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ولي العهد يستقبله اليوم ويبحث معه الموضوعات
المشتركة والمستجدات اإلقليمية والدولية

اقتصاد

10

ذات االهتمام المشترك ،وسبل دعــم وتعزيز
ال ـع ــاق ــات ال ـث ـنــائ ـيــة ال ـم ـت ـم ـيــزة ،ب ـمــا يحقق
تطلعات البلدين وآمالهما المشتركة لمستقبل
ً
أكثر رخــاء وازده ــارا ،إضافة إلــى استعراض
آخر التطورات والمستجدات على الساحتين
اإلقليمية والدولية.
وأعرب عن ترحيب دولة الكويت ،قيادة
ً
وشعبا ،بزيارة ضيفها الكريم والوفد
المرافق لسموه ،داعيا الله تعالى أن
«يديم على بلدينا الشقيقين التقدم
والـ ــرخـ ــاء ف ــي ظ ــل قـ ـي ــادة صــاحــب
السمو أمير البالد الشيخ نواف
األحـمــد ،وأخـيــه خ ــادم الحرمين
ال ـش ــري ـف ـي ــن ال ـم ـل ــك س ـل ـم ــان بــن
عبدالعزيز».
٠٥-٠٤

السعودية وقطر تتفقان على تعزيز
العالقات والتنسيق السياسي

08
مؤتمر «مكافحة الفساد»:
استئصال آفته باإلرادة
والمسؤولية

• أحمد العبدالله :الزيارة تتطرق إلى تعزيز العالقات
بما يحقق تطلعات البلدين لمستقبل أكثر رخاء
بكل ترحاب ،وعلى قدم وساق ،تفتح الكويت
ذراعيها اليوم الستقبال ضيفها الكبير األمير
محمد بن سلمان ،ولي العهد السعودي ،نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة،
فـ ــي زيـ ـ ـ ــارة م ـه ـم ــة ت ـض ـي ــف ل ـب ـن ــة أخ ـ ـ ــرى مــن
لبنات صرح العالقات التاريخية المميزة مع
األشقاء في السعودية ،وبين بلدين يعتبرهما
قيادتاهما وشعباهما ،فــي األص ــل والــواقــع
ً
ً
والتطبيق واإلحساس ،بلدا واحدا.
وبمناسبة الزيارة ،صرح رئيس ديوان سمو
ولي العهد ،الشيخ أحمد العبدالله ،بأن سمو
ول ــي الـعـهــد الـشـيــخ مـشـعــل األح ـمــد يستقبل
بن سلمان بمناسبة زيارته الكريمة والوفد
ً
الـمــرافــق لـسـمــوه لــدولــة الـكــويــت انـطــاقــا من
العالقات األخوية التاريخية الوطيدة الممتدة
على الصعيدين الرسمي والشعبي ،التي تربط
ً
البلدين ،وتعزيزا ألواصر المودة التي تجمع
قيادتيهما وشعبيهما.
وق ــال العبدالله إن تلك الــزيــارة ستتطرق
إلى مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا

برلمانيات

«زين» تتلقى عرضًا
لشراء حصتها في
شركتين بالسودان

رؤى عالمية

١٥

الصناديق االستثمارية في البورصة تحافظ
على مكاسب إيجابية رغم «أوميكرون»

هدف روسيا الحقيقي
في البلقان
10

ةديرجلا

4
األمير يعزي رئيس الهند
بضحايا تحطم المروحية

•
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ولي العهد يستقبل نظيره السعودي اليوم
• العالقات الكويتية  -السعودية نموذج استثنائي فريد قائم على روابط أخوية صلبة
الكويت تدعم
المملكة في مواجهة
التهديدات الحوثية
ً
انطالقا من وحدة
المصير وعمق
الروابط

بعث صاحب السمو أمير البالد ،الشيخ نواف األحمد ،ببرقية
تعزية إلى الرئيس الهندي رام ناث كوفيندّ ،
عبر فيها سموه عن
خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث تحطم الطائرة
المروحية في والية تاميل نادو جنوب الهند ،والذي أودى بحياة
ً
معظم ركابها ونجاة أحدهم ،راجيا سموه للمصاب سرعة الشفاء
والعافية.
وبعث سمو ولي العهد ،الشيخ مشعل األحمد ،وسمو الشيخ
صباح الخالد ،رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تعزية مماثلتين.

الزيارة تعكس
الحرص المتبادل
على التواصل
والتشاور المستمر
حول مجمل
القضايا

ي ـس ـت ـق ـبــل س ـم ــو ول ـ ــي ال ـع ـهــد
الشيخ مشعل األحمد ،اليوم ،ولي
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء
وزي ــر الــدفــاع بالمملكة العربية
السعودية الشقيقة ،األمير محمد
بن سلمان.
وأعلن رئيس ديوان سمو ولي
الـعـهــد ،الـشـيــخ أحـمــد العبدالله،
بـمـنــاسـبــة ال ــزي ــارة ان ــه "انـطــاقــا
من العالقات األخوية التاريخية
الوطيدة الممتدة على الصعيدين
الــرسـمــي والـشـعـبــي ،الـتــي تربط
الـ ـك ــوي ــت ب ـش ـق ـي ـق ـت ـهــا الـ ـكـ ـب ــرى،
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،وتـ ـع ــزي ــزا ألواص ـ ــر
َ
الـ ـ ـم ـ ــودة الـ ـت ــي ت ـج ـم ــع ق ـي ــادت ــي
وشـ ـع ـ َـب ــي ال ـب ـل ــدي ــن ال ـش ـق ـي ـق ـيــن،
يستقبل سمو و لــي العهد أ خــاه
ولــي العهد نائب رئيس مجلس
الــوزراء وزير الدفاع بالسعودية
بمناسبة زيارته الكريمة والوفد
ال ـم ــراف ــق ل ـب ـلــدهــم ال ـث ــان ــي دول ــة
الكويت اليوم".
وسـ ـ ُـي ـ ـب ـ ـحـ ــث خـ ـ ـ ــال الـ ـ ــزيـ ـ ــارة
ال ـم ـقــررة ع ــدد م ــن الـمــوضــوعــات
والقضايا ذات االهتمام المشترك
وس ـب ــل دعـ ــم وت ـع ــزي ــز ال ـعــاقــات
الثنائية المتميزة بين البلدين
والشعبين الشقيقين ،بما يحقق
تطلعاتهما وآمالهما المشتركة
لمستقبل أكـثــر رخ ــاء وازدهـ ــارا،
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى اس ـ ـت ـ ـعـ ــراض آخ ــر
ال ـت ـط ــورات وال ـم ـس ـت ـجــدات على
الساحتين اإلقليمية والدولية.
وإذ ترحب دولة الكويت قيادة
وشـعـبــا ب ــزي ــارة ضـيـفـهــا الـكــريــم
وال ــوف ــد ال ـمــرافــق ل ـس ـمــوه ،فإننا
ّ
ندعو الله عز وجل أن يديم على
َ
بلدينا الشقيقين التقدم والرخاء
فــي ظــل قـيــادة سمو أمـيــر البالد
الشيخ نواف األحمد ،وأخيه خادم
الحرمين الشريفين الملك سلمان

محمد بن سلمان

مشعل األحمد
ب ــن ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ،م ـل ــك الـمـمـلـكــة
العربية السعودية الشقيقة".

عالقات استثنائية
ويـحــل بــن سلمان ضيفا على
دولـ ـ ــة ال ـك ــوي ــت الـ ـي ــوم ف ــي زي ـ ــارة
رس ـم ـي ــة ض ـم ــن ج ــول ـت ــه ف ــي دول
مجلس التعاون قبل انعقاد القمة
الخليجية بدورتها الـ  42منتصف
الشهر الجاري.
وتعكس هــذه الــزيــارة الحرص
َ
ال ـم ـت ـبــادل ل ــدى ق ـيــادتــي البلدين
الشقيقين على التواصل والتشاور
المستمر ح ــول مجمل القضايا،
استكماال لنهج متأصل للدفع قدما
بتلك العالقات نحو آفاق أرحب في
َ
ظل قيادتي البلدين.
وت ـع ــد زيـ ـ ــارة األم ـي ــر محمد
ّ
للكويت الثالثة منذ تقلده مراكز

المسؤولية ،إذ تمت األولى في
م ــاي ــو  2015ع ـنــدمــا ك ــان ولـيــا
ل ــول ــي ال ـع ـه ــد ،ف ــي ح ـي ــن ج ــرت
الزيارة الثانية في  30سبتمبر
 ،2018بعد توليه واليــة العهد
في  21يونيو .2017
وتجسد العالقات الكويتية -
السعودية نموذجا استثنائيا
وفـ ـ ــريـ ـ ــدا لـ ـلـ ـع ــاق ــات ال ـم ـب ـن ـيــة
عـلــى أس ــس صلبة تــرتـكــز على
الروابط األخوية التاريخية بين
القيادتين والشعبين الشقيقين
ووشـ ـ ــائـ ـ ــج ال ـ ـقـ ــربـ ــى والـ ـ ـم ـ ــودة
والمصير المشترك.
وتـتـمـيــز ال ـعــاقــات الثنائية
ع ـ ـلـ ــى الـ ـصـ ـعـ ـي ــدي ــن ال ــرسـ ـم ــي
والشعبي بالخصوصية التي
تــرس ـخــت بـعـمـقـهــا ال ـتــاري ـخــي
الذي يمتد ألكثر من  130عاما،

متجاوزة بذلك أبعاد العالقات
ال ــدولـ ـي ــة إل ـ ــى م ـف ـه ــوم األخ ـ ــوة
والروابط االجتماعية وأواصر
القربى ووحدة المصير.
ف ـع ـل ــى مـ ـ ــدى أكـ ـث ــر مـ ــن ق ــرن
م ــن الـ ــزمـ ــان وح ـت ــى ق ـب ــل ق ـيــام
الدولة الحديثة في كال البلدين
الـشـقـيـقـيــن ،تـعــاقـبــت ال ــزي ــارات
َ
المتبادلة بين قيادتي البلدين
الشقيقين بشكل دائم ،ولعل من
أبرزها من بين صفحات التاريخ
الزيارة التي قام بها المؤسس
الملك عبدالعزيز آل سعود الى
الكويت عام  1910في فترة حكم
أم ـي ــر ال ـك ــوي ــت ال ــراح ــل الـشـيــخ
مبارك الصباح.

زيارات متبادلة
وجاءت زيارة سمو أمير البالد

الشيخ نــواف األحمد للمملكة في
يناير الماضي لترؤس وفد الكويت
إلى قمة "العال" الخليجية استمرارا
ل ـه ــذا ال ـن ـهــج ،وسـبـقـتـهــا ال ــزي ــارة
األخوية لخادم الحرمين الشريفين
إلى الكويت في ديسمبر .2016
وف ــي م ـ ــوازاة ذل ــك ،ت ـبــادل وليا
ال ـع ـه ــد فـ ــي ال ـب ـل ــدي ــن الـشـقـيـقـيــن
الزيارات األخوية ،التي عملت على
تعزيز أواصر المحبة والتعاون عبر
التنسيق المشترك حيال مختلف
القضايا اإلقليمية والعالمية.
وكانت زيــارة سمو ولي العهد
الشيخ مشعل األحمد للمملكة في
 25أكتوبر الماضي لحضور قمة
"مبادرة الشرق األوسط االخضر"،
استكماال لهذا النهج وهي الثانية
لـسـمــوه بـعــد زي ــارت ــه األول ـ ــى أول
يونيو الماضي.

local@aljarida●com

محليات
ترحيب كويتي بالضيف ...والمحادثات تتناول التطورات وتعزيز العالقات

ّ
• زيارة بن سلمان الثالثة للكويت منذ تقلده المسؤولية بعد زيارتين في  2015و2018

إنشاء مجلس
التنسيق الثنائي
ً
في  2018فتح آفاقا
واسعة للتعاون
والتكامل في كل
المجاالت

ومـ ـ ــرت الـ ـع ــاق ــات بـيــن
الـبـلــديــن الـشـقـيـقـيــن بمحطات
م ـه ـم ــة عـ ـ ـ ــززت ه ـ ـ ــذه ال ـ ــرواب ـ ــط
األخــويــة التاريخية والقواسم
ال ـم ـش ـتــركــة ع ـل ــى الـمـسـتــويـيــن
الـ ــرس ـ ـمـ ــي وال ـ ـش ـ ـع ـ ـبـ ــي ،إذ إن
لـلـسـعــوديــة م ـكــانــة خــاصــة في
قلوب الكويتيين كما للكويت
مكانة خاصة ايضا في وجدان
السعوديين.
وت ـ ـ ـج ـ ـ ـلـ ـ ــت هـ ـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــة
االستثنائية في أبهى صورها
في الموقف السعودي المساند
للكويت والمدافع عن شرعيتها
واستقاللها إبان الغزو العراقي
الغاشم عام  1990واستقبالها
ل ـ ـ ــرم ـ ـ ــز ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت وال ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــادة
السياسية والحكومة وللشعب
على أراضيها وتقديم المساعدة
ب ـك ــل أش ـك ــال ـه ــا وم ـســاه ـم ـت ـهــا
ال ـفــاع ـلــة ف ــي تــأس ـيــس تـحــالــف

الدول المشاركة بتحرير البالد
من االحتالل العراقي عام .1991

حماية أمن السعودية

ُ
ول ــم تـ ــأل ال ـكــويــت م ــن جانبها
جهدا في تأييد السعودية الشقيقة
في كل الصعد والمحافل والتضامن
ال ـ ـتـ ــام م ـع ـهــا فـ ــي كـ ــل مـ ــا تـتـخــذه
م ــن إج ـ ـ ــراء ل ـل ـح ـفــاظ ع ـلــى أمـنـهــا
واستقرارها.
وان ـع ـكــس ذل ــك بـشـكــل طبيعي
في مشاركة الكويت ضمن تحالف
دع ــم الـشــرعـيــة فــي الـيـمــن بقيادة
ال ـس ـع ــودي ــة وفـ ــي عـمـلـيــة "إعـ ـ ــادة
األمل" ودعمها للمملكة في مواجهة
تهديدات ميليشيا الحوثي ،وذلك
انطالقا من هذه الروابط التاريخية
العميقة ووحدة المصير وإيمانها
التام بأن أمن المملكة واستقرارها
جزء ال يتجزأ من أمن الكويت.
وش ـمــل ال ـت ـعــاون بـيــن البلدين

جميع الـمـجــاالت ،ومــن ثـمــار ذلك
قيام مجلس التعاون لدول الخليج
العربية في  25مايو  ،1981الذي
حقق للخليجيين في إطار العمل
الـمـشـتــرك الـكـثـيــر م ــن اإلن ـج ــازات
والطموحات.
وح ــرص ــت ال ـك ــوي ــت م ـنــذ قـيــام
المجلس على تدعيم أسس البيت
الخليجي ووحــدة الصف وسعت
م ــن ه ـ ــذا ال ـم ـن ـط ـلــق ال ـ ــى تحقيق
المصالحة الخليجية بين األشقاء
عبر الجهود الحثيثة ألمير الكويت
الراحل الشيخ صباح األحمد ،رحمه
ال ـل ــه ،وس ـمــو أم ـيــر ال ـب ــاد الشيخ
نواف األحمد الداعمة لحل الخالف
وتجاوزه.
وارتبط البلدان باتفاقيات عدة
شملت مختلف ال ـم ـجــاالت منها
اإلع ــام ـي ــة وال ـع ـل ـم ـيــة والـثـقــافـيــة
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة وخـ ــدمـ ــات الـنـقــل
ال ـ ـجـ ــوي والـ ـعـ ـم ــل ع ـل ــى تـسـهـيــل

التنقل لمواطني البلدين وانسياب
البضائع التجارية عبر الـحــدود
وتـبــادل البعثات الدراسية ألبناء
ال ـب ـل ــدي ــن ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى م ــذك ــرات
تـ ـف ــاه ــم لـ ـلـ ـتـ ـع ــاون ف ـ ــي مـ ـج ــاالت
األوق ـ ـ ـ ــاف والـ ـ ـش ـ ــؤون اإلس ــام ـي ــة
وتقديم تسهيالت للحجاج ،والتي
تسبقها دائما اجتماعات تنسيقية
وت ـش ــاوري ــة بـيــن الـجــانـبـيــن ،مما
ان ـع ـكــس إي ـج ــاب ــا ع ـلــى الشعبين
الشقيقين.

مجلس التنسيق
وسـ ـعـ ـي ــا لـ ـفـ ـت ــح آفـ ـ ـ ـ ــاق اوس ـ ــع
للتعاون والتكامل فــي المجاالت
كــافــة وق ــع ال ـب ـل ــدان ع ـلــى محضر
إنشاء مجلس التنسيق السعودي -
الكويتي في  18يوليو  2018والذي
عقد اجتماعه األول بالرياض في
يــون ـيــو ال ـم ــاض ــي وت ـ ـ ـ ّـوج أعـمــالــه
بالتوقيع على  6اتفاقيات شملت

السفير السعودي :زيارة ولي العهد تؤكد حرصه على
اللحمة الخليجية وتوحيد المواقف حيال التطورات
أك ــد الـسـفـيــر ال ـس ـعــودي ل ــدى ال ـبــاد
األ مـ ـ ـي ـ ــر سـ ـلـ ـط ــان ب ـ ــن سـ ـع ــد أن "و ل ـ ــي
ال ـع ـهــد ن ــائ ــب رئ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ــوزراء
وز يــر ا لــد فــاع األ مـيــر محمد بــن سلمان
سيحل اليوم في بلده الثاني الكويت،
وهي الزيارة الرسمية الثانية لسموه
منذ توليه وال يــة العهد ،والتي تعتبر
امـ ـ ـت ـ ــدادا لـ ـل ــزي ــارات ال ـم ـت ـتــال ـيــة ل ـق ــادة
المملكة العربية السعودية ألشقائهم
حكام دولة الكويت ،والتي تؤكد متانة
وتـمـيــز الـعــاقــات بـيــن الـبـلــديــن ،وأنـهــا

ذات عـمــق تــاريـخــي ثــابــت وراس ــخ منذ
ع ـهــد ال ـمــؤســس ال ـم ـلــك ع ـبــدال ـعــزيــز بن
عبدالرحمن آل سعود ـ طيب الله ثراه".
وقال بن سعد ،في بيان بالمناسبة،
"تــأتــي أهـمـيــة ه ــذه ال ــزي ــارة مــن كونها
استكماال لجولة سموه التي يقوم بها
حاليا لدول مجلس التعاون الخليجي،
وقبيل اجتماع القمة الخليجية ا ل ـ 42
المزمع انعقادها بمدينة الرياض في
 14ديسمبر الجاري ،مما يؤكد حرص
سموه على و حــدة اللحمة الخليجية،

وت ــوحـ ـي ــد ال ـ ـمـ ــواقـ ــف تـ ـج ــاه ال ـق ـض ــاي ــا
اإلقـلـيـمـيــة وال ـعــرب ـيــة وال ــدول ـي ــة،ورفــع
مـسـتــوى ال ـت ـعــاون الـمـشـتــرك بـيــن دول
ال ـم ـج ـلــس ف ــي ش ـت ــى الـ ـمـ ـج ــاالت ،وم ــن
المتوقع مناقشة العديد من القضايا
والمستجدات اإلقليمية والدولية التي
تصب في مصلحة المنطقة وشعوبها".

سلطان بن سعد

الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون فـ ـ ــي مـ ـ ـج ـ ــال الـ ـشـ ـب ــاب
وتشجيع االستثمار المباشر وفي
م ـجــال الـتــربـيــة والـتـعـلـيــم العالي
والبحث العلمي والرياضة.
وفي مجال االقتصاد ،اتسمت
سـ ـي ــاس ــة الـ ـبـ ـل ــدي ــن ب ــالـ ـت ــواف ــق
وا لـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق ا لـ ـ ـ ـ ــذي أدى دورا
كبيرا في استقرار أسعار النفط
ب ـ ــاألس ـ ــواق ال ـعــال ـم ـيــة ف ــي إط ــار
(أوبــك  ،)+كما ساهم البلدان في
الـحـفــاظ عـلــى إم ـ ــدادات مستقرة
م ــن ال ـط ــاق ــة ،ب ـمــا يـحـمــي حـقــوق
المنتجين والمستهلكين على حد
س ــواء ،فــي ظــل تــداعـيــات جائحة
فيروس كورونا.
ك ـ ـ ـمـ ـ ــا أدت ّاال ت ـ ـ ـفـ ـ ــا ق ـ ـ ـيـ ـ ــات
االقتصادية الموقعة بين البلدين
ض ـم ــن إط ـ ـ ــار م ـج ـل ــس ال ـت ـع ــاون
الخليجي إلى نمو ورواج حركة
ال ــواردات بينهما بمعدالت شبه
مستقرة.

ورغ ـ ـ ـ ــم تـ ــداع ـ ـيـ ــات ال ـج ــائ ـح ــة
ع ـل ــى االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـع ــال ـم ــي ،ف ــإن
األرقــام االقتصادية بين الكويت
والسعودية خالل العام الماضي
عكست متانة العالقات ،إذ بلغت
قيمة إجمالي الصادرات الكويتية
إلى السعودية في العام الماضي
نـحــو  205مــايـيــن دي ـن ــار (نـحــو
 676.5م ـل ـيــون دوالر) ،م ـقــار نــة
ب ـ  197مليون ديـنــار (نـحــو 650
مـلـيــون دوالر) خ ــال  ،2019في
حـ ـي ــن بـ ـل ــغ إجـ ـم ــال ــي ال ـ ـ ـ ـ ــواردات
ال ـس ـع ــودي ــة إلـ ــى ال ـك ــوي ــت ال ـع ــام
ال ـمــاضــي  504.5مــاي ـيــن دي ـنــار
(نحو  1.6مليار دوالر) ،مقارنة
بـ  629.6مليون دينار عام .2019
كما شمل التعاون الثنائي بين
البلدين الشقيقين القطاع الخاص
وال ــذي تــأطــر عـبــر مــذكــرة تفاهم
ت ــم تــوق ـي ـع ـهــا م ـط ـلــع عـ ــام 2005
ب ـيــن م ـج ـلــس الـ ـغ ــرف ال ـت ـجــاريــة

والـصـنــاعـيــة ال ـس ـعــوديــة وغــرفــة
تجارة وصناعة الكويت.
وع ـل ــى ال ـص ـع ـيــد ال ـبــرل ـمــانــي،
فــإن التعاون بين مجلسي األمــة
ال ـكــوي ـتــي والـ ـش ــورى ال ـس ـعــودي
م ـت ـن ــام ع ـل ــى الـ ـ ـ ــدوام ع ـب ــر لـجـنــة
ال ـ ـصـ ــداقـ ــة ال ـم ـش ـت ــرك ــة وتـ ـب ــادل
الزيارات والتنسيق المستمر في
الـمـحــافــل الــدول ـيــة ب ـشــأن مجمل
ال ـق ـض ــاي ــا اإلق ـل ـي ـم ـيــة وال ـعــرب ـيــة
والـ ــدول ـ ـيـ ــة واالسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــات
الثنائية.
وي ـ ــأت ـ ــي ذل ـ ـ ــك انـ ـسـ ـج ــام ــا مــع
م ـ ـس ـ ـيـ ــرة ال ـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات ال ـع ـم ـي ـق ــة
ال ـتــي رسـخـتـهــا ق ـيــادتــا البلدين
وعــززتـهــا الـعــاقــات االجتماعية
واألسرية التاريخية التي تجمع
بين الشعبين الشقيقين ووحدة
اللغة والدين.

محافظ حولي :الزيارة ّ
تجسد العمق
األخوي بين البلدين
أكــد محافظ حولي علي األصفر أن زيــارة األمير محمد بن
ً
سلمان لدولة الكويت تعد تأكيدا على عمق العالقات األخوية
والترابط بين القيادتين والشعبين الشقيقين.
وقال المحافظ إن البيان الصادر من ديوان سمو ولي العهد،
الشيخ مشعل األحمد ،بمناسبة هذه الزيارة األخويةّ ،
عبر عن
ً
شعور أهل الكويت تجاه هذا الحدث ،الذي لطالما كان شعورا
ً
متبادال بين الشعبين الشقيقين.
ً
ورحب األصفر بهذه الزيارة ،داعيا الله عز وجل أن يديم األمن
واالستقرار والتقدم واالزدهار على بلدينا في ظل قيادة صاحب
السمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد ،وخادم الحرمين الشريفين
الـمـلــك سـلـمــان بــن عـبــدالـعــزيــز آل سـعــود مـلــك المملكة العربية
السعودية.

علي األصفر
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حسين :التوسع بتطعيم األطفال لحمايتهم من «أوميكرون»
أكد لـ ةديرجلا ضرورة عمل مسحة الـ  PCRفي اليومين الثاني والخامس من الوصول ال فور القدوم

سلة أخبار
تنصيب رومانوسكي
سفيرة ألميركا بالعراق

•

عادل سامي

دعا د .ميثم حسين إلى عمل
مسحة الـ PCRفي اليومين
الثاني والخامس من الوصول
إلى البالد ال فور القدوم،
مع زيادة نسبة العينات من
المسحات.

طـ ــالـ ــب اسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــاري ال ـم ـن ــاع ــة
اإلك ـل ـي ـن ـي ـك ـي ــة د .م ـي ـث ــم ح ـس ـيــن
بالتوسع فــي تطعيم فئة األطفال
خ ــال الـمــرحـلــة المقبلة ،حـيــث إن
الــدراســات المبدئية تشير إلــى أن
فئة األطفال أكثر عرضة لإلصابة
بالمتحور "أوميكرون".
وش ـ ـ ــدد ح ـس ـي ــن ف ـ ــي ت ـصــريــح
ل ــ"ال ـج ــري ــدة" عـلــى أهـمـيــة االل ـت ــزام
والتشدد في ارتداء الكمام باألماكن
المغلقة ،حيث إن المتحور الجديد
سريع االنتشار ،كما أنه رصد في
الكويت في وقــت نعيش انفتاحا،
وه ــو مــا يــدعــونــا أكـثــر إل ــى الـحــذر

وال ـح ــرص وااللـ ـت ــزام بـشـكــل أكـبــر،
لالستمرار في عملية االنفتاح التي
نعيشها.
كما شــدد على ض ــرورة تغيير
ال ـتــوص ـيــة ،وع ـم ــل مـسـحــة ال ـ ــPCR
ف ــي ال ـيــوم ـيــن ال ـث ــان ــي وال ـخــامــس
م ــن الـ ــوصـ ــول ولـ ـي ــس ف ـ ــور ق ــدوم
المسافرين إلى الكويت ،مع زيادة
نسبة العينات من المسحات ،حيث
إن ال ـش ـخــص ق ــد يـلـتـقــط ال ـع ــدوى
بالمتحور الجديد من البلد القادم
منه أو في الطائرة أو حتى في بلد
"الترانزيت".
وأكــد أهمية التوسع في إعطاء

ّ
الخبيزي :ال معلومات عن أي تقدم
بمفاوضات فيينا
«ننتظر زيارة رئيس الوزراء الهندي في األسبوع األول من يناير»
●

ربيع كالس

أكــد مساعد وزيــر الخارجية لشؤون آسيا،
َ
السفير وليد الخبيزي "أننا لم نسمع ولم نقرأ
عن أي تقدم بالمفاوضات الجارية في فيينا
حول الملف النووي اإليراني ،ونأمل أن تكون
هناك نتائج ايجابية لتلك المفاوضات".
وفـ ــي ت ـصــريــح لـلـصـحــافـيـيــن ع ـلــى هــامــش
م ـش ــارك ـت ــه ب ــاح ـت ـف ــال ال ـ ـس ـ ـفـ ــارة ال ـتــاي ـل ـنــديــة
بالعيد الوطني ،الــذي أقيم مساء أمــس األول
فــي بـيــت ال ـس ــدو ،ق ــال الـخـبـيــزي تعليقا على
لـقــاء نــائــب وزي ــر الـخــارجـيــة مـجــدي الظفيري
مــع المبعوث األمـيــركــي الـخــاص بــإيــران ،وما
إذا ه ـنــاك دور لـلـكــويــت خـصــوصــا م ــع زي ــارة
نائب وزيــر الخارجية اإليــرانــي ،إن "المبعوث
األميركي إليران أحاط الحلفاء بالموقف وسير
المفاوضات الجارية في فيينا فقط".
وفيما يتعلق بالعالقات الكويتية  -اإليرانية
وع ــودة الـلـجــان وال ــزي ــارات بـيــن الـبـلــديــن ،قــال
الخبيزي" :كانت هناك زيارة أخيرا لنائب وزير
الخارجية اإليراني علي باقري للبالد ،وأحاطنا
بموقف مباحثات فيينا ،وكان هناك مباحثات
مــع نــائــب وزي ــر الـخــارجـيــة وت ــم وض ــع بعض
األفكار والمقترحات حول تطوير العالقات".
وأكد مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا،
عمق العالقات الثنائية بين الكويت وتايلند

ع ـل ــى ال ـم ـس ـت ــوي ــات ال ــرس ـم ـي ــة وال ـب ــرل ـم ــان ـي ــة
وال ـش ـع ـب ـيــة ك ــاف ــة ،م ـش ـيــدا ب ـج ـهــود الـحـكــومــة
التايلندية لتسهيالتها المقدمة للكويتيين
الذين يقومون بزيارة تایلند للعالج والسياحة،
حيث يبلغ عدد الزوار إلى تايلند نحو  70ألف
زائر سنويا.
وكشف عن وجود عدد من الزيارات المتبادلة
عـلــى صعيد ق ــارة آس ـيــا ،قــائــا" :نـحــن ننتظر
زيــارة رئيس الــوزراء الهندي ،التي من المقرر
أن تكون في األسبوع األول من يناير المقبل".
وأض ـ ـ ــاف" :هـ ـن ــاك زي ـ ـ ــارات وجـ ـ ــوالت لــوزيــر
الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
الشيخ أحمد الناصر الى الصين واليابان خالل
العام المقبل" ،مشيرا الى العالقات القوية التي
تربط بين الكويت والقارة اآلسيوية.
م ــن نــاحـيـتــه ،ق ــال الـسـفـيــر الـتــايـلـنــدي لــدى
البالد ،روج تامونغكول ،إن صداقة بــاده مع
ً
الكويت تمتد إلى  58عاما ،وهي عالقة طويلة
األمد .وكشف عن نية بالده افتتاح سوق مركزي
تايلندي في الكويت العام المقبل ،كما أن فندق
"دوسـيــت برنسيس" يخطط لبناء فــرع له في
المهبولة.

الـ ـج ــرع ــة ال ـت ـن ـش ـي ـط ـي ــة ال ـث ــال ـث ــة،
خصوصا لفئة األطباء والعاملين
فــي الـقـطــاع الـصـحــي والـمــدرسـيــن
والعاملين فــي القطاع التعليمي،
ح ـي ــث إن ال ـف ـئ ــة األولـ ـ ــى تـتـعــامــل
م ـبــاشــرة م ــع ال ـمــرضــى ،والـثــانـيــة
تـتـعــامــل م ــع ال ـط ــاب م ــن األط ـفــال
وغيرهم من الفئات العمرية األخرى.
وأوضح حسين أن البروتوكول
ال ـع ــاج ــي ال ـم ـع ـمــول ب ــه حــال ـيــا ال
يختلف عن البروتوكول العالجي
مع المتحور "أوميكرون" ،الفتا إلى
أن الـتـقــاريــر الـتــي ت ــرد مــن جنوب
إفريقيا أو بعض الدول التي رصدت

إصابات بالمتحور الجديد تشير
إلى أن "أوميكرون" سريع االنتشار
خ ـصــوصــا لـفـئــة األطـ ـف ــال ،ولـكـنــه
لـيــس أك ـثــر ش ــراس ــة م ــن الـمـتـحــور
"دلـتــا" ،حيث إن أعــراضــه أقــل شدة
من المتحور السابق له.
وتوقع حسين أن تكون معدالت
دخ ــول الـمــرضــى إل ــى المستشفى
والعنايات المركزة أقل من المتحور
"دلتا".
ومن جانبه ،أكد رئيس اللجنة
االستشارية لمواجهة "كورونا" في
وزارة الصحة د .خالد الجارالله أن
اإلفـصــاح عــن المتحور المستجد

السفيرة البريطانية
زارت «إيواء العمالة»
●

جورج عاطف

زارت السفيرة البريطانية لدى الكويت،
بليندا لويس ،أمــس ،مركز إيــواء العمالة
الوافدة التابع للهيئة العامة للقوى العاملة
والكائن في منطقة جليب الشيوخ.
وجـ ــاءت ال ــزي ــارة ب ـهــدف االطـ ــاع على
آلية استقبال العمالة ،وعلى دور الجهات
الحكومية بالمركز والخدمات التي يقدمها
للعامالت المقيمات ،والتي تشمل الخدمات
الصحية والنفسية والقانونية ،كما تمت
اإلجــابــة خــال الــزيــارة عــن االستفسارات
المطروحة من قبل المسؤولة السياسية
في السفارة البريطانية والوفد المرافق لها،
وتم تزويدهم بالمعلومات واإلحصاءات
ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ال ـخ ــاص ــة بـ ــأعـ ــداد ال ـع ــام ــات
الموجودين بالمركز.
وأعربت السفيرة والوفد المرافق لها عن
إعجابها بالرعاية والتأهيل اللذي يحظين
بهما النزيالت ،وبالجهود المبذولة لتوفير
الحماية االجتماعية والخدمات النفسية
واإلقامة الكريمة للعامالت ،وأيضا الحماية
القانونية.
وخــال الــزيــارة قامت السفيرة والوفد
المرافق بجولة استطالعية لمرافق المركز،
تم خاللها إفادتهم بأن هذه التجربة األولى
ب ــدول مجلس الـتـعــاون وال ـشــرق األوســط
إلي ــواء العمالة ال ــواف ــدة ،مــن حيث توفير
الخدمات المقدمة والطاقة االستيعابية.

"أوميكرون" بعد التثبت بالتسلسل
الجيني ،هو التصرف المتوافق مع
التوجيه األممي واألصول المهنية.
وقال الجارالله في تغريدة على
حسابه بـ "تويتر" إن تلقي اللقاح
بجرعاته الثالث ،والتفعيل الدائم
لالحتراز ،والتيقظ الوقائي ،تسهم
باستمرار انحسار الحالة الوبائية
وحالة االنفتاح ،داعيا إلى التفاؤل
وعدم التهاون ودعم جهود الدولة.

ميثم حسين

«الكويت التقنية» و«التجاري»
ّ
يوقعان مذكرة لتقديم برامج تدريبية

أعلن الرئيس األميركي جو
بايدن عزمه تنصيب السفيرة
األميركية الحالية في الكويت ألينا
رومانوسكي ،سفيرة مفوضة فوق
العادة لدى العراق.
وأوضح البيت األبيض ،في بيان
مساء أمس األول ،أن السفيرة
رومانوسكي تولت منصب
نائب منسق أول في الخارجية
األميركية لشؤون مكافحة
اإلرهاب.
وأضاف" :على مدار  40عاما
قضتها في الخدمة بمؤسسات
أميركية حكومية مختلفة تمكنت
رومانوسكي من أن تصبح خبيرة
في شؤون الشرق األوسط" ،مبينا
أن رومانوسكي التحقت بالعمل
في وزارة الخارجية األميركية عام
 ،2003لتساهم في تأسيس مكتب
مبادرة الشراكة األميركية الشرق
أوسطية.

«النجاة» :تطوير األوقاف
لتحقيق استدامة الموارد

صورة جماعية بعد توقيع المذكرة
وق ـع ــت ك ـل ـيــة ال ـك ــوي ــت ال ـت ـق ـن ـيــة وال ـب ـنــك
الـتـجــاري مــذكــرة الـتـعــاون لتقديم سلسلة
متنوعة من البرامج التدريبية المتخصصة،
والتي تهدف لتيسير حصول الطلبة على
التدريب الميداني الفصلي لالستفادة من
الدورات التأهيلية ،التي ستسهم في تطوير
مهاراتهم وخبراتهم في المجاالت المالية
والمصرفية والتقنية.
وجاءت المذكرة في ضوء تعزيز التنسيق
ً
المشترك بين الطرفين ،وانطالقا من أهمية
التدريب الميداني المتخصص ،والذي يهدف
لــرفــع ك ـفــاء ة الـمـخــرجــات العلمية وإلع ــداد
الطلبة لسوق العمل من خــال فتح قنوات
التعاون بين الكلية والبنك.
ً
ويأتي التعاون انطالقا من أهداف الكلية

ك ــإح ــدى ال ـمــؤس ـســات الـتـعـلـيـمـيــة الـفــاعـلــة
والرائدة في مجال التعليم التقني بالكويت،
والتي تسعى لتوفير كفاءات طالبية تمتاز
ب ـقــدرات تقنية وتطبيقية ق ــادرة على دعم
ً
ج ـه ــود ال ـت ـن ـم ـيــة االق ـت ـص ــادي ــة ،واس ـت ـن ــادا
إلــى نهج "الـتـجــاري" ال ــذي ضمن أولــويــاتــه
ً
ً
المسؤولية االجتماعية ،اذ ينتهج دورا فعاال
فــي خــدمــة المجتمع مــن خــال الــدعــم الــذي
يقدمه لكل النشاطات والفعاليات المجتمعية
والتربوية.
ومـ ـث ــل "الـ ـك ــوي ــت ال ـت ـق ـن ـي ــة" فـ ــي تــوق ـيــع
االتـفــاقـيــة نــائــب الــرئـيــس لـلـشــؤون المالية
واإلداريـ ـ ـ ـ ـ ــة ع ـب ــدال ــرح ـم ــن ال ـع ـج ـي ــل ،وم ـثــل
"ال ـت ـج ــاري" مــديــر ق ـطــاع ال ـم ــوارد الـبـشــريــة
صادق عبدالله.

أعلنت جمعية النجاة الخيرية
سعيها إلى وضع استراتيجية
وفق خطتها الستدامة املوارد
املالية ،وتوفير ريع مالي ثابت من
خالل األوقاف الخيرية.
ورأى مدير إدارة االستثمار
بالجمعية فيصل الشراح ،أن
ما آلت إليه "النجاة" من صعود
ملحوظ في تقديم خدماتها
للمستفيدين بطريقة عملية
مدروسة يتوافق مع مقومات
العمل الخيري واستدامته ،مضيفا
أن األعمال الوقفية اإلسالمية
تطمح ألن تنافس املجاالت
واألعمال اإلنشائية األخرى في
تحقيق أهدافها.
وقال إن "النجاة" ،كواحدة من
مؤسسات العمل الخيري الفاعلة
في الكويت والخليج ،تسعى إلى
تطوير أوقافها ،وزيادة املشاريع
اإلنشائية الوقفية داخل الكويت،
بما يحقق لها أحد أهدافها
االستراتيجية ،وهو حفظ وتنمية
واستدامة املوارد املالية للجمعية.

ةديرجلا
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«الكهرباء» تنتهي من تبصيم  15ألف موظف انطالق قطار انتخابات «التعاونيات»
عقب توقف عامين
تركيب أجهزة بصمة الوجه في مبنى الوزارة
سيد القصاص

قطع التيار عن 10
عقارات للعزاب في
خيطان والرابية

تركيب  35ألف عداد
ذكي في حولي
والفروانية

كشفت مصادر وزارة الكهرباء والـمــاء والطاقة
المتجددة عن االنتهاء من إدخال  15ألف موظف على
نظام البصمة الجديد «الوجه» من إجمالي  26الفا
يعملون فيها ،مبينة أن الــوزارة انتهت كذلك أمس
من تركيب كافة أجهزة البصمة الجديدة في مبناها
وعددها  30جهازا.
وذكرت المصادر لـ «الجريدة» أنه جار استكمال
أعمال تبصيم باقي أعــداد الموظفين في مختلف
القطاعات ،إضافة إلــى تركيب أجهزة البصمة في
باقي المواقع الخارجية التابعة للوزارة ،الفتة إلى
أن نظام البصمة الجديد يأتي متوافقا مع إجراءات
وزارة الصحة للمحافظة على الموظفين من انتشار
فيروس كورونا ،إضافة إلى أن به خاصية التبصيم
باألصابع .من جانب آخر ،شنت لجنة العزاب حملة
مشتركة على محافظة الفروانية مساء امس األول
تركزت في منطقتي خيطان والرابية ،وقطعت التيار
الكهربائي عن  10عقارات سكنها أصحابها بالعزاب.
وق ــال نــائــب رئـيــس فــريــق الضبطية القضائية
عضو لجنة العزاب أحمد الشمري لـ «الجريدة» إن
تلك الحملة تــأتــي اسـتـمــرارا للعديد مــن الحمالت
التي شنتها اللجنة على محافظة الجهراء للقضاء
على ظاهرة سكن العزاب وسط السكن النموذجي.
وأضاف أن اللجنة تقوم بإنذار أصحاب العقارات
قبيل قطع الـتـيــار ،وعند عــدم االستجابة تخاطب
بلدية الكويت وزارة الداخلية للتحقق من وجود
ال ـع ــزاب ،وعـنــد الـتــأكــد مــن وجــودهــم يـتــم مخاطبة
وزارة الكهرباء والماء لقطع التيار الكهربائي عن
تلك الـعـقــارات المخالفة الـتــي لــم يلتزم أصحابها
بإخالئها من العزاب.

وأش ــار إلــى أن اللجنة قطعت شــوطــا كبيرا في
الحد من ظاهرة سكن العزاب ،حيث يحرص أصحاب
العقارات على تسكين العائالت بدال من العزاب ،إال
أن بعض أصحاب العقارات يتحايل بإسكان عائالت
مع العزاب ،فيتم التأكد من وجود عزاب في العقارات
من خالل الفرق الميدانية ،داعيا أصحاب العقارات
إلى إخالء العزاب من السكن الخاص لكي ال يتم قطع
التيار واالهتمام بشؤون عقاراتهم لتجنب اإلجراءات
التي تصل إلى قطع التيار.
في مجال آخر ،كشفت مصادر مطلعة في وزارة
الـكـهــربــاء وال ـم ــاء وال ـطــاقــة الـمـتـجــددة عــن تركيب
 35أل ــف عـ ــداد ذك ــي ح ـتــى تــاري ـخــه ف ــي الـقـطــاعـيــن
االستثماري والتجاري من إجمالي  200ألف عداد
ضمن المرحلة األولــى التي تنفذها الــوزارة حاليا
في محافظتي حولي والفروانية.
وأوض ـحــت الـمـصــادر أن عملية التركيب تسير
بـخـطــى ثــابـتــة ،وف ـقــا للخطة الـمــوضــوعــة مــن قبل
الوزارة ،والتي يشرف عليها فريق فني مختص يعقد
اجتماعات اسبوعية دورية لمتابعة آخر المستجدات
وإزالة كل العقبات التي قد تواجه فرق التركيب في
المناطق كافة.
وبينت أن عملية التركيب تتم وفــق اشتراطات
فنية م ـحــددة لـلـتــأكــد مــن جــاهــزيــة ال ـع ــدادات ألداء
ال ـم ـهــام ال ـم ـنــوطــة ب ـهــا ،ح ـيــث ي ـقــوم فــريــق الـمـســح
الميداني بجمع البيانات السليمة والدقيقة والتي
يعتمد عليها فريق التركيب وفريق التخزين الذي
يقوم بتسجيل الـعــدادات في المنظومة والفواتير
المستحقة ،مؤكدة انه يتم التأكد من تشغيل وسالمة
العداد وإرسال واستقبال كل اإلشعارات.

العتل :دعم الكوادر العربية
في المجال الهندسي
أكد رئيس اتحاد المهندسين العرب ورئيس
جمعية المهندسين الكويتية م .فيصل العتل،
حرص الجمعية على دعم المزيد من الكوادر
العلمية العربية بالمجال ا لـهـنــد ســي ،مثمنا
تجربتها في اعتماد مزاولة المهنة الهندسية.
جـ ـ ــاء ذلـ ـ ــك ف ـ ــي ك ـل ـم ــة ألـ ـق ــاه ــا الـ ـعـ ـت ــل ل ــدى
ب ــدء أع ـم ــال الـمــؤتـمــر ال ــدول ــي ال ـ ـ  11لــاتـحــاد
العربي للتنمية المستدامة والبيئة بعنوان
«تكامل المؤسسات العلمية في بناء وتطوير
المجتمعات بالدول العربية» ،بتنظيم مشترك
لــا تـحــاد بــالـتـعــاون مــع جمعية المهندسين
الكويتية ورعاية جامعة الدول العربية.
وأش ــار إلــى أن الـكــويــت احتضنت وأسست
لـجـنــة الـتـعـلـيــم الـهـنــدســي ال ـعــربــي ف ــي اتـحــاد
ال ـم ـه ـن ــدس ـي ــن الـ ـ ـع ـ ــرب ألك ـ ـثـ ــر م ـ ــن  40ع ــام ــا،
وبالتعاون مع هذه اللجنة جرى تقييم معظم
الكليات والجامعات الهندسية العربية لدعم

تأهيل كــوادرهــا البشرية التي كانت تخضع
الخـ ـتـ ـب ــارات م ــزاول ــة ال ـم ـه ـنــة ل ــدخ ــول ال ـســوق
الكويتي.
وأكد العتل أنه من خالل هذه التجربة جرى
بنجاح تقييم كل الزمالء الذين تقدموا للعمل
ب ـم ـج ــال ال ـه ـن ــدس ــة م ــن خ ــري ـج ــي ال ـجــام ـعــات
ال ـعــرب ـيــة ،وكــذلــك تحقيق االرتـ ـق ــاء الملحوظ
بالتعاون مع هذه الكليات والجامعات.
وبـ َّـيــن أن «الـمــؤتـمــر سيتيح مـجــاال واسـعــا
لوضع خريطة طريق تنموية قابلة للتنفيذ
بعيدا عن األهواء السياسية ،ونحن في جمعية
المهندسين مستعدون لتسويق هذه الخريطة
وعرضها في جميع البلدان العربية ،بالتعاون
مــع جــامـعــة ال ــدول الـعــربـيــة واالت ـح ــاد العربي
للتنمية المستدامة» ،معربا عن أمله أن تكون
هناك توصية لالرتقاء بالمخرجات العلمية،
خصوصا في المجال الهندسي.

«الشؤون» تفتح الترشح لعضوية تعاونية بالفروانية  ٢٨يناير
●

جورج عاطف

عـقــب تــوقــف نــاهــز الـعــامـيــن ،مـنــذ بــدايــة أزمــة
جائحة كورونا ،يعاود قطار انتخابات مجالس
إدارات الجمعيات التعاونية ،التي انتهت واليتها
ال ـق ــان ــون ـي ــة ،االن ـ ـطـ ــاق م ـ ـجـ ــددا ،ب ـن ـهــايــة يـنــايــر
المقبل ،ليتسنى للمساهمين اختيار مجالس
إدارات جــديــدة عـبــر االنـتـخــاب الـمـبــاشــر ،بعيدا
عــن التعيينات ،السـيـمــا أن األص ــل فــي الـقــانــون
( )2013 /118الصادر بشأن الجمعيات التعاونية
االنتخاب ال التعيين.
و ع ـ ـل ـ ـمـ ــت «ا ل ـ ـ ـجـ ـ ــر يـ ـ ــدة» أن وزارة ا لـ ـ ـش ـ ــؤون
االجتماعية ،ممثلة فــي إدارة شــؤون العضوية
وإشهار الجمعيات التعاونية بقطاع التعاون،
حددت  28يناير المقبل موعدا نهائيا لفتح باب
الترشح واالنتخاب إلحدى الجمعيات التعاونية
الــواقـعــة فــي محافظة الـفــروانـيــة ،مشيرة إلــى أن
االنتخابات ،داخــل هــذه الجمعية ،ستكون على
جميع مقاعد مجلس اإلدارة التسعة.
ووفقا لمصادر «الشؤون» فإن الوزارة خاطبت
جـهــات عــدة ذات صـلــة ،منها اتـحــاد الجمعيات
ووزارت ـ ـ ـ ـ ـ ــا الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة وال ـ ـص ـ ـحـ ــة ،ل ــاسـ ـتـ ـع ــداد
الستئناف عقد االنتخابات التعاونية ،وترتيب
اإلجراءات الالزمة قبل مباشرة إجرائها لتتوافق
والدليل االسترشادي الخاص بعقد العموميات
وإجــراء االنتخابات ،مبينة أن أبرز االشتراطات

قـيــاس درج ــة ح ــرارة المساهمين قـبــل الــدخــول،
وااللتزام بالتباعد االجتماعي قبل وأثناء وبعد
االنتخابات.
ولفتت المصادر إلــى أن قــرار تنظيم العملية
االنتخابية في الجمعيات واالتحادات التعاونية
حدد مدة االنتخابات بـ 3ساعات كاملة ،ويجوز
تـمــديــدهــا أو تغيير مــواعـيــدهــا حـســب الـظــروف
واألح ــوال التي تقتضيها الـضــرورة ،كاشفة أنه
بالتعاون مع إدارة الحاسب اآللي بالوزارة سيتم
السماح للمساهمين بالتصويت بأي لجنة داخل
المدرسة المخصصة لذلك ،والتابعة لمحل إقامته
ومنطقة عمل الجمعية ،و لـيــس حسب األ حــرف
األبجدية لألسماء.
وأوضحت أنه نظرا للضغط والزحام الشديدين
الـلــذيــن تشهدهما بـعــض الـلـجــان لـكـثــرة أسـمــاء
المساهمين المسجلين دا خـلـهــا و ف ــق األ ح ــرف
األبجدية ،وتنفيذا لالشتراطات الصحية ومنع
الـتـكــدس وال ــزح ــام ،ارتـ ــأت ال ـ ــوزارة اعـتـمــاد هــذه
اآللية الجديدة في التصويت ،حفاظا على صحة
وس ــام ــة الـمـســاهـمـيــن وم ـن ــع تـعــرضـهــم لخطر
اإلصابة بـ «كورونا».

يناقش تخصيص حلبة جابر األحمد في الضجيج لنادي السيارات
●

محمد جاسم

ي ـس ـت ـك ـمــل ال ـم ـج ـل ــس الـ ـبـ ـل ــدي ،االث ـن ـي ــن
الـمـقـبــل ،بــرئــاســة أس ــام ــة الـعـتـيـبــي ،ج ــدول
أع ـم ــال الـجـلـســة الـمــاضـيــة ال ـتــي ت ــم رفـعـهــا
النسحاب عــدد من األعضاء بعد أن انتهوا
مــن الموافقة على تحويل جنوب القيروان
لمصلحة المؤسسة العامة للرعاية السكنية،
حيث سيناقش المجلس طلب الهيئة العامة
للرياضة تخصيص موقع حلبة جابر األحمد
في منطقة الضجيج بخيطان تخصيص دائم
ّ
والدراجات اآللية
للنادي الكويتي للسيارات
كأبرز البنود المدرجة بالجدول.
ك ـمــا سـيـتـطــرق الـمـجـلــس لـطـلــب الـهـيـئــة
ال ـع ــام ــة ل ـل ـب ـي ـئــة إنـ ـش ــاء ح ــواج ــز ص ـخــريــة

سلة أخبار
وفد «الكويتية» زار جامعة
«الشدادية»

نظمت إدارة األمن والسالمة زيارة
ميدانية لوفد من ممثلي شركة
الخطوط الجوية الكويتية ملوقع
مدينة صباح السالم الجامعية.
وأكد القائم بأعمال مدير إدارة
األمن والسالمة بجامعة الكويت،
يوسف الخميس ،أن الهدف
من الزيارة التعاون املستمر
بني الجهات لتبادل الخبرات،
واالطالع على آخر أنظمة األمن
والسالمة ،وأهم التقنيات الحديثة
املستخدمة في املدينة الجامعية.
واطلع ممثلو "الكويتية" على
املدينة الجامعية ،وأشاد الوفد
باملباني والتقنيات الحديثة
املستخدمة في مجال األمن
والسالمة ،التي بدورها توفر جوا
أكاديميا آمنا ملرتادي الجامعة.

«يوم التطوع العالمي»
في «الحياتية»

«البلدي» يستكمل جلسة «جنوب القيروان» االثنين
وأسمنتية لحماية المنشآت الساحلية
من شاطئ قرية المسيلة إلى شاطئ جسر
صباح السالم ومنطقة المسيلة قطعتي
رقم  6و ،7وسيبحث طلب وزارة الشؤون
االج ـت ـمــاع ـيــة ت ـحــويــل م ــواق ــف ال ـس ـيــارات
السطحية التابعة للسوق ا لـمــر كــزي رقم
 1إل ــى مــواقــف س ـي ــارات م ـت ـعــددة األدوار
في منطقة صباح السالم قطعة رقم  9في
محافظة مبارك الكبير .وسيبحث المجلس
االقـتــراحــات المقدمة مــن األع ـضــاء ،منها
تحديد مواقع لتجميع الرمال المتراكمة،
وتخصيص مــوقــع فــي كــل قـطــاع إلنـشــاء
فرع تموين بمساحة ال تقل عن  400متر
فــي مدينة صـبــاح األح ـمــد ،واالستعجال
في عمل خدمات منطقة الخيران السكنية

محليات

وخدمات مدينة صباح األحمد البحرية،
كما سيتناول المجلس الــردود المؤجلة
ع ـلــى أس ـئ ـلــة األعـ ـض ــاء وم ـح ــاض ــر لـجــان
المجلس الرئيسية ولـجــان المحافظات،
وط ـ ـلـ ــب وزارة الـ ـم ــالـ ـي ــة ت ـغ ـي ـي ــر ن ـش ــاط
الموقع العائد للشركة الكويتية المتحدة
للدواجن في منطقة الضجيج .وسيناقش
ال ـم ـج ـل ــس ت ــوص ـي ــة ال ـل ـج ـن ــة ال ـق ــان ــون ـي ــة
والمالية واعتراضها على االقتراح المقدم
بشأن إضــافــة مــادة فــي الئحة أبـنــاء تلزم
المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة
ال ـتــي يــزيــد ع ــدد ال ـعــامــات بـهــا عـلــى 50
عاملة ،ويتجاوز عدد العاملين بها 200
عــامــل بــإنـشــاء دور حـضــانــة لـهــا ،بـعــد أن
رفضتها اللجنة.

نظم قسم علوم املعلومات في
كلية العلوم الحياتية بجامعة
الكويت احتفالية يوم التطوع
العاملي في بهو الكلية بمدينة
صباح السالم الجامعية ،تحت
رعاية القائم بأعمال عميد الكلية
د .أحمد الالفي .وقال د .الالفي إن
"يوم التطوع العاملي يعتبر واحدا
من أهم االحتفاالت السنوية
التي نحتفل بها في كلية العلوم
الحياتية ،تقديرا للجهود الكبيرة
التي يقوم بها كل متطوع" ،مبينا
أن "هذا اليوم يهتم بنشر الوعي
حول أهمية العمل التطوعي،
وضرورة مشاركة كل فرد فيه قدر
املستطاع ،لتحريك النفس وجلب
الثواب ونشر املحبة والتسامح
وبث روح التعاون بني أفراد
املجتمع ،عمال بما جاء به ديننا
اإلسالمي الحنيف في الحرص
على مساعدة اآلخرين.
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«مكافحة الفساد» :استئصال آفته باإلرادة والمسؤولية

majles@aljarida●com

نافذة نيابية

• جوهر :هناك حضارات تهاوت بسببه • الصانع :الحكومات المتوالية تفتقد القرار السياسي
أكد المشاركون في مؤتمر «اليوم العالمي لمكافحة
الفساد» ،أن توافر اإلرادة والمسؤولية من شأنه أن يكون
سببا في إنجاح مكافحة الفساد ،باالضافة الى ضرورة
تكوين توافق في تعزيز القيم العليا لمكافحته وتنفيذ
مشروع الشراكة مع المجتمع المدني وتكوين ثقافة
لمحاربته.

للصندوق
الكويتي
للتنمية
العربية دور
في ّ
مد جسور
الصداقة مع
دول العالم

المطيري

قال النائب د .حسن جوهر إن
الكويت كانت من أوائل المبادرين
الداعمين لمسيرة مكافحة الفساد،
مثمنا الجهود الشعبية ومنظمات
ال ـم ـج ـت ـم ــع ال ـ ـمـ ــدنـ ــي ل ـم ـس ــان ــدة
الجهود الحكومية في هذا الصدد.
جـ ــاء ذلـ ــك خـ ــال مــؤت ـمــر عقد
بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة
الـ ـ ـفـ ـ ـسـ ـ ــاد ،ب ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة ج ـم ـع ـيــة
ال ـش ـفــاف ـيــة ال ـكــوي ـت ـيــة وع ـ ــدد من
المعنيين بهذه القضية ،أقيم على
مسرح صباح األحمد في مجلس
األمة أمس.
وأع ـ ـ ــرب ج ــوه ــر ع ــن س ـعــادتــه
بـهــذا الـتـطــور الكبير فــي اهتمام
المجتمع المدني تجاه القضية،
ً
مــؤكــدا أن قضية الـفـســاد ليست
منحصرة في الحكومة فقط وأن
البالد عرضة للدمار والخسائر
وهــدر الجهود والـطــاقــات ،بــل إن
ه ـنــاك ح ـض ــارات ت ـه ــاوت بسبب
الفساد.
وأب ــدى استغرابه مــن الوتيرة
ال ـت ـصــاعــديــة ل ـم ــؤش ــرات الـفـســاد
رغ ـ ــم كـ ـث ــرة األج ـ ـهـ ــزة ال ــرق ــاب ـي ــة،
األمر الذي يحتاج إلى تشخيص
مكامن الخلل ومعالجته ،غير أنه
«إذا توافرت اإلرادة والمسؤولية
ف ـس ــوف ي ـك ــون ه ـن ــاك ن ـج ــاح في
ً
مـكــافـحــة ال ـف ـســاد» ،الف ـتــا إل ــى أن
ه ـنــاك تـصـنـيـفــات س ـنــويــة ل ــدول
الـ ـع ــال ــم فـ ــي م ـك ــاف ـح ــة الـ ـفـ ـس ــاد،
و»تصنيف الكويت في هذا المجال
غير جيد ،رغم وجود التشريعات
واألجهزة الرقابية».

«الخارجية» البرلمانية :زيارة محمد بن
سلمان فرصة مهمة لبحث العالقات
المتحدثون في مؤتمر مكافحة الفساد
وأك ــد ض ــرورة أن يـكــون هناك
م ــزي ــد م ــن ال ـش ـفــاف ـيــة م ــع علنية
ج ـل ـس ــات ال ـق ـض ــاء ف ــي مـحــاكـمــة
المسؤولين الفاسدين ،وأن تنقل
عـبــر وســائــل اإلع ــام وتـنـشــر في
الـجــريــدة الــرسـمـيــة ،س ــواء كانت
أحكام إدانة أو براءة حتى يتحقق
الردع.
وأضاف أن من بين االقتراحات
ً
بقوانين اقتراحا بضرورة كشف
الذمة المالية وقانون حق االطالع
َ
الــذي صــدر قبل سنتين ولــم تقر
َ
الئحته التنفيذية حتى اآلن ولم
ي ـط ـب ــق ،مـ ــع ت ـغ ـل ـيــظ ال ـع ـق ــوب ــات
فــي قـضــايــا ال ـمــال ال ـعــام وقــانــون
لمحاكمات الــوزراء الــذي به خلل
يستدعي المراجعة وسد مكامن
ذلك الخلل.
وأش ــار إل ــى أن هـنــاك اقـتــراحــا
بتعيين شاغلي الوظائف القيادية
في الدولة بناء على بنود واضحة
وشفافة وأن تكون تلك التعيينات
خــاضـعــة ل ـشــروط ومـعــايـيــر أداء
ً
حتى يتم التجديد للقيادي ،فضال
عن وجود قانون للشفافية فيما
يخص أمالك الدولة ،وآخر إلنشاء
المحكمة الدستورية العليا ،وهي
صمام أمان لالستقرار القانوني
واإلجراءات القضائية.

ول ـ ـفـ ــت إل ـ ــى أن االق ـ ـتـ ــراحـ ــات
بقوانين التي قدمت استمدت من
جمعيات المجتمع المدني ،وعلى
رأسها جمعية الشفافية ،إحساسا
منها بالمسؤولية فــي المتابعة
ً
وتقديم الحلول الواقعية ،مؤكدا
ً
ً
أن ه ــذا يـعــد م ــؤش ــرا طـيـبــا على
حيوية المجتمع الكويتي وغيرته
على وطنه.
واعتبر أن قضية الفساد معقدة
ومـتــداخـلــة ول ـهــا أب ـعــاد إقليمية
ً
وعالمية ،مؤكدا أن الكويت ليست
الــدولــة الوحيدة التي تعاني من
ال ـف ـس ــاد ،ول ـك ــن ه ـن ــاك نـجــاحــات
ً
ً
وتقدما كبيرا في صــور وأشكال
م ـحــاربــة ال ـف ـســاد ،ول ــذل ــك ج ــاءت
م ــدرك ــات ال ـف ـســاد لـمـعــالـجــة هــذا
األمر.
وط ــال ــب ج ــوه ــر بـ ـض ــرورة أن
تـ ـك ــون هـ ـن ــاك مـ ــؤشـ ــرات وطـنـيــة
ت ـش ـت ــرك ف ـي ـه ــا ج ـم ـي ــع ال ـج ـه ــات
فــي الـكــويــت والـمـجـتـمــع الـمــدنــي
ً
لـمـكــافـحــة ال ـف ـس ــاد ،م ـش ـي ــرا إلــى
أن ـ ـ ــه ف ـ ــي م ـن ـت ـص ــف ه ـ ـ ــذا الـ ـق ــرن
سيتضاعف عــدد سكان الكويت
إل ــى مــا ي ـقــارب  5مــايـيــن نسمة،
مطالبا بـضــرورة أن تكون هناك
شفافية وإدارة نــاجـحــة لـثــروات
الدولة.

وبين جوهر أن اإلصالحات في
الوضع الحالي هي التي تجعلنا
نعيش بأمان في المرحلة المقبلة
ض ـم ــن خ ــارط ــة ط ــري ــق واض ـح ــة
خـصــوصــا أن ال ـت ـحــديــات قائمة
ويجب العمل من أجل مواجهتها.
مــن جــانـبــه ،اسـتـعــرض رئيس
مـنـظـمــة «بــرل ـمــان ـيــون ع ــرب ضد
الفساد» وعضو اللجنة التنفيذية
للمنظمة العالمية للبرلمانيين
ض ــد ال ـف ـســاد ال ـنــائــب ال ـســابــق د.
نــاصــر الصانع مالبسات إنشاء
جمعية الشفافية العالمية ،ومن
ب ـي ـن ـهــا ال ــرق ــاب ــة ع ـل ــى الـ ـق ــروض
ال ـم ـم ـن ــوح ــة مـ ــن ال ـب ـن ــك ال ــدول ــي
إلن ـ ـجـ ــاز الـ ـمـ ـش ــاري ــع ال ـت ـن ـمــويــة
ً
فــي ال ــدول المختلفة ،معتبرا أن
الحكومات المتوالية كانت تفتقد
القرار السياسي لمكافحة الفساد.
مـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،تـ ـ ـح ـ ــدث رئـ ـي ــس
مجلس إدارة جمعية الشفافية
ال ـكــوي ـت ـيــة م ــاج ــد ال ـم ـط ـيــري عن
دور الصندوق الكويتي للتنمية
االقتصادية العربية في مد جسور
الصداقة بين الكويت ودول العالم،
مؤكدا أهمية الرقابة على أعمال
الصندوق والتدقيق في القروض
الممنوحة للتأكد من استخدامها
في مشاريعها الصحيحة.

َ
«نزاهة» :دورنا حماية المجتمع من شرك الفساد
أكدت األمينة العامة المساعدة لقطاع الوقاية في الهيئة
العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» أبرار الحماد أن محاربة
الفساد تعتمد على ركيزتين األولى هي الجانب الوقائي
واألخرى هي الجانب الجزائي.
ورأت الحماد أن دور هيئة مكافحة الفساد ليس حماية
المال العام فقط بل حماية المجتمع واإلنسان من الوقوع
في شرك الفساد من خالل الوقاية ورفع الوعي ومنع تكوين
ثقافة متساهلة أو بيئة بسيطة ترعى الفساد.
وأشارت إلى أن هناك مشاريع استراتيجية كويتية يجب
أن يتم تنفيذها من خالل نزاهة التعليم وتعليم النزاهة،
وإعداد وثيقة لدمج القيم في المناهج واألنشطة المدرسية
لرفع الوعي وإعــادة بناء القيم واحترام القانون وحقوق
االنسان والمصلحة العامة والرقابة الفردية.
ً
وأضــافــت أن تلك المشاريع يجب أن تنفذ أيـضــا من
خالل تقييم مناهج جامعة الكويت والجامعات الخاصة

و»التطبيقي» للتأكد من أنها تخدم هدف محاربة الفساد،
الفـتــة إل ــى وج ــود ت ـعــاون بـيــن الهيئة ومـنـظـمــات دولـيــة
ومبادرة العدالة من أجل التعليم ،حول المفاهيم األخالقية
والسلوكية لمكافحة الفساد وتنفيذ آليات داخلية لمكافحة
تزوير الشهادات الجامعية.
واعتبرت الحماد أن تقديم كشف الذمة المالية هو أول
بنود مكافحة الفساد ،وأن نسبة االلتزام في تقديم الكشوف
المالية وصلت إلى  99في المئة ،وأن نسبة ما تم فحصه
وصــل إلــى  57في المئة من أجــل تحسين جــوده النزاهة
في الوظائف العامة ووضع مكونات للتطوير والقياس.
ورأت أن تطبيق «سهل» سيقلل من الفساد كونه يقلل
من التدخل البشري ،الفتة إلى أن الهيئة ستشارك معهد
األبحاث في عمل دراســة عن أكثر األماكن الحكومية
التي ينتشر فيها الفساد بهدف تطهيرها من الفساد
اإلداري.

وأكدت دعم الهيئة لجميع الجهود التي تعزز الكشف عن
أماكن الفساد ،السيما أن «نزاهة» دعمت العديد من مبادرات
مؤسسات المجتمع المدني في مجال الشفافية ومكافحة
ال ـف ـســاد ،مـشـيــرة إل ــى دع ــم الـهـيـئــة م ـب ــادرة حـكــومـيــة في
ً
التطبيق الداخلي ،فضال عن إطالقها في نهاية العام حملة
لتوعية الجميع عن الفساد بجميع القطاعات ودورها في
التأثير على العمل« ،وهذه الحملة مجرد بداية وستستمر».
وبينت الحماد أن «نزاهة» تهتم بالمؤشرات الدولية
الكاشفة لمؤشرات الفساد ومكامن الضعف ،وستقوم
بوضع خطوات عملية لتحقيق اإلصالح وتحسين موقع
الكويت في هذه المؤشرات بالتعاون مع جمعية الشفافية،
مؤكدة أن التحرك لمكافحة الفساد يعد من بين التحديات،
ويجب عــدم التسامح مع هــذه اآلفــة وعــدم تقبلها ،وسد
ثغراتها فــي جميع الجهات ،األمــر الــذي يتطلب تكاتف
الجميع.

إلغاء حبس المدين
الطريجيً :
يتطلب تعديال على «التنفيذ المدني»
دعا النائب د .عبد الله الطريجي إلى إجراء دراسة شاملة
آلليات «التنفيذ المدني» ليتسنى تغيير آلية التعامل مع إلغاء
حبس الـمــديــن ،ال ــوارد فــي الـقــانــون  71لسنة  2020بإصدار
قــانــون اإلف ــاس ،وال ــذي ألـغــى ال ـمــواد  298 - 292مــن قانون
المرافعات المدنية والتجارية ،على أن تقدم اللجنة المعنية
بتلك الدراسة توصياتها خالل ثالثة اشهر من تشكيلها.
وطــالــب الطريجي الحكومة ،فــي اقـتــراح برغبة ،بتشكيل
لجنة تضم في عضويتها ممثلي وزارة العدل واتحاد البنوك
وغرفة التجارة والصناعة وجمعية المحامين ،تتولى دراسة
تطوير آليات وإجراءات التنفيذ لجعلها متوافقة مع التطور
الهائل في التكنولوجيا ،وإضافة نصوص وأحكام خاصة
تنسجم مع خصوصية البنوك ،ومنها إيجاد ربط إلكتروني
قانوني مع البنوك عبر نظام تسوية موحد يرتبط بــإدارة
التنفيذ ،وربط جميع البنوك عبر جهة ربط واحدة مسؤولة
عن تسوية المديونيات مع إدارة التنفيذ ،وتزويد جهة الربط
بأسماء المدينين وبياناتهم ،ومراعاة ضمانات الخصوصية
وسرية الحسابات المصرفية.
وأضــاف أن من مهام اللجنة إيجاد آلية الستمرار توريد
المبالغ من البنوك الى حين استكمال السداد ،وفي حال السداد
تخطر جهة الربط لرفع اسم المدين في حال السداد الكلي او
ً
تعديل القيمة المطالب بها ،فضال عن توريد المبالغ الى ملف
التنفيذ دون الحاجة إلجراء حجز إضافي.
ّ ً
ملحا،
وقال الطريجي ان تطوير نظام البنوك سيكون أمرا
مشيرا فــي هــذا الـصــدد إلــى منع المدين مــن طلب الـقــروض
وتجميد جميع وكاالته ،وإلغاء حصوله على بطاقات ائتمان
او ص ــرف دف ـتــر شـيـكــات ومـنـعــه مــن فـتــح أي ح ـســاب بنكي
لصالحه او لشركة يمثلها وإلغاء أي تفويض سابق له حتى
سداد كامل المديونية.
وأكد أهمية إجراء تعديل على آلية التنفيذ المدني ،إذ ان
حبس المدين هو الخيار األنجح واألفـضــل إللــزامــه بتنفيذ
الحكم وتسديد الـتــزامــه ،إال أنــه وبإلغاء هــذا الحكم لــم يبق
أمــام الدائن اال التمسك بتطوير عمليات وإجــراء ات التنفيذ
ً
باعتبارها الطريق األكـثــر جــدوى وأمــانــا فــي استيفاء حقه
وتنفيذ الحكم القضائي ،ومن أهم إجراءات التنفيذ التي تؤثر
في البيئة التجارية واالستثمارية ،هي تلك المتعلقة بحجز ما
للمدين لدى الغير وتحديدا المتعلقة بالبنوك التجارية والتي
تهم الدائنين وقطع أي طريق للتهرب او تهريب األرصدة.
ولفت إلى ان الوضع الراهن ال يراعي خصوصية وتطور
عمليات البنوك واعتمادها الكبير على االنترنت واألنظمة
االلـكـتــرونـيــة ،مــؤكــدا ض ــرورة قـيــام الـبـنــوك بتقديم إق ــرارات
باألرصدة دون مراعاة بالمبالغ المتوفرة بعد إجراء الحجز،
األمــر الــذي يجعل المدين قــادرا على التالعب في حال علمه
بــوجــود طلب إج ــراء حـجــز ،او مــديــن سيئ النية يمكنه من
استغالل ذلك لوجود مدة كافية له بين طلب توقيع الحجز
والموافقة عليه.

أكد مقرر لجنة الشؤون الخارجية في مجلس
األمة ،النائب فارس العتيبي ،أن زيارة ولي العهد
صــاحــب الـسـمــو الـمـلـكــي محمد بــن سـلـمــان هي
زيارة الشقيق ألشقائه ،ومحل ترحيب كبير على
جميع المستويات ،مبينا أن سموه في بلده وبين
أهله واشقائه.
وأضاف أن زيارة سمو األمير محمد تأتي في
إطــار الحرص الــدائــم من القيادتين في المملكة
العربية السعودية والكويت على توطيد أواصر
العالقات المتينة بين البلدين الشقيقين ،وتعزيز
التعاون بينهما لما فيه مصلحتهما ومصلحة
االمتين العربية واالسالمية.
وذكر العتيبي أن تبادل الزيارات بين قادة دول
مجلس التعاون والتواصل والتشاور المستمر
بينهم مــن الـمـظــاهــر االيـجــابـيــة بـيــن تـلــك ال ــدول

وم ــن ال ـق ـن ــوات ال ـض ــروري ــة لـلـتـنـسـيــق وتــوحـيــد
ال ـمــواقــف ،وق ــال «الش ــك فــي ان زي ــارة سـمــو ولــي
العهد السعودي هي فرصة مهمة لبحث العالقات
الثنائية بين الكويت والمملكة والقضايا العربية
واالسالمية» .وأضاف أن منطقة الخليج بصورة
خاصة والمنطقة العربية بـصــورة عامة تشهد
الـعــديــد مــن ال ـت ـطــورات والـقـضــايــا الـتــي تستلزم
البحث وتبادل الرأي بين زعماء دول المجلس.
وعن أبرز الموضوعات التي يتمنى التطرق الها
في خالل الزيارة ،قال العتيبي إن هناك العديد من
القضايا الثنائية التي تحظى باهتمام البلدين
الشقيقين وتـتـطـلــب الـبـحــث وال ـت ـشــاور فــي ظل
المستجدات والتطورات االقليمية ،السيما على
صعيد التنسيق التعاون االقتصادي والسياسي
واألمني.

 5نواب لتوزيع  %20من أرباح
«األجيال القادمة» على المواطنين

محمد المطير

ثامر السويط

قدم النواب محمد المطير ،ومــرزوق الخليفة،
وث ــام ــر ال ـس ــوي ــط ،وش ـع ـيــب الـ ـم ــوي ــزري ،وخــالــد
المونس ،اقتراحا بقانون بتوزيع  %20من األرباح
السنوية الحتياطي األجيال القادمة بالتساوي
على كل مواطنة ومواطن أتما من العمر  21عاما
وتوزع بشكل سنوي عند انتهاء كل سنة مالية،
مع اعطائه صفة االستعجال.
وق ــال الـمـطـيــر فــي تـصــريــح :تـقــدمــت بــاقـتــراح
مــع اخــوانــي االعـضــاء بتوزيع  %20مــن االربــاح
الـسـنــويــة لـصـنــدوق االج ـيــال فــي الهيئة العامة
لــاسـتـثـمــار عـلــى الـمــواطـنـيــن ال ــذي ــن ات ـم ــوا سن
 21بالتساوي ،موضحا ان أهــم فــوائــد المقترح
م ـســاعــدة ال ـمــواط ـن ـيــن ف ــي أم ــوره ــم الـمـعـيـشـيــة،
وت ـســديــد ق ــروض ـه ــم« ،وبـ ـه ــذا س ـيــراقــب الـشـعــب
بفاعلية أداء الصندوق والقائمين عليه».
مــن ناحيته ،قــال الـنــائــب د .صــالــح الشالحي
إنه تقدم ومجموعة من النواب بطلب تخصيص

خالد المونس

ساعتين من الجلسة المقبلة لمناقشة القضايا
المتعلقة بالمتقاعدين خصوصا ما يتعلق بعدم
صرف وتوزيع أرباح المؤسسة العامة للتأمينات
على المتقاعدين.
وأضاف الشالحي في تصريح بمجلس األمة
أمس ،ان شريحة المتقاعدين تعاني زيادة األعباء
المعيشية وعدم كفاية مرتباتهم لسد االحتياجات
المعيشية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وب ـي ــن أن ــه سـتـتــم مـنــاقـشــة ال ـف ــوائ ــد الــربــويــة
لقروض مؤسسة التأمينات للمتقاعدين وسبل
تقديم قوانين ذات فائدة للمتقاعدين.
وف ــي م ــوض ــوع آخـ ــر ،أع ـلــن ال ـشــاحــي تـقــدمــه
ومـجـمــوعــة مــن ال ـنــواب بــاقـتــراح بـقــانــون بصفة
االس ـت ـع ـج ــال إلق ـ ـ ــرار م ــزاي ــا مـسـتـحـقــة لــأط ـبــاء
منها ب ــدالت للتخصصات ال ـن ــادرة والـخـفــارات
واالخـتـصــاص مــن ضمن ال ـبــدالت المعتبرة في
حكم المرتب.

ةديرجلا

•
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بقايا خيال :بيوت فندقية وفنادق منزلية

د .مبارك العبدالهادي
ال يزال في الجو غيم وال تزال السحب تغطي السماء ،والرؤية رغم
عتمتها في عيون البعض وضبابيتها لدى اآلخرين فإن انقشاع الظالم
الذي نعيشه أحيانا سيصبح واقعا خالل الفترة القادمة ،ال سيما بعد
التشكيل الحكومي وبدء لجنة التحقيق البرلمانية أولى خطواتها في
الكشف عن التجاوزات وفضح المتسترين خلف حصانتهم سواء في
ً
الماضي أو الحاضر ،خصوصا أن هناك من بدأ الهجوم على أي خطوة
إصالحية قبل حتى أن ينتظر بدء أعمالها ،بل إن هناك من أصيب «بأم
ركب» وأصبح يتقول ويثير الشكوك ويسعى جاهدا لالحتماء خلف
اتهام اآلخرين .واألسئلة التي تطرح نفسها في هذه األجواء :إلى متى
نستمر في دوامة حلقة مستديرة وأزمة تلد أخرى؟ وإلى متى الهجوم
على أي شخص إصالحي يسعى جاهدا إلعادة األمور لنصابها؟ وإلى
متى سياسة الصوت العالي حاضرة وكأن الصراخ هو من يداوي عالج
أمراض الفساد المتفشية؟ والى متى يقتصر المشهد على بعض مدعي
اإلصالح ومن يتسابقون للفت األنظار؟ ولكن ورغم كل هذه المحاوالت
فإن هناك من سيعانون آالم البطن خالل المرحلة المقبلة في ظل وجود
ً
معلومات ضد ثلة من المفسدين والفاسدين ،خصوصا أن حجم الملفات
ً
التي سيتم إعادة النظر فيها ليس باألمر القليل ،بل ستشمل أفواجا
ً
وجموعا السترداد األموال المنهوبة بغير وجه حق لوضع النقاط على
ُ
الحروف .إن العمل اإلصالحي لن تجنى ثماره إال من خالل أشخاص
صــادقـيــن ،أهــدافـهــم واضـحــة وال يتسترون خلف متنفذين أو أقنعة
أصبحت تتساقط بين الحين واآلخر ،فمن يرد تعديل أوضاعنا المقلوبة
ال يقم بتضليل الحقيقة ،وال يسع لعرقلة الجهود التي من شأنها أن تقفز
ً
بنا من واقع مؤلم إلى مستقبل مزدهر ،خصوصا أن مرحلة المخاض
التي يعانيها بعض الذين يعانون مشكلة «الشخصنة» هي من أسهمت
في تعطيل المسار ،وعلى رأسهم مدعو المبادئ بشعاراتهم الرنانة وهم
في حقيقة الحال غير ذلك.
إن أحداث األفالم التي نشاهدها كل يوم أصبحت بال طعم وال لون وال
أبطال سوى ممثلين يحاولون إجادة الدور المطلوب منهم ،فالصوت
العالي الذي يعتقد بعض الكومبارسات أنه الطريق الوحيد لتحقيق
مآربهم لن يفلح في كل مرة ،ألن الرهان عليهم أصبحت خسارته كبيرة
ونتائجه وخيمة والشعب هو من يدفع الثمن ،وعلى هؤالء إغالق أفواههم
النتنة وترك الساحة لمن هم أهل لها من الذين يعملون بصمت لتحقيق
نتائج ملموسة.

ً
ً
أوال وأخيرا« :البلدي»
يغرد خارج السرب
مشاري ملفي المطرقة
وسط األجــواء اإليجابية التي تسود بين الكويتيين بعد مراسيم
العفو األميري التي صدرت عن بعض السياسيين وعــودة الكثيرين
منهم إلــى الـبــاد والـتـفــاؤل ببداية مرحلة جــديــدة مــن الـتـعــاون بين
الحكومة ومجلس النواب وجدنا المجلس البلدي يغرد خارج السرب
وتسيطر على جلساته حالة من التشنج والشد والجذب ،ووصل األمر
إلى حد التشابك اللفظي والجسدي وتعطيل عمل الجلسات واالستقالة
من اللجان رغم اآلمال الكبيرة المعلقة على هذا المجلس للمساهمة
في دفع عجلة التنمية والتطوير التي تسير بسرعة السلحفاة منذ
سنوات طويلة.
وق ــد خــرجــت الـخــافــات واالن ـق ـســامــات وال ـصــراعــات بـيــن أعـضــاء
المجلس البلدي مــن الـســر والتلميح إلــى العلن وطـفــت على سطح
الجلسات ،وأصبحت كل األوراق مكشوفة األمر الذي انعكس على عمل
المجلس خالل الفترة الماضية وينذر بمزيد من التصعيد األيام المقبلة
ً
خصوصا مع اتساع الهوة بين األعضاء وتباين وجهات النظر حول
موضوعات وقضايا مهمة تتعلق بالمال العام ،وتالمس احتياجات
المواطنين مثل تخصيص وتوزيع األراضي وعقود النظافة والمرافق
والمخيمات الربيعية والتسميات وغيرها من الموضوعات التي تحتاج
إلى توافق واتفاق ال الصوت العالي والحسابات الشخصية الضيقة.
إن دور المجلس البلدي يتمثل بوضع وتطوير الخطة التنظيمية
للدولة وتنظيم المدن والشوارع والجسور وتطوير البنية التحتية
وتأهيلها ،وهذا الدور كان يتم على أكمل وجه في عهود سابقة لكنه
تراجع بشكل كبير في السنوات األخيرة ،وأصيب العمل البلدي بحالة
من الترهل لوجود المعوقات التي تحد صالحيات األعضاء ،فالقانون
الجديد للمجلس البلدي  2005 /5سلب صفة اتخاذ القرار الرسمي
للمجلس البلدي ،وأصبحت قراراته غير ملزمة للوزير ،وتم تقليص
صالحياته ودوره في فترة كان البد من منحه صالحيات وحريات
أكبر تتوافق مع التطور المستمر الذي تمر به الدولة.
لقد أثبتت تجربة العمل البلدي في السنوات األخيرة أنه يحتاج إلى
إعادة ترتيب ووضع أسس ومقومات تسهم في نجاحه وأن تعاد إلى
المجلس البلدي صالحياته ،وال يكون هناك تداخل في اختصاصاته،
وأن يتحلى أع ـضــاؤه بالحكمة والـمــوضــوعـيــة ،ويـكــونــوا على قدر
المسؤولية الملقاة على عاتقهم ،ويبتعدوا عن الصدامات والصراعات،
ويضعوا مصلحة الكويت فوق كل شيء ،فالعهد الجديد الذي نعيشه
في هذه المرحلة يتطلب من الجميع أن يمد يده للتعاون من أجل رفعة
هذا الوطن العزيز الذي يستحق منا بذل الغالي والنفيس.

المنظمات ...فوائد داخلية
وخارجية للدول المستضيفة
تهاني الظفيري*
تسعى الدول إلى استضافة مقار دائمة أو مؤقتة لمنظمات دولية
أو فتح مكاتب إقليمية لها ،وهناك سباق لنيل ثقة تلك المنظمات
واستقطابها عبر تقديم العديد من التسهيالت واالمتيازات للمكوث
على أراضيها وإب ــرام اتفاقية المقر ،التي تنظم العالقة بين الدولة
المستضيفة والمنظمة بشكل توثيقي ،لبيان االمتيازات والحصانات
الممنوحة ،وااللتزامات والواجبات التي تقع على كل طرف تجاه اآلخر.
لكن ما الذي يدفع الدول إلى التنازل عن بقعة من أراضيها ومنح
السيادة عليها لتلك المنظمات؟ وهل يعود ذلك بمكاسب سياسية
تدعم سعي الدول إلى تعزيز دورها القيادي في العالم في المجاالت
ً
ً
األسياسية واالقتصادية واألمنية؟ ال شك أن المصالح تؤدي دورا كبيرا
ً
ً
في هذا الشأن ،فالدول عبر استضافة المنظمات ّ
تسجل حضورا دوليا
وتنال التقدير في المحافل العالمية ،مما يسهم في دعمها للقضايا التي
تتبناها أو تسعى إلى تحقيقها .كما توجد الدول عبر تلك االستضافة
ً
ً
على المدى المتواصل ثقال سياسيا لها على الخريطة السياسية
الدولية ،وتستفيد من الدور الوسيط الذي تقوم به المنظمات الموجودة
على أرض ـهــا ،س ــواء مــن خــال مقر رئيسي دائ ــم ،أو مكتب إقليمي،
لتقوية العالقات بين الدولة المستضيفة وباقي الهيئات والمنظمات
والدول األخرى ،مما يعزز ويسهل تنفيذ سياسات الدولة الخارجية
ّ
ويحسن بيئة األعمال الداخلية السياسية والثقافية واالقتصادية،
ً
وفق توجهات الدولة ،وتنفيذا ألجندتها الخاصة ورؤيتها التشريعية،
بما يعكس تصورها السياسي واإلقليمي والدولي .وكمثال على ذلك،
استضافت إثيوبيا لسنوات طويلة منظمات دولية وإقليمية عدة ،بينها
منظمات إغاثة إنسانية تابعة لألمم المتحدة ،وقدمت لها التسهيالت
واالمتيازات ،وكانت النتيجة داخلية وخارجية ،فعلى الصعيد الداخلي
سلطت تلك المنظمات الضوء على المشكالت االقتصادية واألوضاع
اإلنسانية الصعبة ونقص المشاريع الحيوية والخدمية في إثيوبيا،
مما أدى إلى منح أديس أبابا المساعدات والقروض من دول وجهات
مانحة وبنوك للنهوض باقتصادها وحل أزماتها .وعلى المستوى
الخارجي ،استفادت إثيوبيا من المنظمات في مجال سد النهضة،
ً
حيث كسبت دعما من دول عدة ألحقيتها في بناء السد واالستفادة من
الكهرباء التي سينتجها إلنارة مناطق واسعة وحل مشكالت اقتصادية
عدة ،وعلى الرغم من تسبب السد بخالف مع مصر والسودان ،حصلت
إثيوبيا على تمويل وتسويق دولي لهذا المشروع الضخم ،بدأ منذ
* باحثة في الشؤون الدولية
		
بداية األلفية الثالثة.

بالعربي المشرمح :انتخابات
الطلبة والوعي الطالبي!

يوسف عبدالكريم الزنكوي

شوشرة :شخصنة

ً
كثير من الكويتيين يــريــدون في بيوتهم "المتواضعة ماديا"
أن تـتــوافــر فيها خــدمــات فندقية خمس نـجــوم ،كما يــريــدون في
الفنادق التي ينزلون بها أثناء إجازاتهم خدمات منزلية كتلك التي
تعودوا عليها في بيوتهم ،هذا هو الواقع غير المنطقي الذي يأمل
ً
الحالمون أن يعيشوه .أما أنا فأعترف أنني لست غنيا ،فما أنا إال
ً
ً
مواطن عادي "طرق معاش التقاعد" ،فاشتريت بيتا جاهزا من إحدى
شركات العقار ،ولم "نتشيحط" وقتها باالقتراض لشراء أرض في
منطقة راقية ولبناء قصر ينافس في ضخامته قصور األغنياء،
وال أملك من متاع الدنيا باستثناء عائلتي ،سوى شقة صغيرة
خارج الكويت اشتريتها أنا وزوجتي مما تبقى لنا من "تحويشة
العمر" ،لنوفر على أنفسنا تكاليف مستلزمات الفنادق ،وال نعتمد
في رفاهيتنا المتواضعة على الـقــروض ،ألننا ال نسافر إال عند
الضرورة وعند توفر المال الالزم ،وال نشتري سيارات فارهة حتى ال
نتورط بأقساط تكسر الظهر ،لمجرد التفاخر بوسيلة انتقال فخمة
صنعها غيري ،وحتى ال نطالب الحكومة بعدها بإسقاط قروض
يتحمل المقترض نفسه وزر اتخاذه قرارا متهورا باالستدانة لمجرد
أن يزيف حياته بالعيش "غصب طيب" كاألغنياء ،هذه هي حالي
وحال كثيرين من الكويتيين الذين يعيشون عيشة طبيعية خالية
من رتوش المكياج أو أي عمليات تجميل.
ورغم ذلك فإن الدول الوحيدة في العالم التي ال يقدر زائروها
ً
على تمييز الفقير من الغني هي دول الخليج العربية عموما ،ودولة
ً
الكويت خصوصا ،نتيجة اتباع الدولة نهج الريعية ورعاية كل
متطلبات المواطنين من المهد إلى اللحد ،وهذه الحقيقة ذكرتني
بفترة االحتالل العراقي لبالدنا عندما كان الكويتيون يطلبون من
الجنود العراقيين الذين كانوا يحاولون سرقة بيوت الكويتيين

بدور المطيري

محمد الرويحل

ً
بالتوجه لسرقة قصور األغنياء بدال من بيوت الفقراء ،فكانوا يجيبون
بشيء من االستغراب "يابا هــاي كلها قـصــور" ،إال أنــه عبر العقود
الثالثة الماضية تضاء لت الـفــوارق الطبقية بين الفقراء واألغنياء
بشكل دراماتيكي حتى اقترب شكل الفقراء من حقيقة األغنياء ولم
يعد هناك خط فاصل بين الطبقتين اللهم إال األسـمــاء التي منها
ً
ً
نعرف أن فالنا غني أبا عن جد.
ً
وككويتيين نعرف أن أغلبنا يملك بيوتا هي أقرب للقصور من
بيوت أصحاب الدخل المحدود أو المتوسط لما تحتويه هذه البيوت
من مختلف صنوف الرفاهية ومستلزمات الحياة العصرية التي قد ال
نجدها في بعض قصور األغنياء ،ورغم ذلك يطالب أصحاب القصور
من ذوي الدخول المحدودة بإسقاط القروض تارة ،وتارة أخرى بإلغاء
فواتير الكهرباء والماء ،وتارة ثالثة بزيادة الرواتب ،ورابعة بالتدخل
الحكومي لوقف نزيف أسعار السلع االستهالكية التي ال يتوقفون عن
شرائها ،ولكن ما إن يطالب أحدهم بفرض الضرائب على المواطنين،
ً
حتى يستشيط الكويتيون غضبا وكأن الجميع سيدفع الكمية نفسها
من الدنانير مقابل الخدمات التي تنفذها الدولة ،حتى لو شرحت لهم
بالتفصيل الممل أن الضرائب ستطبق حسب مبدأ النسبة والتناسب.
وإذا كان هناك من يرى في مطالبة الحكومة مواطنيها بقبول مبدأ
الضريبة في هذا الوقت كوسيلة مالية واجتماعية لالرتقاء بالوطن،
أنها مطالبة غير منطقية ،من منطلق أن اإلس ــراف والـهــدر بــدأ من
الحكومة ،وأن شد الحزام ووقف النزيف المالي يجب أن يبدأ كذلك
من الحكومة ،أعتقد أن السلوكيات المالية التي ينتهجها كثير من
ً
المواطنين هي أيضا غير منطقية وال تعكس حقيقة واقعهم المالي
المرير ،وإال فما معنى مطالباتهم بتحسين أوضاعهم المالية في
وقت يعيشون فيه عيشة األغنياء؟

ناجي المال

ُ َ
الم ْصلت هل تتجنبه الحكومة؟
سيف الدكتور عبيد الوسمي
الدكتور وعضو المجلس عبيد الوسمي حذر بحزم بأن على
ً
ً
الحكومة أن تقدم برنامج عمل محدد األه ــداف كما وزمـنــا ،وإال
سيكون االستحواب لرئيس الحكومة ،ولكن حتى اآلن ال توجد
مقدمات تثبت أن هـنــاك إمكانية لــو ضــع برنامج عمل للحكومة
ا لـقــاد مــة تقدمه فــور تشكيلها ،فقد سبق أن قلنا بعد استنطاق
النص الدستوري للمادة ( )98بــأن تحقيق ذلــك يقتضي انخراط
القوى الحية في المجتمع وعلى رأسها منظمات المجتمع المدني
ُّ
والــنـش ـطــاء واالس ـت ـعــانــة بـمــراكــز الـبـحــوث وال ــدراس ــات الــداخـلـيــة
والخارجية لوضع الخطوط العريضة لبرنامج العمل أو الشكل
األول ــي للمشاريع الـتــي فرضها الــواقــع السياسي واالجـتـمــاعــي،
واالقتصادي ،واألمني خالل السنوات األربع المنصرمة وإفراغها
في قالب برنامج عمل.
وأنا اقترح أن يباشر هذا العمل مركز الكويت للسياسات العامة
التابع للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية ،فهو مكلف بتصميم
وتنسيق و مــرا قـبــة تنفيذ خطة التنمية الوطنية الكويتية ،وقد
أسست األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية مركز
الكويت للسياسة العامة ( )KPPCكجزء من األمانة العامة ،حيث
يـهــدف مــركــز الـكــويــت للسياسات الـعــامــة أن يـكــون بمنزلة مركز
للبحوث السياسية وتحليلها ولديه القدرة على تزويد صانعي
الـسـيــاســات وغـيــرهــم مــن أصـحــاب المصلحة بنصائح سياسية
قائمة على األدلة التخاذ قرارات مستنيرة ،ويعتبر مركز الكويت
للسياسات الـعــامــة ( )KPPCمنصة لتحليل ال ـقــرارات السياسية
والدعوة إليها ودعمها وتوجيه االنتباه نحو قضايا التنمية ذات
األولوية ضمن السياق الوطني والمخاوف ذات الصلة بالجمهور
وصانعي السياسات.
ه ــذا الـمــركــز بـهــذه االخـتـصــاصــات سيضم عـبــاقــرة المجتمع،

بدور المطيري

وتـتــأســس لــديــه خـبــرة تــراكـمـيــة عميقة وعــريـضــة مــع الــوقــت في
والتحليل ،وتتجذر لديه عالقات مثمرة مع منظمات
الــدراســات
ُ
المجتمع الـمــدنــي ون ـش ـطــاء الـمـجـتـمــع ،وذوي الـمـصــالــح بحيث
يضع هذا المركز برنامج العمل الحكومي بعد دراسة وتحليل كل
المشاريع المقدمة إليه من قوى المجتمع ،ويقدم هذا البرنامج بعد
بلورته النهائية للقيادة السياسية ليتم اختيار رئيس الحكومة
المؤهل والـقــادر على تنفيذ برنامج العمل ،وهــو الــذي سيختار
ب ـ ــدوره الـ ـ ــوزراء ال ــذي ــن يـصـلـحــون إلن ـج ــاز م ــا اسـتـهــدفــه بــرنــامــج
العمل ،وهنا يمكن أن تقدم الحكومة برنامج عملها فور تشكيلها
للمجلس ليضع عليه مالحظاته ،والتي أوجب الدستور في مذكرته
التفسيرية عليها إحــال هــذه المالحظات في المكان الالئق بها
كحكومة والالئق به كمجلس ،من هنا ذكر الدكتور عادل الطبطبائي
أن مجرد عدم أخذ الحكومة بمالحظات المجلس على البرنامج
يوجب تحريك المساءلة السياسية التي تصل إلى حد إعالن عدم
التعاون أو حجب الثقة عن الوزير المختص.
(النظام الدستوري في الكويت ،د.عادل الطبطبائي .)839 –834
لــذا فــإن الدكتور والنائب بمجلس األمــة عبيد الوسمي قالها
بحزم في حال عدم تقديم الحكومة برنامج عملها في أول جلسة
لمجلس األمة سأستجوب رئيس مجلس الوزراء ،فاألمر جد ال هزل،
َ
ً
ولم يبق أمام رئيس الوزراء الحالي تجنبا لالستجواب إال استنفار
مركز الكويت للدراسات العامة لوضع برنامج العمل الحكومي
بعد استنفار كل القوى الحية للمساهمة في وضع برنامج العمل
حتى يتسنى اختيار الحكومة بناء عليه وعدم وضع العربة أمام
الحصان باختيار وزراء قبل وضع برنامج العمل أو تجاهل تقديم
برنامج العمل أو تقديم شبح برنامج عمل في شكل عبارات إنشائية
وكومة ألفاظ.

ناصر الجعفري

إعادة تدوير المعارضة بصناعة حكومية
فــي كــل برلمانات الـعــالــم يــوجــد أعضاء
مـعــارضــون وأع ـضــاء مــوالــون ،وه ــذا شيء
طبيعي في الحياة السياسية بشكل عام،
وتـخـتـلــف تــوجـهــات الـمـعــارضــة وأدوات ـهــا
وأجندتها حسب كل دولة ومساحة الحرية
والـتـعـبـيــر فـيـهــا ،فـفــي بـعــض الـ ــدول يـقــوم
المعارضون بدورهم من خارج بالدهم من
خالل قنوات فضائية أو منصات إعالمية،
ويمارسون دورهم السياسي في المعارضة،
والنتائج قد تكون غير محققة على المدى
القصير ،وألنها بحاجة على المدى البعيد
القتناص الفرص السياسية ليعودوا إلى
ممارستهم السياسية على أرض الواقع.
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ال ـ ـم ـ ـش ـ ـهـ ــد الـ ـسـ ـي ــاس ــي
ً
للمعارضة يختلف تماما ،وكذلك بورصة
أسـمــاء المعارضين تتغير مــن وقــت آلخر
حسب مصالحهم وارتباطات بعضهم مع
الحكومة ،وهناك الكثير من هــذا الحديث
ال ــذي أص ـبــح يـتـنــاقـلــه بـعــض الـمــواطـنـيــن،
وهو أن الحكومة بدأت باستقطاب وصناعة
وتبني معارضين ً لها ،وإن كنا نختلف مع
ً
هــذا التوجه جملة وتفصيال إال أنــه ذكــاء
حكومي في الدخول إلى كواليس المعارضة

ومعرفة توجهاتها وتحركاتها ومحاولة
احتوائها والتحرر من الممارسات القديمة
فــي تحجيم دور المعارضة وتكليف هذا
الدور للمعارضين الموالين لها حتى تكون
الفاتورة غير مكلفة عليها في القضايا التي
تود طرحها ،وتخشى ردود الفعل الشعبية،
وك ــأن طبيعة ال ـحــال تـقــول ه ــذا الـفـعــل من
المعارضة ومن الطبيعي أن تكون ردة فعل
الـشــارع هــادئــة بسبب تقديس المعارضة
وثقته العمياء بها.
وعلى الجانب اآلخر من المعارضة الحرة
نجد أنـهــم ليسوا على وف ــاق دائ ــم ،فكلهم
يقيس من وجهة نظره الشخصية القضايا
واألمـ ــور الـسـيــاسـيــة ،وال يـبــالــي بالقياس
ً
والتوجه العام لمجموعة المعارضة ،وغالبا
ما يشق صفوفها هذا الفعل.
وب ـت ـح ـل ـيــل ف ـع ـلــي وزمـ ـن ــي لـ ـ ــردة الـفـعــل
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة مـ ـ ــن الـ ـحـ ـك ــوم ــة ل ـت ـق ـل ـي ــل ك ـت ـلــة
المعارضين اتجهت لنهج ا تـخــذ تــه طيلة
ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات ال ـم ــاض ـي ــة ب ـط ــري ـق ــة قــانــون ـيــة
ودستورية في شل تجمع قوى المعارضة،
وت ـس ـت ـخــدمــه م ـت ــى اس ـت ـش ـع ــرت بــال ـخــوف
والـ ـقـ ـل ــق م ـ ــن تـ ـك ــات ــف وت ــوحـ ـي ــد ص ـف ــوف

المعارضة بكل أطيافها ،وهو تغيير نظام
التصويت االنتخابي لصوتين ،وبعدها
ً
ألربـعــة أص ــوات ،وأخ ـيــرا للصوت الــواحــد،
وهنا تحتاج المعارضة على األقــل ثالثة
فـصــول تشريعية النـعـقــاد المجلس حتى
تتمكن من هذا التكتيك ،وتكون لها أغلبية
فـيــه وعـلــى أرض الــواقــع حـتــى تنجح بعد
جهود من هذا التكتيك.
ل ــذل ــك نـ ــرى اآلن أنـ ــه ي ـتــم طـ ــرح قــانــون
تعديل الدوائر االنتخابية إلى عشر دوائر،
مما يخدم الطرف الحكومي والموالي لها،
وبـمــرور هــذا االق ـتــراح تـكــون الحكومة في
السنوات األولى من تطبيقه بحالة اطمئنان،
وتتحكم في قيادة المشهد السياسي تحت
قبة عبدالله السالم ،ونعود إلى حال "كأنك
يا بو زيد ماغزيت" ،وهذه حالنا في مشهد
مـبـهــر لـلـحـكــومــة بـتـحـقـيــق ن ـجــاح يحسب
لها ،بتشتيت أصوات الناخبين المؤيدين
للمعارضة ،وإشـغــال المعارضة بنفسها،
ونحن كمواطنين نعيش في ديموقراطية
نفتخر ونتباهى بها بــالـخــارج ،وهــي في
ً
ا لــدا خــل مسرحية بفصول مختلفة دا ئـمــا
يدفع فاتورتها المواطن.

صالح غزال العنزي

وجهة نظر :عالج الضمير الميت بالبنادول
الخطايا ا لـتــي يرتكبها بعض البشر
ت ـب ـقــى واضـ ـح ــة ال ـم ـع ــال ــم ف ــي ض ـمــائــرهــم
ويعلمون حجم أثرها وضررها ،وإن كابروا
أو أظهروا البالهة أو الجهل واإلصرار على
صواب ما فعلوا ،ولذلك فإن العمل الالحق
ا لـمـنــا قــض للفعل عـنــد بـعــض المخطئين
هــو دلـيــل واض ــح عـلــى االن ـك ـســار الــداخـلــي
وال ـش ـع ــور ب ــال ــذن ــب واالع ـ ـتـ ــراف الـضـمـنــي
ب ـح ـجــم ال ـخ ـط ـي ـئــة ،ول ــذل ــك يـ ـح ــاول بعض
العتاة تقديم بعض الخدمات التي قد يبدو
ً
ظــاهــرهــا إن ـســان ـيــا ل ـكــن بــاطـنـهــا مـحــاولــة
للتخارج من الخطيئة والدخول في الصفات
الـسـ ّ
ـويــة الـتــي ليست فيهم لتخفيف األثــر
الداخلي للذنب.
فـتـحــاول بـعــض ال ـشــركــات ال ـتــي يتسبب
عملها بتلويث البيئة كالشركات النفطية
ً
مثال التخارج من خطاياها عبر اهتمامها
بــالـتـشـجـيــر ،ول ـعــل مــديـنــة األح ـم ــدي شاهد
ع ـلــى ث ـقــافــة ال ـت ـع ــادل األخ ــاق ــي ال ـت ــي كــان
ال ـبــري ـطــان ـيــون ي ـع ـم ـلــون ب ـه ــا ،وهـ ــي ثـقــافــة
تــراكـمـيــة تـحــولــت إل ــى منهج عـمــل ال عالقة
لــه بالسياسة أو الـجــوانــب االجـتـمــاعـيــة أو
الضمير وتأنيبه ،حيث اشتهرت كل الشركات

الـنـفـطـيــة الـعــالـمـيــة بــااله ـت ـمــام بالتشجير
إلخفاء خطيئة التلوث.
وما المستشفيات والمراكز الطبية التي
يبنيها أباطرة المخدرات في أميركا الالتينية
إال نوع من إعادة التوازن االجتماعي للتاجر
ال ــذي يبيع ال ـمــوت مــن جـهــة ،ويـبـنــي مــراكــز
ع ــاج لـلـمــرضــى الــذيــن تـسـبــب فــي مرضهم
من جهة أخــرى ،كما أن موائد الرحمن التي
تنتشر في بعض الدول العربية واإلسالمية
ً
فـ ــي رم ـ ـضـ ــان أي ـ ـضـ ــا مـ ـح ــاول ــة ف ــاض ـل ــة مــن
ً
مقيميها لتغيير صورهم السيئة شعبيا.
وأذكـ ــر أن ــي كـنــت فــي إح ــدى الــديــوانـيــات
قبل سـنــوات فــذكــرنــا أحــد رج ــاالت التجارة
والـسـيــاســة والـمـجـتـمــع الـمـعــروفـيــن وقتها
(بتاع كله) ،فما كان من أحد الحضور ،وكان
ً
مدير لجنة خيرية ،إال أن قاطعني قائال" :إن
ً
هذا الشخص (جزاه الله خيرا) يتصل بنفسه
ً
شهريا فيطلب إرسال المندوب الستالم شيك
ً
ً
التبرع" ،وذكر رقما كبيرا.
والحقيقة أن هؤالء الخطاؤون ال يتوبون
من خطاياهم كما ال يتوقفون عن أعمالهم
ً
الـخـيــريــة ،فـلــو تــابــوا عــن االثـنـيــن مـعــا لكان
أص ـلــح لـهــم ول ـل ـبــاد وال ـع ـب ــاد ،إذ ال حــاجــة
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إضافات

للمستشفى لــو لــم يـنـشــروا ال ـم ـخــدرات ،وال
حاجة للتبرع بالمال لو لم يمارسوا الظلم
وس ـلــب ال ـح ـق ــوق ،وال حــاجــة لـلـتـشـجـيــر لو
سلمت البيئة من ملوثاتهم.
وفــي السياسة ُيكثر السياسي (الـكــاذب)
عندنا من الحلف بالله دون أن يطلب منه أحد
ً
أن يحلف ،محاوال إقناع المتلقي أنه صادق،
ً
وق ــد ت ـعــودت شخصيا أن أعـتـقــد بـكــذب أي
سياسي يقسم بالله دون أن يطلب منه أحد،
ألن الـصــادق ال يحتاج إلــى قسم والعاقل ال
يقسم إال إن قيل له قل (والله).
وألن ال ـكــذب مـنـبــوذ حـتــى ل ــدى األط ـفــال،
فإن السياسي يحاول صنع التوازن للكذب
بالحلف ،ولــو امتنع عــن الـكــذب لما احتاج
ال ــى الـيـمـيــن ،لـكــن ال ـنــاس الــذيــن ت ـعــودوا أن
يسمعوا كذب الساسة وتعودوا أن يعتقدوا
أن ال ـس ـيــاســي ال ـص ــادق (غ ـش ـيــم) ه ــم الــذيــن
يـشـجـعــون الـسـيــاســي ال ـك ــاذب عـلــى الحلف
ً
بــالـلــه ك ــذب ــا ،ولــذلــك ف ــإن ال ـعــرف ال ـســائــد أن
السياسي الذي يعد بما ال يستطيع ويتفاهم
مع اآلخرين على ما ال يلتزم به هو السياسي
ّ
والكيس ،وأن الحلف الكاذب نوع من
الذكي
السياسة والكياسة.

أثبت التاريخ أن الـطــاب كــانــوا دومــا فــي طليعة الـحــراك المدني
والمجتمعي لمعظم الدول الديموقراطية ،وال شيء يقف في طريقهم
إذا ما نجحوا في تنظيم صفوفهم وتوحيد الرؤى واألفكار ،فالطالب
داخل الجامعات يشكلون مجموعات ثقافية وسياسية ،ولذلك يبدأ
الحراك الطالبي في الغالب من الحرم الجامعي ،وسرعان ما يخرج
إلى الشارع العام إذا كانت القضية تمس قطاعات أخرى من المجتمع
المدني فيجبر الساسة على التفاوض معهم وتلبية مطالبهم .والكويت
كانت في صدارة الدول العربية وفي طليعة دول الخليج العربي من
حيث الحراك الثقافي والسياسي ،حيث بدأ الحراك الطالبي فيها قبل
االستقالل عندما نشط طالب المدارس األهلية في المطالبة ببرلمانات
أهلية مصغرة عام  ،1936ومنذ أن تأسست جامعة الكويت كان الطلبة
ً
يشكلون قوائم انتخابية وفقا ألفكارهم ومبادئهم التي يؤمنون بها
دون النظر لتكوينات المجتمع الكويتي ،وهي ظاهرة صحية لمجتمع
يؤمن بالديموقراطية ،ويدافع عنها ويوحد الطلبة في بوتقة الوطن
األمر الذي يزعج السلطة والساسة.
ما نشاهده اليوم في انتخابات الجامعة والمعاهد يعتقد البعض
أنه ظاهرة غريبة ويتهم الطلبة بانحرافهم عن أهداف االنتخابات خلف
تقوقعهم وراء القبلية أو الطائفية دون أن ينظروا لألسباب الحقيقية
التي نتجت عنها هذه الظاهرة ،والتي اعتقدت أنها بدأت منذ أكثر من
ً
عشرة أعوام تقريبا كانت الدولة ترعاها واإلعالم يروج لها لغاية لحظية
وألسباب سياسية ،وكأنهم أرادوا الدفء ففقدوا السيطرة على النيران.
ما نشاهده اليوم من تجمعات قبلية وطائفية لم يقتصر فقط على
طلبة الجامعة ،بل طال النقابات والمؤسسات المدنية كونها تأصلت
ً
في العمل البرلماني ،وأصبح مثاال يحتذى به ،ونتيجة ابتعاد الدولة
عن تكريس الوالء والوفاء للوطن لتترك لشبابنا خيار االلتفاف حول
القبيلة والطائفة تحل محل الدولة ،فتنجز لهم ما هم بحاجته ،وهنا
تكمن الخطورة التي سبق أن حذرنا منها قبل سنوات بمقاالت عدة.
يعني بالعربي المشرمح :ال تلوموا الطلبة وتلقوا فشلكم على
عاتقهم ،وال تـتــذرعــوا بأخطاء كانت نتيجة حتمية لسياستكم أو
صمتكم ،فحالة العبث التي نعيشها لم تقتصر فقط على انتخابات
الطلبة التي نجزم بأنها نتيجة منطقية لحالة العبث العام وفي كل
ً
ً
وانتهاء بــإفــرازات الساسة التي
المجاالت بــدءا من الصوت الــواحــد،
ال تفقه سوى العمل االنتخابي القبلي والطائفي والعنصري ،األمر
الذي أدعو كل النخب المثقفة والعقول النيرة إلى توحيد جهودهم،
وتضافر أفكارهم ورؤاهــم للعمل الجاد وتحمل المسؤولية الوطنية
ً
إلنهاء حالة العبث التي نعيشها بدءا من انتخابات الجامعة والنقابات
وانتهاء بانتخابات مجلس األمة ،لتستعيد الكويت وجهها الحضاري
والديموقراطي الذي عرف عنها.

تعرف فرنسي؟
د .محمد عبدالرحمن العقيل
إن الهدف الرئيس من تعلم أي لغة هو االستفادة منها بالدرجة
األولى ،إما من أجل العلم أو العمل أو التجارة ،فاألساس في تعلم أي
لغة هو حصول الفائدة ال التباهي والمظاهر.
يقول المفكر والمختص باللسانيات البروفيسور الجزائري رشيد
بن عيسى ،الذي يعتبر أن لغته األولى هي الفرنسية ،ألنه تعلمها قبل
العربية :كانت اللغة الفرنسية في القرن السابع عشر لغة عالمية ،وفي
النمسا ومنذ أكثر من  15سنة ترك النمساويون تدريس الفرنسية ،ألن
اإلنكليزية هيمنت بقوتها على بقية اللغات ،وأصبحت لغة العلم ،وأدرك
ذلك جميع األوروبيين ،مما جعلهم يعدلون عن تعلم الفرنسية إلى
اإلنكليزية .والسؤال :أما آن الوقت لنعيد النظر في تدريس «الفرنسية»
في المناهج؟ وما فائدة أن أتعلم «الفرنسية» وأنا أعيش في الخليج في
مجتمع منفتح مع الدول اآلسيوية ،وأغلب تعامالتنا اليومية والتجارية
مع أهل شرق آسيا ،فهم يعرفون لغتنا جيدا ونحن ال نفقه شيئا مما
يقولون! وعلى أقل تقدير وكما يقال «من تعلم لغة قوم أمن مكرهم».
وبهذه المناسبة أحيي السعودية على مبادرتها بتجربة تدريس
اللغة الصينية في بعض مدارسها الحكومية ،وهذا دليل على قراءتهم
الصحيحة للواقع ،وبعد النظر ،وال ألــوم دول المغرب العربي على
تمسكهم بالفرنسية ألنهم كانوا تحت االحتالل الفرنسي ،الذي فرض
عليهم تعلمها بالقوة في مناهجهم التعليمية ،وكانت خطة الفرنسيين
آنذاك أن يميتوا لغتنا العربية ويحيوا لغتهم االستعمارية بأبنائنا
العرب ،ولألسف ال يزال هناك من يصنفها بأنها لغة الحضارة والرقي
إلى هذا الوقت! أما نحن في دول الخليج فلسنا بحاجة للتفكير بهذه
العقلية .تشير اإلحصاءات العالمية إلى أن اللغة اإلنكليزية هي أكثر
اللغات تحدثا وأهمية في العالم بالدرجة األولــى وبال منافس ،وأما
اللغات التي تتنافس على المراكز المتقدمة فهي الصينية والهندية
واإلسبانية والبرتغالية والعربية ،وأرى أن التركيز على تعلم اللغة
العربية واإلنكليزية في المناهج الدراسية أولى بكثير من هدر وقت
الطلبة في تعلم الفرنسية ،التي أعتبرها نوعا من الترف المعرفي ،فأجمل
يقال عنها أنها لغة الحب والغزل! هل تعلمون أن منظمة اليونيسكو
صنفت «الفرنسية» في اللغات المهددة باالنقراض ،ونحن مازلنا نفرض
تدريسها في مدارسنا الحكومية على طلبة األدب ــي! هل أسمي هذا
بالالمبااله ،أم أسميه شهامة عربية زائدة إلنقاذ «الفرنسية» من الضياع؟!

بيان فيصل المسلم
حبيب السنافي
البيان الحماسي الذي تاله النائب األسبق فيصل المسلم بعد عودته
من منفاه االختياري بتركيا بدا وكأنه لم يراجع أوراقه السياسية بجدارة،
ً
مستعجال في قراءته للمشهد السياسي لما بعد إقرار العفو األميري،
أو مالحظة التغير الذي طرأ على الرأي العام خالل العقد الفائت ،أحداث
متسارعة ومواقف متباينة فرضت على المعارضة السياسية استحداث
تكتيكات جديدة وتحالفات متقلبة بين نواب المعارضة أنفسهم أو بينهم
وبين السلطة .مرحلة التهدئة والتقاط األنفاس سمة المرحلة الحاضرة،
في حين هو يلمز من قناة الطائفية ،وتلك سقطة سياسية نربأ به عليها،
ال سيما أن حنكة سمو األمير السياسية جلبت رضا العديد من القوى
السياسية والتنوعات االجتماعية ،فالتسامح والتجاوز السياسي والعفو
الخاص مدخل لحفظ الكرامات وصون الحريات ودعم الوالء الوطني.
ً
فيصل المسلم لم يعد له سياسيا تأثير مباشر على األحداث التالية،
لذا تهديداته للفساد ورموزه غير مجدية ،وتشهيره برئيس المجلس
وحلفائه بالفساد تهمة مرسلة ،فالغانم لم يدخل المجلس النيابي
ً
من الباب الخلفي ،واختياره رئيسا له تم باختيار نواب أمة منتخبين،
واستثماره لتكتيكات ما خلف الكواليس مراوغة سياسية مشروعة في
عالم السياسة واقتناص الفرص .كان من المفترض بالنائب المسلم
استغالل أجواء التفاؤل والهدوء لدعم قرار مبادرة إجراء الحوار الوطني
كمنطلق لحراك ديموقراطي مستحدث يطور ما يرفد الحياة السياسية،
ومن الفطنة السياسية استثمار األحداث والمواقف لتتواءم مع المصالح
ً
الشعبية بسالسة .في القرارات السياسية غالبا هناك أجندة مضمرة
كمدخل لكسب المصالح السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية لجهة
القرار ،وليعلم البعض أن صاحب السمو راغب في العفو والتسامح عن
المحكومين ،إال أن بعضهم لديهم قضايا وعليهم أحكام مع أفراد آخرين
يستوجب تنازل خصومهم عن حقهم ،ليرجع أولئك إلى حضن وطنهم.
على أطياف المعارضة اللجوء للحلول السلمية والعقالنية والوسطية،
والحرص على البناء القانوني السليم ،فالقانون هو من دان النواب
المحكومين ،وهو من أرجعهم من المنافي وأطلقهم من السجون ،وهو
الحامي لمصالح المواطنين والحافظ لكراماتهم والصائن لحرياتهم.
ومسلسل صراع الرقابة البرلمانية مع الفاسدين لن يتوقف ،فلعبة
المصالح السياسية واالقـتـصــاديــة واالجتماعية مرتبطة بالوجود
والطموح اإلنساني الال نهائي.

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

7.041

«كامكو» األعلى عائدا بنسبة  %25.4من بداية العام
محمد اإلتربي

«الدرة» األول
على مستوى
«اإلسالمية»

بـ ـ ــالـ ـ ــرغـ ـ ــم مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـت ـ ــداعـ ـ ـي ـ ــات
الـ ـض ــاغـ ـط ــة عـ ـل ــى أداء ب ــورص ــة
الكويت بسبب تجدد المخاوف
مــن جــائـحــة كــورونــا السـيـمــا في
ظ ـ ــل ظ ـ ـهـ ــور الـ ـمـ ـتـ ـح ــور ال ـج ــدي ــد
"أوم ـ ـ ـي ـ ـ ـكـ ـ ــرون" ،فـ ـ ــإن ال ـص ـن ــادي ــق
االستثمارية حافظت على مكاسب
إيجابية وكبيرة بقيادة صندوق
كامكو االسـتـثـمــاري ،ال ــذي حقق
أعلى أداء على مستوى الصناديق
المحلية بعائد بلغ  25.4في المئة،
والــذي يعتبر الصندوق الوحيد
الذي حقق عوائد أعلى من مؤشر
السوق العام.
وإجماال تراوح أداء الصناديق
ا لـتـقـلـيــد يــة ب ـيــن  25.45و 12في
المئة لصندوق ثروة االستثماري.
وعـ ـ ـل ـ ــى صـ ـعـ ـي ــد الـ ـصـ ـن ــادي ــق
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة ،تـ ـ ـ ــراوح األداء بـيــن
 21.94فــي المئة لصندوق الــدرة
اإلس ـ ــام ـ ــي الـ ـ ـم ـ ــدار مـ ــن "ك ــام ـك ــو
إ نـ ـ ـفـ ـ ـس ـ ــت" و  10.89فـ ـ ــي ا ل ـم ـئ ــة
لصندوق كاب كورب المحلي.
ورغ ـ ـ ـ ــم الـ ـ ـه ـ ــزة ال ـ ـ ـحـ ـ ــادة ال ـت ــي
شهدها الـســوق فــي نوفمبر فإن
كــل الـصـنــاديــق ال ت ــزال محافظة
عـلــى ع ــوائ ــد إيـجــابـيــة ج ـيــدة من
بداية العام وحتى نهاية نوفمبر
الماضي.
وت ـت ـم ـي ــز الـ ـصـ ـن ــادي ــق بــأن ـهــا
م ـس ـت ـث ـمــر اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي ط ــوي ــل
األجل تتركز أغلبية استثماراتها
فــي أسـهــم ثقيلة ومـمـتــازة ،وهي
األس ــرع فــي اسـتـعــادة مكاسبها،
وكذلك منح المساهمين توزيعات
ن ـقــديــة ،وعـمـلـيــا أظ ـه ــرت تجربة
أزمة الجائحة منذ اندالعها أواخر

أداء الصناديق االستثمارية المحلية لشهر نوفمبر 2021
الصناديق التقليدية
صندوق كامكو االستثماري
صندوق كامكو لمؤشر السوق األول
صندوق الساحل
صندوق فرصة المالي
صندوق المركز لالستثمار والتطوير
صندوق الوطنية االستثماري
صندوق األهلي الكويتي
صندوق المركز للعوائد الممتازة
صندوق وفرة
صندوق الرؤية
صندوق الرائد لالستثمار
صندوق الوسم
صندوق ثروة االستثماري

مدير الصندوق
كامكو إنفست
كامكو إنفست
شركة الساحل للتنمية واالستثمار
شركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع
شركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع
شركة االستثمارات الوطنية
شركة أهلي كابيتال لالستثمار
شركة المركز المالي
شركة وفرة لالستثمار الدولي
شركة الكويت والشرق األوسط
الشركة الكويتية لالستثمار
الشركة الكويتية للتمويل واالستثمار
شركة ثروة لالستثمار

األداء منذ بداية العام
%25.45
%23.79
%23.56
%22.70
%22.55
%22.54
%21.66
%20.78
%20.05
%19.80
%18.60
%17.81
%12.00

صندوق الدرة اإلسالمي
صندوق الفجر اإلسالمي
صندوق المركز اإلسالمي
صندوق الكويت االستثماري
صندوق ثروة اإلسالمي
صندوق الدارج االستثماري
صندوق الهدى اإلسالمي
صندوق كاب كورب المحلي

كامكو إنفست
شركة وفرة لالستثمار الدولي
شركة المركز المالي
الشركة الكويتية لالستثمار
شركة ثروة لالستثمار
شركة االستثمارات الوطنية
شركة الكويت والشرق االوسط لالستثمار المالي
شركة كاب كورب لالستثمار

%21.94
%20.55
%19.85
%19.21
%17.96
%17.29
%12.80
%10.89

الصناديق اإلسالمية

بـنـسـبــة  4.5فــي ا لـمـئــة ،تبعهما
م ــؤش ــر ال ـس ــوق الــرئ ـي ـســي ال ــذي
ف ـق ــد ن ـس ـب ــة  4.3فـ ــي ا ل ـم ـئ ــة مــن
قيمته في نوفمبر .2021

7.632

5.896

2.504 2.916 3.300

االستثمارية تحافظ على مكاسب إيجابية رغم «أوميكرون»
الصناديق
ً
 2019أن المستثمر االستراتيجيي
طويل األجــل هــو األكـثــر واألعلى
ربحا مقارنة بالمضاربات الحادة
على األسهم ذات المخاطر العالية
والتي تصنف كأسهم ورقية.
من جهة أخــرى ،قالت مصادر
اسـتـثـمــاريــة إن ال ـس ــوق يحتوي
ف ــي هـ ــذه ال ـمــرح ـلــة ع ـلــى الـعــديــد
من عوامل الدفع القوية ،وأبرزها
وفــرة السيولة التي لدى شركات
االس ـت ـث ـم ــار ،وال ـت ــي تـمـكـنـهــا من
اقتناص الفرص والعودة للشراء،
خصوصا على األسهم الممتازة
التي تراجعت أسعارها ،وذلك مع
اقـتــراب نهاية العام واالستعداد
للتوزيعات النقدية.
وع ـلــى صـعـيــد سـيــولــة وك ــاش
الشركات ،أظهرت البيانات المالية
لشركة "كامكو" أن لديها سيولة
و"كاش" أكثر من  31مليون دينار
كــأع ـلــى ش ــرك ــة اس ـت ـث ـمــار تـحــوي
"كاش" في ميزانيتها.
ت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــدر اإلش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ـ ـ ـ ــى أن
ال ـم ــؤش ــرات الــرئـيـسـيــة لـبــورصــة
ال ـك ــوي ــت ت ــراج ـع ــت ف ــي نــوفـمـبــر
 ،2021إذ س ـج ـل ــت ثـ ــا نـ ــي أ ك ـب ــر
انخفاض خالل الشهر في أعقاب
ال ـت ــراج ــع الـ ـح ــاد ،الـ ــذي أث ــر على
مـعـظــم أسـ ــواق الـمـنـطـقــة ،وكــذلــك
على مستوى العالم.
و شـ ـه ــد م ــؤ ش ــر ر ئ ـي ـس ــي 50
أعـ ـ ـل ـ ــى مـ ـ ـع ـ ــدل تـ ـ ــراجـ ـ ــع شـ ـه ــري
ب ـن ـس ـبــة  4.9ف ــي ا ل ـم ـئ ــة ف ــي ظــل
ات ـج ــاه مـعـظــم األس ـه ــم الـمـكــونــة
للمؤشر نحو التراجع .وسجل
م ــؤ ش ــر ا لـ ـس ــوق األول و م ــؤ ش ــر
ً
ً
ال ـس ــوق ال ـع ــام ت ــراج ـع ــا ش ـهــريــا

السوق األول السوق الرئيسي

وعليه تراجع ترتيب الكويت
م ــن ح ـيــث ال ـم ـكــاســب الـمـسـجـلــة
منذ بداية  ،2021وسجل مؤشر
ا ل ـســوق ا ل ـعــام لـمـكــا ســب بنسبة

 22.4فــي ا لـمـئــة ،فــي حين ارتفع
"ر ئـيـســي  "50ب ـ  26.5فــي المئة،
و"السوق األول" بـ  21.4في المئة.

ً
«زين» تتلقى عرضا
لشراء حصتها في
شركتين بالسودان
تـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــت
ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
االت ـ ـصـ ــاالت
الـ ـمـ ـتـ ـنـ ـقـ ـل ــة
(زيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن)
ً
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
لـ ـ ـ ـش ـ ـ ــراء ك ــل
حصتها في
شــركــة «زيــن
 السودان»،وال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــة
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـيـ ــة
السودانية القابضة في الجمهورية
السودانية.
وق ــال ــت «زي ـ ــن» ،إن ـهــا تـلـقــت عــرض
شـ ـ ـ ــراء غـ ـي ــر ُمـ ـ ـل ـ ــزم م ـ ــن قـ ـب ــل ش ــرك ــة
إنفكتس هولدنغ ليمتد ( -)IHLإحدى
شركات مجموعة دال  -لالستحواذ
ع ـلــى ا ل ـشــر ك ـت ـيــن ب ـق ـي ـمــة  1.3مـلـيــار
دوالر.
و ب ـ ـنـ ـ ً
ـاء ع ـل ـي ــه ،قـ ــرر م ـج ـلــس إدارة
«زيـ ـ ــن» ال ـكــوي ـت ـيــة إعـ ـط ــاء ال ـمــواف ـقــة
الـ ـمـ ـب ــدئـ ـي ــة ف ـ ــي إج ـ ـ ـ ـ ــراء ات ال ـف ـح ــص
الـنــافــي لـلـجـهــالــة ،وسـيـتــم إع ــان أي
تـ ـط ــورات جــوهــريــة ب ـخ ـصــوص هــذا
الموضوع في حينه.
ولفتت إلى أن المعلومة الجوهرية
السابقة ال يوجد لها أثر على المركز
ا ل ـم ــا ل ــي ل ـل ـشــر كــة أو ا ن ـع ـكــا ســه عـلــى
الميزانية في الوقت الحالي.

تراجعات محدودة لمؤشرات البورصة والسيولة  55.4مليون دينار

ً
صفقة «زين» وازنت بين أداء األسهم القيادية وأبقت اللون األحمر محدودا
•

علي العنزي

اسـ ـتـ ـق ــرت م ـ ــؤش ـ ــرات بـ ــورصـ ــة ال ـك ــوي ــت
عـلــى ال ـلــون األح ـمــر خ ــال نـهــايــة تعامالت
األسبوع ،أمس ،وسجلت خسائر محدودة
كــانــت بنسبة  0.04فــي المئة فقط لمؤشر
السوق العام ،تعادل  3.09نقاط ،ليقفل على
مستوى  7041.74نقطة ،بسيولة متراجعة
تــوقـفــت عـنــد  55.4مـلـيــون دي ـن ــار ،تــداولــت
 284.4مليون سهم فقط مــن خــال 11521
ً
صفقة ،وتم تداول  139سهما ربح منها 39
فقط بينما خسر  84واستقر  16دون تغير.
واس ـت ـق ــر م ــؤش ــر الـ ـس ــوق األول وبــدعــم
من تعامالت "الوطني" و"زي ــن" و"الخليج"
ً
بخسارة محدودة جــدا هي  0.02في المئة

ف ـق ــط  1.64ن ـق ـط ــة ،ل ـي ـب ـقــى ع ـل ــى م ـس ـتــوى
 7632.47نقطة بسيولة متراجعة إلى حدود
 37مليون دينار تداولت  77.3مليون سهم
عبر  5047صفقة ،وربحت أسهم  6شركات
فقط مقابل تراجع  14واستقرار  5دون تغير.
بـيـنـمــا س ـجــل م ــؤش ــر الـ ـس ــوق الــرئـيـســي
ً
خسارة أكثر وضوحا هي ُعشر نقطة مئوية
أي  6.54نقاط ليقفل على مستوى 5896.98
نقطة بـسـيــولــة مـتــراجـعــة إل ــى  18.5مليون
ديـنــار فقط تــداولــت  207ماليين سهم عبر
ً
 6474صفقة ،وتم تداول  114سهما ربح منها
 33وتراجع  70فيما استقر  11دون تغير.

صفقة «زين» الجديدة
ب ـ ــدأت ت ـع ــام ــات ال ـج ـل ـســة األخ ـ ـيـ ــرة مــن

ه ــذا األسـ ـب ــوع ع ـلــى أخ ـب ــار مـهـمــة خــاصــة
ً
ب ـس ـهــم "زيـ ـ ــن" وهـ ــي تـلـقـيــه ع ــرض ــا ل ـشــراء
"زي ــن ال ـس ــودان" وبـمـبـلــغ  1.3مـلـيــار دوالر
والذي حصل على موافقة مبدئية على فتح
الدفاتر وبدء الفحص النافي للجهالة مما
خـفــف وق ــع جـنــي األرب ـ ــاح وال ـل ــون األحـمــر
على مستوى مؤشرات السوق األول والعام
إضافة الي نشاط وتعامالت بنكي الوطني
والخليج وتحرك أقل على أسهم بنك وربة
واستثمارات في السوق األول.
في المقابل تراجعت أسهم قيادية مهمة
مثل بيتك وأهلي متحد وأجيليتي وبوبيان
وف ـقــد ش ـمــال ال ـ ــزور  6ف ـلــوس ب ـعــد انـتـهــاء
األحقية بأرباحه الموزعة لتسعة أشهر.
إلــى ذلــك خسر أهــم سهمين فــي السوق

أخبار الشركات
حكم ملصلحة «إنوفست»
ضد «الفوز لالستثمار»
أف ـ ـ ـ ـ ــادت شـ ــركـ ــة ان ــوفـ ـس ــت
بــأنــه قــد ص ــدر حـكــم قضائي
لـصــالـحـهــا أم ــس األول ،ضد
شركة الفوز لالستثمار ،وقد
قضى الحكم بــا لــزام المدعي
عـلـيـهــا بـ ــأن ت ـ ــؤدي لـلـمــدعـيــة
مـ ـبـ ـل ــغ  4.7مـ ــا ي ـ ـيـ ــن د ي ـ ـنـ ــار
وب ــال ـم ـص ــروف ــات ،وتـعــويــض
م ــؤق ــت بـمـبـلــغ  5001دي ـن ــار،
ومـ ـق ــاب ــل أت ـ ـعـ ــاب ال ـم ـح ــام ــاة
ال ـ ـف ـ ـع ـ ـل ـ ـيـ ــة ،بـ ـ ـع ـ ــد أن ق ـ ـ ــررت
محكمة اال سـتـئـنــاف بتاريخ
 7يوليو  2021احالة الدعوى
ال ـ ــى م ـح ـك ـمــة أسـ ـ ـ ــواق ال ـم ــال
لالختصاص ،والتي بدورها
أصدرت الحكم كما ورد أعاله.
ال ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن مبلغ
الـمـطــالـبــة ض ــد ش ــرك ــة ال ـفــوز
لــاس ـت ـث ـمــار يـبـلــغ  5مــايـيــن
دي ـن ــار ،س ــدد مـنـهــا  300الــف
دينار بتاريخ  17يناير .2018

ترسية مناقصة تابعة لـ«نفط الكويت» على «املشتركة»
بـ 36.6مليون دينار
كشفت شركة المجموعة المشتركة
للمقاوالت على ترسية مناقصة على
الـشــركــة بقيمة  36.627مـلـيــون ديـنــار،
تابعة لشركة نفط الكويت ،وبمدة تنفيذ
 5سنوات.
وق ــال ــت «ال ـم ـش ـتــركــة» ،إن المناقصة

ت ـت ـع ـل ــق ب ـت ـق ــدي ــم خ ـ ــدم ـ ــات ال ـص ـي ــان ــة
واإلص ـ ــاح لـخـطــوط األنــاب ـيــب التابعة
إلدارة أصول الغاز لصالح «نفط الكويت».
وتوقعت أن يتم تحقيق نتائج جيدة
من العقد ُ
المشار إليه أعــاه خالل فترة
تنفيذ المشروع.

«برقان» يستكمل اإلجراءات التنظيمية الكتتاب زيادة رأس املال
أع ـ ـلـ ــن بـ ـن ــك ب ـ ــرق ـ ــان اسـ ـتـ ـكـ ـم ــال كــل
اإلجراءات التنظيمية المتعلقة باالكتتاب
في أسهم زيادة رأسمال البنك.
وقـ ــال «ب ــرق ــان» ،إن ــه ت ــم االن ـت ـهــاء من
إجراءات االكتتاب في أسهم زيادة رأسمال
البنك المصدر والمدفوع من 275.625
مليون دينار إلى  313.125مليونا.
وأوض ـ ــح أن ال ــزي ــادة ب ـم ـقــدار 37.50
مليونا موزعة على عدد  375مليون سهم،
فلس للسهم الواحد
بقيمة ً اسمية ً 100
ُمضافا إليها  90فلسا لكل سهم كعالوة
إصدار؛ األمر الذي من شأنه إتاحة التداول
على أسهم زيادة رأس المال ُ
المشار إليها.

ون ـ ــوه ال ـب ـنــك إلـ ــى أنـ ــه ت ــم غ ـلــق بــاب
االكتتاب بتاريخ  28نوفمبر  ،2021وقد
تم االكتتاب في كل أسهم الزيادة ُ
المشار
إجمالية بلغت  71.250مليون
إليها بقيمة ً
دي ـن ــار ،شــامــا القيمة االسـمـيــة بمبلغ
 37.50مليونا ،وع ــاوة إص ــدارة قدرها
 33.75مليونا.
وبين أن األثــر المترتب على اكتمال
إجــراءات االكتتاب هو زيادة عدد أسهم
سهم،
مليون
ً
رأسمال البنك بواقع ً 375
والتي ستمثل قيمتها تمويال إضافيا
للبنك بقيمة  71.25مليون دينار.

«سفن» توقع عقدًا مع «نفط الكويت» بـ  4.2ماليين دينار
وقعت شركة الصناعات الهندسية
الـثـقـيـلــة وب ـن ــاء ال ـس ـفــن ع ـقــد أع ـمــال
تركيب خـطــوط التدفق آلب ــار تابعة
لـ»نفط الكويت» بقيمة  4.188ماليين
ً
ً
دينار تقريبا ،مدة  24شهرا.

وقالت «سفن» ،إن العقد سيحقق
ً
أرب ــاح ــا تـشـغـيـلـيــة سـيـتــم إدراج ـه ــا
ض ـم ــن ال ـب ـي ــان ــات ال ـم ــال ـي ــة لـلـشــركــة
ال ـت ــاب ـع ــة ف ــي أع ـ ـ ــوام  2021و2022
و.2023

«املركز» توقع عقد تسهيالت مرابحة مع بنك محلي
وقعت شركة المركز المالي مع بنك
محلي عقد تسهيالت مرابحة قصيرة
األج ــل بمبلغ  8ماليين ديـنــار ،و20
مليونا تستحق في  31أكتوبر .2022
وقالت الشركة إن هذه التسهيالت

مـحــل الـتـسـهـيــات الـســابـقــة مــع ذات
البنك بنفس المبلغ اإلجمالي ،مشيرة
الى أن الهدف منها تمويل احتياجات
الشركة لالستثمارات المستقبلية،
ومتطلبات رأس المال العامل للشركة.

«بيتك ريت» :توزيع
%0.417
أقـ ــرت الـهـيـئــة اإلداري ـ ــة
لـصـنــدوق بـيـتــك كابيتال
ريت توزيع أرباح توزيع
نـقــد يــة بنسبة  0.417في
المئة من القيمة االسمية
للوحدة عن نوفمبر ،2021
للمسا همين ا لمسجلين
في سجلت الصندوق في
نهاية يوم االستحقاق.

الرئيسي جي اف اتش ووطنية عقارية كما
خ ـســرت أس ـهــم إي ـفــا وأع ـي ــان وم ــزاي ــا وكــان
اللون األخضر من نصيب أسهم إنوفست
وأصول الذي نشط بصورة واضحة وحقق
ً
ً
ن ـمــوا م ـح ــدودا لتنتهي الجلسة متعادلة
ً
ً
تقريبا ومستقرة لكنها متراجعة نشاطا
وسيولة.
ً
خليجيا ،تباين األداء من جديد وربحت
م ــؤش ــرات أسـ ـ ــواق دب ــي وال ـب ـحــريــن وقـطــر
ً
فيما تــرا جــع البقية خصوصا السعودي،
الذي سجل بداية جيدة لكنه تراجع بنهاية
الـمـطــاف راف ـقــه م ــؤش ــرات أس ــواق أبوظبي
وال ـك ــوي ــت وعـ ـم ــان وك ــان ــت أسـ ـع ــار الـنـفــط
ً
تتداول حول مستوى  75دوالرا للبرميل.

النفط يتراجع بعد فرض قيود
الحتواء المتحور الجديد
ت ــراج ـع ــت أسـ ـع ــار ال ـن ـفــط مـتـخـلـيــة ع ــن مـكــاسـبـهــا
ال ـســاب ـقــة ،أمـ ــس ،ب ـعــد أن فــرضــت ب ـعــض الـحـكــومــات
إجراءات للحد من انتشار المتحور الجديد "أوميكرون"
لكن مــا حـ ّـد مــن الخسائر تصريحات إيجابية أدلــت
بها الشركات المصنعة للقاحات بشأن فاعليتها في
الحماية من هذا المتحور.
ً
ونزل سعر العقود اآلجلة لخام برنت  47سنتا أي
ً
 0.6في المئة إلى  75.35دوالرا للبرميل بعد أن ارتفعت
ً
إلى  76.70دوالرا للبرميل.
وهبطت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط
ً
األميركي  31سنتا ،بما يعادل  0.4في المئة ،إلى 72.05
ً
دوالرا للبرميل ،بعدما سجلت أعلى مستوى خالل
ً
الجلسة عند  73.34دوالرا للبرميل.
من جانبه ،ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 65
ً
ً
سنتا ليبلغ  76دوالرا للبرميل في تداوالت ،أمس األول،
ً
مقابل  75.35دوالرا في تداوالت يوم الثالثاء الماضي
ً
وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
ً
ً
قيودا أكثر صرامة في إنكلترا أمس األول ،قائال ،إنه
يتعين على الـنــاس العمل مــن منازلهم قــدر اإلمـكــان
ووضع الكمامات في األماكن العامة وإظهار بطاقات
التطعيم للدخول ألماكن معينة.
وتـعـتــزم الــدنـمــارك كــذلــك فــرض قـيــود منها إغــاق
المطاعم والحانات والمدارس وأوقفت الصين الرحالت
السياحية الجماعية من قوانغدونغ.
وسجلت كوريا الجنوبية إصابات قياسية في حين
ارتفعت اإلصابات في سنغافورة وأستراليا.
أدت الساللة أوميكرون إلى تراجع  16في المئة في
أسعار برنت من  25نوفمبر إلى األول من ديسمبر .وتم
تعويض أكثر من نصف هــذا التراجع هــذا األسبوع،
لكن محللين يقولون ،إن المزيد من التعافي قد يكون
ً
محدودا حتى يتضح تأثير الساللة.
وأثرت بيانات المخزونات األميركية الصادرة أمس
األول كذلك على أسعار النفط.
وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة األميركية أن
مخزونات الخام األميركية انخفضت  240ألف برميل
األسـبــوع الـمــاضــي ،وهــو مــا يقل بكثير عــن توقعات
المحللين في استطالع أجرته رويترز.
كما كشفت البيانات أن مخزونات الوقود زادت 6.6
ماليين برميل.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ةديرجلا

•
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تقي« :الصناعة» حريصة على حماية معلومات المنشآت الصناعية
الهيئة أعلنت تدشين حاوية الكوارث لحماية بياناتها وأنظمتها بالتعاون مع «هواوي»
جراح الناصر

أك ـ ــد الـ ـم ــدي ــر ال ـ ـعـ ــام ل ـل ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة
للصناعة عبدالكريم تقي حرص الهيئة
على حماية جميع معلومات المنشآت
الصناعية في الكويت والمحافظة عليها،
مبينا أن التكنولوجيا هي الحل الوحيد
لـتـحـقـيــق ال ـك ـف ــاء ة ف ــي ال ـع ـمــل ،وتسهيل
تقديم خدمة أفضل للصناعيين.
جاء ذلك خالل مؤتمر صحافي عقدته
"الهيئة" ،أمس ،لإلعالن عن تدشين حاوية
الكوارث ،وهي مركز بيانات كامل ،مجهز
مسبقا فــي منطقة الشعيبة الصناعية،
أنشئ بالتعاون مع شركة هواوي ،لحماية
بيانات وأنظمة الهيئة فــي حــال حــدوث
ال ـ ـكـ ــوارث وال ـ ـ ـ ــزالزل وغ ـي ــره ــا ،بـحـضــور
الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي لـ ــ"ه ــواوي ال ـكــويــت"
ريكو لين.
وأضاف تقي أن حاوية الكوارث بحجم
 40قــدمــا تعتبر أول وح ــدة متنقلة على
مستوى الكويت لحماية البيانات ،وتشغل
األنظمة الخاصة بالهيئة في حال حدوث
كوارث أو أزمات للمبنى األساسي بجنوب
ال ـســرة ال ــذي يـحـتــوي عـلــى الـمـعـلــومــات،
والمعلومة ال تقدر بثمن في حال فقدها
باالختراق األمني أو الفيروسات ،ويمكن
نقل هذه الحاوية جغرافيا ألي سبب من
األسباب من موقعها الحالي في منطقة
الشعيبة الصناعية إل ــى أي مـكــان آخــر،
وهـ ــذه ال ـخ ـطــوة س ـت ـكــون م ـح ـفــزة لبقية
ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة لـحـمــايــة بـيــانــاتـهــا
بإنشاء مراكز كوارث.

مركز بيانات

«الصناعة»
و«البيئة» اتفقتا
على تأجيل بدء
إجراءات فحص
وتدقيق الصادرات
الكيميائية
والنفايات إلى مايو
2022

وب ـي ــن ت ـقــي أن ه ــذه ال ـح ــاوي ــة تعتبر
مــركــز بـيــانــات شــامــا فــي ال ـهــواء الطلق،
يدمج إمدادات الطاقة والتوزيع والتبريد
واإلدارة وم ـك ــاف ـح ــة الـ ـح ــرائ ــق وأن ـظ ـمــة
التخزين لتكنولوجيا المعلومات ،مما
يتيح نـظــامــا مـسـتـقــرا ومــوثــوقــا ،وبيئة
موفرة للطاقة ،مضيفا أن "الهيئة" تستفيد
مــن حــاويــة مــواجـهــة ال ـكــوارث باستمرار
عمل األجهزة واإلجراءات والعمليات حال
ح ــدوث أي مشكلة مــع الـمــركــز الرئيسي
لـلـطــاقــة الـكـهــربــائـيــة ع ــن ط ــري ــق الـمــولــد
الكهربائي ،كما أنها تحتوي على أنظمة
وأجهزة وخوادم طبق األصل من األجهزة
والبرامج والتطبيقات التي تستخدمها
الهيئة فــي إجــراء اتـهــا اليومية بالمركز
الرئيسي.
وأف ـ ـ ـ ـ ــاد بـ ــأنـ ــه يـ ـت ــم ت ـس ـج ـي ــل ل ـح ـظــي
ل ـل ـب ـي ــان ــات وال ـم ـع ـل ــوم ــات ب ـي ــن ال ـم ــرك ــز
ال ــرئ ـي ـس ــي وحـ ــاويـ ــة م ــواج ـه ــة الـ ـك ــوارث
مـمــا يـســاعــد عـلــى ع ــدم ف ـق ــدان الـبـيــانــات
والعمليات التي تقوم بها "الهيئة" بشكل
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اقتصاد

الشامي :القرض الوافي ّ
مبني
على أرقام غير صحيحة
●

حصة المطيري

أقامت الجمعية االقتصادية ندوة تحت عنوان "القضية اإلسكانية...
بين أزمة اإلدارة والحلول" ،وتحدث خالل اللقاء أستاذ االقتصاد القياسي
د .عبدالله الشامي عن عدة أمور تتعلق باالقتصاد بشكل عام ،حيث ّقدم
نقدا لمقترح "القرض الوافي" المطروح من قبل د .عادل الصبيح ،ومن
ثم قارن بين الكويت وبعض الدول في أوروبا وأميركا ،وتناول موضوع
القروض والسندات وتحمل الديون ،وعرض نموذج عقاري حكومي،
وأخيرا ّ
تطرق للحل اإلداري واالقتصادي لدولة الكويت.
وكـشــف الـشــامــي عــن الـعــديــد مــن األخ ـطــاء والمغالطات فــي مقترح
"القرض الوافي" ،وأكد أن القرض في الحقيقة ليس  100ألف دينار ،بل إن
إجماليه  67ألفا بعد خصم قيمة األرض ،والدعم يدفع المواطن ما قيمته
 3950دينارا للمواد ،وفقا للقرار الوزاري  ،2021 /15أي اإلجمالي  93ألف
دينار .وقال الشامي إن القرض الوافي مبني على أرقام غير صحيحة،
فكيف نبني عليها استراتيجيات؟ أحد األخطاء هو قيمة الدعم ،تحسب
الفروق على القيمة السوقية للمواد ال القيمة التصنيعية شاملة النقل
والتحميل فقط ،فعليا هناك خلل يحمل المال قيم غير حقيقية ،وهناك
خطأ في حساب المعادلة ،حيث في حساب القسط بفرضية  3بالمئة لم
يستخدم حساب السنوات ،بالمثال الحالي الفوائد ساوى  90بالمئة من
أصل َّ
الدين ،فقد أغفل المثال أي تغيير بأسعار الفائدة.

المطور العقاري والقرض الوافي في الميزان
تقي والرئيس التنفيذي لـ «هواوي الكويت» ريكو لين
ي ــوم ــي ،ك ـم ــا ت ــؤم ــن اس ـت ـم ــراري ــة الـعـمــل
بها على مــدار الساعة خــال السنة دون
توقف او انقطاع للخدمة ،مع سهولة نقل
العمليات واإلجراءات للعمل على حاوية
مواجهة الكوارث ،إلى جانب سهولة عمل
الصيانة واستبدال األجهزة وتحديثها في
المركز الرئيسي دون الحاجة الى توقف
اعمال الهيئة اليومية ،مع سهولة نقلها
إلى أماكن متعددة ،كما أنها أكثر وفرة في
أعمال الصيانة السنوية.

مقاومة الزالزل
وأش ـ ــار ت ـقــي إلـ ــى أن ال ـح ــاوي ــة تــدعــم
أي ـضــا الـنـقــل الـســريــع وال ـم ــرن للبيانات
واإلجراءات والعمليات ،وتتميز بمقاومة
ال ــزالزل ،ومستوى حماية الماء والغبار
ال ـم ـص ـنــف  )IP( 55لـتـكــويـنــه ال ـق ـيــاســي،
وعمرها االفتراضي يصل إلــى  25عاما،
مع خيارات التمديد إلى  50سنة ،كما أنها
مزودة بأنظمة إمــدادات الطاقة والتبريد
ومكافحة الحرائق وإدارة البنية التحتية
لمركز البيانات (.)DCIM
وع ــدد مــزايــا ال ـحــاويــة األخ ـ ــرى ،وهــي
وج ــود الـكـثـيــر مــن خــزانــات تكنولوجيا
المعلومات بداخلها ،مما يتيح إضافة
أجـهــزة أو خ ــوادم ،مــع وجــود العديد من
أنظمة الحماية لمكافحة الحريق والسيول
والغبار في المستقبل ،إلى جانب سهولة
نقل واستبدال األجهزة بداخلها ،الفتا إلى
وجود أنظمة حفظ الطاقة بداخلها «»UPS

التي تساعد على استمرارية عمل األجهزة
حال انقطاع التيار الكهربائي ،وسهولة
التوصيل مع المركز الرئيسي من خالل
االتصال بشرائح نقل المعلومات.

المعايير البيئية يمثل أ حــد أ هــم ركائز
تطوير القطاع الصناعي وزيادة تنافسية
اإلنتاجية وتمكينها من دخــول األســواق
العالمية واالقليمية دون أي معوقات.

وأكمل الشامي :إذا ّ
طبقنا المطور العقاري والقرض الوافي سيكون
هناك ضغط على الدينار لتوفير التمويل الالزم محليا أو دوليا ،وارتفاع
مواد البناء بسبب دخول مبالغ ضخمة للبناء ،والبنية التحتية لميناء
الشويخ التجاري ال تتحمل كل هذا الكم من االستيراد بوقت قصير ،إذا
تمت إطالة أمد البناء تطول معه تكلفة التمويل ،وفي حال ّ
تعسر المطور
لدولة ستواجه مشكلة بالتمويل.

تأجيل الفحص

الحفاظ على البيئة

الحل اإلداري واالقتصادي للكويت

مــن جــانــب آخ ــر ،عـقــد تـقــي أمــس األول
اجتماعا مع رئيس مجلس اإلدارة المدير
العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله
الحمود ،اتفقا خالله على تأجيل البدء في
إج ــراء ات الفحص والتدقيق والمطابقة
على صادرات الكويت للمواد الكيميائية
والنفايات في المنافذ الجمركية لمدة 5
أشهر ،ليكون البدء بتنفيذ تلك اإلجراءات
ب ــداي ــة م ــاي ــو ال ـم ـق ـبــل ،بـ ــدال م ــن  2يـنــايــر
المقبل.
وتأتي تلك الخطوة في إطار التنسيق
الـمـتـبــادل بـيــن الهيئة الـعــامــة للصناعة
والهيئة الـعــامــة للبيئة ،إلحـكــام الرقابة
ع ـل ــى ال ـ ـ ـصـ ـ ــادرات ،والـ ـح ــد م ــن ال ـتــاعــب
بثروات الدولة ،خاصة ما يتعلق بتهريب
الديزل والكيروسين والمشتقات البترولية
وغيرها تحت مسميات أخرى.
وأوضـ ــح تـقــي أن ه ــذا الـتــأجـيــل يــأتــي
لمنح الـمــزيــد مــن الــوقــت أم ــام المصانع
والشركات العاملة في هذا المجال ،لتوفيق
أوضــاعـهــا بـمــا يتسق وتـلــك اإلج ـ ــراءات،
ووض ــع الئـحــة واضـحــة تـقــدم مــن الهيئة
العامة للبيئة ،متضمنة المواد المطلوب
فحصها ليتم نشرها ،مؤكدا أن تطبيق

مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أش ـ ـ ــار الـ ـحـ ـم ــود إل ـ ــى أن
االج ـت ـمــاع يــأتــي فــي إط ــار ال ـت ـشــاور بين
ال ـج ــان ـب ـي ــن ل ـل ـت ـن ـس ـيــق حـ ـي ــال ال ـق ـضــايــا
المشتركة التي تستهدف في المقام األول
ال ـح ـفــاظ ع ـلــى ال ـب ـي ـئــة ،وت ـعــزيــز الـمـنـتــج
الكويتي في األسواق الخارجية.
جــديــر بــالــذكــر أن الــائـحــة التنفيذية
إلدارة الـ ـم ــواد الـكـيـمـيــائـيــة ال ـ ـ ــواردة في
الـقــرار رقــم  5لسنة  2016أوجـبــت القيام
بأعمال الفحص والتدقيق والمطابقة على
صــادرات الكويت والنفايات في المنافذ
الجمركية.
كـمــا أن ال ـم ــادة  23مــن قــانــون حماية
الـبـيـئــة رق ــم  42لـسـنــة  2014وتـعــديــاتــه
تنص على أنه يجب الحصول على موافقة
الجهات المعنية عند استيراد أو تصدير
الـ ـم ــواد ال ـخ ـط ــرة وال ـ ـمـ ــواد الـكـيـمـيــائـيــة،
كـمــا يـشـتــرط الـتـصــريــح بــذلــك إجـ ــراءات
الفحص والتدقيق والمطابقة من الجهات
المعنية أو مــن الـشــركــات الـمــؤهـلــة لهذا
الغرض ،وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا
القانون اإلجراءات واالشتراطات المنظمة
والسجالت المطلوبة ومسؤولية الجهات
المعنية تجاهها.

وأشار الشامي الى أهمية األخذ بالحلول ،ومنها الحل المستدام ،أي
الحل العلمي من الناحية االقتصادية والكفاءة التشغيلية ،وتكون عكس
مدرسة شيكاغو واألخذ بالنموذج اآليسلندي.
وقال :الحل اآلني السريع ومن دون الحاجة إلى أي تشريع هو تمويل
بنك االئتمان بسندات الديون الحالية لـ  3مليارات دينار فقط ،ستغطي
 3مدن (المطالع ،جنوب صباح األحمد ،جنوب سعد العبدالله) ،وتطبيق
قــواعــد الحوكمة ،إضــافــة إلــى فــك اشتباك ال ــوزارة واألق ـســام المنوطة
بالعقارات ،وتوكيل البلديات في مسائل التنظيم العقاري ،واستخدام
الذكاء االصطناعي والبيانات في إدارة العقارات والتخطيط.
وأضــاف الشامي :بعد االنتهاء من المدن والمناطق السابقة نصل
للتوازن ،وض ــرورة تغيير تبعية المؤسسة العامة للرعاية السكنية
لتكون تحت مظلة اقتصادية لتقليل التشابك بين مؤسسات الدولة،
ومن المهم أن يكون تمويل المطور خارجيا ،لكي ال يؤثر على العملة،
إضافة إلى عدم إدراج الشركات بالبورصة الكويتية.
ويكون الحل بإدارة المدن عن طريق مناقصة عالمية ال تكلف الدولة
أي شــيء لتغطية البنية التحتية  65 _ 35بالمئة ،ونسبة  35بالمئة
يستثمرها المستثمر لمدة  40سنة بأنشطة تجارية وصناعية متاحة
للبيع أو االستثمار المباشر ،ونسبة  65بالمئة أراض للمواطنين ،بهذه
الطريقة الدولة لم تتحمل سوى  4مليارات دينار لتمويل الكهرباء والماء.
وأكـمــل :بعد الـتــوازن في السوق يأتي دور الحكومة بالتنظيم عن
طريق وقف تمويل البيوت القائمة من قبل بنك االئتمان واالكتفاء بقرض
الترميم ،وعدم تداول توزيعات الرعاية السكنية مدة  15سنة من السكن،
وإيقاف الوكاالت العقارية.

ُ
« »Ooredooتحيي ذكرى اليوم الوطني القطري

البابطين وقعوار واأليوب يقدمون التهاني للسفير القطري ومحمد مطير العنزي القائم بأعمال السفارة القطرية في الكويت
أح ـيــت شــركــة " "Ooredooلــات ـصــاالت،
ذكرى تولي مؤسس دولة قطر الشيخ جاسم
بن محمد بن ثاني آل ثاني مقاليد الحكم،
بحفل استقبال خاص أقيم الثالثاء الماضي
في سكن السفير القطري لدى الكويت علي

بن عبدالله آل محمود ،الذي استقبل جموع
المهنئين من كبار الشخصيات والمسؤولين
وممثلي البعثات الدبلوماسية.
وحــرص قياديو " "Ooredooباعتبارها
إحدى الشركات القطرية الكبرى في الكويت،

على حضور حفل االستقبال لتهنئة السفير
آل محمود والضيوف الحاضرين.
وحضر الحفل من " "Ooredooالكويت كل
من الرئيس التنفيذي  -عبدالعزيز البابطين،
ورئيس القطاع المالي فادي قعوار ،ومدير

«بيتك» يعلن فائزي حملة «اربح مع
حسابي» للشباب
أع ـل ــن ب ـيــت ال ـت ـمــويــل ال ـكــوي ـتــي (ب ـي ـت ــك) اس ـمــاء
الفائزين بالسحب الحادي عشر لحملة "اربــح مع
حسابي" للشباب التي تمنح العمالء فرصة الفوز بـ3
سيارات  Jeep Wrangler Sportخالل فترة الحملة،
وجوائز نقدية بقيمة  250دينارا لـ 10فائزين شهريا.
وج ــرى الـسـحــب بــالـمـقــر الــرئـيـســي لـ ـ "بـيـتــك" تحت
إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.
وال ـفــائــزون ه ــم :دان ــة م ـنــاور ال ـعــازمــي ،وفاطمة
ناصر البناي ،وسارة أحمد العازمي ،ودانة منصور
العمر ،وعبدالوهاب عدنان الحداد ،وأسيل مساعد
الـمـطـيــري ،ومـهــا نـصــار الــركـيـبــي ،وشــريـفــة أحمد
ارش ـي ــد ،وأم ــان ــي ص ـبــاح ال ـع ـنــزي ،وسـلـمــى محمد
الديحاني.
ويأتي إطالق هذه الحملة بمميزاتها اإلضافية
ضـمــن اسـتــراتـيـجـيــة "ب ـي ـتــك" بــاالهـتـمــام بـعـمــائــه،
حيث ّ
يقدم البنك مميزات مختلفة لعمالء برنامج
"حسابي" من حمالت خاصة وخصومات وجوائز
ومكافآت حصرية.
وفور تحويل المكافأة االجتماعية على برنامج
حـســابــي ،يــدخــل الـعـمــاء بــالـسـحــب الـشـهــري على
جائزة قيمتها  250دينارا لـ 10فائزين شهريا ،إضافة
الــى  3سحوبات على  3سـيــارات Jeep Wrangler
 Sportخالل فترة الحملة.
وتؤكد هذه الحملة اهتمام "بيتك" بعمالئه من
الشباب ،مع الموازنة بين مختلف شرائح العمالء
حسب طبيعة كل شريحة ،والـحــرص على السعي
الدائم لتقديم أفضل المزايا لهم.
ويطرح "بيتك" برنامج "حسابي" للشباب بمزايا
نوعية ،ضمن االهتمام المتواصل بشرائح العمالء

المختلفة ،وابتكار صيغ منتجات وخدمات جديدة
يتم من خاللها الوفاء باحتياجات كل شريحة بما
يالئم خصائصها العمرية واهتماماتها المتعددة،
ح ـي ــث ت ـت ـنــاســب م ــع ك ــل ش ــرائ ــح ال ـع ـم ــاء وتـلـبــي
احتياجاتهم في الحصول على خدمة متميزة وفق
معايير وأساليب ال تقل عن نظيرتها العالمية من
حيث الجودة والدقة والسرعة.
ومن أهم المزايا التي يتم تقديمها ضمن برنامج
"ح ـس ــاب ــي" ل ـل ـش ـبــاب ه ــي ح ـص ــول ع ـم ــاء شــريـحــة
الشباب على بطاقة "حسابي" للسحب اآللي ()ATM
ذات تصميم شبابي مميز ،إ ضــا فــة إ لــى تمكينهم
م ــن ال ـح ـص ــول ع ـل ــى ب ـط ــاق ــة "حـ ـس ــاب ــي" الـمـسـبـقــة
الــدفــع وفــق الـضــوابــط االئتمانية ل ـ "بـيـتــك" ،والتي
يمكن استخدامها تماما مثل البطاقة االئتمانية
لحجوزات الفنادق والطيران عالميا وعبر اإلنترنت،
واستخدامها في أجهزة الدفع ( )P.O.Sفي المحال
التجارية ،إضافة إلى العديد من العروض التي يتم
تقديمها بشكل متواصل وبأكثر من مجال ،حيث
يتم تقديم خصومات كبيرة في مجموعة مختارة
من أشهر وأهم المتاجر والمحال التي تبيع السلع
والمنتجات الخاصة بالشباب.

الرئيس التنفيذي لشركة  Ooredooالكويت وفريق العمل
أول إدارة االتصال المؤسسي مجبل األيوب،
ومــديــر إدارة كـبــار الشخصيات والعالقات
الحكومية ثامر الطاحوس ،ومدير العالقات
العامة واالت ـصــاالت الداخلية ناظم الغبرا،
وم ـســؤولــي وس ــائ ــل ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي

ً
«المتحد» ٢٠ :فائزا بالسحب
األسبوعي لـ «الحصاد»
أج ـ ـ ـ ـ ــرى ال ـ ـب ـ ـنـ ــك األه ـ ـلـ ــي
المتحد ،أمس األول ،السحب
األسـ ـ ـب ـ ــوع ـ ــي عـ ـل ــى ج ــوائ ــز
الحصاد اإلســامــي ،حساب
ال ـ ـس ـ ـحـ ــب ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـجـ ــوائـ ــز
اإلسالمي األول في الكويت،
وال ـ ــذي ي ـقــدم م ــا يــزيــد على
 750جائزة سنويا ،وينفرد
بالعديد من المميزات ،منها
أن ــه أب ـســط وأس ـهــل بــرنــامــج
ادخار ،ويقدم أكبر قيمة من
الجوائز ألكبر عــدد من الفائزين ،فضال عن ميزة فتح الحساب عبر
اإلنترنت بكل سهولة ويسر ،مع ميزة اإليداع الفوري في الحساب.
وأسفر السحب عن حصول  20عميال على  1000دينار لكل منهم،
وهم :هاجر دعيج العازمي ،ومحمد سليمان البصيري ،وناصر مشعان
الهاجري ،وحمد محمد األنصاري ،ومحمد حمد العنزي ،ومي زياد
محمود ،وع ــادل نهابة خلف ،وسـعــاد أحمد دشـتــي ،ونــاجــي عيسى
الخياط ،وراضي عطب نغيمش ،وعلي درويش الجمل ،وحسين صالح
الشيخ ،وعبدالله حسن البدر ،ودالل هباس السهلي ،وصالحة محمد آل
رشيد ،ودالل زيد الزيد ،وهديل علي الفارس ،وحسين علي الرشيدي،
وبندر عبدالله غانم ،وحنان محمد معرفي.
وتتضمن سحوبات الحصاد العديد مــن الـجــوائــز ،بينها جائزة
بقيمة  100ألف دينار في كل من عيدي الفطر واألضحى ،وتبقى الجائزة
ربع السنوية الكبرى بقيمة  250ألفا أهم ما يطمح إليه العمالء لتحقيق
تطلعاتهم ،وكذلك تقدم جوائز الحصاد  20جائزة أسبوعية بقيمة ألف
دينار لكل رابح ،وكذلك ألول مرة في الكويت تم تقديم "سحب األفضلية"
ربع السنوي بقيمة  25ألفا حصريا للعمالء الذين لم يحالفهم الحظ
من قبل بــأي من جوائز الحصاد اإلســامــي خــال السنوات الخمس
األخيرة ،بشرط مرور عام على فتح حساباتهم ،وتتيح كل  50دينارا
في حساب العمالء ،ضمن هذه الفئة ،فرصة واحدة للدخول في السحب.

عبدالله جريس وقناص الفجي ،ومدير أول
الـشــركــات سليمان الـحـمــود ومــديــر اإلعــان
والتسويق ناصر العبدالله ،ومدير أول رعاية
العمالء فهد الكندري.
وع ـ ـبـ ــرت االح ـ ـت ـ ـفـ ــاالت الـ ـت ــي أق ـي ـم ــت عــن

ً
هوية وتاريخ قطر فضال عن مشاعر الفخر
واالعتزاز والوفاء لدولة قطر الشقيقة ،قيادة
ً
وشعبا ،باإلضافة إلى إحياء ذكرى تأسيس
الدولة وما حققته من نهضة وتطور في ظل
القيادة الحكيمة.

معرض العطور يختتم فعالياته
ً
غدا بأرض المعارض
واص ـ ـ ـ ـ ــل م ـ ـع ـ ــرض الـ ـعـ ـط ــور
وأدوات ا ل ـت ـج ـم ـيــل ف ـعــا ل ـيــا تــه
لألسبوع الثاني على التوالي،
مستقبال المئات مــن الزائرين
بـ ـع ــدد ت ـ ـجـ ــاوز نـ ـح ــو  30أل ــف
زائ ــر يــومـيــا ل ـشــراء المنتجات
المعروضة من العطور والبخور
وم ـس ـت ـح ـضــرات الـتـجـمـيــل من
الماركات العالمية.
وشهد المعرض التي تستمر
ف ـع ــال ـي ــات ــه ح ـت ــى غـ ــد ت ـســاب ـقــا
واسعا من قبل الشركات الكبرى
ع ـلــى رعــاي ـتــه وال ـم ـشــاركــة فيه
بعد الـنـجــاح الـبــاهــر ال ــذي فاق
التوقعات في دوراتــه السابقة،
ول ـم ــا وفـ ــره م ــن أجـ ـ ــواء تـســوق
مـمـيــزة خــاصــة بـعــد تــوقــف دام
ن ـحــو سـنـتـيــن نـتـيـجــة جــائـحــة
فيروس كورونا المستجد وما
صاحبها من إغالقات وإجراءات
احترازية.
مــن جــانـبـهــا ،قــالــت الـمــديــرة
ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ل ـق ـط ــاع ال ـت ـســويــق
والمبيعات فــي شــركــة معرض
الكويت الدولي ،باسمة الدهيم،
إن م ـ ـعـ ــرض ال ـ ـع ـ ـطـ ــور بـحـلـتــه
ال ـج ــدي ــدة ي ـعــد أول ال ـم ـعــارض
ال ـ ـتـ ــي ت ـق ـي ـم ـه ــا ال ـ ـشـ ــركـ ــة ب ـعــد
جائحة كورونا بتنظيم مشترك

باسمة الدهيم

مع شركة «بوتيكات» إحدى أكبر
شــركــات ال ـت ـجــارة االلـكـتــرونـيــة
الـ ـ ـ ــرائـ ـ ـ ــدة ب ـ ــالـ ـ ـش ـ ــرق األوسـ ـ ـ ــط
تشمل  6قــاعــات فــي الـســاحــات
ال ـخ ــارج ـي ــة ألرض ال ـم ـع ــارض
بمساحة  40ألف متر مربع.
وأضافت الدهيم أن المعرض
ً
شهد إقباال واسعا من جمهور
ال ـم ـس ـت ـه ـل ـك ـي ــن وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزوار ،إذ
تنافست الشركات فيما بينها
من خالل األسعار والخصومات
وآخـ ـ ـ ــر م ـ ــا ت ــوصـ ـل ــت إل ـ ـيـ ــه مــن
منتجات مميزة أعطت العديد
من الخيارات للجمهور للتعرف

على العطور وأدوات التجميل
والمكياج ،مؤكدة التزام الجميع
بـ ــاالل ـ ـتـ ــزامـ ــات واالش ـ ـتـ ــراطـ ــات
الصحية.
من جهته ،قال مدير العالقات
ال ـع ــام ــة ف ــي ش ــرك ــة بــوت ـي ـكــات،
علي المال ،إنه بجهود الشباب
ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن وبـ ـخـ ـب ــرة ش ــرك ــة
معرض الكويت الدولي ساهمنا
ف ـ ــي ن ـ ـجـ ــاح م ـ ـعـ ــرض ال ـع ـط ــور
الـ ــذي تـسـتـمــر ف ـعــال ـيــاتــه حتى
غ ــد ،مـعـتـبــرا أن الـمـعــرض يعد
حدثا سنويا تلتقي الشركات
والوكاالت العالمية لطرح آخر
المنتجات المتميزة.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـمـ ــا أن ـ ـ ــه خ ــال
ف ـت ــرة ق ـص ـي ــرة ق ـم ـنــا بـتـســريــع
إق ـ ــام ـ ــة م ـ ـعـ ــرض ال ـ ـع ـ ـطـ ــور مــن
خالل تجهيز القاعات والخيام
وال ـص ــرف الـصـحــي والـكـهــربــاء
وشـ ـبـ ـك ــات اإلط ـ ـ ـفـ ـ ــاء ،وت ــوف ـي ــر
وس ـ ــائ ـ ــل الـ ـنـ ـق ــل ل ـل ـج ـم ــاه ـي ــر،
ومواقف مجهزة بالكامل للزوار،
وهو إنجاز يذكر للجميع.
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«الموت األبيض» استعرضت الصراع األزلي بين الحق والباطل
مسرحية فلسفية غزيرة بالمتعة والفائدة
فضة المعيلي

استعرضت مسرحية «الموت
األبيض» الصراع األزلي بين
الحق والباطل عبر أحداثها
من خالل البعد الفلسفي.

شــاركــت شــركــة "فــرانـكــو آراب"،
ضمن مهرجان الكويت المسرحي
الـ ،21بمسرحية "الموت األبيض"،
تــأل ـيــف س ـع ـيــد م ـح ـمــد ،وإخـ ـ ــراج
مـشـعــل ال ـس ــال ــم ،وتـم ـثـيــل :نـصــار
النصار ،عثمان الصفي ،موضي
ال ـ ـ ـ ـ ــدوب ،أريـ ـ ـ ــج ال ـ ـع ـ ـطـ ــار ،مـحـمــد
عـبــدالـعــزيــز ،ب ــدر ال ـه ـنــدي ،هــادي
ال ـه ــادي وبـيـهــانــا كـنـعــان ،ديـكــور
نـصــار الـنـصــار ،موسيقى محمد
الـنـصــار ،إض ــاءة فــاضــل النصار،
مساعد مخرج مــي صقر ،تدريب
أدائي أحمد الحكيم ،إدارة الحركة
والتقنيات لماجد البلوشي.

الخطيئة
ي ـت ـس ــم ال ـع ـم ــل ب ــأن ــه فـلـسـفــي،
ويـ ـتـ ـك ــون مـ ــن شـ ـقـ ـي ــن؛ أح ــده ـم ــا
افتراضي ،واآلخر واقعي ،واتصف
بأنه غزير المتعة والفائدة في آن
ً
معا ،وركز على موضوع الخطيئة
ً
ف ــي حـيــاتـنــا ك ـب ـشــر ،مـسـتـعــرضــا
الصراع األزلي بين الحق والباطل.
وتــدور أحــداث المسرحية في
لـيـلــة ال ـخــامــس م ــن م ــاي ــو ،وهــي
الليلة التي شهدت مقتل "ليلى"،

لقطة من «الموت األبيض»
ال ـ ـتـ ــي ت ـج ـس ــد دوره ـ ـ ـ ــا ال ـف ـن ــان ــة
موضي الدوب ،معشوقة يوسف،
وي ـج ـس ــد دوره الـ ـفـ ـن ــان ع ـث ـمــان
ال ـص ـف ــي ،الـ ـش ــاب الـ ـ ــذي ت ـعــرض
ل ـخ ـيــانــة م ــن أبـ ـي ــه ورف ـ ــاق ـ ــه ،كــي
يبعدوها عن طريقه ،كما قام األب

بالتخطيط للجريمة ،وبتوزيع
األدوار على رفاق يوسف لتنفيذ
المهمة ،فهناك مــن قــام بمراقبة
اتـصــاالتـهــا عــن طــريــق "الـهـكــرز"،
ومنهم من قــام بتشويهها ،ومن
ث ــم قـتـلـهــا .ل ـك ــن ،ب ـعــد م ـضــي 15

ً
عـ ــامـ ــا ع ـل ــى ارت ـ ـكـ ــاب ال ـج ــري ـم ــة،
يـلـتـقــي ي ــوس ــف ال ـق ـت ـلــة ،فـيـعــود
بعقارب الزمن إلــى الخامس من
مــايــو ،حـيــث الـلـيـلــة ال ـتــي وقعت
فيها الجريمة ،ويبدأ بالتحقيق
معهم بمساعدة المحقق المتقاعد

(نصار النصار) ،الذي استعان به
للتعرف على الجناة.

ندوة تطبيقية
بـعــد ع ــرض مـســرحـيــة "ال ـمــوت
األبيض" ُعقدت ندوة تطبيقية في

المسلم :الثقافة مسؤولة عن بناء الفرد والمجتمع
قال الفنان عبدالعزيز المسلم ،إنه من دواعي السرور عودة
الحياة إلى طبيعتها ،وخاصة فيما يتعلق بالحياة الثقافية،
بعد أن توقفت بسبب جائحة كورونا.
وأكــد المسلم ،في تصريح لــ"الـجــريــدة" ،خــال حضوره
فعاليات مهرجان الكويت المسرحي في دورت ــه الحادية
والعشرين ،أن الثقافة مسؤولة عن بناء الفرد والمجتمع،
الفتا إلى أن توقفها ،سواء بالكويت أو في الوطن العربي أو
بالعالم ،عطل البشرية.
وأشار إلى أن المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب
ووزارة اإلعالم والقطاع الخاص ،بجميع مؤسساته (المسرح،
الصحف) وجميع المراكز الثقافية داخل الكويت ،كان لهم

دور ملموس للتخفيف مــن آثــار الجائحة والحفاظ على
دور الثقافة.
وتابع المسلم" :الله يعين الجيل" ،فهناك شيء مفقود خالل
هاتين السنتين ،بسبب ما ترتب على "كورونا" من آثار أضرت
بجميع مناحي الحياة.
وأضاف" :لله الحمد ،األسر في البيوت والسوشيال ميديا
استطاعت سد جزء ،وإن كان بسيطا ،في هذه الثغرة الثقافية
التي اجتاحت العالم كله".
وشدد المسلم على ضرورة تعويض النشء الصغير من
 24عاما فأقل عما فقدوه من حصيلة ثقافية ،مؤكدا الدور
الكبير الموكل للمثقفين والفنانين في هذا الخصوص.

داود حسين :أنا بيتوتي بطبعي
قـ ـ ــال الـ ـفـ ـن ــان داود ح ـس ـيــن،
أث ـ ـنـ ــاء اس ـت ـض ــاف ـت ــه ب ـبــرنــامــج
سـهــرانـيــن ،ال ــذي يـقــدمــه الفنان
أمير كرارة ويذاع على قناة :On
"أنــا بيتوتي بطبعي ،وال أهوى
ال ـس ـهــر خ ـ ــارج ال ـم ـن ــزل ،وأح ــب
مشاهدة أفالم سوبر مان وبات
م ــان ،وف ــي طـفــولـتــي كـنــت أمثل
أمــام المرآة ،وأحــب الراحل فريد
شوقي كثيرا ،ورأيته في مرة أمام
المعهد العالي للفنون المسرحية
ه ــو ونـ ــور ال ـشــريــف وغـيــرهـمــا،
وعـنــدمــا ســألــت عنه وجــدتــه قد
خ ــرج مــن المعهد ،وطلبت منه
التقاط صورة ،وتعد هذه الصورة
تاريخية بالنسبة لي".
وأضاف حسين" :لدي ولدان،
هما :حسين وعلي ،أحدهما يعمل
طيارا ،والثاني مصمم غرافيك،
وعندما كانا صغيرين أرادا أن
يمثال ،وبالفعل أخذت حسين في
مسلسل وعلي في مسرحية ،لكن
عندما كبر كل منهما اتخذ طريقه

الذي يريده .أحب أمثل بالمسرح
جدا ،لكن قليال ما أشاهده ،وأول
دور قدمته في المسرح كان دور
مالك حقيقي في مسرحية عاشق
الذهب".
ويذاع برنامج "سهرانين" في
موسمه الجديد على قناة ،ON
يومي األربعاء والخميس من كل
أسبوع ،الساعة التاسعة مساء.

عبدالعزيز المسلم

العيسى« :السندباد األعمى» دوافعها وأدواتها مختلفة
•

داود حسين

وذكر أن عودة المهرجان إلى سابق عهده ،وما يتضمنه
من تنافس شريف بين الفرق المشاركة ،يمثل حماية للنشء،
ألنــه كما ُيـقــال "الـهــوايــة حماية" ،وأن المبدع يستطيع أن
يشغل وقت فراغه بما هو نافع لنفسه ومجتمعه ،وهو ما
تشكر عليه الكويت ،حيث مسيرتها في مسيرة البناء مازالت
مستمرة من الرعيل األول ،الذي وضع البذرة ،وحاليا يتم
استكمال ما بدأه األوائل ،وهو تكامل جيد ومحمود.
وأبــدى المسلم سعادته الكبيرة بحضوره المهرجان،
كصاحب مسرح الــرعــب الكوميدي ،وهــو جــزء مــن العمل
المسرحي في العالم يجب تقديمه ،وأنه يمثل فخرا للكويت.

صــالــة ال ـنــدوات بمسرح الدسمة،
أدارتـهــا اإلعالمية فاطمة القالف،
بحضور المعقب د .مبارك المزعل،
والـمــؤلــف سعيد محمد ،ومخرج
العمل د .مشعل السالم.
فـ ــي ال ـ ـبـ ــدايـ ــة ،ق ـ ــال د .ال ـمــزعــل
إن الـعـمــل الـمـســرحــي يـتـفــرع إلــى
ج ــان ـب ـي ــن؛ ج ــان ــب واق ـ ـعـ ــي وآخـ ــر
افـ ـ ـت ـ ــراض ـ ــي ،وم ـ ــن خ ـ ــال وج ـ ــود
شخصيتي المحقق ويوسف كان
لكل منهما فلسفته الخاصة.
وأضـ ــاف ال ـمــزعــل" :المسرحية
تقوم على فلسفة الجمال والخطيئة
والـتـطـهـيــر ،وأي ـض ــا وجـ ــود ثــاث
دوائ ـ ــر تــرمــز إل ــى ال ـحــق والـبــاطــل
والزمن ،والنص ُيعد سهال وصعبا،
وكـلـنــا رأي ـنــا فلسفة الـمـخــرج في
الجمال ،وهناك تساؤالت طرحها
الكاتب ،وأوجــه الشكر إلى مشعل
الـســالــم ،بما أن ــه سينمائي ،لكنه
اسـ ـتـ ـط ــاع ال ـت ـع ــام ــل مـ ــع ال ـن ــص،
خصوصا أنها أول تجربة إخراج
مسرحي له".

فضة المعيلي

أق ـ ـ ــام ب ـي ــت ال ـ ـسـ ــرد فـ ــي راب ـ ـطـ ــة األدب ـ ـ ــاء
الكويتيين جلسته االفتتاحية باستضافة
الروائية بثينة العيسى ،وتنظيم حوار مفتوح
معها عن روايتها "السندباد األعمى" ،وأدار
الحوار الروائي عبدالوهاب سليمان ،الذي
تطرق إلى عدة محاور.
وقــد تحدثت العيسى عــن الخصوصية
التي تميزت بها "السندباد األعمى" ،وقالت:
"كل تجربة تصبح دوافعها وأدواتها مختلفة.
أعتقد أن الرواية كانت مختلفة في الجانبين،
فعادة أنا أبدأ الرواية بسؤال ماذا لو حدث
كذا وكذا؟ وفي هذه الرواية لم تكن الفرضية
الروائية حاضرة بقدر ما كنت أرى المشاهد،
وكانت تلك المشاهد تلح َّ
علي بشكل غريب،
حتى أثناء كاتبة رواية (حارس سطح العالم)
توقفت فــي بعض األي ــام عــن كتابتها ،لكي
أدون هذه الصور التي ال أعرف أن أصنع منها
حتى صياغة ،وال أعرف عالقتها ببعضها
البعض".
وأض ــاف ــت أن ال ــداف ــع ع ـنــوانــه الـعــريــض
الـفـضــول" :أن ــا دائـمــا أكـتــب ،وال أع ــرف مــاذا

سيحدث ،وما الذي أريد قوله ،لكن أكتشف
هذا األمر أثناء الكتابة ،وعلى مستوى األدوات
أعتقد أنني استخدمت تقنيات ألول مرة".

الشخصيات
وعــن الشخصيات ،قــالــت العيسى" :من
يكتب الحكاية يعرف أن الشخصيات تبدأ
دائما مسطحة ،وال يوجد فيها العمق النفسي
والتراجيدي والتعقيد ،لكن تكتسب التعقيد
إذا وضعتها فــي حكاية ،وجعلت األشياء
تحدث لها .تبدأ هــذه الشخصيات تكتنز،
فأنت تعود دائما إلــى مكان ما تعتقد أنك
انتهيت من كتابته ،وتكون في مستويات
مختلفة مــن الكتابة ،هــذا الـشــيء هــو الــذي
يجعل الشخصيات تأخذ هذا الزخم".
وتابعت" :بالنسبة لي أحب الرواية التي
تجعل القارئ يتعاطف مع الجميع ،وربما
أيضا يكره الجميع .أعتقد أن أجمل إمكانيات
الـفــن عـمــومــا هــو األدب ،بصفته أح ــد هــذه
الفنون ،هو هــدم المنطق الثنائي ،وإربــاك
القارئ ،وأحيانا تعطيل قدرته على إطالق
حـكــم .الشخصيات طبعا تــأتــي استجابة
ل ـضــرورة ،فأنت ببساطة تحتاج مثال إلى

ثــاث شخصيات أساسية ،وتحتاج أيضا
من ست إلى سبع شخصيات أخرى تحيط
بها وتصنع بينها هذه الحالة الديناميكية
التي تجعلها تبث فيها الروح".

التقديم الزمني
وعن طريقة توظيفها إحدى التقنيات التي
استخدمتها ،وهي تقنية "Flash Forward
– التقديم الزمني" ،أوضحت أنها أول مرة
تستخدمها ،لكن تحب قراءتها في روايات
الماركيز ،ويزابيل الليندي ،و«أنا مغرمة بأدب
أميركا الالتينية".
ولفتت إلــى أنها تعشق الـقــراءة عن هذه
التقنية ،لكنها لم تجرؤ على توظيفها" ،في
هذه الرواية ،لسبب ما ،شعرت أنها تستطيع،
ووصفت العمل بأنه مكثف ،وأن هذه التقنية
تحديدا تختصر عليها صفحات كثيرة".
من جانب آخر ،تحدثت العيسى عن عنوان
ال ــرواي ــة ،وذك ــرت أن ــه ع ــادة يــأتــي معها في
نص الكتابة ،وأن عنوان الرواية األول كان
"القنطرة" .وقالت إن أومبيرتو إكــو ذكــر أن
العنوان مــأزق ،ألنه دائما له حمولة داللية،
وهي ال تريد أن توجه القارئ.

بثينة العيسى
ً
ولفتت إلــى أنـهــا ال تتخيل أن أح ــدا من
هؤالء سيسأل نفسه :ما هي الهوية؟ وعلقت:
"الهوية هي مأزقنا نحن في زمن الاليقين.
عندما قــرأت (أبناء السندباد) وأنــا أكتبها،
وتحديدا مع وصولي إلى الفصول األخيرة،
قررت أن اسميها (السندباد) .أما فكرة األعمى
ً
فكانت واضحة ،ألنني ال أعتقد أن أحدا في
الرواية رأى اآلخر".

البصيص يستقيل من مجلس إدارة رابطة األدباء
قدم الروائي عبدالله البصيص استقالته
من مجلس إدارة رابطة األدب ــاء ،وأوضــح
أسباب إقدامه على هذا اإلجراء ،حيث قال:
"مؤمنا بــأن ال ــدور الحقيقي للثقافة هو
تنمية ق ــدرة الـفــرد على التسامح وقبول
اآلخر ،وليس جمع المعلومات ورصها على
أرفف الحديث .وأن وظيفة األدب األولى هي
أن تجعلنا ننطلق في أحكامنا مما يشعر
به اآلخر ،ال مما نشعر به تجاهه".
وتابع" :وعليه ،دخلت  -تطوعا  -مجلس
إدارة راب ـط ــة األدب ـ ـ ــاء ،بـنـيــل ثـقــة أعـضــاء
الـجـمـعـيــة ال ـع ـمــوم ـيــة ،ك ـع ـضــو ورئ ـيــس
للجنة الثقافية وأكــاديـمـيــة األدب .معي

مشاريع ثقافية ،وأن تكون الرابطة للجميع.
فالمجتمع لــه حــق علينا أي ـضــا ،وليس
مــن العقل أن نغلق أب ــواب مكتبتنا على
مشاريعنا الكتابية ،ونشكو من قلة اهتمام
المجتمع بالثقافة".
واسـ ـتـ ـط ــرد" :ل ــذل ــك ّ
أجـ ـل ــت مـشــاريـعــي
ّ
الكتابية ،وقــلـصــت وقــت مكتبتي ،ألقــوم
بما ُيستطاع .وفي شهر ونصف ،أسست
وأسندت مع زمالء اللجنة الثقافية ،البيوت
التي أردناها تتسع بمثل أصدائها .كانت
الفكرة الرئيسية لمنتدى المبدعين هي
صقل المواهب بطريقة تفاعلية ابتكرتها
إيمان العنزي بتركيز على الملكة اإلبداعية

وتطويرها ،وصناعة قارئ واع في ناد على
الرف ،مع الهنوف الديحاني ،أما بيت الشعر
فكانت األفكار التي طرحها علي ّالحبشان
تشي بموسم مختلف ،في حين حضر بيت
السرد مجموعة فعاليات أدبية قصد بها
أحمد الزمام جمع كل كتاب الكويت تحت
مظلة واح ــدة ،ون ــادي الهايكو ال ــذي كان
خطوة جريئة من فيصل العنزي".
وأردف" :أمــا دالل نصر الله فقد قامت
ببيت الترجمة بتقديم الحدث الثقافي األهم
في الكويت لهذه السنة؛ لم نستبعد ،في
اللجنة الثقافية أحدا ،ولن نقبل بذلك؛ وسار
كــل ش ــيء بسهولة حـتــى صــدمـنــي الـقــدر

بزميلين في مجلس اإلدارة ،قاما بتصرف
يتنافى مع المقصد الذي جئنا من أجله،
إذ رفضا طلب نشاط ثقافي قدمه عضو
في الرابطة ،ألنهما على خالف شخصي
معه ،وتوسع أحدهما باستبعاد خمسة من
أعضاء الجمعية العمومية من المشاركة في
فعاليات الرابطة بسبب خالفات شخصية،
وحــاوال تسويق الضغينة أثناء اجتماع
رسمي لمجلس إدارة رابـطــة األدب ــاء ،بال
أدنى شعور بالمسؤولية كأعضاء انتخبهم
مـجـلــس م ـك ــون م ــن أدبـ ـ ــاء ث ـقــة بــإدارت ـهــم
للرابطة".
وختم البصيص" :وال يفوتني أن أثني

على موقف األمين العام الذي رفض فكرة
االستبعاد ،وأكد أن لكل عضو في الرابطة
الحق في المشاركة في أنشطتها .ومع هذا
فنحن نكره الخطأ وال نكره المخطئ؛ لدينا
كبشر نــزعــات نفقد سيطرتنا عليها في
لحظة ضعف أو لحظة تغرنا فيها قوتنا،
وه ــذا لـيــس تـبــريــرا للخطأ بــل أخ ــذا بيد
المخطئ .قدمت استقالتي ليس اعتراضا
على االستبعاد ،ألنني استطعت إيقافه،
ول ــن يـتــم بــوجــود رج ــل م ـبــادئ مـثــل األخ
األمين العام ،وإنما ألنني لن أستطيع العمل
مع من ال يؤمن بأن الثقافة في مقصدها
األسمى هي التسامح وقبول اآلخر".

عبدالله البصيص

خبريات
دور نشر كويتية تشارك
في معرض العراق للكتاب

افتتح رئيس الوزراء العراقي
مصطفى الكاظمي ،أمس
األول ،معرض العراق الدولي
للكتاب بدورته الثانية،
برعاية مؤسسة املدى
لإلعالم والثقافة والفنون،
وبمشاركة أكثر من 300
دار نشر عربية وأجنبية،
بينها  6دور نشر كويتية.
وقال الكاظمي ،في كلمته
االفتتاحية ،إن "الحكومات
العراقية مقصرة منذ 17
عاما تجاه دعم الثقافة
وحماية ورعاية املثقفني
واملفكرين" ،الفتا إلى أن
الثقافة هي أساس التغيير
في كل مجتمع ،وأن الكتاب
يعد العنصر الرئيسي في
أي عملية إصالح مجتمعي.
وكشف عن أن حكومته
بصدد إنشاء مدينة كبرى
للمعارض في بغداد،
وبمواصفات عاملية،
لتصبح رافدا اقتصاديا
وثقافيا ومتنفسا لبغداد،
وقد باشرت فعليا بوضع
مخططات املشروع.
وتستغرق أعمال املعرض
 10أيام متواصلة ،بمشاركة
 6دور نشر كويتية ،هي :دار
"دريم بوك" ،ودار "كلمات"،
ومركز "طروس" ،ودار "نوفا
بلس" ،ودار منشورات
"تكوين" ،ودار "ذات
السالسل".

انطالق مؤتمر الرياض الدولي
للفلسفة بـ «مهرجان األفكار»

انطلقت أمس األول أعمال
مؤتمر الرياض الدولي
للفلسفة ،بتنظيم هيئة
األدب والنشر والترجمة
تحت شعار "مهرجان
األفكار" ،بحضور مفكرين
ومؤسسات دولية وإقليمية.
وذكرت وكالة األنباء
السعودية (واس) ،أن املؤتمر،
الذي يتناول محورا رئيسا
بعنوان "الالمتوقع" ،يناقش
القضايا الفلسفية املعاصرة
األكثر إلحاحًا ،وتسليط
الضوء على دور الفلسفة،
ومساعدتها في فهم العالم
اليوم ،إلى جانب تغطيتها
للحاالت اإلنسانية.
من جهته ،قال الرئيس
التنفيذي لهيئة األدب
والنشر والترجمة السعودي
د .محمد علوان ،في كلمة له،
إن هذا املؤتمر هو األول من
نوعه في اململكة ،مؤكدا أن
وجود الضيوف واملشاركني
في اململكة سيحفز النقاش
الفلسفي "ألن اململكة من
أكثر الدول تغيرًا على
مستوى العالم".
وكانت أول أنشطة املؤتمر
محاضرة بعنوان «الفلسفة
في اإلسالم :وجهات نظر من
تراثنا» ،تناول املتحدثون
فيها حيوية املشهد الفكري
بالسعودية ،ونقاش البحث
الفلسفي السعودي ،واآلفاق
الفلسفية املنبثقة من لقاء
الفكر اإلسالمي بالفلسفة
(كونا)

معرضان تشكيليان في «ذي هب» و«بوشهري»
•

فضة المعيلي

أ ق ـي ــم م ـع ــر ض ــان ت ـش ـك ـي ـل ـيــان األول لـلـفـنــا نــة
سـهـيــر هــا شــم فــي غــا ل ـيــري "ذي ه ــب" ،افتتحه
الفنان سامي محمد ،وبحضور الفنانتين ثريا
وفــريــدة الـبـقـصـمــي ،والــدك ـتــور إبــراهـيــم ســام،
والفنان سعود الفرج ،وجاء المعرض بعنوان
"آفاق فنية".
وأ عــرب سامي محمد عــن إعجابه باألعمال
ال ـف ـن ـيــة ،وع ـ ــودة ال ـح ـي ــاة ال ـف ـن ـيــة ب ـعــد جــائـحــة
كورونا ،حيث أعطت الفرصة لكثير من الفنانين
َّ
لعرض أعمالهم خالل الفترة الماضية ،وعلق:
"ن ـح ــن م ــع ف ـن ــان ــة م ـص ــري ــة ت ـت ـم ـيــز بــأس ـلــوب ـهــا
الخاص ،وأعملها الفنية التي تحمل مزيجا من
الخبرات الفنية ،مــا بين التصوير والغرافيك
والطباعة ،فجاء ت األعمال محاكاة النطباعات
شخصية في كيان واحد تأثرت بها الفنانة".
من جانبها ،قالت الفنانة سهير هاشم إنها
ت ـف ـضــل ال ـم ــدرس ــة ال ـت ـج ــري ــدي ــة ،وت ـض ـيــف إلــى
أعمالها بصمتها الخاصة ،و«سيالحظ المتلقي

أن المعرض روح واحدة ،والسائد عليه األعمال
التجريدية".
وأوضحت أن عدد األعمال  62لوحة مختلفة
ال ـم ـقــاســات ،الف ـتــة إل ــى أن ـهــا أرادت الـتـنــويــع في
األعمال بين القديم والحديث ،وأنها تجربة ذاتية
عاشتها خ ــال الـفـتــرة الـمــاضـيــة ،فتنوعت بين
أ ســا لـيــب مختلفة فــي التطبيق والتنفيذ ،و هــذا
المزيج بين الطباعة والتصوير والحفر يعطي
الفرصة للفنان إلبــراز خبراته الفنية المختلفة
في بناء العمل الفني ذاتــه الــذي يبدأ من الفكرة
ثم التصميم بمرحلة التنفيذ ،لــذا "تنوعت بين
خامات مختلفة وطرق متعددة ،كي أخدم سياق
الفكرة الفنية لدي ،لتكون بالنهاية رؤية واحدة".

اللوحات التي تصل إلى  54عمال باأللوان المائية،
واصفا معرضه بأنه تراكمي ،وأن األعمال جاءت
بعد سنتين أو ثالث سنوات.
وعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن مـ ـ ــواض ـ ـ ـيـ ـ ــع

ال ـل ــوح ــات ،ق ــال إن ـه ــا ت ـت ـنــاول مـخـتـلــف جــوانــب
ا لـحـيــاة ،ويغلب عليها الطبيعة ،وتعتمد على
إضاءة الشمس.

دراما الضوء
وكان المعرض الثاني للفنان السوداني محمد
عـبــدالــوهــاب بـعـنــوان "درام ــا ال ـضــوء" ،وأقـيــم في
غاليري بوشهري.
وب ـهــذه الـمـنــاسـبــة ،ق ــال ع ـبــدالــوهــاب إن ــه أول
مـعــرض لــه ب ــاألل ــوان الـمــائـيــة ،وإن ــه رس ــم جميع

من أعم

ال سهير هاشم

من لوحا

تم
حمد عبدالوهاب

ةديرجلا

•
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دوليات

ُ
مفاوضات فيينا تستأنف تحت ضغط اقتصادي وعسكري
● واشنطن تتجه إلى تشديد العقوبات و«البنتاغون» تستعرض الخيارات العسكرية
● الطيران اإلسرائيلي يحاكي ضرب إيران ...ومالي يجري محادثة بناءة مع الخليج
برزت ضغوط اقتصادية
وعسكرية أميركية إسرائيلية
بالتزامن مع استئناف الجولة
السابعة من المحادثات الرامية
إلحياء االتفاق النووي بين
إيران ومجموعة « »1+4في
فيينا أمس ،في حين وصف
المبعوث األميركي الخاص
بالملف اإليراني روبرت مالي
مباحثاته ،التي اختتمها عشية
اجتماع فيينا بـ«البناءة».

بعد توقف دام  5أيام ،طلبتها
الدول الغربية للتشاور إثر تقديم
وفـ ــد إيـ ـ ــران م ـق ـتــرحــات وصـفـهــا
األوروبـيــون واألميركيون بأنها
تقوض مبدأ التفاوض ،وتحمل
ً
ً
تــراج ـعــا ك ـب ـيــرا عـمــا ت ــم االت ـفــاق
عليه في الجوالت الست السابقة،
استؤنفت ،أمس ،في فيينا الجولة
السابعة من المحادثات الرامية
إلحـ ـي ــاء االت ـ ـفـ ــاق ال ـ ـنـ ــووي ،بـيــن
طهران والقوى الكبرى ،في حين
طفت تقارير عن اتجاه واشنطن
لتشديد ضغوطها االقتصادية
عـ ـل ــى الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة اإلس ــامـ ـي ــة
بالتزامن مــع إج ــراء ســاح الجو
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ت ــدري ـب ــات تـحــاكــي
توجيه ضربة لمنشآتها الذرية.
وشـ ـ ــددت اإلدارة األم ـيــرك ـيــة،
ليل األربـعــاء ـ الخميس ،على أن
ً
ال ـم ـبــاح ـثــات س ـت ـشـكــل اخ ـت ـب ــارا
لـمــدى جــديــة ط ـهــران ،والـتــزامـهــا
بتحقيق تقدم فعلي على طاولة
التفاوض.
ون ـب ـهــت إلـ ــى أن ـه ــا ق ــد تـشـكــل
«فــرصــة أخ ـي ــرة» أمــام ـهــا إلحـيــاء
االتفاق النووي الموقع عام ،2015
الذي انسحبت منه إدارة الرئيس
األميركي السابق ،دونالد ترامب،
عام .2018
وق ــال الـمـتـحــدث بــاســم وزارة
الخارجية نيد برايس ،في إفادة
إن بـ ـ ــاده س ـت ـك ــون قـ ـ ــادرة عـلــى
ً
الحكم سريعا على مــا إذا كانت
ً
إي ــران راغـبــة فـعــا فــي التفاوض
بـجــديــة وحـســن نـيــة .وأع ــرب عن
اعتقاده بأن «العودة المتبادلة»
م ــن ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة وإيـ ــران
لــامـتـثــال لــاتـفــاق ال ـنــووي «أمــر
ممكن».

تشديد وحصار
ومع بروز بوادر غير مشجعة
ع ـلــى تـحـقـيــق ال ـجــولــة ال ـجــديــدة
م ــن ال ـم ـح ــادث ــات ،ف ــي الـعــاصـمــة
النمساوية ،نتائج إيجابية ،أفادت
ت ـقــاريــر ب ــأن إدارة الــرئ ـيــس جو
بايدن تتجه إلى تشديد تطبيق
العقوبات على إيران.
وأكــد مسؤولون مطلعون ،أن

مقاتلتان إسرائيليتان من طراز  F35خالل طلعة جوية في 2020
الوفد األميركي سيزيد الضغط
االقـتـصــادي فــي فيينا ،مــع تعثر
الجهود الدبلوماسية الستعادة
اتـ ـف ــاق  ،2015ال ـم ـق ـي ــد ل ـط ـمــوح
طهران النووي.
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح مـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــون ك ـب ــار
ف ــي وزارة ال ـخــارج ـيــة وال ـخــزانــة
األم ـي ــرك ـي ــة ،أم ـ ــس ،أن ال ــوالي ــات
ً
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة سـ ـتـ ـح ــذر عـ ـ ـ ـ ــددا مــن
الشركات والبنوك الخاصة التي
ت ـت ـعــامــل م ــع طـ ـه ــران ،بـصـفـقــات
كبيرة.
وأشـ ــاروا إل ــى أن ــه فــي ح ــال لم
ي ـح ـصــل تـ ـق ــدم ف ــي ال ـم ـح ــادث ــات
ً
ً
ً
النووية ،فإن وفدا أميركيا رفيعا
ً
سـيــزور ع ــددا مــن ال ــدول مــن أجل
تشديد الضغط االقتصادي على
إيران ،وشل قدرتها على التهرب
م ــن ال ـع ـقــوبــات األم ـيــرك ـيــة الـتــي
ً
فرضتها إدارة ترامب سابقا.
وتشمل الــزيــارات ،التي ترمي
ل ـت ـشــديــد ال ـح ـص ــار االق ـت ـص ــادي
على السلطات اإليرانية ،ماليزيا
وت ــركـ ـي ــا واإلمـ ـ ـ ـ ـ ــارات وال ـص ـي ــن،
الشريك التجاري األول لطهران.

خيارات عسكرية
في موازاة ذلك ،كشف مسؤول
أميركي رفيع عن خطط جهزتها
وزارة ا لـ ـ ــد فـ ـ ــاع «ا لـ ـبـ ـنـ ـت ــا غ ــون»

للتعامل مع إيران ،في حال فشلت
الـ ـمـ ـف ــاوض ــات ،ت ـت ـض ـمــن تـنـفـيــذ
ضــربــات على المنشآت النووية
في البالد كخيار أخير.
وأوض ــح الـمـســؤول األمـيــركــي
ً
م ـ ـش ـ ـتـ ــرطـ ــا ع ـ ـ ـ ــدم ال ـ ـك ـ ـشـ ــف ع ــن
هويته ،بحسب مــا أف ــادت وكالة
«رويـ ـ ـت ـ ــرز» ،أن م ـح ــادث ــات وزي ــر
الدفاع اإلسرائيلي بيني غانتس
ورئيس الموساد ديفيد بارنيع،
ال ـتــي بـ ــدأت أم ــس ف ــي واشـنـطــن،
ستتناول الـخـيــارات المطروحة
فـ ــي الـ ـتـ ـع ــام ــل مـ ــع ط ـ ـه ـ ــران ،فــي
أع ـق ــاب إفـ ــادة قــدمـهــا ال ـق ــادة في
«ال ـب ـن ـت ــاغ ــون» ل ـم ـس ـت ـشــار األم ــن
الـقــومــي بــالـبـيــت األب ـي ــض ،جيك
سوليفان ،بشأن مجمل الخيارات
العسكرية المتاحة لضمان عدم
ت ـم ـكــن طـ ـه ــران م ــن ص ـنــع ســاح
ذري.
وقـ ــال« :ن ـحــن فــي ه ــذا ال ـمــأزق
ألن برنامج إيران النووي يتطور
إلى نقطة» يتجاوزها أي أساس
ً
منطقي معهود» ،معربا في الوقت
نفسه عن أمل في نجاح مباحثات
فيينا .وفي حين امتنع المسؤول
األمـ ـي ــرك ــي ع ــن ك ـش ــف تـفــاصـيــل
«الخيارات العسكرية المحتملة»،
نـ ـف ــت ال ـم ـت ـح ــدث ــة ب ــاس ــم وزارة
الــدفــاع األمـيــركـيــة «الـبـنـتــاغــون»،
جـيـسـيـكــا مــاك ـنــول ـتــي ،ل ــ»س ـكــاي

ن ـيــوز» ،صـحــة تـقــاريــر «روي ـتــرز»
ع ــن أن ال ـم ـب ــاح ـث ــات األم ـيــرك ـيــة
اإلسرائيلية ستناقش تدريبات
عسكرية محتملة لتدمير منشآت
نووية داخل إيــران ،إذا ما فشلت
الدبلوماسية.
وقالت ماكنولتي ،إن «الواليات
المتحدة تقوم في شكل روتيني
بمناورات عسكرية مع إسرائيل
لمواجهة التهديدات في المنطقة».

محاكاة إسرائيلية
فــي م ــوازاة ذل ــك ،كشفت هيئة
ال ـ ـبـ ــث ال ــرسـ ـمـ ـي ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة
«كان» ،أن سالح الجو اإلسرائيلي
يستعد إلج ــراء م ـن ــاورات جوية
ً
واسعة تحاكي هجوما ضد إيران
وبرنامجها النووي.
وقـ ــالـ ــت ال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ـب ــري ــة إن
«سالح الجو اإلسرائيلي يستعد
ف ــي ال ــوق ــت ال ـح ــال ــي ل ـم ـن ــاورات
واس ـع ــة ومـكـثـفــة سـيـتــم خــالـهــا
تدريب عشرات الطائرات المقاتلة
م ـ ــن طـ ـ ـ ــراز  F15و  F16و F35
وطائرات االستخبارات ناخشون،
ع ـلــى م ـهــاج ـمــة إيـ ـ ــران م ــن خــال
ال ـط ـيــران لـمـســافــة تــزيــد عــن ألــف
كيلومتر».
وأضافت« :ستجرى المناورات
ال ـك ـب ـي ــرة ف ـ ــوق ال ـب ـح ــر األب ـي ــض

المتوسط ،في الربيع المقبل».
وأشــارت إلى أن «ذلــك سيكون
ض ـم ــن ال ــرس ــائ ــل ال ـع ـل ـن ـيــة ال ـتــي
تــرس ـل ـهــا إس ــرائـ ـي ــل إلـ ــى ال ـعــالــم
وإيران».

عبداللهيان وبوريل
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،وع ـ ـ ـ ــد وزي ـ ـ ــر
الخارجية اإليــرانــي أمير حسين
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـل ـ ـه ـ ـيـ ــان ،خـ ـ ـ ــال ات ـ ـصـ ــال
ه ــات ـف ــي م ــع مـ ـس ــؤول ال ـس ـيــاســة
ال ـخــارج ـيــة بــاالت ـحــاد األوروبـ ــي
ومنسق محادثات فيينا جوزيب
بــوريــل ،بـ»إبقاء الفريق اإليراني
المفاوض» المدة الالزمة للتوصل
إلى اتفاق».
ووصف عبداللهيان التعاطي
ب ـيــن أطـ ـ ــراف الـ ـح ــوار ف ــي فيينا
ً
بــأنــه مـفـيــد ،م ــؤك ــدا حـســن نــوايــا
بـ ـ ــاده وج ــدي ـت ـه ــا ف ــي ال ـتــوصــل
إل ــى «اتـ ـف ــاق ج ـي ــد» ،لـكـنــه انـتـقــد
في الوقت نفسه «مــواقــف وبيان
ال ـ ـ ــدول األوروب ـ ـ ـي ـ ـ ــة» ،بــري ـطــان ـيــا
وفــرن ـســا وأل ـمــان ـيــا ،ال ـتــي عـبــرت
ع ــن «م ــواق ــف سـيــاسـيــة سـلـبـيــة»
ب ـع ــد رف ـض ـه ــا ل ـم ـط ــال ــب ط ـه ــران
األخـ ـي ــرة ب ـش ــأن رفـ ــع ال ـع ـقــوبــات
وإع ــادة الـقـيــود والتفتيش على
المنشآت اإليرانية .وحذر من أن
«المواقف غير بناءة ستساهم في

تعقيد األوضاع وتأخير التوصل
الت ـ ـ ـفـ ـ ــاق» .وعـ ـشـ ـي ــة اس ـت ـئ ـن ــاف
الـجــولــة الـســابـعــة ،شـهــدت فيينا
اجتماعات ثنائية بين عــدد من
أطــراف االتـفــاق الـنــووي ،في مقر
الـ ـمـ ـح ــادث ــات ب ـق ـص ــر كـ ــوبـ ــورج،
وأخ ـ ــرى بـمـقــر ال ــوك ــال ــة الــدول ـيــة
للطاقة الــذريــة مــع الـمــديــر العام
ل ـ ـلـ ــوكـ ــالـ ــة رافـ ـ ــائ ـ ـ ـيـ ـ ــل غـ ــروسـ ــي
ل ـخ ـلــق أرضـ ـي ــة م ـش ـتــركــة لـلــدفــع
ً
بالمفاوضات قدما.

صدر أمس بيان مشترك عن دولة قطر والمملكة العربية
السعودية فــي ختام زي ــارة األمـيــر محمد بــن سلمان ولي
العهد السعودي للدوحة.
وأشــار البيان إلــى أن أمير قطر ،الشيخ تميم بن حمد،
عقد جلسة مباحثات مع بن سلمان ،تم خاللها استعراض
ال ـق ـضــايــا اإلقـلـيـمـيــة وال ــدول ـي ــة ذات االه ـت ـم ــام الـمـشـتــرك،
وبـحـثــا ال ـف ــرص الـمـتــاحــة بــالـبـلــديــن ف ــي شـتــى الـمـجــاالت
السياسية ،والعسكرية ،واألمنية ،واالقتصادية ،والتجارية،
واالستثمارية ،والصناعية ،والثقافية ،والرياضية ،والبيئة،
والطاقة ،والبنى التحتية.
وتبادل الجانبان وجهات النظر حول المسائل والقضايا
التي تهم البلدين على الساحتين اإلقليمية والدولية ،وأكدا
العمل على تنسيق مواقفهما ،بما يخدم مصالحهما ،ويعزز
األمن واالستقرار في المنطقة والعالم.

وفي هذا السياق ،أكد الجانبان على مضامين إعالن العال
الصادر في  5يناير 2021م ،ودعمهما لتحقيق السالم في
منطقة الشرق األوسط ،وأهمية التوصل إلى تسوية شاملة
للنزاع الفلسطيني اإلسرائيلي ،وفقا لحل الدولتين ،وقرارات
الشرعية الدولية ذات الصلة ،ومبادرة السالم العربية ،بما
يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود
1967م وعاصمتها القدس الشرقية ،كما أكدا أهمية تضافر
الجهود الدولية في تقديم المساعدات اإلنسانية للشعب
الفلسطيني.
وف ــي ال ـشــأن الـيـمـنــي ،أش ــاد الـجــانـبــان بـتــوافــق وجـهــات
نظرهما ح ــول مــواصـلــة جـهــودهـمــا إلي ـجــاد حــل سياسي
شامل لألزمة اليمنية ،يقوم على المبادرة الخليجية وآليتها
التنفيذية ،ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ،وقرار
مجلس األمن الدولي رقم (.)2216

وفي وقت سابق ،قال المبعوث
األميركي الخاص إليــران روبرت
م ـ ــال ـ ــي ،إن ـ ـ ــه اخـ ـتـ ـت ــم «مـ ـح ــادث ــة
ب ـ ـنـ ــاءة أخ ـ ــرى مـ ــع شـ ــركـ ــاء دول
مجلس التعاون الخليجي» قبيل
تــو جــه إ ل ــى فيينا للمشاركة في
المباحثات بشكل غير مباشر.
وأضـ ــاف مــالــي عـبــر «تــويـتــر»:
«ن ـظــل مـتــوحــديــن ح ــول دعــوتـنــا
ل ـل ـعــودة الـســريـعــة إل ــى االمـتـثــال
ً
المتبادل لالتفاق النووي» ،مشيرا
إلى أن «هــذا هو السبيل األفضل
لـتـعــزيــز ال ـع ــاق ــات االق ـت ـصــاديــة
اإلقليمية وتجنب األزمة النووية.
سوف نظل في تشاور وثيق».
(واشنطن ،طهران ـ أ ف ب،
رويترز ،د ب أ)

وفي الشأن السوري ،أكد الجانبان أهمية الوصول إلى حل
سياسي لألزمة في سورية ،وفقا إلعالن جنيف ( ،)1وقرار
مجلس األمن رقم ( )2254إلنهاء المعاناة اإلنسانية للشعب
السوري ،والحفاظ على وحــدة سورية وسالمة أراضيها،
ودعم جهود المبعوث األممي الخاص بسورية.
وفي الشأن الليبي ،أكدا أهمية الوصول إلى حل سياسي
لألزمة الليبية ،وفق قرارات الشرعية الدولية ،وبما يحقق
األمن واالستقرار في المنطقة.
كما أكدا أهمية التعاون والتعامل بشكل جدي وفعال مع
الملف النووي والصاروخي إليران بكل مكوناته وتداعياته،
بما يسهم في تحقيق األمن واالستقرار اإلقليمي والدولي،
والتأكيد على مبادئ حسن الجوار واحترام القرارات األممية
والشرعية الدولية ،وتجنيب المنطقة األنشطة المزعزعة
لالستقرار.

إعالن عراقي  -أميركي يحسم «االنسحاب»

الفصائل تؤجل المواجهة إلى ما بعد «الميالد»
●

بغداد  -محمد البصري

على وقع تطورات جذرية في الملف األمني العراقي وسط
واحدة من أكبر انسدادات الحوار السياسي مع حلفاء طهران،
أعلنت اللجان العسكرية المشتركة بين بـغــداد والتحالف
الدولي بقيادة الواليات المتحدة ،استمرار إجالء االشخاص
والمعدات الــى خــارج البالد تنفيذا التفاق االنسحاب ،رغم
بقاء قوة كبيرة تتولى تقديم المشورة والدعم الفني للجيش
العراقي وأجهزة االستخبارات.
وبحسب بـيــان عــراقــي عـسـكــري ،الــى جــانــب تصريحات
مسؤول االمــن الوطني قاسم االعــرجــي ،فــإن قائد العمليات
االميركية في العراق اللواء جون برينان ،عرض انه في ضوء
عمليات نقل األفراد والمعدات التي جرت مؤخرا الى خارج
الـعــراق ،فــإن التحالف سينهي بالكامل عملية االنتقال إلى
المهام غير القتالية قبل نهاية العام الحالي بموجب ما تم
االتفاق عليه ،مشيرا الى اتفاق ابرم بين الرئيس االميركي جو
بايدن ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في يونيو
الماضي .لكن الخالف يبقى على حاله بين بغداد والفصائل
التي ترى أن بقاء نحو اربعة آالف جندي من القوات االميركية
وحلف «الناتو» تحت غطاء تقديم الدعم االستشاري والفني،
ال ينسجم مع معنى االنسحاب.
وذكــرت المصادر أن االجتماع الفني االميركي -العراقي
ضم قيادة القوات االميركية الى جانب ممثل فرنسي وآخر
بريطاني عن «الناتو» ،بحضور قادة القوات الجوية والبحرية
العراقية.

وأوضـحــت أن الــدعــم الفني سيتركز على تنظيم الغطاء
الجوي وضمان عمل أسراب المقاتالت العراقية ومنظومات
الرادار والدفاع الجوي ،خصوصا ضد الطائرات المسيرة التي
تزايد استخدامها ضد أهــداف عراقية وأخــرى في المحيط
االقليمي من جانب فصائل موالية إليران.
وال يمكن ألسراب طائرات سوخوي وفرقتين من الدروع
روسية الصنع ،ان تسد حاجة الجيش العراقي الذي يراهن
على كـفــاء ة نحو  ٥٠طــائــرة اف  ،١٦و ٣٠٠مــدرعــة ابراهامز
بحوزته ،وتشغيلها بحاجة الى دعم فني اميركي متواصل،
الــى جــانــب تـعــاون استخباري لسد نقص كبير فــي أنظمة
المراقبة والرادار على حدود شاسعة مع إيران وسورية.
وذكر بيان عسكري عراقي أن األطراف المجتمعة ناقشت
قواعد التنسيق مع قــوات التحالف وبعثة «الناتو» ،مؤكدة
ان الحكومة العراقية تجدد التزامها بحماية أفراد التحالف
الدولي وبعثة حلف شمال األطلـسي في العراق.
يأتي هذا في وقت اعلن قيادي بارز في الفصائل العراقية
الحليفة لطهران ،تأجيل اي مواجهة مع القوات االميركية الى
ما بعد اعياد رأس السنة احتراما الحتفاالت المسيحيين
العراقيين.
لـكــن مـثــل ه ــذه ال ـمــواقــف المتناقضة والـغــامـضــة بشأن
الوجود األجنبي والبعثات الدبلوماسية في العراق ،غالبا
ما تتعرض للخرق ،إذ تتورط الفصائل بهجمات في بغداد
وإقليم كردستان العراق ،وتلقي بالالئمة غالبا على جماعات
مجهولة.
ويأتي هذا في ظل اتهامات جديدة وجهها الكاظمي الى

سلة أخبار
إردوغان يأسف لنشر
رسوم تعليمية للنبي محمد

أعرب الرئيس التركي رجب
طيب إردوغان ،مساء أمس
األول ،عن أسفه لنشر تركيا
ً
ً
كتابا مدرسيا لألطفال
ً
يحوي رسوما تصويرية
للنبي محمد ،في مدارس
عدة تقع تحت سيطرة
القوات التركية والفصائل
الموالية لها شمال سورية،
ً
واصفا األمر بأنه مشين.
وكانت السلطات المحلية في
شمال سورية ّقررت ،نوفمبر
الماضي ،سحب الكتاب
الديني المدرسي الصادر
عن وزارة التعليم التركية.
وفي تصريحات أدلى بها
خالل لقاء متلفز مع مفتين
في أنقرة قال إردوغان ،إن
ً
المسؤولين فتحوا تحقيقا
لكشف "المتسبب بهذا العمل
ً
المشين" ،مشددا على "عدم
القبول بأي أعذار".

ً
«الحوثية» تقصف مخيما
وتستخدم مروحية بمأرب

مشاورات خليجية

السعودية وقطر تتفقان على تعزيز العالقات والتنسيق السياسي
ونــوه الجانب القطري بـمـبــادرة المملكة إلنـهــاء األزمــة
الـيـمـنـيــة ،ورف ــع الـمـعــانــاة اإلنـســانـيــة عــن الـشـعــب اليمني
الشقيق.
ورحب الجانبان بنجاح العملية االنتخابية في العراق،
وأعربا عن تمنياتهما بتشكيل حكومة عراقية تستمر في
العمل من أجل أمن واستقرار العراق وتنميته.
كما رحبا بما توصلت إليه أطراف المرحلة االنتقالية في
السودان من تفاهمات ،وأكدا استمرار دعمهما لكل ما من
شأنه تحقيق األمن واالستقرار في السودان ،وتمنياتهما
له وللشعب الشقيق باالستقرار واالزدهار.
وفـ ــي الـ ـش ــأن ال ـل ـب ـنــانــي ،أكـ ــد ال ـج ــان ـب ــان أه ـم ـيــة إجـ ــراء
إصالحات شاملة تضمن تجاوز لبنان ألزماته ،وأال يكون
ً
منطلقا ألي أعمال تزعزع أمن واستقرار المنطقة أو ممرا
لتجارة المخدرات.

١٣

استهدفت ميليشيات جماعة
"أنصار الله" الحوثية ،أمس،
عبر صاروخين باليستيين،
ً
مخيما للنازحين في مدينة
مأرب شمال شرق اليمن،
حيث تحتدم المعارك بين
المتمردين والقوات الموالية
للرئيس عبدربه منصور
هادي .وكشفت مصادر
عسكرية يمنية ومقاطع
فيديو مصورة ،مساء أمس
األول ،عن استخدام مسلحي
الجماعة المتحالفة مع إيران،
طائرة مروحية مقاتلة ألول
مرة ،ضد قوات هادي في
جبهات القتال الجنوبية
لمدينة مأرب االستراتيجية.

واشنطن تحذر من
تأجيل االنتخابات الليبية

حذرت السفارة األميركية في
العاصمة الليبية طرابلس،
أمس ،من أن "االمتناع عن
الذهاب إلى االنتخابات
الرئاسية والتحشيد
لعرقلتها لن يؤدي إال إلى
وضع مصير البلد تحت
رحمة الذين يفضلون قوة
الرصاصة على قوة االقتراع".
وجاء ذلك بعد  4أيام من
اقترح "المجلس األعلى"
للدولة ،تأجيل االنتخابات
الرئاسية ،المقررة في 24
ديسمبر الحالي ،إلى فبراير
المقبل ،في مبادرة تهدف
للخروج من األزمة الراهنة
بين القوى السياسية.

«حزب األمة» :لم نرفض
اتفاق حمدوك والبرهان

جانب من االجتماع العراقي مع التحالف الدولي أمس (رويترز)
فصائل ايــران باستهداف خاليا استخبارية في البصرة،
وهي المركز االقتصادي الرئيسي جنوب البالد ،ما يعزز
تصاعد التوتر األمني على وقع األزمــة السياسية بسبب
خسارة حلفاء طهران في انتخابات أكتوبر ،وهو ما يوصف
بأنه أعقد انسداد سياسي تمر به البالد من سنوات.
وصعد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي موقفه ضد
الفصائل حين زار االربعاء قاطع عمليات القوات الكردية
شماال ،حيث تنفذ عناصر تنظيم «داعش» أقسى عملياتها
منذ اسبوعين.
وتـ ـشـ ـتـ ـك ــي ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوات ال ـ ـ ـكـ ـ ــرديـ ـ ــة م ـ ــن ق ـ ـي ـ ــود ت ـم ـن ـع ـهــا
مـ ـ ـ ـ ــن تـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــذ ع ـ ـ ـم ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــات ضـ ـ ـ ـ ــد «داعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش» فـ ـ ـ ـ ــي عـ ـم ــق
أراض وعـ ـ ـ ـ ــرة وأخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ص ـ ـ ـحـ ـ ــراويـ ـ ــة تـ ـسـ ـيـ ـط ــر ع ـل ـي ـهــا

ال ـف ـص ــائ ــل ال ـح ـل ـي ـف ــة لـ ـطـ ـه ــران ،فـ ــي الـ ـح ــد الـ ـف ــاص ــل بـيــن
ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــات األم ـ ـن ـ ـيـ ــة ل ـ ـب ـ ـغـ ــداد والـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوات ال ـ ـكـ ــرديـ ــة.
لـكــن ال ـم ـصــادر أك ــدت أن الـكــاظـمــي تــواجــد مــع ال ـقــوات
ال ـكــرديــة لـضـمــان تنسيق جــديــد ودع ــم مــن ق ــوات النخبة
التابعة لبغداد ،حتى انه تولى بنفسه اصدار أوامر حركة
للجانبين ،ما يوصف بأنه حدث غير مسبوق تجربه قوات
البيشمركة التابعة ألربيل منذ سقوط النظام السابق.
ويبدو أن استئناف «داعش» لهجماته ،يضطر الكاظمي
والقيادات الكردية الى تنسيق عسكري أعلى ،رغم ممانعة
الـفـصــائــل الـمــوالـيــة لـطـهــران ،وال ـتــي تــريــد ضـمــان احتكار
السيطرة االمنية على طــرق برية تــؤدي الــى سورية غربا
وإيران شرقا ،شمالي بغداد.

مع استمرار االنتقادات
الموجهة إلى االتفاق السياسي
الذي أبرم بين قائد الجيش
السوداني عبدالفتاح البرهان،
ورئيس الحكومة عبدالله
حمدوك نوفمبر الماضي،
أوضح رئيس "حزب األمة"،
فضل الله برمة ،أن الحزب
لم يعلن رفضه ،إنما طالب
بتوسيعه وتطويره .وجاء ذلك
ً
في وقت أفادت تقارير نقال عن
ً
ً
مصادر ،بأن إعالنا سياسيا
ً
جديدا سيطرح خالل ساعات،
بهدف التوقيع عليه بين القوى
السياسية والمكون العسكري،
إلدارة المرحلة االنتقالية حتى
إجراء انتخابات.

دوليات 14
روسيا :منصات إطالق األسلحة النووية جاهزة للقتال
ةديرجلا
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• «البنتاغون» يرسل أسلحة وذخيرة ألوكرانيا • إستونيا :الحشد الروسي مثل الضباب
رغم اشتداد الضغط
الدبلوماسي الغربي
وتهديدها بإجراءات غير
مسبوقة في حال هاجمت
أوكرانيا ،أعلنت روسيا
جاهزيتها النووية للقتال،
محذرة من أي استفزازات لحل
الوضع في منطقة دونباس
بالقوة.

مقاتالت روسية
تطارد طائرات
فرنسية فوق البحر
األسود

مــع ت ـبــادل الــرئـيــس األمـيــركــي
جو بايدن والمستشار األلماني
الـجــديــد أوالف شــولـتــس تهديد
الرئيس الروسي فالديمير بوتين
من عواقب غير مسبوقة في حال
ش ـن ــت قـ ــواتـ ــه ال ـم ـح ـت ـش ــدة عـلــى
ال ـحــدود هـجــومــا عـلــى أوكــرانـيــا،
ك ـ ـشـ ــف رئـ ـ ـي ـ ــس هـ ـيـ ـئ ــة األركـ ـ ـ ـ ــان
الــروســي فــالـيــري غـيــراسـيـمــوف،
أم ــس ،عــن جــاهــزيــة أك ـثــر مــن 95
ف ــي ال ـم ـئ ــة م ــن م ـن ـص ــات إط ــاق
الصواريخ االستراتيجية النووية
لــاس ـت ـخــدام ال ـق ـتــالــي ،م ــؤك ــدا أن
الثالوث النووي يضمن ردع العدو
المحتمل.
وق ـ ـ ـ ــال غ ـ ـيـ ــراس ـ ـي ـ ـمـ ــوف ،أم ـ ــام
ال ـم ـل ـح ـق ـيــن ال ـع ـس ـك ــري ـي ــن لـ ــدول
أجنبية" ،تحتفظ القوات النووية
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة األرض ـي ــة بــأكـثــر
م ــن  95ف ــي ال ـم ـئ ــة م ــن مـنـصــات
اإلط ــاق فــي حالة استعداد دائــم
لالستخدام القتالي" ،موضحا أن
ق ــوات الـصــواريــخ االستراتيجية
تواصل إعادة التسلح بمنظومات
يارس ،ويتم وضع منصات إطالق
صواريخ "أفانغارد" هي األخرى
ف ــي ح ــال ــة جــاه ــزي ــة لــاسـتـخــدام
القتالي.
وأشــار إلى أن "غواصة نووية
أخرى مزودة بصواريخ بالستية
مــن ن ــوع بــوالفــا ،سـتــدخــل قريبا
ف ــي ال ـت ـش ـك ـيــل ال ـق ـت ــال ــي ل ـل ـقــوات
النووية االستراتيجية البحرية"،
وأن "تحديث الـطــائــرات الحاملة
للصواريخ االستراتيجية للقوات
النووية االستراتيجية مستمر،
بما يضمن استخدامها لصواريخ
حديثة عالية الدقة بعيدة المدى".
واع ـت ـب ــر أن ت ــزوي ــد أوك ــران ـي ــا
بـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــرات والـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــرات
والمروحيات سيدفعها إلى القيام
بخطوات خطيرة ،مبينا أن قواتها
بــدأت استخدام أنظمة صواريخ
"ج ــاف ـل ـي ــن" ال ـم ـض ــادة ل ـلــدبــابــات
في دونباس ،والتي زودتها بها
الواليات المتحدة ،كما تستخدم
طائرات مسيرة تركية.
واتـ ـه ــم رئ ـي ــس ه ـي ـئــة األرك ـ ــان
ال ــروس ــي أوكــران ـيــا ب ـعــدم الــوفــاء
باتفاقات مينسك ،محذرا من أن
أي اسـ ـتـ ـف ــزازات م ــن قـبـلـهــا لحل
الوضع في دونباس بالقوة سيتم
إحباطها.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،قـ ــال الـمـتـحــدث
باسم البنتاغون جون كيربي إن
أوكــرانـيــا ستتلقى هــذا األسبوع
"أسلحة خفيفة وذخيرة" ،أرسلتها
الواليات المتحدة إليها في إطار
خـطــة دع ــم واف ــق عليها الرئيس
بايدن.

صاروخ بالستي روسي عابر للقارات من طراز «آر اس - 24يارس» قادر على حمل رؤوس نووية ،خالل استعراض في عام  2020بذكرى االنتصار في الحرب العالمية الثانية
وفـ ــي ث ــان ــي ح ـ ــادث م ــن نــوعــه
هــذا األس ـبــوع ،تتبعت مقاتلتان
روسـيـتــان أم ــس األول طائرتين
حــربـيـتـيــن فــرنـسـيـتـيــن وط ــائ ــرة
ص ـ ـهـ ــريـ ــج ل ـ ـتـ ــزويـ ــد ال ـ ـطـ ــائـ ــرات
بــالــوقــود فــي ال ـجــو ،فــي الـمـجــال
الجوي الدولي فوق البحر األسود.
وقــال المتحدث باسم القوات
المسلحة الفرنسية الكولونيل
ب ــاسـ ـك ــال إيـ ــانـ ــي إن الـ ـط ــائ ــرات
ال ـف ــرن ـس ـي ــة ك ــان ــت ت ـن ـف ــذ مـهـمــة
اس ـ ـت ـ ـطـ ــاع ـ ـيـ ــة ل ـ ـح ـ ـلـ ــف ش ـ ـمـ ــال
األطلسي ،بما يتفق مع األعــراف
الـ ــدول ـ ـيـ ــة .ووس ـ ـ ــط ت ـ ــوت ـ ــرات فــي
الـمـنـطـقــة ،الزم ــت طــائــرة حربية
روسية مقاتلتين فرنسيتين ،في
خطوة اعتبرتها موسكو تحركا
لمنع س ــاح الـجــو الـفــرنـســي من
دخول المجال الجوي الروسي*.

عواقب وخيمة
وغداة حديثهما لمدة ساعتين
عبر الفيديو ،اعتبر بايدن أمس
األول أن بــوت ـيــن تـلـقــى "رس ــال ــة"
تحذير بعواقب اقتصادية وخيمة
لم َير مثلها أبــدا في حال أقدمت
قواته على غزو أوكرانيا.
وإضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ــى اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
االق ـت ـص ــادي ــة ،ش ــدد ب ــاي ــدن على
أن هـجــومــا روس ـيــا جــديــدا على
أوكرانيا من شأنه أن يــؤدي إلى
تعزيز الوجود العسكري األميركي
ع ـلــى أراضـ ـ ــي دول ح ـلــف شـمــال
األط ـل ـســي ،لـطـمــأنــة م ــن ه ــم على

الضفة الشرقية (للحلف) .إضافة
إلــى ذلــك ،أوضـحــت "أنـنــا سنقدم
وسائل دفاع لألوكرانيين أيضا".
ورغـ ـ ـ ــم تـ ــأك ـ ـيـ ــده أن ـ ـ ــه س ـي ـق ــدم
وسائل دفاع لألوكرانيين أيضا،
اعتبر بــايــدن أن "فـكــرة استخدام
ال ـق ــوة بـشـكــل أحـ ـ ــادي لـمــواجـهــة
روسـيــا غير مطروحة للنقاش"،
موضحا أن إرسال قوات أميركية
ل ـل ــدف ــاع ع ــن أوك ــرانـ ـي ــا ف ــي ح ــال
غزوها بــدون اتفاق بينها وبين
حلف األطلسي أمر مستبعد.
وتــابــع" :لدينا واجــب أخالقي
وقانوني تجاه حلفائنا في الناتو
بموجب البند الخامس .إنه واجب
م ـقــدس .وذل ــك الــواجــب ال يشمل
أوكرانيا ،لكن ذلك سيعتمد على
مــا تــرغــب بقية ال ــدول فــي القيام
به أيضا" ،في إشارة محتملة إلى
عدم استبعاد فكرة التدخل.
وف ـي ـمــا يـتـعـلــق ب ــزع ــم بــوتـيــن
ب ـ ــأن ت ــوس ــع ال ـح ـل ــف فـ ــي ال ـ ــدول
ال ـس ــوف ـي ــات ـي ــة الـ ـس ــابـ ـق ــة يـشـكــل
ت ـهــديــدا ،ق ــال بــايــدن إن موسكو
وح ـل ـف ــاء األط ـل ـس ــي الــرئـيـسـيـيــن
عال "حول
يعملون على مستوى ٍ
مــا إذا كــان بإمكاننا العمل على
أي تسوية فيما يتعلق بخفض
درجــة التوتر على طــول الجبهة
ال ـشــرق ـيــة" ،مـضـيـفــا أن ــه وبـعــض
الحلفاء يعتزمون عقد اجتماع
مــع روسـيــا لخفض حــدة التوتر
بشأن أوكرانيا ،حيث سيتناولون
مخاوف بوتين إزاء الحلف.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،رحـ ـ ــب ال ــرئ ـي ــس

األوكراني فولوديمير زيلينسكي،
الذي قال إنه مستعد للتفاوض مع
بوتين ،بمحادثة الثالثاء ،مضيفا:
"أعتقد أن تحدث رئيس الواليات
المتحدة مع الرئيس الروسي أمر
إيجابي".
و بـعــد مكالمة هاتفية ثنائية
م ـ ــع نـ ـظـ ـي ــره األوكـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي ،أط ـل ــع
ب ـ ــاي ـ ــدن أم ـ ـ ـ ــس ق ـ ـ ـ ـ ــادة بـ ـلـ ـغ ــاري ــا
وال ـت ـش ـي ــك وإس ـت ــون ـي ــا وال ـم ـجــر
والتـ ـفـ ـي ــا ولـ ـيـ ـت ــوانـ ـي ــا وب ــولـ ـن ــدا
ورومــانـيــا وسلوفاكيا األعـضــاء
ف ــي مـجـمــوعــة ب ــوخ ــارس ــت ،على
ف ـح ــوى ال ـم ـبــاح ـثــات م ــع نـظـيــره
الــروســي ،واستمع آلرائـهــم حول
الوضع األمني الراهن ،والتأكيد
على التزامه األمن عبر األطلسي،
بحسب البيت األبيض.

ضغط غربي
من جهته ،اتفق وزير الخارجية
أن ـ ـ ـتـ ـ ــونـ ـ ــي ب ـ ـل ـ ـي ـ ـن ـ ـكـ ــن ،ورئـ ـ ـي ـ ــس
المجلس األوروبي شارل ميشال
"عـ ـل ــى ضـ ـ ــرورة ف ـ ــرض ع ـقــوبــات
ســري ـعــة وش ــدي ــدة ع ـلــى روس ـيــا"
إذا تـ ـص ــاع ــدت ح ـ ــدة الـ ـت ــوت ــرات
ال ـع ـس ـك ــري ــة ع ـل ــى ح ـ ــدوده ـ ــا مــع
أوكرانيا.
واشـتــد الضغط الدبلوماسي
على بوتين مع تحذير المستشار
األل ـم ــان ــي ال ـجــديــد م ــن "ع ــواق ــب"
عـلــى خ ــط أنــاب ـيــب ن ــورد ستريم
 ،2ال ـ ــروس ـ ــي الـ ـضـ ـخ ــم إليـ ـص ــال
الغاز الطبيعي إلى ألمانيا ،وقال

شــولـتــس" :مــوقـفـنــا واض ــح جــدا،
ن ــري ــد أن ت ـك ــون ح ــرم ــة ال ـح ــدود
مـحـتــرمــة م ــن قـبــل الـجـمـيــع ،وأن
يـفـهــم ك ــل ط ــرف أن ــه ف ــي ح ــال لم
ي ـح ـص ــل ذل ـ ـ ــك فـ ـسـ ـتـ ـك ــون ه ـن ــاك
عواقب".
وكان البيت األبيض أشار بعد
اللقاء مع بوتين إلى أن وقف خط
أنابيب نــورد ستريم  2يمكن أن
يكون جزءا من الرد االقتصادي،
رغم أن هذه المسألة مثيرة للجدل
ف ــي أوروبـ ـ ــا ال ـتــي تـعـتـمــد بشكل
كبير على الغاز الروسي.
كما انضمت فرنسا وبريطانيا
إلى الدول األوروبية التي تعالت
أصـ ــوات ـ ـهـ ــا فـ ــي دعـ ـ ـ ــوة ال ــرئ ـي ــس
الـ ـ ــروسـ ـ ــي إل ـ ـ ــى ضـ ـب ــط ال ـن ـف ــس،
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية
إن روس ـ ـيـ ــا سـ ـت ــواج ــه "ع ــواق ــب
اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة وض ـ ـخ ـ ـمـ ــة" فــي
حــال إقدامها على غــزو جارتها،
ك ـم ــا حـ ـ ــذرت وزيـ ـ ــرة ال ـخــارج ـيــة
البريطانية ليز تراس من أن غزو
روسيا ألوكرانيا سيكون "خطأ
استراتيجيا" ،متعهدة بالوقوف
إلــى جانب أوكرانيا في مواجهة
هذا العدوان.

تقاعس إجرامي
ل ـكــن ال ــرئ ـي ــس ال ــروس ــي داف ــع
عن حشد ما يصل إلــى  100ألف
ع ـس ـكــري ع ـلــى حـ ــدود أوك ــران ـي ــا،
واصـفــا األم ــر بــأنــه إج ــراء دفاعي
وسـ ـ ـ ــط م ـ ـ ـخـ ـ ــاوف مـ ـ ــن انـ ـضـ ـم ــام

الجمهورية السوفياتية السابقة
إلى حلف األطلسي.
وقـ ـ ـ ـ ــال بـ ــوت ـ ـيـ ــن ،فـ ـ ــي م ــؤت ـم ــر
صـ ـح ــاف ــي م ـ ــع رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء
الـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــون ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــي كـ ـ ـ ـي ـ ـ ــري ـ ـ ــاك ـ ـ ــوس
ميتسوتاكيس" ،ننتهج سياسة
خارجية سلمية ،ولدينا الحق في
الدفاع عن أمننا" ،معتبرا أن ترك
حلف األطلسي يقترب من الحدود
بدون رد "تقاعس إجرامي" ،وأكد
"قلقه من احتمال قبول عضوية
أوكرانيا في الناتو ،ألن هذا األمر
سيعقبه دون شــك نـشــر وحــدات
عـسـكــريــة وق ــواع ــد وأسـلـحــة مما
يشكل تهديدا لنا" ،مشددا على أن
"توسع الناتو شرقا قضية بالغة
الحساسية" بالنسبة له.
فـ ــي غـ ـض ــون ذل ـ ــك ،أك ـ ــد وزيـ ــر
ال ــدف ــاع اإلس ـت ــون ــي ك ــال ــي النـيــت
أن احتدام المواجهة بين بوتين
والغرب تسبب في أقوى تصعيد
للتوترات في دول البلطيق منذ
انـهـيــار االت ـحــاد الـســوفـيـتــي قبل
ث ــاث ــة ع ـ ـقـ ــود ،مـ ــؤكـ ــدا أن حـشــد
الـ ـق ــوات ال ــروس ـي ــة ع ـلــى ال ـحــدود
األوكـ ــران ـ ـيـ ــة "مـ ـث ــل الـ ـضـ ـب ــاب" ال
تتضح نواياه.
وق ـ ـ ـ ـ ــال النـ ـ ـي ـ ــت" :ع ـ ـل ـ ــى م ـ ــدار
الثالثين عاما الماضية ،لم نشهد
م ـث ــل ه ـ ــذه األوق ـ ـ ـ ــات والـ ـم ــواق ــف
المضطربة فــي جــوارنــا" ،محذرا
م ــن أن "دول الـبـلـطـيــق سـتـكــون
التالية في التعرض للضغوط".
(عواصم  -وكاالت)

مقاربة خليجية موحدة حول لبنان وميقاتي يستعجل الغاز في القاهرة

●

بيروت  -منير الربيع

عــاد لبنان إلــى صلب االهـتـمــامــات العربية
والدولية ،وحضر الملف اللبناني في الجولة
الخليجية لولي العهد السعودي األمير محمد
بن سلمان ،ففي كل محطة خليجية ،يصدر بيان
مشترك ،يتضمن بإحدى فقراته وبشكل بارز
إشــارات متعددة ،وذات أهمية تتعلق بالملف
اللبناني.
يـ ــؤشـ ــر ذلـ ـ ـ ــك إلـ ـ ـ ــى االهـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــام ال ـخ ـل ـي ـج ــي،
ً
والسعودي تحديدا بلبنان ،وهذه إشارة إلى أن
الرياض لم تنسحب أو "تسحب يدها" من لبنان،
إنـمــا تــريــد اس ـت ـعــادة ال ـت ــوازن وتـعــزيــز الــدولــة
اللبنانية وقــدرتـهــا للتمكن مــن إع ــادة تجديد
ونسج العالقات مع القوى العربية والدولية.
البد من التوقف باهتمام أمام هذه التطورات،
ً
خ ـص ــوص ــا أن ال ـس ـع ــودي ــة ت ـس ـعــى م ــن خ ــال

هــذه المواقف إلــى إظـهــار التضامن الخليجي
وال ـت ــواف ــق ب ـشــأن ال ـم ـقــاربــة الـمـشـتــركــة للملف
اللبناني ،وهي رسالة خليجية جامعة موجهة
إلى القوى األخرى.
يــأتــي ه ــذا االه ـت ـم ــام الـخـلـيـجــي ف ــي أع ـقــاب
زيـ ــارة الــرئ ـيــس الـفــرنـســي إي ـمــانــويــل مــاكــرون
إلى السعودية وإصــدار موقف مشترك يتعلق
ب ــال ـث ــواب ــت ال ـت ــاري ـخ ـي ــة ل ـل ـمــوق ـف ـيــن ال ـفــرن ـســي
والسعودي حيال لبنان ،السيما تطبيق القرارات
الدولية ،وحصر السالح بيد الدولة ،إضافة إلى
توفير كل مقومات االستقرار.
وذل ــك ي ــدل عـلــى اهـتـمــام استثنائي بلبنان
ووضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة بانتظار
مــا ستحمله ال ـت ـطــورات اإلقـلـيـمـيــة والــدول ـيــة،
وبانتظار إنجاز االستحقاقات الرئيسية التي
ينتظرها لبنان السيما االنتخابات النيابية
والرئاسية.

أمام هذه الحركة اإلقليمية المهتمة بلبنان،
ال يزال الجمود السياسي يطغى على اليوميات
اللبنانية ،فكل الـمـســاعــي ،الـتــي بــذلــت لــم تؤد
إلى اإلفراج عن أسر الحكومة ،فال يزال مجلس
ً
ال ــوزراء معطال بانتظار إيجاد صفقة داخلية
تعيد إحـيــاء عمله واجتماعاته بعد الوصول
إل ــى ات ـفــاق ح ــول آل ـيــة الـتـحـقـيـقــات فــي تفجير
مرفأ بيروت.
في هذا الوقت يسعى رئيس الحكومة نجيب
ميقاتي إلى االستعاضة عن التعطيل الداخلي
بــزيــارات خارجية ،فكانت آخــر محطاته زيــارة
إل ــى ال ـق ــاه ــرة ح ـيــث ال ـت ـقــى الــرئ ـيــس الـمـصــري
عبدالفتاح السيسي.
وتـشـيــر م ـصــادر مـتــابـعــة ل ـلــزيــارة إل ــى أنها
كــانــت إيـجــابـيــة ،تخللها تــأكـيــد عـلــى ض ــرورة
الحفاظ على االستقرار اللبناني ومنع حصول
أي توترات سياسية تؤدي إلى توترات أمنية،

بــاإلضــافــة إلــى البحث فــي تعزيز المساعدات
اإلنـســانـيــة الــواجــب تقديمها لتجنيب الـبــاد
ً
ً
انفجارا اجتماعيا.
ً
وتفيد المصادر المتابعة بأن البحث أيضا
ً
تناول أفق التعاون في سبيل الوصول سريعا
إل ــى تــوقـيــع عـقــود تــوريــد ال ـغــاز الـمـصــري إلــى
لبنان في األشهر المقبلة ،وتقول المصادر ":إن
ً
مصر أصبحت قريبة جدا من إنجاز كل اآلليات
والسبل القانونية للحصول على إعفاء ات من
"قانون قيصر" والبدء بتوريد الغاز إلى لبنان،
وم ــن الـمـتــوقــع أن يـتــم ال ـب ــدء بــالـعـمـلـيــة خــال
األشهر الثالثة المقبلة".
هذه الخطوة من شأنها أن تخفف من ّ
حدة
األزم ــات المتوالية فــي لبنان وتوفير متنفس
جديد لتجنب حصول انفجار اجتماعي.
ً
لكن حتما ال يمكن اعتبار هذه الحلول اآلنية
أو المسكنات بمنزلة الحلول النهائية ،يبقى

ل ـب ـنــان ب ـحــاجــة إل ــى ت ـســويــة إقـلـيـمـيــة ودول ـيــة
كبرى ترسي قواعد توافق جديدة إلعادة إنتاج
الـسـلـطــة ووضـ ــع خ ـطــة واض ـح ــة ل ـل ـخــروج من
ً
األزمات المتوالية ،هذا حتما يرتبط بحسابات
متعددة ،أبرزها إنجاز استحقاق االنتخابات
الـنـيــابـيــة وال ــرئ ــاس ـي ــة ،بــال ـتــزامــن م ــع تـكــريــس
االستقرار لتمرير االستحقاقين بحد أدنى من
الهدوء النسبي.
وبـعــد إنـجــاز االسـتـحـقــاقــات ،تـقــول مصادر
ديبلوماسية غربية ،إن الملف اللبناني سيكون
ً
مطروحا بجدية على طاولة البحث عن تسوية
سياسية شاملة ،يتم بموجبها طرح كل الملفات
ً
ال ـعــال ـقــة داخ ـل ـي ــا وع ـلــى صـعـيــد ال ـع ــاق ــات مع
ً
ال ــدول العربية ،خـصــوصــا فــي ضــوء المواقف
السعودية والخليجية الواضحة بشأن السياسة
الخارجية الواجب اعتمادها وتكون منسجمة
مع المصلحة العربية وغير متعارضة معها.

السيسي :حريصون على تجنيب
لبنان مخاطر الصراعات بالمنطقة
البيد يعرض على القاهرة خطة اقتصادية وأمنية لغزة
●

القاهرة  -حسن حافظ

بعد انفراجة نسبية في األزمة اللبنانية-
الخليجية ،واالتصال الثالثي بين ولي العهد
السعودي األمير محمد بن سلمان والرئيس
الـفــرنـســي ايـمــانــويــل مــاكــرون ورئـيــس وزراء
لبنان نجيب ميقاتي ،زار األخير القاهرة أمس،
والتقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي،
الذي أكد له حرص مصر على استقرار لبنان،
وتجنيبه مخاطر الصراعات في المنطقة.
واستقبل رئيس الوزراء المصري مصطفى
مدبولي نظيره اللبناني فــي مطار القاهرة
الـ ــدولـ ــي ،وت ــوج ـه ــا م ـع ــا إلـ ــى م ـق ــر ال ــرئ ــاس ــة
الـمـصــريــة ،حـيــث ت ـنــاول الـلـقــاء مــع السيسي
اس ـت ـعــراض مـسـتـجــدات الـمـشـهــد الـسـيــاســي
الـلـبـنــانــي ،بــاإلضــافــة إل ــى سـبــل تـعــزيــز أطــر
الـ ـتـ ـع ــاون ال ـث ـن ــائ ــي ال ـق ــائ ـم ــة ب ـي ــن ال ـب ـلــديــن،
ومناقشة تطورات أبرز األوضاع اإلقليمية.
ال ــرئ ـي ــس ال ـس ـي ـســي أكـ ــد االع ـ ـتـ ــزاز بعمق
ال ـعــاقــات الــوط ـيــدة بـيــن مـصــر ولـبـنــان على
المستويين الرسمي والشعبي ،وحرص مصر

على سالمة أمــن واسـتـقــرار لبنان ،وتحقيق
المصالح الوطنية اللبنانية ،وتجنيب لبنان
مـخــاطــر ال ـص ــراع ــات ف ــي الـمـنـطـقــة ،ف ــي إط ــار
االهتمام المصري الدائم بكل ما فيه مصلحة
ل ـب ـنــان ،بـمــا يـســاعــد عـلــى ال ـح ـفــاظ عـلــى قــوة
وقدرة الدولة اللبنانية ،باإلضافة إلى صون
مقدرات الشعب اللبناني الشقيق.
مــن جهته ،أش ــاد رئـيــس ال ــوزراء اللبناني
بجهود مصر الحثيثة والصادقة لحشد الدعم
ال ــدول ــي لـلـبـنــان عـلــى شـتــى الـصـعــد ،فــي ظل
استمرار التحديات الصعبة التي يواجهها
ال ـش ـعــب ال ـل ـب ـنــانــي ،خ ــاص ــة ع ـلــى الـمـسـتــوى
الـسـيــاســي واالق ـت ـص ــادي ،كــاشـفــا عــن تقدير
بالده للدور المصري الحيوي كركيزة أساسية
في حفظ االستقرار بها والمنطقة العربية ككل.
وأوض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــت مـ ـ ـص ـ ــادر م ـ ـصـ ــريـ ــة رف ـي ـع ــة
الـمـسـتــوى ،أن زيـ ــارة مـيـقــاتــي تـنــاولــت ملف
وصول الغاز المصري إلى لبنان عبر األردن
وسورية ،باعتبار أن الغاز المصري سيكون
كلمة السر في حل أزمة الكهرباء المزمنة في
لبنان ،إذ أعربت القاهرة عن انتهاء تجهيزات

إلى ذلك ،التقى ميقاتي باألمين العام للجامعة
العربية ،أحمد أبوالغيط ،في مقر الجامعة ،وأشاد
بـ "الــدور الذي تقوم به الجامعة من أجل تقريب
وجهات النظر بين لبنان وباقي الدول العربية".
وقال ميقاتي" :نحن نتطلع إلى التواصل دائما
مع الجامعة العربية البيت الكبير ،لكي نتصالح
مع بعضنا البعض ،ألنه في النهاية ال يصح إال
الصحيح ،وعلينا أن نكون يدا واحدة ،ألن يد الله
مع الجماعة".
وب ـح ـس ــب مـ ـص ــدر فـ ــي الـ ـج ــامـ ـع ــة ،ف ـق ــد أك ــد
أبــوالـغـيــط عـلــى الـثـقــة ب ـقــدرة الــرئ ـيــس ميقاتي
على إدارة اإلصــاحــات المأمولة ،لما يتمتع به
من حكمة وشبكة واسعة من العالقات العربية
والدولية ،الفتا إلى أن تحقيق التوافق الداخلي،
وإن كان مهما من أجل المضي قدما في طريق
اإلصـ ــاحـ ــات السـ ـتـ ـع ــادة ال ـث ـق ــة ف ــي االق ـت ـص ــاد
اللبناني ،إال أنه ال ينبغي أن يكون نافذة لتعطيل

ألمانيا ّ
تتمسك برفضها
«خطط فرنسا النووية»

تتمسك وزيرة الخارجية
األملانية الجديدة ،أنالينا
بيربوك ،برفضها للخطط
الفرنسية لتصنيف الطاقة
النووية على أنها طاقة
«خضراء».
وقالت ،أمس ،بعد لقائها مع
نظيرها الفرنسي ،جان إيف
لودريان ،في باريس« :كون أن
لدينا مواقف مختلفة تجاه
مسألة الطاقة النووية يعد أمرا
معروفا».
وفي الوقت ذاته ،أكدت بيربوك
األهمية الكبيرة للعالقات
األملانية-الفرنسية ألجل
مستقبل االتحاد األوروبي.
يشار إلى أنه اليزال أمرا جدليا
في االتحاد األوروبي ،إذا
ما كان يمكن اعتبار الطاقة
النووية والغاز أنها مستدامة
أم ال .ومنذ شهور تتجادل دول
االتحاد األوروبي حول هذا
الشأن.

ُ
الصين ت ّكرر تهديدها
وفرنسا لن تقاطع األولمبياد

حذرت الصني ،أمس ،أميركا
وأستراليا وبريطانيا وكندا
من أنها «ستدفع ثمن» إعالنها
مقاطعة دبلوماسية لدورة
األلعاب األوملبية الشتوية
املرتقبة في بكني في فبراير
املقبل.
وقال الناطق باسم وزارة
الخارجية الصينية وانغ ويننب،
إن «استخدام الواليات املتحدة
وأستراليا وبريطانيا وكندا
ساحة األلعاب األوملبية لغايات
تالعب سياسي أمر ال يحظى
بشعبية ،ويصل إلى حد عزل
نفسها .سيدفعون حتما ثمن
هذه الخطوة السيئة».
في املقابل ،أعلن وزير التعليم
والرياضة الفرنسي جان-ميشال
بالنكيه ،أمس ،أن بالده لن
تقاطع دبلوماسيا دورة األلعاب
األوملبية .وقال انه لن يتوجه
الى الصني في فبراير لحضور
املباريات انما ستقوم الوزيرة
املنتدبة للرياضة روكسانا
ماراسينيانو بذلك.

لندن :مقطع فيديو
يطيح بمساعدة جونسون

قدم رئيس الوزراء البريطاني،
بوريس جونسون ،اعتذاره،
واستقالت مساعدته بعد
انتشار فيديو ظهر فيه عدد
من كبار مسؤوليه يمزحون
بشأن إقامة حفل ملناسبة عيد
امليالد في مقر الحكومة العام
املاضي ،عندما كانت الفعاليات
االجتماعية محظورة ضمن
تدابير الحد من جائحة
«كورونا».
وقال جونسون أمام النواب في
جلسة عاصفة ملجلس العموم
حيث دعا خصومه الستقالته
«أنا أعتذر بال تحفظ».
وسارعت أليغرا ستراتون،
مستشارة جونسون والتي
كانت تتولى منصب
السكرتيرة اإلعالمية وقت
تسجيل الفيديو ،إلى تقديم
استقالتها.

روسيا تستضيف اجتماعًا
رباعيًا حول جنوب القوقاز

الغاز بداية من الربع األول من العام المقبل.

إشادة بالجامعة

سلة أخبار

ً
مستقبال البيد في القاهرة أمس (د ب أ)
السيسي
اإلجراءات اإلصالحية التي يطالب بها المجتمع
اللبناني والدولي.
وش ــدد األمـيــن الـعــام على أن تعزيز عالقات
لبنان بمحيطه العربي يشكل جانبا مهما من
ت ـجــاوز الـتـحــديــات ال ـتــي تــواجــه ال ـب ــاد ،معربا
عن ارتياحه للتطورات اإليجابية األخيرة التي
أسهمت في حلحلة األزمة مع السعودية والدول
الخليجية األخرى .وناشد كل األطراف العربية،
على وجه الخصوص ،الوقوف إلى جوار لبنان
في هذه المرحلة الدقيقة.

ملف اإلعمار
فــي غـضــون ذل ــك ،استقبل الــرئـيــس السيسي
وزي ــر الـخــارجـيــة اإلســرائـيـلــي يــائـيــر الب ـيــد ،في
مقر الرئاسة المصرية بالقاهرة أمس ،بحضور

وزير الخارجية المصري سامح شكري ،ورئيس
ال ـم ـخ ــاب ــرات ال ـم ـص ــريــة ال ـع ــام ــة ع ـب ــاس كــام ــل،
والسفيرة اإلسرائيلية بالقاهرة أميرة أورون ،في
لقاء بحث مطالب الفصائل الفلسطينية لضمان
استمرار التهدئة في قطاع غزة.
وقــال البيد ،إنــه ناقش مع الرئيس المصري
محاوالت إيــران ألن تصبح دولــة نووية ،وملف
مواجهة اإلرهــاب وعــدم االستقرار في المنطقة،
فضال عــن عــرضــه على الجانب المصري خطة
اقتصادية وأمنية بشأن غزة.
وقالت مصادر مصرية مطلعة لـ "الجريدة" ،إن
الجانب المصري أبلغ وزير الخارجية اإلسرائيلي،
ضرورة البدء في إعادة إعمار غزة في أقرب فرصة،
وح ــذرت الـقــاهــرة مــن تبعات المماطلة فــي هذا
الملف ،خاصة أن الفصائل أبلغت القاهرة غضبها
من تأخر البدء في اإلعمار.

أعلنت وزارة الخارجية
التركية عزمها املشاركة
في محادثات سالم بني
أذربيجان وأرمينيا ستجرى
في موسكو اليوم ،مشيرة إلى
أن االجتماع ،الذي يهدف إلى
تحقيق سالم دائم في جنوب
القوقاز ،سيعقد على مستوى
نواب وزراء الخارجية.
وذكرت وكالة «بلومبرغ»
لألنباء ،أن االجتماع سيعقد
بمشاركة أذربيجان ،وأرمينيا،
وروسيا ،وتركيا ،وإيران.

ةديرجلا
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رؤى عالمية
هدف روسيا الحقيقي في البلقان
فيسنا بوسيك -
فورين بوليسي

سيضطر الروس وقادة
ً
االتحاد األوروبي للجلوس معا
بشأن دول البلقان ومناقشة
الوضع األمني في أوروبا،
لكن هل سيحصل ذلك قبل
تدمير المستقبل األوروبي
الديموقراطي في دول غرب
البلقان أم بعده؟

في هذه اللعبة
ّ
المطولة ستكون
القوى التخريبية في
البلقان ّ
مجرد أوراق
ً
مساومة بدال من أن
تصبح العبة مؤثرة

دوديك ُيعتبر
شخصية مثيرة
لالهتمام لكنه ليس
ظاهرة استثنائية
فهو أشبه بنسخة
ّ
مصغرة من فيكتور
أوربان

أع ـل ــن ال ـص ـح ــاف ــي ال ـبــوس ـنــي
األسـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــوري ب ـ ـ ـ ـ ــورو ك ــون ـت ـي ــك
ً
حــديـثــا أن ال ـظــروف القائمة في
البوسنة والهرسك تشبه األيام
الشاقة التي شهدها البلد منذ
ع ـق ــود :إب ـ ــرام ات ـف ــاق ـي ــات ،نـشــوء
مؤسسات ،تقديم الطلبات ،الفوز
ف ــي االن ـت ـخــابــات أو خـســارتـهــا،
ع ـ ـقـ ــد ال ـ ـ ـمـ ـ ــؤت ـ ـ ـمـ ـ ــرات ،م ـن ــاق ـش ــة
المشاكل ،تحضير التقييمات...
ل ـكــن ال ي ـت ـغـ ّـيــر شـ ــيء ب ـعــد هــذه
التطورات كلها ،فبعد مــرور 26
توقيع "اتفاق دايتون
سنة على
ُ
للسالم" الــذي فـ ِـرض على القادة
البوسنيين والكروات والصرب
إلن ـ ـ ـهـ ـ ــاء سـ ـف ــك الـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــاء ،بـ ـ ــدأت
األحداث نفسها تتكرر وكأن البلد
يفتقر إلى الذكريات والتاريخ.
ل ــم ُيـ ـط ـ َـرح أي خ ـط ــاب جــديــد
ول ــم يـنـشــأ أي واقـ ــع ج ــدي ــد ،بل
ً
أصبحت البوسنة مجددا غارقة
في أزمة عميقة ،إذ يستعمل أحد
أعـضــاء الــرئــاســة الثالثية ،وهو
زعـيــم ص ــرب الـبــوسـنــة مـيـلــوراد
ً
دودي ـ ـ ــك ،خ ـط ــاب ــا ُيـ ـح ـ ّـرض على
الحرب ويهاجم بعنف مؤسسات
ال ـب ــوس ـن ــة ال ـه ـش ــة ف ــي م ـح ــاول ــةٍ
فاضحة لتدمير البلد.
ُيـ ـعـ ـتـ ـب ــر دودي ـ ـ ـ ـ ــك ش ـخ ـص ـيــة
مـ ـثـ ـي ــرة ل ــاهـ ـتـ ـم ــام ل ـك ـن ــه لـيــس
ظــاهــرة اسـتـثـنـ ّـائـيــة ،فـهــو أشبه
ب ـن ـس ـخــة م ـص ــغ ــرة م ــن فـيـكـتــور
أورب ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،وع ـ ـلـ ــى غـ ـ ـ ــرار رئ ـي ــس
ال ـ ـ ـ ــوزراء ال ـم ـج ــري ،بـ ــدأ دوديـ ــك
مسيرته كسياسي ديموقراطي
اخ ـت ــاره ال ـغــرب ودع ـم ــه ،ثــم راح
يتجه إلى النزعة القومية قبل أن
ً
يتبناها بأكثر األساليب تشددا،
ً
وعلى غرار أوربان أيضا ،أصبح
ً
ً
دودي ــك ثــريــا جــدا بعد انخراطه
فــي مـعـتــرك الـسـيــاســة ،وه ــذا ما
م ـ ّـهــد ل ـن ـشــوء ُح ـكــم اس ـت ـب ــدادي،
وكما يفعل معظم المستبدين في
أوروبا الشرقية والوسطىَ ،ب َحث
دودي ـ ــك ع ــن ج ـه ــات ق ـ ــادرة على
حمايته ووجدها في روسيا.
سـ ــرعـ ــان مـ ــا أصـ ـب ــح دوديـ ـ ــك
ً
عـ ـمـ ـي ــا ل ـل ـس ـي ــاس ــة ال ـص ــرب ـي ــة،
مـمــا يعني أنــه يــزعــزع اسـتـقــرار
الـبــوسـنــة ويـتـحــول إل ــى عنصر
احتياطي لتهدئة الـجــزء األكثر
قومية من الــرأي العام الصربي
ف ــي ح ــال ع ـقــدت صــربـيــا صفقة
معينة واعترفت بكوسوفو ،وفي
هذه الحالة ،قد تستعمل صربيا
س ـيــاســات دودي ـ ــك االنـفـصــالـيــة
لتبرير مطالبتها بضم جمهورية
صـ ـ ــرب الـ ـب ــوسـ ـن ــة (واحـ ـ ـ ـ ــدة مــن
َ
َ
ّ
وح ــدتـ ـي ــن إداريـ ــت ـ ـيـ ــن ت ـش ــك ــان
جمهورية البوسنة بعد الحرب)
كتعويض على خسارة كوسوفو،
ل ـكــن عــاقــة دودي ـ ــك م ــع صــربـيــا

ُ
"اتفاق دايتون للسالم" الذي ف ِرض على القادة
البوسنيين والكروات والصرب إلنهاء سفك الدماء
ً
تـ ـغ ـ ّـي ــرت أيـ ـض ــا ب ـع ــدم ــا أص ـبــح
أداة ت ـخ ــدم األه ـ ـ ــداف الــروس ـيــة
الجيوسياسية ،والـيــوم لــم يعد
دودي ـ ـ ـ ــك م ـ ـجـ ـ ّـرد دمـ ـي ــة لـتـنـفـيــذ
السياسة الصربية ،بل أصبحت
السياسة الصربية رهينة لديه.
ً
دوديك بحد ذاته ليس مهما،
ب ـ ــل إن شـ ـج ــاعـ ـت ــه وغ ـط ــرس ـت ــه
وأهميته هي نتاج الدعم الروسي
بكل بساطة ،فحين ّ
هدد بتدمير
الجيش البوسني للمرة األولــى
وطرح فكرة أن تنشئ جمهورية
صرب البوسنة جيشها الخاص،
ق ـ ــال ب ـن ـف ـس ــه" :إذا ح ـ ـ ــاول أح ــد
منعنا ،فلدينا أصدقاء مستعدون
للدفاع عنا".
لـ ـه ــذا ال ـس ـب ــب ،ك ــان ــت جـمـيــع
االجتماعات األخيرة بين الدول
األعـضــاء فــي االتـحــاد األوروب ــي
ودوديـ ـ ـ ــك م ـث ـي ــرة ل ـل ـش ـف ـقــة ،فـلــم
تـ ـك ــن ال ـ ـت ـ ـنـ ــازالت والـ ـتـ ـس ــوي ــات
التي عرضتها تلك الــدول كافية
إلرضاء دوديك أو تغيير خطابه
الـتـخــريـبــي ال ـس ــام ،بـمــا فــي ذلــك
ال ـت ـع ـهــد ب ـت ـق ـل ـيــص صــاح ـيــات
مكتب الممثل السامي ،أو إقالة
ال ـق ـض ــاة األجـ ــانـ ــب ال ـث ــاث ــة مــن
المحكمة الدستورية المحلية ،أو
نشر خرائط واقتراحات لفرض
ت ـغ ـي ــرات واسـ ـع ــة ف ــي ال ـب ـل ـقــان،
وسبب المشكلة يتعلق بعجزه
عن عقد أي اتفاق بنفسه.
ال ي ـم ـكــن لـ ــوم دودي ـ ــك أو أي
ش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــات مـ ـحـ ـلـ ـي ــة أخـ ـ ـ ــرى
عـلــى جـمـيــع االض ـطــرابــات التي
ت ـ ـج ـ ـتـ ــاح ال ـ ـبـ ــوس ـ ـنـ ــة وم ـن ـط ـق ــة
ّ
مجرد
غــرب البلقان كلها ،إنهم
ع ـ ـمـ ــاء مـ ـي ــدانـ ـيـ ـي ــن ل ـل ـس ـيــاســة
الــروس ـيــة الـتـخــريـبـيــة ،فـقـبــل أن

يتواصل قادة االتحاد األوروبي
ً
دبلوماسيا مع دوديك أو داعميه
ً
في الكرملين ،يجب أن يفكروا إذا
بالمكاسب الـتــي تــريــد موسكو
تحقيقها عـبــر زعــزعــة اسـتـقــرار
شــوا ح ــول حل
ال ـب ـل ـقــان وي ـت ـنــاق ـ َ
محتمل يفيد الطرفين.
طوال سنوات ،تعاملت روسيا
مــع االت ـحــاد األوروبـ ــي كمنتدى
سياسي محترم لكن غير ضار
بشكل عام ،ثم ّ
تغير هذا الوضع
بطريقة جذرية بعد عــام ،2014
وخـ ــال ق ـمــة ال ـش ــراك ــة الـشــرقـيــة
ف ــي ف ـي ـل ـن ـيــوس ،ل ـي ـت ّــوان ـي ــا ،فــي
خريف عــام  ،2013وقــع االتحاد
األوروبــي على اتفاقيات خاصة
مـ ــع ج ــورجـ ـي ــا وم ـ ــول ـ ــدوف ـ ــا ،ثــم
مــع أوكــران ـيــا فــي يــونـيــو ،2014
ً
وانطالقا من تلك المرحلة ،بدأت
روس ـ ـيـ ــا ت ـت ـع ــام ــل مـ ــع االتـ ـح ــاد
األوروبي كعدو ،على غرار حلف
الناتو.
فــي الـفـتــرة الــاح ـقــة ،اندلعت
الـ ـح ــرب ف ــي أوك ــرانـ ـي ــا وض ـ ّـم ــت
ً
روسيا شبه جزيرة القرم ،وردا
على ما حصل ،قرر الغرب فرض
العقوبات ثــم ألحقها بعقوبات
أخـ ـ ــرى ،وال ش ــك أن ال ـت ـحــركــات
الروسية كانت تستلزم ردة فعل
قوية ،لكن الــرد الغربي أدى إلى
ان ـه ـي ــار ال ـت ــواص ــل ب ـيــن روس ـيــا
ً
والغرب تدريجا.
كـ ـ ــان م ـج ـل ــس حـ ـل ــف ال ـن ــات ــو
وروسـ ـ ـي ـ ــا ،وه ـ ــو ب ـن ــد دائ ـ ــم فــي
جميع االجتماعات الوزارية في
الحلف ،أول كيان ينهار ،ثم ُد ِعي
وزيــر الخارجية الروسي وكبار
المسؤولين اآلخرين إلى مجالس
مختلفة فــي االتـحــاد األوروب ــي،

كـ ــذلـ ــك اخـ ـتـ ـف ــت ج ـم ـي ــع قـ ـن ــوات
التواصل الرسمية وغير الرسمية
واحــدة تلو األخــرى ،وفي الوقت
نـفـســه ،ب ــدأت سـيــاســات روسـيــا
ُ
معن
عدائية وخـطــورة وت ِ
تــزداد ّ
في التدخل في شؤون اآلخر.
اعتبر الكرملين منطقة غرب
ال ـب ـل ـق ــان س ــاح ــة ل ـع ــب م ـثــال ـيــة
لفرض نفوذه وإطالق استفزازاته
السياسية ،فــراح يختبر إلى أي
حد يستطيع الضغط قبل أن ّ
يرد
الغرب على تحركاته ،فمن وجهة
نظر روسيا تعطي هذه المنطقة
ً
منافع عدة ،فهي صغيرة نسبيا
وم ـن ـق ـس ـم ــة بـ ـي ــن دول ف ـق ـي ــرة،
وال يـصـعــب تـخــريـبـهــا وزعــزعــة
ً
اسـتـقــرارهــا نـظــرا إلــى تاريخها
الحديث.
كـ ــذلـ ــك ،تـ ـق ــع هـ ـ ــذه ال ـم ـن ـط ـقــة
وسط أراضي االتحاد األوروبي
ّ
ـدول تطمح لالنضمام
وت ـعــج ب ـ ٍ
إل ـ ـ ــى االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد ،ويـ ـشـ ـع ــر ك ـب ــار
الــدبـلــومــاسـيـيــن والـسـيــاسـيـيــن
الروس الذين يتعاملون مع هذا
ال ـم ـلــف بــالــده ـشــة ع ـلــى األرج ــح
نتيجة غياب أي رد من االتحاد
األوروبــي على مختلف الجهود
ال ـت ـخــري ـب ـيــة ف ــي غـ ــرب ال ـب ـل ـقــان
ً
ً
عموما وفي البوسنة خصوصا.
ّ
لـقــد تـحــولــت ه ــذه المنطقة إلــى
رقـعــة شطرنج افـتــراضـيــة حيث
ت ــري ــد روس ـ ـيـ ــا فـ ـ ــرض ن ـف ــوذه ــا
والتنافس مع االتحاد األوروبي
والواليات المتحدة ،لكن يبدو أن
روسيا هي الجهة الوحيدة التي
تشارك في هذه اللعبة حتى اآلن.
يـ ــواجـ ــه االتـ ـ ـح ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي
مـنــذ ف ـتــرة صـعــوبــة فــي توحيد
مواقفه حول سياسته التوسعية،

ً
فـكـيــف سيتمكن إذا مــن ا تـخــاذ
خـطــوات ملموسة لتقريب دول
غرب البلقان من االنتساب إليه؟
واجـ ـه ــت ج ـم ـيــع دول الـمـنـطـقــة
ضـ ــربـ ــة م ــوجـ ـع ــة حـ ـي ــن ت ــراج ــع
االتحاد األوروبي عن وعده ببدء
م ـح ــادث ــات االن ـت ـس ــاب إل ـي ــه مــع
مقدونيا الشمالية بعدما نجح
هذا البلد في التفاوض على حل
ثـنــا ئــي للمشكلة المستعصية
التي يواجهها مع اليونان بسبب
اختيار اسم البلد.
فــي المرحلة الــاحـقــة ،أضــاع
االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي وجـهـتــه في
غــرب البلقان ،وبــدأ ّ ال ــرأي العام
فـ ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة يـ ـف ــض ــل روسـ ـي ــا
وال ـص ـيــن بــاع ـت ـبــاره ـمــا ش ــرك ـ ً
ـاء
جديرين بالثقة أكثر من االتحاد
األوروبي ،وفي غضون ذلك ،يبدو
أن َ
َ
أساسيين في االتحاد
العبين
(حتى اآلن) انسحبا من الساحة
ً
ومـ ـ ــا ع ـ ـ ــادا ج ـ ـ ـ ــزءا مـ ــن ص ـنــاعــة
سـيــاســة االت ـح ــاد األوروب ـ ــي في
المنطقة :المستشارة األلمانية
المنتهية واليتها أنجيال ميركل
(ت ـع ـم ــل أل ـم ــان ـي ــا ع ـل ــى تـشـكـيــل
حكومتها الـجــديــدة) ،والرئيس
ال ـف ــرن ـس ــي إي ـم ــان ــوي ــل م ــاك ــرون
(زاد تــرك ـيــزه عـلــى االنـتـخــابــات
الرئاسية المقبلة في فرنسا).
روسيا ال تحتاج إلى دوديك
أو أي س ـيــاس ـي ـيــن آخـ ــريـ ــن فــي
ال ـب ـل ـق ــان ،ب ــل إن ـه ــا ت ـح ـتــاج إلــى
إعــادة فتح قنوات التواصل مع
االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي وال ــوالي ــات
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة وت ـ ـجـ ــديـ ــد ق ــوتـ ـه ــا،
وس ـت ـكــون ه ــذه ال ـخ ـطــوة مهمة
إذا أراد االت ـحــاد األوروب ـ ــي حل
جــزء كبير مــن مشاكله ،وفــي ما

يخص غرب البلقان ،والبوسنة
ً
تـحــديــدا ،ال يمكن حــل المشاكل
إال ب ـ ـيـ ــن االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي
ً
وروسيا مباشرة ،وتبقى روسيا
القوة التخريبية األساسية في
البلقان ،فهي تستعمل عمالءها
المحليين لتنفيذ سياستها ،لكن
ت ـت ـجــاوز أهــداف ـهــا عـلــى األرج ــح
ح ـ ــدود هـ ــذه ال ـم ـن ـط ـقــة وتـشـمــل
ً
التوصل إلى تسوية أوسع نطاقا
مع االتحاد األوروبي.
بشكل
تبدو روسيا حساسة
ٍ
خاص تجاه "جوارها الخارجي"،
أي ال ـج ـم ـهــوريــات الـســوفـيــاتـيــة
ً
ال ـس ــاب ـق ــة الـ ـت ــي أص ـب ـح ــت دوال
م ـس ـت ـق ـل ــة بـ ـع ــد االضـ ـ ـط ـ ــراب ـ ــات
الحاصلة في بداية التسعينيات،
وأصبحت دول البلطيق الثالث
ً
جزءا من األعضاء الراسخين في
االتحاد األوروبي وحلف الناتو
ال ـ ـيـ ــوم ،وقـ ــد يـ ـ ــؤدي أي اع ـت ــداء
مفتوح هناك إلــى إثــارة مشاكل
إضافية لروسيا بدل استفادتها
م ــن هـ ــذه ال ـ ـظـ ــروف ،ل ـكــن وض ــع
أوكرانيا وجورجيا يختلف ،ففي
مرحلة معينة تلقى هذان البلدان
ً
وعدا باالنتساب إلى حلف الناتو
ّ
ووقـ ـ ــع كــاه ـمــا ع ـلــى ات ـفــاق ـيــات
مبهمة مع االتحاد األوروبي في
ال ـعـ َ
ـام ـيــن  2013و ،2014وب ــدت
تلك االتفاقيات خطوة أولى نحو
االنضمام إلى االتحاد.
ّ
فـ ـ ــي آخـ ـ ـ ــر  13سـ ـ ـن ـ ــة ،نـ ــفـ ــذت
ً
ً
روس ـ ـيـ ــا تـ ــدخـ ــا عـ ـسـ ـك ــري ــا فــي
ً
جورجيا وأوكرانيا معا ،وأعادت
ب ـيــاروس ـيــا إل ــى ال ــواج ـه ــة عبر
ً
دعــم الدكتاتور المعزول دوليا،
ألكسندر لوكاشينكو ،إنها الدول
ً
التي تعتبرها روسيا جــزء ا من

نطاق اهتماماتها ،وهي تربطها
ً
بوضعها األمني مباشرة ،ومن
خ ـ ــال إبـ ـق ــاء ه ـ ــذه الـ ـبـ ـل ــدان فــي
حالة دائمة من الصراع الخامد
أو ال ـم ـحــدود ،سـتـتــأثــر مصالح
روسـ ـي ــة أخ ـ ـ ــرى ،م ـن ـهــا مــواف ـقــة
أل ـمــان ـيــا ع ـلــى م ـتــاب ـعــة م ـشــروع
خط أنابيب الغاز الجديد "نورد
ستريم  ."2إنها المسائل الكبرى
التي تحتاج روسيا إلى التفاهم
حولها مع الغرب.
فـ ــي ه ـ ــذه ال ـل ـع ـب ــة ال ـم ـط ـ ّـول ــة،
سـتـكــون ال ـقــوى الـتـخــريـبـيــة في
الـبـلـقــان م ـجـ ّـرد أوراق مـســاومــة
بـ ــدل أن ت ـص ـبــح الع ـب ــة م ــؤث ــرة،
وفــي نهاية الـمـطــاف ،سيضطر
الروس وقادة االتحاد األوروبي
ً
ل ـ ـل ـ ـج ـ ـلـ ــوس مـ ـ ـ ـع ـ ـ ــا وم ـ ـنـ ــاق ـ ـشـ ــة
ال ـ ــوض ـ ــع األمـ ـ ـن ـ ــي ف ـ ــي أوروب ـ ـ ـ ــا،
لـ ـك ــن ه ـ ــل س ـي ـح ـص ــل ذل ـ ــك قـبــل
ت ــدم ـي ــر ال ـم ـس ـت ـق ـبــل األوروب ـ ـ ـ ــي
ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي فـ ــي دول غ ــرب
البلقان أم بعده؟
لن يكون تجديد التواصل مع
ً
موسكو مرادفا للمصادقة على
سياسات روسيا ،ولكن من دون
ه ــذا ال ـح ــوار ،ال يـمـكــن الـتــوصــل
إلى أي حلول دبلوماسية ،حيث
يقضي الخيار البديل بمتابعة
سياسة حافة الهاوية الراهنة،
ح ـيــث ت ـتــرنــح ال ـ ــدول الـضـعـيـفــة
ً
دوم ـ ـ ـ ــا بـ ـي ــن اسـ ـتـ ـي ــاء ال ـح ـك ــام
الـمـسـتـبــديــن وال ـمــدعــوم ـيــن من
روس ـ ـيـ ــا ع ـل ــى الـ ــدولـ ــة وال ـف ـشــل
الذريع.

نجاح مبهر لعمليات حفظ السالم
●

باربرا ف  -والتر ،ليز مورجيه هاورد،
فرجينيا بايج فورتنا – فورين أفيرز

يظن عدد كبير من األميركيين أن حفظ
السالم غير فاعل في أفضل األحوال وضار
ف ــي أس ــوئ ـه ــا ،ف ـهــم ي ـت ــذك ــرون ك ـيــف رحـلــت
قــوات حفظ الـســام عند ظهور أول مؤشر
عـلــى اح ـتــدام الـمـشــاكــل فــي روانـ ــدا أو عــدم
ت ـحــري ـك ـهــا أي س ــاك ــن ح ـيــن ذبـ ــح الـجـيــش
الصربي المدنيين المسلمين في البوسنة،
وال ينسون صور الجنود األميركيين عند
ّ
جرهم في شوارع مقديشو ،فكل سنة تسأل
منظمة "غالوب" األميركيين عن رأيهم بأداء
األمــم المتحدة حين تـحــاول حــل المشاكل
ّ
ويعبر معظم المشاركين
التي تواجهها،
عــن عــدم إعجابهم بهذه المنظمة فــي آخر
ً
 19سنة ،كما يمقت الجمهوريون تحديدا
األم ـ ــم الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،ف ــوف ــق دراسـ ـ ـ ــة أجــرت ـهــا
"غ ــال ــوب" فــي ع ــام  ،2020يـحـمــل  %36من
أعضاء هذا الحزب فقط نظرة إيجابية إلى
األم ــم الـمـتـحــدة ،وهــي أدن ــى نسبة منذ 30
ً
سنة تقريبا.
ّ
لـكــن ه ــذه اآلراء السلبية ح ــول عمليات
حفظ السالم مغلوطة ،فقد أثبتت األبحاث
األكاديمية على مر العقود أن قــوات حفظ
السالم ال توقف الصراعات فحسب ،بل إنها
أفـضــل مــن جميع ال ـخ ـيــارات األخ ــرى التي
ّ
يقيمها الخبراء ،وتسمح هذه القوات بوقف
الحروب األهلية وتقليص العنف خاللها،
ً
ومنع اندالع الحروب مسبقا ،وإعــادة بناء
مــؤسـســات ال ـ ّـدول ــة ،كـمــا أنـهــا تحمي حياة
ُ
المدنيين وتخفض مظاهر العنف الجنسي،
وهي تقوم ًبهذه المهام كلها بكلفة متدنية
ً
جدا مقارنة بحمالت مكافحة التمرد التي
ُ
عتبر أ ق ــرب نسخة إليها مــن بين أشكال
ت ّ
التدخل األخرى.
لتقليص مـظــاهــر الـعـنــف ح ــول الـعــالــم،
ي ـجــب أن ي ــزي ــد األم ـي ــرك ـي ــون وش ــرك ــاؤه ــم
دع ـم ـه ــم ال ـ ـمـ ــادي ل ـع ـم ـل ـيــات ح ـف ــظ ال ـس ــام
ويرفعوا عــدد المشاركين فيها ،ويجب أن
يــزيــدوا اسـتـثـمــاراتـهــم فــي تــدريـبــات قــوات
ً
ح ـفــظ الـ ـس ــام ،إذ ت ـم ـلــك واش ـن ـط ــن سـبـبــا
ً
جيوستراتيجيا للتحرك في هذا االتجاه،
فقد بــدأت الصين تتجه إلــى تأمين مــوارد

إضافية لعمليات حفظ السالم ،ويبدو أنها
تريد السيطرة على وكــاالت إضافية داخل
األمــم المتحدة ،بما فــي ذلــك قسم عمليات
ً
السالم ،لكن الواليات المتحدة تحمل دافعا
ً
ً
أخــاقـيــا أيـضــا ألن تكثيف االل ـتــزام بحفظ
ُ
السالم ي ّ
رسخ االستقرار في العالم وينقذ
حياة عدد هائل من الناس.
ً
أجرى المحللون أبحاثا حول الرابط بين
حفظ السالم من جانب أطراف ثالثة وأعمال
العنف في عشرات الدراسات ،وتوصلت هذه
الــدراســات إلــى نتائج متشابهة على نحو
الفت .لقد استعملت قواعد بيانات ونماذج
مـخـتـلـفــة وح ـل ـلــت فـ ـت ــرات زم ـن ـيــة مـتـنــوعــة
ً
وأشـ ـ ـك ـ ــاال ع ـ ــدة م ــن ح ـف ــظ ال ـ ـسـ ــام ،لـكـنـهــا
استنتجت أن حفظ الـســام لــه أثــر واضــح
ً
وك ـب ـيــر إح ـصــائ ـيــا ع ـلــى م ـس ـتــوى اح ـت ــواء
الحروب األهلية ،وإقناع القادة بالتفاوض
عـلــى الـتـســويــات ،وإرسـ ــاء س ــام دائ ــم بعد
انتهاء الحرب ،كذلك ،ال تنتج مناطق الصراع
ال ـتــي تنتشر فـيـهــا عـمـلـيــات حـفــظ الـســام
ّ
صراعات مسلحة بقدر المناطق التي تخلو
مـنـهــا ،بــل تـتــراجــع هـنــاك حصيلة القتلى.
ت ـبــدو الـعــاقــة بـيــن حـفــظ ال ـســام وتــراجــع
منسوب العنف متماسكة لدرجة أن تصبح
من أقوى النتائج التي توصلت إليها أبحاث
العالقات الدولية في الحقبة المعاصرة.
إنه اكتشاف مدهش في جميع الظروف،
ُ
لكن هــذه العالقة تعتبر مبهرة على نحو
ً
خــاص ألن األم ــم المتحدة تتدخل عموما
في أصعب الحاالت ،فقد اكتشف الباحثون
أن مـجـلــس األم ــن يـمـيــل إل ــى إرسـ ــال ق ــوات
حفظ السالم إلى الصراعات األهلية حيث
يصعب إرس ــاء الـســام والحفاظ عليه :في
هذه الصراعات ،يرتفع منسوب العنف فوق
المعدل العادي ،وتطغى مشاعر انعدام الثقة،
ويصعب أن ينشأ سالم مستقر بسبب الفقر
ً
وسوء الحكم .تذكر أحدث األبحاث أيضا أن
قوات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة ال
تنتشر في مناطق الحرب الناشطة فحسب،
ً
بل يتم إرسالها إلى الخطوط األمامية أيضا.
على صعيد آخر ،يكون حفظ السالم غير
مكلف ،فقد أنفقت الواليات المتحدة أكثر من
 2.1تريليون دوالر على عمليات الطوارئ
الخارجية ومخصصات وزارة الدفاع منذ

هـجــوم  11سبتمبر ،لكنها خـ ّـصـصــت في
المقابل أقــل من  1.5مليار دوالر لميزانية
حـفــظ ال ـســام عـبــر األم ــم الـمـتـحــدة فــي عــام
 ،2021ووفق دراسة أكاديمية كبيرة في عام
ّ ،2019
تبين أن األمم المتحدة كانت ستنجح
في تقليص العنف في أربعة صراعات كبرى
مــن أصــل خمسة بين عــامــي  2001و2012
ً
لــو أنـفــق العالم أم ــواال إضافية على حفظ
ال ـســام وزاد الـمـهــام الـمــوكـلــة إل ــى الـقــوات
ً
المنتشرة راهنا.

نحو حماية عمليات حفظ السالم
ً
ً
ي ـبــدو أن ب ـل ــدا واحـ ـ ــدا ع ـلــى األقـ ــل يفهم
قــوة حفظ الـســام :الصين ،فبعد انسحاب
واشنطن من عمليات حفظ السالم العالمية،
ســارعــت بكين لملء هــذا الـفــراغ وأصبحت
مساهمة
مساهمة مالية وأبــرز
ثاني أكبر
ِ
ِ
عسكرية فــي جـهــود حفظ الـســام مــن بين
الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس
ً
األم ــن ،وه ــذا التغيير لــن ينعكس إيـجــابــا
على مستقبل نشر الديموقراطية أو حماية
حقوق اإلنسان.
تـ ـك ــون ال ـ ـصـ ــراعـ ــات وف ـ ـتـ ــرات ال ـف ــوض ــى
ً
فرصا لرسم المشهد السياسي في الدول،
وت ـ ــدرك ال ـص ـيــن أن ـهــا تـسـتـطـيــع اسـتـعـمــال
عمليات حفظ السالم لتحديد نوع وتركيبة
الحكومات التي تتسلم السلطة بعد انتهاء
الـ ـص ــراع ــات ،ك ــذل ــك ت ـع ــرف بـكـيــن أن حفظ
ً
السالم بحد ذاته قد يصبح سالحا لتحقيق
المصالح الوطنية ،وفي عام  ،1999استفادت
الصين من حق التصويت الــذي تملكه في
مجلس األم ــن إلج ـبــار ق ــوات حـفــظ الـســام
على الرحيل من مقدونيا بعد اعتراف البلد
ً
بـتــايــوان دبـلــومــاسـيــا ،لـكــن غ ــرق الـبـلــد في
حرب أهلية بعد رحيل قوات األمم المتحدة
(عاد واسترجع استقراره في نهاية المطاف
ً
بفضل حلف الناتو) ،ونظرا إلى تصرفات
بكين ،يجب أن تتساء ل الواليات المتحدة
إذا كانت ترغب في التنازل عن سيطرتها
على هذه األداة المهمة.
إذا قرر صانعو السياسة األميركية تأمين
تمويل مناسب ودعم ديموقراطي لعمليات
حفظ السالم ،وهي خطة ضرورية ،فيجب أن

رحيل قوات حفظ السالم عن رواندا
تتخذ واشنطن بعض الخطوات األساسية:
ً
أوالُ ،يفترض أن تدفع الواليات المتحدة
ما تدين به ،وبما أن الحكومة األميركية هي
أكبر ّ
ممولة لقسم عمليات السالم في األمم
ً
المتحدة ،سيكون دورها القيادي أساسيا
ل ـل ـس ـم ــاح ب ــإط ــاق مـ ـه ــام األمـ ـ ــم ال ـم ـت ـحــدة
وت ـح ــدي ــد م ـعــال ـم ـهــا ،وإلقـ ـن ــاع دول أخ ــرى
بتقديم مساهمات مالية ،يجب أن تصبح
الواليات المتحدة قدوة أفضل لآلخرين عبر
دفع مستحقاتها.
ً
ثانيا ،يجب أن تقنع واشنطن األعضاء
األرب ـ ـعـ ــة ال ــدائ ـم ـي ــن اآلخـ ــريـ ــن ف ــي مـجـلــس
األمــن (الصين ،فرنسا ،روسيا ،بريطانيا)
بالتعاون فــي مــا بينهم لحفظ الـســام ،إذ
ً
تـمـيــل ه ــذه ال ـق ــوى أح ـي ــانــا إل ــى اسـتـعـمــال
الـ ـمـ ـه ــام ك ــوس ـي ـل ــة ل ـت ـح ـق ـي ــق أول ــوي ــاتـ ـه ــا
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة الـ ـخ ــاص ــة ،ل ـك ـن ـهــا تـحـمــل
مصلحة مشتركة في وقف الحروب األهلية
ال ـت ــي ت ــؤج ــج م ـظــاهــر ال ـت ـط ــرف واإلرهـ ـ ــاب
ُ
شعل أزمات الالجئين ،فيجب أن تتوصل
وت ِ
ً
تلك األط ــراف إذا إلــى رؤي ــة مشتركة حول
ح ـفــظ الـ ـس ــام ،ال سـيـمــا ف ــي زمـ ــن اح ـت ــدام
ً
المنافسة بين الدول راهنا ،وال يمكنها أن
تسمح للمنافسة التي عاقت حفظ السالم

على مر الحرب الباردة بالتحول إلى عائق
ض ـخــم ي ـح ــول دون اس ـت ـع ـمــال ه ــذه األداة
الفاعلة اليوم.
ً
أخـ ـ ـي ـ ــرا ،ي ـج ــب أن ت ـس ـت ـع ـمــل الـ ــواليـ ــات
ال ـم ـت ـحــدة ودول أع ـض ــاء أخـ ــرى ف ــي األم ــم
ال ـم ـت ـحــدة ال ـم ـع ـلــومــات ال ـت ــي ت ـعــرف ـهــا عن
مهام حفظ السالم الناجحة لزيادة فاعلية
الـعـمـلـيــات الـنــاشـئــة ،ويـعـنــي ذل ــك أن تزيد
الدول استثماراتها في المهام الوقائية بدل
الـسـمــاح بــاالنـتـشــار العسكري بعد انــدالع
أعمال العنف ،كما يحصل اليوم في معظم
الـ ـح ــاالت ،كــذلــك يـجــب أن ت ـت ـجــاوب ال ــدول
ً
األعـضــاء سريعا عندما تطلب منها األمم
ّ
المتحدة تقديم إمكانات مسلحة أساسية
َ
مثل وحدات الشرطة ،وحين ُيطلب منها أن
ّ
ّ
تؤمن موارد غير مسلحة مثل المستشفيات
َ
الـمـيــدانـيــة ،والـمــراقـبـيــن ،وال ـ ِـف ــرق الطبية،
والموظفات.
تكشف األبحاث أن العوامل االقتصادية
التي تدعم حفظ السالم تكون فاعلة بقدر
القوة العسكرية العنيفة على األقــل ،حتى
أنها قد تتفوق عليها .يسمح نشر مراقبي
ً
ح ـف ــظ ال ـ ـسـ ــام مـ ـث ــا ب ـت ـخ ـف ـيــض اح ـت ـم ــال
ّ
أن تطلق الـجـمــاعــات الـمـســلـحــة اع ـت ــداء ات

مفاجئة ،وتسهيل وصول المساعدات إلى
مناطق الصراع ،وزيادة الدعم الدبلوماسي
ً
للسالم ،وغالبا ما يتأثر الرأي العام المحلي
ً
أي ـض ــا ع ـبــر زي ـ ــادة دع ــم ال ـس ـكــان للخطاب
السلمي ،كذلك تستطيع قوات حفظ السالم
أن تساعد األطراف المتناحرة في التواصل
ُ
خمد الخالفات قبل تفاقمها.
في ما بينها وت ِ
بعد عقود من حمالت مكافحة اإلرهاب،
سئم األميركيون بكل وضوح من االلتزامات
الـعـسـكــريــة فــي الـ ـخ ــارج ،وف ــي ال ـن ـهــايــة ،لم
ُ
ً
ً
تحقق الواليات المتحدة ّ نجاحا كبيرا في
إنهاء الصراعات التي تدخلت فيها ،لكن بدأ
يتراجع،
عدد الحروب األهلية حول العالم
ّ
وم ــن واجـ ــب الـمـجـتـمــع ال ــدول ــي أن يـكــثــف
ّ
المدمرة ،ولحسن
محاوالت وقف الصراعات
الـحــظ يحصل ال ـق ــادة ،بفضل ق ــوات حفظ
الـســام التابعة لــأمــم المتحدة ،على أداة
فاعلة وغير مكلفة للتعاون وحل الصراعات
وح ـمــايــة الـمــدنـيـيــن ،لـكــن لتلبية حــاجــات
ال ـعــالــم ،يـجــب أن ي ـقـ ّـدم صــانـعــو السياسة
األميركية المزيد من الدعم والتمويل لألمم
ً
المتحدةُ ،
ويفترض أن يفهموا أوال أهمية
حفظ السالم حتى اآلن.
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رياضة

السالمية والكويت الستمرار التألق ...والتضامن يصطدم بالقادسية

في ختام الجولة الرابعة للدوري الممتاز لكرة القدم
حازم ماهر

يلتقي اليوم القادسية مع
التضامن ،والسالمية مع
الكويت ،في الجولة الرابعة من
منافسات الدوري الممتاز لكرة
القدم.

يـ ـس ــدل الـ ـي ــوم ال ـس ـت ــار عـلــى
م ـنــاف ـســات ال ـجــولــة ال ــراب ـع ــة من
دوري  stcالـمـمـتــاز لـكــرة الـقــدم،
ب ــإق ــام ــة مـ ـب ــاراتـ ـي ــن ي ـل ـت ـقــي فــي
األول ــى الـقــادسـيــة مــع التضامن
في الساعة  5.20مساء على استاد
محمد الحمد ،وفي الثانية يواجه
السالمية الكويت الساعة 7.35
على استاد ثامر.
وكانت منافسات هذه الجولة
أسفرت امس األول عن فوز كاظمة
ع ـل ــى ال ـش ـب ــاب بـ ـه ــدف م ــن دون
رد ،ليرفع رصيده إلــى  10نقاط
متربعا على القمة «مؤقتا» ،في
حين بقي الخاسر بنقطة واحدة
في المركز التاسع.
ك ـ ـ ـمـ ـ ــا فـ ـ ـ ـ ـ ــاز الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرب ـ ـ ــي عـ ـل ــى
الفحيحيل  ،1-2ليعود األخضر
ً
لطريق االنتصارات رافعا رصيده
إل ــى  7ن ـقــاط فــي الـمــركــز الـثــالــث
«مــؤق ـتــا» ،بينما اسـتـمــر األحـمــر
في المركز الثامن بعد أن تجمد
رصيده عند نقطتين.

القاسم المشترك
من المؤكد أن مباراة السالمية
ُ
مـ ـ ــع الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت تـ ـ ـع ـ ــد مـ ـ ــن أقـ ـ ــوى
المباريات ،إذ تشهد متعة وإثارة
ونـ ــديـ ــة ،واألم ـ ـ ــر ذاتـ ـ ــه بــالـنـسـبــة
لـمـبــاراة ال ـيــوم ،ال سيما فــي ظل
ارتفاع مستوى الفريقين.
وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـر ال ـ ـ ـفـ ـ ــري ـ ـ ـقـ ـ ــان بـ ـ ـظ ـ ــروف
م ـت ـشــاب ـهــة ،إذ أن ـه ــى ال ـس ـمــاوي
م ـه ـمــة م ــدرب ــه ال ـت ــون ـس ــي حــاتــم
المؤدب بعد الخسارة أمام النصر
في الجولة األولى ،وتولى المهمة
بـ ــدال م ـن ــه م ـح ـمــد إب ــراهـ ـي ــم ،فــي
حـيــن فـســخ الـكــويــت عـقــد مــدربــه

العربي وكاظمة االثنين المقبل
قرر اتحاد الكرة إقامة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع
لكأس سمو األمير ،التي ستجمع العربي وكاظمة في الساعة
 6.40من مساء االثنين المقبل على استاد ثامر.
وك ــان الـعــربــي قــد خسر فــي ال ــدور نصف النهائي على يد
القادسية بهدف من دون رد ،فيما خسر كاظمة أمــام الكويت
بهدفين مقابل هدف.

ال ـتــون ـســي ف ـت ـحــي ال ـج ـب ــال بعد
خسارة األبيض في نهائي كأس
االتحاد لمنطقة غرب آسيا ،وتم
التعاقد مع المدرب نبيل معلول.
ويدخل السالمية مباراة اليوم
وفي رصيده  4نقاط وضعته في
المركز السادس ،ويعول إبراهيم
ك ـث ـي ــرا ع ـل ــى الـ ـ ـ ــروح ال ـم ـع ـنــويــة
لالعبيه ،خصوصا بعد التعادل
أمام العربي في الجولة السابقة،
والــذي اعتبره مسؤولو النادي
بطعم الفوز.
وال ي ـ ـعـ ــا نـ ــي ا ل ـ ـفـ ــر يـ ــق أي
غـيــابــات فــي م ـب ــاراة ال ـيــوم،
ل ـ ــذل ـ ــك س ـ ـيـ ــدخـ ــل ب ـن ـف ــس
الـتـشـكـيــل الـ ــذي واجـ ــه به
ال ـعــربــي ،بــاسـتـثـنــاء الــدفــع
بحسين الموسوي الذي غاب
فــي ل ـقــاء األخ ـضــر بــاتـفــاق بين
مسؤولي الناديين ،ألنــه العب
ُمعار وال يجوز له اللعب أمام
فريقه السابق.
فــي الـمـقــابــل ،ف ــإن ال ــروح
المعنوية لالعبي الكويت
ص ــاح ــب ال ـم ــرك ــز ال ـثــانــي
ب ــرصـ ـي ــد  9ن ـ ـقـ ــاط ت ـك ــاد
ت ــام ــس الـ ـسـ ـح ــاب ،بـعــد
الفوز في الجولة الثالثة
عـلــى الـقــادسـيــة بنتيجة
 3صفر ،وتقديم مستوىرائـ ـ ــع هـ ــو األف ـ ـضـ ــل فــي
الموسم الجاري.
ويـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـض ـ ـ ــل م ـ ـع ـ ـلـ ــول
االع ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاد ع ـ ـلـ ــى ن ـف ــس
التشكيل أمام القادسية
ف ـ ـ ـ ـ ــي ظ ـ ـ ـ ـ ــل اك ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــال
الصفوف ،وقد يبقي
عـلــى يــوســف ناصر
العائد من اإليقاف على
مقاعد البدالء كورقة رابحة.

ظروف متباينة
إلـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ــك ،فـ ـثـ ـم ــة ظـ ـ ــروف
متباينة تفرض نفسها على لقاء
القادسية والتضامن ،فاألصفر
صاحب المركز الــرابــع برصيد
 6نقاط ،ألقت خسارته على يد
الكويت وظهوره بمستوى سيئ
للغاية بظاللها السلبية على
ال ـفــريــق ،ال سـيـمــا أن مـســؤولــي

مقعدان للكويت بكأس االتحاد اآلسيوي
منح االتحاد اآلسيوي لكرة القدم
أندية الكويت مقعدين بكأس االتحاد
اآلسيوي  ،2023بدوري المجموعات
ألن ــدي ــة غ ـ ــرب الـ ـ ـق ـ ــارة ،ك ـم ــا خـصــص
لـلـعــراق ولـبـنــان حـصــة مـمــاثـلــة ،بعد
إصدار النسخة األحدث من تصنيف
األندية اآلسيوية من قبل االتحاد.
وكـ ـ ــان ف ــري ــق الـ ـك ــوي ــت شـ ـ ــارك فــي
النسخة األخيرة ببطولة كأس االتحاد
اآلسـ ـي ــوي ،ون ـجــح فــي ال ــوص ــول إلــى
نهائي فرق غرب ،قبل أن يخسر أمام
المحرق البحريني بهدفين من دون
رد ،وه ــو م ــا أضـ ــاع عـلــى «األب ـي ــض»
ف ــرص ــة دخـ ـ ــول األدوار ال ـت ـم ـه ـيــديــة
للحصول على بطاقة التأهل لدوري
األبطال.
وت ـ ـصـ ــدرت الـ ـسـ ـع ــودي ــة تـصـنـيــف
األن ـ ــدي ـ ــة لـ ـع ــام  ،2021وجـ ـ ـ ــاء ت فــي

الـمــركــز األول لمنطقة غــرب آسيا،
لتحصل على  3مقاعد مباشرة في
دور ال ـم ـج ـمــوعــات ومـقـعــد
ف ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــدور ال ـت ـم ـه ـي ــدي،
وإي ـ ــران بــالـمــركــز الـثــانــي
لـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة غ ـ ـ ـ ــرب آسـ ـ ـي ـ ــا،
وســوف تحصل على ذات
ع ــدد الـمـقــاعــد المخصص
للسعودية ،فــي حين نالت
ق ـطــر وأوزب ـك ـس ـت ــان مـقـعــديــن
م ـبــاشــريــن ف ــي دور الـمـجـمــوعــات
ومقعدين في األدوار التمهيدية.
مـ ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـت ـ ـهـ ــا ،جـ ـ ـ ـ ـ ــاءت ك ـ ــوري ـ ــا
الـجـنــو بـيــة بــال ـمــركــز األول لمنطقة
الشرق ،تليها اليابان ،حيث يحصل
كل منهما على  3مقاعد في دور
ال ـم ـج ـمــوعــات وم ـق ـعــد ب ـ ــاألدوار
التمهيدية.

جانب من لقاء سابق بين الكويت والسالمية
النادي وجماهيره كانوا يمنون
النفس باستمرار االنتصارات.
وكشفت التدريبات األخيرة
لــأص ـفــر ال ـ ــذي يـفـتـقــد مــداف ـعــه
خــالــد ص ـبــاح ع ــن ع ــزم ال ـمــدرب
ال ـجــزائــري خـيــر الــديــن مضوي
عـلــى تغيير طــريـقــة الـلـعــب ،مع
إج ـ ـ ـ ــراء أكـ ـث ــر مـ ــن ت ـغ ـي ـي ــر عـلــى

التشكيل األساسي للفريق ،مع
الوضع في االعتبار أن أي نتيجة
غـيــر ال ـفــوز تعني وضـعــه تحت
مقصلة اإلدارة.
وعـ ـل ــى ال ـج ــان ــب اآلخ ـ ـ ــر ،ف ــإن
التضامن صاحب المركز السابع
برصيد  3نقاط ،يدخل المباراة
منتشيا بتحقيق فوزه األول في

البطولة الــذي جاء على حساب
اليرموك .1-2
ويعتمد المدرب السلوفاكي
رومان بيفارنيك اليوم على خطة
متوازنة ما بين الهجوم والدفاع،
من أجل تحقيق نتيجة إيجابية،
محذرا العبيه من المنافس الذي
سيدخل من أجل تحقيق الفوز.

منتخب اليد إلى مونتينيغرو
يغادر فجر اليوم وفد منتخبنا
الوطني األول لكرة اليد متجها
إل ــى مــونـتـيـنـيـغــرو ،ل ـلــدخــول في
ً
معسكر تدريبي هناك ،استعدادا
ل ـل ـم ـش ــارك ــة فـ ــي دورة األلـ ـع ــاب
ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة الـ ـت ــي تـسـتـضـيـفـهــا
الكويت في يناير المقبل.
وي ـتــرأس الــوفــد رئـيــس اتـحــاد
ال ـ ـيـ ــد ال ـ ـفـ ــريـ ــق مـ ـتـ ـق ــاع ــد ن ــاص ــر
ب ـ ــوم ـ ــرزوق ،ويـ ـض ــم أمـ ـي ــن ال ـســر
َ
وعضوي مجلس
قايد العدواني،
اإلدارة مـشـعــل الـقـبـنــدي وط ــال
العتيبي ،والجهاز اإلداري :مدير
ال ـم ـن ـت ـخ ـب ــات ال ــوطـ ـنـ ـي ــة مـحـمــد
الخميس ،ومدير المنتخب األول
فـهــد ال ـهــاجــري ،وال ـج ـهــاز الفني
بقيادة المدرب بوريس دينيتش،

ومساعده بوسكوُ ،
والمعد البدني
ال ـس ـلــوف ـي ـنــي تـ ــومـ ــاس ،وم ـ ــدرب
حـ ـ ــراس ال ـم ــرم ــى ع ـل ــي ال ـخ ـضــر،
واإلحـ ـ ـ ـص ـ ـ ــائ ـ ـ ــي أي ـ ـم ـ ــن الـ ـشـ ـي ــخ،
واخـتـصــاصــي ال ـعــاج الطبيعي
ً
جيرارد باول ،إضافة  26العبا.
وأكــد الخميس أن االتـحــاد لن
ً
يــدخــر ج ـهــدا فــي دع ــم المنتخب
وتوفير البيئة المناسبة للوصول
إلى المستوى المطلوب للمنافسة
فـ ـ ــي بـ ـط ــو لـ ـت ــي دورة األ لـ ـ ـع ـ ــاب
الخليجية وك ــأس آس ـيــا ،مشيرا
إل ــى أن ال ـهــدف مــن خـطــة اإلع ــداد
هــي الــوصــول لبطولة العالم في
بولندا والسويد ،والمنافسة على
اللقب ،لرفع اسم وعلم الكويت في
المحافل الدولية.

ب ــدأ ن ـجــم ال ـت ـنــس الـعــالـمــي
وال ـ ـم ـ ـص ـ ـنـ ــف ض ـ ـمـ ــن أفـ ـض ــل
 100الع ـ ــب ب ـح ـســب االتـ ـح ــاد
الدولي للعبة التونسي ،مالك
ال ـج ــزي ــري ،ش ــق طــري ـقــه نحو
األدوار الـمـتـقــدمــة فــي بطولة
الـ ـنـ ـخـ ـب ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة ال ـم ـق ــام ــة
ً
ح ــالـ ـي ــا ع ـل ــى م ــاع ــب مـجـمــع
الشيخ جابر العبدالله الدولي
للتنس ،بتغلبه على السوري
ربيع سليم في مباراته األولى
ال ـتــي أقـيـمــت م ـســاء األول من
أمـ ـ ــس ب ـم ـج ـمــوع ـت ـيــن م ـقــابــل
الشـ ـ ــيء ،وب ــواق ــع  ،1-6و،1-6
قـ ـب ــل أن ي ـ ــواص ـ ــل ت ــألـ ـق ــه فــي
الـمـبــاراة الثانية الـتــي أقيمت
ص ـ ـبـ ــاح أمـ ـ ــس عـ ـل ــى ح ـس ــاب
القطري مبارك زايــد ،إذ هزمه
بمجموعتين مقابل الشيء (-6
 ،2و ،)2-6فيما تغلب السوري
مـحـمــد ح ــازم عـلــى الـسـعــودي
عمار الحقباني  ،3-6و.3-6
وت ـ ــأه ـ ــل الع ـ ـ ــب ال ـم ـن ـت ـخــب
الوطني عبدالحميد محبوب

فالح العتيبي

جمعة إلــى دور ال ـ  16بعد تغلبه
على الـسـعــودي سليمان القاسم
 ،3-6و ،1-6كما فــاز زميله طالل
عنتر على نظيره الليبي محمد
ال ـم ـهــدي بـمـجـمــوعـتـيــن دون رد
 ،0-6و ،0-6وغــادر عيسى قبازرد
الـ ـبـ ـط ــول ــة بـ ـع ــد خـ ـس ــارت ــه أم ـ ــام
نظيره الجزائري توفيق سحتالي
بمجموعتين لواحدة ( )4-6و()7-5

5:20م

القادسية × التضامن

محمد الحمد

7:35م

السالمية × الكويت

ثامر

أجــرى رئيس القسم الرياضي ،الزميل عبدالكريم
الشمالي ،فحوصات طبية في العاصمة البريطانية
أمــس ،والتي ستظهر نتائجها نهاية األسبوع
المقبل ،وعلى اثرها سيتخذ قرار خطة العالج
للمرحلة الثانية.
ً
وكان الشمالي قد غادر البالد متوجها إلى
لندن الثالثاء الماضي؛ إلجراء هذه الفحوصات.
يذكر أن الزميل الشمالي يسير وفق برنامج
عالجي منذ عام  ،2019بعد استئصال
بعض األورام ،واضطر للعودة إلى
البالد بسبب الجائحة في فبراير
.2020
ويدعو القسم الرياضي الله
تعالى أن يمن على الشمالي
بالشفاء العاجل ،وأن يلبسه
ثوب الصحة والعافية.

عبدالكريم الشمالي

ً
أنس جابر تحل ضيفة على بطولة «األساتذة» غدا
و( ،)1-6كـمــا خـســر عـلــي الشطي
أمام المصنف الخامس المصري
عمرو محمد بواقع ( )6-2و(،)6-1
وكــذلــك بــدر عنتر أمــام المصنف
ال ـس ــادس األردن ـ ــي مــوســى قطب
 7-5و.6-2
وستتواصل منافسات أبطال
ال ـع ــرب ف ــي ال ـ ــدور رب ــع الـنـهــائــي
اليوم ،على أن يقام الــدور نصف
النهائي للبطولة غدا لمنافسات
ال ـفــردي وال ــزوج ــي ،فيما تختتم
«الـنـخـبــة ال ـعــرب ـيــة» بــالـمـبــاريــات
النهائية للفردي والزوجي مساء
األحد.
إلى ذلك ،تصل في الثالثة مساء
غد المصنفة السابعة على العالم
التونسية أنس جابر ،لتحل ضيفة
على بطولة «األساتذة» ،وتحضر
حفل ختام بطولة النخبة العربية
للتنس األحد ،وتعد نجمة التنس
ال ـعــال ـمــي ج ــاب ــر صــاح ـبــة أفـضــل
تصنيف عالمي لالعب عربي (،)7
كما أنها أصبحت تتوج بلقب في
بطوالت المحترفات عندما فازت

التوقيت

المباراة 

الملعب

الشمالي أجرى فحوصات طبية

الجزيري يقترب من األدوار المتقدمة في «تنس النخبة»
ب ـب ـطــولــة بــرم ـن ـغ ـهــام ف ــي يــونـيــو
 ،2021وهـ ــي أول الع ـب ــة عــربـيــة
تـتــأهــل ل ـل ــدور رب ــع الـنـهــائــي في
بطولة ويمبلدون ،إحدى بطوالت
«غراند سالم».
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،أك ـ ـ ــد أم ـ ـيـ ــن ســر
االت ـح ــاد الـكــويـتــي للتنس مدير
البطولة فالح العتيبي ،أن اللجنة
ال ـم ـن ـظ ـمــة أك ـم ـلــت تـحـضـيــراتـهــا
ل ـح ـفــل خ ـت ــام ال ـب ـطــولــة الـعــربـيــة
للتنس ،بالتعاون مع العديد من
المؤسسات الحكومية واألهلية،
مـضـيـفــا« :نـسـعــى لـحـفــل ختامي
م ـت ـك ــام ــل ،ي ـت ـخ ـل ـلــه الـ ـع ــدي ــد مــن
المفاجآت للحضور والمشاهدين،
يتماشى ومشاركة أفضل نجوم
الـلـعـبــة فــي الــوطــن ال ـعــربــي ،ومــا
ي ـم ـث ـل ــه مـ ـجـ ـم ــع ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ ج ــاب ــر
العبدالله الدولي للتنس ،لكونه
م ــرك ــزا ي ـضــاهــي أف ـض ــل ال ـمــراكــز
العالمية للتنس ،وإلظـهــار قــدرة
ال ـش ـبــاب الـكــويـتـيـيــن ع ـلــى إدارة
وتنظيم أفضل البطوالت في هذه
اللعبة بكل جدارة».

مباراتا اليوم

تزكية الفيصل لرئاسة
اتحاد اللجان األولمبية العربية
زك ـ ـ ــت ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـع ـم ــوم ـي ــة
العشرون التحاد اللجان األولمبية
الوطنية العربية ،أمس ،باإلجماع،
األمـ ـ ـي ـ ــر عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز ب ـ ــن ت ــرك ــي
الفيصل رئيسا لــاتـحــاد لوالية
تمتد من  2021حتى .2024
جـ ـ ـ ـ ــاء ذلـ ـ ـ ـ ــك خـ ـ ـ ـ ــال اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع
«ال ـع ـم ــوم ـي ــة» ال ـ ــذي اسـتـضــافـتــه
اللجنة األولمبية السعودية في
قاعة المؤتمرات الكبرى بمجمع
األمـيــر فيصل بــن فهد األولمبي
بمدينة الرياض ،برئاسة الشيخة
حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة،
وحـ ـض ــور ن ــائ ــب رئ ـي ــس الـلـجـنــة
األولمبية السعودية األمير فهد
بـ ــن ج ـ ـلـ ــوي ،وأعـ ـ ـض ـ ــاء ال ـم ـك ـتــب
الـتـنـفـيــذي ورؤسـ ـ ــاء ومـنـســوبــي
اللجان األولمبية الوطنية العربية.
وشهدت «العمومية» انتخاب

وأشــاد العتيبي بالمستويات
المتميزة التي شهدتها البطولة،
وقال إن الدور التمهيدي
ل ـ ـ ـ ـ ــ«األسـ ـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ـ ــذة»
الـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــرب
امـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــاز
ب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدد
غير قليل
م ـ ــن الـ ـمـ ـب ــاري ــات
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـت ـ ـ ـكـ ـ ــاف ـ ـ ـئـ ـ ــة،
ً
مـ ـن ــوه ــا إل ـ ــى أن
«ال ـ ـ ـم ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــوى
الفني في تطور
ب ـ ــوص ـ ــول أب ـ ــرز
ال ـمــرش ـح ـيــن إلــى
األدوار الـحــاسـمــة،
و ن ـ ـ ــأ م ـ ـ ــل أن ي ـح ـق ــق
أب ـط ــال ال ـكــويــت نتائج
مـ ـمـ ـي ــزة فـ ــي م ـن ــاف ـس ــات
الـ ـف ــردي والـ ــزوجـ ــي على
حد سواء».

عبدالعزيز الفيصل

خ ـ ــال ـ ــد ال ـ ـبـ ــوس ـ ـع ـ ـيـ ــدي وم ـ ـحـ ــرز
ب ـ ــوص ـ ـي ـ ــان نـ ــائ ـ ـبـ ــي الـ ــرئ ـ ـيـ ــس،
والشيخة حياة آل خليفة نائبة
الرئيسة لرياضة المرأة.

ً
«أزرق الطائرة» يتدرب غدا

مالك الجزيري

تنطلق في السادسة من مساء غد تدريبات منتخبنا الوطني
األول لـلـكــرة ال ـطــائــرة عـلــى صــالــة االت ـح ــاد بمجمع الـشـيــخ سعد
العبدالله ،استعدادا لخوض منافسات دورة األلعاب الخليجية
المجمعة التي تستضيفها الكويت من  9حتى  19يناير المقبل.

١٧
ّ
البرشا يخسر بـ «ثالثية» من البايرن ويودع دوري األبطال
ةديرجلا

•
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رياضة

البلوغرانا يغادر دور المجموعات للمرة األولى منذ موسم 2001-2000
أطاح بايرن ميونيخ األلماني
ببرشلونة اإلسباني من بطولة
دوري األبطال ليرسله إلى
الدوري األوروبي ،بعد أن
فاز عليه أمس األول ،ضمن
منافسات
المجموعة
الخامسة
بثالثية
نظيفة.

ّ
ودع برشلونة اإلسباني مسابقة
دوري أبطال أوروبــا لكرة القدم من
الدور األول للمرة األولى منذ موسم
 ،2001-2000بخسارته أمام مضيفه
بايرن ميونيخ األلماني صفر 3-في
ختام منافسات المجموعة الخامسة
أمس األول.
وأخ ـف ــق ال ـن ــادي ال ـكــاتــالــونــي في
التأهل ،بعدما احتل المركز الثالث
فـ ــي ال ـم ـج ـم ــوع ــة ل ـي ـخ ــوض مـلـحــق
مسابقة الــدوري األوروب ــي "يوروبا
لـ ـي ــغ" ،ف ـي ـمــا ذه ـب ــت ب ـطــاقــة ال ـتــأهــل
الـ ـث ــانـ ـي ــة ب ــرفـ ـق ــة ب ـ ــاي ـ ــرن م ـيــون ـيــخ
إل ــى بنفيكا الـبــرتـغــالــي ال ـفــائــز في
المواجهة األخرى على دينامو كييف
األوك ـ ــران ـ ــي
بـ ـنـ ـتـ ـيـ ـج ــة
 -2صفر.
وتصدر
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرن
الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــوع ـ ـ ـ ــة
بــالـعــامــة الـكــامـلــة أي 18
نقطة من ستة انـتـصــارات ،واحتل
بنفيكا المركز الثاني بـ  8نقاط امام
برشلونة الثالث ( 7نـقــاط) ودينامو
كييف الرابع واألخير (نقطة واحدة).
وسيفتقد عشاق الكرة المستديرة
لبرشلونة ،حامل اللقب  5مــرات ،في
األدوار اإلقصائية للمرة األولى منذ
موسم .2001-2000
وبدأ مسلسل تدهور النادي منذ
رحيل نجمه األرجنتيني التاريخي
ليونيل ميسي الصيف الماضي الى
بــاريــس ســان جــرمــان الفرنسي في

صفقة مثيرة للجدل.
عـ ـل ــى م ـل ـع ــب ألـ ـي ــان ــز أريـ ـ ـن ـ ــا ،ك ــان
يحتاج برشلونة الــى الـفــوز لضمان
تأهله للدور الثاني وتفادي الخروج
الـمـبـكــر م ــن "األب ـ ـطـ ــال" ،غ ـيــر أن آم ــال
الـبـلــوغــرانــا ســرعــان مــا تـبـخــرت بعد
هــدفـيــن ف ــي ال ـش ــوط األول لمصلحة
العمالق البافاري الذي لم يتأثر بغياب
جمهوره بسبب إجــراء ات كوفيد،19-
ّ
ودك مــرمــى ال ـحــارس األلـمــانــي مــارك
أندريه-تير شتيغن بهدفين رائعين،
األول عن طريق الدولي توماس مولر
ب ـع ــد مـ ــراوغـ ــة رائـ ـع ــة م ــن ال ـبــول ـنــدي
روبرت ليفاندوفسكي على اإلسباني
ج ـيــرار بيكيه ،قـبــل ان ي ـمـ ّـرر تمريرة
لولبية الى مولر الذي تابعها برأسه
داخ ـ ــل ال ـم ــرم ــى ( ،)34رغـ ــم م ـحــاولــة
االوروغوياني رونالد أراوخــو ابعاد
الكرة ،لكنها كانت قد تخطت الخط.
وأصبح مولر ثامن العب يتخطى
ً
ال ـ ـ  50هــدفــا فـمــا ف ــوق فــي المسابقة
األوروبية االم ،وأول العب ألماني يبلغ
هذه العتبة.
فيما جاء الثاني بعد تسع دقائق
عن طريق لــوروا سانيه من تسديدة
صاروخية من خارج المنطقة (.)43
وأحـكــم بطل نسخة  2020قبضته
ّ
عـلــى ال ـل ـقــاء ،وه ــو الـ ــذي شــكــل عـقــدة
الـ ـعـ ـق ــد لـ ـب ــرشـ ـل ــون ــة ف ـ ــي الـ ـسـ ـن ــوات
ً
ذهابا -3صفر في
األخيرة ،ففاز عليه
عقر دار برشلونة "كامب نــو" ،كما ال
ينسى ال ـنــادي الـكــاتــالــونــي خسارته
التاريخية امام بطل ألمانيا بنتيجة
 2-8في الدور ربع النهائي للمسابقة

فرحة العبي بايرن وخيبة أمل العبي برشلونة بالهدف الثاني
ً
ُ
ذاتها عام  2020والتي توج بها الحقا
ّ
ال ـبــايــرن .كـمــا أن بــرشـلــونــة عـجــز عن
ال ـفــوز عـلــى بــايــرن مـيــونـيــخ فــي دور
المجموعات على أرض األخـيــر منذ
ثمانية اعوام.

تشافي :مرحلة جديدة تبدأ اليوم
أكــد تشافي هــرنــانــديــز ،الـمــديــر الفني لبرشلونة عقب
هزيمة فريقه امــام بايرن ميونيخ وتوديعه دوري أبطال
أوروبا "اليوم تبدأ مرحلة جديدة" للفريق الكتالوني.
وقال تشافي "ال أحب كلمة فشل ،من يحاول ال يفشل أبدا،
يمكننا الحديث عن اإلحباط مثال ،سنعمل بجد من أجل
وضع البرشا في المكانة التي يستحقها".
وأقر تشافي بأنه "يشعر بالغضب" ألن "البرشا ال يستحق
هــذا .اآلن الــدوري األوروب ــي بــات الواقع ويجب المنافسة،
هدف البرشا هو الفوز بكل المباريات".
وشدد تشافي في المؤتمر الصحافي الالحق للمباراة
"ما حدث يجب أن يكون نقطة تحول .اليوم يجب أن تبدأ

مرحلة جديدة .ال يمكننا االستسالم ألن برشلونة ال يستحق
أن يكون حيث نحن اآلن ،أشعر بهذا النادي ،وأنا أحب هذا
النادي وسنعمل بجد".
وأشــار إلــى أن "برشلونة لم يتمكن من المنافسة جيدا
أمام البايرن ،و"لم يستطع الفوز على بنفيكا .هذا الواقع،
أنــا اضـطــررت كالعب إلــى خــوض ال ــدوري األوروب ــي وهــذا
ليس أفضل وضع".
وتــابــع "ال ــواق ــع يـقــول إنـنــا لــم نـكــن عـلــى نـفــس مستوى
البايرن .إنه واقــع مؤلم ،علينا أن نتمرد على هذا الوضع
إلعادة برشلونة إلى المكانة التي يستحقها".

وأض ــاف بــايــرن الـهــدف الثالث عن
ط ــري ــق اإلن ـك ـل ـي ــزي ج ـم ــال مــوس ـيــاال
الــذي ّ
رد على احــدى فــرص برشلونة
الحقيقية سريعا ،ويعود الفضل ايضا
بالهدف الى مجهود الكندي ألفونسو
ديفيس على الجهة ا لـيـســرى بعدما
تجاوز أراوخو ،قبل ان ّ
يمرر لموسياال
الذي تابع الكرة داخل المرمى ((.)62
ّوع ـلــى مـلـعــب ال ـن ــور ف ــي لـشـبــونــة،
حقق بنفيكا المطلوب منه وتخطى
عقبة دينامو كييف االخير -2صفر،
ليضمن تأهله برفقة بايرن كوصيف
للمجموعة الى األدوار اإلقصائية.
ّ
سجل هدفي الفريق البرتغالي كل
مــن األوك ــران ــي روم ــان ياريمتشيوك
( ،)16والبرازيلي جيلبرتو (.)22

تأهل ليل وسالزبورغ
ب ـ ـ ـلـ ـ ــغ ك ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ــن ل ـ ـ ـيـ ـ ــل ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي
وس ــال ــزب ــورغ ال ـن ـم ـســوي ال ـ ــدور ثمن
النهائي أيضا بحلولهما في المركزين

االول وال ـ ـثـ ــانـ ــي ضـ ـم ــن م ـن ــاف ـس ــات
المجموعة السابعة.
وعـ ـ ـ ـ ـ ــاد لـ ـ ـي ـ ــل ب ـ ـ ـفـ ـ ــوز ث ـ ـم ـ ـيـ ــن ع ـل ــى
فــول ـف ـس ـبــورغ االل ـم ــان ــي  ،3-1ت ـنــاوب
على تسجيلها التركي المخضرم براق
يلماظ ( )11والكندي جوناثان ديفيد
( )72واإلنكليزي أنجل غوميز (،)78
وللخاسر رينات ستيفن (.)89
في حين حقق سالزبورغ المفاجأة
بفوزه على اشبيلية اإلسباني االكثر
خبرة منه -1صفر سجله نوا أوكافور
(.)50
وتصدر ليل الترتيب مع  11نقطة
مقابل  10لسالزبورغ الذي يبلغ هذا
الدور للمرة األولى في تاريخه.

تشلسي يفرط في الصدارة
وفـ ـ ّـرط تـشـلـســي اإلنـكـل ـيــزي حــامــل
اللقب في صــدارة المجموعة الثامنة
لـمـصـلـحــة يــوف ـن ـتــوس االي ـط ــال ــي في
الــدقـيـقــة الــراب ـعــة مــن الــوقــت ب ــدل عن

الضائع ،بعد أن ّ
سجل خصمه زينيت
الـ ــروسـ ــي ه ـ ــدف ال ـ ـت ـ ـعـ ــادل ،لـتـنـتـهــي
المباراة بنتيجة .3-3
وجاء ت هذه النتيجة في مصلحة
يوفنتوس الذي خطف النقاط الثالث
المهمة من مواجهته مع ضيفه مالمو
ال ـســويــدي بتغلبه عليه  -1ص ـفــر في
"أل ـيــانــز س ـت ــادي ــوم" لـيـخـطــف الـمــركــز
االول في المجموعة الثامنة في الرمق
االخير.
وعلى ملعب "اولدترافورد" ،خاض
مانشستر يونايتد مباراته ضد يانغ
بويز السويسري بالتشكيلة الرديفة،
حيث قرر مدربه الجديد االلماني رالف
رانغنيك إراحة نجوم الصف األول.
وافتتح له مهاجمه الشاب مايسون
غرينوود التسجيل بكرة مقصية (،)9
ّ
لكن الفريق السويسري ادرك التعادل
قبل نهاية الشوط االول بثالث دقائق
عبر فابيان ريدر من كرة لولبية فشل
الحارس االحتياطي دين هندرسون
في التصدي لها.

ناغلسمان :كان يمكننا تسجيل أهداف أكثر أليغري قلق من مستوى فريقه
قال مــدرب بايرن ميونيخ ،يوليان ناغلسمان ،عقب التغلب على
برشلونة بثالثية نظيفة ،وإقصائه من دوري أبطال أوروبا ،إن فريقه
كان في إمكانه تسجيل المزيد من األهداف في مرمى البرشا.
وقال ناغلسمان "لقدم قدمنا أداء رائعا في دور المجموعات بالفوز
بكل المباريات ،ولكن في مباراة اليوم سنحت لنا الكثير من فرص
التسجيل والسيطرة الكافية على اللقاء بدرجة تجعل النتيجة أكبر".
وتابع "في جميع األحوال أنا سعيد بالنتيجة وبأداء الفريق في
دور المجموعات".
وأشار إلى أن فريق "فرض سيطرته أمام خصم معروف" كان يسعى
قبل المباراة لتحقيق الفوز ،مبرزا أن العبيه تمكنوا من الضغط على
البرشا.
وأبرز ناغلسمان أن البايرن "يستحق تماما" كل ما حققه حتى اآلن،
وأن الهدف "هو الفوز بالتشامبيونز".
(إفي)

أب ــدى مــاسـيـمـيـلـيــانــو أل ـي ـغــري الـمــديــر
الـفـنــي لـفــريــق يــوفـنـتــوس اإليـطــالــي لكرة
الـ ـق ــدم "ق ـل ـق ــه" إزاء الـ ـع ــرض ال ـ ــذي قــدمــه
الـفــريــق فــي ال ـشــوط الـثــانــي مــن الـمـبــاراة
التي انتهت بالفوز على مالمو السويدي
 -1صـفــر ،أ مــس األول ،والتي حسمت فوز
يوفنتوس ب ـصــدارة المجموعة الثامنة
في دوري أبطال أوروبا.
ورغم الوجود ضمن الفرق المتأهلة من
المركز األول ،في قرعة دور الستة عشر
الـتــي تـجــرى ي ــوم االثـنـيــن الـمـقـبــل ،أبــدى

ناغلسمان

بوكا جونيورز يتوج بكأس األرجنتين
توج بوكا جونيورز بكأس
األرجنتين لكرة القدم للمرة
الــراب ـعــة فــي تــاري ـخــه ،بعدما

تغلب على تاييريس بركالت
الترجيح  4-5ليصبح الفريق
ً
األكثر حصدا للقب.

وانـ ـتـ ـه ــت مـ ـ ـب ـ ــاراة ن ـهــائــي
الـ ـك ــأس الـ ـت ــي أق ـي ـم ــت م ـســاء
أمس األول ،بالتوقيت المحلي

جانب من مراسم تتويج بوكا جونيورز

بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــادل الـ ـسـ ـلـ ـب ــي ،ل ـي ـتــم
اللجوء لركالت الترجيح التي
حسمها بوكا لصالحه ،ليتوج
بالبطولة ألول مرة منذ موسم
.2015-2014
ويـعــد هــذا اللقب الـ ــ 71في
تاريخ بوكا جونيورز واألول
للفريق مع مدربه سيباستيان
باتاليا.
وبفوزه باللقب حصل بوكا
ع ـل ــى مـ ـك ــاف ــأة م ــال ـي ــة ق ــدره ــا
 5.9مــايـيــن ب ـيــزو (ن ـحــو 58
أل ــف دوالر) ،وض ـمــن الـتــأهــل
الـمـبــاشــر ل ــدور المجموعات
بكأس ليبرتادوريس.
وكانت البطولة وقتها تقام
م ــن مـ ـب ــارات ــي ذهـ ـ ــاب وإي ـ ــاب
وانتهى ذهاب النهائي حينها
بالتعادل .2-2
(إفي)

أليغري عدم رضاه عن تراجع أداء فريقه
في الشوط الثاني من مباراة أمس.
وقال أليغري" :نحن سعداء بالمركز األول،
وهذا يظهر أن الفوز ليس سهال .لكن دعونا
ننحي المباراة جانبا ،ونفكر بشأن مواجهة
فينيزيا المقررة غدا".
وأضاف" :أشعر بالقلق ألنني لم أحب األداء
في الشوط الثاني .لكننا سنخوض المباراة
(أمام فينيزيا) بعد ثالثة انتصارات متتالية
دون أي هدف في شباكنا ،وسنلعب غدا على
ملعب تصعب المنافسة عليه".

غاياردو يمدد عقده
مع ريفر بليت
أعلن المدرب األرجنتيني مارسيلو غاياردو،
أمس األول ،قراره بتمديد عقده مع نادي ريفر
بليت مدة عام إضافي.
وكــان عقد الـمــدرب مع الـنــادي األرجنتيني
سينتهي في  31ديسمبر.
وقال غاياردو ،في مؤتمر صحافي ،إنه اتخذ
قراره الليلة الماضية عقب التفكير في األمر لعدة
أيام ،بعد أن رفع األسبوع الماضي لقب الدوري
مع ريفر بليت .وأضاف المدرب "لم أود أن يمر
وقت أطول .فكرت في الموضوع ووددت أن أعلن
قــراري اليوم لكيال أرفع التطلعات بخصوص
شيء قد قررته".
واعتبر غــايــاردو أن قــرار تمديد العقد مدة
عام واحد هو "األفضل بالنسبة إلى الطرفين".
واحتفل المئات مــن جماهير الريفر بقرار
المدرب بعد أن تجمعوا حول منشآت النادي في
بوينوس آيرس .وبدأ غاياردو تدريب ريفر بليت
في  ،2014ومنذ ذلك الحين أصبح أكثر مدربي
النادي تتويجا باأللقاب عبر التاريخ بثالثة
عشر لقبا (ستة ألقاب محلية وسبعة دولية).

ً
ليفربول يستقبل أستون فيال وجيرارد غدا

سيكون ليفربول على مــو عــد لمواجهة
أستون فيال ومدربه ستيفن جيرارد النجم
ً
السابق مــع "ال ــري ــدز" ،غ ــدا ،ضمن المرحلة
ال ـس ــادس ــة ع ـش ــرة م ــن ال ـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي
الممتاز لكرة القدم.
وي ــدخ ــل لـيـفــربــول ال ـم ـب ــاراة بمعنويات
مرتفعة ،بعد أن حقق الثالثاء الماضي الفوز
الـســادس مــن أصــل ســت مـبــاريــات خاضها
في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا،
على حساب ميالن اإليطالي ،ليصبح فريق
ناد إنكليزي يحقق عالمة النجاح
كلوب أول ٍ
الكاملة في دور المجموعات بدوري األبطال.
ك ـمــا ي ــدخ ــل ل ـي ـفــربــول مــواج ـهــة أس ـتــون
فيال وهــو في المركز الثاني ،بفارق نقطة

ع ــن ال ـم ـت ـص ــدر مــان ـش ـس ـتــر س ـي ـت ــي ،حـيــث
حقق "الريدز" الفوز في آخر أربع مباريات
بالدوري اإلنكليزي ،لكن فريق المدرب كلوب
لن يكون بمأمن من خطر أستون فيال ،الذي
ي ـقــدم مـسـتــوى مـمـيــزا بـعــد تــولــي ج ـيــرارد
تدريب الفريق.
وكان نجم ليفربول السابق وأحد أفضل
العـبـيــه عـلــى مــر الـتــاريــخ أك ــد أن ــه سينحي
م ـشــاعــره جــانـبــا حينما ي ـعــود إل ــى ملعب
أنفيلد لمواجهة ليفربول.
وسيعود جـيــرارد مـجــددا إلــى "أنفيلد"،
ل ـل ـم ــرة األول ـ ـ ــى م ـن ــذ رح ـي ـل ــه إلـ ــى ري ـن ـجــرز
االسكتلندي في عام  .2018وستكون عودته
إل ــى مـيــرســي ســايــد ف ــي حــالــة ج ـي ــدة ،بعد

أن حقق الفريق الفوز على ليستر  2-1في
الجولة الماضية.
وقضى جيرارد  17عاما في الفريق األول
بليفربول ،حيث فاز بــدوري أبطال أوروبــا
مرة وكأس االتحاد اإلنكليزي مرتين ،وكأس
الرابطة المحترفة ثالث مرات ،وكأس االتحاد
األوروب ــي (ال ــدوري األوروب ــي حاليا) ،لكنه
وعد بأنه لن ينجرف وراء مشاعره.
وفـ ــي ب ــاق ــي م ـب ــاري ــات ال ـم ــرح ـل ــة ،يلعب
مـ ــان ـ ـش ـ ـس ـ ـتـ ــر س ـ ـي ـ ـتـ ــي (ال ـ ـ ـم ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــدر) م ــع
وول ـف ــره ــام ـب ـت ــون ،ف ـي ـمــا ي ــواج ــه تـشـلـســي
ضيفه ليدز يونايتد ،ويلعب أرسنال أمام
س ــاوث ــام ـب ـت ــون ،ون ــوروي ـت ــش سـيـتــي أم ــام
مانشستر يونايتد.

مينغز نجم أستون فيال وجيرارد

ً ً
اليبزيغ يعين تيديسكو مديرا فنيا
أعـلــن ن ــادي اليـبــزيــغ األلـمــانــي لـكــرة الـقــدم،
أمس ،تعيين دومينيكو تيديسكو مديرا فنيا
للفريق.
ووقع تيديسكو ( 36عاما) ،المدرب السابق
لـشــالـكــه وس ـبــارتــاك مــوسـكــو ال ــروس ــي ،عقدا
يستمر حتى يونيو .2023
وسيحل تيديسكو مـكــان جيسي م ــارش،
الــذي أقيل األحــد الماضي ،بعد خمسة أشهر
فقط من تعيينه ،بسبب تراجع نتائج الفريق
هذا الموسم ،حيث يحتل المركز الحادي عشر
فــي ال ـ ــدوري األل ـمــانــي (بــونــدسـلـيـغــا) حــالـيــا،
وأخفق في التأهل إلى دور الستة عشر بدوري
أبطال أوروبا.
وكـ ـ ـ ــان األم ـ ـيـ ــركـ ــي ج ـي ـس ــي مـ ـ ـ ــارش تــولــى
تدريب اليبزيغ قادما من ريد بول سالزبورغ
ال ـن ـم ـس ــاوي .وك ـ ــان الي ـب ــزي ــغ أن ـه ــى ال ـمــوســم
الماضي بالمركز الثاني في الدوري األلماني،
تحت قيادة جوليان ناغلسمان ،المدير الفني
الحالي لبايرن ميونيخ.
وكان تيديسكو قاد شالكه إلى إحراز المركز
الثاني في الدوري األلماني (بوندسليغا) عام

تيديسكو

 ،2018قبل أن ُيقال في عام .2019
وق ــاد تيديسكو فــريــق س ـبــارتــاك موسكو
إلحـ ــراز الـمــركــز الـثــانــي فــي الـ ــدوري الــروســي
بالموسم الماضي.
ورحـ ـ ــل ت ـيــدي ـس ـكــو ع ــن ال ـف ــري ــق ال ــروس ــي
ألسباب عائلية ،لكنه كان يحظى بشعبية بين
الجماهير ،إثر قيادة الفريق للمركز الثاني في
الدوري خلف زينيت سان بطرسبرغ.

مباريات السبت
المباراة
التوقيت
الدوري اإلنكليزي
مانشستر سيتي -
3:30
وولفرهامبتون
ارسنال  -ساوثامبتون
6:00
تشلسي – ليدز يونايتد
6:00
ليفربول – استون فيال
6:00
نورويتش سيتي – مان يونايتد
8:30
الدوري اإلسباني
فالنسيا  -التشي
8:30
اثلتيك بلباو  -اشبيلية
11:00
الدوري اإليطالي
فينيتسيا  -يوفنتوس
8:00
أودينيزي  -ميالن
10:45

القناة الناقلة
beINSPORTS PR1
beINSPORTS PR3
beINSPORTS PR2
beINSPORTS PR1
beINSPORTS PR1
beINSPORTS HD1
beINSPORTS HD1
Seria A YouTube
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

اكتشاف عبد مصلوب في بريطانيا
ً
ح ـقــق ال ـع ـل ـمــاء اكـتـشــافــا
ً
عبد
مرعبا بعد دراسة رفات ٍ
تم اكتشافها عام  ،2017في
قرية فنستانتون اإلنكليزية
(كامبريدجشير).
وقـ ــالـ ــت ص ـح ـي ـفــة دي ـلــي
ميل اإلنكليزية ،في خبرها
الذي نقله موقع سبوتنيك،
أم ـ ـ ـ ــس ،إن ع ـ ـل ـ ـمـ ــاء اآلثـ ـ ـ ــار
وجـ ــدوا فــي ه ــذه المنطقة،
ً
ق ـبــل عـ ــدة سـ ـن ــوات ،هـيـكــا
ً
ً
بشريا ،يبلغ طوله
عظميا
 170سم وعمره بين  25و35
عـ ً
ـامــا ،مــع مـسـمــار حــديــدي
في الكعب.
كما تم العثور على بقايا
هـ ـيـ ـك ــل خـ ـشـ ـب ــي دف ـ ـ ــن ف ـيــه
وهكذا
العبد بجانب الجثة.
ً
يكون هذا االكتشاف ،وفقا
للعلماء ،هو أول دليل على
صلب اإلنسان في المملكة
المتحدة.

ّ
وعلق رئيس الحفريات،
ديفيد إنـغــام ،بــالـقــول" :في
ال ـ ـ ــواق ـ ـ ــع ،ه ـ ـ ــذه ه ـ ــي الـ ـم ــرة
األولى التي نعثر فيها على
دل ـي ــل م ـ ــادي ع ـلــى الـ َّـص ـلــب
أثناء العمل األثري".
وع ـ ـ ـلـ ـ ــى ال ـ ـ ــرغ ـ ـ ــم م ـ ـ ــن أن
ً
ه ــذا اإلعـ ـ ــدام يــرت ـبــط ع ــادة
ّ
بــال ـم ـس ـي ـح ـيــة ،فـ ـ ــإن عـلـمــاء
اآلث ـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ي ـ ـع ـ ـت ـ ـقـ ــدون أن
هـ ـ ـن ـ ــاك أي ص ـ ـلـ ــة ب ــال ــدي ــن
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذه الـ ـ ـح ـ ــال ـ ــة .وب ـع ــد
البحث ،توصل الخبراء إلى
استنتاج مفاده أن العبد لم
ُيصلب على صليب ،بل على
هيكل آخر.

مواجهة النمل األبيض بالخنادق
وضـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـس ـ ـ ـل ـ ـ ـطـ ـ ــات
الـ ـمـ ـص ــري ــة خـ ـط ــة مـحـكـمــة
لـمــواجـهــة الـنـمــل األب ـيــض،
بـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــب م ـ ـ ـ ــا ي ـ ـم ـ ـث ـ ـلـ ــه م ــن
خطورة بالغة على الثروات
وال ـ ـمـ ــوارد ،خــاصــة ال ـثــروة
العقارية والزراعية.
وقـ ـ ـ ـ ــال رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـم ــرك ــز
القومي المصري للبحوث
الزراعية د .محمد سليمان،
ف ـ ـ ــي تـ ـ ـص ـ ــريـ ـ ـح ـ ــات ن ـق ـل ـه ــا
م ــوق ــع س ـك ــاي ن ـي ــوز أم ــس،
إن ح ـش ــرة ال ـن ـمــل األب ـيــض
تتغذى على مادة السليلوز،
وت ـ ـ ـس ـ ـ ـت ـ ـ ـط ـ ـ ـيـ ـ ــع اخـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــراق
الخرسانات ،وتدمير أسالك
الـ ـكـ ـه ــرب ــاء ،م ـب ـي ـنــا أن تـلــك
الـحـشــرة الـخـطـيــرة تهاجم
م ـخ ــازن ال ـح ـب ــوب ،ومــراكــز
تـشــويــن الـعـلــف والـنـبــاتــات
والمحاصيل الزراعية ،حتى
أن ـهــا تـقـضــي عـلــى فلنكات
قضبان السكة الحديد.

درايش

وأضـ ـ ـ ـ ــاف د .س ـل ـي ـم ــان:
"سبق أن قضت هذه النملة
ع ـ ـلـ ــى م ـ ـ ـنـ ـ ــازل كـ ــام ـ ـلـ ــة فــي
محافظتي أســوان والــوادي
الـ ـج ــدي ــد ،وس ـب ـب ــت ضـ ــررا
كبيرا ه ـنــاك" ،الفـتــا إلــى أن
الخطة المقررة تعتمد على
التنبؤ المبكر بوجود هذه
الـ ـحـ ـش ــرة مـ ــن عـ ــدمـ ــه ،عـبــر
م ـصــايــد مـخـصـصــة بعمل
خندق حول المبنى وملئه
بمبيد خاص بمواجهة تلك
الحشرة ثم ردمه.

اللي يبون يحاربون
الفاسدين

ً ّ
تناول الزبادي يوميا يخفض ضغط الدم
أع ـل ــن ع ـل ـمــاء م ــن أس ـتــرال ـيــا وال ــوالي ــات
ً
المتحدة أن تناول الزبادي يوميا يساعد
عـلــى تـخـفـيــض مـسـتــوى ضـغــط الـ ــدم لــدى
األشخاص الذين يعانونه.
و ت ـش ـيــر مـجـلــة International Dairy
 ،Journalإلى أن باحثين من جامعة جنوب

أستراليا بالتعاون مــع علماء مــن جامعة
واليــة مين األميركية ،درســوا العالقة بين
احتواء النظام الغذائي على الزبادي وضغط
ال ــدم وع ــوام ــل خـطــر ت ـطــور أمـ ــراض القلب
واألوعية الدموية.
واعـتـمــد الـبــاحـثــون فــي دراس ـت ـهــم التي

نـشــرهــا مــوقــع روس ـي ــا ال ـي ــوم ،أمـ ــس ،على
ً
ً
بـيــانــات  915مـتـطــوعــا بــالـغــا ش ــارك ــوا في
دراس ــة Maine-Syracuse Longitudinal
ّ
المكرسة ألمــراض القلب واألوعية
،Study
الدموية وارتفاع مستوى ضغط الدم ،التي
جرت في مدينة سيراكيوز عام .1974
وق ـ ـ ـ ــارن الـ ـب ــاحـ ـث ــون الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـغ ــذائ ــي
لـلـمـشـتــركـيــن ف ــي الـ ــدراسـ ــة م ــع م ــؤش ــرات
حــالـتـهــم ال ـص ـح ـيــة ،فــاك ـت ـش ـفــوا أن ت ـنــاول
ً
أحيانا ،يساعد على ُّ
تحسن الحالة
الزبادي
َ
الصحية لــدى مــن يعاني ارتـفــاع مستوى
ً
ضغط الدم .وأن من يتناولها يوميا بانتظام
ّ
ي ـقــل مــؤشــر ضـغــط الـ ــدم ع ـنــده أق ــل بسبع
نقاط ،مقارنة بغيره.
وتـ ـق ــول د .أل ـك ـس ـن ــدرا وايـ ـ ــد" :مـنـتـجــات
األل ـ ـبـ ــان وخـ ــاصـ ــة الـ ـ ــزبـ ـ ــادي ،قـ ـ ـ ــادرة عـلــى
تـ ـخـ ـفـ ـي ــض م ـ ـس ـ ـتـ ــوى ض ـ ـغـ ــط ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدم ،ألن
ه ـ ــذه ال ـم ـن ـت ـجــات ت ـح ـت ــوي ع ـل ــى ع ـ ــدد مــن
العناصر المغذية بما فيها البوتاسيوم
والمغنيسيوم والكالسيوم ،التي تساهم
في تنظيم مستوى ضغط الدم".

ً
رئيسة وزراء «خالطت» ورقصت علنا! الحليب يسبب سرطان الثدي
اعتذرت رئيسة وزراء فنلندا ،سانا مارين ،عن
حضورها سهرة بملهى ليلي بعد مخالطتها لحالة
إصابة بـ "كورونا".
وخــرجــت مــاريــن لـقـضــاء أمـسـيــة فــي العاصمة
هلسنكي مساء السبت الماضي ،بعد ساعات من
ثبوت إصابة وزير خارجية حكومتها بالفيروس.
ُ
وأبـ ِـلـغــت مــاريــن فــي الـبــدايــة بـعــدم الـحــاجــة إلى
الـعــزل المنزلي ،ألنـهــا حصلت على جرعتين من
لقاح مضاد للفيروس ،لكن فاتتها في وقت الحق
رسالة ّ
نصية تنصحها بالعزل.

ً
وق ــال ــت رئ ـي ـســة الـ ـ ـ ــوزراء ،ال ـت ــي تـبـلــغ  36عــامــا
وتنتمي إلى الحزب الديموقراطي االجتماعي ،إن
ُالرسالة التي نصحتها بتجنب مخالطة آخرين
أرسلت إلى هاتفها الخاص بالعمل ،والذي تركته
في المنزل مساء السبت.
وأضافت أنها حين قرأت الرسالة األحد الماضي
ً
ً
أجرت فحصا عاجال ،جاءت نتيجته سلبية.
وقالت مجلة "سيسكا" إنها تحدثت إلى شهود
رأوا رئيسة ال ــوزراء ترقص فــي ملهى "بوتشرز"،
ً
حيث مكثت حتى الساعة الرابعة فجرا.

ً
ً
كشفت دراسة جديدة أن مشروبا يبدو صحيا ،يمكن أن يزيد من
مخاطر اإلصابة بمرض السرطان بنسبة .%80
وق ــال مــوقــع "إك ـس ـبــريــس" الـبــريـطــانــي فــي تـقــريــر ن ـشــره موقع
"سبوتنيك" أمــس ،إن أحــد األبـحــاث الممولة من المعهد الوطني
للسرطان والصندوق العالمي ألبحاث السرطان بالمملكة المتحدة
دق ناقوس الخطر بشأن استهالك منتجات األلبان.
واكتشف الباحثون في دراسة أجريت بالواليات المتحدة ،بعد
تحليل بيانات مجموعة تضم أكثر من  50000امرأة خالل  8سنوات،
أن  1057منهن أصبن بسرطان الثدي ،موضحين أن النتائج أشارت
إلى أن الحليب هو الجاني.

ََ
وثيقة لها تاريخ
بعد جريمة بلم بورويجح ...اتجه القراصنة
ّ
إلى «القصبة» ثم غيروا اتجاههم لـ «المعامر»
باسم اللوغاني

loughanib@hotmail.com
@loughanib
		

بعد أن تلقت الوكالة السياسية البريطانية في الكويت
رس ــال ــة الـشـيــخ أح ـمــد ال ـجــابــر ال ـص ـبــاح ،ال ـتــي تـنــاولـنــا
تفاصيلها في المقال السابق ،بخصوص حادث القرصنة
َ
الذي ّ
تعرض له َبل ْم النوخذة أحمد بورويجح (الرويح)
عام  ،1922قامت بشرح األمر للحكومة البريطانية في
رسالة هدفها التنسيق حول اإلجراء الذي يجب أن تتخذه
الوكالة تجاه هذه الجريمة.
ُ
ُ هذه الرسالة البريطانية ،التي كتبت باللغة اإلنكليزية
وأرس ـ ـلـ ــت ب ـت ــاري ــخ  9ف ـب ــراي ــر 1922م ،تـضـمـنــت بعض
ً
المعلومات التي لم نتناولها مسبقا ،إضافة إلى توصية
الوكالة لما يجب أن تقوم به تجاه األمر.
تقول الرسالة في بدايتها إنها حققت مع النوخذة
ً
وإن النوخذة كان مقنعا في كالمه ،وأضافت" :إنه يقول
إن البلم (الذي استخدمه القراصنة) من المؤكد أنه ملك
ً
حمد الصقر ،حيث إنه يعرف ذلك البلم شخصيا من لونه
القديم الذي ال يوجد مثله في ذلك الجزء من النهر" .وكما
نعرف أن حمد الصقر هو التاجر الكويتي المعروف حمد
ً
ً
العبدالله الصقر ،فهل يعقل أن تاجرا كويتيا بمكانة حمد
الصقر قد يقوم بعض العاملين لديه بالهجوم على سفن
ً
ً
كويتية ونهبها؟ طبعا ال ُيعقل ،إذن ما الذي حدث فعال؟
ّ تقول الرسالة البريطانية إن المهاجمين الـ  11الذين
نفذوا الجريمة كانوا ملثمين ،ولم تنكشف وجوههم ،ولم
يتمكن النوخذة من التعرف عليهم.
"إن األشـخــاص ال ـ  11الــذيــن صـعــدوا على البلم (بلم
ً
بــوروي ـجــح) كــانــوا جميعا يـغـطــون وجــوهـهــم بــأطــراف
كــوفـيــاتـهــم (غ ـطــاء ال ــرأس الـتـقـلـيــدي) ،وحـتــى لــو كــانــوا
ً
كاشفي وجوههم لم يكن محتمال التعرف عليهم ،رغم أنه
(أي النوخذة بورويجح) يعرف كل الناس في المخراق

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة
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واعـ ـ ـ ــدونـ ـ ـ ــا ي ـ ـح ـ ــارب ـ ــون الـ ـف ــاس ــدي ــن
وح ــارب ــوا مــن ح ــارب شـيــوخ الـفـســاد!
وإن ســأل ـنــا ْ
وع ــدك ــم ي ــا نـ ــاس ويـ ــن؟!
ط ـ ـ ـ ّـي ـ ـ ــروا فـ ـ ــي ل ـي ـل ـن ــا س ـ ـ ــرب ال ـ ـجـ ــراد
م ـ ـ ـ ــن س ـ ـ ـنـ ـ ــة  90ق ـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ـ ــوا م ـ ـب ـ ـتـ ــد يـ ــن!
ال ـ ـلـ ــه وك ـ ـبـ ــر چ ــذبـ ـه ــم ف ـ ــي ال ـ ـ ـ ــدار زاد
ال ُه ـ ــم الـ ـل ــي فـ ــي َ
وع ـ ــده ـ ــم ص ــادق ـي ــن
وال قـ ـ ــالـ ـ ــوا ه ــالـ ـحـ ـچ ــي ل ـ ــذرال ـ ــرم ـ ــاد
وال ـص ـح ـيــح :ي ـح ــارب ــون المخلصين
خ ــاي ـف ـي ــن اف ــاسـ ـه ــم يـ ـ ــوم ال ـح ـص ــاد

حارس بايدن يخطف منه األضواء
لم ينشغل األميركيون في
األيام األخيرة بصحة رئيسهم
ج ــو ب ــاي ــدن ،ب ـقــدر انشغالهم
بحارسه الشخصي ،وتداولوا
فـ ـ ـي ـ ــدي ـ ــوه ـ ــات ل ـ ـ ــه ش ــاه ــده ــا
الماليين.
وانتشر على تطبيق "تيك
توك" فيديو نقله موقع سكاي
ن ـيــوز أم ــس ،ب ـع ـنــوان "ان ـســوا
أم ــر الــرئ ـيــس .يـبــدو الـحــارس
في جهاز الخدمة السرية على
ما يرام".
ويـ ـظـ ـه ــر الـ ـفـ ـي ــدي ــو ،ال ـ ــذي
نــال نحو  3ماليين مشاهدة،
وح ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــد أك ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ـ ــن 300
أل ـ ـ ـ ـ ــف إع ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــاب ،الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــارس
الـشـخـصــي أث ـنــاء وج ــوده مع
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ب ـ ــاي ـ ــدن ف ـ ــي والي ـ ــة
ماساتشوستس.
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن ف ـ ــي
مــاســات ـشــوس ـتــس ،ق ـبــل نحو

أسبوعين ،لقضاء عطلة عيد
الـ ـشـ ـك ــر ،ح ـي ــث ش ــوه ــد وه ــو
يتسوق في جزيرة نانتوكيت،
بــرفـقــة ع ــدد مــن أح ـف ــاده ،مما
دفــع حـشــودا إلــى التجمع في
المكان لرؤية الرئيس.
وهناك رصد الحارس ،الذي
وص ـفــه ال ـب ـعــض ب ــ"الــوس ـي ــم"،
وشـ ـبـ ـه ــه آخ ـ ـ ـ ـ ــرون بــال ـم ـم ـثــل
الشهير توم كروز ،خاصة في
فيلمه الشهير "توب غان".
وذكرت صحيفة "نيويورك
بـ ــوسـ ــت" أن الـ ـسـ ـك ــان ال ــذي ــن
حضروا إلى المكان لم يكونوا
شغوفين فقط برؤية الرئيس،
بــل إن الـعــديــد منهم ،على ما
يبدو ،مهتمون برؤية الحارس
الذي لم تعرف هويته بعد.

الثقافة هذا المساء
الفعالية:

حفل ختام مهرجان
الكويت المسرحي.
ً
مساء.
الوقت :الثامنة
المكان :مسرح الدسمة.

وفيات
فؤاد عبدالرزاق إبراهيم السيفان

 55ع ــام ــا ،ش ـيــع ،ال ـع ــزاء ف ــي الـمـقـبــرة ف ـقــط ،ت،66877855 :
99711798

بدرية عيسى صالح الوزق

 55عــامــا ،شيعت ،الــرجــال :الـعــزاء فــي المقبرة فقط ،النساء:
الجهراء ،القصر ،ق ،1ش ،4ج ،2م األزرق ،16ت،99313349 :
69336977

فيصل حسين رضا قمبر

 74عــامــا ،شـيــع ،ال ــرج ــال :الـقــريــن ،ق ،1ش ،40م ،46الـنـســاء:
جابر األحمد ،ق ،2ش ،237م ،87ت،66441770 ،97696962 :
66565509

صبرية تقي قمبر أكبر

أرملة محمد نصير قمبر جعفر
 75عاما ،شيعت ،حسينية عاشور ،ت99454530 :

والــدورة ،إال أنه ال يعرف إال القليل في المعامر ،ألنه
ً
ال يتردد عليها إال قليال".
هــذا مــا ورد فــي بــدايــة الــرســالــة البريطانية التي
ً
نقلت أيضا عن النوخذة قوله إنه يمكنه "التعرف على
بعض منهم (أي القراصنة) إذا رآهم مرة أخرى ،وذلك
ً
من أصواتهم ،وخصوصا العبد".
ومضت الرسالة قائلة إن معلوماتها تفيد بأنه بعد
تنفيذ الجريمة" ،اتجه القراصنة إلى منطقة القصبة،
لكنهم لم يرسو فيها ،بل ّ
غيروا اتجاههم إلى منطقة
المعامر ،بعد أن خرجوا عن نطاق الرؤية".
ً
ً
وورد فــي الــرســالــة اإلنـكـلـيــزيــة أيـضــا أن صديقا
للنوخذة من منطقة المخراق قد أكد للنوخذة بعد
سماعه القصة أن المجرمين هم فالحون يعملون
عـنــد ال ـتــاجــر الـكــويـتــي حـمــد ال ـص ـقــر ،مــوضـحــة أن
الشيخ مبارك أفادها بأن النوخذة بورويجح وطاقمه
الــذي كــان على السفينة ليسوا متأكدين من هوية
المجرمين ،وربما يخفون هويتهم بسبب الخوف،
إال أن الــوكــالــة قــالــت إنـهــا ال تعتقد أن رأي الشيخ
مبارك صحيح.
تتوقف القصة من دون نهاية،
هنا
ومع األسف،
ّ
ولم أجد ورقة أخرى توثق ما حدث بعد ذلك ،رغم
ً
بذلي جهودا حثيثة لمعرفة النهاية .وربما ينجح
ً
أحد الباحثين في وقت ما مستقبال بالعثور على
بقية الوثائق المرتبطة بهذه الحادثة التاريخية
ال ـتــي وق ـعــت لـسـفـيـنــة ال ـنــوخــذة أح ـمــد ب ــن محمد
بورويجح عام 1922م.

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

ّ
وضاح

نواف ياسين عبدالله بوربيع

 48عاما ،شيع ،ت50388944 :

مبارك يوسف مبارك العبدالله

 61عاما ،شيع ،ت98809246 :

يوسف حسن إسماعيل كندري

 58عاما ،شيع ،ت50301688 ،93332303 :

بدرية جاسم محمد عبدالرحيم

أرملة خليل علي نقي
 96عاما ،شيعت ،مسجد النقي ،الدسمة ،ت66693388 :

مواعيد الصالة

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

05:07

العظمى 21

الشروق

06:31

الصغرى 09

الظهر

11:41

ً
أعلى مد  02:35صب ــاحـ ـ ــا

العصر

02:31

 05:31م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

04:50

ً
أدنى جزر  10:44صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:12

 10:40م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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