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دمج »الشراكة« و»التخصيص« 
مع هيئة تشجيع االستثمار

 لبرنامج اقتصادي
ً
»المالية«: لتقليص المصروفات وتخفيف األعباء الحكومية ورفع كفاءة التنفيذ وفقا

• اختصاصاتها متشابهة وتعنى بجذب االستثمارات والخبرات األجنبية واالستفادة من كفاءة القطاع الخاص
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من ذكرياتي«

جراح الناصر

صقور إيران: وزير الخارجية كسر أنفنا ويجب استجوابه
غضب أصولي من ابتهاج عبداللهيان بنظيره السعودي وعرضه تنازالت في »بغداد 2«

● طهران - فرزاد قاسمي
أكد أحد النواب في البرلمان اإليــرانــي، أن 
 من نواب التيار األصولي بدأوا في جمع 

ً
عددا

تواقيع الســتــجــواب وزيــر الخارجية حسين 
أمــيــر عــبــدالــلــهــيــان، بــعــدمــا اعــتــبــروا أن أداء 
 من قيمتها 

ّ
وزارتـــه »كسر أنــف إيـــران«، وحــط

على الصعيد الدولي. 
وكــشــف الــنــائــب لــــ »الـــجـــريـــدة«، أن الــنــواب 
غاضبون من اللقاءات التي عقدها عبداللهيان 
 بــعــد أن تــســربــت معلومات 

ً
فــي عــّمــان أخــيــرا

تــفــيــد بـــأن الــخــارجــيــة اإليــرانــيــة وافــقــت على 

ات سرية مع األميركيين، إضافة  إجــراء لــقــاء
إلى أنباء عن تأكيد الوزير لمنسق الشؤون 
الخارجية باالتحاد األوروبي جوزيف بوريل 
أن إيـــران مستعدة للتخلي عــن كــل شروطها 
السابقة مقابل تنازل الواليات المتحدة عن كل 
شروطها وعودة الجميع إلى االتفاق النووي. 
وذكر البرلماني، عضو اللجنة الرئاسية، أن 
 من النواب التابعين لـ »ائتالف بايداري«، 

ً
عددا

الــمــوالــي لــلــرئــيــس األســبــق مــحــمــود أحــمــدي 
 تفيد بأن عبداللهيان 

ً
نجاد، يروجون أخبارا

أقــنــع بـــوريـــل بــأنــه إذا مـــا تـــم إحـــيـــاء االتــفــاق 
الـــنـــووي فــــإن الــجــانــبــيــن اإليــــرانــــي والــغــربــي 

سيدخالن مرحلة جديدة من التفاهمات تمّهد 
لمرحلة »االتفاق رقم 2 و3«، التي سبق أن وعد 
بها الرئيس السابق حسن روحاني ورفضها 

المرشد علي خامنئي بشكل قاطع. 
ــاق الــثــانــي  ــ ــفـ ــ ــن االتـ وذكــــــر أن الـــحـــديـــث عــ
والــثــالــث، يعني أن طــهــران قبلت الــتــفــاوض 
بشأن أنشطتها اإلقليمية وبرامج تسلحها، 
ــران لــالتــفــاق الــنــووي،   أن تنفيذ إيــ

ً
مــوضــحــا

المبرم عام 2015، دون تلبية شروطها يعني 
 تخطي وزارة الخارجية للقانون الذي 

ً
أيضا

أقـــره الــبــرلــمــان بــشــأن تعليق قــيــود األنشطة 
ــتـــي يــتــضــمــنــهــا االتــــفــــاق،  ــة الـ ــذريــ الــ

»االئتمان« ينفي تعاقده مع شركة صهيونية
● فهد الرمضان

 لما ذكــره النائب حمد المدلج في 
ً
نفيا

جلسة مجلس األمـــة أمــس األول؛ أكــد بنك 
االئــتــمــان أنــه لــم يتعاقد مــع شــركــة مقرها 
 أن الشركة 

ً
الــكــيــان الــصــهــيــونــي، مــوضــحــا

المتعاقد معها هي شركة كويتية مرخصة 
ومــعــتــمــدة مــن وزارة الــتــجــارة والــصــنــاعــة 
والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.

وأوضــــح »االئــتــمــان«، فــي بــيــان أمـــس، أن 
التعاقد تم وفق اإلجراءات المنصوص عليها 

في قانون المناقصات.

أمــــرت الــفــلــبــيــن، أمــــس، جيشها 
بــتــعــزيــز وجــــوده فــي بــحــر الصين 
ـــى »تــهــديــد«  الـــجـــنـــوبـــي، مــشــيــرة إلـ
تواجهه حامية فــي الممر المائي 
الــمــتــنــازع عــلــيــه بــســبــب »أنــشــطــة« 

صينية قريبة.
ــــن بــــــدء بــكــيــن  ــن مـ ــيـ ــومـ ــد يـ ــعــ وبــ
اســتــعــادة المزيد مــن األراضـــي في 
جـــزر ســبــراتــلــيــز الــمــتــنــازع عليها، 
األرخــبــيــل الكبير فــي بحر الصين 
الــــجــــنــــوبــــي الــــــــذي يــــضــــم مـــنـــشـــآت 

عــســكــريــة لــــدول عــــدة، أكــــدت وزارة 
الدفاع الفلبينية أن »أي تعدٍّ على 
بحرها الغربي أو تغيير في معالمه 
 ألمن جزيرة باغاسا«.

ً
يمثل تهديدا

وقـــالـــت الــــــــوزارة إنـــهـــا أصــــدرت 
تــوجــيــهــات إلـــى الـــقـــوات المسلحة 
»بــتــعــزيــز وجـــودهـــا فــي الــبــحــر في 
أعـــقـــاب األنـــشـــطـــة الــصــيــنــيــة الــتــي 
رصدت بالقرب من جزيرة باغاسا«.
ــوازاة ذلــــك، رصــــدت وزارة  ــ فــي مـ
الدفاع التايوانية، أمس، 39 طائرة 

عـــســـكـــريـــة صـــيـــنـــيـــة وثــــــــالث ســفــن 
حربية تنشط حول الجزيرة منها 
ــــدون طـــيـــار عـــبـــرت الــخــط  ــائـــرة بـ طـ
األوسط للمضيق و29 طائرة دخلت 
منطقة تحديد الدفاع الجوي خالل 
نفس الفترة الزمنية بما فيها 21 
مقاتلة من طراز J-16، وأربع قاذفات 
من طراز H-6، موضحة أنها أرسلت 
 حــربــيــة وأنــظــمــة 

ً
مــقــاتــالت وســفــنــا

 عــلــى عمليات 
ً
صـــواريـــخ بــريــة ردا

التوغل.

وعلى جبهة ثانية، أعلنت وزارة 
ــاع الــصــيــنــيــة أنــــهــــا تـــبـــادلـــت  ــ ــدفـ ــ الـ
ــع الــجــيــش  ــ ــمــــاضــــي مـ الــــثــــالثــــاء الــ
الهندي وجهات النظر بشأن حسم 
القضايا المتعلقة بخط السيطرة 
الفعلية في القطاع الغربي بطريقة 
ــاءة، واتــــفــــقــــا عــلــى  ــ ــنــ ــ مـــفـــتـــوحـــة وبــ
الحفاظ على أمن القطاع واستقراره 
والبقاء على اتصال وثيق والحفاظ 
على الحوار عبر القنوات العسكرية 

والدبلوماسية.

الفلبين تحشد في البحر الجنوبي بمواجهة الصينالفلبين تحشد في البحر الجنوبي بمواجهة الصين

جنود فلبينيون في جزيرة ثيتو ببحر الصين )رويترز(

الكويت: النوايا طيبة في محادثات 
ترسيم الحدود مع العراق

تدشين توسعة الربط الكهربائي الخليجي »من الوفرة للعالمية« 
● سيد القصاص وربيع كالس

أعلن وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، 
أن المحادثات مع الجانب العراقي حول ترسيم 
الحدود مستمرة، »والنوايا كلها طيبة، وإن 
شــاء الله سنتمكن مــن التوصل التــفــاق بهذا 
 
ً
 هذه المحادثات »بالمهمة جدا

ً
الشأن«، واصفا

بالنسبة لنا وللعراقيين«.
جــاء ذلــك في تصريحات للوزير الصباح، 
عــلــى هــامــش حــفــل »مـــشـــروع تــوســعــة الــربــط 
الكهربائي الخليجي« مع الكويت، تحت شعار 
»من الوفرة للعالمية«، والذي تبلغ تكلفته 270 

مليون دوالر.

ــيـــر مـــع نــظــيــره  ــقـــاؤه األخـ ــان لـ ــا إذا كــ ــّمـ وعـ
اإليــرانــي حسين أمير عبداللهيان في األردن 
سيؤسس لحوار خليجي- إيراني، قال: »لدينا 
ــران، وكــان هــذا أول لقاء  عــالقــات جيدة مــع إيـ

.»
ً
 جدا

ً
بيني وبينه، وكان وديا

وعـــن محطة الـــوفـــرة، أوضـــح أنــهــا مجهزة 
بأحدث األجــهــزة والــمــعــدات، لحماية الشبكة 
الكهربائية الكويتية واستقرارها، وستعمل 
عــلــى تــوفــيــر ســعــة تــنــظــيــمــيــة مـــقـــدارهـــا نحو 

3000 ميغاواط.
وذكر أنه »تم االنتهاء من إجراءات التعاقد 
عــلــى هــــذا الـــمـــشـــروع االســتــراتــيــجــي، ونــأمــل 

إنجازه، ليدخل الخدمة نهاية 2024«.
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نينا خروتشوفا*

الحرب والشعبوية

ـُعـد روسيا المجتمع الشمولي الذي حكمه جدي األكبر 
َ
ربما لم ت

نيكيتا خروتشوف قبل ستة عقود من الزمن، ولكن يبدو أن الحكم 
الشمولي المطلق يظل كامنا في حمضها النووي، فال يزال الكرملين 
، ويطالب الناس 

ً
 أو مستحيال

ً
يخترع واقعه الخاص، مهما كان عبثيا

بتصديق ذلك الواقع بكل سذاجة.
إذا كانت الحرب هي السالم في أوقيانوسيا في روايــة جورج 
أورويل »1984«، فإن »العملية العسكرية الخاصة« التي شنها الرئيس 

 شكل من أشكال صنع السالم 
ً
02فالديمير بوتين هي عمليا

األحد مقال الكاتبة بياتا جافورسيك

١٠
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كشفت مصادر مطلعة لـ »الجريدة« أن 
 لدى مجلس الوزراء عبر 

ً
هناك توجها

وزارة المالية نحو دمج الجهاز الفني 
لبرامج التخصيص، وهيئة مشروعات 
الشراكة بين القطاعين العام والخاص، 
مع هيئة تشجيع االستثمار المباشر، 

لــمــا تــقــوم بــه هـــذه الــهــيــئــات واألجــهــزة 
الحكومية من اختصاصات ذات طبيعة 

متشابهة.
وأفــــادت الــمــصــادر بـــأن قـــرار الــدمــج 
يــــأتــــي بــــهــــدف تـــقـــلـــيـــل الــــمــــصــــروفــــات 
وتخفيف األعباء الحكومية ورفع كفاءة 

 لبرنامج اقتصادي محكم، 
ً
التنفيذ، وفقا

 أن اختصاصات تلك الجهات 
ً
خصوصا

متداخلة، وذلك ضمن الخطط الحكومية 
لترشيد أوجه اإلنفاق وتقليصها.

 فـــي أعــمــال 
ً
وقـــالـــت إن ثــمــة تــشــابــكــا

الجهات الحكومية الثالث المراد دمجها 

كجذب االستثمارات والخبرات األجنبية 
إلـــى الـــبـــالد، واالســتــفــادة مــن ممارسة 
تـــه وتــشــجــيــع  الــقــطــاع الـــخـــاص وكـــفـــاء
المنافسة بــاألســواق، إلــى جانب خلق 
وظائف للعمالة الوطنية وطرح أفكار 
ودراسات من شأنها زيادة حجم القطاع 

الــــخــــاص فــــي األنـــشـــطـــة االقـــتـــصـــاديـــة 
وزيــــادة مساهمته فــي دعــم االقتصاد 
الوطني، مشيرة إلى أن هذه األفكار من 
شأنها أن تجعل دمج تلك الجهات أكثر 

فاعلية وقدرة على اإلنجاز.

»النقد الدولي«: البنوك 
الكويتية تتمتع بمستويات 

09جيدة من الرسملة والسيولة

تأجيل أقساط المشاريع الصغيرة والمتوسطة
المتعثرة من »كورونا« حتى تجاوز األزمة

العيسى: بالتوافق مع الحكومة مع إعادة تمويلها وتعديل تشريعي لحمايتها
● فهد تركي

عــقــب اجتماعها أمـــس بــحــضــور وزيـــر المالية 
عبدالوهاب الرشيد وممثلي الصندوق الوطني 
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قــال رئيس 
لجنة تحسين بيئة األعمال والمشروعات الصغيرة 
البرلمانية الــنــائــب عــبــدالــوهــاب العيسى، إنــه تم 
االتفاق مع الوزير وقيادات الصندوق على 7 نقاط 

مهمة.
ــبـــع، الـــتـــي أوردهــــــا  ــقـــاط الـــسـ ــنـ ومـــــن الـ

 من األحد
ً
ال إجابات سرية بدءا

• مكتب مجلس األمة قرر إحالة الرد إلى النائب ونشره
ر على الموقع

َ
نش

ُ
• الردود ذات المعلومات الحساسة لن ت

● محيي عامر
علمت »الجريدة«، من مصادرها، أن مكتب مجلس األمة قرر، أمس، 
في اجتماعه، الذي عقده برئاسة رئيس المجلس أحمد السعدون، 

رفع السرية عن أي إجابات تصل بشأن أسئلة النواب.
وقالت المصادر، إن كل الردود التي ستصل إلى المجلس، حتى 
وإن طلب الوزير المعني حفظها لدى األمانة العامة، سيتم نشرها 
عــلــى مــوقــع الــمــجــلــس، وإحـــالـــة نسخة منها إلـــى مــوجــه الــســؤال، 
باستثناء اإلجابات التي تحتوي على معلومات حساسة، إذ سيتم 
االكتفاء بإحالتها للنائب موجه السؤال دون نشرها على الموقع، 

.
ً
مبينة أن هذا األمر ينطبق على الردود السابقة أيضا

وأشــارت إلى أن قــرار المجلس جاء بعد أن تسلم عدة 
العيسى مترئسا اجتماع »بيئة األعمال« أمس

• بعثة الصندوق أشادت بدور »المركزي« في تمكين 
النظام المصرفي من اجتياز الصدمات بنجاح

ر اإلصالحات قد يؤدي إلى تزايد مخاطر 
ّ
• تأخ

السياسات المالية وإعاقة التنويع االقتصادي
• التوقعات مرهونة بحالة عدم اليقين 

والمخاطر المحيطة بالبيئة الخارجية
• تقلبات أسعار النفط وكميات إنتاجه 

من شأنها أن تؤثر على النشاط والتوازنات
• السلطات استطاعت احتواء التضخم 

عبر االستفادة من التشديد النقدي
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صقور إيران: وزير الخارجية كسر أنفنا...

تأجيل أقساط المشاريع الصغيرة...

ال إجابات سرية بدءًا من...

في روسيا 2022. من المؤكد أن غزو أوكرانيا في الرابع والعشرين من 
 النزعاج الطبقة المتوسطة الحضرية في 

ً
 كبيرا

ً
فبراير لم يكن سببا

روسيا، التي واصلت حياتها العادية كما كانت حالها في عام 2004 
ــ في أوج طفرة الرئيس بوتين االقتصادية التي تغذت على النفط 

والغاز ــ عندما كانت الدبابات الروسية تعبر الحدود.
 استيعاب السالم الخيالي الزائف 

ً
في الواقع، كان من الصعب جدا

الذي عاشته روسيا في األشهر الستة األولى أو نحو ذلك من الغزو. 
في حين كانت أوكرانيا ــ وهي موطن عدد كبير من أفراد عائلتي ودولة 
ـحاَصـر عاصمتها، ويخرج 

ُ
ـقـَصـف بال رحمة، وت

ُ
ذات جمال غير عادي ــ ت

 عن 
ً
أهلها من ديارهم إما للبحث عن مالذ في الخارج أو القتال دفاعا

بلدهم، كان المواطنون الروس العاديون يواصلون حياتهم ببساطة.
صحيح أن العقوبات جلبت بعض التغييرات على سكان موسكو 
وسانت بطرسبرغ، فقد أزيلت بعض السلع الكمالية من على رفوف 
المتاجر، وأغلقت بعض السالسل الغربية أبوابها، لكن الروس ظل 
بوسعهم االستمتاع بأشياء كافية، ما يكفي من األلعاب والملذات 
َرفية التي اكتسبوا القدرة على الوصول إليها بعد انهيار 

َ
والسلع الـت

االتحاد السوفياتي قبل ثالثة عقود من الزمن بالقدر الذي جعل الحرب 
تظل بعيدة عنهم، وكان العنف الدائر في الجوار من منظور الروس 
العاديين أكثر تفاهة ــ أو ربما أكثر أهمية ــ من أن يشغلوا به بالهم، 
دع بوتين يتولى األمر، كما يتولى رعاية كل شيء، ال ترى شيئا، ال 

تسمع شيئا، ال تقل شيئا.
خشية أن يشعر أي غربي بحس التفوق، يجب أن نتذكر هنا أن 
 ضيق األفق من ذات القبيل هيمن على المجتمعات 

ً
 استهالكيا

ً
وهما

ات  الغربية خــالل عــدد ال يحصى من الصراعات، والجرائم، والــبــذاء
ـــــِكـــــَبـــــت فــي الـــداخـــل والـــخـــارج. والـــيـــوم، َيـــــســَعـــــد كــثــيــرون في 

ُ
الــتــي ارت

الــديــمــوقــراطــيــات الغربية بــالــدخــول فــي صفقة مفلسة أخــالقــيــا مع 
قادتهم تحمل الكثير من القواسم المشتركة مع تلك التي يراها المرء 

في روسيا.
عــنــدمــا كـــان دونــالــد تــرامــب يــكــذب بــال تــوقــف، ويــدلــي بتعليقات 
عنصرية ومعادية للسامية، ويرعى مصالحه الخاصة، ويفسد وزارة 
العدل، فإلى أي مدى كان األميركيون مجتهدين في مقاومته؟ صحيح 
خـــــِرج ترامب 

ُ
أن بعض االحتجاجات اندلعت، وفــي نهاية المطاف أ

من البيت األبيض بأصوات الناخبين، كما تواصل لجنة في مجلس 
الــنــواب التحقيق فــي تــورطــه فــي تمرد الــســادس مــن يناير واقتحام 

مبنى البرلمان األميركي.
لكن ترامب احتفظ رغــم ذلــك بدعم ثابت من مجموعة كبيرة من 

األميركيين، بما في ذلك مؤسسة الحزب الجمهوري بأكملها تقريبا، 
والسبب بسيط: فقد أعطاهم ثالثة قضاة يمينيين في المحكمة العليا 
)الذين أسقطوا منذ ذلك الوقت السابقة تلو األخرى، بما في ذلك القرار 
الذي مضى عليه نصف قرن من الزمن والذي قضى بإجازة اإلجهاض 
على المستوى الوطني(، كما الحق إلغاء الضوابط التنظيمية على 
نحو يحابي األعمال التجارية، وخفض الضرائب المفروضة على 

األثرياء.
ــــوزراء السابق  عــلــى نــحــو مــمــاثــل، ســمــح الــبــريــطــانــيــون لــرئــيــس الـ
بوريس جونسون باإلفالت من العقاب على تسليم عدد ال حصر له 
 عن إبداء االزدراء 

ً
من العقود الحكومية لرفاقه غير المؤهلين، فضال

المطلق للبرلمان والتاج، ألكثر من ثالث سنوات، ويبدو أن كل ما يهم 
هو أنه أتم عملية إخراج بريطانيا من االتحاد األوروبي.

في بولندا، عملت حكومة القانون والعدالة بزعامة ياروسواف 
كاتشينسكي على ترهيب المحاكم وأغلب وسائل اإلعالم في البالد، 
لكنها اشــتــرت أيــضــا الــدعــم الــخــانــع عمليا مــن الناخبين الريفيين 

والفقراء باستخدام إعانات دعم وفيرة.
لقد أصبح طابع الصفقات في الحكم واضحا على نحو متزايد ــ 
وعزز بشكل متزايد الحكم االستبدادي، فنحن ندلي بأصواتنا لتعزيز 
ـم، 

َ
مصالح وقيم قبيلتنا، وليس صالح بلداننا، إلى جانب صالح العال

وفي مقابل تلبية مطالب الناخبين، المالية أو الدينية أو األيديولوجية 
أو غير ذلك، يتلقى القائد رخصة لالستخفاف بالحكم الديموقراطي 

والقواعد األخالقية.
ألن شخصيات من أمثال ترامب وبوتين تدرك هذا، فإنهم يسعون 
إلى استرضاء رغبات الناس المادية وتأجيج مخاوفهم. في الواقع، 
تماما كما عمل ترامب على شيطنة المهاجرين من أميركا الالتينية، 
استخدم بوتين مجرد وجود المتحولين جنسيا واألشخاص من غير 
عي أنها  ثنائيي الهوية الجنسية لتبرير حربه في أوكرانيا، والتي َيـدَّ
ضرورية لمقاومة »دكتاتورية النخب الغربية« التي تحاول »اإلطاحة 

باإليمان والقيم التقليدية«.
الــواقــع أن كراهية أقلية صغيرة من الممكن أن تستخدم كسالح 
سياسي رهــيــب، وقليلون هــم مــن بــرعــوا فــي اســتــخــدام هــذا السالح 

بفعالية كبيرة منذ جوزيف جوبلز.
الميزة الكبرى التي يتمتع بها الشعبويون هي أن صفقاتهم مع 
ناخبيهم مائعة، فإذا وقعت قاعدتهم السياسية فريسة لسرد جديد أو 
احتضنت قضية جديدة، فإنهم يغيرون ببساطة مواقفهم ويزعمون 
أنــهــم كــانــوا أول مــن تبنى هــذا الــمــوقــف أو ذاك، وكــل مــن يشير إلى 

سجلهم المتناقض فهو عضو في »نخبة إعالمية كاذبة وفاسدة«.
 على ذلك. في مستهل 

ً
َعد الحرب الدائرة في أوكرانيا مثااًل واضحا

ُ
ت

الحرب، حــرص أنصار ترامب من ُمـِحـبي بوتين ــ باستثناء بعض 
المتحدثين في فوكس نيوز، مثل تاكر كارلسون ــ على التزام الصمت. 
وذهب ترامب إلى حد إعالن معارضته للغزو الروسي، الذي كان يعلم 

.
ً
 همجيا

ً
أن أغلب األميركيين يعتبرونه عمال

الــيــوم، يــواصــل األمــيــركــيــون الــتــرويــج لبطولة األوكــرانــيــيــن، لكن 
التزامهم بمساعدتهم يتضاءل. اآلن، يقول كثيرون من الجمهوريين، 
إن المساعدات األميركية ألوكرانيا تكلف أكثر مما ينبغي، زاعمين 
 على بياض«. وال يزال شعار ترامب 

ً
أن الواليات المتحدة تقدم »شيكا

 
ً
»أميركا أواًل« - الذي يعني في حقيقة األمر »أميركا فقط« ــ محتفظا

بجاذبيته.
يبدو أن المنتمين إلى الطبقات المتوسطة في روسيا يتحركون 
اآلن على نحو متزايد بعد سباتهم األخــالقــي بشأن أوكــرانــيــا، وإن 
كان األمر تطلب احتمال تجنيد أبنائهم وآبائهم وإخوتهم ــ وليس 
ـــ إليــقــاظــهــم مــن ســبــاتــهــم. لــكــن هـــذا لــن يساعد  مــعــانــاة األوكــرانــيــيــن ـ
أوكرانيا إذا أغلق عدد متزايد من الجمهوريين األميركيين أعينهم 

وأداروا ظهورهم.
العقد االجتماعي هو اتفاق ضمني من جانب أعضاء المجتمع كافة 
على التمسك بقواعد ومعايير بعينها في مقابل منافع مشتركة. لكن 
ـَبـلية، وهذا 

َ
الشعبويين يفضلون صفقة قائمة على اإلقصاء والنزعة الـق

.
ً
 نموذجيا

ً
هو السبب الذي جعلهم يحتضنون بوتين باعتباره قائدا

، ألنه 
ً
ربما يكون إدراك بوتين لقوة هذا النهج في الحكم مفاجئا

 ليس 
ً
ليس الرجل الذي يتسم بالتأمل والتفكير العميق. ترامب أيضا

 في العقد االجتماعي 
ً
ذلــك الرجل. لعل هــذا هو الجانب األكثر غــدرا

الشعبوي الــذي يعيش في ظله كثيرون منا اآلن؛ فهو ال يقوم على 
، بل يستند إلى الخوف واإلذالل والعزلة. هذه هي المشاعر 

ً
الِفكر مطلقا

التي تديم االستبداد وتغذي الحرب العدوانية.
Translated by: Ibrahim M. Ali ترجمة: إبراهيم محمد علي

* أستاذ الشؤون الدولية في جامعة نيو سكول، وهي مؤلفة 
ـطى بوتين: في البحث 

ُ
)بالمشاركة مع جيفري تايلر( كتاب »على خ

عن روح إمبراطورية عبر مناطق روسيا الزمنية اإلحدى عشرة« 
.)St. Martin›s Press, 2019(
»بروجيكت سنديكيت، 2022« باالتفاق مع »الجريدة«

الحرب والشعبوية

الذي انسحبت منه واشنطن عام 2018، بهدف الضغط على الترويكا 
األوروبية.

ولــفــت إلـــى ســبــب آخـــر أغــضــب نـــواب المجلس مــن أداء الخارجية 
اإليرانية التي قامت خالل األسابيع الماضية باتصاالت مع السعوديين 
عبر فرنسا وقطر وعمان لترتيب لقاء قمة أو لقاء على مستوى وزراء 
ــــاط اإليــرانــيــة الــرســمــيــة الــريــاض  الــخــارجــيــة، فــي وقـــت اتــهــمــت األوسـ
ــائـــل إعــــالم مــعــارضــة لــطــهــران لتأجيج  بــــ »تــمــويــل مــجــمــوعــات ووسـ
االحتجاجات المتواصلة ضد النظام منذ منتصف سبتمبر الماضي«. 
وأوضح أن نواب التيار المتشدد رأوا أن »اكتفاء الخارجية برسالة 
تسلمتها من إحدى الدول العربية تؤكد فيها أن السعوديين ينفون 
 أنهم 

ً
أي صلة لهم بالمعارضة وتمويلها، يعد سذاجة مفرطة«، مضيفا

استهجنوا قيام عبداللهيان بشكل متعجل بإعالن إجراء لقاء عابر مع 
نظيره السعودي فيصل بن فرحان على هامش قمة »التعاون والشراكة 
لدول جوار بغداد 2« في عّمان بعد فشل وزارته في الحصول على جواب 

من الرياض بشأن ترتيب عقد قمة أو اجتماع رسمي.
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إصدار 15515 شهادة إثبات إعاقة مدى الحياة
 ُمنحوا شهادات مدتها 5 سنوات

ً
فايز لـ ةديرجلا.: 22669 معاقا

كشفت مديرة إدارة العالقات 
الـــعـــامـــة واإلعـــــــــالم فــــي الــهــيــئــة 
الـــعـــامـــة لـــشـــؤون ذوي اإلعـــاقـــة 
ضحى فايز عن إصــدار 15515 
شـــــهـــــادة إثـــــبـــــات إعـــــاقـــــة مــــدى 
الحياة، مؤكدة استمرار الفريق 
المتخصص بالهيئة في إصدار 
 إلى 

ً
الشهادات وتسليمها تباعا

مستحقيها من ذوي اإلعاقات 
الشديدة.

وأوضحت فايز لـ »الجريدة«، 
أن بعض درجات اإلعاقة تكون 
مستقرة فــتــرات زمــنــيــة طويلة 
دون أن يطرأ عليها تغيير، ومن 
هذا المنطلق ارتأت الهيئة منح 
الشهادات مدى الحياة، مشيرة 
 
ً
ــرارا ــ إلــــى أن الــهــيــئــة أصـــــدرت قـ

بتجديد شهادات إثبات اإلعاقة 
مـــــدى الـــحـــيـــاة لــــإعــــاقــــات غــيــر 
القابلة للشفاء، »حيث ال يحتاج 
صاحب العالقة، عقب هذا القرار، 

لتقديم طلب تجديد الشهادة«، 
كــاشــفــة أن إجــمــالــي الــمــعــاقــيــن 
الذين ُمنحوا شهادات مدتها 5 

.
ً
سنوات بلغ 22669 معاقا

وأضافت أن »اإلعاقات القابلة 
للشفاء غير مشمولة بــالــقــرار، 

عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال اإلعـــاقـــات 
البسيطة والتعليمية والتطورية 
 أن 

ً
ــا ــ ــــوصــ ــــصــ ــة، خــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ والـ

أصحاب تلك اإلعاقات ُيمنحون 
 يـــتـــراوح بين 

ً
 مــتــفــاوتــا

ً
تــمــديــدا

سنة وخمس ســنــوات«، مؤكدة 
ــة عــــلــــى وضــــع  ــئــ ــيــ ــهــ حــــــــرص الــ
الخطط التي من شأنها االرتقاء 
بالخدمات كافة المقّدمة لذوي 

اإلعاقة.
وبــيــنــت أن الـــلـــجـــان الــطــبــيــة 
الـــعـــامـــلـــة بــالــهــيــئــة تـــتـــنـــوع مــا 
ــة بـــالـــكـــبـــار وهـــي  بـــيـــن الـــخـــاصـ
)الحركية، والجسدية، والذهنية، 
والــــــبــــــصــــــريــــــة، والــــســــمــــعــــيــــة(، 
ــي )الــتــعــلــيــمــيــة،  ــ ــال وهـ ــ ــفـ ــ واألطـ
والـــــــتـــــــطـــــــوريـــــــة، والـــــحـــــركـــــيـــــة، 
والجسدية(، إضافة إلى اللجان 

الخاصة بكبار السن.
وتابعت أنه »منذ مطلع العام 
الحالي حتى اآلن، قامت الهيئة 
 ألصحاب 

ً
بتسليم 328 كرسيا

ــافــــة إلـــى  إعــــاقــــات حـــركـــيـــة، إضــ
تسليم 216 ســمــاعــة ألصــحــاب 
إعــاقــات سمعية، فــي حين بلغ 
عـــدد الــمــعــامــالت الــتــي أنــجــزت 
ــبـــر األنـــظـــمـــة اآللــــيــــة لــلــهــيــئــة  عـ
42666 مــعــامــلــة«، الفــتــة إلــى أن 
إجمالي عدد المعاقين العاملين 
ــيــــة  لــــــــــدى الــــــجــــــهــــــات الــــحــــكــــومــ
 
ً
وبالقطاع الــخــاص، بــلــغ، وفقا

الحــصــائــيــة الــمــؤســســة الــعــامــة 
للتأمينات االجــتــمــاعــيــة 6642 

.
ً
معاقا

 على المدلج: لم نتعاقد
ً
»االئتمان« ردا

مع شركة مقرها الكيان الصهيوني
الشركة كويتية مرخصة وتحركنا بعد مالحظة »المحاسبة«

● فهد الرمضان
نفى بنك االئتمان 
ــتـــي مــــا ذكــــره  ــكـــويـ الـ
النائب حمد المدلج 

في جلسة مجلس األمــة أمس 
ــول تــــعــــاقــــد الـــبـــنـــك  ــ ــ األول، حـ
ــا الـــكـــيـــان  ــرهــ ــقــ ــة مــ ــ ــركـ ــ مــــــع شـ

الصهيوني.
وأوضـــــــح الـــبـــنـــك فــــي بــيــان 
لــه أمـــس، أن الــشــركــة الــتــي تم 
ــا هـــــي شـــركـــة  ــهـ ــعـ الــــتــــعــــاقــــد مـ
كويتية ومرخصة ومعتمدة 
مــــــــن الــــــجــــــهــــــات الـــمـــخـــتـــصـــة 
بــالــدولــة، وأنــهــا معتمدة لدى 
وزارة الــــتــــجــــارة والـــصـــنـــاعـــة 
والجهاز المركزي لتكنولوجيا 

المعلومات.
ــار إلـــى أن الــتــعــاقــد تم  وأشــ
 لــــإجــــراءات الــقــانــونــيــة 

ً
ــا ــقـ وفـ

المنصوص عليها في قانون 
الـــمـــنـــاقـــصـــات رقـــــم 46 لــســنــة 
 إلــى 

ً
2016 وتــعــديــالتــه، الفــتــا

أنه بعد ورود مالحظة ديوان 
المحاسبة باستخدام الشركة 
الكويتية أنظمة حماية لشركة 
مــقــرهــا الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي، 
قــام البنك بمخاطبة الجهات 
الــــمــــعــــنــــيــــة بــــمــــوجــــب الـــكـــتـــب 

الـــصـــادرة مـــن الــبــنــك بــتــاريــخ 
5 أكتوبر الماضي فــور علمه 
التــــخــــاذ اإلجــــــــــراءات الـــالزمـــة 
ــة  ــيـ ــتـ ــويـ ــكـ تـــــجـــــاه الـــــشـــــركـــــة الـ

المتعاقد معها.
 
ً
 قاطعا

ً
كما نفى البنك نفيا

طــلــبــه مـــن ديـــــوان الــمــحــاســبــة 
معاقبة الفريق المشرف على 
أعـــمـــال الــبــنــك بــنــاء عــلــى تلك 
ــم الـــبـــدء  ــتــــي تــ الـــمـــالحـــظـــة والــ
 عبر القنوات 

ً
بمعالجتها فورا

 أن قبوله 
ً
الــحــكــومــيــة، مـــؤكـــدا

بــــدخــــول الـــشـــركـــة الــكــويــتــيــة 
المذكورة للمناقصة وتوقيعه 
التعاقد معها لوجود تعاقدات 
ــــذات األغــــــراض بــتــوفــيــر  لــهــا لـ
أجهزة وبرمجيات الحماية مع 

جهات حكومية أخرى.
وشــدد البنك التأكيد على 
التزامه التام بتطبيق القانون 
رقـــــم 21 لــســنــة 1964 بــشــأن 
ــانـــون الـــمـــوحـــد لــمــقــاطــعــة  ــقـ الـ

إسرائيل.

جورج عاطف

ضحى فايز

 لـ »الشؤون« باإلنابة
ً
ساري وكيال

أصدرت وزيرة الشؤون االجتماعية والتنمية 
ــة لـــشـــؤون الـــمـــرأة  الــمــجــتــمــعــيــة وزيــــــرة الــــدولــ
والطفولة مي البغلي القرار الوزاري رقم )221/أ( 
لسنة 2022، الذي قضى بأن »يعهد إلى الوكيل 
المساعد لشؤون قطاع التخطيط والتطوير 
اإلداري في الـــوزارة عبدالعزيز ســاري المهام 

واالختصاصات الموكلة لوكيل الوزارة، إضافة 
 من 25 الجاري«. 

ً
إلى عمله األصلي، اعتبارا

وكانت الــوزيــرة البغلي، قبلت أمــس األول، 
استقالة وكيل وزارة الشؤون باإلنابة، الوكيل 
المساعد لــشــؤون قطاع الرعاية االجتماعية 

باالصالة مسلم السبيعي.

رئيس األركان بحث التعاون العسكري مع بريطانيا
استقبل رئيس األركــان العامة للجيش الفريق 
الــركــن خــالــد الــصــالــح، فــي ديــــوان رئــاســة األركــــان، 
صباح أمــس، وزيــر الــقــوات المسلحة البريطانية 
وعــضــو الــبــرلــمــان جيمس هــيــبــي، تــرافــقــه سفيرة 

المملكة المتحدة لدى البالد بليندا لويس. 
وتناول اللقاء بحث عدد من المواضيع، وسبل 
تعزيز أواصر التعاون والعمل والتنسيق المشترك 
بين البلدين الصديقين، السيما ما يتعلق منها 
بالجوانب العسكرية، إضافة إلى استعراض آخر 
التطورات والمستجدات على الساحتين اإلقليمية 

والدولية.
حضر اللقاء وكيل وزارة الدفاع الشيخ د. عبدالله 

مشعل الصباح، وعدد من كبار ضباط الجيش.
الصالح خالل استقباله جيمس هيبي أمس

ً
محافظة األحمدي تقيم يوم الوفاء لذوي اإلعاقة غدا

، فــعــالــيــات يــــوم الـــوفـــاء الـــرابـــع 
ً
تــنــطــلــق، غـــــدا

لــــذوي اإلعـــاقـــة تــحــت شــعــار »إبـــداعـــات وهــمــم«، 
 مع 

ً
ــــذي تــنــظــمــه مــحــافــظــة األحــــمــــدي، تـــزامـــنـــا الـ

اليوم العالمي لألشخاص ذوي اإلعــاقــة، تحت 
رعاية وبحضور محافظ األحمدي الشيخ فواز 
الخالد، وبمشاركة نحو 25 جهة رسمية وأهلية 
وتطوعية، وبالشراكة والتعاون مع الهيئة العامة 

لذوي اإلعاقة.
 
ً
ــرا ــة عـــصـ ــثـ ــالـ ــثـ ــيـــات مــــن الـ ــالـ ــعـ ــفـ وتـــســـتـــمـــر الـ
حتى العاشرة مساء، في أجــواء عائلية حافلة 
ــاب الــذهــنــيــة  ــ ــعـ ــ بــالــمــســابــقــات والــــجــــوائــــز واأللـ

والرياضية والتفاعلية.
وأكــــد الــخــالــد، فــي تــصــريــح صــحــافــي، أمــس، 
حرص محافظة األحمدي على تنظيم البرامج 

 
ً
ــة والـــفـــعـــالـــيـــات الـــتـــوعـــويـــة، انـــطـــالقـــا ــطـ واألنـــشـ
مــن اإليــمــان الــكــامــل بأهمية االلــتــزام بممارسة 
 مع هذه الفئة 

ً
المسؤولية المجتمعية، خصوصا

العزيزة على قلوب الجميع، مساهمة منها في 
تحقيق دمجهم في المجتمع، وإدخــال البهجة 
والسرور عليهم وعلى أسرهم والقائمين على 

شؤونهم.
ودعــا المولى أن يديم على الكويت الحبيبة 
 بلد 

ً
 وأبـــدا

ً
نعمة األمــن واألمـــان، وأن تظل دائــمــا

اإلنسانية، فــي ظــل قــيــادة صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ نواف األحمد، وسمو ولي العهد 
األمـــيـــن الــشــيــخ مــشــعــل األحـــمـــد، وســمــو رئــيــس 

مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف األحمد.
فواز الخالد

وفد »الداخلية« بحث تأمين الحدود مع العراق
التقى قائد الحدود ومدير مكافحة المخدرات ووكيل االستخبارات والتحقيقات

● محمد الشرهان
أعلنت وزارة الداخلية أن وفدها األمني 
 من القياديين 

ً
الذي زار العراق التقى عددا

فيها، وبحث موضوع تأمين الحدود بين 
البلدين والتنسيق على هذا الصعيد. 

 منها 
ً
ــدا وأوضـــحـــت »الــداخــلــيــة« أن وفــ

برئاسة المدير العام لإدارة العامة ألمن 
الحدود البرية، اللواء مجبل بن شوق، زار 
العراق، وكان في استقبالهم وزير الداخلية 
العراقي عبداألمير الشمري، الــذي رحب 
بــالــوفــد الــكــويــتــي وأبــلــغــهــم بنقل سالمه 
وتحياته إلى النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية الشيخ طالل الخالد.

ــلــــيــــة« وكــيــل  ــد »الــــداخــ ــ ــقـــى وفــ ــتـ ــا الـ ــمـ كـ
ــراقــــي وقــــائــــد الــــحــــدود  ــعــ ــة« الــ ــيــ ــلــ ــداخــ »الــ
العراقية، واستمع منه إلى عرض موجز 

عـــن الـــحـــدود الــعــراقــيــة مـــع الــكــويــت، وتــم 
التباحث عــن القضايا األمنية المتعلقة 
بــالــحــدود بــيــن الــبــلــديــن، وســبــل تشديد 

الخناق على المهربين والمتسللين.
ثــم التقى الــوفــد الكويتي الــمــديــر العام 
لإدارة العامة لمكافحة المخدرات العراقية، 
واستمع إلى عرض موجز عن دور اإلدارة 
في مكافحة المخدرات، كما تم التباحث معه 
حول تبادل المعلومات الخاصة بالتهريب 

وأسماء المهربين والمروجين لتلك اآلفة.
وفــي وقــت الحــق، التقى وفــد »الداخلية« 
وكيل االستخبارات والتحقيقات االتحادية، 
اللواء ماهر عبدالله بمقر »االستخبارات« 
فــي بــغــداد، وتـــم االســتــمــاع إلـــى إيــجــاز من 
قبل قــيــادات عليا في جهاز االستخبارات 
عــن المجموعات اإلرهــابــيــة وعــن الجريمة 
المنظمة واإللكترونية، وتباحث الطرفان 

ــادل  ــبـ ــال تـ ــــي مــــجــ ــل الــــتــــعــــاون فـ ــبـ حــــــول سـ
المعلومات والخبرات بهذا الشأن.

ــوات الــشــرطــة  كــمــا تـــم الــلــقــاء مـــع قــائــد قــ
ــري،  ــامــ ــعــ ــريــــق صــــالــــح الــ ــفــ االتـــــحـــــاديـــــة، الــ
واستمع الوفد إلى شرح مفصل عن بعض 
العمليات التي قامت بها الشرطة االتحادية، 
والتشكيل اإلداري والقتالي للوحدة، كما 
قام الوفد بزيارة قاعات العمليات ومعرض 

لشهداء الوحدة.
وفي نهاية الزيارة، أعرب الوفد عن شكره 
وتقديره لحفاوة االستقبال الذي لقيه في 
زياراته ولقائه قيادات وزارة الداخلية في 
 حــرص »الداخلية« 

ً
الــعــراق الشقيق، مــؤكــدا

الكويتية على التواصل والتعاون المستمر 
بما يحقق المصلحة األمنية لكال الدولتين.

أعضاء الوفد أمام مبنى الشرطة االتحادية في بغداد

تسليم 328 
 
ً
 متحركا

ً
كرسيا

و316 سماعة 
ألصحاب إعاقات 

منذ بداية العام

لم نطلب من 
»الديوان« 

معاقبة الفريق 
المشرف على 

أعمال البنك

طلبات نيابية برفع السرية عن إجابات واردة محفوظة لدى األمانة، 
إلى جانب انتقاد النائب د. عبيد الوسمي طلب النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طالل الخالد حفظ إجابته عن 

القيد األمني لدى األمانة، رغم ما تضمنته من كالم عام.
وكانت الردود التي يطلب الوزراء سريتها تحفظ لدى األمانة، 
ويــجــوز لــمــوجــه الــســؤال االطــــالع عليها عــنــد األمــانــة فــي المكان 

المخصص لحفظها، وال يسمح له بأخذ صورة منها.
 بدراسة مكاتبه 

ً
 جديدا

ً
ومنذ مجلس ٢٠١٣ اتخذ البرلمان نهجا

المتعاقبة الردود التي تصل إليه ذات طابع سري، بناء على ما يأتي 
إليه من طلبات ويقرر في النهاية رفع السرية أو استمرارها على 
كل إجابة على حدة، بعد أن أبدى الكثير من النواب آنذاك انتقادات 

إلجابات ال تستدعي السرية ويطلب الوزير حفظها لدى األمانة.

العيسى، في تصريح له بعد االجتماع، تأجيل أقساط المتعثرين 
من »كورونا« حتى يتجاوز المشروع المتعثر األزمة وعدم ربط ذلك 
بمدة زمنية محددة، وإعادة تمويل جميع المتعثرين من الجائحة 
الممولين من الصندوق بما ال يتجاوز السقف األعلى، وإقرار تعديل 
تشريعي يمّكن الصندوق من تمويل هذه المشاريع المتعثرة من 
.
ً
خارجه، وآخر يحميها من الكوارث الطبيعية إن حصلت مستقبال

 دراسة التجربة السنغافورية في 
ً
 كما تضمنت النقاط السبع أيضا

تمويل المشاريع الصغيرة من خالل الترخيص لصناديق االستثمار 
المغامر، وتأسيس أكبر حاضنة أعمال في العالم عبر تخصيص 

أرض إلقامة مدينة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

 وأشار إلى أن النواب رأوا أن ابتهاج عبداللهيان بالكلمات القليلة 
التي تبادلها مع بن فرحان عبر تغريدة نشرها على »تويتر«، أمس 

 من شأن إيران.
ً
األول، يمثل تقليال

وذكــــر أن الــمــحــور اآلخــــر الــــذي أغــضــب نــــواب الــبــرلــمــان كـــان تلكؤ 

»الــخــارجــيــة« فــي اســتــدعــاء الــســفــيــر الــصــيــنــي، بــعــد أن وقـــع الــرئــيــس 
 يكيل االتهامات لطهران، بشأن أنشطتها الذرية 

ً
 مشتركا

ً
الصيني بيانا

والعسكرية في المنطقة، خالل القمة الصينية- الخليجية في الرياض.
 وأشار المصدر إلى أن بعض النواب اتهموا السفير اإليراني في 

بكين ووزارة الخارجية بعدم اليقظة، وانشغال أغلب السفراء اإليرانيين 
 
ً
بإدارة مصالح تجارية لشركات مملوكة لهم أو لمقربين منهم، مؤكدا

أن تحرك النواب سيشمل استجواب الكبينة الحكومية المسؤولة عن 
انهيار سعر صرف العملة الوطنية أمام الدوالر.
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»التربية«: 159 مدرسة ابتدائية 
رفعت نتائج طالبها

الشهادات األسبوع المقبل ومشروع بـ »األحمدي« لتقوية الطالب

• فهد الرمضان
مع انتهاء دوام يوم أمس، انتهت 159 مدرسة 
من مدارس المراحل االبتدائية بمختلف المناطق 
التعليمية مــن رفــع نتائج طلبتها عــن الفصل 

الدراسي األول من عام 2022/ 2023.
وأكدت مصادر تربوية لـ »الجريدة« انتهاء 117 
مدرسة ابتدائية بالتعليم العام، إضافة إلى 42 
مدرسة من مراكز تعليم الكبار من رفــع نتائج 
الــطــاب الــدراســيــن لــديــهــا، مــوضــحــة أن عملية 
توزيع الشهادات الدراسية للفصل الدراسي األول 

ستبدأ مطلع األسبوع المقبل.
وأوضحت أنــه وفــق القرار الخاص بمواعيد 
الدوام، فإن عطلة طلبة المرحلة االبتدائية تبدأ 
في 26 الجاري، لكن معظم المدارس انتهت من 
المناهج الــدراســيــة واالخــتــبــارات قبل أكــثــر من 
 في 15 الجاري، وأن العادة 

ً
أسبوعين وتحديدا

جـــرت عــلــى أن تنتهي الـــمـــدارس االبــتــدائــيــة من 
أعمالها قبل موعد العطلة الرسمي، حيث ستمتد 

، إذ سيبدأ دوام الطلبة 
ً
العطلة أكثر من 49 يوما

في 5 فبراير المقبل.

مشروع »مستمر«

فـــي ســيــاق مــتــصــل، تــطــلــق مــنــطــقــة األحــمــدي 
 لمعالجة 

ً
التعليمية فــي 26 الــجــاري مــشــروعــا

الضعف التراكمي لدى الطاب واالستفادة من 
اإلجازة الطويلة لطلبة المرحلة االبتدائية.

وقالت مصادر تربوية، إن تعليمية األحمدي 
ستطلق مــشــروع »مــســتــمــر« فــي جميع مـــدارس 
المحافظة للمرحلة االبــتــدائــيــة لمن يــرغــب من 
الــطــاب بــحــضــور تــقــويــة مجانية عــبــر برنامج 
ــات الــطــلــبــة في  ــ »تــيــمــز« اإللــكــتــرونــي لــشــغــل أوقـ
الــمــواد األســاســيــة، مثل الــريــاضــيــات واللغتين 
العربية واإلنكليزية لتمكين الطاب من المهارات 
األساسية وشغل أوقاتهم بما هو مفيد مشروع 
ــارك فــيــه الــتــوجــيــه الــفــنــي ومـــديـــرو  ــ مــتــكــامــل شـ

المدارس االبتدائية.

أحد فصول المدارس االبتدائية

ً
تسكين المناصب القيادية في »الصحة« قريبا

• عادل سامي
كــــشــــفــــت مــــــــصــــــــادر صـــحـــيـــة 
مطلعة أن تسكين الشواغر في 
الــمــنــاصــب الــقــيــاديــة فــي وزارة 
الصحة بات قريبا جدا، وخال 
األيـــــــــام أو األســــابــــيــــع الــقــلــيــلــة 

المقبلة.
وأكدت المصادر لـ »الجريدة« 
أن المسؤولين في وزارة الصحة 
يعملون اآلن على تسكين جميع 
مــنــاصــب الـــوكـــاء الــمــســاعــديــن 
الشاغرة، التي يصل عددها إلى 

7 مناصب. 
وذكـــــــرت أن الـــــــــوزارة بــصــدد 
رفع عدد من األسماء المرشحة، 
وهـــي فــي مــواقــع قــيــاديــة أيضا 
مــن مــديــري اإلدارات الــمــركــزيــة 
أو أطــــــبــــــاء اســــتــــشــــاريــــيــــن فــي 

ــة، إلــــى  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات الـ
ــة الــــمــــدنــــيــــة«، لــــدراســــة  »الــــخــــدمــ
سيرهم الذاتية قبل رفعها إلى 
مجلس الوزراء الختيارها قريبا. 
وأشارت المصادر إلى أن من 
ــاء الــمــقــتــرحــة عـــددا  ــمـ بــيــن األسـ
مــن الــعــنــاصــر النسائية ال يقل 

عن اسمين.
ُيــــــذكــــــر أن 4 مــــــن الـــــوكـــــاء 
المساعدين في وزارة الصحة 
علنت استقاالتهم في منتصف 

ُ
أ

ــر الـــــــمـــــــاضـــــــي، وهـــــم  ــبــ ــمــ ــتــ ــبــ ســ
األمـــيـــن الـــعـــام لــمــعــهــد الــكــويــت 
لاختصاصات الطبية )كيمز(، 
ــل الـــمـــســـاعـــد لــلــشــؤون  ــيـ ــوكـ والـ
ــيـــل الــمــســاعــد  اإلداريـــــــــة، والـــوكـ
لــلــشــؤون الــقــانــونــيــة، والــوكــيــل 
الـــمـــســـاعـــد لـــخـــدمـــة الـــمـــواطـــن، 
ــانـــب اســـتـــقـــالـــة الــوكــيــل  ــــى جـ إلـ

المساعد لألدوية والتجهيزات 
ــر،  ــهـ ــو 5 أشـ ــحـ ــل نـ ــبـ الـــطـــبـــيـــة قـ
وقبلها بأشهر استقالة الوكيل 
المساعد للتخطيط والجودة، 

وجميعها مواقع شاغرة حتى 
اآلن.

ــا إلــــــى أن الـــفـــتـــرة  ُيــــشــــار أيــــضــ
الــمــقــبــلــة ســتــشــهــد إلـــغـــاء عـــدد من 

المناصب واإلدارات، ومنها منصب 
الوكيل المساعد لخدمة المواطن، 
وإسناد إدارة خدمة المواطن إلى 

قطاع الشؤون القانونية.

ً
»األرصاد«: أمطار غزيرة ورعدية اليوم وغدا

ذكــر مــراقــب التنبؤات الــجــويــة بــــإدارة األرصـــاد 
الجوية عبدالعزيز القراوي أن الباد تتأثر بامتداد 
ــر مــصــحــوبــا بمنخفض  ــمـ مــنــخــفــض الــبــحــر األحـ
جــوي بــارد يــؤدي إلــى تكاثر السحب المنخفضة 
والــمــتــوســطــة، تتخللها سحب ركــامــيــة مــع فرص 
ألمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة وتكون غزيرة 

على بعض المناطق، خصوصا اليوم.
وقـــال الـــقـــراوي، لـــ »كـــونـــا«، إن الــطــقــس سيشهد 

نــشــاطــا فـــي الــــريــــاح قـــد تـــزيـــد ســرعــتــهــا عــلــى 50 
كيلومترا فــي الساعة، مــع فــرص لتكون الضباب 
وانخفاض الرؤية األفقية، وارتفاع األمواج البحرية 
إلى أكثر من 6 أقدام، وتستمر فرص األمطار حتى 

فجر الغد.
وأوضــــح أن الــطــقــس الــيــوم يــكــون غــيــر مستقر 
مــع انخفاض ملحوظ فــي درجــة الــحــرارة وغائما 
والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة إلى 

نشيطة مــع فــرصــة ألمــطــار متفرقة تــكــون رعــديــة 
أحيانا، ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة بين 17 

و19 درجة مئوية والصغرى بين 14 و16.
ــار إلـــى أن الــطــقــس غـــدا يــكــون مــعــتــدال إلــى  وأشــ
مائل للبرودة وغائما جزئيا، وتقل فرص األمطار 
تــدريــجــيــا، والـــريـــاح شــمــالــيــة غــربــيــة خــفــيــفــة إلــى 
معتدلة، ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة بين 

19 و21 درجة، والصغرى بين 11 و13.

تدشين توسعة الربط الكهربائي الخليجي... »من الوفرة للعالمية«

أكـــد وزيـــر الــخــارجــيــة الشيخ 
ســالــم الــصــبــاح، أهمية مشروع 
مــحــطــة الـــوفـــرة الــكــهــربــائــيــة في 
الـــكـــويـــت بــاعــتــبــارهــا أحــــد أهــم 
عناصر مشروع تطوير منظومة 
الربط الكهربائي الخليجي، التي 
ستبدأ أعمالها بجنوب العراق 
 بمبدأ التعاضد لتخفيف 

ً
التزاما

المعاناة الناتجة عن النقص في 
المنشآت الكهربائية.

وقــال وزيــر الخارجية رئيس 
مجلس إدارة الصندوق الكويتي 
للتنمية االقــتــصــاديــة الــعــربــيــة 
في كلمته أمــس، أمــام احتفالية 
ــــروع تــوســعــة  ــــشـ بــــــدء تـــنـــفـــيـــذ مـ
الربط الكهربائي الخليجي مع 
الكويت، تحت شعار »من الوفرة 
للعالمية« برعاية رئيس مجلس 
الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف 
ــذي تــبــلــغ تــكــلــفــتــه  ــ ــ ــد، والـ ــمــ األحــ
270 مــلــيــون دوالر، إن محطة 
ــلـــى تــوفــيــر  الـــــوفـــــرة ســتــعــمــل عـ
سعة تنظيمية مقدارها حوالي 
3000 ميغاواط مجهزة بأحدث 
األجــــــهــــــزة والـــــمـــــعـــــدات لـــصـــون 
الــشــبــكــة الــكــهــربــائــيــة الــكــويــتــيــة 

واستقرارها.
وأضـــاف أن المحطة ستتيح 
للمرة األولى بتاريخ هيئة الربط 
الكهربائي لدول مجلس التعاون 
الــخــلــيــجــي ربــــط الـــكـــهـــربـــاء إلــى 
خارج الدول األعضاء في الهيئة 

 بجنوب العراق.
ً
ا بدء

ــاء من  ــهـ ــتـ وذكـــــر أنــــه »تــــم االنـ
إجــــــــــــراءات الـــتـــعـــاقـــد عـــلـــى هـــذا 
المشروع االستراتيجي ونأمل 
بأن ينجز بالكامل ويتم وضعه 

في الخدمة نهاية عام 2024«.
ــاع الـــطـــاقـــة  ــطــ وأوضـــــــــح أن قــ
ــم ركــائــز التنمية  يعتبر مــن أهـ
وال يــمــكــن أن نــتــصــور الــحــيــاة 
ــرة دون خـــــدمـــــات  ــ ــــضـ ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
كــهــربــائــيــة مـــوثـــوقـــة ومــســتــقــرة 
 عن شكره 

ً
يعتمد عليها، معربا

وتــقــديــره للقائمين عــلــى إدارة 
هــيــئــة الـــربـــط الــكــهــربــائــي لـــدول 

الخليج وعلى رأسهم المهندس 
أحمد اإلبراهيم.

وأضـــــــــــــــــاف أن الــــــصــــــنــــــدوق 
الــكــويــتــي للتنمية االقــتــصــاديــة 
العربية دأب منذ تأسيسه على 
أن يــــولــــي أهـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة لــهــذا 
 مـــنـــا بــأهــمــيــة 

ً
الـــقـــطـــاع »إيــــمــــانــــا

دور قــطــاع الــكــهــربــاء الــمــحــوري 
واألساسي في تحقيق التنمية 
ــيــــة  ــتــــمــــاعــ ــة واالجــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ

لشعوب العالم«.
وبين أن إجمالي مساهمات 
الصندوق الكويتي في دعم هذا 
 بلغ حوالي 1.6 

ً
القطاع عالميا

مليار دينار إذ يمثل حوالي 25 
في المئة من إجمالي مساهمات 
ــتـــي لــجــمــيــع  ــويـ ــكـ ــدوق الـ ــنــ الــــصــ

القطاعات.

استغالل الموارد 

ــا، قــــالــــت وزيـــــــرة  ــبــــهــ ــانــ مـــــن جــ
األشغال العامة ووزيرة الكهرباء 
والماء والطاقة المتجددة د. أماني 
ــدء تنفيذ مــشــروع  بــوقــمــاز، إن بـ
تعزيز منظومة الربط الكهربائي 
الــخــلــيــجــي فــــي الـــكـــويـــت يــعــكــس 
 بالكهرباء 

ً
 اســتــثــنــائــيــا

ً
اهــتــمــامــا

بـــهـــدف زيــــــادة ســعــة الـــربـــط بين 
شبكة الربط الكهربائي والكويت 

 لهذه المنظومة.
ً
تعزيزا

وأكدت بوقماز حرص الكويت 
ــبـــادرات  ــمـ ــرؤى والـ ــ عــلــى تــبــنــي الــ
الهادفة التي تخدم االستراتيجية 
ــتـــغـــال األمـــثـــل  الــمــتــعــلــقــة بـــاالسـ
ــة لـــتـــوفـــيـــر  ــيـ ــعـ ــيـ ــبـ لـــــلـــــمـــــوارد الـــطـ
الكهرباء ضمن بيئة عمل متميزة 
في األداء واإلنتاجية لتكون نقطة 
انــطــاقــة عالمية لــربــط الشبكات 
الكهربائية وإنشاء سوق حيوي 

لتحقيق المنافع االقتصادية.
 إلــــى ما 

ً
ــرا ــظــ ــافــــت أنــــه »نــ وأضــ

تـــشـــهـــده دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون 
الخليجي من توسع في الشبكات 
ــيـــرات الــكــبــيــرة  ــغـ ــتـ الـــداخـــلـــيـــة والـ
فــي األحــمــال الكهربائية وزيـــادة 

توليد الطاقة الكهربائية بالطرق 
االعــتــيــاديــة أو مــنــظــومــة الــطــاقــة 
ــتــــجــــددة فـــإنـــنـــا نــــــــدرك مـــدى  ــمــ الــ
الحاجة إلى توسعة شبكة الربط 

الكهربائي الخليجي«.

أمن الطاقة 

من جانبه، قال رئيس مجلس 
ادارة هيئـــــة الـــربـــــط الخــلــــــــيجي 
د. نايف العبادي، إن نجاح الربط 
الكهربائي أدى إلى تجنب شبكات 
كهرباء دول مجلس التعاون ألي 
انقطاع جزئي أو كلي بنسبة 100 
فــي المئة مــن خــال تقديم الدعم 
ــــوري خـــــال الـــــطـــــوارئ بــنــقــل  ــفـ ــ الـ
الطاقة المطلوبة عبر شبكة الربط 
الــكــهــربــائــي الــتــي تــمــتــد لمسافة 
تقارب 1000 كيلومتر من الكويت 
شمااًل إلى جنوب الخليج العربي.
وكشف عن مساندة المشروع 
منذ تشغيله حتى اآلن ما يقارب 
مـــن 2700 حــالــة دعـــم مــنــهــا 226 

حــالــة فــي عــام 2021 فيما أسهم 
منذ تشغيله في توفير التكاليف 
الرأسمالية والتشغيلية لشبكات 
الــكــهــربــاء الــخــلــيــجــيــة مـــن خــال 
خــفــض االســتــثــمــارات المطلوبة 
في محطات اإلنتاج مع المحافظة 
على مستوى أعلى من الموثوقية 
وخـــفـــض الــتــكــالــيــف التشغيلية 
وتكاليف والــوقــود والتوفير في 

االحتياطي التشغيلي.
وأوضــــح أن الـــوفـــرات المالية 
 تـــتـــراوح بين 

ً
لــلــمــشــروع ســنــويــا

300 مـــلـــيـــون دوالر، إذ  200 و
بلغت الــوفــورات التراكمية لدول 
مجلس التعاون منذ بدء تشغيل 
ــــروع مـــــا يـــــقـــــارب نــــحــــو 3  ــــشـ ــمـ ــ الـ
مليارات دوالر مقارنة بالتكاليف 
ــلـــيـــة  ــة والـــتـــشـــغـــيـ ــ ــاريـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ االسـ
للمشروع منذ إنشائه الذي بلغت 

حوالي ملياري دوالر.
وأضــــاف الــعــبــادي »بـــدأنـــا من 
الكويت التشغيل األول للمشروع 
وننطلق لتوسعة شبكة الــربــط 

الـــكـــهـــربـــائـــي بـــيـــن دول الــخــلــيــج 
بمشروع توسعة الربط الكهربائي 
مــع الــكــويــت، الــــذي تــبــلــغ تكلفته 
حوالي 270 مليون دوالر بهدف 

ــتـــمـــراريـــة واســـتـــدامـــة  ضـــمـــان اسـ
أمن الطاقة الكهربائية في جميع 

األوقات«.
وأوضـــــــــح أنــــــه ســـيـــتـــم إنـــشـــاء 

محطة الوفرة التابعة لهيئة الربط 
الكهربائي الخليجي لتكون أكبر 
محطات هيئة الربط الكهربائي، 
والــتــي ستكون مــربــوطــة بأربعة 
ــدرة إجـــمـــالـــيـــة  ــ ــقـ ــ خــــطــــوط نـــقـــل بـ
تــتــجــاوز 3500 مـــيـــغـــاوات، الــتــي 
ــيــــر شــبــكــة  ــبــ ســــتــــدعــــم بــــشــــكــــل كــ
الـــكـــهـــربـــاء لــــدولــــة الـــكـــويـــت كــمــا 
ــطــــاق لــربــط  ســتــكــون نــقــطــة االنــ
الشبكة الخليجية بشبكة جنوب 
 
ً
ــد أن لــلــكــويــت دورا ــ ــعــــراق. وأكـ الــ
 في تحقيق هذا المشروع، 

ً
كبيرا

إذ وافـــــــق الــــصــــنــــدوق الـــكـــويـــتـــي 
لــلــتــنــمــيــة االقـــتـــصـــاديـــة الــعــربــيــة 
على تمويل مشروع بناء محطة 
 لتنفيذ مــشــروع 

ً
الـــوفـــرة تــمــهــيــدا

الــربــط مــع جنوب الــعــراق. وتابع 
أن الشركة الكويتية لنفط الخليج 
ــلـــى تــخــصــيــص  وافــــقــــت كــــذلــــك عـ
قطعة األرض للمحطة والمسارات 
المطلوبة ضمن منطقة امتيازها 
إذ تم تسليم الموقع للهيئة خال 

شهر نوفمبر 2022.

وزير الخارجية يدشن مشروع توسعة الربط الخليجي أمس

سيد القصاص

مجسم توضيحي للمشروع

بتكلفة بتكلفة 270270 مليون دوالر لضمان استدامة أمن الطاقة... وبدء الخدمة نهاية  مليون دوالر لضمان استدامة أمن الطاقة... وبدء الخدمة نهاية 20242024

خطوط هوائية مزدوجة للربط بالسعودية
ذكـــرت الــوزيــرة بوقماز أن وزارة الكهرباء، 
بالتعاون مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي، 
أجرت دراسات فنية واقتصادية لتعزيز الربط 
الكهربائي بين شبكة الهيئة مع الكويت، مما 
استدعى الحاجة لبناء محطة جــديــدة تابعة 
للهيئة مع ماءمة المواصفات الفنية للمحطة 
الجديدة مع محطات شبكة الكويت على جهد 

400 كيلو فولت.
وبينت أن المشروع يتكون من إنشاء محطة 
ربــط رئيسية بمنطقة الوفرة وإنشاء خطوط 
هوائية مزدوجة لربط محطة الوفرة بمحطة 
الــفــاضــلــي بــالــســعــوديــة وتــحــويــل خــط هــوائــي 
مــزدوج من منطقة الــزور الى الوفرة. وأشــارت 

إلى أن المشروع يتضمن كذلك إنشاء خطوط 
هوائية من منطقة الوفرة إلى محطتي صباح 
األحمد )z 3( وصباح األحمد )z 4( للربط مع 
شــبــكــة الــكــويــت كــذلــك شــبــكــة خــطــوط هــوائــيــة 
بجهد 400 كيلو فولت مع العراق ثم مع الشبكة 
العالمية والمتوقع انتهاء المشروع ديسمبر 

عام 2024.
ــادت بــوقــمــاز بـــأن الــمــحــطــة تــهــدف إلــى  ــ وأفــ
تحقيق عدة فوائد كتوفير في القدرة المركبة، 
 مع ازدياد األحمال في فصل الصيف 

ً
خصوصا

ــادة قـــدرة الــربــط لتمرير سعة أكــبــر بدعم  وزيــ
الــحــاالت الطارئة للدول األعــضــاء وزيـــادة أمن 

واستقرار الشبكة وتمكين الطاقة المتجددة.

الكويت حريصة 
على تبني 
رؤى تخدم 

استغالل الموارد 
الطبيعية 

أماني بوقماز

المشروع 
 
ً
يوفر سنويا
ما بين 200 

و300 مليون 
دوالر 

نايف العبادي

رفع األسماء إلى »الخدمة المدنية« لدراسة سَيرهم قبل عرضها على مجلس الوزراءرفع األسماء إلى »الخدمة المدنية« لدراسة سَيرهم قبل عرضها على مجلس الوزراء

المحطة 
ستوفر سعة 

تنظيمية 
 3000

ميغاواط 
الستقرار 

الشبكة
سالم الصباح

وزير الخارجية: ندعم حل األزمات عبر الوسائل السلمية والتفاوض
تلقى وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، 
 من مستشار وزير خارجية 

ً
أمس، اتصااًل هاتفيا

الواليات المتحدة ديرك شولي.
ــال بــحــث أطــــر الــتــنــســيــق  وتــــم خــــال االتــــصــ
ــلـــديـــن الـــصـــديـــقـــيـــن تــجــاه  ــبـ ــيـــن الـ ــتـــرك بـ الـــمـــشـ
المستجدات على الساحتين اإلقليمية والدولية 
ومناقشة عــدد من القضايا الحيوية والمهمة 
التي تواجهها المنطقة وسبل تعزيز التعاون 

المشترك تجاهها. 
من جانب آخــر، التقى سالم الصباح، وزير 
القوات المسلحة البريطانية وعضو البرلمان 
في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا 
الشمالية جيمس هيبي وذلك بمناسبة زيارته 

الرسمية للباد، حيث تم خال اللقاء بحث أبرز 
المستجدات على الساحتين اإلقليمية والدولية 

والتطورات التي تشهدها المنطقة.
وجدد وزير الخارجية موقف الكويت الداعم 
لحل األزمات عبر الوسائل السلمية والتفاوض 
والتأكيد على ضــرورة دعــم المساعي الدولية 
الرامية إلى وقف التصعيد إليجاد حل سلمي 
بما يتوافق مع القانون الدولي واحترام سيادة 

الدول.
ــقـــوات المسلحة  مـــن جــانــبــه، أشــــاد وزيــــر الـ
البريطانية بالجهود والمساعي التي تقوم بها 
الكويت في ترسيخ دعائم حفظ السلم واألمن 
 الــتــزام المملكة 

ً
الدوليين في المنطقة، مــجــددا

المتحدة بصون أمن وسامة الكويت وشعبها 
وحفظ األمــن واالســتــقــرار فــي المنطقة، معربا 
في ذات السياق عن وافر الشكر والعرفان لدولة 
الكويت قيادة وحكومة وشعبا على استضافة 

القوات المسلحة البريطانية على أراضيها.
كــمــا تـــم خـــال الــلــقــاء اســتــعــراض الــعــاقــات 
الــتــاريــخــيــة والـــصـــداقـــة الــراســخــة الــتــي تجمع 
الكويت والمملكة المتحدة ومناقشة مجاالت 
التعاون المتعددة بما يعزز المصالح المشتركة 
ويـــعـــود بالمنفعة عــلــى الــبــلــديــن وشعبيهما 
الصديقين والــتــطــلــع لعقد اجــتــمــاع مجموعة 
الــتــوجــيــه المشتركة بــيــن الــبــلــديــن الصديقين 

بدورته الـ19 مطلع العام المقبل.

https://www.aljarida.com/article/8933
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https://www.aljarida.com/article/8939
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إخماد حريق 
مركبة في منطقة 

العقيلة

»اإلطفاء«: »اإلطفاء«: 33 شروط لحصول وكيل  شروط لحصول وكيل 
أول متقاعد على آخر مربوطأول متقاعد على آخر مربوط

 بالخدمة وأتم 4545 من العمر وحصل على  من العمر وحصل على 33 عالوات دورية« عالوات دورية«
ً
 بالخدمة وأتم  عاما
ً
»إذا استوفى »إذا استوفى 2525 عاما

أعلنت قوة اإلطفاء العام 3 شروط 
لمنح »وكيل أول« آخر مربوط لرتبته 
وحساب تقاعده على هذا األساس.

وقــالــت الــقــوة، فــي بيان صحافي 
ــلـــى تــوجــيــهــات  ــنــــاء عـ ــه بــ ــ أمـــــــس، إنــ
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية وزير الدفاع باإلنابة 
الشيخ طالل الخالد إذا أحيل عضو 
قوة اإلطفاء العام الى التقاعد برتبة 
وكــيــل أول، وكـــان قــد اســتــوفــى مــدة 

الخدمة 25 وأتــم من العمر 45 سنة 
فأكثر، وحصل على 3 عالوات دورية 
يمنح آخر مربوط لرتبته، وُيحسب 

تقاعده على هذا األساس.
وأضافت أن القرار يأتي تطبيقا 
لمبدأ العدل والمساواة بين أعضاء 
قـــــــوة اإلطــــــفــــــاء الـــــعـــــام ونـــظـــرائـــهـــم 
بــالــمــؤســســات الــعــســكــريــة األخــــرى 
حسب القرارات الصادرة من مجلس 
الوزراء وقرارات لجنة شؤون القوة 

وتوحيد المزايا التي يتمتعون بها.
ــت إدارة  ــ ــالـ ــ ــال اخـــــــــر، قـ ــ فــــــي مـــــجـ
الـــعـــالقـــات الـــعـــامـــة واإلعــــــــالم بــقــوة 
ــفـــاء  ــال اإلطـ ــ ــام، إن رجــ ــعــ ــاء الــ ــفــ اإلطــ
تمكنوا مساء أمس من إخماد حريق 
انــدلــع فــي مركبة بمنطقة العقيلة، 
مــوضــحــة أن الـــحـــادث لــم يسفر عن 
ــتــــصــــر عــلــى  ــات، واقــ ــ ــ ــابـ ــ ــ وقــــــــوع إصـ

األضرار المالية.
ادارة  ان   وأوضــــــــحــــــــت اإلدارة 

العمليات المركزية تلقت بالغا يفيد 
بـــانـــدالع حـــريـــق فـــي مــركــبــة بمنطقة 
الــعــقــيــلــة، مــشــيــرة الـــى انـــه فـــور تلقي 
البالغ تم تحريك مركز إطفاء المنقف 

الى موقع البالغ.
ــــول رجـــال  ــه عــنــد وصـ وأضـــافـــت أنــ
االطفاء الــى موقع البالغ باشروا في 
عــمــلــيــة مــكــافــحــة الــحــريــق وإخـــمـــاده، 
الفـــتـــة الــــى أن الـــحـــادث لـــم يــســفــر عن 

وقوع إصابات.

اشتعال المركبة بالعقيلة

»الدفاع« تطلق خدمة االقتراحات 
والشكاوى عبر »سهل«

أطـــلـــقـــت وزارة الـــــدفـــــاع خـــدمـــة 
ــــدة تـــتـــمـــثـــل فــي  ــــديـ إلـــكـــتـــرونـــيـــة جـ
ــلـــقـــي االقــــتــــراحــــات والـــشـــكـــاوى  »تـ
إلدارة خدمة المواطن« عبر تطبيق 

»سهل «.
وقــال المتحدث الرسمي باسم 
الـــتـــطـــبـــيـــق الــــحــــكــــومــــي الــــمــــوحــــد 
ــيـــة »ســـهـــل«  ــتـــرونـ ــكـ لـــلـــخـــدمـــات اإللـ
يــوســف كــاظــم، فــي تــصــريــح أمــس، 
 لتواصل »الــدفــاع« مع 

ً
إنــه تــعــزيــزا

المواطنين بات باإلمكان استخدام 

هــذه الخدمة مباشرة لتوجيه أي 
مقترحات او رفــع شكاوى تتعلق 
بالوزارة مباشرة من خالل قائمة 

»خدمات« داخل التطبيق.
ــم إلــــــى أن اهـــتـــمـــام  ــاظــ ــفــــت كــ ولــ
المؤسسة العسكرية برصد وتلقي 
مــقــتــرحــات الــمــواطــنــيــن مـــن خــالل 
هــــذه الـــخـــدمـــة ســــوف يـــســـاهـــم فــي 
تــطــويــر وتــعــزيــز رؤيــتــهــا وتــقــيــيــم 
خــدمــاتــهــا اإللــكــتــرونــيــة الــمــتــاحــة 

لألفراد.

بدء صرف بيع اإلجازات بـ »الكهرباء«
• سيد القصاص

بــدأت وزارة الكهرباء والماء، أمــس، صرف 
مبالغ بيع اإلجــازات لموظفيها المستحقين 
وفـــق اآللـــيـــة الــتــي تـــم تــحــديــدهــا لــلــصــرف من 

المبالغ المرصودة لهذا الشأن. 
ــه تـــــم الــــبــــدء  ــ ــ وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة إنـ
بــالــمــوظــفــيــن المستحقين مــمــن يــبــلــغــون 60 
عــامــا ومــا فـــوق، وهــم قلة فــي الــــوزارة، بهدف 
االنتهاء من الشرائح المختلفة المستحقة التي 

تستوفي الشروط الواجبة. 
ولفتت المصادر الى أن هناك آليات مختلفة 
للصرف األولــي فيما يتعلق بشريحة السن، 
ــاك الــمــوظــفــيــن الــــجــــدد أصـــحـــاب  ــنـ كـــمـــا أن هـ
ــــك الــمــوظــفــيــن  ــذلـ ــ الــــــرواتــــــب الـــمـــنـــخـــفـــضـــة وكـ

باألقدمية.

ضبط عضوتين في شبكة دولية منافية لآلداب
• محمد الشرهان

تمكن رجال االدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة 
بإدارة حماية اآلداب العامة واالتجار باالشخاص من 
ضبط فتاتين تنتميان الــى احــدى الشبكات الدولية 
المختصة باالعمال المنافية لآلداب مقابل مبالغ مالية.

وقالت ادارة »المباحث الجنائية« انه بعد التحريات 
والــتــدقــيــق مـــن قــبــل رجــــال مــبــاحــث االداب اتــضــح ان 
المتهمتين دخلتا البالد بسمة دخول سياحية بهدف 

ممارسة األعمال المنافية بمقابل مادي.
وأضافت االدارة ان رجال المباحث احالوا المتهمتين 

ات القانونية  ــراء ــ الــى جهة االخــتــصــاص التــخــاذ اإلجـ
بحقهما.

من جانب آخر وفي قضية منفصلة، أسفرت الحمالت 
المستمرة لــإدارة العامة لمباحث شؤون اإلقامة عن 
 لقانون اإلقامة في مخيمات الصبية 

ً
ضبط 14مخالفا

والجليعة والجهراء مساء أمس االول. 
وتمكنت اللجنة الثالثية المشتركة من ضبط مكتب 
خـــدم وهــمــي يــــؤوي ثــالثــة مــخــالــفــيــن لــقــانــون االقــامــة 
والعمل، وتمت احالتهم الى جهة االختصاص التخاذ 

اإلجراءات الالزمة بحقهم.
المتهمتان بعد ضبطهما

البلدية: غلق محل وتحرير 5 مخالفات بـ »الفروانية«
نــفــذ الــفــريــق الــرقــابــي بـــــإدارة التدقيق 
ومــتــابــعــة الـــخـــدمـــات فـــي الــبــلــديــة جــولــة 
تفتيشية على المحالت بمنطقة الفروانية 
أسفرت عن غلق محل، وتحرير 5 مخالفات، 

إضافة إلى توجيه 6 إنذارات.
وقال نائب المدير العام لقطاع الرقابة 
والتفتيش مدير إدارة التدقيق ومتابعة 
الــخــدمــات الــبــلــديــة بــمــحــافــظــة الــفــروانــيــة 
نــاصــر الــرشــيــدي، فــي تــصــريــح أمــــس، إن 
المخالفات تمثلت في إضافة اعالن بدون 
ترخيص، وعدم التقيد باالشتراطات التي 

صــــدر عــلــى أســاســهــا الــتــرخــيــص، وعـــدم 
وضع الترخيص في مكان بارز، وتشغيل 

عمالة بشهادة صحية منتهية.
وطــالــب الــرشــيــدي أصــحــاب الــمــحــالت 
بالتقيد وااللتزام باالشتراطات والضوابط 
المعمول بها في البلدية تجنبا للمخالفة 
والــغــرامــة الــتــي تصل فــي بعض األحــيــان 

للغلق اإلداري.

إغالق أحد المحالت المخالفة

»إحياء التراث« نظمت حملة 
»قيم إنسانية«

نظمت جمعية إحياء التراث 
ــلــــة مـــوجـــهـــة  ــمــ اإلســــــــالمــــــــي، حــ
لــضــيــوف الـــكـــويـــت الــمــقــيــمــيــن 
فــيــهــا مـــن الــعــامــلــيــن وغــيــرهــم 
تــحــت شــعــار »قــيــم إنــســانــيــة«، 

لبيان حقوقهم وواجباتهم.
وقالت الجمعية، في بيان، 
أمـــــس، إن الــحــمــلــة اشــتــمــلــت 

على عدد من الدروس والنشرات 
اإلعالمية، وركزت على الجوانب الشرعية لحقوقهم وواجباتهم، 

ومنها أهمية التعجيل بإعطاء األجير أجــره قبل أن يجف عرقه، 
وكذلك توفير ما يحتاجونه من طعام وشراب ومشاركتهم في ذلك.
 عن دعــوة الجاليات 

ً
من جهة أخــرى، أصــدرت الجمعية تقريرا

داخل الكويت، أوضحت فيه أن عدد المهتدين الجدد في محافظتي 
 
ً
األحــمــدي ومــبــارك الكبير خــالل الــعــام الــحــالــي بلغ 113 مهتديا

، و79 امرأة.
ً
ومهتدية، وهم: 34 رجال

ــبـــال مـــن الــنــســاء كـــان أكــبــر مـــن الـــرجـــال، وأكــثــر  وبــيــنــت أن اإلقـ
الجنسيات إقبااًل على التعرف على اإلسالم واعتناقه هي الجنسية 

الفلبينية، ثم الهندية.

»النجاة« تطلق مشاريع خيرية
أعلنت جمعية النجاة الخيرية 
إطالق عدد من المشاريع الخيرية 
ــويـــت عـــام  ــكـ الـــمـــتـــنـــوعـــة داخــــــل الـ
ــنـــهـــا األســـــر  2023، تـــســـتـــفـــيـــد مـ
المتعففة، في إطار حرصها على 

توطين العمل الخيري.
وصرح مدير إدارة المساعدات 
فـــي الــجــمــعــيــة مــحــمــد الــخــالــدي، 
ــأن أول هــــذه الــمــشــاريــع  ــــس، بــ أمـ
ــم مـــن  ــ ــتــ ــ »إيــــــــجــــــــار الــــــســــــكــــــن«، وتــ
ــه الـــمـــســـاهـــمـــة فـــــي ســـــداد  ــ ــــاللـ خـ
اإليــجــار بمساعدة تبدأ مــن 150 
ديـــنـــارا شــهــريــا، وكــذلــك مــشــروع 
»المساعدات المالية«، ونقدم من 
خالله مساعدات تبدأ بـ120 دينارا 

شهريا لألسر ضعيفة الدخل.
وأوضح الخالدي أن الجمعية 
تقدم بطاقات مواد غذائية لألسر 
الــمــتــعــفــفــة بـــــ50 ديـــنـــارا شــهــريــا، 
كما نوزع اللحوم والذبائح على 
األسر، الفتا إلى تقديم مساعدات 

عينية لألسر المحتاجة من خالل 
مشروع »الله يبرد عليك«، ومنها 
برادة المياه وتكلفتها 100 دينار، 
ــنــــارا، ووحــــدة  وثـــالجـــة بــــــ150 ديــ

تكييف بـ200 دينار.

محمد الخالدي

م ندوة
ّ
فريق »إيجابية« التطوعي نظ

»بصحتنا نصنع مستقبلنا«
نظم فريق إيجابية كويتية 
الــتــطــوعــي قــبــل يــومــيــن نــدوة 
بـــعـــنـــوان »بــصــحــتــنــا نــصــنــع 
مــســتــقــبــلــنــا« فـــي مــقــر رابــطــة 
ــيـــة  ــتـ ــويـ ــكـ ــن الـ ــيــ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ االجــ
بالعديلية، ألقتها مجموعة 
ــبــــات كـــلـــيـــة الـــعـــلـــوم  ــالــ ــــن طــ مـ
االجــــتــــمــــاعــــيــــة فــــــي جـــامـــعـــة 
الـــكـــويـــت، وبـــمـــشـــاركـــة مــديــر 
منطقة األحمدي الصحية د. 

أحمد الشطي. 
ــة الـــفـــريـــق  ــيــــســ وقـــــالـــــت رئــ
نرجس الشطي، في كلمة لها، 
إن الــهــدف مــن إقــامــة الــنــدوة 
هــو الــعــمــل عــلــى نــشــر الــوعــي 
الثقافي في المجتمع للمدن 
الصحية، موجهة الشكر إلى 
رئيس مجلس ادارة الرابطة 
ــه الــــــــرضــــــــوان عـــلـــى  ــ ــلـ ــ ــدالـ ــ ــبـ ــ عـ

استضافة الندوة.
كـــــــمـــــــا قــــــــــّدمــــــــــت الـــــشـــــطـــــي 
شـــــــهـــــــادات تــــكــــريــــم لـــجـــمـــيـــع 
ــة لــهــم  ــ ــيــ ــ الــــمــــشــــاركــــيــــن، راجــ
دوام النجاح والتوفيق على 

جهودهم لخدمة الوطن.
ــــن، تــــحــــّدثــــت  ــهـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ

ــبـــات الـــمـــشـــاركـــات فــي  ــالـ الـــطـ
ــدن  ــمـ الـــــنـــــدوة عــــن شـــــــروط الـ
الــصــحــيــة الــذكــيــة وأهــمــيــتــهــا 
وآثــــــــــــارهــــــــــــا فـــــــــي الــــتــــنــــمــــيــــة 

المستدامة.
بـــــــــــــــــــــدوره، أشـــــــــــــــار مـــــديـــــر 
»األحــــــمــــــدي الـــصـــحـــيـــة« إلـــى 
تـــــــاريـــــــخ الـــــــمـــــــدن الـــصـــحـــيـــة 
وعددها في الكويت وأهمية 
الـــــــســـــــعـــــــي لــــــنــــــشــــــر الـــــــوعـــــــي 
الصحي بجميع المستويات 

واألنشطة. 

ــائــــب  ــنــ ــر الـــــــنـــــــدوة الــ ــ  حـــــضـ
د. خليل أبــل، ونــائــب المدير 
الــــــــعــــــــام لــــــــشــــــــؤون الــــــــزراعــــــــة 
التجميلية بــالــهــيــئــة الــعــامــة 
ــــروة  ــثـ ــ ــــؤون الــــــزراعــــــة والـ ــــشـ لـ
الـــســـمـــكـــيـــة م. غــــانــــم الـــســـنـــد، 
وأعضاء من فريق »إيجابية« 
ــــن  ــيـ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ورابـــــــــطـــــــــة االجـ
وطالبات من جامعة الكويت.

تكريم النائب خليل أبل
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فهد تركي

اتفاقية بين الكويت والمنظمة العربية للتنمية الزراعية
أحالتها الحكومة إلى المجلس وتنص على توفير مقر دائم للمنظمة بالكويت

ــــى  ــة إلــ ــ ــومــ ــ ــكــ ــ ــحــ ــ أحــــــــالــــــــت الــ
ــة مـــشـــروع قــانــون  مــجــلــس األمــ
بــالــمــوافــقــة عــلــى اتــفــاقــيــة بين 
الـــكـــويـــت والــمــنــظــمــة الــعــربــيــة 
للتنمية الزراعية بشأن إنشاء 
مقر للمنظمة في منطقة شبه 

الجزيرة العربية.
 وقالت المذكرة اإليضاحية 
 
ً
لمشروع االتفاقية، إنه انطالقا
من قرار جامعة الدول العربية 
رقـــــم 2635 الــــصــــادر فــــي دور 
انــعــقــاد مــجــلــس الــجــامــعــة رقــم 
53 بــتــاريــخ 1970/3/11، التي 
ــي عــضــويــتــهــا الـــــدول  تـــضـــم فــ
العربية األعضاء في الجامعة 
ومقرها الخرطوم، ومن أن هذه 
المنظمة تعنى بقضايا التنمية 
الـــزراعـــيـــة والــســمــكــيــة واألمــــن 
الـــغـــذائـــي ومـــحـــاربـــة الــفــقــر في 
الــدول العربية، وبــنــاًء على ما 
عرضته حكومة الكويت، ممثلة 
بالهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية، باستضافة 
مقر مكتب المنظمة اإلقليمي 
ــرة  ــزيــ ــه الــــجــ ــبــ ــقـــة شــ ــنـــطـ ــــي مـ فــ
الــعــربــيــة بــتــاريــخ 2012/2/13، 
فإن المنظمة قبلت هذا العرض.
 وأوضحت المذكرة أن هذه 
ت بموجب قــرار  الموافقة جــاء

الجمعية العامة للمنظمة رقم 
)32/20/ ج ع/ 2012(، مضيفة 
أن حكومة الكويت والمنظمة 
العربية للتنمية الزراعية اتفقتا 
على االتفاق المرافق لمشروع 
هــــذا الـــقـــانـــون والـــــذي جــــاء في 

)10( مواد.
ــمـــوجـــب   وأضـــــــافـــــــت أنــــــــه بـ
ــتـــع الـــمـــكـــتـــب  ــتـــمـ الـــــمـــــشـــــروع يـ
بالشخصية القانونية الالزمة 
كــأهــلــيــة الــتــعــاقــد والــتــفــاوض 
واكـــتـــســـاب االمـــــــوال الــمــنــقــولــة 
ــــة وأهــــلــــيــــة  ــــولـ ــقـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ وغــــــيــــــر الـ

ــــالل  ــدم اإلخـ ــ الـــتـــقـــاضـــي، مــــع عـ
بالقوانين واألنظمة المطبقة 
التي تضطلع في الكويت فإن 
ــذه االتـــفـــاقـــيـــة  ــ الــــغــــرض مــــن هــ
يـــتـــمـــثـــل فـــــي تــــحــــديــــد الـــمـــهـــام 
التي يضطلع بها المكتب من 
خالل االمتيازات والحصانات 
المقررة بموجب هذه االتفاقية 
واتفاقية حصانات وامتيازات 

جامعة الدول العربية.
 وأشــــارت إلـــى أن الحكومة 
الــكــويــتــيــة تــلــتــزم بتخصيص 
مــبــنــى إلنــــشــــاء الـــمـــقـــر الـــدائـــم 

ــراءات  ــ ــ ــــإجـ ــ ــا لـ ــ ــقـ ــ لـــلـــمـــكـــتـــب وفـ
واآللـــــيـــــات الـــمـــعـــمـــول بـــهـــا فــي 
ــيـــر الـــخـــدمـــات  الـــكـــويـــت، وتـــوفـ
ــة الــــــــالزمــــــــة لـــلـــمـــكـــتـــب  ــ ــامــ ــ ــعــ ــ الــ
كالخدمات البريدية والهاتفية 
واالتــــــــصــــــــاالت وفــــقــــا ألحــــكــــام 
هـــــــذه االتــــفــــاقــــيــــة، بــــاإلضــــافــــة 
إلـــى خــدمــات الــكــهــربــاء والــمــاء 

وخدمات الوقاية من الحريق.
ــقـــر  ــــى مـ ــنـ ــ ــبـ ــ وأكــــــــــــــــدت أن مـ
ــه حــــرمــــة مـــصـــونـــة،  ــ ــز لـ ــركــ ــمــ الــ
وال يـــــجـــــوز ألي مـــــوظـــــف أو 
ــتــــولــــى أيـــــــة ســلــطــة  شــــخــــص يــ

عــامــة دخــولــه لــمــبــاشــرة مهمة 
تـــتـــعـــلـــق بـــوظـــيـــفـــتـــه إال بـــــإذن 
خــطــي وصـــريـــح مـــن الــرئــيــس، 
وبالشروط التي يوافق عليها، 
وفـــي حــالــة الـــضـــرورة البـــد من 
توافر األسباب الجدية لدخول 

المكتب. 
وذكــــــرت أن عــلــى الــحــكــومــة 
ــائـــل الـــالزمـــة  اتـــخـــاذ كـــل الـــوسـ
لحماية المبنى ومنع اقتحامه 
أو اإلضرار به ماديا أو اإلخالل 
بــأمــنــه أو الـــحـــط مـــن كــرامــتــه، 
ــانـــي  ــبـ عــــلــــى أال تـــســـتـــعـــمـــل مـ
المكتب في أغراض تتنافى مع 
صالحياته وأهدافه، الفتة إلى 
أن محفوظات ووثائق المركز 
لها حرمة بصفة عامة، ويحق 
لــلــمــكــتــب أن يــرفــع شـــعـــاره في 
المكان المخصص لــذلــك، وأال 
تخضع أمواله ووسائل النقل 
والمواصالت التي يستخدمها 
ــتــــيــــش أو الـــــحـــــجـــــز او  ــفــ ــتــ ــلــ لــ
االســتــيــالء أو مــا مــثــل ذلـــك من 

اإلجراءات الجبرية.

اجتماع سابق للجنة الخارجية

 بشأن 
ً
 بشأن  نواب يقترحون قانونا
ً
55 نواب يقترحون قانونا
حقوق االمتياز التجاريحقوق االمتياز التجاري

ــنـــواب أســـامـــة الــزيــد  قـــدم الـ
ــج وأســــــامــــــة  ــ ــدلــ ــ ــمــ ــ ــ وحــــــمــــــد ال
الــشــاهــيــن ومــهــلــهــل الــمــضــف 
 
ً
ــاد اقــــتــــراحــــا ــ ــهـ ــ وعــــبــــدالــــلــــه فـ

بقانون بشأن حقوق االمتياز 
التجاري.

وقالت مذكرته اإليضاحية: 
تـــعـــد الــــمــــشــــاريــــع الـــتـــجـــاريـــة 
ــكـــويـــت أو  الـــتـــي تــنــشــأ فــــي الـ
 
ً
 حــقــيــقــيــا

ً
ــأتـــي إلـــيـــهـــا رافــــــــدا تـ

لــلــدولــة ولــفــئــة رواد األعــمــال 
ــرة  ــيـ ــغـ ــــع الـــصـ ــاريـ ــ ــــشـ ــمـ ــ فــــــي الـ
والـــمـــتـــوســـطـــة، ويــــهــــدف هـــذا 
القانون لتعزيزها وتوسعتها 
بــنــظــام يــحــفــظ لــهــا حــقــوقــهــا، 
 
ً
ــا ــ ــ ــة أرضـ ــ ــ ــدول ــ مــــمــــا يـــجـــعـــل الــ
ــمـــارســـة  ــمـ ــزة لـ ــ ــفـ ــ ــحـ ــ آمـــــنـــــة ومـ
األعــمــال وتــوســعــهــا وتطوير 
الــســلــع والـــخـــدمـــات الــمــقــدمــة 

للمستهلك.
وأضــــــــــــافــــــــــــت: وجـــــــــــــــاء فـــي 
الـــمـــادة )1( مـــن هـــذا الــقــانــون 
المصطلحات التي وردت فيه، 
ونصت المادة )2( على أهداف 
ــقــــانــــون، فــيــمــا حــــددت  ــذا الــ ــ هـ
ــاق تــطــبــيــقــه،  الــــمــــادة )3( نـــطـ
وبينت المادة )4( الفرق بين 
االمــتــيــاز الــتــجــاري واالمتياز 
الــمــمــنــوح بـــمـــرســـوم أمـــيـــري، 
ــاري  ــتــــجــ ــــن االمـــــتـــــيـــــاز الــ ــيـ ــ وبـ
والوكاالت التجارية، وحددت 
الــــــــمــــــــادة )5( شـــــــــــروط مـــنـــح 
االمــتــيــاز الــتــجــاري، وأشـــارت 
ــــى تــقــيــيــد  الــــمــــادتــــان )7/6( إلـ
عقد االمتياز واإلفــصــاح بما 

فيه، وبينت الــمــواد )10/9/8( 
الـــتـــزامـــات صـــاحـــب االمــتــيــاز 
ــددت  ــ ومــــانــــح االمــــتــــيــــاز، وحــ
الـــمـــادتـــان )12/11( الـــشـــروط 
الشكلية التفاقية االمتياز وما 
يجب أن تتضمنه، فيما بينت 
المادتان )14/13( طرق التنازل 

عن اتفاقية االمتياز.
ــــددت الــمــادة  وتــابــعــت: وحـ
)15( المدد القانونية لتجديد 
أو تــمــديــد اتــفــاقــيــة االمــتــيــاز، 
وجــاء فــي الــمــواد )18/17/16( 
طــرق إنــهــاء اتفاقية االمتياز 
وطــــرق انــقــضــائــهــا، وشــرحــت 
ــيـــة  لـ 21/20/19( آ لـــــــمـــــــواد ) ا
ــن إخـــــــــالل أي  ــ ــويــــض عــ ــعــ ــتــ الــ
ــه  ــاتــ ــزامــ ــتــ ــالــ مــــــن األطـــــــــــــراف بــ
باتفاقيه االمتياز، أما المواد 
) 27/26/25/24/23/22( فتعد 
ــذا  ــهـ ــة لـ ــمـ ــنـــظـ ــة مـ ــ ــامـ ــ مـــــــــواد عـ

القانون.

أسامة الزيد

الري يقترح إنصاف اختصاصيي اإلحصاء
من خريجي الرياضيات

ــــد الري  ــمـ ــ ــــدم الــــنــــائــــب أحـ ــقـ ــ تـ
ــرار  بـــاقـــتـــراح بـــرغـــبـــة لــتــعــديــل قــ
مجلس الــخــدمــة الــمــدنــيــة بشأن 
وظـــائـــف ومـــكـــافـــآت الــكــويــتــيــيــن 
شاغلي وظائف اإلحصاء، ومنح 
الموظفين الكويتيين حملة مؤهل 
جامعي فــي مــجــال اإلحــصــاء أو 
مجال الرياضيات العاملين بدل 
ــأثـــر رجـــعـــي مــــن تــاريــخ  مـــوقـــع بـ

صدور القرار عام 2013.
ــه  ــى أنــ ــلــ ونــــــــص االقــــــــتــــــــراح عــ
بــمــوجــب قـــــرار مــجــلــس الــخــدمــة 
ــنـــة 2013  الــــمــــدنــــيــــة رقـــــــم 8 لـــسـ
المعنون »بشأن وظائف ومكافآت 
الــمــوظــفــيــن الــكــويــتــيــيــن شاغلي 
وظائف اإلحصاء )التخصصية 
الـــمـــتـــدرجـــة فـــنـــيـــا( فــــي الــجــهــات 
الحكومية«، حيث يتضح من خالل 
صــدور هــذا القرار اشتماله على 
الــحــاصــلــيــن عــلــى التخصصات 
العلمية فــي مــجــال اإلحــصــاء أو 
فـــي مـــجـــال الـــريـــاضـــيـــات، إال أنــه 
فــي الــجــدول رقــم 1 المرفق بهذا 
ــقـــرار وقـــع ســهــوا فـــي الــفــقــرة 4  الـ
من المالحظات عدم ذكر شاغلي 
ــاء الــخــريــجــيــن  ــ ــــصـ وظـــيـــفـــة اإلحـ

الجامعيين في مجال الرياضيات، 
ما أدى إلــى حرمانهم من بعض 

المزايا الوظيفية.
ــلـــى ضـــوء  وأضـــــــاف الري: »عـ
ذلـــك اقــتــرح تــعــديــل الــفــقــرة 4 من 
بند المالحظات من قرار مجلس 
الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2013، 
المعنون بشأن وظائف ومكافآت 
الــمــوظــفــيــن الــكــويــتــيــيــن شاغلي 
وظائف اإلحصاء )التخصصية 
الـــمـــتـــدرجـــة فـــنـــيـــا( فــــي الــجــهــات 

الحكومية، وفقا للنص التالي: 
تمثل مـــدة الــخــبــرة الــحــد األدنـــى 
في كل مستوى من المستويات 
الوظيفية الموضحة في الجدول 
أعـــــاله - وهــــي الـــخـــبـــرة الــالحــقــة 
على المؤهل المتخذ أساسا في 
شغل الوظيفة، على أن تكون تلك 
الخبرة في التحليل اإلحصائي أو 

الرياضيات«.
وتابع: بموجبه تضاف فقرة 
جديدة )6( إلــى بند المالحظات 
ــــرار رقـــــم 8 لــســنــة 2013  ــقـ ــ فــــي الـ
المشار إليه نصها التالي: »يمنح 
الموظفون الكويتيون حملة مؤهل 
جامعي فــي مــجــال اإلحــصــاء أو 
مجال الرياضيات العاملون بدل 
موقع، على أن يكون التعديل في 
الفقرة 4 من بند المالحظات بأثر 
رجعي من تاريخ إصدار القرار رقم 

8 لسنة 2013«.

بوشهري للعدواني: كم عدد 
الطلبة الدارسين باألردن؟

ــنــــان  ــة جــ ــ ــبـ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ وجــــــهــــــت الـ
 إلى 

ً
بوشهري سؤااًل برلمانيا

وزيــــر الــتــربــيــة وزيــــر التعليم 
ــالـــي د. حـــمـــد الــــعــــدوانــــي،  ــعـ الـ
قــــالــــت فـــــي مـــقـــدمـــتـــه: أهـــابـــت 
ســـفـــارة الـــكـــويـــت لــــدى األردن 
ــن الـــكـــويـــتـــيـــيـــن  ــيــ ــنــ ــمــــواطــ ــالــ بــ
الموجودين في األردن اتخاذ 
الـــحـــيـــطـــة والـــــــحـــــــذر، واتــــبــــاع 
تــعــلــيــمــات الــســلــطــات األمــنــيــة 
جـــراء األحـــداث الــتــي تشهدها 
بـــعـــض الـــمـــنـــاطـــق فــــي جــنــوب 

األردن.

ــك طــلــبــت  ــ ــ ــوء ذلـ ــ ــ وعــــلــــى ضـ
ــن اآلتـــــــــــي: أعـــــــداد  ــ اإلجــــــابــــــة عــ
الطلبة الكويتيين فــي األردن 
ســــــواء أكــــانــــوا مــبــتــعــثــيــن عــن 
طريق التعليم العالي أم على 
نفقتهم الــخــاصــة، وهــل هناك 
تنسيق مــع وزارة الخارجية 
الكويتية والسفارة الكويتية 
ــمـــان إلجــــالء  فــــي الـــعـــاصـــمـــة عـ
الطلبة الكويتيين إلى مناطق 
آمــنــة أو عــودتــهــم إلــــى الــبــالد 
فــيــمــا إذا اســتــدعــت الــحــاجــة؟ 
 
ً
وهــل وضــعــت الــــوزارة خططا

مسبقة الستمرار تعليم الطلبة 
الكويتيين فــي حـــال عودتهم 
إلــــى الـــبـــالد وتـــوقـــف الـــدراســـة 

في األردن؟

 برئاسة السعدون
ً
مكتب المجلس يعقد اجتماعا

 أمس، برئاسة 
ً
عقد مكتب المجلس اجتماعا

رئيس مجلس األمة أحمد السعدون.
 وحضر االجتماع نائب رئيس مجلس األمة 
محمد المطير، ومراقب المجلس د. عبدالكريم 
ــيــــس لــجــنــة الــــشــــؤون الــمــالــيــة  ــنــــدري، ورئــ ــكــ الــ

واالقتصادية النائب شعيب المويزري، ورئيس 
لجنة الــشــؤون التشريعية والقانونية النائب 
مهند الساير، ورئيس لجنة األولويات عبدالله 
فهاد العنزي، واألمين العام لمجلس األمة عادل 

اللوغاني.

اجتماع المكتب

»المالية« البرلمانية: ماضون في »شراء القروض«
المطيري لـ ةديرجلا•: القانون أول أولوياتنا والمجلس سيد قراراته

في اجتماعها أمس، قررت 
لجنة الشؤون المالية 

واالقتصادية البرلمانية متابعة 
تقاريرها خاصة فيما يتعلق 

بشراء قروض المواطنين، 
حتى يتم إقرارها، مشددة على 

أن المجلس سيد قراره.

ــــي وقــــــت بـــحـــثـــت الــلــجــنــة  فـ
الـــمـــالـــيـــة واالقــــتــــصــــاديــــة فــي 
مــــجــــلــــس األمــــــــــة أولــــويــــاتــــهــــا 
البرلمانية للمرحلة المقبلة 
ومـــــا تــحــمــلــه مــــن مــقــتــرحــات 
قــوانــيــن، كشف عضو اللجنة 
الــنــائــب مـــاجـــد الــمــطــيــري، أن 
اللجنة بحثت أولوياتها في 
اجتماعها، أمــس، وكــان هناك 
إصــرار على القوانين السبعة 
التي تم إقرارها في االجتماع 
السابق للجنة، وكانت مدرجة 
عــلــى جـــــدول أعـــمـــال الــجــلــســة 
الماضية، لكن الحكومة طلبت 
تــأجــيــل مــنــاقــشــتــهــا للجلسة 

المقبلة. 
ــه فــي  ــ وقـــــــال الـــمـــطـــيـــري، إنــ
مقدمة تلك القوانين التي تصر 
اللجنة على إقــرارهــا معالجة 
قضية القروض من خالل شراء 
مديونيات المواطنين نظير 

بدل غالء المعيشة. 
ــــذا الـــقـــانـــون  ــاف أن هـ ــ ــ وأضـ
يعتبر أول أولـــويـــات اللجنة 
 
ً
الــمــالــيــة الــتــي قــطــعــت شــوطــا
 فــي مناقشته وبحثه 

ً
طــويــال

مــع الــجــهــات المعنية ومنها 
وزير المالية والبنك المركزي 
والجهات األخرى ذات الصلة، 
وتــــوصــــلــــت إلـــــــى إقـــــــــــراره فــي 
اللجنة، ورفع تقريرها الخاص 
ــى مـــجـــلـــس االمــــــــة، لــكــن  ــ بــــه إلــ
لألسف أجلت المناقشة بطلب 
مــن الــحــكــومــة واســتــجــابــة من 

المجلس. 
وأكــــــد أن الــلــجــنــة الــمــالــيــة 
ــذا  ــلــــى أن يـــــــرى هــ ــّرة عــ ــ ــــصــ مــ

الــقــانــون الـــنـــور مـــن أجـــل رفــع 
مــعــانــاة الــمــواطــنــيــن أصــحــاب 
ــك نــحــن  ــ ــذلـ ــ ــات، لـ ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــديـ ــ ــمـ ــ الـ
ماضون في إقراره رغم رفض 
الـــحـــكـــومـــة، والـــمـــجـــلـــس ســيــد 
قـــراراتـــه فــي الــتــعــامــل مــع هــذا 

القانون المهم عند مناقشته.
وذكــــــر أن الـــكـــويـــت مــمــثــلــة 
ــة تــــمــــتــــلــــك كـــل  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــي الـ ــ ــ فـ
اإلمـــكـــانـــات الــمــالــيــة الــتــي من 
شأنها رفــع معاناة القروض 
عن المواطنين؛ لذلك سيكون 
قانون شراء المديونيات نظير 
بــــدل غــــالء الــمــعــيــشــة الــطــريــق 
ــر  ــاة آالف األســ ــانـ ــعـ ــاء مـ ــهــ إلنــ
الكويتية، ونطلب من الحكومة 
ــا  ــهــ ــيــ ــنــ الـــــــــوقـــــــــوف مــــــــع مــــواطــ
 
ً
عــلــى هــــذا الــصــعــيــد انــطــالقــا

ــن ســـيـــاســـة الــــتــــعــــاون بــيــن  ــ مـ

السلطتين والــعــهــد الــجــديــد، 
فالمواطن الكويتي يستحق 
الكثير من المجلس والحكومة. 
ــيــــن أن الـــلـــجـــنـــة جــــددت  وبــ
إدراج تقاريرها حول القوانين 
الــمــقــرة لــيــكــون أول بــنــد على 
جدول أعمال الجلسة المقبلة 
ــــي يـــتـــخـــذ الـــمـــجـــلـــس قــــــراره  كـ
ــذا الــصــعــيــد  الــنــهــائــي عــلــى هــ
والــــــذي بـــال شـــك ســيــكــون في 

صالح المواطنين.
ــائــــب  ــنــ إلـــــــــى ذلـــــــــــك، قـــــــــال الــ
ــــي تــصــريــح  ــايــــف فـ مـــحـــمـــد هــ
أمــس: ال يوجد مبرر لتعطيل 
مــلــف الــعــفــو عـــن الــمــواطــنــيــن 
المسجونين أو الموجودين 
في الخارج، وإطالة هذا الملف 
أمر غير مقبول، ونحن نعلم أن 
الــمــرســوم سيصدر وسيكون 

 حول العفو لكن اإلطالة 
ً
نافذا

والــتــعــطــيــل قــتــال الـــفـــرحـــة في 
نفوس االسر الكويتية.

ــــي ظــل  ــــف: فـ ــايـ ــ وأضـــــــــاف هـ
ــة  ــكــــومــ الــــــتــــــعــــــاون بـــــيـــــن الــــحــ
والـــمـــجـــلـــس يـــجـــب أال تــغــفــل 
الحكومة ملفات وقضايا عالقة 
منذ حكومات سابقة والتزال 
موجودة وتسببت في أزمات 
ســـيـــاســـيـــة، والبــــــــد أن تـــكـــون 
ضـــمـــن أجــــنــــدة الــــحــــل، وطــلــب 
الـــحـــكـــومـــة تـــأجـــيـــل مــنــاقــشــة 
ــــروض وقـــانـــون  ــقـ ــ مـــعـــالـــجـــة الـ
االنتخاب والمفوضية العليا 
لالنتخابات حق لها، وقوبل 
الطلب بعدم االنفعال كما كان 

يحصل مع حكومات سابقة.

اللجنة المالية في اجتماعها أمس

أحمد الري

جنان بوشهري
عاشور يقترح تدريس مادة جديدة
بالثانوية لمهارات الحياة األسرية

قدم النائب صالح عاشور اقتراحا برغبة بإدراج مادة جديدة في المرحلة 
الثانوية تحت مسمى مهارات الحياة األسرية لتنشئة جيل يهتم بتماسك 

األسرة ولمعرفة حقوق وواجبات الزواج ولتقليل نسب الطالق.
 الرتفاع نسبة الطالق في البالد إلى 

ً
وقال عاشور في اقتراحه: نظرا

 على كيان األسرة 
ً
ما يقارب 48% من إجمالي الزيجات، مما يشكل خطرا

الكويتية وتماسك المجتمع الكويتي، وقد نص الدستور الكويتي في 
المادة التاسعة على أن »األسرة أساس المجتمع، قوامها الدين واألخالق 
وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها 

األمومة والطفولة«.
وأضـــاف: ولتعزيز وغــرس القيم الدينية واآلداب الحسنة واألخــالق 
الفاضلة فــي نفوس الشباب الكويتيين، ولتخريج أجــيــال قـــادرة على 
تكوين أسرة متماسكة وقادرة على تحمل المسؤولية، ما يساهم بالحد 
من تقليل نسب الطالق المرتفعة داخل الكويت، وحيث تهتم مؤسسات 
التربية والتعليم في دول العالم بتعزيز قيم مجتمعاتها في مناهج التعليم، 
وتسعى من خالل نشاطاتها إلى بناء شخصية اإلنسان على أساس متين 

من األخالق الفاضلة والسلوكيات اإليجابية. 
وتابع: لذا فانني اقترح قيام وزارة التربية بإدراج مادة جديدة ومنهج 
جديد تحت مسمى »مهارات الحياة األسرية« في المرحلة الثانوية، لتنشئة 
الفتيان والفتيات على أهمية تماسك األســرة وحقوق وواجبات الزوج 

والزوجة ومدى كراهية الطالق وعواقبه القانونية واالجتماعية.

صالح عاشور

الشاهين يستفسر عن لوائح استقطاب 
األساتذة لجامعة عبدالله السالم

وجه أمين سر مجلس األمة النائب أسامة الشاهين 
سؤاال إلى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث 
العلمي د. حمد الــعــدوانــي، قــال فــي مقدمته: »نصت 
الــمــادة 3 مــن قــانــون الــجــامــعــات الحكومية على أنه 
يجب أن تلتزم باستقطاب أساتذة جامعيين وباحثين 
وإداريـــيـــن على مستوى عـــال ومتميز وفـــق معايير 

الشفافية والحوكمة«.

وأضاف الشاهين: »على ضوء ذلك أطلب تزويدي 
بنسخة مــن اللوائح والــقــواعــد والــضــوابــط المنظمة 
الستقطاب األساتذة الجامعيين والباحثين واإلداريين 
للعمل في جامعة عبدالله السالم، وما الجهات التي 
اقرت هذه اللوائح؟ وهل تتوافق مع معايير الشفافية 
والحوكمة؟ مــع تــزويــدي بجميع المستندات الدالة 

على ذلك«.

https://www.aljarida.com/article/8844
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جامعة الكويت بحثت التبادل الطالبي مع جامعات اليابان
استقبلت د. ســعــاد الفضلي وفــد الجامعات 
ــــذي ضـــم الــقــائــم بــأعــمــال الــســفــيــر  الــيــابــانــيــة، الـ
الياباني د. كوجي كانيكو، والملحق الثقافي 
تاتسومي أراتــا، واألستاذ المشارك من جامعة 

كيوشو د. أوكي بوتاروه.
وهدفت الــزيــارة إلــى مد جسور التعاون بين 
الــجــامــعــات الــيــابــانــيــة وجــامــعــة الـــكـــويـــت، وفــي 

إطــارهــا قدمت السفارة اليابانية طلب التبادل 
الطالبي. وأشارت د. الفضلي إلى أن مركز اللغات 
في جامعة الكويت يقدم مقاعد للطلبة اليابانيين 
لدراسة اللغة العربية، وتطلعت إلى المزيد من 
التعاون المثمر والــتــبــادل الثقافي بين جامعة 

الكويت والجامعات اليابانية.
وأعربت عن رغبتها في طرح مقررات دراسية 

اخـــتـــيـــاريـــة ضــمــن مـــــواد كــلــيــة اآلداب لــتــدريــس 
اللغة اليابانية لطلبة جامعة الكويت الراغبين 
فــي تعلمها، يــتــم تــدريــســهــا عــلــى أيـــدي أســاتــذة 
يابانيين مــن الجامعات اليابانية، عــالوة على 
زيادة عدد مقاعد المنح للطلبة اليابانيين لتعلم 
الــلــغــة الــعــربــيــة فــي مــركــز الــلــغــات بكلية اآلداب 
ليصبح عــددهــا 10 مقاعد بـــداًل مــن 5، مضيفة 

أن جامعة الكويت ستنظر فيما يخص التبادل 
الطالبي بعين االعتبار.

فــــي مـــجـــال آخــــــر، دشـــنـــت د. الــفــضــلــي مــركــز 
ــلـــوم الــطــبــيــة  الـــتـــدريـــب واالســــتــــشــــارات فــــي الـــعـ
والتأهيلية، وزارت »طب األسنان«، واطلعت على 

عياداتها ومختبراتها.

طلبة »األميركية« شاركوا في برنامج »رواد« لبنك وربة
ج يخدم الشباب والقطاع المصرفي

َ
 لتطوير منت

ً
 مبتكرا

ً
قّدموا مشروعا

شارك 5 طلبة من الجامعة األميركية بالكويت 
)AUK( في النسخة الرابعة من برنامج »رواد« 
 
ً
الذي يطلقه بنك وربة، حيث قّدم الطلبة مشروعا
 يهدف إلى تطوير منتج يخدم الشباب 

ً
مبتكرا

ــــذي شـــّجـــع طلبة  ــر الـ ــ والـــقـــطـــاع الــمــصــرفــي، األمـ
الــجــامــعــة عــلــى اســتــخــدام مــهــاراتــهــم فــي تجربة 
عــمــلــيــة مــبــتــكــرة مـــن خـــالل خـــوض تــحــٍد واقــعــي 

بإشراف مختصين من البنك. 
كون فريق الجامعة من الطالبة آمنة ديرداب 

ّ
وت

)مــن تخصص االقتصاد والتسويق(، والطالب 
حــســنــيــن مــحــمــد )مـــــن تــخــصــص الـــمـــحـــاســـبـــة(، 
والــطــالــبــة دنــيــا الــجــوهــري )مـــن تخصص إدارة 
األعمال والتمويل(، إضافة إلى الطالبة ليلى دلول 
)مــن تخصص الهندسة الكهربائية(، والطالب 
علي درويش )من تخصص هندسة الكمبيوتر(، 
وقد تم اختيار الطلبة بناء على ترشيح عمداء 

الكليات للطلبة ذوي المعدالت المرتفعة.
وتضمن التحدي ابتكار منتج لتوسيع قاعدة 
الشباب كعمالء للبنك، خاصة الذين يستخدمون 

لب من 
ُ
الرياضات واأللعاب اإللكترونية، حيث ط

المشاركين اقتراح منتج لتسهيل شراء األلعاب 

 
ً
من قبل الشباب، وقد قّدم طلبة الجامعة نموذجا
 يضم تكنيكات لجذب العمالء الشباب، 

ً
مبدئيا

كما تطرقوا إلى 3 عناصر رئيسة، هي المجتمع 
والمنافسة والحلول المالية.  

 وأكــــد الــطــلــبــة الــمــشــاركــون أن الــبــرنــامــج قد 
أتــــاح لــهــم فــرصــة الــعــمــل بــــروح الــفــريــق الــواحــد 
عــلــى اخـــتـــالف تــخــصــصــاتــهــم، وقـــد اســتــخــدمــوا 
معلوماتهم ومهاراتهم في تجربة عملية فريدة 
مــن نــوعــهــا، وقـــد ذكـــر الــطــالــب عــلــي درويــــش أن 
»االلــتــحــاق بــبــرنــامــج رواد قــد أتـــاح لــه الــتــعــرف 
على معلومات جديدة في تخصص المحاسبة 

والتمويل، إضافة إلى دراسته للهندسة«. 
ــــؤون الــخــريــجــيــن  وأعــــربــــت رئــيــســة مــكــتــب شـ
والــتــطــويــر الــوظــيــفــي، عبير التنير، عــن فخرها 
بالطلبة المشاركين في البرنامج، موضحة أن 
الطلبة قد استخدموا مهاراتهم ومعرفتهم في 
 إلــى مستقبلهم 

ً
تجربة واقعية ستضيف كثيرا

 
ً
عد تجسيدا

ّ
المهني، مؤكدة أن هذه المشاركة ت

لشعار الجامعة، وهو »علم وفكر وارتقاء«.
وبـــيـــنـــت الـــتـــنـــيـــر أن هـــــذه الــــتــــجــــارب تــســاعــد 
الــطــلــبــة عــلــى تــوســيــع مـــداركـــهـــم خــــارج الــفــصــل 
الــــدراســــي، وتــطــبــيــق مـــا تــعــلــمــوه فـــي الــجــامــعــة 
على أرض الــواقــع، مشيرة إلــى أن مكتب شؤون 
الــخــريــجــيــن والــتــطــويــر الــوظــيــفــي يــســعــى لــدعــم 
الطلبة والخريجين، ومساعدتهم على تحقيق 
اإلنجازات والنجاح الوظيفي، حيث يتم توجيه 
الطلبة للمشاركة في البرامج وورش العمل التي 

تصقل مهاراتهم. 
وتأتي هذه المشاركة لتعكس اهتمام الجامعة 
بتشجيع طلبتها وتطوير مهاراتهم، إذ تّوفر لهم 
فــرصــة تطبيق معارفهم فــي الــقــطــاع المصرفي 
ــــذي يــضــمــن تـــأهـــيـــل الــطــلــبــة  ــر الــ ــ الـــحـــيـــوي، األمــ

لالنخراط في سوق العمل بعد التخرج.

الطلبة المشاركون في البرنامج

ندوة »التطبيقي« طالبت بفصل الكليات عن التدريب
نظمت رابطة أعضاء هيئة التدريس 
للكليات التطبيقية فــي الهيئة العامة 
لــلــتــعــلــيــم الــتــطــبــيــقــي والــــتــــدريــــب نــــدوة 
»اســـتـــقـــاللـــيـــة الـــكـــلـــيـــات الـــتـــطـــبـــيـــقـــيـــة... 

استحقاق طال انتظاره«.
واستهلت الندوة بكلمة من مديرها د. 
جاسم الراجحي، حيث قام بسرد تاريخي 
لــعــمــلــيــة فــصــل الــتــعــلــيــم الــتــطــبــيــقــي عن 
 إلى أنه منذ عام 1982 

ً
التدريب، مشيرا

 على إنشاء 
ً
وحتى عام 2022 مر 40 عاما

الهيئة، وخالل هذه الفترة حدث الكثير 
من المتغيرات، أبرزها قانون الجامعات 
الخاصة عام 2000، حيث أنشئت كليات 
وجــــامــــعــــات خـــاصـــة بـــمـــرســـوم أمـــيـــري، 
 
ً
وزادت الكليات وأعدادها تضاعفت عاما

بعد آخر. 
وأوضح الراجحي أنه خالل عام 2004 
طالبت إدارة »التطبيقي« بعملية فصل 
قطاع التعليم عن التدريب لما حدث من 
تغييرات في كيان الهيئة وضخامتها، 
 إلــــى أن هــــذه الــمــطــالــبــة مــســتــمــرة 

ً
ــا الفـــتـ

حتى اليوم.
مــن جانبه، تحدث رئيس الرابطة د. 
خالد الصيفي عن مرحلة ما بعد الفصل، 
 إلى أنه سيكون هناك مجلس إدارة 

ً
مشيرا

مستقل أغلبه من األساتذة األكاديميين 
بالكليات وبالتالي ستكون القرارات في 
مصلحة العملية التعليمية واألكاديمية 
وستصب في مسارها الصحيح، وسيتم 

معالجة القصور في مخرجات الكليات 
وجودة التعليم، وحينها لن يكون هناك 
أعــضــاء مجلس إدارة مــن جــهــات أخــرى 

يـــرفـــضـــون الئــــحــــة الـــبـــعـــثـــات أو الئــحــة 
الــتــرقــيــات، إضـــافـــة إلـــى إمــكــانــيــة زيـــادة 
السعة الطالبية والنهوض بالمستوى 

األكاديمي والبحثي للكليات، وما يترتب 
عــلــيــه مــــن ارتــــفــــاع الــتــصــنــيــف الــعــلــمــي 

للكليات التطبيقية.
بدوره، قال رئيس الرابطة األسبق د. 
صالح العبدالجادر إنه أصبح اآلن من 
أهم موجبات عملية الفصل العمل على 
تنمية الموارد البشرية، والوصول إلى 
أفضل األهداف النوعية والكمية ومواكبة 
تحديات القرن الحالي بتفعيل هياكل 

تنظيمية جديدة.
ومـــن جــهــتــه، قـــال عميد كلية العلوم 
ــنـــة  ــلـــجـ ــــس الـ ــيــ ــ الــــصــــحــــيــــة األســـــــبـــــــق رئــ
المشكلة لفصل قطاع التعليم التطبيقي 
ــبـــق لـ  ــام األسـ ــعـ ــن الـــتـــدريـــب الـــمـــديـــر الـ عـ
»الـــتـــطـــبـــيـــقـــي« د. فــيــصــل الـــشـــريـــفـــي إن 
اللجنة التي ترأسها وضعت 3 مسارات 

للفصل، أوصى بها الفريق الكندي، هي: 
اإلبقاء على الهيئة كما هي، مع إحداث 
نقلة نوعية فــي الكليات والــمــعــاهــد، أو 
الــفــصــل لهيئتين مستقلتين )مؤسسة 
التعليم التطبيقي( و)مؤسسة التدريب( 
بمجلس إدارة واحد، أو الفصل التام بين 
القطاعين بمجالس إدارة ولوائح خاصة 
لكل منهما.  ومن جانبه، أفاد عميد كلية 
الدراسات التجارية د. أحمد الحنيان بأن 
فصل القطاعين يساعد في إنشاء كليات 
ومعاهد جديدة تستوعب التخصصات 
الــعــلــمــيــة الــمــســتــجــدة وتـــواكـــب حــاجــات 
سوق العمل المستمرة.  من جانبه، قال 
مساعد العميد للشؤون الطالبية في كلية 
الدراسات التجارية د. فارس الحيان إن 
أي مــؤســســة بحجم »التطبيقي« إذا لم 
يتم اإلصالح من داخلها وبدعم قوي 
من أعضائها فإنه لن ينجح أو يتم، 
 على ضرورة دعم الرابطة في 

ً
مشددا

هذا التوجه.
وبدوره، قال رئيس الرابطة األسبق 
الدكتور بــدر الناشي إن فصل قطاع 
الــتــعــلــيــم عـــن الــتــدريــب يــحــتــاج ارادة 
سياسية تتبناه وتحسمه، في وقت 
لــفــت د. أحــمــد األثــــري إلـــى أن الفصل 
 البـــد مــنــه ليتماشى مع 

ً
أصــبــح أمــــرا

تـــطـــويـــر الــقــطــاعــيــن وتــحــقــيــق رؤيــــة 
الــــكــــويــــت 2035 وجــــــــــودة الــتــعــلــيــم 

والتدريب.

مشاركون في الندوة

ّم شمل األسرة الجامعية
َ
مديرة الجامعة: االنتقال لـ »الشدادية« ل

خالل حفل تدشين مبنى اإلدارة الجديد بعد تجهيزه
أكدت مديرة جامعة الكويت حمد العبدلي

باإلنابة، د. سعاد الفضلي، أن 
االنتقال إلــى المباني الجديدة 
ــالــــم  فــــــي مــــديــــنــــة صـــــبـــــاح الــــســ
ــّم شــمــل  ــ ــ الـــجـــامـــعـــيـــة يـــعـــتـــبـــر لـ
ألسرة جامعة الكويت في مكان 
واحــــــــد، مــتــمــنــيــة أن تــتــضــافــر 
ــهــــود لــلــمــصــلــحــة الـــعـــامـــة  الــــجــ
ولمصلحة الطلبة، موضحة أنه 
حــتــى تــكــون قـــدوة للجميع في 
االنتقال، كانت البداية بانتقال 
مكتب مدير الجامعة والمكتب 
الفني والــخــدمــات، مشيرة إلى 
أنـــه سيتم انــتــقــال بقية اإلدارة 
، كــالــشــؤون 

ً
ــا ــاعـ ــبـ الــجــامــعــيــة تـ

الــعــلــمــيــة والـــتـــخـــطـــيـــط وبــقــيــة 
ــبـــوع   مــــن األسـ

ً
ا اإلدارات، بـــــــدء

المقبل.
ــل  ــفــ جــــــــــــــاء ذلــــــــــــــك خــــــــــــــالل حــ
تدشين االنتقال لمبنى اإلدارة 
الجامعية بمدينة صباح السالم 
الــجــامــعــيــة، صـــبـــاح أمـــــس، في 
بــهــو الــمــبــنــى اإلداري بــالــحــرم 

الجامعي )الشدادية(.
وأشـــــــــارت الـــفـــضـــلـــي الـــــى أن 

الفضلي ومسؤولو الجامعة خالل االنتقال إلى المبنى اإلداري الحضور األول في المبنى اإلداري الجديد للجامعة أمس

مسرح اإلدارة الجامعية جانب من المباني اإلدارية

الصرح الجامعي جميل وعلى 
ــتــــار الـــمـــربـــعـــة فــي  مـــاليـــيـــن األمــ
مــديــنــة جــامــعــيــة تــحــتــوي على 
جميع الكليات، وإضافة الى ذلك 
تضّم مباني ثقافية وتعليمية 
وتـــرفـــيـــهـــيـــة، وفـــــي الــمــســتــقــبــل 
ــيـــة  ســـتـــضـــم مـــــــــــدارس نـــمـــوذجـ
تابعة لكلية التربية، ومباني 
ــة، وســـــيـــــكـــــون هـــنـــاك  ــ ــيــ ــ ــاضــ ــ ريــ
تعاون مع وزارة الصحة وبقية 
وزارات الدولة، مشيرة إلى أنها 

ســتــكــون مــديــنــة تــخــدم الــقــطــاع 
الــتــعــلــيــمــي والــشــعــب الــكــويــتــي 
ككل، الفتة إلى أن التصميم جاء 
 
ً
لكل كلية بشكل خاص، ومكمال
لبعضه البعض، وكــل تصميم 
ــّي  ــ ــرقـ ــ ــن والـ ــ ــفـ ــ ــه مـــمـــيـــزاتـــه والـ ــ لـ

الخاص به.
وبــّيــنــت أن معظم الــعــمــادات 
انتقلت بالفعل إلى »الشدادية«، 
ــي الــــقــــبــــول  ــ ــ ـ

َ
ــادت ــ ــ ــمـ ــ ــ مـــــــا عــــــــــدا عـ

والــتــســجــيــل وشــــــؤون الــطــلــبــة، 

ــيــــث ســـتـــلـــتـــحـــقـــان بــــــــــاإلدارة  حــ
الجامعية األسبوع المقبل.

وعن المالحظات اإلنشائية، 
بـــّيـــنـــت الــفــضــلــي أن كــــل مــبــنــى 
جــديــد ال بــّد أنــه يتطلب بعض 
»الرتوش«، مشيرة إلى أنه بعد 
م هناك عــامــان للصيانة 

ّ
التسل

عــن طــريــق الــشــركــات الــمــنــفــذة، 
م 

ّ
و«الـــرتـــوش« ال تمنع مــن تسل

المباني.
وعــن المدينة الطبية، قالت 

ــم االنـــتـــهـــاء مـــن الــمــرحــلــة  ــه تـ إنــ
األولــــى فــي تصميمها وبــدايــة 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة اآلن، آمــلــة أن 
يتم االنــتــهــاء منها فــي غضون 

سنوات قليلة.

تسليم المباني القديمة

وعـــــن تــســلــيــم الـــمـــبـــانـــي إلـــى 
جــامــعــة عــبــدالــلــه الــســالــم، قالت 
الفضلي، إنــه تــم تشكيل فريق 

عمل مشترك بين جامعة الكويت 
والمجلس التأسيسي لجامعة 
عبدالله السالم، لتنظيم وترتيب 
تسليم الــمــبــانــي، الفــتــة إلـــى أن 
خطة الجامعة الجديدة أن بداية 
الـــدراســـة ســتــكــون فــي سبتمبر 
2023، كما تم إبالغنا، وستكون 
بــدايــتــهــم فـــي مــبــانــي الــجــامــعــة 

بالشويخ.
وعن تسكين الشواغر اإلدارية 
والقيادية فــي جامعة الكويت، 
ــه فــــي الــــوقــــت الــحــالــي  ــ ــالـــت إنـ قـ
األمــــــــور مـــســـتـــقـــرة بـــالـــجـــامـــعـــة، 
والجميع يعمل بأقصى طاقته 
لــخــدمــة الــكــويــت، والـــكـــل مكلف 
باإلنجاز، وبوطنيتهم يعملون 
بــكــل جــهــد واجــتــهــاد، موضحة 
أن تــغــيــيــر الــتــكــلــيــفــات األخــيــرة 
كان بقرارات لمصلحة الجميع، 
واإلدارة الـــجـــامـــعـــيـــة عـــنـــدمـــا 
فت كــان هدفها منح الفرص 

ّ
كل

ــبــــرات لــقــيــادة  لـــلـــكـــفـــاءات والــــخــ
الــجــامــعــة، واآلن الجميع فريق 
واحــــد يــعــمــل لــجــامــعــة الــكــويــت 

وتطويرها ولخدمة البالد.
مــن جهته، قــال األمــيــن العام 
لجامعة الكويت باإلنابة، د. فايز 
الظفيري، إن اإلدارة الجامعية 
 نحو استقرار مدينة 

ً
تعمل دائما

 
ً
صباح السالم الجامعية، مشيدا

بتلك الجهود التاريخية على مر 
السنوات لرفع الهّمة، والوصول 

بجامعة الكويت إلى القمة. 

إنجاز عظيم

بــــدوره، أعـــرب مــســاعــد نائب 
مدير الجامعة لتخطيط المواقع 
الــجــامــعــيــة بـــاإلنـــابـــة، د. خــالــد 
ــد، عــــن ســــعــــادتــــه بــهــذه  ــيــ ــرشــ الــ
االحــتــفــالــيــة الــخــاصــة بــانــتــقــال 

اإلدارة الــجــامــعــيــة إلـــى مبناها 
الجديد في مدينة صباح السالم 
 بـــدايـــات 

ً
الــجــامــعــيــة، مــســتــذكــرا

»مشروع الشدادية« عــام 2001، 
وكــان حينها من ضمن الفريق 
األول لإلدارة الجامعية للتنفيذ 

والتخطيط لهذا المشروع. 
وأضاف الرشيد: مع األسف، 
كــــان هــنــاك َمــــن يـــراهـــن عــلــى أن 
جــامــعــة الـــكـــويـــت لـــن تستطيع 
إنــــجــــاز الــــمــــشــــروع، وســتــفــشــل، 
ولـــكـــن الـــيـــوم عــنــدمــا نــــرى تلك 
المباني المتميزة بمدينة صباح 
السالم الجامعية نقول »الحمد 
لله، لم تفشل الجامعة، بل حققت 
 .»

ً
 عظيما

ً
وال تزال تحقق إنجازا

وأوضح أن آخر ما تم إنجازه 
في المشروع هو مجمع المباني 
اإلداريــة لجامعة الكويت، الذي 
يتكون من 6 أجزاء أساسية، تم 
 
ً
مها على 3 مــراحــل، مبينا

ّ
تسل

ــاط يـــأتـــي ضــمــن  ــشـ ــنـ أن هـــــذا الـ
استراتيجية الجامعة بتفعيل 
الخطط اإلعالمية في االنتقال، 
وتعظيم االســتــفــادة مــن مرافق 
ــــم، حــتــى 

ّ
الــــــدولــــــة بــــعــــد الــــتــــســــل

نستطع تحقيق االستراتيجية 
ــالـــي،  ــعـ الــــخــــاصــــة بـــالـــتـــعـــلـــيـــم الـ
وإخــــــــــالء األمــــــاكــــــن لـــجـــامـــعـــات 
 على 

ً
حــكــومــيــة أخـــــرى، حــفــاظــا

المال العام. 
وتـــــابـــــع: لـــقـــد اســـتـــفـــدنـــا مــن 
ــــي عــــدم  ــة فــ ــقــ ــابــ الــــــــــــدروس الــــســ
ــال  ــقـ ــتـ الـــمـــمـــاطـــلـــة بـــتـــأخـــيـــر االنـ
ا بحاجة إلى هّمة 

ّ
للمباني، وكن

وجـــهـــود الـــكـــل، الســيــمــا أن هــذا 
االنــتــقــال يــعــّد األصــعــب، لكونه 
يحتوي على 27 جهة، وكل جهة 
منها لها خصوصية في العمل 

اإلداري.

تشكيل فريق مع 
جامعة عبدالله السالم 

لتنظيم وترتيب 
تسليم المباني 

القديمة

عمادتا القبول 
وشؤون الطلبة 

تنتقالن األسبوع 
المقبل

التسجيل بشواغر »التطبيقي« حتى 28 الجاري
أعلن رئيس لجنة المستجدين في االتحاد العام لطلبة 
ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ناصر 
العتيبي، أن التسجيل بخطة الشواغر للراغبين في االلتحاق 
بكليات ومعاهد الهيئة بدأ أمس حتى األربعاء 28 الجاري.
ــار الــعــتــيــبــي إلـــى أن إدارة الــهــيــئــة حــــددت الــفــئــات  ــ وأشـ
الـــمـــســـمـــوح لـــهـــا بــالــتــســجــيــل فــــي خـــطـــة الــــشــــواغــــر، وهــــم: 
الكويتيون، وأبــنــاء الكويتيات، ومــن لديهم قــرار معاملة 

 
ً
كويتي، وأبناء الشهداء، والدبلوماسيون وأسرهم، الفتا
إلــى أن االتــحــاد ســوف يستقبل الطلبة فــي مقره بمنطقة 
العديلية، لمساعدتهم في عملية التسجيل، على فترتين؛ 

 ومساًء.
ً
صباحا

 
ً
ن العتيبي أن تسجيل الطالب سيكون من 9 صباحا وبيَّ
، ومـــن 3 إلـــى 6 مـــســـاًء، فــيــمــا تسجيل 

ً
إلـــى الـــواحـــدة ظـــهـــرا

 فقط.
ً
الطالبات من 9 إلى الواحدة ظهرا

استغالل مباني »علوم البحار« 
بالفنطاس لطلبة المناطق البعيدة

عقد القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت 
د.عبدالله الهاجري أمس اجتماعا مع قطاع التخطيط ممثال في 
د.هدى المحمود، إضافة لممثلين من قسم علوم البحار، بتوجيهات 
من مديرة الجامعة باإلنابة د.سعاد الفضلي، لبحث حلول لمشكلة 

طلبة الجامعة الذين يسكنون في المناطق الجنوبية.
وتم االتفاق على استغالل موقع مركز علوم البحار التابع لكلية 
العلوم بجامعة الكويت الواقع في منطقة الفنطاس، لفتح مقررات 
من شأنها أن تخدم طالب وطالبات المناطق الجنوبية بالكويت، 
حيث جاء االتفاق تسهيال على الطلبة بهذه المناطق، وتخفيفا 
عنهم مــن بعد المسافة، إضــافــة إلــى أن توفير مثل هــذه المقرات 
يمثل استغالال أمثل لموارد ومنشآت جامعة الكويت في مختلف 

مناطقها.
وفي هذا السياق، قامت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الكويت 
بعمل حصر للطلبة والطالبات القاطنين في هذه المناطق البعيدة 
واتضح أن هناك ما يقارب ٨٣٩ طالبا من منطقة صباح االحمد، 
إضافة لـ ٣٩ طالبا وطالبة من منطقة الوفرة السكنية، وغيرها من 
المناطق كمدينة صباح االحمد البحرية، ومدينة الخيران السكنية، 

ومنطقة الوفرة.
وأوضحت العمادة ان هذا القرار يأتي من أجل تسهيل انخراط 
هــذه األعــــداد بالجامعة، وحــل مشاكل التسجيل وبــعــد المسافة 
بين مناطقهم السكنية ومباني جامعة الكويت في مدينة صباح 
السالم الجامعية بالشدادية، مضيفة أنه تم االتفاق على فتح شعب 
دراسية أولية بموقع الفنطاس قسم علوم البحار لكي يخدم هؤالء 
الطلبة المستجدين اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ 
للكليات )اآلداب والتربية والشريعة( على أن يجري إضافة بعض 
الكليات األخرى بالفترة القادمة بالتنسيق مع أقسام هذه الكليات 

وتحديد الطاقات االستيعابية المقررة لها.

https://www.aljarida.com/article/8869
https://www.aljarida.com/article/8869
https://www.aljarida.com/article/8871
https://www.aljarida.com/article/8873
https://www.aljarida.com/article/8876
https://www.aljarida.com/article/8878
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يعد الزيتون وزيته من األغذية المهمة على مائدة الناس في الشرق 
األوسط عامة، فزيت الزيتون هو الذهب األخضر في تلك البالد لما 
له من أهمية صحية عالجية وغذائية وجمالية، كما أن أقدم زيتونة 
في التاريخ وجدت في سورية، ونقل زراعتها اليونانيون إلى أوروبا 
عامة، وبقيت هي من أول االهتمامات الزراعية في بالد الشام كافة 
وزيتها وزيتونها من أجــود األنـــواع، حتى أوراق الزيتون مخفض 
سريع للسكر والكوليسترول كشراب على الريق أول الصباح، ولها 

كل المواصفات الطبية للزيتون وزيته، بأقل نسبة أو أكثر.
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عكفت ثالث سنوات في األبحاث الخاصة بالزيتون وزيته، فلم أجد 
له شائبة، سبحان الله العظيم، ووجدت البركة في استعماالته وهو 
خام وبال إضافات أو تنقية، وكثيرة هي اإلعالنات التي تذكر خلو 
الزيت المكرر من دهون الكوليسترول، مع أنه في المعصرة يسيل 
 من الدهون المشبعة كلها ال الكوليسترول فقط، بل على العكس 

ً
صفارا

زيت الزيتون يوضع في جميع الوجبات الغذائية الخاصة بمرضى 
القلب وضيق الشرايين وتبديل الصمامات لما له من أهمية في تنقية 
الدم وشد األوعية الدموية وتقويتها وإذابة الدهون المترسبة على 
جدار هذه األوعية، كما ينشط الدم ويقوي الجهاز المناعي ويعالج 
الكثير من األمراض حتى السرطان، بشرب ملعقة كبيرة مع كل أذان.

 وأثبتت دراساتي أن زيت الزيتون النقي )من المعصرة( ينفع في 
ترطيب المفاصل ويكافح الخشونة وآالمها ويمنع أمراض المناعة 
وتبعاتها كالصدفية والذئبة الحمراء والروماتويد، خصوصا إذا كان 
معه حمية في االمتناع عن زيوت القلي واللحوم الحمراء وأطعمتها، 
كما أن أوراق الزيتون نأخذها مثل الشاي قبل كل وجبة لالستمتاع 
بفوائدها العظيمة، وال ننسى الزيتون بنوعيه، خاصة إذا تم إعداده 
بالطريقة الصحيحة وبدون أي إضافات وال مواد حافظة لتزيد عمره 
 من األخضر، 

ً
على الرف، ويعد الزيتون األسود الناضج أحلى زيتا

ويمكن أكله مباشرة وقت العصر، أما زيت الزيتون األخضر فيكون 
 ما وقد ال يتحمله من يشتكي من المعدة الحساسة، وهنا 

ً
 نوعا

ً
حارا

ننصحه بوضع الزيت في إناء فخار مطبوخ وغير مطلي من الداخل 
ليكتسب قلويته الصحية والطعم اللذيذ.

»مــذبــحــة األنـــاضـــول« اســـم أطــلــق على مذبحة حقيقية ومحزنة 
وكارثية للدولة العثمانية، وانتصار تاريخي لليمنيين الذين دافعوا 
عن وطنهم ضد غاٍز أراد اغتصاب وطنهم بالقوة الغاشمة، فسميت 
»مذبح« توثيقا حقيقيا لتلك الواقعة، وهذه المنطقة  منطقة في اليمن بـ
 قد 

ً
 جلال

ً
تقع غرب صنعاء وهو اسم غريب حقا ألن وراء تسميته أمرا

وقع فيها، وهذا فعال ما حصل، فقد وقعت فيها أكبر مذبحة لجنود 
في التاريخ على أعتاب الطوق الغربي لمدينة صنعاء.

 عن »العثمانيين« الشدة والشراسة في القتال، ولهذا 
ً
كان معروفا

فهم ال يحتاجون لغزو أي بلد واحتالله إلى أكثر من 5 أو 10 آالف 
جــنــدي، حسب قــوة البلد الــمــراد احــتــاللــه، فصيتهم هــذا يسبقهم، 
وهو كاف ليدفع بأغلب الدول الى االستسالم لهم من دون مقاومة، 
فالعثمانيون أتوا غازين اليمن بـ7 آالف مقاتل، معتقدين أنها كغيرها 
لقمة سائغة، إال أن اليمنيين أبادوهم عن بكرة أبيهم، فأرسل إليهم 
العثمانيون 40 ألــف مقاتل إلخضاعهم ولينهوا مــا بــــدأوه، إال أن 
اليمنيين أبادوا معظمهم أيضا، فأرسلوا إليهم 40 ألف مقاتل آخرين 

لذلك البلد العصي عليهم وعلى غيرهم، ولكنهم أيضا أخفقوا.
العثمانيون خاضوا في اليمن معارك خاسرة في عــدة مناطق 
محاولين إخضاعه ولكنهم فشلوا، فقاموا بتسيير جيش خاص قوامه 
25 ألف مقاتل في حملة جديدة الحتالل صنعاء إال أنهم ووجهوا 
بشراسة وبسالة، ولكنهم استطاعوا الوصول إلى أعتاب منطقة الجهة 
الغربية لصنعاء، فدارت فيها أشنع معركة خاضوها في تاريخهم، 
خسروا فيها 12 ألف جندي عثماني، فسميت بعدها هذه المنطقة 
»مذبحة«، وكانت نتيجة تلك الحمالت المتعاقبة زمنيا أنه لم يسلم  بـ
إال 5 آالف جندي عثماني من أصل الـ87، لقد كانت مذبحة حقيقية. 

وال يزال األتراك يبكون قتالهم بأناشيد وأغان شعبية بلغ عددها 
سبعة تتوارثها األجيال، ويتناوب على أدائها الفنانون األتراك كجزء 
من التراث الشعبي التركي كذكرى لم ولن تمحى من ذاكرتهم، ومنها 
هــذه المقتطفات المعبرة والحزينة عن هــول تلك المذبحة: »ليس 
هناك سحب في الجو، ما هذا الدخان؟ لم يمت أحد في الحي لَم هذا 
؟ آه يا لهذه اليمن... 

ً
الصراخ؟ تلك األراضي اليمنية لَم هي وعرة جدا

لقد سحقت زهرتها، من يذهب إليها ال يعود أتعجب لماذا؟ هنا قلعة 
»هوش«، وهي قلعة عثمانية بين تعز وصنعاء، الطريق إليها متعرج 

إلى أعلى، من يذهب اليها ال يعود أتساءل عن السبب؟«.
نشيدة طويلة ومحزنة بالنسبة إلى األتراك، وهي توثيق لحقيقة 
تاريخية لما حصل لجيش حاول أن يهيمن على موطن أصل العرب، 

فويل وويل لمن تطاول وحاول أن يدنس أرضهم.
وقد ذكر في كتاب »اليمن مقبرة الغزاة« للباحث والكاتب عبدالله بن 
عامر عن »مذبحة األناضول« بأن األتراك كانوا األكثر خسائر بشرية 
مقارنة مع كل الغزاة الذين حاولوا احتالل اليمن، ولهذا فهناك أكثر 
من منطقة يمنية فيها مقابر تركية تعود إلى فترات زمنية لحمالتهم 

العسكرية.
ملحوظة: منقول من التراث بتصرف.

في سبعينيات القرن الماضي وخالل 
مرحلة دراستنا في الواليات المتحدة 
األميركية لم يكن مواطن أميركي واحد 
ــقـــع دولـــــــة الــــكــــويــــت عــلــى  ــن تـ ــ ــعــــرف أيــ يــ
خريطة العالم، حتى وقع الغزو العراقي 
اآلثم على بالدنا، ليعرفوا كل شيء عن 
دول المنطقة، ولم يكن الغرب يعرف أي 
شيء عن دولة قطر حتى وقع االختيار 
على هــذه الــدولــة الصغيرة الستضافة 
أكبر بطولة رياضية في العالم، ورغم 
ذلــــك اســتــهــانــوا بــقــدراتــهــا الــتــنــظــيــمــيــة 
ــا اإلداريـــــــــة والــلــوجــســتــيــة  ــهـ ــاتـ ــانـ ــكـ وإمـ
إلنجاحها، حتى بعد انتهائها من إعداد 
8 مـــالعـــب ريــاضــيــة بــمــعــايــيــر عــالــمــيــة، 
وعلى الرغم من دعم دولة قطر لكثير من 
دول العالم، ومنها دول أوروبا، بالغاز 
المسال وبأسعار منخفضة أقل بكثير 
من أسعار الغاز األميركي، فإن الغربيين 
الجاحدين حاولوا إفشال البطولة بكل 
الـــوســـائـــل الــمــتــاحــة لــهــم حــتــى لـــو كــان 
من تحت الحزام، وهذه المرة، وبسبب 
جهلهم بتراث الدول األخرى وتقاليدها، 

تناولوا موضوع البشت. 
ــام صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ  عــنــدمــا قــ
ــر دولــــة  ــيــ ــانــــي أمــ تـــمـــيـــم بــــن حـــمـــد آل ثــ
قــطــر بـــإلـــبـــاس الـــالعـــب لــيــونــيــل مــيــســي 
ــيـــس الـــفـــريـــق الـــفـــائـــز بــبــطــولــة كـــأس  رئـ

ة العربية كدليل احــتــرام  العالم الــعــبــاء
لــهــذا الــالعــب واإلعـــالء مــن مكانته بين 
اآلخرين، استهجن اإلعالم الغربي هذا 
األمر ألن البشت غطى على ألوان فانيلة 
األرجـــنـــتـــيـــن، فـــالـــبـــشـــت كـــلـــمـــة فـــارســـيـــة 
بمعنى الظهر، والظهر في معظم لغات 
الــعــالــم تــعــنــي الــســنــد، والــســنــد هــنــا هو 
ة الرجل، ولبسه من مكمالت هندام  عباء
، ومن أقوال 

ً
الرجل عندما يصبح رجــال

الــخــلــيــجــيــيــن لــلــطــفــل »عــــشــــت ولــبــســت 
 
ً
البشت«، متمنين أن يكبر ويصبح رجال

 
ً
ويــلــبــس الــبــشــت عــنــدمــا يــتــزوج، تــمــامــا
ة السوداء  كما تلبس الخليجية العباء

عندما تكبر وتتزوج. 
وعــلــى الــرغــم مــن أن الــعــالــم كله أثنى 
عــلــى مـــونـــديـــال قــطــر 2022، ووصـــفـــوه 
بــأنــه اســتــثــنــائــي، حــتــى رئــيــس االتــحــاد 
العالمي لكرة القدم نفسه، السيد جيانو 
إنــفــانــتــيــنــو، صـــرح مـــرات عـــدة لــوســائــل 
ــــالم الــعــالــمــيــة قــبــل خــتــام الــبــطــولــة  اإلعـ
ــــالق  وبــــعــــده بـــأنـــهـــا األفــــضــــل عـــلـــى اإلطـ
فــي تــاريــخ جميع بــطــوالت كــأس العالم 
السابقة، إال أن هناك مــن يــواصــل نشر 
ــــالم مــحــاواًل  اتـــه عــبــر وســـائـــل اإلعـ بـــذاء
الــنــيــل مــن هـــذه الــبــطــولــة الــتــي أحــرجــت 
مـــن أقـــامـــوا هـــذه الــبــطــولــة فـــي بــلــدانــهــم 
من قبل، وأحرجت كل الــدول المرشحة 

إلقامة بطولة كأس العالم المقبلة، كل 
دول الــعــالــم الــتــي اســتــضــافــت بــطــوالت 
كــأس الــعــالــم مــنــذ عــام 1930 حــتــى عــام 
ــيــــا، كـــانـــت االحـــتـــفـــاالت  2018 فـــي روســ
االفتتاحية والختامية تتضمن فقرات 
من تراث وتقاليد هذه الدول المضيفة، 
إال دولة قطر حاولوا أن يفرضوا عليها 
تقبل مبادئ غير أخالقية وال إنسانية 
كــالــمــثــلــيــة وتـــعـــاطـــي الــمــســكــرات داخـــل 
المالعب، دون مراعاة لدول وشعوب لها 
عاداتها وتقاليدها وتاريخها الضارب 

في جذور اإلنسانية. 
وإذا كـــانـــت الـــــدول تــعــلــق فـــي أعــنــاق 
ــبـــيـــة  الـــمـــتـــفـــوقـــيـــن الــــمــــيــــدالــــيــــات الـــذهـ
والفضية والبرونزية والورود، ويزينون 
ــور،  ــ ــزهـ ــ ــل الــــغــــار والـ ــيـ ــالـ ــأكـ ــم بـ ــ ــهـ ــ رؤوسـ
كتقليد غربي توارثوه جيال بعد جيل، 
فما المانع من أن نحتفل نحن بطريقتنا 
العربية التي تعكس عاداتنا وتقاليدنا 
الموروثة؟ وإذا كانت احتفالية تزيين 
األجــســاد بــالــورود والــزهــور ليس فيها 
ــة، فـــلـــمـــاذا ال يــكــون  أي جـــديـــد أو غــــرابــ
تـــزيـــيـــن الــمــتــفــوقــيــن بـــشـــيء لــــم يــعــهــده 
العالم من قبل، مثل لبس البشت كإعالن 
الكــتــمــال الــتــفــوق، بـــداًل مــن ألـــوان قــوس 
قــزح الــتــي كــرهــونــا بــهــا بــعــد أن صــارت 

تمثل المثليين وأشباه الرجال؟

بقايا خيال: أيها الغربيون... »البشت« تاج الرجولة 

يوسف عبدالكريم الزنكوي 

رغم أن الوضع الصحي في تقدم مستمر فإن المعضلة تكمن في أن 
تقدمه ال يواكب الواقع الحالي للزيادة السكانية، وكلما تقدم خطوة 
كانت احتياجات هذا الواقع خطوتين إلى األمــام، وقد ثبت لنا من 
واقع التجارب السابقة أثناء فترة جائحة كوفيد 19 أن لدى الحكومة 
الــقــدرات الكاملة لمواجهة أصعب الظروف الصحية، إذا تضافرت 
كل الجهود لتحقيق ذلك، وأعني بذلك تماما أن لدينا كل اإلمكانات 

لتحسين الواقع الحالي لألحسن مما هو عليه.
 وفي الكويت هناك أسباب تؤخر مواعيد المرضى وعملياتهم 

في المستشفيات منها:
 • زيــــادة الــتــعــداد السكاني فــي المنطقة، فــيــزداد الضغط على 

العمليات بزيادة عدد السكان.
ــراء العملية فــي مستشفى   • رغــبــة مــرضــى لــديــهــم إمــكــانــيــة إجــ
خاص أو تخصصي، وإصرارهم على إجرائها في مستشفى حكومي 

لثقتهم به.
 • إجــراء عمليات جراحية للمرضى غير الكويتيين ممن لديهم 
صالحية عالج بالمستشفيات الحكومية كالعمالة المنزلية والسائقين 

وبعض الجنسيات العربية.
 • نقص عدد غرف العمليات بالمستشفى.

 •  نقص الكوادر الطبية سواء في الجراحين أو أطباء التخدير أو 
طاقم التمريض ونحوه.

 •  إجراء عمليات جراحية غير ضرورية.
 • كثرة تحويل مصابي الحوادث المرورية إلى المستشفى مما 

يزيد إشغال غرف العمليات بالعمليات الطارئة.
 إن جميع المشكالت المذكورة أعــاله تحتاج إلــى تحليل دقيق 

وتخطيط ووضع استراتيجيات وإجراءات لحلها.

منذ مرسوم الصوت الــواحــد ومــا أعقبه من أحــداث والمجتمع 
 إلى مجموعتين »مع« و»ضد«، وأصبحت 

ً
الكويتي منقسم سياسيا

محطات التواصل االجتماعي تسيطر على المشهد وفقا لمصالح 
أطراف الصراع دون أي اعتبار لمصلحة الوطن والمواطن.

المجموعة التي كانت تدافع عن المجلس والحكومة السابقة 
 
ً
نــراهــا الــيــوم تــهــاجــم المجلس والــحــكــومــة الــحــالــيــة، وتــخــلــق جــوا

 إلرباك العمل السياسي بعكس المجموعة الثانية التي كانت 
ً
عاما

تهاجم المجلس والحكومة السابقة أصبحت تدافع عن المجلس 
والحكومة الحالية وتحاول التهدئة، األمر الذي جعلنا نبتعد عن 
حلول مشاكلنا العالقة، ونغرق في مستنقع الصراعات المدمرة 

والمستمرة بين قوى النفوذ والمال منذ ذاك الوقت.
نشأ الصراع منذ تضخم أرصدة النواب، وكبر ليصبح صراعا 
من أجل النفوذ والمال ال من أجل اإلصالح والتنمية وازدهار الوطن، 
فــكــل مجموعة أو فــريــق بـــات يسعى إلـــى تــدمــيــر خصمه مــن أجــل 
مصالحه الخاصة، وعلى حساب المصلحة العليا للوطن والمواطن، 
مما جعل األغلبية ينغمسون في هذا الصراع حتى إن كانوا غير 
مقتنعين به ليصبح الوضع العام »مع« أو »ضد« شخوص المشهد 

ال إنجازاتهم أو أفعالهم.
المشهد السياسي ملوث أو لنقل تم تلويثه بقذارة الصراع العبثي 
الذي نشأ لالستحواذ على النفوذ والسلطة والمال دون إدراك لما 

نحن فيه وإلى أين وصلت بنا الحال، وإلى أين ستنتهي؟
ــراع أقــــوى مــمــا نــتــخــيــل، فــهــم أقــــوى مـــن الــحــكــومــة  أطـــــراف الـــصـ
ــت حولنا 

ّ
ــقـــذرة الــتــي الــتــف والــمــجــلــس، وبــيــدهــم خــيــوط الــلــعــبــة الـ

وحاصرتنا منذ عقود، ولم نفهم حتى اليوم أنهم سبب ما نحن 
فيه، وأقحمنا أنفسنا في صراعهم دون إدراك الضرر الذي سيلحق 

بنا كشعب وبوطننا.
يعني بالعربي المشرمح:

معركة رحيل الرئيسين ليست النهاية، ولم تكن الحاسمة، بل 
مجرد جولة من جوالت الصراع العبثي الذي نعيشه، والمؤسف أن 
أعضاء الحكومة والمجلس الحاليين لم يتداركوا ذلك بل أقحموا 
أنفسهم فــي هــذا الــصــراع، األمـــر الـــذي يجعلنا نــقــول »ال طبنا وال 
 منه من حيث 

ً
ا غدا الشر« ما لم ينته هذا الصراع الذي جعلنا جزء

ندري أو ال ندري.

ال تزال األنظار تترقب الهدوء الذي يسبق العاصفة في عدد من 
الملفات العالقة، والتي تشكل مدى جدية السير في عالقة سليمة بين 
السلطتين التشريعية والتنفيذية في حال االتفاق المشترك عليها 
دون الدخول في دهاليز اللف والدوران واللعب على كسب أكبر قدر 
من الوقت لوضع القضايا المهمة على الرف وفي قائمة النسيان، 
والتي يعتبرها الباحثون عن الفجوات قنبلة موقوتة آثارها السلبية 
ستتضح في القادم من األيــام، رغــم الجهود المبذولة بين بعض 
األطــراف النيابية والحكومية لسرعة إنجاز بعض األمور المهمة 
لتفويت الفرصة على من يضعون العصا في الدواليب، والذين همهم 
األول واألخير عرقلة أي تحركات إصالحية يمكن استثمارها في 
مصلحة المواطنين الذين ينتظرون بوادر الخير في األيام المقبلة 
عبر زيادة الرواتب وصرف المستحق لهم من بيع اإلجازات وصرف 
مبالغ الصفوف األمامية المتأخرة لمن لم يستقد منها حتى اآلن.

 ولكن يتبقى الملف الذي سيكون الفيصل في العديد من األمور 
المترتبة في عالقة السلطتين، وهو شــراء مديونيات المواطنين 
التي يعتبرها العديد من النواب استحقاقا لما يعانيه العديد من 
المقترضين من أزمة مالية بعد أن زادت عليهم تراكمات الظروف 
المعيشية الصعبة، ورغم المساعي الحكومية لتأجيل هذا الملف 
حتى ال يصبح عقبة أمامهما في إنجاز الملفات األخرى فإن األغلبية 
النيابية متمسكة بهذا األمر، وهو ما يفسره المتربصون بأنه بداية 
الشرارة، ألن هناك من ال يرغب في التنفيس عن الشارع وتخفيف 
الضغوط عن المواطنين الذين يعانون ويالت االلتزامات الشهرية 

بسبب القروض وغيرها.
 عن 

ً
إن السلطتين مطالبتان بحل هــذه القضية بهدوء وبعيدا

 
ً
تدخل أطراف التأزيم الذين يعتاشون على الصراعات، خصوصا

ممن يسعون إلى خلق األجواء الضبابية حتى يتصدروا المشهد 
ببطوالتهم الوهمية، وعلى النواب أيضا مسؤولية أكبر في اتخاذ 
األمــور بحكمة وعقل وتفويت الفرصة على كل من يسعى إلثــارة 
الفتنة، ألنهم ال يرغبون في عالقة حميمة بين المجلس والحكومة، 
ويعملون ليل نهار عبر أبواقهم المنتشرة في بعض المواقع على 
 أولئك المندسين الذين 

ً
خلق البلبلة وإثارة الشائعات، خصوصا

يتلونون بمواقف مزيفة حتى ال يكشفوا عن أقنعتهم الحقيقية.
آخر السطر:

بعد تزايد أعداد استقاالت القياديين لماذا لم تحدد األسباب وراء 
ذلك؟ وإذا كان هناك من أقيل ولكن بورقة استقالة بسبب شبهات 
فلماذا ال تتم المحاسبة؟ القضية تحتاج الى توضيح في ظل تزايد 

أعداد المستقيلين.

 في دار القرآن حضر 
ً
عندما كنت طالبا

نا مدرسان شابان ليقّيما شيخنا 
ّ
إلى صف

معلم التجويد »الــمــتــقــن« خــريــج جامعة 
األزهر، الذي بلغ من الكبر عتيا، فصارت 
غــصــة فـــي نــفــس الــشــيــخ الـــفـــاضـــل، كيف 
لهذين الشابين حديثي التخرج اللذين 
في عمر أبنائه أن يكونا بمنزلة الموجه 
 
ً
لشيخ متمكن من مادته؟! اعتبرها نوعا
مــن اإلهــانــة، لكنه أســرهــا فــي نفسه ولــم 
يبدها، إال لنا قائال: »ما في شوية نظر؟«، 
فانحرجنا جميعا، وعّم صمت االستياء.

ــذا  ــثـــل هـ ــــرى مـ ــا نــ ــنـــدمـ ــا نــــأســــف عـ ــنــ إنــ
الــتــعــدي المهني عــلــى أهـــل االخــتــصــاص 
ــانـــون، وخـــصـــوصـــا فـــي وزارة  ــقـ بـــاســـم الـ
الـــتـــربـــيـــة، الـــتـــي ســمــحــت لــلــمــدرســيــن أن 
يترشحوا لرئاسة القسم بخبرة ال تقل 
عن أربع سنوات )في بعض التخصصات(! 
ثم ألغت صالحيات الموجهين في تقييم 
وتـــقـــويـــم الــمــعــلــمــيــن، وأعــطــتــهــا لــرئــيــس 

القسم! 
عزيزي القارئ، إن المدرس الذي انضم 
حديثا بنظام التعليم، وهو حديث تخرج 
من الجامعة، يحتاج على األقل خبرة أربع 
ســنــوات مــن الـــــدورات واإلنـــجـــازات حتى 

يرتقي بمسمى »معلم« ويثبت وجــوده، 
هذا مع إلزامه بالتدرج الوظيفي للمراحل 
العمرية المختلفة، وهــذا المفهوم ليس 
بغريب، فمساعد الطيار مثال، يحتاج إلى 
كذا ألف ساعة طيران حقيقي حتى يمنح 
لــقــب طــيــار، وكــذلــك الــحــال فــي الــوظــائــف 
الــهــنــدســيــة، فــالــمــهــنــدس يـــبـــدأ مـــشـــواره 
ــفـــي بـــعـــد تـــخـــرجـــه مــــن الــجــامــعــة  ــيـ الـــوظـ
بمسمى مهندس مبتدئ، ثم مهندس، إلى 
أن يصل إلى مسمى كبير المهندسين أو 
اســتــشــاري، فــهــل يــعــقــل أن يــكــون مسمى 
»معلم« سهل المنال لهذه الدرجة، بدون 

تعب أو منافسة علمية وعملية؟!
ــــوزارة أن تــتــخــطــى كــــل هـــذه  ــلـ ــ فــكــيــف لـ
الضوابط وتسمح لهذا الشاب اليافع أن 
يدير ويقيم من هم أكبر منه سنا وخبرة، 
وهو شخص لم تعركه الحياة، ولم تنضج 
خــبــرتــه الــمــهــنــيــة؟ وكــيــف ُيــعــطــى كــل هــذه 
الصالحيات وهو ال يزال طالبا كبيرا، في 
نظر المعلمين القدامى، وهو الذي يحتاج 

لتقويم وإرشاد؟! 
ــا يــمــيــز أغــلــب  ــا أن مــ وال نــنــســى أيـــضـ
المدرسين الشباب هو حماسهم وطاقتهم 
فــــي الــــتــــدريــــس، وتـــواصـــلـــهـــم الـــشـــّيـــق مــع 

الطلبة، فلماذا نحّول هذه الطاقة اإليجابية 
إلى طاقة سلبية، ونضعها في غير مكانها 

وأوانها! 
أتمنى من وزارة التربية أن تعيد النظر 
في الترشيحات اإلداريـــة المبكرة، فنحن 
لسنا في »مسابقة«، والحل يكون في فتح 
المجال لجميع المعلمين ذوي الخبرة، 
أو في التكليف المؤقت بشكل دوري، أو 
تـــوزيـــع الــمــهــام اإلداريــــــة عــلــى المعلمين 
ذوي الخبرة مما سيخفف عبء اإلداريين 
والموجهين، ويساعد في االرتقاء بالعمل.
وأتــمــنــى أن يــعــاد الــنــظــر فـــي صــيــاغــة 
للمعلمين، كلقب  الوظيفية  المسميات 
ــدرس مـــبـــتـــدئ فــــي الـــســـنـــة األولــــــــى، ثــم  ــ مــ
مــدرس أول، ثم يصبح »معلما«، وهكذا، 
وأن تعطى مميزات مادية و»إداريــة« لكل 
مسمى وظيفي )كنوع من التقدير(، وحتى 
ـــهـــّمـــش روح الــمــنــافــســة فـــي الــتــطــور 

ُ
ال ن

العلمي والتربوي، ونحفظ قدر المعلمين 
المخضرمين، الــذيــن أفــنــوا أعمارهم في 
التعليم، ولــم يــنــالــوا نصيبا فــي اإلدارة 
التربوية وال اإلرشاد العلمي، وأرجو أن 
تــعــود صالحية الموجهين الفنيين في 

إعداد وتقويم وتقييم المعلمين.

ضحايا حــوادث الــمــرور المروعة في الكويت تقرع ناقوس 
 460 حالة وفاة، في حين  تسجل قطر 

ً
الخطر، إذ بلغت مؤخرا

 جعلها ضــمــن الــــدول المتقدمة فــي السالمة 
ً
انــخــفــاضــا كــبــيــرا

المرورية، إذ بلغت 4 حاالت وفاة لكل 100 ألف بعد أن كانت 12 
حالة وفــاة لكل 100 ألــف، فانخفضت إلى 138 حالة وفــاة بعد 

أن كانت 230 حالة.
 على مختلف الصعد، ليس فقط 

ً
 قطر تحرز تقدما هائال

ً
إذا

في تنظيم مباريات كأس العالم، وذلك التباعها منهجية علمية 
ذكــيــة يحركها إصــــرار عــلــى اإلصــــالح والتغيير والــتــقــدم عبر 
استيعاب أفضل األنظمة وأرشد األساليب والسياسات، وتكييف 
العقول والنفوس مع هذه النظم والسياسات وضرب العشوائية 
والفوضى وســد كل الثغرات، أذكــر أنــه عندما قامت الحكومة 
القطرية بحملتها إلنهاء المخالفات المرورية والفوضى وجريمة 
اجــتــيــاز إشــــارة الـــمـــرور الــحــمــراء كـــان أول ســجــيــن مــن األســـرة 

الحاكمة، فكان ذلك أقوى رادع وأبلغ رسالة بالحزم للجميع.
وتعتبر سويسرا األفضل في السالمة المرورية وفي الطرق 
اآلمــنــة، وقــد سجلت انخفاضا كبيرا فــي الــحــوادث الــمــروريــة 
وعدد الوفيات، وكل ما على وزارة الداخلية أن تدرس التجارب 
الناجحة واألساليب والنظم التكنولوجية الفاعلة والمؤثرة، 
وتشرع في تطبيقها بحزم وقــوة رادعــة للجميع في ظل تقدم 
نظم الرقابة وتسجيل المخالفات وإرســال رسائل إلكترونية 

على الجوال إلجبار المخالف على سرعة الدفع، وتسجيل نقاط 
سوداء على المخالف حتى يتم سحب رخصة القيادة في حال 
تكرار المخالفات، وفي حاالت معينة سحب المركبة وتقييدها 
عند منزله أو مصادرتها أو كبسها إن كانت تحوي تغييرات 
تستعصي على اإلصــالح كاللعب في أصــوات الــعــوادم أو رفع 

معاوناتها... إلخ.
م  وعلى أعضاء مجلس األمــة أن يعدلوا القوانين بما يتواء
مع السياسات والنظم المتطورة والفاعلة لكبح جماح الكوارث 
المرورية وإعطائها األولوية، وعلى الحكومة التحرك السريع 
والحازم ودراسة خيار خصخصة إدارة المرور بعد وضع خطة 
 بتخفيض الحوادث والوفيات إلى نسبة 

ً
 وزمنيا

ً
محددة كميا

معينة وفـــق دراســــة علمية وخــطــة محكمة وســيــاســة حــازمــة، 
فشوارعنا والسرعات والفوضى العارمة فيها أمر ال يطاق، إنها 

حرب شوارع مخيفة ودموية.
وكـــمـــا أشـــرنـــا فـــي مـــقـــال ســـابـــق بــــأن الــكــويــت لــيــســت كــبــيــرة 
والمناطق المسكونة فيها متقاربة والــســرعــات فــي الــشــوارع 
العامة الخارجية يجب أال تتعدى الـ80 وداخل المناطق 45، وعلى 

طرق السفر السريعة ال تتعدى الـ100 في الساعة.
 أنصح بأخذ أنجح تجارب دول الخليج وتضمين ذلك 

ً
أخيرا

برنامج عمل الحكومة، فهل من مجيب يا أعضاء مجلس األمة 
وأنتم في صدد مناقشة برنامجها؟

د. مبارك العبدالهادي

شوشرة: ضباب 

كلفة هامش الحرية

أنور السهو

الخطيئة هي اليد السياسية الخفية في أنظمة دكتاتورية 
تحول الدين إلى سلعة ضرورية تتنفس من خاللها الشعوب 
الحياة الكريمة، فمصرع الشابة اإليرانية مهسا أميني أعاد 
مفاهيم جديدة لتصدير الثورة اإليرانية أهمها قبول حرية 
التعبير، فالعمامة أضعف من االحتجاجات الشعبية، والقبضة 

الحديدية قاب قوسين أو أدنى أن تصبح خشبية.
التطبيق السيئ لمفهوم الخطيئة التي يتغنى بها النظام 
اإليراني للقضاء على خزعبالت وخرافات الشعوب المتخلفة، 
ولد صراعا إيرانيا- إيرانيا تصرخ بها الحشود الشعبية »نحن 
نغوص بالخطيئة« فيرد النظام »تسقط اإلمبريالية األميركية«.
يتبنى النظام اإليــرانــي فكرة الحفاظ على البيت الشيعي 
وفكرة الحامي لرموز آل البيت، وما إن يدخل المنتج اإليراني 
إلـــى الـــدولـــة الـــمـــجـــاورة حــتــى تـــرى الـــدمـــار والــقــتــل والــتــحــكــم 
بالشأن السياسي بمسميات مختلفة تصب في مجرى واحد، 
وهو توسيع الرقعة اإليرانية على كوكب األرض، لكن تنسى 
السلطة بناء نظام حاكم يحترمه الشعب اإليراني والشعوب 
الــمــجــاورة ليكون خير رســـول لــلــثــورة اإليــرانــيــة، على سبيل 
الــمــثــال تــركــيــا الــتــي تــتــشــابــه مـــع إيــــران مـــن حــيــث الــمــقــومــات 
االقتصادية وتوافر األيدي العاملة استطاعت أن تنفتح على 
العالم وتخلق مؤسسات وشعبا واعيا بالديموقراطية، أما 
إيران فمألت الشوارع بالتماثيل والرموز والشعارات صيانة 

للثورة المجيدة.
بــنــاء الــمــؤســســات الــوطــنــيــة عــلــى أســـس ثــابــتــة كالشفافية 
والـــعـــدالـــة والـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة أقــــل تــكــلــفــة مـــن إرســــــال الــهــبــات 

ــة الـــثـــورة  ــالـ والـــمـــســـاعـــدات لــلــمــيــلــيــشــيــات الـــدمـــويـــة بـــاســـم رسـ
التغييرية، وزيادة الثقة الشعبية بإدارة الدولة يحصن النظام 
من السقوط المدوي، فالخطيئة والقمع والقتل أدوات بالية مع 
التطور التكنولوجي ووســائــل االتــصــال االجتماعي، وإعــادة 
استخدام الثروة بالطريقة الصحيحة سور أمني في وجه األعداء 

والخاليا التخريبية.
ــــالق وتــعــديــل قــانــون  إلـــغـــاء أجـــهـــزة أمــنــيــة مــثــل شــرطــة األخـ
 واحدة، وأن 

ً
االنتخابات ال يعني أن النظام أصبح مع الشعب يدا

الثقة أصبحت متبادلة، بل بالعكس كلما شعر الشعب اإليراني 
بدوران األجهزة في فلك تصدير الثورة وتطاير المال العام على 
أحالم سوداوية زادت الرغبة الشعبية بوقف هذا العبث وهذا 

الفساد، وإن التضييق المزيف باسم الدين يجب أن ينتهي.
وضع برامج اقتصادية لتعزيز مكانة الشعب اإليراني والدور 
السياسي يخلق حالة من الحب المتبادل بين السلطة والشعب 
وتفعيل الــمــراقــبــة الشعبية عــن طــريــق الــبــرلــمــان والجمعيات 
المدنية يحقق االســتــقــرار والــهــدوء، ويــد اإلصـــالح التي تحلم 
بها الجماهير الغاضبة ستتحقق ما دام النظام اإليراني يضع 
تصورات سياسة إصالحية دون مد قدمه خارج الحدود لزيادة 

نفوذه والسيطرة على مصير الشعوب المجاورة. 
العقيدة واحدة عند جميع األنظمة الدكتاتورية بقدرتها على 
رسم طريق التجديد والتصحيح، ومع ذلك تنهار دائما بسبب 
الفساد الذي هو سيد العالقة الحكومية الشعبية، كما أن ضعف 
المراقبة الحكومية الحكومية والمراقبة الشعبية الحكومية 

د حالة من الشك وعدم الثقة.
ّ
أيضا بتلك الدول يول

د. محمد عبدالرحمن العقيل 

2000 ساعة تدريس

بالعربي المشرمح: ال تكونوا 
 في الصراع العبثي!

ً
طرفا

محمد الرويحل 

ناجي المالبدور المطيري 

أيتها الحكومة: أوقفي الحرب الدموية في الشوارع 

دولتنا المدنية على 
مشارف االنتهاء

 الجانب الصحيثنيان العبود

خالد مقبل الماجدي
تعيش دولة الكويت في هذه األيام مرحلة عصيبة تحاول قوى 
الــظــالم المتطرفة السيطرة على مفاصلها ومــا تبقى مــن مظاهر 
الحياة المدنية فيها، هــذه المرحلة الصعبة ال تــزال مستمرة في 
ظل خضوع الحكومة لألصوات النشاز، حيث يستمر ظالم التطرف 

بالتمدد دون أي أمل قريب بظهور الضوء مرة أخرى. 
 من خــالل ما الحظناه في 

ً
هــذا التطرف الفكري أصبح واضحا

األيــام الماضية من رغبة دائمة من المتطرفين في منع ما تبقى 
في الكويت من مظاهر للفرح كالحفالت الموسيقية والماراثونات 
الرياضية، يقابل ذلك استسالم حكومي ورضوخ لهذه المطالبات 
مما يرفع الكثير من عالمات االستفهام في عقول وأذهــان كل من 

يعيش في هذا البلد.
 هذا التأزيم المستمر بتوافه األمور الذي يقوم به هؤالء النواب 
 لفكرهم 

ً
 حقيقيا

ً
ليس إال عرقلة أساسية في وجه التطور، وإبــرازا

المحدود وبرامجهم االنتخابية الركيكة، هؤالء النواب سيستمرون 
في ممارسة الوصاية المزيفة، وستظل برامجهم االنتخابية مبنية 
على التضييق على الــحــريــات إذا مــا استمرت الحكومة الحالية 

بالرضوخ واالنصياع لمطالبهم الرجعية.
 وجميعنا يعلم أن التطور المنشود فــي أي بلد يرتكز بشكل 
أساسي على توفير بيئة صحيحة تكفل الحريات الفكرية والثقافية 
واإلبداعية لجميع من يعيش عليه، هذه البيئة الخصبة لإلبداع 
والتطور من المستحيل أن تتوافر في ظل وجــود هذه الجماعات 
التي تسعى إلى خلق مجتمع غير قادر على التفكير واإلنتاج إال 

بما يتوافق مع أهوائها ومصالحها الخاصة. 
أخيرا، إذا استمر هؤالء النواب باستخدام ورقة الدين وفي ظل 
وجود قلة الوعي المجتمعي، فإن ما تبقى من الحياة المدنية في 
الكويت سيكون على مشارف االنتهاء، وفي هذا المقام أوجه تحية 
احترام وتقدير إلــى النائبة الفاضلة عالية الخالد ألنها الصوت 
الوحيد الشجاع بين النواب المواجه لهذه التعديات المستمرة على 

الحريات في دولة الكويت.

من صيد الخاطر: »مذبحة 
األناضول«

طالل عبد الكريم العرب

نرفض الغضب
على الزيتون

د. روضة كريز
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الـمـؤشـر الـكـويـتـي

7.2097.209

السوق العامالسوق العام

8.0098.009

السوق األولالسوق األول

5.5715.571

السوق الرئيسيالسوق الرئيسي

1 KD         الـديـنـار الـكـويـتـي

3.2653.0752.710

هيئة األسواق توافق على اندماج »الصفاة 
لالستثمار« و»كاب كورب« من خالل الضم

ــقــــت هــيــئــة أســـــــواق الــــمــــال عــلــى  وافــ
مــشــروع االنــدمــاج بطريقة الضم بين 
كـــل مـــن شــركــة »الــصــفــاة لــاســتــثــمــار« 
وشركة »كاب كورب« الذي يشمل خطة 
اســتــراتــيــجــيــة شــامــلــة ســتــتــحــول من 

خاله »الصفاة« إلى كيان أكبر.
وجــــاءت مــوافــقــة »الــهــيــئــة« شريطة 
االلــتــزام بأحكام القانون رقــم 7 لسنة 
ــأن هــيــئــة أســــــواق الــمــال  2010 فـــي شــ
وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته 
ات الازمة  التنفيذية، واتباع اإلجـــراء

بــخــصــوص تنفيذ عمليات االنــدمــاج 
الــواردة في الملحق رقم 1 من الكتاب 
الــتــاســع )االنـــدمـــاج واالســتــحــواذ( من 

الائحة التنفيذية.
وكان جهاز حماية المنافسة وافق 
 على االندماج بين الشركتين عبر 

ً
أخيرا

آلية ضم األولى للثانية، بعد التأكد من 
عــدم وجـــود تأثير للترّكز الــنــاتــج من 
االندماج على المنافسة، فيما ينتظر 
أن يمضي الــفــريــق المعني بالعملية 
في اتخاذ الخطوات الازمة في شأن 

إنجازها خال الفترة المقبلة.
واعـــتـــمـــد مــجــلــس إدارة »الـــصـــفـــاة« 
خال اجتماع سابق برئاسة عبدالله 
حــمــد الــتــركــيــت تــقــريــَر مــقــّوم األصـــول 
إلـــى جــانــب رأي مستشار االستثمار 
بــخــصــوص الــتــقــيــيــم والــمــقــابــل الـــذي 
سيحصل عليه مساهمو شركة »كاب 
كــورب لاستثمار« من أسهم رأسمال 
 
ً
ــة »الـــصـــفـــاة لـــاســـتـــثـــمـــار« وفـــقـــا ــركـ شـ

لعملية االندماج المعتمدة من الجهات 
الرقابية المعنية.

ة األولــيــة للمشروع،  وحسب الــقــراء
ينتظر أن تؤدي عملية االندماج إليجاد 
كــيــان اســتــثــمــاري كــبــيــر هــو »الــصــفــاة 
لاستثمار« قادر على تحقيق المزيد 
مــن اإلنـــجـــازات خـــال الــفــتــرة المقبلة 
وســــط تـــوافـــر الــعــديــد مـــن الــمــعــطــيــات 
ة الــمــالــيــة  ــــاء ــمـ ــ اإليـــجـــابـــيـــة، مــنــهــا الـ
واســتــقــرار سجل مساهميها وتــوافــر 
الــدعــم الــــازم مــن كــبــار الـــمـــاك، وســط 
توقعات بأن تكون للعملية انعكاسات 

واعدة على حقوق المساهمين.

»فيتش« تمنح »كيبكو« تصنيف »BB« مع نظرة مستقرة
مـــــنـــــحـــــت وكـــــــــالـــــــــة فـــيـــتـــش 
للتصنيف االئــتــمــانــي، شركة 
مـــشـــاريـــع الـــكـــويـــت الــقــابــضــة 
 
ً
 ائــتــمــانــيــا

ً
)كــيــبــكــو( تــصــنــيــفــا

طويل األجل بدرجة »BB«، مع 
نظرة مستقبلية مستقرة.

ــة  ــ ــــورصـ ــبـ ــ ووفـــــــــــــق بـــــــيـــــــان لـ
الــكــويــت، فـــإن التصنيف أخــذ 
بعين االعتبار تعزيز التنوع 
فـــي أصــــول الــشــركــة، وارتـــفـــاع 

قــيــمــتــهــا، بــفــضــل االســتــكــمــال 
ــح لـــصـــفـــقـــة االنـــــدمـــــاج  ــاجــ ــنــ الــ
ــن لــصــنــاعــة  ــريـ ــقـ ــع شـــركـــة الـ مــ

الكيماويات البترولية.
كما يعكس التحسن الناتج 
ــــن الـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى مـــعـــدل  عـ
متوسط المستوى من تنويع 
توزيعات األربـــاح بشكل عام، 
 بــالــتــنــوع الــقــوي في 

ً
مــدفــوعــا

القطاعات.

ــــى  وأشـــــــــــــــارت »فـــــيـــــتـــــش« إلـ
إمكانية إعــادة تمويل الديون 
ــة عـــــلـــــى الـــــمـــــدى  ــقــ ــحــ ــتــ ــســ ــمــ الــ
القصير، بفضل سجل شركة 
مـــشـــاريـــع الـــكـــويـــت الــقــابــضــة، 
وأصولها العاملة، وعاقاتها 
ــة مــــــع أســـــــــــواق الــــمــــال  ــ ــويـ ــ ــقـ ــ الـ

والبنوك.
 
ً
ويــعــكــس الــتــصــنــيــف أيــضــا
ــتــــعــــرض لــمــخــاطــر  ارتـــــفـــــاع الــ

الــــــتــــــخــــــلــــــف عـــــــــــن الـــــــــــســـــــــــداد، 
الســــيــــمــــا فــــــي حـــــالـــــة حــــــدوث 
تغييرات سلبية في الظروف 
االقــتــصــاديــة أو الــمــالــيــة، رغــم 
وجود مرونة مالية أو تجارية 
ــدرة عـــلـــى اإليــــفــــاء  ــ ــقــ ــ تــــدعــــم الــ

بااللتزامات.

 أخبار الشركات

النفط يرتفع وسط عاصفة شتوية
ً
 ليبلغ 80.14 دوالرا

ً
البرميل الكويتي يصعد 95 سنتا

ارتفعت أسعار النفط أمس لليوم 
الــرابــع على الــتــوالــي، مــع تــزايــد شح 
مخزونات الخام وزيت التدفئة ووقود 
الــطــائــرات بــالــواليــات الــمــتــحــدة، في 
الوقت الذي تتعرض الباد لعاصفة 

شتوية.
وارتفعت العقود اآلجلة لخام برنت 
74 سنتا، أو ما يعادل 0.9 في المئة، 
إلــى 82.94 دوالرا، موسعة مكاسب 
بلغت نحو 2.7 فــي المئة بالجلسة 

السابقة.
ــة لــخــام  ــلــ وســـجـــلـــت الـــعـــقـــود اآلجــ
غــــرب تــكــســاس الـــوســـيـــط األمــيــركــي 
أعلى مستوى منذ 5 ديسمبر، بعدما 
ارتفعت 81 سنتا، أو ما يعادل 1 في 

المئة إلى 79.10 دوالرا.
وقــفــزت عــقــود الخامين األربــعــاء، 
بـــعـــد أن أظــــهــــرت بـــيـــانـــات حــكــومــيــة 

تــراجــع مــخــزونــات الــخــام األميركية 
بـــمـــعـــدل أكــــبــــر بـــكـــثـــيـــر مـــمـــا تــوقــعــه 
المحللون، إذ انخفضت 5.89 مايين 
بــرمــيــل بــاألســبــوع الــمــنــتــهــي فـــي 16 

ديسمبر.
كــمــا تــراجــعــت مـــخـــزونـــات نــواتــج 
التقطير، الــتــي تشمل زيـــت التدفئة 
ووقــــود الـــطـــائـــرات، خــافــا لتوقعات 

ارتفاعها.
ويــأتــي انخفاض المخزونات مع 
توقع ارتفاع الطلب على زيت التدفئة، 
في ظل العاصفة الشتوية القوية التي 

تجتاح الواليات المتحدة.
وارتفع سعر برميل النفط الكويتي 
95 ســنــتــا لــيــبــلــغ 80.14 دوالرا في 
تـــــداوالت أمـــس األول، مــقــابــل 79.19 
دوالرا فـــي تــــــداوالت الـــثـــاثـــاء، وفــقــا 
للسعر المعلن من مؤسسة البترول 

الــكــويــتــيــة. ومـــن الــمــتــوقــع أن يرتفع 
استهاك وقود الطائرات مع انتعاش 
السفر بعد جائحة كــورونــا، بحلول 
موسم عطلة نهاية الــعــام، ومــع ذلك 
فمن المحتمل أن يتراجع الطلب على 
وقود النقل إذا منعت العاصفة الناس 

من السفر.
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، فــــإن مــخــاوف 
الــطــلــب الــنــاتــجــة عـــن زيــــــادة حـــاالت 
اإلصابة بفيروس كورونا في الصين، 
والــقــلــق مــن ركــــود عــالــمــي، قــد تكبح 

العقود اآلجلة للنفط.
ــال مـــســـؤول كــبــيــر فـــي منظمة  ــ وقـ
الصحة العالمية أمس األول إن الصين 
ربــمــا تــواجــه صــعــوبــة فــي اإلحــصــاء 
الدقيق لإلصابات، بينما تشهد الباد 

ارتفاعا كبيرا في الحاالت.

باكستان تطلب تمديد تسهيالت من الكويت

رفضت الحكومة الباكستانية تقديم 
دعــم بقيمة 17 مليار روبــيــة )45 مليون 
ــتـــرول لــســداد  ــبـ دوالر( طــلــبــتــه شــعــبــة الـ
مدفوعات استيراد الديزل من الكويت، بعد 
أن قدمت اللجنة االقتصادية خطة لتسوية 
ديـــون قطاع الــغــاز البالغة 1.4 تريليون 

روبية، بحسب »اكسبريس تريبيون«. 
ــتــــرول قــــد طــلــبــت  ــبــ وكــــانــــت شـــعـــبـــة الــ
األمــوال لتغطية النقص الحاصل بسبب 
ــار الــصــرف  ــعـ الــخــســائــر الــهــائــلــة فـــي أسـ
التي تكبدتها شركة النفط الباكستانية 
)PSO( مقابل واردات النفط من الكويت، 
لكن لجنة التنسيق االقتصادي بمجلس 
الوزراء أحالت األمر إلى لجنة تم تشكيلها 
ــة الــســيــولــة التي  األربـــعـــاء لمعالجة أزمــ

تواجهها شركات القطاع النفطي.
وبحسب وزارة المالية، أرجــأت لجنة 

التنسيق األوروبية ملخصا قدمته شعبة 
الــبــتــرول لتغطية الــصــرف األجــنــبــي إلى 
جهاز األمــن السياسي، ووجهته بإعادة 
ــام.  ــ تــقــديــم الــمــلــخــص بــعــد مــراجــعــة األرقـ
ــة أن  ــيــ بــلــغــت لــجــنــة الــتــنــســيــق األوروبــ

ُ
وأ

قسم البترول، بالتشاور مع شركة النفط 
الباكستانية، كان يحاول إدارة التحويات 
إلــى الكويت مــن أجــل تجنب أي تقصير 
دولي عن طريق إيــداع األمــوال المطلوبة 
في تواريخ التحويات، لكن الموقف كان 
حرجا للغاية مع مراعاة مشاكل السيولة.

وتستخدم باكستان تسهيات ائتمانية 
ممنوحة من مؤسسة البترول الكويتية 
)KPC( مقابل توريد زيت الديزل منذ عام 
2000. تـــودع شــركــة النفط الباكستانية 
ــــدى بنك  الــقــيــمــة الـــمـــعـــادلـــة بـــالـــروبـــيـــة لـ
باكستان الوطني NBP بعد 30 يوما من 

تاريخ بوليصة الشحن لكل شحنة. وبعد 
90 يوما من تاريخ بوليصة الشحن، يقوم 
NBP بتحويل تكلفة الشحن إلى مؤسسة 

البترول الكويتية.
ــد خـــســـائـــر ســـعـــر الـــصـــرف  ــزايــ ومـــــع تــ
باستمرار بسبب التقلبات الهائلة التي 
شوهدت في قيمة الروبية اتسعت فجوة 
ــوال الــمــودعــة مــن شــركــة النفط  ــ بــيــن األمـ
الباكستانية في بنك باكستان الوطني 
ــــراء الــعــمــات  والــقــيــمــة الــتــي يــتــم بــهــا شـ

األجنبية لتسديد المدفوعات.
فــي حين طلبت باكستان مــؤخــرا من 
الــكــويــت تــمــديــد التسهيات االئتمانية 
مدة عام واحد، شهد حساب NBP خسائر 
صرف فعلية بلغت حوالي 17 مليار روبية 
حتى آخر تحويل تم إجراؤه في 2 ديسمبر 
2022، بسبب االضــطــرابــات السائدة في 

تكافؤ الروبية بالدوالر خال هذه الفترة، 
وفقا لقسم البترول.

وظهرت فجوة جديدة على الرغم من 
موافقة الحكومة على دعم بقيمة 30 مليار 
روبية في سبتمبر من هــذا العام لنفس 
الغرض. ومع ذلك، عارضت وزارة المالية 
الدعم الجديد، قائلة إنها أصدرت بالفعل 
مبلغ 30 مليار روبــيــة فــي إطـــار قــروض 

خال سبتمبر 2022. 
باإلضافة إلى ذلك، تم تقديم ضخ نقدي 
بقيمة 50 مليار روبية إلى دعم البرامج، 
من خال تمويل السوق بضمان حكومي، 
وتم إباغ اللجنة االقتصادية أنه في حالة 
عـــدم قــيــام الــكــويــت بتمديد التسهيات 
االئتمانية أكثر من ذلك، فإن التحويات 
األخيرة ستكون أقل من األموال المطلوبة.

»الوطني«: اإلنفاق االستهالكي القوي يواصل دعم االقتصاد
واصل النشاط االقتصادي النمو بوتيرة 
جيدة في الربع الثالث من 2022 والفترة التي 
تلت ذلك خال الربع الحالي، بدعم من اإلنفاق 
االستهاكي القوي، ونمو المبيعات العقارية 
 عــن تــزايــد إنــتــاج النفط. 

ً
واالئــتــمــان، فــضــا

إال أن االتـــجـــاه الــعــام للنمو خـــال النصف 
 
ً
الثاني من العام يتسم باعتدال نسبي، نظرا

لتاشى التحسن الناجم عن الطلب المكبوت 
بعد الجائحة وعودة النمو إلى المستويات 

االعتيادية. 
وحــســب تــقــريــر صــــادر عـــن بــنــك الــكــويــت 
ــإن الــتــضــخــم - الــــــذي بـــقـــي أقـــل  ــ الـــوطـــنـــي، فـ
بكثير من المعدالت المرتفعة المسجلة في 
الواليات المتحدة وأوروبا - قد هدأت وتيرته، 
ــرابـــات ســـاســـل الـــتـــوريـــد،  ــطـ إذ تـــاشـــت اضـ

وانخفضت أسعار المواد الغذائية والسلع 
 بــأعــلــى مــســتــويــاتــهــا 

ً
ــة ــقـــارنـ الـــمـــســـتـــوردة مـ

المسجلة في وقت سابق من العام الحالي.
 
ً
كــمــا أن الــبــيــئــة الــنــقــديــة األكـــثـــر تـــشـــددا
 من أبرز العوامل المسيطرة 

ً
أصبحت أيضا

على المشهد المحلي، إذ قــام بنك الكويت 
المركزي برفع سعر الخصم، وإن كان بوتيرة 
تدريجية لمستويات عــام 2009، وذلـــك في 
إطــار سياساته الــهــادفــة لاتساق مــع دورة 
تـــشـــديـــد الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة فــــي الــــواليــــات 

المتحدة.
 داعمة 

ً
كما كانت السياسة المالية أيضا

للنشاط االقــتــصــادي. ومــع تشكيل حكومة 
جديدة واالنتخابات األخيرة لمجلس األمة 
في سبتمبر الماضي، تمت الموافقة في نهاية 

المطاف على ميزانية توسعية معتدلة للسنة 
المالية الحالية )السنة المالية 2022/ 2023(، 
بــعــد إجــــــراء بــعــض الـــتـــعـــديـــات عــلــى بــنــود 

االنفاق في اللحظات األخيرة.
وفي ظل تزايد المخاوف بشأن آفاق نمو 
االقتصاد العالمي، تراجعت أســعــار النفط 
مــقــارنــة بــأعــلــى مــســتــويــاتــهــا الــمــســجــلــة في 
وقت سابق من العام الحالي، إال ان األسعار 
ارتفعت بمستويات كافية منذ بداية العام 
الحالي حتى تاريخه، بما يسمح بتسجيل 

الميزانية أول فائض مالي منذ عام 2014.

الطلب المكبوت

كان اإلنفاق االستهاكي من أبرز الركائز 

الرئيسية التي ساهمت في نمو القطاع غير 
 
ً
النفطي منذ الجائحة؛ إذ ارتفع اإلنفاق، وفقا

لمعامات بطاقات السحب اآللي والبطاقات 
االئتمانية بصفة عامة بنسبة 34 بالمئة عام 
2021 وذلك بعد األداء الضعيف الذي شهده 
خال عام 2020، لكنه بقي معتداًل منذ ذلك 
الــحــيــن، مــع تــاشــي تأثير الطلب المكبوت 
وارتفاع تكاليف االقتراض، إذ تباطأت وتيرة 
النمو المسجلة إلى 16.8 بالمئة على أساس 
ســنــوي فــي الــربــع الــثــالــث مــن عــام 2022، إال 
أنــه على أســاس ربــع سنوي، تراجع بنسبة 
0.3 بالمئة للمرة األولـــى منذ الــربــع الثاني 

من عام 2020. 
ــع اســتــمــرار تــراجــع 

ّ
وعــلــى الــرغــم مــن تــوق

ــعــــدالت الـــنـــمـــو عـــــام 2023، فـــــإن الــنــشــاط  مــ

 بفضل السياسة 
ً
االستهاكي سيبقى قويا

المالية التوسعية التي تتبناها الحكومة في 
ظل ارتفاع أسعار النفط، ونمو سوق العمل 

بوتيرة ثابتة.

هدوء وتيرة التضخم

تباطأت وتيرة مؤشر أسعار المستهلكين 
مقارنة بمستويات الذروة المسجلة في أبريل 
الــمــاضــي بــارتــفــاع 4.7 بالمئة عــلــى أســاس 
سنوي، إذ وصل إلى 3.2 بالمئة في نوفمبر. 
وانخفض التضخم األساسي )الذي يستثنى 
أسعار المواد الغذائية والسكن( بوتيرة أكثر 

حدة إلى 2.6 مقابل 4.8 بالمئة في أبريل.
ــفــــاضــــات لـــمـــجـــمـــوعـــة مــن  وتــــعــــزى االنــــخــ

الـــعـــوامـــل تــضــمــنــت تـــاشـــي تـــأثـــيـــرات فــتــرة 
المقارنة المتدنية، خاصة بالنسبة لقطاع 
التعليم، وتــراجــع نمو الطلب االستهاكي 
وتخفيف اختناقات ساسل التوريد. وكان 
 مــــن ضــمــن 

ً
ضـــعـــف الـــطـــلـــب الـــعـــالـــمـــي أيــــضــــا

الــعــوامــل الــتــي ساهمت فــي تــراجــع معدالت 
الــتــضــخــم، مــمــا أدى إلــــى انــخــفــاض أســعــار 
الـــمـــواد الــغــذائــيــة الــدولــيــة )انــخــفــض مؤشر 
منظمة األغـــذيـــة والـــزراعـــة ألســعــار األغــذيــة 
بنسبة 16 بالمئة خال الفترة الممتدة بين 

شهري مارس وأكتوبر(.

»متحدة«: إتمام تبادل األسهم لالندماج مع »أبراج« و»الضيافة« 
كشفت شركة الــعــقــارات المتحدة عــن إتمام 
عملية تبادل أسهم زيادة رأسمالها مع مساهمي 
ــراج الــمــتــحــدة الــقــابــضــة والضيافة  ــي أبــ

َ
شــركــت

القابضة، بخاف األسهم المملوكة لألولى في 
 لاندماج عن طريق الضم بين 

ً
الشركتين، تنفيذا

شركة »المتحدة« و»أبـــراج« و»الضيافة«، حيث 
تصبح األولى الشركة الدامجة لكا الشركتين.

 بــأحــكــام الــكــتــاب الــتــاســع 
ً
ــاء ذلــــك عـــمـــا ــ وجـ

»االندماج واالستحواذ« من الائحة التنفيذية 
للقانون رقــم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة 
أســـواق الــمــال وتنظيم نــشــاط األوراق المالية 
والئحته التنفيذية وتعدياتهما، والقانون رقم 
1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والئحته 

التنفيذية وتعدياتهما.

وعن األثر المالي لتلك المعلومة الجوهرية، 
ــادة حــقــوق  ــ قــالــت »مــتــحــدة« إنـــه يــتــمــثــل فـــي زيـ
 
ً
مساهمي الشركة بـ 59.4 مليون دينار تقريبا
متضمنة زيادة رأس المال المصدر والمدفوع 
بالكامل بـ 24.3 مليونا، كما ارتفع عدد السهم 
المصدرة والمدفوعة بالكامل من 1.19 مليار 

سهم إلى 1.43 مليار.
ولفتت إلى أن شركة العقارات المتحدة بصدد 
إجـــراء عملية تخصيص سعر الــشــراء بحسب 
المعايير الدولية للتقارير المالية، ومن المتوقع 
انعكاس األثر المالي الناتج عن ذلك اإلجراء في 
البيانات المالية السنوية المجمعة للشركة عن 
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 

بعد االنتهاء من إجراءات التدقيق.

  البورصة تعطل 
  أعمالها 1 يناير 

ــة الــكــويــت  ــادت بـــورصـ ــ أفــ
ــة بـــأنـــهـــا  ــيــ ــالــ ــمــ لــــــــــــألوراق الــ
ستعطل أعمالها يوم األحد 
1 يــنــايــر 2023، بــمــنــاســبــة 
حلول رأس السنة الميادية 
لعام 2023، على أن يستأنف 
الدوام كالمعتاد يوم االثنين 

الموافق 2 منه.

»السفن«: توقيع عقد 
مناقصة بـ 4.8 ماليين دينار 

ــاعـــات  ــنـ قــــالــــت شــــركــــة شــــركــــة الـــصـ
الهندسية الثقيلة وبناء السفن، إنها 
عت عقد المناقصة الخاصة بمشروع 

ّ
وق

تقديم خدمات بحرية بـ 4.84 مايين 
ديــنــار لمصلحة شــركــة نفط الكويت، 
األمــر الــذي سيحقق أرباحا تشغيلية 
سيتم إدراجها ضمن البيانات المالية 

للشركة من عام 2023 وحتى 2027. 

»فيوتشر كيد«: إلغاء 
اتفاقية صانع سوق 

ــل  ــفــ ذكــــــــــــــــــرت شـــــــــركـــــــــة طــ
ــل الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة  ــبــ ــقــ ــتــ ــمــــســ الــ
ــة )فـــيـــوتـــشـــر كــيــد(  ــاريـ ــقـ ــعـ الـ
ــة ثــــروة  ــركــ ــغـــت شــ ــلـ ــا ابـ ــهــ أنــ
لــاســتــثــمــار بـــعـــدم الــرغــبــة 
في تجديد اتفاقية خدمات 
صانع السوق اعتبارا من 1 

فبراير المقبل.

سيولة البورصة تتراجع إلى 22.1 مليون دينار... األدنى خالل العام
تغيرات محدودة للمؤشرات وتذبذب األسعار بعد بداية إيجابية

ــة  ــلـــت مــــــؤشــــــرات بــــورصــ ــجـ سـ
 
ً
الكويت الرئيسية، أمس، تذبذبا
 فـــي األســــعــــار، وانــتــهــت 

ً
واضـــحـــا

إلــى تــغــيــرات مــحــدودة، إذ ارتفع 
ــام بــنــســبــة  ــعـــ ــســـــوق الـــ مــــؤشــــر الـــ
مــحــدودة هــي 0.05 فــي المئة أي 
3.72 نــقــاط ليقفل على مستوى 
7209.33 نقاط، وكانت السيولة 
أمــس، في أدنــى مستوياتها هذا 
الــعــام ولــم تــزد على 22.1 مليون 
دينار تداولت 104 مايين سهم 
عن طريق 6638 صفقة، وتم تداول 
 ربح منها 59 وتراجع 

ً
117 سهما

37 بينما استقر 21 دون تغير.
وربــــــح مـــؤشـــر الــــســــوق األول 
نسبة 0.13 فــي الــمــئــة أي 10.05 
 فــــوق 

ً
نـــــقـــــاط لـــيـــصـــعـــد مـــــــجـــــــددا

مستوى 8 آالف نقطة ويقفل عند 
8009.6 نقاط بسيولة منخفضة 
كانت 14.8 مليون دينار تداولت 
35.8 مـــلـــيـــون ســـهـــم عـــبـــر 3472 
 
ً
صـــفـــقـــة، وتـــــم تـــــــداول 25 ســهــمــا

فــي الــســوق األول ربـــح مــنــهــا 11 
وخـــســـرت 10 واســـتـــقـــرت 4 دون 

تغير.
ــابــــل، خـــســـر مـــؤشـــر  ــقــ ــمــ ــي الــ ــ فـ
السوق الرئيسي نسبة واضحة 
هــــي ربـــــع نـــقـــطـــة مـــئـــويـــة تـــعـــادل 
13.41 نقطة ليقفل على مستوى 
5571.77 نقطة بسيولة متوسطة 
 كــانــت 7.3 مايين دينار 

ً
نسبيا

تـــداولـــت 68.3 مــلــيــون ســهــم عبر 
 
ً
3166 صفقة، وتم تداول 92 سهما

في الرئيسي ربح منها 48 وخسر 
27 بينما استقر 17 دون تغير.

تذبذب الجلسة األخيرة

ــــات مـــــؤشـــــرات  ــامـ ــ ــعـ ــ بــــــــــدأت تـ
ــــت وأســـهـــمـــهـــا  ــويـ ــ ــكـ ــ بــــــورصــــــة الـ
الــرئــيــســيــة عــلــى الـــلـــون األخــضــر 
وبشكل واضح، إذ ارتفع المؤشر 
خال الدقائق األولى بـ 20 نقطة 
وارتفعت معظم األسهم القيادية 

 لم 
ً
لكنها بسيولة مــحــدودة جــدا

تصل إلى مستوى مليون دينار 
 ،

ً
إال بعد الدقيقة الثالثة تقريبا

ــرت عــمــلــيــات جــنــي  ــ ــك جـ ــ بـــعـــد ذلـ
ــاح مـــتـــواصـــلـــة عـــلـــى األســـهـــم  ــ ــ أربـ
 من مكاسبها التي 

ً
أفقدتها كثيرا

حققتها في البداية.
وانــــخــــفــــض الــــنــــشــــاط بــشــكــل 
واضح سواء على األسهم القيادية 
أو على األســهــم الــصــغــرى، حتى 
ــان أفضل  مــوعــد فــتــرة الــمــزاد وكـ
 بيتك وأجيليتي 

ً
األسهم ارتفاعا

ــذلــــك بــعــض  والــــوطــــنــــي وزيـــــــن كــ
 كوربة 

ً
األسهم األخرى األقل وزنا

 
ً
 كبيرا

ً
ومشاريع الذي حقق نموا

بنسبة 4.5 في المئة، بينما على 
الطرف اآلخر كان األفضل تداواًل 
سهم أعيان وأقفل بنمو محدود.

ودخـــلـــت بــعــض األســـهـــم الــتــي 
تـــتـــداول بــنــشــاط مــتــقــطــع قــائــمــة 
األفــــــضــــــل ســــيــــولــــة فــــــي الــــســــوق 
الـــرئـــيـــســـي كــــــان أبـــــرزهـــــا أســـهـــم 

»وطــنــيــة د ق« وآســـيـــا وكــاهــمــا 
 إذ حقق األول 

ً
 واضحا

ً
حقق نموا

3.2 في المئة بينما ارتفع السهم 
الثاني 5.7 فــي المئة كذلك ظهر 
أمس سهم البيت بارتفاع بنسبة 
قريبة من 4 في المئة وبتداوالت 

تجاوزت 250.000 دينار.
ــانـــت هــنــاك  ــــي الـــمـــقـــابـــل، كـ وفـ
ــم كـــان  ــ ــهـ ــ خـــســـائـــر لـــبـــعـــض األسـ
أبــرزهــا سهم الوطنية العقارية 
بتراجعه بنقطة ونصف النقطة 
المئوية كذلك انخفض سهم إيفا 
 وتـــراجـــع بــشــكــل مــحــدود 

ً
أيـــضـــا

ــتـــوى الـــســـوق  ــلـــى مـــسـ بـــيـــنـــمـــا عـ
ــم شـــمـــال  ــهــ األول تــــراجــــعــــت أســ
الـــزور وأالفــكــو إذ تــراجــع شمال 
الزور بنسبة 2 في المئة وخسر 
أالفكو نسبة 1 في المئة لتنتهي 
الجلسة على مــزاد فاتر نسبيا، 
حيث لــم نــَر ارتــفــاعــات كبيرة أو 
تــغــيــرات كــبــيــرة عــلــى تــعــامــاتــه 
ورفــع من قيمة السيولة بنسبة 

 لــم تتجاوز الـــ 10 
ً
مــحــدودة جــدا

في المئة.
وتــــراجــــعــــت مــعــظــم مـــؤشـــرات 
ــال بـــــــــدول مــجــلــس  ــ ــمــ ــ أســـــــــــواق الــ
التعاون الخليجي وكانت بنسب 
، وكان 

ً
متقاربة ومحدودة نسبيا

أكثرها خسارة مؤشر سوق دبي 
المالي، كما خسرت مؤشرات أبو 
ظبي والسعودية قطر والبحرين، 
وكان االرتفاع الواضح في مؤشر 
الــســوق العماني بنسبة مقاربة 
لـــ 1 فــي المئة، كما صعد مؤشر 

سوق الكويت بنسبة محدودة.
يــذكــر أن أســعــار الــنــفــط كانت 
تـــتـــداول قــريــبــة مـــن مــســتــوى 84 
 لــمــزيــج بـــرنـــت الــقــيــاســي 

ً
دوالرا

فــــي نـــهـــايـــة تـــعـــامـــات األســـــــواق 
الخليجية.

تراجع معظم 
مؤشرات أسواق المال 

الخليجية وارتفاع 
واضح في مؤشر 

السوق العماني

علي العنزي

إسالم أباد رفضت تقديم دعم بـ 45 مليون دوالر لسداد مدفوعات استيراد الديزل
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»الوطني« نظم فعالية استثنائية 
بمدينة الكويت لرياضة المحركات

م برنامج شهادة محترف 
ّ
»بوبيان« ينظ

إنشاء وتطوير مكاتب إدارة المشاريع
نــظــم بــنــك بــوبــيــان، بــالــتــعــاون 
 ،IPMO Advisory MENA مــــع
شــهــادة محترف إنــشــاء وتطوير 
مــكــاتــب إدارة الــمــشــاريــع بشكل 
فــّعــال لموظفي إدارة المشاريع، 
الــتــي تــطــرقــت إلـــى مــجــمــوعــة من 
الموضوعات المهمة التي تؤدي 
بــــــدورهــــــا إلـــــــى تـــحـــســـيـــن جـــــودة 
الــمــشــاريــع وتــعــزيــز الـــقـــدرة على 
ــر ومـــواجـــهـــتـــهـــا  ــاطـ ــمـــخـ ــــع الـ ـ

ّ
ــــوق تـ

ووضــع الخطط لتحسين القدرة 
على التطوير المؤسسي في زمن 

قياسي.
وقــال المدير الــعــام لمجموعة 
الـــمـــوارد الــبــشــريــة فــي »بــوبــيــان«، 
عــادل الحماد، إن البرنامج الذي 
 Boubyan ــلـــة يــــأتــــي تـــحـــت مـــظـ
Business School إنــمــا يبرهن 
حــــرص إدارة بــنــك بــوبــيــان على 
تــطــويــر مـــهـــارات مــوظــفــيــه ودعـــم 
االبتكار واإلبداع وتعزيز مهارات 
التعامل مع العمالء، مما ينعكس 
ــلـــى األداء الــوظــيــفــي   عـ

ً
ــا ــابــ ــجــ إيــ

والتطوير المؤسسي.
 حرص 

ً
ــاف: »نــؤكــد دائــمــا وأضـ

بنك بوبيان على تنمية وتطوير 
ــوارده الــبــشــريــة، كما  ــ ــ مــــهــــارات مـ
 فـــي ســبــيــل توفير 

ً
ال نــألــو جـــهـــدا

أفضل برامج التدريب والشهادات 
 
ً
العالمية المعتمدة لهم، انطالقا
مــن إحـــدى قــيــم الــبــنــك الرئيسية، 

أال وهي »االهتمام بالموظفين«.
وحــــــــــول الـــــبـــــرنـــــامـــــج، أوضــــــح 
الحماد أنه من خالل هذا البرنامج 
ــادة الـــدولـــيـــة  ــهــ ــشــ ــبـــي والــ ــتـــدريـ الـ
اكتسب موظفونا في قسم إدارة 
ــارات مــتــقــدمــة في  ــهـ الــمــشــاريــع مـ
كيفية إنشاء وإدارة مكتب إدارة 
ــمـــشـــاريـــع، حـــتـــى يــتــمــكــنــوا مــن  الـ
ــهـــج مـــنـــظـــم لــتــحــســيــن  تــطــبــيــق نـ
الــقــدرة على التطوير المؤسسي 
ــاســـي وغــــيــــرهــــا مــن  ــيـ فــــي زمــــــن قـ
الـــمـــحـــاور الـــتـــي تــحــقــق الــثــقــافــة 
العلمية والفكرية إلدارة المشاريع 
 
ً
على أسس علمية والقائمة أيضا
على خطط استراتيجية طويلة 

وقصيرة المدى، األمر الذي ُيسهم 
بــشــكــل فـــاعـــل فــــي تـــعـــزيـــز آلـــيـــات 
الــســوق وخــضــوع العمل لقواعد 

ومقاييس سليمة إلى حد كبير.
في سياق متصل، قال الحماد، 
ــادة  ــهــ ــــج شــ ــامـ ــ ــرنـ ــ إن »تــــنــــظــــيــــم بـ
محترف إنــشــاء وتــطــويــر مكاتب 
إدارة المشاريع يؤكد سعي بنك 
بــوبــيــان الــمــتــواصــل لــرفــع كــفــاءة 
موظفيه مــن خــالل توفير أفضل 
ــرامـــج الـــتـــدريـــب والــتــطــويــر في  بـ
جميع القطاعات والتخصصات 
والــتــعــاون مــع أعـــرق المؤسسات 
ــة والــــتــــعــــلــــيــــمــــيــــة، عـــبـــر  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ الـ
ــبــــراء عــالــمــيــيــن  االســــتــــعــــانــــة بــــخــ
معتمدين لدى المؤسسات الدولية 

العريقة«.
وأشــــار أن »بــوبــيــان« ُيــعــّد من 
ــنـــوك الـــــرائـــــدة عـــلـــى مــســتــوى  ــبـ الـ
المنطقة فــي العمل على تطوير 
وصقل مهارات وخبرات موظفيه 
مـــــــن خــــــــــالل دورات الـــــتـــــدريـــــب 
الــمــتــمــيــزة، مــمــا ســاهــم فـــي خلق 
المزيد من الــوالء بين الموظفين 
للمؤسسة الــتــي ينتمون إليها، 
ــــاون مــع  ــعـ ــ ــتـ ــ وذلــــــــك مـــــن خـــــــالل الـ
ــات  ــعـ ــامـ ــــب وجـ ــــدريـ مــــؤســــســــات تـ

محلية وعالمية عريقة.
وأكــد الحماد الــتــزام »بوبيان« 
ــاه مــــــــوارده الــبــشــريــة  الــــدائــــم تـــجـ
بإعدادهم وتوفير كل ما يساعدهم 

على النهوض بالمهارات الفنية 
واإلبــــــــداعــــــــيــــــــة مـــــــن خـــــــــالل خـــلـــق 
بـــيـــئـــة تــــدريــــب مـــتـــطـــورة تــعــتــمــد 
عــلــى االرتـــقـــاء بــقــدراتــهــم وصــقــل 
مــهــاراتــهــم الــوظــيــفــيــة فـــي جميع 
مـــجـــاالت الــعــمــل الــمــصــرفــي، بما 
ينعكس على خدمة عمالء البنك 
وتــــطــــويــــر خــــدمــــاتــــه ومــنــتــجــاتــه 

وتعزيز االبتكار واإلبداع«.
من جانبه، قال مساعد المدير 
ــتـــدريـــب والــتــطــويــر،  فـــي إدارة الـ
عــبــدالــوهــاب الــخــبــيــزي: »نسعى 
 كفريٍق واحد في بنك بوبيان 

ً
دائما

إلـــى أن نــكــون مــؤســســة مصرفية 
حــريــصــة عــلــى تــوظــيــف وتــدريــب 
وتــمــكــيــن موظفينا لمساعدتهم 
على النجاح في حياتهم المهنية 
 عــلــى 

ً
ــــركــــز دائــــمــــا

ُ
مـــعـــنـــا، حـــيـــث ن

تأهيل الكوادر الوطنية وتدريبها 
للنجاح في الصناعة المصرفية 

بجميع القطاعات واألقسام«.
وأوضـــح الخبيزي أن برنامج 
شــهــادة محترف إنــشــاء وتطوير 
 )IPMO( مكاتب إدارة المشاريع
ــيـــن إلــــــى إنـــشـــاء  ــفـ ــل الـــمـــوظـ ــؤهــ يــ
وتطوير مكتب إدارة المشاريع، 
خاصة فيما يتعلق بطرق قياس 
مـــســـتـــوى أداء إدارة الــمــشــاريــع 
والـــــــبـــــــرامـــــــج فـــــــي الــــمــــؤســــســــات 
ويساعدهم في الوقوف على نقاط 
الضعف والقوة بغرض التطوير. 

اختتم بنك الكويت الوطني سحوبات الجوهرة 
ربع السنوية لعام 2022 بفعالية مميزة تعكس 
حرص البنك على تقديم تجربة شاملة لعمالئه، 
تــتــضــمــن مـــجـــمـــوعـــة حـــصـــريـــة مــــن الـــســـحـــوبـــات 
والجوائز التي تناسب احتياجاتهم وتطلعاتهم.

ــواء رائـــعـــة وتــفــاعــل كــبــيــر مـــن كل  ــ ــــط أجــ ووسـ
الحضور، نظم »الوطني« فعالية استثنائية في 
مدينة الكويت لرياضة المحركات يوم الجمعة 16 
الجاري، تضمنت مجموعة متنوعة من األنشطة 
التي تناسب كل أفراد العائلة، إضافة إلى إجراء 
سحب حساب الجوهرة ربع السنوي وحفل غنائي 

في ختام اليوم.
وتـــــم اإلعــــــــالن عــــن فـــــوز عــــبــــدالــــوهــــاب مــحــمــد 
عبدالرسول القالف بمبلغ 250000 دينار، بحضور 
ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، إلــى جانب 
ممثلي بنك الــكــويــت الــوطــنــي وممثل عــن شركة 

ديلويت العالمية.
وشهدت الفعالية العديد من األنشطة الترفيهية 
 ،

ً
المميزة على مــدار الــيــوم بــدايــة مــن 10 صباحا

شملت ألعابا ترفيهية خاصة لألطفال كذلك باقي 
 تم تخصيص 

ً
الشرائح العمرية المختلفة، وأيضا

أجنحة متعددة لعرض أبرز الخدمات التي يقدمها 
بنك الكويت الوطني لعمالء الخدمات المصرفية 
الخاصة والخدمات المصرفية للعائلة الممتازة، 

كما شارك عمالء الخدمات المصرفية لألعمال.
بهذه المناسبة، قــال المدير العام لمجموعة 
الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت 

الــوطــنــي مــحــمــد الــعــثــمــان: »قــدمــنــا خــــالل الــعــام 
 مــن عمالئنا، 

ً
فعاليات مميزة القــت قــبــواًل كبيرا

مــمــا يعكس حــرصــنــا عــلــى أن نــكــون األقــــرب لهم 
لتلبية احــتــيــاجــاتــهــم ومــعــرفــة تطلعاتهم لبذل 
 أن 

ً
قصارى جهدنا لتلبيتها في المستقبل«، مؤكدا

»الوطني« يقدم لعمالئه تجربة شاملة واستثنائية 
تضم باقة من الخدمات والمنتجات المصرفية 
، إلى 

ً
المتميزة، كذلك حلول الدفع األكثر تــطــورا

جــانــب بــرنــامــج مــكــافــآت هــو األكــبــر فــي الكويت، 
إضافة إلــى الفعاليات الترويحية مما يجعلهم 

 يشعرون بالتميز.
ً
دائما

ــاف الــعــثــمــان: »حـــســـاب الــجــوهــرة يمثل  ــ وأضـ
إحدى الركائز األساسية لتنفيذ استراتيجيتنا 
الــمــتــعــلــقــة بــمــكــافــأة عــمــالئــنــا، كــمــا يــمــثــل قــنــاة 
ادخـــاريـــة مــمــيــزة تــشــجــع الــعــمــالء عــلــى االدخــــار 
 في تحقيق الهدف من 

ً
 رئيسيا

ً
مما يجعله عامال

استراتيجية الــوطــنــي لتحقيق الــشــمــول المالي 
 العمالء بتقديم 

ً
وترسيخ ثقافة االدخـــار«، واعــدا

الــمــزيــد مــن الــتــجــارب والــفــعــالــيــات االستثنائية 
خـــالل الــعــام الــجــديــد فــي ظــل الــــروح الــتــي تسود 
فريق عمل الوطني من حرص شديد على تلبية 
 ال 

ً
تطلعات واحتياجات العمالء واعتبارها أهدافا

يقبل إال بتحقيقها والوصول برضا العمالء إلى 
أقصى مستوى ممكن.

أعلن خاللها الفائز بسحب الجوهرة ربع السنوي

»زين« شريك استراتيجي لمسابقة »كويت تايمز« للرسم

ــة زيــــــن شـــراكـــتـــهـــا  ــركــ ــنـــت شــ ــلـ أعـ
االستراتيجية مــع مسابقة الرسم 
للطلبة بعنوان »الــكــويــت، سنوات 
مـــن اآلن« الـــتـــي نــظــمــتــهــا صحيفة 
ــة أكـــثـــر  ــمــــشــــاركــ ــــت تــــايــــمــــز، بــ ــــويـ كـ
مـــن 1000 طـــالـــب وطـــالـــبـــة مـــن 80 
ــدارس  مـــدرســـة عــامــة وخـــاصـــة، ومــ
االحتياجات الخاصة، الذين أظهروا 
مــن خاللها إبــداعــاتــهــم ومواهبهم 
الفنية ورؤيتهم لمستقبل الكويت 

المستدام. 
وشــاركــت »زيــن« في حفل تكريم 
الـــفـــائـــزيـــن بـــالـــمـــراكـــز األولــــــــى فــي 
الــمــســابــقــة، الــــذي أقــيــم فــي مطبعة 
صــحــيــفــة كـــويـــت تـــايـــمـــز بــمــنــطــقــة 
ــخ، بـــحـــضـــور مــــديــــر إدارة  ــويــ ــشــ الــ
الــعــالقــات المؤسسية بشركة زين 
الــكــويــت حــمــد المصيبيح، ومــديــر 

ــتـــســـويـــق واإلعـــــــــالن فــــي »كـــويـــت  الـ
تــايــمــز« طــالــب كــنــجــو، إضــافــة إلــى 
الــــطــــالب والـــطـــالـــبـــات الــمــشــاركــيــن 

وعائالتهم. 
ودأبــــــــت »زيــــــــن« عـــلـــى دعـــــم هـــذه 
المبادرة المجتمعية المميزة على 
مــــدار الــســنــوات الــعــشــر الــمــاضــيــة، 
 منها على تشجيع مختلف 

ً
حرصا

الـــجـــهـــود الـــتـــي تـــهـــدف إلــــى تنمية 
وصــقــل مــهــارات الشباب واألطــفــال 
في شتى المجاالت، منها المجاالت 
الفنية والــثــقــافــيــة واألدبـــيـــة، حيث 
سعت الشركة من خالل مشاركتها 
إلــــى تــوفــيــر بــيــئــة إبـــداعـــيـــة لــطــالب 
وطــــالــــبــــات الــــــمــــــدارس الحـــتـــضـــان 
ــهــــم ومــــواهــــبــــهــــم وتـــنـــمـــيـــة  ــاتــ ــاقــ طــ
شبع شغفهم 

ُ
هواياتهم الفنية التي ت

وطموحاتهم. 

ــــدت الـــمـــســـابـــقـــة مـــشـــاركـــة  ــهـ ــ وشـ
واســـعـــة مـــن مــجــمــوعــة كــبــيــرة من 
ــات الـــــــمـــــــدارس مــن  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ طـــــــالب وطـ
مــخــتــلــف الـــفـــئـــات الــعــمــريــة، الــذيــن 
مثلوا المدارس الحكومية والخاصة 
ومدارس ذوي االحتياجات الخاصة 
من جميع أنحاء الكويت، وارتكزت 
الرسومات حــول مستقبل الكويت 
المستدام، بحيث أظهروا مواهبهم 
وإبداعاتهم الفنية عبر لوحاتهم، 
وعكسوا من خاللها في نفس الوقت 
رؤيتهم الخاصة لكويت الغد، وقد 
تم تكريم الفائزين بالمراكز األولى 

بجوائز قّيمة. 
وأكـــدت الشركة أن دعمها لمثل 
هذه الفعاليات التربوية ذات الطابع 
الفني يأتي في إطار حرصها على 
دعـــم ومــســانــدة األعــمــال اإلبــداعــيــة 

وتـــنـــمـــيـــة الــــمــــهــــارات الـــفـــنـــيـــة لـــدى 
األطفال والشباب، حيث تؤمن بأن 
التعليم هو البوابة الرئيسة لتنمية 
الــمــجــتــمــعــات، ومـــن هـــذا المنطلق 
أخــذت على عاتقها دعــم مجموعة 
مـــن الــــمــــبــــادرات فـــي هــــذا االتـــجـــاه، 
 لــلــدور الــحــيــوي الـــذي يلعبه 

ً
نــظــرا

التعليم والــفــن فــي تعزيز النسيج 
االجتماعي.

وتــهــتــم »زيـــــن« بــدعــم ومــســانــدة 
الجهات التي تقدم البيئة المناسبة 
ــة وفــــــــق أعـــلـــى  ــ ــادمــ ــ ــقــ ــ ــال الــ ــ ــيـ ــ ــــألجـ لـ
المعايير، حيث لــن تــدخــر الشركة 
 في تقديم المساندة والدعم 

ً
جهدا

لكل جهة تملك فكرة ورؤيــة تتسم 
بنواحي اإلبداع، وتخدم المجتمع، 

وتسهم في رفعة الوطن.

المصيبيح وكنجو يتوسطان الطلبة الفائزين

معرض البناء »بيتك«: استحداث منتجات 
عة بآخر الطرق العلمية والتقنية

َّ
مصن

ــــن  ــيـ ــ ــاركـ ــ ــــشـ ــمـ ــ أكـــــــــــد عـــــــــــدد مــــــــن الـ
ــيــــن مــمــثــلــيــن بـــشـــركـــات  ــعــــارضــ والــ
وطنية فــي مــعــرض البناء )بيتك(، 
ــتـــحـــداث  ــيـــة الـــفـــعـــالـــيـــة فــــي اسـ أهـــمـ
مجموعة متكاملة مــن المنتجات 
ــطـــرق الــعــلــمــيــة  الــمــصــنــعــة بـــآخـــر الـ
ــة والــــخــــدمــــات  ــثـ ــديـ والـــتـــقـــنـــيـــة الـــحـ
المتطورة للمواطنين والمستثمرين 
تحت سقف واحــد، وصــواًل إليجاد 
أفضل الحلول المبتكرة والتطورات 

الصناعية.
وأجــــرت شــركــة مــعــرض الكويت 
ات متفرقة مع عدد من  الدولي لقاء
المشاركين والرعاة لمعرض البناء 
)بيتك(، الُمقام على أرض المعارض 
الــدولــيــة فــي منطقة مــشــرف، الــذي 
يستمر حــتــى 24 الـــجـــاري، الفتين 
إلى أن المعرض ُيعد فرصة سانحة 
لتقديم أفضل العروض المنافسة، 
 عن 

ً
بالتعاون مع المشاركين، فضال

وضع الحلول المناسبة، من خالل 
عقد الورش المصاحبة.

ــــاركـــــون إلــــــــى أن  ـــشـ ـــمــ وأشـــــــــــار الــ
ــة تـــمـــثـــل ســــاحــــة خــصــبــة  ــيـ ــالـ ــعـ ــفـ الـ
ومناسبة إلجراء الصفقات، وإبرام 
الــعــقــود، عــــالوة عــلــى أهميتها في 
الـــتـــواصـــل وااللــــتــــقــــاء مــــع الــعــمــالء 
ــــرة، وتــــــبــــــادل الـــمـــعـــلـــومـــات  ــــاشـ ــبـ ــ مـ
والــخــبــرات، وفــتــح أســــواق جــديــدة، 

وتقديم العروض المنافسة.
ــد رئـــيـــس مجلس  مـــن جــهــتــه، أكــ

ادارة شركة برافو هومز للمقاوالت، 
ــلــــه الـــــمـــــوســـــوي، أهـــمـــيـــة  م. عــــبــــدالــ
مـــعـــارض الــبــنــاء الــمــتــخــصــصــة في 
دفع مسيرة التطور والنمو بقطاع 
البناء الكويتي، عبر عــرض أحدث 
المنتجات والتقنيات أمام الجمهور، 
ــــي الـــســـوق  ــز الــــمــــشــــاركــــة فـ ــزيــ ــعــ وتــ

المحلي.
ــن نـــاحـــيـــتـــه، قـــــال مـــديـــر إدارة  مــ
ــة الــــصــــنــــاعــــات  ــركــ ــشــ ــق بــ ــويــ ــســ ــتــ الــ
الـــوطـــنـــيـــة، م. طــــــواري الــمــنــفــي، إن 
الــمــعــارض اســتــطــاعــت، عــلــى مــدى 
سنوات طويلة، أن تؤكد الدور المهم 
من خالل دعم قطاع اإلنشاء والبناء 
 
ً
ــبـــارهـــا تــجــمــعــا ــتـ ــــالد، بـــاعـ ــبـ ــ فــــي الـ
للمختصين في هذا المجال، سواء 

من القطاع الحكومي والخاص.
على الصعيد ذاتـــه، ذكــر المدير 
ــة مـــجـــمـــوعـــة اي ال  الـــــعـــــام لــــشــــركــ
ســــي الـــعـــالـــمـــيـــة لـــلـــتـــجـــارة الـــعـــامـــة 
والـــمـــقـــاوالت، م. مــحــمــد عـــرفـــان، أن 
الشركة تسعى من خالل مشاركتها 
في هذه الفعالية المهمة إلى تقديم 
أفضل الحلول المبتكرة للراغبين 
فــي عمليات الــبــنــاء، وفــتــح المجال 
أمام شركات القطاع لاللتقاء وتبادل 
الــمــعــلــومــات والــتــقــنــيــات واألفـــكـــار 

الحديثة.
وأكــد مدير المبيعات في شركة 
أسيكو المجموعة، يوسف العبيدان، 
استمرار الشركة فــي سعيها نحو 

ــر الـــعـــمـــرانـــي  ــتـــطـــويـ ــع عـــجـــلـــة الـ ــ دفــ
ــي، وتــــعــــزيــــز الــتــنــمــيــة  ــ ــانــ ــ ــكــ ــ واإلســ
المستدامة للبيئة المبنية في المدن 
الجديدة، من خالل دورها التنموي 
كــشــركــة كــويــتــيــة تــقــدم حــلــول بناء 
هندسية متكاملة، ومنتجات مواد 
إنشائية عالية الجودة، وبصناعة 

وطنية.
ــال رئـــيـــس مجلس  مـــن جــهــتــه، قــ
إدارة شـــركـــة مــجــمــوعــة الــعــطــاوي 
للتجارة العامة والمقاوالت، صالح 
الــعــطــاوي، إن الــشــركــة أســســت عــام 
1998، وهي شركة عريقة، بما يملكه 
مؤسسوها مــن خــبــرة وإمكانيات 
فــنــيــة وإداريـــــــــة عـــريـــقـــة فــــي تــنــفــيــذ 
ــاوالت، وتـــنـــفـــيـــذ الـــمـــشـــاريـــع  ــ ــقـ ــ ــمـ ــ الـ
اإلنــشــائــيــة الــمــتــنــوعــة، مــا يؤهلها 
ــة إلـــى  ــ ــعـ ــ ــلــــوثــــوب بــــخــــطــــوات واسـ لــ
مصاف شركات المقاوالت العريقة 

خالل فترة وجيزة.
بـــدوره، أكــد مــديــر المبيعات في 
شــركــة دخــيــل الــجــســار للصناعات 
ــــوم، أن  ــطـ ــ ــان فـ ــ ــدنـ ــ الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، عـ
الشركة لديها العديد من المنتجات 
المتنوعة ذات الجودة العالية في 
ــارة، لتلبية  ــ ــ مــجــال الــكــهــربــاء واإلنـ
احــــتــــيــــاجــــات ورغـــــبـــــات عـــمـــالئـــهـــا، 
: »نقوم من خالل مشاركتنا 

ً
مضيفا

ــلـــول جــــديــــدة، ونــســعــى  بــتــقــديــم حـ
بشكل مستمر إلى التواصل مباشرة 

مع العمالء«.

محمد العثمان
جانب من الفعالية

»بيتك« يعلن الفائزين 
في حساب »الرابح«

أعـــــلـــــن بــــيــــت الـــتـــمـــويـــل 
الـــكـــويـــتـــي »بـــيـــتـــك« أســـمـــاء 
الــــــفــــــائــــــزيــــــن فــــــــي حــــســــاب 
»الـــــــرابـــــــح«، حـــيـــث فــــــاز 20 
 بجوائز نقدية قيمة 

ً
عميال

كــل منها 1500 ديــنــار، عن 
األسبوع األول والثاني من 
ديسمبر 2022، إضافة إلى 
اإلعالن عن الفائز الشهري 
ــذهــــب،  ــــن الــ بـــكـــيـــلـــوغـــرام مـ
وهـــي عــائــشــة عبداللطيف 
ــك، عــــن نــوفــمــبــر  ــلـ ــمـ ــدالـ ــبـ عـ

.2022
ــــزون بـــالـــجـــائـــزة  ــائـ ــ ــفـ ــ والـ
ــة بــــقــــيــــمــــة 1500  ــ ــــديـ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
ــم:  ــ ــم هـ ــهــ ــنــ ــل مــ ــ ــكـ ــ ديـــــــنـــــــار لـ
عــبــاس عـــمـــران الــمــنــصــور، 
سميرة علوان الزيدي، أمل 
عبدالهادي الحمدان، فهد 
شـــجـــاع الــعــتــيــبــي، فــاطــمــة 
عبدالوهاب النمش، فالح 
هــــــــادي الــــعــــجــــمــــي، أمــــيــــرة 
ــي، عـــلـــي  ــ ــ ــابـ ــ ــ ــزعـ ــ ــ ــل الـ ــ ــاضــ ــ فــ
ــنـــج، ســمــيــة  حـــمـــود الـــخـــريـ
عادل العبدالغفور، يوسف 
ــــع،  ــريـ ــ ــــسـ ــيــــف الـ ــطــ ــلــ ــدالــ ــبــ عــ
عبدالرحمن محمد البشر، 
أســـمـــاء عــثــمــان الــطــنــوبــي، 
ــيـــري،  ــة عــــــــادل الـــمـــطـ ــ ــاديـ ــ نـ
ضاحي رجعان النصافي، 
ــاح،  ــ ــربـ ــ أحــــمــــد عـــبـــدالـــلـــه الـ
محمد خلف العنزي، دالل 
جابر المري، خوله محمد 
الــحــزيــمــي، مـــشـــاري أحــمــد 

شمس الدين، عائشة غالب 
المطيري.

وتتضمن الحملة، التي 
أطــلــقــهــا »بـــيـــتـــك« بــحــلــتــهــا 
الــجــديــدة لــعــام 2022، عدة 
ســحــوبــات وجـــوائـــز تمنح 
ــــوز  ــفـ ــ ــة الـ ــ ــرصــ ــ الـــــعـــــمـــــالء فــ
، وربع 

ً
، وشهريا

ً
»أسبوعيا

ــنــــوي«، لــيــصــل مــجــمــوع  ســ
الــفــائــزيــن خـــالل الــعــام الــى 
، وأجري السحب 

ً
536 عميال

ــك« تــحــت  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ فــــــي بــــــــرج »بـ
إشراف ممثل وزارة التجارة 
والصناعة، وتأتي الحملة 
 مــن سعي »بيتك« 

ً
انــطــالقــا

المتواصل لتقديم منتجات 
مــتــمــيــزة تــلــبــي طــمــوحــات 
الـــعـــمـــالء وتــــعــــزز مــكــانــتــه 
 ،

ً
 وعــالــمــيــا

ً
الـــرائـــدة مــحــلــيــا

وتــعــكــس تــمــيــزه فـــي طــرح 
الــــمــــنــــتــــجــــات والــــخــــدمــــات 
 ألعــلــى 

ً
الـــمـــصـــرفـــيـــة وفــــقــــا

معايير الجودة.

عبدالوهاب الخبيزي عادل الحماد

»النقد الدولي«: مستويات جيدة من الرسملة والسيولة للبنوك الكويتية 
• بعثة الصندوق أشادت بدور »المركزي« في تمكين النظام المصرفي من اجتياز الصدمات بنجاح

ر اإلصالحات قد يؤدي إلى تزايد مخاطر السياسات المالية وإعاقة التنويع االقتصادي«
ّ
• »تأخ

ــركــــزي بــيــانــا  ــمــ أصـــــــدر بـــنـــك الـــكـــويـــت الــ
صحافيا بمناسبة انتهاء مهمة بعثة خبراء 
صندوق النقد الدولي للبالد خالل الفترة 
من 11 إلى 18 الجاري في إطار المشاورات 
الـــدوريـــة التمهيدية لــعــام 2022، بموجب 
الــمــادة الرابعة التفاقية إنشاء الصندوق، 
حيث تولى بنك الكويت المركزي، بالتنسيق 
مع الصندوق والجهات المحلية المعنية، 
إنــجــاز الــتــرتــيــبــات الــخــاصــة بتلك الــزيــارة 
بما في ذلك تجميع المعلومات والبيانات، 
وترتيب االجتماعات مع كبار المسؤولين 
فــي الــجــهــات الحكومية وغــيــر الحكومية، 
لمناقشة األوضــاع االقتصادية والسياسة 
المالية والسياسة النقدية ومتانة القطاع 

المصرفي والمالي. 
ــرز مــــا تــضــمــنــه  ــ ــ ــــزي« أبـ ــــركـ ــمـ ــ وأوجــــــــز »الـ
الــبــيــان الــخــتــامــي الـــذي أعــدتــه البعثة بعد 
تلك الزيارة، مشيرا إلى أنها أشــادت بدور 
»الـــمـــركـــزي« فــي تمكين الــنــظــام المصرفي 
من اجتياز آثار الصدمات األخيرة بنجاح، 
وذلك من خالل بناء االحتياطيات المصرفية 

واإلشــراف الحصيف والرقابة االستباقية 
للمخاطر المالية.

 وأشــارت البعثة إلى أن البنوك الكويتية 
ال تزال تتمتع بمستويات جيدة من الرسملة 
ــرات الـــســـالمـــة  ــ ــــؤشـ ــلـــت مـ والــــســــيــــولــــة، وســـجـ
المالية مستويات صحية، كما ال يزال النمو 

االئتماني الموجه للقطاع الخاص قويا.
ــتـــصـــادي، أكـــدت  وعــلــى صــعــيــد األداء االقـ
الــبــعــثــة اســتــمــرار الــتــعــافــي االقـــتـــصـــادي في 
الكويت، إذ سمحت الجهود الحكومية القوية 
في التطعيم واالستجابة السريعة والحاسمة 
لجائحة كورونا بتخفيف جميع قيود التباعد 

االجتماعي ودعم التعافي االقتصادي. 
شير تقديرات البعثة 

ُ
وفــي هــذا السياق، ت

إلى نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي 
 
ً
بنسبة 1.3 فــي المئة فــي عــام 2021 مقارنة

بانكماش بنسبة 8.9 في المئة في عام 2020، 
ومــن المتوقع أن يرتفع إلــى أكــثــر مــن 8 في 
المئة في عام 2022، مدعوما بارتفاع أسعار 
النفط وكميات إنتاجه، والتحسن المستمر 

في الطلب المحلي. 

وفي عام 2023، من المرجح أن يتراجع 
النمو، مما يعكس تباطؤ الطلب الخارجي 
وتخفيضات إنتاج النفط بموجب اتفاقية 
»أوبــــك +«. وقــالــت إن الــســلــطــات الكويتية 
اســتــطــاعــت حــتــى اآلن احـــتـــواء الــتــداعــيــات 
الــســلــبــيــة الــمــبــاشــرة لــلــحــرب الــروســيــة في 
أوكرانيا، نظرا لمحدودية الروابط التجارية 

والمالية مع كال البلدين.
ق بمعدالت التضخم، أوضحت 

ّ
وفيما يتعل

البعثة أن السلطات الكويتية قد استطاعت 
احتواء التضخم، وذلك من خالل االستفادة 
مــن التشديد الــنــقــدي، والــتــمــريــر المحدود 
لــالرتــفــاعــات فــي األســعــار العالمية للغذاء 
والطاقة بفضل الدعوم الحكومية واألسعار 
المدارة. ومع ارتفاع أسعار النفط وكميات 
إنتاجه، شهد إجمالي الفوائض في الموازنة 
الــعــامــة والــحــســاب الــجــاري ارتــفــاعــا كبيرا 
 بالعام الماضي.

ً
خالل العام الحالي مقارنة

أما على صعيد اإلصالحات المالية، فقد 
لفتت البعثة إلى مواصلة السلطات الكويتية 
تنفيذ إجراءات تحسين تحصيل اإليرادات 

الـــعـــامـــة وكــــفــــاءة اإلنــــفــــاق الــــعــــام، مــشــيــدة 
بالجهود الجارية لتعزيز التحّول الرقمي، 
وتطوير التكنولوجيا المالية، واالستثمار 

في الطاقة الخضراء.
 وأكـــــدت أن تــوقــعــاتــهــا مــرهــونــة بحالة 
عــدم اليقين والمخاطر المحيطة بالبيئة 
ــار المحتملة  الــخــارجــيــة، بــمــا فــي ذلـــك اآلثــ
لتشديد السياسة النقدية في االقتصادات 
المتقدمة الرئيسية، والمزيد من التباطؤ في 

النشاط االقتصادي العالمي. 
ــــى أن  ــي الـــخـــتـــام، أشـــــــارت الــبــعــثــة إلـ ــ وفـ
ــبــات أســـعـــار الــنــفــط وكــمــيــات إنــتــاجــه، 

ّ
تــقــل

ــيـــة مــنــهــا الــبــيــئــة  ــوامـــل خـــارجـ نــتــيــجــة لـــعـ
ــر على 

ّ
الجيوسياسية، مــن شأنها أن تــؤث

النشاط االقتصادي والتوازنات االقتصادية 
ر اإلصالحات المالية 

ّ
الكلية، وقد يؤدي تأخ

والــهــيــكــلــيــة الــرئــيــســيــة إلـــى تـــزايـــد مخاطر 
ــلـــدورات  الــســيــاســات الــمــالــيــة الــمــســايــرة لـ
االقــتــصــاديــة، وإعــاقــة الــتــقــدم نــحــو المزيد 
مـــن الــتــنــويــع االقـــتـــصـــادي وزيــــــادة الــقــدرة 

التنافسية.

 التوقعات 
مرهونة بحالة 

عدم اليقين 
والمخاطر 
المحيطة 

بالبيئة 
الخارجية

 تقلبات أسعار النفط 
وكميات إنتاجه من 
شأنها أن تؤثر على 
النشاط والتوازنات

 السلطات استطاعت 
احتواء التضخم 

من خالل االستفادة 
من التشديد النقدي
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عزة إبراهيم

سلة أخبار

انطلقت أمس فعاليات 
مهرجان شتاء طنطورة 
املوسيقي والثقافي في 

العال، حيث تبدأ مع 
»احتفال طنطورة«، الذي 

يقام من 22 إلى 24 الجاري، 
مع العديد من التجارب 

الثقافية والتاريخية.
يستمر مهرجان شتاء 

طنطورة في نسخته الرابعة 
حتى 21 يناير 2023، ابتداًء 

بحفل النجم الكبير ماجد 
املهندس، اليوم، في قاعة 

مرايا، يتبعه بعد ذلك عدة 
حفالت موسيقية، أبرزها 
حفلة الفنان محمد عبده 

يوم 30 الجاري، إضافة إلى 
آخرين.

تشمل التجارب خالل 
االحتفال العروض الثقافية 

واألنشطة التفاعلية التي 
تبرز تاريخ العال العريق، 

وموسمها الساحر، 
ويتضمن أكثر من 200 فنان 

وفنانة، إضافة إلى عرض 
أوركسترا مباشر يخلط بني 
أجمل املقطوعات املوسيقية 

العربية والعاملية، وعرض 
مرئي على جدران البلدة 

القديمة وقلعة البلدة 
القديمة.

ماجد المهندس بأولى 
حفالت »شتاء طنطورة«

حقق الجزء الثاني من 
 AVATAR الفيلم العاملي

نجاحًا كبيرًا في مصر 
على مدار أسبوع كامل، 

حيث اقتربت إيراداته من 
8 ماليني جنيه، ما أدى 
إلى تراجع كل األعمال 

املصرية املعروضة خالل 
هذا التوقيت، نتيجة الفارق 

الكبير في اإليرادات.
وُيعرض AVATAR 2 في 

50 دارًا للعرض، وهو عدد 
كبير من دور العرض التي 
تتم إتاحتها لفيلم أجنبي 
ُيعرض في مصر منذ فترة 

طويلة.
في الوقت نفسه، تستعد 
أفالم موسم رأس السنة 

للمنافسة على دور العرض، 
بداية من األسبوع املقبل، 
ومن أبرز األعمال املرتقب 

طرحها بالسينما فيلم 
النجم الكوميدي محمد 

هنيدي بعنوان »نبيل 
طبيب تجميل«، و»أخي 

فوق الشجرة« لرامز جالل، 
و»شلبي« لكريم محمود 
عبدالعزيز، وغيرها من 

األفالم.

»Avatar 2« يستولي على 
شباك التذاكر قبل رأس السنة

تجري الجهة املنتجة 
ملسلسل »الجبل«، بطولة 

الفنان أحمد السقا وعمرو 
يوسف، محاوالت كبيرة، 
من أجل دخول املسلسل 

الجديد حيز التنفيذ، ليكون 
العمل األضخم ضمن 

مسلسالت رمضان 2023.
جاء ذلك بعد توقف عدد 

من األعمال الضخمة خالل 
الفترة املاضية، وتحاول 
الشركة املنتجة التعاقد 
حاليًا مع عدد كبير من 

النجوم، من أجل بدء 
التصوير خالل أيام، لسرعة 

االنتهاء منه قبل شهر 
رمضان.

في الوقت نفسه يستعد 
السقا لعرض مسرحيته 

الجديدة )سيدتي الجميلة( 
خالل موسم رأس السنة 

في مصر عبر عدة حفالت 
متتالية، بمشاركة الفنانة 

ريم مصطفى وعدد من 
نجوم الكوميديا، بعد 

النجاح الكبير الذي حققته 
املسرحية خالل عرضها 

بموسم الرياض.

أحمد السقا يحاول 
اللحاق بالسباق الرمضاني

6 نجمات تألألن بسماء »الدرعية« في »بعض من ذكرياتي«
نوال وأنغام وأصالة وداليا مبارك وأميمة وروالن صدحن بأغنيات تركي بن عبدالرحمن

في ليلة من ليالي »الدرعية« 
التاريخية الساحرة، امتزجت 

6 من أعزب األصوات النسائية 
بالوطن العربي كخطوط 

ذهبية تضيء وتتألأل في سماء 
الصحراء الشتوية الدافئة، 

في حفل بعنوان »بعض من 
ذكرياتي« ضمن فعاليات 

موسم »الدرعية« بالسعودية، 
لتقديم أغنيات نظمها الشاعر 

تركي بن عبدالرحمن.

ــة  ــ ــيـ ــ ــدرعـ ــ ــــى مــــــســــــرح الـ ــلـ ــ ــتـ ــ اعـ
ــة مــــســــاء أمــــس  ــوديــ ــعــ ــســ فـــــي الــ
األول 6 مــــن أعـــــــزب األصـــــــوات 
الــنــســائــيــة الــعــربــيــة تــــأألن في 
ــة  ــقـ ــيـ ــيــــضــــاء األنـ ــبــ ــن الــ ــ ــهـ ــ ــوابـ ــ أثـ
كنجمات تضيء سماء الدرعية 
بأصواتهن وأدائهن وإطاللتهن 
المميزة في سماء احتفالية تم 
اإلعــــداد لــهــا بمستوى عالمي، 
حتى تــخــرج بشكل استثنائي 
وغير مسبوق، كونه حدثا فنيا 
ضخما في الدرعية التاريخية.

واســتــقــبــل الـــجـــمـــهـــور، الـــذي 
اكتظ به الحفل، نجمات الغناء 
العربي نــوال الكويتية وأنغام 
وأصــالــة ودالــيــا مــبــارك وأميمة 
طالب وروالن، بحفاوة وتفاعل 
كبير حتى الساعات األولى من 

صباح أمس الخميس.

الفن األصيل
ــذا  ــ ــى هـ ــ ــلـ ــ ــل عـ ــ ــفـ ــ ــحـ ــ وجـــــــــــاء الـ
الــمــســتــوى الــفــنــي والتنظيمي 
كنتاج الســتــعــدادات وبــروفــات 
تحضيرية للفرقة الموسيقية 
مـــع الــمــطــربــات الـــســـت، بــقــيــادة 
المايسترو هاني فرحات على 
 قبل موعد الحفل، 

ً
مدى 25 يوما

 عن تحضيرات خاصة مع 
ً
فضال

الشاعر تركي بن عبدالرحمن، 
والـــتـــي اســتــمــرت فـــتـــرة طــويــلــة 
فــي وقــت ســابــق، والـــذي يعتبر 
امــــتــــدادا لــمــســيــرة نـــجـــوم الــفــن 
األصـــيـــل، ولــذلــك جـــرى اخــتــيــار 
أفــــضــــل األصـــــــــــوات الـــنـــســـائـــيـــة 
اللواتي يجدن الغناء باللهجة 
الخليجية، لتقديم أعمالهن معه، 
وكــذلــك مشاريعه التي جمعته 
بــالــفــنــانــة ذكــــرى وعبدالمجيد 

عبدالله.

من جانبها، أعربت المطربة 
ــوال الــكــويــتــيــة عـــن ســعــادتــهــا  نــ
بالمشاركة في حفل »بعض من 
ذكرياتي«، وقالت عبر حسابها 
ــرام«: »يـــشـــرفـــنـــي  ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــــي »انـ فـ
مـــشـــاركـــتـــي أخـــــــوي وحــبــيــبــي، 
وأحـــــد أهــــم صـــنـــاع الــكــلــمــة في 
الــخــلــيــج، هـــذه الــلــيــلــة الــمــمــيــزة 
بكلماته العذبة، والذي يميزها 
ــركـــي«، واقــتــصــر بــرنــامــج  هـــو تـ
الـــحـــفـــل عـــلـــى تـــقـــديـــم أغـــــــاٍن مــن 

كلماته.

الثوب األبيض
وفــــــــــي ظــــــهــــــورهــــــا بـــثـــوبـــهـــا 
األبيض المضيء والخارج عن 
الــمــألــوف، قدمت نــوال باقة من 
أجــمــل أغنياتها الــتــي تعاونت 
فيها مع الشاعر تركي، ومنها 
»تبقى الصدق«، و»قد ما حبيت« 
»وشــمــس وقــمــر«، كما اشتعلت 
األجــواء حين قدمت نوال تريو 
رائــعــا مــع األصـــــوات الشبابية 
ــدة أمــيــمــة طـــالـــب ودالـــيـــا  ــواعــ الــ
مبارك، من خالل أغنية »خلص 
حــنــانــك« للمطرب عبدالمجيد 
عبدالله، من ألحان طارق محمد.

أمـــــا الـــمـــطـــربـــة أنــــغــــام، الــتــي 

ظــهــرت بــفــســتــان أبــيــض شديد 
ــفـــل  األنــــــــاقــــــــة، فــــقــــد شــــهــــد الـــحـ
ظــهــورهــا األول بــعــد تعافيها 
من أزمتها الصحية التي ألمت 
بها الشهر الماضي، وتسببت 
في إلغاء حفلها بالكويت على 
مسرح أرينا 360 في 26 نوفمبر 
الماضي، والذي تم تأجيله إلى 

26 الجاري.
وأدت أنــــــــغــــــــام بــــروفــــتــــهــــا 
اســـتـــعـــدادا لــلــحــفــل، ثـــم فــاجــأت 
جمهور الدرعية بإطاللة قوية 
ووصـــــلـــــة غـــنـــائـــيـــة وال أروع، 
حــيــث عـــــادت فـــي قــمــة مــجــدهــا 
ولــيــاقــتــهــا الــفــنــيــة، وقـــدمـــت في 
وصلتها مــن أعــمــالــهــا »مـــا حد 
فاضي«، وأغنيتي »هيبة ملك«، 
»ال تسوى«، و»أحبس العبرات« 

لعبدالمجيد عبدالله.
وتألقت أصالة في فستانها 
األبــيــض المرصع حين ظهرت 
ــــت مــن  ــدمــ ــ ــمـــــســـــرح، وقــ ــلــــى الـــ عــ
ــي  ــلــ ــيــــة »أســ ــنــــائــ ــا الــــغــ ــهــ ــالــ ــمــ أعــ
نفسي«، و»قانون كيفك«، و»ذاك 
الغبي«، وقالت في تصريح على 
هــامــش الــحــفــل: »الــحــفــل الــيــوم 
خاص جــدا، ألن األغنيات التي 
أقدمها من كتابة الشاعر تركي، 

والتي كانت فيصل في حياتي 
الفنية من بداياتي وحتى اآلن، 
وعــالقــتــنــا الفنية والشخصية 
ــلـــى أفــــضــــل مــــا يــــكــــون، لــذلــك  عـ
استمتعت بالحفل، وطــوال 10 
ــبـــروفـــات  أيــــــام مــســتــمــرة فــــي الـ

الخاصة به«.

سندريال الحفل
وقالت المطربة أميمة طالب، 
ــلــــى الـــمـــســـرح  ــــرت عــ ــهـ ــ ــــي ظـ ــتـ ــ الـ
ــخـــورة بــوقــوفــي  كــســنــدريــال، »فـ
ضمن هــذا القدر من النجمات، 
وأن أكــــون فــي حــضــرة الــشــاعــر 
الــكــبــيــر تــــركــــي، الــــــذي تــشــرفــت 
بأداء أغنياته أمام هذا الجمهور 
المبهر، حيث كانت أحالمي أن 
ــن أقـــرب  أغـــنـــي مـــن أعـــمـــالـــه، ومــ
األغنيات إلى قلبي: مع السالمة، 
للمطرب عبدالمجيد عبدالله، 
التي قدمتها على المسرح من 
كــل قــلــبــي، ووصــلــت إلـــى قلوب 

الجماهير«.
ــر  ــكــ ووجــــــــهــــــــت طـــــــالـــــــب الــــشــ
إلــــى الــفــرقــة الــمــوســيــقــيــة الــتــي 
وصــفــتــهــا بــأنــهــا فـــوق الــخــيــال، 
مشيرة إلــى أن هــذا األداء على 
الــمــســرح الـــذي يــفــوق الــوصــف، 

ويــظــهــر بــهــذا الــشــكــل اإلبــداعــي 
والتنظيمي الرائع، جاء نتيجة 

أيام طويلة من البروفات.
كما أبدعت المطربة الشابة 
ــــي وصـــلـــتـــهـــا  ــارك فــ ــ ــبــ ــ ــا مــ ــ ــيــ ــ ــ دال
ــحـــفـــل  ــة، وقــــــالــــــت: »الـ ــيــ ــائــ ــنــ ــغــ الــ
ــعـــت مــع  ــتـ ــمـ ــتـ ــد اسـ ــ ــقـ ــ رائـــــــــــع، ولـ
الــجــمــهــور، وحــاولــت أن أوصــل 
لــهــم إحــســاســي بــأعــمــال تــركــي 
الرومانسية الرائعة التي تحتاج 
إلى إحساس عال من الفنان لكي 
يستطيع أن يصل الجمهور«، 
موضحة أن البروفات الخاصة 
ــام مكثفة  ــ بــهــا اســتــغــرقــت 3 أيـ
وكـــــانـــــت الـــنـــتـــيـــجـــة بـــالـــنـــهـــايـــة 

ناجحة.
وذكـــرت المطربة روالن: »ان 
الجمهور حضر إلى الحفل وهو 
محب لكل أعمال تركي، ولذلك 
كــان دورنـــا نحن كمطربات أن 
نقدم أعماله بــذات الحب، وهو 
مــا شــعــر بــه الــجــمــهــور بالفعل 
وتفاعل معه واستمتع به على 

مدى ساعات الحفل«.

أنغام نوال الكويتية

نوال الكويتية تتوسط داليا مبارك وأميمة طالب

أصالة

الشطي: معاناة فتاة كفيفة
في »الرقص مع اإليقاع«

مسرحية إنسانية تشارك في مهرجان اإلمارات للطفل
• فضة المعيلي

كشف المؤلف عثمان الشطي أنــه يشارك في 
فعاليات مهرجان اإلمــارات لمسرح الطفل، التي 
انــطــلــقــت أمـــس وتــســتــمــر حــتــى 28 الـــجـــاري، من 
خالل مسرحيته االستعراضية الجديدة )الرقص 
مع اإليقاع(، والتي تجسد معاناة إنسانية لفتاة 
كفيفة تشارك في مسابقة استعراض، وتواجهها 

التحديات.
وأوضح الشطي أن المسرحية يخرجها محمد 
جمعة، والذي جمعه به العديد من األعمال خالل 
العامين الماضيين، وتكلل هذا التعاون بنجاح 
 
ً
كبير، من خالل الفوز بأفضل عمل متكامل، الفتا
إلى أن التعاون مستمر بينهما، على أمل الفوز 
 
ً
في المهرجان بمسرحيتهما الجديدة، مضيفا
أن معظم الممثلين المشاركين فــي المسرحية 
ــة، كــمــا تمت  ــيـ مــن معهد الــشــارقــة لــلــفــنــون األدائـ
 ألن 

ً
، نظرا

ً
االستعانة بممثلين محترفين أيضا
العرض ذو طابع استعراضي.

وأشــــــــــــــــــــــــــار 
إلــــــى أنــــــه فــي 
حــــال عــودتــه 
ــــى الــكــويــت  إلـ
ــيـــن  ــعـ ــتـ ــيـــسـ سـ
بـــــمـــــمـــــثـــــلـــــيـــــن 
ــكــــويــــت،  ــن الــ ــ مــ
 
ً
اســــــــــتــــــــــعــــــــــدادا

لــــــلــــــمــــــشــــــاركــــــة 
بــــالــــمــــســــرحــــيــــة 
فـــــي مـــنـــافـــســـات 
مــهــرجــان الطفل 
 
ً
ــدا ــؤكــ الــــــقــــــادم، مــ
أنـــــه رغـــــم رغــبــتــه 

في تقديم أعماله على مسارح بلده، فــإن الفنان 
 أكبر خارج بلده، كما يشعر 

ً
الكويتي يجد تقديرا

بالفخر كــونــه يمثل بــلــده الــكــويــت فــي المحافل 
ــراء فــــي الـــــخـــــارج، وهـــي  ــفـ ــة، كـــسـ ــيــ ــدولــ الــفــنــيــة الــ
 كشباب كويتيين، 

ً
»مشاركات تدل على الثقة فينا

حــتــى لـــو لـــم تــســنــح لــنــا فــرصــة فـــي الــكــويــت من 
الممكن أن تكون لنا فرص في الخارج، كما أنها 
فرصة لتبادل الثقافات على الصعيد المسرحي«.
 سُيعرض في 

ً
وذكــر الشطي أن لديه مسلسال

رمــضــان الــمــقــبــل بــعــنــوان »بــطــن وظـــهـــر«، مــن 30 
حلقة، تم االنتهاء من تصويره، إنتاج الفنان أحمد 
الجسمي، وإخراج سعود بوعبيد، وبطولة نخبة 
متميزة من نجوم الكويت والخليج، منهم: أحمد 
الجسمي، وسعاد علي، ومبارك المانع وغيرهم. 
ن أن العمل »اليت كوميدي« يتناول قضية  وبيَّ
 
ً
الــوافــديــن بشكل جميل ومــوضــوعــي، خصوصا
ــداث المسلسل تــم تــصــويــرهــا فــي منطقة  أن أحــ

جليب الشيوخ. 
وعــــن أعـــمـــالـــه الـــجـــديـــدة، قــــال الـــشـــطـــي: »لــــديَّ 
ــي فــبــرايــر  مــســلــســل قــصــيــر ســيــتــم تـــصـــويـــره فــ
القادم بــاإلمــارات، لكن إلــى اآلن في طــور اختيار 

الممثلين«.

عثمان الشطي

من أعمالهاملصق المهرجان
أفنان عبدالله

أفنان عبدالله: الخيال الواسع مصدر اإللهام التشكيليأفنان عبدالله: الخيال الواسع مصدر اإللهام التشكيلي

عام من االحتفال بمئوية السينما التونسية
حــقــقــت الــســيــنــمــا الــتــونــســيــة خـــطـــوات 
ــا خــــالل الــســنــوات  ــيـ مــلــمــوســة عــربــيــا ودولـ
القليلة الماضية، حتى أن فيلم »الرجل الذي 
باع ظهره« للمخرجة كوثر بن هنية وصل 
إلى المنافسات النهائية على أوسكار أفضل 
فيلم دولي، واليوم تحتفل تونس بمرور 100 

عام على تبنيها هذه الصناعة المتنامية.
ويــتــواصــل االحــتــفــاء الــوطــنــي بمئوية 
السينما التونسية على مــدى عــام كامل، 
بينما تــقــام خــالل األيـــام القليلة المقبلة 
ات تجمع باحثين  سلسلة عــروض ولــقــاء
ــي الــمــشــهــد  وســيــنــمــائــيــيــن ومــــؤثــــريــــن فــ

السينمائي.
وشهد مسرح األوبــرا في مدينة الثقافة 
ــــوه وأســـمـــاء بــــارزة  أمــــس األول تـــوافـــد وجـ
وضعت بصماتها على السينما التونسية 
إلحياء هذه المناسبة، أمثال المخرج رضا 
الباهي والمخرجة سلمى بكار، إلى جانب 
عــدد مــن الممثلين والتقنيين رفقة وزيــرة 

الشؤون الثقافية حياة القرمازي.
وقـــالـــت الـــوزيـــرة إن مــــرور قـــرن على 
إنتاج أول فيلم روائي تونسي هو موعد 

مهم ألكثر مــن جيل فــي عالم السينما، 
مشيرة إلى أن الفن السابع ليس بدخيل 
على تونس، وإنما لها تاريخ يفتخر به.

وُعرضت خالل االحتفال النسخة المرممة 
من فيلم زهرة للمخرج ألبير سمامة الشكلي 
في ذات التاريخ الــذي عرض فيه ألول مرة 
عــام 1922، والــذي يتناول قصة فتاة تفقد 
والديها إثر غرق المركب الذي كان يقلهم من 
فرنسا إلى تونس، فينقذها سكان محليون 
ويحتضنونها ويساعدونها في البحث عن 

والديها وصــوال إلى العثور عليهما. وقال 
المخرج التونسي محمد دمق إن االحتفاء 
بمرور مئة عام على إنتاج أول فيلم روائي 
تونسي للمخرج ألبير سمامة الشكلي هو 
»رســالــة إلــى الـــدول المجاورة بــأن السينما 
التونسية متجذرة فــي الــتــاريــخ«، مضيفا 
أن هــذه المناسبة بالنسبة لــرواد السينما 
والمخرجين والمنتجين هي فرصة للتالقي 

والتحاور. 
كوثر بن هنية)رويترز(

القرمازي بمسرح األوبرا

»نساء التفاح« ديوان جديد لبهية طلب
• القاهرة - محمد الصادق

 عـــن الــهــيــئــة الــمــصــريــة 
ً
صـــدر حــديــثــا

الــعــامــة لــلــكــتــاب، ديــــوان »نــســاء الــتــفــاح« 
لــلــشــاعــرة بهية طــلــب، والــتــي تـــدور من 
خالله في أجواء الواقع المعيشي للنساء 
 
ً
ورؤيتهن تجاه الرجل، كما يحمل طرحا

 لرؤيتها حول شخصيات نسائية 
ً
جديدا

أثرن في حياتها، سواء كانت شخصيات 
عامة شهيرة، أو عادية مغمورة، فنجد 
ظــالل لــهــدى شــعــراوي، وصفية زغلول 
ونوال السعداوي، بجانب ظالل لأم أو 
األخـــت، حيث يستشعر الــقــارئ الحياة 

والحميمية مع تلك الشخصيات.
وتكتب طلب القصيدة النثرية متكئة 
على الــتــراث والـــمـــوروث الشعبي، فهي 
خــريــجــة جــامــعــة الــمــنــصــورة، ليسانس 
آداب قسم اللغة العربية، وحصلت على 
دبلوم المعهد العالي للدراسات الشعبية 
بأكاديمية الفنون 1995، وتعمل باحثة 
بأطلس الفلكلور المصري التابع لوزارة 
الثقافة، وشاركت في كتاب أطلس الخبز، 
أطلس اآلالت الشعبية، أطلس الفخار، 

وشاركت في العديد من األبحاث العلمية 
التي قام بها األطلس منذ عملها به، 
وشــاركــت فــي كتاب األبــحــاث لمهرجان 
اإلسماعيلية الــدولــي للفنون الشعبية 
عــامــي 1995 و2010 وتــعــمــل باألطلس 

حتى اآلن.
وصدرت لها مـــجـــمـــوعـــات شــعــريــة 
عــدة، منها: »اعترافات عاشقة قروية«، 
و»العشق تميمة جنوبية«، و»تفاصيل 
ضد... تفاصيل مع«، و»أيام للموتى«، 
و»تاريخ النعامة«، و»عدسات الصقة 
ــر«، و»قبل هروب أنــجــلــيــنــا  ــ لعبور نهــ

جولي«، و»بهية اسم للبكاء«.

• فضة المعيلي
قــالــت الفنانة أفــنــان عبدالله 
إن الــخــيــال الـــواســـع هــو مصدر 
ــام فــــي الــــفــــن الــتــشــكــيــلــي،  ــ ــهـ ــ اإللـ
مــضــيــفــة أنــهــا تــخــرج بخيالها 
عــن الــمــفــاهــيــم الــفــنــيــة الــســائــدة، 
لتطوير ذاتها في المجال الفني، 
ــاج رؤيـــتـــهـــا الـــخـــاصـــة في  ــتــ وإنــ

أعمالها.
وأوضحت أفنان، في تصريح 
ــــالع على  ــدة«، أن االطـ ــريـ ــجـ لــــ »الـ
الحضارات األخرى والتعمق في 
الثقافة يعززان مصادر اإللهام، 
وأنـــه فــي حالتها اســتــمــدت هذا 
اإللهام من ثقافة الهنود الحمر، 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا تـــجـــربـــة غــنــيــة لــهــا 

مالمحها الخاصة والقوية.
وحــــــــــول بـــــدايـــــاتـــــهـــــا، قــــالــــت: 
»بداياتي الفنية كانت بسيطة، 
ببساطة المرحلة السنية التي 
ــوادر مــوهــبــتــي،  ــ ظـــهـــرت فــيــهــا بــ
حــيــث لــم أكـــن أتــجــاوز الــعــاشــرة 
مــن ُعـــمـــري، وكــنــت أحـــب الــرســم 
ــظ  ــ ــــى الحـ ــتـ ــ ــي، حـ ــتــ ــقــ ــيــ ــقــ مـــــــع شــ
والـــداي قــدراتــي الفنية والــقــدرة 
على تطوير نفسي، لــذلــك قاما 
ــمــــرار،  ــتــ بــتــشــجــيــعــي عـــلـــى االســ

 عن دعم أصدقائي لي«.
ً
فضال

وأشارت إلى ممارستها العمل 
بأسلوب »الفن الرقمي«، من خالل 
رســـم مــنــاخــات فنية بــعــيــدة عن 
التقليد، فهي تنقل الــواقــع غير 
الــمــنــظــور عـــن طـــريـــق مــنــاخــات 

مركبة مــدروســة لها أبجديتها 
اإلنسانية.

وفــي تعريفها للفن الرقمي، 
ــا،  ــهـ ــالـ ــمـ ــه فـــــي أعـ ــذتــ ــخــ الــــــــذي اتــ
أوضحت: »ببساطة هو عمل يتم 
تنفيذه عن طريق التكنولوجيا 
الرقمية، أو باستخدامها، وهو 
الــفــن الــمــعــاصــر الـــذي يستخدم 
الوسائط الرقمية، فالتآزر بين 
الفن والتكنولوجيا أصبح على 
، من 

ً
ــروع الــفــن تــقــريــبــا جــمــيــع فــ

الرسم والنحت إلى الموسيقى 
والــفــيــديــو، حــتــى إن الــعــديــد 
ــن الــــفــــنــــانــــيــــن اكــــتــــشــــفــــوا  ــ ــ مـ
مواهبهم في العالم الرقمي، 
ويواصلون العمل وتطوير 
واكتشاف تقنيات وأساليب 

تعبير جديدة«.
وعن عملها الفني، قالت: 
»ال يمكنني بدء عمل فني إال 
إذا شعرت باالقتناع. يجب 
أن تكون الفكرة من أعماق 
ــبــــي. أحـــــــب أن تـــكـــون  ــلــ قــ

رسالتي غير مباشرة، 
وأن أترك األمر للمتلقي 
يـــــفـــــك رمـــــــــــــوز وشـــــفـــــرة 

لوحاتي ومضامينها وفق 
تجاربهم وقناعاتهم، لكني 

م مــن  ــام أن أقـــــــدِّ ــ ــــب بــشــكــل عـ أحـ
خالل األعمال رحلة اإلنسان في 
أعــمــاقــه، وأعــتــمــد فــي اخــتــيــاري 
لـــألـــوان عــلــى مـــزاجـــي والــفــكــرة 
ــــل 

ِّ
ــــوع، لـــكـــنـــنـــي أفــــض ــــوضــ ــمــ ــ والــ

بــشــكــل خــــاص الـــلـــون الــذهــبــي، 
ــار الــعــنــاصــر  ــهـ وإظـ
المتضادة، ومنها 
السماء والجوف، 
الـــرجـــل والـــمـــرأة، 
الــنــور والــظــلــمــة، 
ــا  ــارهــ ــبــ ــتــ ــاعــ بــ
تشكل رحلة 
اإلنــــــــســــــــان 
وعــــــــمــــــــقــــــــه 

السريالي«.

https://www.aljarida.com/article/8868
https://www.aljarida.com/article/8867
https://www.aljarida.com/article/8866
https://www.aljarida.com/article/8865
https://www.aljarida.com/article/8864
https://www.aljarida.com/article/8862
https://www.aljarida.com/article/8861
https://www.aljarida.com/article/8860


11دوليات
العدد 5217 / الجمعة 23 ديسمبر 2022م / 29 جمادى األولى 1444هـ

ةديرجلا•
foreigndesk@aljarida●com

سلة أخبار

دعت الشرطة في فيجي إلى 
ل الجيش ملا قالت إنه 

ّ
تدخ

لحماية األقليات في الدولة 
الواقعة باملحيط الهادئ، بعد 

أسبوع من خسارة رئيس الوزراء 
فرانك باينيماراما السلطة في 

االنتخابات العامة.
وقالت الشرطة، أمس، إن األقليات 

في فيجي »تعيش في خوف«، 
بعد توجيه تهديدات ضد 

حياتهم، وأعلنت أنها طلبت 
مساعدة الجيش في »الحفاظ 

على األمن واالستقرار«.
وأضافت الشرطة أن القرار تم 

اتخاذه في اجتماع حضره 
رئيس الوزراء املنتهية واليته 

باينيماراما، وفق وكالة بلومبرغ 
لألنباء.

فيجي تستدعي الجيش 
لحفظ األمن بعد االنتخابات

قتل جنديان عراقيان وأصيب 
ثالثة آخرون بجروح في هجوم 
بعبوة ناسفة استهدف آليتيهم 

في محافظة كركوك في شمال 
العراق.

وأوضحت وكالة األنباء 
الرسمية، أن الجنود كانوا 

يستقلون مركبتني تابعتني 
للجيش ليل األربعاء ـ الخميس 
بمنطقة مخمور عندما انفجرت 

عبوة ناسفة فيهما.
وذكر مصدر أمني أن عناصر من 
»داعش« شنوا الهجوم بعبوتني 

ناسفتني استهدفتا عربتي 
همر عسكريتني، قبل أن يطلقوا 
النار من »أسلحة رشاشة« على 

الجنود باملنطقة الخاضعة 
لسيطرة حكومة بغداد.

مقتل جنديين بهجوم
لـ »داعش« في كركوك

دعا وزير الخارجية اليمني، 
أحمد عوض بن مبارك، 

املجتمع الدولي للتعامل مع 
األزمة اليمنية بـ »منظور 
جديد وعدم النظر إلى ما 

يجري بمنظور إنساني 
فحسب«.

وقال بن مبارك في مؤتمر 
مشترك، مع نظيره التركي 

مولود جاويش أوغلو، أمس، 
في أنقرة، إن »الحوثيني 

لم يكونوا أبدًا مستعدين 
ملفاوضات سالم بل 

وعرقلوها«، مضيفًا أن بالده 
تدعو دائمًا إلدراج الحوثيني 

على قوائم املنظمات 
اإلرهابية وتطلب من تركيا 

اتخاذ موقف أكثر صرامة 
بهذا الصدد.

اليمن يدعو للتعامل مع
 أزمته بمنظور جديد

صدرت أوامر ملكية أردنية، أمس، 
باملوافقة على إجراء تعديل على 

حكومة بشر الخصاونة، التي 
تواجه أزمة اقتصادية تسببت 

في اندالع موجة اضرابات 
واحتجاجات باملحافظات 

الجنوبية، على خلفية رفع 
أسعار املحروقات.

وتضمنت اإلرادة امللكية تعيني 
مكرم القيسي، وزيرًا للسياحة 
واآلثار، وأدى القيسي اليمني 
الدستورية أمام امللك عبدالله 

الثاني بقصر الحسينية.
إلى ذلك، أجرى العاهل األردني 

اتصااًل هاتفيًا مع سلطان 
عمان هيثم بن طارق، تناول 

آخر املستجدات وسبل توسيع 
التعاون بني البلدين.

األردن: إرادة ملكية لتعديل
 حكومة الخصاونة

فــي خــطــاب تــاريــخــي بالكابيتول، 
ــد الــرئــيــس األوكـــرانـــي فولوديمير  أّكـ
ــــــه »لـــن 

ّ
زيــلــيــنــســكــي، أمـــــس األول، أن

« لـــلـــقـــوات الـــروســـيـــة، 
ً
ــدا يــســتــســلــم أبــــــ

 المساعدة األميركية 
ّ
 على أن

ً
مــشــّددا

لكييف »ليست صدقة« بل »استثمار« 
في األمن العالمي والديموقراطية.

وفي أول رحلة له إلى الخارج منذ 
بــــدء الـــغـــزو الـــروســـي فـــي 24 فــبــرايــر 
الــمــاضــي، دخـــل الــرئــيــس األوكـــرانـــي 
على وقــع التصفيق مقّر الكونغرس 
ــه أمــــام  ــابـ ــطـ  خـ

ّ
ــل ــهــ ــتــ ــي واســ ــركــ ــيــ األمــ

الـــمـــشـــّرعـــيـــن األمـــيـــركـــيـــيـــن بـــرســـالـــة 
 
ً
: »خالفا

ً
تحّد للقوات الروسية قائال

عات، أوكرانيا لم تسقط. 
ّ
ألسوأ التوق

أوكــــرانــــيــــا حـــّيـــة وتـــقـــاتـــل وجــيــشــهــا 
 ،

ً
صامد في مواقعه ولن يستسلم أبدا

والــطــغــيــان الــروســي لــم يــعــد يسيطر 
علينا«.

ــقــــى الــــرئــــيــــس جــو  ــتــ ــد أن الــ ــ ــعـ ــ وبـ
بايدن في المكتب البيضوي وعقدا 
 شكره فيه 

ً
 مشتركا

ً
 صحافيا

ً
مؤتمرا

ــراره تــزويــد كييف بمنظومة  عــلــى قــ
باتريوت المتطّورة للدفاع الــجــّوي، 
حرص زيلينسكي في خطاب حماسّي 
استغرق 20 دقيقة، على إقناع أعضاء 
الكونغرس، وال سّيما مجلس النواب، 
الــــــذي ســتــنــتــقــل األغـــلـــبـــيـــة فـــيـــه بــعــد 
ــى الــجــمــهــوريــيــن، بــمــواصــلــة  ــام إلــ ــ أيـ
تمويل المساعدة العسكرية الحيوية 

للتصّدي للغزو الروسي.
وقــال زيلينسكي: »أموالكم ليست 
ــثـــمـــار فــــي األمــــن  ــتـ ــــهــــا اسـ

ّ
صــــدقــــة، إن

ــة، ونــحــن  ــيـ ــراطـ ــوقـ ــمـ ــديـ الـــعـــالـــمـــي والـ

نديرها بأكثر الطرق مسؤولية«. كما 
ربـــط فـــي خــطــابــه بــيــن حـــرب روســيــا 
ضــّد وتهديد إيــران لحلفاء الواليات 

حدة في المنطقة.
ّ
المت

 »المسّيرات 
ّ
ر زيلينسكي من أن

ّ
وحذ

القاتلة التي أرسلتها إيران بالمئات إلى 
 لبنيتنا 

ً
روسيا أصبحت تشّكل تهديدا

 أنهما 
ً
التحتية االستراتيجية«، معتبرا

بلدان إرهابّيان وجد بعضهما البعض 
ــت فــقــط قــبــل أن  وأمــامــهــمــا مــســألــة وقــ

يهاجما حلفاءكم اآلخرين«.
وعلى األرض، أصيب قائد مجموعة 
الــمــســتــشــاريــن الــعــســكــريــيــن »الــــذئــــاب 
الــقــيــصــريــة«، الــمــديــر الــســابــق لــوكــالــة 
»روس كوسموس« الفضائية الروسية، 
دمــيــتــري روغــــوزيــــن، ورئـــيـــس حكومة 
دونــيــتــســك الـــمـــوالـــي لــروســيــا فــيــتــالــي 

خـــوتـــســـيـــنـــكـــو فــــــي قــــصــــف أوكــــــرانــــــي 
استهدف الفندق الذي كان يقيم فيه مع 
فــريــق المستشارين العسكريين على 

أطراف دونيتسك.

وغــــــــــــداة إعــــــــــالن بــــــايــــــدن عــــــن مــنــح 
زيلينسكي مــســاعــدة عــســكــريــة تشمل 
نــظــام بـــاتـــريـــوت، عــقــد وزراء خــارجــيــة 
 عــبــر 

ً
مــجــمــوعــة الـــســـبـــع G7 اجـــتـــمـــاعـــا

اإلنترنت أمس لمناقشة كيفية التعامل 
مــع »الـــعـــدوان الـــروســـي الــمــطــول« على 

أوكرانيا.
)واشنطن- وكاالت(

إصابة رئيس حكومة دونيتسك ومدير وكالة الفضاء السابقإصابة رئيس حكومة دونيتسك ومدير وكالة الفضاء السابق

زيلينسكي للكونغرس: لن نستسلم زيلينسكي للكونغرس: لن نستسلم 
 والمساعدة ليست صدقة

ً
 والمساعدة ليست صدقةأبدا
ً
أبدا

م رئيسة مجلس النواب نانسي 
ّ
زيلينسكي يسل

 
ً
بيلوسي ونائبة الرئيس كــامــاال هــاريــس درعــا

 من جنوده أمس األول )أ ف ب(
ً
 موقعا

ً
وعلما

ل حكومته ويتوعد إيران
ِّ
نتنياهو يشك

قبل يومين من انتهاء المهلة اإلضافية الثانية 
واألخـــيـــرة الــتــي طلبها فــي 11 ديسمبر الــجــاري، 
أعلن رئيس الــوزراء اإلسرائيلي المكلف بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، الـــفـــائـــز مـــع حــلــفــائــه فـــي االنــتــخــابــات 
الــتــشــريــعــيــة، لــيــلــة األربـــعـــاء ـ الــخــمــيــس، للرئيس 
يتسحاق هرتسوغ أنــه نجح فــي تشكيل ائتالف 
ــدة، وبـــذلـــك خــلــف رئـــيـــس الــــــوزراء  ــديــ حــكــومــي جــ

المنتهية واليته يائير البيد.
وأمــــــــام نـــتـــنـــيـــاهـــو اآلن أســــبــــوع ألداء الــقــســم 
الدستوري، مما يعني أن حكومته يجب أن تقوم 

بذلك في 2 يناير المقبل.
ــتـــالف  وفــــــور إعــــالنــــه نـــجـــاحـــه فــــي تــشــكــيــل االئـ
اليميني المتشدد تلقى نتنياهو تهنئة من الرئيس 

الروسي، فالديمير بوتين.
وبحث بوتين ونتنياهو خالل محادثة هاتفية 
 من القضايا. وقال نتنياهو إنه يأمل التوصل 

ً
عددا

إلى حل إلنهاء الحرب في أوكرانيا في أقرب وقت. 
وأضاف أنه عازم على منع إيران من حيازة سالح 
 في 

ً
نـــووي ولــجــم محاوالتها للتموضع عسكريا

سورية، مما يعني استمرار الغارات اإلسرائيلية 
فــي ســوريــة، رغــم الــتــقــارب الــحــاصــل بين موسكو 

وطهران المتهمة بدعم الكرملين بحملته العسكرية 
ضد كييف. في غضون ذلك، اتصل نظام االستدعاء 
اآللي للجيش اإلسرائيلي بـ«طريق الخطأ« باآلالف 

.
ً
من جنود االحتياط ليال

وقــــال الــمــتــحــدث بــاســم الــجــيــش، إنـــه ال يــوجــد 
اشتباه في وقوع هجوم إلكتروني. في إشارة إلى 
الهجمات التي تتبادلها الدولة العبرية مع إيران 

ضمن ما يعرف بـ«حرب الظل«. 
 بجروح 

ً
إلــى ذلــك، قتل شــاب فلسطيني متأثرا

أصيب بها خــالل اشتباكات، أمــس، بين الجيش 
اإلســرائــيــلــي ومسلحين فلسطينيين فــي نابلس 

شمال الضفة الغربية المحتلة.
ووفــقــا لصحيفة »تــايــمــز أوف إســـرائـــيـــل«، فــإن 
الشاب أصيب بجروح قاتلة عندما تبادل مسلحون 
إطــالق الــنــار مــع الــقــوات اإلسرائيلية التي دخلت 
مدينة نابلس لمرافقة المصلين اليهود إلى موقع 
يعرف باسم »قبر يــوســف« الــتــوراتــي فــي المدينة 

الفلسطينية.

 لدى شيعة لبنان على حساب طهران
ً
واشنطن تكسب نقاطا

 لمعالجة مخاوف اللبنانيين تجاه الفساد والضرائب وتأمين حياة كريمة
ً
الدولة ال تبذل جهودا

أعــــاد اســتــطــالع لـــلـــرأي الــعــام 
اللبناني أجرته إحدى الشركات 
التجارية اإلقليمية بتكليٍف من 
معهد واشنطن في نوفمبر 2022 
تأكيد وجود إحباٍط شديٍد لدى 
الــمــواطــنــيــن اللبنانيين فــي ظل 
األزمات السياسية واالقتصادية، 
ــادة االهــتــمــام  ــ كــمــا كــشــف عـــن زيـ
بــالــعــالقــات الــدولــيــة مـــع تنامي 
التشاؤم إزاء المسائل اإلقليمية. 
ــافـــظـــت أهـــمـــيـــة الـــعـــالقـــات  وحـ
مــع إيـــران على نسبة منخفضة 
ال تـــتـــجـــاوز 44 بـــالـــمـــئـــة، وكــمــا 
العادة، اختلفت اإلجابات عن هذا 
السؤال بشكٍل كبير بحسب الِعْرق 
والــديــن. فقد أفــاد 83 بالمئة من 
المستجيبين الشيعة أنها »مهمة 
ــة 

ّ
لـــحـــّد مــــــا«، فــــي حـــيـــن أن الــســن

والــمــســيــحــيــيــن والـــــــــدروز الــــذي 
قــدمــوا اإلجــابــة نفسها تراوحت 
بين 20 و39 بالمئة، وهي نسبة 
قليلة مقارنة بالنسبة لمن أكدوا 
أهــمــيــة الـــعـــالقـــات مـــع الـــواليـــات 

المتحدة في الطوائف الثالثة. 
ء حـــــــول  اآلرا خـــــــتـــــــلـــــــفـــــــت  وا
االحتجاجات المعادية لحكومة 
 .

ً
إيران وفق الخلفية الدينية أيضا

ففي حين اعتبر 54 بالمئة أنها 
»إيــجــابــيــة لــحــٍد مـــا«، وهــي نسبة 
أعــلــى مــن المسجلة فــي مصر أو 
السعودية أو اإلمارات، ولم يشارك 
 17 فــي المئة مــن اللبنانيين 

ّ
إال

الشيعة هذا الرأي اإليجابي. 
وبــالــمــثــل، وافـــق 46 فــي المئة 
ــا« أو »بـــشـــدة« عــلــى هــذا  »لــحــٍد مـ
الــطــرح الــصــريــح بــشــكــٍل متعمد 
والـــــــوارد فـــي االســـتـــطـــالع لــلــمــرة 
ــران أوشــكــت  ــ ــى: »بــمــا أن إيـ ــ األولــ
اليوم على حيازة قنبلة نووية، 
فــقــد حــــان الـــوقـــت لــتــحــذو دولـــة 
ــو أن هـــذه  ــ ــا«. ولـ ــ ــذوهـ ــ عـــربـــيـــة حـ
ـــل إال الــنــصــف 

ّ
الـــنـــســـبـــة ال تـــمـــث

، إال أنـــهـــا كـــانـــت األعــلــى 
ً
تــقــريــبــا

بين الــدول األربــع المشمولة في 
استطالع نوفمبر 2022.

ورغـــــــم األهــــمــــيــــة الـــمـــتـــصـــورة 
ــإن عـــدد  ــ لـــلـــواليـــات الـــمـــتـــحـــدة، فـ
الــمــســتــجــيــبــيــن الــــذيــــن اعـــتـــبـــروا 
ـــٍد مــــــا« يــشــيــر  ــحـ ــا »مـــهـــمـــة لــ ــهــ أنــ
لــــحــــدوث تـــحـــول تـــدريـــجـــي عــلــى 
مـــدار الــعــامــيــن الــمــاضــيــيــن. ففي 

أول استطالع عــام 2017 وحتى 
نـــوفـــمـــبـــر 2020، رأى نـــحـــو 31 
بالمئة أن هــذه العالقات »مهمة 

لحد ما«.
في المقابل، يقول 41 في المئة 
اآلن الــشــيء نــفــســه، بــمــا فــي ذلــك 
حدوث تبّدل ملحوظ في المواقف 
لــدى بعض اللبنانيين الشيعة، 
حيث قفزت نسبة الذين يرون أن 
هذه العالقة مهمة من 7 إلى 23 
بالمئة خالل العامين الماضيين.

ويــشــيــر هــــذا االتـــجـــاه إلــــى أن 
االنهيار االقتصادي يدفع بعض 
 لتغيير 

ً
الــلــبــنــانــيــيــن تـــدريـــجـــيـــا

آرائهم بشأن قضية العالقات مع 
الواليات المتحدة.

ــع اســتــطــالعــات   مــ
ً
ــا ــيـ وتـــمـــاشـ

ــبــــر  ــة، مــــــالــــــت نــــســــبــــة أكــ ــ ــقــ ــ ــابــ ــ ســ
لــتــصــنــيــف أهــمــيــة الــعــالقــات مع 
روسيا والصين على أنها »مهمة 
لحٍد ما«، مقارنة مع نسبة الذين 
قــــّدمــــوا بـــاإلجـــابـــة عــيــنــهــا حـــول 

عالقات الواليات المتحدة.

ــيــــن الـــمـــرتـــبـــة  واحــــتــــلــــت الــــصــ
ــر 72 بــالــمــئــة  ــبـ ــتـ األولــــــــــى، إذ اعـ
مـــــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــيـــن الــمــشــمــولــيــن 
باالستطالع أن العالقات الجيدة 
معها »مهمة لحٍد ما«، في ارتفاٍع 
من نسبة 68 بالمئة مسجلة في 

مارس.
ــا الـــمـــرتـــبـــة  ــ ــيــ ــ واحــــتــــلــــت روســ
الثانية )58 في المئة(، في ارتفاٍع 

أربع نقاٍط منذ مارس. 
ف الشيعة 

ّ
واألهم من ذلك، صن

ــاء  ــقــــصــ ــتــ الــــــذيــــــن شـــمـــلـــهـــم االســ
العالقات مع روسيا بنسبة أعلى 
بــكــثــيــر مـــن نــظــرائــهــم، حــيــث قــال 
83 بالمئة إنها »مهمة لحٍد ما«، 
مقارنة بـ 46 في المئة من السنة 
و49 فــي الــمــئــة مــن المسيحيين 
والدروز الذين قالوا الشيء نفسه.
ــذا الـــرقـــم يــتــعــارض  إال أن هــ
مــع غــالــبــيــة المستجيبين )77 
بــــالــــمــــئــــة( الـــــذيـــــن أفـــــــــــادوا بــــأن 
العمليات العسكرية في أوكرانيا 
« أو 

ً
ــدا ــ  جــ

ً
 »ســلــبــيــا

ً
ــرا ــ ــفــت أثــ

ّ
خــل

 لحٍد ما« على المنطقة. 
ً
»سلبيا

ترسيم الحدود

وفـــي حــيــن أبــــدى اللبنانيون 
ــال مــســائــل  ــيــ ســـلـــبـــيـــة كـــبـــيـــرة حــ
ــة، بــــــــدا أن  ــيــ ــلــ الــــحــــوكــــمــــة الــــمــــحــ
 
ً
المستجيبين إيجابيين نسبيا
ــد عــلــى صعيد  ــ ــراٍر واحـ ــ حـــيـــال قــ
السياسة الخارجية، وهو توقيع 
اتفاقية ترسيم الحدود البحرية 
مـــع إســـرائـــيـــل. فــقــد رأى 61 في 
 
ً
 »إيجابيا

ً
المئة أنها ستخلف أثرا

لـــحـــٍد مــــا« عــلــى الــمــنــطــقــة، وهــي 
نسبة أعلى بكثير من المسجلة 
بــالــســعــوديــة واإلمـــــارات ومــصــر. 
ومع ذلــك، لم تتبّدل اآلراء بشكل 
كـــبـــيـــر حـــــول الـــمـــســـائـــل األخـــــرى 

المرتبطة بإسرائيل.

إسرائيل والفساد

ــة مـــن  ــ ــئـ ــ ــمـ ــ وأشـــــــــــــار 92 فـــــــي الـ

ــائـــج  ــتـ ــيــــيــــن عــــلــــى أن نـ ــنــــانــ ــبــ ــلــ الــ
انــــتــــخــــابــــات إســـــرائـــــيـــــل وعــــــــودة 
بــنــيــامــيــن نــتــنــيــاهــو لــلــســلــطــة مع 
ائـــتـــالفـــه الــمــتــطــرف ســــوف تــعــود 
« على 

ً
بأثٍر »سلبي« أو »سلبي جدا

المنطقة.
ــلــــب مـــنـــهـــم تــقــيــيــم  ــ

ُ
وعــــنــــدمــــا ط

كيفية تعاُمل دولتهم مع المسائل 
السياسية واالقــتــصــاديــة، أفـــادت 
األغلبية الساحقة )97 في المئة( 
 »

ً
أن دولة لبنان »تبذل القليل جدا

لمعالجة 3 مخاوف رئيسية، هي 
الـــحـــد مـــن الـــفـــســـاد فـــي االقــتــصــاد 
ــام، وتـــأمـــيـــن حـــيـــاٍة  ــعــ ــاع الــ ــطـ ــقـ والـ
كــريــمــة، وتخفيف عــبء الضرائب 
والموجبات األخرى بصورٍة عادلة.
وأفـــــــادت أغــلــبــيــة مــمــاثــلــة )91 
فـــي الــمــئــة( أن الــحــكــومــة ال تــبــذل 
ــــذكــــر لـــالهـــتـــمـــام بـــــآراء 

ُ
 ت

ً
ــــودا ــهـ ــ جـ

ــع الـــشـــبـــاب  ــ ــمـ ــ ــلـــبـــنـــانـــيـــيـــن. وأجـ الـ
ــة 

ّ
والــمــتــقــدمــون فــي الــســن مــن ُســن

وشيعة ومسيحيين ودروز على 
هذه النظرة المتشائمة، في توافٍق 

أكبر بالمقارنة مع االستطالعات 
في الدول األخرى. 

ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن كــــل دول  وعـ
الشرق األوســط عانت مستوياٍت 
متباينة مــن انــكــمــاش اقــتــصــادي 
يزداد تعقيًدا، تشير االستطالعات 
هذه للوضع الملّح جًدا في لبنان. 
فقد شهدت معدالت الفقر والبطالة 
ارتفاًعا كبيًرا، وبلغت مستوياٍت 
، لتصبح الشريحة 

ً
خطيرة أخيرا

ــل تكلفة   عـــن تــحــمُّ
ً
األكـــبـــر عـــاجـــزة

الحاجات األساسية، مثل التدفئة 
أو الرعاية الصحية.

وتــفــاقــم الـــواقـــع فـــي ظـــل غــيــاب 
االســتــجــابــة الــحــكــومــيــة، وتــركــت 
انقسامات البرلمان العميقة لبنان 
من دون رئيس منذ أكثر من شهر. 
وبــالــفــعــل، عـــارض 91 بالمئة من 
المستجيبين »لـــحـــٍد مـــا« الــطــرح 
التالي: »مــن الجيد أننا ال نشهد 
احتجاجات ضد الحكومة، كبعض 
«، بينما رفض ثلثي 

ً
البلدان أخيرا

المستجيبين بشدة هذا الطرح.

احتجاج على رفع الرسوم الجمركية في بيروت يوم 8 الجاري )رويترز(

كشف أحدث استطالع للرأي 
عن كسب الواليات المتحدة 
 لدى شيعة لبنان على 

ً
نقاطا

حساب تقديرهم العام 
إليران ودورها، في وقت رأت 
األغلبية أن الوقت حان لتحذو 
دولة عربية حذو طهران في 

امتالك »النووي«.

عودة نتنياهو 
للسلطة سيكون 

 
ً
 جدا

ً
أثرها سلبيا

على المنطقة

القاهرة: ال تفريط في قناة السويس وال أصولها
● القاهرة ــ حسن حافظ

في محاولة رسمية لمواجهة أكبر موجة 
غضب عبر وسائل التواصل االجتماعي 
تشهدها مصر منذ سنوات، خرج رئيس 
هـــيـــئـــة قــــنــــاة الــــســــويــــس، الـــفـــريـــق أســـامـــة 
ربيع، للدفاع عن مشروع قانون تأسيس 
صندوق تابع لهيئة قناة السويس، وافق 
عليه مجلس النواب بشكل أولي منذ أيام، 
ــه ال تــفــريــط فــي الــمــمــر الــمــالحــي   إنـ

ً
قــائــال

االســتــراتــيــجــي أو أصـــل مــن أصـــولـــه، وأن 
السيادة عليه ستظل لمصر، ولن يسمح 
بوجود أجانب في هيئة القناة المصرية 

بالكامل.
خــروج رئيس هيئة قناة السويس في 
 ،

ً
مؤتمر صحافي عالمي، لم يأت اعتباطا

إذ فـــجـــرت مــوافــقــة مــجــلــس الـــنـــواب على 
مشروع قانون مقدم من الحكومة يقضي 
بإنشاء صندوق تابع لهيئة القناة، موجة 

غضب نــادرة في الشارع المصري عبرت 
عن نفسها بآالف التدوينات والتغريدات 
على مواقع التواصل، وســط مخاوف من 
اســتــغــالل الــقــانــون كمقدمة لبيع المرفق 
الذي يعد من ضمن أهم الممرات المائية 

العالمية.
وقـــال ربــيــع إن الــمــؤتــمــر جـــاء بتوجيه 
مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، 
لشرح الهدف من قانون صندوق الهيئة 
: »ال يمكن بــعــد كل 

ً
لــلــرأي الــعــام، مــضــيــفــا

مــا نــقــدمــه، وكــرجــال وطنيين عسكريين، 
أن نفرط في القناة أو أصل من أصولها«.

 ولفت إلى أن القناة مملوكة للمصريين 
، وال تملك هيئة القناة الحق في 

ً
جميعا

بيعها بحكم الدستور. 
 مـــن مـــــوارد الــصــنــدوق 

ً
ا وذكــــر أن جـــــزء

سيتم توجيهه لتطوير القناة، ومجابهة 
األزمـــات الطارئة، وأن الصندوق الجديد 
بعد تدشينه سيكون السبيل لفتح العديد 

مــن الــمــشــروعــات التطويرية للقناة، وأن 
الــحــكــومــة لــن تقتطع مــن مـــوازنـــة الــدولــة 

 .
ً
لتغذية الصندوق ماديا

وشــدد على أن مشروع القانون ينص 
عــلــى عــــدم الـــســـمـــاح بـــوجـــود أجـــانـــب في 
 أن 

ً
مجلس إدارتــه أو إدارة القناة، مضيفا

»المشروع لن يفتح الباب ألي سيادة غير 
مصرية، ونرحب بالمستثمرين لكن دون 

أي سيادة«.
من جهته، قال نقيب الصحافيين رئيس 
الهيئة العامة لالستعالمات، ضياء رشوان، 
في كلمة خالل المؤتمر، إنه »ال تفريط في 
الــســيــادة الــمــصــريــة عــلــى شــبــر واحــــد من 
 إلــى أن السيسي 

ً
أرض هــذا الــبــلــد«، الفــتــا

وجـــه بعقد الــمــؤتــمــر الــمــذاع عــلــى الــهــواء 
مباشرة، من أجل طمأنة الناس.
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ــــي أغـــســـطـــس 1991، حــضــر  فـ
ــابــــق  الـــــرئـــــيـــــس األمــــــيــــــركــــــي الــــســ
جــورج بــوش األب إلــى كييف كي 
يــنــصــح األوكـــرانـــيـــيـــن بــاالمــتــنــاع 
عن إقامة دولة خاصة بهم، فقبل 
أسابيع قليلة من إعالن أوكرانيا 
ــبــــل أشــــهــــر عــلــى  ــتـــقـــاللـــهـــا، وقــ اسـ
سقوط االتــحــاد السوفياتي، كان 
بوش يشعر بالقلق من تداعيات 
انـــهـــيـــار الـــســـلـــطـــة الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة، 
ــرون  ــ ــ ــون آخـ ــيــ ــربــ فـــحـــمـــل قــــــــادة غــ
هـــــــذه الـــــمـــــخـــــاوف حـــيـــنـــهـــا، بــمــا 
ــــي ذلــــــك الـــمـــســـتـــشـــار األلـــمـــانـــي  فـ
ــــول ورئـــيـــســـة الـــــــوزراء  هـــلـــمـــوت كـ
البريطانية مارغريت ثاتشر، وإذا 
تـــالشـــت ســـيـــطـــرة مـــوســـكـــو عــلــى 
إمــبــراطــوريــتــهــا، ســــادت مــخــاوف 
كــــبــــرى مـــــن أن تـــجـــتـــاح مــظــاهــر 
ــات الــعــرقــيــة  ــراعــ الــقــومــيــة والــــصــ
الــبــلــد وتــصــل األســلــحــة الــنــوويــة 
إلى أشخاص بال مسؤولية، لكن 
بـــــدا هــــــؤالء الـــــقـــــادة، رغـــــم جــمــيــع 
إنـــجـــازاتـــهـــم لــلــتــحــكــم فـــي ظـــروف 
إنهاء الحرب الباردة، على الجانب 
الخطأ من التاريخ بسبب موقفهم 
مــــن حــــق الـــشـــعـــوب األســــيــــرة فــي 
مـــوســـكـــو فــــي تـــقـــريـــر مــصــيــرهــا. 
لحسن الــحــظ، لــم تلتزم أوكرانيا 
والــــجــــمــــهــــوريــــات الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة 
الــســابــقــة األخـــــــرى بــتــوصــيــاتــهــم 
وأصبحت هذه الدول مستقلة اآلن.

اليوم، تنتشر المخاوف نفسها 
في العواصم الغربية، فعلى وقع 
االنتكاسات التي يواجهها نظام 
الرئيس الروسي فالديمير بوتين 
بسبب حـــرب الكرملين الكارثية 
ضد أوكرانيا، أصبح انهيار النظام 
الـــروســـي، أو حــتــى تفكك روســيــا 
المحتمل، من أبرز أسباب القلق في 
الوقت الراهن، إذ تراجع مستوى 
ــــط الــمــواطــنــيــن  ــم الـــحـــرب وسـ ــ دعـ
الروس، وتوّسعت االنتقادات رغم 
حــمــالت الــقــمــع الــصــارمــة، وهــرب 
مئات آالف الرجال من البلد منذ 
أن أعلن بوتين التعبئة الجزئية 

في أواخر شهر سبتمبر.
، يتردد الغرب في تحديد 

ً
مجددا

أفضل طريقة للسيطرة على هذه 
االضـــطـــرابـــات، وقـــد يــكــرر الخطأ 
الــذي ارتكبه في عــام 1991، فعّبر 
ــادة الغربيين  ــقـ عــــدد كــبــيــر مـــن الـ
عن مخاوفه من تحقيق انتصار 
أوكــرانــي خــالل الحرب المستمرة 
 لذلك، صدرت 

ً
مع روسيا، ونتيجة

ــواقـــف الــمــبــهــمــة  ــمـ ســلــســلــة مــــن الـ
لتجنب التطرق إلى مسألة إنهاء 
الـــحـــرب، وبــــدل اســتــعــمــال كلمات 
واضـــــحـــــة لـــلـــتـــكـــلـــم عـــــن انـــتـــصـــار 
ــادة عــلــى  ــ ــقــ ــ ــ ــز ال ــ ــ ــرّك ــ ــ أوكـــــرانـــــيـــــا، ُي
حــرمــان بوتين مــن الــنــجــاح الــذي 
يسعى إليه، فأقصى ما يستطيع 
ــــي أوالف  ــانــ ــ ــمــ ــ ــار األلــ ــتــــشــ ــمــــســ الــ
شــولــتــس فــعــلــه هـــو إعـــــالن عجز 

بوتين عن الفوز، وحتى الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي 
لم يفّوت أي فرصة إلعالن رغبته 
فــي الــتــفــاوض مــع بــوتــيــن، صــّرح 
بأن أي نهاية لحرب اإلبــادة التي 
أطلقها الكرملين يجب أال تهين 

الرئيس الروسي.
مــــن الــــالفــــت أن يــخــشــى قــــادة 
أوروبـــا الغربية تصعيد الوضع 
أكثر من البلدان األقرب إلى روسيا، 
 
ً
مع أن هذه الدول ستتأثر مباشرة

بأي تصعيد للحرب، باإلضافة إلى 
تدفق الالجئين، سبق أن وصلت 
تــداعــيــات الــحــرب إلـــى أراضــيــهــم، 
فـــحـــيـــن ســـقـــط صــــــــــاروخ دفـــاعـــي 
جوي أوكراني فوق أرض بولندية 
خالل واحــد من اعتداءات روسيا 
الــمــتــعــددة ضـــد الــبــنــيــة التحتية 
المدنية وأسفر عن مقتل شخَصين 
في 15 نوفمبر، اعتبر البولنديون 
 عــلــى حــاجــة 

ً
تــلــك الــحــادثــة دلـــيـــال

أوكرانيا إلى المزيد من المساعدات 
الــعــســكــريــة الــغــربــيــة، وإذا قـــررت 
روسيا استعمال األسلحة النووية 
أو مهاجمة محطة أوكرانية للطاقة 
ــة، فــســتــصــل الــمــخــلــفــات  ــوويــ ــنــ الــ
الــنــوويــة إلـــى الــبــلــدان الــمــجــاورة 
أواًل، حتى أن هذه البلدان ستواجه 
أكبر األعباء حين تتدفق موجات 
جديدة من الالجئين األوكرانيين، 

لكنها مستعدة الستقبالهم.
على عكس الحكومات الغربية، 
رّكز دول البلطيق وبولندا على 

ُ
ت

ب الروسية، 
َ

خ
ُ
مواقف بوتين والن

ــّيـــتـــهـــم الــمــعــلــنــة  ــي ذلــــــك نـ ــ بـــمـــا فـ
باسترجاع نطاق السيطرة الذي 
ــه اإلمـــبـــراطـــوريـــة  كـــانـــت تــتــمــتــع بـ
ــغـــزو إلــى  ــابـــرة، فــقــد يـــــؤدي الـ ــغـ الـ
ين: إما أن تعيد 

َ
ين محتملت

َ
نتيجت

روسيا فرض نفوذها في البلدان 
الــمــجــاورة لها عــن طريق العنف، 
فتبدأ من أوكرانيا وتتابع مسارها 

في دول أخرى كانت تسيطر عليها 
ــا أن تــعــيــد أوكــرانــيــا  ، وإمــ

ً
ســابــقــا

الــتــأكــيــد عــلــى حــريــتــهــا وتــنــضــم 
في نهاية المطاف إلــى المجتمع 
األوروبـــــــي األطــلــســي كــبــلــد كــامــل 
العضوية، كما فعلت دول البلطيق 
ــاء ســـابـــقـــون فـــي االتـــحـــاد  وأعــــضــ
السوفياتي. أي خيار وسطي بين 
ين، مثل وقف إطالق 

َ
هذين االحتمال

النار لتجميد الصراع، قد يسمح 
ح 

ّ
فه بــإعــادة التسل

َ
ل

َ
لبوتين أو خ

ــــالق  والــــــتــــــزّود بـــــــاإلمـــــــدادات وإطــ
الــصــراع مــن جــديــد، وكـــي تضمن 
أوكرانيا حريتها، يجب أن تواجه 
روسيا هزيمة واضحة في الحرب.
ال يــعــنــي ذلـــــك عـــــدم الــتــعــامــل 
بــجــّديــة مــع الــمــخــاوف المرتبطة 
ــة،  ــ ــــوويــ ــنــ ــ بــــأســــلــــحــــة روســـــــيـــــــا الــ
ولــلــســيــطــرة عــلــى هــــذا الـــنـــوع من 
ــديـــدات، تـــبـــرز الـــحـــاجـــة إلــى  ــهـ ــتـ الـ
خليط مــن الــحــذر والــصــرامــة من 
ــانــــب الــــغــــربــــي، لـــكـــن بــســبــب  الــــجــ
المواقف الــحــذرة بــدرجــة مفرطة، 
ــة بـــمـــا يكفي  ــيـ ــا ذكـ ــيــ ــانـــت روســ كـ
للتالعب بالمخاوف السائدة من 
وقوع كارثة نووية وإقناع الغرب 
باالمتناع عن إرســال دفعة أقوى 

ــلـــحـــة الــثــقــيــلــة وطــويــلــة  مــــن األسـ
الــمــدى إلــى أوكــرانــيــا، لكن الغرب 
م معنى الــردع 

ّ
بــدأ اآلن يعيد تعل

لحسن الحظ، حتى أنه وّجه رسالة 
واضحة إلى روسيا حول العواقب 
الكارثية التي سيتحّملها البلد إذا 
ذ تهديداته النووية، وستزيد 

ّ
نف

فرص االستقرار العالمي إذا فشل 
الكرملين فــي اســتــعــمــال االبــتــزاز 
ــار فــي  ــتـــصـ ــــووي لــتــحــقــيــق انـ ــنـ ــ الـ
أوكــرانــيــا، كذلك، سيواجه بوتين 
مخاطر متزايدة إذا لجأت روسيا 
إلــى األســلــحــة الــنــوويــة، لــذا يبدو 
، وفي مطلق 

ً
هذا الخيار مستبعدا

األحـــوال، يبقى لجوء روسيا إلى 
القوة التقليدية الحتالل األراضي 
 لألسف.

ً
 كارثيا

ً
في جوارها واقعا

مـــــن الـــمـــســـتـــبـــعـــد أن تــتــخــلــى 
موسكو عن خططها اإلمبريالية 
فــي الـــدول الــمــجــاورة فــي أي وقت 
قريب، وتثبت أي مراجعة لألحداث 
التاريخية أن الهزيمة الواضحة 
وحــدهــا تستطيع تغيير منطق 
الــتــفــكــيــر الــســائــد، وتـــبـــدو الــفــكــرة 
القائلة إن روسيا لن تحافظ على 
أمنها، إال إذا هيمنت على جيرانها 
 وســيــطــرت على 

ً
األصـــغـــر حــجــمــا

ــا، قــنــاعــة راســخــة  نـــطـــاق نـــفـــوذهـ
في تفكير الــروس منذ قــرون، ولم 
 في 

ً
ينجح أي بلد أصــغــر حجما

جــــوار روســيــا فــي إقــامــة عــالقــات 
صــداقــة حقيقية حتى اآلن، حتى 
فنلندا التي جّربت جميع الوسائل، 
بــاســتــثــنــاء الــســمــاح بــاحــتــاللــهــا، 
ت عن محاوالتها، وهي تتجه 

ّ
تخل

لالنضمام إلى حلف الناتو، ومن 
المتوقع أن ينبثق الرئيس الروسي 
المقبل مــن داخـــل النظام الحالي 
ــن،  ــوات األمــ ــ ــذي تــطــغــى عــلــيــه قـ ــ الـ
ل القيم نفسها 

ّ
مما يعني أن يمث

ــة الــعــالــمــيــة الــتــي  ويــحــمــل الــــرؤيــ
يلّوح بها البلد اليوم في أوكرانيا، 
 لذلك، يبدو تفكك روسيا 

ً
ونتيجة

أقــل احــتــمــااًل مــن اســتــمــرار الُحكم 
المركزي االستبدادي القمعي.

لكن رغم هذه الوقائع الواضحة، 
يأمل بعض القادة الغربيين حتى 
اآلن فـــي الـــعـــودة إلــــى نــســخــة من 
الوضع القديم مع روسيا، ويبدو 
 فــــي مــواقــفــه 

ً
شــولــتــس مــتــخــبــطــا

بـــشـــأن الـــمـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة 
ــا، ألنـــه  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــى أوكـ الـــمـــوّجـــهـــة إلــ
يتمنى أن »نعود إلى نظام السالم 
الــــــــذي أثــــبــــت نـــجـــاحـــه ونــمــنــحــه 

 من جــديــد«. أمــام هذا 
ً
 آمنا

ً
طابعا

الــوضــع، يتساءل جــيــران روسيا 
عن طبيعة »النظام الناجح« الذي 
يعنيه شــولــتــس، وخــــالل الــحــرب 
الـــبـــاردة، تــعــّرضــت أجــــزاء واسعة 
مــن أوروبـــــا الــوســطــى والــشــرقــيــة 
لــالحــتــالل، وخـــالل التسعينيات، 
حّرضت روسيا على شن الحروب 
والــصــراعــات المجّمدة فــي الــدول 
السوفياتية السابقة إلبقائها تحت 
سيطرتها، ثم أقدمت روسيا على 
غزو جورجيا في عام 2008، وهي 
ها منذ 

ّ
تــحــارب أوكــرانــيــا وتحتل

صِدر الحكومات 
ُ
عام 2014، ولم ت

ــــف دبـــلـــومـــاســـيـــة  ــواقـ ــ ــة مـ ــيـ ــغـــربـ الـ
كــثــيــرة حــــول هــــذه الــمــســائــل ولــم 
تفرض عقوبات كبرى، بل دعمت 
نطاق النفوذ الروسي عبر إعاقة 
ــا وجــورجــيــا  ــيـ ــرانـ طــمــوحــات أوكـ
باالنضمام إلى االتحاد األوروبي 
وحلف الناتو، فكانت هذه المواقف 
الــحــذرة تنجم عــن رغبة واضحة 
فــي إخــمــاد االضــطــرابــات وإرســاء 
االستقرار، لكنها شّجعت روسي
vا على فــرض »نظامها الناجح« 

بالقوة.
الـــيـــوم، تــشــمــل أكــثــر الــمــنــاطــق 
ــا  ــيــ  فــــــي جــــــــــوار روســ

ً
اســــــتــــــقــــــرارا

الــبــلــدان الــتــي انــضــّمــت إلـــى حلف 
الناتو واالتــحــاد األوروبـــي بقرار 
شخصي منها للتحرر من سطوة 
مــوســكــو، فــبــدأت أوكــرانــيــا تسير 
على الطريق نفسه، وهي تحظى 
بدعم أكثر من 80% من سكانها، 
وخـــــالل الــتــســعــيــنــيــات، اضــطــرت 
ــتـــجـــاوز شــكــوك  دول الــبــلــطــيــق لـ
قوية في العواصم الغربية حول 
صــوابــيــة تــوســيــع نــطــاق االتــحــاد 
األوروبـــي والناتو كي يشمال أي 
جــمــهــوريــات ســوفــيــاتــيــة ســابــقــة. 
يتابع بعض المراقبين الغربيين 
حتى اآلن تكرار مزاعم الكرملين 

حول ارتباط توّسع الناتو بتنامي 
عدائية روسيا، لكن يــدرك جيران 
 أن الـــنـــاتـــو لــيــس 

ً
ــدا ــيــ ــا جــ ــيــ روســ

مسؤواًل عن اإلمبريالية الروسية 
الــعــدائــيــة القائمة منذ قــــرون، أي 
قبل نشوء الحلف بكثير، وتبّين 
 أن توّسع الناتو كان أنجح 

ً
أصال

وسيلة الحتواء موسكو، وال مفر 
من أن تتراجع روسيا حين تردعها 

جهة أقوى منها.
في النهاية، قد تكون شجاعة 
األوكـــرانـــيـــيـــن وتــصــمــيــمــهــم على 
ــاع عــــن اســـتـــقـــاللـــهـــم فــرصــة  ــ ــدفـ ــ الـ
تـــاريـــخـــيـــة لــــلــــواليــــات الـــمـــتـــحـــدة 
ــا لتوجيه ضربة حاسمة  وأوروبـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــــروسـ ضـــــــد اإلمـــــبـــــريـــــالـــــيـــــة الـ
والـــنـــزعـــة الــقــومــيــة الـــســـامـــة، لكن 
الـــقـــوى الــغــربــيــة الـــكـــبـــرى تــتــردد 
حــتــى اآلن فــي دعـــم هـــذا الــتــوجــه، 
ــٍم قـــوي  ــا بــــدعــ ــيــ ــرانــ وتـــحـــظـــى أوكــ
ــــدا،  ــنـ ــ ــــولـ ــيـــق وبـ ــطـ ــلـ ــبـ ــن دول الـ ــ مــ
ــِصــّر على أهمية محاربة 

ُ
وهــي ت

روســيــا وعــزلــهــا ومعاقبتها إلى 
أن تنسحب بالكامل من أوكرانيا، 
ــدفــــع تـــعـــويـــضـــات عــــن أضـــــرار  وتــ
همين 

ّ
م الروس المت

ّ
الحرب، وتسل

بارتكاب جرائم حرب لمحاكمتهم. 
ــذه الــعــمــلــيــة طــويــلــة  ــ ــتـــكـــون هــ سـ
 في 

ً
وشــاقــة، وهــي تتطلب تغييرا

مــنــطــق الــتــفــكــيــر الـــغـــربـــي، لكنها 
مقاربة ضرورية لتصحيح أخطاء 
الماضي فــي طريقة التعامل مع 
ــــي نــهــايــة  ــــي، وفـ ــــروسـ ــــدوان الـ ــعـ ــ الـ
المطاف، ستكون أوكرانيا الحّرة، 
ــة على  ــنــ والـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة، واآلمــ
حـــدودهـــا، والــمــنــدمــجــة بــالــكــامــل 
مــع المجتمع الــعــابــر لألطلسي، 
أفضل فرصة ممكنة إلحداث تحّول 
عميق داخل روسيا، إنها النتيجة 
الوحيدة القادرة على إطالق حقبة 
 فــي عالقات 

ً
ســـالم حقيقية يــومــا
روسيا مع جيرانها.

كريستي رايك - فورين بوليسي

قد تكون شجاعة األوكرانيين 
وتصميمهم على الدفاع عن 
استقاللهم فرصة تاريخية 

للواليات المتحدة وأوروبا 
لتوجيه ضربة حاسمة ضد 

اإلمبريالية الروسية والنزعة 
القومية السامة، لكن القوى 
الغربية الكبرى تتردد حتى 
اآلن في دعم هذا التوجه، 

وتحظى أوكرانيا بدعٍم قوي 
من دول البلطيق وبولندا، 
ِصّر على أهمية محاربة 

ُ
وت

روسيا وعزلها ومعاقبتها إلى 
 من أراضيها.

ً
أن تنسحب تماما

سقوط صاروخ أوكراني فوق أرض بولندية أسفر عن مقتل شخَصين في 15 نوفمبر الماضي

● سيتارا نور - دبلومات
أصدرت إدارة الرئيس األميركي جو بايدن، 
على مــر هــذا الخريف، أربــع مراجعات مهمة، 
وهــي تطرح رؤيــة جــديــدة عــن منطق التفكير 
االستراتيجي األميركي، ففي 12 نوفمير نشر 
البيت األبيض أحدث نسخة من استراتيجية 
ــايـــدن، وبــعــد مـــرور  األمــــن الــقــومــي فـــي عــهــد بـ
أسبوعين، أصـــدرت وزارة الــدفــاع األميركية، 
 معلنة من ثالث وثائق 

ً
َسخا

ُ
في 17 أكتوبر، ن

منتظرة أخــرى: استراتيجية الدفاع الوطني، 
ومــراجــعــة الــوضــع الــنــووي، ومــراجــعــة الــدفــاع 

الصاروخي.
 لمحة عن 

ً
تــعــرض هـــذه الــوثــائــق ُمجتمعة

وجــهــة إدارة بــايــدن الــســيــاســيــة، وهـــي تعتبر 
«، وترتكز أحدث مقاربة 

ً
العقد الراهن »حاسما

سياسية على النزعات األمنية المعتمدة حتى 
اآلن، لكنها تشمل خصائص جديدة قد تعطي 

تداعيات واسعة النطاق على األمن العالمي.
يشدد الخط السياسي الجديد على أهمية 
الــــدور األمــيــركــي الــقــيــادي ويــدعــو إلـــى تقوية 
تحالفات الواليات المتحدة، لكنه ُيرّكز بدرجة 
غير مسبوقة على التهديدات التي تطرحها 
جمهورية الصين الشعبية، ففقد بدأت واشنطن 
حّول تركيزها إلى »محور آسيا« خالل عهد 

ُ
ت

باراك أوباما، حين أصبح صعود الصين مصدر 
قلق لمنطق التفكير االستراتيجي األميركي، 
لكن لم تصبح الصين مناِفسة البلد األساسية، 

بدل روسيا، إال في عهد دونالد ترامب.
أصبحت إعــادة النظر بالعالقات الصينية 
األميركية واضحة في الوثائق الرسمية التي 
صـــدرت بعد عــهــده، منها استراتيجية األمــن 
القومي لعام 2017، فهي أكــدت على مساعي 
الصين إلــى »تــحــّدي قــوة الــواليــات المتحدة، 
ونــــفــــوذهــــا، ومـــصـــالـــحـــهـــا«، كــــذلــــك، اعـــتـــبـــرت 
استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2018 بكين 
»مـــنـــاِفـــســـة اســتــراتــيــجــيــة« تــســعــى إلــــى فــرض 
ين 

َ
»هيمنتها اإلقليمية على منطقة المحيط

الهندي والــهــادئ على المدى القريب وإزاحــة 
ــات الـــمـــتـــحـــدة لــلــســيــطــرة عـــلـــى الــعــالــم  ــ ــــواليـ الـ

.»
ً
مستقبال

تؤكد الرؤية االستراتيجية الجديدة إلدارة 
بايدن، بالشكل الوارد في الوثائق الجديدة، 
عــلــى األفــكــار الــســابــقــة، فــهــي تعتبر الصين 
ــبـــر مـــصـــدر لــلــتــحــديــات الــجــيــوســيــاســيــة  »أكـ
المطروحة على الواليات المتحدة«، حتى أنها 
تعطي األولوية للتفوق على بكين من حيث 
األهــداف اإلقليمية والعالمية المعلنة، وفي 
 يجب 

ً
 ثانويا

ً
عتبر روسيا تهديدا

ُ
المقابل، ت

كبحه، رغم استمرار الحرب في أوكرانيا.
ــضــح تــركــيــز الــســيــاســة األمــيــركــيــة غير 

ّ
يــت

المسبوق على الصين في مراجعة الوضع 
 ،

ً
النووي ومراجعة الدفاع الصاروخي أيضا

ي 
ّ
وعلى عكس وعود بايدن االنتخابية بتبن

سياسة أحادية الهدف )هو أعلن أن الهدف 
الــوحــيــد مـــن الــتــرســانــة الــنــوويــة األمــيــركــيــة 
ــوم(، تـــأتـــي مــراجــعــة  ــخــــصــ يــتــعــلــق بــــــردع الــ
ــنــــووي لـــعـــام 2022 لــتــؤكــد على  الـــوضـــع الــ
أهمية األسلحة النووية في السياسة األمنية 
 إلـــى تــصــاعــد الــتــهــديــدات 

ً
األمــيــركــيــة، نـــظـــرا

الــتــي يطرحها الــخــصــوم، ومـــن الــمــتــوقــع أن 
يـــؤدي هـــذا الــتــركــيــز المستجد عــلــى قابلية 

استخدام األسلحة النووية إلى طرح معضلة 
أمنية حــادة في الصين وروسيا، مما يدفع 
 ،

ً
هذين البلدين إلــى تقوية قدراتهما أيضا

وفي غضون ذلك، ال مفر من أن ُيضِعف هذا 
التركيز المتجدد على األسلحة النووية األمن 
األمــيــركــي، أو ربــمــا يــزيــد احــتــمــال تصعيد 

المخاطر النووية عن غير قصد.
تــتــعــلــق مــشــكــلــة أخـــــرى عــلــى صــلــة بــهــذا 
الــتــركــيــز الــمــســتــجــد عــلــى أهــمــيــة األســلــحــة 
النووية بتراجع رغبة األطــراف المعنية في 
المشاركة في أي اتفاقيات مستقبلية للحد 
شدد مراجعة الوضع النووي 

ُ
من التسلح، وت

على الحد من التسلح، لكن من المستبعد أن 
تهتم الصين وروسيا بهذا البند أو تلتزما 
ــالن على األرجـــح الـــرد على 

ّ
بــه ألنهما تــفــض

تــوّســع الترسانة الــنــوويــة األمــيــركــيــة، حتى 
أن اهتمام الواليات المتحدة بهذه المسألة 
 يعزز خطط 

ً
قد يتراجع، فقد بدأ البلد أصال

تحديث ترسانته النووية ويستعد للتعامل 
.
ً
َحين نوويا

ّ
مع مناِفَسين مسل

يتعلق عنصر مقلق آخر بتجّدد التركيز 

على تطوير تصاميم جديدة لألسلحة بدل 
االكــتــفــاء بتحديث أنظمة التسلح القائمة، 
وتستطيع الــواليــات المتحدة أن تنفذ هذه 
المهمة بمساعدة الحواسيب الفائقة ومن 
دون انتهاك قــرار تعليق التجارب النووية، 
لكنها قد تؤجج الرغبة في زيادة هذا النوع 
مــن االخــتــبــارات فــي دول نــوويــة أخـــرى، مما 
يؤدي إلى إضعاف القيمة المعيارية لمنظمة 

معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
على صعيد آخر، زادت استراتيجية إدارة 
بــايــدن الجديدة التركيز على مفهوم الــردع 
المتكامل الذي يتجاوز حدود الردع التقليدي 
والنووي، فوفق أحدث نسخة من استراتيجية 
األمن القومي، يجب أن يندمج نظام الردع مع 
مختلف الــقــطــاعــات، بما فــي ذلــك المجاالت 
الــعــســكــريــة وغــيــر الــعــســكــريــة، لــكــن ُيــفــتــرض 
 مختلف المناطق ويتجاوز 

ً
أن يشمل أيضا

الــصــراعــات ونــطــاق التحالفات والــشــراكــات 
األميركية، فمن جهة، يزيد هذا التوجه خطر 
االشتباكات، لكنه يشير من جهة أخرى إلى 
 للمعارك، فتتراجع 

ً
رسم خطوط أكثر وضوحا

المساحة المتبقية لــلــدول التي تريد إقامة 
الـــتـــوازن الــمــطــلــوب فــي عــالقــاتــهــا وال ترغب 
فــي طــرح نفسها كشريكة حصرية للصين 
أو الــواليــات الــمــتــحــدة، ال سيما فــي منطقة 

ين الهندي والهادئ.
َ
المحيط

قد تطرح هذه النظرة الضيقة التي تعتبر 
الصين مناِفسة استراتيجية تحديات إضافية 
على شركاء واشنطن الحاليين في المنطقة، 
ألن أهدافهم السياسية قد ال تتماشى بالكامل 
مع األهداف األميركية تجاه الصين، فتسعى 
 إلــى عقد شــراكــة مع 

ً
كــوريــا الجنوبية مــثــال

الــواليــات المتحدة وتــعــزيــز أمنها فــي وجه 
 
ً
التهديدات الكورية الشمالية، لكنها أقل ميال

إلى المجازفة بعالقتها مع الصين.
عتبر الهند شريكة دفاعية لردع 

ُ
كذلك، ت

 
ً
العدوان الصيني، لكنها ال تبدي استعدادا
ي المواقف األميركية في جميع 

ّ
 لتبن

ً
كامال

ــضــح 
ّ
مــســائــل الــســيــاســة الــخــارجــيــة، وقـــد ات

ذلك في الموقف الهندي الراهن من الحرب 
ــا، ورغـــم  ــيـ ــرانـ الــمــســتــمــرة بــيــن روســـيـــا وأوكـ
استمرار االضطرابات الحدودية مع الصين 
ودعم الحوار األمني الرباعي، تتمسك الهند 
بسياسة مبنية على تجنب استفزاز الصين، 
وتحمل الواليات المتحدة والهند أولويات 
ــيــن الــهــنــدي 

َ
مــخــتــلــفــة فـــي مــنــطــقــة الــمــحــيــط

ــن األمــيــركــي  ، إذ ُيـــرّكـــز األمــ
ً
والـــهـــادئ أيـــضـــا

على بحر الصين الجنوبي فــي حين تهتم 
الهند في المقام األول بمنطقة غرب المحيط 
الهندي. قد ال تنجح قدرات الهند العسكرية، 
التي زادت قوة بمساعدة الواليات المتحدة، 
ــتــــواء الـــصـــيـــن، لــكــنــهــا ســتــؤثــر على  فـــي احــ
األرجـــح بــاألمــن اإلقليمي فــي جــنــوب آسيا، 
حــتــى أنـــهـــا قـــد تـــزعـــزع الـــعـــالقـــات الــهــنــديــة 

الباكستانية.
، ذكرت الوثائق السياسية الجديدة 

ً
أخيرا

 »بــرســم معالم النظام الدولي 
ً
 متعلقا

ً
هــدفــا

بطريقة استباقية« تخدم مصالح الواليات 
المتحدة، ويتطلب هذا الطموح موارد مكثفة 
ويشترط وجود شبكة من الحلفاء والشركاء، 
 أن درجة دعمهم لهذه السياسة ال تزال 

ً
علما

متفاوتة في الوقت الراهن.

أوكرانيا الحّرة 
والديموقراطية 

واآلمنة والمندمجة 
مع المجتمع العابر 
لـ »األطلسي« أفضل 

فرصة ممكنة 
إلحداث تحّول 

عميق داخل روسيا

على وقع انتكاسات 
بوتين في حربه 

الكارثية ضد 
أوكرانيا أصبح 

انهيار نظامه من 
أبرز أسباب القلق 

في الوقت الراهن

في 12 نوفمبر الماضي نشر البيت األبيض أحدث نسخة من استراتيجية األمن القومي في عهد الرئيس األميركي جو بايدن الذي يظهر في اإلطار

مراجعات بايدن االستراتيجية تنعكس على أمن العالممراجعات بايدن االستراتيجية تنعكس على أمن العالم

فالديمير بوتين إيمانويل ماكرون

ال تخافوا من انهيار روسياال تخافوا من انهيار روسيا

تعرض وثائق أصدرتها 
وزارة الدفاع األميركية لمحة 

عن وجهة إدارة بايدن 
السياسية، فتعتبر العقد 

«، وترتكز 
ً
الراهن »حاسما

أحدث مقاربة سياسية على 
النزعات األمنية المعتمدة 

حتى اآلن، لكنها تشمل 
خصائص جديدة قد تعطي 

تداعيات واسعة النطاق على 
األمن العالمي.

استراتيجية إدارة 
بايدن الجديدة 

زادت التركيز 
على مفهوم الردع 

المتكامل القائم على 
تجاوز حدود الردع 

التقليدي والنووي

أوالف شولتس
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● سوميت غانغولي – فورين بوليسي
تعيش الهند وباكستان حالة صدام منذ عام 
1947، حين طــرح كل بلد منهما نفسه ككيان 
مستقل بعد عقود من الُحكم البريطاني، فقد 
خــاضــت الــدولــتــان الــحــرب فــي تــلــك الــســنــة، ثم 
شاركتا في ثالث حروب أخرى في األعوام 1965، 
و1971، و1999 )اقتصر التعاون العابر بينهما 
على فترة الخمسينيات(، وبـــدأت أحــدث أزمــة 
بين نيودلهي وإسالم أباد منذ ثالث سنوات، 
غداة هجوم إرهابي في كشمير الخاضعة إلدارة 
الهند، وألحقت الهند ذلك االعتداء بهجوم جوي 

في باكستان، مما دفع إسالم أباد إلى الرد.
تـــؤكـــد تــلــك األزمــــــة عــلــى تـــدهـــور الــعــالقــات 
الهندية الباكستانية بدرجة كبيرة في العقد 
الماضي، ال سيما بعد انتخاب رئيس الوزراء 
ــام 2014، وينجم  الــهــنــدي نـــاريـــنـــدرا مــــودي عـ
 عن استمرار التقارب بين 

ً
هذا التدهور جزئيا

باكستان ومنظمات إرهابية معادية للهند، وهو 
جزء غير معلن من استراتيجية األمن القومي 
 على هــذا الــوضــع، اتخذت 

ً
الباكستانية، وردا

 وجاء قرار الهند، 
ً
 صارما

ً
حكومة مودي موقفا

في عــام 2019، بإلغاء الُحكم الــذاتــي في والية 
جامو وكشمير المتنازع عليها بشكٍل أحادي 
الجانب ليمعن في زعزعة العالقات الثنائية، 
ولهذا السبب، ُيعتبر أي تقّدم مستجد في هذه 
العالقة )عــبــر مــبــادرات الهند اإلنسانية غــداة 
الفيضانات المدّمرة التي اجتاحت باكستان 

 بشكل عام.
ً
( ظاهريا

ً
هذه السنة مثال

يستعمل كتاب جديد، بقلم المحلل الهندي 
ــان، مــقــاربــة مــتــعــددة األبــعــاد  ســـوريـــنـــدر مـــوهـ
لــتــحــلــيــل الـــعـــالقـــات الـــهـــنـــديـــة الــبــاكــســتــانــيــة، 
ب التفسيرات المتداولة كتلك المبنية 

ّ
فيتجن

على مفهوم الواقعية التقليدي الذي يشدد على 
 Complex Rivalry: القوة المادية، ويذكر كتاب
  The Dynamics of India-Pakistan Conflict
)منافسة مــعــقــدة: ديــنــامــيــات الــصــراع الهندي 
الباكستاني( أن العداء بين البلدين ينجم عن 
 من صدمة 

ً
ا خليط استثنائي من العوامل، بدء

تقسيم الهند، فاحتدمت االضطرابات بدرجة 
 بسبب الــعــامــل األيــديــولــوجــي، 

ً
إضــافــيــة الحــقــا

والحدود المشتركة، واألراضي المتنازع عليها، 
 من الشوائب التي تمنعه 

ً
لكن الكتاب يحمل عددا

من التعمق في مستقبل المنافسة بين الهند 
 بــتــفــّوق 

ً
وبــاكــســتــان، فــهــو ال يــعــتــرف مــبــاشــرة

المؤسسة العسكرية الباكستانية على جميع 
األطراف األخرى في سياسة البلد.

يــدرك مــوهــان أن الهند وباكستان تطّبقان 
ــقــــوة، مــمــا يــعــنــي أنــهــمــا تــعــتــرفــان  ســيــاســة الــ
بمنافع الــقــوة )أو التهديد باستعمال الــقــوة( 
ين، 

َ
ين مستقلت

َ
لتسوية عالقتهما الثنائية كدولت

لــكــن عــلــى عــكــس المحللين الــواقــعــيــيــن الــذيــن 
يــــركــــزون بـــشـــكـــٍل شـــبـــه حـــصـــري عـــلـــى تـــفـــاوت 
مستوى القوة بين المعسكرين، يكتب موهان 
 فـــي نــشــوء 

ً
أن الــســيــاســة الــمــحــلــيــة أدت دورا

هـــذا الـــعـــداء واســـتـــمـــراره، وأصــبــحــت تــداعــيــات 
ــِتــل أكثر مــن مليون 

ُ
التقسيم المريعة، حيث ق

شــخــص ونــــزح 10 مــاليــيــن آخـــريـــن، متشابكة 
مــع السياسات المحلية فــي الهند وباكستان 
ج بعد في 

َ
عال

ُ
، وبما أن مكانة كشمير لم ت

ً
معا

البلدين، رّكز القادة السياسيون على األراضي 
المتنازع عليها.

في مرحلة سابقة، قررت القيادة الباكستانية 
جــّر الــواليــات المتحدة إلــى الــخــالف للتصدي 
لــلــقــوة الــهــنــديــة بــســبــب هــوســهــا بــالــنــزاع على 
كــشــمــيــر، وفــــي عــــام 1954، اســتــســلــمــت إدارة 
عت على ميثاق 

ّ
أيزنهاور لهذه التوسالت ووق

دفاعي مع باكستان، وبدعٍم من هــذه القدرات 
الــعــســكــريــة الــجــديــدة المكتسبة مــن الــواليــات 
 ضــد الهند 

ً
الــمــتــحــدة، أطــلــقــت بــاكــســتــان حــربــا

فــي عـــام 1965، وخـــالل تــلــك الــســنــوات، تــرّســخ 
ين بسبب النزاع على كشمير 

َ
العداء بين الطرف

وتورط القوى العظمى في الصراع، ثم اتضحت 
ــك الـــعـــداء فــي الــســيــاســات المحلية  مــظــاهــر ذلـ
وبلغت ذروتــهــا خــالل حــرب أخــرى عــام 1971، 
 حـــول هــذه 

ً
 جـــديـــدا

ً
وال يــطــرح مــوهــان تــحــلــيــال

األحداث، بل يعرض معلومات يعرفها الخبراء 
بشؤون المنطقة.

فــي الــمــقــابــل، تحمل نــقــاشــات مــوهــان حــول 
ــة والـــخـــارجـــيـــة فــي  ــيـ ــلـ دور الــــصــــدمــــات الـــداخـ
اســتــمــرار الــعــداء الهندي الباكستاني جوانب 
ــر 

ّ
تفسيرية إضــافــيــة. بعد حــرب عــام 1971، أث

دور الجيش الهندي الطاغي فــي شبه الــقــارة 

على زعــزعــة االســتــقــرار اإلقليمي: لــم يفّكر أي 
نظام باكستاني باستفزاز الهند طوال عقَدين 
ين، لكن موهان 

َ
 بسبب التفاوت بين القوت

ً
تقريبا

ل في سياسات 
ّ

يذكر أن محاوالت الهند التدخ
كــشــمــيــر الــداخــلــيــة ســاهــمــت فـــي إطــــالق حــركــة 
تمرد في كشمير الخاضعة إلدارة الهند في عام 
1989، وقــد شّكلت تلك الصدمة فرصة مفيدة 
لباكستان، وعندما تورطت إسالم أباد في هذه 
، تحّولت حركة 

ً
المعمعة عبر دعم الثوار ضمنا

الــتــمــرد مــن انتفاضة محلية إلــى حــرب أهلية 
تحمل طموحات دينية وتحظى بدعم خارجي.

 مـــن هـــذه الــفــكــرة، قـــد تــؤثــر األزمـــة 
ً
انــطــالقــا

السياسية واالقتصادية المستمرة في باكستان 
عـــلـــى عـــدائـــهـــا مــــع الـــهـــنـــد، فـــفـــي شـــهـــر أبـــريـــل 
الــمــاضــي، أدى إســقــاط رئــيــس الـــــوزراء عــمــران 
خان إلى اضطراب السياسة الداخلية، فأصبح 
تجدد الحوار بين نيودلهي وإسالم أباد أكثر 
صعوبة، حيث تنوي المعارضة المحلية على 
ما يبدو مضايقة الحكومة المدنية وإلهائها 
عبر تنظيم مسيرات شعبية واحتجاجات في 
الشوارع، وال شيء يشير حتى اآلن إلى تحّسن 
ين بعد تعيين 

َ
العالقة المشحونة بين الطرف

قائد الجيش الباكستاني الجديد، وهو رئيس 
وكــالــة الــتــجــســس الــســابــق عــاصــم مــنــيــر، وفــي 
غضون ذلك، يرزح االقتصاد تحت ثقل الديون 

والتضخم.
ــان أي مـــقـــاربـــة جــديــدة  لــكــن ال يـــطـــرح مـــوهـ
لتفسير العداء بين الهند وباكستان أو تخفيف 
الــتــوتــر الـــذي يــؤثــر عــلــى الــســيــاســات المحلية 
ين في الوقت الراهن، 

َ
المشحونة داخــل الدولت

فهو يرتكز على مراجع نظرية القتراح مسار 
محتمل قد يلجأ إليه البلدان إلنهاء خالفهما، 
لكن تبقى اقتراحاته عامة وتوجيهية بدرجة 
مــعــيــنــة، وكـــخـــطـــوة أولــــــى، يــقــتــرح مـــوهـــان أن 
ــب الــهــنــديــة والــبــاكــســتــانــيــة بعض 

َ
ــخ

ُ
تــأخــذ الــن

المجازفات لمنع تصعيد الوضع، وقد تؤدي 
ين في 

َ
هذه الخطوات إلى إنهاء العداء بين الطرف

نهاية المطاف، لكنه ال يذكر الدوافع التي تشّجع 
ي هــذا النوع من المقاربات 

ّ
كل طــرف على تبن

المحفوفة بالمخاطر، حتى أنه ال يتطرق إلى 
تفاصيل تلك المجازفات المطلوبة.

، يتعلق أكبر جانب سلبي في الكتاب 
ً
أخيرا

 إلــى مسألتين 
ً
بامتناعه عــن التطرق مــبــاشــرة

ال تــزاالن تؤثران على االضطرابات المستمرة 
بين الهند وباكستان. يلجأ موهان إلى مراجع 
مناسبة )أبــرزهــا تحليل الباحثة مايا تــودور 
عــن هــذا الــمــوضــوع(، لكنه ال يتكلم عــن نقطة 
الضعف األساسية في المؤسسات السياسية 
الــمــدنــيــة داخــــل بــاكــســتــان بــالــشــكــل الــمــنــاســب، 
فقد أدى ضعف هذه المؤسسات وعجزها عن 
حماية النظام منذ البداية إلى نشوء المشكلة 
الثانية: عودة العالقة االستبدادية بين الجهات 
البيروقراطية والعسكرية إلى الواجهة في ظل 

غياب المؤسسات المدنية القوية.
نشأ هــذا التحالف بين الجيش واألوســـاط 
ــة فـــــــي أواخــــــــــر  ــ ــــويـ ــبـ ــ ــــخـ ــنـ ــ الـــــبـــــيـــــروقـــــراطـــــيـــــة الـ
 من السياسة 

ً
 ثابتا

ً
ا الخمسينيات، وأصبح جزء

المحلية الــبــاكــســتــانــيــة، ورغـــم فــقــدان الجيش 
الباكستاني مصداقيته األخالقية بسبب دوره 
المشين في حرب عام 1971 )أطلق حملة إبادة 
ضد المعارضين البنغال حينها(، فإنه نجح 
 فــي إعـــادة تنظيم صفوفه واسترجاع 

ً
مــجــددا

دوره الــمــحــوري فــي الــســيــاســة المحلية، وفــي 
الوقت نفسه، لطالما بالغ الجيش الباكستاني 
فــي التكلم عــن الــتــهــديــد األمــنــي الـــذي تطرحه 
 لمصالحه الــخــاصــة، وقــد حصد 

ً
الهند خــدمــة

 لدرجة أن يصبح أهم طرف مؤثر 
ً
 هائال

ً
نفوذا

في المعترك السياسي الباكستاني.
تــواجــه المؤسسة العسكرية الباكستانية 
 في نيودلهي، حيث ينظر 

ً
 عنيدا

ً
اليوم خصما

مــودي، رمز القومية الهندوسية، إلى الصراع 
 من سياساته المحلية الخاصة، فهو 

ً
انطالقا

يستفيد مــن مــوقــفــه الـــصـــارم تــجــاه باكستان 
، ويواجه 

ً
لكسب الدعم من أبرز ناخبيه محليا

الــطــرفــان، الــيــوم أكــثــر مــن أي وقــت مضى على 
األرجــح، مشكلة قد تصل إلــى مستوى المأزق 
الحقيقي، كذلك، تعطي االضطرابات السياسية 
 لمودي كي 

ً
 جاهزا

ً
المستمرة في باكستان عذرا

يتجنب إطــالق أي مــبــادرة لتحسين العالقات 
 مع ترسيخ سياسة القومية 

ً
الثنائية، وتزامنا

الهندوسية في الهند خالل عهد مــودي، تبدو 
فرص أي حوار مثمر مجّرد سراب.

كليفورد أ. يونغ، جاستن جيست – فورين بوليسي

ــر الـــتـــي ســبــقــت  ــهــ خـــــالل األشــ
جــــــولــــــة إعــــــــــــــادة االنـــــتـــــخـــــابـــــات 
الــرئــاســيــة فــي الــبــرازيــل، فــي 30 
أكتوبر، شكك الرئيس اليميني 
ــيــــة واليــــــــتــــــــه، جـــايـــيـــر  ــهــ ــتــ ــنــ ــمــ الــ
بولسونارو، بنزاهة المؤسسات 
ــة والــــمــــســــؤولــــيــــن  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ االنـ
ــان  ــلـــد، وكــ ــبـ الــحــكــومــيــيــن فــــي الـ
يستعد لرفض هزيمته المحتملة 
في االنتخابات، لكن حين خسر 
ــام لــويــز  جــايــيــر بــولــســونــارو أمــ
إيناسيو لوال دا سيلفا، استبقت 
تلك المؤسسات أي تحرك مماثل 
ومنعت جميع محاوالت إضعاف 
الثقة بنتائج االنتخابات، وبعد 
انتهاء االستحقاق االنتخابي، 

التزم بولسونارو الصمت.

خشية االنقالب

بــولــســونــارو لــيــس شخصية 
ضعيفة بــأي شــكــل، فهو صــارم 
ــارن  والذع ووقـــــــح، ولـــطـــالـــمـــا قــ
نفسه بالرئيس األميركي دونالد 
ترامب، وعلى غرار ترامب في عام 
 
ً
2020، أعلن بولسونارو سابقا

أنه لن يخسر هذه االنتخابات إال 
عن طريق التزوير، فقد كان عدد 
كبير مــن الــمــراقــبــيــن يخشى أن 
يستعمل الجيش لتنظيم انقالب 
معّين، لكنه لم يفعل، فبالنسبة 
إلـــى الـــواليـــات الــمــتــحــدة، يشير 
امتناع بولسونارو عن التحرك 
بــعــد االنــتــخــابــات إلـــى الــمــقــاربــة 
المناسبة لمنع نشوب أي خالف 

آخر بعد انتخابات عام 2024.
وُيـــعـــتـــبـــر الـــنـــظـــام الــســيــاســي 
 
ً
 وبـــطـــيـــئـــا

ً
ــي غــــامــــضــــا ــ ــركـ ــ ــيـ ــ األمـ

، إنــــه جــــزء مـــن تصميم 
ً
ومـــربـــكـــا

ــّد مــؤســســو الـــواليـــات  ــ الــبــلــد: أعـ
 يـــهـــدف إلــى 

ً
الــمــتــحــدة دســــتــــورا

التعبير عــن إرادة األغلبية عن 
طريق المجمع االنتخابي، وعبر 
السماح لكل والية وللكونغرس 
األمــيــركــي بالتأكد مــن النتائج، 
ولــهــذا الــســبــب، تشمل الــواليــات 
المتحدة نحو 4800 وحدة إدارية 
محلية، وتخضع كل واحدة منها 
إلدارة سياسية وتتحكم باآللية 
الكامنة وراء احتساب األصوات 
في صناديق االقتراع، فقد خضع 
هذا النظام المعقد لتعديل بسيط 
 بالنسخة األصلية، وهو 

ً
مقارنة

ــكـــس كـــــــره مــــؤســــســــي الـــبـــلـــد  ــعـ يـ
لــلــســيــطــرة الـــمـــركـــزيـــة، والــــيــــوم، 
تــعــنــي الــشــبــكــة الــمــتــداخــلــة من 
القوانين االنتخابية المحلية أن 
االنتخابات النصفية في نوفمبر 
الماضي لم تتوصل إلى نتيجة 
واضحة في الكونغرس إال بعد 
أسبوع على اإلدالء بآخر صوت 

في صناديق االقتراع.

قــد يــمــنــع الــنــظــام االنــتــخــابــي 
األمـــيـــركـــي أي مـــؤســـســـة فـــرديـــة 
مــن فــرض سيطرتها، لكن تأكد 
ــرة من  ــيـ الــعــالــم فـــي الــفــتــرة األخـ
ســهــولــة تــعــّرضــه لــلــتــالعــب )مــن 
جـــانـــب تــــرامــــب، وحـــتـــى حــمــالت 
التضليل الخارجية، والجيوش 
اإللكترونية، وجهات أخــرى(. لم 
تــكــن هـــذه الــمــظــاهــر شــائــعــة في 
البرازيل، حيث يشمل هذا البلد 
 بنظريات المؤامرة، 

ً
 مقتنعا

ً
فريقا

 
ً
ويــشــهــد هـــذا المعسكر تــوّســعــا

 فـــي الــعــالــم الــمــعــاصــر 
ً
مــلــحــوظــا

 بــالــواليــات 
ً
، لــكــن مــقــارنــة

ً
أصـــــال

المتحدة، تبدو آليات االنتخابات 
، إذ تملك 

ً
البرازيلية معاصرة جدا

الــبــرازيــل مجموعة مــن األدوات 
التي تضمن شرعية االنتخابات، 
 عــلــى تحديات 

ً
وهـــي نــشــأت ردا

سابقة ضد الديموقراطية.

محكمة متخصصة

أواًل، أنشأت البرازيل محكمة 
متخصصة ومستقلة من الناحية 
الــــدســــتــــوريــــة، وهــــــي تــســتــطــيــع 
 الــخــالفــات االنــتــخــابــيــة 

ّ
أن تــحــل

وتــحــظــى بـــدعـــم مــكــتــب الــنــيــابــة 
العامة المستقل. 

، يبدو النظام االنتخابي 
ً
ثانيا

ــثـــر مـــركـــزيـــة عــلــى  ــلـــي أكـ ــبـــرازيـ الـ
المستوى الــفــدرالــي، على عكس 

النظام األميركي المتناثر. 
، يتعلق عامل أساسي 

ً
أخــيــرا

بــنــظــام الــتــصــويــت اإللــكــتــرونــي 
الـــذي يحتسب جميع األصـــوات 
 
ً
ــــالث ســـــاعـــــات تـــقـــريـــبـــا ــ ــــالل ثـ ــ خـ
 ،

ً
ويصادق على النتائج سريعا

قبل أن يتسنى ألحــد أن يشكك 
بشرعية االستحقاق.

رفعت ثالثة أحــزاب محاِفظة 
 
ً
دعــــوى قــضــائــيــة تــزعــم أن خــطــأ
 يستدعي إلغاء 

ً
 بسيطا

ً
برمجيا

أصوات 60% من آالت التصويت، 
لــكــن رئــيــس الــهــيــئــة االنتخابية 
في البرازيل رفض تلك الشكوى، 
وفـــــــــرض غــــــرامــــــات بـــقـــيـــمـــة 4.3 
ماليين دوالر على األحزاب التي 
عتبر المحاكم 

ُ
رفعت الدعوى، ال ت

ــَهــم 
ُ
الــبــرازيــلــيــة مــحــّصــنــة ضـــد ت

الــتــســيــيــس، فــقــد انــتــقــدت قــاعــدة 
المحافظين الداعمة لبولسونارو 
الغرامات التي فرضتها المحكمة 
والـــتـــدابـــيـــر الـــصـــارمـــة لــتــنــظــيــم 
»األخبار الكاذبة« التي تسيء إلى 
حملة بولسونارو أكثر من لوال.

قبل إنشاء النظام االنتخابي 
ــــت الــــبــــرازيــــل  ــهـ ــ الـــمـــســـتـــقـــل، واجـ
ــكـــم  ــُحـ ــدة فـــــي الـ ــ ــ اضـــــطـــــرابـــــات عـ
الـــــــديـــــــمـــــــوقـــــــراطـــــــي وتــــحــــّمــــلــــت 
ــوال  ــ ــة عـــســـكـــريـــة طــ ــ ــوريـ ــ ــاتـ ــ ــتـ ــ دكـ
عقَدين من الزمن، وهو وضع ال 
يريد األميركيون التعامل معه 
، لكن من المفاجئ أال يكون 

ً
طبعا

الــجــدل الـــذي أثـــاره تــرامــب حول 
انــتــخــابــات عــــام 2020، وحــركــة 
التمرد ضد مبنى الكابيتول في 
6 يناير 2021، كافَيين كي يفّكر 
الديموقراطيون والجمهوريون 
ــام  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ بـــــــــضـــــــــرورة إصـــــــــــــالح الـ

االنتخابي المحلي.

ــفــــتــــرض أن يــهــتــم  ــ ، ُي
ً
نــــظــــريــــا

الــجــمــهــوريــون بـــهـــذا الـــنـــوع من 
اإلصــــالحــــات أكـــثـــر مـــن غــيــرهــم، 
فـــلـــطـــالـــمـــا شــــكــــك الــــمــــســــؤولــــون 
الجمهوريون بنتائج االنتخابات 
الرئاسية في عام 2020، وطالبوا 
ــــاب األصـــــــــوات  ــــسـ ــتـ ــ ــادة احـ ــ ــ ــإعـ ــ ــ بـ
ــة بــــاألخــــطــــاء  ــطـ ــبـ ــرتـ ألســـــبـــــاب مـ
ــيـــة،  ــيـــكـ ــيـــكـــانـ الــــبــــشــــريــــة أو الـــمـ
ــدان  ــ ــقـ ــ وتــــــزويــــــر األصــــــــــــــوات، وفـ
أوراق االقتراع، ألن يكون النظام 
الــمــركــزي الـــذي يخلو مــن أوراق 
 في هذه الحالة؟ 

ً
االقتراع محّبذا

عندما أجـــرت شــركــة »إبــســوس« 
استطالعات وســط األميركيين 
قبيل االنتخابات النصفية لعام 
2022، قال 74% من الجمهوريين 
إن االحـــتـــيـــال »مــشــكــلــة شــائــعــة« 
ــّبـــروا عــن قلقهم مــن »تــزويــر  وعـ
االنــــتــــخــــابــــات«، وفـــــي الـــمـــقـــابـــل، 
حملت أقلية مــن الناخبين هذا 
الـــــرأي فـــي أوســـــاط المستقلين 

والديموقراطيين.

نظام انتخابي فدرالي

ــل الــديــمــوقــراطــيــون من 
ّ

يــفــض
جهتهم إنــشــاء نــظــام انتخابي 

ــغـــي دور مــخــتــلــف  ــلـ فــــــدرالــــــي يـ
المؤسسات الحكومية والهيئات 
الــــتــــشــــريــــعــــيــــة الــــــتــــــي يـــســـيـــطـــر 
ــهـــوريـــون عـــلـــى مــعــظــمــهــا  ــمـ الـــجـ
 ،

ً
ــــت الــــــراهــــــن، فــعــمــلــيــا ــــوقـ ــــي الـ فـ

ـــل الـــحـــزبـــان 
ّ

ُيـــفـــتـــرض أن يـــفـــض
ــذان يــقــاضــيــان خــصــومــهــمــا  ــلــ الــ
العــتــبــار الــقــوانــيــن االنــتــخــابــيــة 
ــة، أو لــمــعــاقــبــة  ــ ــــوريـ ــتـ ــ غـــيـــر دسـ
ــحــي الــمــعــارضــة واألحــــزاب 

ّ
مــرش

على انتهاك قواعد االنتخابات، 
أن تــشــمــل الــمــحــاكــم قــضــاة غير 
مسّيسين للبت في هذه المسائل، 
وبهذه الطريقة، قد تنتهي تلك 
السلسلة الالمتناهية من دورات 

االستئناف.
، يــــســــمــــح أي نـــظـــام 

ً
أخــــــــيــــــــرا

فدرالي بتقليص موارد األحزاب 
والدولة ككل، ألن االستحقاقات 
االنــتــخــابــيــة تــبــقــى مــكــلــفــة، ولــن 
ــركــــات  تـــحـــتـــاج األحـــــــــــزاب والــــحــ
السياسية حينها إلنفاق القدر 
نفسه من األمــوال أو تخصيص 
ــة مـــســـار  ــبــ ــراقــ ــمــ ــل لــ ــ ــويـ ــ وقـــــــت طـ
االنتخابات في خمسين واليــة، 
كذلك ستصّب دوالرات الضرائب 
الـــتـــي يــدفــعــهــا الـــمـــواطـــنـــون في 
ــيــــر قـــابـــلـــة  مــــؤســــســــة واحــــــــــدة غــ

لالختراق ومحّصنة ضد الفساد.
 
ً
تــتــطــلــب هـــذه الــعــمــلــيــة طبعا
تــعــزيــز الــثــقــة بــالــبــيــروقــراطــيــيــن 
والــــــمــــــســــــؤولــــــيــــــن الــــبــــعــــيــــديــــن 
فــــــــي واشـــــــنـــــــطـــــــن: هــــــــــذا الـــــنـــــوع 
مـــــــــن األشــــــــــخــــــــــاص ال يـــحـــظـــى 
بــــثــــقــــة شـــــريـــــحـــــة واســــــــعــــــــة مـــن 
األميركيين، فوفق استطالعات 
شـــركـــة »إبــــســــوس«، يــثــق معظم 
األميركيين من جميع االنتماءات 
ــة بــــالــــمــــســــؤولــــيــــن  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
المحليين عن االنتخابات )%83 
من الديموقراطيين، و58% من 
الجمهوريين(، وتقول أغلبيات 
ــا ســيــتــم  ــ ــهـ ــ ــواتـ ــ واســـــعـــــة إن أصـ
ــة عـــبـــر الــنــظــام  احــتــســابــهــا بـــدقـ
عتبر القوى 

ُ
، فت

ً
المعتمد راهــنــا

 مـــصـــدر الــفــســاد 
ً
الــخــارجــيــة إذا

ــا يـــعـــنـــي أن أي  ــمـ األســــــاســــــي، مـ
نظام جديد يجب أن يقنع الناس 

بالعملية المركزية.

كذبة كبرى

 فــي 
ً
ال يــــــزال األمــــــل مـــــوجـــــودا

ــم شــيــوع  مــطــلــق األحـــــــــوال، فـــرغـ
الـــــــتـــــــقـــــــاريـــــــر حــــــــــــول تــــصــــديــــق 
الجمهوريين »للكذبة الكبرى« 
ــة انـــتـــخـــابـــات  الــمــتــعــلــقــة بـــســـرقـ
عـــــــام 2020 مـــــن تــــــرامــــــب، يــثــق 
عـــدد إضــافــي مــن الجمهوريين 
باحتساب أصواتهم بدقة في عام 
 بنسبتهم 

ً
2022 )66%(، مقارنة

قبل انتخابات عام 2020 )%54(، 
ــن، نــجــحــت  ــيــ ــتــ ــنــ وفــــــــي آخــــــــر ســ
التغطية الصحافية وعمليات 
التدقيق على األرجــح في إقناع 
ــيـــة  مــــاليــــيــــن الــــــنــــــاس بـــمـــصـــداقـ
االنتخابات وآلياتها، فلنتخيل 
 حـــجـــم الـــحـــمـــالت اإلعـــالنـــيـــة 

ً
إذا

ــبـــة إذا خـــضـــع الـــنـــظـــام  ــقـ الـــمـــرتـ
للتحديث.

لــكــن مـــن الــنــاحــيــة الــســلــبــيــة، 

 عن 
ً
 غائبا

ً
بقي ترامب شخصيا

الـــنـــقـــاشـــات الــمــرتــبــطــة بــنــزاهــة 
االنــتــخــابــات فــي عــام 2022 ألنه 
لم يترشح ألي منصب عام، وإذا 
 في عــام 2024، ال 

ً
ح مــجــددا

ّ
ترش

يمكن التأكيد على قدرة النظام 
االنتخابي األميركي على تحّمل 
ــة ثــقــة جــــديــــدة، وفــــي مطلق  ــ أزمـ
األحـــوال، يجب أال تمر الواليات 
الــمــتــحــدة بــمــا شــهــدتــه الــبــرازيــل 
لضمان أمن االنتخابات المحلية، 
بــل ُيــفــتــرض أن تــكــون أزمـــة عــام 
2020 كافية للتعامل مع الوضع 
بــــأفــــضــــل الـــــــطـــــــرق، ويـــــجـــــب أن 
 كثيرة 

ً
تتعلم واشــنــطــن دروســــا

مــن جارتها الجنوبية، وإلدارة 
االنتخابات بالشكل المناسب، 
ــــع الـــــواليـــــات  ــرفـ ــ ُيــــفــــتــــرض أن تـ
المتحدة بدورها شعار »النظام 

والتقدم«.

أسباب استمرار العداء بين الهند وباكستانأسباب استمرار العداء بين الهند وباكستان

آلية االنتخابات 
البرازيلية تبدو 
 
ً
معاصرة مقارنة

بالواليات المتحدة 
ألن البرازيل تملك 

مجموعة من 
األدوات التي تضمن 

شرعيتها

قبل إنشاء النظام 
االنتخابي المستقل 

واجهت البرازيل 
اضطرابات عدة في 

الُحكم الديموقراطي 
وتحّملت دكتاتورية 
عسكرية عقَدين من 

الزمن

م الكثير من البرازيل
ّ
م الكثير من البرازيلالنظام االنتخابي األميركي هش... يمكنه تعل
ّ
النظام االنتخابي األميركي هش... يمكنه تعل

عاصم منيرناريندرا مودي

في مطلق األحوال يجب 
أال تمر الواليات المتحدة 

بما شهدته البرازيل لضمان 
أمن االنتخابات المحلية، بل 
ُيفترض أن تكون أزمة عام 

2020 كافية للتعامل مع 
الوضع بأفضل الطرق، ويجب 

 
ً
أن تتعلم واشنطن دروسا

كثيرة من جارتها الجنوبية، 
وإلدارة االنتخابات بالشكل 

المناسب، ُيفترض بها أن 
ترفع شعار »النظام والتقدم«.

دونالد ترامب جايير بولسونارو

االنتخابات الرئاسية في البرازيل في 30 أكتوبر الماضي

لويز إيناسيو لوال دا سيلفا

تواجه المؤسسة العسكرية 
 
ً
الباكستانية اليوم خصما

 في نيودلهي ينظر إلى 
ً
عنيدا

 من سياساته 
ً
الصراع انطالقا

المحلية الخاصة، ويواجه 
الطرفان مشكلة قد تصل 

إلى مستوى المأزق الحقيقي.

ضعف المؤسسات 
السياسية المدنية 

الباكستانية أدى 
إلى عودة العالقة 

بين الجهات 
البيروقراطية 

والعسكرية
إلى الواجهة

في أميركا نجحت 
التغطية الصحافية 

وعمليات التدقيق 
في إقناع ماليين 
الناس بمصداقية 

االنتخابات وآلياتها

https://www.aljarida.com/article/8923
https://www.aljarida.com/article/8927


األزرق يعلن قائمته ويتقدم
 في تصنيف »فيفا«

ً
مركزا

شهدت الجولة الثانية لبطولة النخبة العربية 
الثانية للتنس، التي أقيمت أمــس األول على 
مالعب مجمع الشيخ جابر العبدالله، منافسات 
مثيرة فــي معظم مبارياتها الـــ 11، بمشاركة 

 من المصنفين العرب.
ً
أفضل 23 العبا

ــرم الساللي  ــادت مــواجــهــة الــمــصــري أكــ ــ وجـ
ونظيره التونسي إسكندر المنصوري، ضمن 
المجموعة األولـــــى، بجميع فــنــون الــلــعــبــة، إذ 
ظفر المنصوري بالمجموعة األولى 6-1، وعاد 
الساللي لينتزع المجموعة الثانية 6-3، ليذهب 
الالعبان إلى مجموعة ثالثة فاصلة وحاسمة، 
تناوب الالعبان على تبادل الفوز بأشواطها 
ألكثر من ساعة، لكن األفضلية دانت في النهاية 
إلى الساللي، الذي تمكن من حسمها لمصلحته 

.6-7
ويتأهل الفائزان بالمركزين األول والثاني 
من المجموعات األربع إلى الدور ربع النهائي 
ختتم الثالثاء المقبل، على أن 

ُ
للبطولة، والتي ت

يواجه األول من كل مجموعة صاحب المركز 
الثاني، لحجز مقعد في الدور نصف النهائي.

وفــــي بـــاقـــي الـــمـــواجـــهـــات، تــغــلــب الــمــغــربــي 
ياسين الدليمي على نظيره البحريني فارس 
عبدالكريم 6-0، و6-0 ضمن المجموعة األولى، 
وخسر الكويتي بدر العبدالله من األردني موسى 
القطب بصعوبة 6-3، و7-6 ضمن منافسات 
المجموعة الثانية، فيما فاز المصنف الثالث 
اللبناني بنجامين حسن على السعودي عمار 
الحقباني 6-2، و6-1، والمصري محمد صفوت 
على الجزائري توفيق سهتالي 6-3، و6-4 ضمن 

ذات المجموعة. 
وفي المجموعة الثالثة، خسر الكويتي عيسى 
قبازرد أمام اللبناني حسن إبراهيم 6-3، و4-6، 
كما خسر زميله يعقوب محمد أمام المصنف 
الــســابــع الــتــونــســي محمد الـــواقـــع 6-3، و1-6، 
فيما فاز األردني عبدالله شلباية بسهولة على 

السعودي سعود الحقباني 6-0، و0-6.

وفـــي مــنــافــســات الــمــجــمــوعــة الــرابــعــة خسر 
ــام المصنف الثاني  الكويتي علي الشطي أمـ
التونسي عزيز دقاز 6-1، و6-1، وتغلب المصري 
كريم مأمون على نظيره الجزائري ريان ديالن 
6-0، و6-3، فيما تمكن المغربي وليد أهودا من 
الفوز على السوري يعقوب مخزومة 6-3، و4-6.
أشــاد عضو مجلس إدارة االتحاد الكويتي 
لــلــتــنــس وأمـــيـــن الـــصـــنـــدوق عــلــي الــديــحــانــي، 
بالمستويات الفنية العالية التي يقدمها أبطال 
العرب بالبطولة، وقال: »كشفت بطولة النخبة 
العربية الثانية للتنس عن تطور ملحوظ في 
المستوى الفني للعديد مــن الالعبين، وهــذا 
يــدل على اهتمام االتــحــادات العربية باللعبة، 
والحرص على تطوير القدرات الفنية والبدنية 
ــد للتنس  ــ لــالعــبــيــن، مــمــا يــعــد بمستقبل واعـ
«. وأشار الديحاني إلى 

ً
 ودوليا

ً
العربي؛ إقليميا

أن النسخة الثانية لـ »النخبة العربية« تشهد 
مشاركة عدد غير قليل من الالعبين الشباب.
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حازم ماهر وأحمد حامد

الجولة الـ الجولة الـ 1111 لـ »الممتاز«: فرق المقدمة ال تفوز! لـ »الممتاز«: فرق المقدمة ال تفوز!
تبادل المراكز بين المتنافسين ما بين الصعود والهبوطتبادل المراكز بين المتنافسين ما بين الصعود والهبوط

• شهدت الجولة الحادية عشرة إحراز 13 هدفا، بمعدل تهديفي 
2.6 هدف في المباراة الواحدة.

• مــن الــمــفــارقــات أن يمتلك الــتــضــامــن صــاحــب الــمــركــز الثامن 
أقوى خط دفاع باهتزاز شباكه 11 مرة، وأضعف خط هجوم 

بإحراز 11 هدفا!
• احــتــســبــت ركــلــتــا جـــزاء فــي مـــبـــاراة الــســالــمــيــة والــعــربــي، وتــم 
تنفيذهما بــنــجــاح بــواســطــة العـــب الــســمــاوي فــهــد المجمد، 

ومحترف األخضر الجزائري طارق بو عبطة.
• سجل العــب النصر محمد دحــام هاتريك )3 أهـــداف(، في 30 

دقيقة فقط، بمعدل هدف كل 10 دقائق.

• تفوق الالعبون المحليون على المحترفين في األهداف، حيث 
أحرز المحليون 8 مقابل 5 أهداف.

• يـــواصـــل مــحــتــرف الــكــويــت الــتــونــســي طـــه الــخــنــيــســي تربعه 
على قمة الهدافين بـ11 هدفا، وارتقى محمد دحام إلى مركز 
الوصافة برصيد 8 أهداف، تبعه محترف العربي الليبي محمد 
صولة، ومحترف الجهراء ابودو ايسكا بالمركز الثالث ولكل 
منهما 7 أهــــداف، ثــم محترف الفحيحيل التونسي يوسف 
بن سودا، ومحترف الساحل البرازيلي بالمركز الرابع ولكل 

منهما 6 أهداف.

الفارس علي الخرافي

وفد »الطموح« إلى ُعمان للمشاركة 
في الملتقى الدولي أللعاب القوى

غادر وفد نادي الطموح الرياضي إلى عمان، للمشاركة 
في ملتقى عمان الدولي أللعاب القوى، الذي تنظمه اللجنة 
البارالمبية العمانية تحت إشـــراف اللجنة البارالمبية 

الدولية من 21 إلى 26 الجاري. 
وقالت رئيس مجلس إدارة نادي الطموح ورئيس الوفد 
رحاب بورسلي، إن هذه المشاركة، التي جاءت بدعوة من 
عد نقلة نوعية في مشاركات 

ُ
اللجنة البارالمبية العمانية، ت

ألــعــاب الــقــوى لــنــادي الــطــمــوح، وتمثل فــرصــة لالحتكاك 
بالمستويات العالمية، من خالل مشاركة 8 أندية تمثل 6 
دول تضم نخبة من أبطال العالم والعرب البارالمبيين في 

ألعاب القوى، إضافة إلى العبي سلطنة عمان. 
وأضافت أن »الملتقى سيمنح العبينا فرصة تسجيل 
واعتماد أرقامهم في التصنيف البارالمبي الدولي«، مشيرة 
إلى أن نادي الطموح سيشارك بـ 5 العبين والعبات في 

سباقات السرعة 100م و200م.
وأكـــدت بــورســلــي ثقتها فــي أبــنــاء الــطــمــوح بمواصلة 
مسيرة التألق في الملتقيات المحلية والدولية، وتقديم 

صورة مشرفة لرياضة األشخاص ذوي اإلعاقة.
وأوضحت أنه سيتم على هامش الملتقى توقيع بروتوكول 
تعاون بين نادي الطموح واللجنة البارالمبية العمانية، في 
إطــار سياسة النادي لتعزيز جسور التعاون المشترك مع 
كل اللجان والتنظيمات الرياضية المعنية باألشخاص ذوي 
اإلعاقة، بما يدعم مسيرة النادي في جميع األلعاب الرياضية.

منافسات قوية في دوري الفروسيةمنافسات قوية في دوري الفروسية

بطولة النخبة العربية للتنس دخلت األدوار الحماسية
• جابر الشريفي

حقق الفريق األول لكرة السلة 
 
ً
 مستحقا

ً
بــنــادي القادسية فـــوزا

على نظيره الجهراء بنتيجة 102-
67 فــي الــمــبــاراة الــتــي جمعتهما 
أمــس األول على صــالــة االتــحــاد، 
ضمن منافسات الجولة الثامنة 
من الدوري التمهيدي لكرة السلة، 
 فوز الشباب 

ً
والتي شهدت ايضا

على القرين 91-90.  وبذلك رفع 
القادسية رصيده إلى 14 نقطة، 
 مــع كــاظــمــة والــكــويــت، 

ً
مــتــســاويــا

فــي حين أصبح رصيد الجهراء 
13 نقطة، والعربي 11 نقطة، ثم 
القرين والصليبيخات 10 نقاط 

لكل منهما، والشباب والنصر 9 
 التضامن واليرموك 

ً
نقاط، وأخيرا

8 نقاط لكل منهما.
ــي فــــــــي الـــــســـــادســـــة  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ويـ
ــوم  ــيــ ــاء الــ ــ ــسـ ــ ــن مـ ــ ــنـــــصـــــف مــ ــ والـ
اليرموك مع الكويت على صالة 
االتحاد ضمن منافسات الجولة 

الثامنة للدوري التمهيدي.

فوز القادسية والشباب على الجهراء 
والقرين في تمهيدي السلة

المصري أكرم الساللي علي الديحاني

ت الـــفـــرصـــة عــلــى طــبــق مـــن ذهــب  ــاء ــ جـ
لجميع األنــديــة لــلــدخــول فــي فــتــرة إعــداد 
جــديــدة، بسبب تــوقــف الــنــشــاط الــكــروي، 
 الســــتــــعــــدادات مــنــتــخــبــنــا الــوطــنــي 

ً
نـــظـــرا

لبطولة »خليجي 25«، التي ستقام من 6 
إلى 19 يناير المقبل.

وستعمل األجــهــزة الفنية عــلــى إعــادة 
 
ً
تــرتــيــب أوراقــهــا بشكل جـــدي، خصوصا
أن الجولة الحادية عشرة لـ »دوري زين« 
ــاء الـــمـــســـتـــوى خـــاللـــهـــا دون  ــ الـــمـــمـــتـــاز جـ

الـــمـــتـــوســـط، واألمـــــر نــفــســه يــنــطــبــق عــلــى 
الجولة العاشرة.

ــتـــوى، فـــــإن الــجــولــة  ــمـــسـ ــع الـ ــراجــ ورغــــــم تــ
ــهـــدت إثـــــــارة فــــي جــــدول  الـــحـــاديـــة عـــشـــرة شـ
 عــــن الـــكـــويـــت والـــعـــربـــي 

ً
الـــتـــرتـــيـــب، فـــبـــعـــيـــدا

وكــاظــمــة، أصـــحـــاب الــمــراكــز األول والــثــانــي 
والثالث، حيث بقي الحال على ما هو عليه 
في الترتيب لعدم تمكن أي منها من تحقيق 
لــت الــعــديــد مــن الــمــراكــز بين  الــفــوز، لكن تــبــدَّ

الصعود والهبوط.

م  فــبــفــوزه الــكــبــيــر عــلــى كــاظــمــة 3-1، تــقــدَّ
 المركز الــرابــع، فيما 

ً
، محتال

ً
الجهراء مــركــزا

 الــمــركــز 
ً
م الـــقـــادســـيـــة 3 مــــراكــــز، مــحــتــال تـــقـــدَّ

الـــخـــامـــس، بــتــخــطــي عــقــبــة الــفــحــيــحــيــل 0-2. 
وبـــعـــد تــحــقــيــق فــــوز عـــريـــض عــلــى الــســاحــل 
م النصر مركزين، ليحتل  بنتيجة 4-1، تــقــدَّ

المركز السابع.
فــي الــمــقــابــل، تــراجــع الــتــضــامــن مــركــزيــن، 
 بتعادله مع 

ً
رغــم تحقيق نتيجة جيدة جــدا

الكويت 0-0. وبتعادله مع العربي 1-1، ابتعد 

السالمية عن المربع 
الــذهــبــي )مـــركـــزيـــن(، 

 الـــــــمـــــــركـــــــز 
ً
مــــــــحــــــــتــــــــال

الـــســـادس، والفحيحيل 
مثلهما، ودخـــل فــي منطقة 

الخطر، ليستقر في المركز التاسع.
 عــن لــعــبــة الــكــراســي الموسيقية 

ً
وبــعــيــدا

ــبــــاراة الــســالــمــيــة  ـــعـــد مــ
ُ
بـــجـــدول الـــتـــرتـــيـــب، ت

والــعــربــي هــي األفــضــل بــهــذه الــجــولــة، حيث 
ارتفع مستوى »السماوي« بشكل الفت للنظر، 

ك العربي بآماله ووصافته  فيما تمسَّ
للبطولة، بــإدراك التعادل قبل أن تلفظ 

المباراة أنفاسها األخيرة.
عد 

ُ
أما مباراة القادسية والفحيحيل، فت

األســــــوأ عــلــى اإلطـــــــالق، وحـــقـــق مـــن خــاللــهــا 
الــقــادســيــة األهــــم، بــالــظــفــر بــالــنــقــاط الــثــالث، 
لـــكـــن دون تـــقـــديـــم شـــــيء ُيــــذكــــر، بــاســتــثــنــاء 
الهدفين، وكالهما جــاء مــن أخــطــاء دفاعية. 
أما الفحيحيل، فكان األفضل، لكنه لم يستثمر 

الفرص القليلة التي أتيحت له.

م
َ
»بيان« السالمية يطالب بتحقيق عادل مع الحك

رت إدارة نادي السالمية مسبقا من أي 
ّ
حــذ

قـــرارات تصدر عن الطاقم التحكيمي لمباراة 
السالمية والعربي في الجولة الحادية عشرة 
من دوري زين الممتاز لكرة القدم، مشيرا إلى 
أنها فقدت الثقة بكل ما يحيط بحكم المباراة، 
وأنها من اآلن تشكك في كل ما يكتبه بتقريره، 
 إذا جرى تحقيق عادل مع 

ّ
ولم ولن تعترف به إال

ذلك الشخص، »على حد تعبير البيان«.
وطــالــب نـــادي السالمية، فــي بــيــان رسمي 
صــادر عن مجلس اإلدارة، بإظهار تسجيالت 
 من 

ً
غرفة »VAR« للرأي العام الكويتي، انطالقا

حرص إدارة النادي على حفظ الحقوق وتحقيق 
روح العدالة ليس لنادي السالمية، بل لجميع 
 لهيبة المنظومة التحكيمية 

ً
األندية، وحفظا

الوطنية.
وأشار بيان »السالمية« إلى أن إدارة النادي 
تــــدرس بــكــل عــنــايــة الــمــوقــف، وتــقــف عــنــد كل 
تفاصيله وتحتفظ بحق الرد بعد مراجعة هذه 

المواقف مع المعنيين في اإلدارات المختلفة.
وأشــار البيان إلــى أن الواقعة الــصــادرة من 
الحكم عمار أشكناني ليست األولى من نوعها، 
واصفا ركلة الجزاء التي احتسبها أمام العربي 

بـ »الهزلية«، وال توجد بها مخالفة على اإلطالق.
وشدد السالمية، في بيانه، على أن النادي 
 من األخطاء التحكيمية، 

ً
لم يعد يحتمل مزيدا

ولــن يتهاون في الدفاع عن حقوقه بالطرق 
القانونية. وحّمل السالمية االتحاد الكويتي 
لكرة القدم ولجنة الحكام المسؤولية فيما 
يــــحــــدث مــــن تــــــجــــــاوزات، مــــؤكــــدا أن عــلــيــهــم 
مسؤولية أخالقية قبل أي شيء بالتحقيق مع 
حكم المباراة وإيقافه، وعدم إسناد أية مباراة 
 فيها لنهاية 

ً
لهذا الحكم يكون السالمية طرفا

الموسم ولبقية المواسم المقبلة.

• حازم ماهر
اخــتــار الــجــهــاز الــفــنــي لمنتخبنا الــوطــنــي لكرة 
القدم، 26 العبا لمباراة العراق الودية المقرر لها يوم 
30 الجاري، في افتتاح استاد الميناء، والتي تأتي 
ضمن االستعدادات لـ »خليجي 25« المقرر إقامتها 
في البصرة خالل الفترة من 6 إلى 19 يناير المقبل، 
ــأن الــفــريــق يــدشــن تــدريــبــاتــه عــلــى الملعب  عــلــمــا بـ
الفرعي الستاد جابر األحمد عند الساعة 6:00 من 

مساء اليوم.
والالعبون الذين وقع عليهم االختيار هم: ضاري 
الــعــتــيــبــي، وبـــدر صــعــنــون، وســلــيــمــان عــبــدالــغــفــور، 
وفــهــد الــهــاجــري، وحــســن حــمــدان، وخــالــد إبراهيم، 
وحمد حربي، وحمد القالف، ومشاري غنام، ومهدي 
دشتي، وبدر جمال، وسلطان العنزي، وعبدالعزيز 
وادي، وعلي خلف، وأحمد الظفيري، وفواز العتيبي، 
ــارك الــفــنــيــنــي،  ــبـ وبــــدر طـــــارق، وعــبــدالــلــه غـــانـــم، ومـ
ومحمد باجية، ويعقوب الطراروة، وعيد الرشيدي، 
وشبيب الخالدي، وإبراهيم كميل، وفيصل زايــد، 

وعبدالعزيز مروي.
إلى ذلك، تقدم المنتخب الوطني لكرة القدم مركزا 

في التصنيف الشهري الصادر عن االتحاد الدولي 
)فيفا(، محتال المركز 148 عالميا، و28 آسيويا، و19 

عربيا، والسادس خليجيا.
وبعد نتائجه الرائعة في مونديال قطر 2022، جاء 
المنتخب المغربي بالمركز الحادي عشر عالميا، 
واألول عربيا، تبعه المنتخب التونسي في المركز 
30 عالميا والثاني عربيا، ثم منتخبا مصر والجزائر 
في المركزين 39 و40 عالميا، والثالث والرابع عربيا، 
بينما جاء المنتخب السعودي في المركز 49 عالميا 
والخامس عربيا، والمنتخب القطري في المركز 60 
عالميا والسادس عربيا، تبعه المنتخبان العراقي 
واإلمــاراتــي في المركزين 68 و70 عالميا والسابع 

والثامن عربيا.
 المنتخب العماني في المركز 75 عالميا 

ّ
وحــل

والتاسع عربيا، يليه المنتخبان األردني والبحريني 
في المركزين 84 و85 عالميا، والعاشر والحادي 
عشر عربيا، ثــم المنتخب الــســوري فــي المركز 90 
عالميا والثاني عشر عربيا، والمنتخب الفلسطيني 
ــالــــث عـــشـــر عـــربـــيـــا،  ــثــ فــــي الـــمـــركـــز 93 عـــالـــمـــيـــا والــ
والمنتخب اللبناني في المركز 100 عالميا، والرابع 

عشر عربيا.

تنطلق في الثامنة من صباح اليوم منافسات الجولة الرابعة من 
بطولة دوري االتحاد الكويتي للفروسية في مضمار نــادي الصيد 
والفروسية بمنطقة صبحان، بمشاركة كبيرة في كل الفئات العمرية 

من جميع األندية المحلية.
وقــالــت الحكمة الــدولــيــة الكويتية نبيلة العلي، أمــيــن الــســر العام 
لالتحاد الكويتي للفروسية ومعلقة الفروسية، التي تتمتع بشهرة 
، إن الجولة الرابعة من الدوري تقام من 

ً
 وعالميا

ً
 وعربيا

ً
كبيرة؛ محليا

9 أشواط، حيث يشهد اليوم األول منافسات على ارتفاعات 90 و105 
 )السبت(، بإقامة 

ً
ستكمل المنافسات غدا

ُ
و115 و125 و135 سم، فيما ت

شوط الجائزة الكبرى على ارتفاع 140 سم، إضافة إلى أشواط على 
ارتفاعات 110 و120 و130 سم، وتبلغ الجوائز المقدمة في الجولة 

10 آالف دينار.
ُيذكر أن بنك برقان هو الراعي الرسمي والرئيسي لدوري االتحاد 

الكويتي للفروسية.
وتترأس لجنة الحكام رغد الدبوس، وتضم اللجنة: وليد الجاسم 
وابتسام العاروري ولمى عبدالعال، ويتولى تصميم المسلك المصمم 
الدولي الهولندي مارك دي جونج، يساعده يعقوب النصرالله وغدير 

نعمتي.
وتترأس دالل العبيد حكام الساحة يساعدها سامي البرك ود. يحيى 

الهدبان وبدر الهيفي.
جدير بالذكر، أن فارس نادي الكويت للفروسية علي جاسم الخرافي 

قد توج بلقب الجولة الثالثة.

https://www.aljarida.com/article/8879
https://www.aljarida.com/article/8941
https://www.aljarida.com/article/8940
https://www.aljarida.com/article/8937
https://www.aljarida.com/article/8935
https://www.aljarida.com/article/8934
https://www.aljarida.com/article/8932


العدد 5217 / الجمعة 23 ديسمبر 2022م / 29 جمادى األولى 1444هـ

ةديرجلا•
رياضة sports@aljarida●com15

سلة أخبار

قرر نادي بنفيكا االحتفال 
بتتويج العبيه إنزو فرنانديز 

ونيكوالس أوتاميندي 
بمونديال قطر 2022 مع 

منتخب بالدهما األرجنتني، 
بإطالق نسخة خاصة من 
القميص الرئيسي للفريق 

البرتغالي إلبراز هذا اإلنجاز.
وكان القميص، الذي تم 

إعالنه عبر مواقع التواصل 
االجتماعي، هو نفسه الذي 
يرتديه العبو الفريق عادة، 

ولكن اسم إنزو وأوتاميندي 
ورقمهما باللون الذهبي بدال 

من األبيض.
وبفوزهما بكأس العالم، 

صنع الالعبان التاريخ أيضا 
للبرتغال، حيث كانا أول من 

يفوز باملونديال أثناء اللعب مع 
ناٍد برتغالي.

وكان إنزو فرنانديز، الذي 
نفدت القمصان التي تحمل 

اسمه في غضون ساعات، أحد 
أبطال فوز األرجنتني بكأس 

العالم، إذ اختير أفضل العب 
شاب في البطولة.

ووصل العب الوسط البالغ 
من العمر 21 عاما إلى صفوف 
بنفيكا الصيف املاضي قادما 

من ريفر بليت، وسرعان ما 
أصبح أحد العناصر الرئيسية 

بالفريق الذي ينفرد حاليا 
بصدارة الدوري البرتغالي، 

وتأهل لثمن نهائي دوري 
أبطال أوروبا.

بنفيكا يعلن عن قميص 
خاص إلنزو وأوتاميندي

أعلن االتحاد البولندي لكرة 
القدم، الخميس، أن تشيسالف 

ميخنييفيتش أقيل من منصبه 
كمدرب للمنتخب البولندي 

بعد الخروج من دور الـ16 في 
مونديال قطر 2022.

واحتلت بولندا املركز الثاني 
في مجموعتها، بعد فوز 

على السعودية وتعادل 
أمام املكسيك وخسارة أمام 
األرجنتني املتوجة باللقب.

وفي ثمن النهائي الذي 
بلغته بولندا للمرة األولى 

منذ 36 عاًما، وّدعت البطولة 
بخسارتها 1 - 3 على يد فرنسا 

وصيفة البطل.
وقال االتحاد البولندي في 
بيان »سيتوقف تشيسالف 

ميخنييفيتش عن شغل 
منصب مدرب املنتخب الوطني 

في 31 ديسمبر 2022«.

بولندا تقيل ميخنييفيتش 
مدّرب المنتخب

ارتقى املنتخب األرجنتيني، 
بطل العالم في مونديال قطر 

2022، إلى املركز الثاني في 
تصنيف االتحاد الدولي لكرة 

القدم )فيفا(، خلف البرازيل 
التي ما زالت متصدرة.

- تصنيف العشرة األوائل:
1 - البرازيل 1840.77 نقطة

2 - األرجنتني 1838.38
3 - فرنسا 1823.39

4 - بلجيكا 1781.30
5 - إنكلترا 1774.19
6 - هولندا 1740.92
7 - كرواتيا 1727.62
8 - إيطاليا 1723.56

9 - البرتغال 1702.54
10 - إسبانيا 1692.71

البرازيل تحافظ على 
صدارة تصنيف »فيفا«

قال كيران تريبير، مدافع املنتخب 
اإلنكليزي ونادي نيوكاسل 

يونايتد، إن بقاء غاريث 
ساوثغيت في منصب مدرب 

املنتخب أسعد الالعبني. 
وكان مدرب ميدلزبره السابق 

فكر في ترك منصبه الذي يتواله 
منذ عام 2016، بعد خروج 
املنتخب اإلنكليزي من دور 

الثمانية بكأس العالم في قطر 
على يد نظيره الفرنسي.

 وبعد التأهل للدور قبل النهائي 
في كأس العالم في روسيا 2018 

والخسارة في نهائي كأس أمم 
أوروبا )يورو 2020(، كانت هناك 

الكثير من األنباء حول إمكانية 
مغادرة ساوثغيت ملنصبه قبل 

نهاية عقده الذي يمتد حتى 
كأس أمم أوروبا )يورو 2024(. 

وجاء قرار بقائه ليضفي أجواء 
إيجابية على العبيه، حيث أكد 

الظهير األيمن تريبير أن املدرب 
البالغ من العمر 52 عاما يحظى 

بدعم وتأييد كل العبي الفريق 
الذي شارك في كأس العالم بقطر 

.2022

تريبير سعيد ببقاء 
ساوثغيت

 مان يونايتد إلى ربع نهائي كأس الرابطة
بلغ مانشستر يونايتد الدور 
ــع الــنــهــائــي مــن كـــأس رابــطــة  ربـ
االنــديــة االنكليزية لــكــرة القدم 
ــوزه عـــلـــى ضــيــفــه بــيــرنــلــي،  ــفــ بــ
ــيـــب،  ــيـــونـــشـ ــبـ ــامـ ــدر الـــشـ ــتــــصــ  مــ
2 - صفر األربعاء، في أول مباراة 
يخوضها »الشياطين الحمر« 
بعد مــغــادرة النجم البرتغالي 
كريستيانو رونالدو الفريق من 

الباب الضّيق.
ــات  ــ ــدوريــ ــ وعـــــــــادت عـــجـــلـــة الــ
االوروبـــــــــــيـــــــــــة لــــــــــلــــــــــدوران بـــعـــد 
انــتــهــاء مــونــديــال قطر بتتويج 
األرجنتين على حساب فرنسا 

بركالت الترجيح.
ــــاض يـــونـــايـــتـــد مـــبـــاراتـــه  وخــ
االولــــــــى بـــعـــد قـــــــرار فـــســـخ عــقــد 
ــالــــدو عــلــى خــلــفــيــة مــقــابــلــة  رونــ

نــاريــة اجــراهــا أفــضــل العــب في 
ــم 5 مـــــــرات، انـــتـــقـــد فــيــهــا  ــالـ ــعـ الـ
النادي ومدربه الهولندي إريك 

تن هاغ.
ويــديــن يــونــايــتــد بــفــوزه إلــى 
الدنماركي كريستيان إريكسن 
ــيـــل فــي  ــتـــســـجـ ــتــــح الـ ــتــ الـــــــــذي افــ
الـــدقـــيـــقـــة 27، قـــبـــل أن يــضــيــف 
ماركوس راشفورد الثاني )57(.

ــــدرب يــونــايــتــد تن  وأقـــحـــم مـ
هــــاغ خــمــســة العــبــيــن خــاضــوا 
غمار العرس الكروي العالمي، 
هـــــــم إلــــــــــى جــــــانــــــب راشـــــــفـــــــورد 
وإريـــكـــســـن كـــل مـــن الــبــرتــغــالــي 
بــرونــو فرنانديش والبرازيلي 
كــازيــمــيــرو والــهــولــنــدي تيريل 

ماالسيا.
وقـــارع بيرنلي الــذي يشرف 

عــلــى تــدريــبــه قــائــد مانشستر 
سيتي السابق البلجيكي فنسان 
كومباني مضيفه على ملعبه 
ــرافــــورد« قــبــل أن تهتز  »أولـــــد تــ
شــبــاكــه بــتــســديــدة مـــن مــســافــة 
قريبة من أريكسن بعد تمريرة 

من آرون وان-بيساكا.
وضاعف راشفورد النتيجة 
بــعــد قـــرابـــة ســـاعـــة مـــن صــافــرة 
البداية اثر مجهود فــردي رائع 
حيث توغل من منتصف الملعب 
إلى منطقة جزاء بيرنلي وسدد 

في الشباك.

تشارلتون يهزم برايتون

وفـــجـــر تـــشـــارلـــتـــون مــفــاجــأة 
كــبــرى بالتغلب على برايتون، 

صاحب المركز السابع بالدوري 
الممتاز، بركالت الترجيح عقب 

تعادل دون أهداف.
وأهدر كل فريق ثالث ركالت 
تـــرجـــيـــحـــيـــة قـــبـــل أن يــتــصــدى 
آشــلــي مــايــنــارد-بــرويــر حــارس 
ــة مــــوزيــــس  ــلــ ــركــ تــــشــــارلــــتــــون لــ
كايسيدو، ثم نفذ صمويل الفيل 

الركلة الحاسمة لتشارلتون.
وتــغــلــب نــوتــنــغــهــام فــورســت 
البطل أربع مرات على بالكبيرن 
روفرز المنتمي للدرجة الثانية  

بأربعة أهداف لهدف.
وكانت أندية ولفرهامبتون 
ـــون ونـــيـــوكـــاســـل  ــتـ ــبــ ــمــ ــاوثــ وســ
وليستر سيتي حجزت بطاقتها 

الثالثاء.
إريكسن نجم مان يونايتد يحرز هدفه

كشف عدد من وسائل 
اإلعالم، وعلى رأسها صحيفة 

ماركا اإلسبانية، عن اقتراب 
النجم البرتغالي رونالدو من 

االنضمام إلى نادي النصر 
السعودي.

يستعد الــنــجــم الــبــرتــغــالــي 
ــانــــو  ــيــ ــتــ الـــــمـــــخـــــضـــــرم كــــريــــســ
رونالدو لالنضمام إلى فريق 
النصر السعودي لكرة القدم، 
فـــي صــفــقــة قـــد تــصــل قيمتها 
 ،

ً
إلى 200 مليون يورو سنويا

وبعقد يمتد موسمين ونصف. 
ومـــــــــن الـــــمـــــقـــــرر أن يـــلـــعـــب 
رونـــالـــدو فــي صــفــوف النصر 
ــام 2025، ثـــم يصبح  حــتــى عــ
ــلـــف  ــرا لـــمـ ــ ــيــ ــ ــفــ ــ ــد ذلـــــــــــك ســ ــ ــعــ ــ بــ
السعودية الستضافة نهائيات 
كأس العالم عام 2030، بحسب 

صحيفة ماركا اإلسبانية. 
وذكـــرت »مــاركــا«، أمــس، أنه 
ــفـــاق بين  تـــم الــتــوصــل إلــــى اتـ
النصر ورونالدو، حيث يمكن 
إتــــمــــام الـــصـــفـــقـــة فــــي غــضــون 
الـــســـاعـــات الــمــقــبــلــة، بــمــجــرد 
وصول قائد منتخب البرتغال 

إلى الرياض.
وأضافت أن رونالدو، الذي 
ســبــق لـــه الــلــعــب فـــي صــفــوف 
مانشستر يونايتد اإلنكليزي 
وريــــــــــــال مــــــدريــــــد اإلســــبــــانــــي 
ويــــــوفــــــنــــــتــــــوس اإليــــــطــــــالــــــي، 
سيحصل بموجب تلك الصفقة 
على 200 مليون يـــورو )212 
مــلــيــون دوالر( ســنــويــا خــالل 
عـــامـــيـــن ونـــصـــف كـــالعـــب فــي 
النصر، على أن يزيد المقابل 
الــــمــــادي خــــالل عــمــلــه كسفير 

لملف استضافة المونديال. 

تطلعات المستقبل

ــــى  وتــــتــــطــــلــــع الـــــســـــعـــــوديـــــة إلـ
استضافة مونديال 2030 في ملف 
مشترك مع كل من مصر واليونان، 
وأصــبــح رونــالــدو )37 عــامــا( بال 
ناد منذ فسخ عقده مع مانشستر 
يونايتد الشهر الماضي، والذي 
جاء بعد االنتقادات الحادة التي 

وجهها للنادي والهولندي إريك 
تين هاغ، المدير الفني للفريق. 

وارتــبــط رونــالــدو باالنضمام 
إلـــى صــفــوف الــنــصــر مــنــذ فــتــرة، 
لكنه لم يتوصل إلى اتفاق خالل 
مـــشـــاركـــتـــه مـــــع مـــنـــتـــخـــب بـــــالده 
فــي نهائيات كــأس الــعــالــم، التي 
اختتمت مــؤخــرا فــي قــطــر، علما 
أنه غاب عن التشكيلة األساسية 
ــتــــخــــب الـــــبـــــرتـــــغـــــالـــــي فـــي  ــنــ ــمــ ــلــ لــ
مباراتيه بدوري الـ16 والثمانية 

بـــالـــمـــونـــديـــال. وذكــــــــرت تـــقـــاريـــر 
إنكليزية وبرتغالية أن رونالدو 
كـــان يــهــدف إلـــى مــواصــلــة اللعب 
على أعــلــى المستويات، بما في 
ذلك بطولة دوري أبطال أوروبا، 
ــــدو عـــلـــى لــيــاقــتــه  ــالـ ــ وحــــافــــظ رونـ
ــاتـــه  ــبـ ــن خــــــالل تـــدريـ ــ الـــبـــدنـــيـــة مـ
اليومية بنادي ريال مدريد، وفقا 
ــا« الــمــقــربــة مـــن الــفــريــق  »مــــاركــ ـــ لــ

الملكي. 
وكـــــــشـــــــفـــــــت الـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة أن 

الــمــفــاوضــات مــع الــنــصــر شهدت 
تقدما األسبوع الماضي، مضيفة 
أن الـــــنـــــادي الــــســــعــــودي يــعــتــزم 
التخلي عن 3 من العبيه، إضافة 
إلى توفير أموال إضافية من أجل 

تدبير راتب رونالدو الضخم.
وكـــان يــاســر المسحل، رئيس 
االتـــحـــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم، 
صرح لـ »ماركا« مؤخرا: »نود أن 

يكون هــذا الالعب )رونــالــدو( في 
دورينا«، مضيفا: »نريد أن نفاجأ 
بــــوجــــود الـــمـــزيـــد مــــن الــالعــبــيــن 
البارزين من أي مكان في العالم. 
بصفتنا اتــحــادا لــكــرة الــقــدم في 
الــــســــعــــوديــــة ســـنـــكـــون أكــــثــــر مــن 

سعداء، نود إحضاره إلى هنا«. 
)د ب أ(

رونالدو على أعتاب االنضمام 
إلى النصر السعودي

النادي السعودي 
يعتزم التخلي عن 

3 من العبيه لتدبير 
راتب كريستيانو 

الضخم

غوارديوال: ليونيل األفضل في التاريخ
قـــال اإلســبــانــي بــيــب غـــوارديـــوال، 
الـــمـــديـــر الــفــنــي لــمــانــشــســتــر سيتي 
اإلنــــكــــلــــيــــزي، األربــــــعــــــاء إن الــنــجــم 
األرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل مــيــســي هو 
األفــضــل فــي التاريخ حتى لو 
لم يتوج بلقب كأس العالم.

وقـــــــــــــــاد األســـــــــطـــــــــورة 
األرجــــــــــــنــــــــــــتــــــــــــيــــــــــــنــــــــــــي 
»األلـــبـــيـــســـيـــلـــيـــســـتـــي« 
ــلــــقــــب  ــــج بــ ــويــ ــ ــتــ ــ ــتــ ــ ــلــ ــ ــ ل
الــــمــــونــــديــــال لـــلـــمـــرة 
الــثــالــثــة فــي الــتــاريــخ 
ــلـــى  عـــــقـــــب الــــــــفــــــــوز عـ
فرنسا بركالت الترجيح 
)4-2( في نهائي مونديال 

2022 بقطر األحد الماضي.
وأكـــــــــــــد غــــــــــــوارديــــــــــــوال خـــــالل 
المؤتمر الصحفي عشية مواجهة 

لــيــفــربــول فــي الــــدور الــرابــع ببطولة 
كأس رابطة األندية اإلنكليزية على 
مــلــعــب )االتــــــحــــــاد( »ال يــمــكــن ألحـــد 
الــتــشــكــيــك فـــي أنــــه األفـــضـــل عــبــر كل 
العصور. بالنسبة لي، هو األفضل، 
ومــن الصعب التفكير فــي أي العب 

بإمكانه المنافسة مع ما قدمه«.
وتـــابـــع مــــدرب صــاحــب القميص 
رقم 10 في برشلونة اإلسباني »حتى 
لــو لــم يــفــز بــكــأس الــعــالــم، فــرأيــي لن 
يتغير«، مضيفا أن الفوز بالمونديال 
هــو بمثابة »حــبــة الــكــرز فــي مسيرة 

مذهلة«.
كــمــا أثـــنـــى غــــوارديــــوال عــلــى دور 
العبه في الفريق، خوليان ألفاريز، 

في تتويج األرجنتين باللقب.
وقال في هذا الصدد »نحن سعداء 
من أجــل خوليان، لقد شــارك فترات 

كــبــيــرة، ومساهمته مــع المجموعة 
كانت مذهلة، واآلن لدينا بطل عالم 

داخل الفريق«. 
)إفي(

اتفاق مبدئي لتمديد عقد ميسي
تــــوصــــل بـــطـــل الـــعـــالـــم األرجــنــتــيــنــي 
لــيــونــيــل مــيــســي وفــريــقــه بـــاريـــس ســان 
 لتمديد 

ً
جرمان إلى اتفاق مبدئي تمهيدا

ــربـــط بــيــنــهــمــا ويــنــتــهــي  ــذي يـ ــ الـــعـــقـــد الــ
الصيف المقبل، حسب ما أفادت وسائل 

إعالم عديدة.
وحسب معلومات تداولتها صحيفة 
»لو باريزيان« وأكدتها شبكة »آر إم سي 
 
ً
سبورت«، فإن المهاجم البالغ 35 عاما
والذي اختير أفضل العب في مونديال 
قطر بعدما قاد بالده إلى النجمة الثالثة 
الــعــالــمــيــة بــالــفــوز عــلــى فــرنــســا بــركــالت 
الترجيح األحـــد، وافـــق مطلع ديسمبر 
على ارتداء القميص الباريسي لموسم 

آخر على األقل.
ورغم االتفاق المبدئي، فإن االمور لم 
تحسم بعد، اذ يجب تحديد مدة العقد 
وقيمة الصفقة الجديدة بمجرد عودة 

»البرغوث« الصغير من اإلجـــازة، خالل 
لقاء يجمعه مع رئيس النادي الباريسي 
الــقــطــري نــاصــر الــخــلــيــفــي ومــســتــشــاره 

الــكــروي البرتغالي لويس كامبوس، 
حسب ما أفادت »لو باريزيان«.

ــــدت صحيفة  مـــن نــاحــيــتــهــا، أكـ
»آس« اإلسبانية انــه لم يتم بعد 

توقيع العقد وكافة البنود.
وفــي اتصال لوكالة فرانس 
بـــرس، لــم يمكن الــوصــول إلى 
بــــاريــــس ســـــان جــــرمــــان عــلــى 
الفور لتأكيد هذه المعلومات.

وانضم ميسي إلى الفريق 
الـــبـــاريـــســـي عــــام 2021 لــمــدة 
ــــى عـــام  مـــوســـمـــيـــن، إضــــافــــة إلـ

اخــتــيــاري، بعد أن أمــضــى جل 
مسيرته مع برشلونة االسباني.

»فيفا« يبحث إقامة كأس 
العالم كل 3 أعوام

يبحث االتــحــاد الــدولــي لكرة القدم 
)فــيــفــا( إقـــامـــة نــهــائــيــات كــــأس الــعــالــم 
كــل 3 أعــــوام، بــدال مــن الــنــظــام الحالي 
الذي يجرى كل 4 أعوام، وفقا لتقارير 

إخبارية بريطانية، أمس األول. 
ــى أن هـــذه  ــ وأشــــــــــارت الـــتـــقـــاريـــر إلــ
الخطط تأتي بعد تأجيل خطط إقامة 
المونديال كل عامين. وذكرت صحيفتا 
غـــارديـــان وديــلــي مــيــل البريطانيتان 
أن إقـــامـــة الـــمـــونـــديـــال كـــل 3 ســنــوات 
ربــمــا يــنــال دعـــم االتــحــاديــن االفــريــقــي 
ا من  واآلسيوي للعبة، وستكون جــزء
تغيير جـــذري فــي أجــنــدة الــمــبــاريــات 

الدولية السنوية بعد عام 2030.
وربــمــا تــشــهــد نــســخــة كـــأس الــعــالــم 
المقبلة عام 2026 توسعا إضافيا بها، 
بعد قرار »فيفا« زيادة عدد المنتخبات 

المشاركة في البطولة من 32 إلى 48.
وكـــــان مـــقـــررا تـــوزيـــع الــمــنــتــخــبــات 
ــي تـــلـــك الـــنـــســـخـــة، الــتــي  ــة فــ ــاركـ ــمـــشـ الـ
تستضيفها الواليات المتحدة وكندا 
والمكسيك، على 16 مجموعة، بواقع 3 

منتخبات في كل منها، لكن ظهرت في 
اآلونة األخيرة مقترحات بشأن تشكيل 
المجموعات من 4 فرق، وهو ما يعني 

توزيع المشاركين على 12 مجموعة.
ــذا الــمــقــتــرح  ــ ــال تــطــبــيــق هـ ــ ــــي حـ وفـ
ات الــمــونــديــال من  فسيزيد عـــدد لــقــاء
64 مباراة، كما هو الحال اآلن، إلى 104 
مباريات، ومن المتوقع أن تؤدي جميع 
تــلــك الــخــطــط لــزيــادة إيـــــرادات »فــيــفــا«، 
الــذي ذكــرت تقارير إخبارية تحقيقه 
أربـــاحـــا قــيــاســيــة بــنــحــو 7.5 مــلــيــارات 
دوالر مــن مــونــديــال قطر 2022، الــذي 

انتهى األحد الماضي.

ــــس  ــيـ ــ ــانـ ــ ســـــــــّجـــــــــل الــــــــيــــــــونــــــــانــــــــي يـ
أنتيتوكونمبو أعلى معّدل تهديفي 
لــه هــذا الموسم مــع 45 نقطة إضافة 
ــــى 14 مـــتـــابـــعـــة، لــكــنــه لــــم يــســتــطــع  إلـ
منع فريقه ميلووكي باكس متصدر 
ترتيب المنطقة الشرقية، من السقوط 
أمـــام كليفالند كــافــالــيــيــرز 106-114 
ضــمــن دوري كــــرة الــســلــة األمــيــركــي 

للمحترفين.
في المباراة األولــى، كان كليفالند 
قد خسر في مواجهتيه السابقتين مع 
باكس هذا الموسم، لكن مع تسجيل 
 
ً
دونوفان ميتشل 36 نقطة، قدموا ربعا

 ضمنوا فيه الفوز.
ً
 قويا

ً
رابعا

وفــــي نـــيـــويـــورك، انــتــهــت سلسلة 
انتصارات نيويورك نيكس الثمانية 
بخسارة مفاجئة 106-113 على أرضه 

أمام تورونتو رابتورز.
ــيــــرونــــي بـــاســـكـــال  ــامــ ــكــ ــع الــ ــ

ّ
ــت ــمــ وتــ

سياكام بتسجيل 52 نقطة هي األعلى 
فــي مسيرته، لــيــتــذوق رابــتــورز طعم 

الفوز بعد ست هزائم متتالية.
وشهدت المباراة في أتالنتا بعض 
االحداث الدراماتيكية حيث سّجل آيو 
دوسونمو سلة فــي الثانية األخيرة 

ليحقق شيكاغو بولز الفوز 108-110 
على حساب هوكس.

وسّجل بروكلين نتس ثالث أعلى 
رصيد هجومي في الشوط األول من 
مباراة في تاريخ الدوري بعد تقدمه 
عــلــى غــولــدن ســتــايــت ووريــــرز حامل 
اللقب 91-51 مع استراحة الشوطين 

قبل أن يفوز 113-143.
وتعّرض بوسطن سلتيكس، ثاني 
ترتيب المنطقة الشرقية، لخسارته 

الخامسة في آخر ست مباريات وذلك 
ــا بـــايـــســـرز بنتيجة  ــانـ عــلــى يـــد انـــديـ

.112-117
ــوزه  ــق أورالنــــــــــدو مـــاجـــيـــك فــ ــ

ّ
ــق وحــ

الــســابــع مــن ثــمــانــي مــبــاريــات بعدما 
عّوض تأخره بفارق 15 نقطة ليهزم 

روكتس 116-110 في هيوستن.
وفي مباريات أخرى، خسر بوسطن 
سلتيكس أمام إنديانا بايسرز 112-
117، فيما فاز لوس أنجلس كليبرز 

على تــشــارلــوت هورنتس 105-126، 
ساكرامنتو كينغز على لوس أنجلس 

ليكرز 120-134.
ــقــــق فـــيـــالدلـــفـــيـــا ســفــنــتــي  ــا حــ ــمــ كــ
 بـــفـــارق عــشــر نــقــاط 

ً
ســيــكــســرز فــــــوزا

عــلــى ديـــتـــرويـــت بــيــســتــونــز 93-113، 
وأوكـــــالهـــــومـــــا ســـيـــتـــي ثـــــانـــــدر عــلــى 

بورتالند ترايل باليزرز 98-101.

ألن نجم كليفالند يسجل 
في سلة باكس

كليفالند ُيسقط ميلووكي
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وفيات

فيصل حسين عبيد السعيد 
، شيع، إشبيلية، ق4، م25، ت: 67785436

ً
47 عاما

ناصر بن شافي بن سالم العكشان
، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: العيون، 

ً
53 عاما

ق1، ش9، م296، أزرق 39، ت: 50752525
محمد مزعل على الشمري 

، شيع، الرجال: العيون، ق3، ش4، م16، النساء: 
ً
65 عاما

العيون، ق3، ش5، م70، ت: 99052860، 97607706
وليد سليمان عيد الشيتان 

، يــشــيــع الـــيـــوم بــعــد صـــاة الــعــصــر، الـــعـــزاء في 
ً
54 عـــامـــا

المقبرة، ت: 99637736، 67763356
خالد مطلق سعد العازمي 

، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: سلوى، 
ً
71 عاما

ق6، ش8، م31، ت: 96665854
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الطقس والبحرمواعيد الصالة

العظمى

الصغرى

أعلى مد

أدنى جزر

  19

  0 8

ً
 12:52 ظـــــــــــــهــــــــــــرا

 10:46 مــــــســــــــــــــــاًء

 
ً
05:59 صبـــاحــــــا

05:40 مــــــســــــــــــــــاًء 

دراويش تركيا يحتفلون بذكرى »موالنا«أضواء الشمال في كندا... ٣٠٠ يوم
يــحــظــى ســـكـــان بـــلـــدة نـــائـــيـــة فــــي كــنــدا 
ــواء الــشــمــال، الــظــاهــرة  ــ بــفــرصــة رؤيــــة أضـ
الــطــبــيــعــيــة الــمــحــيــرة، مــعــظــم الــســنــة، بما 

يعادل 300 يوم.
وذكرت صحيفة صن البريطانية، أمس 
األول، فــي الــخــبــر الـــذي نقله مــوقــع سكاي 
نيوز، أن سكان بلدة تشرشل في مقاطعة 
مانيتوبا، وســط كــنــدا، يستطيعون رؤيــة 

أروع الظواهر الطبيعية على كوكب األرض 
.
ً
كل ليلة تقريبا

لكن يبدو وصول السياح إلى هذه البلدة 
، إذ تستغرق رحلة الــوصــول إليها 

ً
صعبا

.
ً
 طويا

ً
وقتا

واألكثر من ذلك، ال توجد طرق مؤدية إلى 
البلدة، إال عن طريق الجو أو القطار، وعلى 
سبيل المثال إذا أراد البريطانيون السفر إلى 

هناك، فعليهم الطيران لمدة 15 ساعة إلى 
وينيبيغ وسط كندا، ثم القيام برحلة جوية 
أخـــرى إلــى بــلــدة تــشــرشــل، أو انــتــظــار رحلة 
بالقطار إلى هذه البلدة تستغرق 48 ساعة. 
ويــحــدث الشفق القطبي، أو مــا ُيــعــرف بـ 
»أضواء الشمال«، نتيجة اصطدام جسيمات 
مــشــحــونــة مـــن الــشــمــس مـــع جــســيــمــات في 

الغاف الجوي لألرض.

ــة الـــــدراويـــــش  ــقـ ــريـ ــــاع طـ ــبـ ــ يـــســـتـــعـــد أتـ
الــصــوفــيــة لــاحــتــفــال بــذكــرى »مـــوالنـــا«، 
ــو االســـــم الــمــتــعــارف عــلــيــه لــلــشــاعــر  وهــ
والباحث والصوفي اإلسامي من القرن 
الثالث عشر جــال الدين الــرومــي، التي 
 في مدينة تركية، وتتم فيها 

ً
قام سنويا

ُ
ت

ممارسة طقوس وتقاليد ُعمرها قرون.
وقال موقع الحرة نت، أمس األول، إن 

(، يرتديان 
ً
عمر كيليج، وابنه )14 عــامــا

تين ســوداويــن،  يـــن أبيضين وعباء رداء
 للطقوس، لكنهما ال يرتديان 

ً
استعدادا

الــقــبــعــات الــمــخــروطــيــة الــشــكــل المسماة 
»سيكي«.

وترمز أردية رقصة التنورة إلى أكفان 
ات السود إلــى القبور،  الموتى، والعباء
والــقــبــعــات إلـــى شــواهــد الــقــبــور، وكلها 

 من تقليد ُعمره قرون 
ً
ا مابس تشكل جزء

يؤديه الدراويش في تركيا.
والـــــــدراويـــــــش، طـــريـــقـــة مـــتـــجـــذرة فــي 
الــــتــــصــــوف، وتـــشـــتـــهـــر بـــشـــكـــل رئــيــســي 
بطقوس »سما« التي يتحركون فيها في 

تناغم مع ترديد أدعية وآيات قرآنية.

الغبار يحيل »إنسايت« للتقاعدالغبار يحيل »إنسايت« للتقاعد
بعد 4 ســنــوات مــن وصولها إلــى سطح الكوكب األحــمــر، 
أعلنت إدارة الطيران والفضاء األميركية )نــاســا(، فــي بيان 
رسمي، نقله موقع سكاي نيوز، أمس، تقاعد مركبة الفضاء 
الموجودة بالمريخ »إنسايت«، وهــي أول مسبار آلــي ُصمم 

 لدراسة األجزاء الداخلية العميقة لعالم بعيد.
ً
خصوصا

وقــرر مسؤولو التحكم في المهام بمختبر الدفع النفاث 
الــتــابــع لـــ »نـــاســـا«، أن الــمــهــمــة انــتــهــت بــعــد فــشــل محاولتين 
متتاليتين إلعادة االتصال الاسلكي مع المسبار، وهو دليل 
على نفاد بطاريات »إنسايت« التي تعمل بالطاقة الشمسية.

وتــوقــعــت »نـــاســـا« فـــي أواخـــــر أكــتــوبــر أن تــصــل الــمــركــبــة 
الفضائية إلى نهاية ُعمرها التشغيلي في غضون أسابيع، 
بسبب التراكمات الثقيلة والمتزايدة للغبار على ألواحها 
الشمسية، مما يحرم بطارياتها من القدرة على إعادة الشحن.

وقالت اإلدارة إن مهندسي مختبر الدفع النفاث سيواصلون 
 من المسبار، لكن 

ً
 لصدور إشــارة مــجــددا

ً
اإلنــصــات، تحسبا

سماع شيء من »إنسايت« مرة أخرى أمر مستبعد.
وكــان آخر اتصال للمسبار ذي األرجــل الثاث مع األرض 

في 15 ديسمبر.
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ّ
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درايش

ـــــــــــــــــرى وتــــــــنــــــــبــــــــاع
ْ

لـــــــــــــــو كــــــــــــانــــــــــــت األيـــــــــــــــــــــــــــــام ِتـــــــــــــــــش
ال شــــــــــــــــك فــــــــــــــــي أغـــــــــــــلـــــــــــــى ثـــــــــــمـــــــــــن نـــــــشـــــــتـــــــريـــــــهـــــــا

ونــــــــــزيــــــــــدهــــــــــا لـــــــلـــــــي اســـــــــكـــــــــنـــــــــوا بـــــــيـــــــن األضــــــــــــــاع
ونـــــــــخـــــــــصـــــــــم رصـــــــــــيـــــــــــد أيــــــــــامــــــــــنــــــــــا ونــــــفــــــتــــــديــــــهــــــا

ــــــــــاع 
ّ
لـــــــكـــــــنـــــــهـــــــا ومــــــــــــضــــــــــــه كــــــــــمــــــــــا الــــــــــــــبــــــــــــــرق ســــــــــط

ومـــــــــــــا لــــــــــك مــــــــــن الـــــــســـــــلـــــــطـــــــات قــــــــــــــــــــْدره عـــــلـــــيـــــهـــــا؟! 
ــاع ــ ــ ــمـ ــ ــ ـــــــــــِرق أسـ

ْ
ــغــــــيــــــب وبــــــــيــــــــن مــــــــــا يـــــــــــط ــن الــــــمــــ ــ ــ ــيـ ــ ــ بـ

الــــــــــــشــــــــــــك كــــــــــــانــــــــــــت فــــــــــــــرصــــــــــــــتــــــــــــــك... تــــــحــــــتــــــريــــــهــــــا 
ــــف يـــــفـــــصـــــل بــــــاإلقــــــنــــــاع ــيــ ــ ــســ ــ ــالــ ــ ويـــــــــنـــــــــزل خــــــبــــــر كــ

ــا  ــ ــهــ ــ ــيــ ــ ــــضــ ــرتــ ــ ومــــــــــــــــــن بـــــــــعـــــــــد هــــــــــــــــــذا أقــــــــــــــــــدارنــــــــــــــــــا نــ
ــــــب حـــــلـــــو األطــــــبــــــاع

َ
ِيـــــــــطـــــــــَوى الــــــكــــــتــــــاب الــــــلــــــي كــــــت

ــا  ــهــ ــيــ ــلــ ـــتــ ـــعـ وتــــــــبــــــــقــــــــى الــــــــمــــــــعــــــــانــــــــي بـــــــــصـــــــــورتـــــــــه يـ
ـــــــــــــــــــــــه تـــــــــــــــــــــــَرك شــــــــــــــي مــــــــــــــا ضـــــــــاع

ّ
كــــــــــــــل الــــــــــــــعــــــــــــــزا إن

مـــــحـــــتـــــويـــــهـــــا  ئـــــــــــلـــــــــــه«  عـــــــــــا « لـــــــــطـــــــــْبـــــــــع وْرث ب  ا
اع

ّ
ــة الــــــــــــــعــــــــــــــون... فـــــــــــــز ــ ــ ــظـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــه ولـ ــ ــ ــابـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــع الـ ــ ــ ــبـ ــ ــ طـ

ومـــــــــــــــــــا خــــــــــــالــــــــــــف أمــــــــــــــــجــــــــــــــــاٍد تــــــــــــــرّبــــــــــــــى عـــــلـــــيـــــهـــــا 
ــــــــاع

ّ
قــــــــط لـــــــــمـــــــــوس  كـــــــــا يـــــــــــا صــــــــاحــــــــبــــــــي و»اآله« 

بــــــــيــــــــن الــــــــــضــــــــــلــــــــــوع الـــــــــــحـــــــــــانـــــــــــيـــــــــــه... يــــبــــتــــلــــيــــهــــا 
ومــــــــــا تــــشــــكــــي »الـــــــخـــــــنـــــــســـــــاء«* مـــــــن حـــــــر األوجــــــــــــاع 

فـــــــــيـــــــــهـــــــــا  و مـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــا   » ل هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا «  
ّ
ن أل  

ّ
ال إ

* الخنساء: تماضر بنت عمرو بن الحارث الشاعرة المعروفة 

في العصر الجاهلي، واإلشارة هنا إلى تماضر النصف زوجة 
الراحل هال مشاري المطيري.

نــنــشــر لــكــم الـــيـــوم وثــيــقــة جـــديـــدة مـــن وثــائــق 
، بعد أن نشرنا وثيقتين 

ً
تجارة األسلحة قديما

فــي األســبــوعــيــن الــمــاضــيــيــن تـــعـــودان إلـــى زمــن 
حكم الشيخ مبارك الصباح. وثيقة اليوم كتبت 
في عــام 1910، وهــي موجهة من الشيخ مبارك 
إلى سلطان عمان فيصل بن تركي آل بوسعيد، 
وتتعلق بأحد الرعايا الكويتيين الذين خالفوا 
أمر الشيخ مبارك، وحاولوا نقل الساح من عمان 
إلى الكويت دون موافقة من الشيخ مبارك. هذا 
المواطن، وال أرغب في نشر اسمه لعدم وجود 
فائدة من ذلك، اختفى في عمان ولم يرجع إلى 
الكويت، ولذلك أرسل الشيخ مبارك هذه الرسالة 
لسلطان عمان، يطلب منه المساعدة في البحث 

عن هذا الرجل وتسليمه للكويت. 
 
ً
 أن الشيخ مبارك وقع تعهدا

ً
وقد ذكرنا سابقا

مع اإلنكليز بمنع تجارة األسلحة في الكويت 
أو نقلها عبر ميناء الكويت، ولذلك وجد نفسه 
 إلى القبض على من خالف أمره لحفظ 

ً
مضطرا

ماء وجهه على األقل أمام اإلنكليز. في الرسالة، 
طــلــب الــشــيــخ مـــبـــارك، بــكــل لــطــف، مــن السلطان 
فيصل بن تركي أن يساعده في البحث عن الرجل 
المطلوب فقال: »اخي فيما انه نحنا انشاء الله 
وحضرتكم العالية مرتبطين بالمحبة واالتفاق 
فنأمل من حضرتكم وارجو ان تأمرون بإرسال 
الــرجــل الــمــســمــى...... لطرفنا تحت الــحــفــظ«، ثم 
شرح مبارك سبب الطلب فقال: »النه )أي الرجل 
المشار الــيــه( خــالــف امــرنــا«، ويقصد بــذلــك أنه 
لم يلتزم بأمر المنع الخاص بتجارة األسلحة. 

ــيـــخ مــــبــــارك أن الـــرجـــل  وأضــــــــاف الـــشـ
، وهــو 

ً
الـــمـــذكـــور هـــو فـــي مــســقــط حـــالـــيـــا

أمـــر لــم يــكــن الــشــيــخ مــبــارك ليعرفه لــوال 
وجود رجال يعملون لحسابه، وينقلون 
له األخــبــار والمعلومات، ولــو كانت في 
بلد بعيد عن الكويت مثل عمان. يقول 
الشيخ مبارك »والرجل اآلن موجود في 
مسكت وهو من رعيتي والبوم الذي هو 
نوخذاه أيضا صاحبه من رعيتي والبوم 
عليه بيرقي وفيه قول باسمي ومهري«، 
وناحظ هنا أن الشيخ مبارك لم يترك 
أي ثـــغـــرة يــمــكــن اســتــخــدامــهــا مـــن قبل 
اآلخرين لعدم الموافقة على طلبه، حيث 
أكــد أن السفينة كويتية وأن صاحبها 
كويتي وأن النوخذة المطلوب كويتي، 
وأن العلم الــمــرفــوع على السفينة علم 

الشيخ مبارك.
واختتم الشيخ مبارك رسالته بالقول 
»فــيــقــيــنــا الــــــذي تـــجـــاســـر خـــــاف امـــرنـــا 
وهـــو مــن رعيتنا ومــوجــود فــي مسكت 
حــضــرتــكــم يــأمــر ان امــــره يــــأول )يــــؤول( 
الــيــنــا فــالــمــأمــول مــن حــضــرتــكــم ارســـال 
النوخذا المذكور لنا والسام 18 ربيع 1 
سنة 328«، فهل تم تسليم هذا النوخذة 
للشيخ مبارك أم ال؟ سنحاول أن نبحث 

في وثائق أخرى لنعرف ماذا حدث بعد 
نـــا الـــكـــرام فــي مــقــال قــريــب إن  ذلــــك، ونــفــيــد قـــراء

شاء الله.

مبارك الصباح لفيصل بن تركي آل مبارك الصباح لفيصل بن تركي آل 
بوسعيد: المأمول منكم تسليم النوخذا لنابوسعيد: المأمول منكم تسليم النوخذا لنا

وثيقة  لها تاريخ

باسم اللوغاني
loughanib@hotmail.com
@loughanib   

كل مواطن 
حسن العيسىجاسوس

إذا كان وزير الداخلية يريد أن يتمشيخ ويتدروش 
بطريقة دراويش المجلس، فهذا شأنه وحياته الخاصة، 
ل الدولة 

ّ
وال شــأن لنا بــه، ولكن أن يحشر وزارة تمث

وتعّد من أخطر الوزارات التي تامس حياة المواطنين 
والمقيمين بكل صغيرة وكــبــيــرة مــن جــرائــم الــمــرور 
التي هي غائبة عن عيون األمــن الساهرة، أو عاجزة 
عن تفعيل ماحقاتها إلى أخطر الجرائم التي تصيب 
النفس واألموال، فهذا ليس من شأن الوزير وال وزارته 
المتماهية اليوم مع نواب الفضيلة المحشورة بجسد 

األنثى ال غير.
ـــر لــــنــــواب الــوثــيــقــة  ــوزيـ ــاذا أبـــقـــيـــت يــــا ســــعــــادة الــ ــ مــ
»التاريخية« وكأنها وثيقة االستقال األميركي - ما 
ــعــهــا عــدد كبير مــن نـــواب مجلس 

ّ
شــاء الــلــه - الــتــي وق

األمــة في سبيل كسب أصــوات القمع المتزّمتة، حتى 
تــأتــي أنـــت فــي بــيــان وزارتــــك األخــيــر تــذّكــرنــا بقَيمنا 
نذر سكان 

ُ
ر وت

ّ
وعاداتنا وتقاليدنا اإلسامية، وتحذ

هذه الدولة المبتاة برياء ساستها من مواقع التواصل 
االجتماعي وما ُينشر بها ما يعّد مخالفة للنظام العام 

واآلداب العامة؟
ــك وال إدارة شــــؤون الــجــرائــم  ــ لــيــس مــن شـــأن وزارتـ
 الــنــاس وتــروعــهــم 

َ
اإللــكــتــرونــيــة الــتــي تتبعك أن تــعــظ

فيما يكتبونه وينشرونه في مواقعهم، مهمتكم هي 
تنفيذ حكم القانون، رغم أن مثل ذلك القانون المعنون 
بالجرائم اإللكترونية يشوبه العوار الدستوري، وهو 
وصــمــة فــي جبين حــريــات التعبير، خـــرج علينا في 
أحلك الظروف بالماضي. ليس مهمتك تربية خلق الله 
وتعليمهم األخاق واآلداب، هذه مسألة تخص بيوت 
البشر وأهاليهم، وهي مسألة تربية وثقافة تعّد من 

خصوصياتهم.
وإذا كــانــت هــنــاك جــريــمــة )تـــفـــّردت بــهــا تشريعات 
أفغانستان الــخــلــيــج(، فعندها، وبــعــد اإلبـــاغ عنها، 
يمكنكم الجري وماحقة الفاعلين، أما أن توصي في 
 الناس كي يتجسسوا ويتصّيدوا 

ّ
بيان الوزارة وتحض

 مــقــولــة »كـــل مــواطــن جــاســوس 
ً
عــلــى بعضهم، محققا

«، وكلها عبارات من إرث الدولة القمعية، 
ً
وليس خفيرا

فــهــذا غــيــر مــقــبــول مـــن وزارتـــــك وال مـــن أي وزارة في 
ل حياد السلطة وليس ميلها 

ّ
الدولة ُيفترض أنها تمث

 تريد فرض 
ً
ومزايدتها مع جماعات مهووسة دينيا

الفضيلة كما تتصورها وتراها، أو ربما تريد إلهاء 
البشر عن قضايا خطيرة من تركيبة سكانية إلى أزمة 
سكن وأزمـــات أصحاب الــدخــول البسيطة المنسيين 
وواقــع عديمي الجنسية وغياب الــرؤيــة االقتصادية 

للمستقبل.
 كفاية علينا يــا شيخ جــمــاعــات األمـــر بالمعروف 
وعصّيهم فــي هــذا المجلس، فــا تــزايــد عليهم، وَدع 
الناس وشأنهم، فما جاء في بيان وزارتــك ال شأن له 

بالدولة وال همومها الكبيرة..

كثير من المعجبين لدينا باإلنجاز القطري 
يــتــعــبــون أنــفــســهــم ويــتــعــبــونــنــا بــالــتــحــلــيــل 
والتنقيب عن سر هذا النجاح العالمي الباهر، 
وال يخلو مثل هــذا اإلعجاب واالنــدهــاش من 
ـــة 

ّ
الــلــمــز والــمــقــارنــة مـــع بـــادهـــم وفــوقــهــا رش

ــة عن العمق الخفي، رغــم أن 
ّ
من الخيبة الــدال

 
ً
 ومرتقبا

ً
التفوق والتمّيز القطري كان متوقعا

من العالم كافة، إال جاسم بهمن بالطبع، كما 
ال يــحــتــاج األمــــر لــكــل هـــذا الــجــهــد والــتــحــســر 
 
ً
والــتــنــكــيــد الــعــلــنــي، فــكــل شـــيء كـــان مكشوفا

 منذ البداية وال توجد خفايا أو أسرار 
ً
وظاهرا

تدعو إلى المقارنات الظالمة والكاذبة.

المقارنات ظالمة الختاف الظروف، وكاذبة 
 
ً
 أو مؤيدا

ً
 ما يكون مساهما

ً
 من يقارن غالبا

ّ
ألن

على األقــل لمثل هــذا االخــتــاف، فا يصّح أن 
تقفز عــلــى األســـبـــاب المحلية الــتــي تدعمها 
 بــنــتــائــج اآلخــريــن 

ً
وتــريــحــك لتصبح مــعــجــبــا

الذين خالفوا هناك معظم ما تريده وتطالب 
بــه هــنــا، وتدخلنا معك بعد ذلــك فــي نوبات 
التبكيت والتنكيت المتواصل ومن دون أدنى 

مصارحة للذات.

كـــأس الــعــالــم فــي قــطــر لــم تهبط فــجــأة من 
 عن األرض، ربما 

ً
 غريبا

ً
السماء، ولم تنبت فطرا

ا عند وقوع االختيار 
ّ
لم ننتبه لذلك، ألننا كن

عــلــى مــلــف قــطــر لتنظيم كـــأس الــعــالــم الهين 
فــي أتـــون معركة الـــداو والتخوين المتبادل، 
والتخمين العشوائي حتى خسرنا الصفقة 
والغرامة والّسمعة، ولم نكن مواكبين لما كان 
يــحــدث فــي الــدوحــة مــن تهيئة واســتــعــدادات 

لمثل هذا اإلنجاز الكبير. 
وقــــبــــل قـــــــرار تــنــظــيــمــهــا هــــنــــاك بـــســـنـــوات، 
ــررت الــــدولــــة الــقــطــريــة إفــســاح  ــ ــواء حــيــن قـ ــ سـ
المجال العام للحريات الشخصية وافتتاح 
الـــفـــنـــادق والـــمـــاهـــي والـــشـــواطـــئ المختلطة 
وتداول المشروبات الروحية، وذلك بالتزامن 
 وتــصــفــيــة تــنــظــيــم جــمــاعــة اإلخـــــوان 

ّ
ــع حــــل مـ

المسلمين في قطر وإنــهــاء جميع أنشطتهم 
الدعوية والتعبوية و»الخيرية« مع غيرهم، 
دون اعـــتـــراض داخــلــي أو خـــارجـــي، لتحتكر 
الدولة بعدها العمل الديني كما يجب لها أن 
تــكــون، وذلــك مــع افتتاح العديد مــن المعابد 
والــكــنــائــس لــمــخــتــلــف الـــطـــوائـــف والـــديـــانـــات 
لتمارس طقوسها بكل حرية وأمان في مجتمع 

واثق بنفسه وبرسوخ إيمان حقيقي ال تهزه 
شــجــرة كريسماس أو تمثال مــلــون، أو حين 
بــدأت مرحلة االستثمار البشري الكبير من 
خال إنشاء وجلب أكبر الجامعات العالمية 
الرصينة وإرســال البعثات التعليمية ألرقى 
، فا عن »بلقاء« 

ً
 وغربا

ً
جامعات العالم شرقا

تسمع وال »بــنــهــا«، مــمــا انــعــكــس بــالــضــرورة 
على إدارة الــدولــة ومرافقها ومستقبلها، ثم 
إن قطر استعانت بــاألكــاديــمــيــات الرياضية 
وأشهر األندية والرياضيين والاعبين لتطوير 
ريــاضــتــهــا، ولـــم تتركها هــائــمــة بــيــن صبيان 
شيخ طموح أو تاجر جــمــوح، ومــن قبل ذلك 
ومن بعده، استعانت قطر بالوافدين من بداية 
الفكرة ووضع الخطط واالستراتيجيات لها، 
حتى بناء الماعب والبنية التحتية الازمة، 
وصــــواًل إلـــى التنظيم واألمــــن واإلدارة، ومــن 
عـــزمـــي بـــشـــارة حــتــى شــــاب الـــمـــتـــرو األســمــر 
الشهير، وحضرتك تصّور الوافدين بالشوارع 
والمستوصفات وتاحقهم في لقمة عيشهم 

وحياتهم كأنهم ناقصين تجلّياتك.
تبون كاس العالم؟!

كم مثل العالم.
ّ
بسيطة... خل

فهد البسامتبون كاس العالم؟!

نقطة
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