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إيران تعبر «العتبة النووية» :قادرون
«القنبلة» خالل أيام
صنع
على
َّ

قليلة من اليورانيوم بنسبة تتخطى %90
كميات
بت
وخص
حديثة
أجهزة
اختبرت
ً
• إسرائيل تدعو لوقف مفاوضات فيينا فورا وتستعد لتوجيه ضربة «ال مفر منها»
• خامنئي طلب من صالحي تجاوز «الخط األحمر» قبل المفاوضات المتالك ورقة ضغط
طهران -فرزاد قاسمي

وسط مخاوف دولية من إمكانية فشل مفاوضات
فيينا ،كشف مـصــدر رفـيــع المستوى فــي منظمة
الطاقة الذرية اإليرانية ،أن برنامج بالده النووي
عـ َـبــر خ ــط ال ــاع ــودة فـيـمــا يـخــص تـصـنـيــع ســاح
نووي ،وأن العلماء اإليرانيين اجتازوا ما يسمى
«العتبة النووية» وقاموا بتخصيب كمية صغيرة
من اليورانيوم في منشأة فوردو النووية ،بنسبة
تفوق الـ  %90الضرورية لالستخدام العسكري.
وبـيـنـمــا دع ــت إســرائ ـيــل إل ــى وق ــف مـفــاوضــات
فيينا غير المباشرة بين إيران والواليات المتحدة
ً ً
عبر مجموعة  1+4الدولية فورا ،ردا على الخطوة
اإليرانية في فوردو ،ملوحة بأنه قد ال يكون هناك

م ـفــر م ــن تــوج ـيــه ض ــرب ــة عـسـكــريــة إليـ ـ ــران ،كشف
المصدر اإليــرانــي أن تصريحات المتحدث باسم
المنظمة اإليرانية بهروز كمالوند ،عشية استئناف
مفاوضات فيينا ،التي قــال فيها إن طهران تملك
منذ مدة طويلة تقنيات تصنيع سالح نووي ،كانت
ً
بإيعاز من المرشد األعلى علي خامنئي شخصيا،
لتأكيد هــذا األمــر قبل الجلوس على الطاولة في
العاصمة النمساوية.
وبحسب المصدر ،فإن خامنئي طلب من الرئيس
السابق لمنظمة الطاقة الذرية علي أكبر صالحي،
عند انتهاء الجولة السادسة من مفاوضات فيينا
قبل  5أشهر ،العمل بأقصى قدرة لتجاوز «الخط

ال ـي ــوران ـي ــوم ال ـم ـخـ ّـصــب بـنـسـبــة ت ـت ـج ــاوز ،%60
َّ
وخصبت غرامات قليلة من اليورانيوم إلى نسبة
بين  90و ،%99.6وقامت بأكسدتها لئال تكتشفها
ً
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،مضيفا أنه بعد منع
طهران من إخراج اليورانيوم والماء الثقيل بموجب
عقوبات الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب،
أصبحت لدى البالد كميات كبيرة كافية لتصنيع
اليورانيوم المعدني واليورانيوم المخصب بنسب
تتخطى  ،%90وهي النسبة التي تتطلبها األنشطة
العسكرية ،خالل أيام فقط.
ّ
وت ـ ــأت ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات ب ـ ـعـ ــد أن ح ـ ــذر
دبـلــومــاسـيــون أوروب ـيــون مـشــاركــون في 02

األح ـمــر» ،وأن يصبح لــدى الـبــاد ال ـقــدرة الكاملة
ً
عمليا لصناعة القنبلة النووية ،والتوقف عند تلك
النقطة؛ لتكون ورقة ضغط في المفاوضات المقبلة.
وق ــال الـمـصــدر إن الــرئـيــس الـجــديــد لـ ـ «الــذريــة
ً
اإليرانية» أرســل منذ نحو شهر تقريرا لخامنئي
ً
يفيد بأن كل شيء بات جاهزا ،وأن تصنيع سالح
نووي يحتاج فقط إلى قرار سياسي ،بعد أن قامت
إيـ ــران بتصنيع ع ـشــرات أج ـهــزة ال ـطــرد الـمــركــزي
الحديثة من نوع  IR-9وتركيبها وتجربتها بنجاح،
وكذلك تصنيع جهاز طرد مركزي معدل من IR-9
تمت تسميته .IR-9M
وأكـ ـ ــد أن طـ ـه ــران ت ـم ـك ـنــت بــال ـف ـعــل م ــن إن ـت ــاج

الخالد :وضعنا الصحي مستقر ومستعدون للتعامل مع «أوميكرون»
«إجراءاتنا االحترازية ناجعة ...ونتابع باهتمام كل التطورات والتقارير الخاصة بالوباء»

الثانية

الجابر :اإلمارات
وصلت للقمة ونحن معًا
في قارب واحد

برلمانيات

05

 ٨٠٣أسئلة لم يجب
عنها الوزراء

رؤى عالمية

٠٧

كيف يمكن سحب إثيوبيا
من حافة الهاوية؟

اقتصاد
ً
الخالد متوسطا وزراء الدفاع والداخلية والخارجية
ً
وعددا من القيادات العسكرية على هامش تمرين
«األديرع» أمس (تصوير نوفل إبراهيم)

●

محمد الشرهان

ً
مطمئنا المواطنين والمقيمين بعد شائعات
عن دخول متحور «أوميكرون» الجديد إلى البالد،
أكــد رئيس مجلس ال ــوزراء سمو الشيخ صباح
الخالد أن الوضع الصحي في الكويت مستقر،
وأنها لم تسجل أي إصابة بهذا المتحور حتى
اآلن.
وصرح الخالد ،على هامش تمرين رماية حية

في ميدان األديرع ،صباح أمس ،بأن هناك متابعة
ً
واهتماما شديدين بالمتحور الذي شغل العالم
خالل األيــام القليلة الماضية ،السيما أنه وصل
ً
إلى بعض دول الخليج ،مضيفا أن وزارة الصحة
تقوم بجهودها في التقصي والتتبع ،مع اهتمام
اللجنة العليا لطوارئ كورونا في مجلس الوزراء
بكل تقارير الوزارة.
وأضاف أن مجلس الوزراء في حالة استعداد
دائم للتعامل مع الوباء ،إلى جانب أن االحترازات

«أوبك »+تعتزم تثبيت زيادة إنتاج ًالنفط
في يناير عند  400ألف برميل يوميا

«الشؤون» :إلغاء مشروع
ميكنة الرعاية االجتماعية
بسبب ضخامة قيمته المالية مقارنة بجدواه
الـ ـم ــراجـ ـع ــة ل ـل ـع ـق ــود فــوج ـئــت
● جورج عاطف
ل ـض ـخ ــام ــة ق ـي ـم ـت ــه ال ـم ــال ـي ــة
البالغة  600ألــف دي ـنــار ،ألغت
وزارة ال ـ ـشـ ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة
ً
ً
مشروعا خاصا بميكنة خدمات
الرعاية االجتماعية بالوزارة.
وع ـ ـل ـ ـمـ ــت «الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــري ـ ـ ــدة» ،مــن
م ـص ــادره ــا ،أن الـلـجـنــة الفنية

بـ ـضـ ـخ ــام ــة قـ ـيـ ـم ــة ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع
الـمــالـيــة م ـقــارنــة بـ ـج ــدواه ،مما
دف ــع «ال ـ ـشـ ــؤون» إل ــى مـخــاطـبــة
الـجـهــاز الـمــركــزي للمناقصات
ال ـ ـعـ ــامـ ــة إللـ ـ ـغ ـ ــائ ـ ــه ،واألمـ ـ ــانـ ـ ــة
ال ـع ــام ــة لـلـتـخـطـيــط لــرف ـعــه من
بـيــن مـشــروعــات خـطــة التنمية
الخاصة بالوزارة.
٠٣

كابوس المواجهات
العسكرية يعود
إلى أوروبا
١٣

اتـفـقــت مـجـمــوعــة «أوب ـ ــك »+عـلــى تثبيت
الزيادة المقررة في إنتاج النفط لشهر يناير
ً
المقبل عند  400ألف برميل يوميا على أن
ً
تجتمع المجموعة م ـجــددا فــي الــرابــع من
الشهر نفسه.
وذكـ ـ ـ ــرت م ـ ـصـ ــادر أن م ـن ـظ ـمــة ال ـب ـل ــدان

الصدر بين قادة «هيئة التنسيق» في منزل العامري ببغداد أمس

ال ـم ـصــدرة لـلـبـتــرول (أوبـ ــك) وحـلـفــاء هــا أو
«أوب ـ ــك »+ق ــررت االل ـت ــزام بسياسة اإلنـتــاج
ال ــراه ـن ــة ،رغ ــم تـقـلـبــات ك ـب ـيــرة ف ــي أس ـعــار
الخام ،وطرح جزء من االحتياطيات النفطية
األميركية في السوق ،ومخاوف من تداعيات
«أوميكرون».

وق ــاوم ــت «أوب ـ ــك »+الـمـطــالــب األمـيــركـيــة
بــزيــادة إن ـتــاج الـنـفــط بــوتـيــرة أس ــرع لدعم
االقتصاد العالمي خشية أن تلحق تخمة
ً
المعروض ضررا بالتعافي الهش في قطاع
الطاقة.
عمدت
الحالي،
االتفاق
وبموجب
02

ال «هدايا» لبنانية لماكرون ...وعون
يربط «المقايضة» بباسيل و«الترسيم»
●

بغداد  -محمد البصري

عـلــى نـحــو مـفــاجــئ ،ال ـتــأم فــي بـغــداد
ل ـق ــاء األقـ ـط ــاب الـشـيـعـيــة ال ـخ ــاس ــرة مع
ً
زعيم التيار الصدري ،الذي جاء أوال في
انتخابات أكتوبر الماضي ،وهو ما يأتي
ً
بعد نحو  45يوما من تهديدات أطلقتها
ً
الفصائل احتجاجا على نتائج االقتراع،
ووصلت إلى حد محاولة اقتحام مباني
الحكومة واتهام حلفاء إيــران بمحاولة
اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
ويعتبر لقاء أقطاب المكون الشيعي
ً
ً
بعد االنتخابات تقليدا متعارفا 02

 ٪19.5نمو أسعار
السكن الخاص خالل عام

مسك وعنبر

١١

واشنطن :قد ِّ
نعدل توقيت السحب من االحتياطيات إذا انخفضت األسعار بشدة

الشيعية:
الفصائل
مع
اجتماع
بعد
الصدر
ٍ
ً
الحكم للفائز والمرجعية في النجف حصرا
●

التي اتخذتها الكويت بعدم دخــول أي شخص
غير ّ
مطعم إليها ،واشتراطها إجراء مسحة «،»pcr
أثبتت نجاعتها.
وف ــي مـ ــوازاة ذل ــك ،طـمــأنــت «طـ ــوارئ كــورونــا»
الجميع إلــى استقرار الــوضــع الصحي ،مشددة
على ضرورة االلتزام باالشتراطات وتلقي الجرعة
التنشيطية من اللقاح المضاد لـ «كورونا».
وذك ــرت اللجنة ،عقب اجتماعها أمــس األول
ب ــرئ ــاس ــة ن ــائ ــب رئ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء وزي ــر

ال ــدف ــاع الـشـيــخ حـمــد ال ـجــابــر ،أن ـهــا ف ــي انـعـقــاد
مستمر ،وستواصل اجتماعاتها لمتابعة آخر
المستجدات.
من جهته ،أكد نائب رئيس اللجنة الرئيسية
لمراقبة تنفيذ اشتراطات «كورونا» ،المدير العام
للبلدية أحمد المنفوحي ،استمرار الفرق الرقابية
ً
فــي متابعة تطبيق االش ـتــراطــات ,الف ـتــا إل ــى أن
«الوضع المطمئن ال يمنع أن نكون حذرين ،وأال
نسمح بالتهاون في تطبيق االحترازات»٠٤ .

09

(رويترز)

«رسالة فنان» يفتتح
فعاليات «الكويت
المسرحي الـ »21

رياضة

١٤

بيروت  -منير الربيع

ّ
فشلت كل التحركات للتوصل إلى حل يعيد إحياء عمل الحكومة
اللبنانية ،وخابت معها مساعي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ،في
اكتساب أوراق تخول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحقيق
اختراق ،خالل طرحه الملف اللبناني لدى زيارته للسعودية ،ما
يعني أن «القطيعة» الخليجية ـ اللبنانية قــد تطول إلــى مــا بعد
االنتخابات.
وتـقــول مـصــادر مطلعة إن أي حلحلة سياسية ،بــاتــت ترتبط
بنقطتين أساسيتين؛ األولى مقايضة داخلية محصورة بين «حزب
الـلــه» ورئـيــس الجمهورية ميشال ع ــون ،والـثــانـيــة انـتـظــار مسار
مفاوضات فيينا وكيفية انعكاسها على الواقع الداخلي اللبناني.
ً
ً
ومن الواضح أن مسار فيينا سيكون طويال ومتعرجا02 ،

الكويت والقادسية لفض
االشتباك على قمة
«الممتاز» غدًا

ةديرجلا

•
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الثانية

ً
الجابر :اإلمارات وصلت للقمة ونحن معا في قارب واحد
شارك ووزيرا الخارجية والداخلية وسفراء «الخليجي» في احتفال سفارتها بالعيد الوطني
ربيع كالس

القمة
الخليجية
المقبلة
ستكون
ناجحة
ومفصلية

الناصر

نتمنى لدول
التعاون
تحقيق المزيد
من التقدم
والتطور

العلي

اع ـت ـب ــر ن ــائ ــب رئـ ـي ــس مجلس
الــوزراء وزيــر الدفاع ،الشيخ حمد
الـ ـج ــاب ــر ،أن ال ـك ــوي ــت واإلمـ ـ ـ ــارات
يجمعهما مصير واحد ومشترك،
وهما دائما في قارب واحد ،متمنيا
للبلدين المزيد من التقدم واالزدهار
والرخاء.
وأعرب الجابر ،خالل مشاركته
فــي احتفال سـفــارة اإلمـ ــارات لدى
الكويت أمس األول ،بالعيد الوطني
اإلماراتي الـ  ،50الذي حضره عدد
كبير مــن السفراء المعتمدين في
ال ـ ـبـ ــاد ،إض ــاف ــة إل ـ ــى م ـســؤول ـيــن
حكوميين ومواطنين ومقيمين،
عن خالص التهنئة لدولة اإلمارات
قيادة وشعبا بالمناسبة ،مضيفا
ان "دولة اإلمارات اليوم وصلت إلى
الفضاء والقمة ،والكويت معها يدا
بيد ،والى مزيد من التطور والتقدم
نحو األعلى".

قمة ناجحة

من جهتهّ ،
عبر وزير الخارجية
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء،
الشيخ أحمد الناصر ،عن سعادته
بــالـمـشــاركــة فــي الـمـنــاسـبــة "الـتــي
تجسد ّ
التقدم الذي أحرزته اإلمارات
ف ــي ج ـم ـيــع ال ـم ـن ــاح ــي الـمـتـعـلـقــة

ب ــالـ ـتـ ـط ــور الـ ـم ــدن ــي وال ـت ـن ـم ــوي
والثقافي واالجتماعي والتربوي
واالقتصادي".
وقال في تصريح للصحافيين:
"نـهـنــئ اإلم ـ ــارات ق ـيــادة وحكومة
وشعبا بهذا اليوم الوطني الذي هو
بمنزلة العيد ،ليس فقط لالمارات
وال ـ ـكـ ــويـ ــت ،ل ـك ــن ك ــذل ــك لـلـخـلـيــج
العربي ودولنا العربية واإلسالمية،
ونتمنى المزيد من التقدم واألمن
واألمان والرفاه واالزدهار لالمارات،
وللعالقات بين بلدينا الشقيقين،
فــي ظــل ق ـيــادة سـمــو أم ـيــر الـبــاد
وأخـيــه الشيخ خليفة بــن زاي ــد آل
نهيان ،أدام الله هــذه العالقة إلى
أبد اآلبدين".
ً
وردا ع ـلــى س ـ ــؤال بـخـصــوص
مــوعــد انـعـقــاد اللجنة المشتركة
بين البلدين ،قال وزير الخارجية،
إن االجتماع "سيكون في القريب
العاجل".
وع ــن مــوعــد الـقـمــة الخليجية
ال ـم ـق ـب ـل ــة وتـ ـحـ ـضـ ـي ــرات ال ـل ـج ــان
ً
استعدادا لعقدها ،أكد الناصر أنه
"بعد قمة العال التي انعقدت في
مطلع هذا العام ،انطلقت مرة أخرى
الـلـجــان المشتركة وورش العمل
والفرق في األمانة العامة لمجلس

التعاون الخليجي ،وكذلك في دول
المجلس المختلفة ،وستعقد القمة
في ظل قيادة وحكمة قيادات دول
الـخـلـيــج ،ون ـحــن مـتـفــائـلــون أنها
ستكون ناجحة ومفصلية فيما
يـخــص مـسـيــرة الـعـمــل الخليجي
المشترك".

التقدم والتطور

بـ ـ ــدروه ،أعـ ــرب وزيـ ــر الــداخـلـيــة
الشيخ ثــامــر الـعـلــي ،فــي تصريح
مماثل ،عن أصــدق التهاني لدولة
اإلم ــارات بهذه المناسبة ،متمنيا
مواصلة مسيرة التعاون بين دول
مـجـلــس ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي في
تحقيق مزيد من التقدم والتطور.
وت ــرح ــم وزي ـ ــر الــداخ ـل ـيــة على
مؤسس دولة اإلمارات الشيخ زايد
بن سلطان آل نهيان" ،الذي كان أحد
مؤسسي مجلس التعاون مع أخيه
المغفور له بإذن الله سمو الشيخ
جــابــر األح ـمــد ،ونـحــن صـغــار كنا
نناديهم ببابا جابر وبابا زايد".

سفير اإلمارات
وف ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،وص ـ ــف سفير
اإلمارات لدى البالد ،مطر النيادي،
اح ـ ـت ـ ـفـ ــاالت ال ـ ـس ـ ـفـ ــارة ب ــال ــذك ــرى

وزراء الدفاع والخارجية والداخلية والسفير اإلماراتي وعدد من المسؤولين خالل الحفل
(تصوير عوض التعمري)
الخمسين لالتحاد "كأنها احتفال
داخــل اإلمـ ــارات ،لفرحة ومشاركة
ع ـ ـ ـ ــدد كـ ـبـ ـي ــر م ـ ـ ــن الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــن
وال ـمــواط ـن ـيــن والـمـقـيـمـيــن بـهــذه
الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ،م ـ ــا ي ـ ـ ــدل عـ ـل ــى حــب
الكويتيين لدولة اإلمارات ،والوئام
الشامل بين البلدين الشقيقين"،
ً
م ـت ـم ـن ـيــا "الـ ـم ــزي ــد مـ ــن ال ـت ـكــامــل
والتنسيق والتعاون بين قيادتي
البلدين الرشيدتين".

موسيقى «الدفاع» وموهوبو الكويت السفير األلماني :تسهيالت في الـ«شينغن»
شــاركــت فــرقــة وزارة الــدفــاع
الكويتية فــي الحفل ،مــن خالل
عزفها مقطوعات موسيقية عدة.
ك ـمــا شـ ــارك ك ــل م ــن األط ـفــال
ال ـمــوهــوب ـيــن :س ـيــد بـهـبـهــانــي،
وف ـهــد عـبــدالـلــه ،ودع ـي ــج الفهد
ال ــذي ــن ح ـص ــدوا جــائــزت ـيــن في
اإلمـ ـ ــارات عــن مـشــروعــي ضبط
وتتبع دخان السيارات وSmart

 ،Lockوق ــام السفير اإلمــاراتــي
بدعوة األطفال إلى المسرح ،بعد
قـطــع قــالــب ال ـح ـلــوى ،بحضور
وزراء ال ـ ــدف ـ ــاع والـ ـخ ــارجـ ـي ــة
والداخلية.

أعـلــن السفير األلـمــانــي ل ــدى ال ـبــاد ،ستيفان
موبس ،على هامش مشاركته في يوبيل اإلمارات
ال ـ  ،50ان "الـعــاقــات األلـمــانـيــة -الكويتية تشهد
ً
ت ـط ــورا ك ـب ـي ــرا" ،الف ـتــا إل ــى أن "ه ـن ــاك تسهيالت
جديدة متعلقة بحصول المواطنين على تأشيرة
ً
شينغن من السفارة األلمانية" ،مشيرا في الوقت
نفسه إلى أن "هناك تطورا كبيرا بهذا الموضوع،
وان االتـفــاقـيــة الـمــوقـعــة بـيــن الـبـلــديــن ح ــول رفــع
التأشيرات عن الدبلوماسيين والجوازات الخاصة

س ــاري ــة ،م ــا يـسـمــح بـتـسـهـيــل دخـ ــول هـ ــؤالء إلــى
ألمانيا من دون تأشيرات".
وعــن فتح فــرع لجامعة ميونيخ فــي الكويت،
أشار إلى أن "المشاورات جارية بهذا الخصوص،
وان الموضوع ال يتعلق بــإجــراء ات حكومية بل
باإلجراءات التي يجب تنفيذها من قبل المستثمر
الكويتي ،ألن هذا االسثمار تابع للقطاع الخاص
ال الحكومي" ،آمال افتتاح الجامعة في المستقبل
القريب.

ب ـ ــدوره ،هـنــأ السفير العماني
ل ــدى ال ـب ــاد ال ـع ـمــانــي ،د .صــالــح
الخروصي ،اإلم ــارات بيوبيلها الـ
 ،50مؤكدا ان "العالقات الخليجية
ح ـم ـي ـم ـيــة وعـ ــاقـ ــة أش ـ ـق ـ ــاء ،وأن
السلطنة دائما تدعو الــى الوفاق
والوئام الخليجي".
وح ـ ــول ف ـت ــح األج ـ ـ ـ ــواء ق ـ ــال إن
ال ــوض ــع ال ــوب ــائ ــي ف ــي الـسـلـطـنــة
ّ
تحسن كثيرا ،ما يدعو الى تقديم

رومانوسكي...
سعيدة
هنأت السفيرة األميركية
ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ،ألـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــا
روم ـ ــان ـ ــوس ـ ـك ـ ــي ،ب ــال ـع ـي ــد
الـ ـ ـ ــوط ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــي اإلمـ ـ ـ ـ ـ ــاراتـ ـ ـ ـ ـ ــي
الـ ـخـ ـمـ ـسـ ـي ــن ،وق ـ ــال ـ ــت "ان ـ ــا
سعيدة بمشاركتي في هذه
المناسبة".

تسهيالت لدخولها.
م ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،ت ـ ـق ـ ــدم ال ـس ـف ـي ــر
الـ ـبـ ـح ــريـ ـن ــي ،صـ ــالـ ــح ال ـم ــال ـك ــي،
ب ــالـ ـتـ ـهـ ـنـ ـئ ــة لـ ـ ــدولـ ـ ــة اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات
بالمناسبة ،مؤكدا أن "ذكرى اتحاد
اإلمارات يوم تاريخي ومبارك سطر
ً
تاريخ االزدهار والتطور" ،مستذكرا
مناقب مؤسس اإلمارات المغفور له
الشيخ زايد.
ون ــوه إلــى أن "ه ــذه االحتفالية
تعد األول ــى بعد جائحة كورونا،
وهـ ــذا دل ـيــل ع ـلــى ن ـجــاح الخطط
التي قامت بها الحكومة الكويتية"،
ً
متمنيا لدولة اإلمــارات المزيد من
التطور والنمو.
وحـ ــول مــوعــد ان ـع ـقــاد اللجنة
المشتركة البحرينية ـ ـ الكويتية،
قال المالكي" :كان هناك اتفاق بين
الجانبين ان تعقد بشكل مباشر،
ولكن ظروف الجائحة أجلت ذلك"،
الفتا إلــى أنها "ستعقد قريبا في
دولة الكويت".

محافظ حولي يستقبل السفير الهندي الكويت :ضرورة محاسبة إسرائيل على ممارساتها
استقبل محافظ حولي علي
األصفر في مكتبه بديوان عام
المحافظة صـبــاح أمــس سفير
الـ ـهـ ـن ــد ل ـ ـ ــدى ال ـ ـكـ ــويـ ــت س ـي ـبــي
جورج.
وتناول اللقاء بحث العالقات
الثنائية المشتركة بين البلدين
وس ـب ــل ت ـب ــادل ال ـخ ـب ــرات وذل ــك
بمناسبة م ــرور  60عــامــا على
ال ـع ــاق ــات ال ـكــوي ـت ـيــة الـهـنــديــة
الدبلوماسية.
وأع ـ ــرب م ـحــافــظ ح ــول ــي عن
اع ـتــزازه بـهــذا الـتــاريــخ العريق
الذي يجمع البلدين الشقيقين
والـ ـتـ ـع ــاون ال ـث ـن ــائ ــي ف ــي كــافــة
المجاالت.

ً
مستقبال سفير الهند أمس
األصفر

جدد الوزير المفوض في الوفد الكويتي الدائم
لدى األمم المتحدة ،طالل الفصام ،دعم الكويت
للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وتحيتها
لــه على صـمــوده ونـضــالــه ،داعـيــا إلــى التحرك
الفوري لتوفير الحماية للمقدسات وإجبار قوة
االحتالل اإلسرائيلي على وقف هذه االنتهاكات
الصارخة ،والحفاظ على حرمة األماكن المقدسة
وحماية الشعب الفلسطيني.
وأك ـ ــد ال ـف ـص ــام ،ف ــي كـلـمـتــه أم ـ ــام الجمعية
العامة لألمم المتحدة ،خالل مناقشة القضية
الفلسطينية ،مساء أمس األول ،موقف الكويت
المبدئي والثابت في الوقوف الى جانب الشعب
الفلسطيني لرفع المعاناة الواقعة عنه ،ودعم
خياراته لنيل كامل حقوقه المشروعة.
وشدد على أهمية مواصلة بذل الجهود من
ـدول
أج ــل إع ــادة اط ــاق الـمـفــاوضــات ضمن جـ ّ
زمني للوصول الى السالم العادل والشامل وحل

الدولتين .وأعــرب عن األســف حيال عدم التزام
سلطات االحتالل اإلسرائيلي بالقرارات الدولية،
ومنحها المزيد من الموافقات لبناء اآلالف من
الوحدات السكنية في مستوطنات غير قانونية
في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وق ــال ال ـف ـصــام إن ال ـكــويــت تـضــم صوتها
للمجتمع ال ــدول ــي ب ــإدان ــة تـلــك المخططات،
وتـ ــؤكـ ــد ض ـ ـ ـ ــرورة وضـ ـ ــع حـ ــد ل ـل ـم ـم ــارس ــات
اإلسرائيلية غير الشرعية ومطالبتها بتنفيذ
جميع قرارات مجلس األمن ذات الصلة.
وشدد على أن ّ"تلك الممارسات اإلسرائيلية
ب ــات ــت تـتـطـلــب م ــن ــا أك ـث ــر م ــن أي وق ــت مضى
تفعيل اآلليات الدولية والسياسية والقانونية
لـضـمــان مـســاء لــة إســرائ ـيــل ومحاسبتها عن
استمرار انتهاكاتها المستمرة لحقوق الشعب
الفلسطيني المصانة بموجب القوانين الدولية".
وطالب الفصام بوقف حمالت االعتقاالت

التعسفية وهدم المباني الفلسطينية وتدمير
الـمـمـتـلـكــات واالس ـت ـي ــاء عـلـيـهــا والـتـهـجـيــر
القسري للمدنيين.
من جانب آخر ،أشاد الوزير المفوض في
كلمته بالدور التاريخي لوكالة األمم المتحدة
ل ـغ ــوث وت ـش ـغ ـيــل الــاج ـئ ـيــن الـفـلـسـطـيـنـيـيــن
(أونروا) عبر تقديمها المساعدات األساسية
لماليين الالجئين الفلسطينيين ،مؤكدا أهمية
استمرار تقديم الدعم ألعمالها.
وأش ــار إل ــى ت ـبـ ّـرع الـكــويــت لــوكــالــة أون ــروا
عبر الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية
بمبلغ  21.5مليون دوالر ،مبينا أن ذلك الدعم
يضمن عدم انقطاع تقديم الخدمات الحيوية
الـتـعـلـيـمـيــة وال ـص ـح ـيــة واالج ـت ـمــاع ـيــة الـتــي
ّ
تقد مها "أون ــروا" لالجئين الفلسطينين في
مختلف مناطق عملياتها ،وانطالقا من موقف
الكويت الثابت في دعم القضية الفلسطينية.

العسعوسي يستقبل مسؤول «التحكيم التجاري الخليجي» «أبي أتعلم» ّ
تكرم رئيسها الفخري الجري
«الدراسات القضائية» يوقع مذكرة تفاهم مع المركز
استقبل النائب العام المستشار ضرار العسعوسي بمكتبه ،أمس ،األمين العام
لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي طارق الشميمري ،حيث تم
بحث سبل التعاون المشترك بين النيابة العامة بدولة الكويت والمركز.
وعرض الشميمري تقديم كل إمكانات ودعم "التحكيم التجاري" من دورات تدريبية
متخصصة ألعضاء النيابة العامة بدولة الكويت ،وتم تبادل الهدايا التذكارية بين
المستشار النائب العام واألمين العام للمركز.
وفي مجال آخر ،وقع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية أمس مذكرة
تفاهم مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون تستهدف تعزيز التعاون
في المجالين التدريبي والعلمي.
وأعلن المعهد في بيان له ان االتفاقية التي تضم  11مادة تنص في مجملها على
تعزيز التعاون في المجالين التدريبي والعلمي ،وتبادل اإلصدارات ،وإقامة برامج
متخصصة في مجال التحكيم.
وقع المذكرة عن المعهد مديره المستشار هاني الحمدان وكيل محكمة االستئناف،
وعن المركز أمينه العام طارق الشميمري.

إيران تعبر «العتبة...
مفاوضات فيينا من أن تخصيب طهران لليورانيوم بنسبة %90
ً
يعني عمليا نسف المفاوضات.
وفــي حين أعلنت طهران أنها قدمت مسودتين حــول العقوبات
األميركية وااللتزامات النووية اإليرانية ،علمت «الجريدة» أن الوفد
ً
اإليراني المفاوض رفض فعليا ،رغم محاوالت كبير المفاوضين علي
ً
ً
باقري كني تلطيف الرد ،مقترحا أميركيا لرفع  %70من العقوبات،
التي كــان تــم التوصل إليها فــي جــوالت التفاوض السابقة ،بشكل
فوري ،مقابل عودة إيران لتنفيذ تعهداتها في االتفاق النووي بشكل
كامل ،والسماح لمفتشي المنظمة الدولية للطاقة الذرية بتطبيق
ال ـبــروتــوكــول اإلض ــاف ــي لـمـعــاهــدة مـنــع انـتـشــار األسـلـحــة الـنــوويــة،
ً
واستمرار المفاوضات مستقبال على رفع أو تعليق باقي العقوبات.
وحسب المصدر ،فإن خبراء الوفد اإليراني جادلوا بشأن عقوبات
ً
رئيسية تغطي على أخرى ثانوية ،وعمليا فإن عدم رفع هذه العقوبات
ً
ً
يعني أن جــزء ا كبيرا من العقوبات التي سترفع بموجب االقتراح
ً
األمـيــركــي ( %70مــن الـعـقــوبــات) سيكون رفعها وهـمـيــا فـقــط .ومن
بين هذه العقوبات تلك المفروضة على المصرف المركزي اإليراني
والمصارف اإليرانية ،ألسباب غير نووية مثل التورط في البرنامج
الصاروخي أو في أنشطة إقليمية مزعزعة لالستقرار أو دعم اإلرهاب.
ب ــدوره ،يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل مــاكــرون ،الـيــوم ،جولة
خليجية تشمل قطر واإلمارات والسعودية يبحث خاللها ملف إيران،
في حين دعا رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت ،خالل اتصال مع
وزيــر الخارجية األميركي أنتوني بلينكن ،إلــى وقــف المفاوضات
ً
فورا مع إيران .وقال وزير الدفاع اإلسرائيلي بيني غانتس إنه «قد ال
يكون هناك مفر من ضرب إيران ،ونحن نستعد لهذا االحتمال ،وقد
صادقت اللجنة الوزارية للتسلح على شراء أسلحة وذخائر»12 .

ً
مكرما الشميمري
العسعوسي

«أوبك »+تعتزم تثبيت...
المجموعة إلى زيادة اإلنتاج بمقدار  400ألف برميل في اليوم ضمن
ً
إطار الرجوع تدريجيا عن تخفيضات اإلنتاج القياسية التي اتفق
عليها المنتجون في  2020عندما هوى الطلب على النفط بفعل
جائحة كورونا ،غير أن خطوة «أوبك »+المقبلة تظل معلقة وسط
غموض يكتنف السوق.
واستقبلت أس ــواق الـنـفــط ق ــرار «أوب ــك بـلــس» بــاالنـخـفــاض ،إذ
تراجعت عقود النفط الخام األميركي وبرنت بنحو  3دوالرات بعد
مضي المجموعة في الزيادة المقررة في اإلنتاج في يناير.
إلــى ذلــك ،قــال نائب وزيــر الطاقة األميركي ديفيد تـيــرك ،أمس
األول ،إن إدارة الرئيس جــو بــايــدن قــد تعدل توقيت السحب من
االحتياطيات إذا انخفضت األسعار بشدة.

الصدر بعد اجتماع مع...
عليه ،لكنه اكتسب أهمية هــذه المرة؛ ألن الصدر حصل على نحو
ضعف مقاعده النيابية التقليدية ،وقال إنه لن يقبل بتكتل طائفي
يشكل حكومة توافقية ،مما جعل الجناح الموالي إليران يشعر بخطر
إقصاء سياسي وأمني جاد.
وأحيط اللقاء بظروف غير معتادة ،إذ لم يعلنه الصدر ،بل غريمه
األبرز نوري المالكي رئيس الحكومة األسبق ،كما أن المجتمعين لم
يخرجوا بمؤتمر صحافي وال بيان مشترك ،بل تحدث كل منهم على
ً
حدة ،بعد اللقاء الذي دخله الصدر متحاشيا مصافحة من حضره،
ً
وحاول للوهلة األولى -حسب لقطات مصورة -أن يجلس بعيدا عنهم.
واكتفى الصدر بتغريدة مقتضبة ،بعد اللقاء ،جاء فيها رفضه
ً
ألي تأثير من جهة الغرب أو الشرق ،في إشارة إلى إيران خصوصا،

قــامــت رئـيـســة جـمـعـيــة "أب ــي
أت ـ ـع ـ ـلـ ــم" الـ ـتـ ـط ــوعـ ـي ــة د .م ـنــى
بورسلي ،بتكريم طالل الجري،
بمناسبة اختياره رئيسا فخريا
للجمعية خالل الفترة القادمة.
وأعربت الجمعية عن الشكر
الكبير لرئيسها الفخري على
دع ـمــه الـمـسـتـمــر وال ــام ـح ــدود
خ ــال ال ـس ـنــوات الـمــاضـيــة ،من
منطلق المسؤولية المجتمعية
التي لديه ،وكذلك دعمه ألهداف
الـجـمـعـيــة ف ــي تـعـلـيــم األط ـف ــال
المصابين بــاألمــراض المزمنة
وأم ــراض الـســرطــان وتعليمهم
فـ ـ ــي فـ ـ ـص ـ ــول دراسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة داخـ ـ ــل
المستشفيات ،علما أنه بدعم من
أبناء الوطن تم تجهيز فصول

تكريم الرئيس الفخري لـ «أبي أتعلم»
دراسـ ـي ــة ف ــي مـسـتـشـفــى الـبـنــك
الوطني ومستشفى الرازي.
ح ـضــر ا ل ـت ـكــر يــم د .سليمان

للتقليد
كما كتب بخط يده أنه متمسك بحكومة أغلبية ،ولن يخضع
ُ
السائد ،منذ سقوط النظام السابق عام  ،٢٠٠٣بتشكيل حكومة توافق
يشترك فيها الجميع.
لكن أطراف ما يعرف باإلطار التنسيقي ،ومعظمهم فصائل موالية
ً
إليران ،أصدروا بيانا تحدثوا فيه عن أجواء ودية واتفاق على حماية
«سالح المقاومة» وعدم تهميشه ،ووضع أسس التوافق في تشكيل
ً
ً
الحكومة ،األمر الذي دفع مساعدا بارزا للصدر إلى إصدار بيان حمل
ً
نقاطا مهمة تعيد التذكير بموضوعات الخالف داخل البيت الشيعي،
وأبرزها التمسك بحكومة أغلبية تعتمد معيار الفوز في االنتخابات،
ً
واتخاذ النجف مرجعية دينية حصرا ،في إشــارة إلى أن الفصائل
تتبع مرجعية المرشد اإليراني علي خامنئي.

ال «هدايا» لبنانية لماكرون...
بينما ال تــزال المفاوضات بين عــون و«ح ــزب الـلــه» حــول تسوية
ً
داخلية تواجه عقبات ترتبط تحديدا بانتخابات رئاسة الجمهورية
بعد أشهر.
وكـ ــان رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة نـجـيــب مـيـقــاتــي زار ب ـعــد ع ــودت ــه من
الفاتيكان ،رئيس مجلس النواب نبيه بري ،وطلب منه المساهمة
بعقد جلسة لمجلس الـ ــوزراء .وك ــان رد ب ــري« :اذه ــب إلــى رئيس
الجمهورية ،واتفقا حــول تنفيذ مــا توافقنا عليه فــي اجتماعنا
الثالثي يوم عيد االستقالل».
وتكشف مصادر متابعة أن االتفاق ،الذي أشار إليه بري ،كان
ينص على عقد جلسة لمجلس الـنــواب ،والتصويت على قانون
يحصر التحقيق فــي تفجير مــرفــأ بـيــروت مــع الــرؤســاء والـنــواب
والوزراء بالبرلمان.
لكن عون ال يزال يرفض ذلك ،مما تطلب دخول «حزب الله» على

األل ـف ــي ،د .نـيـبــال بــورس ـلــي ،د.
إيمان المطوع ،وعدد من أعضاء
جمعية "أبي أتعلم".
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سلة أخبار
مندني رئيسًا لـ «تدريس
التطبيقي» ...والدويلة نائبًا

أعلن أمني سر رابطة أعضاء
هيئة التدريس للكليات
التطبيقية د .مشعل الشريدة،
عقد الهيئة اإلدارية أول
اجتماعاتها في مقر الرابطة،
وتشكيل هيئتها اإلدارية
للدورة النقابية ،2023-2021
من خالل تزكية د .أحمد
مندني رئيسا ،د .عبدالرحمن
الدويلة نائبا ،د .مشعل
الشريدة أمينا للسر ،خليفة
الخليفة أمينا للصندوق،
وعضوية :د .مدالله سويدان،
د .خالد الصيفي ،وسعد
بوسمري .وأشاد الشريدة،
في تصريح صحافي ،أمس،
بالروح األخوية التي سادت
عملية االنتخابات ،وتوزيع
مناصب الهيئة اإلدارية،
متمنيا أن يكون التعاون
َّ
البناء واملثمر والعمل بروح
الفريق الواحد سمة املرحلة
املقبلة ،لتحقيق طموحات
وتطلعات الهيئة التدريسية.

«األرصاد» :انخفاض
ملحوظ في درجات الحرارة
قالت إدارة األرصاد الجوية
إن تأثر البالد بتقدم مرتفع
جوي من جهة الغرب ،اعتبارا
من ظهر أمس ،يؤدي إلى
استقرار مؤقت في حالة
الطقس وانخفاض ملحوظ
في درجات الحرارة وتنشط
الرياح الشمالية الغربية،
خصوصا على املناطق
الساحلية حتى اليوم وتعتدل
صباح غد .وأضاف مراقب
التنبؤات الجوية باإلدارة
عبدالعزيز القراوي لـ"كونا" ،أن
الطقس اليوم يشهد انخفاضا
ملحوظا في درجة الحرارة،
والرياح شمالية غربية إلى
شمالية خفيفة إلى معتدلة
السرعة تنشط على فترات
على املناطق الساحلية،
وتظهر بعض السحب املتفرقة
ودرجة الحرارة العظمى
املتوقعة بني  20و 22درجة
مئوية والصغرى بني  9و11
درجة .وعن الطقس غدًا ،قال
القراوي إنه يكون معتدال
والرياح شمالية غربية خفيفة
إلى معتدلة السرعة تنشط
على فترات ،والعظمى بني 20
و 22درجة مئوية ،والصغرى
بني  8و 10درجات.

ُ
«زكاة سلوى» تطلق «دفء
الشتاء» في  10دول
أعلن رئيس زكاة سلوى،
التابعة لجمعية النجاة،
الشيخ بدر العقيل ،إطالق
مشروع "دفء الشتاء" لتوفير
التدفئة والطعام للمحتاجني
في  10دول .وذكر العقيل،
في تصريح صحافي ،أمس،
أن املشروع يسعى لحماية
الشرائح الضعيفة والفقراء
واملنكوبني من شدة البرودة
في فصل الشتاء ،ويتم تنفيذه
في :تركيا ،األردن ،اليمن،
لبنان ،ألبانيا ،البوسنة،
فلسطني ،كوسوفو ،الجبل
األسود ،إضافة إلى الكويت.
وأوضح العقيل أن درجات
الحرارة في مخيمات الالجئني
السوريني تصل إلى ما دون
الصفر.

ّ
الخط بطرح مقايضة بين تنحية البيطار عن التحقيق مع الرؤساء
والنواب والــوزراء ،مقابل قبول الطعن المقدم من «التيار الوطني
ّ
الحر» بقانون االنتخاب ،باإلضافة إلى العمل على تحالف انتخابي
ً
بين حركة «أمل» و«التيار» بشكل يستفيد منه األخير مسيحيا.
لم تصل تلك المفاوضات إلى نتيجة بعد ،وبحسب ما تكشف
مصادر متابعة فــإن ما يريده عــون من «حــزب الله» هو أبعد من
ذل ــك ،فـهــو يـطــالــب بـشـكــل واض ــح وصــريــح بــوعــد أو تـعـهــد بدعم
ترشيح رئيس «التيار الحر» جبران باسيل لرئاسة الجمهورية
فــي االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة المقبلة ،وأن ه ــذا هــو الـثـمــن الوحيد
الــذي يدفع عون إلى تقديم تنازالت وتسهيالت تــؤدي إلى إعادة
إحياء عمل الحكومة وتنحية البيطار عن التحقيقات مع الرؤساء
والنواب والوزراء.
ً
ليس هــذا الخالف الوحيد بين عــون والـحــزب ،بل هناك أيضا
ملف ترسيم الحدود مع إسرائيل ،حيث يريد الرئيس االستعجال
بعقد التسوية مع الواليات المتحدة ،وإنجاز الترسيم في أسرع
وقــت ،ليكون قد كسب ورقــة سياسية أساسية في هــذه المرحلة
تعيد له التواصل بشكل جدي مع األميركيين ،وتفتح لباسيل طريق
ً
التفاوض مجددا مع إدارة الرئيس األميركي جو بايدن لتحسين
وضعه السياسي بعد إدراجه على الئحة العقوبات ،بينما يفضل
ً
«حزب الله» عدم االستعجال ّ
ببت الملف الذي يعده استراتيجيا،
وال يمكن أن يفصله عن استراتيجية إيران في المنطقة ،وبالتالي
فهو يربطه بمفاوضات فيينا.
12
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محليات
إلغاء «ميكنة الرعاية االجتماعية» لضخامته المالية
«الشؤون» :قيمة المشروع التقديرية تبلغ  600ألف دينار
جورج عاطف

«المناقصات»
و«التخطيط» وافقا
على طلب الوزارة
اإللغاء

علمت «ال ـجــريــدة» أن اللجنة
الـمـشـكـلــة مــن الــوك ـيــل المساعد
ل ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــؤون قـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاع الـ ـتـ ـخـ ـطـ ـي ــط
وا ل ـت ـط ــو ي ــر اإلداري ف ــي وزارة
الشؤون االجتماعية عبدالعزيز
ً
ً
سـ ــاري ،أل ـغــت م ـشــروعــا خــاصــا
بـ ـمـ ـيـ ـكـ ـن ــة خـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــات ال ـ ــرع ـ ــاي ـ ــة
االجـتـمــاعـيــة فــي ال ـ ــوزارة بلغت
قيمته التقديرية  600ألف دينار.
ووفقا لمصادر «الشؤون» فإن
اللجنة المشكلة من الفنيين في
إدارة الـحــاســب اآلل ــي لمراجعة
ال ـع ـقــود كــافــة ال ـخــاصــة بــأعـمــال
الميكنة ،وعقب تتبعها المشروع
وإعـ ــادة مــراجـعــة ودرس بـنــوده
فوجئت بضخامة قيمته المالية

م ـق ــارن ــة ب ــال ـخ ــدم ــات ال ـت ــي ك ــان
سيقدمها ،مما حدا بالوزارة إلى
مخاطبة كل من الجهاز المركزي
ل ـل ـم ـنــاق ـصــات ال ـع ــام ــة إلل ـغــائــه،
واألمانة العامة للتخطيط لرفعه
من بين مشروعات خطة التنمية
الخاصة بــالــوزارة .ووافـقــا على
ذلك.
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــادر ،أن
ال ـل ـج ـن ــة ،م ــن م ـن ـط ـلــق ال ـح ــرص
ً
على المال الـعــام ،نجحت أيضا
فــي تــوفـيــر مبلغ  36أل ــف ديـنــار
من مشروع ميكنة خدمات قطاع
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ،ع ـق ــب ن ـج ــاح ـه ــا فــي
تقليص القيمة ا لـمــا لـيــة لعقود
ميكنة خدمات إدارة الجمعيات

ال ـخ ـي ــري ــة م ــن  400ألـ ــف دي ـن ــار
إل ــى  73أل ـف ــا ،م ــؤك ــدة اس ـت ـمــرار
الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ف ـ ــي مـ ــراج ـ ـعـ ــة ج ـم ـيــع
العقود للوقوف على قانونيتها
وا سـتـحـقــا قـهــا لمبالغ الترسية
ومدى التزامها ببنود التعاقد.
وذك ـ ــرت ال ـم ـص ــادر أن كـثــرة
ال ـمــاح ـظــات ال ـمــال ـيــة والـفـنـيــة
المسجلة على عقود الحاسب
اآلل ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة بـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــوزارة
حضت وزي ــر الـكـهــربــاء والـمــاء
وال ـ ـطـ ــاقـ ــة ال ـ ـم ـ ـت ـ ـجـ ــددة ،وزي ـ ــر
الشؤون االجتماعية والتنمية
المجتمعية د .مشعان العتيبي،
عـ ـل ــى ت ـش ـك ـي ــل ل ـج ـن ــة ت ـق ـصــي
ح ـق ــائ ــق مـ ــن ج ــام ـع ــة ال ـكــويــت

والجهاز المركزي لتكنولوجيا
ال ـم ـع ـل ــوم ــات وإدارة ا ل ـف ـتــوى
والـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــري ـ ــع ،لـ ـ ـ ـ ــدرس ج ـم ـيــع
عـقــود الحاسب اآلل ــي ،السيما
المتعلقة بالنظم اآللية وميكنة
خدماتها.
إلـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ــك ،ك ـ ـشـ ــف سـ ـ ـ ــاري،
ف ـ ـ ــي ت ـ ـغ ـ ــري ـ ــدة ع ـ ـبـ ــر حـ ـس ــاب ــه
عـلــى «تــوي ـتــر» ،عــن ق ــرب اج ــراء
ان ـت ـخ ــاب ــات م ـجــالــس اإلدارات
التعاونية التي انتهت واليتها
القانونية بصورة إلكترونية،
الف ـت ــا إلـ ــى أن ف ــري ــق ال ـحــاســب
اآلل ـ ـ ـ ـ ــي بـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــوزارة ن ـ ـجـ ــح ف ــي
إن ـش ــاء ن ـظــام إل ـك ـتــرونــي لعقد
«العموميات التعاونية».

إعادة االختبارات التقييمية «االبتدائية»
●

فهد الرمضان

بينما تنتهي م ــدارس الـمــرحـلــة االبـتــدائـيــة في
جميع المناطق التعليمية من شرح جميع دروس
المواد الدراسية األساسية مع نهاية دوام الخميس
( 23ال ـ ـجـ ــاري) ،ش ـ ــددت اإلدارات ال ـمــدرس ـيــة على
ضرورة التزام الطالب والطالبات بارتداء الكمامات
والمحافظة على االشتراطات الصحية ،السيما مع
دخول موسم الشتاء وانتشار اإلنفلونزا الموسمية
واألم ــراض التنفسية بين طــاب الـمــدارس .وأكــدت
م ـصــادر تــربــويــة مطلعة ل ـ «ال ـجــريــدة» ،أن اإلدارات
ال ـمــدرس ـيــة ش ــددت عـلــى أول ـي ــاء أم ــور ال ـط ــاب في
المرحلة االبتدائية بضرورة بقاء الطالب المريض
أو مــن يشعر بــارتـفــاع حــرارتــه فــي الـمـنــزل ،لحين
التشافي ،منوهة إلى أن اإلدارات المدرسية أبلغت
األسر بإمكانية تغيب أبنائهم في أيام االختبارات
ال ـت ـق ـي ـي ـمــة ،ف ــي حـ ــال ش ـع ــوره ــم ب ــال ـم ــرض ،لحين
شفائهم ،مع إحضار شهادة مرضية معتمدة من
المركز الصحي الــذي يتبعه عـنــوان سكن الطالب
ألداء االختبار التقييمي المؤجل.

وذكـ ـ ــرت أن اإلدارات ال ـم ــدرس ـي ــة م ـس ـت ـمــرة في
عـمـلـهــا ح ـتــى م ـط ـلــع ي ـنــايــر ال ـم ـق ـبــل ،لـلـعـمــل على
إجـ ــراء االخ ـت ـب ــارات الـمــؤجـلــة لـلـطـلـبــة الـحــاصـلـيــن
على عذر طبي ،ورصد الدرجات في برنامج سجل
الطالب ،ومن ثم إصدار الشهادات الدراسية للفصل
ال ــدراس ــي األول .وبـيـنــت الـمـصــادر أن االخـتـبــارات
التحصيلية ا لـتــي تطبق للمرة األو ل ــى على طلبة
الصفين الرابع والخامس بالمرحلة االبتدائية بعد
عــودة ال ــدوام الحضوري فــي الـمــدارس جــاءت بعد
قــرار وكيل ال ــوزارة د .علي اليعقوب ،الــذي تضمن
إلغاء االختبارات المركزية على مستوى المنطقة
الـتـعـلـيـمـيــة لـطـلـبــة ال ـص ـف ـيــن ال ـم ــذك ــوري ــن ،لـتـكــون
اختباراتهم من خــال معلم الصف وعلى مستوى
المدرسة فقط.
وف ــي سـيــاق مـتـصــل ،ب ــدأت م ــدارس المرحلتين
المتوسطة والثانوية االستعداد الختبارات نهاية
الفصل األول التي تنطلق للمتوسط في  26الجاري،
وللصفين العاشر والحادي عشر في  29الجاري عبر
تجهيز لجان االخـتـبــارات ،فيما تنطلق اختبارات
الصف الثاني عشر في  12يناير .2022

«اإلعاقة» تقترح تعديل الحصول على األجهزة التعويضية
«مناقشة إعادة دراسة الدورة المستندية وإدخال توصيات تضمن سهولة صرفها»
ً
توقيع بروتوكول تعاون بين ّ
«القصر» و«اإلعاقة» بشأن تبادل البيانات إلكترونيا
●

جورج عاطف

علمت «الجريدة» أن الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة خاطبت
أخيرا الجهات الرقابية في الــدولــة ،بهدف إعــادة طــرح المقترحات
السابقة الخاصة بتعديل إجراءات صرف األجهزة التعويضية لذوي
اإلعاقة ،بما يساهم في تسريع وتيرة الحصول عليها ،وتالفي أي
عمليات تأخير سابقة.
ووفقا لمصادر «اإلعاقة» فإن من بين هذه المقترحات منح المعاق
أو ذويه المبالغ المالية الالزمة لشراء األجهزة التعويضية من جانبه
مباشرة ،أو شراء الهيئة األجهزة التي يريدها المعاق تحديدا ،مع
تحمله أو ذويه فارق األسعار بين التي تصرفها الهيئة والتي يرغب
في شرائها ،مضيفة أن ثمة اجتماعا عقد أخيرا ناقش إعادة دراسة
ال ــدورة المستندية الخاصة بــاألجـهــزة ،وإدخ ــال بعض التوصيات
الجديدة التي تضمن سهولة صرفها ،وجار حاليا تطبيقها.
وأضافت المصادر أن «ثمة أسبابا عدة وراء تأخير صرف األجهزة،

وعلى رأسها الكراسي المتحركة ،ومنها تأخر الشركات في التسليم
أحيانا ،أو عدم حضور صاحب العالقة للتجربة أو القياس أو التسلم،
فضال عن عدم تحديث بياناته الهاتفية ،وعدم قراءة الرسالة المرسلة
إليه مــن الـنـظــام» ،مــؤكــدة أن الهيئة تسعى جــاهــدة إلــى تالفي هذه
األسباب لضمان تسريع آلية تسليم األجهزة.
في موضوع آخر ،وقعت الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة ،أمس،
بروتوكول تعاون بشأن الربط اإللكتروني وتبادل البيانات مع الهيئة
العامة لشؤون القصر.
وقالت مديرة الهيئة باإلنابة هنادي المبيلش ،في تصريح صحافي
على هامش التوقيع ،إن «هذا التعاون يسهم في تطوير آلية تقديم
الخدمات المقررة لــذوي االعاقة بالقانون  ،2010/8من خالل الربط
القصر على البيانات الخاصة بالمعاقين
اإللكتروني لتسهيل حصول ّ
الكويتيين المسجلين لديها والصادرة والمعتمدة من هيئة اإلعاقة».
وأشادت المبيلش بالدور الهام والجهود المضنية المبذولة من
والقصر في توفير الوقت والجهد على المواطنين ذوي
هيئتي اإلعاقة
ّ

اإلعاقة وذويهم ،من خالل التحول الرقمي لتبادل المعلومات وإلغاء
التعامل الورقي في الجهات الحكومية ،مؤكدة أن البروتوكول يعد
المسلمة
التزاما بين الهيئتين بالمحافظة على سرية المعلومات
ّ
والمستلمة ،مضيفة أن «االتفاقية تساعدنا في تنظيم العمل المشترك
وتقديم أفضل الخدمات المتعلقة بالرواتب الشهرية والبدالت الخاصة
باألشخاص القصر من ذوي اإلعاقة الكويتيين ،عبر نظام الهيئة
المتكامل».
القصر باإلنابة حمد البرجس عن
من جانبه ،أعــرب مدير هيئة ّ
تـقــديــره لـحــرص مـســؤولــي «اإلع ــاق ــة» على الـتـعــاون ،وتــذلـيــل جميع
«القصر» على مواكبة
العقبات إلنجاح هذا المشروع ،مؤكدا حرص
ّ
خطة التحول الرقمي للدولة ،تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء.
وأشــار البرجس إلى أن «تعليمات مجلس الــوزراء بشأن التحول
الرقمي جعلتنا من أوائل الجهات التي قدمت خدماتها في تطبيق
سهل الحكومي اإللكتروني بواقع  30خدمة ،على أن تتم زيادتها
خالل الفترة المقبلة».

البرجس والمبيلش عقب توقيع بروتوكول التعاون
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خالل حضوره تمرين رماية حية في ميدان األديرع بمشاركة الدبابة « »M1A2kالجديدة
• «مجلس الوزراء في حالة استعداد دائم للتعامل مع الوباء ...وإجراءاتنا أثبتت نجاعتها»
• «القيادة السياسية حريصة على أن تكون المنظومة العسكرية في غاية االستعداد والجاهزية»

رئيس الوزراء يستمع إلى شرح عن إمكانيات الدبابة «»M1A2K

محمد الشرهان

دبابة M1A2K
رافد أساسي
ومهم لزيادة
قدرات وحدات
الجيش

الجابر

أك ــد رئ ـيــس مـجـلــس الـ ــوزراء
س ـم ــو ال ـش ـي ــخ صـ ـب ــاح ال ـخ ــال ــد،
أن ال ــوض ــع الـصـحــي ف ــي الـبــاد
مـسـتـقــر" ،ول ـل ــه ال ـحـمــد وال ـم ـنــة،
ونتابع باهتمام شديد المتحور
(أومـيـكــرون) الــذي أشغل العالم
ف ــي االيـ ـ ـ ــام ال ـق ـل ـي ـلــة ال ـم ــاض ـي ــة،
السـيـمــا أن ــه وص ــل لـبـعــض دول
الخليج" ،مضيفا أن الكويت لم
تسجل أي إصابة بهذا المتحور
حتى اآلن ،ولكن التقصي والتتبع
من جانب وزارة الصحة قائمان،
والـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ـع ـل ـي ــا ل ـ ــ"كـ ــورونـ ــا"
بمجلس الوزراء تتابع باهتمام

إمكانات قتالية متميزة
تمتاز دبابة " "M1A2Kبخصائص فنية وإمكانات قتالية من
شأنها أن تتكيف مع مختلف الظروف والمواقف العملياتية،
وذلــك بما تملكه من قــدرات نارية ومنظومة سيطرة وحماية
لألطقم العاملة عليها ،حيث إنها صممت لمواجهة العديد من
التحديات الحالية والمستقبلية في بيئة العمليات".
وكانت الكويت قد تسلمت من الواليات المتحدة في  29يوليو
الماضي أول دبابة محدثة من الطراز المذكور .وقد عاين سمو
رئيس الوزراء خالل تمرين الرماية ،أمس ،مواصفات الدبابة،
كما تابع بعض تفاصيل الرماية التي أجرتها.

مشاركة الدبابة الجديدة في تمرين الرماية الحية

كل تقارير "الصحة" بهذا الشأن.
جاء ذلك في تصريح لسموه
عـلــى هــامــش تـمــريــن رمــايــة حية
في ميدان االديــرع ،صباح أمس،
ب ـح ـضــور ن ــائ ــب رئ ـي ــس مجلس
الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد
الجابر ،ووزير الخارجية الشيخ
احـمــد الـنــاصــر ،ووزي ــر الداخلية
ال ـش ـي ــخ ث ــام ــر الـ ـعـ ـل ــي ،ورئ ـي ــس
األركان الفريق الركن الشيخ خالد
الـصــالــح ،ونــائــب رئـيــس األرك ــان
الفريق الركن فهد الناصر.
وشدد سموه على أن مجلس
ال ــوزراء فــي حــالــة اسـتـعــداد دائــم
للتعامل مــع هــذا الــوبــاء ،مشيرا
ال ــى ان االجـ ـ ــراءات واالح ـت ــرازات
الـ ـت ــي ات ـخ ــذت ـه ــا ال ـك ــوي ــت ب ـعــدم
دخول أي شخص الى البالد إال أن
يكون مطعما مع إجرائه مسحة
" "pcrأثبتت نجاعتها.
ودع ـ ـ ـ ــا س ـ ـمـ ــوه ال ـ ـ ــى ض ـ ـ ــرورة
االل ـت ــزام والـتـقـيــد بــاالشـتــراطــات
الـصـحـيــة فــي الـمــرحـلــة الـقــادمــة،
ســائــا الـلــه أن "يجنبنا والعالم
هذا الوباء".
وع ـ ــن ت ـم ــري ــن الـ ــرمـ ــايـ ــة ،عـبــر
سـ ـ ـم ـ ــوه عـ ـ ــن فـ ـ ـخ ـ ــره واعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزازه
ب ــال ـت ـم ــري ــن واألداء ال ـ ــرائ ـ ــع مــن
م ـن ـت ـس ـب ــي ال ـ ـق ـ ــوات ال ـم ـس ـل ـح ــة،

 ...وسموه خالل حضوره التمرين في ميدان األديرع
مـشـيــرا ال ــى م ـشــاركــة أول دبــابــة
ج ــدي ــدة " "m1a2kف ــي الـتـمــريــن،
حيث دخلت الخدمة وهي مجهزة
بأعلى مستوى.
وأوضـ ــح أن صــاحــب السمو
أمير البالد الرئيس االعلى للقوات
المسلحة الـشـيــخ ن ــواف االحـمــد
وسمو ولي العهد الشيخ مشعل
االحمد "حريصان على توجيهنا
ف ــي ال ـح ـكــومــة ب ــأن ن ــوف ــر ك ــل ما
تحتاجه القوات المسلحة ،سواء
كــانــت بــريــة او بحرية او جوية،
وان تكون المنظومة العسكرية

فــي غاية االسـتـعــداد والجاهزية
ألي حدث طارئ".
وأضاف سموه أن "ما شاهدناه
في التمرين يثلج صدورنا وينبئ
بأن هذا العمل وراء ه جهد كبير
قام به اخواني وابنائي في القوات
المسلحة" ،متمنيا لهم التوفيق
في خدمة بلدهم في أسمى خدمة
وهي حماية الوطن.

دعم القيادة السياسية
من جهته ،أشاد الوزير الجابر

ّ
 ...ويطلع على أحدث األسلحة والذخيرة

بالدعم الــامـحــدود ال ــذي تقدمه
ال ـق ـي ــادة ال ـس ـيــا س ـيــة لمنتسبي
ال ـ ـج ـ ـيـ ــش ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي" ،ت ـ ـقـ ــديـ ــرا
مـ ـنـ ـه ــا لـ ـجـ ـه ــوده ــم ال ـم ـخ ـل ـص ــة
وتضحياتهم فــي سبيل ا لــد فــاع
عــن وطـنـنــا الـغــالــي وح ـفــظ امنه
واستقراره وسالمة أراضيه".
وت ـقــدم الـجــابــر بالتهنئة الــى
س ـم ــو رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس ال ـ ـ ــوزراء
بمناسبة تجديد الثقة االميرية
ال ـس ــام ـي ــة بـ ــإعـ ــادة ت ـع ـي ـي ـنــه فــي
مـنـصـبــه ،ســائــا ال ـلــه ان "يعينه
ع ـ ـلـ ــى ح ـ ـمـ ــل االم ـ ـ ــان ـ ـ ــة وال ـ ـق ـ ـيـ ــام
بمسؤولياتها ،ومواصلة مسيرة
ال ـخ ـيــر وال ـع ـط ــاء واالصـ ـ ــاح في
خدمة وطننا المعطاء".
وأضـ ـ ــاف أن "ال ـ ــدف ـ ــاع" بــدعــم
وتـ ــوج ـ ـيـ ــه الـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادة ال ـح ـك ـي ـم ــة
ومـ ـت ــابـ ـع ــة مـ ــن رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء
مـ ــاض ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي خ ـ ـطـ ــة الـ ـتـ ـط ــوي ــر
والـتـحــديــث لـقــدراتـهــا الــدفــاعـيــة،
الف ـت ــا الـ ــى "ان ـن ــا ش ـهــدنــا تنفيذ
الرماية الحية للدبابة الجديدة
 M1A2Kالتي تم تسلمها حديثا،
وال ـ ـتـ ــي ت ـع ـت ـبــر رافـ ـ ـ ــدا اس ــاس ـي ــا
ومهما يعمل على زيادة القدرات
واالم ـكــان ـيــات ل ــوح ــدات الجيش
الكويتي الباسل".
وأشـ ـ ــار أن ح ـم ــاة ال ــوط ــن من

ال ـج ـي ــش ال ـك ــوي ـت ــي كـ ــانـ ــوا وم ــا
زالوا على العهد والوالء والوفاء
ل ــوطـ ـنـ ـه ــم ول ـ ـقـ ــائـ ــدهـ ــم االع ـ ـلـ ــى
ول ـش ـع ـب ـه ــم الـ ــوفـ ــي م ـحــاف ـظ ـيــن
ع ـل ــى ق ـس ـم ـهــم ب ــال ـع ـم ــل والـ ـب ــذل

والـتـضـحـيــة والـ ـف ــداء ف ــي سبيل
حـفــظ امــن الـكــويــت ،والــدفــاع عن
أرضها وبحرها وسمائها.

لقطات
• زار الخالد لــواء التحرير اآللــي الـســادس ،واستمع إلــى شرح
موجز عن طبيعة المهام والواجبات المنوطة باللواء والبرامج
المعدة لتأهيل وتدريب منتسبيه ،ثم اطلع على عدد من الوحدات
والميادين الداخلية في اللواء تخللها تقديم عــروض لآلليات
المدرعة وعربات القيادة وأسلحة المشاة.
• أقام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مأدبة غداء على
شرف الخالد والوزراء المرافقين له حضرها كبار قادة الجيش.
ّ
• تفقد سمو رئيس مجلس الوزراء ،ونائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع ،ووزيرا الداخلية والخارجية محمية وزارة الدفاع
الــزراع ـيــة بــالـلــواء ال ـس ــادس ،واطـلـعــوا عـلــى منتجات المحمية
وأشادوا بالفكرة.
• تحية شكر إلــى مدير مديرية التوجيه المعنوي والعالقات
العامة ب ــوزارة الــدفــاع العقيد الركن محمد العوضي ،والمقدم
محمد رئيس من المديرية ،لتسهيلهما مهمة اإلعالميين في
تغطية الزيارة وتوفير كل سبل الراحة للصحافيين.
• أقامت قيادة لواء السور اآللي معرضا مصغرا ألجيال المدرعات
والدبابات التي استخدمها الجيش الكويتي منذ تأسيسه ،حيث
إن بعض هذه اآلليات شــارك بالحروب العربية وصد العدوان
العراقي الغاشم وحرب تحرير الكويت.

الخالد والعلي يؤديان «العرضة»

المنفوحي :ال تهاون في االشتراطات
بعد رصد المتحور ببعض الدول
«التشدد بوضع الكمام وإبراز شهادة مناعة لدخول المجمعات»
أك ــد نــائــب رئـيــس الـلـجـنــة الــرئـيـسـيــة لمراقبة
تنفيذ االشـتــراطــات المتعلقة بمكافحة انتشار
فـيــروس كــورونــا المستجد (كــوفـيــد  )19المدير
العام لبلدية الكويت أحمد المنفوحي استمرار
ال ـفــرق الـمـيــدانـيــة الــرقــابـيــة لـلـجـهــات الحكومية
المعنية في عملها بتطبيق االشتراطات الصحية
للمحافظة عـلــى اسـتـقــرار الــوضــح الـصـحــي في
ال ـب ــاد وسـ ــط رصـ ــد ح ـ ــاالت لـلـمـتـحــور الـجــديــد
(أوميكرون) في بعض دول العالم.
وقال المنفوحي لـ "كونا" ،عقب اجتماع اللجنة
ف ــي ق ـصــر ال ـس ـيــف بــرئــاس ـتــه ام ـ ــس ،إن الـلـجـنــة
تــراقــب األوض ــاع اإلقليمية والــدولـيــة أثــر إعــان
بعض ال ــدول تسجيل حــاالت للمتحور الجديد
(أوميكرون) ،مجددا التأكيد على استقرار الوضع
الصحي في البالد.
وأضاف أن "الوضع الصحي في البالد مستقر
ومـطـمـئــن وف ـقــا ل ـب ـيــانــات وزارة ال ـص ـحــة خــال
األي ــام الماضية التي أكــدت قلة حــاالت اإلصابة
بـفـيــروس ك ــورون ــا ،وخ ـلــو الـعـنــايــة ال ـمــركــزة من
الحاالت الحرجة ،وعــدم وجــود أي حــاالت وفــاة،
لكن علينا أن نكون حذرين ،وأال نسمح بالتهاون
في تطبيق االشتراطات الصحية ،لذا ستستمر
الفرق الميدانية الرقابية بالعمل للمحافظة على
استقرار الوضع الصحي في الكويت".
وأف ـ ـ ــاد بـ ــأن ال ـل ـج ـنــة اتـ ـخ ــذت ف ــي اجـتـمــاعـهــا
أمس عدة إجــراء ات بشأن التشديد على ضرورة
تطبيق االشتراطات الصحية بهدف المحافظة
على استقرار الوضع الصحي في الكويت بعد
أن "ل ـم ـســت وج ـ ــود ب ـعــض ال ـت ـه ــاون م ــن بعض

المجمعات التجاربة والمحالت والفنادق على
مرتادي هذه األماكن بعدم اشتراط وضع الكمام
وعدم التأكد من تلقيهم اللقاح المعتمد".
ودعـ ـ ــا ج ـم ـيــع ال ـم ــواط ـن ـي ــن وال ـم ـق ـي ـم ـيــن إل ــى
االستمرار بااللتزام باالشتراطات الصحية بشأن
وضع الكمام وإبراز شهادة (مناعة) لتلقي اللقاح
المعتمد والتعاون مع الموظفين في المجمعات
التجارية والـمـحــات والـفـنــادق لتسهيل عملية
دخــول ـهــم ل ـهــذه األم ــاك ــن طـبـقــا لـ ـق ــرارات مجلس
ال ــوزراء بهذا الخصوص مــن أجــل الحفاظ على
استقرار الوضع الصحي في البالد.
وأش ـ ـ ــار إلـ ــى أن الـ ـف ــرق ال ـم ـي ــدان ـي ــة الــرقــاب ـيــة
ل ـ ــوزارة ال ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة سـتـقــوم بــزيــارات
إلــى الجمعيات التعاونية وفــرق الهيئة العامة
للصناعة سـتــزور المصانع وا ل ـفــرق الميدانية
الخاصة بالبلدية والهيئة العامة للغذاء والتغذية
والـهـيـئــة الـعــامــة لـلـقــوى الـعــامـلــة سـتـتــواجــد في
المجمعات التجارية والمحالت والفنادق للتأكد
مــن ال ـتــزام ه ــذه األنـشـطــة الـتـجــاريــة ومــرتــاديـهــا
بتطبيق االشتراطات الصحية بغية المحافظة
على استقرار الوضع الصحي في البالد.

الناطق الحكومي« :التنشيطية»
ضرورية مع الساللة الجديدة
أك ـ ــد رئـ ـي ــس م ــرك ــز ال ـت ــواص ــل
الحكومي الناطق باسم الحكومة
الكويتية طــارق الـمــزرم "استقرار
الوضع الصحي في البالد" داعيا
المواطنين والمقيمين إلــى تلقي
ال ـجــرعــة التنشيطية م ــن الـلـقــاح
المضاد لفيروس كورونا المستجد
وااللـتــزام باالشتراطات الصحية
في ظل الرصد اإلقليمي والعالمي
لحاالت إصابة بالمتحور الجديد
لفيروس كورونا "أوميكرون".
وق ـ ــال ال ـ ـمـ ــزرم ل ـ ـ "كـ ــونـ ــا" عقب
اجتماع اللجنة الوزارية لطوارئ
ك ــورون ــا ال ـ ــذي ع ـقــد م ـس ــاء امــس
االول برئاسة نائب رئيس مجلس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ـ ـ ــر ال ـ ــدف ـ ــاع ال ـش ـيــخ
حمد الجابر إن اللجنة الــوزاريــة
ف ــي ان ـع ـقــاد مـسـتـمــر وسـتــواصــل
عـقــد اجـتـمــاعــاتـهــا لمتابعة آخــر
مـسـتـجــدات الــوضــع الـصـحــي في
البالد.
وأفـ ـ ــاد بـ ــأن الـلـجـنــة اسـتـمـعــت
خ ــال االج ـت ـمــاع إل ــى ش ــرح قدمه
وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل
الصباح حول آخر تطورات الوضع
الوبائي في الكويت والذي أوضح
مـ ــدى اسـ ـتـ ـق ــراره نـتـيـجــة جـهــود
وزارة الصحة والــوزارات المعنية
وتنفيذهم قرارات مجلس الوزراء
بشأن مواجهة فيروس كورونا.
وأشار إلى استماع اللجنة إلى
آراء الجهات الحكومية المعنية
إض ــاف ــة إل ــى ال ـت ـقــاريــر الـمـيــدانـيــة

ب ـخ ـصــوص تـنـفـيــذ االش ـت ــراط ــات
الصحية ومدى االلتزام بتطبيقها.
ودع ـ ـ ـ ـ ــا جـ ـمـ ـي ــع الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن
والمقيمين إلى ضرورة االستمرار
في تطبيق االشتراطات الصحية
سـ ـ ــواء ارتـ ـ ـ ــداء ال ـك ـم ــام وال ــوق ــاي ــة
ال ـكــام ـلــة ل ـل ـح ـفــاظ ع ـلــى الـصـحــة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة وت ـ ـل ـ ـقـ ــي ال ـت ـط ـع ـي ـم ــات
المطلوبة والـجــرعــة التنشيطية
المعززة .وبين انه بإمكان الجميع
تلقي الجرعة الثالثة التنشيطية
ض ـ ــد م ـ ــرض (ك ــوفـ ـي ــد  )19دون
مواعيد مسبقة شريطة مرور ستة
أشهر على تلقي الجرعة الثانية،
مؤكدا أهمية هذه الخطوة لتنشيط
المناعة وتوفير حماية أفضل من
خطر اإلصابة بالعدوى للمحافظة
على استقرار الوضع الصحي في
دولة الكويت.

ةديرجلا
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برلمانيات

نافذة نيابية

بعضها مقدم منذ عام ...والردود تأتي بطلب التمديد أو «عدم الدستورية»
مهلهل المضف يستفسر عن خلل الميزانية
وجــه النائب مهلهل المضف ســؤاال إلــى وزيــر المالية وزيــر
الدولة للشؤون االقتصادية واالستثمار خليفة حمادة ،قال في
مقدمته" :في ضوء وتيرة االختالالت في الميزانية العامة للدولة،
وخطة اإلنقاذ الحكومية ،واإلجابات البرلمانية التي علمنا بها
سابقا ،وبعد مــرور الــوقــت الكافي لتفادي أي عجز متوقع في
الميزانية ،واستخالصا إلجــراء ات الحكومة ورؤيتها لمعالجة
هذه اإلشكاالت ،ما رؤية وزارة المالية تجاه سبل معالجة وضع
الميزانية واالختالالت المالية ومشاكل العجز المالي؟ وما أسباب
خفض وكالة موديز التصنيف االئتماني للكويت؟ وما الحلول
التي تعزم جهة اإلدارة تطبيقها لمعالجة هذه األسباب؟".
وت ــاب ــع ال ـم ـضــف" :اسـتـيـقـظــت ال ـكــويــت عـلــى تـخـفـيــض جــديــد
لـلـتـصـنـيــف ال ـس ـي ــادي ف ــي يــول ـيــو  2021ع ـنــدمــا أع ـل ـنــت وكــالــة
ستاندرد آند بورز عن خفضها تصنيف الكويت االئتماني إلى
 ،A+بعد عام من خطة اإلنقاذ الحكومية األولى ،فما مدى صحة
ذل ــك؟ وم ــا األس ـب ــاب؟ وم ــا اإلجـ ـ ــراءات ال ـتــي ستتخذها الـ ــوزارة
إلعادة مؤشر الكويت بصورة إيجابية في التصنيف ومعالجة
المشكالت المسببة لالنخفاض؟ ومــا الحلول أو رؤيــة الــوزارة
حــول التشريعات المناسبة ذات الصلة بالتصنيف السيادي
واإلصالحات االقتصادية وتوفير سيولة االحتياطي العام؟".

صورة أرشيفية لمغادرة الوزراء والنواب للقاعة في جلسة سابقة

علي الصنيدح

وسط ترقب إعالن التشكيلة
الحكومية الجديدة ،فإن نحو
 803أسئلة برلمانية تنتظرها
بحاجة إلى الرد عنها ،حيث لم
تقم الحكومة الحالية المكلفة
تصريف العاجل من األمور
بالرد عليها ،حتى تاريخه ،رغم
أن بعضها تم توجيهه منذ
ديسمبر الماضي.

رغم رد وزراء الحكومة الحالية
ً
ً
على  3625س ــؤاال بــرلـمــانـيــا ،فإن
االع ـتــذار عــن اإلجــابــة فــي بعضها
لعدم دستوريتها ،وطلب تمديد
المهلة للعديد منها ،ساهما في
ً
ارتفاع نسبة الرد ،فضال عن تجاهل
اإلجــابــة عــن  803أسئلة ،بعضها
مقدم مع بداية الفصل التشريعي
السادس عشر ،الذي انطلق قطاره
في ديسمبر الماضي.
ويبدو أنه ال نية لوزراء حكومة
تصريف العاجل مــن األم ــور للرد
عــن معظمها ،خــاصــة أن ــه يتوقع
في أي وقت إعالن أسماء التشكيلة
الحكومية الـ  39في تاريخ الحياة
ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة ،والـ ـت ــي سـتـكــون
أمـ ــام مـســؤولـيــة مـعــالـجــة إخـفــاق
سابقتها واإلســراع في الرد عنها،
حتى ال تتحول إلــى مشروع أزمة
بين السلطتين ،فــي وقــت تسعى
الـحـكــومــة إل ــى اسـتـثـمــار األجـ ــواء
االي ـج ــاب ـي ــة ال ـم ـصــاح ـبــة ل ـل ـحــوار
الوطني فــي التعاون واالستقرار
بهدف تحقيق االنجازات.
والح ـ ـظـ ــت "ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" وجـ ــود
الكثير من اإلجــابــات ،التي يطلب
فيها بعض وزراء تصريف العاجل
م ــن األم ـ ــور تـمــديــد مـهـلـتـهــا ،رغــم
بساطة مواضيعها ،ومــع ذلــك لم
ت ـصــل اإلج ــاب ــة عـنـهــا رغـ ــم م ــرور
الـفـتــرة الـقــانــونـيــة ،ليصطدم هذا
التأخر في الرد مع المادة  124من
الالئحة الداخلية ،التي تنص على
أنه "يجيب رئيس مجلس الــوزراء
أو الوزير عن السؤال في الجلسة
المحددة لنظره ولرئيس مجلس
ال ـ ـ ــوزراء أو ال ــوزي ــر الـمـخـتــص أن
يطلب تأجيل اإلجابة إلى موعد ال
يزيد على أسبوعين ،فيجاب إلى
طلبه ،وال يكون التأجيل ألكثر من

هذه المدة إال بقرار من المجلس".
وعلى سبيل المثال ال الحصر،
وب ـعــد نـحــو  4أش ـهــر م ــن توجيه
ً
النائب أسامة المناور ســؤاال إلى
وزير التجارة والصناعة د .عبدالله
ً
السلمان وتـحــديــدا فــي  14يوليو
ال ـم ــاض ــي ع ــن مـ ــدى ج ـ ــواز إل ـغــاء
القرار الوزاري رقم  598لسنة 2020
في شــأن خصم  13يوما من أحد
القياديين في الهيئة العامة لشؤون
الــزراعــة وال ـثــروة السمكية ،تسلم
ً
ردا من الوزير بتاريخ  8نوفمبر،
يطلب مــن النائب التكرم بتمديد
مدة المهلة المقررة لالجابة ،حتى

يتمكن من اعداد الرد المناسب.
ورغ ـ ــم ب ـســاطــة س ـ ــؤال الـنــائــب
مـ ـب ــارك الـ ـع ــرو ال ـ ــذي وج ـه ــه قبل
نحو  5أشهر ،ويطلب فيه "أسماء
وصـ ـف ــات أعـ ـض ــاء م ـج ـلــس إدارة
المجلس األعـلــى لـشــؤون األس ــرة
والـ ـسـ ـي ــرة ال ــذاتـ ـي ــة ل ـك ــل م ـن ـهــم"،
إال أن وزيـ ـ ـ ــر الـ ـكـ ـه ــرب ــاء والـ ـم ــاء
والطاقة المتجددة وزيــر الشؤون
االجتماعية والتنمية المجتمعية د.
مشعان العتيبي ،وبحسب البوابة
البرلمانية لمجلس األمة ،لم يجب
عن سؤاله حتى تاريخه ،ولم يتقدم
حتى بطلب تمديد اإلجابة.

إحصائية عن أجوبة الوزراء
الوزارة
اإلعالم
الكهرباء
المالية
األشغال
العدل
التجارة
النفط
الصحة
األوقاف
الدفاع
الداخلية
الخارجية
اإلسكان
شؤون مجلس األمة
التربية
اإلجمالي

إجمالي األسئلة عدد األسئلة التي
لم يجب عنها
الموجهة
53
171
69
227
65
333
70
222
21
166
42
384
64
370
211
363
30
151
42
173
6
307
٢٦
١٩٩
٥٣
٢٨٣
١٠
٣٤
٤١
٢٧٢
٨٠٣
٣٦٢٥

وفــي مثال آخ ــر ،س ــؤال للنائب
د .عبدالكريم الكندري في مارس
الماضي وجهه إلــى وزي ــر الدولة
لـ ـش ــؤون ال ـب ـل ــدي ــة ،وزيـ ـ ــر ال ــدول ــة
ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون اإلسـ ـ ـ ـك ـ ـ ــان والـ ـتـ ـط ــوي ــر
ال ـع ـمــرانــي شــايــع ال ـشــايــع ،بشأن
تعاقدات بنك االئتمان ،ولم يجب
الوزير عنه ،أو يطلب حتى تمديد
مهلة اإلجابة.
وال يزال النائب سعود بوصليب
ينتظر اإلجــابــة عــن ســؤالــه بشأن
عـ ــدد ال ـل ـج ــان ال ـف ـن ـيــة المختصة
الدائمة والمؤقتة في الهيئة العامة
لـ ـش ــؤون ذوي اإلع ــاق ــة م ــن وزي ــر
الشؤون االجتماعية وزير األوقاف
والـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة عـيـســى
الكندري منذ يناير الماضي.
أما األمثلة على عدم دستورية
اإلجابات فكثيرة ،ونستشهد هنا
بتصريح سابق للنائب عبدالله
المضف الذي قال فيه" ،إن العاملين
في وزارة المالية لم يتعظوا رغم
كــل المخاطبات ،فاليوم نسألهم
عن أمــاك الــدولــة ،فتكون اإلجابة
أن السؤال غير دستوري ،وعندما
نسألهم عن استثمارات لندن يأتينا
جواب سري بأن اإلجابة يمكن ان
تمس األمن القومي للبالد".
وإن ك ـ ــان ـ ــت عـ ـل ــى ال ـح ـك ــوم ــة
مسؤولية الرد عن األسئلة ،فاألولى
بالنواب متابعتها معها ،خاصة
تلك التي مر على توجيهها أكثر
من الفترة القانونية ،حيث يالحظ
تجاهل الكثير من النواب متابعة
أسئلتهم ،وكأن مسؤوليتهم تقف
عند توجيهها ،أو كأن الهدف منها
رف ــع رصـيــدهــم فــي االحـصــائـيــات
ال ـش ـهــريــة ال ـت ــي ت ـج ــرى ع ــن عــدد
األسئلة المقدمة من النواب.

ّ
 5أسئلة وجهها الصقعبي إلى  3وزراء
ّ
وج ــه الـنــائــب د .عـبــدالـعــزيــز الصقعبي
 5أسئلة إلى  3وزراء ،هم كل من وزير النفط
وزي ــر التعليم الـعــالــي د .محمد ال ـفــارس،
ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ،ووزير
المالية وزيــر الدولة للشؤون االقتصادية
واالستثمار خليفة حمادة.
وفــي ســؤالــه لــوزيــر النفط ،قــال" :اختتم
االج ـت ـم ــاع ال ـ ـ ـ ــوزاري ال ـث ــان ــي وال ـع ـش ــرون
لـتـحــالــف دول (أوب ـ ـ ــك )+ي ــوم الـخـمـيــس 4
نــوفـمـبــر ال ـمــاضــي بــاالت ـفــاق عـلــى تعديل
اإلنتاج الشهري اإلجمالي بزيادة  400ألف
برميل فــي الـيــوم لشهر ديسمبر الـجــاري،
لــذا يــرجــى تــزويــدي ببيان حــول متوسط
االن ـت ــاج والـتـصــديــر الـيــومــي لـلـكــويــت من
النفط فــي الـسـنــوات العشر الماضية من
 2013 /2012إلى  ،2022 /2021وبيان حول
جميع القرارات التي اتخذتها منظمة أوبك
أو أوبك +في تحديد مستويات اإلنتاج في
السنوات العشر الماضية ،وما دور الكويت
للتأكد من التزام الدول األعضاء بمستويات
اإلنتاج المقررة عن المنظمة؟".
وق ــال فــي ســؤالــه الـثــانــي لــوزيــر النفط،
اسـتـنــادا إل ــى الـبـيــان األسـبــوعــي لمجلس
الوزراء الصادر في  23أغسطس الماضي،
والمتضمن قــرار مجلس ال ــوزراء بتكليف
الهيئة العامة للبيئة باالستمرار بمتابعة
األعـمــال الــواقـعــة فــي موقع رمــي وتجميع
اإلط ـ ــارات ف ــي ال ـســال ـمــي ،يــرجــى تــزويــدي
بنسخة على قرص مدمج ( )CDأو شريحة
ذاكرة ( )Flash Memoryمن جميع قرارات
مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ف ــي هـ ــذا الـ ـش ــأن ،وب ـيــان
تفصيلي حول جميع مواقع رمي وتجميع
اإلطارات التالفة في الكويت ،وعدد اإلطارات
الواقعة في هذه المواقع ،وما الجهود التي
تبذلها الهيئة من أجــل التخلص من هذه
اإلطارات؟ وما مدى تعاون الجهات المعنية
مع الهيئة في هذا الشأن؟ وهل لدى الهيئة
جدول زمني إلعادة تدوير هذه اإلطارات؟
إذا كانت اإلجابة اإليجاب ،فيرجى تزويدي
بهذا الجدول.
ّ
ووج ـ ــه الـصـقـعـبــي ســؤال ـيــن إل ــى وزي ــر
المالية ،طلب في األول إجابته عن اآلتــي،
ما أسباب تأخير األمانة العامة للمجلس
األع ـل ــى للتخطيط والـتـنـمـيــة ف ــي إص ــدار
الـخـطــة اإلنـمــائـيــة الـثــالـثــة ل ـمــدة سـنــة عن
الموعد المحدد والخطة السنوية ،وعدم

عبدالعزيز الصقعبي
تقديمها المواعيد وفقا للقانون رقم  7لسنة
 2016في شأن التخطيط التنموي؟
وقــال :نمى إلى علمي أن األمانة العامة
لـلـمـجـلــس األعـ ـل ــى لـلـتـخـطـيــط والـتـنـمـيــة
استعانت بخبراء أف ــراد وشــركــات إلعــداد
تـقــريــر للتنمية الـبـشــريــة لــدولــة الـكــويــت،
فـمــا م ــدى صـحــة ذل ــك؟ إذا ك ــان صحيحا،
فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه
العقود ،وإفادتي بأسماء الشركات واألفراد
المتعاقد معهم ،وفريق العمل المسؤول عن
التقرير وإجمالي التكلفة المالية
إعداد هذا ُ
إلعداده ،وهل أشرك البنك الدولي باتفاقيات
مع األمانة العامة خالل السنوات الخمس
الـمــاضـيــة؟ إذا كــانــت اإلج ــاب ــة بــاإليـجــاب،
ُيــرجــى تــزويــدي بـصــورة ضوئية مــن هذه
االت ـف ــاق ـي ــات ال ـم ـبــرمــة والـتـكـلـفــة الـمــالـيــة،
وهل توجد أية مخالفات أو مالحظات من
الجهات الرقابية على ذلك االتفاقية؟

ُ
وتابع :هل أحيل أي قيادي في األمانة
العامة إلى مجلس الخدمة المدنية كهيئة
تأديب بموجب المخالفة المالية رقم 110-
 2020/2019بناء على ما توصلت إليه لجنة
التحقيق من توقيع العقوبات المقررة على
شاغلي الوظائف القيادية؟ إذا كانت اإلجابة
النفي ،فيرجى إفادتي باألسباب التي حالت
دون ذلك ،مع تزويدي بصورة ضوئية من
تقرير اللجنة.
أما في سؤاله الثاني لوزير المالية ،فقال:
صدرت الكويت في  13مارس  2017سندات
بـ  8مليارات دوالر على فئتين؛ األولى بقية
 3.5مليارات تستحق بعد  5سنوات بسعر
 75نقطة أساس فوق سعر سندات الخزينة
األميركية ،والفئة الثانية ب ـ  4.5مليارات
بـسـعــر  100نـقـطــة أسـ ــاس ف ــوق الـسـنــدات
األميركية تستحق بعد  10سنوات ،مطالبا
بتزويده ببيان حول قيمة الفائدة المدفوعة

بوصليب إللغاء زيادة أسعار األعالف
دعا النائب سعود بوصليب إلى إلغاء زيــادة األسعار على األعــاف لمربي
الثروة الحيوانية.
وقال بوصليب إن "الحكومة تنادي بتوفير األمن الغذائي وبنفس الوقت تقوم
برفع أسعار األعالف على مربي الثروة الحيوانية بدون سابق إنذار" ،مضيفا
"على الوزير المعني تعديل هذا القرار وإلغاء الزيادات التي أعلنها".

عـلــى ال ـس ـنــدات ال ـم ـشــار إلـيـهــا م ــن السنة
الـمــالـيــة  2018 /2017إل ــى الـسـنــة المالية
 ،2022 /2021وهل اتخذت وزارة المالية أو
الهيئة العامة لالستثمار التدابير المالية
الالزمة لسداد قيمة السندات المستحقة في
مارس 2022؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب،
يرجى بيان هذه التدابير.
وأضـ ــاف :هــل بحثت وزارة الـمــالـيــة أو
الهيئة العامة لالستثمار مــوضــوع طلب
مد أجل استحقاق السندات المشار إليها
بالبند السابق؟ إذا كانت اإلجابة اإليجاب،
فيرجى بيان األثر المالي والمعنوي على
ات ـخ ــاذ دولـ ــة ال ـكــويــت م ـثــل ه ــذا اإلج ـ ــراء؟
وه ـ ــل ب ـح ـثــت وزارة ال ـم ــال ـي ــة أو الـهـيـئــة
العامة لالستثمار مـ ّـوضــوع األثــر المالي
والـمـعـنــوي عـلــى تـعــثــر الـكــويــت فــي ســداد
السندات المستحقة في مــارس 2022؟ إذا
كــانــت اإلج ــاب ــة ب ــاإلي ـج ــاب ،فـيــرجــى بـيــان
هــذا األثــر؟ وهــل خاطبت وزارة المالية أو
الهيئة العامة لالستثمار مجلس الــوزراء
حول قرب استحقاق دفع سندات دولية في
مارس  2022والخطوات الواجب اتخاذها؟
إذا كانت اإلجابة اإليجاب ،فيرجى تزويدي
بصورة ضوئية من هذه الخطابات وقرارات
مجلس الوزراء التي انتهت إليها.
وك ـ ـ ــان سـ ــؤالـ ــه الـ ـخ ــام ــس إل ـ ــى وزيـ ــر
الداخلية ،الذي قال فيه :تشهد الكويت في
اآلونة األخيرة عودة االزدحام المروري
في الشوارع بالتزامن مع عودة المدارس
والجامعات.
وطــالــب بـتــزويــده بـبـيــان ح ــول أع ــداد
الـ ـم ــركـ ـب ــات ال ـم ـس ـج ـل ــة سـ ـن ــوي ــا ب ــاس ــم
الكويتيين و غـيــر الكويتيين مـنــذ عــام
 2006حـتــى تــاريــخ ورود ه ــذا ال ـســؤال،
وف ـق ــا ل ـن ــوع ال ـمــرك ـبــة (سـ ـي ــارة خــاصــة،
سـيــارة أج ــرة ،سـيــارة نقل عــام للركاب،
س ـ ـيـ ــارة ن ـق ــل خ ـ ــاص لـ ـل ــرك ــاب ،س ـي ــارة
سـيــاحـيــة ،س ـيــارة نـقــل مـشـتــرك ،سـيــارة
نقل عــام لألشياء والـحـيــوانــات ،سيارة
نـ ـق ــل خـ ـ ـ ــاص ،سـ ـ ـي ـ ــارة ذات اس ـت ـع ـم ــال
خ ـ ـ ــاص) ،وب ـب ـي ــان ح ـ ــول أع ـ ـ ــداد رخ ــص
ال ـق ـيــادة الـمـسـجـلــة سـنــويــا للكويتيين
وغـيــر الكويتيين منذ عــام  2006حتى
تــاريــخ ورود هــذا ال ـســؤال ،ومــا الخطط
التي وضعتها وزارة الداخلية لتخفيف
االزدحام المروري في الطرق؟

عبدالله المضف يسأل عن خسائر «االتصاالت»
ّ
وجــه النائب عبدالله المضف
ً
ً
س ـ ـ ـ ــؤاال ب ــرل ـم ــان ـي ــا إلـ ـ ــى وزيـ ـ ــرة
األش ـغ ــال ال ـعــامــة وزي ـ ــرة الــدولــة
لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات رنــا الـفــارس ،قــال في
مقدمته" ،تكبدت الهيئة العامة
لالتصاالت وتقنية المعلومات
خـ ـس ــائ ــر م ــالـ ـي ــة بـ ـل ــغ مـ ــا أم ـكــن
حصره منها  147.982.000دينار،
نظير االسـتـعــانــة والـتـعــاقــد مع
أحــد العاملين بالقطاع الخاص
وتـكـلـيـفــه بــأع ـمــال مــديــر اإلدارة
القانونية".
وع ـل ــى ضـ ــوء م ــا س ـبــق طلب
ت ـ ـ ــزوي ـ ـ ــده بـ ــال ـ ـلـ ــوائـ ــح والـ ـنـ ـظ ــم
والتعميمات والقرارات الصادرة
م ــن الـهـيـئــة ال ـعــامــة لــاتـصــاالت
وتقنية المعلومات والـمـبــررات
ال ـ ـتـ ــي ح ـ ـ ــددت ف ـي ـه ــا إجـ ـ ـ ـ ــراءات
االستعانة والتعاقد ،وبأسباب
اس ـت ـمــرار االسـتـعــانــة بالمذكور
بعد صدور الئحة شؤون التوظف
بالمخالفة للمادة  26من الالئحة،
وبأسباب تكليف المذكور بالقيام

بأعمال مــديــر اإلدارة القانونية
وص ــرف المخصصات الـمـقــررة
للدرجة العاشرة ،على الرغم من
أنه ال يعد موظفا في الهيئة وفقا
للمادة  26من الالئحة.
ك ـمــا ط ـلــب ت ــزوي ــده بــأسـبــاب
تكليف المذكور بالعمل في لجنة
ال ـم ــراج ـع ــة وال ـت ــدق ـي ــق وص ــرف
مكافآت مالية بلغ ما أمكن حصره
منها  6.800.000دينار ،وبأسباب
تكليف الموظف المذكور بمهام
رسمية إلــى مصر والمغرب ،مع

إفادتنا بتقرير أعمال كل مهمة
رسمية ،وبالضوابط والشروط
الـ ـت ــي اس ـت ـن ــدت ع ـل ـي ـهــا الـهـيـئــة
بتعيين المذكور على عقد كويتي
لشغل وظيفة ذات طابع خاص
بالمخالفة للمادة  26من المرسوم
بـ ـق ــان ــون رقـ ـ ــم  15ل ـس ـن ــة 1979
بشأن الخدمة المدنية ،وتزويده
بأسباب عدم قيام الهيئة بتسجيل
الموظف المذكور لدى المؤسسة
الـعــامــة للتأمينات االجتماعية
بالمخالفة للمادة  94من قانون
الـتــأمـيـنــات االجـتـمــاعـيــة رق ــم 61
لسنة  1976وتعديالته.
وت ــاب ــع ال ـم ـضــف ف ــي س ــؤال ــه،
وباإلشارة إلى ما ورد في تقرير
ديوان المحاسبة من أخطاء شابت
عملية االستعانة أو التعيين أو
تكليف المذكور ،هل قام الموظف
بسداد المبالغ المذكورة؟ اذا كانت
اإلجابة باإليجاب ،يرجى تزويدي
بالمستندات الدالة على ذلك ،وما
اإلج ــراءات التي اتخذتها الهيئة
بعد السداد؟

الشاهين لتخليد ذكرى جميلة الفرج
تـقــدم الـنــائــب أســامــة الشاهين بــاقـتــراح برغبة
إلط ــاق اس ــم الــدك ـتــورة جميلة ال ـفــرج عـلــى إحــدى
المؤسسات الصحية في الكويت.
وقال الشاهين ،في اقتراحه" ،فقدت الكويت أحد
األطباء الذين أفنوا جل عمرهم في خدمة الكويت،
وهي الدكتورة جميلة محمد خالد الفرج (رحمها
الله) ،إذ تفانت الفقيدة الكريمة في عملها وتطوير
المجال الصحي ،من خالل رحلتها العلمية والعملية،
حيث شغلت المرحومة بإذن الله تعالى منصب مدير
إدارة مركز شيخة اإلبراهيم الصحي منذ افتتاحه

عام  ،٢٠٠٨ويضم مختبرات وعيادات أسنان وسكري
وأقساما للتغذية وتقييم الطفل وغيرها".
وأض ـ ــاف" :ك ـمــا ك ــان لـلــراحـلــة الـفــاضـلــة أدوار
بطولية أثـنــاء االح ـتــال الـعــراقــي للكويت ،حيث
قــامــت بــإيــواء وع ــاج أبـطــال الـمـقــاومــة الكويتية
الـمـصــابـيــن ،والـمــرابـطـيــن الـهــاربـيــن مــن مالحقة
قوات االحتالل الغاشم في عام  ،١٩٩٠وعلى ضوء
ما سبق أقترح إطالق اسم الدكتورة جميلة محمد
خالد الفرج على إحدى المؤسسات الصحية في
الكويت".

إضافات
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شوشرة :إصالح ال انبطاح

يوسف عبدالكريم الزنكوي

بقايا خيال :تعودنا على الجعجعة بال طحين

د .مبارك العبدالهادي
خريطة الطريق التي رسمها حضرة صاحب السمو أمير البالد
وسمو ولي العهد للسلطتين التشريعية والتنفيذية للعمل بها في
المرحلة المقبلة تجسد نهجا يبدأ بإصالح العديد من الملفات أهمها
الفساد ،وخالل لقاءات سمو ولي العهد األخيرة مع النواب كان سموه
حريصا على ضرورة أن يحظى هذا الملف باألولوية ،مع تأكيد سموه
على محاسبة كل متورط واتخاذ اإلج ــراءات القانونية بحقه ،وهو
األمــر الــذي يكرس مبدأ أن عملية التطهير ماضية في القضاء على
الفاسدين والمفسدين ،وكل من تسول نفسه في هذا األمر الذي كان
بمنزلة سرطان متفش استشرى في بعض مفاصل الدولة عبر بعض
المتنفذين والقياديين وغيرهم.
إن القيادة السياسية الحريصة كل الحرص على أن تصبح الكويت
كما كانت في مصاف الدول المتقدمة ،تسعى جاهدة أن تكون مرحلة
ً
اإلنجاز هي عنوان المرحلة المقبلة واإلصالح فعال ننفذه على أرض
ً
الواقع ال شعارا نردده.
إن كويت الماضي والحاضر والمستقبل لن تمضي نحو غد أفضل
إال بتكاتف جميع أبنائها الذين عرفوا بحبهم لهذا الوطن الجميل الذي
ً
ينتظر منا الكثير ،خصوصا أن هذا األمر لن يتحقق إال بتعاون حقيقي
بين السلطتين التشريعية والتنفيذية اللتين تحمالن مسؤولية أي
ً
إخفاقات ،خصوصا أن اآلمال معقودة على أن تتغلب الحكمة والعقل
على المشاحنات والتصيد في الماء العكر ،فالمحاسبة أداة فاعلة لدى
ممثلي الشعب والرقابة حاضرة للتصدي ألي أخطاء ،والتطبيق أمر
نافذ بيد الحكومة التي يجب أن ترى النور في القريب العاجل بتشكيلة
ً
وزارية تحقق اآلمال والتطلعات ،خصوصا أن هناك العديد من أبناء
الوطن الذين ُعرفت عنهم نزاهتهم وكفاءتهم وعطاؤهم الالمحدود،
وأثبتوا ذلك خالل توليهم المناصب القيادية في مختلف المواقع ،فال
تزال بصماتهم واضحة في األجهزة التي أداروا قطاعاتها وحققوا فيها
نقلة نوعية من اإلنجازات.
وسمو رئيس مجلس الــوزراء أمام اختبار حقيقي الختيار وزراء
فاعلين قادرين على تطبيق القانون ومحاسبة الفاسدين والمتجاوزين
دون وضع أي اعتبارات لمن يرفض تطبيق القانون ودون الخضوع
والخنوع ،وعلى أعضاء السلطة التشريعية تبني تشريع يحاسب كل
نائب يتدخل في أعمال السلطة التنفيذية بطريقة غير مشروعة من
خــال تمرير المعامالت المشبوهة وغيرها من المناقصات ،وعلى
الحكومة الجديدة عدم االنبطاح أمام أي مشروع غير حقيقي بسبب
بعض الضغوط ،فالوزير النظيف ال يخشى المواجهة طالما اإلصالح
ً
حاضر ،خصوصا أن هناك من يسعى إلى االحتفاظ بكرسيه مقابل
الرضوخ لمتطلبات اآلخرين غير المشروعة ،والشارع الكويتي الذي
ينتظر الرؤية الجديدة سيراقب ويتابع ويحاسب.

هل لدينا معارضة في
الكويت؟!
محمد خلف الجنفاوي
ً
في أي ديموقراطية في العالم ،ال بد من وجود معارضة تقدم برنامحا
ً
بديال وتبحث عن ثغرات لكي تنجح في كسب مؤيدين لبرنامجها
والعودة إلى الساحة مرة أخرى ،والسؤال هنا :هل لدينا في الكويت
معارضة؟! اإلجابة( :ال) كبيرة ،فالمعارضة عندنا تجمعات آنية وردود
فعل ال أكثر ،فهم أفراد يسعون للعودة إلى الكرسي األخضر حتى لو
خالفت تحالفاتهم مصلحة الوطن والمواطن من خــال التعيينات
البراشوية وعقد الصفقات ،وإال لماذا يتم انتخابهم؟ ليكونوا مناديب
ال أكثر .واألخطر من هذا هو استيراد بعض النواب أزمات خارجية
لمزيد من االحتقان وتضييع فرص المصلحة العامة والتنمية والتطوير
على جميع الصعد ،لذلك البعض يروح أن الديموقراطية ضد التنمية
ً
والتطوير وهذا غير حقيقي أبدا ،فالمزيد منها سبيل لتحقيق البرنامج
والنجاح بنسبة جيدة.
كما سيهتم أصحاب البرنامج بتطبيقه للنجاح في االنتخابات،
ألن المواطن سيحاسبهم على الفشل خصوصا إذا كــان التصويت
واالختيار قائما على المصلحة العامة ال على عنصريات تتنافس
على أهداف ضيقة تهدم اإلبداع والطموح واإلنجاز ،واألخطر إحباط
المبدعين وأصحاب األفكار والمشاريع بجميع المجاالت بسبب سياسة
البراشوت والد DNAالتي تدمر أي مجتمع.
فالمشكلة ليست بالديموقراطية بل في إبقائها عرجاء بنائب فرد
يسهل اختراقه من قوى عدة ،واألخطر أن يكون االختراق من الخارج
ال سيما أن المنطقة تموج بالعواصف السياسية وتصدير المشكالت
ومزيد من الـتــردي وضياع الفرص التنموية واالقتصادية ،وحتى
التغيير االجتماعي في الفكر اإلبداعي واإلنجاز وتقديم الحلول.
واألخطر انتشار الالمبااله والتفكير السلبي والبحث عن تجاوز
القانون من خالل هذا النائب الفرد الذي يكون كل همه العودة للكرسي
ً
األخضر بأي ثمن ،فينعكس هذا الوضع سلبا على المواطن المبدع
والمخلص المجتهد ،وهو يشاهد هذه الجريمة بحقه.
فالحل في إشهار تجمعات على أسس فكرية برامجية ،ومنع إنشاء
تجمع بلون واحد لتغيير المشهد الذي تحول إلى ردات فعل وتغيير
أجندات من أقصى اليمين لليسار بال محاسبة أو حتى توضيح.
ً
فيصبح الــوضــع مثل السيرك الكل يقدم عرضا منفردا لألسف،
والنتيجة تراجع كبير ،وإن كانت هنالك إنجازات ال ننكرها فهي بطيئة
جدا وردات فعل مؤقتة بال متابعة أو تطوير ،فمن يعلق الجرس؟

«وبعدين»؟!
بشاير يعقوب الحمادي
للتو استطعنا أن نتنفس الـصـعــداء ،ونـعــود إلــى حـيــاة شبه
طبيعية في العمل والدوام الكامل ،ويعود الطلبة الكبار والصغار
للمدارس والكليات والجامعات ،وتفتح النوادي والمسارح واألعراس
واالحتفاالت والتجمعات وتنفتح الحياة أكثر وأكثر ،فقد تملكتني
الفرحة والبهجة عند اللقاء األول باألهل واألصدقاء واألحبة ،ألن
َّ
الشوق كان كبيرا بعد هذا الغياب الطويل من عامين تقريبا ،لكن
ً
التزامنا بارتداء الكمامة في األماكن المغلقة والتطعيم ضرورة جدا
ً
ألن المرض مازال موجودا حتى لو أصبحت اإلصابات طفيفة ،فهو
الحل الوحيد للحد من أي وباء حتى اآلن.
وال ننكر دور الكمامة األول فــي حمايتنا مــن الـفـيــروس قبل
اكتشاف اللقاح ،وكذلك دورها في الحماية من أمراض أخرى تنتقل
ً
بالهواء والرذاذ ،أما بالنسبة لي شخصيا فأنا أكثر زميالتي التزاما
بها في العمل ،لما أشعر به من مسؤولية اجتماعية وعائلية حتى
ً
أصبحت عادة محمودة لي كثيرا بسبب طقسنا المحفز للتحسس
والغبار .وفي الجانب اآلخر من العالم مازال كورونا ينتشر ويتحور
ويقتل ويؤثر أكثر في الدول الفقيرة ،ثم ينتقل ويدخل إلى الدول
األخرى ،فتغلق المطارات وتتراجع الحياة واالقتصاد في أسواق
المال العالمية ،ويجلس الناس في المنازل ،ونعود للمربع األول مرة
ً
أخرى ،فقد ظهر مؤخرا متحور جديد في إفريقيا ،باسم (أوميكرون)
وهو آخر متحورات كورونا حتى اآلن ،ويقال إنه خطير وسريع
االنتشار ،وأخبار أخرى تقول إنه خفيف ،مجرد سعال خفيف لمدة
يومين ويتعافى اإلنسان.
وال نعلم إلى متى ستستمر هذه المتحورات في الفيروسات ،لكن
إمكاناتنا في الكويت ولله الحمد جيدة لمواجهة هذا الوباء منذ
البداية ،ال سيما أن نسبة التطعيم أصبحت عالية ،وأصبح هناك
وعي ومعرفة للتعامل مع هذا الوباء الذي أفقدنا الكثير من األحبة،
وفرقنا قرابة السنتين عن التجمعات وااللتقاء بهم.
ً
وفي وجهة نظري أن جميع هذه المتحورات حتى لو كانت مرضا
انتشر وترك أثرا وعدوى ،فإنها حتما مؤامرة أحداثها مفتعلة من
دول كبرى تسيطر على العالم وعلى االقتصاد والحياة ،وال نعلم ما
تريده في قادم األيام ...والله خير الحافظين.
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يبدو أننا نعيش حقبة طنطنة أشباه المقاتلين ،وجعجعة محاربي
الطواحين الهوائية ،من الذين يستكثرون على اآلخــريــن عشق تراب
الوطن في الميدان ،ال عبر األغاني الوطنية ،ولهذا فهم يستغربون من
المخلصين لهذا الوطن عدم استخدامهم وسائل اإلعالم لإلعالن الفوري
عن تضحياتهم مهما كانت تافهة ،وكأن خدمة الوطن تستوجب إقامة
ً
حفالت الزار ومهرجانات شعرية فرحا بما قدمه أو يقدمه المواطن لبلده.
ولهذا عندما تحدث األخ العزيز عادل الزواوي عن عالقته بالبطلة
الــراح ـلــة ال ــدك ـت ــورة جميلة مـحـمــد خــالــد ال ـف ــرج وأعـمــالـهــا البطولية
ودخولها الكويت عبر الحدود البرية لعالج جرحى المقاومة ،ومداواة
ً
كبار السن إبــان االحـتــال العراقي الغاشم ،تـســاءل البعض "مشككا"
حول سكوت الــزواوي عن اإلنجازات الوطنية للراحلة طوال السنوات
الماضية دون أن يوثقها أو ينشرها عبر مختلف وســائــل اإلع ــام.
أكثر من  80سنة مرت على الحرب العالمية الثانية وما زال الحلفاء
يكشفون حقائق جديدة حول أحداثها التي اشترك فيها أقل من عشر
دول ،فــي حين يستكثر البعض ظـهــور حقائق جــديــدة حــول تحرير
الكويت مــن االحـتــال الـعــراقــي رغــم مــرور ثالثين سنة فقط ،واشترك
فيها أكثر من  30دولة ،إذ يظن هذا البعض أن كل حقائق حرب تحرير
الكويت قد كشفت وأن ما يتم تداوله من أحاديث حول األعمال البطولية
للمقاومة الكويتية هو إما تكرار لما قيل في السابق ،أو هو من وحي
الخيال ،وأن أي قصة جديدة من بقايا ذلك الزمن األغبر ما هي إال زيف
للوقائع وتزوير للحقائق وعمليات تجميل لمالمح أشخاص كانت
غائبة عن ساحات النضال .وقد تكون كثرة ادعاءات الجبناء بقيامهم
ً
بأعمال بطولية خالل تلك الفترة دون أن يقوم أحد بالرد عليهم سببا
في عدم تصديق ما خفي من حقائق دامغة حول األبطال الحقيقيين

ً
وحـقـيـقــة أعـمــالـهــم الـفــدائـيــة الـتــي ن ــذروه ــا عـشـقــا ل ـتــراب ه ــذا الــوطــن.
ً
أغلب الكويتيين يعرفون أن بينهم مواطنين ومقيمين كثرا قاموا بصد
ً
شرور المحتلين من خالل أعمال بطولية نفذوها بإخالص ،قاتلوا ليس ردا
ً
ً
لجميل هذا الوطن وال خوفا على "حاللهم أو أرزاقهم" ،إنما حبا بالكويت
التي أعطت ولم تأخذ حتى يومنا هذا .ويعرفون أنهم يرفضون اإلعالن
عما قاموا به من إنجازات وطنية كانت تستحق التوثيق ،ولكنهم يشعرون
ً
ً
أن ما قاموا به كان واجبا وطنيا أنجزوه بهدوء ،وكفى الله المؤمنين شر
القتال اإلعالمي "المبهرج".
وعلى الرغم من أنني أمارس الكتابة الصحافية منذ عام  ،1969أي قبل
أكثر من  52سنة ،فإنني لم أتطرق إلى ما كنت أقوم به من أعمال بسيطة
لخدمة المقاومة الكويتية وبعض األســر الكويتية التي كانت تحتاج
إلى مساعدات مالية وغذائية في تلك الفترة ،وهي أعمال تشهد عليها
أسرة الجار العزيز واإلعالمي الراحل جاسم شهاب (بو وحيد) ،وأسرة
الجار المرحوم عبدالحميد المسلم (بوسعود) ،ويشهد كذلك األخ العزيز
عبدالوهاب ال ــوزان (بــو محمد) على توزيعنا منتجات شركات الــوزان
الغذائية على المقاومة الكويتية والمحتاجين من الكويتيين والمقيمين،
ً
وتشهد جمعية خيطان التعاونية على ما كنا نقوم به في صمت حبا
لتراب هذه األرض ،ويشهد الله أنها المرة األولى التي أكتب فيها اليوم،
ولو باختصار ،عن بعض ما كنت أقوم به إبان الغزو اآلثم.
فكيف بأبي محمد عادل الزواوي الذي تسامى على جراح فقده إلنسانة
عزيزة مثل األخت الغالية الدكتورة جميلة محمد الفرج ،ليسطر بقلمه
ً
بعض ما كانت تقوم به هذه اإلنسانة الرائعة التي أعرفها أنا شخصيا
ً
ً
منذ عام 1975؟ أال نردد أحيانا مقولة "أن تأتي متأخرا على ذكر أعمالها
ً
الخيرية ،خير من أال تأتي أبدا؟".

ناجي المال

األرقام تقطع لسان خطباء حرمان المواطن
لو فرضنا أن الحكومة قد أقدمت على خصخصة قطاع اإلنتاج من
محطات الكهرباء والماء ،والصحة ،والتعليم ،واالتصاالت الثابتة،
والبريد ،والمواصالت ،والموانئ ،والمطارات ،وشركة مطاحن الدقيق
والمخابز ،وبعض الصناعات النفطية.
وبــدال من ذلك توفر التأمين الصحي بقيمة  1000دينار للعالج
في الداخل والـخــارج لكل مواطن وتغطية رســوم الـمــدارس إلــى حد
 3000لكل طــالــب ،ولــو منحت كــل العاملين فــي القطاعين الخاص
والحكومي  600دينار للموظف و 500دينار للموظفات ،وخفضت
مبلغ الدعوم الى مليار ونصف بدال مما هي عليه اآلن أربعة مليارات،
ووزعت المليار والنصف كدعم نقدي فإن لكل مواطن  83دينارا كل
شهر ،ووزعت كل سنة  %25من صافي أرباح الصناديق السيادية
التي تبلغ أرصدتها ما ال يقل عن  200مليار دينار ،وسنقدر أن هذه
النسبة مليار ونصف.
المواطن األعزب الذي يعمل في القطاع الخاص براتب  300دينار
ً
سيصل راتبه إلى  1066دينارا والموظفة العزباء براتب  300دينار
ً
في القطاع الخاص سيكون راتبها  966دينارا ،لنفترض أن الموظف
ً
السابق رب أسرة وله خمسة أبناء فإن راتبه يصل إلى  1896دينارا،
ً
طبعا لدينا وزارات وهيئات ومؤسسات لن تخصخص كالوزارات
والمؤسسات األمنية والمالية والقضائية والرقابية ،وفيها من كانت
رواتبه تزيد على الحسبة السابقة سواء لطبيعة عمله أو منصبه،
فقد أخذناها بالحسبان وزيادة ،وبناء عليه ستكون الموازنة حسب
التالي:
 5مليارات روات ــب وأج ــور شاملة دعــم العمالة وزي ــادات رواتــب
الوظائف في الــوزارات والهيئات غير القابلة للتخصيص ،ومليار
مستلزمات سلعية وخــدمــات ،ومـلـيــار دع ــم ،ومـلـيــار ونـصــف منح،

بدور المطيري

ومليار ونصف تأمين صحي ،ومليار ونصف رسوم تعليم ،ومليار
ونصف مساهمة خزينة الدولة لدعم التأمينات االجتماعية ،ومليار
ونصف مصروفات رأسمالية ،ومليار إعانات ،يصبح المجموع:
 15.5مليارا ،والفارق عن الموازنة الحالية البالغة  23مليار دينار
هو  7.5مليارات.
وإذا تمت الخصخصة كما سبق وفرضت الضريبة على صافي
الدخل وفق نظام الشرائح فإن اإليرادات غير النفطية ستصل إلى 4
مليارات على أقل تقدير ،وسيكون الفائض معها  3.5مليارات دينار،
ولو فرضت الحكومة تكويت الوظائف في القطاع الخاص بنسبة
 %70وفي القطاع الحكومي بنسبة  %95وغيرت مناهج التعليم
وبرامج التأهيل بما يتناسب مع متطبات العمل في القطاع الخاص
َّ
وتتعدل
فــإن عملية اإلحــال ستزحف على كــل القطاعات بسرعة
التركيبة السكانية ،فإذا أضفنا اعتماد بناء المساكن والمجمعات
على أســاس الـخــرســانــات الخلوية أو المسبقة الصنع أو غيرها
من النظم الجديدة فإن العمالة ستكون وطنية سواء في البناء أو
التشطيب لكل المكونات ،بما في ذلك صب الحوائط الخرسانية
وتصنيعها وتركيب الــديـكــورات والصحي والتكييف والكهرباء
والسيراميك ...إلخ ،بعمالة كويتية مؤهلة.
وإذا أسرعت الدولة في اعتماد وفرض إحالل السيارات الكهربائية
مكان سيارات الوقود كالنرويج ستتبخر بعد خمس سنوات ورش
التصليح وتجارة قطع الغيار ويتخصص في إصالحها فقط عمالة
كويتية مدربة ،وقد أشرنا في مقاالت سابقة إلى إقامة مدن سكنية
ً
للكويتيين قريبة من شريط ساحلي يمتد  150كيلو مترا من أصل 325
ً
كيلو مترا عدا سواحل الجزر ،وإذا تم تنفيذ مشروع طريق الحرير فإن
ذلك سيقلب الموازين ،راجع مقالنا بتاريخ  2020/5/29في "الجريدة".

د .هشام كلندر

«الوعايد بعايد»
الوعايد" :الوعود" ،بعايد" :بعيدة" ،أي أن
وع ــود الـقــائــل بـعـيــدة الـمـنــال ال يـفــي بـهــا وال
يقوم بتحقيقها.
بدأت مقالي بهذا المثل ألبين أن االلتزام
بالوعود في اإلدارة والحياة بشكل عام مبدأ
أساسي ،فالوعود إذا لم تتمكن من الوفاء بها
قــد تكون أســوأ مــن األكــاذيــب ،ألنــك بالوعود
ً
ً
تجعل اآلخــريــن يأملون شيئا لـسـ َـت متأكدا
من قدرتك على تقديمه ،والقصة أدنــاه تبين
أهـمـيــة ال ــوع ــود :فــي إح ــدى الـلـيــالــي ال ـبــاردة
ال ـت ـقــى م ـل ـيــارديــر ب ــرج ــل م ـســن فـقـيــر خ ــارج
الـمـنــزل ،فـســألــه" :أال تشعر بــال ـبــرودة؟ لماذا
ً
ال ترتدي معطفا؟" فأجاب العجوز" :ال أملكه
لكنني اعـتــدت على ذل ــك" .أجــاب الملياردير:
"انـتـظــرنــي ،ســأدخــل منزلي اآلن وأحـضــر لك
ً
واح ــدا" .شعر الرجل الفقير بسعادة غامرة،
وقال إنه سينتظره ،فدخل الملياردير منزله
وانشغل ونسي الفقير ،وفــي الصباح ،تذكر

الملياردير ذلك الرجل المسكين وخرج للبحث
ً
عنه لكنه وجده ميتا بسبب البرد ،لكن الرجل
المسكين ترك مالحظة ،كتب فيها "عندما لم
يكن لدي أي مالبس دافئة ،كانت لدي القوة
ً
لمحاربة البرد ألنني كنت معتادا على ذلك،
لـكــن عـنــدمــا وعــدت ـنــي بـمـســاعــدتــي ،الـتــزمــت
بوعدك واستغرق ذلك قوتي في المقاومة".
كما قال الشاعر:
ً
ال تقطعوا وعودا لستم ِبـأهل لها
ُ
فـبعض القلوب تبني على وعودكم حياة
أعتقد أن الكثير من المشاكل اإلدارية وحتى
ف ــي ال ـع ــاق ــات الـشـخـصـيــة تـنـبــع م ــن تـقــديــم
ً
الناس وع ــودا ال يمكنهم الــوفــاء بها ،فقولك
(ال) للعميل أو ال للناس إن كنت ال تستطيع،
في بعض األحيان ،ضرورة ،وهناك الكثير ال
يــريــدون أن يخيبوا آمــال الـنــاس بــل يريدون
مساعدتهم ،فيوافقون على أشياء ليس لديهم
طريقة لتحقيقها ،لكن من خالل تقديم وعود ال

يمكنهم الوفاء بها ،وينتهي بهم األمر بإيذاء
أنفسهم على الـمــدى الطويل ،فــإذا أخبرتني
ً
أنك ستفعل شيئا ما ثم ال تفعله بسبب ظهور
شــيء مــا فهذا ليس المقصود ،حيث تحدث
هذه األشياء للجميع ،لكن يجب أن يكون هذا
ً
استثناء ،فليست مشكلة كبيرة أن تتواصل
مع من وعدت وتشرح الموقف ،فمعظم الناس
سيتفهمون.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ال ي ـع ـنــي ص ـع ــوب ــة ال ــوف ــاء
بالوعود أو الخوف من االلتزام به أن تمنعنا
ً
عن تقديمه تماما ،فهذا يعني أننا يجب أن
نكون أكثر حرصا فيما يتعلق بالوعود التي
نقطعها ،ونريد أن يثق بنا كل شخص ،حتى
ال ينطبق علينا المثل "الوعايد بعايد".
وأخ ـتــم مـقــالــي بـكــام خـيــر الـبـشــر محمد-
ﷺ -عــن صفات المنافق فـقــال" :آيــة المنافق
ثــاث :إذا حــدث كــذب ،وإذا وعــد أخـلــف ،وإذا
اؤتمن خان".

بالعربي المشرمح :معارضة وطنية أم انتخابية؟!
قيمة لها ،األمر الذي اختلط على الجمهور
وجعلهم أدوات لتلك الشعارات والخطابات،
وقيدت السياسي بإطار ضيق ال يتجاوز
تلك الشعارات ،فصنع لنا واقعا ال عالقة له
باللعبة السياسية المتزنة والرزينة.
معظم ساستنا إن جاز ذلك الوصف لهم
يـجـيــدون اللعبة االنتخابية بامتياز ،في
ً
حين ال يفقهون شيئا في العمل السياسي
وا لــو طـنــي ،حيث تطغى عليهم المصلحة
الشخصية والوقتية على المصلحة العامة
والــدائ ـمــة ،ويخضعون لــرغـبــات قواعدهم
دون أن يـجـيــدوا تحقيقها ،لــذلــك نـجــد أن
أغلب وعودهم ال تتعدى األقوال وال يتحقق
منها ش ــيء ،بــل بسببها أصـبــح الـمــواطــن
ف ــي دائـ ـ ــرة الـتـحـلـطــم والـ ـش ــك والـتـشـكـيــك،
والوطن في حالة تراجع وتخلف وتدهور،

وألننا في مرحلة جديدة وحقبة مختلفة
علينا أن نصفي المعارضة مــن شوائبها
وننقي أفكارها ونخلق لها الروح الوطنية
والمسؤولية.
يعني بالعربي المشرمح:
ال ــوط ــن ب ـحــاجــة ل ــرج ــال دولـ ــة يـفـهـمــون
وي ـت ـق ـن ــون ال ـع ـم ــل ال ـس ـي ــاس ــي وال ــوط ـن ــي،
وي ــدرك ــون ال ــواق ــع الـسـيــاســي ويـتـعــامـلــون
ً
معه وفقا إلمكاناتهم وذكائهم ،ويبتعدون
عـ ــن ال ـع ـم ــل االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي ،ف ــال ـس ــاس ــة بـعــد
االنتخابات من واجبهم أن يصبحوا رجال
دولة ال أن يمثلوا على ناخبيهم بشعارات
ووع ـ ــود وهـمـيــة ال يـمـلـكــون تـنـفـيــذهــا وال
طــري ـقــة تـحـقـيـقـهــا ،ف ـهــل نـش ـهــد م ـعــارضــة
جــديــدة للعهد الـجــديــد ،ه ــذا مــا ستكشفه
األيام القادمة!!

شيخة عبدالرحمن الحوطي

فالشات
فالش()١
مــزيــد مــن ال ـت ـعــاون بـيــن الـحـكــومــة والـمـجـلــس لمصلحة الـكــويــت
وشعبها ،فالكويت أمانة في أعناق الجميع بمن فيهم المواطن ،طبيعي
أن نختلف مع بعضنا ،فاختالف الرأي ال يفسد للود قضية ،ولكن يجب
أكثر مع بعضنا لتسير األمور
أن نتفق على حب الوطن ،نريد مصالحة ّ
كما يرام ،فالبدو والحضر والشيعة والسنة نسيج في مجتمع واحد،
تربينا عليه منذ الصغر ليعمل الجميع من أجل رفعته.
فالش()٢
خمسون ألف مواطن حملهم أسطول «الكويتية» خالل كورونا بأمر

طالل عبد الكريم العرب
ْ َ َ
َ
"أنص ُح ِمن ش ْولة" مثل عربي قديم تنطبق عليه أمثال أخرى كـ"ال
ً
ً
تعمل خير شر ما يجيك" ،و"خيرا تعمل شرا تلقى" ،وهذا بالفعل كثيرا
ما يحصل لبعض النفوس التي يساورها الشك من عمل صالح لم
شخص بعينه ،فإذا بذلك العمل الصالح قد انقلب
يكن متوقعا من
َ َ
ضده َكما حصل لـ"ش ْولة" المسكينة ،فهذا المثل وراءه قصة طريفة.
َ
ف ــ"ش ـ ْـول ــة" ه ــذه اس ــم الم ــرأة كــانــت تعمل خــادمــة فــي إح ــدى دور
الكوفة ،وكان أهل الدار يرسلونها كل يوم لتشتري لهم بدرهم واحد
ً
السوق
سمنا ،وذات يــوم ،وبينما كانت وكعادتها في طريقها إلى
َ َْ
ً
لشراء السمن وجدت درهما أمامها على األرض ،فما كان من "شولة"
الناصحة إال أن أضافت ذلك الدرهم الى درهم مواليها ،ثم قامت بشراء
ً
بالدرهمين عوضا عن الدرهم الواحد.
سمن
َ َ
عادت "ش ْولة" وهي فرحة بعملها الى مواليها بكمية من مضاعفة
ً
من السمن التي اعتادت تأتيهم بها ،وبدال من أن تحصل على مكافأة
نتيجة عملها الصالح فقد تلقت أسوأ عقاب ،ألن مواليها اعتقدوا أن
َ َ
"ش ْولة" كانت تسرق في كل مرة ذلك المقدار الزائد من السمن.
َ ُ ْ َ َْ
ومن هذه الحادثة أطلق ما أصبح بعده مثال" :أنصح ِمن شولة"،
داللة على أولئك الذين يظنون أنهم يحسنون صنعا َفإذا بما فعلوا من
َ
عمل صالح ينقلب ضدهم ،وقد يكون من األجدر بـ"ش ْولة النصوحة"
أن تخبر مواليها عن سبب الزيادة في كمية السمن قبل أن تتلقى
ذلك العقاب المؤلم.

ماذا يريد المواطن؟
محمد العويصي
ما يريده المواطن من حكومته "الــرشـيــدة" هو أن توفر له سكنا
مناسبا مالئما عندما يتزوج أسوة ببعض الدول الخليجية ،ولكي ال
ترهقه اإليجارات التي تلتهم ثلث راتبه الشهري ،كما يريد المواطن من
ً
ً
الحكومة تعليما ممتازا ،فتعليمنا الحالي لألسف "سيئ" ومستوى
ً
جامعتنا ال يبشر بخير ،لــذا يجب االهتمام أوال بالتعليم واختيار
معلمين أكفاء ،ومناهج حديثة تواكب العصر يستفيد منها المتعلم في
حياته ،إضافة إلى مبنى مدرسة مجهز بكل وسائل التعليم والترفيه.
وبالمناسبة يشتكي أغلب أولـيــاء األم ــور مــن عــدم وج ــود أماكن
ترفيهية ألطفالهم ،مثلما كــان في السابق أيــام المدينة الترفيهية،
ومتنزه الشعب ،ويوم البحار ،فلألسف كل هذه األماكن هدمت ولم توفر
الحكومة بديال لها حتى اآلن.
كما يطالب المواطن البسيط حكومته الرشيدة باالهتمام بالشوارع،
بأن تضع إسفلتا ممتازا ال يتطاير حصاه عند نزول المطر وصيانة
للشوارع من الحفريات التي أتلفت السيارات ،كما يطالب وزارة الصحة
باالهتمام والعناية أكثر بالمرضى وتوفير ّ
أسرة لهم في المستشفيات
ً
وتقليل مدة المواعيد التي تمتد أشهرا في بعض األحيان.
هذه بعض هموم المواطن الكويتي ،وباستطاعة حكومتنا توفير
كل هذه الطلبات التي ذكرتها آنفا من أجل راحة المواطن وسالمته
وسعادته ،فهل وصلت رسالتي إلى حكومتنا الموقرة؟ آمل ذلك.

محطات بال روح!
محمد راشد
بين محطة وأخرى ،باتت الخطوة تثقل شيئا فشيئا ،والعزلة خيار
ورغبة ،يوما بعد آخــر ،والرحلة بــدأت تقصر رغم صخبها وتقلبها
واستمرارها! شعور يزداد وينمو أكثر من أي وقت مضى ،لم تمنعه
زخات مطر ناعمة في سكون ليل حزين ،وال أشعة شمس حارقة في
نهار يوم طويل ،فاألحاسيس الصادقة ال تخفيها تقلبات الطبيعة ،وال
كلمات عابرة ،ألن الخطوات الحزينة ال تكذب أبدا ،فهي تروي يوميا
تفاصيل المعاناة المستمرة منذ سنوات على مــرأى ومسمع أحبة
كثر ،أو هكذا كنا نظنهم .نهاية الطريق المظلم حتمية ،لكنها مجهولة
العواقب ،والحياة تدب في أرجاء المدينة لتكمل المسير دون ملل أو
تعب ،فالصرخات تتوالى فرحا هنا ،ودموعا هناك ،واالستغراب سيد
الموقف ،فال أحد يسمع اآلخر ،بل ال يلتفتون لبعضهم حتى مع األلم
والندم وأحيانا االعتذار ،وكأنهم ينفذون القول اإللهي" :لكل امرئ منهم
يومئذ شأن يغنيه" ،قبل أوانه!
ماذا يمكن أن تفعل وقد وضعت في موقف المتفرج حتى على نفسك؟
وكيف الخالص من اللثام الذي يغطي فمك؟! فلن تستطيع أبدا الكالم أو
التبرير وحتى االستجداء أيضا ،ألنها أصبحت محاوالت بائسة إلعادة
الحياة إلى جسد بال قلب ينبض ،ودم يتدفق بالحب واألمنيات ،كما
اآلخرين! حين تشرق شمسك ،وقبل فوات األوان ،لملم شتات أوراقك،
أطبق على ذكرياتك دموع أهدابك ،سابق الريح المهاجرة ،انتظر أقرب
غيمة ممطرة واسكن إليها ،فربما كانت األخيرة ،وبعدها تعيد الخطوات
إلى بداية ال نهاية لها ،وهنا ستكون المحطات بال روح!!

األحزاب السياسية ...إلى متى؟

محمد الرويحل

هناك فرق شاسع بين العمل االنتخابي
والعمل الوطني السياسي ،وحين يطغى
الـعـمــل االنـتـخــابــي عـلــى الـعـمــل السياسي
ً
الــوط ـنــي سـيـكــون الـعـبــث حـتـمــا ه ــو سيد
الموقف ،وهــو السائد ،وهــذا ما شاهدناه
طـ ـ ــوال الـ ـسـ ـن ــوات ال ـع ـش ــر ال ـم ــاض ـي ــة حـيــن
طغى العمل االنتخابي على أداء ما يسمى
المعارضة الحالية ،لذلك لم نـ َـر أي إنجاز
حقيقي على الواقع الذي نعيشه.
لـ ـق ــد نـ ـج ــح قـ ـ ــانـ ـ ــون ال ـ ـ ـصـ ـ ــوت الـ ــواحـ ــد
اال نـتـخــا بــي فــي تمكين اللعبة االنتخابية
وفــرض ـهــا عـلــى ال ــواق ــع الـسـيــاســي ،وبــذلــك
جرد العمل السياسي من محتواه وأسس
ق ــواع ــد عـبـثـيــة جـعـلــت م ــن الـعـمــل الــوطـنــي
مجرد شعار لدغدغة المشاعر ،ومن المبادئ
والــدس ـتــور م ـجــرد خــرب ـشــات عـلــى ورق ال

الخاطر:
من صيد
َ ُ ْ َ َْ
«أنصح ِمن شولة»

من والدنا الشيخ الراحل صباح األحمد ،رحمه الله ،أمير اإلنسانية،
وها هو والدنا القائد الشيخ نواف األحمد أمير العفو يعفو عن أبناء
ً
الوطن في الخارج ...فمرحبا بالعائدين بين أهليهم محبة في الكويت،
فالكويت مفتوحة لكل محب ،ويسانده بذلك عضيده الشيخ مشعل
األحمد ،حفظهما الله تعالى من كل مكروه لتكملة المسيرة ،فلنجعل
ً
سقف اإليجابية مرتفعا ولنبتعد عن السلبيات ،وهذا من أعظم النعم،
قال تعالى" :وأما بنعمة ربك فحدث".
اللهم احفظ كويتنا من كل مكروه ،واجعلها واحة أمن وأمان كما
عهدناها.

حبيب السنافي
ً
تعتبر األحزاب السياسية ركنا من أركان الديموقراطية ،وحجر الزاوية
ألي نشاط سياسي علني قانوني ،وتحرص الدساتير الحديثة على
إقرارها وتنظيمها بما يحقق الهدف من إنشائها بتمثيل اإلرادة الشعبية
بالمشاركة في تشريع القوانين بالبرلمان بما يحقق األماني والتطلعات.
ً
ً
ً
تداول الشأن السياسي لألفراد يجب أن يكون منظما وعلنيا وسلميا،
ً
ً
نائيا عن السرية والعنف تحقيقا لمبدأ السالمة واألمن الوطني وهذا
ما يوفره الحزب لمنتسبيه .فاألحزاب السياسية عبارة عن فضاءات
محظورة من تدخل ونفوذ السلطة ،متاحة ومؤمنة ألفــراد المجتمع
ً
ً
ً
لممارسة السياسة كما يرونها فكرا وتنظيما ورؤية وتخطيطا وبرنامج
ً
ً
عمل قابال للتطبيق ،وال بد من كونها مستقلة عن السلطة ماديا وإداريا
ً
وتنظيميا ،فهي ركائز مدنية سياسية لبنى المجتمع المدني ،قد تتغير
أنظمة الحكم لكنها (األحزاب) ثابتة ومستقرة ألنها مرآة لتوجهات الرأي
العام والروح الملهمة للمجتمع .يقول المفكر السياسي "مونتسيكيو":
"إن التعددية الحزبية ضرورية للنهوض بالنظم السياسية ألن التنافس
ً
الحزبي يؤدي إلى حيوية الدولة سياسيا" .فما يميز األحزاب السياسية
عن سواها من أحزاب دينية وطائفية هو ممارستها للسياسة المجردة
ً
من األيديولوجيات التي تشكل تهديدا للحياة المدنية ،والتاريخ مليء
بأمثلة تلك األحزاب من نازية وفاشية وغيرها .عطب األحزاب في غالبية
ً
الــدول العربية والصراع الدموي القائم بينها أحيانا ال يبرر تخوفنا
وتوجسنا من قيام األحزاب ،فمنتسبو تلك األحزاب المتصارعة ضحايا
ً
للجهل والتضليل والطائفية والطبقية ،واستغلت تلك األحــزاب نفقا
لوصول االنتهازيين والطفيليين لكراسي الــوزارة وسدة الحكم ،ومن
ثم بادر هؤالء بحظر األحزاب وتجريمها ،وهي التي أوصلتهم لمآربهم
باسم الديموقراطية .األحزاب السياسية إن بدت فاسدة فاألقرب هو فساد
النظام االجتماعي والتعليمي واالقتصادي ،فمنتسبو األحزاب ما هم إال
نتاج مجتمعهم وثمرة تحضره أو تخلفه الثقافي ،ودليل على مدى وعي
المجتمع ومقدرته على المنافسة والتطوير .فاألحزاب السياسية مجال
مدني حر ،أعضاؤها من مختلف الطبقات ،تعمل على كبح استئثار طبقة،
أو فئة ،أو طائفة ،أو قبيلة ،على السلطة أو التحكم في القرارات المصيرية،
مما يحقق ال ـتــوازن السياسي ،واالجـتـمــاعــي ،واالق ـت ـصــادي ،ويفشي
األريحية االجتماعية واالستقرار النفسي بين األفراد .وإشهار األحزاب
ً
السياسية لن يتأخر مليا ،طالما استقر في الوجدان الشعبي الكويتي.

ةديرجلا
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رؤى عالمية
كيف يمكن سحب إثيوبيا من حافة الهاوية؟
تيرانس ليونز–
فورين أفيرز

أديس أبابا ّ
بأمس الحاجة
اآلن إلى جهود واشنطن
والبنك الدولي واألمم المتحدة
والصين ودول الخليج وتركيا
إلعادة إعمار البلد بعد الحرب،
وتستطيع أميركا أن تستعمل
نفوذها ،الذي ُيفترض أن
تستعمله ،لتشجيع مختلف
األطراف على إيجاد حل بديل
عن الحرب.

بعد مرور  ٣سنوات
على هذه األحداث
أصبحت إثيوبيا
غارقة في حرب
أهلية وبات إقليم
«تيغراي» على شفير
كارثة إنسانية
كبرى

من خالل السماح
بوصول المساعدات
اإلنسانية إلى
«تيغراي» قد ينشأ
الزخم الالزم إلطالق
حوار وطني شامل

وصــل رئيس ال ــوزراء اإلثيوبي
آبي أحمد إلى السلطة في مرحلة
مضطربة من عــام  ،2018وامتدت
اح ـت ـج ــاج ــات ش ـع ــب «أوروم ـ ـ ـ ـ ــو»،
أكبر جماعة عرقية في البلد ،على
سـ ـن ــوات عـ ــدة ودفـ ـع ــت الـحـكــومــة
إل ــى إع ــان حــالــة طـ ــوارئ ،وك ــادت
االضـطــرابــات العرقية واإلقليمية
الـقــديـمــة تـفـكــك االئ ـت ــاف الـحــاكــم
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروف ب ـ ـ ــاس ـ ـ ــم «ال ـ ـج ـ ـب ـ ـهـ ــة
الديموقراطية الـثــوريــة الشعبية
اإلثيوبية».
ينتمي آبي إلى جماعة «أورومو»
ً
وي ـع ـت ـبــر ن ـف ـســه إص ــاحـ ـي ــا ،وقــد
تعهد بإحداث تغيرات اقتصادية
وسياسية جــارفــة وب ــدأ مساعيه
لـعـقــد ال ـس ــام م ــع عـ ــدوة إثيوبيا
اللدودة ،إريترياّ ،
ورحبت الواليات
المتحدة بهذه المبادرات المبكرة،
ودعمت األجندة اإلصالحية التي
طــرحـهــا رئـيــس ال ـ ــوزراء ،ووع ــدت
حكومته بمساعدات سخية ،وحين
فـ ــاز آبـ ــي ب ـج ــائ ــزة ن ــوب ــل لـلـســام
ف ــي ع ـ ــام  ،2019اع ـت ـب ــر الـبـعــض
ً
هــذا الحدث دليال على بــدء حقبة
جديدة من السالم والديموقراطية
في إثيوبيا.
لكن بعد مرور ثالث سنوات على
ه ــذه األح ـ ــداث ،أصبحت إثيوبيا
غارقة في حرب أهلية ،وبات إقليم
«تيغراي» الشمالي على شفير كارثة
إنـســانـيــة ك ـبــرى ،وت ــواج ــه الـقــوات
اإلثيوبية وحلفاؤها والمتمردون
ُ ً
تـ َـهـمــا بــارتـكــاب انتهاكات فادحة
لـحـقــوق اإلنـ ـس ــان ،حـيــث يسيطر
ال ـم ـت ـم ــردون ال ـت ــاب ـع ــون للجبهة
الـشـعـبـيــة لـتـحــريــر ت ـي ـغــراي على
معظم مـنــاطــق «ت ـي ـغــراي» وإقليم
«أم ـه ــرة» ال ـم ـجــاور ،وه ــم يـهــددون
بالزحف نحو العاصمة أديس أبابا
إلسقاط حكومة آبي بالتعاون مع
ثوار «أوروميا».
على ضوء هذا التحول السريع
ف ـ ــي األح ـ ـ ـ ـ ـ ــداث ،دانـ ـ ـ ــت ال ـ ــوالي ـ ــات
المتحدة تحركات إثيوبيا خالل
الحرب ،وأوقفت معظم مساعداتها
األمـنـيــة للبلد ،وسـمـحــت بفرض
عقوبات ضد شخصيات تعتبرها
واش ـن ـط ــن م ـس ــؤول ــة ع ــن تــأجـيــج
الصراع في «تيغراي» ،وفي الوقت
نفسه ،حاولت إدارة الرئيس جو
بايدن إطالق عملية سالم ،فأرسلت
الـمـبـعــوث األم ـيــركــي ال ـخــاص في
القرن اإلفريقي ،جيفري فيلتمان،
إلى إثيوبيا للضغط على مختلف
األطراف ودفعها إلى عقد تسوية،
وت ـبــدو مـعــالــم أي ات ـفــاق محتمل
واضحة :وقف سريع وغير مشروط
إلطالق النار ،وإيصال المساعدات
اإلن ـســان ـيــة ب ــا ع ــوائ ــق ،وتنظيم
حوار وطني شامل ،لكن لم يوافق
أي ط ــرف م ــن الـ ـص ــراع عـلــى هــذه
الشروط ،ويبقى التأثير األميركي

ً
على هذه األطــراف محدودا ،حيث
يعتبر جميع الفرقاء هذا الصراع
ً
وجوديا اليوم ،وقد زاد انقسام البلد
بسبب وفرة األخبار حول األعمال
الوحشية المرتكبة.
ُ
م ــع ذلـ ـ ــك ،ق ــد ت ـح ـق ــق ال ـج ـهــود
الدبلوماسية بعض النجاح ،وقد
تكون القوات العسكرية في ساحة
ال ـم ـع ــرك ــة والـ ـ ـق ـ ــادة ف ــي إث ـيــوب ـيــا
(ال الــدبـلــومــاسـيــون مــن ال ـخــارج)
م ـس ــؤول ـي ــن عـ ــن ت ـح ــدي ــد نـتـيـجــة
ال ـصــراع فــي نهاية الـمـطــاف ،لكن
تستطيع ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة أن
تشارك في تحديد أســس السالم،
ُ
ً
فيمكنها أن تـسـ ّـهــل مـثــا تنظيم
المحادثات بين األط ــراف التي ال
تثق ببعضها ،وتـقـ ّـدم مساعدات
تقنية عند الـحــاجــة ،مثل مراقبة
تنفيذ وقــف إطــاق الـنــار ،وتطرح
توجيهات حول تفاصيل أي عملية
ســام مستقبلية إلبـقــاء البلد في
االتجاه الصحيح.

موجة هائلة من النزوح الداخلي بسبب الحرب األهلية في إثيوبيا ...وفي اإلطار آبي أحمد

نحو الفوضى
ل ــم ت ـغــرق إثـيــوبـيــا ف ــي الـحــرب
ً
األهـلـيــة فـجــأة كما يظن البعض،
فباإلضافة إلى مبادرات اإلصالح
ال ـم ـب ـك ــرة ،ش ـه ــدت أول ـ ــى س ـنــوات
ً
ً
آبي تصعيدا سريعا في منسوب
الـ ـعـ ـن ــف الـ ـسـ ـي ــاس ــي :اغـ ـتـ ـي ــاالت،
ّ
اش ـت ـب ــاك ــات م ـســل ـحــة ب ـي ــن ق ــوات
األم ــن اإلقليمية ،اع ـت ــداءات قاتلة
من جانب ميليشيات عرقية ،حملة
كبرى لمكافحة التمرد في أجــزاء
مــن «أورومـ ـي ــا» ،مــوجــة هــائـلــة من
النزوح الداخلي ،وقد حصلت هذه
التطورات كلها قبل اندالع الحرب
األهلية.
لكن منذ أكثر مــن سنة بقليل،
ً
كان إقليم «تيغراي» ال يزال مستقرا
ويخضع لسيطرة «الجبهة الشعبية
لتحرير تـيـغــراي» الـتــي احتفظت
ب ـقــوت ـهــا ح ـتــى ت ـلــك ال ـف ـت ــرة ،لكن
العالقات بين مسؤولين إقليميين
من «تيغراي» وحكومة آبي تدهورت
ً
ت ــدري ـج ــا ف ــي عـ ــام  ،2020فـطـ ّـبــق
ال ـطــرفــان سـيــاســة حــافــة الـهــاويــة
بطريقة استفزازية .وفــي نوفمبر
ً
 ،2020تــزام ـنــا م ــع حـشــد ال ـقــوات
اإلثيوبية وتلك التابعة لحلفائها
ع ـل ــى حـ ـ ــدود «ت ـ ـي ـ ـغـ ــراي» ،أطـلـقــت
«الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»
ما ّ
سمته «ضربة استباقية» ضد
القيادة الشمالية للجيش اإلثيوبي،
فـســارعــت أدي ــس أبــابــا لتصنيف
«الجبهة الشعبية» كمنظمة إرهابية
وأعلنت أنها تنوي تدميرها .في
الـمــرحـلــة الــاحـقــة ،انــدلـعــت حــرب
عنيفة ألقصى الــدرجــات وشملت
ح ـم ــات م ـت ـع ـمــدة م ــن ال ـت ـجــويــع،
وال ـ ـع ـ ـن ـ ــف ال ـ ـج ـ ـن ـ ـسـ ــي ،والـ ـنـ ـه ــب
المنهجي ،ومهاجمة المدنيين ،بمن
في ذلك الالجئون.

ظن الكثيرون أن تحقيق السالم
فــي إثـيــوبـيــا يتمحور فــي المقام
األول حـ ــول إقـ ـن ــاع «ق ـ ـ ــوات دف ــاع
ت ـي ـغ ــراي» وال ـح ـكــومــة اإلثـيــوبـيــة
بالموافقة على وقف إطالق النار،
وت ـس ـه ـي ــل وص ـ ـ ــول ال ـم ـس ــاع ــدات
اإلن ـس ــان ـي ــة إل ـ ــى ال ـم ـن ــاط ــق ال ـتــي
ً
ّدمرتها الحرب ،وأخيرا إطالق حوار
وط ـنــي ش ــام ــل ،لـكــن ك ــان ال ـصــراع
متعدد األطــراف منذ البداية وزاد
ّ ً
تشعبا مع مرور الوقت ،باإلضافة
إلى «قوات دفاع تيغراي» والحكومة
اإلثيوبية ،تورطت قوات من إريتريا
و«أم ـه ــرة» فــي ال ـحــرب ،إلــى جانب
ميليشيات محلية متنوعة شاركت
في أعمال العنف الطائفية وحمالت
التطهير الـعــرقــي .ارتكبت جميع
ً
األطراف أعماال وحشية ،لكن لطالما
ّ
رك ـ ــزت مـنـظـمــات ح ـقــوق اإلن ـســان
على انتهاكات الـقــوات اإلثيوبية
واإلرتــريــة وق ــوات األم ــن اإلقليمي
من «أمهرة».
في الفترة األخيرةّ ،
غير «جيش
تـحــريــر أورومـ ـ ــو» الـمـتـمــرد مسار
الصراع بطريقة جذرية ،حيث يقاتل
هذا الجيش الحكومة اإلثيوبية منذ
عام  ،2018وكانت معظم عملياته
م ـح ـصــورة ف ــي غ ــرب «أوروم ـ ـيـ ــا»،
لكن في شهر أغسطس الماضي،
ّ
وق ـ ـ ــع «جـ ـي ــش ت ـح ــري ــر أوروم ـ ـ ـ ــو»
و«قــوات دفاع تيغراي» على اتفاق
للتعاون ضد حكومة آبي ،إذ تحمل
ً
ً
الحركتان تاريخا من العداء وأهدافا
ً
مختلفة جدا ال تقتصر على إسقاط
آبي ،لكن قد يطرح تحالفهما ،مهما
ً
ً
ً
ك ــان ق ـص ـيــرا ،ت ـهــديــدا قــاتــا على
الـحـكــومــة فــي أدي ــس أب ــاب ــا .سبق
أن ب ــدأ «ج ـيــش تـحــريــر أوروم ـ ــو»
ً
بــالـتـحــرك ش ــرق ــا ،بــاتـجــاه جنوب

«أمهرة» ،ويقال إنه دخل إلى بلدة
«كيمسي» ،في جنوب مواقع «قوات
ّ
دفاع تيغراي» .لم يتضح بعد مدى
اس ـت ـع ــداد ال ـج ـمــاعــات الـمـتـمــردة
للزحف نحو العاصمة أو احتمال
نجاحها إذا حــاولــت تحقيق هذا
ال ـهــدف ،لكن حتى لــو بقيت هذه
الجماعات في مكانها ،يمكنها أن
ُ
تهدد الطريق السريع الــذي يربط
بين أديس أبابا وميناء جيبوتي
(إنه شريان حياة أساسي إلثيوبيا
ً
غير الساحلية) ،وقد تتمكن أيضا
من فرض الشروط التي تريدها في
أي تسوية سالم.

نحو السالم
ّ غ ــداة هــذا التصعيد المفاجئ،
كثفت الواليات المتحدة جهودها
ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة ،ف ـف ــي األسـ ـب ــوع
الـمــاضــي ،ســافــر وزي ــر الخارجية
األميركي أنتوني بلينكن إلى كينيا،
وهي أول رحلة له إلى بلد إفريقي،
لمناقشة وضــع إثيوبيا ومسائل
أمنية إقليمية أخــرى مع الرئيس
أوهورو كينياتا الذي يشارك بدوره
ف ــي ج ـهــود الـ ـس ــام .ك ــرر بلينكن
د َعــواتــه إلــى محاسبة المرتكبين
َ
وشكر كينياتا على تعاونه ،لكن لم
ّ
يتحقق أي تقدم بارز ،وفي الوقت
نفسه ،يتابع فيلتمان ونظيره في
االتحاد اإلفريقي ،رئيس نيجيريا
السابق أولوسيجون أوباسانجو،
حملة من الدبلوماسية المكوكية
ً
طرق لوقف جرائم القتل.
بحثا عن ٍ
لكن ال تزال الخالفات قائمة بين
مختلف األطــراف المتناحرة ،ففي
ـت ســابــق مــن نوفمبر ،طرحت
وق ـ ٍ
وزارة الخارجية اإلثيوبية مجموعة
مــن ال ـشــروط لــوقــف إط ــاق الـنــار،

منها انسحاب «قوات دفاع تيغراي»
بالكامل من «أمهرة» وإقليم «عفار»
ال ـم ـجــاور ،لـكــن مــن المستبعد أن
يــوافــق الـطــرف المعني على هذه
الـ ـخـ ـط ــوات ،ف ـق ــد ط ــال ـب ــت «ق ـ ــوات
دفــاع تيغراي» من جهتها بإنهاء
الحصار اإلنساني قبل أن توافق
على وقف األعمال العدائيةّ ،وهو
شرط رفضته أديس أبابا وفضلت
لوم «قوات دفاع تيغراي» ومظاهر
ان ـعــدام األم ــان على إعــاقــة توزيع
الـ ـم ــواد ال ـغــذائ ـيــة ف ــي «ت ـي ـغ ــراي».
ً
ً
يـ ــزداد الــوضــع تـعـقـيــدا أي ـضــا ألن
قوات إريتريا و«أمهرة» لم تشارك
فــي النقاشات األولـيــة حــول وقف
إطالق النار.
ً
ال تزال فرص السالم ضئيلة إذا،
لكن تستطيع الواليات المتحدة أن
ً
تبذل جهودا فاعلة لتقريب مختلف
ّ
األطراف من عقد اتفاق معين .يجب
أن تعطي واشنطن األولوية لوقف
األعـ ـم ــال الــوح ـش ـيــة ،حـيــث تـكــون
اتفاقيات وقف إطالق النار األكثر
فاعلية حين يتم التفاوض عليها
(بدل اإلعالن عنها بطريقة أحادية
ً
ال ـجــانــب) ،وعـنــدمــا تشمل ب ـنــودا
مـفـ ّـصـلــة ع ــن ال ـن ـطــاق الـجـغــرافــي،
وكيفية مــراقـبــة تنفيذ ال ـشــروط،
وت ـ ـب ـ ــادل األس ـ ـ ـ ـ ــرى ،واس ـت ـئ ـن ــاف
التواصل وعمليات النقل.
يـ ـج ــب أن ت ـس ـع ــى ال ـ ــوالي ـ ــات
ال ـم ـت ـحــدة إلـ ــى ت ـحــديــد أك ـب ــر قــدر
مـمـكــن م ــن الـتـفــاصـيــل ف ــي ات ـفــاق
ُ
وت ّ
سهل مشاركة
وقف إطالق النار
جميع األطراف فيه ،كذلك ،قد تفكر
واشنطن بتنفيذ هذا االتفاق على
مراحل كي تعود القوات المتناحرة
إلــى ثكناتها بعد تنفيذ خطوات
أقل إثارة للجدلُ ،
ويفترض أن يقدم

األميركيون وشركاؤهم المساعدة
ً
ألطـ ــراف ال ـص ــراع ،وت ـحــديــدا على
مستوى مراقبة وقف إطالق النار.
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد آخـ ـ ـ ــر ،يـ ـج ــب أن
تحاول الواليات المتحدة تحديد
ً
مـســار مـحــادثــات ال ـســام ،فغالبا
مــا يـكــون اخـتـيــار المشاركين في
المفاوضات من أصعب المسائل
الـمـطــروحــة ألن الـمـشــاركــة تعطي
درجـ ـ ــة م ــن ال ـش ــرع ـي ــة ،وقـ ــد يـقــرر
ً
ال ـم ـه ـ ّـم ـش ــون أحـ ـي ــان ــا أداء دور
تخريبي .سيكون إشراك معارضة
«أوروم ـ ـ ــو» فــي م ـحــادثــات الـســام
ً
مثيرا للجدل ،لكن أصبح «جيش
ً
ً
تـحــريــر أورومـ ّـ ــو» الع ـبــا عسكريا
ً
م ـ ــؤث ـ ــرا ،وي ـم ــث ــل قـ ـ ــادة م ـعــارضــة
«أورومـ ـ ــو» المعتقلون ،مــن أمثال
بيكيلي جـيــربــا وج ــوه ــر محمد،
ش ــرائ ــح واسـ ـع ــة م ــن ال ـنــاخ ـب ـيــن،
وف ــي ح ــال إق ـص ــاء ه ــذه األطـ ــراف
من اتفاق وقف إطــاق النار أو أي
م ـف ــاوض ــات الح ـقــة ح ــول تسوية
سياسية معينة ،قد يستنتج جزء
كبير من شعب «أورومو» أن الصراع
ّ
المسلح هو الحل الوحيد إلسماع
ص ــوت ــه ،ول ـه ــذا ال ـس ـبــب ،يـجــب أن
توصي الواليات المتحدة بدعوة
ق ـ ــادة «أورومـ ـ ـ ـ ــو» لــان ـض ـمــام إلــى
المحادثات.
ً
قــد تــؤثــر واشـنـطــن أيـضــا على
تـحــديــد تسلسل خ ـطــوات عملية
السالم ،ويمكن تفعيل هذه العملية
عـبــر تـجــزئــة ال ـخ ـطــوات الصعبة،
مـثــل وق ــف إطـ ــاق ال ـن ــار الـشــامــل،
إلى خطوات صغيرة وفردية ،ومن
خالل السماح بوصول المساعدات
اإلنسانية إلى «تيغراي» لمكافحة
ً
ال ـ ـجـ ــوع م ـ ـثـ ــا ،قـ ــد ي ـن ـشــأ ال ــزخ ــم
الالزم إلطالق حوار وطني شامل،

وب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ت ـطــويــر عملية
ال ـس ــام ،سـيـكــون إن ـهــاء الحصار
اإلنـ ـس ــان ــي ضـ ـ ــرورة قـ ـص ــوى من
الناحية األخالقية ألن استمرار هذا
الحصار ينتهك القانون الدولي.
فــي نـهــايــة ال ـم ـطــاف ،سـ ُـيـحــدد
اإلثـ ـي ــوبـ ـي ــون ب ــأن ـف ـس ـه ــم م ـســار
ال ـحــرب األهـلـيــة فــي بـلــدهــم ،لكن
ت ـس ـت ـط ـيــع واشـ ـنـ ـط ــن واالتـ ـح ــاد
اإلف ــريـ ـق ــي وال ـم ـج ـت ـم ــع ال ــدول ــي
ً
ع ـم ــوم ــا ال ـم ـش ــارك ــة ع ـبــر تـقــديــم
ال ـ ـ ـتـ ـ ــوص ـ ـ ـيـ ـ ــات وال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــدات
واس ـت ـع ـمــال تــأثـيــرهــم الـمـحــدود
ع ـل ــى أط ـ ــراف ال ـ ـصـ ــراع لـلـضـغــط
ب ــاتـ ـج ــاه إرسـ ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـس ـ ــام ،وق ــد
يـ ـسـ ـم ــح ال ـ ـت ـ ــواص ـ ــل ال ـم ـس ـت ـم ــر
وال ـت ـصــري ـحــات الــواض ـحــة حــول
المخاطر المطروحة على وحدة
إثـ ـي ــوبـ ـي ــا وض ـ ـ ـ ـ ــرورة م ـحــاس ـبــة
ال ـم ــرت ـك ـب ـي ــن ب ـت ـس ـل ـيــط الـ ـض ــوء
ع ـلــى ال ـت ـكــال ـيــف ال ـض ـخ ـمــة الـتــي
سيتكبدها المقاتلون إذا أصروا
ع ـلــى ال ـم ـســار ال ــراه ــن ،ف ــا ت ــزال
ال ـ ــوالي ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة م ـ ــن أب ـ ــرز
الـجـهــات المانحة الـتــي تستفيد
م ـن ـه ــا إثـ ـي ــوبـ ـي ــا ،ورغـ ـ ـ ــم زي ـ ــادة
أهمية العبين جــدد مثل الصين
ودول الخليج وتركيا فــي القرن
اإلفريقي ،تبقى واشنطن جهة ال
غنى عنها في منظمات متعددة
األطراف مثل البنك الدولي واألمم
ً
الـمـتـحــدة ،عـلـمــا أن أدي ــس أبــابــا
ستصبح ّ
بأمس الحاجة إلى هذه
الجهات إلعــادة إعمار البلد بعد
ا ل ـحــرب ،كما تستطيع واشنطن
أن تستعمل هذا النفوذُ ،
ويفترض
أن تستعمله ،لتشجيع مختلف
األط ـ ــراف عـلــى إي ـج ــاد ح ــل بــديــل
عن الحرب.

الواليات المتحدة ومعضلة المهاجرين على الحدود
•

مظفر شيشتي ودوريس ميسنر– فورين أفيرز

خاض الرئيس جو بايدن حملته االنتخابية ً
بناء على برنامج يدعم
ً
المهاجرين صراحة ،ويتناقض هذا التوجه مع نهج سلفه بالكامل،
لكن سرعان ما ّ
تبين أن تنفيذ وعوده صعب المنال ،فقد بلغت المعابر
ً
مسبوق
غير
مستوى
المكسيكية
األميركية
الحدود
على
غير الشرعية
ً
منذ عام  ،2000إذ يتدفق المهاجرون اليوم من دول إضافية مقارنة
بالماضي ،وال شك أن انتخاب بايدن ّ
شجع المزيد من المهاجرين
على خوض هذه المغامرة ،لكن أصبحت الظروف القائمة في الدول
ً
ً
ً
التي يغادرها هؤالء المهاجرون دافعا قويا للرحيل أيضا ،وقد أدت
أزمــة كــورونــا إلــى استنزاف اقـتـصــادات أميركا الالتينية ،وضربت
العاصفتان االستوائيتان «إيـتــا» و«إيــوتــا» غواتيماال وهـنــدوراس
والسلفادور في أواخر السنة الماضية ،مما أدى إلى ّ
تشرد مئات آالف
السكان أو حرمانهم من المياه الجارية ،وفي الوقت نفسه ،تستفحل
أعمال العنف في هذه المنطقة.
تعهد بايدن بمعاملة الوافدين بطريقة إنسانية ،لكنه ال يملك أدوات
كثيرة لتنفيذ هــذا الــوعــد ،فبقيت السياسات الـحــدوديــة األساسية
التي ّ
بقرار من المحاكم ،وال تحظى
أقرتها إدارة ترامب على حالها
ٍ
كاف في الكونغرس،
إصالحات الهجرة التي يقترحها بايدن بدعم ٍ
ففي غضون ذلك ،يتوق الجمهوريون إلى المجاهرة بأن بايدن سمح
بنشر الـفــوضــى عـلــى ال ـحــدود قبيل االنـتـخــابــات النصفية فــي عــام
ُ
ً
 ،2022وتعتبر الهجرة أصال من أبرز المسائل التي أدت إلى تراجع
نسبة تأييده ،وربما تعهد بايدن بتطبيق مقاربة مختلفة عن اإلدارة
األميركية السابقة ،لكنه مضطر للجوء إلى تدابير مألوفة للتعامل
مع تدفق المهاجرين والفوضى السائدة على الحدود ،أبرزها إنفاذ
القوانين والدبلوماسية.
يطلب معظم المهاجرين الـلـجــوء ألنـهــا الطريقة الــوحـيــدة التي
تسمح للمهاجر بالدخول إلى الواليات المتحدة بطريقة قانونية إذا
لم يكفله فرد من عائلته أو رب العمل ،لكن ال ينطبق قانون اللجوء إال
على فئة ضيقة من األفــراد ،وهم الهاربون من االضطهاد لواحد من
خمسة أسباب معترف بها :االنتماء العرقي ،الدين ،األصل الوطني،
الرأي السياسي ،االنتساب إلى جماعة اجتماعية معينة ،وفي المقابل
ال ُيعتبر المهاجرون الفقراء مؤهلين إذا كانوا يسعون إلى تحسين
حياتهم بكل بساطة ،مع أنهم قد يواجهون في الوقت نفسه العنف
والفساد وسوء المعاملة من حكومة بلدهم.
أدى ارتفاع عدد طالبي اللجوء إلى زيادة أعباء المحاكم األميركية
ُ
ُ
صدر األحكام في هذا النوع من القضايا،
التي تعنى بملفات الهجرة وت ِ
ً
ً
فاليوم ،يبلغ عدد القضايا مستوى تاريخيا ( 1.46مليون) ويرتبط
ً
نصفها تقريبا بطلبات اللجوء ،ويعني ذلك االضطرار النتظار سنوات
طويلة قبل انتهاء كل قضية ،ويؤدي هذا التأخير كله إلى تأجيل البت
بمصير طالبي اللجوء المؤهلين ،وتشجيع من يفتقرون إلى المؤهالت
الــازمــة على تقديم طلب لـجــوء واالسـتـقــرار فــي الــواليــات المتحدة
ُ
ضعف القدرة على
لسنوات فيما تبقى طلباتهم عالقة .هذا الوضع ي ِ

ً
مستوى غير مسبوق منذ عام 2000
المعابر غير الشرعية على الحدود األميركية المكسيكية بلغت
تنفيذ االلـتــزامــات القانونية المحلية والــدولـيــة بحق الهاربين من
االضطهاد ويمنع فرض النظام على الحدود.

التخلي عن اإلجراءات السابقة لن يكون ً
سهال!

ّ
علق بايدن «بــروتــوكــوالت حماية المهاجرين» منذ أول يــوم له في
السلطة ،لكن داعـمــي هــذا البرنامج دعــوا إلــى استئناف العمل بــه في
ً
المحاكم ،ثــم أص ــدرت المحكمة العليا فــي أغسطس الـمــاضــي ُحكما
لمصلحتهم ،فأعلن وزير األمن الداخلي األميركي ،أليخاندرو مايوركاس،
فــي أكتوبر الماضي أن اإلدارة األميركية ستحاول وقــف العمل بهذا
ً
البرنامج مجددا ،لكنه ال يزال على حاله حتى اآلن على األقل ،كذلك تتابع
اإلدارة استعمال المادة  42التي ترفض استقبال حوالي  %60من القادمين
عبر المعابر الحدودية بحجة المخاطر المرتبطة بأزمة كورونا.
ً
في الفترة األخيرة ،اتخذت اإلدارة األميركية خطوة واعدة أيضا
إلصــاح نظام اللجوء ،فاقترحت إبعاد اإلج ــراء ات األولـيــة لطلبات
اللجوء عن محاكم الهجرة المثقلة باألعباء وإحالتها إلــى ضباط
اللجوء في الخدمات األميركية الخاصة بالمواطنة والهجرة .هذا
ً
الطرح المبتكر قد يزيد فاعلية اإلجراءات ويجعلها أكثر إنصافا ألن
ً
ضباط اللجوء هم أكثر اطالعا على ظروف البلد وستكون التدابير
ً
التي يتخذونها غير عدائية ،مما يعني أنها أكثر تماشيا مع مزاعم
الحماية المطروحة .حين تصبح هذه التعديالت سارية المفعول (في
بداية عام  2022على األرجح) ،قد تسمح لطالبي اللجوء الشرعيين
بإنهاء معامالتهم خالل أشهر ،ال سنوات ،كما أنها ستضمن ترحيل

غير المؤهلين إلى أوطانهم وحصولهم على الدعم الالزم في بلدهم
األم قبل االستقرار في الواليات المتحدة.
لكن حتى لو نجحت تعديالت اللجوء في تحقيق أهدافها ،فإنها تعجز
عن التعامل مع عدد كبير من الوافدين اليوم ،وبشكل عام ،ال يحمل معظم
الوافدين المؤهالت الكافية لطلب اللجوء ،لكن تكمن المفارقة في وجود
كاف في قطاعات معينة من سوق العمل األميركي ،إذ يستطيع عدد
طلب ٍ
كبير من هؤالء الوافدين أن يشغلوا وظائف مؤقتة أو دائمة ،وبعد تمرير
ّ
قانون البنية التحتية ،من المتوقع أن يرتفع الطلب بدرجة إضافية ،لكن
فتح مسارات جديدة لمنح تأشيرة قانونية أو توسيع المسارات القائمة
ليس من صالحية السلطة التنفيذية ،ووحده الكونغرس يستطيع اتخاذ
هذه الخطوة ومن المستبعد أن يفعل ذلك في أي وقت قريب.
يشير هذا الوضع إلى زيادة اتكال إدارة بايدن على الدول في نصف
الكرة األرضية لمساعدتها على كبح تدفق المهاجرين إلــى الواليات
ً
المتحدة ،حيث تتطلب هذه العملية أن تبذل واشنطن جهودا دبلوماسية
رفيعة المستوى وتبرم اتفاقيات واسعة بين الدول قد تشمل الخصوم
ً
أحيانا ،وتبرز أمثلة سابقة على هذا النوع من الدبلوماسية ،فحين انطلق
مهاجرون من هايتي وكوبا في رحالت خطيرة بالقوارب نحو الواليات
المتحدة في فترة التسعينيات ،تابع الرئيس بيل كلينتون تطبيق سياسة
سلفه التي تأمر خفر السواحل األميركي باعتراض قواربهم وإنشاء ملجأ
آمن في خليج غوانتنامو للتدقيق بملفات الالجئين ،كذلك أطلقت الحكومة
األميركية عمليات داخلية لتسوية معامالت الالجئين في هايتي وكوبا،
ً
ً
وحددت عددا سنويا من طلبات الهجرة القانونية من كوبا عبر تسوية

ً
تم التفاوض عليها .في أوروبا ،أبرم االتحاد األوروبي اتفاقا مع تركيا
ودفع مليارات اليورو في عام  ّ 2016لتشجيع أنقرة على منع المهاجرين
من الوصول إلى اليونان ،حيث فضل االتحاد األوروبــي هذه المقاربة
بعد وصول أكثر من مليون الجئ سوري وأفغاني وعراقي وسواهم إلى
أوروبا في السنة السابقة ،مما أدى إلى زعزعة الحكومات في أنحاء القارة.
ً
بشكل أساسي ،لكن بلدانا أخرى
ستتكل إدارة بايدن على المكسيك
ٍ
في هــذه المنطقة بــدأت تطرح نفسها كــدول تحمل مواصفات الهجرة
الثالثة :دول المنشأ ،دول العبور ،الوجهة النهائية .أدت حمالت القمع
والمشاكل االقتصادية والكوارث الطبيعية التي اجتاحت فنزويال وهايتي
ً
إليها على مر عقود عدة ،إلى تدفق
ونيكاراغوا ،فضال عن توافد الكوبيين َ َ
المهاجرين نحو البرازيل وكولومبيا وبنما وكوستاريكا ،لكن يبدو أن
ارتفاع مستوى العدائية تجاه هؤالء المهاجرين واستفحال الوباء في
بلدانهم وفــي الــدول المضيفة سيؤديان إلــى ظهور ديناميات جديدة
للهجرة قد تطرح تهديدات خطيرة على استقرار المنطقة ككل.
هذه الوقائع الجديدة تستدعي التوصل إلى حلول مبنية على تقاسم
المسؤوليات ،وهذا ما اقترحه وزير الخارجية األميركي أنتوني بلينكن
خالل رحلته األخيرة إلى أميركا الجنوبية ،فقد تعتبر الواليات المتحدة
ً
تقديم الدعم النقدي أساسيا كي تتمكن تلك الدول من استضافة جزء
مــن ه ــؤالء المهاجرين وتمنعهم مــن التوجه إلــى الــواليــات المتحدة،
لكن باإلضافة إلى معالجة أسباب المشكلة األصلية ،يجب أن تحاول
الحكومات ابتكار أنظمة شاملة إلدارة حركة الهجرة في جميع أنحاء
المنطقة ،وتتطلب هذه المقاربة التعاون لطرح سياسات وأنظمة مرتبطة
بإجراءات منح التأشيرات ،وتطوير قدرات لحماية الالجئين وتسوية
طلبات اللجوء ،ووضع برامج دورية للهجرة ،وتحديد مسارات قانونية
للهجرة بـنـ ً
ـاء على ســوق العمل وإجـ ــراءات التوظيف ،وتــدريــب الـ ِـفـ َـرق
للسيطرة على الحدود وحركة الهجرة ،وابتكار تكنولوجيا لتسهيل تنقل
الناس والسلع بطريقة قانونية ،وعقد اتفاقيات إلعادة المهاجرين غير
المؤهلين ،وتقاسم المعلومات االستخبارية والتعاون إلنفاذ القوانين
المعمول بها ،ال سيما تلك المرتبطة بالتهريب واالتجار بالبشر.
ً
ُيفترض أن تبدأ هذه المبادرات المعقدة وطويلة األمد محليا وتترافق
مع تعديالت ضرورية لقوانين الهجرة األميركية كي تنجح في التوفيق
بـيــن ف ــرص الـهـجــرة وال ـحــاجــات االقـتـصــاديــة المستقبلية والـنــزعــات
الديمغرافية السائدة ،لكن أثبتت هذه اإلصالحات أنها صعبة التنفيذ
ً
سياسيا منذ أكثر من عشرين سنة ،فعجزت إدارة بايدن عن إحراز أي ّ
تقدم
َ
حقيقي ،مع أن الحزب الديموقراطي يملك األغلبية في مجلسي الكونغرس،
وال يمكن أن تنجح مساعي منع تدفق المهاجرين بوتيرة متزايدة
وفوضوية إال بعد اتخاذ خطوات واضحة والقيام بالتزامات متعددة
ُ
ً
ً
األطراف ،وتعتبر حركات الهجرة والتنقل جزءا أساسيا من المجتمعات
الصحية والمزدهرة ،لكنها لن تكون كذلك إال إذا أصبحت هذه القرارات
اختيارية بالنسبة إلى الدول المضيفة والمهاجرين بحد ذاتهم بدل أن
ً
ً
تعكس يأسا شامال من الوضع ،وال يسهل تصميم استراتيجيات فاعلة
ّ
لجعل حركة الهجرة آمنة وقانونية ومنظمة ،لكن ال بد من وضع سياسة
خارجية محددة لتوجيه العالقات بين دول المنطقة في المرحلة المقبلة.

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

6.936

7.532

5.774

2.479 2.914 3.305

تباين أداء مؤشرات البورصة ...والسيولة  63مليون دينار

ً
تركز السيولة على أسهم انتقائية جدا في السوقين األول والرئيسي
علي العنزي

ربح مؤشر السوق األول نسبة
 0.16في المئة ،أي 11.94
نقطة ،ليقفل على مستوى
 7532.61نقطة بسيولة
كبيرة.

تـبــايــن أداء م ــؤش ــرات بــورصــة
ال ـك ــوي ــت الــرئ ـي ـس ـيــة أم ـ ــس ،حيث
ربح مؤشري السوق العام واألول
وت ــراج ــع الــرئـيـســي ورئـيـســي ،50
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة
محدودة كانت ُعشر نقطة مئوية،
أي  6.74نقاط ،ليقفل على مستوى
 6936.14نقطة بسيولة جيدة كانت
 63مـلـيــون دي ـنــار ت ــداول ــت 301.8
مليون سهم عبر  13195صفقة،
وتــم ت ــداول  139سهما ربــح منها
 ،67وخـســر  ،51بينما استقر 21
دون تغير.
وربح مؤشر السوق األول نسبة
 0.16فــي الـمـئــة ،أي  11.94نقطة،
ليقفل على مستوى  7532.61نقطة
بسيولة كـبـيــرة هــي ثلثا سيولة
الجلسة بلغت  41.8مليون دينار
ت ــداول ــت  98.6م ـل ـيــون س ـهــم عبر
 6093صـفـقــة ،وارت ـف ــع  13سهما
مقابل انخفاض  7أسهم واستقرار
 5دون تغير.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ت ــراج ــع مــؤشــر
السوق الرئيسي بنسبة محدودة
وفقد  0.09في المئة ،أي  5.13نقاط،
ليقفل على مستوى  5774.47نقطة
بسيولة متراجعة الى  21.1مليون
دينار تداولت  203.1ماليين سهم
عبر  7102صفقة ،وتم تــداول 114

سهما ،ربــح منها  ،54وخسر ،44
واستقر  16دون تغير.

تداوالت محايدة
بدأت تعامالت بورصة الكويت
جلستها األخيرة على نمو انتقائي
جدا ،تركز على سهمي أهلي متحد
وجي إف إتش البحرينيين ،اللذين
حـقـقــا م ـكــاســب ج ـي ــدة وبـسـيــولــة
ونشاط كبيرين ساندتهما أسهم
قيادية ،لكن بسيولة أقل وبتناوب
بين أجيليتي وبيتك ،ثم الوطني
الذي تذبذب كثيرا سعريا ،وأقفل
مدفوعا بتعامالت اللحظة األخيرة
وفترة المزاد التي أعادت إليه كثيرا
م ــن إيـجــابـيـتــه وأب ـق ـتــه قــريـبــا من
مـسـتــوى الــدي ـنــار ،لـيــربــح فلسين
بـنـهــايــة ال ـم ـطــاف ،واس ـت ـقــر بيتك
بعد تداوالت في مجال ضيق مال
إلى التراجع معظم فتراتها حتى
وقت اإلقفال.
وك ــان بـ ــارزا أم ــس سـهــم سفن،
حـيــث حـقــق ن ـمــوا ج ـيــدا بسيولة
كبيرة وتداوالت استثنائية بلغت
 7.8مــايـيــن دي ـن ــار ،وح ـقــق نموا
بـنـسـبــة  5ف ــي ال ـم ـئ ــة ،وتــراج ـعــت
أسهم صناعات وطنية والــدولــي
وب ـنــك الـخـلـيــج بـنـســب مـتـفــاوتــة،
ورب ــح سـهــم ال ـبــورصــة  22فلسا،

كما ربحت أسهم المباني وبوبيان
بتروكيماويات ،وخسر بورتالند
بـ ـ ـت ـ ــداوالت ك ـب ـي ــرة ب ـن ـحــو نصف
مـلـيــون دي ـن ــار ،لتنتهي الجلسة
م ـس ـت ـقــرة ومـ ـح ــاي ــدة وع ـل ــى قلق

أخبار الشركات
ّ
تابعة لـ«الرابطة» توقع عقد
تجديد وزيادة تسهيالت مصرفية

«الكابالت» :شراء  %25.5من «السفن» و%13.7
من «استثمارات»
أفــادت شركة الخليج للكابالت
والصناعات الكهربائية بأن مجلس
إدارت ـ ـهـ ــا واف ـ ــق ع ـلــى ش ـ ــراء نسبة
 25.51فــي المئة مــن أسـهــم شركة
الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء
الـسـفــن ،وتـبـلــغ قـيـمــة الـصـفـقــة في
حال إتمامها  27.04مليون دينار،
وتم توقيع عقد تسهيالت مصرفية
مع أحد البنوك المحلية للحصول
على قرض طويل األجل بمبلغ 30
مليون دينار ،لتمويلها.
كـمــا واف ــق مجلس اإلدارة على
ش ــراء نـسـبــة  13.73فــي الـمـئــة من
أسهم شركة االستثمارات الوطنية،
وت ـب ـل ــغ ق ـي ـم ــة ال ـص ـف ـق ــة فـ ــي ح ــال
اتمامها  23.88مليون دينار ،وتم

توقيع عقد تسهيالت مصرفية مع
أحد البنوك المحلية للحصول على
قرض طويل األجل بمبلغ  35مليون
دينار ،لتمويلها.
وأشارت الشركة إلى أن مجلس
اإلدارة قام بتفويض رئيسه لشراء
كـ ـمـ ـي ــات إض ــافـ ـي ــة ل ـت ـص ــل نـسـبــة
ملكيتها إ ل ــى م ــا يـقــل ع ــن  30في
المئة من رأسـمــال كل من شركتي
االستثمارات الوطنية والصناعات
الهندسية الثقيلة.
ول ـف ـتــت إلـ ــى أنـ ــه س ـي ـتــم تنفيذ
ع ـم ـل ـي ــة ال ـ ـ ـشـ ـ ــراء وف ـ ـقـ ــا ل ـل ـق ــواع ــد
المعمول بها لدى بورصة الكويت
وهيئة أسواق المال.

أعلنت شركة رابطة الكويت والخليج
لـلـنـقــل ق ـي ــام إح ـ ــدى شــركــات ـهــا الـتــابـعــة
بتوقيع عقد تجديد وز ي ــادة تسهيالت
مصرفية مع أحد البنوك المحلية.
التابعة
وقالت "الرابطة" إن شركتها ّ
"ك ــي جــي إل لـتــأجـيــر ال ـس ـيــارات" وقـعــت
العقد المذكور أعاله بقيمة  3.796ماليين
دينار.
وأوضحت أن الغرض من توقيع العقد
هو تمويل أنشطة الشركة التابعة ،الفتة
الــى أن المبالغ التي سيتم استخدامها
ً
مستقبال من قيمة التسهيالت ستنعكس
ً
تباعا في البيانات المالية للشركة.

ً
ً
القناعي رئيسا تنفيذيا لـ «أسيكو المجموعة»
ً
تماشيا مــع خططها االستراتيجية لتعزيز
فريقها التنفيذي بكوادر ومواهب قيادية وطنية،
أعلنت "أسيكو المجموعة" ،أخيرا ،انضمام فواز
الـقـنــاعــي لـفــريــق إدارتـ ـه ــا الـعـلـيــا ،وتـعـيـيـنــه في
منصب الرئيس التنفيذي ،حيث يتمتع بخبرة
مهنية طويلة في المجاالت الصناعية واإلنشائية
والعقارية وغيرها.
وج ـ ـ ــاء ت ـع ـي ـي ــن الـ ـقـ ـن ــاع ــي ك ــرئـ ـي ــس ت ـن ـف ـيــذي
ل ـل ـم ـج ـمــوعــة ل ـل ـم ـســاه ـمــة ف ــي ت ـط ــوي ــر وهـيـكـلــة
استراتيجيات تشغيلية ومالية تساهم في رفع
اإلن ـتــاج ـيــة وتـحـقـيــق ال ـمــزيــد مــن الــربـحـيــة على
مستوى كل قطاعات المجموعة.

فواز القناعي

أسعار الغذاء العالمية ألعلى
مستوياتها في  10سنوات
مدعومة بالطلب القوي على القمح ومنتجات األلبان
ق ـ ــال ـ ــت مـ ـنـ ـظـ ـم ــة األغ ـ ــذي ـ ــة
والـ ـ ـ ــزراعـ ـ ـ ــة الـ ـت ــابـ ـع ــة ل ــأم ــم
ا ل ـم ـت ـح ــدة ( ف ـ ـ ــاو) إن أ س ـع ــار
الـ ـ ـغ ـ ــذاء ال ـع ــال ـم ـي ــة ارت ـف ـع ــت
للشهر ا لــرا بــع عـلــى ا لـتــوا لــي
في نوفمبر لتظل عند أعلى
مستوياتها في عشر سنوات
مـتــأ ثــرة بالطلب ا لـقــوي على
القمح ومنتجات األلبان.
وقالت المنظمة إن مؤشر
أ س ـعــار ا ل ـغ ــذاء ،ا ل ــذي يتتبع
األس ـ ـ ـعـ ـ ــار الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ألك ـث ــر
ال ـس ـلــع ال ـغــذائ ـيــة ت ـ ــداوال فــي
ا ل ـع ــا ل ــم ،س ـجــل  134.4نـقـطــة
في المتوسط الشهر الماضي
مـقــار نــة مــع  132.8نـقـطــة في
أكتوبر.
وكانت قراء ة أكتوبر ُعدلت
من  133.2نقطة.
وقراء ة نوفمبر هي األعلى
ع ـل ــى الـ ـم ــؤش ــر م ـن ــذ يــون ـيــو
 .2011وار تـفــع ا لـمــؤ شــر على
أس ــاس س ـنــوي بـنـسـبــة 27.3

بالمئة الشهر الماضي.
وارتفعت أسعار المنتجات
الزراعية بحدة العام الماضي
بسبب انتكاسات المحاصيل
وارتفاع الطلب.
وارتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــع م ـ ــؤش ـ ــر أس ـ ـعـ ــار
ا ل ـ ـح ـ ـبـ ــوب  3.1ب ــا لـ ـمـ ـئ ــة فــي
نــو فـمـبــر بــا لـمـقــار نــة بالشهر
ا ل ـســا بــق ،وزاد  23.3بــا لـمـئــة
عـ ـ ـل ـ ــى أ س ـ ـ ـ ـ ــاس سـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوي ،إذ
سـجـلــت أس ـعــار الـقـمــح أعـلــى
مستوياتها منذ مايو .2011
و قـ ــا لـ ــت ا ل ـ ـفـ ــاو إن أ س ـع ــار
الـ ـقـ ـم ــح ت ــدعـ ـم ــت بـ ـمـ ـخ ــاوف
ب ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــأن أمـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــار ف ـ ـ ـ ــي غـ ـي ــر
موسمها في أستراليا وعدم
ال ـ ـت ـ ـي ـ ـقـ ــن بـ ـ ـش ـ ــأن تـ ـغـ ـيـ ـي ــرات
م ـ ـح ـ ـت ـ ـم ـ ـلـ ــة ف ـ ـ ـ ــي إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات
التصدير في روسيا.
وسـ ـج ــل م ــؤش ــر م ـن ـت ـجــات
األ ل ـبــان أ عـلــى ز ي ــادة شهرية
فارتفع  3.4بالمئة عن الشهر
السابق.

وذ ك ـ ـ ــرت ا لـ ـف ــاو أن مــؤ شــر
أ سـ ـ ـع ـ ــار ا لـ ـسـ ـك ــر ار تـ ـ ـف ـ ــع 1.4
بــالـمـئــة ع ـلــى أس ــاس شـهــري
و 40ب ــا لـ ـمـ ـئ ــة عـ ـل ــى أ س ـ ــاس
سنوي.
وأ ض ـ ـ ــا ف ـ ـ ــت ا لـ ـمـ ـنـ ـظـ ـم ــة أن
م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــر أس ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــار الـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ــوم
انخفض للشهر ا لــرا بــع على
ا لـ ـت ــوا ل ــي فـ ـن ــزل  0.9بــا ل ـم ـئــة
على أساس شهري .وهبطت
أسعار ا لــز يــوت النباتية 0.3
بالمئة عن الشهر السابق.
(رويترز)

بــانـتـظــار ت ـعــامــات ي ــوم الجمعة
لألسواق األميركية وأسعار النفط
التي ستنعكس على تعامالت بداية
األسبوع القادم.
وربحت  4مــؤشــرات من بين 5

م ــؤش ــرات خليجية عــامـلــة ،حيث
اس ـت ـم ــر غـ ـي ــاب م ــؤش ــري ســوقــي
أبوظبي ودبي بسبب عطلة األعياد
الــوط ـن ـيــة ،وح ـقــق مــؤشــر الـســوق
السعودي نموا بحوالي ثلث نقطة

مئوية ،وكان مؤشر سوق البحرين
هو األفضل بنمو بلغ  0.7في المئة،
فـيـمــا كـ ــان ال ـب ـق ـيــة ع ـلــى مـكــاســب
مـ ـح ــدودة ،وت ــراج ــع مــؤشــر ســوق
سلطنة ع ـمــان بنسبة م ـح ــدودة،

وكانت أسعار النفط تتداول فوق
مستوى  70دوالرا لمزيج برنت
بانتظار بيانات أميركية مؤثرة
م ـســاء ال ـي ــوم خــاصــة بــاالقـتـصــاد
األميركي.

إيقاف سهم «جياد القابضة» عن التداول

هيئة األسواق تلوح بشطب الشركة من اإلدراج
ق ــرر مـجـلــس مـفــوضــي هـيـئــة أسـ ــواق ال ـم ــال في
اجتماعه رقم ( )43لسنة  ،2021المنعقد امس االول:
إيـقــاف سهم شركة جياد القابضة عــن الـتــداول
في بورصة الكويت لألوراق المالية ،إلى حين قيام
الشركة المذكورة بمعالجة المالحظات الواردة في
تقرير مراقب الحسابات الخارجي المتمثلة بشكل
أساسي بعدم تطبيق قرار مجلس التأديب الصادر
ب ـتــاريــخ  ،2021/04/01وت ــزوي ــد الـهـيـئــة بـبـيــانــات
مالية تعكس األثــر المالي الناتج عــن هــذا الـقــرار،
أو ال ــدع ــاوى الـقـضــائـيــة وال ـم ـطــال ـبــات المحتملة
بـخـصــوص االكـتـتــاب فــي زي ــادة رأس ـمــال "الـشــركــة
األم" ،وال ـ ــذي ب ــدأ ب ـتــاريــخ  2017/10/01وانـتـهــى
بـتــاريــخ  ،2017/10/21على أن يتم تــزويــد الهيئة
بتلك البيانات المالية في موعد أقصاه .2022/03/31
كما قررت الهيئة إلغاء إدراج سهم شركة جياد
القابضة من بورصة الكويت لــأوراق المالية ،إذا
ً
لم تلتزم باستيفاء ما ورد في البند أوال اعاله في
ً
موعد أقصاه  ،2022/03/31استنادا إلى نص البند

النفط يصعد مع احتمال وقف
«أوبك »+زيادة اإلمدادات
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي  1.10دوالر
ليبلغ  73.24دوالرا للبرميل في تداوالت أمس
االول مقابل  72.14دوالرا في تداوالت الثالثاء
ال ـمــاضــي وف ـق ــا لـلـسـعــر الـمـعـلــن م ــن مــؤسـســة
البترول الكويتية.
وف ــي األسـ ـ ــواق ال ـعــال ـم ـيــة ،ارت ـف ـعــت أس ـعــار
النفط صباح امــس عادلة عن مسار الخسائر
الــذي سلكته أمــس االول فــي ظــل توقعات بأن
يــوقــف تـجـمــع أوبـ ــك +زيـ ــادة اإلمـ ـ ــدادات وســط
تنامي القلق مــن أن يؤثر انتشار أوميكرون،
الساللة الجديدة من فيروس كورونا ،بالسلب
على االقتصاد العالمي ،ويحد من الطلب على
الوقود.
وارت ـف ـع ــت ال ـع ـقــود اآلج ـل ــة ل ـخــام بــرنــت 48
سنتا بما يعادل  0.7بالمئة إلى  69.35دوالرا
للبرميل بـعــد أن تــراجـعــت نصفا بــالـمـئــة في
الجلسة السابقة.
ولم تكن العقود اآلجلة لخام غرب تكساس
الوسيط األميركي أقــل حظا من سابقتها ،إذ
ارتـفـعــت هــي األخ ــرى  48سنتا أو  0.7بالمئة
إلــى  66.05دوالرا للبرميل بعد هبوطها 0.9
بالمئة أمس األول.
وقــال توشيتاكا ت ــازاوا ،المحلل فــي شركة
فوجيتومي لألوراق المالية المحدودة :ارتفعت
أسعار النفط مع توقع بعض المستثمرين بأن
يقرر "أوبك "+الحفاظ على مستويات المعروض
الحالية في يناير لتخفيف أي أثر على الطلب
من انتشار أوميكرون.
وع ـمــد الـتـجـمــع مـنــذ أغـسـطــس إل ــى إضــافــة
 400ألــف برميل أخــرى يوميا من اإلنتاج إلى
اإلمدادات العالمية كل شهر ،في إطار تقليصه
تدريجيا التخفيضات القياسية المتفق عليها
في عام .2020
ومع ذلك ،أدت الساللة الجديدة إلى تعقيد
عـمـلـيــة ص ـنــع الـ ـق ــرار ،إذ ي ـتــوقــع م ــراق ـب ــون أن
"أوبـ ــك "+قــد يــوقــف هــذه اإلضــافــات مؤقتا في
يناير في محاولة إلبطاء نمو المعروض.
وتتسارع وتيرة انتشار المتحور أوميكرون
ليكون بصدد أن يصبح الساللة السائدة من
فـيــروس كــورونــا فــي جـنــوب إفريقيا بعد أقل
من أربعة أسابيع من اكتشافه ألول مرة هناك.
وباتت الواليات المتحدة امس االول أحدث دولة
تسجل حالة إصابة بأوميكرون داخل حدودها.
وفقدت أسعار النفط العالمية أكثر من عشرة
دوالرات للبرميل عندما أصابت أنباء ظهور
أوميكرون المستثمرين بالصدمة.

رقم ( )7و( )8من المادة  1-4-2من الكتاب الثاني عشر
(قواعد اإلدراج) من الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7
لسنة  2010بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم
نشاط األوراق المالية وتعديالتهما ،والتي تنص
على أن "للهيئة إلغاء إدراج أسهم شركة المساهمة
المدرجة في البورصة في أي من الحاالت التالية:
 -1إذا ا مـتـنـعــت عــن تعيين م ـســؤول المطابقة
وااللتزام بعد إخطار الشركة من قبل الهيئة بوجوب
تعيينه.
ً
 -2إذا ان ـق ـضــت ال ـش ــرك ــة وفـ ـق ــا ألحـ ـك ــام قــانــون
الشركات.
 -3إذا اس ـت ـمــر وق ــف ت ـ ــداول ال ـس ـهــم ل ـمــدة ستة
أشهر دون أن تستوفي الشركة المتطلبات الالزمة
الستئناف التداول.
 -4إذا تــم انــدمــاج الشركة مــع شركة أو شركات
أخ ــرى ،بحيث تــرتــب على ذلــك انـتـهــاء الشخصية
االعتبارية للشركة.
 -5إذا تــوقـفــت ال ـشــركــة ال ـمــدرجــة ع ــن مـبــاشــرة

نـشــاطـهــا بـشـكــل ن ـهــائــي ،أو تــوقـفــت ع ــن مـبــاشــرة
نشاطها بشكل مؤقت لمدة تزيد على سنة.
ً
 -6فــي حــالــة االسـتـحــواذ العكسي وفـقــا للمادة
( )10-3م ــن ال ـف ـصــل ال ـث ــال ــث م ــن ك ـت ــاب االن ــدم ــاج
واالستحواذ من الالئحة أو قواعد البورصة.
 -7إذا أخلت الشركة بأحد شروط اإلدراج المبينة
في هذه الالئحة أو قواعد البورصة.
 -8إذا رأت الـهـيـئــة أن إل ـغ ــاء اإلدراج ض ــروري
لحماية المستثمرين أو لتنظيم السوق.
وختمت الهيئة البيان بالتشديد على قيامها
بمواصلة دورها الرقابي في مجال حماية جمهور
المستثمرين ،وال ــذي مــن شــأنــه كــذلــك خلق سوق
ً
مالي يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية ،فضال
عن تقليل األخطار النمطية المتوقع حدوثها في
نشاط األوراق المالية ،إضافة إلى العمل على ضمان
االلـتــزام بالقوانين والـلــوائــح ذات العالقة بنشاط
األوراق المالية.

«المركز» :تراجع األسهم الخليجية
في نوفمبر بسبب «أوميكرون»
ارتداد «الكويتي» بعد مكاسب استمرت  8أشهر متتالية مع هبوط أسعار النفط
كشف الـمــركــز الـمــالــي الكويتي (ال ـمــركــز) ،فــي تقريره
الشهري عن أداء أسواق األسهم الخليجية لشهر نوفمبر
 ،2021أن أسواق األسهم الكويتية بدأت في التراجع بعد
مكاسب استمرت ثمانية أشهر متتالية ،وذلك بسبب تراجع
أسعار النفط خالل الشهر المذكور .وتراجع المؤشر العام
خالل نوفمبر بنسبة  4.5في المئة ،لتتوقف مكاسبه منذ
بداية العام عند  22.4في المئة.
ومن بين القطاعات الكويتية ،كان مؤشر قطاع المواد
ً
ً
األساسية الخاسر األكبر ،مسجال انخفاضا نسبته  10.4في
المئة ،يليه القطاع الصناعي بـ  7في المئة .وتراجع مؤشر
القطاع المصرفي  3.8في المئة خالل الشهر .وفي المقابل،
حقق قطاع التأمين مكاسب بلغت  7.6في المئة هذا الشهر.
ومن بين شركات السوق األول ،حقق سهم بنك وربة أكبر
مكاسب في نوفمبر بنسبة  0.1في المئة.
وع ـلــى صـعـيــد الـمـنـطـقــة ،ل ـفــت ت ـقــريــر "ال ـم ــرك ــز" إلــى
تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس
التعاون الخليجي ( )S&P GCCبنسبة  5في المئة خالل
نــو فـمـبــر .ونتيجة تــرا جــع أ سـعــار ا لـنـفــط ،شـهــدت أغلب
ً
ً
األسـ ــواق الـخـلـيـجـيــة تــراج ـعــا الف ـت ــا خ ــال ال ـش ـهــر ،عــدا
سوقي دبي وأبوظبي ،اللذين سجال مكاسب نسبتها 8.7
في المئة و 7.3في المئة على التوالي بعد اإلصالحات
الحكومية.
وتــراج ـعــت األس ـهــم الـسـعــوديــة والـقـطــريــة بنسبة 8.1
في المئة و 3.2في المئة على التوالي ،بعد تأثر السوق
السعودي بتراجع أسعار النفط.
وأش ــار التقرير إلــى أن مجموعة اإلم ــارات لالتصاالت
(ات ـص ــاالت) ت ـصــدرت أفـضــل الـشــركــات الـقـيــاديــة ً
أداء في
دول مجلس التعاون الخليجي ،بمكاسب بلغت  24.8في
المئة خالل الشهر ،تليها شركة أبوظبي الوطنية للطاقة
بمكاسب قدرها  14.6في المئة .وجاء أداء سهم "اتصاالت"
القوي بعد النتائج اإليجابية للربع الثالث من عام 2021
من حيث اإليرادات واتساع قاعدة المشتركين ،األمر الذي
انعكس بنتائج إجمالية إيجابية عن عام  2021بالكامل.
وكــانــت وكــالــة التصنيف مــوديــز قــد توقعت أن تكون
الـ ـج ــدارة االئ ـت ـمــان ـيــة ال ـس ـيــاديــة لـ ــدول مـجـلــس ال ـت ـعــاون
الخليجي مستقرة خــال فترة  12إلــى  18شهرا المقبلة
بدعم من أسعار النفط وزيادة حجم إنتاجه .ويبقى سوق
دبي مرنا على الرغم من اضطرابات أسواق النفط ،حيث
تحمس المستثمرون لإلصالحات الحكومية األخيرة.
وكشفت دبي النقاب عن خطط إلدراج شركة المرافق
العامة ،هيئة كهرباء ومياه دبي ،في السوق ،لتكون واحدة
من بين  10كيانات حكومية سيتم إدراجـهــا في األشهر

المقبلة .وقد أعقب تلك الخطوة قرار بتغييرات في مجلس
إدارة سوق دبي.
وفي حين تشهد أسواق األسهم العالمية تحديات بسبب
القلق من آثــار التضخم وارتـفــاع أسعار الفائدة ،إال أن تلك
الـتـحــديــات ازدادت وط ــأة مــع ظـهــور "أوم ـي ـكــرون"؛ المتحور
الجديد لفيروس كوفيد  ،19والــذي وصفته منظمة الصحة
العالمية بأنه يحمل مخاطر ال يستهان بها .وكانت بداية
ظهوره في جنوب إفريقيا ،ومن المتوقع أن تكون له قابلية
أعلى لالنتشار.
وقــوبــل انـتـشــار الـمـتـحــور الـجــديــد بـحــذر مــن الـعــديــد من
ً
الــدول ،حيث يمكن أن يؤدي اتخاذ تدابير احترازية حفاظا
على الصحة العامة إلى تأثير سلبي على النمو االقتصادي.
ونتيجة لذلك ،فقد مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس
( )MSCIومؤشرات األسهم األميركية ( )S&P 500ما نسبته 2.3
في المئة و 0.8في المئة على التوالي خالل الشهر.
وفي وقت سابق من الشهر ،حظي جيروم باول بترشيح
ً
الرئيس األميركي جو بايدن لوالية ثانية رئيسا لمجلس
االحتياطي الفدرالي األميركي .وانخفض مؤشر أسهم األسواق
الناشئة بنسبة  4.1في المئة بينما ظل السوق الصيني ثابتا
خالل الشهر .وما تــزال التوترات المتصاعدة بين الواليات
المتحدة والصين بشأن وضع تايوان والنزاعات التجارية
مدعاة للقلق.
وشهدت أسعار النفط أســوأ تراجع شهري خــال العام،
ً
وأغلقت عند  70.6دوالرا للبرميل في نهاية نوفمبر ،بسبب
الضغوط من جهتي العرض والطلب .وقد سجل سعر نفط
خام برنت أعلى تراجع شهري له خالل العام بنسبة بلغت
 16.4في المئة في نوفمبر.
وك ــان م ــن ال ـعــوامــل الـسـلـبـيــة ف ــي ت ــراج ــع الـطـلــب انـتـشــار
متحور كورونا الجديد ،األمــر الــذي من شأنه أن يؤثر على
النمو االقتصادي .وقد أعلن الرئيس جو بايدن أن الواليات
المتحدة ستضخ النفط من احتياطي البترول االستراتيجي
ً
للبالد في سعي لخفض أسعار البنزين ،والتي كانت سببا
ً
رئيسيا الرتفاع التضخم في البالد .ويتوقع السوق اآلن أن
يقوم أعضاء مجموعة "أوبك  "+بخفض اإلنتاج بوتيرة أكبر
لتعويض فائض العرض في السوق.
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«بيتك» 1.2 :مليار دينار قيمة التداوالت العقارية خالل الربع الثالث بارتفاع نسبته %12
يتواصل ارتفاع الطلب على
عقارات السكن الخاص
وهو ما ساهم في ارتفاع
أسعاره بمعظم مناطق
السكن الخاص ،في الوقت
الذي انخفضت أسعار العقار
االستثماري بنسبة  2.5بالمئة،
والتجاري  1بالمئة بنهاية
الربع الثالث من العام ،مقارنة
مع الفترة نفسها من ،2020
في حين تتسارع زيادة أسعار
السكن الخاص مسجلة
ً
ارتفاعا نسبته  19.5بالمئة
على أساس سنوي ،و6.8
بالمئة على أساس ربع سنوي.

ارتفاع مستوى
الطلب مع تسجيل
قيمة استثنائية
لتداوالت «الخاص»

ق ـ ـ ــال تـ ـق ــري ــر بـ ـي ــت ال ـت ـم ــوي ــل
الكويتي (بيتك) إن قيمة التداوالت
العقارية وصـلــت الــى حــاجــز 1.2
مليار ديـنــار خــال الــربــع الثالث
 ،2021ومازالت تفوق مستويات
قـبــل أزم ــة "كــوفـيــد  "19فــي بــدايــة
الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي ،وت ـع ــد خــامــس
ً
أعلى قيمة خالل  12عاما مضت،
مدفوعة بمستوى طلب مرتفع في
الـتــداوالت العقارية ،مع تسجيل
قيمة استثنائية لتداوالت السكن
ال ـخــاص ال ــذي بـلــغ حـجــم الطلب
عليه مستوى ملحوظا ،مع ارتفاع
كبير لقيمة العقارات االستثمارية،
على الرغم من استقرار األسعار
مقارنة بالربع الثاني ،مع وجود
طلب متزايد على بعض األراضي
والمواقع المتميزة.
وأض ـ ـ ـ ــاف تـ ـق ــري ــر «بـ ـيـ ـت ــك» أن
ارتفاع الطلب على عقارات السكن
الخاص متواصل ،وهو ما ساهم
في ارتفاع أسعاره بمعظم مناطق
السكن الـخــاص فــي الـكــويــت ،في
ال ــوق ــت ال ـ ــذي ان ـخ ـف ـضــت أس ـعــار
الـعـقــار االسـتـثـمــاري بنسبة 2.5
ب ــال ـم ـئ ــة ،وال ـ ـت ـ ـجـ ــاري  1بــالـمـئــة
بنهاية الربع الثالث  ،2021مقارنة
مـ ــع الـ ـفـ ـت ــرة ن ـف ـس ـهــا مـ ــن ،2020
فــي حـيــن تـتـســارع زي ــادة أسـعــار
ً
السكن الخاص ،مسجلة ارتفاعا
نسبته  19.5بالمئة على أساس
سنوي ،و 6.8بالمئة على أساس
ربع سنوي.
كذلك تسجل أسعار الشاليهات
معدالت زيادة ملحوظة ،مدفوعة
ب ـط ـل ــب واضـ ـ ـ ــح مـ ـت ــواص ــل عـلــى
م ـ ـنـ ــاطـ ــق ع ـ ـ ـ ــدة مـ ـنـ ـه ــا مـ ـن ــاط ــق
الـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــران وص ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاح األح ـ ـم ـ ــد
ال ـب ـحــريــة ،وق ــد تــدخــل ال ـع ـقــارات
المطلة عـلــى الـشــريــط الساحلي

والشاليهات فــي تصنيف وزارة
الـعــدل ضمن الـعـقــارات السكنية
الخاصة ،وأضحت هذه الفئة من
الـعـقــارات مــن األمــاكــن المرغوبة،
وتـ ـ ــزايـ ـ ــدت أس ـ ـعـ ــارهـ ــا م ــدف ــوع ــة
ب ـس ـعــي ال ـم ـش ـتــريــن إلـ ــى الـبـحــث
عــن مساحات أكـبــر وأمــاكــن أكثر
ً
ت ــرفـ ـيـ ـه ــا ،فـ ــي ظـ ــل عـ ـ ــدم الـ ـق ــدرة
ً
عـلــى الـسـفــر خـ ــارج ال ـب ــاد نـظــرا
لــإجــراءات الصحية المفروضة،
كـ ـم ــا أن رغ ـ ـبـ ــة االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار فــي
ً
األنشطة الترفيهية أوجدت طلبا
على بعض المناطق الساحلية
ّ
مـ ــن ق ـب ــل ال ـ ـمـ ــاك والـ ـم ــؤج ــري ــن،
حيث سجل متوسط سعر المتر
ف ــي ال ـش ــال ـي ـه ــات ب ـن ـهــايــة ال ــرب ــع
الثالث  2021زيــادة بنسبة 46.6
بالمئة على أساس سنوي ،ودون
تـغـ ّـيــر عـلــى أسـ ــاس رب ــع سـنــوي،
وكــانــت شاليهات مناطق بنيدر
والضباعية وميناء عبدالله األعلى
ً
ارتفاعا على أســاس سنوي بين
مناطق الشاليهات على مستوى
المحافظات.
وت ـس ـت ـم ــر أس ـ ـعـ ــار الـ ـعـ ـق ــارات
السكنية في ارتفاعها مصحوبة
بـ ـ ــارت ـ ـ ـفـ ـ ــاع مـ ـ ـ ـ ـ ــواز ف ـ ـ ــي مـ ـن ــاط ــق
الشاليهات واألمــاكــن الترفيهية،
فيما تبيانت الزيادة في متوسط
أس ـ ـ ـعـ ـ ــار ال ـ ـم ـ ـنـ ــاطـ ــق ال ـس ـك ـن ـي ــة،
فــارت ـف ـعــت بـنـسـبــة  10.9بــالـمـئــة
ف ــي م ـن ـط ـقــة الـ ـش ــوي ــخ الـسـكـنـيــة
مقارنة بالربع الثاني ،وبحدود
 8.4بــالـمـئــة ف ــي مـنـطـقــة الـنــزهــة
و 7.5بالمئة فــي غرناطة كأعلى
ً
الـمـنــاطــق الـسـكـنـيــة ارت ـف ــاع ــا في
العاصمة ،بينما ارتفعت بأعلى
ن ـس ـب ــة بـ ـي ــن مـ ـن ــاط ــق م ـحــاف ـظــة
ح ــول ــي ،أي ب ـح ــدود  7.2بالمئة
في منطقة مبارك العبدالله "غرب

مـشــرف" وبنسبة  6.4بالمئة في
مناطق عدة منها السالم وحطين
والـ ـشـ ـه ــداء والـ ــزهـ ــراء ع ــن الــربــع
الثاني.
وفي الفروانية شهدت األندلس
أعلى نسبة زيادة  5.3بالمئة بين
مناطق المحافظة تليها منطقة
صباح الناصر بــزيــادة  4بالمئة
وزادت م ـس ـتــويــات األسـ ـع ــار في
أشـبـيـلـيــة  1.6بــالـمـئــة ع ــن الــربــع
الثاني ،وفي مبارك الكبير بحدود
 5بالمئة لمنطقة الفنيطيس و4.7
بالمئة في المسايل و 4.3بالمئة
في بعض المناطق منها القرين
والقصور .وفي محافظة األحمدي
بنسبة تفوق  26بالمئة في منطقة
أم الهيمان تليها لؤلؤة الخيران
بحدود  14.3بالمئة ،ثم الوفرة 13
بالمئة ،بينما سجلت زيادة 16.7
بالمئة في منطقة سعد العبدالله،
و ف ــي منطقتي ا لـنـعـيــم والنسيم
بحدود  6.8بالمئة ،وفــي منطقة
الجهراء بنسبة  4.6بالمئة كأعلى
الـمـنــاطــق السكنية فــي محافظة
الجهراء ،مقارنة مع نهاية الربع
الثاني .2021
وب ــرغ ــم االرت ـ ـفـ ــاع ال ـم ـتــواصــل
الــذي شهده العقار السكني ،فإن
التراجع كان من نصيب العقارات
االسـتـثـمــاريــة مــع ّ
تحسن طفيف
فــي ال ـع ـقــارات الـتـجــاريــة ،ويـعــود
ذل ــك إل ــى اسـتـمــرار تــأثــر النشاط
االق ـت ـصــادي بــأزمــة "كــوفـيــد ،"19
مصحوبة بـمــوجــة إغ ــاق أخــرى
ب ــدأت فــي شهر م ــارس مــن الربع
األول  ،2021وا مـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدت ح ـتــى
مـنـتـصــف م ــاي ــو م ــع زيـ ـ ــادة عــدد
الوافدين خارج البالد ،وانخفاض
عدد اإلقامات ،مما أدى إلى تراجع
عدد السكان في الكويت خالل عام

 ،2020وتظهر المؤشرات تباطؤ
ان ـخ ـف ــاض م ـت ــوس ــط ال ـس ـع ــر فــي
العقار االستثماري مع ثبات نسبة
التراجع بالعقارات التجارية في
الربع الثالث ،مقارنة بنفس الفترة
في العام الماضي.
كما سجل متوسط السعر في
الـعـقــار الصناعي زي ــادة سنوية
نسبتها  12.2بالمئة فــي نهاية
الــربــع الـثــالــث  ،2021مــع ارت ـفــاع
ربع سنوي نسبته  1.4بالمئة عن
الربع الثاني.
وقـ ــد ب ـل ـغــت ق ـي ـمــة ال ـ ـتـ ــداوالت
العقارية حوالي  1.2مليار دينار
في الربع الثالث  ،2021وارتفعت
قيمة الـتــداوالت العقارية بنسبة
 12بالمئة على أساس ربع سنوي
و 60بالمئة على أســاس سنوي،
أي وس ــط أزم ــة "كــوفـيــد  ."19في
حين انخفضت مستويات وحجم
الطلب على ال ـت ــداوالت العقارية
في الربع الثالث  15بالمئة على

أساس ربع سنوي ،وارتفعت 24
بالمئة على أساس سنوي.

التداوالت العقارية
أكدت مسوحات وتقييمات بيت
الـتـمــويــل الـكــويـتــي ،وف ــق بيانات
ال ـ ـ ـتـ ـ ــداوالت الـ ـعـ ـق ــاري ــة تـسـجـيــل
ارت ـف ــاع مـلـحــوظ ألس ـع ــار السكن
الخاص والعقار الصناعي والمطل
على الشريط الساحلي ،في حين
تراجعت فــي العقار االستثماري
والتجاري على أساس ربع سنوي.
وفيما يخص تـطــورات أسعار
العقار المحلي بنهاية الربع الثالث
 ،2021ارتفع متوسط سعر المتر
المحسوب على أســاس المناطق
السكنية على مستوى دولة الكويت
إلى حدود  976دينارا لعقار السكن
الخاص ،وفي العقار االستثماري
يبلغ المتوسط  1488دينارا للمتر،
وفي العقار التجاري يصل متوسط

السعر المحسوب على مستوى
ال ـم ـن ــاط ــق ال ـت ـج ــاري ــة إلـ ــى 3927
دينارا للمتر.
ويالحظ استقرار متوسط سعر
المتر التمليك للشقق في العقارات
االستثمارية ذات مساحة  95و70
مترا في أغلب مناطق المحافظات،
بينما سجل زي ــادة م ـحــدودة فى
بعضها ،فقد بلغ متوسط سعر
ال ـم ـت ــر فـ ــي م ـح ــاف ـظ ــة ال ـعــاص ـمــة
حدود  1111دينارا ،دون ّ
تغير عن
الربع الثاني ،في حين سجل في
محافظة حولي  1012دينارا ،وفي
الفروانية بلغ متوسط السعر 809
دنانير دون ّ
تغير ربع سنوي ،وفي
محافظة مبارك الكبير سجل 920
دينارا ،بينما يصل متوسط السعر
في األحمدي إلى  764دينارا.
أمــا متوسط القيمة اإليجارية
للشقق في العقارات االستثمارية،
فقد انخفض بنهاية الربع الثالث
لمعظم الـمـحــافـظــات بــأقــل م ــن 2

بالمئة على أس ــاس ربــع سنوي،
بالتالي انخفض المتوسط العام
إل ــى  321دي ـن ــارا ،وبـشـكــل طفيف
بحدود  0.3بالمئة ،فيما تراجعت
ب ـن ـس ـب ــة بـ ـي ــن  4و 5.5ب ــال ـم ـئ ــة،
وبالتالي انخفض المتوسط العام
بنسبة  4.1بــالـمـئــة عـلــى أس ــاس
س ـن ــوي .وقـ ــد ان ـخ ـفــض مـتــوســط
القيمة اإليجارية في العاصمة إلى
 345دينارا بنسبة  1.5بالمئة عن
الربع الثاني وبحدود  4.7بالمئة
على أس ــاس سـنــوي .وفــي حولي
تصل إلــى  331ديـنــارا دون ّ
تغير
ربــع سـنــوي ،فيما انخفضت 4.3
بالمئة على أساس سنوي ،وتصل
في الفروانية إلى  413دينارا ،وفي
مبارك الكبير تسجل  319دينارا،
فــي حين تصل فــي األحـمــدي إلى
 288دي ـن ــارا وال ـج ـه ــراء إل ــى 315
دينارا ،متراجعة بحدود  1.7بالمئة
عن الربع الثاني و 5.4بالمئة على
أساس سنوي.

اتحاد العقاريين :تطوير المزادات ضرورة حتمية
ً

حدد عددا من النقاط الواجب تالفيها للقضاء على ما يعانيه السوق من مشاكل وأخطاء مادية
جـ َّـدد اتحاد العقاريين مطالبته بضرورة
العمل على تحسين وتطوير أسلوب وإجراءات
ً
بيع العقارات في المزادات العقارية ،انطالقا
من األهمية التي تمثلها المزادات العقارية،
باعتبارها أحد مكونات التداول الرئيسة في
السوق العقاري الكويتي.
وق ــال االتـ ـح ــاد ،خ ــال ب ـيــان ص ـحــافــي ،إن
تطوير أسلوب عمل المزادات العقارية ستكون
له آثــار إيجابية على السوق العقاري بشكل
عام ،وخاصة أن ذلك من شأنه أن يقضي على
الكثير مــن السلبيات ا لـتــي يعانيها السوق
العقاري في هذا الجانب ،ال سيما ما يتعلق
بوجود أخطاء مادية كانت تتسبب في كثير
م ــن األحـ ـي ــان ف ــي وق ـ ــوع إشـ ـك ــاالت وأض ـ ــرار
يتحملها المشتري أو باقي أطراف الدعوى.

وأعـ ــاد االت ـح ــاد الـتــذكـيــر بــالـمـقـتــرح الــذي
قدمه لوزير العدل في  24فبراير  ،2020والذي
ً
تـضـمــن ع ـ ــددا م ــن ال ـج ــوان ــب ال ـخــاصــة ببيع
العقارات من خالل المزادات العقارية ،بداية
مــن م ــدة الـطـعــن عـلــى ال ـم ــزاد ،وال ـتــي حــددت
ً
بأسبوعين ،علما بأن الطعون عادة ما تقدم
بعد رسو المزاد من الدائن أو المدين ،ما قد
يسبب تعطيل مصلحة من رسا عليه المزاد،
األم ــر ال ــذي دعــا االت ـحــاد للمطالبة بتشريع
ً
يكون فيه حكم من رســا عليه المزاد نهائيا
وغير قابل للطعن في يوم جلسة المزاد.
وشدد االتحاد على ضرورة إيجاد نماذج
م ــوح ــدة لـ ـلـ ـم ــزادات ال ـع ـق ــاري ــة ت ـم ـنــع وق ــوع
األخـ ـ ـط ـ ــاء ،خ ـص ــوص ــا أن ت ـب ــاي ــن واخـ ـت ــاف
اإلعـ ــانـ ــات ال ـخ ــاص ــة ب ــالـ ـم ــزادات ال ـع ـقــاريــة،
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ووجود أخطاء مادية في بعضها ،قد يتسبب
في حدوث إشكاالت وضرر على المشتري أو
أطراف الدعوى ،السيما في حال وجود خطأ
باالسم أو العنوان أو وصف العقار أو موقعه
أو قيمته أو نسبة وحصة البيع.
كـمــا ش ــدد االت ـح ــاد عـلــى ضـ ــرورة إضــافــة
ال ـم ـخ ـطــط ال ـم ـس ــاح ــي ف ــي اإلع ـ ــان ال ـخ ــاص
بــالـمــزاد ،إلــى جانب نشر شـهــادة األوص ــاف،
ح ـتــى يـظـهــر اإلع ـ ــان بـشـكــل مــوحــد ومـنـظــم
واضح العنوان والوصف.
ف ــي اإلط ـ ــار ذات ـ ــه ،أك ــد ات ـح ــاد الـعـقــاريـيــن
"ضــرورة تحديد فترات متقاربة عند تحديد
موعد المزاد ،خصوصا إذا ما عرفنا أن تباعد
ال ـف ـتــرة بـيــن ص ــدور تـقــريــر الـخـبـيــر الـخــاص
بتقييم الـعـقــارات محل ال ـمــزاد ،وبين تاريخ

جلسة ال ـمــزاد العلني ي ــؤدي فــي الكثير من
األحيان إلى وجود فرق واضح وملموس في
ً
أسعار بعض العقارات ،ما قد يسبب ضــررا
ألطراف المزاد أو عند الطعن عليه".
وفيما يتعلق باإلجراءات الواجب اتباعها
أثناء عملية المزاد العلني ،دعا االتحاد إلى
ض ــرورة إي ـجــاد آلـيــة واض ـحــة وم ـحــددة عند
ً
قيام القاضي بوضع وحــدة المزايدة ،فضال
عن أن طرح المزايدة على المزايدين من خالل
زيادة السعر بالترتيب ،يفقد المزايدين مبدأ
ً
العدل والمساواة ،مشددا على ضرورة أن تتم
ً
المزايدة من دون التقيد بالدور ،وفقا لما هو
معمول به في جميع المزادات األخرى.
وفيما يتعلق بالمشاكل ا لـتــي تقع عــادة
بعد انتهاء المزاد ،أوضح االتحاد أن الكثير

«الجزيرة» تطلق أولى
رحالتها إلى كازاخستان

لقطة جماعية
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أسعار المعادن الثمينة والنفط

تــواصــل طـيــران الـجــزيــرة توسعها مــع ع ــودة حــركــة السفر إلى
طبيعته ،حيث أطلقت مساء أمــس األول أولــى رحالتها إلــى أكبر
مدن كازاخستان (ألماتي) ،إذ ُيعد هذا الخط األول الذي يتم تشغيله
بين الكويت وكازاخستان ،ويدعم الطلب المتزايد على الوجهات
السياحية الجديدة ،وكذلك الفرص التجارية بين البلدين.
ً
وتعليقا على هذا الخط الجديد ،قال الرئيس التنفيذي لطيران
الجزيرة ،روهيت رامــاشــانــدران" :تطلق الشركة من جديد وجهة
فــريــدة وم ـم ـيــزة ال تـتــوفــر لـهــا خ ـطــوط رح ــات م ـبــاشــرة ،وتمنح
المسافرين المزيد من الخيارات والقيمة لالستمتاع باألنشطة
العديدة التي توفرها كازاخستان مع طبيعتها الخالبة وثقافتها
ّ
المتقدم".
الغنية واقتصادها
من جهتهّ ،
رحب سـفير جمهورية كازاخستان لدى البالد ،عظمات
ّ
بيرديباي ،بافتتاح هذا الخط المباشر ،وشدد على أنه سيساهم
في تعزيز وتوطيد العالقات االقتصادية والتجارية والسياسية
بين البلدين.
وتخدم طيران الجزيرة مدينة ألماتي بواقع رحلتين أسبوعيا،
تغادر الكويت يومي األربعاء واألحد.
تغطي كازاخستان مساحة  2.7مليون كيلومتر مربع ،وهي تاسع
أكبر منطقة في العالم ووجهة فريدة لمجموعة واسعة من األنشطة
السياحية مثل المغامرات وتجربة الطعام والرياضات بأنواعها
وكذلك السياحة البيئية والثقافية.
ً
وتعد الدولة أيضا وجهة مثالية للعائالت ،حيث تتوفر فيها
أنشطة ترفيهية ذات طــابــع خــاص تستهدف األطـفــال على وجه
ً
التحديد .كما توفر كازاخستان فرصا واعدة في القطاعات التجارة
والصناعية بفضل اقتصادها القوي القائم على النفط.

ّ
توسع أسطول «الجزيرة»
ّ
وقعت "طيران الجزيرة" هذا الشهر مذكرة تفاهم مع المصنع
إيرباص لشراء  20طائرة من طراز  ،A320neoوثماني طائرات من
طراز  ،A321neoباإلضافة إلى خيار شراء خمس طائرات إضافية.
وتبلغ قيمة الصفقة ما يزيد على  3.3مليارات دوالر بحسب
األسعار المعلنة ،فيما التزال تفاصيل الصفقة الفعلية غير معلنة.

ممن يرسو عليه المزاد (وخاصة في العقارات
السكنية) عــادة ما يواجه مشاكل عند تسلم
الـعـقــار ،وبـعــد تحويله لــدى إدارة التسجيل
العقاري بوزارة العدل .وفي هذا اإلطار ،طالب
االتحاد بضرورة إلزام ُمالك العقار السابقين
بتوضيح وضــع المؤجرين بالعقار (إن كان
مــؤجــرا) ،أو تسليم مفتاح العقار لــدى وزارة
العدل إلى المالك الجديد (في حال كان العقار
ً
شاغرا).
وأض ـ ـ ــاف االت ـ ـحـ ــاد أن هـ ـن ــاك ال ـك ـث ـيــر مــن
العقارات التي يتأخر تحويلها من الناحية
اإلجرائية ،بسبب الروتين والبيروقراطية لدى
الجهات الحكومية ذات الصلة ،وفــي بعض
ً
األح ـي ــان ون ـظ ــرا ل ـعــدم تـمـكــن م ــن رس ــا عليه
ً
الـمــزاد من إنهاء إج ــراء ات التحويل سريعا،

يقوم الدائنون بالحجز على العقار أثناء فترة
إنهاء إجراءات نقل الملكية ،وهذا يلزم من رسا
عليه المزاد رفع دعوى عدم االعتداد بالحجز،
ما يؤدي إلى إطالة أمد تحويل العقار وتحمله
تكاليف ورسوم الدعوى ذات الصلة.
على ذات الصعيدَّ ،
رحب اتحاد العقاريين
بموافقة لجنة الشؤون المالية واالقتصادية
بمجلس األمة األسبوع الماضي على االقتراح
الذي تقدم به النائب أحمد مطيع ،والخاص
بإنشاء منصة إلكترونية رسمية للمزايدات
ال ـع ـق ــاري ــة مــرت ـب ـطــة ب ـن ـظــام وزارة ال ـت ـجــارة
ً
والصناعة ،وتتم المزايدات من خاللها حصرا
ً
وعبر الــرقــم المدني ،مــؤكــدا أن هــذا المقترح
ي ـص ــب ف ــي ن ـف ــس ت ــوج ــه االت ـ ـحـ ــاد الـمـتـعـلــق
بتنظيم المزادات العقارية في الكويت.

 ...و«الكويتية» تعيد رحالتها
إلى روما وميالن
أطلقت شركة الخطوط الجوية الكويتية أولــى
رحــاتـهــا الـتـجــاريــة الـمـجــدولــة إلــى مدينتي رومــا
وميالن في ايطاليا ،حيث سيتم تشغيل رحلتين
في األسبوع إلى روما خالل أيام األربعاء والجمعة
ً
اعـتـبــارا مــن  1ديسمبر  ،2021كما سيتم تشغيل
رحلتين في االسبوع إلى ميالن خالل أيام الخميس
ً
والسبت اعتبارا من  2ديسبمر .2021
وش ـهــد إطـ ــاق الــرح ـلــة االول ـ ــى إل ــى الـمــديـنـتـيــن
سـهــولــة تــامــة فــي إن ـهــاء إج ـ ــراءات الـسـفــر ،وتلبية
طـلـبــات الـمـســافــريــن عـلــى أكـمــل وج ــه ،الــذيــن أثـنــوا
على موظفي "الكويتية" ،لما يبذلونه من جهودهم
ملموسة في الخدمات المقدمة لهم منذ دخولهم
إلــى بــوابــات مبنى الــركــاب ،ومــرورهــم على منطقة
الــوزن حتى وصولهم إلى بوابة الصعود ،وتقديم
أفضل خدمة لهم على متن طائرات الشركة ،إضافة
إلى حرص الخطوط على انضباط مواعيدها ،كما
ً
أبــدوا ارتياحهم الختيار طائرات "الكويتية" ناقال
لوجهتهم بعد ا يـقــاف التشغيل لبعض الوجهات
المفضلة.
وفي هذا الشأن ،قال مدير دائرة العالقات العامة
واإلعالم فايز العنزي" :يأتي إعادة إطالق وجهتي
روما وميالن في إطار خطة "الكويتية" االستراتيجية

للعودة للتشغيل المعتاد ،وفي إطار تقديم خيارات
أكثر لعمالئها ،إذ إن الوجهتين تعدان مهمتين لدى
عمالء الشركة ،ولكثرة اإلقبال عليهما من المسافرين
الــذيــن يفضلون السفر على متن طــائــراتـهــا ،ولما
تمتاز به هاتان الوجهتان من تاريخ عريق وثقافات
وحضارات مختلفة ،باإلضافة إلى األماكن السياحية
المليئة بالبرامج المتنوعة".
وأضاف العنزي" :إن الكويتية تسعى بشكل دؤوب
ومتواصل لخدمة عمالئها ،وتوفير سبل الراحة
لهم أثناء سفرهم على متن طائراتها ،اضافة إلى
تقديم خدماتها بشكل متكامل لالستمتاع بسفر
مريح وآمن".
وذك ــر" :بــإمـكــان الـعـمــاء حجز تــذاكــر السفر من
عــدة قـنــوات مختلفة تتيحها الكويتية بــدايــة من
زي ــارة مـكــاتــب الـشــركــة بمجمع االف ـن ـيــوز ،ومجمع
ال ــوزارات ،ومكتب الفروانية ومبنى الــركــاب رقــم 4
التي توفر العديد من الخدمات منها حجز تذاكر
الـسـفــر ،وتعديلها وترقيتها واإلل ـغ ــاء ،وتلقي كل
االستفسارات والشكاوى والمالحظات من العمالء،
والعمل على مساعدتهم أو عبر االتـصــال بخدمة
الخط الساخن  ،171أو من خالل تحميل التطبيق
اإللكتروني أو زيارة الموقع اإللكتروني للخطوط.

«وربة» يعلن فائزي «الحصالة»
و«المكافآت الطالبية»
أع ـلــن "وربـ ـ ــة" ف ــائ ــزي س ـحــوبــات ""Bloom
األسبوعية ،وهو الحساب الخاص بالشباب
الذين تتراوح أعمارهم بين  15إلى  25سنة.
وي ـج ــري ال ـب ـنــك سـحـبــا أس ـبــوع ـيــا ك ــل يــوم
أربعاء طوال العام على جميع عمالء شريحة
 ،Bloomوممن لديهم حصالة رقمية سارية
طوال الشهر األسبق للسحب ،بحضور ممثل
عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي "وربة"
لتتويج  5رابحين بـ  100دينار لكل منهم.
كما يـقــوم البنك فــي أول يــوم أرب ـعــاء من
بداية كل شهر ،بعمل سحب خــاص لعمالء
 Bloomممن حولوا المكافأة الطالبية التي
يتسلمونها من الدولة إلى "وربة" لتتويج 5

ً
رابحين شهريا بمبلغ  200دينار لكل منهم.
وي ـب ــارك الـبـنــك ل ـفــائــزي سـحــب "الـحـصــالــة
الرقمية األسبوعي" لعمالء  Bloomالخامس
والثالثين ،لهذا الـعــام وهــم :خالد فهد سالم
الـعـجـمــي ،غــديــر عــزمــي ع ـب ــدال ــرزاق ،عـبــدالـلــه
إسماعيل األنصاري ،خالد عمرو أحمد عوض،
غالية جاسم الظفيري.
كما يبارك البنك لفائزي سحب "المكآفات
الـطــابـيــة ال ـش ـهــري" لـعـمــاء  Bloomالـتــاســع
لهذا العام وهم كل من :عبدالله حسين عنان،
ثريا عايد الشمري ،حصة صالح العسالوي،
ميثاء عجران الهاجري ،ومريم أحمد محمد
الحجيالن العازمي.

جاستن بيبر يغني في جدة بعد غد
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يحيي نجم البوب الكندي جاستن بيبر حفله الغنائي الضخم في السعودية
بعد غد ،خالل النسخة األولى لجائزة السعودية الكبرى لسباقات الفورموال واحد.
ويستعد بيبر ( 27عاما) لحفلة ضخمة في مدينة جدة أمام آالف من المتفرجين،
كما يشارك في الحفل منسق االسطوانات الفرنسي الشهير دافيد غيتا ،والمغني
األميركي جايسن ديرولو ،وآيساب روكــي ،ودي جي سنيك ،والمطرب المصري
محمد حماقي.
وأعلن بيبر ،عبر حسابه على «انستغرام» ،مواعيد جولته الغنائية المقبلة ،حيث
من المقرر أن يقوم بجولة في  5قارات ،ويسافر إلى أكثر من  20دولة ،وحدد أكثر
من  90موعدا بين مايو  2022ومارس .2023
وتعد تلك الحفلة ،التي تنطلق من جدة ،أول جولة عالمية لجاستن بيبر منذ عام
 ،2017ووعد الجمهور بأنها ستكون حدثا مميزا ،السيما بعد أن تم إلغاء العروض
في البداية بسبب جائحة كورونا.
(أ ف ب)

جاستن بيبر

سطو على منزل ّ
«عراب الموسيقى
السوداء» ومقتل زوجته

«»La Casa De Papel
يطلق موسمه األخير

اهتزت مدينة األثرياء والمشاهير بيفرلي
هيلز التي تحظى بتأمين كبير ،وذلك بعد
وقــوع حــادث سطو مسلح على منزل أحد
أقـطــاب صناعة التسجيالت فــي الــواليــات
المتحدة الملقب ّ
«عراب الموسيقى السوداء»
ً
وهو الموسيقي كالرنس أفانت ( 90عاما).
وأسفرت عملية السطو عن مقتل زوجة
ع ــراب الموسيقى ال ـســوداء فيما لــم يصب
الــزوج بــأي أذى وذلــك في منزلهما الكائن
راق م ــن مــدي ـنــة بـيـفــرلــي هـيـلــز قــرب
ب ـحــي ٍ
لوس أنجلس.
وأوض ــح موقع « »TMZالمتخصص في
أخ ـب ــار ُ الـمـشــاهـيــر أن جــاكـلـيــن أف ــان ــت (81
ً
عاما) قتلت بالرصاص ،وهــي زوجــة وجه
بــارز في صناعة التسجيالت ،حظي أداؤه
المهني بإشادات من نجوم على غرار جاي
زي وب ــي ب ــي ديـ ــدي وب ـي ـبــي ف ـيــس وحـتــى
الــرئـيــس األمـيــركــي الـســابــق ب ــاراك أوبــامــا،

عبر « »Netflixبعد نجاح عالمي كاسح

كالرنس وجاكلين أفانت
وابنة الزوجين نيكول أفانت دبلوماسية
سابقة ،وزوجــة الرئيس التنفيذي لشركة
«نتفليكس» تيد ساراندوس.
(أ ف ب)

وقف كريس كومو عن العمل في «»CNN

ملصق مسلسل «»La Casa De Papel
تطرح « ،»Netflixاليوم ،الحلقات الخمس
األخـيــرة مــن مسلسلها اإلسباني الشهير
« ،»La Casa De Papelالذي ّ
شرع الباب أمام
سيل من اإلنتاجات الناجحة غير الناطقة
باإلنكليزية على خدمات البث التدفقي.
وق ــد أص ـب ــح مـسـلـســل ال ـت ـشــويــق ،ال ــذي
اب ـت ـك ــرت ــه ش ـب ـكــة «أن ـت ـي ـن ــا  »3اإلس ـب ــان ـي ــة
الخاصة والمتمحور حول عمليات سرقة
معقدة تنفذها عصابة لصوص محترفين،
المسلسل األكثر مشاهدة على «»Netflix
بين األعمال غير الناطقة باإلنكليزية منذ
طــرحــه عـلــى المنصة األمـيــركـيــة العمالقة
فــي ديـسـمـبــر  ،2017حـتــى أن شخصيات
اللصوص ،وجميعهم لديهم أسماء رمزية
من مدن في مختلف أنحاء العالم ،جذبوا
الجماهير فــي الــواليــات المتحدة التي لم
تكن معتادة على متابعة األعمال المدبلجة.
وح ـظــي الـمـسـلـســل ب ــإش ــادة الـكـثـيــر من
الـنـقــاد والـصـحــف حــول الـعــالــم ،بما فيهم
صحيفة «ن ـيــويــورك تــاي ـمــز» ،الـتــي نوهت
بالمسلسل وتحوالته وانعطافاته ،ووصفته
بأنه «رحلة ممتعة بكل معنى الكلمة».
وسرعان ما أصبح الزي األحمر وأقنعة
سـ ـلـ ـفـ ــادور دال ـ ـ ــي الـ ـت ــي ي ـض ـع ـهــا أع ـض ــاء
ال ـع ـص ــاب ــة ال ـم ـت ـم ــردة ف ــي ال ـم ـس ـل ـســل مــن
األك ـس ـس ــوارات الــرائ ـجــة فــي جـمـيــع أنـحــاء
العالم ،في الحفالت التنكرية واالحتجاجات
في الشوارع.
وقالت أستاذة علوم االتصال في جامعة
كاتالونيا المفتوحة إلينا نيرا «هــذا أول
مسلسل باللغة غير اإلنكليزية يتحول إلى
ظاهرة عالمية».
وبفضل هــذا النجاح ،أدركــت «»Netflix
ومنافسوها «أنهم ليسوا بحاجة إلى إنتاج
كل شيء في الواليات المتحدة» الستقطاب
جمهور عالمي ،وفق نيرا.
وسرعان ما حققت « »Netflixنجاحات
كـ ـبـ ـي ــرة إض ــافـ ـي ــة مـ ــع م ـس ـل ـس ــات أخـ ــرى
بغير اإلنكليزية ،مثل المسلسل الفرنسي
«ل ــوبـ ـي ــن» ،وال ـم ـس ـل ـســل الـ ــدرامـ ــي ال ـك ــوري
الجنوبي «سكويد غايم» أو «لعبة الحبار»،
ال ــذي أصـبــح هــذا الـعــام أكـثــر المسلسالت
مشاهدة على المنصة على اإلطالق.
ورغم أن سيناريو «»La Casa De Papel
ً
ليس «ث ــوري ــا» ،فــإنــه ي ــروي «قـصــة عالمية

أع ـل ـنــت شـبـكــة « »CNNاألم ـيــرك ـيــة ،أنـهــا
أوق ـفــت مذيعها الشهير كــريــس كــومــو عن
ال ـع ـم ــل إلـ ــى أجـ ــل غ ـي ــر م ـس ـم ــى ،ب ـع ــد نـشــر
نصوص قانونية كشفت مساعدته لشقيقه
أندرو ،حاكم نيويورك وقتها ،لمواجهة تهم
االعتداء التي ُوجهت إليه في أكتوبر.
ف ــي ب ــداي ــة ال ـج ــائ ـح ــة ،ازدادت شـعـبـيــة
الشقيقين على المستوى الوطني ،فقد حصل
أندرو على الثناء ،بسبب إحاطاته اإلعالمية
الـيــومـيــة الـصــريـحــة م ــع تـفـشــي ال ــوب ــاء في
نيويورك ،إضافة إلى تفاعالته الحية عبر
« »CNNمع شقيقه كريس ،والتي تخللتها
أحـيــانــا روح الــدعــابــة ،لـكــن أنـ ــدرو اتهمته
مــوظ ـفــات حـكــومـيــات ســاب ـقــات بــالـتـحــرش
واالعتداء ،لذلك استقال في  11أغسطس.
وقال ناطق باسم الشبكة« :أدركت ()CNN
إعـطــاء كــريــس أولــويــة للعائلة على العمل

لـلـغــايــة ،ع ــن ال ـص ــراع بـيــن الـخـيــر وال ـشــر،
ب ــرس ــائ ــل حـ ـ ــول قـ ـ ــوة الـ ـ ـم ـ ــرأة والـ ـص ــداق ــة
والحاجة إلى التمرد» ،وفق نيرا.
وأضافت األستاذة الجامعية أن «لوبين»
يـتـشــارك الكثير مــن سـمــات «La Casa De
 ،»Papelمثل تــركـيــزه على لــص لــه جانب
ً
«أخالقي معين» و«ذكي جدا».
وكـ ــان الـمـسـلـســل اإلس ـب ــان ــي مـحـظــوظــا
ً
أيـضــا ألن « »Netflixاشـتــرت حقوقه بعد
فترة وجيزة من إطالق خدماتها في يناير
 2016ف ــي أك ـثــر م ــن  130دول ـ ــة ،م ــا أعـطــى
العمل انتشارا شمل كل بلدان العالم تقريبا
باستثناء الصين.
وقال أستاذ االتصال السمعي البصري
في جامعة نبارة اإلسبانية ألبرتو ناحوم
غارسيا إن خوارزمية توصيات نتفليكس
تعطي األولــويــة لمسلسالت من قبيل «La
 »Casa De Papelلما لها مــن ق ــدرات على
جعل المشاهدين فــي حــالــة «إدمـ ــان» على
األح ـ ـ ــداث ،ح ـيــث ح ـصــل ت ـضــافــر لـلـعــوامــل
اإليجابية في مرحلة أصبح خاللها التوزيع
عالميا أكثر.
ً
وق ــال نـيــرا إن المسلسل اسـتـفــاد أيضا
مــن رغبة منصة البث التدفقي األميركية
العمالقة في االستثمار بكثافة في األعمال
المدبلجة ،وإضافة ترجمات إلى برامجها
بعشرات اللغات.
كما أعطى النجاح العالمي ل ـ «La Casa
 »De Papelقطاع الصوتيات والمرئيات
اإلسباني دفعة هائلة.
وقال مبتكر المسلسل أليكس بينا ،خالل
مؤتمر صحافي في مدريد للترويج للجزء
الثاني من الموسم الخامس واألخـيــر من
المسلسل ،إن هذا العمل «جعل اإلنتاجات
ً
اإلسـبــانـيــة تبلغ مــوقـعــا لــم نـكــن نحلم به
أبدا».
و ي ـشــارك فــي بطولة المسلسل النجوم
أورسيال كوربرو وإيتزيار إيتونو وألفارو
مورتي وألبا فلوريس وباكو توس وبيدرو
ألونسو وإستير آيسبو وخايمي لورينتي
وميغيل هيران.
(أ ف ب)

كريس كومو
ودفاعه عن أخيه وسط اتهامات بالغة ،لذلك
أوقفناه عن العمل إلى أجل غير مسمى في
انتظار إجراء مزيد من التقييم».
(أ ف ب)

بالدوين :لم أضغط على الزناد
في موقع تصوير «»Rust

بالدوين خالل المقابلة

أورسيال كوربرو

قال الممثل أليك بالدوين إنه لم يضغط
عـلــى زن ــاد الـمـســدس ال ــذي قـتــل الـمـصــورة
ه ــالـ ـيـ ـن ــا ه ـت ـش ـي ـن ــز ف ـ ــي مـ ــوقـ ــع ت ـص ــوي ــر
ف ـي ـلــم « ،»Rustف ـي ـمــا ركـ ــز ال ـم ـح ـق ـقــون في
نيومكسيكو عـلــى مـعــر فــة كيفية و صــول
الذخيرة الحية إلى موقع التصوير.
وتحدث بالدوين في أول مقابلة كاملة
عن حادث إطالق الرصاص الذي وقع ُيوم
 21أكتوبر عندما كان ممسكا بمسدس أبلغ
أنه آمن لالستخدام.
وذك ــر الممثل لـجــورج ستيفانبوليس،

الصحافي في تلفزيون «« :»ABCالزناد لم
ُ
ـط عـلــى ال ــزن ــاد .مــا كنت
ي ـس ـحــب .لــم أض ـغـ َ
ألصــوب المسدس قط تجاه أحد وأضغط
على ُ الزناد ،على اإلطالق».
ُ
وق ـت ـل ــت ال ـم ـص ــورة هـتـشـيـنــز وأص ـي ــب
الـمـخــرج جــويــل سـ ــوزا ،فــي ح ــادث وصفه
بالدوين بأنه مأساوي ،في موقع تصوير
مشهد الفيلم الذي يعد واحــدا في سلسلة
ُ
أفـ ـ ــام الـ ـغ ــرب األمـ ـي ــرك ــي ،ول ـ ــم ت ــوج ــه أي
اتهامات جنائية حتى اآلن.
(رويترز)

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
ً
مهنيا :سوف تحرز تقدما غير متوقع
من خالل عملك مع فريق.
ً
عاطفيا :يشعر شريك حياتك بالقلق من
طريقة تفكيرك بالمستقبل.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :م ــن ال ـس ـهــل عـلـيــك تـكــويــن
ً
الصداقات ،ألنك ال تريد من أحد شيئا.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مـهـنـيــا :إذا أردت مـعــرفــة الـمــزيــد عن
َ
مهنتك ،فال تخش السؤال.
ً
عاطفيا :أبـهــج مــا فــي الحياة عندما
ً
تعلم أنك ال تفارق مخيلة الحبيب أبدا.
ً
ً
اجتماعيا :تصادف شخصا أو أكثر لم
تلتق بهم منذ زمن بعيد.
ِ
رقم الحظ.3 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :حظك اليوم يفسح لك المجال
لفرصة واعدة تكون لمصلحتك.
ً
عاطفيا :من المحتمل أن تقابل شريك
ً
األحالم إن لم تكن مرتبطا.
ً
ً
اجتماعيا :ترتاح قليال عندما تتأكد
أن ثمة حقائق لن يمكنك التحرر منها.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :المشكلة ليست في المستحيل
الذي تتمناه ،بل تقاعسك عنه.
ً
ً
ً
عاطفيا :تجتهد وتعمل ليال ونهارا
من أجل سعادتكما المستقبلية.
ً
اجتماعيا :يرغب األصدقاء في تمضية
الوقت معك ،ألنك لبق في حديثك.
رقم الحظ.4 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ً
م ـ ـه ـ ـن ـ ـيـ ــا  :أ ظ ـ ـ ـهـ ـ ــر األدب واال ح ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرام
ل ـل ـم ـســؤول ـيــن ،واس ـت ـفــد م ــن ك ــل فــرصــة
يمنحونك إياها.
ً
عاطفيا  :يشعر الشريك ببعض الملل،
ومن واجباتك المساهمة في الترفيه عنه.
ً
اجتماعيا :تسير أمورك العائلية بشكل
جيد ،مما يتيح لك بعض الراحة.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :سوف تصل بعملك إلى القمة
إن واصلت اجتهادك بمهارة وصدق.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ع ـن ــدم ــا ي ـط ـلــب الـحـبـيــب
ال ـن ـص ـي ـحــة ،ف ــإن ــه ي ــري ــد أن تــواف ـقــه
على رأيه.
ً
ً
اجتماعيا :تأتمن صديقا على سر،
ثم تندم بعدما أذيع.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
م ـه ـن ـي ــا :ي ـس ـه ــل ع ـل ـي ــك الـ ـتـ ـع ــاون مــع
ً
الــرؤســاء والــزمــاء ،فهم يرونك لطيفا
ً
ومنتجا.
ً ُ
عاطفيا :قــم بتعديل جــدولــك الزمني،
ً
ً
لتمنح الحبيب وقتا إضافيا.
ً
اجتماعيا :يشعر معارفك بأنك ودود
ً
جدا ،ويرغبون في مرافقتك.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مـهـنـيــا :يـقــع خـطــأ غـيــر مـقـصــود في
عملك ،ويتهرب جميع الزمالء منه.
ً
عــاط ـف ـيــا :إن مـنـحــت األم ـ ــان لـشــريــك
عمرك حصدت أسعد أيام حياتك.
ً
اجتماعيا  :الحياة مستمرة ،وعليك
أنت معرفة كيفية عيشها.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :ابحث عن الحلول لواقعك في
العمل أكثر من التذمر منه.
ّ
ً
عاطفيا  :هناك شعور لطيف يغلف
حـ ـي ــات ــك الـ ـع ــاطـ ـفـ ـي ــة ،ف ــاعـ ـم ــل ع ـلــى
تطويره.
ً
اجتماعيا :ال تستطيع صد أي صديق
يطلب خدمة منك ،ألنك طيب القلب.
رقم الحظ.27 :

الدلو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :كل شــيء يسير على ما يرام
ف ــي مـهـنـتــك سـ ــوى ب ـعــض ال ـعــوائــق
الطفيفة.
ً
عاطفيا  :تفكر فــي القيام برحلة مع
شريك حياتك ،فباشر االستعداد لها.
ً
اجتماعيا :الـنــاس الــذيــن تصادفهم
اليوم يتفاعلون بإيجابية تجاهك.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 20يناير  18 -فبراير

 19فبراير  20 -مارس

ً
ً
مهنيا :ابدأ في عملك بالضروري أوال،
كي تستطيع إنجاز ما تراكم لديك.
ً
عاطفيا :كل يوم يكشف لك الشريك عن
مقدار حبه لك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ي ـقــاوم أح ــد أف ــراد العائلة
ً
ً
مرضا شديدا ،وعليك أن تكون بجانبه.
رقم الحظ.56 :

ً
ً
مهنيا :إن لم تزد معرفتك علما ،فإنها
مع الوقت سوف تتناقص.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ع ـن ــدم ــا ي ـج ــادل ــك الـحـبـيــب
ويحقق معك اعلم أنه يحبك.
ً
اجتماعيا :تحتاج إلــى وقــت تنسجم
ً
فيه مع نفسك لالنطالق مجددا.
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا
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مسك وعنبر

«رسالة فنان» يفتتح فعاليات «الكويت المسرحي الـ »21
وزير اإلعالم :المهرجان يساهم في دعم وتطوير الحركة المسرحية

العبدالجليل والدويش مع المكرمين ولجنة التحكيم

من أجواء حفل االفتتاح

فضة المعيلي

انطلقت فعاليات مهرجان
الكويت المسرحي الـ ،21
أمس األول ،من خالل عرض
االفتتاح بعنوان «رسالة
فنان».

وسط حشد كبير من الفنانين
والضيوف والجمهور المتعطش
لـلـفــن وال ـث ـقــافــة وال ـم ـس ــرح ،وفــي
أج ـ ــواء اح ـت ـفــال ـيــة ،انـطـلـقــت على
خ ـش ـب ــة مـ ـس ــرح الـ ــدس ـ ـمـ ــة ،أم ــس
األول ،ال ــدورة ال ـ  21مــن مهرجان
ال ـكــويــت ال ـم ـســرحــي ،ال ـ ــذي يـقــام
برعاية وزير اإلعالم والثقافة وزير
الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن
ال ـم ـط ـيــري ،وق ـ ـ َّـدم ال ـح ـفــل الـفـنــان
حـســن ال ـبــام واإلعــام ـيــة نجالء
الكندري.

وق ــال األم ـيــن ال ـعــام للمجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب
ك ــام ــل ال ـع ـبــدال ـج ـل ـيــل ،ف ــي كلمة
ألقاها نيابة عن الوزير المطيري:
«إن م ـهــرجــان ال ـكــويــت الـسـنــوي
للمسرح هو أول مهرجان نعود
به لجمهورنا العزيز منذ انتشار
فيروس كورونا ،مؤكدين أهمية
المهرجان ومكانته الفنية الكبيرة
رف ـي ـعــة ال ـم ـس ـت ــوى ،وال ـ ــذي ُيـعــد
مناسبة لتفعيل الحراك الثقافي
ً
وال ـف ـنــي لـلـمـســرح ،لـيـكــون رافـ ــدا

َّ
المكرمون وأعضاء لجنة التحكيم
ً
ً
تقديرا وعرفانا لما بذلوه من عطاء وسخاء
في خدمة الحركة المسرحية على مدار سنوات،
تــم إع ــان أس ـمــاء كــوكـبــة مــن الـمـكـ َّـرمـيــن ،هــم:
الـفـنــان أحـمــد الـعــامــر ،الـفـنــان دخـيــل الدخيل،
الـفـنــانــة د .أح ــام حـســن ،د .خـلــود الــرشـيــدي،
الفنانة سماح والفنان فاضل الدمخي.

وعلى قدر من المسؤولية ،وبثقة من اللجنة
العليا المنظمة للمهرجان ،تم إعــان أعضاء
لـجـنــة تـحـكـيــم م ـهــرجــان ال ـكــويــت الـمـســرحــي
ال ـحــادي والـعـشــريــن ،وه ــم :د .عبدالله الغيث
ً
رئيسا ،وعضوية :د .الهام الـشــال ،د .محمد
المهنا ،د .رهام العوضي وفيصل العميري.

ً
مهما لظهور المواهب واإلبداعات
عند فنانينا الشباب مــن الجيل
الواعد».
وأض ـ ـ ــاف« :م ـه ــرج ــان الـكــويــت
المسرحي يساهم بدور رئيس في
دعم وتطوير الحركة المسرحية،
وهــو منصة حضارية للكويت»،
مشيرا إلى أن «الحركة المسرحية
ً
ً
في بالدنا شهدت نموا وتطورا
ً
ً
مطردا في الثالثين عاما الماضية،
مــن حـيــث االعـتـمــاد عـلــى خـبــرات
فرق المسارح األهلية على أيادي
َم ـ ْـن َّ
تحملوا أعـبــاء ومسؤوليات
استمرار عطاء المسارح األهلية
وتــاريـخـهــا الـحــافــل بــاإلنـجــازات،
في عقد جديد متطور عن السابق،
وقــد ازداد عــدد الفرق المسرحية
في القطاع الخاص».
وتــابــع الـعـبــدالـجـلـيــل« :يـتــابــع
المجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب عن كثب تطورات الحركة
ال ـم ـس ــرح ـي ــة ب ــاه ـت ـم ــام وح ــرص
ش ـ ــدي ـ ــدي ـ ــن ،وتـ ــوف ـ ـيـ ــر مـ ـق ــوم ــات
التطوير ،لذا صدر القرار الوزاري
رقــم  13لسنة  ،2021حيث شمل

فــي بـنــوده الـجــوانــب الـتــي تهيئ
الـبـيـئــة الـمـحـفــزة لـقـيــام األع ـمــال
المسرحية القيمة ذات المحتوى
ال ـث ـق ــاف ــي وال ـم ـف ـي ــد لـلـمـجـتـمــع،
ويعالج الـقــرار بعض السلبيات
الـتــي كــانــت تــواجــه المسرحيين
في السابق ،وبما يحقق المصلحة
ً
العامة ،ونعمل حاليا مع الجهات
الــرس ـم ـيــة ع ـلــى وض ــع الـلـمـســات
النهائية لالئحة تطوير الحركة
المسرحية ،والـتــي عمل بجهود
مخلصة على إعدادها وصياغتها
نخبة من األســاتــذة األكاديميين
وممثلين عــن ال ـم ـســارح األهلية
مع المختصين في إدارة المسرح
بــالـمـجـلــس الــوط ـنــي ،ويـتــواصــل
إصدار سلسلة دورية من المسرح
العالمي ،التي صدرت في أكتوبر
 ،1969والتي ترفع الذائقة الفنية
بتقديم مسرحيات عربية وعالمية
مـتــرجـمــة مــرمــوقــة وقـيـمــة تخدم
الـبــاحـثـيــن والـطـلـبــة والمهتمين
بشؤون المسرح على السواء».
وقـ ـ ـ ـ ــال« :وم ـ ـ ـ ــا ح ــرصـ ـن ــا عـلــى
إعـ ـ ــادة إق ــام ــة م ـه ــرج ــان الـكــويــت

المسرحي فور رفع قيود الشروط
واالحترازات الصحية ،إال لتأكيد
ً
أن دور ال ـم ـس ــرح م ـهــم ج ـ ــدا في
تـ ـشـ ـخـ ـي ــص وتـ ـحـ ـلـ ـي ــل ق ـض ــاي ــا
المجتمع ،وإثــراء النشاط األدبي
واإلنـ ـت ــاج ال ـف ـكــري ،الـمـتـمـثــل في
النصوص المسرحية المتفاعلة
م ــع ال ـن ــاس وم ـت ـغ ـيــرات ال ـح ـيــاة.
ل ـه ــذا الـ ـغ ــرض سـ ــوف ن ـض ــع في
العام القادم الخطوات التنفيذية
لمشروع طباعة وإصدار موسوعة
لألعمال المسرحية الكويتية التي
قدمت في ستينيات وسبعينيات
ال ـق ــرن ال ـمــاضــي لـلـفــرق األهـلـيــة،
بهدف المحافظة عليها وإتاحتها
للطلبة والـبــاحـثـيــن والمهتمين
بشؤون المسرح الكويتي».

استحضار الرواد
ت ـض ـ َّـم ــن ان ـ ـطـ ــاق ال ـم ـه ــرج ــان
اف ـ ـت ـ ـتـ ــاحـ ــا ل ـ ـم ـ ـعـ ــرض ت ـش ـك ـي ـلــي
وعرضا مسرحيا بعنوان «رسالة
ف ـ ـنـ ــان» ،تــأل ـيــف ال ـكــات ـبــة فــاطـمــة
المسلم ،وإخــراج يوسف البغلي،

وبمشاركة مجموعة من الفنانين،
منهم :مريم الصالح ،هيفاء عادل،
جاسم النبهان ،عبدالعزيز المسلم،
حسن البالم ،يعقوب عبدالله ،علي
العلي ،عبدالعزيز النصار ،عبدالله
الـخـضــر ،شيماء سليمان ،شهد
العميري ضاري الرشدان وغيرهم.
أخـ ــذنـ ــا ال ـ ـعـ ــرض ال ـم ـس ــرح ــي
«رسالة فنان» للحنين واالشتياق
لـخـشـبــة ال ـم ـس ــرح ،ال ـتــي غـطــاهــا
الـتــراب بعد توقف قسري ،جولة
عادت للماضي ،وما تركه المسرح
من ُجــرح غائر برحيل َمــن نحب،
مثل :عبدالحسين عبدالرضا ،علي
المفيدي ،أحمد الصالح ،محمد
العقروقة ،انتصار الشراح ،مشاري
البالم وعبدالعزيز المنصور.
حمل العرض المسرحي رسالة
حب بضرورة االرتـقــاء بما يجب
أن يقدم فوق خشبته من كوميديا
هــادفــة ُجبلنا عليها ،أيـضــا دعا
الـعــرض المسرحي إل ــى ض ــرورة
عدم التفريط في لغتنا األم ،ويجب
الـحـفــاظ عليها ،فهي أس ــاس كل
حديث وكل منطق وثقافة.

خبريات
إيرادات متواضعة لفيلم
«المحكمة» في أسبوعه األول

حقق فيلم «المحكمة»
إيرادات متواضعة خالل
أسبوع عرضه األول في
مصر ،بعد سلسلة من
التأجيالت خالل الفترة
الماضية.
وفي أسبوع جمع الفيلم
مليون جنيه و 750ألفا
فقط ،وهي إيرادات مقبولة
في أسبوع عرضه األول،
لكن ال تتناسب مع عدد
النجوم المشاركين في
الفيلم الجديد ،حيث يضم
نخبة كبيرة من األبطال في
السينما المصرية.
وتحاول الشركة المنتجة
تنشيط الدعاية الترويجية
للفيلم ،لحصد مبالغ أكبر
من اإليرادات ،حيث ال توجد
منافسة حاليا حتى نهاية
الشهر الجاري ،لعدم طرح
أفالم جديدة ،وينافس الفيلم
األفالم األجنبية فقط في
شباك التذاكر المصري،
ويشارك في البطولة :فتحي
عبدالوهاب وغادة عادل
وأحمد داش ونجالء بدر.

مكي يناقش قضايا
النصب في «الكبير »6

رمضان خسروه :جديدي مسلسل مستوحى بلقيس والسعيد احتفال بالعيد
من أحداث حقيقية وقعت بالكويت
الوطني الـ  ٥٠لإلمارات
َّعبر عن سعادته باألصداء التي حققها فيلم «مسج»

أعـ ـ ـ ـ ـ ــرب ال ـ ـم ـ ـخ ـ ــرج رمـ ـ ـض ـ ــان
خسروه عن سعادته باإلصداء
ا لـتــي حققها الفيلم الكوميدي
«مسج» ،الذي ُيعرض حاليا في
سينما سينسكيب ،مــن إ نـتــاج
مؤسسة كويت فيلم التي يتولى
إدارتها.
َّ وبهذا الصدد ،قال خسروه إنه
فضل اختيار الطابع الكوميدي،
ألن ه ــذا ال ـنــوع مــن األفـ ــام يشد
شريحة كبيرة مــن المشاهدين،
مشيرا إلــى أن الفيلم من تأليفه،
و«يتحدث عن قضية مألوفة في
مجتمعنا ،وهــي معاناة مواطن
يـلـجــأ إل ــى االق ـت ــراض مــن الـبـنــك،
فـتـتــراكــم عليه ال ــدي ــون ،وتـحــدث
سلسلة من األحداث والصراعات
في محاولة للتخلص من الديون
التي تثقل كاهله».
وأض ـ ـ ــاف أن ال ـف ـي ـلــم مـتــابـعــة
وت ــدق ـي ــق ال ـم ــذي ــع ع ـبــدالــرح ـمــن
ال ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــن ،وب ـ ـ ـطـ ـ ــولـ ـ ــة ال ـ ـن ـ ـج ـ ــوم:
ع ـب ــدال ـع ــزي ــز الـ ـنـ ـص ــار ،ع ـبــدال ـلــه
الـخـضــر ،حمد أشـكـنــانــي ،حصة

رمضان خسروه

النبهان ،طيف ،عبدالله الرميان،
مـحـمــد ع ــاش ــور ،وظ ـه ــور خــاص
للنجم جاسم النبهان.

برنامج ومسلسل
وكـ ـش ــف خ ـ ـسـ ــروه أنـ ـ ــه يـجـهــز
حاليا لبرنامج لشهر رمضان من
إنتاجه وإخراجه ،وإعــداد وتقديم
عـبــدالــرحـمــن ال ــدي ــن ،كـمــا يستعد

لقطة من «مسج»
إلعــداد مسلسل قصير يتكون من
عشر حلقات سيبدأ التصوير فيه
مــع بــدايــة السنة الـجــديــدة ،وقــال:
«اســم المسلسل لم يتم االستقرار
عليه حتى اآلن ،أمــا طابع العمل،
فـهــو درام ـ ــي اجـتـمــاعــي حـقـبــوي،
ويتحدث عن جريمة ،ومبني على
أحداث حقيقية وقعت في الكويت،
وسـ ـيـ ـت ــم إع ـ ـ ـ ــان أخ ـ ـب ـ ــار ت ـخــص
ً
المسلسل قريبا».

وقال خسروه إنه لن يتجه إلى
اإلخراج المسرحي في المستقبل:
«لم أدرس بالدرجة األولى كدراسة
أكاديمية ،ولــم أحصل على ورش
وتدريبات أو دراسة .شاركت سابقا
ف ــي ال ـم ـس ــرح ك ـمــؤلــف مــوسـيـقــي
بــالـمـهــرجــانــات ،لـكــن كـمـخــرج في
ً
المسرح ال أنــوي ذلــك أب ــدا ،ألنني
بــالـكــاد أشــاهــد مسرحية ،وأن ــا ال
يستهويني المسرح بشكل عام».

ً
ً
ً
ً
في حفل شهد إقباال جماهيريا الفتا وتفاعال
ً
كبيرا مع األعمال الوطنية التي تغنت بإنجازات
ً
دولــة اإلم ــارات على مــدار خمسين عــامــا ،وعلى
وقع األلحان الخليجية ،عاش الجمهور ،بمناسبة
احتفاالت عيد االتـحــاد الخمسين ،ليلة وطنية
مـمـيــزة فــي م ـ ّ
ـدرج خــورفـكــان مــع الـفـنــانـيــن فايز
السعيد وبلقيس ،أمس األول.
وأثار السعيد مشاعر الفخر واالعتزاز بمسيرة
ً
خمسين عاما من التألق والنجاح في ظل قيام
االت ـح ــاد ،عـنــدمــا غـنــى «أغ ـلــى اس ــم» و»ال ـص ـقــور
الـمـخـلـصـيــن» ،ك ـمــا أس ـعــد ال ـح ـضــور ب ـبــاقــة من
أجمل أغانيه.
ً
ً
واعتبر إحياءه الحفل شرفا كبيرا له ،وأعرب
عــن م ــدى اع ـت ــزازه وف ـخــره بـمــا حققته اإلم ــارات
من تقدم وازدهــار ،وأكد مدى سعادته بمشاركة
جمهور م ـ ّ
ـدرج خــورفـكــان فرحة االحـتـفــال بعيد
االتحاد الخمسين.
بـ ــدورهـ ــا ،ق ــدم ــت ال ـف ـن ــان ــة ب ـل ـق ـيــس أغ ـن ـي ــات:
«خمسين» و«محمد المجد» و«الله يا دار زايد»،
كما أبدعت في تقديم توليفة من أفضل أعمالها
األخرى.
وأعربت عن اعتزازها بالمشاركة في حفل فني
ّ
بمدرج خورفكان ،بمناسبة احتفاالت اإلمــارات
بــالـيــوبـيــل الــذه ـبــي ،وأكـ ــدت أن ــه ب ــروح االت ـحــاد
ً
ً
ً
ً
تعيش اإلمارات مجدا عريقا وتطورا كبيرا صنعه
أبناء زايد في ظل القيادة الرشيدة.

بلقيس
ُ
وقـ ــد خ ـص ــص ري ــع ال ـح ـفــل ل ـمــؤس ـســة الـقـلــب
الكبير ،المؤسسة اإلنسانية العالمية المعنية
بـمـســاعــدة الــاجـئـيــن والـمـحـتــاجـيــن فــي جميع
ً
أنحاء العالم ،تعزيزا لجهود المؤسسة في إسعاد
األطفال المحرومين والعائالت المحتاجة ،جراء
ظـ ــروف ال ـح ـيــاة الـقــاسـيــة والـ ـك ــوارث الطبيعية
أو الـحــروب والـصــراعــات فــي العالم ،للمساهمة
في بناء مجتمعات وتنميتها وتحقيق الحياة
الكريمة والتعلم.

محمد جواد :ننتظر تكريم الراحل إسماعيل فهد إسماعيل

ً
دعا في الذكرى الثالثة لرحيله إلطالق اسمه على مكتبة أو مدرسة أو شارع تقديرا لعطائه المثمر
●

فضة المعيلي

أقـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــت راب ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــة األدب ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن أولـ ـ ـ ــى أم ـس ـي ــات
مـ ـلـ ـتـ ـق ــاه ــا ال ـ ـ ـش ـ ـ ـهـ ـ ــري ،ال ـ ـ ــذي

تــديــره أمينة ســر الــرابـطــة أمل
عبدالله ،وخصصت األمسية
لألديب الراحل إسماعيل فهد
إسـمــاعـيــل ،بمناسبة الــذكــرى
الثالثة لرحيله ،وكان المتحدث

الرئيسي الكاتب محمد جواد،
وبمشاركة كوكبة من األدباء.
بداية ،قالت عبدالله« :عندما
قررنا تنظيم لقاء الشهر فكرت
فيمن أبدأ ،ووجدت أن استهل
ال ـم ـل ـت ـق ــى بـ ـ ــاألديـ ـ ــب الـ ــراحـ ــل
إسماعيل فهد إسماعيل ،الذي
ال ت ـك ـف ـيــه ه ـ ــذه األمـ ـسـ ـي ــة ،بــل
يحتاج اسـتــذكــاره إلــى الكثير
من اللقاء ات ،ألننا كلما قرأنا
ع ـمــا ق ــدم ــه اك ـت ـش ـف ـنــا جــوانــب
جديدة في شخصيته وعطائه
وكتاباته».
وأشـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ــى أن ال ـك ــات ــب
م ـح ـم ــد جـ ـ ـ ــواد أصـ ـ ـ ــدر ك ـتــابــا
جديدا عن الراحل ،يتناول فيه
مسيرته الثرية ،مضيفة أنه في
يناير المقبل ستكون أمسية
ال ـش ـهــر ع ــن ال ـش ــاع ــر عـبــدالـلــه
العتيبي.

للفن أديب
وق ـ ــدم ج ـ ــواد ورق ـ ــة ب ـع ـنــوان
«للفن أديــب» ،استهلها بالقول
إن «ثـمــة أرواح ــا ال تغيب ،وإن
غابت بجسدها يظل حضورها
مـسـتـمــرا ،وأن ــا مــازلــت أخــاطــب
إسماعيل وكأنه معنا» ،مبينا أن
إسماعيل شخصية استثنائية
ما إن تقصدها حتى تجدها من
البساطة ،ال تلك التي ترسمها

محمد جواد مع أمل عبدالله
بمخيلتك لـكــاتــب وروائـ ــي مأل
اآلفاق بكتبه ،ووصفه بأنه بؤرة
اإلشعاع وسط الظلمة الثقافية،
و ل ــم يخطر بـبــا لــه أن يفكر في
ذاتـ ـ ــه ون ـف ـس ــه ،ب ــل كـ ــان فـيـضــا
ومـنـبـعــا يـطـفــئ ظ ـمــأ عـطــاشــى
الثقافة الجادة.
وتــابــع« :أي ـهــا الـخــالــد تركت
إرث ــا ت ـج ــاوز األرب ـع ـيــن مــؤلـفــا،
كأنها شموع وعالمات تضيء
درب الـ ـ ـق ـ ــارئ وطـ ــالـ ــب ال ـع ـل ــم،
ن ـ ـعـ ــم وهـ ـ ـب ـ ــت نـ ـفـ ـس ــك ووق ـ ـتـ ــك
م ـن ــذ أس ـس ــت م ـس ـقــف الـنـخـيــل
ب ــال ـس ـب ـي ـل ـي ــات ،وج ـع ـل ـت ــه دار
ث ـقــافــة وع ـل ــم ،وم ــرك ــزا ثـقــافـيــا،
وال ـي ــوم نـضــج ال ـع ــود وفتحت
أبــواب الكتابة والطباعة .أيها
الكبير إسماعيل ها هي حلقة

الـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ــات تـ ـتـ ـس ــع وتـ ـت ــزاي ــد
ال ـط ـل ـب ــات ع ـل ــى م ــؤل ـف ــات ــك مــن
ج ـ ــامـ ـ ـع ـ ــات أج ـ ـن ـ ـب ـ ـيـ ــة وطـ ـلـ ـب ــة
مستشرقين كــي تـكــون عنوانا
لرسائلهم العلمية واألكاديمية».

أعمال فنية
وتطرق جواد في ورقته إلى
جــا نــب لــم يطلع عليه البعض
وهــو أعـمــالــه الفنية ،مبينا أن
إسماعيل كان يتمنى أن يكون
سينمائيا ال كاتبا ،لكن الظروف
لم تسمح له بولوج هذا المجال،
فـظـلــت األم ـن ـيــة تـ ـ ــراوده ول ـكــن،
و ه ــو يعتبر ا لـسـيـنـمــا المعبد
ا ل ــذي يجلس فيه المتفرج كي
يجد فيه حال لكل عقده ،وعندما

أص ـب ـحــت ال ـك ـتــابــة طــري ـقــه إلــى
بلوغ المرام األدبي ،ظلت ذائقة
السينما وتأثيرها في كتاباته،
وذكر مجموعة من أعماله التي
تحولت إلــى أعـمــال سينمائية
وم ـن ـه ــا ف ـي ـلــم «مـ ـل ــف ال ـح ــادث ــة
 »67وفيلم «الملجأ» عن روايــة
الشياح.
وأردف« :أ م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أ عـ ـ ـم ـ ــا ل ـ ــه
المسرحية فقد قدم العرض لم
يبدأ بعد ،ومن ناحية السهرات
التلفزيونية قدم العمر محطات،
كـمــا شـ ــارك ف ــي اإلشـ ـ ــراف على
بــرامــج افتح يــا سمسم ،وكتب
مـسـلـســا م ــن  60حـلـقــة اسـمــه
الوردة ،للمخرج الكويتي خلف
الـعـنــزي» ،متابعا« :إسماعيل،
مــر أكـثــر مــن ثــاثــة أع ــوام على
رحـ ـيـ ـل ــك ،وم ـ ــا زل ـ ــت وم ـح ـبــوك
ننتظر التكريم المنتظر لنرى
اسـمــك وق ــد تـشــرفــت بــه مكتبة
أو م ـ ــدر س ـ ــة أو شـ ـ ـ ـ ــارع ،أل ن ــك
تستحق».

وجه مشرق
من جانبه ،ذكر األديب طالب
الــرفــاعــي« :أت ـق ــدم بــالـشـكــر إلــى
رابطة األدباء على هذه األمسية
الكريمة ،استحضارا لروح وأدب
وإبداع وإنسانية إسماعيل فهد
إسماعيل ،وأتقدم بالشكر أيضا

إلــى األمـيــن الـعــام للرابطة األخ
خ ــال ــد رمـ ـض ــان ،وك ــذل ــك أمـيـنــة
السر أمل عبدالله ،على الجهد
الذي بذلته .والحقيقة الحديث
عن إسماعيل حديث عن أجيال
م ــن األدب ال ـكــوي ـتــي واإلبـ ـ ــداع
والـ ـعـ ـط ــاء ال ـك ــوي ـت ــي ،ال ـحــديــث
عنه هو حديث القصة والرواية
والمسرح والنقد».
وتــابــع الــرفــاعــي« :إسماعيل
بحضوره اإلنساني ،وبإنتاجه
الــذي قــارب على  40روايــة ،قدم
وجها مشرقا لــأدب الكويتي،
وس ــاف ــر ب ـهــذا األدب إل ــى بـقــاع
الــدن ـيــا ،كـمــا اسـتـطــاع أن يقدم
حضورا إنسانيا آسرا لكل من
ج ــواره ،وبالتالي االحتفال به
هــو احـتـفــال بـ ــاألدب الـكــويـتــي،
اح ـت ـف ــال ب ــأج ـي ــال م ــن ال ـع ـطــاء
الـ ـك ــويـ ـت ــي ،وهـ ـ ــو تـ ـق ــدي ــر لـمــن
يـسـتـحــق ال ـت ـقــديــر .صـحـيــح أن
إسـمــاعـيــل رح ــل ب ـج ـســده ،لكن
أدبــا وإبــداعــا وإنسانية ما زال
حاضرا بيننا».
وعلى هامش األمسية ،تقدم
نجل الراحل أسامة بالشكر إلى
رابـطــة األدب ــاء الكويتيين على
ج ـهــودهــا فــي إقــامــة الـفـعــالـيــة،
مـ ـش ــددا ع ـلــى أن ذك ـ ــرى والـ ــده
باقية عند أحبابه وقرائه.

بدأ النجم أحمد مكي
تصوير المشاهد األولى من
مسلسله الجديد «الكبير
أوي» -الجزء السادس،
للعرض خالل الموسم
الرمضاني القادم ،بعد غياب
لسنوات عن تقديم السلسلة
الكوميدية الشهيرة التي
ينتظرها الجمهور العربي.
ويناقش مكي في الجزء
الجديد من المسلسل
بعض القضايا االجتماعية
المهمة والظواهر الموجودة
في المجتمع ،لكن بشكل
كوميدي ساخر ،ومن
تلك القضايا «المستريح»
وانتشار ظاهرة النصب
على المواطنين ،بعد
إيهامهم بتوظيف أموالهم،
والحصول على أعلى الفوائد
واألرباح خارج المعامالت
الرسمية أو البنوك.
وفي الجزء الجديد من
«الكبير أوي» يحافظ مكي
على عدد كبير من ُصناع
األجزاء األولى في الجزء
الجديد من المسلسل،
منهم :محمد سالم وهشام
إسماعيل وحسين أبوحجاج
وغيرهم من الفنانين.

ياسمين عبدالعزيز تشكر
هند صبري عبر «إنستغرام»

َّ
عبرت النجمة ياسمين
عبدالعزيز عن شكرها
الكبير للفنانة هند صبري
على الكالم واإلشادات التي
قدمتها تجاهها خالل
الجلسة الحوارية التي
أقيمت بمهرجان القاهرة
السينمائي.
ومن خالل «إنستغرام»
َّ
عبرت ياسمين عن الشكر
والحب لهند ،التي قالت
إن الكوميديا صعبة على
الفنانات ،لكن الفنانة
ياسمين عبدالعزيز احتكرت
تلك المنطقة لنفسها ،وكانت
الوحيدة التي برعت فيها
خالل الفترة الماضية.
وذكرت هند خالل الندوة،
أنها تريد تقديم أفالم
الكوميديا واألكشن ،لكنها
صعبة جدا ،ولم تنجح في
األكشن والكوميديا من
الفنانات إال الفنانة ياسمين
عبدالعزيز ،وفي الكوميديا
برعت الفنانة دنيا سمير
غانم ،وهو ما أشاد به
الجمهور على روحها الطيبة.

ةديرجلا
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إسرائيل تطلب وقف مفاوضات فيينا :ال مفر من «الضربة»

● قآني يهدد بالرد على أي إجراء بسيط بـ «تهشيم أسنان» أميركا
● مفاوضو طهران يقدمون مسودتين حول «العقوبات وااللتزامات»
في اليوم الرابع من جولة
المحادثات الدولية السابعة
إلنقاذ االتفاق النووي
المبرم عام  ،2015اعتبرت
إسرائيل أنه ال مفر من ضرب
إيران ،التي بدأت أثناء وجود
مفاوضيها في فيينا إنتاج
اليورانيوم المخصب باستخدام
المزيد من أجهزة الطرد
المركزي المتطورة في منشأة
فوردو غير المسموح لها
باستخدامها على اإلطالق.

مع تقديم إيران مقترحاتها
لـ ـمـ ـس ــألـ ـت ــي رفـ ـ ـ ــع الـ ـعـ ـق ــوب ــات
وااللـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام ـ ـ ــات الـ ـ ـن ـ ــووي ـ ــة فــي
م ـس ــودت ـي ــن ل ـم ـج ـمــوعــة ،1+4
وحـ ــدي ـ ـث ـ ـهـ ــا عـ ـ ــن ات ـ ـ ـفـ ـ ــاق «فـ ــي
م ـ ـ ـت ـ ـ ـنـ ـ ــاول الـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــد» ،ت ــدخـ ـل ــت
إســرائـيــل بـقــوة أم ــس ،وطلبت
م ــن ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة وقــف
المفاوضات الجارية في فيينا
على الفور ،محذرة من أنــه قد
ال يـكــون هـنــاك مفر مــن ضرب
إيران.
ّ
ونبه رئيس الوزراء نفتالي
بـ ـيـ ـنـ ـي ــت ،خـ ـ ـ ــال ات ـ ـ ـصـ ـ ــال مــع
وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األم ـي ــرك ــي
أن ـت ــون ــي بـلـيـنـكــن ،إلـ ــى إع ــان
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
ع ــن شـ ــروع ط ـه ــران ف ــي إنـتــاج
ال ـ ـيـ ــوران ـ ـيـ ــوم ال ـم ـخ ـص ــب إل ــى
مستوى  20في المئة بأجهزة
طـ ـ ـ ــرد مـ ـ ــركـ ـ ــزي أكـ ـ ـث ـ ــر ت ـ ـطـ ــورا
ف ــي م ـن ـشــأة فـ ـ ــوردو الـجـبـلـيــة،
أث ـ ـ ـنـ ـ ــاء وجـ ـ ـ ـ ــود مـ ـف ــاوضـ ـيـ ـه ــا
ف ــي ف ـي ـي ـنــا ،م ــؤك ــدا أن «إي ـ ــران
ت ـ ـ ـمـ ـ ــارس االب ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــزاز الـ ـ ـن ـ ــووي
كتكتيك وأ س ـلــوب للتفاوض،
ويتعين الــرد على هــذا بوقف
المفاوضات على الفور ،واتخاذ
خ ـ ـطـ ــوات صـ ــارمـ ــة مـ ــن جــانــب
القوى العالمية».
وفـ ــي ل ـه ـجــة أك ـث ــر ص ــرام ــة،
قال وزير الدفاع بيني غانتس
إنه «قد ال يكون هناك مفر من
ض ــرب إيـ ـ ــران ،ون ـح ــن نستعد
لـهــذا االح ـت ـمــال ،وق ــد صــادقــت
اللجنة الــوزاريــة للتسلح على
شراء أسلحة وذخائر» ،مضيفا:
«ينبغي إع ــداد بديل الحتمال
ف ـشــل ال ـم ـف ــاوض ــات ال ـن ــووي ــة،
واإلمكانية العسكرية يجب أن
تكون مطروحة دائما ،وعلينا
إع ـ ـ ــداد أن ـف ـس ـنــا ألي اح ـت ـمــال
وتطوير قــدراتـنــا واالسـتـمــرار
في تعزيزها».
وذك ـ ــرت صـحـيـفــة يــديـعــوت
أحـ ـ ــرونـ ـ ــوت أن هـ ـ ــذه ال ـل ـج ـنــة
اجـ ـتـ ـمـ ـع ــت م ـط ـل ــع األسـ ـ ـب ـ ــوع،
وأقـ ـ ـ ـ ــرت شـ ـ ـ ــراء  12م ــروحـ ـي ــة

إثيوبيا تواجه خطر
تفكك المجتمع

رئيسي يلقي كلمة أمام البرلمان اإليراني أمس األول (د ب أ)
حربية من طراز «سي إتش-53
كيه» ( )CH-53Kومخزون كبير
مــن الــذخـيــرة الـخــاصــة بالقبة
الحديدية المضادة للصواريخ،
إضــافــة إل ــى م ـخــزون صــادقــت
عليه ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة قبل
أشهر وبلغ مليار دوالر ،مبينة
أن إســرائـيــل «أج ــرت اتـصــاالت
جديدة لشراء قنابل وأسلحة
دقـ ـيـ ـق ــة سـ ــريـ ــة ل ـ ـسـ ــاح ال ـج ــو
بكميات كبيرة».
وأف ـ ـ ـ ـ ــادت ال ـص ـح ـي ـف ــة ب ــأن ــه
«ب ـ ـمـ ــوجـ ــب الـ ـمـ ـل ــف ال ــرسـ ـم ــي
ال ـم ـص ـن ــف سـ ـ ــري جـ ـ ــدا تـحــت
عـ ـن ــوان الـ ــدائـ ــرة ال ـث ــال ـث ــة ،فــإن
الـتـكـلـفــة اإلج ـمــال ـيــة ل ـكــل هــذه
ال ـم ـق ـت ـن ـيــات ب ـل ـغــت ن ـح ــو 1.7
مـ ـلـ ـي ــار دوالر» ،م ـض ـي ـف ــة أن
«إســرائ ـيــل مـتـشــائـمــة ج ــدا من
نـتــائــج ال ـم ـحــادثــات ال ـنــوويــة،
واألم ــور تتجه أكـثــر إلمكانية

وأضـ ــاف الـتـقــريــر أن ــه ف ــي ال ــوق ــت نفسه
تــد فــع إدارة بــا يــدن بــا ت ـجــاه ا لـضـغــط على
إيـ ـ ــران ل ـل ـع ــودة إلـ ــى االتـ ـف ــاق ال ـ ـنـ ــووي ،مــا
يعني أنه لو لم تذهب المفاوضات النووية
مـ ــع إي ـ ـ ــران إل ـ ــى أي مـ ـك ــان ف ـ ــإن الـ ـت ــوت ــرات
س ـت ـت ـص ــاع ــد م ـ ــرة أخـ ـ ــرى بـ ـس ــرع ــة ،داع ـي ــا
إ ي ــران إ ل ــى أن تـقـلــق أ ك ـثــر ألن مــا سيجري
في فيينا سيحدد بشكل كبير مستقبلها
في المنطقة.

ضربإيران ،والجيش ضاعف
اس ـت ـعــداداتــه لتنفيذ الـضــربــة
بـ ـشـ ـك ــل أس ـ ـ ــاس ـ ـ ــي م ـ ـ ــن خـ ــال
تــدري ـبــات س ــاح الـجــو وجمع
المعلومات».
وأش ـ ـ ــارت إلـ ــى أن «الـجـيــش
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ل ــدي ــه ح ـي ــرة فــي
كـيـفـيــة ت ـمــريــر ف ـك ــرة ال ـه ـجــوم
للجمهور ،خصوصا مع حجم
األضرار الكبيرة المتوقعة ،كما
أن هناك مسؤولين عسكريين
ينظرون إلــى سيناريو دخول
حزب الل ه اللبناني إلى المعركة
بعد الهجوم المتوقع ،لكنهم
ال ي ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــر فـ ـ ـ ــون حـ ـ ـ ـج ـ ـ ــم ق ـ ـ ــوة
هجومهم» ،مبينة أن «هذا األمر
دفع الجيش إلى شــراء المزيد
م ــن الـ ـص ــواري ــخ االع ـتــراض ـيــة
للقبة الحديدية».
ووفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاط ـ ـ ــق بـ ــاسـ ــم
الـ ـجـ ـي ــش ران كـ ـ ــوخـ ـ ــاف ،ف ــإن
إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل م ـس ـت ـع ــدة لـجـمـيــع
السيناريوهات لشن هجمات
عـسـكــريــة ضــد إي ـ ــران ،وأج ــرت
كل التجهيزات الالزمة ،مبينا
أن الهدف هو منع تموضعها
في الحلبة الشمالية ،ومنعها
من التحول إلى دولة على عتبة
السالح النووي.
وق ـ ـ ـ ــال قـ ــائـ ــد س ـ ـ ــاح ال ـج ــو
عـمـيـكــام ن ــورك ـي ــن ،لـلـقـنــاة 13
اإلخبارية ،إن «إسرائيل تمثل
بــول ـي ـصــة ال ـتــأم ـيــن الـضــامـنــة
لعدم حصول إيران على قنبلة
ن ــووي ــة ،وس ـن ـف ـعــل ك ــل م ــا هو
مطلوب لضمان عدم امتالكها».
وفي ظل تزايد المخاوف من

الضربة المحتملة ،حــذر قائد
فيلق القدس بالحرس الثوري
إسماعيل قآني أمس من تبعات
وخيمة إذا اتـخــذت أي خطوة
بسيطة ضد إيران.
وقــال قآني« :قــوة هــذه األمة
وقدرتها بلغت مستوى أنه إذا
اتـخــذتــم (ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة)
أبسط الخطوات ،فإن أسنانكم
سـ ـتـ ـتـ ـهـ ـش ــم ف ـ ـ ــي أفـ ـ ــواه ـ ـ ـكـ ـ ــم»،
مـضـيـفــا« :ولـ ــى زمـ ــان ف ـعــل ما
يحلو لكم».
وتـ ــابـ ــع ق ــائ ــد الـ ـفـ ـيـ ـل ــق ،فــي
رس ـ ـ ــال ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ــى األم ـ ـيـ ــرك ـ ـي ـ ـيـ ــن،
«اخـ ــرجـ ــوا م ــن ال ـم ـن ـط ـقــة ومــن
م ـح ـي ـط ـنــا م ــا دامـ ـ ــت ال ـفــرصــة
متاحة أمامكم ،وإن لم تفعلوا
فسنفعل بـكــم مثلما حــل بكم
في أفغانستان وهربتم منها».
وفـ ـ ـ ــي فـ ـيـ ـيـ ـن ــا ،قـ ـ ـ ــدم ك ـب ـيــر
الـمـفــاوضـيــن اإليــرانـيـيــن علي
بـ ـ ــاقـ ـ ــري ل ـ ـل ـ ـقـ ــوى األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة
المشاركة في االتفاق النووي
الـمـبــرم ع ــام  2015مسودتين
بـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــأن رفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــوبـ ـ ــات
وااللـ ـت ــزام ــات الـ ـن ــووي ــة ،وأك ــد
دب ـل ــوم ــاس ــي أوروب ـ ـ ــي تسليم
المسودتين.
وف ـ ــي تـ ـغ ــري ــدة ،ك ـت ــب وزي ــر
الخارجية حسين عبداللهيان،
ل ـي ــل األربـ ـ ـع ـ ــاء ال ـخ ـم ـي ــس ،أن
«ات ـ ـفـ ــاقـ ــا ج ـ ـيـ ــدا ف ـ ــي م ـت ـن ــاول
الـ ـي ــد إن أبـ ـ ــدى الـ ـغ ــرب حـســن
نـيــة .نسعى إل ــى إجـ ــراء حــوار
م ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــي وم ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــزن وهـ ـ ـ ـ ــادف
للوصول إلــى نتيجة» ،مشيرا
إلى أن «محادثات فيينا جارية

بجدية ،ورفع العقوبات ال يزال
األولوية األساسية».

تخصيب اليورانيوم
ف ـ ــي ت ـ ـطـ ــور مـ ـ ـ ـ ــواز ،ك ـش ـفــت
الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
في ثالث أيام المحادثات ،عن
ب ـ ــدء إي ـ ـ ــران ع ـم ـل ـيــة تـخـصـيــب
اليورانيوم في مفاعل فــوردو
ال ـم ـب ـن ــي داخـ ـ ــل ج ـب ــل ب ــدرج ــة
نقاء تصل إلى  20في المئة في
سلسلة واحدة تتألف من 166
جهاز طرد مركزي من طراز آي
آر ،-6األكـثــر كـفــاء ة بكثير من
أجهزة الجيل األول آي آر.-1
وقـ ــالـ ــت ال ــوك ــال ــة ال ــدولـ ـي ــة،
فــي تقرير جــرى تــوزيـعــه على
الدول األعضاء« ،لدى إيران 94
جهازا من طراز آي آر -6مثبتة
في سلسلة في فوردو لم تعمل
ب ـع ــد ،ون ـت ـي ـجــة ل ـهــذ ال ـت ـحــرك،
فإنها تعتزم تكثيف عمليات
التفتيش في هذه المحطة».
ويقوض اإلعالن المحادثات
غـ ـي ــر الـ ـمـ ـب ــاش ــرة بـ ـي ــن إيـ ـ ــران
وال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ،ب ـشــأن
عــودت ـه ـمــا ال ـكــام ـلــة لــامـتـثــال
لالتفاق المتعثر منذ انتخاب
ال ــرئ ـي ــس ال ـم ـح ــاف ــظ إب ــراه ـي ــم
رئيسي ،ويخشى المفاوضون
الغربيون مــن أن تخلق إيــران
ح ـقــائــق ع ـلــى األرض ل ــزي ــادة
أوراق ال ـض ـغ ــط .وم ـمــا يــؤكــد
تقويض االتـفــاق بــدرجــة أكبر
أنه ال يسمح إليران بتخصيب
ال ـي ــوران ـي ــوم ف ــي فـ ـ ــوردو على

اإلطالق ،وحتى اآلن كانت تنتج
ال ـيــوران ـيــوم الـمـخـصــب هـنــاك
بأجهزة آي آر ،-1واستخدمت
من قبل أجهزة آي آر -6لكن لم
تحتفظ بالمنتج.
وف ـ ـي ـ ـمـ ــا اتـ ـ ـه ـ ــم الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث
باسم وزارة الخارجية سعيد
خطيب زاده إسرائيل «بترويج
أك ـ ــاذي ـ ــب» إلفـ ـس ــاد م ـح ــادث ــات
فيينا ،وجميع األطراف تواجه
اخ ـت ـبــارا إلرادت ـه ــا السياسية
إلكـ ـم ــال ال ـم ـه ـمــة ،ق ـل ـلــت بعثة
إي ـ ــران ال ــدائ ـم ــة ف ــي فـيـيـنــا من
ال ـت ـقــريــر بــاع ـت ـبــاره روتـيـنـيــا،
على الرغم من أن وكالة الطاقة
الــذريــة تصدر تقاريرها عــادة
إلبــراز التطورات المهمة ،مثل
االنـتـهــاكــات ال ـجــديــدة للقيود
الـ ـن ــووي ــة ال ـت ــي ي ـن ــص عـلـيـهــا
االتفاق.
وكتبت البعثة على «تويتر»:
«ال ـ ـت ـ ـقـ ــريـ ــر األخـ ـ ـي ـ ــر ل ـل ــوك ــال ــة
الــدولـيــة للطاقة الــذريــة بشأن
األنشطة النووية اإليرانية هو
مجرد متابعة اعتيادية آلخر
ال ـم ـس ـت ـج ــدات ،ب ـم ــا يـتـمــاشــى
مــع عملية التحقق المنتظمة
فــي إيـ ــران» ،لـكــن الـمــديــر الـعــام
للوكالة رفائيل جروسي أوضح
أنه ينظر إلى هذا التطور بعين
ال ـق ـلــق ،مـضـيـفــا« :هـ ــذا (زيـ ــادة
مستوى التخصيب) يعاود دق
جرس اإلنذار .األمر ليس عاديا.
إيـ ــران يمكنها فـعـلــه ،لـكــن إذا
كان لديك هذا الطموح فعليك
بقبول التفتيش .إنه ضروري».
(عواصم  -وكاالت)

ماكرون يبدأ جولة سياسية واقتصادية في الخليج
صفقات تجارية وعسكرية مرتقبة ...وإيران ولبنان يتصدران األجندة في السعودية
يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ،اليوم ،جولة
خـلـيـجـيــة ،تـمـتــد يــوم ـيــن ،يـ ــزور خــال ـهــا اإلم ـ ـ ــارات وقـطــر
وال ـس ـعــوديــة ،وع ـلــى ج ــدول أعـمــالـهــا صـفـقــات اقـتـصــاديــة
وعسكرية وملفات سياسية أبرزها إيران ولبنان.
وتأتي الجولة قبل نحو  5أشهر من االنتخابات الرئاسية
الفرنسية ،التي تظهر استطالعات الرأي أن ماكرون سيفوز
بها بوالية ثانية ،كما أنها تتزامن مع انعقاد المفاوضات
حــول البرنامج الـنــووي اإليــرانــي فــي فيينا ،وســط جمود
نسبي في الحوار بين السعودية وإيــران ،وانفتاح نسبي
إماراتي على طهران.
ويرى الخبير االستراتيجي في العالقات الدولية المدير
ال ـســابــق لـمـنـطـقــة افــريـقـيــا وال ـش ــرق األوسـ ــط ف ــي الــوكــالــة
الفرنسية للتنمية ج ــان بــرنــار ف ـيــرون أن فــرنـســا تسعى
أيـضــا إلع ــادة االنـتـشــار والـتـمــوضــع الـسـيــاســي ،لمحاولة
لعب دور رئيسي في الشرق األوسط ،وتجنب ترك الفراغات
للمنافسين مثل إي ــران ،وكــذلــك المساهمة فــي حــل بعض
النزاعات الكثيرة التي تضرب هذه المنطقة.
واضــاف فيرون أن اصطحاب ماكرون وزيــرة الجيوش
فلورانس بارلي ينبئ بأهمية الجانب العسكري األمني في
هذه الجولة ،الفتا إلى أن الرئيس الشاب يسعى إلى توقيع
صفقات بيع أسلحة وطائرات حربية مثل الرافال ،ومعدات
عسكرية مـتـطــورة تـكـنــولــوجـيــا ،خــاصــة للسعودية التي
تسعى لتطوير قدراتها في حربها ضد الحوثيين باليمن،
وبــالــدرجــة الثانية مــع اإلم ــارات رغــم المنافسة األميركية
الكبيرة في هذا السوق.
وبينما من المقرر أن يلتقي ماكرون ولي العهد السعودي
األمير محمد بن سلمان ،الذي أشارت وكالة بلومبرغ إلى أنه
ينوي إجراء زيارة ُ
لعمان في األسابيع المقبلة ،تابع فيرون:
«ألن لبنان يحتل مكانة جوهرية في الدبلوماسية الفرنسية،
فال مفر لماكرون من الحرص على محاولة إعادة لبنان إلى
الخارطة العربية والدولية ،وذلك يمر حتما عبر حل األزمة
العميقة بين لبنان والسعودية ،وأعتقد أن ماكرون سيمارس

أجندة متخمة أمام القمة
الخليجية منتصف الشهر

أكدت مصادر دبلوماسية
متعددة في الخليج أن القمة
الثانية واألربعين لدول مجلس
التعاون ستعقد بالرياض في
الرابع عشر من الشهر الجاري.
وقالت المصادر ،لوكالة
األنباء األلمانية ،إن أجندة
أعمال القمة تتصدرها نتائج
مفاوضات فيينا واستمرار
التدخالت اإليرانية في الشؤون
الداخلية للدول العربية،
وتغذيتها للنزاعات الطائفية
والمذهبية ،ودعمها وتمويلها
وتسليحها الميلشيات الطائفية
والتنظيمات اإلرهابية ،بما
في ذلك تزويدها بالصواريخ
الباليستية والطائرات من دون
طيار الستهداف المدنيين،
وتهديد خطوط المالحة الدولية
واالقتصاد العالمي ،إضافة إلى
الوضع على الساحات العربية.

طهران تحت ضغط «مزيج خطير»
في تقرير لكيم غطاس ،أشار موقع "ذي
أتالنتيك" الى أن طهران تشعر بعدم األمان
و عــدم القدرة على المساومة ،واصفا ذلك
بــأنــه "م ــزي ــج خ ـط ـيــر" .واع ـت ـبــر الـتـقــريــر أن
طهران تعاني من التدني النسبي إلنفاقها
العسكري ،وتدني صادراتها النفطية ،وأن
الـغـضــب الـشـعـبــي ال ــذي انــدلــع فــي بـيــروت
وبغداد أربكها بعد انتقاد حلفائها الذين
تكبدوا خسائر في االنتخابات االخيرة.

سلة أخبار

كل ضغوطه ،ويستثمر كل عالقاته بالحكومة السعودية؛
من أجل حل هذا المشكل العويص».
من جانبه ،أشار الخبير االقتصادي دانيال ملحم إلى
أن فرنسا ال تملك واقعيا اإلمكانات الضخمة التي تملكها
الواليات المتحدة أو الصين لتدخل شريكا استراتيجيا
وأساسيا لدول الخليج العربي ،لكنها تسعى للتعويض
عــن بعض الخسائر ،موضحا أن «الـفــائــدة االقتصادية
ال ـت ــي ت ـس ـعــى فــرن ـســا لـتـحـصـيـلـهــا س ـت ـكــون ع ــن طــريــق
التكنولوجيا ،و خــا صــة تكنولوجيا النقل ،مثل تطوير
القطارات السريعة ،تي جي في ( )TGVبين دول الخليج،
وكذلك مشاريع الطاقات البديلة النظيفة الصديقة للبيئة،
مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية ،ومحاولة التعويض
عن طريق بعض صفقات األسلحة وبيع طائرات الرافال
وبعض الغواصات والفرقاطات التي تتميز بها الصناعة
الفرنسية ،حتى إن كانت الواليات المتحدة ال تسمح بنقل
هذه التكنولوجيا».
واألمر اآلخر غير المعلن في هذه الزيارة ،برأي ملحم،
هو أن باريس تبحث عن الدخول للسوق اإليراني مستقبال
بعد اتفاق فيينا ،عن طريق السوق اإلماراتي الذي يعتبر
الحديقة الخلفية للسوق اإليراني ،على حد وصفه.
ولفت الى أن المشاركة القياسية الفرنسية في إكسبو
دبي بـ 425شركة ،كان مقدمة لهذه الزيارة ،مضيفا أن هذه
الشركات ترتبط بعالقات قوية بشركات التكنولوجيا
الجديدة والطاقة البديلة ،وهذا مؤشر واضح على مدى
تطلع فرنسا للمستقبل وللعالقة االستراتيجية مع دول
الخليج.

جونسون ّ
مهرج

من جهة أخرى ،وصف الرئيس الفرنسي ،رئيس الوزراء
البريطاني بوريس جونسون ،بأنه «مهرج» ،وذلك خالل
«م ـحــادثــة خــاصــة» عـقــب غ ــرق ق ــارب لــاجـئـيــن األس ـبــوع

ّ
حذر مساعد األمين العام لألمم
المتحدة ،مارتن غريفيث ،من
أن النزاع في إثيوبيا وتطوره
ألعمال عنف طائفية يمكن
أن "يفكك" نسيج المجتمع
ّ
ويؤدي إلى نزوح يذكر بمشاهد
الفوضى بمطار كابول في
أغسطس .وقال غريفيث إن
الحرب المستمرة منذ أكثر من
سنة في إثيوبيا تسببت في
أزمة تثير أشد القلق والمعارك،
وتزايد العنف الطائفي قد
يؤديان إلى "تفاقم" الوضع
ً
بشكل كبير ،مشيرا إلى أن
"األسوأ أن تحصل معركة
للسيطرة على أديس أبابا ،أو
اضطرابات حولها ،مما يؤدي
إلى تزايد أعمال العنف الطائفية.

الحوثي يتلقى سلسلة ضربات
بصنعاء وصعدة ومأرب

أعلن التحالف العربي بقيادة
السعودية ،أمس ،شن "ضربات
جوية دقيقة ألهداف عسكرية
مشروعة" لمتمردي جماعة
ً
الحوثي في اليمن ،موضحا
أنها استهدفت "أحد مخازن
األسلحة والتموين الرئيسية"
في صنعاء ،ودمرت "ورشا
لتجميع الصواريخ البالستية
ّ
والمسيرات" بصعدة.
ونفذ التحالف أمس األول 23
عملية ضد جماعة الحوثي
في مأرب خالل الساعات الـ 24
الماضية ،مشيرا إلى أنها "أدت
إلى تدمير  16آلية عسكرية
ً
ً
ومقتل  120عنصرا حوثيا".

ليبيا تستأنف حركة ً ّعبارات
مع تركيا بعد  40عاما

متحد ً
ّ
ثا في الذكرى األولى لوفاة الرئيس السابق فاليري جيسكار ديستان أمس (ا ف ب)
ماكرون
ال ـمــاضــي ف ــي ق ـنــاة ال ـمــانــش ،وف ـقــا لـمـجـلــة Le Canard
 enchaînéالفرنسية.
وأضافت الصحيفة أن «الرئيس الفرنسي غضب بعد أن
قام رئيس الوزراء البريطاني بنشر فيديو في حسابه على
تويتر ،حــول دعــوة شملت فرنسا ،لوضع خطة لمعالجة
مسألة عبور الالجئين للقناة» .وقــال مــاكــرون في مؤتمر
صحافي األسبوع الماضي ،بعد منشور جونسون« :تحدثت
قبل يومين مع رئيس الوزراء جونسون بطريقة جادة .من
جهتي ،أواصل القيام بذلك ،كما أفعل مع جميع القادة».
وأضــاف« :أنــا مندهش من األساليب عندما تكون غير
جادة .نحن ال نتواصل من زعيم إلى آخر عبر تغريدات أو
رسائل علنية للجمهور».

وذكـ ـ ــرت ال ـص ـح ـي ـفــة أن م ــاك ــرون أب ـل ــغ م ـس ـت ـشــاريــه أن
ً
«جونسون اعتذر سرا عن جعل فرنسا كبش فداء علنا،بشأن
قضايا مثل عمليات عبور الالجئين للقناة اإلنكليزية».
ً
وتابعت أيضا ،أن ماكرون قال« :إنه ألمر محزن أن نرى
بلدا مهما وكبيرا (بريطانيا) ،ويمكننا القيام بعدد كبير
من األشياء معه ،يقوده ّ
مهرج».
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ه ــاج ــم جـ ـ ــورج ف ــري ـم ــان وزيـ ـ ــر األعـ ـم ــال
ً
البريطاني ماكرون ،معتبرا تصريحاته «غير مفيدة وفي
غ ـيــر مـحـلـهــا ،وت ـش ـعــل ال ـخ ــاف الــدب ـلــومــاســي ب ـيــن لـنــدن
وباريس» المستمر منذ أسابيع.
وأوضـ ــح أن «ت ـصــري ـحــات م ــاك ــرون تـنـتـمــي إل ــى مــوســم
التمثيل اإليمائي» ،وربطها باالنتخابات الفرنسية الوشيكة.

ّ
ُدشن أمس األول خط بحري
للركاب يربط مدينة مصراتة
في غرب ليبيا بمدينة إزمير
التركية المطلة على بحر
إيجه ،إيذانا باستئناف حركة
ّ
بين البلدين ،بعد 40
العبارات ّ
ً
عاما من توقفها .وهذا الخط
البحري الدولي لنقل المسافرين
هو األول الذي تدشنه ليبيا مع
ً
دول أجنبية منذ  25عاما .وقال
طه حديد ،المسؤول في ميناء
مصراتة ،ثالث أكبر مدينة في
ليبيا الواقعة على بعد  200كلم
من العاصمة طرابلس" ،هذا هو
أول معبر للركاب بعد سنوات
طويلة" .وتستمر الرحلة األولى
التي تديرها شركة كفاالي نحو
 48ساعة.
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اجتماع متوتر بين بلينكن والفروف وموسكو تتوقع قمة بين بوتين وبايدن خالل أيام

بلينكن والفروف يغادران في ختام لقائهما بستوكهولم أمس (ا ف ب)

مع تزايد قلق الغرب من
تخطيط روسيا لغزو
محتمل ألوكرانيا ،التقى كبار
الدبلوماسيين األميركيين
الذين انضموا إلى حلف شمال
األطلسي وأوروبا في التحذير
من عدوان ،نظراءهم الروس
بالسويد ،في أجواء متوترة ،لم
ُ
تخل من التهديدات المتبادلة.

ع ـ ـلـ ــى خـ ـلـ ـفـ ـي ــة الـ ـ ـت ـ ــوت ـ ــرات
المتصاعدة بشأن أوكرانيا،
َّ
حذر وزير الخارجية الروسي
س ـيــرغــي الفـ ـ ــروف ،أمـ ــس ،من
أن "س ـ ـي ـ ـنـ ــاريـ ــو الـ ـم ــواجـ ـه ــة
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة الـ ـ ـم ـ ــرع ـ ــب" بـ ــدأ
العودة إلــى أوروب ــا ،في حين
دعا نظيره األميركي أنتوني
بلينكن رو س ـيــا إ ل ــى "خفض
ً
ال ـ ـت ـ ـص ـ ـع ـ ـيـ ــد" ،م ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــددا مـ ــرة
جـ ّـديــدة بــ"عــواقــب وخيمة إذا
ً
شــنــت مــوسـكــو ع ــدوان ــا على
أوكرانيا".
وخ ـ ـ ــال اجـ ـتـ ـم ــاع مـنـظـمــة
األمـ ــن وال ـت ـع ــاون ف ــي أوروبـ ــا
ب ـ ــالـ ـ ـع ـ ــاصـ ـ ـم ـ ــة الـ ـ ـس ـ ــوي ـ ــدي ـ ــة
(س ـت ــوك ـه ــول ــم) ،ات ـه ــم ال ــوزي ــر
الـ ـ ـ ـ ـ ــروسـ ـ ـ ـ ـ ــي حـ ـ ـ ـل ـ ـ ــف شـ ـ ـم ـ ــال
األطـ ـلـ ـس ــي "بـ ـتـ ـق ــري ــب بـنـيـتــه
الـ ـتـ ـحـ ـتـ ـي ــة ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة م ــن
الـ ـ ـح ـ ــدود ال ـ ــروسـ ـ ـي ـ ــة" ،ودع ـ ــا
الغرب إلى دراسة المقترحات
التي ستقدمها موسكو "في
ال ـم ـس ـت ـق ـب ــل ال ـ ـقـ ــريـ ــب" لـمـنــع
توسع التحالف إلى الشرق.
وقال الفروف إن السيناريو
المرعب للمواجهات العسكرية
ً
بدأ يعود إلى أوروبا ،مشددا
عـ ـل ــى أن "مـ ــوس ـ ـكـ ــو س ـت ـصــر
على عــدم تحرك الناتو نحو

الـشــرق ،ألن هيكل االستقرار
االستراتيجي سينهار بسرعة،
ويرفض الناتو النظر بشكل
َّ
بــنــاء فــي مقترحاتنا لتهدئة
ال ـ ـتـ ــوتـ ــرات ومـ ـن ــع ال ـ ـحـ ــوادث
الخطيرة ،بل على العكس من
ذ ل ــك ،تقترب البنية التحتية
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة لـ ـلـ ـتـ ـح ــال ــف مــن
ال ـحــدود الــروس ـيــة ،لــذلــك فــإن
سيناريو كــابــوس المواجهة
العسكرية يعود".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف الفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروف" :فـ ــي
ح ــوار مــع الــواليــات المتحدة
وح ـ ـل ـ ـفـ ــائ ـ ـهـ ــا ،سـ ـنـ ـص ــر ع ـلــى
وضـ ـ ــع اتـ ـف ــاقـ ـي ــات ت ـم ـن ــع أي
تـحــركــات أخ ــرى للناتو نحو
الـشــرق ونـشــر أنظمة أسلحة
تهددنا على مقربة شديدة من
األراض ــي الــروسـيــة ،وسنقدم
م ـ ـق ـ ـتـ ــر حـ ــات ذات ص ـ ـلـ ــة فــي
المستقبل ا ل ـقــر يــب ،ونتطلع
إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـن ـ ـظـ ــر فـ ـيـ ـه ــا ب ـج ــدي ــة
بشأن المزايا ،من دون أعذار،
ون ـع ـت ـق ــد أن م ـن ـظ ـم ــة األم ـ ــن
والتعاون في أوروبا يمكن أن
تلعب دورا مفيدا جدا هنا".
وع ـل ــى ه ــام ــش االج ـت ـم ــاع،
قال وزيــر الخارجية الروسي
لنظيره األميركي ،إن الرئيس
الـ ــروسـ ــي ف ــادي ـم ـي ــر بــوت ـيــن

أوض ـ ــح أن مــوس ـكــو ال تــريــد
خـ ــوض ص ـ ــراع ج ــدي ــد بـشــأن
أوكرانيا.

بوتين
وأمـ ـ ــس األول ،دع ـ ــا بــوت ـيــن
إلـ ــى ال ـت ــوص ــل إلـ ــى "ات ـفــاق ـيــات
م ـل ـمــوســة" ت ـح ــول دون تــوســع
"الـ ـن ــات ــو" ش ــرق ــا ون ـش ــر أنـظـمــة
أسلحة قرب الحدود الروسية،
م ـ ـق ـ ـتـ ــرحـ ــا ب ـ ـ ـ ــدء "مـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات
جوهرية" حول هذا الموضوع.
وقال بوتين" :في الحوار مع
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة وحلفائها
سـنـصــر عـلــى وض ــع اتـفــاقـيــات
ملموسة تمنع أي توسع لحلف
ش ـم ــال األط ـل ـســي ن ـحــو ال ـشــرق
ون ـشــر أنـظـمــة أسـلـحــة تـهــددنــا
على مقربة شديدة من األراضي
الروسية".
وأض ـ ــاف خ ــال ح ـفــل تـقــديــم
خطابات اعتماد سفراء أجانب
فـ ــي الـ ـك ــرمـ ـلـ ـي ــن" :نـ ـقـ ـت ــرح ب ــدء
مفاوضات جوهرية حــول هذا
الموضوع".
وأكد الرئيس الروسي" :نحن
بحاجة إلى ضمانات قانونية،
ألن زم ـ ـ ــاء ن ـ ـ ــا الـ ـغ ــربـ ـيـ ـي ــن لــم
يحترموا التزاماتهم الشفوية

المناسبة ،ويعلم الجميع أنه
تم تقديم تأكيدات شفهية بشأن
عـ ــدم ت ــوس ـي ــع ال ـن ــات ــو بــات ـجــاه
الـ ـش ــرق ب ـع ــد سـ ـق ــوط االتـ ـح ــاد
السوفياتي .لقد فعلوا العكس
تماما".
وات ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــم بـ ـ ــوت ـ ـ ـيـ ـ ــن ال ـ ـح ـ ـلـ ــف
األطـلـســي ،بــأنــه "تـجــاهــل بذلك
الـ ـمـ ـخ ــاوف األم ـن ـي ــة ال ــروس ـي ــة
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــروعـ ـ ــة ويـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــر ف ــي
تجاهلها".
وأصــر على أن روسـيــا تريد
"ضمانات أمنية قوية وطويلة
األمـ ـ ـ ـ ــد" ،مـ ـشـ ـي ــرا إلـ ـ ــى أن ه ــذه
االتـ ـف ــاقـ ـي ــات ي ـج ــب أن "ت ــأخ ــذ
فــي الـحـسـبــان مـصــالــح روسـيــا
م ـثــل جـمـيــع الـ ـ ــدول األوروبـ ـي ــة
األطلسية".

بلينكن
م ــن ن ــاح ـي ـت ــه ،دع ـ ــا بـلـيـنـكــن
روسيا إلــى "خفض التصعيد،
والـ ـع ــودة إل ــى الــدب ـلــومــاس ـيــة"،
ً
مـ ـه ــددا م ــرة ج ــدي ــدة ب ــ"عــواقــب
وخـ ـيـ ـم ــة" إذا شـ ـن ــت مــوس ـكــو
"عدوانا" على أوكرانيا.
وقال بلينكن لنظيره الروسي
خــال لقاء متوتر فــي السويد:
"نـشـعــر بـقـلــق بــالــغ إزاء خطط

«سيناريو جورجيا» أم مناورة قبل القمة مع بايدن؟
بدأت التحذيرات من غزو روسي في أواخر أكتوبر،
ع ـنــدمــا جـ ــرى تـ ـ ــداول م ـقــاطــع ف ـيــديــو ع ـلــى وســائــل
ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي تـظـهــر ت ـحــرك قـ ــوات روسـيــة
ودبابات وصواريخ نحو الحدود األوكرانية.
وق ــال م ـســؤولــون أوك ــران ـي ــون فــي ذل ــك ال ــوق ــت ،إن
روسـيــا أرسـلــت نحو  115ألــف جندي إلــى المنطقة.
ودائ ـمــا تتهم كييف وحـلـفــاؤهــا الـغــربـيــون موسكو
بإرسال قوات وأسلحة عبر الحدود لدعم االنفصاليين
الموالين لها ،الذين سيطروا على منطقتين شرقيتين
في عام  ،2014بعد وقت قصير من ضم روسيا لشبه
جزيرة القرم.
وع ــززت روسـيــا فــي السابق قواتها على الحدود
األوكرانية هذا الربيع ،فيما توقع بعض المحللين
أن الهدف من ذلك هو جني فوائد دبلوماسية .لكن
روسيا أعادت سحب تعزيزاتها بعد وقت قصير من
إعالن الرئيس األميركي ،جو بايدن ،ونظيره الروسي
فالديمير بوتين عقد قمة بينهما.
وقال بعض الخبراء إن بوتين قد يعود إلى الحيلة

نفسها مع استمرار المحادثات بشأن عقد قمة أخرى
الشهر المقبل.
وأش ــار آخ ــرون إلــى أن أوكــرانـيــا أغضبت روسيا
باستخدام طائرات ّ
مسيرة صنعت في تركيا ،العضو
في حلف "الناتو" ،ضد االنفصاليين.
واتهم بوتين الغرب بتجاهل "الخطوط الحمراء"
لروسيا من خالل إجراء تدريبات في البحر األسود،
وإرس ــال أسلحة حديثة لكييف مطالبا بـ"ضمانات
قــانــونـيــة" مــن حلف شـمــال األطـلـســي بـعــدم التوسع
شرقا.
في مقال نشر في يوليو ،وصف بوتين أوكرانيا
بأنها معقل تاريخي للشعب السالفي وحذر الغرب
من محاولة قلبها ضد روسيا.
وكـتــب فـيــه "ل ــن نسمح أب ــدا بــاسـتـخــدام أراضـيـنــا
التاريخية واألشخاص القريبين منا الذين يعيشون
فيها ضد روسيا".
وأضــاف "للذين سيشرعون في محاولة مماثلة،
أقول لهم إنهم بهذه الطريقة سيدمرون بالدهم".

ونفت روسيا مزاعم تحضيرها لغزو ،واصفة إياها
بأنها "هستيريا" ،وقــال بوتين إن موسكو لم تغزو
هذا الربيع كما كانت قد أشارت إليه مخاوف مماثلة.
وقـ ــال ألـكـسـنــدر ب ــون ــوف م ــن مــركــز كــارنـيـغــي في
موسكو لوكالة "فرانس برس" إنه "ال يستطيع تخيل
غ ــزو ب ــدون س ـبــب" ،متسائال عـمــا ستكسبه روسـيــا
من ذلك.
غير أن بعض العمليات العسكرية الروسية األخرى
تطورت بسرعة.
في عام  ،2008قصفت روسيا أهدافا في جورجيا،
بعدما أرســل رئيسها آنــذاك ميخائيل ساكاشفيلي
قوات لمحاربة االنفصاليين.
ف ــي ن ـهــايــة نــوف ـم ـبــر ،قـ ــارن ج ـه ــاز االس ـت ـخ ـبــارات
ال ـخــارج ـيــة ال ــروس ــي ال ــوض ــع ال ـحــالــي ف ــي أوكــران ـيــا
بالوضع في جورجيا عام  ،2008ودعا زيلينسكي إلى
عدم ارتكاب الخطأ نفسه الذي ارتكبه ساكاشفيلي،
مذكرا إياه بأن "ذلك كلفه غاليا".

روس ـي ــا لـتـنـفـيــذ ع ـ ــدوان جــديــد
ً
ع ـل ــى أوكـ ــران ـ ـيـ ــا" ،م ـش ـي ــرا إل ــى
أن روسـ ـي ــا س ـت ــواج ــه "ع ــواق ــب
وخيمة" إذا لجأت إلى المواجهة
مع أوكرانيا.
وك ـ ـ ــان الـ ـ ــوزيـ ـ ــران ت ـصــاف ـحــا
خ ــال ث ــان ــي ل ـق ــاء لـهـمــا ع ـقــداه
أمـ ــس ،بـعــد "تـحـيــة ال ـك ــوع" في
لقائهما األول في مايو الماضي.
إل ــى ذل ــك ،أع ــرب نــائــب وزيــر
ال ـخــارج ـيــة ال ــروس ــي ،سـيــرغــي
ريابكوف ،أمــس ،عن أمل بالده
في إقامة "تواصل" بين الرئيس
الروسي ونظيره األميركي جو
بايدن "في األيام المقبلة" ،لكنه
أك ــد "ل ــم ي ـتـ ّـم ال ـتــوافــق عـلــى أي
موعد حتى اآلن".

أوستن
وخ ـ ـ ـ ـ ــال زيـ ـ ـ ــارتـ ـ ـ ــه ل ـ ـكـ ــوريـ ــا
ال ـج ـنــوب ـيــة ،قـ ــال وزي ـ ــر ال ــدف ــاع
األمـيــركــي لــويــد أوس ـتــن ،أمــس،
إن أي رد أميركي على تصرفات
روس ـيــا ت ـجــاه أوكــران ـيــا سيتم
بالتنسيق مع المجتمع الدولي،
ودع ـ ـ ــا م ــوسـ ـك ــو إلـ ـ ــى ال ـت ـح ـلــي
ب ــال ـش ـف ــاف ـي ــة ب ـ ـشـ ــأن ح ـش ــده ــا
العسكري على حدود أوكرانيا.
وع ـ َّـب ــر أوس ـت ــن ع ــن أم ـل ــه في
أن ت ـع ـمــل الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
وروسـ ـي ــا ع ـلــى "حـ ــل الـقـضــايــا
وتـ ـخـ ـفـ ـي ــف ح ـ ـ ــدة ال ـ ـتـ ــوتـ ــر فــي
المنطقة".

استعادة القرم
إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،أعـ ـل ــن ال ـم ـت ـحــدث
ب ـ ــاس ـ ــم ال ـ ـكـ ــرم ـ ـل ـ ـيـ ــن ديـ ـمـ ـت ــري
ب ـي ـس ـك ــوف ،أمـ ـ ــس ،أن روس ـي ــا
ت ـع ـت ـب ــر الـ ـنـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي أب ــدتـ ـه ــا
أوكرانيا باستعادة شبه جزيرة
الـ ـق ــرم ،ال ـتــي ضـمـتـهــا مــوسـكــو
ع ــام " ،2014ت ـه ــدي ــدا م ـبــاشــرا"
لها ،في إشــارة إلى تصريحات
للرئيس األوكراني فولوديمير
زي ـل ـي ـن ـك ـســي ،أمـ ــس األول ،فــي
خطاب أمــام برلمان بــاده ،قال
فيه إن "تحرير القرم هو هدف
وفلسفة وطنية" .وكان يتحدث
بــذلــك عــن ج ـهــود أوكــران ـيــا في
هـ ـ ــذا االت ـ ـج ـ ــاه عـ ـل ــى ال ـص ـع ـيــد
الدبلوماسي ،وليس عن تدخل
عسكري.
واع ـت ـبــر بـيـسـكــوف أن "مـثــل

ه ــذه الـصـيــاغــة تعني أن نظام
كييف لديه نية استخدام جميع
ال ــوس ــائ ــل ب ـمــا ف ــي ذل ــك ال ـق ــوة،
للتعدي على األراضي الروسية"،
وأع ــرب عــن خشيته مــن عملية
عسكرية لكييف في شرق البالد.
وع ــن اح ـت ـمــال ن ـشــوب حــرب
في دونباس ،رأى بيسكوف أن
"احتمال حصول عمل عسكري
أوكراني في الشرق االنفصالي
يبقى مرتفعا ،إذ نالحظ زيادة
في كثافة األعمال المستفزة على
خط التماس".
وفــي الـفـتــرة األخ ـيــرة ،تعرب
ُسـلـطــات كييف وبـعــض ال ــدول
الغربية عن قلقها بشأن حشد
مـ ــزعـ ــوم ل ـ ـقـ ــوات روس ـ ـيـ ــة ق ــرب
حدود أوكرانيا.
ب ـي ـس ـك ــوف مـ ــن ج ــان ـب ــه ق ــال
إن روس ـيــا تنقل قــواتـهــا داخــل
أراض ـ ـي ـ ـهـ ــا ووف ـ ـقـ ــا ل ـت ـقــديــرهــا
الخاص.
وش ــدد على أن ذلــك ال يهدد
أحدا ،وال يجب أن يقلق أحدا.
ً
ويشهد شرق أوكرانيا حربا
بين كييف وانفصاليين موالين
لروسيا اندلعت عام  ،2014بعد
ضم موسكو شبه جزيرة القرم.
وأودى الـنــزاع بحياة أكـثــر من
 13ألـ ـ ــف شـ ـخ ــص .وت ــراج ـع ــت
ح ــدة االش ـت ـب ــاك ــات ك ـث ـيــرا منذ
إبــرام اتفاقات سالم عام ،2015
لكن ال تــزال تندلع أعمال عنف
بشكل منتظم.
وأعـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت روسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا ،أمـ ـ ــس،
القبض على  3يشتبه في أنهم
عـمــاء للمخابرات األوكــرانـيــة،
وات ـه ـم ــت أح ــده ــم بــالـتـخـطـيــط
ل ـت ـن ـف ـي ــذ ه ـ ـجـ ــوم ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام
عبوتين ناسفتين.
ون ـف ــت كـيـيــف ه ــذه ال ـمــزاعــم
ووصفتها بأنها ملفقة.
ُ ووسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط هـ ـ ـ ـ ـ ــذه األج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواء،
ق ـ ـتـ ــل ج ـ ـنـ ــدي أوك ـ ـ ــران ـ ـ ــي ع ـلــى
ال ـج ـب ـهــة أث ـن ــاء اش ـت ـبــاكــات مع
االنفصاليين الموالين لروسيا،
م ــا ي ــرف ــع حـصـيـلــة ال ـق ـت ـلــى في
ص ـفــوف ال ـج ـنــود األوكــران ـي ـيــن
إلـ ــى  61م ـنــذ م ـط ـلــع الـ ـع ــام في
شرق البالد ،حيث تخوض قوات
كييف منذ  2014حربا أسفرت
عن  13ألف قتيل.
(ستوكهولم ،سيول ـ ـ
وكاالت)

«أوميكرون» سيسود خالل  ٦أشهر
ال يــزال متحور فـيــروس كورونا
المستجد "أوم ـي ـكــرون" يثير حالة
من الهلع حول العالم وسط الشكوك
المتعلقة بقابليته لالنتشار بشكل
أسـهــل وأس ــرع ،رغــم تأكيد األطـبــاء
المتخصصين أن المتحور الجديد
ً
يصيب بأعراض خفيفة ،خصوصا
مع تلقي اللقاح المضاد لـ "كورونا".
وق ــال ــت ال ـط ـب ـي ـبــة الـمـتـخـصـصــة
في األمــراض المعدية بسنغافورة،
ليونغ هــو نــام ،إنــه مــن المرجح أن
"يطغى أوميكرون على العالم بأسره
فــي فترة تـتــراوح بين  3و 6أشهر،
وسيصبح الـســالــة الـســائــدة وإنــه
يمكن تطوير اللقاحات ضد الساللة
الجديدة بسرعة".
وأضـ ــافـ ــت ن ـ ــام ،ال ـت ــي ت ـع ـمــل في
مستشفى ماونت إليزابيث نوفينا،
أن تطوير لقاحات جديدة قد يحتاج
إلـ ـ ــى بـ ـع ــض األشـ ـ ـه ـ ــر الخ ـت ـب ــاره ــا
ً
معمليا ،إلثبات قدرتها على توفير
مناعة ضد المتغير.
وقللت الطبيبة المتخصصة في
األمراض المعدية ،من أهمية تطوير
لقاحات جديدة لمواجهة المتحور

ال ـج ــدي ــد ،وتـقـلـيــل ال ـم ـخــاطــر ج ــراء
احتمالية اإلصــابــة بــه .وأوضـحــت:
"ه ـ ــي فـ ـك ــرة ج ـ ـيـ ــدة ،ل ـك ـن ـهــا لـيـســت
ً
عملية بصراحة ،خصوصا أننا لن
نكون قادرين على تسريع اللقاحات
ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت الـ ـمـ ـن ــاس ــب وب ـح ـل ــول
الــوقــت ال ــذي تــأتــي فـيــه الـلـقــاحــات،
ً
حـيــث سـ ُـيـصــاب الجميع تـقــريـبــا بـ
ً
"أوم ـي ـك ــرون" ،ن ـظــرا الرت ـفــاع معدل
العدوى والقابلية لالنتقال".
ومــع ذلــك ،يعتقد بعض األطباء
أن اللقاحات الحالية ستكون قادرة
ع ـلــى تــوف ـيــر ب ـعــض ال ـح ـمــايــة ضد
البديل الجديد.
من جهته ،قال الزميل في "مركز
بـلـفــر لـلـعـلــوم والـ ـش ــؤون الــدول ـيــة"،
ّ
س ـيــرا م ـ ـ ــاداد ،إن أج ـســام ـنــا تــولــد
"مـ ـجـ ـم ــوع ــة ك ــامـ ـل ــة م ـ ــن األج ـ ـسـ ــام
الـ ـمـ ـض ــادة ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة" اس ـت ـجــابــة
ً
لـلـقــاحــات ،مــوضـحــا أن "لقاحاتنا
الـحــالـيــة ستصمد إل ــى حــد م ــا ،مع
هذا البديل الجديد".
وتقول المراكز األميركية لمكافحة
األمراض والوقاية منها ( ،)CDCإن
متحور "دل ـتــا" هــو أشــد ع ــدوى من

سلة أخبار
واشنطن وسيول ّ
تحدثان
خططهما لمواجهة بيونغ يانغ

وافقت الواليات املتحدة وكوريا
الجنوبية ،أمس ،على تحديث
خططهما املشتركة للطوارئ
وقت الحرب ملواجهة تهديدات
كوريا الشمالية النووية
والصاروخية املتطورة ،وذلك
حسبما أعلنت الدولتان ،في
داللة على تعاونهما املتزايد
لتعزيز الردع ضد كوريا
الشمالية.
وذكرت وكالة يونهاب الكورية
الجنوبية لألنباء أن وزير الدفاع
سوه ووك ونظيره األميركي
لويد أوسنت اتفقا على وثيقة
«توجيه التخطيط االستراتيجي»
التي تحدد مسار خطط عمليات
الحرب املحدثة خالل االجتماع
التشاوري األمني السنوي
للحلفاء.
وأشار أوسنت خالل مؤتمر
صحافي مشترك مع سوه إلى
برامج األسلحة الكورية الشمالية
«املزعزعة لالستقرار» .
وأكد أنه على الرغم من التهديد
املتصاعد الذي تمثله برامج
األسلحة الكورية الشمالية،
ما زالت أميركا على استعداد
للحوار مع الحكومة املنعزلة في
بيونغ يانغ.

النمسا :كورتس يعتزل
العمل السياسي

أعلن املستشار النمساوي
السابق ،زباستيان كورتس،
أمس ،أنه سيعتزل العمل
السياسي.
وقال كورتس ،املتهم بالفساد،
إنه سيتنحى عن منصب
«زعيم حزب الشعب النمساوي»
املحافظ وزعيم املجموعة
البرملانية للحزب.
وذكرت صحيفة كرونني
تسايتونغ النمساوية ،أن أحد
األسباب وراء اتخاذه هذه
الخطوة ،هو والدة ابنه أخيرا.

كمبوديا :رئيس الوزراء
يدعم نجله لخالفته

أعلن رئيس وزراء كمبوديا ،هون
سني ،املتربع على السلطة منذ
 36عاما ،أمس ،دعمه صراحة
البنه األكبر ،القائد بالجيش
هون مانيه ،ليخلفه في زعامة
البالد.
وكثيرا ما أملح هون سني (69
عاما) ،إلى أن ابنه سيكون
خليفته املحتمل بعد عام ،2028
عندما يعتزم التنحي ،كما تم
اعتبار اثنني من أبنائه اآلخرين
خلفاء محتملني.
وقال سني خالل افتتاح طرق
ومشاريع بنية تحتية أخرى
في إقليم بريه سيهانوك جنوب
البالد« ،أعلن دعمي البني ليكون
خليفة لي ،لكنه ال يستطيع ذلك
إال من خالل االنتخابات».

ً
البابا في قبرص حامال
لواء الدفاع عن المهاجرين

واشنطن تمدد قيود النقل ...والجرعة الثالثة للجميع
المتغيرات السابقة بنحو الضعف.
فـ ـ ـ ـ ــي غ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــون ذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،أع ـ ـل ـ ـنـ ــت
ال ـه ـن ــد ت ـس ـج ـيــل أول إص ــاب ـت ـي ــن ب ـ
"أوميكرون" ،كما اكتشفت اليونان
أول ح ــال ــة ف ــي ج ــزي ــرة ك ــري ــت ،في
حين ّ
سجلت منطقة باريس إيل دو
فرانس الكبرى إصابة لشخص عاد
ً
أخيرا من نيجيريا.
م ـ ـ ـ ـ ــن ن ـ ـ ــاحـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه ،قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال كـ ـبـ ـي ــر
المستشارين العلميين للحكومة
الفرنسية ،جان فرانسوا دلفريسي،
إن ب ــاده ّ فــي ّذروة تفشي الساللة
"دلتا" ،لكنه حذر من أن "أوميكرون"
الجديد سيجتاح البالد تدريجيا.
وقال" :العدو الحقيقي هو الموجة
الخامسة مع دلتا ،وسنشهد ظهورا
تدريجيا ألوميكرون الــذي سيحل
محل دلتا".
وفــي واشنطن ،قـ ّـرر الرئيس جو
بايدن تمديد االج ــراء ات الوقائية،
بما فيها الــزامـيــة وضــع الكمامات
خالل السفر في الطائرات والقطارات
وال ـح ــاف ــات ،حـتــى م ــارس المقبل،
إضــافــة الــى إتــاحــة الـجــرعــة الثالثة
التعزيزية لجميع البالغين الذين

دوليات

مضيفات يضعن كمامات لدى وصولهن إلى مطار لوس أنجلس األميركي (أ ف ب)
ً
تجاوزوا الـ  18عاما ،مع العلم بأن
 41مـلـيــون أمـيــركــي تـلـقــوا الجرعة
المعززة.
وف ـ ـ ــي لـ ـ ـن ـ ــدن ،وافـ ـ ـق ـ ــت الـ ـجـ ـه ــات
التنظيمية البريطانية على عقار
"سـ ـ ـت ـ ــوروفـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــاب" ،ت ـ ـقـ ــول ش ــرك ــة
ـاس ـ ـكـ ــو سـ ـمـ ـي ــث كـ ـ ــايـ ـ ــن ،الـ ـت ــي
غـ ـ ّ
صنعته ،إنه يعمل ضد "أوميكرون".
وذكـ ـ ـ ــرت وكـ ــالـ ــة بـ ــي ايـ ـ ــه م ـيــديــا
ال ـب ــري ـط ــاي ـن ــة ،أن "س ـت ــوروف ـي ـم ــاب

يخفض نسبة د خ ــول المستشفى
والــوف ـيــات بنسبة  79بــالـمـئــة بين
ّ
المعرضة للخطر".
الفئات
وتأتي هذه األنباء في وقت أعلنت
الحكومة البريطانية أنها ستحصل
على  114مليون جرعة إضافية من
لقاحي موديرنا وفــايــزر لمواصلة
ح ـم ـل ــة ال ـت ـح ـص ـيــن ال ــوط ـن ـي ــة ضــد
الفيروس خالل عامي  2022و2023
ومواجهة متحوراته الجديدة.

وف ــي إيـطــالـيــا حـيــث ب ــدأت مزيد
م ــن مــدن ـهــا فـ ــرض إل ــزام ـي ــة ارت ـ ــداء
الكمامات قبل بــدء موسم التسوق
ل ـم ـنــاس ـبــة أعـ ـي ــاد ال ـم ـي ــاد أعـلـنــت
وكـ ــالـ ــة األدوي ـ ـ ـ ــة اإليـ ـط ــالـ ـي ــة ،أن ـهــا
أجازت تطعيم األطفال الذين تتراوح
أعمارهم بين  5و 11عاما بـ "فايزر".
(عواصم  -وكاالت)

وصل البابا فرنسيس ،أمس ،إلى
مطار الرنكا في أول محطة له
من زيارة تشمل قبرص واليونان
سيحمل خاللها مرة أخرى لواء
ّ
ويشدد
الدفاع عن املهاجرين،
على أهمية الحوار بني املذاهب
املسيحية املختلفة.
وهو البابا الثاني الذي
يزور قبرص بعد  11عامًا
على زيارة البابا بنديكتوس
السادس عشر الى الجزيرة
املتوسطية الصغيرة ذات
الغالبية األرثوذكسية والدولة
الوحيدة في االتحاد األوروبي
املقسمة نتيجة اجتياح أجنبي.
وتستغرق الزيارة يومني.
وسيشكل القداس العام الذي
سيحييه البابا في امللعب البلدي
في نيقوسيا صباح اليوم ،ذروة
الزيارة.

ةديرجلا
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رياضة

ً
الكويت والقادسية لفض االشتباك على قمة «الممتاز» غدا

ظروف متباينة للعربي والسالمية« ...والجريحان» يتواجهان
حازم ماهر

انتي ميشا

تقام اليوم مباراتان في الجولة الثالثة من
منافسات دوري  stcللدرجة الممتازة ،يلتقي
فيهما التضامن مــع الـيــرمــوك فــي  5.20على
استاد ثامر ،والعربي مع السالمية في 7.35
على اسـتــاد صباح الـســالــم ،وتختتم الجولة
في  6.40مساء غد بلقاء الكويت مع القادسية
على استاد الكويت.

تختتم الجولة الثالثة من
منافسات الدوري الممتاز
لكرة القدم بلقاء الكويت
والقادسية غدا ،بينما يلتقي
منافسة شرسة
اليوم العربي مع السالمية،
ويعد لقاء الكويت والقادسية األق ــوى في
والتضامن مع اليرموك.

الـجــولــة الـثــالـثــة ،وم ــن أق ــوى الـمــواجـهــات في
ال ـس ـن ــوات ال ـم ــاض ـي ــة ،ب ـس ـبــب ال ـت ـنــافــس بين
الفريقين على الغالبية العظمي من األلقاب،
ورغبة الفريقين في تحقيق الفوز دون سواه،
كـمــا أن ل ـقــاء ال ـيــوم بـمـنــزلــة ال ـبــروفــة لنهائي
كــأس سمو األمـيــر ال ــذي يجمع الفريقين 21
الجاري ،ويحتل الكويت المركز األول برصيد
 6نـقــاط ،بعد أن رجـحــت األه ــداف كفته على
كفة القادسية ،لذلك فإن مباراة اليوم ستفض
االشتباك بينهما على القمة.
ويدخل األبيض المباراة رافعا شعار ال بديل
عن الفوز ،لذلك فرض معلول على التدريبات
سياجا من السرية والكتمان ،من أجل التركيز
التام ،وعدم كشف األوراق للمنافس ،وهو األمر
الذي دفع مسؤولي النادي إلى إقامة معسكر
مغلق يستمر حتى موعد المباراة.
ويـعــول مــدرب الكويت نبيل معلول كثيرا
على أوراقه الرابحة ،المتمثلة في فهد الهاجري
وف ـي ـص ــل زايـ ـ ــد وأحـ ـم ــد ال ــزن ـك ــي وم ـبــوكــانــي
وف ـهــد ال ـه ــاج ــري ،وتـتـجــه الـنـيــة ل ــدى معلول
إل ــى االعـتـمــاد عـلــى أي مــن يــوســف الــرشـيــدي
وع ـب ــدال ـم ـح ـس ــن ال ـت ــرك ـم ــان ــي فـ ــي ال ـت ـش ـك ـيــل
األســاســي ،السيما أن األبـيــض يفتقد جهود
يوسف ناصر الذي تعرض للطرد في مواجهة

التضامن ،وعلى الرغم من غياب فهد حمود
فإن هناك استقرارا في خط الدفاع.
على الجانب اآلخــر ،تعد المباراة بالنسبة
للقادسية ،المنتشي بفوزه على العربي في
الجولة الماضية ،فــي غــايــة األهـمـيــة ،فالفوز
يمنحه األفضلية في جدول الترتيب على أقوى
فريقين (الكويت والعربي) ،ويجعله مستمرا
على القمة لفترة طويلة ،فضال عــن استقرار
الفريق فنيا لفترة طويلة ،وعدم وضعه تحت
ضغوط تذكر.
وهـ ـن ــاك ن ـق ــاط إي ـجــاب ـيــة تـتـيــح لـلـقــادسـيــة
ال ـت ـف ــوق ،وأبـ ــرزهـ ــا اك ـت ـم ــال ص ـفــوفــه ب ـعــودة
األلباني لــورانــس تــراشــي للمشاركة مجددا،
وهــو أحــد األوراق الرابحة التي يعول عليها
الـ ـم ــدرب ال ـج ــزائ ــري خ ـيــر ال ــدي ــن م ـضــوي مع
المتألق خالد الرشيدي ومحمد خليل وأحمد
الظفيري وبــدر المطوع ،ويميل مضوي إلى
الحفاظ على تثبيت التشكيل ،لذلك سيجري
تغييرا واح ــدا بــالــدفــع بـتــراشــي على حساب
خالد صباح.
ويدير اللقاء الحكم الدولي االثيوبي بامالك
تسيميا.

ظروف متباينة
ظروف متباينة تعد العامل المشترك بين
العربي والسالمية قبل لقاء اليوم ،فاألخضر
الذي يحتل المركز الخامس برصيد  3نقاط،
م ـت ـفــوقــا ع ـلــى ال ـس ـم ــاوي ال ـ ــذي ح ــل ســادســا
ب ـفــارق األه ـ ــداف ،خـســر فــي الـجــولــة السابقة
أمام القادسية بهدف دون رد ،لذلك يسعى إلى
استعادة توازنه على حساب منافسه ،والعودة
سريعا إلى المربع الذهبي ،ويستعيد اليوم
بـنــدر الـســامــة أحــد أهــم أوراق ــه الــرابـحــة ،إلى
جانب جمعة عبود بعد تعافيهما.

قــررت لجنة االنضباط باتحاد الكرة قبول شكوى نــادي التضامن ،الخاصة
بحصول العب الفريق األول عبدالله العجمي في لقاء الكويت ،ضمن منافسات الجولة
الثانية .وأشهر حكم اللقاء عبدالله جمالي البطاقة الحمراء لالعب ،لحصوله على
بطاقتين صفراوين ،وبناء على قرار «االنضباط» تقرر إلغاء الطرد ،واعتماد البطاقة
األولى فقط ،ومن ثم سيشارك أمام اليرموك اليوم.
يذكر أن مسؤولي التضامن تقدموا باحتجاج إلى اتحاد الكرة على لجنة الحكام،
وقرارات التحكيم في مواجهتي العربي والكويت.

الشباب مع النصر

الوقت

المباراة

5.20

التضامن × اليرموك

ثامر

7.35

العربي × السالمية

صباح السالم

الكويت

الكويت × القادسية

نبيل معلول

ً
التنس يعقد مؤتمرا
اتحاد ً ً
صحافيا غدا

منافسات دوري الدرجة االولــى لكرة السلة
الشباب مع النصر ،في الجولة السابعة على
صالة نادي الساحل.
ويمتلك والـشـبــاب النصر  6نـقــاط في
المركزين الثالث والــرابــع ،يأتي بعدهما
الـســاحــل والـصـلـيـبـيـخــات بـ ـ  5ن ـقــاط ،ثم
التضامن بـ  4نقاط.
وتعتبر المواجهة صعبة على الفريقين
ً
نـ ـظ ــرا ل ـت ـق ــارب م ـس ـتــوه ـمــا ،ك ـمــا أنـهـمــا
الــوحـيــدان فــي ال ــدوري الـلــذان لــم يخسرا
حتى اآلن في اي مباراة.
وينص نظام البطولة على اقامة دوري
بين الفرق السبعة على أن يتأهل االول للدوري
ً
الممتاز مباشرة ،في حين ينتظر وصيف بطل
«الدرجة االولى» خامس الدوري الممتاز من أجل
خــوض ثــاث مباريات ،والفائز باثنتين منها
يتأهل لـ «الممتاز» في الموسم المقبل.

ويلتقي في الساعة  5:30من مساء اليوم في

السفير المصري َّ
أبناء
م
كر
ً
الجالية المتميزين رياضيا

وع ـ ـلـ ــى ال ـ ــرغ ـ ــم مــن
ت ــدعـ ـي ــم ص ـفــوف ـه ـمــا
بـ ــاع ـ ـب ـ ـيـ ــن أج ـ ــان ـ ــب
أك ـ ـفـ ــاء فـ ـ ــإن فــري ـقــي
التضامن واليرموك
خسرا في الجولتين
األولـ ـ ـ ــى وال ـث ــان ـي ــة،
لذلك فإن رصيدهما
خـ ـ ــال مـ ــن الـ ـنـ ـق ــاط،
األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي يـجـعــل
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاراة ال ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوم
بالنسبة لهما بمنزلة
عنق الزجاجة ،الخروج
مـنــه سيمنحهما الثقة
بالنفس ،وتقديم نتائج
ج ـ ـ ـيـ ـ ــدة فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـجـ ـ ــوالت
المقبلة.

الملعب

6.40

سلة العربي تتعاقد مع دزاليتش
تـعــاقــدت إدارة ال ـنــادي الـعــربــي مــع الـمــدرب
الـكــرواتــي إدي دزالـيـتــش لـقـيــادة الـفــريــق األول
ً
لكرة السلة ،خلفا للمدرب الوطني طــال بالل
الـ ــذي اع ـت ــذر ع ــن ع ــدم االس ـت ـم ــرار م ــع الـفــريــق
لظروف خاصة.
وسبق للمدرب الكرواتي أن خاض تجربة على
رأس الجهاز الفني للمنتخب الوطني ،مما جعل
لديه معرفة جيدة باللعبة على المستوى المحلي.
وتسعى إدارة األخضر من خالل هذا التعاقد
إلــى تطوير مستوى الـفــريــق ،والمنافسة على
ً
لـقــب دوري الــدرجــة األولـ ــى ،تـمـهـيــدا للصعود
إلى الدرجة الممتازة ،إذ يتصدر األخضر حاليا
الترتيب العام للفرق برصيد  7نقاط.

لقاء الجريحين

مباريات الغد

خير الدين مضوي

●

محمد إبراهيم

مباريات اليوم

«االنضباط» تلغي طرد العب التضامن

جابر الشريفي

أم ــا الـســالـمـيــة فـقــد حـقــق ف ــوزه األول في
الجولة السابقة على حساب الشباب ،في
الـمـبــاراة األول ــى لمدربه محمد إبراهيم،
وقدم الفريق مستوى مقبوال تحت قيادة
«الجنرال» ،وتعد المباراة اختبارا حقيقيا
لالعبي السالمية ،ومــدى قــدرة إبراهيم
على إعادة الفريق إلى الطريق الصحيح
سريعا ،علما أنــه يدخل اللقاء بصفوف
مكتملة.
وي ـ ـ ــدي ـ ـ ــر الـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــاء الـ ـحـ ـك ــم
التونسي هيثم قيراط.

ادي دزاليتش

يـ ـعـ ـق ــد رئـ ـ ـي ـ ــس االت ـ ـحـ ــاديـ ــن
الكويتي والعربي للتنس الشيخ
أحمد الجابر مؤتمرا صحافيا،
ً
غ ـ ــدا ال ـس ــاع ــة ال ـس ــادس ــة م ـســاء،
للحديث عن التفاصيل الخاصة
باستضافة الكويت لمنافسات
ب ـطــولــة الـنـخـبــة ال ـعــرب ـيــة ،الـتــي
ت ـقــام عـلــى مـجـمــع الـشـيــخ جابر
العبدالله الجابر الــدولــي خالل
الفترة من  6حتى  12الجاري.
وسـ ـيـ ـلـ ـق ــي الـ ـ ـج ـ ــاب ـ ــر ،خـ ــال
المؤتمر ،الضوء على عدد الدول
الـ ـمـ ـش ــارك ــة ،والـ ـتـ ـح ــدي ــات ال ـتــي
واجهت اللجنة المنظمة في ظل
الوضع الصحي العالمي الراهن،
وحرص االتحاد على تطبيق كل
االش ـتــراطــات الـصـحـيــة الـمـقــررة
مــن المنظومة الصحية حرصا
عـ ـل ــى سـ ــامـ ــة الـ ـجـ ـمـ ـي ــع ،فـضــا

مباراتان لألزرق مع تايلند
بعد إلغاء مواجهة مولدوفا
●

أحمد الجابر

عـ ــن ت ــوض ـي ـح ــه األه ـ ـ ـ ــداف ال ـتــي
مــن أجـلـهــا تـمــت اسـتـضــافــة تلك
ً
ً
البطولة التي تعد حدثا رياضيا
ً
ً
عربيا مميزا.

حازم ماهر

تراجعت اللجنة الفنية باتحاد الكرة عن إقامة
م ـب ــاراة ودي ــة بـيــن منتخبنا الــوط ـنــي ومنتخب
ً
مولدوفا ،كان مقررا إقامتها في المعسكر ،الذي
سيدخله الفريق بمدينة أنطاليا التركية ،خالل
الفترة من  24يناير حتى  1فبراير المقبلين في
«الفيفا داي».
وتراجعت اللجنة الفنية عن اللقاء ،بعد االتفاق
على إقامة مباراتين مع منتخب تايلند خالل «فيفا
داي» ،في العاصمة بانكوك يومي  27و 30يناير.
ورأت اللجنة الفنية أن األزرق سيستفيد من
مواجهتي تايلند ،كونه منتخبا آسيويا وصاحب
مستوى ثابت ،على عكس الحال بالنسبة لمنتخب
ً
مولدوفا صاحب التصنيف  181عالميا ،وتمسك
مـســؤولــه بــإقــامــة م ـبــاراة واحـ ــدة .وق ــررت اللجنة
الفنية إلغاء المباراة التي كــان سيلعبها األزرق
مع المنتخب التايلندي في مارس المقبل ،على أن
يتم البحث عن منتخب آسيوي آخر إلقامة اللقاء.
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 4مباريات في افتتاح الجولة الثانية لكأس العرب اليوم

شلتوت ِّ
يكرم أحد الرياضيين
َّ
كرم سفير مصر لدى الكويت أسامة شلتوت عددا من أبناء الجالية
المتميزين ريــاضـيــا ،بحضور رئـيــس المكتب الـتـجــاري فــي السفارة
الـمـسـتـشــار أح ـمــد أبــوال ـم ـجــد ،والـمـلـحــق الـثـقــافــي د .ع ـمــاد حشيش،
والمستشارة بالسفارة ندى عادل.
كما ضم وفد المكرمين بطل الكاراتيه والعب نادي الساحل يوسف
عماد ،والعب نادي الكويت السباح معاذ حسام ،إلى جانب العب نادي
القادسية السباح عبدالرحمن السقا ،إضافة إلــى العــب نــادي العربي
السباح عبدالرحمن خالد.
َّ
المكرمين كؤوس التفوق،
وحرص السفير شلتوت على منح األبطال
وتحفيزهم لمواصلة االجتهاد والتألق الرياضي ،واعدا «بمواصلة تكريم
المتميزين من أبناء الجالية في شتى المجاالت».
كما أشاد «بجهود أولياء أمور الشباب المتميزين رياضيا ،ودورهم
في دفع أبنائهم لممارسة الرياضة ،ليحظوا بالتفوق الرياضي ،بالتوازي
مع التفوق العلمي ،أمال في إدراك مستقبل واعد لهم».

ت ـعــود عـجـلــة ب ـطــولــة كــأس
الـعــرب لـكــرة الـقــدم بنسختها
ال ـعــاشــرة ل ـل ــدوران ال ـيــوم ،مع
مـ ـب ــاري ــات الـ ـج ــول ــة ال ـث ــان ـي ــة،
حـ ـ ـي ـ ــث ي ـ ـس ـ ـعـ ــى ال ـ ـق ـ ـطـ ــريـ ــون
أص ـ ـحـ ــاب األرض إل ـ ــى حـســم
ال ـت ــأه ــل ال ـم ـب ـكــر أم ـ ــام ع ـمــان،
وال ـ ـعـ ــراق ح ــام ــل ال ـل ـقــب أرب ــع
م ــرات لتحقيق انـتـصــار أمــام
البحرين الساعية للعودة في
المجموعة األولى.
وفـ ـ ـ ــي الـ ـ ـث ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة ،س ـت ـك ــون
سورية في مهمة صعبة أمام
تونس لتفادي الخروج المبكر،
ع ـلــى غ ـ ــرار مــوري ـتــان ـيــا الـتــي
تواجه اإلمارات.
وش ـ ـهـ ــدت الـ ـج ــول ــة األول ـ ــى
 8م ـبــاريــات أظ ـه ــرت ال ـف ــوارق
ال ـف ـن ـيــة ال ـك ـب ـي ــرة ب ـي ــن بـعــض
المنتخبات ،مع تحقيق نتائج
كبيرة على غــرار تونس أمــام
مــوريـتــانـيــا ( ،)1-5وال ـجــزائــر
والمغرب برباعيتين نظيفتين

أمـ ـ ـ ــام الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــودان وف ـل ـس ـط ـيــن
ً
تواليا.

مهمة صعبة
ً
بعد خسارتها افتتاحا أمام
قـطــر ب ـهــدف نـظـيــف ،ستكون
البحرين أمام مهمة غير سهلة
ل ــإب ـق ــاء ع ـل ــى ح ـظــوظ ـهــا فــي
العبور إلى األدوار اإلقصائية،
الساعي
أمــام منتخب العراق
ّ
ب ـ ــدوره إل ــى ت ـعــويــض تـعــثــره
أمـ ـ ـ ــام ع ـ ـمـ ــان ح ـي ـن ـم ــا خ ـطــف
الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــادل بـ ــرك ـ ـلـ ــة ج ـ ـ ـ ــزاء فــي
األنفاس األخيرة.
وق ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ـ ـ ــدرب الـ ـبـ ـح ــري ــن
الـبــرتـغــالــي هيليو سـ ــوزا ،إن
«ال ــاعـ ـبـ ـي ــن يـ ـق ــوم ــون بـجـهــد
ممتاز وج ـبــار ،وذل ــك يدفعنا
ّ
ويحفزنا ليكون أداؤنا أفضل.
ّ
أتـ ـيـ ـن ــا هـ ـن ــا كـ ــي نـ ـح ــس ــن مــن
تصنيفنا أمــام الفرق ،ويجب
أن نـ ـ ـب ـ ــرز أفـ ـ ـض ـ ــل مـ ـ ــا ل ــدي ـن ــا

لــاقـتــراب مــن ال ــدور الـثــانــي».
وبـ ـ ـع ـ ــد ال ـ ـ ـعـ ـ ــرض الـ ـ ـ ـ ــذي كـ ــان
بطله المدرب المونتينيغري
جيليكو بـتــرو فـيـتــش حينما
ا قـتـحــم الـمـلـعــب ليمنع العبه
أيمن حسين من إعادة تسديدة
رك ـل ــة جـ ـ ــزاء أهـ ــدرهـ ــا ق ـب ــل أن
يعتذر منه في غرفة المالبس،
سيكون «أسود الرافدين» أمام
امتحان صعب.

العالمة الكاملة
وفـ ــي ال ـم ـج ـمــوعــة نـفـسـهــا،
ت ـ ـس ـ ـعـ ـ ّـى قـ ـ ـط ـ ــر ب ـ ـط ـ ـلـ ــة آسـ ـي ــا
والمرشحة للفوز بالبطولة،
إ ل ــى تحقيق ا لـعــامــة الكاملة
في ّ مباراتها الثانية ،مستغلة
تعثر عمان أمام العراقيين.

اختبار سهل
وبـعــد تحقيقه أول فــوز له

العبو المنتخب القطري في لقائهم السابق أمام البحرين
على ســوريــة منذ عــام ،2003
سيخوض المنتخب اإلماراتي
ً
ً
ً
اخ ـت ـب ــارا س ـه ــا نـسـبـيــا أم ــام
ً
مــوريـتــانـيــا ،مـسـتـغــا اه ـتــزاز
«ال ـمــراب ـط ـيــن» ب ـعــد ال ـخ ـســارة
الثقيلة أم ــام تــونــس بخمسة
أهداف لهدف ،وبالتالي خطف

ال ـن ـقــاط ال ـث ــاث ال ـت ــي تضعه
على أعتاب الدور الثاني.
مـ ـ ــن جـ ـهـ ـتـ ـه ــم ،س ـي ـخ ــوض
«ن ـ ـسـ ــور ق ــاسـ ـي ــون» مــواج ـهــة
صعبة مــع تــو نــس المنتشية
ً
بفوزها األول ،سعيا لإلبقاء
عـلــى حـظــوظـهــم فــي البطولة

وال ـ ـت ـ ـعـ ــويـ ــض عـ ـ ــن الـ ـنـ ـت ــائ ــج
الـ ـ ـمـ ـ ـخـ ـ ـيـ ـ ـب ـ ــة األخـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــرة ف ــي
التصفيات اآلسيوية المؤهلة
لمونديال قطر .2022
(أ ف ب)
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رياضة

صالح يقود ليفربول لحسم ديربي «مرسيسايد» برباعية
ّ
تمسك تشلسي بصدارة ترتيب
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي
لـكــرة الـقــدم وتـجــاوز
وات ـ ـ ـفـ ـ ــورد ،ب ـع ــد أن
هزمه بصعوبة 1-2
على أرض األخير في
"فيكاردج رود" ،ضمن
المرحلة الـ  14االربعاء.
وح ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــظ ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــادي
اللندني على صدارة
الـ ـت ــرتـ ـي ــب بـ ـف ــارق
ن ـ ـق ـ ـطـ ــة واح ـ ـ ـ ـ ــدة
ع ـ ــن مــان ـش ـس ـتــر
س ـ ـي ـ ـتـ ــي حـ ــامـ ــل
ال ـ ـل ـ ـقـ ــب ،وال ـ ـ ــذي
ف ــاز ب ـ ــدوره على
م ـض ـي ـفــه اس ـت ــون
فـ ـي ــا بــال ـن ـت ـي ـجــة
نفسها ،ونقطتين
عــن ليفربول الفائز
عـلــى ج ــاره إيـفــرتــون
في ديربي المرسيسايد
.1-4
وبـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدم ـ ـ ــا تـ ــوق ـ ـفـ ــت
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاراة ت ـ ـش ـ ـل ـ ـسـ ــي
وواتـفــورد بعض الوقت
بـ ـسـ ـب ــب ح ـ ــال ـ ــة ص ـح ـيــة
فـ ــي ال ـ ـمـ ــدرجـ ــات تـطـلـبــت
االن ـ ـ ـعـ ـ ــاش ،عـ ــانـ ــى رج ـ ــال
الـ ـم ــدرب األل ـم ــان ــي تــومــاس
توخيل لحسم النتيجة ،حيث
انتظر الضيوف حتى الدقيقة

 73ل ـت ـس ـج ـيــل ه ـ ــدف ال ـ ـفـ ــوز عــن
ط ــري ــق ال ـم ـغــربــي ح ـك ـيــم زيـ ــاش،
ب ـعــدمــا كـ ــان "الـ ـبـ ـل ــوز" افـتـتـحــوا
التسجيل عـبــر ا ل ـشــاب مايسون
م ـ ــاو ن ـ ــت ( )29قـ ـب ــل أن يـ ـع ــادل
ال ـن ـي ـج ـي ــري إمـ ــانـ ــويـ ــل دي ـن ـيــس
الـنـتـيـجــة ألص ـح ــاب األرض قبل
دقيقتين من نهاية الشوط األول
(.)43

صالح يتألق
قـ ــاد ال ـن ـجــم ال ـم ـص ــري محمد
صــاح ليفربول إلــى فــوز كاسح
على حساب جاره اللدود ايفرتون
فــي ديــربــي مرسيسايد بنتيجة
 1-4على أرض األخير.
وف ـ ــاز إيـ ـف ــرت ــون ف ــي ال ـمــوســم
الـمــاضــي فــي عـقــر دار ج ــاره في
"أنـفـيـلــد" لـلـمــرة األول ــى مـنــذ عــام
 ،1999إال أنه لم ّ
يقدم متعة الفوز
بديربي ميرسيسايد لجماهيره
على ملعبه منذ أكتوبر .2010
ّ
ويـ ـب ــدو أن أصـ ـح ــاب األرض
ل ــم ي ـت ـخ ـطــوا ع ـق ــدة مـلـعـبـهــم ،إذ
سرعان ما اظهر ليفربول رغبته
في الخروج منتصرا من موقعة
الـ ــديـ ــربـ ــي ،وت ـم ـك ــن مـ ــن ال ـت ـق ــدم
ب ـه ــدف ـي ــن ب ـع ــد  19دق ـي ـق ــة فـقــط
ّ
فسجل جــوردان
مــن عمر الـلـقــاء،
ه ـ ـنـ ــدر سـ ــون ا ل ـ ـهـ ــدف األول ()9
إثـ ــر ت ـم ــري ــرة خ ـل ـف ـيــة م ــن زمـيـلــه

ميسون ماونت نجم تشلسي في محاولة أمام مرمى واتفورد
االسـكـتـلـنــدي أن ــدي روبــرت ـســون
ّ
فسددها قائد ليفربول إلى يمين
بيكفورد.
ول ــم يـنـتـظــر ال ـض ـيــوف ســوى
عشر دقــائــق لمضاعفة تقدمهم،
وهذه المرة عن طريق صالح الذي
تلقى ا لـكــرة على الجهة اليمنى
فــان ـط ـلــق ب ـس ــرع ــة ه ــائ ـل ــة وس ــط
سـعــي مــدافـعــي اي ـفــرتــون للحاق
بـ ــه ،ق ـب ــل ان ي ـش ــق ط ــري ـق ــه نـحــو
ّ
ويسدد فوق
منطقة جزاء منافسه،
الحارس بيكفورد (.)19
ّ
وب ـي ـن ـم ــا ظـ ــن الـ ـكـ ـثـ ـي ــرون أن
لـيـفــربــول ســائــر نـحــو فــوز كبير،
تمكن اصحاب األرض من فرض
ّ
شوط ثان ساخن ،بعدما قلصوا

كاريك :رونالدو سينجح مع رانغنيك
رأى مــاي ـكــل ك ــاري ــك أن ال ـن ـجــم ال ـبــرت ـغــالــي،
سينجح في التأقلم مع
كريستيانو رونــالــدو،
ّ
أسلوب الضغط العالي المفضل لدى األلماني
رالـ ــف ران ـغ ـن ـيــك الـ ـم ــدرب ال ـمــؤقــت لمانشستر
يونايتد اإلنكليزي.
وم ـنــذ إع ــان وص ــول رانـغـنـيــك حـتــى نهاية
الموسم بدال من المقال النرويجي أولي غونار
سولشاير ،أثيرت الشكوك حول قدرة رونالدو
في سان الـ 36على التأقلم مع أفكاره الكروية:
الضغط العالي ،والمستمر والهجمات المرتدة
العمودية الفائقة السرعة.

صالح وجوتا نجما ليفربول

وقــال كاريك في ّ
رد على فكرة أن رونالدو قد
ال يضغط على خصومه "إنها خرافة ربما .لقد
لعب في العديد من الفرق على مر السنوات ،وكان
ً
ناجحا في اللعب بأساليب مختلفة".
وتــابــع "اسـتـمــر فــي تسجيل األهـ ــداف مــع كل
فــريــق لـعــب مـعــه ،وأن ــا مـتــأكــد أن ــه سيستمر في
ً
ذلك ،ليس لدي أدنى شك" ،مضيفا أن "الالعبين
يتأقلمون .عليك أن تملك المهارات للعب بأساليب
مختلفة .رالف يملك تاريخا رائعا على مدى فترة
طويلة من الزمن ونجح في ذلك".

ً ً
بنزيمة يهدي الريال فوزا صعبا على بلباو
أح ـك ــم ريـ ــال م ــدري ــد قبضته
ع ـل ــى ص ـ ـ ــدارة ت ــرت ـي ــب الـ ـ ــدوري
اإلسباني لكرة القدم ،عقب فوزه
ع ـلــى أت ـل ـت ـيــك ب ـل ـبــاو  0-1أمــس
األول ،ف ــي مـ ـب ــاراة مــؤج ـلــة من
الـمــرحـلــة الـتــاسـعــة عـلــى ملعب
سانتياغو برناييو.
س ـ ّـج ــل هـ ـ ــدف ال ـ ـفـ ــوز ل ــري ــال
الفرنسي كريم بنزيمة (.)40
ّ
وعزز فريق المدرب اإليطالي
ك ــارل ــو أنـشـيـلــوتــي مــوق ـعــه في
ال ـ ـ ـصـ ـ ــدارة ب ــرصـ ـي ــد  36نـقـطــة
وبـ ـ ـف ـ ــارق  7عـ ــن كـ ــل مـ ــن جـ ــاره
ال ـل ــدود أتلتيكو مــدريــد حامل
اللقب الذي يملك بدوره مباراة
مؤجلة ضد غرناطة يخوضها
ف ــي  22الـشـهــر الـمـقـبــل ،وري ــال
س ــوسـ ـيـ ـي ــداد ال ـ ـ ــذي س ـق ــط فــي
نهاية األسبوع أمام إسبانيول
صفر.-1
ويـمــر ري ــال بـفـتــرة رائ ـعــة ،إذ
ً
خـ ــرج م ـن ـت ـص ــرا م ــن م ـبــاريــاتــه
ً
ً
السبع األخ ـيــرة محليا وقــاريــا
ولـ ـ ــم يـ ـ ــذق طـ ـع ــم الـ ـه ــزيـ ـم ــة فــي
ال ــدوري منذ خـســارتــه اليتيمة
في الثالث من أكتوبر على ملعب
إسبانيول في المرحلة الثامنة.
واقـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــص ريـ ـ ـ ـ ــال الـ ـف ــرص ــة
ال ـ ـسـ ــان ـ ـحـ ــة أمـ ـ ــامـ ـ ــه ل ــابـ ـتـ ـع ــاد
فـ ــي الـ ـ ـص ـ ــدارة ق ـب ــل أن ي ـســافــر
الـسـبــت ال ــى ال ـبــاســك لمواجهة

ال ـن ـت ـي ـجــة ع ـب ــر ديـ ـ ـم ـ ــاراي غ ــراي
الــذي اخترق دفــاع ليفربول بين
مدافعين ،اثــر تمريرة متقنة من
البرازيلي ريشاليسون (.)38
ّ
إال أن ل ـي ـفــربــول ل ــم ي ـت ــرك اي
ف ــرص ــة لـ ـج ــاره ال ـ ـلـ ــدود ل ـل ـعــودة
بــال ـن ـت ـي ـجــة ،إذ ت ـم ـكــن ال ـم ـصــري
صـ ــاح م ــن ال ـق ـض ــاء ع ـلــى آمــالــه
ب ـهــدف شـخـصــي ث ــان ف ــي الـلـقــاء
أثبت من خالله علو كعبه ،بعدما
انطلق بسرعته المعتادة لينهي
الكرة داخل الشباك رافعا النتيجة
إلى .)64( 1-3
ك ـ ـمـ ــا رف ـ ـ ـ ــع ص ـ ـ ـ ــاح رص ـ ـيـ ــده
ً
التهديفي الى  13هدفا في صدارة
ترتيب ّ
هدافي "بريميرليغ".

أثنى اإلسباني بيب غوارديوال المدير الفني
لنادي مانشستر سيتي على نجمه البرتغالي
برناردو سيلفا الذي سجل هدفا رائعا قاد به
فريقه الــى فــوز مثير على ملعب أستون فيال
بـهــدفـيــن مـقــابــل ه ــدف م ـســاء األربـ ـع ــاء ضمن
فعاليات الدوري اإلنكليزي الممتاز.
ونقلت "بي ايه ميديا" عن غوارديوال قوله
"إنــه األفـضــل ،لقد كــان األفضل منذ موسمين
أو ثالثة مواسم ،وهو األفضل بعد ذلك أيضا،
لديه قدرة استثنائية على القيام بما يحلو له

بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد أرب ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــة أي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام عـ ـل ــى
إسـقــاطــه مـيــان فــي مـعـقـلــه ،عــاد
ساسوولو ليسدي خدمة للنادي
اللومباردي ،الفائز على مضيفه
جنوى -3صفر ،بتعادله مع ضيفه
نــابــولــي ال ـم ـت ـصــدر  ،2-2بـعــدمــا
ً
ك ــان مـتـخـلـفــا بـهــدفـيــن نظيفين،
أمس األول ،في المرحلة الـ  15من

الدوري اإليطالي لكرة القدم.
وب ـ ـقـ ــي ن ـ ــاب ـ ــول ـ ــي ،ال ـم ـت ـم ـســك
ب ـح ـلــم ال ـل ـقــب األول م ـنــذ ،1990
ً
متصدرا ،لكن الفارق تقلص إلى
َّ
نقطة ،بعدما فرط في تقدمه على
س ــاس ــوول ــو ب ـهــدف ـيــن سـجـلـهـمــا
اإلس ـب ــان ــي ف ــاب ـي ــان روي ـ ــس ()51
بتسديدة بعيدة بعد تمريرة من

زميله فينيسيوس والعب ريال
بيتيس خوانمي (.)9

مباريات الجولة المقبلة
وفي باقي مباريات المرحلة
ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــادسـ ـ ـ ــة عـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــرة ،يـ ـلـ ـع ــب
السبت اشبيلية امــام فياريال،
وبــرش ـلــونــة م ــع ريـ ــال بيتيس،
وأتـ ـلـ ـتـ ـيـ ـك ــو م ـ ــدري ـ ــد م ـ ــع ري ـ ــال
مايوكا.

ك ـ ــال ـ ـي ـ ــدو كـ ــول ـ ـي ـ ـبـ ــالـ ــي ،ب ـس ـب ــب
اإلصـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــة ،ب ـت ـق ـل ـي ـص ــه ال ـ ـفـ ــارق
ع ـب ــر ج ــان ـل ــوك ــا س ـك ــام ــاك ــا ،بـعــد
عرضية مــن اليوناني يورغوس
كيرياكوبولوس ( ،)71ثم بإدراكه
التعادل ( )89برأسية جان ماركو
فـ ـي ــراري ،بـعــد رك ـلــة ُحـ ــرة نفذها
دومينيكو بيراردي.
وب ـ ـ ـعـ ـ ــد عـ ـ ــودتـ ـ ــه مـ ـ ــن م ـل ـع ــب
ساسوولو ،سيكون فريق المدرب
سباليتي أمام اختبار صعب آخر
السبت على أرضه ضد أتاالنتا.

ميالن يستعيد توازنه

فيراري نجم ساسوولو يحتفل بهدف التعادل

بالكرة ،في مواجهة حــارس جيد فإن اللمسة
األخيرة كانت رائعة".
وأضــاف "الـقــدوم إلــى هنا والفوز على هذا
المنافس خطوة مذهلة بالنسبة لنا".
وختم بالقول "المهم هو وجودنا هنا في
القمة ،عشنا أجواء صعبة في الجزء األول من
الموسم ،نتأخر بنقطة واح ــدة عــن الـصــدارة،
الشيء المهم هو الطريقة التي نؤدي بها ،نلعب
بمستوى رائع".
(د ب أ)

ناد مثل ريال مدريد
زالتان :مبابي بحاجة إلى ٍ
وتحدث المهاجم السويدي أيضا عن عالقته
الجدلية بالمدرب اإلسباني بيب غــوارديــوال،
وق ـ ــال إنـ ــه رجـ ــل ال ي ـحــب "الــاع ـب ـيــن أص ـحــاب
الشخصية".
وأضاف "غوارديوال لم يفهمني قط .كان يريد
برمجتي لفعل ما يريده".
وتابع "غوارديوال ال يحب الالعبين أصحاب
الشخصية .لقد تحولت إ لــى مشكلة ،ولما لم
يستطع حلها ،حللتها أنا ورحلت".
ول ـعــب إبــراهـيـمــوفـيـتــش مــع غ ــواردي ــوال في
برشلونة في موسم  2009-2010وانتقل العام
الـتــالــي إل ــى مـيــان بـعــد تسجيل  16هــدفــا في
الليغا.

ّ
سجل اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو
السلة الحاسمة قبل ثانيتين من نهاية
الـمـبــاراة ،ليقود ميلووكي باكس حامل
ا لـ ـلـ ـق ــب لـ ـلـ ـف ــوز  125-127عـ ـل ــى ضـيـفــه
تشارلوت هورنتس امس االول في دوري
كــرة السلة اال مـيــر كــي للمحترفين ،فيما
ح ـقــق داالس مــافــري ـكــس رق ـ ًـم ــا قـيــاسـ ًـيــا
ل ـل ـنــادي ب ـعــد فـ ــوزه ع ـلــى ن ـيــو أورل ـيــانــز
بيليكانز  139-107بـقـيــادة السلوفيني
لوكا دونتشيتش.

وسجل أنتيتوكونمبو ،أفضل العب في
الدوري المنتظم مرتين ،وأفضل العب في
نهائيات الموسم الماضي 40 ،نقطة و12
متابعة و 9تمريرات حاسمة ليقود باكس
ً
تواليا.
الى انتصاره الثامن
وفي نيو أورليانز ،سجل دونتشيتش
 28نقطة و 14تمريرة حاسمة ،فيما أضاف
الالتفي كريستابس بورزينغيس  20نقطة
و 19مـتــابـعــة ل ـي ـقــودا داالس مــافــريـكــس
للفوز  139-107على بيليكانز.

ساسوولو يواصل عرقلة الكبار ويسقط نابولي
البولندي بيوتر زيلينسكي ،الذي
ً
ك ــان أي ـضــا خـلــف ال ـهــدف الثاني
ال ــذي سـجـلــه البلجيكي دراي ــس
مرتنز (.)59
لـكــن صــاحــب األرض ع ــاد إلــى
ال ـل ـقــاء ،الـ ــذي خـســر فـيــه نــابــولــي
جـ ـ ـه ـ ــود لـ ــورن ـ ـت ـ ـسـ ــو إن ـس ـي ـن ـي ــي
ورويـ ـ ـ ــس والـ ـم ــداف ــع ال ـس ـن ـغــالــي

واصـ ـ ـ ـ ــل م ــانـ ـشـ ـسـ ـت ــر س ـي ـتــي
تضييق ا لـخـنــاق عـلــى تشلسي،
وتمكن من العودة بالنقاط الثالث
من مواجهته امام مضيفه استون
فيال .2-1
سـ ـ ـ ـ ّـجـ ـ ـ ــل لـ ـ ـف ـ ــري ـ ــق ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــدرب
اإلسباني بيب غوارديوال كل من

وف ــي ال ـجــولــة الـمـقـبـلــة ،يلعب
السبت ويست هام مع المتصدر
تشلسي ،ونيوكاسل مع بيرنلي،
وس ــاوث ــامـ ـبـ ـت ــون م ــع ب ــرايـ ـت ــون،
وول ـف ــره ــام ـب ـت ــون م ــع ل ـي ـفــربــول،
وواتفورد مع مانشستر سيتي.

زالتان

سلة حاسمة ألنتيتوكونمبو تمنح باكس الفوز

بنزيمة نجم ريال مدريد يحتفل بهدفه
ســوسـيـيــداد فــي م ـبــاراة صعبة
ً
جدا ضد فريق تربع فترة طويلة
عـلــى ال ـص ــدارة قـبــل أن يفقدها
ً
مؤخرا بعد تعادله السلبي مع
فالنسيا والخسارة األحــد أمام
إسبانيول.
ّ
ك ـ ـمـ ــا أن ـ ـ ـ ـ ــه ل ـ ــن ي ـ ـك ـ ــون أم ـ ــام
بنزيمة وفينيسيوس جونيور
ّ
ورفــاقـهـمــا الـمــتـســع مــن الــوقــت
أنفاسهم ،إذ ينتظرهم
اللتقاط
ٌ
اخـ ـتـ ـب ـ ٌـار ش ـ ـ ــاق آخ ـ ــر األسـ ـب ــوع

سيتي يهزم أستون فيال

مباريات الجولة المقبلة

غوارديوال يثني على سيلفا

أكد السويدي زالتــان إبراهيموفيتش العب
الميالن الحالي وبــاريــس ســان جرمان سابقا
أن الفرنسي كيليان مبابي نجم "بي اس جي"
بحاجة إلى ناد أكثر تنظيما مثل ريال مدريد.
وقال في تصريحات لصحيفة كوريري ديال
س ـيــرا :مـبــابــي بـحــاجــة إل ــى ن ــاد أكـثــر تنظيما،
مثل ريــال مــدريــد .ولكني قلت لرئيس بي اس
جي ال يبيعه.
وأش ــار إبراهيموفيتش إلــى وضــع مبابي،
الذي ينتهي عقده مع باريس سان جرمان في
يونيو المقبل وال ــذي طلب مــن نــاديــه مــن قبل
بالسماح بانتقاله إلى ريال مدريد ،ولكن لم يتم
التوصل التفاق بين الناديين.

التالي على ملعبهم ضد الجار
الـ ـل ــدود أتـلـتـيـكــو ،م ــا يـعـنــي أن
ال ـ ـنـ ــادي ال ـم ـل ـك ــي يـ ـخ ــوض فــي
ً
مرحلتين تواليا اختبارين قد
يحددان وجهة الــدوري وهوية
بطله رغــم أن الموسم لــم يصل
حتى الى منتصفه.
ّ
وسجل بنزيمة هدفه الثاني
ّ
عشر هذا الموسم ،معززا موقعه
في صدارة ّ
هدافي الدوري ،حيث
يتقدم بـفــارق ثــاثــة أه ــداف عن

ّ
وعزز الضيوف النتيجة بهدف
رابع حمل توقيع جوتا ( )79الذي
ق ــام اث ــر تـمــريــرة مــن روبــرتـســون
بفاصل مهاري سمح له بتخطي
الـمــدافــع ،قبل ان يضع الـكــرة في
الشباك.

البرتغاليين :روب ــن دي ــاش ()27
وبـ ــرنـ ــاردو سـيـلـفــا ( ،)43بينما
ّ
سجل هدف أصحاب األرض أولي
واتكينز (.)47
بدوره ،اكتفى وولفرهامبتون
بالتعادل السلبي امام بيرنلي.

على ملعب لويجي فيراريس،
وبـ ـ ـم ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة نـ ـجـ ـم ــه الـ ـس ــاب ــق
األوك ـ ــران ـ ــي أن ــدري ــه شـفـتـشـنـكــو،
الـ ـق ــادم أخـ ـي ــرا ل ـت ــدري ــب ج ـنــوى،
ً
استعاد ميالن تــوازنــه وسريعا،
ب ــال ـف ــوز خـ ـ ــارج قـ ــواعـ ــده بـثــاثــة
أهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف ج ـ ـم ـ ـي ـ ـلـ ــة ل ـ ـل ـ ـسـ ــويـ ــدي
المخضرم زالتان إبراهيموفيتش
م ــن رك ـلــة ح ــرة ( )10وال ـبــرازي ـلــي
مـ ـيـ ـسـ ـي ــاس جـ ــون ـ ـيـ ــور ب ــرأسـ ـي ــة
خادعة من فوق الحارس (،)1+45
ثم بتسديدة أرضية ُمحكمة البن

ً
الثالثين عــامــا ،بعد تـمــريــرة من
اإلسباني إبراهيم دياس ( ،)61في
لقاء خسر خالله "الروسونيري"
جهود الدنماركي سايمون كاير
في ثوانيه األولــى ،بسبب إصابة
في الركبة.

إنتر يهزم سبيتسيا
ً
وأكد إنتر ميالن مجددا جديته
في الدفاع عن اللقب الــذي أحرزه
لـلـمــرة األول ــى مـنــذ  ،2010بـفــوزه
على ضيفه سبيتسيا -2صفر.
ً
وحقق إنتر فوزه الثالث تواليا
والعاشر للموسم ،ليرفع رصيده
إلــى  34نقطة فــي المركز الثالث،
بـ ـف ــارق نـقـطـتـيــن خ ـل ــف نــابــولــي
ونقطة خلف ميالن.
وتحضر إنتر بهذا الفوز الذي
حققه على حـســاب فــريــق يشرف
عليه العبه السابق تياغو موتا،
لما ينتظره السبت في العاصمة
من مواجهة صعبة مع روما ،قبل
الـسـفــر إل ــى الـعــاصـمــة اإلسبانية
لمواجهة ريــال مــدريــد اإلسباني
في الجولة األخيرة من منافسات
المجموعة الرابعة لــدوري أبطال

أوروب ـ ــا ف ــي ل ـقــاء لـتـحــديــد هــويــة
المتصدر ُ ،بعدما ضمن الفريقان
بلوغهما ثمن النهائي.
واسـتـحــق إنـتــر ال ـفــوز ،إذ كــان
ً
الطرف األفضل تماما ،لكنه أنهى
ً
الشوط األول متقدما بهدف وحيد
سجله روبرتو غاليارديني (،)36
ب ـع ــد تـ ـم ــري ــرة مـ ــن األرج ـن ـت ـي ـنــي
الوتارو مارتينيس.
وأضـ ــاف "ن ـيــرات ـســوري" هدفا
آخر من ركلة جزاء نفذها الوتارو
مارتينيز (.)58
م ــن جــان ـبــه ،ب ــدأ رومـ ــا يبتعد
أكثر فأكثر عن دائرة الصراع على
الـلـقــب ،بـعــد تلقي فــريــق الـمــدرب
ال ـب ــرت ـغ ــال ــي جـ ــوزيـ ــه مــوري ـن ـيــو
ه ــزي ـم ـت ــه ال ـ ـسـ ــادسـ ــة ل ـل ـم ــوس ــم،
ب ـس ـقــوطــه ع ـل ــى أرض بــولــون ـيــا
بهدف سجله السويدي ماتياس
سفانبرغ (.)35
وتجمد رصـيــد "ال ــذئ ــاب" عند
 25نقطة في المركز الرابع ،بفارق
 6نقاط عن المركز الرابع األخير
المؤهل إلى دوري األبطال الموسم
الـمـقـبــل ،وال ـ ــذي يـحـتـلــه أتــاالنـتــا
ال ـفــائــز ال ـثــاثــاء عـلــى فينيتسيا
-4صفر.

وفي بوسطن ،سجل جايسون تايتوم
 26نقطة والتقط  16متابعة ،هي االعلى
فــي مـسـيــرتــه ،لـيـقــود سلتيكس ال ــى فــوز
ص ـعــب  88-87ع ـلــى ف ـيــادل ـف ـيــا سفنتي
سيكسرز.
وف ــي مـيــامــي ،حـصــل هـيــت عـلــى فكرة
لما يمكن أن يعانيه مع غياب نجميه بام
أديبايو وجيمي باتلر بسقوطه 111-85
أمام كليفالند كافالييرز.

مباريات السبت
التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

الدوري االنكليزي
3:30

ويست هام  -تشلسي

beINSPORTS PR1

6:00

نيوكاسل  -بيرنلي

beINSPORTS PR3

6:00

ساوثامبتون  -برايتون

6:00

وولفرهامبتون  -ليفربول

beINSPORTS EN1

8:30

واتفورد – مانشستر سيتي

beINSPORTS EN1

الدوري االسباني
4:00

اشبيلية  -فياريال

beINSPORTS HD3

6:15

برشلونة – ريال بيتيس

beINSPORTS HD3

8:30

اتلتيكو مدريد  -مايوركا

beINSPORTS HD1

11:00

ريال سوسييداد – ريال
مدريد

beINSPORTS HD1

الدوري االيطالي
5:00

ميالن  -ساليرنيتانا

8:00

روما – انتر ميالن

10:45

نابولي  -أتاالنتا
الدوري األلماني

8:30

دورتموند – بايرن ميونيخ

Seria A YouTube

ةديرجلا

•
العدد  / 4901الجمعة  3ديسمبر 2021م  28 /ربيع اآلخر 1443هـ

www●aljarida●com

آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

درايش

نقطة

كازينو

أول دفعات
العفو

فهد البسام

من مكارم أخالق بعض العرب والمسلمين العالية والمعروفة
عنهم ،حين يخدعهم الشيطان ويجر أرجلهم الطاهرة ليجربوا
حظهم في أحد كازينوهات القمار ولعب الميسر ،أن يفرقوا في
حال تحقيقهم لألرباح بين رأس المال األصلي وبين الفوائد
الحرام المحققة ،فال يخلطوا بينها ،وال يأكلوا منها أو يطعموا
ً
أهل بيتهم ،ولكن من المعتاد والطبيعي جدا أن يشتروا بها
الكماليات غير المأكولة ،فيوفروا من أموالهم الحالل التي كانوا
ً
ً
سيشترون بها تلك األشياء أساسا ،وكأن شيئا لم يكن ،وكل
ذلك من باب التحليل والتحريم ،بارك الله فيهم.
ً
المفارقة تكمن أحيانا عندما ال يبالي رفيق المقامر الرابح
بالفارق بين الرأسمال األصلي واألرباح والحسنات والذنوب،
ً
طالما هو لم يدفع شيئا ،بل قد يشجع صديقه المقامر على
اللعب بـقــوة ،ويسحب مــن أربــاحــه ويصرفها ويستمتع بها،
ً
ً
ويستأثر بها لنفسه ،ثم ال يجد حرجا في أن يعايره الحقا أو
ً
سابقا بلعب القمار واالنجرار وراء شهواته ومتعه ،التي ربما
استفاد هو منها أكثر منه.
مــن هــذا المنطلق تستطيع أن تستوعب كيف فــاز مــرزوق
الـغــانــم بــالــرئــاســة ،رغــم إع ــان أغلبية ال ـنــواب موقفهم ضــده،
وتـسـتـطـيــع بـنـفــس ال ــوق ــت أن تـفـهــم بـسـهــولــة ك ـيــف ع ــاد أهــل
إسطنبول ،وبعدها استقبالهم من قبل الخصوم والمنافسين
ً
والكارهين ومعهم الرافضون أساسا لما ُسمي بالحوار الوطني،
والذي لواله لما عــادوا ،فحسابات الداخل تختلف عن حساب
الخارج ،والمصلحة الذاتية فوق حلو الكالم ولذيذ الشعارات،
فإذا استبدلت األرقام بالكلمات اتضحت الصورة ،فمن راهن على
مربعات التشكيك والمبدأ والتخوين ،وما إلى ذلك من كلمات
ُ
ُ
تنطق وال ترى ،خسر رهاناته كلها طوال سنوات ،ويزايد اليوم
على من تجرأ واختار الحوار ،وحقق األرباح للجميع ،وأعادهم
ً
ً
ً
لقواعدهم سالمين ،وذات الحوار يكون عارا وتنازال وذال برقبة
ً
ً
ً
من تحمل مسؤوليته ،وانتصارا وعزا وفخرا لمن استفاد من
نتائجه واستمتع به ،ال تحليل وال تحريم في كازينو األخالق
الحميدة.

إيطالي يموت من الغليان!
كشف علماء آثار بإيطاليا،
ً
أخيرا ،ما وقع آلخر شخص
حـ ـ ـ ــاول الـ ـنـ ـج ــاة مـ ــن فـ ـ ــوران
بركان جبل فيزوف بإيطاليا،
ع ـ ـ ـ ـ ــام  79ب ـ ـ ـعـ ـ ــد ا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــاد،
م ـب ـي ـن ـيــن أن ن ـه ــاي ـت ــه كــانــت
مأساوية .وذكــر عالم اآلثــار،
فرانسيسكو سـيــرانــو ،وفــق
ما نشره موقع سكاي نيوز،

ً
أن ال ــرج ــل م ــات فـ ـ ــورا ،ج ــراء
إصابته بسحابة رماد وغاز
حرارتها  500درجة مئوية.
وأوضح عالم البيولوجيا،
بيير باولو ،أنه عندما تصل
ال ـح ــرارة إل ــى ه ــذا ال ـحــد فــإن
ال ــدم والــدمــاغ يصبحان في
ح ــال ــة غ ـل ـيــان ويـتـبـخــر لحم
اإلنسان.

فـ ــرضـ ــت م ـح ـك ـم ــة ن ـم ـس ــاوي ــة
غرامة على جراحة بعد "بتر ساق
ّ
بطريق الخطأ" لمريض مسن.
ً
وقالت ّ
الجراحة ( 43عاما) ،إن
ذلــك حــدث بسبب "خطأ بشري"،
ّ
ل ـك ــن ال ـق ــاض ــي وج ــده ــا مــذن ـبــة،
وات ـه ـم ـهــا "ب ــاإله ـم ــال الـجـسـيــم"،
و غ ـ ّـر مـ ـه ــا  2700يـ ـ ــورو ( 3آالف
دوالر) ،م ــع تـعـلـيــق دف ــع نصف
المبلغ .وقالت صحيفة الغاريان،

المراجعة استحقاق وطني
ً
لم يعد البلد يحتمل مزيدا من األخطاء والتجارب،
ً
ً
وال م ــزي ــدا مــن الـمـجــامــات وال ـت ـه ــاون ،وال مــزيــدا
ً
مــن الـتـفــرج والـمـتــابـعــة ،وال م ــزي ــدا مــن المكاسب
الشخصية والمنافع الذاتية ،فكلنا ،بال استثناء؛
الـسـلـطــة ،والـشـعــب ،وال ـقــوى الـسـيــاسـيــة ،والنخب
والشخصيات العامة والخاصة ،والنساء واألطفال،
مهددون بوجودنا وباستمرار وبقاء وطننا ،ألن
ٌّ
الجميع ،وأقول الجميع ،كل حسب موقعه وإمكاناته،
شريك في ما آلت إليه حال الكويت ،البعض بأفعاله،
وال ـب ـعــض ب ــأق ــوال ــه ،وآخـ ـ ــرون بـخــوفـهــم ،وغـيــرهــم
بصمتهم ،والبعض بتبريرهم ،وغيرهم بأنانيتهم.
وفـ ــي م ـق ــدمــة م ــن ي ـق ــع الـ ـل ــوم عـلـيـهــم الـسـلـطــة،
وال ـح ـكــومــات الـمـتـعــاقـبــة ،وك ــل ال ـت ـي ــارات وال ـقــوى
السياسية والفكرية والثقافية ،والشخصيات والنخب
السياسية الفاعلة في الستين سنة الماضية.
وأخص بحديثي القوى والشخصيات السياسية
اإلصالحية:
وأقــول لإلصالح أساسيات ،فبدايته مراجعة
تجربتكم واإلقرار بأخطائكم!

أ.د .محمد المقاطع
ومن ينزه نفسه عن األخطاء ّ
ويدعي المثالية،
فــا الـتـقــاء لـنــا مـعــه ،وال نــدخـلــه فــي ع ــداد الـقــوى
والـشـخـصـيــات الـ ُـمـصـلـحــة ،فـقــد تابعنا أعمالكم
وأقوالكم وأطروحاتكم ،وتحالفاتهم ،وترتيباتكم
ً
أخطاء ورصدنا تجاوزات،
السياسية ،وقد شهدنا
وسجلنا تحالفات محقة وأخرى مؤلمة ،وراقبنا
ً
أعماال وطنية ،والحظنا انحيازات مؤذية ،وأدركنا
موازنات معقولة ،وأذهلتنا مساومات معلولة.
ف ـقــد كـنـتــم ش ــرك ــاء ف ــي ت ــده ــور أوض ـ ــاع الـبـلــد،
بالمرحلة الـســابـقــة ،فلم يقف الـفـســاد وتــدهــورت
مــؤسـســات الــدولــة رغ ــم وج ــودك ــم ،وم ــا لــديـكــم من
سلطات وما حزتموه من أغلبيات .كل ذلك حدث
بــوجــودكــم وعـلــى مسمع أو م ــرأى مـنـكــم ،ألن ــه لم
يكن لديكم برنامج سياسي ،وال أولويات وطنية
إلص ـ ــاح الـ ـبـ ـل ــد ،ف ـك ــان ــت ت ـح ــرك ــات ـك ــم ط ـمــوحــات
ً
شخصية ،وتحقيق زعــامــات سياسية ،وأحيانا
نزعات أنانية أو منافسات سلبية وغير منطقية،
أو مكاسب انتخابية صرفة ،أو دوافع فئوية ضيقة
بكل أنواعها.

ً
ولذلك أنتم مارستم كل ما سبق أو جزءا منه ،فلم
تنجح جهود اإلصالح ألنها ،خطابية ،أو آنية ،أو
مجازية ،أو فردية ،أو مبعثرة ،ولكن ال يزال اإلصالح
ً
ممكنا ،وفي الوقت متسع.
إن اإلص ــاح بحاجة المجموع ال األفـ ــراد ،فقد
أسرنا العمل الفردي في غالب األحيان ،وكنا وكان
ً
البلد معنا ضحية له ،وكان علينا دائما التعامل مع
ً
 50نائبا ،ال مجاميع نيابية ،وال كتل وال تجمعات
ً
لهشاشتها ،إن وجدت أصال ،أو أن نتعامل مع 16
ً
ـرا ال حكومة ،ألن مؤسسية ما ّ
يسمى مجلس
وزيـ
ُ
الوزراء قد فككت ،ونتعامل مع أفراد في أسرة حكم
ال مــع مؤسسة حكم ،فانعكست وس ــادت الفردية
على كل مسارات عملنا السياسي والعام ،وأظنه،
ً
حسب تـقــديــري ،أم ــرا تــم غــرســه ورعــايـتــه ودعمه
ً
م ـب ـكــرا ،حينما أدركـ ــوا مـخــاطــر الـعـمــل الجماعي
وأث ــره اإليجابي في اإلص ــاح ،وأنــه بــدأت تتبلور
قيمة الـفــرد بحسن أدائ ــه الجمعي والمجتمعي.
ّ
ففتتوا الناخبين ،وعززوا الترشح الفردي ،وجزأوا
التصويت ،وزادوا من الزعامات حتى يكسر الفخار

ً
وق ـ ـضـ ــت الـ ـمـ ـح ـكـ ـم ــة أيـ ـض ــا
بتعويض  5آالف يــورو (5700
دوالر) ،ألرم ـلــة الـمــريــض الــذي
توفي قبل أن تصل القضية إلى
المحكمة.
وأرجـ ـع ــت ال ـج ــراح ــة الـخـطــأ
إل ــى خـلــل فــي غــرفــة العمليات.
وق ــد انـتـقـلــت م ـنــذ ذل ــك الـحـيــن
إلـ ــى عـ ـي ــادة أخ ـ ـ ــرى ،ويـمـكـنـهــا
استئناف الحكم.

طـ ّـور مهندسون بجامعة ستانفورد مشابك آلية تربط بطائرات
"درون" لتحويلها إلى طيور آلية قــادرة على اإلمساك باألشياء ،مما
ً
يتيح لها توفير بطارياتها بدال من الوقوف بال حراك ،أثناء البحث عن
ً
ناجين ،وفقا لما قاله ديفيد لنتينك ،المشارك بمقالة نشرتها مجلة
"ساينس روبوتيكس" أمس األول.
وكحال معظم الروبوتات ،استوحي المشروع من سلوك الحيوان،
وتم التركيز هنا على هبوط الطيور على أغصان الشجر ،حيث استخدم
الفريق كاميرات عالية السرعة لرصد تلك الحركة ،وكيفية لف الطيور
مخالبها حول المكان الذي تتشبث به ،وانتهوا لتصميم المشبك على
(أ ف ب)
			
هيئة أرجل الشاهين (الصقر).

ََ
وثيقة لها تاريخ قراصنة بلم «بورويجح» نهبوا «أموال
وج ِدرين وصينية وبشوت وقهوة»
ِ
باسم اللوغاني

loughanib@hotmail.com
@loughanib
		

نكمل اليوم ما ورد من تفاصيل في
رس ــال ــة الـشـيــخ أح ـمــد ال ـجــابــر الـصـبــاح
ال ـتــي أرس ـل ـهــا إل ــى ال ــوك ــال ــة الـسـيــاسـيــة
البريطانية في الكويت بخصوص حادث
َ
االع ـتــداء ال ــذي تـعـ ّـرض لــه َبــلــم النوخذة
أحمد بن محمد بورويجح عام .1922
بعد أن أوضح الشيخ أحمد ما حدث
للسفينة ،وشرحناه في مقالنا السابق،
قـ ـ ــال ل ـل ــوك ـي ــل ال ـس ـي ــاس ــي ال ـب ــري ـط ــان ــي
"وحيث ان هذا امر ضروري اوجب ابالغ
سعادتكم الجل تقيمون المسئلة للمحل
الـ ــازم واجـ ــرى (واجـ ـ ــراء) الـفـحــص على
هؤالء االشقياء".
وهكذا طلب الشيخ أحمد من اإلنكليز
ً
ً
اعتبار األمر ضروريا وعاجال ،وناشدهم
البدء في البحث عن المجرمين القراصنة.
ول ـك ــي ي ـســاعــدهــم ف ــي ال ـب ـحــث ويـسـ ّـهــل
عليهم العثور على الجناة ،أوضــح لهم
فــي ر ســا لـتــه بعض المعلومات المهمة
التي تساعدهم في تحقيق ذلك.
يقول الشيخ أحمد "محل الذي وخذو
فيه قريبا مــن بوية الشلهة التي اقبال
المعامر عن البوية شمال قليل وقد امرنا
النوخذة يحضر في حفيز سعادتكم اذا
تحبون تسئلون منه عن ذلك ونرجوكم
ان تالحظون هذه المسئلة بعين العناية
ول ـكــم مــزيــد الـشـكــر ه ــذا م ــا ل ــزم ودمـتــم

سالمين 11 .ج  2سنة  1340هـ".
ونالحظ من البيانات المقدمة
لــإن ـك ـل ـيــز حـ ــول م ـك ــان ال ـح ــادث ــة
ً
أن ال ــوص ــف ك ـ ــان دقـ ـيـ ـق ــا ،حـيــث
أوضحت الرسالة معالم واضحة
ومعلومة للجميع ،مثل منطقة
المعامر وبــويــة شلهة المعامر،
وه ــي م ـعــالــم يـعــرفـهــا أي بـحــار
يـ ـم ـ ّـر ع ـب ــر ت ـل ــك ال ـم ـن ـط ـق ــة .كـمــا
أبـلــغ الشيخ أحـمــد أن النوخذة
ّ
تصرفه ويمكنه
بورويجح تحت
االستفسار منه عن أي تفاصيل
أخرى.
وورد فــي ذي ــل رســالــة الـشـيــخ أحمد
قــائـمــة بــال ـمــواد واألمـ ـ ــوال ال ـتــي سلبها
القراصنة ،وهي كالتالي" :بيان األشياء
المنهوبة من سفينة النوخذة احمد بن
محمد بورويجح من أهالي الكويت في
ليلة  7من شهر جماد اآلخر سنة 1340
الساعة  7من الليل تقريبا اقبال المعامر
بوصبيح شمالي بوية شلهة المعامر
قليل ..إقرار النوخذة:
ارب ـع ـمــايــة وثــاث ـيــن روبـ ـي ــة .جــدريــن
صفر وصينية صفر .فنر .دويرة .ودربيل
بــوعـيـنـيــن .وب ـش ــوت وه ـ ــدوم ال ـنــوخــذة
والبحرية .وكونية عيش ماجلة مع قليل
قهوة وشكر وجاهي".

يومية سياسية مستقلة

نفسه ،وقللوا من قيمة كل المؤسسات التمثيلية،
أنــديــة ،وجمعيات نفع عــام ،وجمعيات تعاونية،
ونقابات ،واتحادات ،وكانت البداية بمجلس األمة.
ّ
ً
وغذوا كل النزعات التفتيتية للمجتمع (فئويا
ً
ً
ً
وقبليا وطائفيا ومناطقيا) ،فكان لهم ما أرادوا،
وكنتم أنتم الـقــوى والشخصيات السياسية أول
من خاض في هذا المسار ،بحسن نية أو سوئها،
ً
فاألمر لم يعد نافعا لتقسيم الناس حسب نواياهم
فيما مضى ،إال إن كــان ذلــك بسبب لــزوم الوقوف
على السيرة الشخصية إلنسان بعينه وحين يلزم
األمر فقط.
لـكــن مــا ننتظره ونــأمـلــه ونـتــرقـبــه صـحــوة من
مـجـمــوعــة مــن ال ـقــوى والـشـخـصـيــات الـسـيــاسـيــة،
وإن تمنينا جميعها ،لتعيد األمــور إلــى مسارها
الطبيعي إلصــاح البلد وإقـصــاء الفاسدين ،قبل
ً
أن يغرق البلد ،وربـمــا ذلــك لــن يكون بعيدا إن لم
نـتــداركــه ،فــإن كــان فــي الــوقــت متسع إلنـقــاذ البلد،
فليس في الوقت مجال للتأخر ،وإذا فات الفوت ما
ينفع الصوت.

الثقافة هذا المساء
الفعالية:

مسرحية "الطابور

السادس".
ً
مساء.
الوقت :الثامنة
الوقت :مسرح الدسمة.

وفيات
حليمة أحمد إبراهيم أبوزيد

أرملة فهد سعد رجعان المعوشرجي
 70عــامــا ،شيعت ،ال ـعــزاء فــي المقبرة فـقــط ،ت،50999525 :
56544474

عبدالعزيز سعود عبدالعزيز السنعوسي

 68عاما ،شيع ،ت66554422 ،66133144 :

عائشة محمد خليفة بوعركي

 68عاما ،شيعت ،ت99819510 :

خيرية جاسم حميد المنصور

 65عاما ،شيعت ،ت55551600 :

لولوة محمد ناصر الهاجري

 94عاما ،شيعت ،ت99727585 :

محمود يعقوب يوسف باقر

 89ع ــا م ــا ،ش ـيــع ،ت،99038071 ،66777528 ،94777429 :
97398388

سعاد عبدالعزيز حمد الدبيان

زوجة خالد سعد المنصور
 79عاما ،شيعت ،ت99686228 ،99052268 :

وقد ترتسم على وجه القارئ ابتسامة
صغيرة وهو يقرأ قائمة المواد المنهوبة
ُ
وال ـتــي لـيـســت لـهــا قـيـمــة تــذكــر اآلن ،إال
أ نــه في حينها كانت لها قيمة حقيقية
ووراء هـ ـ ـ ــا إصـ ـ ــرار الس ـت ـعــادت ـهــا وقـ ــرار
لمعاقبة َمن أقدم على هذا العمل الدنيء.
ورغم بساطة المواد المذكورة من أواني
طبخ معدودة وصينية ومالبس وكيس
(خيشة) رز وكميات بسيطة من القهوة
والشاي والسكر ،فإن الشيخ أحمد َّ
ثبتها
ً
فــي رســالـتــه تمشيا مــع رغـبــة النوخذة
بورويجح.
ماذا حدث بعد الرسالة ،وكيف تعامل

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

nashmi22@hotmail.com

وي ــن ال ـش ـبــاب ال ـلــي عـلـيـهــم قـضــايــا؟!
م ـ ـفـ ــروض بـ ـ ّـدوهـ ــم ع ـل ــى كـ ــل دف ـع ــات
ومـفــروض يفرك جمرته فــي الحنايا
إل ـل ــي رج ــع وال ـل ــي ن ـســى ك ــل م ــا فــات
الـ ـعـ ـي ــب تـ ـطـ ـل ــع م ـ ــن ب ـ ـحـ ــور ال ـ ــرزاي ـ ــا
وتـتــرك رفيجك مبتلش فــي المعاناة
كـ ـ ــانـ ـ ــوا قـ ـ ُـبـ ــل أول ج ـ ـنـ ــود الـ ـس ــراي ــا
ويوم العفو صاروا بتالي الكشوفات!
ِع ـ ــش ال ـس ـي ــاس ــه م ـم ـت ـلــي بــال ـح ـيــايــا
والـ ـل ــي ي ـم ــد إيـ ـ ــده ع ـل ــى ع ـش ـهــا م ــات

تركت الساق المريضة وبترت السليمة! «درون» تحط على الشجر بمخالب شاهين
في خبرها الذي نقلته من مكتب
وك ــال ــة الـصـحــافــة الـفــرنـسـيــة في
الـعــاصـمــة الـنـمـســاويــة ،ونشرته
"ال ـحــرة ن ــت" ،أم ــس ،إن الـجـ ّـراحــة
وضعت عالمة على الساق الخطأ
ً
للمريض ( 82عاما) ،لبترها ،وذلك
قبل العملية التي حدثت في مايو
الماضي ببلدة فريشتات ،وتمت
مالحظة الخطأ بعد يومين من
إجراء الجراحة.

ّ
وضاح

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

اإلنكليز معها؟ هــذا مــا سنتحدث عنه
في المقال القادم من خالل وثيقة باللغة
اإلن ـك ـل ـيــزيــة كـتـبـهــا الــوك ـيــل الـسـيــاســي
البريطاني فــي الـكــويــت ،وأرسـلـهــا إلى
البصرة.
قامت الوكالة السياسية البريطانية
في الكويت ،بعد أن تلقت رسالة الشيخ
أحـمــد الـجــابــر الـصـبــاح ،بكتابة رسالة
ت ـت ـض ـمــن ب ـع ــض ال ـم ـع ـل ــوم ــات الـمـهـمــة
حول حادثة القرصنة التي ّ
تعرض لها
َ
َبل ْم النوخذة أحمد بورويجح (الرويح)
عام .1922

اإلعالنات:

مواعيد الصالة

الطقس والبحر

الفجر

05:02

العظمى 22

الشروق

06:26

الصغرى 10

الظهر

11:38

ً
أعلى مد  11:30ظـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا

العصر

02:30

المغرب

04:49

 10:29م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر  05:02صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:11

 05:00م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

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

الشكاوى والتوزيع:

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

