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مشعل األحمد
العضد المتين
والناصح األمين
03

االعتراض النيابي على التشكيل
الوزاري يبعثر أوراق الحكومة
ً

َ
 45نائبا طالبوا رئيس الوزراء بإعادة النظر في اختيار األسماء قبل جلسة القسم
• الوزراء الجدد وضعوا استقاالتهم تحت تصرف رئيسهم قبل أدائهم اليمين الدستورية
ً
اتجاه حكومي إلى يوسف البذالي محلال سيناريوهات مفتوحة بعد تعطل أداء القسم نواب :تشكيل باهت مخيب لآلمال وأزمة
ستلد أزمات إن لم َّ
تصحح األخطاء
والضباب يخيم على معالم المرحلة المقبلة
ومعلومات عن اعتذار وزير الخارجية
ِ
ً
فهد تركي
اجتماع نيابي بديوان المطر غدا
لرسم مناصب اللجان
لم يكد رئيس الحكومة المكلف سمو الشيخ أحمد نواف األحمد،
يعلن أسماء تشكيلته الــوزاريــة الجديدة ،وما تبعها بعد دقائق
من اعتذار المحلل النائب عمار العجمي عن عدم قبول الحقيبة
ً
ً
ال ــوزاري ــة ،حـتــى ث ــارت ثــائــرة  45نــائ ـبــا اع ـتــراضــا عـلــى األس ـمــاء
المختارة ،في أول بوادر للصدام مع حكومة سموه ،مما دفع الوزراء
الجدد وقبيل أدائهم اليمين الدستورية إلى وضع استقاالتهم تحت
تصرف رئيسهم ،وسط معلومات عن اتجاه الحكومة إلى اختيار
ً
النائب يوسف البذالي محلال ،وأخرى عن اعتذار وزير الخارجية
الشيخ أحمد الناصر ،مما بعثر أوراق الحكومة وطرح سيناريوهات
ُّ
مفتوحة أبرز معالمها تعطل أداء القسم ،وخلق حالة من الضبابية
الكثيفة بشأن ما قد تسفر عنه المرحلة المقبلة.
ً
وقال النائب أحمد السعدون ،إن الشعب الكويتي تفاعل إيجابيا
مع الخطاب التاريخي لسمو األمير وتـنــادى لتصحيح المسار
السياسي فأحسن االختيار «باالنتخاب» ،أما اختيار رئيس الوزراء
«بالتعيين» لبعض وزرائه «الذين سكتوا عن انتهاك الدستور في
ً
موضوع المزمع ،فقد جاء خالفا الختيار الشعب ،وهو ما يستدعي
التصحيح».
ومن جهته ،أكد النائب مهلهل المضف ،أن الكويت لم ُ
تعد تملك

ً
ّ
تضيعه ،موجها حديثه لرئيس الــوزراء« :مجامالتك
الوقت حتى
ً
بالتشكيل ال تنبئ عــن رج ــل دول ــة وقـ ــرار ،وإن كـنــت ع ــاج ــزا عن
تصحيح الخطأ وتدفع المجلس لمواجهة نتجنبها ،فال أقل من
استقالتك واعتذارك عن التشكيل».
بــدورهــا ،قالت النائبة د .جنان بوشهري ،إن استقالة الوزير
المحلل بعد ساعات من توقيع مرسوم التشكيل الوزاري يؤكد أن
ستلد أزمات إن لم يتدارك األخطاء ،في
رئيس الحكومة أمام أزمة ِ
حين دعت النائبة عالية الخالد إلى إعادة النظر في التشكيل قبل
ً
جلسة القسم «انطالقا من دستورنا الذي يمثل نهجنا ومنهجنا
ومرتكزنا ،وال نقبل المساس به».
ومن جانبه ،قال النائب شعيب المويزري إنها «محاولة إلطعام
ً
الشعب العسل ثم إدخــال الوطن والشعب في حقل ألغام» ،مؤكدا
أن«الكويت وشعبها لهم حوبة ،ومن ال يحترم الشعب ال يستحق
االحترام».
وخاطب النائب عبدالله المضف رئيس الوزراء بقوله« :ال يزال
الوقت بيدكم ،والحفاظ على الغطاء الشعبي هو قوة الدفع نحو
اإلنجاز» ،في حين اعتبر النائب محمد هايف الحكومة الجديدة
ً
أقل من الطموح ،موضحا «كان المالئم أن تكون التشكيلة 02

مدارس تطبق الدوام المرن
لتفادي االختناقات

دخـ ـل ــت ب ـع ــض الـ ـجـ ـه ــات ال ـح ـكــوم ـيــة
والخاصة على خط تطبيق نظام الدوام
ال ـمــرن ،لمعالجة األزم ــة ال ـمــروريــة التي
كشفتها ع ــودة الــدراســة الشاملة مطلع
األس ـب ــوع ال ـج ــاري ،حـيــث بـ ــادرت بعض
المدارس الحكومية والخاصة إلى اتخاذ
إج ـ ــراءات بـتـعــديــل طـفـيــف عـلــى مــواعـيــد

مرورية في الشوارع المحيطة بها.
وقالت مصادر تربوية ،لـ «الجريدة» ،إن
مــدارس حكومية اتخذت قــرارات جريئة
وشفوية بتقليص دوامها  10دقائق عبر
استقطاعها مــن ال ـفــرص ،ليكون خــروج
ً
طلبتها متقدما على المدارس المجاورة،
الفـتــة إل ــى أن بـعــض ال ـم ــدارس الخاصة
قــامــت ب ــإج ــراء مـمــاثــل ونـسـقــت 02

تقفز بسيولة
البورصة إلى 242.8
مليون دينار
08

«بيتك» يقرع
جرس إدراج وبدء
تداول أسهمه في
بورصة البحرين

عقب توليه مسؤولية تنسيق
مناصبها ،علمت «ال ـجــريــدة» من
مـ ـص ــادره ــا ،أن ال ـن ــائ ــب د .حـمــد
المطر ّ
وجه الدعوة ألعضاء مجلس
األم ــة ،لحضور اجتماع تنسيقي
ً
خــاص باللجان البرلمانية ،غــدا
في ديوانه بالقادسية.
وقالت المصادر إن االجتماع،
ال ـ ـ ــذي س ـي ـت ـط ــرق إلـ ـ ــى أولـ ــويـ ــات

المرحلة المقبلة ،سيرسم تركيبة
اللجان البرلمانية الدائمة في دور
االنعقاد األول للفصل التشريعي
الـ ـ ـ  ،17والـ ـح ــال ن ـف ـســه بــالـنـسـبــة
إل ـ ــى الـ ـلـ ـج ــان الـ ـم ــؤقـ ـت ــة ،م ـش ـيــرة
إل ــى أن أس ــاس االخـتـيــار سيكون
حسب ر غـبــة النائب واهتماماته
وال ـت ـخ ـصــص الـ ــذي يـتـنــاســب مع
طبيعة عمل اللجنة.

• الموافقة على قواعد قبول الطلبة ذوي اإلعاقة
• اعتماد «التخصصات النادرة» المقترحة والمكافآت المالية
● أحمد الشمري

09

وإسرائيل لتفادي حرب
بعد أجــواء إيجابية استمرت
ً
أيـ ــامـ ــا ،ت ــراج ــع اح ـت ـم ــال تــوقـيــع
اتفاق بين لبنان وإسرائيل حول
ترسيم الحدود البحرية بينهما
بوساطة أميركية قبل االنتخابات
اإلســرائـيـلـيــة فــي بــدايــة نوفمبر
ال ـم ـق ـبــل ،م ـمــا ق ــد ي ــزي ــد مـخــاطــر
حـ ــدوث مــواج ـهــة ب ـيــن إســرائ ـيــل
ال ـم ـت ـع ـج ـل ــة الس ـ ـت ـ ـخـ ــراج الـ ـغ ــاز
و«حزب الله».
واع ـ ـتـ ــرضـ ــت إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل عـلــى
نـقـطـتـيــن ف ــي ال ـمــاح ـظــات الـتــي
ق ــدم ـت ـه ــا بـ ـي ــروت ع ـل ــى م ـس ــودة
االت ـ ـفـ ــاق ال ـت ــي ق ــدم ـه ــا الــوس ـيــط
األمـ ـي ــرك ــي آم ـ ــوس هــوك ـش ـتــايــن
مبعوث إدارة الرئيس جو بايدن
لشؤون الطاقة العالمية ووافقت

اقتصاد

النفط يقفز بعد
قرار «أوبك »+
والكرملين يرحب

08

مسك وعنبر

درامنسكي َّقدم «ليلة
األوتار» في «اليرموك
الثقافي»

13

رؤى عالمية

بيني وونغ :دور أستراليا
ال يقتصر على دعم
اآلخرين

15--14
15

١٦

نتنياهو يحتفل بعرقلة االتفاق وبيروت تتوقع «صيغة وسطية»
●

05

أقــر مجلس جامعة الكويت في اجتماعه،
أم ـ ــس ،ب ــرئ ــاس ــة م ــدي ــر ال ـجــام ـعــة د .يــوســف
ال ــروم ــي تـكـلـيــف ق ـطـ َ
ـاعــي الـ ـش ــؤون العلمية
والتخطيط بدراسة المقترح المقدم من وزارة
الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي ب ـش ــأن اسـتـقـطــاب 02

ُّ
لبنان
بين
«الترسيم»
إلنقاذ
مساع
ٍ
إيران :تمدد االحتجاجات وتوتر مع فرنسا
بيروت  -منير الربيع

«البلدي» يبحث تشكيل
«لجنة تحرير األراضي
السكنية» االثنين المقبل

بهدف التنسيق وتنشيط عملها خالل دور االنعقاد األول

مجلس الجامعة يدرس إنشاء
فرع لها في السعودية

«الكهرباء» طلبت من «الخدمة المدنية» تطبيقه لموظفيها
ً
خروج طلبتها
تجنبا لحدوث اختناقات مراجعة msci
● فهد الرمضان وسيد القصاص

محليات

دوليات

ً
عليها «مبدئيا» بـيــروت ،وكذلك
رئيس الوزراء اإلسرائيلي يائير
البيد.
والمالحظات اللبنانية تتعلق
ب ــرف ــض إن ـ ـشـ ــاء م ـن ـط ـق ــة أم ـن ـيــة
ّ
تـطــالــب بـهــا إســرائ ـيــل عـلــى خــط
الطفافات أو الـعــوامــات ،ورفــض
دفـ ــع أي ت ـع ــوي ـض ــات لـمـصـلـحــة
إس ــرائـ ـي ــل ،ورفـ ـ ــض أي تـنـسـيــق
معها لدخول البواخر اللبنانية
ال ـخ ــاص ــة بـعـمـلـيــة االس ـت ـك ـشــاف
وال ـت ـن ـق ـي ــب ،إل ـ ــى ج ــان ــب رف ــض
مبدأ عدم خضوع الشركات التي
ستعمل فــي ا لـتـنـقـيــب لعقوبات
أمـيــركـيــة وكــذلــك إلـ ــزام إســرائـيــل
بعدم التراجع عن االتفاق.
هذه المالحظات رفضها رئيس
ال ــوزراء اإلسرائيلي يائير البيد
حسب تسريبات سبقت 02

الغرب ّ
يحول تايوان
لمستودع أسلحة تحسبًا
لـ «غزو» صيني

١٧

رياضة

أحياء البصرة الراقية «ال تنام» ...والصدر يحظر تبادل القصف مع «فصائل طهران»
●

بغداد ـ محمد البصري

ارتفعت أصوات أهالي البصرة بالشكوى بعد استمرار
االشـتـبــاكــات الليلية قــرب «ق ـصــور ص ــدام» ،المطلة على
نهر «شط العرب» وسط المدينة ،حيث تتعرض الفصائل
لقصف استمر
الموالية إليران والمقيمة داخل تلك القصور،
ٍ
ط ــوال األس ـب ــوع ،بينما ت ــرد هــي بــاألسـلـحــة المتوسطة،
وتوجه المدافع الرشاشة إلى الجهة األخرى من النهر ،كما
يتضح من مقاطع فيديو مقلقة يتداولها األهالي كل ليلة.
وتقول الفصائل إن الجناح المسلح في التيار الصدري

المعروف بـ «سرايا السالم» ،هو الذي يقصف مقر «الحشد
ال ـش ـع ـبــي» ب ـقــذائــف الـ ـه ــاون وص ــواري ــخ كــات ـيــوشــا ،لكن
الصدريين يردون بأنهم ملتزمون بمنع االقتتال الداخلي،
مؤكدين أن هذه الهجمات تشنها عشائر سقط أبناؤها في
اشتباكات األسابيع الماضية بين التيار وفصائل منضوية
ً
سياسيا مع اإلطار التنسيقي الموالي لطهران ،وتريد هذه
العشائر االنتقام.
وتقع القصور الرئاسية في واحــد من أجمل تفرعات
شط العرب قرب مدخل أبي الخصيب ،ويحيط بها أرقى
أحياء المدينة مثل البراضعية ومناوي باشا والجزائر،

وتـتـضـمــن تـلــك الـمـنــاطــق م ـقــرات أله ــم شــركــات الـبـتــرول
ا لـكـبــرى ،وقنصليات مهمة مثل القنصليتين اإل يــرا نـيــة
ً
وال ـكــوي ـت ـيــة ،ف ـضــا ع ــن أح ـي ــاء الـمـسـيـحـيـيــن الـعــراقـيـيــن
التقليدية وكنائسهم.
وجهوا ً
وقال وجهاء معروفون في المدينة ،إنهم ّ
نداء
إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للتدخل لوقف
الهلع والـقـلــق بين المدنيين ،ويستعد نــائــب ســابــق في
البرلمان وشيخ قبيلة بني تميم لتنظيم مؤتمر يجمع
العشائر والوجهاء االجتماعيين والدينيين ،إلطالق نداء
إلى كل الفصائل بترك البصرة ،ألن المجموعات المسلحة

ً
تضخمت كثيرا داخل النسيج العشائري المتمركز شمال
ً
المدينة ،خصوصا بعد أن عادت بغنائم حربية وذخيرة
كثيرة من حرب تنظيم داعش التي استمرت نحو أربعة
ً
اعـ ـ ــوام ،م ــا ت ــرك آثـ ـ ــارا عـمـيـقــة ع ـلــى ال ـح ـيــاة االجـتـمــاعـيــة
واالقتصادية ،في البصرة التي تعد أكبر مركز تجاري في
الـبــاد ،وفيها الموانئ الوحيدة ونحو  80في المئة من
االحتياطي النفطي والغازي.
ً
ونـشــر مقتدى الـصــدر ،أم ــس ،بـيــانــا أعـلــن فيه تجميد
سرايا السالم جناحه العسكري ،باستثناء لــواء يــن منه
يعمالن في حماية المراقد الدينية في سامراء 02

السبت ...يوم «للكبار»
في دوري زين الممتاز

18
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األمير :إطالق النار بـ «حضانة األطفال» رئيس الوزراء يعزي «مفوضية الالجئين» :الكويت خير
ملك تايلند
في تايلند عمل إجرامي شنيع
معين في مواجهة األزمات
ب ـعــث ص ــاح ــب ال ـس ـمــو أمـيــر
ال ـب ــاد ال ـش ـيــخ نـ ــواف األح ـم ــد،
ببرقية تعزية إلــى ملك تايلند
الصديقة ماها فاجير الونكورن،
ع ـ ّـبــر فـيـهــا س ـم ــوه ع ــن خــالــص
ت ـ ـعـ ــازيـ ــه وصـ ـ ـ ـ ــادق م ــواس ــات ــه
بـضـحــايــا حـ ــادث إطـ ــاق ال ـنــار
ال ــذي وقــع فــي حضانة لرعاية
األطـ ـف ــال ش ـم ــال ش ــرق تــايـلـنــد،
وأسفر عن سقوط العشرات من
الضحايا ،راجيا سموه ألسر
ضـحــايــا ه ــذا الـعـمــل اإلجــرامــي
الـشـنـيــع ،ال ــذي يـتـنــافــي مــع كل
الـ ـمـ ـب ــادئ والـ ـقـ ـي ــم اإلن ـس ــان ـي ــة
ُحسن العزاء ،وللمصابين سرعة
الشفاء والعافية.

بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف
األحمد ببرقية تعزية إلى ملك مملكة تايلند الصديقة،
ماها فاجيرالونكورن ،ضمنها سموه خالص تعازيه
وصــادق مواساته بضحايا حــادث إطــاق النار الذي
وقع في حضانة لرعاية األطفال شمال شرق تايلند.

«الطيران المدني» تنظم ورشة
عن «أمن الطيران» األحد
بمشاركة  6دول إقليمية وبالتعاون مع منظمة «إيكاو»
أعلنت اإلدارة العامة للطيران
الـمــدنــي تنظيمها ورش ــة عمل
خــاصــة بــأمــن الـطـيــران المدني
ً
بدءا من األحد المقبل حتى 13
الجاري بالتعاون مع المنظمة
الدولية للطيران المدني (إيكاو).
وقال المدير العام لـ «الطيران
الـ ـمـ ــدنـ ــي» ي ــوس ــف ال ـ ـ ـفـ ـ ــوزان ل ـ
«ك ـ ـ ــون ـ ـ ــا» ،أم ـ ـ ـ ــس ،إن الـ ــورشـ ــة
ً
تأتي دعـمــا للجهود اإلقليمية
ً
للمنظمة الدولية وإبــرازا لدور
الـ ـك ــوي ــت فـ ــي مـ ـج ــال ال ـط ـي ــران
المدني و مــا يتصل بترخيص
ال ـشــركــات والـعــامـلـيــن ف ــي أمــن
الطيران المدني.
وأوضــح الـفــوزان أن الورشة
ستعقد فــي مقر إدارة الطيران
الـ ـم ــدن ــي ب ـم ـش ــارك ــة سـ ــت دول
إق ـل ـي ـم ـيــة هـ ــي الـ ـك ــوي ــت وق ـطــر
وعـ ـم ــان واألردن وال ـس ـعــوديــة
وال ـس ــودان ،ع ــاوة عـلــى جميع
الـ ـجـ ـه ــات الـ ـع ــامـ ـل ــة فـ ــي م ـط ــار
ال ـكــويــت ال ــدول ــي ،وه ــي وزارة
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة وشـ ــركـ ــة ال ـخ ـط ــوط
الـ ـج ــوي ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة وط ـ ـيـ ــران
الجزيرة وشركة «ناس».

سفير الهند :شراكة ديناميكية طويلة مع الكويت

حضور دبلوماسي وعسكري بمناسبة زيارة  3سفن حربية هندية للبالد
●

يوسف الفوزان

وأضاف أن الورشة بإشراف
«إي ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ــاو» وسـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــم خ ــالـ ـه ــا
استعراض آخر ما تم التوصل
إلـ ـ ـي ـ ــه بـ ـ ـش ـ ــأن تـ ــراخ ـ ـيـ ــص أمـ ــن
ال ـط ـي ــران وال ـق ــوان ـي ــن الــدول ـيــة
وتجربة الطيران المدني الرائدة
ف ـ ــي ت ــرخـ ـي ــص أم ـ ـ ــن الـ ـطـ ـي ــران
المدني.

أشادت مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون
الالجئين أمــس ،بوقوف الكويت إلى جانبها ودعم
عملياتها اإلنسانية في «أصعب الـظــروف» السيما
في األزمة السورية وغيرها من األزمات اإلقليمية.
وقــال مندوب الكويت الــدائــم لــدى االمــم المتحدة
والمنظمات الدولية األخرى في جنيف السفير ناصر
الهين لـ «كــونــا» ،إنــه التقى بمفوض األمــم المتحدة
لشؤون الالجئين فيليبو غراندي بمقر المفوضية
فــي مدينة جنيف لبحث مجمل القضايا المتعلقة
بالعمل اإلنساني واألعمال اإلغاثية ال سيما مع تزايد
األزمات على الساحة الدولية.
وأضاف السفير الهين أن المفوض السامي أعرب
عن التقدير الكبير الذي توليه األمم المتحدة لدولة
الـكــويــت لوقوفها إلــى جــانــب المفوضية السامية،
ال سيما أنها كانت خير معين فــي مواجهة األزمــة
اإلنسانية الناتجة عــن الـنــزاع المسلح فــي سورية
وغيرها من األزمات اإلقليمية والدولية.
وأوضح أنه نقل للمسؤول األممي تقدير الكويت

ربيع كالس

جـ ـ ّـدد الـسـفـيــر ال ـه ـنــدي لــدى
البالد سيبي جورج تأكيد قوة
العالقات بين بــاده والكويت،
الف ـتــا إل ــى ان ـهــا أصـبـحــت على
مــر السنين شــراكــة ديناميكية
ط ــوي ـل ــة األمـ ـ ـ ــد ،تـ ـض ـ ّـم ال ـع ــدي ــد
مـ ـ ـ ـ ــن أص ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــاب ال ـ ـم ـ ـص ـ ـل ـ ـحـ ــة
م ـ ـثـ ــل الـ ـ ـ ــوكـ ـ ـ ــاالت الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة
والـ ـ ـ ـم ـ ـ ــؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري ـ ــة
وال ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــات الـ ـصـ ـن ــاعـ ـي ــة
والجامعات ومؤسسات العلوم
والتكنولوجيا واأل كــاد يـمـيـيــن
والعلماء والطالب ومؤسسات
االبتكار والبحث.
جـ ــاء ذلـ ــك ف ــي ك ـل ـمــة أل ـقــاهــا
جــورج بمناسبة زيــارة  3سفن
ح ــربـ ـي ــة هـ ـن ــدي ــة ضـ ـم ــن إط ـ ــار
ال ـت ـع ــاون ال ـع ـس ـكــري وال ـت ـبــادل
التدريبي بين الكويت والهند،
حيث شــاركــت فــي عــدة تمارين
ت ـ ــدري ـ ــب م ـ ــع الـ ـ ـق ـ ــوة ال ـب ـح ــري ــة
الكويتية.
وخــال حفل استقبال عقده
ع ـ ـلـ ــى م ـ ـتـ ــن الـ ـسـ ـفـ ـيـ ـن ــة «ت ـ ـيـ ــر»

ً
ملقيا كلمته
السفير الهندي
فـ ــي م ــرف ــأ ال ـ ـشـ ــويـ ــخ ،وت ـخ ـل ـلــه
ت ـ ـقـ ــديـ ــم ف ـ ـ ـقـ ـ ــرات مـ ـ ــن الـ ــرقـ ــص
الـهـنــدي ،بـحـضــور حـشــد كبير
م ــن ال ـم ـســؤول ـيــن الـعـسـكــريـيــن
ال ـكــوي ـت ـي ـيــن والـ ـسـ ـف ــراء ال ـعــرب
واألجانب المعتمدين في البالد،
قـ ــال ج ـ ــورج «إن ال ـك ــوي ــت تـعـ ّـد
جـ ً
ـزء ا مــن جــوار الهند الممتد،
ّ
وهي شريك رئيسي في تقدمنا

حضور دبلوماسي وعسكري الفت
االقتصادي ،ال سيما في مجال
أمن الطاقة والرعاية الصحية».
وذكـ ـ ــر أنـ ــه «ع ـل ــى ال ــرغ ــم مــن
الـصـعــوبــات وال ـت ـحــديــات التي
س ـب ـب ـت ـه ــا جـ ــائ ـ ـحـ ــة كـ ـ ــورونـ ـ ــا،
اس ـت ـم ــرت عــاق ـت ـنــا ف ــي الـنـمــو
خالل السنوات األخيرة ،كما عزز
تـعــاونـنــا الـثـنــائــي فــي مكافحة
الجائحة شراكتنا».

واستذكر الزيارة «التي قامت
بها  6سفن حربية هندية إلى
الكويت الـعــام الماضي ،والتي
عززت تعاوننا الثنائي».
وأش ـ ــار إل ــى أن «زيـ ـ ــارة هــذه
السفن الـثــاث؛ تير وسوغاتا،
برفقة سفينة حــرس السواحل
الهندي ســاراتــي ،إلــى الكويت،
ّ
تدل على قوة الشراكة الثنائية

المتنامية بين الهند والكويت
فــي جميع القطاعات ،ال سيما
ف ــي م ـج ــال ال ـت ـع ــاون الــدفــاعــي،
إضافة إلى التزام الهند بإقامة
ش ـ ــراك ـ ــة تـ ـع ــاونـ ـي ــة م ـ ــع الـ ـ ــدول
ا لـصــد يـقــة فــي منطقة المحيط
ال ـه ـنــدي وخ ــارج ـه ــا لـمــواجـهــة
التحديات البحرية ً
معا» ،معربا
عن سعادته برؤية «اإلنجازات

«البيئة» :إعادة معالجة
ً
البالستيك تخلق فرصا
إلعادة التدوير

افتتاح مشروع «التربية األخالقية والنفسية»
بـ «مدارس الكويت» في لبنان

أكد منسق البرامج التدريبية بمركز صباح األحمد
للتدريب البيئي بالجمعية الكويتية لحماية البيئة
ن ــواف الـمــويــل أن زيـ ــارة أع ـضــاء الجمعية لمصنع
«بيئتنا» إلعادة تدوير نفايات البالستيك بمختلف
أنواعه جاءت للتعرف على دورة التصنيع وأفضل
طــرق التعاون مع إدارة المصنع الستقبال برنامج
«المدارس الخضراء» في دورته الثانية عشرة للعام
الدراسي الحالي ضمن الخطة السنوية للبرنامج.
وقال المويل في تصريح صحافي أمس إنه «نظرا
ألن البالستيك هــو أح ــد أكـثــر ال ـمــواد غير المكلفة
والخفيفة والتي تتشكل في مجموعة متنوعة من
المنتجات التي تستخدم في استخدامات واسعة ،فإن
الجمعية تسعى من خالل برامجها بالتوعية لتقليل
استهالك البالستيك واالستعاضة عن البالستيك
قصير العمر والذي يتم التخلص منه خالل عام من
التصنيع ببدائل صديقة للبيئة وذات استخدام أطول».
وذكــر ان «التقدم في تقنيات وأنظمة جمع وفرز
وإع ــادة معالجة البالستيك القابل إلع ــادة التدوير
يخلق فرصا جديدة إلعادة التدوير ،ومع اإلجراءات
المشتركة للجمهور والصناعة والحكومات ،قد يكون
من الممكن تحويل غالبية النفايات البالستيكية من
مدافن النفايات إلى إعادة التدوير».

افتتح ،أمــس األول ،مشروع بناء وحماية للتربية
األخالقية والنفسية لطلبة مــدارس الكويت الخيرية
ّ
وتضم  9آالف
في لبنان ،التي يبلغ عددها  12مدرسة،
طالب وطالبة.
وأشرف وفد من الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية
وجمعية التميز اإلنساني على افتتاح المشروع الذي
سيطبق في مــدارس الكويت الخيرية في لبنان مدة
 3أشهر.
وقال رئيس الوفد ،رئيس جمعية التميز اإلنساني
د .خالد الصبيحي لـ «كونا» إنه بعد زيــارة المدارس
وافـتـتــاح مـشــروع بناء بــرامــج تعويضية لصعوبات
ّ
تعلم المواد الدراسية لالجئين السوريين  -وحدة الدعم
الطالبي (أكاديمي  -نفسي) في اليومين الماضيين -
نستكمل زيارتنا للبنان الفتتاح مشروع يحمل اسم
«بناء وحماية» ،الــذي يدعو إلــى ترسيخ األخــاق في
المجتمع.
وأوضـ ــح أن ال ـم ـشــروع هــو ب ـنــاء وح ـمــايــة ووقــايــة
من انحرافات سلوكية وأخالقية ،والتي قد يقع فيه
البعض ،مؤكدا دور المشروع المهم إلكمال منظومة
التعليم النوعي الذي تتبناه جمعية التميز اإلنساني
والهيئة الخيرية اإلسالمية.
وفي إطار الشراكة بين الهيئة وجمعية التميز مع
المؤسسات الدولية ،عقد الوفد في ختام زيارته للبنان
لقاء مــع نائب ممثل منظمة األ مــم المتحدة للطفولة

●

عادل سامي

االعتراض النيابي على التشكيل...
بعيدة كل البعد عن أي وزير يحمل ملفات فيها كثير من المالحظات».
وق ــال الـنــائــب ب ــدر ال ـمــا« :مـ ــازال هـنــاك وق ــت قـبــل جلسة االفـتـتــاح
لتالفي االخـتــاالت الحقيقية التي رافقت التشكيل بما يؤكد تغيير
النهج السابق».
وبينما أكد النائب د .حمد المطر أن «الشعب أحسن االختيار ،ولكن
بداية الحكومة خيبت اآلم ــال» ،قــال النائب مهند الساير« :مــازال في
الوقت متسع يا سمو رئيس الوزراء».
ً
وأكد النائب عبدالوهاب العيسى أن التشكيل ُ
المعلن «جاء مخيبا
ً
ً
ً
لآلمال» ،معتبرا إياه «باهتا ومشروع أزمة ما لم يتم تداركه عاجال»،
في حين قال النائب حسن جوهر« :حكومة سوء االختيار».
أما النائب مرزوق الحبيني فخاطب رئيس الوزراء بقوله:«إن كانت هذه
اختياراتك فأنت لم تحسن قراءة رسالة الشعب بشكل سليم ،وحكومتك
ً
هذه مشروع أزمة ،فأعد حساباتك جيدا ،فال مجال للتهاون».
06

مدارس تطبق الدوام...
فيما بينها لتحديد موعد نهاية دوامها بشكل يجنبها االختناقات
المرورية السيما أن بعضها يقع بمناطق مشهورة باالزدحام.
وفي سياق متصل ،طالبت وزارة الكهرباء والماء ديوان الخدمة
المدنية بالسماح لها بتطبيق نظام الساعة المرنة على موظفيها
ً
لتكون لهم حرية الــدوام بين الساعة  7أو  8صباحا ،مشيرة إلى
أن كتاب الوزارة دعا إلى أن يكون للموظف مرونة باحتساب عدد
ساعات االستئذان بـ  12ساعة في الشهر دون التقيد بعدد  4مرات
لالستئذان.
٠٥

لكل ما يقوم به من جهود إنسانية لرعاية الالجئين
حول العالم رغم تصاعد تحديات العمل اإلنساني،
ً
مشيرا إلى اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الشيخ
د .أحـمــد الـنــاصــر والـمـفــوض الـســامــي عـلــى هامش
أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك
األسبوع الماضي.
وأك ــد السفير الهين عمق الـعــاقــات الـتــي تجمع
بالده مع مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون
ً
الــاجـئـيــن ،م ـشــددا عـلــى ح ــرص دول ــة الـكــويــت على
توسيع أفــق التعاون في المجاالت اإلنسانية التي
تضطلع بها.
وأعرب عن حرص الكويت على تقوية العالقات مع
المفوضية السامية من خالل حوار مثمر وتعاون بناء
ً
نظرا لما تقوم به من دور نبيل في خدمة اإلنسانية
أينما كانت الحاجة.

مؤتمر أمراض صحة الرجل
ينطلق  15الجاري
●

انطالق المشروع في الصفوف الدراسية
(يــونـيـسـيــف) فــي لـبـنــان ،إيـتــي هيغنز ،ورئ ـيــس قسم
التعليم ،عــاطــف رفـيــق ،واالختصاصيين فــي القسم،
وتناول الجانبان أوجه التعاون المشترك التي يمكن
أن تنشأ بين المنظمة وجمعية التميز اإلنساني بمجال
التعليم في حاالت الطوارئ وصعوبات التعلم.
كما بحث الوفد مع المدير العام للتعليم العالي في
وزارة التربية اللبنانية ،د .مــازن الخطيب ،بحضور

مجلس الجامعة يدرس...
مــديـنــة الـمـلــك عـبــدالـلــه االق ـت ـصــاديــة بــالـسـعــوديــة للجامعات
المتميزة فــي الـكــويــت ،واق ـتــراح إب ــداء الــرغـبــة فــي إنـشــاء فرع
لجامعة الكويت في المدينة.
ووافق المجلس من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشكلة
لدراسة ووضع قواعد قبول الطلبة ذوي اإلعاقة بجامعة الكويت
ً
المقدم من مكتب نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية ،مشيرا
إلى أنه كلف الجهات ومراكز العمل المعنية بتشكيل فريق عمل
لكل عنصر من العناصر الرئيسية لمبادرة «التوسع في اإلنتاج
البحثي لتعزيز المشاركات البحثية للجامعة ضمن قواعد
بيانات المؤسسات البحثية العالمية» وإدخال التعديل عليه.
ً
واعتمد المجلس قرار تجديد انتداب د .فهد المضف ملحقا
ً
ً
ثقافيا فــي لـنــدن ،ود .عــادل مــال الله رئيسا للمكتب الثقافي
ً
بـسـفــارة الـكــويــت فــي واشـنـطــن ،ود .يـعـقــوب الـشـمــري رئيسا
للمكتب الثقافي في باريس.
ووافق المجلس على المنهجيات التي انتهى إليها فريق عمل
مبادرة «المنهجية المتكاملة بتجهيز البيانات والمؤشرات
ال ـم ـط ـلــوبــة م ــن قـ ـط ــاع ال ـت ـخ ـط ـي ــط» ،ف ــي وق ـ ــت اع ـت ـم ــد قــائـمــة
التخصصات النادرة المقترحة والمكافآت المالية المخصصة
لها في الجامعة للعام الجامعي  ،2023/2022وترقية  40عضو
هيئة تدريس لدرجة أستاذ وأستاذ مشارك من مختلف الكليات،
 24من الكليات اإلنسانية و 16من الكليات العملية.
وصدق على اقتراح مشروع ميزانية الجامعة للسنة المالية
 ،2024/2023كما واف ــق على الـحـســاب الختامي لمصروفات
ميزانيتها للسنة المالية .2022/2021

مــديــرة الـجــامـعــة الـعــربـيــة الـمـفـتــوحــة فــي لـبـنــان ،يــارا
عبدالله ،أهمية توجيه الطالب للتخصص في المجاالت
التي تفيد مجتمعاتهم في المستقبل ،وكيفية اعتماد
الدبلوم الخاص بالتعلم في الحاالت الطارئة والدبلوم
المهني بشكل رسمي من قبل الــدولــة اللبنانية ،عبر
ّ
تبني هذين االختصاصين من قبل الجامعات.

مساع إلنقاذ «الترسيم»...
ٍ

ّ
مناقشة الملف في اجتماع للمجلس الوزاري األمني المصغر أمس.
وبـحـســب الـمـعـلــومــات فـقــد تمسكت إســرائ ـيــل بالمنطقة األمـنـيــة
وبالحصول على تعويضات من الشركات مقابل التنازل عن مخزون
حقل قانا.
في األثناء ،باشر لبنان اتصاالته مع هوكشتاين للمتابعة وعقد
مساع
اجتماع تقني لبناني ـ أميركي حول المالحظات اللبنانية وسط
ٍ
إلنقاذ االتفاق.
وكشفت مصادر رئاسة الجمهورية أن «الوسيط األميركي يقول
إن اإلسرائيليين رفـضــوا بعض المالحظات اللبنانية ،ال االتـفــاق»،
في وقت أشار نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب ،المكلف
ّ
متابعة الملف ،إلى أنه على اتصال مع هوكشتاين «لحل المشكالت
ً
العالقة» ،معلنا «إنجاز  90في المئة من االتفاق ،لكن نسبة الـ  10في
المئة المتبقية هي الحاسمة».
وبينما احتفل ز عـيــم المعارضة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو
ّ
بتمكنه من عرقلة االتفاق ،قالت مصادر رسمية لبنانية إن «الرفض
اإلسرائيلي كــام انتخابي ،ولــن يؤثر على االتـفــاق ،والتوقيع سيتم
دون إش ـك ــاالت» ،موضحة أن «رف ــض الـمــاحـظــات هــو مـجــرد وسيلة
لحفظ ماء الوجه فقط».
وتوقعت المصادر أن تعود إسرائيل للموافقة على االتـفــاق بعد
معالجة مسألة المالحظات والوصول إلى صيغة وسطية.
يأتي ذلك ،في حين أكد مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب ال تتفاوض
مع لبنان حول «كاريش» و»ستنتج الغاز من الحقل في أقرب وقت
ممكن».
ً
وكــان «حــزب الله» ّ
وجــه سلسلة تهديدات إلى إسرائيل ،محذرا

المهمة التي حققتها الهند في
بناء بحرية قوية للغاية ،والتي
تسهم بشكل كبير فــي ضمان
سالمة وأمن واستقرار المحيط
الهندي وما وراءه».

عادل سامي

ينطلق في وزارة الصحة مؤتمر الكويت
الثالث ألمراض صحة الرجل ،خالل الفترة
من  15حتى  17الجاري.
وسيبحث المؤتمر في آخر المستجدات
الـطـبـيــة الـمـتـعـلـقــة ب ــأم ــراض صـحــة الــرجــل
كــال ـض ـعــف ال ـج ـن ـس ــي ،وض ـع ــف اإلنـ ـج ــاب،
والعقم ،وغيرها من الموضوعات.
ويهدف المؤتمر الطبي إلى نشر التوعية
في المجتمع ،وتصحيح مفاهيم خاطئة عند
بعض الرجال ،ومناقشة األسباب المؤدية
إلى أمراض صحة الرجل.
إلى ذلــك ،أعلن برنامج الصحة النفسية
ف ــي ال ــرع ــاي ــة ال ـص ـح ـيــة األول ـ ـيـ ــة بـ ــالـ ــوزارة
االحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية
والـمـلـتـقــى الـطـبــي ال ـتــوعــوي ،تـحــت شعار
«الحين فهمت» وذل ــك يــوم االثنين المقبل
بقاعة سلوى الصباح بفندق المارينا.
مــن جانب آخــر ،تحتفل «الـصـحــة» خالل
الفترة مــن  11حتى  13الـجــاري بالمؤتمر
الدولي الثامن لألمراض الوراثية ،كما ينظم
مستشفى األحمدي يوم  20الجاري ،فعالية
توعوية بسرطان الـثــدي ،بمشاركة أقسام
المستشفى المختلفة ،والعديد من الجهات
والشركات في مدخل المستشفى.

إياها من اإلقدام على أي نشاط في «كاريش» قبل التوصل إلى اتفاق
على ترسيم الحدود البحرية.
وفي دليل على ارتفاع حدة التوتر ،اصدر وزير الدفاع اإلسرائيلي
بيني غانتس أمس تعليمات للجيش باالستعداد لتصعيد أمني على
الحدود مع لبنان.

أحياء البصرة الراقية...
شمال بـغــداد .وقــال الصدر إن على حكومة مصطفى الكاظمي أن
ً
تــو قــف ،فــي المقابل ،النشاط المسلح لباقي الفصائل ،خصوصا
عصائب أهــل الحق ،التي تشكل مع نــوري المالكي رئيس الــوزراء
األس ـبــق ،أب ــرز خـصــوم الـتـيــار ال ـصــدري فــي ال ـخــاف ح ــول تشكيل
الحكومة الجديدة.
وتقول مصادر سياسية ،إن التهدئة في بغداد منذ االشتباكات
الخطيرة التي شهدتها المنطقة الخضراء نهاية أغسطس الماضي،
انتقلت إلى البصرة على شكل «اشتباكات اختبارية» ،إذ يحاول كل
ً
طرف أن يختبر ردود الطرف اآلخر؛ استعدادا ألي اشتباك محتمل إذا
نجح نوري المالكي والفصائل الحليفة في تشكيل حكومة تستولي
ّ
على الدولة ،حسب اتهام الصدر لهم ،والذي قال إنه لن يسلم العراق
مهما بلغ الثمن ،إلى «التبعية والفساد» ،في إشارة إلى حلفاء طهران.
لـكــن ال ـص ــدر أك ــد ،ف ــي ب ـيــان أم ــس ،أن «االق ـت ـت ــال الــداخ ـلــي ح ــرام
وممنوع» ،ما يكشف حجم الضغوط الشعبية والدينية التي يتعرض
لها ،من األطراف والمجتمعات التي تشعر بقلق شديد من التصادم
ً
بين الصدريين وحلفاء طهران ،خصوصا في البصرة ،التي تأتي
منها معظم العوائد المالية للعراق.

ةديرجلا
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مشعل األحمد ...العضد المتين ً والناصح األمين
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الكويت تحتفل اليوم بالذكرى الثانية لتزكية سموه وليا للعهد
• ّ
وجه السلطات الثالث إلى تأدية كل منها مهامه المنوطة به

• حافظ على مبدأ الفصل بين السلطات وضرورة احترام سيادة القانون

• أسهم في تطوير الحرس الوطني وأشرف على الوثيقة
االستراتيجية لحماية سيادة البالد ودستورها

• حصل على وسام «قائد جوقة الشرف» من فرنسا باعتباره
أحد بناة الكويت والمساهمين في بناء الصداقة المشتركة

صاحب السمو وعضده األمين ولي العهد

ناب عن األمير في
أوقات استدعت
وجوده وحمل
إلى جانبه أعباء
المسؤولية
العظيمة واألمانة
الجسيمة

ّ
ت ـح ــل الـ ـي ــوم الـ ــذكـ ــرى الـثــانـيــة
لتزكية صاحب السمو أمير البالد
الشيخ نــواف األحـمــد ،أخــاه سمو
الشيخ مشعل األحمد وليا للعهد،
ل ـي ـكــون س ـن ــده األمـ ـي ــن ف ــي إدارة
شؤون البالد وقيادتها إلى المزيد
من التطور والرخاء واالزدهار.
وطوال العامين الماضيين ،كان
سمو ولــي العهد العضد المتين
والـ ـن ــاص ــح األم ـ ـيـ ــن ل ـس ـمــو أم ـيــر
البالد ،وناب عنه في األوقات التي
استدعت ذل ــك ،وحمل إلــى جانبه
أع ـبــاء تـلــك الـمـســؤولـيــة العظيمة
واألمانة الجسيمة.
وك ــان سموه خــال تلك الفترة
ي ـ ــوج ـ ــه ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــات ال ـق ـض ــائ ـي ــة
والتشريعية والتنفيذية إل ــى أن
تؤدي كل منها المهام المنوطة بها،
مع المحافظة على مبدأ الفصل بين
السلطات ،وضرورة احترام سيادة
ال ـقــانــون ب ـهــدف ض ـمــان اسـتـقــرار
الوطن ّ
وتقدمه وازدهاره ورفاهية
شعبه.
ولطالما أكد سموه أن الكويت
ه ــي األصـ ـ ــل وال ـح ـق ـي ـقــة وال ـب ـق ــاء
والوجود «مما يستلزم من الجميع
باعتبارنا شــركــاء فــي مسؤولية
َ
إدارة البالد شعبا وأسرة حكم بذل
الغالي والنفيس في سبيل تعزيز
مـكــان ـت ـهــا وت ـح ـق ـيــق اس ـت ـقــرارهــا
والحرص على تالحمها ،وتأكيد
وحدتها الوطنية التي كانت على
الدوام مبعث قوتها ورفعتها».
وب ـع ــد أن ب ــوي ــع س ـمــو الـشـيــخ

سموه يعزي تايلند في ضحايا حادث
إطالق النار بحضانة لألطفال
بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ،ببرقية تعزية
إلى ملك مملكة تايلند الصديقة ماها فاجيرالونكورنّ ،
ضمنها
سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث إطالق
الـنــار ال ــذي وقــع فــي حضانة لــرعــايــة األط ـفــال شـمــال شرقي
تايلند ،وأسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين،
ً
متمنيا سموه للمصابين الشفاء العاجل.

نـ ـ ــواف األحـ ـم ــد ف ــي  29سبتمبر
 2020أم ـي ــرا ل ـل ـبــاد ،ب ــدأ سلسلة
من المشاورات مع أسرة آل صباح
الكرام الختيار ولي للعهد ّ
توجت
ب ـتــزك ـيــة س ـم ــوه ف ــي ال ـس ــاب ــع من
أكتوبر ألخيه سمو الشيخ مشعل
األحمد وليا للعهد ،وفقا لدستور
الكويت ولقانون توارث اإلمارة.
وفـ ـ ـ ــي ص ـب ـي ـح ــة ال ـ ـثـ ــامـ ــن مــن
أكتوبر ،أدى سمو الشيخ مشعل
األح ـمــد اليمين الــدسـتــوريــة أمــام
سمو أمير البالد أعقب ذلك جلسة
خاصة عقدها مجلس األمة بهذه
الـمـنــاسـبــة ،بــايــع خــالـهــا أعـضــاء
المجلس بإجماع الحضور (البالغ
عــددهــم  59ع ـضــوا) سمو الشيخ
مـشـعــل ول ـي ــا ل ـل ـع ـهــد ،ح ـيــث أدى
س ـمــوه الـيـمـيــن الــدس ـتــوريــة أم ــام
المجلس.
وقـ ـ ــال س ـم ــو ولـ ـ ــي ال ـع ـه ــد فــي
كلمته أم ــام مجلس األم ــة «أعاهد
الله وأعاهد سمو األمير وأعاهد
الشعب الكويتي من خاللكم ممثلين
له أن أكون لحضرة صاحب السمو
العضد المتين والناصح األمين،
وأن أك ـ ـ ــون الـ ـم ــواط ــن الـمـخـلــص
الــذي يعمل الزدهــار وطنه الراعي
لمصالحه المحافظ على وحدته
الوطنية الساعي الى رفعته ّ
وتقدمه
المتمسك بالدين الحنيف والثوابت
الوطنية الراسخة».
وأض ـ ـ ــاف س ـم ــوه أنـ ــه سـيـكــون
حــري ـصــا ع ـلــى تـلـبـيــة ط ـمــوحــات
وآمــال الوطن والمواطنين «رافعا
شعار المشاركة الشعبية ،عامال
على إشاعة روح المحبة والتسامح
ونبذ الفرقة ،وساعيا معكم وبكم
إلى رسم صورة مشرقة لمستقبلنا
ت ـح ـم ــل دي ـم ـق ــراط ـي ــة االسـ ـتـ ـق ــرار
وتغليب المصلحة الوطنية العليا
في إطار الدستور منهجها العدالة
ورائدها العيش الكريم».

تصحيح المسار
وفي  22يونيو الماضي ،ونيابة
عــن سمو أمير الـبــاد ،ألقى سمو
ولــي العهد كلمة إلــى المواطنين
عـلــى إث ــر الـمـشـهــد الـسـيــاســي في

ولي العهد خالل أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس األمة
الـبــاد ،قــال فيها إنــه «انطالقا من
مسؤوليتنا التاريخية والوطنية
أم ـ ـ ـ ــام ال ـ ـلـ ــه س ـب ـح ــان ــه وتـ ـع ــال ــى،
واسـ ـتـ ـج ــاب ــة ل ــواج ـب ـن ــا ال ــوط ـن ــي
وال ــدسـ ـت ــوري أم ـ ــام شـعـبـنــا ،فقد
قررنا اللجوء إلى الشعب باعتباره
الـ ـمـ ـصـ ـي ــر واالمـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــداد والـ ـبـ ـق ــاء
وال ــوج ــود ،لـيـقــوم بنفسه بــإعــادة
تصحيح مسار المشهد السياسي
م ــن جــديــد بــالـشـكــل الـ ــذي يحقق
مصالحه العليا».
وأوضح سموه أنه «بناء عليه،
فقد قررنا مضطرين ونــزوال على
رغ ـبــة الـشـعــب واح ـت ــرام ــا إلرادتـ ــه
االح ـت ـك ــام إلـ ــى ال ــدس ـت ــور؛ العهد
الـ ــذي ارت ـض ـي ـنــاه ،واس ـت ـن ــادا إلــى
حقنا الدستوري المنصوص عليه
فــي ال ـم ــادة  107مــن الــدس ـتــور أن
نحل مجلس األمة حال دستوريا،
والدعوة إلى انتخابات عامة وفقا
لإلجراءات والمواعيد والضوابط
الدستورية والقانونية».
وقال سموه إن «هدفنا من هذا
الـحــل الــدسـتــوري الــرغـبــة األكـيــدة
وال ـص ــادق ــة ف ــي أن ي ـقــوم الشعب
بـنـفـســه ل ـي ـقــول كـلـمــة ال ـف ـصــل في
عملية تصحيح م ـســار المشهد
السياسي من جديد باختيار من
ّ
يمثله االختيار الصحيح».
ّ وأض ـ ـ ــاف س ـم ــوه أنـ ــه «حــرصــا
منا على تأكيد وتعزيز المشاركة

الـشـعـبـيــة بــاعـتـبــارهــا رك ـي ــزة من
ركــائــز الحكم ،فإننا نـ ّ
ـود أن نبين
لكم أننا لن نتدخل في اختيارات
ال ـش ـع ــب لـمـمـثـلـيــه ،ول ـ ــن نـتــدخــل
كذلك في اختيارات مجلس األمة
القادم في اختيار رئيسه أو لجانه
المختلفة ،ليكون المجلس سيد
قراراته ،ولن نقوم كذلك بدعم فئة
على حساب فئة أخرى ،بل سنقف
مــن الـجـمـيــع عـلــى مـســافــة واح ــدة
هدفها فتح صفحة ومرحلة جديدة
مشرقة ب ــإذن الـلــه لصالح الوطن
والمواطنين».
وجاءت انتخابات مجلس األمة
التي جرت في  29سبتمبر الماضي
تحقيقا لرغبة القيادة الحكيمة في
اختيار المواطنين َمن يمثلهم من
أعضاء مجلس األمة ،وليكون لهم
كلمة الفصل في عملية تصحيح
مسار المشهد السياسي في البالد.

المشاركات الخارجية
وع ـ ـلـ ــى ص ـع ـي ــد الـ ـمـ ـش ــارك ــات
الخارجية ،فقد ت ــرأس سمو ولي
العهد في  14ديسمبر الماضي وفد
دول ــة الكويت فــي اجتماع ال ــدورة
ال ـ ـ  42للمجلس األع ـلــى لمجلس
التعاون لدول الخليج العربية التي
عقدت في العاصمة الرياض.
وفي  16يوليو الماضي ترأس
سموه وفد الكويت في قمة األمن

والتنمية التي عقدت بمدينة جدة
السعودية ،بمشاركة دول مجلس
الـ ـتـ ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي والـ ــواليـ ــات
المتحدة األميركية واألردن ومصر
والعراق.
وفـ ـ ــي  19س ـب ـت ـم ـبــر ال ـم ــاض ــي
التقى سمو ولــي العهد فــي لندن
الملك تـشــارلــز الـثــالــث ،حيث نقل
سموه له تعازي سمو أمير البالد
وشعب دولة الكويت بوفاة الملكة
اليزابيث الثانية ،مستذكرا سموه
المكانة الخاصة التي حازتها في
قلب الـكــويــت ق ـيــادة وشـعـبــا ،كما
ّ
عبر عن صادق المواساة والشعور
الـمـتـبــادل فــي ال ـحــزن عـلــى رحيل
جاللتها ،مؤكدا دورهــا الرائد في
توطيد العالقات الممتدة والخاصة
بين البلدين والشعبين الصديقين.

مناصب رسمية
ولم يكن سمو ولي العهد خالل
الـعـقــود الـ ـ  6الماضية بعيدا عن
العمل الرسمي ،أو عن مرافقة أمراء
البالد ،إذ تولى عددا من المناصب
الرسمية ،السيما في وزارة الداخلية
والحرس الوطني ،كما رافــق قادة
ال ـكــويــت ف ــي مـهـمــاتـهــم الــرسـمـيــة
وزياراتهم الخاصة ،السيما أمير
البالد الراحل الشيخ صباح األحمد،
ّ
طيب الله ثراه.
ولــد الشيخ مشعل األحـمــد في

ال ـك ــوي ــت عـ ــام  ،1940وهـ ــو االب ــن
الـ ـس ــاب ــع ل ـل ـش ـيــخ أحـ ـم ــد ال ـجــابــر
الـصـبــاح (أمـيــر الـكــويــت الـعــاشــر)،
ّ
طيب الله ثــراه ،الــذي تولى الحكم
في البالد بين عامي  1921و،1950
وكان القدوة ألبنائه وللحكام الذين
أتوا بعده.
وتلقى سمو ولي العهد تعليمه
فــي الـمــدرســة المباركية ،ثــم تابع
دراسته في المملكة المتحدة ،حيث
ت ـخ ــرج ف ــي كـلـيــة ه ـن ــدن للشرطة
عام .1960
وبـعــد عــودتــه مــن ال ــدراس ــة في
المملكة المتحدة ،التحق سموه
بوزارة الداخلية التي كانت حديثة
النشأة حينذاكّ ،
فتدرج في عدد من
المناصب اإلداري ــة فيها ،واستمر
فيها نحو  20عاما ،عمل خاللها في
قطاعات وإدارات مختلفة.
وواص ـ ــل سـمــو الـشـيــخ مشعل
ّ
تدرجه في مناصب وزارة الداخلية،
ح ـتــى أص ـب ــح عـ ــام  1967رئـيـســا
لـلـمـبــاحــث ال ـع ــام ــة بــرت ـبــة عـقـيــد،
واستمر في ذلك المنصب حتى عام
 ،1980حيث عمل على تطوير أدائها
وأجهزتها ،وتحولت في عهده إلى
إدارة أمن الدولة.

تطوير الحرس الوطني

وفــي  13أبــريــل عــام ّ 2014
عين
س ـم ــو ال ـش ـي ــخ م ـش ـع ــل ،بـمــوجــب
م ــرس ــوم أم ـ ـيـ ــري ،ن ــائ ـب ــا لــرئـيــس
الحرس الوطني بدرجة وزير ،حيث
أسهم في تطوير الحرس الوطني
وتعزيز دوره ومكانته ،واستمر في
شغل ذلــك المنصب حتى تزكيته
وليا للعهد.
وأسـ ـه ــم س ـمــو ال ـش ـيــخ مشعل
ف ـ ـ ــي اإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف ع ـ ـلـ ــى ال ــوثـ ـيـ ـق ــة
االسـتــراتـيـجـيــة لـلـحــرس الوطني
ال ـتــي ت ـهــدف إل ــى حـمــايــة سـيــادة
الـ ـب ــاد وشــرع ـي ـت ـهــا ودس ـت ــوره ــا
وشـ ـعـ ـبـ ـه ــا وقـ ـيـ ـمـ ـه ــا ،م ـ ــن خ ــال
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي حـ ـ ـف ـ ــظ األمـ ـ ـ ــن
واالستقرار ،وإسناد الدعم لخطط
وأهداف الدفاع واالمن الوطني.
وإض ــاف ــة إل ــى مـنــاصــب سموه
الرسمية التي شغلها طوال العقود

الـ  6الماضية ،تولى سمو الشيخ
مشعل األحمد عددا من المناصب
ال ـف ـخــريــة؛ مـنـهــا تــزكـيـتــه رئـيـســا
فخريا لجمعية الطيارين الكويتية
عام  ،1973كما كان أحد مؤسسي
الجمعية الكويتية لهواة الالسلكي
والرئيس الفخري لها.
وفي عام ّ 1977
عين سمو الشيخ
مشعل من قبل أمير البالد الراحل
الشيخ جابر األحمد ،طيب الله ثراه،
رئيسا لديوانية شعراء النبط التي
أنشئت بهدف المحافظة على تراث
األجداد من الشعر النبطي وإبقائه
خالدا في نفوس األجيال.
وحـ ــرص سـمــو الـشـيــخ مشعل
على تعزيز دور ديــوانـيــة شعراء
النبط في الحفاظ على قيم وعادات
وت ـقــال ـيــد وت ـ ــراث وأخ ـ ــاق اآلبـ ــاء
واألج ــداد التي تضمنتها قصائد
الشعر النبطي ،وض ــرورة تطوير
ذلك كله وتعليمه لألجيال الحالية
والقادمة وغرسه في نفوسهم.

وسام قائد جوقة الشرف
وف ــي ال ــراب ــع م ــن ديـسـمـبــر عــام
ّ
 2018قـ ــلـ ــدت وزي ـ ـ ـ ــرة ال ـج ـي ــوش
الفرنسية ،فلورنس بــارلــي ،سمو
الشيخ مشعل وســام «قائد جوقة
ال ـ ـشـ ــرف» م ــن ف ــرن ـس ــا ،بــاع ـت ـبــاره
أح ــد الــرجــال الــذيــن بـنــوا الكويت
وساعدوا على بناء الصداقة بين
فرنسا والكويت على أسس متينة.
وقال سموه في حفل التكريم إن
منحه ذلك الوسام هو «تكريم رفيع
المستوى لكل مؤسسات الكويت
ال ـع ـس ـكــريــة واس ـت ـك ـمــال لمسيرة
ال ـعــاقــات الـثـنــائـيــة المتينة بين
البلدين».
وه ـكــذا تمضي مـسـيــرة البناء
وال ـ ـن ـ ـمـ ــاء واإلعـ ـ ـم ـ ــار ف ـ ــي الـ ـب ــاد
الـتــي يـقــودهــا سـمــو أمـيــر الـبــاد،
وي ـع ـضــده س ـمــو ول ــي ال ـع ـهــد في
اتخاذ القرارات التي تسهم في إعالء
رايتها وتحقيق نهضتها وتعزيز
سيادتها وحريتها ودف ــع عجلة
التنمية فيها.

محافظ األحمدي :جهود ولي العهد مشهودة
وعطاؤه غير محدود

من إشراف سموه على تطوير الحرس الوطني

تقدم محافظ االحمدي الشيخ فواز الخالد الى سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد
بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة حلول الذكرى الثانية لتزكية سموه وليا للعهد.
وقال الخالد في تصريح صحافي أمس :أرفع إلى مقام سموه أسمى آيات التهاني
القلبية والتبريكات ،مقرونة بأصدق معاني الوالء واالنتماء والوفاء ،واألمنيات القلبية
بالصحة والعافية وطول العمر.
وأض ــاف :نستحضر بكل الفخر واالعـتــزاز الجهود الجبارة المشهودة والعطاء
ً
الالمحدود لسموه على مدى العامين الماضيين ،سائال المولى سبحانه التوفيق
والسداد لسموه في مواصلة أداء رسالته السامية كخير عضد وسند لصاحب السمو
أمير البالد المفدى الشيخ نواف األحمد في قيادة مسيرة الخير والعطاء والنماء في
كويتنا الغالية على الصعد كافة.

سموه يتقلد وسام قائد جوقة الشرف من فرنسا
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«التقدم العلمي» تعلن الفائزين بجائزة
الكويت لعام  2021للعلماء العرب

نتمنى
للفائزين
المزيد من
النجاح البحثي
والعطاء
المتميز
الفاضل

أع ـ ـل ـ ـنـ ــت مـ ــؤس ـ ـسـ ــة الـ ـك ــوي ــت
للتقدم العلمي أسماء الفائزين
ب ـجــائــزة «ال ـك ــوي ــت ل ـع ــام »2021
التي تمنحها المؤسسة سنويا
ل ـل ـع ـل ـم ــاء الـ ـ ـع ـ ــرب ال ـم ـت ـم ـي ــزي ــن
م ـم ــن ح ـق ـق ــوا إن ـ ـج ـ ــازات ب ـ ــارزة
ومساهمات أصيلة في مسيرتهم
البحثية.
وأع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــر الـ ـ ـع ـ ــام
للمؤسسة ،د .خالد الفاضل ،في
بيان صحافي أمس ،عن تمنياته
لـلـفــائــزيــن بـتـحـقـيــق ال ـمــزيــد من
ال ـن ـج ــاح ال ـب ـح ـثــي ال ـ ــذي يعكس
ال ـ ـصـ ــورة ال ـم ـش ــرف ــة لـلـبــاحـثـيــن
العرب وعطائهم المتميز ودورهم
فـ ــي إث ـ ـ ـ ــراء الـ ـعـ ـل ــم فـ ــي مـخـتـلــف
مجاالته.
وأفاد البيان بأن قيمة الجائزة
تبلغ  40ألف دينار لكل مجال من
مجاالتها األربعة.
وأض ـ ـ ــاف أن ج ــائ ــزة ال ـع ـلــوم
األساسية بمجال علوم الفيزياء
ف ــي ت ـخ ـصــص (فـ ـي ــزي ــاء ال ـحــالــة
ال ـ ـم ـ ـك ـ ـث ـ ـفـ ــة) مـ ـنـ ـح ــت م ـن ــاص ـف ــة
بـ ـ ـي ـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــالـ ـ ــم الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــودي د.
ع ـث ـمــان ب ـكــر وال ـع ــال ــم الـمـصــري

د .عـ ـم ــر عـ ـب ــدالـ ـصـ ـب ــور ال ـل ــذي ــن
ي ـ ـع ـ ـمـ ــان م ـ ـعـ ــا بـ ـقـ ـس ــم الـ ـعـ ـل ــوم
وال ـ ـه ـ ـنـ ــدسـ ــة الـ ـفـ ـي ــزي ــائـ ـي ــة فــي
جــامـعــة الـمـلــك عـبــدالـلــه للعلوم
والـتـقـنـيــة بــال ـس ـعــوديــة ،تــركــزت
أبحاثهما عـلــى اسـتـخــدام مــادة
ال ـب ـيــروف ـس ـكــايــت ف ــي تـطـبـيـقــات
الـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــة ال ـ ـش ـ ـم ـ ـس ـ ـيـ ــة ،وكـ ــذلـ ــك
مستشعرات اإلشعاعات العالية
الطاقة.
وأوضح أنه في مجال العلوم
التطبيقية عن موضوع «العلوم
الـتـطـبـيـقـيــة ال ـط ـب ـيــة» ،ف ــاز فيها
مناصفة كل من العالم المصري
د .ن ـب ـيــل صـ ـي ــدح ،الـ ـ ــذي يـشـغــل
حاليا منصب مدير مختبر الغدد
الصماء العصبية البيوكيميائية
بـمـعـهــد ال ـب ـحــوث الـســريــريــة في
مونتريال كندا ،والعالم اللبناني
د .علي طاهر ،الذي يشغل منصب
أس ـ ـتـ ــاذ بـ ــوحـ ــدة أم ـ ـ ـ ــراض الـ ــدم
واألورام في قسم الطب الباطني
ومــديــر معهد نــايــف بــاسـيــل في
الجامعة األميركية في بيروت.
وذكـ ـ ـ ــر الـ ـبـ ـي ــان أن م ــوض ــوع
أب ـ ـ ـحـ ـ ــاث ـ ـ ـه ـ ـ ـمـ ـ ــا وت ـ ـج ـ ــارب ـ ـه ـ ـم ـ ــا

خالد الفاضل

الـعــاجـيــة ق ــاد ال ــى آف ــاق جــديــدة
لـ ـع ــاج م ــرض ــى اض ـ ـطـ ــراب ال ــدم
(الثالسيميا) ،إضافة الى تطوير
أدويـ ـ ــة ج ــدي ــدة وف ـع ــال ــة ل ـعــاج
ارتفاع الكوليسترول.
وب ـ ّـي ــن أن ــه ف ــي م ـج ــال الـعـلــوم
االق ـت ـص ــادي ــة واالج ـت ـمــاع ـيــة عن
مــوضــوع «العلوم التربوية» فاز
بالجائزة العالم اللبناني د .فؤاد
عبدالخالق ،الذي يشغل منصب
عميد كلية التعليم فــي جامعة

أحمد الشمري
أعـلـنــت ع ـمــادة ش ــؤون الـطـلـبــة فــي جامعة
الكويت ،فتح باب الترشح النتخابات جمعية
كلية العلوم اإلدارية ،مشيرة إلى أن االنتخابات
تعقد يوم الثالثاء  18الجاري.
وذكرت العمادة ،في بيان صحافي ،أمس ،أن

ً
تقديرا لدوره في مساعدة الجهات األمنية

نــورث كارولينا (تشابل هل) في
الواليات المتحدة األميركية.
وأشــار إلــى أن أبحاثه تركزت
فــي الـعــديــد مــن الـمــواضـيــع التي
تـ ـخ ــص م ـ ـجـ ــال ت ـع ـل ـي ــم ال ـع ـل ــوم
وتـ ـعـ ـلـ ـمـ ـه ــا ،م ـ ــع الـ ـت ــركـ ـي ــز ع ـلــى
أهـ ـمـ ـي ــة إدخـ ـ ـ ـ ــال مـ ـنـ ـه ــج STEM
(العلوم -التكنولوجيا -الهندسة
 الـ ــريـ ــاض ـ ـيـ ــات) ف ـ ــي ال ـف ـص ــولالدراسية لصقل مهارات الطالب
وتطوير مهاراتهم.
وأضــاف أنه في مجال العلوم
اإلنسانية والـفـنــون واآلداب عن
موضوع «علم اللغويات تخصص
الـلـســانـيــات المعجمية والـنـحــو
ال ـع ــرب ــي» ،ف ــاز بــال ـجــائــزة الـعــالــم
اللبناني د .رمزي بعلبكي ،الذي
يشغل منصب رئيس دائرة اللغة
الـعــربـيــة ول ـغ ــات ال ـش ــرق األدن ــى
بالجامعة األميركية في بيروت.
وأوضح أن أبحاثه تركزت في
مجال اللسانيات المعجمية ،وله
العديد من المنشورات البحثية
وال ـك ـت ــب ال ـم ـح ــررة وال ـقــوام ـيــس
خـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوات ال ـ ـع ـ ـشـ ــريـ ــن
الماضية.

انتخابات «الطب» و«اإلدارية»  17و 18الجاري
آخر موعد لتقديم أوراق الترشح هو الخميس
 13الـ ـ ـج ـ ــاري ،وآخـ ـ ــر م ــوع ــد ل ــان ـس ـح ــاب مــن
الترشح األحد  16الجاري ،وانعقاد الجمعية
العمومية  17الجاري.
من جانب آخر ،كشفت العمادة أن انتخابات
كلية الطب يوم االثنين  17الجاري ،مشيرة إلى
فتح بــاب الترشح لالنتخابات ،موضحة أن

ترقية استثنائية ألحد منتسبي
الحرس الوطني

آخر موعد لتقديم أوراق الترشح  12الجاري،
وآخر موعد لالنسحاب الخميس  13الجاري.
إلـ ــى ذل ـ ــك ،أع ـل ـنــت ال ـع ـم ــادة تــزك ـيــة قــائـمــة
اإلعمارية لمقاعد الهيئة اإلدارية لجمعية كلية
العمارة للعام الجامعي .2023-2022

الرفاعي يقلد جاسر الترقية االستثنائية

•

محمد الشرهان

أصدر وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي،
ً
ق ــرارا بترقية وكيل ضابط مـبــارك عبدالله جاسر ترقية استثنائية
ً
ومنحه شارة اإلدارة العسكرية؛ تقديرا لجهوده في مساعدة إخوانه
في وزارة الداخلية .وأشاد الرفاعي ،بحضور كبار القادة والضباط ،بما
قام به الوكيل أول مبارك عبدالله من جهود في خدمة الجهات األمنية
ً
واإلسهام في األمن العام ،مشددا على أهمية أخذ الحيطة والحذر في
ً
أوقات العمل الرسمي وخارجه تجسيدا للدور المنوط بجميع منتسبي
الحرس والقوات األمنية.

التسجيل في «قدرات الجامعة» االثنين
فيصل متعب
أعلن مكتب مساعد نائب مدير الجامعة
للتقييم والقياس فتح باب التسجيل الختبار
ال ـقــدرات األكاديمية اعـتـبــارا مــن االثنين 10
الجاري حتى اكتمال العدد.
وكـ ـش ــف ال ـم ـك ـت ــب ،فـ ــي بـ ـي ــان أم ـ ـ ــس ،عــن
تخصيص  3فترات لالختبارات ،األولى يوم
الـسـبــت  29ال ـج ــاري ،تـلـيـهــا ال ـف ـتــرة الـثــانـيــة

ال ـث ــاث ــاء  29نــوفـمـبــر ال ـم ـق ـبــل ،أم ــا األخ ـيــرة
فتنطلق السبت  10ديسمبر المقبل.
وأش ـ ــار إل ــى أن االخـ ـتـ ـب ــارات س ـت ـكــون ل ــ3
مـ ـق ــررات دراس ـ ـيـ ــة :اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة ،وال ـعــرب ـيــة،
والــريــاض ـيــات ،وتـعـقــد جميعها إلكترونيا
كعادتها في السابق .وأوضــح أن أول  3أيام
من فترة التسجيل ستكون لمن لم يسبق لهم
التسجيل في القدرات والراغبين في االلتحاق
بجامعة الكويت.

« :»AUKبحث أبودوش مثال للمعايير العالية للتعليم

«يفيد األفراد الذين يعانون مشكالت بصرية في التعليم عن ُبعد»
أعلنت الجامعة األميركية
فـ ـ ــي ا ل ـ ـكـ ــو يـ ــت « »AUKن ـشــر
األس ـ ـتـ ــاذ ال ــدكـ ـت ــور فـ ــي قـســم
هـ ـن ــدس ــة ال ـك ـم ـب ـي ــوت ــر ون ـظــم
ال ـم ـع ـلــومــات بــالـجــامـعــة إي ــاد
ً
أبـ ـ ـ ـ ــودوش بـ ـحـ ـث ــا ف ـ ــي مـجـلــة
« International Journal
of Universal Access in
»the Information Society
تحت عنوان« :ميزات التعليم
وقيود الوصول في تطبيقات
االجـ ـتـ ـم ــاع ــات االفـ ـت ــراضـ ـي ــة:
هــل تــم تهميش األفـ ــراد ذوي
اإلعاقات البصرية؟» ،بمشاركة
الـ ـب ــاح ــث أح ـ ـمـ ــد الـ ـج ــارالـ ـل ــه،
والباحثة نانسي العجارمة،
والباحثة مريم النفيعي.
وأشارت الجامعة ،في بيان
صحافي ،أمس ،إلى أن ملخص
ال ـب ـح ــث تـ ـن ــاول إسـ ـه ــام أزم ــة
كوفيد  19 -في زيادة االعتماد
عـلــى تـطـبـيـقــات االجـتـمــاعــات
االف ـ ـتـ ــراض ـ ـيـ ــة ال ـم ـس ـت ـخ ــدم ــة
ً
فـ ــي ال ـت ـع ـل ــم ،م ـب ـي ـن ــا أن ه ــذه
ال ـت ـط ـب ـي ـق ــات ذات الـ ـمـ ـي ــزات
التعليمية من الممكن أن تفيد

األفراد الذين يعانون مشكالت
ب ـص ــري ــة ع ـن ــد ال ـم ـش ــارك ــة فــي
الدروس المنعقدة عن ُبعد.
ول ـف ـت ــت ال ـج ــام ـع ــة إل ـ ــى أن
البحث يهدف إلى تحديد قيود
الوصول إلى هذه التطبيقات
والميزات المتوافرة للتعليم
في اثنين من أكثر التطبيقات
ً
اس ـ ـت ـ ـخـ ــدامـ ــا وهـ ـ ـم ـ ــا« :زووم
ومايكروسوفت تيمز» ،مبينة
أ نــه تــم تقييم التطبيقات من
خـ ـ ــال ال ـ ـخ ـ ـبـ ــراء وم ـس ـت ـخ ــدم
يـ ـع ــان ــي اإلعـ ـ ــاقـ ـ ــة ال ـب ـص ــري ــة
باستخدام إرشادات الوصول
لمحتوى الــويــب  ،2.1مــردفــة:
كـمــا درس ا لـبـحــث تطبيقات
أخـ ـ ـ ـ ــرى بـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــزات ت ـع ـل ـي ـم ـيــة
إضافية قائمة على إرشــادات
إتـ ـ ــاحـ ـ ــة الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم ل ـل ـج ـم ـيــع
( Universal Design for
.)Learning
وأشارت الجامعة إلى أنه تم
وضع مجموعة من المقترحات
لتطوير تطبيقات االجتماعات
االف ـتــراض ـيــة ال ـمــرئ ـيــة بحيث
تصبح مالئمة لألفراد الذين

ي ـ ـعـ ــانـ ــون إعـ ـ ــاقـ ـ ــات ب ـص ــري ــة،
موضحة أن األف ـكــار المقدمة
ف ــي ا ل ـب ـحــث ي ـم ـكــن تطبيقها
لتعزيز تجربة التعليم لألفراد
المكفوفين أو الــذيــن يعانون
مشكالت بصرية.
وأضــافــت الجامعة أن هذا
ً
الـ ـبـ ـح ــث ي ـع ـت ـب ــر مـ ـ ـث ـ ــاال عـلــى
المعايير العالية للتعليم التي
تـقــدمـهــا الـجــامـعــة األمـيــركـيــة
فــي الكويت مــن خــال أعضاء
هيئة التدريس ،حيث يساهم
األسـ ـ ــاتـ ـ ــذة ف ـ ــي دعـ ـ ــم ال ـت ـم ـيــز
األك ـ ــاديـ ـ ـم ـ ــي م ـ ــن خـ ـ ــال نـشــر
األبحاث في المجالت العلمية
المرموقة ،كما يعمل األساتذة
ع ـل ــى ت ـع ـم ـيــق ق ـي ــم ال ـم ـه ـن ـيــة
ّ
ومفهوم التعلم مــدى الحياة
في نفوس الطلبة.
ا لـ ـ ـج ـ ــد ي ـ ــر ب ـ ــا ل ـ ــذ ك ـ ــر ،أن د.
إي ـ ـ ــاد أب ـ ـ ـ ــودوش ح ـص ــل عـلــى
درج ــة ال ــدك ـت ــوراه مــن جامعة
نـ ـي ــومـ ـكـ ـسـ ـيـ ـك ــو ب ـ ــال ـ ــوالي ـ ــات
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة عـ ــام
 ،2009وا ن ـ ـ ـضـ ـ ــم ل ـل ـج ــا م ـع ــة
األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي ال ـك ــوي ــت ع ــام

«األرصاد» :انخفاض في درجات الحرارة
ذك ــرت إدارة األرصـ ــاد الـجــويــة أن ال ـبــاد تتأثر
بحالة من استقرار األحوال الجوية في عطلة نهاية
األسبوع ،وانخفاض ملحوظ في درجــات الحرارة،
تكون أقل من المعدل وبخاصة الحرارة الصغرى.
وقال مراقب التنبؤات الجوية باإلدارة عبدالعزيز
القراوي ،لـ «كونا» ،إن ذلك عائد إلى وقوع البالد بين
خاليا من المنخفض الهندي الموسمي من ناحية
ال ـشــرق ،وام ـتــداد مرتفع جــوي مــن ناحية الشمال
الغربي ،وتزداد الرطوبة النسبية أحيانا ،خصوصا
على السواحل ،مع فرصة لتكون الضباب على بعض
المناطق.

موظفو «اإلنماء»
يعتصمون األربعاء

أعـ ـل ــن الـ ـم ــوظـ ـف ــون فــي
مكتب اإلنماء االجتماعي،
تـ ـنـ ـظـ ـي ــم اعـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــام يـ ــوم
االربعاء المقبل ،في مبنى
منطقة المرقاب ،للمطالبة
بـت ـعــديــل وإص ـ ــاح اآلث ــار
المالية المترتبة على نقل
التبعية وإيجاد بيئة عمل
مناسبة للمكتب.

وأض ــاف ال ـقــراوي أن الطقس الـيــوم يـكــون حــارا
ن ـهــارا ومــائــا لـلـحــرارة إل ــى مـعـتــدل لـيــا ،والــريــاح
شـمــالـيــة غــربـيــة إل ــى متقلبة االت ـج ــاه ،خفيفة إلــى
معتدلة ،ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة بين 39
و 42درجة مئوية ،والصغرى بين  21و.24
وأشار إلى أن الطقس غدا يكون حارا نهارا ومائال
للحرارة إلى معتدل ليال ورطبا نسبيا ،مع فرصة
لتكون الضباب حتى الصباح الباكر ،والرياح متقلبة
االتـجــاه إلــى جنوبية شرقية خفيفة إلــى معتدلة،
ودرجــات الحرارة العظمى المتوقعة بين  40و،42
والصغرى بين  21و.24

سلة أخبار
«الهندسة» ينظم لقاءه
التنويري للدراسات العليا

نظم قسم الهندسة الصناعية
والنظم اإلدارية في كلية
الهندسة والبترول بجامعة
الكويت ،بالتعاون مع جمعية
المهندسين الصناعيين ،لقاء
تنويريا لطلبة الدراسات
العليا المقبولين في برنامج
الماجستير للعام الجامعي
 ،2023-2022بحضور القائم
بأعمال رئيس قسم الهندسة
الصناعية والنظم اإلدارية د.
جواد الهاشمي.
وقدم مدير البرنامج د .محمد
درويش عن لوائح الدراسات
العليا ومتطلبات التخرج.
من جانبها ،تطرقت األستاذة
المشاركة في قسم الهندسة
الصناعية والنظم اإلدارية
د .إسراء العيسى إلى مراحل
كتابة رسالة الماجستير ،مع
إسداء بعض النصائح التي
تفيد طلبة الدراسات العليا.

الثقافية» نظمت
«األنشطة ً
ً
معرضا تعريفيا
نظمت إدارة األنشطة الثقافية
والفنية التابعة لعمادة شؤون
الطلبة بجامعة الكويت
ً
ً
معرضا تعريفيا للتعريف
بدور اإلدارة بقسميها الثقافي
والفني ،أمس األول ،في لوبي
كلية الهندسة والبترول
بجامعة الكويت في الشدادية.
وأكد مدير إدارة األنشطة
الثقافية والفنية جمال
بوعركي ،أن اإلدارة حريصة
على تنظيم مختلف األنشطة
التعريفية والثقافية والفنية،
والتي تخدم طلبة الجامعة
في مختلف الكليات ،وتنمي
مهاراتهم وهواياتهم الفنية
والثقافية المختلفة من خالل
وجود المشرفين المختصين.

«الوقف اإلنساني» تدشن
ً
برنامجا لتأهيل المربيات

إياد أبودوش

 ،2016كما شــارك في برنامج
الزمالة بجامعة دارتموث في
 ،2018وارتـكــزت أبحاثه على
تـعــزيــز خــوارزم ـيــات األجـهــزة
لـ ـح ــل ال ـمـ ـش ـك ــات ال ـح ـيــات ـيــة
الـمـعــاصــرة ،كما أن أب ــودوش
هــو المدير المؤسس لمكتب
األبحاث والمنح بالجامعة.

تدشن الجمعية الكويتية
للوقف اإلنساني بالمشاركة
مع الجمعية الكويتية لتعزيز
ً
القيم برنامج تدريبيا لدعم
وتأهيل المربيات تحت شعار
«التربية في زمن الشتات».
وقالت مديرة العمل النسائي
ومسؤولة المشاريع داخل
الكويت بالجمعية الكويتية
للوقف اإلنساني والتنمية
منى بن عيسى ،في تصريح
صحافي ،أمس ،إن البرنامج
ً
يشتمل أيضا على محاور
تتعلق بتباين األفكار التربوية
وشتات النظريات ،وأساليب
المربين في التأثير على
الفئات المستهدفة بالتربية،
وكذلك المرتكزات التربوية
التي ال غنى عنها للمربيات.

ةديرجلا

•
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مدارس تطبق «الدوام المرن» لمعالجة األزمة المرورية

قلصت دوامها  10دقائق ...و«الخاصة» ّنسقت لتفادي االختناقات
فهد الرمضان

«التعليم العام»
يدرس مقترح
«المعلمين» لدوام
االبتدائي ...وحسم
المقترحات األسبوع
المقبل

بـ ـيـ ـنـ ـم ــا تـ ـبـ ـح ــث الـ ـجـ ـه ــات
الحكومية مــع دي ــوان الخدمة
ال ـ ـمـ ــدن ـ ـيـ ــة حـ ـ ـل ـ ــوال ل ـم ـع ــال ـج ــة
األزمة المرورية ،التي تزامنت
مع الـعــودة الشاملة للمدارس
مطلع األسبوع الجاري ،بدأت
بعض الجهات ،ومنها مدارس
حـ ـك ــومـ ـي ــة وخ ـ ـ ــاص ـ ـ ــة ،ات ـ ـبـ ــاع
ال ـم ــرون ــة ف ــي ال ـ ـ ــدوام ،السـيـمــا
مــواعـيــد بــدايــة وانـتـهــاء اليوم
الدراسي للطالب ،حيث قامت
ب ـع ــض ال ـ ـمـ ــدارس بــالـتـنـسـيــق
فيما بينها بتعديل مواعيد
انـ ـ ـ ـص ـ ـ ــراف طـ ــاب ـ ـهـ ــا ب ـح ـســب
ال ـمــرح ـلــة ال ــدراسـ ـي ــة ،لتجنب
االخ ـ ـت ـ ـنـ ــاقـ ــات الـ ـ ـم ـ ــروري ـ ــة فــي
ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــوارع الـ ـمـ ـحـ ـيـ ـط ــة بـ ـه ــذه
المدارس.
وفـ ــي هـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،عـلـمــت
«ال ـج ــري ــدة» م ــن م ـصــادرهــا أن
ق ـطــاع الـتـعـلـيــم ال ـع ــام بـ ــوزارة
التربية الي ــزال ي ــدرس مقترح
جمعية المعلمين حول تقليص
دوام المرحلة االبتدائية ليكون
ً
خ ــروج الطلبة عند  1:20بــدال
م ــن  ،1:30مــوض ـحــة أن وكـيــل
الــوزارة د .علي اليعقوب حول
م ـق ـتــرح ال ـج ـم ـع ـيــة إلـ ــى قـطــاع
التعليم العام لدراسته ،منوهة

إل ــى إم ـكــان ـيــة ال ـمــواف ـقــة عليه
لتفادي االختناقات المرورية.

تقليص فترة الدوام
وقــالــت الـمـصــادر إن بعض
ال ـ ـ ـمـ ـ ــدارس ال ـ ـخـ ــاصـ ــة بـ ـ ــادرت
بـ ــات ـ ـخـ ــاذ إج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات م ـم ــاث ـل ــة
بـتـقـلـيــص ف ـت ــرة ال ـ ـ ــدوام ب ـ ـ 10
دق ــائ ــق م ــع ال ـت ـن ـس ـيــق بـيـنـهــا
وبـ ـ ـي ـ ــن ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــدارس الـ ـخ ــاص ــة
الـ ـ ـمـ ـ ـج ـ ــاورة لـ ـتـ ـف ــادي ح ـ ــدوث
اخـتـنــاقــات م ــروري ــة ،موضحة
أن هذا اإلجــراء ساهم إلى حد
كبير في تقليل االزدحام حول
هـ ــذه ال ـ ـمـ ــدارس ف ــي الـمـنــاطــق
ً
الـتــي تعاني أص ــا اختناقات
مرورية دائمة.
وأش ـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى أن الـ ـ ـ ــوزارة
تدرس بجدية موضوع معالجة
مــواع ـيــد الـتــوقـيــت ال ـمــدرســي،
حـيــث سـيـتــم عـقــد اجـتـمــاعــات
متعددة بالتعاون والتنسيق
مع الجهات المعنية في وزارات
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة وديـ ـ ـ ـ ــوان ال ـخ ــدم ــة
المدنية.

زحمة الطرق

«الكهرباء» إلضافة ساعة مرنة لموظفيها
•

سيد القصاص

خاطبت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ديوان الخدمة
المدنية إلضافة ساعة مرنة إلى موظفي الوزارة من الساعة  7إلى 8
صباحا ،شريطة أال يقل العمل الرسمي عن  7ساعات يوميا.
وطالبت الــوزارة بأن تتم مراعاة ما جاء في المادة  17من القرار
المنظم للحضور واالنـصــراف بالسماح للموظفين بالتوقيع عند
الحضور خالل  30دقيقة ،باستثناء شهر رمضان المبارك الذي يسمح

فيه بحضور الموظف خالل  15دقيقة ،وذلك من بداية الوقت المحدد
للعمل ،ومراعاة ما جاء في المادة  21من القرار بالسماح للموظفات
بــاالنـصــراف قبل الــوقــت المحدد ب ـ  15دقيقة ،على أن يكون اثبات
الحضور واالنصراف عن طريق نظام البصمة المعمول به .وقالت
مصادر لـ «الجريدة» ،إن كتاب الوزارة دعا إلى أن يكون للموظف مرونة
احتساب عدد الساعات المتاحة له  12ساعة بالشهر دون التقيد بعدد
 4مرات لالستئذان ،على أن تطبق عليه القواعد الخاصة بالتأخير عن
العمل في حال زاد عدد الساعات على  12ساعة خالل الشهر.

«البلدي» يبحث تشكيل «لجنة تحرير األراضي «الشؤون» :ضوابط إلقامة مالعب
السكنية» وعقود سوق المباركية االثنين المقبل «البادل» بالجمعيات األهلية
•

محمد جاسم

يـبـحــث الـمـجـلــس ال ـب ـلــدي ف ــي اجـتـمــاعــه
االثنين المقبل برئاسة عبدالله المحري،
الطلب المقدم من األعضاء بتشكيل لجنة
لتحرير األراضي السكنية.
وسـيـنــاقــش المجلس األسـئـلــة المقدمة
بشأن تـجــاوزات وقـصــور قطاع المشاريع
في الجهاز التنفيذي بشأن عقود منطقة
سوق المباركية ،وما تم اتخاذه من إجراءات
بـشــأن ال ـحــادث ال ــذي وقــع لبعض موظفي

البلدية من إدارة النظافة في بلدية الجهراء،
واألسئلة اإلضافية حول تفاصيل وآليات
وم ــراح ــل عـمـلـيــات نـظــافــة ال ـمــدن وطبيعة
عمل عقودها.
وسينظر في طلب الديوان األميري ضم
ال ـمــواقــع الـخــدمـيــة لـقـصــر ب ـيــان ،واعـتـمــاد
المخطط النهائي للقصر الواقع في منطقة
بيان.
وسيتابع المجلس تــو صـيــات المباني
التاريخية التابعة للمجلس الوطني للثقافة
وال ـف ـنــون واآلداب ،وم ـحــاضــر اجـتـمــاعــات

ال ـل ـج ــان الــرئ ـي ـس ـيــة ولـ ـج ــان ال ـم ـحــاف ـظــات.
وسيطلع على االقـتــراحــات المقدمة بشأن
الطريق الرابط بين مدينة سعد العبدالله
وأمـغــرة الصناعية ،وتخصيص أرض في
مدينة جابر األحمد إلنشاء صالة اجتماعية
متعددة األغراض ،وعمل أرشيف إلكتروني
خـ ــاص ف ــي «الـ ـبـ ـل ــدي» واعـ ـتـ ـم ــاد ال ــدراس ــة
المرورية قبل رفع المعاملة إلى المجلس،
وترخيص مراكز لتأهيل ذوي اإلعاقة في
الـمـنــاطــق الـسـكـنـيــة ،وب ـش ــأن الـحـمــايــة من
اإلشعاعات النووية.

أعضاء بـ«البلدي» :أمانة «البلدية» غير متعاونة
اشتكى أعضاء بالمجلس البلدي سوء إدارة األمانة العامة
للمجلس ،إذ تقدم بعضهم بكتب إلى رئيس «البلدي» عبدالله
المحري بشأن عدم تعاون األمانة خالل األسابيع الماضية.
وقال عضو «البلدي» ناصر الكفيف ،في آخر كتاب وجهه
األعضاء لرئيس المجلس ،إن األمانة تقف دون حق العضو،
الـ ــذي مـنـحــه إيـ ــاه ال ـق ــان ــون بـتـقــديــم االقـ ـت ــراح ــات واألس ـئ ـلــة
ً
ومتابعتها دورتـهــا المستندية ،مــؤكــدا عــدم تعاون األمانة
العامة مع األعضاء في توفير المعلومات المطلوبة ،كذلك فيما
يتعلق بتوفير نسخ من كتب اإلحاالت ،إن وجدت ،والمفترض
ً
أن تقوم األمانة بتوفيرها دوريا لألعضاء.

وطـ ــالـ ــب ال ـك ـف ـي ــف ب ـت ــوف ـي ــر ال ـط ـل ـب ــات الـ ـخ ــاص ــة بـجـمـيــع
االق ـ ـتـ ــراحـ ــات واألسـ ـئـ ـل ــة ،الـ ـت ــي س ـب ــق وتـ ـق ــدم ب ـه ــا وب ـش ـكــل
دوري حـتــى يتسنى الـقـيــام بـ ــدوره ،ومـعــرفــة مصير الكتب
واالقتراحات.
ُ مــن جـهـتــه ،ع ــرض رئـيــس المجلس الـكـتــاب بشكل عاجل
وأدرج على جدول أعمال جلسة المجلس االثنين المقبل ،لفتح
باب المناقشة بشأن المعلومات المدونة في الكتب.

تنسق مع «المالية» لضمان حصولها على نسبة «أمالك الدولة»
السـتـغــال األراض ـ ــي المملوكة تـشـكـيــل ال ـل ـج ــان وف ـ ــرق الـعـمــل
• جورج عاطف
للدولة والمحددة بـ  30بالمئة داخل الوزارة التي صدر بحقها
عـلـمــت «ال ـج ــري ــدة» أن وزارة
الشؤون االجتماعية ،بالتنسيق
مـ ــع الـ ـجـ ـه ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة ذات
ً
العالقة ،تعكف حاليا على وضع
ض ــواب ــط واش ـت ــراط ــات م ـحــددة
ي ـت ـس ـن ــى م ـ ــن خ ــالـ ـه ــا تـنـظـيــم
آل ـ ـيـ ــة إلق ـ ــام ـ ــة مـ ــاعـ ــب ري ــاض ــة
«الـبــادل» على األراضــي التابعة
لـلـجـمـعـيــات األه ـل ـيــة الـمـشـهــرة
والمملوكة للدولة ،لتكون تحت
رقابتها ،السيما فــي ظــل كثرة
الطلبات المقدمة من مستثمرين
يرغبون في الحصول على حق
االنتفاع المادي لهذه المالعب
الـ ـ ــذي ك ـث ــر وت ـ ـنـ ـ ّـوع ان ـت ـشــارهــا
بالوقت الراهن.
ً
ووفـ ـق ــا ل ـم ـصــادر «الـ ـش ــؤون»
ّ
فإن ثمة مخاطبات متبادلة بين
َ
وزارتي الشؤون والمالية بشأن
كيفية اسـتـغــال ه ــذه المالعب
ب ـ ـص ـ ــورة اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة ت ـع ــود
بالنفع المادي على الجمعيات
األه ـل ـي ــة ،وال تــؤثــر ع ـلــى ال ـمــال
ّ
تضيع النسبة المحددة
العام أو

ضبط أكبر شبكة نصب
عبر اإلنترنت في البالد
يديرها  3سوريين ارتكبوا  30عملية احتيال

المتهمون الثالثة بعد ضبطهم

•

محمد الشرهان

ّ
تـمــكــن رج ــال مـبــاحــث ق ـطــاع األم ــن الـجـنــائــي اإلدارة الـعــامــة
للمباحث الجنائية ،إدارة البحث والتحري في محافظة الفروانية،
من ضبط أخطر تشكيل عصابي للسرقة عبر المواقع اإللكترونية،
ّ
باستخدام عدة حيل الكترونية تمكن من خاللها أفراد العصابة،
وهم  3وافدين سوريين ،من تنفيذ  30قضية سرقة في مختلف
مناطق البالد.
وف ــي الـتـفــاصـيــل ،الـتــي رواه ــا مـصــدر أمـنــي ل ـ «ال ـجــريــدة» ،أن
مــديــريــات األم ــن فــي مـحــافـظــات ال ـبــاد الـ ـ  6تلقت خ ــال الشهر
الماضي ومطلع الشهر الجاري عددا من البالغات األمنية التي
تفيد ّ
بتعرض مواطنين ومقيمين لعمليات نصب واحتيال وسرقة
عن طريق اإلنترنت.
وأضاف المصدر أن إدارات المباحث في المحافظات الـ  6وإدارة
المباحث اإللكترونية تتبعوا البالغات في جميع المحافظات،
والحظوا أن الجناة يستخدمون أرقام هواتف محلية ،ويبلغون
الضحية بأنهم بإمكانهم تغيير العمالت األجنبية مقابل نصف
سعر الصرف في السوق المحلية ،ويحددون موعد وموقع تبديل
العملة ،وتتم جميع هذه اإلجراءات عبر الشبكة العنبكوتية ،حيث
إن المجني عليه ال يعرف هوية األشخاص الذين يتحدث معهم.
وأوضح أن رجال مباحث إدارة البحث والتحري في محافظة
ّ
الفروانية تمكنوا من الدخول معهم في محادثة وإقناعهم بالرغبة
في شراء كمية كبيرة من الــدوالرات ،األمر الذي وافق عليه أفراد
ّ
العصابة وحددوا موقعا في منطقة الفروانية للتسلم والتسليم،
ومن ثم أطبق رجــال المباحث على  2من أفــراد العصابة لحظة
محاولتهما خطف المبلغ من رجال األمن ،الذين اشتبكوا معهما
ّ
وتمكنوا من السيطرة عليهما ،فأرشدا عن زميلهما الثالث الذي
كان يقف بالقرب من موقع التسليم.

مــن الــدخــل أو االيـجــار الشهري
للعين أو المحل أو األرض المراد
استغاللها بداعي االستثمار من
قبل الغير.
ضوابط وآليات
وأك ـ ـ ـ ـ ــدت الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر ح ــرص
الوزارتين على عدم تسجيل أية
م ــاح ـظ ــات خ ــاص ــة بــاسـتـغــال
مــاعــب «الـ ـب ــادل» تـتـعـلــق بـهــدر
ال ـم ــال ال ـع ــام م ــن ق ـبــل الـجـهــات
الرقابية في الدولة ،وعلى رأسها
ديــوان المحاسبة ،مشددة على
أنه من هذا المنطلق شرعا في
وضــع الضوابط واآللـيــات التي
تـحـفــظ ح ـقــوق ال ــدول ــة الـمــالـيــة،
ً
خصوصا مع واحــدة من أسرع
ً
الرياضات نموا ،والتي شجعت
الكثيرين على االستثمار بها،
حـيــث ي ـق ـ ّـدر الـ ـم ــردود الـسـنــوي
للملعب الواحد بآالف الدنانير.

اللجان والفرق
إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،وب ـ ـش ـ ــأن إع ـ ـ ــادة

ً
ً
تعميما إداريــا بإلغائها ،أكدت
المصادر أن ال ــوزارة لن تسمح
ب ــاسـ ـتـ ـغ ــال ال ـ ـل ـ ـجـ ــان وال ـ ـفـ ــرق
ّ
تحو لها
ا لـجــد يــدة للتنفيع أو
أداة لثواب أو عقاب الموظفين،
م ـ ـ ـشـ ـ ــددة عـ ـل ــى أن االجـ ـتـ ـم ــاع
المرتقب للجنة الفنية برئاسة
ال ــوك ـي ــل س ـي ـح ـســم أمـ ــر جـمـيــع
اللجان والفرق المراد تشكيلها
ع ـ ـلـ ــى وق ـ ـ ـ ــع ح ـ ـصـ ــر أع ـ ــداده ـ ــا
وأسمائها ال ــذي ُ
سيعرض من
قبل الوكالء المساعدين.

محليات
سلة أخبار
«إحياء التراث» تنظم ملتقى
«التربية ...حقوق وواجبات»
تنظم جمعية إحياء التراث
اإلسالمي ،ملتقى ثقافيا
بعنوان «التربية ...حقوق
غد،
وواجبات» ،ابتداء من ٍ
ولمدة  3أيام متتالية في عدة
مساجد.
وقالت الجمعية ،في بيان،
أمس ،إن الملتقى يحتوي
على عدة فعاليات ،حيث
سيحاضر باليوم األول
الشيخ د .ناصر السهو في
مسجد عبدالعزيز ابداح
بمنطقة سعد العبدالله،
واليوم الثاني يحاضر
فيه الشيخ عبدالله مرشد
بمسجد نصر المقدسي في
منطقة النسيم .وفي آخر أيام
الملتقى سيحاضر الشيخ
د .مشعل الظفيري بمسجد
أبوبكر الصديق في منطقة
سعد العبدالله.

«العوازم» تشارك في ورشة
«المساعدات اإلنسانية»

شاركت مبرة العوازم
الخيرية ،ممثلة برئيس
مجلس إدارتها حمد
البسيس ،في الورشة
التدريبية الخاصة برؤساء
مجالس إدارات المبرات
الخيرية الكويتية ،والمتعلقة
بنظام المساعدات اإلنسانية.
وقال البسيس ،في تصريح
صحافي ،أمس ،إن الهدف
من المشاركة بالدورة،
هو تدريب القائمين على
نظام المساعدات المركزي
الخاص بالمبرات الخيرية،
وكذلك القائمين على الربط
اآللي بين وزارة الشؤون
االجتماعية والجمعيات
ً
الخيرية والمبرات تمهيدا
لتطبيق النظامين.
وضمن مشاركتها الخيرية
لالحتفاالت والتكريمات
الخاصة بالمسابقات
القرآنية ،شارك كل من
البسيس ،وأمين الصندوق
بالمبرة أحمد الشبو ،في
االحتفال الخاص بتكريم
المشاركين بمسابقة
سليمان الرهيماني
العشرين لحفظ القرآن
الكريم للمهتدين وأبناء
الجاليات المسلمة الناطقة
بغير اللغة العربية ،والذي
يتم برعاية لجنة التعريف
باإلسالم التابعة لجمعية
النجاة.

٦

برلمانيات

ةديرجلا
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ً
 45نائبا رفضوا التشكيلة الحكومية الجديدة

majles@aljarida●com

ً
ُ
العجمي اعتذر اعتراضا على وزراء «المزمع» ومطالبات بتصحيح األخطاء
السعدون :تعيين وزراء صمتوا عن انتهاك الدستور في الحكومات السابقة أمر يستدعي التصحيح
فهد تركي

لم تمض دقائق على إعالن التشكيلة الحكومية الجديدة ،حتى
ً
ّ
هبت موجة غضب نيابية كبيرة وصلت إلى  45نائبا أعلنوا رفضهم
لها ،وطالبوا رئيس مجلس الوزراء بتصحيحها واستبعاد بعض
العناصر منها.
واستبق الموجة اعتذار المحلل ،النائب عمار العجمي ،الذي
اعترض على عدد من الوزراء الذين اعتبرهم مشاركين في قضية
«المزمع» خالل حقبة رئيس الوزراء السابقّ ،
ُ
ليتسبب كل ذلك
في حدوث أزمة بين المجلس والحكومة الجديدة.
ف ــي وق ــت أث ــار ال ـنــائــب عـمــار
ال ـع ـج ـمــي م ـف ــاج ــأة م ــن ال ـع ـيــار
الـثـقـيــل ،عـنــدمــا اع ـتــذر عــن عــدم
ق ـبــول الـمـنـصــب ال ـ ــوزاري الــذي
ُمـ ـن ــح إي ـ ـ ــاه كـ ــوزيـ ــر م ـح ـل ــل فــي
حكومة رئيس مجلس ال ــوزراء
سمو الشيخ أحمد نواف األحمد،
ع ـقــب ص ـ ــدور م ــرس ــوم تشكيل
ال ـح ـكــومــة ال ـج ــدي ــدة ،اع ـتــراضــا
ع ـل ــى ع ـ ــدد م ــن الـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ــذي ــن
اع ـت ـب ــره ــم م ـش ــارك ـي ــن بـقـضـيــة
ُ
المزمع في حقبة رئيس الوزراء
السابق ،رفض  45نائبا األسماء
ال ـ ـتـ ــي ج ـ ـ ـ ــاءت ف ـ ــي ال ـت ـش ـك ـي ـلــة
ّ
مخيرين
الحكومية ا ل ـجــد يــدة،
الرئيس الـنــواف بين تصحيح
المسار ،عبر النظر في اختيار
الوزراء ،أو المساءلة السياسية،
ومؤكدين أن رئيس ال ــوزراء لم
يقرأ جيدا ُمخرجات انتخابات
.2022
ومــواك ـبــة لـلـضـجــة الـنـيــابـيــة
وال ـش ـع ـب ـيــة ال ـت ــي أثـ ـي ــرت عقب
صـ ـ ــدور ال ـت ـش ـك ـيــل ال ـح ـك ــوم ــي،
وضع الوزراء الجدد استقاالتهم
ت ـحــت تـ ـص ـ ُّـرف رئ ـي ــس الـ ـ ــوزراء
انتظارا لما تسفر عنه األحداث
السياسية.

اعتذار

ال يزال
هناك وقت
قبل جلسة
االفتتاح
لتالفي
االختالالت

بدر المال

وعـ ـ ـ ــودة إل ـ ــى ال ـت ـص ــري ـح ــات
النيابية ،فقد كشف النائب عمار
العجمي اعتراضه على التشكيل
الـحـكــومــي قــائــا إن خــدمــة أهــل
الكويت شرف مرتبط بفريق
م ـ ـت ـ ـجـ ــانـ ــس ص ـ ـ ـ ـ ــادق ي ـت ـح ـ ّـم ــل
المسؤولية ويحترم الدستور.
وأض ـ ــاف :ول ـ ّـم ــا ك ــان الـفــريــق
الحكومي يحتوي على بعض
ال ـع ـنــاصــر ال ـت ــي خ ـس ــرت الـثـقــة
ومتيقن أنها ال تحترم
الشعبية
ّ
الدستور ،فإني أعتذر عن عدم
العمل معها كفريق واحد ،علما
ـق أن طـلـبــت األس ـمــاء
بــأ ُنــي سـبـ ّ
وحجبت عني.
وانـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــائ ـ ـ ــب أح ـ ـمـ ــد
السعدون التشكيلة الحكومية
ق ــائ ــا إن تـعـيـيــن س ـمــو رئـيــس
مجلس الـ ــوزراء بعض ال ــوزراء
ال ـ ــذي ـ ــن صـ ـمـ ـت ــوا ع ـ ــن انـ ـتـ ـه ــاك
الدستور في الحكومات السابقة
أمر يستدعي التصحيح.
وأوضــح السعدون أن تفاعل

ً
الـشـعــب الـكــويـتــي إيـجــابـيــا مع
ال ـخ ـط ــاب ال ـت ــاري ـخ ــي لـصــاحــب
السمو األمير وتنادى لتصحيح
الـ ـمـ ـس ــار الـ ـسـ ـي ــاس ــي ،فــأح ـســن
االخـ ـتـ ـي ــار ب ـ ـ «االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب» ،أم ــا
اختيار سمو رئـيــس ال ــوزراء بـ
«التعيين» لبعض وزرائه الذين
س ـك ـتــوا ع ــن ان ـت ـه ــاك الــدس ـتــور
فــي مــوضــوع الـمــزمــع ،فقد جاء
ً
خالفا الختيار الشعب «وهو ما
يستدعي التصحيح».
وع ـ ـ ـ ـ ّـب ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــائ ـ ـ ــب شـ ـعـ ـي ــب
ال ـم ــوي ــزري ب ـقــولــه إن مـحــاولــة
إطعام الشعب العسل ،ثم إدخال
الوطن والشعب في حقل ألغام.
الكويت وشعبها لهم حوبة ومن
ال ي ـح ـتــرم ا ل ـش ـعــب ال يستحق
االحترام.
وعـ ّـبــر النائب عــادل الدمخي
ق ــائ ــا :اع ـت ــذار تــاري ـخــي كابتن
ّ
مدوية
عمار العجمي ،ورسالة
في احترام الخيار الشعبي في
اإلصالح ُ
وحسن االختيار.
واعتبر النائب محمد هايف
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة أقـ ـ ــل مــن
الـ ـطـ ـم ــوح ال ـش ـع ـب ـ ّـي وال ـن ـي ــاب ــي
ورسالة الشعب تمثلت باستقالة
األخ النائب عمار العجمي ،وهو
من الكفاءات الوطنية المشهود
له بالجدية بالعمل.
وأضــاف هايف :كــان المالئم
فــي تشكيل الحكومة أن تكون
بـعـيــدة كــل الـ ُـبـعــد عــن أي وزيــر
ي ـح ـمــل م ـل ـفــات ف ـي ـهــا ك ـث ـيــر من
الـ ـم ــاحـ ـظ ــات ،ب ـع ــد أن أح ـســن
الشعب االختيار».

اختالالت
وقال النائب بدر المال :ال يزال
هناك وقت قبل جلسة االفتتاح
لـتــافــي االخـ ـت ــاالت الحقيقية
التي رافقت التشكيل الحكومي
بما يؤكد تغيير النهج السابق.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف أن الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــروج مــن
الحالة السابقة السيئة ال تتطلب
أنصاف حلول ،بل تتطلب توافقا
تــامــا م ــع م ــا ورد ف ــي الـخـطــاب
ال ـس ــام ــي وان ـع ـك ــاس ــات ـه ــا عـلــى
نتائج االنتخابات.
وقــال النائب خالد العميرة:
سمو رئيس مجلس ال ــوزراء ال
ّ
بد من ترجمه الخطاب السامي،
مــن خــال تعديل هــذا التشكيل

انتخابات أمة ٢٠٢٢

ّ ً
الخنفور مرحبا :نتمنى أن تكون
بداية لمرحلة جديدة

جنان :أزمة ُ
ستلد أزمات إن لم
تتدارك األخطاء

في المقابل رحب النائب
سعد الخنفور بالتشكيلة
الحكومية الجديدة ،حيث
قـ ــال :ن ـب ــارك لـسـمــو رئـيــس
الوزراء الشيخ أحمد نواف
األحـمــد وأع ـضــاء حكومته
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـث ـ ـقـ ــة ال ـ ـسـ ــام ـ ـيـ ــة...
ونـ ـتـ ـمـ ـن ــى أن يـ ـ ـك ـ ــون هـ ــذا
ال ـت ـش ـك ـي ــل الـ ـمـ ـت ــزام ــن مــع
مجلس األمة الجديد بداية
لمرحلة جديدة.

أك ـ ـ ــدت الـ ـن ــائـ ـب ــة د .ج ـن ــان
بــوش ـهــريأن اسـتـقــالــة الــوزيــر
المحلل ،بعد ساعات من توقيع
مرسوم التشكيل الوزاري ،تؤكد
أن سمو رئيس مجلس الوزراء
أم ــام أزم ــة سـتـلــد أزمـ ــات إن لم
يتدارك األخطاء ،وأولها أن يكون
اخ ـت ـيــار ال ـ ـ ــوزراء ع ــن ق ـنــاعــة ال
عن فرض ،والواجب اآلن إعادة
الـنـظــر ف ــي الـتـشـكـيــل ال ـ ــوزاري،
وتحويل الخطاب السامي الى
برنامج عمل جاد يحقق طموح
الشعب وتطلعات المواطنين.

سعد الخنفور

ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزاري الـ ـمـ ـخ ـ ّـي ــب لـ ــآمـ ــال،
الـ ــذي ن ــرى أن ــه ل ــم ي ـتــوافــق مع
المخرجات الشعبية.
بينما قــال د .حمد المطر إن
الشعب أحسن االختيار وبداية
لـحـكــومــة خـ ّـيـبــت اآلم ـ ــال ،واآلن
لديكم فــرصــة أخ ــرى الستعادة
ثقة األمــة بكم ،وإمــا اإلنـجــاز أو
المحاسبة.

صحح المسار
وق ــال الـنــائــب د .عـبــدالـعــزيــز
ال ـص ـق ـع ـبــي :ال ـش ـع ــب ال ـكــوي ـتــي
«ص ـ ّـح ــح ال ـم ـس ــار» ،والـح ـكــومــة
أخـطــأت االخـتـيــار ،أول اختبار
ّ
لجدية النهج اإلصالحي
حقيقي
يكمن في التشكيل الوزاري ،وال
يـمـكــن ت ـصـ ّـور تـفــاهــم برلماني
ّ
ح ـكــومــي حـقـيـقــي إل بــاخـتـيــار
وزراء قادرين على التعاطي مع
الحالة التوافقية الجديدة.
وقال النائب أسامة الشاهين:
ُ
حبط ،وآمل أن
تشكيل
حكومي م ِ
ً
جميعا ،من هذا الوضع
نخرج
ً
سريعا ،بتشكيل حكومي أفضل،
وتنسيق نيابي أمثل ،يتفق مع
تــوج ـي ـهــات س ـمــو أم ـيــر ال ـبــاد،
وطموحات أبناء الوطن.
من جهته ،قال النائب سعود
الـ ـعـ ـصـ ـف ــور :ي ـ ـبـ ــدو أن رئ ـي ــس
ً
الحكومة المكلف لم يقرأ جيدا

مهلهل المضف :الكويت لم
تعد تملك الوقت حتى تضيعه

عالية :على الحكومة إعادة
النظر في تشكيلها

خـ ــاطـ ــب الـ ـن ــائ ــب مـهـلـهــل
ال ـ ـم ـ ـضـ ــف رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس م ـج ـل ــس
ال ـ ــوزراء سـمــو الـشـيــخ أحمد
نــواف األحمد قائال :الكويت
ل ــم ت ـعــد ت ـم ـلــك ال ــوق ــت حتى
ت ـ ـض ـ ـي ـ ـع ـ ــه ،وم ـ ـج ـ ــام ـ ــات ـ ــك
بالتشكيل الحكومي ال تنبئ
ع ــن رجـ ــل دول ـ ــة وق ـ ـ ــرار ،وإن
ً
ك ـن ــت عـ ــاجـ ــزا ع ــن تـصـحـيــح
الـ ـخـ ـط ــأ وت ـ ــدف ـ ــع ال ـم ـج ـل ــس
لمواجهة نتجنبها ،فال أقل
من استقالتك واعـتــذارك عن
عدم تشكيل الحكومة.

قالت النائبة عالية الخالد:
على الحكومة إ ع ــادة النظر
فـ ــي ت ـش ـك ـي ـل ـهــا ق ـب ــل جـلـســة
ً
القسمّ ،انطالقا من دستورنا
الذي يمثل نهجنا ومنهجنا
ومرتكزنا ،وال نقبل المساس
ب ــه.كـمــا أتـمـنــى مــن إخــوانــي
األع ـض ــاء الـتـحـلــي بالحكمة
وت ـقــديــم ال ـت ـع ــاون ،حـيــث إن
الكويتي يتطلع إلينا،
الشعب ّ
وينتظر منا الكثير لمعالجة
مشاكله.
مهلهل المضف

رســالــة الشعب الـتــي كتبها في
 ،٩ /٢٩هذه التشكيلة التي ّ
ضمت
ً
أسماء وزارية مرفوضة شعبيا
ه ــي وصـ ـف ــة ج ــاه ــزة ل ـل ـتــأزيــم،
ويبدو أنها دعوة إلى ذلك!

رسالة
واعتبر النائب ثامر السويط
أن الــرســالــة الشعبية فــي غاية
الــوضــوح،والـقــراءة الصحيحة
لها هــي الـحــد األدن ــى للتعاون
والتفاهم على المرحلة القادمة،
وه ــذا مــا ال يـبــدو فــي التشكيل
المعلن.
مؤكدا أناإلصــاح الحقيقي
برنامج متكامل وتغيير جذري،
ولـ ـي ــس مـ ـع ــالـ ـج ــات ارت ـج ــال ـي ــة
وتغيير بعض الوجوه وتمرير
أخرى!
وقـ ـ ـ ــال إم ـ ـ ــااالس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدراك ،أو
الدخول في النفق مرة أخرى.
في حين قال النائب عبدالله
فهاد :يا رئيس الــوزراء ،قلناها
فــي الـســابــق ،أن ــت بـيــدك تختار
أغ ـل ـب ـي ـتــك إن اخـ ـت ــرت مـعـسـكــر
اإلص ــاح ،لــن نـحــرج فــي مـ ّـد يد
التعاون معك ،وبما أن التشكيل
ال ـح ـك ــوم ــي ه ــو أول ـ ــى خ ـط ــوات
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ،وب ـ ــوج ـ ــود ع ـنــاصــر
التأزيم في التشكيل ،الــذي أتى
مخيبا لآلمال ،فإنك لم تقرأ ما
ّ
عبرت عنه األمــة يــوم  ،9/ 29ثم
قال :بيدك تدارك األمر.
ب ـي ـن ـم ــا قـ ـ ــال الـ ـن ــائ ــب مـهـنــد
ّ
الساير:مازال في الوقت متسع
يا سمو رئيس الوزراء .حكومة
ال ت ـل ـ ّـب ــي ال ـط ـم ــوح وال تـحـتــرم
التوجه الشعبي الذي ّ
عبر عنه
بالصناديق ،مضيفا :مشكلتنا
كــانــت م ــع نـهــج ص ـبــاح الـخــالــد
ال مع شخصه ،ودعمنا لنهجك
ال مع شخصك ،فال تخسر هذا
الدعم!

توافق
أم ـ ــا الـ ـن ــائ ــب ح ـم ــد ال ـم ــدل ــج،
ف ـ ـقـ ــد خ ـ ــاط ـ ــب ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ أحـ ـم ــد
نواف األحمد قائال :استبشرنا
ً
ً
خيرا بتكليفك رئيسا لـلــوزراء،
وق ـ ــرارات ـ ــك اإلص ــاحـ ـي ــة،واآلن
وب ـ ـ ـعـ ـ ــد ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـطـ ـ ــاب الـ ـ ـس ـ ــام ـ ــي،
واس ـت ـجــابــة األمـ ــة ل ـهــذا ال ـن ــداء،

عالية الخالد

تأتي بأسماء شاركت في جريمة
ً
«المزمع» وغير مقبولة شعبيا؟!
وأض ـ ـ ــاف:عـلـيــك أن تصحح
الـمـســار وتـخـتــار أس ـمــاء ق ــادرة
على خلق حالة التوافق لتحقيق
اإلنجاز.
وواف ـ ـقـ ــه فـ ــي الـ ـ ـ ــرأي ال ـن ــائ ــب
عـ ـب ــدال ــوه ــاب ال ـع ـي ـس ــى ،الـ ــذي
خاطب رئيس الحكومة بقوله:
أول ـ ـ ـ ـ ــى خـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوات رد ال ـت ـح ـي ــة
للشعب ال ــذي أحـســن االخـتـيــار
ه ــو الـتـشـكـيــل ال ـح ـكــومــي ال ــذي
يجب أن يتناسب معه ،لكن مع
األسـ ــف ف ــإن الـتـشـكـيــل الـ ُـمـعـلــن
ً
جاء مخيبا لآلمال ،معتبرا أنه
تشكيل باهت ومشروع أزمة ،ما
ً
لم تتداركه عاجال.
ّ
وعبر النائب حسن جوهر عن
«التشكيلة» قائال :حكومة «سوء
االختيار».
وقــال النائب محمد المطير:
واضح من التشكيلة الحكومية
أنهم لم يبحثوا ويدرسوا تاريخ
الوزراء ،فكيف يتم توزير وزراء
هــم بــاألســاس خـصــوم للشعب
ولوزاراتهم ولموظفيهم؟
وأضـ ـ ـ ـ ــاف :يـ ــا حـ ـك ــوم ــة ،لـقــد
أحسن الشعب االختيار ،ولكن
مع األسف ،لم تحسنوا االختيار،
ثــم ق ــال نصيحة يــا حـكــومــة ،ال
ّ
يزال في الوقت متسع.
فيما قال النائب حمد العبيد:
تحدثت في السابق أن أول ّ
تحد
لــرئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء ه ــو االخ ـت ـيــار
الصحيح للوزراء،وكان المأمول
ً
أن يكون منهج التشكيل مغايرا
لـمـنـهــج ال ـح ـك ــوم ــات ال ـســاب ـقــة،
غـيــر أن التشكيل الـ ــوزاري كــان
ً
ً
مفاجئا،إذ خرج بسرعة حامال
معه بعض األسماء التي كانت
من أسباب الخالف في المجلس
السابق.

حسن االختيار
أم ــا ال ـنــائــب خــالــد الـمــونــس،
فـقــال:الشعب ُيحسن االختيار
والحكومة تفشل ،والوقت ُيهدر
لـيـعــود ذات الـنـهــج م ــن جــديــد،
معتبرا أنالتأزيم يبدأ من سوء
التشكيل،والتعاون ينطلق من
حسن االختيار.
وكشف النائب صالح عاشور
أن رئ ـيــس ال ـح ـكــومــة ل ــم ينجح

جنان بوشهري

ف ــي تـشـكـيــل حـكــومــة بمستوى
تحديات المرحلة القادمة ،فكيف
سينجح في حل القضايا العالقة
التي ينتظر الشعب حلها؟ لذلك
نقول إن التشكيل ليس بمستوى
الطموح ،مخاطبا النواف بقوله:
سمو الرئيس يمديك ّ
تعدل.
و ق ــال النائب خليل الصالح
إن اختيار ال ــوزراء األكـفــاء ركن
أص ـي ــل ف ــي ب ـن ــاء ع ــاق ــة ســويــة
مع مجلس األمة ،وثقتنا كبيرة
بقدرة سمو رئيس الوزراء على
تصحيح خلل التركيبة الوزارية
ل ــانـ ـط ــاق بـ ـب ــداي ــة ت ـت ـســق مــع
تدشين
تطلعات المواطنين في
ّ
مرحلة يسودها التعاون البناء
ب ـيــن ال ـم ـج ـلــس وال ـح ـكــومــة في
سبيل تحقيق مصلحة الوطن
والمواطن.
بينما قال النائب خليل أبل:
سمو الرئيس ،نـ ّ
ـوجــه عنايتكم
إل ــى أن َم ــن اق ـت ــرح عـلـيـكــم هــذه
ال ـح ـكــومــة ال يــريــد ل ـكــم الـخـيــر،
وكــان األج ــدر أن تتواصلوا مع
النواب ،واألخذ بآرائهم ،أو على
األق ــل االس ـت ـمــاع ل ـهــم! ي ـبــدو أن
مشروع الدعوة لرحيلكم قد بدأ.

مسؤولية
وقـ ــال ال ـن ــاب م ـب ــارك الـطـشــة:
لـقــد أح ـســن الـشـعــب ف ــي ٩ / ٢٩
ّ
وتحمل المسؤولية،
االختيار،
لكن مع األسف
فوجئنا بالتشكيل الــوزاري

َ
لطموحات الشعب
يرق
لم
الذي
ّ
وال ت ـم ـن ـيــاتــه ،وك ــن ــا ن ــأم ــل في
بداية ال تشوبها أي شائبة ،لذا
يجب على الجميع أن يتحملوا
مسؤولياتهم.
ّ
وعبر النائب مبارك الحجرف
ع ــن اس ـت ـيــائــه ،ق ــائ ــا:ب ـعــد أقــل
مــن  24ساعة مــن التكليف أتت
ّ
ال ـح ـك ــوم ــة ب ـف ــري ــق م ـت ــره ــل مــع
األسف ،وإن كانت هذه خيارات
أحمد النواف فتلك مصيبة،وإن
لــم تـكــن خ ـيــاراتــه فــا طبنا وال
غدا الشر.
وخـ ـ ــاطـ ـ ــب ال ـ ـنـ ــائـ ــب مـ ـ ـ ــرزوق
الحبيني الشيخ أحمد النواف
منتقدا:إن كانت هذه اختياراتك
فــأنــت ل ــم تـحـســن قـ ــراءة رســالــة
الشعب بشكل سليم ،وحكومتك
هذه مشروع أزمة ،تلقي بظالل

الشك على مستقبل العالقة بين
ال ـس ـل ـط ـت ـيــن؛ وال ـش ـع ــب ل ــم يعد
ي ـح ـت ـمــل م ــزي ــدا م ــن ال ـت ـج ــارب.
وال ـك ــوي ــت ل ــم ت ـعــد تـتـحـمــل أي
تراجع.
وطالبه قائال:أعد حساباتك
ً
جيدا ،فال مجال للتهاون.
وتـ ـ ـس ـ ــاءل الـ ـن ــائ ــب ع ـبــدال ـلــه
الـ ـمـ ـض ــف :كـ ـي ــف ي ـم ـك ــن تـلـبـيــة
تطلعات أبناء الشعب الكويتي
واستيعاب نتائج االنتخابات
األخـ ـي ــرةبـتـشـكـيــل ح ـكــومــي ال
ّ
ينم عن الجدية في تغيير النهج
السابق.
وخاطبسمو رئيس الوزراء
ب ـق ــول ــه :ال ي ـ ــزال ال ــوق ــت بـيــدكــم
والحفاظ على الغطاء الشعبي
هو قوة الدفع نحو اإلنجاز.
واعـ ـتـ ـب ــر الـ ـن ــائ ــب ال ـص ـي ـفــي
الصيفي أن التشكيل الحكومي
ال يـ ـعـ ـك ــس تـ ـطـ ـلـ ـع ــات ال ـش ـع ــب
ونتائج االنتخابات ،وبكل تأكيد
ال ينسجم مــع النطق السامي،
س ـمــو ال ــرئ ـي ــس ل ــم يـسـتـفــد من
تـ ـج ــارب ال ـح ـك ــوم ــات ال ـســاب ـقــة
وسـيـعـيــدنــا إل ــى الـمــربــع األول،
وع ـل ـيــه تـصـحـيــح ال ــوض ــع قبل
جلسة االفتتاح.
وق ــال الـنــائــب حــامــد الـبــذالــي
إن الــوطــن بـحــاجــة إل ــى تشكيل
حكومي يحقق رغـبــات الشعب
ويصحح المسار بنهج جديد
وخطة حكومية واضحة ،حتى
تنطلق عـجـلــة الـتـطــويــر ،حيث
أث ـب ـتــت ال ـت ـجــربــة عـ ــدم فــاعـلـيــة
التشكيالت الحكومية السابقة،
ونتطلع من سمو رئيس مجلس
الــوزراء الختيار وزراء من ذوي
الـكـفــاء ة والـتـخـصــص لتحقيق
ازدهار الكويت واستقرارها.
فـيـمــا ق ــال ال ـنــائــب د .محمد
الـ ـ ـم ـ ـ ّـه ـ ــان إن ال ـ ـش ـ ـعـ ــب أحـ ـس ــن
االختيار ّ
ورد التحية للقيادة،
وتــرجــم خطاب صاحب السمو
في  ،9 /29فعلى رئيس الــوزراء
رد ال ـت ـح ـيــة لـلـشـعــب بــاخـتـيــار
وزراء يلبون الطموح ،والوقت
لم ينته بعد يا سمو الرئيس.

تسريب أسماء
وقـ ـ ـ ــال الـ ـن ــائ ــب ع ـب ــدال ـك ــري ــم
ال ـك ـنــدري :ال يــوجــد مـبــرر لهذه
الـعـجـلــة فــي تشكيل الـحـكــومــة،
وه ـ ـ ــذه الـ ـف ــوض ــى فـ ــي ت ـســريــب
األس ـمــاء،وأنـصــح سمو رئيس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء ب ــاالسـ ـتـ ـف ــادة بــال ـمــدة
الــدس ـتــوريــة ح ـتــى ع ـقــد جلسة
ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء ،وأن يـ ــوسـ ــع دائـ ـ ــرة
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاورات لـ ـتـ ـمـ ـت ــد ل ـل ـك ـتــل
ال ـبــرل ـمــان ـيــة وج ـم ـع ـيــات الـنـفــع
ال ـ ـعـ ــام ،وأن ي ـب ــاش ــر الـتـشـكـيــل
بنفسه ال عن طريق وسطاء،فال
يزال في الوقت متسع.
وأوضح أن بعضهم سيحاول
ت ـف ـس ـيــر ت ــراجـ ـع ــك ع ــن تـشـكـيــل
الحكومة على أنــه ضعف منك،
مضيفا:سـمــو رئـيــس الـ ــوزراء،
االس ـت ـج ــاب ــة ل ـل ـش ـعــب شـجــاعــة
ل ــم ي ــدرك ـه ــا س ـل ـفــك م ــن رؤسـ ــاء
فب ـعــد وض ــع الـ ــوزراء
الـ ـ ــوزراء ،
اسـتـقــاالتـهــم بـيــن يــديــك ،أمــامــك
فرصة جديدة تشاور وتباحث
وال تستعجل.
والـ ـل ــه ي ـك ـتــب م ــا ف ـيــه الـخـيــر
للكويت وشعبها.

أسماء النواب الذين اعترضوا على التشكيلة الحكومية الجديدة
الدائرة األولى

الدائرة الثانية

الدائرة الثالثة

الدائرة الرابعة

مسلسل

اسم النائب

مسلسل

اسم النائب

مسلسل

اسم النائب

1

اسامة الشاهين

1

حمد المطر

1

احمد السعدون

2

أحمد الري

2

خليل الصالح

2

مهلهل المضف

3

اسامة الزيد

3

فالح الهاجري

3

جنان بوشهري

4

حسن جوهر

4

بدر المال

4

فارس العتيبي

2

5

عبدالله المضف

5

عبدالوهاب العيسى

5

مهند الساير

3

عبدالله فهاد

6

عادل الدمخي

6

شعيب شعبان

6

عبدالكريم الكندري

7

حمد المدلج

7

عالية الخالد

7

عمار العجمي

4

مبارك الطشة

8

حامد البذالي

8

خالد العميرة

8

عبدالعزيز الصقعبي

5

محمد هايف

9

محمد المطير

9

خليل عبدالله

9

صالح عاشور

10

عالية الخالد

10

حمد العبيد

6

ثامر السويط

مسلسل

اسم النائب

1

مبارك الحجرف
شعيب المويزري

الدائرة الخامسة
مسلسل

اسم النائب

1

خالد المؤنس

2

حمدان العازمي

3

محمد الحويلة

4

سعود العصفور

5

مرزوق الحبيني

6

ماجد المطيري

7

محمد المهان

8

فيصل الكندري

9

هاني شمس

10

الصيفي الصيفي

ةديرجلا

•
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شوشرة :كارثة اجتماعية

طالل عبد الكريم العرب

َ
ّ َ ً َ
اظ ِر ِه ق ِر ُيب»
من صيد الخاطر«ِ :إن غدا لن ِ

د .مبارك العبدالهادي
األزمة األخالقية األخيرة التي شهدتها الحمالت االنتخابية
ومواقع التواصل االجتماعي كشفت عن كارثة اجتماعية يجب
الوقوف عندها ووضعها تحت العاجل من األمور ،وهي إعادة
النظر في الخطاب السياسي وانعكاساته على المجتمع ،وهذا
األمر يجب أن يكون ضمن أولويات المختصين حتى ال تتكرر
المآسي في مشاهدة واستماع أساليب رخيصة وكلمات بذيئة
واتـهــامــات وتـبــادل قــذف وس ــب ،وك ــأن األم ــر غير مسموع لدى
اآلخرين ،وال يتأثر به المراهقون الذين لألسف الشديد بعضهم
جعل ممن يحمل لــواء الشتيمة مثال أعلى لــه ،ومــا نعيشه من
ـزر في بعض المواقع اإللكترونية يكشف عن انعكاس
واقــع مـ ٍ
هــذه األم ــور السيئة الــذكــر وم ــدى اصطفاف المطبلين خلفها
الذين يعتاشون على إثارة الفتن ودس السم بالعسل وإشعال
النيران التي شظاياها تتطاير حول الجميع دون سقف محدد.
فـهــل ه ــذه ه ــي الــدي ـمــوقــراط ـيــة ال ـتــي يــريــدون ـهــا؟ وه ــل هــذه
األهــداف المقررة الستخدام التكنولوجيا التي أصبحت لعنة
بعد أن جعلت البعض يهاجم وينتقد ويسب ويقذف اآلخرين
ويفجر بالخصومة دون احترام للمتابعين؟ وهل هذا مخطط
من يريدوننا أن نكفر بالديموقراطية بعد أن حركوا أدواتهم
وحساباتهم الوهمية إلدخال الناس في دوامة؟
ً
لن نيأس طالما أن المرحلة القادمة هي للحساب ،خصوصا
أنه من المهم كشف المعازيب واألذناب الذين يقفون وراء هذه
الحمالت المنظمة حتى يكونوا عبرة لغيرهم من المندسين
الذين يخشون المواجهة بأسمائهم الحقيقية والذين يجيدون
االستعانة بــأدواتـهــم مــن المرتزقة الــذيــن ينشط دوره ــم أثناء
السهرات الحمراء التي يعلمون جيدا أين وكيف ومتى يجتمعون
فيها بأمر معزبهم الصبي والسراديب التي تجمعهم لتنفيذ
مخططاتهم؟
إن المرحلة ال تحتمل المجاملة وال تتطلب التهاون مع كل
من يخرج عن الـحــدود المسموح بها ،ألن ما يحصل ال عالقة
لــه بالديموقراطية بــل هــو إسـفــاف وتـهــريــج ،ويـجــب أن تكون
ألعضاء السلطة التشريعية وقفة جادة بدال من تبادل االتهامات
وذرف الدموع من خالل إلزام السلطة التنفيذية للكشف عن كل
محرض ومنفذ وتطبيق القانون على كل متجاوز ومحاسبة
كل فاسد واجتثثاث جــذور الزمرة التي تعمل ليل نهارلنقلنا
من مستنقع إلى آخر.
يجب التحرك إلنقاذ المجتمع وإيجاد عالج ألزمــة األخالق
حتى ال تتفاقم المشكلة وتصبح داء وسرطانا يستشري ويتمدد
وفق أهواء العابثين.
آخر السطر:
مخالفة السراديب قد تكشف عن المستور والبوتات واألدوات.

بسمارك والنفط
د.فاطمة خدادة
في هذا الجزء من السلسلة ،سأقوم بوصف نموذج آخر وهو
النموذج األلماني للرعاية الصحية ،فقد بدأت القصة سنة 1883
عندما قــام الحاكم المستبد أوتــو فــون بسمارك بوضع نظام
ً
للرعاية الصحية الذي سمي الحقا «نظام بسمارك» ،ورغم كل
التغييرات التي مرت بها ألمانيا إلى هذا اليوم ،فإن هذا النظام
مازال يعمل به.
وحد بسمارك الدولة األلمانية «بالدم والحديد» وكان مناهضا
للديموقراطية فقمع األحزاب المخالفة بالقوة وزج المعارضين
في السجون ،إال أنه من الجانب اآلخر سعى إلى تأسيس دولة
ً
ً
ً
ً
الرفاهية واضعا ضمانا صحيا وضمانا لكبار السن باإلضافة
إلص ــاح ــات ع ــدي ــدة أخـ ــرى ك ــي يـتـمـكــن م ــن تـحـقـيــق الـمـعــادلــة
المعروفة :حقوق اجتماعية مقابل حقوق سياسية.
نظام بسمارك الصحي نظام صحي خاص ،أي أن المؤسسات
ُ
تمول من نسبة من معاش الموظف (ونسبة من جهة العمل)
ويتم الــدفــع للرعاية الصحية فــي المستشفيات واألط ـبــاء في
مراكز خاصة.
وفي هذا النظام ،يقتصر دور الحكومة على الرقابة ووضع
التشريعات لشركات التأمين كي تعمل كمؤسسات غير ربحية
(على عكس الواليات المتحدة األميركية حيث شركات التأمين
ربحية بدرجة أولى) ،وألنها تدار كما تدار المؤسسات الخيرية،
فهي تساوم مع المستشفيات واألطباء لخفض األسعار من غير
تدخل حكومي.
كل فرد في ألمانيا ملزم باالشتراك مع مؤسسة تأمين صحي
سواء كان مواطنا أو مقيما ،حتى الالجئون في ألمانيا لديهم
نظام صحي خاص بهم ويحق للشخص أن يغير ويختار أي
مؤسسة تأمين من المئات المتاحة ،والواقع أنها تتشابه في
خدماتها بشكل كبير.
الـيــابــان وســويـســرا مــن ال ــدول الـتــي تتبع نـمــوذج بسمارك
الصحي ،أما في الكويت ،فأقرب نموذج إلى بسمارك هو نظام
شركة النفط الكويتية لموظفي النفط حيث يدفع النفط لكل
موظف تأمينا صحيا يوفر له الرعاية الصحية في مستشفى
ً
األحمدي الذي ال تعتبر جزءا من وزارة الصحة.
ويطرح هذا السؤال للنقاش والتفكير ،هل يعتبر مستشفى
النفط أنجح من مستشفيات وزارة الصحة؟ ومــاذا لو عممنا
التجربة على مستوى الدولة؟

حلول جوهرية للزحمة
المرورية
أحمد الفقم العازمي
ً
االزدحام المروري الذي تشهده شوارع الكويت يوميا أصبح
يشكل أزمة كبيرة تؤرق بال جميع سكان الكويت ،وهذه الزحمة
المرورية ليست وليدة اليوم بل هي أزمة مستمرة منذ سنوات،
وإلـ ــى اآلن ل ــم تـحــل بـشـكــل ج ـ ــذري ،وك ــل م ــا ت ـقــوم ب ــه الـجـهــات
المختصة من جهود في عمل مخرج للشارع هنا ومدخل هناك
ما هو إال حلول مؤقتة تساهم في التخفيف من الزحمة المرورية
ولكنها ال تعالج صلب المشكلة.
إن أه ــم أس ـب ــاب الــزح ـمــة ال ـم ــروري ــة ف ــي ال ـكــويــت ه ــو تـكــدس
الوزارات والجامعات والهيئات التطبيقية والجهات الحكومية
في نطاق جغرافي متقارب ،مما يجعل كل سكان الكويت شمالها
وجنوبها يتوجهون يوميا إلى هذه المساحة الجغرافية الضيقة
ً
ً
مسببين ازدحــامــا خانقا للطرق ال تكاد تنفع فيه المحاوالت
الترقيعية بعمل مخارج ومداخل ،ففي النهاية الكل سيرتاد هذه
المساحة الجغرافية المتقاربة نفسها.
وأوض ــح دلـيــل على ذلــك مــا تشهده منطقة صـبــاح السالم
القطعة األولى من اختناق مروري مزمن بسبب وجود أكثر من 5
مدارس متقاربة مع بعضها إضافة إلى المستشفيات والعيادات
واألندية الصحية في نطاق جغرافي ضيق.
لذلك فإن الحل الجوهري ألزمة الزحمة المرورية في الكويت
يكمن في التوسع الجغرافي من خالل سرعة إنشاء مدن إسكانية
جديدة كاملة الخدمات الحكومية والتعليمية والصحية ،بحيث
ال يحتاج سكانها للتوجه إلى خارج مناطقهم إلنهاء معامالتهم،
ويجب فتح أفرع للكليات الجامعية وبناء مستشفيات جديدة
في تلك المدن اإلسكانية ،ويجب التفكير في مشروع بناء مترو
يستفيد منه الجميع في الوصول إلى وجهاتهم.

talalalarab@yahoo.com

ّ َ ً َ
اظر ِه َقر ُ
يب ،أي لمنتظره ،وقد يوحي
ِإن غدا لن ِ ِ ِ
أيـضــا بمعنى الــوعـيــد ،فهو مثل قيل فــي حادثة
ُ
مشهورة ومتداولة حتى يومنا هذا ،قاله قراد بن
أجدع في حادثة كادت أن تودي بحياته نظير فزعته
لرجل من طيء ،ووراء هذه الحادثة قصة.
فقد خرج النعمان بن المنذر يوما على فرسه
ً
اليحموم فأجراها خلف جمال له ،فذهبت به بعيدا،
وابتعدت به عن أصحابه حتى حل عليه المساء،
فطلب ملجأ يحتمي به ،فوجد بناء فيه رجل من
طــيء يدعى حنظله ومعه زوجـتــه ،ســأل النعمان
حنظلة عــن ملجأ ،فلم يـتــردد الطائي ،فقد أنزله
عن فرسه ،من دون أن يعرفه ،ودخــل الــى زوجته
وقال لها :إني أرى رجال ذا هيئة فما الحيلة ،فقالت
له إن عندي دقيقا وشــاة وحيدة ،فاذبحها حتى
ّ
وضيف ضيفه
أعد له طعاما ،ذبح حنظلة الشاة،
ثم جلس معه ليسامره ،ولما أتــى الصباح خرج
النعمان وامتطى فرسه وقال لحنظلة ،يا أخا طيء
اطلب ثوابك فأنا الملك النعمان ،فقال له الرجل
أفعل إن شاء الله.

عاد النعمان للحيرة ،ومر زمن على تلك الحادثة
ومرت ضائقة باألعرابي ،فقالت له زوجته لو ذهبت
إلى الملك ألحسن إليك ،فدخل الطائي إلى الملك
وكان يصادف يوم بؤس ،ووراء هذا اليوم قصة،
فقد كــان للنعمان يــومــان أسماهما يــوم البؤس
ويوم النعيم.
عــرف النعمان حنظلة ،فضاق لما رآه ،فسأله:
أأنــت الطائي المنزول به يقصد الــذي نــزل عنده؟
فرد حنظلة بنعم ،فقال له النعمانَ :
لم لم تمر علي
بيوم غير هذا؟ فقال حنظلة :وما علمي بهذا ،فقال
النعمان :والله لو سنح لي في هذا اليوم قابوس
ً
ابني لم أجد بدا من قتله ،فطلب الطائي أن يمهله
حتى يذهب ليخبر أهله ويودعهم ويهيئ حالهم
ً
ثم يعود إليه .طلب الملك رجال يكفل حنظلة ،فكفله
رجــل مــن الحضور يــدعــى ق ــراد بــن أج ــدع ،فوافق
النعمان وترك الطائي يعود ألهله وأعطاه خمسمئة
ناقة ،ومنحه عاما كامال كمهلة ،مر العام وبقي
منه يــوم واح ــد ،فنظر النعمان لقراد وقــال لــه :إن
ً
صدر هذا اليوم قد ولى ،فرد قراد« :فإن غدا لناظره

قريب» ،فذهب ما قاله مثال ،ولما جاء ذلك اليوم ،هم
النعمان بقتل قراد ،فقيل له :ليس لك أن تقتله قبل
أن يستوفي يومه .انتظر الجمع وقراد على النطع
ُ
ينتظر قطع رأسه ،ولما اقترب المغيب وهم بقطع
رأس قــراد ،إذا بهم يلمحون رجــا آتيا من بعيد،
فقالوا للنعمان :والله ال ينبغي لك أن تقتله حتى
ترى من القادم ،فإذا به الطائي .نظر إليه النعمان
َ َّ
وقد شق عليه مجيئه ،فسأله :ما حملك على الرجوع
بعد إفالتك من القتل؟ فرد :الوفاء ،فسأله :وما دعاك
إلــى الــوفــاء؟ فـقــال :ديـنــي ،فقد كــان نصرانيا ،قال
النعمان :فاعرضه علي ،فعرضه ،فتنصر النعمان
وأهل الحيرة أجمعون ،وكان ذلك قبل اإلسالم .ترك
ُّ َّ
السنة،
النعمان القتل منذ ذلك اليوم ،وأبطل تلك
وعفا عن قراد والطائي ،وقال :والله ما أدري أيها
أوفى وأكرم ،أهذا الذي نجا من القتل فعاد ،أم هذا
الــذي ضمنه؟ والله ال أكــون أألم الثالثة .فالوفاء
ونصرة المحتاج أمور محمودة ،أما الفزعة فيجب
أن تكون لمن يستحقها.
ملحوظة :منقول من التراث بتصرف.

بقايا خيال :ودي أصدق!!!

بدور المطيري

ً
عـضــوا ينتمون إلــى المجلس المنحل ،والـمــوصــوفــون ضمن خطاب
صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد الصباح ،حفظه الله ورعاه،
وألقاه نيابة عن سموه ولي العهد سمو الشيخ مشعل األحمد الصباح،
حفظه الله ،عندما قال إن المشهد السياسي مزقته االختالفات ،ودمرته
الصراعات ،وسيرته المصالح واألهواء الشخصية على حساب استقرار
الوطن ،بسبب (تصدع العالقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية،
وتدخل التشريعية في عمل التنفيذية ،وتخلي التنفيذية عن القيام
بدورها المطلوب منها بالشكل الصحيح ،وعدم التزام البعض بالقسم
الـعـظـيــم ،ال ــذي تعهد بــه عـلــى نفسه بالعمل عـلــى تحقيق االسـتـقــرار
السياسي ،وتكريس خدمته للوطن والمواطنين) .أفبعد هذا الوصف
السامي ألوضــاع السلطتين ،وما أفرزته االنتخابات األخيرة يمكننا
ضمان حسن سير األداء الحكومي والبرلماني؟
ً
أنا أؤمن بمقولة «لو خليت خربت» ،وأعرف جيدا أن من بين األعضاء
الخمسين فــي المجلس األ خـيــر المنحل مواطنين مخلصين ،إال أن
المشكلة في ما نفهمه من الخير الذي يخص والشر الذي ُيعم ،فقد أفرزت
هذه االنتخابات أعضاء من مجالس مبطلة يشكلون خمس المجلس
الجديد ،كما أفرزت هذه االنتخابات تشكيلة متباينة من اإلسالميين
(ح ــدس والـتـجـمــع الـسـلـفــي ،واالئ ـت ــاف اإلســامــي وال ـعــدالــة والـســام
واإلسالميين المستقلين) ،دع عنك الـنــواب القبليين ،فحتى لو آمنا
بأن األعضاء الخمسين يمثلون األمة كلها ال دائرة انتخابية بعينها،
فإن هناك متطلبات حزبية وسياسية وشخصية تؤخذ بعين االعتبار.
ولهذا ،فعلى الرغم من أنني مؤمن بمقولة «تفاءلوا بالخير تجدوه» ،فإنه
في ظل هذه التوليفة البرلمانية غير المتجانسة من أعضاء يفيضون
بحماس الشباب ،كل يحاول تحقيق برنامجه االنتخابي المختلف عن
اآلخر ،أشك أن يتمكن أي رئيس أن يسيطر على اندفاعات أعضاء كهؤالء.

ناجي المال

حتى ال تكون العربة أمام الحصان هذا برنامج عمل مقترح للحكومة
ال يمكن أن نتحرر من بؤس الوضع الراهن
إال بإنهاء إدارة الــدولــة للقطاع اإلنـتــاجــي كما
في إدارة الحكومة للتعليم والصحة والكهرباء
والماء والموانئ والطيران واالتصاالت والبريد
وال ـم ــواص ــات وال ـم ـط ــار وع ـم ـل ـيــات اس ـت ـخــراج
وتكرير النفط وتصنيع منتجاته.
والبد أن تدار القطاعات اإلنتاجية بواسطة
ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص ف ــي ظ ــل ن ـظــام صـ ــارم وع ــادل
للخصخصة وتطبيق العقوبات الــرادعــة على
ُّ
المخالفين غير الملتزمين بالشروط والنظم التي
تكفل األداء والسلوك المنضبط لدى الشركات
في القطاع الخاص بحيث ال يكون هناك فساد
وتراخ في التنفيذ.
وتالعب
ٍ
وضــربـنــا فــي م ـقــال ســابــق الـمـثــل ب ــأن وزيــر
ال ـص ـحــة ب ـعــد الـخـصـخـصــة واع ـت ـم ــاد الـتــأمـيــن
الصحي الشامل بقيمة  1000دينار لكل مواطن
ً
ل ــن ي ـك ــون م ـ ـسـ ــؤوال ع ــن إدارة الـمـسـتـشـفـيــات
الـحـكــومـيــة وال ـم ــراك ــز الـصـحـيــة والـمـخـتـبــرات،
ً
واإلدارات بعددها الضخم وب ــدال مــن أن يكون
بــالـتــالــي م ـس ــؤوال عـمــا ي ـفــوق  61أل ــف مــوظــف
سـتــزاح عــن كاهله ومسؤوليته المستشفيات
والمراكز الصحية ...إلــخ ،ويكون مسؤوال فقط
عــن  %5وظــائـفـهــم إشــراف ـيــة تخطيطية تضع
اإلحصاءات والتقارير التقييمية وتبني الخطط
والسياسات التي تصحح وتطور وتنظم األداء
الصحي في الدولة ،وقس على ذلك قطاع التعليم
والطاقة والماء واالتصاالت والمواصالت.
وأشرنا في مقاالت سابقة الى نقل الفائض
من العمالة الكويتية الــى القطاع الخاص عبر
فرض التكويت للقطاع الخاص بنسبة متصاعدة
مع فــرض قائمة متزايدة من الوظائف التي ال
تشغلها اال العمالة الكويتية ،مع الحفاظ على

الرفاهية بتقديم دعــم العمالة الــذي يصل إلى
 600دينار كويتي يضاف لها تحويل الدعوم
الى دفع نقدي يصل الى  83دينارا شهريا لكل
فــرد مــن المواطنين بإجمالي يبلغ  1.5مليار
بدل  4مليارات ،وتوزيع أيضا ما نسبته %25
من صافي أربــاح الصناديق السيادية كما في
مشروع العم أحمد السعدون المعروف بصندوق
جابر لألجيال الـحــاضــرة ،فلو فرضنا أن هذه
النسبة مليار ونـصــف فيمنح كــل فــرد كويتي
شهريا  83ديـنــارا فــإذا كانت أدنــى األج ــور في
ال ـش ــرك ــات لـلـكــويـتـيـيــن  350ديـ ـن ــارا فـسـيـكــون
إجمالي مرتب الكويتي في أدنى وظيفة 1116
دي ـن ــارا ،وإذا افـتــرضـنــا ه ــذا الـمــوظــف لــه ثالثة
أوالد فسيكون إجمالي راتبه  1614دينارا ،وبهذا
ً
سينخفض الباب األول ليكون  4مليارات بدال من
ُ
 12مليارا إلى النصف وستحل مشكلة التركيبة
السكانية وإيجاد فرص العمل للكويتيين.
وأقترح أن تدفع الحكومة رسوم الدراسة في
الـمــدارس المعتمدة في القطاع الخاص بواقع
 5000دي ـن ــار ل ـكــل ط ــال ــب كــوي ـتــي ف ــي مختلف
المراحل وينتهي قطاع التعليم بكل مكوناته
وك ـ ــوادره ومـنــاهـجــه وك ــل مــواطــن ضـعـفــه ،ولــن
يبقى من موظفي وزارة التربية إال  %5ستتغير
مهامهم ووظائفهم وتتركز في التقييم العلمي
لـمـخــرجــات التعليم ومــراق ـبــة ال ـتــزام ال ـمــدارس
ُّ
بالشروط والنظم وال ـقــرارات وتحقيق التفوق
والتطور حسب المقاييس العالمية.
ف ــي ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص سـتـتـبـخــر الــواس ـطــات
واالسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرض ـ ـ ــاءات عـ ـب ــر ت ـ ــوزي ـ ــع الـ ـمـ ـن ــاص ــب،
وينتهي تسعير الشهادات الـمــزورة ،والـكــوادر
وكــل مشاكل العمل ،أمــا السكن فأقترح تحرير
الساحل البحري في المرحلة األولى  150كيلو

مـتــرا طوليا مــن  320كيلو مـتــرا طوليا ،وبناء
مــدن بحرية قريبة مــن البحر واعـتـمــاد السكن
العمودي بـ 4أدوار بمساحات تتراوح بين 300
متر مربع و 400متر مربع على أن تكون المدن
و مـكــو نــا تـهــا شبيهة بالشقق فــي المنتجعات
ال ـتــي نـشــاهــدهــا ف ــي دب ــي وال ـســاحــل الـشـمــالــي
ف ــي م ـص ــر ،وف ـي ـهــا وس ــائ ــل ال ـتــرف ـيــه لمختلف
األعمار وتتخللها الحدائق ،أمــا ساحل البحر
فـسـيـحـتـضــن ال ـم ـقــاهــي وال ـم ـطــاعــم وم ـشــاريــع
الترفيه الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بعمالة
كويتية نسبتها ال تقل عن  .%70وتكون الشقق
بتكلفة ال تتجاوز  70ألف دينار ثم تقدم البنوك
القرض بفائدة ال تتجاوز  %3على ثالثين سنة
تــدفــع الـحـكــومــة إجـمــالــي النسبة عــن الـمــواطــن
عند التعاقد سيكون قسط الـمــوا طــن الشهري
 194ديـ ـن ــارا ،أم ــا خـصـخـصــة م ـح ـطــات تــولـيــد
الكهرباء وتقطير المياه فأعيد ما اقترحه العم
أحمد السعدون بحيث يتم بيع أسهمها حسب
التالي %50 :للشعب و %35للمستثمر و%15
للحكومة واالمر ينطبق على كل أصول الدولة
التي ستتم خصخصتها ومشاريع (البي أو تي)
االستثمارية.
كل ما سبق ستقل معه الميزانية إلى النصف
خصوصا مع األخذ في االعتبار تحول مشاريع
قطاع الكهرباء والماء والمواصالت واالتصاالت
والـ ـب ــري ــد والـ ـم ــوان ــئ والـ ـمـ ـط ــار ومـ ــا شــابـهـهــا
سـتـتـحــول ال ــى قـطــاعــات م ــدرة لـلــدخــل لصالح
الحكومة عبر الضرائب.
هذا جزء من مقترحاتنا للبرنامج الذي يجب
أن تقدمه الحكومة للمجلس فور تشكيلها فيكون
هذا البرنامج الحصان الذي يجر عربة الحكومة
ويحدد معايير اختيار أعضائها ال العكس.

د .منيرة عبدالكريم العجالن

شعارات سياسية لغوية زائفة
يحرص المرشحون في االنتخابات البرلمانية على وضــع شعار
ً
لحمالتهم االنتخابية فتكون جزءا من فكر المرشح الذي يمثل رؤيته،
ويـعــد دور الخطاب فــي السياسة أم ــرا حاسما نـظــرا السـتـخــدام هذه
الشعارات السياسية كوسيلة للدعاية السياسية للمرشح ،وتستخدم
ُ
وت َّ
عرف الدعاية بأنها
الشعارات السياسية للدعاية وإقناع الناخبين،
محاولة منهجية متعمدة لتشكيل التصورات والتالعب باإلدراك وتوجيه
السلوك لتحقيق استجابة تعزز النية المرغوبة لدعاة الدعاية ،ونظرا
لوجود العديد من العوامل التي تحدد تكوين المعتقدات والمواقف
والسلوكيات ،يتعين على القائم بالدعاية جمع قدر كبير من المعلومات
حول الجمهور المستهدف .في الواقع ،يقوم المرشحون السياسيون
ببناء سلوكيات ومعتقدات معينة لجمهورهم ،وبالتالي فإن استخدام
هذه الشعارات السياسية هدفها التالعب بالجمهور ،وبتعبير عن ذلك
فإن مهمة الناخب اآلن هي تفكيك ما يعنيه النص والصورة في ذلك
الشعار االنتخابي ،فيقوم المرشح بعقد ندوات خطابية لتمكين الناخب
من التعرف على رؤية المرشح وتطلعاته ،فما على المرشح إال أن يقوم
بالصراخ للجمهور وتلك صفة من صفات الخطاب السياسي ،ويأتي بعد
هذا حفل عشاء فاخر ليستمتع الجمهور بوالئم الطعام .من الناحية
اللغوية ،يستخدم بعض المرشحين آيــات قرآنية ،وخطابات الحنين
للماضي الجميل ،والــوعــد لمستقبل أفـضــل ،لجذب وإقـنــاع الناخب،
كما يستخدم بعض المرشحين اللهجة الكويتية للتقرب من الناخب،
عالوة على ذلك ،يميل بعض المرشحين الستخدام ضمائر الجمع في
شعاراتهم ،من مثل (نبيها) (نعيده) (احنا) أو استخدام ضمائر المفرد
لوضع حق التصويت للناخب (أنت) (صوتك) (أنتم).
وأكدت دراسة أجريت في األردن حول الشعارات االنتخابية أن الشعار

ماذا بعد ُحسن االختيار؟
زعزوع الذايدي العنزي

يوسف عبدالكريم الزنكوي

وكأنني كنت أقرأ قصص ألف ليلة وليلة ،فأنتهي من قصة ألقلب
الصفحة لـقــراء ة قصة أخــرى ،فأنسى تفاصيل القصة السابقة ،على
الرغم من أنني أنهيتها قبل ثوان معدودة ،هذه بالضبط حالنا اليوم،
فقبل أربعة أشهر كنا مهمومين بفساد مؤسسات الدولة ،وعنصرية
الواسطة وعدم عدالة المحسوبية وتضييع الهوية الكويتية بالتزوير
والمزدوجين ،وسوالف الطرق المكسرة والقوانين المجمدة ،ثم فجأة
تتغير أحوالنا بمقدار  180درجة بعد حل مجلس األمة وانتخاب أعضاء
ً
لمجلس أمة جديد ،فهل تحول الشياطين إلى مالئكة مثال ،واختفت
حاالت الفساد لنتحول إلى مدينة فاضلة؟ وهل كان الفساد قصة رعب
ً
قلبنا صفحتها؟ شخصيا لم أجد حكومة صادقة على كوكب األرض،
ألن الــدول المعروفة بعراقة ديموقراطياتها ،مثل بريطانيا وفرنسا
والواليات المتحدة األميركية ،لديها برلمانات تشرع قوانين وتراقب
وتحاسب حكوماتها ،ولــو كانت حكوماتها تعمل بصدق وإخــاص
ألوطانها لما احتاجت شعوب هذه الدول لبرلمان ،فأي حكومة كويتية
قادرة على الخروج من رحم أزماتنا السياسية والتعليمية والصحية
واإلسكانية ،لتحقق طموحات القيادة السياسية وأحالم الشعب؟ هل
يعقل أن نرى حكومة تتبرأ من عاداتها وتقاليدها «األصيلة» وتحاول أن
تجنح إلى الحياد اإليجابي حتى لو كان ضد مصالحها «الشخصية»،
بعد عقود من التعامل الحكومي «الجلف» مع العمل البرلماني ،ومع
م ـبــادئ الــديـمــوقــراطـيــة وحــريــة التعبير ،س ــواء بــالـمــال الـسـيــاســي أو
بالتدخل فــي انتخابات رئــاســة مجلس األمــة أو اللجان البرلمانية،
أفبعد كل هذه الممارسات هل يعقل أن تتشكل حكومة جديدة بعيدة
عن أعراف المحاصصة وبروتوكوالت القبلية وفتاوى الطائفية لحل
معضالتنا األزلية؟ أقول هذا ألن االنتخابات األخيرة أفرزت تشكيلة
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االنتخابي األردني يظهر بشكل رئيس التفوق الذكوري في المجتمع،
ّ ً
وأما ،أما الشعارات في
حيث يقتصر دور المرأة على كونها ربة منزل
انتخابات مجلس األمة الكويتي فكانت في الماضي محصورة بأسماء
المرشحين فقط ،وهذا يؤكد أن العالقات االجتماعية تؤدي دورا أكثر
أهمية في السياق السياسي في الكويت ،فمن وجهة نظر لغوية ،لم
تستخدم الملصقات فقط أداة سائدة في الحمالت االنتخابية ،ولكن
أيضا االستخدام المتنوع للخصائص اللغوية والمرئية واللغوية في
شعارات الملصقات السياسية يعد مثاال رائعا للنص متعدد الوسائط
في السياق السياسي.
وفي دراســة أجريتها على انتخابات مجلس األمة  ،2016أثبتت أن
الشعارات االنتخابية تعد أدوات مهيمنة يستخدمها المرشحون لتمثيل
الهوية السياسية وبناء مواقفهم السياسية ،وتؤكد الدراسة أن الشعارات
السياسية في الكويت ال تكاد تؤثر على اختيار الناس ومواقفهم من
التصويت ،فالشعارات مهمة بالتأكيد فــي أي حملة انتخابية ،لكن
المرشحين في الكويت يشغلون بالفعل مناصب مميزة ولديهم ناخبيهم،
ولعوامل مثل العالقات االجتماعية والعالقات القبلية مواقف مباشرة
وأكثر قوة في توجيه مواقف الناخبين الكويتيين ،وفي كل انتخابات،
كما أثبتت الدراسة أنه ال توجد فروق بين شعارات المرشحين الذكور
واإلناث ،فكالهما يستخدم شعارات مشابهة في محاوالت اإلقناع.
وفي النهاية ،يدرك الناخب بعد التصويت وبعد الصراعات والهواش
في قاعة عبدالله السالم أن كل هذه الشعارات كانت زائفة ،وما هي إال
فقاعات تذهب أدراج الرياح ،لتمر أربع سنوات يشتكي فيها الناخب
الكويتي من أوضاع البلد ،ويعود الناخب بعد أربع سنوات (إذا لم يبطل
ً
المجلس أو يحل) إلى التصويت من جديد أمال بكويت أفضل.

ً
ً
ً
سمو ولي العهد وجه للشعب خطابا تاريخيا فريدا من نوعه،
وطلب منه حسن االختيار ،وحل الحكومة والبرلمان نــزوال عند
رغبة الشعب ،وجاء بحكومة سمو الشيخ أحمد النواف التي باشرت
عملها وب ــدأت بــإجــراء ات إصالحية تبشر بالخير ،وقــام الشعب
باالستجابة لسمو ولــي العهد وأحـســن االختيار عبر صناديق
االقتراع ،واآلن جاء دور النواب لرد التحية بأحسن منها والبدء
بترتيب المؤسسة التشريعية بعد أن رحل الرئيسان ،فعليهم حسن
اختيار الرئيس ،وال نرى أحق من المخضرم السيد أحمد السعدون
لخبرته الممتدة لعقود ،واختيار نائب له يكون ذا حكمة وخبرة
سياسية وبرلمانية وقانونية ،ونعتقد أن تلك األوصاف تنطبق
على الرجل الوطني الدكتور حسن جوهر.
وبعدها الـشــروع بــوضــع برنامج عمل متكامل يشتمل على
الـتـنـسـيــق مــع الـحـكــومــة لـلـقـضــاء عـلــى الـفـســاد الـمــالــي واإلداري
ووضــع خطة محكمة بسقف زمـنــي مـحــدد لمحاسبة الفاسدين
بغض النظر عن مناصبهم أو أسمائهم و إعادة األموال المنهوبة،
وإع ـ ــادة هيكلة ج ـهــاز نــزاهــة بـمــا يـحـقــق ال ـنــزاهــة وال ـعــدالــة بكل
مهنية ،كما يجب أن تبسط سلطة القضاء على جميع القوانين
بما فيها قانون الجنسية،ويصدر المجلس قوانين تمكن القضاء
من ممارسة دورة باستقاللية تامة ،ومراجعة القوانين الخاصة
بالمحكمة الدستورية ومحكمة التمييز إلصــدار قوانين تضمن
استقرار األحـكــام وعــدم تناقضها كما حــدث فــي اآلونــة االخـيــرة،
وكذلك تعديل أو إلغاء القوانين التي تحد من الحريات ،والعمل
على تعديل التركيبة السكانية ووضع حلول سريعة للوصول إلى
المستوى المطلوب دون تأثر مصالح الوطن والشعب ،ومعالجة
مشكلة البدون وفق منظورين:
األول :إنساني ويجب أن يكون سريعا ويحقق االستقرار النفسي
واألدبيويحفظ لهم كرامتهم.
والثاني :حق المواطنة لمن يستحق وهم بحسب تصريح السيد
صالح الفضالة  36,000ووضع حلول لمن ال يستحق ألن مشكلة
البدون قد يكون لنا اليوم أن نضع الحلول المناسبة لها بإرادتنا،
ولـكــن فــي المستقبل قــد تـفــرض علينا حـلــوال أممية ال نستطيع
تطبيقها ،فالكرة اآلن في ملعب مجلس األمة الذي نتمنى أن يحقق
طموح القيادة السياسية والشعب الكويتي بتحقيق أجمل األهداف.
حفظ الله الكويت وأميرها ولي عهدها وشعبها من كل مكروه.

في إيران ...من يسمع!!
حبيب السنافي
األح ــداث الــدمــويــة المصاحبة «للتمرد االجـتـمــاعــي» مــن الفئة
الـشـبــابـيــة م ــن الـجـنـسـيــن ف ــي ال ـج ـم ـهــوريــة اإلس ــام ـي ــة تستحق
التأمل العميق ،حيث يبدو جليا فشل النظام اإليراني في تحقيق
الديموقراطية اإلســامـيــة كما يسميها ،وكـمــا يـبــدو إخفاقه في
استمرارية التعبئة اإلعالمية من خالل تكرار ممجوج لشعاراته
الـثــوريــة خــال عــدة عـقــود دون االلـتـفــات للتغيرات الـجــذريــة في
ً
بنية المجتمع اإليراني خصوصا فئة الشباب ،التغيرات الفكرية
والثقافية والمعرفية التي يطالب الشباب بمعايشتها وتجربتها،
ً
مفارقا الجيل السابق في تجربته الثورية ضد دكتاتورية الشاه،
وخوض حرب الثماني سنوات ضد العراق ،مستظال بالشعارات
ً
ً
األيديولوجية مؤمنا بوالية الفقيه غارقا في التفسيرات الدينية
الفاقدة للصالحية.
هذا الجيل الفتي الذي يواجه آلة القمع البوليسي بإرادة وإيمان
بحقه في ممارسة حريته بمفهومه الخاص كما يراها ،ال كما تراها
السلطة الدينية التي تخلت عن أهم المبادئ اإلنسانية والقانونية
لقادتها ،قال الراحل اإلمام الخميني «إن حرية الفرد أهم جزء في
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان» ،ويذكر الرئيس األسبق محمد
ً
خاتمي :إن أكثر األنظمة اسـتـقــرارا واستمرارية تلك التي تضع
ً
القليل من القيود على حرية التعبير ،في حين القوى األمنية حاليا
تقمع حرية التعبير والتظاهر بالذخيرة الحية بأوامر من ّيدعون
التدين والتحضر.
على الـقــادة اإليرانيين التخلي عــن الغطرسة واالسـتـمــاع إلى
المطالب الشعبية بمحاسبة قتلة «مهسا أميني» ،وهم بحاجة لمن
يذكرهم أن القوى األمنية في عهد الشاه لم تستطع االستمرار في
مواجهة فــورة الغضب الشعبي رغم إمكانات «السافاك» وبطشه
آنذاك .نزول الشباب للشارع متظاهرين له رمزيته ودالالته ،وقص
الفتيات شعورهن ونزع الحجاب مظهر لتغيير اجتماعي قبل أن
يكون إعالنا لتمرد سياسي ،ففرض الحجاب -من سن التاسعة
الحرية الشخصية،
وحتى للعجائز -إكراه وكبت ،وتدخل منكر في
ُ
ً
التي هي من أسس وسمات الحياة الديموقراطية التي قرنت تعسفا
مع نظرية والية الفقيه.
قمع السلطة لالحتجاجات الحالية لن يحل المعضلة ،فموجة
ّ
وتحين الجمهور للفرص
التغيير ستستمر في التدافع واالندفاع،
للتعبير عــن حـقــوقــه فــي ف ــرض م ـفــردات ثقافية تــائــم وتناسب
ً
تطلعاته وأحــامــه متوقعة ،وإذا كــان الفقهاء– أحيانا– يغيرون
فتاواهم بحسب الزمان والمكان ،فاألولى للساسة من القادة في
إيران البدء باالستجابة للمطالب القائمة ،وإال فالثورة ستفاجئهم
ً
يوما ما.

خزعبالت االنتخابات
تهاني الرفاعي
في كل مرة ينشغل الشارع الكويتي باالنتخابات وما يسبقها
أو يلحقها من «زوبعة» ،أتذكر «مجلس الطالبات» أيام المراحل
الدراسية ،عندما كانت تنشغل كل طالبة ُمرشحة بتعليق الفتات
على جدران الصفوف واألبواب ،عليها عبارات مؤلفة منهم أو
ربما من ذويهم مثل«:وألن صوتك أمانة ،انتخب جمانة»« ...الزين
عندنا والشين حوالينا» ،وغيرها من عبارات يكتبها خطاط
مدفوع األجر وتعلقها الطالبة بتشجيع من أصدقائها ،لتبدأ
رحلة المشاحنات الباردة.
كل مرشحة تنافس مثيلتها بالوعود و«الحجي المصفصف»،
وإذا أرادت إحــداهــن شــراء األص ــوات قامت بتدليل الناخبين
بتوزيع «بــوب كــورن» أو «ستيكرات خــام» بالمجان ،ويتدافع
الـنــاخـبــون إل ــى ص ـنــاديــق االقـ ـت ــراع ،كــل حـســب ج ــودة «إغ ــواء
مرشحه» ،كنت أسمي يوم التصويت «يوم العچاف العالمي»،
فتلك المرشحة التي بالكاد تعرفني ،تركض نحوي ببشاشة لم
أرها من قبل ،تناولني «حليب كاكاو» وربما اآلن صار «سبانش
التيه» مع قلم جديد ليساعدني على الكتابة ،مع ّ
ضمة ال أدري
حقا مناسبتها ،وبعد التصويت وانتهاء تلك الفترة تسقط
األقنعة وتظهر الــوجــوه غير مفلترة ،وتبقى أنــت نادما على
تصويتك لـ«بياع الحجي» والمنافق والمتقلب والكاذب!
ً
أظن ما كتبته ال يفرق كثيرا عن انتخابات مجلس األمة ،غير
ّ
أن انتخابات األمة تكون منمقة أكثر وبحرفية متقنة ،فالمرشح
ُ
وأعلم بطرق «دغدغة مشاعر المواطن» ،وأبخص كذلك
أكبر سنا
بالحالة «المزرية» لذلك يصعب جدا التنبؤ بحقيقته ،باإلضافة
إلى أن غالبنا يميل لمن هو من شجرته العائلية ،لذلك تكون
غالبا مخرجات التصويت «فوضوية» وغير مجدية.
أرجو أن يفهم المواطن معنى أن يكون صوته مسؤولية ،وأن
يفرق بين «خزعبالت» المرشحين ،وأجنداتهم وأهدافهم ،وأرجو
أن ترجع الكويت كما كانت «لؤلؤة ُ
ودرة الخليج» وأحسن.

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

8.040

7.180

5.375

2.865 3.269 3.228

مراجعة  msciتقفز بسيولة البورصة إلى  242.8مليون دينار
تعامالت قياسية لـ «بيتك» بـ  207ماليين دينار ...والمؤشرات تتراجع
علي العنزي

س ـج ـل ــت مـ ـ ــؤشـ ـ ــرات ب ــورص ــة
الكويت تراجعا واضحا أمس في
نـهــايــة تـعــامــات األس ـبــوع وقبل
عطلة  3أيام تنتهي األحد ،وخسر
مؤشر السوق العام نسبة قريبة
من نقطة مئوية تعادل  0.95في
المئة تعادل  68.63نقطة ليقفل
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى  7180.54نـقـطــة
بسيولة قياسية مدعومة بتنفيذ
مراجعة مؤشرات «إم إس سي أي»
ل ــأس ــواق الـنــاشـئــة ف ــي بــورصــة
ال ـكــويــت ،لـتـقـفــز بـسـيــولـتـهــا الــى
 242.8مليون ديـنــار ،تزامنا مع
الزيادة الكبيرة برأسمال «بيتك»،
والتي كانت لمصلحة مساهمي
«أهلي متحد بحريني» ،مما رفع
وزنه بمؤشرات األسواق الناشئة،
واستحوذ على  207ماليين من
سيولته السوق امس ،وتم تداول
 378.6مليون سهم عبر 17310
صفقات ،وتداول  123سهما ربح
منها  ،43وخسر  ،61بينما استقر
 19سهما دون تغير.
وخسر مؤشر الـســوق األول،
بـ ـع ــد ضـ ـغ ــط ك ـب ـي ــر عـ ـل ــى س ـهــم

«بيتك» نسبة  1.09في المئة ،أي
 88.26نقطة ليقفل على مستوى
 8040.55نـقـطــة بـسـيــو لــة بلغت
 236.3م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ،ت ــداول ــت
 311.3مليون سهم عبر 14080
صـفـقــة ،ورب ــح  11سـهـمــا مقابل
تــراجــع  ،10واس ـت ـقــرار  5أسـهــم،
غـيــر أن األس ـه ــم األرب ـع ــة الـكـبــار
كــانــت خ ــاس ــرة أم ــس ،مـمــا شكل
ض ـغ ـط ــا ك ـب ـي ــرا ع ـل ــى ال ـم ــؤش ــر،
وسجل مؤشر السوق الرئيسي
خسارة محدودة هي نسبة 0.37
في المئة ،أي  20.12نقطة ،ليقفل
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى  5375.45نـقـطــة
ً
بـسـيــولــة م ـحــدودة ج ــدا هــي 6.4
ماليين دينار تداولت  67.3مليون
سهم عبر  3230صفقة ،وربح 32
سهما في الرئيسي مقابل تراجع
 51سهما ،واسـتـقــرار  14سهما
دون تغير.
بـ ــدأت ت ـ ــداوالت أس ـه ــم زي ــادة
رأسـ ـم ــال بـيـتــك ام ــس وتسلمها
مـســاهـمــو «اه ـل ــي م ـت ـحــد» لـيـبــدأ
ال ـ ـض ـ ـغـ ــط ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـس ـ ـهـ ــم وسـ ــط
اسـتـحــواذه الكبير على النشاط

وال ـس ـيــولــة مـنــذ ب ــداي ــة الـجـلـســة،
مما خفف تعامالت بقية األسهم،
وانشغل الجميع تقريبا بمراقبة
سهم «بـيـتــك» وحــركـتــه السعرية
م ـ ـنـ ــذ ان ـ ـ ـطـ ـ ــاق الـ ـجـ ـلـ ـس ــة ح ـتــى
نهايتها ،وبـعــد بــدايــة بخسارة
ك ـب ـيــرة ومــام ـســة م ـس ـتــوى 814
فلسا ارتد سريعا إلى مستويات
 834فلسا ،ثم بدأ يخسر تدريجيا
حتى بلغ بــه الــى مستويات اقل
من  800فلس بقليل ،ليرتد خالل
الـمــزاد وســط عمليات نقل كمية
ك ـب ـي ــرة مـ ــن أس ـه ـم ــه ل ـم ــؤش ــرات
األسـ ــواق الـنــاشـئــة وال ـتــي بلغت
ن ـحــو  200م ـل ـيــون س ـهــم بسعر
جيد مقارنة بقاعه بلغ  824فلسا،
وهو قريب جدا من سعر تبادله
مــع أهـلــي مـتـحــد ،وبـعــد تماسك
مـ ـح ــدود ل ـ ـ «أج ـي ـل ـي ـت ــي» ت ــراج ــع
السهم خالل المزاد بنسبة كبيرة
بلغت  2.6فــي الـمـئــة ،كـمــا خسر
ً
«الــوط ـنــي» أي ـضــا نـسـبــة  0.7في
المئة ،وكانت خسارة أكبر قليال
لـتـضـغــط األس ـه ــم الـثـقـيـلــة على
الـمــؤشــرات ويـتــراجــع عــدد كبير

من األسـهــم ،وكانت أسهم بنكي
الـخـلـيــج وبــوب ـيــان ت ـت ــداول على
ارتفاع زاد سعراهما فترة المزاد
وتـطـبـيــق ت ـعــديــات ام اس سي
أي ،وصعد الخليج  4.2في المئة،
بينما اكتفى بوبيان بنسبة 0.7

في المئة ،وحقق سهما المباني
وه ـ ـيـ ــومـ ــن سـ ــوفـ ــت ارت ـ ـفـ ــاعـ ــات
خـ ـج ــول ــة ،فـ ــي ال ـم ـق ــاب ــل اس ـت ـقــر
سهم استهالكية دون تغير في
الرئيسي ،وارتفعت أسعار أعيان
وصالحية ،وخسر جي اف اتش

الجنيه المصري يتراجع و«المركزي» يواصل تخليه

أخبار الشركات

تداول الدوالر عند  19.71مع ترقب مصير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي
فيما يـتــرقــب ال ـســوق الـمـصــري مصير
الـمـفــاوضــات الـجــاريــة مــع ص ـنــدوق النقد
الــدولــي ،بشأن حصول مصر على تمويل
ج ــدي ــد ،سـجــل الـجـنـيــه ال ـم ـصــري خسائر
جديدة مقابل الدوالر ،ليجري تداوله أمس
عند مستويات تتراوح بين  19.71جنيها
كأعلى سعر للبيع ،مقابل  19.66جنيها
كأعلى سعر للشراء.
وك ــان ــت مـ ـص ــادر ك ـش ـفــت ل ـ ـ «ال ـع ــرب ـي ــة.
ن ــت» أن الـتــوقـعــات داخ ــل الـبـنــك الـمــركــزي
المصري تشير إلى إعالن االتفاق النهائي
مع صندوق النقد الدولي بشأن التمويل
الجديد ،ربما سيكون خالل أسابيع.
وأشــارت المصادر إلى إشــادة صندوق
الـنـقــد الــدولــي بــاسـتـمــرار الـبـنــك الـمــركــزي
ال ـم ـصــري ف ــي تـخـلـيــه ع ــن الـسـيـطــرة على
ســوق الـصــرف ،واعتماد سياسة الصرف
المرن ،ما دفــع الجنيه إلــى التراجع بشدة
مقابل الدوالر.
وكانت المديرة العامة لصندوق النقد
الدولي كريستالينا جورجيفا كشفت في
مقابلة مع «العربية» ،أن المفاوضات بين

مصر والصندوق وصلت «مرحلة متقدمة
جدا».
وتوقعت في تصريحات أخرى نشرتها
وك ــال ــة روي ـت ــرز أن يـتــوصــل ال ـطــرفــان إلــى
اتفاق على مستوى الخبراء «قريبا جدا»،
مضيفة« :من الصعب توقع ما إذا كان ذلك
في غضون أيــام أو أسابيع ،لكنه سيكون
قــريـبــا ج ــدا .وكـشـفــت أن مـصــر ستحصل
على برنامج كبير ،وأنه سيتحدد بنهاية
المفاوضات».
وكـ ــان ب ـنــك «ب ــي إن ب ــي ب ــاري ـب ــا» تــوقــع

«بتكوين» تتداول فوق
 20ألف دوالر
ارتفعت العمالت المشفرة بشكل طفيف خالل تعامالت أمس ،حيث
يبحث المستثمرون عن المزيد من األدلة حول قرار رفع الفائدة من
جانب البنوك المركزية وتداعيات ذلك على األسواق المالية.
وقال مايك ماكجلون ،كبير استراتيجيي السلع لدى «بلومبرغ
إنتليجنتس» في تقرير توقعات العمالت المشفرة الصادر األربعاء،
إنــه في حين أن ارتـفــاع أسعار الفائدة على مستوى العالم يضع
ً
ً
ضغطا هبوطيا على معظم األص ــول ،فــإن «بتكوين» تتفوق عند
مقارنتها بالسلع واألسهم التقنية مثل «تسال».
وارتفعت القيمة السوقية العالمية للعمالت المشفرة خالل الـ ً24
ساعة الماضية بنسبة  0.47في المئة إلى  965.03مليار دوالر ،وفقا
لبيانات «كوين ماركت كاب».
وزادت «بتكوين» بنسبة طفيفة  0.15في المئة عند 20142.86
ً
ً
ً
دوالرا ،وفقا لبيانات «كوين باس» .وارتفعت أيضا ثاني أكبر العمالت
المشفرة من حيث القيمة السوقية «اإليثريوم» بنسبة  0.47في المئة
ً
ً
إلى  1360.70دوالرا ،بينما استقرت الريبل عند  49.41سنتا.

حصول مصر على ما بين  3و 5مليارات
دوالر مــن ص ـنــدوق الـنـقــد ،فيما ق ــال بنك
غولدمان ساكس إن قيمة القرض قد تصل
إلى  15مليار دوالر.
في سوق الصرف ،وفي  3بنوك بقيادة
البنك األهـلــي الكويتي ،والبنك المصري
ال ـخ ـل ـي ـجــي ،س ـج ــل س ـع ــر صـ ــرف الـ ـ ــدوالر
مستوى  19.66جنيها للشراء ،مقابل 19.69
جنيها للبيع .وفــي  7بنوك بقيادة البنك
التجاري الدولي مصر ،واالستثمار العربي،
سجلت الورقة األميركية الخضراء مستوى

ً
ً
 19.63جنيها للشراء ،و 19.69جنيها للبيع.
وف ـ ــي  5بـ ـن ــوك ب ـق ـي ــادة ال ـب ـن ــك األه ـل ــي
المصري وبنك مصر ،سجل سعر صرف
ً
ال ـ ــدوالر مـسـتــوى  19.61جـنـيـهــا لـلـشــراء،
ً
و 19.71جـنـيـهــا لـلـبـيــع ،وكـ ــان أق ــل سعر
لصرف الدوالر في  9بنوك بقيادة اإلمارات
دب ــي الــوط ـنــي ،وب ـنــك ال ـشــركــة المصرفية
الـعــربـيــة الــدول ـيــة «س ــاي ــب» ،عـنــد مستوى
ً
ً
 19.59جنيها للشراء ،و 19.69جنيها للبيع.
وكان الخبير االقتصادي د .هاني جنينة
أوضح في تصريحات لـ «العربية.نت» ،أن
الـجـنـيــه ال ـم ـصــري س ـيــواصــل االنـخـفــاض
م ـقــابــل الـ ـ ـ ــدوالر ،طــال ـمــا ل ــم يـعـلــن انـتـهــاء
المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ،ولم
تحصل مصر على التمويل المرتقب.
وتـجــري مصر مفاوضات مــع صندوق
ال ـن ـقــد ال ــدول ــي م ـنــذ مـ ــارس ال ـم ــاض ــي ،في
مـ ـح ــاول ــة ل ـت ــأم ـي ــن مـ ـس ــاع ــدة م ــالـ ـي ــة مــن
الصندوق في أعقاب الصدمات االقتصادية
الناجمة عن الحرب الروسية األوكرانية،
وارت ـفــاع أسـعــار الـفــائــدة فــي االقـتـصــادات
(العربية .نت)
		
المتقدمة.

لتنتهي الجلسة سلبية ،وتعتبر
خاصة لتعامالت بيتك أمس.
وت ــراجـ ـع ــت م ـع ـظــم م ــؤش ــرات
أس ـ ــواق الـ ـم ــال ال ـخ ـل ـي ـجــي أمــس
بــاسـتـثـنــاء م ــؤش ــري الـسـعــوديــة
وق ـ ـطـ ــر ،وك ـ ـ ــان م ــؤش ــر ب ــورص ــة

ال ـكــويــت األك ـث ــر خ ـس ــارة بنقطة
م ـئ ــوي ــة ،ب ـي ـن ـمــا ك ــان ــت ت ـغ ـيــرات
البقية محدودة ،واستمرت أسعار
النفط تــدور حــول مستوى 92.5
دوالرا للبرميل.

ً
«االمتيازات» 1.24 :مليون دينار أرباحا غير محققة
قــالــت شــركــة االم ـت ـيــازات الخليجية القابضة،
عطفا على إعالنها السابق بتوقيع إحدى شركاتها
التابعة والمملوكة بالكامل لها ،عقدا مع الهيئة
العامة للصناعة لتخصيص قسيمتين بمنطقة
المستقبل (المنطقة الـحــرة ســابـقــا) ،إن شركتها
التابعة حصلت على تقييم العقار االستثماري من
قبل مقيمين مستقلين ومرخص لهما باستخدام
أساليب وأسس التقييم المتعارف عليها ،وتظهر

نتائج التقييم التغير بالقيمة العادلة للعقار والتي
نتج عنه أرب ــاح غير محققة بقيمة  1.24مليون
دينار .ولفتت الشركة إلــى أنــه سيتم إدراج أربــاح
غـيــر محققة مــن التغير بالقيمة الـعــادلــة للعقار
االستثماري بمبلغ قدره  1.24مليون دينار تدرج
ضمن بيان األربــاح والخسائر المرحلي المجمع
المكثف للبيانات المالية للربع الثالث المنتهي في
 30سبتمبر .2022

«البيت» :عمومية لمناقشة االستحواذ
على «غيتهاوس كابيتال»
وافق مجلس إدارة شركة بيت األوراق المالية على دعوة
الجمعية العمومية لالنعقاد؛ لمناقشة تقرير الخبير المستقل
بشأن االستحواذ على شركة غيتهاوس كابيتال لالستشارات
االقتصادية والمالية.
وقالت الشركة إنه في حالة إتمام الصفقة سيقل صافي
النقد بالشركة بما يقارب  3.5ماليين دينار ،باإلضافة إلى
نشوء التزام تمويلي بالقيمة نفسها ،كما تتضمن أرباح شركة
بيت األوراق المالية حصة  100في المئة من نتائج أعمال
الشركة المستهدفة بعد االستحواذ.

«سفن» :تسلم كتاب ترسية
أف ــادت شــركــة الـصـنــاعــات الهندسية
الثقيلة وبناء السفن أن شركتها التابعة
شــركــة «ال ـخ ـل ـيــج ل ــإن ـش ــاءات واألع ـم ــال
الـبـحــريــة وال ـم ـقــاوالت ال ـعــامــة» تسلمت
كتاب الترسية بعد أن حازت أقل األسعار،
بعد فــض عـطــاء ات المناقصة الخاصة
بمشروع إعادة تأهيل حاجز تغيير مسار
أمواج البحر في رصيف النفط بالشعيبة
بقيمة  2.3مليون دينار لمصلحة شركة
البترول الوطنية الكويتية ولمدة  8أشهر.

« »KECالهندية تفوز بعقد شبكة الكهرباء الخليجية
تربط الكويت والسعودية بـ  120مليون دوالر
منحت هيئة الــربــط الـكـهــربــائــي لــدول
مجلس التعاون الخليجي ( ،)GCCIAشركة
 KECالدولية ،ومقرها الهند ،عقدا لمشروع
خط نقل علوي يربط المحطات الفرعية
فــي الــوفــرة بــالـكــويــت ومـنـطـقــة الفاضلي
بالمملكة العربية السعودية.
وبحسب شركة «ميد» يتألف المشروع
مــن تــوريــد وتركيب خــط نقل سعة 400
كيلوفولت على مسافة  255كيلومترا،
ويتضمن بناء مراكز التحكم ومحطات
النقل وأع ـمــال تحسين األرض ،مشيرة
إلى أن المشروع ،الذي تقدر قيمته بـ 120
مليون دوالر ،من المتوقع أن يكتمل في

ً
عــام  .2025ويعد الخط الجديد امـتــدادا
ل ـخــط م ـ ــزدوج ال ــدائ ــرة  400كـيـلــوفــولــت
م ــن الـ ــزور ف ــي ال ـكــويــت إل ــى الـسـعــوديــة،
وي ـح ـتــوي ال ـخــط عـلــى رب ــط وس ـيــط في
منطقة الفاضلي مع المحطات الفرعية
الـمــرتـبـطــة ب ــه ،وال ـت ــي اكـتـمـلــت ف ــي عــام
 2009كجزء من المرحلة األولى من شبكة
.GCCIA
وتربط شبكة «التعاون الخليجي» دول
المجلس الست :قطر والبحرين واإلمارات
وعمان ،باإلضافة إلى السعودية والكويت.
وفـ ــي م ـ ــارس ال ـم ــاض ــي ،وقـ ــع ال ـص ـنــدوق
الـكــويـتــي للتنمية االق ـت ـصــاديــة العربية

اتفاقية تمويل بقيمة  35مليون دينار (115
مليون دوالر) مع دول «الخليجي».
وتوضح التقديرات أن تبادل الكهرباء
على شبكة دول المجلس ينمو بحوالي
( 15إل ــى  )20ف ــي الـمـئــة س ـنــويــا .وبلغت
المدخرات المتناسبة من الدول األعضاء
م ــا ي ـق ــدر ب ـ ـ  192م ـل ـيــون دوالر ف ــي عــام
 ،2021مقارنة بـ  182مليون دوالر في عام
ً
 ،2020وفـقــا لتقرير إعــامــي محلي نقال
عــن الرئيس التنفيذي لمجلس التعاون
الخليجي أحمد اإلبراهيم.
وحققت دول «الخليجي» الست وفورات
تراكمية بلغت  3مليارات دوالر منذ بدء

تشغيل الشبكة فــي عــام  .2009وتتوافق
الوفورات مع انخفاض في نفقات التشغيل
والصيانة ( )O&Mوالتكاليف المتعلقة
بإدارة الطاقة وانبعاثات الكربون وإنشاء
شبكات األلياف الضوئية.
ول ــم ي ـتــم ال ـك ـشــف ع ــن ال ـح ـجــم الـفـعـلــي
لتجارة الطاقة في دول «الخليجي» ،على
ال ــرغ ــم م ــن أن ال ـب ـي ــان ــات الـ ـم ــوج ــودة في
المجال العام تشير إلى نطاقات الترابط
بين  500و 600ميغاوات .وترى «ميد» أن
الــرابــط الـكـهــربــائــي يلبي بشكل أســاســي
مشاركة الطوارئ واالحتياطيات من خالل
العقود الثنائية.

النفط يقفز بعد قرار «أوبك »+والكرملين يرحب

ً
البرميل الكويتي يرتفع  2.35ليبلغ  94.96دوالرا
ارت ـ ـفـ ــع سـ ـع ــر ب ــرمـ ـي ــل ال ـن ـفــط
الكويتي  2.35دوالر ،ليبلغ 94.96
دوالرا ل ـل ـب ــرم ـي ــل فـ ــي ت ـ ـ ــداوالت
أمــس األول ،مقابل  92.61دوالرا
لـلـبــرمـيــل ف ــي ت ـ ــداوالت ال ـثــاثــاء،
وفقا للسعر المعلن من مؤسسة
البترول الكويتية.
وف ـ ـ ـ ــي األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة
استقرت أسعار النفط قرب أعلى
م ـس ـت ــوى ف ــي  3أس ــاب ـي ــع أم ــس،
بـعــد ات ـفــاق تـحــالــف أوبـ ــك +على
تخفيض إمدادات الخام العالمية
بتقليص اإل ن ـتــاج نحو مليوني
بــرمـيــل يــوم ـيــا ،ف ــي أك ـبــر خفض
منذ .2020
وارتفعت العقود اآلجلة لخام
برنت تسوية ديسمبر  4سنتات
إ لــى  93.41دوالرا للبرميل بعد

ارتفاعه  1.7في المئة في الجلسة
الـســابـقــة ،وزادت الـعـقــود اآلجـلــة
ل ـخ ــام غـ ــرب ت ـك ـســاس األم ـيــركــي
تسليم نوفمبر سنتين إلى 87.78
دوالرا للبرميل ،بعد صعودها
 1.4في المئة الثالثاء.
وي ــأت ــي االتـ ـف ــاق ب ـيــن منظمة
الــدول المصدرة للبترول (أوبــك)
وحلفاء من بينهم روسيا ،وهو
التحالف المعروف باسم أوبك،+
قبل حظر االتحاد األوروبي النفط
الروسي ،كما أنه سيضغط على
اإلمدادات في سوق يعاني بالفعل
من نقص المعروض مما سيزيد
من التضخم.
وب ــالـ ـنـ ـظ ــر إل ـ ـ ــى أن اإلن ـ ـتـ ــاج
ف ــي ب ـعــض دول أوبـ ـ ــك +أقـ ــل من
ال ـم ـس ـتــويــات ال ـم ـس ـت ـهــدفــة ،فــإن

الخفض الفعلي سيكون أقل من
مليوني برميل يوميا الذي جرى
االتفاق عليه.
وق ــال وزي ــر الطاقة السعودي
عبدالعزيز بن سلمان إن الخفض
الفعلي لإلمدادات سيتراوح بين
مليون و 1.1مليون برميل يوميا،
وأن ال ـقــرار يــأتــي فــي ظــل ارتـفــاع
أسعار الفائدة في الغرب وضعف
االقتصاد العالمي.
وا ن ـ ـت ـ ـق ـ ــدت إدارة ا ل ــر ئـ ـي ــس
األمـ ـي ــرك ــي جـ ــو ب ــايـ ــدن االتـ ـف ــاق
ووص ـف ـتــه بــأنــه «قـصـيــر الـنـظــر».
وقــال البيت األبيض إن الرئيس
جــو بــايــدن سـيــواصــل تقييم ما
إذا كــان سيتم سحب المزيد من
مخزونات النفط االستراتيجية
لتخفيض األسعار.

وأض ـ ــاف ال ـب ـيــت األب ـي ــض أنــه
سيستشير الكونغرس بخصوص
مسارات إضافية لخفض سيطرة
أوب ــك +عـلــى أس ـعــار ال ـطــاقــة ،في
إشـ ـ ـ ـ ــارة واضـ ـ ـح ـ ــة إل ـ ـ ــى ت ـش ــري ــع
ق ــد ي ـع ــرض أع ـض ــاء الـمـجـمــوعــة
لـ ـ ــدعـ ـ ــاوى قـ ـض ــائـ ـي ــة م ــرت ـب ـط ــة
بمكافحة االحتكار.
في سياق منفصل،
قــال نائب رئيس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ألـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدر
ن ــوف ــاك أم ــس
األول إن روسيا
قــد تخفض إنتاج
الـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــط ،فـ ـ ــي مـ ـح ــاول ــة
لمواجهة تداعيات فرض

الغرب سقفا على أسعار الطاقة
الروسية بسبب الـغــزو الروسي
ألوكرانيا.
و ق ـ ـ ــا ل ـ ـ ــت إدارة مـ ـعـ ـل ــو م ــات

الطاقة األميركية إن السحب من
مـخــزونــات النفط األمـيــركـيــة في
األسـبــوع الماضي دعــم األسعار
أي ـضــا ،وانـخـفـضــت الـمـخــزونــات
بـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــدار  1.4م ـ ـل ـ ـيـ ــون ب ــر م ـي ــل
بـ ــاألس ـ ـبـ ــوع ال ـم ـن ـت ـه ــي ف ـ ــي 30
سبتمبر إلــى  429.2مليون
برميل.
وق ـ ــال ال ـم ـت ـحــدث بــاســم
ال ـ ـ ـكـ ـ ــرم ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــن دي ـ ـ ـم ـ ـ ـتـ ـ ــري
بـ ـيـ ـسـ ـك ــوف إن م ـج ـم ــو ع ــة
أوب ـ ـ ـ ـ ـ ــك +ل ـ ـك ـ ـبـ ــار م ـن ـت ـج ــي
الـنـفــط واف ـقــت عـلــى خفض
اإلنـ ـت ــاج ب ـم ـق ــدار مـلـيــونــي
برميل يوميا ،للمساعدة في
استقرار السوق.
وتجاهلت منظمة أوبك،+
ال ـتــي ت ـقــودهــا ال ـس ـعــوديــة ،في

اج ـت ـم ــاع ب ـف ـي ـي ـنــا أم ـ ــس األول،
م ـن ــاش ــدات م ــن ال ـب ـيــت األب ـيــض
ل ـل ـح ـف ــاظ عـ ـل ــى تـ ــدفـ ــق ال ـن ـف ــط،
ووافقت على الخفض.
وق ـ ـ ـ ــال بـ ـيـ ـسـ ـك ــوف ،ف ـ ــي رده
على ســؤال عن انتقاد الواليات
المتحدة للقرار« ،أثبتت مجموعة
أوب ــك وأوبـ ــك +أنـهــا المجموعة
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ب ـ ــرهـ ـ ـن ـ ــت م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرارا ع ـل ــى
مـصــداقـيـتـهــا بــوصـفـهــا منظمة
مـســؤولــة تـشــرف عـلــى اسـتـقــرار
أسواق الطاقة العالمية».
وتــابــع« :وذل ــك بالطبع سبب
ات ـ ـخـ ــاذ تـ ـل ــك ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرارات ،ألن ـه ــا
تـ ـ ـه ـ ــدف إلـ ـ ـ ــى اسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار سـ ــوق
الـنـفــط» ،مضيفا أن المحاوالت
لوضع حد أقصى لسعر النفط
الــروســي ستكون لها تداعيات

ك ـب ـيــرة وسـتـتـسـبــب ف ــي أض ــرار
لمنتجي النفط ومستهلكيه على
حد سواء.
ف ــي س ـيــاق آخـ ــر ،قــالــت ثــاثــة
مـصــادر مطلعة أمــس إن شركة
أرامكو السعودية أبقت على سعر
ال ـب ـيــع الــرس ـمــي ل ـل ـخــام الـعــربــي
الخفيف إلى عمالئها بآسيا في
نوفمبر دون تغيير عن أكتوبر،
خالفا للتوقعات برفعها األسعار
على نحو طفيف.
وفاجأت هذه الخطوة التجار،
حيث كــان من المتوقع أن ترفع
أك ـبــر دولـ ــة م ـص ــدرة ف ــي الـعــالــم
األسعار بشكل طفيف ،لمضاهاة
ارت ـ ـ ـفـ ـ ــاعـ ـ ــات أس ـ ـ ـعـ ـ ــار الـ ـقـ ـي ــاس
لخامات الشرق األوســط الشهر
الماضي.
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المرزوق :اإلدراج المتعدد للسهم في الكويت والبحرين يعزز السيولة والنشاط اإليجابي للبورصة

المرزوق والوزير الزياني يقرعان جرس التداول بحضور الرشود ومسؤولين وقياديين

أشار المرزوق إلى أن اإلدراج المتعدد لسهم «بيتك»
 Cross-listingفي بورصة البحرين إلى جانب بورصة
الكويت يحمل العديد من المنافع التي تعود على
المساهمين وعلى المؤسسة ،فهو يعزز السيولة في
السوق ،ويسهم في تعزيز النشاط اإليجابي للبورصتينً ،
ويتيح الوصول إلى المزيد من المستثمرين المحتملين نظرا
لتداول السهم في أكثر من سوق مالي.

قـ ــرع رئ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة
بيت التمويل الكويتي (بيتك)،
حـمــد الـ ـم ــرزوق ،ج ــرس إدراج
وبــدء تــداول أسهم «بيتك» في
بــورصــة الـبـحــريــن ،بعد تلقي
موافقة هيئة أسواق المال على
اإلدراج ف ــي ت ـل ــك ال ـبــورصــة،
وتـلـقــي نتيجة نـسـبــة الـقـبــول
اإلجمالية لمستند العرض من
َ
مقاصتي ا لـكــو يــت والبحرين
ّ
ووكـ ــاء ال ـت ـســلــم ،ضـمــن إط ــار
نـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاح اس ـ ـت ـ ـك ـ ـم ـ ــال ص ـف ـق ــة
اس ـت ـح ــواذ «ب ـي ـتــك» ع ـلــى 100
بالمئة من أسهم البنك األهلي
المتحد البحريني.
وأق ـ ـ ـيـ ـ ــم ح ـ ـفـ ــل قـ ـ ـ ــرع جـ ــرس
إدراج و ب ـ ـ ـ ــدء تـ ـ ـ ـ ــداول أ س ـه ــم
«بيتك» ،بحضور وزير المالية
واالق ـت ـصــاد الــوطـنــي بمملكة

من اليمين الخياط والزياني وعلي والمرزوق ود .القاسم

ال ـب ـحــريــن ال ـش ـيــخ س ـل ـمــان آل
خـ ـلـ ـيـ ـف ــة ،ووزي ـ ـ ـ ـ ــر ال ـص ـن ــاع ــة
والـتـجــارة الــرئـيــس التنفيذي
لبورصة البحرين الشيخ زايد
ال ــزي ــان ــي ،وم ـح ــاف ــظ م ـصــرف
الـ ـبـ ـح ــري ــن ال ـ ـمـ ــركـ ــزي رش ـي ــد
الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــراج ،إل ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب ع ــدد
كبير من الرؤساء التنفيذيين
للعديد من الشركات المدرجة،
ومـ ـس ــؤولـ ـي ــن ورجـ ـ ـ ــال أع ـم ــال
ومستثمرين.

إدراج متعدد المنافع
وأعرب المرزوق عن سعادته
بـنـجــاح إدراج أس ـهــم «بـيـتــك»
ً
فــي بــورصــة البحرين ،مشيرا
إلى أن اإلدراج المتعدد لسهم
« بـ ـيـ ـت ــك»  Cross-listingفــي
بــورصــة الـبـحــريــن إل ــى جانب
بورصة الكويت يحمل العديد
مــن الـمـنــافــع الـتــي تـعــود على
المساهمين وعلى المؤسسة،
فهو يعزز السيولة في السوق،
وي ـس ـه ــم ف ــي ت ـع ــزي ــز ال ـن ـشــاط
االي ـ ـ ـجـ ـ ــابـ ـ ــي لـ ـلـ ـب ــورصـ ـتـ ـي ــن،
ويـتـيــح ال ــوص ــول إل ــى الـمــزيــد
من المستثمرين المحتملين،
ً
نـ ـظ ــرا إلـ ــى تـ ـ ــداول ال ـس ـهــم في
أكثر من سوق مالي ،مما يعني
تحسين ال ـفــرص الــرأسـمــالـيــة
ً
للمؤسسة ،الف ـتــا إل ــى أن ــه من
المتوقع توجيه سيولة جيدة
ل ـس ـه ــم «ب ـ ـي ـ ـتـ ــك» بـ ـع ــد تـ ـ ــداول
األس ـه ــم ال ـم ـص ــدرة ال ـجــديــدة،
ً
ن ـ ـظـ ــرا ل ـ ــزي ـ ــادة وزن «ب ـي ـت ــك»
بمؤشر  ،MSCIمما يعني قيام

ً
حمد المرزوق ملقيا كلمته في حفل اإلدراج
المستثمرين األجانب بتعديل
محافظهم على أساس النسبة
الجديدة.

وأضــاف أن اإلدراج المتعدد
ً
لسهم «بيتك» يساعد أيضا في
تحسين هيكل الحوكمة ا لــذي
يـعـمــل ع ـلــى تــوج ـيــه تـعـلـيـمــات
وأهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف ال ـ ـم ـ ــؤس ـ ـس ـ ــة ،ك ـم ــا
ً
ي ــؤدي دورا فــي زي ــادة الـفــرص
الس ـت ـق ـط ــاب أفـ ـض ــل ال ـم ــواه ــب
لـ ـلـ ـقـ ـي ــام ب ـ ـ ــدوره ـ ـ ــا فـ ـ ــي سـ ــوق
األسهم وخدمة العمالء.وتابع
المرزوق أن من بين مميزات
اإلدراج ا لـ ـمـ ـتـ ـع ــدد ل ـل ـس ـهــم
 ،Cross-listingتعزيز سمعة
ً
المؤسسة وانتشارها ،مبينا
أنه يمكن االستفادة من ذلك
في استراتيجية اإلعــان من
الشركات المتعددة اإلدراجات
السـ ـتـ ـقـ ـط ــاب ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن
األجانب.

اإلدراج يساعد
في تحسين
هيكل
الحوكمة
الذي يعمل
على توجيه
تعليمات
وأهداف
المؤسسة

زهران والرشود وفردان والخياط

استحواذ عابر للحدود

حفل إدراج سهم «بيتك» في بورصة البحرين

الشيخ خليفة آل خليفة ونجالء الشيراوي والشيخ عبدالله آل خليفة وحمد المرزوق

ثـ ّـمــن ال ـم ــرزوق ثـقــة الـمـســاهـمـيــن واألوسـ ــاط
االستثمارية مــن أف ــراد وشــركــات ومــؤسـســات،
َ
وك ــذل ــك ت ــوج ــه بــال ـش ـكــر ل ـب ــورص ــت ــي ال ـكــويــت
َ
والبحرين ومقاصتي الكويت والبحرين وهيئة
أسواق المال ،ولجميع الجهات الرقابية الكويتية
والبحرينية المختلفة التي منحت موافقاتها
على االستحواذ ،وكذلك ّ
ثمن جهود المستشارين
المحليين والعالميين وشركة األوراق المالية
واالستثمار (سيكو) ،وأثنى على جهود فريق
العمل وكل الجهات التي أسهمت في إتمام هذا
االستحواذ العابر للحدود الذي يزيد القاعدة
الرأسمالية للبنك إلى أكثر من  10مليارات دوالر،
ويعزز مكانة الكويت والبحرين كمراكز مالية
مرموقة في منطقة الخليج العربي.

الشيخ خليفة آل خليفة والوزير الزياني وبوجيري والمرزوق

المرزوق والرشود يتوسطان فريق مجموعة «بيتك» في احتفال قرع جرس التداول

المرزوق
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الشايع :التحكيم الكويتي قاصر وغير متطور
«التحكيم التجاري» يختتم البرنامج التدريبي «إعداد الموفقين والمحكمين»
اخـتـتــم مــركــز الـكــويــت للتحكيم الـتـجــاري،
التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت الثالثاء
الماضي البرنامج التدريبي «إعــداد الموفقين
والمحكمين» والمخصص ألعضاء إدارة الفتوى
والتشريع بمجلس الوزراء ،الذي عقد على مدار
ثالثة أسابيع في إطار اتفاقية التعاون بينهما.
وصرح عبدالله عبداللطيف الشايع  -رئيس
مجلس إدارة الـمــركــز ب ــأن الـمـشــاركــة فــي هــذا
ً
البرنامج بلغت نحو  30مشاركا مــن أعضاء
إدارة الـفـتــوى والتشريع مــا بين مستشارين
ً
ووكــاء ومحامين ،مضيفا أن البرنامج هدف
إلى التدريب على تقنيات بناء الدعوى القضائية/
التحكيمية ،وإث ـ ــراء الـنـقــاش وال ـت ـطــرق ألبــرز
المشكالت فــي مـجــال التحكيم ،لتكون هناك
كــوادر قانونية مؤهلة تمتلك مهارات العصر،
وق ـ ـ ــادرة ع ـلــى ت ـحــويــل ال ـت ـحــديــات إل ــى فــرص
للتغيير والتطوير ،ويصقل خبراتهم للتعامل
مــع القضايا (التحكيمية الــدول ـيــة) ،ومواكبة
التطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي،
وهو الدور المحوري واألساسي الذي يضطلع
به القائمون على إدارة الفتوى والتشريع ،وهو
ما حرص عليه المركز من خالل هذا البرنامج،
ً
خصوصا وسط تحديات التحكيم ومستجداته
على الصعيدين المحلي والدولي.
وأضاف الشايع أن البرنامج غطى الجانبين
العلمي والمهاري من خــال الــدراســة النظرية
والـعـمـلـيــة ال ـتــي تتضمن مـنــاقـشــات مفتوحة
وتطبيقات عملية وورش عمل مصغرة ،كما

«وربة» يعلن فائزي سحوبات
« »BLOOMاألسبوعي والشهري
أع ـ ـ ـلـ ـ ــن ب ـ ـنـ ــك ورب ـ ـ ـ ـ ــة فـ ــائـ ــزي
سحوبات « »Bloomاألسبوعية،
وهو الحساب الخاص بالشباب
ال ــذي ــن ت ـ ـتـ ــراوح أع ـم ــاره ــم بين
 15و 25سـنــة ،إذ يـجــري البنك
ً
ً
سحبا أسبوعيا كل أربعاء طوال
العام على جميع عمالء شريحة
 Bloomوم ـمــن لــديـهــم حصالة
رقـ ـمـ ـي ــة سـ ــاريـ ــة ط ـ ـ ــوال ال ـش ـهــر
األسبق للسحب ،ويتم السحب
بحضور ممثل عن وزارة التجارة
والصناعة وموظفي بنك وربة
لتتويج  5رابحين بـ  100د.ك لكل
منهم ،كما يقوم «وربــة» في أول
أربعاء من بداية كل شهر ،بعمل
س ـحــب خ ــاص ل ـع ـمــاء Bloom
مـمــن قــامــوا بـتـحــويــل الـمـكــافــأة
الطالبية التي يستلمونها من
الدولة إلى بنك وربــة لتتويج 5
ً
رابحين شهريا بمبلغ  200د.ك
لكل منهم.
ويـ ـب ــارك ب ـنــك ورب ـ ــة لـفــائــزي
سـ ـح ــب «ال ـ ـح ـ ـصـ ــالـ ــة ال ــرق ـم ـي ــة
األسبوعي» لعمالء  Bloomوهم
ك ــل م ـ ــن :يـ ـم ــان م ــؤت ـم ــن مـحـمــد
الـ ـج ــاه ــوش ،خ ــال ــد ف ـه ــد ســالــم
العجمي ،رغد فايز فالح العازمي،
ع ـبــدال ـعــزيــز هـيـثــم عـبــدالـعــزيــز
التركيت ،عبدالله إسماعيل علي
األنصاري.
كما يبارك بنك وربــة لفائزي
سـ ـح ــب «الـ ـمـ ـك ــآف ــات ال ـطــاب ـيــة
الشهري» لعمالء  Bloomوهم كل
من :منيرة حمد ناصر الجاهلي،

تـضـمــن ال ـعــديــد م ــن ال ـم ـحــاضــرات والـحـلـقــات
النقاشية التي حاضر فيها نخبة من المحكمين
ً
ً
وأساتذة القانون محليا ودوليا ،واشتملت على
العديد من المحاور عن مفهوم الوسائل البديلة
لحل المنازعات وأهميتها وأنواعها ،واشتمل
واف ل ـش ــرط التحكيم
ال ـبــرنــامــج ع ـلــى شـ ــرح ٍ
ّ
وصياغته وإجراءات تشكيل هيئة المحكمين،
ً
وإج ــراءات سير الــدعــوى وعــوارضـهــا ،منتهيا
بحكم التحكيم وبياناته الشكلية والموضوعية.
وأف ـ ـ ــاد ال ـش ــاي ــع بـ ــأن ال ـب ــرن ــام ــج ال ـتــدري ـبــي
استعرض نماذج تشريعات التحكيم بمنطقة
الخليج مع استلهام قانون األونستيرال ،وإضافة
الرؤية المحلية للمشرع من خالل أربع زوايا هي:
الثوابت واالستحداث واالبتكار والطموحات،
كما ركــز الـمـحــاضــرون فــي محاضراتهم على
ً
أن البيئة اإللكترونية أحدثت آثارا واسعة على
ال ـعــاقــات الـقــانــونـيــة بـيــن األف ـ ــراد ،كـمــا أث ــارت
جملة من التحديات والمشاكل القانونية التي
ً
ً
ً
ً
تتطلب تنظيما قانونيا متخصصا وعاجال
يتعلق في مجمله بإعادة تقييم جادة للقواعد
القائمة لتتواءم مع الطبيعة الخاصة لتطبيقات
العصر الرقمي ،فكان لتسلل هذا المفهوم الثوري
إلى مجال التجارة والتحكيم الدولي أثر كبير
في توسيعها وتفعيلها ورفعها إلى مستوى
ً
مختلف تماما من التشابك والتعقيد ،فأصبحنا
ً
أمام مصطلحات تجارية دولية تقليدية مضافا
ً
إليها مفهوم «اإللـكـتــرونـيــة» ليغير تماما من
أحـكــامـهــا وطـبـيـعـتـهــا ووج ــوده ــا الـقــانــونــي،

ألطاف بدر شريدة العازمي ،نورة
سالم راشد الشمري ،أحمد غالي
عــايــض ال ـع ــازم ــي ،نـ ــورة مسفر
عبدالله القحطاني.
وأكد عبدالله الشعيل – مدير
إدارة أول ا لـ ـف ــروع للمجموعة
ال ـم ـص ــرف ـي ــة لـ ــأفـ ــراد فـ ــي بـنــك
ورب ــة  -أن الـبـنــك ي ـقــدم مـكــافــأة
ت ـقــديــريــة ل ـل ـطــاب الـمـتـفــوقـيــن
والحاصلين على معدل فصلي
 3.5أو أك ـثــر م ــن أص ــل  4نـقــاط
ً
بـمـبـلــغ  50ديـ ـن ــارا تـ ــودع على
هيئة نـقــاط فــي بــرنــامــج الــوالء
«المخبة» المتوفرة على تطبيق
بـنــك ورب ــة ،إضــافــة إل ــى إص ــدار
وتجديد مجاني لبطاقة VISA
مسبقة الدفع بنسبة استرجاع
 %3ب ـح ــد اسـ ـت ــرج ــاع ش ـهــري
بقيمة  150د ي ـن ــارا عـلــى هيئة
نقاط في «المخبة».

ً
استقبله ووفدا من السفارة البريطانية في مقر الهيئة

مثل العقود اإللكترونية والتجارة اإللكترونية
والـتــوقـيــع إلـكـتــرونــي ،مستعرضين التحكيم
اإللكتروني وآلياته ومستجدات التحكيم في
هذا المجال.
كما أشــار الشايع إلــى القصور في القانون
الكويتي وعــدم تطوره ،حيث إن دولــة الكويت
هي الدولة الخليجية الوحيدة التي مازالت تنظم
نصوص التحكيم مع قانون المرافعات دون أن
ً
ً
ً
تفرد له قانونا مستقال ،مؤكدا أن لديها فرصة
حقيقية وكبيرة لتطوير المحاكم التجارية لديها
مــن خــال تحديث البنية التشريعية بإضافة
قوانين جديدة لمواكبة التطورات المتسارعة
في مجال التحكيم ،وهو ما سيؤدي بالتالي إلى
تخفيف العبء على محاكم الدولة ،خصوصا
مــع ازدي ــاد أهميته فــي المستقبل مــع الــزيــادة
المطردة في االستثمارات التجارية ،وما ينشأ
عنها من منازعات.

ا سـتـقـبــل ر ئ ـيــس مجلس
مفوضي هيئة أسواق المال
ا لـمــد يــر التنفيذي د .أحمد
ال ـم ـل ـح ــم ،ف ــي م ـق ــر ال ـه ـي ـئــة
ً
أ م ــس األول ،و ف ــدا بــر ئــا ســة
عمدة الحي المالي لمدينة
ل ـ ـنـ ــدن الـ ـ ـل ـ ــورد ف ـي ـن ـس ـي ـنــت
ً
كيفني ،وو فــدا من السفارة
البريطانية.
وتأتي هذه الزيارة ضمن
جولة لعدد من المؤسسات
المالية في الكويت ،وكبار
المسؤولين االقتصاديين،
وه ـ ـ ــي ام ـ ـ ـتـ ـ ــداد لـ ـلـ ـع ــاق ــات
التي تربط البلدين في عدة
مجاالت ،وفرصة للتباحث
حول العديد من المشاريع
الـمـسـتـقـبـلـيــة بـيــن الـبـلــديــن
وال ـم ـت ـع ـل ـق ــة ب ــاالس ـت ـث ـم ــار
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدام ،ومـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاالت
التعاون بين الهيئة ومكتب
فينسينت كيفني فــي بناء
قـ ـ ـ ــدرات ال ـ ـ ـكـ ـ ــوادر ال ـع ــام ـل ــة
وتعزيز التعاون بين هيئة
أسواق المال و«.»FCA

جانب من اللقاء
ك ـم ــا تـ ــم ال ـت ـب ــاح ــث ح ــول
ت ـج ــرب ــة ال ـم ـم ـل ـكــة ال ـم ـت ـحــدة
فـ ــي ال ـف ـن ـت ــك واالخ ـ ـتـ ــراعـ ــات
ومناقشة إبرام مذكرة تفاهم
مع « ،»fcaوتطرق االجتماع
ا لــى إمكانية إر س ــال الطلبة
في برنامج حديثي التخرج
إلحدى الجامعات المرموقة،
بــاعـتـبــار ل ـنــدن م ــن الـمــراكــز
ً
المالية البارزة عالميا كأحد
ا ل ـخ ـيــارات ا لـمـتــا حــة للهيئة

مـ ــع ج ــام ـع ــة هـ ـ ــارفـ ـ ــارد ،فــي
إ طــار السعي ا لــدا ئــم لتعزيز
وت ـط ــوي ــر الـ ـع ــاق ــات بـشـتــى
مـ ـ ـج ـ ــاالتـ ـ ـه ـ ــا االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة
واالستثمارية بين البلدين.

ً ً
ّ
«السعودية للصناعات الجيرية» تعين «الخير كابيتال» مستشارا ماليا

لتسجيل أسهم الشركة لغرض الطرح العام في السوق الموازية (نمو)
نتيجة للتعاون الكويتي السعودي في سبيل
تحقيق خـطــوة مهمة فــي مـســار الـشــركــة وبما
يعكس قيمتها الحقيقية ويجعلها تتبوأ مكانها
الطبيعي كشركة رائ ــدة بين الشركات العاملة
في مجال صناعة الجير وكربونات الكالسيوم

عبدالله الشعيل

الملحم يبحث مع عمدة حي لندن
المالي االستثمار المستدام

والوحيدة بالسعودية في مجال إنتاج الطوب
الــرمـلــي ،قــامــت الشركة السعودية للصناعات
الجيرية (شركة مساهمة مقفلة برأسمال سعودي
 كــويـتــي  200مـلـيــون ري ـ ــال) بتعيين «الـخـيــرً
ً
كابيتال «مستشارا ماليا لتسجيل أسهم الشركة

لغرض الطرح العام في السوق الموازية (نمو).
وأوضحت الشركة أن الطرح العام المحتمل
سيخضع للحصول على الموافقات التنظيمية
من هيئة السوق المالية السعودية وشركة السوق
المالية السعودية (تداول).

«المتحد» في خدمة عمالئه خالل
عطلة المولد النبوي
بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف
للسنة الهجرية  ،1444يتقدم البنك األهلي المتحد
إلى سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد ،وسمو
ولـ ــي ال ـع ـهــد ال ـش ـيــخ م ـش ـعــل األحـ ـم ــد ،ول ـل ـكــويــت؛
ً
حكومة وشعبا ،وللمقيمين فيها ،بأطيب التهاني
والتبريكات ،داعين الله -عز وجل -أن يعيده على
األمة اإلسالمية ُ
باليمن والبركات.
وب ـه ــذه الـمـنــاسـبــة ،أع ـلــن «ال ـم ـت ـحــد» ،ف ــي بـيــان
ص ـحــافــي ،أن ــه س ــوف يـغـلــق جـمـيــع فــروعــه األحــد
المقبل ( 9الجاري) ،على أن يستأنف الدوام الرسمي
يوم االثنين ( 10الجاري).
وأشار إلى أنه يمكن للعمالء خالل فترة العطلة
التواصل مع البنك عبر القنوات اإللكترونية ،التي
تتضمن تطبيق البنك عبر الهاتف ا لـنـقــال ،ومن
خــال موقعه على اإلنترنت (www.ahliunited.
 ،)com.kwوخدمة «حياكم» التي تعمل على مدار
ً
 24ساعة يوميا على الــرقــم  1812000لتلبية كل
االحتياجات والخدمات واإلجابة عن استفسارات

ال ـع ـم ــاء .ك ــذل ــك «ي ـم ـكــن ل ـع ـمــائ ـنــا إجـ ـ ــراء جميع
عملياتهم المصرفية من خالل أجهزة السحب اآللي
المنتشرة بمختلف مناطق الكويت».

«هواوي لالبتكار» يناقش في
«جيتكس» المستقبل الرقمي
بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون مـ ـ ــع ال ـم ـن ـظ ـم ــة
الـ ـ ـع ـ ــربـ ـ ـي ـ ــة ل ـ ـت ـ ـك ـ ـنـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــات
االتـصــال والـمـعـلــومــات ،أعلنت
شركة هواوي تنظيم مؤتمرها
ال ـس ـنــوي لــابـتـكــار فــي منطقة
الشرق األوسط وإفريقيا ،2022
ف ــي ال ـي ــوم ال ـثــانــي م ــن مـعــرض
«جيتكس العالمي»  11أكتوبر،
في مركز دبي التجاري العالمي،
تحت شـعــار «الـتـعــاون لتعزيز
االبتكار وبناء مستقبل رقمي
مستدام في المنطقة».
وسـ ـ ـيـ ـ ـش ـ ــارك ف ـ ــي ال ـم ــؤت ـم ــر
وزراء وم ـســؤولــون حكوميون
وتـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــذي ـ ــون مـ ـ ـ ــن م ـخ ـت ـل ــف
ال ـ ـق ـ ـط ـ ــاع ـ ــات ف ـ ـ ــي الـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة،
باإلضافة إلــى محللي صناعة
االتصاالت وتقنية المعلومات
وأك ــادي ـم ـي ـي ــن م ــن ال ـج ــام ـع ــات
الـ ـتـ ـقـ ـنـ ـي ــة وشـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــاء الـ ـنـ ـظ ــام
اإليكولوجي التقني في منطقة
الشرق األوسط وأفريقيا.
وسـيـلـقــي الــرئ ـيــس العالمي
للعالقات العامة واالتصاالت في
هواوي جيف وانغ كلمة افتتاح
المؤتمر ،كما سيلقي المهندس
مـحـمــد ب ــن ع ـمــر ،األم ـي ــن الـعــام
للمنظمة العربية لتكنولوجيات
االتصال والمعلومات  -شريك
ال ـ ـ ـحـ ـ ــدث ،الـ ـكـ ـلـ ـم ــة ال ــرئ ـي ـس ـي ــة
للمؤتمر ،ويسلط الضوء فيها
على أهمية العمل المشترك بين
مختلف األ طـ ــراف المعنية في
المنطقة والـشــركــاء العالميين
لـ ـبـ ـن ــاء الـ ـنـ ـظ ــام اإليـ ـك ــول ــوج ــي
الـ ـش ــام ــل وال ـم ـت ـك ــام ــل لـتـقـنـيــة
الـمـعـلــومــات واالت ـص ــاالت على
طريق التحول لالقتصاد الرقمي
المستدام ودفــع عجلة التنمية
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
باالستفادة من التكنولوجيا.
كـ ـ ـم ـ ــا س ـ ـي ـ ـش ـ ــارك ع ـ ـ ـ ــدد م ــن
ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــن الـ ـحـ ـك ــومـ ـيـ ـي ــن
واألكـ ــادي ـ ـم ـ ـي ـ ـيـ ــن ب ـك ـل ـم ــات فــي

جيف وانغ
ال ـم ــؤت ـم ــر ،وم ـم ـث ـل ـيــن وخ ـب ــراء
مــن شــركــات ومؤسسات تقنية
إق ـل ـي ـم ـي ــة ودولـ ـ ـي ـ ــة رائ ـ ـ ـ ــدة فــي
حلقتي نقاش تتمحوران حول
اس ـت ــدام ــة ال ـت ـق ـن ـيــات الـحــديـثــة
ودور الكوادر التقنية المؤهلة
فــي صياغة المستقبل الرقمي
للمنطقة.
وقال وانــغ« :يسعدنا تنظيم
مــؤتـمــر ه ــواوي لــابـتـكــار لهذا
الـ ـع ــام الـ ـ ــذي يـسـتـضـيــف ق ــادة
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ل ـم ـنــاق ـشــة دور
تقنيات المعلومات واالتصاالت
في دفــع عجلة التحول الرقمي
ب ــال ـش ــرق األوس ـ ـ ــط وإف ــري ـق ـي ــا،
ً
حيث نتطلع جميعا إ لــى بناء
مستقبلها ا لــر ق ـمــي ا لـمـسـتــدام
م ــن خـ ــال ال ـت ـع ــاون الـمـنـفـتــح،
وتضافر الجهود بين القطاعين
العام والخاص».
وق ـ ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس هـ ـ ـ ـ ــواوي فــي
منطقة الشرق األوسط وأفريقيا
سـتـيـفــن يـ ــي« :ت ـس ـعــى هـ ــواوي
بــاس ـت ـمــرار الب ـت ـكــار الـتـقـنـيــات
الرقمية التي تسهم في تحسين
جــودة الحياة وتنفيذ األعمال
وتــوفـيــر الـخــدمــات بشكل أكثر
ذك ــاء وس ــاس ــة ،فــي إط ــار نهج
وضـ ــع ال ـت ـق ـن ـيــات الــرق ـم ـيــة في
متناول الجميع».

 ...و KIBيواصل قنواته اإللكترونية
بمناسبة ذك ــرى الـمــولــد الـنـبــوي الـشــريــف لعام
 1444هــ ،أعلن بنك الكويت الــدولــي ( )KIBتعطيل
أعماله يوم األحد ( 9الجاري) ،باعتباره يوم راحة،،
واع ـت ـبــار ي ــوم الـسـبــت ( 8ال ـج ــاري) عـطـلــة رسـمـيــة،
بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1444هـ،
على أن يستأنف ال ــدوام الرسمي يــوم االثنين (10
ً
الـجــاري) ،علما أن البنك سيواصل تقديم خدماته
المصرفية لعمالئه على م ــدار الـســاعــة خــال هذه
العطلة عبر قنواته ومنصاته اإللكترونية المختلفة.
ً
ويهنئ  KIBجميع عمالئه بهذه المناسبة ،متمنيا
ً
لهم قضاء وقت سعيد خالل العطلة ،مؤكدا حرصه
عـلــى تلبية احـتـيــاجــاتـهــم ومـســانــدتـهــم فــي جميع
األوق ــات ،وتمكينهم مــن متابعة أعمالهم المالية،
وإنجاز معامالتهم المصرفية دون تعطيل وبمنتهى
الكفاءة .وسيستمر البنك بتقديم خدماته المصرفية
ً
أثناء العطلة إلكترونيا على مدار  24ساعة ،وتتمثل
هذه الخدمات المتنوعة في :خدمة مركز االتصال،
ً
سواء على هاتف البنك المحلي ( ،)1 866 866أو على
الــرقــم الــدولــي ( ،)+965 22957300وكــذلــك خدماته
ال ـم ـتــاحــة ع ـلــى مـنـصــاتــه اإلل ـك ـتــرون ـيــة الـمـبـتـكــرة،
بما يشمل خــدمــات تطبيق الـهــواتــف الذكية «KIB

 ،»Mobileالتي تتيح للعميل إمكانية إجراء معظم
العمليات المصرفية األساسية ،وكذلك خدمة «KIB
دايركت» من الهاتف النقال دون إنترنت.
َ
كما يقدم البنك خدمتي « ،»Live Chatو« KIBأون
الين» على موقعه اإللكتروني (،)www.KIB.com.kw
إضافة إلــى الخدمة الهاتفية المرئية عبر تطبيق
ً
« KIBمــوبــايــل» ،فـضــا عــن خــدمــة  KIBعبر تطبيق
« ،»WhatsAppلالستفسارات العامة عن المنتجات
والخدمات ،من خالل رقم البنك المحلي (.)1 866 866
وأك ــد  KIBجــاهــزيــة أجـهــزة السحب اآلل ــي ATM
التابعة له الستيعاب الطلب على عمليات السحب
النقدي المتوقعة خالل هذه العطلة ،من خالل توفير
السيولة الكافية فــي األ ج ـهــزة بمختلف المناطق
في الكويت.

«منصتي» تدشن عملياتها التشغيلية
في السعودية نهاية 2022
أع ـ ـل ـ ـنـ ــت ش ـ ــرك ـ ــة م ـن ـص ـت ــي،
الـ ـمـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــة فـ ـ ــي الـ ـحـ ـل ــول
الرقمية التسويقية المتكاملة،
تدشين العمليات التشغيلية
للشركة في السعودية بنهاية
ال ـعــام ال ـج ــاري ،ضـمــن خطتها
للتوسع اإلقليمي ،بالتزامن مع
االحتفال بمرور  3سنوات على
التأسيس ،وكسر حاجز الثالثة
آالف عميل ،بإجمالي مبيعات
يفوق  100مليون دوالر.
وقـ ـ ـ ــال ال ـ ـمـ ــؤسـ ــس ال ـش ــري ــك
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ل ـش ــرك ــة
م ـن ـص ـت ــي عـ ـب ــدالـ ـل ــه أب ـ ــوزي ـ ــد:
«ن ـ ـج ـ ـح ـ ــت ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة م ـن ـص ـت ــي
مـ ـن ــذ ت ــأس ـي ـس ـه ــا نـ ـه ــاي ــة ع ــام
 2019ف ــي خ ـلــق وبـ ـن ــاء ثـقــافــة
متطورة ومرنة لعالم التجارة
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة وك ـ ــل ال ـم ـفــاه ـيــم
المرتبطة به ،وتميزت منصتي
ب ـم ـس ـتــوى وج ـ ـ ــودة خــدمــات ـهــا
ال ـت ــي اس ـت ـق ـط ـبــت م ــن خــالـهــا
ع ــددا كبيرا مــن الـعـمــاء داخــل
ال ـس ــوق ال ـكــوي ـتــي ،الـ ــذي شكل
ن ـق ـطــة االرتـ ـ ـك ـ ــاز ل ـل ـت ــوس ــع فــي
أعمال الشركة ،وخــال أقــل من
عــام بعد التأسيس في أســواق
ً
خ ـل ـي ـج ـي ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،وتـ ـح ــدي ــدا
ف ــي اإلمـ ـ ـ ــارات وق ـط ــر ،لتختتم
الشركة عامها الثالث بانضمام
 3000ع ـم ـي ــل ا لـ ـ ــى تـطـبـيـقـهــا
وســوقـهــا ال ـم ـعــروف ،وتحقيق
م ـب ـي ـع ــات تـ ـف ــوق  100م ـل ـيــون
دوالر بمجاالت متنوعة ،منها
المنتجات الغذائية والمطاعم
واالل ـب ـســة وال ـح ـقــائــب وبـعــض
السلع والبضائع المتخصصة
ال ـ ـتـ ــي تـ ـت ــم إض ــافـ ـتـ ـه ــا ب ـش ـكــل
مستمر».
وأردف أ ب ـ ـ ــو ز ي ـ ـ ـ ــد « :تـ ـع ــزز
الخدمات التي تقدمها منصتي
ل ـع ـم ــائ ـه ــا االس ـ ـت ـ ـمـ ــراريـ ــة فــي
ج ـنــي األربـ ـ ـ ــاح ،وال ـ ـقـ ــدرة على

عبدالله أبو زيد
الـ ـمـ ـن ــافـ ـس ــة واالسـ ـ ـت ـ ــدام ـ ــة فــي
ان ـس ـيــاب ـيــة األع ـ ـمـ ــال ،وهـ ــو مــا
ً
يـنـعـكــس اي ـجــاب ـيــا عـلــى النمو
المتوازن للمشاريع الصغيرة
والمتوسطة التي تعتمد على
ال ـت ـق ـن ـيــات ال ــرق ـم ـي ــة لـتـســويــق
م ـن ـت ـج ــات ـهــا» ،الفـ ـت ــا ال ـ ــى أب ــرز
الخدمات التي تقدمها الشركة،
ح ـ ـيـ ــث ت ـ ـت ـ ـنـ ــوع ب ـ ـيـ ــن ت ـط ــوي ــر
الـ ـسـ ـح ــاب ــة وإنـ ـ ـش ـ ــاء الـ ـم ــواق ــع
اإللكترونية وتطبيقات الهواتف
الــذكـيــة والـحـمــات التسويقية
وال ـ ـم ـ ـب ـ ـي ـ ـعـ ــات ع ـ ـبـ ــر م ـن ـص ــات
التواصل االلكتروني.
وأفــاد بأن دخــول «منصتي»
ال ــى ال ـس ــوق ال ـس ـع ــودي ضمن
ال ـخ ـطــة ل ـل ـتــوســع بــالـعـمـلـيــات
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة ع ـل ــى ال ـم ـس ـتــوى
اإلقليمي سيشكل نقلة نوعية
في مكانة الشركة وانتشارها،
ً
الف ـ ـ ـتـ ـ ــا إلـ ـ ـ ــى عـ ـ ــوامـ ـ ــل ال ـ ـجـ ــذب
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـم ـ ـيـ ــزه عـ ـ ــن غـ ـ ـي ـ ــره مــن
األسـ ــواق فــي المنطقة بحسب
اإلحـ ـ ـص ـ ــائـ ـ ـي ـ ــات والـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ــات
ال ـت ــي ت ــؤك ــد تـحـقـيــق ال ـت ـجــارة
ً
اإللكترونية بالسعودية أرقاما
ً
مذهلة مؤخرا ،إذ تأتي المملكة
ف ــي ال ـمــرت ـبــة ال ـ ـ  25ف ــي قــائـمــة

تــرتـيــب أك ـبــر أس ـ ــواق ال ـتـجــارة
اإللكترونية حول العالم ،بحجم
عــائــدات وصــل إلــى  7مليارات
دوالر ع ــام  ،2020ك ـمــا يــوجــد
حــالـيــا  28.4مـلـيــون مستخدم
ل ـ ـل ـ ـت ـ ـجـ ــارة اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة فــي
ال ـس ـعــوديــة ،وم ــن ال ـم ـتــوقــع أن
ً
يصلوا إلى  34.5مليونا بحلول
عام .2025
وب ـيــن أب ــو زي ــد أن أك ـبــر فئة
عـمــريــة لـمـسـتـخــدمــي الـتـجــارة
اإللكترونية في السعودية هي
ال ـف ـئــة ال ـتــي تـ ـت ــراوح أع ـمــارهــم
ً
بين  45و 54عــامــا ،بنسبة 31
في المئة ،تليها الفئة العمرية
ً
التي تتراوح من  35إلى  44عاما
بنسبة  28فــي الـمـئــة ،وغيرها
الكثير من النتائج المبهرة التي
تسلط الضوء على مدى الوعي
بمفهوم ا لـتـجــارة اإللكترونية
ف ــي ال ـم ـم ـل ـكــة ،وك ــذل ــك انـتـشــار
ث ـقــافــة الـ ـش ــراء «أون ــاي ــن» بين
السعوديين من مختلف مراكز
البيع ،إلى جانب مواقع التجارة
ً
اإللكترونية بالسعودية ،وأيضا
منصات الـتـجــارة اإللكترونية
السعودية المختلفة.
واخ ـ ـت ـ ـتـ ــم ب ــالـ ـت ــأكـ ـي ــد ع ـلــى
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــام ـ ـ ــح األسـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ف ــي
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة الـمـسـتـقـبـلـيــة
ال ـط ـم ــوح ــة ل ـش ــرك ــة م ـن ـص ـتــي،
والـ ـ ـت ـ ــي يـ ــأتـ ــي ف ـ ــي م ـقــدم ـت ـهــا
اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام الـ ـتـ ـح ــول ال ــرق ـم ــي
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـم ـ ـ ـحـ ـ ــاذاة ب ـ ـي ـ ــن الـ ـتـ ـقـ ـنـ ـي ــة
والموظفين وإجـ ــراء ات العمل
لتحسين ا ل ـك ـفــاء ة التشغيلية
وتـ ـحـ ـقـ ـي ــق أهـ ـ ـ ـ ـ ــداف وغ ـ ــاي ـ ــات
األط ـ ـ ـ ــراف ال ـم ـت ـع ــام ـل ــة ،عـ ــاوة
على تطوير منظومة الخدمات
الـ ـتـ ـس ــويـ ـقـ ـي ــة ل ـ ـل ـ ـشـ ــركـ ــة ع ـب ــر
«األون ـ ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ــن» لـ ـتـ ـق ــدم ت ـج ــرب ــة
اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة ل ـل ـت ـس ــوق ت ـف ــوق
توقعات المستخدمين.

ستيوارت في فيلم قصير بعرض «شانيل»
بحضور النجمات ناعومي كامبل وهالسي وسو جو بارك

ستيوارت في مشهد من Spencer
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أدت ال ـم ـم ـث ـلــة كــري ـس ـتــن سـ ـتـ ـي ــوارت دور
البطولة في فيلم عرضته دار «شانيل» لألزياء،
أمـ ــس األول ،ف ــي الـ ـي ــوم األخـ ـي ــر م ــن أس ـبــوع
ّ
ِّ
لمؤسستها
الموضة بباريس ،وشكل تحية
غابرييل شانيل المعروفة باسم كوكو شانيل.
افتتح عرض أزياء «شانيل» بفيلم قصير من
بطولة ستيوارت ظهرت فيه وهي تخرج من
إحدى دور السينما في باريس بعدما حضرت
فيلم  Last Year at Marienbadفي عام .1961
تولت كوكو شانيل يومها تصميم األزياء
ً
األنيقة جدا في هذا الفيلم ،وكانت للعارضات
على المنصة إطالالت مشابهة للفيلم ،فظهرت
بعضهن ّ
بقصات شعر قصيرة ،أو بفستان
سهرة أسود أو فضي طويل.
وكانت ستيوارت في ّ
مقدم الحضور خالل
ال ـع ــرض ،وك ــذل ــك نــاعــومــي كــامـبــل وهــالـســي
والنجمة الكورية الجنوبية سو جو بارك.
وكـتـبــت ال ـمــديــرة الـفـنـيــة ل ـل ــدار فيرجيني
فيار في ّ
كتيب العرض «مــن بين األشخاص
مـ ــن حـ ــولـ ــي( ،س ـ ـت ـ ـيـ ــوارت) هـ ــي األقـ ـ ـ ــرب إل ــى
غابرييل شانيل» ،وأضافت أنها «تفهم شانيل
والمالبس .ومعها ،تصبح أكثر حداثة».
اتـسـمــت تشكيلة أزي ـ ــاء رب ـيــع سـنــة 2023
وصيفها بكونها إلى حد كبير أحادية اللون،
ّ
مطعمة بالكثير من اإلكسسوارات والتفاصيل
ال ـبــراقــة ،واخـتـتـمــت بـمـجـمــوعــة م ـخـتــارة من
الفساتين السوداء القصيرة.
أم ــا بــدلــة شــانـيــل الـشـهـيــرة فـحـضــرت مع
التنانير والسراويل القصيرة وتلك المزينة
بالترتر أو التطريز أو الريش.
م ــن نــاح ـيــة أخـ ـ ــرى ،اس ـت ـطــاعــت كــريـسـتــن
ستيوارت أن تضاعف من شهرتها السينمائية
بعدما حققت مــن خــال فيلمها األخـيــرة عن
ً
األميرة ديانا «سبنسر» نجاحا وإشادة كبيرة،
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أنجلينا جولي تتهم براد بيت
بخنق وضرب أبنائها

جولي وبيت
اتهمت الممثلة أنجلينا جولي زوجها السابق الممثل براد بيت
بتعنيف ُاثنين من أوالدهـمــا خــال شجار ،وفــق ما ورد في وثائق
قضائية قدمت إلى القضاء األميركي.
وانفصل النجمان بعد أيام قليلة من المشاجرة التي حدثت على
كاليفورنيا إلى فرنسا في سبتمبر  ،2016لكن دعوى
الرحلة الجوية من
َّ
ّ
طالقهما ال تزال متعثرة ،وأخرت بتها معارك قانونية طويلة ،أبرزها
ما يتعلق بحضانة أوالدهما ،وببيع حقل كرمة إلنتاج النبيذ يملكانه
بفرنسا .وأوردت جولي في الوثائق ،أن بــراد «خنق» أحــد الولدين
«وضرب آخر على وجهه» ،وكذلك «أمسك جولي من رأسها وهزها»
قبل أن «يدفعها نحو جدار المرحاض» ،حيث بدأ الشجار ،حيث تدخل
األطفال للفصل بين والديهما ،فعمد بيت إلى «خنق أحدهم ،وضرب
آخــر على وجهه» ،وحــاول بعض األوالد «بشجاعة حماية بعضهم
ً
ً
بعضا» ،وتوسل بعضهم إلى بيت للتوقف «وكانوا جميعا خائفين،
(أ ف ب)
ومنهم من كان يبكي».

«ماتيلدا» يفتتح مهرجان
لندن السينمائي
افتتحت النسخة الموسيقية
لـلـفـيـلــم الـكــاسـيـكــي «مــات ـي ـلــدا»
مهرجان لندن السينمائي ،أمس
األول .وم ــن الـمـتــوقــع أن تسير
بـطـلـتــا ال ـف ـي ـلــم؛ إي ـم ــا تــومـســون
والشانا لينش ،مع غيرهما من
ال ـن ـجــوم ع ـلــى ال ـب ـســاط األح ـمــر
خالل المهرجان المقام على مدى
ً
 12يوما.
ال ـف ـي ـلــم م ـق ـت ـبــس مـ ــن ع ــرض
لـ ـن ــدن ويـ ـس ــت إن ـ ــد وب ـ ـ ـ ــرودواي
المسرحي المقتبس مــن كتاب
رولد دال في عام  1988عن فتاة
صغيرة تكتشف أن لديها قوة
خاصة أثناء تعاملها مع الوالدين
ومديرة المدرسة.
وق ــال ــت لـيـنــش« :هـ ــذه فرصة
ً
جـ ـ ـي ـ ــدة حـ ـ ـق ـ ــا بـ ــال ـ ـن ـ ـس ـ ـبـ ــة ل ــي
الستعراض موهبة لم أمارسها
منذ وقت طويل .لقد غنيت قبل
أن أم ـثــل ،والـغـنــاء والموسيقى
مهمان لي».
وتـلـعــب تــوم ـســون ،الـحــائــزة
جـ ـ ــائـ ـ ــزة أوس ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــار ،دور مــس

ما جعلها تنافس بقوة على جائزة أوسكار
أفضل ممثلة في دورة مارس الماضي ،التي
اقتنصتها األ مـيــر كـيــة جيسيكا تشاستين،
ع ــن دورهـ ـ ــا ف ــي «ذي أيـ ــز أوف ت ــام ــي فـ ــاي»،
ب ـعــدمــا ت ـنــاف ـســت ع ـلــى ال ـج ــائ ــزة م ــع ك ــل من
ستيورات وبينيلوبي كروز عن فيلم «مادريس
باراليالس» ونيكول كيدمان عن فيلم «بيينغ
ذي ريـكــاردوس» ،وأوليفيا كولمان عن فيلم
«ذي لوست دوتر».
أخ ـ ــرج ال ـف ـي ـلــم  ،Spencerبــاب ـلــو الراي ـي ــن
وسيناريو ستيفن نايت الذي كتب مسلسل
«بيكي بــاي ـنــدرز»  ،Peaky Blindersودارت
أحــداث الفيلم خالل التسعينيات ،على مدار
 3أيام ،في ضيعة ساندرينغهام ،حيث تدرك
األم ـي ــرة الــراح ـلــة أن زواج ـه ــا يــواجــه الفشل،
ووصـفــت مخرجة الفيلم الراي ـيــن ستيوارت
ً
بـ «إحدى أعظم الممثالت حاليا ...إلتمام هذا
ً
الفيلم عليك أن تـكــون غــامـضــا ،وسـتـيــوارت
يمكنها أن تكون غامضة ،ويمكنها أن تكون
ً
هشة ،ويمكنها أيضا أن تكون قوية ،وهذا ما
نحتاجه» ،وذلك في حديثه لـ «ديدالين».
مــن جانبها قــالــت سـتـيــوارت فــي تصريح
سابق عن دورها في الفيلم« :كانت أشهر امرأة
ً
في العالم وأكثر النساء استقطابا للمصورين
ُ
ّ
اختبرت الشهرة إلى حد كبير
في المسكونة،
ّ
لكنه بعيد كل البعد عن هذه األيقونة الكبيرة
لفئات كاملة وبلد بكامله والعالم ّ
برمته».
ّ
المشددة على ديانا
وعلقت حــول الرقابة
التي كان ينتظر منها أن تلتزم البروتوكول
ّ
ولم يكن في مقدورها اتخاذ قرارتها الخاصة
بقولها« :يمكنني التماهي مع األمــر ،لكنني
ً
أظن أن ال أحد قادرا على فهم ذلك».
(أ ف ب)

نجمات ًفرنسيات يقصصن شعرهن وودي ألن يبدأ تصوير فيلم
« »Wasp22في باريس
احتجاجا على وفاة مهسا

ترانشبول فــي الفيلم ،وهــو من
إخراج ماثيو وارشوس.
ي ـ ـشـ ــارك فـ ــي مـ ـه ــرج ــان ه ــذا
ً
ً
العام أكثر من  160فيلما روائيا،
ً
وي ـش ـمــل حــدي ـثــا ع ـلــى الـشــاشــة
مــع الممثلة جينيفر لــورانــس.
ُ
وي ـعــرض فيلم «»Glass Onion
بختام المهرجان في  16أكتوبر.
(رويترز)

قصت ممثالت فرنسيات بارزات ،من بينهن جولييت بينوش وإيزابيل
ً
أوبير ،خصالت من شعرهن ،احتجاجا على وفاة الشابة اإليرانية مهسا
أميني ،التي توفيت خــال احتجازها لــدى شرطة األخــاق في بالدها.
وقالت بينوش« :من أجل الحرية» ،وهي تقص خصلة كبيرة من شعرها،
ورفعتها أمام الكاميرا .وانضمت إلى بينوش في هذه المبادرة مجموعة
من أشهر الممثالت والمغنيات الفرنسيات ،مثل :ماريون كوتيار وإيزابيل
أدجاني ،وشاركت في المبادرة محاميات وشخصيات إعالمية ونساء
أخريات في فرنسا.
وذكر المحامي الفرنسي ريشار سيديو ،الذي أطلق المبادرة ،لـ «رويترز»:
ً
«اإليرانيات يتوقعن دعما من المجتمع الدولي .وهذه طريقة رائعة إلبداء
ذلك الدعم» .وأضــاف« :هــذه ليست سوى خطوة أولــى ،وآمــل أن يتبعها
الجميع حول العالم ،ليس فقط الممثالت ،لكن الجميع .يمكن أن يقوم
ً
(رويترز)
الرجال أيضا بقص شعرهم ،وأعتقد أن هذا سيحدث».

تايلور سويفت تستعد لطرح
أغنيتها مع دريك

وودي ألن

جولييت بينوش

إيما تومسون

كريستن ستيوارت

أعلن المخرج األميركي وودي ألن ،أنه بدأ أمس األول في باريس تصوير
فيلمه الروائي الخمسين «واسب ،)Wasp22( »22األول له بالفرنسية.
ً
وأوضح ألن ( 86عاما) ،أن عمله الجديد «كوميديا سوداء بروحية ماتش
ً
بوينت» ،وهو فيلم سابق من عام  2005للمخرج الذي بات منبوذا من
األوساط السينمائية ،بعدما اتهمته ابنته بالتبني ديالن فارو باالعتداء
عليها عندما كانت طفلة.
وينفي المخرج باستمرار هذه االتهامات ،التي لم يتوصل تحقيقان
إلى أي نتيجة بشأنها .ورغم العزلة التي َّ
تعرض لها في أميركا منذ حركة
«مي تو» ،بقي للمخرج ،المتحدر من نيويورك والفائز بـ  4جوائز أوسكار،
جمهور أوروبي.
وفي فيلمه الجديد (واســب )22سيتعاون وودي ألن للمرة الخامسة
مع المصور السينمائي اإليطالي فيتوريو ستورارو (أبوكاليبس ناو)،
(أ ف ب)
بعدما بدأت شراكتهما منذ «كافيه سوسايتي».

تايلور سويفت
قــررت المغنية تايلور سويفت إ طــاق أغنيتها بالتعاون مع
المغني دريــك ،والتي سجالها عــام  ،2017ضمن ألبومها المقرر
طرحه في  21الجاري ،حيث تشير األغنية إلى الخصومة السابقة
بين تــايـلــور مــن جـهــة ،وكــانــي ويـســت وكـيــم كــاردشـيــان مــن جهة
أخرى في السابق.
وكان من المفترض أن تصدر هذا األغنية قبل  5أعوام ،إال أنها
ً
تأخرت كثيرا ،حتى قررت سويفت أن تشعل األخبار ،بسبب رغبتها
في تضمين تلك األغنية ضمن ألبومها القادم (.)Midnight
وجاء في تقرير على موقع  The Sunأن تايلور أرادت تسجيل
ً
األغنية ونشرها سابقا ،لكنها تعلم جيدا أنها مع إطالقها هذا
ال ـعــام ،فــإن الجميع سيظن أنـهــا تعيد الـحــديــث مــرة أخ ــرى حول
ً
خالفها مع كيم وكاني ،حيث إن األغنية مباشرة جدا في كلماتها
عكس األغاني السابقة.

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
مهنيا :لديك قائمة مــن األعـمــال تنتظر
اإلنجاز وتحقيق نتائج مثمرة.
ً
عاطفيا :ساعد شريك حياتك على تنمية
ثقافته فتنعكس على الجميع.
ً
ً
اجتماعيا :ينبغي أن تكون أكثر حضورا
بين أفراد عائلتك فالوقت ّ
يمر بسرعة.
رقم الحظ43 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ّ
ً
مهنيا :واصــل اتصاالتك ووظفها من
أجل هدف يساعدك على ّ
التقدم.
ً
عاطفيا :مــن ُيـحـ ّـب يستطيع أن يغفر
هفوات الحبيب.
ً
اجتماعيا :مناك أن ترى العائلة سعيدة
وسوف يتحقق ذلك.
رقم الحظ7 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :تسعى إلى ترقيتك في المؤسسة
ً
وينبغي أن تتحلى بالصبر قليال.
ً
عــاطـفـيــا :جـمــال عــاقـتــك بالحبيب هو
شعورك الدائم باالشتياق إليه.
ً
اجتماعيا :لم يعد هناك لهو في حياتك
ألنك ّ
كرست نفسك للعمل.
رقم الحظ8 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
مهنيا :من السهل أن تضع هدفا ،لكن األهم
السعي إلى تحقيقه.
ً
عاطفيا :خالفاتك مع الحبيب هي تجديد
لحبكما إن أنهيتماها بالتفاهم.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ي ــدع ــوك ب ــرج ــك إل ــى تمتين
عالقاتك االجتماعية والعائلية.
رقم الحظ17 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
ً
مهنيا :الطريقة المثلى للوصول إلى هدفك مهنيا :لديك الوقت الكافي لمحاولة إنجاز
ّ
ً
المزيد فخذ اآلن بعض الراحة.
تتمثل في السير مستقيما.
ّ
ً
ً
عاطفيا :بدأ الشعور بالفراغ العاطفي يتسلل عاطفيا :أصبح من الواضح أنكما تحتاجان
إلى فترة هدوء ومصارحة عميقة.
إليك وسببه الرئيسي هو الروتين.
ً
ً
ً
اجتماعيا :من الصداقة أحيانا ما يضر إن لم اج ـت ـمــاع ـيــا :ال ـض ـغــوط االجـتـمــاعـيــة تجعل
ً
من الصعب عليك الحصول على وقت فراغ
يكن الصديق صريحا معك.
ّ
خاص.
رقم الحظ18 :
رقم الحظ24 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنياّ :
حبذا لو تعود إلى مراجعة شاملة
تعرف من خاللها مدى نجاحك.
ً
عاطفيا :دوام الحب في مراعاة الحبيب
ً
ً
عندما يكون غاضبا أو حزينا.
ً
اجتماعيا :ابتعد عن الشراهة في الطعام
فقد بدأ وزنك يتزايد.
رقم الحظ37 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
ـاول الـكــذب أو الـتــاعــب في
مهنيا :ال تـحـ َ
نطاق عملك وابق صادقا.
ً
عاطفيا :النجاح العاطفي الذي حققته مع
الشريك يزيدك ثقة بنفسك.
ً
ً
اجتماعيا :ما أجمل من تعبير «زدني علما»
ً
فاجعله مثاال لك.
رقم الحظ41 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
مهنيا :تفويتك لفرصة جيدة أتتك أثار
دهشة زمالئك.
ً
عاطفياّ :
حبذا لو تتصل بالشريك من وقت
آلخر لتمنحه حبك وتعاطفك.
ً
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :انـطـلــق ف ــي الـطـبـيـعــة سـيــرا
ً
على قدميك واجعل الصمت رفيقا يريح
أعصابك.
رقم الحظ13 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
مـهـنـيــا :بــرجــك ي ـمـ ّـر بـمــرحـلــة يتخللها
اضطراب فال تقم بأي مغامرة.
ً
عاطفيا :من أحب ُيكثر من ذكر الحبيب
وهكذا تفعل أنت.
ً
اجتماعيا :ابحث عما يفيدك ويجعل من
أوقاتك سعيدة.
رقم الحظ46 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
م ـه ـن ـيــا :ب ـف ـضــل ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا الــرقـمـيــة
أصبح باستطاعتك االستمرار في العمل
من المنزل.
ً
عاطفيا :حضورك إلى جانب الشريك يغمره
بالسعادة ويمنحه الطمأنينة.
ً
اجتماعيا :تـتـجــاذب أط ــراف الـحــديــث مع
األصدقاء وتقضون سهرة ممتعة.
رقم الحظ4 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :األمــور لم تعد سهلة والتنافس في
ً
العمل غدا قويا.
ً
عاطفيا :رفيق عمرك مشغول البال ويأمل أن
تصارحه بما يجول في فكرك.
ً
اجتماعيا :قد تفكر ببرنامج سفر للترفيه
لكن األوان لم يحن بعد.
رقم الحظ26 :

١٢ fitness
كيف يمكننا حل مشكلة النفايات الفضائية؟
توابل ةديرجلا

•
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ً
 8000قمر اصطناعي تعمل حاليا أو معطلة في المدار حول األرض

رصد عالم الفلك األميركي،
بيل غراي ،الخردة الفضائية
الضالة للصاروخ الذي بقي
يسبح حول األرض طوال
السنوات السبع الماضية ،وقد
حدده على أنه الجزء العلوي
من صاروخ «فالکون  ،»9الذي
أطلق من فلوريدا في ،2015
وبعد ًأن استنفد وقوده ظل
محاصرا في «مدار فوضوي».

المادة الكيميائية
قد تدفع إلى حدوث
تفاعالت تنتج
جزيئات عضوية

ّ
 خــلــف نـبــأ تـحـطــم ص ــاروخخــارج عــن السيطرة على القمر
صدی قويا في الفترة األخيرة،
لكن ماليين القطع الصغيرة من
الحطام هــي التي تمثل الخطر
ً
الحقيقي ،وفقا لخبير بريطاني.
ف ــي ي ـن ــاي ــر ،تـ ـص ــدرت شــركــة
«س ـب ـيــس إك ـ ــس» ،ال ـتــي يملكها
إي ـلــون مــاســك عـنــاويــن األخـبــار
مــرة أخ ــرى ،فقد تبين أن جــزء ا
كـبـيــرا مــن صـ ــاروخ م ـعــزز تابع
لشركة الــرحــات الفضائية في
طريقه لالصطدام بالقمر.
ورصــد عالم الفلك األميركي،
بـيــل غـ ــراي ،ال ـخ ــردة الفضائية
ال ـض ــال ــة ل ـل ـص ــاروخ ال ـ ــذي بقي
يـ ـسـ ـب ــح ح ـ ـ ـ ــول األرض ط ـ ـ ــوال
السنوات السبع الماضية ،وقد
ح ــدده عـلــى أن ــه ال ـجــزء الـعـلــوي
مــن ص ــاروخ «فــالـکــون  ،»9الــذي
أط ـل ــق م ــن ف ـل ــوري ــدا ف ــي ،2015
وب ـع ــد أن اس ـت ـن ـفــد وقـ ـ ــوده ظل
ً
مـحــاصــرا فــي «م ــدار فــوضــوي».
اغ ـت ــاظ لــأمــر عــديــد م ــن الـنـقــاد
ع ـل ــى اإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت وم ـس ـت ـخــدمــو
وسائل التواصل ،ثم بعد فترة
وجيزة من إعالن غراي ،تعرفت
مجموعة من الطلبة من مختبر
سبيس للتوعية بمجال الفضاء
في جامعة أريزونا على القطعة
الـبــالـيــة مــن ال ـخ ــردة الفضائية
عـلــى أنـهــا تنتمي إل ــى ص ــاروخ
تشانغ إي  5تــي ،1الــذي أطلقته
وكالة الفضاء.
ول ـكــن مـتـحــدثــا بــاســم وزارة
ال ـ ـخ ـ ــارج ـ ـي ـ ــة ال ـ ـص ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــة ق ـ ــال
للمراسلين عـلــى اإلث ــر ،إن هــذا
غير ممكن ،ألن صاروخ Change
 5-T1المعني دخل بأمان الغالف
الجوي لألرض واحترق.
فــي وقــت كتابة هــذا التقرير،
أظهرت الحسابات أن الصاروخ
سيصطدم بسطح الـقـمــر فــي 4
مارس .لكن هل يجب أن نقلق من
الضرر المحتمل الذي قد يسببه؟
لـيــس كــذلــك وفـقــا للبروفيسور
دون بوالكو ،مدیر مرکز الوعي
ب ــالـ ـمـ ـج ــال الـ ـفـ ـض ــائ ــي ح ــدي ــث
اإلنشاء في جامعة واريك.
وق ـ ـ ــال« :إنـ ـه ــا ل ـي ـســت ب ــاألم ــر
ال ـم ـه ــم ك ـ ــان ال ـق ـم ــر ف ــي ال ــواق ــع
م ـكــب ن ـف ــاي ــات م ـف ـيــدة ألج ـســام
مـثــل أجـ ــزاء مــن مــرك ـبــات أبــولــو
الفضائية .فبدال من تركها تطفو

حوله ،تحطمت أجزاء کبری من
المرحلتين األولى والثانية على
القمر».
ليس أن األمر ال يمثل مشكلة
ك ـب ـي ــرة ف ـح ـس ــب ،بـ ــل إن ـ ــه لـيــس
م ـفــاج ـئــا بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى أول ـئ ــك
ال ــذي ــن يـ ــدرسـ ــون األج ـ ـسـ ــام فــي
مدار األرض.
«بـمـجــرد ان نــوجــه انتباهنا
الى االحجام التي تقل عن حجم
المركبة الفضائية سنجد اننا ال
نــراقــب االجـســام على نحو واف
لنعرف باستمرار ما لدينا هناك»
ق ــال ب ــوالك ــو« :ه ـن ــاك مـ ــدارات
معينة ألقيت فيها بكل بساطة
ص ــواري ــخ م ـع ــززة ،م ـ ــازال هـنــاك
نحو  50جسما ،وربما أكثر من
مغامرات الفضاء العميق التي
ال نتعقبها حاليا ،الفضاء كبير
ولكن في بعض األحيان ،يحدث
شيء من هذا القبيل».

انتشال القمامة
باشر مركز التوعية بالمجال
ال ـف ـضــائــي ف ــي سـبـتـمـبــر 2021
عمله من أجل دراسة التهديدات
المحتملة للحطام الفضائي على
أجهزة التكنولوجيا ،مثل األقمار
االصطناعية السابحة في المدار
حـ ــول األرض ،وي ــرك ــز الـعـلـمــاء
بنحو خاص على تلك الموجودة
في مــدار أرضــي منخفض ،وهو
ما يصنف على أن ارتفاعه يقل
عــن  2000ك ــم .ي ـقــول بــوالكــو إن
التهديد األكبر ال يأتي من أجسام
مـثــل ال ـصــواريــخ ال ـتــي يـمـكــن أن
ترتطم بالقمر ،ولكن من شظايا
من الحطام أصغر بكثير منها.
وفـ ـ ـق ـ ــا ألحـ ـ ـ ـ ــدث ال ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــرات
اإلحصائية التي أجرتها وكالة
الفضاء األوروبـيــة (إيسا ،)ESA
ي ــوج ــد حــال ـيــا ن ـحــو  8000قمر
اصطناعي ،تعمل أو معطلة ،في
المدار حول األرض .فإذا ما قارنا
ذلك بنحو  130مليون قطعة من
الـحـطــام الـفـضــائــي الـتــي تشغل
المساحة نفسها فسيتضح لنا
حجم المشكلة.
إض ــاف ــة إلـ ــى ذل ـ ــك ،يـعـتـقــد أن
جـمـيــع ه ــذه األج ـ ــزاء باستثناء
نـحــو  36000منها يـقــل قطرها
عــن 10س ــم .ه ــذا يجعل تعقبها
صعبا بنحو خــاص؛ فاألخطاء

في احتساب مواقعها هي حاليا
في حدود كيلومترات.
ق ـ ــال بـ ــوالكـ ــو :يـ ـج ــري تـعـقــب
مـ ـعـ ـظ ــم األج ـ ـ ـسـ ـ ــام ال ـ ـمـ ــوجـ ــودة
ف ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ــدار أرض ـ ـ ـ ـ ــي م ـن ـخ ـف ــض
بــاسـتـخــدام ال ـ ــرادار ،وه ــذا نابع
مــن الـتــاريــخ ،حقا .إنــه ينبع من
واقــع أن لدينا رادارات عسكرية
كبيرة بالفعل -هي فالينغديلز
م ـص ـم ـم ــة ل ـ ــرؤي ـ ــة ال ـ ـصـ ــواريـ ــخ،
يمكن استخدامها ،وإن لــم تكن
الـطــريـقــة األك ـثــر فــاعـلـيــة ،لرصد
أجسام على ارتفاع بضع مئات
من الكيلومترات.
وأوضـ ــح« :بـمـجــرد أن نوجه
انتباهنا إلى األحجام التي تقل
ع ــن حـجــم الـمــركـبــة الـفـضــائـيــة،
سنجد أنـنــا ال نــراقــب األجـســام
على نحو واف لنعرف باستمرار
ما لدينا هناك .أعــداد األجسام
ال ـ ـص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة ،حـ ـت ــى تـ ـل ــك ال ـت ــي
حجمها  10سنتيمترات ،غير
معروفة إال من خالل النمذجات.
لــم يـجــر الـتـحـقــق م ــن وجــودهــا
بالرصد لــذا فهو وضــع خطير
جـ ـ ـ ـ ــدا .هـ ـ ـن ـ ــاك ب ــالـ ـفـ ـع ــل ب ـعــض
ال ـ ـمـ ــدارات ح ـيــث ت ــوج ــد فــرصــة
ك ـب ـيــرة ل ـل ـت ـص ــادم .بــاخ ـت ـصــار،
األمور لن تتحسن».
ن ـ ـظـ ــرا إلـ ـ ــى أن هـ ـ ــذه ال ـق ـطــع
الـصـغـيــرة مــن الـحـطــام تتحرك
ب ـســرعــة ت ـت ـج ــاوز  28000كــم/
سـ ـ ــاعـ ـ ــة -وه ـ ـ ـ ــذا أس ـ ـ ـ ــرع ب ـع ـشــر
مرات من رصاصة بندقية -فإن
اص ـطــدام ـهــا ب ـمــرك ـبــة فـضــائـيــة
يمكن أن يسبب أضرارا جسيمة.
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،م ـ ــا لــم
يتخذ إجــراء لتصحيح الوضع
ف ـس ـي ــزداد م ــع ال ــوق ــت اح ـت ـمــال
وقـ ـ ـ ـ ــوع حـ ـ ـ ــدث کـ ـیـ ـسـ ـل ــر ،وهـ ــو
س ـي ـن ــاري ــو ك ــارث ــي س ـم ــي عـلــى
اسم عالم «ناسا» دونالد کیسلر
ال ــذي اق ـتــرح الـنـظــريــة أول مــرة
في سبعينيات القرن العشرين.
إن ــه يـنـطــوي عـلــى تــأثـيــر جامح
مـنـفـلــت ي ـحــدث بـعــد أن يرتطم
ق ـ ـمـ ــر اص ـ ـط ـ ـنـ ــاعـ ــي ب ـك ـت ـل ــة مــن
الـنـفــايــات الـفـضــائـيــة ويتحطم
إلـ ـ ــى مـ ـئ ــات ال ـق ـط ــع ال ـص ـغ ـيــرة
الـتــي تـصـطــدم بــدورهــا بأقمار
اصطناعية أخ ــرى ،فيتولد عن
ذلك تأثير الدومينو المتسلسل.
وه ــذا يـمـكــن أن يـجـعــل انـطــاق
الصواريخ من األرض أمرا شديد

الخطورة ،أو حتى مستحيال.
«نحن في وضع لم يفت األوان
فـيــه بـعــد .لـكــن مــا يقلقني على
ال ــدوام هــو أنـنــا لــن نــأخــذ األمــر
ع ـلــى م ـح ـمــل ال ـج ــد إال ع ـنــدمــا،
ع ـلــى س ـب ـيــل ال ـم ـث ــال ،تـتـعــرض
مركبة فضائية تنقل أشخاصا
الرت ـط ــام .ول ـكــن حــالـيــا يمكننا
الـتـعــامــل مــع األم ــر قـبــل حــدوث
أي شيء سيئ حقا .لكن علينا
توخي الحذر ألننا إذا لم نفعل
شيئا ،فسيمكننا أن نتيقن أننا
سنشهد حدث كيسلر بشكل من
األشكال».
● إذن ما الخيارات المتوافرة
لدينا؟
قــال بــوالكــو :أعتقد أنــه مزيج
من المسؤولية وااللتزام بمعاهدة
الـفـضــاء ال ـخــارجــي ،وه ــذا يعني
إخراج األجسام من المدار ،ودفع
ن ــوع م ــن ال ــرس ــوم ع ـنــد اإلط ــاق
ح ـتــى ت ـتــولــى ح ـكــومــة أو شــركــة
إزالــة المركبة الفضائية القديمة
المتبقية هناك.
وبعد ذلــك بالنسبة إلــى بقية
األجسام التي ال تهبط من المدار
نـحـتــاج إل ــى مـعــرفــة مـكــانـهــا ،لــذا
فبدال من أن تكون لدينا مربعات
خـطــأ حـجـمـهــا كـيـلــومـتــرات لكل
مجموعة من الحطام نحتاج إلى
حسابات موثوق بها أكثر.
«الـسـيــانـيــد عـلــى األرج ــح أدى
دورا رئـيـسـيــا فــي ن ـشــأة الـحـيــاة
على األرض وقــد يساعدنا على
العثور على حياة في الفضاء»
«ال ـمــادة الكيميائية قــد تدفع
الـ ـ ـ ــى حـ ـ ـ ـ ــدوث ت ـ ـفـ ــاعـ ــات ت ـن ـتــج
جزئيات عضوية»
ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم م ـم ــا اش ـت ـه ــر بــه
كـمــادة مميتة تصنع على شكل
أق ـ ــراص يـتـنــاولـهــا الـجــواسـيــس
بعد أســرهــم فــي أف ــام التشويق
واإلث ـ ـ ــارة ،األرجـ ــح أن الـسـيــانـيــد
ســاعــد عـلــى ت ـطــور ال ـح ـيــاة على
األرض .إضافة إلــى ذلــك اكتشف
كيميائيون من معهد سكريبس
لألبحاث فــي الــواليــات المتحدة
األميركية أن البحث عن عالمات
على وجــوده على كواكب غريبة
ق ــد يـســاعــدنــا عـلــى ال ـع ـثــور على
حياة في مكان آخر في الكون.
وجـ ـ ــد الـ ـعـ ـلـ ـم ــاء أن ال ـم ــرك ــب
الكيميائي الذي يحتوي على ذرة
كربون مرتبطة بذرة نتروجين،

ربـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا أت ـ ـ ـ ـ ـ ــاح ح ـ ـ ـ ـ ـ ــدوث ب ـع ــض
التفاعالت األيضية األولــى على
األرض التي أوجدت مركبات ذات
أساس کربوني من ثاني أكسيد
ال ـك ــرب ــون .ال ـت ـفــاعــات األيـضـيــة
ه ــي ت ـفــاعــات تــولــد ال ـطــاقــة من
الـطـعــام وهــي ضــروريــة لضمان
استمرارية الحياة.
قال المؤلف الرئيس للدراسة
رام ــان ــارای ــان ــان کــریـشـنــامــورثــي
أس ـت ــاذ ال ـك ـي ـم ـيــاء ال ـم ـســاعــد في
الـ ـمـ ـعـ ـه ــد« :ع ـ ـنـ ــدمـ ــا ن ـب ـح ــث عــن
عـ ــامـ ــات الـ ـحـ ـي ــاة  -س ـ ــواء عـلــى
األرض الـمـبـكــرة أو عـلــى كــواكــب
أخـ ــرى -ف ــإن بـحـثـنــا يـسـتـنــد إلــى
الـكـيـمـيــاء الـحـيــويــة ال ـتــي نعرف
أنها موجودة في أشكال الحياة
التي نعرفها حاليا .وحقيقة أن
ه ــذه الـتـفــاعــات األيـضـيــة يمكن
أن تحدث بفضل السيانيد تظهر
أن الحياة يمكن أن تكون مختلفة
تماما عن ذلك».
لـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق ه ـ ـ ـ ــذا االك ـ ـت ـ ـشـ ــاف
رك ــز ال ـفــريــق ع ـلــى مـجـمــوعــة من

احذر ارتفاع مستوى
الكوليسترول في الدم

الموز األحمر يمنح صحة ال مثيل لها
يتميز الموز األحمر بمذاقه
الحلو الذي يجمعً بين خليط
الموز والتوت معا؛ كما يحتوي
على الكاروتينات ،وهي الصبغة
التي تعطيه هذا اللون المميز.

يعتبر الموز أحد أشهر أنواع الفاكهة
في جميع أنحاء العالم ،ويحتوي على
ّ
ّ
األساسية،
الغذائية
العديد من الـمــواد
التي لها دور في المحافظة على صحة
ً
ً
جسم اإلنسان ،علما أن هناك نوعا آخر
مــن أن ــواع الـمــوز فــي جنوب شــرق آسيا
ُيسمى الموز األحمر يمتاز بلون قشرته
ّ
الخارجية الحمراء ،وطعمه الحلو عند
ّ
ُ
نضجه وقــد يـشــبــه طعم الـمــوز الـعــادي
بــاإلضــافــة ال ــى القليل مــن ح ــاوة مــذاق
التوت ،ويتحول هذا اللون األحمر لهذا
ّ
الـمــوز عند نضوجه إلــى الــلــون األصفر
ُ
ّ
البرتقالي ،أمــا بالنسبة للون لــبــه فإنه
ّ
ّ
ّ
يمتلك اللون البرتقالي أو الورديّ .
ـوز األح ـم ــر ع ــن ال ــن ــوع
ويـخـتـلــف ال ـم ـ ّ
ً
العادي من الموز بأنه أقصر طوال ،وأكبر
ّ
ً
ً
حجما ،وأكثر طراوة ،ويعود سبب اللون
األح ـمــر لـقـشــرتــه الح ـتــوائــه عـلــى أحــدى
مشتقات مركبات األنثوسيان.

فوائده

ٌ
غني بمضادات
األكسدة إذ يحتوي
على كمية مرتفعة
منها ومن أشهرها
الكاروتينات
واألنثوسيانين

ٌ
مصدر مهم
للبوتاسيوم
والمغنيسيوم
وفيتامين ب 6

غ ـن ـ ٌـي ب ـم ـض ــادات األكـ ـس ــدة :يـحـتــوي
الـ ـ ـم ـ ــوز األحـ ـ ـم ـ ــر عـ ـل ــى ك ـم ـي ــة مــرت ـف ـعــة
م ــن مـ ـض ــادات األكـ ـس ــدة ومـ ــن أش ـهــرهــا
الكاروتينات ،واألنثوسيانين ،وفيتامين
ّ
ج ،وتجدر اإلش ــارة إلــى أن كمية بعض
هذه المضادات تزيد عن تلك المتوفرة
ُّ
وتعد هذه المضادات
في الموز األصفر،
مركبات لها ٌ
دور في منع تلف الخاليا
الناجم عن الـجــذور الـ ُـحـ ّـرة التي يرتبط
تــراكـمـهــا فــي الـجـســم ب ـحــدوث اإلج ـهــاد
ال ــذي يــرفــع خـطــر اإلص ــاب ــة ب ــاألم ــراض،
مثل؛ أم ــراض القلب واألوعـيــة الدموية،
ّ
والس ّ
كري ،والسرطان.
مصدر لفيتامين جُ :ت ّ
زود حبة الموز
األحـ ـم ــر ص ـغ ـي ــرة ال ـح ـج ــم ال ـج ـس ـ َـم بـمــا
نسبته  %9مــن االح ـت ـيــاجــات الـيــومـ ّـيــة
من فيتامين ج الموصى بتناولها منه،
ً
وي ُّ
ُ
عد هذا الفيتامين مهما لصحة الجهاز
المناعي ،ومكافحة العدوى.

مـصــدر لـلـكــاروتـيـنــات :ومــن أشهرها
الـلــوتـيــن ،وأل ـفــا وبـيـتــا -كــاروت ـيــن الــذي
ي ـت ـحــول إل ــى فـيـتــامـيــن أ ،وم ــن الـجــديــر
ّ
بــالــذكــر أن كمية هــذه الـكــاروتـيـنــات في
ُ
ال ـم ــوز األح ـم ــر ت ــزي ــد ع ــن ال ـم ـتــوفــرة في
الـ ـم ــوز األصـ ـف ــر ب ـح ـســب م ــا أشـ ـ ــارت له
دراســة ِمخبرية نشرت في مجلة Food
ُ
 Chemistryع ــام  ،2018وت ـســاهــم هــذه
الكاروتينات في تحسين صحة العين،
ّ
كما أنـهــا قــد تقلل مــن التنكس البقعي
ُّ
ُ
المرتبط بالتقدم بالسن ،الذي يعد أحد
األسباب الرئيسية للعمى.

مستويات الضغط
م ـ ـ ـصـ ـ ـ ٌ
ـدر لـ ـعـ ـنـ ـص ــري الـ ـب ــوت ــاسـ ـي ــوم
وال ـم ـغ ـن ـي ـس ـي ــوم :ح ـي ــث ت ـغ ـطــي ال ـح ـبــة
ال ـ ــواح ـ ــدة ص ـغ ـي ــرة ال ـح ـج ــم م ــن ال ـم ــوز
األحـ ـم ــر  %9م ــن ال ـك ـم ـيــة ال ـي ــوم ـي ــة مــن
عنصر البوتاسيوم ،كما تحتوي الحبة

الواحدة بالحجم ذاته من الموز األحمر
على  %8من الكمية اليومية من عنصر
المغنيسيوم ،ويرتبط استهالك هذين
ً
ال ـع ـن ـصــريــن م ـع ــا ف ــي ال ـن ـظ ــام ال ـغــذائــي
بخفض مستوى ضغط الدم ،فقد أشارت
منهجية وتحليل شمولي أجري
مراجعة
ُ
لـ  22دراسة ونشرت نتائجهما في مجلة
 British medical journalعام  2013إلى
ّأن األشخاص الذين تناولوا ّ
كميات أكبر
م ــن ال ـبــوتــاس ـيــوم ق ــد انـخـفـضــت لديهم
مستويات الضغط.

االحتياجات ّ
اليومية
وأش ــارت مراجعة منهجية وتحليل
إحـصــائــي ل ـ  9دراسـ ــات نـشــر فــي مجلة
ّ
 Nutrition Journalعــام  2017إلــى أن
استهالك كمية مرتفعة من المغنيسيوم
يرتبط بانخفاض خطر اإلصابة ضغط
الدم.

الـ ـتـ ـف ــاع ــات ال ـك ـي ـم ـي ــائ ـي ــة ال ـتــي
تجمع بين ثاني أكسيد الكربون
والـمــاء لتكوين المركبات األكثر
ت ـع ـق ـي ــدا الـ ـ ـض ـ ــروري ـ ــة ل ـل ـح ـي ــاة،
وال ـم ـعــروفــة بــاســم دورة حمض
الكربوكسيل (أو األحماض ثالثية
الكربوكسيل) العكسية.
ت ـس ـت ـخــدم ب ـع ــض الـبـكـتـيــريــا
هــذه ال ــدورة ،لكنها تعتمد على
اس ـت ـخــدام بــروتـيـنــات مـعـقــدة لم
تكن مــوجــودة على الكوكب قبل
أربعة باليين سنة.
«مـ ــزج ـ ـنـ ــا هـ ـ ــذه الـ ـج ــزيـ ـئ ــات
معا ،وانتظرنا ،وحــدث التفاعل
تلقائي»
كما أظهرت دراسات سابقة أن
بـعــض الـمـعــادن يمكن أن تــؤدي
إل ــى ال ـت ـفــاعــات نـفـسـهــا ف ــي ظل
ظروف شديدة الحرارة وشديدة
ال ـح ـم ـض ـيــة ،قـ ــاد ال ـح ــدس فــريــق
سكريبس إلى التفكير بأن مادة
كيميائية أخــرى قد تكون قــادرة
أيـضــا عـلــى أن تفعل ذل ــك ،ولكن
ف ــي ظ ــل ال ـ ـظـ ــروف األقـ ـ ــل تـطــرفــا

التي سادت على األرض في بداية
تكوينها.
كــانــوا يـعــرفــون أن السيانيد
كان موجودا في الغالف الجوي
ف ــي ذل ــك ال ــوق ــت ،ل ــذل ــك صـمـمــوا
مـجـمــوعــة م ــن ال ـت ـفــاعــات الـتــي
ي ـم ـكــن أن ت ـس ـت ـخــدم الـسـيــانـيــد
إلنتاج جزيئات عضوية معقدة
م ــن ث ــان ــي أك ـس ـيــد ال ـك ــرب ــون ،ثم
اختبروها في المختبر.
ق ـ ــال ك ــري ـش ـن ــا م ـ ــورث ـ ــي :ك ــان
األمــر مخيفا لشدة بساطته .لم
يـتـطـلــب األمـ ــر مـنــا أن نـفـعــل أي
ش ـ ــيء .مــزج ـنــا ه ــذه ال ـجــزي ـئــات
معا ،وانتظرنا وحــدث التفاعل
تلقائيا.
ورغم أن التجربة ال تقدم دليال
عـلــى أن الـسـيــانـيــد ك ــان شريكا
ف ــي ه ــذه الـعـمـلـيــة ع ـلــى األرض
ال ـم ـب ـك ــرة ،ف ــإن ـه ــا تـ ـق ــدم طــريـقــة
جديدة للتفكير في أصل الحياة،
وربما وسيلة جديدة للبحث عن
الحياة على كواكب أخرى.

مـ ـص ــدر ل ــألـ ـي ــاف ال ـ ـغـ ــذائـ ـ ّـيـ ــة :حـيــث
تحتوي الحبة الواحدة متوسطة الحجم
مــن الـمــوز األحـمــر على مــا ُيـعــادل %16
م ــن االحـ ـتـ ـي ــاج ــات ال ـي ــوم ـ ّـي ــة ال ـمــوصــى
بتناولها من األلـيــاف؛ وهــي أحــد أنــواع
الكربوهيدرات التي ال يستطيع الجسم
هضمها ،وتساعد على زي ــادة الشعور
بالشبع واالمـتــاء مــدة أطــول ،والتحكم
في الوزن.
ٌ
مصدر لفيتامين ب  :6حيث تحتوي
ال ـح ـبــة ال ــواح ــدة مـتــوسـطــة ال ـح ـجــم من
الـ ـم ــوز األحـ ـم ــر ع ـلــى  %20م ــن الـكـمـيــة
الـيــومـ ّـيــة مــن فيتامين ب ُ ،6
وي ـعـ ّـد هــذا
الفيتامين أحد الفيتامينات الذائبة في
الماء ،والــذي يحتاجه الجسم في أيض
الـبــروتـيــن ،وخــايــا ال ـ ّـدم الـحـمــراء ،وفي
تكوين بروتين الهيموغلوبين المسؤول
عن نقل األكسجين لخاليا الجسم ،وقد
تؤدي قلة المتناول من فيتامين ب 6إلى
اإلصابة بفقر ّ
الدم.
م ـص ـ ٌ
ـدر لـلـبــريـبـيــوتـيــك :وه ــي إح ــدى
ُ
ّ
أنـ ــواع األل ـي ــاف ال ـغــذائــيــة ال ـت ّــي تـســاعــد
ع ـل ــى ت ـغ ــذي ــة ال ـب ـك ـت ـيــريــا ال ــن ــافـ ـع ــة فــي
أم ـعــاء اإلن ـس ــانُ ،
وي ـعـ ُّـد قليل السكاريد
الفركتوزي ،واإلينولين من أشهر أنوعها
المتوفرة في الموز األحمر ،وقد تساعد
هــذه البريبيوتيك على تقليل االنتفاخ
واإلمـ ـ ـس ـ ــاك ،وت ـح ـس ـيــن ص ـح ــة ال ـج ـهــاز
ُالهضمي ،وقــد أش ــارت دراس ــة صغيرة
نشرت نتائجها في مجلة The journal
ّ
 Nahrung/Foodإلى أن تناول  8غرامات
ًّ
من قليل السكاريد الفركتوزي يوميا مدة
ا ّسـبــوعـيــن قــد زاد مــن أع ــداد البكتيريا
النافعة في الجسم عشرة أضعاف مقارنة
بعدم استهالكها.

الكوليسترول مركب مــوجــود فــي خاليا الجسم ،ويعمل على
بناء خاليا جديدة ،لكن إذا ارتفع مستواه في الدم ،فهذا يعني أن
ترسبات دهنية ستتكون داخل جدران األوعية الدموية وستعوق
هذه الترسبات تدفق الــدم في الشرايين ،ومن هنا تأتي مخاطر
اإلصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية وتصلب الشرايين.
وبحسب موقع «إيت ذيس» فهناك  5عالمات تظهر على جسم
وصحة اإلنسان ،تشير إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم،
ً
و»في حال ظهورها ال يجب إهمالها أبدا» .وهذه الحاالت هي:
م ــرض الـشــرايـيــن المحيطية يـعــد مشكلة شــائـعــة فــي ال ــدورة
الدموية ،تجعل الشرايين الضيقة تقلل من تدفق الدم إلى السيقان.
وفي هذا الصدد قال جراح األوعية الدموية أندي لي ،مدرس في
كلية الطب بجامعة هارفارد ،إن هذا المرض يمكن أن يزيد من خطر
اإلصابة بالنوبة القلبية.
يمكن أن تكون الدوخة (الدوار) عالمة على ارتفاع الكوليسترول
في الدم ،وفق «إيت ذيس».
قد يكون عالمة على مرض خطير ،وال يجب تجاهله ً
أبدا .ويكون
األلم أسوأ عند القيام بأي مجهود .وقد يكون عالمة على انسداد
الشريان التاجي ،الذي قد يؤدي إلى نوبة قلبية قاتلة.
يمكن أن يتسبب ارتفاع الكوليسترول في ترسبات دهنية صفراء
صغيرة حول العينين ،تسمى «الزانثالزما» .وقالت طبيبة العيون
نيكول باجيك إن  50في المئة من األشخاص الذين يعانون هذه
الترسبات يعانون العجز الجنسي.

فوائد القشر

الوقاية

يمتاز الموز األحمر بتأثيره المضاد
من
للبكتيريا مقارنة بــاألنــواع ٌاألخــرى ّ ٌ
ـريــة
ا ُل ـم ــوز؛ حـيــث أشـ ــارت دراس ـ ــة ِمـخـبـ
نشرت في مجلة Journal of Preclinical
ّ
 and Pharmaceutical Researchإلى أن
يمتلك
مستخلص قـشــر ال ـمــوز األح ـمــر
ً
أعـلــى تــأثـيــر مـضــاد للبكتيريا مـقــارنــة
ُ
بمستخلص األل ـ ــوان األخـ ــرى مــن قشر
الـمــوز كــاألصـفــر أو األخ ـضــر ،بما فيها
البكتيريا من نوع ،Psuedomonas citrii
ومــن ثــم بكتيريا الـمـكــورات العنقودية
ّ
الذهبية.

يمتاز بتأثيره المضاد
للبكتيريا مقارنة
باألنواع األخرى

ُ ِّ
نفس تغييرات نمط الـحـيــاة لصحة القلب الـتــي قــد تـقــلــل من
ُ
ساعدك في الوقاية من ارتفاع نسبة
مستوى الكوليسترول قد ت ِ
الكوليسترول من البداية .للوقاية من ارتفاع نسبة الكوليسترول،
ِّ
ي ـم ـك ـنـ َـكَ :تـ ـن ـ ُ
ـاول ن ـظ ــام غ ــذائ ــي قـلـيــل الـ ِـم ـلــح ُي ــرك ــز ع ـلــى ال ـفــواكــه
ُّ
َّ
ِّ
والخضراوات والحبوب الكاملة ،والحد من كمية الدهون الحيوانية
ُّ
واستخدام الدهون ِّ
الجيدة باعتدال ،والتخلص من الوزن الزائد،
والحفاظ على الــوزن الصحي ،واإلقــاع عن التدخين ،وممارسة
التمارين معظم أيام األسبوع لمدة  30دقيقة على األقل.
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َّ
درامنسكي قدم «ليلة األوتار»
في «اليرموك الثقافي»

سلمان :تجربة هاشم كرم تتسم بشفافية لونية

الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية َّكرمته بكتاب وفيلم عن أعماله
فضة المعيلي

احتضنت الجمعية الكويتية
للفنون التشكيلية أمسية
ثقافية تناولت تجربة الفنان
التشكيلي هاشم كرم.

أقـ ــامـ ــت ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـكــوي ـت ـيــة
للفنون التشكيلية أمسية ثقافية
بـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة إص ـ ـ ـ ـ ــدار ك ـ ـتـ ــاب عــن
الفنان هاشم كرم ،أصدره رئيس
ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـف ـن ــان ع ـب ــدال ــرس ــول
سـلـمــان .ويـحـتــوي الـكـتــاب على
م ـج ـمــوعــة م ــن ل ــوح ــات كـ ــرم مــن
مــراحـلــه الـمـخـتـلـفــة ،مــع ع ــدد من
الصور الفوتوغرافية ،وتضمنت
األمسية عرض فيلم عن لوحاته.
وع ـلــى هــامــش األم ـس ـيــة ،عـ َّـبــر
الفنان كرم عن سعادته بتكريمه
وإص ــدار كتاب خــاص لــه ،وشكر
رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـع ـيــة ع ـب ــدال ــرس ــول
سـلـمــان عـلــى مـبــادرتــه الجميلة،
َّ
وع ــل ــق« :ه ــذا فـخــر وش ــرف لـنــا»،
ً
متمنيا أن يصل الفن الكويتي إلى
كل بقاع العالم ،وذكــر أنــه شارك
في العديد من المعارض المحلية
والـعــالـمـيــة ف ــي فــرنـســا وبــولـنــدا
وإسبانيا وغيرها.
َّ
ووج ـ ـ ــه كـ ــرم ك ـل ـمــة لـلـفـنــانـيــن
الشباب ،وقال إنه يشجعهم على
االسـ ـتـ ـم ــرار ف ــي ال ـم ـج ــال ال ـف ـنــي،
وأال ي ـ ـيـ ــأسـ ــوا ف ـ ــي م ـس ـي ــرت ـه ــم،
وأن ي ـغ ـمــرهــم األم ـ ــل وال ـت ـف ــاؤل،

ً
مكرما هاشم كرم
عبدالرسول سلمان
وأال ي ـض ـعــوا أنـفـسـهــم ف ــي وجــه
مقارنة مع اآلخرين ،وإن شاء الله
سيصلون إلى ما يتمنون.
وفــي الكتاب الــذي صــدر عنه،
كتب عبدالرسول سلمان« :الفنان
هـ ــاشـ ــم ك ـ ـ ــرم ي ـ ـعـ ــزف ب ـف ــرش ــات ــه
إيـ ـق ــاع ــات ل ــون ـي ــة م ـس ـت ـم ــدة مــن
أل ـ ــوان الـطـبـيـعــة ال ـج ــذاب ــة رائ ـعــة
الجمال ،والزهور بألوانها الزاهية
ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ،ورائ ـح ـت ـه ــا ال ـع ـطــرة
الذكية ،ويربطها الفنان بالحياة،

أمل عبد الله« :رابطة األدباء» تقيم
معرض «الخريفي للكتاب»
ينطلق  18الجاري ويحتفي بالشاعرة غنيمة الحرب
●

فضة المعيلي

كشفت أمينة سر رابطة األدباء الكويتيين
أمـ ــل ع ـب ــدال ـل ــه ،أن ال ــراب ـط ــة س ـت ـق ـيــم م ـعــرض
«الخريفي للكتاب» خالل الفترة من  18إلى 24
ا لـجــاري ،متحدثة عن سلسلة من المعارض
السابقة التي أقامتها الرابطة وحققت نجاحا
وحضورا جماهيريا في عام .2021
و قــالــت عـبــدالـلــه إن «ال ــرا ب ـطــة دأ ب ــت على
إق ــام ــة م ـع ــرض ل ـل ـك ـت ــاب ،وك ـن ــا ق ــد ان ـت ـهــزنــا
فرصة االنفتاح بعد جائحة كورونا ،وأقمنا
المعرض الصيفي مباشرة بعد رفع الحظر،
وك ــان اإلق ـب ــال ك ـب ـيــرا م ــن جـمـيــع دور الـنـشــر
الكويتية ،إذ شــارك العديد منها ،واعتذرنا
للبقية ،ألن المكان لم يكن يتسع لها ،وكان
الـ ـمـ ـع ــرض ن ــاجـ ـح ــا بـ ـك ــل الـ ـمـ ـق ــايـ ـي ــس ،وق ــد
ا خ ـتــارت ا لــرا بـطــة أ حــد مؤسسيها الفاعلين
في الساحة الثقافية والفكرية واألدبية وهو
األديب فاضل خلف ليكون شخصية المعرض
الصيفي».
وتابعت أن الرابطة احتفلت في عام 2022
باألعياد الوطنية ،مــن خــال إ طــاق معرض
للكتاب المستعمل تحت شعار « 1دينار» ،كما
أقامت خــال شهر رمضان المبارك معرضا
للكتاب.
وأوضحت أن «الرابطة ار تــأت خالل فترة
انطالق المعارض الخارجية ،ومشاهدة نجاح
دور النشر ،وبعد إ لـحــاح ا لــز مــاء الناشرين

أمل عبدالله
وأيضا بعد تقديم مقترح من الكاتبة فتحية
ال ـح ــداد فـكــرنــا وتــدارس ـنــا األم ــر مــع مجلس
إدارة ا لــرا ب ـطــة ،وا قـتــر حـنــا أن نـقـيــم معرضا
ونطلق عليه اسم (الخريفي للكتاب) ،وسيتم
فيه االحتفاء بالشاعرة غنيمة زيد الحرب.
وأ كـ ــدت أن ا ل ــرا ب ـط ــة تــرحــب بـجـمـيــع دور
النشر واإلخوة الذين ينوون المشاركة ،داعية
القراء ومحبي الكتاب إلى زيارة المعرض في
االفتتاح واالطالع على كل جديد.

«نفس الحنين» ُيعرض
غد على mbc1
بعد ٍ
كشفت الـفـنــانــة إل ـهــام الـفـضــالــة عــن مــوعــد ع ــرض مسلسل «نفس
الحنين» ،وذلــك بعد غـ ٍـد على شاشة  mbc1وعلى منصة شاهد قبل
عرضه على الشاشة بحلقتين.
وشاركت الفضالة ،عبر صفحتها بـ «إنستغرام» ،متابعيها البوستر
َّ
ً
ابتداء من  9أكتوبر
الرسمي للعمل ،وعلقت« :مسلسل (نفس الحنين)
ً
مساء بتوقيت
على قناة  ،mbc1من األحد إلى الخميس الساعة 6:00
السعودية والكويتُ ،
ويعرض على منصة شاهد قبل الشاشة بحلقتين».
وقالت إلهام خالل لقاء سابق لها عبر برنامج  ،mbc trendingإن
الفكرة العامة للعمل تدور حول أربع صديقات من أيام الدراسةَّ ،فرقهن
الزمن ،لكن تأتي صدفة تجمعهن مرة أخرى ،الفتة إلى أنه «خالل أحداث
المسلسل سنجد أن كل واحدة منهن لديها مشكلة في حياتها ،لكن
كل ذلك سيكون في إطار اجتماعي درامي تتخلله أحداث كوميدية».
ومن خالل المسلسل ،ستظهر الفضالة بشخصية «بثينة» ،حيث
لديها عمل فــي الماضي بمكان مــا ســوف تـعــود لــه وتعيش فيه كل
الذكريات القديمة ،ويتبين سبب هذا الحنين خالل عرض أولى حلقات
المسلسل.

فترى الزهور في لوحاته ترقص
سـعــادة ،لمالمسة قطرات المطر
ألوراق ـ ـ ـهـ ـ ــا ،ف ـي ـج ــذب أبـ ـص ــارن ــا،
و غ ــذت مخيلته ب ــروح الطبيعة
وأشـ ـج ــاره ــا ف ــي مـ ـ ــزارع حــولــي
والفنطاس والجهراء أيام الربيع،
ً
ً
ب ـعــد أن ص ـ ــارت مـ ـع ــادال رم ــزي ــا
ل ـص ــورة األم وصــوت ـهــا وص ـفــاء
وجودها في وجدان الفنان».
وت ــاب ــع« :كـ ــرم يـهـتــم بــاإلي ـقــاع
ال ـل ــون ــي وال ـش ـك ـل ــي ،وي ــرك ــز فــي
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أع ـ ـمـ ــالـ ــه الـ ـفـ ـنـ ـي ــة ع ـ ـلـ ــى ال ـن ـم ــط
االنطباعي ،وتظهر فيها أشجار
ت ـطــاول ع ـنــان ال ـس ـمــاء ،وتـضــرب
جذورها في أعماق األرض .لعل
هذا الهاجس ،وما يحيط به من
بـيـئــة طـبـيـعــة عـنــاصــر األش ـجــار
وال ـط ـي ــور والـ ــزهـ ــور وسـ ـم ــاوات
زرق ــاء صافية ،ومــا يحف بــه من
شجر ،غــزا مالمح أفـكــاره بحالة
من التشخيص تقوم على الربط
ب ـي ــن ال ـط ـب ـي ـعــة واإلن ـ ـسـ ــان ال ــذي
ً
أص ـب ــح ف ــي مـخـيـلـتــه حـ ـش ــدا من
األشكال تتحول إلى أطياف ملونة
خضراء ترف بها األهــداف ذاكرة
الطفولة على نحو ما يتجلى في
لوحاته».
وأضـ ــاف س ـل ـمــان« :هــاشــم في
تجربته الجمالية يتسم بشفافية
لــونـيــة ،وبــوهــج إبــداعــي متأللئ
ي ـه ــوي م ــن سـ ـم ــاوات ال ـح ـلــم في
ان ـت ـظ ــار لـحـظــة االخـ ـص ــاب ،ذلــك
الـهــاجــس فــي تجربته المدهشة
ً
الـ ــذي ي ـظــل م ـبــدعــا ي ـع ــرف كيف
ً
ي ـعـ ِّـبــر عـنـهــا م ـتـم ـيــزا بـتـصــويــره
ل ـل ـط ـب ـي ـعــة الـ ـت ــي ت ـت ـن ـفــس هـ ــواء
الحرية».

عزف مقطوعات موسيقية مميزة ومتنوعة على آلة الكمان
●

فضة المعيلي

ضمن الموسم الثقافي الـ  27لدار اآلثار اإلسالمية،
أقيمت فــي مركز اليرموك الثقافي أمسية ساحرة
بــاألحــاسـيــس الموسيقية بـعـنــوان «ليلة األوت ــار»،
قـ َّـدمـهــا الـمــوسـيـقــار األلـمــانــي مــانــويــل درامـنـسـكــي
على آلــة الكمان ،وحضرها جمهور غفير استمتع
بالفقرات الموسيقية التي َّ
قدمها وتفاعل مع األداء
المميز والمتنوع.
اسـتـهــل درام ـن ـس ـكــي األم ـس ـيــة ب ـعــزف «What a
 ،»Wonderful Worldوهي أغنية كتبها بوب ثييل
وجورج ديفيد وايس ،وتم تسجيلها ألول مرة من
قبل لويس أرمسترونغ ،وتم إصدارها في عام 1967
َّ
وتصدرت قوائم البوب في المملكة
كأغنية منفردة،
َّ
ً
الـمـتـحــدة .أي ـضــا ع ــزف « ،»Gipsy Airsالـتــي ألـفـهــا
الملحن اإلسباني بابلو دي ساراساتي أثناء زيارته
لبودابست في ربيع .1877
واستمر درامنسكي في عزفه ،حيث َّقدم مقطوعة
لموزارت بعزف أبهر الجماهير ،ونالت استحسان
متذوقي الفن الكالسيكي ،حيث أثــارت في القلوب
السرور الممزوج بلذة االستماع إلى الموسيقى ،ومن
ً
ثم عزف « ،»Time to say Goodbyeمختتما عزفه
ً
بـ « ،»You are the reasonليغادر الجمهور فرحا،
َّ
محملين بالذكريات الممتعة لهذه الليلة الجميلة.

مانويل درامنسكي
تجدر اإلشارة إلى أن درامنسكي تلقى تعليمه
في ميونيخُ ،
ورشح لمنحة دراسية ،وانضم إلى
ً
برنامج للشباب الموهوبين موسيقيا بأكاديمية
الـمــوسـيـقــى وال ـم ـســرح فــي مـيــونـيــخ ع ــام .1994
ً
ِّ
ويقدم بانتظام عروضا كالسيكية في مهرجانات
ً
مشهورة ،مثل »ZMF« :ولوسيرن ،وتلقى أيضا
دعــوات منتظمة لتقديم دروس الماجستير في
جامعات ،مثل :تالكا ،ولوس أنديس في كولومبيا
وغيرهما.

الشعيبي :فخور بمشاركتي في أوبريت «لمتنا» الوطني
بمناسبة احتفاالت أكتوبر وبحضور الرئيس المصري
●

عزة إبراهيم

أعـ ــرب ال ـف ـنــان ب ــدر الشعيبي ع ــن فخره
بالمشاركة ألول مرة في احتفاالت الذكرى
المجيدة لنصر أكتوبر ،والغناء في أوبريت
«لمتنا» الــوطـنــي ،ال ــذي أقـيــم أم ــام الرئيس
المصري عبدالفتاح السيسي ،بمشاركة عدد
كبير من نجوم الفن في مصر والعالم العربي،
بمركز المنارة للمؤتمرات ،بحضور عدد من
المسؤولين وقيادات وكبار رجال الدولة.
ً
وش ــارك الشعيبي ،الـمــوجــود حاليا في
مصر ،فيديو غنائه خالل الحفل بعد انتهاء
وصلة المطربة األردنية نداء شرارةَّ ،
ووجه
ً
كلمة شكر عبر حسابه بـ «إنستغرام» ،قائال:
«تشرفت بتمثيل بلدي في أوبريت (لمتنا)،
بمناسبة الــذكــرى الـ ـ  49النـتـصــارات حرب

 6أك ـتــوبــر  1973أم ـ ــام الــرئ ـيــس الـمـصــري
ً
ع ـبــدال ـف ـتــاح ال ـس ـي ـســي .شـ ـك ــرا الخ ـت ـيــاري
للمشاركة ضمن فناني الوطن العربي».
وأض ــاف الشعيبي« :كما أشكر الملحن
الغالي مدين على كل شيء فعله من أجلي
ومن أجل هذا العمل».
وعـ َّـبــر الكثير مــن متابعي الشعيبي من
الجمهور والفنانين عن فخرهم بمشاركته
الخليجية إلى جانب نجوم الوطن العربي،
م ـن ـه ــم :ي ـع ـق ــوب ع ـب ــدال ـل ــه ،وأخ ـ ـ ــوه محمد
الشعيبي ،وبشار الشطي ،وغدير السبتي،
واإلعـ ــامـ ــي ع ـلــي ن ـج ــم ،وال ـم ــؤل ــف عـثـمــان
الشطي ،والملحن مدين ،والفنان المصري
تامر حسني ،وغيرهم :أمثال نوف السلطان،
وعبدالله عباس ،وعبدالعزيز األسود ،وروان،
وفريق شباب شياب.

وشارك في األوبريت مجموعة من أجمل
األص ــوات الغنائية بالوطن العربي ،منهم:
مــدحــت صــالــح ،وحميد الـشــاعــري ،وأحمد
س ـع ــد ،ون ـ ـ ــوال ال ــزغ ـب ــي ،وب ـل ـق ـيــس ،ونـ ــداء
ش ـ ــرارة ،ومـحـمــد ع ـســاف ،ومـحـمــد عـســاف،
وفهد الكبيسي ،وكنزي ،وجميلة ،بمشاركة
كورال «روح الشرق» ،وغيرهم من المطربين.
األوبريت تأليف مدحت العدل ،وألحان مدين،
وتــوزيــع أحـمــد عـ ــادل ،وتسجيل مصطفى
رؤوف ،أوت ــار تــامــر غنيم وسـلــوى شاهي،
وغيتار مصطفى أصالن.
وتؤكد كلمات األوبريت على وحدة األقطار
العربية ،وعلى العزة والكرامة والبهجة في كل
انتصار لكل بلد عربي ،وأن مصر حاضنة
ً
دائ ـم ــا للفنون واألش ـق ــاء مــن أب ـنــاء الــوطــن
العربي في جميع المجاالت.

بدر الشعيبي

ِّ
َ
الهندال يقدم ويعد برنامجي «الحكايا» و«من مكتبي»
فهد الهندال

يـقـ ِّـدم اإلعــامــي والـنــاقــد فهد
ا لـهـنــدال برنامجين مــن إ عــداده
وتقديمه بعنوان «الحكايا» كل
جـمـعــة الـســاعــة ال ـعــاشــرة مساء
على إذاعة الكويت في البرنامج
العام « ،»89.5والبرنامج الثاني
بعنوان «من مكتبي»ُ ،
ويذاع من
األح ــد إلــى الـخـمـيــس الـســاعــة 9

ً
ص ـبــاحــا ع ـلــى إذاعـ ــة الـبــرنــامــج
الثاني «»97.5
تجدر اإلشارة إلى أن الهندال
ً
ف ـ ــاز أخ ـ ـيـ ــرا بـ ـج ــائ ــزة «ال ـ ـشـ ــراع
ا لــذ هـبــي» فــي مـهــر جــان الخليج
لإلذاعة والتلفزيون في نسخته
ً
الخامسة عشرة ،وأيضا أصدر
ً
كـتــا بــا بـعـنــوان «معصية النص

اخـ ـ ـت ـ ــال الـ ـمـ ـع ــرف ــة ف ـ ــي ق ـ ـ ــراء ة
الـســرد» عــن دار الـفــراشــة تناول
ً
خ ــال ــه ب ـش ـكــل ن ـق ــدي عـ ـ ــددا مــن
التقنيات السردية لدى مجموعة
مـ ــن الـ ــروائ ـ ـي ـ ـيـ ــن ،مـ ـنـ ـه ــم :ل ـي ـلــى
الـ ـعـ ـثـ ـم ــان ،وطـ ــالـ ــب ال ــرف ــاع ــي،
ون ــاص ــر ال ـظ ـف ـي ــري ،وس ـل ـي ـمــان
الخليفي وغيرهم.

ةديرجلا

•
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رؤى عالمية
رهان بوتين محفوف بالمخاطر
أندريه كوليسنيكوف
– فورين أفيرز

حتى أبسط انتصار ألوكرانيا
خالل األسابيع المقبلة قد
بوتين ويدفعه إلى الرد
يزعج ً
عشوائيا ،من دون خجل أو
حياء ،حيث تتراجع المؤشرات
على احتمال بدء محادثات
سالم ،أو َإنهاء الحرب وإعالن
أحد الطرفين انتصاره ،وقد
يستمر هذا الصراع المريع في
أوروبا رغم نفاد موارد بوتين،
البشرية منها والنفسية.

حتى هذه المرحلة
تتراجع مؤشرات
احتمال بدء
محادثات سالم
أو إنهاء الحرب
وإعالن أحد
َ
الطرفين انتصاره

قد تصبح مخاوف
الروس من أي
حرب نووية
محتملة أكبر من
خوفهم من بوتين
ً
شخصيا

مــن الــواضــح أن التعبئة التي
أعلنها الرئيس الروسي فالديمير
بوتين لن تكون جزئية بأي شكل،
رغ ـ ــم ال ـت ـط ـم ـي ـنــات الـ ـت ــي قـ ّـدم ـهــا
بــوت ـيــن ووزي ـ ــر ال ــدف ــاع الــروســي
حول استدعاء  300ألف شخص
فقط ،أبرزهم جنود احتياط كانوا
قد خدموا في الجيش وفي مناطق
الصراع ،بدأ الروس يالحظون أن
التجنيد اإلجباري يطول الرجال
مــن جميع األعـمــار ومــن مختلف
مـ ـن ــاط ــق ال ـ ـب ـ ـلـ ــد ،لـ ـق ــد أص ـب ـح ــت
التعبئة شبه عامة.
حتى أشرس مناصري بوتين
ون ـظــامــه ي ــدرك ــون أن الـكــرمـلـيــن
يـسـعــى إل ــى اس ـتــدعــاء ع ــدد أكبر
بكثير (أكثر من مليون رجل على
األرج ــح) ،مــع أن المتحدث باسم
الكرملين ،ديمتري بيسكوف ،أنكر
هذه المعلومة ،إذ يسمح هذا الرقم
بمضاعفة حجم الجيش الراهن،
العناصر
مما يعني أن يصل عدد
َ
ب ــال ـ ّ
ـزي ال ـع ـس ـكــري إل ــى مـلـيــونــي
شخص (على غرار األدوية ،أصبح
ً
اق ـت ـنــاء الـ ــزي ال ـع ـس ـكــري صـعـبــا،
ل ـ ــذا ي ـض ـطــر ال ـم ـج ـن ــدون ل ـش ــراء
ّ
زيهم وتأمين اإلسعافات األولية
ً
بأنفسهم) .يتوقف كل شيء طبعا
على الـقــوة اإلداريـ ــة الـتــي تتمتع
بها السلطات المسؤولة عن إدارة
مـكــا تــب التجنيد المحلية ،فهي
تستهدف في مناطق كثيرة جميع
الرجال ،بغض النظر عن عمرهم
أو رتبتهم العسكرية أو خبرتهم.
ق ـ ّـد يـعـجــز مـعـظــم ال ـ ــروس عن
ت ـجــنــب هـ ــذه ال ـح ـم ـلــة ال ــواس ـع ــة،
ال سـيـمــا ب ـعــدمــا أغ ـل ـقــت أوروبـ ـ َـا
أب ــواب ـه ــا ف ــي وج ـه ـهــم ولـ ــم يـبــق
أمــام ـهــم إال م ـحــاولــة ال ـه ــرب إلــى
بـلــدان ال تفرض عليهم أي قيود
لنيل التأشيرة ،لكن ينعكس هذا
ً
ً
الوضع سلبا على بوتين أيضا،
فهو جازف بكل ما لديه في هذه
الحرب ،فهو يعجز عن الفوز ،لكنه
ال يستطيع ّ
تحمل كلفة الخسارة
فــي الــوقــت نفسه ،لــذا يتكل على
عـنــاصــر يـسـ َهــل الـتـضـحـيــة بـهــم،
لـكــن بــوتـيــن نـ ِـســي عـلــى مــا يبدو
أن مصدر الخطر الحقيقي على
ن ـظ ــام ــه ال ي ـت ـع ـلــق بــال ـم ـعــارضــة
ّ
ض معظم
الـسـيــاسـيــة ال ـتــي ت ـع ــر ُ
أعـضــائـهــا لــاعـتـقــال أو أج ـ ِـب ــروا
عـلــى الـسـكــوت بـطــرق أخ ــرى ،وال
بممثلي المجتمع ا لـمــد نــي بعد
إغالق منظماتهم وقمع أصواتهم،
ب ــل بــال ـش ـعــب الـ ــروسـ ــي ال ـع ــادي
ّ
ال ــذي شــكــل لفترة طويلة أســاس
ْ
ُحكمه .كان من الممكن االستفادة
من موافقة الروس على «العملية
الخاصة» التي أطلقتها الحكومة،
أو ضـمــان ع ــدم مـعــارضـتـهــم لها
ع ـل ــى األقـ ـ ـ ــل ،ط ــال ـم ــا ي ـحــاف ـظــون
عـلــى االس ـت ـقــرار االق ـت ـصــادي وال

استدعاء  300ألف جندي روسي كاحتياط كانوا قد خدموا في الجيش وبمناطق الصراع
ً
يـتــورطــون فــي الـصــراع مباشرة،
ل ـكــن ت ـغـ ّـيــر ال ــوض ــع اآلن ،وت ـبــرز
مؤشرات على ضعف قاعدة الدعم
التي كان بوتين يتكل عليها.
ويكشف استطالع أجراه «مركز
ليفادا» المستقل في نهاية شهر
سـبـتـمـبــر ،ب ـعــد إع ـ ــان الـتـعـبـئــة،
أن نسبة تأييد بوتين تراجعت
بـســت ن ـق ــاط ،م ــن  83إل ــى  77في
المئة ،حتى أن مستوى الثقة به
انـخـفـضــت ب ــأرب ــع ن ـق ــاط ،م ــن 44
إلى  40في المئة ،وقد تبدو هذه
التحوالت بسيطة ،لكن بقيت أرقام
بوتين شبه ثابتة منذ شهر أبريل
الـمــاضــي ،ولـكــن ب ــدأ ه ــذا الثبات
يتزعزع اآلن.
ُ
ً
تـعـتـبــر الـتـعـبـئــة م ــؤش ــرا على
احتمال
ي ــأس بــوتـيــن ،وسـيـكــون
ّ
ً
الهزيمة مهينا لدرجة أن يفضل
ً
متابعة الحرب بأي ثمن ،علما أنه
لــم ُيحقق بعد األه ــداف المبهمة
ال ـت ــي ح ـ ّـدده ــا ف ــي ش ـهــر ف ـبــرايــر
ال ـمــاضــي ،وبـمــا أن بــوتـيــن حـ ّـول
ن ـظــامــه إل ــى م ــا يـشـبــه السلطنة
منذ ذلك الحين ،فال شيء وال أحد
يستطيع ردعه على ما يبدو ،بما
في ذلــك مجموعة مستشاريه أو
قادة الدول التي يعتبرها حليفة
ل ــه ،مـثــل رئ ـيــس ال ـ ــوزراء الـهـنــدي
ناريندرا مودي الذي أبعد نفسه
ً
علنا عــن الـحــرب الــروسـيــة خالل
لـقــاء جمعه مــع بــوتـيــن ،فـقــال إن
الزمن الحاضر «ليس زمن حرب»؛
وال حـتــى الــرئـيــس الـتــركــي رجــب
ط ـيــب أردوغـ ـ ـ ـ ــان ،ش ــري ــك بــوتـيــن
االن ـت ـه ــازي الـ ــذي اض ـط ـلــع ب ــدور
صــانــع ال ـســام وي ـحــاول عـلــى ما
يبدو استمالة ما تبقى من حس

المنطق ل ــدى الــرئـيــس الــروســي.
كــذلــك شـعــر رئـيــس كــازاخـسـتــان،
قاسم جومارت توكاييف ،بالقلق
من الوضع القائم لدرجة أن يبعد
ن ـف ـســه ع ــن ال ـك ــرم ـل ـي ــن ويـ ـح ــاول
ت ــوثـ ـي ــق ع ــاق ــات ــه م ـ ــع أوروبـ ـ ـ ـ ــا،
وفــي الــوقــت نفسه ،يتعامل قــادة
البلدان السوفياتية السابقة مع
ـص خـطـيــر يعتبر
بــوت ـيــن ك ـش ـخـ ٍ
نـفـســه رئ ـيــس إم ـب ــراط ــوري ــة غير
موجودة ،ويدرك هؤالء القادة أن
ً
ً
رجال واحدا قاد روسيا إلى كارثة
ديموغرافية وشيكة وجعل العالم
على حافة حرب نووية.
تـتــزامــن التعبئة الـتــي أعلنها
بــوتـيــن واالض ـط ــراب ــات الناجمة
عـنـهــا م ــع الـمــرحـلــة ال ـتــي تسبق
بدء حمالت االنتخابات الرئاسية
لـعــام  ،2024فمن ناحية معينة،
ّ
يصوت
بــدأ التصويت منذ اآلن:
الرجال من جميع الفئات العمرية
بطريقة مختلفة عبر الـهــرب من
الـبـلــد ،لكن أغلبية واسـعــة تؤيد
تحركات الحكومة حتى اليوم ،إذ
يلوم الكثيرون الرئيس األميركي
جـ ــو ب ـ ــاي ـ ــدن ،وأوروبـ ـ ـ ـ ـ ــا ،وح ـلــف
الـ ـن ــات ــو ،وال ــرئـ ـي ــس األوك ـ ــران ـ ــي
ف ــول ــودي ـم ـي ــر زي ـل ـي ـن ـس ـكــي ،عـلــى
تصعيد ال ــوض ــع ،مـمــا يـعـنــي أن
ب ــوت ـي ــن ل ــم ي ـع ــد ي ـم ـلــك خـ ـي ــارات
كثيرة.
اعـتــاد ال ــرأي الـعــام فــي روسيا
على الجمود منذ عقود ،وتكشف
التغيرات الضئيلة في نسبة تأييد
بوتين أن هــذا الشعب يميل إلى
ّ
التغير بوتيرة شديدة البطء ،ومن
المتوقع أن يــدعــم معظم الناس
(أي  50%من المعسكر الذي يؤيد

فولوديمير زيلينسكي
ال ـحــرب حـتــى اآلن بـكــامــل قــوتــه)
جـمـيــع ال ـ ـقـ ــرارات ال ـت ــي يـتـخــذهــا
ّ
الـنـظــام ،حـتــى لــو تـطــلــب الــوضــع
توجيه ضــربــات نــوويــة ،وتطيع
هذه الفئة من الشعب النظام حتى
النهاية ،لكن برأي  %30من الناس
(إن ـ ــه ال ـف ــري ــق ال ـ ــذي يـعـتـبــر دعــم
النظام أسهل من معارضته ،حتى
اآلن على األقل) ،قد تعطي تحركات
بوتين عواقب أكثر خطورة ،وتكثر
الشكوك ومشاعر االستياء وسط
ّ
هذه الفئة من الروس ،فقد اتضح
لـهــم أن الـتـعـبـئــة لـيـســت جــزئـيــة،
وإذا بدأ هذا االنطباع ينتشر على
نطاق أوســع ،فقد يتغير التوجه
العام في المجتمع الروسي ككل
بــوت ـيــرة تــدري ـج ـيــة ،ف ـقــد تـ ّ
ـوصــل
استطالع «مركز ليفادا» الجديد
إلـ ــى اس ـت ـن ـتــاج الفـ ــت آخ ـ ــر ،وهــو
تراجع نسبة الــروس المقتنعين
بـ ـ ــأن ال ـب ـل ــد ي ـس ـي ــر فـ ــي االتـ ـج ــاه
الصحيح ،من  67%في أغسطس
إلى  60%بعد مرور شهر واحد.
حتى اآلن ،قرر بوتين تجميد
خـ ـ ـس ـ ــائ ـ ــره فـ ـ ـ ــي أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرع وقـ ـ ـ ــت،

جو بايدن
فوضعها فــي خــانــة المكتسبات
واإلن ـجــازات ،ويـبــدو أنــه المنطق
الكامن وراء السرعة المفرطة في
تـنـظـيــم االس ـت ـف ـت ــاءات ف ــي شــرق
أوك ــران ـي ــا .ب ـع ـبــارة أخ ـ ــرى ،تـبــرز
ال ـحــاجــة إل ــى إعـ ــان أي ن ــوع من
ُ
االنتصارات ،وتعتبر االستفتاءات
ً
ً
ً
ردا مستعجال ومريرا آخر يتخذه
ً
ب ــوت ـي ــن اسـ ـتـ ـن ــادا إل ـ ــى عــواط ـفــه
ال ـقــويــة ب ــدل االح ـت ـكــام إل ــى حس
المنطق ،بما يشبه جميع قراراته
ّ
في السنوات األخيرة ،لكن اتضح
ً
الهدف من هذه الخطوة فــورا ،إذ
لم تعد السلطات الروسية تخجل
من الكشف عن نواياها :بعد إنهاء
االستفتاء ات التي تفتقر إلــى أي
أســاس قانوني وال يمكن التأكد
ُ
من نتائجها ،ستعتبر األراضــي
الـ ـمـ ـحـ ـتـ ـل ــة روسـ ـ ـي ـ ــة ،وفـ ـ ــي ت ـلــك
المرحلة ،سيكون أي رد أوكراني
ضد تلك األراضــي بمنزلة هجوم
على روسيا بحد ذاتها.
ُ
هـ ـ ــذه ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات قـ ــد ت ـس ـبــب
عواقب كبرى وقد تصل إلى حد
استخدام األسلحة النووية ،لقد

أصبح التكلم عن قدرات روسيا
ً
ً
النووية مألوفا ومتكررا لدرجة
ً
ً
ً
أن يعكس جانبا طبيعيا جديدا
من خطابات الكرملين والمواقف
التي ّ
تروج لها حمالته الدعائية.
يبدو أن تهديدات بوتين القاتمة
بــاس ـت ـع ـمــال «ج ـم ـي ــع ال ــوس ــائ ــل
ال ـم ـت ــاح ــة» تـ ـه ــدف إل ـ ــى زع ــزع ــة
ال ـش ـعــب وت ـح ـض ـيــره لـلـمـعــركــة،
ً
ً
لكنها قــد تـعـطــي أ ث ــرا معاكسا
فــي مــرحـلــة مـعـ ّـيـنــة :إل ــى أي حد
يـ ـمـ ـك ــن الـ ـ ــوثـ ـ ــوق ب ــزعـ ـي ــم ي ـج ـ ّـر
البلد كله إلــى شـتــاء ن ــووي؟ قد
تصبح مـخــاوف ال ــروس مــن أي
ح ــرب نــوويــة محتملة أكـبــر من
ً
خوفهم من بوتين شخصيا ،ولن
يرغب الكثيرون في التعامل مع
نـسـخــة جــديــدة وغ ـيــر م ـحــدودة
م ــن أزمـ ــة ال ـص ــواري ــخ ال ـكــوب ـيــة.
من الــواضــح أن بوتين يأخذ
م ـ ـجـ ــازفـ ــة كـ ـ ـب ـ ــرى ،فـ ـق ــد أص ـب ــح
ً
الــوضــع االق ـت ـصــادي سـيـئــا وال
يـمـكــن أن يـتـحـ ّـســن ع ـبــر إرس ــال
أعداد هائلة وإضافية من الناس
الرتكاب المجازر ،وفــي غضون
ذل ـ ــك ،ات ـض ـحــت ال ـم ـشــاكــل الـتــي
تـشــوب الميزانية الـفــدرالـيــة ،إذ
من المتوقع أن تتراجع العائدات
(هـ ـ ـ ـ ــل س ـ ـي ـ ـب ـ ـقـ ــى شـ ـ ـع ـ ـ ٌـب لـ ــدفـ ــع
ال ـضــرائــب؟) ويـضـطــر الكرملين
إلنفاق جزء إضافي من ًميزانيته
عـلــى ال ـح ــرب ،ونـتـيـجــة لــذلــك ال
مـ ـف ــر مـ ــن أن ت ـن ـك ـم ــش م ـ ـ ــوارده
التي كان يستعملها لشراء والء
الـ ـشـ ـع ــب ،وف ـ ــي ه ـ ــذه ال ـ ـظـ ــروف،
م ـ ــا الـ ــرسـ ــالـ ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـس ـت ـط ـيــع
ال ـ ــدك ـ ـت ـ ــات ـ ــور ت ــوجـ ـيـ ـهـ ـه ــا إلـ ــى
ال ـنــاس فـيـمــا يـسـعــى إل ــى إطــالــة

مــدة ُحكمه رغــم كــل مــا يحصل؟
اخ ـ ـ ـتـ ـ ــار بـ ــوت ـ ـيـ ــن أن يـ ـ ّ
ـوسـ ــع
نـطــاق ال ـحــرب ،ف ــزاد بــذلــك فرص
هزيمته .بعد إعــان التعبئة ،قد
تتزامن هزيمة روسـيــا النفسية
وال ـم ـع ـن ــوي ــة فـ ــي أوكـ ــران ـ ـيـ ــا مــع
انهيار األوهام التي يتمسك بها
السكان المحليون حتى اآلن حول
«العملية الروسية الخاصة» .من
ناحية ّ
معينة ،سبق أن انتصرت
أوكــرانـيــا بعدما اكتسبت هوية
وط ـن ـي ــة ّ
ووحـ ـ ـ ــدت ج ـم ـيــع ف ـئــات
الشعب ،لكن حتى أبسط انتصار
ألوكرانيا خالل األسابيع المقبلة
ق ــد ي ــزع ــج بــوت ـيــن وي ــدف ـع ــه إلــى
ً
الـ ــرد ع ـشــوائ ـيــا ،م ــن دون خجل
أو ح ـي ــاء .ح ـتــى ه ــذه الـمــرحـلــة،
تتراجع المؤشرات على احتمال
بدء محادثات سالم (ال سيما بعد
االستفتاءات الروسية ُ
الص َورية
ً
شــرقــا) ،أو َإنهاء الحرب وإعــان
أحـ ــد ال ـط ــرف ـي ــن انـ ـتـ ـص ــاره ،وقــد
يستمر هــذا الـصــراع المريع في
أوروب ــا رغــم نفاد مــوارد بوتين،
البشرية منها والنفسية.
ي ـم ـكــن ال ـت ـ ّ
ـوص ــل إلـ ــى نتيجة
أف ـضــل مــن ه ــذا الـسـيـنــاريــو ،مع
أن بوتين زاد صعوبة تحقيقها
بعدما ّ
ورط البلد كله في حربه،
وت ـع ـنــي ت ـلــك ال ـن ـت ـي ـجــة أن تـبــدأ
روسيا باالنتقال من االستبداد
إلـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ــدي ـ ـم ـ ــوق ـ ــراط ـ ـي ـ ــة ،وإذا
تـحـقــق ه ــذا االن ـت ـص ــار بـطــريـقــة
ً
ً
م ــا ،فـسـيـكــون إنـ ـج ــازا مـشـتــركــا
ألوك ــرانـ ـي ــا ،وأوروبـ ـ ـ ــا ،وال ـغ ــرب،
وال ـ ـعـ ــالـ ــم أج ـ ـمـ ــع ،ب ـم ــا فـ ــي ذل ــك
موسكو ،ألنه يعني تحرر روسيا
من بوتين و«البوتينية»

ما أهمية تحديث الدفاع الصاروخي في «غوام»؟
●

إي .بي .أبرامز  -دبلومات

ً
مثلما كان بر اليابان الرئيسي أساسيا لدعم
جهود الحرب التي قادتها الواليات
المتحدة في كوريا بين عامي 1950
و ،1953تزداد أهمية منشآت غوام
ودورها في اتخاذ خطوات حاسمة لتقييم
قدرة الواليات المتحدة على شن حرب
ناجحة في بحر الصين الجنوبي أو الشرقي.
تستضيف جزيرة غــوام اثنتين من أهم
م ـن ـشــآت ال ـج ـيــش األم ـي ــرك ــي ف ــي الـمـحـيــط
الهادئ («قاعدة أندرسن الجوية» و«قاعدة
غوام البحرية») ،لذا اكتسبت هذه المنطقة
أهمية غير مسبوقة لتسهيل قدرة الواليات
المتحدة على استعمال قوتها العسكرية
ّ
وتحولت فــي الــوقــت نفسه
فــي شــرق آسـيــا،
إل ــى ه ــدف مـحـتـمــل لـلـخـصــوم اإلقـلـيـمـيـيــن
فــي ح ــال انـ ــدالع أي ح ــرب ،فـقــد كــانــت هــذه
ُ
المساحة تعتبر غير قابلة لالستهداف من
أي ط ــرف بــاسـتـثـنــاء االت ـح ــاد الـســوفـيــاتــي
ّ
خالل الحرب الـبــاردة ،لكن التقدم الحاصل
فــي ق ــدرات الـصـيــن وكــوريــا الـشـمــالـيــة منذ
ذلــك الحين زاد هشاشة الجزيرة ،وهــذا ما
دفــع الجيش األمـيــركــي إلــى االسـتـثـمــار في
تـطــويــر مـنـشــآت بــديـلــة ،أبــرزهــا فــي جــزيــرة
«ويــك» حيث بدأ العمل على توسيع مهبط
كبير فــي عــام  ،2020وفــي شـمــال أستراليا
ً
ً
حيث تشمل القواعد العسكرية وجودا بحريا
ً
متزايدا وقاذفات طويلة المدى ،وفي الوقت
نـفـســه ،قــد يسمح الـتــركـيــز المستجد على
تــدري ـبــات بسيطة فــي مـهـبــط غ ــوام لسالح
بجزء من قدرته
الجو األميركي باالحتفاظ
ٍ
على إطالق العمليات إذا ّ
تعرضت المنشآت
للهجوم.
قـ ــد ال تـ ـتـ ـط ــور الـ ـ ـق ـ ــدرة عـ ـل ــى ال ـت ـص ــدي
لـلـمــركـبــات االن ــزالق ـي ــة ال ـتــي تـسـبــق ســرعــة
الـ ـص ــوت ق ـبــل م ـ ــرور سـ ـن ــوات ،ل ـكــن يسمح
التقدم الحاصل فــي ق ــدرات الــدفــاع الجوي
على المدى القريب بتحسين أمن غوام ضد

قاعدة غوام
أي اعـتــداء ات صاروخية تقليدية تستعمل
المعدات التي تتألف منها معظم ترسانات
الصين وكوريا الشمالية.
ك ـش ــف األمـ ـ ـي ـ ــرال ج ـ ــون ه ـي ــل م ــن وك ــال ــة
الدفاع الصاروخي األميركية ،خالل مقابلة
في األسبوع الثاني من شهر أغسطس ،أن
التعاون الميداني قائم بين وكالته والجيش
والقوات البحرية ،ومن المتوقع أن يتحقق
بعض التقدم على األقل قبل عام  .2026شدد
األمـ ـي ــرال عـلــى تـخـصـيــص األم ـ ــوال لـلــدفــاع
الصاروخي بموجب الميزانية التي وضعتها
إدارة بــايــدن للسنة المالية  ،2023بما في
ذلــك تطوير قــدرات دفاعية ضد الصواريخ
ً
ال ـتــي ت ـفــوق ســرعــة ال ـص ــوت ،وتـكـلــم أيـضــا
ع ــن ت ـقــاطــع ال ـج ـهــود م ــع دف ــاع ــات الـجـيــش
التي تستعمل صواريخ «كروز» ،مما يسمح
بتعزيز التكامل بين جهود مختلف األجهزة
المعنية ،وبموجب هذه الخططُ ،يفترض أن
تضمن الرادارات «تغطية دائمة بمعدل 360
ً
درجــة نظرا إلــى التهديدات المتزايدة» ،مع
أن الـقــرار المرتبط بعدد أجهزة االعتراض
واالس ـت ـش ـعــار ،وم ــراك ــز ال ـق ـيــادة والـتـحـكــم،
بشكل نهائي بعد.
وعناصر أخرى ،لم يصدر
ٍ
ً
ترتكز الدفاعات الجوية في غــوام راهنا
ع ـل ــى «م ـن ـظ ــوم ــة دفـ ـ ــاع ف ــي ال ـم ـن ــاط ــق ذات

قاعدة أندرسون
االرتفاعات العالية الطرفية» :إنه نظام «ثاد»
الـمــؤلــف مــن الـصــواريــخ الـمـضــادة وطويلة
ُ
الـ ـم ــدى ،وقـ ــد اس ــت ـع ـ ِـم ــل ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى في
ً
الجزيرة خالل عهد أوباما ،علما أن البعض
ً
ّ
فكر أيضا بإنشاء نسخة ميدانية من نظام
ُ
«إيجيس» لكن ر ِفضت هذه الفكرة ،فكان هذا
النظام سـيـ ّ
ـزود دفــاعــات غــوام الصاروخية
باثنين من أقوى الصواريخ الغربية أرض–
جــو عـلــى اإلطـ ــاق ( SM-3و ،)SM-6مــع أن
نسخة «إيجيس» الميدانية قوبلت بالرفض
ً
أيضا من جانب اليابان في عام  2020بعدما
ً
أبدى البلد اهتماما به في البداية.
الستكمال أنظمة الصواريخ البالستية
الـ ـمـ ـض ــادة وط ــوي ـل ــة األم ـ ـ ــد ،م ـث ــل «ث ـ ـ ــاد» أو
«إيـجـيــس» ،خضع نـظــام «الـقـبــة الحديدية»
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ل ــاخ ـت ـب ــار فـ ــي غـ ـ ـ ــوام ،حـيــث
ُص ـ ّـم ــم هـ ــذا ال ـن ـظ ــام ف ــي األص ـ ــل لـلـتـصــدي
للمدفعيات الصاروخية ،ال سيما تلك التي
تستعملها الجماعات اإلسالمية المتشددة
ً
في غزة ،لكن يمكن استعماله أيضا للدفاع
ب ـصــواريــخ «ك ـ ــروز» وف ــق بـعــض الـم ـصــادر.
رغم إلغاء الخطط باستخدام معدات «القبة
الحديدية» واسعة النطاق من جانب الجيش
ـت قصير
األمـيــركــي فــي عــام  ،2021بعد وق ـ ٍ
على إخفاقاتها في إسرائيل ،من المتوقع

ّ
أن يشكل نظام «الدرع الدائم للجيش» ،الذي
ً
أصبح قيد التطوير اليوم ،بديال أكثر قوة
عبر استعمال مشتقات أرضية من صاروخ
 AIM-9Xج ـ ــو– ج ــو والـ ـ ُـمـ ـ ّ
ـوجـ ــه بــاألش ـعــة
تحت الحمراء .لكن حتى لو حصلت جميع
ّ
الـخـطــط عـلــى ال ــدع ــم ال ـم ـط ـلــوب ،ق ــد تـشــكــل
ً
ً
الدفاعات البرية جزءا بسيطا من الترسانات
الصاروخية أرض– جو التي تدافع عن غوام،
ً
علما أن المدمرات والطرادات التابعة للقوات
البحرية والـنــاشـطــة فــي ال ـجــوار وال ـمـ ّ
ـزودة
بنظام «إيجيس» قد تستعمل أكبر جزء منها
على األرجح.
ّ
ً
اتضحت أهمية غــوام علنا عند تصاعد
االضطرابات بين كوريا الشمالية والواليات
المتحدة في عام  ،2017حين هددت بيونغ
يانغ بإطالق ضربات ضد القواعد األميركية
فــي الـجــزيــرة ،وفــي غـضــون ذل ــك ،زاد سالح
ال ـجــو األم ـي ــرك ــي إم ـ ـ ــدادات ال ــذخ ــائ ــر ونـشــر
المزيد من القاذفات في غوام الستعمالها إذا
اندلعت الحرب ،وفي هذا السياق ،قال وزير
الدفاع األميركي السابق ،جيمس ماتيس،
إن إدارة دونالد ترامب كانت تفكر في تلك
النطاق
الفترة بإطالق ضربات نووية واسعة ّ
ضد خصمها في شرق آسيا ،وقد توقع أن
«تحرق هذه العملية بضعة ماليين الناس»

ف ــي ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة ،وف ــي ظ ــل اس ـت ـمــرار
ً
الحرب بين بيونغ يانغ وواشنطن عمليا،
من المتوقع أن تبقى غوام نقطة محورية ألي
ً
اشتباك عسكري محتمل ،نظرا إلى تأثيرها
بقدرة الواليات المتحدة على شن الحرب في
أنحاء المحيط على شبه الجزيرة الكورية
وضرب األهداف في المنطقة.
ً
في عام  ،2013وردا على تطوير صاروخ
«هــواســونــغ ،»10نشرت إدارة ب ــاراك أوباما
أنظمة «ثاد» في غوام كتدبير احتياطي ضد
ضربات كوريا الشمالية ،وبعد إطالق حرب
سيبرانية أبطأت على األرجــح تطوير أول
صاروخ كوري شمالي« ،غوام كيلر» ،لكنها
ّ ً
جديا
فشلت فــي وقـفــه ،فكرت إدارة أوبــامــا
بــإطــاق ه ـجــوم عـلــى الـبـلــد فــي ع ــام ،2016
وفي هذه الظروف ،كانت تقوية الدفاعات في
غوام ستصبح أساسية ّ
لصد ضربات كوريا
ً
الشمالية االنتقامية ،علما أن البلد كان يعجز
في تلك الفترة عن ضرب أهداف استراتيجية
في األراضي األميركية (لم يثبت قدرته على
إطالق عمليات مماثلة قبل عام .)2017
مثلما كانت أوكـيـنــاوا ضــروريــة لتعزيز
قــدرة الــواليــات المتحدة على خــوض حرب
فيتنام ،ومثلما كــان بــر الـيــابــان الرئيسي
ً
أســاسـيــا لــدعــم جـهــود الـحــرب الـتــي قادتها

الــواليــات المتحدة في كوريا بين العامين
 1950و ،1953ت ــزداد أهـمـيــة مـنـشــآت غــوام
ودورها في اتخاذ خطوات حاسمة لتقييم
قـ ــدرة ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ع ـلــى ش ــن حــرب
ناجحة في بحر الصين الجنوبي أو الشرقي.
في عام  ،1965أعلن قائد القوات األميركية
في المحيط الهادئ ،األميرال أوليسيس س.
غرانت شارب« :لوال أوكيناوا ،ما كنا لنتمكن
من متابعة حــرب فيتنام» ،وينطبق المبدأ
نفسه على غوام لخوض الحروب األميركية
المحتملة فــي ال ـقــرن ال ـح ــادي والـعـشــريــن.
من المتوقع أن يتابع الجيش األميركي
سعيه إلى تقوية دفاعات غوام الصاروخية،
ً
تزامنا مع نشر المعدات على نطاق أوسع
لـتـخـفـيــف االت ـك ــال ال ـم ـفــرط ع ـلــى ال ـجــزيــرة،
وفي الوقت نفسه ،ستتابع الصين وكوريا
الشمالية تـقــويــة مـعــداتـهــا فــي أس ــرع وقــت
ل ـض ــرب ت ـلــك ال ــدف ــاع ــات ،ف ـقــد ك ــان ال ـب ـلــدان
ي ـف ـت ـقــران إل ــى ه ــذه الـ ـق ــدرات خ ــال ال ـحــرب
ً
ال ـكــوريــة ،عـلـمــا أن ال ـقــواعــد األمـيــركـيــة في
اليابان كانت بعيدة حينها عن نطاق الرد
ً
الـ ــذي تـتـمـتــع ب ــه راهـ ـن ــا ،ل ــذا ت ـ ــزداد أهـمـيــة
القدرة على ضرب قواعد القاذفات األميركية
ومعاقلها اللوجستية األساسية أكثر من أي
وقت مضى اليوم.
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بيني وونغ :دور أستراليا ال يقتصر على دعم اآلخرين
مارغريت سيمونز –
فورين بوليسي

إذا نجحت وزيرة خارجية
أستراليا وونغ في مساعيها،
فسيحصل البلد على
بها
الصالحيات التي يطالب ً
في المنطقة ،ويبقى متحالفا
مع الواليات المتحدة لكن من
دون أن يحذو حذوها في
جميع المسائل بالضرورة.

في ظل الخطابات
العدائية المتبادلة
اليوم تبدو فرضية
ُّ
تمتع القوى
المتوسطة بالنفوذ
الذي تبحث عنه
وونغ تفاؤلية أكثر
من اللزوم

وونغ ترى
أنه حان وقت
التخلي عن تأييد
أستراليا للعالم
األنغلوفوني
ألن «السياسة
الخارجية تبدأ
بالتعبير عن
حقيقتنا»

أصـبـحــت بـيـنــي وونـ ــغ وزي ــرة
ُ
ـخ ـبــت
خ ــارج ـي ــة أس ـت ــرال ـي ــا ،وانــتـ ِ
ح ـكــومــة ج ــدي ــدة ب ـق ـي ــادة «ح ــزب
الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــال» فـ ـ ــي شـ ـه ــر مـ ــايـ ــو مــن
ه ـ ـ ــذه ال ـ ـس ـ ـنـ ــة ،وخ ـ ـ ـ ــال س ـل ـس ـلــة
م ــن ال ـخ ـطــابــات ال ــاف ـت ــة ،تكلمت
وون ـ ـ ــغ عـ ــن رغ ـب ـت ـه ــا فـ ــي تـغـيـيــر
النظرة الـتــي يحملها العالم عن
أسـتــرالـيــا ،وت ـحـ ّـول األستراليين
إلــى «أكـثــر مــن مـجـ ّـرد داعمين في
المشهد الجيوسياسي العالمي
الدراماتيكي».
ال يتعلق هــذا التحول الالفت
بــأهــداف أستراليا الخارجية ،إذ
يلتزم الحزبان األساسيان فيها
بدعم النظام المبني على قواعد
مـ ـ ـح ـ ــددة مـ ـن ــذ عـ ـ ـق ـ ــود ،كـ ــذلـ ــك لــم
تصبح أهمية تحالف أستراليا
مع الواليات المتحدة موضع شك،
بل تريد وونغ أن تضيف مجموعة
جديدة من النشاطات المكثفة.
ل ــم ت ـمـ ّـر إال أرب ـع ــة أش ـهــر على
تـ ـعـ ـيـ ـي ــن وونـ ـ ـ ـ ــغ فـ ـ ــي الـ ـحـ ـك ــوم ــة
الجديدة ،لكن سبق أن أشرفت على
زي ــادة استثنائية فــي االلتزامات
الدولية ،حيث قصد رئيس الوزراء
األسترالي الجديد ،أنتوني ألبانيز،
طوكيو بعد يــوم على تنصيبه،
بـ ــرف ـ ـقـ ــة وونـ ـ ـ ـ ـ ــغ ،ل ـ ـح ـ ـضـ ــور ق ـمــة
التحالف الرباعي ،ثم زار ألبانيز
أندونيسيا للمرة األولــى بصفته
رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة ،وف ـ ــي ال ــوق ــت
نفسه ،قامت وونغ بأربع رحالت
مـنـفـصـلــة إلـ ــى مـنـطـقــة الـمـحـيــط
الهادئ (فيجي ،وساموا وتونغا،
ونيوزيلندا ،وجزر سليمان ،وقمة
منتدى جزر المحيط الهادئ في
شهر يوليو) ،خــال أول مئة يوم
بعد توليها منصبها ،باإلضافة
إل ـ ــى ث ـ ــاث رح ـ ـ ــات إل ـ ــى ج ـنــوب
شرق آسيا (فيتنام ،وماليزيا ،ثم
َ
سنغافورة وأندونيسيا مرتين).
ت ـس ـت ـع ـم ــل وون ـ ـ ـ ــغ خ ـل ـف ـي ـت ـهــا
الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة إلق ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاع اآلخ ـ ـ ــري ـ ـ ــن
بمقاربتها ،فتستبق فكرة ال تزال
شائعة حول اعتبار أستراليا بؤرة
اسـتـعـمــاريــة عنصرية ألصـحــاب
الـبـشــرة البيضاء ،فبرأيها ،حان
الوقت للتخلي عن تأييد أستراليا
للعالم األنغلوفوني ألن «السياسة
ال ـخ ــارج ـي ــة ت ـب ــدأ بــالـتـعـبـيــر عن
حقيقتنا ،كانت أستراليا تشمل
 270س ــال ــة ،ب ـمــا ف ــي ذلـ ــك أق ــدم
ثقافة مستمرة في العالم ،وهذا ما
يمنحنا القدرة على التواصل مع
ً
جميع األطراف الدولية انطالقا من
قواسمنا المشتركة معها».
تبدو أجندة وزيــرة الخارجية
األسـتــرالـيــة طـمــوحــة ،فـهــي تأمل
إيجاد مصالح مشتركة مع القوى
الصغيرة والمتوسطة في جوار
بـلــدهــا لتسهيل إن ـش ــاء «منطقة
سـلـمـيــة وم ــزده ــرة وقــائ ـمــة على

انتخابات «حزب العمال» األسترالي في مايو الماضي.
احترام السيادة» ،كما تريد وونغ
ُ
في نهاية المطاف أن تمهد هذه
الظروف لتحديد تصرفات القوى
العظمى حول العالم ،وعلى رأسها
الصين والواليات المتحدة ،فهي
ً
تعتبر أستراليا ج ــزءا مــن «لعبة
الـ ـنـ ـف ــوذ»ُ ،
ويـ ـفـ ـت ــرض ب ــرأي ـه ــا أن
يستعمل البلد جميع أدوات الدولة
للتعامل مع أخطر االضطرابات في
تاريخه الحديث.
ك ـ ــان ـ ــت ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة الـ ـس ــابـ ـق ــة
ت ـت ـص ــرف وك ـ ـ ــأن االخـ ـتـ ـي ــار بـيــن
ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة وال ـص ـي ــن
محسوم ،واعتبر الكثيرون اتفاق
«أوك ـ ـ ـ ـ ـ ــوس» ع ـ ــام ( 2021عـ ـق ــدت
ب ـمــوج ـبــه أس ـت ــرال ـي ــا والـ ــواليـ ــات
المتحدة وبريطانيا شــراكــة في
ق ـط ــاع الـتـكـنــولــوجـيــا الــدفــاع ـيــة،
وكانت الغواصات العاملة بالطاقة
ً
النووية محور االتفاق) تأكيدا على
ربط مستقبل الدفاع في أستراليا
بالطموحات األميركية الرامية إلى
ّ
التوسع الصيني.
كبح
لكن في ظل تصاعد المخاطر
ّ
سيمر
الجيوستراتيجية الـيــوم،
أكثر من عقد كامل قبل أن تنتشر
الـغــواصــات الـجــديــدة فــي المياه،
حتى أن بعض المحللين ال يتوقع
ً
حصول ذلك يوما.
ّ
صرحت وونغ للمعهد الدولي
لـ ـل ــدراس ــات االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة فــي
سنغافورة أنها ليست أول وزيرة
خارجية تعترف بأهمية العالقات
م ــع ج ـن ــوب شـ ــرق آسـ ـي ــا ،لـكـنـهــا
«أول وزي ـ ــرة خــارج ـيــة أسـتــرالـيــة
من جنوب شرق آسيا تدلي بهذا

الـنــوع مــن التصريحات» ،وأكــدت
وونــغ منذ وصولها إلــى السلطة
عـلــى أنـهــا تعطي األول ــوي ــة لهذه
المنطقة بالذات.
في السنوات األخـيــرة ،تأخرت
أس ـت ــرال ـي ــا ف ــي ت ـط ـب ـيــق سـيــاســة
ال ـ ـت ـ ـغ ـ ـيـ ــر ال ـ ـم ـ ـنـ ــاخـ ــي وخ ـ ـسـ ــرت
مصداقيتها أم ــام ج ــزر المحيط
ال ـ ـهـ ــادئ ،إذ ت ـع ـت ـبــر ت ـل ــك ال ـج ــزر
ارتـ ـف ــاع م ـس ـتــوى ال ـب ـحــر مـســألــة
وجودية ،وهي أهم من المنافسة
بين الـقــوى العظمى برأيها ،فقد
ُ
انتخبت حكومة ألبانيز ً
بناء على
ِ
سياسة تحمل تحركات مناخية
ً
أكـثــر طـمــوحــا وتـلـتــزم بالحد من
على
االن ـب ـع ــاث ــات بـنـسـبــة ً 43%
األق ــل بحلول عــام  ،2030مقارنة
بالمستويات المسجلة فــي عام
ً
 ،2005تـمـهـيــدا لـبـلــوغ انبعاثات
صفرية بحلول عام .2050
اع ـتــرفــت وونـ ــغ خ ــال منتدى
الـتـغـيــر الـمـنــاخــي ب ــأن أسـتــرالـيــا
«أه ـ ـم ـ ـلـ ــت م ـ ـسـ ــؤول ـ ـي ـ ـت ـ ـهـ ــا ...ف ـلــم
ت ـح ـت ــرم دول ال ـم ـح ـي ــط الـ ـه ــادئ
ف ــي ن ـضــال ـهــا ل ـل ـت ـكـ ّـيــف م ــع ه ــذا
ال ـت ـه ــدي ــد الـ ـ ــوجـ ـ ــودي» فـ ــي عـهــد
ال ـح ـكــومــة ال ـســاب ـقــة .ث ــم تـعـهــدت
بـتـغـيـيــر ه ــذا ال ــوض ــع م ــع نـشــوء
الشراكة المناخية بين أستراليا
وج ـ ـ ــزر ال ـم ـح ـي ــط ال ـ ـهـ ــادئ لــدعــم
البنى التحتية المرتبطة بالمناخ
ومشاريع الطاقة في دول المحيط
ال ـه ــادئ وتـيـمــور الـشــرقـيــة ،وفــي
غضون ذلــك ،حصدت وونــغ دعم
قادة من أستراليا وجزر المحيط
ال ـ ـهـ ــادئ لـ ـط ــرح اق ـ ـتـ ــراح يـقـضــي

بــال ـم ـشــاركــة ف ــي اس ـت ـضــافــة قمة
األم ــم المتحدة للتغير المناخي
في عام .2024
ت ـت ـمــاشــى هـ ــذه ال ـم ـق ــارب ــة مع
ً
دبلوماسية «اإلصغاء أوال» ،وقد
وص ـف ـت ـه ــا وونـ ـ ـ ــغ فـ ــي ال ـم ــاض ــي
بـلـقــاء اآلخــريــن بـغــض الـنـظــر عن
مــوق ـف ـهــم بـ ــدل ج ـ ّـره ــم إلـ ــى مـكــان
آخ ــر ،لـكــن ال يـسـهــل تطبيق هــذا
النهج ،حيث تتابع جزر المحيط
الهادئ حث حكومة ألبانيز على
تكثيف تحركاتها في ملف التغير
ً
المناخي مثال.
ف ـ ــي م ـ ــا يـ ـخ ــص دول ج ـن ــوب
شــرق آسيا ،أصبحت المنتديات
اإلق ـل ـي ـم ـي ــة الـ ـق ــائـ ـم ــة أك ـ ـثـ ــر ق ــوة
ً
واس ـت ـق ــرارا ،وش ــددت وون ــغ على
أه ـم ـيــة راب ـط ــة أم ــم ج ـنــوب شــرق
آس ـي ــا ،وه ــي مـجـمــوعــة اعـتـبــرهــا
وزي ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة األس ـ ـتـ ــرالـ ــي
السابق ،كيفن راد« ،قــوة راجحة»
فــي المعركة على فــرض الهيمنة
بين الصين والــواليــات المتحدة،
وفـ ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق ،ق ــال ــت وون ــغ
حين كانت في معسكر المعارضة:
«لقد أوضـحــت دول جنوب شرق
آسيا أنها ال تريد أن تختار بين
القوتين ،لكنها ترغب في استعمال
قــوت ـهــا ال ـخ ــاص ــة ل ـل ـم ـشــاركــة في
إعادة رسم معالم المنطقة».
فــي شهر يونيو ،ع ــادت وونــغ
إل ـ ــى ك ــوت ــا ك ـي ـن ــاب ــال ــو ،عــاص ـمــة
إقليم صباح الماليزي ،في زيارة
إعالمية مقصودة ،وتصورت مع
عائلتها الماليزية وتناولت كرات
السمك والنودلز في المقهى الذي

كــانــت تحبه فــي طفولتها .كانت
رسالتها واضحة :هذه هي قصتها
ً
الشخصية ،لكنها تعكس أيضا
قصة أستراليا المعاصرة.
وفـ ـ ــي كـ ــواالل ـ ـم ـ ـبـ ــور ،اع ـت ـب ــرت
وون ـ ــغ رابـ ـط ــة أمـ ــم ج ـن ــوب شــرق
آسيا «مـحــور منطقة المحيطين
الهندي والـهــادئ» ،فقالت إن قوة
ه ــذه الــرابـطــة «تـكـمــن فــي قدرتها
على التعبير عن المنطقة وإقامة
ال ـت ــوازن بـيــن ال ـقــوى اإلقـلـيـمـيــة».
إنه السياق الذي تستعمله وونغ
كــي تــدعــو الـمـنـتــديــات اإلقليمية
فــي آسـيــا والـمـحـيــط ال ـهــادئ إلــى
اس ـت ـخــدام قــوتـهــا إلي ـجــاد «نقطة
ال ـت ـقــاء» بـيــن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
والصين.
ه ــي ع ـ ّـب ــرت ع ــن ه ــذا الـمـفـهــوم
للمرة األولــى في سبتمبر ،2019
ً
حين كانت جــزءا من المعارضة،
خـ ـ ــال خـ ـط ــاب أل ـق ـت ــه فـ ــي مــركــز
الدراسات االستراتيجية والدولية
فــي جــاكــارتــا ،فـقــالــت إن الـقـيــادة
األميركية «ستزيد فاعليتها حين
تقود مجموعة من األمــم بجميع
أعضائها» .يجب أن تعترف بكين
بدورها بأن «معظم دول المنطقة
ال تحبذ الصين االستبدادية التي
بدأت تتحول إلى قوة غالبة» .برأي
وونغ ،لن تتمكن الواليات المتحدة
وال الـصـيــن مــن ف ــرض هيمنتها
بطريقة مطلقة ،بل يجب أن يستعد
ك ــل ط ــرف لـلـتـعــايــش م ــع ال ـطــرف
اآلخر باعتباره قوة عظمى».
أضافت وونغ أن نقطة االلتقاء
«تعني أن تتقبل الواليات المتحدة

ً
مستقبال متعدد األطراف ،فتكتسب
بـلــدان مثل أنــدونـيـسـيــا ،والهند،
ً
والـيــابــان ،أدوارا قيادية متزايدة
فــي المنطقة» ،وك ــررت وونــغ تلك
األف ـ ـكـ ــار ف ــي خ ـط ــاب ــات م ـت ـعــددة
منذ ذلــك الحين ،مع أن أسلوبها
أصبح أكثر سالسة منذ وصولها
إلى السلطة ،فهي تذكر حتى اآلن
«ن ـق ـطــة االل ـت ـق ــاء» ب ـيــن الـطــرفـيــن،
لكنها زادت تركيزها على «التوازن
االستراتيجي».
بما أن نتائج استطالعات الرأي
ف ــي أس ـتــرال ـيــا تـشـيــر إلـ ــى زي ــادة
شعبية حكومة ألبانيز منذ فوزها
ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات ،ف ـمــن الـمـتــوقــع
أن تحصل وونــغ على سنتين أو
ثــاث سنوات على األقــل لتطوير
م ـقــارب ـت ـهــا ف ــي م ـج ــال الـسـيــاســة
الخارجية ،لكن إلى أي حد يمكن
اعتبارها قابلة للتنفيذ؟
ف ــي ظ ــل ال ـخ ـطــابــات الـعــدائـيــة
المتبادلة اليوم ،قد تبدو الفرضية
ال ـق ــائ ـل ــة إن الـ ـق ــوى ال ـم ـتــوس ـطــة
تتمتع بالنفوذ الــذي تبحث عنه
وونغ تفاؤلية أكثر من اللزوم ،إذ
يشكك جزء من محللي السياسة
الخارجية في أستراليا بالتزامات
ً
الـ ـ ــواليـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة إق ـل ـي ـم ـي ــا،
مـمــا يعني احـتـمــال أن تستنتج
واشنطن أن مصالحها ال ترتبط
ّ
وتتقبل
بـهــذه المنطقة ،فـتـغــادر
ّ
تحولها إلى جزء من نطاق النفوذ
الصيني.
في هذا السياق ،يقول المحلل
ه ـيــو واي ـ ــت إن ال ـم ـعــركــة انـتـهــت
ً
أص ــا وفـ ــازت بـهــا الـصـيــن ،وهــو

يدعو أستراليا إلى حث الواليات
المتحدة على تسليم تايوان إلى
بكين ،قبل أن تبدأ المحادثات مع
الصين حول دورها داخل النظام
الطاغي الجديد.
على صعيد آخــر ،يظن محللو
السياسة الخارجية أن أستراليا
تستطيع التأثير على الــواليــات
الـمـتـحــدة ،ويـكـتــب مــايـكــل غــريــن،
ال ـ ـمـ ــديـ ــر الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ف ـ ــي م ــرك ــز
دراس ـ ــات ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة في
جامعة سيدني« :يبقى المجتمع
االسـتــراتـيـجــي المعني بسياسة
آسـ ـي ــا فـ ــي ال ـع ــاص ـم ــة واش ـن ـط ــن
ّ
ً ً
صغيرا جدا ...وهو سريع التقلب...
ُ
إذا ط ِرحت أفكار جيدة من شركاء
جــديــريــن بــالـثـقــة مـثــل أسـتــرالـيــا،
فقد تصل االقـتــراحــات إلــى أعلى
المراتب».
إذا نجحت وونغ في مساعيها،
فلن يقتصر خيار أستراليا (بين
وشريكتها التجارية)
حليفتها
َ
على هذين الطرفين ،بل سيحصل
ال ـب ـل ــد ع ـل ــى الـ ـص ــاحـ ـي ــات ال ـتــي
يطالب بها فــي المنطقة ،فيبقى
ً
متحالفا مــع ال ــوالي ــات المتحدة
لكن من دون أن يحذو حذوها في
جميع المسائل بالضرورة ،كذلك
ّ
ستغير أستراليا بـهــذه الطريقة
ن ـظــرة اآلخ ــري ــن إلـيـهــا ونـظــرتـهــا
ً
إلى نفسها أيضا ،وستشارك في
توجيه قرارات المنتديات اإلقليمية
والقوى العظمى العالمية في آن،
حتى أن وون ــغ قــد تسهم حينها
في تجنب الحرب.

ما الذي تسبب في اندالع حرب أوكرانيا؟
●

جوزيف س .ناي ،االبن *
بروجيكت سنديكيت

ال شك أن الحرب التي تشنها روسيا في
أوكرانيا هي بال منازع الصراع األشد تخريبا
ال ــذي تشهده أوروب ــا منذ عــام  ،1945ولكن
فــي حين يــرى كثيرون فــي الـغــرب حــربــا من
اختيار الرئيس الــروســي فالديمير بوتين،
فإنه يقول إن القرار الذي اتخذه حلف شمال
األط ـل ـســي (ال ـن ــات ــو) ف ــي ع ــام  2008لـصــالــح
َ
عضوية أوكرانيا المحتملة َجـل َـب إلى حدود
روسيا تهديدا وجوديا ،بينما يتتبع آخرون
منشأ الصراع إلى نهاية الحرب الباردة وفشل
الـغــرب فــي دعــم روسـيــا بــالـقــدر الـكــافــي بعد
ً
انهيار االتحاد السوفياتي ،كيف لنا إذا أن
نميز أصول حرب قد تدوم لسنوات؟
نشبت الحرب العالمية األولى قبل أكثر من
قــرن من الــزمــن ،ومــع ذلــك ال يــزال المؤرخون
يــؤل ـفــون كـتـبــا ت ـنــاقــش األسـ ـب ــاب ال ـتــي أدت
إلى اندالعها ،فهل بدأت الحرب ألن إرهابيا
صربيا اغـتــال أرشـيــدوقــا نمساويا فــي عام
 ،1914أم أن السبب كان أكثر ارتباطا بالقوة
األلمانية الصاعدة التي تحدت بريطانيا ،أو
النزعة القومية المتصاعدة في مختلف أرجاء
أوروبا؟ اإلجابة هي «كل ما سبق ،باإلضافة
إلى أسباب أخرى» ،لكن الحرب لم تكن حتمية
إلى أن اندلعت بالفعل في أغسطس من عام
1914؛ وح ـتــى ف ــي ذل ــك ال ـح ـيــن ،ل ــم يـكــن من
المحتم أن يتبع اندالعها أربــع سـنــوات من
المجازر.

أسباب عميقة ووسيطة ومباشرة
لترتيب أفكارنا ،من المفيد أن نميز بين
األسـبــاب العميقة ،والوسيطة ،والمباشرة،
وعلين التفكير هنا في إشعال نار في الخالء:
تكديس جذوع األشجار هو السبب العميق؛
ويـتـمـثــل الـسـبــب الــوسـيــط فــي إضــافــة مــادة
ملتهبة وأوراق؛ ثم يأتي إشعال عــود ثقاب
كسبب مباشر ،ولكن حتى برغم ذلــك ،ليس
من المحتم أن تشتعل النار ،فقد تطفئ ريح
ّ
قــويــة عــود الـثـقــاب ،أو قــد تت َـبـلـل األخـشــاب
بفعل عاصفة مطيرة مفاجئة ،كما يالحظ

المؤرخ كريستوفر كالرك في كتابه عن أصول
الحرب العالمية األولــى بعنوان «السائرون
نياما» ( ،)Sleepwalkersفي عام « ،1914كان
المستقبل ال ي ــزال مفتوحا -بــالـكــاد» .كانت
االختيارات السياسية الرديئة من األسباب
الحاسمة وراء الكارثة.
في أوكرانيا ،ال شك أن بوتين أشعل عود
الثقاب عندما أمر القوات الروسية بالغزو في
الرابع والعشرين من فبراير ،ومثله كمثل قادة
الـقــوى العظمى فــي عــام  ،1914ربما تصور
أنـهــا سـتـكــون حــربــا قـصـيــرة قــاطـعــة تنتهي
إل ــى انـتـصــار ســريــع ،مـثــل اسـتـيــاء االتـحــاد
السوفياتي على بودابست في عام  1956أو
ب ــراغ فــي عــام  ،1968فقد كــان المفترض أن
تستولي القوات المحمولة جوا على المطار
ُوتـسـتــولــي ال ــدب ــاب ــات الــزاح ـفــة عـلــى كييف،
ث ـ ــم يـ ــزاح ال ــرئ ـ َي ــس األوكـ ــرانـ ــي فــولــوديـمـيــر
ُ
زيلينسكي وتـن َّـصـب حكومة صورية.
قال بوتين للشعب الروسي إنه كان يدير
«عملية عسكرية خــاصــة» هــدفـهــا «اجـتـثــاث
النازية» في أوكرانيا ومنع الناتو من التوسع
إلى حدود روسيا ،ولكن نظرا لجسامة سوء
التقدير من جانبه ،يجب أن نتساءل :في أي
شــيء كــان يفكر؟ َع ِـلـمنا مــن كتابات بوتين
ُ ّ
ذاته ،ومن كـتـاب سيرة متباينين مثل فيليب
شورت ،أن السبب الوسيط كان رفضه رؤية
أوكرانيا كدولة مشروعة.
أعـ ــرب بــوت ـيــن ع ــن أس ـفــه لـتـفـكــك االت ـحــاد
الـ ـس ــوفـ ـي ــات ــي ،الـ ـ ـ ــذي خـ ــدمـ ــه كـ ـض ــاب ــط فــي
االس ـت ـخ ـبــارات الـســوفـيــاتـيــة ( ،)KGBونـظــرا
ل ـل ـت ـقــارب ال ـث ـقــافــي ال ــوث ـي ــق ب ـيــن أوك ــران ـي ــا
وروس ـي ــا ،فـقــد اعـتـبــر أوكــران ـيــا دول ــة زائـفــة،
ف ـض ــا ع ــن ذلـ ـ ــك ،ك ــان ــت أوك ــرانـ ـي ــا ج ــاح ــدة
لـلـجـمـيــل ،ف ــأس ــاء ت إل ــى روس ـيــا بانتفاضة
«ال ـ ـم ـ ـيـ ــدان» ف ــي ع ـ ــام  ،2014الـ ـت ــي أط ــاح ــت
بــال ـح ـكــومــة ال ـم ــوال ـي ــة ل ــروس ـي ــا ،وبـتـعـمـيــق
عالقاتها التجارية مع االتحاد األوروبي.

العالم الروسي
يريد بوتين استعادة ما يسميه «العالم
الروسي» ،ومع اقترابه من سن السبعين ،كان
يفكر في إرثه ،وقد نجح قادة سابقون ،مثل

بوريس يلتسن
بطرس األكبر ،في توسيع القوة الروسية في
زمـنـهــم ،وبسبب ضعف الـعـقــوبــات الغربية
التي أعقبت غزو روسيا ألوكرانيا وضم شبه
جزيرة القرم في عام  ،2014يبدو أن بوتين
سأل نفسه :لماذا ال أذهب إلى أبعد من ذلك؟
لم يكن توقع توسع الناتو سببا وسيطا
بـ ــدرجـ ــة كـ ـبـ ـي ــرة ،فـ ـف ــي حـ ـي ــن أنـ ـش ــا الـ ـغ ــرب
مجلس الناتو-روسيا الــذي تمكن الضباط
الـعـسـكــريــون ال ــروس مــن خــالــه مــن حضور
بعض اجتماعات الناتو ،كانت روسيا تتوقع
ال ـمــزيــد م ــن ه ــذه ال ـع ــاق ــة ،وب ــرغ ــم أن وزي ــر
الخارجية األميركية جيمس بيكر قال لنظيره
الروسي في أوائل تسعينيات القرن العشرين
إن الـنــاتــو لــن يـتــوســع ،فـقــد أثـبــت مــؤرخــون
مثل ماري ساروت أن بيكر سرعان ما نكص
عــن تأكيداته الشفهية ،التي لــم يدعمها أي
اتفاق مدون.
ع ـن ــدم ــا ن ــاق ــش ال ــرئـ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي ِب ـ ــل
كلينتون هذه المسألة مع الرئيس الروسي
ب ــوري ــس ي ـل ـ َت ـس ـيــن ف ــي ت ـس ـع ـي ـن ـيــات ال ـق ــرن
َ
العشرين ،تـق َّـبـل الروس على مضض بعض
الـتــوســع مــن جــانــب ال ـنــاتــو ،لـكــن الـتــوقـعــات
اخ ـت ـل ـف ــت عـ ـل ــى الـ ـج ــانـ ـبـ ـي ــن ،ثـ ــم جـ ـ ــاء قـ ــرار

الناتو في قمته التي استضافتها بوخارست
فــي ع ــام  2008بـضــم أوكــران ـيــا (وجــورج ـيــا)
كعضوين محتملين فــي المستقبل ليؤكد
ببساطة أسوأ توقعات بوتين بشأن الغرب.
ولكن برغم أن الـقــرار الــذي اتخذه الناتو
فــي عــام  2008ربـمــا كــان مـضـلــا ،فــإن تغير
م ــوق ــف بــوت ـيــن ك ــان ســاب ـقــا ل ــه ،ف ـقــد ســاعــد
بوتين الواليات المتحدة في أعقاب هجمات
الحادي عشر من سبتمبر  ،2001لكن الخطاب
الــذي ألـقــاه فــي إطــار مؤتمر ميونيخ لألمن
عام  2007أظهر أنه كان ساخطا على الغرب
بالفعل قبل قمة بوخارست ،وعلى هذا فإن
احتمال توسع الناتو كان مجرد واحــدا من
عدة أسباب وسيطة ،والذي أصبح أقل بروزا
بعد فترة وجيزة من قمة بوخارست عندما
أعلنت كل من فرنسا وألمانيا أنها ستستخدم
حق النقض ضد عضوية أوكرانيا في الناتو.

نهاية الحرب الباردة
وراء كــل ه ــذا كــانــت األس ـب ــاب الـبـعـيــدة أو
العميقة التي أعقبت نهاية الحرب الباردة ،وفي
مستهل األمر ،كان التفاؤل عظيما ،في كل من

فالديمير بوتين
روسـيــا والـغــرب ،بــأن يسمح انهيار االتحاد
السوفياتي بصعود الديموقراطية واقتصاد
ال ـســوق فــي روس ـي ــا ،وف ــي ال ـس ـنــوات األول ــى،
بذل كل من كلينتون ويلتسين جهودا جادة
لتطوير عــاقــات طـيـبــة ،ولـكــن بينما قدمت
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ال ـق ــروض وال ـم ـســاعــدات
االقتصادية لحكومة رئيس الــوزراء الروسي
إيغور جايدار ،فإن توقعات الروس كانت أكبر
كثيرا .عــاوة على ذلــك ،بعد سبعة عقود من
التخطيط المركزي ،كان التحول المفاجئ إلى
اقتصاد ســوق مــزدهــر فــي حكم المستحيل.
َ
ولم تكن الجهود التي ُب ِـذلت لفرض مثل هذه
التغييرات السريعة لتفشل في إحداث ارتباكات
هائلة ،وتشجيع الفساد ،وإنتاج فجوات تفاوت
هائلة ،وفــي حين أصــاب بعض حكام الـ ِقـلة
وال ـســاســة ال ـث ــراء الـفــاحــش مــن الخصخصة
ال ـســري ـعــة ل ــأص ــول الـمـمـلــوكــة ل ـل ــدول ــة ،فقد
انحدرت مستويات معيشة أغلب َ الروس.
َ
في دافوس في فبراير  ،1997ذك َـر بوريس
نيمتسوف ،حاكم نيجني نوفجورود (الذي
اغتيل في وقت الحق) ،أن ال أحد في روسيا
يــدفــع الـضــرائــب ،وأن الحكومة مـتــأخــرة في
دفع األجــور ،ثم في شهر سبتمبر من العام

بل كلينتون
التالي ،قــال البرلماني الليبرالي غريغوري
يــافـلـيـنـسـكــي ع ـل ــى م ــأدب ــة ع ـش ــاء ف ــي كـلـيــة
كـيـنـيــدي ف ــي جــام ـعــة ه ــارف ــارد إن «روس ـيــا
ف ــاس ــدة ت ـم ــام ــا ،وي ـل ـت ـس ـيــن ي ـف ـت ـقــر إلـ ــى أي
بصيرة» .مع عجزه عن التعامل التداعيات
السياسية المترتبة على األوضاع االقتصادية
المتدهورة ،لجأ يلتسين الذي كانت صحته
ح ـي ـن ـه ــا ف ـ ــي ت ـ ــده ـ ــور إل ـ ــى ب ــوتـ ـي ــن ،عـمـيــل
االستخبارات السوفياتية السابق المجهول،
لمساعدته في استعادة النظام.
ال يعني أي من هذا أن حرب أوكرانيا كانت
حتمية ،لكنها أصبحت محتملة على نحو
متزايد بمرور الوقت ،وفي الرابع والعشرين
من فبراير  ،2022أخطأ بوتين التقدير وأشعل
عود الثقاب الذي أضرم النار ،ومن الصعب أن
نتوقع منه أن يخمدها بنفسه.
* أستاذ في جامعة هارفارد ،ومساعد
وزير الدفاع في الواليات المتحدة سابقا،
وأحدث مؤلفاته كتاب «هل تشكل األخالق
أي أهمية؟ الرؤساء والسياسة الخارجية
من فرانكلين ديالنو روزفلت إلى ترمب»

ةديرجلا
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إيران :االحتجاجات تتمدد وتوتر مع فرنسا

سلة أخبار

رئيسي يتهم واشنطن بتأجيج االضطراب في جامعة شريف ووزير داخليته يحذر من «فتنة زاهدان»
تمددت االحتجاجات اإليرانية،
التي تدخل أسبوعها الرابع
اليوم ،إلى مدن ومناطق
جديدة ،وتواصلت المسيرات
الليلية في العاصمة طهران
وشيراز وجزيرة كيش
وبلوشستان وسنندج ،بينما
بثت السلطات اعترافات
لفرنسيين موقوفين بالعمل
لمصلحة االستخبارات
الفرنسية ،في خطوة وصفتها
باريس بـ «المسرحية المثيرة
لالشمئزاز».

االتحاد األوروبي
يبحث فرض
عقوبات إضافية
على إيران و650
شخصية ثقافية
وفنية ألمانية
تتضامن مع
«االنتفاضة»

نـ ـظ ــم مـ ـحـ ـتـ ـج ــون إيـ ــران ـ ـيـ ــون
م ـ ـس ـ ـيـ ــرات ل ـي ـل ـي ــة ف ـ ــي ع ـ ـ ــدد مــن
الـ ـ ـم ـ ــدن اإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة ال ــرئ ـي ـس ـي ــة،
بينها العاصمة طهران وشيراز
وأصـ ـفـ ـه ــان وك ـ ـ ــرج ،إض ــاف ــة إل ــى
كردستان وبلوشستان ،في حين
تمدد الحراك الشعبي الذي يدخل
أسبوعه الرابع اليوم ،إلى جزيرة
كيش ،الواجهة السياحية األولى
في البالد.
وأضرم المتظاهرون النار في
إعــانــات تحمل ص ــورة للمرشد
عـ ـلـ ــي خ ــامـ ـنـ ـئ ــي فـ ـ ــي األح ـ ـ ـ ـ ــواز،
وهتف المحتجون بشعار الموت
ل ـل ــدك ـت ــات ــور مـ ــن ف ـ ــوق األس ـط ــح
والـشــرفــات وعبر نــوافــذ المنازل
فــي مختلف ح ــارات ط ـهــران ليل
األربعاء ـ الخميس.
وأغـ ـ ـل ـ ــق ال ـ ـطـ ــريـ ــق ال ــرئ ـي ـس ــي
ل ـ ـمـ ــدي ـ ـنـ ــة ك ـ ـ ـ ـ ـ ــرات سـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ــاز ف ــي
ب ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــوش ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــان م ـ ـ ـ ـ ـ ــع تـ ـ ـج ـ ــدد
االح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات الـ ـلـ ـيـ ـلـ ـي ــة ،وف ــي
سنندج عاصمة كردستان إيران،
أضـ ـ ـ ــرم ال ـم ـح ـت ـج ــون الـ ـ ـن ـ ــار فــي
ً
ال ـشــوارع اس ـت ـعــدادا للتظاهرات
الليلية.
ً
ووفقا لتقارير تلقتها «إيــران
إنـ ـت ــرن ــاشـ ـي ــون ــال» ،نـ ـش ــرت عـلــى
ال ـش ـب ـكــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،واص ــل
الـ ـمـ ـحـ ـتـ ـج ــون كـ ـت ــاب ــة ش ـ ـعـ ــارات
م ـنــاه ـضــة ل ـل ـن ـظــام ع ـلــى جـ ــدران
المباني والمؤسسات الحكومية،
كـمــا تظهر الـنـســاء فــي ال ـشــوارع
دون أوشحة بأماكن مختلفة.
ونشرت مجموعة من الناشرين
اإليرانيين المستقلين في الخارج
ً
ب ـيــانــا ،كـتـبــوا ف ـيــه« :ل ـقــد تـجــاوز
الشعب الـنـظــام وقــوانـيـنــه .األمــر
مـ ـ ـت ـ ــروك لـ ـلـ ـكـ ـت ــاب والـ ـن ــاش ــري ــن
اإليــران ـي ـيــن لـلــوقــوف إل ــى جانب
الحركة المحبة للحرية ،وتجاوز
ال ـ ــرق ـ ــاب ـ ــة والـ ـ ــرقـ ـ ــابـ ـ ــة الـ ــذات ـ ـيـ ــة،
والمساعدة في الطبع دون تدقيق
وإذن».

لجم وفتنة
و فـ ـ ـ ـ ــي حـ ـ ـي ـ ــن رأى ا لـ ــر ئ ـ ـيـ ــس
اإلي ـ ــران ـ ــي إب ــراهـ ـي ــم رئ ـي ـس ــي أن
«ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة وزمـ ـ ــرة
ال ـم ـن ــاف ـق ـي ــن ومـ ـن ــاوئ ــي الـ ـث ــورة
حـ ـ ــاولـ ـ ــوا تـ ـحـ ـقـ ـي ــق أغـ ــراض ـ ـهـ ــم
وأه ـ ــدافـ ـ ـه ـ ــم م ـ ــن خ ـ ـ ــال ت ــأج ـي ــج
اضـ ـ ـط ـ ــراب ـ ــات ب ـج ــام ـع ــة ش ــري ــف
الصناعية ،واصـلــت قــوات األمــن
االنتشار بكثافة عند الجامعات

سورية :غارة أميركية نادرة
قتلت قياديًا بـ «داعش»

ذكر مصدران أمنيان لوكالة
«رويترز» أن غارة أميركية
نادرة على قرية تسيطر عليها
الحكومة السورية ،في شمال
شرق البالد ،أدت إلى مقتل قيادي
في تنظيم «داعش» واعتقال
شخص يشتبه بانتمائه للتنظيم
املتطرف ،أمس.
وجرت العملية بمشاركة 3
مروحيات ومرافقة  3ناقالت جند
بقرية ملوك في منطقة بمحافظة
الحسكة ،التي تتقاسم القوات
الحكومية واملسلحون األكراد
املدعومون من واشنطن السيطرة
عليها.
وتعد عملية ،أمس أول ،عملية
معروفة لواشنطن في منطقة
تسيطر عليها قوات دمشق.

السودان« :لجان المقاومة»
تقر رفض مفاوضة العسكر
محتجون يشعلون النار بحاوية قمامة وسط طهران (رويترز)
ب ـ ـم ـ ــدن عـ ـ ـ ـ ــدة ،فـ ـ ــي ظـ ـ ــل ت ـك ـث ـيــف
جهودها لقمع االحتجاجات التي
أشعلتها وف ــاة الـشــابــة الـكــرديــة
اإليـ ــران ـ ـيـ ــة م ـه ـس ــا أمـ ـيـ ـن ــي بـعــد
توقيفها من شرطة اآلداب بسبب
مخالفتها قواعد ارتداء الحجاب
اإللزامي.
وان ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــرت الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرط ـ ـ ــة ف ــي
جــام ـعــات م ــدن أرومـ ـي ــة وتـبــريــز
ورشت والعاصمة طهران ،ألنها
بـ ــاتـ ــت ت ـم ـث ــل مـ ــواقـ ــع م ـح ــوري ــة
لالحتجاجات ا لـتــي تحولت من
التنديد بقمع الحريات الشخصية
إل ــى الـمـطــالـبــة بــإس ـقــاط الـنـظــام
م ــع تـ ــردي األوضـ ـ ــاع المعيشية
واالقتصادية.
م ـ ـ ــن جـ ـ ـهـ ـ ـت ـ ــه ،ات ـ ـ ـهـ ـ ــم وزي ـ ـ ــر
الداخلية أحمد وحيدي «األعداء
سـ ــواء ال ـح ـكــومــات ال ـت ــي تـقــدم
الدعم لإلرهابيين أو اإلرهابيين
الـ ــذيـ ــن يـ ـت ــربـ ـص ــون بــال ـش ـعــب
اإلي ــران ــي م ــن خـ ــارج ال ـح ــدود»
بالعمل على استهداف «الوحدة
بـ ـي ــن الـ ـشـ ـيـ ـع ــة والـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــة» فــي
محافظة سيستان وبلوشستان

فـ ـ ـ ــي جـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوب شـ ـ ـ ـ ــرق الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاد.
وق ـ ــال وحـ ـي ــدي ،خـ ــال زيـ ــارة
خ ــاط ـف ــة ل ـمــدي ـنــة زاهـ ـ ـ ــدان مــركــز
س ـي ـس ـتــان وب ـل ــوش ـس ـت ــان ،ال ـتــي
شهدت اضطرابات سقط خاللها
ً
نحو  83قتيال بينهم  5من رجال
األمن خالل احتجاجات بمحيط
مركز شرطة ترددت أنباء عن قيام
قيادي باغتصاب فتاة من األقلية
البلوشية السنية به بعد توقيفها
لـلـتـحـقـيــق م ـع ـهــا بـ ـش ــأن قـضـيــة
ق ـت ــل ،إن «األعـ ـ ـ ــداء ال ت ـ ــروق لهم
الوحدة بين الشيعة والسنة وبين
البلوش وغيرهم لــذ لــك يعملون
على استهداف هذه الوحدة».

اعترافات متلفزة
وف ــي خ ـط ــوة ت ــرك ــز ع ـلــى دعــم
الـ ــرؤيـ ــة ال ـح ـكــوم ـيــة ال ـت ــي تـتـهــم
ع ـ ـنـ ــاصـ ــر خ ـ ــارج ـ ـي ـ ــة ب ـت ــأج ـي ــج
االض ـ ـطـ ــرابـ ــات ،ب ــث م ــوق ــع ق ـنــاة
ال ـع ــال ــم ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة الــرسـمـيــة
الناطقة بالعربية ،أمس ،ما وصفه
بأنه اعـتــرافــات بالتجسس أدلــى

بـهــا فــرنـسـيــان اعـتـقــا ف ــي مــايــو
الماضي بإيران.
وتقول سيدة تتكلم بالفرنسية
في الفيديو إنها تدعى سيسيل
كولر ،وإنها ضابطة استخبارات
في عمليات اإلدارة العامة لألمن
الخارجي (دي جي إس أو) ،جهاز
االستخبارات الخارجية الفرنسي.
وف ــي التسجيل ذك ــرت الـمــرأة
أنها وزوجها جاك باري كانا في
إي ــران ل ـ «تهيئة الـظــروف للثورة
وإسقاط النظام اإليراني» .وكانا،
ب ـح ـســب ت ـصــري ـحــات ـهــا ،ي ـمــوالن
اإلض ـ ـ ــراب ـ ـ ــات وال ـ ـت ـ ـظـ ــاهـ ــرات بــل
وي ـس ـت ـخــدمــان ال ـس ــاح «إذا لــزم
األمر لمحاربة الشرطة».
وأوضح الرجل ،الذي ظهر في
الفيديو وتحدث بالفرنسية ،أن
المديرية العامة لألمن الخارجي
تـ ـ ـه ـ ــدف إلـ ـ ـ ـ ــى «ال ـ ـ ـض ـ ـ ـغـ ـ ــط ع ـل ــى
الحكومة» اإليرانية.

اشمئزاز فرنسي
فــي الـمـقــابــل ،وص ـفــت وزارة

ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـفــرن ـس ـيــة خ ـطــوة
إيران بأنها «مسرحية غير الئقة
ومثيرة لالشمئزاز وغير مقبولة
ومخالفة للقانون الدولي».
وأضافت الوزارة ،في بيان ،أن
«هذه المهزلة تكشف عن ازدراء
ال ـس ـل ـط ــات اإلي ــرانـ ـي ــة ل ـل ـكــرامــة
اإلنسانية» ،مطالبة بـ «اإلفــراج
الفوري» عن الفرنسيين سيسيل
كولر وجاك باري.
وف ـ ـ ــي  11مـ ــايـ ــو الـ ـم ــاض ــي،
أعلنت طهران توقيف فرنسيين
«دخـ ـ ـ ــا الـ ـ ـب ـ ــاد ب ـ ـهـ ــدف إث ـ ـ ــارة
الـ ـف ــوض ــى وزع ـ ــزع ـ ــة اس ـت ـق ــرار
المجتمع».
ودان ــت الـسـلـطــات الفرنسية
االعتقال معتبرة أنه «ال أساس
لـ ــه» ،فـيـمــا أفـ ــاد م ـصــدر نـقــابــي
ف ــرنـ ـس ــي بـ ـ ــأن س ـي ـس ـي ــل ك ــول ــر
المسؤولة فــي نقابة الفدرالية
ا لــو طـنـيــة للمعلمين وزو ج ـهــا
جــاك بــاري كانا ي ــزوران معالم
س ـ ـيـ ــاح ـ ـيـ ــة ف ـ ـ ــي طـ ـ ـ ـه ـ ـ ــران ع ـن ــد
اعتقالهما.
وأكثر من عشرة من مواطني

دول غـ ــر ب ـ ـيـ ــة مـ ـعـ ـظـ ـمـ ـه ــم م ــن
مزدوجي الجنسية محتجزون
أو ع ــالـ ـق ــون ف ـ ــي إي ـ ـ ـ ــران فـيـمــا
ت ـ ـع ـ ـت ـ ـبـ ــره الـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـظـ ـ ـم ـ ــات غ ـي ــر
ال ـح ـكــوم ـيــة س ـي ــاس ــة اح ـت ـجــاز
رهائن للحصول على تنازالت
من قوى أجنبية.

عقوبات أوروبا
ويـ ــأتـ ــي ذلـ ـ ــك فـ ــي وقـ ـ ــت أك ــد
م ـس ــؤول الـسـيــاســة الـخــارجـيــة
ب ــاالت ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي جــوزيــب
بوريل ،أمس ،أن التكتل يدرس
ف ــرض ع ـقــوبــات إضــاف ـيــة على
إي ـ ـ ـ ــران ،ف ـي ـمــا تـ ـق ــول ج ـمــاعــات
ح ـق ــو ق ـي ــة إن اآلالف ا ع ـت ـق ـلــوا
وأصـ ـ ـ ـي ـ ـ ــب م ـ ـ ـئـ ـ ــات ف ـ ـ ــي ح ـم ـل ــة
ق ـ ـ ـ ــوات األم ـ ـ ـ ــن اإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة ضــد
االحتجاجات المتواصلة.
وتزامن ذلك مع دعم حوالي
 650شـخـصـيــة ثـقــافـيــة وفـنـيــة
ألـ ـم ــانـ ـي ــة انـ ـتـ ـف ــاض ــة ال ـش ـع ــب
اإليراني.

ّ
وقعت «تنسيقيات لجان
املقاومة» في السودان ميثاقًا
سياسيًا يقوم على رفض
التفاوض مع املكون العسكري
وإلغاء الوثيقة الدستورية بشأن
املرحلة االنتقالية واتفاق «سالم
جوبا» لعام .2020
وعقب توقيع امليثاق ،ليل
األربعاء ـ الخميس ،ذكرت
«اللجان» أن لجنة فنية مشتركة
أنهت ورشة مغلقة ملدة  10أيام
لتوحيد املواثيق السياسية،
وخرجت بـ «امليثاق الثوري
لتأسيس سلطة الشعب».
ُ
وينظر إلى لجان املقاومة التي
تقود الحراك الشعبي على أنها
أكبر تجمع معارض للمكون
العسكري الحاكم في البالد.

باشاغا يلتقي المبعوث
األممي في تونس

معارضة إيرانية تكافح من كردستان العراق لحقوق األكراد في إيران
بينما تعصف التظاهرات بإيران ،قصفت طهران إقليم
كردستان العراق مستهدفة المعارضة الكردية اإليرانية
المنفية منذ عقود ،والتي تكافح ضد تهميش األقلية
الكردية ّفي بلدها والتمييز الذي تواجهه.
وتصنف إيران التنظيمات المسلحة الكردية الموجودة
فــي الـعــراق منذ ثمانينيات الـقــرن العشرين ،على أنها
«إرهابية» وتتهمها بشن هجمات على أراضيها.
ً
ً
ً
ووصل األمر إلى حد أن مسؤوال عسكريا إيرانيا اتهم
تلك التنظيمات المعارضة بالتواطؤ في «أعمال شغب»
خالل الحركة االحتجاجية الضخمة التي تشهدها إيران
منذ منتصف سبتمبر الماضي.
ويــرى عــادل بكوان ،مدير المركز الفرنسي لألبحاث
ً
حول العراق ،أنه كان البد من «إيجاد عدو» ،مشيرا إلى
أن «الحلقة الضعيفة التي يمكن ضربها دون عواقب أو
ضوابط ،هم األكراد».
وتحتفظ ه ــذه التنظيمات ا لـكــرد يــة ومعظمها ذات

تــوجــه ي ـســاري وحـظـيــت بـمـبــاركــة ص ــدام حسين خــال
الحرب العراقية ـ اإليرانية ،حتى اآلن بمقاتلين هم أشبه بـ
«احتياط» يجري تدريبهم على حمل السالح ،لكنها أوقفت
بشكل شبه تام أي نشاط عسكري منذ التسعينيات بعدما
ً
ً
كانت ،لعقود ،تشن تمردا عسكريا ،وفق خبراء .وهي تركز
ً
حاليا عملها على النشاط السياسي.
ومـ ـن ــذ ال ـت ـس ـع ـي ـن ـي ــات ،ي ـح ـم ــي «تـ ـف ــاه ــم» ب ـي ــن ه ــذه
التنظيمات وحكومة إقليم كردستان ،وجودها «مقابل
عــدم انخراطها في عمل عسكري لتفادي زعزعة عالقة
اإلقليم مع إيران» ،وفق الصحافي الكردي اإليراني رضا
منوجري ،الذي يعيش في العراق منذ  8سنوات.
وال تــزال األقلية الـكــرديــة الـتــي تعد نحو  10ماليين
نسمة من  83مليون إيراني ،تعاني التهميش.
ويشرح شيفان فاضل ،الباحث في معهد ستوكهولم
الدولي للسالم« :في إيران ،األكراد محرومون من الحقوق
ً
السياسية والثقافية األساسية» ،مضيفا «ال يزال حقهم

ً
ً
ً
في التعلم بلغتهم األم أمرا ممنوعا قانونيا».
وتبدو الصورة قاتمة ألكراد إيران مقارنة باألكراد في
دول أخرى بالشرق األوسط :في تركيا ،دخلوا البرلمان
عام  ،2015وفي سورية ،يتمتعون باستقالل ذاتي بحكم
األمــر الواقع في شمال شرق البالد ،ولديهم حكم ذاتي
في شمال العراق.
ويؤكد آسو صالح ،العضو في اللجنة التنفيذية في
ال ـخــارج للحزب الــديـمــوقــراطــي الـكــردسـتــانــي اإليــرانــي،
أن ح ــزب ــه ،ال ــذي ت ـعــرض لـلـقـصــف ف ــي  28سبتمبر «لــم
يستخدم أب ــدا األراض ــي الـعــراقـيــة» ،لشن هجمات على
القوات اإليرانية.
وي ـقــول ه ــذا ال ـم ـســؤول ال ــذي يـعـيــش فــي الـســويــد إن
الحزب موجود «بشكل رئيسي» في كردستان إيران ويقوم
بأنشطة ينبغي أن تبقى «سرية» ،فيما تتمركز في العراق
فقط «اإلدارة والجهاز البيروقراطي» للمجموعة.

ومن السليمانية ،يقول إدريس العبادي ،المسؤول في
حزب «كومله  -كادحون» الكردي اإليراني إنه «ليس لدينا
نشاط ّعسكري».
ويلخص سبب وجود معارضة كردية بالقول :في إيران
«األكراد مواطنون من الدرجة الثانية».
ويشير الباحث في جامعة السليمانية ،هردي مهدي
ميكه ،إلى أنه حتى في المحافظات التي يشكلون فيها
غالبية «ال يشارك األكراد في السلطات المحلية».
ويشرح أن «المناطق الكردية هي األكثر فقرا من حيث
النمو االقتصادي والبطالة».
ً
ويعبر عمال أكراد إيرانيون بشكل يومي الحدود بحثا
عن عمل بأجر يومي أعلى مما يتقاضونه في بلدهم الذي
يعيش أزمة اقتصادية فاقمتها العقوبات األميركية.

أفادت مصادر ليبية بأن رئيس
الحكومة املكلفة من البرملان
فتحي باشاغا وصل إلى
تونس ،أمس ،للقاء مبعوث
األمم املتحدة إلى ليبيا عبدالله
باثيلي ومجموعة أخرى
من الشخصيات السياسية
والدبلوماسية ،إضافة إلى
عدد من قادة املنطقة الغربية،
للتفاهم حول عمل الحكومة
في غرب ليبيا وباألخص في
طرابلس.
إلى ذلك ،رفض رئيس حكومة
الوحدة الليبية عبدالحميد
الدبيبة ،املعارضة الداخلية
واإلقليمية ملذكرة التفاهم التي
أبرمها أخيرًا مع تركيا بمجال
الطاقة.

السيسي في ذكرى أكتوبر« :الجمهورية
الجديدة» ستحقق تطلعات المصريين
●

القاهرة -حسن حافظ

وس ــط اح ـت ـفــاالت رسـمـيــة وشعبية
بــالــذكــرى ال ـ ـ  49الن ـت ـصــارات الجيش
ال ـم ـصــري عـلــى إس ــرائ ـي ــل ف ــي أكـتــوبــر
 ،1973قال الرئيس المصري عبدالفتاح
ال ـس ـي ـس ــي ،أمـ ـ ــس ،إن «حـ ـ ــرب أك ـتــوبــر
المجيدة ستظل نقطة تحول في تاريخ
مصر ا لـمـعــا صــر ،باعتبارها اللحظة
التي اسـتــردت فيها الـقــوات المسلحة
ال ـم ـصــريــة شـ ــرف ال ــوط ــن وك ـب ــري ــاءه،
ومحت وصمة االحتالل عن أراضيه».
ال ـس ـي ـســي قـ ــال ف ــي بــرق ـيــة للشعب
الـ ـمـ ـص ــري« :وفـ ـ ــي الـ ــذكـ ــرى ال ـتــاس ـعــة
واألربعين للنصر العظيم الذي نحتفل
ب ــه الـ ـي ــوم ،أت ــوج ــه بــالـتـحـيــة للشعب
المصري ولقواتنا المسلحة الباسلة،
لشجاعتهم و بـطــوال تـهــم ،ولشهدائنا
األبرار الذين جاهدوا بأرواحهم تحت

رايــة هذا الوطن» ،موجها التحية إلى
«الــرئـيــس الــراحــل أن ــور ال ـســادات بطل
ال ـحــرب وال ـســام ال ــذي خ ــاض الـحــرب
ً
واثقا بالله وبعزيمة بني وطنه ليحقق
ً
ً
نصرا عظيما».
وشارك الرئيس السيسي في الندوة
التثقيفية لـلـقــوات المسلحة الثالثاء
الماضي ،قائال إن يوم معجزة العبور
ً
ً
«كان مقدرا له أن يظل خالدا في ضمير
األم ــة العربية بــأســرهــا» ،وأن «جوهر
حرب أكتوبر هو الكفاح من أجل تغيير
ً
الواقع من الهزيمة للنصر» ،الفتا إلى
أن «ال ـج ـم ـه ــوري ــة ال ـج ــدي ــدة ستحقق
معجزة العبور اآلمن وتحقق تطلعات
الجيل الحالي من المصريين لينعموا
بمستويات معيشية كريمة».
في األثناء ،افتتح وزير النقل كامل
الوزير ،أربع محطات جديدة في مترو
أنفاق القاهرة الكبرى ،وهي محطات

السيسي خالل مشاركته في احتفالية بمناسبة انتصار أكتوبر أمس األول (رئاسة الجمهورية)
ن ــاص ــر ومــاس ـب ـيــرو وص ـف ــاء ح ـجــازي
(الزمالك) والكيت كات بالخط الثالث،
وهــي المحطات الـتــي دخـلــت الخدمة
صباح أمس الخميس ،ويكتسب الخط

الثالث مــن المترو إضافية كونه أول
خط مترو عرضي يربط شرق القاهرة
الكبرى بغربها ،كما يمتد هــذا الخط
إل ــى محطة عــدلــي مـنـصــور التبادلية

التي ينطلق منها القطار الكهربائي
ال ـس ــري ــع الـ ـ ــذي ي ـص ــل إلـ ــى ال ـعــاص ـمــة
اإلدارية.

17
«مجموعة أوروبا» تعقد أول قمة وسط التهديد النووي
ً
ةديرجلا
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ً
ً ً
مستشار للرئيس األوكراني :احتمال استخدام بوتين سالحا نوويا تكتيكيا مرتفع جدا

دوليات
سلة أخبار
تايلند :ضابط سابق
ّ
ينفذ مجزرة وينتحر

أقدم ضابط شرطة سابق
على اقتحام حضانة
أطفال في شمال تايلند،
ً
أمس ،وقتل  35شخصا
معظمهم أطفال قبل أن
يقتل عائلته وينتحر.
وفتح بانيا خمراب (34
ً
عاما) ،الذي كان يحمل
ً
ً
ً
سالحا ناريا ومسدسا
ً
وسكينا ،النار على
الحضانة في إقليم نونغ
بوا المبو قبل أن يفر من
الموقع بشاحنة.
وقال الكولونيل في
شرطة االقليم جاكابات
فيجيترايثايا إن خمراب
عاد إلى منزله وقتل
زوجته وطفله بعد
الهجوم ،ثم انتحر.
وأقيل خمراب من منصبه
بصفة كولونيل السنة
الماضية بسبب مشاكل
مرتبطة بالمخدرات.

رجال إطفاء أوكرانيون في موقع ّ
تعرض لقصف روسي في منطقة زابوريجيا أمس

يتحرك الهجوم األوكراني
المضاد بشكل متسارع،
وتتطلع أوكرانيا لتحقيق
المزيد من التقدم على األرض،
قبل وصول التعزيزات
الروسية للجبهة بعد قرار
التعبئة األخيرة لبوتين.

ع ـقــد قـ ــادة  44دولـ ــة أم ــس في
ً
بــراغ اجتماعا هو األول في إطار
«المجموعة السياسية األوروبية»،
فــي صـيـغــة غـيــر مـسـبــوقــة تحمل
رمزية قوية بعد سبعة أشهر على
بدء الغزو الروسي ألوكرانيا ،في
حين أشار تقرير نشرته صحيفة
«نيويورك تايمز» األميركية إلى
أن ال ـح ـكــومــة األوك ــرانـ ـي ــة تــأخــذ
تهديد الرئيس فالديمير بوتين
باستخدام الـســاح ً الـنــووي على
مـحـمــل ال ـج ــد ،فــوفــقــا ألح ــد كـبــار
م ـس ـت ـشــاري الــرئ ـيــس األوك ــران ــي
فولوديمير زيلينسكي ،فإن وكاالت
االسـتـخـبــارات فــي الـبــاد تــرى أن
احتمال استخدام روسيا لألسلحة
ً
النووية التكتيكية «مرتفع جدا».
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ــرئ ـ ـي ـ ــس الـ ـف ــرنـ ـس ــي
إي ـم ــان ــوي ــل م ــاك ــرون ال ـ ــذي أطـلــق
ّ
التجمع فــي مايو الماضي
فكرة
إن ـ ــه «ي ـش ـك ــل رسـ ــالـ ــة عـ ــن وحـ ــدة
أوروب ــا» .وأضــاف أن «المجموعة
السياسية األوروبية» أكبر بكثير
من االتـحــاد األوروب ــي (دعيت 17
دولــة باإلضافة إلــى البلدان الــ27
األعضاء في التكتل).

ورحـ ــب الـمـسـتـشــار األل ـمــانــي
أوالف شولتس بـ «ابتكار عظيم»،
واع ـت ـبــره بـ ــدوره ج ـيــدا «لـلـســام
واألم ــن والتنمية االقـتـصــاديــة».
وق ــال رئـيــس الـ ــوزراء البلجيكي
ألكسندر دي كرو لدى وصوله إن
«القارة األوروبية بأكملها تجتمع
هنا باستثناء دولـتـيــن :روسيا
وب ـي ــاروس .وه ــذا يــوضــح مــدى
انعزال هذين البلدين».
وت ـهــدف «ال ـص ــورة الـعــائـلـيــة»
ف ــي ق ـل ـعــة ب ـ ــراغ ال ـم ـه ـي ـبــة ال ـتــي
تشرف على البلدة القديمة إلى
إح ـي ــاء ال ـ ــروح الـمـعـنــويــة بينما
يلوح الرئيس الروسي فالديمير
بوتين مجددا باستخدام السالح
النووي وتواجه القارة أزمة غير
مسبوقة للطاقة.
وب ـي ـن ـمــا اش ـ ـ ــارت «ن ـي ــوي ــورك
ت ــايـ ـم ــز» فـ ــي تـ ـق ــري ــره ــا الـ ـ ــى أن
االح ـت ـمــال األك ـثــر تــرجـيـحــا الــرد
االم ـ ـيـ ــركـ ــي عـ ـل ــى اي اسـ ـتـ ـخ ــدام
للسالح النووي من قبل روسيا
ق ــد يـ ـك ــون اس ـت ـخ ــدام األس ـل ـحــة
التقليدية ضد الموقع الذي أطلق
منه السالح النووي الروسي ،أو

(أ ف ب)
تقوم بتزويد القوات األوكرانية
باألسلحة الــازمــة للقيام بذلك،
واصلت القوات األوكرانية التقدم
فـ ــي م ـن ـط ـقــة خـ ـي ــرس ــون ج ـنــوب
ّ
البالد وتمكنت من استعادة 400
ك ـلــم مــربــع مـنـهــا خ ــال أس ـبــوع،
ب ـي ـن ـمــا أع ـل ـن ــت روسـ ـي ــا «إعـ ـ ــادة
ت ـم ــرك ــز ق ــواتـ ـه ــا» فـ ــي الـمـنـطـقــة
وت ــراجـ ـعـ ـه ــا إلـ ـ ــى خـ ــط دف ــاع ـه ــا
الثاني بخيرسون لـ «تقصير خط
المواجهة» ،حيث يتوقع الخبراء
تحول المعارك إلى «صراع طويل
األم ــد بـيــن الـجــانـبـيــن للسيطرة
على اإلقـلـيــم».وأعـلـنــت أوكــرانـيــا،
ً
أخ ـي ــرا ،تحقيق خ ــرق فــي شمال
خيرسون ،في حين يبدو أن كامل
منطقة خــاركـيــف (ش ـمــال شــرق)
ً
تقريبا بــات اآلن تحت السيطرة
األوكرانية مما يمهد الطريق نحو
لــوغــانـســك مـعـقــل االنـفـصــالـيـيــن
الموالين لموسكو منذ .2014
وأك ـ ـ ـ ــد الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األوك ـ ــران ـ ــي
فـ ـ ــولـ ـ ــودي ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــر زي ـ ـل ـ ـي ـ ـن ـ ـس ـ ـكـ ــي،
أن قـ ـ ـ ــواتـ ـ ـ ــه اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــادت ق ـ ــرى
نـ ـ ــوفـ ـ ــوفـ ـ ــوس ـ ـ ـكـ ـ ــري ـ ـ ـس ـ ـ ـن ـ ـ ـس ـ ـ ـكـ ـ ــي
ون ـ ـ ـ ــوف ـ ـ ـ ــوغ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــا

بوتين يجمع قادة «الدول المستقلة» في عيد ميالده
ق ــال الـمـتـحــدث بــاســم الــرئــاســة الــروسـيــة
دميتري بيسكوف إن قادة بلدان رابطة الدول
الـمـسـتـقـلــة سـيـجـتـمـعــون ال ـي ــوم ف ــي مــديـنــة
بطرسبورغ الــروسـيــة فــي لقاء غير رسمي،
بــالـتــزامــن مــع عـيــد مـيــاد الــرئـيــس الــروســي

فالديمير بوتين .ووصــف بيسكوف ،اللقاء
الذي سيعقد في قصر كونستانتينوفسكي،
بأنه «حدث مهم جدا في سياق االستعدادات
لقمة رابطة الدول المستقلة األسبوع المقبل».
وت ـضــم راب ـط ــة ال ـ ــدول الـمـسـتـقـلــة روسـيــا

كازاخستان :الحزب الحاكم
يرشح توكايف لـ «الرئاسية»

وبيالروسيا ومولدوفا وأرمينيا وأذربيجان
وتركمانستان وأوزبـكـسـتــان وكازاخستان
وطــاج ـك ـس ـتــان وق ــرغ ـي ــزس ـت ــان ،وانـسـحـبــت
جورجيا مــن الــرابـطــة رسميا ،فيما توقفت
أوكرانيا عن حضور االجتماعات منذ .2014

وبيتروبافليفكا فــي خيرسون
فـ ــي ال ـ ـسـ ــاعـ ــات الـ ـ ـ ـ  24األخـ ـي ــرة
ً
مــن ال ـقــوات الــروس ـيــة ،مــؤكــدا أن
الهجوم المضاد «مستمر».
وبعد يوم من تأكيدها خسائر
ك ـب ـيــرة ف ــي س ــاح ــة ال ـم ـعــركــة في
اإلقـلـيــم الـجـنــوبــي ،أعلنت وزارة
ال ـ ــدف ـ ــاع الـ ــروس ـ ـيـ ــة ،أن ق ــوات ـه ــا
تتمركز في مواقع في خيرسون
و«تصد هجمات لقوات معادية».
وأض ــاف ــت أن ق ــوات ـه ــا «شـنــت
ض ـ ــرب ـ ــات جـ ــويـ ــة عـ ـل ــى م ـنــاطــق
دودت ـش ــان ــي وداف ـي ــدي ــف ب ــري ــد»،
مـ ـ ــؤكـ ـ ــدة خ ـ ـ ـسـ ـ ــارة الـ ـق ــريـ ـتـ ـي ــن
الــرئ ـي ـس ـي ـت ـيــن ،ال ـل ـت ـيــن تـسـيـطــر
عليهما قواتها منذ مــارس هذا
األسبوع.
وفي بيان الحق ،أمس ،أفادت
وزارة الدفاع الروسية ،أنه «نتيجة
عمليات هجومية ،تم تحرير بلدة
زايتسيفو في أراضي جمهورية
دونـ ـيـ ـتـ ـس ــك ال ـش ـع ـب ـي ــة ،إض ــاف ــة
ً
إل ــى مقتل أكـثــر مــن  120جنديا
ً
أوكرانيا في المنطقة».

تراجع على جبهتين
ومـ ــع ال ـت ـق ــدم األوك ـ ــران ـ ــي فــي
جنوب البالد وشرقها ،تراجعت
القوات الروسية على الجبهتين،
فــي مــواجـهــة ق ــوات كييف ،التي
استطاعت بدورها استعادة 400
كلم مربع فــي جنوب خيرسون
فــي أقــل مــن أسـبــوع ،إضــافــة إلى
المزيد مــن األراض ــي فــي منطقة
ً
م ـي ـك ــوالي ــف ال ـج ـنــوب ـيــة أيـ ـض ــا،
ودف ــع جيش كييف ال ــروس إلى
الوراء عشرات األميال في بعض

المواقع بعد أن كافحوا للتقدم
ً
ً
أشهرا ،وفقا لصحيفة «واشنطن
بوست».
وت ـق ــع األراض ـ ـ ـ ــي ،ال ـت ــي تـ ّـمــت
اس ـت ـع ــادت ـه ــا إل ـ ــى ال ـج ـن ــوب مــن
مدينة كريفي ريه في اتجاه نوفا
ً
كاخوفكا كــذلــك غــربــا على طول
الـضـفــة الـشـمــالـيــة لنهر دنيبرو
باتجاه خيرسون.

تقصير خط المواجهة
ً
ووفـ ـ ـ ـق ـ ـ ــا لـ ـكـ ـبـ ـي ــر ال ـم ـح ـل ـل ـي ــن
ف ــي ال ـم ـع ـهــد ال ـم ـل ـكــي لـلـخــدمــات
ال ـم ـت ـح ــدة ،جـ ــاك وات ـل ـي ـن ــغ ،ف ــإن
الـقــوات الــروسـيــة تراجعت حول
خيرسون إلى خط دفاعها الثاني
لـ «تقصير خط المواجهة».
وق ـ ـ ــال« :ال ي ــوج ــد دل ـي ــل عـلــى
اسـ ـتـ ـس ــام أو انـ ـهـ ـي ــار ال ـ ـقـ ــوات
الروسية ،كما رأينا في خاركيف»،
ً
مـشـيــرا إل ــى األهـمـيــة السياسية
لروسيا لالحتفاظ بخيرسون.
وأض ــاف« :إذا تمكنت الـقــوات
األوك ـ ــران ـ ـي ـ ــة م ـ ــن اخـ ـ ـت ـ ــراق خــط
الدفاع الثاني لروسيا ،فستكون
قــادرة على قطع خطوط اإلمــداد
ال ـ ــروسـ ـ ـي ـ ــة بـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة أوسـ ـ ــع
ً
م ــن ال ـم ــدف ـع ـي ــة األرخـ ـ ــص ث ـم ـنــا
و حـصــر هــا على الضفة الغربية
لخيرسون».
وب ـ ـ ـجـ ـ ــوار خ ـ ـيـ ــرسـ ــون ت ــوج ــد
م ــدي ـن ــة ن ــوف ــا ك ــاخ ــوفـ ـك ــا ،وه ــي
مــوطــن لـمـحـطــة لـتــولـيــد الـطــاقــة
ً
الـكـهــرومــائـيــة تتحكم أي ـضــا في
إم ـ ــدادات الـمـيــاه الـحـيــويــة لشبه
جزيرة القرم ،التي ضمتها روسيا
في .2014

وقد تتعرض القوات الروسية
ل ـل ـح ـصــار وانـ ـقـ ـط ــاع اإلمـ ـ ـ ــدادات
عنها في خيرسون ،فهي محاطة
بالقوات األوكرانية من  3جهات
والنهر من الجانب الرابع.
ويـ ـ ـ ـق ـ ـ ــول م ـ ــدي ـ ــر الـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ــات
الروسية في معهد أبحاث «سي
إن أيـ ــه» ف ــي أرل ـي ـن ـغ ـتــون بــواليــة
فيرجينيا ،مايكل كــوفـمــان« ،إذا
ً
كـ ــان ال ـج ـيــش األوكـ ــرانـ ــي ق ـ ــادرا
عـلــى وضــع المدفعية فــي نطاق
الـ ـجـ ـس ــور ال ــرئ ـي ـس ـي ــة وم ـع ــاب ــر
األنـ ـ ـه ـ ــار ،ف ـق ــد ي ـص ـبــح ال ـمــوقــف
ال ــروس ــي بـشـكــل ع ــام ف ــي وضــع
حرج».
وس ـ ـتـ ــدعـ ــو االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة
العسكرية الروسية الـحــذرة إلى
ً
التراجع فوق النهر بدال من تحمل
خطر «الـتـمــاس أو الـحـصــار» في
خ ـيــرســون ،لـكــن مــن ال ـمــرجــح أن
ي ـق ــات ــل ال ـ ـ ــروس ل ـل ـس ـي ـطــرة عـلــى
خيرسون ألنها عاصمة المنطقة
ال ـتــي يــدعــي الــرئ ـيــس فــاديـمـيــر
بوتين ضمها.
وحتى اآلن ،حقق األوكرانيون
أك ـبــر ت ـقــدم فــي دف ــع الـ ــروس إلــى
الخلف شمال شرقي خيرسون،
ل ـكــن ع ـلــى ع ـكــس خ ــارك ـي ــف فقد
وضـعــت روس ـيــا ق ــوات متمرسة
مــن المظليين ومـشــاة البحرية،
ً
فــي خـيــرســون وحــول ـهــا ،وف ـقــا لـ
«واشنطن بوست».
ً
ويكافح نحو  15ألفا من أفضل
ً
ال ـقــوات الــروس ـيــة تــدري ـبــا لقتال
األوكرانيين على الضفة الغربية
ً
لمدينة خيرسون المحتلة ،وفقا
لـ«الغارديان».
(عواصم  -وكاالت)

ّ
رشح حزب «أمانات»
الحاكم في كازاخستان
رئيس الدولة الحالي قاسم
جومارت توكايف لخوض
االنتخابات الرئاسية
المقبلة.
وصوت المندوبون
في مؤتمر الحزب الـ24
االستثنائي ،أمس،
لمصلحة هذا الترشح.
وقال أسخات أورالوف
السكرتير التنفيذي
ً
للحزب معلقا على نتائج
التصويت« :تم اتخاذ
القرار باإلجماع .السادة
أعضاء الحزب ،بقرار من
المؤتمر الرابع والعشرين
لحزب أمانات ،تم ترشيح
قاسم جومارت توكايف
باإلجماع كمرشح لرئاسة
الجمهورية».
يشار إلى أن كازاخستان
ستشهد في  20نوفمبر،
انتخابات رئاسية
استثنائية.

ممرضو بريطانيا يقترعون على
أكبر إضراب بتاريخ المملكة

ً
ّ
الغرب يحول تايوان لمستودع أسلحة تحسبا لـ «غزو» صيني
بـ ـع ــد ال ـ ـتـ ــدري ـ ـبـ ــات ال ـب ـح ــري ــة
والجوية ،التي أجراها الجيش
الـ ـصـ ـيـ ـن ــي حـ ـ ـ ــول ت ـ ـ ــاي ـ ـ ــوان فــي
أغ ـس ـط ــس الـ ـم ــاض ــي ،وش ـم ـلــت
إط ـ ـ ـ ــاق ص ـ ـ ــواري ـ ـ ــخ ب ــال ـس ـت ـي ــة،
كـثــف الـم ـســؤولــون األمـيــركـيــون
جهودهم لتجهيز مخزون ضخم
من األسلحة في الجزيرة.
ون ـق ـلــت صـحـيـفــة «ن ـيــويــورك
تــايـمــز» عــن مـســؤولـيــن حاليين
وسابقين ،أن المناورات أظهرت
أن الـصـيــن ستحاصر الـجــزيــرة
على األرجح كمقدمة ألي محاولة
غ ـ ــزو ،وسـيـتـعـيــن ع ـلــى ت ــاي ــوان
الصمود من تلقاء نفسها حتى
تتدخل الواليات المتحدة أو دول
أخرى ،إذا قررت القيام بذلك.
ووفق الصحيفة فإن «الجهود
الـمـبــذولــة لتحويل تــايــوان إلــى

مستودع أسلحة تواجه تحديات.
وأعـ ـ ـط ـ ــت ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة
وح ـل ـف ــاؤه ــا األول ـ ــوي ـ ــة إلرس ـ ــال
األسلحة إلى أوكرانيا ،مما يقلل
من مخزونات تلك الدول ،ويتردد
صانعو األسلحة في فتح خطوط
إنتاج جديدة دون تدفق مستمر
من الطلبات طويلة األجل».
ويـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــدد ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــؤولـ ـ ـ ــون
األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــون كـ ـمـ ـي ــة وأنـ ـ ـ ـ ــواع
األسـ ـلـ ـح ــة ال ـم ـب ـي ـع ــة لـ ـت ــاي ــوان،
و قــا لــوا لنظرائهم التايوانيين
وص ـن ــاع األس ـل ـحــة األمـيــركـيـيــن
إنهم يرفضون طلبات الحصول
على بعض األسلحة الثقيلة مثل
الدبابات لمصلحة عدد أكبر من
األسلحة األصـغــر واألكـثــر قــدرة
على الحركة كالصواريخ.
وم ـ ــع ت ـف ــاق ــم ح ـ ــدة ال ـخ ـط ــاب

ال ـ ـحـ ــاد وال ـخ ـط ـي ــر م ـن ــذ زيـ ـ ــارة
رئـيـســة مجلس ال ـنــواب نانسي
بيلوسي للجزيرة في أغسطس،
أعلنت إدارة الرئيس جو بايدن،
فـ ــي  2س ـب ـت ـم ـب ــر ،أنـ ـه ــا واف ـق ــت
عـلــى حــزمــة األسـلـحــة الـســادســة
ل ـ ـت ـ ــاي ـ ــوان -وه ـ ـ ــي صـ ـفـ ـق ــة ب ـيــع
بقيمة  1.1مـلـيــار دوالر تشمل
ً
ً
 60صاروخا مضادا للسفن من
طراز «هاربون» و 85مليون دوالر
لـ ـص ــواري ــخ ج ــو  -ج ــو قـصـيــرة
الـمــدى مــن طــراز «ســايــدويـنــدر».
واوض ـح ــت الصحيفة أن الـقــدر
األك ـب ــر م ــن ال ـص ـف ـقــة ،رغ ــم ذل ــك،
هو حزمة دعم لوجستي بقيمة
 655مليون دوالر لبرنامج رادار
االستطالع التايواني ،الذي يوفر
تحذيرات الدفاع الجوي.
وت ـقــول الصحيفة «ل ــن تكون

ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة قـ ــادرة على
إع ـ ـ ـ ــادة إم ـ ـ ـ ــداد ت ـ ــاي ـ ــوان بـنـفــس
الـ ـسـ ـه ــول ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـت ـم ـت ــع ب ـهــا
أوكـ ــران ـ ـيـ ــا ب ـس ـب ــب ع ـ ــدم وجـ ــود
ط ــرق أرض ـيــة (ب ــري ــة) مــن ال ــدول
المجاورة (ألن تايوان جزيرة)».
ويقول المسؤولون إن الهدف
اآلن هــو ضـمــان ام ـتــاك تــايــوان
أسلحة كافية للدفاع عن نفسها
حـتــى وص ــول الـمـســاعــدة .وقــال
بايدن الشهر الماضي إن القوات
األمـيــركـيــة سـتــدافــع عــن تــايــوان
إذا شنت الصين «هجوما غير
مسبوق» على الجزيرة.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال جـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــس ت ـ ـي ـ ـم ـ ـبـ ــي،
الـ ـمـ ـس ــؤول ال ـس ــاب ــق ف ــي وزارة
الـخــارجـيــة ،وجيمس أو .إليس
ج ــون ـي ــور ،أمـ ـي ــرال م ـت ـقــاعــد في
الـبـحــريــة األمـيــركـيــة ،إن تــايــوان

تجهيز مروحية لإلقالع في بحر اليابان (األسطول السابع)
بـ ـح ــاج ــة إلـ ـ ــى «عـ ـ ـ ــدد ك ـب ـي ــر مــن
األسـ ـلـ ـح ــة الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة» ل ـل ــدف ــاع
ال ـم ــوزع ،وإن بـعــض مشتريات

كوريا الشمالية تتحدى التحذيرات وتناور بـ «البالستي» والقاذفات
بكين :واشنطن «تسمم» البيئة األمنية في المنطقة وتعتمد معايير مزدوجة
في تجاهل للتحذيرات األميركية والكورية الجنوبية،
أط ـل ـقــت ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة ،ص ـب ــاح أم ـ ــس ،صــاروخ ـيــن
بالستيين قصيري الـمــدى بــاتـجــاه البحر قــرب مدينة
سونان ،وأجرت مناورات جوية نادرة بطائرات مقاتالت
وقاذفات.
وقالت وزارة الدفاع الكورية الشمالية ،في بيان ،إن
عـمـلـيــات اإلط ــاق ه ــذه هــي «إج ـ ــراءات ال ــرد الصحيحة
للجيش الشعبي على مناورات كوريا الجنوبية والواليات
المتحدة ،التي تؤدي إلى تصعيد للتوتر العسكري في
شبه الجزيرة الكورية».
وبينما ّ
فعلت اليابان نظام اإلنذار وطلبت من سكان
بعض المناطق االحتماء ،أعلنت لجنة األركان المشتركة
بكوريا الجنوبية ،أن «مقاتالت جوية وقاذفات تابعة ل
كــوريــا الشمالية تـقــوم بـمـنــاورات» ،مــؤكــدة أنـهــا «أمــرت

ّ
ً
طائراتها بالتحليق في األجواء ردا على ذلك».
ّ
ـوري الجنوبي أن
فــي وقــت ســابــق ،أعـلــن الجيش الـكـ ُ
صــاروخ ـيــن بالستيين قـصـيــري ال ـمــدى أط ـل ـقــا صباح
االثنين الماضي من مشارف بيونغ يانغ باتجاه بحر
ً
الشرق ،الذي ُيعرف أيضا باسم بحر اليابان.
وقـطــع ال ـصــاروخ األول  350كلم وحـلــق على ارتـفــاع
أق ـصــى يـبـلــغ  80ك ـلــم ،حـســب تـحـلـيــل الـجـيــش ال ـكــوري
الجنوبي .وحلق الصاروخ الثاني  800كلم على ارتفاع
 60كلم.
وكان الصاروخ «هواسونغ  »12 -حلق الثالثاء الماضي
فوق اليابان وقطع نحو  4600كلم في أطول مسافة على
األرجح تسجلها بيونغ يانغ في تجاربها ،حسب سيول
وواشنطن.
وكــانــت تـلــك ال ـمــرة األول ــى مـنــذ خـمــس س ـنــوات التي

تحلق فيها قذيفة كورية شمالية فوق األراضي اليابانية.
وخــال اجتماع مغلق لمجلس األمــن ،حملت الصين
الــواليــات المتحدة مسؤولية إط ــاق ص ــاروخ بالستي
ّ
ك ــوري شمالي متوسط الـمــدى حــلــق فــوق الـيــابــان ،في
سابقة منذ خمس سـنــوات ،قبل أن يسقط في المحيط
الهادئ.
واتهم مساعد السفير الصيني غينغ شوانغ واشنطن
بـ ـ «تـسـمـيــم» الـبـيـئــة األم ـن ـيــة فــي الـمـنـطـقــة بـتــدريـبــاتـهــا
العسكرية المشتركة الكثيرة بينها و بـيــن دول أ خــرى
في المنطقة».
وأضـ ــاف الـسـفـيــر الـصـيـنــي «فـيـمــا يـتـعـلــق بالقضية
النووية ،تلعب الواليات المتحدة لعبة معايير مزدوجة
وفي هذه األجواء ال ينبغي أن يشكل التوتر المتصاعد
في شبه الجزيرة مفاجأة».

ت ــاي ــوان األخـ ـي ــرة م ــن ال ــوالي ــات
المتحدة ،بما في ذلك صواريخ
ه ـ ــارب ـ ــون وس ـت ـي ـن ـغ ــر ،ت ـنــاســب
م ــع ذل ــك .وتـنـتــج ت ــاي ــوان أيـضــا
أسلحتها الــرادعــة ،بما فــي ذلك
أنظمة صــواريــخ الــدفــاع الجوي
وص ـ ـ ــواري ـ ـ ــخ ك ـ ـ ـ ــروز الـ ـمـ ـض ــادة
للسفن.
في هــذه األثـنــاء ،ناقش وزير
الــدفــاع لويد أوسـتــن مــع نظيره
الـمــالـيــزي ه ـشــام الــديــن حسين
ف ــي ات ـص ــال هــاتـفــي أم ــس األول
قضايا األمــن اإلقليمي ،السيما
المخاوف من احتمال التصعيد
في مضيق تايوان وبحر الصين
الجنوبي.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـم ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــدث بـ ــاسـ ــم
(الـ ـبـ ـنـ ـت ــاغ ــون) ب ـ ــات راي ـ ـ ـ ــدر ،إن
الجانبين ناقشا «تعزيز فرص
ال ـت ــواف ــق ح ـيــث يـسـعــى ال ـب ـلــدان
إلى رؤية مشتركة بشان منطقة
الـمـحـيـطـيــن ال ـه ـن ــدي والـ ـه ــادئ
والحفاظ على القواعد واألعراف
ال ــدول ـي ــة وبـ ـق ــاء الـمـنـطـقــة حــرة
ومفتوحة».
وذك ـ ــر ال ـم ـت ـحــدث ان أوس ـتــن
اعـ ــرب ع ــن االس ـت ـع ــداد «لـتـعــزيــز

ال ـت ـع ــاون م ــع مــال ـيــزيــا لـحـمــايــة
سيادتها واستقاللها من خالل
دع ـ ــم ت ـط ــوي ــر قـ ـ ـ ــدرات مــال ـيــزيــا
وتبادل المعلومات».

بدأ أكثر من  300ألف عضو
في أكبر اتحاد للتمريض
في بريطانيا التصويت
أمس ،على إضراب للمطالبة
بزيادة األجور لمواكبة
التضخم المتصاعد في
أكبر اقتراع في تاريخه
الممتد منذ  106أعوام.
وقال المعهد الملكي
للتمريض ،وهو أكبر نقابة
للممرضين في البالد ،إنه
اضطر إلى هذا اإلجراء
بعد أن أدى انخفاض
القيمة الفعلية لألجور إلى
منع الناس من االنضمام
لهيئة الصحة الوطنية
التي تمولها الدولة ،مما
ترك فجوات كبيرة في
الموظفين بجميع الفروع
والتخصصات.

ةديرجلا
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رياضة

السبت ...يوم «للكبار»
في دوري زين الممتاز

الفحيحيل يواجه التضامن ...والجهراء يلتقي النصر اليوم
أحمد حامد

تستكمل مساء اليوم الجولة
السادسة من دوري زين
الممتاز لكرة القدم منافساتها،
بمواجهتي الفحيحيل
والتضامن ،والجهراء
والنصر ،على أن يكون يوم ٍغد
للكبار ،حيث يلتقي كاظمة
مع الكويت ،والقادسية مع
السالمية.

فوز اليرموك
والشباب في «األولى»
فاز الفريق األول لكرة القدم
بنادي اليرموك على خيطان
بـهــدف دون رد ،فــي الـمـبــاراة
ال ـتــي جمعتهما م ـســاء أمــس
األول ،ضمن منافسات الجولة
الــرابـعــة ل ــدوري زي ــن للدرجة
األولى ،وأحرز هدف اليرموك
محترفه النيجيري براون.
ك ـمــا ت ـغ ـلــب ال ـش ـب ــاب على
الصليبيخات بهدفين دون رد،
ضمن الجولة ذاتها ،أحرزهما
أوسينو نداي وسليم مامادو.
ب ـ ـهـ ــذه ال ـ ـن ـ ـتـ ــائـ ــج ،واص ـ ــل
الـ ـي ــرم ــوك ت ــرب ـع ــه ع ـل ــى قـمــة
ال ـب ـط ــول ــة ب ــرص ـي ــد  9ن ـق ــاط،
تـ ـبـ ـع ــه الـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــاب فـ ـ ــي م ــرك ــز
الوصافة بـ 7نقاط ،ثم خيطان
والصليبيخات في المركزين
الـثــالــث والــرابــع ولـكــل منهما
 3نقاط ،في حين تذيل برقان
الترتيب بنقطة واحدة.

ت ـ ــواص ـ ــل الـ ـج ــول ــة الـ ـس ــادس ــة
ل ــدوري زي ــن الـمـمـتــاز لـكــرة الـقــدم
اليوم منافساتها بإقامة مواجهتي
الفحيحيل والـتـضــامــن فــي 5:55
مـ ـ ـس ـ ــاء عـ ـل ــى اس ـ ـ ـتـ ـ ــاد الـ ـشـ ـب ــاب،
والجهراء والنصر في  8:15مساء
على استاد مبارك العيار.
وت ـخ ـت ـتــم م ـن ــاف ـس ــات ال ـجــولــة
ً
غـ ـ ــدا ال ـس ـب ــت ب ـم ـب ــارات ــي كــاظـمــة
مــع ال ـكــويــت ال ـســاعــة  5:55مـســاء
ع ـلــى اس ـت ــاد ال ـص ــداق ــة وال ـس ــام،
والقادسية والسالمية الساعة 8:15
مساء على استاد محمد الحمد.
ال ـبــدايــة سـتـكــون مــن مـبــاراتــي
الغد ،حيث المواجهة النارية التي
تجمع الكويت المتصدر برصيد
 12نـ ـقـ ـط ــة ،والـ ــوص ـ ـيـ ــف كــاظ ـمــة
برصيد  11نقطة.
وال ت ـش ـه ــد صـ ـف ــوف ال ـك ــوي ــت
غ ـيــابــات م ــؤث ــرة ،وه ــو م ــا يمنح

ال ـج ـه ــاز ال ـف ـنــي ب ـق ـي ــادة ال ـم ــدرب
ال ـك ــروات ــي رادان اري ـح ـيــة كـبـيــرة
الخـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــار ال ـ ـع ـ ـنـ ــاصـ ــر األن ـ ـسـ ــب
لخوض اللقاء ،ويبقى التونسي
ط ــه الـخـنـيـســي ورق ـ ــة رابـ ـح ــة في
هجوم األبيض ،كما يشكل العراقي
شيروكم كريم خطورة بالغة في
الجهة اليمني ،إلــى جانب احمد
الـ ـظـ ـفـ ـي ــري ،وع ـ ـ ـمـ ـ ــوري ،وم ـه ــدي
برحمة.
وال ي ـف ـت ـق ــد ك ــاظـ ـم ــة غ ـي ــاب ــات
مــؤثــرة ،وي ــدرك م ــدرب البرتقالي
م ــارك ــوف ،أن تــأم ـيــن ال ــدف ــاع ــات،
واالرت ـ ـ ــداد ال ـســريــع ،حـيــث يجيد
الفريق ،هو الحل األنسب لمواجهة
المد األبيض في المباراة.

شعار الفوز
أما مباراة القادسية الخامس

●

ف ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــاراة مـ ـ ــاراثـ ـ ــون ـ ـ ـيـ ـ ــة
«مشحونة» ،نجح فريق العربي
للكرة الطائرة في تحويل تأخره
بشوطين إلــى فــوز على الجهراء
 ،2-3ف ــي ال ـم ـب ــاراة ال ـت ــي اقـيـمــت
أمس األول على صالة االتحاد ،في
افتتاح الجولة األولى من بطولة
االت ـحــاد «الـتـنـشـيـطـيــة» ،وج ــاءت
نتائج األشــواط كالتالي،25-15 :
.8-15 ،23-25 ،24-26 ،25-21
وب ــذل ــك ح ـصــل األخ ـض ــر على
أول نقطتين في سباق البطولة،
واحتل المركز األول مؤقتا ،بينما
الجهراء بنقطة واحدة.

●

حازم ماهر

يـلـتـقــي مـنـتـخـبـنــا لـلـنــاشـئـيــن
تحت  17سنة لكرة القدم شقيقه
الـسـعــودي فــي الـ ـ  9:30مــن مساء
اليوم الجمعة ،على استاد األمير
محمد بــن فـهــد ،بمدينة الــدمــام،
في ختام منافساته بالمجموعة
الــرابـعــة مــن التصفيات المؤهلة
لـ ـنـ ـه ــائـ ـي ــات ك ـ ـ ــأس آسـ ـ ـي ـ ــا ،ال ـت ــي
تستضيفها البحرين عام .2023
يدخل منتخبنا المباراة وهو
ً
في موقف صعب جدا ،بعدما خسر
م ـســاء أم ــس األول أمـ ــام منتخب
الهند بثالثة أهداف من دون رد.
في المقابل ،اكتسح المنتخب
الـ ـسـ ـع ــودي ن ـظ ـي ــره ال ـمــالــدي ـفــي
بنتيجة  ،0 - 9ليتربع األ خـضــر
عـلــى قـمــة الـمـجـمــوعــة بــرصـيــد 6
نـقــاط ،وتبعه المنتخب الهندي
ف ــي ال ـمــركــز ال ـثــانــي ،ث ــم منتخبا
في المركز الثالث بالرصيد ذاته
للمنتخبين.

وال سبيل أمام منتخبنا اليوم
إال تحقيق الـفــوز على المنتخب
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ،ل ـل ـب ـق ــاء فـ ــي دائ ـ ــرة
المنافسة على حجز أفضل مركز
ـان مــع منتخبات المجموعات
ثـ ٍ
ال ـع ـش ــر ،والـ ـت ــي س ـي ـتــأهــل مـنـهــا
س ــت م ـن ـت ـخ ـبــات ،بـيـنـمــا يـتــأهــل
أصحاب المراكز األولــى مباشرة
للبطولة القارية .ووضــح الفارق
بـيــن منتخبنا ونـظـيــره الـهـنــدي
«الـمـتـطــور» ،حيث كــانــت لالعبيه
األفضلية طوال زمن اللقاء.،

تكافؤ في المستوى
وي ـف ــرض الـتـكــافــؤ نـفـســه على
ً
لقاء الفحيحيل والتضامن ،عطفا
على مستويات الجوالت الماضية.
ونجح الفحيحيل مع مدربه
الـ ـس ــوري ف ـ ــراس ال ـخ ـط ـيــب في
ح ـص ــد  6ن ـ ـقـ ــاط ،وض ـع ـت ــه فــي
المركز السابع ،علما بأن الفريق

مباراة للتعويض
وع ـل ــى ال ـج ــان ــب اآلخ ـ ـ ــر ،يــرفــع
الجهراء والنصر شعار التعويض
فـ ــي م ــواج ـه ـت ـه ـم ــا ،حـ ـي ــث خـســر

يــذكــر أن مـحـتــرفــي الـفــريـقـيــن
لم يشاركا في اللقاء بسبب عدم
انـ ـتـ ـه ــاء إج ـ ـ ـ ـ ــراءات تـسـجـيـلـهـمــا
وتابعا المباراة من المدرجات.

مباراة مشحونة
بدأ الشحن في المباراة في
منتصف الشوط الرابع عندما
توقف اللعب لمدة نصف ساعة
ت ـق ــري ـب ــا ،ب ـس ـبــب ت ــاس ــن بـيــن
العــب العربي حسين المسري
والعب الجهراء إبراهيم منديل،
قبل أن تتطور األم ــور سريعا
لـ ـمـ ـح ــاوالت ت ـش ــاب ــك ب ــاألي ــدي
أكـثــر مــن م ــرة ،وت ــم احـتــواؤهــا

ج ـ ـ ــان ـ ـ ــب مـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاراة
السابقة ألزرق الناشئين

استمر منتخبنا الوطني األول لكرة القدم في
المركز  149للتصنيف الشهري الصادر عن االتحاد
الدولي لكرة القدم «الفيفا» للشهر الجاري.
ولم يشارك األزرق في المباريات الدولية الودية
الـتــي أقـيـمــت فــي «الـفـيـفــا داي» فــي شـهــر سبتمبر
الماضي .وحــل المنتخب القطري ،فــي المركز 50

بعد تدخل العقالء من الطرفين.
ونتج عن ذلك حصول المنديل
على إنذار بنقطة للفريق الخصم
«بـ ـط ــاق ــة ح ـ ـم ـ ــراء» ،وبـ ـع ــده ــا تــم
ت ـص ـع ـيــد ال ـع ـق ــوب ــة الس ـت ـب ـعــاده
م ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــوط ،وك ـ ـ ــذل ـ ـ ــك ح ـص ــل
زمـيـلــه عـبــدالـعــزيــز الـعـنــزي على
إن ــذار بنقطة ،فيما حصل العب
المسري على إن ــذار بنقطة ،وتم
استبعاد زميله في الفريق مبارك
عبدالهادي من الشوط.
بعدها لعبت الخبرة دورها مع
العـبــي االخ ـضــر الــذيــن استغلوا
تـ ــراجـ ــع الـ ـجـ ـه ــراوي ــة وح ـس ـم ــوا
الشوطين والمباراة لمصلحتهم.

ً
محتفال مع منافسيه
البطل عبدالله مقداد
 14ميدالية (بــواقــع  7ذهبيات
ومثلها من الفضة) ،بعد أن حقق
منتخب الـنــاشـئــات ال ـثــاثــاء 6
ميداليات فضية.
مـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،ع ـ ـبـ ــر رئـ ـي ــس
االت ـحــاديــن الـكــويـتــي والـعــربــي
لـلـعـبــة رئ ـي ــس وفـ ــد الـمـنـتـخــب
الـ ــوط ـ ـنـ ــي ف ـ ـهـ ــد ال ـ ـصـ ــولـ ــة عــن

تختتم السبت بطولة كأس آسيا لكرة الصاالت،
التي تستضيفها الكويت منذ  27سبتمبر الماضي،
على مجمع الشيخ سعد العبدالله للصاالت بمشاركة
 16منتخبا ،بإقامة المواجهة النهائية للبطولة،
بحضور مسؤولين من االتحاد اآلسيوي واالتحادات
األهـلـيــة ،واالت ـحــاد الكويتي لـكــرة ال ـقــدم ،واللجنة
األولمبية الكويتية .وسجلت الكويت نجاحا باهرا
في تنظيم البطولة القارية على الصعيد التنظيمي
والفني والجماهيري ،بعد أن استمتعت الجماهير

األزرق يستمر في المركز  149لتصنيف «الفيفا»

«الجمباز الفني للناشئين» ينتزع
الصدارة في البطولة العربية
انـ ـت ــزع ال ـم ـن ـت ـخــب الـكــويـتــي
ل ـل ـج ـم ـب ــاز الـ ـفـ ـن ــي ل ـل ـنــاش ـئ ـيــن
ال ـصــدارة فــي البطولة العربية
لـلـنــاشـئـيــن وال ـن ــاش ـئ ــات الـتــي
اختتمت أمس األول في مدينة
وهران الجزائرية ،بعد حصاده
 8ميداليات ،بــواقــع  7ذهبيات
وف ـض ـي ــة واحـ ـ ـ ـ ــدة ،ب ـي ـن ـمــا ن ــال
ال ـم ـن ـت ـخــب الـ ـج ــزائ ــري ال ـمــركــز
الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي ،واح ـ ـ ـتـ ـ ــل ال ـم ـن ـت ـخ ــب
القطري المركز الثالث.
وفـ ـ ـ ـ ــرض العـ ـ ـ ــب ال ـم ـن ـت ـخ ــب
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه م ـ ـقـ ــداد
نـفـســه ب ـطــا ع ـلــى ال ـج ـم ـيــع ،إذ
حـ ـص ــد ل ـ ــوح ـ ــده  6م ـي ــدال ـي ــات
ذه ـب ـي ــة ب ـع ــد اح ـت ــال ــه ال ـمــركــز
األول ف ــي م ـس ــاب ـق ــات الـ ـف ــردي
ال ـ ـعـ ــام ،والـ ـح ــرك ــات األرضـ ـي ــة،
وح ـ ـ ـصـ ـ ــان ال ـ ـح ـ ـلـ ــق ،وحـ ـص ــان
ال ـق ـف ــز ،وال ـ ـم ـ ـتـ ــوازي وال ـع ـق ـلــة،
فيما ج ــاء ت الذهبية السابعة
ف ــي م ـســاب ـقــة الـ ـف ــرق ،ف ــي حين
أحرز الالعب موسى الصحاف
ال ـم ـيــدال ـيــة الـفـضـيــة ف ــي جـهــاز
الحلق ،ليرتفع رصيد المنتخب
الكويتي مع ختام البطولة إلى

ب ــرص ـي ــد  7نـ ـق ــاط وال ـســال ـم ـيــة
الثالث بـ  8نقاط ،فيرفع األصفر
فـيـهــا ش ـع ــار ال ـف ــوز الس ـت ـعــادة
نغمة االنتصارات ،الغائبة في
آخــر  3مباريات ،والتقدم نحو
المنافسة.
ويـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــب ع ـ ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــق،
البوركينوبي باتريك مالو ،وطالل
األنـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاري ،ويـ ــوسـ ــف ال ـح ـف ــان
ألسـبــاب مـتـفــاوتــة ،فــي حـيــن بــات
ً
ال ـحــارس خــالــد الــرشـيــدي جــاهــزا
للمشاركة.

وبدوره ،يطمح السالمية للفوز
الس ـت ـع ــادة تـ ــوازنـ ــه ،ال سـيـمــا أن
صفوفه مكتملة ،بعد تعافي حمد
القالف من الكدمة التي تعرض لها
في المباراة الماضية أمام كاظمة،
كـمــا دخ ــل الـمـهــاجــم عـبــدالـهــادي
خميس حسابات الجهاز الفني.
ويدرك مدرب السالمية محمد
إبراهيم أهمية لقاء اليوم الذي
سيعيده بقوة لمزاحمة الكويت
وك ــاظ ـم ــة ع ـل ــى ال ـق ـم ــة ف ــي ح ــال
الـفــوز ،بينما الـخـســارة ،فتعني

استمرار معاناة الفريق للجولة
الرابعة على التوالي.

ً
ال يفتقد أيا من العبيه.
ويأمل التضامن صاحب المركز
التاسع برصيد  5نقاط ،للوجود
في مركز متقدم ،ويستعيد الفريق
العديد من أوراقه الرابحة أبرزهم
يوسف العنيزان.

أ ص ـ ـح ـ ــاب األرض ف ـ ــي ا لـ ـج ــو ل ــة
الـمــاضـيــة أم ــام الـعــربــي ،ليتوقف
رص ـيــد ال ـفــريــق عـنــد  7ن ـقــاط في
المركز الــرابــع ،وال يفتقد الفريق
ً
أيا من العبيه.
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،يـ ــأمـ ــل ال ـن ـصــر
الثامن وله  5نقاط العودة لطريق
االنتصارات ،خصوصا أنه يمتلك
العديد من األوراق الرابحة ،لكنه
ي ـف ـت ـقــد ج ـه ــود ال ـ ـحـ ــارس خـلـيـفــة
رحـ ـي ــل وعـ ـم ــر الـ ـمـ ـي ــدان ــي ،فـيـمــا
يستعيد فهد العنزي.

أزرق الناشئين في مواجهة صعبة أمام السعودية كأس آسيا للصاالت تختتم السبت

«طائرة» العربي تطيح بالجهراء
محمد عبدالعزيز

من مواجهة سابقة للكويت وكاظمة

س ـعــادتــه الـبــالـغــة بــاإلن ـجــازات
الـتــي حققها أبـطــال المنتخب،
مضيفا أن المشاركة الكويتية
كانت ناجحة بجميع المقاييس،
بـعــد أن ط ــوق الع ـبــو والع ـبــات
ال ـم ـن ـت ـخــب ال ــوط ـن ــي أع ـنــاق ـهــم
بالميداليات الذهبية والفضية.

بالمباريات القوية والمثيرة ،في الوقت الذي أثنى
مسؤولو المنتخبات المشاركة على التنظيم المميز،
وأشادوا بجهود اللجنة المنظمة المحلية.
وأكد مدير إدارة مسابقات كرة الصاالت في اتحاد
الكرة عضو لجنة المسابقات في اللجنة المنظمة
ف ــراج ال ـف ــراج نـجــاح الـبـطــولــة بشكل الف ــت للنظر،
مضيفا« :تمنينا أن يتأهل األزرق للدور النهائي أو
حتى نصف النهائي ،لكن الالعبين لم يقصروا أمام
المنتخب األوزبكي أحد المرشحين للقب».

سيدات القرين يخسرن أمام دوستيك
خسر فريق سـيــدات القرين لكرة اليد أم ــام نظيره فريق دوستيك
الكازاخستاني بنتيجة  32-20أمس ،في المباراة التي جمعت الفريقين،
ضمن منافسات الجولة الخامسة من البطولة اآلسيوية الخامسة لألندية
للسيدات «المؤهلة لبطولة السوبر جلوب».
وأسفرت نتائج بقية مباريات الجولة عن فوز فريق التاو اروالري
الكازاخستاني على فريق اوزبيتشكا األوزبكستاني بنتيجة ،31-43
وتغلب فــريــق ســوجــر جليدرز ال ـكــوري الجنوبي على تــي سبورتس
الهندي بنتيجة .7-61

عالميا ،واألول خليجيا ،تبعه المنتخب السعودي
في المركز  51عالميا والثاني خليجيا.
وجاء المنتخب اإلماراتي في المركز  70عالميا،
والثالث خليجيا ،ثم المنتخب العماني في المركز
 75عالميا والــرابــع خليجيا ،فيما حــل المنتخب
البحريني في المركز  85عالميا ،والخامس خليجيا.

كاظمة يواصل عروضه القوية في «عربية السلة»
الكويت يهزم أهلي بنغازي في االفتتاح
واص ـ ــل ف ــري ــق ن ـ ــادي كــاظ ـمــة
تقديم عروضه المميزة في بطولة
األندية العربية الـ  34لكرة السلة
للرجال ،بعد أن فاز على نظيره
األهلي البحريني بنتيجة 77-90
في المباراة التي أقيمت بينهما
م ـس ــاء أمـ ــس ع ـل ــى ص ــال ــة ن ــادي
الكويت بكيفان ضمن منافسات
الجولة الثانية للمجموعة الثالثة
للبطولة ،كما شهدت منافسات
الجولة نفسها تغلب الرياضي
الـلـبـنــانــي عـلــى الـغــرافــة القطري
.66-84
وك ــان ــت الـ ـف ــرق ال ـكــوي ـت ـيــة قد
نـ ـجـ ـح ــت ف ـ ــي تـ ـحـ ـقـ ـي ــق ن ـت ــائ ــج
إيـجــابـيــة فــي افـتـتــاح منافسات
البطولة ،التي تمتد منافساتها
حتى  15الجاري.
وت ـ ـم ـ ـكـ ــن الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت وصـ ـي ــف
ال ـن ـس ـخــة ال ـســاب ـقــة م ــن الـتـغـلــب
عـ ـل ــى نـ ـظـ ـي ــره أه ـ ـل ـ ــي بـ ـنـ ـغ ــازي
ا ل ـل ـي ـب ــي ب ـن ـت ـي ـج ــة  ،60-76فــي
أول ــى مــواجـهــات الفريقين التي
جمعتهما أمس األول على صالة
االتحاد ضمن منافسات الجولة
األولى ،وعلى صالة نادي الكويت
سجل كاظمة فوزا مستحقا على
البشائر العماني  80-99ضمن
المجموعة الثالثة ،وفي «الرابعة»،
تـ ـج ــاوز ال ـج ـه ــراء ث ــال ــث ممثلي
كرة السلة الكويتية في البطولة
منافسه دجلة الجامعة العراقي
بنتيجة  57-72نقطة.
وف ـ ـ ـ ــي بـ ـقـ ـي ــة ن ـ ـتـ ــائـ ــج ال ـ ـيـ ــوم
االفتتاحي للبطولة ،حقق األهلي
المصري بطل النسخة السابقة
فوزا عريضا على الميناء اليمني
 ،53-130وتفوق األهلي البحريني
على السد القطري  ،60-69كما فاز
االت ـح ــاد الـسـكـنــدري عـلــى أهلي
حلب السوري بنتيجة .52-99

 6مباريات الجمعة ومثلها
السبت
وت ـن ـط ـل ــق ال ـ ـيـ ــوم م ـن ــاف ـس ــات

ال ـج ــول ــة ال ـث ــال ـث ــة م ــن ال ـب ـطــولــة،
بــإقــامــة  6م ــواج ـه ــات ،إذ تشهد
صالة نــادي الكويت مواجهتين
ف ــي ال ـم ـج ـمــوعــة ال ــراب ـع ــة ،حيث
يـلـتـقــي ف ــي األول ـ ــى ال ـج ـهــراء مع
وداد ب ــوف ــاري ــك ال ـج ــزائ ــري عند
الـ ـس ــاع ــة  3ع ـ ـصـ ــرا ،ت ـل ـي ـه ــا فــي
ال ـســاعــة  5م ـســاء م ـب ــاراة تجمع
دجلة الجامعة العراقي مع بيروت
اللبناني ،وعند الـ  7مساء يلتقي
كاظمة مع نظيره السد القطري
ض ـم ــن م ــواجـ ـه ــات ال ـم ـج ـمــوعــة
الثالثة.
وعلى صالة االتحاد بضاحية
صباح السالم ،يلتقي عند الثالثة
عصرا الغرافة القطري مع النادي
االهلي المصري في المجموعة
الـثــانـيــة ،تـلـيـهــا م ـب ــاراة الـمـيـنــاء
اليمني مــع الــريــاضــي اللبناني
ضمن المجموعة ذا ت ـهــا ،بينما
يلتقي أهـلــي حـلــب ال ـســوري مع
اه ـلــي ب ـن ـغــازي الـلـيـبــي ف ــي ال ـ ـ 7
مساء ضمن مباريات المجموعة
األولى.
وت ـ ـقـ ــام ال ـس ـب ــت  6م ـب ــاري ــات
أيضا ضمن الدور التمهيدي ،إذ
يلعب على صالة االتحاد الغرافة
الـ ـقـ ـط ــري مـ ــع ال ـم ـي ـن ــاء ال ـي ـم ـنــي
ف ــي ال ـ ـ  3ع ـصــرا ف ــي الـمـجـمــوعــة
ال ـثــان ـيــة ،تـلـيـهــا ف ــي ال ـ ـ  5مـســاء
مواجهة تجمع االهلي المصري
م ــع ال ــري ــاض ــي ال ـل ـب ـنــانــي ضمن
«األولـ ــى» ،وفــي «الـثــانـيــة» يلتقي
االت ـ ـحـ ــاد ال ـس ـك ـن ــدري ال ـم ـصــري

جانب من لقاء كاظمة مع األهلي البحريني
ب ـن ـظ ـي ــره الـ ـك ــوي ــت مـسـتـضـيــف
الـبـطــولــة عـنــد الـســاعــة  7مـســاء،
وع ـ ـلـ ــى صـ ــالـ ــة ن ـ ـ ـ ــادي الـ ـك ــوي ــت
بكيفان ،يواجه األهلي البحريني
ن ـظ ـيــره ال ـب ـشــائــر ال ـع ـمــانــي عند

الساعة  3عـصــرا ،فــي «الــرابـعــة»،
يتبعها لقاء يجمع وداد بوفاريك
الـ ـج ــزائ ــري م ــع دج ـل ــة الـجــامـعــة
الـ ـع ــراق ــي ف ــي ال ـس ــاع ــة  5م ـســاء
ضمن مباريات «الثالثة» ،في حين

يواجه الجهراء ثاني مبارياته في
البطولة بلقاء بـيــروت اللبناني
في  7مساء ،في «الرابعة».

الناصر :الجميع فائز ...وفرصة مثالية لتبادل الخبرات اإلدارية
أكد رئيس مجلس إدارة اللجنة األولمبية الكويتية الشيخ فهد
ناصر صباح األحمد ،أن البطولة تعد فرصة لتعزيز الروابط بين
األشقاء العرب ،ولتبادل الخبرات الفنية واإلدارية ،وقال« :أهال وسهال
باألشقاء في بلدهم الثاني الكويت ،وطن الصداقة والسالم ،ونأمل
لهم طيب اإلقامة ،وكل التوفيق ،وتحقيق أقصى درجات االستفادة
من هذا التجمع العربي المميز».

وأشــاد الشيخ فهد بحسن التنظيم الــذي تشهده البطولة ،آمال
كل التوفيق لممثلي كرة السلة الكويتية ،وتقديم مستويات فنية
تظهر معها التطور الملحوظ فــي األع ــوام األخـيــرة للعبة ،وكذلك
لجميع األندية العربية المشاركة« ،والجميع فائز في هذا التجمع
العربي المميز».
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الريال والسيتي على مشارف ثمن النهائي وفوز أول لتشلسي
ريال مدريد اإلسباني
ً
حقق ً
فوزا ثمينا على ضيفه شاختار
دونيتسك األوكراني بهدفين
لهدف ،أمس األول ،في
إطار الجولة الثالثة من دور
المجموعات بدوري أبطال
أوروبا.

ب ــات ريـ ــال م ــدري ــد اإلسـبــانــي
حامل اللقب ومانشستر سيتي
اإلنكليزي وصيف نسخة 2021
على مشارف ثمن نهائي مسابقة
دوري أبـ ـط ــال أوروبـ ـ ـ ــا ف ــي كــرة
ال ـق ــدم ب ـفــوزه ـمــا ع ـلــى شــاخـتــار
دانـ ـيـ ـيـ ـتـ ـس ــك األوك ـ ـ ـ ــران ـ ـ ـ ــي 1-2
وكوبنهاغن الدنماركي  - 5صفر،
أمس األول ،في الجولة الثالثة.
ع ـ ـلـ ــى م ـ ـل ـ ـعـ ــب س ــانـ ـتـ ـي ــاغ ــو
ب ــرن ــاب ـي ــو ،ح ـق ــق ريـ ـ ــال م ــدري ــد
األهم بفوزه على ضيفه شاختار
دانييتسك بهدفين للبرازيليين
رودر يـ ـغ ــو ( )13وفينيسيوس
ج ــونـ ـي ــور ( )28مـ ـق ــاب ــل ه ــدف
أللكسندر زوبكوف (.)39
وعاد النادي الملكي إلى سكة
االنتصارات التي توقفت األحد
عند ستة متتالية فــي الــدوري
وتسعة في مختلف المسابقات
ع ـنــدمــا س ـقــط ف ــي ف ــخ ال ـت ـعــادل
أمام ضيفه أوساسونا  1-1في
الدوري.
وحـ ـق ــق ري ـ ــال مـ ــدريـ ــد فـ ــوزه
ال ـث ــال ــث ت ــوال ـي ــا ورفـ ــع رص ـيــده
إلـ ـ ــى تـ ـس ــع نـ ـق ــاط فـ ــي صـ ـ ــدارة
ال ـم ـج ـمــوعــة الـ ـس ــادس ــة ب ـف ــارق
خـ ـم ــس ن ـ ـقـ ــاط امـ ـ ـ ــام ش ــاخ ـت ــار
دانييتسك.
وأنعش اليبزيغ آماله ،أقلها
المنافسة على البطاقة الثانية
للمجموعة عندما تغلب على
ضيفه سلتيك االسكتلندي 1-3
في اليبزيغ.
وسجل الفرنسي كريستوفر
نكونكو ( )27والبرتغالي أندريه
سيلفا ( 65و )77أهداف اليبزيغ،
ومواطن األخير جــواو فيليبي
«جوتا» ( )47هدف سلتيك.
وه ــو ال ـفــوز األول لاليبزيغ

بعد خسارتين متتالتين أمام
ش ــاخـ ـت ــار دان ـي ـي ـت ـس ــك وريـ ـ ــال
م ــدري ــد ،فـتـخـلــص م ــن ال ـمــركــز
األخير رافعا رصيده إلى ثالث
ن ـ ـقـ ــاط بـ ـ ـف ـ ــارق ن ـق ـط ـت ـي ــن أم ـ ــام
سلتيك صاحب نقطة وحيدة.

هاالند يواصل هوايته
التهديفية
وفـ ـ ــي الـ ـث ــانـ ـي ــة عـ ـل ــى مـلـعــب
االتـحــاد فــي مانشستر ،واصــل
ال ـم ـهــاجــم ال ــدول ــي ال ـنــروي ـجــي
هوايته التهديفية بثنائية من
خماسية الفوز على كوبنهاغن
 - 5صفر.
وسـجــل هــاالنــد الهدفين في
ً
الدقيقتين  7و 32رافعا رصيده
ً
إلى  19هدفا في  11مباراة في
مختلف المسابقات مع السيتي
م ـن ــذ ان ـض ـم ــام ــه إل ـ ــى ص ـفــوفــه
فــي فـتــرة االن ـت ـقــاالت الصيفية
األخيرة.
وس ـجــل ال ـمــدافــع الـجــورجــي
دافـ ـ ـي ـ ــت خ ــوتـ ـش ــوالف ــا الـ ـه ــدف
الـ ـث ــال ــث ل ـس ـي ـتــي ب ــال ـخ ـط ــأ فــي
مــرمــى فــريـقــه ف ــي الــدقـيـقــة ،39
وأض ـ ـ ـ ــاف ال ـ ــدول ـ ــي الـ ـج ــزائ ــري
ري ــاض م ـحــرز ال ــراب ــع مــن ركلة
جـ ـ ـ ـ ــزاء (  ،)55ق ـ ـبـ ــل أن ي ـخ ـتــم
األرجنتيني جوليان ألفاريس
المهرجان بهدف خامس (.)76
وهـ ــو الـ ـف ــوز ال ـث ــال ــث تــوال ـيــا
ل ـ ـم ـ ــان ـ ـش ـ ـس ـ ـت ـ ــر س ـ ـ ـي ـ ـ ـتـ ـ ــي ف ــي
الـمـجـمــوعــة لـيـعــزز مــوقـعــه في
الـ ـص ــدارة بــرص ـيــد ت ـســع نـقــاط
وبات بحاجة الى نقطة واحدة
لـ ـضـ ـم ــان ت ــأهـ ـل ــه لـ ـ ـل ـ ــدور ث ـمــن
النهائي للمسابقة التي يلهث
وراء ب ــاك ــورة ألـقــابــه بـهــا علما

أنشيلوتي يشيد بانسجام العبيه
أبـ ـ ـ ـ ــدى اإلي ـ ـط ـ ــال ـ ــي كـ ــارلـ ــو
أنشيلوتي ،المدير الفني لريال
مدريد اإلسباني« ،رضاه» عن
ال ـصــورة الـتــي قدمها الفريق
ف ــي االن ـت ـصــار عـلــى شــاخـتــار
دونيتسك األوكــرانــي بــدوري
األبـ ـ ـ ـط ـ ـ ــال ،ب ـي ـن ـم ــا ل ـ ــم ي ــرغ ــب
ف ــي ان ـت ـق ــاد غـ ـي ــاب ال ـفــاع ـل ـيــة
الهجومية أو حالة االسترخاء
في الفريق.
وقال أنشيلوتي «أنا سعيد
ألن ـ ـنـ ــي أعـ ـتـ ـق ــد أن ـ ـنـ ــا قــدم ـنــا
ً
مباراة طيبة جدا ،وكان هناك
حــالــة انـسـجــام فــي الـهـجــوم،
وضغطنا بشكل قوي

مـ ــن األم ـ ـ ـ ـ ــام .ص ـن ـع ـن ــا ف ــرص ــا
كثيرة ،ولكننا لم نتمتع بالدقة
الالزمة لترجمتها ،ولكن األهم
أننا صنعناها».
وت ــاب ــع «هـ ــذا ال ـفــريــق ق ــادر
على االسترخاء عندما يريد،
وعـنــدمــا ال يــريــد ،فـيـفـعــل .من
ال ـط ـب ـي ـعــي ب ـع ــد ال ـت ـق ــدم ،0-2
وال ـم ـبــاراة بهذا
الـ ـ ـشـ ـ ـك ـ ــل م ــن
ال ـ ـس ـ ـي ـ ـطـ ــرة،
أن يتراجع

المجهود .سعيد ألننا لعبنا
جـ ـي ــدا ،وك ـ ــان ه ـن ــاك ان ـس ـجــام
رائـ ـ ـ ــع بـ ـي ــن ث ــاث ــي الـ ـهـ ـج ــوم،
وفـ ـي ــدي ــريـ ـك ــو سـ ــاهـ ــم ك ـث ـي ــرا
بانطالقاته .األمور كلها جيدة،
وال أش ـعــر بــالـقـلــق.
ك ـ ـثـ ــافـ ــة الـ ـلـ ـع ــب
ً
أمــر مهم جــدا،
ول ـ ـ ـكـ ـ ــن ق ـ ـ ــد ال
تحافظ عليها
ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي ب ـ ـعـ ــض
األحيان».
(إفي)

أنشيلوتي

فينيسيوس جونيورز نجم ريال مدريد يسدد باتجاه مرمى شاختار
ب ــأن ــه خ ـســر ن ـهــائــي ع ــام 2021
امام مواطنه تشلسي االنكليزي.
ويتفوق سيتي بفارق ثالث
نقاط أمام بوروسيا دورتموند
الذي قسا على مضيفه اشبيلية
االسـبــانــي  1 - 4مـعــززا موقعه
في المركز الثاني ،فيما تجمد
رصـ ـ ـي ـ ــد كـ ـ ــل مـ ـ ــن ك ــوبـ ـنـ ـه ــاغ ــن
واشبيلية عند نقطة واحدة في
المركز األخير.

تعادل بنفيكا وسان جرمان
وانـ ـتـ ـه ــت قـ ـم ــة ال ـم ـج ـم ــوع ــة
ال ـثــام ـنــة ب ـيــن بـنـفـيـكــا وضـيـفــه
سان جرمان بالتعادل .1-1
وكـ ــان ب ــاري ــس س ــان جــرمــان
ا لـبــادئ بالتسجيل عبر نجمه
االرج ـن ـت ـي ـن ــي ل ـيــون ـيــل مـيـســي

اثـ ــر ت ـم ــري ــرة م ــن ال ـن ـجــم االخ ــر
الـ ـب ــرازيـ ـل ــي ن ـي ـم ــار ( ،)22لـكــن
ب ـن ـف ـي ـك ــا أدرك ا ل ـ ـت ـ ـعـ ــادل عـبــر
مواطنه المدافع دانيلو بيريرا
ب ــالـ ـخـ ـط ــأ فـ ـ ــي م ـ ــرم ـ ــى ف ــري ـق ــه
الفرنسي (.)41
وواصل الفريقان صدارتهما
للمجموعة برصيد سبع نقاط
لكل منهما ،وسيلتقيان الثالثاء
الـمـقـبــل فــي قـمــة ثــانـيــة بملعب
«بارك دي برانس» ،بفارق أربع
نقاط أمام يوفنتوس الفائز على
مكابي حيفا اإلسرائيلي .1-3
وأح ـ ـ ــرز ث ــاث ـي ــة يــوف ـن ـتــوس
ك ـ ـ ــل م ـ ـ ــن الـ ـ ـف ـ ــرنـ ـ ـس ـ ــي أدريـ ـ ـ ـ ـ ــان
را ب ـ ـيـ ــو ( 35و )83وا ل ـص ــر ب ــي
دوس ـ ـ ـ ــان ف ــاه ــوف ـي ـت ــش (،)50
ب ـث ــاث ت ـم ــري ــرات حــاس ـمــة من
األرجنتيني أنخل دي ماريا.

اإلصابة تبعد
ماركوس يورنتي
أعلن نادي أتلتيكو مدريد
اإلس ـ ـ ـبـ ـ ــانـ ـ ــي ،أمـ ـ ـ ــس األول،
إص ـ ــاب ـ ــة الع ـ ـبـ ــه مـ ــاركـ ــوس
يورنتي في «عضلة الفخذ»،
ً
وف ـ ـ ـقـ ـ ــا ل ـ ـمـ ــا أس ـ ـ ـفـ ـ ــرت ع ـنــه
ال ـف ـحــوصــات ال ـط ـب ـيــة الـتــي
أجراها الالعب ،بعد إصابته
في الشوط األول من خسارة
فريقه على يــد كلوب بــروج
البلجيكي بهدفين دون رد
الثالثاء في الجولة الثالثة
بـ ـ ـ ــدور مـ ـجـ ـم ــوع ــات دوري
األبطال.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــادي
ال ـمــدريــدي ،فــي بـيــان نشره
ع ـ ـ ـبـ ـ ــر مـ ـ ــوق ـ ـ ـعـ ـ ــه ال ـ ــرسـ ـ ـم ـ ــي
عـلــى اإلن ـت ــرن ــت ،أن الــدولــي
اإلس ـبــانــي «س ـي ـبــدأ مرحلة
العالج الطبيعي ،وتدريبات
تخصصية ،وستتحدد فترة
ً
ال ـغ ـيــاب وف ـق ــا لــاسـتـجــابــة
للبرنامج».

أصبح مكان كايل ووكــر ،العــب فريق
مانشستر سيتي ،فــي قائمة المنتخب
اإلن ـك ـل ـي ــزي ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ال ـم ـش ــارك ــة في
بـطــولــة ك ــأس ال ـعــالــم «ق ـطــر  ،»2022في
خطر ،خصوصا أن الالعب سيغيب عن
المباريات لفترة ،بسبب إصابة في البطن.
وقـ ــال غـ ــوارديـ ــوال ،مـ ــدرب مانشستر
سيتي ،عقب المباراة ،إنه غير قادر على
تحديد الفترة الزمنية التي سيغيب فيها
الالعب ( 32عاما) ،مع تبقي ستة أسابيع
فقط على انطالق منافسات بطولة كأس
العالم.

وأض ــاف غ ــواردي ــوال« :إن ـهــا إصــابــة في
البطن ،وسيغيب لفترة .ال أعلم الـمــدة .ال
يمكنني قول أي شيء آخــر .كايل سيغيب
لفترة .يجب أن نتحدث مع األطباء .نتمنى
أن يـعــود (قـبــل كــأس الـعــالــم) ،مثل كالفين
فيليبس».
وأردف« :أعلم أهمية كأس العالم بالنسبة
ً
لالعبين ،لكن بصراحة ال أعلم حاليا».
من جانب آخر ،نفى غوارديوال أن يكون
عقد العب الفريق النرويجي إيرلينغ هاالند
يحتوي على بند يسهل انتقاله إلى ريال
مدريد في المستقبل.

أبـ ـ ـ ـ ـ ــدى األلـ ـ ـم ـ ــان ـ ــي ت ــون ــي
ك ـ ـ ـ ـ ــروس ن ـ ـجـ ــم وس ـ ـ ـ ــط ري ـ ـ ــال
م ـ ـ ــدري ـ ـ ــد اإلسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــان ـ ـ ــي ،أسـ ـف ــه
للفرص العديدة التي أهدرها
ال ـف ــري ــق ف ــي االن ـت ـص ــار 1 - 2
ع ـ ـلـ ــى شـ ــاخ ـ ـتـ ــار دونـ ـيـ ـتـ ـس ــك
األوكـ ــرانـ ــي ف ــي ث ــال ــث ج ــوالت
دور مجموعات دوري األبطال،
ً
م ـع ـت ـب ــرا أن ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة كــانــت
لتنتهي بنتيجة  ،1 - 7ولكن
ً
هناك «أياما ال تريد الكرة فيها
أن تدخل الشباك».
وقــال كــروس «هـنــاك بعض
األيـ ـ ـ ــام الـ ـت ــي ال ت ــرغ ــب فـيـهــا
الكرة في دخــول الشباك .كان
يجب أن تنتهي المباراة 1 - 7
أو بـنـتـيـجــة م ـقــاربــة ،ولكنها
فــي النهاية  3نـقــاط إضافية،
وانـ ـتـ ـص ــار م ـس ـت ـح ــق ،قــدم ـنــا

ُعين الصربي ديــان ستانكوفيتش ،العب
ً
ً
ً
وسط إنتر والتسيو سابقا ،مدربا جديدا لنادي
ً
سمبدوريا اإليطالي ،خلفا لماركو جامباولو
المقال من منصبه ،كما أعلن النادي أمس.
وقال سمبدوريا ،في بيان رسمي« ،نرحب
بمجيء ديان ستانكوفيتش في منصب المدرب
المسؤول عن الفريق األول حتى  30يونيو،

إشبيلية يقيل لوبيتيغي
أقال نادي إشبيلية اإلسباني لكرة القدم جولين لوبيتيغي ،المدير
الفني للفريق األول لـكــرة الـقــدم ،عقب الـخـســارة  4-1أم ــام بوروسيا
دورتموند في دوري أبطال أوروبا أمس األول.
ً
ً
وحقق إشبيلية انتصارا وحيدا فقط مع لوبيتيغي في أول سبع
مباريات من الدوري اإلسباني هذا الموسم ،وأشارت تقارير صحافية
على نطاق واسع إلى أن لوبيتيغي سيرحل عن منصبه عقب مباراة
األربعاء.
ً
وخالل حديثه لـ «موفيستار» عقب الهزيمة ،كشف لوبيتيغي« :حاليا
ً
أنا مازلت مدربا لفريق إشبيلية ،لكنني ودعت الالعبين».
ً
وأضاف« :ال أشعر بأي شعور سلبي حاليا .أول شيء أشعر به هو
ـاد مثل إشبيلية ،الجماهير ،المواطنين في المدينة،
امتنان تجاه نـ ٍ
والعبي الفريق ،الذين قدموا معي ثالثة مواسم رائعة».
ً
ً
وأصدر إشبيلية بيانا بعد نهاية المباراة بـ  30دقيقة ليؤكد رسميا
إقالة المدير الفني.
وذكر البيان« :أقال إشبيلية جولين لوبيتيغي من منصبه كمدير
فني للفريق األول عقب المباراة أمام دورتموند مساء األربعاء».
(د ب أ)

واستغل تشلسي بطل النسخة
قـ ـب ــل االخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ع ــامـ ـل ــي االرض
والجمهور واصطاد ضيفه ميالن
صــاحــب ثــانــي اف ـضــل سـجــل في
المسابقة ( 7ألقاب) عندما تغلب
عليه بثالثية نظيفة وخلط أوراق
الـمـجـمــوعــة الـخــامـســة الـتــي بــات
ن ــادي ســالــزبــورغ الـنـمـســوي في
ص ــدارت ـه ــا ب ـف ــوزه ع ـلــى ديـنــامــو
زغرب الكرواتي  - 1صفر.
وتـنــاوب على تسجيل ثالثية
تشلسي كل من الفرنسي ويسلي
ف ــوف ــان ــا ( ،)24ال ـغ ــاب ــون ــي ب ـيــار-

اختير مدافع ريال مدريد،
ديفيد أالبا ،للمرة الثالثة
أفضل رياضي في العام
بالنمسا من رابطة
الصحافيين الرياضيين.
ومنحت الجائزة ،التي تحمل
ً
اسم «نيكي» تكريما لبطل
«الفورموال  »1النمساوي
ً
الراحل نيكي الودا ،أيضا إلى
بطلة السنوبورد األولمبية
آنا جاسر كأفضل رياضية
في العام.
وفي فئة الفرق ،نال الجائزة
فريق «رد بول سالزبروغ»
الذي توج بالدوري النمساوي
تسع مرات متتالية.
ولم يتمكن أالبا والعبو
سالزبورغ من حضور حفل
تسليم الجوائز الذي أقيم
الليلة الماضية في فيينا
بسبب ارتباطاتهم بدوري
أبطال أوروبا.
وكان أالبا قد توج الموسم
الماضي بدوري األبطال مع
ريال مدريد ،بعدما فاز به
مرتين مع بايرن ميونخ( .إفي)

البرازيل ّ
توسع الفارق
في تصنيف «الفيفا»
ّ
وسعت البرازيل الفارق
في صدارة التصنيف
العالمي الصادر عن االتحاد
الدولي لكرة القدم (فيفا)
أمس ،متقدمة على بلجيكا
واألرجنتين وفرنسا وإنكلترا.
ّ
وضم البرنامج األخير
للمباريات الدولية  53مواجهة
ضمن الدوري األمم األوروبية
ً
وً 119
لقاء وديا ،وذلك قبل
نحو شهرين على انطالق
كأس العالم «قطر »2022
المقررة في  20نوفمبر المقبل.
وتملك البرازيل  1841.3نقطة،
مقابل  1816.71لبلجيكا التي
هيمنت على الصدارة بين
أكتوبر  2018ومارس ،2022
و 1773.88لألرجنتين بطلة
«كوبا أميركا» .ولم تتغير
الئحة الدول الخمس األوائل
عن تصنيف يونيو الماضي.
التغيير الوحيد بين العشرة
األوائل ،شهد احتالل إيطاليا،
بطلة أوروبا لكن غير المتأهلة
للمونديال ،المركز السادس
ً
بدال من إسبانيا.

ً
ً
شوطا أول جيدا به كــرة قدم،
وضغط كبير ،وكــان ينقصنا
فقط مزيد من األهداف».
وأضـ ــاف «ال ـم ــدرب ق ــال لنا
إن عـلـيـنــا م ــواص ـل ــة ال ـح ـفــاظ
عـ ـل ــى ت ــركـ ـي ــزن ــا ألن ن ـت ـي ـجــة
 1 - 2تبقى غير حاسمة ،من
الصعب تصديق أننا فزنا فقط
 ،1 - 2ولكننا فزنا في النهاية،
وال ـك ــرة سـتـسـكــن ال ـش ـبــاك في
المباريات المقبلة».
كما أبــدى الدولي األلماني
رضاه التام عما قدمه الفريق
فــي دوري األبـطــال حتى اآلن،
وتحقيق العالمة الكاملة حتى
اآلن ( 3انتصارات متتالية).
(إفي)

كيريوس إلى ربع نهائي
دورة طوكيو

توني كروس

التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

الدوري االنكليزي
5:00

بورنموث  -ليستر سيتي

beINSPORTS xtra1

5:00

تشلسي  -وولفرهامبتون

beINSPORTS PR2

5:00

مانشستر سيتي  -ساوثامبتون

beINSPORTS PR1

7:30

برايتون  -توتنهام

beINSPORTS PR1

الدوري االسباني

غوارديوال

ويعرف ستانكوفيتش كرة القدم اإليطالية
ً
ج ـيــدا ،بعد أن داف ــع عــن أل ــوان نــاديــي التسيو
( )2004-1998وإنتر ( ،)2015-2008وأحرز الدوري
المحلي ست مرات (مرة مع التسيو و 5مع إنتر)
وكأس الكؤوس األوروبية مرة واحدة مع التسيو
( )1999ودوري األبطال مع إنتر عام  2010بقيادة
المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

5:15

أتلتيكو مدريد  -جيرونا

beINSPORTS HD1

7:30

اشبيلية  -اثلتيك بلباو

beINSPORTS HD1

10:00

خيتافي – ريال مدريد

beINSPORTS HD1

الدوري االيطالي
4:00

ساسولو  -انتر ميالن

STARZ PLAY

7:00

ميالن  -يوفنتوس

STARZ PLAY

9:45

بولونيا  -سمبدوريا

STARZ PLAY

غالتييه :استبدال ميسي كان بسبب التعب
ق ـ ـلـ ــل مـ ـ ـ ـ ــدرب بـ ـ ــاريـ ـ ــس سـ ـ ـ ــان جـ ــرمـ ــان
كريستوف غالتييه مــن الـمـخــاوف بشأن
إصابة محتملة لليونيل ميسي ،قائال إن
المهاجم األرجنتيني طلب استبداله بسبب
التعب في وقت متأخر من التعادل  1-1مع
بنفيكا في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم
أمس األول.
وتم استبدال ميسي ،الذي وضع باريس
ســان جرمان في المقدمة في الدقيقة ،22
قبل أن يتعادل بنفيكا عبر هــدف عكسي
سجله دانـيـلــو بـيــريــرا فــي مــرمــاه ،ببابلو
سارابيا في الدقيقة .81
وق ــال غــالـتـيـيــه« :أشـ ــار وق ــال إن ــه يــريــد
التغيير .بعد الركض بسرعة شعر بالتعب.
خــرج ألنــه شعر بــاإلرهــاق .والــدفــع بزميل

ديفيد أالبا أفضل
رياضي في النمسا

مباريات السبت

ً
الصربي ستانكوفيتش مدربا لسمبدوريا
مع إمكانية تجديد العقد حتى يونيو .»2024
ً
وتــرك ستانكوفيتش « 44عــامــا» فــي نهاية
أغسطس الماضي منصبه كمدرب للنجم األحمر
الصربي ،بعد فشله للمرة الثالثة في قيادته إلى
ً
دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا ،علما
أنه قاده إلى التتويج بالدوري الصربي  3مرات
منذ توليه اإلشراف عليه عام .2019

تشلسي يصطاد ميالن

كروس :كان بإمكاننا
الفوز بسباعية

غوارديوال يؤكد غياب ووكر لإلصابة
وكان هاالند انتقل إلى مانشستر سيتي
هذا الصيف ،وأكدت وسائل إعالم مختلفة
أن العقد يحتوي على بند يسمح بانتقاله
إلى ريال مدريد بمقابل أقل من باقي األندية
في غضون عامين.
َّ
وع ــل ــق غ ــواردي ــوال عـلــى ه ــذا األمـ ــر في
مــؤتـمــر صـحــافــي« :ه ــذا لـيــس حقيقيا .ال
يوجد بند بشأن ريال مدريد وأندية أخرى.
ليس حقيقيا ،وه ــذا كــل مــا س ــوف أقــولــه.
ال يمكننا السيطرة على الشائعات أو ما
يقوله الناس».
(د ب أ)

وسـ ّـجــل يــوفـنـتــوس بالتالي
نـقــاطــه ال ـثــاث األول ــى وتمركز
ً
ثالثا في المجموعة.

إيميريك أوباميانغ ( )56وريس
جيمس (.)62
وهـ ــو الـ ـف ــوز األول ل ـل ـنــادي
اللندني الذي رفع رصيده إلى
أربــع نقاط في المركز الثاني،
بـ ـف ــارق األه ـ ـ ــداف وال ـمــواج ـهــة
الـمـبــاشــرة عــن مـيــان الـثــالــث،
ّ
تصدر سالزبورغ بخمس
فيما
ّ
ن ـق ــاط وت ــذي ــل دي ـنــامــو زغ ــرب
المجموعة بثالث.
واع ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى سـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــزبـ ـ ـ ــورغ
ال ـصــدارة بـفــوزه على دينامو
زغـ ـ ــرب بـ ـه ــدف وحـ ـي ــد سـ ّـجـلــه
السويسري نــواه أوكــافــور من
ركلة جزاء (.)71

سلة أخبار

جــديــد أفـضــل بكثير فــي تـلــك اللحظة من
المباراة».
وانتقد غالتييه أيضا نظام حكم الفيديو
المساعد لسماحه إلنزو فرنانديز باإلفالت
من بطاقة حمراء بسبب تدخل خشن ضد
ماركو فيراتي ،كان من الممكن أن يتسبب
في إصابة العب خط وسط باريس بكسر
في الساق.
وذ ك ــر للصحافيين« :أ عـتـقــد أن الحكم
لم يساعده مساعدوه عندما يتعلق األمر
بتقنية حكم الفيديو المساعد .أعتقد أن
ماركو فيراتي كان يمكن أن يتعرض لكسر
ف ــي س ــاق ــه ق ـبــل دق ـي ـقــة واح ـ ــدة م ــن نـهــايــة
الشوط األول».

ميسي وغالتييه

ّ
تخطى األسترالي نيك
كيريوس خسارته المجموعة
األولى أمام البولندي المغمور
كاميل مايخشاك ليخرج
فائزا  6-3و 2-6و 2-6أمس،
في طريقه لبلوغ الدور ربع
النهائي من دورة طوكيو
اليابانية لكرة المضرب (.)500
ويلتقي كيريوس في الدور
التالي مع الفائز من مباراة
األميركي تايلور فريتز
والياباني هيروكي موريا.
وبلغ األميركي فرنسيس
تيافو الدور ربع النهائي
أيضا ،بفوزه على اإلسباني
برنابيه تساباتا ميراييس
 1-6و.)7-9( 6-7

مو فرح يعتزم العودة
للسباقات في أبريل
يعتزم َّ
العداء البريطاني
المخضرم مو فرح العودة
إلى سباقات الطرق في
ً
أبريل ،محاوال إطالة مسيرته
ً
الزاخرة ،ومعتبرا أنه يقطع
ً
أمياال أكثر من بداية مشواره
الرائع .وكان ابن التاسعة
والثالثين وصاحب أربع
ذهبيات أولمبية في 5
و 10آالف متر ،انسحب من
ماراثون لندن األحد ،بسبب
اإلصابة ،بعدما كان ينوي
خوض أول سباق ماراثون
منذ  .2019وفيما قال إنه لن
ّ
متسرعة» بشأن
يتخذ «قرارات
عودته ،تحدث خالل القمة
العالمية لالبتكار الصحي في
ً
الدوحة «آمل المشاركة مجددا
في المستقبل .بصراحة،
سارت التمارين على ما يرام»،
ً
مشيرا إلى الحاجة لتعزيز
مساعدة الصحة العقلية
للرياضيين.

ةديرجلا

•
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الصقر يكشف ملفاته في ثاني
حلقاته مع «السطر األوسط»
ُ
تـ ـع ــرض ع ـنــد ال ــراب ـع ــة من
عـصــر ال ـيــوم الـحـلـقــة الثانية
من السلسلة المطولة لبرنامج
الـسـطــر األوس ــط عـلــى شاشة
 ،mbcحيث يحاور اإلعالمي
م ــال ــك الـ ــروقـ ــي رئـ ـي ــس غــرفــة
ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة ال ـ ـنـ ــائـ ــب ال ـس ــاب ــق
محمد الصقر ،الذي يستأنف
حواره بالحديث عن تجربته
الثرية في استقطاب الشاعر
ال ـ ـ ـعـ ـ ــراقـ ـ ــي ال ـ ـش ـ ـه ـ ـيـ ــر أحـ ـم ــد
م ـط ــر ،وق ـص ــص اإلح ــراج ــات
وال ـض ـغــوط الـمـسـتـمــرة الـتــي
كــانــت أش ـعــاره تسببها على
صـفـحــات «ال ـق ـب ــس» ،وغـضــب
بعض الزعماء العرب منها.
ك ـ ـم ـ ــا يـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــرض ق ـص ــة
ال ــرس ــام الـفـلـسـطـيـنــي نــاجــي
العلي ،وصراعاته مع القيادات
ً
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،وخ ـص ــوص ــا
ياسر عرفات ،إلى جانب لغز
اغتياله في لندن.
ّ
ويـ ـس ــل ــط ال ـص ـق ــر ال ـض ــوء

تشكيل الحكومة...
البداية غلط!

ق ــد يـ ــزيـ ــدان خ ـط ــر اإلص ــاب ــة
بالخرف.
وأكـ ـ ــدت دراس ـ ـ ــات ســابـقــة
ً
أيـ ـض ــا ،أن ال ـج ـســم الـبـشــري
وال ـص ـح ــة ال ـع ـق ـل ـيــة بـحــاجــة
إلى ساعات نوم تتراوح بين
سبع وتسع ساعات ،إذ يشدد
الخبراء على أهمية الحصول
عـلــى قـســط وافـ ــر م ــن ال ـنــوم،
الن ـع ـك ــاس ــه اإليـ ـج ــاب ــي عـلــى
الـصـحــة ك ـكــل ،لـكــن الــدراســة
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة تـ ــؤكـ ــد أن الـ ـن ــوم
ً
مطوال قد يرتبط باضطرابات
النوم والتدهور المعرفي.

«نوبل اآلداب» لروائية فرنسية «شجاعة»
ُمـنـحــت جــائــزة نــو ّبــل ل ـ ــآداب ،أمــس،
لـلــروائـيــة الفرنسية أن ــي إرن ــو ،وفــق ما
أعلنت األكاديمية السويدية.
وقال موقع «الحرة نت» ،أمس ،إن لجنة
نوبل أشــادت بالكاتبة إرنو «للشجاعة
والبراعة السريرية اللتين تكشف بهما
الـجــذور واالغ ـتــراب والقيود الجماعية
للذاكرة الشخصية».
وأعلن ماتس مالم ،السكرتير الدائم
لألكاديمية السويدية ،الجائزة ،أمس،
في استوكهولم بالسويد.
وب ــدأ أسـبــوع مــن اإلع ــان عــن جائزة
نوبل ،االثنين الماضي ،مع منح جائزة
ً
الطب تكريما لعالم كشف أسرار الحمض
النووي إلنسان «نياندرتال».
وفـ ـ ـ ــاز ثـ ــاثـ ــة عـ ـلـ ـم ــاء مـ ـع ــا بـ ـج ــائ ــزة
ال ـ ـف ـ ـيـ ــزيـ ــاء ،الـ ـ ـث ـ ــاث ـ ــاء ،إلظـ ـ ـه ـ ــاره ـ ــم أن
الجزيئات الصغيرة يمكنها االحتفاظ
باالتصال بعضها مع بعض حتى عند
فصلها.
وت ـ ــم م ـن ــح جـ ــائـ ــزة ال ـك ـي ـم ـي ــاء ،أم ــس
ً
األول ،لثالثة علماء طــوروا طرقا لربط

تسللت إلــى قسم ال ــوالدة ،حيث انطلت حيلتها
عـلــى أح ــد المكلفين بــال ـحــراســة ،ألن ــه لــم ينتبه
لدخولها وظنها تعمل بالمستشفى نفسه ،وقدمت
إلى جناح الوالدة لزيارة إحدى النساء الحوامل.
وأضاف الموقع أن الشرطة القضائية بمدينة
الــدار البيضاء انتقلت إلــى قسم ال ــوالدة ،وألقت
القبض على السيدة وهــي بصدد تقديم عرض
مالي المرأة أنجبت توأما حديثي الوالدة ،بغرض
الحصول على أحد التوأمين مقابل مبلغ مالي.

الـ ـج ــزيـ ـئ ــات الـ ـت ــي ي ـم ـكــن اس ـت ـخــدام ـهــا
لتصميم المزيد من األدوية المستهدفة.
وس ـي ـت ــم اإلعـ ـ ـ ــان عـ ــن جـ ــائـ ــزة نــوبــل

ل ـل ـس ــام لـ ـع ــام  ،2022ال ـ ـيـ ــوم ،وج ــائ ــزة
االقتصاد في  10الجاري.

التوقيت الصيفي ُيزعل األردنيين
أثار تثبيت التوقيت الصيفي طوال العام الجدل في الشارع
األردنــي ،بين مؤيد ومعارض للقرار الحكومي الــذي سيترتب
عليه الكثير من التداعيات.
وقالت «العربية .نت» ،أمس ،إن مجلس الوزراء األردني قرر،
َّ
تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي لالستفادة أطول
أمس األول،
َّ
وقت ممكن من النهار.
وتركز الجدل الشعبي في أن طالب المدارس سيخرجون من
منازلهم قبل شروق الشمس ،مما يسبب مخاوف ألولياء أمورهم،
َّ
ً
ولذا قرر وزير التربية األردني تحديد دوام الطلبة بـ 8:15صباحا.

باسم اللوغاني

ُيـ ــوجـ ــد فـ ــي الـ ـح ــي ال ـق ـب ـل ــي (ج ـب ـل ــة)
ّ
يسمى
بمدينة ا لـكــو يــت القديمة كــوت
«كوت الغيث» ،والكوت هو أرض كبيرة
محاطة بسور من الطين ويوجد فيها
م ـج ـمــوعــة م ــن ق ـل ـبــان ال ـم ـي ــاه (اآلب ـ ـ ــار).
ويعتبر كــوت الغيث مــن أشـهــر أكــوات
مدينة الكويت ،فما هو تاريخه ،ولماذا
ّ
سمي بـ «كوت الغيث»؟
كـنــت أب ـحــث ع ــن مـعـلــومــات ع ــن هــذا
ال ـكــوت ،وكــذلــك ك ــوت آخ ــر بجانبه هو
كوت «المزيد» منذ عدة سنوات ،ووجدت
ب ـعــض ال ـم ـع ـلــومــات ال ـق ـي ـمــة ف ــي كـتــاب
«أكــوات مدينة الكويت» لألستاذ خالد
طعمة الشمري ،وكذلك بعض المعلومات
المنسوبة إلــى األسـتــاذ محمد يعقوب
البكر ،إضافة إلى مقابلة تلفزيونية مع
المال عمر المال عام .1968
ويـ ـق ــول ال ـش ـم ــري ف ــي ك ـت ــاب ــه «ك ــوت
الغيث أو كوت بن غيث ّ
سمي بهذا االسم
ُ
نـسـبــة إل ــى أس ــرة ال ـغ ـيــث ،وك ــان يطلق
ََ
ً
عليه قديما كــوت طــلــب الـعـنــزي ،حيث
كان مالكه قبل أن يبيعه على ابن غيث
بمبلغ  300ريال فرنسي ،وفق ما ذكره
المال عمر المال ،ويقع الكوت اليوم في
فندق مــريــديــان ،وفــق مــا ذكــره الباحث
محمد البكر».
ً
وال يفوتني أن أشير أيضا إلى الكتاب
ّ
ّ
القيم الذي ألفه األستاذ مفلح علي جبر

الجبر وعنوانه «حول تاريخ المياه في
دولة الكويت» ،وهو كتاب جامع وشامل
لكل اآلبار القديمة المعروفة في مدينة
يذكر الجبر في
الكويت وخارجها .ولم ّ
كـتــابــه ك ــوت الـغـيــث ،ولـكــنــه أش ــار إليه
ََ
ً
بآبار طلب .أيضا من المصادر المهمة
فـيـمــا يـتـعـلــق ب ـتــاريــخ ال ـم ـيــاه ك ـتــاب د.
فــاطـمــة حـسـيــن ال ـع ـبــدالــرزاق وعـنــوانــه
«المياه والسكان فــي الـكــويــت» ،وصــدر
عام .1974
ذكرت كل ذلك كمقدمة لمعلومات أريد
أن أضيفها لما ورد في التاريخ عن كوت
الغيث ،حيث أهــدانــي أ .صــاح الغيث،
ً
ً
أخيرا ،وثيقتين و»كروكي» أو مخططا
لكوت الغيث ،وفيهم معلومات جميلة
ومؤكدة عن هذا الكوت الجبالوي.
ل ـكــن ق ـبــل ذل ــك أود أن أش ـيــر إل ــى أن
الـمــرحــوم الـمــا عمر بــن علي الـمــا بن
مـحـمــد ال ـمــا (مــوال ـيــد ع ــام  ،)1868في
م ـقــاب ـل ـتــه ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة م ــع ال ـم ــرح ــوم
الـ ـم ــؤرخ س ـيــف مـ ـ ــرزوق ال ـش ـم ــان عــام
ّ
 ،1968ذكر معلومات مهمة فيما يتعلق
ب ـكــوت الـغـيــث وأك ـ ــوات أخـ ــرى ومـ ــوارد
ً
المياه في الكويت قديما وبوابات السور
الثاني لمدينة الكويت.
من هــذه المعلومات أنــه ذكــر العديد
م ــن ق ـل ـب ــان ال ـف ـت ــرة ال ـت ــي ع ــاش ـه ــا مـثــل
القلبان الموجودة في الشامية كقلبان

وخـ ـ ـ ـ ْـر جـ ـن ــاع ــي ،وق ـل ـبــان
ِخـ ـ ـ ْـر ح ـ ـمـ ــودِ ،
ّ
النويف ،والحملي ،والوقيان ،والهويدي،
وغيرها الكثير ،كما وصف قلبان النقرة
ّ
والعديلية وحولي .أما عن اآلبــار التي
كانت موجودة داخل مدينة الكويت فقد
ً
ّ
تحدث عن قلبان الرميلة التي كانت ملكا
ّ
لعيدان المجلي وقلبان شــرق وقلبان
جبلة ،ومنها كوت الغيث.
ويقول المرحوم المال عمر المال إن
ََ
ً
شخصا اسمه طلب العنزي باع قلبانه
فــي جبلة عـلــى اب ــن غـيــث وأن بــن غيث
ً
اشـ ـت ــرى أرض ـ ـ ــا م ـ ـجـ ــاورة لـ ـك ــوت طـلــب

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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يومية سياسية مستقلة

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

م ـبــاشــرة م ــن ال ـش ـيــخ م ـب ــارك ال ـص ـبــاح،
وأص ـبــح ال ـكــوت بـعــد ذل ــك ُي ـعــرف بــأنــه
كوت الغيث.
في المقال المقبل سأعرض لكم وثيقة
م ــن وث ــائ ــق ك ــوت ال ـغ ـيــث ،وه ــي وثيقة
ُ
أعتقد أنها تنشر للمرة األولــى ،وفيها
م ـع ـلــومــات تــاري ـخ ـيــة جـمـيـلــة تستحق
مــن الباحثين المهتمين فــي هــذا األمــر
دراستها بشكل دقيق وعلمي.

اإلعالنات:

تـ ـ ـ ــواجـ ـ ـ ــه نـ ـ ـي ـ ــوزيـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــدا
مـ ـشـ ـكـ ـل ــة حـ ـقـ ـيـ ـقـ ـي ــة ،ب ـع ــد
ارتفاع مخزونها من عسل
ال ـمــانــوكــا ،نـتـيـجــة ارت ـفــاع
مستويات اإلنتاج المحلي
وت ــراج ــع ال ـط ـلــب الـعــالـمــي
على أحد أغلى أنواع العسل
في العالم.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت صـ ـ ـحـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــة
الغارديان البريطانية ،في
الخبر ال ــذي نقلته «الـحــرة
ن ــت» ،أم ــس ،إن نيوزيلندا
«تـ ـغ ــرق ف ــي ال ـع ـس ــل» ،بعد
ازدهــار تربية النحل خالل
الـفـتــرة الـمــاضـيــة وتـبــاطــؤ
ال ـط ـلــب ع ـلــى ال ـع ـســل عقب
انـحـســار جــائـحــة كــورونــا،
مما جعل المخزون يتجاوز
ُ
بـكـثـيــر الـكـمـيــة ال ـتــي تـبــاع
عادة في السنة.
ون ـق ـل ــت ال ـص ـح ـي ـفــة عــن
المديرة التنفيذية لتربية
ال ـ ـن ـ ـحـ ــل فـ ـ ــي نـ ـي ــوزيـ ـلـ ـن ــدا
كارين كوس ،القول« :هناك
مخزون من العسل يتراوح
ً
ح ــال ـي ــا ب ـيــن  15و 30ألــف
طن ،بينما في العادة يباع

ً
ً
بين  11و 13طنا سنويا».
و فـ ـ ــي عـ ـ ــام  ،2017أدى
االه ـت ـمــام الـعــالـمــي بعسل
ال ـ ـمـ ــانـ ــوكـ ــا ،ال ـ ـ ــذي يـتـمـتــع
بـ ـم ــزاي ــا ع ــاج ـي ــة م ــذه ـل ــة،
إلى ارتفاع األسعار من 21
ً
ً
دوالرا ت ـقــر ي ـبــا ل ـن ـحــو 51
ً
دوالرا للكيلوغرام الواحد،
فيما بلغ أحد األنواع األكثر
ً
جـ ــودة نـحــو  2621دوالرا
للعلبة الـتــي يـصــل وزنـهــا
ً
إلى  230غراما.
وتـ ـ ـق ـ ــول ال ـص ـح ـي ـف ــة إن
سعر الكيلوغرام الواحد من
ً
«الـمــانــوكــا» حاليا يتراوح
ً
بين  20و 25دوالرا.

«الصحة» تتكلم والمحافظون نائمون!

ََ
وثيقة لها تاريخ
كوت «طلب» اشتراه بن غيث مع أرض للشيخ
ُ
مبارك وأصبح يعرف بـ «كوت الغيث»

loughanib@hotmail.com
@loughanib
		

nashmi22@hotmail.com

نيوزيلندا تغرق في العسل

مساعدة صيدالني تتاجر بالرضع
ِ
وسط سخط المرضى وزوار مستشفى حكومي
بوسط مدينة الدار البيضاء ،غربي المغرب ،ألقي
مساعدة صيدلي في حالة تلبس،
القبض على
ِ
وه ــي ت ـســاوم س ـيــدة وض ـعــت تــوأم ـيــن ،مــن أجــل
تسليمها أحدهما مقابل مبلغ مالي.
واس ـت ـغــرب طــاقــم طـبــي بــالـمـسـتـشـفــى دخ ــول
مساعدة الصيدلي إلى قسم الوالدة ،وهي ترتدي
وزرة بيضاء منتحلة صفة موظفة فــي المكان،
حتى ال تثير الشكوك حولها.
وقال موقع سكاي نيوز إن السيدة الموقوفة

وضاح

ق ـ ـ ـبـ ـ ــل أمـ ـ ـ ـ ـ ــس قـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــا راج ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــوا ك ـ ـ ـ ــل األفـ ـ ـ ـك ـ ـ ــار
ثـ ـ ـ ـ ــم اح ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــوا ف ـ ـي ـ ـن ـ ــا اخ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزاره
وق ـ ـ ـل ـ ـ ـنـ ـ ــا ال ـ ـ ـغ ـ ـ ـلـ ـ ــط بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأول بـ ـ ـ ـ ــدايـ ـ ـ ـ ــات م ـ ـ ـشـ ـ ــوار
يـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــي طـ ـ ــري ـ ـ ـجـ ـ ــك م ـ ـ ـن ـ ـ ـحـ ـ ــرف ع ـ ـ ـ ــن م ـ ـ ـسـ ـ ــاره
وق ـ ـل ـ ـنـ ــا الـ ـ ـش ـ ـ َـع ـ ــب ف ـ ـ ــي كـ ـلـ ـمـ ـت ــه ق ـ ـ ـ ــال واخ ـ ـت ـ ــار
اقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا ال ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــانـ ـ ــي الـ ـ ـ ــواض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــه ب ـ ــاخـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــاره
الـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي نـ ـ ـخ ـ ــاف ـ ــه  -ل ـ ـ ــأس ـ ـ ــف  -عـ ـ ـن ـ ــدن ـ ــا ص ـ ــار
«تـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـي ـ ـ ــل» مـ ـ ـ ـ ــا ي ـ ـ ـ ــرف ـ ـ ـ ــع ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدام الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاره
اس ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــن ضـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــت ف ـ ـ ـ ــي تـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــارب وت ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــرار
ْ
والـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـل ـ ـ ــه م ـ ـ ـ ـ ــا ن ـ ــنـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــه لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاره!!

عـلــى ال ـص ــراع ال ـتــاري ـخــي في
الثمانينيات بين الرئيسين
العراقي صدام حسين ونظيره
الـســوري حافظ األســد ،ولقاء
كـ ــل م ـن ـه ـمــا بـ ــاآلخـ ــر ب ـس ـ ّـري ــة
تامة اخترقتها أذنا «القبس»
والـصـقــر ،فــي حــديــث تتخلله
الـخـبــرة الـصـحــافـيــة المعبرة
عن التجربة الثرية.

النوم الطويل يسبب الخرف
ـرت دراسـ ـ ـ ـ ــة س ـكــان ـيــة
ذكـ ـ ـ ـ ُ
حــدي ـثــة ،أج ــري ــت ع ـلــى كـبــار
ال ـســن فــي الـصـيــن ،أن الـنــوم
لـ ـفـ ـت ــرات ط ــوي ـل ــة وب ـتــوق ـيــت
مـبـكــر ،يـمـكــن أن يــزيــد خطر
اإلصابة بالخرف.
وأفـ ـ ـ ــادت ال ـ ــدراس ـ ــة ،ال ـتــي
نـقـلـهــا م ــوق ــع س ـك ــاي ن ـيــوز،
ً
أم ـ ـ ــس ،بـ ـ ــأن هـ ـن ــاك أنـ ـم ــاط ــا
م ـ ــن الـ ـ ـن ـ ــوم ق ـ ــد ت ـ ـ ـ ــؤدي إل ــى
اضـ ـط ــراب ــات م ـعــرف ـيــة تــؤثــر
على صحة الدماغ مع التقدم
ف ــي ال ـس ــن ،كــاش ـفــة أن ــه على
عكس الشائع ،يشير تحقيق
سـ ــريـ ــري ن ـش ــرت ــه الـجـمـعـيــة
األميركية لطب الشيخوخة
إلى أن ساعات النوم الطويلة
والـ ـت ــوقـ ـي ــت ال ـم ـب ـك ــر ل ـل ـنــوم

درايش

انـ ـتـ ـش ــر م ـق ـط ــع فـ ـي ــدي ــو عـلــى
ً
مــواقــع الـتــواصــل ،يتضمن جــزءا
م ـ ــن اجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ألعـ ـ ـض ـ ــاء حـ ــزب
الـمـحــافـظـيــن ،أث ـنــاء كلمة وزي ــرة
الصحة البريطانية تيريزا كوفي،
ب ـي ـن ـمــا ت ـج ــول ــت الـ ـك ــامـ ـي ــرا بـيــن
الـحــا ضــر يــن المنشغلين بــأ مــور
أخرى.
ويـبــدو فــي مقطع الفيديو أن
النخب الحاكمة لــم تكن مهتمة

بكلمة الوزيرة ،حيث كان البعض
يصلح شعره ،أو يحك أذنه ،بينما
غط البعض اآلخر في نوم عميق.
وق ـ ــال م ــوق ــع روسـ ـي ــا الـ ـي ــوم،
أم ـ ـ ـ ــس ،إن ه ـ ـ ــذه لـ ـيـ ـس ــت الـ ـم ــرة
األولى التي تقفز فيها كوفي إلى
صــدارة «التريند» ،فقد كانت لها
صورة انتشرت قبل تعيينها في
منصبها وهي تمسك بكأس من
الخمر وتدخن السيجار.

وفيات
صالح مطلق محمد
الرشيدي

 16عاما ،شيع ،الرجال :العزاء
فــي الـمـقـبــرة ،الـنـســاء :الـعــزاء
عبر االتصال ،ت،60339999 :
65955977

عبداللطيف أحمد محمد
المانع

 58عاما ،شيع ،الرجال :العزاء
في المقبرة ،النساء :عبدالله
المبارك ،ق ،6ش ،606م ،3ت:
99027078 ،65664495

عبدالرحمن محمد
العبداللطيف البناي

 86عــامــا ،يـشـيــع ال ـيــوم بعد
صـ ـ ـ ــاة الـ ـ ـعـ ـ ـص ـ ــر ،الـ ـ ــرجـ ـ ــال:
العديلية ،ق ،1شارع عبدالله
الـ ـ ـه ـ ــاج ـ ــري ،م ،17الـ ـنـ ـس ــاء:
ا لـ ـس ــام ،ق ،1ش ،123م،23
ت،61002022 ،94430340 :
،90993377 ،99884487
66601628

مواعيد الصالة

الطقس والبحر

الفجر

04:25

العظمى 37

الشروق

05:44

الصغرى 21

الظهر

11:36

العصر

02:57

المغرب

05:27

العشاء

06:44

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

ً
أعلى مد  09:34صب ــاحـ ـ ــا
 10:52م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر  03:31صب ــاحـ ـ ــا
 04:34م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

الشكاوى والتوزيع:

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

