت أتـعـلــم من
الكبار والصغار ،والفن مجاله واسع
وعميق ،لكن لألسف بعض الشباب
أو الشابات يقدمون عمال أو عملين
فيظنون أ نـهــم أصبحوا نجوما في
أي ــام ،وال يــدركــون أنـهــم مــا زال ــوا في
أول الطريق ،وهي بداية جديدة لهم،
ول ــدي قـنــاعــة ب ــأن مــن يـصــل بسرعة
ينتهي بسرعة ،ويجب أن يتم صعود
السلم خطوة خطوة.

ّ
غيب الموت في الساعات
األولى من صباح أمس
الكاتب والسيناريست
محمد نبوي بشكل صادم
للجميع ،حيث رحل عن
عالمنا فجأة ،مما سبب
حالة من الحزن لكل
المقربين منه ومتابعيه
والعاملين في الوسط
الفني ،وشارك عدد كبير في
نعي الراحل ،ومنهم المؤلف
سامح سر الختم والكاتب
عبدالرحيم كمال والكاتب
عالء حسن.
وكان الكاتب الراحل بدأ
حياته الفنية بتأليف فيلم
عوكل عام  ،2004وشارك
مع المؤلف وليد سيف
والسيناريست سامح سر
الختم في بعض اﻷعمال،
منها فيلم «أسد وأربع
قطط» عام  ،2005وكتب
عددا من األعمال الكوميدية
وصلت لما يقرب من 20
عمال ،منها فيلم «تتح»
لمحمد سعد ،وفيلم «فيفا
أطاطا» ،كما عمل مع الفنان
هاني رمزي في «سامي
أكسيد الكربون» و«توم
وجيمي» ،ورامز جالل في
«شبه منحرف» ،كما كتب
مسلسل «عائلة زيزو»
للفنان أشرف عبدالباقي،
وآخر أعماله فيلم «صابر
وراضي» مع الفنان أحمد
آدم العام الماضي.

ةديرجلا

•
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رؤى عالمية
قوة صواريخ متكاملة تلوح في أفق الهند
سوراف جها –
دبلومات

حين تصبح قوة الصواريخ
المتكاملة ناضجة بما يكفي
سيبدأ ً خصوم الهند بالقلق
تلقائيا من قدرة نيودلهي
على تنفيذ مهمة تقليدية ضد
قوتهم النووية ،ومن المتوقع
أن تتأجج هذه المخاوف وسط
المخططين الباكستانيين
ً
تحديدا ،ولهذا السبب ال بد
من تنظيم حوار بين الهند
والصين وباكستان لتخفيض
المخاطر التي تطرحها حقبة
المواجهة المرتقبة.

نظام «قوة
الصواريخ
المتكاملة» المرتقب
يعكس نزعة عالمية
إلى استغالل
الفرص التي
تقدمها المواجهات
االستراتيجية ضد
مواقع العدو

المسؤولون في
«منظمة البحث
والتطوير الدفاعي»
يظنون أن تشكيل
متفان
طاقم
ٍ
يشتق من القوات
الجوية والبرية
والبحرية لصالح
قوة الصواريخ
المتكاملة يتطلب
بين  ٣و ٤سنوات

في سبتمبر  ،2021أعلن رئيس
أركـ ــان ال ــدف ــاع ال ـه ـنــدي ،الـجـنــرال
بـيـبـيــن روات ،أن ا ل ـه ـنــد تسعى
إل ــى اك ـت ـســاب «قـ ــوة صــاروخ ـيــة»
خــاصــة بـهــا ،كــان ذلــك التصريح
بمنزلة اعتراف متأخر باالختالف
ال ـك ـب ـيــر ف ــي ال ـ ـتـ ــوازن الـعـسـكــري
ال ــراه ــن بـيــن الـصـيــن وال ـه ـنــد ،إذ
تستطيع قوة الصواريخ التابعة
لجيش التحرير الشعبي أن تطلق
حملة من الضربات الصاروخية
التقليدية ا لـكـبــرى ضــد الجيش
الهندي وأهداف مدنية أخرى ،في
خيارات الرد الهندية
حين تبقى
ً
مقارنة بها ،وقد ُت ّ
سبب
محدودة
ً
هذه الحملة الصاروخية أضرارا
هائلة من دون أن تصل إلى العتبة
ال ـن ــووي ــة ،ول ـه ــذا ال ـس ـبــب ،كــانــت
الـمــواجـهــة الـطــويـلــة بـيــن الـقــوات
الهندية والصينية على طول «خط
السيطرة الفعلية» منذ صيف عام
 2020كفيلة بتشجيع نيودلهي
عـ ـل ــى ت ـق ـل ـي ــص ه ـ ــذا الـ ـ ـف ـ ــرق فــي
القدرات أو حتى إلغائه بالكامل.
ّ
ل ـك ــن ن ـظ ــام «ق ـ ــوة ال ـص ــواري ــخ
المتكاملة» المرتقب ال يهدف بكل
بساطة إلى ردع وابل الصواريخ
أرض– أرض اال سـ ـتـ ـب ــا قـ ـي ــة أو
اسـتـبــدال إط ــاق الـنــار التقليدي
بـ«قوة الصواريخ التابعة لجيش
التحرير الشعبي» عند الحاجة،
ً
بل إنه يعكس عموما نزعة عالمية
إلى استغالل الفرص التي تقدمها
الـمــواجـهــات االستراتيجية ضد
مواقع العدو ،مثل مراكز التحكم
وال ـ ـق ـ ـيـ ــادة ،ومـ ـج ـ ّـس ــات وم ــواق ــع
ال ــدف ــاع الـ ـج ــوي ،وم ــراك ــز ال ـقــوة،
وم ـن ـصــات ال ـه ـجــوم ،وال ـخــدمــات
اللوجستية التي ّ
تقدمها ناقالت
ً
أرضية يصعب اعتراضها نسبيا.
ً
قد ال تكون التكنولوجيا عائقا
أمــام بناء قــوة صاروخية فاعلة،
لكن تستمر النقاشات حتى اآلن
ح ـ ــول تــرك ـي ـبــة ق ـ ــوة ال ـص ــواري ــخ
المتكاملة ،وحاجتها إلى خليط
م ــن ال ـن ــاق ــات ،وك ـم ـيــة ال ـم ـعــدات
التي تدخل فــي جميع الخانات،
ّ
ك ــذل ــك ،ل ــم يــت ـضــح ب ـعــد الـجــانــب
البيروقراطي من هذه العملية ،أي
مدى الحاجة إلى االستثمار بما
يتجاوز قيمة «األصــول الثابتة»،
ُ
ستعمل
منها الناقالت التي ال ت
ً
إال خالل الحروب الكبرى (مقارنة
بالطائرات المقاتلة أو الدبابات
القتالية األساسية) .هــذه الرؤية
ً
تحديدا هي التي جعلت مخزون
الـصــواريــخ الباليستية الهندية
ً
م ـح ــدودا حـتــى اآلن ،إذ تضطلع
الصواريخ الباليستية المستعملة
اليوم بدور نووي بحت.
ً
قد تنشأ أيضا مشاكل مرتبطة
بـ ــإضـ ــافـ ــة ال ـ ـم ـ ـع ـ ــدات ال ـ ـنـ ــوويـ ــة
ّ
المسلحة إلــى الناقالت الطويلة
ال ـم ــدى إل ــى أن تـصـبــح األنـظـمــة

صواريخ «براهموس» الهندية المضادة للسفن
فائقة سرعة الصوت متاحة ،ثم
تبرز مشكلة التدريبات وتدعيم
قوة الصواريخ المتكاملة ،وحين
تنضج هذه القوة بدرجة كافية،
فـقــد ت ـبــرز الـحــاجــة إل ــى معالجة
مشاكل مرتبطة باستقرار أنظمة
الردع ،ال سيما تجاه باكستان.
قد يكون إنشاء قوة صواريخ
ً
مـتـكــامـلــة مـ ـب ــررا ،ل ـكــن ال ب ــد من
الـتـســاؤل عــن السبب ال ــذي يدفع
الهند إلى اختيار بنية منفصلة
لهذه القوة الصاروخية المرتقبة،
ً
إذ تشمل الترسانة الهندية أصال
نــاقــات أرض ـيــة قـ ــادرة عـلــى شن
ضــربــات اسـتــراتـيـجـيــة ،مــع أنها
ّ
موزعة على خدمات متنوعة ،لكن
المشكلة تكمن فــي هــذا الجانب
بــالــذات ،وتـهــدف قــوة الصواريخ
ال ـم ـت ـك ــام ـل ــة إلـ ـ ــى ت ــرسـ ـي ــخ ه ــذه
ال ـق ــدرات فــي إط ــار بـنـيــة مـ ّ
ـوحــدة
ل ـل ـق ـيــادة وال ـت ـح ـكــم لـلـتـمـكــن من
استعمالها بأفضل الطرق داخل
ب ـي ـئ ــة ع ـس ـك ــري ــة م ـش ـت ــرك ــة ،ب ــدل
تــوزيـعـهــا عـلــى مختلف األقـســام
وإخ ـ ـضـ ــاع ـ ـهـ ــا لـ ـخـ ـط ــط فـ ــرديـ ــة،
وت ـس ـت ـط ـي ــع أي قـ ـ ــوة ص ــواري ــخ
ُ
متكاملة أن تحقق هذا الهدف على
ال ـمــدى الـقــريــب إذا كــانــت تحمل
قــدرات كبرى ودقيقة وتجميعية
تشتق من القوات البرية والجوية
والبحرية.
ل ـكــن ب ـمــا أن ه ــذه الـتـعــديــات
ال تــزال قيد التطوير ،فقد يكون
ً
تقييم الـقــدرات المؤثرة انطالقا
من مواقع الخدمة أفضل طريقة
كـ ــي ي ـص ـبــح ت ـط ــوي ــر ال ـض ــرب ــات
خالل المواجهات االستراتيجية
ً
ً
تــدبـيــرا اعـتـيــاديــا داخ ــل الجيش
الهندي ،وقد تمنع هذه الخطوة
المنافسات القائمة بين مختلف

األجـهــزة مــن كبح تطوير عقيدة
ً
مـ ـن ــاسـ ـب ــة ت ـ ــزام ـ ـن ـ ــا مـ ـ ــع زيـ ـ ـ ــادة
الـتــداخــل بين تلك األج ـهــزة ،وقد
يكون إنشاء شبكة خاصة بقوة
ّ
ا ل ـصــوار يــخ المتكاملة ومتصلة
بالقوات البرية والجوية والبحرية
ركـيــزة أســاسـيــة لتعزيز تماسك
الجيش الهندي ،وهذا التماسك قد
ً
يمتد أيضا إلى مجال المشتريات
ألن ق ــوة ال ـص ــواري ــخ الـمـتـكــامـلــة
ق ــد ت ـس ـعــى إل ـ ــى االسـ ـتـ ـف ــادة مــن
االقتصادات الكبرى لطلب ناقالت
هـجــومـيــة وم ـع ــدات لـلـمـخــابــرات
والـ ـم ــراقـ ـب ــة واالس ـ ـت ـ ـطـ ــاع مـثــل
األقمار االصطناعية.
لكن سيبقى مبدأ التجميع هذا
ً
محدودا على األرجــح ،فينحصر
في إطــار الناقالت األرضـيــة ،ولم
يتضح بعد مدى استعداد سالح
الـجــو الهندي لتطبيق المقاربة
ن ـف ـس ـهــا مـ ــع ص ـ ــواري ـ ــخ «ك ـ ـ ــروز»
الـجــويــة الـتــي يملكها ،وستبقى
ً
هــذه األنظمة على األرج ــح جــزءا
من عقيدة األجهزة الناشطة ،وقد
تسيطر قوة الصواريخ المتكاملة
ً
مستقبال على صــواريــخ «ك ــروز»
طويلة المدى التي يطلقها مقاتلو
ً
س ــاح ال ـجــو ال ـه ـنــدي م ـثــا ،لكن
سيتردد المسؤولون في التنازل
ع ــن سـلـطـتـهــم ل ـصــالــح مقاتلين
مـتـعــددي األدوار .مــن الطبيعي
أن تـتــراجــع فاعلية الـنــاقــات في
قــوة الصواريخ المتكاملة إذا لم
يسيطر المسؤولون على المنصة
التي تطلقها.
على صعيد آخر ،قد تشمل قوة
الـصــواريــخ المتكاملة بطاريات
س ــاحـ ـلـ ـي ــة م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـزودة بـ ـص ــواري ــخ
«ب ــراه ـم ــوس» ال ـم ـضــادة للسفن،
ومن المتوقع أن يصبح هذا النوع

ً
ً
من األنظمة جزءا أساسيا من أي
ُ
ّ
هندسة مستقبلية تصممها الهند
لمنع الوصول إلى جزر «أندامان»
و«نيكوبار».
ق ــد ي ـك ــون ص ـ ـ ــاروخ «ب ـ ـ ــراالي»
ً
الباليستي وقصير المدى اقتراحا
ً
جاذبا في هذا المجال ،لكنه يفتقر
إلى العمق االستراتيجي ،وحتى
لو كــان هــذا الخيار أقــل كلفة من
ص ـ ــواري ـ ــخ «ب ـ ــراهـ ـ ـم ـ ــوس» ،ت ـبــرز
الـحــاجــة فــي مطلق األحـ ــوال إلــى
مواقع
أنظمة قادرة على استهداف َ
على ُبعد يتراوح بين ألف وألفي
كيلومتر ،ولفرض تكاليف باهظة
عـلــى ال ـق ـيــادة الصينية ودفعها
إل ــى إن ـهــاء ال ـص ــراع ــات ،يـجــب أن
تتمتع الهند بالقدرة الالزمة على
إطــاق اع ـتــداءات تقليدية دقيقة
ضد مواقع في عمق الصين ،ومن
المتوقع أن تتكل قوة الصواريخ
ال ـم ـت ـكــام ـلــة ع ـل ــى م ـج ـمــوعــة مــن
ص ـ ــواري ـ ــخ «كـ ـ ـ ـ ــروز» ال ـه ـجــوم ـيــة
البرية والمنقولة بالسفن في هذا
المجال بالذات .أصبحت صواريخ
«بــراهـمــوس» التي يصل نطاقها
ً
إلى  800كلم قيد التطوير راهنا
ً
وقــد يتوسع هــذا النطاق الحقا،
لكن سيبقى صــاروخ «نيربهاي»
األرضي ،الذي ُيفترض أن يندرج
فــي مـعــدات ســاح الـجــو الهندي
بـكـمـيــات كـبـيــرة خ ــال الـسـنــوات
القليلة المقبلة ،العنصر األساسي
ف ــي هـ ــذه ال ـع ـم ـل ـيــات ،ويـ ـب ــدو أن
سالح ّ الجو الهندي هو أول طرف
ُ
سيشغل صاروخ «كروز» المنطلق
من األرض.
ّ
لكن صواريخ «كروز» المنطلقة
ُ
من األرض لن تغني عن الصواريخ
الباليستية الـتــي يـكــون نطاقها
أط ـ ـ ــول مـ ــن ص ـ ــواري ـ ــخ «ب ـ ـ ـ ــراالي»

ً
ال ـم ـس ـت ـع ـم ـلــة عـ ـم ــوم ــا لـتـحـقـيــق
أه ـ ــداف تـقـلـيــديــة (إلـ ــى أن يظهر
ج ـيــل ج ــدي ــد م ــن األن ـظ ـمــة فــائـقــة
سرعة ال ـصــوت) ،حيث ستتمكن
هــذه الـصــواريــخ الباليستية من
بـلــوغ أهــدافـهــا بسرعة مـتــزايــدة،
ً
ً
وس ـت ــوص ــل رأس ـ ـ ــا ح ــرب ـي ــا أك ـبــر
ً
ح ـج ـمــا إلـ ــى وج ـه ـت ــه ،وس ـي ـكــون
اعتراضها أكثر صعوبة.
ف ـ ــي الـ ـنـ ـه ــاي ــةُ ،ي ـ ـف ـ ـتـ ــرض أن
يهدف مفهوم العمليات في قوة
ال ـصــواريــخ المتكاملة إلــى طــرح
تـ ـح ــدي ــات دف ــاعـ ـي ــة ص ــاروخـ ـي ــة
ً
متنوعة على األعـ ــداء ،وتـحــديــدا
ع ـ ـل ـ ــى م ـ ـس ـ ـت ـ ــوى الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـس ـ ـ ــارات،
ُ َ
وح ــزم
وال ـســرعــات ،وال ـح ـمــوالت،
الـتــوجـيـهــات ،وسـيـكــون صــاروخ
«أغ ـن ــي ب ــراي ــم» م ـتــوســط ال ـمــدى،
ً
الـ ــذي خ ـضــع لــاخ ـت ـبــار حــدي ـثــا،
ً
ً
مـ ــرش ـ ـحـ ــا حـ ـتـ ـمـ ـي ــا الس ـت ـك ـم ــال
ص ــواري ــخ «ك ـ ــروز» المنطلقة من
األرض.
ل ـك ــن إذا اك ـت ـف ــت أن ـظ ـم ــة مـثــل
«أغني بــرايــم» بــأداء دور تقليدي
في نهاية المطاف ،فستزيد حدة
الـمـشــاكــل الـمــرتـبـطــة بــااللـتـبــاس
والـتـشــابــك قبل اإلط ــاق ألن هذا
ال ـن ـظ ــام ي ـه ــدف ل ــان ـض ـم ــام إل ــى
قـ ـي ــادة ال ـ ـقـ ــوات االس ـتــرات ـي ـج ـيــة
الهندية المسؤولة عن نظام الردع
النووي في البالد .ال يملك أي بلد
فــي العالم التكنولوجيا الالزمة
للتمييز بـيــن الـ ــرؤوس الحربية
الـ ـن ــووي ــة وال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة بـطــريـقــة
دقيقة ،لكن ال يعرف المخططون
الهنود حجم القدرات الباكستانية
للتمييز بين أ ن ــواع مختلفة من
ّ
الموجهة
الصواريخ الباليستية
ضدها ،إنه واحد من أبرز األسباب
ال ـت ــي ت ـفـ ّـســر تـعـلـيــق اخ ـت ـب ــارات

صــواريــخ «ب ـ ــراالي» حـتــى الفترة
األخيرة ،فقد انشغل المخططون
النوويون الهنود في هذه المرحلة
بمشاكل مرتبطة باستقرار الردع
ف ــي أن ـظ ـمــة م ـثــل «ب ـ ـ ــراالي» وتـلــك
التي تستعملها قــوة الصواريخ
الـمـتـكــامـلــة ،ل ـكــن ال ـت ـهــديــد ال ــذي
تطرحه قــوة الـصــواريــخ التابعة
لـجـيــش ال ـت ـحــريــر الـشـعـبــي على
ال ـ ـه ـ ـنـ ــد أدى إل ـ ـ ـ ــى ن ـ ـسـ ــف هـ ــذه
ُ
التوجهات التي تمعن في تقييد
ال ـم ـق ــارب ــات ال ـم ـع ـت ـمــدة ،ويـعـنــي
ت ـ ـطـ ــويـ ــر بـ ــاك ـ ـس ـ ـتـ ــان ص ـ ــواري ـ ــخ
ّ
ً
مسلحة نــوويــا وقصيرة المدى،
مثل «نصر» ،أن الهند لن تمارس
بعد اآلن مبدأ ضبط النفس غير
المتماثل.
لكن حتى لو عولجت المشاكل
المرتبطة بخليط األنظمة التي
ستخضع لسيطرة قوة الصواريخ
ً
ال ـم ـت ـكــام ـلــة ق ــريـ ـب ــا ،فـ ــا بـ ــد مــن
معالجة الجدل القائم حول عددها
ً
وتأثيرها أيضا ،وستكون الكمية
ً
ً
عامال أساسيا لتحديد مستوى
الــردع في أنظمة قــوة الصواريخ
المتكاملة ألنها تشير إلى حجم
القدرات المتاحة ومدى استعداد
المعنيين الستعمال األنظمة التي
يملكونها .خالل الصراع األخير
بين َأرمينيا وأذربيجان ،قيل إن
ال ـطــرف ـيــن امـتـنـعــا ع ــن اسـتـعـمــال
الصواريخ الباليستية القصيرة
ال ـمــدى كــونـهــا مــن أه ــم الـمـعــدات
التي يملكانها ،ومن المنطقي أن
تعمل قــوة الصواريخ المتكاملة
على بناء كميات كبيرة من هذه
األن ـظ ـم ــة ،ل ـكــن ال ب ــد م ــن ت ـجــاوز
العوائق البيروقراطية التقليدية
في الهند لتحقيق هذا الهدف.
لـ ــن يـ ـك ــون مـ ـعـ ـي ــار «ال ـك ـم ـي ــة»

ً
كــاف ـيــا ل ــزي ــادة مـسـتــوى األص ــول
ال ــرأس ـم ــال ـي ــة ،ب ــل ت ـب ــرز الـحــاجــة
ً
أيضا إلى إنشاء مجموعة كوادر
ً
متفانية وبارعة تقنيا ،مما يعني
أن تتقن رصد ضربات المواجهات
االسـتــراتـيـجـيــة والـتـخـطـيــط لها
وتنفيذها ،حيث يظن المسؤولون
ف ــي «مـنـظـمــة ال ـب ـحــث والـتـطــويــر
متفان
الدفاعي» أن تشكيل طاقم
ٍ
يشتق من القوات الجوية والبرية
والبحرية لصالح قوة الصواريخ
ال ـم ـت ـك ــام ـل ــة ي ـت ـط ـلــب ب ـي ــن ث ــاث
وأرب ـ ــع سـ ـن ــوات ،ومـ ــن الـمـتــوقــع
ً
أي ـضــا أن ي ـكــون الـنـظــام الـهـنــدي
اإلقـ ـلـ ـيـ ـم ــي ل ـل ـم ــاح ــة ب ــاألقـ ـم ــار
االصـطـنــاعـيــة قــد َتـ ّ
ـوســع بــدرجــة
كافية بحلول تلك المرحلة ،مما
يـسـمــح لــه بـتـجـنــب االت ـك ــال على
نظام تحديد المواقع العالمي أو
نظام المالحة العالمي عبر األقمار
االصـطـنــاعـيــة «غ ـلــونــاس» إللـغــاء
األخطاء المتراكمة بسبب أنظمة
الـمــاحــة بــالـقـصــور ال ــذات ــي على
متن الصواريخ الهندية.
حـيــن تصبح ق ــوة الـصــواريــخ
الـمـتـكــامـلــة نــاض ـجــة ب ـمــا يـكـفــي،
س ـي ـب ــدأ خـ ـص ــوم ال ـه ـن ــد بــالـقـلــق
ً
تلقائيا مــن قــدرة نيودلهي على
تنفيذ مهمة تقليدية ضد قوتهم
النووية ،ومن المتوقع أن تتأجج
هذه المخاوف وسط المخططين
ً
الـبــاكـسـتــانـيـيــن ت ـح ــدي ــدا ،ولـهــذا
ال ـس ـبــب ال ب ــد م ــن تـنـظـيــم ح ــوار
بـيــن الـهـنــد والـصـيــن وبــاكـسـتــان
لتخفيض المخاطر التي تطرحها
حقبة الـمــواجـهــة الـمــرتـقـبــة ،لكن
ي ـبــدو أن الـهـنــد تــريــد الـمـشــاركــة
فــي ح ــوار مماثل مــن مــوقــع قــوة،
أي بـعــد تـطــويــر ق ــوة الـصــواريــخ
المتكاملة التي تريدها.

الجيش األميركي والتحديات المرتقبة بين القوى العظمى
•

أندرو ف .كريبيفيتش جونيور – فورين أفيرز

فــي مــراحــل عــدة مــن آخــر ثالثين سنة ،بــدت الفكرة
القائلة إن الواليات المتحدة عالقة في منافسة مباشرة
مع القوى العظمى األخرى بالية بقدر الحرب الباردة،
ثــم ّ
طبقت اإلدارات األمـيــركـيــة المتالحقة مـبــدأ األمــن
الجماعي على اعـتـبــار أن الـقــوى العظمى فــي العالم
تتقاسم مصلحة مشتركة تقضي بالحفاظ على النظام
الدولي القائم.
لطالما ّأيد القادة األميركيون مبدأ األمن الجماعي
ّ
بعد كل صراع بين القوى العظمى ،لكن اتضح فشل هذه
الجهود كلها في أواخر العقد الثاني من القرن الحادي
والعشرين ،فاستولت روسيا على شبه جزيرة القرم
من أوكرانيا ودعمت عمالءها الحتالل أجزاء من إقليم
«دونباس» هناك ،كذلك عمدت الصين إلى عسكرة الجزر
في بحر الصين الجنوبي ،رغم التطمينات التي ّقدمتها
في هذا المجال ،وبكل بساطة ال تهتم الصين وروسيا
باالنضمام إلــى النظام الدولي الــذي تقوده الواليات
المتحدة ،فلطالما رفــض البلدان هــذا الطرح لكنهما
ً
يفتقران إلى الوسائل الالزمة للتصدي له علنا.
كانا ً
نتيجة لذلك ،زادت قناعة صانعي السياسة األميركية
بأن «المنافسة بين القوى العظمى» لم تنتهِ بعد الحرب
ّ
ً
«استراتيجية
الباردة ،واتضح هذا الموقف ُ رسميا في
ً
األمن القومي لعام  ،»2017وذ ِكر هذا التحدي صراحة
فــي «استراتيجية الــدفــاع الوطني للعام  »2018التي
تعطي األولــويــة للتحديات المتزايدة التي تطرحها
روس ـي ــا االنـتـقــامـيــة وال ـص ـيــن ال ـم ـتـ ّ
ـوس ـعــة ،فــاعـتــرفــت
«استراتيجية الدفاع الوطني» بهذه التهديدات على
النظام الدولي ،لكنها لم تطرح أي استراتيجية جديدة
وقوية لمعالجتها.
تسلم إلبريدج كولبي ،وهو واحد من أبرز مهندسي
«استراتيجية الدفاع الوطني» ،هذه المهمة اآلن ،حيث
كان كولبي نائب مساعد وزير الدفاع في إدارة الرئيس
ً
ً
ً
دونــالــد تــرامــب ،وهــو يعرض موقفا دفــاعـيــا أميركيا
ً
ً
جديدا ومناسبا في كتابهThe Strategy of Denial:
American Defense in an Age of Great Power
( Conflictاسـتــراتـيـجـيــة ال ـحــرمــان :الــدفــاع األمـيــركــي
ُ ّ
في عصر صــراع القوى العظمى) .تــركــز استراتيجية
قرن من الزمن
كولبي على الهدف األميركي القائم منذ ٍ
منافسة من فرض هيمنتها في
ويقضي بمنع أي قوة ِ
أوراسـيــا ،ويعترف كولبي بــأن «زمــن القوة األميركية
أحادية الجانب» انتهى ،ويحذر اليوم من نشوء «واقع

جديد» يفرض على واشنطن أن ّ
تتقبل احتمال اندالع
ُ
حرب بين القوى العظمى بعدما اعت ِبرت هذه الفكرة
ً
جزءا من الماضي.

نحو تقوية البنية العسكرية
يـظــن كــولـبــي أن مـنــع الـصـيــن مــن ف ــرض أم ـ ٍـر واقــع
يتطلب مــوارد سياسية وعسكرية هائلة ،ففي المقام
ً
األول ،يجب أن تؤدي واشنطن دورا أكثر فاعلية بكثير
فــي آسـيــا ،وبما أن الهيمنة العسكرية األميركية في
المنطقة لم تعد قائمة وال يمكن تجديدها ،ال تستطيع
الواليات المتحدة أن تعلن بكل بساطة ّنيتها «تحويل»
م ــوارده ــا السياسية والـعـسـكــريــة إل ــى غ ــرب المحيط
الهادئ أو «تجديد توازنها» .وإلقامة تــوازن عسكري
إيـجــابــي ،يــدعــو كــولـبــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة إل ــى بناء
«ائ ـت ــاف مـنــاهــض للهيمنة» ت ـفــوق قــوتــه العسكرية
اإلجمالية القوة الصينية.
ً
ّ
لكن االئتالف الجديد الذي يؤيده كولبي ليس شكال
من التحالف وال نسخة مستحدثة من حلف الناتو ،بل
ّ
يتصور نشوء اتحاد من الدول فيه عدد من حلفاء
إنه
ً
واشنطن ومجموعة أكبر حجما من الشركاء اإلقليميين،
ويفترض كولبي أن ّ
يتكون االئتالف من حلفاء واشنطن
(أستراليا ،اليابان ،الفلبين ،كوريا الجنوبية) ،باإلضافة
إلى تايوان ،وتبرز الحاجة إلى تدعيم هذه الكتلة التي
تـقــودهــا الــواليــات المتحدة عبر مجموعة أوس ــع من
الشركاء األمنيين ،وتأتي الهند على رأس القائمة التي
يقترحها كولبي ،فهي قــوة عظمى والعنصر ا لــرا بــع
من تحالف «الحوار األمني الرباعي» الذي يــزداد قوة
ويشمل أستراليا واليابان والواليات المتحدة.
وي ـع ـت ـب ــر ك ــول ـب ــي ح ـج ــم أن ــدون ـي ـس ـي ــا ومــوق ـع ـهــا
ً
ـاذب ـيــن ،وه ــو يـ ّ
االسـتــراتـيـجــي عــامـ َـلـيــن جـ َ
ـرحــب أيـضــا
بانضمام ماليزيا وسنغافورة ،لكنه يتردد في ضم
فيتنام مــع أنـهــا قــد تـكــون مــن األع ـضــاء ّ
القيمين في
ً
االئتالف ،لكنها ضعيفة جدا أمام التحركات الصينية
ً
نظرا إلى حدودها البرية المشتركة مع بكين.
يدعو كولبي الــواليــات المتحدة إلــى قيادة جهود
تشكيل االئ ـتــاف ،لكنه يـعــرف الــوســائــل الـتــي تسمح
لواشنطن بتحقيق هذا الهدف ،فبرأيه ،يجب أن تكون
أي استراتيجية حرمان واقعية بشأن قــدرات الجيش
األميركي ،ورغم أهمية حفظ الموارد لمواجهة تحديات
عالمية أخــرى ،يجب أن تتابع واشنطن التركيز على
الصين ،وقد تؤدي محاوالت الحفاظ على ائتالف مماثل
بأقل كلفة ممكنة إلى إضعاف جهود إقناع الحكومات

جو بايدن
الشريكة ّ
بجدية الـتــزامــات الــواليــات المتحدة ،وعند
االقـتـضــاء ،يجب أن تتبنى واشـنـطــن «مــوقــف الحرب
الــواحــدة» تـجــاه الصين وتتقبل المخاطر المتزايدة
عـنــد الـتـعــامــل مــع الـتـهــديــدات األخـ ــرى ،حـيــث يعترف
كولبي بمخاطر االعتداء الروسي ضد دول الناتو في
أوروبا ،لكنه ًيؤكد صعوبة كبح الوقائع التي تفرضها
الصين مقارنة بأي اعتداء روسي ضد دول الناتو على
الخط األمامي من المواجهة .باختصار ،يجب أال تبني
الــواليــات المتحدة جيشها للتعامل مع أي سيناريو
ً
آخر تزامنا مع خوض الحرب مع الصين بسبب تايوان.
لـكــن مــا معنى «مــوقــف ال ـحــرب ال ــواح ــدة» فــي إطــار
االئ ـ ـتـ ــاف ال ـم ـن ــاه ــض ل ـل ـه ـي ـم ـنــة؟ ي ـط ــرح ك ــول ـب ــي فــي
كتابه مجموعة خطوات ُيفترض أن يتخذها الجيش
األميركي ،وإلطــاق رد سريع وفــاعــل ،تحتاج القوات
َ
ّ
التوسع في منطقة المحيطين الهندي
األميركية إلى
ً
والهادئ .ونظرا إلى مخاطر حصول اعتداءات مشابهة
للهجوم على «بـيــرل هــاربــر» ضــد الـقــواعــد األميركية
الكبيرة والقليلة في أماكن مثل غــوام ،و«كادينا» في
اليابان ،و«أوسان» في كوريا الجنوبية ،يدعو كولبي
ً
أي ـضــا إل ــى نـشــر ال ـق ــوات األمـيــركـيــة فــي ع ــدد إضــافــي
مــن ال ــدول األع ـضــاء فــي االئ ـتــاف ،ومــن وجـهــة نظره،
ّ
ُ
التحول الدول الشريكة والمضيفة حول
طمئن هذا
سي ِ

إلبريدج كولبي
التزام الواليات المتحدة بالدفاع عنها.
ربما يتعلق الـهــدف األســاســي مــن نشوء االئتالف
ال ــذي يــدعــو إلـيــه كــولـبــي ب ــردع االع ـت ــداءات الصينية
ً
في المقام األول ،لكن تبرز الحاجة أيضا إلى مواجهة
التحركات الصينية عبر استعمال القوة إذا فشل نظام
الردع ،وحتى لو نجح الرد العسكري ،قد تقرر الصين
ً
متابعة الحرب عبر نشر قــوات إضافية مثال إلطالق
هجوم منهجي آخــر ضد تــايــوان أو تصعيد الصراع
بدرجة فائقة ،ويظن كولبي أن الصين ستتردد على
األرج ـ ــح ف ــي خ ــوض ح ــرب ك ـبــرى وأع ـل ــى كـلـفــة ألنـهــا
ّ
ستتحمل أعباء التصعيد في مطلق األحــوال ،لكن إذا
ً
حصل اعتداء ضد تايوان فعال ،فال شيء يؤكد نجاح
األميركيين وحلفائهم في هزم الهجوم الصيني القوي،
ففي الوقت الراهن ،يتجاوز إنتاج المعدات العسكرية
(منها غواصات ،وطائرات ،وصواريخ ،وسفن حربية)
حجم اإلنتاج األميركي بفارق كبير ،وإذا ّ
تحولت الحرب
إلى سباق إلعادة تحميل األسلحة ،قد يبقى االئتالف
ال ــذي يقترحه كــولـبــي ال ـيــوم فــي الـمــرتـبــة الـثــانـيــة في
أفضل األحوال.

ثمن الوقاية
على غرار جميع االستراتيجيات األخرى ،ال تخلو

استراتيجية كولبي من المخاطر ،فحتى اآلن ،ال يبدو
حلفاء واشنطن في الناتو مستعدين لتكثيف الجهود
االستراتيجية ضد روسيا فيما تزيد الواليات المتحدة
تركيزها على الصين ،وإذا بقيت فيتنام خارج الخطة
األمنية األميركية الـجــديــدة ،كما يقترح كولبي ،فقد
تتحول إلى واحدة من أولى ضحايا التوسع الصيني
اإلقـلـيـمــي ،مـمــا يـعـنــي إض ـعــاف الـتـحــالــف المناهض
للهيمنة قبل أن يتسنى له تقوية أسسه.
ً
لكن يبدو أن عددا من الدول األعضاء التي حددها
ً
كولبي بات أكثر استعدادا اليوم للتكاتف ضد القوة
اآلسيوية الطموحة ُ
هيمنة ،فقد تعهدت اليابان
والم
ُِ
ً
م ـثــا ب ــزي ــادة الـنـسـبــة ال ـتــي تـخـ ّـصـصـهــا ل ـلــدفــاع من
ناتجها المحلي اإلجـمــالــي ،حتى أنها قــد تضاعفها
في مرحلة معينة ،وتسعى أستراليا من جهتها إلى
زي ــادة قواعدها الجوية والبحرية الكبرى للترحيب
ّ
المتوسع ،مع أنها تنشغل
بالوجود العسكري األميركي
فــي الــوقــت نفسه بإضافة غــواصــات الهجوم النووي
إلى أسطولها بموجب الميثاق األمني «أوكوس» بين
أستراليا وبريطانيا والواليات المتحدة .من الهند إلى
فيتنام ،ومن أندونيسيا إلى كوريا الجنوبية ،تتعدد
المؤشرات التي تثبت أن االئتالف المناهض للهيمنة،
بالشكل الــذي يقترحه كولبي ،لــن يكون مـجـ ّـرد طرح
طموح بل إنه احتمال واقعي إذا أبدت الواليات المتحدة
استعدادها لقيادته.
لكن رغم هذه التطورات الواعدة ،يلفت كولبي إلى
ً
أن النجاح لن يكون سهال أو غير مكلف ،فال تستطيع
الــواليــات المتحدة ّ
تحمل كلفة الميزانيات الدفاعية
ً
ً
خوفا من أن تتحول إلى قوة ضخمة ظاهريا رغم تراجع
ً
ّ
قــدراتـهــا ،وبعد مــرور عقد تقريبا على تغير األفكار
السائدة ،ال تستطيع هيئة األركان المشتركة األميركية
أن تتأخر لفترة إضافية في طرح مفهوم جدير بالثقة
ح ــول العمليات المرتقبة لـلــدفــاع عــن غ ــرب المحيط
الهادئ وتوجيه أولويات ميزانية الدفاع.
ً
أخيرا ،يكشف كتاب كولبي نطاق وعمق رؤيته
ح ــول ال ـت ـحــديــات ال ـت ــي تـطــرحـهــا ال ـق ــوى الـعـظـمــى
الرجعية على األمن األميركي والنظام الدولي ككل،
ّ
الجدية األخرى،
وعلى غرار جميع االستراتيجيات
يعترف كولبي بأن الموارد األميركية تبقى محدودة
ويــؤكــد ض ــرورة اتـخــاذ ق ــرارات صعبة .باختصار،
يطرح هذا الكتاب المدروس والعميق نقطة انطالق
ـاش عــاجــل وض ــروري حول
مدهشة وأســاسـيــة لـنـقـ ٍ
استراتيجية الدفاع األميركية.
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هل تصبح سلطنة عمان بوابة الخليج المقبلة؟
سيباستيان
كاستيلييه  -المونيتور

طموحات سلطنة عمان
للتحول إلى بوابة الخليج
تنافس هيمنة اإلمارات في
مجال الخدمات اللوجستية،
ألن موقعها يمنحها امتيازات
تكون السلطنة
عدة ،وقد
ً ً ً
مستقبال خيارا بديال في مجال
الموانئ والخدمات اللوجستية.

في عام  2020احتلت
الموانئ العمانية
المرتبة األولى من
حيث سرعة التعامل
مع الحاويات وفق
تصنيف مؤتمر
األمم المتحدة
للتجارة والتنمية

موقع السلطنة
خارج مضيق هرمز
من أبرز مزاياها
االستراتيجية حيث
يربط هذا الممر
المائي الضيق بين
اإلمارات وبقية دول
العالم

صـ ـ ـ ـ ـ ّـرح ال ـ ـم ـ ــدي ـ ــر ال ـت ـن ـف ـي ــذي
لمجموعة «أس ـيــاد» اللوجستية
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ف ـ ــي س ـل ـط ـن ــة عـ ـم ــان،
عـبــد الــرح ـمــن الـحــاتـمــي ُ ،لموقع
«ال ـمــون ـي ـتــور»« :نــريــد أن نـحـ ّـســن
م ـس ــاه ـم ــات ـن ــا ال ـل ــوج ـس ـت ـي ــة فــي
اقتصادنا بدرجة ملحوظة ...نحن
نبني هذا القطاع من أجل الجيل
المقبل ،وهذه هي مسؤوليتنا».
ً
تزامنا مع تراجع احتياطيات
النفط الـخــام فــي سلطنة عمان،
يستهدف البلد خمسة قطاعات،
م ـن ـه ــا الـ ـخ ــدم ــات ال ـلــوج ـس ـت ـيــة،
إلعــادة إحـيــاء اقتصاده وتنويع
مصادر دخله الحكومي ،فطوال
قرون ،كانت سلطنة عمان تسيطر
على إمبراطورية تجارية بحرية
ضخمة تشمل معظم أجزاء غرب
المحيط الهندي.
الـيــومُ ،يعتبر موقع السلطنة
خارج مضيق هرمز من أبرز مزايا
البلد االستراتيجية ،حيث يربط
ه ــذا الـمـمــر الـمــائــي الـضـيــق بين
اإلم ـ ــارات الـعــربـيــة الـمـتـحــدة ،أي
مركز الخدمات اللوجستية الراهن
فــي الخليج ،وبقية دول العالم،
وك ــان ال ـحــرس ال ـث ــوري اإليــرانــي
ً
قد صادر سفنا في مضيق هرمز
االستراتيجي وأعلن أنه قد يغلقه،
مما دفــع الكثيرين إلــى التأمين
على السفن.
غ ــداة الـهـجــوم قـبــالــة الساحل
َ
اإلمــاراتــي ضد ناقلتين تحمالن
ب ـ ـ ـتـ ـ ــروك ـ ـ ـي ـ ـ ـمـ ـ ــاويـ ـ ــات لـ ـلـ ـعـ ـم ــاء
ال ـيــابــان ـي ـيــن وال ـت ــاي ــوان ـي ـي ــن في
ي ــو نـ ـي ــو  ،2019زادت مـ ـع ــدالت
الـتــأمـيــن عـلــى ال ـنــاقــات بعشرة
أضعاف.
يــوضــح راي ــن ب ــول ،خـبـيــر في
شؤون الشرق األوسط في شركة
«ستراتفور» المتخصصة بتقييم
ال ـم ـخ ــاط ــر ال ـج ـيــوس ـيــاس ـيــة فــي
الــواليــات المتحدة« :حتى لــو لم
تواجه اإلمارات العربية المتحدة
ً
حربا علنية أو اعتداءات ضمنية،
ق ــد ي ـكــون اح ـت ـمــال ح ـصــول هــذه
ً
ال ـ ـحـ ــوادث ك ــاف ـي ــا إلقـ ـن ــاع بعض
شركات الشحن باستعمال موانئ
ً
سلطنة عمان الحيادية» .عمليا،
تقيم السلطنة عالقات وديــة مع
جمهورية إيــران اإلسالمية التي
تشاركها مضيق هرمز.
يقول محمود الوهيبي ،خبير
فـ ــي ال ـت ـخ ـط ـيــط ال ـعـ ـم ــران ــي ك ــان
يعمل لصالح «استراتيجية ُعمان
المكانية الوطنية» حتى سبتمبر
 2021وش ـ ــارك ف ــي خ ـطــة تنمية
السلطنة المعروفة باسم «رؤيــة
عــام « :»2040قــد تصبح سلطنة
ً
ً
عمان معقال لوجستيا للمنطقة،
ُ
ً
ال س ـ ــوق ـ ــا بـ ـح ــد ذات ـ ـ ـ ـ ــه .ت ـع ـت ـب ــر
االتـفــاقـيــات مــع ال ــدول المجاورة
أساسية لتحقيق هذا الهدف ،لكن
يبدو أن دول الخليج األخــرى ال

ميناء صاللة
تملك اإلرادة السياسية لفعل ذلك
ال ـي ــوم ،فـهــي ال تــريــد أن نسيطر
على سوق الخدمات اللوجستية
في المنطقة».
يظن الحاتمي أن موقع سلطنة
ع ـمــان يـمـنـحـهــا ام ـت ـي ــازات ع ــدة:
«نـحــن نـتـحــاور مــع نـظــرائـنــا في
دول مجلس الـتـعــاون الخليجي
ح ــول كيفية االس ـت ـفــادة مــن هــذا
الوضع ،وندعو تلك الدول الست
إلــى الـتـعــاون لتحسين الممرات
اللوجستية».

مشروع سكك حديد غير مكتمل

ع ـلــى ُب ـعــد  400كـيـلــومـتــر عن
ّ
العاصمة العمانية مسقط ،يشكل
مـ ـش ــروع بـ ـ ــارز خ ـي ــر م ـث ــال عـلــى
ال ـت ـحــديــات ال ـمــرت ـق ـبــة ،ويـنـتـهــي
ال ـطــريــق الــوح ـيــد بـيــن السلطنة
والمملكة العربية السعودية على
ً
الـحــدود فـجــأة ،يقول عنصر من
شرطة عمان السلطانية« :أصبح
ً
منفذ رملة خيلة الحدودي جاهزا
على ا لـجــا نــب العماني ،لكننا ال
نعرف بعد متى سيصبح الدخول
ً
إلـ ــى ال ـس ـع ــودي ــة م ـم ـك ـنــا بـشـكـ ٍـل
رسمي».
ً
أح ـ ــرزت دول الـخـلـيــج تـقــدمــا
ً
محدودا على مستوى الربط بين
بـنــاهــا التحتية االسـتــراتـيـجـيــة،
حيث زادت الدوحة قدرتها على
الـتـعــامــل م ــع ال ـح ــاوي ــات وقـطــاع
ال ـ ــزراع ـ ــة ،م ـمــا أدى إلـ ــى تــراجــع
الحاجة إلــى االتكال على موانئ
الدول الخليجية األخرى.
ً
لكن يبقى األمــل موجودا رغم
كــل شــيءُ ،
ويعتبر مـشــروع سكة
حـ ــديـ ــد دول م ـج ـل ــس الـ ـتـ ـع ــاون
ً
الخليجي أســاسـيــا ،وهــو عبارة
عــن شبكة سـكــك حــديــد إقليمية

لــم تنشأ بعد على أرض الــواقــع،
لكن من المتوقع أن تتغير معالم
ال ـمــوانــئ الـعـمــانـيــة بـفـضــل هــذه
ّ
«سيغير
الشبكة .يقول الوهيبي:
هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروع ال ــديـ ـن ــامـ ـي ــات
اللوجستية في المنطقة والبيئة
ً
السياسية أيضا ،مما يؤدي إلى
تعزيز الثقة المتبادلة».
ب ـ ـ ــاإلض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ـ ــى الـ ـمـ ـن ــاف ــع
االق ـت ـص ــادي ــة وت ـس ـه ـيــل الـتـنـقــل
ب ـي ــن دول ال ـخ ـل ـي ــج ،قـ ــد تـسـهــم
ً
شـبـكــة س ـكــك ال ـحــديــد أي ـض ــا في
تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد
ا لـ ـك ــر ًب ــون ب ـن ـس ـبــة  70أو %80
مقارنة بانبعاثات عمليات النقل
بالشاحنات ،وفــي الوقت نفسه،
ت ـع ـهــدت اإلم ـ ـ ــارات وال ـس ـعــوديــة
والـبـحــريــن بـبـلــوغ مــرحـلــة حياد
الكربون بحلول عام  2050و2060
على التوالي.
ّ
لـكــن طـمــوحــات سلطنة عمان
ب ــال ـت ـح ــول إل ـ ــى بـ ــوابـ ــة ال ـخ ـل ـيــج
تنافس هيمنة اإلمــارات العربية
ال ـم ـت ـح ــدة ف ــي م ـج ــال ال ـخ ــدم ــات
شركة
اللوجستية ،حيث تتولى ُ ّ
«دي ب ــي وورل ـ ـ ـ ــد» الـ ـت ــي ت ـشــغــل
الـمــوانــئ اإلمــارات ـيــة نـقــل حــاويــة
واحدة من كل عشرة حول العالم،
ه ــي تــديــر ال ـمــوانــئ والـمـحـطــات
والـ ـمـ ـن ــاط ــق ال ـ ـحـ ــرة وال ـم ـع ــاق ــل
الـلــوجـسـتـيــة فــي أن ـحــاء ال ـقــارات
ال ـســت ،بـمــا فــي ذل ــك مـيـنــاء جبل
ً
ع ـلــي ال ـم ـهــم ف ــي دبـ ــي ،ع ـل ـمــا أنــه
ينتج حوالي ربع الناتج المحلي
اإلجمالي في اإلمارات.
ُ
قـ ـ ــد تـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ّـول سـ ـلـ ـطـ ـن ــة عـ ـم ــان
المنافسة االقـتـصــاديــة الناشئة
ب ـيــن ال ـس ـعــوديــة واإلمـ ـ ــارات إلــى
فرصة ّ
قيمة ،ويوضح الوهيبي:
«بنظر المملكة العربية السعودية،

ً
ق ــد ت ـكــون سـلـطـنــة ع ـمــان خ ـيــارا
ً
ب ــدي ــا ع ــن اإلم ـ ـ ـ ــارات ف ــي م ـجــال
الموانئ والخدمات اللوجستية،
م ـم ــا ي ـع ـن ــي أنـ ـه ــا أشـ ـب ــه بـخـطــة
احـتـيــاطـيــة يـمـكــن الـلـجــوء إليها
عند الحاجة ،وإذا حصل اضطراب
ً
ّ
معين مع اإلمــارات إذا ،لن يتأثر
السعوديون».

استغالل الموانئ
ق ـ ــرر الـ ـسـ ـلـ ـط ــان هـ ـيـ ـث ــم ،م ـنــذ
تـسـلـمــه ال ـس ـل ـطــة ب ـعــد ابـ ــن عـمــه
َ
الذي َحكم البلد طوال نصف قرن
ً
ت ـقــري ـبــا ،الـتــركـيــز عـلــى ال ـشــؤون
الداخلية في المقام األول الحتواء
الـعـجــز الـمـتــزايــد فــي الـمـيــزانـيــة،
وحاول التمسك بسياسة خارجية
مستقلة وحيادية ،وفي منتصف
أبـ ــريـ ــل  ،2021ف ــرض ــت سـلـطـنــة
عـمــان ضــريـبــة الـقـيـمــة المضافة
التي تصل نسبتها إلى  %5بعد
ّ
ً
تأخرها مرارا ،وبدأت تعيد تنظيم
الشركات الحكومية.
لـكــن نـتـيـجــة زيـ ــادة الـضـغــوط
على المالية الـعــامــة ،قــد تضطر
ال ـس ـل ـط ـن ــة ل ـت ـك ـث ـي ــف ج ـه ــوده ــا
لــاسـتـفــادة مــن شبكة عالقاتها
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ال ـه ــائ ـل ــة ل ـطــرح
الموانئ العمانية كبوابة حيادية
وتـنــافـسـيــة للخليج .يـقــول رايــن
ب ـ ــول مـ ــن ش ــرك ــة «سـ ـت ــراتـ ـف ــور»:
«تـ ـب ــدو هـ ــذه ال ـف ــرص ــة م ـح ــدودة
ألن ال ـم ــوان ــئ اإلم ــاراتـ ـي ــة تـبـقــى
ً
أكثر تطورا وتستطيع الوصول
إل ــى ال ـســوق اإلم ــارات ـ ًـي الــداخـلــي
بـ ـسـ ـه ــول ــة ،ونـ ـتـ ـيـ ـج ــة لـ ــذلـ ــك ،قــد
يـتــابــع ع ــدد مــن شــركــات الشحن
المجازفة بمواجهة هذا النوع من
االضطرابات».
ت ـش ـمــل س ـل ـط ـنــة ع ـم ــان ثــاثــة

م ــوان ــئ ك ـب ــرى :ص ــال ــة ،وال ــدق ــم،
وميناء صحار الذي ُيعتبر بوابة
السلطنة األســاس ـيــة ،فـقــد أطلق
م ـي ـن ــاء صـ ـح ــار خ ــدم ــة ل ـت ــزوي ــد
السفن بالوقود ،وبدأ ّ
يوسع نطاق
ً
ً
خدماته كي يصبح مركزا تجاريا
ل ـل ـح ــاوي ــات واألغـ ــذيـ ــة والـ ـم ــواد
الكيماوية في منطقة الخليج.
أما ميناء صاللة ،فهو ُيعتبر
ً
ف ــي ال ـم ـقــام األول م ــرك ــزا إلع ــادة
الـ ـشـ ـح ــن ،ف ـي ـق ــدم خ ــدم ــات ــه إل ــى
األس ــواق اإلقليمية ،بما فــي ذلك
ش ــرق إفــري ـق ـيــا وال ـي ـم ــن ،وت ـكــون
مـحـطــات إعـ ــادة الـشـحــن بمنزلة
ص ـلــة وصـ ــل ،فـتـنـقــل ال ـح ــاوي ــات
مــن خـطــوط الـمـســافــات الطويلة
إلى خطوط المسافات القصيرة
وتـ ـص ــل إل ـ ــى وجـ ـه ــة ال ـش ـح ـنــات
النهائية.
في عام  2020احتلت الموانئ
العمانية ،و فــق تصنيف مؤتمر
األمم المتحدة للتجارة والتنمية،
المرتبة األول ــى مــن حيث سرعة
التعامل مع الحاويات ،مما يعني
أنها أسرع من الموانئ اإلماراتية
بقليل.
ً
ك ــان مـتــوقـعــا أن تصبح بلدة
الــدقــم الساحلية ،على ُبـعــد 550
ك ـلــم م ــن ش ـم ــال ص ــال ــة ،مـحـطــة
بـ ـ ـ ـ ـ ــارزة خـ ـ ـ ـ ــارج مـ ـضـ ـي ــق ه ــرم ــز
لـتـصــديــر ال ـن ـفــط الـخـلـيـجــي إلــى
األسواق الدولية ،لكن لم يحصل
أي تـ ـع ــاون إق ـل ـي ـمــي ع ـلــى أرض
الواقع ،وأصبحت الدقم «تائهة»
ب ـي ــن صـ ـح ــار وصـ ــالـ ــة وه ـ ــي ال
تجيد تحديد موقعها حتى اآلن
برأي الوهيبي.
يـ ـق ــول الـ ـح ــاتـ ـم ــي مـ ــن جـهـتــه
إن مــوقــع ميناء الــدقــم يسمح له
ب ـت ـقــديــم خ ــدم ــات ــه إلـ ــى ق ـطــاعــات

عمانية متنوعة مثل النفط والغاز
وم ـص ــاي ــد األسـ ـم ــاك وال ـم ـع ــادن:
«نحن نتكلم عن احتياطيات تصل
كميتها إلى مليارات األطنان ،مما
يعني إمـكــانـيــة اسـتـعـمــال ميناء
دول
الــدقــم لـتـصــديــر الـ
سـلــع إل ــى ٍ
ً
ً
تشهد نـمــوا ســريـعــا ،مثل الهند
وال ـص ـيــن» .تــذكــر إدارة الـتـجــارة
الدولية التابعة ل ــوزارة التجارة
األميركية أن الموارد المعدنية في
سلطنة عمان ال تزال غير ُمستغلة
ً
نسبيا ،إذ تنتظر رواسب ضخمة
من المعادن الصناعية اكتشافها».
فــي غضون ذلــك ،أثــار الميناء
ال ـ ـع ـ ـم ـ ـيـ ــق اه ـ ـت ـ ـم ـ ــام األوسـ ـ ـ ـ ـ ــاط
ال ـع ـس ـكــريــة ل ـت ـس ـه ـيــل االن ـت ـش ــار
العسكري فــي المحيط الهندي،
ب ـم ــا فـ ــي ذلـ ـ ــك ال ـس ـف ــن ال ـه ـنــديــة
واألم ـي ــرك ـي ــة ،ف ـقــد َر َس ـ ــت حــامـلــة
ال ـ ـطـ ــائـ ــرات الـ ـت ــابـ ـع ــة ل ـل ـب ـحــريــة
البريطانية الملكية« ،إتش إم إس
كوين إليزابيث» ،في ميناء الدقم
قبل أيــام  2021لتنفيذ تدريبات
مشتركة.
ً
وبـ ــدء ا مــن ع ــام  ،2009كشفت
وثيقة ّ
سربها موقع «ويكيليكس»
أن ن ــائ ــب وك ـي ــل وزارة ال ـمــوانــئ
وال ـش ــؤون الـبـحــريــة فــي سلطنة
عـ ـم ــان ق ـ ــال إن ال ــدق ــم سـيـصـبــح
«ميناء الـتــواصــل األســاســي بين
السفن البحرية».
ل ـ ـكـ ــن ت ـ ـجـ ــد سـ ـلـ ـطـ ـن ــة عـ ـم ــان
صعوبة في تغيير الوضع القائم
وجــذب أصحاب الشركات الذين
يعتبرون ميناء جبل علي المعقل
اإلق ـل ـي ـمــي الـ ــذي يــربــط المنطقة
بالعالم ،ووفــق مـصــادر «المركز
الوطني للمعلومات اإلحصائية»،
كانت اإلمــارات العربية المتحدة
تحصل على  %24من الصادرات

الـعـمــانـيــة غـيــر الـنـفـطـيــة وتعيد
تصديرها في عام .2017
ال ي ـ ــزال ال ـق ـط ــاع الـلــوجـسـتــي
ً
العماني في بدايته إذا رغم أهدافه
ال ـط ـم ــوح ــة ،ح ـيــث ي ـح ـتــل مـيـنــاء
جبل علي المرتبة الحادية عشرة
ً
عــا لـمـيــا  ،فقد تسلم  13.5مليون
وحــدة مكافئة من الحاويات في
عام  ،2020في حين ّ
سجل ميناء
صــالــة ،وهــو األكـبــر فــي سلطنة
ً
مستوى أقــل بثالث مرات
عمان،
واحتل المرتبة .43
فــي الـنـهــايــة ،يـقــول الوهيبي:
«م ـ ــن ال ـن ــاح ـي ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،ال
ت ـس ـت ـغــل س ـل ـط ـنــة ع ـم ــان الـبـنـيــة
ال ـت ـح ـت ـيــة ل ـم ــوان ـئ ـه ــا ب ــال ــدرج ــة
الكافية ،فقد نجحنا في بنائها
لكننا نـتـســاء ل اآلن عــن المنافع
االقتصادية التي ّ
تقدمها».

عمان تضم ثالثة
موانئ كبرى :صاللة
والدقم وصحار
الذي ُيعتبر بوابة
السلطنة األساسية

سياسة تركيا البراغماتية في البلقان تبقى محدودة!
•

فوك فوكسانوفيك– البلقان إنسايت

اسـتـضــاف الــرئـيــس الـتــركــي رج ــب طـيــب إردوغ ــان
ً
حديثا ميلوراد دوديك ،عضو مجلس رئاسة البوسنة
والهرسك الثالثي ،في أنقرة لمناقشة األزمة السياسية
القائمة في البوسنة بسبب تهديد دوديــك بالتخلي
عن مؤسسات الدولة ،وفي بداية نوفمبر ،زار الزعيم
البوسني ،بكر عزت بيغوفيتش ،إردوغان في إسطنبول
للتطرق إلى المسألة نفسها ،ومنذ بضعة أشهر ،كانت
ً
تركيا منشغلة أيضا بشؤون البلقان.
ف ــي أواخـ ـ ــر ش ـهــر أغ ـس ـطــس ان ـط ـلــق إردوغـ ـ ـ ــان في
جــولــة مدتها ثــاثــة أي ــام إلــى الـبـلـقــان ،ف ــزار البوسنة
ً
ومونتينيغرو ،ففي البوسنة ،كان إردوغان شاهدا على
زفاف ابنة عزت بيغوفيتش ،ياسمينا ،ويكشف تكثيف
اللقاءات التركية مع مسؤولين من البلقان في الفترة
األخيرة أن سياسة تركيا في هذه المنطقة تستطيع
التكيف مع التغيرات ،وهي ترتكز على البراغماتية بدل
مفاهيم إيديولوجية مثل النزعة العثمانية الجديدة،
وتـفـتــرض هــذه الـمــدرســة الفكرية الحديثة أن تركيا
المعاصرة تحتاج إلى استرجاع نفوذها الجيوسياسي
في أنحاء األراضي العثمانية السابقة.
لكن يثبت صمت تركيا األولي خالل أزمة البوسنة
الراهنة ،رغم طموحات إردوغان بتأدية دور الوساطة،
بأن قوة أنقرة تبقى محدودة في البلقان.
ق ـصــد الــرئ ـيــس ال ـص ــرب ــي ،أل ـك ـس ـنــدر فــوتـشـيـتــش،
إسـطـنـبــول ف ــي  18سـبـتـمـبــر ال ـمــاضــي ،واج ـت ـمــع مع
إردوغان ّ
وعبر عن رغبته في أن يزور الرئيس التركي
صربيا ،وأثـبــت ذلــك اللقاء أن الـحــوار لــم ينقطع بين
ً
ّ
الطرفين ،لكن حصوله بعيدا عن وسائل اإلعالم يؤكد
ّ
وجود ارتباك معين في هذه العالقة.
أول درس يمكن استخالصه مــن هــذا الــوضــع هو
أن أنقرة ال تحرق جميع الجسور رغــم استيائها من
ّ
بعض البلدان ،ال سيما إذا تعلقت المسألة بأهم الدول
ُ
الـمــؤثــرة .بنظر تركيا ،تعتبر صربيا والبوسنة من
الدول المهمة ،وقد اتضح ذلك في أكبر مشروع تركي
في المنطقة :الطريق السريع بين بلغراد وسراييفو.
أم ــا الـ ــدرس ال ـثــانــي ،فـهــو يتعلق بـمـحــاولــة أنـقــرة
االبتعاد عن صورة البطلة بنظر المسلمين في البلقان
وتفضيل تأدية دور الوساطة بين مختلف الجماعات
ّ
العرقية في المنطقة .اتضح هذا التوجه خالل زيارة
إردوغـ ــان إلــى البوسنة ثــم زي ــارة دودي ــك إلــى تركيا،
َ
َ
َ
سياسيين مقبولين.
فأصبح الزعيمان بذلك شريكين

طوال سنوات ،كان دوديك ينتقد سياسات تركيا في
ً
البوسنة ،أما إردوغــان ،فكان يشدد دومــا على عالقة
تركيا المميزة مع البوشناق ،حتى أن الرئيس التركي
أعلن في إحدى المناسبات أن علي عزت بيغوفيتش،
ّ
رئيس البوسنة المسلم في زمن الحرب ،سلمه البوسنة
حين كان على فراش الموت.
بعد منع إنكار اإلبادة الجماعية بقرار من المبعوث
الــدولــي السابق فــي البوسنة ،فالنتين إنــزكــو ،أطلق
دوديك والمنطقة ذات األغلبية الصربية في البوسنة،
أي جمهورية صرب البوسنة ،حملة مقاطعة لمؤسسات
ً
الدولة ،لكن بقي دوديك مستعدا لمقابلة إردوغان في
سراييفو رغم تلك المقاطعة.
في هذا السياقّ ،
غرد مستشار دوديك السياسي ،ميالن
تيجلتيجا ،ما يلي« :إذا قال بكر إن علي عزت بيغوفيتش
ّ
سلم إردوغان مسؤولية البوشناق في البوسنة والهرسك،
فسيكون إشراك إردوغان في المحادثات حول البوسنة
ً
ً
ً
منطقيا .في نهاية المطاف ،يحمل الصرب تاريخا طويال
من االتفاقيات المنطقية مع األت ــراك ،بغض النظر عن
الـحــروب .تفتقر النخبة السياسية البوسنية إلــى هذه
ً
النزعة العقالنية تحديدا».

عزلة مشتركة من الغرب
رغم تفاقم األزمة السياسية في البوسنة ،ال شيء يشير
إلى قطع العالقات بين دوديك وإردوغان ،وبما أن األوساط
الغربية ال تحبذ دوديك وال إردوغــان ،فقد يكون الحوار
ً
ً
َ
الزعيمين مؤشرا رمزيا للغرب على عدم عزلتهما.
بين
ً
غالبا مــا تـكــون الـمـبــادرات تـجــاه البوسنة طريقة
يستعملها إردوغـ ــان لـتـحــدي االت ـحــاد األوروبـ ــي في
ج ــواره ،ويثبت الرئيس التركي أمــام بروكسل اليوم
أنه يستطيع التعامل مع البوشناق وصرب البوسنة،
كــذلــك ،يـكـشــف ل ـقــاء إردوغ ـ ــان مــع الــرئـيــس الـكــرواتــي
ميالنوفيتش خــال اجتماع الجمعية العامة لألمم
ال ـم ـت ـحــدة نــزع ـتــه إلـ ــى ع ـقــد ال ـص ـف ـقــات م ــع مـخـتـلــف
الـجـمــاعــات العرقية فــي الـبـلـقــان ،وت ــزداد أهمية هذه
ً
الـخـطــوة تــزامـنــا مــع وض ــع مـســألــة الـبــوسـنــة ومكانة
الكروات البوسنيين على رأس أولويات ذلك االجتماع.
ً
ً
كان استياء أنقرة من بلغراد عامال مؤثرا آخر على
األرجح ،فقد أخبر إردوغان الرئيس الصربي ألكسندر
فوتشيتش أن ال ـقــادة الـصــرب اآلخــريــن فــي المنطقة
مستعدون للتحاور معه إذا أراد التواصل مع الصرب.
تؤثر العالقة القائمة بين فوتشيتش ودوديك على
ً
ما يحصل أيضا ،ويقال إن بلغراد تسيطر على صرب

رجب طيب إردوغان
ً
ّ
البوسنة ،لكن الواقع أكثر تعقيدا بكثير ،ورغــم هذه
ً
العالقة الــوديــة ظاهريا بين فوتشيتش ودودي ــك ،ال
ً
يتبادل الرجالن الثقة .عمليا ،ال يستطيع أي سياسي
في صربيا أن يظهر وكأنه ال يحمي صرب البوسنة
ً
محليا ،ما يثبت أن قيادة هذه الجماعة تبقى مهمة،
ّ
لكن يخشى القادة في بلغراد أن يجرهم إخوتهم في
البوسنة إلى صراع غير مبرر.
في المقابل ،يخشى قادة صرب البوسنة أن تبيعهم
بـلـغــراد عبر عقد صفقة كـبــرى مــع الـغــرب أو تحاول
ً
استبدالهم بخيار سياسي أكثر أمانا.
لن تكون هذه الصفقة األولى من نوعها ،ففي السنة
األخيرة من حرب البوسنة بين العامين  1992و،1995
ش ــارك الــزع ـيــم ال ـصــربــي س ـلــوبــودان ميلوشيفيتش
فــي مـفــاوضــات مــع ال ـغــربّ ،
فهمش بــذلــك ق ــادة صرب
الـبــوسـنــة ،ول ـهــذا ال ـس ـبــب ،يـسـعــى دوديـ ــك إل ــى كسب
هامش من االستقاللية عن شقيقه األكبر في بلغراد
عن طريق إردوغان.

تحوالت غير متوقعة
يتعلق الــدرس الثالث بالتحديات التي تواجهها
ً
تركيا ميدانيا ويجب أن تتكيف معها بأي ثمن ،حتى
في األراضي الصديقة لتركيا مثل سنجق ،حيث يتمتع

ميلوراد دوديك
ً
إردوغان وتركيا عموما بمكانة رفيعة المستوى بنظر
البوشناق في سنجق ،فخالل زيــارة وزيــر الخارجية
ال ـتــركــي مــولــود جــاويــش أوغ ـلــو إل ــى صــرب ـيــا ،تعهد
السفير الـتــركــي فــي صــربـيــا ،هــامــي أك ـســوي ،بإطالق
استثمارات تركية جديدة في سنجق ،لكن لم يتضح
بعد مدى استعداد أنقرة لتنفيذ هذا الوعد ،وقد أصبح
ً
مناسبا اليوم لفعل ذلك إذا كانت تركيا ّ
جدية
الوقت
في وعودها.
لكن رغم شعبية إردوغان وبلده في سنجق ،تبقى
االس ـت ـث ـمــارات االقـتـصــاديــة فــي المنطقة ضئيلة وال
تتماشى مع التوقعات اإليجابية التي يحملها السكان
المحليون ،وفي الوقت نفسه ،بدأ المشهد السياسي
الداخلي في سنجق يتغير بكل وضوحّ .
تفوق «حزب
ً
الـعــدالــة والمصالحة» األح ــدث عـهــدا ،بقيادة المفتي
َ
َ
السياسيين
الحزبين
السابق معمر زكورليتش ،على
َ
التقليديين في سنجق ،وهما «حزب العمل الديمقراطي»
و«حــزب سنجق الديمقراطي» ،لكن توفي زكورليتش
ً
فجأة في الفترة األخيرة.
تـ ـح ـ ّـرك زك ــورل ـي ـت ــش ب ـعــد ت ـل ـقــي دعـ ــم م ـب ــاشــر مــن
ً
الحكومة الصربية ،لكنه كان أكثر انتقادا لتركيا وأقرب
ً
إلى دول الخليج عموما ،على عكس األحزاب البوسنية
التقليدية ،و قــد يسمح أي استثمار تــر كــي كبير في

ً
المنطقة بإعادة ترسيخ مكانة تركيا نظرا إلى التغيرات
الحاصلة في السياسة المحلية في سنجق ،وقد أدت
وفاة زكورليتش المفاجئة إلى نشوء فراغ يصعب أن
ً
تمأله بلغراد وأنقرة معا.
أم ــا ال ـ ــدرس األخ ـي ــر الـ ــذي يـمـكــن اس ـت ـخــاصــه من
كــل مــا يحصل فيتعلق بـحــدود السياسة الخارجية
التركية ،رغــم الخطابات الــرنــانــة .تباطأت تركيا في
التحرك لمعالجة أزمــة البوسنة في المرحلة األولــى
رغم مناشدات الجماعات البوسنية والمنظمات غير
الحكومية في تركيا ،وتبدو أنقرة مستعدة لنقل هذه
تبقى قــدرات تركيا في
المهمة الشاقة إلى الغرب ،إذ ً
منطقة البلقان م ـحــدودة مـقــارنــة بــالـغــرب .وتنشغل
ً
الحكومة التركية أ ص ــا بمشاكلها ا لــدا خـلـيــة ،منها
شائعات حول تدهور صحة إردوغــان والتحضيرات
لالنتخابات العامة في عام .2023
في الوقت نفسه ،تنشغل تركيا بالوضع المضطرب
في الشرق األوســط وشــرق البحر األبيض المتوسط
ً
والقوقاز ،وعلى مستوى القيود الدولية أيضا ،تضطر
أنقرة دومـ ًـا لتعديل سياستها في البلقان ً
بناء على
طريقة تعاملها مع عالقاتها الثنائية مع بلغراد ،وال
ننسى أهمية روابطها مع الغرب وروسيا.
تخوض روسيا والـغــرب معركة شاقة في مجلس
األمن بسبب البوسنة ،وفي غضون ذلك ،باتت تركيا
مضطرة للتنسيق مع روسيا في منطقة البلقان وفي
مسائل شائكة أخرى مثل القوقاز ،وقد اتضحت أهمية
ه ــذه الـخـطــوة فــي لـقــاء حــديــث بـيــن وزي ــر الـخــارجـيــة
الــروســي سيرغي الف ــروف ومــولــود جــاويــش أوغـلــو،
ويبدو أن الجماعات المتناحرة في البوسنة ّ
ترحب
بفكرة أن يؤدي إردوغــان دور الوساطة ،لكن يجب أن
ً
تتوخى أنقرة الحذر دوما عند اختيار توقيت وأسلوب
تحركها في البلقان.
تثبت االت ـصــاالت التركية األخـيــرة مــع البلقان أن
سـيــاســة الـبـلــد ال ـخــارج ـيــة ف ــي الـمـنـطـقــة تــرتـكــز على
الـبــراغـمــاتـيــة وأن أن ـقــرة تجيد الـتـكـ ّـيــف مــع الـظــروف
ً
اإلقليمية المتبدلة ،وقــد أثبتت قضية سنجق أيضا
أن السياسة اإلقليمية التركية ال تخلو من المشاكل.
ق ــد ي ـش ـيــد إردوغـ ـ ـ ـ ــان بــال ـس ـل ـط ـنــة ال ـع ـث ـمــان ـيــة فــي
خطاباته ،لكنه يهتم في نهاية المطاف بتحقيق أهدافه،
وفي ظل أزمة البوسنة الراهنة ،من الواضح أن تركيا ال
تستطيع إحراز ّ
تقدم كبير في البلقان رغم طموحاتها
ومواقفها الرنانة ،وفي مطلق األحوال ثمة أمر مؤكد
واحد :في البلقان ،ال أحد يثق بأحد في هذه األيام.

ةديرجلا
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إيران تطمئن الخليج ...وتحذير لبايدن من اتفاق جزئي

●  4دول تضغط على طهران بشأن «إسقاط األوكرانية» ● قمع «انتفاضة الجفاف» بأصفهان
أرسلت طهران كبير
مفاوضيها النوويين في
جولة خليجية ،وسط تصاعد
المؤشرات نحو اتجاه إدارة
الرئيس األميركي جو بايدن
إلى اتفاق نووي جزئي مع
طهران في مفاوضات فيينا،
ّ
وهو ما حذرت منه إسرائيل،
معتبرة أنه سيكون هدية
مجانية لطهران.

ّ
وسـ ـ ـ ــط تـ ـ ــرقـ ـ ــب السـ ـتـ ـئـ ـن ــاف
م ـ ـفـ ــاوضـ ــات ف ـي ـي ـن ــا الـ ـن ــووي ــة
يــوم االثنين المقبل ،تتصاعد
الـ ـتـ ـح ــذي ــرات م ــن ذهـ ـ ــاب إدارة
الــرئـيــس جــو بــايــدن ال ــى اتـفــاق
جـ ـ ــزئـ ـ ــي مـ ـ ـ ــع إي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران ،ب ـي ـن ـم ــا
ح ــاول ــت هـ ــذه األخـ ـي ــرة طـمــأنــة
دول ال ـخ ـل ـي ــج ،ب ـج ــول ــة لـكـبـيــر
المفاوضيين النوويين مساعد
وز ي ــر خارجيتها ،علي باقري
كني ،شملت حتى اآلن االمارات
والكويت.
وبينما ال ي ــزال مــوقــف دول
الخليج التي طالبت بالمشاركة
ً
فــي ال ـم ـفــاوضــات ،حـ ــذرا حيال
المعلومات عن تجاه بايدن الى
اتفاق غير مكتمل مع إيران ،وال
يعالج هــوا جــس دول المنطقة
ب ـ ـ ـشـ ـ ــأن أن ـ ـش ـ ـطـ ــة طـ ـ ـ ـه ـ ـ ــران ف ــي
المنطقة وبرنامجها الباليستي،
ً
خـصــوصــا الـصــواريــخ الدقيقة
ّ
وال ـم ـس ـ ّـي ــرات ،ع ــب ــرت اســرائ ـيــل
صراحة عن رفضها لهكذا اتفاق،
ح ـســب صـحـيـفــة وول سـتــريــت
جورنال.
ونقلت الصحيفة األميركية
ع ــن م ـس ــؤول إســرائ ـي ـلــي ب ــارز،
أمــس ،أن إسرائيل قلقة للغاية
من تمهيد إدارة بايدن األرضية
إلبرام اتفاق بصيغة «أقل مقابل
ً
أق ــل» ،م ـحــذرا مــن أن «مـثــل هــذا
ً
ً
االتفاق سيجلب تأثيرا ضــارا،
ً
ول ــن يـفـيــد أحـ ــدا س ــوى الـنـظــام
اإلي ــران ــي وال ــرئ ـي ــس الـمـتـشــدد
إب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم رئـ ـيـ ـس ــي ال ـم ــرت ـب ــط

تظاهرات حاشدة في شهركرد
أمس األول (إرنا)
بالحرس الثوري ،وسيمثل ذلك
هدية ضخمة له».
وقــال المسؤول اإلسرائيلي:
«صفقة بصيغة أقــل مقابل أقل
مــع إي ــران سـتــزيــد مــن قــدراتـهــا
على التدخل في مختلف أنحاء
ال ـم ـن ـط ـق ــة ،وس ـي ـج ـع ــل الـ ـ ــدول
ال ـغ ــرب ـي ــة ره ـي ـن ــة ل ـت ـهــديــدات ـهــا

الـمـسـتـمــرة بــاسـتـئـنــاف إن ـتــاج
ال ــوق ــود ال ـ ـنـ ــووي ،إض ــاف ــة إلــى
شــرع ـنــة مـخــالـفــاتـهــا لـمـعــايـيــر
الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وإذ شــدد الـمـســؤول على أن
مثل هــذا االتفاق سيقنع إيــران
ودول المنطقة بفعالية أسلوب
«االب ـ ـتـ ــزاز ال ـ ـنـ ــووي» ،اسـتـغــرب
م ــواص ـل ــة واش ـن ـط ــن لـلـتــواصــل
م ـ ـ ــع طـ ـ ـ ـه ـ ـ ــران رغ ـ ـ ـ ــم ع ــرق ـل ـت ـه ــا
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـبـ ــاح ـ ـثـ ــات ،واس ـ ـت ـ ـه ـ ــداف
الـفـصــائــل الـمــوالـيــة لـهــا قــاعــدة
الـتـنــف األمـيــركـيــة فــي ســوريــة.
وت ـ ـ ــاب ـ ـ ــع« :يـ ـ ـب ـ ــدو أن الـ ـج ــان ــب
األميركي قد يمنح إيران صفقة
مفيدة لها».
ول ـف ـت ــت ال ـص ـح ـي ـفــة إل ـ ــى أن
إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل ح ـ ـ ـ ــذرت واشـ ـنـ ـط ــن
مـ ـ ـ ــن مـ ـ ـخ ـ ــاط ـ ــر إب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرام اتـ ـ ـف ـ ــاق
نـ ـ ــووي جـ ــزئـ ــي ،ب ــال ـت ــزام ــن مــع
تصعيدها في األسابيع األخيرة
لتهديداتها باللجوء إلى خيار
عسكري لكبح جماح البرنامج
النووي.

مختلفة ،منها استخدامه حال
مــؤقـتــا يمنع تـحــول الـخــافــات
النووية القائمة بين واشنطن
وطهران إلى مواجهة عسكرية،
أو كطريقة لمنع إ ي ــران بشكل
م ــؤق ــت مـ ــن م ــواصـ ـل ــة ت ـطــويــر
برنامجها النووي ،مما سيمنح
ال ـط ــرف ـي ــن الـ ـم ــزي ــد مـ ــن ال ــوق ــت
ّ
إلب ـ ـ ــرام اتـ ـف ــاق أوس ـ ـ ــع .وذك ـ ــرت
«وول س ـتــريــت جـ ــورنـ ــال» بــأن
الواليات المتحدة أبرمت صفقة
مؤقتة مماثلة عام  2013خففت
بموجبها عقوبات بنحو 700
ً
م ـل ـيــون دوالر ش ـه ــري ــا ،مـقــابــل
تقديم إي ــران سلسلة تـنــازالت،
منها تعليق إنتاج اليورانيوم
بدرجة نقاء  20بالمئة ،وخفض
احتياطيات المخصب منه.
ول ـف ـت ــت ال ـص ـح ـي ـفــة إل ـ ــى أن
اإليــرانـيـيــن رفـضــوا فـكــرة إبــرام
اتفاق جزئي ،وطالبوا الواليات
المتحدة برفع جميع العقوبات
ً
مسبقا ،وتقديم ضمانات بعدم
ً
انسحابها مجددا من الصفقة.

«أقل مقابل أقل»

«الوكالة الذرية»

وبحث مسؤولون أميركيون،
ً
حسب الصحيفة ،نظريا إمكانية
إبـ ــرام صـفـقــة «أق ــل مـقــابــل أق ــل»
مع إيران ضمن مشاوراتهم مع
حلفائهم فــي أوروبـ ــا وال ـشــرق
األوسط ،وناقشوا سلسلة أفكار
إل بـقــاء الدبلوماسية على قيد
ال ـح ـي ــاة إذا ل ــم ت ــرغ ــب حـكــومــة
رئيسي في العودة إلى االتفاق
النووي المبرم عام  ،2015لكن
ذلك دون طرح أي اقتراحات أو
مبادرات جديدة على الطاولة.
ون ـ ـ ـق ـ ـ ـلـ ـ ــت ال ـ ـص ـ ـح ـ ـي ـ ـفـ ــة ع ــن
دبـلــومــاسـيـيــن غــربـيـيــن قولهم
إن اتـفــاقــا بصيغة «أق ــل مقابل
أقل» قد يبرم في سيناريوهات

وق ـب ــل أيـ ــام م ــن الـ ـع ــودة إلــى
فيينا ،أسف مدير وكالة الطاقة
الذرية ،رافاييل غروسي ،لعدم
الـتــوصــل إلــى ات ـفــاق» مــع إيــران
حول برنامج تفتيش مواقعها
ً
ال ـن ــووي ــة ،وحـ ــذر ق ــائ ــا« :نـحــن
ن ـق ـت ــرب مـ ــن ن ـق ـط ــة لـ ــن أت ـم ـكــن
فـ ـيـ ـه ــا ب ـ ـعـ ــد اآلن مـ ـ ــن ضـ ـم ــان
اسـتـمــراريــة الـمـعـلــومــات» حــول
الـبــرنــامــج ال ـن ــووي .وفــي حين
وصف وزيــر الخارجية حسين
ع ـبــدال ـل ـه ـيــان ال ـم ـح ــادث ــات مــع
غــروســي بــالــوديــة والـصــريـحــة
والـ ـمـ ـثـ ـم ــرة ،مـ ــع الـ ـح ــاج ــة إل ــى
مــزيــد م ــن الـعـمــل ب ـشــأن بعض
المصطلحات ،أصــدرت فرنسا

وأل ـمـ ًـان ـيــا والـمـمـلـكــة الـمـتـحــدة
ً
بـ ـي ــان ــا م ـش ـت ــرك ــا فـ ــي اج ـت ـمــاع
مـ ـجـ ـل ــس مـ ـح ــافـ ـظ ــي الـ ــوكـ ــالـ ــة
الــدولـيــة ،أعــربــت فيه عــن قلقها
م ــن تـ ـق ـ ّـدم ال ـب ــرن ــام ــج الـ ـن ــووي
والتوترات المنهجية له ،ونبهت
ّ
تصرفات إيران في تعزيز
إلى أن
ّ
قـ ــدرات ـ ـهـ ــا تـ ـ ـع ـ ــرض ال ـم ـج ـت ـمــع
الدولي ألخطار جادة.

التعاون الشامل
وفـ ــي ال ـص ـي ــن ،أبـ ـ ــدى عـضــو
مجلس الدولة وزير الخارجية،
وانغ يي ،أمس ،وفي محادثات
عبر الفيديو مع نظيره اإليراني
االس ـت ـع ــداد لـلـعـمــل م ــع طـهــران
لتنفيذ برنامج التعاون الشامل
والـ ـ ــدفـ ـ ــع ل ـت ـح ـق ـي ــق إنـ ـ ـج ـ ــازات
ج ــدي ــدة ف ــي م ـج ــاالت ال ـشــراكــة
ب ـي ــن ال ـب ـل ــدي ــن ،م ـب ـي ـنــا أن ه ــذا
العام يوافق الذكرى الـ  50إلقامة
العالقات الدبلوماسية بينهما.

الطائرة األوكرانية
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،اسـتـنـكــرت
كـ ـن ــدا وب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا والـ ـس ــوي ــد
وأوكرانيا رفض إيران التفاوض
مـعـهــا لــدفــع تـعــويـضــات لــذوي
ضحايا طائرة ركــاب أوكرانية
أسـقـطـتـهــا ف ــي  8ي ـنــايــر 2020
دفــاعــاتـهــا الـجــويــة «ع ــن طريق
ال ـخ ـطــأ» بـ ـص ــاروخ اسـتـهــدفـهــا
ُبـعـيــد إقــاعـهــا مــن ط ـهــران إلــى
كييف ،في كارثة راح ضحيتها
ً
 176شخصا.
وقـ ــالـ ــت الـ ـ ـ ــدول األربـ ـ ـ ـ ــع ،فــي
بيان مشترك« ،إننا نبدي خيبة
أملنا العميقة ألن إيران لم تقبل
طلباتنا المتعددة لعقد اجتماع
ّ
فــي  22ال ـجــاري ،ونــذكــرهــا بأن
ع ـل ـي ـه ــا أن تـ ـف ــي ب ــواج ـب ــات ـه ــا

لبنان من «الثالجة» إلى «المطبخ» الدولي
وسيناريوهات لـ «تغيير التركيبة»
●

بيروت  -منير الربيع

ُيوشك لبنان أن ُيسحب من «الثالجة
الــدولـيــة» إلــى «المطبخ الــدولــي» ،فهناك
حـ ــركـ ــة م ــرت ـق ـب ــة س ـت ـش ـه ــده ــا ال ـس ــاح ــة
اللبنانية الشهر المقبل ،تتجلى بزيارات؛
أبرزها زيارة األمين العام لألمم المتحدة
أن ـطــون ـيــو غــوت ـيــريــش ووزي ـ ــر خــارجـيــة
الفاتيكان.
ستضبط هذه الزيارات إيقاع البحث
بــالـمـلــف الـلـبـنــانــي عـلــى صـعـيــد دول ــي،
ً
تــزام ـنــا مــع م ـفــاوضــات فيينا الـنــوويــة،
بانتظار عودة المبعوث األميركي لشؤون
الطاقة آمــوس هوكشتاين ،خــال األيــام
العشرة المقبلة ،وفــق ما تشير مصادر
دبلوماسية.
ً
سـيــأتــي هــوكـشـتــايــن حــامــا الـعــرض
األميركي النهائي إلنجاز ملف ترسيم
ال ـح ــدود م ــع إس ــرائ ـي ــل ،لـكــن الـحـســم قد
يـحـتــاج إل ــى مـمــاطـلــة بــانـتـظــار اتـضــاح
مسار التفاوض اإليراني  -األميركي.
ً
ً
وتولي واشنطن اهتماما استراتيجيا
ً
واس ـت ـث ـن ــائ ـي ــا ب ــال ـت ــرس ـي ــم؛ ل ــذل ــك تــؤكــد
ّ
م ـص ــادر لـبـنــانـيــة رسـمـيــة مــطـلـعــة على
الملف أن االهتمام األميركي سيخلص
إلى إيكال شركة أميركية كبرى بمتابعة
ملف التنقيب ثم االستخراج.
وتـ ـ ـت ـ ــوق ـ ــع الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر أن ت ـس ـت ـب ـعــد
واشنطن ،في مسعاها هذا ،كونسورتيوم

الشركات التي فــازت بالمناقصة ،وهي
«نوفاتيك» الروسية ،و»توتال» الفرنسية،
و«إيـنــي» اإليطالية .وهــذا يجعل الملف
ً
مــرت ـب ـطــا بـشـكــل م ـبــاشــر بــالـمـفــاوضــات
اإليرانية  -األميركية.
ُ
إل ــى جــانــب ال ـتــرس ـيــم ،ت ـ ِـع ـ ّـد س ـفــارات
الدول الكبرى المعنية بالشأن اللبناني
الـكـثـيــر مــن ال ــدراس ــات وال ـت ـقــاريــر حــول
س ـ ـي ـ ـنـ ــاريـ ــوهـ ــات ال ـ ـمـ ــرح ـ ـلـ ــة ال ـم ـق ـب ـل ــة،
السيما كيفية التعاطي مع استحقاقي
االنتخابات النيابية والرئاسية ،واآلفاق
ما بعدهما.
وف ـ ــي ح ــال ــة إج ـ ـ ــراء االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات فــي
مــوعــدهــا سـتـكــون األن ـظ ــار م ــرك ــزة على
نتائجها وما يمكن أن تفرزه من تسوية
س ـي ــاس ـي ــة ل ـت ـش ـك ـيــل حـ ـك ــوم ــة ج ــدي ــدة،
باإلضافة إلى األثر الفعلي آللية انتخاب
رئيس الجمهورية الجديد.
أم ـ ـ ــا ف ـ ــي ح ـ ـ ــال ال ـ ـتـ ــأج ـ ـيـ ــل ،ف ـ ـ ــإن ذل ــك
سيؤدي إلى تعميق األزمة أكثر ،ألن أي
تـمــديــد للمجلس الـنـيــابــي سـيـقــود إلــى
ال ـمــزيــد م ــن االنـ ـهـ ـي ــارات ،وقـ ــد ينعكس
ً
فــراغــا فــي كــل الـمــؤسـســات الــدسـتــوريــة،
وحينها ستصبح المشكلة لدى رئيس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة ،الـ ـ ــذي س ـي ــرف ــض تـسـلـيــم
السلطة إلى مجلس نيابي ممدد لنفسه.
وال يمكن فصل هــذه السيناريوهات
وم ـ ـسـ ــارات ـ ـهـ ــا ع ـ ــن ال ـ ـم ـ ـسـ ــار اإلق ـل ـي ـم ــي
والدولي ،الذي يؤثر بشكل مباشر على

ال ـب ـل ــد ،ويـ ـك ــون ل ــه االنـ ـعـ ـك ــاس الـفـعـلــي.
ال ت ـ ـبـ ــدو األجـ ـ ـ ـ ـ ــواء تـ ـف ــاؤلـ ـي ــة ح ـي ــال
المرحلة المقبلة بلبنان ،في ظل تــداول
سيناريوهات متعددة ،أحدها الذهاب
إلى صفقة كبرى قبل االنتخابات النيابية
تـتـضـمــن االت ـف ــاق عـلــى ان ـت ـخــاب رئـيــس
للجمهورية ،وتشكيل الحكومة ،وتعيين
قــائــد للجيش ،وحــاكــم جــديــد للمصرف
المركزي ،ورئيس جديد لمجلس القضاء
األعلى .وفــي المقابل ،ال يمكن أن يكون
تأجيل االنتخابات بهذه السهولة ،وقد
يـتــم ت ـبــريــره بــارت ـفــاع وت ـي ــرة الـمـخــاطــر
األمنية.
فــي كــل ال ـح ــاالت ،ف ــإن مــا سـيــأتــي في
األشهر المقبلة ،وفق ما تقول المصادر
الــدبـلــومــاسـيــة ،سينعكس بـشـكــل كبير
على الواقع السياسي اللبناني ،وسيكون
هـ ـن ــاك ح ــاج ــة إل ـ ــى تـ ــوافـ ــق دولـ ـ ــي عـلــى
إ يـجــاد صيغة جــد يــدة لتكوين السلطة
فــي لـبـنــان ،وذل ــك يـفـتــرض أن يستدعي
الدخول في مرحلة جديدة من التعديالت
الدستورية ،حسب موازين القوى التي
سيتم تكريسها.
ً
ستكون األشهر المقبلة فاصلة جدا
ل ـت ـح ــدي ــد وجـ ـه ــة ل ـب ـن ــان الـمـسـتـقـبـلـيــة،
ً
ً
سياسيا ودستوريا ،ومن هنا يبرز كل
هذا االهتمام الدولي بالملف اللبناني،
والزيارات التي ستجرى بهدف استشراف
ما يمكن صياغته من اتفاقات.

ال ـق ــان ــون ـي ــة ال ــدولـ ـي ــة فـ ــي دف ــع
ت ـعــوي ـضــات كــام ـلــة لـمـجـمــوعــة
البلدان المعنية ،وبالتالي نكرر
دعوتنا إليها للتفاوض ُ
بحسن
نية قبل نهاية العام».
ً
داخليا ،لمح وزيــر الداخلية
اإليراني ،أحمد وحيدي ،أمس،
إلى وقوف «األعداء» وراء توسع
تظاهرات الجفاف وشح المياه
ً
المستمرة منذ أيام عدة ،مشددا
على أنه ال يمكن السماح لهؤالء
بــاسـتـغــال الـمـشــاكــل لتحقيق
ً
مآربهم ،ومؤكدا أن «محاوالت
األع ــداء الــرامـيــة إلث ــارة التفرقة
ل ــن ت ـف ـل ــح» .ول ـل ـي ــوم ال ـخــامــس
على التوالي من االحتجاج على
أزمة المياهّ ،
تجمع أمس مئات
م ــن الـمـحـتـجـيــن ف ــي شـهــركــرد،
عــاصـمــة مـحــافـظــة جـهــارمـحــال
وبـ ـخـ ـتـ ـي ــاري ال ــواقـ ـع ــة ج ـنــوب
غ ـ ــرب إيـ ـ ـ ــران ل ـل ـت ـنــديــد ب ــأس ــوأ
مــوجــة ج ـفــاف تـشـهــدهــا إي ــران
ً
م ـنــذ  50ع ــام ــا .أم ــا ف ــي مــديـنــة
أصـ ـفـ ـه ــان ،الـ ـت ــي شـ ـه ــدت مـنــذ
أي ـ ـ ــام ع ـ ـ ــدة ،تـ ـظ ــاه ــرات ت ـنــديــد
ب ـ ـج ـ ـفـ ــاف ن ـ ـهـ ــر زايـ ـ ـ ـن ـ ـ ــده رود،
ونـ ـق ــل الـ ـمـ ـي ــاه مـ ــن ال ـن ـه ــر إل ــى
الصناعات العسكرية والتجارية
الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة ،شـ ـن ــت الـ ـش ــرط ــة
ح ـم ـلــة ع ـلــى خ ـي ــام ال ـمــزارع ـيــن
المحتجين فجر أمس ،وهاجمت
خـ ـي ــام االح ـ ـت ـ ـجـ ــاج ،وأض ــرم ــت
فـ ـيـ ـه ــا ال ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــران ،كـ ـم ــا م ـن ـعــت
األصفهانيين من االستمرار في
االحتجاجات.
يذكر أن المزارعين في إقليم
أصفهان يحتجون منذ سنوات
ع ـلــى ت ـحــويــل ال ـم ـي ــاه م ــن نهر
زاي ـ ـنـ ــده رود ل ـت ــزوي ــد مـنــاطــق
أخـ ـ ــرى ،م ـمــا أدى إلـ ــى م ـعــانــاة
مــزارعـهــم مــن الجفاف وتهديد
سبل عيشهم.
(عواصم  -وكاالت)

سلة أخبار
انتخاب اإلماراتي الريسي
ً
رئيسا لـ «اإلنتربول»

أعلنت المنظمة الدولية
للشرطة الجنائية (اإلنتربول)،
ـمس ،انتخاب اإلماراتي أحمد
الريسي رئيسا للمنظمة.
وأكدت المنظمة خالل
اجتماعها الـ 89بمدينة
إسطنبول ،أن الريسي انتخب
رئيسا للمنظمة خالل
التصويت الذي جرى في أثناء
االجتماع الختيار رئيس
المنظمة الدولية وأعضاء
اللجنة التنفيذية.
ويشغل رئيس االنتربول
ُ
المنتخب لـ  4سنوات وظيفته
بدوام جزئي ،وهو متطوع،
ويحتفظ بمهامه في بلده األم.
ويتولى تسيير األعمال األمين
العام ،وهو حاليا يورغن
شتوك ،الذي ُع ّين لوالية ثانية
من  5سنوات في .2019

ليبيا :حكم غيابي
بإعدام حفتر وآخرين

أفادت وسائل إعالم ليبية،
أمس ،بأن االدعاء العسكري
في مصراته أصدر حكما
باإلعدام على المرشح خليفة
حفتر.
وشمل حكم المحكمة
العسكرية الدائمة بمصراته
عسكريين آخرين من بينهم
عبدالرازق الناظوري ،وصقر
الجروشي ،وعبدالسالم
الحاسي ،والمبروك الغزوي،
ومحمد منصور ،وسعد
الورفلي.
من ناحية أخرى ،وبعد إعالن
المفوضية العليا لالنتخابات
في ليبيا ،استبعاد سيف
اإلسالم القذافي من الترشح
لالنتخابات الرئاسية ،قال
محمد القيلوشي ،عضو
الفريق السياسي لسيف
اإلسالم ،إنه "تم استغالل حكم
ً
غيابي ضد مرشحنا" ،مؤكدا
عدم وجود أي حكم قضائي
ً
نهائي بحق موكله ،ومشددا
على أنه "ال يجب تسييس
ً
القضاء" ،رافضا العودة إلى
حقبة العزل السياسي.

تؤيد
مصر« :النقض» ً
إعدام « 22جهاديا»

أيدت محكمة النقض المصرية
أحكاما باإلعدام بحق 22
جهاديا بينهم ضابط شرطة
مصري سابق ،بعد إدانتهم
بارتكاب  54عملية إرهابية
في أنحاء البالد ،بينها اغتيال
ضابط شرطة ومحاولة
اغتيال وزير الداخلية األسبق،
وفق ما قال مسؤول قضائي.
وأضاف المسؤول أن المحكمة
قررت معاقبة  118متهما
آخرين بالسجن لمدد تصل
إلى  25عاما في القضية التي
ُعرفت إعالميا بـ "أنصار بيت
المقدس".
وأفاد بأن قرار محكمة النقض
أتى "بعد رفض الطعون
المقدمة من المتهمين
والصادرة من محكمة جنايات
أمن الدولة العليا".

دعاالبابا فرنسيس إلى «تعاون جميع اللبنانيين من أجل إنقاذ
وطنهم ،وطن الرسالة ،كما وصفه سلفه القديس يوحنا بولس الثاني».
ودعــا البابا خــال استقباله رئيسالحكومةنجيب ميقاتي في
الفاتيكان ،إلى أن «يستعيد لبنان دوره كنموذج للحوار والتالقي
ً
بين الشرق والغرب» ،مؤكدا أن «هموم لبنان كثيرة ،وأنا سأحمله في
صالتي من أجل أن يخلصه الله من كل األزمات».
مــن جـهـتــه ش ــدد أم ـيــن ســر دول ــة الـفــاتـيـكــان ال ـكــاردي ـنــالبـيــاتــرو
بــارولـيـنــي ،على «أن صدقية أي حكومة أن تـ ّ
ـؤمــن الـتــزامــات البلد،
خصوصا مع المجتمع الدولي».
وأع ــرب عــن قلقه مــن الــوضــع االجـتـمــاعــي فــي لبنان مـشــددا على
«ض ــرورة أن يكون لبنان على أفضل العالقات مــع محيطه العربي
والمجتمع الدولي».

ةديرجلا
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ً
ّ
قضية تايوان تفجر شغبا ضد الصين بجزر سليمان
• بكين لواشنطن :ال تتوقعوا أي تسوية بخصوص تايبيه • اجتماع صيني ــ هندي ــ روسي
لليوم الثاني على التوالي،
شهدت جزر سليمان ،أعمال
عنف ،أرسلت على أثرها
أستراليا قوة عسكرية ،في
محاولة للمساعدة بقمع
االحتجاجات العنيفة التي
ارتبطت بالتحول الدبلوماسي
من تايوان إلى الصين ،للدولة
الواقعة في المحيط الهادئ.

تـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ّـددت ،أم ـ ـ ـ ـ ــس ،أع ـ ـمـ ــال
الـشـغــب فــي هــونـيــارا عاصمة
ّ
جــزر سليمان ،تخللها إحــراق
ع ـ ـ ـ ــدد م ـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي ،وذل ـ ـ ــك
غـ ـ ـ ــداة م ـ ـحـ ــاولـ ــة م ـت ـظ ــاه ــري ــن
مـنــاهـضـيــن لـلـصـيــن ،اقـتـحــام
م ـقـ ّـر ال ـبــرل ـمــان ل ـل ـيــوم الـثــانــي
ً
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـتـ ـ ــوالـ ـ ــي ،احـ ـتـ ـج ــاج ــا
عـ ـل ــى رفـ ـ ــض رئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء
ماناسيه سوغافار االنصياع
ل ـم ـط ـل ـب ـهــم ب ــاالسـ ـتـ ـق ــال ــة ،فــي
ح ـيــن أرسـ ـل ــت أس ـت ــرال ـي ــا قــوة
م ـ ــن الـ ـجـ ـي ــش والـ ـ ـش ـ ــرط ـ ــة فــي
مـحــاو لــة للمساعدة على قمع
االح ـت ـج ــاج ــات الـعـنـيـفــة الـتــي
ارتبطت بالتحول الدبلوماسي
من تايوان إلى الصين ،للدولة
الواقعة في المحيط الهادئ.

سلة أخبار
أفغانستان :مسؤولون من
الهزارة يدعمون «طالبان»

ّقدم أكثر من  1000أفغاني من
ّ
أقلية الهزارة الشيعية ،أمس،
دعمهم لنظام «طالبان» الجديد،
مرحبني بنهاية «الفترة املظلمة»
للحكومات السابقة املدعومة
من الغرب.
ولطاملا ّ
تعرضت أقلية الهزارة
ّ
التي تشكل نحو  10باملئة من
سكان أفغانستان البالغ عددهم
 38مليون نسمة ّ ،لالضطهاد من
قبل متطرفني سنة ،مثل تنظيم
ّ
داعش في بلد تمزقه االنقسامات
العرقية والدينية.
واجتمع ممثلو هذه األقلية،
للمرة األولى أمس ،في كابول مع
مسؤولني من «طالبان» للتعبير
عن تأييدهم للنظام الجديد.

اجتياح ّ
الحي الصيني
واج ـتــاح آالف المتظاهرين
ّ
الحي الصيني في هونيارا ،في
خرق إلجراء حظر التجول الذي
فــرضـتــه الـسـلـطــات ف ــي أعـقــاب
أع ـمــال الـشـغــب الـتــي شهدتها
العاصمة أمس األول.
وب ـع ــد ف ـش ـل ـهــم ف ــي اق ـت ـحــام
ال ـب ــرل ـم ــان ،أمـ ــس األول ،أع ــاد
مثيرو شغب تجميع أنفسهم
ب ـعــد يـ ــوم وع ــاث ــوا خ ـ ً
ـراب ــا في
ال ـ ـحـ ــي ال ـص ـي ـن ــي وفـ ـ ــي م ــرك ــز
للشرطة.
وأتى معظم المتظاهرين في
ه ــون ـي ــارا ،م ــن ج ــزي ــرة مــااليـتــا
الكبيرة في جزر سليمان ،حيث
ل ـطــال ـمــا اش ـت ـك ــى األهـ ــالـ ــي مــن
تهميش الحكومة المركزية لهم.
ً
وأظـ ـه ــر ب ــث ح ــي ع ـ ـ ــددا مــن
المباني بجوار مبنى البرلمان
أضرمت فيها النيران ،في حين
ارت ـف ـعــت ف ــي س ـمــاء الـعــاصـمــة
سحب الدخان.
واستخدمت الشرطة الغاز
الـمـسـيــل ل ـلــدمــوع وال ــرص ــاص
المطاطي لتفريق المتظاهرين
ال ـم ـنــاه ـض ـيــن ل ـل ـص ـيــن ك ــان ــوا
ي ـط ــال ـب ــون ب ــاس ـت ـق ــال ــة رئ ـيــس
الوزراء.
ّ
وتعرضت متاجر في الحي
الصيني للنهب والـحــرق ،مما
د فـ ــع ب ـس ـف ــارة ب ـك ـيــن للتعبير
لـحـكــومــة جــزيــرة سـلـيـمــان عن
"قلق بالغ" ،كما طالبت "باتخاذ
كل التدابير الضرورية لتعزيز

دوليات

أبنية تلتهمها النيران خالل أعمال الشغب بالحي الصيني في عاصمة جزر سليمان أمس (رويترز)
حماية ا لـمــؤ سـســات الصينية
واألفراد".
ك ـ ـمـ ــا قـ ـ ـ ــال ال ـ ـنـ ــاطـ ــق ب ــاس ــم
وزارة ا لـ ـخ ــار جـ ـي ــة ا لـصـيـنـيــة
ت ـ ـشـ ــاو لـ ـيـ ـغـ ـي ــان" :نـ ـطـ ـل ــب مــن
حـكــومــة ج ــزر سـلـيـمــان اتـخــاذ
اإلجـ ــراء ات الـضــروريــة لتأمين
ح ـم ــاي ــة ال ــرع ــاي ــا الـصـيـنـيـيــن
والمؤسسات الصينية".

قوة أسترالية
وأعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــن رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
األسترالي ،سكوت موريسون،
الــذي دخــل بتحالف "أوك ــوس"
م ــع واش ـن ـطــن ول ـن ــدن الـمــوجــه
ضد بكين ،أنه "بناء على طلب
للمساعدة مــن رئـيــس ال ــوزراء
س ــوغ ــاف ــار ،ت ــم ن ـشــر ن ـحــو 75
فردا من قوات الدفاع والشرطة
االتـ ـح ــادي ــة األسـ ـت ــرالـ ـي ــة ،إل ــى
جـ ــانـ ــب زورق دوريـ ـ ـ ـ ــة ،ل ــدع ــم
مـ ـك ــافـ ـح ــة ال ـ ـش ـ ـغـ ــب والـ ـبـ ـنـ ـي ــة
التحتية الحيوية" .وأضاف في
تصريح أم ــس" :هــدفـنــا توفير
االستقرار واألمــن لكي تمضي
العمليات الدستورية الطبيعية
قدما".
مــن ناحيتها ،أعلنت وزارة
الخارجية النيوزيلندية ،أنها

ّ
ل ــم ت ـت ـلــق ات ـص ــاال م ــن حـكــومــة
ً
جزر سليمان طلبا للمساعدة.

سوغافار
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،أك ــد ســوغــافــار،
أمس ،أن حكومته ال تزال تسيطر
على الوضع .وقال" :أقف أمامكم
اليوم إلبالغكم بأن بالدنا كلها
ب ــأم ــان ،حـكــومـتـكــم ف ــي مـكــانـهــا
وتــواصــل قـيــادة األم ــة" ،مضيفا
أن المتورطين في االضطرابات
"ضللهم" أشخاص ال ضمير لهم.
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :اآلن م ـ ـئ ـ ــات
المواطنين يطبقون القانون كما
ّ
مصممون على
ي ـشــاؤون .إنـهــم
تدمير أمتنا والثقة التي بنيناها
شيئا فشيئا بين شعبنا" .وأكد:
"ال أح ــد ف ــوق ال ـق ــان ــون ،وه ــؤالء
األشـخــاص سيواجهون عواقب
أفعالهم".
يشار إلــى أنــه مــر عــامــان منذ
أن اعـتــرفــت ج ــزر سـلـيـمــان ،أحــد
أكبر االقـتـصــادات فــي المنطقة،
ب ــالـ ـصـ ـي ــن ،وأنـ ـ ـه ـ ــت الـ ـع ــاق ــات
الرسمية مع تــايــوان التي بدأت
عام .1983
وس ـ ـ ــرع ـ ـ ــان مـ ـ ــا حـ ـ ـ ــذت دولـ ـ ــة
أخرى في المحيط الهادئ ،وهي
ك ـي ــري ـب ــات ــي ،ح ــذوه ــا ف ــي أول ــى

خطوات للتخلي عن تايوان في
المنطقة منذ .2004
وذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت هـ ـ ـيـ ـ ـئ ـ ــة اإلذاع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
األس ـتــرال ـيــة أن مــاالي ـتــا رفـضــت
االع ـتــراف بالصين ،مما تسبب
في احتكاك مع الحكومة الوطنية
تم ربطها بالتظاهرات.
وكان كبير مسؤولي مااليتا،
دان ـ ـ ـيـ ـ ــال س ـ ــوي ـ ــدان ـ ــي ،م ـ ــن أش ــد
المنتقدين لقرار قطع العالقات
الـ ــدب ـ ـلـ ــومـ ــاس ـ ـيـ ــة م ـ ـ ــع ت ـ ــاي ـ ــوان
لـمـصـلـحــة ب ـك ـي ــن ،ال ـت ــي فـتـحــت
س ـف ــارة ب ـهــون ـيــارا ف ــي سبتمبر
 ،2020فــي خـطــوة يـقــف وراء ه ــا
ســوغــافــار الــذي يقول منتقدون
ً
إنه مقرب جدا من بكين.
ودعا زعيم المعارضة ،ماثيو
ويل ،رئيس الوزراء إلى االستقالة
ً
قــائــا ،إن االسـتـيــاء إزاء ق ــرارات
مثيرة للجدل اتخذت خالل عهده،
أدى إلى أعمال العنف.
وأضاف في بيان "مع األسف،
فإن االستياء والغضب المكبوت
لــدى الـنــاس ضــد رئيس ال ــوزراء
يمتدان بشكل ال يمكن السيطرة
عليه إلــى الـشــارع ،حيث استغل
انـ ـتـ ـه ــازي ــون الـ ــوضـ ــع ال ـخ ـط ـيــر
والمتدهور بالفعل".
وأدت خ ــاف ــات م ـمــاث ـلــة بين
ال ـ ـجـ ــزر إلـ ـ ــى نـ ـش ــر قـ ـ ــوة لـحـفــظ

الـ ـس ــام ب ـق ـي ــادة أس ـت ــرال ـي ــا فــي
جزر سليمان بين األعوام 2003
و.2017
كما اندلعت أعمال شغب في
أع ـقــاب االن ـت ـخــابــات ال ـعــامــة في
 ،2006تم خاللها تسوية مساحة
ك ـب ـيــرة م ــن ال ـح ــي ال ـص ـي ـنــي في
هونيارا باألرض ،وسط إشاعات
عن أعمال تجارية مرتبطة ببكين
قامت بتزوير النتائج.

تايوان والتخيالت
في غضون ذلك ،أعلنت وزارة
الدفاع الصينية ،أمس ،أنه ليس
هناك أي مجال للتسوية بشأن
ت ــاي ــوان ،وإن ــه ينبغي لـلــواليــات
ال ـم ـت ـح ــدة أال تـ ـك ــون ل ــدي ـه ــا أي
تخيالت بشأن ذلك.
وك ــان ــت الـحـكــومــة األمـيــركـيــة
ً
قد دعت أخيرا تايوان إلى "قمة
م ــن أج ــل الــدي ـمــوقــراط ـيــة" تعقد
في ديسمبر ،رغم توتر العالقات
مع الصين.
وس ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــارك ال ـ ـم ـ ـب ـ ـع ـ ــوث
ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي ال ـت ــاي ــوان ــي لــدى
أميركا ،بي كيم هسياو ،ووزير
الشؤون الرقمية ،أودري تانغ ،في
القمة المقررة في  9و 10ديسمبر
المقبل.

في المقابل ،دعا تشاو ،البيت
األبيض إلى التمسك بمبدأ صين
واحدة الذي ترفعه الصين ،قائال
إن بــاده تـعــارض دعــوة تايوان
بشدة.
وحــذر الــواليــات المتحدة من
أن "اللعب بالنار بقوى االستقالل
التايوانية سينتهي إلى حرقها
هي نفسها".

اجتماع ثالثي
وف ــي ظــل ال ـخــاف ال ـحــدودي
بين الهند والصين ،أعلن الناطق
باسم وزارة الخارجية الصينية،
تشاو ليجيان ،أن وزراء خارجية
الصين وروسيا والهند ،وانغ يي
وسيرغي الفروف وسوبرامانيام
جــايـشــانـكــار ،سيجتمعون عبر
الفيديو اليوم.
وأض ـ ـ ــاف تـ ـش ــاو" :س ـت ـنــاقــش
األط ــراف بشكل خــاص مكافحة
جائحة فيروس كــورونــا ،فضال
عن القضايا اإلقليمية والعالمية
الملحة ،وتتوقع الصين تعزيز
االتـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاالت وت ـ ـق ـ ــوي ـ ــة الـ ـثـ ـق ــة
المتبادلة والتوصل إلى توافق
م ــع روسـ ـي ــا والـ ـهـ ـن ــد ،وإرسـ ـ ــال
إشارة إيجابية إلى العالم".
(عواصم  -وكاالت)

البيت األبيض :بايدن
أزال ورمًا حميدًا

أعلن طبيب البيت األبيض ،أمس،
أن الرئيس جو بايدن أجرى
عملية الستئصال زوائد لحمية
في القولون ،مشيرا إلى أن الورم
من النوعية الحميدة.
وقال الطبيب ،في بيان ،إن
ورم القولون الذي تمت إزالته
األسبوع املاضي ،خالل عملية
باملنظار« ،هو ورم حميد وبطيء
النمو ،لكنه قد يكون مرحلة
ّ
سابقة لتشكل سرطان محتمل،
مؤكدا أنه ال داعي التخاذ مزيد
من اإلجراءات في الوقت الحالي.
ويبلغ بايدن  79سنة ،وهو
أكبر من تولى رئاسة الواليات
املتحدة في تاريخها.

بريطانيا تخطط لتقليص
قواتها لتوفير المال

روسيا تعزز درعها الفضائية المضادة للصواريخ بقمر صناعي عسكري
في خضم تصاعد المخاوف من
ت ـح ــول ال ـف ـض ــاء إلـ ــى س ــاح ــة حــرب
بين القوى العظمى ،أرسلت روسيا
ق ـمــرا صـنــاعـيــا عـسـكــريــا أم ــس إلــى
الـ ـم ــدار ال ـم ـح ــدد لـ ــه ،لـيـشـكــل ربـمــا
جزءا من درعها الفضائية المضادة
ُ
للصواريخ التي لــم تعط تفاصيل
كثيرة عنها للعامة.
وبـ ـ ـع ـ ــد قـ ـي ــامـ ـه ــا بـ ـت ــدمـ ـي ــر ق ـمــر
ص ـن ــاع ــي ق ــدي ــم ب ـ ـصـ ــاروخ م ـضــاد
لــأق ـمــار االصـطـنــاعـيــة ف ــي تجربة
جريئة خلفت آالفا من قطع الحطام،
وهـ ـ ـ ــددت رواد ال ـم ـح ـط ــة ال ــدول ـي ــة
بالفضاء وأدانتها الواليات المتحدة

بشدة ،أطلقت وزارة الدفاع الروسية
ع ـنــد  1:09بـتــوقـيــت غــريـنـتــش من
محطة بليستسك فــي شـمــال غــرب
روسيا ،بواسطة صــاروخ "سويوز
 2.1بـ ـ ـ ــي" ،ب ـح ـس ــب ص ـ ـ ــور ب ـث ـت ـهــا
وك ــال ــة ال ـف ـض ــاء ال ــروسـ ـي ــة ،مــؤكــدة
أن "الـمــركـبــة المخصصة ألغ ــراض
عسكرية وصلت بنجاح إلى المدار
المراد منه".
وبـحـســب مــوقــع سـبــايــس فاليت
نـ ـ ـ ــاو ،ال ـم ـت ـخ ـص ــص ف ـ ــي ع ـم ـل ـيــات
اإلط ــاق الفضائية ،فــإن هــذا القمر
الـصـنــاعــي هــو عـلــى األرج ــح جهاز
إنــذار مبكر من نــوع "تــونــدرا" ،وقد

وضعت روسيا منه في الـمــدار في
أعوام  2015و 2017و.2019
وبحسب وسيلة إعالم متخصصة
أخـ ـ ــرى ه ــي م ــوق ــع "راش ـ ـيـ ــن سـبـيــس
ويب" ،ينتمي القمر الصناعي الجديد
إلى درع فضائية مضادة للصواريخ
اسمها "كوبول" كشفت عنها موسكو
ب ــال ـت ـف ــاص ـي ــل فـ ــي دي ـس ـم ـب ــر .2019
وي ـ ـهـ ــدف ه ـ ــذا الـ ـنـ ـظ ــام إل ـ ــى ال ـك ـشــف
م ــن ال ـف ـض ــاء ع ــن إط ـ ــاق ال ـص ــواري ــخ
ال ـب ــال ـس ـت ـي ــة ومـ ـس ــاره ــا وال ـم ـن ـط ـقــة
المستهدفة ،بحسب و ثــا ئــق قدمتها
حينها هيئة األركان الروسية.
وت ـم ـت ـلــك روسـ ـي ــا "ق ـ ــوة فـضــائـيــة"

مدمجة مع قواتها الجوية منذ عام
 ،2015ودوره ـ ـ ــا الــرئ ـي ـســي ه ــو شن
حرب مضادة للصواريخ ،وهي متهمة
منذ سنوات بعسكرة الفضاء ،وتتهم
موسكو بــدورهــا الــواليــات المتحدة
باألمر نفسه.
مــن جـهــة أخـ ــرى ،دع ــت المتحدثة
باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا
زاخــاروفــا أمــس برلين وبــاريــس إلى
وقف القيام بتكهنات سياسية ،وإلى
دفع أوكرانيا لتنفيذ اتفاقية مينسك.
وق ــال ــت زاخ ـ ــاروف ـ ــا" :ل ـس ــوء الـحــظ
فــإن زمــاء نــا فــي رباعية نورماندي،
أي ألمانيا وفرنسا ،اللتين تدعوان

ع ـ ـل ـ ـنـ ــا إل ـ ـ ـ ــى تـ ـ ـس ـ ــوي ـ ــة ال ـ ـ ــوض ـ ـ ــع ف ــي
دونـ ـ ـب ـ ــاس بـ ــأسـ ــرع وقـ ـ ــت مـ ـمـ ـك ــن ،ال
تزاالن تتجنبان تقييم سلوك كييف،
وبــالـطـبــع تــواصــان تحميل روسـيــا
مسؤولية انعدام أي تقدم في عملية
المفاوضات".
وذكـ ـ ـ ـ ـ ــرت أن مـ ــوس ـ ـكـ ــو "س ـم ـع ــت
بالفعل ما يكفي من مثل هذه األوهام
ودفعتها لنشر المراسالت" بين وزير
الخارجية سيرغي الفــروف وزميليه
الفرنسي واأللماني ،ومن الواضح من
هذه المراسالت أنه لم تتخل عن إجراء
لقاء في شكل رباعية نورماندي.
في المقابل ،بحث وزير الخارجية

األميركي أنتوني بلينكن مع األمين
الـعــام لحلف شمال األطلسي (ناتو)
ي ـنــس سـتــولـتـنـبــرغ أن ـش ـطــة روس ـيــا
العسكرية "غير العادية" بالقرب من
أوكرانيا.
و تـحــدث بلينكن مــع ستولتنبرغ
لمناقشة جدول أعمال وزراء خارجية
الحلف في  30نوفمبر ،مشيرا إلى أنه
يتطلع إلى االجتماع والحوار بشأن
مجموعة القضايا التي تواجه الدول
األعضاء.
(موسكو  -أ ف ب ،د ب أ)

«المانش» يتحول إلى مقبرة للمهاجرين
وباريس ولندن تتبادالن االتهامات

روسيا تنفي عالقتها
بإصابات «متالزمة هافانا»

ً
ّ
ماكرون يحذر جونسون من استغالل األزمة سياسيا
تـبــادلــت بــريـطــانـيــا وفــرنـســا
االتهامات بشأن من المسؤولية
ً
ع ــن وفـ ـ ــاة  27مـ ـه ــاج ــرا انـقـلــب
قاربهم أمــس األول فــي "القنال
اإلنكليزي" ببحر المانش ،خالل
مـ ـح ــاول ــة عـ ـب ــور م ـم ــر ال ـش ـحــن
الخطير في الطقس الشتوي ،في
أكبر حصيلة قتلى منذ .2018
وت ـع ـهــد ال ــرئ ـي ــس الـفــرنـســي
إيمانويل ماكرون بـ "أال تسمح
ف ــرن ـس ــا ب ـت ـح ــول ال ـم ــان ــش إل ــى
ً
مـقـبــرة" ،مـحــذرا رئيس ال ــوزراء
البريطاني بــوريــس جونسون
مــن استغالل أزم ــة المهاجرين
ً
سياسيا .وأعلن قصر اإلليزيه،
فـ ــي بـ ـي ــان أم ـ ـ ــس ،أن م ــاك ــرون
أب ـ ـلـ ــغ جـ ــون ـ ـسـ ــون ف ـ ــي اتـ ـص ــال
بوقت متأخر مــن ليل األربـعــاء
 ا لـ ـخـ ـمـ ـي ــس أن ل ـ ـ ــدى ف ــر ن ـس ــاوالمملكة المتحدة "مسؤولية
مـ ـشـ ـت ــرك ــة" ،وأن ـ ـ ــه "يـ ـت ــوق ــع مــن
ال ـبــري ـطــان ـي ـيــن ال ـت ـع ــاون ال ـتــام
واالمـتـنــاع عــن اسـتـغــال وضع
مأساوي ألهداف سياسية".
ّ
وحض الرئيس الفرنسي على
تعزيز فوري لوكالة فرونتكس
األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــة ع ـ ـن ـ ــد الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدود
الخارجية لالتحاد األوروب ــي،

وطالب باجتماع أوروبي طارئ.

دارمانان
وقبيل ترؤس رئيس الوزراء
الـ ـف ــرنـ ـس ــي جـ ـ ــان كــاس ـت ـي ـكــس
اجتماع أزمــة للبحث في هذه
ال ـك ــارث ــة ،ق ــال وزيـ ــر الــداخـلـيــة
ج ـيــرالــد دارم ـ ــان ـ ــان ،أم ـ ــس ،إن
"ج ــاذبـ ـي ــة ب ــري ـط ــان ـي ــا هـ ــي مــا
يلقي عليها بالالئمة ،بما في
ذل ــك س ــوق عـمـلـهــا ،فالجميع
يعلم أن هناك ما يصل إلى 1.2
مليون مهاجر غير شرعي في
الـمـمـلـكــة ال ـم ـت ـحــدة ،ويستغل
ك ـبــار رج ــال األع ـم ــال اإلنكليز
تلك القوة العاملة إلنتاج أشياء
يستهلكها اإلنكليز" ،معتبرا أن
" ه ـنــاك معالجة سيئة لوضع
المهاجرين في المملكة".
كـ ـ ـم ـ ــا قـ ـ ـ ـ ــال دارمـ ـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـ ــان إن
بــريـطــانـيــا وبلجيكا وألـمــانـيــا
ال ّ
بد أن تفعل المزيد لمساعدة
بالده في التصدي للهجرة غير
المشروعة وتهريب البشر.
وق ــال إن الـشــرطــة الفرنسية
ن ـف ــذت خ ــام ــس عـمـلـيــة اعـتـقــال
فيما يتصل بالحادث ،وإن أحد

الناجين من العراق ،وهناك آخر
من الصومال.

جونسون مصدوم
وف ـ ــي لـ ـن ــدن اتـ ـه ــم ج ــون ـس ــون
فرنسا بعدم فعل ما يكفي لوقف
المهاجرين من محاولة الوصول
إلـ ــى ال ـم ـم ـل ـكــة ال ـم ـت ـح ــدة .وقـ ــال:
"واج ـه ـن ــا ص ـع ــوب ــات ف ــي إق ـنــاع
ً
ب ـع ــض ش ــرك ــائـ ـن ــا ،وخ ـص ــوص ــا
الـفــرنـسـيـيــن ،بــالـقـيــام بــإجــراءات
بـ ـط ــريـ ـق ــة نـ ـعـ ـتـ ـق ــد أن الـ ــوضـ ــع
ي ـس ـت ـح ـق ـهــا" ،م ـض ـي ـفــا أن ب ــاده
م ـس ـت ـع ــدة ل ـت ـق ــدي ــم الـ ـم ــزي ــد مــن
الدعم لمساعدة فرنسا في القيام
بدوريات عند شواطئها الشمالية
لمنع القوارب من المغادرة.
ودعا رئيس الوزراء البريطاني
إل ــى اج ـت ـمــاع لـلـبـحــث ف ــي "ش ــأن
الوضع بقناة المانش" ،وقال إنه
"أص ـي ــب بـصــدمــة وح ــزن عميق"
لوقوع ضحايا.
وشنت الصحف البريطانية
ه ـج ــوم ــا الذعـ ـ ــا ع ـل ــى ب ــاري ــس،
وق ــال ــت إن ال ـشــرطــة الـفــرنـسـيــة
ت ـن ـ ّـح ــت ج ــانـ ـب ــا ،ف ـي ـم ــا اع ـت ـلــى
الـ ـمـ ـه ــاج ــرون قـ ـ ـ ــوارب ص ـغ ـيــرة

متجهة إلى المملكة المتحدة.
من ناحيته ،قال وزير الهجرة
البريطاني كيفن فــو سـتــر" ،إننا
واضـ ـ ـح ـ ــون ..ال ن ـن ـظــر ل ـه ــا عـلــى
أنها مشكلة يتعين على فرنسا
التعامل معها ،بــل مشكلة نريد
أن نـعـمــل مــع فــرنـســا وشــركــائـنــا
األوروبـيـيــن ...للقضاء على عمل
هذه العصابات".
وكـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــت رئـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
الـبــريـطــانـيــة قــد أعـلـنــت فــي وقــت
ســابــق ،أن لندن وبــاريــس اتفقتا
على الـضــرورة "الملحة" لتعزيز
الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون ب ـي ـن ـه ـم ــا ل ـم ـك ــاف ـح ــة
"عمليات العبور المميتة" التي
يـ ـق ــوم ب ـه ــا ع ـب ــر ب ـح ــر ال ـم ــان ــش
مهاجرون يحلمون باالنتقال من
فرنسا إلى إنكلترا.
وقـ ـض ــى  17رج ـ ــا و 7ن ـســاء
و 3قـ ـ ــا صـ ـ ــر يـ ـ ــن ب ـ ـع ـ ــد م ـ ــا غ ـ ــرق
زورقـ ـه ــم ق ـبــالــة كــال ـيــه م ــن حيث
انطلقوا في شمال فرنسا ،خالل
محاولتهم للعبور نحو السواحل
البريطانية.
وكشفت صحيفة «الغارديان»
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة ،أن م ـع ـظــم ال ــذي ــن
غــرقــوا ،كــانــوا أكـ ــرادا مــن الـعــراق
وإيران.

ً
م ـهــاجــر غ ـيــر ش ــرع ــي ي ـســاعــد ط ـف ــا ف ــي مـنـطـقــة دوغـيـنـيــس
البريطانية بعد عبوره «المانش» وآخرين (رويترز)
وأع ـل ــن مـكـتــب ال ـمــدعــي ال ـعــام
ف ــي مـنـطـقــة دن ـك ـيــرك الـفــرنـسـيــة،
فتح تحقيق.
وروى أ حـ ـ ــد ا ل ـم ـس ـع ـف ـي ــن أن
الـ ـم ــأس ــاة ح ـص ـلــت ع ـل ــى "ق ـ ــارب
طــويــل" قــابــل للنفخ يـمـيــل قاعه
ال ـمــرن إل ــى ال ـطــي عـنــدمــا يمتلئ
بالمياه ،وكان محمال فوق قدرته

أفادت شبكة سكاي نيوز بأن
هناك خططا لتقليص عديد
عناصر الجيش البريطاني
بمقدار  9آالف عنصر ،ليصبح
العدد اإلجمالي  73ألفا ،بهدف
توفير املال.
وذكرت الشبكة أن وزير الدفاع،
بني واالس« ،أنقذ»  500عنصر
من عملية التخفيض ،مشيرة
إلى أنه من املقرر أن يركز
واالس على القدرات بدال من
العدد ،حيث يجري إصالحا
شامال للجيش ،وصف بأنه
أكبر عملية إعادة هيكلة
«راديكالية» منذ أكثر من 20
عاما.

االستيعابية القصوى.
وق ـ ــال ال ـم ـس ــؤول ف ــي مـنـظـمــة
أوب ـي ــرج دي م ـي ـغــران فــي كــالـيــه،
بـيــار روك" :ال ـنــاس يـمــوتــون في
قناة المانش التي تستحيل مقبرة
م ـف ـتــوحــة ،م ـثــل ال ـب ـحــر األب ـيــض
المتوسط".
ي ـ ـش ـ ــار إل ـ ـ ـ ــى أن ب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا

وفرنسا ّ
تمران بفترة حساسة في
عالقتيهما ،خصوصا بعد خروج
الـمـمـلـكــة م ــن االت ـح ــاد األوروبـ ــي
(بــريـكـســت) ،والـتــي تــوتــرت جــراء
سلسلة مــن القضايا مــن الــدفــاع
إلى منح تراخيص الصيد.
(باريس ،لندن  -وكاالت)

صرح املتحدث باسم
«الكرملني» ،ديمتري
بيسكوف ،بأنه ال توجد أي
عالقة بني روسيا وبني إصابة
دبلوماسيني ومسؤولني
أميركيني بـ «متالزمة هافانا».
وأضاف أنه لم يتم التطرق
للقضية خالل املشاورات
التي أجراها مدير وكالة
االستخبارات املركزية (،)CIA
وليام بيرنز ،مع املسؤولني
السياسيني خالل زيارته
األخيرة ملوسكو.
وكانت صحيفة واشنطن
بوست قد ذكرت أن بيرنز
تطرق لألمر خالل لقاءاته مع
قيادة جهاز األمن الفدرالي
الروسي وهيئة االستخبارات
الخارجية ،إال أنه لم يوجه
اتهاما مباشرا لروسيا.
وتتعلق الظاهرة
بمرض غامض أبلغ عنه
دبلوماسيون أميركيون ألول
مرة في العاصمة الكوبية
هافانا عام  ،2016قبل أن
يشكو منه آخرون الحقا.
وتظهر على املصابني أعراض
تشمل الدوخة والصداع
الشديد وآالم األذن واإلرهاق
واألرق.

ةديرجلا
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رياضة

ً
العربي والقادسية غدا ...أول الغيث في الدوري الممتاز
الكويت يواجه التضامن واليرموك يصطدم بكاظمة اليوم
أحمد حامد

ً
ُت َ
ستكمل اليوم وغدا مباريات
الجولة الثانية من مباريات
الدوري الممتاز لكرة القدم
 ،stcبإقامة  4مباريات بواقع
مباراتين في اليوم ،إذ يلتقي
على الترتيب اليرموك مع
كاظمة ،والكويت مع التضامن،
ثم السالمية والشباب،
والقادسية والعربي.

انتي ميشا

ت ـقــام م ـســاء ال ـي ــوم م ـب ــارات ــان في
الجولة الثانية مــن ال ــدوري الممتاز
ل ـكــرة ال ـقــدم  ،stcإذ يلتقي الـيــرمــوك
مع كاظمة على استاد نادي الكويت
الـســاعــة  5.20مـســاء ،والـتـضــامــن مع
ال ـكــويــت ف ــي ال ـفــروان ـيــة ع ـلــى اس ـتــاد
ُ
األول ،وتـسـتـكـمــل م ـبــاريــات الـجــولــة
غدا بمواجهتي السالمية مع الشباب
عـلــى اس ـت ــاد ثــامــر بــالـســالـمـيــة 5.20
م ـســاء ،وف ــي الـخـتــام يــواجــه الـعــربــي
القادسية على استاد صباح السالم
بالمنصورية.
وتخطف مباراة العربي والقادسية
األض ــواء مــن سائر مباريات الجولة
ال ـث ــان ـي ــة ،ل ـمــا ل ـهــا م ــن أه ـم ـيــة ك ــأول
االخـ ـتـ ـب ــارات الـ ـج ــادة لـلـفــريـقـيــن في
"الـمـمـتــاز" ،وم ــا سيجنيه الـفــائــز من
مـعـنــويــات قــد تــدفـعــه إل ــى األمـ ــام في
قادم اللقاءات ،وقد تكون المباراة ،من
دون مبالغة ،خطوة أولــى للفائز في
طريق الظفر بلقب "الممتاز".
وكان العربي والقادسية قد نجحا
ف ــي م ـس ـت ـهــل م ـش ــواره ـم ــا بــال ـجــولــة
ال ـمــاض ـيــة ،إذ ض ــرب األخ ـض ــر فــريــق
التضامن بأربعة أهداف مقابل هدف
واحـ ـ ـ ــد ،فـ ــي ح ـي ــن عـ ـ ــاد األص ـ ـفـ ــر مــن
األحمدي بثالث نقاط مستحقة بفوزه
على الشباب بهدفين من دون رد.
وع ـ ـمـ ــل فـ ــريـ ــق الـ ـع ــرب ــي ص ــاح ــب
الضيافة في مباراة اليوم بجد بعد أن
حصل على راحة سلبية ،عقب الفوز
على التضامن ،لمدة  24ساعة فقط ،إذ
تبدو صفوفه جاهزة بصورة كبيرة،
السيما التوليفة التي عول عليها في
المباراة األولى بـ "الممتاز".
وي ـ ـغ ـ ـيـ ــب عـ ـ ــن األخ ـ ـ ـضـ ـ ــر م ـح ـمــد
ع ـب ــدال ــرس ــول ب ــداع ــي االصـ ــابـ ــة ،إلــى
جـ ــانـ ــب ب ـ ـنـ ــدر سـ ــامـ ــة ،وال ـت ــون ـس ــي
أيمن محمود لعدم اكتمال لياقتهما
بالصورة المطلوبة ،لكن ذلك ال يؤثر
على القوة الضاربة للفريق المتمثلة
ف ـ ــي الـ ـلـ ـيـ ـب ــي الـ ـسـ ـن ــوس ــي الـ ـ ـه ـ ــادي،
والـ ـس ــوري ع ــاء ال ــدال ــي ،وال ـكــرواتــي
جــوسـيــب ،ومـحـمــد فــريــح ،وسـلـطــان

ال ـ ـع ـ ـنـ ــزي ،وقـ ــائـ ــد الـ ـف ــري ــق ع ـبــدال ـلــه
الشمالي ،و مــن خلفهم السد المنيع
سلمان عبدالغفور.
ويدرك الجانب العرباوي أن تحقيق
الفوز أمر غاية في األهمية ،لتعويض
الخسارة التي تعرض لها أمام األصفر
م ـط ـلــع ال ـم ــوس ــم الـ ـج ــاري ف ــي الـ ــدور
قبل النهائي لكأس األمير (البطولة
المرحلة من الموسم الماضي) ،كما أن
نقاط الفوز تعتبر نقاطا ثمينة جدا
للبقاء على صــدارة الترتيب ،وإبعاد
منافس شرس حتى لو بشكل مؤقت
عن الصدارة.

األصفر ينشد اإلقناع
في المقابل ،عمل القادسية ومدربه
ال ـجــزائــري خـيــرالــديــن مـضــوي خــال
األي ـ ــام ال ـمــاض ـيــة ع ـلــى اي ـج ــاد بــدائــل
للغيابات المحتملة ألحمد الرياحي،
وعبدالعزيز وادي ،وكالهما يعاني
اإلص ــاب ــة ،ول ــم يـعــط الـقــادسـيــة حتى
اآلن مــؤشــرات قــويــة ،عـلــى الــرغــم من
تغلبه على الشباب في الجولة األولى،
والفوز من قبل على العربي في الدور
قبل النهائي لـكــأس األمـيــر ،وهــو ما
ي ـع ـنــي أن م ـض ــوي ال يـ ـ ــزال يـتـلـمــس
ا لـخـطــوط العريضة لالستقرار على
التوليفة المثالية في الموسم الحالي.
ورغم ما سبق فإن صفوف األصفر
تكتظ بالالعبين المميزين ،سواء على
صعيد المحليين أو المحترفين ،بداية
من الحارس خالد الرشيدي ،وصوال
إلـ ــى ع ـي ــد ال ــرشـ ـي ــدي ،ف ــي ال ـم ـقــدمــة،
واأللباني تراشي ،والعراقي علي فائز،
وأحـمــد الـظـفـيــري ،وفـهــد األن ـصــاري،
وبدر المطوع وغيرهم.
ويرصد القادسية والجهاز الفني
القوة الخفية للفريق العرباوي ،سواء
باللعب الجماعي ،أو الحلول الفردية
ال ـت ــي يـمـتـلـكـهــا ال ـل ـي ـبــي ال ـس ـنــوســي
الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــادي ،وال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن ال ــاع ـب ـي ــن
المؤثرين ،سواء بفرض رقابة لصيقة،
أو بالضغط الـمـتــواصــل وع ــدم منح

مباراتا اليوم
المباراة

التوقيت

الملعب

اليرموك × كاظمة

5.20

نادي الكويت

التضامن × الكويت

7.35

نادي التضامن

مباراتا الغد
السالمية × الشباب

5.20

ثامر

العربي × القادسية

7.35

صباح السالم

ُ
األندية تجمع على تقليص األلعاب
ع ـ ـ ـقـ ـ ــدت ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة
لـلــريــاضــة ،بــرئــاســة د .حمود
ً
فليطح ،فــي مقرها اجتماعا
مع رؤساء األندية مع ممثليها
صباح أمس ،بحضور الجميع
بــاسـتـثـنــاء نـ ــادي ال ـقــادس ـيــة،
حيث ناقشوا مقترح تقليص
األلعاب الى  ،6وهــي :األلعاب
ال ـج ـمــاع ـيــة ال ـ ـ ـ  ،4ب ــاإلض ــاف ــة
إل ــى أل ـعــاب ال ـق ــوى ،واألل ـعــاب
المائية.
يذكر أن القادسية لديه رأي
وقناعة مسبقة أن هــذا القرار
سيضر مصالح األندية!
حمود فليطح
وخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرج ال ـ ـم ـ ـج ـ ـت ـ ـم ـ ـعـ ــون
ب ــال ـم ــواف ـق ــة ب ــاإلجـ ـم ــاع عـلــى العام للهيئة العامة للرياضة
المقترح السيما أن من شأنه لشؤون الرياضة التنافسية،
تطوير عمل األندية ،وتخفيف د .صقر المال ،في وقت سابق،
إن ال ـه ـي ـئــة ت ـت ــواص ــل م ــع كــل
الضغط على ميزانياتها.
ون ــاق ــش ال ـم ـج ـت ـم ـعــون مع الهيئات الرياضية من أندية
ف ـل ـي ـطــح ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـن ـقــاط شاملة ومتخصصة واتحادات
المهمة حول القرار وسلبياته واللجنة األولمبية ،لالرتقاء
وايجابياته ،إذ أبــدت الهيئة بالمنظومة الــريــاضـيــة ،وفقا
لالندية تأكيدها أن ميزانيتها الس ـت ــرات ـي ـج ـي ـت ـه ــا لـ ــأعـ ــوام
لن يتم تقليصها ،والمنشآت ( ،)2028 - 2022الـتــي أطلقت
ً
الخاصة باأللعاب التي سيتم أخيرا.
وذك ـ ــر الـ ـم ــا ،ف ــي تـصــريــح
تقليصها لن تمس ،وستكون
تحت تصرف مجالس إدارات صـ ـح ــاف ــي ،أن قـ ـ ــرار تـقـلـيــص
األ نـ ـ ـ ــد يـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي ح ـ ـ ـ ــال أرادوا األل ـع ــاب بــاألنــديــة الــريــاضـيــة
استثمارها ،كما تمت توصية ال ـشــام ـلــة إلـ ــى  6ألـ ـع ــاب فقط
إلى اتحادات األلعاب المعنية وأي قرارات أخرى محل نقاش
بتقديم دراسة لتصورات حول بـ ـي ــن ال ـه ـي ـئ ــة وال ــري ــاض ـي ـي ــن
ت ـط ـب ـيــق ال ـم ـق ـت ــرح ،وأول ــوي ــة فـ ـ ــي األن ـ ـ ــدي ـ ـ ــة واالت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــادات،
المحافظة عـلــى الــاعـبـيــن ما ل ـلــوصــول إل ــى أف ـضــل تـصــور
يلبي طموحات الرياضيين،
بعد تطبيق القرار.
وان ـس ـجــامــا م ــع اإلطـ ــار الـعــام
ألهداف استراتيجية الهيئة.
المال :أي قرار محل نقاش
وأكـ ــد ح ــرص الـهـيـئــة على
من جهته ،قال نائب المدير أخذ آراء العاملين في الميدان

السماوي واألخضر يلتقيان
الفحيحيل والقرين في «ممتاز اليد»
●

صقر المال

الرياضي وأفـكــارهــم بتطوير
ال ـ ــري ـ ــاض ـ ــة ،ودع ـ ـ ـ ــم الـ ـشـ ـب ــاب
الـ ــريـ ــاض ـ ـي ـ ـيـ ــن الـ ـمـ ـم ــارسـ ـي ــن
لـ ـ ـك ـ ــل األل ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاب الـ ـجـ ـم ــاعـ ـي ــة
منها وال ـفــرديــة ،بـمــا يتوافق
واستراتيجيتها التي تعتمد
ف ــي عـمـلـهــا ع ـلــى الـتـشــاركـيــة
والجماعية.
وأوض ــح أن هــذه ال ـقــرارات،
التي تستهدف رعاية الشباب
ً
والنشء رياضيا تعرض على
مجلس إدارة الهيئة المقبل
إلق ـ ــراره ـ ــا ،ب ــاع ـت ـب ــاره الـجـهــة
المنوط بها هذا األمر ،مشددا
ع ـل ــى أن الـ ـجـ ـه ــاز ال ـت ـن ـف ـيــذي
لـلـهـيـئــة ح ــري ــص ع ـلــى تلبية
تطلعات ا لـشـبــاب الكويتيين
الــريــاضـيـيــن بـتـطــويــر جميع
عناصر المنظومة الرياضية.
(كونا)

محمد عبدالعزيز

تقام الـيــوم مـبــاراتــان فــي ختام
الجولة العاشرة من الدوري الممتاز
لكرة اليد ،حيث يلتقي في الــ5.30
م ـســاء الـســالـمـيــة مــع الفحيحيل،
ويليها فــي ال ـ ــ 7.30مـســاء مـبــاراة
أخ ــرى لــن تقل أهمية تجمع بين
العربي والقرين ،وذلك على صالة
االت ـ ـحـ ــاد ب ـم ـج ـمــع ال ـش ـي ــخ سعد
العبدالله الرياضي.
ف ــي ال ـم ـب ــاراة األول ـ ــى يصطدم
طموح السماوي الثالث برصيد 11
نقطة باستعادة وصافة الترتيب
ومـ ــواص ـ ـلـ ــة م ـ ـطـ ــاردتـ ــه ل ـل ـكــويــت
المتصدر على حساب الفحيحيل
صــاحــب الـمــركــز ال ـس ــادس بسبع
نقاط ،والساعي للثأر من هزيمته

ً
في القسم األول ،مستغال التطور
الملحوظ فــي مـسـتــواه ،على أمل
االرتقاء بجدول الترتيب.
وتحمل المباراة الثانية طابعا
ً
خ ــاص ــا ،نـ ـظ ــرا لـتـطـلــع الـفــريـقـيــن
العربي السابع وله  4نقاط ،والقرين
بدون رصيد إلى تعويض الخسائر
المتتالية على أمل الهروب من قاع
الترتيب ،السيما أن ترتيبهما قبل
األخير واألخير.
وفــي منافسات دوري الــدرجــة
األول ــى تقام مـبــاراتــان على صالة
الشهيد فهد األحمد بالدعية ،ضمن
الجولة العاشرة ،حيث يلتقي في
الـ  5:30مساء اليرموك مع النصر،
وف ــي ال ـ ـ  7.30يلعب ال ـج ـهــراء مع
الشباب.

«سلة األصفر» تتجه إلقالة الورشفاني
●

جابر الشريفي

علمت "الجريدة" أن إدارة نادي
القادسية تتجه الى إقالة المدرب
ال ـت ــون ـس ــي ل ـل ـف ــري ــق األول ل ـكــرة
السلة في النادي ،التونسي قاسم
الــورشـفــانــي ،بسبب س ــوء نتائج
الفريق خالل الفترة السابقة.
وتذيل القادسية ترتيب الفرق
في الدوري الممتاز برصيد  6نقاط،
ولــم يحقق ســوى فــوز وحيد على
حساب نادي برقان ،في حين خسر
جميع مبارياته المتبقية في القسم
األول أمام أندية الجهراء وكاظمة
والكويت والقرين.

وأكـ ـ ــدت م ـص ــادر ل ـ ـ "ال ـج ــري ــدة"
أن مـجـلــس إدارة ال ـن ــادي اجتمع
م ــع الـ ـم ــدرب ب ـعــد ان ـت ـه ــاء الـقـســم
األول ،ول ــم يقتنع بـ ـ ــردوده حــول
أسـ ـب ــاب الـ ـخـ ـس ــارة ،ال س ـي ـمــا أن
اختيار المحترفين جاء بموافقته
ال ـش ـخ ـص ـي ــة ،إضـ ــافـ ــة الـ ـ ــى بـقـيــة
ال ــاع ـب ـي ــن ال ـم ـح ـل ـي ـيــن ال ــذي ــن تم
التعاقد معهم قبل انطالق الموسم.
ومن المتوقع أن يتخذ مجلس
اإلدارة القرار النهائي بهذا الشأن
خ ــال األس ـب ــوع الـمـقـبــل ،وم ــن ثم
االستفادة من فترة التوقف الكبيرة
للدوري بسبب تحضيرات منتخبنا
الوطني لدورة األلعاب الخليجية.

األخـضــر فرصة للتحضير وإجـبــاره
على لعب الكرات الطويلة.

الجريحان
وفــي ثاني لـقــاء ات غــد ،يتطلع
الـســالـمـيــة م ــع ال ـج ـهــاز الفني
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد بـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادة م ـح ـمــد
إبـ ــراه ـ ـيـ ــم ،والـ ـشـ ـب ــاب مــع
مدربه الصربي نيبوشا،
ف ـ ــي الـ ـم ــواجـ ـه ــة ال ـت ــي
س ـت ـج ـم ـع ـه ـم ــا ،إلـ ــى
الفوز األول ،بعدما
ت ـجــرعــا ال ـخ ـســارة
في الجولة األولى
أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـ ـن ـ ـ ـصـ ـ ــر
وال ـق ــادس ـي ــة على
ال ـت ــرت ـي ــب ،وت ـبــدو
ص ـفــوف الـسـمــاوي
كـ ـ ــا م ـ ـ ـلـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــن دون
غيابات بعد انضمام
مساعد ندا إلى قائمة
الـ ـ ـج ـ ــاه ـ ــزي ـ ــن ،وه ـ ـ ــو مــا
ينطبق على الشباب.

مباراتا اليوم
خير الدين مضوي

وفي مواجهتي اليوم يأمل
ال ـيــرمــوك مــواصـلــة عــروضــه
ال ـق ــوي ــة ع ـن ــدم ــا يـسـتـضـيــف
ك ــاظـ ـم ــة عـ ـل ــى اسـ ـ ـت ـ ــاد ن ـ ــادي
الكويت ،وكان اليرموك قد قدم
مباراة جيدة فنيا أمام الكويت
فــي الـجــولــة األولـ ــى ،إال أنــه
تـ ـع ــرض ل ـل ـخ ـس ــارة ،أم ــا
كاظمة فيدخل المباراة
وفي رصيده  3نقاط من
فوز بشق األنفس حققه
على حساب الفحيحيل
ب ـه ــدف م ــن رك ـل ــة ج ــزاء
تحصل عليها وسددها
شبيب الخالدي.
أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي ث ـ ـ ــان ـ ـ ــي
ال ـل ـقــاء ات ،ال ــذي يجمع
الكويت والتضامن،
يسعى األبيض
مـ ـ ـ ـ ــع م ـ ـ ــدرب ـ ـ ــه
نـبـيــل معلول
إلــى الــوصــول
لدرجة اإلقناع
ال ـ ـ ـغـ ـ ــائـ ـ ــب ع ـل ــى
صعيد مستوى
ا أل د ا ء  ،ف ــي
حـ ـ ـي ـ ــن يـ ـه ــدف
الـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــن
ع ـلــى أرض ـ ــه إلــى
تـ ـحـ ـقـ ـي ــق ال ـ ـفـ ــوز
ا أل و ل لـ ـ ـ ـ ـ ــه فـ ــي
ال ـب ـطــولــة ،ب ـعــد ان
تـ ـع ــرض ل ـخ ـس ــارة
قاسية في الجولة
ال ـ ـ ـمـ ـ ــاض ـ ـ ـيـ ـ ــة أمـ ـ ـ ــام
العربي.

«أزرق الشباب» يواجه المنتخب
الفلسطيني اليوم
●

حازم ماهر

يـخـتـتــم مـنـتـخـبـنــا الــوط ـنــي
ل ـل ـش ـبــاب ت ـحــت  19س ـنــة لـكــرة
القدم ،منافساته في المجموعة
األولـ ــى م ــن بـطــولــة غ ــرب آسـيــا
المقامة في العراق حاليا ،بلقاء
ن ـظ ـي ــره ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ال ـســاعــة
الخامسة من مساء اليوم ،على
استاد البصرة الدولي.
ً
نظريا ،فقد "األزرق" فرصته
في المنافسة على المركز األول
من أجل التأهل لنهائي البطولة،
ح ـيــث ي ـح ـتــاج إل ــى ال ـف ــوز على
المنتخب الفلسطيني ا ل ـيــوم،
إل ــى جــانــب خ ـس ــارة المنتخب
العراقي مباراتيه مع المنتخبين
الـيـمـنــي الـ ـي ــوم ،والـفـلـسـطـيـنــي
األحد المقبل ،وخسارة أو تعادل
المنتخب البحريني مع اليمن
ف ــي ال ـجــولــة األخـ ـي ــرة ،وه ــو ما
ُيعد "ضربا من ضروب ُ
المحال".
ً
بعيدا عن حسابات التأهل،
ف ــإن ال ـج ـه ــاز ال ـف ـنــي ل ـ ـ ـ ــ"األزرق"
يـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى ت ـح ـق ـي ــق أق ـص ــى
فائدة ممكنة من مباراة اليوم،
ســواء بالدفع بالالعبين الذين
شاركوا في دقائق محدودة في
المباريات الماضية بالتشكيل
األس ـ ــاس ـ ــي ،أو ال ـل ـع ــب بـخـطــة
جديدة ،والضغط على المنافس
في كل أرجاء الملعب.
وأب ـ ـ ــدى ال ـ ـمـ ــدرب اإلس ـب ــان ــي
ك ــارل ــس مــارتـيـنـيــز ،ومـســاعــده
م ـح ـمــد ال ـف ـي ـل ـك ــاوي ،رضــاه ـمــا
ا لـ ـت ــام ع ــن أداء "األزرق" أ م ــام

جانب من مباراة األزرق والبحرين
المنتخب البحريني أمس األول،
ونجاح الالعبين في سيطرتهم
ال ـتــامــة عـلــى م ـجــريــات األمـ ــور،
وتـمـكـنـهــم م ــن إدراك ال ـت ـعــادل
عبر ركلة الـجــزاء التي سددها
فهد العازمي ،الذي ُيعد مكسبا
حـقـيـقـيــا ل ـل ـكــرة ال ـكــوي ـت ـيــة في
المستقبل ال ـقــريــب ،والـمــرشــح
بـ ـق ــوة ل ـل ـم ـش ــارك ــة فـ ــي ب ـطــولــة
كأس آسيا تحت  23سنة ،وكان
أبرز سلبيات الالعبين في هذه
المباراة إهــدار أكثر من فرصة
محققة.

الفيلكاوي :اختبار حقيقي
أكـ ــد م ـح ـمــد ال ـف ـي ـل ـك ــاوي ،أن
مـ ـب ــاراة ال ـي ــوم أمـ ــام الـمـنـتـخــب
ُ
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ت ـ ـعـ ــد اخـ ـتـ ـب ــارا

حقيقيا لالعبي "األزرق" ،مضيفا
في اتصال هاتفي لـ "الجريدة"
أن ال ـم ـن ــاف ــس ي ـت ـم ـيــز ب ــال ـق ــوة
الـجـسـمــانـيــة ال ـقــويــة لــاعـبـيــه،
وت ـم ـت ـع ـهــم بــال ـل ـيــاقــة ال ـبــدن ـيــة
العالية ،إلــى جــانــب احـتــراف 5
منهم خارج البالد.
وأ ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إ ل ـ ـ ـ ـ ــى أن ت ـ ـبـ ــا يـ ــن
المستوى في شوطي المباراة
يــرجــع إل ــى ضـغــط الـمـبــاريــات،
حيث تقام مباراة كل  24ساعة،
وه ــو األمـ ــر الـ ــذي دف ــع الـجـهــاز
ال ـف ـنــي إلـ ــى إجـ ـ ــراء الـتـغـيـيــرات
واالعتماد على القائمة كاملة،
مبينا أن القادم سيكون أفضل.
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رد ريال مدريد اإلسباني
اعتباره من شيريف تيراسبول
المولدوفي ،بفوزه عليه بثالثية
نظيفة في المباراة التي
أقيمت أمس األول في الجولة
الخامسة وقبل األخيرة بدور
مجموعات ًدوري أبطال أوروبا،
ليعلن رسميا تأهله مع إنتر
ميالن اإليطالي إلى ثمن
النهائي.

ح ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــزت خـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــة فـ ـ ــرق
إضــافـيــة مـقــاعــدهــا فــي ال ــدور
ثمن النهائي من دوري أبطال
أوروبـ ـ ـ ــا ل ـك ــرة الـ ـق ــدم أب ــرزه ــا
ريـ ـ ـ ــال م ـ ــدري ـ ــد حـ ــامـ ــل ال ــرق ــم
ال ـق ـي ــاس ــي فـ ــي ع ـ ــدد األلـ ـق ــاب
( 13مــرة) ،ومانشستر سيتي
االنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ،وب ـ ــاري ـ ــس س ــان
ج ــرم ــان ال ـفــرن ـســي ،ف ــي خـتــام
الجولة الخامسة قبل األخيرة
أمس األول.
وانتهت قمة مباريات
هـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـج ـ ــول ـ ــة ب ـيــن
م ــان ـش ـس ـت ــر سـيـتــي
وب ـ ـ ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ـ ـ ــس سـ ـ ـ ــان
ج ــرم ــان ب ـفــوز األول
 ،1-2ضمن منافسات
الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة
االولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
ً
وبلغا معا
الدور ثمن
النهائي.
ورفـ ـ ـ ـ ــع
س ـ ـ ـي ـ ـ ـتـ ـ ــي
رصـ ـ ـي ـ ــده
إل ـ ـ ـ ــى 12

سيلفا وجيزوس نجما سيتي

ً
نـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــة ح ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا صـ ـ ـ ـ ـ ــدارة
ال ـم ـج ـمــوعــة ،م ـقــابــل  8لـســان
جرمان قبل جولة واحــدة من
نهاية الدور األول.
ولم يتمكن أي فريق من هز
الشباك في الشوط األول ،ليبدأ
ً
سيتي الشوط الثاني ضاغطا،
ل ـ ـكـ ــن سـ ـ ـ ــان جـ ـ ــرمـ ـ ــان فـ ــاجـ ــأه
بافتتاح التسجيل بعد هجمة
مرتدة سريعة ومنسقه تبادل
فيها نيمار والبرتغالي نونو
منديش واالرجنتيني ليونيل
ميسي الـكــرة قبل أن يمررها
االخـ ـي ــر ع ــرض ـي ــة م ــن الـجـهــة
اليسرى داخل المنطقة لتجد
م ـبــابــي ال ـم ـتــربــص فــأطـلـقـهــا
قوية مرت بين ساقي الحارس
البرازيلي ايدرسون ( .)50وكان
مبابي يخوض مباراته رقم 50
في المسابقة القارية.
وح ــاول محرز مــرة جديدة
لكن نافاس كان له بالمرصاد
ً
م ـج ــددا ( ،)58قـبــل أن ينجح
س ـي ـت ــي فـ ــي إدراك ا لـ ـتـ ـع ــادل
عندما تابع رحيم ستيرلينغ
كرة عرضية من كايل ووكر من
مسافة قريبة ارتطمت بالقائم
وتهادت داخل الشباك (.)63
وتصدى نافاس مرة جديدة
ل ـ ـكـ ــرة م ـ ــاك ـ ــرة م ـ ــن ال ـم ـه ــاج ــم
الـبــرازيـلــي غــابــريــال جيزوس
الذي شارك في الشوط الثاني
( ،)70لكنه وقف عاجزا عندما
مــرر مـحــرز كــرة عرضية عند
القائم االيمن باتجاه برناردو
سيلفا ا ل ــذي هـيــأ هــا بطريقة
رائعة أمــام جيزوس فتابعها
ً
االخ ـ ـيـ ــر بـ ـعـ ـي ــدا عـ ــن م ـت ـنــاول
الحارس مسجال هــدف الفوز
(.)76
وف ــي م ـب ــاراة ثــانـيــة ضمن
ال ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة ذات ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا ،عـ ــاد
اليبزيغ االلماني بفوز ساحق

غوارديوال :درس جيد
قـ ــال ال ـم ــدي ــر ال ـف ـنــي لـمــانـشـسـتــر س ـي ـتــي ،بيب
غــوارديــوال ،إن الـعــودة أمــام بــاريــس ســان جرمان
في دوري أبطال أوروبــا كانت «درســا جيدا» ،ألنه
«عندما تخسر ،عليك االستمرار في المحاولة».
وقــال غــوارديــوال لشبكة «بــي تي سبورت» «لقد
كــانــت م ـبــاراة ج ـيــدة .هــم دائ ـمــا يشكلون خـطــورة
عندما يمتلكون الكرة في األرباع الثالثة األخيرة،
لكن كما كنا في المباراة األولــى ،كنا جيدين ،كنا
سيئي الحظ ألننا لم نستغل فرصنا في الشوط
األول .بـعــد هــدف ـهــم ،حــدثــت لـنــا صــدمــة ل ـمــدة 10
ّ
تحسنا بعد ذلك».
دقائق ،لكننا
وذكــر «كنا متأهلين بالفعل ،لكن لعبنا مباراة
جـيــدة أم ــام فــريــق رائ ــع .فــي الـسـنــوات الخمس أو
الست الماضية وصلنا إلــى دور ال ــ ،16أنــا سعيد
بذلك».
وأضاف المدرب اإلسباني «لقد كان درسا عظيما.
عندما تخسر ،عليك أن تستمر في المحاولة .كنا
نعلم أن التعادل نتيجة جيدة ،لكننا فزنا».

م ــن أرض ك ـلــوب البلجيكي
 - 5صفر.

ريال مدريد يهزم تيراسبول
انتزع ريال مدريد بطاقته
إلــى ثمن النهائي بفوزه على
مـضـيـفــه شـيــريــف تـيــراسـبــول
ال ـ ـم ـ ــول ـ ــدوفـ ــي  - 3صـ ـف ــر فــي
الـ ـ ـمـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــة ال ـ ـ ــرابـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة م ــن
مـنــافـســات الـجــولــة الخامسة،
ً
مشرعا الباب أمــام تأهل إنتر
اإلي ـطــالــي ال ـفــائــز عـلــى ضيفه
شاختار دانيتسك األوكــرانــي
 - 2صفر في وقت سابق.
ورفـ ـ ــع ريـ ـ ــال رصـ ـي ــده إل ــى
 12ن ـق ـطــة ف ــي ال ـم ــرك ــز األول،
ب ـفــارق نقطتين عــن إن ـتــر ،في
ح ـيــن تـجـمــد رص ـي ــد شـيــريــف
ت ـيــراس ـبــول ع ـنــد  6ن ـق ــاط في
المركز الثالث .ويقبع شاختار
فــي قــاع المجموعة مــع نقطة
يتيمة.
في المباراة األولــى ،افتتح
ال ـت ـس ـج ـي ــل لـ ـلـ ـن ــادي ال ـم ـل ـكــي
الـ ـ ـ ــوافـ ـ ـ ــد الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد ال ـ ـمـ ــدافـ ــع
النمسوي دافيد أالبا من ركلة
ً
ح ـ ــرة مـ ـب ــاش ــرة مـ ــن  18م ـت ــرا
اصـ ـط ــدم ــت ب ــالـ ـق ــدم ال ـي ـم ـنــى
للبرازيلي كريستيانو وخدعت
حارسه اليوناني جورجيوس
أثاناسياديس ( ،)30في حين
أضاف األلماني توني كروس
ال ـث ــان ــي م ــن ت ـس ــدي ــدة بـعـيــدة
اصـطــدمــت بــالـعــارضــة ومنها
داخل الخط (.)1+45
ف ــي ال ـش ــوط ال ـثــانــي ،سجل
ال ـ ـم ـ ـهـ ــاجـ ــم ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي ك ــري ــم
ب ـن ــزي ـم ــة ال ـ ـهـ ــدف الـ ـث ــال ــث مــن
ت ـس ــدي ــدة ب ـقــدمــه ال ـي ـم ـنــى من
خــارج المنطقة استقرت عند
أسفل القائم األيسر (.)55
في المباراة الثانية ،انتظر

العبو ريال مدريد يحتفلون بالهدف الثالث
ب ـط ــل إي ـط ــال ـي ــا ح ـت ــى ال ـش ــوط
ال ـث ــان ــي ل ـهــز ش ـب ــاك شــاخ ـتــار
ف ـ ــي غ ـ ـضـ ــون  6دق ـ ــائ ـ ــق ع ـبــر
ً
المهاجم صــاحــب الـ ـ  35عاما
في الدقيقتين  61و.67
واس ـ ـت ـ ـعـ ــاد بـ ـط ــل إي ـط ــال ـي ــا
ً
ت ـ ــوازن ـ ــه ق ـ ــاري ـ ــا ب ـ ـفـ ــوزه عـلــى
شيريف تيراسبول مرتين في
الجولتين السابقتين بإجمالي
المباراتين  ،2-6بعدما كان قد
استهل مغامرته بخسارة أمام
ري ــال صـفــر -1وت ـعــادل سلبيا
أمام شاختار.

تأهل سبورتينغ لشبونة
وب ـلــغ سـبــورتـيـنــغ لشبونة

ً
البرتغالي ثمن النهائي أيضا
بـفــوزه الــافــت على بوروسيا
دورتموند األلماني  1-3ضمن
منافسات المجموعة الثالثة
ال ـتــي ش ـهــدت تحقيق أيــاكــس
امـ ـسـ ـت ــردام ال ـه ــول ـن ــدي ،ال ــذي
كــان ضمن تأهله فــي الجولة
الماضية ،انتصاره الخامس
ً
تواليا بعد فوزه على مضيفه
بشيكتاش التركي  1-2بفضل
ثـ ـن ــائـ ـي ــة مـ ـه ــاجـ ـم ــه الـ ـع ــاج ــي
سيباستيان هالر.
وكان سبورتينغ في حاجة
ال ـ ـ ــى ال ـ ـ ـفـ ـ ــوز ب ـ ـ ـفـ ـ ــارق ه ــدف ـي ــن
ليضمن الـبـطــاقــة الـثــانـيــة في
ه ــذه الـمـجـمــوعــة ف ـك ــان ل ــه ما
أراد.

سـتـكــون أع ـيــن الـجـمــاهـيــر اإليـطــالـيــة
والـ ـب ــرتـ ـغ ــالـ ـي ــة ش ــاخـ ـص ــة الـ ـ ـي ـ ــوم نـحــو
زيــوريــخ ،حيث قــرعــة الملحق األوروب ــي
الفاصل المؤهل لنهائيات كــأس العالم
في كرة القدم  2022في قطر ،لكون منتخبا
بلديهما مهددين بالوجود في مجموعة
واحــدة أو مالقاة بولندا الهداف روبــرت
ل ـي ـفــانــدوف ـس ـكــي ،أو ال ـس ــوي ــد ونـجـمـهــا
العمالق زالتان إبراهيموفيتش.
ويسحب االتحاد الدولي للعبة (فيفا)
اليوم قرعة التصفيات األوروبية المقرر
إجراؤها في  24و 29مارس المقبل ،إضافة
إلى الملحقين الفاصلين المقررين في 13
و 14يونيو المقبل على أرض محايدة،
بين خامس التصفيات اآلسيوية ،وخامس
التصفيات األميركية الجنوبية ،ورابــع
تصفيات الكونكاكاف (أميركا الوسطى
والشمالية والكاريبي) وبطل أوقيانيا.

في المقابل ،حصد أياكس
الـ ـع ــام ــة ال ـك ــام ـل ــة ح ـت ــى اآلن
ب ـفــوزه فــي مـبــاريــاتــه الخمس
ف ــرف ــع رصـ ـي ــده الـ ــى  15نقطة
مقابل  9لسبورتينغ لشبونة،
و 6لدورتموند ،في حين بقي
بشيكتاش من دون رصيد.

ميالن يهزم أتلتيكو
وخ ـ ـلـ ــط م ـ ـيـ ــان االيـ ـط ــال ــي
ً
االوراق بــال ـعــودة ف ــائ ــزا على
أت ـل ـت ـي ـك ــو مـ ــدريـ ــد االس ـب ــان ــي
بهدف وحيد سجله البرزايلي
جونيور ميسياس قبل نهاية
المباراة بثالث دقائق.
وعـ ـ ـ ـ ـ ــزز م ـ ـ ـيـ ـ ــان بـ ــال ـ ـتـ ــالـ ــي

حظوظه في بلوغ ثمن النهائي
ومرافقة ليفربول متصدر هذه
المجموعة ،ألنــه رفــع رصيده
الى  4نقاط في المركز الثالث
بفارق المواجهات مع أتلتيكو
الرابع بنفس الرصيد ،في حين
بقي بورتو عند خمس نقاط
في المركز الثاني.
وف ــي م ـب ــاراة ثــانـيــة ،حصد
ليفربول العالمة الكاملة بفوزه
ً
فــي مـبــاراتــه الخامسة تواليا
على بــور تــو بهدفين نظيفين
سـجـلـهـمــا اإلسـ ـب ــان ــي تـيــاغــو
ألكانتارا من تسديدة رائعة من
خارج المنطقة ( ،)52والمصري
محمد صالح (.)70

بوكيتينو :التأهل أهم شيء كروس :سعيد بالفوز أكثر من هدفي
أعرب المدير الفني لباريس
س ـ ـ ـ ــان ج ـ ــرم ـ ــان م ــاوريـ ـسـ ـي ــو
بوكيتينو عن خيبة أمله بسبب
الهزيمة الـتــي تلقاها على يد
مانشستر سيتي ،لكنه شدد في
الوقت نفسه على أهمية التأهل
لدور الـ 16لدوري أبطال أوروبا.
وقــال بوكيتينو ،ل ـ «بــي تي
سـبــورت»« ،نعم ،أشعر بخيبة
أمل ،لكن في الوقت نفسه لعب
الـسـيـتــي بشكل جـيــد ج ــدا في
ال ـش ــوط األول وأج ـب ــرن ــا على
التراجع .لعبوا بشكل هجومي
جدا .بعد الشوط األول سجلنا
هدفا وسيطرنا على المباراة
بشكل جـيــد؛ وبـعــد ذل ــك تغير
أداء السيتي وأحرزوا هدفين».
وأردف« :مانشستر سيتي
لــديــه الـكـثـيــر م ــن ال ـم ــزاي ــا ،إنــه
فريق رائ ــع .بالنسبة لنا ،كان

أكــد العــب ري ــال مــدريــد ،تــونــي ك ــروس ،أنــه سعيد باالنتصار
الــذي حققه الفريق على شيريف تيراسبول ( - 3صفر) أكثر من
سعادته بالهدف الرائع الذي وقع عليه ،ومن اختياره أفضل العب
في المباراة.
وقال كروس« :إنني سعيد بالنتيجة أكثر من سعادتي بالهدف.
لقد تأهلنا لثمن النهائي ،وهذا شيء حققه الفريق بأسره».
واعتبر أن الفضل فــي الـفــوز يـعــود إلــى جميع زمــائــه وليس
حصريا إلــى خــط الــوســط ال ــذي يلعب فيه إلــى جــانــب البرازيلي
كاسيميرو والكرواتي لوكا مودريتش ،والذي تلقى الكثير من الثناء
بعد الفوز العريض على أرض الفريق المولدوفي.
(إفي)

ماوريسيو بوكيتينو

الشيء األهم هو التأهل .هزمنا
ال ـس ـي ـتــي ف ــي ح ــدي ـق ــة األمـ ـ ــراء
وخسرنا هنا؛ الفارق هو أننا
ت ـعــادل ـنــا م ــع الي ـب ــزي ــغ ،ول ـهــذا
أصبحنا في المركز الثاني».

المقبل) يتأهل الـفــائــز فيها للمونديال
(ثالثة مسارات=ثالثة منتخبات متأهلة
عن كل مسار).
ويتذكر الطليان اليوم صدمة ما قبل
أرب ـ ــع سـ ـن ــوات ،ع ـنــدمــا أع ــاق ــت ال ـســويــد
طريقهم إلى كأس العالم في روسيا خالل
الملحق الفاصل الذي أقيم وقتها بنظام
الذهاب واإلياب.

خوف برتغالي
عـلــى غ ــرار إيـطــالـيــا ،تــرتـعــش برتغال
النجم كريستيانو رونالدو قبل القرعة،
في خضم االنتقادات الالذعة التي وجهتها
وس ــائ ــل اإلعـ ـ ــام الـمـحـلـيــة إلـ ــى ال ـم ــدرب
فرناندو سانتوس.
واعتبرت الصحافة البرتغالية المدرب
المسؤول األول عن الهزيمة أمام ضيفته

صربيا ( )2-1في الجولة األخـيــرة ،حيث
كان وقتها بحاجة الى التعادل فقط لبلوغ
النهائيات.
لكن «سيليساو» الـقــارة العجوز لديه
خبرة المالحق المونديالية بعد أن تأهل
عبرها في  2010و.2014
ويـمـلــك ال ـع ـمــاقــان ال ـق ــاري ــان ضمانة
خ ـ ــوض مـ ـ ـب ـ ــاراة ن ـص ــف ال ـن ـه ــائ ــي عـلــى
أرضهما ،بفضل تواجدهما في المستوى
األول الى جانب اسكتلندا وويلز وروسيا
والسويد.
لكن إيطاليا والبرتغال تواجهان خطر
االلتقاء في المباراة النهائية أو مواجهة
منتخب جــريــح آخ ــر مـثــل الـســويــد التي
بلغت ربع نهائي كأس العالم .2018
واس ـت ـعــاد الـمـنـتـخــب االسـكـنــديـنــافــي
خدمات عمالقه إبراهيموفيتش (ً 40
عاما)
بعد تعافيه من اإلصابة ،التي تعرض لها

كروس

مدرب شيريف تيراسبول ينتقد الحكم
أبـ ـ ـ ــدى مـ ـ ـ ــدرب شـ ـي ــري ــف تـ ـي ــراسـ ـب ــول ،يـ ــوري
ف ـيــرن ـيــدوب ،اس ـت ـي ــاءه م ــن ح ـكــم ال ـم ـب ــاراة الـتــي
خسرها بثالثية نظيفة أمام ريال مدريد في دوري
أبطال أوروبا ،وخاصة في الخطأ الذي احتسبه
وجاء منه الهدف األول للملكي من توقيع دافيد
أالبا من ركلة حرة مباشرة.

أنظار إيطاليا والبرتغال شاخصة نحو قرعة الملحق اليوم
ووضـ ــع الـمـنـتـخـبــان اإلي ـط ــال ــي ،بطل
أوروبا في النسخة األخيرة هذا الصيف،
والبرتغالي ،بطل النسخة التي سبقتها
عام  ،2016نفساهما في موقف صعب بعد
فشلهما في حجز بطاقة التأهل المباشر
في دور المجموعات بحلولهما في المركز
الثاني خلف سويسرا وصربيا.
وحـ ـج ــزت  10م ـن ـت ـخ ـبــات بـطــاقــاتـهــا
ال ـم ـبــاشــرة ع ــن ال ـق ــارة ال ـع ـجــوز ،وتبقى
ثالث بطاقات ستحسم عن طريق الملحق
بمشاركة  12منتخبا.
ً
وخالفا للنظام القديم ،لن يقام الملحق
بمواجهات مباشرة مــن مباراتي ذهــاب
وإي ـ ـ ــاب ،ب ــل سـتـقـســم الـمـنـتـخـبــات الـ ــ12
على ثالثة مسارات تحدد بموجب قرعة،
ويتنافس في كل منها أربعة منتخبات
ب ـن ـظــام ن ـصــف ن ـهــائــي ( 24و 25م ــارس
المقبل) ومباراة نهائية ( 28و 29مارس

رياضة

فــي الصيف وحــرمـتــه مــن الـمـشــاركــة في
الكأس القارية.
ُ
ويـعــد «إي ـبــرا» أحــد أكبر الـفــزاعــات في
هــذه القرعة ،وكــذلــك المهاجم البولندي
ليفاندوفسكي الذي سجل ثمانية أهداف
في التصفيات.
نجم بايرن ميونيخ األلماني يخيف
أكـثــر ،خصوصا بتواجد منتخب بــاده
في المستوى الثاني من القرعة ،وبالتالي
ً
س ـي ـكــون خ ـصـ ًـمــا م ـح ـت ـمــا م ـنــذ نصف
النهائي إليطاليا أو البرتغال.
بدورها ،تترقب المنتخبات األخرى في
المستوى الثاني ويتعلق األمر بأوكرانيا
والـنـمـســا وتــرك ـيــا وج ـم ـهــوريــة التشيك
ومقدونيا الشمالية ،مصيرها ومنافسيها
المحتملين ،بطموح خلق المفاجأة في
هذه «النهائيات الرباعية».

وعقب انتهاء المباراة ،التي أقيمت أمس األول،
قال مدرب الفريق المولدوفي« :لم يكن ذلك خطأ.
ال أقول ذلك عادة ،لكن من الواضح أن ريال مدريد
ناد عظيم .لو كان العكس هو الذي حدث ،لم يكن
ٍ
ليحتسب خطأ لمصلحة شيريف».

مباريات اليوم
المباراة

التوقيت

القناة الناقلة

الدوري اإلنكليزي
3:30

أرسنال  -نيوكاسل

beINSPORTS PR1

6:00

ليفربول  -ساوثامبتون

beINSPORTS PR1

6:00

كريستال باالس – استون فيال beINSPORTS PR2

الدوري اإلسباني
6:15

فالنسيا – رايو فايكانو

beINSPORTS HD1

11:00

فياريال  -برشلونة

beINSPORTS HD1

الدوري اإليطالي
5:00

امبولي  -فيورنتينا

8:00

يوفنتوس  -أتاالنتا

10:45

فينيتسيا – انتر ميالن

Seria A YouTube

ً
برشلونة يختبر فياريال ...وليفربول يواجه ساوثامبتون غدا

تشافي مدرب برشلونة وغافي نجم الفريق

يـحــل بــرشـلــونــة ضيفا عـلــى فـيــاريــال
غـ ـ ــدا ،ف ــي ال ـم ــرح ـل ــة الـ ـ ـ ــ 15م ــن الـ ـ ــدوري
اإلسـبــانــي لـكــرة ال ـقــدم ،وك ــان برشلونة
حـقــق ال ـفــوز فــي الـجــولــة الـمــاضـيــة أمــام
إسـبــانـيــول ،فــي ال ـم ـبــاراة األولـ ــى ،تحت
ق ـيــادة تـشــافــي هــرنــانــديــز ،لـكــن الـفــريــق
الكتالوني فشل في تحقيق الفوز على
بنفيكا في دوري أبطال أوروبا الثالثاء
الماضي ليعقد فرصه في التأهل لدور
الـ.16
لكن ما يدعو الــى التفاؤل هو الــروح
ال ـتــي بـثـهــا تـشــافــي بـقــدومــه إل ــى نــاديــه
السابق وهــذه المرة كمدرب ،حيث عاد
أسلوب «تيكي  -تاكا» بين العبي النادي
الكتالوني ،خصوصا في المقدمة بين

ال ـهــول ـنــدي فــران ـكــي دي يــونــغ ودي ـبــاي
والوجهين الجديدين في الفريق المغربي
عبدالصمد الزلزولي وإيلياس أكوماش
خالل الجولة الماضية ،لكن من الصعب
تـقـيـيــم ال ـفــريــق قـبــل مـ ــرور ع ــدة ج ــوالت
بقيادة المدرب الجديد.
وفــي مباريات أخــرى يلعب فالنسيا
أمام رايو فايكانو ،وريال مايوركا أمام
خيتافي ،وأالفيس أمام سيلتا فيغو.

الدوري اإلنكليزي
وفـ ــي الـ ـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـي ــزي ال ـم ـم ـتــاز،
و ضـمــن المرحلة الثالثة عـشــرة ،يلعب
غـ ــدا ل ـي ـفــربــول أم ـ ــام ســاوثــام ـب ـتــون في

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

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

اإلعالنات:

مباراة يسعى خاللها الحمر الى مواصلة
عروضه القوية والضغط على المتصدر
تشلسي ،ويحتل فريق الـمــدرب يورغن
كلوب المركز الثالث برصيد  25نقطة
بفارق  4نقاط عن المتصدر البلوز.
وفــي بقية الـمـبــاريــات يلعب أرسـنــال
أمــام نيوكاسل ،وكريستال بــاالس أمام
أس ـتــون فـيــا ،ونــوروي ـتــش سيتي أمــام
وولـفــرهــامـبـتــون ،وبــراي ـتــون أم ــام ليدز
يونايتد.

الدوري اإليطالي

أجل مواصلة السعي للحفاظ على اللقب.
وكـ ــان إن ـتــر م ـيــان ح ـقــق ال ـف ــوز على
المتصدر نابولي في المرحلة الماضية،
ليقلص الفارق معه الى  4نقاط ،كما قدم
الـنـيــراتــزوري مـبــاراة رائـعــة أمــس األول،
عـنــدمــا تغلب عـلــى شــاخـتــار األوكــرانــي
ليضمن تأهله لدور الـ 16بدوري أبطال
أوروبا.
وفي بقية المباريات يلعب يوفنتوس
أمام أتاالنتا ،وإمبولي أمام فيورنتينا،
وسمبدوريا أمام فيرونا.

وف ــي إي ـطــال ـيــا ،س ـي ـكــون إن ـتــر مـيــان
مطالبا بتحقيق الفوز على فينيتسيا من

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

الشكاوى والتوزيع:

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

ةديرجلا

•
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

أطباء يبيعون كلى مرضاهم

درايش

اعـتـقـلــت ال ـس ـل ـطــات ال ـم ـصــريــة أس ــات ــذة ف ــي ك ـل ـيــات الـطــب
ومسؤولين وموظفين في  5مستشفيات ،بينها مستشفى
حكومي ،تخصصوا في تجارة األعضاء البشرية.
وق ــال مـصــدر أم ـنــي ،ل ــ"س ـكــاي ن ـي ــوز" ،أم ــس ،إن التشكيل
العصابي مكون من رئيس قسم الكلى بأحد المستشفيات
بالقاهرة ،وأستاذ مسالك بولية بإحدى كليات الطب ،وأستاذ
الـتـخــديــر بــإحــدى كـلـيــات ال ـطــب ،ومــديــر إدارة بــأحــد معامل
التحاليل الطبية الخاصة ،وموظفة بمعهد الكلى ،وممرض
بأحد المستشفيات ،و 4أشخاص آخرين.
وأوضح المصدر أن نشاطهم تمثل في زراعة الكلى خارج
إطار القانون ،مستغلين الظروف االقتصادية الصعبة لبعض
البسطاء ،ومن بينهم بعض المرضى ممن لديهم مشكالت
صحية تـحـتــاج إل ــى إج ــراء عمليات جــراحـيــة ،لـكــن حالتهم
المادية ال تمكنهم من إجرائها.
وأضــاف أن أفــراد التشكيل العصابي اعتمدوا على إقناع
المرضى بــأنــه يمكنهم إج ــراء العمليات الـتــي يحتاجونها
مـجــانــا نـظـيــر تـبــرعـهــم ب ــإح ــدى كـلـيـتـيـهــم ،وك ــان ــوا يــدفـعــون
للضحايا مبالغ مالية تتراوح بين  20و 30ألف جنيه ،بينما
يحصلون هــم عـلــى مـبــالــغ كـبـيــرة تـبــدأ مــن  250ألـفــا مقابل
الكلية الواحدة.

ّ
حكومة متوقعة

غبار كوني يخفي مجرتين
اكـتـشــف الـعـلـمــاءً مجرتين
"غير مرئيتين سابقا" تقعان
على بعد نحو  29مليار سنة
ضوئية من األرض.
وقالت الدراسة التي نشرت
ف ــي م ـج ـلــة  ،Natureونـقـلـهــا
م ــوق ــع روسـ ـي ــا ال ـ ـيـ ــوم ،أم ــس
األول "ع ـث ــر ع ـلــى الـمـجــرتـيــن
"المظللتين بـشــدة بــالـغـبــار''،
و س ـ ـم ـ ـي ـ ـتـ ــا REBELS-12-2
و ،REBELS-29-2أثناء عمليات
مراقبة باستخدام تلسكوبات
أ ل ـ ـمـ ــا ( )ALMAا ل ـ ــراد ي ـ ــو ي ـ ــة
بصحراء أتاكاما في تشيلي".
وأضافت الدراسة "وكالهما
لــم يـكــن مــن الممكن اكتشافه
م ــن ق ـب ــل ل ـل ـعــدســة ال ـب ـصــريــة
لـتـلـسـكــوب ه ــاب ــل ال ـف ـضــائــي،
ألنهما كانتا مختبئتين خلف
"ستائر" من الغبار الكوني".
وي ـقــدر عـلـمــاء الـفـلــك الــذيــن

توصلوا إلــى هــذا االكتشاف،
أن م ــا ي ـصــل إل ــى  20بــالـمـئــة
مــن م ـجــرات ال ـكــون محجوبة
ب ــالـ ـمـ ـث ــل ،ولـ ـ ــم ت ـع ـث ــر عـلـيـهــا
البشرية بعد.
وقـ ـ ــال األس ـ ـتـ ــاذ ال ـم ـســاعــد
فــي معهد نيلز بــور بجامعة
كوبنهاغن ،باسكال أوش" :كنا
نبحث في ّ
عينة من المجرات
ً
الـبـعـيــدة جـ ــدا ،وال ـت ــي عرفنا
ب ــال ـف ـع ــل أنـ ـه ــا مـ ــوجـ ــودة مــن
تلسكوب هابل الفضائي .ثم
الحـظـنــا أن اثـنـيــن مـنـهــا كــان
لهما جــار لم نتوقع أن يكون
ً
هناك على اإلطالق .ونظرا ألن
كلتا المجرتين المجاورتين
مـحــاطــة بــالـغـبــار ،ف ــإن بعض
ض ــوئـ ـهـ ـم ــا م ـ ـح ـ ـجـ ــوب ،م ـمــا
يجعله غير مرئي لتلسكوب
هابل".

ّ
وضاح
nashmi22@hotmail.com

ّ ّ
شت َوقع؟
ّ ّ
 ...ما توقع إل خيربـ ــس ح ـل ـي ـمــه ت ـ ــرد لـ ـلـ ـع ــاده ال ـقــدي ـمــه
شنهو قصدك؟
ّ
تصدق شي يصير
 ...الّ
ّ
غ ـ ــي ـ ــرت م ـك ـي ــا ج ـه ــا ورد ت ح ـل ـي ـمــه!
ل ـ ــك وزيـ ـ ـ ـ ــر ،ول ـ ـ ــي وزيـ ـ ـ ـ ــر ،ول ـ ـ ــه وزي ـ ــر
ّ
بـ "المحاصص" هذي علتنا المديمه

 12مليون طفل صيني «خارج التغطية»
أك ــدت وســائــل إعــامـيــة أن الصين عثرت
ع ـلــى ن ـحــو  12م ـل ـيــون ط ـفــل ل ــم ت ـكــن تـعـلــم
بوجودهم (غير مسجلين).
وقال تقرير لصحيفة سترايت تايمز ،نقال
عن "بلومبيرغ " ،ونشره موقع روسيا اليوم،
أمس األول ،إن الصين خفضت عدد األطفال
المولودين فــي الفترة مـ ًـن  2000إلــى ،2010
بما ال يقل عن  11.6مليونا ،بسبب سياستها
الصارمة الخاصة بالطفل الواحد ،في حين
ّ
يقدر أحدث كتاب إحصائي سنوي أصدرته
األطفال المولودين خالل تلك
الحكومة عدد
ً
ونصف المليون ،وهو
ا
مليون
الفترة بـ 172
ً
أعلى بكثير من  160.9مليونا في تلك الفئة
العمرية المسجلة في تعداد .2010
وأشار التقرير إلى أن "االختالف قد يكون
نــاتـ ًـجــا عــن فـشــل بـعــض اآلبـ ــاء فــي تسجيل
المواليد لتجنب العقوبة إذا انتهكوا سياسة
ال ـط ـف ــل ال ـ ــواح ـ ــد" ،ف ــي ح ـي ــن بـ ـ ــدأت الـصـيــن
ثان
بالسماح لجميع األزواج بإنجاب طفل ٍ

ْ
و"ال ــوزي ــر  /ال ـنــائــب" الـفــلـتــه الخطير
يشتري الناخب بـ "خدماته العظيمه"!
أو وزيـ ـ ـ ــر يـ ـص ــف ري ـ ـشـ ــه ي ـ ــب ي ـط ـيــر
مـ ــا ي ـح ــب الـ ـمـ ـسـ ـط ــرات الـمـسـتـقـيـمــه
ّ
ل ـي ــش هـ ـ ــذي ي ـع ـن ــي م ـت ــوق ـع ـه ــا غـيــر
وعندنا ألهــل "الـســوابــق" صــار قيمه!
مـ ــن تـ ـل ــوم ومـ ـ ــن تـ ـح ــاس ــب ب ــاألخ ـي ــر
والـ ـ ـم ـ ــام ـ ــه بـ ـ ــس ل ـل ـنـ ـف ــس الـ ـك ــري ـم ــه

فقط عام  ،2016مما يعني أن بعض اآلباء لن
ّ
ً
رسميا عن مولود جديد إذا تجاوزوا
يبلغوا
الـحـصــة الـمـحــددة حـتــى يـحـتــاج الـطـفــل إلــى
التسجيل في المدرسة.
يشار إلى أن حوالي  57بالمئة من األطفال

ً
الذين تم تسجيلهم الحقا كانوا من الفتيات،
مما يلفت إلــى أن التناقض يمكن أن يكون
ً
ً
جزئيا بعدم إبالغ اآلباء عن الفتيات،
مرتبطا
حـتــى يتمكنوا مــن االس ـت ـمــرار فــي محاولة
إنجاب الذكور.

وثيقة لها تاريخ

باسم اللوغاني
loughanib@hotmail.com
@loughanib
		

ً
الخن
 11مسلحا
خرجوا من ِ
ََ
وسيطروا على بلم «بورويجح»
ذكرنا في المقال السابق ،أن النوخذة أحمد
بــن محمد بــورويـجــح (ال ــروي ــح) فــي ع ــام 1922م
ً
كان متجها بسفينته من نوع البلم إلى المخراق،
وهي منطقة تقع على شط العرب في قضاء الفاو
التابع للعراق .وقــد شاهد النوخذة بورويجح
سفينة أخرى مع بداية الليل ،وفيها رجالن طلبا
منه المساعدة في جر سفينتهما ،بسبب التعب
الـشــديــد ال ــذي لـحــق بـهـمــا .وبـنـيــة حـسـنــة ،وافــق
النوخذة الكويتي ،لكنه بعد أن اقترب من السفينة
األخرى فوجئ بما لم يكن في حسبانه.
تقول وثيقة الشيخ أحمد الجابر المحفوظة
في األرشيف البريطاني ،والتي يعود تاريخها
إلى ّ عام 1922م ،إن الرجلين اللذين كانا في البلم
العشاري قاال للنوخذة بورويجح" :من إحسانكم
اقلصونا ،حيث عجزنا من الجر ،وما كان يظهر
لهم أن في البلم رجال سوى نفرين واحد بالسدر
(مـقــدمــة الـبـلــم) والـثــانــي بالتفر (مــؤخــرة البلم)
فأجابوهم وعطوهم قلص ،فلما قربو من البوم
ثـ ـ ــارو م ــن ِخ ـ ــن ال ـب ـل ــم (أي
الجزء السفلي) أحــد عشر
ن ـ ـفـ ــر م ـس ـل ـح ـي ــن ورك ـ ـبـ ــو
بالبوم ومسكو النوخذة
وهددوه بالقتل".
وبعد التهديد بالقتل،
لـ ـ ـ ـ ــم يـ ـ ـ ـج ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوخ ـ ـ ــذة
ً
ب ـ ـ ــورويـ ـ ـ ـج ـ ـ ــح ُب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا م ــن
ال ـ ـخ ـ ـضـ ــوع واالم ـ ـت ـ ـثـ ــال
ألوامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـق ـ ــراص ـ ـن ـ ــة
ً
المجرمين ،خصوصا أن
معه على ظهر سفينته
بـ ـ ـح ـ ــارة لـ ـه ــم زوجـ ـ ــات
وأط ـ ـ ـفـ ـ ــال ي ـع ـي ـلــون ـهــم
وي ـ ـن ـ ـت ـ ـظـ ــرون ـ ـهـ ــم ف ــي
الكويت .لذلك ،وتحت
الـ ـمـ ـع ــامـ ـل ــة ال ـم ـه ـي ـنــة

وفيات
مسير مطيران محمد الحبشي

 59ع ــام ــا ،ش ـيــع ،ال ـع ــزاء ف ــي الـمـقـبــرة ف ـقــط ،ت،99808809 :
50100141
ملكة عبدالهادي علي الصقران أرملة صالح محمد الشرقاوي
 89عــامــا ،شـيـعــت ،ال ـنــزهــة ،ق ،3ش ،32م ،7ت،66224559 :
96669486 ،60000833

فهد محمد علي فهد العبدالله

 61ع ــام ــا ،ش ـيــع ،ال ـع ــزاء ف ــي الـمـقـبــرة ف ـقــط ،ت،50060022 :
69999940 ،99777943 ،66407778 ،97666613

حمد سعد بن ردعان الهاجري

 73عاما ،شيع ،ت99659569 ،97388242 :

صالح راشد علي الصدي

 23عاما ،شيع ،ت50330338 ،99036610 :

ثريا محمد رجب السبع

يعني متشائم؟
 ...ومتشائم كثيرو"ابتسم" قالوا لي حتى في الهزيمه!
ِ

 52عاما ،تشيع التاسعة من صباح اليوم ،العزاء في المقبرة
فقط ،ت99648504 ،99661974 ،60444036 ،99541207 :

والقاسية ،اضطر النوخذة إلى تسليمهم ما لديه
مــن أم ــوال نقدية وم ــواد تـجــاريــة مــوجــودة على
ظهر السفينة.
تقول الوثيقة" :فلما قربو من البوم ثــارو من
خن البلم أحد عشر نفر مسلحين وركبو بالبوم
ومسكو النوخذة وهــددوه بالقتل ،فلما ضيقوا
عليه أقــر لهم بــالــذي عـنــده مــن دراه ــم اربعماية
وثمانين روبية وأخذوها مع جميع ما في البوم
موجب ما هو مدروج بالورقة التي بطيه ،وقالو
له اذا يظهر منك خبر في ذلك ترى نقتلك دربك
نعرفه".
وب ـع ــد أن غـ ــادر ال ـق ــراص ـن ــة ،اح ـت ــار ال ـنــوخــذة
بورويجح فيما يفعل في ظل تهديدهم له بالقتل
وأن ـه ــم ي ـع ــرف ــون م ـكــان ــه ،ل ــذل ــك ق ــرر ع ــدم تـقــديــم
بالغ وشكوى حول ما حصل ألقــرب مركز أمني
فــي ال ـعــراق ،حيث إن الــواقـعــة حــدثــت فــي المياه
ً
العراقية .وعندما عاد إلى الكويتَّ ،
قدم بالغا إلى
الشيخ أحمد الجابر الـصـبــاح ،الــذي قــام بــدوره
بإبالغ الوكيل السياسي البريطاني بالكويت في
الوثيقة التي أمامنا ،والتي نقرأ فيها ونستمد
منها معلوماتنا.
يقول الشيخ أحمد الجابر في رسالته" :وقالو
له (أي أخبر القراصنة نوخذة السفينة) إذا يظهر
منك خبر في ذلك ترى نقتلك دربك نعرفه ،فلهذا
النوخذة خاف وما أخبر حكومة المحلية بالفاو
لكي تجري التفتيشات الالزمة على ذلك ،وقد عمل
قصور في ابالغ حكومة المحلية بالفاو بأسباب
مخافة وقلة معرفة".
راض عن
غير
أنه
أحمد
الشيخ
وواضح من كالم
ُّ ٍ
السلطات
موقف النوخذة بورويجح بعدم إبالغ
ً
العراقية وتسجيل بالغ بذلك ،لكنه أيضا أبدى
ً
ً
تفهما من أن تهديد القراصنة كان حقيقيا ،والبد
من التعامل معه بجدية وواقعية.
في المقال المقبل نكمل ما لدينا من تفاصيل
عن هذا الحادث األليم.
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