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إصابة الجابر بـ «كورونا»
●

محمد الشرهان

أعلنت وزارة الدفاع إصابة نائب رئيس مجلس
ال ــوزراء وزيــر الدفاع الشيخ حمد الجابر بـفيروس
ك ــورون ــا ،مــوضـحــة أن ــه سيطبق بــروتــوكــول الـعــزل
المنزلي وفق االشتراطات الصحية ،وسيمارس مهام
عمله «عن ُبعد» عبر االتصال المرئي.
بدورها ،تتمنى «الجريدة» للوزير الجابر الصحة
وتمام الشفاء والعافية ...سالمات وما تشوف شر.

ّ
«فيتش» تخفض تصنيف الكويت:
خطواتها اإلصالحية ضعيفة
www.aljarida.com

عزت تراجعه لـ « »AA-إلى استمرار قيود اتخاذ القرار والجمود السياسي
• «أوضاعها المالية الداخلية والخارجية ضمن األقوى بين دول تصنيف الوكالة»
ّ
خــفـضــت وكــالــة التصنيف االئـتـمــانــي «فـيـتــش»،
أمــس ،تصنيفها االئتماني الـسـيــادي للكويت من
المرتبة « »AAإلى المرتبة « ،»AA-مع تغيير النظرة
المستقبلية من سلبية إلــى مستقرة ،الفتة إلــى أن
ذلك يعكس القيود السياسية المستمرة على اتخاذ
الـقــرار ،والـتــي تعوق معالجة التحديات الهيكلية
المتعلقة باالعتماد على النفط ،ودولة الرفاه السخية
وقطاعها العام الكبير.
ورأت الــوكــالــة ،فــي بيان لها أمــس ،أن هناك
ً
نقصا في التصحيح المالي األساسي والجاد

ً
• «الحكومة ّ
القادمة»
األجيال
صندوق
في
استثماراتها
دخل
من
لالستفادة
قانونا
ز
تجه
ً
• «األصول الخارجية  %500من الناتج المحلي ونسبة الدين الحكومي إليه منخفضة جدا»
• الوكالة توقعت تمرير قانون َّالدين العام خالل  2022بعد نجاح الحوار الوطني

لصدمات أسعار النفط األخيرة ،مبينة أن آفاق
اإلصالح ال تزال ضعيفة رغم بعض التطورات
السياسية اإليجابية األخيرة كالحوار الوطني،

«إذ ُيتوقع تمرير قانون َّ
الدين العام خالل .»2022
وذك ــرت أن الكويت تــواصــل الــوفــاء بالتزاماتها
حتى في غياب «الـ َّـد ْيــن الـعــام» ،مؤكدة أن الحكومة

ستعتمد عـلــى أص ــول ص ـنــدوق االحـتـيــاطــي الـعــام
لتلبية احتياجاتها التمويلية اإلجمالية.
ً
وبينما لفتت إلــى أن الحكومة اقترحت قانونا
يسمح باالستفادة من دخل استثماراتها المتحققة
ً
في صندوق احتياطي األجيال القادمة ،وفقا لسقف
سنوي ومعايير معينة لم يتم االنتهاء منها بعدُ،
ً
ق ــال ــت إن ال ـح ـكــومــة ال تـسـتـطـيــع حــال ـيــا ال ــوص ــول
ً
م ـبــاشــرة إل ــى أص ــول ذل ــك ال ـص ـنــدوق دون مــوافـقــة
مجلس األم ــة ،مرجحة أن تبقى األوض ــاع المالية
الداخلية والخارجية في الكويت من بين 02

«الزراعة» تجني حصاد تجاوزاتها

الثانية

الناصر يبحث مع مسؤول
نيابي أميركي العالقات
وآخر التطورات

محليات

٠٣
القوة البحرية الكويتية
تقود «الصقر المدافع»
في الخليج العربي

اقتصاد

٠٨

تداعيات خطيرة لحكم «التمييز» بإلغاء منح  396قسيمة زراعية في الوفرة
الرشيد :مبادرة قيد
الدراسة لتطوير
الدعومات

• الموسى :تنفيذه بصورة سليمة لحماية الحقوق • الهيئة :المعالجة صعبة لتصرف أصحاب الحيازات بها
• نواب لوزير األشغال :ضبط الفوضى وإال فالمساءلة • الفيلي :الحكم يعني إعادة الحال إلى ما كانت عليه

●
٠٥

حسين العبدالله وعلي صنيدح
ومحمد جاسم

بعد حكم محكمة التمييز األخير بإلغاء قرار
الهيئة العامة للزراعة والـثــروة السمكية منح
 396قسيمة زراعية في منطقة الــوفــرة ،وجدت

ال ـه ـي ـئــة نـفـسـهــا ف ــي م ـ ــأزق ك ـب ـيــر ،الس ـي ـمــا مع
صعوبة سحب تلك القسائم الموزعة منذ ،2014
وال ـتــي تـصــرف فيها أصـحــابـهــا س ــواء بالبيع
أو االسـتـغــال أو بإقامة منشآت عليها ،أو تم
التنازل عنها أو تقسيمها ،إلى جانب التغييرات
ً
الكثيرة التي أجريت على عدد كبير منها ،فضال

عن غياب كيفية تعويض هؤالء المزارعين عن
تلك القسائم.
وبينما اعتبرت جهات نيابية أن الحكم يثبت
ت ـجــاوزات «ال ــزراع ــة» فــي تــوزيــع الـحـيــازات ،أكد
وزير األشغال وزير الدولة لشؤون الشباب علي
الموسى ،الــذي تتبعه الهيئة ،احترامه الكامل

ً
للقضاء وأحكامه ،الفتا إلى أنه بانتظار تسلم
الحكم لالطالع ،ودراسته ثم وضع آلية لتنفيذه.
وقال الموسى ،لـ «الجريدة» ،إن هذه القضية
تـعــود إلــى سـنــوات ســابـقــة ،وهـنــاك الـعــديــد من
ال ـح ـي ــازات ال ــزراع ـي ــة ت ــم ال ـت ـصــرف ب ـه ــا ،األم ــر
ال ــذي يتطلب دراسـ ــة الـحـكــم بـصــورة 02

النفط عند أعلى
مستوياته في  7سنوات
مع توتر أوكرانيا

ةديرجلا

•
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الثانية

الخالد يتسلم من أبوالحسن نسخة
من «حقائق وخفايا ذكرياتي»

www●aljarida●com

الناصر يبحث مع مسؤول نيابي أميركي
العالقات وآخر التطورات

سلة أخبار
«إحياء التراث» تطرح مبادرة
لبناء مستشفى في نيجيريا

استقبل سفير هنغاريا وأشاد بجهوده في تعزيز العالقات

ً
رئيس الوزراء مستقبال أبوالحسن أمس
استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد ،في قصر
السيف أمــس ،المستشار بالديوان األميري محمد أبوالحسن ،حيث
أهدى سموه نسخة من كتابه «حقائق وخفايا ذكرياتي».
ويتضمن الكتاب توثيقا لدور الكويت في مجلس األمن والجمعية
العامة لألمم المتحدة خالل توليه منصب مندوب الكويت في المنظمة
الدولية خالل الفترة من عام  1981إلى .2003

أجرى وزير الخارجية وزير
الدولة لشؤون مجلس الوزراء،
الشيخ الدكتور أحمد الناصر،
اتصاال هاتفيا مع رئيس لجنة
الخدمات المسلحة في مجلس
الـ ـن ــواب ب ــال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
األميركية ،آدم سميث ،تناول
أواص ـ ــر ال ـع ــاق ــات الـتــاريـخـيــة
الــوث ـي ـقــة ال ـتــي تــربــط الـبـلــديــن
الصديقين ،وأطر تعزيزها في
مختلف المجاالت ،بما يحقق
المصالح المشتركة للبلدين
وشعبيهما الصديقين.
ك ـ ـمـ ــا ت ـ ـ ــم خ ـ ـ ـ ــال االت ـ ـ ـصـ ـ ــال
اس ـ ـتـ ــذكـ ــار ال ـ ـ ـ ــدور ال ـت ــاري ـخ ــي
ل ـلــواليــات الـمـتـحــدة ف ــي حــرب
تحرير دولة الكويت مع مرور
الـ ــذكـ ــرى الـ ـح ــادي ــة وال ـثــاث ـيــن
لعاصفة الـصـحــراء ،ومناقشة
آخر التطورات على الساحتين
اإلقليمية والدولية.
في مجال آخر ،استقبل وزير

ً
الناصر مستقبال سفير هنغاريا بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى الكويت أمس
الـخــارجـيــة ،أم ــس ،فــي الــديــوان
الـعــام ل ـلــوزارة سفير هنغاريا
د .إش ـ ـت ـ ـفـ ــان ج ـ ـيـ ــوال ش ـ ــوش،
بـمـنــاسـبــة ان ـت ـهــاء ف ـتــرة عمله

ّ
بلينكن :نعول على دور الكويت وال غنى عنها للسالم

«تعاوننا ليس فقط لمواجهة التهديدات التقليدية بل لتلك التي تواجه العالم»
أكد وزير الخارجية األميركي أنتوني
ً
بلينكن أن بالده تعول كثيرا على الدور
الـفــريــد ال ــذي تــؤديــه الـكــويــت فــي إحــال
ً
السالم ،مشددا على أنه ال غنى عن تلك
الجهود في تسوية أزمات المنطقة.
وقـ ـ ـ ـ ــال بـ ـلـ ـيـ ـنـ ـك ــن ،فـ ـ ــي م ـ ـقـ ــاب ـ ـلـ ــة مــع
«كونا» بختام الــدورة الخامسة للحوار
االسـتــراتـيـجــي بـيــن الـكــويــت والــواليــات
ً
المتحدة« :نثمن عاليا مساعي الكويت
الداعمة للسالم وجهودها القيمة التي
تقود السبل لحل النزاعات».
وأض ــاف «إن ـنــا بالطبع نـضــع أهمية
كـبــرى على ال ــدور ال ــذي تــؤديــه الكويت
ً
وهـ ــو دور ف ــري ــد ت ـقــري ـبــا دور الـمـيـســر
والــوسـيــط داع ــم الـســام وقــائــد الطريق
لتسوية الصراعات».
وأشـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى أن ـ ـ ــه ال غـ ـن ــى ع ـ ــن دور
الكويت في تسوية األزمات في المنطقة
ً
نواح كثيرة
وخارجها قائال «الكويت من
ٍ
جسر ال غنى عنه لمحاولة حل التحديات
في المنطقة وخارجها».
واس ـت ـش ـه ــد ف ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق ب ــدور
الكويت «الحاسم والحيوي» في تسوية

الخالف الخليجي وحل األزمــة اليمنية
وكذلك تجاه لبنان والعراق.

العالقات الوثيقة
ً
وتـطــرق بلينكن أيـضــا إلــى العالقات
الوثيقة بين الكويت والواليات المتحدة
التي توجت بانعقاد االجتماع الوزاري
ل ـل ـح ــوار االس ـت ــرات ـي ـج ــي ال ـخ ــام ــس فــي
واشنطن أمس األول.
وش ـ ــدد ع ـلــى أن الـ ــواليـ ــات الـمـتـحــدة
والكويت تربطهما عالقات «استثنائية
ً
وقــويــة ج ــدا» فــي العديد مــن المجاالت،
ً
م ـنــوهــا ب ـمــذكــرة الـتـفــاهــم ال ـتــي وقعها
الـ ـج ــانـ ـب ــان أمـ ـ ــس األول ،ل ـل ــوق ــاي ــة مــن
مسببات األم ــراض الخطيرة ورصدها
والتي بموجبها تتبادل وزارتا الصحة
الكويتية واألميركية المعلومات التقنية
وأنجع الممارسات لرصد األمراض.
وأش ــار بلينكن إلــى أن هــذه المذكرة
تساهم في «التعامل مع احتمالية تفشي
األم ـ ـ ــراض ال ـخ ـط ـيــرة وال ـت ــأك ــد م ــن أنـنــا
ً
نعمل معا ونتبادل المعلومات للكشف

عن انتشار مسببات األمراض الخطيرة
والتمكن من درئها والتعامل معها».
وع ـلــق بــالـقــول «ه ــذا بــالـتـحــديــد نــوع
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون الـ ـ ـ ــذي ي ـج ـم ـع ـنــا لـ ـي ــس فـقــط
ل ـم ــواج ـه ــة الـ ـتـ ـه ــدي ــدات ال ـت ـق ـل ـيــديــة بــل
للتصدي للتهديدات التي تواجه العالم
بأسره».
ك ـم ــا أش ـ ــار بـلـيـنـكــن إلـ ــى أن ال ـح ــوار
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي ح ـت ــى وإن ب ـل ــغ أع ـلــى
مستوى له بلقاء وزيري الخارجية ،فإن
«العمل الحاسم له يجري في مجموعات
العمل وهذا هو السبيل الذي نتأكد من
ً
خالله أننا نتقدم» الفتا إلى أهمية العمل
الذي تنجزه مجموعات العمل بين دورات
ه ــذا ال ـح ــوار االسـتــراتـيـجــي والـتــواصــل
ً
بينها وجـهــودهــا مــن أج ــل الــدفــع قــدمــا
بجميع المبادرات التي يتم إطالقها.

التيقظ لـ«داعش»

شـمــال األطـلـســي (نــاتــو) أكــد بلينكن أن
هذا اإلعــان بمثابة شهادة على أهمية
الشراكة ودور الكويت المهم ليس فقط
فــي صـنــع ال ـســام وج ـســر لتحقيقه بل
ً
مثال دوره ــا «األســاســي» الــذي أدتــه وال
تزال تؤديه في التحالف الدولي ضد ما
يسمى تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش).
وفي هذا السياق ،شدد بلينكن على
أنــه رغــم التراجع الكبير في تهديد هذا
التنظيم بفضل الجهود المشتركة «فإنه
ً
ال يـ ـ ــزال مـ ــوجـ ــودا وس ـن ـظ ــل مـتـيـقـظـيــن
ً
تماما».
ً
وع ـق ــب بـلـيـنـكــن ق ــائ ــا« :هـ ــذه بشتى
السبل شـهــادة على ال ــدور الفريد الــذي
تــؤديــه الـكــويــت وشــراكـتـنــا ليست فقط
ً
لمحاولة دفع السالم بل أيضا للتعامل
م ـ ــع ال ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــات ال ـ ـتـ ــي ت ـ ــواج ـ ــه أم ـن ـن ــا
المشترك».

ً
ً
وت ــزامـ ـن ــا م ــع مـ ـ ــرور  18ع ــام ــا عـلــى
إعـ ــان ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة أن الـكــويــت
ح ـل ـي ـفــة رئ ـي ـس ــة ل ـه ــا مـ ــن خ ـ ـ ــارج حـلــف

«الدفاع» تختتم حملة «دمي للكويت»
●

محمد الشرهان

اختتمت ،صـبــاح أم ــس ،حملة «دمــي
للكويت» للتبرع بالدم ،والتي نظمتها
مــديــريــة التوجيه المعنوي والـعــاقــات
الـعــامــة بـ ــوزارة ال ــدف ــاع ،بالتنسيق مع
هيئة الخدمات الطبية ،لمصلحة بنك
الدم المركزي بوزارة الصحة ،وانطلقت
في  23الجاري.
وح ــرص ــت رئ ــاس ــة األرك ـ ـ ـ ــان ال ـعــامــة
للجيش على تشجيع منتسبيها على
ً
ال ـم ـش ــارك ــة ف ــي ال ـح ـم ـلــة ،إي ـم ــان ــا منها

بأهمية التبرع بالدم ،وانطالقا من الدور
الوطني واإلنساني للجيش الكويتي في
الـعـطــاء والـتـفــانــي لتلبية االحتياجات
الوطنية ،من خــال تقديم جميع أوجه
الــدعــم لـ ــوزارة الـصـحــة ،وم ـســانــدة بنك
الدم المركزي ودعم مخزونه من فصائل
الدم المختلفة ،وتعزيز الوعي وترسيخ
ثقافة التكافل االجتماعي بأهمية هذا
الجانب اإلنساني.
وبـ ـ َـيـ ــن مـ ــديـ ــر الـ ـت ــوجـ ـي ــه ال ـم ـع ـن ــوي
والعالقات العامة ،العقيد الركن بحري
محمد العوضي ،في تصريح صحافي،

دعوة دفعة المجندين « »49الثانية لاللتحاق بالخدمة
دعت رئاسة األركان العامة للجيش الكويتي ،ممثلة
بهيئة الخدمة الوطنية العسكرية ،أبناءها المكلفين
من مواليد  10مايو  1999حتى  31ديسمبر 2000
المشمولين بأحكام قانون الخدمة الوطنية العسكرية
إلى االلتحاق ضمن دفعة المجندين ( )49الثانية بعد
غد في معسكرات المباركية التابعة للهيئة.

وقالت الرئاسة ،في بيان صحافي ،أمــس ،إن من
يتخلف عــن أداء هــذا الــواجــب الــوطـنــي ولـيــس لديه
إحدى حاالت االستثناء أو اإلعفاء أو التأجيل الواردة
ف ــي ال ـق ــان ــون س ـي ـعــرض نـفـســه لـلـعـقــوبــات ال ـم ـقــررة
بالقانون رقم  20لسنة  2015بشأن الخدمة الوطنية
العسكرية.

ّ
«فيتش» تخفض تصنيف الكويت...:

ّ
أقوى الدول التي تصنفها «فيتش» ،رغم التقلبات الحادة في أسعار النفط
منذ  2014والجمود السياسي المتكرر.
وتوقعت الوكالة أن يصل صافي األصــول السيادية الخارجية التي
ُ
تديرها الهيئة العامة لالستثمار إلى  %500من الناتج المحلي اإلجمالي،
وهو األعلى بين جميع دول تصنيف الوكالة ،وعشرة أضعاف متوسط
أقرانها في التصنيف «.»AA
وقالت إن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي اإلجمالي منخفضة
ً
جدا ،متوقعة تراجعها إلى  %10من هذا الناتج في السنة المالية 2021
 ،2022/وارتفاعها إلى  %50على المدى المتوسط.
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«الزراعة» تجني حصاد...
مـسـتـفـيـضــة ل ـض ـمــان ت ـن ـف ـيــذه بـ ـص ــورة سـلـيـمــة ت ـح ـمــي ح ـق ــوق ال ــدول ــة
والمستحقين.
وعن إحالة الوزير بعض قيادات «الزراعة» إلى النيابة بشبهة االعتداء
على المال العام في قضية الجواخير والحيازات الزراعية ،قالت مصادر
متابعة أن القرار ال عالقة له بحكم التمييز ،بل بما جاء في تقرير برلماني
لمجلس األمة السابق عن الحيازات.
وقالت المصادر إن صعوبة معالجة الهيئة للوضع تكمن في تصرف
ً
أصحاب الحيازات بها منذ سنوات ،موضحة أن «الزراعة» ستشكل فريقا
من القانونيين والقطاعات المعنية لبحث آلية سحب الحيازات وتبعات
ً
تنفيذ الحكم ،مضيفة أن الهيئة سترفع تقريرا إلى الوزير المعني لعرضه
على مجلس الوزراء بقيمة التعويضات الكبيرة والحلول البديلة.
ً
نيابيا ،اعتبر عدد من النواب ،في تصريحات متفرقة ،لـ «الجريدة» ،أن
حكم «التمييز» يعكس حجم القصور في أداء «الزراعة» ،والتجاوزات في
توزيعاتها ،إذ قال النائب بدر الحميدي ،إنه يظهر مدى المغالطات في

ً
ً
أمس ،أن الحملة شهدت إقباال كبيرا من
منتسبي الجيش من مختلف الوحدات
البرية والجوية والبحرية والتشكيالت
والهيئات المستقلة.
وأك ـ ــد أن الـ ـه ــدف م ــن ه ـ ــذه الـحـمـلــة
تلبية احتياجات البنك ،ودعم مخزونه
مــن فـصــائــل ال ــدم المختلفة خصوصا
ً
ال ـنــادرة ،الفـتــا إلــى أن الحملة استمرت
 5أي ـ ــام م ـت ــواص ـل ــة ،ح ـيــث ت ــم الـتــرتـيــب
لتبرع وحدات الجيش كل وحدة في يوم
مخصص لها خالل الحملة ،مع مراعاة
تنفيذ االشتراطات الصحية الالزمة.
مــن جهتها ،قــالــت مــراقـبــة الـخــدمــات
الـطـبـيــة وال ـتــوج ـيــه وال ـم ــدي ــرة الـطـبـيــة
ف ــي إدارة خ ــدم ــات نـقــل ال ـ ــدم ،د .حـنــان
ال ـع ــوض ــي ،إن «هـ ــذه الـحـمـلــة تــأتــي في
إطـ ـ ــار الـ ـتـ ـع ــاون ال ـم ـش ـت ــرك ب ـي ــن وزارة
الـصـحــة ممثلة فــي إدارة خــدمــات نقل
ال ــدم ووزارات الــدولــة والـقـطــاع األهـلــي
والـمــدنــي ،بما يجسد روح المسؤولية
المجتمعية المشتركة» ،مشيدة بالدور
الريادي لهذه الحمالت في تعزيز النظام
الصحي ،لضمان إمدادات كافية ومأمونة
ومستدامة من الدم ومشتقاته.

عمل الهيئة ،التي ينبغي عليها إعادة ترتيب أوراقها إلصالح الخلل بها.
وبدوره ،رأى النائب عبدالله المضف أن «التجاوز في توزيع القسائم
دون مــراعــاة مصالح الــدولــة مــن جهة ،وانـعــدام العدالة وتنامي الفساد
والمحسوبية من جهة أخرى ،لم يكن ليترتب عليهما إال بطالن إجراءات
ً
الهيئة» ،معتبرا أن «حماية المال العام تحتم أال تكون هذه القسائم أداة
للمساومات أو الترضيات أو التكسبات».
وبينما أكــد المضف عــدم التواني «فــي استخدام أدواتـنــا الدستورية
وصالحياتنا الرقابية لمحاسبة كل من تسبب في ضياع حقوق الناس»،
دعا النائب مهلهل المضف إلى اتخاذ اإلجراءات الالزمة في هذه القضية،
ً
ومحاسبة المتسببين في هذه التوزيعات العشوائية ،مؤكدا أن «على الوزير
ً
محاسبة هؤالء وإحالتهم إلى التحقيق ،وتنفيذ الحكم فورا ،وتأهيل تلك
الحيازات وتوزيعها بشكل عــادل ،وإذا لم يتم إجــراء الــازم بأسرع وقت
بهذا الشأن فستكون المساءلة».
من جهته ،أكد الخبير الدستوري أستاذ القانون العام في كلية الحقوق
بجامعة الكويت د .محمد الفيلي أن الحكم يعني إعادة الحال إلى ما كانت
ً
عليه قبل إبرام العقود مع أصحاب القسائم ،مضيفا أن الحكم دعا الهيئة
إلعمال تنظيم منح التراخيص وفق اإلج ــراء ات القانونية المتبعة أمام
جميع المتقدمين.
بدورها ،أكدت مصادر قانونية حكومية أن «الزراعة» مطالبة بمعالجة
ً
أوضاع أصحاب القسائم تحسبا ألي تعويضات قد تصدر نتيجة المبالغ
ً
التي تكبدوها ،الفتة إلى أن هناك تدارسا لكيفية تنفيذ الحكم ،وما إذا
ً
كان يستلزم سحب القسائم مجددا وإعادة طرحها أم تسكين المستحقين
وإصدار قرارات حديثة لهم والنظر في منح المستبعدين ومطالباتهم.

04

س ـ ـف ـ ـيـ ــرا ل ـ ـ ـبـ ـ ــاده لـ ـ ـ ــدى دولـ ـ ــة
الكويت.
وأشــاد الناصر خالل اللقاء
بـجـهــود الـسـفـيــر ،وإسـهــامــاتــه

ال ـتــي قــدم ـهــا ف ــي إطـ ــار تـعــزيــز
العالقات الثنائية الوثيقة التي
تربط البلدين الصديقين.

«الخارجية» :تأشيرات دول
«شنغن» من بلد الدخول األول
أهابت اإلدارة القنصليةبوزارة الخارجية أمس االول بالمواطنين
الراغبين في السفر إلى دول (شنغن) أن يحصلوا على تأشيراتهم من
بلد الدخول األول الذي يقصده المواطن.
وأوضـحــت فــي بيان أنــه بحسب الـشــروط المطبقة لمنح تأشيرة
الـ «شنغن» ينبغي على طالب التأشيرة الحصول عليها من أول بلد
يقصده في رحلته ،إذ إنه لن يسمح لمن ال يلتزم بذلك بالدخول ،وسيتم
إلغاء تأشيرته وإعادته إلى الجهة التي قدم منها على ذات الرحلة.

مسارات بديلة لسعات اإلنترنت
المتأثرة بقطع الكابل البحري
أك ـ ـ ـ ـ ـ ــدت ه ـ ـي ـ ـئـ ــة االت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاالت
اس ـ ـت ـ ـع ـ ــادة سـ ـ ـع ـ ــات اإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت
الـمـتــأثــرة بقطع الـكــابــل البحري
(ف ـ ــالـ ـ ـك ـ ــون) ال ـ ـ ـ ــذي حـ ـص ــل ف ـجــر
الجمعة الـمــاضــي بالتعاون مع
شركات مزودي خدمات االنترنـت
وذلك عبر مسارات وكوابل دولية
أخرى خالل فترة زمنية قصيرة،
لتعود األمور إلى طبيعتها.
وأعلنت الهيئة ،في بيان أمس،

أن تقرير شركة «جي سي أكس»
المالكة للكابل أف ــاد بــأن القطع
ال ـم ــزدوج حـصــل عـلــى بـعــد 183
كيلو مترا من مدينة مسقط في
سلطنة عمان باتجاه ايــران ،في
حين كان القطع اآلخر على بعد
 50كيلومترا من مسقط باتجاه
إم ـ ــارة دب ــي إض ــاف ــة إل ــى خ ــروج
ال ـم ـح ـطــة بــال ـي ـمــن ع ــن ال ـخــدمــة
نتيجة العمليات العسكرية.

ً
تخريج  14ضابطا بالحرس
الوطني من كلية عسكرية قطرية
احتفلت كلية أحمد بن محمد العسكرية
في قطر ،أمس ،بتخريج الدفعة  17للطلبة
الضباط التي ضمت  14ضابطا كويتيا
م ــن مـنـتـسـبــي الــرئــاســة ال ـعــامــة للحرس
الوطني.
وقــال الملحق العسكري الكويتي في
سـفــارة الكويت لــدى قطر ،العميد الركن
ناصر الحجيلي ،في تصريح لـ «كونا» على
هامش حفل التخريج ،إن «خريجي هذه
الــدورة الذين ينتمون الى عدد من الدول
العربية نفذوا أثناء حفل التخريج عددا
من التدريبات والتمارين الميدانية التي
ّ
تدل على ّ
تميز تدريبهم وكفاءة قدراتهم».
وأضاف أن اختيار كلية أحمد بن محمد
العسكرية لـتــدريــب الـضـبــاط الكويتيين
جاء باعتبارها واحدة من أفضل الكليات
العسكرية ذات التخصصات األكاديمية
الـمـتـعــددة وال ـم ـطــورة عـلــى المستويين
العربي واإلقليمي ،ولديها برامج تدريبية
وأكاديمية متميزة.
وأوض ـ ــح أن الـخــريـجـيــن ت ـل ـقــوا أث ـنــاء
ال ـ ــدورة دروس ـ ــا وت ــدري ـب ــات ف ــي مـيــاديــن

الــرمــايــة والـمــاعــب وال ـقــاعــات الــدراسـيــة
وف ـ ــق م ـن ــاه ــج ح ــديـ ـث ــة ،ب ـم ــا ي ـس ـه ــم فــي
االرت ـق ــاء بثقافتهم العسكرية واالط ــاع
على التجارب العربية والعالمية الناجحة
ف ــي م ـج ــال وض ــع ال ـخ ـطــط والـتـكـتـيـكــات
العسكرية.
وأشاد بالعالقات القائمة بين الكويت
وقطر فــي جميع الـمـجــاالت ،وخصوصا
في مجال التدريب والتطوير العسكري،
مـشـيــرا ال ــى ح ـصــول ال ـم ــازم ع ـبــدالــرزاق
الضويحي على المركز األول على الدفعة
في اللياقة البدنية.
وحضر الحفل سفير الكويت لدى قطر
حفيظ العجمي ،و مــن الجيش الكويتي
آمــر كلية علي صباح السالم العسكرية،
العميد الركن خالد شجاع ،ومن الرئاسة
العامة للحرس الوطني مدير معهد تدريب
الحرس الوطني العقيد صالح مطيران.

تطرح جمعية إحياء التراث
اإلسالمي ،اليوم ،مبادرة إنسانية
ٍ
لبناء مستشفى "كويت الخير" في
منطقة تنبري بوالية باوتشي في
نيجيريا لرعاية  25ألف شخص
هناك ،ضمن مشروعها "صدقة
السر" ،داعية أهل الخير إلى
املساهمة في املشروع.
وقالت الجمعية ،في بيان أمس،
إن املستشفى من عدة أقسام منها
عيادة ألمراض النساء والوالدة،
وجناح للوالدة الطبيعية ،إضافة
إلى عيادة األمراض الوبائية
كاملالريا والتيفوئيد ،كما يضم
مبنى للحوادث والطوارئ الطبية،
إضافة إلى املختبرات ،ومرافق
أخرى للخدمات.
وحول آلية تنفيذ املشروع ،ذكرت
الجمعية أن املرحلة األولى ستكون
بناء أساس املستشفى والطابق
األول ،وتكلفتها  50ألف دينار.

«زكاة الرميثية» 35 :ألف
مستفيد من مشاريعنا

قال مدير زكاة الرميثية التابعة
لجمعية النجاة الخيرية سلمان
العبيد ،إن اللجنة حققت
خالل العام املاضي العديد من
اإلنجازات املميزة ،رغم تحديات
تداعيات فيروس كورونا ،حيث
"جاوز عدد املستفيدين من
أنشطتنا أكثر من  35ألف مستفيد
داخل الكويت وخارجها".
وذكر العبيد ،في تصريح
صحافي ،أمس ،أن من بني
اإلنجازات بناء  8مساجد في
شتى الدول ،و 4بيوت للفقراء،
وبناء فصل دراسي يستفيد منه
 50طالب علم سنويًا ،الفتا إلى أن
اللجنة نفذت العديد من املشاريع
املوسمية ،منها توزيع وجبات
إفطار الصائم ،وزكاة الفطر،
ومشروع األضاحي ،وتركيب
برادات ماء سبيل ،وتوزيع
األجهزة الكهربائية على األسر
املحتاجة.

«اإلطفاء» تدعو للمشاركة
بدورات الوقاية من الحريق
قدم قطاع الوقاية التابع لقوة
اإلطفاء العام بالتنسيق مع اإلدارة
العامة للخبراء ومعهد الكويت
للدراسات القضائية والقانونية،
برنامج تدريب ميداني لـ  23من
مهندسي اإلدارة العامة للخبراء،
للكشف على معدات اإلطفاء
وفحصها مع معرفة الخدمات
الهندسية.
وزار نائب رئيس القوة لقطاع
الوقاية اللواء خالد فهد ،البرنامج،
الذي أقيم في أحد املباني العالية
للمهندسني املتدربني لتعريفهم
بآلية عمل مضخات ومرشات
الحريق واإلنذار اليدوي والتلقائي
والتهوية امليكانيكية وشروط
السالمة في املصاعد الكهربائية.
ودعا فهد ،في تصريح صحافي،
أمس ،الجهات الحكومية للحصول
على دورات في األمن والسالمة
للوقاية من الحريق بالتعاون مع
قوة االطفاء العام لحماية األرواح
واملمتلكات العامة.

السعودية تعتمد  22فبراير يوم «التأسيس»
أص ــدر خ ــادم الـحــرمـيــن الشريفين
ً
الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا بأن
ً
يكون الـ  22من فبراير من كل عام يوما
ل ــذك ــرى تــأس ـيــس ال ــدول ــة الـسـعــوديــة
باسم «يوم التأسيس» ويصبح إجازة
رسمية.
وأشــار األمــر الملكي ،الــذي أوردتــه
وكالة األنباء السعودية (واس) أمس
إلى أن ذلك يأتي بناء على أن منتصف
عـ ــام  1139ه ـج ــري الـ ـم ــواف ــق لـشـهــر
فبراير من عام  1727ميالدي هو بدء
عهد اإلمام محمد بن سعود وتأسيسه
للدولة السعودية األولى.
وذك ــر األم ــر الـمـلـكــي أن ذل ــك يأتي
ً
اعتزازا بالجذور الراسخة لهذه الدولة
وارتـبــاط مواطنيها الوثيق بقادتها
م ـنــذ ع ـهــد اإلمـ ـ ــام م ـح ـمــد ب ــن سـعــود
قبل ثالثة قرون وبداية تأسيسه في
مـنـتـصــف ع ــام  1139ه ـجــري (1727
م ـي ــادي) ل ـلــدولــة ال ـس ـعــوديــة األول ــى
التي استمرت إلى عام  1233هجري
( 1818ميالدي) وعاصمتها الدرعية

ودسـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــوره ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرآن
الـ ـك ــري ــم وسـ ـن ــة ال ــرس ــول
ص ـلــى ال ـل ــه ع ـل ـيــه وسـلــم
وم ــا أرس ـتــه مــن الــوحــدة
واألمـ ـ ـ ـ ـ ــن فـ ـ ــي ال ـ ـجـ ــزيـ ــرة
الـعــربـيــة بـعــد ق ــرون من
التشتت والـفــرقــة وعــدم
االس ـت ـق ــرار وصـمــودهــا
أمــام مـحــاوالت القضاء
عليها.
وأشــار إلى أنه إذ لم
يـمــض بـعــد ذل ــك ســوى
س ـبــع س ـن ــوات ع ـلــى ان ـت ـهــائ ـهــا حتى
تـمـكــن اإلم ـ ــام تــركــي ب ــن ع ـبــدال ـلــه بن
محمد بــن سـعــود ع ــام  1240هجري
( 1824مـ ـ ـي ـ ــادي) مـ ــن اس ـت ـع ــادت ـه ــا
وتأسيس الــدولــة السعودية الثانية
التي استمرت إلى عام  1309هجري
( 1891ميالدي) وبعد انتهائها بعشر
سنوات قيض الله الملك عبدالعزيز
بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود عام
 1319هجري ( 1902ميالدي) ليؤسس

الــدولــة السعودية الثالثة ويوحدها
بــاســم الـمـمـلـكــة الـعــربـيــة الـسـعــوديــة
وســار أبـنــاؤه الملوك مــن بعده على
نـهـجــه ف ــي تـعــزيــز ب ـنــاء ه ــذه الــدولــة
ووحدتها.

ةديرجلا
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محليات
العرو يلغي شرط االنتساب لـ «الشؤون» «الخريجين» :ال يجوز للسلطة التنفيذية
من التعيين في إدارات «التعاونيات»
إسناد قراراتها اإلدارية للفتاوى الشرعية
جورج عاطف

مساواة
شاغلي
الوظائف
االجتماعية
في «الشؤون»
بنظرائهم
في «التربية»

العرو

تاريخ الصدور ،ويبلغ لمن يلزم
للعمل به كل فيما يخصه.

الوظائف االجتماعية

مبارك العرو

كاملة في تاريخ تعيينه ،وأال
يكون حكم عليه في جناية أو
جنحة مخلة بالشرف واألمانة
م ــا ل ــم ي ـكــن رد ال ـي ــه اع ـت ـب ــاره،
وأن يكون حاصال على مؤهل
دراسي ال يقل عن شهادة دبلوم
سنتين بعد الثانوية العامة،
عـلــى أن يـعـمــل بــه اع ـت ـبــارا من

فـ ــي مـ ــوضـ ــوع آخ ـ ــر ،خــاطــب
ال ـع ــرو رئ ـي ـســة دي ـ ــوان الـخــدمــة
المدنية مــر يــم العقيل ،بشمول
شاغلي الــوظــائــف االجتماعية
بــالــوزارة بقرار مجلس الخدمة
المدنية رقــم ( )16لسنة ،2019
بـ ـ ـ ـش ـ ـ ــأن وظـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــف ومـ ـ ـك ـ ــاف ـ ــآت
الموظفين الكويتيين العاملين
فــي مـ ــدارس وزارة الـتــربـيــة من
شاغلي الوظائف االجتماعية،
ألهمية توفير عــوامــل االرتـقــاء
بوزارة الشؤون وتوفير الدعمين
ال ـم ــال ــي وال ـم ـع ـن ــوي ال ــازم ـي ــن
لتهيئة الظروف لتحسين بيئة
الـ ـعـ ـم ــل ،وتـ ـع ــزي ــز م ـك ــان ــة ه ــذه
ال ــوظ ــائ ــف وال ـ ـحـ ــد مـ ــن ه ـجــرة
وعـ ــزوف ال ـك ــوادر الــوطـنـيــة عن
العمل فيها.

أعلنت جمعية الخريجين
رفضها القيود التي فرضها
الـقــرار ال ــوزاري لوزير الدفاع
الشيخ حمد الجابر والمتعلق
بـ ـض ــواب ــط ع ـم ــل الـ ـ ـم ـ ــرأة فــي
الجيش الكويتي.
واعـ ـتـ ـب ــر رئ ـ ـيـ ــس جـمـعـيــة
الخريجين إبراهيم المليفي،
في تصريح أمس ،أن قرار وزير
الدفاع ،المتضمن شروطا مثل
أخذ موافقة ولي األمر وفرض
لبس الحجاب ،ينطوي على
بعض الشبهات الدستورية،
كونها أتــت متعارضة مع ما
كفله الدستور من حرية العمل،
التي ال يجوز تقييدها ألسباب
اجـتـمــاعـيــة أو ديـنـيــة حالها
ك ـحــال الـكـثـيــر م ــن الــوظــائــف
التي تشغلها المرأة الكويتية
حاليا ،دون أخذ موافقة ولي
األم ــر أو ف ــرض ل ـبــاس معين
كعنصر من العناصر الالزمة
لشغلها.

إبراهيم المليفي

وأكد المليفي أن جعل الفتوى
أســاســا لـلـقــرار اإلداري يخالف
الفهم الدستوري للمادة الثانية
م ـ ــن ال ـ ــدس ـ ـت ـ ــور ،كـ ـم ــا ي ـخ ــال ــف
طبيعة الدور الدستوري للسلطة
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة ،ف ــوف ـق ــا ل ـلــدس ـتــور
الـ ـخـ ـط ــاب فـ ــي الـ ـ ـم ـ ــادة ال ـثــان ـيــة
مــوجــه للمشرع ال ـعــادي وليس

لـلـسـلـطــة الـتـنـفـيــذيــة المكلفة
بتنظيم الـمــرافــق الـعــامــة ،بما
ي ــؤدي بها إلــى حسن تحقيق
أهدافها دون مخالفة للمبادئ
واألحـكــام الدستورية ،كما أن
تطبيق أحـكــام الـمــادة الثانية
ال يسمح للمشرع بــأن يختار
من آراء الفقهاء واجتهاداتهم
م ــا يـخــالــف أح ـك ــام الــدس ـتــور،
وهــذا المعنى أكدته المحكمة
الدستورية فــي أكثر مــن حكم
صدر عنها.
وشـ ـ ــدد ع ـل ــى أن ـ ــه ال ي ـجــوز
لـلـسـلـطــة الـتـنـفـيــذيــة مـخــالـفــة
الـمـنـظــومــة الـتـشــريـعـيــة الـتــي
رس ـم ـهــا ال ــدس ـت ــور ال ـكــوي ـتــي،
عبر إسـنــاد قــراراتـهــا اإلداري ــة
ل ـل ـف ـت ــاوى الـ ـش ــرعـ ـي ــة ،كــون ـهــا
مـلــزمــة للمستفتي فــي حــدود
إرادتــه التي تختار عدم األخذ
ب ـهــا ،وب ـه ــذا الـمـعـنــى ال يحق
للسلطة التنفيذية حمل جميع
الناس عليها.

«الشؤون» تطلق حملة التطعيم الثالثة لعمالة وموظفي الحضانات
المعنية بشؤون ذوي االحتياجات الخاصة
أكد شعيب ،أنه من منطلق
الحرص على التوسع في
استخدام األنظمة اآللية ،بما
يتيح إنجاز المعامالت دون
تكبد عناء مراجعة مرافق
الوزارة؛ تم شمول الحضانات
بأنظمة الميكنة.

سابق ألوانه
الحديث
عن نقلها
لـ«التربية»
لحين توفير
المتطلبات
الالزمة

شعيب

●

جورج عاطف

أ ط ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــت وزارة ا لـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون
االج ـ ـت ـ ـم ـ ــاع ـ ـي ـ ــة ،أمـ ـ ـ ـ ـ ــس ،ح ـم ـل ــة
التطعيم الثالثة لعمالة وموظفي
ال ـح ـض ــان ــات ال ـم ـع ـن ـيــة ب ـش ــؤون
ذوي االحتياجات الخاصة ضد
فيروس «كورونا».
وأكد وكيل الوزارة عبدالعزيز
ش ـع ـيــب ،ف ــي ت ـصــريــح صـحــافــي
أمس ،على هامش حملة التطعيم،
أن ال ـح ـم ـل ــة ت ـع ــد ال ـث ــال ـث ــة ال ـتــي
تستهدف منح قرابة  600جرعة
ت ـعــزيــزيــة لـعـمــالــة ومــوظ ـفــي 36
ً
حضانة ،شاكرا الجهود المضنية
ال ـم ـب ــذول ــة م ــن ت ـج ـمــع أص ـح ــاب
ال ـح ـض ــان ــات وح ــرص ـه ــم ال ــدائ ــم
على تطعيم عمالتهم وموظفيهم
واهتمامهم بالجانبين التوعوي
وال ـص ـح ــي ل ــأطـ ـف ــال« ،وال ـش ـك ــر
موصول إلى وزارة الصحة على
تعاونهم الواسع بهذا الصدد».
وقال شعيب ،إن «فرق التفتيش
ا لـ ـت ــا بـ ـع ــة إلدارة ا لـ ـحـ ـض ــا ن ــات

الخاصة فــي ال ــوزارة تعمل على
مـ ـ ــدار ال ـس ــاع ــة ل ـم ـتــاب ـعــة أع ـم ــال
الـحـضــانــات ،س ــواء عـبــر الــرقــابــة
المسبقة قبل اإلشهار ،أو الالحقة
للتأكد مــن التزامها بالضوابط
واالشـتــراطــات المنظمة لعملها،
وتالفي أي مخالفات أو مالحظات
ً
يتم تحريها» ،مؤكدا أن «الشؤون»
ت ـح ــرص ف ــي ال ـم ـق ــام األول على
مـ ـس ــاع ــدة الـ ـحـ ـض ــان ــات ل ـل ـق ـيــام
بــدورهــا الـمـنــوط ،ولـيــس تحرير
المخالفات أو التربص بها.
ول ـفــت أن فــريــق االش ـتــراطــات
ال ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــابـ ـ ــع ل ـم ـج ـل ــس
ال ـ ــوزراء ي ــراق ــب ع ــن كـثــب أعـمــال
الـحـضــانــات لـلــوقــوف عـلــى مــدى
االلتزام باالحترازات لمنع انتشار
الوباء ،السيما بين األطفال الذين
نضعهم نصب أعيننا.

نقل الحضانات لـ«التربية»
وبشأن نقل تبعية حضانات
األطفال من وزارة الشؤون إلى

«ال ـتــرب ـيــة» أوض ــح شـعـيــب ،أن
الحضانات مــاتــزال حتى اآلن
بمعية «الشؤون» التي تشرف
ع ـلــى ك ــل م ــا يـخـصـهــا وتـمـلــك
سلطة الرقابة واالشــراف على
ً
أع ـمــال ـهــا ،الف ـت ــا إل ــى أن هـنــاك
بعض المقترحات والتوصيات
بنقل تبعيتها إ لــى «التربية»
غير أنها ماتزال قيد الدراسة
والبحث من الجوانب كافة.
وأضـ ـ ــاف أنـ ــه «مـ ــن ال ـســابــق
آلوانــه الحديث عن قــرار النقل
إل ــى حـيــن تــوفـيــر المتطلبات
الـ ــازمـ ــة التـ ـم ــام األم ـ ــر وال ـتــي
س ـت ـحــددهــا الـ ــوزارت ـ ـيـ ــن ،غير
أنه إلى حين ذلك تظل الوزارة
المنوطة بكل ما يخص ويعني
الحضانات».
وأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أن ـ ـ ـ ـ ــه مـ ـ ـ ــن م ـن ـط ـل ــق
الـ ـ ـح ـ ــرص عـ ـل ــى ال ـ ـتـ ــوسـ ــع فــي
اسـتـخــدام األنـظـمــة اآلل ـيــة بما
يتيح إن ـجــاز الـمـعــامــات دون
ت ـك ـبــد عـ ـن ــاء م ــراجـ ـع ــة م ــراف ــق
الــوزارة تم شمول الحضانات

شعيب يتلقى الجرعة التنشيطية أمس
ً
بــأنـظـمــة الـمـيـكـنــة ،كــاشـفــا عن
وجـ ـ ـ ــود خـ ـط ــة اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
كاملة للنهوض بـهــذا القطاع
الـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــوي والـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــام ،ومـ ـنـ ـه ــا
الــربــط اآلل ــي بـيــن الحضانات
والجهات الحكومية كافة ذات
العالقة مثل هيئتي المعلومات
المدنية والقوى العاملة وبلدية
الـ ـك ــوي ــت ،إض ــاف ــة إل ـ ــى وزارة
الصحة وق ــوة اإلط ـفــاء للتأكد
من سالمة االشتراطات الفنية
والقانونية والخاصة بالعمالة

ال ـ ـ ـ ــواف ـ ـ ـ ــدة ل ـ ـض ـ ـمـ ــان سـ ـه ــول ــة
الترخيص والتجديد.

رفض التطعيم بـ«الثالثة»
م ـ ــن ج ــانـ ـبـ ـه ــا ،قـ ــالـ ــت م ـمـثـلــة
تجمع حـضــانــات الـكــويــت حنان
المضاحكة ،إن هــذه الحملة هي
الثالثة لتطعيم عمالة وموظفي
الـ ـحـ ـض ــان ــات تـ ــأتـ ــي ب ـم ـش ــارك ــة
قـ ــرابـ ــة  36حـ ـض ــان ــة ل ـل ـح ـصــول
على الجرعة التنشيطية الثالثة،

متوقعة بلوغ عدد المستفيدين
من الحملة بين  500و 600موظف.
وذكرت المضاحكة ،أن التطعيم
يستهدف الموظفين الذين تعدى
حصولهم على ا لـجــر عــة الثانية
 6أش ـه ــر أو م ــن ه ــم فـ ــوق الـ ـ ـ 50
ً
عاما دون شــرط المدة ،أو الذين
ً
أصيبوا بالفيروس منذ  28يوما،
مــوض ـحــة أن رف ــض الـتـطـعـيــم بـ
«الثالثة» يستدعي توفير الموظف
فحص ( )pcrبناء على توصيات
وزارة الصحة.

 64ألف جلسة عالجية لألطفال ذوي االحتياجات مهددة بالوقف
المضاحكة لـ ةديرجلا  :قد يكون فبراير المقبل آخر شهر الستقبالهم بالحضانات الستحالة االستمرار مع الخصم
•

على وقــع المطالبات المتكررة ألصحاب حضانات
األطفال المعنية بذوي االحتياجات الخاصة ،بضرورة
صرف مستحقاتهم المالية السنوية المتأخرة ،وإعالن
الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة تحويل هذه المبالغ
إلى البنك المركزي وإيداعها في حساباتهم ،كشفت ممثلة
تجمع أصحاب الحضانات حنان المضاحكة ،أن المبالغ
التي أودعت جاءت ناقصة وبخصم مالي بلغ نحو 50
في المئة من قيمتها األصلية التي من المفترض صرفها.
وذكــرت المضاحكة لـ «الجريدة» على هامش حملة
التطعيم الـثــالـثــة لـعـمــالــة ومــوظـفــي الـحـضــانــات ضد

فيروس «كــورونــا» التي أطلقتها وزارة الشؤون أمس،
أن  16حضانة فقط ،من أصل  27معنية بذوي اإلعاقة،
عاودت فتح أبوابها واستقبال األطفال داخلها ،تقدم كل
واحدة منها قرابة  4آالف جلسة عالجية لألطفال ،بواقع
ً
 64ألف جلسة شهريا ،جميعها مهددة باإليقاف حال
بقاء الوضع كما هو عليه« ،وفــي ظل العوائق المالية
الكبيرة التي نعانيها جــراء عــدم صــرف المستحقات
المالية كاملة».
ولـفـتــت ال ــى أن نـهــايــة فـبــرايــر المقبل قــد يـكــون آخــر
شهر لعمل الحضانات كافة المعنية بذوي االحتياجات

ً
نـظــرا الستحالة اسـتـمــرارهــا واستقبالها األط ـفــال مع
الخصومات المالية الكبيرة التي طبقتها هيئة اإلعاقة
عليها.

إغالق  9حضانات
وأوضحت أن «المبالغ المصروفة ال ّتسمن وال تغني من
جوع ،ولن تحل إشكاليتنا القائمة ،أو توفر التزاماتنا المالية
من دفع رواتــب الموظفين وااليـجــارات الشهرية» ،الفتة إلى
أن اجمالي الحضانات العاملة مــع ذوي االحتياجات كان

 36حضانة؛  9منها أغلقت نهائيا ولــم تستطع االستمرار
مع األزمــات المالية التي خلفتها الجائحة ،إضافة إلــى 10
حضانات لم يتسن لها العودة حتى اآلن.
ولـفـتــت إل ــى أن التجمع رف ــع شـكــوى إل ــى مجلس األم ــة،
ويسعى اليصال األمــر إلــى رئاسة مجلس ال ــوزراء للتدخل
العاجل وإنـقــاذ البقية العاملة مــن الـحـضــانــات ،مــؤكــدة أن
ً
«صرف المستحقات منقوصة انعكس وباال على أوضاعهم،
وتسببت في ّ
تسرب موظفيهم ألماكن عمل أخرى ،بل وتسجيل
قضايا عمالية بحقهم لدى الهيئة العامة للقوى العاملة بعدم
صرف الرواتب الشهرية».

القوة البحرية الكويتية تقود «الصقر المدافع» في الخليج

التمرين تضمن مرافقة سفينة وصد اعتداءات القوارب الهجومية السريعة وتخليص السفن من القرصنة
●

مرافقة سفينة وحمايتها داخل منطقة العمليات

«الرحمة» :غلق التسجيل
بمسابقة المبادرات االثنين

«قرار ضوابط عمل المرأة بالجيش ينطوي على شبهات دستورية»

مؤهل ال يقل عن دبلوم سنتين بعد الثانوية أحد شروط االختيار
أل ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــى وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــؤون
االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع ـ ـ ـيـ ـ ــة وال ـ ـت ـ ـن ـ ـم ـ ـيـ ــة
ال ـم ـج ـت ـم ـع ـي ــة وزي ـ ـ ـ ــر الـ ــدولـ ــة
لـ ـش ــؤون االسـ ـك ــان وال ـت ـطــويــر
ال ـع ـمــرانــي م ـب ــارك ال ـع ــرو ق ــرار
وزيـ ـ ــر ال ـ ـشـ ــؤون ال ـس ــاب ــق رق ــم
(/30ت) لسنة  ،2020الـصــادر
بشأن الشروط الالزم توافرها
للتعيين فــي مـجــا لــس إدارات
الجمعيات التعاونية ،والمعدل
بــال ـقــرار ال ـ ــوزاري رق ــم (/10ت)
لسنة .2021
وأصدر العرو القرار الوزاري
رق ــم (/٤ت) لسنة  ،2022الــذي
حدد ضوابط جديدة الختيار
المديرين واألعضاء المعينين
داخل المجالس التعاونية على
رأس ـه ــا أال ي ـكــون الـمـعـيــن من
العاملين في وزارة الشؤون.
كـ ـم ــا ح ـ ـ ــدد ،ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار ،الـ ــذي
حصلت «الجريدة» على نسخة
منه ،أن يكون المعين كويتيا ال
يقل عمره عن  30سنة ميالدية

سلة أخبار

محمد الشرهان

قامت قــوة الــواجــب  152التابعة للقوات البحرية المختلطة ومقرها
ً
مملكة البحرين ،والتي تقودها حاليا القوة البحرية الكويتية ،بتنفيذ
تمرين «الصقر المدافع» يومي  25و 26الجاري في منطقة الخليج العربي،
بمشاركة القوات البحرية التابعة للسعودية والبحرين والواليات المتحدة
والمملكة المتحدة.
ويهدف التمرين إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك وتبادل الخبرات
بين الدول المشاركة في مجال األمن البحري.
وشارك من الكويت ،إضافة للقوة البحرية ،القوة الجوية ولواء المغاوير/
 ،25واالدارة العامة لخفر السواحل.
وحقق التمرين أهدافه المتمثلة في التمكن من مرافقة سفينة وحمايتها
داخل منطقة العمليات وصد اعتداءات القوارب الهجومية السريعة وتخليص
السفن من أعمال القرصنة عن طريق اإلنــزال الجوي لفريق االقتحام .كما
عزز هذا التمرين تنفيذ القيادة والسيطرة على مستوى القوات المختلطة،
وأظهر المشاركين في التمرين كفاءة عالية واحترافية في العمليات البحرية
المشتركة مما يشجع قوة الواجب المختلطة  152على االستمرار لتخطيط
وتنفيذ التمارين لتعزيز األمن البحري في منطقة الخليج.

إنزال جوي لفريق االقتحام

قالت مديرة إدارة النشاط
النسائي في جمعية «الرحمة
العالمية» ،ناهد الرفاعي ،إن
«الجمعية تتعامل مع الفرق
التطوعية باعتبارها الدرع
الواقي للمجتمعات والشعوب
في مواجهة المخاطر
واألزمات والكوارث ،لدورها
الكبير في مجال العمل
الخيري واإلنساني».
وأوضحت الرفاعي ،في
تصريح صحافي ،أمس ،أن
المسابقة األولى للمبادرات
التطوعية التي أطلقتها
«الرحمة» خطوة أولى على
طريق التعاون وتعزيز
التواصل مع مختلف الفرق
التطوعية داخل الكويت،
مجددة دعوتها لجموع
الفرق التطوعية باإلسراع
في المشاركة بالمسابقة
التي أوشكت على إغالق باب
التسجيل مع نهاية الشهر
الجاري االثنين المقبل.

«التكنولوجية» :اعتماد 12
ً
برنامجا من منظمة ABET

أعلن عميد كلية الدراسات
التكنولوجية في الهيئة
العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب ،د .محمد الحيان،
حصول الكلية على االعتماد
األكاديمي من منظمة ABET
ً
األميركية لـ  12برنامجا
ً
ً
اكاديميا لألقسام العلمية
الخاصة ،وهي «تكنولوجيا
المختبرات ،والهندسة
الكيميائية ،والمدنية،
والبترول ،والكهربائية،
وميكانيكا القوى ،إضافة إلى
الكمبيوتر والتصنيع.
وأشار الحيان ،في تصريح
صحافي أمس ،إلى أن إدارة
الجودة واالعتماد األكاديمي
في الهيئة ،بالتعاون
مع األقسام العلمية في
الكلية يسعون إلى االرتقاء
بالمستوى التعليمي بتخريج
دفعات من الطلبة مهيئين
لالنخراط بسوق العمل
وفق معايير عالمية في
مجاالت العلوم والهندسة
التكنولوجية .وأضاف أن
الكلية تسعى ضمن خططها
المستقبلية للحصول على
االعتماد األكاديمي لـ 4
برامج أكاديمية جديدة ،هي:
«فيزياء تطبيقية ،ومساحة
وطرق واستكشاف وتطوير»
من منظمة « »ABETخالل
الفترة من ،2026 - 2022
ً
لتصبح بذلك أكثر كلية عددا
باالعتمادات لبرامجها.

«األرصاد» :طقس شديد البرودة
ً
اليوم وغدا ...وفرصة لألمطار
قالت إدارة األرصاد الجوية،
إن طقس البالد اليوم سيكون
مائال للبرودة نهارا شديد
البرودة ليال وغائما جزئيا
إلى غائم ،والرياح شمالية
غربية خفيفة إلى معتدلة،
مع فرصة ّ
لتكون الصقيع
على المناطق الزراعية
والصحراوية وتظهر بعض
السحب المتفرقة ودرجات
الحرارة العظمى المتوقعة
بين  16و 18درجة مئوية
والصغرى بين  2و 4درجات.
وقال مراقب التنبؤات الجوية
باإلدارة ،عبدالعزيز القراوي،
في تصريح لـ «كونا» ،إن
الطقس غدا يكون مائال
للبرودة نهارا وشديد البرودة
ليال ،وغائما جزئيا إلى غائم
والرياح متقلبة االتجاه إلى
شمالية غربية خفيفة إلى
معتدلة مع فرصة ألمطار
خفيفة متفرقة ،ودرجات
الحرارة العظمى المتوقعة
تتراوح بين  16و 18درجة
مئوية ،والصغرى بين  1و3
درجات.

4
محليات
ُ
حكم «القسائم المسحوبة» يربك «الزراعة» ...وأزمة بالتنفيذ والتعويضات
ةديرجلا
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ةديرجلا• تنشر حيثيات حكم «التمييز» بإلغاء قرار توزيع  396قسيمة بالوفرة
حسين العبدالله

الحكم يعيد
الحال إلى ما
كانت عليه
قبل التعاقد
مع الحاصلين
على القسائم

الفيلي

َ
«الهيئة» مطالبة
بمعالجة أوضاع
أصحاب القسائم
ً
الملغاة تحسبا
ألي تعويضات
سحب القسائم
وإعادة طرحها
وتسكين
المستحقين ومنح
المستبعدين
والنظر في
مطالباتهم ...أهم
الخيارات
بعض الشركات
أو الشركاء حصل
على أكثر من
قسيمة بالقرعة
التي أجريت
في 2014 /2 /10
شركات ال عالقة
لها باألمن الغذائي
فازت بالقرعة منها
شركات مالبس
جاهزة ومطابخ
وسيارات وأحذية
وعطور

أثار الخبر الذي نشرته "الجريدة" في عددها،
أمس ،عن حكم محكمة التمييز اإلدارية بتأييد قرار
محكمة االستئناف سحب  396قسيمة زراعية في
منطقة الوفرة ضمن مشروع األمن الغذائي ردود
أفعال واسعة حــول تداعيات التعامل مع الحكم
الذي يضع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة
السمكية فــي م ــأزق تنفيذه ،السيما أن القسائم
ّ
وزع ــت منذ عــام  ،2014وهـنــاك مــن تـصـ ّـرف فيها
بالبيع أو استغاللها.
كما أثار الحكم أيضا عالمات استفهام كثيرة
ّ
حــول كيفية تعويض م ــاك هــذه القسائم الذين
أنفقوا أموالهم في استغاللها على مدار  8سنوات.
"الجريدة" فتحت ملف "القسائم المسحوبة"،
واستطلعت آراء القانونيين لــإجــابــة عــن هــذه
التساؤالت وما هي اآللية للتعامل معها.
في البداية ،أكد أستاذ القانون العام في كلية
الحقوق في جامعة الكويت ،الخبير الدستوري
د .محمد الفيلي ،أن حكم "التمييز" بتأييد حكم
محكمة االستئناف بإلغاء قرار هيئة الزراعة إلغاء
مجرد ،وهذا يعني إعادة الحال الى ما كانت عليه
قبل إبرام العقود مع اصحاب القسائم الزراعية.
وأضاف الفيلي لـ "الجريدة" :كما أن الحكم أشار
في أسبابه الى أن على الهيئة تنظيم أعمال منح
التراخيص وفق اإلجراءات المتبعة وفق القانون،
وذلك أمام جميع المتقدمين.
بــدورهــا ،أك ــدت مـصــادر قانونية حكومية أن
هيئة الزراعة مطالبة بمعالجة أوضــاع أصحاب
القسائم الـ  ،396وذلك تحسبا ألي تعويضات قد
تصدر نتيجة المبالغ التي تكبدوها دون أن يكونوا
سببا في الخطأ اإلداري الواقع من الهيئة ،والذي
نتج عنه هذا الحكم.
ولفتت المصادر الــى أن هيئة الــزراعــة تدرس
كـيـفـيــة تـنـفـيــذ الـحـكــم ال ـق ـضــائــي ،وه ــل يستلزم
سحب القسائم مجددا وإعادة طرحها ،أم تسكين
المستحقين وإصدار قرارات حديثة لهم والنظر في
منح المستبعدين والنظر في مطالباتهم.
من جانب آخر ،حصلت "الجريدة" على حيثيات
حكم محكمة التمييز الصادر أمس األول ،والذي
اكدت فيه المحكمة أن الخلل الذي وقعت فيه الهيئة
يكمن في اعتماد القرعة التي أجريت بتاريخ /10
 ،2014 /2فقد نال البطالن من هذا القرار وتــدارك
أوصاله بال عاصم من القضاء بإلغائه إلغاء مجردا
بقدر تستعيد معه الهيئة سلطتها مـجــددا في
تحقيق اإلجراءات المشار إليها على نحو منضبط،
ً
على أن تكون المصلحة العامة نبراسا لها ،فال
ً
ترتضي له بديال ،وتقف في موقف الحارس عليها
الساهرة على تحقيق مستلزماتها ،فتدير توزيع
ً
القسائم بالتالزم هذا الدور المقرر لها قانونا.

الئحة التنظيم
وقالت محكمة التمييز ،في حيثيات حكمها ،إن
الئحة تنظيم العالقة بين هيئة الزراعة وحائزي
القسائم الزراعية الـصــادرة بقرار مجلس اإلدارة
في  911لسنة  - 2010الحاكمة لموضوع النزاع -
"تنص على أن شروط تخصيص القسائم الزراعية
تتضمن:
 أن تخصيص القسائم الــزراعـيــة يــرد على حقاالنتفاع بها فقط دون انتقال ملكيتها ،ويجوز
إلغاء التخصيص للمصلحة العامة في أي وقت.
 ال يجوز تخصيص قسائم زراعية من أي نوعإال لألشخاص الكويتيين الطبيعيين الذين ال تقل
أعمارهم عن  21سنة ،أو األشـخــاص االعتبارية
الكويتية التي تباشر نشاطا زراعيا في مجاالت
األمن الغذائي المؤهلة من قبل الهيئة.
 ال يجوز تخصيص أكثر من قسيمة للشخصالواحد أو الجهة االعتبارية الواحدة.
 -االلتزام باستغالل القسائم الزراعية في الغرض

المخصصة من أجله ،بما ال يقل عن  75بالمئة من
مساحة القسيمة مع سحب القسائم المخالفة لذلك
بعد منحها مهلة  6أشهر للتنفيذ اعتبارا من تاريخ
اإلنذار دون حاجة إلى اتخاذ أي اجراءات قضائية،
على أن يراعى في أولوية التخصيص التدرج:
 الشركات الزراعية المتخصصة في مجال األمنالغذائي على النحو المدرج بالشروط المنصوص
عليها لتأهيل الهيئة لتلك الشركات في مختلف
مـ ـج ــاالت األم ـ ــن ال ـغ ــذائ ــي ال ـن ـبــاتــي وال ـح ـيــوانــي
والسمكي.
 الـمــواطـنــون ال ـجــادون ولــديـهــم الــرغـبــة بــإدخــالتقنيات متطورة وحديثة ذات إنتاج عال في أي
من المجاالت الزراعية ،وفق دراسة يتقدم بها ولم
يسبق التخصيص لهم.
وأوضحت المحكمة ،أن مفاد ذلك أن الالئحة
المذكورة التي نظمت العالقة بين الهيئة وحائزي
القسائم الزراعية حددت شروط تخصيص القسائم
الزراعية ،ومنها أن تخصيص تلك القسائم يرد
على حــق دون حــق الملكية لــأراضــي محل تلك
القسائم مع جواز إلغاء ذلك التخصيص للمصلحة
ال ـعــامــة ف ــي أي وق ــت ت ــرى الـهـيـئــة أن المصلحة
ال ـعــامــة تـقـتـضــي ذل ـ ــك ،وب ـم ــراع ــاة أنـ ــه ال يـجــوز
تخصيص قسائم زراعية إال لألشخاص الكويتيين
الطبيعيين ،الــذيــن ال تقل أعمارهم عــن  21سنة
ً
عاما ،واألشخاص االعتبارية الكويتية التي تباشر
ً
ً
نشاطا زراعيا في مجاالت األمن الغذائي المؤهلة
من الهيئة وال يجوز تخصيص أكثر من قسيمة
زراع ـيــة واح ــدة للشخص الكويتي الطبيعي أو
االعتباري ،مع التزام الشخص الذي يتم تخصيص
قسيمة زراعية له بإستغالل القسيمة (األرض محل
القسيمة) في الغرض المخصصة من أجله بما ال
يقل عن  %75من المساحة محل القسيمة.

سحب المخالفة بعد  6أشهر
وتــاب ـعــت أن ــه ي ـجــوز للهيئة ال ـعــامــة لـشــؤون
الزراعة والثروة السمكية سحب القسائم المخالفة
ً
لذلك بعد منحها مهلة  6أشهر للتنفيذ اعتبارا
من تاريخ اإلنذار دون حاجة التخاذ أي إجراءات
قضائية ،وأعطى األولوية التخصيص للشركات
ً
المتخصصة زراع ـي ــا فــي مـجــال األم ــن الـغــذائــي
على النحو المدرج بالشروط المنصوص عليها
لتأهيل الهيئة لتلك الشركات في مختلف مجاالت
األم ــن الـغــذائــي النباتي والـحـيــوانــي والسمكي،
وكذلك المواطنين الجادين ولديهم الرغبة بإدخال
عال في أي من
تقنيات متطورة وحديثة ذات إنتاج ٍ
المجاالت الزراعية وفق دراســة يتقدم بها ،وذلك
ممن لم يسبق التخصيص لهم.
وزادت المحكمة :البين من األوراق أن الهيئة
الطاعنة قد أعلنت بتاريخ  2013/2/19إقامة مشروع
لألمن الغذائي بمنطقة الوفرة الزراعية (المزرعة

محطات وتواريخ
 19ديسمبر  :2013إعالن "الزراعة" توزيعات لحيازات
زراعية بمنطقة الوفرة.
 10فبراير  :2014إج ــراء قــرعــة الـحـيــازات بتقدم 800
شخص للحصول على  396قسيمة زراعية.
ً
 2أبريل  :2014الــزراعــة تصدر بيانا بشأن "شفافية
توزيعات القرعة".
 8أب ــري ــل  :2014ت ـ ـقـ ــدم إحـ ـ ـ ــدى ال ـ ـشـ ــركـ ــات بـتـظـلــم
الستبعادها من القرعة.
 5مارس  :2014تشكيل لجنة تحقيق برلمانية وصدور
تــوص ـيــات ب ــوج ــود أك ـثــر م ــن  220مـخــالـفــا ل ـشــروط
الحصول على الحيازات.

 3أغسطس  :2014تسجيل قضية من الشركة ببطالن
إجراءات القرعة.
 30نوفمبر  :2014إ حــا لــة الموظفين المخالفين إلى
النيابة العامة من رئيس "الزراعة" بتعليمات الوزير
المعني.
 19يوليو  :2020أصــدرت محكمة االستئناف حكما
بإلغاء قرار "الزراعة" بتوزيع  396مزرعة.
 20يوليو " :2020الــزراعــة" تتقدم بطعن فــي محكمة
التمييز.
 26يناير " :2022التمييز" تصدر حكما بعدم قبول
الطعن والحكم ببطالن التوزيعات.

الشاملة) ،المخصص للشركات الوطنية ذات القدرة
المالية التنفيذية ،بهدف زيادة نسبة اإلكتفاء الذاتي
من المحاصيل الزراعية واللحوم الحمراء واألسماك
من خالل إنشاء المزرعة الشاملة ،التي تتكون من
زراعــات محمية وحقلية وإنتاج حيواني وزراعة
النخيل واألعالف الخضراء واالستزراع السمكي.
وأردفت أن هذا اإلعالن تضمن الشروط العامة
والخاصة التالية:
 الشركات الكويتية والمؤسسات على أال يقل رأسالمال عن نصف مليون دينار.
 خطاب ضمان ابتدائي لصالح الهيئة العامةلشؤون الزراعة والثروة السمكية (مشاريع األمن
الغذائي  -المزرعة الشاملة) بقيمة  100ألف دينار
ً
لمدة  15شهرا حتى نهاية تنفيذ المشروع.
 أال يكون قد سبق للشركة أو الشركاء تخصيصأي نوع من القسائم الزراعية لهم من هيئة الزراعة،
كما تضمن ذلــك اإلع ــان تحت بند المالحظات
الـعــامــة أن تـقــدم الطلبات بمقر الهيئة بمنطقة
الرابية  -إدارة القسائم الزراعية -خالل الفترة من
 2013/12/22حتى  2013/12/31شاملة ما يلي:
 صورة من رخصة الشركة سارية الصالحية. ص ــورة مــن عـقــد الـتــأسـيــس وال ـت ـعــديــات التيتمت عليه.
 صورة من اعتماد التوقيع. كتاب تفويض لمقدم المستندات لمراجعة الهيئة. خطاب الضمان األصلي وصورة منه. تعهد بعدم إجراء أي تعديالت على نظام الشركةوالشركاء سواء بالتداخل أو التخارج أو التنازل
للغير خالل  5سنوات من بدء التخصيص.
ً
 أن يتم تنفيذ المشروع وفقا إلشتراطات الهيئةخالل سنه من استالم الحيازة.
 على الشركات المتقدمة اإللتزام بالشروط الواردةبــاإلعــان دون تقديم أي مستندات أو دراس ــات
ً
جدوى إضافية غير ما ذكر سابقا باإلعالن.
 لن يتم استالم أي طلبات غير مستوفاة للشروطالواردة باإلعالن.
 على الشركات التي يتم التخصيص لها وفقاللنظم واللوائح الخاصة بالهيئة تقديم خطاب
ضمان بنكي بقيمة  100ألف دينار للمشروع صالح
ً
لمدة  15شهرا يؤهلها للدخول في قرعة تخصيص
القسائم الزراعية وال يحق ألي شركة دخول القرعة
إال باستيفاء كامل الشروط المذكورة.
ً
 على الشركات التي تقدمت سابقا التقدم مرةأخ ــرى وتـحــديــث بياناتهم علما بــأنــه لــن يعتد
ً
بالطلبات المقدمة سابقا إال بعد تحديثها.

شبهة مخالفات
وأشـ ــارت المحكمة إل ــى أن الـشــركــة المطعون
ضدها للحصول على قسيمة زراعية حيث ورد
اسم الشركة ضمن الكشوف الصادرة عن الهيئة

«المزارعين» :مزارع منتجة مشمولة
بالحكم وننتظر آلية التنفيذ
قــال رئيس اتـحــاد المزارعين الكويتيين محمد العتيبي
إن بعض المزارع المشمولة ضمن الحكم الصادر بسحبها
منتجة ،مبينا أن االتحاد سيلتقي وزير األشغال علي الموسى،
المعني األول بهيئة الــزراعــة ،للنظر فــي آلية تنفيذ الحكم،
واآللية التي ستتخذها الهيئة بشأن سحب المزارع.
وبين العتيبي ،لـ"الجريدة" ،أن من الصعب جدا بعد سنوات
أن يتم السحب ،خصوصا ممن اجتهد على بناء المزرعة،
مؤكدا أن االتحاد مع إعطاء أي حق للمستحقين للحيازات
الزراعية ،وشفافية إجراءات القرعة بما ال يظلم أحدا.

نواب للموسى :ضبط فوضى الهيئة أو المساءلة
• الحميدي :عليها إعادة ترتيب أوراقها ...وحكم «التمييز» يعكس حجم قصورها
• عبدالله المضف :لن نتوانى عن الوصول ألبعد مدى في محاسبة َمن تسبب في ضياع الحقوق
•

علي الصنيدح

ً
نيابيا ،أكد عدد من النواب في حديثهم لـ "الجريدة" ،أن
حكم محكمة التمييز بتأييد سحب  396قسيمة زراعية
في منطقة الوفرة بسبب بطالن القرعة التي تم إجراؤها
منذ  ٨سنوات يعكس حجم القصور في أداء هيئة الزراعة،
وال ـت ـجــاوزات الـتــي تـحــدث فــي تــوزيـعـهــا ،وس ــط تحذير
بضبط هذه الفوضى أو مواجهة المساءلة السياسية.
بداية ،قال النائب بدر الحميدي ،على "الزراعة" إعادة
ترتيب أوراقها ،فالحكم الصادر بسحب  396قسيمة بعد
 4سنوات من تسليمها يعكس حجم المغالطات والقصور
في أداء الهيئة في توزيع الحيازات الزراعية.
وأضاف الحميدي" :لدينا تصورات كاملة لتطوير عمل
هيئة الزراعة ،وقد وجهنا العديد من األسئلة البرلمانية،
وبانتظار وصول الردود عليها من وزير األشغال العامة
وزي ــر الــدولــة لـشــؤون الشباب علي الـمــوســى ،فضال عن
اقتراحات بقوانين نيابية قيد الــدراســة إلصــاح الخلل
بها".

انعدام العدالة
مــن جهته ،قــال الـنــائــب عبدالله الـمـضــف" :ب ــدون شك
مثل هذه األحكام القضائية تؤيد ما كنا نرمي إليه خالل

الفترة السابقة من أن التجاوز في عملية توزيع القسائم
من الهيئة دون مراعاة لمصالح الدولة من جهة ،وانعدام
العدالة وتنامي الفساد والمحسوبية من جهة أخرى ،لن
يترتب عليه إال بطالن تلك اإلجراءات".
وأضاف المضف" :ويأتي هذا االعوجاج ضمن سلسلة
من المثالب ،التي أوضحناها من خالل أسئلتنا البرلمانية
ً
ومداخالتنا ورسائلنا السياسية للوزير المعني حرصا
منا على الحفاظ على المال العام ،وإعطاء كل ذي حق حقه
وحتى ال تكون هذه القسائم أداة مساومات أو ترضيات
ً
أو تكسبات" ،مؤكدا استمراره في الدفاع عن أي خطوات
تهدف إلــى تصحيح المسار ورفــع هــذه التعديات ،ولن
نـتــوانــى لـلــوصــول ألبـعــد م ــدى فــي أدوات ـن ــا الــدسـتــوريــة
واستخدام صالحياتنا الرقابية لمحاسبة كل متسبب
في ضياع حقوق الناس أو اإلخالل بمبدأ عدالة التوزيع
والتنويع.

مساءلة المتسببين
بــدوره ،دعا النائب مهلهل المضف إلى ضــرورة أخذ
اإلجــراءات الالزمة في قضية الحيازات الزراعية وإحالة
المتسببين في هذه التوزيعات العشوائية بأسرع وقت،
أو المساءلة السياسية.
وقـ ــال الـمـضــف لـ ـ "ال ـج ــري ــدة ،إن ال ـتــوزيــع الـعـشــوائــي

للحيازات الزراعية يهدد الغاية األساسية والهدف منها
وهو زيادة اإلنتاج الزراعي ،الذي يساهم بشكل كبير في
توفير الغذاء وتقليل االعتماد على االستيراد من الخارج
وزيادة نسب االكتفاء الذاتي ،موضحا أن "سوء استغالل
األراض ــي الــزراعـيــة وعــدم استغاللها بالشكل األمـثــل لن
يشجع االستعمار الزراعي الخاص ولن يجذب اهتمامات
المساهمين في االقتصاد الزراعي".
وش ـ ــدد ع ـلــى أن "واجـ ـ ــب ال ــوزي ــر أن ي ـحــاســب جميع
المتسببين في عملية سوء استغالل الحيازات الزراعية،
وهو ما أضحى جليا من خالل حكم المحكمة ،وعلى اثر
ذلك يجب إحالتهم الى جهات التحقيق ،وتنفيذ الحكم
فــورا بــدون اي تراجع او تقصير وبــأســرع وقــت ،وإلغاء
الـعـقــود الحالية المبرمة بين هيئة الــزراعــة وأصـحــاب
الـقـســائــم الـ ــوارد ذكــرهــم فــي الـحـكــم ،مــع إع ــادة تصنيف
وتأهيل تلك الحيازات وتوزيعها بشكل عادل".
وأشار إلى أنه "يجب احكام الرقابة على القطاع الزراعي
بشكل عام وكل ما يخص األمن الغذائي" ،مضيفا "وبناء
على ما سبق ننتظر ان يتحرك الوزير بشكل مستعجل،
ونطالب باتخاذ إجراءات فورية ،إذ إنني سبق ان قدمت
أسئلة برلمانية حول الحيازات الزراعية".
وأكد "إذا لم يتم اجراء الالزم مع إحالة المتسببين في
هذا األمر بأسرع وقت فستكون المساءلة".

بــاعـتـبــارهــا مــن ال ـشــركــات الـمـسـتــوفــاة للشروط
والمؤهلة للدخول في القرعة الخاصة بذلك حيث
ورد اسم الشركة تحت رقم  223بتلك الكشوف.
وأفادت بأن القرعة أجريت بتاريخ ،2014/2/10
ً
ونـ ـظ ــرا إل ــى م ــا أث ـيــر م ــن أن عـمـلـيــة التخصص
والتوزيع لقسائم ذلك المشروع قد شابها العديد
من المخالفات تنال من صحة وسالمة ذلك ،فقد
صــدر ق ــرار وزي ــر الــدولــة لـشــؤون مجلس ال ــوزراء
رقم  4لسنة  2014بتشكيل لجنة من أعضاء إدارة
الفتوى والتشريع للتحقيق فيما أثير بشأن هذا
األمر وما شابه من مخالفات وانتهت اللجنة إلى
إعداد تقرير مفصل بما شاب عملية توزيع القسائم
من مخالفات.

ال التزام بشرط رأس المال

والـتـجــاوزات التي حدثت في هــذا الموضوع ،إذ
انتهت اللجنة المشار إليها فــي التحقيق الــذي
أجرته إلى وجود عديد من المخالفات شابت عملية
التوزيع وخلص تقرير اللجنة إلى عدة توصيات
منها المطالبة بإحالة الموضوع للنيابة العامة
إلعمال شؤونها فيما أثير من شبهات التزوير
والـتــربــح والتنفيع المؤثمة فــي قــانــون ال ـجــزاء،
والمطالبة بإصدار قرار من الوزير المختص بوقف
فريق العمل لفحص طلبات الشركات المتقدمة،
وإعادة القرعة وفق أولوية التخصيص الواردة في
الئحة تنظيم العالقة بين هيئة الزراعة وحائزي
القسائم الزراعية ،والتحقيق مع المدير العام للهيئة
فيما قام به من إجــراءات التخصيصات ،وسحب
تسوف شروط اإلعالن والقسائم
القسائم التي لم
ِ
التي خصصت لقياديي الهيئة وموظفيها وأقاربهم
حتى الدرجة الرابعة دون وجه حق.

وبينت أنه كانت نتيجة هذا التقرير أن البيئة لم
تلتزم بشرط رأس المال المعلن عنه وقدره  500ألف
دينار لبعض الشركات والمؤسسات التي حالفها
الـفــوز بالقرعة ،كما لــم تلتزم الهيئة باستبعاد
الشركات والمؤسسات التي لم تستوف الشروط
المعلن عنها والتي كان يتوجب عليها استكمال
األوراق والمستندات قبل  ،2013/12/31إضافة إلى
أن بعض الشركات والمؤسسات لم تقدم خطاب
ضـمــان لمصلحة الهيئة بمبلغ مئة ألــف دينار
ً
صالح لمدة خمسة عشر شهرا.
وأكدت أنه لوحظ للجنة أن الهيئة قبلت بعض
الطلبات المقدمة من بعض المؤسسات والشركات
مكتفية بتقديم شيكات مصدقة أو كفاالت بنكية
دون خ ـطــاب الـضـمــان الـمـعـلــن عـنــه رغ ــم أن هــذا
األمــر يضعف الضمان المالي المقرر للشركة أو
المؤسسة ،كما يضعف من ضمان تحصيل الهيئة
لقيمة المبلغ المطلوب في حال إخالل الشركة أو
المؤسسة بالتزامها خاصة وأن الشيك المصدق له
فترة زمنية محددة يتعين صرفه خاللها ،كما يمكن
لمصدره أن يلغيه دون الرجوع للهيئة في أي وقت
وذلك بوجود األصل ،وفي حالة عم وجود األصل
يمكن إلغاؤه باإلبالغ عن فقدانه وتقديم صورة من
البالغ للبنك لتسييل المبلغ المحجوز دون انتظار
المواعيد أو موافقة المستفيد.

ولفتت المحكمة إلــى أنــه لما كــان ذل ــك ،وكــان
الثابت من األوراق أن هيئة الــزراعــة الطاعنة قد
خالفت الشروط المقررة بالالئحة المشار إليها آنفا،
بل وخالفت الشروط العامة والخاصة والمالحظات
العامة التي أوردتها في اإلعالن الصادر عنه ،وهذه
ً
المخالفات قد وصلت حدا من الجسامة على نحو
مــا أش ــار إلـيـهــا تـقــريــر لجنة التحقيق المشكلة
بموجب قرار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
رق ــم  4لسنة  ،2014وعـلــى نحو مــا ورد بتقرير
اللجنة التحقيق البرلمانية سالفي الذكر وبناء
على ما تقدم جميعه ولما كان ثمار هذا الخلل البين
الذي طال تنفيذ نصوص الالئحة صدور الهيئة
باعتماد القرعة التي أجريت بتاريخ 2014/2/10
فقد نــال البطالن من هــذا الـقــرار وت ــدارك أوصاله
ً
بال عاصم من القضاء بإلغائه إلغاء مجردا بقدر
ً
تستعيد معه الهيئة سلطتها مجددا في تحقيق
اإلجراءات المشار إليها على نحو منضبط ،على
ً
أن تكون المصلحة العامة نبراسا لها فال ترتضي
ً
له بديال ،وتقف في موقف الحارس عليها الساهرة
على تحقيق مستلزماتها فتدير توزيع القسائم
ً
بالتالزم هذا الدور المقرر لها قانونا.

الحصول على أكثر من قسيمة

طلب التعويض

وزادت المحكمة أن بعض الشركات أو الشركاء
حصل على أكثر من قسيمة بالقرعة التي أجريت
ً
في  ،2014/2/10كما أن الهيئة قبلت أوراقا وطلبات
بـعــض ال ـشــركــات وال ـمــؤس ـســات ال ـتــي فـ ــازت في
القرعة بقسائم زراعـيــة رغــم أن أنشطتها تتعلق
بأنشطة أثاث ومفروشات ،مالبس جاهزة ،مطابخ،
بيع وشــراء وتأجير السيارات ،أحذية وكماليات
وعطور ،معدات بحرية ،أجرة جوالة ،صرافة ،هدايا،
تكييف وتبريد ،مصحات عالجية ،نقل بضائع،
مكتب عقاري وتجارة ،مطاعم وتحضير وجبات،
وجميعها شركات بعيدة عن مجال األمن الغذائي.
ً
وأكدت أن هذه المخالفات التي أوردها تفصيال
الـتـقــريــر الـمـشــار إل ـيــه ،لــم تنكر الهيئة الطاعنة
حدوثها بل أكدت حدوثها بالمذكرة المقدمة من
مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة الطاعنة إلى
رئيس الهيئة بنتيجة التحقيق الــذي تم إجــراؤه
بشأن ذات الموضوع والثابت منها صحة تلك
المخالفات وبسببها انتهى الرأي فيها إلى مجازاة
المسؤولين عن تلك المخالفات على النحو الوارد
بها ،وهو ما تم اعتماده من رئيس الهيئة بتاريخ
.2014/11/30

وبشأن طلب التعويض وأوضحت إنه من المقرر
 فــي قضاء هــذه المحكمة  -أن مناط مسؤوليةاإلدارة عن قرارتها الموجبة للتعويض على عاتقها
هو توافر أركان المسؤولية الثالثة مجتمعة وهي
ً
ركن الخطأ ومقتضاه أن يكون القرار مشوبا بعيب
ً
عدم المشروعية المقررة قانونا ،وأن يصيب ذوي
الشأن ضرر من جراء ذلك القرار غير المشروع (ركن
الضرر) ،وأن تقوم عالقة سببية بين الخطأ والضرر
(رکن رابطة السببية).
وعن ركن الضرر أضافت أن الثابت مما تقدم أن
إلغاء القرار المطعون فيه هو إلغاء مجرد وهو ما
مقتضاه أن تقوم الجهة اإلدارية بإعادة اإلجراءات
لتخصيص وتــوزيــع القسائم الزراعية الخاصة
ً
بالمشروع المشار إليه وفقا لصحيح حكم القانون
بالتالي إتــاحــة الفرصة مــرة أخ ــرى أم ــام الشركة
المطعون ضدها للتقدم للحصول على قسيمة
ً
زراعية وفق اإلجراءات الصحيحة المقررة قانونا،
مما ينتفي معه ركن الضرر المحقق في شأن هذا
الطلب مما ينتقي معه مـنــاط مسؤولية الجهة
اإلدارية الموجبة للتعويض وبالتالي يتعين رفض
طلب التعويض المشار إليه.

مخالفات جسيمة

إحالة الملف للنيابة

ً
كما أكد وجود تلك المخالفات وفقا ما هو ثابت
من التحقيق الذي أجرته لجنة التحقيق البرلمانية
التي شكلها مجلس األمة للتحقيق في المخالفات

«الزراعة» في مأزق ...وإلغاء منح
الحيازات عملية معقدة
«صعوبة المعالجة تكمن في تصرف أصحاب المزارع بها منذ سنوات»
•

محمد جاسم

بعد  8سنوات من توزيع  396حيازة زراعية
في منطقة الوفرة ،وقعت الهيئة العامة لشؤون
الــزراعــة والـثــروة السمكية في حيرة سحبها،
وكشفت مـصــادر فــي هيئة الــزراعــة أن الهيئة
أصبحت في مأزق كونها مطالبة بتنفيذ حكم
محكمة التمييز ،ا ل ــذي يقضي ببطالن قرعة
الـتــوزيـعــات الـتــي أجــريــت ع ــام  ،2014مــؤكــدة
صعوبة سحبها بعد ما يقارب  8سنوات من
تسليمها بشكل رسمي وبوثائق معتمدة.
وقالت المصادر إن العملية أصبحت معقدة،
علما أنه تم بحث ملفاتها في وقت سابق خالل
السنوات الثالث األخيرة ،لتجد الهيئة أن عددا
كـبـيــرا مـنـهــا تــم ال ـت ـنــازل عـنـهــا أو تقسيمها،
عالوة على تغييرات داخلها ،مبينة أن بعض
المسؤولين في "الزراعة" غابت عنهم فكرة بسط
يد الهيئة على تلك المزارع لحين صدور الحكم،
على أال يتم التعديل بها أو زراعتها ،خاصة أن
القضية رفعت بعد أقل من عام ،ما يعني أنها
كانت تملك آلية وقــف التغييرات والتنازالت
عن الحيازات ،لكن أصبحت دون جدوى اآلن.

وأكـ ـ ــدت أن "ال ـ ــزراع ـ ــة" سـتـشـكــل فــري ـقــا من
القانونيين وا لـقـطــا عــات المعنية لبحث آلية
س ـحــب ال ـح ـي ــازات ال ــزراع ـي ــة وال ـت ـب ـعــات الـتــي
ستكلف الهيئة جــراء تنفيذ الحكم ،قائلة إن
الهيئة مطالبة بــرفــع تـقــريــر لـلــوزيــر المعني
لعرضه على مجلس الوزراء بقيمة التعويضات
الكبيرة والحلول البديلة ،ومــن الحلول التي
يمكن النظر بها سحب جــزء منها ،تلك التي
لم تستخدم للغرض المخصص منها وإعادة
تــوزي ـع ـهــا ،أو دخـ ــول جـمـيــع الـمـتـقــدمـيــن في
القرعة المطعون بصحتها فــي قرعة جديدة
لتوزيعات جديدة.
ولفتت إلى أن الهيئة سبق أن واجهت حكما
سابقا يتعلق بعدم صحة قرعة لقسائم لتربية
األغ ـن ــام وال ـمــاش ـيــة ،وت ـج ــاوزت ــه عـبــر إحــالـتــه
إلى مجلس الــوزراء الــذي وجد طريقا لحلها،
مضيفة أن الحكم ا لـصــادر سيعيد حسابات
مـجـلــس إدارة الـهـيـئــة لـلـتــدقـيــق فــي ال ـشــروط
المؤهلة لتوزيع الحيازات الزراعية وقسائم
تربية األغنام والماشية ،من اإلعالن حتى آلية
التوزيع بشفافية تامة وإجــراء ات دقيقة جدا،
حتى ال تتعرض لطعن قضائي.

ةديرجلا

•
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ً
«المركزي» :البنوك وافقت على  25طلبا للمشروعات
الصغيرة المتضررة من «كورونا» من أصل 620
«ظللنا على تواصل مستمر مع البنوك لتطبيق القانون »2021 /2
محيي عامر

بلغ عدد المشروعات الصغيرة
والمتوسطة التي ّ
تقدمت
بطلب التمويل من جميع
البنوك المحلية  620طلباً ،
وتمت الموافقة على  ٢٥طلبا
منها.

أكد وزير المالية وزير الدولة للشؤون
االق ـت ـصــاديــة واالس ـت ـث ـم ــار ،عـبــدالــوهــاب
الــرشـيــد ،أن عــدد الـمـشــروعــات الصغيرة
والمتوسطة التي ّ
تقدمت بطلب التمويل
من جميع البنوك المحلية بلغ  620طلبا
منذ بــدايــة العمل بالقانون المذكور في
 2021 /4 /18حتى انتهاء العمل بالقانون
بـتــاريــخ  ،2021 /10 /18وذل ــك بـنــاء على
المذكرة التي أرفقها ّ
برده من بنك الكويت
ال ـم ــرك ــزي ع ـلــى سـ ــؤال بــرل ـمــانــي للنائب
أسامة الشاهين.
وعن عدد الطلبات التي تمت الموافقة
عـلـيـهــا ،قــالــت م ــذك ــرة "الـ ـم ــرك ــزي" :بــدايــة
نشير الى أن بنك الكويت المركزي ليس
هو الجهة التي تنظر في طلبات التمويل
المقدمة الى البنوك من عمالء المشروعات
الصغيرة والمتوسطة المتضررين من
أزمة فيروس كورونا ،إذ إن البنوك وبما
ي ـتــوافــر لــديـهــا م ــن ق ــاع ــدة ب ـيــانــات حــول
حسابات هــؤالء العمالء ،وذلــك من حيث
طبيعة الغرض من استخدام هذا التمويل،
ومـ ــدى ان ـت ـظــام الـتـسـهـيــات ،واألوض ـ ــاع
الـمــالـيــة لـلـعـمــاء ،هــي الـجـهــة المسؤولة
وفق القانون عن اتخاذ القرار االئتماني
الذي يتم استنادا الى ما جاء في القانون
المذكور من ضوابط.
وبلغ عدد الطلبات التي وافقت عليها

الـبـنــوك وفــق الـقــانــون الـمــذكــور  25طلبا
حتى .2021 /10 /18
وب ـشــأن إج ـ ــراء ات "ال ـمــركــزي" لضمان
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــادة ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــروعـ ـ ــات الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة
والـمـتــوسـطــة مــن ال ـقــانــون الـمـشــار الـيــه،
قـ ــالـ ــت الـ ـ ـم ـ ــذك ـ ــرة :أصـ ـ ـ ــدر بـ ـن ــك ال ـك ــوي ــت
الـمــركــزي بـتــاريــخ  2021 /4 /18ضوابط
تنفيذ الـقــانــون رقــم  2لسنة  ،2021وفي
إطـ ـ ــار اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـت ــي ات ـخ ــذه ــا الـبـنــك
ل ـم ـتــاب ـعــة ال ـب ـن ــوك ف ــي ت ـط ـب ـيــق م ــا ج ــاء
بالقانون المذكور وضوابط تنفيذه ،فقد
أصــدر بتاريخ  2021 /5/ 17تعميما الى
البنوك المحلية بشأن مطالبتها بتزويد
"المركزي" ببيان أسبوعي يتضمن جميع
العمالء المتقدمين ،مع بيان أسباب رفض
الطلبات التي لم يتم الموافقة عليها ،حيث
يـتـحـقــق "ال ـم ــرك ــزي" م ــن ســامــة تطبيق
القانون ،وبالنسبة لطلبات التمويل التي
تم رفضها ،فإنه يتعين على البنك المعني
إخـ ـط ــار ال ـع ـم ـيــل اي ـض ــا ب ــأس ـب ــاب رفــض
التمويل ،وال ــذي مــن حقه تقديم
ش ـك ــوى ف ــي حـ ــال عـ ــدم قـنــاعـتــه
ّ
باألسباب ،وكذلك تقديم تظلم لـ
"المركزي" في حال عدم رد البنك
على الشكوى أو عــدم اقتناعه
بأسباب الرفض ،حيث يناقش
"ال ـ ـمـ ــركـ ــزي" ال ـب ـن ــك بــأس ـبــاب

الرفض والوقوف على اإليضاحات الالزمة
في هذا الشأن.
وأضافت :وقد ظل بنك الكويت المركزي
على تواصل مستمر مع البنوك للوقوف
على أسباب تواضع درجة االستفادة
من القانون رقم  2لسنة
 2021ا ل ـ ـم ـ ـشـ ــار ا لـ ـي ــه،
وم ــن خ ــال ال ـتــواصــل
المستمر مــع البنوك
ومـ ـ ـ ـ ـ ــا ق ـ ـ ـ ّـدمـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه م ــن
بيانات وإيضاحات
الى البنك المركزي،
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإن تـ ـ ـ ـ ــواضـ ـ ـ ـ ــع
درج ــة االسـتـفــادة
مـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــان ـ ـ ــون
جـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء نـ ـتـ ـيـ ـج ــة
ل ـ ـ ـم ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ــوعـ ـ ــة
عوامل .

• التطورات اإليجابية على صعيد النشاط المحلي
من خالل إعادة فتح األسواق وعودة األنشطة ،األمر الذي
قد يكون معه الكثير من هؤالء العمالء ،خاصة في بعض
القطاعات ،قد توافرت لديهم تدفقات نقدية مكنتهم من
مواصلة النشاط دون استشعارهم لحاجة اللجوء الى
االقتراض تحت مظلة القانون رقم  2المذكور.
• ّ
تقدم بعض العمالء بطلب التمويل بغرض استرداد
م ـبــالــغ ت ــم صــرف ـهــا ســاب ـقــا خ ــال األزمـ ـ ــة ،وت ـب ـيــن عــدم
مواجهتهم حاليا لعجز مالي ،حيث تم سداد العجز عن
ّ
طريق تمويل ذاتي من الملك ،وبالتالي ال تنطبق عليهم
شروط االستفادة من القانون.
• وهـ ـن ــاك ال ـب ـعــض اآلخ ـ ــر م ــن ال ـع ـم ــاء ت ـبـ ّـيــن عــدم
مواجهتهم لعجز مالي ،حيث كان غرض طلب التمويل
استخدامه في خطط توسعية ،وهذا النوع من التمويل
ليس من األغراض المسموحة وفق القانون ،الذي حصر
التمويل بالمشروعات التي تواجه صافي عجز مالي.
ويمكن لهؤالء العمالء تمويل خططهم التوسعية من
خــال طلب التمويل مــن البنوك المحلية خــارج مظلة
القانون ،أو من خالل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية
والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ،أو من خالل محفظة

بنك الكويت الصناعي للمشروعات الصغيرة
لمن تنطبق عليهم الشروط.
• وأف ــادت الـبـنــوك بــأنــه خــال الـنـقــاش مع
بعض الـمـبــادريــن ،كــان لـهــؤالء الـعـمــاء فهم
م ـغــايــر ل ـل ـقــانــون الـ ـم ــذك ــور ،وهـ ــو أن يـكــون
لتمويل مشروعاتهم عن طريق منح مالية
من الدولة ،ال عن طريق تمويالت مصرفية
ّ
يتعين سدادها.
• كما أفادت البنوك أيضا برغبة بعض
العمالء في الحصول على التمويل وذلك
ل ـس ــداد جـمـيــع الـمـصــروفــات
الـ ـس ــابـ ـق ــة وال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة،
ولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس ل ـ ـ ـسـ ـ ــد صـ ــافـ ــي
ال ـع ـجــز ،األمـ ــر ال ــذي
يـ ـ ـع ـ ــد مـ ـخ ــالـ ـف ــا
ألح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
القانون.

الرشيد لخليل الصالح :مبادرة لتطوير
الدعومات ...لكنها قيد الدراسة
في رده على سؤال للنائب خليل الصالح عما إذا
كانت هناك دراســات حكومية تستهدف تخفيض
ال ــدع ــوم ،أك ــد وزي ــر الـمــالـيــة وزي ــر الــدولــة للشؤون
االقتصادية عبدالوهاب الرشيد أن برنامج اإلصالح
االقتصادي والمالي يتضمن عدة مـبــادرات ،منها
مبادرة تطوير النموذج الوطني للدعومات ،وجميع
تلك المبادرات مازالت قيد البحث والــدراســة ،ولم
تـتـقــدم اللجنة المعنية بــدراســة الــدعــومــات حتى
تاريخه بأي دراسة لمجلس الوزراء في هذا الشأن.
وكــان الصالح قــال في سؤاله" :تــداولــت وسائل
اإلعالم المحلية خبرا عن دراسة حكومية تستهدف
خفض فــاتــورة الــدعــوم بمقدار  2.18مليار دينار
خــال الـسـنــوات األرب ــع المقبلة ،ولـمــا كــان خفض
الدعوم يؤثر بشكل مباشر على األوضاع المعيشية
للمواطن في ظل العناء الذي يعيشه المواطنون من

ً
رسميا وجه رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم الدعوة إلى
األعضاء لحضور الجلسة الخاصة المقررة بعد غد (األحد)،
لمناقشة اإلجراء ات الخاصة باالشتراطات الصحية وبقيود
السفر بشأن وباء "كورونا" ،بموجب الطلب الذي قدمه النائب
مهند الساير وتسعة نواب.
ومــن المقرر فــي حــال حضور الحكومة وانعقاد الجلسة،
أن يناقش المجلس قرارات مجلس الوزراء التي تم اتخاذها
لمواجهة "كورونا" ،والتحول العالمي نحو التعايش مع الوباء،
والقيود المفروضة على الممتنعين عن التطعيم والمسافرين،
واس ـت ـمــرار اجـبــاريــة الـحـصــول عـلــى جــرعــات الـلـقــاح ،ومنها
التعزيزية ،والخطة الزمنية الموضوعة والدراسات الخاصة
ب ـض ــرورة تـلـقــي ال ـل ـقــاح ،ومـعـيــار تـحــديــد األس ـع ــار الـخــاصــة
بفحص "كورونا".

مهند الساير

«نزاهة» ترفع تقرير «كاركال» إلى مجلس الوزراء
ومهلهل يطلب نسخة منه
ف ــي ح ـي ــن أع ـل ـن ــت الـهـيـئــة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة لـ ـمـ ـك ــافـ ـح ــة الـ ـفـ ـس ــاد
(نـ ــزاهـ ــة) االن ـت ـه ــاء م ــن إعـ ــداد
تقريرها النهائي حول ما أثير
من شبهات بصفقة مروحيات
"ك ــارك ــال" ورف ـعــه إل ــى مجلس
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء م ـت ـض ـم ـنــا ال ـن ـتــائــج
وال ـ ـتـ ــوص ـ ـيـ ــات ،قـ ـ ــال ال ـن ــائ ــب
مهلهل المضف إنه قدم سؤاال
بــرل ـمــان ـيــا إلـ ــى ن ــائ ــب رئ ـيــس
مجلس ال ـ ــوزراء وزي ــر الــدفــاع
الشيخ حمد الجابر طلب فيه
نسخة من التقرير.
وقــالــت "نــزاهــة" ،فــي مذكرة
ردهـ ـ ـ ــا عـ ـل ــى سـ ـ ـ ــؤال ال ـم ـضــف
بـ ـ ـ ـش ـ ـ ــأن "واق ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـمـ ـ ــوالت

مهلهل المضف

ال ـ ـ ـ ــوزراء ب ـب ـحــث م ــا أثـ ـي ــر مــن
ش ـب ـه ــات ب ـص ـف ـقــة م ــروح ـي ــات
كـ ــركـ ــال ،وت ـن ـف ـي ــذا ل ــذل ــك فـقــد
باشرت الهيئة أعمال التحري
وج ـم ــع االس ـ ـتـ ــدالالت وإجـ ــراء
االستعالمات عن الواقعة من
الجهات ذات العالقة ،موضحة
أن أعمالها أسفرت عن إعــداد
تقرير نهائي بالواقعة تتضمن
النتائج والتوصيات ،وقد تم
رفعه إلى مجلس الوزراء.

ع ـق ــد طـ ــائـ ــرات الـهـيـلــوكــوبـتــر
الـفــرنـسـيــة ال ـمــوقــع م ــع شــركــة
إيـ ــربـ ــاص ه ـي ـل ــوك ــوب ـت ــر" ،إن ــه
تــم تكليف الهيئة مــن مجلس

المناور يسأل عن شراء «الزراعة» قوارب وزوارق مستعملة

المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ً
التي تطلب تمويال من البنوك

متوسطي الدخل ومحدوديه ،لذا أطلب اإلجابة عن
اآلتي :ما مدى صحة أن مجلس الوزراء أجرى دراسة
تستهدف خفض الدعوم خالل السنوات المقبلة؟
وما السلع والمواد التي تعتزم الحكومة تخفيض
الدعوم عنها ،وفقا للدراسة المزمع االنتهاء منها؟
وهــل هناك تصور حكومي يضمن عــدم المساس
بـمـتــوسـطــي وم ـح ــدودي الــدخــل فــي ح ــال تطبيق
خفض الــدعــوم على السلع وال ـمــواد الـتــي يحتاج
إليها المواطن؟".
وأضاف" :هل درست انعكاسات خفض الدعوم على
القدرة المعيشية للمواطنين من متوسطي ومحدودي
الدخل؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب يرجى تزويدي
بنتائج تلك الدراسة ،وما اآلليات الحكومية لحماية
الـفـئــات الـمـتــوسـطــة وال ـم ـح ــدودة مــن ارت ـف ــاع الكلفة
المعيشية في حال تطبيق إجراءات خفض الدعوم؟".

نافذة نيابية

األعضاء يتسلمون دعوة جلسة «كورونا»

وزير المالية

أسباب تواضع درجة استفادة المبادرين من قانون
تمويل البنوك للمتضررين منهم

5

برلمانيات

اسم البنك

عدد الطلبات

بنك الكويت الوطني

110

بنك برقان

34

بنك الخليج

68

البنك األهلي الكويتي

18

بنك الكويت التجاري

187

بيت التمويل الكويتي

120

بنك بوبيان

41

البنك األهلي المتحد

8

بنك وربة

19

بنك الكويت الدولي

15

بنك الكويت الصناعي

-

اإلجمالي

620

السعيد :خطورة المريض النفسي على األمن
العام ال تختلف عن األصحاء

أكد أن «الصحة» ليست جهة مختصة بإبعاد وافدي الطب النفسي

ّ
وجه النائب أسامة المناور
سـ ـ ـ ــؤاال إل ـ ــى وزيـ ـ ـ ــر األش ـ ـغـ ــال
ال ـعــامــة وزي ــر ال ــدول ــة لـشــؤون
الشباب ،علي الموسى ،بشأن
الهيئة العامة لشؤون الزراعة
والثروة السمكية.
وقـ ــال ال ـم ـنــاور ف ــي ســؤالــه:
هــل تــم السماح بالدخول إلى
ال ـبــاد إلرســال ـيــات وشحنات
عبر أي من المنافذ الحدودية
دون ات ـخ ــاذ إجـ ـ ــراء ات فحص
الـمـخـتـبــرات؟ ،ومــا اإلج ــراءات
الـتــي ات ـخــذت تـجــاه الـشــركــات
المتعاقد معها بـشــأن توريد
قــوارب وزوارق لقطاع الثروة
السمكية؟ وهل تمت االستفادة
مــن الكفالة على تلك الـقــوارب
وال ـ ـ ـ ـ ـ ــزوارق؟ وه ـ ــل تـ ــم ات ـخ ــاذ
اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ــازمـ ــة لـحـمــايــة
ال ـ ـمـ ــال ال ـ ـعـ ــام تـ ـج ــاه مـ ــا ثـبــت
مـ ــن ع ـ ــدم ص ــاح ـي ــة بـعـضـهــا
ل ـ ــاسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام بـ ـ ـم ـ ــا يـ ـع ــرض

الـعــامـلـيــن ف ــي ال ـق ـطــاع لخطر
اس ـت ـع ـمــال ـهــا ووج ـ ـ ــود أع ـ ــداد
مهملة دون استخدام؟
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـم ـ ـ ـنـ ـ ــاور "هـ ــل
تـ ـ ــم شـ ـ ـ ـ ــراء قـ ـ ـ ـ ـ ــوارب وزوارق
مـسـتـعـمـلــة؟ وكـ ــم ت ـب ـلــغ قيمة
صـ ـي ــان ــة وزراعـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـح ــدائ ــق
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ـ ـ ــة؟ وم ـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـش ـ ــرك ـ ــات
المتعاقد معها؟ وهل تم اتخاذ
اإلج ـ ـ ـ ــراءات ال ـقــانــون ـيــة تـجــاه
ال ـشــركــات ال ـتــي تـقــاعـســت عن
القيام بدورها المطلوب وفق
ال ـع ـقــد ب ـمــا أدى إلـ ــى أوضـ ــاع
سيئة للحدائق العامة و عــدم
صالحيتها لالرتياد من عامة
الـ ـن ــاس؟ وكـ ــم تـبـلــغ قـيـمــة كل
عقد؟".
وت ــاب ــع :م ــا ن ـس ـبــة اإلحـ ــال
ف ــي ال ـه ـي ـئــة؟ وكـ ــم ي ـب ـلــغ عــدد
الموظفين الوافدين المعينين
أو الـ ـمـ ـتـ ـع ــاق ــد مـ ـعـ ـه ــم؟ وم ــا
ال ــوظ ــائ ــف ال ـت ــي يـشـغـلــونـهــا؟

أسامة المناور
وك ـ ـ ـ ــم ع ـ ـ ـ ــدد م ـ ـ ــن ت ـ ـ ــم تـ ـج ــدي ــد
ع ـق ــوده ــم خـ ــال ال ـس ـن ــوات الـ ـ
 3الـمــاضـيــة؟ ،وهــل تــم تعيين
مــوظ ـف ـيــن واف ــدي ــن ب ـش ـهــادات
غير معادلة أو شـهــادات دون
المؤهل المطلوب أو شهادات
غير معترف بها؟

الشاهين لدعم مشاريع الطاقة البديلة
تـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدم الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــائ ـ ـ ــب أسـ ـ ــامـ ـ ــة
الشاهين باقتراح برغبة جاء
نـصــه "تـتـبـنــى ال ــدول ــة وتــدعــم
مشاريع توفير الطاقة البديلة،
وتسخير كل اإلمكانات لتهيئة
أس ـ ـطـ ــح ال ـ ـم ـ ـنـ ــازل والـ ـم ــراف ــق
ال ـعــامــة وال ـم ـصــانــع ومــواقــف
السيارات الجماعية المفتوحة،
لتصميم وتركيب ألواح الطاقة
الشمسية فيها".
وقال الشاهين في اقتراحه
"تتمتع دولة الكويت من خالل
مــوق ـع ـهــا ال ـج ـغ ــراف ــي ب ــدرج ــة
عــالـيــة مــن الـطــاقــة الشمسية،
حـ ـي ــث تـ ـص ــل ن ـس ـب ــة س ـط ــوع
الشمس الفعلية خالل الصيف
إل ــى أك ـثــر مــن  10ســاعــات في
الـيــوم ،وفــي الربيع تصل إلى
أكثر مــن  8ســاعــات ،فالكويت
ت ـت ـع ــرض ل ـك ـم ـيــة ك ـب ـي ــرة مــن
اإلش ـ ـ ـعـ ـ ــاع الـ ـشـ ـمـ ـس ــي ،ح ـيــث
تصل النسبة المئوية لسطوع
الشمس إلــى  71في المئة في
المتوسط على مدار السنة".

أسامة الشاهين
وذكـ ـ ـ ــر :ل ـ ّـم ــا ك ــان ــت ال ــدول ــة
ت ـ ـخ ـ ـطـ ــط السـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــداث م ـ ــدن
سكنية جــديــدة مـثــل مـشــروع
ال ـ ـخ ـ ـيـ ــران ،وشـ ـ ـ ــرق ،وج ـن ــوب
ص ـ ـ ـبـ ـ ــاح األح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــد ،وج ـ ـنـ ــوب
مدينة سعد العبدالله والعديد
م ــن ال ـم ـشــاريــع الـمـسـتـقـبـلـيــة،
ولتوفير بيئة نظيفة خالية من
التلوث الناجم عن حرق كميات
ك ـب ـي ــرة مـ ــن م ـش ـت ـق ــات ال ـن ـفــط
لتوليد الطاقة الكهربائية لتلك
المدن الكبرى ،فقد استحدثت

الدولة وزارة للطاقة المتجددة.
وبـ ـ ّـيـ ــن أن "أغ ـل ـب ـي ــة ال ـ ــدول
المتقدمة تلجأ إلــى استخدام
الطاقة الشمسية كطاقة بديلة،
لقلة ضــرر هــا البيئي مقارنة
ب ـم ـصــادر ال ـطــاقــة الـتـقـلـيــديــة،
ع ــاوة على أن مـصــدر طاقته
مـ ـج ــان ــي م ـ ـتـ ــاح وال ي ـن ـضــب
ون ـظ ـي ــف ودون م ـخ ـل ـفــات أو
أخ ـطــار" ،موضحا أن الكويت
تتميز بشبابها الــواعــد الــذي
يواصل الليل بالنهار لتطوير
وتنمية وتـقــدم الــوطــن فــي كل
ال ـم ـج ــاالت ،وم ـث ــال ع ـلــى ذلــك
الـمـهـنــدس محمد ضـيــف الله
الـعـتـيـبــي ،ال ــذي ق ــدم مقترحا
ل ـل ـت ـخ ـط ـي ــط ل ـت ــرك ـي ــب أل ـ ـ ــواح
الطاقة الشمسية على أسطح
الـمـبــانــي ،ومــواقــف الـسـيــارات
الجماعية المفتوحة ،لتحويل
ط ـ ــاق ـ ــة ال ـ ـش ـ ـمـ ــس إلـ ـ ـ ــى ط ــاق ــة
كهربائية بديلة".

الديحاني يقترح تعديل الئحة البعثات الداخلية والخارجية

•

محيي عامر

أك ــد وزي ــر الـصـحــة د .خــالــد الـسـعـيــد أن
جميع الــدراســات الطبية تبين أن خطورة
تختلف
المريض النفسي ًعلى األمن العام ال ً
عن األصحاء نفسيا في المجتمع ،مشددا في
الوقت نفسه على أن "الصحة" ليست الجهة
المختصة باإلبعاد االداري للوافدين الذين
لديهم ملفات في الطب النفسي.
وقال السعيد ،في رده على سؤال برلماني

الحميدي ،حصلت "الجريدة" على
للنائب بدر
ً
نسخة منه" :وفقا إلفادة القطاع المعني حول
عدد الوافدين الذين لديهم ملفات في الطب
النفسي والسابق اإلجابة عنه يمثل هذا الرقم
عدد ملفات الوافدين منذ افتتاح المستشفى
في عام  ،1953بينما العدد الفعلي للملفات
سنوات
النشطة للوافدين فــي آخــر خمس ً
( - 2016يوليو  )2021قد بلغ  7622ملفا".
وأضاف أن "مركز الكويت للصحة النفسية
هو مؤسسة طبية عالجية تهدف إلى تقديم

العالج لجميع طبقات المجتمع بالتساوي
دون تفرقة وفقا للمعايير الطبية العالمية،
كـمــا ان جميع ال ــدراس ــات الطبية تبين أن
خطورة المريض النفسي على االمن العام ال
تختلف عن االصحاء نفسيا في المجتمع"،
ً
م ــؤك ــدا أن "وزارة ال ـص ـحــة لـيـســت الـجـهــة
المختصة باإلبعاد اإلداري".
وكان الحميدي قال في سؤاله" :سبق أن
ً
وجهت سؤاال حول الوافدين الذين لهم ملفات
في الطب النفسي والذين زاد عددهم على 37

ً
ألفا ،وحيث لم َنر أي توجه في معالجة هذا
األمر الخطير الذي يؤثر على األمن والمجتمع
الكويتي وهــو تقاعس في اتخاذ إج ــراءات
إبعادهم عن البالد بسبب أمراضهم المزمنة،
نرجو اإلجابة عما إذا تم إبعاد الوافدين الذين
لديهم ملفات في مستشفى الطب النفسي عن
البالد ،وإذا كانت اإلجابة بااليجاب فكم َّبلغ
عددهم؟ وإذا كانت بالنفي فلماذا لم ً ينفذ
إبعادهم السيما أنهم يشكلون خطرا على
المجتمع؟".

ت ـ ـقـ ــدم أم ـ ـيـ ــن س ـ ــر م ـج ـلــس
األم ــة ،النائب فــرز الديحاني،
ب ـ ــاقـ ـ ـت ـ ــراح بـ ــرغ ـ ـبـ ــة ،قـ ـ ـ ــال فــي
م ـق ــدم ـت ــه :ل ـم ــا جـ ـ ــاءت الئ ـحــة
ال ـب ـع ـثــات لـلـطـلـبــة ال ــدارس ـي ــن
في الخارج والصادرة في عام
 ،2013وكذلك الئحة البعثات
الــدراس ـيــة الـخــاصــة بموظفي
الدولة ،والتي قاربت على 35
عــامــا مــن عمرها دون تعديل
م ـن ــذ إص ـ ــداره ـ ــا ،ول ـم ــا كــانــت
الـ ـسـ ـم ــة األسـ ــاس ـ ـيـ ــة ل ـل ـح ـيــاة
هـ ــي الـ ـتـ ـط ــور والـ ـتـ ـع ــدي ــل فــي
القوانين وال ـقــرارات الـصــادرة
من المسؤولين بما تتماشى
م ــع ت ـط ــور ال ـح ـي ــاة فـ ــإن كـلـتــا
الالئحتين ينقصهما إعطاء
المرأة حقها في اختيار مرافق
البعثة معها ،واقتصار المرافق
ع ـل ــى الـ ـ ـ ــزوج واألب ـ ـن ـ ــاء ف ـقــط،
وألن كثيرا من الطالبات يردن

إكمال دراستهن خارج الكويت،
وبـسـبــب ع ــدم اتــاحــة الـفــرصــة
ل ـمــرافــق الـبـعـثــة مـعـهــا "األب"
ل ـل ـف ـتــاة غ ـي ــر ال ـم ـت ــزوج ــة ف ــإن
الكثير من هذه الحاالت توقف
دراستها في الخارج ،ويتوقف
حـ ـلـ ـمـ ـه ــا فـ ـ ــي أن ت ـت ـخ ـصــص
ف ــي أح ـ ــد ال ـت ـخ ـص ـص ــات غـيــر
ال ـم ـتــوافــرة فــي ال ـب ــاد ،والـتــي
تحتاج إليها جهات الدولة.
وعلى ضوء ما سبق اقترح
ال ــديـ ـح ــان ــي" ،تـ ـع ــدي ــل الئ ـحــة
البعثات الخاصة بالمبتعثين
في الخارج من الطلبة والتابعة
لوزارة التعليم العالي ،كما يتم
تعديل الئحة البعثات الخاصة
ب ـم ــوظ ـف ــي الـ ــدولـ ــة وال ـت ــاب ـع ــة
لديوان الخدمة المدنية بقرار
مــن مجلس الـخــدمــة المدنية،
ع ـلــى أن تـتـضـمــن الــائـحـتـيــن
إعطاء كل االمـتـيــازات لمرافق

فرز الديحاني
ال ـب ـع ـثــة ل ـل ـطــال ـبــة ،س ـ ــواء كــان
األب أو األم أو أحد األخوة ،أو
المحرم الشرعي التي تختاره
الطالبة التي يــوافــق لها على
بعثة دراسية خارج البالد".

إضافات

٦

ةديرجلا
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شوشرة :صرخة وطن

يوسف عبدالكريم الزنكوي

بقايا خيال :حمزة عباس ...المحافظ على دينار الكويت ()2

د .مبارك العبدالهادي
ال أعلم من أين أبدأ وسط دوامــة ووحل ومستنقع وتشابك وخلط
ل ــأوراق والقضايا وت ـبــادل لالتهامات واسـتـخــدام لأللفاظ البذيئة
واألساليب الملتوية في تحويل الحقيقة إلى وهم والعكس صحيح،
فهل هذه هي األخالقيات التي تكشف عن حقيقة البعض حتى إن كانوا
يعبرون عن سخطهم وغضبهم عن بعض األحداث ،أم أنها أداة لتشويه
عاداتنا وتقاليدنا وأخالقياتنا عبر استخدام أوصاف يحظر تناولها
وكتابتها؟
إن األحداث األخيرة التي طرأت على الساحة السياسية أصبحت محط
أنظار واهتمام الجميع ،وحملت معها آهات ومعاناة وتذمرا وعالمات
استفهام كبيرة ال يالم أحد عليها ،ولكن يجب التوقف عند ردة فعل
غالبية مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي الذين قادهم حماسهم
إلى استخدام بعض األلفاظ التي تتنافى مع قيمنا ومبادئنا.
فالديموقراطية التي نتغنى بها ليست بالتجريح والهجوم األعمى
إنما بموضوعية الطرح واالنتقاد وفــق الضوابط المحددة ،حتى ال
يشاركوا في محو الحقيقة وتحويلها إلى مسار آخر يدخل في دوامة
يصعب الخروج منها ،فمهما كانت الظروف والمتغيرات الطارئة فإن
حق التعبير عن اآلراء يجب طرحه بأسلوب راق يعكس األهداف الجميلة
من االنتقاد لتقويم المسار وتقييم الوضع.
ً
والمتابع لألحداث األخيرة يعرف جيدا أن هناك من يسعى لدس السم
في العسل وإشغال الشارع في خالفات حتى يستمر في تمرير أعماله
غير المشروعة ،بل إن هناك من يعمل على "حرق" كل من يعترض أهدافه
ويمنع أساليبه الملتوية ،وسياسة خلق الفوضى هي إحدى ركائز هؤالء
الماكرين الذين أصبح لكل منهم أدواته "وشبيحته" لتسديد الكرة في
مرمى خصومه ،بل يستمدون قوتهم من ذلك رغم ضعفهم.
على العقالء التهدئة ومنع تأجيج األمور حتى ال تسنح للفاسدين
والمفسدين الفرصة الستثمار ذلك ،ويجب أن يدرك المتحمسون أن هناك
من يتربص لإليقاع بهم ،كما أن إقحام من ليس لهم ذنب في تأجيج
الوضع هو أسلوب الضعفاء الذين ليس لديهم حجة أو برهان ،خصوصا
أن الكثيرين أصبحوا يفقهون في كل شيء رغم أنهم بعيدون كل البعد
عن الواقع ،وهؤالء عليهم ترك الساحة ألهل الخبرة واالختصاص حتى
ال نضيع في حوارات ال ّ
تمت للقضية بصلة ،ألن أساليب الهمز واللمز
ً
لن تجدي نفعا ،عالوة على هذا هناك من يتم اقتيادهم كقطيع أغنام
ليصبحوا أدوات بيد غيرهم ويتسابقوا على تنفيذ ما يطلب منهم تحت
حجج واهية بينها الفزعة الغبية.
فارحموا هذا الوطن الجميل الذي أصبح ينزف كل يوم بسبب أحداث
ومفاجآت غير متوقعة وصدمات ال يحتملها العقل بعد أن تعب القلب
من كثرة الجلطات.

بالعربي المشرمح :معارضة
بطعم المواالة!!
محمد الرويحل
ً
أصبح مـجــازا إطــاق صفة المعارضة على مــن يهاجم الحكومة
ً
تصريحا منذ بداية الحراك بعد صدور مرسوم الصوت الواحد ،وألن
معظم الشارع معارض لنهج وسياسة الحكومة فال يمكن للمرشح
الساعي إلى مقعد مجلس األمة إال أن يكون برنامجه مهاجمة الحكومة
ً
قــوال ،ولسان حاله يقول "بــس وصلوني للكرسي ويحلها الحالل"،
ً
لذلك معظم الشخصيات التي نطلق عليها مجازا صفة المعارضة هي
شخصيات صوتية أو لنقل حكواتية ،يعني بالعربي المشرمح بياع
حكي ،بل المصيبة أن ما فعلوه ويفعلونه أفقد ثقة المواطن وكل من
ينشد اإلصالح بكل مؤسساته الدستورية.
وألننا ما زلنا نعيش زمن العبث السياسي الــذي بلغ ذروتــه فإن
إطالق صفة معارض على "بياع الحكي" ال غرابة فيه ،فذلك يعني أننا
ما زلنا غارقين في مرحلة العبث السياسي ،وال ثم قشة تنقذنا من هذا
المستنقع المدمر لكل معاني دولة المؤسسات ،فالمجتمع بات يعد
ً
من يهاجم الحكومة معارضا دون أن يطالب هذا المعارض برؤيته
ً
ً
ً
لإلصالح الذي يدعيه ،ودون أن يقدم لهم برنامجا محددا وواضحا
لحلول مشاكله العالقة.
فالمعارضة الحقيقية في علم السياسة والنظام الدستوري هي من
ً
تملك رؤية إصالحية وفقا لبرنامج وطني إصالحي واضح وشفاف
مخالف لــرؤيــة ونهج السلطة ،ومــن خالله يستطيع إقـنــاع الشارع
ليؤيده ويدعمه حتى ينجح في تحقيقه ،وهذا ما ال نراه وال نسمعه
من معارضتنا وحتى من حكومتنا ،فال المعارضة لدينا يمكن وصفها
بالمعارضة ،وال الحكومة يمكن وصفها بالحكومة ،والطرفان يسعيان
بكل الطرق للهجوم على بعضهما من خالل الحكي والتصريح ،والشعب
الكويتي ليس راضيا عن الحكومة وال عن المعارضة.
يعني بالعربي المشرمح:
وصـلـنــا بـسـبــب نـهــج الـحـكــومــة وخ ـ ــداع م ــن يـطـلــق عليهم صفة
المعارضة إلى قمة هرم العبث السياسي الذي أوصلنا إلى حالة من
اليأس واإلحباط ،فاختفى الدستور واختفت مؤسساته ،واضمحلت
مؤسسات المجتمع المدني ،وانتهى دورها ،وأصبحت األوراق مبعثرة،
واآلمال منعدمة ،وتسيد العبث السياسي المشهد العام ،حتى أصبح
الجميع "بياعة حكي" ،يقولون الصحيح ،ويفعلون الخطأ ،ويخدعون
المجتمع ،وال يخجلون من هذه الثقافة المسيئة لسمعة الكويت ،األمر
الذي يجعلنا كمواطنين نفقد الثقة بكل مؤسساتنا الدستورية بسبب
ممارسات نوابنا وحكومتنا ،وباتت معارضتنا معارضة بطعم المواالة
التي تخدم الحكومة لتمرير ما تريد أكثر من الموالين لها.

كازاخستان
حبيب السنافي
تختزل حيثيات وتداعيات االنتفاضة الشعبية الكازاخستانية
ال ـس ـي ــاس ــات ال ـعــال ـم ـيــة الـمـتـبـعــة ف ــي ت ــروي ــض إرادات ال ـش ـعــوب،
فاأليديولوجيات السياسية واالقتصادية يتوافق عليها النخب والقادة
الفاسدون ،تارة باسم اقتصاد السوق والعولمة وتارة بعنوان مكافحة
اإلرهاب والتطرف ،والتحكم في ثروات الشعوب ومصايرها هاجس
أنظمة حاكمة بشتى المسميات؛ سواء كانت دكتاتورية صريحة أو
متسترة بمظلة الديموقراطية.
هناك اختالل عميق في أنظمة الحكم في العالم ،فجدوى اإلنتاج
االقتصادي وتوزيع موارد الدخل المالي والتبادالت االقتصادية لم
تعد في مصلحة الشعوب ،فهي تصب في محيط مصالح األقليات أو
ُ
اقتصاد
النخب الحاكمة ،ورأسمالية األنظمة المستبدة يسلب لبها
السوق وعولمة طرق التجارة واالستغالل المدمر للموارد الطبيعية
وكثافة اإلنتاج.
االنتفاضات الشعبية طابعها اقتصادي بحت ،وب ــوادر التمرد
الشعبي يردفها حسبة اقتصادية لما ستؤول إليه األحوال االقتصادية
للنخب الحاكمة قبل التفكير في االستجابة للمطالب الشعبية من حرية
وعدالة ومساواة ...فالمادة قبل اإلنسان ،واالقتصاد قبل االجتماع،
والنخب قبل الشعب ،فهي معادلة مقلوبة لم تجد من يعدل كفتها بعد.
تصريح الرئيس الروسي بوتين« :لن نسمح بالثورات الملونة،»...
وتصريح وزير الخارجية الصيني« :السلطات هناك قادرة على التعامل
مع األحــداث بالشكل المناسب» ،وتعليق وزير الخارجية األميركي:
«دعم أميركا الكامل للمؤسسات الدستورية» ،بمعنى دعم نظام الحكم،
ويتساوى البيان اإلنكليزي والفرنسي في قلقهما الشديد والدعوة
ً
لضبط النفس ،وأخيرا تصريح األمم المتحدة بتفادي العنف وتشجيع
الحوار .هذه التصريحات هزيلة ومهزلة سياسية ،فهي مفتقرة إلى
ما يدعو لحماية جمهور االنتفاضة الشعبية الكازاخستانية والدعوة
لالستجابة لمطالبها ،حتى اإلعالم الدولي نأى بالتطرق لألسباب
الحقيقية لالنتفاضة ،وهي األسباب نفسها التي ستشعل شرارتها
االنتفاضات القادمة في أرجاء أخرى ،واالستغالل الطبقي واالحتكار
االقتصادي والدكتاتورية السياسية.

edhafat@aljarida●com

إن منصب محافظ البنك المركزي في
أي دولة في العالم الحر يشغله أشخاص
ل ـه ــم خـ ـب ــرة ع ـل ـم ـيــة وع ـم ـل ـيــة ف ــي ش ــؤون
الـسـيــاســة الـنـقــديــة وال ـمــال ـيــة ويتمتعون
بجرأة غير مسبوقة ،إلدارة البنك بمهنية
عــالـيــة ،ومــواجـهــة أي أزم ــة مــالـيــة طــارئــة،
فالنظام االقتصادي الرأسمالي بطبيعته
يفرز أزمات في أسواق األسهم والسندات
والعقار والسلع من وقت آلخر ،رغم الرقابة
الشديدة التي تفرضها البنوك المركزية
ع ـلــى وح ـ ــدات ال ـق ـطــاع ال ـم ـصــرفــي ،كــأزمــة
ال ـم ـن ــاخ الـ ـت ــي ت ـس ـب ـبــت ب ـخ ـســائــر كـبـيــرة
لـلـجـهــاز الـمـصــرفــي ،نـتــج عنها تــداعـيــات
مالية وسياسية واجتماعية امتدت آثارها
السلبية لسنوات.
فــي تلك الفترة كــان للعم حمزة عباس
ق ــدرة غــريـبــة عـلــى اسـتـشــراف المستقبل،
وب ــدا ذل ــك فــي قـلـقــه مــن اح ـت ـمــاالت عجزه
عن حماية البنوك من أزمــة مالية مقبلة،
وهي التي وقعت بسبب تأسيس شركات
مساهمة كويتية وخليجية بترخيص من
وزارة الـتـجــارة ،وه ــذا مــا لــم يكن بمقدور
بـنــك ال ـكــويــت ال ـمــركــزي مـنـعــه أو إيـقــافــه،
ألنها نشـأت بفعل عوامل خارجية فرضت
على البنوك التي تأثرت بها كلها بدرجات

متفاوتة ،وأن مسألة تحرير شيكات المناخ
بالماليين كانت بيد المتالعبين باألسهم،
ول ــم ت ـكــن ب ـيــد ال ـب ـن ــوك ال ـت ــي ك ــان دوره ــا
ً
مـحـصــورا فــي منع صــرف هــذه الشيكات
المبالغ بأرقامها المالية الفلكية ،ولهذا
وقعت أزمة المناخ .وهذا ما نقله إلى األمير
ً
الراحل الشيخ جابر األحمد الصباح ،طالبا
من سموه ،وفي مناسبات ثالث ،أن يعفيه
من منصبه كمحافظ للبنك المركزي ،ألنه
ال يستطيع توفير حماية كاملة للجهاز
المصرفي ،وهــذا يختلف عن أزمــة الرهن
العقاري العالمية ( ،)2009 –2007ألن بنك
الكويت المركزي كان قبل وقوعها بسنوات
قليلة قد وافق على تأسيس قرابة  90شركة
اسـتـثـمــاريــة ،خ ــرج كـثـيــر مـنـهــا بـعــد أزمــة
الرهن العقاري بخسائر أو تآكل لرؤوس
األموال أو اإلفالس.
وقـ ــد ذكـ ــر ال ــدك ـت ــور ال ـم ـن ــاع ــي ،ال ـنــائــب
السابق لمحافظ بنك الكويت المركزي ،في
ً
إحدى المناسبات أنه شخصيا كان يجهل
تـفــاصـيــل ال ــدور ال ـم ـحــوري لبنك الكويت
المركزي في منع تبعات وارتــدادات زلزال
أزمة المناخ على االقتصاد الوطني ،حتى
تعرف على كامل الحقيقة والدور الوطني
للمركزي في هذه األزمة ،والنظرة الثاقبة

التي كــان محافظها األول يتمتع بها ،بل
إن حمزة عباس نفسه يؤكد أن شخصيات
ك ــوي ـت ـي ــة عـ ــديـ ــدة ت ـق ــدم ــت إلـ ـي ــه ب ـط ـل ـبــات
تــأس ـيــس ب ـنــوك ت ـجــاريــة وأخ ـ ــرى زراع ـيــة
وشركات استثمارية ،إال أنه أهملها كلها
ولــم ينظر فيها ط ــوال وج ــوده فــي البنك،
ألن الغرض غير المعلن من غالبية طلبات
تــأسـيــس ه ــذه ال ـشــركــات ك ــان للمضاربة
بــأس ـه ـم ـهــا ،وهـ ـ ــذا ي ــؤك ــد أن اإلك ـ ـثـ ــار مــن
ً
تأسيس الشركات التجارية ليس مؤشرا
ً
دائـمــا على سهولة األعـمــال ،وال يمكن أن
ً
يكون دليال على ازدهار اقتصادي.
بقي أن نذكر أنه نمى إلى علمي قبل أيام
أن العم حمزة عباس يرقد في المستشفى
ً
األميري ،وألنني أعرف ،تماما كما يعرف
كل االقتصاديين ،أن هذا الرجل قدم الكثير
لوطنه من خــال تحقيق استقرار النظام
المالي في الكويت ،مر شريط من محطات
إنـ ـج ــازات ــه ال ـت ــي حـقـقـهــا ل ــدول ــة ال ـكــويــت،
فأحببت أن أسردها في عجالة ضمن هذه
المقالة علها تكون بمنزلة تكريم شخصي
يليق بمكانته االقتصادية داخــل الكويت
وخــارج ـهــا ،حـتــى إذا مــا مــر أحــدهــم على
هذه المقالة يدعو له بالشفاء العاجل إن
شاء الله.

قراءة في مؤشر مدركات الفساد العالمي ()CPI

بدور المطيري a

محمد واني*

الكرد جزء من الحل ال جزء من المشاكل!
رغــم أن بـغــداد وأرب ـيــل ،عاصمة إقليم
كردستان ،تجمعهما دولة واحدة رسمية
وهــي الـعــراق ،فإنهما مختلفتان تماما،
لـكــل وا ح ــدة منهما سياستها الخاصة
واسـتــراتـيـجـيـتـهــا ال ـم ـت ـفــردة ،وف ــي كثير
من األمــور تظهران وكأنهما على طرفي
نقيض ال يجمعهما جامع وال يربطهما
رابط مشترك ،كل شيء مختلف! ال العراقي
حــاول أن يحسس الكردي باالنتماء إلى
الــوطــن (ال ـع ــراق!) وال ال ـكــردي تخلى عن
انتمائه الوطني لكردستان واندمج في
المجتمع الـعــراقــي ،كــل واحــد لديه وطن
ينتمي إليه ويتغنى به!
حــاول صــدام حسين أن يجمعهما في
بوتقة دولته القومية بالقوة ويحتجزهما
ف ــي مـعـسـكــرات خـلــف األس ـ ــاك الـشــائـكــة
كالقطيع لكنه فـشــل وذه ـبــت مـحــاوالتــه
أدراج الــريــاح! وبقي الكرد على موقفهم
ال يحيدون عن ثوابتهم قيد أنملة ،وجاء
ال ـمــال ـكــي وح ـ ــاول أن يــرضـخـهــم لــدولـتــه
الطائفية ومارس ضدهم سياسة التجويع
ل ـي ـج ـبــرهــم ع ـل ــى الـ ــدخـ ــول ف ــي "مـ ـح ــوره
المقاوم!" لكنهم رفضوا التبعية ،وفضلوا
أن يعانوا ويالت العقوبات االقتصادية
من الدخول في محاور وتحالفات إقليمية
توسعية!

بدور المطيري a

لـلـجـمـهــوريــة أو وزيـ ــرا فــإنــه ف ــي نـظــره
"دخ ـ ـيـ ــل" جـ ــاء ل ـي ـن ـهــب ثـ ـ ــروات ال ــوس ــط
والجنوب النفطية!
ورغ ــم أن حـصــة إقـلـيــم كــردسـتــان من
ميزانية الدولة العراقية أقل بكثير من
نسبة  %12فــإن ا ل ــ %88األ خــرى تذهب
الى جيوب المتربعين على السلطة دون
أن يـصــر فــوا فلسا وا ح ــدا على التنمية
واإلع ـ ـمـ ــار والـ ـخ ــدم ــات ،ح ـت ــى ت ـحــولــت
بغداد إلى مدينة أشباح! وأسوأ مدينة
ف ــي ال ـع ــال ــم ،ال ت ـص ـلــح لـلـعـيــش اآلدم ــي
بحسب منظمة الشفافية الدولية!
و م ــع أن ا ل ـكــرد جــر بــوا ق ــادة الشيعة
ً
ولـ ــم ي ـ ــروا ف ـي ـهــم خـ ـي ــرا! ال ل ـل ـع ــراق وال
إلق ـل ـيــم ك ــردس ـت ــان ،فــإن ـهــم اض ـط ــروا أن
ي ـخــوضــوا ت ـجــربــة ج ــدي ــدة م ــع شخص
آخ ــر ه ــو "م ـق ـتــدى الـ ـص ــدر" ع ـلــه يـطـبــق
ال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــور وي ـ ـع ـ ـمـ ــل وف ـ ـ ــق طـ ــروحـ ــاتـ ــه
"اإل صــا ح ـيــة" ،ويختلف عــن بقية قــادة
الشيعة من "بياعي الشعارات!" ،ويحل
األزمة الكردية المزمنة ،فالكرد مع الحل
الـسـلـمــي وف ــق الــدس ـتــور وه ــم ج ــزء من
الـحــل ال جــزء مــن الـمـشــاكــل كـمــا رددهــا
رئيس اإلقليم "نيجيرفان بارزاني" على
أسماع العراقيين في كل مناسبة!
* كاتب عراقي

خالد محمد خالد الردعان

النزاهة المهنية للمحامين واألطباء
النزاهة باختصار هي التصرف بأمانة ،وهي من المبادئ األخالقية
الرئيسة في قطاع األعمال سواء بين العمال أو المهنيين أو الموظفين
ً
أو المسؤولين أو المالك أو صناع القرار ،وغالبا ما يتسم الشخص
النزيه بصفات حميدة أخرى منها حسن الخلق والصدق والثقة والوالء
والجدية في العمل ،إال أن ما يلفت النظر في السنوات األخيرة هو تدني
درجة النزاهة لدى بعض أصحاب الوظائف المهنية.
فـعـلــى سـبـيــل ال ـم ـثــال ال ـم ـحــامــون غـيــر الـنــزيـهـيــن مـمــن يسيئون
ل ـه ــذه الـمـهـنــة ت ـص ــدت ل ـهــم جـمـعـيــة ال ـم ـحــام ـيــن ووض ـع ــت عـقــوبــات
رادع ــة ومــاحـقــات قانونية وكــذلــك مــن يــدعــي مهنة الـمـحــامــاة وهي
خطوة إيجابية لمن يسيء لهذه المهنة التي تتعامل مع المواطنين
ً
والمقيمين ،خصوصا أن من يتعامل معهم يضطر للتعامل معهم
لمساندته باألمور القانونية ،ومن النزاهة أن يتعامل المحامي مع
عمالئه بكل نزاهة وصدق وأمانة لحاجتهم لمشورته ،ومن النواهة
ً
ً
أيضا عدم استغاللهم نظرا لعدم درايتهم بحقوقهم القانونية.
وفــي نطاق مهني آخــر نجد بعض األطـبــاء يسيئون لهذه المهنة
ً
ً
اإلنسانية النبيلة بشكل غير معقول ،حيث نجد دكتورا استشاريا أو
ً
بروفيسورا يعمل في وزارة الصحة ولديه عيادة في المستشفى الذي
يعمل فيه وجـنــاح وأطـبــاء تحت إشــرافــه المباشر يــزودهــم بخبراته
وم ـشــورتــه ،إال أن ــه فــي الـمـقــابــل ال يــرغــب فــي تحمل أي دور وظيفي
لوظيفته الحكومية أو يزود أي طبيب أو أي مريض بمشورة في نطاق
عمله بدون مراجعة عيادته الخاصة ،ووجوده في الحكومي شكلي،

ً
"المقادير ُت ِّ
صير العيي خطيبا" ،مثل عربي يطلق على الجاهل
الذي تخدمه األقدار ،أو يخدع به من بيده الحل والربط ،فيتفاجأ
بأنه عيي ،جاهل ،لن يأتي منه خير وال منفعة ،فوراء هذا المثل
ُ
يوسف رجل بالجهل ،وكانت
حكاية :يروى أن و ِ
صف للحجاج بن ّ
له إليه حاجة ،فقال في نفسه :ألختبرنه أوال ،فسأله حين دخل
ً
عليه :أعصامي أنت أم عظامي؟ قاصدا بقوله هذا :أتشرفت أنت
بنفسك أم تفخر بآبائك الذين صــاروا عظاما؟ فرد الرجل قائال:
أنا عصامي وعظامي.
ظن الحجاج أن الرجل عــرف مغزى سؤاله ،وأنــه في رده إنما
كان يفتخر ،بنفسه وبشرف آبائه ،فقال لنفسه :هذا أفضل الناس،
فقضى الحجاج للرجل حاجته ،وزاده ،وأبقاه معه مدة ،وفي يوم
ناقشه الحجاج في أمر ،فوجده أجهل الناس ،فقال له :اصدقني
وإال قتلتك ،فقال الرجل :قل ما بدا لك وأصدقك ،قال الحجاج :كيف
أجبتني بما أجبت لما سألتك ّ
عما سألت؟ فرد الرجل :والله لم أعلم
أعصامي خير أم عظامي ،فخشيت أن أقول أحدهما فأخطئ ،فقلت:
أقول كليهما ،فإن ضرني أحدهما نفعني اآلخر.
ُ
ً
فقال الحجاج" :المقادير ت ِّصير العيي خطيبا " ،فذهب قوله
ً
مـثــا ،وهـكــذا تسير األم ــور عند الـبـعــض ،فمن السهل عليهم أن
يخدعوا بكلمة قالها جاهل قد ال يعلم معناها أو حتى مغزاها،
فينخدعوا بمظهر أو قول ،ألنهم لم يأخذوا بنصيحة من هم على
دراية بذلك الجاهل ،ولم يستمعوا للنصيحة ،ولكن ما الفائدة وقد
وقعت الفأس في الرأس ،وأوسدت األمور ّ
لجهال دون غيرهم من
حكمائهم وأصحاب الرأي منهم.
ملحوظة :المثل منقول من التراث بتصرف.

ناجي المال

الشفافية الكويتية فــي تحليلها أل س ـبــاب ه ــذا التحسن على
نقطتين:
 -1صدور القانون رقم ( )12لسنة  2020بشأن حق االطالع على
المعلومات ،أحد االستحقاقات الدولية التفاقية األمم المتحدة
لمكافحة الفساد ،على الرغم من أن تطبيقات القانون من حيث
سهولة الوصول إلى المعلومات ما زالت دون الطموح.
 -2الـعـفــو ال ـص ــادر مــن ح ـضــرة صــاحــب الـسـمــو أم ـيــر الـبــاد
ً
عن بعض أبناء الشعب الكويتي استنادا إلــى المادة ( )75من
الدستور ،وكذلك دعوته الكريمة إلى الحوار الوطني كان لها األثر
الكبير في إعادة التوافق بين السلطتين والمصالحة الوطنية.
السؤال الحقيقي الواجب طرحه في هذه األجــواء اإليجابية
التي تعيشها البالد منذ إعالن نتائج المؤشر هو :كيف يمكن
استثمار هذا التقدم؟!
من وجهة نظري المتواضعة نحتاج إلى تحقيق أمرين مهمين:
األول شحذ همة كــل قطاعات الــدولــة لتوحيد جهودها تحت
راية االستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد،
وهي المظلة الرسمية للدولة في تعزيز نظام الوقاية الوطنية،
فمكافحة الفساد هي جهد تشاركي وطني .والثاني العمل على
استكمال التشريعات الوطنية لسد بــؤر الفساد وعلى رأسها
قانون حظر تعارض المصالح ومدونة سلوك النائب البرلماني.
في الختام لقد حملت جمعية الشفافية الكويتية على عاتقها
ً
ومنذ  15عاما هدف تحسين صورة دولة الكويت محليا ودوليا
وتعزيز نظام النزاهة الوطني لمجتمع خال من الفساد ،وبالرغم
ً
من طريقها لم يكن ممهدا إال أننا ما زلنا مستمرين ونتعهد أن
يصل صدى صوتنا بعيدا.

ورغـ ــم دع ــم الـ ـك ــرد ل ـل ــدول ــة ال ـعــراق ـيــة
ا ل ـجــد يــدة ع ــام  2003و مـســا هـمـتـهــم في
بناء مؤسساتها الحيوية ومشاركتهم
ف ــي ح ـكــومــات ـهــا ال ـم ـت ـعــاق ـبــة ع ـل ــى أم ــل
أن ي ـ ـجـ ــدوا حـ ــا ل ـم ـش ــا ك ـل ـه ــم ا ل ـع ــا ل ـق ــة
م ــع ا ل ـ ـعـ ــراق ب ـش ـكــل ودي ،و عـ ــن طــر يــق
الديموقراطية والدستور بعد أن فشلوا
في معالجتها عبر الحروب االستنزافية
ال ـ ـطـ ــوي ـ ـلـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي أن ـ ـه ـ ـكـ ــت ال ـ ـطـ ــرف ـ ـيـ ــن،
ويضعوا حال لمشكلة المناطق الكردية
"ا لـمـتـنــازع عليها" مــع ا لــدو لــة العراقية
مــن خــال عمليات التهجير والتعريب
العسكرية المتتابعة ،و مــد يـنــة كركوك
االسـتــراتـيـجـيــة مــن أه ــم تـلــك الـمـنــاطــق!
فــإ ن ـهــم ن ـج ـحــوا ف ــي إدراج مـ ــادة مـهـمــة
في الدستور (ا لـمــادة  )140لحل األز مــة
الـعـقـيـمــة ول ـكــن الـسـلـطــات ال ـعــراق ـيــة لم
ً
ً
تنفذ بندا واحدا منها حتى اآلن!
و ظـلــت ا لـعــا قــة بين إقليم كردستان
وال ـح ـك ــوم ــة ال ـع ــراق ـي ــة مـ ـت ــوت ــرة دائ ـم ــا
يشوبها الحذر والترقب ،رغم مشاركة
ال ـكــرد فــي الـحـكــومــة وال ـبــرل ـمــان ،ولـكــن
ال ـم ـخــاوف م ــن ت ـك ــرار م ــأس ــاة الـمــاضــي
ال ـقــريــب ظـلــت مــاثـلــة أم ــام أع ـيــن ال ـكــرد،
وا ل ـعــرا قــي فــي ا لـمـقــا بــل لــد يــه تحفظات
عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــردي س ـ ـ ـ ـ ــواء ك ـ ـ ـ ــان رئـ ـيـ ـس ــا

طالل عبد الكريم العرب

بدر الحميدي وخربشات
الببغاء!

ماجد مفرج المطيري

صدرت يوم الثالثاء الماضي نتائج مؤشر مدركات الفساد
العالمي ( )CPIهــذا المؤشر العالمي الشهير الــذي تصدره من
منظمة الشفافية الدولية ( )TIمنذ عام  1995حيث يقوم بتصنيف
ال ــدول حـســب مستوياتها الـمـتـصــورة مــن الـفـســاد فــي القطاع
العام على النحو الذي تحدده تقييمات الخبراء واستطالعات
الــرأي حسب درجة مدى مالحظة وجود الفساد في الموظفين
والسياسيين ،ويعتمد هــذا ا لـمــؤ شــر الكمي فــي نتائجه على
ً
ً
ً
بيانات ( )13مصدرا عالميا معتمدا.
ً
أظهرت نتائج هــذه السنة تحسنا في ترتيب دولــة الكويت
بـتـقــدمـهــا درجـ ــة واح ـ ــدة ف ــي ه ــذا ال ـمــؤشــر ،وتـحـســن ترتيبها
ال ــدول ــي خـمـســة مــراكــز عــالـمـيــة ،كـمــا حـلــت فــي الـمــركــز الـســابــع
ً
ً
ً
عربيا والخامس خليجيا ،علما أن الكويت هي الدولة الخليجية
الوحيدة التي تحسن أداؤهــا في هذا المؤشر خالل هذا العام،
في حين مازالت درجة الكويت ومنذ اعتماد المؤشر منهجيته
ً
الجديدة في عام  2012تتأرجح ما بين  49صعودا و 39نزوال
دون أن تستطيع كل الجهود المبذولة سواء من الجهات الرسمية
أو من منظمات المجتمع المدني المعنية وعلى رأسها جمعية
الشفافية الكويتية كسر هذا الحاجز الرقمي ،وتحقيق انتصار
حقيقي لفضاء النزاهة ومكافحة الفساد.
ويعزى ارتفاع درجة الكويت في المؤشر إلى تحسن تقييم
الـكــويــت فــي مـصــدريــن مــن أصــل ستة مـصــادر تـقــوم بتقييمها
سـنــويــا ،وه ــي مــؤشــر برلتسمان لـلـتـحــول ،حـيــث بلغت درجــة
الكويت  45لعام  2021وبــزيــادة  4درج ــات عــن الـعــام الماضي
والمنتدى االقتصادي العالمي ،حيث بلغت درجــة الكويت 53
وبــزيــادة  5درج ــات على عــام  ،2020فــي حين ارت ـكــزت جمعية

من صيد الخاطر« :المقادير
ً
ُت ِّ
صير العيي خطيبا»

وهو متفرغ بالكامل لعيادته الخاصة يستقبل المرضى في أوقات
ً
عمله الرسمية ويقوم بالعمليات أحيانا في فترة عمله الحكومية بعيدا
ً
ً
عن أي نزاهة وظيفية وبعيدا جــدا عن المبادئ األخالقية لوظيفته
النبيلة ،وكأنه ال يعي قسم أبـقــراط األخــاقــي الــذي يجب أن يتحلى
به ،وإن كان هذا الفعل في الواقع لدى قلة من األطباء إال أن الوزارة أو
ً
الجمعيات الطبية المتخصصة لم تقف له بالمرصاد بتاتا ولم تصدر
على األقل ميثاقا أخالقيا ضد ظاهرة التعارض بين العمل الحكومي
والعمل الخاص.
قبل الختام أحب أن أهــدي تحية لكل مهني أو موظف أو مسؤول
نزاهة وأمانة َوصدق
أو صاحب قرار يؤدي األمانة الملقاة عليه بكل ُ
ُ
وتعالى في كتابه العزيز"َ :وق ِل َ ْاع َملوا ف َّ َس َي َرى
وإخالص ،قال سبحانه
َّ
ْ
َ َ
ُ
ُ ْ ْ ُ َ
َ ُ
َالل َُه َ ُع َملك ْم َو َر ُ ْسول ُه َوال ُمؤ ِمنون َو َست َر ُّدون ِإلى َع ِال ِم الغ ْي ِب َوالش َه َاد ِة
ُ ِّ ُ ْ َ ُ ُ ْ َ ْ َ ُ َ
فينبئكم ِبما كنتم تعملون".
ً
مقالنا المتواضع ليس تحامال على األطباء بشكل خاص ،إنما هو
انتقاد لظاهرة سلبية تؤدي الى انعدام ثقة الجميع بهذه المهنة النبيلة
والتي بالجانب اآلخر يؤدي الكثير من أفرادها العديد من التضحيات
وعلى وجه الخصوص أثناء جائحة كورونا ،والعديد من الدكاترة
ينتفع العباد بعلمهم من خالل مواقع التواصل االجتماعي ويقدمون
العديد من المعلومات المهمة ويحاربون العديد من اإلشاعات بشكل
ً
مجاني ،ويسعى الكثير منهم الــى توعية المجتمع نظرا ألخالقهم
النبيلة والمبادئ التي يتحلى بها أصحاب النزاهة والمبادئ األخالقية.

ذكر الفيلسوف الجزائري المسلم مالك بن نبي ،رحمه الله،
أنــه كــان هناك حفل تجمع فيه الفنانون والنقاد والمهتمون
بالفن التشكيلي ،وقــدمــت ضمن الحفل لــوحــات فــي مسابقة
الخـتـيــار أفـضــل لــوحــة مــن لجنة متخصصة ،وتـقــدم أحــدهــم
بلوحة عبارة عن خربشات ببغاء ووسط الضحك واالستحسان
الـفــارغ بعد تجاهل معايير الفن وأســس التقييم االحترافي
الـمــوضــوعـيــة ،تــم اخـتـيــار لــوحــة الـبـبـغــاء لـتـفــوز عـلــى جميع
اللوحات وسط قهقهات الجميع.
في مجلس األمة وسط كرنفال تدبير القرض لمنح  11ألف
مواطن لبناء بيوتهم في الوقت بأن عدد المخصص لهم قسائم
سكنية ومن أعطتهم الحكومة اإلذن بالبناء يبلغ عددهم 33
ألف مواطن ،ويبلغ عدد من لم يخصص لهم قسائم أو بيوت
ألف مواطن ،وزيادة سنوية نحو  7آالف طلب.
حكومية نحو 62
ُ َ
وسط الجدل والخطب التي يزف فيها من دبروا القرض لبنك
ً
االئتمان للعدد المحدود  11ألفا تم نسيان وتغييب المعضلة
اإلسكانية التي يتطلب حلها ما يزيد على  4.3مليارات دينار،
والوحيد الذي المس األزمة االسكانية ورسم الحل كان العضو
المحترم بدر الحميدي الذي طرح فكرة بيع الحكومة  33ألف
قسيمة سكنية ،وقد تمت موافقات البلدية وتحديد المناطق،
وستدر هــذه القسائم  2مليار تخصص الحكومة منها 500
مليون د يـنــار إل نـشــاء البنية التحتية للثالثين أ لــف قسيمة
والمليار والنصف الباقية تضعه الحكومة في بنك االئتمان
كدعم ،وهو سيعود ألصحاب القسائم ذاتهم كقرض حكومي
ُم َي َّسر قيمته  70ألف دينار كويتي ،كما صاغ النائب الفاضل
بدر الحميدي مشروع الصابرية السكني الذي يتضمن  52ألف
ً
وحدة سكنية ال تدفع الدولة فلسا فيها عن طريق نظام "ـبي أو
تي" ( )P.O.Tأو نظام "بي بي" وجسر جابر موجود.
وسط الكرنفال ضاع مشروع العضو الفاضل بدر الحميدي
مع أنه يحل مشكلة اإلسكان بنسبة  %90والحكومة لن تتورط
في قــروض وتتكبد تكاليف باهظة ،فلم يلتفت أحد له سواء
نواب المجلس أو أعضاء الحكومة أو حتى الشعب وضاعت
لوحته الــرائـعــة فــي زحمة الكعكعة والـضـحــك ،فالكل ُم َ
عجب
بخربشات الببغاء على حساب المعايير الفنية والعقالنية
ً
وحقائق الواقع ،إذا تجرع أيها الشعب المرار واحصد ما زرعت
في ظل هذه العقلية وضياع الموازين.

إشغال الجماهير برعاية
الحكومات
ناصر الجعفري
في أغلب الدول العربية اتجهت الحكومات إلى إشغال جماهيرها،
وفي كل دولــة تختلف هذه الظاهرة حسب مكونات الشعب نفسه،
والمغزى من وراء ذلك الفعل هو إغراق عقول الجماهير وإشغالهم
بأحداث غوغائية ،حتى تكون كل الطرق متاحة لهم لتنفيذ أجنداتهم
ومصالحهم ســواء سلبية أو إيجابية وال يبالون بطريقة إشغال
الشعوب وإن كانت تتنافى مع القيمة الحقيقية لعقل اإلنسان العاقل
والمدرك ،بل األعمق من ذلك رعاية الحكومات هذه الممارسات بطرق
شبه متخفية ،وتكاد تكون مكشوفة في السنوات األخيرة.
وهنا نستذكر مقولة الكواكبي وكأنه يتحدث عنهم" :الغوغائية
أن تعطي الجماهير وفق هواها ال وفق هداها" .جاءت هذه المقولة
في مخيلتي وأنا أشاهد معالم مختلفة ووسائل حديثة في توحيد
الجماهير والضغط على مفاهيمهم وزعزعة الثوابت والقيم لديهم،
ومن حيث تشعر أو ال تشعر في أذهان األجيال القادمة من الحمية
غير المتزنة والعصبية المفرطة وتضخيم الرمزية والتوغل في رفع
ً
الــرمــوز ،وكــذلــك إعـطــاء األجـيــال ص ــورا مزيفة ومشوهة عــن القدوة
الحسنة ،وكيف يتم تعزيز الرمز ،وكيف تنسجم منظومة القيم في
ً
حياة الشباب ،حيث يصبح الشاعر الهش أديبا ،والالهث وراء الكرة
ً
محمودا ،والفنان الهابط أسطورة ،والذين يركضون وراء األنعام لهم
التحية واالحترام.
ً
ً
ابتداء بشاعر المليون مرورا ببرامج
وبدأت معالم هذه الممارسات
الترفيه ومهرجانات الغناء والمسابقات الممنهجة على شاشات
ً
وانتهاء ببدء موسم المزايين من اإلبل وغيرها ،وكانت
الفضائيات،
البداية لما ذكر القصد منه إشغالهم فقط ،وأثناء هذه الممارسات
ونجاحها اتجهوا لتعديل هذا المسار ليصبح ذا مردود مادي لصالح
رعاة هذه الفكرة ،وحدث هنا التحول بعد النجاح الكبير في إشغال
الجماهير بفرض نظام مالي مضمون بالنتائج ،والــربــح المؤكد
ً
بتغيير نظام التصويت لبعض المهرجانات المذكورة مسبقا ،وتكون
بتصويت مدفوع األجر من الجماهير المستهدفة نفسها ،ولم يكتفوا
بإشغال عقولهم بل اتجهوا لجيوبهم.
وفــي المهرجان األخير لمزايين اإلبــل تجد العجب العجاب من
حجم المبالغ المتداولة فيه وأحداثا مثيرة للجدل ،والمضحك أن
المتنافس يلجأ الستئجار الحالل بشكل علني ويشارك فيه باسمه،
والنتيجة يفوز بشكل رسـمــي ،وهنا تبدأ مــراســم النجاح المادي
المصطنع ،وبالتوقيت نفسه يعلن عزاء القيمة الحقيقية لمعايير
التنافس الشريف.
ً
وأخيرا وعلى مستوى خاص في بالدنا يختلف تكتيك الحكومة،
ً
حيث جاء منسجما مع مقولة "أفضل المعارك التي يقوم بها أعداؤك
عـنــك" ،وبالفعل نجحت الحكومة فــي إشـغــال المعارضة بنفسها،
وإشغال الشعب بأعضاء مجلس األمة ،وأصبحت الطاسة ضايعة،
وضــاعــت لدينا معايير التقييم لبعضهم ،بــل أصبحنا ال نعرف
المعارض من الحكومي والمصلح من المفسد ،وانشغلنا بهم وتركنا
قضايا مصيرية األجدر أن تكون هي حديثنا في الساحة المحلية،
وأصبحنا نتناقل الحديث في مجالسنا "هذا زين وهذا شين".

ةديرجلا
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رؤى عالمية
استمرار البحث عن االستقرار في أفغانستان
كامران بخاري –
فورين أفيرز

ً
إذا نجحت أفغانستان يوما في
إرساء درجة من االستقرار،
اإليرانيون
فسيحاول
ً
والباكستانيون معا االستفادة
من نفوذهما لتعزيز
مصالحهما االقتصادية في
أفغانستان والمنطقة ،لكن
البلدين سيواجهان صعوبة
في منع المشهد الجيوسياسي
الفوضوي من إضعاف
أمنهما القومي في المستقبل
المنظور.

إيران وباكستان رغم
اختالفاتهما الكثيرة
تحاوالن إرساء األمن
بلد
واالستقرار في ٍ
غارق في الحرب منذ
َ
جيلين وفي حاالت
كثيرة تضاربت
مصالحهما
بشكل
أو تصادمت
ٍ
مباشر

في حقبة ّ
تمرد
«طالبان» كانت
طهران وإسالم أباد
َ
مسرورتين من
حفاظهما على قنوات
التواصل والدعم
مع حكومة كابول
والمسلحين في آن

أدى االنسحاب األميركي من
أفغانستان في الصيف الماضي
إلى زيادة االضطرابات في الدول
الـ ـمـ ـج ــاورة ال ـت ــي اعـ ـت ــادت على
تحميل الــواليــات المتحدة أثقل
أع ـبــاء المنطقة ،فبعد اسـتـقــرار
حــركــة "طــال ـبــان" فــي كــابــول ،من
الـمـتــوقــع أن تـتــوســع الـشـبـكــات
ال ـم ـس ـل ـحــة ،وقـ ــد ت ـم ـتــد مـظــاهــر
انعدام األمان إلى ما وراء الحدود
األفغانية ،فال يزال هذا االحتمال
مصدر قلق في دول كثيرة ،لكن
إي ــران وبــاكـسـتــان تـبـقـيــان ،أكبر
َ
َ
جارتين ألفغانستان ،الدولتين
الـلـتـيــن تـمـلـكــان أك ـبــر ن ـفــوذ في
البلد ،مما يعني أنهما تواجهان
ً
أخطر المجازفات أيضا.
ّ
ت ـم ــك ـن ــت إي ـ ـ ـ ــران وب ــاك ـس ـت ــان
مــن أداء دور مــؤثــر فــي الـشــؤون
األف ـ ـغـ ــان ـ ـيـ ــة الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة ب ـف ـضــل
ح ـ ـ ـ ــدودهـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـط ـ ــويـ ـ ـل ـ ــة م ــع
أفـغــانـسـتــان ،وال نـنـســى أهمية
الـ ـ ــروابـ ـ ــط الـ ـع ــرقـ ـي ــة وال ـل ـغ ــوي ــة
والثقافية التاريخية بين هذه
الـ ـ ــدول ،وف ــي ال ـم ـقــابــل ،ال تملك
ال ـب ـل ــدان ال ـم ـج ــاورة ال ـثــاثــة في
آسـيــا الوسطى أو الصين التي
َ
ت ِح ّد أفغانستان غير الساحلية
ال ـم ـس ـت ــوى ن ـف ـس ــه مـ ــن ال ـن ـف ــوذ
ف ــي ال ـب ـلــد ،ح ـيــث تـتـكــل الـصـيــن
ً
عـ ـل ــى إيـ ـ ـ ـ ــران وب ــاكـ ـسـ ـت ــان م ـع ــا
إلدارة أفغانستان التي تسيطر
عـلـيـهــا "ط ــالـ ـب ــان" ،وت ـت ـكــل دول
الخليج ا لـعــر بــي على باكستان
لحماية مصالحها هناك ،وغداة
االنسحاب األمـيــركــي ،ستصبح
ً
إي ـ ــران وبــاك ـس ـتــان إذا م ــن أب ــرز
ال ـ ـج ـ ـهـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـن ــافـ ـس ــة ل ــرس ــم
مـسـتـقـبــل أف ـغــان ـس ـتــان ف ــي عهد
"طالبان".
أدى انتهاء حقبة طويلة من
الـ ـت ــدخ ــات الـ ـمـ ـب ــاش ــرة ل ـل ـقــوى
العظمى في أفغانستان إلى ترك
فراغ خطير ،حيث تحاول إيران
وبــاك ـس ـتــان ،رغ ــم اخـتــافــاتـهـمــا
الكثيرة ،إرساء األمن واالستقرار
ف ــي ب ـلـ ٍـد غـ ــارق ف ــي ال ـح ــرب منذ
َ
ج ـي ــل ـي ــن ،وف ـ ــي ح ـ ـ ــاالت ك ـث ـي ــرة،
ت ـ ـ ـضـ ـ ــاربـ ـ ــت مـ ـص ــالـ ـحـ ـهـ ـم ــا أو
تـ ـص ــادم ــت ب ـش ـك ـ ٍـل م ـب ــاش ــر فــي
أف ـغــان ـس ـتــان ،ل ـكــن ب ــات ال ـب ـلــدان
َ
مضطر ين للتعاون بطرق
اآلن
غير مسبوقة.
ّ
تغيرت إيران بكل وضوح منذ
ّ
ع ــام  ،2001ف ـقــد ق ــدم ــت حينها
ً
ً
دع ـ ـمـ ــا اس ـت ـخ ـب ــاري ــا ل ـل ــوالي ــات
ال ـم ـت ـحــدة وس ــاع ــدت شــركــاء هــا
فــي التحالف الشمالي إلسقاط
"ط ـ ــالـ ـ ـب ـ ــان" م ـ ــن ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــة ،ثــم
ت ــده ــورت ال ـع ــاق ــات ب ـيــن إي ــران
ً
والـ ـ ــواليـ ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة س ــري ـع ــا
ف ــي ظ ــل الـ ـخ ــاف ــات ال ـم ـت ــزاي ــدة
بسبب بــرنــامــج طـهــران الـنــووي
وتورط واشنطن في العراق .بدأ

اجتماع "منظمة شنغهاي للتعاون" في "دوشانبي" سبتمبر  2021جمع بين مسؤولين إيرانيين وباكستانيين
اإليــران ـيــون ي ـط ـ ّـورون روابـطـهــم
ً
مع "طالبان" بدءا من عام ،2005
وبحلول عــام  ،2009عمد "فيلق
القدس" (فرع العمليات الخارجية
التابع للقوة العسكرية النخبوية
في إيران) إلى تزويد المتمردين
في "طالبان" باألسلحة.
تعاونت طهران مع شخصيات
م ـ ـ ــن "ط ـ ـ ــالـ ـ ـ ـب ـ ـ ــان" ،مـ ـنـ ـه ــم ق ـ ـ ــادة
عـسـكــريــون ســاب ـقــون م ــن أمـثــال
الـ ُـمــا عـبــدالـقـيــوم ذاكـ ــر ،والـ ُـمــا
إبراهيم الصدر ،وزعيم "طالبان"
ُ
المال أختر محمد منصور الذي
ُ
ق ـتــل خ ــال ضــربــة أمـيــركـيــة في
عام  2016بعدما عبرت مركبته
م ــن إي ـ ــران إل ــى بــاك ـس ـتــان ،وفــي
الوقت نفسه ،حافظت إيران على
ً
عــاقــاتـهــا م ــع األق ـل ـيــات تــزامـنــا
مــع تــأيـيــد الـنـظــام ال ـمــدعــوم من
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ف ــي كــابــول،
ً
فـ ـق ـ ّـدم ــت أك ـ ـيـ ــاسـ ــا مـ ــن األم ـ ـ ــوال
النقدية التي تفوق قيمتها عتبة
ً
المليون دوالر سنويا.
حاولت باكستان من جهتها
بناء عالقات مع قوى أخرى في
أفغانستان ،فتواصلت في البداية
مـ ــع ح ـك ــوم ــة كـ ــابـ ــول وف ـص ــائ ــل
منذ
م ـعــاديــة ل ـحــركــة ً"ط ــال ـب ــان" َ
 15س ـنــة ت ـق ــري ـب ــا ،ل ـكــن ل ــم تـلــق
ً
ً
هــذه الـمـبــادرات ترحيبا واسعا
فــي جـمـيــع ال ـح ــاالت ،إذ لــم يكن
خصوم "طالبان" القدامى يثقون
بــإســام أب ــاد ،وفــي غضون ذلــك،
أدت محاولة باكستان التعاون
مــع الجهود الحربية األميركية
إلــى خـســارة تأثيرها الحصري
على "طالبان" ،بحلول منتصف
العقد الثاني من القرن الحادي
تكتف "طــالـبــان"
والـعـشــريــن ،لــم
ِ
بـتـطــويــر عــاقــات مــع إيـ ــران ،بل
ب ــدأت م ـفــاوضــات م ــع واشـنـطــن
ً
ً
ً
أيـضــا ،وفتحت مكتبا سياسيا

لها فــي قطر ،وسعت إلــى إقامة
عــاقــات مــع ق ــوى مختلفة مثل
الصين وروسيا وتركيا والدول
األوروب ـي ــة وج ـهــات أخ ــرى ،لكن
كانت إسالم أباد في تلك الفترة
ال تـ ــزال تـسـتـفـيــد م ــن رواب ـط ـهــا
الـ ــواس ـ ـعـ ــة م ـ ــع حـ ــركـ ــة الـ ـتـ ـم ــرد
األفـ ـ ـغ ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة ،ال سـ ـيـ ـم ــا ش ـب ـكــة
"ح ـقــانــي" الـمـتـمــركــزة ف ــي شــرق
و"م ـج ـل ــس ش ــورى
أف ـغــان ـس ـتــان ّ
كويتا" الذي يمثل معقل "طالبان"
األصلي في جنوب البالد.
في حقبة ّ
تمرد "طالبان" ،كانت
َ
إيران وباكستان مسرورتين من
حفاظهما على قنوات التواصل
والــدعــم مع الحكومة في كابول
والـمـسـلـحـيــن ف ــي آن ،ل ـكــن بعد
وصـ ــول "ط ــال ـب ــان" إل ــى السلطة
وسحق معظم قوات المعارضة،
تـ ــواجـ ــه ط ـ ـهـ ــران وإس ـ ـ ـ ــام أبـ ــاد
َ
ً
وضعا لم تكونا مستعدتين له
ع ـلــى األرج ـ ـ ــح ،فـكـيــف يـمـكــن أن
يـتــأكــد ال ـب ـلــدان مــن أن الجماعة
ال ـت ــي س ــاع ــداه ــا إلط ـ ــاق حــركــة
تـمـ ّـر د ستحكم أفغانستان اآلن
بطريقة ال تؤجج انـعــدام األمــان
ُ
أو تهدد مصالحهما الوطنية؟
تدرك إيــران وباكستان أنهما
مـ ـضـ ـط ــرت ــان لـ ـلـ ـتـ ـع ــاون إلدارة
الــوضــع األمـنــي فــي أفغانستان،
ويشير تشكيل الحكومة المؤقتة
التي ترأسها "طالبان" إلى وجود
درجة من التنسيق بين البلدين،
فـ ـق ــد س ـي ـط ــر قـ ـ ـ ــادة مـ ـتـ ـش ــددون
مـقـ ّـربــون مــن باكستان على أول
حكومة كشفت عنها "طــالـبــان"،
ثـ ــم جـ ـ ــرى ت ـع ـي ـي ــن ش ـخ ـص ـيــات
ّ
ومقربة من
منتمية إلى األقليات
إي ــران فــي وزارات محورية بعد
بـضـعــة أيـ ــام نـتـيـجــة م ـحــادثــات
جمعت بين مسؤولين إيرانيين
وب ــاك ـس ـت ــان ـي ـي ــن عـ ـل ــى ه ــام ــش

اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع "مـ ـنـ ـظـ ـم ــة ش ـن ـغ ـه ــاي
لـلـتـعــاون" فــي "دوش ــان ـب ــي" ،في
سبتمبر ً .2021
نتيجة لذلك ،تولى عبدالقيوم
َ
ذاك ــر وإبــراهـيــم الـصــدر وزارت ــي
الدفاع والداخلية على التوالي،
وأصبح الحاج نور الدين عزيزي،
وه ـ ــو ط ــاج ـي ـك ــي م ـ ــن م ـقــاط ـعــة
"بنجشير" ،وزير التجارة ،كذلك،
ت ـش ـمــل وزارة ال ـت ـج ــارة ال ـحــاج
محمد بشير ،وهو تاجر أوزبكي
م ــن والي ــة "بـ ـغ ــان" ،فـقــد أصـبــح
هــذا األخير نائب الــوزيــر ،وبات
الحاج محمد عظيم سلطان زاده
(تــاجــر أوزب ـك ــي آخ ــر مــن مدينة
"س ـ ــار إي ب ـ ــول") ن ــائ ــب ال ــوزي ــر
الـثــانــي ،وتـجــدر اإلش ــارة إلــى أن
التجارة بين أفغانستان وإيران
تبقى أكـبــر مــن تلك الـتــي تجمع
أف ـغــان ـس ـتــان وبــاك ـس ـتــان ،كــذلــك
أص ـب ــح م ـح ـمــد ح ـســن غ ـيــاســي،
و هــو طبيب شيعي مــن جماعة
"الـ ـه ــزارة" ،نــائــب وزي ــر الصحة،
وم ـ ــن خ ـ ــال ه ـ ــذه ال ـت ـع ـي ـي ـنــات
الرمزية ،تأمل "طالبان" تحقيق
َ
هدفين:
ً
أوال ،تحاول حكومة "طالبان"
ً
داخ ـل ـي ــا إق ـن ــاع األق ـل ـي ــات بــأنـهــا
تـ ـن ــوي ت ـم ـث ـي ـل ـهــا فـ ــي ال ـس ـل ـطــة
المؤقتة وأي حكومة مستقبلية.
ً
ثـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــا ،ت ـ ـس ـ ـعـ ــى ال ـ ـحـ ــركـ ــة
اإلســام ـيــة الـحــاكـمــة إل ــى إقـنــاع
المجتمع الدولي بأنها تتجاوب
مع الــدعــوات إلــى إنشاء حكومة
شاملة.
قـ ــد تـ ـك ــون ه ـ ــذه ال ـت ـع ـي ـي ـنــات
ال ــوزاري ــة الـخــاضـعــة للتفاوض
م ـه ـمــة ،لـكـنـهــا لـيـســت الــوسـيـلــة
الوحيدة التي تسمح لإليرانيين
والـبــاكـسـتــانـيـيــن بــالـتـعــاون في
مــا بينهم إلدارة الــوضــع الهش
فــي أفغانستان ،فقد تــرأس أهم

ق ــائ ــد ع ـس ـك ــري إيـ ــرانـ ــي ،ال ـل ــواء
م ـح ـمــد ح ـس ـيــن ب ــاق ــري (أشـ ــرف
عـلــى ال ـحــرس ال ـث ــوري اإليــرانــي
والـ ـق ــوات الـعـسـكــريــة الـنـظــامـيــة
في طهران بصفته رئيس أركان
الـ ـق ــوات الـمـسـلـحــة الـمـشـتــركــة)،
ً
وفدا إلى إسالم أباد في منتصف
أكتوبر ،وناقش باقري وجنراالت
ً
إيــرانـيــون آخ ــرون مـطــوال كيفية
الـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع نـ ـظ ــام "ط ــالـ ـب ــان"
ل ـم ـع ــال ـج ــة الـ ـمـ ـخ ــاوف األم ـن ـي ــة
الـمـشـتــركــة ب ـيــن ال ـب ـلــديــن خــال
اج ـت ـم ــاع ــات ل ـه ــم م ــع ن ـظــرائ ـهــم
الباكستانيين.
لـكــن رغ ــم م ـحــاوالت الـتـعــاون
كلها ،يبقى الحذر ّ
سيد الموقف
ب ـي ــن إي ـ ـ ــران وب ــاكـ ـسـ ـت ــان ،حـيــث
تشعر طهران بالقلق من روابط
إســام أبــاد الوثيقة مع المملكة
الـعــربـيــة ال ـس ـعــوديــة واإلم ـ ــارات
العربية المتحدة ،وهي تخشى
أن يـ ـسـ ـتـ ـفـ ـي ــد ا ل ـ ـس ـ ـع ـ ــود ي ـ ــون
واإلماراتيون من هذه العالقات،
وقـ ــد تـ ـح ــاول دول ال ـخ ـل ـيــج من
ج ـه ـت ـهــا الـ ـتـ ـص ــدي ل ـل ـت ـحــركــات
اإلي ــرانـ ـي ــة ف ــي الـ ـع ــال ــم ال ـعــربــي
عبر تأجيج االض ـطــرابــات التي
تواجهها إي ــران فــي أفغانستان
وباكستان.
أم ـ ــا ب ــاك ـس ـت ــان ،ف ـه ــي تـشـعــر
ب ـ ـق ـ ـلـ ــق شـ ـ ــديـ ـ ــد مـ ـ ــن الـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــارب
منافستها اللدودة،
المتزايد بين
ِ
ال ـه ـن ــد ،وإيـ ـ ـ ــران ،ل ـطــال ـمــا كــانــت
ال ـم ـصــالــح اإلي ــران ـي ــة والـهـنــديــة
فـ ــي أف ـغ ــان ـس ـت ــان مـ ـت ــداخـ ـل ــة ،ال
سيما الرغبة المشتركة في منع
اإلســام ـي ـيــن ال ـ ُّـس ـن ــة ال ـم ـعــاديــن
لطهران ونيودلهي من التحرك
ب ـكــل حــريــة ف ــي ال ـب ـلــد .تـعــاونــت
إيران والهند في ما بينهما ،إلى
جانب روسيا ،خالل التسعينيات
لدعم التحالف الشمالي المعادي

ل ـحــركــة "ط ــال ـب ــان" ،ول ــم تحضر
ال ـص ـي ــن وب ــاكـ ـسـ ـت ــان ال ـمــؤت ـمــر
ّ
اإلقليمي ا ل ــذي نظمه مستشار
األمـ ــن ال ـقــومــي ال ـه ـن ــدي ،أجـيــت
دوفـ ـ ـ ــال ،حـ ــول أف ـغ ــان ـس ـت ــان فــي
شـ ـه ــر ن ــوفـ ـمـ ـب ــر ،لـ ـك ــن ح ـض ــره
الـ ـل ــواء ال ـب ـح ــري اإليـ ــرانـ ــي علي
شمخاني ،إلى جانب نظرائه من
دول آس ـيــا الــوس ـطــى وروس ـي ــا،
ل ـكــن االن ـس ـح ــاب األم ـي ــرك ــي من
أف ـغــان ـس ـتــان ث ــم ان ـه ـيــار ال ــدول ــة
األفغانية المدعومة من المجتمع
الــدولــي أدي ــا إلــى ظـهــور مشكلة
استراتيجية كبرى بالنسبة إلى
الـهـنــد ،وبـعــد سيطرة "طــالـبــان"
على كابول في الفترة األخيرة،
خسرت نيودلهي تأثيرها على
أفـ ـغ ــانـ ـسـ ـت ــان ،لـ ـ ــذا قـ ــد تـحـصــل
الهند على خيار بديل للوصول
ً
إلــى البلد م ـجــددا عبر التعاون
مع إيران.
ّ
ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال عـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــود ،ش ـ ــكـ ـ ـل ـ ــت
أفغانستان ساحة استراتيجية
ً
مشتركة إليران وباكستان معا،
ل ـطــال ـمــا ب ـح ــث ال ـبــاك ـس ـتــان ـيــون
عـ ــن ب ـي ـئــة ّ
وديـ ـ ـ ــة فـ ــي جـنــاحـهــم
الغربي كي يتمكنوا من التركيز
ع ـلــى خـصـمـهــم الـجـيــوسـيــاســي
ً
األساسي شرقا :الهند ،وبالنسبة
إلى اإليرانيين كان العالم العربي
ً
ً
في غربهم ُيعتبر تقليديا جزء ا
من األولويات اإليرانية ،في حين
تحتل أفغانستان مرتبة ثانوية،
لكن أهمية أفغانستان زادت في
اس ـتــرات ـي ـج ـيــات األم ـ ــن ال ـقــومــي
َ
َ
المتجاورين بعد
البلدين
داخل
االنهيار الـمــأســاوي لجمهورية
أفغانستان اإلسالمية المدعومة
من المجتمع الدولي.
س ـت ـك ــون إيـ ـ ـ ــران وب ــاك ـس ـت ــان
ً
األكثر تأثيرا على أي نتيجة في
أفغانستان خالل عهد "طالبان"،

حيث تتكل القوى العظمى ،مثل
الصين وروسيا ،على عالقاتها
الثنائية مع طهران وإسالم أباد
لمنع االضطرابات التي تشهدها
أفـغــانـسـتــان مــن إعــاقــة خططها
االستراتيجية في آسيا الوسطى
وج ـ ـنـ ــوب آس ـ ـيـ ــا ،وإذا نـجـحــت
ً
أف ـغ ــان ـس ـت ــان ي ــوم ــا ف ــي إرس ـ ــاء
درجــة من االستقرار ،فسيحاول
ً
اإليرانيون والباكستانيون معا
االستفادة من نفوذهما لتعزيز
م ـصــال ـح ـه ـمــا االقـ ـتـ ـص ــادي ــة فــي
أف ـغ ــان ـس ـت ــان وال ـم ـن ـط ـق ــة ،لـكــن
س ـيــواجــه ال ـب ـل ــدان ص ـعــوبــة في
م ـن ــع ال ـم ـش ـهــد ال ـج ـيــوس ـيــاســي
الفوضوي مــن إضـعــاف أمنهما
القومي في المستقبل المنظور.

طهران تعاونت
مع شخصيات من
«طالبان» منهم قادة
عسكريون سابقون
من أمثال ُ
المال
عبدالقيوم ذاكر
ُ
والمال إبراهيم الصدر
وزعيم «طالبان» ُ
المال
أختر محمد منصور

تركيا قد تخسر الكثير بسبب المواجهة بين روسيا وأوكرانيا
الصراع قد ينسف التوازن الهش الذي تقيمه أنقرة بين حلف الناتو وموسكو
●

جيفري مانكوف* -فورين بوليسي

أدى حشد القوات الروسية على الحدود
األوكرانية إلى تأجيج المخاوف من احتمال
تصعيد الـصــراع فــي شــرق أوكــرانـيــا وأطلق
ً
جـ ـه ــودا دب ـلــومــاس ـيــة م ـك ـث ـفــة ل ـم ـنــع ت ـجـ ّـدد
العمليات الهجومية الــرو سـيــة ،قــد يترافق
أي تـصـعـيــد مـحـتـمــل بـيــن مــوسـكــو وكييف
مع تحديات خطيرة على حلف الناتو الذي
يحاول منذ فترة طويلة طمأنة أوكرانيا لكن
من دون استفزاز روسيا.
ُ
تـعـتـبــر ه ــذه الـمـعـضـلــة شــائـكــة بالنسبة
إلى تركيا ،تلك القوة اإلقليمية التي تربطها
ع ــاق ــات م ـتــوتــرة م ــع ع ــدد كـبـيــر م ــن حـلـفــاء
ً
الناتو ،حيث ينجم هــذا الــوضــع جزئيا عن
مساعي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان
لتطوير عالقته مع موسكو ،مع أنه يسعى في
الوقت نفسه إلى تعميق روابطه السياسية
والعسكرية مــع أوكــرانـيــا بطريقة يعتبرها
ً
بعض الحلفاء استفزازية جدا.
حتى اآلن ،تراهن أنقرة على ما يبدو على
حــل األزم ــة الـحــدوديــة مــع أوكــرانـيــا بالطرق
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ،ل ـك ــن ي ـع ـت ـبــر ال ـم ـس ــؤول ــون
ال ـ ــروس ال ـعــاقــة الـعـسـكــريــة والـتـقـنـيــة بين
أنقرة وكييف وتورط تركيا مع جماعة التتار
فــي شـبــه جــزيــرة ال ـقــرم عــوامــل اس ـت ـفــزازيــة،
ً
تزامنا مع ّ
تخبط االقتصاد التركي ،وتراجع
ً
شعبية الرئيس إردوغــان محليا ،واستمرار
المواجهات بين الـقــوات التركية والروسية
ف ــي م ـنــاطــق م ـثــل ش ـم ــال إفــري ـق ـيــا وج ـنــوب
ال ـق ــوق ــاز ،أص ـب ـحــت تــرك ـيــا م ــن ب ـيــن أع ـضــاء
ّ
المعرضين ألكبر الخسائر اليوم في
الناتو
حال تصاعدت المواجهة على حدود أوكرانيا.
تـنـجــم الـمـعـضـلــة ال ـتــي تــواج ـه ـهــا تــركـيــا
عـ ــن س ـع ـي ـه ــا إلـ ـ ــى ت ــوسـ ـي ــع اس ـت ـقــال ـي ـت ـهــا
االسـتــراتـيـجـيــة وزيـ ــادة تــأثـيــرهــا فــي أنـحــاء
المنطقة التي تشمل البلقان والشرق األوسط
الـعــربــي وال ـقــوفــاز ،فـقــد أدت ه ــذه المساعي

كلها إلــى عــزل تركيا عن حلفاء كثيرين في
ً
الناتو ،فأصبح البلد عالقا في عالقة معقدة
مع روسيا.
تــرتـبــط معظم الـطـمــوحــات الـتــركـيــة التي
تـصـبــو إل ــى إع ـ ــادة رس ــم ال ـن ـظ ــام اإلقـلـيـمــي
بأجندة "حزب العدالة والتنمية" الذي يقوده
إردوغ ــان وقــد ظهرت هــذه الطموحات غــداة
انهيار االتحاد السوفياتي ،حين طرحت أنقرة
نفسها كشريكة وكفيلة لجيرانها في حقبة ما
ً
بعد الشيوعية تزامنا مع السعي إلى إقامة
رواب ــط مـتـبــادلــة الـمـنــافــع مــع مــوسـكــو ،وفــي
ترسخ هذا التحول بعد ّ
الفترة الالحقةّ ،
تغير
األميركية ،بما في ذلك تراجع الدعم
األولويات ّ
لسياسة التدخل في الشرق األوسط وزيادة
التركيز على آسيا.
لكن صعوبة الحفاظ على توازن العالقات
التركية زادت بعد ّ
توسع االضطرابات بين
ّ
روسيا وحلف الناتو ،فردت أنقرة بقوة على
ضم شبه جزيرة القرم وغزو إقليم "دونباس"
في شرق أوكرانيا من جانب روسيا في عام
 ،2014ك ــذل ــك ،تـ ّ
ـوس ـعــت ف ــي تــرك ـيــا مـشــاعــر
التعاطف مع جماعة التتار المسلمة والناطقة
باللغة التركية في شبه جزيرة القرم بعدما
ً
استهدفتها سلطات االحتالل الروسي ،علما
ّ
تضم نسبة كبيرة من شتات التتار
أن تركيا
القادمين من شبه الجزيرة .في غضون ذلك،
سيطرت موسكو على معظم سفن ا لـقــوات
الـبـحــريــة األوك ــران ـي ــة والـبـنـيــة الـتـحـتـيــة في
الموانئ عندما احتلت شبه جزيرة القرم ،مما
أدى إلى تغيير ميزان القوى في البحر األسود
بطريقة جذرية وكبح ّ
تفوق البحرية التركية.
أمام هذا الوضع ،عمدت تركيا إلى زيادة
دعمها السياسي والدبلوماسي لجماعات
التتار فــي شبه جــزيــرة الـقــرم ،فـشــددت على
عدم اعترافها بضم المنطقة إلى روسيا ،حتى
أنها عــززت تعاونها العسكري والتقني مع
ّ
كييف من خالل بيع طائرات مسلحة ومتقدمة
بال طيار كتلك التي يستعملها األوكرانيون

رجب طيب إردوغان
ضد االنفصاليين المدعومين من روسيا في
إقليم "دونباس".
لم تكن أوكرانيا المنفذ الوحيد ،وال حتى
األه ــم ،لتنفيذ الـطـمــوحــات الـتــركـيــة ،فكانت
تركيا قد تدخلت في الحرب األهلية السورية
ً
أصال لمنع أكراد سورية من ترسيخ سلطتهم
على طــول الـحــدود ،وفــي عــام  ،2020تدخلت
ال ـق ــوات الـتــركـيــة ف ــي لـيـبـيــا لــدعــم الـحـكــومــة
الـمـ ّـؤقـتــة الـتــي اعـتــرفــت بـهــا األم ــم المتحدة
(ووقعت معها على اتفاق مثير للجدل حول
الحدود البحرية في ديسمبر  2019لتسهيل
الوصول إلى الغاز والنفط في البحر األبيض
ً
المتوسط) ،وفي عام  2020أيضا ،اتضحت
أهمية األسلحة التركية والعمالء األتراك في
هجوم أذربيجان الناجح السترجاع األرض
التي احتلتها أرمينيا في ناغورنو كاراباخ
ومحيطها ،وفي كل واحدة من هذه المناطق،
ح ـص ـلــت م ــواجـ ـه ــات ب ـي ــن ال ـ ـقـ ــوات ال ـتــرك ـيــة
ً
والروسية وشملت أحيانا اشتباكات مباشرة.
لـكــن رغ ــم تـصــاعــد الـمـنــافـســة اإلقـلـيـمـيــة،
ً
حـ ــاولـ ــت ت ــرك ـي ــا الـ ـتـ ـق ــرب اس ـت ــرت ـي ـج ـي ــا مــن
روس ـيــا فــي الـسـنــوات األخ ـي ــرة ،ويـنـجــم هــذا
التقارب في المقام األول عن زيادة االستياء
مــن الــدعــم األميركي لجماعة "ق ــوات سورية

فالديمير بوتين
الديموقراطية" التي تتألف في معظمها من
مقاتلين أكراد ينتمون إلى أحد فروع "حزب
ً
العمال الكردستاني" ،وهو يشتق أيضا من
تــداع ـيــات م ـحــاولــة االن ـق ــاب الـفــاشـلــة الـتــي
ً
أطلقها الجيش التركي في عام  ،2016علما
ّ
أن إردوغان يتهم أتباع رجل الدين المقيم في
الواليات المتحدة ،فتح الله غولن ،بتنظيم
ذلك االنقالب.
ّ
اتضح هذا التقارب حين قررت أنقرة شراء
نظام الدفاع الجوي الروسي "إس( "400-لمنع
مشاركة القوات الجوية التركية في محاولة
ان ـقــاب أخـ ــرى) ،أدى ش ــراء ذل ــك الـنـظــام إلــى
طــرد تركيا من برنامج الطائرات األميركية
"ف ،"35-لكنه مـنــح أن ـقــرة فــي الــوقــت نفسه
ً
ً
ً
رصيدا دبلوماسيا مهما مع الكرملين وقد
استغله البلد للسيطرة على مسار المواجهات
في سورية وليبيا وجنوب القوقاز ،وفي كل
واح ــدة مــن هــذه الـســاحــات ،ش ــارك إردوغ ــان
والرئيس الروسي فالديمير بوتين في جهود
دبلوماسية مكثفة ورفيعة المستوى ،ففرضا
ق ــرارات غير رسمية لوقف إطــاق الـنــار بما
يضمن تحقيق مصالح كل طرف ،وتظن أنقرة
على ما يبدو أنها تستطيع تطبيق المقاربة
نفسها خالل الصراع في أوكرانيا.

ً
لـ ـك ــن رغ ـ ـ ــم اس ـ ـت ـ ـعـ ــداد م ــوسـ ـك ــو س ــاب ـق ــا
ل ـت ـحـ ّـمــل ت ـ ّ
ـوس ــع م ـكــانــة تــرك ـيــا ف ــي ســوريــة
وليبيا وج ـنــوب الـقــوقــاز (ألن ه ــذا الموقف
ً
يسهم جزئيا في ترسيخ الفكرة القائلة إن
ً
تركيا العبة إقليمية مستقلة وليست درعــا
ً
واقيا للغرب) ،قد تثبت أوكرانيا أنها حالة
مستعصية.
أل ـمــح ال ـم ـســؤولــون الـ ــروس إل ــى أن ـهــم قد
يعتبرون الــدعــم التركي لمجموعات التتار
ً
فــي شبه جــزيــرة الـقــرم تـهــديــدا على سيادة
األراض ـ ـ ـ ــي ال ــروسـ ـي ــة (ألن م ــوس ـك ــو تـعـتـبــر
ُ
ً
شـبــه ال ـجــزيــرة أرضـ ــا روس ـي ــة) ،وق ــد اعــتـ ِـبــر
ّ
اسـتـعـمــال ال ـطــائــرات الـمـســيــرة الـتــركـيــة في
ً
إقـلـيــم "دونـ ـب ــاس" جـ ــزءا م ــن األس ـب ــاب الـتــي
تبرر حشد القوات الروسية اليوم على طول
الحدود األوكرانية .قد تمنح هذه الطائرات
قــدرات إضافية ألوكــرانـيــا ،لكن يبقى أثرها
ً
على التوازن العام محدودا ،ال سيما إذا اندلع
صراع هائل يشمل القوات الجوية الروسية:
ُ
ّ
المسيرة التركية،
عملت الطائرات
حتى لو است ِ
تتراجع آمال الجيش األوكراني بالصمود في
وجه أي هجوم روسي واسع النطاق.
م ـن ــذ ت ـن ـص ـيــب ال ــرئـ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي جــو
بايدن في يناير  ،2021حاولت أنقرة تجاوز
خالفاتها الكبرى مع واشنطن وحلفاء آخرين
فــي الـنــاتــو ألن ـهــا تـشـعــر بــالـقـلــق مــن تـ ّ
ـوســع
عزلتها وزي ــادة ضعفها فــي وجــه الضغوط
ال ــروس ـي ــة ،لـكــن زادت ال ـمــواقــف ص ــرام ــة في
واشنطن خالل السنوات األخيرة ،وأدى التوتر
الناجم عن شراء نظام "إس "400-إلى ترسيخ
االضطرابات القديمة ،ال سيما في الكونغرس
األم ـي ــرك ــي ،ث ــم تـصــاعــد ذل ــك ال ـتــوتــر بسبب
إقــدام الحكومة التركية على قمع الصحافة
والمجتمع الـمــدنــي وجـمــاعــات الـمـعــارضــة،
ورغم الجهود الرامية إلى تحسين العالقات
(بما في ذلــك اجتماع بين بايدن وإردوغــان
على هــامــش قمة الـنــاتــو فــي يونيو ،)2021
من المستبعد أن يحصل أي تغيير بارز قبل

االنتخابات التركية المقررة حتى اآلن في عام
 2023ألن ذلــك االستحقاق قــد ينذر بنهاية
عهد إردوغان الرئاسي.
في غضون ذلــك ،تجازف أنقرة بمواجهة
ع ـ ــزل ـ ــة دب ـ ـلـ ــومـ ــاس ـ ـيـ ــة م ـ ـت ـ ــزاي ـ ــدة وت ـ ـ ّ
ـوس ـ ــع
استراتيجي مفرط في حــال ّ
تجدد الصراع،
ف ـقــد ت ـقــرر روس ـي ــا تـصـعـيــد ال ـض ـغــوط ضد
المصالح التركية (في محافظة إدلب السورية
ً
م ـث ــا) إلب ـق ــاء أن ـق ــرة ع ـلــى ه ـ ّـام ــش األحـ ــداث
ف ــي أوك ــرانـ ـي ــا ،أو رب ـم ــا ت ـفــضــل أن تـعــرض
عـلـيـهــا م ـكــافــآت تـشـجـيـعـيــة :بــاإلضــافــة إلــى
تراجع إمدادات الغاز نحو أوروبا عن طريق
بـيــاروسـيــا وأوك ــران ـي ــا ،قــد ي ـكــون إل ـغــاء أو
تعليق مشروع خط أنابيب "نورد ستريم "2
ً
ً
ّ
من جانب المنظمين األلمان تطورا إيجابيا
بالنسبة إلــى خـطــوط أنابيب "بـلــو ستريم"
و"ت ـ ـ ــرك سـ ـت ــري ــم" ،م ـم ــا ي ـ ــؤدي إلـ ــى تــرسـيــخ
طموحات تركيا التي ترغب في تقوية دورها
كدولة عبور (على المدى القصير على األقل).
ل ـكــن م ــن ال ـم ـتــوقــع أن ت ـك ــون ع ــواق ــب أي
هـجــوم روس ــي ضــد أوكــرانـيــا سلبية بشكل
عــام ،منها احتمال ترسيخ التفوق الروسي
ال ـع ـس ـك ــري والـ ـبـ ـح ــري ف ــي ال ـب ـح ــر األس ـ ــود،
وإض ـع ــاف ال ـشــراكــة بـيــن تــركـيــا وأوكــران ـيــا،
ّ
وتجدد موجات
وتضرر االقتصاد التركي،
تدفق الالجئين واالعـتــداءات ضد المصالح
التركية في سورية وأماكن أخرى.
س ـي ـكــون تـصـعـيــد الـ ـص ــراع ب ـيــن روس ـيــا
ً
ً
وأوكرانيا حدثا مأساويا في معظم أنحاء
أوروبــا ،لكنه قد ينهي الـتــوازن القديم الذي
تقيمه تركيا في عالقاتها بين حلف الناتو
ً
َ
وروسيا ،تزامنا مع كبح الطموح الذي ط َبع
ع ـهــد إردوغ ـ ــان وي ـه ــدف إل ــى تــوس ـيــع نـفــوذ
ً
تركيا إقليميا.
* باحث مرموق في معهد الدراسات
االستراتيجية الوطنية في جامعة الدفاع
الوطني األميركية.
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

7.991

7.326

6.019

2.٤٦٥ 2.٩٥٧ 3.٣٠١

«فيتش» تخفض تصنيف الكويت االئتماني إلى «»AA-

مع تغيير النظرة المستقبلية للبالد من سلبية إلى مستقرة

• التطورات األخيرة ًكالحوار الوطني يتوقع لها تمرير قانون الدين العام
• الحكومة تعد قانونا يسمح باالستفادة من دخل االستثمارات الحكومية في «صندوق األجيال»
ّ
خ ــفـ ـض ــت وكـ ــالـ ــة ال ـت ـص ـن ـيــف
اال ئ ـ ـت ـ ـمـ ــا نـ ــي " فـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــش" (Fitch
 )Ratingsأ مـ ـ ـ ـ ــس ،ت ـص ـن ـي ـف ـهــا
االئ ـ ـت ـ ـمـ ــانـ ــي الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــادي ل ــدول ــة
ال ـكــويــت م ــن ال ـمــرت ـبــة " "AAإلــى
المرتبة " "AA-مع تغيير النظرة
ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة مـ ــن س ـل ـب ـي ــة إل ــى
مستقرة.

صندوق االحتياطي
ً
العام يمتلك أصوال
غير سائلة واسعة
النطاق ُيمكن بيع
المزيد منها إلى
احتياطي األجيال
ً
أوال -محركات التصنيف الرئيسية
القادمة

التقدم في
اإلصالحات المالية
ً
اليزال محدودا
وال نتوقع تطبيق
ضريبة القيمة
المضافة في
السنتين الماليتين
 2023/22و2024/23

ق ــال ــت الـ ــوكـ ــالـ ــة ،فـ ــي ب ـيــان ـهــا
(Rating Action Commentary-
 ،)RACإن تـخـفـيــض ا لـتـصـنـيــف
االئ ـت ـم ــان ــي الـ ـسـ ـي ــادي لـلـكــويــت
ي ـ ـع ـ ـكـ ــس ال ـ ـق ـ ـي ـ ــود الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة
المستمرة على اتخاذ القرار ،التي
تعوق معالجة التحديات الهيكلية
المتعلقة باالعتماد على النفط،
ودولة الرفاهية السخية وقطاعها
العام الكبير.
ً
ورأت أن ه ـ ـنـ ــاك نـ ـقـ ـص ــا فــي
ال ـت ـص ـح ـي ــح الـ ـم ــال ــي األس ــاس ــي
وال ـجــاد لـصــدمــات أسـعــار النفط
األخـيــرة ،وال تــزال آفــاق اإلصــاح
ضـعـيـفــة ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن بعض
الـتـطــورات السياسية اإليجابية
األخيرة كجزء من الحوار الوطني،
"إذ م ــن ال ـم ـتــوقــع ت ـمــريــر قــانــون
الدين العام في عام ."2022
وذك ـ ــرت أن ال ـك ــوي ــت تــواصــل
الـ ــوفـ ــاء ب ــال ـت ــزام ــات ـه ــا ح ـت ــى فــي
غياب قانون الدين العام ،ولغاية
تأمين ترتيبات تمويلية جديدة،
ستعتمد الـحـكــومــة عـلــى أصــول
صندوق االحتياطي العام لتلبية
احتياجاتها التمويلية اإلجمالية.
وبـيـنــت أن الـحـكــومــة سحبت
الجزء األكبر من األصول السائلة
لصندوق االحتياطي العام خالل
السنوات  ،2021-2020مما دفعها
إل ــى ب ـيــع األص ـ ــول غ ـيــر الـســائـلــة
ف ــي ص ـن ــدوق االح ـت ـيــاطــي ال ـعــام
إلــى صـنــدوق احتياطي األجيال
القادمة.
ولفتت "فيتش" إلى أنه لم يتم
اإلف ـصــاح عــن المستوى الحالي

ل ــأص ــول ال ـســائ ـلــة ف ــي ص ـنــدوق
االحتياطي العام ،على الرغم من
ّ
أن الحكومة أك ــدت أن الصندوق
لــديــه أص ــول ســائـلــة تغطي أكثر
م ــن ق ـي ـمــة الـ ـسـ ـن ــدات ال ـس ـي ــادي ــة
ال ـم ـس ـت ـح ـق ــة فـ ــي مـ ـ ـ ــارس 2022
وال ـب ــال ــغ قـيـمـتـهــا  3.5م ـل ـيــارات
دوالر.
وأش ــارت إلــى تأكيد الحكومة
ب ــأن ص ـنــدوق االحـتـيــاطــي الـعــام
ً
يمتلك أصوال غير سائلة واسعة
النطاقُ ،يمكن بيع المزيد منها
بـســرعــة إل ــى ص ـنــدوق احتياطي
األجيال القادمة إذا لزم األمر.
وقــالــت الــوكــالــة ،إن الحكومة
ً
اق ـ ـ ـتـ ـ ــرحـ ـ ــت قـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــون ـ ـ ــا يـ ـسـ ـم ــح
باالستفادة من دخل االستثمارات
الحكومية المتحققة في صندوق
ً
احتياطي األجيال القادمة ،وفقا
لسقف سنوي ومعايير معينة لم
يتم االنتهاء منها بعد.
وذكرت أنه في الوقت الحالي،
ال تستطيع الـحـكــومــة الــوصــول
ً
مـ ـب ــاش ــرة إل ـ ــى أصـ ـ ــول ص ـن ــدوق
األج ـ ـيـ ــال ال ـم ـق ـب ـلــة دون مــواف ـقــة
مجلس األم ــة ،مبينة أن القانون
ال ـم ـق ـتــرح ُي ـع ـت ـبــر أداة تـمــويـلـيــة
إضافية مهمة ،ومــن المتوقع أن
يواجه مناقشات برلمانية أكثر
من قانون الدين العام.
ورج ـح ــت أن تـبـقــى األوضـ ــاع
ال ـم ــال ـي ــة وال ـخ ــارج ـي ــة ف ــي دول ــة
الكويت من بين أقوى الدول التي
تصنفها وكــالــة "ف ـي ـتــش" ،وذلــك
ّ
على الــرغــم مــن التقلبات الحادة
في أسعار النفط منذ عــام 2014
والجمود السياسي المتكرر.
وتـ ــوق ـ ـعـ ــت أن يـ ـص ــل ص ــاف ــي
األصول السيادية الخارجية التي
ُ
تديرها الهيئة العامة لالستثمار
إلى ما نسبته  500في المئة من
الناتج المحلي اإلجـمــالــي ،وهو
األعلى بين جميع الدول السيادية
المصنفة من قبل الوكالة وعشرة
أضـ ـع ــاف م ـت ــوس ــط أق ــرانـ ـه ــا فــي
التصنيف "."AA
وقالت "فيتش" إن نسبة الدين

ال ـح ـكــومــي إل ــى ال ـنــاتــج المحلي
ً
اإلج ـمــالــي منخفضة جـ ــدا ،ومــن
ال ـم ـت ــوق ــع أن ت ـن ـخ ـفــض إل ـ ــى مــا
نسبته  10فــي المئة مــن الناتج
ال ـم ـح ـلــي اإلجـ ـم ــال ــي ف ــي ال ـس ـنــة
المالية  ،2022/21وأن ترتفع هذه
الـنـسـبــة إل ــى  50ف ــي ال ـم ـئــة على
المدى المتوسط.
ّ
وتــوقـعــت الــوكــالــة أن يتقلص
عجز الموازنة العامة (بعد إضافة
دخ ــل االس ـت ـث ـمــارات الـحـكــومـيــة)
إلــى مــا نسبته  1.6فــي المئة من
في
ال ـن ــات ــج ال ـم ـح ـلــي اإلج ـم ــال ــي ً
السنة المالية  2022/21مقارنة
بـمــا نـسـبـتــه  20.6ف ــي الـمـئــة من
ال ـن ــات ــج ال ـم ـح ـلــي اإلج ـم ــال ــي في
السنة المالية  ،2021/20الرتفاع
أسعار النفط.
كـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا ت ـ ـ ــو قـ ـ ـ ـع ـ ـ ــت أن تـ ـ ـك ـ ــون
المصروفات الحكومية الفعلية
أق ــل مــن الـمـصــروفــات المعتمدة
ف ــي ال ـم ــوازن ــة ال ـعــامــة للسنتين
الماليتين  2022/21و،2023/22
نتيجة ضبط اإلنفاق العام.
ً
وأيضا تتوقع الوكالة أن يتسع
عجز الموازنة العامة (بعد إضافة
دخل االستثمارات الحكومية) إلى
ما نسبته  2.4في المئة و 5.7في
المئة من الناتج المحلي اإلجمالي
في السنتين الماليتين 2023/22
ً
و 2024/23على الترتيب ،مدفوعا
بتراجع أسعار النفط ،واستمرار
ضغوط اإلنفاق الحكومي ،فيما
وال يــزال التقدم فــي اإلصــاحــات
ً
المالية محدودا.
وأش ــارت الوك ــال ــة إل ــى أنها
ال تتوقع تطبيق ضريبة القيمة
الـمـضــافــة ( )VATفــي السنتين
الماليتين  2023/22و.2024/23
وبـ ـم ــوج ــب م ـن ـه ـج ـي ــة وزارة
المالية في إعداد التقارير المالية،
ت ــوق ــع "فـ ـيـ ـت ــش" أن ي ـص ــل عـجــز
ال ـمــوازنــة الـعــامــة (ب ــدون حساب
دخل االستثمارات الحكومية) إلى
ما نسبته  10في المئة من الناتج
المحلي اإلجمالي ( 4.3مليارات
دينار) في السنة المالية ،2022/21

وأن يصل متوسط العجز المتوقع
في الموازنة إلى  12في المئة من
الـنــاتــج المحلي اإلجـمــالــي خالل
الـسـنـتـيــن ال ـمــال ـي ـت ـيــن 2023/22
و.2024/23
وقـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت إن ه ـ ـ ـ ـ ــذا ي ـ ـتـ ــوافـ ــق
م ـ ــع االح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات ال ـت ـم ــوي ـل ـي ــة
للموازنة العامة ،مع األخذ بعين
االع ـت ـبــار أن ص ـنــدوق احتياطي
األج ـيــال الـقــادمــة يحتفظ بدخل
االس ـت ـث ـمــارات الـحـكــومـيــة ،وهــذا
ّ
يــؤكــد الـحــاجــة إل ــى االت ـف ــاق بين
ال ـح ـك ــوم ــة وم ـج ـل ــس األم ـ ــة عـلــى
ت ـم ــري ــر ق ــان ــون ال ــدي ــن الـ ـع ــام أو
ال ـس ـمــاح بــالـسـحــب مــن صـنــدوق
احتياطي األجيال القادمة.
وأش ـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى أن اسـ ـتـ ـم ــرار
ارتفاع أسعار النفط من شأنه أن
يحد من االحتياجات التمويلية
للموازنة العامة للدولة متوقعة
أن تبلغ أسـعــار سلة خــام برنت
ً
ال ـس ـنــويــة ن ـحــو  70و 60دوالرا
للبرميل في عامي  2022و2023
على الترتيب ،كذلك من المتوقع

ارتفاع مؤشرات البورصة ...والسيولة
 54.1مليون دينار

عمليات شراء وارتداد لبعض األسهم القيادية وسيولة «الرئيسي» تتطور
●

علي العنزي

أنـ ـه ــت مـ ــؤشـ ــرات ب ــورص ــة ال ـكــويــت
ت ـعــامــات جـلـسـتـهــا األخ ـي ــرة خ ـضــراء،
أمس ،وحقق مؤشر السوق العام نسبة
 0.19في المئة تعادل  14.23نقطة ليقفل
على مستوى  7326.82نقطة بسيولة
مرتفعة بلغت  54.1مليون دينار تداولت
 259.1مليون سهم عبر  11409صفقات،
ً
وت ــم تـ ــداول  138سـهـمــا رب ــح مـنـهــا 60
بينما تراجع  55واستقر  23دون تغير.
وربح مؤشر السوق األول نسبة 0.24
فــي ا لـمـئــة أي  18.79نقطة ليقفل على
مستوى  7991.14نقطة بسيولة كبيرة
تجاوزت  30.6مليون دينار تداولت 76.9
مليون سهم عبر  4692صفقة ،وارتفع

ً
 12سهما مقابل تراجع  7واستقرار .6
واستقر مؤشر السوق الرئيسي على
ارتفاع محدود كان فقط بنسبة  0.07في
المئة أي  4.02نقاط ليقفل على مستوى
 6019.69نـقـطــة بـسـيــولــة بـلـغــت 23.4
مليون دينار بارتفاع تدريجي ليتداول
 182.2مليون سهم عبر  6717صفقة،
ً
وتم تداول  113سهما تعادل فيها عدد
األس ـهــم ال ـخــاســرة والــراب ـحــة وه ــي 48
ً
ً
سهما في كل طرف ،واستقر  17سهما
دون تغير.

نشاط أسهم صغيرة في «الرئيسي»
استمر النشاط على أسهم انتقائية
صغيرة للجلسة الثالثة هــذا األسبوع

وشكلت مجموعة مضاربية واستثمارية
بقيادة صناع سوق ومضاربين أنعشوا
الـتـعــامــات أم ــس ،وك ــان سـهــم عـقــارات
الكويت في المقدمة إضافة إلى "جي إف
إتــش" كأسهم اعتدنا رؤيتها في رأس
القائمة ،بينما تقدم أسيكو والصفاة
إلــى المركزين الثالث والــرابــع وسجال
مكاسب متفاوتة حيث ربح األول  10في
المئة وربح الصفاة  3في المئة.
كما ارتـفـعــت تـعــامــات التخصيص
ً
والخصوصية مجددا وأقفال على ارتفاع
كذلك كــان بنسبة  3و  5في المئة على
التوالي ،وتراجعت أسهم البيت ومنازل
وساحل ومزايا ودبي األولى من أسهم
السوق الرئيسي النشيطة ،بينما ارتدت
ً
األس ـهــم الـقـيــاديــة فــي األول خصوصا

سهمي بيتك والوطني بخمس فلوس
لكل منهما وتراجعت أسهم مهمة في
األول مثل صناعات وبنك وربــة وبنك
بوبيان لتنتهي الجلسة بسيولة جيدة
قــري ـبــة م ــن م ـعــدل ه ــذا ال ـع ــام بــانـتـظــار
تدفق مزيد مــن األخـبــار واإلفـصــاحــات
ب ـش ــأن ال ـت ــوزي ـع ــات ال ـس ـنــويــة لــأسـهــم
تحت المراقبة.
وارتـفـعــت معظم مــؤشــرات األس ــواق
المالية بدول مجلس التعاون الخليجي
أمــس وك ــان الـتــراجــع فقط فــي مؤشري
س ــوق ــي ال ـس ـع ــودي ــة وال ـب ـح ــري ــن وك ــان
دبــي األفـضــل بنمو قــارب نصف نقطة
مئوية ،بينما استطاعت أسعار النفط
ً
أن تخترق مستوى  90دوالرا للبرميل
للمرة األولى منذ عام .2014

النفط عند أعلى مستوياته في  7سنوات

ً
البرميل الكويتي يرتفع  1.95دوالر ليبلغ  89.82دوالرا
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي  1.95دوالر
ليبلغ  89.82دوالرا للبرميل فــي ت ــداوالت أمس
األول ،مقابل  87.87دوالرا في تداوالت يوم الثالثاء
ً
الماضي ،وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول
الكويتية.
وفي األسواق العالمية جرى تداول النفط عند
ً
أعلى مستوياته في  7سنوات بنحو  90دوالرا
للبرميل أمــس ،إذ دعمت أزمــة أوكرانيا األسعار
على الرغم من إشارات إلى أن مجلس االحتياطي
االتحادي األميركي سيشدد السياسة النقدية.
وارتفعت العقود اآلجلة لخام برنت القياسي
 6سـنـتــات ،أي  0.1فــي الـمـئــة إل ــى  90.02دوالرا
للبرميل ،ونزلت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس
الوسيط سنتين إلى  87.33دوالرا للبرميل.
وارتفعت أسعار النفط أمــس األول ،فــزاد خام

برنت متجاوزا  90دوالرا للبرميل ألول مرة منذ
سبع سنوات ،وسط توترات بين روسيا والغرب.
وتقف روسيا ،ثاني أكبر منتج للنفط في العالم،
في مواجهة مع الغرب بشأن أوكرانيا ،مما يثير
مخاوف من تعطل إمدادات الخام إلى أوروبا.
ويـنـصــب اه ـت ـمــام ال ـس ــوق عـلــى اج ـت ـمــاع يــوم
الثاني من فبراير لمجموعة "أوبــك "+التي تضم
منظمة الـبـلــدان الـمـصــدرة لـلـبـتــرول (أوبـ ــك) إلــى
جانب منتجين آخرين منهم روسيا.
و مــن المرجح أن تلتزم المجموعة بخططها
لــزيــادة المستوى المستهدف إلنـتــاج النفط في
ً
مارس ،وفقا لما ذكرته عدة مصادر من "أوبك"+
لـ"رويترز".
وتزيد "أوبك "+المستوى المستهدف لإلنتاج
كــل شهر منذ أغسطس بمقدار  400ألــف برميل

يــوم ـيــا ،مـتـخـلـيــة تــدري ـج ـيــا ع ــن خ ـفــض قـيــاســي
لإلنتاج في .2020
لكن المجموعة واجـهــت تـحــديــات تتمثل في
الطاقة اإلنتاجية المتاحة وا لـتــي منعت بعض
ً
األعضاء من زيادة اإلنتاج وفقا لحصصهم.
ل ـكــن زي ـ ــادة م ـخ ــزون ــات ال ـخ ــام وال ـب ـنــزيــن في
الواليات المتحدة خففت بعض الشيء من القلق
المتعلق باإلمدادات.
وقــالــت إدارة معلومات الطاقة األمـيــركـيــة ،إن
م ـخــزونــات ال ـخ ــام األم ـيــرك ـيــة ارت ـف ـعــت األس ـبــوع
الماضي بمقدار  2.4مليون برميل مقابل توقعات
بــانـخـفــاض ق ــدره  728ألـفــا فــي اسـتـطــاع أجــرتــه
"رويترز" آلراء المحللين.
وزادت مخزونات البنزين بمقدار  1.3مليون
برميل ،وهي أكبر زيادة منذ فبراير .2021

أن يرتفع متوسط إنـتــاج النفط
ال ـكــوي ـتــي م ــن م ـس ـت ــواه ال ـحــالــي
ً
البالغ  2.5مليون برميل يوميا
إلى نحو  2.7و 2.8مليون برميل
في اليوم في السنتين الماليتين
 2023/22و ،2024/23بما يتماشى
مع اتفاقية "أوبك."+
ولفتت إلى أن نتائج الموازنة
ُ
ال ـع ــام ــة ل ــدول ــة ال ـك ــوي ــت تـعـتـبــر
ش ــدي ــدة ال ـح ـســاس ـيــة لـلـتـغـيــرات
في أسعار النفط وإنتاجه ،حيث
أن ت ـغـ ّـيــر م ـتــوســط س ـعــر بــرمـيــل
النفط بنحو  10دوالرات للبرميل
ً
ً
(صعودا أو هبوطا) عن مستوى
االفتراضات األساسية من شأنه
أن ُيغير رصيد الموازنة العامة
بنحو  5.5فــي الـمـئــة مــن الناتج
ً
الـمـحـلــي اإلج ـمــالــي (صـ ـع ــودا أو
ً
هبوطا) مع ثبات العوامل األخرى.
ّ
وذكــرت أن تغير إنتاج النفط
ً
بـنـحــو  100أل ــف بــرم ـيــل يــومـيــا
ً
ً
(صـ ـع ــودا أو ه ـبــوطــا) م ــن شــأنــه
أن ُيغير رصيد الموازنة العامة
بنحو  1.7فــي الـمـئــة مــن الناتج

ً
الـمـحـلــي اإلج ـمــالــي (صـ ـع ــودا أو
ً
هبوطا).

ً
ثانيا-حساسية التصنيف

أ ّه ــم ال ـع ــوام ــل ال ـت ــي يـمـكــن أن
ً
ت ــؤث ــر س ـل ـب ــا وب ـش ـك ــل فـ ـ ــردي أو
جماعي على التصنيف االئتماني
السيادي:
ال ـس ـمــات الـهـيـكـلـيــة :اسـتـمــرار
اسـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــزاف م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوارد صـ ـ ـن ـ ــدوق
االح ـت ـيــاطــي ال ـع ــام ف ــي ظ ــل عــدم
تمرير قانون جديد للدين العام،
أو ت ـشــريــع يـسـمــح بــال ـن ـفــاذ إلــى
أصول صندوق احتياطي األجيال
القادمة ،أو قيام الحكومة بتدابير
استثنائية لضمان استمرارها
فــي الــوفــاء بالتزاماتها ،بما في
ذلك على سبيل المثال ال الحصر
خدمة الدين.
المالية العامة :التدهور الكبير
ف ـ ــي مـ ـت ــان ــة األوض ـ ـ ـ ـ ــاع ال ـم ــال ـي ــة
والـ ـخ ــارجـ ـي ــة ن ـت ـي ـجــة اس ـت ـم ــرار

انـخـفــاض أس ـعــار الـنـفــط أو عــدم
الـقــدرة على معالجة االستنزاف
الهيكلي للمالية العامة.
أ ّه ــم ال ـع ــوام ــل ال ـت ــي يـمـكــن أن
ً
ت ــؤث ــر إي ـج ــاب ــا ب ـش ـكــل ف ـ ــردي أو
جماعي على التصنيف االئتماني
السيادي:
ال ـس ـمــات الـهـيـكـلـيــة  /الـمــالـيــة
ً
العامة :وجــود دالئــل على أن كال
من المؤسسات والنظام السياسي
فــي الـكــويــت ق ــادر عـلــى مــواجـهــة
التحديات المالية طويلة األجل
م ــن خ ــال تـنـفـيــذ خـطــة واضـحــة
ل ـل ـحــد م ــن ال ـع ـجــز ف ــي ال ـم ــوازن ــة
العامة بحيث تستطيع الصمود
أمام انخفاض أسعار النفط ،ومن
ال ـعــوامــل األخـ ــرى ال ـتــي قــد ترفع
مــن التصنيف االئـتـمــانــي تبني
الحكومة الستراتيجية تمويلية
واضحة ومستدامة.

أخبار الشركات
«اكتتاب» تتكبد  144.35ألف دينار
تكبدت شركة اكتتاب القابضة خسائر قدرها  144.35ألف
دينار بواقع  0.45فلس للسهم خالل الفترة المنتهية في 30
ً
سبتمبر  ،2021مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة  60.3ألف دينار،
مما يعادل  0.19فلس للسهم في نفس الفترة من عام .2020

«السالم» تخسر  1.66مليون دينار
خسرت شركة مجموعة الـســام القابضة  1.66مليون
دينار بمقدار  0.006فلس للسهم خالل الفترة المنتهية في
 30سبتمبر  ،2021مقابل تسجيلها خسائر بقيمة 35.8
ألف دينار ،بما يعادل  0.001فلس للسهم في نفس الفترة
من عام .2020

«بيتك كابيتال» صانع سوق لـ«الصالحية»
وافقت بورصة الكويت على تسجيل شركة «بيتك كابيتال
لالستثمار» كصانع ســوق على أسـهــم شــركــة الصالحية
ً
العقارية «صالحية» اعتبارا من بعد غد.

«أصول» :إلغاء نشاط
التمويل ...وتخفيض
رأس المال
وافـ ـ ـ ــق م ـج ـل ــس إدارة شـ ــركـ ــة أصـ ــول
لالستثمار على إلغاء نشاط منح التمويل،
كما وافــق على تخفيض رأسمال الشركة
المصرح به والمدفوع بالكامل من مبلغ
ً
 14.88مليون ديـنــار إلــى  12.65مليونا،
ً
بشطب  22.33سهما ورد القيمة االسمية
بواقع  100فلس للسهم وبإجمالي 2.23
مـلـيــون س ـهــم ،كــذلــك تـعــديــل بـعــض مــواد
عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة.
ولفتت الشركة ،إلى أن هذه التوصيات
سـتـعــرض عـلــى مساهميها فــي اجـتـمــاع
الـجـمـعـيــة ال ـعــامــة غ ـيــر ال ـعــاديــة ال ـقــادمــة
لالعتماد والموافقة ،والذي سيتم تحديد
ً
م ــوع ــده الحـ ـق ــا ب ـعــد اس ـت ـي ـفــاء مــواف ـقــات
الجهات الرقابية.

مع توتر أوكرانيا

9
ً
«الفدرالي» يضع حدا للغموض ويتجه لرفع أسعار الفائدة
ةديرجلا

•
العدد  / 4948الجمعة  28يناير 2022م  25 /جمادى اآلخرة 1443هـ

economy@aljarida●com

اقتصاد

لجنة السوق المفتوح تؤيد زيادتها مع نسبة تضخم أعلى من  %2وسوق عمل قوي
غلب الهبوط على مؤشرات
األسهم األميركية ،بعد
صدور قرار«الفدرالي» بشأن
تشديد السياسة النقدية،
وشهدت المؤشرات تحركات
متقلبة ،إذ تراجعت عند
اإلغالق لتخسر المكاسب التي
حققتها في مستهل جلسة
أمس األول مع متابعة نتائج
أعمال الشركات ،لكن قرار
البنك المركزي ضغط على
المؤشرات.

صندوق النقد يحذر
من اضطرابات
باألسواق المالية
مع اتجاه البنوك
المركزية لرفع الفائدة

أعلن االحتياطي الفدرالي األميركي ،أمس األول ،استعداده
لرفع معدالت الفائدة األساسية ّفي مارس وذلك للمرة األولى
ً
منذ خفضها إلى الصفر مع تفشي جائحة كورونا ،مشيرا
إلى مستويات عالية من التضخم وانتعاش سوق العمل في
أعقاب عمليات تسريح جماعي طبعت بداية الوباء.
ولــم يحمل الـقــرار الــذي أعلنته اللجنة الفدرالية للسوق
المفتوح المسؤولة عن وضع السياسات النقدية في ختام
اجتماع استمر يومين ،الكثير من المفاجآت ،وخــا من أي
مؤشرات على استعداد البنك المركزي التخاذ تدابير أشد
من المتوقع للتصدي لموجة التضخم التي دفعت بأسعار
العام الماضي.
االستهالك إلى أعلى مستوياتها في عقود ّ
وقــالــت اللجنة ،فــي بـيــان عقب االجـتـمــاع ،إن ــه "مــع نسبة
تضخم أعلى من  2في المئة ،وسوق عمل قوي ،سيكون من
ً
المناسب قريبا ر فــع النطاق المستهدف لمعدالت الفائدة
لألموال الفدرالية" ،في حين ألمح رئيس البنك جيروم باول
بقوة إلــى أن البنك على استعداد لرفع معدالت الفائدة في
اجتماعه التالي.
وأض ــاف ب ــاول "أعـتـقــد أن اللجنة تفكر فــي رفــع مـعــدالت
الـفــائــدة لــأمــوال الـفــدرالـيــة فــي اجـتـمــاع م ــارس إذ مــا كانت
الظروف مواتية لذلك".
وعلى وقــع إعــان بــاول تراجعت أسهم وول ستريت إلى
المنطقة السلبية أمس األول ،وشهدت المؤشرات تحركات
مـتـقـلـبــة لـلـيــوم ال ـثــالــث عـلــى ال ـت ــوال ــي ،حـيــث تــراج ـعــت عند
اإلغالق لتخسر المكاسب التي حققتها في مستهل الجلسة
مع متابعة نتائج أعمال الشركات ،لكن قرار البنك المركزي
ضغط على المؤشرات.
ً
وسجل مؤشر "داو جونز" الصناعي انخفاضا بنسبة 0.4

في المئة أو ما يعادل  129نقطة عند  34.168ألف نقطة ،بعدما
صعد خالل التعامالت بنحو  500نقطة.
كما تراجع مؤشر " "S&P 500بنسبة  0.1في المئة أو ست
ً
نقاط تقريبا ،ليصل إلــى  4349نقطة ،بينما ارتـفــع مؤشر
"ناسداك" بنسبة هامشية بلغت  0.02في المئة أو ثالث نقاط
عند  13.542ألف نقطة .وهبطت العقود المستقبلية لألسهم
األميركية ،أمس ،إذ تراجع "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.24
في المئة ( -421نقطة) إلى  33634نقطة ،كما انخفض "S&P
ً
 "500األوسع نطاقا بنسبة  1.44في المئة ( 62 -نقطة) عند
 4279نقطة ،في حين تراجع "ناسداك"  1.71في المئة (-241
نقطة) إلى  13916نقطة.
وكان تم تخفيض المعدالت الرئيسية للفائدة لتبقى بين
 0و 0.25فــي الـمـئــة ،فــي م ــارس  ،2020فــي مــواجـهــة جائحة
كوفيد -19لدعم االقتصاد عبر االستهالك.

مكاسب قوية
وال يزال واضعو السياسات يتوقعون أن تتراجع الضغوط
ّ
التقدم
على األس ـعــار ،معتبرين أنــه "مــن المتوقع أن يــدعــم
الـمـحــرز فــي الـلـقــاحــات وتـخـفـيــف ق ـيــود ال ـعــرض المكاسب
المستمرة في النشاط االقتصادي والوظائف وأن ّ
يؤدي إلى
انخفاض التضخم" ،غير أنهم أشــاروا إلى مخاطر مستمرة
تمثلها المتحورات المستقبلية للفيروس.
وبعد وعود بإبقاء معدالت الفائدة منخفضة لفترة أطول
لضمان أن تستفيد من االنتعاش االقتصادي فئات ّ
مهمشة،
ّ
ّ
للتصدي للتضخم الذي
تحرك االحتياطي الفدرالي بسرعة
تسارع العام الماضي.

«العقارات المتحدة» تواصل رعايتها
الرسمية لدوري «»URC

بيبي الصباح

مازن حوا

أشادت شركة العقارات المتحدة بنجاح تنظيم
"دوري  URCلكرة قدم الصاالت النسائية" لموسم
 2022/2021بمشاركة  150العبة من ستة أندية كرة
قدم نسائية ،بواقع  35مباراة أقيمت خالل الدوري.
جاء ذلك خالل مؤتمر صحافي افتراضي ،أقيم
صباح أمس ،شاركت فيه اللجنة النسائية باالتحاد
و"العقارات المتحدة".
وفي معرض تعليقها على هذه المناسبة ،قالت
رئيسة مجلس إدارة "العقارات المتحدة" الشيخة
بـيـبــي ن ــاص ــر ال ـص ـب ــاح" :ت ـه ــدف س ـيــاســة الـشــركــة
إلــى توفير تكافؤ الـفــرص للمبادرات االجتماعية
وال ـم ــواه ــب الـشـبــابـيــة عـلــى جـمـيــع ال ـص ـعــد ،منها
األنشطة الرياضية ،والتي تكمن أهميتها في صقل
المواهب ،وتنمية القدرات ،وكذلك التأثير اإليجابي
عـلــى ال ـم ـج ـت ـم ـعــات" .وأض ــاف ــت الـشـيـخــة بـيـبــي أن
الشركة "تفخر بدعمها المتواصل لحركة الرياضة
الـكــويـتـيــة بـمــا فـيـهــا ك ــرة ال ـق ــدم الـنـســائـيــة ،والـتــي
شهدت موجة تغيير الفت في الساحة المحلية ،فقد
أثبتت الالعبات من جديد قدراتهن على المنافسة
كرياضيات بكل عزيمة وشغف وإصرار ،ونتطلع إلى
رؤيتهن ينافسن في المحافل اإلقليمية والدولية".
وأعـ ــربـ ــت ع ــن ش ـك ــره ــا ل ـم ـس ــؤول ــي اتـ ـح ــاد ك ــرة
القدم ،وفي مقدمتهم عضوة مجلس اإلدارة رئيسة
اللجنة النسائية فاطمة مسعود حيات ،إضافة إلى
أعضاء اللجنة المنظمة ،والجهازين الفني واإلداري

فاطمة حيات

ّ
والتطور
وجميع القائمين على التنظيم المحترف
الملحوظ لـهــذا ال ــدوري ،والنهضة الـتــي تشهدها
الحركة الرياضية النسائية الكويتية التي ارتقت
إلــى مستويات احترافية جديدة خــال الموسمين
ً
الماضيين ،فضال عن تميز مشاركة الالعبات في
جميع المباريات ،متمنية لهن وللجميع المزيد من
التقدم والنمو والنجاح لدوري لكرة قدم الصاالت
النسائية لمواسم عديدة وأعوام مديدة.
مــن جــانـبــه ،ص ــرح نــائــب رئـيــس مجلس اإلدارة
ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي لـلـمـجـمــوعــة ،مـ ــازن ح ــوا بــأن
"اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ـش ــرك ــة ت ــرت ـك ــز ف ــي ال ـم ـســؤول ـيــة
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ع ـل ــى دع ـم ـه ــا ل ــأن ـش ـط ــة والـ ـب ــرام ــج
المتنوعة ،والـتــي مــن شأنها تحقيق الـتــوازن بين
أهــداف الشركة والمجتمع فــي مختلف المجاالت،
بما في ذلــك الشباب والرياضة ،لتكون في طليعة
الشركات الداعمة للمبادرات الوطنية التي تسهم
فــي تنمية الطاقات الشبابية الــواعــدة فــي الكويت
على الـمــدى الـطــويــل" .ومــن جهتها ،عـ ّـبــرت فاطمة
ح ـي ــات ع ــن ش ـكــرهــا ل ـ ـ "الـ ـعـ ـق ــارات ال ـم ـت ـحــدة" على
رعايتها الكريمة لــدوري  URCلكرة قــدم الصاالت،
وكــذلــك دعـمـهــا المستمر والــام ـحــدود فــي إنـجــاح
هذه البطولة ،مما يعكس سياسة الشركة في دعم
الطاقات الشبابية وتعزيز مكانة الـمــرأة الريادية
في المجتمع .وتواصل الشركة رعاية الدوري كراع
رسمي له للسنة الثانية على التوالي.

غير أن بـيــان اللجنة الـفــدرالـيــة للسوق المفتوح قــال إن
"التقدم المحرز في اللقاحات وتخفيف قيود العرض" يجب
أن يؤديا إلى انخفاض التضخم.

إبطاء الطلب
ّ
ومهد االحتياطي الفدرالي األجــواء في اجتماعه السابق
فــي منتصف ديسمبر عـنــد مــا أ عـلــن أ ن ــه سينهي برنامجه
لشراء السندات في وقت أبكر مما كان متوقعا ،أي اعتبارا
من مــارس بــدال من يونيو .كما أنــه ّ توقف للمرة األولــى عن
وصف هذا التضخم بـ "الموقت" مع أنه بلغ منذ أشهر مستوى
أعلى بكثير من الهدف الــذي حـ ّـدده على األمــد الطويل وهو
 2في المئة .وارتفعت األسعار بنسبة  7في المئة ،في 2021
ّ
تسجل منذ  ،1982بحسب مــؤشــر أسعار
فــي أســرع وتـيــرة
ّ
االسـتـهــاك (ســي بــي آي) .لكن االحتياطي الـفــدرالــي يفضل
مؤشرا آخر للتضخم هو مؤشر نفقات االستهالك الشخصي
(بي سي إي) الذي ستنشر بياناته لعام  2021الجمعة.
ويـفـتــرض أن يسمح رف ــع أس ـعــار الـفــائــدة وف ــق تـقــديــرات
يومية بتخفيف حدة التضخم عن طريق إبطاء الطلب القوي.
وتـحـ ّـدد معدالت الفائدة لــأمــوال الفدرالية كلفة األمــوال
ّ
التي تقرضها البنوك لبعضها البعض ،لذا فإن رفعها يجعل
االئتمان أكثر كلفة .وإذا أصبحت القروض أكثر كلفة يصبح
ّ
استهالك واستثمار األف ــراد والمؤسسات أقــل ما من شأنه
خفض الطلب وبالتالي التضخم.
ً
وبدا االحتياطي الفدرالي حتى اآلن حذرا بشأن الزيادات
ً
خوفا من أن يؤدي ذلك إلى إبطاء االنتعاش االقتصادي فجأة
ومعه سوق العمل.

«التحكيم التجاري» و«الفتوى والتشريع» يفعالن اتفاقية التعاون
أقاما ورشة عمل افتراضية بعنوان «صياغة شرط التحكيم ...تطبيقات عملية»
دشن مركز الكويت للتحكيم التجاري ،التابع لغرفة
تجارة وصناعة الكويت ،بالتعاون مع إدارة الفتوى
والتشريع ،الموسم الثقافي الخاص بأعضاء اإلدارة،
تفعيال التفاقية التعاون المبرمة بين الطرفين ،حيث
أقيمت صباح الثالثاء الماضي أولى الفعاليات بورشة
عـمــل افـتــراضـيــة ب ـعـنــوان "صـيــاغــة ش ــرط الـتـحـكـيــم...
تطبيقات عملية".
وص ــرح رئـيــس مجلس إدارة الـمــركــز عـبــدالــوهــاب
الــوزان بأن هذه الورشة تعكس رغبة المركز واإلدارة
في المساهمة في تحسين البيئة القانونية والتحكيمية
بالكويت ،وتطوير قدرات وخبرات القانونيين في مجال
الوسائل البديلة لحل المنازعات ،من خالل التعاون
إلقــامــة فـعــالـيــات وب ــرام ــج تــدريــب مـشـتــركــة ،وتــأهـيــل
كوادر من المحكمين المحليين والدوليين ذوي كفاءة
عالية ،واالطالع على المستجدات بشكل مستمر ،حيث
يتضمن البرنامج جوانب عديدة نظرية وعملية تحمل
في طياتها العديد من التطبيقات الواقعية.
وأشار الوزان إلى أن مركز الكويت للتحكيم التجاري
وإدارة الفتوى والتشريع ،من خــال تنظيمهما هذه
الورشة ،يوفران مناخا مالئما للحوار والنقاش ،سعيا
لتحقيق نتائج تواكب التطورات الحديثة في قوانين
التحكيم ،عبر تفاعل المشاركين حول موضوع الورشة،
ومناقشة بعض القضايا التي طرحت أثناء المحاضرة
لتفعيل األهداف المرجوة منها.
وأعرب عن شكره لجهود إدارة الفتوى والتشريع،
ورئ ـي ـس ـهــا ال ـم ـس ـت ـشــار صـ ــاح ال ـم ـس ـعــد ،لـجـهــودهــم
وحرصهم على التطلع إلى ما ينفع السادة القانونيين
في مختلف الجوانب ،مضيفا أن المركز يشهد مرحلة
ج ــدي ــدة م ــن ال ـع ـمــل ت ـت ـســم بــال ـتــوســع ف ــي اس ـت ـخــدام
التكنولوجيا الحديثة في قضاياه وفعالياته وأنشطته،
يصاحبها تحديث نظام التوفيق والتحكيم الخاص
بالمركز ،وخاصة فيما يتعلق بالتحكيم اإللكتروني.
يــذكــر أن الــورشــة ب ــدأت أعـمــالـهــا بكلمة افتتاحية
لألمين الـعــام للمركز د .أنــس ال ـتــورة ،عبر فيها عن
امتنانه للتعاون بين المركز واإلدارة لتحقيق األهداف
المشتركة ،من خالل موسم ثقافي خاص يتناسب مع

طبيعة عمل منتسبي إدارة الفتوى والتشريع ،إضافة
إلى ترسيخ مفهوم التعاون بين الجهتين ،وهي رحلة
ب ـنــاءة تـمـتــد سـنــة كــامـلــة فــي سـبـيــل تـطــويــر م ـهــارات
األجيال القانونية القادمة عبر مجموعة من الدورات
العلمية التفاعلية ،وال ـتــي تــأتــي فــي سـيــاق برنامج
متميز للتدريب ،يغرس مفاهيم الوسائل البديلة لحل
المنازعات ويعزز ثقافتها ،معربا عن اعـتــزازه بهذا
التعاون واالستفادة من خبرات اإلدارة في هذا الجانب.
وأعقب ذلك كلمة لوكيل إدارة التحكيم الدولي بإدارة
الفتوى والتشريع المستشار سعود القمالس ،تحدث
فيها عــن أهمية التعاون بين الجهتين ،موضحا أن
الديناميكية الـتــي يتميز بـهــا الـمــركــز وعــراقــة إدارة
الفتوى تلتقيان لغرض تبادل الخبرات بينهما لما
في ذلك من مصلحة ألعضاء اإلدارة وتطوير العمل،
بهدف إثقال خبراتهم وتنويع مصادر معرفتهم ،ومن
أهم القطاعات بــاإلدارة قطاع التحكيم ،ألهمية دوره
وتنوع المنازعات التي تعرض عليه.
كما شاركت المستشارة نورة الروضان في تدشين

«السويدي لعلم اقتصاد الصحة»
راع رئيسي لبطولة «الكيرم» األولى
«زين»
ٍ
يحتفل باليوم العالمي للسرطان

أعلن المعهد السويدي لعلم اقتصاد الصحة ،المؤسسة البحثية
العالمية في مجال الرعاية الصحية ،إصدار تقرير رئيسي حول حالة
رعاية مرضى السرطان في  9بلدان في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا.
وجاء إطالق الدراسة لتتزامن مع اليوم العالمي للسرطان لهذا العام.
ويبحث التقرير ،الــذي تــم تجميعه بدعم مــن مجموعة البحوث
الدوائية ومصنعي أميركا  ،PhRMAنطاق رعاية مرضى السرطان
من خالل تحليل مقارنة لرعاية مرضى السرطان في الجزائر ،ومصر،
واألردن ،والكويت ،ولبنان ،والمغرب ،والسعودية ،وجنوب إفريقيا،
واإلم ــارات ،بهدف زي ــادة الــوعــي بحجم عــبء هــذا الـمــرض ،وضــرورة
عالجه بشكل شامل .وسيصدر التقرير بالتزامن مع االحتفال باليوم
العالمي للسرطان الذي يصادف الرابع من فبراير ،وسيكون موضوع
ندوة تعقد عبر اإلنترنت في األول من فبراير  ،2022لمناقشة النتائج
الرئيسية التي توصل إليها الشخصيات التي تتصدر األضــواء في
الجهود المبذولة لمكافحة الـمــرض .وسيكون مــن بين المتحدثين
المشاركين في الندوة صاحبة السمو الملكي األميرة دينا مرعد من
األردن ،والرئيسة السابقة لالتحاد الدولي لمكافحة السرطان وأول
عربية مسلمة يتم انتخابها لرئاسة هذا المنصب العالمي المرموق.
ويـشــارك إلــى جانب صاحبة السمو كــل مــن فــاديــا سـعــادة ،مديرة
التنمية البشرية لمنطقة أوروب ــا وآسـيــا الــوسـطــى بالبنك الــدولــي؛
وتوماس هوفمارشر ،الخبير االقتصادي في مجال الصحة في المعهد
الـســويــدي لعلم اقـتـصــاد الـصـحــة؛ وسمير خليل ،الـمــديــر التنفيذي
لمنظمة  PhRMAفي الشرق األوسط وإفريقيا؛ والدكتور أحمد حسن
عبدالعزيز ،أستاذ مساعد عالج األورام بكلية الطب جامعة عين شمس
في القاهرة.
وبهذه المناسبة ،قال خليل" :يشكل السرطان في البلدان الـ  9في
منطقة الشرق األوسط وإفريقيا الذين شملتهم دراسة المعهد السويدي
ً
ً
ً
لعلم اقتصاد الصحة تأثيرا كبيرا ومتزايدا ،حيث كان المرض يمثل
السبب الرئيسي الثالث للوفيات في هذه البلدان في مطلع األلفية،
ولكنه أصبح السبب الرئيسي الثاني بعد أمــراض القلب واألوعـيــة
الدموية في  6دول من أصل الدول التسع بحلول ."2016
وأضــاف "يشمل تقرير المعهد السويدي جميع جوانب مكافحة
السرطان المتمثلة في طرق الوقاية والفحص والتشخيص والعالج
والنجاة من المرض ،كما يقدم توصيات خاصة بكل بلد حول كيفية
تحسين الحالة الراهنة لرعاية مرضى السرطان في البلدان المعنية
بالدراسة .نحن نتعاون مع المعهد لتقديم األدلة والبراهين الالزمة
إلج ــراء نـقــاش عميق ح ــول ال ـمــرض ،ونـتـطـلــع إل ــى مـنــاقـشــة النتائج
والتوصيات الرئيسية خالل الندوة قبل اليوم العالمي للسرطان".

ً
لكن البالد عادت اآلن تقريبا إلى التوظيف الكامل وانخفض
ً
مـعــدل البطالة فــي ديسمبر إلــى  3.9فــي الـمـئــة ،مقتربا من
مستوى ما قبل األزمة ( 3.5في المئة) مع نقص اليد العاملة،
مما يجعل الموظفين في موقع قوة أمام أرباب العمل.
مــن جهته ،حــذر مـســؤول فــي صـنــدوق النقد الــدولــي من
مزيد من االضطرابات في األسواق المالية مع اتجاه البنوك
المركزية حول العالم لتشديد السياسة النقدية لكبح التضخم.
وقال توبياس أدريان ،المستشار المالي ومدير األسواق
النقدية ورأس المال في صندوق النقد ،في حديث مع شبكة
"سي إن بي سي" ،إن اتجاه البنوك المركزية لتشديد السياسة
النقدية قد يدفع األسهم إلى السوق الهابط حتى مع تعهد
م ـســؤولــي الـسـيــاســة الـنـقــديــة بتنفيذ ت ـحــول أك ـثــر ســاســة
لسياستهم .وأضـ ــاف" :نـحــن قــد نشهد الـمــزيــد مــن تشديد
الظروف المالية ،وذلك يعني أن األصول الخطرة مثل األسهم
ً
ً
قــد تشهد مــزيــدا مــن الـتــراجــع" ،موضحا أن رد فعل السوق
سوف يتوقف على قدرة البنوك المركزية على إيصال نواياها.
وتابع" :نتوقع في حالة حدوث تشديد إضافي غير متوقع
بمقدار  50نقطة أســاس أن تشهد أس ــواق األسـهــم عمليات
ً
بيع إضافية كبيرة" ،مؤكدا أن بعض القطاعات ستكون أكثر
ً
تضررا من غيرها.
ورأى مسؤول صندوق النقد أن االضطرابات يمكن انتقالها
إلى أسواق العمالت المشفرة ،إذ أظهرت وجود عالقة ترابطية
مع أسواق المال التقليدية.
وكانت كبيرة االقتصاديين في الصندوق النقد الدولي
ّ
جيتا غوبيناث ّ
تشك في إمكانية انخفاض
صرحت بأنها
التضخم إلى  2في المئة ،بحلول نهاية  ،2022مثلما توقعت
(العربية .نت)
وزيرة الخزانة جانيت يلين خصوصا.

بالتعاون مع متحف بيت العثمان

الخشتي والرفاعي يتوسطان فريق "زين" ومسؤولي متحف بيت العثمان
أعـلـنــت شــركــة زي ــن رعــايـتـهــا الــرئـيـســة لبطولة
ال ـمــرحــوم عـبــدالـلــه عـبــدالـلـطـيــف الـعـثـمــان األول ــى
ل ــ"ال ـك ـيــرم" (لـعـبــة ال ـب ـل ـيــارد) ،وال ـت ــي يستضيفها
وينظمها متحف بيت العثمان مــن  10-8فبراير
المقبل تحت إش ــراف تنظيمي مــن الهيئة العامة
ً
للرياضة ،بمشاركة أكثر من  113فريقا وما يفوق
ً
 226العبا .وذكرت الشركة ،في بيان صحافي ،أن
إعــان دعمها للبطولة أتــى على هامش الــزيــارة
التي قامت بها إلى متحف بيت العثمان في منطقة
ح ــول ــي ،بـحـضــور الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي لـلـعــاقــات
واالتصاالت بشركة زين الكويت وليد الخشتي،
ورئيس فريق الـمــوروث الكويتي للتراث ونائب
رئيس مركز العمل التطوعي أنور الرفاعي ،إضافة
إلى فريق زين ومسؤولي متحف بيت العثمان.
وعـ َّـبــرت "زيــن" عن فخرها برعاية هــذا الحدث
المحلي المميز ،بالتعاون مع متحف بيت العثمان
التابع لمركز الكويت للعمل التطوعي ،حيث يأتي
دعمها للبطولة ضمن استراتيجيتها لتطوير
قطاعات الشباب والرياضة والثقافة في الكويت،
فالشركة تؤمن بأهمية الــدور الفعال لمؤسسات
القطاع الخاص في دعــم وتطوير األنشطة التي

تعنى بتعزيز الثقافة المحلية ،وخاصة تلك التي
تساهم في الحفاظ على الموروث الشعبي وترتكز
حول التراث الكويتي األصيل.
ويقيم متحف بيت العثمان بطولة المرحوم
عبدالله العثمان األولى لـ"الكيرم" (البليارد) ،وهي
ً
مــن األلـعــاب الشعبية القديمة التي تلقى رواجــا
ً
كبيرا لدى الشباب الكويتي منذ القدم ،وستشهد
ً
البطولة مشاركة أكثر من  113فريقا ومــا يفوق
ً
 226العبا ،وتشرف عليها الهيئة العامة للرياضة
ً
ً
تنظيميا وتحكيميا ،وسيتم تقديم جوائز نقدية
قيمة للفائزين بالمراكز األربعة األولى ،كما سيتم
تنظيم العديد من المفاجآت والفعاليات المميزة
للحضور خالل البطولة.
وأك ـ ــدت ال ـش ــرك ــة أن رعــاي ـت ـهــا ل ـه ــذه الـبـطــولــة
ً
تــأ تــي تـمــا شـيــا مــع استراتيجيتها االجتماعية
التي تنتهجها تجاه قطاعات الرياضة والشباب
والـثـقــافــة ،فـهــي تفخر بــرعــايــة ودع ــم الـعــديــد من
األنشطة التي تهدف إلى تعريف األجيال القادمة
عـلــى ال ـت ــراث الـكــويـتــي األص ـيــل والـمـســاهـمــة في
الحفاظ على الموروث الشعبي واألنشطة الثقافية
المحلية بأنواعها.

اتفاقية الـتـعــاون ،بكلمة أوضـحــت فيها أن المفاهيم
واألفـكــار قــد تبدلت ،فلم يعد الفصل فــي المنازعات،
السـيـمــا الـتـجــاريــة ،قــاصــرا عـلــى الــدعــاوى القضائية
التي يتم نظرها داخــل أروقــة المحاكم ،وإنما أصبح
هناك سبيل آخر يتسم بالسرعة والمرونة وهو نظام
التحكيم ،وقد عملت اإلدارة بتوجيه خاص من رئيسها
المستشار صــاح المسعد إلــى عقد دورات تدريبية
ونقاشات ألعضاء اإلدارة بغرض تعريفهم بقضايا
الـتـحـكـيــم وأهـمـيـتـهــا وتــأهـيـلـهــم لـمـبــاشــرة الــدعــاوى
والدفاع عن مصالح الدولة فيها،
وبينت الروضان أنه من هذا المنطلق كانت الحاجة
الماسة للتعاون مع مركز الكويت للتحكيم التجاري،
لالستفادة من خبراته ونشاطاته في هذا المجال ،وما
قــدم من مساهمات عديدة خــال السنوات الماضية،
والتي ساعدت على تعظيم أداء االقتصاد الكويتي،
من خالل تنظيم ورش عمل ودورات تدريب ألعضاء
إدارة الفتوى وتثقيفهم وتأهيلهم ألداء الدور المنوط
بهم في مباشرة دعاوى التحكيم التي تعرض عليهم،
لالستفادة من خبرات المركز ،متمنية للجميع التوفيق
والنجاح ،وأن تظل راية الكويت الحبيبة دائما عالية
خفاقة بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل جهود
أبنائها المخلصين.
وحاضر في الورشة د .عائشة الذوادي ،التي تطرقت
للعديد مــن الـمــوضــوعــات المتعلقة بـشــرط التحكيم
وصياغته ومقر التحكيم ونطاقه والقانون الواجب
التطبيق ،وطرح أمثلة لبعض القضايا السابقة التي
أعطت إدارة الفتوى والتشريع رأيا فيها ،ومدى الدفع
ببطالن شرط التحكيم وأثره على أحكام المحكمين.
واخـتـتـمــت الــورشــة أعـمــالـهــا بـتــوصـيــات بـضــرورة
تعزيز دور التحكيم ،وكيفية صياغة شرط التحكيم
بشكل صحيح ،صالح وقابل للتنفيذ ،من خالل اتفاق
التحكيم ،على تحديد جوانب اإلجراءات المتفق عليها،
من أجل الحصول على أحكام قابلة للتنفيذ في نهاية
المطاف ،وتجنبا إلطالة أمد العملية التحكيمية ،مما
يفقد التحكيم أ هــم مميزاته و هــي السرعة فــي حسم
النزاع.

كيم كارداشيان تصور « »Gutsy Womenالوثائقي
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كولكين وخطيبته

التقت نجمة تلفزيون الواقع الممثلة األميركية كيم كارداشيان،
وزي ــرة الـخــارجـيــة األمـيــركـيــة الـســابـقــة ه ـيــاري كـلـيـنـتــون وابـنـتـهــا
تشيلسي كلينتون في أحد مقاهي لوس أنجلس ،حيث يشتركن في
تصوير مسلسل وثائقي جديد ،وفق ما ذكر موقع صحيفة "."people
واجتمعت كيم مع هيالري للتحدث حول تصوير مسلسل وثائقي
على منصة أبل لهيالري وابنتها تشيلسي بعنوان ""Gutsy Women
مستوحى من الرواية األكثر مبيعا (النساء الجريئات :قصص مفضلة
عن الشجاعة والمرونة).
ويضم المسلسل مجموعة متنوعة من النساء الرائدات ،من بينهن كيم
كارداشيان ،عن دورها في مسلسل عائلتها الواقعي ،وإطالق عالمتها
الـتـجــار يــة الـخــاصــة بــاألز يــاء والـعـنــا يــة بــالـبـشــرة ،ومشاركتها أ يـضــا في
الدفاع عن بعض القضايا االجتماعية على مدى السنوات القليلة الماضية.
كما أن كيم تعتبر من أكثر النساء المؤثرات في العالم ،ويتجاوز عدد
ً
متابعيها عبر "إنستغرام"  279مليون متابع ،فضال عــن دور هــا فــي دفع
أخواتها لعالم الشهرة والتأثير والنجومية.

كيم كارداشيان

بطل فيلم Home Alone
يعلن خطوبته

«آرت بازل» بمعرض الفن
المعاصر في باريس

كريغ»Knives Out 2« :
يعرض في الخريف

أ عـلــن نـجــم فـيـلــم  Home Aloneالشهير،
الممثل األميركي ماكولي كولكين ،خطوبته،
أمس األول ،على صديقته بريندا سونج.
وتناقلت الخبر مصادر صحافية ومواقع
إخبارية ،كما انتشرت صور العروسين عبر
مــواقــع الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،وقــالــت مجلة
" "peopleاألمـيــركـيــة ،إن الـطـفــل األشـهــر في
تــار يــخ السينما األ مـيــر كـيــة ،وا ل ــذي ارتبطت
أفالمه بأعياد الميالد و"الكريسماس" أعلن
خطوبته استعدادا للزواج.
ُي ــذك ــر أن كــولـكـيــن اش ـت ـهــر بـفـيـلــم Home
 ،Aloneوأ صـ ـب ــح م ــن أ ش ـه ــر أ طـ ـف ــال ن ـجــوم
أمـيــركــا عـلــى اإلط ــاق ،وفــي عــام  1991لعب
دور توماس جيه في فيلم " ،"My Girlحيث
قدم شخصية طفل يعاني الحساسية من كل
شيء .وفي عام  1993كان أول فيلم له تخلى
عن الكوميديا ،حيث قدم شخصية شيطان
ق ــات ــل ،ب ـعــدهــا اب ـت ـعــد ع ــن ال ـس ــاح ــة ال ـف ـن ـيــة،
نتيجة مشاكله الشخصية والعائلية.

فــي تـطـ ّـور صاعق بعالم الفنون فــي فرنسا،
ستحل مجموعة آرت بازل السويسرية العمالقة
في معارض الفن المعاصر محل المعرض الدولي
للفن المعاصر (فياك) الموجودة منذ نحو نصف
قرن في باريس.
وبـهــدف تعزيز "إشـعــاعـهــا الـعــالـمــي" ،قــررت
باريس التعويل على "آرت بازل" (مجموعة "إم سي
ً
إتش" السويسرية) ،وهو حدث تستضيفه سنويا
مدينة بازل السويسرية وميامي األميركية وهونغ
كونغ ،واختيرت سويسرا من جانب مجلس إدارة
تجمع المتاحف الوطنية ومتحف غران باليه إثر
استدراج عروض بدأ الشهر الفائت.
وقد استقبل هذا المعرض  75ألف زائر سنة
ً
 2019و 46ألفا خالل الخريف الفائت في موقع
غران باليه المؤقت ذي المساحة المصغرة.
ول ــن يـكــون مـعــرض بــاريــس للفن المعاصر
ً
ً
"حدثا فرعيا لمعرض بازل" ،وفق الهيئة المشرفة
على األح ــداث الثقافية التي تسعى إلــى إعطاء
(أ ف ب)
الحدث الباريسي "بصمة خاصة".

أكد الممثل العالمي دانيال كريغ ،أنه
من المتوقع طرح الفيلم الجديد المنتظر
( )Knives Out 2خالل خريف .2022
وقال كريغ لموقع  Varietyاإلخباري:
"قمنا بتصوير الجزء الثاني من Knives
 Outخالل  ،2021في اليونان ،ثم انتقلنا
إلـ ــى االس ـت ــدي ــو ف ــي صــرب ـيــا السـتـكـمــال
الـ ـتـ ـص ــوي ــر ،واآلن الـ ـعـ ـم ــل فـ ــي مــرح ـلــة
المونتاج ،وبالتالي من المقرر أنه سيطرح
في خريف هذا العام".
وك ــان ــت الـمـمـثـلــة جـيـسـيـكــا هـيـنــويــك
انضمت إلى الجزء الثاني من فيلم اإلثارة
وال ـت ـشــويــق  ،Knives Outإض ــاف ــة إلــى
الـنـجــوم :ديــف باتيستا ،جانيل موناي
وكــاثــريــن ه ــان ولـيــزلــي أودوم جونيور
وكيت هدسون ومادلين كالين وإدوارد
ن ــورت ــون ،وه ــو تــألـيــف ري ــان جــونـســون،
وإنتاج شركة  ،Lionsgateويدور في إطار
جريمة ودراما وكوميديا.

«آرت بازل»

دانيال كريغ

طرح « »Snow Whiteالعام المقبل فلك

ً
ً
ّ
ديزني تتخذ نهجا مختلفا بعد تعرضها النتقادات

الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً ُ
مـهـنـيــا :ت ـكـ ّـرس نفسك لـمـشــروع ضخم
ً
وتجني منه أرباحا طائلة غير متوقعة.
ً
عاطفياّ :
تعبر عن أحاسيسك بدرجة غير
فتسعد الحبيب.
مسبوقة ً ّ
اجتماعيا :تــوفــر األم ــان ألف ــراد عائلتك
وال تتردد في بذل ّ
أي جهد لمساعدتهم
عند الحاجة.
رقم الحظ.17 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ً
مهنياُ :ي ّ
لنجاح كبير تحققه
مهد اندفاعك
ٍ
بانتصار فائق.
ً ٍ
عاطفيا :ال تكبت مشاعرك مع الحبيب بل
أخبره عنها كي تسعده.
ً
ً
اجتماعيا :تشعر أحيانا بأنك ضائع ربما
ّ
ألنك ال تعرف كيف تبدد الملل.
رقم الحظ.53 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

بيتر دينكالج

ً
مهنياّ :
تمر بمرحلة انتقالية قبل تحقيق
حلم مهني كنت تصبو إليه منذ مدة.
ً
عــاطـفـيــا :ح ــاول م ــراض ــاة الـحـبـيــب ألنــك
أحزنته في الفترة األخيرة.
ً
اجتماعيا :تسمح لــك الحمية الصحية
بتنظيم جـسـمــك ولـيــاقـتــك الـبــدنـيــة فال
ّ
تتخلى عنها.
رقم الحظ27 :

قالت شركة والت ديزني إنها ستتخذ "نهجا مختلفا" في إنتاج
النسخة الجديدة مــن فيلم ا لــر ســوم المتحركة المقرر طرحه العام
المقبل " سـنــو وا ي ــت واأل ق ــزام ا لـسـبـعــة" أو Snow White and The
 ،Seven Dwarfsبعد انتقادات من الممثل بيتر دينكالج.
وفــي لـقــاء مــع الممثل الـكــومـيــدي مــارك م ــارون فــي أحــد الـبــرامــج،
قال دينكالج ،الذي يعاني شكال من أشكال التقزم إن اختيار ممثلة
التينية ،هي رايتشل زيغلر ،في دور البطولة كــان "عمال تقدميا"،
ّ
لكنه و صــف القصة المبنية على أ سـطــورة مــن ا لـقــرن التاسع عشر
بأنها "قديمة".
ّ
وأ ضــاف" :ال أقصد اإلهانة على اإل طــاق ،لكنني فوجئت قليال...
لقد كانوا فخورين جدا باختيار ممثلة التينية لدور ،Snow White
ّ
لكنك ما زلت تروي قصة سنو وايت واألقزام السبعة القديمة".
وتعتمد النسخة الجديدة على فيلم ديزني للرسوم المتحركة لعام
 ،1937الذي يروي قصة  7من عمال المناجم األقزام ،الذين يستقبلون
أميرة بعد نفيها من قبل زوجة أبيها الشريرة .وتقوم رايتشل زيغلر
بدور سنو وايت ،والممثلة غال غادوت بدور الملكة الشريرة.
و قــال المتحدث بــا ســم شــر كــة د يــز نــي ،فــي بـيــان لمجلة هوليوود
ّ
ري ـب ــورت ــر ،ت ــم ت ــداول ــه ع ـلــى ن ـطــاق واس ـ ــع" :ل ـت ـجــنــب ت ـعــزيــز ال ـصــور
النمطية الموجودة في الفيلم األصلي ،نتخذ نهجا مختلفا مع هذه
الشخصيات السبعة ونتشاور مع مجتمع األقزام" ،ومن المقرر عرض
فيلم سنو وايت الجديد العام القادم.
يذكر أن "ديزني" أنتجت فيلم الرسوم المتحركة األميركية "سنو
وايت" في  21ديسمبر  1937كأول فيلم كرتونى طويل بعنوان "سنو
ً
ً
كبير ا آنذاك ،رغم تكلفته
نجاحا
وايت واألقزام السبعة" ،الذي حقق
ً
المرتفعة التي وصلت إ لــى نحو  1.48مليون دوالر ،ويعتبر رقما
ً
قياسيا في هذه الفترة ،وكانت أرباح االستثمار الذي حققته الشركة
ً
ً
التي أسسها رجل األعمال والت ديزني كبيرا  ،وذلك أيضا في أول
ً
عرض للفيلم ،مما جعله يحقق نجاحا ال يمكن إنكاره.
تــم إن ـتــاج الـفـيـلــم بـ ـ "ه ــول ـي ــوود" ،وه ــو ُمـقـتـبــس مــن قـصــة بـيــاض
الثلج لألخوين جريم ،التي ظهرت عام  ،1812وتعود جذورها إلى
التقاليد األوروبية ،وقد حقق سنو وايت واأل قــزام السبعة الشهرة
عن سابقيها ،بسبب أثرها الشديد على جمهور الواليات المتحدة
ً
والخارج ،ويعد الفيلم عالمة بارزة فى الرسوم المتحركة ،وأيضا
السينما ،حيث االبتكارات التقنية والفنية المتقدمة والمستخدمة
في هذا الفيلم.
ً
ً
كبير ا على مستوى أميركا فقط ،بل في
نجاحا
لم يحقق الفيلم
العالم كله ،وتمت دبلجته للعديد مــن لغات العالم ،وحصل وا لــت
ديــزنــى عـلــى جــائــزة أوس ـك ــار شــرفـيــة ع ـنــه ،لـكــونــه أول فـيـلــم طــويــل
ّ
للرسوم المتحركة ،و قــد تسلم بجانب تمثال األو سـكــار  7تماثيل
أ خــرى صغيرة الحجم كناية عــن "بيضاء الثلج واأل ق ــزام السبعة"،
كما تم ترشيح الفيلم لجائزة األوسكار لجائزة أفضل موسيقى.
ّ
تحد جديد
أما الممثلة الشابة المبتدئة رايتشل زيغلر ،فهي أمام
وخطوة غير مسبوقة في مشوارها المهني بتجسديها دور "سنو
وا ي ــت" ،وذ ل ــك بـعــد ا لـنـجــاح ا ل ـمــدوي ا ل ــذي حققته مــن خــال فيلمها
ّ
ومهد
الجديد " ،"West Side Storyالذي فتح لها أبواب "هوليوود"
لها الطريق إلى جائزة األوسكار.
(رويترز)

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :تسترجع نشاطك بعد فترة من
الخمول وتحقق النجاح.
ً
ً
عاطفيا :تــواجــه ضغوطا مـتــزايــدة من
الحبيب الــذي ال يفهم انشغالك الدائم
عنه.
ً
اجتماعيا :تتخذ قرارات حكيمة لتقوية
عالقاتك مع األصدقاء واألقارب.
رقم الحظ.39 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
ً
ً
مهنيا :تطلق مشروعا عزيزا على قلبك
وتضع فيه كل آمالك.
ً
عاطفيا :ال تحرق المراحل مع الحبيب
فالحب الحقيقي ال ينمو بسرعة.
ً
اجتماعيا :ال تتدخل بــأمــور ال تعنيك
ّ
م ــع األق ـ ــارب ك ــي ال ت ــول ــد مـشــاكــل أنــت
بغنى عنها.
رقم الحظ.28 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
عمل واحد فأنت
مهنيا :ال تحب البقاء في ٍ
كثير االنتقال من مجال إلى آخر.
ً
ً
عاطفيا :أنانيتك المفرطة تنعكس سلبا
على العالقة.
ً
بشكل يبقيك
اآلخرين
تساعد
اجتماعيا :ال
ً ٍ
معدم الحال فذلك ليس منطقيا.
رقم الحظ.56 :
رايتشل زيغلر

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً ُ
مهنيا :تضاعف جهودك لحماية ممتلكاتك
ولزيادة مدخولك.
ً
عاطفيا :قلبك منجذب نحو شخص يقدر
ً
قيمتك الفعلية ويحترمك كثيرا.
ً
اجتماعيا :المصاعب المادية تولد المشاكل
في حياتك العائلية.
رقم الحظ.38 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :تبدأ مشروعا كبيرا وتكسب منه
بشكل غير منتظر.
األرباح
ٍ
ً
عاطفيا :اتكل على الحبيب لمساعدتك على
تجاوز مشكلة وقعت فيها.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ح ــاول االهـتـمــام بصحتك إذ
يـسـهــل أن تـتـشـنــج م ـعــدتــك وهـ ــي نقطة
ضعفك.
رقم الحظ.4 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
مهنيا :تسقط العوائق التي كانت ُت ّ
كبلك
وتزداد ثقتك بنفسك وبقدرتك على تحقيق
المستحيل.
ً
عاطفيا :تزداد االضطرابات المحتملة مع
ً
الحبيب هذه الفترة وعليك معالجتها فورا.
ً
االستسالم بسبب تراكم
اجتماعيا :ال تقرر
ّ
ً
العوامل العصيبة بل رفه عن نفسك قليال.
رقم الحظ.11 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
م ـه ـن ـيــا :يـكـمــن ال ـت ـح ــدي الـحـقـيـقــي في
ً
السيطرة مهنيا على تقلباتك المزاجية
الدائمة.
ً
ً
عاطفيا :ثمة توتر في األجواء خصوصا
ً
إن كنت أنانيا مع الحبيب.
ً
اجتماعيا :عليك زيــادة نشاطك البدني،
ً
المشي كثير الفوائد مثال.
رقم الحظ.44 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :تطورات جديدة تحلق بك نحو
آفاق إبداعية.
ً
عاطفيا :الـكــام وح ــده ال يكفي اقرنه
بالفعل كي تكسب قلب الحبيب.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :ت ـب ـت ـعــد عـ ــن األصـ ــدقـ ــاء
الثرثارين ألنك ال تريد تضييع الوقت
في أمور تافهة.
رقم الحظ.2 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :أنت وحدك من يعرف كيف تحقق
السعادة المهنية فال تستمع الى اآلخرين.
ً
ً
عاطفيا :تعرف جيدا أنك تستطيع االتكال
على الحبيب في أوقات الشدة.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ع ـل ـيــك أن تـ ـع ــاود م ـمــارســة
ً
الرياضة فورا للتخلص من الكيلوغرامات
الزائدة.
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا

•
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مسك وعنبر

النصار :انطالق عروض مسرحية ترامبولين أول فبراير

فاز بجائزة الكويت لإلبداع عن إعالن «نعم للتطعيم»
كشف المخرج شمالن النصار
أن مسرحية ترامبولين ستنطلق
عروضها أول فبراير القادم ،وهي
تــأل ـيــف ال ـكــاتــب ع ـث ـمــان الـشـطــي،
وبطولة جمع من النجوم المحببين
للجمهور ،منهم هبة الدري ،والجود
البعنون ،والجوري البعنون ،ورهف
ال ـع ـنــزي ،وطـ ــال بــاســم ،وض ــاري
الـ ــرشـ ــدان ،وم ـن ـص ــور ال ـب ـلــوشــي،
وشمالن العميري ،وعبدالله هيثم،
وغيرهم.
وع ــن طــابــع الـمـســرحـيــة يـقــول
النصار" :طابع عائلي أكثر من أن
تكون مسرحية لألطفال ،وهدفنا أن
نجمع جميع الفئات العمرية تحت
سقف واحــد ،وتشتمل المسرحية
على جانب غنائي وديكور متميز".
وعـ ـ ـ ـ ــن شـ ـ ـب ـ ــاك الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــذاك ـ ـ ــر ف ــي
الــوقــت الـحــالــي ،وهــل هناك إقبال
جماهيري لحضور المسرحيات؟
يقول النصار" :طبعا هناك إقبال
ج ـمــاه ـيــري وانـ ـتـ ـع ــاش ،وال ـن ــاس
لديها شغف بالمسرح بعد غياب
ن ـحــو س ـن ـت ـيــن ،أمـ ــا ع ـلــى صعيد
مسرحيتنا (ترامبولين) ،فمنذ اآلن
بادرت الجماهير بالحجز مسبقا
للعروض".
وعن تأثير المنافسة بين الفرق
وال ـم ـجــام ـيــع ال ـم ـســرح ـيــة يجيب

فضة المعيلي

المخرجون
الكويتيون
أثبتوا
قدراتهم في
التلفزيون
والسينما

األجر المادي
للمخرج
ال يختلف
عن الممثل

النصار أنها تعطي حــافــزا كبيرا
في إظهار أداء جيد للجمهور ،أيضا
تساهم تعزيز الحركة المسرحية
وص ـق ــل الـ ـم ــواه ــب وال ـك ـش ــف عن
وجوه جديدة في المسرح ،إضافة
إلــى التنوع الـعــروض يساهم في
استمرار المسرح.
وعن كيفية الموازنة بين كونه
م ـخــرج إع ــان ــات ومـ ـس ــرح ،يـقــول
النصار" :المخرج ال يقتصر عمله
على أن ُيخرج جانبا ّ
معينا ،فمن
الممكن أن يكون مخرجا تلفزيونيا
ّ
ومسرحيا وإعالنيا ،إال أن التعامل
مع الكاميرا والممثل يختلف ،وأنا
أرى أنني كمخرج أستطيع أن أوازن
بين كوني مخرجا إعالنيا ودعاية
وكليبات ،واإلخ ــراج للمسرح .أنا
ب ــدأت أســاســا مـخــرجــا مسرحيا،
ومـ ـ ــن ثـ ــم ان ـت ـق ـل ــت إلـ ـ ــى ال ــدع ــاي ــة
واإلعالن ،وعند ترشيحي كمخرج
لمسرحية ترامبولين لم أرفض ،بل
رحـبــت ،خصوصا أن أعمالي في
السنة الماضية كانت تقتصر على
اإلعالنات والكليبات منها الوطنية
واألغــانــي الخاصة ،وأنــا المسرح
بالنسبة لي هو بيتي األول".
وعــن إمكانية دخــولــه التمثيل
يجيب "ال أفكر إطــاقــا ،رغــم أنني
ج ــاء ت ـن ــي ع ـ ـ ــروض ،وال ـت ـم ـث ـيــل ال

يستهويني وليس ضمن ميولي،
فأنا بدأت اإلخــراج منذ عمر الـ 17
عاما ،واستمريت في هذا المجال".

تأجيل فكرة
أم ــا ع ــن ات ـجــاهــه إل ــى اإلخـ ــراج
السينمائي ،فيقول النصار هناك
فكرة ،لكنها قيد التفكير اآلن ،وليس
في هذا الوقت وتحتاج إلى تطوير
ونضوج ،الفتا إلى أنه عرض عليه
سابقا أن يـكــون مخرجا لموسم
مسلسل درامـ ــي ،لكنه رفــض ألنه
ّ
يــركــز فــي الــدعــايــة واإلعـ ــان أكثر
مــن ال ــدرام ــا ،فالتصوير الــدرامــي
يــأخــذ وقـتــا ومـجـهــودا كبيرا ،أما
اإلخراج اإلعالني فهو سريع ،وهو
مع السرعة.
من ناحية أخرى ،قال النصار إن
اإلخــراج المسرحي كمقابل مادي
يعتمد على عدة عوامل منها االسم،
مضيفا "المخرج هو الذي يحدد من
قيمة نفسه ،وهو ال يختلف مقابله
المادي عن الفنان ،وعلى الجانب
ال ـش ـخ ـصــي أن ـ ــا ج ـ ــدا م ــرت ــاح في
تعاملي مع المنتجين في المسرح".
وع ـنــد س ــؤال ــه :هــل صحيح أن
جائحة كــورونــا خفضت األجــور؟
ق ــال :صحيح أن ــا مــع ولـســت ضد
المنتج الــذي خفض األجــور أثناء

الجائحة ،أما على صعيد المسرح،
ّ
ف ـق ــد ق ـ ــل ح ـج ــز ال ـم ـق ــاع ــد بسبب
الـتـبــاعــد االج ـت ـمــاعــي ،لــذلــك كيف
سيربح المنتج؟ وكيف سيتسلم
الـفـنــان أج ــره؟ مــن أجــل ذلــك يجب
أن يكون هناك تعاون بين الفنان
والمنتج ،حتى ّ
تمر هذه الفترة على
خير ،خصوصا أن التباعد مستمر
ف ــي ال ـم ـســرح إل ــى اآلن ،والــوضــع
الــراهــن مـتــذبــذب بسبب ال ـقــرارات
ال ـجــديــدة ،وخـلــق حــالــة مــن القلق
ّ
للمنتجين ،لكن المسرح مستمر
وبــاق ،رغــم الـظــروف الصعبة ،ألن
هدفه على مر األزمان تحقيق رسالة
وخلق نوع من الوعي للجمهور".
وفـ ـ ـ ــي حـ ــدي ـ ـثـ ــه عـ ـ ــن الـ ـمـ ـخ ــرج
الكويتي والدعم من الجهات ،شكر
ال ـن ـصــار ال ـج ـهــات الـمـعـنـيــة على
دعمها الشباب ،خصوصا خالل
جــائ ـحــة كـ ــورونـ ــا ،ف ـقــد أصـبـحــت
هناك ثقة كبيرة بإمكانات الشباب
الكويتيين.
ولـ ـ ـف ـ ــت إلـ ـ ـ ــى أن ال ـم ـخ ــرج ـي ــن
الكويتيين أثـبـتــوا أنـهــم ق ــادرون
عـ ـل ــى دخـ ـ ـ ــول ع ـ ــدة م ـ ـجـ ــاالت فــي
الجانب اإلخراجي؛ منها اإلخـ ّـراج
التلفزيوني ،والسينمائي ،ومثلوا
الكويت في محافل عالمية ودولية.
وب ـس ــؤال ــه ع ـ ّـم ــا ي ـح ـتــاج الـمـســرح

ً
بدرية أحمد :أعيش بنصف رئة ماجدة الرومي تحيي حفال في العال
أقلقت الممثلةبــدريــة أحمد
متابعيها على حالتها الصحية،
بـعــد أن ن ـشــرت فـيــديــو قصيرا
لها تم تداوله بشكل كبير على
مواقع التواصل االجتماعي.
وأطلت بدرية على متابعيها،
قائلة إنها ال تريد سوى دعائهم
ووقفتهم بجانبها ،وتحدثت عن
آخر تطورات حالتها الصحية،
وكشفت عن أنها تعيش بنصف
رئـ ـ ــة وع ـ ـلـ ــى األوكـ ـسـ ـجـ ـي ــن وال
تستطيع االستغناء عنه.
وكشفت في فيديو آخر منذ
أ يــام قليلة أنها تعاني عدوى
بـكـتـيــريــة ع ـلــى ال ــرئ ــة ،مـشـيــرة
إ لـ ــى أن ت ـل ــك ا ل ـ ـعـ ــدوى سـبـبــت
لها ضــررا في الجانب األيسر
من الرئة ،وأن حالتها خطرة،

بدرية أحمد

وال ت ـع ــرف طــري ـقــة ع ــاج هــذا
ال ـمــرض حـتــى اآلن ،وتــأمــل أن
تتحسن بأسرع وقت.

وصلت الفنانة اللبنانيةماجدة الرومي ،أمس ،إلىالمملكة العربية
ً
السعودي ة استعدادا إلحياء حفل غنائي على مسرح قاعة مرايا الكبرى
ال المقرر اليوم.
بمدينة الع 
وأقيم للفنانة اللبنانية استقبال مهيب كاألميرات لدى وصولها،
وذلك عبر تقديم رقصة تقليدية سعودية ،فاصطف شبان سعوديون
من ناحية اليمين واليسار وبدأوا بالرقص والتصفيق والعزف على
الرق ،كما قدموا لها باقات الورد.
وحرصت إحدى الفرق الموسيقية السعودية الكبرى ،على تقديم معزوفة
خاصة لها فور وصولها إلى الفندق.
وقد أنهت الرومي جميع االستعدادات والبروفات الخاصة بالحفل ،كما
أنها ستغني ممقطوعة موسيقية جديدة هدية منها للجمهور السعودي
ستقدمها خالل الحفل.
ومن المقرر أن تحيي ماجدة األمسية الطربية بمشاركة فرقتها الخاصة،
ً
ً
برنامجا ً
فنيا مميزا ،يحمل العديد من المفاجآت ويجمع
وتقدم خاللها
المزيج من األلوان الغنائية التي تتنوع بين العربية والغربية والكالسيكية
والمعاصرة ،منها "عم يسألوني"" ،عيناك"" ،العالم إلنا"" ،مطرحك بقلبي"،
"اسمع قلبي"" ،بمفترق طرق"" ،حبيبي"" ،كلمات" ،و"بيروت".

إليسا :فكرة زواجي خارج تفكيري
اح ـت ـل ــت ال ـن ـج ـمــة الـلـبـنــانـيــة
إلـيـســا "ال ـتــرنــد" ،عـقــب حلولها
ض ـ ـي ـ ـفـ ــة فـ ـ ـ ــي أول ـ ـ ـ ـ ـ ــى حـ ـلـ ـق ــات
بــرنــامــج "م ــع ال ـش ــري ــان" ،ال ــذي
يقدمه اإلعالمي داود الشريان
عـ ـب ــر شـ ــاشـ ــة  ،MBCوتـ ـ ـ ــداول
نـشـطــاء عـلــى مــواقــع الـتــواصــل
ت ـص ــري ـح ــات ـه ــا حـ ـ ــول ال ـ ـ ـ ــزواج،
ولـ ـم ــاذا ل ــم ت ـت ــزوج ح ـتــى اآلن،
وح ـ ـ ـ ـ ــول رف ـ ـض ـ ـهـ ــا االرت ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاط،
حيث قــالــت" :أفـصــل بين الحب
والـ ـ ــزواجُ ،سـئــل أح ــد الفالسفة
مرة ،كيف تعامل الزوجة العاقلة
زوجها؟ فأجاب :المرأة العاقلة
ال تتزوج".
وت ــاب ـع ــت" :أن ـ ــا أحـ ــب الــرجــل
وبقوة ،ويجب أن أكمل نصفي
ال ـث ــان ــي ب ــوج ــود رجـ ــل أحـ ـب ــه...
أصـبـحــت ف ـكــرة زواج ـ ــي خ ــارج
تفكيري وتــأخــرت ،وكانت أمي
واألق ـ ـ ــارب ع ـنــدمــا يـتـمـنــون لي
ال ـ ـ ــزواج ك ــان وال ـ ــدي ض ــد ه ــذا،
فكان دائما ما يرد بأنه يريد أن
يفرح بشهاداتي وعملي ،وكان
هذا أفضل .ليس خطأ أن أتزوج
لكن لــم أكــن أعتقد أنــه يجب أن
ي ـكــون ه ـنــاك رج ــل ف ــي حـيــاتــي
كزوج".
وشرحت" :عندما بدأت العمل
والـ ـكـ ـس ــب الـ ـ ـم ـ ــادي اس ـت ـق ـل ـلــت
ماديا ،لكن لم أعد أشعر بأنني
بحاجة لوجود رجــل بحياتي،
مــش غـلــط إن ــي أتـ ــزوج ،وعشت
أك ـث ــر م ــن ق ـصــة ح ــب ،وش ـعــرت

داود الشريان وإليسا
ع ــن ت ـج ــرب ــة ش ـخ ـص ـيــة بـغـيــرة
الرجل من نجاح شريكته ،كثير
من الذين وقعت بحبهم حاولوا
الـتـقـلـيــل م ــن ش ــأن ــي ،الـ ـم ــرأة ال
تـغــار مــن نـجــاح زوج ـهــا ،ولكن
الرجل يغار".
وع ــن ب ــداي ــات ـه ــا ،ق ــال ــت إنـهــا
قــدمــت فــي اس ـتــوديــو الـفــن عــام
 1992مـ ــع ا لـ ـمـ ـخ ــرج س ـي ـمــون
أس ـم ــر" ،وك ـ ــان سـيـمــون صــانــع
النجوم في تلك الفترة ،لكنه لم
يكن يرى ّ
في مشروع نجمة ،ثم
قــدمــت عملي األول أغنية بدي
أتوب ،بعدها اكتشفني سيمون
أسمر ،وكان مخطئا في تقييمي
األول".
وح ـ ــول إصــاب ـت ـهــا بـســرطــان

ال ـث ــدي ق ــال ــت إن ـه ــا ع ــرف ــت ذلــك
أثناء إجرائها الفحوص الطبية،
وعندما أخبرها الطبيب ظلت 6
ساعات غير قادرة على الوقوف،
"ال ـســرطــان قــديـمــا ك ــان قــاسـيــا،
وكـ ـ ـ ــان ال ـج ـم ـي ــع ي ـ ـخـ ــاف م ـن ــه،
لكن اآلن أصبح األمــر مختلفا،
وأص ـب ـحــت أت ـح ــدث ع ـنــه أك ـثــر،
ووق ــت ال ـعــاج كـنــت أع ـمــل ولــم
أت ــوق ــف وال لـحـظــة ،واسـتـمــرت
الحياة بشكل عــادي ،لم أسمح
لـلـســرطــان أن يـصـيــب نـفـســي...
أصاب جسدي فقط".
يــذكــر أن طــابــع بــرنــامــج مع
ال ـ ـشـ ــريـ ــان ح ـ ـ ـ ـ ــواري ،تــرف ـي ـهــي
يستضيف عددا كبيرا من نجوم
الـ ــوطـ ــن الـ ـع ــرب ــي مـ ــن مـمـثـلـيــن

وفـنــانـيــن ون ـجــوم ك ـبــار ،وظهر
ب ـ ـعـ ــض ال ـ ـن ـ ـجـ ــوم فـ ـ ــي بـ ــرومـ ــو
ال ـب ــرن ــام ــج وهـ ــم ي ـك ـش ـفــون عن
عــدد مــن أســرارهــم ،إضــافــة إلى
مشاركة مقدم البرنامج في لعب
بـعــض األل ـع ــاب أو الـطـبــخ معا
وت ـن ــاول ال ـط ـعــام ،ويستضيف
الـبــرنــامــج فــي حلقاته النجوم
تيم حـســن ،خــالــد الـشـيــخ ،منى
واص ـ ــف ،ال ـش ــاب خ ــال ــد ،نــاديــن
نـسـيــب نـجـيــم ،سـمـيــرة سعيد،
ع ـ ـلـ ــي ع ـ ـبـ ــدال ـ ـس ـ ـتـ ــار ،ي ـع ـق ــوب
الفرحان ،عمرو يوسف ،نانسي
عـ ـ ـج ـ ــرم ،هـ ــانـ ــي ش ـ ــاك ـ ــر ،ح ــات ــم
العراقي ،وغيرهم.

تغريم البارودي  20ألف جنيه
لسبها ريهام سعيد

ريم البارودي

ق ـضــت مـحـكـمــة م ـص ــري ــة ،أم ـ ــس ،ب ـت ـغــريــم الـمـمـثـلــةريــم
الـبــارودي بمبلغ  20ألــف جنيه ( 1270دوالرا) ،كتعويض
مدني مؤقت.
والدعوى كانت قد تقدمت بها اإلعالمية ريهام
سعيد ،والتي تتهمها فيها بـ"السب والقذف"
أثـنــاء حلولها ضيفة على أحــد البرامج
التلفزيونية.
وه ـ ـ ـ ـ ــذه لـ ـيـ ـس ــت الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرة األول ـ ـ ـ ــى
ال ـتــي ت ـحــدث فـيـهــا م ـنــاوشــات بين
البارودي وريهام سعيد.
وك ـ ـ ــان ـ ـ ــت ريـ ـ ـ ـه ـ ـ ــام س ـع ـي ــد
ق ــال ــت إنـ ـه ــا س ـت ـت ـن ــازل عــن
بالغها ضد البارودي خالل
ظهورها في الجزء الثاني من
مقابلتها فــي برنامج "شيخ
الحارة والجريئة" ،الذي ُعرض
فــي رمـضــان الـمــاضــي ،وتـقــدمــه المخرجة
إيناس الدغيدي ،وبوساطة من األخيرة.

ريهام سعيد

ماجدة الرومي

شمالن النصار
ّ
الكويتي ،قال النصار" :كوني أمثل
فــرقــة تـيــاتــرو الـمـســرحـيــة ،فإنني
أت ـم ـن ــى زيـ ـ ــادة دور الـ ـع ــرض في
الكويت ،فعلى سبيل المثال نحن
اآلن ن ـع ــرض  3م ـســرح ـيــات على
مسرح واحد ،هو مسرح دار المهن
الطبية ،والمسارح الحكومية بسبب
االحترازات الصحية أصبحت تارة
تغلق وتارة تفتح أبوابها ،وكشباب
مشغوف بالمسرح أصبحنا نتجه
ّ
ونجهزها
إلى النوادي الرياضية،
م ــادي ــا عـلــى حـســابـنــا ،ف ــا توجد

قاعات مسرحية مجهزة ،وال يوجد
دعم من هذه الناحية ،وهذا يفترض
أن ي ـكــون دور الـمـجـلــس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب بتوفير
صاالت عرض مناسبة".
وعن آخر إنجازاته ،قال النصار
إن ــه حصد أخ ـيــرا جــائــزة الكويت
ل ــإب ــداع ،الـتــي يمنحها الملتقى
اإلعالمي العربي عن إعالن توعوي
لـ ـ ـ ـ ــوزارة ال ـص ـح ــة فـ ــي ق ـط ــر "ن ـعــم
للتطعيم" ،الفتا إلى أنه فاز كمخرج
كويتي لجهة أفضل محتوى.

خبريات
اهتمام سياسي بصحة
عبدالرحمن أبوزهرة

تلقى الفنان عبدالرحمن
أبوزهرة اتصاال هاتفيا
مهما من الرئيس املصري
عبدالفتاح السيسي،
لالطمئنان على صحته ،بعد
الوعكة الصحية الشديدة التي
تعرض لها أخيرا ،على خلفية
إصابته بفيروس كورونا.
وأصدرت األسرة بيانا
صحافيا ،قالت فيه" :تشكر
عائلة الفنان عبدالرحمن
أبوزهرة الرئيس عبدالفتاح
السيسي على هذه اللمسة
اإلنسانية واللفتة الجميلة
باتصاله التلفوني لالطمئنان
على الوالد وعلى صحته
والتحدث إليه ،مما كان له
أكبر األثر اإليجابي على
معنوياته".

«كورونا» يضرب «نقل
عام» ومحاولة للسيطرة

ً
كارول سماحة تطرح «فوضى» قريبا
تستعد النجمة اللبنانية
ك ــارول سـمــاحــة لـطــرح أحــدث
أع ـم ــال ـه ــا ال ـف ـن ـي ــة وأغ ـن ـي ـت ـهــا
ال ـج ــدي ــدة "فـ ــوضـ ــى" ،ال ـم ـقــرر
طــرح ـهــا قــري ـبــا ع ـبــر قـنــاتـهــا
ب ـ ــ"يـ ــوت ـ ـيـ ــوب" ،حـ ـي ــث ن ـش ــرت
ال ـبــوس ـتــر ال ــدع ــائ ــي لــأغـنـيــة
عـ ـب ــر حـ ـس ــابـ ـه ــا ب ـ ــ"تـ ــوي ـ ـتـ ــر"،
صحبتها بتعليق" :فوضى...
قريبا".
أغـ ـنـ ـي ــة "فـ ـ ــوضـ ـ ــى" ،ك ـل ـم ــات
وألحان الفنان اللبناني سليم
ع ـســاف ،وم ــن ال ـم ـقــرر طــرحـهــا
قريبا خالل األيام المقبلة.
وكانت كارول طرحت أخيرا
أغنيتها " يــا شباب يــا بنات"،
كلمات وألحان سليم عساف،
ت ــوزي ــع أل ـك ـس ـنــدر مـيـسـكـيــان،

كارول سماحة

م ـك ــس وم ــاسـ ـت ــر إيـ ـل ــي ب ــرب ــر،
وال ـف ـي ــدي ــو ك ـل ـيــب م ــن إخـ ــراج
بتول عرفة.

أصيب عدد من طاقم عمل
مسلسل «نقل عام» ،بطولة
الفنان محمود حميدة،
بفيروس كورونا خالل األيام
املاضية ،ما اضطر الشركة
املنتجة إلى إيقاف التصوير
لعدة أيام ،ملحاولة السيطرة
على الفيروس ،وهو ما حدث
بالفعل ،وتم حصر املصابني
بالفيروس وعزلهم تماما.
وسيعود طاقم العمل
بالكامل الستئناف التصوير
من جديد ،وسط إجراءات
استثنائية غير مسبوقة ،من
أجل مواكبة عرض املسلسل،
الذي يبدأ غدًا عبر قنوات أون.

ةديرجلا
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دوليات

ُّ
جدل إيراني حول «التفاوض المباشر» ...وتحرك قطري

شمخاني يتراجع أمام حملة «أصولية» وسوليفان يسترجع التهديد بخيارات غير دبلوماسية
عشية وصول أمير قطر إلى
واشنطن أجرى وزير الخارجية
القطري محمد بن عبدالرحمن
زيارة إلى طهران ،بعد ساعات
من اتصال هاتفي له مع نظيره
اإليراني ،مما أثار تساؤالت
في وقت يحتدم جدال إيراني
داخلي حول التفاوض المباشر
مع واشنطن.

المغرب يدين
التدخالت اإليرانية
السافرة في شؤون
دول الخليج

بـ ـع ــد ت ـ ـحـ ــذيـ ــرات غ ــربـ ـي ــة مــن
اقـ ـت ــراب ج ـه ــود إح ـي ــاء «االت ـف ــاق
الـ ـ ـن ـ ــووي» اإلي ـ ــران ـ ــي م ــن «م ـ ــأزق
خ ـ ـط ـ ـيـ ــر» وتـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد ال ـ ــوالي ـ ــات
ال ـم ـت ـح ــدة ت ـلــوي ـح ـهــا بــال ـل ـجــوء
إل ــى خ ـي ــارات غـيــر دبـلــومــاسـيــة؛
إذا فشلت مفاوضات فيينا ،قام
وزي ــر الخارجية الـقـطــري محمد
بن عبدالرحمن بزيارة الفتة إلى
طـ ـه ــران ،ال ـت ـقــى خــال ـهــا نـظـيــره
اإليراني حسين أمير عبداللهيان
أمس.
وعززت فرضية حمل زيارة بن
عبدالرحمن لوساطة بين طهران
وواش ـن ـطــن ق ـيــامــه ،قـبــل يــومـيــن،
بإجراء مباحثات هاتفية منفصلة
مع عبداللهيان ونظيره األميركي
أن ـت ــون ــي بـلـيـنـكــن ت ـن ــاول ــت آخ ــر
المستجدات في محادثات فيينا
ً
والتطورات اإلقليمية وعــددا من
القضايا ذات االهتمام المشترك.
لـكــن وك ــال ــة األن ـب ــاء اإليــران ـيــة
الرسمية (إرنا) سارعت إلى نفي
الـتـكـهـنــات واألنـ ـب ــاء ال ـتــي ســرت
ب ـشــأن تــوســط ال ــدوح ــة لتسهيل
ع ـق ــد مـ ـح ــادث ــات مـ ـب ــاش ــرة بـيــن
اإليرانيين واألميركيين في فيينا
بهدف التوصل إلى تفاهم يحيي
االتفاق النووي المبرم عام .2015
وذ ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت أن خـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــوة ب ــن
عـبــدالــرحـمــن ،ال ـتــي تــأتــي عشية
س ـفــر أم ـي ــر ق ـطــر تـمـيــم ب ــن حمد
إلــى واشنطن للقاء الرئيس جو
بايدن« ،أثــارت بعض التصورات
ال ـخ ــاط ـئ ــة .وال ـب ـع ــض يـخـتـلـقـهــا
لتسهيل ا لـمـحــاد ثــات المباشرة
مع الواليات المتحدة».
وأفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادت ب ـ ـ ـ ـ ــأن الـ ـ ــوزيـ ـ ــريـ ـ ــن
اس ـت ـعــرضــا ال ـع ــاق ــات الـثـنــائـيــة
بـيــن الـبـلــديــن ،وس ـبــل تطويرها
في مختلف المجاالت خالل لقاء
ث ـنــائــي ب ـم ـقــر وزارة ال ـخــارج ـيــة
فــي ط ـهــران .كما تــم الـتـطــرق إلى
آخــر المستجدات اإلقليمية ،إلى

سلة أخبار
إردوغان :صفحة جديدة
مع إسرائيل واإلمارات

جانب تبادل اآلراء حيال عدد من
القضايا ذات االهتمام المشترك.

كبح التفاوض
وتزامن وصول الوزير القطري،
ال ـ ــذي س ـبــق أن زار إيـ ـ ــران عقب
تولي حكومة الرئيس المتشدد
إب ــراه ـي ــم رئ ـي ـســي ال ـس ـل ـطــة ،مع
احـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدام ج ـ ـ ـ ــدال داخـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي ،ب ـيــن
أجنحة النظام ،بشأن تصريحات
منفصلة أد ل ــى بها عبداللهيان
وأم ـي ــن الـمـجـلــس األع ـل ــى لــأمــن
ال ـقــومــي ع ـلــي شـمـخــانــي طــرحــا
فـيـهــا اح ـت ـمــال إجـ ــراء مباحثات
مـ ـب ــاش ــرة مـ ــع واشـ ـنـ ـط ــن إلب ـ ــرام
«تفاهم جيد» يعيد القيود على
بــر نــا مــج الجمهورية اإلسالمية
الذري مقابل رفع العقوبات التي
فرضها الرئيس السابق دونالد
ترامب بعد انسحابه من االتفاق
النووي عام  2018عليها.
وشـ ـ ـن ـ ــت أوسـ ـ ـ ـ ـ ــاط مـ ـتـ ـش ــددة
حملة ضد «تساهل» عبداللهيان
وش ـم ـخ ــان ــي ف ــي إم ـك ــان ـي ــة عـقــد
مباحثات مباشرة قد تفضي إلى
منح واشنطن امـتـيــازات ،دفعت
ً
شمخاني وهــو أيـضــا مستشار
المرشد اإليراني علي خامنئي،
ً
لـلـتــراجــع عـلـنــا عــن تصريحاته
السابقة.
وقـ ــال ،شـمـخــانــي ،فــي حــديــث
لـصـحـيـفــة «كـ ـيـ ـه ــان» األص ــول ـي ــة
الصادرة ،أمس «أؤكد إنني لم ولن
أوافــق قط على إجــراء محادثات
ً
مـبــاشــرة بين الــدولـتـيــن» ،مبينا
أن «طهران تشارك في محادثات
فيينا بــأيـ ٍـد ممثلة واق ـتــدار ،وأن
م ـط ــال ـب ـن ــا ق ــان ــون ـي ــة وم ـن ـط ـق ـيــة
وش ـفــافــة ،وأنـ ــه إذا كــانــت هـنــاك
حـ ــاجـ ــة لـ ـلـ ـتـ ـب ــادل م ـ ــع الـ ـف ــري ــق
األميركي ،فسيكون هذا التبادل
من خالل مذكرات غير رسمية».
وج ـ ـ ـ ــاء تـ ـ ــراجـ ـ ــع ،ش ـم ـخ ــان ــي،

صرح الرئيس التركي ،رجب
طيب إردوغان ،بأن تركيا تأمل
في فتح فصل جديد مع دول
في الخليج والشرق األوسط،
خصوصا إسرائيل واإلمارات.
وكشف إردوغان في
تصريحات ،ليل األربعاء ـ
الخميس ،أنه سيزور اإلمارات
في  16فبراير المقبل ،لفتح
صفحة جديدة في العالقات
بين البلدين ،مع سعي أنقرة
إلى إذابة جليد العالقات مع
دول الخليج .وقال إن نظيره
اإلسرائيلي إسحاق هرتسوغ
سيقوم بزيارة رسمية إلى
أنقرة مطلع الشهر المقبل،
"ربما تدشن لعهد جديد في
العالقات".

ً
مستقبال عبدالرحمن لدى وصوله إلى طهران أمس (إرنا)
عبداللهيان
ب ـع ــدم ــا وج ـه ــت «كـ ـيـ ـه ــان» ،عـبــر
رئيس تحريرها المتشدد حسين
شــريـعـتـمــداري ،ان ـت ـقــادات حــادة
في عددها الـصــادر ،أمــس األول،
لـ «التصريحات غير الـمــدروســة
التي تبحث عن سراب».
وكـ ـ ـ ـ ــان الـ ــرئ ـ ـيـ ــس اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي،
إب ــراهـ ـي ــم رئ ـي ـس ــي ،قـ ــال بـنـفـســه
خـ ـ ــال م ـق ــاب ـل ــة مـ ــع ال ـت ـل ـف ــزي ــون
الحكومي ،بثت الثالثاء الماضي،
إن «البلدين يمكنهما التفاوض
مـ ـب ــاش ــرة إذا ك ــان ــت واش ـن ـط ــن
مستعدة لرفع العقوبات الظالمة
عن إيران».
وتأتي تلك التطورات في وقت
جـ ــدد م ـس ـت ـشــار األمـ ـ ــن ال ـقــومــي
األميركي جــاك سوليفان ،خالل
لـقــائــه نـظـيــره اإلســرائ ـي ـلــي إي ــال
ه ــوالت ــا ف ــي اج ـت ـمــاع اف ـتــراضــي،

تأكيد بالده أنها تعد بالتعاون
مــع شركائها ،ل ـ «خـيــارات بديلة
فــي ح ــال فـشـلــت الــدبـلــومــاسـيــة»
بـمـنــع إيـ ــران مــن ال ـح ـصــول على
سالح نووي.
وأكد سوليفان ،في بيان للبيت
األبيض ،عقب لقاء هوالتا التزام
بـ ــاده ب ــ«ال ـم ـســار الــدبـلــومــاســي
لـمـنــع إيـ ــران م ــن ال ـح ـصــول على
سالح ذري».
وقـ ـ ــال ال ـب ـي ــان األمـ ـي ــرك ــي ،إن
الجانبين بحثا خالل اللقاء «أهم
الـتـطــورات اإلقليمية التي جرت
ع ـق ــب آخـ ــر اج ـت ـم ــاع لـمـجـمــوعــة
التشاور االستراتيجية األميركية
 اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة فـ ــي دي ـس ـم ـبــرالماضي ،بما في ذلك التقدم في
البرنامج النووي اإليراني».
واتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــق الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤوالن ع ـل ــى

مواصلة «التنسيق فيما يخص
القضايا ذات االهتمام المشترك»،
وشددا على «البقاء متحدين ضد
كل التهديدات األمنية».
وأوض ـ ـ ـ ــح «الـ ـبـ ـي ــت األبـ ـي ــض»
أن ا لـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــا حـ ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ــات ،ا ل ـ ـ ـتـ ـ ــي
ح ـضــرهــا م ـم ـث ـلــون ب ـ ــارزون عن
وكـ ـ ـ ـ ـ ــاالت شـ ــرط ـ ـيـ ــة وعـ ـسـ ـك ــري ــة
واس ـ ـ ـت ـ ـ ـخ ـ ـ ـبـ ـ ــارات ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ت ـ ـنـ ــاولـ ــت
التدريبات العسكرية المقررة بين
البلدين ،إضافة إلــى «التطورات
اإلقليمية المهمة».

إدانة مغربية
إلى ذلــك ،أكد وزيــر الخارجية
الـمـغــربــي نــاصــر بــوريـطــة ،أمــس
األول ،رفـ ــض ال ـم ـغ ــرب وإدان ـت ــه
لكل «أشكال التدخالت اإليرانية

ال ـســافــرة فــي ال ـش ــؤون الــداخـلـيــة
لدول مجلس التعاون الخليجي».
وأك ــد بــوري ـطــة ،خ ــال اتـصــال
مع األمين العام لمجلس التعاون
الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـج ــي نـ ــايـ ــف الـ ـحـ ـج ــرف،
«إدانــة وشجب المغرب استمرار
هجمات جماعة الحوثيين ومن
يدعمهم على المنشآت المدنية
واالقتصادية بكل من السعودية
واإلمارات».
وقـ ـ ــال ب ــوريـ ـط ــة ،إن ال ـم ـغــرب
ً
«ي ـع ـت ـبــر دائـ ـم ــا اس ـت ـق ــرار وأم ــن
ً
دول الخليج جــزء ا ال يتجزأ من
ً
أمنه واستقراره ،إيمانا منه بما
يجمعهما مــن وح ــدة الـمـصـيــر،
ومــن تطابق فــي وجـهــات النظر
إزاء م ـخ ـت ـل ــف ا لـ ـقـ ـض ــا ي ــا ذات
االهتمام المشترك».
(طهران ـ وكاالت)

لبنانيو االغتراب« :مبادرة الكويت»
نافذة للخروج من العزلة

ً
دمشق تشيد بباسيل خالل استقبالها وفدا من «التيار»
أص ـ ـ ـ ــدرت مـ ـجـ ـم ــوع ــات ضـ ـغ ــط وت ـج ـم ـع ــات
لرجال أعمال ونخب مهنية للبنانيين في دول
االغـتــراب ،بينها مجلس األعمال اللبناني في
ً
الكويت ،بيانا ،دعت فيه المسؤولين اللبنانيين
إلى التفاعل مع المبادرة الكويتية التي تهدف
إلى إعادة بناء الثقة الدولية والعربية بلبنان،
ً
والتي ينتظر أن ترد عليها بيروت رسميا في
االجتماع العربي المقرر بالكويت.
وق ــال ال ـب ـيــان إن ال ـم ـب ــادرة الـكــويـتـيــة ،الـتــي
حملها إلى بيروت وزير الخارجية الشيخ أحمد
الناصر والمدعومة من دول مجلس التعاون
الخليجي وجامعة الــدول العربية والمجتمع
ال ــدول ــي" :رأى فـيـهــا مـعـظــم اللبنانيين نــافــذة
مـشــرقــة ل ـخــروج لـبـنــان مــن عــزلـتــه ،فيما اتسم
التفاعل ا لــر سـمــي اللبناني بـبــرود مستغرب،
ً
خصوصا أنه لم يتم وضع هذه المبادرة على
طــاولــة مجلس ال ــوزراء ،وعليه يدعو لبنانيو
االغـتــراب رؤســاء الجمهورية ومجلس النواب

ومجلس الوزراء ،لعدم تفويت الفرصة ،والتفاعل
مـ ــع ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرة ع ـب ــر ص ـي ــاغ ــة م ــوق ــف لـبـنــانــي
موحد وواضــح بما يتالء م مع مصلحة لبنان
واللبنانيين ،إذ ال يمكننا االستمرار بتفويت
الـفــرص الــواحــدة تلو األخ ــرى حتى صــح فينا
لقب الفرص الضائعة".
إلى ذلك ،أعلن "التيار الوطني الحر" بزعامة
وزير الخارجية السابق جبران باسيل في بيان،
ً
أن وفدا من قيادييه زار دمشق بدعوة من األمين
العام المساعد لحزب البعث العربي االشتراكي،
والتقى وزير الخارجية السوري فيصل المقداد.
وأضاف "التيار" ،في بيان ،أن المقداد ّ
"عبر"
ع ــن م ـح ـبــة س ــوري ــة قـ ـي ــادة وش ـع ـب ــا لـشـخــص
الرئيس ميشال عون ولمواقفه الوطنية الثابتة
على الحق ،ولرئيس التيار الوطني الحر جبران
ً
باسيل ،مثنيا على ثباته في المواقف الوطنية
ّ
بالرغم من الضغوط التي تعرض لها في الداخل
ومن الخارج.

ّ ً
المالكي يتحدى الصدر متسلحا بدعم «اإلطار»
ك ـش ـفــت مـ ـص ــادر ع ــراق ـي ــة أن
زع ـيــم «ت ـحــالــف ال ـف ـتــح» األمـيــن
ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ل ـم ـن ـظ ـم ــة بـ ـ ـ ــدر هـ ـ ــادي
ال ـ ـعـ ــامـ ــري سـ ـيـ ـع ــرض مـ ـب ــادرة
جـ ـ ــديـ ـ ــدة ع ـ ـلـ ــى زعـ ـ ـي ـ ــم الـ ـتـ ـي ــار
الصدري مقتدى الصدر ،الفائز
األك ـبــر فــي انـتـخــابــات أكـتــوبــر،
تـ ـن ــص عـ ـل ــى ت ـش ـك ـي ــل ح ـكــومــة
وح ـ ــدة وط ـن ـي ــة ،ت ـضــم «ال ـت ـيــار
ال ـ ـ ـصـ ـ ــدري» وح ـ ـل ـ ـفـ ــاءه ال ـس ـنــة
واألك ـ ـ ـ ــراد ،إلـ ــى ج ــان ــب «اإلط ـ ــار
التنسيقي» ،الذي يجمع غالبية
ال ـ ـقـ ــوى ال ـش ـي ـع ـي ــة ،بـ ـم ــا فـيـهــا
الفصائل المسلحة المحسوبة
عـلــى إي ـ ــران ،لـكــن مــع استبعاد
أن يتسلم زعـيــم «ائ ـتــاف دولــة
الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون» رئ ـ ـيـ ــس ال ـح ـك ــوم ــة
الـ ـس ــاب ــق ن ـ ـ ــوري الـ ـم ــالـ ـك ــي أي
منصب فيها ،وذلك في استجابة
لـ «الفيتو» الــذي وضعه الصدر
على خصمه اللدود.
وكان الصدر كشف أنه تمكن
من إقناع العامري باالنضمام
الى تحالفه مع األكــراد والسنة
وتهميش المالكي ،إال أن رئيس
«الحشد الشعبي» فالح الفياض،
وزع ـي ــم «ع ـصــائــب أه ــل ال ـحــق»
قيس الخزعلي أفشال الصفقة.
ل ـكــن ال ـق ـي ــادي ف ــي «ت ـحــالــف
الفتح» علي الفتالوي نفى أمس

صحة تصريحات الصدر ،مؤكدا
أن األخير عــرض على الفياض
وزارة الداخلية مقابل تخليه عن
المالكي ،إال أن الفياض رفض
العرض ،وأبلغ الزعيم الصدري
أن «اإلط ـ ــار الـتـنـسـيـقــي إم ــا أن
يـتـحــالــف بـكــل ق ــواه مــع الـتـيــار
الـ ـص ــدري أو دون ذلـ ــك يــذهــب
مــوحــدا بــاتـجــاه الـمـعــارضــة أو
المقاطعة».
وق ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــاوي إن ق ــوى
«اإلطـ ـ ـ ـ ــار ال ـت ـن ـس ـي ـق ــي» تــرفــض
باإلجماع ترك المالكي منفردا
فــي ال ـم ـعــارضــة ،وإق ـص ــاءه من
الحكومة المقبلة ،خصوصا أن
مقاعد «دولة القانون» بالبرلمان
تخوله شغل  3حقائب وزارية.
وفي رد مباشر على «فيتو»
الـ ـ ـص ـ ــدر ،كـ ـت ــب الـ ـم ــالـ ـك ــي فــي
ت ـ ـغـ ــريـ ــدة أمـ ـ ـ ــس« ،اع ـ ـ ـتـ ـ ــدت فــي
حياتي السياسية واالجتماعية
أال يـ ـص ــدر مـ ـن ــي رد عـ ـل ــى مــن
يتجاوز ويشخصن الخالفات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ،وردي
عليهم فــي ا ل ـم ـيــدان السياسي
واألمني ،دفاعا عن العراق وأمن
المواطنين ومصالحهم ،وكف
أذى الذين يستهينون بالدماء،
ويصادرون األموال والممتلكات
والحريات».

وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن مـ ـ ــوقـ ـ ــع
ال ـ ـقـ ــوة واالق ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدار ،والـ ـشـ ـع ــور
ب ــال ـم ـس ــؤول ـي ــة ،أق ـ ــول ل ـك ــل مــن
يـبـحــث ع ــن خ ــاف ــات وتـنـفـيــس
أحقاد وكراهية إن يدي ممدودة
ألفضل العالقات ،إذا كانت فيها
مصلحة ال ـعــراق وشـعـبــه ،ومن
دون ـهــا ال أح ــب وال أرح ــب بــأي
عالقة وشراكة مع أي طرف يضر
بمصلحة العراق وكرامة الناس».
وبينما أج ــرى الـقــائــد الـعــام
ل ـ ـل ـ ـق ـ ــوات الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـح ــة رئـ ـي ــس
الـحـكــومــة مصطفى الـكــاظـمــي،
أمـ ـ ــس ،زي ـ ـ ــارة ل ـل ـب ـصــرة ت ــرأس
خ ــالـ ـه ــا اجـ ـتـ ـم ــاع ــا لـ ـقـ ـي ــادات
األج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــزة األم ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وتـ ـفـ ـق ــد
«ك ــورنـ ـي ــش ش ــط ال ـ ـعـ ــرب» ،أك ــد
رئ ـيــس مـجـلــس ال ـن ــواب محمد
ال ـح ـل ـب ــوس ــي ،وم ـم ـث ـلــة األم ـي ــن
ال ـعــام لــأمــم الـمـتـحــدة جينين
ه ـي ـن ـيــس ب ــاسـ ـخ ــارت أه ـم ـيــة
إكمال االستحقاقات الدستورية
وتشكيل حكومة جديدة.
وق ـ ـ ـ ــررت رئـ ــاسـ ــة ال ـب ــرل ـم ــان
ال ـ ـعـ ــراقـ ــي ،أم ـ ـ ــس ،ع ـق ــد جـلـســة
خ ــاص ــة ف ــي  7ف ـب ــراي ــر الـمـقـبــل
النـتـخــاب رئـيــس للجمهورية،
على أن تعلن أسماء المرشحين
مـ ـسـ ـت ــوف ــي الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروط فـ ـ ــي 31
الجاري.

اليمن« :التحالف» يحقق
باستهداف سجن صعدة

أعلن «تحالف دعم الشرعية»
بقيادة السعودية في اليمن،
ً
أمس ،أنه سيباشر تحقيقا
في تقارير في وسائل
اإلعالم وبيانات من جهات
رسمية عن استهداف لسجن
في صعدة شمال اليمن
األسبوع الماضي أسفر عن
مقتل  ،70وإصابة نحو .200
وقال الفريق المشترك
ّلتقييم الحوادث ،في بيان،
إنه «منذ الساعات األولى
لتداول األخبار المتعلقة
بهذا الموضوع ،باشر
المعنيون إجراءات التحقيق
وجمع كل المعلومات
ّ
والوثائق المتعلقة» .وأكد
ّ
الفريق أنه سيقوم «بإعالن
النتائج فور استكمال
التحقيقات».

مشاورات تونسية لحوار
يتجاوز سعيد و«النهضة»

انطلقت مشاورات حثيثة بين
األحزاب والمنظمات بتونس،
ألجل إجراء حوار وطني
ً
قريبا يخرج البالد من أزمتها
السياسية التي تنذر بانهيار
وشيك للدولة .وأعلنت
تنسيقية األحزاب االجتماعية
التي تضم أحزاب التيار
الديموقراطي والجمهوري
والتكتل انطالقها في تجميع
الطيف الديموقراطي مع عدد
مهم من الشخصيات الوطنية
السياسية والحقوقية ،لبلورة
فكرة أساسية تتمثل في
حوار للخروج من األزمة ،لكن
دون مشاركة الرئيس قيس
ّ
سعيد.

«تيغراي» على
هجوم
ً
عفر يسبب نزوحا

ذكر مندوب إثيوبيا في األمم
المتحدة تاي أتسكي سيالسي
ً
أمدي ،أمس ،أن هجوما لقوات
"جبهة تحرير تيغراي" على
بلدات في منطقة عفر أدى إلى
نزوح أكثر من  200ألف شخص.
وأضاف في تصريحات
نشرتها وزارة الخارجية
اإلثيوبية ،في بيان ،أن الجبهة
ً
المتمردة "منعت تماما"
وصول المساعدات اإلنسانية.
وتزامن ذلك مع ناقش وزراء
في الحكومة اإلثيوبية التي
يرأسها آبي أحمد مع سفراء
دول االتحاد األوروبي "الحالة
اإلنسانية وجهود اإلغاثة
والفظاعات" في أقاليم تيغراي
وأمهرة وعفر.

ةديرجلا
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روسيا تستقبل بفتور رد الغرب على «ضمانات بوتين»
باريس وبرلين تلقتا إشارات إيجابية من موسكو ...وانفصاليو الدونباس يرصدون «مقاتلين أميركيين»

دوليات
سلة أخبار
كوريا الشمالية :سادس
تجربة صاروخية هذا الشهر

أطلقت كوريا الشمالية ،أمس،
صاروخين بالستيين قصيري
المدى على ما يبدو صوب
البحر ،مثيرة استنكار الواليات
المتحدة لما قد تكون سادس
جولة من التجارب الصاروخية
هذا الشهر .وقالت هيئة األركان
المشتركة لكوريا الجنوبية
إنها رصدت عملية اإلطالق
لما تفترض أنها لصاروخين
باليستيين ،وقطعا مسافة 190
كيلومترا تقريبا على ارتفاع
حده األقصى  20كيلومترا.

هندوراس :أزمة سياسية
ّ
قبل تولي كاسترو الرئاسة

ً
ورودا على مقبرة تذكارية في بطرسبورغ ،في ذكرى فك الحصار النازي عنها عام .1944
بوتين يضع
(رويترز)
وفقد بوتين شقيقه ،الذي توفي صغيرا أثناء حصار لينينغراد االسطوري

تحققت اختراقات طفيفة
في جدار األزمة األوكرانية،
بعد أن قالت موسكو إن الرد
األميركي على مبادرة الضمانات
األمنية التي طرحتها وإن
كان ال يلبي نقاطا أساسية
طرحتها فإنه كاف لمواصلة
الحوار ،وفي السياق نفسه
أعلنت باريس وبرلين انهما
تلقتا إشارات إيجابية من
موسكو.

تلقت موسكو ببرود ردود الواليات
المتحدة وحلف شمال األطلسي (الناتو)
على مقترحاتها المتعلقة بالضمانات
األمنية المرتبطة بملف األزمة األوكرانية،
م ـش ـي ــرة إلـ ــى أنـ ـه ــا "لـ ــم ت ـت ـض ـمــن ن ـظــرة
إيجابية على سؤالنا الجوهري المتعلق
بعدم توسيع الرقعة الجغرافية للناتو"،
لكنها اعتبرت في الوقت نفسه أن هناك
مجاال لمواصلة الحوار.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي
الف ــروف ،أم ــس" ،إنـنــا نتعامل مــع ردود
واش ـن ـطــن وال ـن ــات ــو الـخـطـيــة ونــدرس ـهــا
ب ـش ـك ــل مـ ـتـ ـك ــام ــل ،وبـ ـع ــد ذلـ ـ ــك س ـن ـقــدم
تقريرا للرئيس فالديمير بوتين ،الذي
سـيـتـخــذ الـ ـق ــرار حـ ــول ال ـخ ـط ــوات الـتــي
يجب اتخاذها" ،مضيفا" :الرد األميركي
لم يتضمن نظرة إيجابية على السؤال
الجوهري المتعلق بعدم توسيع الرقعة
الـجـغــرافـيــة لـحـلــف ال ـنــاتــو ،وعـ ــدم نشر
أسلحة فتاكة من شأنها أن تهدد األمن
الــروســي ،ورغــم ذلــك فــإن الــرد األميركي
يتيح إمكانية البدء بإجراء حوار جدي،
لكن فيما يتعلق بالمسائل الثانوية".
وك ـ ـ ـ ــان الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث الـ ــرس ـ ـمـ ــي ب ــاس ــم
الكرملين دمـيـتــري بيسكوف اعـتـبــر أن
"ردود واشنطن وبروكسل ال تبعث على
التفاؤل ،ولم تراع الهواجس الروسية ولم
تظهر النوايا ألخــذ المخاوف الروسية
فــي الـحـسـبــان" ،مـشـيــرا إلــى أن "الـقـيــادة
الروسية لن تتسرع في التعليق على هذه
الــردود ،وهناك حاجة لمزيد من الوقت
مــن أج ــل دراس ـت ـهــا وتـحـلـيـلـهــا" ،وش ــدد
على أن من مصلحة موسكو وواشنطن
مواصلة الحوار.
وك ـ ـ ــان وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األم ـي ــرك ــي
أنتوني بلينكن ،واألمين العام لـ "ناتو"
يـنــس سـتــولـتـنـبــرغ أعـلـنــا أنـهـمــا سلما
رده ـم ــا ع ـلــى ال ـم ـب ــادرة ال ــروس ـي ــة الـتــي
اقترحها بوتين ،والتي تتضمن مشروع
ات ـفــاق ـيــة حـ ــول االل ـ ـتـ ــزام ب ـع ــدم تــوسـيــع
الرقعة الجغرافية للحلف األطلسي شرقا
تجاه الحدود الروسية ،وتخلي الحلف
الغربي عن قبول أعضاء جدد من الدول
ال ـتــي كــانــت تــدخــل ســابـقــا ف ــي االت ـحــاد
السوفياتي السابق ،وخصوصا أوكرانيا
وجورجيا.
ودعـ ـ ـ ــت ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرة الـ ــروس ـ ـيـ ــة ك ــذل ــك
واشنطن إلى عدم إنشاء قواعد عسكرية
ع ـل ــى أراض ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ــدول الـ ـت ــي ك ــان ــت فــي
الماضي جــزء ا من االتحاد السوفياتي،
وع ــدم اس ـت ـخــدام الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة فيها
لألغراض العسكرية ،إلى جانب االمتناع
ع ــن ال ـق ـي ــام ب ـط ـل ـعــات ج ــوي ــة ل ـل ـقــاذفــات
االستراتيجية المزودة بأسلحة نووية أو
غير نووية ،ومنع وجود بواخر حربية
خ ــارج إط ــار الـفـضــاء الــوطـنــي أو المياه

اإلقليمية في أي مكان تستطيع منه أن
تصيب أهدافا في أراضي الطرف اآلخر.
إل ــى ذل ــك ،اتـفـقــت روس ـي ــا وأوكــران ـيــا
وف ــرن ـس ــا وألـ ـم ــانـ ـي ــا ،ف ــي خـ ـت ــام جـلـســة
محادثات ماراثونية للرباعي الذي يعرف
بـ "صيغة النورماندي" في باريس ،على
عقد جولة جديدة في برلين ،بعد أن قالت
فرنسا وألمانيا إنهما تلقيا من الجانب
الروسي "إشارة جيدة" ،وكانت واشنطن
توقعت مجددا أن تقوم موسكو بتحرك
عسكري فــي أوكــرانـيــا بحلول منتصف
فبراير المقبل.

برلين و«نورد ستريم »2
رغ ــم ذل ــك ،تــوعــدت وزي ــرة الخارجية
األل ـمــان ـيــة أنــالـيـنــا ب ـيــربــوك ،أم ــس ،بــأن
يكون ألي غزو ألوكرانيا عواقب خطيرة
عـلــى روس ـي ــا ،مـشـيــرة إل ــى ع ـقــوبــات قد
تـسـتـهــدف خ ــط أنــاب ـيــب "ن ـ ــورد سـتــريــم
 "2الـمـخـصــص إلي ـصــال ال ـغــاز الــروســي
إلــى أوروب ــا .وتنتمي وزي ــرة الخارجية
الــى حــزب الـخـضــر ،ال ــذي يتبع سياسة
أكـثــر ت ـشــددا حـيــال مــوسـكــو مــن الـحــزب
االشتراكي الديمقراطي أو حتى من حزب
اليمين المحافظ.
وف ـ ــي ت ـ ـطـ ــور آخ ـ ــر عـ ـل ــى ال ـم ـس ـت ــوى
ال ــدبـ ـل ــوم ــاس ــي ،أعـ ـل ــن الـ ـن ــاط ــق ب ــاس ــم
الكرملين دميتري بيسكوف ،أ م ــس ،أن
بوتين قبل دع ــوة نظيره الـتــركــي رجب
طيب إردوغان لزيارة تركيا ،مشيرا إلى
أن تــوقـيــت ال ــزي ــارة م ــره ــون بــال ـجــداول
الزمنية للرئيسين والوضع الوبائي.
وكان اردوغــان ،الذي تجمعه عالقات
م ـم ـي ــزة م ــع ك ـي ـي ــف ،خ ـص ــوص ــا بـسـبــب
المعارضة الشرسة لتتار القرم الناطقين
بــالـتــركـيــة ،لـضــم مــوسـكــو لـلـقــرم ،اقـتــرح
ج ـمــع بــوت ـيــن بــالــرئ ـيــس األوك ــران ــي في
أنـقــرة ،واتهمت موسكو تركيا بتزويد
كييف بـطــائــرات مسيرة تركية الصنع،
منحتها تفوقا كبيرا على المتمردين

االن ـف ـصــال ـي ـيــن ال ـمــوال ـيــن لـمــوسـكــو في
منطقة الدونباس شرق أوكرانيا.

األميركي انتوني بلينكن ،أمس األول ،إن
بالده تحث الواليات المتحدة على النظر
بشكل جدي إلى مخاوف وقلق روسيا في
المجال األمني.

وفــي أول تصريح بهذه الحدة تجاه
األزمة في أوكرانيا ،قال وزير الخارجية
الصيني وانغ يي ،خالل اتصال بنظيره

الجيوش تتحرك

الصين على الخط

وبينما أفــادت تقارير بــأن "الناتو"

ً
صاروخا خالل تدريبات عسكرية في منطقة فولين (رويترز)
دبابة أوكرانية تطلق

ي ــدرس إمـكــانـيــة إن ـشــاء وح ــدة قتالية
تابعة للحلف فــي رومــانـيــا وبلغاريا
وهـ ـنـ ـغ ــاري ــا وسـ ـل ــوف ــاكـ ـي ــا ،ذكـ ـ ــر ي ــان
ليشتشينكو ،أحــد قــادة االنفصاليين
الموالين لموسكو في الدونباس ،انه تم
"رصد وجود مرتزقة من شركة عسكرية
أميركية خاصة" في المنطقة.
وقـ ـ ــال وزيـ ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة األوكـ ــرانـ ــي
دينيس موناستيرسكي إن الشرطة
اع ـت ـق ـلــت ،أمـ ــس ،ج ـنــديــا ،م ــن ال ـحــرس
الوطني أطلق النار على حراس أمن في
مصنع عسكري ألسباب مجهولة ،ما
أسفر عن مقتل  4جنود وامرأة مدنية
وإصابة  5آخرين.
وأمر الرئيس األوكراني فولوديمير
زيلينسكي أمــس األول الشرطة ّبفتح
تحقيق بشأن عملية إطالق نار نفذها
عنصر من الحرس الوطني أسفرت عن
مقتل  5أش ـخــاص وإص ــاب ــة ع ــدد آخــر
بجروح بالغة.
(عواصم  -وكاالت)

بايدن سيرشح قاضية سوداء للمحكمة العليا بكين تدعو واشنطن لوقف
التدخل باألولمبياد
القاضي الليبرالي بريير يعتزم التقاعد مع انتهاء الدورة الحالية
يـعـتــزم الـقــاضــي ستيفن بــريـيــر ،أحــد
األعضاء الليبراليين الثالثة في المحكمة
األميركية العليا ،التقاعد في نهاية الدورة
الحالية ،في خطوة من شأنها أن ّ
تمهد
الطريق أمــام الرئيس جو بايدن لتعيين
بديل له في أعلى هيئة قضائية في البالد.
وأفادت شبكتا "ان.بي.سي" و"سي.ان.ان"
ّ
اإلخباريتان األميركيتان بأن بريير البالغ
ً
 83عاما يعتزم التقاعد مع انتهاء الدورة
الحالية في نهاية يونيو.
وتضم المحكمة العليا المؤلفة من 9
محافظين و 3ليبراليين.
قضاة حاليا 6
ّ
ّ
ويتطلب تثبيت المرشحين لعضويتها
فــي المنصب مصادقة مجلس الشيوخ
ً
حيث يحظى حاليا الحزب الديموقراطي
بالغالبية.
وس ــارع البيت األبـيــض إلــى التذكير
ّ
ب ــأن الــرئـيــس جــو بــايــدن ملتزم بوعده
االنتخابي بتعيين قاضية سوداء في أي
مقعد يشغر بالمحكمة العليا.
ولـ ـ ــم ت ــؤك ــد الـ ـن ــاطـ ـق ــة ب ــاس ــم ال ـب ـيــت
األبـيــض جين ســاكــي األن ـبــاء المتعلقة
بـعــزم الـقــاضــي بــريـيــر الـتـقــاعــد ،كـمــا لم
استعدادات بايدن لملء المقعد
تناقش
ّ
ً
الشاغر ،لكنها قالت إن الرئيس "حتما
باق على التزامه" السابق "تعيين قاضية
سوداء في المحكمة العليا".

بريير
وبــري ـيــر ه ــو ال ـع ـضــو األك ـب ــر سـنــا في
المحكمةّ ،
وعينه الرئيس الديموقراطي
السابق بيل كلينتون عام .1994
ّ
وعين الرئيس السابق دونالد ترامب
ثالثة قضاة محافظين في المحكمة العليا
مــا منح اليمين غالبية ستة مقاعد من
أصل تسعة.
وبريير هو عميد الجناح الليبرالي في

المحكمة ،وأصدر في مسيرته الطويلة مئات
ً
ً ً
ً
القرارات ،مراكما إرثا براغماتيا حافال.
ويـحـمــل بــريـيــر فــي جيبه عـلــى ال ــدوام
ن ـس ـخ ــة مـ ــن الـ ــدس ـ ـتـ ــور م ــرف ـق ــة ب ـش ــروح
لعقوبة
وتفسيرات ،وهو معارض شرس ّ
اإلع ـ ـ ـ ـ ـ ــدام ،وصـ ـ ـ ـ ـ ّـوت لـ ـص ــال ــح الـ ـ ـح ـ ــق فــي
اإلجهاض وزواج المثليين وحماية البيئة.
وولد بريير في  ّ 15أغسطس  1938في
سان فرانسيسكو ،وتلقى تعليمه العالي في
جامعات ستانفورد وأوكسفورد وهارفرد.
ويتيح تقاعد براير لبايدن أول فرصة
لتشكيل أعلى محكمة فــي الـبــاد والتي
أظهر غالبية قضاتها المحافظين إصرارا
متزايدا في عدة قضايا بينها اإلجهاض
والـحــق فــي حمل ال ـســاح .وتمكن سلف
بايدن ،الرئيس الجمهوري دونالد ترامب،
من تعيين  3قضاة خالل السنوات األربع
التي قضاها في المنصب.
ولدى الديموقراطيين سببهم لإلسراع.
فالجمهوريون يسعون الستعادة السيطرة
ع ـل ــى م ـج ـلــس ال ـش ـي ــوخ فـ ــي ان ـت ـخــابــات
ُ
الكونغرس التي ستجرى في  8نوفمبر.
وأع ـل ــن زع ـيــم الـجـمـهــوريـيــن ف ــي مجلس
الـشـيــوخ ،ميتش ماكونيل بــوضــوح أنه
سيعرقل أي ترشيحات لبايدن للمحكمة
إذا استعاد حزبه األغلبية.
(واشنطن  -وكاالت)

اتهمتها بخرق اتفاقات بايدن وشي جينبينغ
ف ــي أح ـ ــدث إشـ ـ ــارة إلـ ــى ت ـع ـثــر ج ـه ــود تـهــدئــة
التوترات بين البلدين ،حــذرت الصين الواليات
ال ـم ـت ـحــدة ،قــائ ـلــة إن ــه يـتـعـيــن عـلـيـهــا "ال ـك ــف عن
الـتــدخــل" فــي دورة األل ـعــاب األولـمـبـيــة الشتوية
المقبلة ،ا لـتــي تنطلق فــي بكين الشهر المقبل،
وات ـه ـم ـت ـهــا بــان ـت ـهــاك ات ـف ــاق ــات ق ـمــة الــرئـيـسـيــن
األميركي جو بايدن والصيني شي جينبينغ في
نوفمبر الماضي.
وتستضيف الصين دورة األلـعــاب األولمبية
ف ــي ال ـف ـتــرة بـيــن  4و 20ف ـبــرايــر الـمـقـبــل ،وتــأمــل
تأكيد قدرتها على تنظيم حدث كبير في خضم
الجائحة وتحويله إلى انتصار في إطار استخدام
ً
القوة الناعمة .لكن الضغوط الغربية وخصوصا
األميركية تصاعدت في األشهر األخيرة على بكين
المتهمة بانتهاك حقوق أقلية األويغور العرقية
الصينية في إطار حربها ضد اإلرهاب.
وأعلنت وزارة الخارجية الصينية ،أن وزيرها
وان ــغ ي ــي ت ـحــدث م ــع نـظـيــره األم ـيــركــي أنـتــونــي
بلينكن في اتصال هاتفي ،أمس األول ،قال خالله
ً
إن "األول ــوي ــة األكـثــر إلـحــاحــا فــي الــوقــت الحالي
هــي أن تكف الــواليــات المتحدة عــن التدخل في
أولمبياد بكين الشتوي".
ً
وأعـ ـلـ ـن ــت واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ،خ ـ ـصـ ــوصـ ــا" ،م ـقــاط ـعــة
دبلوماسية" ألولمبياد بكين ،أي أنها لن ترسل،
ممثلين دبلوماسيين إلى الحدث بسبب معاملة
األوي ـغــور فــي منطقة شينجيانغ ،معتبرة أنها

ترقى إلــى "إب ــادة" .وأقنعت واشنطن العديد من
الحلفاء الغربيين بفعل الشيء نفسه.
من جهة أخرى أكد الوزير الصيني ،أنه يجب
ً
على واشنطن أيضا "الكف عن اللعب بالنار" بشأن
قضية تايوان أو "إنشاء فصائل صغيرة من كل
األنواع لمعارضة الصين".
وأوضح أن "ما يشاهده العالم هو أن اللهجة
األس ــاس ـي ــة لـسـيــاســة ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة تـجــاه
الصين لم تحدث أي تغيير جوهري ،وأن الجانب
األميركي لم يجسد موقف بايدن".
ولفت إلى أن "الواليات المتحدة مستمرة في
أقــوال ـهــا وأفـعــالـهــا الـخــاطـئــة ،وتـسـبــب صــدمــات
جديدة للعالقات الثنائية".
وتنظر الصين باستياء إلى تعزيز العالقات
بين الــواليــات المتحدة وتــايــوان .وقــد ضاعفت
الطائرات الصينية طلعاتها الجوية في منطقة
تحديد الدفاع في الجزيرة في األشهر األخيرة.
ً
وخالل االتصال بحث المسؤوالن أيضا التوتر
المتزايد فــي أوروب ــا بشأن أوكــرانـيــا حيث أبلغ
وانغ بلينكن بأنه يجب أخذ قلق روسيا األمني
"على محمل الجد".
وق ـ ــال وان ـ ــغ "كـ ــل األطـ ـ ـ ــراف ي ـج ــب أن تـتـخـلــى
بــالـكــامــل عــن عقلية ال ـحــرب ال ـب ــاردة وأن تشكل
آلية أمنية أوروبية متوازنة وفعالة ودائمة عبر
المفاوضات".
(بكين ـ ـ وكاالت)

تولت رئيسة هندوراس
المنتخبة زيومارا كاسترو
مهامها أمس ،في أجواء من
عدم اليقين ،بسبب خالف
على رئاسة البرلمان لوالية
مدتها  4سنوات .وقادت
كاسترو ( 62عاما) رئاسة "بلد
يمر بأزمة عميقة  -قبل كل
شيء اجتماعية  -وفي قبضة
اليأس وفي ظروف معيشية
مساء أمس األول ،مفاوضات
لمحاولة حل األزمة التي
فتحها جناحان متنافسان من
حزبها الحر (ليبري ،يسار)
انتخب كل منهما رئيسا على
رأس برلمانين متنافسين.
ويحظى لويس ريدوندو
الرئيس المنتخب ألحد
البرلمانين بدعم كاسترو،
التي دعته إلى أداء اليمين
الدستورية ،أمس.
لكن النائب المنشق خورخي
كاليكس انتخب رئيسا
لمجلس منافس من قبل 70
من أصل  128نائبا بينهم
 20ممثال منتخبا من حزب
الرئيسة ،ونواب من المعارضة
اليمينية .وحضر حفل
التنصيب ،أمس ،نائبة الرئيس
األميركي كاماال هاريس ،وملك
إسبانيا فيليبي السادس،
ونائب الرئيسة التايوانية
ويليام الي.

«موديرنا» تبدأ تجارب
على لقاح خاص بـ«أوميكرون»

أعلنت شركة األدوية األميركية
"موديرنا" ،أنها ستباشر إجراء
تجارب سريرية على جرعة
لقاح معززة مصممة لمكافحة
المتحور "أوميكرون".
وسيشارك في التجارب 600
شخص بالغ تلقى نصفهم
جرعتين من لقاح "موديرنا"
المضاد لكورونا منذ  6أشهر
على األقل ،في حين تلقى
النصف اآلخر جرعتين إضافة
إلى جرعة معززة سبق أن نالت
"موديرنا" ترخيصا بها ،وفق
بيان للشركة .وتهدف الشركة
من خالل هذه التجارب إلى
تقييم الجرعة المعززة الخاصة
بـ"أوميكرون" ،إلعطائها كجرعة
ثالثة أو رابعة.

توكاييف :الوضع مستقر
في كازاخستان بالكامل

قال رئيس كازاخستان ،قاسم
جومارت توكاييف ،في اجتماع
لمجلس األمن ،أمس ،إنه تم
فرض االستقرار في البالد
بشكل كامل ،واستعادة النظام
واالنضباط في البالد.
إلى ذلك ،وافق مجلس الشيوخ
في برلمان كازاخستان ،على
تعديالت تشريعية تلغي منح
رئيس البالد السابق نور
سلطان نزارباييف ،رئاسة
مجلس األمن ،ورئاسة جمعية
شعب كازاخستان ،مدى
الحياة.

ةديرجلا
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رياضة
تعاقد القادسية مع المبيلش
كرة ثلج بدأت في التدحرج!

األزرق يواجه
نظيره
ً
الليبي غدا
في المباراة األولى لهما ضمن «فيفا داي»
حازم ماهر

يواجه المنتخب الوطني
لكرة القدم نظيره الليبي
غدا ،على استاد جابر،
على أن يختتم المنتخبان
استعداداتهما اليوم.

يلتقي المنتخب الوطني األول لكرة القدم ضيفه الليبي في  7:30مساء
الغد ،على استاد جابر األحمد الدولي ،ضمن "فيفا داي" ،ويلتقيان مجددا
الثالثاء المقبل على الملعب ذاته ،وتأتي المباراتان ضمن استعدادات
األزرق لخوض المنافسات التي تقام بشكل مجمع في يونيو المقبل،
والمؤهلة لنهائيات كأس آسيا  2023بالصين.
ويضع الجهاز الفني المؤقت لألزرق ،بقيادة المدرب اإلسباني
كارلوس غونزاليس ،عدة أهداف يسعى إلى تحقيقها ،أولها تحقيق الفوز
في المباراتين لالرتقاء بمركز منتخبنا في التصنيف الشهري لالتحاد
الدولي لكرة القدم ،إلى جانب الوصول إلى مرحلة جيدة من التناغم
واالنسجام بين الالعبين ،قبل مباراتي مالطا مارس المقبل ،وبالتالي
االستعداد بشكل جيد لتصفيات البطولة القارية.

إصابة عبدالغفور
ويفتقد األزرق خ ــال م ـب ــاراة ال ـيــوم جـهــود الـمــدافــع األي ـمــن راشــد
الدوسري ،بسبب اختبارات نصف العام الدراسية ،بينما تحوم الشبهات
حول مشاركة الحارس سليمان عبدالغفور ،الذي تعرض في تدريب أمس
األول اللتواء بالكاحل ،وعلى أثره لم يكمل تدريبه.

الفحيحيل يعزز صفوفه بماردكيان
●

عبدالرحمن فوزان

أعلن نادي الفحيحيل تعاقده رسميا مع المهاجم السوري مارديك
ماردكيان ،لتدعيم صفوف الفريق األول لكرة القدم بالنادي ،بعقد يمتد
حتى نهاية الموسم الحالي ،قادما من النادي العربي.
وخرج ماردكيان من حسابات األخضر لقلة مشاركته وكثرة إصاباته
خــال النصف األول مــن الموسم الحالي ،فكان أول المغادرين بعد
التعاقد مع الثالثي الجديد الليبي محمد الصولة والتونسي أيمن
محمود والسوداني وليد الشعلة.
وك ــان مــاردكـيــان قريبا جــدا مــن التوقيع للشباب خــال األسـبــوع
الماضي ،حيث اتفق الطرفان على بنود التعاقد بينهما قبل دخول
الفحيحيل طرفا في المفاوضات وتقديم عرض أفضل لالعب كسب
من خالله الصفقة .ويسعى الفحيحيل الى تعزيز صفوفه للمنافسة
بقوة على البقاء فــي ال ــدوري الممتاز ،وهــو يحتل المركز السادس
حاليا برصيد  9نقاط.

«هواة الكرة» تفتح باب التسجيل
لمسابقات الموسم المقبل
أعلنت رابطة هــواة كرة القدم ( )SFLفتح باب التسجيل لمسابقات
موسم  2023 /2022رسميا ،وسط إقبال كبير من جانب الفرق الراغبة
بالمشاركة .وأكد رئيس الرابطة ،عمر األنصاري ،أن التسجيل سيكون
إلكترونيا ،على أن يتم إغالقه عند اكتمال العدد المطلوب ،وهو  30فريقا
على أقل تقدير ،وال يسمح لالعبي األندية في كرة القدم أو كرة الصاالت
بالمشاركة ،ويستثنى فقط العبو فــرق الشواطئ ،ويسمح بمشاركة
الالعبين من سن  16فما فــوق .وأب ــدى األنـصــاري إعجابه بانضباط
الـفــرق المشاركة ورغـبــة المزيد مــن الـفــرق مــن المشاركة بمسابقات
الموسم المقبل.

البحري يقيم سباق
الجولة الثانية
للزوارق السريعة

خالد الفودري

تقيم لجنة ال ــزوارق السريعة
والويك بورد في النادي البحري
الــريــاضــي الكويتي الـيــوم سباق
الجولة الثانية من بطولة الكويت
للزوارق السريعة للموسم الحالي،
فــي الـمـنـطـقــة الـبـحــريــة المقابلة
لـ"المارينا ويفز" بشارع الخليج
العربي في السالمية ،من الساعة
ً
ً
 1ظـ ـه ــرا ح ـت ــى ال ــرابـ ـع ــة ع ـص ــرا
وتعقبها مباشرة مراسم التتويج.
ووجـ ــه أم ـي ــن ال ـس ــر ال ـع ــام في
ال ـن ــادي خــالــد الـ ـف ــودري الــدعــوة
ل ـم ـح ـبــي الـ ــريـ ــاضـ ــات ال ـب ـحــريــة
ل ـم ـت ــاب ـع ــة وحـ ـ ـض ـ ــور الـ ـسـ ـب ــاق،
ً
مشيدا فــي الــوقــت نفسه بالدعم
الكبير الذي قدمته الهيئة العامة
لـلــريــاضــة ممثلة بــالـمــديــر الـعــام
د .حمود فليطح ونائبه لشؤون
الرياضة التنافسية د .صقر المال.

جانب من تدريبات األزرق
ويضع غونزاليس لمساته األخيرة على خطة المباراة خالل التدريب
الذي سيجرى في السادسة مساء اليوم على استاد جابر ،والتي ستأتي
هجومية في المقام األول ،مع إفساد الهجمات مبكرا.

المنتخب الليبي يتدرب اليوم
واتضحت مالمح التشكيل إلى حد كبير ،إذ يحرس المرمى خالد
عجاجي ،وفي الناحية اليمنى سامي الصانع واليسرى حمد القالف،
ً
وهناك قلبا الدفاع فهد الهاجري أو أي من حمد الحربي أو عبدالعزيز بن
ناجي ،وفي خط الوسط الثالثي طالل فاضل ورضا هاني وفواز عايض
العتيبي ،وفي خط الهجوم عيد الرشيدي وبدر المطوع وشبيب الخالدي.
في المقابل ،يستعد المنتخب الليبي ،من خالل تدريب يجريه الفريق
في  7:30مساء اليوم على استاد جابر األحمد ،بعد وصول وفد الفريق
في الخامسة مساء أمس ،إلى جانب التدريبات التي خاضها في بالده.
ويطمح مدرب منتخب ليبيا خافيير كليمنتي إلى تحقيق الفوز بعد
تجديد الثقة به من قبل االتحاد الليبي .واستعان كليمنتي بالمحترفين
مويد الالفي وحمدو الهوني وأنس المصراتي والشامخ العبيدي ،إلى
جانب العبي العربي لبسنوسي الهادي ومحمد الصولة.

على وقع انتقال العب خيطان السابق لكرة القدم
فــواز المبيلش إلى القادسية ،بــدأت في التدحرج
كرة ثلج تنذر بأزمة قادمة على الساحة الرياضية
مـتـشـعـبــة األط ـ ـ ـ ــراف ،ب ــداي ــة م ــن أن ــدي ــة خ ـي ـطــان،
ً
والـقــادسـيــة ،وصــالــة الـعـمــانــي ،مـ ــرورا بالالعب
ً
ووصوال إلى االتحادين الكويتي والعماني.
ً
وكــان القادسية تعاقد مع المبيلش قادما من
فريق صاللة العماني لتدعيم صفوف الفريق األول
لكرة القدم لمدة  5مواسم.
وقال رئيس نادي خيطان عبدالله مزعل،
لـ "الجريدة" ،إن عملية انتقال الالعب إلى
الـقــادسـيــة ،تمت بـصــورة غير قانونية،
مؤكدا أنــه سيخاطب االتحاد الكويتي
للشكوى ضد الالعب والقادسية.
وش ـ ــدد م ــزع ــل ع ـلــى أن ن ــادي ــه تمسك
بالالعب على قدر استطاعته ،قبل أن
ينقطع عن التدريبات بعد العودة
م ــن مـعـسـكــر ال ـفــريــق ف ــي تركيا
بداية الموسم الجاري.

القادسية يؤكد سالمة
موقفه
بـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،يـ ــؤكـ ــد ن ـ ــادي
القادسية أن موقفه سليم
في عملية االنتقال ،وأنها
طبق األصــل من عملية
ان ـ ـت ـ ـقـ ــال رضـ ـ ـ ــا ه ــان ــي
إل ــى كــاظـمــة ،وسلطان
ال ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــزي ،وس ـ ـيـ ــف
الحشان إلى العربي.
وكان رئيس جهاز
الـ ـك ــرة ف ــي ال ـقــادس ـيــة
ال ـ ـ ـش ـ ـ ـيـ ـ ــخ ف ـ ـ ـهـ ـ ــد طـ ـ ــال
الفهد تحدث في وقت سابق ع ـ ـ ــن

إقالة الجهاز الفني بقيادة دنيتش وشطب الغربللي
●

محمد عبدالعزيز

وضـ ــع اتـ ـح ــاد كـ ــرة ال ـي ــد اسـتـقــالـتــه
فــي ملعب الجمعية العمومية لتكون
صاحبة القرار في استمراره أو رحيله
ب ـع ــد إخـ ـف ــاق ال ـم ـن ـت ـخــب ال ــوط ـن ــي فــي
التأهل لكأس العالم ،كما اتخذ االتحاد
ً
قرارا بشطب الالعب عبدالله الغربللي
من سجالته ،إلــى جانب إقالة الجهاز
ال ـف ـن ــي ب ـق ـي ــادة ال ـ ـمـ ــدرب الـسـلــوفـيـنــي
بوريس دنيتش.
وأل ـ ـقـ ــى خ ـ ـ ــروج م ـن ـت ـخ ــب الـ ـي ــد مــن
ال ـت ـص ـف ـيــات ال ـم ــؤه ـل ــة لـ ـك ــأس ال ـعــالــم
بظالله على الـشــارع الــريــاضــي ،وسط
ظهور متواضع ألزرق اليد في بعض
المواجهات ،وما صاحب ذلك من أمور
إداريـ ــة لــم تـكــن عـلــى مـسـتــوى الـحــدث،
ومنها مغادرة الالعب عبدالله الغربللي
ً
مقر الوفد عائدا إلى الكويت ،ثم العودة
مرة أخرى إلى السعودية.
وأعـلــن االت ـحــاد ،فــي بـيــان صحافي
نـ ـش ــره أمـ ــس األول ع ـل ــى ح ـس ــاب ــه فــي
"ت ــويـ ـت ــر" ،اس ـت ـق ــال ــة رئ ـي ــس وأع ـض ــاء
ً
مجلس اإلدارة ،واضعا هذه االستقالة
بيد أعضاء الجمعية العمومية ليقرروا
ً
مــا يــرونــه مناسبا ،بعد إقــالــة الجهاز

الـ ـفـ ـن ــي ل ـل ـم ـن ـت ـخ ــب إث ــر
االخفاق في التأهل
ل ـ ـ ـكـ ـ ــأس ال ـ ـعـ ــالـ ــم
وال ـخ ــروج من
ال ـت ـص ـف ـي ــات
"ب ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــورة
خ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـف ـ ـ ــت
تـ ـطـ ـلـ ـع ــات
جماهيرنا
ال ـ ـ ـ ــوفـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة
وآمـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــا
ال ـ ـ ــوطـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة
رغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ك ـ ـ ـ ــل
الـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــود ال ـ ـتـ ــي
بذلت لتحقيق الهدف
الـ ـمـ ـنـ ـش ــود ب ــالـ ـمـ ـش ــارك ــة فــي
ا لـبـطــوالت العالمية وتمثيل الكويت
بالشكل الالئق".
وأض ـ ــاف االتـ ـح ــاد ،ف ــي ب ـيــانــه" :وال
يسعنا رغم خيبة األمل واإلحباط إال أن
نوجه الشكر واالمتنان إلى كل من دعم
ً
منتخبنا ماديا ومعنويا و ظــل أمينا
ً
ومخلصا لمساندته للشباب الكويتيين
بــا كـلــل ،وفــي المقدمة رئـيــس الهيئة
ال ـع ــام ــة ل ـلــريــاضــة د .ح ـم ــود فـلـيـطــح،
ورئيس اللجنة األولمبية الشيخ فهد

ن ــاص ــر الـ ـصـ ـب ــاح ،وج ـم ـيــع
رؤساء األندية أعضاء
الجمعية العمومية
وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب
الكويتي كافة"،
ً
م ـ ـ ـعـ ـ ــربـ ـ ــا ع ــن
"االمـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـن ـ ـ ــان
ل ـص ـحــاف ـت ـنــا
ال ـ ـ ــوطـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة
ال ـ ـم ـ ـخ ـ ـل ـ ـصـ ــة
مـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ــة
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاإلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
ال ـح ـق ـي ـق ــي ال ـ ــذي
ً
ظل مؤمنا بنجاحنا
ب ـت ـقــديــم ص ـ ــورة مـشــرفــة
لهذا الجيل من ممثلي كرة اليد
ً
الكويتية ،بعيدا عن التربص والبحث
ً
عــن النكايات ،وظــل داعـمــا بحق لهذه
المسيرة الواعدة لشبابنا".

شطب الغربللي

●

واص ـ ـ ــل ف ــري ــق ن ـ ـ ــادي كــاظ ـمــة
انـتـصــاراتــه فــي ال ــدوري الممتاز
لـ ـك ــرة ال ـس ـل ــة ب ـع ــد ت ـغ ـل ـبــه عـلــى
الـقــادسـيــة  79 -103فــي الـمـبــاراة
التي جمعتهما أمس األول ،على
صــالــة االت ـحــاد ضـمــن منافسات
الجولة الثانية من القسم الثاني
ل ـ ـ ـلـ ـ ــدوري ،وال ـ ـتـ ــي ش ـ ـهـ ــدت ف ــوز
ال ـك ــوي ــت ع ـلــى ب ــرق ــان ،81 -110
والجهراء على القرين .80 -89
وبـهــذا ال ـفــوز ،واص ــل كاظمة
ص ـ ــدارة ال ـتــرت ـيــب بــرص ـيــد 14
نقطة دون هزيمة ،ويأتي بعده
الكويت بـ  13نقطة ،ثم الجهراء
ب ـ ـ  11ن ـق ـطــة ،وال ـق ــادس ـي ــة ب ـ ـ ،9
وبرقان والقرين بـ  8نقاط لكل
منهما.
فــي ال ـم ـبــاراة األولـ ــى ،لــم يجد
ك ــاظ ـم ــة ص ـع ــوب ــة فـ ــي ال ـه ـي ـم ـنــة
عـلــى الـلـقــاء رغ ــم غـيــاب محترفه
الصربي ألكسندر ماريبا بسبب

اإلصـ ـ ــابـ ـ ــة ،وجـ ـ ـ ــاء الـ ــربـ ــع األول
ً
م ـت ـق ــارب ــا ب ـيــن ال ـطــرف ـيــن بـعــدمــا
ح ـ ـ ــاول الـ ـق ــادسـ ـي ــة ال ـ ـ ــذي اف ـت ـقــد
خدمات محترفه األميركي أنتوني
يونغ لإليقاف ،أن يفرض أسلوبه
ب ـق ـي ــادة ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ال ـح ـم ـيــدي
وع ـبــدالــرح ـمــن الـسـهــو ومـحـســن
مرتضى ،إال أن كاظمة تمكن من
ً
مجاراته ،مستغال تميز األميركي
لوفتون وأحمد البلوشي وحسين
الخباز لينهي الربع األول .26 -28
وهيمن كاظمة على مجريات
المباراة في الربع الثاني بفضل
تركيز العبيه وتوجيهات مدربه
المميز األميركي أودينيز ليسيطر
عـلــى ال ـل ـقــاء وس ــط ت ــراج ــع كبير
فــي أداء القادسية ال ــذي اتسمت
أل ـعــابــه بــالـعـشــوائـيــة وال ـفــرديــة،
ً
خصوصا من قبل صانع ألعابه
عـبــدالـمـحـســن مــرت ـضــى ،لينهي
البرتقالي الربع الثاني .41-59
ّ
ووسع كاظمة الفارق في الربع
ً
الثالث الذي جاء مشابها لسابقه،

اآلسيوية الـ  20في الدمام بدون إذن.
يــذكــر أن مـنـتـخـبـنــا الــوط ـنــي احـتــل
الـمــركــز الــرابــع األخ ـيــر فــي المجموعة
الثانية بــالــدور الرئيسي في البطولة
اآلسيوية بعد خسارته ثالث مباريات
ً
أم ــام البحرين وإي ــران وأخ ـيــرا الـعــراق
أمس األول بشكل دراماتيكي ضيع منه
فرصة التأهل لبطولة ا لـعــا لــم ،ليلعب
بذلك مــع أوزبــاكـسـتــان على المركزين
السابع والثامن األحد المقبل.

مباريات الترضية
إلــى ذل ــك ،تـقــام الـيــوم مـبــاريــات دور
"الـتــرضـيــة" لـتـحــديــد ال ـمــراكــز مــن ال ـ ـ 9
حتى الـ  16في البطولة ،على أن تجرى
ً
غدا مباراتا نصف النهائي ،حيث يلتقي
ً
في الرابعة عصرا قطر مع إيــران ،وفي
السادسة مساء البحرين مع السعودية
المضيف.

وفـ ــي س ـي ــاق م ـت ـصــل ،قـ ــرر االت ـح ــاد
شطب العــب المنتخب الــوطـنــي األول
ً
عبدالله الغربللي رسميا من كشوفاته،
على خلفية مغادرته مقر إقامة البطولة

حسين الخباز يسجل في سلة القادسية
وأنهاه  .57-84ودفع مدرب كاظمة
بالعبيه البدالء في الربع األخير
بعدما ضمن نتيجة اللقاء الذي
انتهى لمصلحة فريقه .79 -103
وف ــي ال ـم ـبــاراة الـثــانـيــة ،واجــه
ال ـ ـج ـ ـهـ ــراء صـ ـع ــوب ــة كـ ـبـ ـي ــرة فــي

احتكاك بين العصيمي والداود
شهدت مباراة القادسية مع كاظمة بعد نهايتها
ً
احتكاكا بين مــديــر لعبة كــرة السلة السابق في
"األصفر" ناصر العصيمي ورئيس لجنة الحكام
فاضل الداود قبل دخوله إلى غرفة الحكام ،عندما
ً
ً
تهجم األول لفظيا على ا لـثــا نــي ولجنته متهما
ً
إياها باالنحياز قائال" :نظف اللجنة" ليرد الداود
عليه" :ما اسمحلك باإلساءة" ،قبل أن يتطور األمر

بعد ذلك بتدخل العب القادسية ناصر الظفيري،
الذي حاول التهجم على الداود.
ً
وعلمت "الجريدة" أن الظفيري قدم اعتذارا إلى
ً
الداود بعد الحدث مباشرة بتدخل من نائب رئيس
النادي الشيخ فهد طالل الفهد.
وسـيـقــوم ال ــداود بــرفــع تقرير لمجلس اإلدارة
ً
حول هذا الحدث التخاذ ما يراه مناسبا.

ً
ً
تخطي القرين الذي كان ندا قويا
لـخـصـمــه ،وت ـم ـيــز م ـنــه مـحـتــرفــه
األميركي ريكي يونغ الذي سجل
 36نقطة ،في وقت واصل محترف
الجهراء اللبناني وائــل عرقجي
تألقه بتسجيله  48نقطة ليقود
فريقه إلى الفوز .80 -89
وف ــي ال ـم ـب ــاراة األخـ ـي ــرة ،كــان
ً
ب ــرق ــان نـ ـ ــدا ل ـل ـكــويــت ف ــي ال ــرب ــع
األول ق ـبــل أن يـسـيـطــر األب ـيــض
على ا لـلـقــاء بفضل تميز العبيه
وخبرتهم وينهيه دون صعوبة
.81-110

القادسية يلجأ إلى «االنضباط»
إلى ذلك ،تقدم القادسية بكتاب
إلــى لجنة االنـضـبــاط بــاالتـحــاد؛

للطعن في قرار لجنة المسابقات
وإي ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاف ع ـ ـقـ ــوبـ ــة الـ ـمـ ـحـ ـت ــرف
األم ـ ـيـ ــركـ ــي أنـ ـت ــون ــي روبـ ـ ـ ـ ــرت 4
مباريات حتى فصل "االنضباط"
في الطعن.
وكــانــت "ال ـم ـســاب ـقــات" أوقـفــت
روب ـ ـ ـ ـ ـ ــرت  4م ـ ـ ـبـ ـ ــاريـ ـ ــات ب ـس ـب ــب
محاولته ضرب اللبناني عرقجي
في مباراة القادسية مع الجهراء
األحد الماضي ،ومن المتوقع أن
تبت "االنـضـبــاط" فــي اجتماعها
األسبوع المقبل بطلب القادسية.

موقف االتحاد
ب ــدوره ،قــال نــائــب رئـيــس اتـحــاد الكرة
أحمد عقلة العنزي ،إن االتحاد
ال ـك ــوي ـت ــي ي ـط ـبــق قــوان ـيــن
دولية ومحلية مختصة
بتنظيم عملية انتقاالت
الــاعـبـيــن ،مـشـيــرا إلــى
أن الجمعية العمومية
لالتحاد اعتمدت منذ
شـ ـه ــر الئ ـ ـحـ ــة ب ـه ــذا
الشأن.
وأض ــاف العنزي
أن االتـحــاد تلقى في
ً
نوفمبر الماضي تحذيرا
ب ـشــأن "االن ـت ـق ــاالت الــوهـمـيــة
لالعبين بين األندية" ،بعدما
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـقـ ــادس ـ ـيـ ــة ب ـش ـك ــوى
للفيفا إثر انتقال  3من العبيه،
مؤكدا أن االتحاد أصدر الئحة
داخلية بهذا الخصوص وتم
توزيعها على جميع األندية.

فواز المبيلش

اتحاد اليد يضع استقالته أمام «العمومية»

كاظمة يواصل عروضه القوية في «ممتاز السلة»
جابر الشريفي

س ـي ـنــاريــو ال ـت ـعــاقــد م ــع الع ـب ـيــن مـحـلـيـيــن خــال
ً
االنتقاالت الشتوية الحالية ،مشيرا إلى أن القادسية
سيواجه صعوبات في هذا الملف ،في إشارة إلى
أن األصفر مستهدف ،وأن االتحاد الكويتي يكيل
بمكيالين.
وكشفت مصادر في القادسية ،لـ "الجريدة" ،أن
النادي تعاقد مع العــب الساحل السابق سلمان
البوص مدة  4مواسم ،في سيناريو مشابه للتعاقد
مع المبيلش ،إال أن إدارة الساحل قامت بتسجيل
الالعب في قوائمها في مباريات الدور األول،
وهو ما قد يعقد مسألة إتمام الصفقة.

الكويت والفتاة في نهائي
دوري الصاالت للسيدات
يلتقي نــادي الفتاة مع الكويت في
نهائي دوري  URCلكرة قدم الصاالت
الـنـســائـيــة فــي الـ ـ  5:30مـســاء غــد على
صــالــة نـ ــادي ال ـك ــوي ــت ،ب ـعــد تأهلهما
للمباراة النهائية على حساب سيدات
ً
فريقي العربي و"سلوى الصباح" تواليا
في الدور قبل النهائي الذي أقيم بنظام
"ب ــاي أوف" بــأفـضـلـيــة م ـبــارات ـيــن من
ثالث متاحة.
وتـ ـسـ ـب ــق الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة ال ـن ـه ــائ ـي ــة،
م ــواجـ ـه ــة الـ ـع ــرب ــي ونـ ـ ـ ــادي س ـلــوى
ً
الصباح في الـ  3:30عصرا لتحديد
المركزين الثالث والرابع.
وأكد مدرب الكويت رائد عبدالرزاق
جــاهــزيــة فــريـقــه للمحافظة عـلــى لقب
ً
دوري السيدات للموسم الثالث تواليا.
وقال عبدالرزاق ،في مؤتمر صحافي
عقدته اللجنة النسائية صباح أمس،
ع ـبــر تـطـبـيــق "زووم" ":ك ــا الـفــريـقـيــن
وص ـ ــا ل ـل ـم ـب ــاراة ال ـن ـه ــائ ـي ــة بـ ـج ــدارة
واسـتـحـقــاق ،وبـعــد مـشــوار متميز في
بطولة الدوري".
من جانبه ،أشاد مدرب نادي الفتاة
محمد الكندري بالمستوى المتطور
الذي ظهر به الدوري الموسم الحالي،
ً
مضيفا أن كرة قدم الصاالت للسيدات
ً
ً
ً
ً
تشهد تـقــدمــا فنيا مـلـمــوســا ،موسما
بعد آخر ،بسبب دعم اللجنة النسائية
في اتحاد الكرة واألندية على حد سواء.

الفراعنة هزموا ساحل
العاج وتأهلوا لربع النهائي
ت ــأه ــل الـمـنـتـخــب ال ـم ـصــري ل ــرب ــع ن ـهــائــي ب ـطــولــة أمــم
إفريقيا ،المقامة حاليا في الكاميرون ،بعد التغلب على
كوت ديفوار بركالت الترجيح  ،4-5عقب نهاية الوقتين
األصلي واإلضافي بالتعادل السلبي خالل المباراة التي
جمعتهما مساء أمس األول ،على استاد جابوما ،ضمن
منافسات ثمن النهائي.
وقدم منتخب مصر ،بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش،
مباراة قوية جدا ،تختلف كثيرا عن جميع المباريات التي
خاضها في الدور األول من البطولة ،وكان بإمكان الفراعنة
حسم النتيجة في الوقت األصلي للمباراة ،حيث أضاع
الالعبون العديد من الفرص السهلة أمــام مرمى الفريق
اإليفواري.
وأكــد المنتخب المصري بهذا الـفــوز اسـتـمــرار تفوقه
التاريخي على كوت ديفوار ،وكرر نفس مشهد الفوز عليهم
على طريقة حصد اللقب في نسخة بطولة  2006بالقاهرة،
وضرب موعدا ناريا مع شقيقه المغرب ،األحد المقبل ،على
استاد أحمدو أهيدجو ،في الــدور ربع النهائي للبطولة
التي تنتهي  6فبراير ،وسط غيابات مؤثرة في صفوف
الفراعنة ،تتمثل في الحارس األساسي محمد الشناوي
وحمدي فتحي بداعي اإلصابة.
وحقق منتخب غينيا االستوائية مفاجأة ،بعد أن نجح
فــي إق ـصــاء مــالــي بنفس سـيـنــاريــو م ـبــاراة مـصــر وكــوت
ديفوار ،حيث فاز بنتيجة  6-5بركالت الترجيح التي لجأ
إليها الفريقان عقب نهاية اللقاء بالتعادل السلبي ،ويلتقي
الفائز مع منتخب السنغال األحد المقبل.

انطالق دور الثمانية
إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،ي ـن ـط ـلــق دور ال ـث ـمــان ـيــة غـ ـ ــدا ،ب ـمــواج ـه ـتــي
الـكــامـيــرون مــع غامبيا فــي السابعة مـســاء ،وتــونــس مع
بوركينا فاسو في العاشرة مساء.

ةديرجلا
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رياضة

إنفانتينو :تصريحاتي بشأن المونديال اقتطعت من سياقها
رأى رئيس االتحاد الدولي
لكرة القدم السويسري جاني
إنفانتينو أن إقامة كأس
العالم كل عامين بإمكانها أن
تساعد في حل مشكلة تسلل
المهاجرين األفارقة ،قبل
أن يقول إنه «أسيء تفسير»
تصريحاته بعد انتقادات
الذعة طالته.

ذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر رئ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــس االت ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــاد
الـ ـ ــدولـ ـ ــي ل ـ ـكـ ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم (ف ـي ـف ــا)
السويسري جياني إنفانتينو
أن ت ـص ــري ـح ــات ــه ال ـ ـتـ ــي تـشـيــر
إل ــى أن إقــامــة ك ــأس ال ـعــالــم كل
عامين ،ربما تقنع األفارقة بأال
ي ـخ ــاط ــروا بــال ـت ـعــرض لـلـمــوت
من خالل عبور البحر األبيض
الـ ـمـ ـت ــوس ــط ،قـ ــد اق ـت ـط ـع ــت مــن
سياقها.
وتحدث إنفانتينو ،في كلمة
لـ ــه أم ـ ـ ــام ال ـم ـج ـل ــس األوروبـ ـ ـ ــي
بستراسبورغ أمــس األول ،عن
العديد من األمــور ،منها وكالء
الالعبين ،وكأس العالم في قطر
 ،2022ومقترحات «فيفا» بإقامة
كأس العالم كل عامين.
وأنهى حديثه عن إقامة كأس
الـعــالــم كــل عــامـيــن ،مـشـيــرا إلــى
أن الـسـبــب ال ــذي ي ــراه االت ـحــاد
ال ــدول ــي وراء ال ـف ـكــرة الـمـثـيــرة
لـلـجــدل ال ـتــي يـطــرحـهــا أرسـيــن
ف ـي ـن ـغــر ،ن ــاب ــع م ــن ال ــرغ ـب ــة فــي
منح الفرص للعديد من الناس
في العالم ،لالستمتاع بأفضل
الالعبين من أجل مستقبل كرة
القدم.
وأضــاف« :نــرى أن كــرة القدم
تـتـطــور ف ــي ات ـج ــاه أن البعض
يملكون كل شيء ،بينما ال تملك
األغ ـل ـب ـيــة أي شـ ـ ــيء» ،مـتــابـعــا:
«ف ــي أوروبـ ــا تـقــام ك ــأس العالم
مــرتـيــن ب ــاألس ـب ــوع ،ألن أفـضــل
الالعبين يلعبون فــي أوروب ــا،

حـيــث إن ــه لـيـســت ه ـنــاك حــاجــة
للمزيد من الفعاليات ،لكننا إذا
فكرنا في بقية العالم وحتى في
أوروبا ،فإن أغلب أوروبا ال ترى
أفضل الالعبين وال تشارك في
البطوالت الكبرى».

الالجئون األفارقة
لكن خالل شرحه للمعضالت
األخالقية التي تسبب اضطرابا
في كــرة القدم بالوقت الحالي،
اتخذ خطاب إنفانتينو منعطفا
م ـث ـي ــرا ل ـل ـف ـض ــول ،ح ـي ــث أش ــار
إلــى أن التغييرات الـتــي ستتم
إض ــاف ـت ـه ــا ع ـل ــى ب ـط ــول ــة ك ــأس
ال ـعــالــم رب ـمــا تـجـعــل الــاجـئـيــن
يفكرون مرتين قبل الهروب من
افريقيا إلى أوروبا.
وأردف« :علينا أن نفكر بما
ي ـم ـكــن أن ت ـج ـل ـبــه ك ـ ــرة الـ ـق ــدم،
وهي أمور قد تكون بعيدة عن
الرياضة ،ألن كرة القدم تتعلق
ب ـم ــا ك ـن ــت أق ــول ــه ف ــي ال ـب ــداي ــة،
ان ـهــا تـتـعـلــق بــال ـفــرص واألم ــل
والـمـنـتـخـبــات الــوط ـن ـيــة ،البلد
والقلب والـفــرحــة والـعــاطـفــة ،ال
يمكنك أن ت ـقــول لبقية ا لـعــا لــم
اعطونا الـمــال وإذا كــان لديكم
الع ــب جـيــد اع ـط ــوه لـنــا أيـضــا،
لكنك تشاهد فقط عبر شاشات
الـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــون ،نـ ـحـ ـت ــاج إلـ ـ ــى أن
ن ـشــرك ـهــم م ـع ـن ــا ،ي ـج ــب عـلـيـنــا
إيجاد حلول لكي يشترك معنا

جياني إنفانتينو
ال ـعــالــم ك ـلــه ،لـكــي نـعـطــي األم ــل
لألفارقة ليصبحوا بحاجة إلى
عبور البحر األبيض المتوسط
إليجاد حياة أفضل لكنهم على
األرجح يموتون في البحر».
وتـ ــابـ ــع« :ن ـح ـت ــاج إل ـ ــى مـنــح
ال ـ ـفـ ــرص وال ـ ـكـ ــرامـ ــة ،ل ـي ــس عــن
طــريــق جمع الـتـبــرعــات ،بــل عن
طريق إشــراك بقية دول العالم،
ربما لن تكون فكرة إقامة كأس

ال ـع ــال ــم ك ــل عــام ـيــن ه ــي ال ـحــل،
لكننا نناقش ذلــك» .وبعد عدة
سـ ــاعـ ــات ،أصـ ـ ــدر ال ـس ــوي ـس ــري
ب ـيــانــا ع ـبــر ال ـح ـســاب الــرسـمــي
لفيفا على «تويتر» ،انتهز خالله
الفرصة لتوضيح تصريحاته.
وجـ ــاء ف ــي ال ـب ـي ــان« :بــالـنـظــر
إل ــى ال ـت ـصــري ـحــات ال ـتــي نقلت
ع ـن ــي خ ـ ــال ج ـل ـس ــة ال ـم ـج ـلــس
األوروبي في وقت سابق ،والتي

ً
ً
مانشيني :عودة بالوتيلي ليست رهانا يائسا
أكد روبرتو مانشيني ،مدرب المنتخب اإليطالي لكرة القدم،
أن عــودة ماريو بالوتيلي ليست رهانا «يائسا» ،ألنــه مهاجم
صاحب «مستوى فني رائع» يمكنه تقديم خيارات مهمة لو كان
في حالة بدنية جيدة.
وقـ ــال الـ ـم ــدرب ،ف ــي مــؤت ـمــر ص ـحــافــي بـمـعـسـكــر المنتخب
لالستعداد للملحق األوروبــي في تصفيات كأس العالم 2022
المقرر في مــارس المقبل ،إنه «اختبار لثالثة أيــام ،إنها لحظة
جيدة لرؤية بعض األوضاع .باب المنتخب مفتوح دائما للجميع،
ولو كان هناك العبون يستطيعون مساعدتنا ،فسنكون سعداء.
ربما حين نكون يائسين ،نخرج أفضل نسخنا ،لكن ال أعتقد
أننا في وضوع ميؤوس منه» .وتابع« :على المستوى الفني هو
(بالوتيلي) كان دائما جيدا ،يجب رؤية حالته البدنية .نحن لم نره
ُ
عن قرب في الشهور األخيرة ،وقد تكون رؤيته ليومين مفيدة جدا.
بعدها يجب أن يتأقلم الالعب على المجموعة ،وهذا يؤثر أيضا».
ومنح مانشيني الثقة لبالوتيلي ،الذي سجل ثمانية أهداف في
الدوري التركي مع أضنة ديميرسبور ،لتفتح له أبواب المنتخب
مجددا ،بعد ثالث سنوات ونصف السنة من الغياب.
وتمر إيطاليا ،بطل أوروبا ،بوضع صعب ،حيث يجب عليها
الـفــوز فــي الملحق األوروبـ ــي ،بالفوز فــي نصف النهائي على
مقدونيا الشمالية ،وفي النهائي حال بلوغه على البرتغال في
لشبونة ،لتجنب الغياب للمرة الثانية على التوالي عن كأس
العالم.
ويبحث مانشيني عن مهاجم موثوق بعد إصابة فيدريكو
كييزا وأندريا بيلوتي ،وتراجع أداء تشيرو إيمبولي في اللقاءات
(إفي)
				
الحاسمة.

يبدو أنها اقتطعت من سياقها،
أود التوضيح بأنه في خطابي
ك ـ ــان ـ ــت رسـ ــال ـ ـتـ ــي هـ ـ ــي أن كــل
شخص صانع قرار في موقعه،
ي ـت ـح ـمــل م ـس ــؤول ـي ــة م ـس ــاع ــدة
الناس لتحسين أوضاعهم في
العالم أجمع».
واسـ ـ ـت ـ ــدرك« :إذا كـ ــان هـنــاك
ال ـعــديــد م ــن ال ـف ــرص الـمـتــاحــة،
بما فيها في افريقيا ،ولكن من

ال ـمــؤكــد أن األم ــر لـيــس قــاصــرا
عـ ـل ــى تـ ـل ــك ال ـ ـق ـ ــارة عـ ـل ــى وج ــه
الخصوص ،فمن المفترض أن
يسمح ذل ــك لـلـنــاس باستغالل
ال ـفــرص فــي ب ــاده ــم» ،مضيفا:
«كان تصريحي عاما ،ولم يكن
مرتبطا بشكل مباشر بإمكانية
إقامة كأس العالم كل عامين».
(د ب أ)

أوليفر كان :نرغب في استمرار
ليفاندوفسكي فترة طويلة
أكد رئيس مجلس إدارة نادي بايرن ميونيخ األلماني وأسطورة
حراسة المرمى سابقا أوليفر كان ،أمس األول ،أن النادي سيفعل كل
ما يلزم من أجل استمرار المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي
سنوات كثيرة مع الفريق.
وق ـ ــال ك ـ ــان ،ف ــي ت ـصــري ـحــات لـمـجـلــة سـ ـب ــورت ب ـي ـلــد« ،روب ـ ــرت
ليفاندوفسكي يعتبر ظاهرة ،ليس فقط بأهدافه ،ولكن أيضا بسبب
المستوى الذي يقدمه منذ سنوات» ،مضيفا« :ال يمكن التفكير طويال،
سنحاول ،بطبيعة الحال ،استمرار روبرت معنا» .ويمتد عقد ليفا
مع الفريق البافاري حتى يونيو  ،2023حيث سيكون عمره حينها
 35عاما .وتابع« :بالنسبة لنا هو بمنزلة تأمين للحياة ،بسبب
طريقته في ممارسة كرة القدم ،ولهذا سنفعل كل شيء حتى يستمر
معنا لفترة طويلة» .وأفادت مصادر من داخل بطل ألمانيا بأن إدارة
النادي تجهز خيارين لتمديد عقد ليفاندوفسكي ،األول هو تمديد
العقد لعام إضافي فقط ،بنفس بنود العقد الحالي ،والتي يحصل
بمقتضاها على  24مليون يورو كراتب سنوي ،والثاني هو تمديد
العقد حتى  2025مع خفض الراتب السنوي.
وذهبت بعض وسائل اإلعالم إلى أنه في حال عدم التوصل التفاق
بين الطرفين ،سيتم عرض الالعب للبيع في الميركاتو الصيفي
القادم ،حتى يستفيد النادي ماديا ،حيث سيقبل حينها أي عرض
تبلغ قيمته نحو  60مليون يورو.
وانضم ليفاندوفسكي إلى صفوف البايرن في  ،2014قادما من
غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند ،بعد نهاية عقده مع الفريق.

مانشيني خالل تدريبات سابقة للمنتخب اإليطالي

ليفربول ينافس سيتي على ضم ديباال هاالند يدافع عن انتقادات وجهها لفريقه

يسعى نادي ليفربول للحصول على خدمات األرجنتيني باولو ديباال المحترف
بصفوف يوفنتوس ،ليدخل في خط المنافسة على ضمه مع نادي مانشستر سيتي،
حامل لقب البريميير ليغ.
ووفقا لما كشفته صحيفة «توتو سبورت» اإليطالية ،فإن ليفربول دخل
في اتصاالت مع محيط المهاجم األرجنتيني ،الذي لم يجدد عقده مع
«السيدة العجوز» للتفاوض بخصوص ضمه.
ويأتي هذا في ظل تأكيدات برغبة المدير الفني لمانشستر سيتي
بيب غوارديوال في ضم ديباال.
ولم يخف غوارديوال مطلقا أن ديباال العب يروق له «ويمتلك
امكانات جيدة» .وأكدت صحيفة «غازيتا ديلو سبورت» الرياضية
أن المان سيتي قدم راتبا مغريا لديباال يصل إلى  10ماليين
يورو في العام .وأوضحت أيضا أن نادي إنتر ميالن حامل لقب
الدوري اإليطالي يتابع أيضا مستقبل ديباال باهتمام ويرغب
في خطفه من اليوفي.
ويقترب ديـبــاال ( 28عــامــا) مــن الرحيل عــن البيانكونيري
خاصة في ظل اقتراب النادي من إبرام صفقة مهمة بالتعاقد
مع هداف الكالتشو ومهاجم فيورنتينا ،دوسان فالهوفيتش.
ويـقـضــي الـمـهــاجــم األرجـنـتـيـنــي حــالـيــا مــوسـمــه ال ـســابــع مع
يوفنتوس الذي توج معه بالدوري المحلي  5مرات ،وكأس إيطاليا
(إفي)
 4مرات ،وكأس السوبر اإليطالي  3مرات		 .

باولو ديباال

دافــع الهداف النرويجي إيرلينغ هاالند عن االنتقادات التي وجهها لفريقه
بوروسيا دورتموند ،بعدما شعر أن النادي األلماني يضغط عليه من أجل
حسم مستقبله.
ً
وذكر هاالند لشبكة سكاي سبورتس وبوابة فيابالي النرويجية« :حقا
ال أريد أن أسرد في الحديث بشأن هذا األمر .بالنسبة لي كان الوقت قد
حان لقول شيء ما .الحديث طال بشأني ،لكن بالنسبة لي قلت كل شيء».
وقال هاالند في وقت سابق من الشهر الجاري ،إن دورتموند يرغب في معرفة
خطته لما بعد نهاية الموسم ،لكنه يرغب في التركيز على المباريات التالية فقط.
ويـحـظــى هــاالنــد ( 21عــامــا) بــاهـتـمــام كـبــار األنــديــة األوروبـ ـي ــة ،رغ ــم أن عـقــده مع
دورتموند يمتد حتى  ،2024وسط حديث عن وجــود شرط جزائي في عقده بقيمة
 75مليون يورو ( 86مليون دوالر) يسمح له بالرحيل عن النادي األلماني عقب نهاية
الموسم الحالي.
لكن هناك عددا قليال من األندية تستطيع دفع هذه القيمة المالية ،في ظل االثار
السلبية على الناحية االقتصادية الناجمة عن أزمة كورونا.
وأكد هانز فاتسكه ،الرئيس التنفيذي لدورتموند ،أن المشكلة بين النادي والالعب
تمت تسويتها ،وأنه لم يتم منح مهلة نهائية لهاالند ،الذي يغيب حاليا بسبب إصابة
بسيطة في العضالت.
وقال هاالند« :األمور تبدو جيدة .أتدرب مجددا ،وبشكل جيد جدا ،سأعود قريبا».

ميامي يحتفظ بصدارة «الشرقية»

اديبايو نجم ميامي يسجل في سلة نيكس

ّ
تمسك ميامي هيت بصدارة المنطقة
الشرقية ،وسط منافسة مشتعلة عقب
فـ ــوزه ال ـمــريــح عـلــى ح ـســاب نـيــويــورك
نيكس  ،96-110ضمن دوري كرة السلة
األميركي للمحترفين أمس األول.
على ملعب «أف تي أكس» في ميامي،
نجح هيت في متابعة عروضه القوية
وسط صراع قوي مع شيكاغو بولز على
ص ــدارة المنطقة ،ولــم يــواجــه هيت أي
ً
مشكلة في تحقيق فوزه الثاني تواليا،
بعدما هزم لوس انجلس ليكرز االثنين
.107-113
ّ
مسجل
وكان دانكن روبنسون أفضل
لهيت بـ  25نقطة ،وأضــاف اليه جيمي
بــاتـلــر  22فـيـمــا ع ــاد تــايـلــر ه ـيــرو إلــى
الـمــاعــب ،بعدما غــاب لثالث مباريات
ّ
وسجل 21
بسبب اصابته بكوفيد،19 -
نقطة بعد دخوله من دكة البدالء .وتابع
كليفالند كافالييرز انتفاضته القوية،
وانتزع المركز الثالث في القسم الشرقي
ب ـفــوزه ال ـن ــاري عـلــى مـيـلــووكــي باكس
حامل اللقب بنتيجة .99-115
وب ــرز مــن كافالييرز الع ــب االرت ـكــاز
كيفن لوف بتسجيله  25نقطة ،وأضاف
الـيــه سـيــدي أوس ـم ــان  23نـقـطــة ،حيث

أحـ ــرز ال ـفــريــق  19ثــاث ـيــة نــاج ـحــة في
المباراة ليواصل عروضه النارية.
وتبدو المنافسة مختلفة تماما في
ّ
المنطقة الغربية حيث ع ــزز فينيكس
صنز موقعه في الصدارة عقب فوزه على
يوتا جاز .97-105
وي ـن ـف ــرد ص ـنــز ف ــي ص ـ ـ ــدارة ال ـغــرب
ً
ً
برصيد  38انتصارا و 9هزائم ،متقدما
على غولدن ستيت ووريرز الثاني بـ 35
ً
انتصارا و 13هزيمة .وكان ديفن بوكر
مسجلي صنز وال ـم ـبــاراة ب ـ 43
أفـضــل ً
ً
محققا ً
قياسيا بتسجيل 40
رقما
نقطة
مسيرته.
في
16
ـ
ل
ا
للمرة
أكثر
أو
نقطة
ّ
وفي المباريات األخــرى ،حقق لوس
انـجـلــس كـلـيـبــرز ال ـفــوز عـلــى أورالنـ ــدو
ماجيك .102-111
كما تغلب تـشــارلــوت هــورنـتــس في
مباراة هجومية من العيار الثقيل على
انديانا بايسرز .126-158
وف ـ ـ ــي س ـ ـ ــان انـ ـت ــونـ ـي ــو ،سـ ـ ّـجـ ــل جــا
م ـ ــوران ـ ــت  41ن ـق ـط ــة ل ـي ـق ــود مـمـفـيــس
غريزليز إلسقاط سبيرز  ،110-118رغم
ّ
أن ديغونتي مــوراي أحــرز تريبل دابل
لالخير مع  16نقطة و 10متابعات و11
تمريرة حاسمة.

هاالند

كولينز وبارتي إلى نهائي «أستراليا»
ب ـل ـغ ــت األمـ ـي ــركـ ـي ــة دان ـ ـيـ ــال
ً
كولينز ،المصنفة  30عالميا ،
أول نـهــائــي لـهــا فــي الـبـطــوالت
األربع الكبرى في كرة المضرب،
بـ ـ ـع ـ ــد ت ـ ــأهـ ـ ـلـ ـ ـه ـ ــا ،أمـ ـ ـ ـ ـ ــس ،إل ـ ــى
نـهــائــي «أس ـتــرال ـيــا المفتوحة»
ع ـلــى ح ـس ــاب ال ـبــول ـنــديــة إيـغــا
ً
شـفـيــونـتـيــك ال ـتــاس ـعــة عــالـمـيــا
 4-6و.1-6
ً
ك ــول ـي ـن ــز ( 28ع ـ ــام ـ ــا) ال ـت ــي
بلغت نصف النهائي عام 2019
فــي أول مـشــاركــة لـهــا ،ستالقي
فــي النهائي األسـتــرالـيــة آشلي
ً
عالميا،
بارتي ،المصنفة أولى
المتأهلة على حساب األميركية
األخ ـ ـ ــرى م ــاديـ ـس ــون ك ـيــز ()51
بسهولة .3-6 ،1-6
وتـ ـ ــأمـ ـ ــل بـ ـ ــارتـ ـ ــي ال ـم ـت ــوج ــة
ف ـ ــي «روالن غـ ـ ـ ـ ــاروس »2019
و«ويمبلدون  ،»2021أن تصبح
أول أسترالية تتوج على أرضها
منذ كريس أونيل في .1978
ً
قالت بارتي ( 25عاما) التي
تحقق بداية موسم رائعة مع 10
انتصارات متتالية «بصراحة،
األم ـ ــر ال يـ ـص ـ ّـدق .أقـ ـ ـ ّـدم أفـضــل
مستوياتي هنا».

سلة أخبار
ً
توتنهام يقدم عرضا
لضم لويس دياز

كشفت وسائل إعالم
برتغالية أن نادي توتنهام
اإلنكليزي بات أول ناد
يقدم عرضا رسميا لنادي
بورتو البرتغالي ،من أجل
الحصول على خدمات الجناح
الكولومبي لويس دياز ،حيث
أشارت إلى استعداد النادي
اللندني لدفع  45مليون يورو.
وحسب ما زعمت جريدة
 O Jogoذائعة الصيت في
البرتغال ،قد يرفع "السبيرز"
عرضه إلى  50مليون يورو،
وهي القيمة التي سيرفضها
متصدر الدوري البرتغالي
بشكل مبدئي.
ويمتلك الالعب الدولي شرطا
جزائيا في عقده بقيمة 80
مليونا ،بينما يمتلك بورتو 80
في المئة من حقوقه الرياضية،
أما الجزء الباقي فيمتلكه نادي
جونيور بارانكيا الكولومبي.
وانضم دياز لصفوف
"التنانين" قادما من بارانكيا
في  ،2019وقدم أفضل
مستوياته في الموسم
الجاري ،حيث سجل  14هدفا
مع بورتو هذا الموسم في
(إفي)
الدوري		 .

فاس على أعتاب
أتلتيكو مدريد
بات العب الوسط الدولي
الدنماركي دانييل فاس قريبا
من االنضمام إلى صفوف
أتلتيكو مدريد ،بعد التوصل
إلى اتفاق مع ناديه فالنسيا،
حسبما علمت وكالة األنباء
اإلسبانية (إفي) من مصادر
قريبة من المفاوضات.
وكشفت المصادر ،لـ"إفي" ،أن
الصفقة في طريقها لالنتهاء
بين الناديين ،السيما أن
فالنسيا قريب من العب بديل.
وينتهي عقد صاحب الـ32
عاما مع "الخفافيش" يونيو
المقبل ،في الوقت الذي
نقل رغبته للنادي بعدم
تمديد االرتباط بينهما،
وقبول العرض المقدم من
جانب األتلتي .وكان الالعب
المخضرم يعد أحد الركائز
األساسية في فالنسيا منذ
انضمامه من صفوف سيلتا
فيغو عام  ،2018حيث شارك
مع الفريق في  121مباراة،
وسجل  7أهداف ،كما توج معه
بلقب كأس الملك في موسم
(إفي)
(		 .)19-2018

بيليغري من ميالن
إلى تورينو

أعلن نادي إيه سي ميالن
اإليطالي امس رحيل العبه
الدولي بييترو بيليغري الذي
انتقل إليه على سبيل اإلعارة
قادما من موناكو الصيف
الماضي الى تورينو .وأوضح
بيان لميالن ان النادي يتوجه
بالشكر إلى بيترو على التزامه
طوال الفترة الماضية ،ويتمنى
له األفضل في المستقبل.
وشارك بيليغري في ست
مباريات مع «الروسونيري» لم
يسجل خاللها أي هدف.
وكان المهاجم اإليطالي الشاب
صاحب الـ 20عاما انتقل
إلى موناكو في  2018قادما
من جنوى الذي استهل فيه
مشواره االحترافي.

جماهير إيفرتون تعترض
على فيتور بيرييرا

دانيال كولينز

بارتي

كــانــت قــد خـســرت فــي نصف
النهائي في ملبورن عام ،2020
وربع النهائي في .2021
وأض ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــت بـ ـ ـ ــارتـ ـ ـ ــي ال ـ ـتـ ــي
ً
ستحتفظ بمركزها األول عالميا
حتى بحال خسارتها النهائي
«كــانــت ال ـكــرة أبـطــأ ال ـيــوم أثقل
على المضرب».
وت ـ ـقـ ــدم بـ ــارتـ ــي م ـس ـت ــوي ــات
رائعة في ملبورن ،إذ لم تخسر
أي مجموعة وف ـقــدت إرســالـهــا
مرة واحدة في  6مباريات.

وتـ ـف ـ ّـوق ــت ع ـل ــى األوك ــرانـ ـي ــة
ل ـي ـس ـي ــا تـ ـس ــورنـ ـك ــو 6-ص ـ ـفـ ــر،
و 1-6وفي  54دقيقة ،اإليطالية
لوتشيا برونتسيتي  1-6و1-6
في  52دقيقة ،اإليطالية األخرى
كاميال جــورجــي  2-6و 3-6في
 61دق ـي ـق ــة ،األم ـي ــرك ـي ــة أم ــان ــدا
أنيسيموفا  4-6و 3-6في ساعة
و 14دقيقة واألميركية جيسيكا
بـيـغــوال  2-6و - 6صـفــر فــي 63
دقيقة.

أبدى مشجعون لنادي
إيفرتون اعتراضهم على
احتمال اختيار البرتغالي
فيتور بيرييرا بديال للمدرب
اإلسباني رافا بينيتيز.
ويعد المدرب البرتغالي أحد
األسماء المطروحة لخالفة
بينيتيز الذي أقيل األسبوع
الماضي ،بسبب سوء النتائج.
ومع ذلك ،فإن بيرييرا ال يحظى
برضا المشجعين الذين كتبوا
على الجدران في جوديسون
بارك ،ملعب إيفرتون ،عبارة
جاء فيها «بيريرا إلى الخارج،
عينوا المبارد» .إضافة إلى
ذلك ،تجمع  100مشجع ليلة
األربعاء بالقرب من االستاد
لالحتجاج على الطريقة
التي يدير بها مجلس اإلدارة
النادي.

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

درايش

نقطة

سيرك

وزير الدفاع يحل
مشكلة اإلسكان!

فهد البسام

ً
مشى حـمــدان على الحبل منفردا ليستجوب وزيــر
الدفاع ،فسقط وزير التربية من مقعده لتتحلحل بعدها
القضية اإلسكانية ،كيف ال يحدث مثل هذا واإلخــوان
المسلمون مــا زال ــوا يـمــارســون أكــروبــاتـهــم المعتادة
ً
والـمــدربـيــن عليها ج ـيــدا ،فـغـضــوا ال ـطــرف عــن "ال ــرأي
الشرعي" األحوط ،والتمسوا ألنفسهم تخريجة بقيمة
 300مليون دينار تبرر موقفهم ،الذي ال أحد يعلم إن
ً
كان مع الوزير بسببها ،أم هم معه أساسا ،لكنهم كانوا
ً
يفتشون عن سبب فقط ،في حين أن هناك تساؤال آخر
لدى الجمهور المشاغب في المقاعد الخلفية عن موقفهم
المبدئي و"الشرعي" من االستجواب والوزير ومستقبله
الـسـيــاســي فـيـمــا لــو لــم تستجب الـحـكــومــة لحركتهم
المثيرة ،وهل يمكن اعتبار ما قاموا به من قبيل االبتزاز
المحمود أو االستهبال المكشوف؟
ً
أمـ ــا األكـ ـث ــر إثـ ـ ــارة وت ـش ــوي ـق ــا ب ــال ـم ــوض ــوع ف ـهــو أن
الحكومة استحسنت حركة الشقلبة بالفعل ،و قــررت
االنحناء معها ،وتوفير المبلغ المعلق منذ شهور خالل
ً
ساعات فقط ،وإكساب ذوي المرونة أفضاال مجانية
أمام الناس ،لتستحق بدورها المساءلة من جهة أخرى
عن سبب المماطلة مادام باإلمكان اإلسراع ،أو ربما عن
االستعجال إن لم يأخذ القرار حقه من الدراسة.
وفي المقابل قفز وزير الدفاع حمد بن جابر العلي
رائــد االنفتاح والنهضة اإلعالمية الكويتية ،ليتعلق
بحبال هيئة اإلفتاء لتقصقص بدورها قراره الذي ليته
ً
لــم يـصــدره مــن األس ــاس عــوضــا عــن ترسيخ دور مثل
هذه الممارسات والمؤسسات في الحياة السياسية،
وليكتمل عندها المشهد ويـتـقــرر مــوقــف الـعــديــد من
النواب األفاضل الذين انتخبناهم وحصناهم ودفعنا
رواتبهم ورواتب سكرتاريتهم الخمسة عشر المبشرين
بــالــراحــة مــن ال ـمــال ال ـعــام ،ب ـنـ ً
ـاء عـلــى رأي ذات الهيئة
الشرعية التي لم ينتخبها أحد ،والتابعة لوزير األوقاف
ً
ً
المتقاعد طبيا وا لـجــا لــس متحامال على جــرا حــه في
سبيل خدمة الوطن بجانب الــوزيــر المستجوب ومن
دون فتوى.
وف ــق ه ــذا الـمـجــرى الـبـهـلــوانــي لــأمــور ،ف ــإن ال ــدرس
المستفاد أنــه إذا أردتــم الطيران باإلنجاز التشريعي
والـ ــرقـ ــابـ ــي ،وتـ ــدويـ ــر ع ـج ـلــة ال ـت ـن ـم ـيــة ال ـق ــدي ـم ــة ح ــول
نفسها ،وتمرير األسد من حلقة النار ،فعليكم في فقرة
االستجوابات المقبلة المنتظر استخراجها من قبعة أي
نائب يقرأ ويكتب ،مساء لة وزير الداخلية الموقر عن
قضية انحدار مستوى التعليم والشهادات المضروبة،
أو استجواب وزير اإلسكان عن أعمال اللجنة األولمبية،
لعل عنده اإلخوان أو غيرهم من المساومين والمهرجين
ً
األف ــاض ــل ي ـجــدون لـنــا ح ــا بمنتصف الـطــريــق لعجز
الميزانية أو العالج في الخارج أو التضخم ،أو أي قضية
أخرى ،فالمهم العنب وليس الوزير.

ْ
استمتع بالرعب
في «ظالل» الرياض… ِ
ذه ـ ـبـ ــت الـ ـم ــوظـ ـف ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة ن ـ ــورا
الـ ـعـ ـس ــاف م ــع ص ــدي ـق ــات ـه ــا لــاس ـت ـم ـتــاع
بتناول الطعام في مطعم بالرياض يعد
زبائنه بتجربة "مرعبة" ،لتجد نفسها أمام
عرض مخيف لكائنات الزومبي ،في إحدى
التجارب الترفيهية المتزايدة بالمملكة.

والمطعم المرعب في المملكة الثرية
هو َمن بين عشرات المطاعم التي فتحت
أبوابها بالرياض في السنوات األخيرة،
بـيـنـهــا م ــا ي ـت ـبــع ل ـم ـج ـمــوعــات إيـطــالـيــة
وفرنسية وأميركية شهيرة.
وتستقبل صور مرعبة ألموات مفقوعي

السجن للمتحرشين في الجيش األميركي

ّ
وقـ ـ ـ ــع الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األمـ ـي ــرك ــي
ً
جــو ب ــاي ــدن ،أم ــس األول ،أم ــرا
ً
تـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــا ي ـ ـ ـجـ ـ ـ ّـرم الـ ـتـ ـح ــرش
ال ـج ـن ـس ــي ب ـم ــوج ــب ال ـق ــان ــون
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـس ـ ـ ـكـ ـ ــري ،فـ ـ ـ ــي م ـ ـحـ ــاولـ ــة
للتخفيف من مشكلة يواجهها
البنتاغون منذ وقت طويل.
وهـ ــذه ال ـخ ـطــوة ال ـت ــي نص
عليها قانون تفويض الدفاع
ال ــوطـ ـن ــي لـ ـع ــام  ،2022الـ ــذي

يتضمن ا لـمـيــزا نـيــة السنوية
ً
ل ـل ـب ـن ـت ــاغ ــون ،ح ـم ـل ــت أيـ ـض ــا
ً
تـ ـك ــريـ ـم ــا ل ـل ـج ـن ــدي ــة فــان ـي ـســا
غيلين.
وق ـ ـت ـ ـلـ ــت غـ ـيـ ـلـ ـي ــن ع ـ ـلـ ــى يــد
جندي زميل لها بعد تعرضها
لـلـتـحــرش الـجـنـســي وه ــي في
ال ـع ـشــريــن م ــن ع ـم ــره ــا ،وقـبــل
وق ـ ــوع ال ـجــري ـمــة ال ـت ــي راح ــت
ض ـح ـي ـت ـهــا ك ــان ــت قـ ــد أب ـل ـغــت
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أسرتها بعدم ثقتها في القيادة
لمتابعة شكواها ضد زميلها.
وقـ ــالـ ــت ال ـم ـت ـح ــدث ــة بــاســم
البيت األب ـيــض ،جين ساكي،
إن "األم ـ ـ ـ ــر ال ـت ـن ـف ـي ــذي يـ ـك ـ ّـرم
ذك ـ ــرى ال ـج ـنــديــة ف ــي الـجـيــش
فــان ـي ـســا غ ـي ـل ـي ــن" ،الـ ـت ــي أدت
ج ــري ـم ــة ق ـت ـل ـهــا "إلـ ـ ــى تـســريــع
االهتمام الوطني بآفة العنف
الجنسي في قواتنا العسكرية

والمساعدة في حض الحزبين
ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـيـ ـي ــن ع ـ ـلـ ــى إصـ ـ ــاح
القضاء العسكري".
ً
وبـ ـ ــدال م ــن فـ ــرض ع ـقــوبــات
إداري ـ ــة ،كـمــا ك ــان عليه الـحــال
ً
سابقا ،فإن مرتكبي التحرش
ق ـ ــد يـ ــواج ـ ـهـ ــون اآلن ع ـق ــوب ــة
السجن.
(أ ف ب)

قـضــت مـحـكـمــة ف ــي إم ــارة
رأس ا لـ ـ ـخـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــة ( ش ـ ـمـ ــا لـ ــي
اإلم ـ ـ ـ ـ ــارات) بـ ــإلـ ــزام اب ـ ــن ب ــأن
يؤدي لوالده المدعي  25ألف
درهــم تعويضا (نحو 6800
دوالر) عـمــا لحقه مــن ضــرر
مــادي وأدبــي ،بعد التعرض
له بالضرب المبرح.
وقالت صحيفة "اإلمــارات
اليوم" ،في الخبر الذي نشرته

يومية سياسية مستقلة

"الحرة نت" ،أمس ،إن "شابا
خـلـيـجـيــا اعـ ـت ــدى بــال ـضــرب
على والده ،مسببا له كدمات
في الظهر والفخذين ،وتورما
فـ ــي أسـ ـف ــل الـ ـكـ ـت ــف ،مـ ــا دف ــع
الضحية إلى التقدم بدعوى
ت ـع ــوي ــض" ،مـبـيـنــة أن "األب
قال إن ابنه تعرض له بعدما
ســألــه ع ــن شـقـيـقـتــه ال ـتــي لم
يـعـثــر عـلـيـهــا بــال ـم ـنــزل يــوم

سليمان الزايد تعرض لهجوم كالب
في غابة بإيطاليا عام 1966
انـتـقــل الــرحــالــة الـكــويـتـيــون األرب ـعــة
من أثينا إلى إيطاليا بباخرة سياحية
ج ـم ـي ـلــة ،وم ـ ـ ــروا خـ ــال ال ــرح ـل ــة ب ـجــزر
رائعة الجمال ،واستمتعوا بالبرنامج
الترفيهي على ظهر السفينة.
يقول سليمان الزايد" :كانت الرحلة
م ــن الـ ـي ــون ــان إلـ ــى إي ـط ــال ـي ــا م ــن أج ـمــل
ال ـ ــرح ـ ــات ال ـب ـح ــري ــة مـ ــن ح ـي ــث ج ـمــال
ال ـج ــزر ال ـخ ــاب ــة ،إض ــاف ــة إل ــى األغ ــان ــي
والــرقــص" .وبعدها وصلوا إلــى مدينة
برينديزي اإليطالية .وبعد قضاء ليلة
فــي بيت شباب بتلك المدينة واصلوا
رح ـل ـت ـه ــم إلـ ـ ــى الـ ـع ــاصـ ـم ــة روم ـ ـ ــا عـلــى
م ـتــن ق ـط ــار ،وال ـت ـق ــوا ف ــي ال ـق ـطــار فــرقــة
ً
ً
كشافة سعوديين ،ورجــا ليبيا اسمه
عبدالسالم مفراكش ،وغيرهم.
استقر الــرحــالــة فــي غــابــة مخصصة
للرحالة خ ــارج المدينة ،وزاروا اآلثــار
وال ـم ـت ــاح ــف فـ ــي رومـ ـ ـ ــا ،وتـ ــاهـ ــوا عـنــد
عودتهم إلــى مخيمهم ،ولكن الله كتب
ً
لهم اللقاء مجددا .كما تعرض سليمان
الزايد لهجوم من الكالب الشرسة وهو
يمشي فــي الغابة وح ــده ،لكنه قاومها
وصدها باستخدام الخنجر والسكين
ً
اللذين يحملهما دائما معه .وبعد عدة
أيام انتقل الرحالة إلى مدينة فلورنسا
بالقطار و نـصـبــوا خيامهم على ضفة
أحد األنهار بالقرب من شالالت "تعطينا

ً
صوت هدير منتظم يبعث إلينا شعورا
بالراحة والطمأنينة .تشعر كأنك جزء
من كل شيء والكل جزء منك .أنا السماء،
المياه ،الهواء ،الجبال والنباتات "،كما
يقول قائد فرقة نسور الخليج سليمان.
أما عن وصفه لمدينة فلورنسا ،فقد
وث ــق م ـشــاعــره بــال ـقــول" :ك ــان ــت جميلة
ومليئة بــاألنـهــار وال ــورود والـشــاالت،
ً
كــان كــل شــيء يـبــدو طبيعيا ...األج ــواء
الهادئة والميادين الكبيرة التي تبدو
فارغة على الرغم من امتالئها بالناس،
كانت هناك الكنائس الكبيرة والمالعب
واألن ــدي ــة الــريــاض ـيــة .رأي ـنــا كــاتــدرائـيــة
ف ـلــورن ـســا األش ـه ــر واألضـ ـخ ــم ،ورأي ـن ــا
كنيسة سانتا مــار يــا نوفيال ،وكنيسة
ســان لــورانــس ...شاهدنا جسر بونتي
فيكو وأربع عشرة كنيسة ضخمة ...كلها
تحف معمارية عريقة ،والشالالت كأنها
مرسومة في لوحة تعبيرية جميلة تقف
أمــام ـهــا وال تـسـتـطـيــع أن تـبـعــد نـظــرك
عنها .تسبح الله ،وتبتسم".
في مساء ذلك اليوم ،جلس سليمان
مع نفسه أمام النهر وكتب مشاعره في
تلك الـلـحـظــات" :كـنــت أشـعــر بـشــيء من
العظمة والنشوة ،كنت أشعر وكأنني
ط ــائ ــر أو ف ـ ــارس ي ـب ـحــث ع ــن شـ ــيء في
أراض ــي الـلــه الــواس ـعــة ،صــدقــونــي ،هــذا
شعور لن تدركوه إال إذا قررتم خوض
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م ــن خ ــرابـ ـي ــط ال ـس ـي ــاس ــه ال ـف ــوض ــوي ــه
ْ
رب ــط َح ــل "إسـكــانـنــا" بشيخ "ال ــدف ــاع"!
ّ
وإل فـ ــي تـ ـه ــدي ــد شـ ـي ــخ "ال ــداخـ ـلـ ـي ــه"
ّ
ألنـ ـ ــه س ـع ــر الـ ـس ــوق ص ــاي ــر ب ــارت ـف ــاع!
ّ
ي ـع ـنــي  -ل ـل ـح ــاج ــه -ي ـح ــل ــون الـقـضـيــه
فـ ـ ــي دق ـ ـي ـ ـقـ ــه ويـ ـنـ ـتـ ـه ــي كـ ـ ــل الـ ـ ـص ـ ــداع
ـوف س ـخـ ّـيــه
ويـ ـص ــرف ــون فـ ـل ــوس بـ ـكـ ـف ـ ٍ
وهم ُ
قبل قالوا ترى "الصندوق" ضاع!
وع ـ ـن ـ ــده ـ ــم نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـواب ف ـ ـ ــي نـ ـ ـ ّـيـ ـ ــه خـ ـف ـ ّـي ــه
ّ
ف ـ ــي ح ـج ـج ـه ــم شـ ــك ـ ـلـ ــوا ل ـج ـن ــة دف ـ ــاع
خ ــربـ ـط ــه تـ ـض ـ ّـح ــك ومـ ـ ــن ش ـ ــر ال ـب ـل ـ ّـي ــه
ّ
خـ ــلـ ــوا "اإلف ـ ـ ـتـ ـ ــاء" داخ ـ ـ ــل فـ ــي الـ ـص ــراع
ّ
دخـ ـ ـل ـ ــوه ـ ــم فـ ـ ــي ال ـ ـق ـ ـضـ ــايـ ــا الـ ـم ــدنـ ـي ــه
وصـ ــارت ال ــدول ــه كـمــا األرض الـمـشــاع
ّ
الــوزيــر "اجـ ـت ــاز" ...بــس حــنــا الضحيه
وشـنـهــو أك ـثــر م ــن َب ـ َـعــد ه ــذا الـضـيــاع!

عقار للسرطان يعالج مرضى اإليدز
قــال باحثون يجرون دراســة على استخدام عقار كيترودا،
الذي تنتجه شركة ميرك لعالج السرطان ،لمرضى فيروس ""HIV
المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب (اإليــدز) المصابين
ً
ً
أيضا بالسرطان ،إن العالج المناعي قد يساعد أيضا في طرد
الفيروس من خاليا المناعة البشرية.
ُ
وأضــاف الباحثون ،في دراستهم التي نشرت في "ساينس
تــرانـسـلـيـشـيـنــال م ـيــدي ـســن" ،إن ه ــذا يـكـشــف ع ــن م ـجــال مثير
لالهتمام لدراسة عالج العدوى المزمنة بفيروس "."HIV
ً
وتسمح العالجات المضادة للفيروسات االرتجاعية حاليا
لكثير من المصابين بـ " "HIVبــأن يعيشوا حياة عــاديــة ،لكن
ً
العقاقير ال تعني تخلص الجسم من الفيروس تماما( .رويترز)

عاق يضرب أباه في اإلمارات
الواقعة ،وتم ذلك بتحريض
مــن زوج ـتــه (الـمــدعــى عليها
الثانية) ،والدة المدعى عليه
األول".
يــذكــر أن الـمـحـكـمــة ق ــررت
ع ـ ــدم قـ ـب ــول ال ـ ــدع ـ ــوى ،ال ـتــي
رفعها المدعي بحق المدعى
عليها الثانية ،لرفعها على
غ ـي ــر ذي صـ ـف ــة ،ك ــون ـه ــا لــم
تشارك في االعـتــداء ،وقــررت

م ـعــاق ـبــة ال ـم ـت ـهــم بــالـحـبــس
شهرا ،وتغريمه  1000درهم
(نحو  270دوالرا) ،مع وقف
تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ ع ـ ـقـ ــوبـ ــة ال ـ ـح ـ ـبـ ــس،
وألزمته بمبلغ التعويض.

وفيات
فوزية ًعبدالله عبداللطيف العثمان

 81عاما ،شيعت ،ت99097739 :
صبرية إبراهيم شويكر أرملة محمد أحمد الشويكر
ً
 85عاما ،شيعت ،ت99494711 :

سالم مسلم ضاوي المويزري

ً
 92عاما ،شيع ،ت99209860 ،97457411 ،97807799 :
زهور عثمان حاجم العيداني أرملة أحمد قربان حجي محمد
ً
 66عاما ،شيعت ،ت63333390 :
لطيفة عبدالله الفريح أرملة علي حسين عبدالله األنبعي
 104أعوام ،شيعت ،ت66638865 ،96638667 ،99018419 :

فهد محمد خلف عبدالله

ً
 35عاما ،شيع ،ت99026116 :

حسين راشد محمد بورسلي

ً
 53عاما ،شيع ،ت67617639 :

عبدالكريم جواد إسماعيل

فرقة نسور الخليج في مخيمهم بمدينة بيزا اإليطالية

رحلة حول الكوكب فجأة بدون تجهيز
خيمتكم أو أمتعتكم ...فقط أرض الله".
غادر الرحالة األربعة مدينة فلورنسا
بعد عــدة أي ــام ،وارتـحـلــوا بالقطار إلى
مدينة بـيــزا حيث شــاهــدوا هـنــاك برج
بيزا الرائع وكاتدرائية بيزا التي تتميز
ُ
بلون رخامها األبيض وتسمع أجراسها
في كل أنحاء المدينة الجميلة التي يمر
خاللها نهر أرنو العظيم والذي تصطف
على جانبيه الـمـنــازل والـبـيــوت بشكل
خالب ،وتحيط بها المقابر والكنائس
ً
الـتــي تضفي على الشكل الـعــام جماال
فوق جماله.
يقول سليمان إن مدينة بيزا تشتهر

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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األعـيــن ال ـ ّ
ـزوار فــي الممر الضيق الــرابــط
بين صالة الطعام ومدخل مطعم شادوز
(ظـ ـ ــال) ،ف ــي مـجـمــع بــول ـي ـفــارد الــريــاض
الترفيهي بشمال العاصمة.
وقــالــت الـعـســاف ،وهــي موظفة مــوارد
ً
ب ـش ــري ــة ( 26ع ـ ــام ـ ــا)" :جـ ـئ ــت لــاس ـت ـمــاع
ّ
والضحك ...لكن األجواء والعروض مرعبة
ً
جدا".
ّ
ُ
وت ــابـ ـع ــت ب ـ ـتـ ــوتـ ــر" :لـ ـ ــم أع ـ ـ ــد أش ـت ـهــي
الطعام" ،فيما كان النادل ّ
يقدم لها طبق
ال ـم ـع ـكــرونــة بــالـصـلـصــة ال ـب ـي ـضــاء الـتــي
طلبتها على صينية بها جمجمة سوداء
تضحك.
ً
ّ
ويقدم المطعم عرضا لفرقة تتنكر في
هيئة كائنات زومبي (األموات األحياء) أو
ّ
مصاصي الــدمــاء أو وحــوش أخــرى لبث
الرعب في نفوس الرواد.
يـبــدأ الــرعــب فــي "ش ـ ــادوز" مــن عتبات
مـبـنــى ال ـم ـط ـعــم الـ ــرمـ ــادي ال ـ ــذي تعتليه
م ـج ـس ـم ــات ك ـب ـي ــرة ل ـخ ـفــاف ـيــش ب ـي ـضــاء
ّ
عيونها حمراء ،وتطل من نوافذه أشباح
سوداء.
(أ ف ب)

ّ
وضاح

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

ً
بمطاعم البيتزا والمعكرونة ،مضيفا:
"بـيـنـمــا ن ـحــن ن ـت ـجــول ،شـمـمـنــا رائ ـحــة
م ـع ـك ــرون ــة ال ـس ـب ــاغ ـي ـت ــي ب ــال ـل ـح ــم فـلــم
نستطع مـقــاومــة تـلــك الــرائـحــة الــزكـيــة،
ودخـلـنــا أح ــد الـمـطــاعــم وطلبنا أربـعــة
ً
أطباق وكانت شهية جدا" .لكن الرحالة
وبـعــدمــا فــرغــوا مــن األك ــل فــوجـئــوا بأن
ً
ما أكلوه كان لحم خنزير وليس لحما
ً
بقريا.

اإلعالنات:

ً
 86عاما ،شيع ،ت97804429 :
غنيمة مساعد صالح الهران زوجة عيد بطاح الدويهيس
ً
 65عــامــا ،تشيع التاسعة مــن صباح الـيــوم ،ت،99271585 :
97503919 ،99070159

مواعيد الصالة

الطقس والبحر

الفجر

05:18

العظمى 18

الشروق

06:40

الصغرى 08

الظهر

12:01

ً
أعلى مد  08:28صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:02

المغرب

05:23

العشاء

06:42

 07:03م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر  01:50صب ــاحـ ـ ــا
ً
 01:06ظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــرا

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

الشكاوى والتوزيع:

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

