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فيلم وثائقي عن سلسلة
«جيمس بوند» أكتوبر المقبل ص ١٠

ً
الخالد :الوضع الصحي ال يزال مستقرا
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الثانية

أعلن خالل تفقده أمن الحدود والمنافذ الشمالية فتح منفذ العبدلي األسبوع المقبل

• «الداخلية العين الساهرة لالستقرار ...ويجب تحديث القدرات وتوفير الالزم لمواجهة أي طارئ»
• العلي :ماضون في تطوير قطاعات الوزارة واالرتقاء بمستوى منتسبيها

أك ــد رئ ـيــس مـجـلــس الـ ــوزراء
سمو الشيخ صباح الخالد أن
الــوضــع الصحي فــي الـبــاد «ال
ً
يزال مستقرا» ،غير أنه «يتطلب
منا متابعة ما يحصل في دول
م ـت ـعــددة ف ــي ال ـعــالــم م ــن زي ــادة
اإلصابات بمتحور أوميكرون،
وااللتزام بــاإلجــراء ات الصحية
لتخفيف األضرار».
وخ ـ ـ ــال ج ــول ــة ت ـف ـق ــدي ــة ل ــه،
أم ــس ،على قـطــاع أمــن الـحــدود
والمنافذ بــالـحــدود الشمالية،
رافقه فيها نائب رئيس مجلس
الـ ـ ـ ــوزراء وزي ـ ــر ال ــدف ــاع الـشـيــخ
حمد الجابر ووزيــر الخارجية
وزيـ ــر ال ــدول ــة ل ـش ــؤون مجلس
الوزراء الشيخ د .أحمد الناصر
ووزيـ ــر الــداخـلـيــة الـشـيــخ ثامر
العلي ،أعلن الخالد فتح منفذ
العبدلي األسبوع المقبل لزيادة
التعاون االقتصادي والتبادل
التجاري والتنقل بين الكويت
وال ـع ــراق ،بما يـعــود بالمنفعة
عـلــى الـبـلــديــن الـشـقـيـقـيــن وفــق
االشـ ـت ــراط ــات ال ـت ــي وضـعـتـهــا
وزارة الصحة.
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رؤى عالمية

07

العالم ال يملك الحل
ألزمات الهجرة

مسك وعنبر

١١

ً
الخالد متفقدا أمن الحدود والمنافذ الشمالية ويرافقه الجابر والناصر والعلي أمس

ثامر العلي يتصدى لـ «مافيا التكاسي»
َ ُّ

فنانون مصريون يرسمون
البيئة الكويتية في معرض
«رؤى مصرية »6

الوزير حال دون نجاحها في وقف تجديد رخص الوافدين لمصلحة مكاتبها
ل
دخ
ت
•
ً
•  670مكتبا لسيارات األجرة وتحت الطلب معظمها مرتبط بضباط في «الداخلية»
• الطريجي :وزير الداخلية أوقف القرار العشوائي وغير المدروس
بعد مساعي «مافيا» التكاسي التي كادت
تنجح في وقف تجديد رخص الوافدين ،أعاد
وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي األمــور إلى
نصابها عـبــر توجيهاته بــوقــف ال ـقــرار الــذي
صدر قبل أيام ،ويشمل أكثر من  ٧٠٠ألف وافد
ُ
ضعت «بلوكات» على رخصهم ،ال لذنب سوى
و ِ
أنهم الحلقة األضعف.
وقف القرار نقله عن العلي النائب د .عبدالله
الطريجي بالقول« :الــوزيــر أبلغني وقــف قرار
س ـحــب رخـ ــص الـمـقـيـمـيــن ال ـع ـش ــوائ ــي وغـيــر

المدروس ،والذي يبين سوء اإلدارة في معالجة
قضية المرور».
وكشفت مصادر مطلعة أن «مافيا التكاسي»
هي المستفيد األول واألخير من وقف رخص
ً
ً
الوافدين ،وأن هناك دفعا قويا في «الداخلية»
إلجبار الوافدين على استخدام خدمات تلك
السيارات عبر وقــف تجديد رخــص قيادتهم،
إذ تبلغ عدد سيارات األجرة الجوالة ،وفق آخر
إحصائية رسمية حصلت عليها «الجريدة»،
ً
ن ـح ــو  ١١أل ـ ــف م ــركـ ـب ــة ،فـ ـض ــا عـمــا 02

تقي« :المدن الصناعية» بشراكة
كاملة مع القطاع الخاص

08

عادل سامي

أع ـل ـنــت وزارة ال ـص ـحــة أن عـ ــدد األدوي ـ ــة
المخفض سـعــرهــا فــي الـكــويــت يبلغ 4151
ً
دواء ،مؤكدة أن دراسة تخفيض األسعار بدأت
ً
منذ  ،2014تزامنا مع مشروع توحيد األسعار

عـام النتائج

ً
ّ
وجه النائب د .عبدالكريم الكندري سؤاال إلى وزير
الداخلية الشيخ ثامر العلي عن اللوائح والـقــرارات
المنظمة لعمل سيارات األجرة بأنواعها كافة.

09

دينار لتجديد إقامة
1100
ً
«الـ  60عاما» شاملة التأمين
●

وبـ ـش ــأن آخ ـ ــر دراس ـ ـ ــة ل ـق ــوائ ــم تـخـفـيــض
جــديــدة ،أكــدت «الصحة» ،في بيان أمــس ،أن
ذلــك تــم خــال الـعــام الـحــالــي ،وستنشر تلك
القوائم في حال االنتهاء من الدراسة خالل
األشهر المقبلة ،بالتنسيق مع مجلس صحة
دول «التعاون الخليجي».
05

رئيسي يشكو «الحرس» :أخطبوط يسيطر على كل شيء

أبهيجيت بانيرجي
وشيان أوليفييه*

جورج عاطف

عـ ـل ــى وقـ ـ ــع إعـ ـ ـ ــان االت ـ ـحـ ــاد
الكويتي للتأمين إنجاز تصوره
الـ ـ ـخ ـ ــاص ب ـم ـق ـت ــرح ــات رس ـ ــوم
التأمين المتوقع فرضها على
العمالة الوافدة أصحاب «الـ 60
ً
ع ــام ــا» ،ورف ـعــه لــوزيــر الـتـجــارة
والصناعة رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للقوى العاملة،

12

التـ ـخ ــاذ قـ ـ ــرار ب ـش ــأن ــه ،كـشـفــت
م ـص ــادر «الـ ـق ــوى ال ـعــام ـلــة» ،أن
الـ ــرسـ ــوم ال ـت ــي أق ــره ــا مـجـلــس
ً
الهيئة أخيرا تراوحت بين 1000
ً
و 1100دي ـنــار سـنــويــا ،شاملة
التأمين الصحي ،ليتسنى لهذه
ال ـع ـمــالــة اس ـت ـك ـمــال عـمـلـهــا في
البالد بصورة قانونية ،ودون
مخالفة القرارات المنظمة لسوق
العمل.
02

تحقيق «المنهول الطائر» يدين
المقاول ومسؤولي «الطرق»
●

ننتظر ،مــرة أخــرى ،نتيجة مــا ،ربما يكون أحــد أحبائنا،
صبي صغير على سبيل المثال ،التقط العدوى في المدرسة،
ومن المفترض أن تكون لدينا النتائج الليلة ،لكن من يدري؟
ربما ظهرت بالفعل؟ لماذا يجري تحديث الشاشة بهذا البطء
ً
الشديد؟ هل يعني هذا التأخير شيئا بعينه؟ هل من 02

األحد مقال هلموت ك .أنهاير وإدوارد ل .كنودسن

وق ــال ال ـك ـنــدري ،فــي مـقــدمــة ســؤالــه ،إن «س ـيــارات
األجــرة تعتبر إحدى أهم وسائل النقل ،ولذلك تهتم
الــدول بها بشكل يضمن تقديمها خدمات 02

«الفدرالي» يتوقع  3زيادات للفائدة في 2022
ويبدأ معركته مع التضخم

قادة الحرس الثوري يقدمون التحية لخامنئي (أرشيفية)

١٣

طلب أسماء الشركات واألفراد الحاصلين عليها

الوزارة أكدت التزامها بمشروع توحيد األسعار الخليجية
الـخـلـيـجـيــة ،وت ــم نـشــر ق ــوائ ــم الـمـجـمــوعــات
األولى في مارس  ،2015وتوالى نشر القوائم
ال ـم ـخ ـف ـضــة الـ ـت ــي ت ـش ـمــل األدوي ـ ـ ـ ــة الـطـبـيــة
والـمـكـمــات ال ـغــذائ ـيــة ،فــي حـيــن ال يخضع
غيرها من المستحضرات واألجهزة الطبية
ومنتجات التجميل لتسعيرة الوزارة.

دوليات

الكندري للعلي :ما عدد رخص سيارات األجرة؟

«الصحة»ً :عدد األدوية المخفض سعرها
 4151نوعا ...وقائمة أخرى في الطريق
●

الجابر :اإلصالحات المالية
واإلدارية في 2021
فاقت التوقعات

سيد القصاص

انتهت لجنة التحقيق في حادث «غطاء المنهول الطائر» ،التي
شكلتها وزارة األشغال ،إلدانة شركة المقاوالت ومسؤولين بهيئة
الطرق ،داعية مجلس إدارة األخيرة لمحاسبة المدانين.
وأعـلــن رئيس مجلس اإلدارة د .حسين الخياط تسلمه تقرير
ً
اللجنة ،مؤكدا التزام الهيئة بالحيادية ،واتخاذ اإلجراءات المناسبة.
وكان التقرير أوصى بضرورة إلزام المقاولين باتخاذ كل السبل
واإلجراءات لتوفير سبل األمن والسالمة.
٠٣

بوتين يعرض على بايدن
معاهدة واتفاقية

دوليات

13

هل تستهدف الحرب
القادمة أراضي أميركا؟

رياضة

١٤

الشباب والتضامن
يلتقيان النصر والسالمية
في الدوري الممتاز

الثانية

ةديرجلا

األمير يهنئ كازاخستان
بالعيد الوطني

الجابر :اإلصالحات المالية واإلدارية في  2021فاقت التوقعات

•
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وزير الدفاع التقى قيادات الوزارة في محمية الجيش الزراعية
محمد الشرهان

أكد الجابر مواصلة العمل
والتنسيق بين عموم قطاعات
الوزارة لتحقيق األهداف
المرجوة.

بعث سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى
رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف ،عبر فيها سموه عن
ً
خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبالده ،متمنيا له موفور
الصحة والـعــافـيــة ،ولـكــازاخـسـتــان وشعبها الصديق المزيد من
التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولــي العهد الشيخ مشعل األحـمــد ،وسمو الشيخ
صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ،ببرقيتي تهنئة مماثلتين.

«كوادرنا
وضعت
نصب أعينها
حماية المال
العام وصون
الوطن من
التجاوزات»

أش ـ ــاد ن ــائ ــب رئـ ـي ــس مـجـلــس
الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد
الجابر ،بجهود منتسبي الوزارة
الــدائـمــة والمتواصلة فــي سبيل
خــد مــة وطنهم وحمايته وحفظ
أمنه واستقراره وسالمة أراضيه،
داع ـي ــا إي ــاه ــم إل ــى "بـ ــذل الـمــزيــد
م ــن ال ـج ـه ــود ،وم ــواص ـل ــة الـعـمــل
والتعاون والتنسيق فيما بينهم
لـتـحـقـيــق األه ـ ـ ــداف والـتـطـلـعــات
والـ ـغ ــاي ــات الـ ـت ــي ن ـص ـبــو إل ـي ـهــا
ً
جميعا".
ج ــاء ذل ــك خ ــال الـلـقــاء ال ــودي
الـ ـ ـ ــذي جـ ـم ــع الـ ـج ــاب ــر بـ ـقـ ـي ــادات
الجيش والهيئة اإلدارية والمالية
بالوزارة ،مساء أمس ،في محمية
الـ ـجـ ـي ــش الـ ــزراع ـ ـيـ ــة بــال ـم ـن ـط ـقــة
الشمالية ،ضمن سلسلة اللقاءات
الدورية التي يجريها لالستماع
الــى وجهات النظر حــول العديد
من القضايا والموضوعات ذات
االهتمام المشترك لعموم وحدات
ال ـج ـي ــش والـ ـقـ ـط ــاع ــات اإلداريـ ـ ـ ــة
والمالية بوزارة الدفاع.
وأكـ ـ ـ ـ ــد وزيـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ــدف ـ ـ ــاع خـ ــال
الـ ـلـ ـق ــاء أن م ــا ت ــم ت ـح ـق ـي ـقــه ع ــام
 2021مــن نجاحات وإصــاحــات
إداريـ ـ ــة ومــال ـيــة وتـنـظـيـمـيــة ،في

الجابر خالل الزيارة أمس
ف ـت ــرة زم ـن ـيــة ق ـيــاس ـيــة ،فـ ــاق كــل
التوقعات ،مقارنة بالتركة الثقيلة
وال ـم ـت ــراك ـم ــة ل ـس ـن ــوات عـ ــدة في
الـ ــوزارة ،مضيفا أن ذلــك لــم يكن
ّ
ليتحقق لوال فضل الله عز وجل،
ثــم جـهــود كــوادرنــا الوطنية من
منتسبي ال ــوزارة مــن عسكريين
ومدنيين ،الــذيــن وضـعــوا نصب
أعـ ـيـ ـنـ ـه ــم الـ ـمـ ـصـ ـلـ ـح ــة الـ ـع ــام ــة،

وض ــرورة المحافظة على المال
العام ،وصونه من أي تجاوزات،
وه ــو مــا يـعـكــس فــي حقيقته أن
األهـ ـ ـ ـ ــداف وال ـ ـبـ ــرامـ ــج وال ـخ ـط ــط
ال يمكن لنتائجها أن ترى النور
دون تضافر كــل الـجـهــود ،وبــذل
م ـخ ـت ـلــف اإلم ـ ـكـ ــانـ ــات ،وتــرج ـمــة
ً
التعاون والعمل الجماعي فعال
ً
ال قوال.

الناصر يترأس «أمناء جائزة السميط» لبحث الترشيحات
عقد مجلس أمناء جائزة الدكتور عبدالرحمن
السميط للتنمية اإلفريقية أمس األول اجتماعا
برئاسة وزيــر الخارجية وزيــر الــدولــة لشؤون
مجلس ال ــوزراء رئيس مجلس األمـنــاء الشيخ
د .أحمد الناصر ،لمناقشة التطورات الخاصة
بالجائزة لهذا العام في مجال الصحة ومعايير
اختيار الفائزين ،إضافة إلى عمليات الترشيح
والتقييم واالختيار الخاصة بها.
وتـ ـن ــاول االج ـت ـم ــاع ال ـم ــوض ــوع ــات األخ ــرى
الـمــدرجــة على جــدول األع ـمــال ،وذلــك فــي إطــار
تـقــديــم الـكــويــت الــدعــم والتشجيع للمنظمات
واألف ـ ـ ــراد وال ـم ــؤس ـس ــات ال ــدول ـي ــة ال ـت ــي تعمل
م ــن أج ــل الـتـنـمـيــة اإلفــري ـق ـيــة نـظـيــر الـخــدمــات
وال ـم ـشــاريــع وال ـبــرامــج الـنـمــوذجـيــة والـفـعــالــة

فــي الـمـجــاالت الثالثة للجائزة ،وهــي التعليم
والصحة واألمن الغذائي.
واستذكر وزير الخارجية المبادرة السامية
مــن لــدن األمـيــر الــراحــل الشيخ صباح األحمد،
عام  2013بتدشين جائزة سنوية بقيمة مليون
دوالر دعما للمجاالت الحيوية والهامة الثالثة
لـلـجــائــزة ،وم ــا لـهــا مــن دالل ــة واض ـحــة وجلية
لحكمة سموه ،وبعد نظره تجاه مــدى أهمية
تـنـمـيــة وت ـطــويــر دور الـتـعـلـيــم والـمـنـظــومــات
الصحة وتعزيز األمــن الـغــذائــي ،والـتــي بينته
وأثبتته بشكل واضح تداعيات جائحة كورونا
التي اجتاحت العالم كله ،مؤكدا ضرورة حشد
ال ـت ـع ــاون ال ــدول ــي ف ــي هـ ــذا اإلط ـ ــار لـمــواجـهــة
التحديات المستقبلية المماثلة.

«العدل»ً :صيانة األنظمة اإللكترونية
أحدثت خلال ببعض الخدمات
أك ــد وك ـيــل وزارة ال ـعــدل الـمـســاعــد لـقـطــاع
تـكـنــولــوجـيــا الـمـعـلــومــات واإلح ـص ــاء ،هاشم
القالف ،حرص الوزارة على صيانة وتطوير
نـظـمـهــا اإلل ـك ـتــرون ـيــة ب ـش ـكــل دائ ـ ــم ،وإدخـ ــال
وسائل التكنولوجيا المتطورة عبر ميكنة
اإلجراء ات ،تسهيال على المتقاضين ،مضيفا
أن الوزارة تسعى دائما لتقديم كل الخدمات
لجموع المراجعين بأعلى كفاء ة وأمان.
وذكــر :في إطــار هذا الحرص أجــرت الــوزارة
صيانة ألجهزتها ،وأثناء ذلك حدث خلل فني،
وتم بذل الجهود إلصالح الخلل ،الذي تأثرت
به مؤقتا إدارتا التوثيق ،والتسجيل العقاري،
وجزء من إدارة التوثيقات الشرعية ،وبالعمل

الخالد :الوضع الصحي...

ً
منتسبي «الــداخـلـيــة» ،مــؤكــدا أن األم ــن هو
س ـيــاج ك ــل الـقـضــايــا وال ـ ـ ــوزارة ه ــي العين
ال ـس ــاه ــرة ع ـلــى أم ــن ال ـب ــاد واس ـت ـق ــراره ــا،
ولــن يتحقق ذلــك إال عبر تطوير وتحديث
ال ـقــدرات واإلم ـكــانــات والـتــدريــب المستمر
لمواجهة أي حدث طارئ أو مستجد.
وإذ أع ــرب عــن سـعــادتــه بـمــا ش ـهــده من
إنجازات تحققت في تطوير الطاقة البشرية
واألجـ ـه ــزة وال ـم ـع ــدات ال سـيـمــا ف ــي مـجــال
التحول الرقمي الــذي تقوم بــه «الداخلية»
ل ـت ـس ـه ـي ــل ج ـم ـي ــع اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات لـمـصـلـحــة
المواطنين والمقيمين ،أ ش ــار سـمــوه إلى
توجيه الـقـيــادة السياسية بتوفير كــل ما
يلزم للوزارة ومنتسبيها.
من جانبه ،أكد الوزير العلي ،في كلمته،
أن «الداخلية» وبدعم القيادة وتوجيهاتها،
ماضية في تنفيذ خطط التطوير والتحديث
فــي جميع قطاعاتها واالرت ـق ــاء بمستوى
مـنـتـسـبـيـهــا لـتـمـكـنـهــم م ــن أداء مـهــامـهــم
وواجباتهم على أكمل وجه.
05

ثامر العلي يتصدى...
يتجاوز  ٦آالف سيارة أجرة تحت الطلب.
وقــالــت الـمـصــادر ،ل ـ «الـجــريــدة» ،إن عدد
رخص مكاتب سيارات األجرة الجوالة يبلغ
نحو  ،٤٠٠إلى جانب  270رخصة لمكاتب
سـيــارات األج ــرة تحت الطلب ،مشيرة إلى
أن معظمها مرتبط بضباط في «الداخلية».
وأض ـ ــاف ـ ــت أن ق ـ ـطـ ــاع «ال ـ ـت ـ ـكـ ــاسـ ــي» مــن
ال ـم ـن ــاط ــق ال ـم ـح ـظ ــور الـ ـمـ ـس ــاس ب ـه ــا فــي
«الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة» ب ـس ـب ــب نـ ـف ــوذ م ـع ـظ ــم م ــاك
الـ ــرخـ ــص ،رغ ـ ــم س ـ ــوء الـ ـخ ــدم ــة الـمـتـعـلـقــة
بنظافة السيارات المستخدمة وجودتها
وسائقيها ،داعية الــوزارة إذا كانت تسعى
إلـ ــى إع ـ ـ ــادة ت ـن ـظ ـيــم وس ــائ ــل ال ـن ـق ــل ال ـع ــام
وتخفيف االزدحام في الطرقات العامة« ،أن
تبدأ بقطاع سيارات األجرة الجوالة وتحت
ً
ً
الـطـلــب ،حـتــى تــوفــر بــديــا الئ ـقــا للجميع،
سواء للمواطنين أو المقيمين ،أسوة بدول
الـخـلـيــج ال ـتــي أعـ ــادت تــرتـيــب ه ــذا الـقـطــاع
المهم للنقل العام».

المتواصل تمت إعادة الخدمات تدريجيا ،وجار
ً
العمل على تشغيلها بطاقتها القصوى قريبا.
وأشـ ـ ــار الـ ـق ــاف إلـ ــى أنـ ــه ت ــم إنـ ـج ــاز 175
معاملة ب ــإدارة التسجيل الـعـقــاري ،و2762
معاملة بــإدارة التوثيق خالل األيــام الثالثة
الماضية ،علما بأن هناك العديد من اإلدارات
بالوزارة لم تتوقف خدماتها طوال األسبوع،
الفـتــا إل ــى أن ع ــدد الـمـعــامــات الـتــي أنـجــزت
من خــال األنظمة اآللية للمحاكم ،وإدارات
الـتـنـفـيــذ وال ــدف ــع اإلل ـك ـتــرونــي ،وال ـش ـهــادات
واالس ـ ـت ـ ـعـ ــام وم ـ ــراك ـ ــز الـ ـخ ــدم ــة وغ ـي ــره ــا،
مـنــذ بــدايــة األس ـب ــوع ،بـلــغ  100805معاملة
الكترونية.

الكندري للعلي :ما...
للجمهور بشكل الئق من دون إثارة الفوضى
في الطرقات عبر إصــدار لوائح تنظم عملها
تتم مراجعتها بشكل دائــم كإيجاد مسارات
ً
محددة لها ومناطق توقف وتجمع للركاب بدال
من التوقف المفاجئ في الطرقات ،األمر الذي
يتسبب في حوادث ،إلى جانب ضبط األجرة».
وطـلــب النائب «جميع الـلــوائــح وال ـقــرارات
الـمـنـظـمــة لـعـمــل سـ ـي ــارات األج ـ ــرة بــأنــواعـهــا
كــافــة ،وإحصائية بعدد رخــص تشغيل هذه
الخدمة مشفوعة بأسماء الشركات أو األفراد
الممنوحة لهم».

 1100دينار لتجديد...
وبينما توقعت المصادر ،أن تتراوح قيمة
الـتــأمـيــن الـسـنــويــة بـيــن  500و 600ديـنــار،
إضافة إلى  500دينار كرسم ثابت لتجديد
إذن العمل ،قالت لـ «الجريدة» ،إن «محضر
االجتماع الــذي وافــق خالله مجلس إدارة
الهيئة برئاسة الــوزيــر على التجديد لمن
ً
عاما لم ُي َ
عتمد حتى اآلن ،السيما
بلغوا 60
ف ــي ظ ــل األح ـك ــام الـقـضــائـيــة ال ـتــي ص ــدرت
ً
أخ ـيــرا بــوقــف تطبيق ال ـقــرار ()2020 /520
القاضي بحظر إصدار إذن عمل هذه الفئة».
ورغ ــم م ــرور أكـثــر مــن عــام ال ي ــزال آالف
ال ـع ـمــالــة الـمـشـمــولــة ب ــال ـق ــرار ،ف ــي انـتـظــار
اعتماد التعديالت التي ستضاف إلى بنوده،
إذ ستسمح لـهــم بـتـجــديــد إقــامــاتـهــم وفــق
ضوابط واشتراطات محددة.

وشارك الجابر قيادات الوزارة
مأدبة العشاء التي أقيمت بهذه
المناسبة في أجواء سادتها روح
األسرة الواحدة ،كما ّ
قدمت فرقة
الجيش للعرضة التابعة لمديرية
ال ـتــوج ـيــه ال ـم ـع ـنــوي وال ـعــاقــات
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ع ـ ــروض ـ ــا م ـ ــن ال ـ ـتـ ــراث
الكويتي القديم القت استحسان
الجميع.

حـضــر ال ـل ـقــاء رئ ـيــس األركـ ــان
ال ـع ــام ــة لـلـجـيــش ال ـف ــري ــق الــركــن
خ ــال ــد الـ ـص ــال ــح ،ووكـ ـي ــل وزارة
الدفاع بالندب الشيخ فهد جابر
ال ـع ـل ــي ،ون ــائ ــب رئ ـي ــس األرك ـ ــان
الفريق الركن فهد الناصر ،وعدد
مــن كـبــار ق ــادة الـجـيــش والهيئة
اإلدارية والمالية بالوزارة.

«الخارجية» :التزام سفارتنا لدى
بلجيكا بالقوانين والنظم السارية
أكــد مـســاعــد وزيــر الـخــارجـيــة لـلـشــؤون الـقــانــونـيــة السفير غانم
الغانم ،أمس ،التزام أعضاء سفارة الكويت لدى بلجيكا بالقوانين
وا لـنـظــم ا لـســار يــة فــي المملكة و نـصــوص اتفاقية فيينا للعالقات
الدبلوماسية ،واحترامهم لحقوق جميع العاملين ،سواء في مقر
السفارة أو سكن الدبلوماسيين.
وصرح الغانم بأن الوزارة اطلعت على الحكم الصادر ضد أحد
أفراد البعثة السابقين ،مشددا على أن السفارة ستباشر إجراء ات
استئناف الحكم ا لــذي صــدر دون إبالغها أو صــا حــب العالقة في
القضية أو موعد جلساتها ،كما ستتواصل مع السلطات البلجيكية
المختصة عبر القنوات الدبلوماسية لنقل وجهة نظرها بهذا الشأن.
ً
واختتم تصريحه مــؤ كــدا ا لـتــزام كــل الدبلوماسيين مــن أعضاء
البعثات بالقوانين المعمول بها ومبادئ حقوق اإلنسان في الدول
التي يوجد بها تمثيل دبلوماسي أو قنصلي.

الناصر خالل ترؤسه االجتماع أمس األول

قرار وزاري بتعديل أنشطة الشويخ و«الري الخدمية»
السماح بمزاولة أعمال الفنادق واألندية الصحية والمطاعم والبنوك والمعارض والمكاتب
●

محمد جاسم

أص ـ ــدرت وزي ـ ــرة ال ــدول ــة ل ـش ــؤون البلدية
باإلنابة ،د .رنــا الـفــارس ،ق ــرارا بشأن تعديل
ال ـج ــدول رق ــم  16الـمـلـحــق بــال ـقــرار ال ـ ــوزاري
 206/2009ف ــي ش ــأن تـنـظـيــم أع ـم ــال الـبـنــاء
وال ـ ـجـ ــداول الـمـلـحـقــة ب ــه ،حـيــث ح ــدد ال ـقــرار
االشـتــراطــات والمواصفات الخاصة بأبنية
القطاع الخدمي رقم  16بمنطقة الشويخ والري
الخدمية الحرفية التجارية.
وح ـ ــدد الـ ـق ــرار ف ــي ب ـن ــده األول  6أنشطة

مسموح بمزاولتها في القطاع الخدمي ،وهي
ف ـنــادق ،وأنــديــة صحية ،ومـحــال ومـعــارض،
وخدمات مصرفية "فروع للبنوك التجارية"،
ومكاتب إدارية ،ومطاعم أو مقاه ،على أن تكون
ضمن نسبة  5بالمئة مــن مساحة القسيمة
لألنشطة التكميلية لدعم المنطقةً .
فـيـمــا ج ــاء ال ـب ـنــد ال ـثــانــي مـنـظـمــا لنسب
البناء بواقع  100بالمئة من مساحة القسيمة
اإلجـمــالـيــة ،على أن تـكــون نسبة بـنــاء الــدور
األرض ـ ــي  80بــالـمـئــة ،م ــع جـ ــواز اسـتـخــدامــه
بالكامل لنشاط واحد برخصة واحدة ،وعمل

سرداب واحد أو أكثر ،على أن يستغل السرداب
األول لذات الغرض المخصص له أو كمواقف
للسيارات ،وأض ــاف أنــه فــي حالة عمل أكثر
من سرداب يجب استغالل السراديب األخرى
كمواقف للسيارات ،كما أنــه یجوز استغالل
السرداب األول بالكامل لنشاط واحد برخصة
واحدة ،ويجوز تقسیم طابق السرداب.
ولـفــت ال ـق ــرار إل ــى أن ــه يـتــم تطبيق بقية
اشتراطات البناء من إرشــادات وارتفاعات
حسب المعمول بــه بنظام الـبـنــاء الخاص
بــال ـم ـنــاطــق ال ـخــدم ـيــة ال ـحــرف ـيــة ال ـت ـجــاريــة

والشويخ  -الري  -األحمدي  -الفحيحيل.
واشـتــرط فــي بنده الثالث الحصول على
موافقة الهيئة العامة للصناعة ،وقوة اإلطفاء
العام ،والتقيد بتطبيق الكود الكويتي المعتمد
من الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة.
ًوذكر ،في بنده الخامس ،أن المباني المبنية
وفقا لتراخيص صــادرة عن البلدية في ظل
النظام السابق تظل قائمة إلى حين هدمها،
ويـتــم منحها سـنــة لتعديل أوضــاع ـهــا .بما
يتوافق مع األنشطة الواردة بالنظام ،بالتنسيق
مع هيئة الصناعة وإدارة أمالك الدولة.

عـام النتائج
المحتمل أنهم يمنحوننا لحظة اللتقاط األنفاس قبل أن
ينقلوا إلينا األخبار؟ ال شيء حتى اآلن .انتظر ،كيف أعيد
تحديث الشاشة؟
ف ــي فـيـلــم ت ـش ــارلــي شــاب ـلــن ال ــرائ ــع «ال ـع ـص ــر ال ـحــديــث»
( ،)Modern Timesتتمثل الصورة المعبرة عن الحداثة في
تسريع الزمن ،وفي رؤيته التي تدور في عالم الواقع الفاسد
المرير ،تدفع اآلالت السريعة الناس إلى حياة أسرع ،ومع
ذلــك ،من الصعب أن نتخيل أن الوقت يمضي بسرعة من
منظور شخص يعمل في «كشك» تحصيل ويراقب السيارات
تمر به مسرعة ،أو في محل طباعة يشاهد طابعة عالية
السرعة تقذف آالف الصفحات.
لـيـســت اآلالت ،كـمــا ي ـبــدو ل ـنــا ،بــل الـمـعــالــم ال ـتــي يمكن
ً
التنبؤ بها هي التي تجعل الوقت يمر سريعا :الغداء في
ً
الثانية عشرة والنصف ،والقهوة في الثالثة عصرا ،ورحلة
العودة إلى البيت في الخامسة مساء ،والتسوق في عطلة
نهاية األسبوع ،ومباراة كرة القدم بعد الظهيرة ،واإلجازة
المدرسية القادمة ،والرحلة السنوية لزيارة العائلة ،كانت
الحياة فــي األي ــام الخوالي تبدو بطيئة ألننا كنا ننتظر
ً
ً
شيئا ما دائما ،ننتظر األمطار لتنقذ المحصول ،أو ننتظر
ً
أن تتوقف الحرب ،أو ننتظر حمال في رحم امرأة ،أو ننتظر
انحسار وباء.
ً
ً
يأتي االنتظار غالبا مصحوبا بعنصر المصادفة ،في
السراء والضراء ،ربما تأتي المكالمة ،وربما تأخرت الرسالة،
وقد تندلع العاصفة في الوقت المناسب ُ
ويلغى االختبار،
ربما يحمل التقرير بشرى ســارة في نهاية المطاف ،إلى
أن نعلم ،ستظل قلوبنا تنبض بسرعة أكبر بعض الشيء،
ً
ً
وسيكون تنفسنا أثقل قليال  ،وستقفز عقولنا عشوائيا
ً
ً
من فكرة إلى أخرى في حين ال تنحرف أبدا بعيدا عن ذلك
الشاغل الغامر ،االنتظار في حد ذاته ٌ
هم وحيرة.
كان عامنا هذا في المقام األول عام انتظار للنتائج التي
وصـلــت على نحو غير متوقع ودفـعــت بنا إلــى حــالــة من
االنفعال :شخص تناولنا معه وجبة الغداء ،والذي نعرف
عنه أنــه شــديــد الـحــرص ،انتهت بــه الـحــال على نحو غير
متوقع إلى تشخيص إيجابي« ،كنا من المخالطين» واحدة
ً
من تلك العبارات الجديدة المخيفة التي غزت حياتنا ،جنبا
إلى جنب مع اختبارات تفاعل البوليمراز المتسلسل ()PCR
واألحمال الفيروسية ،ولقاحات الحمض النووي الريبوزي
ً
المرسال ( )mRNAوأقنعة الوجه  ،KN95لذلك ،كــان لزاما
علينا أن نخضع لالختبار عدة مرات ،واضطررنا إلى انتظار
النتائج عدة مرات ،وفي بعض األحيان كانت األخبار سارة،
ً
وكانت سيئة أحيانا ،وفي أحيان أخرى لم نكن على يقين

م ــاذا ينبغي لنا أن نفكر ،هــل كــان مــن األفـضــل أن نتلقى
ً
ً
أصبنا بالفيروس بالفعل،
اختبارا سلبيا ،أم أن نعلم أننا َ
لكن األمر انقضى ولم نلحظ ذلك قط؟
كنا سنفعل أي شيء لجعل بعض النتائج تأتي بشكل
أبطأ ،وفي موجة مرض فيروس كورونا (كوفيد  )19الثانية
في الهند ،ارتفعت األرقام إلى عنان السماء في غضون أيام،
مما أدى إلى إرباك نظام الرعاية الصحية الذي يعاني نقص
ّ
األسرة
التجهيز بالفعل ،فاضطرت ماليين األسر إلى انتظار
في المستشفيات وخزانات األكسجين ألحبائهم؛ وبعد ذلك،
ً
ً
في أغلب األحــوال ،كان لزاما عليهم أن ينتظروا مكانا في
محرقة الجثث أو في مقبرة.
امتدت فترات انتظار أخرى لسنوات ،ومثلنا مثل كثيرين
في مختلف أنحاء العالم ،كنا ننتظر انتخابات رئاسية
أميركية أخــرى منذ الـيــوم الــذي تولى فيه دونــالــد ترامب
منصبه ،وامتد هذا االنتظار إلى عامنا هذا ،عندما صدق
ً
الكونغرس على انتخاب جو بايدن أخيرا ،ويبدو أن انتظار
نتائج االنتخابات ،في ظل التغطية اإلعالمية اللحظية،
أصبح أكثر إثارة للحنق مما كان عليه في الماضي ،فهل
تـتـحــول والي ــة وسـكـنـســن؟ هــل تنقلب الـنـتــائــج فــي واليــة
جــورجـيــا؟ لـمــاذا اسـتـغــرق األم ــر كــل هــذا الــوقــت فــي واليــة
نورث كارولينا؟
ولم ينته االنتظار عند ذلك الحد ،ولم يكن من المتوقع
أن يتوقف سباق السيطرة على مجلس الشيوخ األميركي
على مقاطعة واحدة في جورجيا ،وأقل من  1في المئة من
األصوات ،لكن هذا هو ما حدث ،وقد جرى إحصاء الشهادات
في مجلس الشيوخ في نهاية المطاف ،ولكن ليس قبل أن
يسعى ترامب وأنصاره إلى منعه من خالل تنظيم تمرد في
مبنى الكابيتول األميركي.
عكس منحنى (كوفيد  )19فــي بعض النواحي رئاسة
الــرجــل الــذي رفــض التعامل مــع الـمــرض بجدية ،فشهدنا
الـصــدمــة عندما انــدلـعــت الـجــائـحــة ،ثــم ال ـهــدوء والسكينة
عندما بــدا األمــر وكــأن كــل شــيء سيكون على مــا ي ــرام ،ثم
التحول البطيء إلــى األس ــوأ ،وعلى طــول الـطــريــق ،توالت
النتائج الـجــديــدة الـتــي استحقت الـهــوس بـهــا :العالمات
الحيوية ،ومستويات األكسجين ،والحمى .كانت النتائج
ً
تصل يوميا ،وشيء واحد آخر يجب انتظاره دون معرفة
ما تعنيه النتيجة أو كيف يكون التصرف الواجب ،هل كان
ً
ً
الخبر سارا ألن حالة المريض لم تتدهور ،أم كان سيئا ألن
حالته لم تتحسن؟
صاحبت ذات االزدواجية تسليم إحصاءات أرقام العدوى
اليومية ،والتي ظهرت كل مساء على هواتفنا بفضل تطبيق

صممته الحكومة الفرنسية( TousAntiCovid ،قضينا العام
الدراسي الماضي في فرنسا) .هل الرقم  20000مرتفع أم
منخفض؟ من المؤكد أنــه مرتفع عن القدر المريح ،ولكن
يبدو أنه أقل من أن يجعل الحكومة تتحرك للقيام بالكثير
حياله.
وصلت نتائج أخرى بسرعة غير متوقعة ،وكانت تجارب
اللقاح مفاجأة ســارة ،وتوالت النتائج حتى قبل أن نتقن
التمييز بين الفاعلية وســريــان المفعول ،فكانت األخبار
طيبة ،إذ كان نجاح العديد من اللقاحات يفوق أماني أي
شخص ،ولكن مع تحول الفيروس إلى متحورات جديدة قد
ً
تقلل من مفعول اللقاحات الحالية ،يظل لدينا دائما المزيد
من النتائج التي يجب أن ننتظرها ونتأملها.
ً
ً
ً
قدمت لقاحات (كوفيد  )19مصدرا جديدا لألمل ،وسببا
ً
جديدا لالنتظار ،وال يزال قسم كبير من العالم يتساءل متى
يتوفر القدر الكافي من اللقاحات لكل المواطنين ،في حين
يناضل «قادة العالم» لدعم تصريحاتهم حول الحاجة إلى
التطعيم الشامل بجرعات حقيقية.
ولكن حتى بين أولئك المحظوظين الذين حصلوا على
ً
التطعيم ،يظل سؤال جديد قائما بال إجابة ،عندما ننظر إلى
الندوب التي خلفتها الجائحة حتى اآلن ،ماذا سنرى؟ هل
ً
نرى ألم العزلة فقط ،أم نرى أيضا بهجة التواصل البشري
اليومي؟ ربما حان الوقت للبدء بالبناء على الذكريات التي
ال تزال حية نحو تضامن جديد عالمي دون تجريد ،ومبني
ً
على المتعة الملموسة المتمثلة في وجود الناس معا ،لكنه
يمتد إلى نهايات العالم ،وربما يساعدنا هذا في التغلب
على أكبر مصدر للقلق في عصرنا.
ً
هــذه النتائج أيـضــا يجب أن تـكــون فــي الـحـسـبــان :كان
ً
الكوكب يشتعل حرفيا في الصيف الماضي ،وبدأ موسم
ً
األعاصير مبكرا ،وكوكب األرض يزداد سخونة وسيستمر
في اكتساب المزيد من الحرارة ،مما يجعل الحياة مستحيلة
في بعض المستوطنات البشرية األكثر كثافة اليوم ،وسبب
االنـتـظــار اآلن هــو أن نــرى مــا إذا كــانــت اإلرادة الجماعية
متوافرة لمواجهة هذه النتائج ،للنهوض والصراخ« :كفى»،
لالعتراف بأن الوقت لم يعد فيه متسع لألعذار ،وبأن قادتنا
يجب أن يكثروا من العمل ويقتصدوا في الكالم.
* أبهيجيت بانيرجي حاصل على جائزة نوبل
في علوم االقتصاد ،وأستاذ االقتصاد في معهد
ماساتشوستس للتكنولوجيا .وشيان أوليفييه فنانة
ورسامة.
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محليات
تحقيق «المنهول الطائر» يدين المقاول ومسؤولين بـ«الطرق»
الخياط :تطبيق الجزاءات التعاقدية الواردة في عقد طريق الفحيحيل على شركة المقاوالت
سيد القصاص

ان ـ ـت ـ ـه ـ ــت ل ـ ـج ـ ـنـ ــة الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق
فـ ـ ــي "حـ ـ ـ ـ ـ ــادث غـ ـ ـط ـ ــاء الـ ـمـ ـنـ ـه ــول
الـطــائــر" ال ــذي تسبب بــوفــاة أحد
ال ـم ــواط ـن ـي ــن ،إل ـ ــى إدانـ ـ ــة إح ــدى
شركات المقاوالت المتعاقدة مع
الهيئة العامة للطرق والنقل البري

وم ـح ــاس ـب ــة ع ـ ــدد م ــن م ـســؤولــي
الهيئة.
وك ـشــف رئ ـيــس مـجـلــس إدارة
هيئة ا ل ـطــرق د .حسين الخياط
عــن تسلم مجلس اإلدارة تقرير
لجنة التحقيق المشكلة بالقرار

رقم  60لسنة  2021بشأن الحادث
الـ ــذي تـسـبــب ب ــوف ــاة م ــواط ــن في
ح ــادث مـ ــروع ،وخـلـصــت اللجنة
إلــى إدانــة الشركة المنفذة وعدد
مــن مـســؤولــي "ال ـط ــرق" ،وأوصــت
بــات ـخــاذ اإلج ـ ـ ــراءات والـعـقــوبــات

المقاول مسؤول عن الخسائر
وملزم بالتعويض والغرامة
إلزام المقاولين
باتخاذ اإلجراءات
لتوفير سبل األمن
والسالمة العامة
في المشاريع

كشفت مصادر وزارة األشـغــال أن اإلج ــراءات
والعقوبات الــواردة في مستندات العقد ،ووفقا
للشروط التي تعتمدها الوزارة في عقودها ،تنص
على أنه على المقاول أن يضمن ويعوض صاحب
ال ـع ـمــل ع ــن جـمـيــع ال ـخ ـســائــر وال ـم ـطــال ـبــات عن
اإلصابات أو األضرار التي تلحق بأي شخص أو
ممتلكات ،وبوجه عام عن كل األضرار والتكاليف

والغرامات التي قد تنجم عن األعمال المتعلقة
بإنشاء أو صيانة األشغال ،ويحق لصاحب العمل
أن يخصم من مستحقات المقاول لديه المبالغ
الالزمة لتعويض هذا الضرر ،وذلك دون حاجة
إلى تنبيه أو اتخاذ أي إجراءات قضائية ،وبدون
أن يكون للمقاول حق االعتراض على هذا الخصم
بأي وجه من الوجوه.

ال ــواردة فــي مستندات العقد من
هيئة الطرق.
وقـ ـ ــال الـ ـخـ ـي ــاط ،ف ــي تـصــريــح
صحافي أمــس ،إن الهيئة شكلت
لجنة تحقيق محايدة في الحادث
برئاسة ممثل مــن إدارة الفتوى
والتشريع ،ومشاركة مؤسسات
المجتمع المدني ممثلة بجمعية
المهندسين الكويتية إلى جانب
أحــد أعـضــاء هيئة الـتــدريــس في
كـلـيــة الـحـقــوق بـجــامـعــة الـكــويــت
وع ـ ـض ـ ــو م ـ ـ ــن ب ـ ـلـ ــديـ ــة الـ ـك ــوي ــت
لـلــوصــول الــى النتائج بحيادية
تــامــة ،بـنــاء على توصيات لجنة
لـ ـتـ ـقـ ـص ــي ال ـ ـح ـ ـقـ ــائـ ــق ل ـت ـح ــدي ــد
المسؤولين واألسباب التي أدت
إل ــى وقـ ــوع ال ـح ــادث والـ ـج ــزاءات
والـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــوب ـ ــات ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ــن ت ـث ـبــت
مسؤوليته.
ولفت إلى أن التقرير الختامي
للجنة أثـبــت مـســؤولـيــة ع ــدد من

العاملين بهيئة الطرق ،وأوصى
ب ـت ـط ـب ـيــق الـ ـعـ ـق ــوب ــات اإلداريـ ـ ـ ـ ــة
ب ـح ـق ـهــم ،إض ــاف ــة إلـ ــى مـحــاسـبــة
شركة مقاوالت من خالل تطبيق
ال ـ ـج ـ ــزاءات ال ـت ـع ــاق ــدي ــة الـ ـ ــواردة
فــي العقد ،كما أكــدت اللجنة في
تـقــريــرهــا ض ـ ــرورة تـعـيـيــن مــديــر
عام للهيئة العامة للطرق والنقل
الـبــري بــاألصــالــة ون ــواب المدير،
على وجه السرعة ،وتفعيل كامل
اخ ـت ـص ــاص ــات ال ـه ـي ـئــة الـ ـ ـ ــواردة
بقانون إنشائها وعدم التنازل عن
أي اختصاص لها.
ّ
وبين أن تقرير اللجنة دعا إلى
س ــرع ــة تــوف ـيــر درج ـ ــات وظـيـفـيــة
لهيئة الـطــرق مــن دي ــوان الخدمة
المدنية لتعيين الكوادر الوطنية،
إذ اعـتـبــرت أن الـتــأخـيــر فــي ذلــك
يحقق فجوة كبيرة بين المراكز
الــوظـيـفـيــة ،إض ــاف ــة إل ــى ض ــرورة
إلزام المقاولين باتخاذ كل السبل

واإلجـ ـ ــراءات لتوفير سـبــل األمــن
والسالمة العامة.
وأكـ ــد ال ـخ ـيــاط الـ ـت ــزام الهيئة
بالحيادية وأنها لن تتوانى في
م ـح ــاس ـب ــة وت ـط ـب ـي ــق ال ـ ـجـ ــزاءات
وال ـع ـق ــوب ــات ع ـلــى م ـق ــاول الـعـقــد
الذي ثبتت إدانته بلجنة التحقيق،
ومحاسبة أي شخص ثبتت عليه
المسؤولية اإلدارية ،كما أن الهيئة
مـسـتـمــرة ف ــي مـتــابـعــة التحقيق
ا لـ ـجـ ـن ــا ئ ــي م ـ ــع اإلدارة ا ل ـع ــا م ــة
للتحقيقات.
وك ــان الـمــواطــن الكويتي علي
ً
البلوشي " 19عاما" فارق الحياة
أثــر إصــابـتــه بغطاء منهول طار
مــن مـكــانــه ،واقـتـحــم سـيــارتــه من
الزجاج األمامي أثناء سيره على
طــريــق الفحيحيل ،مما أدى إلى
اصـطــدام سـيــارة أخــرى بسيارته
والتسبب بوفاته.

«التربية» :نعمل لتعزيز «العربية» وتطوير مناهجها الالفي لـ ةديرجلا  :تثبيت مواعيد
محاضرات «الحياتية» بالفصل المقبل
خالل احتفالية للتوجيه الفني باليوم العالمي للغة الضاد
•

●

«يتيح للطلبة وضع خطط دراسية بعيدة المدى»

فهد الرمضان

نـظــم تــوجـيــه الـلـغــة العربية
بمنطقة ا لـعــا صـمــة التعليمية
احـ ـتـ ـف ــالـ ـي ــة ب ـم ـن ــاس ـب ــة الـ ـي ــوم
ال ـعــال ـمــي ل ـل ـغــة ال ـعــرب ـيــة ال ــذي
يصادف  18ديسمبر من كل عام
بــرعــايــة مــديــر المنطقة جاسم
بوحمد.
وأك ــد الـمــوجــه األول لـلـمــادة
ط ــارق الـعـنــزي اهـتـمــام ال ــوزارة
ب ـت ـع ــزي ــز "الـ ـع ــربـ ـي ــة" وت ـط ــوي ــر
مناهجها بما يضمن تحسين
مـسـتــوى الطلبة فــي الـلـغــة األم
والتي تعتبر العصب الرئيسي
لبقية المناهج الدراسية التي
تعتمد فــي تدريسها على فهم
ً
الطالب وإتقانه لها ،الفتا إلى
أهـمـيــة االعـ ـت ــزاز بلغتنا "فـهــي
لغة القرآن ولغة أهل الجنة وال
تضاهيها لغة في العالم".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـع ـ ـ ـنـ ـ ــزي ،خـ ــال
حـ ـ ـض ـ ــوره االحـ ـتـ ـف ــالـ ـي ــة أم ــس

●

مديرة «عايشة المضاحكة» وطالباتها المشاركات في االحتفالية (تصوير نوفل إبراهيم)
بحضور مديرة األنشطة بدرية
السعيدي وعدد من الموجهين
ومديري المدارس المشاركة في
االحتفالية ،أن "الـلـغــة العربية
هي شريان حضارتنا النابض،
ووجه حضارتنا المشرق والتي
ت ـت ـج ـلــى ف ـي ـه ــا ع ـظ ـم ــة الـ ـت ــراث

وتتدفق منها شــاالت العطاء
وهي سيدة اللغات وعروسها"،
ً
الفتا إلى أنه "من الواجب علينا
أن نولي العربية االهتمام وأن
نتحدث بها وأن نقدمها على
غيرها من اللغات".
تخلل الحفل عرض لمهارات

تحديد موعد االلتحاق بشواغر
«التطبيقي» األسبوع المقبل
●

أحمد الشمري

علمت "الجريدة" ،من مصادر مطلعة في
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب،
ً
أن اللجنة العليا للقبول ستعقد اجتماعا
األسـبــوع المقبل لتحديد موعد استقبال
طلبات االلـتـحــاق بخطة الـشــواغــر للقبول
في كليات ومعاهد الهيئة للعام الدراسي
 2022 -2021عبر الموقع اإللكتروني.
وأفادت المصادر بأن االجتماع سيعتمد
خـطــة ق ـبــول ال ـشــواغــر ب ـنــاء عـلــى الـمـقــاعــد
ا لـشــا غــرة فــي مختلف تخصصات كليات
ومعاهد الهيئة والتي لم تستغل في خطة
ال ـق ـب ــول األص ـل ـي ــة ال ـت ــي ت ــم إع ـ ــان نـتــائــج
ً
المقبولين فيها أخيرا ،وبناء على الميزانية

المرصودة والطاقة االستيعابية المتوفرة
ل ـهــم ،الف ـتــة إل ــى أن الـتـقــديــم يـحــق للطلبة
الكويتيين وأبناء الكويتيات.
وب ـي ـنــت أن ال ـخ ـطــة ت ـســاهــم ف ــي إع ـطــاء
فرصة للطلبة الذين لم يحالفهم الحظ في
الـقـبــول بــالـهـيـئــة ،والـطـلـبــة الــذيــن سحبوا
أوراقهم بحجة أن التخصصات ال تناسب
ميولهم الدراسية يمكنهم التقديم عليها.
وف ـي ـم ــا ي ـخ ــص أع ـ ـ ــداد ال ـم ـق ـبــول ـيــن فــي
خطة الشواغر ،ذكرت المصادر "أن التقديم
مخصص للكويتيين وأبناء الكويتيات ،ولن
تكون عملية القبول بأعداد كبيرة ،بل وفق
التخصصات المطروحة ولم يتم استغاللها
ً
في نتائج المقبولين أخيرا".

عدد من الطلبة في اللغة العربية
ً
ً
تحدثا وشعرا ،إضافة إلى جولة
قام بها الحضور على مشاركات
المدارس بالمعرض من أنشطة
تربوية خاصة باللغة.

أحمد الشمري

كشف القائم بأعمال عميد
ك ـل ـي ــة الـ ـعـ ـل ــوم ال ـح ـي ــات ـي ــة فــي
جامعة الكويت د .أحمد الالفي،
أن م ـج ـلــس ال ـك ـل ـيــة واف ـ ـ ــق ،فــي
اجتماعه الذي عقد أخيرا ،على
تثبيت مواعيد المحاضرات في
ال ـم ـق ــررات بــال ـجــدول ال ــدراس ــي
خالل الفصل الدراسي المقبل.
وقـ ـ ــال ال ـ ــاف ـ ــي ،فـ ــي ت ـصــريــح
ل ـ ـ "ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" :إن ت ـث ـب ـيــت وق ــت
مـحــاضــرات ال ـم ـقــررات الــدراسـيــة
يتيح للطلبة امكانية وضع خطط
دراس ـي ــة بـعـيــدة ال ـم ــدى ،حـتــى ال
يـكــون هـنــاك تـعــارض فــي عملية
استكمال الجدول ،وال يكون هناك
تأثير على الخطة الدراسية التي
يـمـكــن أن تـتـسـبــب ف ــي الـتــأخـيــر
بحجة عدم استكمال الجدول.

أحمد الالفي

من جانب آخر ،أعرب الالفي
ع ــن ف ـخــره ب ـفــوز ح ــرم "الـعـلــوم
ال ـح ـيــات ـيــة" ف ــي مــدي ـنــة صـبــاح
السالم الجامعية بجائزة MEED
الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ،ك ــأفـ ـض ــل مـ ـش ــروع

ت ـع ـل ـي ـمــي فـ ــي م ـن ـط ـقــة ال ـش ــرق
االوس ــط وشـمــال افريقيا لعام
 ،2021مـبـيـنــا أن ه ــذا االن ـجــاز
يحسب في رصيد الكلية.
وأشار إلى أن الكلية ستقدم
الكثير من االنجازات لطلبتها،
ولن تتوانى عن تحقيق تطلعات
ال ـط ـل ـبــة وت ـل ـب ـيــة ط ـمــوحــات ـهــم،
متمنيا التوفيق والسداد للكلية
وطلبتها.
وعن اختبار قدرات الكيمياء
للمستجدين فــي الـكـلـيــة ،أفــاد
بأن فتح باب التسجيل الختبار
مـ ـسـ ـت ــوى الـ ـكـ ـيـ ـمـ ـي ــاء م ـس ـت ـمــر
ح ـتــى ب ـعــد غ ــد (األح ـ ـ ــد) ،داع ـيــا
ال ـم ـس ـت ـجــديــن إل ـ ــى الـتـسـجـيــل
فيه من أصحاب التخصصات
التالية :ادارة التقنية البيئية،
وعلم الغذاء ،وعلم التغذية.

ً
الرويح« :التمريض» رافد  7سنوات سجنا لسكرتير عضو
ّ
رئيسي لسوق العمل الصحي «بلدي» زور بصمة

أكد مدير معهد التدريب اإلنشائي مدير معهد التمريض
ً
نــدبــا فــي الـهـيـئــة ال ـعــامــة للتعليم التطبيقي وال ـتــدريــب م.
عبدالعزيز الرويح ،أن "التمريض" يعتبر رافدا رئيسيا لتلبية
احتياجات سوق العمل الصحي في الدولة ،وإمداده بالكوادر
المدربة في مجال التمريض وخدماته المتعددة.
وأعــرب الرويح عن فخره واعـتــزازه بشكل خاص وجميع
منتسبي الهيئة بشكل عام بكوكبة طلبة المعهد المتطوعين
ً
الــذيــن لــم يــألــوا ج ـهــدا فــي تلبية ن ــداء الــوطــن خ ــال جائحة
فيروس كوفيد  19في تواجدهم بالصفوف األمامية.
جاء ذلك خالل احتفال معهد التمريض بمرور  59عاما
على إنشائه ،بحضور المتحدث الرسمي لــوزارة الصحة
د .عـبــدالـلــه الـسـنــد وم ــدي ــر إدارة الـصـحــة ال ـعــامــة د .فهد
الغمالس ومدير مديرية التدريب بالحرس الوطني العقيد
ركن راشد فهد سالم ،إضافة إلى عدد من منتسبي المعهد
على مسرح المعهد العالي لالتصاالت والمالحة  -المجمع
التكنولوجي-الشويخ.

●

محمد جاسم

أصـ ــدرت الـمـحـكـمــة الـكـلـيــة حـكـمــا إداري ــا
بحبس سكرتير عضو في المجلس البلدي
 7سنوات وتغريمه  1284دينارا ،مع إبعاده
ً
نهائيا عن البالد ،وامتناع النطق بالحكم
عن موظفة ودفــع كفالة مالية  2000دينار،
مع االلتزام بحسن سير وسلوك مدة سنتين،
قي قضية تزوير بصمة حضور وانصراف
في المجلس البلدي.
وذكر الحكم أنه بناء على شكوى ّ
قدمها
رئيس المجلس البلدي ،تبين ارتكاب جريمة
تــزويــر فــي مـحــرر رسـمــي مــن خــال تسهيل
السكرتير عملية تقاضي  642ديـنــارا دون
وجه حق من ضمن األجر الشهري لموظفة

تـعـمــل مــراق ـبــة الـمـيــزانـيــة والـمـحــاسـبــة في
األمانة العامة للمجلس ،بعد أن اتفقت معه
على أن يقوم بوضع بصمة مكانها.
ولفت الحكم إلــى أن المتهم األول حضر
إل ـ ــى مـ ـك ــان وج ـ ـ ــود ال ـب ـص ـم ــة فـ ــي م ــواع ـي ــد
الـحـضــور واالن ـص ــراف للموظفين ،وأدخــل
الرقم الوظيفي للموظفة وقام بالتبصيم بدال
عنها خالل األيام من  12نوفمبر  2019حتى
ً
 3ديسمبر  ،2019مستخدما بصمة إصبع
مصنوعة من مادة السليكون ،وبعد التحقيق
مع المسؤولين في المجلس ،والرجوع إلى
تسجيالت كاميرات المراقبة األمنية الخاصة
باألمانة العامة للمجلس والمثبتة في الممر
وفوق أجهزة البصمة ،تم التأكد من الواقعة
وعدم حضور الموظفة في الفترة المذكورة.

سلة أخبار
«التراث» :كسوة الشتاء
لنزالء «اإلبعاد»

قامت جمعية إحياء التراث
اإلسالمي بحملة لتوزيع
كسوة الشتاء على نزالء سجن
اإلبعاد ،بعدد  700حقيبة
تحتوي على مستلزمات
وملبوسات تقي برد الشتاء،
بحضور مدير سجن اإلبعاد
العقيد وليد العلي ،ورئيس
لجنة الزكاة في فرع "إحياء
التراث" بمحافظة الجهراء سعد
الخالدي.
وفي تصريح له ،قال الخالدي
إن هذه الحملة تأتي في إطار
التعاون مع مؤسسات الدولة،
لتعزيز آفاق العمل الخيري
والشراكة اإلنسانية داخل
الكويت ،وتأكيدًا على أداء
دورها االجتماعي لخدمة
جميع شرائح املجتمع ،مثمنًا
دور إدارة السجن في نجاح
الحملة ،والتي تأتي متوافقة
مع التوجهات العامة في
الدولة ،وتوجيهات مجلس
اإلدارة بالجمعية للعمل على
توطني العمل الخيري ،وإعطاء
األولوية للمشاريع داخل
الكويت.

 ...و«تنمية» تقدمها
لمئات المحتاجين

أعلنت جمعية تنمية
الخيرية توزيع كوبونات
كسوة الشتاء لهذا العام،
على  90أسرة و 180يتيمًا
داخل الكويت ،والذي يعد
من املشاريع املوسمية
املهمة مع دخول فصل
الشتاء.
وأكدت رئيس اللجنة
النسائية بـ"تنمية الخيرية"
منيرة الهاجري ،حرص
الجمعية على تنفيذ هذا
املشروع سنويًا ،بهدف
توفير الكسوة ملحتاجيها،
تزامنًا مع دخول فصل
الشتاء ،وتيسيرا على
األيتام واألسر الفقيرة
ّ
تحمل بعض النفقات
في
املعيشية.
ودعت الهاجري أهل الخير
إلى املساهمة من أموال
زكواتهم وصدقاتهم في
مشاريع "تنمية الخيرية"
املتعددة ،والتي تشمل
األيتام واألسر الفقيرة
واملتعففة داخل الكويت ،أو
مشاريعها التنموية خارج
البالد في فلسطني واليمن
وسورية ومساعدة الالجئني
الروهينغا في بنغالدش.

فزعة لبناء قرية
لألرامل في قرغيزيا

ُّ
طلبة «التطبيقي» :فتح الشعب المغلقة وزيادة المكافأة أبرز مطالبنا

أكدوا ضرورة وضع أسماء أعضاء هيئة التدريس أثناء التسجيل
●

أحمد الشمري

ب ـ ـ ـعـ ـ ــد االن ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــاء م ـ ـ ـ ــن عـ ـق ــد
االنتخابات الطالبية في الهيئة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـل ـت ـع ـل ـي ــم ال ـت ـط ـب ـي ـق ــي
وال ـت ــدري ــب ،طــالــب مـجـمــوعــة من
طلبة "التطبيقي" الهيئة اإلدارية
لــاتـحــاد الـعــام لطلبة ومتدربي
الهيئة حــل الـعــديــد مــن القضايا
الطالبية العالقة ،التي مر عليها
وقـ ــت ط ــوي ــل دون حـ ــل ،أب ــرزه ــا:
ص ـعــوبــة الـتـسـجـيــل ف ــي الـشـعــب
ال ــدراس ـي ــة الـمـغـلـقــة ،خ ــال فـتــرة
ال ـت ـس ـج ـي ــل الـ ـمـ ـبـ ـك ــر وال ـ ـتـ ــأخـ ــر،
الـ ـمـ ـط ــالـ ـب ــة ب ـ ــزي ـ ــادة الـ ـمـ ـك ــاف ــأة
االجتماعية.
وقـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــوا إن أزمـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـشـ ـع ــب
ال ـ ــدراسـ ـ ـي ـ ــة ال ـم ـغ ـل ـق ــة أص ـب ـحــت
تـ ـ ـ ـ ــؤرق الـ ـطـ ـلـ ـب ــة فـ ـ ــي كـ ـ ــل ف ـصــل
دراس ــي ،ويكمن حلها فــي زيــادة
أعضاء هيئة التدريس والشعب
الـ ــدراس ـ ـيـ ــة ل ـت ـل ـب ـيــة اح ـت ـي ــاج ــات

الطلبة ،مشيرين إلى أن المكافأة
االجتماعية ال تكفي احتياجات
الـطـلـبــة الــدراس ـيــة ،وأن زيــادتـهــا
مطلب طالبي ،فضال عن المطالبة
بضرورة صيانة دورات المياه في
مختلف الكليات والمعاهد.
"الجريدة" التقت هؤالء الطلبة،
وبحثت مطالبهم من اتحاد طلبة
الهيئة ،وجاءت على النحو التالي:

الغالء المعيشي
بـ ــدايـ ــة ،ق ـ ــال ال ـط ــال ــب ش ـمــان
المطيري ،إن "المكافأة االجتماعية
أص ـب ـح ــت ال ت ـك ـفــي اح ـت ـيــاجــات
الطالب الدراسية ،في ظل الغالء
المعيشي ا ل ــذي يعيشه الطلبة،
وخاصة بعد العودة إلى الحياة
الدراسية داخــل الحرم الدراسي،
وم ـ ـ ــن أب ـ ـ ـ ــرز االح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات هــي
الـ ـمـ ـع ــدات الـ ــدراس ـ ـيـ ــة إذا كــانــت
ال ـت ـخ ـص ـص ــات ف ـن ـي ــة وت ـت ـط ـلــب

حـ ـض ــورا لـلـمـخـتـبــر ع ـبــر إن ـجــاز
مشروع دراسي معين".
وأف ـ ــاد ال ـم ـط ـيــري بـ ــأن جميع
االت ـحــادات السابقة وعــدت برفع
المكافأة االجتماعية ،ولكن دون
جدوى! متسائال "ما األسباب وراء
عدم زيادتها؟".
وب ـ ـي ـ ــن أن طـ ـلـ ـب ــة الـ ـبـ ـعـ ـث ــات
ال ــدراس ـي ــة ال ـخــارج ـيــة يتمتعون
ب ـمــزايــا مــال ـيــة ،وف ــي ال ـم ـقــابــل ال
نتمتتع بجزء مما يصرف لهم!،
مطالبا "اتحاد التطبيقي" الجديد
ب ــوض ــع قـضـيــة زيـ ـ ــادة ال ـم ـكــافــأة
االجتماعية ضمن أولوياتهم.
وم ـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،ذك ـ ــر ال ـط ــال ــب
عبدالحميد بوعباس أن "الشعب
الدراسية المغلقة أصبحت تؤرق
مصير طلبة كليات الهيئة خالل
فترة استكمال الجداول الدراسية،
وخـ ــاصـ ــة فـ ــي ك ـل ـي ــة ال ـ ــدراس ـ ــات
الـتـكـنــولــوجـيــة ،وه ــي مـشـكـلــة ال
تنتهي إال بــزيــادة أعـضــاء هيئة

التدريس وزيادة الشعب الدراسية
الحـتــواء جميع الطلبة" ،متمنيا
أن تحل هذه المشكلة خالل فترة
التسجيل المقبلة بالتنسيق بين
االت ـح ــاد ومـكــاتــب التسجيل في
مختلف الكليات.
ومن جهته ،أكد الطالب يوسف
ال ـ ـكـ ـنـ ــدري ض ـ ـ ـ ــرورة وضـ ـ ــع اس ــم
عضو هيئة التدريس في جميع
ال ـم ـقــررات الــدراس ـيــة خ ــال فترة
التسجيل ،حتى يتسنى معرفة
استاذ المقرر الدراسي قبل إتمام
التسجيل ،متمنيا أن يــدرج هذا
المطلب ضمن مطالبات االتحاد
خالل جولته في مختلف مكاتب
التسجيل وعمداء الكليات.
ودعـ ـ ـ ــا ال ـ ـك ـ ـنـ ــدري إلـ ـ ــى إدراج
الـتـعـلـيــم ال ـمــدمــج خ ــال الـفـصــل
ال ــدراس ــي الـصـيـفــي لـيـســاهــم في
الـقـضــاء على تــأخــر فــي الفصول
ال ــدراسـ ـي ــة وال ـق ـض ــاء ع ـلــى ازم ــة
الشعب الدراسية.

عبدالحميد بوعباس

عبدالله عبدالعزيز

وم ـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،ذك ـ ــر ال ـط ــال ــب
ع ـب ــدال ـل ــه ع ـب ــدال ـع ــزي ــز "الح ـظ ـنــا
الكثير من أعضاء هيئة التدريس
يتجاهلون التواصل مــع الطلبة
في حالة الغياب عن المحاضرة،
فهناك طلبة يسكنون في مناطق
ب ـع ـيــدة وع ـنــدمــا ي ـح ـضــرون إلــى
ال ـم ـحــاضــرة ي ـصــدمــون بتأجيل
الـ ـمـ ـح ــاض ــرة مـ ــن ق ـب ــل األسـ ـت ــاذ
دون إب ــاغ ـه ــم ،ف ـل ـم ــاذا ال يـكــون
هناك تطبيق يساهم في تواصل
االستاذ مع طلبته بشكل مباشر".

وأمـ ــا ال ـطــالــب خــالــد ال ـع ـنــزي،
فــرأى أن أغلب دورات المياه في
مختلف كليات ومـعــاهــد الهيئة
تحتاج إلى صيانة بشكل دوري،
متمنيا أن يـكــون هـنــاك تــواصــل
بين االتـحــاد مــع ادارة الخدمات
وال ـص ـي ــان ــة إلب ــاغ ـه ــم ب ـض ــرورة
صـيــانـتـهــا بـشـكــل دوري وتـكــون
نظيفة.
ً
وأخ ـ ـي ـ ــرا ،قـ ــال ال ـط ــال ــب غ ــازي
الـ ـشـ ـم ــري "بـ ـع ــد عـ ـ ـ ــودة ال ـح ـي ــاة
الدراسية داخــل الحرم الدراسي،

يوسف الكندري

نــا حــظ قلة توفير الكافتيريات
والكافيهات في مختلف الكليات
والـ ـمـ ـع ــاه ــد ،ف ــالـ ـط ــال ــب يـضـطــر
للذهاب إلــى خــارج اســوار الحرم
الـ ـ ــدراسـ ـ ــي ل ـ ـشـ ــراء أكـ ـ ــل م ـع ـي ــن"،
مـسـتـغــربــا ع ــدم تــوافــرهــا بشكل
الفت.
وتساءل الشمري عما إذا كان
ذلك بسبب قلة أعداد الطلبة الذين
يحضرون إلى الكلية ،إذ إن اغلب
الشعب الــدراسـيــة يتم التدريس
بها عبر االونالين!

تطلق جمعية إحياء
التراث اإلسالمي ،اليوم،
فزعة كويتية خيرية
تالمس آالم املسلمني في
آسيا الوسطى ،وتهدف
إلى بناء قرية لألرامل
واأليتام في قرغيزيا تتسع
لـ  30أسرة ،وتحتوي على
مرافق متكاملة ومساحة
ترفيهية لأليتام ،حيث بدأ
العمل في املرحلة األولى
من القرية من تبرعات أهل
الخير لحملة سباق الخير
التي أطلقتها الجمعية في
وقت سابق.
أما املرحلة الثانية
املستهدفة ،اليوم ،فستكون
الستكمال بناء القرية
بقيمة  60ألف دينار،
وهذا املشروع من مشاريع
الصدقة الجارية ،والتي
يجوز دفع الزكاة فيها.
ُيذكر أن هذه الحملة
تأتي ضمن مشروع
"صدقة السر" ملساعدة
الفقراء واأليتام املسلمني
في جميع أنحاء العالم،
والذين ال يجدون مأوى
خاصًا بهم.
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ّ
المويزري :الغانم دعم سحب الجناسي وقيد الحريات

ً
ّ
«في عهده صفر صندوق االحتياطي ...والكويت تعاني عجزا بسبب سياسات الحكومة وإضعاف دور المجلس»
فهد تركي

قال النائب شعيب المويزري،
إن رئيس مجلس األمــة مــرزوق
الغانم "ساهم في تردي الوضع
التشريعي والسياسي في البالد،
ً
وق ــدم عـ ــددا مــن الـقــوانـيــن التي
ســاهـمــت ف ــي تـقـيـيــد ال ـحــريــات،
وكان وراء سحب الجناسي من
بعض المواطنين".
وأضاف المويزري ،في مؤتمر
ص ـحــافــي ع ـق ــده أمـ ــس ،لـعــرض
"إن ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــازات رئ ـ ـيـ ــس ال ـم ـج ـلــس
ال ـحــالــي" ،عـلــى حــد تـعـبـيــره ،أن
ال ـغــانــم "خ ــدع الـشـعــب وم ــارس
الـ ـتـ ـضـ ـلـ ـي ــل ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي وقـ ـ ــام
بالتصويت على قوانين العفو

المطير والعتيبي :رحيل
الرئيسين مطلب شعبي
جدد النائبان محمد المطير وفارس العتيبي دعواتهما لرحيل
رئيسي مجلسي األمة والوزراء كمطلب شعبي ،مستشهدين بأحداث
جلسة افتتاح الفصل التشريعي الحالي لمجلس األمة.
وقال المطير "سنة مضت على أحداث جلسة االفتتاح ،تم القضاء
فيها على أمــل اإلص ــاح ال ــذي ينشده كــل مــواطــن شــريــف ،فأبت
الحكومة إال تضييع وقــت المجلس باختيار من رفضه الشارع
الكويتي ،وحتى اليوم يعاني الشعب مآسي االختيار الحكومي ،وما
ً
زالت الحكومة تحارب المصلحين ،وتقرب الفاسدين" ،مستدركا:
"رحيل الرئيسين مطلب شعبي".
بدوره ،أكد النائب فارس العتيبي أن "الشعب الكويتي قال كلمته
بتاريخ  5ديسمبر ،وترجم ذلك باختيار من يمثله في مجلس األمة،
وتفاءل الكويتيون خيرا بالمخرجات ،لكن مع األسف خذل رئيس
الحكومة الشعب بتحالفه مع رئيس برلمان ال يمثل اإلرادة الشعبية،
وجلسة االفتتاح شاهد على بداية حقبة سيئة مع هذين الرئيسين".
وأضاف العتيبي "تحالف الرئيسين نتج عنه إقصاء الشرفاء
وإبعاد المصلحين من أبناء البلد أمثال النائب الدكتور بدر الداهوم
المدافع عن حقوق الشعب ومصالحه وأمواله ،وترك الفاسدين ،لذا
فرحيل الرئيسين مطلب شعبي".

ال ـشــامــل دون ت ــوزي ــع الـتـقــاريــر
الـخــاصــة بها على ن ــواب األمــة،
في صورة تجسد سعيه الحثيث
ليكون ضد الشعب واألمة".
ّ
وتــابــع" :مـنــذ تسلم (الـغــانــم)
رئ ـ ــاس ـ ــة ال ـم ـج ـل ــس تـ ـ ـ ــورط فــي
التدليس وخداع النواب لخدمة
تــوج ـهــاتــه وت ـع ـط ـيــل ال ـقــوان ـيــن
ً
ال ـم ـه ـمــة" ،م ـع ـت ـبــراأنـ ــه "خــالــف
الالئحة وطلب التصويت على
رس ـ ــال ـ ــة ت ـض ـم ـن ــت م ـع ـل ــوم ــات
مغلوطة رغم تحذيراتنا".
واستطرد أن "الغانم مــارس
س ـيــاســة غ ـيــر صـح ـيـحــة خــال
رئاسته" ،و"اتخذ من المجلس
ً
طريقا إلقرار بعض التشريعات
ً
والقوانين التي لم تكن يوما في
مصلحة الشعب ،في حين يدفع
الشعب اليوم ثمن ممارساته".

التواطؤ مع الحكومة
وأشار إلى أن الغانم "يحاول
ً
جــاهــدا سلب الحقوق الرقابية
للنواب ،ويتواطأ مع الحكومة
ف ـ ــي إخـ ـ ـف ـ ــاء اإلج ـ ـ ــاب ـ ـ ــات ع ـن ـهــم
بـحـجــة ال ـســريــة ،ويـحـتـفــظ بها
في األمــانــة العامة دون موافقة
موجه السؤال".
وأفــاد بــأن "سحب الجناسي
وقانون المسيء حدثا في عهد
الغانم ،الذي يريد السيطرة على
كل شيء ،وال يتحمل أن ينتقده
أح ـ ــد ،وم ـن ــع ال ـص ـحــاف ـي ـيــن مــن
دخول المجلس".
وقال إنه في جلسة  30مارس
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي" ،حـ ـ ـ ــدث تـ ــزويـ ــر فــي
مضابط الجلسة ،والغانم مررها
على النواب وهم ال يعلمون!".
وتــابــع أن ــه ال يـمـكــن اإلنـجــاز
ف ــي ظ ــل وجـ ــود رئ ـيــس مجلس

شعيب المويزري

ال يحترم الشعب ،وال القوانين،
"ف ــالـ ـغ ــان ــم م ـ ـ ــارس ال ـقـ ـم ــع لـكــل
م ــن ت ـصــدى ل ـم ـمــارســاتــه ،وهــو
م ـ ـ ـسـ ـ ــؤول عـ ـ ــن أغـ ـ ـل ـ ــب ق ـض ــاي ــا
أص ـحــاب الـ ــرأي ،وأوصـلـنــا إلــى
أن األمم المتحدة تصدر تقارير
ض ــد ال ـك ــوي ــت ب ـس ــب ال ـقــوان ـيــن
والـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرارات الـ ـت ــي ص ـ ـ ــدرت فــي
عهده" ،ورأى أن "الرجل مخطط
وخلص".
وذك ـ ـ ــر أن رئـ ـي ــس ال ـم ـج ـلــس
"مـ ـ ـ ـ ـ ــارس إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات م ـخ ــال ـف ــة
لــائـحــة فــي قضية الـ ـ (ك ــي جي
إل) كــي يــوجــه االت ـه ــام لرئيس
ل ـج ـنــة ح ـمــايــة األم ـ ـ ــوال ال ـعــامــة
الـ ـب ــرلـ ـم ــانـ ـي ــة ف ـ ــي ذلـ ـ ــك ال ــوق ــت
ً
(شعيب المويزري)" ،مشيرا إلى
أن كل القوانين وزعت تقاريرها
في جلسة  2021-3-30باستثناء
قــانــون الـعـفــو ال ـشــامــل ،و"ال بد
أن ي ـعــرف الـشـعــب الـكــويـتــي أن
هذا المجلس لم ينجز أي شيء
بسبب رئيسه!".
ً
وأك ــد أن الـنــاس تــريــد حلوال
لمشاكلها و ق ـضــا يــا هــا ،فكيف
ت ـت ـح ـق ــق وه ـ ـن ـ ــاك م ـ ــن ي ـع ــرق ــل

ال ـ ـق ـ ــوان ـ ـي ـ ــن ويـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوس ب ـب ـط ــن
ً
الدستور؟ مبينا أن أعمال لجنة
حقوق اإلنسان تتعرقل بسبب
ت ــدخ ــل الـ ـغ ــان ــم ،الـ ـ ــذي يـسـتـغــل
مـنـصـبــه لـلـتــاعــب وال ـع ـبــث في
المجلس .ولفت إلى أن تحالفه
مـ ــع رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة "س ـل ـبــي
وضار للبلد".

مالحقة المغردين
وذكر أن الغانم "اعتاد مالحقة
المغردين ورفع قضايا على أكثر
من  300منهم النتقادهم أداء ه،
بــل وفــي عهده لجأت الحكومة
ً
إل ــى س ـحــب ال ـج ـنــاســي تـعـسـفــا
لدواع سياسية ضد منتقديها...
ٍ
واستخدم هــذا الملف لالبتزاز
واالن ـت ـقــام ال ـس ـيــاســي ،وه ــو ما
أش ــار إلـيــه تـقــريــر لجنة حقوق
اإلنسان باألمم المتحدة".
وأعاد القول ،إن الغانم حول
الـمـجـلــس إل ــى "ث ـك ـنــة عسكرية
إلرهاب النواب ،وأقحم الحرس
الوطني والحرس األميري داخل
م ـب ـنــاه إلجـ ـ ــراء ت ــدري ـب ــات على

كيفية التعامل مع أي اعتصام
للنواب".
وزاد أنه "اعتاد خرق األعراف
البرلمانية وتـكــررت تجاوزاته
وإســاء اتــه لكل مــن ينتقد أداء ه
وتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاوزات ـ ـ ــه ع ـ ـلـ ــى ال ــائـ ـح ــة
والدستور ،حتى أظهر البرلمان
ال ـكــوي ـتــي ب ـص ــورة سـيـئــة أم ــام
ً
ال ـعــالــم" ،مـعـتـبــرا أن ــه فــي عهده
"تم تصفير صندوق االحتياطي
العام ،وعانت الكويت وال تزال
ً
تعاني عجزا في الموازنة العامة
ب ـس ـب ــب س ـ ـيـ ــاسـ ــات ال ـح ـك ــوم ــة
وإضعاف دور المجلس الرقابي
والتشريعي".

إضعاف األدوات الرقابية
وأش ـ ـ ــار إلـ ــى ارت ـ ـفـ ــاع مــؤشــر
الـ ـفـ ـس ــاد ف ـ ــي ع ـ ـهـ ــده (الـ ـغ ــان ــم)
ألرق ــام مخيفة بعد تـجــرؤ عدد
م ــن ال ـم ـســؤول ـيــن الـحـكــومـيـيــن
السابقين على التالعب والتورط
في قضايا فساد بسبب إضعاف
رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس ل ـ ـ ـ ـ ــأدوات
ً
الــرقــاب ـيــة ل ـل ـن ــواب ،م ـع ـت ـبــرا أن
الغانم حول المجلس الى "عزبة"
خاصة لــه وللمحسوبين عليه
من خارج البرلمان.
وق ــال إنــه "فــي أكـتــوبــر 2016
ومع زيادة أسعار البنزين خرج
ً
رئيس المجلس واع ــدا الشعب
ً
بصرف  75ليترا لكل مــواطــن...
وح ـ ـتـ ــى اآلن ل ـ ــم ي ـ ــف بـ ــوعـ ــده،
وم ــازال المواطنون يتساء لون
ً
أين الـ  75ليترا؟".
ورأى الـ ـم ــوي ــزري ف ــي خـتــام
المؤتمر ،أن الغانم "سبب خراب
ال ــدول ــة وال ـ ـ ــدوس ع ـلــى اإلرادة
الشعبية".

 5نواب الستحداث مفوضية عامة للشفافية تتبع «نزاهة»
تقدم  5نواب هم :د.عبدالعزيز
ال ـص ـق ـع ـب ــي ،وخـ ــالـ ــد ال ـم ــون ــس،
وأسامة الشاهين ،ود .عبدالكريم
الـ ـكـ ـن ــدري ،وم ـ ـبـ ــارك ال ـح ـج ــرف،
بـ ـ ــاق ـ ـ ـتـ ـ ــراح ب ـ ـق ـ ــان ـ ــون ب ـت ـع ــدي ــل
أحـ ـك ــام ال ـق ــان ــون رقـ ــم  12لسنة
 ،2020بـشــأن حــق االط ــاع على
ال ـم ـع ـلــومــات ،م ــع إع ـطــائــه صفة
االستعجال ،نص على استحداث
م ـ ـفـ ــوض ـ ـيـ ــة ع ـ ــام ـ ــة ل ـل ـش ـف ــاف ـي ــة
واإلف ـص ــاح تتبع رئـيــس الهيئة
العامة لمكافحة الفساد (نزاهة).
وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءت ف ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــذك ـ ـ ــرة
اإلي ـضــاح ـيــة لــاق ـتــراح بـقــانــون:
أق ـ ــر م ـج ـلــس األم ـ ــة فـ ــي ال ـف ـصــل
الـتـشــريـعــي الـســابــق قــانــون حق
االط ــاع على المعلومات ،وهــذا
الـ ـق ــان ــون ي ـع ــد ت ـج ـل ـيــا واض ـح ــا
ل ـل ـحــق ف ــي ال ـت ـع ـب ـيــر ال ـ ــذي نص

عبدالكريم الكندري

مبارك الحجرف

خالد المونس

عليه الــدسـتــور فــي الـمــادة (،)36
وقد دخل حيز النفاذ في مارس
الماضي.
وأ ض ـ ــا ف ـ ــت :إال أن ا ل ـت ـط ـب ـيــق

ال ـع ـم ـل ــي لـ ـه ــذا ال ـ ـقـ ــانـ ــون خ ــال
الـشـهــور الـمــاضـيــة قــد نـتــج عنه
ظ ـ ـهـ ــور ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن ال ـم ـث ــال ــب
الـ ـم ــوج ــودة ف ــي الـ ـق ــان ــون ،مـمــا

أوجـ ـ ـ ــب تـ ـق ــدي ــم مـ ـقـ ـت ــرح إللـ ـغ ــاء
وت ـ ـعـ ــديـ ــل ب ـ ـعـ ــض ال ـ ـن ـ ـصـ ــوص،
وإضافة نصوص أخرى.
واس ـت ـهــدف الـمـقـتــرح  3أم ــور

رئيسة هي :استحداث مفوضية
عامة للشفافية واإلفصاح تكون
ً
معينا لمجلس الوزراء ومجلس
األم ـ ــة ف ــي ال ــرق ــاب ــة ع ـل ــى تـنـفـيــذ
ال ـج ـه ــات ل ـق ــان ــون ح ــق االطـ ــاع
عـلــى الـمـعـلــومــات دون أن تمتد
ه ــذه ال ــرق ــاب ــة لـلـعـمــل الـتـنـفـيــذي
للجهات ،وإضافة بعض البنود
ال ـخ ــاص ــة ب ــاإلفـ ـص ــاح ال ـطــوعــي
للجهات ،والـحــد مــن محظورات
ً
تداول المعلومات دعما للشفافية
ورقابة الرأي العام.
وقــد نصت الـمــادة األول ــى من
االقتراح على استبدال نصوص
جــديــدة بمجموعة مــن نصوص
ال ـق ــان ــون ابـ ـت ــداء م ــن الـ ـم ــادة ()1
الـمـتـعـلـقــة بــال ـت ـعــري ـفــات ،وذل ــك
ب ـ ــإض ـ ــاف ـ ــة ت ـ ـعـ ــريـ ــف لـ ـعـ ـب ــارت ــي
"المفوضية" و"الهيئة" ،وتعديل

تـعــريــف الـشـخــص ب ــأن يستبدل
بـ ـعـ ـب ــارة "لـ ـ ــه م ـص ـل ـح ــة" عـ ـب ــارة
"يـتـقــدم بـطـلــب" ،لتوسيع نطاق
حــق االطـ ــاع ،ولتحقيق الـهــدف
نفسه أضيفت عبارة "وباألخص"
للمادة ( )2قبل عبارة "التي تمس
حقوقه" ،كي ال نحد حق الشخص
بـ ــاالطـ ــاع ف ـق ــط ع ـل ــى ال ـ ـقـ ــرارات
اإلدارية الخاصة به.
واس ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــدف ال ـ ـت ـ ـعـ ــديـ ــل ف ــي
ا ل ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــادة ( )5تـ ـقـ ـلـ ـي ــل ا ل ـم ـه ـل ــة
الـ ـمـ ـت ــاح ــة ل ـل ـج ـه ــات فـ ــي وض ــع
قوائم المعلومات على موقعها
اإلل ـك ـتــرونــي م ــن  3س ـن ــوات الــى
س ـن ــة ،وك ــذل ــك الـ ـح ــال بــالـنـسـبــة
ل ـت ـعــديــل ال ـ ـمـ ــادة ( )8م ــن خ ــال
تقليل الـحــد األقـصــى لـمــدة الــرد
ع ـل ــى ال ـط ـل ــب مـ ــن  3أشـ ـه ــر إل ــى
ثالثين يوما.

نافذة نيابية

الغانم يستقبل نائبة فرنسية

ً
متوسطا سفيرة باريس والنائبة الفرنسية
الغانم
اسـتـقـبــل رئ ـيــس مـجـلــس األم ــة مـ ــرزوق الـغــانــم فــي مكتبه،
أمس ،عضوة الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) النائبة
أمل ايميليا الكرافي ،التي تقوم حاليا بزيارة رسمية للكويت.
حضر اللقاء سفيرة فرنسا لدى الكويت كلير لو فليشر.

عبدالله المضف يسأل عن عقود
القسائم الصناعية
وجه النائب عبدالله المضف
س ـ ـ ـ ــؤاال إل ـ ـ ــى وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـتـ ـج ــارة
والصناعة د .عبدالله السلمان،
بشأن عقود القسائم الصناعية
المنتهية ،والتي تم التمديد لها
مــن قـبــل مـجـلــس إدارة الهيئة
العامة للصناعة.
وقـ ــال ال ـم ـضــف ف ــي س ــؤال ــه:
هـنــاك قسائم انتهت عقودها،
وهي العقد رقم ( )208المؤرخ
في  ،1999/7/6والعقد رقم ()211
المؤرخ في  1999/7/10وتنتهي
في  ،2019/5/31وتم التمديد لها
عن طريق مجلس إدارة الهيئة عبدالله المضف
العامة للصناعة ،وفق السلطات
وال ـصــاح ـيــات الـمـمـنــوحــة لــه ،وقـ ــانـ ــون ال ـت ـن ـظ ـيــم ال ـص ـنــاعــي
ي ــرج ــى تـ ــزويـ ــدي ب ـن ـس ـخــة مــن الموحد ،وبالرأي الفني للهيئة
ت ـلــك ال ـس ـل ـطــات وال ـصــاح ـيــات بـشــأن تمديد العقدين سالفي
الممنوحة لمجلس إدارة الهيئة الذكر.
بموجب احكام قانون الصناعة

المطر :إقالة وكيل «العدل» واجبة
دعا النائب د .حمد المطر،
نــائــب رئـيــس مجلس ال ــوزراء
وزيـ ـ ـ ــر الـ ـ ـع ـ ــدل وزيـ ـ ـ ــر الـ ــدولـ ــة
لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله
الرومي إلى إقالة وكيل وزارة
الـ ـع ــدل ،ب ـعــد أن تـسـبــب عطل
ال ـن ـظ ــام اآلل ـ ــي ل ـ ـلـ ــوزارة بفقد
بيانات من النظام.
وقــال المطر مخاطبا وزير
الـ ـع ــدل "ل ـ ــدي م ـع ـلــومــة أرج ــو
ً
نفيها حاال ،بأن هناك بيانات
(انمسحت) مــن النظام اآللــي،
معلومة مثل ما ذكرت خطيرة.

حمد المطر

المناور يتقدم برسالة للمجلس لوقف االستثمار
في األندية الرياضية بصفة االستعجال
تقدم النائب أسامة المناور بطلب إدراج
رســالــة عـلــى ج ــدول أع ـمــال جلسة مجلس
األمة المقبلة بشأن "االستثمار التجاري في
مباني األندية الرياضية" ،طلب فيها عرض
الرسالة على المجلس ،ومناقشتها ،واتخاذ
القرار الالزم ،وإحالتها إلى الحكومة التخاذ
القرار بوقف االستثمار بصفة االستعجال،
على أن تقدم لمجلس األمة تصورات جديدة
خالل أسبوعين من تاريخ مناقشة الرسالة.
وق ــال ال ـم ـنــاور ،فــي رســالـتــه" ،لـمــا كانت
الهيئة العامة للرياضة واللجنة األولمبية
الكويتية واالت ـح ــادات الــريــاضـيــة وبلدية
الـكــويــت سمحت بـمــوجــب ق ــرار ســابــق من
م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ف ــي  26نــوف ـم ـبــر ،2005
ووف ــق ق ــرارات أصــدرتـهــا كــل جهة بحسب
اخ ـت ـصــاص ـهــا ،ب ــاالس ـت ـم ــرار ف ــي عـمـلـيــات

التعاقد أو طرح فرص االستثمار في مباني
األندية الرياضية ،فقد لوحظ أن القرار شابه
الكثير من العيوب والمخالفات والتجاوزات
التي مست الراحة التي يعيشها المواطنون
في المناطق السكنية".
وتابع" :أصبح واضحا أن تلك الموافقات
والقرارات التي صدرت لم تدرس أبعاد ما
قــد ي ــؤدي إل ـيــه ذل ــك مــن تـحــويــل المناطق
الـسـكـنـيــة إل ــى ذات ال ـحــالــة ال ـتــي تعانيها
المناطق االستثمارية والتجارية التي لها
وض ــع مختلف مــن حـيــث التنظيم ،بـمــا ال
يجوز معه أن تكون ذات القواعد ومجاالت
االستثمار وشــروطـهــا فــي طبيعة واحــدة،
خاصة فيما يخص مجاالت بعض األنشطة
التي ال ترتبط بالنشاط الرياضي ،عالوة
على واج ـهــات تلك األنـشـطــة االستثمارية

العنزي يسأل عن التأمين
الصحي لمبتعثي البحرين
وجـ ــه ال ـن ــائ ــب د .خــالــد
الـعـنــزي س ــؤاال إل ــى وزيــر
ال ـ ـن ـ ـفـ ــط وزيـ ـ ـ ـ ــر ال ـت ـع ـل ـي ــم
العالي د .محمد الفارس،
اس ـت ـف ـســر ف ـي ــه ع ــن سـبــب
ع ـ ـ ـ ـ ــدم شـ ـ ـ ـم ـ ـ ــول الـ ـطـ ـلـ ـب ــة
المبتعثين إ لــى البحرين
في الضمان الصحي ،رغم
أ نــه يشمل جميع الطلبة
المبتعثين خارج البالد.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـن ـ ـ ــزي ،ف ــي
ســؤالــه ،إن وزارة التعليم
الـعــالــي تبتعث ع ــددا من
ال ـط ـل ـبــة ال ـكــوي ـت ـي ـيــن إل ــى
كثير من الدول الستكمال
دراستهم ،وتحرص دائما

عـلــى تسخير إمـكــانــاتـهــا
ل ــدى ت ـلــك ال ـ ــدول لـضـمــان
سـ ــامـ ــة الـ ـطـ ـلـ ـب ــة ،ف ـضــا
ع ــن م ـتــاب ـعــة تـحـصـيـلـهــم
ال ـع ـل ـم ــي ،ك ـم ــا ت ــوف ــر مــن
خ ـ ــال س ـ ـفـ ــارات ال ـكــويــت
بــالـخــارج ضمانا صحيا
ح ـ ـ ـ ــرص ـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى صـ ـح ــة
وســامــة الطلبة ،وتعتبر
البحرين من ضمن الدول
ا لـتــي يتم ابتعاث الطلبة
إليها الستكمال دراستهم.

ال ـت ــي ت ـف ـتــح ب ــات ـج ــاه ال ـم ـس ــاك ــن ال ـخــاصــة
بالمواطنين ،وليس في داخل حدود مباني
األندية الرياضية".
وأردف" :ل ـقــد سـبــق أن ات ـخــذ المجلس
البلدي قــراره رقم  2007/24/1134/24في 1
ديسمبر  2007بالموافقة على طلب مجلس
الـ ــوزراء بالسماح لــأنــديــة الــريــاضـيــة (14
ن ــادي ــا) بــاسـتـثـمــار م ـســاحــة ال ت ــزي ــد على
(10000م )2لـ 28نشاطا ،وأضيفت لها أنشطة
الح ـق ــا ،رغ ــم أن ال ـفــريــق ال ـف ـنــي ف ــي بـلــديــة
الكويت ،الذي درس األمر ،أعد مذكرة حذر
فيها من تداعيات مثل هذا القرار ،وما قد
يؤدي إليه عالوة على مخالفته الكثير من
القوانين المتعلقة بالتنظيم".
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محليات

الخالد تفقد المنافذ الشمالية وأعلن فتح «العبدلي» األسبوع المقبل
وضبط المتسللين
والتفتيش
الرصد
وأنظمة
بالمراكز
العمل
إجراءات
على
اطلع
•
ً
ً
• «الوضع الصحي ال يزال مستقرا ويتطلب متابعة ما يحصل عالميا بشأن أوميكرون»

ُّ
الخالد والوزراء المشاركون في الزيارة خالل تفقد مركز الصخيبري أمس

األمن سياج
كل القضايا...
و«الداخلية»
هي العين
الساهرة على
استقرار البالد

توجيهات
القيادة
السياسية
تقضي
بتوفير كل ما
يلزم للوزارة
ومنتسبيها

الخالد

أع ـل ــن س ـم ــو ال ـش ـي ــخ ص ـبــاح
الخالد رئيس مجلس الــوزراء،
أم ـ ـ ـ ــس ،فـ ـت ــح مـ ـنـ ـف ــذ ال ـع ـب ــدل ــي
األسـبــوع المقبل ،وثمن جهود
م ـن ـت ـس ـب ــي وزارة ا ل ــدا خـ ـلـ ـي ــة
وم ــا تـحـقــق مــن إن ـج ــازات على
صعيد تطوير الطاقة البشرية
واألجهزة والمعدات.
وقــام الخالد بجولة تفقدية
فــي قـطــاع أمــن ال ـحــدود وقطاع
أمن المنافذ بالحدود الشمالية
ل ـ ـل ـ ـبـ ــاد ،واطـ ـ ـل ـ ــع عـ ـل ــى ع ــرض
تقديمي عن مهام ونظام العمل
في مراكز الحدود وآلية الربط
بين المراكز الـحــدوديــة وغرفة
ع ـم ـل ـيــات اإلدارة ال ـعــامــة ألمــن
الحدود البرية.
ك ـ ـمـ ــا زار مـ ـنـ ـف ــذ ا لـ ـعـ ـب ــد ل ــي
واسـ ـتـ ـم ــع لـ ـش ــرح عـ ــن طـبـيـعــة
العمل فيه وكيفية التنسيق بين
الـجـهــات المعنية ،واطـلــع على
آلية سير العمل هناك وأنظمة
وأج ـه ــزة ال ــرص ــد المستخدمة
في التفتيش.
ثـ ـ ــم تـ ـفـ ـق ــد رئـ ـ ـي ـ ــس م ـج ـلــس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء مـ ــركـ ــز ال ـص ـخ ـي ـب ــري
ً
ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدودي وشـ ـ ــاهـ ـ ــد عـ ــرضـ ــا
ً
مرئيا عن آلية عمل الكاميرات
الـ ـ ـح ـ ــراري ـ ــة وال ـ ـن ـ ـظـ ــام األمـ ـن ــي
الكهربائي في ضبط المتسللين
والمهربين.

بـ ـع ــده ــا انـ ـتـ ـق ــل إلـ ـ ــى مـخـيــم
ً
الــرت ـقــة وش ــاه ــد ع ــرض ــا لـفــرقــة
خيالة وزارة الداخلية التابعة
لـ ـقـ ـط ــاع ال ـت ـع ـل ـي ــم وال ـ ـتـ ــدريـ ــب،
ً
وعرضا آخر آلليات قوات األمن
الخاصة ،وأمن الحدود البرية،
عالوة على عرض مرئي لخطة
ودور ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات ال ـ ـخـ ــاصـ ــة فــي
التصدي ألي اضطرابات.

رعاية وإنجازات
ون ـق ــل ال ـخ ــال ــد ف ــي تـصــريــح
صـحــافــي عـلــى هــامــش الــزيــارة
تحيات سمو أمير البالد الشيخ
ن ـ ــواف األحـ ـم ــد ال ـق ــائ ــد األع ـلــى
ل ـل ـق ــوات ال ـم ـس ـل ـحــة ،وت ـح ـيــات
سمو ولي العهد األمين الشيخ
مشعل األحمد لجميع منتسبي
ً
«الــداخـلـيــة» مشيرا إلــى توجيه
القيادة السياسية بتوفير كل ما
يلزم للوزارة ومنتسبيها.
وأعـ ــرب سـمــوه عــن سـعــادتــه
بما شهده من إنجازات تحققت
ف ــي ت ـط ــوي ــر ال ـط ــاق ــة ال ـب ـشــريــة
واألجـهــزة والمعدات سيما في
م ـجــال ال ـت ـحــول ال ــرق ـم ــي ،ال ــذي
تقوم به «الداخلية» لتسهيل كل
اإلجراءات لمصلحة المواطنين
والمقيمين.
وقــال إن األمــن هو سياج كل
القضايا و«الداخلية» هي العين
ال ـســاهــرة عـلــى أم ــن واس ـت ـقــرار
ال ـ ـبـ ــاد ،ول ـ ــن ي ـت ـح ـقــق ذل ـ ــك إال
عبر تطوير وتحديث الـقــدرات
واإلمكانيات والتدريب المستمر
ل ـمــواج ـهــة أي حـ ــدث ط ـ ــارئ أو
مستجد.
وعـ ـ ـب ـ ــر سـ ـ ـم ـ ــوه عـ ـ ــن ال ـش ـك ــر
والتقدير لمنتسبي الوزارة على
وتفان
ما يقومون به من جهد
ٍ
م ــن أج ــل حـفــظ أم ــن واس ـت ـقــرار
البالد وتطبيق القانون وإشاعة

وزير الداخلية يلقي كلمة بالمناسبة
ً
الـطـمــأنـيـنــة ،مـثـمـنــا تنسيقهم
ال ـم ـس ـت ـم ــر م ـ ــع أشـ ـق ــائـ ـه ــم فــي
ال ـ ـجـ ــانـ ــب الـ ـ ـع ـ ــراق ـ ــي ،لـ ـم ــا ف ـيــه
مصلحة الكويت والعراق ودرء
كل خطر عن حدود البالد.

فتح «العبدلي»
وكشف سموه عن فتح منفذ
العبدلي األسبوع المقبل لزيادة
التعاون االقتصادي والتبادل
التجاري والتنقل بين الكويت
وال ـع ــراق بـمــا ي ـعــود بالمنفعة
عـلــى الـبـلــديــن الـشـقـيـقـيــن وفــق
االش ـ ـتـ ــراطـ ــات ال ـص ـح ـي ــة ال ـتــي
وضعتها وزارة الصحة.
م ــن جـهــة أخـ ــرى ،أك ــد الـخــالــد
أن ال ــوض ــع ال ـص ـحــي ف ــي ال ـبــاد
ً
«ال يـ ــزال م ـس ـت ـقـ ّـرا ول ـلــه الـحـمــد،
م ـم ــا ي ـت ـط ـلــب م ــن ــا م ـت ــاب ـع ــة مــا
ي ـح ـصــل فـ ــي دول مـ ـتـ ـع ــددة فــي
العالم من ارتفاع وزيادة انتشار
اإلصابات بـ «أوميكرون» وااللتزام
بــاإلجــراء ات الصحية ممثلة في
ارتداء الكمام والتباعد الجسدي
والتطعيم لتخفيف األضــرار من
هذا المتحور الجديد».
وبين أن هناك متابعة حثيثة
م ــن مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء والـلـجـنــة
الـ ـ ـ ــوزاريـ ـ ـ ــة ل ـ ـ ـطـ ـ ــوارئ كـ ــورونـ ــا
ووزارة الصحة للتطورات بشأن
(أومـيـكــرون) ســائــا الـلــه العلي
ال ـق ــدي ــر «أن يـجـنـبـنــا ويـجـنــب
العالم هذا الوباء».
ي ــذك ــر أن ــه راف ـ ــق ال ـخ ــال ــد في
ال ـج ــول ــة ن ــائ ــب رئ ـي ــس مجلس
الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد
الجابر ،ووزير الخارجية وزير
الدولة لشؤون مجلس الــوزراء
الشيخ د .أحمد الناصر.
وك ـ ــان ف ــي اس ـت ـق ـبــال سـمــوه
لدى وصوله إلى مركز البحيث
ال ـحــدودي فــي منطقة العبدلي

رئيس الوزراء يطلع على تجهيزات أمن الحدود
وزي ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة ال ـش ـيــخ ثــامــر
العلي وكبار قيادات الوزارة.

تنفيذ خطط التطوير

نقدر جهود
الوزارة
والتنسيق
مع الجانب
العراقي لدرء
كل خطر عن
حدود البالد

الخالد

م ـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،رح ـ ـ ـ ــب وزي ـ ـ ــر
الــداخـلـيــة بــزيــارة سـمــو رئيس
مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء وم ــرافـ ـقـ ـي ــه
ل ـم ـن ـت ـس ـبــي الـ ـ ـ ـ ــوزارة واإلدارة
الـعــامــة لـلـجـمــارك ،مـمــا يعكس
حـ ـ ـ ـ ــرص واهـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــام الـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادة
ع ـ ـلـ ــى دعـ ـ ـ ــم وتـ ـشـ ـجـ ـي ــع رجـ ـ ــال
ً
األم ــن تـقــديــرا منها لجهودهم
ال ـم ـخ ـل ـصــة وت ـض ـح ـيــات ـهــم فــي
سبيل الدفاع عن وطننا وحفظ
أمـ ـ ـن ـ ــه واسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــراره وسـ ــامـ ــة
أراضيه.
وأك ــد الـعـلــي ،أن «الــداخـلـيــة»
و«ب ــدع ــم وتــوج ـي ـهــات قـيــادتـنــا
الـ ـحـ ـكـ ـيـ ـم ــة ومـ ـت ــابـ ـع ــة س ـم ــوه

م ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ـ ــي تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ خ ـط ــط
التطوير والتحديث في جميع
قطاعاتها واالرت ـقــاء بمستوى
منتسبيها لتمكنهم م ــن أداء
مهامهم وواجباتهم على أكمل
وجه».
وقـ ــال إن رجـ ــال «الــداخ ـل ـيــة»
و«الـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــارك» م ـس ـت ـم ــرون فــي
بذل ما في وسعهم من جهود،
م ـ ـج ـ ــددي ـ ــن الـ ـ ـعـ ـ ـه ـ ــد لـ ـلـ ـك ــوي ــت
ً
أمـ ـ ـي ـ ــرا وول ـ ـ ــي عـ ـه ــد وح ـك ــوم ــة
ً
وشـ ـعـ ـب ــا« ،ب ــأن ـه ــم ع ـل ــى دروب
األم ـ ــن س ــائ ــرون وع ـل ــى الـعـهــد
ً
مـحــافـظــون» داع ـيــا الـلــه تعالى
بـ ـ ـ ــأن يـ ـكـ ـل ــل جـ ـ ـه ـ ــود ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة
الـ ـحـ ـكـ ـيـ ـم ــة لـ ـحـ ـض ــرة ص ــاح ــب
السمو وسمو ولي عهده األمين
بكل التوفيق والنجاح.
وأقـ ـ ـ ــام ال ـع ـل ــي مـ ــأدبـ ــة غـ ــداء
رسـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى شـ ـ ـ ـ ــرف س ـم ــو

رئيس مجلس الوزراء والوزراء
المرافقين حضرها كبار القادة
في «الداخلية».

ماضون في
خطط التطوير
لالرتقاء
بمستوى
منتسبي
الوزارة
وقطاعاتها

العلي

ً
«الصحة» 4151 :دواء مخفضا ...وحمالت ميدانية لـ «التنشيطية»

عرض لفرقة خيالة «الداخلية» خالل الزيارة ...وفي اإلطار الخالد يتابع الحركة الحدودية عبر أجهزة الرصد

●

عادل سامي

أعلنت وزارة الصحة أن عدد األدوية المخفضة في
الكويت منذ  2014حتى اآلن بلغ  4151دواء.
وأكـ ــدت ال ـ ـ ــوزارة ،ف ــي ب ـيــان ص ـحــافــي ،أن دراس ــة
ً
تخفيض األسعار بدأت منذ  ،2014تزامنا مع مشروع
توحيد األس ـعــار الخليجية لــأدويــة الطبية ،وتم
نشر قوائم أسعار األدويــة المخفضة للمجموعات
األولى في مارس  ،2015وبعد ذلك توالى نشر قوائم
ً
تخفيض أسعار األدوية واحدة تلو األخرى سنويا.
وأوضحت أن األدوية الطبية والمكمالت الغذائية
تخضع لتسعيرة الـ ــوزارة ،فــي حين أن غيرها من
المستحضرات واألجهزة الطبية ومنتجات التجميل

ال يـخـضــع لـلـتـسـعـيــرة ،مــؤكــدة الـتــزامـهــا بـمـشــروع
توحيد أسعار األدوية.
فــي مــوضــوع مـنـفـصــل ،تـنـظــم الـحـمـلــة الوطنية
للوقاية من السرطان (كان) ،بالتعاون مع البرنامج
الوطني لمكافحة التدخين بالوزارة ،ملتقى حواريا
ح ــول «اسـتــراتـيـجـيــات مـكــافـحــة ال ـتــدخ ـيــن» ،األح ــد
المقبل في قاعة التدريب بمركز الرعاية التلطيفية
فــي منطقة ال ـص ـبــاح الـصـحـيــة ،بـحـضــور ع ــدد من
المختصين.
إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،ان ـت ـه ــت ان ـت ـخ ــاب ــات ج ـم ـع ـيــة ال ـع ــاج
ال ـط ـب ـي ـعــي ب ـتــزك ـيــة قــائ ـمــة «ال ـم ـس ـت ـق ـبــل» لتشكيل
مـجـلــس إدارت ـه ــا ل ـعــام  ،2023/2022حـيــث تــرأســت
هناء الخميس مجلس اإلدارة ،ومريم المنديل نائبة

لـلــرئـيــس ،وعـبـيــر الـتـجـلــي األمـيـنــة ال ـعــامــة ،وعبير
العجيل أمينة للصندوق ،وفاطمة ال ــرازي ،وأبــرار
العنزي ،ومريم الحداد عضوات في مجلس اإلدارة.
من جهة أخرى ،دشنت وزارة الصحة أمس حملة
التطعيم الميدانية الثامنة لمنح الجرعة التنشيطية
الثالثة للعمالة في عــدد من مناطق الكويت ،ممن
تلقوا جرعتين مــن الـلـقــاح الـمـضــاد ل ـ «كــوفـيــد »19
قبل  6أشهر.
وأكـ ـ ــدت مـ ـص ــادر صـحـيــة م ـط ـل ـعــة ،أن الـحـمــات
المتنقلة بدأت بتطعيم العاملين في قطاع المساجد،
والذين يقدر عددهم بنحو  6آالف عامل وموظف،
الفتة إلى أن تطعيم العاملين في القطاعات والجهات
األخرى سيتم األسبوع المقبل.

وأش ــارت إلــى أن الحمالت تستهدف نحو 270
أل ــف شـخــص فــي ه ــذه الـمــرحـلــة الـثــامـنــة ،موضحة
أن هذه المرحلة تستهدف العاملين في المساجد
والـجـمـعـيــات الـتـعــاونـيــة والـعــامـلـيــن فــي الـشــركــات
وال ـم ـج ـم ـعــات ال ـت ـجــاريــة وم ـح ـطــات ال ــوق ــود ودور
السينما والفنادق والمطاعم والحسينيات والبنوك،
إضــافــة إل ــى المسنين فــي دور الــرعــايــة وطــريـحــي
الفراش.
وأوضحت أن الوزارة انتهت مؤخرا من  7مراحل
مــن الـحـمــات الـمـيــدانـيــة ،طعمت خــالـهــا أكـثــر من
ً
 270ألفا من العمالة المنتشرة في جميع المناطق
بجرعتين من اللقاح.
وذكرت أن الوحدات الميدانية المتنقلة واصلت

تطعيم «التنشيطية» لطريحي الفراش في منازلهم،
والبالغ عددهم نحو  3500شخص ،مشيرة إلى أنها
ستنتهي من تطعيمهم قريبا.
م ــن ج ــان ــب آخ ـ ــر ،زار وفـ ــد م ــن مـنـظـمــة الـصـحــة
الـعــالـمـيــة وزارة الـصـحــة خ ــال األس ـب ــوع ال ـجــاري،
وثمن مستوى الخدمة والرعاية الصحية المقدمة
للمواطنين والمقيمين في الكويت.
وأشاد الوفد بالخدمات العالجية والتشخيصية
الـتــي تقدمها مــراكــز الــرعــايــة الصحية األول ـيــة في
ال ـب ــاد ،وال ـبــالــغ عــددهــا نـحــو  120مــركــزا صحيا،
م ــوزع ــة ع ـلــى جـمـيــع ال ـم ـنــاطــق الـسـكـنـيــة ،ونــاقــش
الطرفان سبل وآليات تبادل الخبرات بينهما خالل
المرحلة المقبلة.

إضافات

٦

شوشرة :متحورات الحسد
د .مبارك العبدالهادي
ن ـح ـتــاج إل ــى تـطـعـيــم أو ع ــاج ض ــد م ـت ـح ــورات عـقـلـيــات بعض
المتأرجحين ومساعيهم إلقصاء اآلخرين والتفرد في القرار ،ونسج
بعض األمور والقضايا في مخيلتهم الواسعة ،وتأجيج األوضاع من
باب المصلحة العامة كما يدعون ويصورون األحــداث التي تعكس
واقعهم المؤلم.
ووفقا لألحداث المتداخلة وتطورات فيروس كورونا تتضارب
المعلومات حــول بعض الحقائق عن أع ــداد المصابين بالمتحور
الجديد وتحديات بعض المختصين حول الحقيقة والوهم ،وكأننا
نعيش في غيبوبة ،ولكن هــؤالء غفلوا عن المصابين اآلخرين في
عقلياتهم وسمومهم في بث الفتن والــدخــول في النوايا ،ودورهــم
ً
واضح في ضرب كل من يعمل جاهدا لمنع تحقيق أي أهداف ناجحة.
وما أكثر هؤالء بيننا ،فدورهم حاضر في هدم ما يبنيه اآلخرون،
ً
خصوصا نجاح الطاقات الوطنية الشابة الذين يتولون المناصب
القيادية أو الذين يعملون جاهدين لتحقيق أحالمهم في أي مشاريع
يقومون بها ،والتي من شأنها تطوير واقعنا ومعالجة التراجع الكبير
في األعمال الحكومية وغيرها ،ألن المصابين بمتحورات الحسد
يكشرون عن أنيابهم في وجه الطاقات الكويتية ،ويمررون مقولة أن
النجاح يستورد من الخارج ،رغم أن العديد من شبابنا حققوا ما لم
ً
يحققه اآلخرون ،ويمتلكون الطاقات التي أثبتت نجاحهم عالميا.
فالحرب التي تشنها متحورات العقول المريضة تحتاج إلى إيجاد
طعوم من شأنها محاربة هذه األوبئة حتى ال تتفشى وبالتالي يصعب
السيطرة عليها ،واألوبئة التي يتم اكتشافها ومحاوالت الوصول إلى
مصدر سالالتها المتطورة ال تقل خطورة عن مرضى الحسد ومحاربة
اإلصالحيين والكفاءات الناجحة.
لذلك فإن أصحاب القرار مطالبون بااللتفات إلى كل الطاقات الوطنية
التي تحتاج الدعم وفتح المجال أمامهم لتحقيق تطلعاتهم وطموحهم
ومعالجة أوضاعنا المنكوبة في بعض األجهزة الحكومية ،ومنحهم
ً
ً
دورا أكبر في صنع القرار الذي أصبح حكرا على بعض الذين ساهموا
في تبديد تطلعاتنا ،واستمرار مسلسل فشلنا ،خصوصا مع تفشي
ظاهرة المحسوبية التي أصبحت ركيزة أساسية للنجاح ،فإذا لم تكن
مدعوما من توجه أو تيار أو متنفذ فلن تحقق طموحاتك ولن تنال
ً
الرضا والقبول في بعض المناصب التي أصبحت حكرا على البعض،
ُ
ً
فضال عن المشاريع التي تختزل في بعض األسماء.

من للعمال؟!
محمد العويصي
في يوم الخميس الموافق 2021 /12 /2م غاب عمال النظافة في
مدرستنا عن الحضور إلى العمل ،وعددهم أربعة عمال فقط ،وعندما
استفسرت من أحدهم عن سبب غيابهم أجابني بــأن الشركة التي
يعملون لديها لم تعطهم رواتبهم منذ أربعة أشهر ...ووعدتهم الشركة
بأن تسلمهم رواتبهم في أقرب فرصة (بالمشمش)!
حارس أمن في إحدى المدارس مر عليه سنتان ونصف لم يسافر
إلى بلده لرؤية زوجته وأوالده ،والشركة التي يعمل فيها تشترط عليه
ً
بديال مقابل السفر (يعني انسى مفيش سفر).
سأل عمر بن الخطاب ،رضي الله عنه ،ابنته حفصة كم تصبر المرأة
على فراق زوجها؟ فأجابت :أربعة أشهر! وهذا الحارس صار له سنتان
ونصف وال يدري متى تحن القلوب القاسية عليه وعلى أمثاله؟ ويقول
الرسول ،عليه الصالة والسالم ،في الحديث القدسي" :يقول الله عز
وجل ياعبادي إني ّ
حرمت الظلم على نفسي ،وجعلته بينكم محرما
فال تظالموا" .الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه ،وجعله بين
ً
الناس محرما إلى قيام الساعة ...عجبا لبعض البشر يظلمون الناس
ويأكلون حقوقهم ألنهم ضعفاء ...فعلى سبيل المثال عمال النظافة
ً
وحــراس األمــن ال يتسلمون رواتبهم شهريا بل تماطل الشركة في
تسليم رواتبهم وتؤخرها عدة أشهر ،والجهات المسؤولة في الدولة
"ال أرى ،ال أسمع ،ال أتكلم"!
يقول عليه الصالة والسالم" :أعطوا األجير أجره قبل أن يجف عرقه"،
فالويل لمن يؤخر رواتب العمال ويأكل حقوقهم فذلك حرام شرعا...
وبعض الشركات تضع رواتب العمال في البنوك لتأخذ فوائدها ويبقى
العمال بدون رواتب عدة أشهر.
ومنا إلى وزارة الشؤون وهيئة القوى العاملة للنظر في موضوع
هؤالء العمال ،ومحاسبة الشركات المقصرة التي تماطل في إعطائهم
رواتبهم وحقوقهم كاملة ،وغلق ملف الشركة حتى ال تظلم أحــدا
من العمال ،وتكون عبرة لغيرها من الشركات ،فهل وصلت رسالتي
إليكم؟ آمل ذلك.
آخر المقال:
اقرأ واتعظ :يقول الله سبحانه وتعالى" :وقفوهم إنهم مسؤولون".

قطر من دبلوماسية الوساطة
الى دبلوماسية التأثير
نايف صنيهيت شرار
شهدت السياسة الخارجية لدولة قطر تـطــورات عديدة تمثلت
بوضوح عند انتقال السلطة في يونيو  1995إلى الشيخ حمد بن خليفة
ً
آل ثاني ،حيث رسمت دولة قطر في عهده مسارا مستقال لسياستها
الخارجية باعتماد سياسةٍ خارجيةٍ قوامها تفعيل أدوات القوة الناعمة،
وارتكزت على استراتيجيات عديدة ،أهمها استراتيجية التحالفات مع
القوى الكبرى والمؤثرة.
وب ْ
ُ
عيد وصول أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للحكم
في يونيو  ،2013عقب تنازل وال ــده له عن السلطة في خطوة غير
مسبوقة في التاريخ العربي ،حدث تغيير في أسلوب إدارة الدبلوماسية
القطرية ،وذلك من خالل تعزيز أدوات الدبلوماسية الناعمة كاإلعالم،
بإطالق قنوات فضائية جــديــدة ،وتعزيز االقتصاد من خــال ضخ
استثمارات أكبر في الخارج والداخل ،والتعليم بتعزيز القدرات الفكرية
ورعاية األحداث الدولية في شتى المجاالت الثقافية والرياضية.
ً
وقد أدت دولــة قطر دورا رياديا دوليا وإقليميا يمكن أن نلمس
ً
ذلك مثاال ال حصرا في دعوة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل
ثاني في المحافل الدولية ،إلى تعزيز ثقافة الحوار وتبني سياسة
الدبلوماسية الوقائية ،حيث شهدت السنوات األخيرة انتقال قطر
من دبلوماسية الوساطات إلى دبلوماسية التأثير ،مما أبرز دورها
ً
كقوة إقليمية صاعدة مستفيدة في ذلــك من أدوات قوتها الناعمة
متعددة األبعاد والتي عملت على بنائها وتعزيزها خالل أكثر من
عقد من الزمن ،حيث تمكنت الدوحة من تبني خيارات استراتيجية
ً
متعددة معتمدة على استقالل قرارها بما يخدم مصالحها ،دون
المساس بثوابتها.
وخالل تسارع التغيرات الدولية والتحوالت الكبرى في العالم ،برزت
قطر كوسيط في حل الخالفات والنزاعات ،نذكر في هذا الصدد رعاية
الدوحة في فبراير  ،2020لمحادثات السالم بين "طالبان" والحكومة
األفغانية ،توجت بتوقيع واشنطن وطالبان على اتفاق بانسحاب
تاريخي للقوات األميركية من أفغانستان ،معلنة انتهاء حرب بدأت
عام  ،2001في ظل صراع دام بين الجانبين دون انتصار أحد طوال ()19
سنة ،وقد حاولت عدة دول تأدية دور الوسيط للسالم في أفغانستان
خالل  20سنة الماضية وباءت مساعيها بالفشل.
وكان للدوحة أيضا دور ريادي للمصالحة في دارفــور السودان،
واألزمــة اللبنانية والصراع في اليمن والصومال ،والنزاع اإلثيوبي
اإلرتـيــري حــول القضايا الـحــدوديــة ،وبين "فتح" و"حـمــاس" إلتمام
المصالحة الفلسطينية وتطلب ذلك إرادة قوية ،فحيث تكون اإلرادة
قوية يكون بلوغ القمة سهل المنال.

ةديرجلا
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بقايا خيال :الحكومة لديها كل المعلومات عن وزراء المستقبل
تناقلت وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمقروءة ،بما فيها
وسائل التواصل االجتماعي ،خبر اجتماع سمو رئيس مجلس
الوزراء ،المكلف بتشكيل الحكومة ،مع مختلف التيارات السياسية
ومكونات المجتمع الطائفية والقبلية ،للتشاور حول متطلبات
شخصية وزراء الحكومة المقبلة ،ومــع كامل احترامنا لشخص
رئيس الوزراء المكلف ،يجب اإلقرار بأن كل أطياف الشعب الكويتي،
بل حتى المراقبين والمتابعين للشأن الكويتي من الخارج ،باتوا
يعرفون أن مثل هــذه المشاورات ما هي إال طقوس بروتوكولية
لذر الرماد في العيون التي شاهدت طوال العقود الماضية نتاج
ً
هذه المشاورات والتي غالبا ما كانت تخرج إلى العلن على عكس
التوقعات ،فقد تـعــودت كــل الحكومات الكويتية المتعاقبة على
نمط اختيار موحد ال يخرج عن إطار مبدأ "هذا ولدنا" ،أو مؤيد
لتوجهات الحكومة ،أو محاولة إرضاء القبائل والطوائف الدينية
والسياسية ،وال يهم بعدها إن كان المرشح للوزارة يملك خبرات
إدارية أو قدرات قيادية أو يحمل درجة علمية عالية أم ال.
وكلنا يعرف أن السلطة قــادرة على تشكيل حكومة تكنوقراط
لديها خبرات إدارية ومالية وفنية تفيد جميع وزارات ومؤسسات
ً
وهيئات الدولة ،وقادرة أيضا على اإلتيان برجال دولة كويتيين
يتمتعون بالسمعة الطيبة وا ل ـنــزا هــة و نـظــا فــة ا ل ـيــد ،وتستطيع
أن تشكل مثل هــذه الحكومة خــال ساعات ،إن لم يكن خــال يوم
واح ــد ،ألنـهــا تمسك بكل مـصــادر المعلومات الـتــي تعين رئيس
أي حكومة على حسن االختيار ،فالحكومة لديها الهيئة العامة
للمعلومات الـمــدنـيــة ،لـكــي يـسـتــدل أي بــاحــث عـلــى اس ــم وعـنــوان
والتخصص العلمي ألي كويتي أو كويتية ،ولدى الحكومة ديوان
الخدمة المدنية ليزودها بالسجل الوظيفي لكل كويتي والمناصب
القيادية التي شغلها أو يشغلها الكويتيون ،وخبراتهم المتراكمة،

بغض النظر عن انتماء اتهم الطائفية أو القبلية أو السياسية أو
االجتماعية ،وهــي انتماء ات باتت على جــرف تمزيق الوطن إلى
أشالء ،ولديها وزارة الداخلية لتزود أي مكلف بتشكيل الحكومة
بأي معلومة أمنية عن أي كويتي ،وتملك كذلك وزارة العدل القادرة
على تزويد سمو رئيس الوزراء المكلف بأي معلومة قضائية تتعلق
بأي مرشح ألي وزارة ،حتى ال يقع سموه بخطأ في اختيار وزير
رفعت ضده دعاوى قضائية قد تربك الخطط المستقبلية للحكومة.
ً
وإذا كنا نتفق جميعا على أن مثل هــذه المعلومات الخاصة
بــال ـس ـيــرة ال ــذات ـي ــة ألي كــوي ـتــي م ــرش ــح لـحـمــل حـقـيـبــة أي وزارة
متوافرة ألي حكومة ،فلماذا لم تعتمد عليها الحكومات المتعاقبة
لتنفيذ رؤيتها المستقبلية بسهولة ويسر؟ هل يعقل أن مثل هذه
ً
المعلومات ال يعتمد عليها ألنها قديمة غير محدثة مثال؟ وهل
يعقل أن الشعب نفسه بجميع أطيافه "ما يبي" هذه الطريقة العلمية
في االختيار لصالح الــوطــن؟ وهــل يعقل أن الحكومة نفسها "ما
تبي"؟ وهل يعقل أن هناك من المتنفذين من لديه مصالح ال تتوافق
مع ما طرحناه من أسلوب علمي في االختيار األمثل؟ الله أعلم.
شصاير فينا؟!:
من رئيس القسم لي َحد الوزير
نادر اللي له نوايا صالحه
ناقة الديره اتركوها في الهجير
ْ
ْ
وعقب َحلب الديد ...قالوا "مالحه"!
أصغر موظف ...إلى أكبر مدير
ْ
ّ
"عزبه" لصالحه؟!
منهو ما خلها ِ
"كالحه" هذي الليالي يا عشير
واقرا في القاموس معنى "الكالحه"!!
هل هناك أوضح ممما قاله الشاعر "وضاح"؟

د .نبيلة شهاب

أياديهم نظيفة لكنهم فاسدون
في كل وقت وزمان إلى جانب النزهاء هناك الكثير من الفاسدين
الذين يتفاوتون من حيث أساليب ودرجات هذا الفساد وأنواعه،
فهناك فساد يضر الــدولــة ككل وبمن فيها ،وهـنــاك فساد يضر
األفراد والذي بالطبع تنعكس نتيجته على تصرفاتهم وعملهم
وعلى من يتعامل معهم.
ال نبالغ حين نقول وعلى استحياء أن بعض اآلباء قد يكونون
فاسدين في تعاملهم مع أبنائهم ويغرسون ذلك في نفوسهم،
منهم اآلباء الذين ّ
يحرمون على أبنائهم ما يحللونه على أنفسهم،
الى جانب التمييز في التعامل وفي أساليب التنشئة ،فقد يكون
في األســرة "ديــك البرابر" وبقية اإلخــوة تابعين لــه ،والكثير من
أشكال التحيز والمحاباة والتفرقة والظلم وغيره من أنواع الفساد.
يحضرني مــو قــف ال أ نـســى فـيــه و ج ــه طفلة تبكي حرمانها
من شيء كانت تتمناه ،فبعد أن كانوا يستعدون للمشاركة في
احتفاالت العيد الوطني تم اختيار "مدرسة أخرى" وإلغاء مشاركة
ً
ً
مدرستهم!! قد يعتبر البعض ذلك شيئا بسيطا وال يستحق ولكن
كسر الخواطر عمل كبير الى جانب أن تلك التصرفات السلبية
تبني في داخــل الطفل الشعور بالغبن والظلم ويــرى أن انعدام
العدالة االجتماعية على أوضح وجوهها مفهوم عادي.
من المضحك أن يعتقد البعض أن الفساد هو سرقة األموال أو
أخذ الرشا أو إبرام الصفقات غير القانونية فقط ،ويتناسوا أو
ً
ال يلقون باال للغش والخداع واالحتيال والمحاباة وغيرها من
ً
أشكال الفساد ،فيمدحون فالنا أو فالنة بأن "أياديهم نظيفة" لم
يسرقوا كما فعل غيرهم ،وفي حقيقة األمر قد يكون الكثير من

هؤالء ممن سعى الى توظيف معارف أو أقارب بال وجه حق أو
أعطاهم ما ال يحق لهم أو أبــرم صفقات غير قانونية لمصالح
شخصية.
ومــن أشـكــال المحاباة وعــدم اإلنـصــاف والظلم مــا يجري في
حالة الترقيات ،والذهاب للمؤتمرات ،والمشاركة في ورش العمل
والدورات ،فبعض المسؤولين يخبئ جدول المؤتمرات والدورات
والورش حتى يتم توزيعها بينه وبين األحبة واألقارب وما يتبقى
يتم طرحه لباقي الموظفين!! أمــا التفرقة في الغياب والتأخير
ً
فحدث وال حرج ،فما يعتبر مقبوال للبعض يكون سيفا مصلتا
ً
على رقــاب البقية ،ومن المؤسف أن كثيرا ما تفاجأ الموظفون
بأسماء زمــاء لهم في الكشوف ال يعرفونهم ،ال يحضرون إلى
ً
العمل ولكن راتبهم يصلهم كامال ،عكس ذلك الموظف البسيط
ً
ً
الذي إن تأخر لسبب خاص بأسرته مثال ينتظر كما من التعنيف
من مسؤوليه وخصم تأخير أو غياب!! أال نتوقع أن الكثير من
الموظفين ا لـجــاد يــن المجتهدين يثبط عزمهم و تـقــل الدافعية
داخلهم فيصبحون ال مبالين ومستهترين بالعمل نتيجة ذلك؟
ً
حدثني حــزيـنــا أحــد طلبتي الــذيــن تـخــرجــوا بتفوق ومرتبة
ً
الشرف حيث كان متوقعا أن يتم تعيينه في مجال تخصصه الذي
تحتاجه الدولة بشدة ،إال أنه وجد نفسه في إدارة كل ما يقوم به
هو ترتيب الفايالت وتصنيفها!! شعر باإلحباط والحزن وانطفأ
ذلك التوهج العلمي واإلبداعي والتميز بداخله.
ُ
ً
ترى كم شابا وشابة أصيبوا باإلحباط وشعروا بالظلم نتيجة
هذا الفساد وخسرهم الوطن؟

مشاري ملفي المطرقة

ً
ً
أوال وأخيرا :السعودية في قلوب الكويتيين
الجولة الخليجية التي قام بها ولي العهد السعودي األمير محمد بن
سلمان والتي شملت الكويت وعمان واإلمــارات وقطر والبحرين جاءت
ً
في توقيت مهم جدا ،وفي ظل ظروف إقليمية تحتاج فيها دول مجلس
التعاون الخليجي ألقصى درجات التعاون والتنسيق بينها في العديد من
المجاالت وتوحيد الرؤى والمواقف المشتركة تجاه العديد من الملفات
اإلقليمية ،وعلى رأسها السياسة اإليرانية في المنطقة وقضايا فلسطين
واليمن وسورية والعراق ولبنان وليبيا والسودان وغيرها من الملفات.
ً
وقد حققت جولة األمير بن سلمان الخليجية نتائج مثمرة سياسيا
ً
واقتصاديا ،ووجهت رسالة قوية بوحدة البيت الخليجي ومتانة العالقات
ً
بين األشقاء ،وتجاوز فترة سوء التفاهم العابرة ،خصوصا أن هذه الزيارة
تسبق قمة مجلس التعاون الخليجي في دورتها الثانية واألربعين التي
استضافتها السعودية يوم  14ديسمبر الحالي ،وهي القمة التي انتظرتها

الشعوب الخليجية بفارغ الصبر ألنها رسالة متجددة تؤكد أواصر األخوة
والترابط والمصير الواحد والمصالح المشتركة.
وإذا تحدثنا بوجه خاص عن زيارة األمير محمد لبلده الثاني الكويت
فإنها تمثل لبنة جديدة مهمة في صرح العالقات التاريخية بين السعودية
الشقيقة والكويت ،وتعزز وحدة المواقف والرؤى بشأن مختلف القضايا،
وقد تكللت هذه الزيارة بقيام صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد،
حفظه الله ورعاه ،بمنح األمير محمد قالدة مبارك الكبير ووسام الكويت،
وه ــذا دالل ــة وتأكيد على مكانة األمـيــر محمد بــن سلمان لــدى القيادة
السياسية والشعب الكويتي.
نسأل الله ،جلت قدرته ،أن يسدد خطى القيادات السياسية في الكويت
والسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي لكل ما فيه خير وازدهــار
ورفاهية شعوبنا.

محمد راشد

تتساوى األيام والرحلة مستمرة!
حـيــن ي ــرن ج ــرس الـهــاتــف بـعــد ي ــوم حافل
ً
بل متعب أيضا ،ال تسرح بأفكارك وأحالمك
مهما كــانــت بسيطة إلــى نــور القمر وبهجة
النجوم ،فقد تكون تلك إشارة لحزم حقائبك
ً
والسير وحيدا إلى محطة أخرى من محطات
ح ـي ــات ــك الـ ـت ــي ت ـص ــر أن ت ـس ـت ـمــر بـ ــا روح!
ن ـع ــم ،تــوق ـفــت ال ــرح ـل ــة دون م ـق ــدم ــات وال
ً
ك ـل ـم ــات ،رغـ ــم أن ال ـم ـح ـطــة م ــزدح ـم ــة دائ ـم ــا
بــالــركــاب ،وكــانــت اآلم ــال معلقة عـلــى أهــداب
ذاب ـلــة تـنـظــر مــن ال ـش ـبــاك ال ــذي تـتـقــاطــر منه
ً
ً
دم ــوع الـمـغــادريــن ،تنتظر قــريـبــا أو صديقا
أو حـ ـت ــى بـ ــائـ ــع األحـ ـ ـ ـ ـ ــام ،ح ــزيـ ـن ــة ت ــرك ـه ــا

ً
أصحابها آلخرين يعتقدون أنهم أكثر حظا!
ربـمــا لــم يـكــن رنـيــن الـهــاتــف س ــوى صــدى
ذكــريــات مرسومة على ج ــدران تلك المحطة
الجميلة ،أو آه ــات خطها بــألــم أولـئــك الذين
سئموا االنتظار ،لكن من يحمل حلما ليشعل
شمعة يدرك تماما أن عتمة المكان رغم الزحام
والـضــوضــاء كــانــت تــوحــي بالسفر الوشيك،
وفي جميع األحــوال باتت حقيقة صادقة ،ال
ً
يمكن تغييرها ،ألنها سلبت روحا وألقت بها
على سكة محطة مهجورة.
ال تتفاجأ إن تساوت معك األيام واللحظات،
فهي داللــة على أن عقارب الساعة تشير إلى

ً
ذك ــري ــات ذل ــك ال ـم ـكــان الـ ــذي ك ــان دل ـي ــا على
ً
الحياة والمحبة التي كانت شعارا لم يتغير
على مدى سنوات عديدة ،رغم ثقل الحقائب
التي تحملها على ظهرك من محطة إلى أخرى!
األح ــام ال تنتهي بتوقف أي رحلة مهما
كانت مدتها ومشقتها ،فالثقة بالله و حــده
ً
ً
يجب أن تـكــون فـعــا ال ق ــوال فـقــط ،والتشبث
بالعزيمة واإلصرار يصنع حقائق ال يفهمها
غيرك ،فال يمكن القبول باالستسالم ومغادرة
ً
أي محطة دون أن تترك أثرا يحيي من بعدك
األمل لركاب ال يملكون سوى صور وذكريات
لمحطات تنزف بال روح.

ناصر بدر ناصر

في شأن «العلمانية»
ً
ً
يثير مفهوم العلمانية ج ــدال واسـعــا بين
الشباب الطامحين لتحقيق السالم في عالمنا
العربي ،رغم توافر طاقات عقلية هائلة وإمكانات
مادية وأدوات من شأنها أن تسعى إلى حياة
أفضل ذات معالم واضحة.
فالعلمانية في نظر المفكر د .سيد القمني:
"هي أسلوب لتنظيم المجتمع بعقد اجتماعي
يـضـمــن ســامــة الـمـجـتـمــع بـمــا ي ـتــوافــق عليه
أع ـضــاؤه ،مــن أف ــراد وطــوائــف وأع ــراق وأدي ــان،
ويرضى الجميع بشروط هــذا العقد مصوغا
في دستور يضمن المساواة بين الجميع في
تكافؤ الفرص وأمام موازين العدل وبالحقوق
وال ــواج ـب ــات ذات ـه ــا ،وت ـب ــادل السلطة بطريقة
سلمية عبر صندوق انتخابات خاضع لشروط
ومقاييس عالمية صارمة تضمن نزاهة العملية

االنتخابية ومن ثم السياسية ،الختيار مجلس
نيابي وكيال عن الشعب ليحكم الشعب نفسه
بنفسه".
إن مـحــاربــة العلمانية وات ـه ــام مــن يتبنى
أفكارها بأنه ضد الدين ،وما يشاع بأنها تحمل
ً
ً
في طياتها تـيــارا إلحاديا ،أو بوصفها فصل
الــديــن عــن ال ــدول ــة ،مــا هــي إال ن ـظــرة سطحية
موروثة ألفكار تاريخية جامدة ال ترقى للدراسة
النظرية والتطبيق العلمي.
كيف يمكن للعلمانية أن تعادي الدين ،وفي
ً
المقابل نجد دوال متقدمة تتبنى العلمانية
ً
منهجا ،ورغم ذلك تحتضن الكثير من الالجئين
أو المهاجرين بمختلف عقائدهم وأفكارهم ،ومع
هذا يعيشون وفق منظومة تكفل جميع حقوقهم
وع ـلــى رأس ـه ــا األم ـ ــان ،ف ـل ـمــاذا يـهــاجــر ه ــؤالء

ويتركون أوطانهم إلى تلك الدول العلمانية؟
ً
ً
هــذا يعني أن هناك خلال فكريا فــي دولهم
نتجت عنه هجرتهم إلــى دول علمانية تقدم
ونـحــن تــراجـعـنــا ،فهل مــن سبيل للعمل على
تـطــويــر أف ـك ــار منظومتنا االجـتـمــاعـيــة التي
تشوبها اختالفات عقائدية ،ليتسنى لنا مواكبة
تطور العالم المتقدم؟
علينا مناقشة فكرة العلمانية من الناحية
ً
النظرية والتركيز على كيفية تطبيقها عمليا
بصيغة جديدة ،كونها قابلة للتحديث والتكيف
مع ظروف الدولة التي تتبناها ،وال ينبغي أن
ً
يكون عالمنا العربي بعيدا عن تلك النقاشات،
فالعلمانية ال تحمل عداء لألفكار والمؤسسات
الدينية ،وال ترفض إقامة شعائرها ،بل تكفل
حرية جميع المعتقدات.

من صيد الخاطر:
«العود أحمد»
طالل عبد الكريم العرب
"العود أحمد" ،أو "عدنا والعود أحمد" ،مثل عربي قديم ،وهو يعني
العودة الحميدة للشيء بعد االبتعاد عنه ،ولهذا المثل قصة طريفة،
ً
فيحكى أن رجال يقال له ِخداشا التميمي قد رأى فتاة من بني سدوس
يقال لها الــربــاب ،فمال إليها قلبه ،فتقدم إلــى خطبتها ،إال أن أهلها
ّ
تمنعوا عن القبول به لضعف حالته المادية ،ولكثرة مريدي ابنتهم
لجمالها األخاذ ،فهم يطمحون لتزويجها بمن يملك المال والجاه.
ً
وحصل في أحــد األي ــام أن أقبل ِخــداشــا هــذا راكبا مع جماعة من
أصحابه فمروا بحيها ،فأخذ منه الهيام مأخذه ،فأنشد قائال:
َ
َأال َل ـ ـ ـ ـ ْـي ـ ـ ـ ـ َـت ِش ـ ـ ـ ـ ـ ْـع ـ ـ ـ ـ ــري يـ ـ ـ ــا َر َب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـاب َمـ ـ ـ ــتـ ـ ـ ــى أرى
َ َ ِ
ُ
ْ َ
ً
ْ
لـ ـ ـ ـ َّـنـ ـ ـ ــا م ـ ـن ـ ــك ن ـ ـ ـ ْـجـ ـ ـ ـح ـ ـ ــا أو شـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاء ف ـ ــأش ـ ــت ـ ـ ِـف ـ ــي
ف ـ ـقـ ــد طـ ــال ـ ـمـ ــا َع ـ ــن ـ ـ ْـيـ ـ ـت ـ ـ ِـن ـ ــي َ
ور َد ْدتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي وأن ـ ـ ــت
َِ ِ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ
َص ـ ـ ـ ـ ِـف ـ ـ ـ ـ َّـي ـ ـ ـ ــي دون م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن كـ ـ َـ ـ ـ ـ ْـنـ ـ ـ ـ ـ ــت أ ص ـ ـ ـ ــط ـ ـ ـ ـ ِـف ـ ـ ـ ــي
َ
ْ
ل ـ ـ ـ َـح ـ ـ ــى ال ـ ـل ـ ــه َمـ ـ ـ ـ ـ ــن تـ ـسـ ـم ــو َإل ـ ـ ـ ـ ْـى الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال نـ ــفـ ـ ُـسـ ــه
َ ْ َ َ ْ َ
َإذا كـ ـ ـ ـ ـ ــان ذا ف ـ ـ ـ ـ ــض ـ ـ ـ ـ ـ ٍـل ب ـ ـ ـ ــه ل ـ ـ ـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ــس يـ ـ ــكـ ـ ــتـ ـ ـ ِـفـ ـ ــي
ْ
َ
ً َ
ً
ـال َد م ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــا ُمـ ـ ـ ـ ــلـ ـ ـ ـ ـ َّـو مـ ـ ـ ـ ــا
ف ـ ـ ـ ـ ُـي ـ ـ ـ ــن ـ ـ ـ ـ ِـك ـ ـ ـ ــح ذ ا مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
َ َ ْ ُ ٍ ُ َّ ً
َ ْ َ َ ْ َ
ويـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرك ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا م ـ ـث ـ ـلـ ــه لـ ـ ـ ـ ــيـ ـ ـ ـ ــس ي ـ ــص ـ ــط ـ ـ ِـف ـ ــي
فلما سمعته الرباب ،فهمت مقصده من أبياته ،وأنه يحبها ،فمال
قلبها إليه ورغبت في زواجه ،فأرسلت إليه من يخبره أنها عرفت طلبه،
وتوافق عليه ،وطلبت منه التقدم لخطبتها مرة ثانية ،ثم توجهت الى
أمها قائلة :يا ّأمــاه ،هل َّ
أزوج إال من أهــوى؟ وألتحف إال من أرضى؟
ً
ً
فقالت األم :ال ،فما ذا ك ؟ فقالت الرباب :إذا فزوجيني ِخداشا ،فقالت األم:
ّ
وما يدعوك إلى ذلك مع قلة مال ه ؟ فردت البنت :إذا جمع المال السيئ
ً
الفعال فقبحا للمال.
اقتنعت ّاألم فأخبرت األب بذلك فوافق ،إال أنه تساء ل :ألم نكن قد
ً
صرفناه عنا ،فما بدا له؟ فما ُأصبحوا حتى غدا عليهم ِخداشا فسلم
ً
وقا لَ :
والم ُ
رء َيرش ُد ،والو ُرد ُي َ
أحم ُدَ ،
"الع ْو ُد َ
حم ُد" ،فذهب قوله هذا مثال
ِ
ال يزال يتداول حتى يومنا هذا.
فقال الفرزدق فيه:
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــم ت ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن لـ ـ ـع ـ ــاب ـ ــه
ً
وم ـ ـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ـ ـ ـ ــاد إال ك ـ ـ ـ ـ ـ ــان فـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــود أح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــدا
وقال األخطل:
ف ـ ـ ـق ـ ـ ـل ـ ـ ــت ل ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاق ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ـل ـ ـ ـي ـ ـ ــك ف ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــد بـ ـ ـن ـ ــا
إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى م ـ ـث ـ ـل ـ ـه ـ ــا ب ـ ـ ـ ـ ــاألم ـ ـ ـ ـ ــس ف ـ ـ ــال ـ ـ ـع ـ ـ ــود أح ـ ـم ـ ــد
وقال مرقش:
وأحـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــن س ـ ـ ـعـ ـ ــد ف ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان بـ ـيـ ـنـ ـن ــا
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإن عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد بـ ـ ـ ـ ــاإلح ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــان فـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــود أحـ ـ ـم ـ ــد
ملحوظة :منقول بتصرف من التراث.

المنظمة البحرية الدولية
وفوز خليجي مستحق
د .عبد األمير الفرج
فازت دولة قطر الشقيقة بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة
البحرية الدولية ( )IMOعن الفئة "ســي"؛ وذلــك خــال اجتماعات
ً
المنظمة بدورتها الثانية والثالثين التي انعقدت في لندن أخيرا،
وال شك أن هذا الفوز في عضوية المجلس التنفيذي لمنظمة ()IMO
يؤكد مكانة دولة قطر الشقيقة وتقديرها في المحافل والمنظمات
الدولية ،على المستويين اإلقليمي والعالمي ،ويعكس مدى ثقة
الدول األعضاء في المنظمة بحجم العمل الذي تبذله قطر في سالمة
وأمن المالحة البحرية وحماية البيئة البحرية.
ً
وعلى الرغم من أن دوال عربية أخرى فازت بعضوية المجلس
التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية ،من بينها اإلمــارات العربية
المتحدة والمملكة العربية السعودية؛ وا لـتــي أهنئها جميعها
بهذا الفوز المستحق ،فإنني كنت أتمنى لو أن الكويت حشدت
الدعم في هذه االنتخابات لتفوز بعضويتها؛ ألن الفوز بعضوية
هذه المنظمة يعزز الجهود الرامية إلى تطوير القوانين واألنظمة
الدولية الخاصة في المالحة البحرية ،بما يدعم عجلة نمو التجارة
العالمية.
وتأتي أهمية هذه المنظمة ،التي أنشئت عام 1958م ،ويقع مقرها
الرئيس في لندن؛ لكونها تضم في عضويتها  174دولة ،إضافة
إلى ثالثة أعضاء منتسبين وأكثر من  145منظمة مراقبة -منها 64
منظمة حكومية دولية ( )IGOsو 81منظمة غير حكومية -وهي هيئة
عالمية مختصة بوضع المعايير المتعلقة بالسالمة واألمن واألداء
البيئي للشحن الدولي ،وتتألف إداراتها من الدول األعضاء ،وتضم
خمس لجان أساسية تنبثق منها سبع لجان فرعية.
ويتمثل دورها الرئيس في إنشاء إطار تنظيمي لصناعة الشحن
ً
ً
ً
ً
ً
العالمية يكون عادال وفعاال ومعتمدا عالميا ومنفذا إليجاد مجال
ُ
متكافئ ،حتى ال تثني القضايا المالية عن تعزيز السالمة واألمن
البيئي من خــال التغاضي عن بعض األساسيات والتنازل عن
الركائز األساسية.
ً
هنيئا لكل الدول العربية والخليجية التي فازت في انتخابات
المنظمة ،وآمل أن تكون للكويت بصمة هي األخرى فيها ،وأن تبذل
كل جهودها في ذلك ،ألن لدينا مصالح كبرى في توفير خدمات
النقل البحري الدولي والتجارة البحرية الدولية ،ولهذا تأثير على
تصنيف الـبــاد فــي مؤشر جــودة وكـفــاءة الــدول فــي مجال النقل
ً
البحري واالقتصاد عموما.

بالعربي المشرمح :الرازق بالسما
والحاسد باألرض!
محمد الرويحل
لم أجد عنوانا أفضل من السابق لمقالتي هذه ،فقد بلغ الحسد
في بلدي ما ال يبلغه في أي بقعة في األرض ،وال أذكر من القائل بأن
"الحسد لدينا لو وزع على دول العالم لكفى وزاد" ،وقد قيل في األمثال
"ديرة فسد وال ديرة حسد" ،وما نستغربه أن بعضنا يغمض عينيه
عن الهدر الــذي نــراه ونسمعه من سرقات وهبات وتبرعات ومال
سياسي ومنح وفساد ،وفجأة تجد عينيه وكل حواسه ً تستيقظ
عندما يقترح أحدهم زيادة في رواتب الكويتيين أو منحة حكومية
ً
أو ســدادا للقروض االستهالكية للمواطنين أو أرباحا قد تحققت
ليستقطع منها اليسير للمتقاعدين ،فتقوم الدنيا وال تقعد ،ويصرخ
بأن هذا التصرف أو ذاك سيدمر االقتصاد وسيصفي البلد.
أقصد هنا لو أن من انتقد الحكومة ببذخها وهباتها وما تقدمه
لــآخــر مــن منح ومـنــاقـصــات بمبالغ خيالية ،وتكلم فــي إنصاف
عن السرقات والمال السياسي والفساد ،وانتقد أي زيــادة لرواتب
المواطنين أو هبة أو منحة لهم أو أرباح للمتقاعدين وغيرهم من
أبناء الشعب لكنا رفعنا له القبعة وصفقنا له ألن مسطرته واحدة
ورأيه محايد ،أما وأن ال رأي له إال عندما يستفيد المواطن فيعارض
وينظر ويجعل األمر وكأنه كارثة من كوارث العصر ومصيبة من
مصائب الــزمــن ،وتصفية للبلد وهــدر لمقدراته ،فهنا ال يمكن أن
نفسر ذلك إال بالحسد والكراهية ،وهو األمر الذي لم يكن في وقت
ً
مضى مــوجــودا في الكويت التي كــان أهلها سباقين لفعل الخير
وحب اآلخرين.
يعني بالعربي المشرمح:
"الرازق بالسما والحاسد باألرض" ،ونعوذ بالله من شر حاسد إذا
حسد ،وخير الكويت عم أرجاء المعمورة ،لذلك لنبتعد عن الحسد،
وأبناء الشعب أولى بمقدراته وثرواته وإسعاد الشعب بمنحة أو هبة
بجزء من األرباح التي تحققها مؤسساتها ال تسبب كارثة وال تصفية
للبلد بقدر ما تسعد المواطنين وتسهل بعض أمورهم المعيشية ،فال
تنشروا الحسد حتى ال تمنعوا النعم التي وهبها الله لنا ،وال تفرطوا
بهموم المواطن فهو األقرب لكم من اآلخرين وهو األولى باالهتمام.

ةديرجلا
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رؤى عالمية
العالم ال يملك الحل ألزمات الهجرة
ستيفن والت – فورين
بوليسي

تتعدد العوامل التي ُت ّ
شجع
ً
أعدادا متزايدة من الناس على
البحث عن مواقع أكثر ً
غنى
ً
وأمانا ،منها التركيبة السكانية،
واستمرار مظاهر الالمساواة
االقتصادية ،والعنف
السياسي ،والتغير المناخي،
لكن من المستبعد أن ّ
ترحب
دول المقصد بهم لدرجة
أن تستقبل جميع األعداد
الوافدة.

االشتباكات السابقة
بين بولندا وهيئات
االتحاد األوروبي
في بروكسل أدت
إلى عزل البلد داخل
حدود المجتمع
األوروبي

أزمة الالجئين في عام
 2014أدت إلى إطالق
موجة من الشعبوية
اليمينية ّ
وغيرت
المواقف األوروبية
ّ
ودفعتها نحو تبني
مقاربة معادية
للمهاجرين

لـ ـ ـ ــم تـ ـ ـك ـ ــن ال ـ ـ ـمـ ـ ــواج ـ ـ ـهـ ـ ــة ب ـي ــن
بـيــاروسـيــا واالت ـحــاد األوروب ــي
لتحديد مصير آالف المهاجرين
وطـ ــال ـ ـبـ ــي ال ـ ـل ـ ـجـ ــوء م ـ ــن الـ ـش ــرق
األوس ــط وإفــريـقـيــا ضــروريــة كي
ن ـت ــذك ــر أن رئ ـي ــس ب ـي ــاروس ـي ــا،
أل ـ ـك ـ ـس ـ ـنـ ــدر ل ــوك ــاشـ ـيـ ـنـ ـك ــو ،هــو
دكتاتور وحشي ال يهتم بمعاناة
ّ
البشر ،إنها حقيقة معروفة ،لكن
الـ ــدرس األس ــاس ــي المستخلص
من هذه األزمة يتعلق بما تعنيه
األحـ ــداث األخ ـي ــرة بــالـنـسـبــة إلــى
قدرة الدول على معالجة المشاكل
ُ
ا لـمـعـقــدة ا ل ـتــي تسببها تنقالت
الناس الواسعة.
ف ـ ـ ـ ــي ا لـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـق ـ ـ ــام األول ي ـج ــب
أن نـ ـعـ ـت ــرف ب ـ ـ ــأن م ـ ــا ي ـ ـقـ ــوم بــه
ً
لــوكــاشـيـنـكــو لـيــس ج ــدي ــدا ،فقد
خ ــاض لـعـبــة مـمــاثـلــة ف ــي عــامــي
 2002وّ 2004
وهدد بإرسال موجة
مــن الــاجـئـيــن إلــى أوروب ــا مــا لم
تتحقق مطالبه ،وقد استغلت دول
أخرى كثيرة النازحين والالجئين
النتزاع تنازالت من اآلخرين.
ً
غــال ـبــا م ــا تـنـجــح الـ ــدول الـتــي
تـسـتـعـمــل أسـ ـل ــوب اإلكـ ـ ـ ــراه عـبــر
استغالل االنقسامات السياسية
ً
في الــدول المستهدفة ،وتحديدا
بين الجماعات التي تتعاطف مع
أزمة الالجئين وتلك التي تعارض
دخولهم إلى دول المقصد ،فهذا
النوع من االنقسامات الداخلية
واحتمال خسارة الدعم السياسي
يمنح القادة في الدول المستهدفة
ً
حـ ــافـ ــزا ل ـت ـب ــدي ــد ال ـم ـش ـك ـلــة عـبــر
الرضوخ لمطالب الدول القمعية،
وبالنسبة إل ــى ال ــدول الضعيفة
التي تفتقر إلى أي وسائل أخرى
ل ـ ـفـ ــرض الـ ـ ـضـ ـ ـغ ـ ــوط ،ق ـ ــد ي ـك ــون
اسـ ـتـ ـغ ــال ال ــاجـ ـئـ ـي ــن ب ـطــري ـقــة
متعمدة أو انتهازية حيلة مغرية.
ً
يـ ـمـ ـل ــك ل ــوك ــاشـ ـيـ ـنـ ـك ــو س ـب ـب ــا
ً
وجـ ـيـ ـه ــا العـ ـتـ ـب ــار ه ـ ــذه الـحـيـلــة
الوحشية التي تستهدف بولندا
ف ــاعـ ـل ــة ،ف ـق ــد أدت االش ـت ـب ــاك ــات
ال ـســاب ـقــة ب ـيــن ب ــول ـن ــدا وهـيـئــات
االت ـحــاد األوروبـ ــي فــي بروكسل
إل ـ ــى ع ـ ــزل الـ ـبـ ـل ــد داخـ ـ ـ ــل حـ ــدود
المجتمع األوروب ـ ــي ،وربـمــا ظن
لــوكــاش ـي ـن ـكــو أن م ـع ـظــم ال ـ ــدول
األوروب ـيــة لــن تتعاطف مــع أزمــة
الـبــولـنــديـيــن ،أو ربـمــا كــان يتكل
عـ ـل ــى دع ـ ـ ــم الـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ــروسـ ــي
ف ــادي ـم ـي ــر ب ــوت ـي ــن الـ ـ ــذي يـحـبــذ
ً
دومـ ـ ــا ن ـشــر االن ـق ـس ــام ــات داخ ــل
أوروبا ،وبما أن جهوده السابقة
السـتـعـمــال األب ــري ــاء كــدمــى لديه
ً
ن ـج ـحــت ولـ ــو ّج ــزئـ ـي ــا ،م ــا ال ــذي
يمنعه من توقع نجاح المقاربة
نفسها هذه المرة؟
ل ـك ــن يـ ـب ــدو أن لــوكــاش ـي ـن ـكــو
أغ ـف ــل ع ــن ال ـت ـح ــوالت الـحــاصـلــة
فــي التوجهات األوروب ـيــة بشأن

المهاجرون الذين يعبرون في بيالروسيا من العراق أو سورية يتعرضون لالعتقال أو الترحيل
ال ـه ـجــرة ف ــي ال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة،
وال سيما ال ـمــواقــف الـتــي ت ــزداد
ً
تـشــددا تجاه طالبي اللجوء من
ال ـشــرق األوس ــط وإفــريـقـيــا ،وفــي
ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،ك ـت ـب ــت صـحـيـفــة
ً
"ن ـ ـيـ ــويـ ــورك ت ــايـ ـم ــز" ح ــديـ ـث ــا أن
الـ ــاج ـ ـئ ـ ـيـ ــن الـ ـسـ ـي ــاسـ ـيـ ـي ــن م ــن
بـيــاروسـيــا ُيـسـ َـمــح لهم بالبقاء
فــي دول المقصد مثل ليتوانيا،
ف ــي حـيــن ي ـت ـعـ ّـرض الـمـهــاجــرون
ال ــذي ــن ي ـع ـبــرون ف ــي بـيــاروسـيــا
من العراق أو سورية لالعتقال أو
الترحيل ،إذ يتعلق الفرق باعتبار
ً
الفئة األولى مشابهة ثقافيا للدول
التي تقصدها.
إذا ك ــان ــت ال ـه ـج ــرة ال ـق ـســريــة
المبرمجة تعطي مفعولها عبر
اسـتـغــال ال ـصــراعــات داخ ــل دول
المقصد ،ال وجود في هذه الحالة
ً
ألصوات قوية سياسيا للمطالبة
بــاس ـت ـق ـبــال ال ـم ـهــاجــريــن ،بغض
ال ـن ـظــر ع ــن خ ـط ــورة األزم ـ ــة الـتــي
يواجهونها ،ويدرك السياسيون
في أنحاء االتحاد األوروبــي هذا
ً
الواقع ،فهم يعرفون أيضا أن عدد
الالجئين المحتملين أكبر بكثير
وأن الرضوخ لمطالب لوكاشينكو
المرتبطة بــرفــع الـعـقــوبــات التي
فرضها االتـحــاد األوروب ــي ،غداة
ح ـم ـل ـتــه ال ـق ـم ـع ـيــة ال ـع ـن ـي ـفــة ضــد
خصومه الذين ّ
تحدوا االنتخابات
ال ـ ـتـ ــي س ــرقـ ـه ــا ف ـ ــي ع ـ ــام ،2020
سي ّ
ُ
مهد لتكرار األحــداث نفسها،
كذلك سيؤدي الضغط على بولندا
لـفـتــح ح ــدوده ــا إل ــى ت ــدف ــق عــدد
المحتملين
كبير من المهاجرين
ّ
مــع أن االتـحــاد األوروب ــي يفضل
اسـ ـ ـتـ ـ ـبـ ـ ـع ـ ــاده ـ ــم الـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــوم ،فـ ـب ــدل
االسـتـســام قــرر الـمـســؤولــون في
االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي أال يـضـعــوا
الصراع في خانة "أزمات الهجرة"
بل اعتبروها "محاولة من نظام

استبدادي لزعزعة استقرار الدول
الديموقراطية المجاورة".
كشف هــذا الـنــوع مــن األحــداث
حـجــم الـتـفــاوت (أو الـنـفــاق بــرأي
البعض) بين القيم الليبرالية التي
يرتكز عليها االت ـحــاد األوروب ــي
وت ـ ـصـ ــرفـ ــات ال ـ ـ ــدول األوروب ـ ـي ـ ــة
الفردية التي ال تهتم إال بتحقيق
مصالحها الخاصة ،حيث ترتكز
ال ـل ـي ـب ــرال ـي ــة فـ ــي األس ـ ـ ـ ــاس عـلــى
القناعة القائلة إن جميع البشر
ً
يملكون حقوقا أساسية ال يمكن
ً
انتهاكها ألي سبب ،وانطالقا من
وجهة النظر هذه ،ال أهمية لمكان
والدة الفرد ،ال سيما إذا كان يهرب
م ــن ال ـع ـنــف وال ـق ـم ــع ال ـس ـيــاســي،
ف ـهــذه الـقـنــاعــة ب ــال ــذات هــي التي
ّ
ش ــك ـل ــت م ـص ــدر إلـ ـه ــام الت ـفــاق ـيــة
عام
األمــم المتحدة لالجئين فــي ً
 ،1951وهي تمنع الــدول صراحة
من إعادة الالجئين إلى أوطانهم
ً
خوفا من اضطهادهم هناك.
ل ـك ــن ح ـي ــن ت ـح ـت ــدم الـ ـظ ــروف،
ّ
ً
يــتـضــح ســري ـعــا أن دول أوروبـ ــا
ل ـي ـســت م ـل ـتــزمــة ب ـه ــذه ال ـم ـبــادئ
ال ـع ــال ـم ـي ــة بـ ـق ــدر م ــا ت ــوح ــي ب ــه،
ً
بــل إن ـهــا أك ـثــر اهـتـمــامــا بحماية
ه ــوي ــاتـ ـه ــا الـ ـضـ ـيـ ـق ــة وأس ـ ـلـ ــوب
حـيــاتـهــا ،ف ــا يـحــق لألميركيين
ً
طبعا أن ينتقدوا األوروبيين في
هــذا المجال ،فقد تراجعت نزعة
الــواليــات المتحدة إلــى استقبال
الالجئين فــي الـسـنــوات األخـيــرة
ً
أيضاّ ،وقد تستفيد شعوب أوروبا
ّ
الـ ُـمـســنــة والـمـتــراجـعــة مــن توسع
ً
مــوجــة ال ـه ـجــرة اق ـت ـصــاديــا ،لكن
أدت أزمة الالجئين في عام 2014
إلــى إطــاق موجة مــن الشعبوية
ال ـي ـم ـي ـن ـي ــة وغ ـ ـ ّـي ـ ــرت الـ ـم ــواق ـ ّـف
األوروب ـي ــة ودفـعـتـهــا نـحــو تبني
مقاربة معادية للمهاجرين.
ّ
ُيسلط هذا الفصل من األحداث

ألكسندر لوكاشينكو

(وف ـص ــول أخ ــرى كـثـيــرة) الـضــوء
على عجز النظام العالمي الراهن
ع ــن الـتـكـ ّـيــف م ــع تـنـقــات الـنــاس
على نطاق واسع ،إذ يرتكز النظام
الــدولــي الحالي فــي المقام األول
عـلــى نــزعــة ال ــدول المستقلة إلــى
فــرض سيطرتها الحصرية على
مساحة محددة ،ومع مرور الوقت،
أص ـبــح م ـع ـيــار س ـي ــادة األراضـ ــي
ً
أكثر ارتباطا بفكرة القومية ،أي
ال ـق ـنــاعــة ال ـقــائ ـلــة إن ال ـج ـمــاعــات
ال ـت ــي ت ـت ـقــاســم ال ـل ـغــة وال ـت ــاري ــخ
والثقافة يحق لها أن تحكم نفسها
و تـحــا فــظ على هويتها الثقافية
في إطار منطقة جغرافية ترتبط
ً
بها تاريخيا.
ً
ّ
ن ـظ ــرا إل ــى ت ــوس ــع الــرغ ـبــة في
ال ـح ـف ــاظ ع ـل ــى ال ــوط ــن وال ـط ــاب ــع
الوطني (بغض النظر عن معنى
ً
هــذا الـمـفـهــوم) ،ليس مفاجئا أن
ترغب الدول في الحفاظ على كامل
صالحياتها لتحديد الجماعات
ال ـتــي تستطيع دخ ــول أراضـيـهــا
أو الـعـبــور منها أو الـبـقــاء فيها،
ً
وال يـعـنــي ه ــذا ال ـهــدف طـبـعــا أن
تكون الحدود الوطنية غير قابلة
ل ــاخـ ـت ــراق ،ح ـي ــث ت ـ ــدرك ال ـ ــدول

أنـهــا ستصبح فــي وض ـ ٍـع أفضل
إذا وافـقــت على تـبــادالت طوعية
مع الجهات الخارجية ،لذا قررت
أن تـطــرح مجموعة متنوعة من
اإلج ــراءات لتسهيل أنــواع أخــرى
من التنقالت عبر الحدود.
وت ـت ـح ـك ــم م ـن ـظ ـمــة ال ـت ـج ــارة
العالمية ومجموعة من الترتيبات
الثنائية ومتعددة األطراف بحركة
ال ـس ـلــع ع ـبــر الـ ـح ــدود الــوط ـن ـيــة،
وتـ ـنـ ـج ــح س ـل ـس ـل ــة مـ ــن األن ـظ ـم ــة
والقواعد واألدوات التكنولوجية
والـمــؤسـســات فــي السيطرة على
حــركــة االس ـت ـث ـمــارات الـخــارجـيــة،
وتبادل العمالت ،وصفقات مالية
أخرى عبر الحدود.
فــي المقابل ،تبدو الترتيبات
المعنية بالسيطرة على تنقالت
ً
الناس أقل تطورا وليست مقبولة
ً
عالميا بالقدر نفسه ،حيث تتحمل
أنظمة فاعلة ومنظمات ذات صلة
مسؤولية التحكم بحركة السياحة
العادية ،مثل النظام الراهن لمنح
جوازات السفر ،لكن ما من إجماع
عالمي حول الشروط التي تحكم
ان ـت ـق ــال الـ ـن ــاس إلـ ــى دول أخ ــرى
لفترات ّ
بشكل دائم) ،وال
مطولة (أو
ٍ
وجود ألي "منظمة هجرة عالمية"
ً
لتحقيق هذه الغاية مثال.
ً
عـ ـمـ ـلـ ـي ــا ،ع ـ ـمـ ــدت الـ ـ ـ ـ ــدول إل ــى
حماية حقها في تحديد الجهات
التي تستطيع دخولها أو البقاء
ً
فــي أراضـيـهــا ،فـضــا عــن تحديد
المعايير والعمليات التي تسمح
للمهاجرين بنيل الجنسية في
المكان الذي يستقرون فيه ،وفي
ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،ت ـقــول األكــادي ـم ـيــة
ج ــاكـ ـلـ ـي ــن بـ ــاب ـ ـهـ ــا م ـ ــن ج ــام ـع ــة
"هـ ــارفـ ــارد" إن "حـ ــدود الـتـنـقــات
ُ
ال ـب ـش ــري ــة تـ ـق ــرره ــا الـ ـ ـ ــدول بـحــد
ُ
ّ
ذاتـ ـه ــا ...ت ـع ــدل الـ ــدول قــوانـيـنـهــا
إلقامة توازن بين تسهيل التنقالت

وحماية الموارد الداخلية بالشكل
ً
الذي تراه مناسبا".
بالتعاون مع لينا كاينز ،يكتب
ألكسندر بيتس ،خبير في مسائل
الـهـجــرة فــي جــامـعــة "أك ـس ـفــورد":
"ب ــدل إق ــرار نـظــام مـ ّ
ـوحــد للتنقل،
ما من إطار عمل مؤسسي رسمي
أو متماسك ومتعدد الجنسيات
لتنظيم استجابات ال ــدول تجاه
ح ــرك ــة ال ـه ـج ــرة ال ــدولـ ـي ــة ،ب ــل إن
ال ـن ـظــام ال ـقــائــم ال ـي ــوم ه ــو عـبــارة
ّ
عن نسيج مجزأ من المؤسسات،
وه ــو يـشـمــل مـخـتـلــف الـمـجــاالت
ال ـس ـيــاس ـيــة وم ـس ـتــويــات الـ ُـحـكــم
ويـ ـغـ ـف ــل عـ ــن الـ ـمـ ـس ــائ ــل ال ـم ـه ـمــة
الـمـعـلـنــة أو ال ـع ــال ـق ــة" .الـمـنـظـمــة
ال ــدول ـي ــة ل ـل ـه ـجــرة ل ـي ـســت وكــالــة
رس ـم ـيــة تــاب ـعــة لــأمــم الـمـتـحــدة،
ً
ً
وهي ال تملك تفويضا معياريا أو
القدرة على إنفاذ القوانين.
فـ ــي ال ـ ـح ـ ــاالت ال ـ ـعـ ــاديـ ــة ،يـتــم
الـ ـتـ ـع ــام ــل مـ ــع حـ ــركـ ــات ال ـع ـم ــال
األج ــان ــب ال ـمــؤق ـت ـيــن ع ــن طــريــق
االتـفــاقـيــات الثنائية بين ال ــدول،
ال عبر اتفاق عالمي رسمي ،كما
أن الجهود المتكررة لعقد اتفاق
عالمي حول الهجرة حققت نتائج
م ـتــواض ـعــة ف ــي أف ـض ــل األح ـ ــوال،
منها حـ ــوارات رفـيـعــة المستوى
برعاية األمم المتحدة في العامين
 2006و ،2013ومبادرة "نانسين"
ح ـ ــول ال ـ ـنـ ــزوح ال ـع ــاب ــر ل ـل ـحــدود
بـسـبــب الـ ـك ــوارث ف ــي ع ــام ،2012
و قـمــة معالجة التنقالت الكبرى
لــاجـئـيــن وال ـم ـهــاجــريــن ف ــي عــام
.2016
ُ
وي ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـدد االتـ ـ ـف ـ ــاق ال ـع ــال ـم ــي
ل ـل ـه ـجــرة ال ـم ـب ــرم ف ــي عـ ــام 2018
ب ـعــض ال ــرغ ـب ــات ال ــواس ـع ــة حــول
هذا الموضوع ،لكنه ال يشمل أي
ً
مـعــايـيــر قــويــة وال ُيـعـتـبــر ُمـلـ ِـزمــا
من الناحية القانونية في مطلق

األح ـ ـ ـ ـ ـ ــوال ،ف ـح ـت ــى اآلن ال تـ ــزال
الجهود الرامية إلــى التعامل مع
تدفقات الالجئين أو المهاجرين
ضيقة وخاصة ،وهي تنحصر في
مناطق معينة وال ترتبط بمبادئ
معيارية واسعة النطاق.
ي ـ ـض ـ ـيـ ــف ب ـ ـي ـ ـتـ ــس وك ـ ــاي ـ ـن ـ ــز:
"لـطــالـمــا ك ــان اق ـت ـنــاع الـ ــدول بــأن
تــوسـيــع مـظــاهــر الـ ُـحـكــم العالمي
في هــذا الملف يــؤدي إلــى تراجع
الـسـيــادة الـعــائــق األســاســي أمــام
تطوير مفهوم ُ
الحكم العالمي في
موضوع الهجرة".
باختصار ،يتكل العالم حتى
اآلن على حلول ذاتية عند التعامل
مع تنقالت الناس ،ولهذا السبب
تصبح األزم ــات الـتــي تشبه تلك
الـنــاجـمــة عــن الـمــواجـهــة الــراهـنــة
على حدود بيالروسيا ممكنة.
ح ـ ـبـ ــذا ل ـ ــو كـ ـن ــا ن ـع ـل ــم كـيـفـيــة
ح ــل ه ــذه ال ـم ـش ـك ـلــة ،ل ـكــن يسهل
أن نـتــوقــع تـفــاقــم الــوضــع بــدرجــة
إضافية خالل السنوات المقبلة ،إذ
ً
تتعدد العوامل التي ُت ّ
شجع أعدادا
مـتــزايــدة مــن الـنــاس على البحث
ً
عن مواقع أكثر ً
غنى وأمانا ،منها
الـتــركـيـبــة الـسـكــانـيــة ،واس ـت ـمــرار
مظاهر الالمساواة االقتصادية،
والـ ـعـ ـن ــف الـ ـسـ ـي ــاس ــي ،وال ـت ـغ ـيــر
ال ـم ـن ــاخ ــي ،ل ـك ــن م ــن الـمـسـتـبـعــد
أن تـ ـ ّ
ـرحـ ــب دول ا ل ـم ـق ـص ــد بـهــم
لدرجة أن تستقبل جميع األعداد
ً
ال ــواف ــدة ،وان ـطــاقــا مــن الـنــزعــات
األخـيــرة ،من المتوقع أن تحصل
عملية معاكسة ،فقد يفشل رهان
لــوكــاشـيـنـكــو ف ــي ه ــذه ال ـظ ــروف،
لكنها ليست المرة األخيرة التي
ُ
َ
ستعمل فيها "أ سـلـحــة الهجرة
ت
الجماعية".

على الواليات المتحدة أن تراهن على بنغالدش!
●

آنو أنور ومايكل كوغلمان –
فورين بوليسي

ت ـ ـقـ ـ ّـدم بـ ـنـ ـغ ــادش ف ــرص ــة اس ـتــرات ـي ـج ـيــة
مهمة للواليات المتحدة ،فمن خالل تعميق
الشراكة مع العاصمة دكا ،تستطيع واشنطن
ّ
أن تكثف الجهود التي يبذلها األميركيون
وشركاؤهم األستراليون والهنود واليابانيون
لـ ـلـ ـتـ ـص ــدي لـ ـلـ ـق ــوة ال ـص ـي ـن ـي ــة ف ـ ــي م ـن ـط ـقــة
المحيطين الهندي وال ـهــادئ ،لكن يجب أن
تتوخى الدبلوماسية األميركية الـحــذر ،إذ
ً
ً
تــريــد بـنـغــادش أن تقيم تــوازنــا معينا في
عالقاتها مع بكين ونيودلهي ،مع أنها عززت
روابطها االقتصادية مع الصين في السنوات
األخيرة ،ولهذا السبب ،من الضروري أن تقوي
واشنطن عالقتها مع دكا لكسب المنافع التي
ال تقتصر على ّ
جر بنغالدش إلى المعسكر
المعادي للصين.
بدأت الصين ّ
كجزء
تتقرب من بنغالدش
ٍ
من استراتيجية منهجية تهدف إلى توسيع
النفوذ الصيني العالمي ،إذ تستعمل الصين
ال ـب ـن ـيــة الـتـحـتـيــة ودب ـلــومــاس ـيــة ال ـل ـقــاحــات
فــي زمــن كــورونــا لتوسيع نـفــوذهــا فــي دول
جنوب آسـيــا ،بما فــي ذلــك بـنـغــادش ،وهــذا
ما جعل بعض المحللين يخشون أن يصبح
ً
ً
البلد قريبا جــزء ا من المحور الصيني بعد
دول متعددة من جنوب آسيا مثل سريالنكا
وباكستان ونيبال.
م ــن ال ــواض ــح أن تـكـثـيــف ال ـت ــواص ــل بين
بنغالدش والصين يثير قلق الهند ،إذ تريد
الهند ،بصفتها أكبر وأقوى العبة في جنوب
آسـ ـي ــا ،أن ت ـب ـقــي الـمـنـطـقــة ك ـل ـهــا ف ــي نـطــاق
ً
نفوذها ،ونظرا إلى عدائيتها القديمة تجاه
ّ
وتعدد المؤشرات التي تثبت اليوم
باكستان
تـقـ ّـرب سريالنكا ونـيـبــال مــن بكين ،تخشى
نيودلهي أن تحذو بنغالدش حذوهما مع
أنها شريكتها اإلقليمية التقليدية.
لـهــذا الـسـبــب ،استعملت الهند مجموعة
متنوعة من األدوات للتصدي للنفوذ الصيني
ً
والحفاظ على هيمنتها في المنطقة ،بدءا من
ً
الحوافز االقتصادية وصوال إلى الدبلوماسية
ً
الـعــامــة ،وفــي عــام  2017مـثــا ،أعلنت الهند
تقديم ق ــروض بقيمة  5مـلـيــارات دوالر إلى

بنغالدش ،وهي أكبر مساهمة هندية للبلد
على اإلطــاق ،بعد إقــدام دكا على االنتساب
إل ــى "مـ ـب ــادرة الـ ـح ــزام وال ـط ــري ــق" الصينية
وتعهد بكين بمنحها مساعدات بقيمة 24
مليار دوالر.
وف ــي الـفـتــرة األخ ـي ــرة ،قـبــل ت ـجـ ّـدد موجة
الوباء في الهند خالل الربيع الماضي ،حاولت
الـهـنــد زي ــادة كمية الـلـقــاحــات الـتــي ّ
تقدمها
إلى بنغالدش بعد فترة قصيرة على تلقيها
ً
كـمــامــات مــن بـكـيــن( .اض ـط ــرت الـهـنــد الحـقــا
لتعليق التزاماتها المرتبطة بتأمين اللقاحات
ً
حاجتها العاجلة إليها محليا).
بسبب ً
نتيجة لذلك ،تجازف دكا بالتورط في لعبة
الصين والهند لكسب النفوذ
شد الحبال بين ّ
اإلقليمي ،وقــد تجنبت بنغالدش هــذا الفخ
حتى اآلن عبر الحفاظ على عالقة متوازنة مع
ً
معاّ ،
َ
فشددت على روابطها السياسية
البلدين
والثقافية مع الهند وعالقاتها االقتصادية
مع الصين.
لـكــن بـنـغــادش ت ـحــاول فــي الــوقــت نفسه
ت ــوس ـي ــع هـ ــذا ال ـ ـتـ ــوازن ك ــي ي ـش ـمــل ال ــوض ــع
ً
ـت سابق من
الجيوسياسي أيـضــا ،وفــي وقـ ٍ
هــذه السنة ،أعلن جوهر رض ــوي ،مستشار
ال ـشــؤون الــدولـيــة لرئيسة وزراء بنغالدش
الـشـيـخــة حـسـيـنــة واجـ ــد ،أن ب ـن ـغــادش هي
جــزء مــن "م ـبــادرة ال ـحــزام وال ـطــريــق" ،لكنها
ً
ً
تــريــد أي ـض ــا أن ت ـكــون جـ ــزءا م ــن "ال ـعــاقــات
َ
فــي منطقة الـمـحـيــطـيــن الـهـنــدي وال ـه ــادئ"،
في إشــارة واضحة إلــى السياسة األميركية
اإلقليمية التي تهدف إلى التصدي للصين
وتدعمها نيودلهي بقوة ،ومــن المتوقع أن
تجد بنغالدش صعوبة متزايدة في الحفاظ
عـلــى ه ــذا الـ ـت ــوازن ف ــي ظ ــل تـصــاعــد الـتــوتــر
بين ا لـقــوى العظمى فــي المنطقة ،ال سيما
إذا تدهورت العالقات بين بكين ونيودلهي.
لكن قــد تجد دكــا نفسها أقــرب إلــى بكين
ً
قــري ـبــا ،وي ـب ــدو أن الـحـكــومــة الــراه ـنــة ب ــدأت
ّ
تـتـجــه إل ــى االس ـت ـب ــداد ،وق ــد ات ـض ـحــت هــذه
ال ـنــزعــة فــي حـمــاتـهــا الـقـمـعـيــة ال ـقــويــة ضد
ا لـمـعــار ضــة السياسية وكبحها المتواصل
ألي شكل من االعتراض ،وقد اعتبر المراقبون
الدوليون االنتخابات األخيرة في بنغالدش
غير حــرة ونــزيـهــة ،وإذا صــدر الـ ُـحـكــم نفسه

حسينة واجد
ع ـلــى االن ـت ـخ ــاب ــات الـمـقـبـلــة ف ــي ع ــام ،2023
ق ــد تـصـبــح دك ــا م ـعــزولــة ع ــن ال ـغ ــرب ،م ــع أن
نفوذها االقتصادي العالمي قد يحول دون
ّ
تحولها إلى دولة منبوذة بالكامل ،وفي ظل
ت ـســارع ابـتـعــاد الـبـلــد عــن مـحــور ال ـغــرب ،قد
تضطر بنغالدش في نهاية المطاف لزيادة
اتكالها على بكين لتلقي الدعم للنظام القائم
ً
والصمود اقتصاديا.
لكن ال تتعلق دوافع بنغالدش بإعجابها
ال ـم ـتــزايــد بــالـصـيــن ب ــل بتقييمها لـلــوقــائــع
الجيوسياسية في جنوب آسيا واستيائها
القديم من الهند .ال يريد جزء كبير من سكان
بنغالدش أن يتبنى بلدهم النظام االستبدادي
ع ـل ــى ال ـط ــري ـق ــة ال ـص ـي ـن ـي ــة ،ف ـق ــد تـعـجـبـهــم
النجاحات االقتصادية التي حققتها الصين،
وقد تستسلم
لكنهم ال يحبذون
الشيوعيةّ ،
ً
دكا لميولها القمعية إذا ،لكنها تفضل قيمها
الديموقراطية على االستبداد.
في غضون ذلك ،واجهت عالقة نيودلهي
الــوديــة مع دكــا مطبات عــدة في عهد رئيس
الوزراء الهندي ناريندرا مودي ،وقد يتعلق
ً
الـسـبــب جــزئـيــا بــأجـنــدة م ــودي الهندوسية
القومية والسياسة الخارجية العدائية التي
ّ
يطبقها فــي المنطقة ،فقد أ ث ــارت نيودلهي
ً
ً
مثال استياء دكا حين مررت قانونا في عام
 2019لتسريع منح الجنسية الهندية إلى
األقليات الدينية المضطهدة وغير المسلمة
التي تهرب من الدول المجاورة.
تعارض دكا هذا القانون على اعتبار أنه

جوهر رضوي
يرتكز على الفرضية القائلة إن بنغالدش
تـضـطـهــد األق ـل ـي ــات الــدي ـن ـيــة ،وأنـ ــه سـيــدفــع
الهند إلى طرد المهاجرين المسلمين البنغال
وإعادتهم إلى بنغالدش ،فقد كانت انتقادات
دك ــا العلنية ُمـخـفـفــة ،لكنها ّ
وج ـهــت رســالــة
قوية حين ألغت سلسلة من اللقاءات رفيعة
الـمـسـتــوى م ــع الـهـنــد بـعــد وض ــع الـلـمـســات
األخيرة على القانون في عام .2019
في المقابلّ ،
سرعت الصين إيقاع "مبادرة
ً
الحزام والطريق" ،فجعلت مشروعها جــزء ا
ً
مـ ـح ــوري ــا م ــن جـ ـن ــوب آسـ ـي ــا ،ب ـم ــا ف ــي ذل ــك
ً
ب ـن ـغــادش ،فـهــي تـجــد ف ــي ه ــذا الـبـلــد طــرفــا
ً
حريصا على تأمين استثمارات جديدة في
م ـجــال الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة (إن ـهــا حــاجــة كبرى
في ظل تسارع النمو االقتصادي ومشاريع
توسيع المدن) .على غرار عدد كبير من الدول
التي تشمل استثمارات مشتقة من "مبادرة
ال ـح ــزام وال ـط ــري ــق" ،تـنـجــذب بـنـغــادش إلــى
قدرة بكين على استعمال كميات كبيرة من
ً
ً
الرساميل سريعا مقابل شروط قليلة نسبيا،
إذ ال تستطيع نيودلهي ،وال حتى واشنطن،
أن تقوم بالمثل.
احتفظت إدارة بــايــدن بعناصر عــدة من
َ
سياسة ترامب في منطقة المحيطين الهندي
وال ـه ــادئ ،بما فــي ذلــك البحث عــن مشاريع
البنى التحتية واستثمارات أخرى للتصدي
للصين ومـشــروعـهــا ،وفــي هــذا الـسـيــاق ،قد
ً
تستفيد واشنطن فعال من استثمار الرساميل
االستراتيجية األميركية في بنغالدش.

ً
لنفكر مثال بموقع بنغالدش االستراتيجي
ف ــي خـلـيــج ال ـب ـن ـغــال ،ون ـمــوهــا االق ـت ـصــادي
ً
القوي ،ومكانتها كدولة معتدلة نسبيا وذات
أغلبية مسلمة فيها  165مليون نسمة ،حتى
أنها كانت العبة عالمية أساسية في جهود
مكافحة التطرف والتغير المناخي ،وال ننسى
ً
طبعا أن تكثيف التواصل مع دكــا قد يمنع
الـبـلــد مــن االن ـح ـيــاز بــالـكــامــل إل ــى المعسكر
الصيني.
ل ـت ـح ـق ـيــق ه ـ ــذا ال ـ ـهـ ــدف ،ت ـق ـض ــي طــري ـقــة
َ
َ
عملية بتلبية حاجتين أساسيتين :البنية
التحتية ،والمعدات العسكرية ،وينجم ميل
بنغالدش إلــى بكين في الفترة األخـيــرة عن
عوامل اقتصادية محضة ،إذ تستطيع إدارة
بايدن أن تبني عالقة أكثر قوة واستدامة بين
الواليات المتحدة وبنغالدش من خالل القيام
باستثمارات إضافية في ذلك البلد ،وتكثيف
التعاون األمني مع دكــا ،واألهــم من ذلك هو
التعبير عن اهتمام صادق بدور البلد كالعب
استراتيجي مؤثر.
ل ـك ــن تـ ـب ــرز عـ ــوائـ ــق م ـع ـي ـنــة أم ـ ـ ــام ه ــذه
ً
الخطوات طبعا ،وتحاول واشنطن تعزيز
قدرتها على تقديم مساعدات خارجية في
مجال البنية التحتية عبر أدوات جديدة
م ـث ــل "ش ــرك ــة ت ـم ــوي ــل ال ـت ـن ـم ـيــة ال ــدول ـي ــة"
ً
و"شبكة النقطة الزرقاء" ،فضال عن مشروع
ال ـب ـنــى الـتـحـتـيــة ال ـعــال ـمــي ال ـج ــدي ــد ال ــذي
أطلقته مجموعة السبع تحت اسم "إعادة
بناء عالم أفضل" ،لكنها تعجز عن التعامل
مــع قــدرة بكين على تأمين كميات كبيرة
وســريـعــة مــن م ـســاعــدات الـبـنــى التحتية،
كذلك ،يعني تشديد إدارة بايدن على نشر
الديموقراطية واحترام حقوق اإلنسان أن
واشنطن قد تتردد في التقرب من بنغالدش
بدرجة مفرطة.
تـعـتـبــر واش ـن ـطــن ال ـعــامــل االسـتــراتـيـجــي
ً
أســاس ـيــا لتعميق ال ـتــواصــل ال ـث ـنــائــي ،لكن
ي ـج ــب أن ت ـب ـقــى ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة األم ـيــرك ـيــة
ح ـ ــذرةُ ،
وي ـف ـت ــرض أن تـتـنـ ّـبــه واش ـن ـطــن إلــى
ً
النقاط الحساسة في بنغالدش ،ونظرا إلى
االضطرابات األخيرة مع الهند ورغبة دكا في
طرح نفسها كالعبة استراتيجية بحد ذاتها،
لن تتجاوب بنغالدش بالشكل المطلوب إذا

تابعت السياسة األميركية التعامل معها عن
طريق نيودلهي.
إذا الحظت بنغالدش أن الواليات المتحدة
وال ـيــابــان وأسـتــرالـيــا تعطي أهـمـيــة مفرطة
لـلـهـنــد ع ـنــد تـقـيـيــم االع ـت ـب ــارات الـسـيــاسـيــة
الخاصة بمنطقة جنوب آسيا ،فقد تتضخم
أفكار مفادها
مخاوف دكا بشأن الهند نتيجة
ٍ
أن أقوى بلد في المنطقة يشارك في تحركات
إقليمية عدائية .وفق هذا السيناريو ،ستتردد
بنغالدش في التقرب من الواليات المتحدة.
ق ــد ت ــرغ ــب دكـ ــا ف ــي اس ـت ـع ـمــال رواب ـط ـهــا
ال ـم ـت ــزاي ــدة م ــع الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة كــورقــة
ضغط لتحسين شروط العالقة التي تجمع
بـنـغــادش والـهـنــد ،لكن إذا أرادت الــواليــات
الـمـتـحــدة أن تـضـغــط عـلــى بـنـغــادش لدعم
أن تراعي مخاوفها
التحالف الرباعي من دون ّ
ب ـشــأن ن ـيــودل ـهــي ،ف ـقــد ت ـفــضــل دك ــا الـتـقــرب
مــن بـكـيــن لـلـتـصــدي لـلـهـنــد ،وعـنــدمــا أصــدر
الـمـبـعــوث الـصـيـنــي ف ــي دك ــا ت ـحــذيــره حــول
انـضـمــام بـنـغــادش إلــى التحالف الــربــاعــي،
ربما أراد بذلك أن يستغل مخاوف بنغالدش.
ل ـل ـت ـقــرب م ــن بـ ـنـ ـغ ــادش ،ت ـق ـضــي أف ـضــل
مقاربة أميركية باعتبار ّ
تحسن العالقات بين
ً
ً
البلدين تـطــورا إيجابيا بحد ذاتــه وخطوة
ً
ّ
منطقية في المرحلة المقبلة نظرا إلى تقدم
االقتصادي ،وفي المقابل ،سيرتكب
بنغالدش
ً
ً
كبيرا إذا حاولوا ّ
جر البلد
األميركيون خطأ
إلــى المعسكر المعادي للصين ،إذ تجازف
هذه الخطوة بإبعاد بكين ،شريكة بنغالدش
ً
االقتصادية األساسية ،تزامنا مع حرمان دكا
من النفوذ الذي تملكه في نيودلهي.
فـ ــي ن ـه ــاي ــة الـ ـمـ ـط ــاف ،س ـت ـك ــون س ـيــاســة
ب ـن ـغــادش ال ـخــارج ـيــة األس ــاس ـي ــة مـشــابـهــة
ـد :ال تــريــد دك ــا االن ـح ـيــاز إلــى
لـسـيــاســة الـهـنـ ّ
أي طرف ،بل تفضل تنويع التزاماتها تجاه
أطراف متعددة لتعزيز قدرتها على التحرك
بطريقة مستقلة وبـشــروطـهــا الـخــاصــة .إذا
أدرك األميركيون وشــركــاؤهــم فــي التحالف
الرباعي هذا الواقع البسيط ،فستزيد فرص
نجاحهم في تقوية العالقات مع دكا وتحقيق
َ
أهدافهم الكبرى في منطقة المحيطين الهندي
والهادئ.

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

٦.٩٧٦

٧.٥٤٨

٥.٨٧٠

2.٤٨٣ 2.٩١٨ ٣.٢٩٦

تقي« :المدن الصناعية» بالشراكة مع القطاع الخاص
• هيئة الصناعة تتعاون مع الجهاز المصرفي المحلي • تكلفة «الشقايا» األولية تتراوح بين  7و 10مليارات دينار
جراح الناصر

أوضح تقي أن المشاريع
المستهدفة لهيئة الصناعة
تتمثل في البنية التحتية
للمدن الصناعية وصناعة
البتروكيماويات والقطاعات
الطبية والغذائية والجيل
الرابع من الصناعات.

أك ــد الـمــديــر ال ـعــام للهيئة
ا لـعــا مــة للصناعة عبدالكريم
تقي ،الدور الكبير الذي قامت
بــه المصانع الكويتية خالل
فترة جائحة «كــورونــا» ،الفتا
إ ل ــى أن الهيئة سعت جاهدة
إليـ ـج ــاد ال ـغ ـط ــاء الـتـشــريـعــي
لـطــرح مشاريعها وفــق نظام
الـ « »BOTبالشراكة مع القطاع
الـ ـخ ــاص ،بــاس ـت ـقــال ـيــة تــامــة
عــن جميع جهات الــدولــة عدا
الرقابية منها.
وقال تقي ،على هامش حفل
ت ـكــريــم ال ـم ـصــانــع ال ـم ـســانــدة
لهيئة الصناعة فــي مواجهة
ت ـ ــداعـ ـ ـي ـ ــات ال ـ ـجـ ــائ ـ ـحـ ــة الـ ـ ــذي
نظمته الهيئة أمس األول ،إن
«مـجـلــس إدارة الـهـيـئــة واف ــق
على أن تكون مشاريع المدن
الصناعية في البالد بشراكة
كــامـلــة م ــع ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص»،
مشيرا إلــى أن الهيئة بصدد
ت ـج ـه ـي ــز الئ ـ ـحـ ــة االس ـت ـث ـم ــار
العتمادها».
وأض ــاف أن تلك المشاريع
سـ ـتـ ـك ــون مـ ـت ــاح ــة ل ـم ـش ــارك ــة
ج ـم ـي ــع دول الـ ـع ــال ــم ول ـي ــس
الكويت فقط ،مضيفا أن هناك
تعاونا مع الجهاز المصرفي
المحلي ،لمعرفة مدى إمكانية
م ـســاه ـم ـتــه فـ ــي ت ـم ــوي ــل تـلــك
الـمـشــاريــع ،وف ــي ح ــال وجــود

الـ ـقـ ـط ــاع ب ـت ـس ـه ـيــات فـ ــي سـ ــداد
التزاماته دون أن يكون له طلبات
بالتعويض.
وعن توقعاته للقطاع الصناعي
فـ ــي  ،2022أش ـ ــار ت ـق ــي إل ـ ــى أن ــه
يتمنى أال يكون التركيز فقط على
السوق المحلي ،وأن يتم التصدير
للخارج ،فالسوق الكويتي صغير
ً
ن ـس ـب ـيــا ،وم ــا ي ـب ــرر ه ــذا الـتــوجــه
ف ـت ــح م ـص ــان ــع ج ــدي ــدة لــإي ـمــان
ب ــأن ال ـق ـطــاع ال ـص ـنــاعــي األف ـضــل
لالستثمار واالستقرار.

لقطة جماعية خالل الحفل
أي اقتراحات من الجهاز سيتم
استقبالها بصدر رحب.

حجم المشاريع
وت ـ ـ ــوق ـ ـ ــع وج ـ ـ ـ ـ ــود تـ ـح ــالـ ـف ــات
مصرفية كويتية وعــالـمـيــة ،ألن
حجم المشاريع ضخم ،وعائدها
ً
االقتصادي كبير جدا.
وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ا ل ـ ـم ـ ـش ـ ــار ي ـ ــع
ال ـم ـس ـت ـهــدفــة تـتـمـثــل ف ــي الـبـنـيــة
الـ ـتـ ـحـ ـتـ ـي ــة لـ ـلـ ـم ــدن ال ـص ـن ــاع ـي ــة
وص ـ ـنـ ــاعـ ــة الـ ـبـ ـت ــروكـ ـيـ ـم ــاوي ــات
وال ـق ـطــاعــات الـطـبـيــة وال ـغــذائ ـيــة
وال ـج ـيــل ال ــراب ــع مــن الـصـنــاعــات،
م ــوضـ ـح ــا أن «ه ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـن ـ ــوع مــن
الصناعات موجود لدى الشباب
والـمـبــادريــن الــذيــن لــديـهــم أفـكــار

جـ ـ ـي ـ ــدة وم ـ ـ ـت ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــزة ،ونـ ـسـ ـع ــى
ً
لترجمتها صناعيا».
وع ــن ت ـقــديــرات حـجــم التمويل
الـمـتــوقــع ،ذكــر أن التكلفة األولـيــة
لـمـشــروع الـشـقــايــا ت ـتــراوح بـيــن 7
و 10مليارات ديـنــار ،بينما تصل
تكلفة الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة لـمـشــروع
مــدي ـنــة ال ـن ـعــايــم إل ــى ن ـحــو مـلـيــار
دينار .ولفت إلى أن دخول القطاع
ال ـ ـخـ ــاص فـ ــي االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار بـتـلــك
المشروعات يعكس إيمانه القوي
بـجــدواهــا وأهميتها فــي تحقيق
جــدوى اقتصادية عالية ،مضيفا
«إننا اليوم في مرحلة إعالن مدى
الرغبة في االستثمار خالل المرحلة
ال ـم ـق ـب ـلــة ،وس ـي ـك ــون ه ـن ــاك ذراع
استشارية خليجية متعاونة معنا
في تلك المرحلة».

وأكــد أن أزمــة «كــورونــا» كانت
ً
س ـب ـب ــا ف ــي إظـ ـه ــار قـ ــوة وك ـف ــاءة
ً
القطاع الصناعي ،الفتا إلى دعم
وتــوجـيـهــات ال ـق ـيــادة السياسية
في رفــع انتاجية القطاع ومنحه
ً
الــدعــم الكافي باعتباره مشاركا
مع القطاعات االقتصادية األخرى
في تحقيق األمن االستراتيجي.
وذكر أن ما تم اليوم هو عبارة
عــن وثـيـقــة لـلـتـعــاون مــع الـقـطــاع
ال ـص ـنــاعــي ل ـمــواج ـهــة الـ ـط ــوارئ
بالتعاون مع كل قطاعات الدولة،
ً
موضحا «لدينا خطط لمواجهة
ال ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــوارئ ،وك ـ ــذل ـ ــك م ـع ـل ــوم ــات
وبيانات عن القطاع الصناعي في
الكويت» .وتابع «بعد أزمة كورونا
ص ـع ــد م ــؤش ــر ال ـت ــوج ــه لـلـقـطــاع
الصناعي في الكويت ،الستقطاب

النفط يرتفع مع قفزة في الطلب على الوقود
بالواليات المتحدة رغم مخاطر «أوميكرون»
البرميل الكويتي ينخفض  1.35دوالر ليبلغ 74.13
انخفض سعر برميل النفط الكويتي  1.35دوالر
ً
ليبلغ  74.13دوالرا في تداوالت أمس األول ،مقابل
ً
ً
 75.48دوالرا فــي ت ــداوالت الـثــاثــاء الماضي وفقا
للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفــي األس ــواق العالمية ،ارتفعت أسـعــار النفط
أمس ،مع إشارة الواليات المتحدة إلى تسجيل طلب
المستهلكين على المنتجات البترولية ذروة قياسية
في أكبر مستهلك للنفط في العالم ،حتى مع تهديد
الساللة «أومـيـكــرون» من فيروس كــورونــا بخفض
ً
استهالك النفط عالميا.
ً
ك ـمــا تـلـقــت األسـ ـع ــار دع ـم ــا م ــن إش ـ ــارة مجلس
االح ـت ـيــاطــي االتـ ـح ــادي األم ـيــركــي ب ـشــأن معالجة
التضخم قبل أن يخرج االقتصاد عن مساره.
ً
وارتفعت العقود اآلجـلــة لخام برنت  65سنتا،
ً
بما يعادل  0.9في المئة ،إلى  74.53دوالرا للبرميل،
في حين زادت العقود اآلجلة لخام غــرب تكساس
ً
الــوسـيــط األم ـيــركــي  74سـنـتــا أو  1فــي الـمـئــة إلــى
ً
 71.61دوالرا.

وقال إدوارد مويا كبير المحللين في أواندا ،إنه
«على الرغم من الزيادة الحالية في انتشار الفيروس،
أظهر التقرير األسبوعي إلدارة معلومات الطاقة
ارتفاع الطلب على المنتجات البترولية إلى مستوى
قياسي وعودة صادرات الخام لالنتعاش وتسجيل
مخزونات الخام الوطنية سحبا أكبر من المتوقع».
وأضــاف مويا أن «موجة أوميكرون الحالية قد
ت ــؤدي إلــى إجـ ــراءات تقييدية م ـحــدودة فــي أنحاء
الــواليــات المتحدة ،لكن لــن تكون هناك عــودة إلى
اإلغالقات التي حدثت في ذروة الجائحة».
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة األميركية
ً
هـبــوطــا فــي مـخــزونــات النفط بـمـقــدار  4.6ماليين
برميل األسبوع المنتهي في العاشر من ديسمبر
الـ ـج ــاري ،وه ــو أك ـثــر م ــن مـثـلــي تــوق ـعــات محللين
استطلعت «رويترز» آراءهم وأشارت إلى انخفاض
قدره  2.1مليون برميل.
وزادت المنتجات التي توردها مصافي التكرير،
وهــي مؤشر على الطلب ،إلــى  23.2مليون برميل

ً
يوميا ،فيما يرجع إلى مكاسب في البنزين والديزل
ومنتجات مكررة أخرى.
وق ـ ــال م ـح ـل ـل ــون ،إن الـ ــزيـ ــادة ت ـع ـكــس تــوق ـعــات
لزيادة عدد المسافرين لقضاء العطالت وتخفيف
اختناقات سالسل التوريد ،الذي أدى لتحرك مزيد
من الشاحنات لنقل السلع.
كما قال مجلس االحتياطي االتحادي األميركي،
إن ــه سينهي مـشـتــريــات الـسـنــدات الـخــاصــة بفترة
الجائحة فــي م ــارس ويـبــدأ زي ــادة أسـعــار الـفــائــدة،
بينما ال تــزال البطالة منخفضة فــي حين يتزايد
التضخم.
لكن المخاوف بشأن فيروس كورونا حدت من
ارتفاع األسعار.
وسجلت بريطانيا وجنوب إفريقيا زيادات يومية
قياسية في إصابات كوفيد -19مع االنتشار السريع
للساللة أوميكرون في حين تطلب شركات كثيرة في
شتى أنحاء العالم من موظفيها العمل من منازلهم،
ً
مما قد يقلص أيضا الطلب على النفط.

كشفت شركة مجموعة االمتياز االستثمارية عن تأجيل إتمام صفقة
التخارج من أرض في اإلمارات .وقالت «االمتياز» ،إن تأجيل عملية التخارج
المشار إليها جاء ً
بناء على طلب ُ
من األرض ُ
المشتري .ولفتت إلى أنه
لن يتم احتساب الربح المتوقع من الصفقة بالربع الرابع من عام ،2021
كما لن ينتج للمجموعة سيولة نقدية ،حتى االنتهاء من إتمام الصفقة.

تخصيص  %2.37لمكتتبي بنك وربة
في فائض األسهم
أعلن بنك وربة نتائج االكتتاب في زيادة رأسماله ،بعد إتمام هذه
الزيادة خالل فترة االكتتاب لحاملي األسهم «حقوق األولوية» .وكشف
البنك في بيان ،أمس ،عن نتائج االكتتاب والتخصيص في أسهم زيادة
رأسمال البنك للمساهمين المؤهلين ،وهي أسهم حق األولوية المكتتب
فيها  315.3مليون سهم ،أي تغطية بنسبة  74.20في المئة ،فيما بلغ
عدد األسهم اإلضافية المكتتب فيها  4.5مليارات سهم ،أي تغطية
بنسبة  1064في المئة .وذكر أن العدد اإلجمالي لالسهم المكتتب فيها
بلغ  4.94مليارات سهم ،أي تغطية بنسبة  1164في المئة ،كما بلغت
القيمة اإلجمالية لألسهم المكتتب فيها  964.5مليون دينار .وذكر
أن نسبة التخصيص في فائض األسهم بلغت  2.37في المئة ،وبلغ
إجمالي عدد األسهم ،التي تم تخصيصها  425مليون سهم ،في حين
بلغ إجمالي قيمة األسهم التي تم تخصيصها  82.87مليون دينار.

«كميفك» تحصل على دفعة جديدة لقرض
حصلت الكويت والشرق األوسط لالستثمار المالي «كميفك» على
دفعة جديدة من قرض ُمقدم من أحد البنوك المحلية .وقالت «كميفك»،
إن الدفعة الجديدة من القرض بقيمة  550ألف دينار ،ألغراض تمويل
أنشطة الشركة االستثمارية والتوسعية .وأوضحت الشركة أن إجمالي
المبلغ ُ
المستلم حتى تاريخه هو  4.73ماليين دينار من إجمالي قيمة
ُ
ُ
القرض المتفق عليه مع البنك المقرض بمبلغ وقدره  6ماليين دينار
يتم الحصول عليه على دفعات .وأضافت أن القرض ستقوم الشركة
ّ
بسداده بصورة دورية خالل  7سنوات بدأت من تاريخ تسلم الدفعة
األولى من القرض .وبينت أن القرض سينعكس أثره على البيانات
ً
المالية للشركة بــدءا من  31ديسمبر  2021بالزيادة في التزامات
ً
الشركة وأيضا في بند المصروفات والناتجة عن سداد أقساط وفوائد
مبلغ القرض على فترات ربع سنوية.

خسائر «الصناعي»
وعن خسائر القطاع الصناعي
خالل «كورونا» ،قال تقي إنه على
الــرغــم مــن خـســائــر الـقـطــاع خــال
هذه األزمة إال أنه القطاع الوحيد
ً
الذي لم يطلب من الدولة تعويضا
عن خسائره ،مضيفا أن أصحاب
ال ـم ـص ــان ــع ط ــالـ ـب ــوا ف ـق ــط بــدعــم
الحكومة لمنتجاتهم ،وأن يكون
لها أولوية في الشراء.
وذكر أن هيئة الصناعة معنية
بتزكية المنتج الكويتي على بقية
المنتجات ،باإلضافة إلى مطالبة

وخالل كلمته التي ألقاها خالل
الـحـفــل ،ثمن تقي دور المصانع
المحلية الفاعل في مساندة أجهزة
الدول بمجابهة تداعيات الجائحة،
عبر تزويدها وإمــدادهــا بالمواد
والمنتجات والمعدات الالزمة.
وأضــاف أن القطاع الصناعي
ال ــذي «تــأثــر ب ــاألزم ــة يـعــد صمام
أمان للبالد يعزز ويقوي االقتصاد
الـ ــوط ـ ـنـ ــي» ،مـ ــؤكـ ــدا أه ـم ـي ــة دع ــم
الـمـصــانــع ذات الـقـيـمــة المضافة
للدولة ،نظرا ألدوارها الكبيرة التي
تقوم بها السيما أثـنــاء مواجهة
الطوارئ واألزمات والمخاطر».
وبين أن جميع أجهزة الدولة،
وعلى رأسها «هيئة الصناعة» ،في
خدمة المصانع المحلية المنتجة

«المشتركة» الكويتية  -السعودية:
تسهيل التنقل بالمنطقة المقسومة
استثناء العاملين بالخفجي من فحص الـ «»PCR
عقدت اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية  -السعودية
ً
اجتماعا أمــس األول ،في مقر عمليات الــوفــرة المشتركة،
بــرئــاســة وكـيــل وزارة الـنـفــط الـشـيــخ د .نـمــر فـهــد المالك
الصباح ،رئيس الجانب الكويتي في اللجنة ،كما حضر
المهندس محمد بــن عبدالرحمن البراهيم مساعد وزيــر
الطاقة ورئيس الجانب السعودي ،كما شارك في االجتماع
األعضاء والمستشارون وأمناء السر في الجانبين ،وتم
استعراض الخطة السنوية والموضوعات ذات االهتمام
المشترك.
وق ــال ــت وزارة ال ـن ـفــط ف ــي ب ـي ــان ص ـحــافــي ،إن الـلـجـنــة
الـمـشـتــركــة اسـتـعــرضــت مـجـمــوعــة مــن تـقــاريــر الـعـمــل في
عمليات الخفجي المشتركة ،كذلك عمليات الوفرة المشتركة،
والجهود التي بذلتها الشركات المشغلة في العمليات.
وأشارت الوزارة إلى أن القائمين على العمليات المشتركة
ً
ً
ً
قدموا عرضا مرئيا حول المشاريع النفطية في المنطقتين
والخطط المستقبلية لإلنتاج والتحديات القائمة وكيفية
التغلب عليها ،إضافة إلــى استعراض مشاريع الصيانة
الدورية والسالمة واألمن والبيئة.

أخبار الشركات
«االمتياز» تؤجل التخارج من أرض في اإلمارات

رؤوس أمــوال للقطاع الصناعي،
ً
إيـ ـم ــان ــا ب ــأه ـم ـي ـت ــه فـ ــي تـحـقـيــق
التنمية االقتصادية المنشودة».

دور المصانع المحلية

ومساندتها ودعمها انطالقا من
اإليمان التام بأنه «القطاع المشارك
فـ ــي إثـ ـ ـ ـ ــراء االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ال ــوط ـن ــي
وتحقيق األمن االستراتيجي».
وأش ــار إلــى أن أزم ــة «كــورونــا»
أب ـ ـ ــرزت م ـك ــان ــة ودور ال ـم ـصــانــع
ال ـم ـح ـل ـي ــة الـ ـت ــي وفـ ـ ـ ــرت أغ ـل ـب ـيــة
اح ـت ـي ــاج ــات الـ ــدولـ ــة م ــن ال ـم ــواد
ال ـغــذائ ـيــة ،والـمـنـتـجــات الـطـبـيــة،
والكمامات ،ومواد التعقيم.
وأفـ ـ ـ ــاد ب ـ ــأن قـ ـط ــاع ال ـم ـصــانــع
ال ـم ـح ـل ـي ــة يـ ـع ــد «قـ ـيـ ـم ــة م ـضــافــة
ل ــاقـ ـتـ ـص ــاد الـ ـمـ ـحـ ـل ــي ح ــاض ــرا
ومـسـتـقـبــا ول ــأج ـي ــال ال ـقــادمــة،
وتنميته تسهم في تنويع مصادر
دخـ ــل ال ــدول ــة وت ـق ـل ـيــل االع ـت ـمــاد
ع ـلــى ال ـن ـف ــط» ،الف ـت ــا إلـ ــى «ال ـ ــدور
الـمـهــم» ال ــذي قــامــت بـهــا مصانع
األكسجين المحلية إب ــان األزمــة
الصحية بما عكس قــدرة الدولة
وإمكاناتها العالية بجهود أبنائها
المخلصين.
جدير بالذكر أن هيئة الصناعة
ذات شخصية اعتبارية مستقلة
يـ ـش ــرف ع ـل ـي ـهــا وزي ـ ـ ــر ال ـت ـج ــارة
والـصـنــاعــة ،وتكمن أهــدافـهــا في
تطوير وتسويق ومراقبة األنشطة
الصناعية فــي ال ـبــاد ،مــن خــال
تـشـجـيــع ال ـص ـن ــاع ــات الـمـحـلـيــة،
وت ــوسـ ـي ــع الـ ـق ــاع ــدة اإلن ـت ــاج ـي ــة
ل ـت ـش ـمــل م ـن ـت ـجــات ت ـخ ــدم األم ــن
الوطني.

وأك ــدت أن الجانبين الكويتي والـسـعــودي اتفقا على
تسهيل عمليات الــدخــول والـخــروج بالمنطقة المقسومة
البرية للوصول إلى المنشآت النفطية والحقول واآلبار من
الجانبين ،كذلك تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية بشأن استثناء
العاملين بالعمليات المشتركة في الخفجي من إجراء فحص
« »PCRخالل تنقلهم من منفذي الخفجي والنويصيب.
وش ــددت الـ ــوزارة عـلــى أن اللجنة المشتركة حريصة
على توفير كل ما من شأنه التسهيل على العاملين للقيام
بمهامهم الوظيفية على الوجه األكمل ،من خالل تسهيل
حركة مرور العاملين بعمليات الوفرة والخفجي للوصول
لمقار أعمالهم عبر منفذ النويصيب البري الحدودي.
وأثـنــت وزارة النفط على كــل الـجـهــود الـتــي يـقــوم بها
الكوادر البشرية من الجانبين الكويتي والسعودي ،مثمنة
في الوقت نفسه الجهود المتواصلة والحثيثة لقياديي
الجانبين في عمليات الخفجي والوفرة المشتركة والتي
ك ــان لـهــا بــالــغ األث ــر فــي تنفيذ الـخـطــط التشغيلية كما
ينبغي على الــرغــم مــن تحديات الفترة الماضية بسبب
جائحة كورونا.

أسعار صرف العمالت العالمية

«ياكو» :حكم
لمصلحة «صفوان»
أف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادت شـ ـ ــركـ ـ ــة ي ــاك ــو
الـ ـ ـطـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــة بـ ـ ـ ـ ـ ــأن مـ ـحـ ـكـ ـم ــة
ً
االستئناف أصــدرت حكما
لـمـصـلـحــة ش ــرك ــة ص ـفــوان
للتجارة العامة والمقاوالت
ب ـ ـق ـ ـب ـ ــول االس ـ ـت ـ ـئ ـ ـنـ ــاف ـ ـيـ ــن
ً
ش ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــا ،وفـ ـ ـ ـ ــي م ـ ــوض ـ ــوع
اال س ـ ـت ـ ـئ ـ ـنـ ــاف األول ر قـ ــم
 4624لـسـنــة  2021بــإلـغــاء
ال ـح ـك ــم ال ـم ـس ـت ــأن ــف فـيـمــا
ق ـضــى ب ــه م ــن رفـ ــض طلب
إل ـ ــزام ال ـشــركــة الـمـسـتــأنــف
ضدها بالفوائد القانونية
وال ـق ـض ــاء ب ــال ــزام ال ـشــركــة
الـ ـمـ ـسـ ـت ــأن ــف ضـ ــدهـ ــا ب ــأن
ت ــؤدي للشركة المستأنفة
فوائد قانونية بواقع  7في
المئة عن المبلغ المقضي
ب ـ ــه ب ــالـ ـحـ ـك ــم ال ـم ـت ـس ــأن ــف
وق ــدره  760.34ألــف دينار
م ـ ــن ت ـ ــاري ـ ــخ اسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق ــه
ف ـ ــي  31أ غـ ـسـ ـط ــس 2020
ول ـح ـي ــن ال ـ ـسـ ــداد وأل ــزم ــت
الشركة المستأنف ضدها
بــالـمـصــاريــف ع ــن درجـتــي
التقاضي ومئة دينار مقابل
أتعاب المحاماة الفعلية.
كـ ـم ــا قـ ـض ــت ال ـم ـح ـك ـمــة
ف ــي م ــوض ــوع االس ـت ـئ ـنــاف
ال ـث ــان ــي رق ـ ــم  4674لـسـنــة
 2021برفضه وتأييد الحكم
المستأنف فيما قضى به
من إلزام الشركة المستأنفة
بمبلغ  760.34ألــف دينار،
وألزمت الشركة المستأنفة
بــالـمـصــاريــف ومـئــة ديـنــار
مقابل أتعاب المحاماة.

«أسيكو» :الخالد نائبة للرئيس التنفيذي
قالت شركة أسيكو للصناعات ،إنه تم تعيين غيداء الخالد
نائبة للرئيس التنفيذي للتخطيط االستراتيجي.

«ريم» :إدارة محفظة عقارية
ذك ــرت شــركــة ريــم الـعـقــاريــة أنـهــا أبــرمــت عـقــد إدارة محفظة
عقارية لـ (برج التجار).

«اإلنماء» :تجديد عقد تسهيالت بـ  3ماليين دينار
أوضحت شركة االنماء العقارية أنه تم االتفاق على تجديد
عقد التسهيالت االئتمانية مع أحد البنوك المحلية اإلسالمية
ً
بإجمالي مبلغ قدره  3ماليين دينار تقريبا.

أسعار صرف العمالت العربية

«استهالكية»  :توصية بزيادة
رأس المال إلى  30مليون دينار
وافق مجلس إدارة الشركة الوطنية االستهالكية القابضة على
دعوة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة للنظر في
تــوصـيــة مجلس اإلدارة رف ــع رأس ال ـمــال الـمـصــرح بــه والـمـصــدر
والمدفوع من  9ماليين دينار موزعة على  300مليون سهم عادي
بزيادة  21مليون دينار موزعة على  210ماليين سهم عادي وجميع
األسهم نقدية.
وأضــافــت الشركة أن هــذه الــزيــادة لالكتتاب الـعــام وتخصص
للمساهمين المقيدين بسجالت الشركة ،وفي حالة عدم اكتتاب
المساهمين في كامل األسهم المطروحة لالكتتاب يتم طرح فائض
األسهم لالكتتاب العام ،وتعديل نص المادة  6من عقد التأسيس
ً
ونص المادة  5من النظام األساسي تبعا لذلك.

«أركان» :شراء حق انتفاع بـ 1.7مليون دينار
وقعت شركة أركــان الكويت العقارية عقد شــراء حق انتفاع
في قطعة أرض بمنطقة الضباعية بنسبة  20في المئة مقابل
 1.7مليون دينار.

أسعار المعادن الثمينة والنفط
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«الفدرالي» يتوقع  3زيادات للفائدة في  2022ويبدأ معركته مع التضخم
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اقتصاد

 60مليار دوالر حجم التخفيض الشهري في مشترياته بداية من يناير
قــدم مجلس االحتياطي الـفــدرالــي مــؤشــرات
متعددة ،أمس األول ،على اقتراب نهاية سياسته
الــواسـعــة للتيسير الـكـمــي ،مـنــذ بــدايــة جائحة
"ك ــورون ــا" ،مــا يشير إل ــى تـحــركــات صــارمــة في
السياسة النقدية استجابة الرتفاع التضخم.
وق ــال ال ـفــدرالــي األم ـيــركــي ،إن ــه سـيـســرع في
خفض مشترياته الشهرية من السندات ،والتي
ً
سيقلصها إلى  60مليار دوالر بدء ا من يناير،
ً
وه ــو ان ـخ ـفــاض م ــن  120م ـل ـيــارا ش ـهــريــا قبل
نوفمبر ،فيما يعد تسريعا كبيرا للبرنامج الذي
انـطـلــق الـشـهــر الـمــاضــي عـبــر خـفــض تــدريـجــي
بقيمة  15مـلـيــارا ،وتـضــاعــف الـخـفــض إلــى 30
مليارا في ديسمبر ،ثم سيتضاعف من جديد
فــي يناير المقبل .كما يتوقع البنك المركزي
األميركي ،البدء في رفع أسعار الفائدة في أواخر
الشتاء أو أوائــل الربيع ،والتي ظلت ثابتة في
اجتماع هذا األسبوع.

توقعات النمو االقتصادي
وجاء هذا التصويت في الوقت الذي أعاد فيه
البيان تأكيد أن سعر االقتراض لليلة واحدة من
االحتياطي الفدرالي سيبقى بالقرب من الصفر
"حتى تصل ظروف سوق العمل إلى مستويات
تتفق مــع تقييمات اللجنة للحد األ قـصــى من
فرص العمل".

«الوطني» :خدمات ادخارية واستثمارية متميزة «التحكيم التجاري» :مؤتمر افتراضي
ضمن مشاركته في تعزيز الثقافة المالية ودعم «لنكن على دراية» الثالثاء بالتعاون مع «الحقوق»

«المتحد» يعلن رابحي السحب
األسبوعي لـ «الحصاد»
أج ــرى البنك األهـلــي المتحد أمس
األول السحب األسبوعي على جوائز
الـحـصــاد اإلس ــام ــي ،حـســاب السحب
ع ـل ــى الـ ـج ــوائ ــز اإلسـ ــامـ ــي األول فــي
ال ـكــويــت ،وال ـ ــذي ي ـقــدم م ــا يــزيــد على
 750جائزة سنويا ،وينفرد بالعديد
من المميزات ،منها أنه أبسط وأسهل
بــرنــامــج ادخ ــار ،فضال عــن مـيــزة فتح
الـحـســاب عـبــر اإلنـتــرنــت بـكــل سهولة
وي ـســر م ــع م ـيــزة اإلي ـ ــداع ال ـف ــوري في
الحساب.
وأسـ ـف ــر ال ـس ـح ــب ع ــن حـ ـص ــول 20
عـمـيــا عـلــى  1000دي ـنــار لـكــل منهم،
وه ــم :محمد السبيعي ،ون ــدى حسن
ال ـص ــادق ،وانـتـصــار عـبــدالـلــه الـبـنــاي،
ووضـحــة تريحيب المطيري ،وأحمد
حمود العازمي ،ومنى نجم الياسين،
وهدى وسمي الظفيري ،ومنال عبدالله
ال ـ ـهـ ــاجـ ــري ،ومـ ـحـ ـم ــد ع ـبــدال ـم ـح ـســن
ال ـمــوســى ،وع ـلــي حـسـيــن ع ـبــدالــرزاق،
وأنـ ــوار محمد ال ـك ـنــدري ،وبــاقــر اكبر
عباس ،وإبراهيم فهد الدويلة ،وأحالم
ع ـمــران ع ـبــد ،وع ـلــي سـلـيـمــان عــوض،
والفهدة عبدالرحيم الزعابي ،ورجــاء
مـحـمــد الـبـحـيـصــي ،ومـحـمــد محمود
ص ـب ـحــي ،وف ـي ـصــل مـحـمــد الـخـضـيــر،
وعادل محمد العازمي.
وتـ ـتـ ـضـ ـم ــن س ـ ـحـ ــوبـ ــات ال ـح ـص ــاد
ال ـعــديــد م ــن ال ـج ــوائ ــز ،بـيـنـهــا جــائــزة
بقيمة  100ألف دينار في كل من عيدي
الفطر واألضحى ،وتبقى الجائزة ربع

وتشير التوقعات الـصــادرة أمــس األول إلى
أن مسؤولي االحتياطي الفدرالي يتوقعون ما
يصل إلى  3زيادات في أسعار الفائدة قادمة في
عام  ،2022يليها اثنتان في العام التالي ،واثنتان
ً
أخريان في  ،2024وفقا لما ذكرته شبكة "،"CNBC
واطلعت عليه "العربية.نت".
من جانبه ،قال رئيس مجلس اإلدارة ،جيروم
ب ــاول ،فــي مــؤتـمــره الـصـحــافــي بـعــد االجـتـمــاع:
"التطورات والتغيرات االقتصادية في التوقعات
تبرر هــذا التطور في السياسة النقدية ،والتي
ستستمر في تقديم الدعم المناسب لالقتصاد".
وتـمـثــل تـحــركــات الـلـجـنــة الـفــدرالـيــة للسوق
المفتوح ،التي تمت الموافقة عليها باإلجماع،
ً
ً
تعديال جوهريا للسياسة التي كانت األقل مرونة
في تاريخها البالغ  108أعــوام .وأشــار بيان ما
بعد االجتماع إلى تأثير التضخم.
وق ــال ال ـب ـيــان" :اس ـت ـمــرت اخ ـت ــاالت الـعــرض

والطلب المتعلقة بالوباء وإعادة فتح االقتصاد
في المساهمة في ارتفاع مستويات التضخم".
ورف ـع ــت الـلـجـنــة بـشـكــل ح ــاد م ــن تــوقـعــاتـهــا
للتضخم لعام  ،2021إلى  5.3في المئة من 4.2
في المئة لجميع البنود وإلى  4.4في المئة من
 3.7في المئة لباقي عناصر المؤشر باستثناء
ال ـغــذاء وال ـطــاقــة .وبــالـنـسـبــة لـعــام  ،2022تبلغ
التوقعات اآلن  2.6في المئة لعناصر المؤشر
الرئيسية ،و 2.7في المئة للتضخم األساسي،
وكالهما أعلى من سبتمبر.
فــي الــوقــت نفسه ،انخفضت توقعات معدل
البطالة لعام  2021إلى  4.3في المئة من  4.8في
المئة في سبتمبر.
وأش ـ ــار ال ـب ـيــان إل ــى أن "م ـكــاســب الــوظــائــف
كانت قوية في األشهر األخيرة ،ومعدل البطالة
انخفض بشكل كبير".
ومع ذلك ،خرج األعضاء على الجانب المتشدد

من تحركات السياسة ،حيث يميلون بقوة نحو
رفع أسعار الفائدة.
وأشارت عمليات التصويت إلى أن  6فقط من
أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح البالغ
عددهم  18يرون فرصة لرفع أسعار الفائدة بأقل
من  3زيــادات في العام المقبل ،فيما لم يتوقع
ً
أيا من األعضاء بقاء المعدالت عند مستوياتها
الحالية.

وخفضت اللجنة توقعاتها للنمو االقتصادي
هذا العام ،حيث شهدت ارتفاع الناتج المحلي
اإلجمالي  5.5في المئة لعام  ،2021مقارنة بـ 5.9
في المئة المشار إليها في سبتمبر .كما راجع
المسؤولون توقعاتهم في العام التالي ،ورفعوا
النمو في  2022إلى  4في المئة من  3.8في المئة،
وخفض  2023إلى  2.2في المئة من  2.5في المئة.
وأشار البيان مرة أخرى إلى أن التطورات مع
الجائحة والسيما مع المتغيرات ،تشكل مخاطر
على التوقعات.
ً
ج ــاء ك ــل م ــن ت ـحــركــات ال ـس ـيــاســة اسـتـجــابــة
للتضخم الـمـتـصــاعــد ،ال ــذي يـسـيــر عـنــد أعـلــى
ً
مستوى له منذ  39عاما ألسعار المستهلك ،حيث
قفزت أسعار الجملة في نوفمبر بنسبة  9.6في
المئة ،وهو أسرع ارتفاع على اإلطالق ،في إشارة
ً
إلى أن ضغوط التضخم أصبحت أكثر ترسخا.
(العربية .نت)

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
 25أل ـف ــا ح ـصــريــا ل ـل ـع ـمــاء ال ــذي ــن لم
يحالفهم الحظ من قبل بأي من جوائز
ال ـح ـصــاد اإلس ــام ــي خ ــال ال ـس ـنــوات
الخمس األخيرة ،بشرط مرور عام على
فتح حساباتهم ،وتتيح كل  50دينارا
فــي حـســاب الـعـمــاء ضمن هــذه الفئة
فرصة واحدة للدخول في السحب.
وإضافة إلى هذه الباقة من الجوائز
المميزة ،يحظى العمالء بأرباح سنوية
متوقعة على أساس عقد الوكالة ضمن
هــذا الحساب ،وهــو ما يجعل حساب
ال ـح ـصــاد اإلس ــام ــي ف ــري ــدا م ــن نــوعــه
وجذابا لكل أفــراد المجتمع الراغبين
في التوفير ،من خالل تحقيقه العديد
مـ ــن الـ ـمـ ـمـ ـي ــزات ،س ـ ـ ــواء ع ـل ــى ال ـم ــدى
القصير أو الطويل.

يـحــرص بـنــك الـكــويــت الــوطـنــي على
ت ـعــزيــز ال ـث ـقــافــة ال ـمــال ـيــة ل ــدى مختلف
شرائح المجتمع ،وتوعية عمالء البنوك
بــأف ـضــل ال ــوس ــائ ــل ل ـح ـمــايــة حـقــوقـهــم،
والـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــة عـ ـل ــى أمـ ـ ــن ح ـس ــاب ــات ـه ــم
وم ـع ـلــومــات ـهــم ال ـم ـص ــرف ـي ــة ،وفـ ــي ه ــذا
اإلطار ،يواصل البنك تقديم كافة أوجه
الــدعــم لحملة "لـنـكــن عـلــى درايـ ــة" التي
أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون
مع البنوك الكويتية.
وقال البنك في بيان صحفي أمس ،إن
قضايا الشمول المالي تتعلق بتوفير
الحلول المناسبة والمتنوعة لمساعدة
األفـ ــراد عـلــى االدخ ـ ــار ،كــذلــك الـخــدمــات
االستثمارية التي تناسب كل الشرائح
من الموضوعات الرئيسية للحملة.
ويقدم "الوطني" العديد من الحلول
االدخـ ــاريـ ــة ال ـت ــي ت ـح ـفــز ال ـع ـم ــاء على
االدخـ ـ ــار ،إض ــاف ــة إل ــى ال ـف ــوز بـمـكــافــآت
وجوائز متنوعة ،وفي مقدمتها حسابات
التوفير وحساب الجوهرة ،الذي يعتبر
أفضل الطرق لالدخار والحصول على
فرص الربح في الوقت ذاته.
وتقدم شركة الوطني لالستثمار التي
ً
تعتبر الذراع االستثمارية للبنك حلوال
عالمية ومحلية وإقليمية لالستثمار
مثل الصناديق االستثمارية مع فرص
أخرى لالستثمار اآلمن.
سـ ـم ــارت وي ـل ــث م ــن ش ــرك ــة الــوط ـنــي
ً
لــاسـتـثـمــار تـعـتـبــر أي ـض ــا إحـ ــدى هــذه

ً
الخدمات،٬التي تقدم حلوال إلكترونية
سهلة ومتميزة في الكويت الستثمارات
طويلة األجل.
وت ـ ـقـ ــدم خ ــدم ــة س ـ ـمـ ــارت ويـ ـل ــث مــن
"الوطني لالستثمار" لعمالئها نصائح
ً
وخططا استثمارية لتلبية احتياجاتهم
ً
بناء على درجة تقبل العميل للمخاطر
وفي ضوء أهدافه وتطلعاته المالية.
وي ـم ـك ــن ل ـل ـع ـمــاء م ــن خ ـ ــال عـمـلـيــة
تسجيل بسيطة امتالك خطة استثمارية
عالمية متنوعة األصول (منها األسهم
الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة والـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــدات والـ ـصـ ـن ــادي ــق
العقارية والسلع االقتصادية – عن طريق
الصناديق االستثمارية المتداولة).
وي ـحــرص "الــوط ـنــي" عـلــى تـقــديــم كل
أوجــه الدعم لمبادرات البنك المركزي،
ً
الـتــي دائ ـم ــا مــا يـكــون لـهــا أث ــر إيجابي
م ـل ـم ــوس ع ـل ــى االقـ ـتـ ـص ــاد والـمـجـتـمــع
وي ـس ـت ـخ ــدم ال ـب ـن ــك ف ــي ذلـ ــك إم ـكــانــاتــه
الهائلة وكــل قنواته اإللكترونية ،التي
تحظى بمتابعة هي األكبر بين القنوات
اإللكترونية لكل البنوك الكويتية.
كما يلتزم "الوطني" بتعريف العمالء
ب ـح ـق ــوق ـه ــم وحـ ـم ــاي ــة أمـ ـ ــن ب ـيــانــات ـهــم
وح ـســابــات ـهــم وال ـتــرك ـيــز ع ـلــى تحقيق
أهـ ـ ـ ــداف ال ـح ـم ـل ــة مـ ــن ت ــوع ـي ــة ال ـع ـم ــاء
بـحـقــوقـهــم وك ـي ـف ـيــة ح ـمــايــة بـيــانــاتـهــم
كذلك تحقيق الشمول المالي والتعريف
ب ـق ـنــوات االدخ ـ ـ ــار واالس ـت ـث ـم ــار اآلم ـنــة
والـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة لـ ـك ــل ال ـ ـشـ ــرائـ ــح إض ــاف ــة

إل ــى ال ـت ــزام الـبـنــك بتجهيز كــل ال ـفــروع
المخصصة الستقبال عمالئه من ذوي
االحتياجات الخاصة.
وكان "المركزي" بادر إلى إطالق حملة
التوعية المصرفية "لنكن على درا يــة"
بالتعاون مــع ا لـبـنــوك الكويتية ،لنشر
ال ـث ـقــافــة ال ـمــال ـيــة وت ـعــزيــز ال ــوع ــي لــدى
ع ـمــاء ال ـب ـنــوك بـحـقــوقـهــم وواجـبــاتـهــم
وأفضل السبل لالستفادة من الخدمات
ال ـم ـص ــرف ـي ــة وتـ ـع ــزي ــز ث ـق ــاف ــة االدخ ـ ـ ــار
واالس ـت ـث ـمــار ،وغ ـيــرهــا م ــن الـمــواضـيــع
ذات الـصـلــة ،وذل ــك عبر نشر مجموعة
م ـت ـنــوعــة م ــن ال ـ ـمـ ــواد ال ـت ــوع ــوي ــة ال ـتــي
تقدمها الحملة والمعلومات ذات الصلة
بالثقافة المالية.

يستعد مركز الكويت للتحكيم التجاري ،التابع لغرفة تجارة
وصناعة الكويت ،بالتعاون مع كلية الحقوق بجامعة الكويت،
لعقد مؤتمر افتراضي بعنوان "التحكيم في دولة الكويت ...آفاق
وتحديات" الثالثاء المقبل.
ويــأتــي الـمــؤتـمــر كـثـمــرة مــن ثـمــار اتـفــاقـيــة الـتـعــاون الموقعة
بين الطرفين ،في إطار الجهود التي يبذلها الطرفان للنهوض
بالعملية التحكيمية والمساهمة في نشر ثقافة التحكيم بالكويت
والخليج العربي ،وإبــراز المكانة الدولية الرفيعة للتحكيم في
الكويت ،وتعزيز بصمته المميزة على الخارطة الدولية لبدائل
تسوية المنازعات ،إضافة إلى المساهمة في إيجاد بيئة قانونية
جاذبة لالستثمار.
ويسعى المركز والكلية ،من خالل هذا المؤتمر ،وبمشاركة إدارة
الفتوى والتشريع بمجلس ال ــوزراء ،ومعهد الكويت للدراسات
القضائية والقانونية ،وهيئة أسواق المال ،إلى توفير مناخ مالئم
للحوار والنقاش بين جميع المهتمين وذوي العالقة ،للوصول
إل ــى تـصــور مـشـتــرك ،سعيا لتحقيق نـتــائــج تــواكــب الـتـطــورات
الحديثة في قوانين التحكيم ،من خالل الموضوعات المدرجة
على جدول األعمال.
ويشمل المؤتمر جانبا نظريا من خالل  3جلسات تضم كل
منها  3محاضرات علمية لعرض أوراق العمل ،كما يشتمل على
جانب تطبيقي من خالل عقد  3ورش عمل متزامنة ،تناقش كل
منها أحد موضوعات الجلسات العلمية ،ويناقش المؤتمر العديد
من الموضوعات ،منها أحدث مستجدات التحكيم في الكويت،
ومبدأ االختصاص باالختصاص ،والدفع بالبطالن وأثره على
أحكام المحكمين ،إضافة إلى التحكيم في المنازعات الرياضية،
كما يطرح العديد من اإلشكاليات ،مثل التحديات التي تواجه
الملكية الفكرية من مختلف االتجاهات القانونية والتجارية،
وخاصة فيما يتعلق بالتحكيم التجاري والمنازعات المصرفية
وأسواق المال.

«زين» تشارك طلبة «اإلعالم» تجربتها في العالقات العامة
اسـتـضــافــت شــركــة زي ــن طلبة
وطــال ـبــات قـســم اإلعـ ــام بجامعة
الكويت  -شعبة العالقات العامة
فــي مـقــرهــا الــرئـيـســي بــالـشــويــخ،
لمشاركتهم تجربتها الرائدة في
مجال العالقات العامة واإلعــام،
وتعريفهم على طبيعة عمل قطاع
العالقات واالتصاالت في الشركة،
وم ـشــارك ـت ـهــم ت ـجــربــة ال ـع ـمــل في
القطاع الخاص الكويتي.
وذكـ ـ ـ ـ ــرت ال ـ ـشـ ــركـ ــة ،ف ـ ــي ب ـي ــان
صحافي ،أن هذه المبادرة جاءت
ً
انطالقا من إيمانها بأهمية دور
دعم المنظومة
القطاع الخاص في ّ
التعليمية بالدولة وتبني مستقبل
الكويتيين ،حيث تعتمد
الشباب ّ
من خالل تبنيها ودعمها للعديد
من الفعاليات التعليمية كالندوات
األكاديمية والمعارض الوظيفية
وغ ـي ــره ــا ع ـل ــى ج ـ ــذب ال ـك ـف ــاءات
الوطنية ال ـقــادرة على إث ــراء آلية
ّ
منظومة العمل ،حيث تؤكد "زين"
ال ـتــزام ـهــا ب ــدع ــم ق ـط ــاع الـتـعـلـيــم،
وتعتبره من القطاعات التي تقع
عـلــى رأس أولــويــاتـهــا لـمــا لــه من
دور محوري في مسيرة التنمية.

وب ـ ّـيـ ـن ــت "زيـ ـ ـ ـ ــن" أن ـ ـهـ ــا ق ــام ــت
ب ـت ـعــريــف طـلـبــة وط ــال ـب ــات قسم
اإلعــام بجامعة الكويت  -شعبة
ال ـع ــاق ــات ال ـع ــام ــة ع ـل ــى تـجــربــة
ال ـ ـع ـ ـمـ ــل فـ ـ ــي ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـ ـخـ ــاص
الـ ـك ــويـ ـت ــي ب ـش ـك ــل ع ـ ـ ــام ،ومـ ـه ــام
قـ ـط ــاع الـ ـع ــاق ــات واالتـ ـ ـص ـ ــاالت
ف ــي "زيـ ــن" بـشـكــل خ ــاص ،والـتــي
تـ ـشـ ـم ــل الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
والداخلية ،والعالقات اإلعالمية
ووسائل التواصل ،والمسؤولية
االجتماعية واالستدامة ،إضافة
إلى االبتكار وريادة األعمال.
وضـ ـم ــن ش ــراك ـت ـه ــا ال ـم ـم ـتــدة
مـ ــع ج ــام ـع ــة الـ ـك ــوي ــت ،ش ــارك ــت
ً
"زيــن" أخيرا في اللقاء التعريفي
والـ ـحـ ـمـ ـل ــة الـ ـتـ ـن ــوي ــري ــة إلدارة
األنشطة الثقافية والفنية التابعة
ل ـع ـم ــادة ش ـ ــؤون ال ـط ـل ـب ــة ،وذل ــك
ً
تزامنا مع بداية الفصل الدراسي
األول من العام الجامعي الجديد
 ،2022-2021حيث استعرضت من
خالله تجربتها الرائدة في قطاع
االتصاالت الكويتي ،إضافة إلى
تقديم أحدث عروضها التسويقية
الـتـنــافـسـيــة لـلـطـلـبــة والـطــالـبــات

وأعـ ـ ـض ـ ــاء ال ـه ـي ـئ ــة ال ـت ــدري ـس ـي ــة
واإلدارية في الجامعة.
وف ــي ش ـهــر يــول ـيــو ال ـمــاضــي،
اسـ ـتـ ـقـ ـبـ ـل ــت ال ـ ـش ـ ــرك ـ ــة الـ ـطـ ـلـ ـب ــة
والـ ـط ــالـ ـب ــات ال ـم ـس ـت ـج ـ ّـدي ــن فــي
صالة القبول والتسجيل بجامعة
الـ ـك ــوي ــت فـ ــي ال ـ ـحـ ــرم ال ـجــام ـعــي
ً
بمنطقة الشويخ ،وذلك تزامنا مع
انطالق فترة القبول والتسجيل
واس ـت ـق ـب ــال ط ـل ـب ــات االلـ ـتـ ـح ــاق،
ً
وحرصا منها على توفير األجواء
ال ـم ـن ــاس ـب ــة وال ـم ــري ـح ــة لـلـطـلـبــة
والعاملين في الصالة ،مع االلتزام
باالشتراطات الصحية.
وقـ ــامـ ــت "زي ـ ـ ـ ــن" ب ــال ـم ـش ــارك ــة
فــي استقبال الطلبة والطالبات
ّ
ُ
ستجد ين وتقديم المرطبات
الم
الباردة لهم في الصالة كمبادرة
مـنـهــا لتخفيف األجـ ــواء ال ـحــارة
عليهم ،حيث أتــت هــذه المبادرة
في ظل جهود الشركة المستمرة
فـ ـ ـ ــي دع ـ ـ ـ ـ ــم ورع ـ ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ــة م ـخ ـت ـل ــف
األنـشـطــة الـتــي تـقــام فــي الصالة
ضمن رعايتها لها التي تستمر
ألك ـث ــر م ــن  11س ـن ــة م ـتــواص ـلــة،
وال ـت ــي يـسـتـفـيــد مـنـهــا أك ـث ــر من

طلبة جامعة الكويت خالل زيارتهم لمقر «زين» الرئيسي
ً
 14أل ــف طــالــب وطــالـبــة سـنــويــا.
وفـ ــي الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي ،وف ــرت
ال ـشــركــة عـ ــددا م ــن االش ـت ــراط ــات
ال ـص ـح ـيــة ال ـم ـع ـت ـمــدة م ــن وزارة
ال ـ ـص ـ ـحـ ــة ف ـ ـ ــي صـ ـ ــالـ ـ ــة ال ـ ـق ـ ـبـ ــول
وال ـت ـس ـج ـي ــل ب ـج ــام ـع ــة ال ـك ــوي ــت
ف ــي الـ ـح ــرم ال ـج ــام ـع ــي بـمـنـطـقــة
ال ـشــويــخ ،وذلـ ــك لـلـ ُـمـســاهـمــة في

الـحــد مــن انـتـشــار ال ـعــدوى ،وفــي
إطـ ـ ــار ح ــرص ـه ــا ب ــال ـح ـف ــاظ عـلــى
صحة وسالمة الطلبة والطالبات
والعاملين في الهيئتين اإلدارية
والتدريسية بالجامعة.
وشملت االشتراطات الصحية
ّ
الـتــي وفــرتـهــا "زي ــن" فــي الصالة
الــافـتــات وال ـلــوحــات اإلرشــاديــة

بـ ــاإلجـ ــراءات ال ـص ـح ـيــة ال ــواج ــب
اتباعها ،إضافة إلــى الملصقات
األرضـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ل ـت ـح ـق ـي ــق الـ ـتـ ـب ــاع ــد
االجـتـمــاعــي ،وتــركـيــب الـحــواجــز
الشفافة للفصل بين المراجعين
والطلبة وموظفي الصالة بشكل
آمـ ـ ــن أث ـ ـنـ ــاء إج ـ ـ ـ ــراء ال ـم ـع ــام ــات
م ــع إمـ ـك ــان مـ ـ ــرور الـ ـص ــوت بـكــل

«الحمراء العقارية» تنظم «هي أو  »Herلمكافحة التمييز بين الجنسين
نظمت شركة الحمراء العقارية في
ً
ً
ديوان الحمراء ،أخيرا ،معرضا خاصا
ً
يـ ـع ــرض ب ـع ـض ــا م ــن أجـ ـم ــل األعـ ـم ــال
الفنية التي أبدعتها فنانات كويتيات،
ً
انطالقا من إيمان الشركة والتزامها
بمكافحة التمييز بين الجنسين.
ويأتي هذا المعرض بعنوان "هي
ً
أو  ،"Herان ـت ـص ــارا ل ـح ـقــوق الـنـســاء
والـ ـفـ ـتـ ـي ــات فـ ــي الـ ـك ــوي ــت ،مـ ــن خ ــال
تشجيع الـفـنــانــات الـمــوهــوبــات على
عرض مشاركاتهن وإبداعاتهن ،لتكون
ً
إل ـهــامــا لـلـمــرأة فــي تـخـطــي الـحــواجــز
والتعبير عن عالمهن ومواهبهن.
واستمر هذا المعرض يوما واحدا
عــرضــت فـيــه أرب ــع فـنــانــات كويتيات
حائزات جوائز مجموعة من أعمالهن
ّ
الفنية اإلبداعية ،وهن :هوف المنيفي،
ش ـي ـم ــاء أش ـك ـن ــان ــي ،إيـ ـم ــان الـمـسـلــم
وروابي عبدال.
وفــي تعليقها على هــذا المعرض،
ق ــال ــت ب ـي ـب ــي الـ ـحـ ـم ــد ،م ـ ـسـ ــؤول أول
االتـ ـص ــاالت وال ـت ـســويــق الــرق ـمــي في
"الحمراء العقارية"" :ترمز فكرة معرض
"ه ــي أو  "Herإل ــى حــركــة ت ـهــدف إلــى

إنـهــاء عــدم الـمـســاواة بين الجنسين،
وإل ـ ــى ت ـم ـك ـيــن ال ـف ـن ــان ــات ال ـم ـبــدعــات
مــن خــال توفير مساحة مــن الحرية
التي تتيح لهن التعبير عن قدراتهن
ومواهبهن الفنية ،وإلى إيصال رسالة
مجتمعية مهمة تؤكد وتشجع على
حرية التعبير .وألننا نتشارك بالرؤية،
فقد تشرفنا باستضافة بعض أشهر
الـ ـفـ ـن ــان ــات الـ ـمـ ـب ــدع ــات فـ ــي ال ـك ــوي ــت
ّ
اللواتي يتابعن مساهماتهن ،ويشكلن
ً
ً
حــافــزا ودافـعــا لآلخرين ،للعمل على
تحقيق أحالمهن في الفنون والثقافة
ً
ال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة" .وت ــأك ـي ــدا ع ــن تــأثـيــره
ً
ً
اإليجابي اجتماعيا وثقافيا ،فقد شهد
ً
ً
المعرض نجاحا كبيرا ،حيث استمتع
الــزوار بمشاهدة مجموعة رائعة من
ً
األعـمــال الفنية ،واش ـتــروا بعضا من
ه ــذه األع ـم ــال الـفـنـيــة ال ـتــي تـعـ ّـبــر عن
ً
ً
رؤية مستقبلية أكثر إشراقا وتكامال.
ل ـق ــد ق ــام ــت "الـ ـحـ ـم ــراء ال ـع ـق ــاري ــة"
بــدعــم وم ـســانــدة ال ـبــرامــج اإلبــداع ـيــة
لتمكين المرأة ،منها "صوت أفكاري"،
ا ل ــذي كــان سلسلة تلفزيونية قدمت
 30امـ ــرأة كــويـتـيــة مـمـيــزة مــن جميع

نــواحــي العمل والـحـيــاة فــي الكويت.
ً
واسـ ـتـ ـم ــرارا م ــن ش ــرك ــة ال ـح ـم ــراء في
دعم التعليم ،فقد بنت شراكة مع عدد
من المعلمين من نخبة المدارس في
جميع أنحاء الكويت لتقديم الخدمات
التعليمية المتميزة والخاصة لألوالد
والبنات غير القادرين على حد سواء.
ك ـمــا ق ــام ــت ال ـش ــرك ــة ب ــرع ــاي ــة بـطــولــة
ال ـس ـيــدات ل ـكــرة ال ـق ــدم ،ودع ــم بطالت
الكويت في الرياضة ،ومبادرة فكرة،
لـتـمـكـيــن الـجـيــل ال ـجــديــد م ــن الــذكــور
واإلناث لتحقيق النجاح في أعمالهم
التجارية الخاصة بالكويت .وقد شهد
ه ــذا ال ـعــام تـعــاونــا مــع Soroptimist
 ،Kuwaitوب ــرن ــام ــج األمـ ــم الـمـتـحــدة
اإلنـ ـم ــائ ــي وه ـي ـئ ــة الـ ـ ـم ـ ــرأة ال ـتــاب ـعــة
ل ــأم ــم ال ـم ـت ـح ــدة ،ف ــي دع ـ ــم الـحـمـلــة
ال ـم ـم ـي ــزة الـ ـت ــي ك ــان ــت ت ـح ــت ش ـعــار
"مـ ــا ال ـ ــذي ت ـع ـن ـيــه ل ــك أمـ ـ ـ ــك؟" ،وال ـت ــي
ً
"قـمـنــا مــن خــالـهــا أي ـضــا بــاالحـتـفــال
بموظفاتنا اللواتي استطعن التعامل
م ـ ــع ت ـ ـحـ ــديـ ــات الـ ـعـ ـم ــل والـ ـضـ ـغ ــوط
وال ـم ـحــاف ـظــة عـلــى ال ـ ــروح اإليـجــابـيــة
والتفاؤل في مكان العمل مع تحقيقهن

الفنانات المشاركات
التوازن األمثل بين العائلة والعمل".
كما قامت الشركة في  25نوفمبر
بالتعاون مــع السكرتير الـعــام لألمم
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة أن ـ ـطـ ــون ـ ـيـ ــو غ ــوتـ ـي ــري ــس
والسكرتارية العامة لألمم المتحدة
 UNiTEوهيئة الـمــرأة التابعة لألمم
المتحدة ،فــي الحملة العالمية "لـ ّـون
ً
العالم برتقاليا" ،للقضاء على العنف

ً
ض ــد الـ ـم ــرأة ن ـهــائ ـيــا ب ـح ـلــول .2030
وب ــاعـ ـتـ ـب ــاره ــا مـ ــن أولـ ـ ــى الـ ـش ــرك ــات
الـكــويـتـيــة ال ـت ــي وق ـع ــت ع ـلــى م ـبــادئ
تمكين الـمــرأة  WEPعلى موقع األمم
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،ف ـق ــد شـ ــاركـ ــت "الـ ـحـ ـم ــراء
الـعـقــاريــة" فــي هــذه الحملة العالمية
من خالل إنارة برج الحمراء لألعمال
باللون البرتقالي.

انسيابية ،وإغالق بعض المقاعد
داخل الصالة لضمان ترك مسافة
كافية بين الطلبة عند الجلوس
واالنتظار.
ً
وأتت هذه المبادرة استكماال
ل ـل ـج ـه ــود ال ـ ـتـ ــي ب ــذل ـت ـه ــا خ ــال
العامين الماضيين فــي تجديد
ّ
وتــرم ـيــم ال ـصــالــة ب ـحــلــة جــديــدة

ً
ً
ك ـل ـيــا ،وذلـ ــك ح ــرص ــا مـنـهــا على
تـ ــوف ـ ـيـ ــر األجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواء الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة
وال ـم ــري ـح ــة لـلـطـلـبــة والـعــامـلـيــن
في الصالة ،حيث تحرص "زين"
على التعاون ّ
الفعال مع مختلف
الجهات والمؤسسات التعليمية
فــي ال ــدول ــة مــن الـقـطــاعـيــن الـعــام
والخاص ُلدعم منظومة التعليم
ً
ُ
والمضي قدما في إعداد قيادات
وط ـن ـي ــة قـ ـ ـ ــادرة ع ـل ــى اس ـت ـك ـمــال
مسيرة التطور والنهضة.
وحرصت "زيــن" على التعاون
م ــع عـ ـم ــادة ال ـق ـب ــول والـتـسـجـيــل
إلع ـ ـ ـ ــادة ت ــرمـ ـي ــم ص ــال ــة ال ـق ـب ــول
والتسجيل بالكامل ،وتجهيزها
باألثاث والمعدات الالزمة ،وذلك
الس ـت ـق ـب ــال ال ـط ـل ـبــة وال ـط ــال ـب ــات
عـ ـل ــى مـ ـ ـ ــدار الـ ـ ـع ـ ــام خ ـ ــال ف ـت ــرة
اعتماد القبول وتسجيل الطلبة
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـج ــدي ــن ،حـ ـي ــث ت ـح ــرص
"زيـ ـ ـ ـ ـ ــن" ع ـ ـلـ ــى تـ ــوف ـ ـيـ ــر األجـ ـ ـ ـ ــواء
ال ـم ـن ــاس ـب ــة وال ـم ــري ـح ــة لـلـطـلـبــة
والعاملين في الصالة عند إنجاز
معامالتهم واستكمال إجراءاتهم،
ً
م ـم ــا سـيـنـعـكــس إي ـج ــاب ـي ــا عـلــى
تحصيلهم األكاديمي.

«المشروعات السياحية» :إعادة
افتتاح منتزه الخيران
أعلنت شركة المشروعات السياحية
إعادة افتتاح منتزه الخيران ،الذي يعد
من أكثر المنتجعات إقباال في الكويت،
وأعدت إدارة المنتزه باقات حجوزات
عديدة ومميزة لعام .2022
ويعمل المنتزه وفــق أعلى معايير
السالمة العالمية ،مع االلتزام الكامل
ب ـ ــاإلج ـ ــراءات االحـ ـت ــرازي ــة والــوقــائ ـيــة
ل ـ ـ ــوزارة ال ـص ـح ــة ،ك ـمــا ق ــام ــت الـشــركــة
وإدارة ال ـم ـن ـتــزه ب ــإت ـم ــام ال ـع ــدي ــد من
األع ـ ـمـ ــال ال ـت ـح ـض ـيــريــة وال ـت ـطــويــريــة
التي سبقت االفتتاح ،لتضمن أقصى
مستويات األمــان والسالمة والــراحــة،
كما قامت بأعمال تجديد شاملة لتوفر
للزوار تجربة وأجواء غنية وممتعة.
وي ـش ـكــل هـ ــذا االف ـت ـت ــاح ع ـ ــودة إلــى
ال ـح ـيــاة الـطـبـيـعـيــة لـلـضـيــوف وفــريــق
العمل .الجدير بالذكر أن منتزه الخيران
كان في مقدمة المرافق التي ساهمت
فــي مكافحة جائحة كــوفـيــد ،19حيث
تــم تخصيصه كمحجر ص ـحــي ،قــام
فيه موظفونا باالعتناء بالمصابين أو
المحجورين بطريقة احترافية ،تضمن

أعلى درجــات الوقاية والسالمة وفق
معايير وزارة الصحة.
وت ـ ـ ـح ـ ـ ـيـ ـ ــط ب ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ــزه ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـيـ ـ ــران
ال ـم ـس ـط ـحــات ال ـخ ـض ــراء وال ـش ــواط ــئ
الرملية ،ليوفر لضيوفه ورواده تجربة
ترفيهية فريدة ،إضافة إلى وجود باقة
غنية ومتنوعة من األنشطة الرياضية
وال ـف ـعــال ـيــات ،وال ـم ـطــاعــم ال ـتــي تـقــدم
خيارات متنوعة للزوار ،مع إقامة ذات
إطاللة ساحرة على البحر.

«الشمس الثانية» يحصد جائزة «»Arctic Open
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اختتمت فعاليات المهرجان الــدولــي الخامس المفتوح لسينما بـلــدان القطب
الشمالي ( )Arctic Openفي مدينة أرخانجيلسك في شمال غرب روسيا.
وفاز الفيلم الروسي «الشمس الثانية» ،من إخراج رينات تاشيموف ،بجائزة كبرى
بفئة األفالم الروائية ،وهو فيلم كوميدي وحكاية خرافية في الوقت نفسه استوحى
من حياة الجيلين من سكان قرية تترية نائية في سيبيريا.
وق ــال ــت ال ـم ـم ـث ـلــة ال ــروس ـي ــة ال ـع ـض ــوة ف ــي ل ـج ـنــة تـحـكـيــم ال ـم ـه ــرج ــان ،فـيـكـتــوريــا
تولستوغانوفا ،في مراسم توزيع الجوائز لـ «روسيا اليوم» إن الفيلم الروسي تم تكريمه
بالجائزة لقاء األصالة والصدق في خلق الواقع المعيشي المميز.
نال فيلم «في مكان آخــر» جائزة بفئة األفــام الوثائقية ،وهو عبارة عن سيمفونية
سحرية حقيقية عن األساطير والطبيعة ،كما منح فيلم «فيكتور على القمر» الدنماركي
جائزة بفئة األفالم القصيرة.
ونــال فيلم «أنــا فقط طبيعي» جائزة بفئة «أفــام األطـفــال» ،أمــا جائزة وسائل اإلعــام
فنالها فيلم «الدب المزعج» الوثائقي من إخراج الكندي جيك ويزمن ،لقاء فن الكشف عن
مشكلة التعايش بين اإلنسان والطبيعة.

فيكتوريا تولستوغانوفا

 Sonyتشتري أعمال سبرينغستين
بـ  500مليون دوالر

فيلم وثائقي عن سلسلة
«جيمس بوند» أكتوبر المقبل

ً
ذكرت مجلة «بيلبورد» ،نقال عن مصادر،
أن ال ـم ـغ ـنــي وال ـم ـل ـحــن األم ـي ــرك ــي ،ب ــروس
سبرينغستين ،الحائز عدة جوائز «غرامي»،
باع كل أعماله الموسيقية ،وحقوق نشرها
لشركة  ،Sonyفي صفقة بلغت قيمتها 500
مليون دوالر.
وأضافت المجلة ،أمس األول ،أن الصفقة
ستعطي  Sonyملكية كل أعمال مغني الروك
الشهير ومنها أغنية (بــورن إن ذا يــو.إس.
إيه) «مولود بالواليات المتحدة» الحائزة
جائزة القرص البالتيني  15مــرة ،وأغنية
(ذا ريـفــر) «النهر» الحائزة جــائــزة القرص
البالتيني  5مرات.
وهذه الصفقة هي األحدث وسط موجة
من بيع األعمال الغنائية والموسيقية على
مدى عام شملت أعمال ديفيد بووي ،وبول
ســاي ـمــون ،وسـتـيـفــي نـيـكــس ،ون ـيــل يــونــغ،
وكارول باير سيجر ،وبوب ديالن الذي باع

بمناسبة الذكرى الـ  60إلنطالق عروضها

بروس سبرينغستين
ألبوم أعماله ويضم أكثر من  600أغنية في
ديسمبر الماضي بـ  300مليون دوالر.
(رويترز)

مقتل تانيا مندوزا بعيار ناري
ُ
الممثلة المكسيكية تانيا مندوزا
قتلت
ُ
ً
( 42عاما) التي خطفت عام  2010مع زوجها
وابنها ،إثر تعرضها إلطالق نار في مدينة
ّ
كويرنافاكا وسط المكسيك على يد مسلح
ّ
يستقل دراجة نارية.
وذكر مصدر في مكتب المدعي العام في
ّ
مــوريـلــوس أن مـنــدوزا هوجمت بعد ظهر
الثالثاء الماضي عندما كانت تنتظر ابنها
ليخرج مــن مــركــز ريــاضــي .ووف ــق شهود،
وصل المهاجم عبر دراجته النارية وأطلق
ً
النار فورا على الممثلة أمام ابنها القاصر.
وش ــارك ــت م ـن ــدوزا ال ـتــي كــانــت عــارضــة
أزياء ،في فيلم «ال ميرا رينا ديل سور» الذي
ُ
ط ــرح ع ــام  ،2005والـمـسـتــوحــى مــن رواي ــة
ريفيرتي.
للكاتب اإلسباني ارتورو بيريز ُ
وتواجه المكسيك موجة عنف قتل فيها
أكـثــر مــن  300أل ــف شـخــص مـنــذ ديسمبر

دانيال كريغ وليا سيدو

بمناسبة االحتفال بالذكرى الستين لبدء
عــرض سلسلة أفــام جيمس بوند سيعرض
الفيلم الوثائقي « ،»The Sound of 007إلحياء
ذكـ ــرى مــوسـيـقــى أفـ ــام جـيـمــس ب ــون ــد ،على
.+ Apple TV
وقال موقع السلسلة الرسمي في بيان ،إن
الفيلم سيكشف إنشاء الموسيقى التصويرية
ألفالم مثل «دكتور نو» واألغنية الشهيرة ،007
ويجمع بعض المقابالت من أرشيف األفــام
التي قام ببطولتها العميل السري البريطاني،
على أن يـعــرض الفيلم الوثائقي فــي أكتوبر
المقبل.
وكانت منتجة أفالم «جيمس بوند» باربرا
ً
بروكلي ،أفادت بأن  007القادم سيكون رجال
ً
بريطانيا من «أي عــرق» ،بعد مكالمات تشير
إلـ ــى أن ب ــون ــد ي ـجــب أن ت ــؤدي ــه ام ـ ـ ــرأة ،حيث
ش ــارك ــت الـمـنـتـجــة م ـنــذ ف ـت ــرة طــوي ـلــة وجـهــة
ن ـظ ــره ــا ف ــي م ـقــاب ـلــة ج ــدي ــدة م ــع ه ــول ـي ــوود
ريبورتر.
ً
وقالت بروكولي« :أعتقد أنه سيكون رجال،
ألنني ال أعتقد بأنه على المرأة أن تؤدي دور
جيمس بوند ،مع أنني أؤمن بصنع شخصيات
نسائية مختلفة ،وليس مجرد جعل النساء
يلعبن أدوار الرجال لتحقيق ذلك».
وزادت« :ال أع ـت ـقــد أن ه ـنــاك م ــا يـكـفــي من
ً
األدوار ال ــرائ ـع ــة ل ـل ـن ـســاء ،ومـ ــن ال ـم ـهــم ج ــدا
ً
بــالـنـسـبــة ل ــي أن نـصـنــع أف ــام ــا لـلـنـســاء عن
الـ ـنـ ـس ــاء ،ب ــال ـت ــال ــي ي ـج ــب أن يـ ـك ــون شـخــص
بريطاني».
ً
وأعلنت بروكلي أيضا أن الشركة لن تختار
ً
ممثال آخر لتولي دور دانيال كريغ على الفور،
وقالت «نحن نرغب في االحتفال بـ «اإلنجاز
المذهل» للممثل ،وبالتالي أريد أن أترك هذا

الفيلم يعرض فترة جيدة ،وأن أحتفل
ً
حقا بإنجاز دانيال المذهل الــذي حققه
ً
على مدار  16عاما».
وأشارت إلى أن فيلم ،No Time to Die
حقق إيرادات في شباك التذاكر حول العالم،
ً
وصـلــت إلــى  667مليون دوالر و 456ألـفــا،
وهو ما يقارب  3أضعاف من حجم ميزانيته،
التي وصلت إلى  250مليون دوالر.
و ي ـ ـ ــدور  No Time to Dieح ـ ــول ح ـيــاة
جـيـمــس بــونــد ال ــذي ت ــرك الـخــدمــة النشيطة
ليتمتع بحياة هادئة في جامايكا ،لكن هدوء
ً
حياته ال ي ــدوم طــويــا ،إذ يحضر صديقه
القديم فيليكس ليتر من وكالة االستخبارات
المركزية لطلب المساعدة ،ثم تبين أن ً مهمة
عالم مخطوف كانت أكثر خيانة مما
إنقاذ
ِ ً
كــان مـتــوقـعــا ،مــا أدى إلــى وص ــول بوند
إلــى شرير غامض مسلح بتكنولوجيا
جديدة خطيرة.
فيلم  No Time to Dieمــن إخ ــراج
كــاري جوجي فوكوناجا ،الــذي شارك
ً
فــى التأليف جنبا إ لــى جنب مــع نيل
بورفيس ،روبرت واد ،سكوت ز .بيرنز،
فيبى والر – بريدج ،إيان فليمنغ.
وي ـع ــد فـيـلــم جـيـمــس ب ــون ــد  25آخــر
فـيـلــم فــي سلسلة جـيـمــس بــونــد الــذي
ي ـقــوم بـبـطــولـتـهــا دان ـي ــال كــريــغ بعدما
حققت أعلى اإليرادات في تاريخ السلسلة
الشهيرة ،كما شاركته البطولة النجمة
العالمية ليا سيدو في دور زوجته.
وي ـ ـج ـ ـسـ ــد رام ـ ـ ـ ــي م ـ ــال ـ ــك ذو األصـ ـ ـ ــول
المصرية شخصية الشرير فى No Time
 ،to Dieال ـت ــي ظ ـه ــرت ب ـ ـ اس ـ ــم ســاف ـيــن،
ً
ويرتدي قناعا في أغلب مشاهد الفيلم.

تانيا مندوزا
 ،2006وف ــق األرقـ ــام الــرسـمـيــة الـتــي تعزو
معظم هذه الجرائم لتجارة المخدرات.
(أ ف ب)

 7.3مليارات دوالر أعلى
مبيعات لدار سوذبيز

مزاد سوذبيز

دانيال كريغ

حققت دار «سوذبيز» للمزادات في 2021
أعلى حصيلة مبيعات في تاريخها ،وهو
 7.3مليارات دوالر ،والحظ خبراء المزادات
وس ــوق ال ـفــن أن «ك ــورون ــا» ل ــم تـقــض على
شهية هواة الجمع ،ولم ّ
تحد من إمكاناتهم.
وم ــن أب ــرز الـ ـم ــزادات ه ــذه ال ـس ـنــة ،الــذي
أقامته «سوذبيز» في نوفمبر الفائت على
المجموعة الفنية لعائلة ماكلو ،ومنحوتة
«األن ـ ــف» ال ـبــرونــزيــة أللـبــرتــو جــاكــومـيـتــي،
ولـ ــوحـ ــة «الـ ــرقـ ــم  »7ل ـ ـمـ ــارك روثـ ـك ــوالـ ـت ــي،

ولوحة «الفتاة مع البالون» لفنان الشارع
البريطاني بانكسي ،وحذاء كاني ويست.
ود خـلــت القطع الرقمية بتقنية الرموز
غـيــر الـقــابـلــة لــاسـتـبــدال ( )NFTبـقــوة إلــى
سوق الفن عام  ،2021إذ بيع مثال البرنامج
التأسيسي لشبكة اإلنترنت بشكلها الحالي
ّ
في مقابل  5.4ماليين دوالر ،لكن إجمالي
م ـب ـي ـعــات « »NFTلـ ــدى «س ــوذبـ ـي ــز» اليـ ــزال
ً
ً
منخفضا نسبيا ( 100مليون عام .)2021
(أ ف ب)

فلك
الحمل

الثور

 20أبريل  20 -مايو
 21مارس  19 -أبريل
ً
ً
ً
ّ
مهنيا :هناك فرصة جديدة لمشروع قد مهنيا :ال تؤجل عملك الى الغد فالحقا
يكون قد فات االوان.
تحقق عبره أحالمك.
ً
ً
ً
عاطفيا :ال تلق اللوم دوما على الشريك عــاط ـف ـيــا :أض ــف بـعــض الـمـتـعــة على
حـ ـي ــات ــك م ـ ــع ال ـ ـشـ ــريـ ــك ألن ـ ـهـ ــا غ ــدت
قبل النظر إلى تصرفاتك.
ً
اجتماعيا :لديك خيارات كثيرة لتمضية روتينية.
ً ّ
اجتماعيا :كلما استرخى جسدك في
أوقات فراغك بأمور مسلية.
أوقات فراغك تصبح إنتاجيتك أفضل.
رقم الحظ.17 :
رقم الحظ.3 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :يسألك زمــاء العمل عن أمور
كـثـيــرة بـسـبــب خـبــرتــك ول ـكــن ال تكن
ً
مغرورا.
ً
عاطفياّ :
تحرر من الرتابة وتعامل مع
ً
الحبيب دائما كأنكما في أول لقاء.
ً
ً
اجتماعيا :خلق الله لك أذنين ولسانا
ً
واحدا لتسمع أكثر مما تقول.
رقم الحظ.39 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا  :إذا كنت ال تستطيع إيفاء
دين عليك فال تستدين ثانية.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :عـ ــذوبـ ــة كـ ــامـ ــك لـلـحـبـيــب
ً
تستهويه وتجعله منحازا بكليته إليك.
ً
ً
اجتماعيا  :استعمل دا ئـمــا وسائل
اإلق ـ ـنـ ــاع ف ــي عــائ ـل ـتــك واب ـت ـع ــد عــن
العنف والصراخ.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
م ـه ـن ـي ــا :ي ـت ـضــح ل ــك أن ت ــرك ـي ــزك عـلــى
ّ
استغالل الوقت كان في محله.
ً
عاطفيا :احرص على عالقتك مع الحبيب
ألنه يتمتع بأخالق فاضلة.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :م ـم ــارس ــة ال ــرك ــض مـفـيــدة
ً
ّ
متحرر من
جــدا ألنها تنقلك إلــى عالم
الضغوط.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :مفتاح النجاح وسر كل عمل
ً
ً
هو في المثابرة عليه رويدا رويدا.
ً
عــاط ـف ـيــا :أروع األوقـ ـ ــات ت ـلــك الـتــي
تنفرد بها مع الشريك وتتحاوران
بمحبة ولطف.
ً
اجتماعيا :أمور اآلخرين ليست من
ُ
شأنك فال تتدخل بها إن لم تسأل.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :التعامل الصادق والواعي مع
زمالء العمل يجلب الراحة لك.
ً
عــاط ـف ـيــا :أع ــد ال ــوف ــاق إل ــى حـيــاتـكـمــا
باعتماد التفهم لمواقف الشريك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ق ــد ت ـقــوم ب ــزي ــارة شخص
عزيز عليك لم تره منذ مدة طويلة.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :إيمانك بقدرتك على اإلنجاز
يؤمن لك الوصول إلى أهدافك.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ت ــرك ــض وراء ال ـح ــب وهــو
ً
يركض هربا منك.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ال تـبـحــث ع ــن الـسـيـطــرة
على اآلخــريــن بــل عــن طريق الدخول
إلى قلوبهم.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :ينبغي أن تأخذ في الحسبان
أن األول ــوي ــة ه ــي لــأع ـمــال ال ـتــي لم
تنجزها بعد.
ً
عاطفيا  :شريك حياتك بحاجة إلى
ّ
بعض الراحة فوفرها له اآلن.
ً
اجتماعيا :عندما يتجادل األصدقاء
ّ
ال ت ـت ــدخ ــل إن ل ــم ي ـك ــن ال ـم ــوض ــوع
يعنيك.
رقم الحظ27 :

الدلو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا  :كل تجربة تمر بها عليك أن
ّ
تعتبرها درجة في سلم نجاحك.
ً
عـ ــاط ـ ـف ـ ـيـ ــا :عـ ـلـ ـي ــك أن ت ـ ـعـ ــرف ك ـيــف
تحظى بالمرح للترفيه عن حياتكما
العاطفية.
ً
اجتماعيا :تحاول تحسين معنويات
صديق ّ
يمر بمحنة صعبة.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 20يناير  18 -فبراير

 19فبراير  20 -مارس

ً
ً
مهنيا :اتكل دائما على الله وعلى نفسك
في كل ما تقوم به من أعمال.
ً
ً
عاطفيا :أحيانا ال يستطيع الحبيب أن
يبوح لك بما يكمنه في فؤاده.
ً
اجتماعيا :أصعب األمور مواجهة قريب
بسلوكه الشائن.
رقم الحظ.56 :

ً
م ـ ـه ـ ـن ـ ـيـ ــا :الـ ـ ــوقـ ـ ــت م ـ ـنـ ــاسـ ــب إلطـ ـ ــاق
مشروعك الخاص فغامر وال تخف.
ً
عاطفيا :قد تلتقي مصادفة بشخص
يثير اهتمامك ويهز مشاعرك.
ّ
ً
اجتماعيا :تصلك أخبار غير متوقعة
من صديق افترقت عنه منذ مدة.
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا

•
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مسك وعنبر

ً
ً
ً
السلمان :نريد دورا نسائيا فعاال في المسرح «الخليج أمانة» جديد مؤسسة
اإلنتاج البرامجي المشترك

خالل حفل تكريم المسرح الكويتي لفريق «الساعة التاسعة»
فضة المعيلي

َّكرمت فرقة المسرح الكويتي
مجموعة كبيرة من الفنانين
والمؤلفين والمخرجين
والفنيين ،أمس األول ،في مقر
الفرقة.

أقامت فرقة المسرح الكويتي،
أمس األول ،حفل عشاء لمجموعة
كـبـيــرة م ــن الـفـنــانـيــن والـمــؤلـفـيــن
وال ـم ـخ ــرج ـي ــن وال ـف ـن ـي ـي ــن ال ــذي ــن
ش ــارك ــوا فــي األع ـم ــال المسرحية
األخيرة ،والتي كان آخرها مسرحية
"الـســاعــة الـتــاسـعــة" حـضــره جمع
كبير من أعضاء الفرقة والفنانين،
منهم :الفنان سعد الفرج ،وعبدالله
غلوم ،وعبدالله العتيبي ،وغيرهم،
إض ــاف ــة إلـ ــى ب ـعــض اإلعــام ـي ـيــن،
وقــدمــت الحفل اإلعــامـيــة حبيبة
العبدالله.
في البداية ،ألقت العبدالله كلمة
ترحيبية بــالـحـضــور ،ثــم تحدث
ال ـف ـنــان سـعــد الـ ـف ــرج ،الـ ــذي أب ــدى
س ـعــادتــه ب ــأن ال ـم ـســرح الـكــويـتــي
هو أساس مسرح الكويت ،مشيدا
بـجـهــود مـحـمــد الـنـشـمــي وعـقــاب
الخطيب ومحمد الرجيب وصالح

المكرمون
عبدالله البلوشي ،بدر الشعيبي ،فاضل النصار ،أحمد العوضي،
عبدالعزيز النصار ،عبدالله النصار ،أحمد أبل ،هاني الهزاع ،مريم
نصير ،مــريــم ال ـقــاف ،مصطفى مـحـمــود ،يــوســف الـمـجــادي ،ميثم
الحسيني ،موسى أكبر ،عبدالرحمن الفهد ،المخرج هاني عبدالصمد،
المقداد إبراهيم ،د .حسين الحسن ،المخرج عبدالله فريد ،المؤلفة
تغريد ال ــداود ،المخرج حسين بهمن ،عبدالله الراشد ،علي حسين
قاسم ،يوسف بوناشي ،حمد بوناشي ،عبدالرحمن اليحيوح ،عبدالله
الشطي ،محمد الصراف ،زبيدة أبل ،صفية محمد ،هبة عبدالوهاب،
عبدالعزيز الجريد ،مصممة الديكور سارة العبدالله ،المصممة حصة
العباد ،دانة الشمروخ ،علي الدشتي ،المؤلفة فاطمة العامر ،عبدالله
الدوسري ،المخرج علي البلوشي ،سعاد الحسيني ،المخرج حسين
الشيرازي ،ماجد البلوشي ،عبدالعزيز بهبهاني ،عبدالرحمن الفاضل،
ياسر جاسم ،عضوة الفرقة حبيبة العبدالله ،فهد العثمان ،الطفل
عيسى عبدالله النصار ،فاضل السلمان ،عبدالله العتيبي ،عبدالله
غلوم ،مبارك سلطان ،سعد الفرج ،إسماعيل الراشد.

ً
مكرما غلوم بحضور السلمان
الفرج
العجيري ،الفتا إلى أنه انضم إلى
المسرح الشعبي في سنة ،1958
وكان فخورا بأن يسجل عضوا في
المسرح الكويتي.
ودعا الفرج أعضاء فرقة المسرح
إل ــى الـمـحــافـظــة عـلــى ُسـمـعــة هــذا
المسرح ،واالستمرار في العطاء،
معربا عن سعادته بأن يكون بينهم
في هذا التكريم.

أفضل العروض
من جانبه ،أشاد غلوم بجهود
الـفـنــانـيــن ،الف ـتــا إل ــى أن ــه رأى في
العام الماضي وهذه السنة أفضل
ال ـ ـع ـ ــروض ،واسـ ـت ــذك ــر مـسـيــرتــه
المسرحية وبداياته ،وقال إنه انضم
للمسرح منذ سنة  ،1973وشــارك
في أعمال كثيرة مع فنانين كثيرين،
منهم الراحل ماجد سلطان.

مقابل مادي
بدوره ،استذكر رئيس مجلس
إدارة ال ـم ـســرح ال ـكــوي ـتــي أحـمــد

السلمان الشيخ دعيج الخليفة،
ومـســانــدتــه لـفــرقــة الـمـســرح منذ
عــام  ،1992وطـلــب مــن الحضور
الوقوف دقيقة حداد له.
وأك ـ ـ ـ ـ ــد أن ح ـ ـ ـضـ ـ ــور الـ ـفـ ـن ــان
ال ـف ــرج لــاحـتـفــالـيــة ش ــرف كبير
ودعــم للفنانين وجهودهم ،وأن
مـهــرجــان الـمـســرح الـكــويـتــي في
دورت ــه الـ ـ  21يـقــام ألول م ــرة من
ـاد وكـ ـف ــاء ات
دون ضـ ـي ــوف ،ب ــأي ـ ٍ
كــويـتـيــة ،ال ــذي ــن أث ـب ـتــوا قــدرتـهــم
على نجاح المهرجان ،مثنيا على
أحــد أعـضــاء الـفــرقــة ،وهــو نــواف
الشحيتاوي ،الذي كان يعمل بكل
جد واجتهاد ومن دون أن يطالب
بمقابل مادي.

قلة النصوص
وق ــال السلمان إنــه عــاصــر كل
المهرجانات ،من مهرجان 1989
إلــى الـيــوم ،الفتا إلــى أنهم كانوا
ً
ي ـعــانــون قـلــة ال ـن ـصــوص ،فـضــا
ع ــن أن الـمـعـهــد ال ـعــالــي للفنون

ً
المسرحية لم يقدم كتابا للساحة
الفنية منذ عام  1973سوى بدر
محاربَّ ،
ووجه له تحية.
وأشــار إلــى أن "المهرجان في
دورت ــه الـحــالـيــة أب ــرز لـنــا خمس
ك ــات ـب ــات مـ ـب ــدع ــات ،وه ـ ــذا ش ــيء
ي ــدع ــو لـلـفـخــر واالع ـ ـتـ ــزاز ،فـهــذه
الـطــاقــات اإلبــداعـيــة ساهمت في
إن ـجــاح الـمـهــرجــان ،ونـحــن نريد
أن يكون للعنصر النسائي دور
فـ ـع ــال ،ف ـق ــد ك ــان ــت ف ــي ال ـســابــق
الكاتبة فطامي العطار ،واآلن في
دورة المسرح الكويتي هذا العام
اختلف الــوضــع ،وكــل النصوص
كانت مختلفة ومتميزة في طرح
األفكار وتبين أسلوب الكاتب".
من جانب آخر ،أشاد السلمان
بالفنان بدر الشعيبي ،واستذكر
مـ ــا ق ـي ــل عـ ــن ع ـم ـل ــه فـ ــي الـ ـن ــدوة
التطبيقية أثناء مهرجان المسرح
الـ ـك ــويـ ـت ــي ،ب ــأن ــه ع ـم ــل ع ــال ـم ــي،
ُ
متمنيا أن تعاد المسرحية مرة
أخرى وأن يراها الجمهور.

ف ـ ـ ــرغ ـ ـ ــت م ـ ــؤس ـ ـس ـ ــة اإلنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاج
الـ ـب ــرامـ ـج ــي ال ـم ـش ـت ــرك لـمـجـلــس
التعاون لدول الخليج العربية من
إنـجــاز الفيلم الــوثــائـقــي (الخليج
أمانة) ،الذي يمثل وثيقة إعالمية
ترصد مسيرة دول مجلس التعاون،
والظروف الموضوعية التي أحاطت
به منذ انطالق الفكرة إلى تحولها
إلى حقيقة شامخة.
وال ـف ـي ـلــم ال ـج ــدي ــد ي ـط ــوف بنا
ف ــي دول الـمـجـلــس ال ـس ــت ،وأه ــم
اإلنـ ـ ـج ـ ــازات ال ـت ــي تـحـقـقــت خــال
السنوات الماضية من عمره ،حيث
راح يقف شامخا أمــام التحديات
ال ـج ـســام ال ـتــي تـحـيــط بالمنطقة
وشعوبها.
ف ـي ـلــم "ال ـخ ـل ـيــج أمـ ــانـ ــة" إعـ ــداد
ال ـك ــات ــب س ـع ـيــد م ـن ـع ــة ،وتـعـلـيــق
ش ـمــان لـيـلــي ،وم ــدي ــر الـتـصــويــر
عـلــي ج ــاب ــر ،والـ ـم ــواد األرشـيـفـيــة
محمد الزاير ،ومونتاج وتصحيح
ألـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان أح ـ ـ ـمـ ـ ــد ط ـ ـ ـ ــه ،وغـ ــراف ـ ـيـ ــك
ع ـبــدال ـح ـم ـيــد س ـع ـي ــد ،وه ـنــدســة
الـ ـص ــوت وال ـ ـمـ ــؤثـ ــرات الـصــوتـيــة
صالح الجناحي ،ومساعد مخرج
عبدالله حسن ،ومخرج منفذ صالح
الجناحي ،واإلشــراف العام شفيق
السيد عمر ،وإخراج د .علي حسن،
الـ ــذي ص ــرح ب ــأن الـفـيـلــم الـجــديــد
يأتي بناء على توجيهات المدير
العام للمؤسسة شفيق السيد عمر،
بإنجاز عمل وثائقي يتزامن إطالقه
مع اجتماع قادة دول المجلس.
وأضــاف حسن" :فيلم (الخليج

علي حسن

أم ــان ــة) سـبـقــه الـكـثـيــر م ــن البحث
والدراسة والتحليل ،إلعداد المادة
الوثائقية التي شملت أهم األحداث
والـمـتـغـيــرات الـتــي أحــاطــت بــدول
الـمـنـطـقــة ،ح ـتــى ان ـط ــاق مسيرة
دول مجلس التعاون ،والتوجيهات
ال ـس ــام ـي ــة ل ـ ـقـ ــادة دول الـمـنـطـقــة
ب ـت ـش ـك ـيــل م ـس ـي ــرة هـ ـ ــذا ال ـص ــرح
ال ـش ــام ــخ الـ ـ ــذي راح ي ـح ـقــق آم ــال
وطموحات أبناء دول المنطقة".
وك ـ ـ ــان ـ ـ ــت مـ ــؤس ـ ـسـ ــة اإلن ـ ـ ـتـ ـ ــاج
الـ ـب ــرامـ ـج ــي الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك أنـ ـج ــزت
مجموعة مــن األع ـم ــال اإلعــامـيــة
والفنية الجديدة التي شاركت عدد
من دول المجلس أعيادها وأفراحها
الوطنية.

من األع

مال المعروضة

معبرة عــن روح التعاون المشترك بين
كل فناني الوطن العربي.

مدارس فنية

«رابطة األدباء» تحتفي بيوم اللغة العربية
في أمسية شعرية شارك فيها القالف والمليفي والعوفي

المشاركون في األمسية

•

فضة المعيلي

أقامت رابطة األدباء الكويتيين أمسية
شعرية شارك فيها الشعراء وليد القالف،
د .ن ــورة المليفي ،حـمــدان الـعــوفــي .وقــدم
األمسية محمد الفارس.
وقد استمتع محبو الشعر واألدب في
مسرح الشاعرة د .سعاد الصباح برابطة
األدباء باألمسية بالقصائد متنوعة ،التي
جاءت وفق منظومة شعرية منتقاةَّ ،
وعبر
ال ـش ـعــراء خ ــال األمـسـيــة عــن حـبـهــم للغة
العربية ،احتفاء بيومها.
وأنـشــد الشاعر الـقــاف قصائده ،التي
احتوت على كلمات ّ
معبرة ،فكانت البداية
مــع قـصـيــدة "ي ــا خـلـيــج" ،بمناسبة القمة
الخليجية ،والتي أظهر فيها حبه لكل دول
الخليج ،ومــن أجــوائـهــا" :أجـمــل الـحــب ما
يكون اشتراكا ،هكذا يا خليج كانت رؤاكا،
وإضاء اتك ازدهــت ...ولهذا ،مثلما ترتدي
النهار ارتداكا ،ما لنا في سواك عز ومجد،
ها هما بالمحبة احتضناكا".

لغة التيجان
وبـمـنــاسـبــة ي ــوم ال ـل ـغــة ال ـعــرب ـيــة ألـقــى

قصيدة بعنوان "لغتي العربية" ،ليقول:
"لغتي العربية كالبستان ،تتشكل ألوانا
أل ــوان ،منها الكلمات مــؤمــرة ،وعليها كم
تـحـلــو الـتـيـجــان ،ك ــان األجـ ــداد لـهــا نبعا،
وال ـن ـبــع ي ـق ــدره الـ ــوالـ ــدان ،وأرى الـتــاريــخ
يضيء بها ،وإضاءته تطوي األزمان".
وف ــي قـصـيــدة بـعـنــوان "دع ــاء الـمـعــاق"،
أوض ــح ال ـقــاف أنـهــا "نـظـمــت عـلــى ألسنة
أبنائنا وإخــوانـنــا مــن ذوي االحتياجات
الخاصة" ،ليقول" :سبحانك اللهم تخلق
ما تشاء ،أنت اإلله ومن مشيئتك القضاء،
تعطي وتمنع ...والقنوع من ارتضى ،ومن
ارت ـضــى فـقــد اس ـتــراح إل ــى الـعـطــاء ،دامــت
عـطــايــاك الـتــي ال تـنـتـهــي ،وبـهــا الخالئق
تستعين على البقاء".

لغة الضاد
فيما تميزت قصائد الشاعرة د .المليفي
بالتنوع والحضور ،لتقول في قصيدة "آه،
يا بحر"" :للصيف ،حديث األمطار ،لألرض
األم ـطــار ،لــأرض العطشى ،لــأطـفــال ،ألم
تنتظر البشرى ،تأتي من خلف األمواج".
وبـمـنــاسـبــة ي ــوم الـلـغــة الـعــربـيــة ،ألقت
المليفي قـصـيــدة بـعـنــوان "ل ـغــة ال ـضــاد"،

تميزت بـمـفــردات جميلة ،لـتـقــول" :كتبوا
وما نالوا من األجداد ،إال عبورا من رصيف
الضاد ،تاهت بهم طرق الحداثة بعد أن،
سـلـكــوا سبيل ال ــذل واألص ـف ــاد ،وتعلقوا
بغرابهم كي يدفنوا ،لغة الخلود بحفرة
األحقاد".
وقدمت المليفي قصائد أخرى بعناوين:
"إلى صديق بمرتبة عاشق مجهول ،وحالة
انتظار ،قنديل حبي".
أما القصائد التي ألقاها العوفي ،فقد
حملت أنساقا وصــورا شعرية متناسقة،
ففي قصيدة "عناقيد" ،قــال" :عجبت منك
نادبا لفالك ،وهــل وجــدت همة في حالك،
أم كنت ترضى بالتمني سلوة ،وهي تحد
من فعالك ،تعلل النفس التي خذلتها ،وعلة
الخذالن في اعتال لك".
وألقى قصائد بعناوين" :جمر األسى،
وادي ال ــرم ــان ،وال ـع ـشــاء األخـ ـي ــر" .وعـلــى
هامش األمسيةَّ ،
بين العوفي أنه بدأ كتابة
الشعر منذ المرحلة الـثــانــويــة ،ثــم تــدرج
في الكتابة الشعرية ،الفتا إلى أنه يكتب
قصائد بــأسـلــوب شعر التفعيلة والـحــر.
وي ـ ــرى أن االه ـت ـم ــام بــال ـش ـعــر ق ــل بسبب
انشغال الناس بمتابعة وسائل التواصل
االجتماعي.

اعتذر النجم محمد حماقي
خالل األيام املاضية عن
ارتباطه السينمائي الذي
تعاقد عليه بعد مفاوضات
استمرت فترة طويلة لتقديم
فيلم سينمائي من نوعية
األعمال الضخمة التي تتطلب
موازنة كبيرة.
ومع بدء التحضيرات واقتراب
العمل من دخوله حيز
التصوير اعتذر حماقي عن
الفيلم ،ألنه راجع حساباته،
وخاف من الدخول في مغامرة
غير محسوبة ،وخاصة أنها
التجربة األولى ،وخاف من
حصوله على رد فعل سلبي
من خالل الفيلم ،ما دعاه
لالعتذار.
ولم يستجب حماقي ملحاوالت
الجهة املنتجة باالستمرار
في الفيلم أو تغييره لفيلم
موسيقي خفيف يتناسب مع
نجوميته وشهرته في عالم
املوسيقى والغناء ،لكنه قرر
الدخول في ترتيبات ألبومه
الجديد وارتباطه بـ  3حفالت
حتى بداية العام الجديد.

من الفيلم الوثائقي «الخليج أمانة»

بالتنسيق بين المجلس الوطني للثقافة وسفارة القاهرة
ويـضــم الـمـعــرض ،ال ــذي يـقــام برعاية
السفارة المصرية بالكويت ،وبالتعاون
مــع المجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب ،للعام السادس 160 ،عمال فنيا
تنوعت بين ا لــر ســم والتصوير كمجال
تعبيري ،ومجال النحت والخزف ،الذي
كــان لــه دور ب ــارز فــي الـمـعــرض ،وأيضا
ل ــوح ــات ال ـم ـي ـكــس م ـي ــدي ــا ،وإدخ ـ ـ ــال فن
الريزن كمجال تعبيري جديد في تشكيل
األعمال التطبيقية ،وكذلك التشكيل من
خالل المعادن المختلفة وصياغتها في
قوالب فنية مبتكرة ،وتعددت المدارس

حماقي يعتذر عن السينما
ويركز على الغناء

زينة تتدخل وتنهي أزمات
مسلسلها

فنانون مصريون يرسمون البيئة الكويتية في معرض «رؤى مصرية »6
تنوعت أساليب التعبير الفنية ضمن
معرض "رؤى مصرية  ،"6حيث عبر
ال ـف ـنــانــون ال ـم ـشــاركــون ع ــن أفـكــارهــم
بطرق متنوعة ،تدل على تطور أدواتهم
الفنية.
وافتتح سفير مصر أسامة شلتوت
واألمين العام المساعد لقطاع الفنون
التشكيلية د .بدر الدويش معرض "رؤى
مصرية  ،"6فــي قــاعــة الفنون بضاحية
عـبــدالـلــه ال ـســالــم أم ــس األول ،ف ــي إط ــار
التعاون الثقافي بين مصر والكويت.
ويعبر المعرض عن ثقافة ممتدة عبر
السنين بين البلدين من جوانب متعددة،
ال تقتصر فقط على الفنون التشكيلية بل
تمتد إلى كل النواحي األخرى ،والمعرض
نتاج  46فنانا مصريا ،جــاء ت أعمالهم

خبريات

السفير المصري والدويش أثناء جولتهما في المعرض
الـفـنـيــة ال ـتــي اسـتـخــدمـهــا الـفـنــانــون في
اعمالهم.
ويعكس محتوى المعرض مدى ارتباط
الفنانين المصريين المقيمين في الكويت
بهذا البلد العربي ،الذي احتضن فكرتهم
الفنية من بدايتها ،وتم عرض أعمالهم على

الجمهور المتابع للحركة الفنية ،ويظهر
بوضوح تأثر الفنانين بالبيئة المحيطة
بهم ،وأيضا انعكاس لتجاربهم السابقة في
مجال الفن التشكيلي ،ومدى ثقافة الفنان
وخبرته وإنتاجه الفني الذي يتمتع بمهارة
ودقة عالية في التنفيذ.

انتهت الفنانة زينة من
التحضيرات النهائية لتصوير
املشاهد املشتركة ملسلسلها
الجديد « 420دقيقة» ،الذي
تعود به لجمهورها من جديد
في عمل يعتمد على اإلثارة
والتشويق ،كما تدخلت
بنفسها لالنتهاء من بعض
األزمات .وكان من أزمات
العمل اعتذار الفنانني عن
العمل ،منهم دياب ،الرتباطه
بمسلسل آخر مع درة وأعمال
أخرى ،وقامت بالتواصل مع
الفنان محمد شاهني بجانب
مفاوضات الجهة املنتجة،
وبالفعل تواجد في العمل،
كما تدخلت للتعاقد مع
الفنانة سماح أنور ،بعد رحلة
مفاوضات معها .واتفقت
زينة مع املخرج هاني خليفة
على املشاركة في حل أي أزمة
يتعرض لها العمل إلنجازه
في الوقت املناسب ،لعرضه
وفقا لخريطة الشركة املنتجة
على إحدى املنصات.

ةديرجلا
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دوليات

ّ
رئيسي لخامنئي« :الحرس الثوري» تحول إلى أخطبوط يمسك بالبلد

ً
طرد مساعد المرشد بعد إخفائه تقريرا عن «شبكة» تعارض إحياء االتفاق النووي وتحسين العالقات مع الخليج
طهران  -فرزاد قاسمي

برزت مالمح صدام بين تيار
مؤيد للرئيس اإليراني إبراهيم
رئيسي و«تيار متشدد» داعم
لهيمنة كوادر «الحرس
الثوري» على مقدرات البالد،
بعد نحو  100يوم من تشكيل
الحكومة الجديدة ،في حين
كشف أنصار الرئيس أن
نوابا يتقاضون أمواال تدرها
مشاريع متعلقة بااللتفاف على
العقوبات ،يصرون على إفشال
أي محاولة إلحياء االتفاق
النووي.

أكــد مصدر مقرب جــدا من
ال ــرئ ـي ــس اإليـ ــرانـ ــي إب ــراه ـي ــم
رئ ـي ـســي أن ال ـخ ــاف ــات بينه
وبين أنصار «الحرس الثوري»
ف ــي ال ـت ـي ــار األصـ ــولـ ــي ب ــدأت
ت ـ ـ ـ ــزداد فـ ــي اآلون ـ ـ ـ ــة األخـ ـي ــرة
بشكل الفت ،وتفاقمت في ظل
ت ـنــامــي ال ـم ـطــالــب األصــول ـيــة
بمنح ا لـمــز يــد مــن المناصب
الحكومية لكوادر المؤسسة
الـعـسـكــريــة ال ـمــوازيــة للقوات
ال ـم ـس ـل ـح ــة ،وع ـ ـ ــدم االك ـت ـف ــاء
بـمــا منحه ر ئـيـســي لعناصر
«ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــرس» ع ـ ـقـ ــب ت ـش ـك ـي ـلــه
الحكومة الجديدة منذ نحو
 100يـ ـ ــوم ،ورغـ ـ ــم عـ ــدم ق ــدرة
ت ـل ــك ال ـع ـن ــاص ــر ع ـل ــى تـنـفـيــذ
م ـت ـط ـل ـب ــات الـ ـم ــرحـ ـل ــة وح ــل
مشاكل البالد.
وق ــال الـمـصــدر إن رئيسي
بات يشعر بأنه أمام محاولة
لالستئثار بالحكم ،تمنح جل
الصالحيات اإلدارية لمديرين
تابعين ل ـ «الـحــرس» ،وهــو ما
يـهــدد بهيمنة عسكرية على
م ـفــاصــل ال ــدول ــة ،مـضـيـفــا أن
ال ـص ــراع بـيــن أن ـص ــار رئـيــس
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة ،وم ـع ـظ ـم ـه ــم
م ــن ال ــذي ــن ات ــى بـهــم الــرئـيــس
اإليـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي مـ ـ ــن مـ ـشـ ـه ــد إلـ ــى
طهران ،من جهة ،واألصوليين
«أنـ ـص ــار الـ ـح ــرس» ف ــي فــريــق
رئيسي االقتصادي ،بات على
أوجه ،وسط مالمح إلمكانية
خ ــروج ــه ع ــن ال ـم ــأل ــوف ،بعد
ت ـعــدي االش ـت ـبــاكــات اللفظية
إلى تحريك أجهزة أمنية ،من
قـبــل «أن ـص ــار الـ ـح ــرس» ،ضد
«تيار مشهد».
وب ـي ــن أن أنـ ـص ــار رئـيـســي
ن ـش ــروا وث ــائ ــق ع ــن ال ــروات ــب
ال ـت ــي يـتـقــاضــاهــا ال ـمــديــرون
الـ ـ ـم ـ ــوال ـ ــون لـ ـ ــ«الـ ـ ـح ـ ــرس» فــي
الحكومة بالتلفزيون الرسمي
م ـن ــذ  4أي ـ ـ ــام .وكـ ـش ــف «ت ـي ــار
مـشـهــد» أن بـعــض الـمــديــريــن
م ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوالـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن ل ـ ـل ـ ـج ـ ـهـ ــاز
ال ـع ـس ـك ــري ي ـح ـص ـل ــون عـلــى
رواتـ ــب ت ـعــادل  90م ــرة راتــب
الموظف العادي في شركات
ومــؤس ـســات حـكــومـيــة ،األمــر
الــذي أغضب هــؤالء ودفعهم
إل ــى ال ــرد بـهـجـمــات م ـضــادة،
مـ ـ ــع رفـ ـ ـ ــض تـ ـسـ ـلـ ـي ــم لـ ــوائـ ــح
ب ــال ــروات ــب ال ـت ــي يـتـقــاضــاهــا
كــوادر «الـحــرس» السابقة في
م ــؤسـ ـس ــات وش ـ ــرك ـ ــات شـبــه
حكومية ،ويعتقد أنها تصل
إلى أضعاف مضاعفة للرواتب
في الجهاز الحكومي.
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن ال ــرئ ـي ــس
اإلي ـ ــران ـ ــي أم ـ ــر ب ــإيـ ـق ــاف دف ــع
رواتـ ــب كــل الـمــوظـفـيــن الــذيــن
يـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــاض ـ ــون ال ـ ـ ـ ــروات ـ ـ ـ ــب م ــن

بن سلمان يبحث
التعاون مع واالس

اجتمع ولي العهد ،نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير
الدفاع السعودي ،األمير
محمد بن سلمان ،أمس
األول ،مع وزير الدفاع
البريطاني ،بين واالس.
وجرى خالل االجتماع بحث
مجاالت التعاون القائمة
ً
بين البلدين ،وخصوصا
في الجانب الدفاعي ،إضافة
إلى استعراض مستجدات
األوضاع اإلقليمية والدولية
والجهود المبذولة تجاهها.
حضر االجتماع نائب وزير
دفاع المملكة ،األمير خالد
بن سلمان.

مقتل جندي سوري
بهجوم إسرائيلي

عناصر بحرية إيرانية وعمانية خالل تدريب «البحث واإلنقاذ» بإسناد من طائرات عمودية قبالة السواحل اإليرانية أمس (وكالة أنباء سلطنة عمان)
أج ـه ــزة مــرتـبـطــة بــالـحـكــومــة،
م ــا ل ــم ت ـقــم ه ــذه الـمــؤسـســات
بالكشف عن حجم المعاشات
ال ـتــي يـتـقــاضــاهــا مــوظـفــوهــا،
واإلعـ ــان عـبــر لــوائــح رسمية
عــن الــرواتــب التي يتم دفعها
للموظفين.
فـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــل ،هـ ـ ـ ــدد
األص ـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــون الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوال ـ ـ ــون
ل ـ ـ ــ«ال ـ ـ ـحـ ـ ــرس» ف ـ ــي الـ ـب ــرلـ ـم ــان
بــاسـتـجــواب وزي ــر االقـتـصــاد
وإس ـ ـقـ ــاطـ ــه إلـ ـ ــى ج ــان ــب ع ــدد
آخ ــر م ــن وزراء الـحـكــومــة إذا
أصر رئيسي على قراره بشأن
الرواتب.

تصاعد االحتقان
وح ـ ـ ـسـ ـ ــب ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــدر ،فـ ــإن
ح ــال ــة االح ـت ـق ــان وص ـل ــت إلــى
أعلى درجــة ،أمــس األول ،بعد
أن وافـ ـ ـ ــق مـ ـس ــاع ــد ال ــرئ ـي ــس
رئيس منظمة الطاقة الذرية
م ـح ـم ــد إسـ ــامـ ــي عـ ـل ــى طـلــب
وزيــر الخارجية حسين أمير
ع ـب ــدال ـل ـه ـي ــان ،ون ــائـ ـب ــه عـلــي
ب ـ ــاق ـ ــري ك ـ ـنـ ــي ،ح ـ ــل الـ ـخ ــاف
مــع المنظمة الــدولـيــة للطاقة

الذرية ،والسماح لها بتركيب
كاميراتها المعطلة في منشآت
تسا بمدينة كرج.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدر أن
أنـ ـ ـ ـص ـ ـ ــار رئ ـ ـي ـ ـسـ ــي ح ـ ـصـ ــروا
م ـشــاريــع تــابـعــة لمحسوبين
ع ـلــى «ال ـ ـحـ ــرس» ،يـسـتـفـيــدون
مـ ــن خ ــالـ ـه ــا مـ ــن ال ـع ـق ــوب ــات
األم ـي ــرك ـي ــة ال ـم ـف ــروض ــة عـلــى
طـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــران ،وش ـ ـ ـمـ ـ ــل الـ ـحـ ـص ــر
ل ــوائ ــح ض ـم ــت أسـ ـم ــاء ن ــواب
من «مجلس الشورى» الحالي
يتقاضون أم ــواال تــدرهــا تلك
الـ ـمـ ـش ــاري ــع .وت ـظ ـه ــر م ــواق ــف
هـ ـ ــؤالء ال ـ ـنـ ــواب م ـعــارض ـت ـهــم
للتوصل إلى أي تفاهم بشأن
إحـيــاء االت ـفــاق ال ـنــووي ورفــع
العقوبات خــال المفاوضات
ال ــدائ ــرة حــالـيــا فــي فـيـيـنــا ،أو
حلحلة الـخــافــات بين إيــران
ودول ال ـخ ـل ـي ــج ،وت ـ ــم إح ــال ــة
الـتـقــريــر إل ــى الـمــرشــد األعـلــى
علي خامنئي مـبــاشــرة ،وإثــر
ذلـ ــك طـ ــرد ال ـم ــرش ــد م ـســاعــده
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ال ـ ـم ـ ـقـ ــرب وح ـي ــد
حقانيان ،وهو عقيد سابق في
«فيلق القدس» ،بسبب تضامنه
مع «تيار الحرس» ،ومحاولته

مشاورات سياسية بين مصر والسعودية
شكري وبن فرحان :األمن العربي ال يتجزأ ونرفض التدخالت اإلقليمية
ب ـعــد أي ـ ــام م ــن إط ـ ــاق آل ـي ــة ال ـت ـشــاور
ال ـس ـيــاســي ب ـيــن دول الـخـلـيــج وم ـصــر،
أجرى وزير الخارجية المصري سامح
ش ـك ــري ،م ــع ن ـظ ـيــره ال ـس ـع ــودي األم ـيــر
فيصل بــن فــر حــان ،مباحثات مشتركة
ف ــي الـ ـق ــاه ــرة ،أم ـ ــس ،ات ـف ـقــا ف ـي ـهــا على
رفض بلديهما محاوالت أطراف إقليمية
التدخل في الشؤون العربية ،مع انعقاد
اجـ ـتـ ـم ــاع ل ـج ـنــة ال ـم ـت ــاب ـع ــة والـ ـتـ ـش ــاور
السياسي بين البلدين أمس.
وأكد شكري ،خالل مؤتمر صحافي مع
بن فرحان ،أنه تم االتفاق على وضع أطر
للمشاورات المستمرة بين البلدين في
ملفات السودان وسورية واليمن وليبيا
والعراق وإيران.
وأضـ ــاف»:ن ـ ـع ـ ـمـ ــل ب ـش ـك ــل وثـ ـي ــق مــع
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ل ـت ـح ـق ـيــق أم ـ ـ ــن ال ـم ـن ـط ـقــة
واستقرارها».
م ــن ج ـه ـتــه ،قـ ــال ب ــن ف ــرح ــان« ،أك ــدن ــا
أهـ ـمـ ـي ــة ع ـ ـ ــدم امـ ـ ـت ـ ــاك إيـ ـ ـ ـ ــران ل ـل ـس ــاح
الـ ـن ــووي» .وكـشــف عــن تــوافــق مـصــري ـ
سـعــودي على «ضـ ــرورة خ ــروج الـقــوات
األجنبية والمرتزقة من ليبيا».
وفي البيان الختامي للجنة المتابعة
والتشاور السياسي بين البلدين ،جددت
ال ــدول ـت ــان تمسكهما ب ـم ـبــادرة الـســام
العربية واتفقتا على ض ــرورة الحفاظ
عـلــى اس ـت ـقــرار لـيـبـيــا ووح ـ ــدة وســامــة
أراض ـي ـه ــا وضـ ـ ــرورة ع ـقــد االن ـت ـخــابــات
بموعدها المقرر نهاية الـعــام الحالي،
وخ ـ ــروج ال ـق ــوات األجـنـبـيــة والـمــرتــزقــة
والـمـقــاتـلـيــن األج ــان ــب ف ــي م ــدى زمـنــي
محدد.
وشدد الجانبان على أن األمن العربي
كل ال يتجزأ ،وعلى أهمية العمل العربي
ٌ

سلة أخبار

إخفاء «المعلومات الصادمة».

أخطبوط عسكري
وأوضح المصدر أن رئيسي
أك ــد للمرشد «أن ــه إذا أراد أن
ت ـت ــم ح ـل ـح ـلــة م ـش ــاك ــل ال ـب ــاد
االقتصادية فعليه أن يعطيه
ال ـ ـضـ ــوء األخ ـ ـضـ ــر ل ـمــواج ـهــة
ال ـف ــاس ــدي ــن أيـ ــا ك ــان ــوا وقـطــع
رؤوس ـ ـ ـهـ ـ ــم ،وإال فـ ــإنـ ــه حـتــى
لــو قــامــت ال ــوالي ــات المتحدة
برفع العقوبات فإن المشاكل
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة لـ ـلـ ـب ــاد س ــوف
تستمر لو استمر االخطبوط
العسكري فــي السيطرة على
ال ـن ـش ــاط ال ـم ــال ــي وال ـت ـج ــاري
والسياسي واإلعالمي».
ال ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن إيـ ــران
تحتضن عشرات المؤسسات
والشركات التي تعتبر رسميا
غير حكومية وخاصة ،لكنها
تعمل تحت نظام تابع إلحدى
الـ ـ ـم ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة،
وتـ ـ ـقـ ـ ـبـ ـ ــض م ـ ـ ـيـ ـ ــزان ـ ـ ـيـ ـ ــات م ــن
ال ـ ـمـ ــوازنـ ــة الـ ـع ــام ــة ،وت ـع ـت ـبــر
ت ـلــك ال ـش ــرك ــات ك ـيــانــات شبه
ح ـك ــوم ـي ــة ،وم ـع ـظ ـم ـهــا تــابــع

لـ «الحرس» أو «بيت المرشد»
أو كـبــار رج ــال الــديــن ،وتـقــدر
عوائد تلك المؤسسات بمئات
ال ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــارات مـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ــدوالرات،
لـكـنـهــا م ـع ـفــاة م ــن ال ـضــرائــب
والمحاسبة ،وعموما تشكل
ع ــدد كبير مــن تـلــك الـكـيــانــات
إبان فترة حكم الرئيس الراحل
ه ــاش ـم ــي رف ـس ـن ـج ــان ــي ،لـكــي
يعطي امـتـيــازات للمحاربين
القدامى بعد فقدانهم أعمالهم
عقب الحرب العراقية.
ومـ ـ ـن ـ ــذ وصـ ـ ـ ـ ــول ال ــرئـ ـي ــس
األسـ ـب ــق م ـحـمــد خــات ـمــي إلــى
الـسـلـطــة ح ــاول ــت الـحـكــومــات
الـمـتـعــاقـبــة أخ ــذ ض ــرائ ــب من
هـ ــذه ال ـم ــؤس ـس ــات ،لـكـنـهــا لم
تـ ـنـ ـج ــح .وح ـ ـ ـ ــاول ال ــرئ ـي ـس ــان
التاليان مواجهة المؤسسات
الموالية لـ «الحرس الـثــوري»،
لكنهما وجــدا أن المؤسسات
ت ـ ـحـ ــولـ ــت خـ ـ ـ ــال عـ ـ ـق ـ ــود إلـ ــى
«شـبـكــات مــافـيــا» ت ـمــول عــددا
كبيرا مــن األج ـهــزة اإلعالمية
ون ــواب البرلمان ،إضــافــة إلى
عالقتها باألجهزة العسكرية
واألمنية.
وي ـع ـت ـبــر أكـ ـث ــر م ــن  70فــي

المئة مــن ن ــواب الـبــرلـمــان من
الموالين لـ «الحرس الثوري»،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى س ـي ـط ــرة ت ـي ــاره
المدني على عدد من الوزارات
الـسـيــاديــة فــي الـحـكــومــة ،مثل
الـ ـنـ ـف ــط والـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة واألم ـ ـ ــن
واالق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاد وال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة،
ويـتـغـلــل «ت ـي ــار الـ ـح ــرس» في
ال ـه ــرم اإلداري ل ـ ـلـ ــوزارات ،ما
يجعل أي وزيــر جديد عاجزا
عـ ــن إحـ ـ ـ ــداث ت ـغ ـي ـيــر حـقـيـقــي
بـ ـ ـ ــإدارة ح ـق ـي ـب ـتــه ،وف ـ ــي وق ــت
سابق عجز الرئيس السابق
ح ـس ــن روح ـ ــان ـ ــي عـ ــن تـغـيـيــر
أكـ ـث ــر مـ ــن  30فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة مــن
المحافظين بسبب دعم «تيار
الحرس» لهم.
وال ـت ـصــور ال ـعــام ل ــدى عــدد
كبير مــن الجمهور اإليــرانــي،
الذي انتخب الرئيس األصولي
ال ـح ــال ــي ،أنـ ــه م ــن األف ـض ــل أن
يتم تسليم كل أركان الحكومة
لـ «تيار الحرس» ،كي تتخلص
البالد من الخالفات السياسية
الداخلية ،لكن يبدو أن رئيسي
أي ـضــا ب ــدأ ي ـت ـصــادم م ــع هــذه
المجموعة.

ً
ميقاتي :ال اجتماع حكوميا ...ولبنان
ً
لن يكون منبرا لإلساءة ألي دولة عربية
نائب «عوني» :على «حزب الله» إبطال توكيل بري بالكالم عن «الثنائي»

شكري وبن فرحان في المؤتمر الصحافي بالقاهرة أمس
ال ـم ـش ـتــرك وال ـت ـضــامــن ال ـعــربــي الـكــامــل
للحفاظ على األمن القومي العربي.
واتـ ـفـ ـق ــت ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة والـ ـ ــريـ ـ ــاض عـلــى
رف ــض أي مـ ـح ــاوالت ألط ـ ــراف إقليمية
لـلـتــدخــل فــي ال ـش ـئــون الــداخ ـل ـيــة لـلــدول
العربية أو تهديد استقرارها وتقويض
مصالح شعوبها ،س ــواء كــان ذلــك عبر
أدوات التحريض العرقي والمذهبي ،أو
أدوات اإلره ــاب والجماعات اإلرهابية،
أو ع ـبــر تـ ـص ــورات تــوسـعـيــة ال تـحـتــرم
سيادة الدول أو ضرورات احترام حسن
الجوار ،كما اتفقتا على مواصلة محاربة
التنظيمات اإلرهابية في المنطقة بكل
أشكالها.
ودانــت الدولتان مـحــاوالت المساس
ب ــأم ــن وس ــام ــة ال ـم ــاح ــة ف ــي الـخـلـيــج
العربي ومضيق بــاب المندب والبحر

األحـ ـم ــر ،وأك ــدت ــا أه ـم ـيــة ض ـم ــان حــريــة
ال ـ ـمـ ــاحـ ــة بـ ـتـ ـل ــك الـ ـ ـمـ ـ ـم ـ ــرات ال ـب ـح ــري ــة
الـ ـمـ ـح ــوري ــة ،وض ـ ـ ـ ــرورة الـ ـتـ ـص ــدي ألي
م ـ ـحـ ــاوالت م ـمــاث ـلــة ب ــاع ـت ـب ــاره ــا تـمـثــل
ـدا لــأمــن واالس ـت ـقــرار اإلقليميين
تـهــديـ ً
والدوليين.
وعبر الجانب المصري عن تضامنه
م ــع ال ـس ـع ــودي ــة ف ــي ك ــل م ــا ت ـت ـخــذه من
إجراءات لحماية أمنها الوطني ،ورفضه
أي اعـتــداء ات على أراضــي المملكة ،في
حين أكد الجانب السعودي دعمه الكامل
لألمن المائي المصري باعتباره جزء ًا
ال يتجزأ مــن األم ــن المائي الـعــربــي ،ثم
أهمية التوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق
قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل
سد النهضة اإلثيوبي.

أكــد رئيس مجلس ال ــوزراء اللبناني نجيب
ميقاتي ،أمــس ،تمسك لبنان بـ «عمقه العربي
وبعالقته الوطيدة بــا لــدول العربية الشقيقة،
ً
وال سيما دول الخليج العربي» ،مشيرا الى أن
«لبنان ،المتمسك بحرية التعبير والـقــول ،لن
يكون منبرا ومعبرا لإلساءة الى اي دولة عربية
او التدخل في شؤونها».
واعتبر ميقاتي أن «المزايدات في هذا اإلطار
ال يمكنها ان تحجب الحقيقة ،وهي ان العمق
العربي للبنان يشكل بالدرجة االولى المتنفس
الحقيقي والمدخل للخروج من االزمــات التي
يمر بها».
ج ـ ــاء ه ـ ــذا الـ ـك ــام ب ـع ــد رد ف ـع ــل ع ـن ـيــف مــن
صحيفة «األخبار» الموالية لحزب الله ،هاجمت
فيه قــرار الحكومة ترحيل معارضين ينتمون
الـ ــى «ج ـم ـع ـيــة الـ ــوفـ ــاق» الـبـحــريـنـيــة الـشـيـعـيــة
المعارضة.
من جهة أخرى ،جدد ميقاتي رفضه للدعوة
الى اجتماع لمجلس الوزراء ،وذلك عقب إعالن
رئيس الجمهورية ميشال عون تأييده للخطوة،
حـتــى لــو مـضــى ال ـ ــوزراء الشيعة بمقاطعتهم
لالجتماع على خلفية أزمة المحقق العدلي في
تفجير مــرفــأ بـيــروت القاضي ط ــارق البيطار،
الذي يتهمه الثنائي الشيعي بتسييس التحقيق
ومخالفة الدستور ،ويطالب بتنحيته.
وقال ميقاتي ،خالل رعايته االجتماع الثاني
ل ـ «ا لـجـنــة التسييرية الوطنية لتنفيذ الخطة
الــوطـنـيــة لتطبيق ال ـقــرار األم ـمــي ح ــول الـمــرأة
وال ـس ــام واألم ـ ــن» فــي ال ـســرايــا الـحـكــومـيــة ،إن
«الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء ،في الظروف
الحالية المتشنجة ،ومن دون تأمين الحد األدنى
من التفاهم ستكون كمن يؤجج الخالف ،مما
يؤدي إلى تفاقم األمور وتصبح أكثر تعقيدا».
ودعا رئيس الحكومة الجميع الى «التخلي

عن اعتبار الحكومة متراسا للكباش السياسي
ال ــذي ال طــائــل م ـنــه» ،ورأى أن «الــوقــت لــم يعد
مناسبا للتعطيل أو المكابرة أو فرض الشروط
والشروط المضادة ،بينما تتطلب مستويات
االنهيار تضافر كل الجهود للمعالجة».
الــى ذل ــك ،ووس ــط مــؤشــرات مـتــزايــدة الــى ان
الـخــاف بين رئـيــس الجمهورية ميشال عون
ورئ ـيــس مـجـلــس ال ـن ــواب نـبـيــه ب ــري ب ــدأ يضر
بالتحالف بين عون وحزب الله ،قال عضو تكتل
«لبنان القوي» النائب جورج عطا الله إن «حزب
ً
الله لديه إرباكات داخلية» ،مضيفا أن «المشكل
ّ
يحل إذا تمّ
بين التيار الوطني الحر والحزب
إبطال توكيل بري بالكالم عن الثنائي الشيعي».
وأوضح عطا الله« :هذا ليس مجرد تحليل،
بل أنا أعلم حجم الحرج الذي يعيشه حزب الله
ً
من الكالم الذي يصدر عن بري» ،متابعا« :نحن
بأمس الحاجة النعقادمجلس الــوزراء بشكل
يومي ال أسبوعي».
مــن جهة أخ ــرى ،انـبــرى عــدد مــن نــواب حركة
أمل للرد على عطا الله ،فرأى النائب عن الحركة
علي خريس أن "الحقيقة تحرر صاحبها ،أما
ال ـك ــذب فــإنــه يـجـعـلــه أس ـيــر ال ــوه ــم ،وه ـك ــذا هم
العونيون ،كلما أردنا أن نحررهم بقول الحقيقة
ً
ّ
ّ
جن جنونهم" ،مضيفا "كلما جن العوني افرح له".
ً
أمــا النائب عن "أمــل" علي بــزي فقال" :مهال
زميل جورج ،وكالة رئيس المجلس نبيه بري
من اللبنانيين ،وليست من عهدك وال من تيارك،
ً
اعقل وتــوكــل" ،مضيفا" :اع ــذروا جــورج ومعه
رفاقه في التكتل ،هي مفاعيل جهنم العهد التي
أوصلت اللبنانيين الى ما وصلوا إليه" ،وتابع:
" ف ــي عمله الملحمي ا لـشـهـيــر ،تخيل الشاعر
اإليطالي دانتي رحلته الى جهنم… بفضلكم،
لم يتخيل اللبنانيون ...لقد وصلوا".

ذكرت وسائل إعالم سورية أن
ً
ً
إسرائيل شنت هجوما جويا
في جنوب سورية ،مما أسفر
عن مقتل جندي ،في منطقة
ً
حدودية أبدت إسرائيل قلقا
من انتشار قوات مدعومة من
إيران فيها .وأفادت الوكالة
السورية الرسمية «سانا» بأن
«العدوان اإلسرائيلي نفذ فجر
أمس برشقات من الصواريخ
من اتجاه الجوالن المحتل
مستهدفا بعض النقاط في
المنطقة الجنوبية» .إلى ذلك،
قال المتحدث باسم القيادة
المركزية األميركية بيل
أوربان ،إن الجيش األميركي
«رصد طائرتين مسيرتين في
منطقة قاعدة التنف ،وأسقط
طائرة منهما فيما غادرت
الطائرة الثانية المنطقة».

رقم قياسي في عدد
الصحافيين المعتقلين

أعلنت منظمة «مراسلون
ً
بال حدود» أن  488عامال في
مجال اإلعالم مسجونون في
ً
العالم حاليا في عدد قياسي،
ّ
لكنها أحصت في تقريرها
ً
السنوي وفاة  46صحافيا
عام  2021في أدنى حصيلة
ً
منذ  20عاما.
وقالت المنظمة المدافعة
عن حقوق الصحافة« :لم
ً
يكن يوما عدد الصحافيين
ً
المسجونين مرتفعا إلى هذه
الدرجة ،منذ إنشاء الحصيلة
السنوية لمنظمة مراسلون
بال حدود عام .»1995

السودان« :البجا» تتجه
للمطالبة بـ «تقرير المصير»

ّلوح المجلس األعلى
لـ «نظارات البجا
والعموديات المستقلة» في
السودان ،أمس ،باالتجاه
إلى «حق تقرير المصير
ً
وفقا للمواثيق الدولية» ،بعد
رفضه مخرجات «مؤتمر
سنكات» الرامي إلى التوصل
لتفاهمات بين األطرف بشأن
أزمة شرق السودان .وكانت
مصادر حكومية سودانية
قالت إن وفد الوساطة
برئاسة توت قلواك مستشار
رئيس جنوب السودان
سلفاكير ميارديت ،غادر
إلى جوبا من دون التوصل
إلى تفاهمات بين األطرف
بشأن الخالف الذي يتضمن
مطالبة «البجا» بإلغاء مسار
الشرق باتفاق السالم الموقع
بين الحكومة المركزية في
الخرطوم وحركات التمرد.
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دلبلا
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rاﺗﺼﺎل ﺛﺎن ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻦ ...وواﺷﻨﻄﻦ ﺗﺘﺴﻠﻢ ﻣﺒﺎدرة ﻣﻮﺳﻜﻮ ﻟﻠﻀﻤﺎﻧﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ
» rاﻟﻨﺎﺗﻮ« ﻳﺮﻓﺾ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﺿﻢ أوﻛﺮاﻧﻴﺎ  rﻣﺤﻜﻤﺔ روﺳﻴﺔ :ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻗﻮات ﻓﻲ دوﻧﺒﺎس

ﻣﻊ ّ
ﺗﻮﺟﻪ اﻷﻧﻈﺎر إﻟﻰ ﻋﻘﺪ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺮوﺳﻲ ﻓﻼدﻳﻤﻴﺮ
ﺑﻮﺗﻴﻦ وﻧﻈﻴﺮه اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺟﻮ
ﺑﺎﻳﺪن ﻗﻤﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺧﻼل أﻳﺎم،
ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺤﺎدﺛﺔ اﻟﻨﺎدرة ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎري،
أرﺳﻞ »اﻟﻜﺮﻣﻠﻴﻦ« إﻟﻰ »اﻟﺒﻴﺖ
اﻷﺑﻴﺾ« ﻣﺸﺮوع ﻣﻌﺎﻫﺪة
واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﺪد ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺣﻠﻒ ﺷﻤﺎل
اﻷﻃﻠﺴﻲ ﻟﺘﻬﺪﺋﺔ اﻟﺘﻮﺗﺮ ً
اﻵﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﺗﺴﺎع ،ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﻋﻠﻰ ﺣﺪود أوﻛﺮاﻧﻴﺎ ،وﺗﻔﺎدي
ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ.

وﺳ ــﻂ ﺗـﺼــﺎﻋــﺪ اﻟ ـﺘــﻮﺗــﺮ ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﺠ ـﺒ ـﻬــﺔ اﻟ ـﺸــﺮﻗ ـﻴــﺔ ﻷوﻛ ــﺮاﻧ ـﻴ ــﺎ،
واﺣ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﺪام ﺳـ ـ ـﺒ ـ ــﺎق اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎرب
اﻟ ـﺼ ــﺎروﺧ ـﻴ ــﺔ ،ﻳ ـﺘ ـﺠــﻪ اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ
اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ ﺟــﻮ ﺑــﺎﻳــﺪن وﻧـﻈـﻴــﺮه
اﻟــﺮوﺳــﻲ ﻓﻼدﻳﻤﻴﺮ ﺑﻮﺗﻴﻦ إﻟﻰ
ﻋﻘﺪ ﻗﻤﺔ اﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺧﻼل
أﻳﺎم ،ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺤﺎدﺛﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ
 7دﻳﺴﻤﺒﺮ.
وﺑـ ـﻌ ــﺪ أﺳ ـ ـﺒـ ــﻮع ﺣ ــﺎﻓ ــﻞ ﻫ ــﺪد
ﺑ ــﺎﻳ ــﺪن ﺧ ــﻼﻟ ــﻪ ﺑ ــﺈﻋ ــﺎدة اﻟ ـﻘ ــﻮات
اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ إﻟ ــﻰ ﺷ ــﺮق أوروﺑ ـ ــﺎ،
ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻮرع ﻣﺴﺆوﻟﻮن روس
ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﻠــﻮﻳــﺢ ﺑ ــﺎﻟ ـﺴ ــﻼح اﻟ ـﻨ ــﻮوي،
أوﺿﺢ اﻟﻤﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻜﺮﻣﻠﻴﻦ
دﻣﻴﺘﺮي ﺑﻴﺴﻜﻮف أن اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻦ
ﺑﻮﺗﻴﻦ وﺑﺎﻳﺪن ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﺤﺪﺛﺎ
ﻣ ـ ـﺠـ ــﺪدا ﻗـ ـﺒ ــﻞ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم اﻟـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ،
ﻣـ ـﺸ ــﺪدا ﻋ ـﻠ ــﻰ أن اﻟ ـ ـﺤـ ــﻮار ﺑـﻴــﻦ
روﺳﻴﺎ واﻟﻐﺮب ﺿﺮوري ﺟﺪا.

أﺳﻄﻮل اﻟﺸﻤﺎل
اﻟﺮوﺳﻲ ﻳﺨﺘﺒﺮ
ﺻﺎروخ »زﻳﺮﻛﻮن«
اﻷﺳﺮع ﻣﻦ اﻟﺼﻮت

ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎرج ﻣﻮﺳﻜﻮ أﻣﺲ
إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻧﻔﺬت روﺳﻴﺎ أﻣﺲ
ﺗ ـﺠــﺮﺑــﺔ ﻟـ ـﺼ ــﺎروخ »زﻳ ــﺮﻛ ــﻮن«
اﻷﺳﺮع ﻣﻦ اﻟﺼﻮت .وﺑﻌﺪ أﻳﺎم
ﻣ ــﻦ إﺟ ـ ــﺮاء واﺷ ـﻨ ـﻄــﻦ ﻣ ـﻨ ــﺎورة
ﺣـ ــﺮﺑ ـ ـﻴـ ــﺔ ﺗ ـ ـﺤـ ــﺎﻛـ ــﻲ ﺗ ـﻌ ــﺮﺿ ـﻬ ــﺎ
ﻟـﻬـﺠــﻮم ﻓـﻀــﺎﺋــﻲ واﺧـﺘـﺒــﺎرﻫــﺎ
ﺻ ـ ــﺎروخ »اﻟـﻬـﻴـﻤـﻨــﺔ اﻟـﻜــﺎﻣـﻠــﺔ«،
ﻗﺎﻟﺖ وزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺮوﺳﻴﺔ إن
ﻓﺮﻗﺎﻃﺔ »اﻷﻣﻴﺮال ﻏﻮرﺷﻜﻮف«،
اﻟـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ ﻟــﻸﺳـﻄــﻮل اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ،
أﻃـﻠـﻘــﺖ ﺑـﻨـﺠــﺎح ﺻــﺎروﺧــﺎ ﻣﻦ
ﻃـ ـ ــﺮاز »زﻳـ ـ ــﺮﻛـ ـ ــﻮن« ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮ
اﻷﺑـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺾ ﻓ ـ ـ ــﻲ ﺷ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎل ﻏ ـ ــﺮب
روﺳﻴﺎ ،وأﺻﺎب ﻫﺪﻓﺎ ﺳﺎﺣﻠﻴﺎ
ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ أرﺧﺎﻧﻐﻴﻠﺴﻚ.
ﺟﺎء ذﻟﻚ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﺪأ اﻟﺠﻴﺶ
اﻟﺮوﺳﻲ أﻣﺲ اﻷول ﺗﺪرﻳﺒﺎت
ﺗﻜﺘﻴﻜﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
اﻟــﺪﻓــﺎع اﻟـﺼــﺎروﺧــﻲ  S400ﻓﻲ
ﺷ ـﺒ ــﻪ ﺟ ــﺰﻳ ــﺮة اﻟـ ـﻘ ــﺮم وأﻧ ـﻈ ـﻤــﺔ
ﺻﻮارﻳﺦ »إﺳﻜﻨﺪر« اﻟﺒﺎﻟﻴﺴﺘﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻛﻮرﺳﻚ اﻟﺤﺪودﻳﺔ.
ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺎﺑ ــﻞ ،أﻋـ ـﻠ ــﻦ ﻗ ــﺎﺋ ــﺪ
اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ أوﻛﺮاﻧﻴﺎ
ﺳﻴﺮﻫﻲ ﻧﺎﻳﻒ ﻋﻦ ﻣﻨﺎورات ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺧــﺮﺳــﻮن ﺷ ـﻤــﺎل ﺷﺒﻪ
ﺟــﺰﻳــﺮة اﻟ ـﻘــﺮم ﻻﺧـﺘـﺒــﺎر ﺳﺮﻋﺔ
اﻧ ـﺘ ـﺸــﺎر اﻟـ ـﻘ ــﻮات ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻴــﺪان
وﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮى اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﺴ ـﻴــﻖ ﺑـﻴـﻨـﻬــﺎ،
ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﺗﺤﺎﻛﻲ
ﺻﺪ ﻣﺤﺎوﻟﺔ دﺑــﺎﺑــﺎت ﻣﻌﺎدﻳﺔ

ﻻﺧـﺘــﺮاق دﻓــﺎﻋــﺎت اﻟﺠﻴﺶ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻷ ﻛ ـﺜــﺮ ﻋــﺮ ﺿــﺔ ﻟﻤﺜﻞ
ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت.

زﻳﻠﻴﻨﺴﻜﻲ واﻟﻨﺎﺗﻮ
ﻓ ـ ــﻲ ﻏ ـ ـﻀـ ــﻮن ذﻟـ ـ ـ ــﻚ ،وﻋ ـﻘ ــﺐ
اﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ــﻪ ﻣـ ــﻊ اﻷﻣ ـ ـﻴـ ــﻦ اﻟ ـﻌ ــﺎم
ﻟﺤﻠﻒ ﺷﻤﺎل اﻷﻃﻠﺴﻲ )اﻟﻨﺎﺗﻮ(
ﻳـ ـﻨ ــﺲ ﺳـ ـﺘ ــﻮﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﺒ ــﺮغ ،ﻛ ـﺸــﻒ
اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻷوﻛــﺮاﻧــﻲ ﻓﻼدﻳﻤﻴﺮ
زﻳ ـﻠ ـﻴ ـﻨ ـﺴ ـﻜ ــﻲ أﻣ ـ ـ ــﺲ ﻋ ـ ــﻦ ﻋ ــﺪم
وﺟ ـ ــﻮد ﻣ ــﻮﻗ ــﻒ ﻣ ـﺸ ـﺘــﺮك ﺣﺘﻰ
اﻵن ﻟﺪى أﻋﻀﺎء اﻟﻨﺎﺗﻮ ﺑﺸﺄن
اﻧ ـ ـﻀ ـ ـﻤـ ــﺎم أوﻛ ـ ــﺮاﻧـ ـ ـﻴ ـ ــﺎ إﻟ ـﻴ ـﻬ ــﻢ،
وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
إﻟ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ،ﻣ ـﻀ ـﻴ ـﻔــﺎ أﻧ ـ ــﻪ ﻣـﺴـﺘـﻌــﺪ
ﻟـ ـﻠـ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ ﺑ ـ ـ ــﺄي ﻃ ــﺮﻳـ ـﻘ ــﺔ ﻣــﻊ
ﺑ ــﻮﺗ ـﻴ ــﻦ ﻟ ــﻮﻗ ــﻒ اﻟـ ـﺘ ــﺪﻫ ــﻮر ﻓــﻲ
ﺣﻴﻦ ﻳــﻮاﺻــﻞ اﻟـﺒـﻠــﺪان اﻟﺤﺸﺪ
اﻟﻌﺴﻜﺮي.
وﺑ ـ ـﻌـ ــﺪ أن ﺟـ ـ ــﺪد اﻷﺳ ـ ـﺒـ ــﻮع
اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﻤ ـﺴ ــﻚ ﺑ ـﻤــﻮﻗ ـﻔــﻪ
ا ﻟــﺪا ﻋــﻢ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
اﻟ ـﺴ ــﻮﻓ ـﻴ ــﺎﺗ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺴ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺔ ،أﻛ ــﺪ
ﺳـﺘــﻮ ﻟـﺘـﻨـﺒــﺮغ أن دول اﻟﺤﻠﻒ
ﻣﺴﺘﻌﺪة ﻟﻠﺤﻮار ﻣــﻊ روﺳـﻴــﺎ،
ﻟﻜﻨﻪ ﺣﺬر ﻣﻦ أن أي اﻋﺘﺪاء آﺧﺮ
ﻟﻬﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﻟــﻪ »ﺛـﻤــﻦ ﺑــﺎﻫــﻆ«،
راﻓﻀﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺑﻌﺪم
اﻟﺘﻮﺳﻊ ﺷﺮﻗﺎ.

)وزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺮوﺳﻴﺔ(
وﻓـ ــﻲ دﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒــﺮ  ،2014ﻗــﺎم
اﻟـﺒــﺮﻟـﻤــﺎن اﻷوﻛ ــﺮاﻧ ــﻲ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﻦ ﺗﺨﻠﻰ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﻤﺎ ﻋﻦ
ﻗﻴﻮد ﺣﺘﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻴﻒ اﻟﺒﻘﺎء
ﺧﺎرج أي ﺗﻜﺘﻼت .وﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ
 ،2019اﻋـﺘـﻤــﺪ ﺗ ـﻌــﺪﻳــﻼت ﻋﻠﻰ
اﻟ ــﺪﺳ ـﺘ ــﻮر ،ﻣ ـﻬ ــﺪت اﻻﻧ ـﻀ ـﻤــﺎم
إﻟﻰ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ وﺣﻠﻒ
ﺷﻤﺎل اﻷﻃﻠﺴﻲ.
وﻓ ـ ــﻲ ﺣ ـﻴ ــﻦ اﺗـ ـﻬ ــﻢ اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ
اﻷوﻛـ ـ ـ ــﺮاﻧـ ـ ـ ــﻲ روﺳـ ـ ـﻴ ـ ــﺎ ﺑ ــﺪﻓ ـﻌ ــﻪ
ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ اﻟﺤﻠﻒ ...واﻟﻴﻮم
ﺗ ـﺼـ ّـﻌــﺐ اﻟ ـﻄ ــﺮﻳ ــﻖ إﻟـ ـﻴ ــﻪ ،ﺟــﺪد
ﺳ ـﺘ ــﻮﻟ ـﺘ ـﻨ ـﺒ ــﺮغ رﻓ ـ ــﺾ اﻟ ـﺤ ـﻠــﻒ
ﻟﺪﻋﻮات ﻣﻮﺳﻜﻮ إﻟﻰ اﺳﺘﺒﻌﺎد
ً
اﻧ ـﻀ ـﻤــﺎم أوﻛ ــﺮاﻧ ـﻴ ــﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ
ً
إﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﻪ ،ﻣ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺪدا ﻋـ ـﻠ ــﻰ أﻫ ـﻤ ـﻴ ــﺔ
ﺷﺮاﻛﺘﻪ ﻣﻌﻬﺎ.
وﻗــﺎل ﺳﺘﻮﻟﺘﻨﺒﺮغ ،ﻓﻲ ﻣﻘﺮ
اﻟ ـﺘ ـﺤــﺎﻟــﻒ ﻓ ــﻲ ﺑ ــﺮوﻛ ـﺴ ــﻞ» ،ﻟــﻦ
ﻧﺴﺎوم ﻋﻠﻰ ﺣﻖ أوﻛﺮاﻧﻴﺎ ﻓﻲ
اﺧـﺘـﻴــﺎر ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ،وﻟــﻦ ﻧﺴﺎوم
ﻋ ـﻠــﻰ ﺣ ــﻖ اﻟ ـﻨــﺎﺗــﻮ ﻓ ــﻲ ﺣـﻤــﺎﻳــﺔ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻠﻔﺎء واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬﻢ،
وﻟـ ـ ـ ــﻦ ﻧ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎوم ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﺣ ـﻘ ـﻴ ـﻘــﺔ
اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ أوﻛﺮاﻧﻴﺎ«.

ﻗﻮات روﺳﻴﺔ
ورﻏـ ـ ـ ـ ــﻢ اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻤ ــﺮ
ﻣ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ اﻟ ـﻜــﺮﻣ ـﻠ ـﻴــﻦ ،ﻛﺘﺒﺖ

ﻣﺤﻜﻤﺔ روﺳ ـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺑ ـﻴــﺎن ،أن
ً
ً
ﻫﻨﺎك ﺟﻨﻮدا روﺳﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
دوﻧ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎس اﻻﻧـ ـﻔـ ـﺼ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ ﻓــﻲ
أوﻛﺮاﻧﻴﺎ.
وأوﺿﺤﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻜﺎﺋﻨﺔ
ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ روﺳﺘﻮف-أون-دون
ً
أن »ﻫـﻨــﺎك ﺟـﻨــﻮدا ﻣــﻦ اﻻﺗﺤﺎد
اﻟ ـ ـ ــﺮوﺳ ـ ـ ــﻲ ﻓـ ـ ــﻲ ﺣ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺔ ﺗ ــﺄﻫ ــﺐ
ﻓـ ــﻲ ﺟ ـﻤ ـﻬ ــﻮرﻳ ـﺘ ــﻲ دوﻧ ـﻴ ـﺘ ـﺴــﻚ
وﻟ ــﻮﻫ ــﺎﻧـ ـﺴ ــﻚ اﻟ ـﺸ ـﻌ ـﺒ ـﻴ ـﺘ ـﻴ ــﻦ«،
ً
وﻫــﻮ اﻛﺘﺸﺎف ﻣ ـ ّ
ـﺪو ﻧـﻈــﺮا إﻟﻰ
أن ﻣﻮﺳﻜﻮ رﻓـﻀــﺖ اﻻﻋـﺘــﺮاف
ً
رﺳـ ـﻤـ ـﻴ ــﺎ ﺑـ ــﻮﺟـ ــﻮد ﺟـ ـﻨ ــﻮد ﻟـﻬــﺎ
ﻣﺘﻤﺮﻛﺰﻳﻦ ﻓﻲ أوﻛﺮاﻧﻴﺎ.
ورد اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪث ﺑـﻴـﺴـﻜــﻮف
ً
ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻔ ــﻮر ﻗ ــﺎﺋ ــﻼ ،إن »ﻫ ـﻨــﺎك
ﺧ ـﻄــﺄ وﻗـ ــﻊ ﻓ ـﻴــﻪ اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﻛـﺘـﺒــﻮا
ً
اﻟ ـﻨــﺺ« ،ﻣـﻌـﺘـﺒــﺮا أﻧ ــﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ
إﻻ أن ﻳ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮن ﺗ ـ ـ ــﻢ ﺑـ ـﻄ ــﺮ ﻳ ــﻖ
اﻟ ـﺨ ـﻄ ــﺄ »ﻷﻧـ ـ ــﻪ ﻏ ـﻴ ــﺮ ﻣ ـﻤ ـﻜ ــﻦ .ﻻ
ﺗ ــﻮﺟ ــﺪ ﻗ ـ ــﻮات ﻣـﺴـﻠـﺤــﺔ ﺗــﺎﺑـﻌــﺔ
ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﺮوﺳﻲ ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ
اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻬ ــﻮرﻳ ـﺘ ـﻴ ــﻦ اﻟـﻤـﻌـﻠـﻨـﺘـﻴــﻦ
ﺑﺸﻜﻞ أﺣﺎدي اﻟﺠﺎﻧﺐ«.
ﻳﺸﺎر إﻟﻰ أن روﺳﻴﺎ ﺿﻤﺖ
ﻣ ـﻨ ـﻄ ـﻘ ــﺔ ﺷـ ـﺒ ــﻪ ﺟـ ــﺰﻳـ ــﺮة اﻟـ ـﻘ ــﺮم
ﻓ ــﻲ ﻋ ــﺎم  2014ﻣ ــﻦ أوﻛ ــﺮاﻧ ـﻴ ــﺎ،
ﻛ ـﻤــﺎ ﺗــﺪﻋــﻢ اﻻﻧـﻔـﺼــﺎﻟـﻴـﻴــﻦ ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ ﻟﻮﻫﺎﻧﺴﻚ ودوﻧﻴﺘﺴﻚ
ﺷﺮﻗﻲ أوﻛﺮاﻧﻴﺎ  -اﻟﻤﻌﺮوﻓﺘﻴﻦ
ﻣﻌﺎ ﺑﺎﺳﻢ دوﻧﺒﺎس.

وﻧـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺮت وﺳ ـ ـ ــﺎﺋ ـ ـ ــﻞ إﻋ ـ ـ ــﻼم
ﻣـﺴـﺘـﻘـﻠــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـ ــﺪار ﺳ ـﻨ ــﻮات
ﺗ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺮ ﺑ ـﺸ ــﺄن وﺟ ـ ــﻮد ﺟـﻨــﻮد
روس ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .ﻛﻤﺎ ﻋﺮﺿﺖ
ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻧﻮﻓﺎﻳﺎ ﻏﺎزﻳﺘﺎ ،وﻫﻲ
ﺻ ـﺤ ـﻴ ـﻔــﺔ ﻣ ـﻨ ـﺘ ـﻘــﺪة ﻟ ـﻤــﻮﺳ ـﻜــﻮ،
ً
ً
ﺻﻮرا ﻟﻨﻌﻮش ﺗﺤﻤﻞ ﺟﺜﺜﺎ ﺗﻢ
ﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ روﺳﻴﺎ.

ﻃﺮد دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ
ﻓ ــﻲ ﻏـ ـﻀ ــﻮن ذﻟـ ـ ــﻚ ،ﺗ ــﻮاﺻ ــﻞ
اﻟ ـﺘ ــﻮﺗ ــﺮ اﻷوروﺑ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟ ــﺮوﺳ ــﻲ،
وﻗ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺖ رﺋـ ـﻴـ ـﺴ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻔ ــﻮﺿ ـﻴ ــﺔ
اﻷوروﺑـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ــﺔ أورﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮﻻ ﻓـ ــﻮن
دﻳـ ــﺮ ﻻﻳ ـ ــﻦ ،واﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺴــﻖ اﻷﻋ ـﻠــﻰ
ﻟـ ـﻠـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺨ ـ ــﺎرﺟـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻻﺗ ـ ـﺤـ ــﺎد اﻷوروﺑ ـ ـ ـ ــﻲ ﺟ ــﻮزﻳ ــﻒ
ﺑ ـ ــﻮرﻳ ـ ــﻞ ،إن اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﺘ ــﻞ ﻣـﺴـﺘـﻌــﺪ
ﻻﺗﺨﺎذ »إﺟﺮاءات ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ«
إذا ﺻﻌﺪت ﻣﻮﺳﻜﻮ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻬﺎ
اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ ﺿﺪ أوﻛﺮاﻧﻴﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ذﻟﻚ ﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت.
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻘــﺎﺑــﻞ ،ﻫـ ــﺪدت وزارة
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ أﻣﺲ ﺑﺎﻟﺮد
ﻋﻠﻰ ﻃــﺮد اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ روﺳﻴﻴﻦ اﺛﻨﻴﻦ،
ﺑ ـ ـﻌـ ــﺪ اﺗ ـ ـﻬـ ــﺎﻣ ـ ـﻬ ـ ـﻤـ ــﺎ ﺑ ــﺎﻏـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎل
ﻣﻌﺎرص ﺷﻴﺸﺎﻧﻲ ،واﺻﻔﺔ إﻳﺎه
ﺑﺄﻧﻪ »ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ ودي«.
)ﻋﻮاﺻﻢ  -وﻛﺎﻻت(

ﻫﻞ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﺤﺮب
اﻟﻘﺎدﻣﺔ أراﺿﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ؟
ﻋـ ــﺎش اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﻮن ﻋ ـﻘ ــﻮدا،
ورﺑ ـ ـﻤـ ــﺎ ﻗـ ــﺮوﻧـ ــﺎ ،ﻳـ ـﻨـ ـﻈ ــﺮون إﻟ ــﻰ
اﻟﺤﺮب ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ »ﺷﻴﺌﺎ ﻳﺤﺪث
ﻫﻨﺎك« ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﺧــﺮى ،ﺣﺘﻰ
ﻟ ـ ــﻮ ﻛـ ــﺎﻧـ ــﺖ ﺑ ـ ــﻼدﻫ ـ ــﻢ ﻫ ـ ــﻲ اﻟ ـﺘ ــﻲ
ﺗﺨﻮض ﻫﺬه اﻟﺤﺮب .ﻟﻜﻦ ﻳﺒﺪو
أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ اﻻﺳﺘﻌﺪاد
ﻟ ـﻤــﻮاﺟ ـﻬــﺔ اﻟ ـﺤ ــﺮب ﺑــﺎﻋـﺘـﺒــﺎرﻫــﺎ
»ﺷﻴﺌﺎ ﻳﺤﺪث ﻫﻨﺎ« ﻋﻠﻰ أرﺿﻬﻢ،
ﺑـﺤـﺴــﺐ أﺳ ـﺘ ــﺎذ ﻛ ــﺮﺳ ــﻲ ﻫـﻨــﺮي
ﻛ ـﻴ ـﺴ ـﻨ ـﻐــﺮ ﻟ ـﻠ ـﺸ ــﺆون اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ
ﻓـ ــﻲ ﻣـ ــﺪرﺳـ ــﺔ ﺟـ ــﻮﻧـ ــﺰ ﻫــﻮﺑ ـﻨ ـﻜــﺰ
ﻟ ـﻠ ــﺪراﺳ ــﺎت اﻟــﺪوﻟ ـﻴــﺔ اﻟـﻤـﺘـﻘــﺪﻣــﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،ﻫﺎل ﺑﺮاﻧﺪز.
وﻳ ـﻘ ــﻮل ﺑ ــﺮاﻧ ــﺪز ،ﻓ ــﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻧﺸﺮﺗﻪ وﻛﺎﻟﺔ ﺑﻠﻮﻣﺒﺮغ ﻟﻸﻧﺒﺎء،
إن اﻷراﺿـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻷﻣ ـ ـﻴـ ــﺮﻛ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻟــﻦ
ﺗﻜﻮن ﻣﻘﺪﺳﺔ ﻓﻲ أي ﺻﺮاﻋﺎت
ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ .ﻓﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
دﺧ ـ ـﻠـ ــﺖ ﻋ ـ ـﺼـ ــﺮا ﺗـ ـﺘـ ـﻌ ــﺮض ﻓـﻴــﻪ
أراﺿ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎ ﻟـ ـﻠـ ـﺨـ ـﻄ ــﺮ ﻧ ـﺘ ـﻴ ـﺠ ــﺔ
اﻟـ ـﺘـ ـﻄ ــﻮر اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨ ــﻮﻟ ــﻮﺟ ــﻲ اﻟـ ــﺬي
ﺟ ـ ـﻌـ ــﻞ ﻓـ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺪور أﻋـ ــﺪاﺋ ـ ـﻬـ ــﺎ
اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ،و ﻟـﻴــﺲ ﻓﻘﻂ
اﻟـ ـﺠـ ـﻤ ــﺎﻋ ــﺎت اﻹرﻫ ـ ــﺎﺑـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ،ﻧـﻘــﻞ
اﻟ ـ ـﺤـ ــﺮب إﻟـ ـ ــﻰ أراﺿ ـ ـ ـ ــﻲ أﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﺎ
ﻧﻔﺴﻬﺎ.

ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ اﻟﻘﻮة واﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ
ﺑــﺎﻟـﻄـﺒــﻊ ﺗ ـﻌـ ّـﺮﺿــﺖ اﻟــﻮﻻﻳ ــﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة ﻟ ـﻬ ـﺠ ـﻤــﺎت ﻣ ــﻦ ﻗ ـﺒــﻞ،
ﻓﺎﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻮن أﺣﺮﻗﻮا واﺷﻨﻄﻦ
ﺧﻼل ﺣﺮب  ،1812واﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﻮن
ﺿ ــﺮﺑ ــﻮا ﻫـ ـ ـ ــﺎواي ﺛ ــﻢ اﻷراﺿـ ـ ــﻲ
اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ ﻧـﻔـﺴـﻬــﺎ ﻋـ ــﺎم 1941
أﺛﻨﺎء اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،
وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻫﺎﺟﻢ ﻧﻴﻮﻳﻮرك
وواﺷـ ـﻨـ ـﻄ ــﻦ وﺑ ـﻨ ـﺴ ـﻠ ـﻔــﺎﻧ ـﻴــﺎ ﻓــﻲ
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اﻟﻬﺠﻤﺎت ﺗﻌﺘﺒﺮ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺘﻲ
ﺳــﺎﻋــﺪ ﻣــﺰﻳــﺞ ﻣــﻦ ﻋــﻮاﻣــﻞ اﻟـﻘــﻮة
واﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ أراﺿﻴﻬﺎ
أﻛﺜﺮ ﺗﺄﻣﻴﻨﺎ ﻣﻦ أي دوﻟﺔ ﻛﺒﺮى
أﺧﺮى.

ﺧﻄﺮ »اﻟﻨﻮوي« ﻳﺮﺗﻔﻊ
وﻣﻨﺬ اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺎردة واﺟﻬﺖ
اﻟ ـ ــﻮﻻﻳ ـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة ﻫ ـﺠ ـﻤــﺎت
ّ
اﻹرﻫ ــﺎﺑ ـﻴ ـﻴ ــﻦ ،ﻟ ـﻜــﻦ اﻟ ـ ــﺪول اﻟـﺘــﻲ
ﺿ ــﺮﺑ ـﺘ ـﻬ ــﺎ أﻣـ ـﻴ ــﺮﻛ ــﺎ وﺑ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ
اﻟﻌﺮاق وﺻﺮﺑﻴﺎ ،ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﺪﻳﻬﺎ
أي ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎﺟﻤﺔ أراﺿﻴﻬﺎ.
وﻫﺬا اﻷﻣﺮ ّ
ﺗﻐﻴﺮ اﻵن ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻃﺮﻳﻘﺔ.
أوﻻ ،ﻋ ــﺪد اﻟ ـ ــﺪول اﻟـﻤـﻌــﺎدﻳــﺔ
اﻟ ـﻘ ــﺎدرة ﻋـﻠــﻰ ﺗـﻬــﺪﻳــﺪ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت
اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ﺑــﺄﺳـﻠـﺤــﺔ ﻧ ــﻮوﻳ ــﺔ ﻓﻲ
أي ﺻ ــﺮاع ازداد .اﻟـﺼـﻴــﻦ اﻟﺘﻲ
اﻣﺘﻠﻜﺖ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺎ ﺗﺮﺳﺎﻧﺔ ﻧﻮوﻳﺔ
ﺻﻐﻴﺮة وﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ ،ﺗﻌﺰز
ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﺘ ــﺮﺳ ــﺎﻧ ــﺔ اﻵن ﺑ ـﺴــﺮﻋــﺔ.
ﻓﺒﻜﻴﻦ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺿﻤﺎن اﻟﻘﺪرة
ﻋﻠﻰ ﺿــﺮب اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻓﻲ أي ﺻﺮاع ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺎﻳﻮان أو
ﻧﻘﻄﺔ ﺳﺎﺧﻨﺔ أﺧﺮى.
وﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﺔ
اﻣﺘﻼك ،ورﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ اﻣﺘﻠﻜﺖ
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺻﻮارﻳﺦ ﻧﻮوﻳﺔ ﻗــﺎدرة
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ــﻮﺻـ ــﻮل إﻟ ـ ــﻰ اﻷراﺿـ ـ ــﻲ
اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ .ورﺑـ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـﻈ ــﻞ ﻟ ــﺪى
ﺧـﺼــﻮم واﺷـﻨـﻄــﻦ دواﻓ ــﻊ ﻗﻮﻳﺔ
ﻟ ـﻌ ــﺪم ﻣ ـﻬــﺎﺟ ـﻤ ـﺘ ـﻬــﺎ ﺑ ـﻤ ـﺜــﻞ ﻫ ــﺬه
اﻷﺳ ـﻠ ـﺤ ــﺔ ،ﻋ ـﻠــﻰ اﻷﻗ ـ ــﻞ ﻟﺘﺠﻨﺐ
أي رد ﻧ ـ ــﻮوي أﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ ﻣــﺪﻣــﺮ.
ﻟﻜﻦ اﻟﻴﻮم ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺳﻨﻮات
اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺎردة ،ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺬه
اﻟ ـ ــﺪول ﺣــﺎﻟ ـﻴــﺎ ﺿ ــﺮب اﻷراﺿـ ــﻲ

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
ﺟﻮﻧﺴﻮن ﻳﻮاﺟﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻣﺤﻔﻮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

ﺑﻌﺪﻣﺎ أﻫﻴﻦ ﺑﺘﻤﺮد ﻏﻴﺮ
ﻣﺴﺒﻮق ﻓﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮه
اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ،وأﺿﻌﻔﺘﻪ ﺳﻠﺴﻠﺔ
ﻣﻦ اﻟﻔﻀﺎﺋﺢ ،واﺟﻪ رﺋﻴﺲ
اﻟﻮزراء اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺑﻮرﻳﺲ
ﺟﻮﻧﺴﻮن ،أﻣﺲ ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ
ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻛﺒﻴﺮة.
ﻓﺪاﺋﺮة ﻧﻮرث ﺷﺮوﺑﺸﻴﺮ
اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﺟﺪا اﻟﺘﻲ ﺻﻮﺗﺖ
ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ ﻟﻌﻘﻮد ﻳﻤﻜﻦ
أن ﺗﻨﺘﺨﺐ دﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﻴﻦ
ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻻﻗﺘﺮاع
ّ
اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ اﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻴﻪ،
ﻳﻮاﺟﻪ أزﻣﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﻓﻲ
وﻗﺪ ﱟ
أوج ﺗﻔﺶ وﺑﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻤﺘﺤﻮر
أوﻣﻴﻜﺮون.
ُ
ودﻋﻲ اﻟﻨﺎﺧﺒﻮن ﻻﺧﺘﻴﺎر
ﻧﺎﺋﺐ ﺧﻠﻔﺎ ﻷوﻳﻦ ﺑﺎﺗﺮﺳﻮن
اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺸﻐﻞ اﻟﻤﻘﻌﺪ ﻣﻨﺬ
 1997واﺿﻄﺮ ﻟﻼﺳﺘﻘﺎﻟﺔ
ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺮوﻳﺞ .وﻛﺎن
ﻗﺪ ﻓﺎز ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻋﺎم
 2019ﺑﻐﺎﻟﺒﻴﺔ  62.7ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ
ﻣﻦ اﻷﺻﻮات وأﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﺮﻳﺤﺔ
ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ  23أﻟﻒ ﺻﻮت .ﻟﻜﻦ
ﻫﺬه اﻟﻤﺮة ﻟﻦ ﻳﻜﻮن اﻻﻗﺘﺮاع
إﺟﺮاء ﺷﻜﻠﻴﺎ ﺑﺴﻴﻄﺎ ﻟﺤﺰب
ﺟﻮﻧﺴﻮن.

ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺑﻮﺗﻴﻦ
وأوﺿـ ـ ـ ــﺢ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪث ﺑــﺎﺳــﻢ
اﻟـﻜــﺮﻣـﻠـﻴــﻦ دﻣ ـﻴ ـﺘــﺮي ﺑﻴﺴﻜﻮف
أن ﻣــﻮﺳ ـﻜــﻮ ﺳ ـﻠ ـﻤــﺖ واﺷ ـﻨ ـﻄــﻦ
وﺛ ـﻴ ـﻘ ـﺘ ـﻴــﻦ ،إﺣ ــﺪاﻫ ـﻤ ــﺎ ﻣـﻌــﺎﻫــﺪة
واﻷﺧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮى اﺗ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺎﻗ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ ،ﺣ ـ ــﻮل
اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎﻟﺐ
ﺑﻬﺎ ﻣﻮﺳﻜﻮ ،ﻓــﻲ إﻃــﺎر ﻣﺒﺎدرة
اﻗ ـﺘــﺮﺣ ـﻬــﺎ ﺑ ــﻮﺗ ـﻴ ــﻦ ،ﺗ ـﻨــﺺ ﻋﻠﻰ
ﺗـﻌـﻬــﺪ »اﻟ ـﻨ ــﺎﺗ ــﻮ« ﺑــﻮﻗــﻒ ﺗ ـﻤــﺪده
ﺷﺮﻗﺎ ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺤﺪود اﻟﺮوﺳﻴﺔ،
وﻋﺪم ﻧﺸﺮ أﺳﻠﺤﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﺿ ــﺎرﺑ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟـ ـ ــﺪول اﻟ ـﻤ ـﺠ ــﺎورة
ﻟﺮوﺳﻴﺎ.
وأﻓــﺎد ﺑﻴﺴﻜﻮف ﺑﺄن ﻣﺴﺎﻋﺪ
اﻟـ ــﺮﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ ﻳ ـ ـ ـ ــﻮري أوﺷـ ـ ــﺎﻛـ ـ ــﻮف
أﺑ ـﻠ ــﻎ ﻣـﺴـﺘـﺸــﺎر اﻷﻣـ ــﻦ اﻟـﻘــﻮﻣــﻲ
اﻷﻣ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮﻛـ ـ ــﻲ ﺟ ـ ـ ـ ــﺎك ﺳ ــﻮﻟـ ـﻴـ ـﻔ ــﺎن
اﺳﺘﻌﺪاده ﻟﻼﻧﺨﺮاط ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ
إﺟ ــﺮاء ﻣـﻔــﺎوﺿــﺎت ﺣــﻮل ﻫﺎﺗﻴﻦ
اﻟﻮﺛﻴﻘﺘﻴﻦ ،ﻣــﺆﻛــﺪا اﻻﺳـﺘـﻌــﺪاد
ﻹﻳﻔﺎد وزﻳﺮ إﻟﻰ »أي ﺑﻠﺪ ﻣﺤﺎﻳﺪ«
ﻹﺟ ــﺮاء ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﻣــﻊ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺸﺄن ﻣﺸﺎرﻳﻊ وﺛﺎﺋﻖ
اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺳﻠﻤﻬﺎ
ﻧﺎﺋﺐ وزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺳﻴﺮﻏﻲ
رﻳﺎﺑﻜﻮف إﻟﻰ ﻧﻈﻴﺮﺗﻪ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻛ ــﺎرﻳ ــﻦ دوﻧ ـﻔ ــﺮﻳ ــﺪ ﻓ ــﻲ ﻣــﻮﺳـﻜــﻮ
أﻣﺲ اﻷول.
و ﻗــﺎ ﻟــﺖ اﻟﻤﺒﻌﻮﺛﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
إﻧ ـﻬ ــﺎ ﺳ ـﺘ ـﻌــﺮض ﻋ ـﻠــﻰ اﻟـﺤـﻠـﻔــﺎء
واﻟﺸﺮﻛﺎء ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻣﻮﺳﻜﻮ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ،أﺑﻠﻎ ﺳﻮﻟﻴﻔﺎن
أوﺷ ــﺎﻛ ــﻮف أن اﻟـﺒـﻴــﺖ اﻷﺑـﻴــﺾ
ﻟ ــﺪﻳ ــﻪ »ﻣـ ـ ـﺨ ـ ــﺎوف ﺷ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪة« ﻣــﻦ
ﺗ ـﻌــﺰﻳــﺰ اﻟـ ـﻘ ــﻮات اﻟ ــﺮوﺳ ـﻴ ــﺔ ﻋﻨﺪ
ﺣ ـ ــﺪود أوﻛ ــﺮاﻧـ ـﻴ ــﺎ ،وأﻧ ـ ــﻪ ﺳــﻮف
ﻳـ ــﻮاﺻـ ــﻞ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ ﻋـ ــﻦ ﻛ ـﺜ ــﺐ ﻣــﻊ
ﺣ ـﻠ ـﻔــﺎﺋ ـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ أوروﺑ ـ ـ ــﺎ »ﻟ ـﻌــﻼج
اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ« ،ﺑﺤﺴﺐ
اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻷ ﻣــﻦ
اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ إﻳﻤﻴﻠﻲ ﻫﻮم.

دوﻟﻴﺎت

اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ﺑـﻄــﺮق أﻗــﻞ ﺧﻄﻮرة
وأﻛﺜﺮ ﺟﺪوى ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ.

أﺳﺮاب ﻣﻦ »اﻟﺪرون«
وﺗ ـﻤ ـﺘ ـﻠ ــﻚ روﺳ ـ ـﻴـ ــﺎ واﻟ ـﺼ ـﻴــﻦ
أو ﺗ ـﻄــﻮران ﻗ ــﺪرات ﻋـﻠــﻰ ﺿــﺮب
أﻫﺪاف أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺮؤوس ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﻣﺤﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻮارﻳﺦ ﻃﻮﻳﻠﺔ
اﻟ ـﻤ ــﺪى ،ﺳ ــﻮاء ﺻ ــﻮارﻳ ــﺦ ﻛ ــﺮوز
أو ﺻ ــﻮارﻳ ــﺦ ﺑﺎﻟﻴﺴﺘﻴﺔ ﻋــﺎﺑــﺮة
ﻟ ـﻠ ـﻘــﺎرات ،أو ﻣــﺮﻛـﺒــﺎت اﻧــﺰﻻﻗـﻴــﺔ
أﺳــﺮع ﻣﻦ اﻟﺼﻮت .وﻫﻨﺎك ﻗﻠﻖ
ﻣـﺘــﺰاﻳــﺪ ﻣــﻦ ﻗ ــﺪرة اﻟـﺼـﻴــﻦ ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﺨﺪام أﺳــﺮاب ﻣﻦ اﻟﻄﺎﺋﺮات
اﻟ ـﻤ ـﺴـ ّـﻴــﺮة اﻟـﺼـﻐـﻴــﺮة اﻟ ـﺘــﻲ ﻳﺘﻢ
إﻃــﻼﻗ ـﻬــﺎ ﻣ ــﻦ ﺳ ـﻔــﻦ اﻟ ـﺤــﺎوﻳــﺎت
ﻟ ـﻀ ــﺮب أﻫـ ـ ــﺪاف ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺴــﺎﺣــﻞ
اﻟـﻐــﺮﺑــﻲ ﻟـﻠــﻮﻻﻳــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة أو
ﺟﺰﻳﺮة.
ورﻏﻢ أن ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻬﺠﻤﺎت
ﻟﻦ ﺗﺆدي إﻟﻰ دﻣﺎر ﻛﺎرﺛﻲ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ
ﺳ ـﺘ ــﺆدي إﻟ ــﻰ اﺿـ ـﻄ ــﺮاب ﺣــﺮﻛــﺔ
اﻹﻣﺪاد واﻟﺘﻤﻮﻳﻦ واﻻﺗﺼﺎﻻت،
ورﺑـ ـﻤ ــﺎ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺪرة ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟـﺘـﻌـﺒـﺌــﺔ
وﺣﺸﺪ اﻟﻘﻮات ﺧﻼل أي ﺻﺮاع،
ورﺑﻤﺎ ﺗﻌﻄﻲ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻣﻮﺳﻜﻮ
أو ﺑـ ـﻜـ ـﻴ ــﻦ وﺳـ ـﻴـ ـﻠ ــﺔ ﻟـ ـ ـﻠ ـ ــﺮدع أو
اﻻﻧﺘﻘﺎم ﻣﻦ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻓـ ــﻲ ﺣ ـ ــﺎل ﻣ ـﻬ ــﺎﺟ ـﻤ ــﺔ أي أراض
روﺳﻴﺔ أو ﺻﻴﻨﻴﺔ.

ﻫﺠﻤﺎت ﺳﻴﺒﺮاﻧﻴﺔ
وﻳــﺮى ﺑــﺮاﻧــﺪز ،اﻟﺰﻣﻴﻞ اﻷول
وﺧ ـﺒ ـﻴــﺮ اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳــﺔ اﻟ ـﺨــﺎرﺟ ـﻴــﺔ
اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛـ ـﻴ ــﺔ واﻻﺳ ـﺘ ــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴ ــﺔ
واﻟـ ــﺪﻓـ ــﺎع ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻌ ـﻬــﺪ أﻣ ــﺮﻳ ـﻜ ــﺎن
إﻧ ـﺘ ــﺮﺑ ــﺮاﻳ ــﺰ ،أن اﻟ ـﺸ ـﻜــﻞ اﻷﻛ ـﺜــﺮ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻟﻠﻬﺠﻮم ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ

إردوﻏﺎن :ﺣﺪ أدﻧﻰ ﻟﻸﺟﻮر
وﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻐﻤﻮض اﻻﻗﺘﺼﺎد

أﻋﻠﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﺮﻛﻲ رﺟﺐ
ﻃﻴﺐ إردوﻏﺎن ﻋﺎزﻣﻪ ﻋﻠﻰ
وﺿﻊ ﺣﺪ »ﻓﻲ أﻗﺮب وﻗﺖ«
ﻟﻠﻐﻤﻮض اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة
اﻷﺧﻴﺮة ﺟﺮاء اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ
أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ
ً
وﻏﻼء اﻷﺳﻌﺎر ،ﻣﺆﻛﺪا أن اﻟﺤﺪ
اﻷدﻧﻰ ﻟﻸﺟﻮر ﻟﻌﺎم 2022
ﺳﻴﻜﻮن  4آﻻف و 250ﻟﻴﺮة.

ﻋﻮاﺻﻒ ﺟﺪﻳﺪة ُﺑﻌﻴﺪ
زﻳﺎرة ﺑﺎﻳﺪن ﻟﻜﻨﺘﺎﻛﻲ

ﺿﺮﺑﺖ ﻋﻮاﺻﻒ ﺷﺪﻳﺪة
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻐﺮب اﻷوﺳﻂ ﻓﻲ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﻌﺪ
ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻦ زﻳﺎرة اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺟﻮ ﺑﺎﻳﺪن ﻟﻮﻻﻳﺔ ﻛﻨﺘﺎﻛﻲ
اﻟﺘﻲ اﺟﺘﺎﺣﻬﺎ إﻋﺼﺎر ﻋﻨﻴﻒ
اﻟﺠﻤﻌﺔّ ،
ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻼﻟﻬﺎ
ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﻔﺪراﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻜﻮﺑﻴﻦ.
وﺣﺬرت إدارة اﻷرﺻﺎد
اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ
ﻋﻮاﺻﻒ رﻋﺪﻳﺔ »ﻋﻨﻴﻔﺔ ﺟﺪا«
ﻟﻴﻞ اﻷرﺑﻌﺎء  -اﻟﺨﻤﻴﺲ ﻳﻤﻜﻦ
ّ
أن »ﺗﺤﻄﻢ اﻷرﻗﺎم اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ«
ً
ً
وﺗﺴﺒﺐ »ﻋﺪدا ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ
اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﺨﻄﻴﺮة«
ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻮﺳﻄﻰ واﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ذﻟﻚ رﻳﺎح »ﺧﻄﻴﺮة« وﺛﻠﻮج
وﻋﻮاﺻﻒ رﻋﺪﻳﺔ وأﻋﺎﺻﻴﺮ
وﻣﺨﺎﻃﺮ ﺣﺮاﺋﻖ.

»راي« ﻳﻀﺮب اﻟﻔﻠﺒﻴﻦ
وﻓﺮار ﻋﺸﺮات اﻵﻻف

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﺑﺎﺣﺔ اﻟﻜﺎﺑﻴﺘﻮل ﺑﻮاﺷﻨﻄﻦ ﺑﻌﺪ أﺣﺪاث ﻳﻨﺎﻳﺮ 2021
اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ ﻟ ــﻦ ﻳ ـﺘ ـﻀ ـﻤــﻦ ﻋﻨﻔﺎ
ﻋـﻠــﻰ اﻹﻃ ـ ــﻼق ،وإﻧ ـﻤ ــﺎ ﺳﻴﻜﻮن
ﻓﻲ ﺻــﻮرة ﻫﺠﻤﺎت إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﺗ ـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﻬـ ــﺪف أﻧـ ـ ـﻈـ ـ ـﻤ ـ ــﺔ اﻟـ ـﺒـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ،أو ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ اﻟـﺤـﻴــﻮﻳــﺔ ،اﻟـﺘــﻲ ﻳﻤﻜﻦ
أن ﺗــﺆدي إﻟﻰ اﺿﻄﺮاب اﻟﺤﻴﺎة
اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ،وﺗﻘﻠﺺ ﻗــﺪرة اﻹدارة
اﻷﻣ ـ ـﻴـ ــﺮﻛ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ اﻟ ـ ـ ـ ــﺮد ﻋ ـﻠــﻰ
اﻟﻬﺠﻮم.
وﻛ ـ ــﺎن اﻟ ـﻬ ـﺠ ــﻮم اﻟـﺴـﻴـﺒــﺮاﻧــﻲ
ﻋﻠﻰ ﺧﻂ أﻧﺎﺑﻴﺐ ﻧﻔﻂ ﻛﻮﻟﻮﻧﻴﺎل
ﺑﺎﻳﺐ ﻻﻳﻦ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ ﻓﺪﻳﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ واﻟﺬي أدى إﻟﻰ
ﻧﻘﺺ ﺣﺎد ﻓﻲ إﻣــﺪادات اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﺸﺮﻗﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻬﺠﻤﺎت.
وﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﻴﻞ ﺣﺠﻢ اﻟﻀﺮر
واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﺠﻢ
ﻋﻦ ﻫﺠﻮم أوﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا
اﻟ ـﻨــﻮع ،ﻓــﻲ إﻃ ــﺎر ﺗﺼﺎﻋﺪ أزﻣــﺔ
دوﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﺎﻳﻮان أو أوﻛﺮاﻧﻴﺎ
أو دول اﻟـﺒـﻠـﻄـﻴــﻖ .وﻣ ـﺜــﻞ ﻫــﺬه
اﻟﻬﺠﻤﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺳﺘﻜﻮن

ﻓﻜﺮة ﺟﺬاﺑﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺨﻄﻄﻲ
اﻟ ـﺤــﺮوب اﻟ ــﺮوس واﻟﺼﻴﻨﻴﻴﻦ.
وﻳﻤﻜﻦ إﺣــﺎﻃــﺔ ﻫــﺬه اﻟﻬﺠﻤﺎت
ﺑﻨﻄﺎق ﻣــﻦ اﻟﻐﻤﻮض ،وﻫــﻮ ﻣﺎ
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﺣــﺎل ﺗﻮﺟﻴﻪ
ﺿﺮﺑﺎت ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة.
ﻛ ـ ـﻤـ ــﺎ أن ﻫ ـ ـ ـ ــﺬه ا ﻟـ ـﻬـ ـﺠـ ـﻤ ــﺎت
اﻹﻟ ـ ـﻜ ـ ـﺘـ ــﺮوﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ ﺳ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺆدي إﻟـ ــﻰ
اﺿ ـ ـﻄـ ــﺮاﺑـ ــﺎت داﺧـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮة،
دون إﻳـ ـﻘ ــﺎع أﻋـ ـ ــﺪاد ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮة ﻣﻦ
اﻟﻘﺘﻠﻰ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ،وﺗﺄﺧﻴﺮ اﻟﺮد
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ أي ﺻــﺮاع،
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗــﺮ ﻳــﺪ ﻣﻮﺳﻜﻮ أو ﺑﻜﻴﻦ
ﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴــﻖ أﻫ ــﺪاﻓـ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﻌ ـﺴ ـﻜــﺮﻳــﺔ
ﻓ ــﻲ أوروﺑـ ـ ــﺎ اﻟ ـﺸــﺮﻗ ـﻴــﺔ أو ﻏــﺮب
اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ .ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن
ﺗ ـﻔــﺮض ﻫ ــﺬه اﻟـﻬـﺠـﻤــﺎت أﺳﺌﻠﺔ
ﺻﻌﺒﺔ ﻋـﻠــﻰ ﺻـﻨــﺎع اﻟ ـﻘــﺮار ﻓﻲ
اﻟـ ــﻮﻻﻳـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة ﻣ ـﺜ ــﻞ :ﻫﻞ
ﺗــﺮﻏــﺐ واﺷـﻨـﻄــﻦ ﻓــﻲ اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻘﻮة ﻟﻮﻗﻒ ﻋﺪوان ﻳﺤﺪث ﺑﻌﻴﺪا
ﺟﺪا؟ وإذا ﻓﻌﻠﺖ ذﻟﻚ ،ﻓﻬﻞ ﻳﻤﻜﻦ
أن ﺗﺘﻌﺮض ﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻣﺆﻟﻤﺔ ﻋﻠﻰ
أراﺿﻴﻬﺎ؟

وﺑ ـﺤ ـﺴ ــﺐ ﺑ ـ ــﺮاﻧ ـ ــﺪز ،ﻓ ــﺈﻧ ــﻪ ﻻ
ﻳﻮﺟﺪ ﻟــﺪى اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺣ ــﻞ ﻣ ـﺜ ــﺎﻟ ــﻲ ﻟـ ـﻬ ــﺬه اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻀـﻠــﺔ.
ﻓﺄﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺼﺎروﺧﻲ ﻋﻠﻰ
ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ
ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻤــﺎﻳــﺔ أﻫـ ـ ــﺪاف رﺋـﻴ ـﺴ ـﻴــﺔ،
ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ،وﻻ ﻳﻤﻜﻦ
اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ .وأﻗـﺼــﻰ ﻣــﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن
ﺗﻔﻌﻠﻪ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﻫﻮ
ﺗـﺨـﻔـﻴــﻒ ﺣ ــﺪة ﻧ ـﻘ ــﺎط اﻟـﻀـﻌــﻒ
ﻓ ــﻲ اﻷﻣـ ــﻦ اﻟ ــﺪاﺧ ـﻠ ــﻲ ﻣ ــﻦ ﺧــﻼل
ﻣ ــﺰﻳ ــﺞ ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﻘ ــﺪرات اﻟــﺪﻓــﺎﻋ ـﻴــﺔ
واﻟﻬﺠﻮﻣﻴﺔ واﻟﻤﺮوﻧﺔ.
وﻫـ ـ ـ ـ ــﺬا ﻳ ـ ـﺤ ـ ـﺘـ ــﺎج إﻟـ ـ ـ ــﻰ ﺿــﺦ
اﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎرات ﺿ ـﺨ ـﻤ ــﺔ وأﻛـ ـﺜ ــﺮ
اﻧﺘﻈﺎﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ
اﺳــﻢ »اﻟــﺪﻓــﺎع اﻟﻤﺪﻧﻲ« وﺗﻘﻮﻳﺔ
اﻟ ـﺒ ـﻨ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﺘ ـﻴــﺔ واﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺸــﺂت
اﻟ ـ ـﻠـ ــﻮﺟ ـ ـﻴ ـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﻴـ ــﺔ ،وﺷ ـ ـﺒ ـ ـﻜـ ــﺎت
اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﻠﻬﺠﻤﺎت
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ .وﺳﺘﺤﺘﺎج واﺷﻨﻄﻦ
إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ دﻋﺎﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ وﻗﺖ
اﻟـﺴـﻠــﻢ ﻟـﻘــﺪرﺗـﻬــﺎ ورﻏـﺒـﺘـﻬــﺎ ﻓﻲ

اﻟﺮد اﻻﻧﺘﻘﺎﻣﻲ ﻋﻠﻰ أي ﻫﺠﻮم
ﺳ ـﻴ ـﺒــﺮاﻧــﻲ ﺗ ــﺮﻋ ــﺎه دوﻟـ ـ ــﺔ .ﻣﺜﻞ
ﻫــﺬه اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﺳﺘﺠﻌﻞ ﺧﺼﻮم
واﺷ ـﻨ ـﻄ ــﻦ ،ﻳ ـﻔ ـﻜ ــﺮون ﻓ ــﻲ ﻗ ــﺪرة
اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ﻋـﻠــﻰ اﻟ ــﺮد
ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺠﻤﺎت اﻟـﻜـﺒــﺮى؛ ﺳــﻮاء
ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻌﻠﻴﺔ أو رﻗﻤﻴﺔ ﻓﻲ أوﻗﺎت
اﻟﺤﺮب.
وﻓـ ــﻲ ﺧ ـﺘ ــﺎم ﺗـﺤـﻠ ـﻴ ـﻠــﻪ ﻳ ـﻘــﻮل
ﺑــﺮاﻧــﺪز إﻧــﻪ ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف
ﻻ ﻣ ـﻔ ــﺮ ﻣ ــﻦ ﺣ ـﻘ ـﻴ ـﻘــﺔ أن اﻟ ـﻜ ــﻼم
ﻋـ ـ ــﻦ وﺟـ ـ ـ ـ ــﻮد ﺣ ـ ـﻤـ ــﺎﻳـ ــﺔ ﻣ ـﻄ ـﻠ ـﻘــﺔ
ﻟﻸراﺿﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ وﻫﻢ .وﻋﻠﻰ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻦ ّ
ﺗﻘﺒﻞ ﺗﺰاﻳﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻت
ﺗـ ـﻌ ـ ّـﺮض اﻷراﺿـ ـ ـ ــﻲ اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ
ﻟ ـﻠ ـﻬ ـﺠ ـﻤ ــﺎت ،وﺗـ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ ﻣ ــﺮوﻧ ــﺔ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻻﻣﺘﺼﺎص ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻬﺠﻤﺎت،
وﻫ ــﻮ ﻣ ــﺎ ﻳـﻤـﻜــﻦ أن ﻳ ـﻜــﻮن ﻋﻠﻰ
ﺣﺴﺎب ﻧﻔﻮذ أﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ،
ﻓ ــﻲ ﻋ ــﺎﻟ ــﻢ ﻟ ــﻢ ﺗ ـﻌــﺪ اﻟ ـﺠ ـﻐــﺮاﻓ ـﻴــﺎ
ﺗﻌﻄﻲ ﻓﻴﻪ ﻷﻣﻴﺮﻛﺎ ﺣﺼﺎﻧﺔ ﺿﺪ
اﻟﻬﺠﻤﺎت.
)واﺷﻨﻄﻦ  -د ب أ(

ﺿﺮب اﻹﻋﺼﺎر اﻟﻌﻨﻴﻒ
»راي« ،أﻣﺲ ،اﻟﻔﻠﺒﻴﻦ ،ﻣﻤﺎ
أﺟﺒﺮ ﻋﺸﺮات آﻻف اﻟﺴﻜﺎن
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮار ﻣﻦ ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ.
ّ
وﺣﺬر رﺋﻴﺲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺼﻠﻴﺐ واﻟﻬﻼل
اﻷﺣﻤﺮ ،أﻟﺒﺮﺗﻮ ﺑﻮﻛﺎﻧﻴﻐﺮا،
ﻣﻦ أن »ﻫﺬه اﻟﻌﺎﺻﻔﺔ اﻟﺮﻫﻴﺒﺔ
ﻣﺮﻋﺒﺔ وﺗﻬﺪد ﺑﻀﺮب
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﻞ
ﻛﻤﺎ ﻗﻄﺎرات اﻟﺸﺤﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ
ﺳﻮاء«.
وأﻋﺮب ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻪ »ﻣﻦ أن ﻳﻜﻮن
ّ
ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ﻳﺠﻌﻞ اﻷﻋﺎﺻﻴﺮ
ً
أﻛﺜﺮ ﻋﻨﻔﺎ وﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻨﺒﺆ
ﺑﻬﺎ« .وﻛﺎن اﻹﻋﺼﺎر ﻗﺪ
وﺻﻞ إﻟﻰ ﺟﺰﻳﺮة ﺳﻴﺎرﻏﺎو
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
اﻷرﺻﺎد اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻔﻠﺒﻴﻨﻴﺔ.
وراﻓﻘﺘﻪ رﻳﺎح ﺳﺮﻋﺘﻬﺎ 195
ﻛﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻗﺒﻞ وﺻﻮﻟﻪ
إﻟﻰ اﻟﺴﺎﺣﻞ ﺑﺴﺎﻋﺔ.
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رياضة

الشباب والتضامن يلتقيان النصر والسالمية في «الممتاز»
ً
مواجهة نارية في الجولة الخامسة بين العربي وكاظمة غدا
حازم ماهر

يلتقي الشباب مع
النصر والتضامن مع
السالمية اليوم في
الجولة الخامسة
من منافسات
الدوري الممتازً ،
والتي تختتم غدا
بمواجهة بين
العربي وكاظمة.

ُ
تـ ـق ــام الـ ـي ــوم مـ ـب ــارات ــان ضمن
منافسات الجولة الخامسة لدوري
 stcالممتاز ،حيث يلتقي الشباب
مـ ــع ال ـن ـص ــر فـ ــي الـ ـ ـ ـ  5:25م ـســاء
على اسـتــاد ثــامــر ،والتضامن مع
السالمية في ال ـ  7:40على استاد
مـحـمــد ال ـح ـمــد ،ف ــي ح ـيــن يلتقي
العربي مع كاظمة في ختام الجولة،
فــي ال ـ  6:40مساء غــد على استاد
علي صباح السالم.
وكــانــت الـجــولــة انطلقت أمــس
األول بمباراتين شهدتا فوز الكويت
على الفحيحيل  ،0-2والقادسية
على اليرموك  ،1-3وعــاد األبيض
إلى القمة برصيد  12نقطة ،وجاء
األصفر في الوصافة بالرصيد ذاته،
في وقت تأزم موقف الخاسرين.

العربي وكاظمة
ال ـبــدايــة سـتـكــون م ــن ال ـم ـبــاراة
األق ــوى واألبـ ــرز فــي ه ــذه الجولة،
وا ل ـت ــي سـتـظــل نتيجتها ُمعلقة
ح ـتــى ال ـص ــاف ــرة األخـ ـي ــرة للحكم
األوزب ـكــي تتاشيف ال ــذي سيدير
الـ ـلـ ـق ــاء ،خ ـص ــوص ــا أن األخ ـض ــر
ً
حقق أخيرا على حساب البرتقالي
ال ـمــركــز ال ـثــالــث ف ــي ك ــأس األم ـيــر
بالفوز بركالت الترجيح  4-5بعد
انتهاء الوقتين األصلي واإلضافي
بالتعادل .1-1
واس ـت ـع ــاد ال ـع ــرب ــي ،الـخــامــس

إنتي ميشا

مباريات اليوم
الوقت
5.25
7.40

المباراة
النصر × الشباب
التضامن × السالمية

مباراة الغد
6.40

العربي × كاظمة

الملعب
استاد ثامر
محمد الحمد
صباح السالم

برصيد  7نقاط ،توازنه في الجولة
الماضية بـفــوزه على الفحيحيل
 ،1-2وذلك بعد خسارة  5نقاط أمام
الـقــادسـيــة والـســالـمـيــة .ويـحــرص
المدرب الكرواتي انتي ميشا على
تـحـقـيــق ال ـف ــوز ال ـي ــوم الس ـت ـعــادة
االس ـت ـق ــرار ال ـف ـنــي ،والـ ـع ــودة إلــى
ً
المربع الذهبي مجددا.
ويفتقد األخضر اليوم لجهود
الـمــدافــع التونسي أيـمــن محمود
الــذي تعرض لإلصابة في مباراة
الفحيحيل ،وسيدفع ميشا بجمعة
ً
عـ ـب ــود بـ ـ ـ ــدال م ـن ــه فـ ــي الـتـشـكـيــل
األساسي .وبــدوره ،يطمح كاظمة
إل ــى االس ـت ـم ــرار عـلــى الـقـمــة التي
احتلها بنهاية الجولة الماضية
برصيد  10نقاط ،وأي نتيجة أخرى
ستجعله يفقدها لمصلحة الكويت
الذي يتربع عليها حاليا.
المدرب البوسني داركــو يعمل
عـلــى تثبيت الـتـشـكـيــل لـلــوصــول
إل ــى أفـضــل مـسـتــوى مـمـكــن ،وهــو
م ــا ل ــم يـتـحـقــق ب ـع ــد ،م ــع الــوضــع
ف ــي االع ـت ـب ــار أح ـق ـيــة الـبــرتـقــالــي
باالنتصارات التي أحرزها.

الشباب والنصر
ومــن المؤكد أن النصر يطمح
إلى تخطي عقبة الشباب لالستمرار
فــي الـمــربــع الــذهـبــي ،حيث يحتل
الـفــريــق قبل الـلـقــاء الـمــركــز الــرابــع
بــرصـيــد  8ن ـق ــاط ،ويـعـمــل مــدربــه
سلمان عواد على االرتقاء بمستوى
الفريق ،خصوصا أن العنابي قدم
ً
مستوى متميزا في الجولة األولى
ف ـق ــط .وي ـع ــان ــي ال ـن ـص ــر غ ـيــابــات
مــؤثــرة ،حيث يفتقد جـهــود عدي
الصيفي لإليقاف ،وعمر ميداني،
وس ـي ـس ــوج ــه وخـ ــالـ ــد ال ـم ـط ـيــري
ونــاصــر العجمي ومـســاعــد طــراد
ل ــإص ــاب ــة ،م ـم ــا ي ـع ـنــي ال ــدخ ــول

عـ ـ ـ ــادت ع ـج ـل ــة م ـن ــاف ـس ــات دوري
ال ـم ـحــاف ـظــات ل ـك ــرة الـ ـق ــدم لـلـمــرحـلــة
المتوسطة لـلــدوران مــرة أخــرى تحت
إشـ ــراف االت ـحــاد الــريــاضــي الكويتي
ال ـمــدرســي والتعليم ال ـعــالــي ،ليكون
الـ ـخـ ـط ــوة األولـ ـ ـ ــى ل ـ ـعـ ــودة ال ــري ــاض ــة
المدرسية بتشكيل منتخب المدارس
للمشاركات الخارجية.
وشهدت الجولة األولى إقامة ثالث
مباريات؛ في المباراة األولى حقق فريق
منطقة الجهراء فوزا كبيرا على فريق
منطقة األحمدي بتسعة أهــداف دون
مقابل ،ليحصد أول ثالث نقاط تضعهم
في صدارة جدول الترتيب .بينما جاء
فريق منطقة العاصمة بالمركز الثاني،
بعدما حقق الفوز على فريق منطقة

أحمد اليوسف ونظيره العراقي في االجتماع
أكد األمين العام التحاد كأس الخليج العربي جاسم الرميحي
عقب اجتماع الجمعية العمومية لالتحاد ،أمس ،أنه تمت مناقشة
العديد من البنود التي تخص مستقبل الكرة الخليجية ،أبرزها تثبيت
موعد إقامة بطولة كأس الخليج للمنتخبات المقررة في يناير .2023
وقال الرميحي ،إنه لم تتم مناقشة ملف استضافة العراق لـ"خليجي
ً
 ،"25إذ تم التطرق سابقا لهذا الموضوع وحول جاهزيته (أي العراق)
ً
ومدى توفر متطلبات االستضافة لديه ،مبينا أن اتحاد كأس الخليج
يساند العراق ويقف معه لقناعته بالدور الذي يؤديه في منظومة
اتحاد كأس الخليج.
وأوضح أن الجمعية العمومية االستثنائية السابقة اتفقت على
ً
أن تكون "خليجي  "25فــي الـعــراق بمدينة البصرة وهــذا كــان قــرارا
ً
رئيسيا ،لكن االتحاد الكويتي طلب بأن يكون الدولة البديلة ،في حال
لم يستطع العراق تلبية طلبات شروط االستضافة التي تم إرسالها.

التضامن والسالمية
وم ـ ــن ال ـم ـت ــوق ــع أن تــأتــي
م ـبــاراة التضامن والسالمية
ممتعة ومثيرة ،فالفريقان هما
األفضل مستوى واألكثر تطورا
حتى اآلن.
ويـحـتــل الـتـضــامــن الـمــركــز
السابع برصيد  3نقاط ،ورغم
خـســارتــه أم ــام الـقــادسـيــة ،3-2
فــإنــه ك ــان األف ـض ــل ،وه ــو األمــر
الذي يسعى الستغالله الجهاز
الفني للفريق اليوم.
ً
وال يعاني التضامن نقصا
بالصفوف قبل لقاء اليوم ،ولذلك
سيدخل الـفــريــق الـلـقــاء بنفس
تشكيل لقاء القادسية.
أمــا السالمية صاحب المركز
السابع برصيد  7نقاط ،فمدربه
مـحـمــد إبــراه ـيــم يـعـلــم تـمــامــا من
أيــن تــؤكــل الـكـتــف ،بعد حـصــده 7
نقاط من ثــاث مباريات ،وتقديم
مستويات رائعة ،ويدخل الفريق
اللقاء بتشكيل ثابت باستثناء
محمد الهويدي الذي يغيب
لإليقاف.

غونزاليس يقود األزرق أمام تايلند

داركو نيستروفيتش

توقف طويل ،بإقامة ثــاث مباريات،
كـبــدايــة حقيقية ألنـشـطــة وفعاليات
االت ـح ــاد ،وب ـنــاء عـلــى االستراتيجية
التي وضعها مجلس اإلدارة لالرتقاء
بالرياضة المدرسية.
وفـ ــي ال ـس ـي ــاق ذات ـ ـ ــه ،أكـ ــد د .علي
ضاحي ،عضو اللجنة الفنية باالتحاد
المدرسي ،أن اللجنة وضعت جدول
المنافسات لهذا الموسم ليكون متوافقا
مع الدراسة المدرسية ،خصوصا أن
الطالب مرتبطون ب ــأداء االمتحانات
خالل الفترة المقبلة ،وقال" :بناء على
ذلك ستقام الجولتان األولى والثانية،
بـعــدهــا سـيـتــم إي ـق ــاف ال ـ ــدوري ،ألداء
الطلبة لالختبارات الدراسية ،على أن
يستكمل خالل مارس"

أشاد د .حمود فليطح المدير العام للهيئة
العامة للرياضة باإلنجازات التي حققها العبو
أندية المعاقين في مشاركتهم األخيرة بدورة
األلعاب البارالمبية اآلسيوية الرابعة ،التي
أقيمت في المنامة.
جاء ذلك خالل استقبال فليطح وفد اللجنة
البارالمبية الكويتية برئاسة ناصر العجمي،
وشــريـفــة الـغــانــم أمـيــن ع ــام اللجنة ،ودعيج
الهاجري رئيس نادي اإلرادة وأبطال الكويت
الــاع ـبــة م ــاك ال ـع ـنــزي الع ـبــة ك ــرة الـطــاولــة
ال ـتــي حـقـقــت الـمـيــدالـيــة الــذه ـب ـيــة ،وحسين
البناي صاحب الميدالية البرونزية وحققا
الميداليتين في دورة "البارالمبية" ،وسليمان
التميمي الحاصل على الميدالية الفضية في
بطولة العالم للمبارزة.
م ــن جــان ـبــه ،أعـ ــرب ال ـه ــاج ــري ع ــن الشكر
لفليطح على دعمه ألبطال الكويت خالل الفترة

الماضية" ،مما ساهم في حصد ميداليتين
خــال منافسات دورة األلـعــاب البارالمبية،
وميدالية في بطولة العالم للمبارزة.
وق ــال الـهــاجــري :ناقشنا خــال االجتماع
الخطة المستقبلية لالستعداد لدورة األلعاب
األولمبية ،التي نطمح مــن خــال المشاركة
فيها إلى تحقيق ميدالية أولمبية للرياضة
الكويتية.
ف ــي ال ـس ـيــاق أك ـ ــدت مـ ــاك ال ـع ـنــزي العـبــة
منتخبنا الوطني لكرة الطاولة ،أنها تمتلك
الـعــزيـمــة فــي حـصــد الـمــزيــد مــن الميداليات
الدولية بعدما حصدت أول ميدالية لها خالل
ً
مشاركتها األولى آسيويا.
وقــالــت الـعـنــزي :رغ ــم صعوبة المشاركة
نتيجة المستوى العالي للمشاركين فإنني
نـجـحــت ف ــي ال ـت ـغ ـلــب ع ـلــى ك ــل ال ـص ـعــوبــات
لتحقيق إنجاز يحسب باسم الكويت.

ً
الكندري بطال لـ «الستاتيك» و«الداينمك» ومندي لـ «الرماية»
حقق الغواص حمد الكندري المركز
األول فــي فـئــة الـسـتــاتـيــك (ك ـتــم الـنـفــس)
بــزمــن  6.08دقــائــق ،وف ــي فـئــة الداينمك
(المسافة) 129.94م ،فــي حين جــاء أوال
في فئة الرماية تحت الماء الغواص أحمد
مندي بـ  27نقطة ،وذلك في الجولة األولى
من بطولة الكويت للغوص الحر والرماية
تحت الماء التي نظمتها لجنة الــزوارق
السريعة والويك بورد في النادي البحري
بالحوض األولمبي في مقر النادي.
وجاءت بقية نتائج الجولة ،التي شارك
فيها  36غواصا ،بفوز يوسف المويل بالمركز
الثاني فــي "الستاتيك" بــزمــن  4.50دقــائــق،
وعبدالله الحماد بـ "الثالث" بـ  4.38دقائق،
وفــي "الداينمك" جــاء ثانيا عبدالله الحماد
بـ 113.17م ،وعبدالرزاق البغلي ثالثا بـ 100م،

في حين حقق حمد البديوي المركز الثاني
في فئة الرماية ،وحمد الفوزان "الثالث".
وف ــي خ ـتــام الـبـطــولــة ق ــام أم ـيــن السر
العام في النادي خالد الفودري ،ورئيس
لـجـنــة ال ـ ــزوارق الـســريـعــة وال ــوي ــك بــورد
رئيس اللجنة المنظمة علي الشمالي،
وع ـض ــوا مـجـلــس اإلدارة مـحـمــد حـمــزة
وفيصل القصير ،بتتويج الفائزين في
البطولة ،إلى جانب تكريم أعضاء اللجنة
المنظمة ولجنة التحكيم.
وأشاد الشمالي بما حظت به الجولة
األول ـ ــى م ــن م ـشــاركــة واس ـع ــة ومـتـمـيــزة
وسط جهود كبيرة بذلها أعضاء اللجنة،
معلنا أن الجولة الثانية ستقام يومي 11
و 12يناير ،والجولة الثالثة والختامية
يومي  15و 16فبراير المقبل.

ح ـس ـم ــت ال ـ ـجـ ــزائـ ــر نـ ـص ــف ن ـه ــائ ــي
ً
دراماتيكيا في كأس العرب لكرة القدم
أ م ــام قـطــر ا لـمـضـيـفــة بــا ل ـفــوز بهدفين
مـ ـق ــاب ــل ه ـ ـ ـ ــدف ،ف ـ ــي م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ش ـه ــدت
ً
اح ـت ـســاب ال ـح ـكــم  19دق ـي ـقــة بـ ــدال عــن
الوقت الضائع.
وبهذا الفوز ضرب منتخب الجزائر
ً
موعدا مع تونس ،التي تجاوزت مصر
في الدور نفسه بهدف بنيران صديقة،
في المباراة النهائية في الدوحة على
غد ،
استاد البيت عند السادسة
مساء ٍ
ً
وق ـب ـل ـهــا ع ـنــد ال ــواح ــدة ظ ـه ــرا يــواجــه
أ ص ـ ـحـ ــاب األرض " ق ـ ـطـ ــر" ا ل ـم ـن ـت ـخــب
المصري على استاد .974

وشهد استاد الثمامة المونديالي
الممتلئ بنحو  42أ لــف مـتـفـ ّـر ج تقدم
الـ ـج ــزائ ــر بـ ـه ــدف جـ ـم ــال ب ــن ال ـع ـم ــري
( ،)59لـكــن ا لـحـكــم ا لـبــو لـنــدي سايمون
ً
مارسينياك احتسب تسع دقائق وقتا
بدل الضائع ،في البداية ،عادل خاللها
ا لـعـنــا بــي ا لـقـطــري النتيجة عــن طريق
البديل محمد مونتاري (.)7+90
ووص ـ ـلـ ــت اإلث ـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى ذروت ـ ـهـ ــا،
عـنــدمــا نــال الـجــزائــريــون ركـلــة جــزاء
ترجمها نجم المباراة يوسف باليلي
على دفعتين فــي الدقيقة ا لـ ـ  17من
الـ ــوقـ ــت ب ـ ــدل الـ ـض ــائ ــع ،ال ـ ـ ــذي ام ـت ــد
إجماليه إلى  19دقيقة.

استقر األمر داخل اللجنة الفنية باتحاد الكرة ،على اسناد مهمة
تدريب منتخبنا الوطني في مباراتي تايلند ،المحدد لهما يوما 27
و 30يناير المقبل ،ضمن "فيفا داي" ،إلى مدرب المنتخب األولمبي
اإلسباني كارلوس غونزاليس.
وتقرر مغادرة وفد األزرق إلى العاصمة التايلندية بانكوك في 24
يناير ،وسيختار غونزاليس قائمة تتضمن ما بين  23و 26العبا،
بينهم  7من العبي الخبرة ،وهم بدر المطوع وخالد الرشيدي وحمد
الحربي وشبيب الخالدي وأحمد الظفيري وفهد الهاجري وسامي
الصانع ،إلى جانب العبي المنتخب األولمبي.
ويعلن المدرب القائمة أحد يومي  21و 22يناير المقبل ،على أن
يخضعوا للمسحات من أجل استخراج شهادة الفحص.
وكــان التوجه السائد داخــل اتحاد الكرة إبعاد غونزاليس عن
المنتخب األول ،بعد الخسارة أمام التشيك  -7صفر ،واختيار مدرب
مؤقت من أحد األندية.

فليطح يشيد بإنجازات أبطال «البارالمبية»

عجلة دوري المدارس تعود للدوران
حولي بثالثة أهداف دون مقابل .وفي
المباراة الثالثة ،التي أقيمت بساحة
مشرف ،تغلب فريق مبارك الكبير على
الفروانية بهدف دون مقابل.
وسـتـقــام الـجــولــة الـثــانـيــة االثنين
المقبل ،بإقامة ثــاث مباريات ،حيث
يلتقي حولي مع األحمدي على ملعب
ســاحــة مـشــرف ،ويـحــل مـبــارك الكبير
ً
ض ـي ـفــا ع ـلــى ال ـعــاص ـمــة ع ـلــى ملعب
ثــانــويــة صـبــاح الـســالــم ،وتستضيف
ساحة الصليبيخات مباراة الجهراء
والفروانية.
من جانبه ،أبدى فيصل المقصيد،
رئـيــس االت ـح ــاد الـمــدرســي والتعليم
الـ ـع ــال ــي ،س ـع ــادت ــه ب ــان ـط ــاق دوري
المحافظات للمرحلة المتوسطة ،بعد

ب ـت ـش ـك ـي ــل م ـخ ـت ـل ــف ع ـ ــن ل ـق ــاء
اليرموك في الجولة السابقة.
في المقابل ،ال سبيل أمام مدرب
الـشـبــاب الـسـنـغــالــي مــالــك جــون،
اليوم ،إال تحقيق الفوز من أجل
الخروج من النفق المظلم الذي
دخله الفريق ،بعد حصده نقطة
واحدة من أربع مباريات ،ليقبع
ف ــي ال ـمــركــز ال ـت ــاس ــع .ويفتقد
الشباب اليوم جهود العبه أحمد
بو مريوم بسبب اإليقاف ،ومن
المقرر أن يجري جون تغييرات
ج ــدي ــدة ع ـل ــى ال ـت ـش ـك ـيــل ال ــذي
سيخوض به المباراة.

الرميحي :تثبيت موعد «خليجي
 »25في يناير 2023

الفودري والشمالي يكرمان الفائزين

فليطح مع األبطال

الجولة الثالثة من دوري الفروسية اليوم
تنطلق في الساعة الثامنة صباح اليوم
منافسات الجولة الثالثة من دوري االتحاد
الكويتي للفروسية في مضمار نادي الصيد
والفروسية بمشاركة نخبة من فرسان األندية
المحلية في كل الفئات المبتدئة والمتوسطة
والمتقدمة وتستمر البطولة حتى مساء غد،
والذي سيشهد شوط الجائزة الكبرى على
ارتفاع  140سم ،وتبلغ جوائز الجولة الثالثة
 10آالف دينار.
وأقيمت الجولتان الماضيتان من الدوري
فــي ن ــادي الـكــويــت لـلـفــروسـيــة ،وف ــاز بهما
الفارسان أحمد المضاحكة وعلي الخرافي
ً
تواليا.
وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الفروسية
ال ـفــارس الشيخ يــوســف الـصـبــاح" ،شهدت
الجولتان الماضيتان من الــدوري المحلي،
الذي يقام للمرة األولى في تاريخ الفروسية

ً
الكويتية منافسة أكثر من رائعة وخصوصا
في الفئة المتقدمة على ارتفاعات  130و135
و 140سم ،وهناك أكثر من فارس ينافس على
تحقيق الصدارة".
وأضـ ـ ـ ــاف ال ـش ـي ــخ ي ــوس ــف ،أن مجلس
إدارة االتحاد برئاسة الرياضي المخضرم
مسعود حيات يقدم كل أنواع الدعم للفرسان
والفارسات للنهوض بالفروسية الكويتية
ً
ً
محليا وخارجيا.
وأوضــح أن اتحاد الفروسية يتميز عن
غيره من االتحادات المحلية بأن أمين السر
من العنصر النسائي ،وأن اثنين من أعضاء
المجلس فارسان محليان مما يجعل منهما
حلقة وصل بين اإلدارة
والفرسان.

ً
أحداث دراماتيكية تضع تونس والجزائر في نهائي كأس العرب غدا
بــالـتــالــي ع ـبــرت ال ـجــزائــر إل ــى أول
ن ـهــائــي ل ـهــا ب ـثــالــث م ـشــاركــات ـهــا في
البطولة ،بعد عامي  1988في األردن
ً
أيضا حينما ّ
ودعت
و 1998في قطر
ً
باكرا من الدور األول.
ويشارك منتخب الجزائر بتشكيلة
شـ ـب ــه رديـ ـ ـف ـ ــة يـ ـغـ ـي ــب عـ ـنـ ـه ــا م ـع ـظــم

ال ـم ـح ـت ــرف ـي ــن فـ ــي أوروبـ ـ ـ ـ ــا أبـ ــرزهـ ــم
ريـ ـ ـ ـ ــاض مـ ـ ـح ـ ــرز العـ ـ ـ ــب م ــان ـش ـس ـت ــر
س ـي ـت ــي اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ،ف ـي ـم ــا ت ـخــوض
ق ـط ــر ال ـم ـن ــاف ـس ــات ب ـك ــام ــل طــاق ـت ـهــا،
بعد أشهر من المنافسات في قارات
م ـخ ـت ـل ـف ــة ،ف ـ ــي أم ـ ـيـ ــركـ ــا ال ـج ـن ــوب ـي ــة
ً
وك ــونـ ـك ــاك ــاف وأوروب ـ ـ ـ ــا اسـ ـتـ ـع ــدادا

بطولة كأس العرب
الوقت
1.00
6.00

المباراة
مصر × قطر
تونس × الجزائر

الملعب
استاد 974
استاد البيت

لـلـمــو نــد يــال ا ل ــذي تستضيفه نهاية
العام المقبل.

هدف قاتل للسولية
وبهدف عكسي قاتل في الرمق األخير
ل ـق ــائ ــد م ـص ــر عـ ـم ــرو الـ ـس ــولـ ـي ــة ،حـجــز
منتخب تونس بطاقة النهائي األولــى
على استاد  974المونديالي في منطقة
راس بوعبود في ضواحي الدوحة.
وسـ ّـجــل الـســولـيــة عــن طــريــق الخطأ
برأسه هدف المباراة الوحيد أثر ركلة
حرة ( )5+90لمصلحة تونس حاملة لقب
النسخة األولى في .1963
وفيما كانت المباراة تتجه للتمديد

بـ ـشـ ـك ــل م ـ ــؤك ـ ــد ،حـ ـصـ ـل ــت ت ــون ــس
عـلــى رك ـلــة ح ــرة إل ــى يـمـيــن منطقة
الحارس الشناوي لعبها البديل نعيم
السليتي ،حــاول السولية تشتيتها،
لكنها حلقت فوق الشناوي وهبطت
في المرمى (.)5+90
وانـ ـ ـفـ ـ ـج ـ ــرت ف ـ ــرح ـ ــة الع ـب ــي
ت ـ ــون ـ ــس ال ـ ـ ــذي ـ ـ ــن اج ـ ـتـ ــاحـ ــوا
الـمـلـعــب بـعــد ال ـهــدف وســط
فرحة جماهيرية هستيرية
وصدمة مصرية.

ةديرجلا
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رياضة

إنتر في ضيافة ساليرنيتانا اليوم

ً
برشلونة الستعادة التوازن على حساب إلتشي غدا
ً
سيكون إنتر ميالن مطالبا
بتحقيق ًانتصار سهل عندما
يحل ضيفا على ساليرنيتانا
اليوم ،في المرحلة الـ  18من
الدوري اإليطالي لكرة القدم.

يسعى إنتر المتصدر وحامل
اللقب إلــى االسـتـفــادة على أكمل
وج ـ ــه مـ ــن ال ـق ـم ــة ال ـم ــرت ـق ـب ــة فــي
الـ ـم ــرحـ ـل ــة الـ ـث ــامـ ـن ــة ع ـ ـشـ ــرة مــن
الـ ـ ـ ـ ــدوري اإليـ ـط ــال ــي ب ـي ــن جـ ــاره
ميالن ونابولي من أجل االبتعاد
ً
ع ــن أح ــده ـم ــا أو االث ـن ـي ــن م ـع ــا،
ً
ح ـي ــن ي ـح ــل ال ـ ـيـ ــوم ض ـي ـف ــا عـلــى
ساليرنيتانا األخير.
ورغـ ـ ـ ـ ـ ــم خ ـ ـ ـسـ ـ ــارتـ ـ ــه ال ـ ـ ـمـ ـ ــدرب
أنتونيو كونتي وجهود النجمين
ال ـب ـل ـج ـي ـك ــي روم ـ ـي ـ ـلـ ــو ل ــوك ــاك ــو
وال ـ ـم ـ ـغـ ــربـ ــي أشـ ـ ـ ـ ــرف ح ـك ـي ـم ــي،
ً
ً
فــرض إنتر نفسه منافسا جديا
عـلــى الـلـقــب ،ال ــذي أحـ ــرزه للمرة
األول ــى منذ  ،2010بتربعه على
ال ـص ــدارة فــي الـمــرحـلــة الـســابـقــة
بعد ف ــوزه الكبير على كالياري
-4صفر ،وتعثر جاره ميالن أمام
أودينيزي .1-1
وب ـ ـق ـ ـيـ ــادة ال ـ ـم ـ ــدرب ال ـج ــدي ــد
سـيـمــونــي إي ـن ــزاغ ــي وبـصـفـقــات
اسـ ـتـ ـخ ــف بـ ـه ــا الـ ـكـ ـثـ ـي ــرون مـثــل
البوسني المخضرم إدين دجيكو
ً
( 35عـ ــامـ ــا) أو الـ ـت ــرك ــي ه ــاك ــان
تـشــالـهــان أوغ ـل ــو واألرجـنـتـيـنــي
خواكين كــوريــا ،يدخل إنتر إلى
ً
مباراته وساليرنيتانا باحثا عن
ً
فوزه السادس تواليا في الدوري،
فــي سلسلة تضمنت الـفــوز على
الـمـتـصــدر ال ـســابــق نــابــولــي 2-3
وع ـل ــى روم ـ ــا ف ــي م ـع ـقــل األخ ـي ــر
-3صفر.
وأثبت "نيراتزوري" قدرته على
ال ـف ــوز بــالـلـقــب لـلـمــوســم الـثــانــي
ً
تواليا رغم رحيل كونتي وهداف

مــن ط ــراز لــوكــاكــو ،منذ أن ألحق
بنابولي هزيمته األولى للموسم
ً
ف ــي ض ــرب ــة أث ـ ــرت م ـع ـنــويــا على
الفريق الجنوبي الذي مني ،بعدها
بهزيمتين على أرضه أمام أتاالنتا
 3-2وإمبولي صفر ،1-مما جعل
فريق المدرب لوتشانو سباليتي
يتراجع إلى المركز الرابع بفارق
أربع نقاط عن إنتر قبل المرحلتين
األخيرتين لهذا العام.
ً
وخالفا لجاره ميالن وأتاالنتا،
ً
نـجــح إنـتــر أي ـضــا فــي بـلــوغ ثمن
ن ـه ــائ ــي م ـس ــاب ـق ــة دوري أب ـط ــال
أوروب ـ ـ ـ ـ ــا ب ـص ـح ـب ــة ي ــوف ـن ـت ــوس،
حيث أوقعته القرعة في مواجهة
لـيـفــربــول اإلن ـك ـل ـيــزي الـ ــذي يحل
ً
ً
ضيفا ذهابا على فريق إينزاغي
في  16فبراير.
لـكــن م ــن اآلن وح ـتــى حينها،
س ـي ـك ــون ت ــرك ـي ــز "ن ـي ــرات ـس ــوري"
ً
مـنـصـبــا عـلــى الـتـمـســك ب ـصــدارة
الــدوري في مهمة تبدو متناوله
ح ـت ــى ن ـه ــاي ــة  2021ع ـل ــى أق ـل ــه،
ألن مـبــاراتــه األخ ـيــرة لـهــذا العام
ستكون األربعاء على أرضه ضد
تورينو.
وستكون المراحل األولــى من
ال ـع ــام ال ـجــديــد حــاسـمــة ال ــى حد
كبير في تحديد مصير الــدوري
وإنـ ـت ــر ،إذ إن ــه م ــدع ــو لـمــواجـهــة
التسيو ،أتاالنتا ،ميالن ونابولي
فــي الـمــراحــل الـســت األول ــى لعام
.2022
ويـ ـتـ ـق ــدم إنـ ـت ــر ب ـ ـفـ ــارق نـقـطــة
ع ــن م ـي ــان وأربـ ـ ــع ع ــن نــابــولــي،
ف ـي ـم ــا ي ـح ـت ــل أتـ ــاالن ـ ـتـ ــا ال ـم ــرك ــز

العبو إنتر ميالن خالل مباراة سابقة
ال ـث ــال ــث بـ ـف ــارق ثـ ــاث ن ـق ــاط عــن
فــريــق إيـنــزاغــي قـبــل استضافته
لروما ومدربه البرتغالي جوزيه
ً
مورينيو غدا في برغامو.

يوفنتوس يواجه بولونيا
وب ـع ــد ت ـع ـثــر م ـخ ـيــب آخـ ــر في
المرحلة الماضية أمام فينيتسيا
( ،)1-1يأمل يوفنتوس أن ينهي
ال ـع ــام بـشـكــل إي ـجــابــي م ــن خــال
ً
الفوز على مضيفه بولونيا غدا
ثم كالياري الثالثاء على أرضــه،
من أجل االقتراب أكثر من المركز
الرابع األخير المؤهل الى دوري

األب ـطــال الـمــوســم المقبل وال ــذي
ً
يتخلف عنه حاليا بفارق ثماني
نقاط.
ل ـ ـكـ ــن ع ـ ـلـ ــى فـ ـ ــريـ ـ ــق ال ـ ـ ـمـ ـ ــدرب
ماسيميليانو أليغري الذي يسعى
إل ــى إجـ ــراء ت ـعــاقــدات خ ــال فترة
االن ـت ـق ــاالت ال ـش ـتــويــة ،ق ــد تشمل
األرجنتيني مــاورو إيـكــاردي من
ب ــاري ــس س ــان ج ــرم ــان الـفــرنـســي
عـ ـل ــى س ـب ـي ــل اإلع ـ ـ ـ ـ ــارة أو حـتــى
األوروغوياني إدينسون كافاني
من مانشستر يونايتد اإلنكليزي
ب ـح ـســب مـ ــا ُي ـ ـشـ ــاع فـ ــي وس ــائ ــل
اإلعـ ـ ـ ــام ال ـم ـح ـل ـي ــة ،أن ي ـخــوض
مباراتيه األخيرتين للموسم من

ثنائية هاالند تعيد نغمة الفوز لدورتموند

هاالند وإيمري تشان

مرسيدس يسحب استئنافه
ضد تتويج فيرستاين

أعلن فريق مرسيدس أنه سحب استئنافه المقدم
ض ــد ت ـتــويــج ال ـه ــول ـن ــدي م ــاك ــس ف ـيــرس ـتــايــن ســائــق
ريــد بــول بلقب بطولة العالم للفورموال واحــد ،على
ح ـســاب ســائـقــه الـبــريـطــانــي لــويــس هــامـيـلـتــون ،في
ً
ً
جــا ئــزة أبوظبي الكبرى التي شهدت ختاما جدليا
األحد الفائت.
ويأتي هذا القرار في أعقاب إعالن االتحاد الدولي
للسيارات (فيا) ،أمس األول ،فتح تحقيق في األحداث
المثيرة للجدل التي وقعت في نهاية السباق.
وقال الفريق األلماني "نرحب بقرار فيا بتأسيس
لجنة لتحليل شامل لما حدث في أبوظبي ولتحسين
متانة القواعد ً وإدارة واتخاذ القرارات في الفورموال
واحـ ــد" ،مضيفا "سـنـحـ ّـمــل فـيــا الـمـســؤولـيــة عــن هــذه
العملية ،وسنقوم بموجب ذلك بسحب استئنافنا".

سميث رو نجم أرسنال يحرز هدفه في مرمى وست هام

سجل المهاجم النرويجي إرلينغ هاالند هدفين ،وقاد فريقه بوروسيا
دورتموند إلى الفوز على غرويتر فورث ،متذيل الترتيب-3 ،صفر أمس
األول ،ضمن المرحلة السادسة عشرة من الدوري األلماني.
وعلى ملعب "سيغنال ايدونا بارك" ،عزز دورتموند رصيده في المركز
الثاني مع  34نقطة ،متأخرا بفارق  6نقاط عن المتصدر بايرن ميونيخ،
بعدما اكتسح األخير شتوتغارت -5صفر الثالثاء ،بينما يقبع فورث
في المركز االخير بأربع نقاط.
وتألق هاالند بتسجيله ثنائية ( 33من ركلة جزاء و ،)81بينما أضاف
الهولندي دونيل مالن الثالث (.)89
واستعاد الفريق "األصفر واألسود" ،الذي يشرف على تدريبه ماركو
روزه ،توازنه بعد مباراتين من دون انتصار ،حيث كان قد خسر أمام
بايرن ميونيخ  ،2-3واتبعها بتعادل أمام بوخوم  1-1في المرحلتين
السابقتين.

دون نـجـمــه األرجـنـتـيـنــي بــاولــو
ديباال بسبب اإلصابة بحسب ما
أفادت شبكة "سكاي سبورتس".

الدوري اإلسباني
وفــي إسـبــانـيــا ،تتجه األنـظــار
إلــى قمة المرحلة الثامنة عشرة
مـ ــن الـ ـ ـ ـ ــدوري الـ ـت ــي ت ـج ـم ــع بـيــن
إشبيلية وضيفه أتلتيكو مدريد.
ويحتل إشبيلية المركز الثاني
بفارق ثماني نقاط عن المتصدر
ري ـ ــال م ــدري ــد لـكـنــه ل ـعــب م ـب ــاراة
أق ـ ــل ،ويـ ـق ــدم إش ـب ـي ـل ـيــة مـسـتــوى
ً
ً
م ـم ـيــزا مـحـلـيــا ه ــذا ال ـمــوســم ،إذ

لندن تستضيف مواجهة إيطاليا واألرجنتين
ستستضيف لندن النسخة األولى من المواجهة المرتقبة بين
المنتخبين اإليطالي ،الفائز بالنسخة األخيرة من كأس أوروبا،
واألرجنتين ،المتوج بلقب كوبا أميركا في األول من يونيو ،2022
وفق ما أعلن االتحاد األوروبي لكرة القدم (يويفا) ،أمس األول.
ومـ ــن ال ـم ــرج ــح أن يـ ـك ــون م ـل ـعــب وي ـم ـب ـلــي ال ـش ـه ـيــر األوفـ ــر
ً
حظا الستضافة ا لـمـبــاراة ،التي أطلق عليها تسمية النهائي
(فيناليسيما).
وتأتي هذه المواجهة كجزء من مذكرة تفاهم متجددة بين
"يويفا" ونظيره األميركي الجنوبي (كونميبول) حتى عام ،2028
والتي ستشهد إقامة نسختين أخريين ،إضافة إلى مباراة العام
المقبل.
وأبدى االتحادان معارضتهما القتراح االتحاد الدولي للعبة
ً
(فيفا) الذي يهدف إلقامة كأس العالم كل عامين بدال من أربعة.
وضمن االتفاق بين الجانبين ،سيتم افتتاح مكتب مشترك

ريفز يقود ليكرز للفوز بثالثية قاتلة
رغم وجود ثالثي نجومه على
أرض الملعب ،كان المبتدئ أوستن
ريفز من أنقذ لوس أنجلس ليكرز
ضد مضيفه داالس مافريكس ،بعد
التمديد بتسجيله ثالثية قاتلة
قبل  0.9ثانية من النهاية ،منحت
فريقه الفوز  ،104-107أمس األول،
ضمن منافسات دوري كرة السلة
األميركي للمحترفين ،مــع عــودة
مخاوف جائحة فيروس كورونا
التي أبعدت عدة العبين عن فرقهم.
ورغ ــم أنــه لــم يتم اخـتـيــاره من
أي فريق في "درافت" الدوري لعام
ً
 ،2021إال أن ريفز ( 23عاما) أثار
إعجاب ليكرز الذي وقع معه على
ع ـقــد مـ ــدة عــام ـيــن ف ــي أغـسـطــس
الفائت.
وأحاط العبو ليكرز بريفز بعد
التسديدة وهنأوه ،وأكــد ليبرون
جيمس أن الـفــريــق لــم ي ـتــردد في
تمرير الكرة إلى زميلهم المغمور.
وحقق ميلووكي باكس الفوز
عـ ـل ــى ض ـي ـف ــه إنـ ــديـ ــانـ ــا ب ــاي ـس ــرز
.99-114
ف ـ ــي دنـ ـ ـف ـ ــر ،س ـ ـجـ ــل أنـ ـت ــون ــي

خسر مـبــاراتـيــن فـقــط ،لكنه ودع
دوري أبـ ـط ــال أوروب ـ ـ ـ ــا م ــن دور
ال ـم ـج ـمــوعــات ،ل ـي ـشــارك ف ــي دور
خــروج المغلوب للمسابقة األقل
(يوروبا ليغ) حيث سيلعب أمام
دينامو زغرب الكرواتي.
بـيـنـمــا ي ـقــدم أتـلـتـيـكــو مــدريــد
ً
حــامــل الـلـقــب مـسـتــوى مـتــراجـعــا
ً
نظرا الحتالله المركز الرابع ،كما
أنه خسر آخر مباراتين في الليغا
وسيحاول استعادة نغمة الفوز
وإبقاء اآلمال للحفاظ على اللقب.
وف ــي مـ ـب ــاراة أخ ـ ــرى ،سـيـكــون
ً
ب ــرش ـل ــون ــة م ـط ــال ـب ــا بـمـصــالـحــة
جماهيره عندما يلعب أمام ضيفه

ً
ً
ال ـت ـشــي غ ـ ــدا أيـ ـض ــا ،ولـ ــم يحقق
برشلونة بقيادة المدرب تشافي
أي ف ــوز ف ــي آخ ــر أربـ ــع مـبــاريــات
في مختلف المسابقات ،إذ خسر
مـ ـب ــارات ــه أمـ ـ ــام ب ــوك ــا ج ــون ـي ــورز
األرجنتيني فــي كــأس مــارادونــا
الــوديــة ،كما اكتفى بالتعادل في
م ـبــاراتــه الـمــاضـيــة بالليغا أمــام
اوســاســونــا ،فيما خسر المباراة
التي سبقتها أمــام ريــال بيتيس،
وتخللت هــذه الـمـبــاراة مواجهة
بــايــرن ميونيخ فــي دوري أبطال
أوروبـ ـ ـ ـ ـ ــا والـ ـ ـت ـ ــي اكـ ـتـ ـس ــح ف ـي ـهــا
العمالق األلماني ضيفه برشلونة
بثالثية نظيفة.

في لندن ،بهدف تعزيز التعاون بين االتحاديين القاريين بدءا
من أوائل عام .2022
واسـتـضــاف ملعب ويمبلي نهائي كــأس أوروب ــا  2020بين
إنكلترا وإيطاليا في يوليو الماضي ،وانتهى بفوز "اآلتــزوري"
بركالت الترجيح  3-2بعد تعادلهما  1-1في الوقتين األصلي
واإلضافي ،حيث طغى على هذه المواجهة اقتحام مشجعين ال
يحملون تذاكر محيط الملعب.
ورغم هذه النقطة السوداء ،ال يزال الملعب ،الذي ُيعد موطن
كرة القدم اإلنكليزية ،مكانا مفضال لـ"يويفا" ،نظرا لسعته ،البالغة
 90ألفا ،وتسهيالته الخاصة ،حيث سيستضيف أيضا نهائي
دوري أبطال أوروبا عام .2024
وكانت األرجنتين أنهت انتظارا دام  28عاما من أجل إحراز
لقب بطولة كبرى ،عقب تتويجها بلقب مسابقة كوبا أميركا على
حساب البرازيل المضيفة بنتيجة 1-صفر في يوليو الماضي.

مباريات اليوم
المباراة

التوقيت

القناة الناقلة

الدوري اإليطالي
8:30

التسيو  -جنوى

Seria A YouTube

10:45

ساليرنيتانا – إنتر ميالن

Seria A YouTube

الدوري اإلسباني
11:00

سيلتا فيغو  -إسبانيول

beINSPORTS HD1

مباريات الغد
الدوري اإلنكليزي

ريفز نجم ليكرز يتلقى تهنئة زمالئه
إدوردز  10ثــاثـيــات هــي األعـلــى
فــي مـسـيــرتــه فــي م ـب ــاراة واح ــدة،
فــي طــريـقــه إل ــى  38نـقـطــة ليقود
مـيـنـيـســوتــا تـيـمـبــروولـفــز للفوز
 107-124على ناغتس.
وأحـ ــرز غ ـ ــوردون ه ــاي ــوارد 41
ن ـق ـطــة ،االع ـل ــى ل ــه ه ــذا ال ـمــوســم،

ليقود تشارلوت هورنتس للفوز
 115-131عـ ـل ــى م ـض ـي ـف ــه س ــان
أنتونيو سبيرز.
سجل ديفونتي غراهام ثالثية
ف ــائ ــزة م ــن عـلــى بـعــد ق ــراب ــة 18.5
ً
مترا ،هي األبعد في تاريخ الدوري،
م ــع ص ــاف ــرة الـنـهــايــة ال ـتــي تمنح

3:30

مانشستر يونايتد  -برايتون beINSPORTS PR1

6:00

ويست هام  -نورويتش

beINSPORTS PR1

8:30

ليدز يونايتد  -أرسنال

beINSPORTS PR1

الدوري اإلسباني
ً
فريقا الفوز ،ليقود نيو أورليانز
بيليكانز لالنتصار خــارج أرضه
 110-113على أوكالهوما سيتي
ثاندر.
وحـ ـق ــق ي ــوت ــا ج ـ ــاز ان ـت ـص ــاره
الـثــامــن تــوالـيــا بـفــوزه على لوس
أنجلس كليبرز .103-124

8:30

برشلونة  -التشي

beINSPORTS HD1

11:00

اشبيلية  -أتلتيكو

beINSPORTS HD1

الدوري اإليطالي
5:00

أتاالنتا  -روما

8:00

بولونيا  -يوفنتوس

Seria A YouTube

ً
أرسنال رابعا بفوزه على وست هام
ً
تقدم أرسنال للمركز الرابع مؤقتا بفوزه
على ضيفه وســت هــام -2صفر ،امــس األول،
ف ــي ال ـمــرح ـلــة ال ـســاب ـعــة ع ـش ــرة م ــن الـ ــدوري
اإلنكليزي لكرة القدم ،والتي شهدت تأجيل
مباراة بيرنلي وواتفورد بسبب "كورونا".
وهي المباراة الثالثة التي تؤجل بسبب
"ك ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــد "19-فـ ــي ال ـ ـ ـ ــدوري ب ـع ــد ب ــراي ـت ــون
وتوتنهام االحد ،وبرنتفورد أمام مانشستر
يونايتد الثالثاء.
ع ـل ــى م ـل ـعــب اإلم ـ ـ ـ ــارات ف ــي لـ ـن ــدن ،حـســم
"الغانرز" نتيجة المباراة في الشوط الثاني
بفضل هدفي البرازيلي غابريال مارتينيلي
( )48والبديل إميل سميث-رو (.)87
وتقدم أرسنال للمركز الرابع مع  29نقطة،
ً
مـتـقــدمــا ب ـفــارق نـقـطــة عــن الـمـتــراجــع وســت
هــام ،فيما يحتل يونايتد المركز السادس
ً
متأخرا بفارق نقطتين مع مباراة أقل ،على
غرار توتنهام السابع ( )25وله ثالث مباريات
مــؤجـلــة ،عـلــى أن يلعب أم ــام ليستر سيتي
الخميس.
وتــابــع أرسـنــال فــرض تفوقه فــي ملعبه
حيث لــم يخسر ســوى م ـبــاراة واح ــدة هذا
الموسم ،وكانت االفتتاحية أمــام تشلسي
صفر ،-2ليحقق من بعدها سلسلة من 10
م ـبــاريــات ف ــي جـمـيــع الـمـســابـقــات ل ــم يــذق

خاللها طعم الخسارة.
من ناحيته ،لم يفز وســت هــام ســوى في
مباراتين بمختلف المسابقات من مبارياته
الـثـمــانــي االخـ ـي ــرة ،مـقــابــل تـعــادلـيــن وأرب ــع
هزائم.
كما لم يحقق أي انتصار خارج ملعبه في
"بريميرليغ" منذ  31أكتوبر الماضي ،عندما
ف ــاز عـلــى مـلـعــب أس ـت ــون فـيــا  ،1-4ليحقق
سلسلة من ثالث هزائم وتعادل في الدوري.
وخاض مدرب الـ "غانرز" اإلسباني ميكيل
أرتيتا اللقاء بالتشكيلة ذاتها الفائزة على
ساوثمبتون -3صفر في المرحلة السابقة،
ً
وللمرة الثالثة تواليا في الدوري ،وذلك للمرة
األول ــى منذ عــام  ،2016عندما كــان الـمــدرب
السابق ومدير التطوير في االتحاد الدولي
للعبة الحالي الفرنسي أرسين فينغر يشرف
على المهام الفنية حينها.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،ل ــم ي ـجــر مـ ــدرب وس ــت هــام
االسكتلندي ديفيد مويز سوى تعديل واحد
على تشكيلته مقارنة بالمباراة السابقة التي
ّ
انتهت بالتعادل السلبي أمام بيرنلي ،فحل
العب الوسط اإلسباني بابلو فورنالس (25
ً
ً
عــامــا) ب ــدال مــن الـجــزائــري سعيد بــن رحمة
ً
( 26عاما).
وهي المباراة الـ  600لمويس في الدوري

ً
ً
الممتاز كمدرب ( 236فوزا و 161تعادال و202
خسارتان) ،وبــات رابــع فني فقط يصل إلى
هــذا الحاجز بعد فينغر ومــواطـنــه "السير"
أليكس فيرغوسون وهاري ريدناب.
وخسر برايتون أمام ضيفه ولفرهامبتون
ص ـفــر ،1-فيما ت ـعــادل كــريـسـتــال ب ــاالس مع
ساوثمبتون .2-2

مباريات الغد
ويـفـتـتــح مــانـشـسـتــر يــونــاي ـتــد م ـبــاريــات
ً
المرحلة الثامنة عـشــرة غ ــدا عندما يواجه
ضيفه برايتون.
وي ـس ـع ــى ف ــري ــق ال ـش ـيــاط ـيــن ال ـح ـم ــر ال ــى
مواصلة استفاقته بقيادة المدرب األلماني
رانـ ـجـ ـنـ ـي ــك وت ـح ـق ـي ــق ال ـ ـفـ ــوز ال ـ ــراب ـ ــع عـلــى
التوالي فــي ال ــدوري الممتاز والصعود في
سلم الترتيب ،ويحتل مان يونايتد المركز
السادس برصيد سبعة وعشرين نقطة بفارق
نقطتين عن ارسـنــال صاحب المركز الرابع
والذي سيواجه ليدز يونايتد السبت ايضا.
وفي باقي المباريات يلعب وست هام مع
نورويتش سيتي ،واستون فيال مع بيرنلي،
وساوثامبتون مع برينتفورد ،وواتفورد مع
كريستال باالس.
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

درايش

نقطة

الدولة في الشارع

السيدة ميركل

فهد البسام

ّ
عند تدشين تطبيق "سهل" بشرنا رئيس ا لــوزراء
الموقر بأن استخدامه سيخفف من االزدحام المروري،
ً
نظرا لتقليله من المراجعات الحكومية الشخصية،
ً
وهذا أمر مفهوم ،وقد يكون هذا االفتراض صحيحا
ً
نظريا في النهار ،ولكن لم يخبرنا سموه عن االزدحام
الليلي الال إرادي في غير أوقات العمل الرسمية.
ال ـ ـنـ ــاس أح ـ ـ ــرار داخـ ـ ــل ب ـي ــوت ـه ــم ،وس ـل ـط ــة ال ــدول ــة
والقانون تبدأ في الشارع ،والشوارع شوفة عينكم،
الفوضى ضاربة أطنابها وتعيش أز هــى عصورها،
فال "الداخلية" تراقب وتضبط ،وال هيئة الطرق تخطط
وت ـن ـظــم وت ـح ــاس ــب ،وال "األش ـ ـغـ ــال" ت ــواك ــب الـحــاجــة
للصيانة وا لـتـطــو يــر ،وال مـنـظــو مــة ا لـنـقــل الجماعي
التي يفترض أن تخفف من االزدح ــام الـمــروري أكثر
من تطبيق "سهل" تؤدي عملها كما ينبغي ،فشوارع
الكويت ال را عــي لها أو مـســؤول عنها ،وتعيش كما
يبدو للعيان وفق قانون الغاب ،حيث البقاء لألقوى
ً
واألقل أدبا ،وداخلها مفقود والخارج منها مدهوس
أو مقلوب أو مطعون في أحسن األحــوال ،والله خير
الحافظين ،ومن لم يفرمه الباص المستعجل الطائش
مات بغيره ...تعددت األسباب والموت واحد.
األمر في جوهره فوضى وعشوائية أكثر من كونه
ً
ً
ً
ازد ح ــا م ــا حقيقيا أ صـيــا سببته ا لـكـثــا فــة السكانية
العالية وحاجة البشر الطبيعية للوصول إلى أعمالهم
ومصانعهم بسبب ارتفاع مستوى اإلنتاجية والحاجة
لكل يد عاملة تبني الوطن ليرتقي فوق الشمم ونكيد
ً
ً
بإنجازاته األعداء ،فالشارع ليس إال انعكاسا واضحا
ً
وجـلـيــا لـ ــإدارة الـحـكــومـيــة الـتــي تــديــر ال ـبــاد ،والـلــه
سبحانه وتعالى عرفوه بالعقل ،فإن كان هذا الظاهر
أمــام ـنــا مــن أش ـكــال اإلدارة ،فــالـلــه أع ـلــم وأس ـتــر عـ ّـمــا
يجري في اإلدارات والهيئات الحكومية بين الجدران
والغرف المغلقة وينتج عنه قــرارات تؤثر في حياة
البشر ومستقبلهم.
ال أع ـلــم مــن رب ــط بـيــن ب ـنــاء ال ـج ـســور واإلن ـش ــاء ات
الحضارة والمدنية لدينا ،فزادت
المرورية بمفهوم ّ
ال ـح ـض ــارة ولـ ــم ت ـخ ــف ال ــزح ـم ــة ،ف ـمــن ي ـظــن أن بـنــاء
ال ـج ـس ــور ه ــو ال ـح ــل ال ـس ـح ــري ال ـ ــذي س ـي ـحــل األزمـ ــة
ّ
المرورية ،فعليه أن يتعظ بالقاهرة ونيودلهي ،ومن
دون ح ـســن إدارة وض ـبــط وحـ ــزم ورق ــاب ــة ف ــي إدارة
الشوارع لن تستفيد بالنهاية سوى شركات المقاوالت
الكبرى ،وستنتقل األزمة والفوضى المرورية الراهنة
للسير على الجسور "الحضارية" ،بعد أن كانت تمشي
ً
على األرض هونا.

الحرارة في القطب الشمالي  38درجة مئوية!
أعلنت المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
ً
تسجيلها رسميا ارتـفــاع درجــة الـحــرارة في
فيرخويانسك إلــى زائــد  38درجــة مئوية في
صـيــف  ،2020وه ــو رق ــم قـيــاســي فــي منطقة
القطب الشمالي.
وي ـع ـن ــي ت ـس ـج ـيــل هـ ــذه الـ ــدرجـ ــة اع ـت ــراف
المنظمة العالمية لــأرصــاد الجوية بدرجة

مجسم منفوخ بالهواء يقتل  4تالميذ
أعلنت السلطات األسترالية
أمس مصرع  4أطفال وإصابة
 5آخــريــن ب ـجــروح بــالـغــة ،إثــر
ه ـ ـبـ ــوب ري ـ ـ ــاح قـ ــويـ ــة أط ـل ـقــت
م ـج ـس ــم ق ـل ـع ــة م ـنـ ـف ــوخ ــا فــي
الهواء ،أثناء االحتفال بنهاية
العام الــدراســي ،مما أدى إلى
سقوطهم من ارتفاع  10أمتار.
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــات أن
ولـ ــديـ ــن وب ـن ـت ـي ــن فـ ــي ال ـس ـنــة
األخيرة من المرحلة االبتدائية
ت ـ ــوف ـ ــوا ف ـ ــي الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــادث ،ال ـ ــذي

صورة لها تاريخ

باسم اللوغاني

loughanib@hotmail.com
@loughanib
		

وق ـ ـ ــع فـ ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــاش ـ ــرة ص ـب ــاح
أم ــسُ ،
وي ـعــالــج بالمستشفى
 5أطـ ـف ــال ،مـنـهــم  4ف ــي وضــع
حــرج .ولــم يتم توضيح كيف
ان ـط ـلــق الـمـجـســم ف ــي ال ـه ــواء،
ولـ ـ ــم ت ـع ـل ــن ت ـف ــاص ـي ــل أخـ ــرى
سـ ـ ــوى أن الـ ـ ـح ـ ــادث وقـ ـ ــع فــي
مدرسة هيلكريست االبتدائية،
ويتراوح عمر األطفال بين 10
و 11عــامــا ،وأش ــاع النبأ جوا
من الحزن واألســى في أرجــاء
البالد.

الـحــرارة ( 38درجــة مئوية) التي سجلت في
ً
 20يونيو  2020رسميا ،وتثبيته كرقم قياسي
جــديــد لــدرجــات ال ـح ــرارة المسجلة بمنطقة
القطب الشمالي.
ً
ونشرت المنظمة على موقعها تقريرا نقله
موقع سكاي نيوز ،أمس األول ،أشارت فيه إلى
أن ح ــرارة صـيــف عــامــي  2020و 2021كانت

شاذة ،ليس فقط في منطقة القطب الشمالي،
ً
فقد سجلت أيضا درجة حرارة شاذة في القارة
القطبية الجنوبية (زائد  18.3درجة مئوية)،
وفي أوروبا وبأنحاء مختلفة من العالم ،وال
تــزال درجــات الـحــرارة التي سجلت في وادي
الموت بوالية كاليفورنيا  54.4درجة مئوية،
وف ــي جــزيــرة صقلية اإليـطــالـيــة (زائ ــد )48.8
قـيــد ال ــدراس ــةُ .يــذكــر أن درج ــات ال ـح ــرارة في
صيف  2020بمنطقة سيبيريا القطبية كانت
ً
مــرتـفـعــة جـ ــدا ،وتـسـبـبــت فــي ن ـشــوب حــرائــق
كارثية وتسارع ذوبان الجليد األزلي والتربة
الصقيعية .وقد سجلت حينها درجة حرارة
 38مئوية في محطة األرصاد الجوية الروسية
بمدينة فيرخويانسك.
تجدر اإلشارة إلى أن مدينة فيرخويانسك
الروسية تقع في جمهورية ساخا (ياقوتيا)،
ً
على ُبعد  115كيلومترا من الدائرة القطبية
الشمالية ،في شرق سيبيريا ،وهي ذات مناخ
ً
ق ــاري جــاف قــاس ج ــدا ،يتميز بشتاء طويل
شديد البرودة وصيف حار قصير .ومنذ عام
 1885تعمل فيها محطة األرصاد الجوية.

عامل ينام في الهند ويستيقظ بأبوظبي!

ووصـ ـ ـ ــف رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء
س ـك ــوت م ــوري ـس ــون ال ـحــادثــة
بأنها "مروعة ومفجعة" ،وقال
للصحافيين" :خرج أطفال مع
أسرهم لقضاء وقت ممتع ،ثم
تحول األمر إلى فجيعة مروعة
كـ ـه ــذه ،وفـ ــي هـ ــذا ال ــوق ــت مــن
العام .شيء ينفطر له القلب".
(رويترز)

استيقظ عامل حقائب في أحد مطارات الهند ليجد نفسه في مدينة
أبوظبي ،األمر الذي تسبب في إثارة الحيرة والجدل عن كيفية وصوله
إلى هناك وتحقيق السلطات معه.
وقالت صحيفة "إنديا توداي" الهندية ،في خبرها الذي نقله موقع
روسيا اليوم أمس ،إن عامال في مطار مومباي يعمل في عنبر شحن
الحقائب ،عندما كان يحضر حقائب إلحدى الطائرات المتجهة إلى
أبوظبي ،نام الرجل من التعب وعندما استيقظ وجد نفسه في دولة
أخــرى ،لتجري السلطات اإلماراتية تحقيقا معه قبل أن تتم إعادته
إلى وطنه مرة أخرى.
وأكد العامل أنه نام بالخطأ أثناء عمله في عنبر الشحن المضغوط
الخاص بحقائب الركاب ،لتقلع الطائرة أثناء وجوده داخلها ،ووصل
بأمان إلى اإلمارات.

رحلة «نسور الخليج» عام  1966نفذها
 4شباب كويتيين خالل  3أشهر
فــي يونيو عــام  ،1966بــدأ أربـعــة من
شباب الكويت رحلة تاريخية هي األولى
م ــن ن ــوع ـه ــا ش ـم ـلــت ال ـع ــدي ــد م ــن الـ ــدول
الـعــربـيــة اآلس ـيــويــة واإلفــريـقـيــة وبعض
ال ــدول األوروب ـي ــة ،وذل ــك بــاسـتـخــدام كل
وسائل النقل المتاحة باستثناء الطائرات
الجوية.
اس ـت ـخ ــدم هـ ـ ــؤالء ال ـش ـب ــاب ف ــي ه ــذه
الرحلة وسائل النقل العامة ،وسيارات
األجــرة ،والبواخر وسيارة والد أحدهم،
ومشوا على أقدامهم ،وتعرضوا ألهوال
كثيرة ،ومواقف خطيرة ،وكادت حياتهم
تزهق أكثر من مرة ،ولم يكن معهم سوى
ً
 550دي ـن ــارا ليعيشوا بـهــا خ ــال ثالثة
أشهر.
وف ــي ه ــذه ال ـس ـطــور ســأحـكــي بعض
التفاصيل الخاصة بهذه الرحلة الجميلة
من خالل ما ورد في كتاب "رحلة ّ
ورحالة"،
ال ــذي روى تفاصيله الــرحــالــة سليمان
صالح الزايد ،وكتبه بقلمه ابنه مشعل،
وصدر قبل عدة أشهر.
مــوضــوع الــرحـلــة وتفاصيلها ليس
ً
جـ ــديـ ــدا عـ ـل ـ ّـي ،ب ــل ك ـ ــان ل ــي ال ـس ـب ــق فــي
ً
تــوثـيـقـهــا تـلـفــزيــونـيــا قـبــل ع ــدة سـنــوات
على قناة الشاهد ،حيث التقيت الرحالة
س ـل ـي ـمــان ال ــزاي ــد وأصـ ــدقـ ــاءه ف ــي ثــاث
حلقات ،وتحدثنا عن تفاصيل رحلتهم
التاريخية.

إال أن ما ورد في الكتاب من تفاصيل
دقـ ـيـ ـق ــة وأح ـ ـ ـ ـ ــداث ت ـس ـت ـح ــق ال ـت ــوث ـي ــق،
وتـفــرض علي تخصيص مـقــاالت عنها
ّ
لتعم الفائدة ،ويطلع القراء على مجهود
تــاريـخــي جميل قــام بــه أربـعــة شـبــاب لم
ً
يبلغوا من العمر عشرين عاما في ذلك
الوقت.
يقول مشعل سليمان الزايد في مقدمة
الكتاب" :فقد أنجزوا ما عجز عن إنجازه
الكثيرون من أبناء ذلك الجيل ،متحدين
كــل العقبات والـصـعــاب الـتــي واجهتهم
منذ اللحظات األولى لهذه الرحلة وحتى
نهايتها ،زاروا خاللها العديد من المدن
ً
ً
العربية واألوروبية ،ينتقلون برا وبحرا
في حافالت النقل الجماعي والقطارات
والبواخر ،يحملون خيامهم وأمتعتهم
يتنقلون بين البالد".
ً
وطبقا لما ورد في الكتاب ،فقد أمضى
الشباب األربعة عامين كاملين للتحضير
للرحلة التي كان البد أن تبدأ في الصيف
بعد انتهاء السنة الدراسية وتنتهي قبل
بدء السنة الدراسية الجديدة.
وقبل البداية ،توجه الشباب إلى الشيخ
صباح السالم الصباح -رحمه الله -الذي
ً
ق ــدم ل ـهــم دع ـم ــا بـمـبـلــغ  200ديـ ـن ــار ،ثم
ال ـت ـق ــوا ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح األحـ ـم ــد -رحـمــه
ال ـل ــه -ودع ـم ـهــم بـ ـ  100دي ـن ــار ،والـشـيــخ
عبدالله الجابر بـ  200دينار ،ثم دعمهم

يومية سياسية مستقلة

nashmi22@hotmail.com

م ــا حــاص ـصــت ،م ــا مـ ّـي ـلــت للقريبين
م ــا جــامـلــت بــالـحــق بـعــض الـطــوايــف
ك ــال ــت بـ ـمـ ـي ــزان الـ ــذهـ ــب والـ ـم ــوازي ــن
ع ـل ــى ال ـن ـق ــا وال ـ ـكـ ــل ع ـ ـ ــارف وش ــاي ــف
ل ــو كـ ــان ِح ـ ْـم ــل ومـ ــا تـشـيـلــه ب ـعــاريــن
ْ
شـ ــالـ ــت ب ـ ـعـ ــزم وت ـع ـت ـب ــره ــا خ ـفــايــف
ترسم طريق وتوصله برمشة العين
ْ
م ــو مــشـ َـيــة ال ـلــي إن مـشــى َرد خــايــف
ال ـ ـس ـ ـيـ ــده شـ ــالـ ــت بـ ـل ــد ف ـ ـ ــوق ك ـت ـف ـيــن
ْ
وال اش ـت ـك ــت ف ــي يـ ــوم ث ـقــل ال ـكــايــف
أنـ ـث ــى ل ـه ــا ذك ـ ـ ــرى بـ ـس ــاح ــات بــرل ـيــن
ك ــالـ ـن ــور فـ ــي كـ ــل الـ ـمـ ـي ــادي ــن طــايــف

ً
شركة ألبان تنحني اعتذارا للنساء
اضطرت أكبر شركة متخصصة في منتجات األلبان بكوريا
الجنوبية إلى االعتذار عن إعالن يصور النساء على أنهن أبقار.
وقالت «بـي بي سي» ،أمس األول ،إن مقطع الفيديو ،الذي
ً
ً
أعدته شركة "سول ميلك"ُ ،يظهر رجال يصور سرا مجموعة من
النساء في حقل ،ثم يتحولن فيما بعد إلى أبقار.
وبعد انتقادات واسعة النطاق ،أزالت الشركة اإلعالن المثير
للجدل من موقع "يوتيوب" ،لكنه انتشر بعد أن أعاد مستخدمو
اإلنترنت تحميله.
كما حذر البعض من أن اإلعالن يروج لتصوير الناس خلسة
بصورة غير قانونية.
وقالت شركة "ســول د ُيــري كوبيراتيف" ،وهــي الشركة األم
لـ"سول ميلك" ،في اعتذار نشر على اإلنترنت" :نعتذر بصدق لكل
من شعر بعدم االرتياح تجاه إعالن الحليب الذي تم إصداره
في التاسع والعشرين من الشهر الماضي".
وأضافت "نحن نتقبل هذا األمر بجدية ،وسنقوم بمراجعة
داخلية ،ونحرص على منع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.
ً
نحني رؤوسنا اعتذارا".

وفيات
خالد العبدالكريم العبدالعزيز المنيس

 84ع ــام ــا ،ش ـيــع ،ال ـع ــزاء ف ــي الـمـقـبــرة ف ـقــط ،ت،99668890 :
99710966 ،99700443

ملبس سالم حطاب الهاجري

 86ع ــام ــا ،ش ـيــع ،ال ـع ــزاء ف ــي الـمـقـبــرة ف ـقــط ،ت،55551568 :
99775955

مثيب عوض مثيب المطيري

 67عاما ،شيع ،العزاء في المقبرة فقط ،ت97898670 :

نجاة علي محمد القيسي

زوجة سليمان إبراهيم خليل
 61عــامــا ،شيعت ،ال ـعــزاء فــي المقبرة فـقــط ،ت،66061610 :
99018156

فهد علي حسين الشطي

 74عاما ،شيع ،ت90008879 :

نجاة حسين عبدالله العمران

 70عاما ،شيعت ،ت99785433 :

زينب درويش صالح درويش

زوجة عبدالله محمد عبدالله الصيبعي
 56عاما ،شيعت ،بيان ،مسجد اإلمام الحسين ،ت،97611155 :
90008417 ،51556565

ليلى مزيان غازي

زوجة شالش عيد صفوق
 83عاما ،شيعت ،ت97899221 :

علي إبراهيم الجدي

 100ع ـ ــام ،ش ـي ــع ،الـ ــرجـ ــال :حـسـيـنـيــة ال ـم ـش ـمــوم ال ــرض ــوي ــة،
المنصورية ،النساء :الحسينية السجادية ،الرميثية ،ق،8
ش ،83م ،34العزاء يبدأ من اليوم ،ت60007321 :
الــرحــالــة الـكــويـتـيــون األرب ـع ــة الــذيــن ت ـجــولــوا فــي ث ــاث ق ــارات
باستخدام وسائل النقل العام لمدة ثالثة أشهر في عام 1966
رئـيــس تحرير جــريــدة "ص ــوت الخليج"
ً
باقر خريبط بـ  50دينارا على أن يرسل
ً
الــرحــالــة م ـق ــاالت وص ـ ــورا ع ــن تفاصيل
الرحلة بين الفينة واألخرى.
أم ـ ـ ــا وزيـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون االج ـت ـم ــاع ـي ــة
المرحوم خالد المضف فمنحهم رسالة
رس ـم ـيــة ت ـط ـلــب م ــن الـ ـ ــدول مـســاعــدتـهــم
وتسهيل أمورهم .يقول سليمان الزايد
قــائــد ال ــرح ـل ــة" :ك ــان ــت ال ـخ ـطــة كــالـتــالــي:
العراق /األردن /سوريا /تركيا /بلغاريا/
الـ ـي ــون ــان /إي ـط ــال ـي ــا /ف ــرن ـس ــا /إس ـبــان ـيــا/
المغرب /الجزائر /تونس /ليبيا /مصر/
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ّ
وضاح

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

ل ـب ـن ــان /س ــوري ــا /الـ ـع ــراق وال ـ ـعـ ــودة إلــى
الكويت .أي أننا سنزور العديد من المدن
في ثماني عشرة دولة خالل فترة الصيف
ال ـتــي ال ت ـت ـجــاوز ثــاثــة أش ـه ــر ،وك ـنــا ال
نــزال طلبة ُ
ويسمح لنا بالسفر فقط في
اإلجازات .ما كنا نطمح لتحقيقه يعتبر
ً
ً
فعال معجزة ،شيء لم يحدث أبدا بتاريخ
دولتنا ،كنا نحلم بأن نكون أول رحالة
كويتيين يجوبون العالم".
في المقاالت القليلة المقبلة سنتناول،
ً
إن شاء الله ،أحداثا مثيرة وجميلة وقعت
خالل رحلة نسور الخليج في عام .1966

اإلعالنات:

مواعيد الصالة

الطقس والبحر

الفجر

05:11

العظمى 20

الشروق

06:36

الصغرى 08

الظهر

11:44

ً
أعلى مد  12:12ظ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ــرا

العصر

02:34

 02:40م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

04:52

ً
أدنى جزر  05:35صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:15

 05:04م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
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