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األمير: االرتقاء بمسار الوطن التنموي
ًسموه تلقى تهنئة من ولي العهد بمناسبة عودته للبالد بعد قضاء إجازة خاصة
ولي العهد: عودة سموكم أثلجت صدورنا وأهل الكويت األوفياء جميعا

أكدت أن الحاجة ماسة إلقرار »مشروع الصانع« ومجلس الوزراء منحه صفة استعجال

الخالد: التنسيق بين جهات الدولة 
يساهم في تجنيب األضرار

ما مسار أي غزو صيني 
محتمل لتايوان؟

»التربية«: تنسيق 
مع »الداخلية« لرصد تسريب 

االختبارات

رؤى عالمية 

محليات

13-12

كارمن راينهارت *

هل تفعل البنوك 
المركزية كل ما يلزم؟

تشهد االقتصادات المتقدمة اآلن أعلى معدالت التضخم في 
40 سنة، إذ بلغ المعدل المتوسط نحو 9 في المئة للشهور 
الـ 12 المنتهية في سبتمبر 2022، فمن منظور البنوك المركزية 
واألســواق المالية، اختفت إلى حد كبير التوقعات، أو بتعبير 
، ليحل محلها 

ً
أكثر دقة، اآلمال أن يكون ارتفاع التضخم مؤقتا

اإلدراك الواقعي بأن نمو األسعار يفرض مشكلة دائمة تتطلب 
إحكام السياسة النقدية بشكل كبير ومستدام، وباستثناء بنك 
اليابان، تعمل البنوك المركزية الرئيسة اآلن على رفع أسعار 
الفائدة، وتتحرك نحو تثبيت استقرار نمو الميزانيات العمومية 

أو عكس اتجاهه.
وال يشكك كــثــيــرون فــي أن هــذا الــتــحــول بالسياسة سيكون 
 من أسعار الفائدة المنخفضة 

ً
 بعد 15 عاما

ً
، وخصوصا

ً
صعبا

ــح االقــتــصــاد العالمي على 
ّ
 عــن تــرن

ً
إلــى حــد استثنائي، فــضــا

حافة الركود اآلن، ولكن في ظل التوقعات بأن يجلب عام 2023 
 عن 

ً
مخاطر مالية واقتصادية عالمية متزايدة الحدة، وفضا

تصاعد الــتــوتــرات الجيوسياسية، يــكــاد يــكــون مــن المؤكد أن 
.
ً
األمور ستزداد تعقيدا

ط المنظور التاريخي الضوء على بعض التحديات التي 
ّ
ويسل

من المحتمل أن تنشأ مع زيادة إحكام الظروف المالية الدولية، 
فقد كــانــت أســعــار الــفــائــدة الحقيقية )أســعــار الــفــائــدة االسمية 
 منها التضخم( في المركز المالي العالمي، الواليات 

ً
مطروحا

المتحدة، سلبية على نحو مستمر منذ األزمة المالية العالمية 
خال الفترة 2008 - 2009.

02وظلت أسعار الفائدة الحقيقية سلبية طوال فترات 

٠٣

أعرب سمو أمير الباد الشيخ نواف األحمد عن خالص شكره لسمو 
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد على ما عبر عنه من تهنئة بعودة 
سموه إلــى أرض الوطن بعد زيــارة خاصة إليطاليا، وعلى ما أبــداه 
سموه من فيض المشاعر الطيبة، ومن صادق الدعاء بهذه المناسبة.

ودعا صاحب السمو، في رسالة جوابية على تهنئة سمو ولي العهد، 
المولى تعالى أن يحفظ الوطن الغالي، ويديم عليه نعمة األمن واألمان 
والرخاء، ويسدد خطى الجميع لخدمته ورفعة شأنه، ويكلل جميع 
الجهود لارتقاء بمساره التنموي الطموح نحو آفاق الرقي واالزدهار، 

وأن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية.
وبدوره، قال سمو ولي العهد في رسالة التهنئة: »بمناسبة عودة 
سموكم الميمونة إلى أرض الوطن سالمين غانمين بعد قضاء إجازة 
خاصة، يسعدنا أن نرفع إلى مقام سموكم الكريم أسمى آيات التهاني 

والتبريكات«.
وأضاف: »كما يسرنا أن نغتنم هذه المناسبة التي أثلجت 

جنود سيول على مدفع مضاد للطائرات في يانغجو أمس )أ ف ب(

المشروع تعرض النتقادات نيابية 
وقضائية واسعة في 2016 لتمكينه 

الحكومة من الهيمنة على القضاء 

»الشؤون«: نتمسك بقانون 
العمل الخيري المحال 11 
فبراير 2018 إلى المجلس

الحكومة تسترد مشروعين 
من مجلس األمة 

وتستعجل 9 وتتابع 4

من أولويات »الداخلية«... 
»المرور« و»إقامة األجانب« 

وتعديل »الجنسية«

02

02

02

مع أفــول عام 2022 وإطالة العام الجديد، 
تتقدم »الجريدة« إلى الجميع بخالص التهاني 
والــتــبــريــكــات بــهــذه الــمــنــاســبــة، وتــلــفــت عناية 
قــرائــهــا الـــكـــرام إلـــى أنــهــا ستحتجب بــعــد غد 
األحـــد، إلــى جــانــب عطلة السبت األسبوعية، 
لــتــكــون بــيــن أيــديــهــم يــــوم االثـــنـــيـــن، وكــــل عــام 

وأنتم بخير.

ةديرجلا. تهنئ بالعام 
الجديد وتعود االثنين

اقتصاديات

تراجع مؤشرات 
البورصة   

والسيولة ترتفع 
إلى 43.5 

مليون دينار 

نقل ملكيات 
لهيئة االستثمار 

في البورصة 
إلى شركات 
استثمارية 

الهارون: »المركزي« 
وضع اإلطار االستراتيجي 
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رئيس كوريا الجنوبية للجيش: استعدوا للحرب مع الشمال
سيول تتدرب على مواجهة الُمسّيرات... وبيونغ يانغ تعزز القدرات الدفاعية

على وقــع تصاعد التوتر فــي شبه الــجــزيــرة، انتقد 
رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، الشطر الشمالي 
لنشره خمس طائرات بدون طيار )مسّيرة( عبر الحدود 
 أن »القصاص والــرد بالمثل« 

ً
األسبوع الحالي، مؤكدا

هــمــا الــســبــيــل الــوحــيــد للحيلولة دون وقــــوع هجمات 
واستفزازات.

ــال الـــرئـــيـــس، فـــي كــلــمــٍة ألــقــاهــا بــوكــالــة التنمية  ــ وقـ
الدفاعية، إنــه »ال يمكن أن يكون هناك جيش ال يفكر 
في الحرب، ويستعد لها. بالنسبة لنا، من أجل تحقيق 
الــســام، نــحــن بــحــاجــة إلـــى االســتــعــداد لــلــحــرب بتفوق 

ساحق«.
وبــعــد إخــفــاقــه فـــي الــتــصــدي لــعــمــلــيــة تــســلــل أثــــارت 
ــداده، أجـــــــرى الــجــيــش  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــاؤالت حـــــول وضـــــع اسـ ــ ــسـ ــ تـ
الكوري الجنوبي، أمــس، تدريبات لتعزيز الدفاع ضد 
»االســـتـــفـــزازات المحتملة« لــطــائــرات كــوريــا الشمالية 
 بتبني نهج »حازم« لمواجهة التحدي 

ً
المسّيرة، متعّهدا
األمني المتجدد.

وتـــم الــتــرتــيــب لــلــتــدريــبــات الــعــســكــريــة بــعــدمــا فشل 
جيش سيول في إسقاط خمس طائرات كورية شمالية 
مــســّيــرة، انــتــهــكــت الــمــجــال الـــجـــوي لــكــوريــا الجنوبية 

االثنين الماضي.
وفــي وقــت سابق، حــدد الزعيم الشمالي كيم جونغ 
أون مجموعة من األهداف الجديدة لتعزيز قدرات باده 

الدفاعية خال العام المقبل.
وحــلــل كيم فــي تــقــريــره، الـــذي قـــّدم فــي الــيــوم الثاني 
من اجتماع عام للجنة المركزية للحزب الحاكم أمس 

األول، »الوضع الجديد القابل للتحدي الذي 

04

»الفتوى والتشريع« تعيد 
إحياء دولة »مجلس الدولة«

، وبموجب ما ذكرته 
ً
في اجتماع عقده أخيرا

مصادر مطلعة، قرر مجلس الوزراء، بناًء على 
إفادة الجهات المعنية، استعجال 9 مشاريع 
بــقــوانــيــن، تتضمن حسب توصية مــن إدارة 
الفتوى والتشريع، إعادة إحياء مشروع وزير 
العدل األسبق يعقوب الصانع بشأن إنشاء 
مجلس الدولة، الذي قوبل وقتذاك بانتقادات 
نــيــابــيــة وقــضــائــيــة عــنــيــفــة، إذ اعــتــبــره نـــواب 
ومنظمات المجتمع المدني أنه يمّكن الحكومة 
من الهيمنة على القضاء وتحويله إلى قطاع 

أو إدارة تحت إشراف وزير العدل.

وقــالــت الــمــصــادر، لـــ »الــجــريــدة«، إن كتاب 
ــــوى« تـــضـــمـــن طـــلـــب اســـتـــعـــجـــال نــظــر  ــتـ ــ ــفـ ــ »الـ
المشروع المحال بالمرسوم رقــم 173 لسنة 
2016 بــتــاريــخ 4 /7 /2016، بحالته المحال 
 للحاجة الماسة والعاجلة إلصداره.

ً
بها؛ نظرا

ــوء ذلــــــك، أصــــدر  ــ ــه عـــلـــى ضـ ــ وأوضــــحــــت أنـ
مجلس الوزراء قراره بمنحه صفة االستعجال 
للمشروع إلى جانب 8 أخرى بناء على رغبة 
وزارة الداخلية، ضمنها تعديل قانون تنظيم 
السجون والمرور، وتعديل قانون الجنسية، 
ومشروع بشأن االجتماعات والمواكب العامة.

وأضــافــت أن المجلس قــرر كذلك استرداد 
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم 
بالقانون رقــم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة 
المدنية والــســابــق إحالته إلــى مجلس األمــة 
بــالــمــرســوم رقـــم 102 لسنة 2012، ومــشــروع 
بــتــعــديــل الـــجـــدول الــمــرافــق لــلــقــانــون رقـــم 42 
لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر االنتخابية 
لــعــضــويــة الـــبـــرلـــمـــان والـــمـــحـــال بــالــمــرســوم 
رقـــم 187 لسنة 2018؛ بسبب إقــــرار مــرســوم 

الضرورة الذي حقق ما ورد به.
وذكــرت أن الهيئة العامة للقوى 

محيي عامر
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األمير: االرتقاء بمسار...

»الفتوى والتشريع« تعيد...

رئيس كوريا الجنوبية...

مــتــعــددة الــســنــوات فــي مــركــز مــالــي عالمي أربــع 
مــــرات فــقــط مــنــذ منتصف الــقــرن الــتــاســع عشر 
)على األقل(، وكانت الوقائع الثالث األولى أثناء 
الحربين العالميتين، وفي أعقاب صدمة النفط 
التي أحدثتها قرارات منظمة »أوبك« خالل الفترة 
من 1974 إلى 1980، وفي هذه الحاالت الثالث، 
تراوح متوسط التضخم في الواليات المتحدة 
من 7 إلى 15 في المئة، وكانت استعادة أسعار 
 من الجهود 

ً
ا الفائدة الحقيقية اإليجابية جــزء

لمعالجة التضخم.
وتـــعـــد الـــفـــتـــرة الــحــالــيــة مـــن أســـعـــار الــفــائــدة 
الحقيقية الــســلــبــيــة الــمــطــولــة هــي األطــــول بين 
األربـــع، وعــالوة على ذلــك، كانت أسعار الفائدة 
الحقيقية في اقتصادات متقدمة أخــرى سلبية 
بدرجة أكبر، وفي قسم كبير من أوروبا واليابان، 
 سلبية، وهي 

ً
كانت أسعار الفائدة االسمية أيضا

سابقة تاريخية.
ومع ذلك، ال يخلو األمر من سمة أخرى شاذة 
 مّيزت حقبة أسعار الفائدة »المنخفضة 

ً
تاريخيا

فــتــرة طـــويـــلـــة«، وهــــي أن الــبــنــوك الــمــركــزيــة في 
االقــــتــــصــــادات الـــمـــتـــقـــدمـــة قـــامـــت تـــحـــت عـــنـــوان 
التيسير الكّمي بشراء كميات ضخمة من الديون 
 ،)

ً
الــحــكــومــيــة )أو الـــديـــون الــمــضــمــونــة حــكــومــيــا

 قياسية جديدة في زمن الّسلم، 
ً
لتسجل أرقاما

صت بشكل طفيف ميزانيات البنوك 
ّ
ففي حين تقل

المركزية بعد انتهاء األزمة المالية العالمية، إال 
 مما كانت عليه قبل األزمة، 

ً
أنها ظلت أكبر كثيرا

ثم تضخمت إلى مستويات عالية جديدة أثناء 
جائحة مرض فيروس كورونا 2019 )كوفيد 19(.
ويفّسر هذا التكييف االستثنائي لماذا يظل 
سعر الفائدة على األموال الفدرالية في الواليات 
 من معدل التضخم الثني عشر 

ً
المتحدة أقل كثيرا

، الذي بلغ نحو 8 في المئة، على الرغم من 
ً
شهرا

الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة، وعلى نحو 
مماثل، ال يزال سعر الفائدة في البنك المركزي 
 من سعر الفائدة على األموال 

ً
األوروبي أقل كثيرا

الفدرالية بالواليات المتحدة، في حين يقترب 

التضخم في منطقة اليورو من خانة العشرات.
وعلى هذه الخلفية، قد تتطلب استعادة أسعار 
الفائدة الحقيقية، وبالتالي استقرار التضخم 
 لفترة 

ً
اإلبقاء على السياسة النقدية أكثر إحكاما

أطول مما يتوقع العديد من صناع السياسات 
والــمــشــاركــيــن فــي الـــســـوق، ومـــع ذلــــك، لــيــس من 
ــانـــت الــبــنــوك  ــــالق مــــا إذا كـ ــ ــح عـــلـــى اإلطـ ــواضــ الــ
المركزية ستبقي على التزامها بإحكام سياستها 
النقدية في مواجهة النشاط االقتصادي المتزايد 

الضعف.
وربـــمـــا يــكــون مـــن الــمــمــكــن تــفــســيــر اســتــمــرار 
 
ً
التضخم في سبعينيات القرن العشرين جزئيا

بميل بنك االحتياطي الفدرالي األميركي إلى بذل 
القليل من الجهد بعد فوات األوان، أو التردد في 

عملية إحكام السياسة.
 إلى خطر آخر لم نقّدره 

ً
وتشير التجربة أيضا

ــواق الــدخــل  ــدره؛ عـــودة الــتــقــلــبــات إلـــى أســ حــق قــ
َعد االضطرابات األخيرة 

ُ
الثابت )السندات(، وت

في المملكة المتحدة، التي أجبرت بنك إنكلترا 
على إطالق برنامج شراء السندات الطارئ، مثااًل 

 على ذلك. 
ً
واضحا

ــار فــــي أســــــــواق الــســلــع  ــ ــعـ ــ ـــب األسـ
ّ
ــد تـــقـــل ــ ــَعـ ــ وُيـ

األساسية العالمية هو المعيار، بصرف النظر 
عن سعر الفائدة، لكن في أسواق الدخل الثابت، 
تخدم التقلبات األعلى معدالت التضخم األعلى 
، كان التباين في معدالت التضخم 

ً
واألقل استقرارا

عبر االقتصادات المتقدمة الرئيسة أعلى بنحو 
7 مرات خالل الفترة من 1974 إلى 1989، مقارنة 

بما كان عليه خالل الفترة من 2008 إلى 2021.
بات ســوق الــدخــل الثابت 

ّ
وهــذا يعني أن تقل

رد في عصر أسعار الفائدة 
ّ
انخفضت بشكل مط

الـــشـــديـــدة االنـــخـــفـــاض، كــمــا ســاهــمــت مــعــدالت 
التضخم المنخفضة والمستقرة في االقتصادات 
المتقّدمة بشكل كبير في الحد من تقلبات أسعار 
الصرف بعد عام 2008، كما أوضحت أنا وكينيث 

روغوف وإيثان إلزيتسكي.
وعملت أســعــار الفائدة الشديدة االنخفاض 

عــلــى تشكيل الــمــيــزانــيــات الــعــمــومــيــة مــن خــالل 
تشجيع االقــتــراض مــن جــانــب الــقــطــاع الخاص 
 عن العائد 

ً
والحكومة والمجازفة الشديدة بحثا

)وهذا من شأنه أن يزيد احتماالت نشوء فقاعات 
أسعار األصول(، وفي حين تعمل أسعار الفائدة 
 عـــلـــى تـــعـــزيـــز قـــوة 

ً
الـــشـــديـــدة االنـــخـــفـــاض فـــنـــيـــا

الــمــيــزانــيــات العمومية الحكومية، فإنها ربما 
خلقت أو أّدت إلى تفاقم الخسائر خارج الميزانية 
العمومية، بما في ذلك من خالل تقويض قدرة 
صناديق معاشات التقاعد على الوفاء بديونها 

 بين الحكومات المحلية(.
ً
)وخصوصا

ــانـــت »أســــعــــار الـــفـــائـــدة الــمــنــخــفــضــة فــتــرة  وكـ
 فــي إضعاف 

ً
طــويــلــة« فــي بعض األحــيــان سببا

االنضباط المالي وتأخير اإلصالحات.
في بلدان مثقلة بشدة بالديون )مثل إيطاليا(، 
ــت أســعــار الــفــائــدة السلبية إلــى جانب 

ّ
ربــمــا حــل

مشتريات الديون الضخمة من البنوك المركزية 
محل إعـــادة هيكلة الــديــون، التي يمكنها، على 
األقل من حيث المبدأ، تحقيق تقّدم أسرع وأكبر 
في خفض الديون، يتبقى لنا أن نرى كيف يمكن 
ســـّد هـــذه الــفــجــوة فــي عــصــر الــســيــاســة النقدية 

.
ً
األكثر إحكاما

الرسالة واضحة؛ تمتد المخاطر التي يفرضها 
الــخــروج مــن أســعــار الفائدة الحقيقية السلبية 
الــمــســتــمــرة فـــتـــرة طــويــلــة إلــــى مـــا هـــو أبـــعـــد من 
الـــركـــود. والـــســـؤال هـــو: كــيــف تستجيب البنوك 

المركزية عندما تظهر هذه المخاطر؟
يبدو أن استقالل البنوك المركزية تآكل ليس 
بــحــكــم الــقــانــون بـــالـــضـــرورة، ولــكــن رّبــمــا بحكم 
األمر الواقع، إذ يزن المسؤولون العواقب األوسع 
المترتبة على أفعالهم. إذا كــان االعــتــمــاد على 
الروافع المالية )اإلنفاق باالستدانة في القطاعين 
العام والخاص( والتعّرض للمخاطر من األمور 
التي تثير الشكوك حول االستقرار المالي، فهل 
تــعــود الــبــنــوك الــمــركــزيــة إلـــى تــدابــيــر التكييف؟ 
مـــاذا لــو ظــهــرت مــخــاوف مــن انهيار الــســوق، أو 
بـــدت حــــاالت اإلفـــــالس الــســيــاديــة وشــيــكــة )كــمــا 

قــد يحدث فــي منطقة الــيــورو(؟ فــي سبعينيات 
الــقــرن الــعــشــريــن، تحّملت االقــتــصــادات سنوات 
من التضخم المرتفع قبل أن يكتمل الخروج من 

أسعار الفائدة الحقيقية السلبية.
ومـــع ذلـــك، تــلــوح فــي أفـــق عـــام 2023 مخاطر 
أخرى إضافية، فاآلن تتصارع الصين؛ المحّرك 
األساسي للنمو االقتصادي العالمي بعد األزمة 
المالية العالمية األخيرة مع الهشاشة المالية 
ــفــضــي األوضـــــــاع الــمــالــيــة 

ُ
والـــســـيـــاســـيـــة، وقــــد ت

 إلى إلحاق الضرر الشديد 
ً
العالمية األكثر إحكاما

باألسواق الناشئة واالقتصادات النامية في األمد 
الــقــريــب، وســتــكــون مــعــانــاة أولــئــك الــذيــن لديهم 
ــالـــدوالر أشــــد، بالفعل،  ديــــون ضــخــمــة مــقــومــة بـ
وأصــبــحــت أكــثــر مـــن 60 فـــي الــمــئــة مـــن الــبــلــدان 
المنخفضة الدخل إما ُعرضة بشدة لالنزالق إلى 

ضائقة، أو انزلقت إليها بالفعل.
ولكن مثلما يثير الــخــروج مــن عصر أسعار 
ــتـــرة طـــويـــلـــة« مــخــاطــر  ــدة »الــمــنــخــفــضــة فـ ــائـ ــفـ الـ
جسيمة، كذلك يؤدي إلى النتيجة ذاتها استمرار 
التضخم المرتفع، الــذي يــؤدي بين أمــور أخرى 
إلى تفاقم فجوات التفاوت داخــل البلدان وبين 
، فــإذا قلنا إن هــذا وقــت عصيب 

ً
بعضها بعضا

للغاية بالنسبة إلى الحكومات والبنوك المركزية، 
فإننا ال نبالغ على اإلطالق.

* كبيرة خبراء االقتصاد في مجموعة البنك 
، وأستاذة النظام المالي الدولي 

ً
الدولي سابقا

في كلية كينيدي بجامعة هارفارد.
»بروجيكت سنديكيت، 2022« باالتفاق مع 
»الجريدة«

هل تفعل البنوك المركزية كل ما يلزم؟
 لنتوجه إلى الله تعالى بأن 

ً
صدورنا وأهــل الكويت األوفياء جميعا

يحيط سموكم بكريم عنايته وعظيم رعايته، وأن يسبغ عليكم موفور 
الصحة والعافية وطول العمر لمواصلة مسيرة الخير والتقدم والنماء 

لوطننا العزيز«.
 للوطن، 

ً
 وعزا

ً
ودعا سموه المولى تعالى أن يديم صاحب السمو فخرا

 من التقدم 
ً
وأن يديم على الكويت األمن واالستقرار، »ويحقق لها مزيدا

والرخاء في ظل قيادة سموكم الرشيدة«.

 إلى 
ً
نشأ في شبه الجزيرة الكورية والوضع السياسي الدولي«، مشيرا

»اتجاه النضال ضد العدو للدفاع عن السيادة والمصالح الوطنية«، 
باإلضافة إلى »أهداف رئيسية جديدة لتعزيز القدرة الدفاعية المعتمدة 
على الذات«. ويأتي ذلك في وقت تتصاعد التوترات في شبه الجزيرة 
الكورية، حيث اختبرت بيونغ يانغ صواريخ ذات قــدرات نووية عدة 
مــرات هــذا الــعــام، في انتهاك لــقــرارات األمــم المتحدة. وتخضع كوريا 
الشمالية لعقوبات دولية صارمة بسبب برنامجها لألسلحة النووية. 
واستأنفت ســيــول وواشــنــطــن مــنــاورات عسكرية مشتركة واسعة 
النطاق هذا العام، والتي تهدف في المقام األول إلى ردع كوريا الشمالية.
 الــيــابــان بــعــد أن قــــررت مضاعفة 

ً
كــمــا هــــددت بــيــونــغ يــانــغ مـــؤخـــرا

 إلى 2 في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي 
ً
ميزانيتها الدفاعية تقريبا

على مــدى الــســنــوات الخمس المقبلة، كــجــزء مــن استراتيجية أمنية 
جديدة لمواجهة التهديدات المحتملة من كوريا الشمالية وخطوات 

 من بكين.
ً
أكثر حزما

العاملة رأت ضــرورة استمرار مجلس األمــة في نظر مشروع قانون 
بتعديل المادة 14 من القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة 
الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، إذ يعد التعديل 
أحــد معالجات التوظيف الوهمي، موضحة أن مجلس الـــوزراء قرر 
استمرار نظره في البرلمان بجانب 3 مشاريع أخــرى، منها مشروع 
العمل الــخــيــري، المحال بتاريخ 2018/2/11،  بناء على طلب وزارة 

الشؤون االجتماعية.
يذكر أن »الجريدة« سلطت الضوء على مثالب مشروع مجلس الدولة 
قبل إحالته إلــى مجلس األمــة، والــذي أطلقت عليه مشروع »يعقوب 
الصانع«، وكان محل رفض نيابي وكذلك المجلس األعلى للقضاء، الذي 
حذر من خطورته، كما أكد عدد من النواب رفضهم لهيمنة الحكومة 

05على القضاء.
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 لمبادرة البحر األسود لنقل الحبوب
ً
 أمميا

ً
دشتي منسقا

ــام لــألمــم  ــعــ ــن الــ ــيــ أعـــلـــن األمــ
المتحدة أنطونيو غوتيريش 
تعيين الكويتي عبدالله دشتي 
 لألمم المتحدة لمبادرة 

ً
منسقا

البحر األسود لنقل الحبوب.
وأعرب غوتيريش، في بيان 
مساء أمــس األول، عن امتنانه 
لــقــيــادة عبدالله وعمله الجاد 
والتزامه بتنفيذ المبادرة بما 

في ذلك األوقات الصعبة.
 
ً
ويــأتــي تعيين دشتي خلفا
للسوداني أمير عبدالله، الذي 
ــم  ــ شـــغـــل مـــنـــصـــب مـــنـــســـق األمـ

المتحدة منذ اغسطس 2022.
وتــقــاعــد دشـــتـــي عــــام 2021 
من القوات المسلحة الكويتية 
برتبة فريق بالقوات البحرية 
 من الخبرة في 

ً
ويملك 40 عاما

مـــجـــاالت الــعــمــلــيــات الــبــحــريــة 
والقيادة واإلدارة داخل الكويت 

واالنتشار المتعدد الجنسيات.
وشغل دشتي في الفترة بين 
)2019 - 2020( منصب ملحق 
الــدفــاع العسكري للكويت في 
بلجيكا وممثل البعثة الكويتية 
ــلـــف شــــمــــال األطـــلـــســـي  ــــدى حـ لــ
 لكلية مبارك 

ً
)ناتو( وكان قائدا

الــعــبــدالــلــه لــلــقــيــادة واألركــــــان 
ــكــــويــــت فــي  ــي الــ ــ ــة فـ ــتـــركـ ــمـــشـ الـ
الفترة بين )2015 - 2019( حيث 
كــــان يـــشـــرف عــلــى الــســيــاســات 
واالســتــراتــيــجــيــات ويــطــورهــا 
ــيـــن  ــفـ ويــــــديــــــر شــــــــــؤون الـــمـــوظـ

والبنية التحتية.
 للدراسات في 

ً
كما عمل مديرا

الكلية خــالل الفترة من )2011 
 
ً
 رئيسيا

ً
الى 2015( ومستشارا

 في 
ً
للقائد وتــم تعيينه أيــضــا

منصب قائد فرقة العمل 152 
للسفن المشتركة خــالل عامي 

)2012 و2013( حــيــث أشـــرف 
على تخطيط وتنفيذ العمليات 

في الخليج.
وشغل دشتي منصب مدير 
المعهد الــبــحــري الكويتي في 

الفترة )2009 - 2011( ونائب 
قائد األسطول البحري )2007 
- 2009( وقـــائـــد األســـــــراب 73 
و72 و74 فــي الــفــتــرة )2005 - 
2007( ومنذ عام 1981 خدم في 
مناصب مختلفة تــتــراوح بين 
ضابط حرب رئيسي وضابط 
ــيــــذي وضــــــابــــــط تــــدريــــب  ــفــ ــنــ تــ
وضابط ارتــبــاط داخــل القوات 
المسلحة الكويتية بما في ذلك 
عــمــلــيــات االنـــتـــشـــار اإلقــلــيــمــيــة 
والـــدولـــيـــة وهــــو حـــاصـــل على 
درجة الماجستير في الدراسات 
الدولية من كلية الملك في لندن.

كــمــا الــتــحــق بــكــلــيــة األركــــان 
ــورت(  ــ ــوبــ ــ ــيــ ــ الــــبــــحــــريــــة فــــــي )نــ
ــات الـــمـــتـــحـــدة وكــلــيــة  ــواليــ ــالــ بــ
األركـــــــــــــــــــــان الــــــمــــــشــــــتــــــركــــــة فـــي 
)نــورفــولــك( األميركية والكلية 
الــمــلــكــيــة لـــلـــدراســـات الــدفــاعــيــة 

بالمملكة المتحدة وهو حاصل 
 عــلــى بـــكـــالـــوريـــوس في 

ً
ــا أيـــضـ

الــتــربــيــة والتعليم مــن جامعة 
ــا فـــــي ســـيـــدنـــي  ــيـ ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ الـ
ويتحدث اللغة اإلنكليزية إلى 

جانب لغته العربية.
يــذكــر أنــه تــم اطـــالق مــبــادرة 
الــبــحــر االســــود لــنــقــل الــحــبــوب 
مــن أوكــرانــيــا وتركيا وروسيا 
واألمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة فــــي يــولــيــو 
ــــي بــــــهــــــدف الــــســــمــــاح  ــــاضــ ــمــ ــ الــ
بــــــاســــــتــــــئــــــنــــــاف الـــــــــــصـــــــــــادرات 
األوكرانية من الحبوب والمواد 
الـــغـــذائـــيـــة واألســــمــــدة بــمــا في 
ذلك األمونيا عبر ممر إنساني 

بحري آمن.

عبدالله دشتي

 سفراء لـ �.: نتطلع لعام جديد حافل بالتعاون واالستقرار

● ربيع كالس
أعرب عدد من السفراء المعتمدين لدى البالد 
، لمناسبة 

ً
عن تهانيهم للكويت قيادة وشعبا

انتهاء عام 2022 وحلول العام الجديد.
وفي هذا السياق، قالت السفيرة الفرنسية 
كلير لوفليشر »مع اقتراب عام 2022 من نهايته، 
إنه لمن دواعي سروري البالغ أن أنقل تحياتي 
وأطيب التمنيات إلى كل واحد منكم، نيابة عن 

السفارة الفرنسية في الكويت«.
وأضافت: »آمل أن تكون العالقات الثنائية 
بين فرنسا والكويت عام 2023 أكثر إنتاجية، 
وأن يزداد التعاون لمصلحة بلدينا، كما أتمنى 
لجميع أصدقائنا وشركائنا ومواطنينا عطلة 
سعيدة واستمرار السالم واالزدهار في العام 

الجديد«.
بــــــــدوره، قــــال ســفــيــر رومـــانـــيـــا، مــوغــوريــل 
ســتــانــســكــو: »بــالــنــيــابــة عــن ســفــارة رومــانــيــا، 
نـــود أن نــنــقــل إلـــى ســمــو أمــيــر الـــبـــالد الشيخ 
نواف األحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد، ورئيس مجلس الــوزراء سمو الشيخ 
أحــمــد نــــواف األحـــمـــد، ورئــيــس مجلس األمــة 
أحمد السعدون، ولجميع أبناء الكويت أفضل 
تمنياتنا لهم بالصحة والسعادة واالزدهــار 
للعام الــجــديــد 2023«. وأضــــاف أن »رومــانــيــا 
مــصــّمــمــة عــلــى مـــواصـــلـــة وتـــعـــزيـــز الــعــالقــات 
الثنائية الممتازة التي يشترك فيها بلدانا، 

ونقّدم أحر التحيات وسنة جديدة سعيدة«.
ــا قـــال:  الــســفــيــر الـــكـــوري تــشــانــغ بــيــونــغ هـ
»أتمنى عاما جديدا سعيدا، وأتمنى للكويت 
والكويتيين دوام السالم واالزدهــار وأن تظل 

مصدر إلهام دائم لإلنسانية«.
 إلى 

ً
ه عــائــدا

ّ
 ومــن الــطــائــرة التي كانت تقل

الكويت، أعــرب السفير األوكراني لدى البالد، 
أولـــكـــســـنـــدر بـــاالنـــوتـــســـا، عـــن أطـــيـــب تــهــانــيــه 
 
ً
وخــالــص تمنياته للكويت الــصــديــقــة قــيــادة

 
ً
 بــمــوفــور الــصــحــة والـــســـعـــادة، داعــيــا

ً
وشــعــبــا

المولى أن يعيد المناسبة على الكويت الشقيقة 
 أن 

ً
بــوافــر الخير واليمن والــبــركــات، ومتمنيا

 ناجحا ويحقق فيه 
ً
يجعل العام الجديد عاما

للكويت ولكل الدول المسالمة ما تصبو إليه 
ة ورفعة وازدهار.

ّ
من عز

من جهته، قال السفير السويسري تيزيانو 
بــالــمــيــلــلــي: »أتــمــنــى لــكــل الـــنـــاس فـــي الــكــويــت 
الكثير من السعادة والصحة في العام الجديد، 
وبصفتنا سفارة لسويسرا، سيكون من دواعي 
ســرورنــا أن نــواصــل عملنا لتوسيع وتقوية 

الــصــداقــة والــعــالقــات الممتازة بين سويسرا 
والكويت«.

أمــــــا ســـفـــيـــر الــــيــــونــــان كــونــســتــانــتــيــنــوس 
بيبيريغوس، فقال: »بمناسبة العام الجديد، 
أود أن أعّبر لسمو األمير وسمو ولــي العهد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء وحكومة الكويت 
الصديقة وشعب الكويت عن تمنياتي القلبية 

بالصحة والسعادة والسالم واالزدهار«.
وأضاف: »تشترك اليونان والكويت بالقيم 
نفسها. وبــنــاًء على الــعــالقــات الــمــمــتــازة بين 
راد على مدى قرون، 

ّ
بلدينا، والتي تتطور باط

نتطلع في العام الجديد إلى تكثيف جهودنا 
من أجل زيادة تعزيز تعاوننا الثنائي الممتاز 

بالفعل في جميع المجاالت«.
ــدوره، قـــال عميد الــســلــك الــديــبــلــومــاســي،  ــ بـ
سفير طاجيكستان د. زبيدالله زبيدوف: »خالل 
 ،

ً
 جديدا

ً
يومين نوّدع سنة 2022، ونستقبل عاما

 خالل 
ً
 رائعا

ً
قنا إنجازا

ّ
وأحب أن أقول إننا حق

هذا العام في عالقاتنا الثنائية من خالل تسيير 
أول رحلة مباشرة بين الكويت ودوشنبي«. 

وأضــاف: »ولمناسبة حلول العام الجديد، 
أتــمــنــى لــصــاحــب الــســمــو وســمــو ولـــي العهد 
وسمو رئيس مجلس الـــوزراء ولجميع أبناء 
الكويت والمقيمين على أرضها الطيبة، سنة 
طيبة مليئة بالصحة واالزدهار والتطور الدائم، 

كما أتمنى في العام المقبل أن نرى نهاية لكل 
الــحــروب حــول الــعــالــم، ألنــه ال ينتج عنها اال 

الموت والدمار«.
أما سفير ماليزيا داتو محمد سالمات فقال: 
»لمناسبة قـــدوم الــعــام الــجــديــد، بالنيابة عن 
حكومة وشعب ماليزيا، وباألصالة عن نفسي، 
أوّد أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات 
إلـــى سمو األمــيــر وســمــو ولـــي الــعــهــد، وأدعـــو 
الــلــه تعالى أن ينعم عليهم بموفور الصحة 
والعافية، وأتمنى لدولة الكويت دوام األمن 
واالســـتـــقـــرار ولــحــكــومــتــهــا وشــعــبــهــا الــكــريــم 

التوفيق والتقّدم واالزدهار«.
وأضـــــــاف: »كـــمـــا أوّد أن أشـــــدد عــلــى عمق 
العالقات بين الكويت وماليزيا، وأتمنى أن 
يشهد الــعــام الجديد مــزيــدا مــن التعاون بين 
البلدين لتطوير العالقات الثنائية، ودفعها 

إلى آفاق أوسع.
وخــتــم الــســفــيــر الــمــالــيــزي كــلــمــتــه بــالــقــول: 
»أدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الكويت 
وشعبها من كل مكروه، وتبقى واحة أمن وأمان 
في ظل القيادة الحكيمة لسمو األمير وسمو 

ولي العهد، وكل عام وأنتم بخير«.
مــن ناحيته، قــال سفير تــونــس، الهاشمي 
عجيلي: »يسعدني أن أرفـــع باسمي ونيابة 
عن أفراد الجالية التونسية المقيمة بالكويت 

الشقيقة أسمى وأصــدق عبارات التهاني إلى 
سمو األمــيــر وإلــى سمو ولــي العهد، متمنيا 
للشعب الــكــويــتــي الشقيق مــزيــدا مــن التقدم 
واالزدهار، في ظل القيادة السامية والحكيمة 

لسمو أمير البالد وسمو ولي عهده األمين«.
وأردف: »وأمل أن تكون هذه المناسبة طالع 
خير على تونس وشعبها األصيل، وأن تكلل 
مسيرة التعاون التونسي - الكويتي بمزيد 
من النجاح والتطور، في إطــار شراكة فاعلة 
ومتضامنة، كما ال يفوتني أن أتوجه بخالص 
التبريكات إلى كامل أعضاء األسرة اإلعالمية 
لصحيفة الجريدة، معربا عن اليقين بأن هذا 
المنبر اإلعالمي سيواصل مسيرته في تقديم 
خــدمــة صحافية نــزيــهــة ونــافــعــة فــي الكويت 

والعالم العربي«.
وقــال سفير بلغاريا ديميتار ديميتروف: 
»يــســرنــي أن أتــقــّدم نــيــابــة عــن أعــضــاء ســفــارة 
بــلــغــاريــا والـــجـــالـــيـــة الــبــلــغــاريــة فـــي الــكــويــت 
بـــأصـــدق الــتــهــانــي لــلــكــويــت الــصــديــقــة قــيــادة 
وحـــكـــومـــة وشــعــبــا بــحــلــول الـــعـــام الــمــيــالدي 
الجديد، متمنيا مزيد التقدم والرقّي واالزدهار 
لــهــذا الــبــلــد الــصــديــق، حــيــث تــرتــبــط بلغاريا 
والكويت بعالقات ودية متميزة، سنحتفل في 
العام الجديد بالذكرى الـ 60 لتأسيسها على 
المستوى الدبلوماسي، ونأمل أن تشّكل هذه 

الــذكــرى فــرصــة إلعــطــاء دفــعــة جــديــدة للحوار 
السياسي والــتــعــاون االقــتــصــادي والعالقات 
الثقافية والتواصل بين الشعبين الصديقين«.
وأضـــاف: »وأود أن أهنئ جــريــدة الجريدة 
بحلول العام الميالدي الجديد، وأن أعّبر عن 
جزيل الشكر لها والقائمين عليها على التعاون 
الدائم وإلتاحة هــذه الفرصة لتهنئة الكويت 
وقيادتها الحكيمة وشعبها الصديق بالعام 
الميالدي الجديد، ونأمل بالمزيد من التعاون 

مع »الجريدة«.
ــان د. صـــالـــح  ــ ــمـ ــ وقــــــــال ســـفـــيـــر ســـلـــطـــنـــة ُعـ
الخروصي: »أمنياتي لدولة الكويت الشقيقة 
بالمزيد من التقدم واالزدهــار والنماء في ظل 
قــيــادة صــاحــب الــســمــو، وأن يتحقق للشعب 
الكويتي الشقيق ما يطمح إليه من دوام الرفعة 
والسؤدد، كما أنتهز هذه المناسبة ألعرب عن 
خالص أمنياتي بتوثيق ُعــرى التعاون بين 
سلطنة ُعمان ودولة الكويت في كل المجاالت، 
وأرجــو للعالم العربي واإلســالمــي والبشرية 
جمعاء االستقرار واألمن واألمان، راجيا أيضا 
دوام الــتــوفــيــق والـــنـــجـــاح لــجــريــدة الــجــريــدة 

ولقرائها الكرام، وكل عام والجميع بخير«.
الــســفــيــر الــقــبــرصــي مــايــكــل مـــافـــروس قـــال: 
»أتـــمـــنـــى لـــقـــيـــادة وحـــكـــومـــة وشـــعـــب الــكــويــت 
الصديق سنة جديدة سعيدة ومزدهرة، وآمل أن 

يجلب عام 2023 المزيد من السالم واالستقرار 
والهدوء للمنطقة األوسع والعالم بأسره، كما 
أود أن أغتنم هذه الفرصة ألعبر عن امتناني 
للجميع عــلــى دعــمــهــم المستمر وصداقتهم 

ولطفهم منذ بداية واليتي في الكويت«.
وقالت سفيرة بريطانيا بليندا لويس قالت: 
 بالسعادة 

ً
 مليئا

ً
 سعيدا

ً
»أتمنى للجميع عاما
والصحة واالزدهار«.

ــــن جــهــتــهــا، قـــالـــت ســفــيــرة األرجــنــتــيــن  ومـ
ى أن يجلب عام 2023 

ّ
كالوديا زامبييري: »أتمن

الفرح والنجاح للشعب الكويتي وحكومته، 
وأود أن أوّجه رسالتي بشكل خاص إلى الفتيان 
 أثمن كنز فــي أي بلد 

ّ
والفتيات الصغار، ألن

يكمن في مواهب األجيال الجديدة، فمع طاقتهم 
وريادتهم، سيعززون تقّدم وازدهار األمة، وأوّد 
أن أقـــول لهم: دافــعــوا دائــًمــا عّما تؤمنون به، 
ودافعوا عن الصواب، وتعّهدوا بجعل بلدكم 

 بالعمل الجاد والتفاني وااللتزام«.
ً
فخورا

من جهته، تمنى سفير فيتنام، ثانغ توان، 
أفضل األمنيات للكويت حكومة وشعبا.

وقال: »نتطلع لتعزيز التعاون بين بلدينا 
في كل المجاالت، ونتمنى االزدهــار لشعبينا 

في هذه المناسبة الجميلة«.

كالوديا زامبييري

تيزيانو بالميللي

مايكل مافروس

داتو محمد سالمات

 زبيدالله زبيدوف

كونستانتينوس بيبيريغوس

بليندا لويس

تشانغ بيونغ ها

كلير لوفليشر

ديميتار ديميتروف

الهاشمي عجيلي

موغوريل ستانسكو

صالح الخروصي

ثانغ توان

األمير تلقى رسالة شكر من الرئيس الصيني
تــلــقــى ســمــو أمــيــر الـــبـــالد الشيخ 
نــواف األحمد، رسالة شكر جوابية 
من رئيس جمهورية الصين الشعبية 
شي جينبينغ أعرب فيها عن خالص 
تقديره وامتنانه على مــا عبر عنه 
ســمــوه مــن تهنئة بــمــنــاســبــة إعـــادة 
 للجنة المركزية 

ً
 عاما

ً
انتخابه أمينا

للحزب الشيوعي الصيني.
وأكـــــــد الــــرئــــيــــس جــيــنــبــيــنــغ، فــي 
الرسالة، الحرص على تعزيز عالقات 
الشراكة االستراتيجية بين الكويت 
ــــذل الـــمـــزيـــد مــن  ــلـــى بـ والـــصـــيـــن، وعـ
الجهود المشتركة لالرتقاء بالتعاون 
القائم بين البلدين الصديقين في 

مختلف المجاالت إلى آفاق أرحب.
ــّمــــن الــــرئــــيــــس الــصــيــنــي  ــا ضــ ــمـ كـ
رســالــتــه خــالــص تمنياته لصاحب 
الــســمــو بـــوافـــر الــصــحــة والــعــافــيــة، 
ــدم  ــقـ ــتـ ــمــــزيــــد مـــــن الـ ــالــ ــكــــويــــت بــ ــلــ ولــ
واالزدهـــار في ظل القيادة الحكيمة 

لسموه.

وا تعزيز عالقات بالدهم معها ونهاية الحروب حول العالم
ّ
هنأوا قيادة الكويت وتمن

https://www.aljarida.com/article/9586
https://www.aljarida.com/article/9688
https://www.aljarida.com/article/9682
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نعمل على 
تصميم البنية 
التحتية وبقية 

المرافق وتجهيز 
 
ً
األرض تمهيدا
لبناء المدينة

فهد الرمضان

سلة أخبار

قال املدير التنفيذي لجمعية 
تراحم لألعمال الخيرية 
واإلنسانية عبدالحميد 

الدوسري، إن الجمعية وزعت 
أخيرًا كسوة الشتاء على عمال 

النظافة بعدة مناطق داخل 
الكويت.

وأكد الدوسري، في تصريح 
صحافي، أمس، أن هذه 
التوزيعات تأتي ضمن 

جهود الجمعية في مساعدة 
املحتاجني داخل الكويت، 

وفي مقدمتهم عمال النظافة، 
بهدف تخفيف األعباء عنهم 
في فصل الشتاء، وحمايتهم 

من البرد القارس، وتسهيل 
عملهم، والوقوف إلى جوارهم، 
إلى جانب تعزيز روح التراحم 
والتعاون والتكافل االجتماعي 

مع تلك الفئة املحتاجة.
وأشار إلى أن الحقيبة 
الشتوية التي وزعتها 
الجمعية على العمالة 

تضمنت »الجاكيت والشال 
والقفازات«، التي تخفف برد 

الشتاء عنهم، بحكم عملهم في 
أماكن مفتوحة.

»تراحم« توزع كسوة 
الشتاء على عمال النظافة

أعلنت مبرة العوازم الخيرية 
إبرام اتفاقية تعاون مع 

جمعية الرعاية اإلسالمية، 
لتنفيذ مشروعات خيرية 

وإنسانية، في إطار التعاون 
والتكامل بني مؤسسات 
العمل الخيري الكويتي.

وقال رئيس مجلس إدارة 
املبرة حمد البسيس، في 
تصريح صحافي، أمس، 
إن الغرض من االتفاقية 

هو التعاون والتنسيق في 
تمويل املبرة للجمعية، بهدف 

تنفيذ املشروعات والكفاالت 
واإلغاثات، وغيرها من 

البرامج الخيرية ملدة عام 
واحد، وتجدد تلقائيا وفقا 
للشروط املنصوص عليها 

في عقد االتفاقية.
من جهتها، أشادت رئيسة 

مجلس إدارة »الرعاية 
اإلسالمية« فداء الوقيان 

باتفاقية التعاون مع مبرة 
العوازم، مشيرا إلى أن املبرة 
تقوم بدور كبير في مساعدة 

الفقراء واملحتاجني ودعم 
األنشطة التنموية والدعوية 

واالجتماعية واإلنسانية.

اتفاقية تعاون بين »العوازم« 
و»الرعاية اإلسالمية«

أعلن مدير لجنة طالب العلم، 
التابعة لجمعية النجاة 

الخيرية، خالد الكندري، أن 
اللجنة ساهمت في سداد 

الرسوم الدراسية لـ 83 طالبًا 
جامعيًا من األيتام وأبناء 

األسر املتعففة داخل الكويت، 
للعام الدراسي 2022/ 2023، 

مشيرًا إلى أن العدد قابل 
للزيادة في الفترة املقبلة.

وبنيَّ الكندري، في تصريح 
صحافي، أن تسديد الرسوم 
الدراسية للطلبة املستحقني 
يكون من خالل شيك باسم 
الجامعة، وقد سبق للجنة 

طالب العلم التعاون مع عدد 
كبير من الجهات التعليمية 

في هذا الشأن.
وتقدم بالشكر للمحسنني 

وأصحاب األيادي البيضاء، 
ملساهمتهم في مشروع 

كفالة طالب العلم، مؤكدًا 
أن تبرعاتهم ساهمت في 

تحقيق حلم هؤالء الطالب في 
مواصلة دراستهم الجامعية.

»النجاة«: سددنا رسوم 
83 طالبًا جامعيًا

»التربية«: تنسيق مع »الداخلية« لرصد تسريب االختبارات
صرف في يناير

ُ
10 ماليين دينار »بدل شاشة« لـ 45 ألف معلم عن سنة »كورونا« ت

بينما تواصل الجهات المعنّية 
فــــي وزارة الـــتـــربـــيـــة االســـتـــعـــداد 
النــــــــطــــــــالق قـــــــطـــــــار اخــــــتــــــبــــــارات 
منتصف العام الدراسي الحالي 
لــــصــــف  ا ــبــــة  ــلــ لــــطــ  2023/2022
الـــثـــانـــي عــشــر بــقــســمــيــه الــعــلــمــي 
ــي،  ــنــ ــديــ ــلــــيــــم الــ واألدبـــــــــــــي والــــتــــعــ
الــذيــن ســيــبــاشــرون اخــتــبــاراتــهــم 
األربــعــاء 4 يناير المقبل، كشفت 
مــصــادر تــربــويــة لـــ »الــجــريــدة« أن 
وكيل الـــوزارة بالتكليف، فيصل 
 
ً
ــا ــتــــمــــاعــ ــيــــد، تــــــــــرأس اجــ ــقــــصــ ــمــ الــ
 أمـــس األول مــع الــوكــالء 

ً
مــوســعــا

الــمــســاعــديــن ومـــديـــري الــمــنــاطــق 
ــــؤون الــتــعــلــيــمــيــة  ــشـ ــ ــري الـ ــ ــديـ ــ ومـ
والــمــراقــبــيــن ومــســؤولــي اللجان، 
لبحث آخر مستجدات اختبارات 
الصف الثاني عشر، موضحة أنه 

تم طــرح عــدد من المواضيع، من 
بينها موضوع حسابات التواصل 
التي تقوم بنشر تسريبات تخص 
االخــــتــــبــــارات، الســيــمــا أن بعض 
»الفيديوهات« التي يتم عرضها 
تكون قديمة لسنوات مضت، وذلك 

بهدف التحقق من صحتها.
وقـــالـــت الـــمـــصـــادر إن الـــــوزارة 
قــــررت الــتــنــســيــق مـــع »الــداخــلــيــة« 
لرصد هــذه الحسابات ومتابعة 
ما تنشره، والبدء باتخاذ اجراءات 
بشأنها، الفتة إلى أنه تم االتفاق 
على تعيين ضباط اتصال لهذا 
الـــغـــرض لــلــعــمــل عــلــى الــتــنــســيــق 
المتواصل والمستمر مع الجهات 
المعنّية فــي »الــداخــلــيــة« التــخــاذ 

اإلجراءات المناسبة في حينها.
وأشــــارت إلــى أنــه تــم التوجيه 
ــــي مـــوضـــوع  ــدم الـــتـــســـاهـــل فـ ــعــ بــ

ــارات، وضــــرورة  ــبـ ــتـ تــســريــب االخـ
تكثيف الحمالت اإلعالمية التي 
تعمل على توعية الطالب وأولياء 
أمـــورهـــم بــالــعــواقــب الـــتـــي يمكن 
أن يتعّرض لها الطالب في حال 
مارس الغش أو حاول ذلك، مبينة 
أنــه فــي المقابل تــم التأكيد على 
التواجيه الفنية للمواد الدراسية 
بــضــرورة الحرص على أن تكون 
االختبارات في مستوى الطالب، 
وأال تتضمن أسئلة تعجيزية أو 

 فيها.
ً
صعوبة مبالغا

وفـــــي مــــوضــــوع آخـــــــر، كــشــفــت 
ــادر أن قــــطــــاع الــــشــــؤون  ــ ــــصـ ــمـ ــ الـ
اإلدارية انتهى من كشوف األسماء 
الخاصة بالمعلمين الذين سيتم 
صرف بدل الشاشة لهم عن السنة 
الــدراســيــة التي تــم التعليم فيها 
عن ُبعد، حيث تم تجهيز كشوف 

بأسمائهم العتمادها من مديري 
الـــمـــدارس والــمــراقــبــيــن ومــديــري 

المناطق التعليمية.
ــه ســيــتــم صــرف  وأوضــــحــــت أنــ
بدل الشاشة للمعلمين الكويتيين 
ــنـــارا عـــن كـــل شــهــر،  بـــواقـــع 30 ديـ
حيث سيتم الصرف اعتبارا من 
4 أكتوبر 2020 وحتى 7 يونيو 
2021 بــواقــع 8 أشــهــر، أي أن كل 
معلم يستحق 240 دينارا، الفتة 
إلى أن عدد المعلمين المستحقين 
ــــف مــعــلــم  ــى نـــحـــو 45 ألـ ــ يـــصـــل إلـ
ومعلمة، لتصل التكلفة اإلجمالية 
إلى حوالي 10 ماليين دينار، على 
ــــب يــنــايــر أو  ـــصـــرف مـــع رواتـ

ُ
أن ت

فبراير المقبلين.

إحدى لجان االختبارات )أرشيف(

»نزاهة«: القطاع الخاص أساسي في أي استراتيجية لمكافحة الفساد»نزاهة«: القطاع الخاص أساسي في أي استراتيجية لمكافحة الفساد
أكـــد رئــيــس قــســم الــقــضــايــا والــتــحــقــيــقــات 
في الهيئة العامة لمكافحة الفساد )نزاهة( 
عبدالحميد الحمر أن القطاع الخاص يعد 
محورا أساسيا في أي استراتيجية لمكافحة 

الفساد.
وقـــــال الـــحـــمـــر، فـــي كــلــمــة لـــه خــــالل حلقة 
نقاشية أمس، بعنوان »دور مراقب الحسابات 
فــي مكافحة الــفــســاد«، نظمتها »نــزاهــة«، إن 
الهيئة تسعى إلى تطوير المهارات الرقابية 
بالتدقيق المحاسبي وإشراك القطاع الخاص 

في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وبين أن مهنة مراقب الحسابات تصاحبها 
تــحــديــات متعلقة بــتــضــارب الــمــصــالــح، وال 

يمكن جذب المستثمر األجنبي إال عند وجود 
بيئة مالية صالحة ومتوافقة مع المعايير 
والقوانين الدولية، مضيفا أن هــذه الحلقة 
النقاشية تأتي استكماال لتنفيذ المبادرات 
الــــــواردة فـــي اســتــراتــيــجــيــة الــكــويــت لتعزيز 
الــنــزاهــة ومــكــافــحــة الــفــســاد وخــصــوصــا في 

محور القطاع الخاص.
ــار إلـــى أن الــقــطــاع الــخــاص هــو أحــد  وأشــ
طرفي المعادلة في مكافحة الفساد، سواء كان 
محفزا أو ضحية للفساد، مبينا أن الحلقة 
النقاشية تتضمن مراجعة األطــر القانونية 
لــــدور مـــراقـــب الــحــســابــات ومــــدى مواكبتها 

للتجارب والممارسات الدولية الناجحة.
المشاركون في الحلقة النقاشية

»التأمينات« تنفي تأخير تنفيذ »الكويت الطبية«
•  المؤسسة أكدت تجاوز عقبات تنفيذ المشروع ألهميته الصحية والتنموية

• »جهاز متابعة األداء الحكومي كان له دور أساسي في تذليلها«
نــفــت الــمــؤســســة الــعــامــة للتأمينات 
االجتماعية ما يتم تداوله في الوسائل 
اإلعالمية ومنصات التواصل عن تأخير 
تنفيذ مشروع مدينة الكويت الطبية، 
مــؤكــدة تــجــاوزهــا الكثير مــن العقبات 
ــان لــجــهــاز مــتــابــعــة  ــ نــحــو تــنــفــيــذه، وكـ
األداء الحكومي دور أساسي في تذليل 

تلك العقبات.
ــلــــى أن  ــــات« عــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــأمـ ــ ــتـ ــ وشـــــــــــددت »الـ
ــمـــشـــروع هـــو أحــــد الـــمـــشـــاريـــع الـــذي  الـ
تتطلع المؤسسة وشركاتها التابعة 

لتنفيذه لما يمثله من أهمية وإضافة 
لــلــقــطــاع الــصــحــي فـــي الــكــويــت، فضال 
ــدرج مــــن ضـــمـــن الــمــشــاريــع  ــ ــه مــ ــ عــــن أنـ
التنموية للدولة، رغــم ما تعّرض له - 
منذ تخصيص األرض الالزمة إلقامته 
- من عقبات ومعّوقات، وهو األمر الذي 
ب التنسيق مع الجهات الحكومية 

ّ
تطل

المعنية كل حسب اختصاصه لتذليل 
تــلــك الــصــعــوبــات الــتــي تـــواجـــه تنفيذ 

المشروع.
وأشارت الى أن جهاز متابعة األداء 

الحكومي كــان لــه دور بـــارز وأســاســي 
فـــي تـــجـــاوز الــكــثــيــر مـــن الــعــقــبــات من 
خالل التنسيق مع الجهات الحكومية 
المختلفة، والتي كان أّولها تخصيص 
األرض وإخالءها من جميع اإلشغاالت، 
تــمــهــيــدا لــلــبــدء فـــي إنـــشـــاء الــمــشــروع، 
مــوضــحــة أنـــه تعمل الــمــؤســســة حاليا 
- مـــن خـــالل شــركــاتــهــا الــتــابــعــة - على 
تصميم البنية التحتية وتصميم بقية 
المرافق تباعا وتجهيز األرض، تمهيدا 

لبناء المشروع وتشغيله.

ً
»القوى العاملة«: »بدل اإلجازات« لـ 1045 مستحقا
 كبيرة لتنظيم سوق العمل

ً
 استقالته: كوادرنا تبذل جهودا

ً
العازمي مقّدما

• جورج عاطف
أعــلــن مــديــر الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــقــوى الــعــامــة 
بالتكليف د. مبارك العازمي بدء صرف البدل 
الــنــقــدي عـــن رصــيــد اإلجــــــازات الـــدوريـــة أثــنــاء 
 إلـــى أنـــه تم 

ً
الــخــدمــة لموظفي الــهــيــئــة، مــشــيــرا

إيداع المبالغ في حسابات 1045 مستحقا أمس.
ــعـــازمـــي، فـــي تــصــريــح قــبــل تــقــديــم  ــال الـ ــ  وقـ
استقالته أمس، إن »عملية صرف البدل جاءت 
متوافقة مع ضوابط وزارة المالية والشروط 
الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 
لسنة 2022، المعدل بالقرار رقم 38 لسنة 2022، 
حــيــث تــمــت مــراجــعــة األســمــاء واعــتــمــادهــا من 
قبل مراقبي شؤون التوظيف التابعين لديوان 
الخدمة المدنية، ومكتب المراقبين الماليين 
 الــجــهــات الــرقــابــيــة على 

ً
لـــدى الــهــيــئــة«، شـــاكـــرا

جهودها وتعاونها الواسعين إلتمام عملية 
 للموظفين الذين سيصرفون 

ً
الصرف، ومباركا

»البدل«.
وقدم العازمي، أمس، استقالته إلى النائب 
األول لــســمــو رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــورزاء وزيــــر 
الداخلية الشيخ طالل الخالد. وقال عقب تقديم 
كتاب االستقالة، إن »الجهود التي يبذلها وزير 

الــداخــلــيــة وكــــوادر الهيئة فــي متابعة ملفات 
القوى العاملة في البالد وضبط وتنظيم سوق 
 على ما يقدمه 

ً
العمل كبيرة ومتميزة«، مثنيا

الــخــالــد لــدعــم مــســيــرة الــهــيــئــة، داعــيــا أن تكلل 
خطواته بالتوفيق والسداد وتحقيق ما يطمح 

إليه بالفترة المقبلة لصالح الوطن وأبنائه.
 
ً
ــاف: كـــان الــعــامــلــون فــي الــهــيــئــة ســنــدا ــ وأضـ
 
ً
 لي طــوال فترة عملي، وبذلوا جهودا

ً
حقيقيا

استثنائية خالل جائحة »كورونا« وما بعدها، 
 فـــي تــنــفــيــذ الــخــطــط 

ً
وهــــم مــســتــمــرون حـــالـــيـــا

الرامية إلى تعديل التركيبة السكانية وتالفي 
 إياهم الى 

ً
جميع سلبيات سوق العمل، داعيا

االستمرار على هذا النحو الطيب.
إلى ذلــك، قّدمت نائبة مدير الهيئة لشؤون 
قــطــاع التخطيط والتطوير إيــمــان األنــصــاري 
استقالتها أمــس إلــى وزيــر الداخلية، ليرتفع 
بذلك إجمالي المناصب القيادية الشاغرة داخل 
الهيئة إلى 5 شواغر هي المدير العام، إضافة 
إلى 4 نواب لقطاعات حماية العمالة، والمالية 
واإلداريـــــــــة، والــعــمــالــة الــوطــنــيــة، والــتــخــطــيــط 
ــتـــطـــويـــر، الســـيـــمـــا أن الـــمـــســـؤولـــيـــن الـــذيـــن  والـ
يــســّيــرون أعــمــال هــذه القطاعات بالتكليف ال 

باالصالة.

مبارك العازمي

»الكهرباء«: إيصال التيار ألول 
منزل في »جنوب عبدالله المبارك«
مونس لـ ةديرجلا•: جاهزون إليصاله إلى 712 قسيمة

• سيد القصاص
أعلنت وزارة الكهرباء والــمــاء 
والطاقة المتجددة، أمــس، إيصال 
التيار إلى أول قسيمة في منطقة 
جــنــوب عــبــدالــلــه الـــمـــبـــارك، ضمن 
المرحلة األولــى إليصال الكهرباء 

في المنطقة.
وهنأ مراقب محافظة الفروانية 
ــــع  ــــوزيـ ــتـ ــ ــــات الـ ــكـ ــ ــبـ ــ ــاع شـ ــ ــطــ ــ فـــــــي قــ
الكهربائية المهندس خالد مونس 
أهالي المنطقة أصحاب القسائم 
في القطعتين »1 و2« وعددها 712 
 جــاهــزيــة الــــوزارة 

ً
قسيمة، مـــؤكـــدا

إليصال التيار إلى تلك القسائم.
وقـــال مــونــس، لـــ »الــجــريــدة«، إن 
الــفــتــرة الــمــاضــيــة مــن األعـــمـــال في 
المنطقة شهدت تشغيل 19 محطة 
فرعية ضمن المرحلة األولى، وجار 
التنسيق واستكمال اإلجراءات مع 

المؤسسة العامة للرعاية السكنية 
إليــصــال الــتــيــار إلـــى بقية قسائم 
المنطقة، وتــقــدر بــــــ3260 قسيمة 
تقريبا، مثمنا جهود العاملين من 
موظفي الــوزارة في شبكات النقل 
وشــبــكــات الـــتـــوزيـــع عــلــى إيــصــال 

التيار إلى المنطقة.
بدوره، ذكر رئيس قسم التشغيل 
في محافظة الفروانية المهندس 
فيصل مستكي أن الـــــوزارة بــدأت 
أمس إيصال التيار ألول منزل في 
منطقة جنوب عبدالله المبارك رقم 
184، قطعة 2، على أن يتبعها الحقا 
إيــصــال التيار لبقية القسائم في 

القطعتين 1 و2.
ــد مستكي حـــرص الــــوزارة،  وأكـ
بناء على تعليمات وزيرة األشغال 
الــعــامــة وزيــــــرة الــكــهــربــاء والـــمـــاء 
والطاقة المتجددة د. أماني بوقماز، 
ووكيل الوزارة بالتكليف م. مطلق 

العتيبي، والوكيل المساعد لقطاع 
شــبــكــات الــتــوزيــع الــكــهــربــائــيــة م. 
سعد الرشيدي، على إيصال التيار 
لقسائم تلك المنطقة بالتنسيق مع 
المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

خالد مونس

موظفو »األبحاث«: متى 
تتحرك عجلة المشاريع العلمية 

بتعيين مدير باألصالة؟
»الفراغ اإلداري طال وتسبب في شل عمل المعهد«

جدد باحثون كويتيون من حملة الدكتوراه في معهد 
الــكــويــت لــألبــحــاث العلمية مناشدتهم إصـــالح أوضــاع 
المعهد والفوضى الضاربة في أرجائه جراء الفراغ اإلداري 
المستمر منذ سنوات، والذي يبدأ من أعلى سلمه اإلداري 

المتمثل في منصب المدير العام. 
وذكـــرت مــصــادر مطلعة أن هــذا الــفــراغ اإلداري، الــذي 
لم يحرك ساكنا لدى الجهات المعنية رغم المناشدات 
الــكــثــيــرة، تــســبــب فـــي شـــل مــشــاريــع الــمــعــهــد وإنــجــازاتــه 
الــعــلــمــيــة، وإلـــغـــاء بــعــض الــمــشــاريــع الــمــهــمــة مـــع جــهــات 
حكومية، وتــضــارب قــراراتــه اإلداريــــة، وتبني المركزية 
في قطاعاته، واستمر هذا الفراغ في عهد أكثر من وزير 
للتربية والتعليم العالي )رئيس مجلس أمناء المعهد( 
في الحكومات السابقة، الذين ركنوا للتأجيل والتسويف 
والتردد في اتخاذ القرار رغم وجود تقرير اللجنة الوزارية 
المتضمنة التوصية باختيار المرشح األنسب )منذ تولي 

الوزير األسبق د. حامد العازمي(.
وأشــــارت الــمــصــادر إلــى لــقــاء الهيئة اإلداريــــة لرابطة 
الباحثين فــي المعهد مــع وزيـــر التربية وزيـــر التعليم 
العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني منتصف نوفمبر 
الماضي، والذي تركز فيه االجتماع على ضرورة تعيين 
مــديــر عــام للمعهد »بــأســرع وقــت ممكن«، ووعـــد الــوزيــر 

بالقيام بالمسارعة في إجراءات االختيار والتعيين.
 وأكـــدت ضـــرورة أن يكون اختيار المدير الــعــام القادم 
ات علمية  من أبناء المعهد )تعيين داخلي(، الزاخر بكفاء
وتمتلك - في الوقت ذاته - خبرات إدارية، من خالل ترؤسها 
ة في  قطاعات أو إدارات وبــرامــج علمية، أكسبتها الكفاء
الجانبين العلمي واإلداري، مــذكــرة بخصوصية لوائح 
المعهد ونظمه وقوانينه الواردة في مرسوم إنشائه، وعدم 
قدرة من يتولى المنصب من خارج المعهد على استيعابها، 

وخاصة في جوانبها التعاقدية واإلدارية المتشعبة.

»الخدمة المدنية« يحدد 4 فترات 
لتسجيل الباحثين عن عمل

أعـــلـــنـــت وكـــيـــلـــة ديــــــوان الــخــدمــة 
ــيـــة عـــبـــيـــر الـــدعـــيـــج تــحــديــد  الـــمـــدنـ
ــــرات لـــتـــســـجـــيـــل الـــكـــويـــتـــيـــيـــن  ــتـ ــ 4 فـ
الـــبـــاحـــثـــيـــن عــــن عـــمـــل فــــي وزارات 
وهــيــئــات ومــؤســســات الــدولــة لعام 
 لقرار مجلس الوزراء 

ً
2023؛ تنفيذا
بهذا الشأن.

وقــالــت الــدعــيــج، فــي تــصــريــح، إن 
الديوان حدد مواعيد التسجيل بما 
يتوافق مع مواعيد تخرج الدارسين 
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والــتــدريــب وجــامــعــة الــكــويــت، وبما 
يضمن عــدم الــتــداخــل مــع اإلجـــازات 
الرسمية وشهر رمضان المبارك أو 

موسم الحج.
وبينت أنه تم تحديد أربع فترات 

للتسجيل خالل العام 2023 األولى 
ــر بــالــنــســبــة  ــرايـ ــبـ مــــن 13 إلـــــى 17 فـ
لخريجي الفصل الدراسي األول من 
الهيئة الــعــامــة للتعليم التطبيقي 

والتدريب وجامعة الكويت.
وذكرت أن الفترة الثانية من 2 إلى 
16 يونيو المقبل الستيعاب خريجي 
»التطبيقي« وجامعة الكويت طلبة 

الفصل الدراسي الثاني.
وأشـــــارت إلـــى أن الــفــتــرة الــثــالــثــة 
ــكـــون مــــن 1 إلــــــى 15 ســبــتــمــبــر  ــتـ سـ
المقبل الستيعاب خريجي الفصل 
الــصــيــفــي، فـــي حــيــن تـــكـــون الــفــتــرة 
الــــرابــــعــــة واالخـــــيـــــرة مــــن 6 إلـــــى 15 

ديسمبر 2023.

ــــالق خـــدمـــة الــتــعــرف عــلــى تــرتــيــب  أعــلــنــت وزارة الــتــربــيــة إطـ
، حــيــث يمكن 

ً
الــنــاجــحــيــن فـــي الــوظــائــف اإلشـــرافـــيـــة إلــكــتــرونــيــا

لمجتازيها معرفة ترتيبهم في قوائم االنتظار من خالل موقع 
الوزارة الرسمي.

وقـــال الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم »الــتــربــيــة« أحــمــد الــوهــيــدة، إنه 
 من توجيهات وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث 

ً
انطالقا

العلمي، د.  حمد العدواني، نحو تفعيل خطط التحول الرقمي، 
 لمبدأ الشفافية، تــم تدشين الــخــدمــة، حيث يستطيع 

ً
وتــأكــيــدا

مــجــتــازو »اإلشـــرافـــيـــة« مــعــرفــة تــرتــيــبــهــم ضــمــن قــوائــم االنــتــظــار 
إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة.
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»العمالية الخليجية«: تشكيل لجنة للمرأة
الملتقى الثاني أكد موقفه الثابت من دعم القضية الفلسطينية

وافق الملتقى الثاني لالتحادات واللجان العمالية 
الخليجية، الذي نظمه االتحاد العام لعمال الكويت، 
من 25 إلى 26 ديسمبر الجاري، على تشكيل لجنة 

للمرأة العاملة الخليجية.
وصــــرح الــســكــرتــيــر الــعــام لــالتــحــاد الــعــام لعمال 
الكويت ناصر العازمي، أمس، بأن االتحادات واللجان 
العمالية الخليجية قررت تشكيل المجلس التنسيقي 
لالتحادات واللجان العمالية الخليجية برئاسة م. 
ناصر الجريد رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية 
في السعودية، مبينا أن الملتقى وافق على اتفاقية 

التعاون المشترك والتوصيات الصادرة عن االجتماع 
األول للمرأة العاملة الخليجية المنعقد في 26 الجاري 
بالكويت. وأفاد العازمي بأن الملتقى أكد على مواقف 
االتحادات واللجان العمالية الخليجية الثابتة من 
القضية الفلسطينية ودعم عمال وشعب فلسطين من 
أجل سيادة الشعب الفلسطيني على جميع األراضي 
الفلسطينية المحتلة وتأسيس الدولة الفلسطينية 
المستقلة وعاصمتها الــقــدس الــشــريــف، كما تقرر 
عقد الملتقى الثالث لالتحادات واللجان العمالية 

ناصر العازميالخليجية القادم في مسقط بسلطنة عمان.

6 درجات حرارة ليل عطلة األسبوع
ذكرت إدارة األرصاد الجوية أن البالد تتأثر 
بامتداد مرتفع جوي يستمر تأثيره ثالثة أيام.

وقــــال مـــراقـــب الــتــنــبــؤات الــجــويــة بـــــاإلدارة 
»كونا«، إن الطقس نهار  عبدالعزيز القراوي، لـ

الــيــوم وغــدا سيكون مائال لــلــبــرودة، والــريــاح 
شمالية غربية الى متقلبة االتجاه، خفيفة إلى 
معتدلة السرعة ما بين 08 و30 كيلومترا في 
الــســاعــة، مــع ظهور بعض السحب المتفرقة، 

ودرجـــات الــحــرارة العظمى المتوقعة بين 17 
و19 درجــة مئوية، تنخفض ليال الــى ما بين 
06 و09 درجــات مئوية، وحالة البحر خفيف 
إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.

ضبط مطعم »دايت« يجهز 
وجبات بمنزل دون ترخيص

• محمد الشرهان
 في إدارة مكافحة جرائم 

ً
تمكن قطاع األمن الجنائي، ممثال

المال، من خالل المتابعة األمنية المكثفة، من ضبط مطعم 
يقوم بتجهيز الوجبات الغذائية )الدايت-اشتراكات( داخل 
منزل بدون ترخيص، وبتخزين هذه األطعمة في أماكن غير 

صحية ما يعرضها للتلف.
وأعلنت االدارة في بيان أنه بعد اخذ إذن من النيابة العامة 
واالستعانة بهيئة الغذاء والــدواء وبلدية الكويت لتفتيش 
المنزل تم ضبط 10 نساء و3 رجال يقومون بتجهيز الوجبات، 
وتــم اتــالف 18 كيلوغرام دجــاج و20 كيلو خــضــراوات، وتم 
تسجيل عــدد مــن المخالفات مــن قبل هيئه الــغــذاء والـــدواء، 
 لقطع التيار 

ً
وقام فريق بلدية الكويت باتخاذ الالزم، تمهيدا

الكهربائي عن المنزل.
وتـــم تــحــويــل الــمــتــهــمــيــن إلـــى جــهــة االخــتــصــاص التــخــاذ 

اإلجراءات القانونية بحقهم.

»مدربو الكليات« تطالب بإعادة هيكلة 
»التطبيقي« وملء المناصب الشاغرة

قال رئيس رابطة أعضاء هيئة 
الـــتـــدريـــب بــالــكــلــيــات التطبيقية 
ــل الــــــضــــــاحــــــي، إن هـــيـــئـــة  ــيــــصــ فــ
التطبيقي مــن أكــبــر المؤسسات 
األكاديمية والتدريبية في الكويت 
ودول مجلس التعاون الخليجي، 
بما تقدمه لسوق العمل من كوادر 
وطنية ساهمت بشكل كبير في 
نهضتها الحديثة، إال أنها ورغم 
ذلــك تعاني اإلهــمــال والتهميش 
من قبل الحكومات السابقة، والبد 
مـــن إعـــــادة هــيــكــلــتــهــا وإعــطــائــهــا 
المكانة األكــاديــمــيــة والتدريبية 
التي تستحقها، من خالل تغيير 
قانون مجلس إدارتها، فال ُيعقل 
أن يــضــم مــجــلــس إدارتــــهــــا فقط 
ــاقـــي أعــضــاء  مـــديـــرهـــا الــــعــــام، وبـ
المجلس من خارجها، وهو األمر 
 لــهــا، ســـواء في 

ً
الـــذي ُيــعــد مــكــبــال

قراراتها، أو السعي لتطويرها.
وطالب الضاحي، في تصريح 
له، بأن يكون أعضاء مجلس إدارة 
الهيئة من أبنائها، أسوة بجامعة 

الــــكــــويــــت وبـــــاقـــــي الـــمـــؤســـســـات 
األكــاديــمــيــة فــي الــخــلــيــج، بحيث 
يــســمــح الــتــعــديــل الـــجـــديـــد بضم 
عمداء الكليات ومديري المعاهد 
 
ً
في عضوية مجلس اإلدارة، مؤكدا
ــالـــي لــمــجــلــس  أن الــتــشــكــيــل الـــحـ
اإلدارة ال يخدم »التطبيقي«، وال 
يــســاهــم فــي تــطــويــر مخرجاتها، 

كما يعرقل العديد مــن الــقــرارات 
ــــي مـــــن شـــأنـــهـــا  ــتـ ــ الـــمـــصـــيـــريـــة الـ

االرتقاء بالهيئة وتطويرها.
وتمنى على وزير التربية وزير 
التعليم العالي د. حمد العدواني، 
ــة حـــســـم مـــلـــف الـــمـــنـــاصـــب  ــرعــ ســ
القيادية الشاغرة في »التطبيقي«، 
ألن القياديين بالتكليف مكبلون، 
وال يستطيعون اتخاذ الــقــرارات 
ــتـــي تـــخـــدم مــســيــرة  الـــحـــاســـمـــة الـ
الهيئة، ويــقــومــون فقط بتسيير 
العاجل من األمور، على أن يكون 
المدير الجديد لـ »التطبيقي« من 
بــيــن أبــنــائــهــا المخلصين، ويتم 
 
ً
اختياره بناًء عن الكفاءة، وبعيدا
عن المحاصصة أو المحسوبية.

فيصل الضاحي

»معهد المرأة« يدعو إلى استراتيجية 
للسالم واألمن بدور نسوي أساسي

دعت رئيسة معهد المرأة للتنمية والسالم بالكويت، المحامية كوثر 
الجوعان، أمس األول، إلى الشروع في »استراتيجية عربية - عالمية« 

بشأن السالم واألمن يكون للمرأة دور أساسي فيها.
متها الــجــوعــان أمـــام ملتقى »تعزيز  جــاء ذلــك فــي ورقـــة بحثية قدَّ
ريـــادة الــمــرأة مــن أجــل الــســالم والتنمية فــي المنطقة العربية«، الــذي 
ينعقد بالعاصمة الموريتانية )نواكشوط(، تحت رعاية قرينة الرئيس 
الموريتاني د. مريم فاضل الــداه، وتنظمه المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم )ألكسو(، بالتعاون مع وزارة الثقافة الموريتانية 

ومركز محيط للتنمية وقضايا المرأة والسلم.
وقالت الجوعان في الورقة البحثية، التي جاءت بعنوان »دور النساء 
في بناء السلم األهلي والعدالة االجتماعية«، إن العديد من المؤسسات 
 
ً
الدولية ترى أهمية مشاركة المرأة في بناء السالم »بوصفها عنصرا

 في درء الصراعات وحلها على السواء«.
ً
حاسما

وأكدت أهمية معالجة »األسباب الجذرية« للصراع، وضــرورة حل 
الــخــالفــات والــتــفــاهــم، وبالتالي بــنــاء عملية الــســالم المطلوب، الفتة 
كذلك إلى ضــرورة إشباع حاجات اإلنسان؛ السياسية واالقتصادية 
واالجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة، »مــمــا يــوفــر أرضــيــة مناسبة للقضاء على 

مسببات الصراع«.
وشــــددت الــجــوعــان عــلــى ضــــرورة مــشــاركــة الــنــســاء فــي كــل مــراحــل 
العمليات السلمية والمفاوضات، وفي برامج التثقيف من أجل السالم 
وبناء السالم ما بعد الــنــزاعــات، وتحفيز النساء على المشاركة في 

حمالت التوعية من أجل السالم.

»البيئة«: تحويل 1.8 مليون دينار 
»بدل إجازات« لموظفينا

األحمد: العمل البيئي بالكويت يسير في الطريق الصحيح
• عادل سامي

أعــلــنــت الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــبــيــئــة تــحــويــل 
وزارة الــمــالــيــة مــبــلــغ 1.764 ديـــنـــار لــصــرف 
الــبــدل النقدي لرصيد اإلجـــازات لموظفيها 

المستحقين.
وأكد نائب المدير العام للشؤون اإلدارية 
والمالية والتطوير اإلداري جوهر الصالح، 
في تصريح صحافي، أنه سيتم إيداع مبالغ 
البدل في حسابات المستحقين خالل األيام 

المقبلة دون أي تجزئة.
وتقدم الصالح بالشكر لجميع من ساهم 
بسرعة االنجاز من الطاقم المعني بصرف 
البدل في إدارتي الشؤون اإلدارية والشؤون 
الــمــالــيــة، وكــذلــك لــمــراقــبــي شــــؤون الــتــوظــف 
التابعين لــديــوان الــخــدمــة الــمــدنــيــة وجــهــاز 

المراقبين الماليين.
من جانب آخر، أكد رئيس مجلس اإلدارة 
المدير العام للهيئة الشيخ عبدالله األحمد 
أن مــســار هيئة الــبــيــئــة والــعــمــل الــبــيــئــي في 

الكويت يسير فــي الطريق الصحيح. وقــال 
ــمــــد، فـــي كــلــمــة لـــه خــــالل حــفــل تــكــريــمــه  األحــ
بمناسبة انتهاء مــرســوم عمله مــديــرا عاما 
للهيئة لــمــدة 8 ســنــوات وتــكــريــم الموظفين 
المتميزين والــــذي نظمته نــقــابــة العاملين 
في الهيئة، إن اإلنجازات التي تحققت خالل 
السنوات الثماني الماضية لم تكن تتحقق 
لــوال تعاون أكثر من 1200 موظف يعملون 
في الهيئة، الفتا إلى أنه اكتسب العديد من 
الــمــهــارات مــن خــالل التعامل مــع الموظفين 

خالل تلك السنوات.
وأشـــاد األحــمــد بــدور الموظفين والجهد 
ــــل الـــحـــفـــاظ عــلــى  ــــذي يـــقـــومـــون بــــه مــــن أجـ الــ
بــيــئــة صــحــيــة مــســتــدامــة، مـــؤكـــدا أن الهيئة 
استطاعت وضع رؤية واضحة للعمل البيئي 

في الكويت.
وذكر أن تكامل نقابة العاملين في البيئة 
العامة للبيئة مع إدارة الهيئة أدى إلى تنمية 
العمل في الهيئة، آمال استدامة العمل البيئي 

في الكويت.

محمد الشرهان
نفذت قــوة اإلطــفــاء العام، 
ــريـــن  ــمـ أمــــــــــس، فــــعــــالــــيــــات تـ
ــقـــة  ــنـــطـ 8« فــــــــي مـ »شــــــــامــــــــل 
عريفجان بمشاركة 33 جهة 
حــكــومــيــة عــســكــريــة ومــدنــيــة 
ونفطية تــحــت رعــايــة سمو 
الشيخ أحمد نــواف األحمد 
ــلــــس الـــــــــــــوزراء  ــجــ ــــس مــ ــيــ ــ رئــ
وحــــــضــــــور الـــــنـــــائـــــب األول 
ــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء  ــرئــ لــ
وزير الداخلية وزير الدفاع 
باإلنابة الشيخ طالل الخالد.

وفـــــي تـــصـــريـــح صــحــافــي 
عقب التمرين، الذي حضره 
ــة  ــنـ لـــجـ ئــــــــيــــــــس  ور  ، ء وزرا
الداخلية والدفاع في مجلس 
األمــــة، وكــبــار قــــادة الجيش 
والشرطة والحرس الوطني 
وقــوة اإلطــفــاء الــعــام، وكبار 
ــة  ــ ــدولـ ــ ــي الـ ــ ــن فــ ــيــ ــؤولــ ــســ ــمــ الــ
ــــس مـــجـــلـــس  ــيــ ــ وديــــــــــــــوان رئــ
الـــــــوزراء، أعــــرب الــخــالــد عن 
ــغ ســــعــــادتــــه بـــحـــضـــوره  ــالــ بــ
فــي الــمــيــدان الـــذي تــقــام فيه 
 ما 

ً
تمارين »شــامــل«، مثمنا

شاهده من تعاون وتنسيق 
بين الجهات المشاركة سواء 
الحكومية أو غير الحكومية. 
ــال إن الــتــنــســيــق بــيــن  ــ وقــ
تــلــك الــجــهــات كــان فــي أعلى 
مراحله وفي كيفية التصرف 
كفريق عمل واحد حال وقوع 
أي نــوع مــن أنـــواع الــكــوارث 
أو الحوادث والتعامل معها 
بحرفية على أرض الــواقــع، 
 أن هــــذا الــتــنــســيــق 

ً
مــضــيــفــا

والـــــــتـــــــعـــــــاون مـــــــن مـــخـــتـــلـــف 
الــجــهــات مــن شــأنــه تجنيب 

وتقليل األضرار.
وأشــــــــــــــــــــــــــــاد بــــــالــــــخــــــطــــــط 
الموضوعة والسيناريوهات 
الــمــعــدة فــي الــتــمــريــن والــتــي 
تــشــمــل كـــل أنــــــواع الـــكـــوارث 
والحوادث وكيفية التعامل 
 أن الــحــكــومــة 

ً
مــعــهــا، مـــؤكـــدا

ــهـــدا فــــي تــأمــيــن  ــألـــو جـ لــــن تـ
كــل الــدعــم إلقــامــة مــثــل هــذه 
الـــــتـــــمـــــاريـــــن والـــــتـــــدريـــــبـــــات 
وتـــــــوفـــــــيـــــــر كـــــــــل الــــــمــــــعــــــدات 
واألدوات الــتــي تساعد تلك 
الجهات على القيام بعملها.

قيادة مشتركة

مـــــن جــــهــــتــــه، قــــــال رئـــيـــس 
ــاء الـــعـــام الــفــريــق  ــفـ قـــوة اإلطـ
ــــي كــلــمــة  ــــراد، فـ ــكـ ــ ــمـ ــ ــد الـ ــالــ خــ
لـــه، إن الــتــمــريــن يــهــدف إلــى 
رفــع جــاهــزيــة جميع جهات 
الــدولــة الحكومية واألهلية 
لــــمــــواجــــهــــة أي أزمـــــــــــات أو 
كــــوارث طــبــيــعــيــة أو بــشــريــة 
ــة  ــركــ ــتــ ــشــ تــــــحــــــت قـــــــــيـــــــــادة مــ
ــادرة لــلــتــصــدي والــتــفــاعــل  ــ قـ
بــأحــدث الــطــرق واألســالــيــب 

واإلمكانيات.
وقال المكراد، إن ما توفره 
الدولة من إمكانيات بشرية 
مدربة ومادية كبيرة تشمل 
اآلليات والمعدات المتطورة 
لجميع جهات الدولة كفيلة 

ــواء أي  ــ ــتـ ــ فــــي الـــتـــعـــامـــل واحـ
حـــــــــــادث أو كـــــــارثـــــــة ســـــــواء 

طبيعية أو بشرية.

ــر أن تــمــريــن »شــامــل  ــ وذكـ
8« جــاء تحت عــنــوان »إدارة 
األزمـــــــــــــــــــــات تــــــحــــــت قــــــيــــــادة 

تنسيقية مشتركة« ويهدف 
ــلـــتـــعـــامـــل الـــمـــتـــكـــامـــل بــيــن  لـ
الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة بــســرعــة 

التحرك للتعامل مع الكوارث 
واألزمات والحوادث.

وأشـــار إلــى أهمية تبادل 
ــهــــارات بــيــن  ــمــ ــبـــرات والــ الـــخـ
الجهات المعنية العسكرية 
ــة فــي  ــيـ ــفـــطـ ــنـ ــيــــة والـ ــمــــدنــ والــ
الـــــتـــــعـــــامـــــل مــــــــع الــــــــكــــــــوارث 
 
ً
بـــأنـــواعـــهـــا لـــيـــكـــون مــرجــعــا

ات هـــذه   إلجـــــــــــراء
ً
ومـــنـــهـــجـــا

الــجــهــات أثــنــاء تعاملها مع 
الكوارث وإدارة مخاطرها.

رعاية كريمة

وأعرب عن شكره وتقديره 
لــســمــو الــشــيــخ أحــمــد نـــواف 
األحـــــــمـــــــد رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
الـــــوزراء لتفضله بــالــرعــايــة 
 
ً
الكريمة لهذا التمرين، داعيا
الـــمـــولـــى عـــز وجــــل أن يــديــم 
ــن واألمــــــــان عــلــى  ــ نــعــمــة األمــ
ــادة  ــيـ الــــكــــويــــت تـــحـــت ظــــل قـ

صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ نواف األحمد وسمو 
ولــــي عـــهـــده األمـــيـــن الــشــيــخ 

مشعل األحمد.
وأشـــــاد الـــمـــكـــراد بــجــهــود 
ــة عــلــى  ــاركــ ــمــــشــ ــات الــ ــهــ ــجــ الــ
ــا إلقـــــامـــــة تـــمـــريـــن  ــهــ ــعــــاونــ تــ
ــل 8« بــــهــــدف تـــبـــادل  ــ ــامـ ــ »شـ
المعلومات ومعرفة القدرات 
الــــــخــــــاصــــــة بـــــكـــــل جـــــهـــــة مـــا 
يــعــكــس ســـرعـــة االســتــجــابــة 
وتطوير مفهوم االستجابة 
واالستباقية إلدارة الطوارئ 

واألزمات.

مشاركة آليات اإلطفاء والطائرات العمودية في التمرينالمكراد يلقي كلمته  تدريبات على إنقاذ أحد المصابين

جانب من فعاليات التمرين

الخالد: التنسيق بين جهات الدولة يساهم في تجنيب األضرار
رئيس الوزراء رعى تمرين اإلطفاء »شامل رئيس الوزراء رعى تمرين اإلطفاء »شامل 88« بمشاركة « بمشاركة 3333 جهة  جهة 

 الحضور في »شامل 8«
ً
الخالد متوسطا

»شامل 8« 
يعكس سرعة 

االستجابة 
وتطوير 

مفهومها 
واالستباقية 

إلدارة 
الطوارئ

التمرين 
يهدف لرفع 

الجاهزية 
لمواجهة أي 

أزمات
أو كوارث

المكراد
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الزيد يستفسر عن أرباح »البترول« 
»KOC« وإيرادات

وجه النائب أسامة الزيد سؤااًل إلى نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير النفط د. بدر المال، قال فيه: ما معايير التعيين والمؤهالت 
العلمية والخبرات العملية المطلوبة والمناسبة لمنصب الرئيس 
التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية؟ وما تفسير مصطلح »األرباح 
المحتجزة« لــدى مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة؟ 
وما النموذج االقتصادي لكل شركة نفط تابعة لمؤسسة البترول 

الكويتية؟
وأضاف: ما مصادر إيرادات شركة نفط الكويت KOC؟ وهل درس 
أثر اندماج شركات النفط الكويتية على المصروفات واإليــرادات، 
وعلى الموظفين الحاليين، وعلى الــقــدرة على توفير فــرص عمل 
جديدة والقدرة على النمو والتنافسية العالمية، وعلى االقتصاد 
الكويتي؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب أطلب تزويدي بجميع تفاصيل 
الدراسة، وأثرها على ما ذكر في السؤال، وما الدراسات التي أجرتها 
المؤسسة لتعظيم األرباح؟ وأطلب تزويدي بتفاصيل الدراسة إن 
وجدت مع ذكر الجهات التي أعدت الدراسة، وهل طبقت؟ إذا كانت 

اإلجابة بالنفي يرجى بيان األسباب.

نافذة نيابيةنافذة نيابية

الخالد تسأل عن إجراءات فحص 
المواد الكيميائية والنفايات

وجـــــهـــــت الــــنــــائــــبــــة عـــالـــيـــة 
الخالد سؤااًل إلى نائب رئيس 
مجلس الـــــوزراء وزيـــر النفط 
د. بـــدر الــمــال بــشــأن إجــــراءات 
الفحص والتدقيق والمطابقة 
عــلــى صــــادرات دولـــة الكويت 
للمواد الكيميائية والنفايات.

وطلبت الخالد في سؤالها 
ــد الـــــقـــــانـــــونـــــي لـــطـــلـــب  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ الـ
الفحص والتدقيق والمطابقة 
عــلــى واردات دولـــــة الــكــويــت 

للمواد الكيميائية.
ــدوى مــن  ــ ــجـ ــ ــت: مــــا الـ ــ ــالـ ــ وقـ
اتـــــخـــــاذ إجـــــــــــــراءات الـــفـــحـــص 
على صـــادرات في ظل وجود 
ــتـــص  ــة تـــخـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــابـ ــ ــ جـــــــهـــــــات رقـ
بإحكام الرقابة على الواردات 
والــصــادرات؟ يرجى تزويدنا 
بـــــأثـــــر تــــلــــك الـــــــــقـــــــــرارات عــلــى 
تشجيع الصناعات المحلية 
ــة،  ــيـ ــلـ ــداخـ ــــارات الـ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ واالسـ
وبالسند القانوني لتحصيل 
رســوم على فحص الـــواردات، 

ــان مــــفــــصــــل عــــــن عــــدد  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ وبـ
المخالفات التي تــم ضبطها 
- إن وجــدت - خــالل السنوات 
الــمــنــقــضــيــة الــتــي تـــم خاللها 
ــفـــحـــص والـــتـــدقـــيـــق  إجــــــــراء الـ
والمطابقة على واردات دولة 
الــكــويــت لــلــمــواد الكيميائية، 
وعن ذات اإلجراءات لصادرات 
دولة الكويت من تاريخ إعمال 
ــة  ــامـ ــعـ ــمـــات اإلدارة الـ ــيـ ــلـ ــعـ تـ
لـــلـــجـــمـــارك رقــــــم )87( لــســنــة 
ات المتخذة  2021م، واالجــراء
مــــن قـــبـــل الــهــيــئــة بـــشـــأن تــلــك 

المخالفات.
ــة  ــقــ ــريــ وأضـــــــــــافـــــــــــت: مــــــــا طــ
ــادرات  ــلـــصـ ــة الـــفـــحـــص لـ ــيــ وآلــ
والواردات والرسوم المحددة 
لها وكيفية تحديدها والمدة 
الـــتـــي تــســتــغــرقــهــا إجـــــــراءات 
الــفــحــص وإصـــــدار النتيجة؟ 
وهــــل يــتــم قـــيـــاس الــعــائــد من 
هذا القرار كل عام على األكثر 
التخاذ القرار المناسب بشأن 

استمرار العمل به من عدمه؟ 
ــاد إجــــــراءات  ــنـ ومــــا ســبــب إسـ
الفحص والتدقيق والمطابقة 
ــواردات  عــلــى الــــصــــادرات والــــــ
ــلـــمـــواد  ــت لـ ــويــ ــكــ فـــــي دولــــــــة الــ
الكيميائية والنفايات لشركة 
الـــســـحـــب الـــعـــالـــمـــيـــة وشـــركـــة 

مختبر الكويت المعتمد؟

المطيري إلنشاء جامعة حكومية جديدة
أعلن النائب ماجد المطيري عزمه التقدم باقتراح بقانون إلنشاء 
 
ً
جامعة حكومية جديدة تكون نواتها كلية التربية األساسية، مضيفا

أن االقتراح الذي قدمه أمس بصفة االستعجال يقضي بتحويل كلية 
التربية األساسية، التابعة للتعليم التطبيقي، إلى جامعة مستقلة.
وقــال المطيري، فــي تصريح صحافي بمجلس األمـــة، إن كلية 
 لكونها من 

ً
التربية األساسية مؤهلة للتحول إلــى جامعة، نظرا

 إلى أن الكلية تضم 
ً
، مشيرا

ً
أقدم الكليات التربوية وأكبرها حجما

 
ً
23 ألف طالب وطالبة، وتستقبل ما بين 4 و5 آالف طالب سنويا

في الوقت الحالي.
 بين أقسام رئيسة 

ً
 علميا

ً
وأضــاف أن الكلية تتضمن 19 قسما

ومساعدة، وكــادر التدريس والهيئة المعاونة يبلغ 1000 عضو، 
بما يمكن معه اعتبارها جامعة متكاملة في صورة كلية واحدة، 
مبينا أن مباني الكلية جاهزة وإداراتها والطاقم التعليمي، وهي من 
 في دول مجلس 

ً
أقدم الكليات التربوية في الكويت وأكبرها حجما

التعاون الخليجي.

عالية الخالد

 أسامة الزيد

ماجد المطيري

المعجل: وزارات تشترك مع 
البلدية في مالحظات »المحاسبة« 

● فهد تركي
ــة لــشــؤون  كــشــف وزيــــر الـــدولـ
الــبــلــديــة، عــبــدالــعــزيــز الــمــعــجــل، 
أن قــــطــــاعــــات الـــبـــلـــديـــة تـــواكـــب 
متابعة تقارير ديوان المحاسبة 
الصادرة بشأنها، وتعمل جاهدة 
على تالفي المالحظات ومعالجة 

المخالفات.
وقال المعجل، في إجابته عن 
سؤال النائب شعيب المويزري، 
بــــــشــــــأن إجـــــــــــــــــــراءات تـــصـــحـــيـــح 
ومعالجة المخالفات الجسيمة 
بمالحظات الديوان: تقوم بلدية 
ــة كــل  ــنـ ــجـ الــــكــــويــــت بـــتـــشـــكـــيـــل لـ
سنة مالية تحت مسّمى »لجنة 
التعقيب والـــرد على مالحظات 
ديـــــوان الــمــحــاســبــة«، وتــخــتــص 
بــــالــــرد والــتــعــقــيــب عـــلـــى تــقــريــر 
مالحظات الديوان خالل السنة 
المالية بشأن المالحظات الواردة 
فـــي تــقــريــره، وبـــيـــان اإلجـــــراءات 
ــا لــمــعــالــجــة  ــاذهــ ــخــ ــتــــي تــــم اتــ الــ
وتــــــالفــــــي الـــــمـــــالحـــــظـــــات، وفــــق 

اختصاص تلك الوحدات. 
وأشــار المعجل إلى أن هناك 
مالحظات تتحول الى مالحظات 
مــســتــمــرة ألســـبـــاب خـــارجـــة عن 
إرادة البلدية، ومنها مالحظات 
تحتاج إلى فترات زمنية تتعدى 
السنة المالية الخاصة بالتقرير 
أو المدة المحددة للرد عليه من 
الجهة الخاضعة للرقابة، ومن ثم 

ُيعاد قيدها ضمن المالحظات 
المستمرة.

بــــعــــض  كــــــــمــــــــا أن هــــــــــنــــــــــاك 
المالحظات الــتــي تشترك فيها 
بلدية الكويت مع جهات أخرى، 
وتــحــتــاج الـــى تــعــاون وتنسيق 
حتى تنتهي إجراءات معالجتها، 
وبــذلــك تــخــرج عــن االختصاص 
المنفرد للبلدية، إال أنها تقّيد 
ضمن مالحظاتها لدى الديوان.

وأشــار إلــى أنــه بعد استيفاء 
جـــمـــيـــع اإلجــــــــــــــــراءات الـــمـــتـــبـــعـــة 
أعــاله، يتم إخطار رئيس جهاز 
متابعة األداء الحكومي بالتقرير 
السنوي المتضمن التعقيب على 

مالحظات »المحاسبة«.

الحكومة تنفض الغبار عن مشاريعها
• استردت مشروعين واستعجلت 9 وتمسكت بـ 4

• »الفتوى والتشريع«: حاجة عاجلة وملحة إلقرار »مجلس الدولة«
• »القوى العاملة«: ضرورة استمرار نظر مشروع دعم العمالة الوطنية

فيما يشبه نفضة حكومية 
للمشاريع بقوانين الموجودة 
ــنــــذ  ــــس األمــــــــــــــــة مــ ــلــ ــ ــجــ ــ لـــــــــــــدى مــ
ســـنـــوات، قـــرر مــجــلــس الـــــوزراء، 
ــات  ــهــ ــجــ ــــى إفـــــــــــــادة الــ ــلـ ــ ــاء عـ ــ ــنــ ــ بــ
المعنية، استعجال 9 مشاريع 
بقوانين واســتــرداد مشروعين، 
واالســتــمــرار فــي إقــــرار 4 أخــرى 
دون إعطائها صفة االستعجال.

وأبلغ ديوان الخدمة المدنية 
مــجــلــس الــــــوزراء بــعــدم مــالءمــة 
استمرار عــرض مشروع قانون 
بتعديل بعض أحكام المرسوم 
بــالــقــانــون رقـــم 15 لــســنــة 1979 
بشأن الخدمة المدنية والمحال 
بالمرسوم رقم 102 لسنة 2012، 
لوجود تنظيم لشغل وتجديد 
التعيين في الوظائف القيادية 
بــــالــــمــــرســــوم رقــــــم 2015/111، 
ــك لـــصـــدور  ــ ــذلـ ــ 2015، وكـ /296
ــــن مـــجـــلـــس الـــخـــدمـــة  قــــــــــرارات مـ
المدنية في هذا الخصوص، في 
مة االستمرار  حين أبلغه بمالء
ــــون  ــانـ ــ فـــــــي عـــــــــرض مـــــــشـــــــروع قـ
بتعديل بعض أحكام المرسوم 
بــالــقــانــون رقـــم 15 لــســنــة 1979 
بشأن الخدمة المدنية والمحال 
بالمرسوم رقم 112 لسنة 2015.

ورأت وزارة الداخلية ضرورة 
اســـتـــعـــجـــال إقـــــــــرار الـــمـــشـــاريـــع 

التالية: 
مــــــشــــــروع قــــــانــــــون بـــتـــعـــديـــل 
بــعــض أحــكــام الــقــانــون رقـــم 26 
1962 بتنظيم السجون  لسنة 
ــم 146  ــ )مــــحــــال بـــالـــمـــرســـوم رقــ
ــاريــــخ اإلحـــالـــة  لــســنــة 2000( تــ
ــــروع قـــانـــون  ــشـ ــ 2000/7/5، ومـ
بــشــأن االجــتــمــاعــات والــمــواكــب 
الــعــامــة )مــحــال بــالــمــرســوم رقــم 
18 لسنة 2007( تاريخ اإلحالة 
2007/1/31، ومـــشـــروع قــانــون 

بـــــشـــــأن الــــمــــخــــتــــاريــــن )مــــحــــال 
بــــالــــمــــرســــوم رقـــــــم 155 لــســنــة 
2010( تاريخ اإلحالة 2010/5/3، 
ومشروع قانون بشأن شركات 
األمن والحراسة الخاصة )محال 
بالمرسوم رقم 52 لسنة 2016( 
تــــاريــــخ اإلحـــــالـــــة 2016/2/24، 
ومشروع قانون بتعديل بعض 
أحــكــام الــمــرســوم بالقانون رقم 
13 لسنة 1991 بشأن األسلحة 
ــال بــالــمــرســوم  ــر )مـــحـ ــائـ والـــذخـ
ــم 112 لــســنــة 2019( تــاريــخ  رقــ
ــالــــة 2019/5/8، ومـــشـــروع  اإلحــ
ــادة 8 مــن  ــمــ قــــانــــون بــتــعــديــل الــ
المرسوم األميري رقم 15 لسنة 
1959 بقانون الجنسية الكويتية 
)محال بالمرسوم رقم 183 لسنة 
2019( تاريخ اإلحالة 2019/7/28، 
ومـــشـــروع قـــانـــون بــشــأن إقــامــة 
األجانب )محال بالمرسوم رقم 
117 لسنة 2020( تاريخ اإلحالة 
2020/8/24، ومـــشـــروع قــانــون 
بتعديل بعض أحكام المرسوم 
بقانون رقم 67 لسنة 67 بشأن 
الــمــرور )مــحــال بــالــمــرســوم رقم 
121 لسنة 2020( تاريخ اإلحالة 

.2020/9/14
أما مشروعات القوانين التي 
ــلــــيــــة« اســــتــــردادهــــا  رأت »الــــداخــ
ــلــــس األمــــــــــة فــتــمــثــلــت  مــــــن مــــجــ
فــــي مــــشــــروع قــــانــــون بــتــعــديــل 
الــجــدول الــمــرافــق لــلــقــانــون رقــم 
42 لسنة 2006 بــإعــادة تحديد 
الـــدوائـــر االنــتــخــابــيــة لعضوية 
مجلس األمة )محال بالمرسوم 
ــم 187 لــســنــة 2018( تــاريــخ  رقــ
ــالــــة 2018/7/18، لــصــدور  اإلحــ
ــــم 6 لــســنــة 2022  ــوم رقـ ــرسـ ــمـ الـ
بتاريخ 2022/1/17 بشأن تعديل 
الجدول المرافق للقانون المشار 
إلــيــه أعـــاله، والـــذي بموجبه تم 

إدراج الــمــنــاطــق غــيــر الــمــدرجــة 
بــجــداول الناخبين والمأهولة 
بالسكان وتوزيعها على الدوائر 
االنــتــخــابــيــة الــخــمــس، حــيــث تم 
تـــحـــديـــد الــــمــــوطــــن االنـــتـــخـــابـــي 
للناخب طبقا لعنوانه الثابت 
بالبطاقة المدنية، وهو ما جاء 
بالمرسوم رقم 2022/5 بتعديل 
ــون رقــــم  ــ ــانـ ــ ــقـ ــ بــــعــــض أحـــــكـــــام الـ
1962/35، وتم إجراء االنتخابات 
الــعــامــة ألعـــضـــاء مــجــلــس األمـــة 
بـــتـــاريـــخ 2022/9/29 بــمــوجــب 

المرسومين سالفي الذكر.

»القوى العاملة«

فــي حين رأت الهيئة العامة 
للقوى العاملة ضرورة استمرار 
مجلس األمـــة فــي نظر مشروع 
قـــانـــون بــتــعــديــل الـــمـــادة 14 من 
ــانـــون رقــــم 19 لــســنــة 2000  ــقـ الـ
بـــشـــأن دعــــم الــعــمــالــة الــوطــنــيــة 
وتشجيعها للعمل في الجهات 
غير الحكومية )محال بالمرسوم 
رقم 3 لسنة 2019( تاريخ اإلحالة 
2019/1/8، حــيــث إن الــتــعــديــل 
يــعــد أحـــد مــعــالــجــات التوظيف 

الوهمي.
بينما طالبت وزارة الشؤون 
االجتماعية باالستمرار في نظر 
ــة لــمــشــروع قــانــون  مــجــلــس األمــ
بشأن العمل الخيري واإلنساني 
ــة  ــ والــــمــــحــــال إلــــــى مـــجـــلـــس األمـ
بالمرسوم رقــم 42 لسنة 2018 

بتاريخ 2018/2/11.
أمـــا أولـــويـــات الهيئة العامة 
لـــــــشـــــــؤون ذوي اإلعــــــــاقــــــــة مـــن 
مــشــروعــات الــقــوانــيــن الــمــحــالــة 
ــة فتتمثل في  إلـــى مــجــلــس األمــ
مــشــروع قــانــون بتعديل بعض 
أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 

بــشــأن حــقــوق األشــخــاص ذوي 
اإلعــاقــة والمحال إلــى المجلس 
بالمرسوم رقم 213 لسنة 2019 

بتاريخ 2019/8/21.

مجلس الدولة

ــاب إدارة  ــ ــتـ ــ  كـ
ً
ــا ــ ــتــ ــ وكـــــــــان الفــ

الــفــتــوى والــتــشــريــع المتضمن 
طــلــب اســتــعــجــال نــظــر مــشــروع 
قــانــون بــإنــشــاء مجلس الــدولــة، 
والــمــحــال بــالــمــرســوم رقـــم 173 
لسنة 2016 بتاريخ 2016/7/4، 
 
ً
وذلك بحالته المحال بها، نظرا
للحاجة الماسة والعاجلة نحو 

إصدار هذا القانون.
وعــلــى ضـــوء ذلـــك كــلــه أصــدر 
مجلس الوزراء قراره باسترداد 
مــشــروعــات الــقــوانــيــن الــمــحــالــة 
إلـــــى مــجــلــس األمــــــة الـــمـــذكـــورة 
أدنـــــــــاه، ورفـــعـــهـــا لـــســـمـــو نــائــب 
ــــي: مـــشـــروع قــانــون  األمـــيـــر، وهـ
بتعديل بعض أحكام المرسوم 
بــالــقــانــون رقـــم 15 لــســنــة 1979 
بشأن الخدمة المدنية والسابق 
ــة  ــ ــ ــلــــس األمـ إحـــــالـــــتـــــه إلـــــــــى مــــجــ
بالمرسوم رقم 102 لسنة 2012، 
ومشروع قانون بتعديل الجدول 
المرافق للقانون رقــم 42 لسنة 
2006 بـــإعـــادة تــحــديــد الـــدوائـــر 
االنــتــخــابــيــة لــعــضــويــة مجلس 
األمـــة والــمــحــال بــالــمــرســوم رقم 

187 لسنة 2018.
وكــلــف مجلس الــــوزراء وزيــر 
ــة لـــشـــؤون مــجــلــس األمـــة  الــــدولــ
باتخاذ ما يلزم نحو استمرار 
نــظــر مــجــلــس األمــــة مــشــروعــات 
القوانين التالية: مشروع قانون 
بتعديل بعض أحكام المرسوم 
بــالــقــانــون رقـــم 15 لــســنــة 1979 
بشأن الخدمة المدنية المحال 
ــالـــمـــرســـوم رقـــــم )112( لــســنــة  بـ
2015، ومـــشـــروع قــانــون بشأن 
ــانــــي  ــســ ــيــــري واإلنــ ــخــ الـــعـــمـــل الــ
ــال بـــالـــمـــرســـوم رقــــم 42  ــمـــحـ والـ
لــســنــة 2018، ومـــشـــروع قــانــون 
بتعديل بعض أحــكــام القانون 
2010 بــــشــــأن  8 لــــســــنــــة  رقـــــــــم 
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
والــمــحــال بــالــمــرســوم رقـــم 213 
لــســنــة 2019، ومـــشـــروع قــانــون 
بتعديل الــمــادة 14 من القانون 
رقــم 19 لسنة 2000 بشأن دعم 
الــعــمــالــة الــوطــنــيــة وتشجيعها 
ــيـــر  لــــلــــعــــمــــل فــــــــي الــــــجــــــهــــــات غـ
الحكومية والمحال بالمرسوم 

رقم 3 لسنة 2019.

اجتماع سابق لمجلس الوزراء

محيي عامر

المشاريع بقوانين التي طالب مجلس الوزراء باستعجالها
ُكلف وزير الدولة لشؤون مجلس األمة 
ــا يـــلـــزم نــحــو اســتــعــجــال نظر  بــاتــخــاذ مـ

مجلس األمة مشروعات القوانين
التالية: مشروع قانون بتعديل بعض 
أحكام القانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم 
السجون )محال بالمرسوم رقم 146 لسنة 
2000( تاريخ اإلحالة 2000/7/5، ومشروع 
قانون بشأن االجتماعات والمواكب العامة 
)مــحــال بــالــمــرســوم رقـــم 18 لسنة 2007( 
تاريخ اإلحالة 2007/1/31، ومشروع قانون 
بشأن المختارين )محال بالمرسوم رقم 

155 لسنة 2010( تاريخ اإلحالة 2010/5/3، 
ــات األمـــن  ومــــشــــروع قـــانـــون بـــشـــأن شـــركـ
والحراسة الخاصة )محال بالمرسوم رقم 
52 لسنة 2016( تاريخ اإلحالة 2016/2/24، 
ومـــشـــروع قــانــون بــتــعــديــل بــعــض أحــكــام 
المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 في 
شأن األسلحة والذخائر )محال بالمرسوم 
رقــــم 112 لــســنــة 2019( تـــاريـــخ اإلحـــالـــة 
2019/5/8، ومشروع قانون بتعديل المادة 
ــيـــري رقـــم 15 لسنة  8 مـــن الــمــرســوم األمـ
1959 بقانون الجنسية الكويتية )محال 

بالمرسوم رقــم 183 لسنة 2019( تاريخ 
اإلحالة 2019/7/28، ومشروع قانون بشأن 
إقامة األجانب )محال بالمرسوم رقم 117 
لسنة 2020( تاريخ اإلحــالــة 2020/8/24، 
ومـــشـــروع قــانــون بــتــعــديــل بــعــض أحــكــام 
المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 67 بشأن 
المرور )محال بالمرسوم رقم 121 لسنة 
2020( تاريخ اإلحالة 2020/9/14، ومشروع 
قــانــون بإنشاء مجلس الــدولــة، والمحال 

بالمرسوم رقم 173 لسنة 2016.

لجنة التحقيق في »كاراكال« و»يوروفايتر«
تواجه مسؤولي »الدفاع« بحزمة أسئلة
المطيري لـ �.: حريصون على شفافية اإلجابات

● فهد تركي
فــي الــوقــت الـــذي عــقــدت لجنة التحقيق في 
عــقــَدي طــائــرات الــكــاراكــال العمودية وطــائــرات 
الــيــوروفــايــتــر اجتماعها، أمـــس، للتحقيق في 
العقدين برئاسة النائب عادل الدمخي، واصلت 
اللجنة بحث مختلف الــتــقــاريــر الــصــادرة من 
الــجــهــات الــرقــابــيــة وديـــــوان الــمــحــاســبــة؛ التي 
تؤكد وجود مخالفات في العقَدين المذكورين، 

السيما »الكاراكال«. 
وكشف عضو لجنة لتحقيق، النائب ماجد 
الــمــطــيــري، أن الــلــجــنــة اجــتــمــعــت أمـــس، بهدف 
ــــذه الــقــضــيــة  تـــســـريـــع وتــــيــــرة الــتــحــقــيــق فــــي هـ
الــكــبــيــرة الــتــي يوليها مجلس األمـــة اهتماما 
بــالــغــا، لــكــونــهــا تتعلق بــالــمــال الـــعـــام، وشــّكــل 
لجنة تحقيق خاصة بها، للوصول الى النتائج 

المرجوة ومحاسبة المتسببين. 
وقـــال الــمــطــيــري، لـــ »الـــجـــريـــدة«، إن اجتماع 
الــلــجــنــة الــثــانــي اقــتــصــر فــقــط عــلــى أعــضــائــهــا، 
ولم يتم استدعاء أي من المسؤولين في وزارة 
ي 

َ
الدفاع أو المتعاملين والمعنيين في صفقت

الطائرات، وتركز على صياغة حزمة من األسئلة 
المهمة بشأن طائرات الكاراكال واليوروفايتر 
ــــاع« الــى  ــــدفـ تــتــعــلــق بـــاألســـبـــاب الـــتـــي دعــــت »الـ
اتمام هــذه الصفقات، ووجهة نظر القطاعات 
الــعــســكــريــة حـــولـــهـــا، وأهـــمـــيـــة تــلــك الـــطـــائـــرات 
وقــيــمــتــهــا، والـــوكـــالء والـــغـــرامـــات والــعــمــوالت 

المالية التي دفعت والــتــي ستدفع بعد وقف 
م الــطــائــرات، فضال عــن السبب المهم في 

ّ
تسل

وقــف عــدد من دول مجلس التعاون استخدام 
هــذه النوعية من الطائرات، لعدم صالحيتها 

بعد كشف الخلل فيها. 
ــاف أن حـــزمـــة األســئــلــة الـــتـــي صيغت  ــ وأضــ
سيتم مواجهة المسوؤلين عن الصفقيتن بها 
فــي اجــتــمــاع لجنة التحقيق الـــذي سيصادف 
ــــل بــــلــــورة الــقــضــيــة  ــوع الـــمـــقـــبـــل، مــــن أجـ ــبــ األســ
ووضع التحقيق في مساره الصحيح وكشف 
المتسببين في هــذه القضية التي توجد بها 
شبهات كبيرة على المال العام، من خالل تقارير 

ديوان المحاسبة والجهات الرقابية األخرى. 
وأكــد أن اللجنة ستستدعي كل من له صلة 
مــن قريب أو بعيد بهاتين الصفقتين؛ ســواء 
كان من المسؤولين الذي هم حاليا على رأس 

أعمالهم أو الذين تقاعدوا. 
وشدد على أن مجلس األمة ممثال في لجنة 
الــتــحــقــيــق الــبــرلــمــانــيــة حـــريـــص كـــل الــحــرص 
عــلــى أن تــكــون اإلجـــابـــات عــلــى حــزمــة األسئلة 
بشفافية، بهدف الوصول الى النتائج الحقيقية 
والمتسببين في هذه القضية، ومعرفة إجمالي 

الضرر الذي وقع على المال العام. 
وذكر النائب أن اللجنة تسعى الى المحافظة 
وحــمــايــة الــمــال الــعــام بكل مــا أوتــيــت مــن قــوة، 

فضال عن تأكيد محاسبة المتسببين.

عبدالعزيز المعجل

نتمسك بقانون 
العمل الخيري 
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إلى مجلس 

األمة
»الشؤون«

8 مشاريع 
مطلوب 
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ومشروع 
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استرداده

»الداخلية«
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ــنـــاس اســـتـــخـــدام مــنــصــة الــتــواصــل  ــاع بــيــن الـ مــنــذ أن شــ
االجتماعي )تويتر( ونحن في تغير مستمر، فقد كانت البداية 
في كتابة أشياء وأحداث عامة وهامشية، ثم توالت إلى نشر 
األخبار الحاصلة وتحديثها بشكل مستمر، ووصلت ذروة 
استخدام منصة »تويتر« في الترويج واإلعالن عن فعاليات 
 للمنتجات بمختلف 

ً
وأحداث وأنشطة مهمة، والترويج أيضا

استخداماتها إلــى أن وصلنا الستخدام هــذه المنصة في 
رفع القضايا والتوعد برفعها رافعين شعار »5001« بسبب 

لفظ أو رأي.
 فمن وجهة نظري فقد فتحت هــذا المنصة أبـــواب رزق 
للكثير من المنتفعين والباحثين عن التسلية ضد حساب 
اآلخر، فبعد أن كان تحديث الحالة يرمز إلى مشاعر الشخص 
وتقلباته وآخر اهتماماته وما يحب ويكره، وجدنا أنفسنا 
بين صراع مستمر لكسب أموال هائلة تتعدى قيمتها آالف 

الدنانير. 
وال شــك أن دور الــجــرائــم اإللكترونية بـــارز وواضـــح من 
طريقة االستجابة للبالغات إلى طريقة التعامل مع البالغ 
المقدم، وألن الحياة ال تسير بالشكل المطلوب، وهو ما قد 
 بعد تفعيل دور 

ً
يعوق أصحاب قضايا »تويتر«، وخصوصا

الجرائم اإللكترونية وصل األمر إلى جذب االستفزاز ليقع 
المغرد تحت فريسة عقل مدبر يطمح لكسب المزيد، فما 
إن تمسك بيدك الهاتف وتفتح هذه المنصة االجتماعية إال 
 كان السبب بمقاضاته »لما 

ً
وترى أحدهم يتوعد لآلخر أيا

نسب إليه«. 
 كانت فئته العمرية 

ً
والمثير هنا للسخرية أن كالم المرء أيا

 ضده قد يستخدم خالل سنة أو بعد عشرات 
ً
أصبح سالحا

الــســنــوات كــتــغــريــدة الــيــوم أقـــول بــهــا وأثــنــي عــلــى دور أحــد 
األشخاص المهمين هي نفسها التغريدة التي قد تكون الباب 
العائق أمام أحالمي وما أطمح إليه، والحاجز أمام أي إنجاز، 
فهل تظن أيها القارئ أن من الطبيعي والمعقول أن ترّد 
فتاة إلى بيت أهلها بعدما راجع زوجها تغريدات سابقة لها، 
ووجد فيها عبارات شعرية  أو حتى أن يقوم أحد األشخاص 

بالحكم المسبق بناًء على تغريدة؟ 
فقد عــاصــرت حـــاالت كثيرة كــان سبب الــهــجــوم فيها أو 
 قيام بعض 

ً
الخسارة منصة »تويتر«، ومن المضحك أيضا

الشخصيات العامة بالتراشق المبطن للتنفيس عن غضبهم 
واالعتراض على دور اآلخر، فتحولت المنصة من مكان قد 
يجمعنا ويربطنا ببعض مهما كانت المسافة بعيدة إلى 

ساحة حرب حتى إشعار آخر.

كثيرة هي الذكريات الجميلة التي نعيشها خالل العمر وتصبح 
من الماضي المؤنس الذي نلجأ إليه لرسم االبتسامات أو نشر 
الدعوات في األثير لمن صحبنا خالل رحلة المسير الماضية، أو 
نتذاكرها مع أطفالنا وأحفادنا وجيراننا القدامى، بل نتفاخر 
ببطوالتنا في تربية أجيالنا القادمة وغرس الفضائل والفتوة 
 
ً
والكرامة فيهم، ولكن لم يكن أحدنا يتوقع أن األيام قد تمسح كثيرا

من المواقف والضحكات واللحظات الجميلة أو المؤلمة كلما تقدم 
العمر وزاد على 60 أو 70 عاما من الجهد والتعب على الجسم 
 بعيدا عن 

ً
والدماغ، خصوصا إذا اضطر الشخص للعيش وحيدا

أعماله أو بعد أن تزوج األوالد خارج دائرته!
مــع الــتــقــدم فــي الــعــمــر فــي كــل الــكــائــنــات تشيخ وتــهــرم كثير 
من الخاليا في أجسامها وتموت غالبيتها، وال تعود للتجدد 
كما فــي أوائـــل العمر، وخــاليــا الــدمــاغ منها، فكثير مــن الخاليا 
ــداث فــي الــدمــاغ  الــمــســؤولــة عــن الـــذاكـــرة وتــرتــيــب أولـــويـــات األحــ
تهرم من كثرة الخمول وعدم االستعمال، باإلضافة إلى المعيشة 
الــســلــبــيــة والــتــغــذيــة غــيــر الــصــحــيــة، مــمــا تــتــســبــب فــيــمــا يسمى 
مرض »الزهايمر« أو الخرف، ومن أعراضه فقدان بعض الذاكرة 
 أثناء الحديث، كما أن المريض يجد 

ً
واضطراب األفكار، خصوصا

صعوبة في التركيز لعمل معين أو القدرة على اتخاذ قرار، مما 
يؤثر على المزاج والثقة بالمحيطين، كما يلجأ المريض إلى 

 لإلحراج.
ً
العزلة منعا

ــان الــمــســح الــدمــاغــي لــمــريــض الــزهــايــمــر والــتــحــالــيــل  لــذلــك كـ
المخبرية مهمين للوقوف على الحالة المرضية والــتــأكــد من 
التشخيص، ويجب األخذ بعين االعتبار أن الكثير من األدوية 
 إذا أخذت بدون 

ً
 لمضاعفاتها، خصوصا

ً
 نظرا

ً
ا تزيد الحاالت سوء

انتظام أو كلها في الموعد نفسه وعدم شرب الماء الكافي مثل 
أدوية الضغط والكوليسترول المرتفع والسكري غير المنتظم، 
حيث إن المرض من أعراضه التشتت وعدم التركيز إجمااًل، وقد 

يكون على حساب عالجاته! 
ومن ناحية أخرى وجد أن الرياضة والتمارين العقلية ومساج 
الوجه بزيت الزيتون وشرب الماء الكافي والنوم المبكر والجلوس 
مع األحباب وتذكر اللحظات الجميلة، هو من أهم خطوات العالج 
لــلــخــروج مــن خــطــر اإلصــابــة الحقيقية، وتــفــادي كــســل الخاليا 
الدماغية في التذكر ألقل المعلومات، أو الوقوع بالمضاعفات 
المرضية المصاحبة للمرض كسلس الــبــول وضــيــق التنفس 

ألسباب كثيرة، أو التلعثم بالمشي والخوف من الظهور! 
وال يــمــنــع االســتــعــانــة بــالــمــكــمــالت الــغــذائــيــة كالفيتامينات 
المقوية للدورة الدموية والذاكرة كشاي الجسينسينغ أو حبوب 
 تباع فــي حبة واحــــدة(، أو تلك التي 

ً
الجينكوبيلوبيا )أحــيــانــا

تساعد في الخروج من االكتئاب والنوم السعيد كالميالتونين 
، وفيتامين باء المهدئ.

ً
مثال

لـــنـــا الـــفـــخـــر عـــنـــدمـــا يـــقـــال لـــنـــا إنـــنـــا مــن 
الجيل الذهبي في الكويت، أو إننا عايشنا 
ــة الــــكــــويــــت، وهـــو  ــ ــدولـ ــ ــبــــي لـ الـــعـــصـــر الــــذهــ
عصر امتد منذ مطلع الخمسينيات حتى 
أواســط السبعينيات، ليس ألن الدولة بكل 
مــؤســســاتــهــا ورجـــالـــهـــا انــتــقــلــوا مـــن حــالــة 
البداوة إلى الحداثة فقط، وليس ألن الكويت 
نالت استقاللها ووضــع رجالها الحروف 
األولى لوثيقة دستور ال مثيل له في المنطقة 
بأسرها فحسب، إنما لــوجــود رجــال دولــة 
، وبتراب 

ً
 وبالكويت وطنا

ً
آمنوا بربهم خالقا

 وانتماء، للحفاظ على 
ً
هذه األرض ارتباطا

ــــوروث الــمــاضــي مـــن أجـــل تــرســيــخ أســس  مـ
الحاضر، ولضمان مستقبل زاهر لألجيال 
الـــقـــادمـــة. ولـــهـــذا حــصــلــنــا عــلــى تــعــلــيــم أقــل 
مـــا يــقــال عــنــه إنـــه رفــيــع الــمــســتــوى يتفوق 
عــلــى التعليم فــي كثير مــن دول المنطقة، 
فقد بحثت الدولة عن »فطاحل« المعلمين 
ــاء فـــي الـــــدول الــعــربــيــة، كفلسطين  ــبــ واألطــ
وســـوريـــة ولــبــنــان ومــصــر والـــعـــراق للعمل 
بالكويت، وعندما أصف العرب الذين خدموا 
بــالدي في تلك الحقبة الذهبية بالفطاحل 
فأنا أعني ما أقــول، حينها لم يكن الراتب 
الشهري، الــذي كانت تقدمه لهم بالروبية 
 وال 

ً
الهندية، ثم بالدينار الكويتي، مغريا

، بل كان الحرص على خدمة العربي 
ً
مجزيا

ألخيه العربي هو الهدف األسمى. 
وإذا كــانــت مــصــر وحــدهــا تستغني عن 
فطاحل أبنائها من أجل عيون الكويت، فلك 
أن تتخيل حجم االزدهار الذي عم كل مناحي 
الحياة في مصر الشقيقة منذ مطلع القرن 
الــمــاضــي، لــوجــود ثلة مــن األدبـــاء والكتاب 
والــفــنــانــيــن قــلــمــا يـــجـــود الــــزمــــان بــمــثــلــهــم، 
والغريب أن عميد األدب العربي الدكتور طه 
حسين، وهو كفيف، كان يحمل حقيبة وزارة 
التربية والتعليم في مصر في تلك الفترة، 
في حين القائمون على التعليم اليوم يرون 
في هذا القطاع مرحلة انزالق نحو الهاوية، 
رغــم أن مــســؤولــي التعليم كلهم »مفتحين 
عــيــونــهــم«، وفـــي الـــوقـــت الــــذي يــشــتــكــي فيه 
المصريون مــن تــراجــع كــارثــي فــي مستوى 
التعليم ومستوى تحصيل الخريجين، نجد 
الكويتيين ال يتوقفون عن جلب مدرسين 
مصريين أقل ما يقال عن أغلبهم أنهم كارثة 

على التعليم في الكويت. 
فــي منتدى حــضــره الــرئــيــس عبدالفتاح 
السيسي بداية هذا العام، كان أحد األساتذة 
واســمــه الــدكــتــور مــصــطــفــى، يــتــحــدث حــول 
قــيــام إحـــدى الــجــهــات التعليمية فــي مصر 
بإجراء اختبار قبول بمستوى عالمي ألكثر 

من 300 ألف متقدم من خريجي االتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات وهندسة حاسبات، 
على أن تقوم الحكومة المصرية بصرف 30 
ألف دوالر لكل طالب يجتاز اختبار القبول، 
وهــنــا قــاطــع الــرئــيــس الــســيــســي الــمــتــحــدث 
 على الحضور: »ماذا 

ً
ليطرح سؤااًل جوهريا

تتوقعون عدد الذين اجتازوا هذا االختبار، 
وانطبقت عليهم المعايير الدولية من بين 
الــــــ300 ألـــف طــالــب الــمــتــقــدمــيــن لــالخــتــبــار؟ 
أحد الحضور أجاب بأن عددهم ال يتجاوز 
ــرد الـــرئـــيـــس  ــ الــــــــــ50% مــــن الــمــمــتــحــنــيــن، فــ
: أال تــظــلــم الــشــبــاب 

ً
ــائــــال الــســيــســي عــلــيــه قــ

الــمــصــري بــهــذا الـــرقـــم الــمــتــدنــي؟ أال تظلم 
شبابنا؟ أال تظلم تعليمنا؟ 50% فقط؟ يعني 
من بين الـــ300 ألــف ال نجد ســوى 150 ألف 
ناجح أو مقبول؟ المفاجأة أنــي لقيت 111 
بــس.. ألن التعليم تعبان، علشان تعليمي 
تــعــبــان، يـــا مــصــريــيــن اصـــحـــوا، إذا كــنــتــوا 
خايفين على بلدكوا انتبهوا.. القضية دي 
، قضية إنـــا احــنــا نبني 

ً
قضية كــبــيــرة جــــدا

مــواطــن حــقــيــقــي، أنـــا كــنــت مستعد لــو فيه 
 بالله أنا حدفع لهم 

ً
100 ألف طالب، قسما

الـــ30 ألــف دوالر لكل طــالــب«. انتهى حديث 
الرئيس المصري.

 وللحديث بقية.

بقايا خيال: التعليم في مصر

يوسف عبدالكريم الزنكوي 

بـــدون مــقــدمــات، فــالــمــوضــوع ال يــحــتــاج إلـــى مــقــدمــة لــطــرحــه، بل 
 لعالجه ألنــه يتعلق بمصلحة أبنائنا الطلبة والتالميذ 

ً
يريد حــال

ومستقبلهم الدراسي، وال بد أن يأخذ جدية أكثر لدى وزير التربية 
والمسؤولين في الوزارة وكذلك مجلس األمة إذا كان يهمه األمر، فما 
شهدناه اآلن في موضوع إجازة نهاية الفصل الدراسي األول الحالي 
 للمرحلة 

ً
 للمرحلة االبتدائية وشهرا

ً
للطالب يصل إلى خمسين يوما

المتوسطة والثانوية، وال ننسى أن دوام التالميذ كان في شهر أكتوبر! 
عدا ما مر بهم من اإلجازات الرسمية للدولة، فلم يكملوا حتى ثالثة 
أشهر في الدراسة!  وهنا عالمة تعجب كبيرة! أطلقها أولياء األمور 
وتذمر كبير من الهيئة التعليمية في المدارس لقلة الوقت لتنفيذ 
الخطة التعليمية السنوية، وعــدم استفادة الطالب في هــذا الوقت 
 في المراحل التأسيسية والمرحلة المتوسطة، 

ً
القصير وخصوصا

وحتى المراحل العليا، فكمية المنهج ال تتناسب مع الزمن، لذلك نرى 
أكثر التالميذ يلجؤون إلى المدرس الخصوصي بعد الدوام ومعاهد 
التقوية المنتشرة في البالد، وبالتالي يتم دفع مبالغ كثيرة من أجل 

أن يفهم المادة التي يحتاجها ويمكن أن يكون لديه أكثر من مادة! 
وعندما كنت معلمة قبل عدة سنوات في وزارة التربية كانت األمور 
بخير نوعا ما، فكانت الخطة التدريسية محسوبة على أيام العمل ال 
 عند بعض المتعلمين، 

ً
زيادة وال نقصان، ورغم ذلك كنا نشهد ضعفا

فمستويات إدراك كل تلميذ ليست كزميله اآلخر بل هنالك تفاوت، 
وهذا يحتاج إلى وقت أكثر، فكنا نخصص حصص تقوية أثناء اليوم 
المدرسي لتقوية الضعاف، فكيف اآلن مع اختصار العام الدراسي؟ 

أمر محير وبالتأكيد سيؤثر على المنظومة التعليمية بشكل عام 
والتلميذ بشكل خاص، فأرجو من وزارة التربية والوزير والمسؤولين 
التركيز أكثر على مصلحة الطالب وجعلهم أولوية، ألنهم مستقبل 
البلد وتنميته وارتقاؤه بين األمم األخرى سيكون على عاتقهم فكيف 

سيتم ذلك مع جيل فاقد مقومات التعليم األساسية؟!

 ساخنة، وقــرارات صائبة، 
ً
في األسبوع الماضي شهدنا أحداثا

وإدارة محكمة ناجحة للنائب األول لرئيس مجلس الــوزراء وزير 
الداخلية ووزير الدفاع باإلنابة الشيخ طالل الخالد الصباح، الذي 
اتسمت قيادته الملهمة بالنظرة الثاقبة نحو اإلصالح والتنمية، 
 
ً
، ونظرا

ً
 راجحا

ً
 في النفوس، فكان عقال

ً
 واسعا

ً
 إيجابيا

ً
فترك أثــرا

 .
ً
 صادقا

ً
، ورأيا

ً
ثاقبا

 للشيخ طالل صفة الريادة في التطور والفهم العميق للرؤية 
المستقبلية، وااللتزام التام بتنفيذ كل ما هو مخطط له، فحقق حرية 
الفكر واإلبداع التي ال يجيدها قانون، وترجمها إلى منهج شامل 
يطابق الواقع ال مجرد خيال مفرط، فالقادة الملهمون يدركون أن 
»اإلدارة االستراتيجية« تساعد في زيادة الوعي لدى متخذي القرار، 
وذلك الستمراريتها ومواكبتها للمتغيرات، فهي ثقافة عمل ولن 
تستطيع العمل من تلقاء نفسها من غير وجود قائد لديه المهارات 
والمعرفة االستراتيجية »واالستفادة من تجارب اآلخرين«، حيث 
 إلــى وقــود، 

ً
يقول البروفيسور تيموثي فيريس: »نحتاج جميعا

ولــــوال مــســاعــدة اآلخـــريـــن ونصيحتهم وإلــهــامــهــم لــتــوقــف محرك 
عقولنا، ولعلقنا في مكان ال يوصلنا إلى شيء«، والمستشير وإن 
، كالنار 

ً
، فإنه يزداد بالمشورة عقال

ً
كان أفضل من المستشار رأيا

.
ً
ا ْوء

َ
تزداد بالَوَدك ض

وبما أننا مــشــاهــدون لــألحــداث عــن كثب، فمن واجبنا النصح 
واإلرشاد واالستعانة بتجارب اآلخرين، وأنا أتكلم هنا عن قواتنا 
المسلحة، فهذه المشورة تساعد فــي زيـــادة الــوعــي لــدى متخذي 
الــقــرار والتحصن مــن الخطأ، وهــي أداة لرسم خريطة المستقبل 
توفر القدر الهائل من الوقت، فمن نستشيرهم خير معين وعنصر 
 رؤساء األركــان السابقون 

ً
مؤثر في اإلصالح والبناء، ومنهم مثال

ــازات الــحــافــلــة والــجــهــود الــجــبــارة الـــذيـــن تجلهم  أصـــحـــاب اإلنــــجــ
الــمــؤســســة العسكرية وزمـــالؤهـــم الــضــبــاط، فــهــم مــن ســاهــمــوا في 
عمل االستراتيجية العسكرية في السنوات الخمس الماضية بفكر 
استراتيجي في »الرؤيا والتخطيط« ولهم من الخبرة الكافية إلدارة 
التمارين على مستوى الدولة والجيش، وما خاب من استشار وال 

ندم من استخار. 
وختام حديثنا: لم تسنح لنا المقادير أن نلتقي بالشيخ طالل 
الخالد، صاحب القيادة والرؤية الملهمة واالستراتيجية المثالية 
ــاذق وفــكــر صــائــب...  الــنــاجــحــة، لــكــن ســجــايــا تــؤكــد أنـــه ذو ذهـــن حـ
 أن يحفظ الكويت وأميرنا وولي عهده 

ّ
 وجل

ّ
ودعاؤنا إلى الله عز

األمين وشعبها، ودمتم ودام الوطن. 
* باحث في إدارة األزمات

يفصلنا يوم عن عام جديد نجدد فيه كعادتنا السنوية التهنئة 
واألمــنــيــات، ونــرســم السيناريوهات الجميلة فقط، بعد مــا كنا 
نعانيه في األعوام الماضية من مخاض عسير في بعض مجريات 
 
ً
األمور التي تعترضنا مع مرور األيام بسبب أو دونه، خصوصا

المفاجآت غير المتوقعة من صدمات نتلقاها الواحدة تلو األخرى 
ممن يعتاشون علينا أو يعيشون في محيطنا.

ومع هذا العام الجديد 2023 فإن األحالم التي تفوق التوقعات 
والتصورات واألمنيات ال تعد وال تحصى، ولكن سنكون أكثر 

قناعة في تحقيق بعضها ولو بشيء بسيط:
عام كله حب وسعادة بين البشر وبال كراهية وحروب أو أحقاد، 
وتبادل اتهامات وتصيد وتعكير أجواء، عام بعيد عن العنصريين 
الفئويين والطغاة والمتحولين فكريا وجسديا ممن يسعون 
إلى تدمير غيرهم ببث أفكارهم المسمومة، عام يجمع وال يفرق 
ويوحد الصفوف في مواجهة العابثين في حقوق اآلخرين، عام 
بعيد عمن يختلسون أفراحنا وينشرون األحــزان وكأنهم والة 
على األمة وهم مجرد مرضى بسموم أفكارهم الشاذة، عام يوحد 
كلمة الحق ويتصدى للفاسدين والمتجاوزين والقافزين على 
القانون وأصحاب البراشوتات، عام يحقق العدالة في االنتصار 
لكل المظلومين الذين حرموا من أبسط حقوقهم بسبب الشرذمة، 
عام تنتفض فيه السلطتان التشريعية والتنفيذية ضد من يسعون 
إلى تعطيل القوانين المهمة ومن يعملون على استمرار دوامة 
الخالفات والصراعات حتى تتعطل اإلنجازات، ويغرق الجميع في 
وحل األزمات، عام بال سرقات أو اختالسات من جيوب المواطنين 
الذين أصبحوا في وضع صعب بعد تراكم الظروف المعيشية 
الصعبة بسبب الغالء في كل شيء بال استثناء، عام يمحو معه 
مخلفات غسل األموال والشبهات والصفقات والمناقصات التي 
تــحــوم عليها العديد مــن عــالمــات االســتــفــهــام، عــام ال يميز بين 
 
ً
أطياف المجتمع وفقا ألهواء العنصريين الذين يعانون أمراضا
نفسية ونقص مناعة لما تعرضوا له في ماضيهم من حقائق 

مؤلمة. 

آخر السطر:
هذه األمنيات جزء بسيط من أمنيات أخرى، بانتظار القادم 

من األيام، وكل عام وأنتم بخير وحب.

من المعلوم أن الدول المتحضرة تحافظ 
على تراثها ومعالمها القديمة، وتستغلها 
بــإقــامــة الــقــرى الــتــراثــيــة، بحيث تــكــون مركز 
استقطاب تــجــاري وســيــاحــي، وكــذلــك مركز 
ثقافي وعلمي وتوثيقي لتعريف الشعوب 
المختلفة بإرثها وثقافتها ومــا بناه اآلبــاء 
واألجــــداد، وفــي الكويت كــان هــنــاك مشروع 
للقيام بعمل قرية تراثية لتحقيق األهــداف 

السابقة.
بدأت الحكاية عندما أعلن في ٢٠٠٣ البدء 
بتنفيذ الــقــريــة الــتــراثــيــة فــي شـــارع عبدالله 
»بــي أو تــي« الــتــي ستبنى  األحــمــد بنظام الـــ
، وستكون إدارة المشروع ٢٠ 

ً
خالل ١٨ شهرا

سنة للمستثمر، وبعدها تؤول القرية كاملة 
 
ً
إلى إدارة الدولة، وإلى اآلن بعد مرور ١٩ عاما

من ذلك التاريخ لم توضع النهاية!
وللتوضيح فقط نظام الـ »بي أو تي« هو 
شكل من أشكال تمويل المشروعات، تمنح 
 أو مجموعة من 

ً
بموجبه دولة ما مستثمرا

المستثمرين امتيازا لتمويل وتنفيذ مشروع 

معين، ثم تشغيله واستغالله تجاريا لمدة 
زمنية، وبعد نهاية مدة العقد يعود المشروع 

إلى الدولة.
ــقـــصـــة، لــكــن  لــــن أخــــــوض فــــي تــفــاصــيــل الـ
الفشل في حل هــذا الملف إلــى اآلن يعطينا 
 بطريقة إدارة مشاريع الدولة، 

ً
 سلبيا

ً
مؤشرا

وأعطيكم صــورة نمطية للحلول من وجهة 
المسؤول، وسأذكر الخبر دون تعليق، الذي 
 
ً
ــت وزارة المالية أخيرا

ّ
نشر فــي ٢٠١٩: »حــل

»ُعقدة« مشروع تطوير شارع عبدالله األحمد 
 
ً
 نهائيا

ً
ــرارا )الــقــريــة الــتــراثــيــة(، بــاتــخــاذهــا قــ

يقضي بفسخ عقد المستثمر، بعد مرور ١٥ 
سنة على توقيع العقد في عام 2004«. ففي 

وجهة نظرهم الحل يكون بالحل!
 على بلدي الذي كان منارة ثقافية، 

ً
أسفا

ـــدرت مــنــه مجلة  ــذي صـ  عــلــى بــلــدي الــ
ً
أســـفـــا

العربي التي وصلت إلى جميع الدول العربية، 
أسفا على بلدي الــذي كنا نفتخر بمعالمه 
الـــحـــضـــاريـــة، كــمــا نــفــتــخــر بـــإرثـــه ومــبــانــيــه 
التراثية، أسفا أن يصل إلى هذه الحالة على 

الرغم من أنه اليوم مصنف من الدول الغنية، 
وفي السابق كنا أفضل على الرغم من قلة 
الــمــيــزانــيــة، ولــكــن كــنــا أغــنــيــاء بــاإلخــالص 

والعمل للبلد بجدية. 
أين دور المشرعين؟ وأين دور المراقبين؟ 
وأين االلتزام والمحاسبة واإلنجاز؟ إذا كان 
هذا النهج هو المتبع في تنفيذ المشاريع 
فنحن إلــى الــتــراجــع أقـــرب، ونــأمــل فــي قــادم 
األيام أن يتغير النهج، وأن ُيلتفت للملفات 
العالقة، وُيحاَسب المقصرون، وإال انطبق 
ــر الــبــلــيــة ما  ــــذي يـــقـــول »شــ عــلــيــنــا الــمــثــل الـ

يضحك«. 
نــعــم إن اســتــمــر األمــــر عــلــى ذلـــك الــوضــع 
 نسميه 

ً
 جديدا

ً
فلزاما علينا أن ننفذ مشروعا

مــشــروع الــقــريــة الــتــراثــيــة لتوثيق مــشــروع 
القرية التراثية، ألن المشروع كما أوضحنا 
مــعــلــق مــنــذ أكـــثـــر مـــن ١٨ ســـنـــة، وهــــو على 
وضعه وخــرابــه، وصــار مــن اإلرث التراثي، 
ويــحــتــاج منا إلــى توثيق كــنــمــوذج للفشل 

اإلداري!!

كما قلنا عن الحكومات السابقة أقدامها متحجرة في دائرة الال فعل، 
 تتناسل فيه قــوارض قوى الفساد فتفرز 

ً
وهــذا يوفر فضاًء عدوانيا

اإلشاعات والتشكيك وضرب رموز اإلخالص، فهناك قوى متنفذة تملك 
القدرة على إعاقة أي تحرك وقتل أي مشروع أو اختطافه كي تحدد هي 
مقاسه وشروطه وطرق تنفيذه على مقاس مصالحها، مما أفضى إلى 

حالة من الشلل ما زالت جاثمة على كل مناحي المجتمع.
واألخطر أن حالة الشلل قد طالت العقلية العامة والخاصة، وأزعم 
أنها بلغت قعر العقل الباطن وذلك بالء من ربكم عظيم، لذلك إن كان 
هناك خيط أبيض يميز ظلمة العهد السابق من فجر العهد الجديد 
فــالبــد أن تتجلى فــي ســرعــة وفاعلية الــحــركــة واإلنــجــاز على أســاس 
مـــدروس ومنهجي يستضيء بتجارب الحاضر فــي بــلــدان سبقتنا، 
 وفــق معايير عالمية دقيقة مع أن مواردها 

ً
وحققت تقدما ملموسا

نت بنية 
ّ
المادية والبشرية أقل من مواردنا بكثير، ومع ذلك فإنها وط

إنجاز أضخم المشاريع التي يتم إنجازها بمقاييس الشهور ال مقاييس 
السنوات، كما أشرنا في مقاالت سابقة، حيث أشرنا إلى أن مشروع 
البوليفارد الضخم والمتطور في السعودية أنجز في أربعة أشهر، 
، كل هذا تم بمقاييس فنية 

ً
وقبله جامعة نورة الضخمة في 25 شهرا

 عن العشوائية والفساد في ظل بيئة اقتصادية 
ً
صلبة ومتطورة بعيدا

وقانونية جاذبة ألفضل الشركات العالمية، وفي ظل استنفار للطاقة 
م  الوطنية وتوظيف وتكييف النظام التعليمي والتأهيلي بما يتواء
مع متطلبات هذا التوجه الجاد للتطوير، فال غرابة أن نعيش في حالة 

الصدمة الحضارية ونحن المثقلون بألوان بالفساد والعشوائية.
لــم يعد التطوير والتغيير الــجــذري للبيئة اإلداريــــة والقانونية 
 بل صار ضرورة ملحة يجب خلقها بأقصى 

ً
والتعليمية الحالية ترفا

سرعة وشمولية ممكنة حتى نلحق بالركب، لذلك أوجه الحكومة إلى 
ضرورة وضع برنامج واضح وسريع ومدروس بعناية لخصخصة كل 
القطاع اإلنتاجي من صحة، وتعليم بكل مراحله ومستوياته، وكهرباء 

وماء، والموانئ واالتصاالت األرضية، والبريد، والمواصالت، وإدارة 
المرور وبعض األنشطة النفطية.

 كتمت أنفاسها وأنفاس 
ً
بهذا ستنفض الحكومة عنها شحوما

 مــن السنين وســتــنــزع ثــوبــا لعينا أورثــهــا واورث 
ً
المجتمع عــقــودا

المجتمع كل أشكال الفساد اإلداري والمالي والتخلف وتدني مستويات 
األداء، والبطالة المقنعة  التي وصلت إلى 80% مع ارتفاع الكلفة المالية 

والتراجع في كل شيء.
فــرض التكويت بالتدريج ولنبدأ بفرض 50% لبعض القطاعات 
الستيعاب العمالة الفائضة وفرض قوائم بالوظائف التي ال يشغلها 

غير المواطنين ولنالحظ تجربة السعودية.
وكذلك البد من رفع رفاهية المواطن بإبقاء دعم العمالة واعتماد 
، وقد أثبتنا في 

ً
صندوق جابر لألجيال الحاضرة وتوزيع الدعوم نقدا

مقاالت سابقة أن ذلك سيرفع مستوى الرفاهية ويحل كل المشكالت 
بما في ذلك أزمــة الديون، فلو كانت األســرة من زوجين وثالثة أبناء 
ويكون راتب المواطن في القطاع الخاص 350 دينارا سيصل راتبه مع 
دعم العمالة لرب األسرة وأرباح صندوق جابر والدعم النقدي 1780 
 غير متوقع لموازنة 

ً
، وإذا تم كل ما سبق فسنحقق انخفاضا

ً
دينارا

الدولة السنوية بمقدار النصف.
ولدى الحكومة اآلن مجلس متعاون في أغلبيته وفيه عقول متطورة 
ومبدعة وأصحاب مشاريع ورؤى، كما يوجد قانون الخصخصة الذي 

أهمل منذ تشريعه.
 رسالة إلــى سمو رئيس مجلس الـــوزراء: لــدى سموك في الكويت 
عباقرة في التخطيط والتنفيذ وهناك خبراء في دول مجلس التعاون 
ولــهــم تـــجـــارب فــائــقــة الــتــقــدم فـــي الــخــصــخــصــة واإلســـكـــان والــتــعــلــيــم 
والتوظيف، وخفض حوادث المرور ووفيات الحوادث، وتنويع مصادر 
ع األبــواب لهذه الخبرات وكل  الدخل ومشاريع الطاقة وغيرها فشرِّ

الشركات العالمية، وتوكل على الله.

د. مبارك العبدالهادي

شوشرة: كل عام وأنتم 
بال كراهية 

بعاني سوق التحف والوثائق من األفاقين الذين يلجون إليه من 
أجـــل تحقيق مــكــاســب مــالــيــة معتمدين عــلــى أمــريــن: األول إجــادتــهــم 
للتزوير وثقافتهم بالتاريخ والــفــنــون الــســائــدة للفترات التاريخية 
الــمــقــصــودة بــالــتــزويــر، والــثــانــي اعــتــمــادهــم على ثــغــرات الجهل التي 
يعانيها مقتنو التحف والوازع النفسي الذي يزين لهم رغبة االقتناء 

على حساب الحذر.
وربما تكون التماثيل والمنحوتات هي األكثر عرضة للتزوير، حيث 
يتميز مزوروها باالحترافية الشديدة، فهم ال يبدؤون بتزوير مجموعة 
تماثيل تحاكي فترة زمنية محددة لحضارة محددة إال بعد اإللمام 
بتاريخ الحقبة ونوع المنحوتات والمواد المستخدمة في تلك الحقبة، 
ويقال إن طريقة التزوير تبدأ بالحصول على منحوتة حقيقية في 
البداية، ثم القراءة المتخصصة في تاريخ الحضارة والحقبة الزمنية 
التي تمثلها التحفة، ثم البدء بعملية تقليد لها أو نحت تحف تحاكيها 
يمكن تسويقها على أنها مجموعة من المنحوتات األصلية التي تمثل 

تلك الحضارة في تلك الحقبة.
ومــا يسّهل عملية التزوير احترافية المزورين الشديدة وبدائية 
المنحوتات الحقيقية ووفرة المواد القديمة التي تم استخدامها في 
النحت وهي إما مواد معدنية متوافرة اليوم بدرجات الجودة المطلوبة 
، ويعتبر الخبراء الحقيقيون القادرون 

ً
أو مواد فخارية شائعة أيضا

 ويقتصر ذلك على بعض 
ً
على كشف تزوير المنحوتات قليلين جدا

المديرين الكبار للمتاحف العالمية وبعض تجار التحف العالميين.
ويتم كشف تزوير المنحوتات بطريقتين إحداهما باألشعة لتحديد 
عمر التمثال ونوع المادة المستخدمة وتشابه عملية النحت بطرق 
النحت القديمة، والثانية حسية تعتمد على قدرة خبراء التحف على 
قراءة وجوه التماثيل إن كانت محملة بأحاسيس أو مشاعر من خيال 

ات حسية غير  ابتسامات أو مسحات حــزن ومــا شــابــه ذلــك مــن قـــراء
، حيث لم يكن النحاتون في 

ً
موجودة في المنحوتات القديمة نهائيا

الحضارات القديمة يستطيعون استحضارها أثناء عملية النحت، 
وتعتبر طريقة الكشف باألشعة األكثر واقعية في إثبات عملية التزوير 
لكن خداعها ممكن، في حين أن الطريقة الحسية تبقى ظنية ال يمكن 

 تمام الثقة من عملية التزوير.
ً
للخبير إثباتها حتى إن كان واثقا

ونقل لي أحد األصدقاء أن بعض العاملين في المتاحف العراقية 
التي كانت تضم المخطوطات والكتب الورقية القديمة كــانــوا بعد 
سقوط نظام صدام يعرضون هذا النوع من المخطوطات للبيع بأسعار 
 بالقيمة السوقية لها، وقد بيعت أعداد كبيرة من هذه 

ً
متدنية قياسا

المخطوطات والوثائق الورقية القديمة لبعض جامعيها والمتاجرين 
بها في بعض الدول العربية، وخصوصا الخليجية منها، فتبين أن 
 بدقة بسبب خبرة هؤالء ووفرة األدوات المستخدمة 

ً
أغلبها كان مزورا

في أماكن عملهم والتي كانت تستخدم في ترميم الوثائق.
ومشكلة المتاحف العربية أن بعض أصحابها يهتمون بالكم أكثر 
من النوع، وأن قدرتهم على تقييم القيمة المالية للوثائق ال يقوم على 
معايير واضحة ومحددة بقدر ما يعتمد على عملية العرض والطلب، 
مع غياب أي وسائل عملية لفحص سالمة الوثائق وغياب الخبرة 
، ولذلك فــإن هــؤالء المقتنين يقعون في فخ التزوير 

ً
المطلوبة أيضا

بسهولة إذا ما كانت عملية التزوير دقيقة وقامت بها أيــد خبيرة، 
كما أن أصحاب بعض المتاحف الوثائقية ليسوا مستعدين لعرض 
وثائقهم لفحص عملي ألنهم أسرى حب االقتناء وشغف التملك، ولعل 
العامل النفسي الرافض لالعتراف بأنهم قد وقعوا ضحية عمليات 
التزوير المنتشرة في ســوق التحف والوثائق يجعل روح المكابرة 

فيهم تفرض نفسها.

ناجي المالبدور المطيري 

استراتيجية مكافحة قوارض التشكيك

د. هشام كلندربدور المطيري 

مشروع القرية التراثية أصبح من التراث!

وجهة نظر: بعض المتاحف تعج بالتحف المزورة

صالح غزال العنزي

بعد فرحة إطــالق خدمة Apple Pay التي تأخر وصولها إلى 
، نسلط الضوء على مشكلة أهم تخص طرق الدفع، 

ً
الكويت أساسا

وهي اختالف طرق الدفع من مكان آلخر على أهواء بعض التجار! 
فمهمة العرض تكون لدى التاجر والطلب على المستهلك، وارتفاع 
الطلب مهم لزيادة ربح التاجر، فالتاجر والمستهلك بحاجة إلى 
بعضهما، لكن التاجر هو المحتاج بشكل أكبر للطلب، لذلك عليه 
االستجابة للتطورات الحديثة فيما يخص طــرق الــدفــع وتذليل 

العقبات للمستهلك! 
وإن ما يقوم به التاجر من احتكار وسائل الدفع بالعمالت النقدية 
 أو بطاقات السحب اآللي معها، ومنع المستهلك من الدفع 

ً
حصرا

باستخدام البطاقات االئتمانية بأنواعها ســواء مسبقة الدفع أو 
بالدفع اآلجل ال يشكل إال نقطة سوداء وغير مشرفة في سبيل تقدم 

الكويت وتطورها، وذلك  على حساب تنفيع التجار! 
وهـــو أمـــر مــشــيــن ومــخــجــل فـــي مــواجــهــة ســيــاح الــكــويــت الــذيــن 
ُيحرجون أشد اإلحراج في حال لم تقبل المنشأة بطاقتهم االئتمانية 
 في األماكن الحيوية كمحطات الوقود، فماذا يصنع السائح 

ً
خصوصا

 وعند الدفع لم توافق طريقة الدفع العالمية 
ً
الذي مأل مركبته وقودا

هوى التاجر المحلي؟  لذلك يجب حل المشكلة من جذورها و إلزام 
األماكن العارضة للسلع والخدمات بتوفير كل طرق الدفع القانونية، 
ومنع فرض رسوم إضافية على استخدام طرق دفع معينة كالفيزا 
م طمُع التاجر على نهضة الكويت التي  وماستركارد، وال ُيقبل أن ُيقدَّ

كانت سباقة في المنطقة في التطور في كل مناحي الحياة!

ابتسامة مع الزهايمر

د. روضة كريز

منصة ولكن!

مريم محسن كمال

خدمة الدفع 
وأهواء التاجر!

محمد أحمد العريفان

!
ً
خمسون يوما

حديث الساعة: الشيخ طالل 
الخالد... القيادة الملهمة

بشاير يعقوب  الحمادي 

مساعد الحمدان*
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أخبار الشركات

الهيئة ساهمت في 
محافظ إضافية 

جديدة مع شركات 
مديرة لألصول 
بحصص عينية

عيسى عبدالسالم

نقل ملكيات لهيئة االستثمار في البورصة
إلى شركات استثمارية

انخفضت في »آسيا« و»وربة« و»الكويتية« وزادت في »أسمنت الكويت« و»زين«
أثــارت حركة الملكيات المباشرة 
لــلــهــيــئــة الــعــامــة لــاســتــثــمــار، خــال 
األيام القليلة الماضية، عدة تساؤالت 
في السوق عن توجهات الهيئة بشأن 
اســتــثــمــاراتــهــا بــالــشــركــات الــمــدرجــة 
في بورصة الكويت لألوراق المالية، 
حيث شهدت بعض الملكيات زيادة 
في النسب المعلنة، وانخفضت في 

أخرى. 
وزادت الهيئة ملكيتها في كل من 
شركة أسمنت الكويت من 29.36 الى 
31.35 بالمئة، و»زين« من 24.21 الى 

24.5 بالمئة. 
وفــي الــمــقــابــل، خفضت ملكيتها 
الــمــبــاشــرة فـــي كـــل مـــن شــركــة آســيــا 
كــابــيــتــال االســتــثــمــاريــة مـــن 15 الــى 
ــة مــن 25.2  5.27 بــالــمــئــة، وبــنــك وربـ
إلى 18.29 بالمئة، وشركة الكويتية 
لــاســتــثــمــار مـــن 76.19 الــــى 62.04 

بالمئة.
وأبقت الهيئة ملكيتها ثابتة في 
كــل مــن بنك بيت التمويل الكويتي 
عــنــد نــســبــة 16.8 بــالــمــئــة، وشــركــة 
تجارة ونقل المواشي 51.55 بالمئة، 
وشركة شمال الــزور عند 5 بالمئة، 
وشــركــة االتـــصـــاالت الــكــويــتــيــة عند 

6.01 بالمئة. 
وقالت مصادر مطلعة لـ »الجريدة« 
إن الهيئة قامت أخيرا بالمساهمة مع 
بعض شــركــات االستثمار المحلية 

المتخصصة في قطاع إدارة األصول 
فــي محافظ إضــافــيــة جــديــدة بشكل 
ــن طــــريــــق نـــقـــل جــــــزء مــن  ــ عـــيـــنـــي، عـ
مساهماتها وملكياتها في الشركات 

المدرجة الى هذه الشركات. 
وأوضــحــت الــمــصــادر أنــه نتيجة 
لهذه الخطوة أظهرت حركة الملكيات 
المعلنة للهيئة العامة لاستثمار 
بــعــض الــتــغــّيــرات وانــخــفــاض جــرى 
على أثــر نقل بعض حصصها الى 
عــدد من الشركات المتخصصة في 
قطاع إدارة األصول إلداراتها، األمر 
الذي يشير الى أن هذه الملكيات قد 
تكون معّرضة للزيادة أو النقصان 
فــي بعض األوقــــات، وفــق متطلبات 

السوق. 
ــا تـــحـــدث  ــ  مـ

ً
ــا ــ ــمــ ــ وذكـــــــــرت أنــــــه دائــ

ــلــــى األســــهــــم  بــــعــــض الــــتــــحــــركــــات عــ
الـــمـــدرجـــة مـــن الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة 
والـــشـــركـــات والــمــســتــثــمــريــن بصفة 
مستمرة مع اإلقفاالت السنوية، عن 
طــريــق زيـــــادة الــتــركــز االســتــثــمــاري 
فـــي بــعــض األســــهــــم، وخــفــضــهــا في 
 لتوزيعات األرباح 

ً
أخرى، استعدادا

السنوية، وبــنــاء مــواقــع استثمارية 
 على استمرار تحقيق 

ً
جديدة، حرصا

العوائد الجيدة. 
وبـــيـــنـــت أن هـــيـــئـــة االســـتـــثـــمـــار 
أعــلــنــت، فــي وقـــت ســابــق، فــي أكثر 
من مناسبة عن خطط جديدة بشأن 

مساهماتها في الشركات المدرجة، 
وعــــن طــــرح بــرنــامــج للخصخصة 
بعض ملكياتها في كل من »بيتك« 
ــن« و«الــكــويــتــيــة لاستثمار«،  و«زيــ
ــَر الــنــور  إال أن هـــذا الــبــرنــامــج لــم يـ

حتى اآلن. 
وأكـــــــــــــــــدت الــــــــمــــــــصــــــــادر الــــــــــــدور 
المحوري االستثماري الذي تلعبه 
»االســتــثــمــار« فــي الــســوق، لكونها 
 طويل األجل، وتعطي ثقة 

ً
مستثمرا

للسوق المحلي أمام المستثمرين 
األجانب، إضافة إلى دفع الشركات 
الى رفع كفاءتها وأدائها وتطوير 
ي 

ّ
أدائــهــا، األمـــر الـــذي جعلها تجن

 وعوائد 
ً
من كل مساهماتها أرباحا

تفوق في بعض السنوات عوائدها 
الخارجية. 

وأشـــارت إلــى أن الهيئة ملتزمة 
ــاح عـــن حـــركـــة مــلــكــيــاتــهــا  ــاإلفـــصـ بـ
ــر مـــســـاهـــمـــاتـــهـــا بــــالــــشــــركــــات  ــبــ عــ
ــة الـــكـــويـــت  ــ ــــورصـ ــي بـ ــ الــــمــــدرجــــة فـ
 لما جاء في 

ً
لــألوراق المالية، وفقا

القانون رقم 7 لعام 2010 والئحته 
التنفيذية وتعدياتهما، لكن في 
الوقت ذاته أكدت ضرورة أن تكون 
هــــنــــاك إيــــضــــاحــــات مـــعـــلـــنـــة حـــول 
ــبـــاب التي  االســتــراتــيــجــيــات واألسـ
أدت الى انخفاض أو زيــادة بعض 
الملكيات، حتى ال تحدث أي بلبلة 

في السوق المالي.

»المقاصة«: نقل الملكية ألقارب الدرجة 
األولى والثانية »أونالين«

ضمن خطة التحول الرقمي الشامل لخدمات الشركات واألفراد
• محمد اإلتربي

 مع رقمنة 
ً
في نقلة نوعية تماشيا

الخدمات المالية السيما في بورصة 
الكويت والمقاصة لتسهيل وتبسيط 
اإلجراءات وتمكين المستثمرين من 
أي مــكــان فـــي الــعــالــم لــلــوصــول إلــى 
التقارير الخاصة باألسهم، أطلقت 
الــمــقــاصــة بــوابــة جــديــدة »أونـــايـــن« 
مــزودة بأحدث التقنيات والمعايير 
الدقيقة التي تحفظ سرية المعلومات 

وتصونها من أي خروقات. 
ــة اإللـــكـــتـــرونـــيـــة  ــ ــوابـ ــ ــبـ ــ ــيــــح الـ ــتــ وتــ
الجديدة إحدى أهم وأبرز الخدمات 
التي تمكن المهتمين من االستثمار 
في البورصة وهي نقل ملكية األسهم 
إلـــى األقـــــارب مـــن الــدرجــتــيــن األولـــى 
والــثــانــيــة، وهــي نقلة نوعية تسهل 
 من اإلجراءات التي كانت تشهد 

ً
كثيرا

تــعــقــيــدات كــبــيــرة وتــتــطــلــب سلسلة 
مــن الــخــطــوات واألوراق والــتــواقــيــع، 
 يمكن للمستثمر استخدام 

ً
وأيــضــا

تلك الــمــيــزات على مـــدار الساعة من 
سواء من الداخل أو الخارج. 

ومن شأن تلك الخدمات أن تسهل 
ــة بــيــئــة الــعــمــل في   مـــن مـــرونـ

ً
كـــثـــيـــرا

الــبــورصــة، الــتــي تتطلب الــمــزيــد من 
تـــلـــك اإلجــــــــــراءات بــــــداًل مــــن مــاحــقــة 
المستثمرين عبر تتبع أوامرهم سواء 
من أي هاتف قام بالتداول أو من أي 

مزود خدمة »نت« منَح أوامر التداول. 
وهـــنـــاك جــمــلــة مـــمـــيـــزات تــوفــرهــا 
الـــمـــقـــاصـــة لــلــمــســتــثــمــر مــــن أبـــرزهـــا 
مراجعة األرصدة الحالية للمستثمر 
وإمكانية إطاعه على سجل التداول 
ــل أألوراق الـــمـــالـــيـــة الـــخـــاص  ــجـ وسـ

بالمستثمر أو المساهم.
 لـــلـــتـــحـــديـــثـــات الـــجـــديـــدة 

ً
ــا ــ ــقــ ــ ووفــ

ستكون كــل الــخــدمــات »الديجيتال« 
مـــتـــاحـــة لــــألفــــراد والــــشــــركــــات بــــذات 
 أن كل 

ً
ة والــمــرونــة خصوصا الــكــفــاء

ــه الـــحـــق في  مــســتــثــمــر فـــي الـــســـوق لـ
الــحــصــول عــلــى خــدمــة سهلة وآمــنــة 

ومرنة.
وحسب مصادر معنية، فإنه لدى 
 
ً
 مستمرا

ً
 طــويــا

ً
المقاصة مــشــروعــا

يتم العمل عليه يتعلق بالتحديث 
المستمر للخدمات وإضافة المزيد 
 بـــالـــتـــوازي مـــع الــتــطــور الـــذي 

ً
تــبــاعــا

ســتــشــهــده الـــبـــورصـــة عـــلـــى صــعــيــد 
األدوات المالية والمشتقات الجديدة 
المؤمل أن ترى النور قبل عام 2030. 
ــاز  ــهـ ــادر أن الـــجـ ــ ــــصـ ــمـ ــ وتـــــؤكـــــد الـ
التنفيذي فــي الــبــورصــة والمقاصة 
ــلــــى قــــائــــمــــة أولـــــويـــــاتـــــه أن  يــــضــــع عــ
تكون خدمات المقاصة وتحديثات 
البورصة تضاهي األسواق العالمية، 
ال سيما وسط تنامي المستثمرين 
األجانب في السوق وزيادة السيولة 
وفــــتــــح الــــمــــحــــافــــظ بـــشـــكـــل مــســتــمــر 

 عن التذبذبات التي 
ً
ومتواصل بعيدا

تشهدها السيولة المحلية المتأثرة 
 ببعض المعطيات والمؤثرات 

ً
نفسيا

والـــــتـــــي تـــخـــضـــع بـــعـــضـــهـــا ألهـــــــواء 
مضاربية قصيرة األجل. 

وشـــــددت الـــمـــصـــادر عــلــى أن أي 
تصميم ألي خدمة ال يتم النظر لها 
من منظور محلي بل عالمي وطويل 
ــددة عــــلــــى أن أنـــظـــمـــة  ــ ــشـ ــ األجـــــــــل، مـ
 جاهزة الستيعاب 

ً
المقاصة حاليا

أي قيمة تــداول حتى مليار دينار 
فـــي الــســاعــة وألي مــشــتــقــات مــالــيــة 
وألي فترات زمنية مطلوبة، مشيرة 
إلــى أن الــنــظــام اآللــي الــذي سيتيح 
تـــلـــك الـــخـــدمـــات مـــراقـــب عـــلـــى مـــدار 
الساعة وآمــن حيث يحظى بأعلى 

درجات الحماية.
تـــبـــقـــى اإلشـــــــــارة إلـــــى أنـــــه وســـط 
ــبـــورصـــة وتـــطـــور الـــســـوق  تـــرقـــيـــة الـ
والمقاصة يجب أن تتوحد الــرؤى 
الهادفة إلى زيادة السيولة وجذب 
الــمــســتــثــمــريــن والـــمـــتـــعـــامـــلـــيـــن مــن 
الــداخــل والــخــارج وإعــطــاء كــل جهة 
ــعـــدي عــلــى  ــتـ صــاحــيــتــهــا وعــــــدم الـ
حــــقــــوق الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن والــتــضــيــق 
ــرارات أســــــوة بــكــل  ــ ــقــ ــ ــ ــي ال عــلــيــهــم فــ
ــلـــى ســبــيــل  األســـــــواق الــعــالــمــيــة وعـ
ــــذي  ــــوق األمــــيــــركــــي الـ ــــسـ ــثــــال الـ ــمــ الــ
يـــتـــداول فــيــه مــايــيــن حــــول الــعــالــم 

بحرية منقطعة النظير.

هبوط أسعار النفط مع زيادة إصابات 
»كوفيد« في الصين

ً
 ليبلغ 83.39 دوالرا

ً
البرميل الكويتي ينخفض 42 سنتا

 
ً
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 42 سنتا

 في تداوالت أمس األول مقابل 
ً
ليبلغ 83.39 دوالرا

 
ً
 في تداوالت الثاثاء الماضي، وفقا

ً
83.81 دوالرا

للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي األسواق العالمية، تراجعت أسعار النفط 
صباح أمــس، إذ أضعف ارتــفــاع حــاالت اإلصابة 
بكوفيد 19 في الصين اآلمــال في تعافي الطلب 
على الــوقــود فــي ثاني أكبر مستهلك للنفط في 

العالم.
ودفـــــــع نــــطــــاق الـــتـــفـــشـــي األخــــيــــر فــــي الــصــيــن 
والشكوك حيال البيانات الرسمية بعض البلدان 
إلى سن قواعد سفر جديدة على الزوار الصينيين، 
حتى عندما بــدأت بكين في السلطات هناك عن 
نظام اإلغاق واالختبار األكثر صرامة في العالم.
وانخفضت العقود اآلجلة لخام برنت تسليم 
، أو 0.5 فــي الــمــئــة، إلـــى 82.84 

ً
فــبــرايــر 42 ســنــتــا

 للبرميل، بينما هبط الخام األميركي 50 
ً
دوالرا

 للبرميل.
ً
، أو 0.6 في المئة، إلى 78.46 دوالرا

ً
سنتا

 بــتــوقــعــات رفــع 
ً
وتــأثــرت أســــواق الــنــفــط أيــضــا

أسعار الفائدة األميركية مرة أخرى في الواليات 
الـــمـــتـــحـــدة، حـــيـــث يــــحــــاول مــجــلــس االحــتــيــاطــي 

االتحادي الحد من ارتفاع األسعار في سوق العمل 
.
ً
التي تعاني شحا

وتراجعت مخزونات النفط الخام األميركية 
أقــل مــن المتوقع، بنحو 1.3 مليون بــرمــيــل، في 
 لمصادر 

ً
األسبوع المنتهي في 23 ديسمبر، وفقا

 عن أرقام معهد البترول األميركي، في 
ً
السوق نقا

انخفاض عن تقديرات محللين بسحب 1.5 مليون.

، قالت شركة )تي.
ً
ومما أثر على األسعار أيضا

سي إنرجي( لتشغيل خطوط األنابيب إنها تعمل 
على إعادة تشغيل جزء من خط أنابيب كيستون 
الــذي اضطرت السلطات إلــى إغاقه بعد تسرب 

هذا الشهر.
ومــع ذلــك، حظيت األســـواق ببعض الدعم من 
الرئيس الروسي فاديمير بوتين، بحظر تصدير 
 من األول 

ً
النفط الخام والمنتجات النفطية اعتبارا

مــن فــبــرايــر مـــدة 5 أشــهــر إلـــى الــــدول الــتــي تلتزم 
بسقف السعر الغربي.

وقالت ألمانيا إن الحظر »ليس له أهمية عملية« 
فــي ظــل عــمــل بــرلــيــن مــنــذ الــربــيــع عــلــى اســتــبــدال 

إمدادات النفط الروسية وضمان أمن اإلمدادات.

  »جياد«: تسوية مديونية مقابل أسهم في »االستثمار البشري«
وافــــق مــجــلــس إدارة شــركــة جــيــاد الــقــابــضــة 
ــرام اتــفــاق لــتــســويــة الــمــديــونــيــة البالغة  عــلــى إبــ
ــأتـــي االتـــفـــاق  ــار كـــويـــتـــي، ويـ ــنـ 5.66 مــايــيــن ديـ
مقابل حــصــول شــركــة جــيــاد القابضة على 28 
مليون سهم من أسهم شركة االستثمار البشري 
للتدريب واالستشارات )مقفلة(، التي تنشط في 

قطاع التعليم والتدريب.
وفــــــــوض الـــمـــجـــلـــس صــــالــــح نــــاصــــر صـــالـــح 
الصالح بالتوقيع على عقد التسوية مع شركة 

نــور انتجريتد للتجارة العام وكــل ما يلزم من 
إجراءات لتنفيذها.

وعــن األثــر المالي لاتفاق، قالت »جياد« إنه 
سيظهر فــي الــربــع الــرابــع عند توقيع العقود، 
وسيتمثل فــي انخفاض الــذمــم المدينة بقيمة 
3.71 مايين دينار، وزيــادة في االستثمارات بـ 
5.66 مايين دينار، وتحقيق صافي ربح بـ 1.95 
مليون دينار نتيجة رد مخصص، مبينة أن ذلك 

يخص للمراجعة من قبل مراقب الحسابات.

 صدور حكم تمييز ملصلحة وكيل »التجارة« ضد »مواشي«
أعلنت شركة نقل وتجارة المواشي 
ــدور حــكــم مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز ضــدهــا  صــ
ــتــــجــــارة  ــــل وزارة الــ ــيـ ــ ــة وكـ ــلـــحـ ــمـــصـ ولـ
والــصــنــاعــة بصفته، إذ قــضــت محكمة 
 
ً
الــــتــــمــــيــــيــــز بــــقــــبــــول الــــطــــعــــنــــيــــن شـــكـــا
، مع إلــزام الشركة 

ً
ورفضهما موضوعا

الطاعنة بالمصروفات.
ويتعلق موضوع الدعوى المرفوعة 

من شركة »مواشي« ضد وكيل »التجارة« 
بصفته بطلب ندب خبير لحساب قيمة 
الدعم المستحق للشركة، وإلــزام وزارة 

التجارة بما يسفر عنه تقرير الخبير.
ــارت الــشــركــة إلـــى أنـــه ال يــوجــد  ــ وأشــ
أثــــر مــالــي لــلــحــكــم، فــقــد ســبــق تسجيل 

مخصصات.

»أسمنت الكويت«: تغيير طريقة احتساب االستهالك
 
ً
اتخذ مجلس إدارة شركة »أسمنت الكويت« قرارا
بالتمرير بالموافقة على توصية لجنة التدقيق 
بتغيير طريقة احتساب االستهاك لبعض اآلالت 
والــمــعــدات الــرأســمــالــيــة لــلــشــركــة، وســيــتــم تغيير 
طــريــقــة االحــتــســاب وفـــق بــيــان لــبــورصــة الــكــويــت 
أمس من القسط الثابت إلى طريقة وحدات اإلنتاج، 

.
ً
 من السنة المالية التي تنتهي غدا

ً
اعتبارا

وتوقعت »أسمنت الكويت« أن ينتج عن تغيير 
ــهــــاك تــخــفــيــض قــيــمــة  ــتــ ــة احــــتــــســــاب االســ ــقـ ــريـ طـ
االســتــهــاك فــي بــيــان الــدخــل المجمع بالبيانات 
 للنتائج الفعلية، 

ً
المالية خال السنة الحالية طبقا

 لمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية.
ً
وفقا

  »مشاعر« توقع عقدًا للتخارج من أصل عقاري بـ 1.9 مليون دينار 
وقعت شركة مشاعر القابضة عقد 
التخارج من أحد األصول العقارية في 
 مع 

ً
المملكة العربية السعودية، تزامنا

حصول شركة تابعة لها على تسهيات 
ائتمانية.

وذكــــرت »مــشــاعــر« أنــهــا وقــعــت عقد 
ــتــــخــــارج مــــن أصـــــل عــــقــــاري لـــهـــا فــي  الــ
السعودية بـ 23.54 مليون ريال سعودي 

)1.930 مليون دينار كويتي(.
وبينت أن األثر المالي لتلك الصفقة 
يتمثل في انخفاض في بند العقارات 
االستثمارية بمبلغ 21.76 مليون ريال 
سعودية بما يعادله بالدينار الكويتي 
مبلغ 1.76 مليون دينار، مع زيادة بند 
الــنــقــد والــنــقــد الــمــعــادل بــمــبــلــغ 21.78 

مــلــيــون ريـــــال ســـعـــودي )1.76 مــلــيــون 
دينار(.

ولفتت إلى عدم وجود أي آثار مالية 
على قائمة األرباح والخسائر، على أن 
تنعكس تلك اآلثار على البيانات المالية 
للشركة في الربع الرابع لعام 2023 بعد 

إتمام تنفيذ جميع بنود العقد.
كما أعلنت شركة »مشاعر« حصول 
ــلــــى تــســهــيــات  شــــركــــة تــــابــــعــــة لــــهــــا عــ
ائتمانية بمبلغ 5 مايين دينار من أحد 
البنوك المحلية، على أن يتم توظيف 
ذلك المبلغ بغرض االستثمار العقاري، 
وسوف يظهر األثر المالي للتسهيات 

عند استخدامها.

»منشآت« تجدد حدودًا ائتمانية بـ 42 مليون دينار 

أفـــــــادت شــــركــــة مــنــشــآت 
ــة  ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ لـــــلـــــمـــــشـــــاريـــــع الـ
بـــــــــتـــــــــجـــــــــديـــــــــد الــــــــــــحــــــــــــدود 
االئتمانية الممنوحة لها 
من أحد البنوك اإلسامية 
42 مليون  المحلية بقيمة 
ــار، مــمــا ســـيـــؤدي إلــى  ــنـ ديـ

ــــل الـــــشـــــركـــــة تـــكـــلـــفـــة  ــّمـ ــ ــــحـ تـ
ــام 2023  ــ ــــال عـ تـــمـــويـــل خـ

قدرها 1.9 مليون دينار.

بيع 30.25 مليون سهم من »بيتك« 15 يناير 

أعلنت بورصة الكويت أنه بناء على أوامر النيابة العامة، 
فقد تم تحديد يوم األحد الموافق 15 يناير المقبل ليتم بيع 
عدد 30.25 مليون سهم من األسهم المصدرة عن بيت التمويل 
الكويتي »بيتك« وسيجري البيع من خال نظام التداول وخال 
ساعات التداول المعتادة ولمدة 3 أيام من التاريخ المذكور. 

»الكويتية لالستثمار« صانع سوق على »ميزان«

ــــت الــــــشــــــركــــــة الــــكــــويــــتــــيــــة  ــفـ ــ ــشـ ــ كـ
لاستثمار عــن تسجيلها كصانع 
ســــــوق عـــلـــى أســــهــــم شــــركــــة مـــيـــزان 

القابضة،، الفتة الــى أنــه ســوف يتم 
ــن يــوم   مـ

ً
ــارا ــبـ ــتـ مــــزاولــــة الـــنـــشـــاط اعـ

االثنين المقبل.

تراجع مؤشرات البورصة... والسيولة ترتفع إلى تراجع مؤشرات البورصة... والسيولة ترتفع إلى 43.543.5 مليون دينار مليون دينار
• علي العنزي

تــــذبــــذب أداء مــــؤشــــرات بـــورصـــة 
الــكــويــت الــرئــيــســيــة خـــال تــعــامــات 
ــن عـــــام 2022،  الــجــلــســة األخــــيــــرة مــ
وانتهت الجلسة على اللون األحمر 
ــفـــاع في  لــجــمــيــع الـــمـــؤشـــرات مـــع ارتـ
مـــتـــغـــيـــرات الــــســــوق )قـــيـــمـــة األســـهـــم 
ــــدد  ــم وعـ ــ ــهـ ــ ــة وعـــــــدد األسـ ــداولــ ــتــ ــمــ الــ
الــصــفــقــات(، وخــســر مــؤشــر الــســوق 
الـــعـــام نــســبــة 0.21 فـــي الــمــئــة، الــتــي 
تــــعــــادل 15.47 نـــقـــطـــة لــيــقــفــل عــلــى 
مــســتــوى 7292.12 نــقــطــة، وسجلت 
 هو أعلى من 

ً
 كبيرا

ً
السيولة ارتفاعا

معدالت هذا الشهر بلغ 43.5 مليون 
دينار، تداولت عدد أسهم كبير كان 
177.5 مليون سهما نفذت من خال 
 
ً
8819 صفقة، وتم تداول 125 سهما
ارتفع منها 53، وتــراجــع 50، بينما 

 دون تغيير.
ً
استقر 22 سهما

ــــوق األول  ــسـ ــ  وســــجــــل مــــؤشــــر الـ
خسارة أكبر بلغت ربع نقطة مئوية 
هــي 20 نــقــطــة ليقفل عــلــى مستوى 
8115.68 نــقــطــة، بسيولة بلغت 32 
مــلــيــون ديــنــار تــداولــت 60.3 مليون 

ســــهــــم عــــــن طـــــريـــــق 4833 صـــفـــقـــة، 
وتــداولــت كــل مكونات الــســوق األول 
، ربــح منها خمسة أسهم، 

ً
25 سهما

وخسر 15، بينما استقرت 5 أخرى، 
ــســــوق  ــر الــ ــ ــؤشـ ــ ــارة مـ ــ ــســ ــ ــــت خــ ــانــ ــ وكــ
 هـــي 0.05 

ً
الــرئــيــســي مـــحـــدودة جــــدا

فــي المئة، والــتــي تــعــادل 2.77 نقطة 
ليقفل على مستوى 5596.79 نقطة 
وبسيولة كبيرة ارتــفــعــت إلــى 11.4 
مليون دينار، تداولت 117.2 مليون 
ســهــم عــن طــريــق 3986 صــفــقــة، وتــم 
 ،

ً
تداول 100 سهم ربح منها 48 سهما

 
ً
بينما خسر 35، واستقر 17 سهما

دون تغيير.

تذبذب الجلسة األخيرة
تـــذبـــذب مــؤشــر بـــورصـــة الــكــويــت 
 خـــال 

ً
ــورة كـــبـــيـــرة جــــــدا ــام بــــصــ ــعــ الــ

تــعــامــات الجلسة األخــيــرة مــن عــام 
2022، وبــدأت تعاماته على ارتفاع 
فـــي الـــمـــؤشـــر وبــمــكــاســب مـــحـــدودة 
لألسهم الرئيسية في السوق كبيتك 
وأجيليتي وزين، بينما كان الوطني 
 طوال فترات الجلسة، ومع 

ً
متراجعا

مرور الوقت يزداد تدفق السيولة. 

وتتركز على سهم أجيليتي، الذي 
 بنسبة كبيرة بلغت 

ً
 كبيرا

ً
حقق نموا

2.5 فــي الــمــئــة أضــافــهــا إلـــى النسب 
التي حققها خال أربع جلسات من 
هذا األسبوع عاد بعدها بضغط من 
عمليات جني األربــــاح، وأقــفــل على 
ارتـــفـــاع أقــــل بــنــســبــة 1.2 فـــي الــمــئــة، 
وهــــي أفـــضـــل مــكــاســب بــيــن األســهــم 
الــقــيــاديــة. بينما استقر سهم بيتك 
بــتــداوالت بلغت 9.5 مايين دينار، 
وخسرت أسهم الوطني وزين وبنك 
الخليج، واستقر سهم صناعات دون 
تغير، وواصــل سهم هيومن سوفت 
ارتفاعاته بنمو بنسبة 1.3 في المئة، 
وخــســرت أســهــم الوطنية العقارية، 
وأعــيــان، وجــي إف إتــش فــي السوق 
الرئيسي، بنسب متقاربة وواضحة 
فاقت 1.5 في المئة، وكانت المكاسب 
مــن نصيب أســهــم »الــكــويــتــيــة« التي 
 كذلك سهم 

ً
تــجــاوز سعر 150 فلسا

وطنية د.ق، وربح سهم جياد كذلك 
بـــتـــداوالت عــالــيــة أمــــس، كــمــا حققت 
أســهــم الــصــالــحــيــة الــعــقــاريــة وآســيــا 
 لـــكـــن بــســيــولــة أقــــــل، لــتــنــتــهــي 

ً
ــمــــوا نــ

ــلـــســـة عـــلـــى خـــســـائـــر مــــحــــدودة  الـــجـ

بمؤشرات السوق الرئيسية الثاثة.
وتراجعت معظم مؤشرات أسواق 
دول مجلس التعاون الخليجي أمس. 

وخسرت 5 مؤشرات مقابل ارتفاع في 
مؤشري السعودية والبحرين بنسب 
مــحــدودة، بينما تراجعت مؤشرات 

ســـوقـــي اإلمـــــــــارات وقـــطـــر والـــكـــويـــت 
وعمان. وكانت أسعار النفط تسجل 
خسائر في آخر جلسات تعاماتها 

مع األسواق الخليجية وبنسبة 1 في 
المئة، ليتداول برنت دون  مستوى 

 للبرميل.
ً
83 دوالرا

استقرار »بتكوين« مع تراجع الدوالر
اســتــقــرت »بــتــكــويــن« العملة 
االفــتــراضــيــة األكــبــر فــي الــعــالــم 
من حيث القيمة السوقية عند 
ــراجـــع  16.6 ألــــــف دوالر مــــع تـ
العملة األميركية، في ظل توخي 
المستثمرين الحذر قبل بداية 

العام الجديد. 

واســـتـــقـــرت »بـــتـــكـــويـــن« عــنــد 
 لبيانات 

ً
16600.37 دوالر، وفقا

»كوين باس«.      
وارتــفــعــت اإليــثــريــوم بنسبة 
0.53 فــي الــمــئــة عــنــد 1200.29 
دوالر، وتراجعت الريبل 3.49 في 

    .
ً
المئة عند 34.68 سنتا

وأعلنت »مايكروستراتيجي« 
- المدرجة في »ناسداك« - شراء 
الــمــزيــد مـــن »بــتــكــويــن«، لتصل 
حيازتها من العملة االفتراضية 
 إلى 132.5 ألف وحدة من 

ً
حاليا

»بتكوين«.

https://www.aljarida.com/article/9588
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https://www.aljarida.com/article/9624
https://www.aljarida.com/article/9623


تقدم رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 
الــتــنــفــيــذيــة وكـــل الــمــوظــفــيــن فــي الــبــنــك األهــلــي 
ــات الــتــهــانــي والتبريكات  الــكــويــتــي بــأســمــى آيـ
إلـــى مــقــام صــاحــب الــســمــو أمــيــر الــبــاد الشيخ 
نواف األحمد، وولي عهده األمين سمو الشيخ 
مشعل األحمد، وإلى الحكومة الكويتية الرشيدة 
ــل الــمــقــيــمــيــن،  والـــشـــعـــب الــكــويــتــي الـــكـــريـــم، وكــ
بمناسبة رأس الــســنــة الــمــيــاديــة، داعــيــن الله 
ــل أن يــعــيــدهــا عــلــى األمـــتـــيـــن الــعــربــيــة  ــز وجــ عـ

واإلسامية بالخير واليمن والبركات.
وأعــلــن الــبــنــك بــهــذه الــمــنــاســبــة انـــه سيغلق 
أبــوابــه وجميع فــروعــه األحـــد المقبل، على أن 

يستأنف أعماله المعتادة االثنين التالي.
وسيواصل البنك تقديم خدماته المصرفية 
لعمائه عبر الــمــوقــع اإللــكــتــرونــي على شبكة 

االنترنت www.eahli.com على مدار الـ24 ساعة 
أثــنــاء العطلة، كما يستطيع العماء االتصال 
على مركز خدمة العماء أها أهلي على الرقم 

.1899899

بمناسبة عطلة رأس السنة الميادية، أعلن بنك الكويت 
الدولي »KIB« تعطيل أعماله بعد غد األحد باعتباره يوم 
راحة، على أن يستأنف الدوام الرسمي للبنك يوم االثنين 
 أن البنك سيواصل تقديم خدماته 

ً
»2 يناير 2023«، علما

المصرفية لعمائه على مــدار الساعة خال هذه العطلة 
عبر قنواته ومنصاته اإللكترونية المختلفة.

ياته 
ّ
ويهنئ »KIB« جميع عمائه بهذه المناسبة، مع تمن

 حرصه 
ً
لــهــم بــقــضــاء وقـــت ســعــيــد خـــال الــعــطــلــة، مـــؤكـــدا

على تلبية احتياجاتهم ومساندتهم في جميع األوقات، 
وتمكينهم من متابعة أعمالهم المالية وإنجاز معاماتهم 

المصرفية دون تعطيل وبمنتهى الكفاءة.
وسيستمر »KIB« بتقديم خــدمــاتــه الــمــصــرفــيــة أثــنــاء 
ــدار 24 ســـاعـــة، وتــتــمــثــل هــذه   عــلــى مــ

ً
الــعــطــلــة إلــكــتــرونــيــا

الــخــدمــات الــمــتــنــوعــة فــي كــل مـــن: خــدمــة مــركــز االتــصــال، 
سواًء على هاتف البنك المحلي )866 866 1(، أو على الرقم 
الدولي )22957300 965+(، وكذلك خدماته المتاحة على 
منصاته اإللكترونية المبتكرة، بما يشمل كل من خدمات 
تطبيق الهواتف الذكية »KIB Mobile«، التي تتيح للعميل 
إمكانية إجـــراء معظم العمليات المصرفية األســاســيــة، 
وكذلك خدمة »KIB دايركت« من الهاتف النقال دون إنترنت.

كما يقدم البنك خدمتي: »Live Chat«، و«KIB أوناين« 
على موقع البنك اإللكتروني www.KIB.com.kw، إضافة 
إلى الخدمة الهاتفية المرئية عبر تطبيق »KIB موبايل«، 
 ،»WhatsApp« عــبــر تطبيق KIB عــن خــدمــة 

ً
ذلـــك فــضــا

لاستفسارات العامة عن المنتجات والخدمات، من خال 
رقم البنك المحلي )866 866 1(.

 ATM على جاهزية أجهزة السحب اآللي KIB كما أكد
التابعة للبنك الستيعاب الطلب على عمليات السحب 
الــنــقــدي الــمــتــوقــعــة خـــال هـــذه الــعــطــلــة، مــن خـــال توفير 
السيولة الكافية فــي األجــهــزة فــي مختلف المناطق في 

الكويت.
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»برقان« يقدم خدماته بعد غد»برقان« يقدم خدماته بعد غد
أعلن بنك برقان تعطيل 
ــبـــل،  ــقـ أعــــمــــالــــه األحـــــــــد الـــمـ
ــة رأس  ــلــ ــطــ ــة عــ ــبــ ــاســ ــنــ ــمــ بــ
ــة، عــلــى  ــيــــاديــ ــمــ الـــســـنـــة الــ
أن يستأنف البنك الـــدوام 
الــرســمــي االثــنــيــن، وســوف 
ــــرع الـــمـــطـــار فــي  يــســتــمــر فـ
استقبال وخــدمــة العماء 
ــوال عــطــلــة رأس الــســنــة  ــ طـ
ــة.  ــ ــاعـ ــ ــى مـــــــــــدار 24 سـ ــ ــلـ ــ عـ
ولـــمـــزيـــد مــــن الــمــعــلــومــات 
واالســـــــتـــــــفـــــــســـــــارات حـــــول 
ــات ومـــنـــتـــجـــات بــنــك  ــدمــ خــ
ــان، يـــمـــكـــن الـــتـــواصـــل  ــ ــرقـ ــ بـ
عــبــر مــركــز خــدمــة الــعــمــاء 
أو خــدمــة الــواتــســاب على 
ــدار الـــســـاعـــة عــلــى الــرقــم  ــ مـ
يـــمـــكـــن  كــــمــــا   ،1804080

»التجاري« يوفر خدماته في عطلة 
»رأس السنة«

أعلن البنك التجاري الكويتي 
ــه  ــ ــاتـ ــ ــدمـ ــ ــم خـ ــ ــديــ ــ ــقــ ــ اســـــــتـــــــمـــــــرار تــ
المصرفية للعماء خــال عطلة 
رأس الــســنــة الــمــيــاديــة، فــي فــرع 
مــطــار الــكــويــت الــدولــي T1 )قاعة 
ــول( عـــلـــى مــــــدار الـــســـاعـــة،  ــ ــــوصـ الـ
ــة إلـــــى فـــــرع األفـــنـــيـــوز مــن  ــافــ إضــ
10:00 صباحا إلــى 10:00 مساء 
طوال فترة العطلة، ويوم الجمعة 
من 4:00 عصرا إلى 10:00 مساء.

كما يمكن للعماء الحصول 
عــلــى الـــخـــدمـــات الــمــصــرفــيــة من 
خال فروع الخدمة الذاتية التي 
توفر أفضل الخدمات المصرفية 
للعماء على مدار الساعة في عدد 
من الفروع، منها: الفرع الرئيسي، 
ــارع بـــيـــروت، فــرع  فـــرع حــولــي شــ

الـــــجـــــهـــــراء، فـــــــرع خــــيــــطــــان، فــــرع 
السالمية، فرع الدائري السادس، 
فرع مجمع أجيال، فرع شارع فهد 
الــســالــم، وكــذلــك أجــهــزة السحب 
واإليـــــــداع اآللــــي الــتــابــعــة للبنك، 
والتي توجد في مختلف مناطق 

الكويت.
ويعلن البنك أيــضــا استمرار 
تقديم خدماته على مدار الساعة 
ــر الــــــقــــــنــــــوات اإللــــكــــتــــرونــــيــــة  ــ ــبـ ــ عـ
والــرقــمــيــة، وهـــي خــدمــة الفيديو 
 CBK المباشر عبر تطبيق البنك
mobile، والــمــوقــع اإللــكــتــرونــي 
www.cbk.com، إضــــافــــة إلـــى 
مــركــز خــدمــة الــعــمــاء والــتــواصــل 
عــــبــــر خـــــدمـــــة الــــــواتــــــســــــاب عــلــى 
رقــــم 888225-1، الــــذي يستقبل 

ــدار  ــ ــمــــاء عـــلـــى مـ ــعــ اتـــــصـــــاالت الــ
ــرد عــلــى  ــ ــالــ ــ ــوم بــ ــ ــقــ ــ الـــــســـــاعـــــة، ويــ
استفساراتهم وتقديم الخدمات 
لـــهـــم فــــي أســــــرع وقـــــت مــــن خـــال 
فريق عمل مؤهل، وسوف يباشر 
أنشطة أعماله المعتادة االثنين 

2 يناير 2023.

»»KIBKIB« يواصل خدمة عمالئه عبر قنواته ا« يواصل خدمة عمالئه عبر قنواته اإلإللكترونيةلكترونية

»المتحد« في خدمة عمالئه 
خالل العطلة

ــام  ــعـــ ــة حــــــلــــــول الـــ ــبــ ــاســ ــنــ ــمــ بــ
الميادي الجديد، تقدم البنك 
األهــــلــــي الــمــتــحــد إلـــــى صــاحــب 
ــــاد الــشــيــخ  ــبـ ــ الـــســـمـــو أمــــيــــر الـ
ــد، وســــمــــو ولـــي  ــ ــمــ ــ نــــــــواف األحــ
ــن الـــشـــيـــخ مــشــعــل  ــيــ عـــهـــده األمــ
األحمد، وإلــى الكويت، حكومة 
 والمقيمين فيها، بأطيب 

ً
وشعبا

التهاني والتبريكات.
ــك، فــــــي بـــيـــان  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ وأعــــــلــــــن الـ
ــه ســيــغــلــق جميع  صــحــافــي، أنــ
فروعه األحد 1 المقبل باعتباره 
عــطــلــة بـــدايـــة الـــعـــام الــمــيــادي 
الجديد، على أن يستأنف الدوام 

الرسمي االثنين 2 يناير.
ــتــــصــــل، أشـــــار  ــــاق مــ ــيـ ــ فـــــي سـ
الــبــنــك إلــــى أنــــه يــمــكــن للعماء 
خــــــال الـــعـــطـــلـــة الــــتــــواصــــل مــع 
البنك عبر القنوات اإللكترونية، 
الـــتـــي تــتــضــمــن تــطــبــيــق الــبــنــك 
ــن  ــــف الـــــنـــــقـــــال، ومــ ــاتـ ــ ــهـ ــ ــر الـ ــبــ عــ
خـــال مــوقــع الــبــنــك عــلــى شبكة 

www.ahliunited.( اإلنــتــرنــت
com.kw(، وخدمة حياكم التي 
تعمل على مدار 24 ساعة يوميا 
عــلــى الـــرقـــم 1812000، لتلبية 
كـــل االحـــتـــيـــاجـــات والـــخـــدمـــات، 
ــارات  ــفــــســ ــتــ واإلجـــــــابـــــــة عـــــن اســ
العماء، كذلك يمكن لعمائنا 
ــــع عـــمـــلـــيـــاتـــهـــم  ــيـ ــ ــمـ ــ إجـــــــــــــــراء جـ
ــــال أجـــهـــزة  الــمــصــرفــيــة مــــن خـ
الــســحــب اآللـــــي الــمــنــتــشــرة في 

مختلف مناطق الكويت.

 األحد
ً
»بيتك« يواصل خدمة العمالء إلكترونيا

يواصل بيت التمويل الكويتي )بيتك(، 
خال عطلة رأس السنة، تقديم خدماته 
المصرفية  للعماء على مدار الساعة عبر 
الموبايل والقنوات البديلة والمنصات 

الرقمية.
وتتوفر معظم الــخــدمــات المصرفية 
عبر الموقع اإللكتروني kfh.com، أو عبر 
تطبيق الموبايل KFHOnline، أو عبر 
فروع KFH Go اإللكترونية المنتشرة في 
العديد مــن المناطق والــمــواقــع المهمة، 
باإلضافة إلى قنوات »بيتك« على وسائل 
التواصل االجتماعي، الى جانب العديد 
من قنوات الخدمة اإللكترونية باالعتماد 
على أحدث أدوات التكنولوجيا المالية 

والمنصات الرقمية.
ويعتبر فرع KFH Go، قناة مصرفية 
ذكية تساعد على نقل تعامات العماء 
االعــتــيــاديــة الــــى فــــرع آلــــي مــبــتــكــر يــوفــر 
امــكــانــات تتيح للعماء االســتــفــادة من 
ة عالية، بما  خدمات مصرفية ذات كفاء
يــزيــد عــلــى 80 فـــي الــمــئــة مـــن الــخــدمــات 
واالعمال التي تقدمها الفروع بمفهومها 

التقليدي، األمر الذي يجعل منه الخيار 
المفضل أمام شرائح كثيرة من العماء 

خصوصا الشباب.
 XTM جــهــاز KFH GO وتــضــم فــــروع
الذي يتيح التواصل المباشر بالصوت 
والصورة مع موظفي الخدمة، الى جانب 
ــداع النقدي،  أجــهــزة للصرف اآللــي واإليـ
حيث تستقبل أجهزة اإليداع النقدي 300 

ورقة نقدية في العملية الواحدة.
ويــســتــطــيــع الــعــمــاء مـــن خـــال فـــروع 
KFH Go الــمــنــتــشــرة بـــأمـــاكـــن مختلفة 
فـــي الـــكـــويـــت، بــمــا فــيــهــا مـــطـــار الــكــويــت 
الدولي، إجراء باقة متنوعة من الخدمات 
الــمــصــرفــيــة الــتــفــاعــلــيــة، ومــنــهــا: إنــشــاء 
المعامات التجارية »المرابحة«، وطلب 
البطاقات االئتمانية والمسبقة الدفع، 
وتحديث البيانات ورقم الهاتف، وتفعيل 
الــبــطــاقــات الــمــصــرفــيــة، وفـــتـــح الـــودائـــع 
والــحــســابــات، وطــبــاعــة دفــتــر الــشــيــكــات 
الـــفـــوري، والــطــبــاعــة الــفــوريــة للبطاقات 
المصرفية بــدون طلب مسبق، واستام 
سبائك الذهب )10 غرامات(، وفتح حساب 

)الذهب، التوفير، الرابح، الخدمة اآللية(، 
وكـــذلـــك بــيــع وشـــــراء الـــذهـــب، والــســحــب 
النقدي بدون بطاقة عن طريق الموبايل 
مــن خــال الــرمــز التعريفي QR code أو 
من خال البطاقة المدنية أو رقم الهاتف، 
وغير ذلك الكثير من الخدمات التمويلية 

والمصرفية بسهولة وسرعة وأمان.
ــات الــمــصــرفــيــة  ــدمــ ــا تــتــمــيــز الــــخــ كـــمـ
تــهــا  ــتــــك« بــكــفــاء ــيــ ــــي »بــ اإللــــكــــتــــرونــــيــــة فـ
العالية، باإلضافة الى السهولة واألمان، 
حيث يتجسد ذلك جليا بعدد العمليات 
الــمــصــرفــيــة اإللــكــتــرونــيــة الــتــي ينفذها 
عــمــاء الــبــنــك، عــبــر )KFHonline( على 
ــع اإللـــكـــتـــرونـــي أو عـــبـــر تــطــبــيــق  ــوقـ ــمـ الـ

الموبايل. 
ــات الـــمـــصـــرفـــيـــة  ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ وشــــمــــلــــت الــ
اإللكترونية: فتح حساب مصرفي اوناين 
للمواطنين والمقيمين لانضمام لعماء 
»بيتك« دون زيـــارة الــفــرع، والتحويات 
الــمــالــيــة المحلية والــخــارجــيــة، وانــشــاء 
ودائـــع، وإضــافــة مستفيدين، واستعام 
عــن رصــيــد، وطلب دفتر شيكات، وفتح 

حـــســـاب الـــذهـــب، وإجــــــراء عــمــلــيــات بيع 
وشــراء وتــداول الذهب، وطلب التمويل، 
ــلـــب بـــطـــاقـــة الــخــيــر،  ــتـــح حــــســــاب، وطـ وفـ
وعرض الرقم السري الخاص بالبطاقات 
ــاقـــات الــســحــب اآللــــي،  االئــتــمــانــيــة وبـــطـ
وتفعيل البطاقات المصرفية الجديدة، 
والـــتـــبـــلـــيـــغ عــــن بـــطـــاقـــة مـــفـــقـــودة ســــواء 
كانت ائتمانية أو سحبا آلــيــا، ومعرفة 
ــدد األقــســاط،  االلــتــزامــات التمويلية وعـ
واالطــــــاع عــلــى الــخــطــط االســتــثــمــاريــة، 
وخــدمــة الحصول على ملخص أرصــدة 

الحسابات والـــودائـــع  وإدارة حسابات 
األبناء من خال خدمة »بيتي أوناين« 
وغيرها الكثير من الخدمات المصرفية 

اإللكترونية.
ويـــــوفـــــر »بــــيــــتــــك« خــــدمــــة اســـتـــكـــمـــال 
معامات التمويل الشخصي والتوقيع 
عــلــيــهــا إلــكــتــرونــيــا ســـــواء عــبــر تطبيق 
ــن خـــال  ــل أو مــ ــايـ ــوبـ ــمـ »بـــيـــتـــك« عـــلـــى الـ
Desktop مـــن أي مـــكـــان دون الــحــاجــه 
ــذلــــك أطـــلـــق خــدمــة  ــروع، وكــ ــ ــفـ ــ لــــزيــــارة الـ
 Live »ــار الـــمـــبـــاشـــرة لـــلـــعـــمـــات ــ ــعـ ــ »األسـ
FX Pricing، وخــدمــة التحويل الــفــوري 
الــــى »بــيــتــك تـــركـــيـــا« بـــاســـتـــخـــدام شبكة 
RippleNet، وخدمة »المحافظ الرقمية« 
عــبــر أجــهــزة الــهــاتــف الــنــقــال والــســاعــات 
الذكية التي توفر أحــدث أساليب الدفع 
الــرقــمــيــة الــذكــيــة بــأعــلــى مــعــايــيــر األمـــان 
             Garmin ــاون مـــــع ــعــ ــتــ ــالــ ــورة بــ ــطــ ــتــ ــمــ الــ
وFitbit وSamsung، كما يتميز »بيتك« 
بتقديم خدمة الطباعة الفورية للبطاقة 
المصرفية بدون طلب مسبق في غضون 

3 دقائق.

»األهلي« يواصل جهوده لتعزيز برنامج »لنكن على دراية«
واصـــل البنك األهــلــي الكويتي جهوده 
في مبادرة التوعية لحماية العماء، كجزء 
من الحملة التي استمرت مدة عام بعنوان 
»لــنــكــن عــلــى درايـــــــة«، والـــتـــي نــظــمــهــا بنك 
الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت. 
ولضمان وعي العماء بجميع حقوقهم 
أثناء التعامل مع مقدمي الخدمات، أصدر 
»المركزي« دليل حماية العماء عام 2015. 
ويتضمن الــدلــيــل مجموعة مــن الــمــبــادئ 
التي تكمل القواعد واإلرشادات المختلفة 

لحماية العماء.
وقـــد شــهــدت الــحــمــلــة الــتــوعــويــة )لنكن 
 بين البنوك، لتحقيق 

ً
على درايــة( تعاونا

ــتـــرك، الــمــتــمــثــل فــــي زيـــــادة  ــهــــدف الـــمـــشـ الــ
الوعي بالمنتجات والخدمات المصرفية، 
بحيث يحصل العماء على جميع المزايا 
المستحقة لهم، مع إدراكهم في نفس الوقت 

لواجباتهم والتزاماتهم. 

ويغطي البرنامج مجموعة واسعة من 
الــمــواضــيــع الــتــي مــن شــأنــهــا زيــــادة وعــي 
العماء، بما في ذلــك استخدام البطاقات 
الــمــصــرفــيــة، وإرشــــــادات حـــول االقـــتـــراض، 
وطــرق تقديم الشكاوى، وتوعية العماء 
عــن طــرق االحــتــيــال، وبــروتــوكــوالت األمــن 

السيبراني، وغيرها.
وقال لؤي مقامس، الرئيس التنفيذي 
ــز  فــي »األهـــلـــي - الــكــويــت«: »لــطــالــمــا ركَّ
البنك بشدة على التأكد من أن عماءنا 
عــلــى درايــــــة بـــالـــخـــدمـــات والــمــنــتــجــات 
الـــمـــالـــيـــة الـــتـــي يــحــصــلــون عــلــيــهــا مــن 
)األهلي(، حتى يتمتعوا بجميع المزايا 
المقدمة لهم. عندما أطلق )المركزي( 
حــمــلــة )لــنــكــن عــلــى درايـــــــة(، انضممنا 
إلــى الــمــبــادرة بمنتهى الــجــديــة، ألنها 
تتماشى مــع قيم مصرفنا األساسية، 
ويــســعــدنــا أنــنــا تمكنا مــن المساهمة 

بشكل إيجابي في تعزيز وعي العماء«.
وأضــــــاف مــقــامــس أن حــمــايــة الــعــمــاء 
وضمان حصولهم على أفضل الممارسات 
فـــي الـــخـــدمـــات الــمــصــرفــيــة أمــــر فـــي غــايــة 
األهمية لبناء الثقة، وتعزيز بيئة مالية 

صـــحـــيـــة، بــحــيــث يـــكـــون جــمــيــع األطــــــراف 
ــهــــم بــشــكــل  ــن عـــلـــى تــحــقــيــق أهــــدافــ ــ ــادريـ ــ قـ

إيجابي.
وتــابــع: »أحــد المواضيع التي اتخذها 
)األهــلــي( فــي هــذا الــبــرنــامــج، هــو شكاوى 
الــعــمــاء. فــــإذا كـــان لـــدى الــعــمــيــل شــكــوى، 
فــإنــه يستطيع تقديمها مــن عـــدة قــنــوات 
إلــى وحــدة الشكاوى وحماية العماء في 
مصرفنا، مــن خــال النموذج المخصص 
لــتــلــك الـــشـــكـــاوى، والـــمـــتـــوافـــرة فـــي جميع 
ــة إلــــــى مــــوقــــع مــصــرفــنــا  ــ ــافـ ــ ــا، إضـ ــنــ ــروعــ فــ
الرسمي، حيث يتم بحث موضوع الشكوى 
 على العميل خال 

ً
بعناية، والـــرد كتابيا

15 يوم عمل«. 
وأضــاف: »نتعامل في )األهلي( بجدية 
مـــع جــمــيــع الـــشـــكـــاوى، وقــــد اتـــخـــذ الــبــنــك 
ات الازمة لضمان معرفة العماء  اإلجــراء

بحقوقهم وواجباتهم المصرفية«.

لؤي مقامس

... ويواصل خدماته اإللكترونية
بعطلة رأس السنة

الهارون: »المركزي« وضع اإلطار االستراتيجي لألمن السيبراني
البنك أصدر تقرير االستقرار المالي لعام 2021

أعــلــن مــحــافــظ بــنــك الــكــويــت الــمــركــزي 
باسل الــهــارون أمــس إصــدار »المركزي« 

تقرير االستقرار المالي لعام 2021.
وقــال الــهــارون، فــي تصريح صحافي 
بــهــذه الــمــنــاســبــة، إن الــتــقــريــر فــي سنته 
العاشرة يأتي ضمن جهود البنك الرامية 
إلى تعزيز الشفافية واإلفصاح العام من 
ات  خــال تــوفــيــر الــمــعــلــومــات واإلحــصــاء
الموثوقة ذات الصلة بالقطاع المصرفي 

والمالي الكويتي.
ــنـــاول كــذلــك  ــتـ وأضـــــــاف أن الـــتـــقـــريـــر يـ
مــخــاطــر األمـــــن الــســيــبــرانــي الــمــتــنــامــيــة 
بــســبــب تــزايــد دور الــتــقــنــيــات فــي أعــمــال 
البنوك والتحول الرقمي الواسع مما دفع 
»المركزي« لوضع »اإلطار االستراتيجي 
لــأمــن الــســيــبــرانــي« إضــافــة إلـــى تحليل 
ألثر عمليات التحول الرقمي على البيئة 

التشغيلية للبنوك.

ــريـــر يــغــطــي  ــقـ ــتـ وذكــــــر الـــــهـــــارون أن الـ
ــنــــظــــام الــــمــــالــــي لـــدولـــة  ــم تـــــطـــــورات الــ ــ أهــ
الكويت ويوافق في سنته العاشرة عام 
2021 الــذي بــدأت فيه تــداعــيــات جائحة 
»كـــورونـــا« بــالــتــاشــي مــع تــســارع وتــيــرة 
ــيـــود عــلــى  ــقـ ــع الـ ــ ــقـــاحـــات ورفــ ــلـ تــــوزيــــع الـ
ــادات فـــرصـــة  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــنـــح االقـ الـــتـــنـــقـــل مــــا مـ

للتعافي والنمو من جديد.
 
ً
وبـــــيـــــن أن الــــتــــقــــريــــر يـــــقـــــدم تـــحـــلـــيـــا
 
ً
 ومحليا

ً
للتطورات االقتصادية عالميا

ــلــــى أداء األســــــــواق  مـــــع نــــظــــرة عــــامــــة عــ
الرئيسية، كما يعرض لمحة عامة حول 
النظام المالي المحلي وخصائصه وأبرز 
التطورات التي شهدتها البنوك الكويتية 
على مدار العام إلى جانب أهم المخاطر 
الــتــي تــواجــهــهــا مــثــل مــخــاطــر االئــتــمــان 
والسيولة والسوق إضافة إلى المخاطر 

التشغيلية.

 
ً
وأفاد بأن التقرير يعرض كذلك تقييما

ة  لــمــتــانــة الـــجـــهـــاز الــمــصــرفــي عــبــر قــــراء
ته  شاملة لمؤشرات ربحية القطاع وماء
 عن نظرة عامة على البنية 

ً
المالية، فضا

 عن 
ً
التحتية لنظم الدفع والتسوية فضا

عرض عدد من التحديات والمستجدات، 
التي فرضتها التطورات على المستويين 

العالمي والمحلي.
ــه فــــي ظــــل ظـــاهـــرة  ــ ــارون أنـ ــ ــهـ ــ وذكــــــر الـ
الــتــغــيــر الــمــنــاخــي والـــجـــهـــود الــعــالــمــيــة 
المتزايدة لمواجهة تداعياتها يتناول 
التقرير أثر ذلك على االقتصاد والنظام 
ــود  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ ــــرض الـ ــعــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ ــــي ويــ ــرفــ ــ ــــصــ ــمــ ــ الــ
الــمــبــذولــة عــلــى مــســتــوى الــكــويــت ودور 
»الــمــركــزي« فــي بــنــاء الــقــدرات والــتــعــاون 
ــة، بـــمـــا يـــتـــوافـــق  ــيـ ــنـ ــعـ ــمـ ــع األطــــــــــراف الـ ــ مـ
ــهـــات  ــتـــوجـ مــــع أفــــضــــل الــــمــــمــــارســــات والـ
العالمية لتعزيز االســتــقــرار الــمــالــي في 

مـــواجـــهـــة مــثــل تــلــك الــمــخــاطــر الــبــيــئــيــة.
وأشــــار إلـــى أنـــه بــســبــب اتــســام البيئة 
االقـــتـــصـــاديـــة الــعــالــمــيــة بـــحـــالـــة انـــعـــدام 
الـــيـــقـــيـــن والـــتـــغـــيـــر الـــســـريـــع يــســتــعــرض 
الــتــقــريــر جــهــود »الــمــركــزي« فــي تحديث 
إطــارالــعــمــل الــمــؤســســي لــديــه وتــوظــيــف 
ــــدث الــتــقــنــيــات لــتــعــزيــز قـــدراتـــه عــلــى  أحـ
ــيــــل  ــلــ ــتــــحــ الــــتــــنــــبــــؤ واالســــــــتــــــــشــــــــراف والــ
للمتغيرات العالمية مما يسهل اتخاذ 

خطوات استباقية.
وقال إن أحد مرفقات التقرير تتضمن 
توجهات لجنة »بازل« للرقابة المصرفية 
إلى تطبيق معايير موحدة بشأن تحديد 
أوزان المخاطر لدى البنوك المقرر البدء 
في تطبيقها عــام 2023 واألثــر المتوقع 

لهذه التغيرات.
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اختتمت دار اآلثار اإلسالمية 
فعالياتها الموسيقية لعام 

2022، التي كانت حافلة 
بالعروض المبهرة، بأمسية 

موسيقية أحياها أمس األول 
الفنان يوسف ياسين، بعنوان 

»حوار القيثارة«، وكشف 
خاللها عن قرب إصدار ألبومه 

الجديد.

عزة إبراهيم
ــز  ــركــ ــاف مــــــســــــرح مــ ــ ــــضــ ــتــ ــ اســ
الــيــرمــوك الــثــقــافــي، أمـــس األول، 
ــقـــي  ــيـ ــفــــل الــــمــــطــــرب والـــمـــوسـ حــ
الكويتي يوسف ياسين، بعنوان 
»حــــــــوار قــــيــــثــــارة«، والــــــــذي كـــان 
مــســك خــتــام حــفــات دار اآلثــــار 
اإلســـامـــيـــة لـــعـــام 2022، حــيــث 
أبحر وأبهر الجمهور بألحانه 
ـــه الــمــبــتــكــر  ــوبـ ــلــ الــــخــــاصــــة وأســ
فــي تــقــديــم فــن الــصــوت الــتــراثــي 
بأسلوب عصري وأدوات غربية، 
مــــا يـــؤكـــد أن الـــفـــنـــون األصــيــلــة 
ال تــخــتــفــي، بـــل تــبــقــى وتــتــجــدد 
وتقبل التطور وتطرب جمهورها 
بــأســالــيــب متنوعة وعــلــى مــدى 

العصور.
ب رئيس  في بداية الحفل، رحَّ
ديوانية الموسيقى بــدار اآلثــار 
م. صـــبـــاح الــــريــــس، بــالــجــمــهــور 
الــــذي امـــتـــأت بـــه قــاعــة الــحــفــل، 
بــانــتــظــار ظــهــور الــفــنــان يوسف 
ياسين، الذي يتمتع بجماهيرية 
كــبــيــرة بــيــن الـــشـــبـــاب والـــكـــبـــار، 
وهــــو مـــا لــفــت إلـــيـــه الـــريـــس في 

كلمة الترحيب بالفنان الشاب، 
الذي استطاع أن يبتكر أسلوبه 
الخاص في الفن، وأن يدعم تراثه 
وفنونه الكويتية األصيلة، مع 
تــرك بصمته الشبابية وروحــه 

على أعماله.

انطالق الحفل

في السابعة مساء أمس األول 
انطلق الحفل بقيادة المطرب 
والملحن يوسف ياسين، الذي 
صــــاحــــب الـــفـــرقـــة الــمــوســيــقــيــة 
بــعــزفــه عــلــى الــغــيــتــار والـــعـــود، 
إلى جانب غنائه أعمااًل من فن 
ــــرى مـــن أغــنــيــاتــه  الـــصـــوت، وأخـ
ــتـــي تــــعــــاون فــيــهــا  الـــحـــديـــثـــة، الـ
مع جيله من الشعراء الشباب، 
وشــارك في الفرقة الموسيقية: 
حــســام جعفر على آلــة الــدرمــز، 
وســتــيــف نعيم عــلــى آلـــة البيز، 
م  وارشد جهنك عازف الناي.وقدَّ
يــاســيــن أولــــى أغــنــيــاتــه بــعــنــوان 
 
ً
»أســــــــرار«، والـــتـــي كـــانـــت مــدخــا

 للحفل ولــلــجــمــهــور، الــذي 
ً
قــويــا

تفاعل مع األغنية، وتمايل على 
ألحانها، وأعقبها بتصفيق حار.

ب  وبنهاية األغنية األولى، رحَّ
ياسين بالجمهور، وأعـــرب عن 
شكره وامتنانه لمحبيه، وداعمي 
فــنــه، وخــص بالشكر دار اآلثــار 
ــتــــي تــســتــضــيــف  اإلســــامــــيــــة، الــ
وتستدعي المواهب الشبابية، 
وتعطي الجمهور فرصة للتنوع 
والتذوق الفريد، ثم انطلق بعدها 

في استكمال برنامج الحفل.

فن الصوت 

وكانت ثاني األغنيات بعنوان 
»األشــيــاء«، تاها قالب الصوت 
العربي، وهي أغنية »ملك الغرام« 
من التراث الكويتي القديم التي 
أعاد ياسين صياغتها بأدواته 
 
ً
الغربية، ثم تاها بأغنية »أها
 بمن فاق القمر«، القالب 

ً
وسها

 
ً
صــــــــوت شــــــامــــــي، وهــــــــي أيــــضــــا
مـــن الـــتـــراث الــكــويــتــي، حــيــث إن 

هــنــاك 3 أنــــواع مــن فــن الــصــوت، 
هي: الصوت العربي، والصوت 
الـــشـــامـــي، والــــصــــوت الــخــّيــالــي، 
ونجح ياسين في تقديم اثنين 
منها بــبــراعــة واخــتــاف، وهما: 

»العربي« و»الشامي«.
وفــي انتقاله مــن الــشــرق إلى 
ــرب، أبــــحــــر الـــجـــمـــهـــور مــع  ــ ــغــ ــ ــ ال
ياسين على أمــواج هادئة، وفي 
ليلة ســاحــرة، حين أخذهم عبر 
 ،)untitled( أغنيته اإلنكليزية
ــوان«، وهــي  ــنــ وتــعــنــي »بــــــدون عــ
ــانـــه،  أغـــنـــيـــة مــــن كـــلـــمـــاتـــه، وألـــحـ
ــه لـــلـــحـــفـــل  ــ ــــجـ ــامـ ــ ــرنـ ــ واخـــــتـــــتـــــم بـ
ي »الله أعلم« و»لو شنو 

َ
بأغنيت
يصير«.

ألبوم جديد

وفـــي تــصــريــح لــــ »الـــجـــريـــدة«، 
وصف 

ُ
قال ياسين: »سعادتي ال ت

باستقبال الجمهور وبرضائهم 
عــن الــحــفــل، وهـــو مــا يشجعني 
كــمــطــرب ومــلــحــن كــويــتــي على 

تقديم األفضل، كما يعكس تقبل 
وُحب الجمهور لمحاوالتي في 
الــمــزج الــمــوســيــقــي بــيــن الــتــراث 
الــشــعــبــي والـــجـــاز والــمــوســيــقــى 
المعاصرة، التي تتمحور حول 
عزف المقامات العربية على آلة 
الغيتار الغربية، ما يخلق فرصة 
لترجمة بعض الفنون الشعبية 
 فــن الصوت 

ً
العربية، وتــحــديــدا

الخليجي، بأسلوب غربي مميز«.
وكشف ياسين عن استعداده 
إلطـــاق ألــبــوم جــديــد خــال عام 
2023 بعنوان »الله أعلم«، وهي 
ــبـــوم،  ــاأللـ ــة الـــرئـــيـــســـيـــة بـ ــيـ ــنـ األغـ
 
ً
والـــتـــي قــدمــهــا بــالــحــفــل، داعـــيـــا

الجمهور إلى ترقب األلبوم، الذي 
يعد محاولة تأملية تمزج بين 
الــقــديــم والــجــديــد فــي رحــلــة إلــى 
الفضاء والهدوء أشبه بالخيال.

وأكــــــــد: »أشــــعــــر فــــي ألـــحـــانـــي 

بأنني مجرد وسيط بين اإللهام 
ــأنـــي ريـــشـــة في  والـــجـــمـــهـــور، وكـ
يـــد فــنــان تــشــكــيــلــي، حــيــث أقـــوم 
بترجمة ما يصلني من مشاعر 
في موسيقى تأملية تعبر عما 

بداخلي«.
وأضاف أن األلبوم سيتكون 
من 6 أغنيات بالتعاون مع باقة 
من الفنانين، منهم فرقة مخالف 
فـــي الــبــحــريــن، وارشـــــد جــهــنــك، 
عــازف الــنــاي، مبينا أنــه أصــدر 
ألبومه األخير عام 2016 بعنوان 
»Visions« )رؤى(، والذي سجله 
في مدينتي بوسطن ونيويورك 

عندما كان يعيش هناك. 

... ومن أجوائه

يوسف ياسين

جمهور الحفل

ً
يوسف ياسين: ألبوم »الله أعلم« رحلة تأملية ويصدر قريبا
ً
يوسف ياسين: ألبوم »الله أعلم« رحلة تأملية ويصدر قريبا

م »حوار القيثارة«... مسك ختام حفالت دار اآلثار اإلسالمية 20222022 م »حوار القيثارة«... مسك ختام حفالت دار اآلثار اإلسالمية قدَّ قدَّ

»أدب الهايكو« الستعراض أقصر 
وأصعب ِشعر في العالم

• فضة المعيلي
عــــلــــى مـــــســـــرح د. ســـعـــاد 
الصباح، نظمت رابطة األدباء 
الــكــويــتــيــيــن مــحــاضــرة حــول 
أدب الــهــايــكــو، الســتــعــراض 
ــر فــي  ــعــ ــــب ِشــ ــعـ ــ ــر وأصـ أقــــصــ
ــــارك فيها  الـــعـــالـــم، والـــتـــي شـ
ــيـــس بـــيـــت الـــتـــرجـــمـــة بـــدر  رئـ
الفيلكاوي، ومؤسس ورئيس 
نادي الهايكو األدبي الشاعر 
فيصل العنزي، وقــام بــإدارة 

المحاضرة أسامة الشال.
في البداية، قال الفيلكاوي 
إن شعر الهايكو هــو أقصر 
ن  ِشـــعـــر بــالــعــالــم، فــهــو مــكــوَّ
 
ً
ــا ــيــ  صــــوتــ

ً
ــا ــعــ ــطــ ــقــ مــــــن 17 مــ

بــالــيــابــانــيــة، لــكــنــه ُيـــعـــد من 
 ،

ً
أصــعــب أنـــواع الشعر نظما

ألنــــــه يـــحـــتـــاج إلــــــى تــطــبــيــق 
 :

ً
ــروط مــعــيــنــة، مــضــيــفــا ــ 4 شـ

»رغــم صعوبته، فإنه يزدهر 
فــي الــوطــن الــعــربــي، بــعــد أن 
تأسس باليابان في حوالي 
عــام 1600، لكن دخوله على 
، حــيــث 

ً
ــا ــثــ ــديــ ــدأ حــ ــ الـــعـــالـــم بــ

يــعــتــبــر فــــي الــــوقــــت الــحــالــي 
مـــن ِشـــعـــر الـــحـــداثـــة، وحــظــي 
بـــاهـــتـــمـــام كــبــيــر فــــي الــعــالــم 
الــغــربــي، ومـــن ثــم انــتــقــل إلــى 

الدول العربية«.

العنزي والشال والفيلكاوي

إعادة طباعة أشعار صالح جاهين
ال • القاهرة – أحمد الجمَّ

قــررت الهيئة المصرية 
الــــعــــامــــة لـــلـــكـــتـــاب إعـــــــادة 
طــــبــــاعــــة أشــــــعــــــار صــــاح 
جاهين، بمناسبة اختياره 
شخصية معرض القاهرة 
الدولي للكتاب في دورته 
المقبلة الــتــي تنطلق من 
24 يــنــايــر حــتــى 6 فبراير 
2023، تحت شعار »الثقافة 
وبناء الوعي«، حيث سيتم 
تــضــمــيــن أشـــعـــار الــشــاعــر 
ــل فــــي مــجــلــد كــامــل  ــراحــ الــ
ــة دواويـــــــــــــن،  ــ ــتـ ــ ــل سـ ــمــ ــشــ يــ
ــي: »قـــصـــاقـــيـــص ورق«،  ــ هـ
و»أوراق ســـبـــتـــمـــبـــريـــة«، 
ــوال  ــ ــــام«، و»مــ ــ و»كـــلـــمـــة سـ
ــنـــال«، و»الــقــمــر  ــقـ عـــشـــان الـ

صالح جاهين

جاهين مع شادية بأحد أفامها

« قبل وقوفي
ً
شبنم خان: »سقط سهوا

على خشبة المسرح للمرة األولى
• فضة المعيلي

كشفت الفنانة شبنم خان عن انشغالها 
حــالــيــا بــتــصــويــر مــشــاهــدهــا فـــي مسلسل 
»سقط سهوا«، الذي تنافس به في الموسم 
الـــدرامـــي لــرمــضــان الــمــقــبــل، قــبــل دخــولــهــا 
أول عمل مسرحي تشارك فيه، معربة عن 
سعادتها الختيار الفنان والمخرج محمد 
الــحــمــلــي لــهــا فــي مسرحيته الــجــديــدة »تــم 
ــداع«، لتتولى دور البطولة النسائية  ــ اإليـ
بالتعاون مع شباب الكوميديا والمسرح 
عبدالعزيز النصار، ومبارك المانع، وناصر 

الدوب وشمان المجيبل وغيرهم.
وأشــــــارت خــــان إلــــى أن مــســلــســل »ســقــط 

ســــهــــوا« تـــراجـــيـــدي واليــــــت كـــومـــيـــدي، مــن 
إخراج علي بدر رضا، وتأليف الفنان خالد 
المظفر، إلى جانب مشاركته في التمثيل، 
كما يميزه مشاركة الكوميديان المصري 
حمدي الميرغني، إلى جانب الفنانين أحمد 
العونان، إيمان فيصل، أحمد مظفر، عبدالله 

الخضر وغيرهم.
وأضــــافــــت أنـــهـــا ســـتـــشـــارك أيـــضـــا خــال 
ــانـــي بــمــســلــســل »الــــنــــون  ــرمـــضـ الـــمـــوســـم الـ
ومــا يعلمون«، إلــى جــانــب الفنانين إلهام 
الــفــضــالــة، شــهــاب جـــوهـــر، طــيــف، عــبــدالــلــه 
الطليحي، محمد الحملي، حسن المطوع، 
عبير أحمد، باسمة حمادة، رانيا شهاب، 
هــــدى حــــمــــدان، إلــــى جـــانـــب زيـــنـــب يــوســف 
شعبان، ومن إخراج حمد البدري، وتأليف 

عبدالرحمن أشكناني.
وعبرت عن سعادتها بالتجربة الثانية 
ــام الــفــضــالــة بــعــد مــســلــســل »نــفــس  ــهـ ــع إلـ مـ
الــحــنــيــن«، الــــذي جــســدت خــالــه شخصية 
ليلى الــعــاطــفــيــة، لكنها تــصــاب بــجــرح من 
أقرب الناس لها وهو أخوها، وهو المسلسل 
الذي حقق أصــداء كبيرة، ورشحها ألدوار 

متتالية. 
ولفتت خــان إلــى أنها تفضل أن تتنوع 
في أدوارها الفنية، حتى ال تمل، كما تبحث 
عــن أدوار مركبة وصعبة، والمسلسل من 
تأليف الكاتب محمد النشمي، وإخراج خالد 
الفضلي، وبطولة مــرام البلوشي، وأميرة 
محمد، وشهد سلمان، ومنصور البلوشي، 

وشهاب حاجيه، ورانيا شهاب.
وحول مواقع التواصل االجتماعي، قالت 
إنها تسعى للتوازن في استخدام السوشيال 

ميديا، مثل أن تصور لمتابعيها المناسبات 
والفعاليات والمؤتمرات أو اإلعانات التي 
تشارك فيها، مضيفة أن الجمهور يحب أن 

يرى كواليس األعمال. 
وعن أمنياتها في السنة الجديدة، ذكرت: 
»أتمنى الصحة والعافية، وحاليا أنا أعيش 
حــلــمــا أحــقــقــه وهـــو كــونــي مــمــثــلــة، فــأنــا لم 
أدرس في المعهد العالي للفنون المسرحية، 
ولكن دراستي كانت في مجال إدارة األعمال 
بالكلية األسترالية، وطــول عمري أحلم أن 
أصبح ممثلة«، ووصفت عاقتها في الوسط 
الفني بأنها جيدة، »وأموري طيبة مع الكل، 

وأحبهم جميعا«.

شبنم خان

خان والفضالة في »نفس الحنين«

انطالقة قوية لدراما 2023 بين الكوميديا والتشويق
يستعد صــنــاع الـــدرامـــا الــعــربــيــة بــبــاقــة من 
المسلسات الجديدة التي ينطلق عرضها مع 
مطلع العام الجديد، وبمشاركة أهم 
الــنــجــوم، ومنها مسلسل »وبينا 
ــيـــعـــاد« الــــــذي يــنــطــلــق بـــعـــد غـــد،  مـ
وهــو عمل كــومــيــدي حــول عائلتين 
مختلفتين، ومــن بطولة شيرين رضا، 
بسمة، مــدحــت صــالــح، صــبــري فـــواز، وفــاء 
صادق، خالد أنور، محمد سليمان، نادية 
رشــاد، داليا شوقي، والعديد من الوجوه 

الجديدة، ومن تأليف وإخراج هاني كمال.
وفــــي يــــوم 3 يــنــايــر يــنــطــلــق عــرض 
»بـــــرانـــــدو الـــــشـــــرق«، عـــبـــر مــنــصــة 
شــاهــد »vip«، وهـــو مـــن أعــمــال 
الــكــومــيــديــا الــــســــوداء، ويــضــم 
عددا من النجوم، بجانب أمل 

عرفة وجورج خبارز، منهم زينة مكي، وسينتيا 
كرم، والعمل من تأليف جورج خباز، وإخراج 

أمين درة.
وفــي 5 يناير ينطلق عــرض مسلسل »عالم 
تاني« على قناة النهار للفنانين رانيا يوسف، 
نضال الشافعي، فريال يوسف، فراس سعيد، 
سميرة صــدقــي، ديــانــا هــشــام، صــوفــيــة، تميم 
عبده، إلهام عبدالبديع، مروة عبدالمنعم، حسام 
فـــارس، أيــمــن عـــزب، مصطفى حشيش، وعــدد 
آخر من الفنانين، ومن تأليف إســام يوسف، 
وإخراج عبدالعزيز حشاد، وتدور قصة العمل 
حــول فكرة لــو علمتم الغيب الخترتم الــواقــع، 
وفي 8 يناير ينطلق عرض مسلسل التشويق 
واإلثــــارة »الــثــمــن« للنجوم بــاســل خــيــاط، رزان 
جمال، نيقوال معوض، سارة ابي كنعان، صباح 

الجزائري.

ملصق دعائي لمسلسل الثمن

وأشار إلى أن شعراء الهايكو 
يــجــب أن يــكــون لــديــهــم مــعــرفــة 
بــالــثــقــافــة الـــيـــابـــانـــيـــة، ألن هــذا 
 
ً
عر مرتبط ارتباطا

ِّ
النوع من الش

 ببيئته، والبد أن يستخدم 
ً
وثيقا

مــصــطــلــحــات تـــدل عــلــى البيئة 
والموسم، وفي حال كان يملك 
ن عليه  هـــذه الــمــعــلــومــات يتعيَّ
 
ً
 لفظيا

ً
أن ينظمه في 17 مقطعا
منظومة بترتيب 5، 7، 5.

وذكــــــــــر الـــــعـــــنـــــزي أن نــــــادي 
الهايكو يعمل على تنظيم ورش 
 نــدوات فكرية 

ً
تدريبية، وأيضا

 إلــى 
ً
وأمـــســـيـــات شــعــريــة، الفـــتـــا

أنهم يــحــاولــون مواكبة الوطن 
العربي، مثل: المغرب ومصر، 
اته   أن »الهايكو، وفق قراء

ً
مبينا

للمشهد الثقافي، هو آخر شكل 
من أشكال الكتابة، لو قلنا قبله 

قصيدة النثر أو الشعر الُحر، 
والرومانسي، والكاسيكي، 
فهو آخر محطة وصل إليها 
ــة  ــافـ األدب«، وقـــــــال إنــــــه إضـ

جميلة إلى اللغة العربية.
وأوضح أن نادي الهايكو 
يعمل على توضيح وشــرح 
عر، 

ِّ
أصـــول وقــواعــد هــذا الش

 أنهم في الوطن العربي 
ً
مبينا

لم يلتزموا بالوزن، الختاف 
األوزان ما بين اللغة العربية 
وبين الشعر الياباني، حيث 
لها قواعد أصلية، كأن تكون 
صورة مشهدية مختزلة في 
 إلى أن 

ً
المواسم األربعة، الفتا

بعض الشعراء قاموا بتطوير 
وتجديد الهايكو مع موجة 

الحداثة وما بعد الحداثة.

والطين«، و»رباعيات صاح 
جاهين«، كما تجري طباعة 
باقي األعمال التي نفدت في 

كتب منفردة.

ــي الـــــســـــيـــــاق، أعـــلـــنـــت  ــ فــ
الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــمــعــرض 
 إعادة طباعة 

ً
الكتاب أيضا

عشرة كتب من أعمال كامل 
كياني في الدورة المقبلة 
للمعرض ضمن االحتفاء 
ــي،  ــداعــ بــــه وبـــمـــنـــجـــزه اإلبــ
ــاره  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ وفـــــــــــي إطــــــــــــــار اخــ
شخصية الــمــعــرض ألدب 

الطفل. 
 
ً
ــا ــيــ فــــيــــمــــا يـــــجـــــري حــــالــ
تــجــهــيــز جــنــاح مخصص 
ــال يــــضــــم الـــكـــتـــب  ــ ــفـ ــ ــــأطـ لـ
واإلصــــــــــــــدارات الــمــوجــهــة 
 عــن الــوســائــل 

ً
لــهــم، فــضــا

ــة  ــطــ ــشــ ــيـــة واألنــ ــيـــمـ ــلـ ــتـــعـ الـ
الـــفـــنـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة الــتــي 
تستهدف الطفل بالدرجة 
األولى، والتي يقوم عليها 
ــن الــــمــــدربــــيــــن  ــ ــــد مــ ــــديـ ــعـ ــ الـ

والفنانين والباحثين.
ــــى أن الــلــجــنــة  ــار إلـ ــــشــ ُي
العليا المنظمة للمعرض 
أعلنت أن المحور الرئيس 
لفعاليات الــدورة المقبلة، 
ســيــكــون »الـــثـــقـــافـــة وبــنــاء 
ــمـــدت  ــتـ الـــــــوعـــــــي«، كــــمــــا اعـ
ــتــــيــــار األردن  الـــلـــجـــنـــة اخــ
ضيف شرف المعرض في 

دورته الجديدة.

لطيفة تطرح »ملحوقة«
بعد تأجيل 4 سنوات

طرحت المطربة لطيفة 
فيديو كليب ألغنية 

»ملحوقة« عبر »يوتيوب«، 
بعد طرح األغنية عام 

2018 ضمن أغاني ألبوم 
»فريش«.

وكشفت لطيفة أنها ستقوم 
بتصوير كل أغاني ألبوم 

»فريش«، الذي طرحته 
خال فترة انتشار فيروس 

كورونا، مؤكدة أن هذا 
ِلم، بسبب أزمة 

ُ
األلبوم ظ

تفشي »كورونا«، كما 
 أغاني 

ً
ستصور أيضا

ألبوم »أقوى واحدة«، الذي 
طرحته عام 2019 خال 

نفس األزمة.
وقالت: »ألبوم )فريش( نزل 
وقت أزمة كورونا، وقررت 
تصوير أغنياته بالكامل، 
وبدأت بأغنية )ملحوقة(، 

 
ً
ألنها تستحق، وقريبا
أقوم بتصوير أغنية 

)أقوى واحدة(، وأغنية )أنا 
عشت عمري(، ألنها أغاٍن 

جيدة، ويجب أن يشاهدها 
الجمهور بطريقة الفيديو 

كليب«.
وأكدت لطيفة أن ما يتبقى 

ألي فنان هو أعماله، 
وخاصة األغاني التي يتم 
تصويرها، موضحة أنها 

تؤمن بضرورة توثيق 
مسيرتها عن طريق 

تصوير جميع أغانيها 
بطريقة الفيديو كليب.

إسعاد يونس تسقط 
وتخضع لعملية جراحية

توقفت حلقات الفنانة 
إسعاد يونس في 

برنامجها )صاحبة 
السعادة( بشكل مؤقت، 

بعدما اضطرت للخضوع 
لعملية جراحية، من أجل 

تغيير مفصل بالجانب 
األيمن من منطقة الحوض 

عقب سقوطها من درج 
منزلها.

وجاءت اإلصابة خطيرة، 
إذ تعرضت إسعاد لمشكلة 

في المفصل الذي عانت 
منه على مدى سنوات 
سابقة، وكانت تخضع 
.
ً
للعاج من آالمه سابقا

كما ستخضع لجلسات 
عاج طبيعي بشكل مكثف، 
بجانب استكمال المتابعة 

الطبية خال األسابيع 
المقبلة، حتى تستعيد 

قدرتها على الحركة 
بشكل طبيعي، وهو أمر 

سيستغرق بعض الوقت، 
ما يجعلها تتوقف عن 

تسجيل أي حلقات جديدة 
ببرنامجها، وسيتم عرض 

ما جرى تسجيله من قبل.

رحيل إيتالو بيتيول مبتكر 
كرتون »شابي شابو«

رحل إيتالو بيتيول، 
مبتكر سلسلة الرسوم 

المتحركة لكرتون »شابي 
شابو«، التي اشتهرت في 

سبعينيات القرن الماضي، 
، داخل منزله 

ً
عن 96 عاما

في أنيان جنوب فرنسا.
وبدأ عرض سلسلة »شابي 

 ،)Chapi Chapo( »شابو
التي تتناول شخصيتي 

صبي يرتدي األزرق وفتاة 
ترتدي اللون الزهري، 

ويعتمران قبعتين كبيرتين، 
في 16 أكتوبر 1974. 

وقصص الشخصيتين 
في المسلسل، المؤلف 

من 60 حلقة، التي تمتد 
كل منها لمدة 5 دقائق، 

ُعرضت في مختلف أنحاء 
العالم، وصواًل إلى الواليات 

المتحدة، حيث ُبثت عبر 
قناة نيكلوديون.

رانيا يوسف
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سلة أخبار

كشفت أوساط يمنية عن 
انتشار وحدات عسكرية 

مدعومة من »تحالف دعم 
الشرعية« بقيادة السعودية، في 

أكبر قاعدة عسكرية بالبالد.
ونقل أمس عن مصدر أن 
وحدات عسكرية شكلت 

حديثًا، بمسمى قوات »درع 
الوطن«، وصلت إلى قاعدة 

العند العسكرية في محافظة 
لحج، جنوب البالد، في األيام 

القليلة املاضية، وتسلمت 
أجزاء واسعة من القاعدة 

االستراتيجية.
وقاعدة العند، هي أكبر 

القواعد العسكرية في اليمن، 
وتقع على بعد 60 كيلومترا 

شمال عدن التي تخضع 
لسيطرة املجلس االنتقالي 

الجنوبي.

قوات يدعمها التحالف تتسلم 
أكبر قاعدة عسكرية يمنية

أطلقت عناصر مجهولة تقود 
دراجات نارية، أمس، النيران 

صوب معسكر الحميدية 
للنازحني في زالنجي، عاصمة 
والية وسط دارفور، مما أودى 

ف 
ّ
بحياة أحد النازحني وخل

إصابات.
وقالت مصادر حكومية 

سودانية إن الهجوم امتداد 
الشتباكات وقعت، أمس 

األول، وتأخذ الطابع القبلي 
بني العرب والفور، مشيرة 
إلى »حالة من الهلع وسط 

املواطنني باملدينة«. 
وبينت املصادر أن املعسكرات 

غير محمية بعد انسحاب 
القوات األمنية إلى املستشفى، 

مع إغالق السوق والجسر 
الرابط بني مدينتي زالنجي 

والجنينة.

اشتباكات بين العرب 
والفور وسط دارفور

أصدر القضاء الجزائري، أمس، 
حكمًا بالسجن 7 سنوات بحق 

وزير املالية األسبق محمد 
لوكال، مع فرض غرامة مالية 

ومصادرة أمواله وعقاراته، 
على خلفية قضايا فساد مالي.

وأقر القطب الجزائي 
االقتصادي واملالي، السجن 

 لوكال، إضافة إلى غرامة 
ّ

بحق
قدرها مليون دينار.

وكان وكيل الجمهورية لدى 
القطب الجزائي قد التمس 
الخميس املاضي، السجن 

ملدة 10 سنوات بحق لوكال، 
و5 سنوات ملتهمني آخرين 

بالقضية التي تتعلق 
بمخالفات بني البنك الجزائري 

الخارجي ومكتب ديلويت 
األجنبي للدراسات.

السجن 7 سنوات لوزير 
مالية الجزائر األسبق

عرضت وزارة الدفاع 
الصينية التعاون مع جيوش 
الدول العربية من أجل حفظ 
األمن العاملي. وقال املتحدث 

باسم الوزارة، تان كيفي، 
أمس، إن »القوات املسلحة 
الصينية والدول العربية 

مهمة للحفاظ على السالم 
واالستقرار في جميع أنحاء 

العالم، وقد تطورت العالقات 
بني جيوش الصني والدول 

العربية بشكل سريع وسليم 
في السنوات األخيرة«. 
وأشار إلى أن التعاون 
العسكري بني الطرفني 

والتدريبات املشتركة يتمان 
في مجال املعدات العسكرية 

والتقنيات.

بكين تعرض التعاون مع
جيوش العرب لحفظ األمن

إيران: إجماع رئاسي غير مسبوق على انتقاد رئيسي
روحاني يتهمه بالفشل ويتوقع ثورة نسائية ونجاد يحّمله مسؤولية االضطرابات وخاتمي يتوقع نهاية النظام

تحول إحياء 3 من رؤساء 
إيران السابقين لمناسبة دينية 
بشكل منفرد إلى مناسبة لكيل 

االتهامات للرئيس األصولي 
المتشدد إبراهيم رئيسي في 

إجماع يعد األول من نوعه منذ 
قيام الجمهورية اإلسالمية، 

في حين تفجرت قضية ضخمة 
للتالعب بالعملة اإليرانية، التي 
، يشتبه 

ً
 تاريخيا

ً
تشهد تراجعا

بتورط وزير االقتصاد ومساعد 
لحاكم المصرف المركزي 

فيها.

ــورة  ــ ــ ــــذ ثـ ــنـ ــ ــــرة األولـــــــــــــى مـ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
1979 الــتــي أطــاحــت حــكــم الــشــاه 
رضـــــا بـــهـــلـــوي، اتـــفـــق 3 رؤســـــاء 
ــلـــى انـــتـــقـــاد  ســـابـــقـــيـــن إليـــــــــران، عـ
سياسات حكومة رئيسي خالل 
تــولــيــه مــقــالــيــد الــســلــطــة، وســط 
ــات واألزمـــــــــــات الــتــي  ــ ــرابـ ــ ــطـ ــ االضـ

تشهدها البالد.
ــولــــي  ــيــــس األصــ ــي الــــرئــ ــظــ وحــ
ــيـــســـي  ــيــــــم رئـ الــــمــــتــــشــــدد إبــــــراهــــ
ــاء الــســابــقــيــن  بــمــعــارضــة الــــرؤســ
األحياء محمد خاتمي ومحمود 
أحــمــدي نــجــاد وحــســن روحــانــي، 
رغم اختالف اتجاهاتهم الفكرية 
ومحاولتهم تجنب الحديث عن 
الـــتـــظـــاهـــرات ودعـــــم الــمــحــتــجــيــن 
ــر الــــــ 3  ــهــ أو الـــنـــظـــام خـــــالل األشــ

الماضية. 
لــكــن الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق حسن 
روحاني اجتمع مع كبار مسؤولي 
ــــي مــنــزلــه  ــة فـ ــقـ ــابـ ــسـ حـــكـــومـــتـــه الـ
بمنطقة ولنجك بطهران بمناسبة 
ذكرى وفاة السيدة فاطمة الزهراء 
وانتقد الحكومة الحالية بسبب 

تصرفاتها تجاه النساء.
وقال روحاني خالل االجتماع: 
»في وقت تحمل المجتمع أعباء 
إخفاق الحكومة في إدارة الشؤون 
ــادرت هـــي إلثـــارة  ــ االقــتــصــاديــة بـ
مشاكل اجتماعية عبر الضغط 
على النساء وهــي تعلم أن قدوة 
اإليــرانــيــات هــي الــســيــدة فاطمة، 
ــن يــســكــتــن عــلــى الــجــبــر  ــن لـ ــهـ وأنـ
ــزور، وســــوف يــقــمــن بــالــثــورة  ــ والــ

عليكم«.
ورأى أن الــمــجــتــمــع اإليـــرانـــي 
بدأ بمعارضة القوانين الشرعية 
»ليس لعدم اإليمان باإلسالم لكن 
بسبب الــضــغــوط الــتــي يتعرض 
لها مــن شتى االتــجــاهــات والتي 

أدت إلى انفجاره«.
وذكر مصدر حضر االجتماع 
ــريــــدة«، أن روحــــانــــي أكـــد  »الــــجــ ـــ لــ
أن بــعــض األصــولــيــيــن يعتبرون 
أن االحــتــجــاجــات، الــتــي اندلعت 
بـــعـــد وفــــــاة مــهــســا أمـــيـــنـــي عــقــب 
احــتــجــازهــا مـــن الــشــرطــة بسبب 
ــد الـــحـــجـــاب  ــواعــ ــقــ مـــخـــالـــفـــتـــهـــا لــ
اإللـــزامـــي، كــانــت فــرصــة لتنفيس 
الــضــغــط عـــن الــمــجــتــمــع، لكنهم 

مــا زالــــوا بــعــيــديــن كــل الــبــعــد عن 
المجتمع ويعتقدون أن بإمكانهم 
تطبيق أفكار تعود إلى 1400 عام.
واتــهــم الــتــيــار األصـــولـــي بأنه 
ــــأن مــشــكــلــة  يــعــجــز عــــن اإلقــــــــرار بـ
ــي الـــتـــدهـــور  الــمــجــتــمــع تــكــمــن فــ
االقــتــصــادي وأن »الغضب العام 

يشبه النار تحت الرماد«.
ــي خــلــفــه  ــ ــ ــانـ ــ ــ ــم روحـ ــ ــهـ ــ ــا اتـ ــمــ كــ
»إفشال كل الجهود« التي بذلتها  بـ
حكومته إلعادة الواليات المتحدة 
ــــووي« ورفــــع  ــنــ ــ ــ ــاق ال ـــ ــفـ ـــ ـــــى »االتـ إلـ
 عن 

ً
العقوبات عن طهران، فضال

افتقارها ألي سياسة اقتصادية 
أو خارجية إلنقاذ البالد.

ورأى روحاني في كلمته، التي 
ألقاها خلف األبــواب المغلقة أن 
حكومة رئيسي تــقــوم بـــ »أعــمــال 
لــم يستطع كــل أعـــداء الــنــظــام« أن 
يرتكبوها وهو األمر الذي يهدد 
بقاء نظام الجمهورية اإلسالمية 

برمته.
أما الرئيس الشعبوي األسبق 

مــــحــــمــــود أحــــــمــــــدي نـــــجـــــاد فــقــد 
اجتمع مع بعض أنصاره بنفس 
الــمــنــاســبــة فــــي مـــنـــزلـــه بــمــنــطــقــة 
نارمك وسط العاصمة اإليرانية، 
حيث أكد لهم أنه يفضل السكوت 
 ألن هناك صراع في داخل 

ً
حاليا

الحكومة الحالية بين »مجموعات 
سلطوية«، على غــرار »عصابات 
المافيا«، ولــأســف فــإن »رئيسي 
ينصاع كل يوم لجهة مقابل جهة 
أخــرى في ظل افتقاره لسياسية 

واضحة يمكنه تطبيقها«.
ــاء حــكــومــة  وأفـــــــاد أحـــــد أعــــضــ
نــجــاد بـــأن الــرئــيــس األســبــق أكــد 
لــلــمــجــتــمــعــيــن أنــــــه عــــــرض عــلــى 
 إلــى 

ً
رئــيــســي مــســاعــدتــه، مــشــيــرا

ــاره  ــن أنــــصــ ــ ــعــــديــــد مـ ــة الــ ــعــــاونــ مــ
للرئيس الــحــالــي، لــكــن المشكلة 
تكمن في أن رئيسي شكل حكومة 
مختلطة من التيارات الفكرية ال 
يمكنها أن تقوم بتنفيذ سياسة 
ــــف. وأضــــــــاف  ــلـ ــ مــــــوحــــــدة بــــــــأي مـ
الــمــصــدر أن نــجــاد لــفــت إلـــى أنــه 

شرح وجهة نظره بشأن التضارب 
الــحــاصــل بــيــن أعــضــاء الحكومة 

الحالية للمرشد علي خامنئي. 
وحــــذر نــجــاد الــمــرشــد مـــن أن 
« من خارج الحكومة 

ً
 ثالثا

ً
»طرفا

ــــوم بــــاتــــخــــاذ الــــــقــــــرار ورســـــم  ــقـ ــ يـ
ــيـــاســـات الـــتـــي يـــنـــصـــاع لــهــا  الـــسـ

رئيسي، بحسب المصدر. 
وحمل نجاد رئيسي مسؤولية 
مــا يــحــدث الــيــوم مــن اضــطــرابــات 
بالشارع وتسببه بأزمة اجتماعية 

يصعب لملمتها.

نهاية النظام

في موازاة ذلك، اجتمع الرئيس 
اإلصالحي األسبق محمد خاتمي 
بأعضاء حكومته، أمس األول، في 
مكتب »مجموعة بــاران« التابعة 
لــه وألنــصــاره، حيث حــذر مــن أن 
»الـــنـــظـــام يــــواجــــه أخـــطـــر مــرحــلــة 
ــثــــورة ولــأســف  مــنــذ انـــتـــصـــار الــ
فإن بعض األصوليين والعسكر 

ال يهمهم ما يحدث ويتصورون 
أنهم يستطيعون فرض إرادتهم 

بالقوة«.
وأكــــــــــد خــــاتــــمــــي أن »جــــهــــود 
اإلصــالحــيــيــن لــحــل أزمـــة النظام 
ــفـــشـــل بـــســـبـــب تــعــنــت  ــالـ بــــــــاءت بـ
ــم عــلــى  ــ ــ ــرارهـ ــ ــ األصــــولــــيــــيــــن وإصـ

احتكار السلطة«.
وشدد خاتمي على أنه اضطر 
لتقديم استقالته بسبب الخالف 
حــــــول قـــضـــيـــة فــــــرض الـــقـــوانـــيـــن 
اإلسالمية على المجتمع بالقوة 
ــــدث عــن  ــــحـ ــن. وتـ ــيــ ــيــ ــولــ ــــع األصــ مـ
تــوقــع الــرئــيــس الـــراحـــل هاشمي 
رفسنجاني بـــأن يتسبب هــؤالء 
في إسقاط النظام في نهاية األمر.

اختالس ضخم

ــدة  ــ ــريـ ــ ــرت جـ ــ ــجــ ــ إلـــــــــى ذلـــــــــــك، فــ
»اعـــتـــمـــاد« قــضــيــة اخــتــفــاء مليار 
ونــصــف مــلــيــار دوالر، بــعــد بيع 
قسم من أسهم شركة )هولدينغ 

الخليج(.
ــــت عــــــــن مــــــــصــــــــادر فـــي  ــلــ ــ ــقــ ــ ونــ
الــتــفــتــيــش الـــعـــام أن التحقيقات 
أظــهــرت أن أحـــد مــســاعــدي وزيــر 
ــاد إحــــســــان خــــانــــدوزي  ــتــــصــ االقــ
ورئيس المصرف المركزي قاما 
بــســحــب الـــمـــبـــلـــغ وتـــحـــويـــلـــه مــن 
التومان إلى الــدوالر، لالستفادة 

من فرق السعر. 
ــالـــت إن مــنــظــمــة الــتــفــتــيــش  وقـ
 
ً
طــالــبــت وزيـــر االقــتــصــاد رسميا

ــوال  ــ بــإخــطــارهــا أيــــن ذهـــبـــت األمـ
الــتــي يــعــتــقــد أنــهــا تــســتــخــدم في 
عمليات مضاربة، لكنه لم يجب. 
وحــســب الــمــصــدر فــإنــه مــنــذ أمــر 
الوزير بسحب األمــوال وايداعها 
في حسابات حكومية أخرى كان 
سعر الدوالر في السوق الموازية 
يـــــعـــــادل نــــحــــو 29 ألـــــــف تــــومــــان 

.
ً
 تجاوز 43 ألفا

ً
وحاليا

طهران - فرزاد قاسمي

تقرير عن اختفاء 
1.5 مليار دوالر من 
وزارة االقتصاد في 
شبه تالعب بسوق 

العملة

لبنان: حركة الداخل تنتظر اجتماع باريس منتصف يناير المقبل
● بيروت - منير ربيع

ــيــــاســــة إلــــى  فـــــي لــــبــــنــــان، تـــنـــقـــســـم الــــســ
مشهدين، األول داخلي والثاني خارجي. 
، الـــفـــراغ الــرئــاســي مــســتــمــر، فيما 

ً
داخــلــيــا

تــعــمــل قـــوى مــتــعــددة عــلــى تعبئة الــوقــت 
 مـــن خــــالل تـــحـــركـــات مــخــتــلــفــة، 

ً
ســيــاســيــا

أبــرزهــا التحركات التي يقوم بها رئيس 
التيار الوطني الــحــر جــبــران باسيل، من 
ات التي يعقدها، مــع رئيس  خــالل الــلــقــاء
الــحــزب التقدمي وليد جنبالط، ورئيس 
حكومة تصريف األعمال نجيب ميقاتي، 
ورئــيــس تــيــار الـــمـــردة ســلــيــمــان فرنجية، 
وكــــذلــــك يــســعــى بـــاســـيـــل، حــســبــمــا تــقــول 
مــصــادر قــريــبــة مــن الــتــيــار الــوطــنــي الحر 
إنه سيعقد لقاء جديدا مع رئيس مجلس 
النواب نبيه بري، إضافة إلى لقاءات أخرى 

غير معلنة. 

ويسعى باسيل، بحسب المصادر، من 
ات، إلـــى مــواكــبــة مسار  خـــالل هـــذه الــلــقــاء
خــارجــي حـــول لــبــنــان، إذ إن الــرجــل لديه 
مــعــطــيــات حـــول مـــا يــحــصــل فـــي الـــخـــارج، 
واالســتــعــداد للبحث عــن تــســويــة جــديــدة 
قد تحتاج إلى وقت، لكنه يفضل تجميع 
كامل أوراقه في الداخل، وهو يقول للجميع 
نقطتين أساسيتين، األولــى أنــه ال يمكن 
ألحد تجاوزه في المعادلة، والثانية يريد 
بلورة موقف واضــح وبعدها البحث مع 

حزب الله فيما أحرزته حركته. 
األهــــم بــالــنــســبــة إلــــى بــاســيــل هـــو قطع 
الـــطـــريـــق عــلــى انـــتـــخـــاب فــرنــجــيــة وقــائــد 
الجيش جوزيف عون، وترشيح شخصية 
جديدة، وهنا تقول المصادر القريبة من 
ه مـــع فــرنــجــيــة يــثــبــت أن  بــاســيــل إن لـــقـــاء
المشكلة غير شخصية، ولكن تتصل بعدم 
القدرة على إنجاز اإلصالحات المطلوبة، 

ــن مـــرشـــح مـــقـــبـــول مــن  ــو يــبــحــث عــ لـــــذا هــ
الجميع وقادر على انجاز اإلصالحات. 

ــادر مــتــابــعــة، فــإن  وحــســبــمــا تـــقـــول مـــصـ
ـــع جـــنـــبـــالط، فــرنــجــيــة،  ــاءات بـــاســـيـــل مـ ــ ــقـ ــ لـ
وميقاتي لــم تــؤد الــى أي نتائج إيجابية، 
فيما غابت السياسة عن اللقاء مع فرنجية، 
بينما اتفق على تشكيل لجنة متابعة مع 
اته  جنبالط. يريد باسيل حمل نتاجات لقاء
والذهاب بها الى حزب الله للقول إنه رجل 
حــــوار وال يــمــكــن تـــجـــاوزه فــي االســتــحــقــاق 
الــرئــاســي وبالتالي ال يمكن فــرض مرشح 

ال يريده عليه.
في موازاة هذه الحركة، التي لم تحقق أي 
تقدم فعلي حتى اللحظة، ينتظر اللبنانيون 
ــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــــي فـ ــاعـ ــ ــقــــاد اجــــتــــمــــاع ربـ انــــعــ
. هذا 

ً
الفرنسية باريس بعد نحو 20 يــومــا

اللقاء سيشارك فيه ممثلون عن الواليات 
المتحدة، فرنسا، السعودية، قطر.

وتــقــول مــصــادر دبــلــومــاســيــة عــربــيــة إن 
االجتماع كان يفترض أن يحصل بين عيدي 
الميالد ورأس السنة، ولكن تم االتفاق على 
تأجيله إلى منتصف شهر يناير لضرورات 
سياسية ولوجستية، ومن هذه الضرورات 
زيادة منسوب التنسيق السعودي القطري 

حول الملف اللبناني.
ــتـــمـــاع أن يــبــحــث في  ويــمــكــن لـــهـــذا االجـ
ــد اجــــتــــمــــاع لـــبـــنـــانـــي لــلــقــوى  ــقـ ــة عـ ــيـ ــانـ ــكـ إمـ
السياسية المختلفة قد تستضيفه الدوحة 
للحوار، لكن هذا يتحدد وفق مسار األمور 
وإمكانية تحقيق نتائج إيجابية. يأتي هذا 
االجــتــمــاع بــعــد سلسلة تــحــركــات حصلت 
ات الرئيس  على خط هذه العواصم، ولقاء
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون فــي الــدوحــة 
خــالل المونديال أو فــي قمة بــغــداد 2 التي 

عقدت في األردن. 
وهنا تجمع مصادر دبلوماسية عربية 

وغــربــيــة عــلــى أن الــجــمــيــع يــعــول عــلــى هــذا 
ــاريــــس، ألنــه  ــمـــاع الـــــذي ســتــشــهــده بــ ــتـ االجـ
يفترض أن يحدد مسارات األمور وإمكانية 
الوصول إلى النتائج المطلوبة، خصوصا 
أن كــل تفاصيل الــمــلــف اللبناني ستطرح 

على الطاولة.
ــره مــن  ــيــ عـــمـــلـــيـــا، يـــعـــلـــم بـــاســـيـــل كـــمـــا غــ
السياسيين اللبنانيين فيما يتم البحث به 
خارجيا والتحضير لها، لذلك يسعى الرجل 
إلــى اقــتــراح شخصيات أخـــرى لترشيحها 
لــلــرئــاســة، وتــكــون لــهــا تــجــارب نــاجــحــة في 
المجال المالي واالقتصادي، وبذلك يتجنب 
باسيل خيار قائد الجيش جوزيف عون. من 
هنا تــعــود بعض الــمــصــادر إلــى طــرح اسم 
رئيس دائرة الشرق األوسط وآسيا الوسطى 

في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور.

ب لتصعيد بالضفة
ُّ
نتنياهو يحظى بالثقة... وترق

إسرائيل تلّوح بمهاجمة منشآت إيران النووية خالل عامين
صـــــــّوت الـــكـــنـــيـــســـت )الــــبــــرلــــمــــان( عــلــى 
منح الثقة للحكومة الـــ 37 في إسرائيل، 
ــيـــم حـــزب  ــتـــي يـــرأســـهـــا زعـ والــــســــادســــة الـ
»الــلــيــكــود« الــيــمــيــنــي بــنــيــامــيــن نتنياهو 

المتهم بقضايا فساد.
وقال نتنياهو، في افتتاح جلسة منح 
الثقة، إن المهمة األولى لحكومته »إحباط 
مساعي إيران لتطوير سالح نووي يهددنا 
 أنه 

ً
وقد يقوض أمننا ودولتنا«، مضيفا

يتوقع المزيد من اتفاقيات التطبيع مع 
الـــدول العربية واإلســالمــيــة خــالل الفترة 

المقبلة. 
وبــعــد انــتــهــاء كــلــمــتــه، جـــرى تصويت 
الثقة على الحكومة قبل أن تؤدي اليمين 
الــدســتــوريــة أمـــام الكنيست، ثــم انتخبت 
عضو الكنيست عن »الليكود« أمير أوحانا 

 للبرلمان.
ً
رئيسا

وجــرت مــراســم تسليم وتسلم سريعة 
من رئيس الوزراء المنتهي واليته، والذي 
 للمعارضة، يائير البيد، إلى 

ً
أصبح زعيما

نتنياهو الذي تمكن من تشكيل االئتالف 
الحكومي بعد خامس انتخابات تشريعية 

تجرى خالل خمس سنوات.
وتتشكل الحكومة المثيرة للجدل والتي 

 في 
ً
 وتــشــددا

ً
توصف بأنها األكــثــر تدينا

تاريخ الدولة العبرية من 6 أحزاب يمينية 
لديها 64 من مقاعد الكنيست الـ120.

وكان نتنياهو قرر تكليف يوآف غاالنت 
»ليكود« بحقيبة الــدفــاع، وياريف ليفين 
»ليكود« بحقيبة العدل، على أن يتناوب 
بــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش »الــصــهــيــونــيــة 
الـــديـــنـــيـــة«، وأريــــيــــه درعـــــي »شــــــاس« على 
حــقــيــبــتــي الــمــالــيــة والـــداخـــلـــيـــة، وتكليف 
إيتمار بن غفير »القوة اليهودية« بحقيبة 

األمن القومي. 
ــوقـــع وزيــــــر األمــــن  فــــي غـــضـــون ذلــــــك، تـ
ــه، بــيــنــي غـــانـــتـــس، ليل  ــتــ الــمــنــتــهــيــة واليــ
األربعاء ـ الخميس، أن يهاجم سالح الجو 
مواقع نووية في إيــران »خــالل عامين أو 

ثالثة«.
وقـــال غانتس لخريجي دورة طــيــران، 
إنه »قد يطلب منكم عبور األجواء باتجاه 
الشرق عامين أو ثالثة أعوام للمشاركة في 
هجوم على مواقع نووية في إيران، نحن 
نستعد لذلك، ونعمل خالل األعوام األخيرة 

على تعزيز حالة الجاهزية لذلك«. 
وأضاف: »قد يضطر آخرون لنقل قوات 
إلـــى عــمــق األراضـــــي فـــي لــبــنــان وســوريــة 

وفي أي مكان آخر أو القيام بمهام إلنقاذ 
اليهود في جميع أنحاء العالم«.

إلى ذلك، حذر مسؤولون في جهاز األمن 
اإلسرائيلي من تصعيد في الضفة الغربية 
المحتلة على خلفية تغييرات اتفق عليها 
حــزب »الليكود« مع حزبي »الصهيونية 
الدينية«، و«عوتسما يهوديت«، من خالل 
االتفاقيات االئتالفية، ونقل مسؤوليات 
مــــن الـــجـــيـــش اإلســـرائـــيـــلـــي إلـــــى رئــيــســي 
الحزبين األخيرين، بتسلئيل سموتريتش 

وإيتمار بن غفير.
وقــال المسؤولون األمــنــيــون إنــه حتى 
ــة فــــي الــحــكــومــة  ــهـ اآلن لــــم تـــطـــلـــع أي جـ
الــجــديــدة، برئاسة نتنياهو، الجيش أو 
اســتــمــعــت لــمــوقــف قـــيـــادة الــجــيــش حــول 

الخطوات المخطط لتنفيذها.
وبــحــســبــهــم، فـــإن الــتــخــوف هـــو مـــن أن 
تــــحــــوالت داخـــلـــيـــة جــــاريــــة فــــي الــســلــطــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة إلـــــــى جــــانــــب مــخــطــطــات 
الحكومة الجديدة لتنفيذ خطوات أحادية 
الجانب في الضفة ستؤدي إلى تصعيد 
العنف، ويضاف إلى ذلك احتمال تغيير 

الوضع القائم في المسجد األقصى.
نتنياهو يعدل قبعته عقب كلمته بـ »الكنيست« في القدس أمس )أ ف ب(

رئيسي خالل اجتماع بالمجلس الوطني للمرأة 
في طهران أمس األول )إرنا(
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ــــوزراء الــمــصــري، أمــس،  أعــلــن مجلس الـ
إقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي »وثيقة 
سياسة ملكية الدولة«، الهادفة إلى إشراك 
الــقــطــاع الــخــاص فــي قــطــاعــات اقــتــصــاديــة 

أوسع من مجاالت االستثمار.
وجــــاء فـــي بــيــان لــلــمــجــلــس أن الــوثــيــقــة 
تــهــدف إلـــى إتـــاحـــة مــجــال أكــبــر لــمــشــاركــة 
ــد الـــنـــمـــو  ــ ــيـ ــ ــولـ ــ الـــــقـــــطـــــاع الـــــــخـــــــاص فـــــــي تـ
االقتصادي، وإيجاد فرص العمل، وزيادة 
مـــســـتـــويـــات االســـتـــثـــمـــارات والـــــصـــــادرات. 
وتــســتــهــدف »ســيــاســة ملكية الـــدولـــة« رفــع 
معدالت النمو االقتصادي، عن طريق رفع 
معدل االستثمار إلى ما يتراوح بين %25 

و30%، بما يسهم في زيــادة معدل النمو 
االقتصادي إلى ما بين 7 و%9.

ــيـــــس الــــــــــــــوزراء مــصــطــفــى  ــ وأوضــــــــــح رئـ
ــيــــان، أن الــوثــيــقــة  ــبــ مــــدبــــولــــي، بـــحـــســـب الــ
»تـــتـــضـــمـــن أهــــــم مــــامــــح ســـيـــاســـة مــلــكــيــة 
ــة الــمــصــريــة لــــأصــــول، بــمــا يشمل  ــدولــ الــ
قــــــــــرارات اإلبـــــقـــــاء عـــلـــى أو الــــتــــخــــارج مــن 
األصـــــول الــمــمــلــوكــة لــلــدولــة خــــال الــفــتــرة 
المقبلة«. وسيتم تركيز تدخل الدولة على 
ــــول، في  ضــخ االســتــثــمــارات ومــلــكــيــة األصـ
 للدولة 

ً
 أصيا

ً
قطاعات رئيسة تعد عما

بما يشمل القطاعات التي يعِزف القطاع 
الخاص عن الدخول فيها. وبناء عليه، تم 

رســم خريطة تواجد الدولة على مستوى 
األنشطة االقتصادية بعدد من القطاعات 
 
ً
والصناعات التحويلية، بعدد 62 نشاطا

سيتم التخارج منها؛ لم يحددها البيان.
 سيتم تثبيت أو 

ً
كما أن هناك 56 نشاطا

تخفيض االستثمارات الموجهة لها، و76 
 سيتم تثبيت أو زيادة االستثمارات 

ً
نشاطا

الموجهة لها.
وزاد مدبولي: »سيتم تبني العديد من 
اآلليات التي تستهدف زيــادة دور القطاع 
الخاص على مستوى األنشطة االقتصادية، 
سواء بشكل كلي أو جزئي، والتي تختلف 

بدورها من قطاع اقتصادي إلى آخر«.
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دعا وزراء خارجية دول 
مجموعة السبع، أمس، 

حركة »طالبان« املتشددة 
إلى »اإللغاء العاجل« 

لحظر عمل النساء في 
املنظمات غير الحكومية في 

أفغانستان.
وقال وزراء الخارجية، في 
بيان مشترك، إنهم »قلقون 

بشّدة، ألن أمر طالبان 
املتهور والخطير بمنع 

املوظفات النساء من العمل 
في املنظمات غير الحكومية 

الوطنية والدولية يعّرض 
مايني األفغان، الذين 

يعتمدون على املساعدات 
اإلنسانية من أجل البقاء، 

للخطر«.

شدد وزير الخارجية 
التركي مولود جاويش 

أوغلو على أنه »لن ُيسمح 
لليونان بالتوسع ولو ميا 

واحدًا في املياه اإلقليمية 
ببحر إيجة«.

وحذر جاويش اليونان »من 
االنجرار خلف املغامرات 

والجري وراء عنتريات 
: »فالنهاية لن 

ًَ
زائفة«، قائا

تكون أبدًا جيدة لكم«.
وادعت صحيفة يونانية 

األحد أن الحكومة تستعد 
لتوسيع مياهها اإلقليمية 
 جنوب وغرب 

ً
إلى 12 ميا

جزيرة كريت، اعتبارًا من 
مارس املقبل.

سلة أخبار

»السبع« تدعو »طالبان«
إللغاء حظر عمل النساء

تركيا لن تسمح لليونان 
بالتوسع في بحر إيجة

أقّرت الحكومة اليمينية في 
ات تتضمن  إيطاليا إجراء
تغريم املنظمات الخيرية، 

التي تنقذ مهاجرين من 
البحر، واحتجاز سفنهم 

إذا انتهكوا مجموعة 
جديدة أكثر صرامة من 

القواعد.
وجاء في القرار، أنه يتعني 

على هذه السفن طلب 
الرسو في أحد املوانئ، وأن 
تبحر صوبه »دون تأخير« 
بعد أي عملية إنقاذ، بداًل 
من البقاء في البحر بحثًا 

عن قوارب مهاجرين أخرى 
تقطعت بها السبل.

وتستهدف حكومة رئيسة 
الوزراء جورجا ميلوني، 
منذ توليها املنصب في 

أكتوبر، أنشطة منظمات 
اإلنقاذ البحري، وتتهمها 

بتسهيل عمل مهربي 
البشر، وهي اتهامات 

ترفضها املنظمات.

شّدد قواعد
ُ
إيطاليا ت

 إنقاذ المهاجرين

ت الشرطة البرازيلية، 
ّ
نفذ

أمس، مداهمات في جميع 
األنحاء، واعتقلت شخصني 

على األقل  على صلة 
بتحقيقات تجريها في 

محاولة انقاب مزعومة 
خال أعمال شغب قام بها 

أنصار الرئيس اليميني 
املتطرف جايير بولسونارو، 

الذين يرفضون االعتراف 
بفوز الرئيس اليساري 
املنتخب لوال دا سيلفا.

وقالت الشرطة إنها تنفذ 
32 أمر تفتيش ومصادرة 

في 8 واليات، بموجب أوامر 
من املحكمة العليا، موضحة 

أن »الجرائم قيد التحقيق 
تتعلق بإحداث أضرار، 

وإحراق متعمد، و)تكوين( 
تشكيات إجرامية، وإبطال 

سيادة القانون بطريق 
العنف، واالنقاب«.

ذ اعتقاالت
ّ

شرطة البرازيل تنف
 وتحقق في محاولة انقالب

بوتين يضاعف غواصاته النووية وبايدن لتفكيك عقدة المسّيرات
الجيش الروسي يحبط ثالث هجوم على قاعدة إنجلز ويدمر راجمة »هيمارس« ويمطر أوكرانيا بالصواريخ

مع تحرك الرئيس األميركي 
جو بايدن، لتحجيم قدرة إيران 

على إنتاج وتسليم الطائرات 
المسيرة الستخدامها في 

تأجيج حرب أوكرانيا، تعهد 
نظيره الروسي فالديمير 
بوتين بالعمل على زيادة 

وتيرة تشييد السفن الحربية 
الجديدة ومضاعفة عددها.

عــشــيــة تــحــدثــه مـــع نــظــيــره 
ــنــــي شــــــي جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ  ــيــ الــــصــ
لبحث مجموعة من القضايا 
الــثــنــائــيــة واإلقــلــيــمــيــة، أعــلــن 
الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر 
بـــــــوتـــــــيـــــــن، أمــــــــــــــس، تــــســــريــــع 
ــيــــرة تــشــيــيــد الـــغـــواصـــات  وتــ
الـــنـــوويـــة والـــســـفـــن الــحــربــيــة 
الجديدة والعمل على زيادة 
عـــــــددهـــــــا، فــــــي وقــــــــت عـــكـــفـــت 
إدارة غــريــمــهــمــا األمـــيـــركـــي 
ــى تــحــجــيــم  ــلــ ــدن عــ ــ ــايــ ــ ــو بــ ــ جــ
ــــاج  ــتـ ــ ــــى إنـ ــلـ ــ قــــــــــدرة إيــــــــــــران عـ
وتسليم الــطــائــرات المسّيرة 
الســــتــــخــــدامــــهــــا فـــــي تـــأجـــيـــج 

حرب أوكرانيا.
وأكد بوتين، خال مراسم 
ــلـــى الـــغـــواصـــة  ــلـــم عـ رفـــــع الـــعـ
الــنــوويــة »جــنــرال ســوفــورف« 
ــراد« الـــمـــزودة  ــ والــســفــيــنــة »غــ
بـــصـــواريـــخ قــصــيــرة الـــمـــدى، 
ــلــــى تــــدريــــب  ــه ســـيـــعـــمـــل عــ ــ ــ أنـ
البحارة على أساس الخبرة 
ــة  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ ــة مـــــــن الـ ــبــ ــتــــســ ــكــ ــمــ الــ
ــة الــــخــــاصــــة، وأن  ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ
روســــــيــــــا ســــتــــبــــذل قــــصــــارى 
جــهــدهــا لــحــمــايــة مصالحها 

في محيطات العالم.
ــن: »أؤكـــــــــــد  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــوتـ ــ ــ وقـــــــــــــال بـ
أنـــنـــا ســنــزيــد وتـــيـــرة وحــجــم 
ــفــــن مـــــن مــخــتــلــف  ــاء الــــســ ــ ــنـ ــ بـ
األنـــواع، وتجهيزها بأحدث 
األسلحة، وإجراء التدريبات 
الــــعــــمــــلــــيــــاتــــيــــة والــــقــــتــــالــــيــــة 
للبحارة، مع مراعاة الخبرة 
الــمــكــتــســبــة، بــمــا فــي ذلـــك من 
العملية العسكرية الخاصة. 
والقيام بكل ما هو ضروري 
لــضــمــان أمــــن روســـيـــا بــشــكــل 
مــوثــوق، وحماية مصالحنا 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة فــــــــي مــــحــــيــــطــــات 

العالم«.
ــيـــن فــــي رفـــع  وشــــــــارك بـــوتـ
العلم على الغواصة النووية 
»اإلمـــــــــبـــــــــراطـــــــــور ألــــكــــســــنــــدر 
: أشير إلى أنه 

ً
الثالث«، قائا

ســيــتــم بـــنـــاء أربــــع غـــواصـــات 
ـــي إطـــــــــار بــــرنــــامــــج  ــ أخـــــــــرى فـ
الــتــســلــح الــحــكــومــي الــحــالــي. 
وهـــذا ســيــضــمــن أمـــن روســيــا 
 أن 

ً
ــقــــود قــــــادمــــــة. مـــبـــيـــنـــا ــعــ لــ

حامات الصواريخ النووية، 
الــــــتــــــي يــــــجــــــري تـــصـــمـــيـــمـــهـــا 
وبناؤها، ليس لها نظائر في 
العالم في كثير من النواحي، 
وأن الـــــغـــــواصـــــات والـــســـفـــن 
الــســطــحــيــة الــجــديــدة مـــزودة 

بوتين يشهد مراسم رفع الرايات البحرية من مقر إقامته خارج موسكو أمس )رويترز(

بيالروسيا تعلن 
إسقاط صاروخ 

»إس- 300« أوكراني

بــأنــظــمــة مـــاحـــة واتـــصـــاالت 
وصوتيات حديثة، ومجهزة 
بـــــأســـــلـــــحـــــة عــــــالــــــيــــــة الــــــدقــــــة 

وروبوتية األنظمة.
وأضاف بوتين أن غواصة 
ــرال ســــوفــــورف« مــــزودة  ــنــ »جــ
بصواريخ »بوالفا« التي تزيد 
مـــن قــــدرات الـــقـــوات الــبــحــريــة 
 إلـــــــى أن 

ً
الـــــنـــــوويـــــة، مــــشــــيــــرا

سفينة »غــراد« هي من ضمن 
مـــشـــروع الــجــيــل الــجــديــد مــن 
تها  السفن الــتــي أثبتت كفاء
العالية في المهمات القتالية 
ــة وفــــــي الــعــمــلــيــة  ــ ــــوريـ ــــي سـ فـ

الخاصة.

جينبينغ وبايدن

فـــــي هــــــذه األثــــــنــــــاء، صــــرح 
الـــمـــتـــحـــدث بـــاســـم الــكــرمــلــيــن 
ــــوف بـــــأن  ــكـ ــ ــــسـ ــيـ ــ دمــــــيــــــتــــــري بـ
بوتين سيناقش عبر تقنية 
ــيــــديــــو الـــــيـــــوم الــــعــــاقــــات  ــفــ الــ
الثنائية والمشاكل اإلقليمية 
ــع الـــرئـــيـــس الـــصـــيـــنـــي شــي  مــ
ــاالت  ــــال اتـــصـ جــيــنــبــيــنــغ، خـ

. وحــدد بيسكوف 
ً
مغلقة غــدا

أن أول تــبــادل لــلــتــصــريــحــات 
، ثـــم تــســتــمــر 

ً
ســيــكــون عــلــنــيــا

ــلــــف األبـــــــــواب  الــــمــــحــــادثــــة خــ
الـــمـــغـــلـــقـــة لـــمـــنـــاقـــشـــة قــضــايــا 
ــة  ــ ـــراكــ ــ مـــــشـــــتـــــركـــــة بـــــــــــــروح شـ

استراتيجية حقيقية.
يــأتــي ذلـــك فــي وقـــت كشف 
ــة  ــفـ ــيـ تـــــقـــــريـــــر نـــــشـــــرتـــــه صـــحـ
»نــيــويــورك تــايــمــز«، أن إدارة 
بايدن تنشط للحد من قدرة 
»إيـــــران عــلــى إنـــتـــاج وتــســلــيــم 
الــــــطــــــائــــــرات الــــمــــســــيــــرة إلــــى 
روسيا والتي تستخدمها في 

الحرب في أوكرانيا«.
وأوضــــح الــتــقــريــر، أن هــذه 
 
ً
ــتــــمــــرارا الـــجـــهـــود تــعــتــبــر اســ
لمساعي الــواليــات المتحدة 
ــــول  ــتــــمــــرة لــــقــــطــــع وصــ الــــمــــســ
»التكنولوجيا النووية« إلى 

طهران.
ــة عـــن  ــفــ ــيــ ــحــ ــــت الــــصــ ــلـ ــ ــقـ ــ ونـ
ــــن فــــــي الــــــواليــــــات  ــيـ ــ ــــؤولـ ــــسـ مـ
الــمــتــحــدة وأوروبــــــا والــشــرق 
 
ً
األوســط قولهم، إن برنامجا

 يـــهـــدف 
ً
ــا ــعــ  مــــوســ

ً
»أمــــيــــركــــيــــا

إلــــى خـــنـــق قـــــدرة إيــــــران عــلــى 
تصنيع الطائرات المسيرة«، 
بما يحد من استخدامها من 
قـــبـــل مـــوســـكـــو فــــي مــعــاركــهــا 

ضد كييف.

هجمات جوية 

ــــت  ــطــ ــ ــقــ ــ ، أســ
ً
مــــــــــيــــــــــدانــــــــــيــــــــــا

الــدفــاعــات الــجــويــة الــروســيــة 
 مـــجـــهـــواًل« بــالــقــرب 

ً
ــا ــمـ »جـــسـ

مــــــن ســــــــاراتــــــــوف عــــلــــى بـــعـــد 
500 كــيــلــومــتــر عـــن الـــحـــدود 
األوكـــرانـــيـــة، بــعــد ثــاثــة أيــام 
مـــــن ثــــانــــي هــــجــــوم بـــطـــائـــرة 
مــــســــيــــرة أســــفــــر عـــــن ســـقـــوط 
ثاثة قتلى في قاعدة إنجلز 

الجوية.
وأعــلــنــت الــدفــاع الــروســيــة 
ــيــــن  ــرتــ ــائــ ــــت طــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــا أسـ ــ ــهــ ــ أنــ
ــيـــن ومـــروحـــيـــتـــيـــن  ــتـ ــيـ ــرانـ أوكـ
وراجـــمـــة صـــواريـــخ مــن طــراز 
ــمــــارس« فــــي دونــيــتــســك  ــيــ »هــ
ــــوم، وســــط اســتــمــرار  خــــال يـ
تــقــدم وحــداتــهــا عــلــى مــحــور 

دونيتسك.

ــا وقـــوع  ــيـ ــرانـ وأعـــلـــنـــت أوكـ
مــوجــة جــديــدة مــن الضربات 
ــة الـــروســـيـــة فــي  ــيـ ــاروخـ الـــصـ
مـــدن عـــدة مــن بــيــنــهــا كــيــيــف. 
ــالــــت الــــقــــوات الـــجـــويـــة إن  وقــ
روســــــيــــــا تــــــواصــــــل هـــجـــومـــا 
 شنته بطائرات مسيرة 

ً
ليليا

»مـــــــن اتـــــجـــــاهـــــات مـــخـــتـــلـــفـــة« 
بــصــواريــخ كـــروز تنطلق من 

الجو والبحر.
ــّعــلــت 

ُ
وأضــافــت أنـــه ربــمــا ف

ــــوي  ــجــ ــ ــة الـــــــــدفـــــــــاع الــ ــ ــمــ ــ ــظــ ــ أنــ
ــال  ــ ــــي جـــمـــيـــع األنــــــحــــــاء. وقـ فـ
المستشار الرئاسي ميخايلو 
بـــــــودولـــــــيـــــــاك إن أكــــــثــــــر مـــن 
طــلــقــت على 

ُ
 أ

ً
120 صـــاروخـــا

أوكرانيا. وقال القائد األعلى 
لـــلـــجـــيـــش الــــجــــنــــرال فـــالـــيـــري 
زالوجني: »بحسب معطيات 
 
ً
ــلـــق 69 صــــاروخــــا ــة، أطـ ــيــ أولــ

ــقــــط 54  فــــي الـــمـــجـــمـــوع. وأســ
 للعدو«.

ً
صاروخ كروز تابعا

ــرى  ــبــ وُحــــــــرمــــــــت لــــفــــيــــف كــ
ــــي، مــن  ــرانـ ــ مــــدن الـــغـــرب األوكـ
الكهرباء بنسبة 90 في المئة، 
إثر هذا القصف الجديد الذي 

استهدف منشآت للطاقة.
بــــــــدورهــــــــا، أكــــــــــدت وزارة 
الــــــدفــــــاع الــــبــــيــــاروســــيــــة، أن 
ــوي  ــ ــجـ ــ وســـــــائـــــــط الــــــــدفــــــــاع الـ
الــــــتــــــابــــــعــــــة لـــــــهـــــــا، أســــقــــطــــت 
 أطلق من 

ً
 أوكرانيا

ً
صاروخا

منظومة »إس 300«، التابعة 
للسلطات األوكرانية.

وفـــــــــــي وقـــــــــــت ســـــــابـــــــق مـــن 
ــادت وســائــل إعــام  الـــيـــوم، أفــ
بياروسية، بسقوط صاروخ 
أوكـــرانـــي مــن مــنــظــومــة »إس- 
300« تـــابـــعـــة لـــنـــظـــام كــيــيــف، 
داخل األراضي البياروسية.

ــة »بـــيـــلـــتـــا«  ــ ــ ــال ــ ونــــقــــلــــت وكــ
ــــه 

ّ
الـــبـــيـــاروســـيـــة لـــأنـــبـــاء، أن

تــم تــســجــيــل ســقــوط صـــاروخ 
أوكـــرانـــي مــن مــنــظــومــة »إس-

300« على أراضي بياروسيا 
ــه 

ّ
الــيــوم )أمــــس(، الفــتــة إلــى أن

ــة 10 والـــــــــ 11  ــاعــ ــســ »بــــيــــن الــ
 سقط صـــاروخ قــادم 

ً
صــبــاحــا

مـــن أراضــــي أوكـــرانـــيـــا، حيث 
تــم إبـــاغ رئــيــس الــدولــة على 

الفور بالحادث«.
)عواصم - وكاالت(

صربيا تفكك الحواجز وكوسوفو تفتح المعابر... وكرواتية تحكم البوسنة

وسط تحذيرات من استغال روسيا النزاع 
ضد االتحاد األوروبــي، بدأ صرب كوسوفو، 
أمــس، تفكيك الــحــواجــز التي نصبوها على 
ــــدود حـــســـب لـــقـــطـــات بــثــهــا الــتــلــفــزيــون  ــــحـ الـ

الحكومي الصربي.
وتشكلت طوابير من السيارات والشاحنات 
على الجانب الصربي من المعبر الحدودي 
الرئيسي حيث أقيمت الحواجز على الطرق. 
وأكـــدت شــرطــة كوسوفو إعـــادة فتح المعبر 
. وبعد دعوات لوقف التصعيد أطلقتها 

ً
رسميا

واشنطن وبروكسل، التقى الرئيس الصربي 
ألــكــســنــدر فــوتــشــيــتــش بــمــمــثــلــيــن عـــن صــرب 
كوسوفو في بلدة راسكا بالقرب من الحدود، 
قبل أن يعلن أمس أنهم سيزيلون الحواجز، 
التي تقطع الطرقات منذ نحو ثاثة أسابيع، 

في غضون 48 ساعة.
ــــات الــمــتــحــدة  ــــواليـ ــوة الـ ــ  مــــع دعــ

ً
وتــــزامــــنــــا

ــفـــوري  ــاء الـ ــهــ ــــى اإلنــ ــاد األوروبـــــــــي إلـ ــ ــــحـ واالتـ
لــلــتــوتــر شــمــالــي كــوســوفــو ومـــمـــارســـة أكــبــر 
قدر من ضبط النفس لخفض التصعيد، أكد 
المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف 
دعم خطوات صربيا لحل أزمتها الحالية مع 
 لعب »دور هــدام« في التوتر 

ً
كوسوفو، نافيا

القائم.
وأكــــد أن »صــربــيــا بــلــد لـــه ســـيـــادتـــه، ومــن 
الخطأ البحث عن تأثير هدام لروسيا هناك«، 
: »نتابع التطورات المتعلقة بكيفية 

ً
مضيفا

حماية حقوق الــصــرب، ونــدعــم بلغراد فيما 
تخطوه من خطوات«.

وصـــرح بــرلــمــانــي ألــمــانــي ينتمي للحزب 
االشتراكي الديموقراطي الشريك باالئتاف 
الحاكم بألمانيا بأنه يــرى أن إزالـــة صربيا 
لـــلـــحـــواجـــز فــــي شـــمـــال كـــوســـوفـــو لــــن يــنــهــي 
ــي الـــوقـــت   فــ

ً
ــن، مـــشـــيـــرا ــديـ ــلـ ــبـ ــزاع بـــيـــن الـ ــ ــنـ ــ الـ

ذاتـــه إلــى اســتــغــال روســيــا لــهــذا الــنــزاع ضد 
االتحاد األوروبي. وقال أديس أحمدوفيتش: 
»طـــالـــمـــا أن الــحــكــومــة الــصــربــيــة ال تــعــتــرف 
 
ً
باستقال كوسوفو، سيكون هذا النزاع قائما
وســيــتــصــاعــد«. وأشــــار الــســيــاســي المنحدر 
ــــى دور روســـيـــا  ــك إلـ مــــن الـــبـــوســـنـــة والـــهـــرسـ
: »هــنــاك ذراع ممتدة 

ً
فــي هــذا الــســيــاق، قــائــا

لروسيا في غرب البلقان من خال الحكومة 
الصربية. كيف تتم زعزعة استقرار االتحاد 
األوروبي؟ من خال زيادة تأجيج المشكات 

في كوسوفو«.
من جهة أخرى، أفادت تقارير إعامية بأن 
شخصية ســيــاســيــة مــن الــعــرقــيــة الــكــرواتــيــة 
ســـوف تــتــولــى حــكــم الــبــوســنــة والــهــرســك في 
المستقبل. وقام مجلس النواب في سراييفو 
بتعيين بــوريــانــا كــريــســتــو وهـــي سياسية 
مــن الــحــزب القومي الــكــرواتــي »اتــش دي زد« 

رئيسة لــلــوزراء. ومــن بين أعــضــاء البرلمان 
البالغ عددهم 42 عضوا، صوت 23 لمصلحة 
كــريــســتــو بــيــنــمــا صــــوت ضــدهــا 15 عــضــوا، 

حسبما ذكرت وسائل إعام بوسنية بارزة. 
وســيــتــعــيــن عــلــى كــريــســتــو تــشــكــيــل حــكــومــة 

جديدة.

دورية إيطالية بمهمة حفظ السام قرب حاجز روداري أمس )رويترز(

أنقرة: الخطوة المقبلة مع دمشق 
اجتماع بين وزيري الخارجية

غداة اجتماع وزير الدفاع التركي خلوصي 
ــر الــــدفــــاع الــــســــوري عـــلـــي عـــبـــاس،  آكــــــار بــــوزيــ
برعاية وزير الدفاع الروسي سيرغي شيوغو، 
بموسكو، فــي أرفـــع لــقــاء علني بين مسؤولي 
البلدين منذ 2011، أكد وزير الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو، أمس، التخطيط لعقد 
اجتماع على مستوى وزيري الخارجية التركي 
 أنـــه ال يــوجــد جـــدول زمني 

ً
والـــســـوري، مــبــيــنــا

مــحــدد الجــتــمــاع قــــادة بــلــدان تــركــيــا وســوريــة 
وروسيا.

ونقلت وكالة األناضول عن الوزير التركي، 
قوله بالعاصمة أنــقــرة، خــال »اجتماع تقييم 
نهاية العام«، إن الحكومة السورية ترغب في 
 أنــه »من 

ً
عــودة السوريين إلــى بــادهــم، مــؤكــدا

المهم أن يتم ذلك بشكل إيجابي ومشرف مع 
ضمان سامتهم«.

 عـــلـــى اجـــتـــمـــاع الـــمـــســـؤولـــيـــن فــي 
ً
وتــعــلــيــقــا

موسكو، قال أوغلو: »بصفتها المرحلة الثانية 
مـــن خــريــطــة الـــطـــريـــق، يــجــب الــتــخــطــيــط لعقد 
اجــتــمــاع عــلــى مــســتــوى وزراء الـــخـــارجـــيـــة. ال 
يــوجــد جـــدول زمــنــي مــحــدد لموعد االجتماع. 
وبـــالـــمـــثـــل، ال يـــوجـــد مـــوعـــد مـــحـــدد الجــتــمــاع 
الـــقـــادة الــثــاثــي، لــكــن شــهــر يــنــايــر الــمــقــبــل هو 
 
ً
ــد يـــكـــون الـــوقـــت مــبــكــرا ، وقــ

ً
مـــوعـــد مــبــكــر جـــــدا

ــــذا االجــــتــــمــــاع، حـــتـــى بــالــنــســبــة لـــنـــا«. لــمــثــل هـ
 
ً
وتـــابـــع: »يمكنني الــقــول إنـــه كـــان اجــتــمــاعــا

: نعتقد أن التنسيق مع دمشق 
ً
«، متابعا

ً
مفيدا

مهم للتوصل إلى حل سياسي لسام واستقرار 
دائـــمـــيـــن، وهــــــذه الـــمـــشـــاركـــة مــهــمــة مــــن حــيــث 
المصالحة بين الحكومة والمعارضة السورية 

المعتدلة على خريطة الطريق.
وكذلك نشرت وزارة الدفاع التركية، أمس، 
تــصــريــحــات لــلــوزيــر آكــــار، قبيل ركـــوب طــائــرة 
ــــرورة حل  الـــعـــودة مــن مــوســكــو، أكـــد فيها »ضـ
األزمة السورية بما يشمل جميع األطراف، وفق 

القرار األممي رقم 2254«.
وحول فحوى االجتماع الثاثي، الذي استمر 
قرابة ساعتين، أفاد آكار بأنهم بحثوا الخطوات 
التي يمكن اتخاذها »مــن أجــل تأمين السام، 
والـــهـــدوء واالســتــقــرار فــي ســوريــة والمنطقة، 

وتحويل التطورات إلى مسار إيجابي«.
وتــــابــــع: »شــــددنــــا عـــلـــى احـــتـــرامـــنـــا لـــوحـــدة 
وســيــادة أراضـــي دول الــجــوار، وفــي مقدمتها 
سورية والــعــراق، وأن هدفنا الوحيد مكافحة 
 أن 

ً
اإلرهـــاب، وليس لنا أهـــداف أخـــرى«، مبينا

بــلــده تــهــدف إلـــى »تــأمــيــن حـــدودهـــا وشعبها 
وبــذل المزيد من الجهود لوقف تدفق المزيد 

من الهجرة«.

السيسي يوسع مشاركة القطاع الخاص باالقتصاد

حملة للقوات المسلحة على زراعة المخدرات بسيناء أمس )المتحدث العسكري(
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نيل روبينز – فورين 
بوليسي

»إنه عام 2025، حيث تحاصر 
ــن تـــــــــايـــــــــوان، وتــــــطــــــّوق  ــ ــيـ ــ ــــصـ الـ
حامالت الطائرات والغواصات 
والـــطـــائـــرات الــحــربــيــة الــجــزيــرة 
وتـــــمـــــنـــــع وصـــــــــــــول الـــــمـــــعـــــدات 
إلــيــهــا، بــاســتــثــنــاء الــمــســاعــدات 
اإلنــــســــانــــيــــة، وتـــــحـــــوم بـــــــوارج 
األمــــيــــركــــيــــيــــن والـــتـــايـــوانـــيـــيـــن 
 
ّ
ــــي الــــــجــــــوار، لـــكـــن ــلــــفــــاء فـ والــــحــ
المحادثات المحتدمة تتعثر، 
وســرعــان مــا يــبــدأ غــزو دمــوي، 
ــــى هـــذا  ــــل الــــوضــــع إلـ كـــيـــف وصـ
الحد؟«. يراقب الرائد توم موات 

هذا السيناريو بقلق.
 ال تـــتـــطـــور األحـــــــــداث بــهــذه 
، فقد سبق أن 

ً
الطريقة عــمــومــا

أشــرف هــذا الخبير البريطاني 
ــة عــلــى  ــيــ ــربــ فـــــي األلــــــعــــــاب الــــحــ
ــاة مـــــــن هـــــذا  ــاكــــ ــحــــ تـــــــجـــــــارب مــــ
النوع، وعند مقارنة طموحات 
الصين التي تسعى إلــى فرض 
ــزام جـــارتـــهـــا  ــتــ ــالــ ســـيـــطـــرتـــهـــا بــ
الديموقراطية بالُحكم الذاتي، 
ـــدالع  ــ يـــقـــتـــرب الــــصــــراع مــــن االنـ
بشكل عام، ثم يتراجع الجميع، 
لـــكـــن يــــقــــول مـــــــوات إن الــصــيــن 
 من 

ً
ــدرت هـــذه الـــمـــرة ســيــال ــ أصـ

التصريحات ويبدو أن الحرب 
في أوكرانيا غّيرت الموازين.

 حربية 
ً
يــطــّور مــــوات ألــعــابــا

منذ عام 1988، لكنه عاد وعّدل 
قـــواعـــده مــع مـــرور الــوقــت بــنــاًء 
عـــلـــى أبــــحــــاث أكـــاديـــمـــيـــة حـــول 
سحب المعلومات من مصادر 
خارجية، وأدى األدوار، ونشر 
الـــتـــوقـــعـــات، فــبــرأيــه أن الــلــعــبــة 
الــطــبــيــعــيــة تــتــطــلــب نــحــو ثــالث 
ســــاعــــات، وُيـــفـــتـــرض أال تــــدوم 
ألكثر مــن يــوم واحــد ألن نطاق 
االحتماالت يتوّسع كلما طالت 
مــدة اللعبة، مما يعني تراجع 
فرصة التوصل إلى االحتماالت 

المنشودة.
ــد شـــــــالبـــــــاك،  ــ ــيــ ــ ــفــ ــ يـــــــقـــــــول ديــ
ــاب الـــحـــربـــيـــة فــي  ــ ــعـ ــ خـــبـــيـــر األلـ
 مــا 

ً
ــا ــبــ ــالــ »مــــؤســــســــة رانــــــــــد«: »غــ

يـــســـتـــعـــمـــل الــــدبــــلــــومــــاســــيــــون 
والمحللون السياسيون وكبار 
الــمــســؤولــيــن الــعــســكــريــيــن هــذا 
ــــاب الــلــوحــيــة  ــعـ ــ ــن األلـ ــنــــوع مــ الــ
الـــمـــصـــفـــوفـــة الكـــتـــشـــاف مــســار 
ــات وتـــحـــديـــد  ــ ــراعـ ــ ــــصـ تــــطــــور الـ
معالم العمليات التي يعترفون 
بوجودها لكنهم يــتــرددون في 
تــقــّبــلــهــا، وســيــكــون تشجيعهم 
على فهم قناعاتهم غير المعلنة 

بشأن العالم بالغ األهمية«. 
 ســريــة 

ً
يـــديـــر مــــــوات ألــــعــــابــــا

لصانعي الــقــرار فــي بريطانيا 
وبــلــدان أخــــرى، ويــطــلــق الــهــواة 
 
ً
 نـــســـخـــا

ً
ــــون أيـــــــضـــــــا ــانـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ

ــد نــشــرهــا مـــوات  ــان قـ مــعــلــنــة كــ

عـــــلـــــى اإلنـــــــتـــــــرنـــــــت مــــــــع دلــــيــــل 
عــمــلــي مـــؤلـــف مـــن 52 صــفــحــة، 
فــالــتــجــربــة الـــجـــديـــدة هـــي جــزء 
مــن سلسلة تــدريــبــات للخبراء 
االســتــراتــيــجــيــيــن الــعــســكــريــيــن 

لصقل مهاراتهم التحليلية. 
ــــن  ــزمـ ــ ــعــــبــــة فـــــــي الـ ــلــ ــدأ الــ ــ ــبــ ــ تــ
الــحــاضــر حــيــث يـــدعـــو الــالعــب 
ل الحكومة الصينية 

ّ
الــذي يمث

إلى إقرار سياسة التوحيد عبر 
الضغوط االقتصادية، وترسل 
 
ً
ــا ــاديــ ــتــــصــ  اقــ

ً
واشــــنــــطــــن وفــــــــــدا

إلــــــى بـــكـــيـــن عـــلـــى أمــــــل إخـــمـــاد 
التوتر، لكن ال يحبذ الالعبون 
والمراقبون هذا الوضع، وتشير 
ــلـــوغ فــرصــة  ــــى بـ ــرات إلـ ــديـ ــقـ ــتـ الـ
الــنــجــاح 30% وفــشــل الــمــبــادرة 

األميركية.
بـــعـــد مــــــــرور ســـنـــة فـــــي زمـــن 
ف الواليات المتحدة 

ّ
اللعبة، تكث

تدريباتها العسكرية البحرية 
مع أستراليا، واليابان، وبلدان 
أخــــرى، قــبــالــة ســاحــل الفلبين، 
 عـــلـــى ذلــــــــك، تــســتــعــرض 

ً
وردا

الصين قوتها في محيط مضيق 
تايوان. 

يعلن موات في هذه المرحلة 
مرور سنة أخرى، وتبدأ الصين 
حينها باحتالل جزر »كينمن« 
، وتقرر الواليات المتحدة 

ً
خلسة

إرسال أسلحة متطورة جديدة 
إلى تايوان، وتدافع تايوان عن 
ــا الــســاحــلــيــة  ــزرهـ »كــيــنــمــن« وجـ
الــبــعــيــدة األخـــــرى عــبــر األلــغــام 

البحرية، وترّد الصين بقوة عبر 
فــــرض حـــصـــار جــــوي وبـــحـــري، 
فـــتـــفـــصـــل ســــكــــان تــــــايــــــوان عــن 
الــعــالــم الــخــارجــي، وهــكــذا تبدأ 
مرحلة مشابهة ألزمة الصواريخ 
الكوبية وال ُيسَمح إال بوصول 

المساعدات اإلنسانية.
تصل التجربة اآلن إلى بداية 
عــــام 2025، وتــجــتــمــع الــصــيــن 
والــــواليــــات الــمــتــحــدة وتـــايـــوان 
ــار هــــذه  ــهــ ــنــ ــم تــ ــ لــــلــــتــــفــــاوض، ثــ
، إذ لم يبدأ 

ً
المفاوضات سريعا

إطالق النار في أي مرحلة بعد، 
لكن الصين تحشد قوات الغزو 
عــلــى طــــول ســاحــلــهــا وتــتــطــلــب 
 على 

ً
 كامال

ً
هــذه العملية شهرا

األقل.
يـــبـــقـــى غـــــــزو تــــــايــــــوان أكـــثـــر 
ــزو  ــ ــة بــــكــــثــــيــــر مــــــــن غــ ــ ــوبــ ــ ــعــ ــ صــ
أوكرانيا، حيث يفصل مضيق 
 بــيــن 

ً
ــلــــومــــتــــرا ــيــ بــــطــــول 160 كــ

تايوان والبر الرئيسي، ويصبح 
الــغــزو شــبــه مستحيل فــي تلك 
ــن بــضــعــة  ــ الـــمـــســـاحـــة ألكــــثــــر مـ
أشهر في السنة بسبب الطقس 
السيئ، كذلك، تدافع منحدرات 
ساحلية وعرة عن معظم أطراف 
تــايــوان. ال يمكن اخــتــراق البلد 
ــي المنخفضة  ــ إال عــبــر األراضــ
، حيث تجعل 

ً
والمحّصنة غربا

السهول الطينية الغادرة المعبر 
 
ً
البرمائي المستهدف كابوسا
لــلــمــعــتــديــن، ووفــــق التحليالت 
التقليدية تفتقر الصين حتى 

ــقـــوات  ــدرات أو الـ ــ ــقـ ــ ــــى الـ اآلن إلـ
البرمائية المناسبة لتنفيذ أي 
غــزو تحظى فيه تــايــوان بدعم 
الواليات المتحدة، لكن ال يمكن 

ردع الصين في هذه اللعبة.
ــل 

ّ
ــــب الــــــــذي يــمــث ــــالعـ يـــظـــن الـ

الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة أن الــوقــت 
مناسب للغزو، ويقوم الجيش 
الـــصـــيـــنـــي بــــإعــــالن تــقــشــعــر لــه 
األبـــــــــــدان: »نــــحــــن نــــســــأل شــعــب 
تايوان عن استعداده لخسارة 
كل شيء بدل التوصل إلى حل 
ين«، وبعد انهيار 

َ
يرضي الطرف

ــفــــاوضــــات، تــطــلــق الــصــيــن  الــــمــ
قوات جوية خاصة للقبض على 
بين 

َ
القادة التايوانيين الُمنتخ

ــا حـــاولـــت  ــي تـــايـــبـــيـــه )هــــــذا مــ فــ
روسيا فعله في كييف في بداية 
غزوها(، وسرعان ما يبدأ سفك 
الـــدمـــاء، ويـــجـــازف تــنــفــيــذ غــزو 
شــامــل بــتــكــّبــد خــســائــر فــادحــة 
فــي صــفــوف الــقــوات الصينية، 
وتفاقم الــكــارثــة المترتبة على 
ــيــــزان  تـــــــايـــــــوان، واضـــــــطـــــــراب مــ
الـــقـــوى الــعــالــمــي، ومــــع ذلــــك، ال 
تزال الواليات المتحدة مترددة 
وغير مستعدة إلرسال قواتها، 
ــِصــّر على جلب الصراع 

ُ
وهــي ت

هِدر هذه 
ُ
إلى األمم المتحدة، فت

 آخر، وتنتهي 
ً
العملية أسبوعا

اللعبة في هذه المرحلة.
ــع مسار 

ّ
يــقــول مـــوات إن تــوق

ــه يــســتــلــزم  ــاتــ ــيــ ــداعــ ــتــــال وتــ ــقــ الــ
صيغة أخرى من األلعاب: إنها 

»لعبة غزو تايوان« التي ترتكز 
على قواعد مختلفة، 

وبرأي موات تستطيع ألعاب 
ــــالق تــوقــعــات  الــمــصــفــوفــات إطـ
صائبة فــي 60% مــن الــحــاالت، 
وهي نتيجة أفضل من تقديرات 
ــلـــيـــن  ــلـ ــر مـــــــن الـــمـــحـ ــيــ ــبــ عـــــــــدد كــ
الفرديين، لكن الهدف النهائي 
يــتــعــلــق بــتــحــفــيــز »الــمــحــادثــات 

الذكية«.
أجـــمـــع خـــبـــراء اســتــشــارتــهــم 
صــحــيــفــة »فـــــوريـــــن بــولــيــســي« 
ــلـــى  ــل إطـــــــــــــالق الـــــلـــــعـــــبـــــة عـ ــ ــبــ ــ قــ
احتمال حصول الــغــزو، لكنهم 
اخــتــلــفــوا حــــول تــوقــيــتــه، حيث 
ــان إيــســتــون،  ــ يـــقـــول الــمــحــلــل إيـ
 The Chinese Invasion كاتب
Threat )تهديد الغزو الصيني(: 
ــــى ســـجـــل شــــي جــيــن   إلــ

ً
»نـــــظـــــرا

بــيــنــغ، قـــد تــبــدأ الـــحـــرب فـــي أي 
وقــت وتــتــطــور بــطــرٍق تفاجئنا 
«، وبـــرأي إيستون، كان 

ً
جميعا

إقدام بكين على إطالق صواريخ 
بــالــســتــيــة بــالــقــرب مـــن تـــايـــوان 
فـــي شــهــر أغــســطــس الــمــاضــي، 
باإلضافة إلى الحشد العسكري 
 بزعزعة 

ً
 كفيال

ً
الصيني، »تصرفا

ــقـــرار« وال أســــاس لـــه في  ــتـ االسـ
الــقــانــون الـــدولـــي، لـــذا يــجــب أن 
 عــلــى نــوايــاهــا 

ً
ُيــعــتــبــر »مـــؤشـــرا

العدائية«.
لـــــــكـــــــن يـــــــــدحـــــــــض شـــــــالبـــــــاك 
 بـــشـــؤون 

ً
الــمــتــخــصــص أيــــضــــا

شرق آسيا التوقعات العسكرية 

األميركية األخيرة حول حصول 
الغزو بحلول عام 2027، فيقول: 
ــتـــوقـــعـــات تــخــلــط بــيــن  »هــــــذه الـ
ـــدرات والــــنــــوايــــا، إذ تــعــمــل  ـــقــ الــ
ــلـــى تــوســيــع   عـ

ً
ــا ــتـــمـ ــيـــن حـ الـــصـ

قــدراتــهــا للتحرك ضــد تــايــوان، 
ــــدرك مــخــاطــر الـــغـــزو«،  لــكــنــهــا تـ
كذلك، ال يعتبر شالباك المواقف 
الــصــيــنــيــة شـــديـــدة الــلــهــجــة في 
 لرأيها 

ً
الفترة األخيرة انعكاسا

بــتــوثــيــق الـــعـــالقـــات األمــيــركــيــة 
الــتــايــوانــيــة، فمن وجــهــة نظره، 
لن يتغير الوضع الراهن خالل 
السنوات العشر المقبلة، إال إذا 
حصلت تغيرات بارزة في موقف 

تايوان أو الصين.
يطرح ستيف تسانغ، مدير 
معهد الصين في جامعة لندن، 
 من 

ً
توقعات مشابهة، وانطالقا

ات، ستحصل الصين  اإلحصاء
برأيه على القدرات التي تحتاج 
إليها لتنفيذ الغزو بحلول عام 
، لكنها ستفتقر 

ً
2027 تــقــريــبــا

إلـــى الــقــوة التنظيمية الــالزمــة 
إلطالق غزو شامل، لكن يضيف 
تسانغ: »عندما يشعر شي جين 
ــادر عـــلـــى تــنــفــيــذ  ــ ــه قــ ــأنـ بــيــنــغ بـ
الــغــزو مــقــابــل مــســتــوى مقبول 
من التكاليف، لن يتردد في فعل 
ذلــك«، ويتوقع تسانغ أن يبقى 
شــي فــي السلطة طـــوال حياته 
وأن يتحرك ضــد تــايــوان خالل 
مدة تتراوح بين 10 و20 سنة، 
لكن يبقى الغزو »الملجأ األخير« 

ـــل 
ّ

ـــظــــــره، وتـــفـــض ــة نـــ ــ ــهـ ــ ـــن وجـ مـــ
بــكــيــن أن تــســتــســلــم الــحــكــومــة 
التايوانية كي تمتنع واشنطن 
ل، لكن تسانغ يتوقع 

ّ
عن التدخ

أن تعزز تايوان دفاعها وتحارب 
ــل أي  ــعـ ــفـ ــا تـ ــمــ ــكــــل قــــوتــــهــــا، كــ بــ
ديــمــوقــراطــيــة حــيــويــة فــي هــذه 

الظروف.
بــرأي تسانغ، يهدف خطاب 
ــــى إقــــنــــاع الــــنــــاس بـــأن  بــكــيــن إلـ
تـــحـــركـــاتـــهـــا تــتــعــلــق بــتــوحــيــد 
 
ً
الصين مــع أنــهــا ترتبط فعليا
: إفـــــالس 

ً
ــا ــر حــــجــــمــ ــبــ ــهــــدف أكــ بــ

االســتــراتــيــجــيــة األمــيــركــيــة في 
ـــيـــن الـــهـــنـــدي 

َ
مــنــطــقــة الـــمـــحـــيـــط

ــايــــوان  والــــــهــــــادئ، وتــــحــــويــــل تــ
إلــــى مــعــقــل لــتــوســيــع الــهــيــمــنــة 

الصينية في المحيط الهادئ.
ــقــــول تـــســـانـــغ إن  ، يــ

ً
 أخــــــيــــــرا

السيطرة على تايوان هي خطوة 
أســاســيــة مـــن »الــحــلــم بتجديد 

الوطن«.

رؤى عالمية

ةديرجلا•

 ستيف تسانغ مدير 
معهد الصين في 

جامعة لندن يطرح 
توقعات يؤكد فيها 
أن الصين ستحصل 

على القدرات التي 
تنفذ فيها الغزو 

ً
بحلول 2027 تقريبا

 غزو تايوان يبقى 
أكثر صعوبة بكثير 

من غزو أوكرانيا 
بسبب مضيق 

 
ً
طوله 160 كيلومترا

يفصلها عن البر 
الرئيسي

تسانغ يتوقع أن 
يبقى شي جينبينغ 

في السلطة طوال 
حياته وأنه سيتحرك 

ضد تايوان خالل مدة  
10 إلى 20 سنة 
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● جوزيبي باباريال - ديلومات
 على 

ً
شــددت الصين والــواليــات المتحدة مــعــا

ضـــرورة االســتــثــمــار فــي آلياتهما الدبلوماسية 
، فــقــد تــســعــى بــكــيــن إلــى تــوســيــع نــفــوذهــا 

ً
حــديــثــا

الـــدبـــلـــومـــاســـي لــــزيــــادة تــأثــيــرهــا الـــعـــالـــمـــي، لــكــن 
واشنطن أعلنت في الفترة األخيرة إنشاء »مكتب 
الــتــنــســيــق بــشــأن الــصــيــن« فــي وزارة الــخــارجــيــة 
األمـــيـــركـــيـــة، وتـــهـــدف هــــذه الـــمـــبـــادرة إلــــى زيــــادة 
فاعلية الدبلوماسية األميركية ألن العالقات بين 
الصين والواليات المتحدة »ال يمكن التحكم بها 
عبر المقاربة المكتبية الثنائية فحسب« بــرأي 
مسؤول رفض اإلفصاح عن هويته، وتأتي هذه 
الـــتـــطـــورات بــعــد أول لــقــاء مــبــاشــر بــيــن الــرئــيــس 
األميركي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين 
بينغ في بالي بإندونيسيا، في منتصف نوفمبر.
 ،

ً
 إيجابيا

ً
قد ُيعتبر هذا اللقاء بحد ذاته خبرا

لكن تتعدد األسباب المحتملة التي تنذر بتجدد 
، أبرزها احتمال نشوب 

ً
التوتر بين البلدين قريبا

صراع صيني أميركي بسبب مضيق تايوان، إذ 
يتجادل صانعو السياسة السابقون والخبراء 
ــيــــركــــي الـــمـــنـــاســـب فــــي حـــال  حـــــول الـــمـــوقـــف األمــ
تــعــّرضــت الــمــنــطــقــة لــلــغــزو، ولـــن يــكــون اجــتــمــاع 
واحـــد )حــتــى لــو حــصــل عــلــى أعــلــى المستويات( 
 لــحــل الــخــالفــات وبــنــاء عــالقــة قــائــمــة على 

ً
كــافــيــا

تكثيف التعاون.
لكن الجهود الرامية إلــى استئناف التواصل 
الـــدبـــلـــومـــاســـي الــمــبــاشــر بــيــن واشـــنـــطـــن وبــكــيــن 
بعد احتدام المنافسة )أو حتى اندالع خصومة 
كــبــرى أو صــراع مباشر بينهما على المستوى 
 في 

ً
 أو استثنائيا

ً
 جديدا

ً
عتبر تطورا

ُ
الدولي( ال ت

تاريخ العالقات األميركية الصينية، فقد سبق 
أن دارت مــحــادثــات عــلــى مــســتــوى الــســفــراء بين 
منتصف الخمسينيات وبداية الستينيات، حين 
ت العالقات بين جمهورية الصين الشعبية 

َ
ل

َ
خ

والــواليــات المتحدة مــن أي تــواصــل دبلوماسي 
رسمي.

كــانــت بــدايــة أول أزمــة فــي مضيق تــايــوان، في 
ز للمحادثات، وأوضح 

ِّ
عام 1954، العامل الُمحف

المؤرخان الصينيان تشانغ بايجا وجيا تشيغو 
أن الــهــدف األســـاســـي مــن الــمــحــادثــات الصينية 
األميركية كان يتعلق بتخفيف التوتر وإخماده 
ع القادة الصينيون أن 

ّ
بعد انتهاء األزمــة، وتوق

مّهد تلك المحادثات إلطــالق مفاوضات أخرى 
ُ
ت

وحـــصـــول تــحــّســن عــــام فـــي الـــعـــالقـــات الــثــنــائــيــة، 
لكن الــواليــات المتحدة كــانــت تــهــدف فــي المقام 
األول إلــى استبعاد احتمال أن تلجأ جمهورية 
الصين الشعبية إلى استعمال القوة ضد تايوان 
وإثبات التزام واشنطن تجاه حلفائها المعادين 

للشيوعية في المنطقة.
 
ً
 إيــجــابــيــا

ً
رغـــم األمـــنـــيـــات الــتــي حــمــلــت طــابــعــا

 فـــي بـــدايـــة الــمــحــادثــات بــيــن الــســفــيــَريــن، 
ً
نــســبــيــا

نشأ مــأزق واضــح بعد فترة قصيرة، فمن جهة، 
رفضت بكين تقديم أي ضمانات حول ما تنوي 
فعله بــشــأن تــايــوان، واعــتــبــر صــانــعــو السياسة 
الــصــيــنــيــون هــذه الــمــســألــة مشكلة داخــلــيــة، ومــن 
جهة أخــرى، أكــدت واشنطن بكل حــزم حقها في 
الــدفــاع عــن منطقة تــايــوان، بطريقة جماعية أو 
أحـــاديـــة الــجــانــب، مــمــا يــعــنــي االمــتــنــاع عــن عقد 
أي اجتماعات أخــرى إلــى أن تتخلى الصين عن 

ل عسكري. 
ّ

رغبتها في تنفيذ تدخ
عــنــد انــــدالع أزمـــة مــضــيــق تــايــوان الــثــانــيــة في 
عام 1958، بعدما أقــدم جيش التحرير الشعبي 
على قصف جــزر »كينمن«، حافظت المحادثات 
بين السفيَرين على دوٍر مهم لمتابعة التواصل 
الصيني األميركي خالل األزمة، وكان استئناف 

تــلــك الــمــفــاوضــات فــي وارســــو، عــام 1958، أشبه 
»بـــمـــيـــنـــاء فــــي عـــاصـــفـــة مـــتـــفـــاقـــمـــة«، فـــســـاهـــم فــي 
السيطرة على أي تصعيد إضافي ومنع اندالع 
مــواجــهــة عسكرية مــبــاشــرة بين البلدين بسبب 
 
ً
تايوان، وكانت بكين وواشنطن تحمالن أهدافا
مختلفة هــذه الــمــرة )أرادت الصين أن تستأنف 
الــتــواصــل لفهم الــنــوايــا األميركية بــشــأن دعمها 
لـــتـــايـــوان، فـــي حـــيـــن أرادت الــــواليــــات الــمــتــحــدة 
ــايـــوان(، لكن  ـــرّســـخ االســتــقــرار فــي مــضــيــق تـ

ُ
أن ت

أصبحت المحادثات أداة مفيدة إلخماد المخاوف 
المتبادلة واطـــالع كــل طــرف على دوافـــع الطرف 

اآلخر.
حـــيـــن انـــتـــهـــت أخـــطـــر مـــرحـــلـــة مـــن هــــذه األزمــــة 
الــثــانــيــة، خــمــدت الــعــالقــات الــصــيــنــيــة األمــيــركــيــة 
 حتى عام 1962، ثم منع نظام المحادثات 

ً
مجددا

وقــوع حــادثــة خطيرة أخــرى على صلة بتايوان 
عبر تسهيل الــمــحــادثــات غير الرسمية وتــبــادل 
الــمــعــلــومــات والــنــقــاشــات الــمــرتــبــطــة بــالــمــخــاوف 
األمنية بين السفيَرين. في العام 1964، اعترف 
وانغ بينغنان، دبلوماسي من الحزب الشيوعي 
الــصــيــنــي شـــــارك فـــي الـــمـــحـــادثـــات حــيــنــهــا، بـــأن 
الصين والواليات المتحدة تمّكنتا من التعبير 

عن مواقفهما وآرائهما بفضل هذه القناة »عند 
وقوع حدث دولي بارز«، فاستطاع الطرفان بهذه 
الطريقة أن يقّدرا مواقف وتحركات الطرف اآلخر. 
لم يحصل الفريقان على فرص أخرى لالجتماع 

.
ً
ِهما بعضهما جيدا

َ
، لكنهما ف

ً
الحقا

يختلف الوضع الراهن بكل وضوح، فقد فشلت 
المحادثات بين السفراء في إحداث تغيير بارز 
فــي أســس السياسة الــخــارجــيــة فــي الــبــلــديــن. مع 
ذلك، تبقى تلك السابقة التاريخية مهمة كونها 
تثبت أن جمهورية الصين الشعبية والــواليــات 
 حثيثة لمتابعة التواصل 

ً
المتحدة تبذالن جهودا

خالل األزمات الكبرى وتنجحان في مساعيهما، 
ــادثـــات بـــيـــن الــخــمــســيــنــيــات  ــمـــحـ ــانـــت الـ كــــذلــــك، كـ
والستينيات كفيلة بتحسين معلومات الواليات 
ــي الـــتـــفـــاوض  ــلــــوب الـــصـــيـــن فــ ــن أســ الـــمـــتـــحـــدة عــ

ومواقفها من مسائل متنوعة.
ــاشــــط ســتــيــفــن  ــنــ ــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يــــقــــول الــ ــ فـ
غــولــدشــتــايــن: »كــانــت أهــم نتيجة غــيــر مقصودة 
تتعلق بــدور المفاوضات في تشجيع واشنطن 
على إعــادة النظر بتحركاتها، أو حتى اختبار 
سياساتها في المفاوضات مع جمهورية الصين 
 إلى ضرورة 

ً
الشعبية في بعض الحاالت، ونظرا

تــقــديــم الــمــعــلــومــات والــتــعــلــيــمــات إلـــى الــوفــد في 
ــــو، خــصــصــت وزارة الــخــارجــيــة  جــنــيــف أو وارسـ
األميركية الوقت الــالزم لمحاولة فهم السياسة 
ــيـــة الـــصـــيـــنـــيـــة. تــكــشــف الـــســـجـــالت بــيــن  الـــخـــارجـ
الــعــامــيــن 1955 و1968 أن الــتــحــضــيــرات لــتــلــك 
المحادثات شّكلت فرصة مناسبة لتغيير طريقة 

التفكير بأساليب التواصل مع بكين«.
مـــن الـــواضـــح أن الــمــخــاطــر الــمــطــروحــة الــيــوم 
تــحــمــل تــعــقــيــدات كــبــرى لــلــبــلــديــن. لــهــذا الــســبــب، 
ُيــعــتــبــر إنــشــاء وحــــدة خــاصــة الســتــبــدال »مــكــتــب 
الصين« في »مكتب شؤون شرق آسيا والمحيط 
، لـــكـــن يــثــبــت تـــاريـــخ 

ً
ــا ــيـ ــابـ  إيـــجـ

ً
ــورا ــطــ الــــهــــادئ« تــ

الــعــالقــات الــصــيــنــيــة األمــيــركــيــة أن الــحــفــاظ على 
قناة ثنائية ضروري بالقدر نفسه.

ــأداة  ــ ـــســـتـــعـــَمـــل الـــمـــحـــادثـــات بـــيـــن الـــســـفـــراء كـ
ُ
ت

لتوضيح النوايا وطريقة آمنة لتبادل المعلومات 
الــحــســاســة بــيــن بــكــيــن وواشـــنـــطـــن، وهـــي تــهــدف 
عــن غير قصد إلــى توجيه السياسات المعمول 
بها، لذا قد تشّكل برنامج عمل تستعمله بكين 
وواشــنــطــن للتهرب مــن الــمــواجــهــة فــي المسائل 
العالقة والمستعصية ومتابعة الــمــســار الوعر 

نحو تحسين العالقات.

ما مسار أي غزو صيني محتمل لتايوان؟ما مسار أي غزو صيني محتمل لتايوان؟

المحادثات بين 
السفراء في إحداث 
تغيير بارز بأسس 
السياسة الخارجية 

في البلدين فشلت

 شي جينبينغجو بايدن

 طريق وعرة للدبلوماسية قبل انفراج العالقات األميركية - الصينية  طريق وعرة للدبلوماسية قبل انفراج العالقات األميركية - الصينية 

يشرف الخبير البريطاني في 
األلعاب الحربية، الرائد توم 

موات، على تجارب يرسم فيها 
سيناريو احتالل الصين جزر 

، فتقرر الواليات 
ً

كينمن خلسة
المتحدة إرسال أسلحة 

متطورة جديدة إلى تايوان، 
وتدافع تايوان عن »كينمن« 
وجزرها الساحلية البعيدة 

األخرى عبر األلغام البحرية، 
وترّد الصين بقوة عبر فرض 

حصار جوي وبحري، فتفصل 
سكان تايوان عن العالم 

الخارجي.

الصين تستعرض قوتها في محيط مضيق تايوان

ستعَمل المحادثات بين 
ُ
ت

السفراء كأداة لتوضيح 
النوايا وطريقة آمنة لتبادل 

المعلومات الحساسة بين 
بكين وواشنطن، وهي 

تهدف عن غير قصد إلى 
توجيه السياسات المعمول 

ل برنامج 
ّ

بها، لذا قد تشك
عمل تستعمله بكين 

وواشنطن للتهرب من 
المواجهة في المسائل 

العالقة والمستعصية 
ومتابعة المسار الوعر نحو 

تحسين العالقات.
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• شيتيغي باجبايي - دبلومات
أصبحت الهند تحت األضــواء العالمية 
بـــع أن ســلــم الــرئــيــس اإلنــدونــيــســي جــوكــو 
ويــدودو، رئاسة مجموعة العشرين للهند 
رســمــيــا خــــال الــقــمــة الــتــي عــقــدت بــيــن 15 
ــرة بــالــي  ــزيـ و16 نــوفــمــبــر الـــمـــاضـــي فـــي جـ
اإلندونيسية، وإنهاء سنتين كعضو غير 
دائم في مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، 
حتى أنها تسلمت رئاسة منظمة شنغهاي 
للتعاون في سبتمبر، واستضاف البلد في 
 لكبار المسؤولين من 

ً
الشهر نفسه اجتماعا

الحوار األمني الرباعي.
 
ً
ــا ــروفــ ــهــــدت الـــهـــنـــد ظــ لـــكـــن ســـبـــق أن شــ
ــا  ــاد الــعــالــم بــأهــمــيــة دورهــ ــ مــشــابــهــة، وأشــ
خــال مرحلة التحرر االقتصادي في عهد 
رئيس الوزراء ناراسيمها راو )1996-1991(، 
والسياسة الخارجية األكثر جرأة في عهد 
أتال بيهاري فاجبايي )1998-2004(، والنمو 
الهندي الذي كاد يفوق العشرة في المئة في 
أولى سنوات مانموهان سينغ )2014-2004(.

جمود بيروقراطي
تعجز الهند عن مواكبة قدراتها العالمية 
ألن إصــاحــهــا االقــتــصــادي ُيعتبر أضعف 
حلقة فــي الــتــزامــات الــبــلــد الــخــارجــيــة، فقد 
ــعــــدل الــنــمــو  ــَجــــت الـــهـــنـــد مــــن مـــخـــالـــب »مــ ــ

َ
ن

الهندوسي« في حقبة ما بعد الحرب الباردة، 
لكنها لم تكف عن مواجهة أعباء »المعدل 
الهندي لصناعة السياسة« التي تنجم عن 
مشاكل مثل الجمود البيروقراطي وضعف 
التنسيق بين مختلف الـــوزارات، وفــي هذا 
الــســيــاق، ال بــد مــن الــتــســاؤل: هــل تتماشى 
طموحات السياسة الخارجية الهندية مع 

زخم اإلصاح المحلي؟
ــم اإلنــــجــــازات الــتــي حــقــقــهــا الــبــلــد في  رغـ
مجاالت كثيرة، قد تطغى الضجة المحيطة 
بهذه التطورات على حقيقة ما يحصل، ففي 
، من المنتظر 

ً
قطاع أشباه الموصات مثا

أن تنتج الهند رقائق من جيل سابق بدل 
، إذ تواجه الهند 

ً
إنتاج أكثر الرقائق تقدما

 ألن تصنيع الرقائق يتطلب 
ً
المشاكل أيضا

كميات كبيرة من المياه والطاقة، لكن يبقى 
 للجفاف ونقص الطاقة، ومن 

ً
البلد معّرضا

المتوقع أن تسّجل الهند أسرع نمو عالمي 
في مجال توسيع وحدة الطاقة الشمسية، 
ــدرات تــصــنــيــع تــلــك الــطــاقــة  ــ ــزال قــ ــ لــكــن ال تـ
، مــع أن الحكومة فرضت 

ً
مــحــدودة محليا

 هائلة على هــذا النوع من وحــدات 
ً
رســومــا

الطاقة وواردات الخايا الشمسية.
على صعيد آخر، تواجه الهند مجموعة 
من التحديات السياسية والبنيوية، حيث 
يلتزم نارندرا مودي بالتحرر االقتصادي، 
لكن تبقى نزعة حزبه األيديولوجية قومية 
مـــن الــنــاحــيــة االقــتــصــاديــة ومــاركــســيــة في 
جوهرها، ولم تتضح بعد مدى قدرة الهند 
عــلــى الــتــمــســك بـــزخـــم اإلصــــــاح بــعــد عهد 
مودي، كما ُيخطط مودي لبدء والية ثالثة 
في عام 2024 )يرتفع احتمال فوزه بها(، لكن 

ع أي تطورات أخرى.
ّ
ال أحد يستطيع توق

تفاوت اقتصادي
ــاوت  ــفــ ــتــ ــــون ذلـــــــــك، ال يـــــــــزال الــ ــــضـ ــــي غـ فــ
، فــفــي الــنــظــام الــفــدرالــي 

ً
االقــتــصــادي كــبــيــرا

 من 
ً
الهندي، ال يمكن تقييم التنمية انطاقا

 إلى 28 والية 
ً
وضع البلد ككل، بل استنادا

طّبق قوانين مختلفة في مسائل 
ُ
منفصلة ت

مثل العمل وحيازة األراضي، وقد عولجت 
 عبر 

ً
هذه االختافات بين المناطق جزئيا

تــشــريــع مــثــل »ضــريــبــة الــســلــع والــخــدمــات« 
الــتــي تــهــدف إلـــى إنـــشـــاء ســـوق مـــوّحـــد في 
الهند، كــذلــك، دفــع التشديد المتزايد على 
مــبــدأ الــفــدرالــيــة التنافسية بــالــواليــات إلى 
التنافس في ما بينها على سهولة تسيير 
األعمال التجارية لجذب االستثمارات، لكن 
تــبــرز اخــتــافــات أخـــرى ال يمكن تــجــاوزهــا 
بـــســـهـــولـــة، كــتــلــك الــقــائــمــة بـــيـــن االقـــتـــصـــاد 
الرسمي وغير الرسمي واالنقسام الراسخ 

بين المدن واألرياف.
 في مرحلة من الفرص 

ً
تمّر الهند راهنا

 إلــى أهميتها 
ً
االستراتيجية الــبــارزة نــظــرا

ضح 
ّ
فــي نقاشات عالمية أســاســيــة، فقد ات

ذلك بعد الغزو الروسي ألوكرانيا، فحاولت 
ــي الــصــراع الــتــقــرب منها، 

َ
الــــدول عــلــى طــرف

وهــــذا الــوضــع يــفــّســر الـــتـــزام الــهــنــد الــقــديــم 
باالستقالية االستراتيجية في سياستها 

 أن اقـــتـــصـــادات نــاشــئــة 
ً
الـــخـــارجـــيـــة، عــلــمــا

ــا ورفـــضـــت االنــحــيــاز  أخـــــرى حــــذت حـــذوهـ
ــي الـــصـــراع، وبـــدل أن يرتكز 

َ
إلـــى أحـــد طــرف

النظام العالمي الناشئ على نظام دولــي 
ثنائي يتمحور حــول الــعــاقــات الصينية 
األميركية، يبدو أنه سيكون متعدد المراكز 
أو األقطاب، حيث تتمتع القوى المتوسطة 
واألطـــراف العالمية الطموحة، مثل الهند، 

بقوة متزايدة.

العدالة المناخية
سيكون التغير المناخي من أبرز المسائل 
رّكز عليها مجموعة العشرين برئاسة 

ُ
التي ت

ــى الـــتـــشـــديـــد عــلــى  ــ ــنـــد، فـــهـــي تــســعــى إلـ الـــهـ
مواضيع العدالة المناخية والتمويل، ومن 
المنتظر أن يدعم برنامج »مهمة الحياة« 
الــــذي أطــلــقــه مــــودي )أســـلـــوب حــيــاة خــاص 
بالبيئة( االقتصاد الدائري ومبدأ االستدامة، 
 بإنشاء تحالف 

ً
كما يتعلق اقتراح آخر أيضا

دولي للوقود الحيوي، وهو يشبه دور الهند 
السابق في قيادة التحالف الشمسي الدولي.

كــذلــك، تــتــزامــن رئــاســة الــهــنــد لمجموعة 
العشرين مع ترؤس اليابان مجموعة السبع، 
مما يسمح بتحسين التعاون بين اثنتين 
من أهم الديموقراطيات اآلسيوية في مسائل 
الحوكمة العالمية، وفي الوقت نفسه، تشّكل 
 من 

ً
ا رئاسة الهند لمجموعة العشرين جزء

رئــاســة ثــاثــيــة تشمل إنــدونــيــســيــا والهند 
والبرازيل، مما يعني التعبير عن توجهات 

الجنوب العالمي.
لــكــن قـــد تــطــغــى الـــشـــعـــارات عــلــى جــوهــر 
التحركات في معظم األحــيــان، وقــد اتضح 
عيقت مكانة الهند 

ُ
: أ

ً
ين حديثا

َ
ذلك في حالت

الـــتـــي اعــتــبــرت نــفــســهــا »صــيــدلــيــة الــعــالــم« 
ــار مــتــحــور  ــ ــة كــــورونــــا بــســبــب آثـ ــ خــــال أزمـ
»دلتا« الكارثية في عام 2021، وهذا ما دفع 
البلد إلــى وقــف تصدير الــلــقــاحــات، كذلك، 
انهارت المزاعم القائلة إن الهند قادرة على 
»إطعام العالم« بعد وقف تصدير الحبوب 
من أوكرانيا بسبب الغزو الروسي، عندما 
 على صادرات القمح.

ً
فرضت نيودلهي حظرا

ال يزال تحّول الهند إلى قوة عالمية في 
بــدايــتــه، فــعــلــى الــرغــم مــن الــمــزاعــم القائلة 
إن بكين خــســرت مكانتها كــمــحــرك للنمو 
الــعــالــمــي، لــم تصبح الــهــنــد بــعــد فــي مــوقــٍع 
يسمح لها بأخذ مكان الصين )تشّكل الهند 
7% من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي 
 ب18% للصين(، وفي الوقت نفسه، 

ً
مقارنة

ال تزال ساسل اإلمــدادات في وضع شائك، 
وستبقى الصين جهة مــؤثــرة فــي ساسل 
اإلمدادات العالمية وشبكات اإلنتاج العابرة 

للحدود في المستقبل المنظور.
باختصار، تقع أكبر المخاطر المطروحة 
على طموحات الهند العالمية داخل البلد، 
وفــي هــذا الــســيــاق، قــد تستفيد الهند على 
األرجــح من تطبيق القواعد الصينية )قبل 
بــدء دبلوماسية »الــذئــب الــمــحــارب«(، مما 
يعني أن تتبنى عــنــاصــر مــن مــقــاربــة دنــغ 
شــيــاو بينغ الــتــي تقضي بــانــتــظــار الــوقــت 
 عــن 

ً
ــاء بـــعـــيـــدا ــقــ ــبــ الـــمـــنـــاســـب لـــلـــتـــحـــرك والــ

األضواء. 
بعبارة أخرى، يجب أن تطلق الهند مواقف 
 للحفاظ على زخم 

ً
 هائا

ً
سلسة وتكسب نفوذا

إصاحاتها الداخلية وتسريع وتيرتها.

يــشــهــد الــعــالــم نــقــطــة تــحــّول 
تاريخية، جاءت حرب العدوان 
الــروســيــة ضــد أوكــرانــيــا لتنهي 
حــقــبــة كــامــلــة، فــقــد نــشــأت قــوى 
جــديــدة أو عــادت إلــى الواجهة، 
ــيـــن الـــقـــويـــة  ــك الـــصـ ــ بـــمـــا فــــي ذلــ
 ،

ً
 والصارمة سياسيا

ً
اقتصاديا

ــم الــــجــــديــــد  ــ ــ ــال ــ ــعــ ــ ــ فـــــفـــــي هـــــــــذا ال
والــمــتــعــدد األقــــطــــاب، تــتــنــافــس 
دول ونماذج ُحكم مختلفة على 

السلطة والنفوذ.
تــــبــــذل ألـــمـــانـــيـــا مــــن جــهــتــهــا 
ــاع عــن  ــدفـ ــلـ ــارى جـــهـــدهـــا لـ قــــصــ
نــظــام دولـــي مبني على مبادئ 
ميثاق األمم المتحدة، وتتوقف 
ــا  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ديـــــمـــــوقـــــراطـــــيـــــتـــــهـــــا وأمـ
وازدهـــــارهـــــا عــلــى الــجــمــع بين 
الــســلــطــة والـــقـــواعـــد الــمــشــتــركــة، 
ولـــهـــذا الـــســـبـــب، تـــريـــد ألــمــانــيــا 
أن تــتــحــول إلـــى ضــامــنــة لألمن 
األوروبي بالشكل الذي يتوقعه 
حـــلـــفـــاؤنـــا، وأن تــصــبــح بــانــيــة 
جسور داخل االتحاد األوروبي، 
وتــدافــع عــن الــحــلــول المتعددة 
األطــــــــراف لــمــعــالــجــة الــمــشــاكــل 
العالمية، إنها الطريقة الوحيدة 
الــتــي تسمح أللــمــانــيــا بتجاوز 
ــامـــات الــجــيــوســيــاســيــة  ــقـــسـ االنـ

المعاصرة.
ال تقتصر نقطة التحول على 
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا أو مسألة 
ــــل تــتــعــلــق  األمـــــــن األوروبـــــــــــــي، بـ
الــمــســألــة األســـاســـيـــة بــالــســؤال 
الـــتـــالـــي: كــيــف نــســتــطــيــع، نحن 
كأوروبيين واتحاد أوروبي، أن 
نبقى العبين مستقلين في عالم 

متعدد األقطاب؟

نظام دولي 
تــســتــطــيــع ألــمــانــيــا وأوروبـــــا 
أن تشاركا في الدفاع عن نظام 
دولــي قائم على قواعد محددة 
ــلـــفـــكـــرة  مــــــن دون الـــــــرضـــــــوخ لـ
 
ً
القائلة إن العالم محكوم مجددا

باالنقسام بين الكتل المتنافسة، 
يعطينا تاريخ بلدنا مسؤولية 
خاصة لمحاربة قوى الفاشية، 
واالستبداد، واإلمبريالية، ففي 
الــوقــت نــفــســه، تمنحنا تجربة 
ــيــن خـــال 

َ
ــــى نــصــف االنـــقـــســـام إلـ

الــــمــــنــــافــــســــات األيــــديــــولــــوجــــيــــة 
 
ً
 خاصا

ً
والجيوسياسية تقديرا

لمخاطر أي حرب باردة جديدة.
ربــمــا أطــلــقــت حـــرب الــعــدوان 
الروسية نقطة تحّول حقيقية، 
 التغيرات المزلزلة تحصل 

ّ
لكن

عــلــى مــســتــوى أعــمــق بكثير، لم 
ينتِه التاريخ مع الحرب الباردة، 
ــع الـــبـــعـــض، وال يــكــرر  ـ

ّ
ــوق كــمــا تـ

التاريخ نفسه اليوم، إذ يفترض 
الكثيرون أننا نوشك على بدء 
حقبة ثنائية القطب في النظام 

الــدولــي، فهم يتوقعون أن تبدأ 
 حيث 

ً
حرب باردة جديدة قريبا

يــحــتــدم الـــصـــراع بــيــن الــواليــات 
المتحدة والصين.

لــكــنــي ال أوافــقــهــم الـــــرأي، بل 
أظـــــن أنـــنـــا نــشــهــد عـــلـــى نــهــايــة 
مرحلة استثنائية من العولمة: 
يتسارع هذا التحول التاريخي 
نتيجة صــدمــات خارجية، مثل 
أزمة كورونا والحرب الروسية 
في أوكرانيا، لكن ال تقف أسبابه 
عند هذا الحد، فخال المرحلة 
االستثنائية الــتــي تلت الحرب 
الباردة، سجلت أميركا الشمالية 
، ومعدالت 

ً
 مستقرا

ً
وأوروبا نموا

تــوظــيــف مــرتــفــعــة، ومــســتــويــات 
ــوال ثاثين  تــضــخــم مــتــدنــيــة طــ
ــت الــــــواليــــــات  ــ ــحـ ــ ــبـ ــ ســـــنـــــة، وأصـ
الــمــتــحــدة أهـــم قـــوة حــاســمــة في 
العالم، وستحتفظ بهذا الــدور 

في القرن الحادي والعشرين.

اقتناص فرص
فـــفـــي حـــيـــن تــتــكــيــف الــصــيــن 
ودول أميركا الشمالية وأوروبا 
مع الوقائع المتبّدلة في المرحلة 
ــدة مــــن الـــعـــولـــمـــة، بــــدأت  ــديـ ــجـ الـ
بلدان كثيرة في إفريقيا، وآسيا، 
والكاريبي، وأميركا الاتينية، 
، وهي تشهد 

ً
تصبح أكثر ازدهارا

 عــلــى مـــواردهـــا 
ً
 مـــتـــزايـــدا

ً
طــلــبــا

وســـلـــعـــهـــا وخـــدمـــاتـــهـــا بــعــدمــا 
سمحت بتحقيق نمو استثنائي 
فــي الماضي عبر إنــتــاج السلع 

والــمــواد الــخــام بكلفة متدنية، 
ــــق أن  ــاطـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــذه الـ ــ ــهــ ــ ــ ــق ل ــ ــحــ ــ ويــ
تقتنص الــفــرص الــتــي تقّدمها 
لها العولمة وتطالب بتوسيع 
دورها في الشؤون العالمية، بما 
يتماشى مع ثقلها االقتصادي 
والديموغرافي المتزايد، فهذا 
الوضع ال يطرح أي تهديد على 
المواطنين في أوروبا أو أميركا 
شّجع 

ُ
الشمالية، بــل يجب أن ن

تـــلـــك الـــمـــنـــاطـــق عـــلـــى تــوســيــع 
مشاركتها فــي الــنــظــام الــدولــي 
وانــدمــاجــهــا مــعــه، إنــهــا أفــضــل 
طريقة للحفاظ على التعددية 

في أي عالم متعدد األقطاب.
ــاد  ــحـ ــدأ االتـ ــ ــذا الـــســـبـــب، بـ ــهـ لـ
األوروبــــــــــي وألـــمـــانـــيـــا يـــعـــقـــدان 
شـــــراكـــــات جــــديــــدة ويــــوّســــعــــان 
الــــشــــراكــــات الـــســـابـــقـــة مــــع دول 
ــا،  ــيــ ــيـــرة فــــي إفـــريـــقـــيـــا، وآســ ــثـ كـ
والكاريبي، وأميركا الاتينية، 
ويتقاسم جزء كبير منها صفة 
ــة مـــثـــلـــنـــا، فــهــذا  ــيـ ــراطـ ــوقـ ــمـ ــديـ الـ
القاسم المشترك له تأثير كبير، 
وال يتعلق السبب برغبتنا في 
وضع الديموقراطيات في صدام 
مــع الــــدول االســتــبــداديــة، بــل إن 
تـــقـــاســـم الـــقـــيـــم الــديــمــوقــراطــيــة 
واألنظمة يساعدنا على تحديد 
أولـــــويـــــات مـــشـــتـــركـــة وتــحــقــيــق 
ــع  ــواقــ ــــي الــ أهـــــــــداف جـــمـــاعـــيـــة فـ
الجديد ومتعدد األقطاب خال 
القرن الحادي والعشرين. ربما 
 رأســمــالــيــيــن، 

ً
أصبحنا جميعا

باستثناء كوريا الشمالية وعدد 
ضئيل من البلدان األخرى، كما 
قال الخبير االقتصادي برانكو 
ميانوفيتش منذ بضع سنوات، 
 تــنــظــيــم تــلــك الــرأســمــالــيــة 

ّ
لـــكـــن

بطريقة ليبرالية وديموقراطية 
لـــــــتـــــــوجـــــــهـــــــات  ا ــب  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــحـ ــ ــ أو بـ
.
ً
 هائا

ً
االستبدادية ُيحِدث فرقا

ال تـــقـــتـــصـــر قــــيــــم الــــحــــريــــة، 
والــــمــــســــاواة، وُحــــكــــم الـــقـــانـــون، 
وكـــرامـــة اإلنـــســـان، عــلــى الــفــريــق 
 فــي خانة 

ً
الـــذي يــدخــل تقليديا

المعسكر الغربي، بل يتقاسمها 
مــــــواطــــــنــــــون وحــــــكــــــومــــــات مـــن 
ــم، ويــعــيــد  ــالـ ــعـ جــمــيــع أنـــحـــاء الـ
ميثاق األمـــم المتحدة التأكيد 
ــزء أســـــــاســـــــي مـــن  ــ ــجــ ــ ــلــــيــــهــــا كــ عــ
ــان فـــي مــقــّدمــتــه،  حـــقـــوق اإلنــــســ
 مــا تتحدى األنظمة 

ً
لكن غالبا

ــة واالســـتـــبـــداديـــة  ــيـ ــراطـ ــوقـ األوتـ
ــادئ أو  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــقــــوق والـ هــــــذه الــــحــ
تــنــكــرهــا، ولــلــدفــاع عــنــهــا، يجب 
أن تقرر دول االتحاد األوروبي، 
بــمــا فـــي ذلــــك ألــمــانــيــا، تكثيف 
تـــعـــاونـــهـــا مــــع الــديــمــقــراطــيــات 
خارج الغرب بمعناه التقليدي، 
فــفــي الــمــاضــي، كــنــا نــزعــم أنــنــا 
نتعامل مع دول آسيا، وإفريقيا، 
والكاريبي، وأميركا الاتينية، 
بــطــريــقــة مـــتـــســـاويـــة، لــكــنــنــا لــم 
ندعم كلماتنا بأفعال ملموسة 
ــات، ويــجــب أن  ــ فــي مــعــظــم األوقــ
يتغير هذا الوضع، فحين كانت 
ألمانيا ترأس مجموعة السبع، 

نــّســقــت هــــذه الــكــتــلــة أجــنــدتــهــا 
بالتعاون مع إندونيسيا التي 
تــــــــرأس مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن، 
حتى أننا أشركنا في مداوالتنا 
الــســنــغــال الــتــي تــــرأس االتــحــاد 
ــن الــتــي  ــيـ ــتـ ــنـ ــقــــي، واألرجـ اإلفــــريــ
ترأس مجموعة أميركا الاتينية 
والــكــاريــبــي، وجــنــوب أفــريــقــيــا، 
شريكتنا في مجموعة العشرين، 
والــهــنــد الــتــي تتجه إلـــى تــرأس 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن فــي السنة 

المقبلة.

 الدفاع عن نظام عالمي
في أي عالم متعدد األقطاب، 
ــوار  ــ ــحــ ــ ــــب أن يـــــتـــــجـــــاوز الــ ــــجـ يـ
والتعاون الحدود الديموقراطية 
الــمــريــحــة فـــي نــهــايــة الــمــطــاف. 
ــــن  ــيـــة األمـ ــيـــجـ ــتـــراتـ تـــعـــتـــرف اسـ
ــة الـــجـــديـــدة  ــيـ ــيـــركـ ــقـــومـــي األمـ الـ
بضرورة التواصل مع »البلدان 
الـــــتـــــي ال تـــــدعـــــم الــــمــــؤســــســــات 
الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة لــكــنــهــا تــتــكــل 
عــلــى الــنــظــام الــدولــي وتـــؤّيـــده«. 
يجب أن تتعاون ديموقراطيات 
العالم مع تلك الدول للدفاع عن 
نظام عالمي يجمع بين السلطة 
والــقــواعــد الــواضــحــة ويتصدى 
للتصرفات الرجعية مثل حرب 
العدوان الروسية. هذه الجهود 
تـــســـتـــلـــزم مـــقـــاربـــة بـــراغـــمـــاتـــيـــة 

ودرجة من التواضع.
كــانــت رحــلــتــنــا نــحــو الحرية 
ــتــــي نــتــمــتــع  الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة الــ

بها اليوم مليئة باالنتكاسات 
ــبــــح جـــزء  ــكـــن أصــ واألخــــــطــــــاء. لـ
 
ً
مــن الحقوق والــمــبــادئ راســخــا

ــبـــواًل مــنــذ قــــــرون، بــمــا في  ــقـ ومـ
ذلـــــك الـــحـــق بــتــجــنــب االعـــتـــقـــال 
ــم يـــتـــم إقــــــراره  الـــتـــعـــســـفـــي، إذ لــ
للمرة األولى من جانب حكومة 
ديـــمـــوقـــراطـــيـــة بـــل نـــظـــام ملكي 
مــطــلــق فـــي عــهــد مــلــك إنــكــلــتــرا، 
تشارلز الثاني، كما يحتل مبدأ 
أســاســي آخـــر األهــمــيــة نفسها، 
وهو يمنع أي بلد من االستياء 
ــلـــى أمـــــــاك جـــيـــرانـــه بـــالـــقـــوة،  عـ
ب جميع الــدول 

َ
طال

ُ
ويجب أن ت

باحترام هذه الحقوق والمبادئ 
األســـاســـيـــة وبـــغـــض الــنــظــر عن 

أنظمتها السياسية الداخلية.

كبح مّد العدوان واإلمبريالية 
ُيــفــتــرض أال تــصــبــح مــراحــل 
الــســام النسبي واالزدهـــــار في 
ــة، كــتــلــك الــتــي  ــريـ ــبـــشـ ــخ الـ ــاريــ تــ
اخــتــبــرتــهــا مــعــظــم دول الــعــالــم 
في بداية حقبة ما بعد الحرب 
ــاردة، مــجــّرد فــواصــل نـــادرة  ــبـ الـ
أو تــحــوالت تنذر بالتخلي عن 
مــعــيــار تــاريــخــي حــيــث تــفــرض 
ــة الـــــقـــــواعـــــد،  ــ ــمـ ــ ــــاشـ ــغـ ــ ــوة الـ ــ ــ ــقـ ــ ــ الـ
وقـــــد نــعــجــز عــــن إعـــــــادة الـــزمـــن 
إلـــــــى الـــــــــــــوراء، لـــكـــنـــنـــا مـــــا زلـــنـــا 
قــادريــن عــلــى كــبــح مـــّد الــعــدوان 
واإلمــبــريــالــيــة، وتـــزداد صعوبة 
ــي هـــــذا الــعــالــم  هـــــذه الـــمـــهـــمـــة فــ
ــاب،  ــ ــطــ ــ الـــمـــعـــقـــد ومــــتــــعــــدد األقــ

ولتحقيق هذا الهدف، يجب أن 
تحمي ألمانيا وشــركــاؤهــا في 
االتـــحـــاد األوروبــــــي، والـــواليـــات 
الــمــتــحــدة، ومــجــمــوعــة الــســبــع، 
ــاتــــو، مــجــتــمــعــاتــنــا  ــنــ وحــــلــــف الــ
ــة، وتــــــدعــــــم قــيــمــنــا  ــتــــحــ ــفــ ــنــ ــمــ الــ
الـــــــديـــــــمـــــــوقـــــــراطـــــــيـــــــة، وتــــــقــــــوي 
تحالفاتنا وشراكاتنا، لكن يجب 
 الــنــزعــة إلــى 

ً
أن نــتــجــنــب أيـــضـــا

 بين كتل 
ً
تقسيم العالم مــجــددا

متعددة، مما يعني بذل جميع 
الجهود الازمة لبناء شراكات 
جديدة بطرق براغماتية وخالية 
مــــن الـــعـــوائـــق األيـــديـــولـــوجـــيـــة، 
وفـــــي الـــعـــالـــم الـــمـــعـــاصـــر الــــذي 
أصبح شديد الترابط، تدعونا 
ــــي عــقــلــيــة 

ّ
ــن ــبــ الــــــظــــــروف إلـــــــى تــ

مختلفة واستعمال أدوات أخرى 
إلرساء السام وتحقيق االزدهار 

والحرية البشرية.
 فــي نــهــايــة الــمــطــاف، تتعلق 
نقطة التحّول في جوهرها اليوم 
بتطوير هذه العقلية واكتساب 

تلك األدوات المطلوبة.

أوالف شولتس - 
فورين أفيرز

١٣
opinion@aljarida●com

طموحات الهند العالمية تبدأ من الداخلطموحات الهند العالمية تبدأ من الداخل

يجب أن تحمي ألمانيا 
وشركاؤها في االتحاد 

األوروبي، والواليات المتحدة، 
ومجموعة السبع، وحلف الناتو، 

مجتمعاتنا المنفتحة، وتدعم 
قيمنا الديموقراطية، وتقوي 

تحالفاتنا وشراكاتنا، لكن يجب 
 النزعة إلى 

ً
أن نتجنب أيضا

 بين كتل 
ً
تقسيم العالم مجددا

متعددة.

جانب من العدوان الروسي على أوكرانيا

ألمانيا وأوروبا 
تستطيعان 

المشاركة في 
الدفاع عن نظام 

دولي يرفض 
الخضوع لفكرة 

أن العالم محكوم 
باالنقسام بين الكتل 

المتنافسة

المزاعم القائلة إن 
الهند قادرة على 

»إطعام العالم« 
انهارت بعد وقف 
تصدير الحبوب 

من أوكرانيا بسبب 
الغزو الروسي

في العالم المعاصر 
تدعونا الظروف إلى 
ي عقلية مختلفة 

ّ
تبن

واستعمال أدوات 
أخرى إلرساء السالم 

وتحقيق االزدهار 
والحرية البشرية

على الهند أن 
تطلق مواقف 

سلسة وتكسب 
 
ً
 هائال

ً
نفوذا

للحفاظ على 
زخم إصالحاتها 

الداخلية وتسريع 
وتيرتها

 الرئيس اإلندونيسي جوكو ويدودو يسلم رئاسة مجموعة العشرين للهند رسميا في نوفمبر الماضي

ما السبيل لتجنب حرب باردة جديدة في حقبة متعددة األقطاب؟ما السبيل لتجنب حرب باردة جديدة في حقبة متعددة األقطاب؟

ال يزال تحّول الهند إلى 
قوة عالمية في بدايته، فعلى 

الرغم من المزاعم القائلة 
إن بكين خسرت مكانتها 
كمحرك للنمو العالمي، لم 

تصبح الهند بعد في موقٍع 
يسمح لها بأخذ مكان 

الصين.

ديموقراطية ألمانيا 
وأمنها وازدهارها 

تتوقف على 
الجمع بين السلطة 
والقواعد المشتركة

https://www.aljarida.com/article/9675
https://www.aljarida.com/article/9681
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بمناسبة افتتاح استاد الميناء 
الدولي بالبصرة، يلتقي منتخبنا 
الوطني لكرة القدم مع نظيره 

العراقي الساعة 3:00 عصر 
اليوم الجمعة.

يــــحــــل مـــنـــتـــخـــبـــنـــا الـــوطـــنـــي 
 على شقيقه 

ً
لكرة القدم ضيفا

ــي فـــــي الــــســــاعــــة 3:00  ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ الـ
مــــــن عــــصــــر الــــــيــــــوم الـــجـــمـــعـــة، 
ــتـــي  ــاراة الــــــوديــــــة الـ ــ ــبــ ــ ــمــ ــ ــي الــ ــ فــ
ستجمعهما على استاد الميناء 

الدولي بمدينة البصرة.
ــة تــلــبــيــة  ــهــ ــمــــواجــ ــي الــ ــ ــأتـ ــ وتـ
لــدعــوة االتـــحـــاد الــعــراقــي لكرة 
القدم التي تلقاها اتحاد الكرة 
، من أجل افتتاح 

ً
الكويتي أخيرا

استاد الميناء الدولي.
ومــبــاراة اليوم، هي األخيرة 
لــمــنــتــخــبــنــا الــوطــنــي فـــي إطـــار 
استعداداته لخوض منافسات 
بـــطـــولـــة خــلــيــجــي 25، الــمــقــرر 
ــــي الــــبــــصــــرة خـــال  ــا فـ ــهـ ــتـ ــامـ إقـ
الــفــتــرة مــن 6 إلـــى 19 مــن شهر 

يناير المقبل.
ــــود وفـــــــد األزرق إلــــى  ــعــ ــ ويــ
الباد صباح غد السبت، على 
أن يـــحـــصـــل الـــــاعـــــبـــــون عــلــى 
ــم يــســتــأنــفــون  ــة يـــومـــيـــن، ثـ ــ راحـ
 االثنين، على 

ً
تدريباتهم مجددا

أن يغادر إلى البصرة األربعاء 
للمشاركة في بطولة »خليجي 
25«، التي تنطلق يوم الجمعة 

المقبل.
ويــبــحــث الــجــهــاز الــفــنــي عن 
تحقيق فـــوز مــعــنــوي فــي لقاء 
الـــــيـــــوم، مــــن أجــــــل رفــــــع الــــــروح 
المعنوية لاعبين قبل انطاق 
البطولة الخليجية، مع الوضع 
في االعتبار أن المباراة وديــة، 
وال تــقــام تــحــت مــظــلــة االتــحــاد 
الــدولــي لــكــرة الــقــدم، وبالتالي 

فهي خارج التصنيف الشهري 
لـ »فيفا«.

كـــــمـــــا أن الــــــــمــــــــبــــــــاراة خـــيـــر 
اســتــعــداد لمواجهة منتخبات 
اإلمارات وقطر والبحرين، حيث 
تتنافس المنتخبات األربعة في 
المجموعة الثانية لخليجي 25.

 عـــن نــتــيــجــة الــلــقــاء، 
ً
وبــعــيــدا

فــهــنــاك أهــــداف يسعى الجهاز 
الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة 
المدرب البرتغالي روي بينتو، 
ومساعده أحمد عبدالكريم إلى 
تحقيقها، في مقدمتها الوقوف 
على مستوى جميع الاعبين، 
 أن التغييرات ستكون 

ً
خصوصا

مفتوحة ومن دون حد أقصى، 
كـــذلـــك مــعــرفــة مــــدى اســتــيــعــاب 
الــاعــبــيــن لــلــتــعــلــيــمــات الــفــنــيــة 
ــدى قــدرتــهــم على  لــلــجــهــاز، ومــ

تطبيقها بشكل فعلي، 
ــا أمــــــــام الــمــنــتــخــب  ــمـ ــيـ ال سـ
العراقي الذي يضم بين صفوفه 
العــــبــــيــــن أكـــــفـــــاء مـــــن أصــــحــــاب 

الخبرة. 

استبعاد وادي

وتــــــحــــــوم الــــشــــبــــهــــات حــــول 
ــن أحــــمــــد  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــاعـ مـــــشـــــاركـــــة الـ
الـــظـــفـــيـــري وســـلـــطـــان الــعــنــزي 
وحمد القاف وعبدالله الفهد 
اليوم، لعدم الجاهزية، ومازالوا 
 ،

ً
في حاجة إلى تجهيزهم فنيا

وســـط غيابهم عــن الــتــدريــبــات 
ــوم الــجــمــعــة  ــ ــتــــي انـــطـــلـــقـــت يــ الــ
الماضي على الملعب الفرعي 

باستاد جابر أحمد الدولي.
وكان الجهاز الفني استبعد 
العب القادسية عبدالعزيز وادي 
مــن الــمــغــادرة مــع الــوفــد أمــس، 
إلــى الــبــصــرة، ومــن ثــم خروجه 
بشكل رسمي من القائمة التي 
ستخوض بطولة خليجي 25، 
 إلــــى حــاجــتــه لــمــزيــد من 

ً
ــرا نـــظـ

الـــوقـــت لــلــتــعــافــي مـــن إصــابــتــه 
وهي عبارة عن قطع في الرباط 

الخارجي للركبة.

المباراة األولى لكاساس

كما يبحث المنتخب العراقي 
ــه الــجــديــد  ــقــــوده مــــدربــ الــــــذي يــ
اإلسباني اإلسباني خيسوس 
كـــاســـاس فـــي مـــبـــاراتـــه األولــــى، 

عــن تحقيق فـــوز مــعــنــوي، قبل 
انطاق بطولة »خليجي 25«.

ويــفــتــقــد المنتخب الــعــراقــي 
لــمــحــتــرفــيــه بــاســتــثــنــاء العــبــي 
الكويت والسالمية شيركو كريم 

وأسو رستم.
يــذكــر أن آخــــر مـــبـــاراة وديـــة 
ــوم 27  ــ جــمــعــت الــمــنــتــخــبــيــن يـ
يناير من العام الماضي، على 
اســتــاد الــبــصــرة الــدولــي )جــزع 
النخلة(، وانتهت بفوز المنتخب 
المضيف بهدفين لهدف، أحرز 
هــــدف األزرق عــيــد الــرشــيــدي، 
وللمنافس محمد داود وأيمن 

حسين.

األهلي يجمد مستحقات 
العبيه وغضب بسبب كولر

● القاهرة - ةديرجلا•
قرر النادي األهلي تجميد المستحقات المالية لاعبي فريق 
الكرة األول بسبب استمرار النتائج السيئة في بطولة الدوري 
الممتاز وآخرها التعادل أمس األول، أمام سيراميكا كليوباترا 
 بهدف لمثله في األسبوع العاشر ومن قبله التعادل 

ً
إيجابيا

مــع سموحة، وقبلها فــقــدان نقطتين أمــام فيوتشر ليخسر 
الفريق 6 نقاط كاملة حتى اآلن في مشواره نحو استعادة 

اللقب الغائب عن خزائنه في آخر موسمين.
وكــــان مــجــلــس اإلدارة بــرئــاســة مــحــمــود الــخــطــيــب أبـــدى 
غضبه الشديد من نزيف النقاط، وعلى الفور أصدر الخطيب 
تعليماته إلى مدير الكرة سيد عبدالحفيظ بتجميد مستحقات 
الاعبين وعــدم اإلفــراج عنها إال بعد تحسن النتائج بداية 
من مباراة بيراميدز المقرر لها االثنين المقبل في األسبوع 

الحادي عشر.
كما سيطرت حالة من الغضب الشديد على ثنائي هجوم 
الفريق األحمر محمد شريف وشادي حسين بسبب االنتقادات 
الحادة التي تعرضا لها من جانب السويسري مارسيل كولر 
مدرب الفريق في المؤتمر الصحافي عقب مباراة سيراميكا.

وأكـــد كــولــر فــي المؤتمر الصحافي أنــه يختار المهاجم 
األساسي الــذي يبدأ به المباريات عن طريق المران لكن لم 
يقنعه أي مــهــاجــم بنفسه حــتــى اآلن، وأنـــه حـــاول أن يشرك 
الجنوب إفريقي بيرسي تــاو كمهاجم صريح لكن اإلصابة 

حالت دون استمراره في الملعب.
وقرر شريف وشادي حسين التحدث مع مدير الكرة لنقل 
غضبهما من تصريحات كولر ضد العبي الخط الهجومي على 
وجه التحديد، والتقليل منهما أمام الرأي العام والجماهير، 

وهو ما يتسبب لهما في احراج بالغ وضغط شديد.

شلباية يتوج بلقب فردي »النخبة العربية للتنس« 
الجابر: البطولة منحت الفائزين بطاقة المشاركة في بطولتي قطر ودبي المفتوحتين

توج الاعب األردنــي عبدالله شلباية 
بــلــقــب مـــنـــافـــســـات الــــفــــردي فــــي خــتــام 
بطولة النخبة العربية الثانية للتنس 
بفوزه على نظيره اللبناني بنجامين 
حــســن بمجموعتين لـــواحـــدة بــعــد لقاء 

قوي ونّدي.
 في 

ً
ــا وتــمــكــن شــلــبــايــة الــمــصــنــف رابـــعـ

البطولة من حسم النهائي الذي جرى 
فـــي مــاعــب االتـــحـــاد الــكــويــتــي 
ــيـــخ  لـــلـــتـــنـــس بـــمـــجـــمـــع الـــشـ
جابر العبدالله الدولي رغم 
خسارته المجموعة األولى 
أمام المصنف ثالثا بواقع 
)6/4( ليفوز بالمجموعة 
الـــثـــانـــيـــة بـــــ )6 /3( قــبــل 
أن يــظــفــر بــالــمــجــمــوعــة 
ــيـــجـــة  ــتـ ــنـ ــة بـ ــ ــمــ ــ ــاســ ــ ــحــ ــ  الــ

.)8/ 10(
وكان الثنائي التونسي 
عزيز دقاز وإسكندر المنصوري 
أحــــــرزا لــقــب مــنــافــســات الـــزوجـــي 
لــلــبــطــولــة بـــعـــد تــغــلــبــهــمــا، أمـــس 
األول، على الثنائي األردني المكون 
من عبدالله شلباية وموسى القطب 
بمجموعتين دون رد بواقع )6 /3( 

و)6/ 3(.

وتـــوج الــفــريــق األردنــــي بــكــأس التفوق 
بـــالـــبـــطـــولـــة بـــعـــد إحـــــــــرازه لـــلـــقـــب الــــفــــردي 
ووصــافــة منافسات فئة الــزوجــي، كما تم 
تكريم عدد من الاعبين العرب المميزين 
الذين قدموا مستويات طيبة ولم يحالفهم 

الحظ بالوصول للنهائيات.
وأكد رئيس االتحادين العربي والكويتي 
للتنس الشيخ أحمد الجابر، أن النسخة 
 
ً
 فنيا

ً
 مميزا

ً
الثانية للبطولة شهدت نجاحا

 
ً
، كما شهدت تنافسا

ً
 وإعاميا

ً
وتنظيميا

 بــيــن نــجــوم الــلــعــبــة الـــعـــرب، الــذيــن 
ً
شــريــفــا

أظهروا ما لديهم من فنون اللعبة.
ــال الــجــابــر، فـــي كــلــمــة عــقــب اخــتــتــام  وقــ

البطولة، إن المباريات القوية في البطولة 
ــهــــرت لــــإعــــام الــعــربــي  بـــكـــل أدوارهـــــــــا أظــ
ومتابعي اللعبة المستوى العالي الــذي 
 عودتهم 

ً
يتمتع به الاعبون العرب، متمنيا

للباد العام المقبل للمشاركة بنسختها 
التالية.

ــهــــدف إلـــى  ــة تــ ــبـــطـــولـ ــذه الـ ــ وذكـــــــر أن هــ
األخــــــــــذ بــــــأيــــــدي الــــاعــــبــــيــــن الـــمـــمـــيـــزيـــن 
الـــعـــرب لــمــســاعــدتــهــم لــلــوصــول للعالمية 
وتجسد ذلــك بمنح الفائزين بالمركزين 
ــــي فـــــي الــــــفــــــردي بــطــاقــتــي  ــانـ ــ ــثـ ــ األول والـ
ــوة لــلــمــشــاركــة بــبــطــولــتــي قــطــر ودبـــي  ــ دعـ

المفتوحتين في األدوار التمهيدية.

وبـــيـــن أن مــــا تــحــقــق مــــن نـــجـــاح لــهــذا 
التجمع الرياضي العربي يعود لتضافر 
جهود االتــحــادات العربية والدعم الكبير 
من رعاة البطولة من مؤسسات وشركات 
 بجهود الحكام الكويتيين 

ً
وطنية، منوها

والــمــنــظــمــيــن والــلــجــان الــعــامــلــة وحــامــلــي 
الكرات التي أسهمت بإنجاح منافساتها.

وكانت بطولة النخبة العربية الثانية 
للتنس انطلقت 20 الــجــاري بمشاركة 23 
 ونظمها 

ً
 من المصنفين األوائل عربيا

ً
العبا

االتحاد الكويتي للعبة. 
)كونا(

حازم ماهر

األزرق يواجه منتخب العراق 
في افتتاح استاد الميناء اليوم

ضمن استعدادات المنتخبين لـ »خليجي ضمن استعدادات المنتخبين لـ »خليجي 2525««

ــو مـــنـــتـــخـــبـــنـــا الــــوطــــنــــي فــي  ــ ــبـ ــ العـ
تدريبهم األول على ملعب الميناء

الجابر يتوسط الفائزين

وقف انتخابات النادي العربي
ُ
غرفة التحكيم ت

ل مسؤولياتهما العسعوسي طالب المطيري وهيئة الرياضة بتحمُّ
أصـــدرت غــرفــة التحكيم الرياضي، 
 بـــإيـــقـــاف 

ً
بـــصـــفـــة مـــســـتـــعـــجـــلـــة، قـــــــــــرارا

انــتــخــابــات الــــنــــادي الـــعـــربـــي، الــمــزمــع 
إقامتها يوم 12 يناير المقبل، الختيار 
مجلس إدارة جديد، لحين الفصل في 

ي عزل مجلس اإلدارة.
َ
منازعت

وجاء الحكم في الطلب المستعجل 
للمنازعة الرياضية المقّدمة من أعضاء 
الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة، رائــــد الــزعــابــي، 
ــيـــدر،  ــمــــد بــــن حـ وعـــــــــادل بـــــحـــــروه، وحــ
وأحــــمــــد الـــجـــاســـم، ونــــاصــــر الـــصـــفـــار، 
وخالد الصراف، وحسن غلوم، وحمد 
الـــعـــوض، وعــيــســى الــكــنــدري، ومحمد 
الصباغة، وسعود المسلم، ضد رئيس 
مجلس إدارة النادي العربي، واللجنة 
االنتخابية للنادي الــعــربــي، والمدير 

العام للهيئة العامة للرياضة.
وجاء في حيثيات الحكم »قبول طلب 
 النعقاد االختصاص 

ً
التحكيم شــكــا

ــر الــــــنــــــزاع  ــظــ ــنــ لـــلـــهـــيـــئـــة الــــــمــــــوقــــــرة بــ
واختصاص غرفة التحكيم بنظر الطلب 

المستعجل في المنازعة الرياضية«.

ــمــــوضــــوع، وبــصــفــة  : »فـــــي الــ
ً
ثـــانـــيـــا

ــة، وقــــــــف إجـــــــــــراء انـــعـــقـــاد  ــلـ ــعـــجـ ــتـ مـــسـ
الجمعية العمومية الـــدوريـــة، وكذلك 
انـــتـــخـــابـــات الــــنــــادي الـــعـــربـــي الــمــزمــع 
إقامتها فــي 12 يناير المقبل، لحين 
ي التحكيم رقمي 

َ
الفصل فــي منازعت

20210130007، و20210509011
ــزام المحتكم ضـــده األول  ــ : إلـ

ً
ثــالــثــا

بالمصروفات وأتعاب غرفة التحكيم.
من جانبه، قال المحامي أمام محكمة 
التمييز والمحكمة الدستوية، بسام 
العسعوسي، إن الحكم الــصــادر ملزم 
وبصفة االستعجال، على أن يودع طلب 
التحكيم فــي الــمــنــازعــة الموضوعية 

خال مدة ال تزيد على 7 أيام.
ــادر صــريــح  وبـــّيـــن أن الــحــكــم الــــصــ
 إلى أن وجود منازعة 

ً
وواضح، مشيرا

تحكيمية بعزل مجلس اإلدارة لم يفصل 
فيهما، يعزز من قــرار الــوقــف، حتى ال 

تتعارض المراكز القانونية.
 
ً
وطالب العسعوسي، بصفته وكيا
عن أعضاء الجمعية العمومية، وزير 

ــافـــة وزيــــــر الـــدولـــة  ــقـ ــثـ اإلعــــــــام والـ
ــبــــاب عـــبـــدالـــرحـــمـــن  ــــؤون الــــشــ ــــشـ لـ
ل  المطيري، وهيئة الرياضة، بتحمُّ
مسؤولياتهما تجاه تنفيذ الحكم، 
بوقف انتخابات النادي العربي، 
لــحــيــن الــفــصــل فـــي الــمــنــازعــتــيــن 

القائمتين.

بسام العسعوسي

صورة ضوئية للحكم الصادر بوقف انتخابات »العربي«

 كأس البطولة
ً
عبدالله شلباية حاما

وصول وفد منتخب الكويت ظهر أمس الخميس إلى البصرة عبر منفذ سفوان الحدودي

تعادل سلبي للكويت وكاظمة بـ »كأس زين«
تــقــاســم فــريــقــا كــاظــمــة والــكــويــت لــكــرة الـــقـــدم نــقــاط 
المباراة التي جمعت بينهما أمس، على استاد الصداقة 
والسام، التي انتهت من دون أهــداف، ضمن مباريات 
الــجــولــة الــخــامــســة مــن مــنــافــســات كـــأس زيـــن »البطولة 

التنشيطية«.
ــع كــــل مــــن كـــاظـــمـــة والـــكـــويـــت،  ــ وبــــهــــذه الــنــتــيــجــة رفـ
رصــيــدهــمــا لــخــمــس نـــقـــاط، فـــي الـــمـــركـــزيـــن الــخــامــس 

والسادس على الترتيب، بالمجموعة األولى.
ولم ينجح البرتقالي واألبيض تسجيل أهداف في 
المباراة، رغم الجدية التي اتسمت بها المواجهة، وسط 

رغبة كبيرة من الاعبين إثبات أنفسهم في اللقاء.
وكــانــت أبـــرز لقطات الــمــبــاراة، فــرصــة الــهــدف الــذي 
سجله صالح المحطب لكاظمة في الدقيقة 80، والذي 

ألغاه الحكم بداعي التسلل.

الفران يفسخ تعاقده مع الجهراء
علمت »الجريدة« أن مدرب فريق نادي الجهراء لكرة 
السلة اللبناني أحمد الفران اتفق مع إدارة النادي على 

فسخ تعاقده بسبب ظروفه العائلية. 
وبدأ الجهراء مفاوضات عديدة مع عدة مدربين 
 للتعاقد مــع أحــدهــم خـــال الــفــتــرة المقبلة 

ً
تــمــهــيــدا

 لما تبقى من منافسات الموسم الرياضي.
ً
استعدادا

»الــجــريــدة«، أن الــمــدرب الــفــران  وأكــــدت مــصــادر لـــ
اقــتــرب مــن التعاقد مــع نـــادي »الــريــاضــي« اللبناني 

لقيادة الفريق خال الفترة المقبلة. 
يذكر أن الجهراء يحتل المركز الرابع في الدوري 
 برصيد 13 نقطة خلف أندية الكويت 

ً
التمهيدي حاليا

وكاظمة والقادسية.
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تنطلق اليوم منافسات 
المرحلة الثامنة عشرة من 
الدوري اإلنكليزي الممتاز، 

والتي يواجه خاللها ليفربول 
فريق ليستر سيتي، وأرسنال 

نظيره برايتون، ومانشستر 
سيتي فريق إيفرتون.

لــــــــن يـــــــكـــــــون أمـــــــــــــام أرســـــــنـــــــال 
ومــانــشــســتــر ســيــتــي أي مــتــســع 
مـــن الـــوقـــت اللــتــقــاط أنــفــاســهــمــا، 
إذ سيستأنفان الصراع من دون 
هوادة حين يعودان إلى الملعب 
السبت في المرحلة الثامنة عشرة 
من الدوري اإلنكليزي لكرة القدم.
وكـــمـــا جــــرت الــــعــــادة، يحتفل 
اإلنــكــلــيــز بــعــيــدي الــمــيــاد ورأس 
السنة في المدرجات والماعب، 
ولم يشذ هذا الموسم عن القاعدة، 
ـــب بــه  ــبَّ ــم الـــتـــقـــطـــع الـــــــذي تـــسـ ــ رغــ

مونديال قطر.
واستأنف أرسنال حملته نحو 
لقب أول منذ 2004 أيــام المدرب 
الــفــرنــســي أرســـيـــن فــيــنــغــر، بــفــوز 
عــلــى جـــاره وســـت هـــام 3 - 1 في 
الــيــوم الــتــالــي لــعــيــد الــمــيــاد، ثم 
 على 

ً
عـــاد سيتي لــيــكــون مـــجـــددا

ُبعد خمس نقاط من فريق المدرب 
اإلســبــانــي ميكيل أرتــيــتــا، بفوزه 
الخميس بالنتيجة ذاتــهــا على 
مــضــيــفــه لــيــدز يــونــايــتــد، بــعــدمــا 
استهل العودة من التوقف بالفوز 
من نهائي 

ُ
على ليفربول 3 - 2 في ث
مسابقة كأس الرابطة.

ويــعــود الفريقان إلــى الملعب 
 
ً
السبت، حين يحل أرسنال ضيفا

على برايتون السابع، فيما يلعب 
ــلـــى أرضـــــــه بـــمـــواجـــهـــة  ســـيـــتـــي عـ
 
ً
إيفرتون السابع عشر، تحضيرا
 
ً
لــمــواجــهــة مـــزدوجـــة صــعــبــة جــدا

مع تشلسي الخميس في الدوري، 
واألحـــد بــالــدور الثالث لمسابقة 

الكأس.
وسيكون على رجـــال الــمــدرب 
ــانـــي جـــوزيـــب غــــوارديــــوال  ــبـ اإلسـ

التمتع بقدرة هائلة على التحمل 
للتعامل مع ما ينتظرهم من اآلن 
حتى 22 يناير، إذ سيصل عدد 
المباريات التي يخوضونها منذ 
عودة المنافسات إلى تسع، بينها 
دربــي الــدوري ضد الجار اللدود 
يــونــايــتــد فــي 14 الــشــهــر المقبل، 
بـــعـــدهـــا فــــي مــنــتــصــف األســـبـــوع 
التالي ضد توتنهام في المباراة 

المؤجلة من المرحلة السابعة.

 »ثأرية« ألرسنال 

وبـــــعـــــد أن يـــــكـــــون لـــيـــفـــربـــول 
)الــــــســــــادس( أول الـــكـــبـــار الـــذيـــن 
يــلــعــبــون فــــي الـــمـــرحـــلـــة الــثــامــنــة 
ــه لـــيـــســـتـــر  ــالــ ــبــ ــقــ ــتــ ــاســ ــرة، بــ ــشـــــ عـــــ
سيتي )الثالث عشر(، اليوم على 
 عن فوزه الثاني 

ً
»أنفيلد«، باحثا

بعد العودة من التوقف، سيحصل 
سيتي ونجمه النرويجي المتألق 
ــغ هــــــاالنــــــد عــــلــــى فـــرصـــة  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ إرلـ
تــضــيــيــق الــخــنــاق عــلــى أرســـنـــال، 
بما أن فريق غوارديوال يلعب ضد 
إيــفــرتــون قــبــل مـــبـــاراة المتصدر 

اللندني مع مضيفه برايتون.
ــة  ــأريــ وســــتــــكــــون الـــــمـــــبـــــاراة ثــ
ــتــــون، الــــذي  ــرايــ ــد بــ ألرســــنــــال ضــ
ــــرج »الــمــدفــعــجــيــة« مـــن الــــدور  أخـ
الثالث لكأس الرابطة )3 - 1 في 
لندن(، وفاز عليهم في المواجهة 
األخيرة بينهما في الدوري )2 - 1 

.)
ً
في لندن أيضا

وفــي ظل وجــود هــاالنــد، الذي 
ل ثنائية الخميس في مدينة  سجَّ
 رصيده 

ً
ليدز التي ُولد فيها، رافعا

ــاراة  ــبــ ــــي 14 مــ  فـ
ً
ــا ــ ــدفـ ــ إلــــــى 20 هـ

خاضها بقميص السيتي، يبدو 
 
ً
إيــفــرتــون أمـــام مهمة شــاقــة جــدا

ضد رجال غوارديوال، الذي اعتبر 
أن هـــدافـــه الــنــرويــجــي »لـــم يصل 
حتى إلى أفضل مستوياته« بعد 
ض  شفائه من اإلصابة التي تعرَّ
رت فورته في  لها في قدمه، وعكَّ

نهاية أكتوبر وبداية نوفمبر.

من جانبه، أقر الهداف السابق 
لبوروسيا دورتموند األلماني، 
بــأن االكــتــفــاء بمتابعة مباريات 
كأس العالم في قطر على شاشة 
التلفاز نتيجة فشل النرويج في 
 
ً
التأهل إلى النهائيات، كان صعبا
 عليه، لكن »رؤيـــة أشخاص 

ً
جـــدا

 حفزتني 
ً
آخرين يسجلون أهدافا

ــا مــتــعــطــش  ــ ــأنـ ــ ــي، فـ ــنــ ــتــ ــبــ وأغــــضــ
)للتسجيل(«، وفــق ما نقلت عنه 

قناة برايم.
هذه التصريحات ال يبدو أنها 
تزعزع ثقة وهدوء مواطنه مارتن 
أوديغارد، صانع ألعاب أرسنال، 
 من جهود 

ً
الــذي ال يــزال محروما

ــلــــي غـــابـــريـــال  مـــهـــاجـــمـــه الــــبــــرازيــ

ــيــــزوس، إلصـــابـــة تـــعـــرض لها  جــ
خال المونديال.

ــارد عــلــى »أنــنــا  ــغــ وشــــدد أوديــ
نــركــز عــلــى أنــفــســنــا، ولــيــس على 
أي شخص آخــر. علينا مواصلة 
العمل بشكل جيد، والتركيز على 
المباراة المقبلة، هذا كل ما يهم«.

ــي الـــمـــركـــز الـــثـــالـــث، بــفــارق  وفــ

ــال،  ــنــ ســـبـــع نـــقـــاط فـــقـــط عــــن أرســ
يأمل نيوكاسل حين يستضيف 
ليدز السبت في مواصلة مسلسل 
انـــتـــصـــاراتـــه، الــتــي بــلــغــت عــشــرة 
 في جميع المسابقات، بعد 

ً
تواليا

فــوزه الكبير على ليستر سيتي 
3 - صفر في منتصف األسبوع.

)أ ف ب(

جانب من احتفالية العبي أرسنال في المباراة السابقة )د ب أ(

أرسنال يلتقي برايتون والسيتي يستضيف إيفرتون السبت
ليفربول يواجه ليستر سيتي اليوم

مباريات اليوم
القناة الناقلة المباراة التوقيت

الدوري اإلنكليزي 
beINSPORTS 2 HD PRوست هام- برينتفورد10:45

beINSPORTS 1 HD PRليفربول – ليستر سيتي 11:00

الدوري اإلسباني
beINSPORTS 1 HDخيتافي- ريال مايوركا7:00

beINSPORTS 2 HDسيلتا فيغو- إشبيليه9:15

beINSPORTS 1 HDقاديش- الميريا9:15

beINSPORTS 1 HDبلد الوليد- ريال مدريد11:30

مباريات السبت 
الدوري اإلنكليزي 

beINSPORTS 1 HD PRوولفرهامبتون- مان يونايتد3:30

beINSPORTS  HD PR XTRA 2فولهام- ساوثهامبتون6:00

beINSPORTS 1 HD PRمانشستر سيتي- إيفرتون6:00

beINSPORTS 2 HD PRنيوكاسل- ليدز 6:00

beINSPORTS  HD PR XTRA 1بورنموث- كريستال باالس 6:00

beINSPORTS 1 HD PRبرايتون – ارسنال 8:30

الدوري اإلسباني
beINSPORTS 1 HDبرشلونة – إسبانيول 4:00

beINSPORTS 2 HDريال سوسيداد- اوساسونا6:15

beINSPORTS 1 HDفياريال - فالنسيا6:15

مواجهة سهلة لريال مدريد أمام بلد الوليدمواجهة سهلة لريال مدريد أمام بلد الوليد
ً
برشلونة يخوض ديربي كتالونيا أمام إسبانيول غدا
ً
برشلونة يخوض ديربي كتالونيا أمام إسبانيول غدا

ــال مـــدريـــد حــامــل  ــ يــســتــأنــف ريـ
اللقب ومنافسه برشلونة الصراع 
الــــشــــرس عـــلـــى صــــــــدارة »الـــلـــيـــغـــا« 
باختبارين سهلين نسبيا اليوم 
وغدا، في المرحلة الخامسة عشرة 
من الدوري اإلسباني في كرة القدم.

وضــــع الـــغـــريـــمـــان الــتــقــلــيــديــان 
أسلحتهما جانبا في العاشر من 
نوفمبر الماضي، عندما توقفت 
المنافسات بسبب مونديال قطر، 
وكانت األفضلية للفريق الكتالوني 
ــام بـــفـــارق  ــعــ بــــصــــدارتــــه الـــتـــرتـــيـــب الــ

نقطتين أمام النادي الملكي.
وقـــتـــهـــا حـــقـــق رجــــــــال الــــمــــدرب 
ــــي هــــــرنــــــانــــــديــــــز خـــمـــســـة  ــافــ ــ ــشــ ــ تــ
انتصارات متتالية منذ سقوطهم 
امــــــــــام ريــــــــــال مــــــدريــــــد -1 3 فــي 
الكاسيكو في المرحلة التاسعة، 

لكنهم نجحوا في تجريد رجال المدرب 
اإليطالي كارلو أنشيلوتي من الصدارة، 
مستغلين نتيجتين مخيبتين لاخيرين 
بالسقوط في فخ التعادل امام ضيفهم 
جــيــرونــا الــمــتــواضــع 1 - 1، ثــم تلقيهم 
الـــخـــســـارة األولـــــى فـــي الــمــوســم عــنــدمــا 
سقطوا أمام جارهم رايو فايكانو 2 - 3.

فرصة الصدارة 

مع عودة عجلة »الليغا« الى الدوران، 
يملك الــنــادي الملكي فــرصــة استعادة 
الــــصــــدارة ولــــو مــــدة 24 ســـاعـــة، عــنــدمــا 
يــحــل ضــيــفــا عــلــى بــلــد الـــولـــيـــد الــثــانــي 
عشر اليوم، في حين يخوض برشلونة 
ديربي كاتالونيا أمام ضيفه إسبانيول 

السادس عشر غدا.
ويستعيد ريال مدريد خدمات قائده 

وهدافه وصاحب الكرة الذهبية ألفضل 
العــب بالعالم فــي عــام 2022 الفرنسي 
كريم بنزيمة، الذي غاب عن المباريات 
االربــــع االخـــيـــرة فــي الـــــدوري قــبــل فترة 
التوقف بسبب اصابة في الفخذ تعرض 
لها في المباراة ضد إلتشي، وتجددت 
خال المعسكر االعدادي لمنتخب باده 
في الــدوحــة وحرمته من المشاركة في 

كأس العالم.
ويحوم الشك حول مشاركة الثاثي 
المخضرم لوكا مودريتش والفرنسيين 
االخرين اوريليان تشواميني وإدواردو 
كامافينغا، العائد للتو من المشاركة في 

المونديال القطري.
من جانبه، يخوض النادي الكتالوني 
ــدولــــي  ــه الــ ــ ــدافـ ــ ــاب هـ ــيــ ــــي غــ ــاراة فـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ الـ
البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بسبب 
اإليــقــاف ثــاث مــبــاريــات، اثــر طـــرده في 

المباراة االخيرة قبل فترة التوقف ضد 
أوساسونا )2-1(.

ــا« إثـــــر نــيــلــه بــطــاقــتــيــن  ــفـ ــيـ ـــــــرد »لـ
ُ
وط

ة مـــن خــال  صـــفـــراويـــن، إذ قــــام بـــإيـــمـــاء
لمس أنفه أثناء مغادرته أرض الملعب، 
ة للحكم خيسوس جيل  بر إســاء

ُ
ما اعت

مانسانو. واستأنف برشلونة العقوبة 
دون جدوى.

ويلعب اليوم أيضا خيتافي الخامس 
عشر مــع ريـــال مــايــوركــا الــحــادي عشر، 
ــادش الــتــاســع عــشــر قــبــل األخــيــر مع  وقــ
ألميريا الرابع عشر، وسلتا فيغو السابع 
عشر مــع إشبيلية الــثــامــن عــشــر، وغــدا 

فياريال التاسع مع فالنسيا العاشر.
)أ ف ب(

بنزيمة وكامفينغا خال التدريبات

قاد المهاجم الدولي كيليان 
ــاريـــــس ســـان  ــ مـــبـــابـــي فـــريـــقـــه بـ
ــــى فـــوز  ــان، الـــمـــتـــصـــدر، إلـ ــرمــ جــ
قـــاتـــل عــلــى ســـتـــراســـبـــورغ 1-2، 
أمــــس األول، فـــي حــيــن لـــم تكن 
عـــودة زمــيــلــه الــبــرازيــلــي نيمار 
مــــوفــــقــــة، إثـــــــر طــــــــــرده، لــتــلــقــيــه 
بطاقتين صفراوين، وذلك ضمن 
مــنــافــســات الــمــرحــلــة الــــ 16 من 

الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وســـجـــل مــبــابــي ركـــلـــة جـــزاء 
في الدقيقة السادسة من الوقت 
بـــدل الــضــائــع لــلــشــوط الــثــانــي، 
بعد خطأ من المدافع جيرزينو 
نيامسي، فيما كان سان جرمان 
يــلــعــب بــــ 10 العــبــيــن، إثـــر طــرد 
نــيــمــار، لــتــلــقــيــه بــطــاقــة صــفــراء 
ثــانــيــة، لتعمده الــســقــوط داخــل 

المنطقة )62(.
وكان البرازيلي ماركينيوس 
افتتح التسجيل برأسية )14(، 
قبل أن يتحول إلى سيئ الحظ، 
بتسجيله هـــدف ســتــراســبــورغ 
ــن طـــريـــق الـــخـــطـــأ فــــي مــرمــى  عــ

فريقه )51(.

ــان، الــــذي  ــ ــرمـ ــ ورفــــــع ســـــان جـ
 في 

ً
حقق انتصاره الثامن تواليا

مختلف المسابقات، رصيده إلى 
44 نقطة في الصدارة.

ــار إلـــى  ــمـ ــيـ وعــــــاد مـــبـــابـــي ونـ
المستطيل األخضر بعد 10 أيام 

فقط من نهائي مونديال قطر.
ــتـــخـــب  ــنـ ــم مـ ــ ــاجــ ــ ــهــ ــ وكـــــــــــــان مــ
»الديوك« التحق بتمارين فريقه 
بــعــد ثـــاثـــة أيـــــام مـــن خــســارتــه 
النهائي أمام األرجنتين بركات 
ــادل  ــعــ ــد تــ ــعــ ــح 4-2 بــ ــيــ ــرجــ ــتــ الــ
الــمــنــتــخــبــيــن 3-3 فـــي الــوقــتــيــن 

األصلي واإلضافي.
وواجه ستراسبورغ منافسه 
الــذي لم يتمكن من الفوز عليه 
بــعــقــر داره فـــي 32 مـــبـــاراة في 
»ليغ1« )25 هزيمة و7 تعادالت(.
، افتتح ســان جرمان 

ً
سريعا

التسجيل بعد ركــلــة حــرة على 
ــة الـــــيـــــســـــرى، إثـــــــر خــطــأ  ــهــ ــجــ الــ
لـــهـــا نــيــمــار  ــلـــى مـــبـــابـــي، حـــوَّ عـ
عــرضــيــة تــابــعــهــا قــائــد الــفــريــق 
ماركينيوس رأسية من األمتار 
الستة )14(، في ثاني أهدافه هذا 

الــمــوســم والــتــمــريــرة الحاسمة 
العاشرة لمواطنه.

ولــــــــم تــــكــــن بــــــدايــــــة الــــشــــوط 
الــثــانــي مــثــالــيــة لــســان جــرمــان، 
إذ عادل ستراسبورغ بالنيران 
الصديقة، بعدما خسر اإليطالي 
ماركو فيراتي، الذي أعلن فريقه 
تمديد عقده حتى عام 2026 قبل 
بداية المباراة، الكرة ليستغلها 
أدريان توماسون عرضية داخل 
لــهــا ماركينيوس  المنطقة حــوَّ

ــن طـــريـــق الـــخـــطـــأ فــــي مــرمــى  عــ
فريقه )51(.

وتابع سان جرمان ضغطه، 
ــعــــددي، بفضل  ــم الــنــقــص الــ رغــ
تــســارعــات مــبــابــي، الــــذي نجح 
مــن هجمة فــي دخـــول المنطقة 
واالنفراد بالحارس، ليتعرض 
للعرقلة من قبل نيامسي، إال أنه 
نجح في تمرير الكرة، ليتابعها 
ماركينيوس داخل الشباك، غير 
أن الحكم رفــض الــهــدف، وعــاد 

الحتساب ركــلــة جـــزاء ترجمها 
ــــداف مـــونـــديـــال قــطــر بــنــجــاح  هـ

.)6+90(
)أ ف ب(

 بعد تسجيله الهدف القاتل )أ ف ب(
ً
مبابي محتفا

مبابي يقود سان جرمان لفوز قاتلمبابي يقود سان جرمان لفوز قاتل سيميوني: أتحمل مسؤولية الوضع الحالي
أكد األرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، أمس 
األول، أنه يتحمل المسؤولية عن وضع فريقه، الذي يوجد حاليا 
على بعد 13 نقطة من برشلونة متصدر الدوري اإلسباني، وكذلك 

خارج المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.
»تشولو« على ضــرورة الــتــزام »الــوحــدة« و»الــقــوة« من  وشــدد الـ
جــانــب كــل عنصر فــي الـــنـــادي، كــمــا أقـــر بـــأن الــفــريــق« يــحــتــاج إلــى 

الصفات التي يتمتع بها المهاجم البرتغالي جواو فيليكس.
وأكــد األرجنتيني أن الاعبين ال يتحملون مسؤولية الوضع 
الحالي للفريق، ألنهم هم أنفسهم تقريبا الذين كانوا تحت امرته 
الموسم الماضي، كما أنهم يشبهون إلى حد كبير الشباب الذين 

توجوا أبطاال مع النادي في موسم )2021-2020(.
وتـــابـــع: »أعــتــقــد أن الـــمـــدرب هــو الـــذي يفشل أكــثــر مــن األشــيــاء 

األخرى« خال هذا الموسم.
)إفي(

»أستراليا المفتوحة« ترفع الجوائز
ســتــكــون نــســخــة 2023 مـــن بــطــولــة أســتــرالــيــا 
المفتوحة، أولى البطوالت األربع الكبرى في كرة 
المضرب، قياسية من حيث قيمة الجوائز المالية، 

وفق ما أعلن المنظمون أمس.
وأفــاد منظمو البطولة، التي تقام في الشهر 
األول من 2023، بأن الزيادة ستكون بنسبة 3.4 
في المئة من إجمالي الجوائز المالية، لتصل إلى 

مستوى قياسي قدره 76.5 مليون دوالر أسترالي 
)51.6 مليون دوالر أميركي(.

ــن الـــفـــائـــزيـــن بــلــقــبــي الـــرجـــال  ــل مـ ســيــحــصــل كـ
والــســيــدات عــلــى 2.975 مــلــيــون دوالر أســتــرالــي، 
 مع ارتفاع قيمة الجوائز المالية أكثر من 

ً
تزامنا

أي وقت مضى بالنسبة لاعبين والاعبات الذين 
لن يصلوا حتى إلى النهائي في الفئتين.

NBA إنجاز جديد لبروكلين نتس في
بــعــدمــا وضـــع خلفه جميع الــمــســائــل المثيرة 
، بدأ بروكلين 

ً
للجدل التي أثرت على نتائجه كثيرا

نتس االرتقاء الى مستوى التوقعات وفرض نفسه 
 للمنافسة على 

ً
 قويا

ً
في بداية هذا الموسم مرشحا

.NBA لقب دوري كرة السلة األميركي للمحترفين
وانتظر كيفن دورانــــت وكــايــري إرفينغ ثاثة 
أعوام ونصف العام إلظهار أن شراكتهما قد تثمر 
في نهاية المطاف عن منح نتس لقبه األول في 
دوري »أن بي أيه« والثالث في تاريخه بعد لقبي 
رابــطــة كــرة السلة األميركية »أيـــه بــي أيـــه« عامي 

1974 و1976.
ــفــــوزه بـــفـــارق نــقــطــة عــلــى أتـــانـــتـــا هــوكــس  وبــ
األربعاء )108 - 109(، سجل نتس انتصاره العاشر 

 في إنجاز لم يحققه منذ موسم 2005 - 2006 
ً
تواليا

حــيــن كـــان الــفــريــق فــي نــيــوجــيــرزي، عــلــى الضفة 
األخرى لنهر هادسون.

وما يثير االعجاب أكثر من االنتصارات العشرة 
الــمــتــتــالــيــة، هــو أن نــتــس حــقــق أفــضــل ســجــل في 
الــــدوري بأكمله منذ األول مــن نوفمبر، أي منذ 
 للنجم 

ً
 للفريق خلفا

ً
 جديدا

ً
تعيين جاك فون مدربا

الكندي السابق ستيف ناش، وذلك بعد فوزه في 
21 مباراة مقابل 7 هزائم منذ حينها.

ورأى دورانت بعد الفوز على أتانتا أنه »بعد 
الكثير من الصعود والهبوط )المطبات(، من الجيد 
أن نجد بعض االستقرار، أن نفوز بالمباريات وأن 

نستمتع في الوقت ذاته«.

ويــبــدو أن نتس وجــد الثقة التي كــان بحاجة 
الــيــهــا، وتغلب على شياطينه الــتــي عــكــرت عليه 
حياته منذ تعاقده مع الثنائي دورانــت وإرفينغ 

في صيف 2019.
ورغم المشاكل العديدة، أصر دورانت الذي بلغ 
معدله الوسطي هذا الموسم 33 نقطة في المباراة 
الواحدة، على أنه »بصراحة، لطالما كان تركزينا 

 على كرة السلة«.
ً
منصبا

)د ب أ(

دورانت يحاول التسجيل خال المباراة )رويترز(

كلوب بروج كلوب بروج 
إلقناع مارتينيز إلقناع مارتينيز 

بقيادتهبقيادته

 مدربه كارل 
ً
كشفت تقارير أن نادي كلوب بروج الذي أقال مؤخرا

هوفكينز لسوء النتائج، يتفاوض بشكل غير رسمي مع المدرب 
السابق لمنتخب بلجيكا، اإلسباني روبرتو مارتينيز، لقيادته.

وأكـــدت العديد مــن الصحف المحلية أن رئيس الــنــادي، بــارت 
هيرفاج، أجرى »اتصاالت غير رسمية« مع مارتينيز، الذي استقال 
من تدريب منتخب »الشياطين الحمر« عقب نهاية مشوار المنتخب 
في مونديال قطر 2022 بعد 6 أعوام.        )إفي(

دييغو سيميوني

https://www.aljarida.com/article/9654
https://www.aljarida.com/article/9650
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https://www.aljarida.com/article/9646
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 بالغلط!
ً
مركز طبي ُيرعب الناس... برسالةمستشفى ألماني أحرق تركيا

اعــتــذرت إدارة مستشفى فــي مدينة 
هانوفر األلمانية عن خطأ أدى إلى حرق 
جثمان مواطن تركي جراء الخلط بينه 

وبين متوفى آخر.
ــــت إدارة الـــمـــســـتـــشـــفـــى، فــي  ــربــ ــ وأعــ
بــيــان نقله مــوقــع روســيــا الــيــوم، أمــس، 
عـــن أســفــهــا الــكــبــيــر لـــوقـــوع لــبــس بين 
الــجــثــمــانــيــن، مــقــدمــة تــعــازيــهــا لـــذوي 

األسرتين التركية واأللمانية.
وأوضــــحــــت أنـــهـــا اعــــتــــذرت ألقـــربـــاء 
الــمــواطــن الــتــركــي، مشيرة إلــى أنها لن 

 بشكل منفصل 
ً
 صحافيا

ً
تعقد مؤتمرا
عن الحادثة.

وتــوفــي عــبــدالــقــادر صــارغــن فــي 14 
الجاري بمستشفى كلية هانوفر الطبية، 
حيث وقع لبس بين جثمانه وجثمان 
ألماني توفي بعمر الـ81 في 5 من الشهر 

نفسه بالمستشفى.
ونـــزواًل عند طلب األســرة األلمانية، 
نقلت إدارة المستشفى جثمان التركي 
 منها أنــه 

ً
صــارغــن إلـــى الــمــحــرقــة، ظــنــا

جثمان األلماني الثمانيني.

واحتفظت األســـرة األلــمــانــيــة برماد 
الجثمان المحترق، معتقدة أنه لميتهم 
الثمانيني، في حين أن األسرة التركية 
اكتشفت الخطأ الــفــادح حينما أرادت 
غــســل جــثــمــان فــقــيــدهــا، قــبــل أن يـــوارى 

الثرى وفق الشعائر اإلسالمية.
وعند مراجعة األســرة التركية إدارة 
الــمــســتــشــفــى ُصــعــقــت بـــالـــجـــواب الـــذي 
آلـــمـــهـــا، بــعــدمــا عــلــمــت بـــحـــرق جــثــمــان 
فقيدها، وتقدمت بشكوى قضائية لدى 

السلطات.

 عـــن االحــتــفــال بعيد 
ً
عـــوضـــا

الميالد في أجواء من السعادة، 
عاشت مجموعة من األشخاص 
ــد تــلــقــيــهــم  ــعـ ــات رعـــــــب، بـ ــظـ ــحـ لـ
رســــالــــة مــــن مـــركـــز طـــبـــي تــؤكــد 
ــة  ــان رئــ ــ ــ ــرطـ ــ ــ ـــ »سـ ــ ــم بــ ــهــ ــتــ ــابــ إصــ
 أنــهــا 

ً
عــــدوانــــي«، اتـــضـــح الحـــقـــا

رسلت بالخطأ.
ُ
أ

ــة صــــن  ــ ــفــ ــ ــيــ ــ ــحــ ــ وقـــــــــــالـــــــــــت صــ
الــبــريــطــانــيــة، فـــي الــخــبــر الـــذي 
نقله موقع سكاي نيوز، أمس، 

 من األشخاص فوجئوا 
ً
إن عددا

برسالة نصية من مركز أسكيرن 
الــطــبــي فـــي مــديــنــة دونــكــاســتــر 
الــبــريــطــانــيــة، فـــي 23 الـــجـــاري، 
تؤكد إصابتهم بـ »سرطان الرئة 
الــعــدوانــي«، والــتــي تــم إرسالها 
بالخطأ، بداًل من رسالة تتمنى 

.
ً
لهم عيد ميالد سعيدا

وبعد حوالي 22 دقيقة، أرسل 
الـــمـــركـــز رســـالـــة نــصــيــة ثــانــيــة، 
« عن 

ً
 صادقا

ً
يقدم فيها »اعتذارا

: »كــان يجب أن 
ً
الخطأ، مضيفا

تقول رسالتنا لكم: نتمنى لكم 
، وسنة جديدة 

ً
عيد ميالد مجيدا

سعيدة«.
ــالـــة ذعــر  وأثـــــــارت تــلــك الـــرسـ
 أن بعضهم 

ً
الكثيرين، خصوصا

كانوا بالفعل ينتظرون نتائج 
الفحوصات الخاصة بسرطان 

الرئة.

ساعة أبل عنصرية ضد السودساعة أبل عنصرية ضد السود

خفافيش المكسيك ُيسقطها البرد خفافيش المكسيك ُيسقطها البرد 
تواجه شركة أبــل دعــوى قضائية جماعية مرفوعة في 
نيويورك تشير إلى أن مستشعر األكسجين في الدم بساعة 

أبل الذكية ال يعمل بشكل جيد مع ذوي البشرة الداكنة.
وقال موقع روسيا اليوم، أمس، إن الدعوى المرفوعة في 
المنطقة الجنوبية من نيويورك، تفيد بأنه »على مدى عقود، 
كانت هناك تقارير تشير إلى أن مثل هذه األجهزة كانت أقل 
دقة بشكل ملحوظ في قياس مستويات األكسجين في الدم 

بناًء على لون البشرة«.
وذكر المدعي أليكس موراليس، أنه كان على دراية بميزات 
قياس التأكسج النبضي للجهاز عندما اشترى ساعة أبل 
بين عامي 2020 و2021 - وسط جائحة »كوفيد«، مما جعل 

قدرات تتبع الصحة هذه أكثر أهمية.
ة   ألن توصيات الرعاية الصحية تستند إلى قراء

ً
ونظرا

مستويات األكسجين في الدم، فإن المرضى البيض يكونون 
أكــثــر قـــدرة عــلــى الــحــصــول عــلــى الــرعــايــة مــن أولــئــك الــذيــن 
 في 

ً
 متساويا

ً
لديهم بشرة داكنة عندما يواجهون نقصا

أكسجة الدم.
عد الدعوى المرفوعة في 24 ديسمبر الماضي جماعية 

ُ
وت

مقترحة نيابة عن جميع مستهلكي والية نيويورك الذين 
اشتروا ساعات خالل قانون التقادم.

تراخت قبضة المئات من الخفافيش، وسقطت على األرض، 
تــحــت جــســر فــي هيوستن بــواليــة تــكــســاس األمــيــركــيــة، بعد 
تعرضها لصدمة االنخفاض الحاد في درجات الحرارة خالل 

موجة البرد األخيرة في المدينة.
وعمل أعـــوان إنــقــاذ الحياة البرية على إنــقــاذ الخفافيش 
عبر إعطائها السوائل والحفاظ عليها دافئة في الحاضنات.

وقالت جمعية هيوستن للرفق بالحيوان، في مقطع فيديو 
على »فيسبوك« ونشره موقع الحرة نت، أمس، إن »الخفافيش 
المكسيكية الحرة الذيل« التي تجثم في جسر »Waugh« في 
هيوستن تعرضت لصدمة عندما انخفضت درجات الحرارة 

إلى ما دون الصفر األسبوع الماضي.
ــك، أن مــركــز تكساس  وذكـــرت مــديــرة الــمــركــز، مـــاري وارويــ
ــادة تــأهــيــل الــحــيــاة الــبــريــة الــتــابــع للجمعية أنــقــذ مئات  إلعــ
الخفافيش من تحت الجسر، إلى جانب مجموعة أخرى من 
الخفافيش في أماكن أخرى بمنطقة هيوستن التي تعرضت 

 لصدمة انخفاض الحرارة. 
ً
أيضا

الشكاوى والتوزيع: 
شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

تلفون: 1828111 - داخلي:739 - فاكس: 22252540

اإلعالنات: 
شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع 

تلفون: 1828111 - داخلي: ٧٠٠ - فاكس: 22252537
ads@aljarida.com :البريد اإللكتروني

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
الصالحية - شارع فهد السالم - مبنى أسامة

تلفون: 22257036 / 22257037 - فاكس: 22257035 - ص. ب: 29846 صفاة 13159 الكويت
خدمة العمالء: تلفون: 1828111 - فاكس: 22252540

 www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

وضاحفي عيونها َحَور
nashmi22@hotmail.com

درايش

ــــي »الــــقــــوامــــيــــس« ـــــــــَرت فـ
َ
ــيــــون ومــــــا ق حـــــــورا الــــعــ

إن الــــــــــــَحــــــــــــَور واضـــــــــــــــح ســــــــــــــــــواده وبـــــيـــــاضـــــه 
ــلــــقــــيــــس شـــــــيـــــــهـــــــانـــــــٍة عــــــــــــــــّدت عـــــــلـــــــى عــــــــــــــــْرش بــ

ــفــــاضــــه  ــتــ ــانــ ــا شـــــــْعـــــــٍب نــــــــــوى بــ ــ ــهـ ــ ــــونـ ــيـ ــ وفــــــــــي عـ
ــك حــــــِســــــن هـــــــــــادي يــــــطــــــوف الــــمــــقــــايــــيــــس ــ ــلـ ــ ــْمـ ــ تـ

ــه لــــرمــــشــــهــــا بـــانـــخـــفـــاضـــه ــي فــــــرصــــ ــطــ ــعــ لـــــــو تــ
ــاريـــــس ــ ــغـ ــ ــمـ ــ ولــــــــــو تــــســــمــــح انــــــشــــــم الـــــــــــــــــورود الـ

ــا اعــــــتــــــراضــــــه  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ والــــــــــشــــــــــوك مـــــــــا يـــــــبـــــــدي عـ
ــــس ــيـ ــ ــرانـ ــ ــب قـ ــ ــالــ ــ ــخــ ــ ــي فــــــــي مــ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ الــــــــــــــــروض مـ

ــي مـــــــــن فــــيــــاضــــه  ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ مـــــــــا يــــــــمــــــــدي عـــــيـــــنـــــك تـ
ــــط- كـــالـــقـــراطـــيـــس ــبـ ــ ــنـ ــ ــي الـ ــ ــوا فــ ــ ــالــ ــ ــد - قــ ــ ــخــ ــ والــ

ــه  ــ ــــاضـ ــيـ ــ ــا حـ ــلـــــــنـــــ الــــــــــمــــــــــوت دونــــــــــــــــه ومـــــــــــــا وصـــــ
ــا مــــحــــابــــيــــس  ــ ــانــ ــ ــقــ ــ ـــــــنـــــــا فــــــــي شــ

ْ
ـــــــرَكـــــــت

ْ
الـــــــلـــــــي ات

ــقــــاضــــى ــتــ مــــــــــــدري مـــــتـــــى الـــــمـــــظـــــلـــــوم مــــنــــهــــا ايــ

األزمة التي واجهها الشيخ مبارك الصباح في 
مايو 1910، والتي تتلخص بحجز سفينة كويتية 
في مسقط تحمل أسلحة وذخيرة غير مرخص بها، 
لم تربك الشيخ مبارك، بل أربكت اإلنكليز، الذين 
كانوا يحاولون السيطرة على انتقال السالح بين 

موانئ الخليج بدون نجاح كامل. 
، كما هو واضح من 

ً
كان رد الشيخ مبارك قويا

الوثيقة الــتــي استعرضناها فــي مــقــال األســبــوع 
الــمــاضــي، حيث طلب مــن سلطان عــمــان تسليمه 
ــان يـــقـــود الــســفــيــنــة  ــ الـــنـــوخـــذة الـــكـــويـــتـــي الــــــذي كـ
المحجوزة، باعتبار أنــه مــن رعــايــا الكويت، وأن 
السفينة كويتية، والعلم الذي يرفرف عليها كويتي. 
لذلك لم يَر السلطان فيصل بن تركي البوسعيد 
 
ً
 مــن تسليم النوخذة للشيخ مــبــارك، طبقا

ً
مانعا

لتقرير إنكليزي مطبوع بتاريخ 20 أبريل 1910 
يفيد بأن السلطان فيصل وافق على طلب الشيخ 
بتسليم الــنــوخــذة الــكــويــتــي، لــكــن رســالــة الشيخ 
مــبــارك وصلت بعد أن غــادر النوخذة إلــى خــارج 

عمان. 
ــن مــســقــط إلـــــى الــوكــيــل  وفـــــي بـــرقـــيـــة أخــــــرى مــ
البريطاني السياسي في الكويت بتاريخ 11 أبريل 
1910، تمت إفادة الوكيل البريطاني بأن النوخذة 
اختفى من عمان، وأن سلطان عمان أرسل رسالة 

للشيخ مبارك يفيده فيها بذلك. 
وقـــــال كـــاتـــب الـــرســـالـــة: »إنـــنـــي ال شـــك لــــدي أن 
الــنــوخــذة لــن يــعــود إلـــى عــمــان، وإنــنــي أتــوقــع أن 
 له في الكويت أبلغه بالمفاجأة التي 

ً
 عزيزا

ً
صديقا

يتم إعدادها له )في الكويت(«.

ولم تنتِه القصة عند هذا الحد، فقد ظلت 
السفينة المحجوزة فــي ميناء مسقط مدة 
من الــزمــن، وفشلت جميع الجهود للسماح 
لمالكها بــاســتــعــادتــهــا، لــذلــك بــيــعــت بشكل 
سريع وســري، وتــم إغــالق ملف هــذه القصة 

التاريخية. 
يــقــول تقرير 20 أبــريــل 1910: »إن الشيخ 
 بــشــدة مــن بــيــع الــبــوم، 

ً
مــبــارك مــســتــاء أيــضــا

 كتب إلى 
ً
 ألنه قبل شهرين تقريبا

ً
خصوصا

حجي نجف يأمره بعدم بيع السفينة للرجل 
الفرنسي«. وفي وثيقة أخرى، ذكر أن السفينة 
 »Goguyer« بيعت لشركة فرنسية اسمها

بمبلغ 2000 ريال عماني. 
الــمــهــم فـــي كـــل ذلــــك أن نـــعـــرف أن بعض 
المصادر التاريخية تميل إلى االعتقاد بأن 
الــشــيــخ مــبــارك هــو مــن أمـــر بــشــراء الــســالح، 
ونقله على تلك السفينة الكويتية، وأنه كان 
يــديــر كــل تفاصيل القصة الــتــي حاكها مع 
رجــالــه، ولــعــب دور الــجــاهــل الـــذي ال يعرف 
أين اختفى النوخذة، وتظاهر بأنه ال يدرك 
 أمره 

ً
لماذا بيعت السفينة بسرعة، متجاهال

وتعليماته، فهل هذا صحيح؟ 
في المقال المقبل سننشر وثيقة إنكليزية، 
بــإذن الله، وردت فيها أسماء مجموعة من 
تجار األسلحة في الكويت وأعــداد السالح 

والذخيرة التي بحوزتهم.

النوخذة الكويتي المطلوب يختفي من مسقط النوخذة الكويتي المطلوب يختفي من مسقط 
فجأة وسلطان عمان يفيد الشيخ مباركفجأة وسلطان عمان يفيد الشيخ مبارك

وثيقة  لها تاريخ

باسم اللوغاني
loughanib@hotmail.com
@loughanib   

فيصل خاجةشرطة األخالق
faisalkhajah@gmail.com

بعد أن جثم الفكر األصولي المتطرف على 
أنفاسنا، وتغلغل في أفكارنا عشرات السنين، 
 
ً
نفض األشقاء هذه العباءة بعد أن أضحت عبئا
 عليهم، ففي محيطنا الخليجي قلبت 

ً
ثقيال

المملكة العربية السعودية الطاولة لتشرك هيئة 
 الهيئة 

ً
 فــي الــمــبــاراة واضــعــة

ً
الترفيه ترجيحا

ــرى« على الــدكــة بعد أن تفننت بإضاعة  »األخــ
الوقتين األصلي واإلضافي في جّرنا للماضي 
السحيق! مع قيام دولــة قطر بتنظيم البطولة 
الرياضية األهـــم على اإلطـــالق بــانــتــصــارات ال 
 ،

ً
حصر لها لإلنسان القطري أواًل وللعربي ثانيا

وهي انتصارات ستؤتي أكلها في الغد القريب، 
مع إعالن الجمهورية اإلسالمية اإليرانية حل 
 لمطالب الشعب بالكف 

ً
شرطة األخالق رضوخا

عن تدخل السلطات في حرياته الشخصية.
ــن تـــحـــوالت  ــ ــو نــــــزر يـــســـيـــر مـ ــ ــدث هـ ــحــ ــا يــ ــ مـ
اجتماعية وســيــاســيــة واقــتــصــاديــة هــائــلــة في 

المنطقة لم تتشكل بعد، ولكنها تتطلع لردم 
الهوة بين شعوبها وشعوب العالم المتحضر، 
في حين أن الكويت غير مكتفية بالجمود، بل 
 ألفــكــار رجعية 

ً
إنــهــا آخـــذة بالتقهقر رضــوخــا

يعتقد أصحابها أنهم يملكون حق تشكيل حياة 
الناس بحسب قناعاتهم الخاصة مستنزفين 
طاقاتنا ومــواردنــا فــي أحــالم الـــردة، ومــا خبر 
استعداد وزارة الداخلية لــرأس السنة بجيش 
 بأن 

ً
ــّرار قــوامــه ثمانية آالف عسكري )عــلــمــا جـ

منتسبي الوزارة بأكملها يبلغ 20.000 موظف!( 
والثمانمئة سيارة شرطة ليوم عادي من أيام 
السنة يحتفل فيه البعض وال يعني لآلخرين 
 ســــوى تــأكــيــد النــفــصــالــنــا عـــن الــتــاريــخ 

ً
شــيــئــا

والجغرافيا! 
مــن الــمــفــارقــات حــضــوري لــعــدة اجتماعات 
رسمية في 2019 تحت عنوان تنشيط السياحة 
في الكويت، ومنها اجتماع ترأسه معالي وزير 

 
ً
ــان آنــــذاك محافظا الــداخــلــيــة الــحــالــي )الــــذي كـ
للعاصمة( وبــحــضــور كــبــار الــقــيــادات ومــفــاده 
تحفيز الجهات الرسمية المختلفة على إشاعة 
 للسياحة والسّياح، 

ً
الفرح واالحتفاالت تشجيعا

م  وكانت مداخلتي آنــذاك بأن العنوان ال يتالء
مع الواقع، وقلت صراحة بأن الواقع ال ينسجم 
مع تلك األمــانــي، فالكويت ال تشجع السياحة 
ــاردة لـــهـــا، ومــنــهــا تــشــدد  ــ فــحــســب، بـــل إنـــهـــا طــ
الــدولــة فــي إصـــدار تــأشــيــرات الــدخــول للكويت 
بحجج عدة، واقترحت عندئذ أن نعيد تسمية 
األمــور بأسمائها الصحيحة بأن تختص تلك 
االجتماعات بتنشيط السياحة الداخلية فقط، 
وهو ما نال تأييد الحاضرين بداًل من أن تثار 
حفيظتهم! وبــعــد مــضــي 3 ســنــوات عــلــى تلك 
االجتماعات الرفيعة )في قصور مختلفة!(، يبدو 
، وأن يستمر 

ً
أن قدرنا أن تزداد أحالمنا انكماشا

رضوخ الدولة لعقلية التفتيش ومحاكمها!

فهد البسامسنين خالي الوفاض

سنة تلحق أختها، وال فارق ُيذكر في الكويت ما بين 2010 
 تغّير الوجوه والهواتف النقالة، فانتقلنا من عصر 

ّ
و2022 إال

الهواتف النقالة العادية إلى الذكية التي جاءت بالعالم وأخباره 
وعلومه لتضعه في جيبك، أما بالنسبة إلى الوجوه فيبدو أنه 

قد حدث العكس.
الوقت ليست له قيمة هنا، اليوم مثل الّسنة، والسنة مثل 
 الشيب على الوجوه، فكل شيء 

ّ
العشر، وال ينمو أو يتطور إال

مؤجل والمواعيد ال تنتهي، والوعود ال تتحقق، واالنتظار ال 
ينتهي، واأليــام تضيع بين سفاسف األمــور وتوافه القضايا 
 الفراغ يعطي للفارغ أهمية ال يستحقها 

ّ
وسخائف األحداث، لكن

كي يمّر الوقت ويشعر الكثيرون بأهميتهم، وكأننا نعيش في 
بقعة منفصلة عن العالم من حولنا وما يجري فيه.

م، وال تجعل مزاجك بيد  ل وال تتشاء في الكويت، ال تتفاء
الجو العام والنقاشات السياسية، وال تدِع المعارك والجداالت 
 عــابــرة، لكن ال 

ً
تعّكر صفو يــومــك وحــيــاتــك، ألـــِق عليها نــظــرة

تنجرف معها وتحترق في أتونها التي تطالب بالمزيد، ولن 
 مجرد 

ً
، فهي غالبا

ً
تتوقف ويضيع عمرك بينها هباء منثورا

د العميقة في مكان يفتقر لمصادر 
َ
تسالي لتفريغ الطاقة والُعق

 لن يتغّير بعدها شيء لألفضل، 
ً
الفرح والمتعة والبهجة، وغالبا

هذا إن تغّير.
كل عام وأنتم بخير وتغيير.
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