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المالحظات النيابية ترجئ »الميزانية«
السعدون رفع الجلسة بعد الموافقة على طلب »الميزانيات« سحب تقاريرها

• تعهد حكومي بصرف بدل اإلجازات واستكمال صرف »الصفوف األمامية«
• اللجنة تستقبل اقتراحات األعضاء خالل يومين... وخدمة الـ SMS متوافرة

إسرائيل تقتل 5 من »عرين 
األسود« بينهم قيادي    
و»الضفة« تتعهد بالثأر

 مجموعة نارية لألزرق 
في »خليجي 25«

16

دوليات

رياضة

إصدار جميع الشهادات 
الخاصة بموظفي 

»الشؤون« آليًا

»الطيران المدني«: مطار 
الكويت يحقق أرقامًا قياسية 

بمعايير السالمة الدولية
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محليات
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»التسهيالت« تربح 
 8.13 ماليين دينار 

في 9 أشهر

اقتصاد
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َّ
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ضد أنظمة العراق حتى 
آخر لحظة )األخيرة(

ثقافات
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عقب مناقشة استمرت نحو 3 ساعات، 
رفــــع رئـــيـــس مــجــلــس األمـــــة الـــنـــائـــب أحــمــد 
الــســعــدون، أمـــس، الجلسة الــخــاصــة، التي 
ُعــقــدت بناء على طلب الحكومة لمناقشة 
عدد من المشاريع بربط ميزانيات الجهات 
الملحقة والمستقلة، ومــيــزانــيــة الــــوزارات 
واإلدارات الحكومية للسنة المالية 2022 
/2023، إذ قرر المجلس سحب تقارير لجنة 
الميزانيات والحساب الختامي المدرجة 
على جدول أعمالها، وإعادتها إلى اللجنة 
بناء على طلبها وأغلبية األعضاء، لدراسة 
الــمــاحــظــات الــكــثــيــرة الــتــي أبــداهــا الــنــواب 
على الميزانية، وكان أبرزها أنها مقدمة من 
الحكومة السابقة، ولم تتم دراستها بالشكل 
عرض في الجلسة المقررة 

ُ
الكافي، على أن ت

الثاثاء القادم.
وخال الجلسة، تعّهد وزير المالية وزير 

الــدولــة للشؤون االقتصادية واالستثمار، 
عبدالوهاب الرشيد، بفتح اعتماد تكميلي 
بشأن مرسوم صرف مقابل نقدي لموظفي 
الجهات الحكومية لرصيد اإلجازات الدورية 
أثناء فترة الخدمة، بعد االنتهاء من إقرار 
 إلـــى أن 

ً
الــمــيــزانــيــة الــعــامــة لــلــدولــة، مــشــيــرا

»المالية« ستضع الضوابط المناسبة مع 
ديـــــوان الــخــدمــة الــمــدنــيــة بــخــصــوص بيع 
اإلجازات بعد االنتهاء من تجميع المبالغ، 

وسيتم إقرارها.
وفيما يتعلق بصرف مكافأة الصفوف 
ــا ُصـــرفـــت  ــح الـــرشـــيـــد أنـــهـ ــ  األمــــامــــيــــة، أوضــ
لـ 55 جهة حكومية بإجمالي 409 مايين 
 إلــى 

ً
ديــنــار، ويتبقى 8 جــهــات فــقــط، الفــتــا

ــم الــكــشــوف مــن هـــذه الجهات 
ّ
انــتــظــار تــســل

العتمادها وصرفها.
ــة لــشــؤون  ــدولــ مـــن جــهــتــه، أكــــد وزيـــــر الــ

مجلس األمة وزير الدولة لشؤون اإلسكان 
والتطوير العمراني عمار العجمي حرص 
الــحــكــومــة عــلــى دراســــة مــاحــظــات الــنــواب، 
 لــمــبــدأ الـــتـــعـــاون بــيــن الــســلــطــتــيــن 

ً
تــفــعــيــا

لتحقيق تطلعات المواطنين.
ــائـــب عــبــيــد  ــنـ ــال الـ ــام، قـــ وفـــــي نــقــطــة نــــظــ
الــوســمــي: »ال يــمــكــن مــنــاقــشــة الــمــيــزانــيــات 
وعـــرضـــهـــا والـــتـــقـــاريـــر خـــاصـــة بــالــمــجــلــس 
السابق، كيف تقر 23 مليار دينار لم يطلع 
عليها أحد؟«، ليرد عليه السعدون: »جلسة 
اليوم )أمــس( خاصة وتعقد وفق الائحة، 
وهــي بــنــاء على طلب الــحــكــومــة، لمناقشة 
7 تقارير قدمت في المجلس السابق قبل 
أن يحل، وهي خاصة بالميزانية وتعرض 

اليوم وفقا للمادة 109«.
وكان رئيس »الميزانيات« النائب د. عادل 

الـــدمـــخـــي طـــلـــب ســـحـــب الــتــقــاريــر 

 محيي عامر 
 وفهد تركي 

وعلي الصنيدح

الرشيد: 409 ماليين دينار 
مكافأة »األمامية« لـ 55 جهة 

والمتبقي 8 جهات فقط

العجمي: الحكومة حريصة على 
 
ً
دراسة مالحظات النواب تفعيال

لمبدأ التعاون

رئيس مجلس األمة للوسمي: 
جلستنا وفق الالئحة... والتقارير 

 للمادة 109
ً
تعرض تطبيقا

كسوف 43% من شمس الكويت

شهدت الكويت، ومعها عدد من دول العالم في وسط وجنوب 
 
ً
 جزئيا

ً
آسيا، ومعظم القارة األوروبية، ودول الشرق األوسط، كسوفا

أمس وصلت نسبته في الكويت إلى 43 في المئة من قرص الشمس، 
وسط فعاليات أقامتها عدة مؤسسات علمية وثقافية كانت في 

انتظار الظاهرة لرصدها.
، مرة أو مرتين، بأشكال 

ً
وتحدث ظاهرة الكسوف الجزئي سنويا

، وذلك مع والدة قمر 
ً
مختلفة، في حين يحدث الكلي كل 18 شهرا

جديد بداية الشهر العربي، عندما يتموضع بين األرض والشمس 
على خط مستقيم معهما.

ووسط الفعاليات التي أقامتها الكويت كانت عدسة عبدالمجيد 
الشطي حاضرة اللتقاط هذه الصورة، التي جاءت كلوحة فنية، 

خال ذروة الكسوف.

ً
»ذئب الفروانية« يتحرش بـ 50 طفال

 للتربية اإلسالمية ومارس فعلته خالل األشهر الثالثة الماضية
ً
• يعمل معلما

• اعترف باالعتداء عليهم وهددهم بالقتل... و6 أولياء أمور قدموا بالغات ضده
• الكاميرات فضحت هويته وأفعاله... واألطفال تعرفوا عليه في طابور العرض

● محمد الشرهان
ــة مـــثـــيـــرة لـــاشـــمـــئـــزاز، تــحــول  ــادثــ فــــي حــ
شخص من مربٍّ لألجيال ومعلم لكام الله 
وسنة رسوله، إلى ذئب آدمي ينشر الفوضى 
ــلـــوب أهــــالــــي مــحــافــظــة  ــبـــث الــــرعــــب فــــي قـ ويـ
الفروانية، عبر تحرشه بأطفال أبرياء بمعدل 
 في نحو ثاثة أشهر فقط.

ً
وصل إلى 50 طفا

تم كشف مابسات هــذه القضية، بعدما 
ن رجــال مباحث قطاع األمــن الجنائي،  تمكَّ
ــاإلدارة الــعــامــة للمباحث الجنائية، إدارة  بــ
البحث والتحري في الفروانية، بتعليمات 

مباشرة من وكيل وزارة الداخلية المساعد 
لشؤون األمن الجنائي اللواء حامد الدواس، 
من ضبط هذا الوحش البشري، الذي كشفت 
 للتربية اإلسامية 

ً
المفاجأة أنه يعمل مدرسا

 في إحدى مدارس 
ً
في وزارة التربية وتحديدا

محافظة الجهراء.
وفي التفاصيل التي رواها مصدر أمني، 
ــال الــبــحــث والــتــحــري  ــ ـــ »الـــجـــريـــدة«، أن رجـ لـ
 من وافد باكستاني 

ً
بالفروانية تلقوا باغا

أفـــــاد بــتــعــرض ابـــنـــه ذي األعـــــــوام الــثــمــانــيــة 
لاعتداء الجنسي أثناء توجهه إلــى إحدى 
ــــال الــمــبــاحــث   إلــــى أن رجـ

ً
الـــبـــقـــاالت، مــشــيــرا

 
ً
ناقشوا والــد الطفل الــذي أحضر لهم أيضا

مابس ابنه وبدا عليها آثار االعتداء.
وأضـــــــاف الـــمـــصـــدر أن رجــــــال الــمــبــاحــث 
توجهوا إلى موقع تعرض الطفل للتحرش 
واســتــعــانــوا بكاميرات المراقبة الموجودة 
في المحات والبنايات السكنية المحيطة، 
فأرشدتهم إلى قضية ثانية عندما أظهرت 
 إلى 

ً
المتهم وهو يعتدي على طفل آخر، الفتا

أن رجــال المباحث بعدما تيقنوا أنهم أمام 
متحرش متسلسل، على غرار قضية وحش 
حولي الشهيرة، عمدوا إلى تكثيف تحرياتهم 

واالستعانة بكاميرات مراقبة أخرى 

ولي العهد للوزراء السابقين: 
02أديتم مسؤولياتكم بكل تفاٍن وإخالص

٠٣

٠٤

أمير قطر: نتعرض لحملة غير مسبوقة 
بسبب استضافتنا كأس العالم

»التربية« تتجه إلى إحياء منصة 
التعليم »أونالين«

قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 
إن قــطــر تــعــرضــت، مــنــذ أن نــالــت شـــرف استضافة 
كأس العالم، لحملة غير مسبوقة لم يتعرض لها 
 إلى أن باده تعاملت مع األمر 

ً
أي بلد مضيف، الفتا

فــي الــبــدايــة بحسن نــيــة، بــل رأت »أن بعض النقد 
إيجابي ومفيد«.

وأضــاف األمير تميم، في كلمة له بافتتاح دور 
االنعقاد الــعــادي لمجلس الــشــورى القطري: »لكن 
مــا لبث أن تبّين لنا أن الحملة تتواصل وتتسع، 
وتتضمن افتراءات وازدواجية معايير، حتى بلغت 
 جعل العديد يتساءلون لألسف 

ً
من الضراوة مبلغا

ــبـــاب والــــدوافــــع الــحــقــيــقــيــة مـــن وراء هــذه  عـــن األسـ
 أن البطولة، التي ستستضيفها 

ً
الحملة«، مــؤكــدا

الـــبـــاد مـــن 20 نــوفــمــبــر إلــــى 18 ديــســمــبــر، »حـــدث 
تاريخي، ومناسبة إنسانية كبرى«.

وأوضح أن ما حققته الدوحة من نتائج إيجابية 
م أن يكون 

ّ
فــي السياسة الخارجية يحت

● فهد الرمضان
كــشــفــت مـــصـــادر تـــربـــويـــة، أن وزارة 
التربية ستعيد النظر في إعادة استخدام 
مــنــصــة الــتــعــلــيــم اإللـــكـــتـــرونـــي »تــيــمــز«؛ 
لــاســتــفــادة مــنــهــا فـــي بــعــض الـــحـــاالت 
ــــي حـــالـــة  الــــطــــارئــــة كـــمـــا حــــــدث أمــــــس فـ
الــكــســوف، أو خـــال اإلغـــاقـــات الــطــارئــة 
في موسم الشتاء أو الغبار وغيرها من 
الظروف التي قد تعوق حضور الطلبة. 

وقالت المصادر لـ »الجريدة«، إن هناك 
ــادة تشغيل المنصة   إلعــ

ً
ــادا  جــ

ً
تــوجــهــا

بشأن واجــبــات الطلبة، وتوفير شروح 
مسجلة لــلــدروس، إضــافــة إلــى تشغيل 
الحصص »أوناين« في حاالت التعطيل 

الطارئ للدوام المدرسي.

إيران تترقب »أربعين مهسا«
• الطلبة يمنعون زوجة رئيسي من دخول جامعة بهشتي

• مقتل عقيد بـ »الحرس الثوري« في زاهدان
● طهران - فرزاد قاسمي

تحبس السلطات اإليرانية أنفاسها وسط ترقب لما ستؤول إليه 
األوضاع في ظل تحسب لتنظيم تظاهرات حاشدة، بجميع أنحاء 
الباد، في »ذكرى أربعين« وفاة الشابة مهسا أميني التي أطلقت 
الحراك الشعبي المناهض للجمهورية اإلسامية منتصف سبتمبر 
الــمــاضــي. ونــظــم طـــاب فــي مـــدن مختلفة مــثــل طــهــران وأصــفــهــان 
وغيرهما، تجمعات احتجاجية، أمــس، وهتف طــاب بجامعة قم 
ضد النظام والمرشد بحضور علي جهرمي المتحدث باسم حكومة 

إبراهيم رئيسي.
وعطل طاب »قــم« اجتماع جهرمي، قبل أن تتدخل قــوات األمن 
وتدخل حرم الجامعة لتنظيم اللقاء والتقاط الصور، وهو ما أثار 

حفيظة هيئة التدريس.
ومــنــذ السبت الــمــاضــي، حـــاول جهرمي أن يــحــاور الــطــاب في 
الجامعات بالنيابة عن الحكومة لكنه واجه معارضة شديدة من 
طاب أغلب الجامعات التي حضر فيها، وهو ما دفعه إلى اختيار 

قم بوصفها معقل التيار األصولي المتشدد.

جلسة لـ »المحاسبة«... وخطة 
لتنويع مصادر الدخل

 آخــريــن، ١٠ 
ً
قدمت النائبة عالية الخالد، بمشاركة ٢٢ نائبا

توصيات أثناء مناقشة مجلس األمة أمس ميزانية 2022 - 2023، 
عرض خال الجلسة، ومن المتوقع التصويت عليها 

ُ
غير أنها لم ت

في الجلسة المقبلة.
ونصت التوصيات على اآلتي: 

ــن الـــدســـتـــور  أواًل: الــــتــــزام الـــحـــكـــومـــة بـــنـــص الــــمــــادة 140 مــ
بــإعــداد الــدولــة مشروع الميزانية السنوية الشاملة إليراداتها 
ومصروفاتها وتقديمه إلى المجلس قبل انتهاء السنة المالية 

بشهرين على األقل، لفحصه وإقراره، بما ال يجوز معه 
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المالحظات النيابية ترجئ...

إيران تترقب »أربعين...

»ذئب الفروانية« يتحرش...

أمير قطر: نتعرض...

جلسة لـ »المحاسبة«...

إلعــادة النظر فيها على أن تــدرج في جلسة الثالثاء المقبل، بعد 
أن أبــدى عــدد مــن الــنــواب اعــتــراضــات على الميزانية لخلوها من 
اعــتــمــادات الــتــوظــيــف والــبــدل الــنــقــدي لـــإجـــازات وصـــرف مكافأة 
 عن رفضهم 

ً
الصفوف األمامية لبقية الجهات الحكومية، فضال

 إلى استقبال اللجنة المالحظات 
ً
االستعجال في إقرارها، مشيرا

النيابية الخطية خالل يومين، سواء أكانت خطية أم عبر رسائل 
الهاتف، على أن ُيعقد اجتماع يوم الخميس مع وزارة المالية.

وخالل مداخلتها في جلسة أمس، أكدت النائبة عالية الخالد أن 
، وواقع الحال مقارنة بالدستور نجد 

ً
 وحجما

ً
»مشاكلنا كبيرة كما

أن ربط الميزانية متأخر 6 أشهر، والحسابات الختامية آخر يوم لها 
31/ 7 / 2022، والمشكلة التي نعيشها تتمثل في النهج السابق الذي 
استحسن التأخير وعدم االلتزام بالدستور في تقديم الميزانيات، 

وهذا يجعلنا أمام مشكلة البد أن نصل إلى جذورها لحلها«.
ــرت الــنــائــبــة د. جــنــان بــوشــهــري: »مـــن الــمــؤســف مناقشة  ــ وذكـ
 أن التقرير لم يصل إلينا إال 

ً
الميزانية بهذه العجالة، خصوصا

قبل 48 ســاعــة، وال يمكن مواكبتها، السيما أن هناك الكثير من 
المالحظات عليها، وســؤالــي لرئيس الـــوزراء: هل هــذه الميزانية 
تعكس مرآة الحكومة الحالية وبرنامج عملها خاصة أنها أنجزت 

من قبل الحكومة السابقة؟«.

أن يتجاوز موعد تقديم المشروع بعد نهاية شهر أبريل من كل عام.
: إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية ُيعمل 

ً
ثانيا

بالميزانية القديمة لحين صدوره.
: تلتزم الحكومة بتقديم الحساب الختامي خالل أربعة أشهر 

ً
ثالثا

من تاريخ انتهاء السنة المالية بما ال يجاوز تاريخ نهاية يوليو من 
كل عام.

 بالتسويات التي تمت على حساب العهد، 
ً
: تقدم الحكومة بيانا

ً
رابعا

والجدول الزمني إلغالق الحساب.
: تقدم الحكومة ضمن برنامج عملها خطتها لتنويع مصادر 

ً
خامسا

الدخل غير النفطية وكيفية تنميتها.
: تزويد مجلس األمة مع بداية كل دور انعقاد ببيان بشأن 

ً
سادسا

األحكام الصادرة لمصلحة الدولة بشأن استرداد األموال المحكوم بها 
في قضايا االعتداء على المال العام.

: أن يتم تضمين برنامج عمل الحكومة التفاصيل المتعلقة 
ً
سابعا

بما هو مخصص بالميزانية العامة مقابل كل مشروع أو وجــه من 
أوجه الصرف والجدول الزمني لذلك.

: تقدم الحكومة للمجلس خالل شهرين مشروعها لتكويت 
ً
ثامنا

الوظائف وخفض بند الرواتب، وأن تتوسع دائرة التكويت عن الوزارات 
لتشمل الهيئات والمؤسسات الملحقة والمستقلة والشركات الحكومية.

: تتولى لجنة الميزانيات والحساب الختامي إخطار رئيس 
ً
تاسعا

المجلس في اليوم التالي النقضاء مدة تقديم الحكومة للميزانية العامة 
أو الحساب الختامي، على أن ُيعرض األمر للنقاش على مجلس األمة 
في أول جلسة تالية، كما تلتزم لجنة الميزانيات والحساب الختامي 

بالمدد المنصوص عليها في الالئحة الداخلية إلنجاز تقاريرها.
: التنسيق بين مكتب المجلس ووزارة الدولة لشؤون مجلس 

ً
عاشرا

األمة لدعوة رئيس ديوان المحاسبة ومن يراه من القياديين لحضور 
جلسة استماع ومناقشة في المجلس خــالل شهر ديسمبر المقبل، 
لبحث ما ورد في تقرير الديوان بشأن نتائج الفحص والمراجعة على 
تنفيذ ميزانيات الوزارات واإلدارات الحكومية وحساباتها الختامية 
والجهات الملحقة والمستقلة، وتقرير أهم المؤشرات المالية والظواهر 

الرقابية والمستجدات للسنة المالية 2021 /2022.

 ومسؤواًل في المنطقة وعلى مستوى العالم، مؤكدا أن 
ً
دورها فاعال

قطر اتبعت في سياستها الخارجية نهج االلتزام بالقانون الدولي 
والدبلوماسية الوقائية؛ لمنع استفحال األزمات.

وذكــر أن األزمـــة الــروســيــة- األوكــرانــيــة أصــابــت االقــتــصــاد العالمي 
 إلى أن قطر تعمل ما 

ً
، مشيرا

ً
والتجارة الدولية بأضرار تزداد تفاقما

بوسعها »للتعامل مع أزمات الطاقة في العالم، بالتنسيق مع الشركاء. 
وقطر شريك يعتّد به في صناعة السالم، ودعم االستقرار«.

وأوضح أن الناتج المحلي لبالده ارتفع في النصف األول من العام 
 بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 7.3 

ً
الجاري 4.3 في المئة مدعوما

في المئة.
وأشار إلى أنه رغم اآلثار الكبيرة التي سّببتها األحداث والتطورات 
الدولية األخيرة على اقتصادات العالم بأسره، فقد ثبتت الوكاالت 
العالمية تصنيف االقتصاد القوي لدولة قطر، وآفــاقــه المستقبلية 
المستقرة، إذ بلغ معدل التضخم فيها على أســاس سنوي 4.6 في 
المئة فقط بالنصف األول من العام، وهو »أقل من معدالت التضخم 

التي نشاهدها اليوم في العديد من الدول المتقدمة«.

في محيط مسرح الجريمتين، قادتهم إلى تحديد مركبة المتهم، حيث 
ظهرت في تصوير ثالث أثناء اعتدائه على طفل عربي الجنسية.

وأشـــار إلــى أن رجـــال المباحث تــحــروا عــن مركبة المتهم، فكانت 
 للتربية اإلســالمــيــة بــإحــدى مـــدارس 

ً
الــمــفــاجــأة أنــهــا تــخــص مـــدرســـا

الجهراء، وعليه توجهوا إليه وألقوا القبض عليه واقتادوه إلى مكتب 
 إلى أنه اعترف، خالل التحقيق، بتحرشه بأكثر من 50 

ً
التحقيق، الفتا

، وأرشد إلى المواقع التي اعتدى فيها عليهم، وأنه كان يمارس 
ً
طفال

هذه الفعلة طــوال األشهر الثالثة الماضية، ثم يهدد األطفال بالقتل 
إذا أبلغوا ذويهم.

وبين المصدر أن رجال المباحث تتبعوا البالغات المسجلة خالل 
الفترة التي أشار إليها المتهم، واكتشفوا وجود 6 قضايا جميعها 
تفيد بتعرض أطفال من جنسيات عربية وآسيوية للتحرش واالعتداء، 
 أن المباحث تواصل العمل للوصول إلى أكبر عدد من ضحاياه 

ً
موضحا

مستعينين بكاميرات المراقبة ومسارح الجريمة التي أرشد عنها.
وذكر أنه تمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة التي أمرت بحجزه 
 بارتكاب أكثر من 50 

ً
على ذمة القضية، بعدما اعترف أمامها تفصيليا

 إلى أن األطفال الضحايا 
ً
جريمة تحرش واعتداء على األطفال، مشيرا

الـ 6 الذين تمكن رجال المباحث من التوصل إليهم تعرفوا على المتهم 
في طابور عرض قانوني وشرحوا لوكيل النيابة ما حدث لهم.

وفــي حـــادث الفــت للنظر، حسبما أكــد مــصــدر فــي مكتب الرئيس 
ع طالب جامعة بهشتي في طهران جميلة علم الهدى، زوجة 

َ
اإليراني، من

رئيس الجمهورية وابنة مندوب ولي الفقيه في مدينة مشهد، أحمد 
 زعيم األصوليين المتطرفين في البالد، 

ً
علم الهدى، الذي يعتبر حاليا

من الحضور إلى الجامعة التي تدرس فيها منذ حوالي عشرة أعوام.
وبحسب المصدر، فإن الطالب تجمعوا، أمس، خلف بوابة الجامعة 
لكي يهاجموا سيارة جميلة علم الهدى بالبيض والبندورة والحجارة 
إذا أرادت دخــولــهــا، وبــعــد أن أبــلــغ جــهــاز أمــن الجامعة حــرس زوجــة 
رئيسي باألمر، قرر الحرس الرئاسي إعادتها من أمام الحرم الجامعي 

لتفادي االحتكاك وتعريضها للخطر.
فــي غــضــون ذلــــك، قــامــت الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة للمعلمين وأســاتــذة 
 
ً
الجامعات بدعوة المعلمين واألساتذة لإضراب عن العمل، احتجاجا
على دخــول الــقــوات األمنية إلــى حــرم الجامعات والــمــدارس واعتقال 

الطالب، في تطور هو األول من نوعه منذ اندالع االحتجاجات.
وأكد أحد رؤساء اتحاد طالب جامعة طهران لـ »الجريدة« أن االتحاد 
قــدم شكوى قضائية ضد القوى األمنية لكن القاضي العدلي رفض 
 وليست لديهم وكالة 

ً
تلقيها بحجة أنهم ال ينوبون عن الطالب جميعا

رسمية منهم لتقديمها. وشهدت معظم الجامعات اإليرانية اعتصامات 
طالبية، وكسر طــالب الحواجز التي تضعها السلطات للفصل بين 
الجنسين على غــرار مــا شهدته جامعة شريف الصناعية، وهــو ما 

اضطر إدارات جامعية إلى إزالتها بشكل طوعي.
إلى ذلك، أفادت وكالة أنباء »تسنيم«، التابعة لـ »الحرس الثوري«، 
بــمــقــتــل عــقــيــد فـــي »الـــحـــرس« يــدعــى مــهــدي مــالشــاهــي، وعــنــصــر من 
»الباسيج« يدعى جــواد كيخا، فــي محافظة بلوشستان وسيستان 

المتاخمة لباكستان. 
وبحسب التقرير، فــإن العنصرين لقيا حتفهما بعد تعرضهما 
إلطالق نار بإحدى ساحات مدينة زاهدان مركز المحافظة التي شهدت، 
قبل 3 أسابيع، صدامات بين قوات أمنية ومحتجين من أقلية البلوش 

.
ً
16السنية أدت إلى مقتل نحو 60 شخصا
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األمير: نتمنى لبريطانيا تجاوز التحديات 

بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
نــواف األحمد، ببرقية تهنئة إلــى رئيس 
جــمــهــوريــة كــازاخــســتــان الــصــديــقــة قاسم 
توكاييف، عــّبــر فيها ســمــوه عــن خالص 
تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبالده، 
متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية، 
ولـــجـــمـــهـــوريـــة كــــازاخــــســــتــــان وشــعــبــهــا 

الصديق كل التقدم واالزدهار.
وبــعــث صــاحــب السمو ببرقية تهنئة 
إلى رئيس وزراء المملكة المتحدة، ريشي 
ســـونـــاك، عـــّبـــر فــيــهــا ســـمـــوه عـــن خــالــص 
تهانيه بمناسبة تكليف الملك تشارلز 
الثالث له لتولي رئاسة الوزراء وتشكيل 
ــمــــوه عــــن صــــادق  ــا ســ ــربـ ــعـ الـــحـــكـــومـــة، مـ
تمنياته له بــدوام التوفيق والنجاح في 
تـــجـــاوز مــخــتــلــف الــتــحــديــات الــمــعــاصــرة 
التي يواجهها البلد الصديق واإلسهام 

بالمسيرة الطموحة والعريقة للمملكة.
وأشــــاد ســمــوه بــالــعــالقــات التاريخية 
والراسخة التي تربط البلدين والشعبين 
ــم  ــ ــدائـ ــ ــدا الـــتـــطـــلـــع الـ ــ ــؤكــ ــ ــيــــن، مــ ــقــ ــديــ الــــصــ
والمشترك لتعزيز أواصر هذه العالقات 
ــاون بــيــنــهــمــا فــي  ــعـ ــتـ واالرتـــــقـــــاء بـــأطـــر الـ
مختلف المجاالت الى آفاق أرحب، متمنيا 

سموه له موفور الصحة والعافية.

ولي العهد للوزراء السابقين: أديتم 
مسؤولياتكم بكل تفاٍن وإخالص

سموه شكرهم على ما بذلوه من جهد وعطاء لمصلحة وطنهم العزيز
استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، 
بــقــصــر بـــيـــان، صـــبـــاح أمـــــس، كـــال مـــن نـــائـــب رئــيــس 
مجلس الــــوزراء وزيـــر النفط وزيـــر الــدولــة لشؤون 
ــوزراء الــســابــق الــدكــتــور محمد الــفــارس،  ــ مجلس الـ
ــر الــخــارجــيــة الــســابــق الــشــيــخ الــدكــتــور أحمد  ووزيــ
ــرة الـــدولـــة لــشــؤون الــبــلــديــة، وزيـــرة  ــ الــنــاصــر، ووزيـ
الدولة لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
السابقة، الدكتورة رنا الفارس، ووزير العدل وزير 
الدولة لشؤون تعزيز النزاهة وزير األوقاف والشؤون 
اإلســالمــيــة الــســابــق، الــمــســتــشــار جــمــال الـــجـــالوي، 
ووزير األشغال العامة وزير الكهرباء والماء والطاقة 
المتجددة السابق علي الــمــوســى، ووزيـــر التجارة 
والــصــنــاعــة وزيــــر الـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة والتنمية 

المجتمعية السابق فهد الشريعان.
وقـــد أشــــاد ســمــوه بــأدائــهــم لــمــســؤولــيــاتــهــم بكل 
إخــالص وتــفــان، معربا سموه عــن شكره وتقديره 
لهم على ما بذلوه من جهد وعطاء لمصلحة وطنهم 
الــعــزيــز خـــالل فــتــرة تــولــيــهــم مــنــاصــبــهــم الـــوزاريـــة، 

متمنيا سموه لهم دوام التوفيق والسداد. 

مــن جــانــب آخـــر، بعث ســمــوه ببرقية تهنئة إلى 
رئـــيـــس جــمــهــوريــة كـــازاخـــســـتـــان الــصــديــقــة قــاســم 
توكاييف، ضّمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة 
ــر الــصــحــة  ــ ــبــــالده، راجــــيــــا لــــه وافــ الـــعـــيـــد الـــوطـــنـــي لــ

والعافية.
وبعث سمو ولي العهد ببرقية تهنئة إلى رئيس 

وزراء المملكة ريشي سوناك ضمنها سموه خالص 
تهانيه بمناسبة تكليف الملك تشارلز الثالث له 
لتولي رئــاســة الـــوزراء وتشكيل الحكومة، متمنيا 
ســمــوه لــه دوام الــتــوفــيــق والـــســـداد ووافــــر الصحة 

والعافية.

 الوزراء السابقين
ً
ولي العهد مستقبال

رئيس الوزراء هنأ نظيره البريطاني

بعث سمو الشيخ أحمد نواف األحمد رئيس مجلس الوزراء ببرقية 
تهنئة إلى رئيس وزراء المملكة المتحدة، ريشي سوناك، ضّمنها سموه 

خالص تهانيه بمناسبة تكليفه برئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة.
بعث رئيس مجلس الوزراء، سمو الشيخ أحمد نواف األحمد، ببرقية 
تهنئة إلى رئيس جمهورية كازاخستان، قاسم توكاييف، بمناسبة 

العيد الوطني لبالده.

الكويت: مطلوب صك دولي توافقي وُملزم 
معنّي بتنظيم استخدام الفضاء اإللكتروني

أكدت دولة الكويت أنها تولي األمن السيبراني 
اهتماما بالغا باعتباره اليوم قوة دفاعية مهمة، 
خصوصا أن الجرائم اإللكترونية ال تقتصر على 
األفراد والمؤسسات، بل تتعدى ذلك لتهدد األمن 

القومي وسالمة مرافق واقتصاد الدولة.
جــاء ذلــك في بيان دولــة الكويت الــذي ألقاه 
الملحق الدبلوماسي، أحــمــد سالمين، مساء 
أمس األول، أمام اللجنة األولى للجمعية العامة 

لالمم المتحدة.
وذكر سالمين ان الكويت اطلقت استراتيجية 
الكويت األمــن السيبراني 2017 - 2020، وفقا 
لسياسات أمنية صارمة ومعايير عالمية تضمن 
حماية المعلومات من االختراقات، لضمان فضاء 

الكتروني كويتي آمن ومستدام.
وأضــــــــاف أن االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــــهــــدف إلـــى 
حــمــايــة األصــــــول والــبــنــى الــتــحــتــيــة الــحــيــويــة 
والمعلوماتية الوطنية، بما في ذلك تعزيز آلية 
تبادل المعلومات بين مختلف الجهات المحلية 

والدولية في مجال األمِن السيبراني.
وأشـــار إلــى انــشــاء الكويت للمركز الوطني 
لــأمــن السيبراني، انطالقا مــن ادراك القيادة 
السياسية فيها لحجم التحديات التي يفرضها 
الفضاء اإللكتروني والتزامها بالتحول الرقمي 
لتحقيق خطة التنمية الوطنية »كويت جديدة 

.»2025
وأعرب عن قلق دولة الكويت حول األسلحة 
المستقلة والــطــبــاعــة ثــالثــيــة األبـــعـــاد، والــتــي 
أصبحت أكثر شيوعا في عملية التصنيع حول 
العالم، وتشكل خطرا جديدا للسلم واالستقرار 
الدوليين، في حال وقوع تلك التكنولوجيا في 
أيدي الجماعات اإلرهابية، وجماعات الجريمة 

المنظمة، واستخدامها بالطرق غير الشرعية.
ودعا سالمين كل الدول الى تضافر الجهود 
للوصول الى صك دولي توافقي وملزم معني 
بتنظيم استخدام الفضاء اإللكتروني، ووضع 
آلـــيـــة لـــتـــبـــادل الــمــعــلــومــات الـــتـــي مــــن الــمــمــكــن 

ـــراف، مــع ضـــرورة  ــ مشاركتها بــيــن الــــدول األطـ
 مع 

ً
احترام بنود الصك لسيادة الدول، تماشيا

معايير القانون الدولي، ومقاصد ومبادئ ميثاق 
األمم المتحدة.

وفيما يتعلق بتكنولوجيا الطائرات دون 
طيار، والتي أصبح استخدامها أكثر انتشارا 
كأداة حرب جديدة الستهداف المدنيين والبنية 
التحتية للدول، قال إن »الكويت تؤكد إدانة كل 
الهجمات السيبرانية، والعمليات اإللكترونية 
المقرصنة، واستخدام الطائرات دون طيار، لما 
لها من تداعيات أمنية خطيرة على الصعيدين 

اإلقليمي والدولي«.
ورّحـــب سالمين بخطة العمل بشأن األمــن 
السيبراني، والتي أطلقها األمين العام لأمم 
المتحدة ضمن جــدول أعمال عــام 2018 لنزع 
 
ً
السالح في إطـــاِر »خطتنا المشتركة«، مجددا

الدعم لكل الجهود الدولية حول تعزيز التعاون 
والتنسيق بشأن األمن السيبراني.

 
ً
وزير الخارجية يتلقى اتصاال

من أبوالغيط لتهنئته بمنصبه
تــلــقــى وزيـــر الــخــارجــيــة 
الـــشـــيـــخ ســـالـــم الـــصـــبـــاح، 
أمــــــــس، اتـــــصـــــاال هـــاتـــفـــيـــا 
من األمين العام لجامعة 
ــة أحـــمـــد  ــيــ ــربــ ــعــ الــــــــــدول الــ
ــدم  ــ أبـــــوالـــــغـــــيـــــط الـــــــــــذي قـ
ــه بـــمـــنـــاســـبـــة  ــ الـــتـــهـــنـــئـــة لــ
تعيينه وزيرا للخارجية، 
معربا عن صادق تمنياته 
ــــق والـــــنـــــجـــــاح  ــيـ ــ ــوفـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
ــي تــــولــــي مــــهــــام عـــمـــلـــه،  ــ فـ
وألواصــــــــــــــــــــر الــــــعــــــالقــــــات 
األخوية التي تربط الدول 
األعضاء في جامعة الدول 
المزيد  العربية الشقيقة 
مــن الــتــرابــط والــتــعــاضــد؛ 
تـــعـــزيـــزا لــمــســيــرة الــعــمــل 

العربي المشترك.

سالم الصباح

»األمم المتحدة«: الكويت شريك باألمن والسلم
أكـــد ممثل األمــيــن الــعــام لأمم 
المتحدة المنسق المقيم لدى البالد 
الدكتور طــارق الشيخ أن الكويت 
كانت وال تزال في شراكة دائمة مع 
األمم المتحدة من اجل األمن والسلم 
الــدولــيــيــن واالزدهـــــــار فـــي الــعــالــم، 
ومساهماتها نحو تحقيق اهداف 
المنظمة الــدولــيــة جليلة ومهمة 
في مختلف النواحي ومنها الدعم 

السياسي والتنموي.
وقال الشيخ في لقاء مع »كونا«، 
أمس، بمناسبة يوم االمم المتحدة، 
»ان اتــــســــاق وتـــــوافـــــق ســيــاســات 
الكويت على المستويين االقليمي 
والعالمي مع مبادئ وميثاق االمم 
المتحدة لهما اهمية بالغة وتجلى 

ذلك في مناسبات عدة«.
وأوضــــــــح أن الـــكـــويـــت لــديــهــا 
مـــســـارات واضـــحـــة فـــي الــمــحــاور 
الـــدولـــيـــة الــمــخــتــلــفــة اولـــهـــا على 
المستوى السياسي، حيث كانت 
ــاز  ــيـ ــدم االنـــحـ ــة عــــ ــاسـ ــيـ تــــدعــــم سـ
والتقريب في وجهات النظر خالل 
الصراعات في المناطق المختلفة 

ــيـــا او  ــواء فــــي افـــريـــقـــيـــا او اسـ ــ ســ
اميركا الالتينية وكانت جهودها 
على المستوى التنموي حاضرة 
كـــأول دولـــة تنشئ صــنــدوقــا هو 
ــنــــدوق الـــكـــويـــتـــي لــلــتــنــمــيــة  الــــصــ
االقتصادية العربية الــذي ينمي 
ويساعد أكثر من مئة دولة حول 

العالم في جهودها التنموية.
وتـــابـــع ان الــكــويــت مـــن اوائــــل 
الدول التي وقفت مع العالم خالل 
ــواء بــالــدعــم  ــ جــائــحــة كــــورونــــا سـ
بالجهود الفنية وتــوفــيــر الدعم 
الــــصــــحــــي والـــــرعـــــايـــــة الــصــحــيــة 

لمناطق تحتاج لذلك.
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــمـــحـــور 
التنموي، قال الشيخ إن الكويت 
ــم الـــمـــتـــحـــدة فــي  ــ تــعــمــل مــــع األمــ
ــة  ــ ــحـ ــ بـــــــرامـــــــج ومــــــشــــــاريــــــع واضـ
تعنى باالولوية لتحقيق فرص 
الـــعـــمـــل وتــنــشــيــط تـــلـــك الـــفـــرص 
ـــل الــمــجــتــمــع  ــ االقـــتـــصـــاديـــة داخـ

الكويتي.
وأشار الشيخ الى أهم البرامج 
بين الكويت واالمم المتحدة »التي 

عملنا عليها مؤخرا هي توظيف 
الشباب الكويتيين في منظمات 
ــم الــمــتــحــدة الــمــخــتــلــفــة عبر  ــ االمـ
ثالث مراحل وبتعاون مع االمانة 
العامة للمجلس االعلى للتخطيط 
والتنمية، حيث انخرط اكثر من 
26 شــابــا كويتيا فــي الــعــمــل في 
مختلف منظمات االمم المتحدة 

في عدة دول من العالم«.

طارق الشيخ

سموه هنأ رئيس كازاخستان بالعيد الوطني

ترشيح ترشيح 34383438 من  من 
الباحثين عن العملالباحثين عن العمل

في الجهات الحكوميةفي الجهات الحكومية

● محمد جاسم
ــوان الــخــدمــة المدنية  ــ أعــلــن ديـ
ــن الــمــواطــنــيــن  تـــرشـــيـــح 3438 مــ
الباحثين عــن العمل فــي الجهات 
ــّيــــن الـــــديـــــوان في  الـــحـــكـــومـــيـــة، وبــ
إحصائية نشرها عبر حساباته في 
مواقع التواصل، أن عدد الجامعيين 
التي تم ترشيحهم من المسجلين 
بــنــظــام الــتــوظــيــف الـــمـــركـــزي، بلغ 

 ومواطنة.  
ً
1644 مواطنا

وذكــــــــــــر أن عـــــــــدد الـــــــذيـــــــن تـــم 
تــرشــيــحــهــم مــــن حــمــلــة الــمــؤهــل 
 
ً
ــا ــنــ ــلــــغ 1287 مــــواطــ )دبـــــــلـــــــوم( بــ

ومواطنة، بينما عدد المرشحين 
للعمل في الجهات الحكومية من 
حملة المؤهل الثانوي وما دون، 

بلغ 507 مواطنين ومواطنات. 
ولفت الديوان إلى أنه مستمر 
في تلقي االحتياجات الوظيفية 
ــل الــــجــــهــــات الـــحـــكـــومـــيـــة،  ــبـ مــــن قـ
ــعــــات جـــديـــدة  بـــهـــدف إصـــــــدار دفــ
مـــــن الـــمـــرشـــحـــيـــن مـــــن مــخــتــلــف 

التخصصات.
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● جورج عاطف
ــا لــــنــــحــــو شــــهــــريــــن،  ــهــ ــفــ عــــقــــب تــــوقــ
بطلب مــن وزارة الــداخــلــيــة، لتزامنها 
وانــــتــــخــــابــــات مـــجـــلـــس األمــــــــة 2022، 
عــاود قطار انتخابات مجالس إدارة 
الــجــمــعــيــات الــتــعــاونــيــة الـــتـــي انــتــهــت 
 ،

ً
واليتها القانونية، االنــطــاق مجددا

عصر أمــس، من محطة جمعية جابر 
ى ألعــضــاء الجمعية 

ّ
األحـــمـــد، ليتسن

العمومية اختيار مجلس إدارة جديد 
عبر االقتراع المباشر.

ــتــــي  وشــــــــهــــــــدت االنـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات، الــ
ــــي الــشــؤون 

َ
جـــاءت بــإشــراف مــن وزارت

والــداخــلــيــة، لتنظيم عــمــلــيــة الــدخــول 
والـــخـــروج ومــنــع االحــتــكــاك والــتــدافــع، 
ــاء الــذيــن  حـــضـــورا حـــاشـــدا مـــن األعـــضـ
تــوافــدوا بكثرة منذ اللحظات األولــى 
ــواب مـــدرســـة أحـــمـــد الــســقــاف  ــ لــفــتــح أبــ
المخصصة لتصويت الــرجــال، والتي 

تــضــم 9 لــجــان انــتــخــابــيــة، إضــافــة إلــى 
 

ّ
لــجــنــة خــاصــة بــأعــمــال الــمــيــكــنــة، لــحــل

أي إشــكــالــيــة خــاصــة بــالــتــصــويــت، في 
حين ضــّمــت مــدرســة حــمــود اإلبراهيم 
المخصصة لتصويت النساء 8 لجان 

اقتراع.

ــه، قــــــــال مــــــراقــــــب إدارة  ــ ــبـ ــ ــانـ ــ مــــــن جـ
شــؤون العضوية وإشــهــار الجمعيات 
ــيـــة فــــي وزارة  ــتـــعـــاونـ واالتـــــــحـــــــادات الـ
الشؤون االجتماعية، مشعل المطيري، 
 عــلــى أعـــضـــاء الجمعية 

ً
إنــــه »تــســهــيــا

الــعــمــومــيــة الــذيــن لــهــم حــق التصويت 

فتحنا أبــــواب جــمــيــع الــلــجــان أمــامــهــم 
ــــداد أو االلــــتــــزام  ــتـ ــ لـــاقـــتـــراع دون االعـ
ــاألحـــرف األبـــجـــديـــة وتــوزيــعــهــا على  بـ

اللجان«.
وأوضــح المطيري، لـ »الجريدة«، أن 
الشهر الجاري سيشهد إجراء انتخابات 

ي النسيم غدا، والظهر في 
َ
في تعاونيت

30 الجاري، إضافة إلى عقد عموميات 
 
ً
ي الظهر والمسايل، مشيرا

َ
في جمعيت

إلى أنه تم طلب قوة من الشرطة لضبط 
األمن وإحكام السيطرة والتنظيم خال 
ــبــع في 

ّ
االنـــتـــخـــابـــات، »وهــــو إجـــــراء مــت

.»
ً
جميع العموميات التي أجريت سلفا

ــقــــف عــلــى  وأكـــــــــد أن »الــــــــشــــــــؤون« تــ
المسافة ذاتها من جميع المرشحين، 
وهدفها األول واألخير إنجاح العملية 
االنتخابية وتمريرها دون حدوث أدنى 

إشكالية.
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»التربية« تتجه إلعادة تفعيل منصة التعليم عن ُبعد
• لالستفادة منها في حاالت الطوارئ  • حل واجبات الطلبة عن طريقها يخفف حمل الحقيبة المدرسية

ــــوع  ــــوضــ ــــب مــ ــبـ ــ ــسـ ــ بــــيــــنــــمــــا تـ
ــي لــلــشــمــس  ــ ــزئـ ــ ــجـ ــ ــــوف الـ ــسـ ــ ــكـ ــ الـ
بــتــعــطــيــل الـــــدراســـــة يـــــوم امــــس، 
ــة لــــ  ــ ــويــ ــ ــربــ ــ كــــشــــفــــت مـــــــصـــــــادر تــ
»الــــجــــريــــدة« ان وزارة الــتــربــيــة 
ســـتـــعـــيـــد الـــنـــظـــر فـــــي مـــوضـــوع 
تــحــقــيــق االســــتــــفــــادة الـــقـــصـــوى 
مــن منصة التعليم االلكتروني 
»Teams« والتي استفادت منها 
في تشغيل التعليم عن بعد خال 
جائحة »كــورونــا« عندما توقف 

التعليم التقليدي.
ــت الــــمــــصــــادر ان هــنــاك  ــالــ وقــ
تـــوجـــهـــا جــــــادا العـــــــادة تــشــغــيــل 
ــوع  ــ ــــوضـ مــــنــــصــــة تــــيــــمــــز فـــــــي مـ
واجـــبـــات الــطــلــبــة وتــوفــيــر شــرح 
ــــدروس، اضــــافــــة الـــى  ــلـ ــ مــســجــل لـ
تشغيل الحصص »اوناين« في 
حــاالت التعطيل الطارئ للدوام 
الــمــدرســي كــمــا حــصــل امـــس في 
»الكسوف« او في حاالت االمطار 

او الغبار وغيرها من االمور التي 
قد تعيق حضور الطلبة.

ــتــــت الـــــمـــــصـــــادر الـــــــى ان  ــفــ ولــ
الــمــنــصــة جــــاهــــزة مــــن الــنــاحــيــة 
الــفــنــيــة، وال تــحــتــاج ســــوى الــى 
اصـــــــــدار قــــــــــرارات بــتــنــفــيــذ هـــذه 
اآلليات لتحقيق الفائدة المرجوة 
منها في استمرارية تلقي الطلبة 

للتعليم دون انقطاع.
وأشـــارت الــى ان استخدامها 
ــات  ــبــ ــواحــ فـــــي مـــــوضـــــوع حـــــل الــ
لــلــطــلــبــة يــمــكــن ان يـــســـاهـــم فــي 
تخفيف عبء الحقيبة المدرسية 
حيث يمكن عندها االستغناء عن 
دفاتر الواجبات بشكل كامل مما 
يخفف اثقال الحقيبة على الطلبة 
السيما في االبتدائي، الفتة الى 
ان وجود الواجبات على المنصة 
االلـــكـــتـــرونـــيـــة وحــفــظــهــا يــســهــل 
كذلك الرجوع اليها في اي وقت.

اليعقوب ناقش مع الوكالء تطوير العملية التعليمية

عقد وكيل وزارة التربية، د. علي اليعقوب، اجتماعا 
مـــع الــــوكــــاء الــمــســاعــديــن فـــي مــكــتــبــه، صـــبـــاح أمـــس، 
بـــالـــديـــوان الـــعـــام لــــلــــوزارة، لــبــحــث آخــــر الــمــســتــجــدات 

والملفات التربوية.
وناقش االجتماع العديد من الموضوعات ذات الصلة 
بالعملية التربوية، ودعم الجهود المبذولة في القطاعات 
المختلفة والمناطق التعليمية، لتسهيل وتطوير العملية 

التعليمية وسير العمل.
وتناول جملة ملفات على رأسها مشروع مدارس األفق 
والخطة التشغيلية له، باإلضافة إلى االختبار الوطني 
الموحد، وما يتعلق بالمشاريع التربوية والتعليمية في 

الخطة اإلنمائية للدولة، وما استجد من أعمال.

البرجس: دعم القدرات األمنية 
لمواجهة التحديات

● محمد الشرهان
أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس، ضرورة دعم 
القدرات األمنية ورفع جاهزيتها لمواجهة التحديات المختلفة، 
وبصفة خاصة محاوالت تهريب المخدرات إلى دول الخليج، والتي 

راتنا«. »تستهدف شبابنا ومقدَّ
جاء ذلك في كلمة أدلى بها البرجس خال ترؤسه، أمس األول، 
وفــد الكويت فــي اجتماع وكــاء وزارات الداخلية بــدول مجلس 
التعاون الخليجي أمــام االجتماع التحضيري لاجتماع الـــ 29 

لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون.
وشدد الفريق البرجس، في كلمته، على أهمية تكثيف الجهود 
بــيــن الــقــطــاعــات األمــنــيــة فــي دول الــمــجــلــس، مــن خـــال التنسيق 

ال. واالتصال الفعَّ
وأشاد بالجهود التي تبذلها القطاعات األمنية الخليجية في 
جميع دول »التعاون«، بما يعود على شعوبنا باألمن واالستقرار.
وأعــرب وكيل »الداخلية« عن التقدير والشكر للسعودية على 
ُحسن التنسيق والضيافة، ولألمانة العامة لمجلس التعاون، على 
ما تبذله من مجهودات كبيرة إلنجاح هذه االجتماعات، لـ »ضمان 

استتباب األمن واألمان ألوطاننا وشعوبنا«.
وقــد عقد وكـــاء وزارات الداخلية بـــدول مجلس الــتــعــاون في 
 لاجتماع 

ً
الرياض، أمس األول، اجتماعهم التحضيري، تمهيدا

الـ 29 لوزراء الداخلية بدول التعاون.
وترأس وفد الكويت وكيل وزارة الداخلية، وعضوية عدد من 
 من المواضيع 

ً
القيادات األمنية المعنية. وناقش الوكاء عــددا

على جدول األعمال، والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز مسيرة 
الــتــعــاون األمــنــي الخليجي الــمــشــتــرك، كما تمت بــلــورة عــدد من 
التوصيات، لرفعها إلى وزراء داخلية دول المجلس في اجتماعهم 

الـ 39 المقبل.

»المخيمات الربيعية«: تخصيص 7 مواقع لـ »التعاونيات« في البّر
● محمد جاسم

عقدت لجنة دراســة وتحديث 
ــة بــصــفــة  ــمـــخـــصـــصـ ــع الـ ــ ــواقـ ــ ــمـ ــ الـ
مؤقتة للتخييم الربيعي لموسم 
2023/2022 اجــتــمــاعــهــا، أمـــس، 

بحضور ممثلي الجهات المعنية 
ــات  ــيـ ــعـ ــمـ ــجـ وبـــــعـــــض مـــمـــثـــلـــي الـ
التعاونية للمساهمة في توفير 
إقامة مناطق خدمية وترفيهية 
وأســـــــــــــــــواق مــــــركــــــزيــــــة مــــصــــغــــرة 

للمواطنين والمقيمين. 

وحــــــــــددت الـــلـــجـــنـــة 7 مــــواقــــع 
ستخصص للجمعيات الراغبة 
ــا بــتــلــك  ــهــ ــة أســـــــــــواق لــ ــ ــامــ ــ ــي إقــ ــ فــ
المواقع، شريطة االلتزام بالمواقع 
ــن قـــبـــل الــلــجــنــة  ــ الـــمـــخـــصـــصـــة مـ
ــزام بــالــمــســاحــة الــمــحــددة  ــتــ وااللــ

ــل الــــبــــلــــديــــة، فــــضــــا عــن  ــبــ ــن قــ ــ مــ
السماح بإقامة مخيم ربيعي أو 
مركز ترفيهي أو منتزه ترفيهي 

للمساهمين والرواد.
وأوضحت اللجنة أن االجتماع 
 مـــن الــمــوضــوعــات 

ً
تـــنـــاول عــــــددا

ــة بـــــــجـــــــدول األعــــــمــــــال  ــ ــ ــدرجـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الـ
كاستعراض مــواقــع المخيمات، 
ــا مـــــن قــبــل  ــادهــ ــمــ ــتــ  العــ

ً
تــــمــــهــــيــــدا

الــلــجــنــة، وتــأكــيــد نــظــافــة مــواقــع 
التخييم واألحكام واالشتراطات 
ــراج تـــراخـــيـــص  ــتــــخــ الـــعـــامـــة الســ

المخيمات. 
ــمـــــاع الـــلـــجـــنـــة  ــتـــ وتـــــــطـــــــّرق اجـــ
بممثلي الــجــمــعــيــات الــتــعــاونــيــة 
الـــــراغـــــبـــــة فــــــي تــــقــــديــــم خــــدمــــات 
ــار تــواصــل  ــ لــلــمــســاهــمــيــن فـــي إطـ
وتــنــســيــق الــلــجــنــة مــــع الــجــهــات 
ــــدف الـــتـــحـــضـــيـــر  ــهــ ــ ــة بــ ــيــ ــنــ ــعــ ــمــ الــ
والتجهيز وتوفير سبل الراحة 
لـــــرواد الـــبـــر، نـــظـــرا لـــقـــرب مــوســم 
التخييم الــربــيــعــي الـــذي سيبدأ 
من 15 نوفمبر المقبل وحتى 15 

مارس من العام القادم.
ــلــــى  وشــــــــــــــــــــددت الــــــلــــــجــــــنــــــة عــ
ــقـــات  الـــجـــمـــعـــيـــات بــــأخــــذ الـــمـــوافـ
الــــازمــــة مـــن الـــجـــهـــات الــمــعــنــّيــة، 
والســيــمــا وزارة الـــشـــؤون وقـــوة 
اإلطـــفـــاء الـــعـــام والــهــيــئــة الــعــامــة 
لــلــغــذاء، الفــتــة إلـــى دعـــوة ممثلي 
الجمعيات لاجتماع معهم يوم 
االثنين 31 الجاري عند الساعة 
، وذلك بمبنى محافظة 

ً
11 صباحا

ــــدور  ــولـــي خـــلـــف الــجــمــعــيــة، الـ حـ
السابع، الختيار المواقع.

منيرة األمير لتحديد مهلة لتسليم األراضي المخصصة للمشروعات
 أقصى بين التخصيص وتسليم المشاريع

ً
4 سنوات حدا

تقّدمت عضوة المجلس البلدي، المهندسة 
منيرة األمــيــر، بــاقــتــراح تعديل قـــرار المجلس 
الــبــلــدي رقـــم »ل ق م ب /75/ 2013/7«، والـــذي 
 زمنيا لتنفيذ المشاريع التي تم 

ً
يتضمن سقفا

تخصيص مواقع لها بما ال يتجاوز 6 سنوات.
وطالبت األمير، في مقترحها المقّدم لرئيس 
المجلس البلدي عبدالله المحري، بوضع سقف 
زمــنــي فـــي الــفــتــرة بــيــن الــتــخــصــيــص وتسليم 
المشاريع، بما ال يتجاوز 4 سنوات، قائلة إنها 
الحظت طــول الفترة الزمنية التي تستغرقها 
الــجــهــات الحكومية لتسليم الــمــواقــع الــتــي تم 
تخصيصها للمشاريع للبدء في عملية التنفيذ، 
حيث تصل هذه الفترة في بعض األحيان إلى 10 
سنوات، فا يوجد سقف زمني يلزم هذه الجهات 

في اإلسراع بتسليم هذه المواقع، مما استوجب 
التدخل القتراح هذا التعديل.

ــانــــب الـــخـــاص  ــه لــتــغــطــيــة الــــجــ ــ ــ ــنــــت أنـ ــ ــّي وبــ
بــالــمــشــاريــع أو التخصيصات الــحــالــيــة التي 
صدر بحقها قرار تخصيص ولم يتم التسليم 
أو التنفيذ في حينه، تّم إضافة بند يسمح بأن 
 
ً
يمتّد أثر هذا التعديل على القرار ككل، شاما

ي التسليم والتنفيذ إلى 
َ
السقف الزمني لمرحلت

الــمــشــاريــع الــتــي تــم التخصيص لــهــا، ولـــم يتم 
تسليمها أو تنفيذها. 

وتابعت أنه كان من الضروري أن يتّم وضع 
ف مناسب حال المخافة لهذا القرار، وهو  تصرُّ
إلــغــاء التخصيص، وهـــذا أيــضــا مــا تــم إرفــاقــه 

بالمقترح.

وتابعت األمير أن أهــم النقاط التي أثارتها 
 بــشــأن تطوير 

ً
الـــدراســـات الــتــي قّدمتها سابقا

الكويت هي آليات التخصيص المفتوحة وغير 
الــمــحــددة، ومـــا يترتب عليه مــن وجـــود أراض 
مجمدة تحت بند التخصيص لفترات زمنية 
طويلة، في الوقت التي تحتاج الكويت إلى أراض 
لتنفيذ مشاريعها األهم، وطالبت هذه الدراسات 
بحصر األراضي المخصصة، وإعادة النظر فيها 

من جديد بما يتفق مع هذه الرؤية. 
ــارت إلــى أن المجلس البلدي بعد هذا  وأشــ
ي التسليم 

َ
ــى مرحلت

ّ
المقترح سيكون قــد غــط

والتنفيذ بوضع سقف زمني لكل منهما، أولها 
من تاريخ صدور القرار بالتخصيص إلى تاريخ 
التسليم وثانيهما من تاريخ التسليم إلى التنفيذ.

»الكهرباء« صّدرت 14186 ميغاواط 
للشبكة الخليجية في سبتمبر

● سيد القصاص
ــاء والـــطـــاقـــة  ــ ــمـ ــ ــاء والـ ــربـ ــهـ ــكـ صــــــــّدرت وزارة الـ
المتجددة إلــى دول مجلس الــتــعــاون، مــن خال 
الربط الكهربائي الخليجي، 14186 ميغاواط خال 
سبتمبر الماضي، فيما استقبلت الشبكة الكويتية 
10543 مــيــغــاواط على مـــدار أيـــام الشهر، بفارق 
3643 مــيــغــاواط لمصلحة الــشــبــكــة الكهربائية 

الكويتية. 
وأشـــــارت إحــصــائــيــة وزارة الــكــهــربــاء والــمــاء 
إلى أن األحمال المستقبلة والــواردة من الشبكة 
الخليجية اختلفت مــن يــوم إلــى آخــر، حيث بلغ 

الفارق في أحد أيام الشهر 398 ميغاواط لمصلحة 
الشبكة الكويتية، في حين بلغ أدنى استيراد من 

الشبكة الخليجية 3 ميغاواط يوم 6 سبتمبر. 
وبّينت مصادر الكهرباء والماء لـ »الجريدة« 
أن الــوزارة حريصة على إنجاز وافتتاح العديد 
من المشاريع والمحطات التي من شأنها العمل 
على تقوية الشبكة الكهربائية في الباد، إضافة 
إلى زيادة القدرة اإلنتاجية وفقا لخطط التنمية 
لتتوافق مع مختلف المشاريع التنموية للدولة، 
إضــافــة إلــى التركيز على االســتــدامــة فــي تقديم 

مختلف الخدمات للعماء با انقطاع.

فهد الرمضان

ً
إصدار جميع الشهادات الخاصة بموظفي »الشؤون« آليا

 منها الخاصة بالرواتب وإنهاء الخدمة
ً
تشمل 25 نوعا

● جورج عاطف
علمت »الجريدة« أن وزارة 
الــشــؤون االجتماعية، ممثلة 
ــشــــؤون الــمــالــيــة  فـــي قـــطـــاع الــ
واإلداريــــــــــــة، وبـــالـــتـــعـــاون مــع 
ديــوان الخدمة المدنية، فّعل 
نظام إصدار جميع الشهادات 
التي يحتاجها موظفو الوزارة 
بصورة الكترونية، عبر موقع 

الوزارة بالديوان.

 لمصادر »الشؤون«، 
ً
ووفقا

فإن هذه الخدمة اآللية تتيح 
 مـــن 

ً
اســــــتــــــخــــــراج 25 نـــــــوعـــــــا

الشهادات دون تكّبد الموظف 
عناء مراجعة الشؤون اإلدارية 
في مجمع الوزارات، موضحة 
أن مـــن بــيــن هــــذه الـــشـــهـــادات، 
ــي، بـــيـــان  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــوظـ ــ الـــــــتـــــــدرج الـ
الـــحـــالـــة الــوظــيــفــيــة الــمــالــيــة، 
وإنــهــاء الــخــدمــة، ولــمــن يهمه 
األمـــــــــــر، وتــــفــــصــــيــــل الــــــراتــــــب، 

وبيانات جواز السفر، إضافة 
ــى شــــــهــــــادات اســــتــــمــــراريــــة  ــ ــ إلـ
تحويل الراتب، وبيان الحالة 
ــتــــمــــاعــــيــــة والـــوظـــيـــفـــيـــة،  االجــ
ــنــــي،  ــفــ ــى الــ ــمــ ــســ ــمــ وتــــــــــــدرج الــ
وتفصيلي العاوات، وتسلسل 

الدرجات المالية.
وأضـــــــافـــــــت الـــــمـــــصـــــادر أن 
 استخراج 

ً
»الخدمة تتيح أيضا

ــازة الـــمـــوظـــف،  ــ ــ ــادات، إجـ ــ ــهـ ــ شـ
وصــــــــــرف الــــــــعــــــــاوة، وبــــيــــان 

ة تعيين، فضا  الندب، وبــراء
ــادات تـــقـــريـــر حـــالـــة،  ــ ــهـ ــ عــــن شـ
والفروقات المالية، وإجراءات 
الــنــقــل«، مــشــيــرة إلـــى التكلفة 
المالية لبعض الخدمات تبلغ 
نصف دينار عن الواحدة، فين 

.
ً
حين بعضها يقدم مجانا

 لــنــهــج 
ً
ــرارا ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وأكــــــــدت اسـ

وزارة الـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة 
بــــــتــــــســــــخــــــيــــــر الــــــتــــــقــــــنــــــيــــــات 
اإللــكــتــرونــيــة الــحــديــثــة كــافــة، 

لارتقاء بالخدمات المقدمة 
للمؤسسات واألفراد وموظفي 
ــبـــر الـــتـــوســـع فــي  الــــــــــــوزارة، عـ
ــة،  ــيــ اســــتــــخــــدام األنــــظــــمــــة اآللــ
التي ستشمل معظم قطاعات 
وإدارات الوزارة خال المرحلة 

المقبلة.

جانب من المشاركة في انتخابات جمعية  جابر األحمد أمسمشعل المطيري

اليعقوب مترئسًا االجتماع

منيرة األمير

قطار انتخابات »التعاونيات« يعاود االنطالق من جمعية جابر األحمد
فها شهرين لتزامنها مع »أمة 20222022««

ّ
فها شهرين لتزامنها مع »أمة عقب توق
ّ

عقب توق

الشهر 
الجاري يشهد 
انتخابات في 

ي 
َ
تعاونيت
النسيم 
والظهر

المطيري

خالل اجتماع موسع بمكتبه
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شــهــدت ســمــاء الــكــويــت الــســاعــة 1.20 بعد 
ظهر أمـــس، كسوفا جزئيا للشمس استمر 
 في ظاهرة فلكية 

ً
حتى الساعة 3.44 عصرا

فريدة ومميزة تعتبر األهم في سماء الكويت 
لعام 2022.

وقـــال مــديــر إدارة عــلــوم الفلك فــي الــنــادي 
العلمي، عيسى النصرالله، لـ »كونا« إن كسوف 
الشمس الجزئي يعد الظاهرة الفلكية األولى 
في سماء الكويت منذ انتهاء قيود »كورونا«، 
وكان الكسوف السابق في 21 يونيو 2020، 
حــيــن شــهــدت ســمــاء الــكــويــت كــســوفــا جزئيا 
بلغت نسبته 60 في المئة من حجم الشمس.

وأضاف النصرالله أنه قبل ذلك كان كسوف 
الشمس الجزئي في 26 ديسمبر 2019، وهو 
آخــر كسوف أقيمت لــه فعالية رصــد نظمها 
النادي العلمي للجمهور العام قبل انتشار 

الفيروس.
وأشـــــار إلـــى أن ســمــاء الــكــويــت لـــن تشهد 
ــتـــى الــــثــــانــــي مــن  ظــــاهــــرة كــــســــوف أخـــــــرى حـ
أغسطس 2027، أما بالنسبة لظاهرة الكسوف 
الكلي فلن تشهدها سماء الكويت حتى 20 

مارس 2034.

نسبة الكسوف

ــاد مـــركـــز الـــشـــيـــخ عــبــدالــلــه  ــ مــــن جـــهـــتـــه، أفــ
الــســالــم الــثــقــافــي بـــأن الــكــويــت شــهــدت، أمــس 
أول وآخــر كسوف للشمس هــذا الــعــام، وهو 
جـــزئـــي، وتـــتـــفـــاوت نــســبــتــه مـــن مــنــطــقــة إلــى 
أخــرى، وستكون نسبة الجزء المنكسف من 
الــشــمــس أكــبــر كــلــمــا اتــجــهــنــا شــمــاال، فهناك 
بعض المناطق ستشهد نفس هذا الكسوف 
في مشهد مختلف عما هو عليه في الخليج، 

ويعود هذا التفاوت في النسب الى اختالف 
الموقع الجغرافي وقت حدوث الظاهرة.

4 أنواع

بـــدوره، قــال مشرف المتاحف في المركز، 
ممثل االتــحــاد الفلكي الــدولــي لعلوم الفلك، 
خالد الجمعان، إن مشاهد الكسوف تنقسم 
إلى أربعة أقسام هي: الكسوف الكلي، ويحدث 
عــنــدمــا يحجب الــقــمــر كــامــل قـــرص الشمس، 
وعندها تختفي الشمس كاملة، وتصبح هناك 
مناطق تشهد الكسوف كليا، وأخرى جزئيا 
بنسب متفاوتة، ومناطق ال تشهد الكسوف، 
ويمثل الكسوف الكلي ما نسبته 28 في المئة 

من مجمل الكسوفات في العالم.
وعــن الــكــســوف الــجــزئــي أفـــاد بــأنــه يحدث 
 من قرص الشمس، 

ً
ا عندما يحجب القمر جزء

وهـــــو يـــمـــثـــل مــــا نــســبــتــه 35 فــــي الـــمـــئـــة مــن 
الكسوفات في العالم.

أمـــــا الـــكـــســـوف الـــحـــلـــقـــي فــــأشــــار إلـــــى أنـــه 
الــكــســوف المميز الـــذي يــقــع الــقــمــر فــيــه أمــام 
قرص الشمس تماما كما في الكسوف الكلي، 
لكنه ال يغطيها كاملة إنما يترك حوله حلقة 
الشمس، لهذا سمي كسوفا حلقيا، ويمثل 
هذا الكسوف ما نسبته 32 في المئة من كامل 

الكسوفات.

»حضانات األطفال« عطلت الدراسة 
أعــلــنــت مــديــرة إدارة رقــابــة الــحــضــانــات 
الــخــاصــة فـــي وزارة الـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة 
نادية العازمي، تعطيل الدراسة امس لجميع 
ــدور الــحــضــانــة بــنــوعــيــهــا ســـواء  األطـــفـــال بــ

العادية أو المعنية بشؤون ذوي اإلعاقة.

وقالت العازمي لـ »الجريدة« إنها »صّدرت 
 عــلــى الــحــضــانــات كــافــة بتعطيل 

ً
تــعــمــيــمــا

الدراسة لألطفال فقط في جميع الدور، على 
أن يتم استئناف دوام األطفال اليوم األربعاء، 
وذلك كإجراء احترازي حماية لألطفال وعدم 

 للكسوف الجزئي 
ً
تعرضهم ألي مكروه نظرا

الذي شهدته الكويت ظهر أمس.
وأكــــــدت الـــعـــازمـــي حــــرص الــــــــوزارة على 
ات الــالزمــة للمحافظة على  اتــخــاذ االجــــراء

سالمة األطفال.

ً
حشود أدت صالة الكسوف في 90 مسجدا

● سيد القصاص
أقام المصلون، ظهر أمس، صالة الكسوف في 90 
مسجدا من مساجد الكويت في مختلف المحافظات، 
ة النبي، صلى الله عليه وسلم، عند كسوف 

ّ
إحياء لسن

الشمس، وهي الظاهرة التي شهدتها الكويت والعالم 
العربي ودول شمال إفريقيا وبعض الدول األخرى. 

وكانت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، ممثلة 
في وكيل قطاع المساجد، بدر العتيبي، أكدت أهمية 
االلتزام بإقامة الصالة في المساجد المحددة، وفقا 
للجداول التي تم تعميمها في القطاع، وتم إبالغ أئمة 

المساجد بها.

 كانوا ال يعلمون بـ »الخسف« إال عند مشاهدته
ً
المسباح: الكويتيون قديما

ــبـــاحـــث فــــي الــــتــــراث الـــكـــويـــتـــي، صــالــح  ــال الـ ــ قـ
الــمــســبــاح، إن الكويتيين قــديــمــا كــانــوا يسمون 
كــســوف الــشــمــس وخـــســـوف الــقــمــر بــاســم واحـــد 
هــو )خــســف(، مشيرا إلــى أنهم كــانــوا ال يعلمون 

بحدوثه إال ساعة مشاهدتهم له.
وذكر المسباح، في تصريح لـ »كونا« أمس، أن 
أول َمــن يــرى هــذه الظاهرة كــان ينادي ويصرخ 

»خفس - خفس«، ثم يتجه إلى أقرب منزل ويطرق 
على بابه مناديا أصحابه »خفس - خفس«، وهكذا 
حتى يعلم جميع سكان الكويت بالحادثة الفلكية 
التي كانوا يرون فيها أمرا خطيرا، ويتجّمعون في 
المساجد ثم يصعد المؤذن إلى المسجد ويدعو 

إلى الصالة.
وأضاف أن من الموروثات القديمة أنه لحظة 

»الخفس«، كما كــان يسميها الكويتيون قديما، 
أن مــجــمــوعــة مـــن األوالد يــخــرجــون ويــحــمــلــون 
المصاحف بأيديهم مفتوحة بــاتــجــاه السماء، 
ون بصوت عال أهزوجة تراثية يقول 

ّ
ويبدأون يغن

مطلعها »موالنا يا موالنا... ال إله إال الله... نبي 
مرضاة موالنا... ال اله إال الله... يا سامع دعانا ال 
إله إال الله.. محمد زين كله زيــن.. ال إله إال الله«، 

في حين كان الرجال يهبون الى المساجد ألداء 
الصالة.

وكــانــت قــد حــدثــت فــي الــكــويــت عــدة كسوفات 
ى بها القمر معظم قرص الشمس في 

ّ
جزئية غط

أعوام 1914 و1922 و1976 و1999، أما الكسوف 
الكلي الذي حدث في الكويت فكان في 25 فبراير 

1952 وتحّول النهار وقتها إلى ليل.

عيسى النصرالله لـ ةديرجلا.: الكسوف بلغ 43% من حجم الشمس
● نرمين أحمد

ذكــر مدير إدارة الفلك فــي متحف العجيري 
عيسى النصرالله أن »الكسوف الــذي شهدناه 
أمـــس هــو كــســوف جــزئــي فــي الــكــويــت والــعــالــم، 
وأقصى حد له كان بنسبة 87% من حجم قرص 

الشمس في روسيا، أما في الكويت فبلغ %43 
من حجم قرص الشمس«.

وقال النصرالله، لـ »الجريدة«، إن الكسوف بدأ 
في 1:20 ظهرا، وبلغ ذروتــه في 2:35، وانتهى 
فــي 3:44، وهـــو األمـــر الـــذي أتـــاح فــرصــة جيدة 
للمهتمين بالفضاء وبالظواهر الكونية لمواكبة 

ظاهرة الكسوف، حيث تم توفير المعدات الفلكية 
المناسبة لرؤية آمنة، كالنظارات المخصصة 
أو ما يسمى بالمرشحات أو الفالتر الكسوفية، 
وهـــي تختلف تــمــامــا عــن الــنــظــارات الشمسية 

العادية«.
ــاف: »يــجــب أن نــحــذر دائــمــا مــن الــرؤيــة  وأضــ

الــمــبــاشــرة للشمس خــاصــة فــي وقـــت الكسوف 
ألنــهــا قــد تــؤثــر على الشبكية وتسبب أضـــرارا 

بالغة للعين«.

شمس الكويت انكسفت ساعتين وشمس الكويت انكسفت ساعتين و2424 دقيقة دقيقة
 البالد لن تشهد ظاهرة مماثلة حتى  البالد لن تشهد ظاهرة مماثلة حتى 22 أغسطس  أغسطس 20272027

»الشؤون« منعت خروج نزالء 
اإليواء بـ »الرعاية« وقت الكسوف

● جورج عاطف
كشف وكيل وزارة الشؤون 
االجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة بــــــاإلنــــــابــــــة، 
مسلم السبيعي، أنـــه أعطى 
ــه إلــــــــــى جـــمـــيـــع  ــ ــاتـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــــوجـ تـ
مـــديـــري إدارات مــجــمــع دور 
الرعاية االجتماعية، بمنطقة 
الصليبيخات، بمنع خروج 
نــــزالء الــــدور االيــوائــيــة كافة 
من المسنين واألحداث وأبناء 
الــحــضــانــة الــعــائــلــة، إضــافــة 
إلــى المعاقين األيــتــام، خالل 
ســـاعـــات الــكــســوف الــجــزئــي، 
 على سالمتهم وعدم 

ً
حرصا

تعّرضهم ألي مكروه.
ــــي  ــعـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــسـ  وأوضـــــــــــــــــــــح الـ
ـــ »الــــــجــــــريــــــدة« أن إدارات  ــ ــ ل
الُمجمع كافة وضعت برامج 
لـــلـــنـــزالء لــتــســلــيــتــهــم وشــغــل 
أوقات فراغهم خالل الكسوف 
ــــي عــــــرض األفــــــالم  ـــل فـ

ّ
تـــتـــمـــث

وإلــقــاء الــــدروس الــتــي تنّمي 
الـــــــــوازع الـــديـــنـــي والـــوطـــنـــي 
واالجــتــمــاعــي لــديــهــم، وذلـــك 
داخـــــــل الـــــصـــــاالت الـــمـــغـــطـــاة 
 عــلــى 

ً
ــددا ــ ــ ــشـ ــ ــ بــــــــــــــــــاإلدارات، مـ

مــنــع خــروجــهــم بــالــســاحــات 
، الســيــمــا 

ً
الـــخـــارجـــيـــة قـــطـــعـــا

الـــمـــعـــّرضـــة ألشـــعـــة الــشــمــس 
المباشرة.

وأضـــــــــــــــــاف أنـــــــــــه »بــــــشــــــأن 
الـــزيـــارات الــخــارجــيــة، ســواء 

مــن أهــالــي الــنــزالء أو خــالف 
ــك، فـــهـــي غـــيـــر مــســمــوحــة  ــ ــ ذلـ
 حرصه الدائم 

ً
«، مؤكدا

ً
أيضا

على توفير جميع اإلجراءات 
الــالزمــة للحفاظ على صحة 

وسالمة النزالء.
وكـــــانـــــت وزارة الـــصـــحـــة 
ــــّرض  ــعـ ــ ــتـ ــ أوصـــــــــــت بــــــعــــــدم الـ
ألشعة الشمس مباشرة قبل 
الكسوف بساعتين لحماية 
الــــعــــيــــن، كــــمــــا شــــــــددت عــلــى 
عـــدم الــنــظــر مــبــاشــرة لقرص 
ــرة،  ــاهــ ــظــ الــــشــــمــــس أثـــــنـــــاء الــ
خصوصا أن النظـر مباشرة 
 
ً
دون حماية، قد يسّبب تلفا

 فـــي خــاليــا 
ً
 أو مــؤقــتــا

ً
ــا ــمـ دائـ

شــبــكــيــة الـــعـــيـــن، أو اعـــتـــالل 
الشبكية، أو قد يسبب العمى.

مسلم السبيعي

● أحمد الشمري
أكـــد مــديــر متحف الــفــلــك والــفــضــاء في 
مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي خالد 
الجمعان، أن السماء ال تتحول إلى العتمة 
فــي ظــاهــرة كسوف الشمس الجزئي، بل 

.
ً
يقل ضوؤها قليال

جــاء ذلــك خــالل فعالية رصــد »ظــاهــرة 
كـــســـوف الـــشـــمـــس«، أمـــــس، الـــتـــي نظمها 
الــمــتــحــف، وحـــضـــرت حـــشـــود كــبــيــرة من 

المواطنين لمتابعة مراحل الكسوف. 

وذكر الجمعان لـ »الجريدة«، أن المتحف 
رصد هذه الظاهرة التي بدأت منذ الساعة 
، واستمرت حتى الساعة 3:44 

ً
1:20 ظهرا

عصرا، وقــدرت في ذروتها خالل الساعة 
2.35 بنسبة 43 في المئة.

ــذا الــكــســوف يعتبر  ــار إلــــى أن هــ ــ وأشــ
جزئيا، وهو األول أو األخير خالل العام 
 إلـــى أن ظــاهــرة الكسوف 

ً
الـــجـــاري، الفــتــا

حدثت في 2019 و2020، وستتكرر مجددا 
في 2027 بنسبة 59 في المئة.

ر من توجيه تلسكوب أو منظار أو 
ّ
وحذ

عدسة تكبير إلى قرص الشمس مباشرة؛ 
ألن ذلك سيكون مضرا للعين، وكذلك في 
غير حاالت الكسوف، موضحا أن المركز 
يمتلك أجهزة خاصة للنظر إلى الشمس 

خالل هذه الظاهرة.

فعاليات عالمية

من جانبها، ذكرت مسؤولة الفعاليات 
في مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي 
مها المنصور: »أن تنظيم فعالية لرؤية 

كسوف الشمس والفعاليات العالمية التي 
تواكب ليس بغريب على المركز«.

وقالت المنصور لـ »الجريدة«، إن المركز 
يحتوي على متاحف عديدة في مختلف 
الــمــجــاالت، الفــتــة إلـــى أن ظــاهــرة كسوف 
الشمس تعتبر ظاهرة علمية فلكية بحتة.

حضور حاشد

ومــــن جــهــتــه، أكــــد الــمــتــحــدث الــرســمــي 
ــي الــمــركــز  ومـــوظـــف الـــعـــالقـــات الـــعـــامـــة فـ

طــالل العقاب، أن كسوف الشمس يعتبر 
ظــاهــرة علمية فلكية، مــؤكــدا أن المركز 
حريص على تنظيم مثل هذه الفعاليات، 
وفــعــالــيــة الـــيـــوم هـــي مـــن ســلــســلــة طويلة 

ينظمها المركز.
ــدة«، إن هــذا  ــريــ ــجــ وقـــــال الـــعـــقـــاب لــــ »الــ
الــكــســوف للشمس يعتبر االخــيــر خــالل 
العام الجاري، مبينا أن الحضور الحاشد 
لمطالعة الظاهرة الفلكية يدل على حرص 
الشعب الكويتي على متابعة مثل هذه 

الفعاليات. 

بدورها، قالت المتخصصة في الفيزياء 
الــشــمــســيــة د. أبـــــرار عــلــي: »حــضــرنــا إلــى 
المركز لمتابعة الحدث وإعطاء معلومات 

وشروحات عنه للمتابعين«.
وقال أحد الحاضرين: »دفعني الفضول 
للحضور ومشاهدة هذه الظاهرة الكونية 
التي تحدث على فترات زمنية متباعدة، 
وقـــد وفـــر الــمــركــز الــنــظــارات اآلمــنــة التي 
تسمح لنا برؤية هذه الظاهرة دون إيذاء 

للعيون«.

 كبيرة لمتابعة الظاهرة
ً
متحف الفلك والفضاء بمركز عبدالله السالم استضاف حشودا
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 من دراسة مؤشر ميرسر
ً
»التأمينات«: لم نكن جزءا

• »الدراسة شملت السعودية واإلمارات فقط من الدول العربية«
• »نسعى لتطوير القوانين والمحافظة على استدامة أنظمة المؤسسة«

أصـــدرت المؤسسة العامة 
ــيــــة  ــاعــ ــمــ ــتــ ــات االجــ ــنــ ــيــ ــأمــ ــتــ ــلــ لــ
توضيحا لألخبار المتداولة 
بـــشـــأن خـــروجـــهـــا مــــن قــائــمــة 
»أفـــضـــل األنــظــمــة لــلــمــعــاشــات 
التقاعدية لعام 2022«، طبقا 

.CFA لمؤشر ميرسر
ــات«، فــي  ــنـ ــيـ ــأمـ ــتـ وقــــالــــت »الـ
تصريح أمس، »تود التأمينات 
ــم تــكــن  ــ ــا لــ ــهــ ــأنــ ــح بــ ــيــ ــتــــوضــ الــ
ــن عــيــنــة  ــ ا مـ ــــاس جــــــــزء ــاألســ ــ بــ
 Mercer - CFA( الدراسة، إذ إن
Institute( تعد سنويا دراسة 
ــر الـــمـــعـــاشـــات  لـــقـــيـــاس مــــؤشــ
التقاعدية العالمي، وذلك بناء 
عــلــى مــعــايــيــر مـــحـــددة تشمل 
النزاهة واالستدامة والمواءمة، 
ــيــــار بــعــض  ــتــ بـــحـــيـــث يـــتـــم اخــ
ــة  الـــــــدول ضـــمـــن هـــــذه الــــدراســ
وعــــرض نــتــائــجــهــا فـــي نــطــاق 
الدول التي تم اختيارها دون 

غيرها«.
واضــــــــافــــــــت: »لـــــقـــــد شــمــلــت 

ــرا مــــن الـــــدول  ــدراســـــة مــــؤخــ الـــ
العربية السعودية واإلمــارات 
فــقــط، ولــم تشمل دوال عربية 
أخــرى ومــن ضمنها الكويت، 
وعــلــيــه فـــإن مــا تــم نــشــره عبر 
مــواقــع الــتــواصــل االجتماعي 
وغــيــرهــا مــن مــواقــع إخــبــاريــة 
ــرت  ــ ــهـ ــ مـــــــن أن الـــــــــدراســـــــــة أظـ
ــارج قــائــمــة أفــضــل  الــكــويــت خــ
األنظمة للمعاشات التقاعدية، 
بسبب عدم استدامة نظامها 
التقاعدي غير صحيح لعدم 
ــانــــات  ــيــ شـــــمـــــول الــــــــدراســــــــة بــ

الكويت«.
وأكـــدت أنــهــا تعمل جاهدة 
لتحقيق األهداف التي أنشئت 
مــن أجــلــهــا، مــن خـــال تطوير 
الـــقـــوانـــيـــن والــمــحــافــظــة على 
استدامة أنظمتها، كما تعكف 
عـــلـــى تـــقـــديـــم حـــلـــول لــضــمــان 
استمرار أنظمتها على المدى 
البعيد، بالتعاون مع الجهات 

األخرى في الدولة.

صندوق التنمية... إسهامات عديدة 
في التغير المناخي وحماية البيئة

 بيوم األمم المتحدة
ً
مبناه يضاء باللون األزرق احتفاال

يحل يوم األمم المتحدة حول 
العالم في 24 أكتوبر من كل عام، 
لتسليط الــضــوء على دور األمــم 
الـــمـــتـــحـــدة، وأهـــمـــيـــة شــركــائــهــا 
فـــــي تـــحـــقـــيـــق أهــــــــــداف الــتــنــمــيــة 
ــة. وتـــحـــتـــفـــي األمـــــم  ــدامــ ــتــ ــســ ــمــ الــ
المتحدة في يومها العالمي هذا 
العام تحت شعار »طموح الشباب 
للقيادة من أجل العمل المناخي«.
بهذه المناسبة، أضيء مبنى 
الــــصــــنــــدوق الـــكـــويـــتـــي لــلــتــنــمــيــة 
االقـــتـــصـــاديـــة الـــعـــربـــيـــة بــالــلــون 
 
ً
 مــنــه وتــكــريــمــا

ً
األزرق تــضــامــنــا

لجهود منظمات األمــم المتحدة 
في دعــم طموح الشباب للقيادة 

من أجل العمل المناخي.
وصرح المدير العام للصندوق 
ــانــــم، بـــــأن لــلــكــويــت،  ــغــ مــــــــروان الــ
وصندوق التنمية بشكل خاص، 
مساهمات تنموية مختلفة حول 
الــعــالــم، فــي مــواجــهــة التحديات 
الــبــيــئــيــة الـــحـــرجـــة الـــتـــي تــواجــه 
ــداف  الــعــالــم الـــيـــوم، وتــحــقــيــق أهـ

التنمية المستدامة. 

وأضــــــــاف الـــغـــانـــم أن تـــعـــاون 
صـــنـــدوق الــتــنــمــيــة مـــع منظمات 
 منه 

ً
األمــم المتحدة يأتي إيمانا

ــالـــدور الــمــحــوري الــــذي تلعبه  بـ
الــمــنــظــمــات فـــي دعــــم الــمــشــاريــع 
 
ً
المستدامة حــول الــعــالــم، مبينا
أن الصندوق يتبنى ضمن دوره 
التنموي الــعــديــد مــن المشاريع 
ــلـــول لــلــمــحــافــظــة عــلــى  ذات الـــحـ
ــمـــوارد الطبيعية في  الــبــيــئــة والـ

شــتــى الــقــطــاعــات، مــثــل: الــزراعــة 
ــاقــــة والـــمـــيـــاه  ــقــــل إلــــــى الــــطــ ــنــ والــ
والـــصـــرف الــصــحــي، كــمــا يــشــدد 
الــصــنــدوق، مــن خــال مشاركاته 
ــرات  ــمــ ــؤتــ ــمــ ـــن الــ ــ ــد مـ ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــي الـ ـــ فـ
والـــــــــورش، عـــلـــى أهـــمـــيـــة الــبــحــث 
فــي مــوضــوع االســتــهــاك، وسبل 
استمرار الشعوب باالستهاك مع 
توفير موارد لألجيال الحاضرة 

والمستقبلية.

المبنى مضاء باللون األزرق

»الطيران المدني«: مطار الكويت يحقق 
 قياسية بمعايير السالمة الدولية

ً
أرقاما

نتائج تقييم »إيكاو« أظهرت تفوقه بنسبة %77.45
كشفت اإلدارة العامة للطيران 
المدني عن تحقيق مطار الكويت 
الدولي نتائج قياسية في معايير 
ســـامـــة األنـــظـــمـــة الـــدولـــيـــة خــال 
الــعــام الــحــالــي، إذ أظــهــرت نتائج 
تقييم المنظمة الدولية للطيران 
الــمــدنــي )إيــــكــــاو( تــفــوقــه بنسبة 

77.45 في المئة.
وقــــــــال نــــائــــب الــــمــــديــــر الــــعــــام 
لــشــؤون ســامــة الــطــيــران والنقل 
الجوي وأمن الطيران في اإلدارة 
ــقــــاء مــع  ــيــــج الـــعـــتـــيـــبـــي، فــــي لــ دعــ
»كــــــونــــــا«، أمــــــــس، إن الـــمـــتـــوســـط 
ــاو« يبلغ  ــكـ اإلقــلــيــمــي لتقييم »إيـ
نــحــو 76 فـــي الــمــئــة، فــيــمــا يبلغ 
الــمــتــوســط الــعــالــمــي 69.54 في 

المئة.
وأضــاف العتيبي أن تصنيف 
، وال 

ً
الـــكـــويـــت يــعــتــبــر »مــــتــــمــــيــــزا

توجد أي ماحظات من )إيكاو( 
على مطار الكويت الدولي، الذي 
 فــــي الــتــقــيــيــم 

ً
ــا ــفــــاعــ ســيــشــهــد ارتــ

بــمــعــايــيــر ســـامـــة األنـــظـــمـــة بعد 
ــاء مــــن مــــشــــروع الـــمـــطـــار  ــهــ ــتــ االنــ
الـــجـــديـــد )تـــــي 2(، الــــــذي يــتــمــيــز 
بأحدث التقنيات على المستوى 

األمني«.
وأشـــار إلــى أن قــطــاع السامة 
واألمن والنقل الجوي في اإلدارة، 
هــو الــجــهــة الــمــشــرعــة والمنظمة 
والرقابية لصناعة الــطــيــران في 
الكويت التي تولي الجانب األمني 

.
ً
 كبيرا

ً
للطيران اهتماما

ونــــــــــــوه بـــــنـــــجـــــاح »الــــــطــــــيــــــران 
ــع وزارة  ــدنـــي«، بـــالـــتـــعـــاون مـ ــمـ الـ
الــداخــلــيــة، فــي تطبيق المواثيق 
واالتـــفـــاقـــيـــات األمـــنـــيـــة الـــدولـــيـــة، 
ووضع األنظمة األمنية المعتمدة 
الــتــي تـــواكـــب الــقــوانــيــن الــدولــيــة 
ــع  الــمــنــظــمــة، مــمــا أســـهـــم فـــي »رفـ
 في 

ً
الماحظات التي كانت عائقا

وقـــت ســابــق لــلــشــركــات الوطنية 
للطيران«.

وأوضـــــــــــح أن إدارة ســـامـــة 

ــيـــش  ــتـ ــفـ ــتـ ــى الـ ــ ــولـ ــ ــتـ ــ الــــــطــــــيــــــران تـ
والتدقيق على الطائرات القادمة 
والــمــغــادرة، ســـواء كــانــت محلية 
 
ً
أو أجنبية، بشكل مستمر، وفقا

لـــبـــرنـــامـــج تـــفـــتـــيـــشـــات الـــســـامـــة 
 ،)SAFA( للطائرات غير األوروبية
 عـــن الــتــفــتــيــش والــتــدقــيــق 

ً
فــضــا

اإلداري الدوري السنوي الشامل 
على الشركات المشغلة المحلية.

ولفت إلى تقييم مطار الكويت 
الدولي ومدى االلتزام باإلجراءات 
التفتيشية عبر تطبيق اللوائح 
واألنــــظــــمــــة الــمــحــلــيــة والـــدولـــيـــة 
على مقدمي الخدمات والجهات 
الــعــامــلــة فـــي الــمــطــار والــتــدقــيــق 
الــســنــوي والـــجـــوالت التفتيشية 
شبه اليومية التي تقوم بها إدارة 

سامة الطيران.
وحـــول مـــدى الـــتـــزام الــشــركــات 
الـــعـــامـــلـــة بـــالـــمـــطـــار وطـــائـــراتـــهـــا 
الــنــاقــلــة بـــالـــشـــروط الــفــنــيــة، أكــد 
الــعــتــيــبــي الــــتــــزام تــلــك الــشــركــات 
ــقـــواعـــد واألنــــظــــمــــة الــمــحــلــيــة  ــالـ بـ
 إلى أن »الطيران 

ً
والدولية، الفتا

ــى بــــاســــتــــمــــرار  ــولــ ــتــ الـــــمـــــدنـــــي« تــ
الـــتـــحـــقـــق مــــن جـــمـــيـــع الـــبـــيـــانـــات 
ومــســتــويــات الــســامــة، إذ أوقفت 
بــعــض الـــشـــركـــات الــتــي ال تــلــتــزم 

بهذه األنظمة.

دعيج العتيبي

ع الفريق الصيني للطب الطبيعي الكويت تودِّ
 خالل 4 عقود عالجوا 800 ألف مريض

ً
السفير الصيني: 22 فريقا

• ربيع كالس
»الُحب ال يعرف الحدود، والصداقة تدوم إلى األبد«... 
بهذه الكلمات وصف السفير الصيني لدى الباد تشانغ 
جيانوي، عاقة باده بالكويت، التي كانت األولى من بين 
دول الخليج التي أقامت عاقات دبلوماسية مع الصين، 
وكذلك فإنها الدولة الخليجية الوحيدة التي يتمركز فيها 

فريق طبي صيني. 
وأضاف جيانوي، في حفل وداع الفريق الطبي الصيني 
 ،

ً
المنتهية أعمالهم في الكويت، والبالغ عددهم 17 طبيبا

»في أوائــل عام 1976، أرسلت الحكومة الصينية الدفعة 
األولــــى مــن الــفــريــق الــطــبــي الصيني إلـــى الــكــويــت، حيث 
عقد وزير الصحة الكويتي، آنذاك، عبدالرحمن العوضي، 
 مـــع أول دفــعــة مـــن الــعــامــلــيــن الطبيين 

ً
 وديـــــا

ً
اجــتــمــاعــا

الصينيين برئاسة لي قويبان. وحتى عام 1990، تم إرسال 
7 دفعات من الفرق الطبية الصينية إلى الكويت«. 

وأضــاف: »اضطر الفريق الطبي الصيني إلى مغادرة 

الباد بسبب الغزو العراقي، وبعد ذلك بعامين، أي في عام 
1992، استأنفت الصين إرسال الفرق الطبية إلى الكويت، 
ومــنــذ عـــام 1993 تــم تكليف مــقــاطــعــة جيلين الصينية 

اختيار وإرسال العاملين الطبيين إلى الكويت«. 
ولفت تشانغ إلى أن »الفريق الحالي في الكويت يعتبر 
الدفعة الـ 14 التي أرسلتها مقاطعة جيلين، وهو الدفعة 
 إلى أنه 

ً
الـ 22 التي أرسلتها الحكومة الصينية«، مشيرا

 
ً
»على مدى ما يزيد على 4 عقود أوفدت الصين 222 عاما
 قــامــوا بتشخيص وعـــاج قــرابــة 800 ألــف مريض 

ً
طبيا

في الكويت«. 
وأعــــرب عــن أمــلــه »فـــي أن تستمر الــدفــعــة الــقــادمــة من 
األعــضــاء الــجــدد للفريق الطبي الصيني فــي الحصول 
على دعــم ومساعدة وثيقين مــن الجانب الكويتي، وأن 
يحقق تعاوننا الودي المزيد من اإلنجازات في مختلف 
المجاالت، وأتمنى أن تتمتع الصين والكويت بصداقة 

أبدية«.
ن مدير مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل  بدوره، ثمَّ

الصحي د. صاح الشايجي، دور الفريق الطبي الصيني، 
 إلى أنهم »ملتزمون بالقواعد وأنظمة المستشفى، 

ً
مشيرا

ويحترمون ثقافتنا وأنظمة وزارة الصحة«.
وأشاد الشايجي بالمهارات الطبية االحترافية والدقيقة 
 إلـــى أنــهــم يــحــرصــون عــلــى توفير 

ً
للفريق الــطــبــي، الفــتــا

العاج المناسب للمرضى، كما يعملون على نشر ثقافة 
وتكنولوجيا الطب الصيني، ما يجعل المستشفى يتمير 

.
ً
بتوفير خدمات طبية أكثر تنوعا

مــن جــانــبــهــا، أعــربــت مــديــر إدارة الــعــاقــات الصحية 
الدولية بــوزارة الصحة د. رحــاب الوطيان عن امتنانها 

للفريق الطبي الصيني. 
وفــيــمــا كــشــفــت أن الــفــريــق الــطــبــي الــصــيــنــي الــجــديــد 
ــــى الـــكـــويـــت فــــي 5 نــوفــمــبــر الـــمـــقـــبـــل، أعـــربـــت  ســيــصــل إلـ
الوطيان عن تطلعها لتنفيذ المبادرات اإليجابية لتعزيز 
الدبلوماسية الصحية والتعاون بين البلدين الصديقين 
اللذين تربطهما عميق العاقات لمصلحة الطرفين في 

المجاالت المختلفة.

»اتحاد الموظفين«: زيادة الرواتب 
وتوحيدها يحققان المساواة

قــال االتــحــاد الوطني للموظفين إن حــالــة الــغــاء التي 
يشهدها العالم تتطلب من الحكومة النظر بعين االعتبار 
لضرورة زيادة سلم الرواتب وتوحيدها بجميع الجهات 
الحكومية التابعة لديوان الخدمة المدنية أســوة بباقي 
الهيئات، مشيرا إلى أن زيادة الرواتب وتوحيدها يحققان 
االستقرار الوظيفي، ويوفران للموظفين البيئة المناسبة 
الــتــي تمكنهم مـــن الــعــمــل الـــجـــاد والــمــســاهــمــة فـــي عجلة 

التنمية.
وأكد االتحاد، في بيان صحافي أمس، أن »توحيد سلم 
الــرواتــب ينسجم مــع شريعتنا اإلســامــيــة السمحة ومع 
دستور الكويت«، الفتا إلى أنه »آن األوان لتعامل الحكومة 
بــجــديــة مــع المستحقات الــمــشــروعــة بــرفــع ســلــم الــرواتــب 

وتوحيده لتحقيق مبدأ العدل والمساواة«.
وأوضح أن مقولة عدم تحمل الميزانية ألي زيادات في 
الرواتب مردود عليه بأن التفاوت الكبير في المرتبات بين 
مواطن وآخر يعمان في جهتين مختلفتين هو االستنزاف 
ــذا الــتــفــاوت يــجــعــل الموظفين  الــحــقــيــقــي لــلــمــيــزانــيــة، وهــ

يشعرون بالظلم.

الفريق 
الطبي يحترم 

ثقافتنا 
وأنظمة 

»الصحة«
الشايجي

الغانم: التدخين والسكري وأمراض القلب 
أسباب ارتفاع حاالت الضعف الجنسي

• عادل سامي
ــالـــك  ــمـــسـ ــــس وحـــــــــدة الـ ــيـ ــ عــــــــزا رئـ
البولية في مستشفى جابر للقوات 
المسلحة، د. محمد الغانم، ارتفاع 
مــــعــــدالت الـــضـــعـــف الـــجـــنـــســـي إلـــى 
زيـــادة اإلصــابــة بــأمــراض السكري، 
والضغط، والقلب، إلى جانب ارتفاع 

معدالت التدخين.
وقال الغانم في تصريح صحافي، 
إن »الضعف الجنسي بــات مشكلة 
ــــؤرق الــكــثــيــريــن«، مــشــيــرا إلــــى أن  تـ
»الــنــســبــة بلغت نــحــو 75 فــي المئة 
عــنــد مـــن تــصــل أعــمــارهــم 60 عــامــا 
فــمــا فـــوق، و30 فــي الــمــئــة بــعــد سن 
األربــعــيــن، و20 فــي المئة لألصغر 

من ذلك العمر«.
وذكـــــر الـــغـــانـــم أن »طـــــرق الــعــاج 
مختلفة بحسب كــل حــالــة، فهناك 
الـــعـــاج الــتــحــفــظــي لــلــمــحــافــظ على 
الوزن المثالي وممارسة الرياضة، 
ــار مـــن تـــنـــاول الــدهــون  ــثـ وعــــدم اإلكـ
والسكريات، والمحافظة على معدل 
طبيعي لضغط الــدم وكــذلــك معدل 
الــســكــر«، مشيرا إلــى وجــود العاج 
الــدوائــي بالعقاقير، وآخــر بالحقن 

الموضعية، وكذلك التدخل الجراحي 
مثل تركيب األجهزة التعويضية. 

ــح أن الـــعـــاج بــالــعــقــاقــيــر  ــ وأوضــ
الطبية المختلفة يحفز ويزيد من 

تدفق الدم في الشرايين.

محمد الغانم

 يناقش 
ً
»اإلعالم« تطلق برنامجا

قضايا المحافظات خالل نوفمبر
ــنـــت وزارة اإلعـــــــــام إطــــاقــــهــــا بـــرنـــامـــجـــا  ــلـ أعـ
ــــش الــــقــــضــــايــــا  ــاقـ ــ ــنـ ــ ــا يـ ــ ــيـ ــ ــــوعـ ــبـ ــ جــــمــــاهــــيــــريــــا أسـ
والموضوعات المتعلقة بشؤون محافظات الباد 

الست، خال نوفمبر المقبل.
وأوضحت المتحدثة الرسمي باسم الــوزارة، 
ــا«، أمـــــس، أنــه  ـــ »كــــونــ أنـــــوار مـــــراد، فـــي تــصــريــح لـ
سيتم خــال البرنامج استضافة مسؤولين من 
 من المواطنين، للحديث عن 

ً
المحافظات، وعددا

رؤاهم اآلنية والمستقبلية، والرد على استفسارات 
المواطنين وتساؤالتهم، كل في اختصاصه.

ــاءت  ــبـــرنـــامـــج جــ وأضــــافــــت مــــــراد أن فـــكـــرة الـ
ــرارات  ــقــ الســـتـــعـــراض الــقــضــايــا والـــمـــشـــاريـــع والــ
التي تهم المواطنين، ترجمة لما جاء في النطق 
السامي فــي افتتاح دور االنــعــقــاد األول للفصل 

التشريعي الـ 17 لمجلس األمة.
وذكــرت أن البرنامج سيتم بثه أسبوعيا من 
مقر ديوانية المحافظة، مبينة أنه سيتم خاله 
ــداء آرائــهــم  فتح بــاب الــنــقــاش مــع المواطنين إلبـ
وطـــرح تــســاؤالتــهــم للمسؤولين لــاجــابــة عنها، 

.
ً
وإبراز ذلك إعاميا

 لتوجيهات وزيــر 
ً
ــوزارة، تنفيذا ــ وأكـــدت أن الـ

ــر الــدولــة لــشــؤون الشباب  اإلعــــام والــثــقــافــة وزيـ
عبدالرحمن المطيري، ماضية في تطوير دورها 
اإلعامي الجماهيري، بما يتناغم مع رؤية الوزارة 

واستراتيجيتها.
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ةديرجلا•
٦برلمانيات

الجلسة
كثرة المالحظات النيابية ترّحل ميزانية 

• المجلس يعيد تقاريرها إلى »الميزانيات« لمزيد من الدراسة وعرضها في جلسة 1 نوفمبر

الرشيد: تجميع مبالغ »بيع اإلجازات« 
ثم وضع ضوابط الصرف

صرف »الصفوف األمامية« لـ 55 جهة والمتبقي 8 فقط
تــعــّهــد وزيـــــر الــمــالــيــة وزيـــر 
الـــدولـــة لــلــشــؤون االقــتــصــاديــة 
ــوهــــاب  ــدالــ واالســـــتـــــثـــــمـــــار، عــــبــ
الرشيد، بفتح اعتماد تكميلي 
ــــرف مــقــابــل  بـــشـــأن مــــرســــوم صـ
ــــي الــــجــــهــــات  ــفـ ــ ــــوظـ ــمـ ــ نــــــقــــــدي لـ
ــازات  ــ الــحــكــومــيــة لــرصــيــد اإلجــ
الــــدوريــــة أثـــنـــاء فـــتـــرة الــخــدمــة، 
بعد االنتهاء من إقرار الميزانية 

العامة للدولة.
وقـــــال الــــوزيــــر، فـــي مــداخــلــة 
ــة  ــ خـــــــال جـــلـــســـة مـــجـــلـــس األمــ
الــــــخــــــاصــــــة، أمـــــــــــس، ردا عـــلـــى 
تـــســـاؤالت نــيــابــيــة بــهــذا الــشــأن 
أثناء مناقشة ميزانية الوزارات 
والــجــهــات الحكومية إن وزارة 
ــة ســـتـــضـــع الــــضــــوابــــط  ــيــ ــالــ ــمــ الــ

ــوان الــخــدمــة  ــ الــمــنــاســبــة مـــع ديــ
ــيـــع  ــــوص بـ ــــصــ ــخــ ــ ــة بــ ــ ــيــ ــ ــدنــ ــ ــمــ ــ ــ ال
اإلجــــــــــــازات بـــعـــد االنــــتــــهــــاء مــن 
تجميع المبالغ، وسيتم إقرارها.

وفيما يتعلق بصرف مكافأة 
ــفــــوف األمـــــامـــــيـــــة، أوضـــــح  الــــصــ

الرشيد أنه تم صرفها لـ 55 جهة 
حكومية بـ 409 مايين دينار، 
والمتبقي 8 جهات فقط، مؤكدا 
م الكشوف من هذه 

ّ
انتظار تسل

الجهات العتمادها وصرفها.

السعدون مترئسًا الجلسةجانب من جلسة أمس )تصوير نوفل إبراهيم( 

عبدالوهاب الرشيد

التعاون سيد الموقف

كان الفتا التعاون بين الحكومة 
والمجلس فــي جلسة الميزانيات، 
ــا أعـــلـــنـــه الـــــــوزيـــــــران عـــمـــار  ــ وهــــــو مـ
العجمي وعبدالوهاب الرشيد في 
قــضــيــة األخــــذ بــمــاحــظــات الــنــواب، 
والــتــأكــيــد والـــمـــوافـــقـــة عــلــى سحب 
التقرير، وإعادته للجنة المالية في 

الجانب اآلخر.

سلق الميزانيات
وصف عدد من النواب ما يحدث 
مــــن قـــبـــل لــجــنــة الـــمـــيـــزانـــيـــات حـــول 
التقرير الذي عرض بالجلسة بأنه 
سلق ال يمكن أن يمر مــرور الكرام، 
األمـــــــر الـــــــذي أثـــــــار حــفــيــظــة رئــيــس 

اللجنة عــادل الدمخي، رافضا هذا 
الوصف، وأكد أن جهودا كبرى ُبذلت 
مـــن الــعــامــلــيــن فـــي الــلــجــان إلنــجــاز 

تقارير الميزانيات.

عرض مستندات
قـــامـــت جـــنـــان بــوشــهــري بــعــرض 
ــركـــات سجلت  مــســتــنــدات تـــديـــن شـ
بحقها مخالفات، سواء في موضوع 
األمطار أو تجاوزات أمــاك الدولة، 
مطالبة المجلس بأن تكون له وقفة 
جادة تجاه تلك الشركات التي كانت 

تدير المجلس.

بيع اإلجازات
حـــضـــر مــــوضــــوع بـــيـــع اإلجـــــــازات 
مـــن خــــال الـــبـــدل الــنــقــدي بـــقـــوة في 

الجلسة الخاصة، أمــس، واستحوذ 
هذا الموضوع على الطلب األول لكل 
الــنــواب الــذيــن تــحــدثــوا، إضــافــة إلى 
مكافآت الصفوف األولى المتأخرة، 
وقوبل ذلك بتعهدات من وزير المالية 

بإنجازها.

ميزانية كارثية 
اعتبر حمدان العازمي الميزانية 
الــتــي عــرضــت فــي الجلسة كــارثــيــة، 
ــل مـــعـــالـــجـــة  ــبــ ـــا إقــــــــرارهــــــــا قــ رافــــــضـــ
المخالفات التي وردت من »ديــوان 

المحاسبة«.

األمن الغذائي 
كان الفتا حضور األمــن الغذائي 
ــن خـــــال أحـــاديـــث  ــي الـــجـــلـــســـة، مــ فــ

النواب، وضرورة التأكيد على منحه 
األولــويــة في الميزانية، خاصة مع 

توتر األوضاع المحيطة بالباد.

المعتذرون 
اعــتــذر عــن عــدم حــضــور الجلسة 
الــوزيــر عبدالله الــصــبــاح، والــنــواب 
الصيفي الصيفي، وخالد العتيبي، 
وعيسى الكندري، ومرزوق الخليفة.

رسالة الخليفة
ــة، في  ــ أعـــلـــن رئـــيـــس مــجــلــس األمــ
بــدايــة الــجــلــســة، أن الــنــائــب مـــرزوق 
ــة اعــــتــــذار عن  ــالـ الــخــلــيــفــة بــعــث رسـ
عدم حضور الجلسة الحتجازه في 

السجن.

حدث في الجلسة

تقدم نحو 30 نائبا بطلب التصويت بالموافقة 
على توصية تلزم الحكومة بتقديم تقرير دوري كل 
ثــاثــة أشــهــر لمجلس األمـــة ولجنة حماية األمـــوال 
الــعــامــة الــبــرلــمــانــيــة عــّمــا تـــم تــنــفــيــذه وتــطــبــيــقــه من 
الــتــوصــيــات الـــــواردة فــي تــقــاريــر ديــــوان المحاسبة 
بشأن فحص ومراجعة القسائم الصناعية والخدمية 
والحرفية، وغيرها من األغـــراض التي تم إسنادها 
للهيئة العامة للصناعة، للفترة من 1/ 1/ 2014 حتى 

30/ 11/ 2015 الصادر في سبتمبر 2016.
وتــضــمــن كـــذلـــك الــتــقــريــر بـــشـــأن تــكــلــيــف مجلس 
الوزراء حول شبهات في إجراءات تخصيص القسائم 
الصناعية لدى الهيئة العامة لصناعة الصادر في 
مــارس 2022، والتقرير بشأن دراســـة الــرســوم التي 
تفرضها الجهات الحكومية مقابل االنتفاع بأراضي 
ــادر فـــي مــــارس 2022، عــلــى أن يشمل  ــة الـــصـ ــدولـ الـ

التقرير كل اإلجراءات التي اتخذت بشأن المخالفات 
والعقود المنتهية الخاصة بأماك الدولة الواردة بتلك 
التقارير، مرفقا معها الــقــرارات التنفيذية الخاصة 

باإلجراءات الحكومية.
ووقع على الطلب النواب د. جنان بوشهري، عالية 
الخالد، خليل الصالح، عبدالوهاب العيسى، شعيب 
الــمــويــزري، فــاح الــهــاجــري، عبدالعزيز الصقعبي، 
حــمــدان الــعــازمــي، عبدالله فــهــاد، مــبــارك الحجرف، 
سعود العصفور، مبارك الطشة، حمد العبيد، فيصل 
الــكــنــدري، حسن جــوهــر، أحــمــد الري، د. خليل أبــل، 
عبيد الوسمي، د. حمد المطر، شعيب شعبان، حامد 
البذالي، يوسف البذالي، د. عبدالكريم الكندري، حمد 
المطر، أسامة الشاهين، د. عــادل الدمخي، عبدالله 
األنـــبـــعـــي، حــمــد الـــمـــدلـــج، صـــالـــح عــــاشــــور، مــــرزوق 

الحبيني.

افـــتـــتـــح رئــــيــــس مــجــلــس األمــــة 
ــة الـــــخـــــاصـــــة لـــمـــنـــاقـــشـــة  ــلــــســ الــــجــ
ميزانيات الجهات الحكومية للسنة 
الــمــالــيــة 2022-2023، وعـــــدد من 
الحسابات الختامية في التاسعة 
من صباح أمس، وتا األمين العام 
أسماء الحضور والمعتذرين عن 

عدم حضورها.
واستهلت الجلسة ببيان ألقاه 
ــادل  رئـــيـــس لــجــنــة الــمــيــزانــيــات عـ
الدمخي عن الميزانية، مشددا على 
أن »هــنــاك تحديات كبيرة تواجه 
الـــمـــيـــزانـــيـــة فــــي الـــكـــويـــت، وأؤكـــــد 
ــرابـــات العالمية  انــعــكــاســات اإلضـ
عــلــى الـــبـــاد، واألوضــــــــاع تتطلب 

من المجلس والحكومة أن يكونا 
على قــدر التحديات، وال استقرار 
إال بالتعاون، ونتطلع إلى توحيد 
ــات  ــروفـ ــيــــه مـــصـ الــــجــــهــــود وتــــوجــ
الــمــيــزانــيــة بفاعلية واستغالها 

بالشكل االمثل«.
ــال النائب  وفـــي نقطة نــظــام، قـ
عبيد الوسمي: »ال يمكن مناقشة 
الميزانيات وعــرضــهــا والتقارير 
خــاصــة بالمجلس الــســابــق، كيف 
تــقــر 23 مـــلـــيـــارا لـــم يــطــلــع عليها 
أحد«، ورد السعدون بقوله: »جلسة 
اليوم خاصة، وهي بناء على طلب 
الحكومة، لمناقشة سبعة تقارير 
قــدمــت فــي المجلس الــســابــق قبل 

عقب مناقشة استمرت نحو 3 ساعات رفع رئيس 
مجلس األمة أحمد السعدون الجلسة الخاصة أمس، 

التي عقدت بناء على الطلب المقدم من الحكومة 
استنادا إلى المادة 72 من الالئحة الداخلية للمجلس، 

لمناقشة عدد من المشاريع بربط ميزانيات الجهات 
الملحقة والمستقلة، وميزانية الوزارات واإلدارات 

الحكومية للسنة المالية 2022 /2023.
 بسحب تقارير 

ً
بيل رفع الجلسة اتخذ المجلس قرارا

ُ
وق

لجنة الميزانيات والحساب الختامي المدرجة على 
الجلسة، وإعادتها إلى اللجنة لدراسة المالحظات 
النيابية الواردة خالل الجلسة، بناء على طلب لجنة 

الميزانيات وأغلبية األعضاء، بعد المالحظات الكثيرة 

التي أبداها النواب على الميزانية، ولعل أبرزها أنها 
كانت مقدمة من الحكومة السابقة، ولم تتم دراستها 

عرض بجلسة الثالثاء 
ُ
بالشكل الكافي، على أن ت

المقبل.
وكان رئيس »الميزانيات«، النائب د. عادل الدمخي، 

قد طلب سحب التقارير إلعادة النظر فيها، على 

أن تدرج في جلسة 1 /11، بعد أن أبدى عدد من 
النواب اعتراضات على الميزانية لخلّوها من اعتمادات 

التوظيف والبدل النقدي لإلجازات وصرف مكافأة 
 عن 

ً
الصفوف األمامية لبقية الجهات الحكومية، فضال

 إلى استقبال 
ً
رفضهم االستعجال في إقرارها، مشيرا

اللجنة المالحظات النيابية الخطية خالل يومين، على 

 الخميس مع وزارة المالية.
ً
أن ُيعقد اجتماع غدا

وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس األمة وزير الدولة 
لشؤون اإلسكان والتطوير العمراني، عمار العجمي، 

 
ً
حرص الحكومة على دراسة مالحظات النواب، تفعيال

لمبدأ التعاون بين السلطتين لتحقيق تطلعات 
المواطنين.

أن يحل، وهــي خاصة بالميزانية 
وتعرض اليوم وفقا للمادة 109«.

وأكمل الدمخي حديثه: »من باب 
حفظ الــحــقــوق ألصحابها قامت 
لــجــنــة الــمــيــزانــيــات فـــي المجلس 
الــســابــق بعقد 37 اجــتــمــاعــا و71 
ــم إنــــجــــاز 46 مــشــروع  ــ ســــاعــــة، وتـ
قــانــون، ونظرا للوضع السياسي 
الــســابــق ظــلــت الــتــقــاريــر الخاصة 
بالميزانيات دون إقرار، واآلن هي 

متأخرة عن موعدها الدستوري«.
وأكد أن هناك تعديات تخص 
المواطن بقيمة 80 مليون دينار 
لــوزارة التجارة للمواد اإلنشائية 
في جنوب المطاع، و30 مليونا 
لجنوب سعد العبدالله، و7 مايين 
لـــــاعـــــاف، و35 مـــلـــيـــونـــا لــلــدعــم 
الــــزراعــــي، و34 مــلــيــونــا للجامعة 
والتطبيقي، مضيفا أن 23 مليارا 
إيــرادات الميزانية، والنفطية تبلغ 
91 فــي المئة، وسعر البرميل 80 
دوالرا، واإليـــرادات غير النفطية 2 
مليار دينار، ومصروفات الميزانية 
ــارا، وتـــوجـــيـــه 75 فــي  ــيــ ــلــ 23.1 مــ
المئة من الميزانية الى المرتبات 

والدعومات.

بيع اإلجازات

ــر الــمــالــيــة  ــ مـــن جــهــتــه، قــــال وزيـ
ــيــــد: »نــتــعــهــد  عــــبــــدالــــوهــــاب الــــرشــ
كحكومة بصرف بيع اإلجازات بعد 
إقرار الميزانية، كما نتعهد بصرف 
مــــا تــبــقــى مــــن مـــكـــافـــأة الــصــفــوف 
ــا تــبــقــى مــنــهــا ثماني  األولــــــى، ومــ

جهات فقط«.
ــاب لــحــديــث الـــنـــواب  ــبـ وفـــتـــح الـ
وقـــــــال الـــنـــائـــب حـــمـــد الـــمـــدلـــج إن 
»لجنة الميزانيات السابقة سلقت 
الميزانية بطريقة خطيرة، وال يمكن 
اقرارها اليوم، وال يمكن أن نحمل 

اللجنة الحالية تبعات السابقة«.
بـــــــــدوره، ذكـــــر الـــنـــائـــب شعيب 
المويزري معترضا: »لن أوافق على 

الميزانية ألن الحكومة السابقة لم 
تحترم الشعب الكويتي، وديــوان 
الــمــحــاســبــة مـــتـــواطـــئ مـــع بعض 
الجهات الحكومية، وال يقوم بعمله 
وفق االتجاه الصحيح، والحكومة 
الحالية ليس لها ذنــب، لكننا لن 
نسكت إذا لم تتحمل المسؤولية 
ومعالجة الخطأ، وكان واجبا على 
رئيس الوزراء أن ينتبه عند اختيار 
وزرائـــه، وعلى الحكومة أن تلتزم 
وتتعهد خطيا بتنفيذ الميزانية 
بــحــذافــيــرهــا، وأحـــــذر الـــنـــواب من 
تمرير واقــرار الميزانية في جلسة 

اليوم«.
وأضاف وزير المالية: »الحكومة 
ــأة الــــخــــاصــــة  ــ ــافــ ــ ــكــ ــ ــمــ ــ ــ صــــــرفــــــت ال
بــالــصــفــوف األمـــامـــيـــة لـــــــ55 جهة 
حكومية بـ490 مليون دينار، وتبقى 
8 جــهــات، ونتعهد بفتح اعتماد 
تكميلي بعد إقرار الميزانيات في 
جــلــســة الــــيــــوم، وصـــــرف مـــا تبقى 
مــن المكافأة للجهات المتأخرة، 
كـــمـــا نـــتـــعـــهـــد بــــصــــرف بــــــدل بــيــع 
اإلجازات لموظفي الدولة بعد إقرار 

الميزانية«.

مليار دوالر

وأفــــاد الــنــائــب صــالــح عــاشــور: 
»الـــيـــوم نشهد أعــلــى مــيــزانــيــة في 
تــاريــخ الكويت بـــ23 مليار دينار، 
ــذه الـــمـــيـــزانـــيـــة يـــجـــب أال تقر  ــ ــ وهـ
للهدر إنما ألهـــداف واضــحــة، وال 
يمكن الموافقة عليها دون تحديد 
أهدافها الواضحة التي يجب أن 
تذهب الى المواطن ثم المواطن ثم 
المواطن، ورفــع مستوى معيشته 
وحـــل مــشــكــاتــه، وإذا لـــم يتحقق 
ذلك فالحكومة تتحمل المسؤولية 

كاملة«.
ــور: »هـــــــذه اول  ــ ــاشـ ــ وأضــــــــاف عـ
ميزانية فيها فائض أكثر من مليار 
دوالر، وهــذا يحتم على الحكومة 
أن توجهه إلى مواقعه الصحيحة، 

وأولها إعادة بناء االحتياطي العام 
للدولة، الذي انخفض الى الصفر، 
كــمــا يــجــب تــوجــيــه الـــفـــائـــض الــى 
االستثمار الداخلي للبلد وليس 

خارجيا«.
ــــع: »الـــمـــيـــزانـــيـــة الــحــالــيــة  ــابـ ــ وتـ
تخلق فرص عمل لـ23 ألف مواطن، 
وميناء مبارك متأخر 10 سنوات 
عن اإلنجاز ومليارين انفقت على 
مشروع المطار الجديد، والسؤال 
ــفــــرص الــحــقــيــقــيــة لــشــبــاب  أيـــــن الــ
الــكــويــت للعمل بــهــا، فنحن نريد 
أن تكون الكويت مركزا ماليا في 
المنطقة، والحكومة الحالية عليها 

أن تكون حكومة انقاذ وطني«.
مـــن جــهــتــهــا، ذكــــرت الــنــائــبــة د. 
جــنــان بـــوشـــهـــري: »مــــن الــمــؤســف 
مناقشة الميزانية في هذه العجالة، 
خــاصــة أن الــتــقــريــر لــم يصلنا إال 
قبل 48 ساعة، وال يمكن مواكبتها، 
ــاك الـــكـــثـــيـــر مــن  ــ ــنـ ــ ــا أن هـ ــمــ ــيــ الســ
الماحظات عليها، وسؤالي لرئيس 
الــوزراء: هل هذه الميزانية تعكس 
مـــرآة الحكومة الحالية وبرنامج 
عملها خاصة انها انجزت من قبل 

الحكومة السابقة؟«.
ــــري: »هــــل  ــهـ ــ ــــوشـ ــــت بـ لـ ــاء ــ ــــسـ وتـ
ــة تــعــكــس  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــحـ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــزانـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ الـ
الميزانيات المخصصة لجنوب 
سعد العبدالله والبنية التحتية 
لصباح االحــمــد؟ ولفت انتباهي 
ــدنـــي الـــقـــيـــم االيــــجــــاريــــة المــــاك  تـ
الدولة وال تحقيق الهداف تأجير 
ــلــــى رأســـهـــا  أراضـــــــــي الـــــدولـــــة وعــ
القسائم الصناعية، وهذه األراضي 
الـــمـــوزعـــة ال تــحــقــق مــنــفــعــة على 
االقتصاد الوطني، وال المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة«، مضيفة: 
»ثاثة تقارير لديوان المحاسبة 
حــول القسائم الصناعية وامــاك 
الــــــدولــــــة، ووجـــــــــود 17 مــاحــظــة 
ــــيء، فضا  لـــم يــنــفــذ مــنــهــا وال شـ
عـــن مــخــالــفــات فـــي أمـــــاك الــدولــة 
ــيــــوم هو  ــات مــخــالــفــة، والــ ــركــ وشــ

مقياس عمل مجلس األمة، وهناك 
ــــاك  ــلـــى أمـ ــات تـــســـتـــولـــي عـ ــ ــركـ ــ شـ
الدولة، واليوم نرى حقيقة ما إذا 
كانت الشركات تدير مجلس األمة، 
كما أن هناك شركات مخالفة في 

قضية األمطار«.

جلسة أخرى

ــنـــائـــب د. عــبــدالــكــريــم  وقــــــال الـ
الــكــنــدري: »مــن الــواضــح أن هناك 
عدم قبول مبدئي إلقرار الميزانية 
فـــي جــلــســة واحــــــدة، وعــلــى لجنة 
الــمــيــزانــيــات اســتــخــدام حقها في 
الـــــمـــــادة 108 لـــســـحـــب الـــتـــقـــريـــر، 
وتكون الجلسة خاصة بمناقشة 
الماحظات التي تقدم من النواب 
ــلـــخـــروج بــتــقــريــر يــتــنــاســب مع  لـ
الــمــال الـــعـــام، وكـــام ان الحكومة 
غير مسؤولة عــن هــذه الميزانية 
غير دقيق، وإذا أردنا الحديث عن 
تصحيح الــمــســار فعلينا سحب 
الــتــقــريــر، وأن نــوقــف ســنــة إقــــرار 
الميزانية في الشكل السابق، ومن 
جــاء لهذه الميزانية غــادر بــإرادة 
الـــشـــعـــب، ومـــــا نــتــجــه إلـــيـــه ليس 
مــحــاولــة التأخير إنــمــا تصحيح 
مسار الميزانية، والبد من فحص 
الــتــقــاريــر الــقــديــمــة الــتــي ال نعلم 

كيف اقرت«.
ورد رئــيــس لجنة الميزانيات 
عــادل الدمخي: »للتوضيح طلب 
االستعجال إلقـــرار الميزانية من 
قــبــل الــحــكــومــة، وبــنــاء عــلــى طلب 
وزيـــــر الـــمـــالـــيـــة، وال مـــانـــع لــديــنــا 
فــي لجنة الميزانيات مــن سحب 
التقرير وتقديم ماحظات خطية 
من النواب خال يومين، وبعدها 
ــة  ــع رئـــيـــس مــجــلــس االمـ نـــحـــدد مـ
ومكتب المجلس مــوعــدا لجلسة 

خاصة إلقرار الميزانية«.
وأضاف الكندري: »كنا نعترض 
على اقرار الميزانيات عند األبواب 

ــوم  ــيــ أو عـــنـــد الــــحــــمــــام، والــ
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البغلي وبوقماز... ومتابعة للجلسةرئيس الوزراء والخالد لحظة دخولهما القاعة سالم الصباح

البــد أن ننسجم مع أنفسنا 
ونــــســــحــــب الــــتــــقــــاريــــر الـــخـــاصـــة 
بالميزانيات مــن جـــدول األعــمــال 
ــقـــدم  ــــي الـــلـــجـــنـــة وتـ ونــــدرســــهــــا فـ

المالحظات«.
ثم عقب النائب حمدان العازمي: 
»ال يمكن إقــــرار ميزانية كارثية، 
وتأثيث مبنى نزع الملكية يكلف 
ــو أضــخــم  68 مــلــيــون ديــــنــــار، وهــ
مبنى في البالد، كل هذا وتريدونا 
أن نــوافــق على هــذه الميزانية؟«، 
مــتــابــعــا: »فـــي الــســابــق كـــان هناك 
ــى إقــــــــرار  ــلــ ــار لـــلـــمـــجـــلـــس عــ ــــبــــ إجــ
الميزانية، واليوم الوضع تغير عن 
السابق، والبد أن تعرض الميزانية 
في مايو وتأخذ شهرين للنقاش 
قبل إقرارها، وال أعرف كيف يختار 

رئيس الوزراء وزراءه«.

رفاهية المواطن

ــر الــمــالــيــة: »ال توجد  ورد وزيــ
أدوات تــوجــه للمواطن الكويتي 
إنما أساس االقتصاد هي رفاهية 
المواطن، وهذه توصيات القيادة 
الــســيــاســيــة، وتــأثــيــث مــبــنــى نــزع 
الــمــلــكــيــة قــيــمــتــه 500 ألـــف ديــنــار 
وليس 68 مليونا، ونحن نمد يد 
التعاون مع المجلس«، مؤكدا أن 
»بــرنــامــج عــمــل الــحــكــومــة اســاســه 
ــمـــواطـــن ونــســعــى الــى  رفـــاهـــيـــة الـ
ــة كـــبـــيـــرة عــلــى  ــيــ خـــطـــط إصــــالحــ
صعيد االقتصاد، ونتعهد بعدم 
توجيه أي أدوات ضــد المواطن، 
ــر الــتــعــلــيــم  ــعـــى الــــــى تـــطـــويـ ونـــسـ
ــــالل تــوجــيــهــات  والـــصـــحـــة مــــن خـ

القيادة السياسية«.
وذكر النائب مبارك الحجرف: 
»ســـيـــدخـــل 250 ألــــف مـــواطـــن في 
ســــوق الــعــمــل خــــالل 10 ســنــوات، 
كـــيـــف اســـتـــعـــدت الـــحـــكـــومـــة لــهــذا 
األمر والدولة التزال على رؤيتها 
القديمة فيما يتعلق بالمشاريع 
الــســكــنــيــة، وال يــمــكــن أن تستمر 
الحكومة في التوزيع على الورق، 
وعــلــيــهــا االســتــعــانــة بــالــشــركــات 
الـــخـــارجـــيـــة إلنــــجــــاز الـــمـــشـــاريـــع 
السكنية مباشرة، والبد من خطة 
واضحة من الحكومة، وان يستفاد 
مـــن الـــوفـــر الــمــالــي، واالحــتــيــاطــي 
ــنـــار واحـــد  الـــعـــام ال يـــوجـــد بـــه ديـ
بــســبــب الـــهـــدر الــحــكــومــي، واقـــول 
ــة بــهــدف  ــكـــومـ اذا تــــعــــاونــــت الـــحـ
رفاهية الشعب فنحن معها واذا 

لم تتعاون فسنستخدم ادواتنا«.
ــد الري:  ــمــ ــائــــب أحــ ــنــ وأفـــــــــاد الــ
»حديثنا عن دعم المتقاعدين ليس 
ألهداف انتخابية كما يشاع، إنما 
من أجل مصلحة هذه الفئة، والبد 
أن تــربــط مــعــاشــات المتقاعدين 
بــمــعــدل الــتــضــخــم، وهــــذا معمول 
بــه فــي كــل دول الــعــالــم، والبـــد من 
ــن  ــة لــتــكــريــس األمــ ــحــ خـــطـــة واضــ
الغذائي بعيدا عما يسمى بالمافيا 
وأصحاب المصالح، ونحن أتينا 
للمجلس للتعاون واالستقرار بين 

السلطتين«.
ــا الــنــائــب ســعــود العصفور  أمـ
فقال: »كنا نتوقع أن تأتي الحكومة 
بطريقة مــغــايــرة عــن الحكومات 
السابقة إلقرار الميزانية، السيما 
أن الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة نــتــأمــل 
منها الــخــيــر، والــشــعــب الكويتي 
يمر بمرحلة جــديــدة مــن التطور 
للمرحلة المقبلة، وكنا نتطلع الى 
تلبية الحكومة تطلعات المواطن، 
ووزيــــــر الــمــالــيــة لـــم يــتــحــدث عن 
تطابق برنامج الحكومة الحالية 
مع الميزانية السما ان البرنامج 

لم يقدم«.

شراء الرصيد

وذكــر النائب فيصل الكندري: 
»كان من المفترض أن يقوم وزير 
ــا جـــــاء في  الـــمـــالـــيـــة بــتــوضــيــح مــ
الميزانية لالخوة النواب، السيما 
ــان مــــوجــــودا فـــي الــحــكــومــة  ــه كــ انــ
السابقة، وال نعلم هــل الميزانية 
تتضمن بــرنــامــج عمل الحكومة 
القادم أم ال؟ ومــاذا يستفيد منها 
ــل تــوجــه  ــ الـــشـــعـــب الـــكـــويـــتـــي؟ وهـ
ــراء رصــيــد كــامــل أو  الــحــكــومــة شــ
ــيـــد، فيما  شــهــر أو نــصــف الـــرصـ
يتعلق ببيع اإلجـــازات، والبــد من 
توضيحات لوزير المالية، والبد 
مـــن تــنــفــيــذ الــحــكــومــة تــعــهــداتــهــا 
كــامــلــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــصــفــوف 

االمامية«.
إلـــى ذلــــك، أشــــار الــنــائــب خليل 
الــصــالــح إلــــى أن مــيــزانــيــة مــطــار 
ــلــــت الـــى  ــنــــي وصــ ــكــــويــــت الــــوطــ الــ
ــــف راكــــب  ـــ25 ألـ ــ ــ مـــلـــيـــاري ديــــنــــار ل
سنويا، بينما نفس الشركة أنجزت 
نــفــس الــمــشــروع فــي بــلــدهــا بأقل 
من هذا المبلغ بكثير وبـ100 الف 

راكب سنويا.
من ناحيته، قال النائب أسامة 

الشاهين: »نشكر لجنة الميزانيات 
على موافقتها على تأجيل إقرار 
الــمــيــزانــيــة لــمــزيــد مـــن الــــدراســــة، 
واستالم مالحظات النواب وتأخير 
الــصــفــوف االمــامــيــة غــيــر مقبول، 
والبــد من إنجاز المكافأة بأسرع 
وقــــت، والبــــد أن تــكــون الــحــكــومــة 
ــفــــاءة، خـــاصـــة مـــع وجـــود  أكـــثـــر كــ
الخلل الكبير في الميزانية، فمن 
غير المعقول أن 80 في المئة من 

الميزانية موجهة للرواتب«.

مدينة متكاملة

إلــى ذلـــك، ذكــر النائب د. حسن 
جوهر: »تــم تخصيص 30 مليون 
ديـــنـــار لــجــنــوب ســعــد الــعــبــدالــلــه، 
فهل هــذه الميزانية تكفي لمدينة 
متكاملة، خاصة أن إنشاء المدن 

الجديدة يتجاوز مليار دينار؟«.
وقـــــــال الـــنـــائـــب حـــمـــد الـــمـــطـــر: 
ــر أقــــول فيها  »رســالــتــي لــكــل وزيــ
لن نمرر الميزانية إال أن تتعهد 
الــــحــــكــــومــــة بـــــإنـــــجـــــاز عــــهــــد مــن 
المشاريع المهمة، وأهمها بيع 
اإلجــــــازات والــصــفــوف األمــامــيــة، 
وهــذيــن األمــريــن يجب أن يكونا 

حــاضــريــن فــي أول جلسة قادمة 
في أول نوفمبر المقبل«.

وأردف المطر: »الحكومة تتكلم 
في أرقام عبثية، وهناك 49 مليون 
دينار لمشروع الطاقة المتجددة 
ــاك قــضــايــا  ــ ــنـ ــ ــا، وهـ ــايــ ــقــ ــي الــــشــ ــ فـ
فــســاد فــي هـــذا الــمــشــروع، فضال 
عــن اعــتــمــاد ميزانية لمستشفى 
أمراض سارية يحول لمستشفى 
اطــفــال«، مستدركا: »هــنــاك جهاز 
المسؤولية الطبية ال أحــد يعلم 
به اعتمد له مليونا دينار من قبل 

الحكومة«.
وعــقــب وزيــــر الــمــالــيــة مــشــددا 
على أن دور وزارة المالية توفير 
ــادات الــمــالــيــة لــكــل جــهــة،  ــمـ ــتـ االعـ
وهــنــاك تــظــلــمــات قــدمــت مــن قبل 
جـــهـــات حـــكـــومـــيـــة فــيــمــا يــتــعــلــق 

بالصفوف األولى.
فـــي وقــــت، قـــال الــنــائــب فـــارس 
العتيبي: نخشى أن يــكــون حال 
بيع اإلجــازات الخاصة بموظفي 
الــدولــة كحال الصفوف األمامية 
ــامـــان ولــم  الـــتـــي مــضــى عــلــيــهــا عـ
تــنــجــز كــامــلــة، وهــنــاك مخالفات 
سجلها ديــــوان الــمــحــاســبــة منذ 
سنوات على جهات حكومية، وفي 

كل مرة تتعهد الحكومة بتالفيها 
وال يحصل ذلك، وأقول: نحن أمام 
عهد جديد في مجلس األمة وفي 
لجنة الميزانيات، وسترون كيف 
نتعامل مــع المخالفات، وأطلب 
إعـــادة التقرير مــن جــديــد للجنة 

الميزانيات لمزيد من الدراسة.
ــبــــي: هـــنـــاك  ــيــ ــتــ ــعــ وأضــــــــــــاف الــ
خــلــل فــي الــتــعــاون بــيــن الــجــهــات 
ــلــــوزراء:  الــحــكــومــيــة، والــــســــؤال لــ
كـــــيـــــف ال يـــــتـــــم الــــتــــنــــســــيــــق فـــي 
مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بالدورة المستندية وتقليصها؟ 
فــالــحــكــومــة تــنــشــد الـــتـــعـــاون مع 
المجلس، وهي نفسها ووزراؤها 
غير متعاونين مع بعض، مضيفا 
ــر الـــمـــالـــيـــة يـــتـــحـــدث عــن  ــ ــ أن وزيـ
رفاهية الشعب الكويتي، وأن ذلك 
عــنــوان بــرنــامــج عــمــل الــحــكــومــة، 
ونــريــد أن نشهد ذلــك على أرض 

الواقع.
بــــــــــــدوره، قـــــــال الــــنــــائــــب حــمــد 
العبيد: ُيحسب لرئيس الـــوزراء 
عدم إصدار مرسوم ضرورة بشأن 
الميزانيات، مستدركا بالقول: لكن 
غير مقبول أن يضع وزير المالية 
ضــوابــط جــديــدة لبيع اإلجـــازات، 

مشكلتنا في النهج السابق

إنفاقنا كفنلندا وتعليمنا كالصومال نخشى غضب الشارع

»ترى مو صناعة صاروخ«

رقابتنا ستكون كبيرة

 عبدالصمد
ً
الري: شكرا

 لبيت الُعمر
ً
50 سنة انتظارا

خالل مداخلتها بجلسة أمس، أكدت 
النائبة عالية الخالد أن »مشاكلنا كبيرة 
كــمــا وحـــجـــمـــا، وواقــــــع الـــحـــال مــقــارنــة 
ــــط الــمــيــزانــيــة  بـــالـــدســـتـــور نــجــد أن ربـ
متأخر 6 أشهر، والحسابات الختامية 
آخر يوم لها 31 / 7 / 2022، والمشكلة 
التي نعيشها تتمثل في النهج السابق 
الذي استحسن التأخير وعدم االلتزام 
بالدستور في تقديم الميزانيات، وهذا 
يجعلنا أمام مشكلة البد أن نصل الى 
جـــذورهـــا لــحــلــهــا«. وأضـــافـــت الــخــالــد: 
»لدينا مشكلة دستورية وإدارية، ولهذا 
ــة فــيــهــا تــوصــيــات  ــ الــســبــب قــدمــنــا ورقـ
ليصوت عليها المجلس ليكون هناك 
الـــتـــزام مـــن قــبــل الــحــكــومــة والــمــجــلــس 
بالدستور والالئحة، وال يمكن أن تكون 
هناك ميزانية ما لم تربط بخطة عمل 
واضحة، ويستطيع ديــوان المحاسبة 
أيــضــا مــن خــاللــهــا الــعــمــل، مــمــا يسهل 
ــالـــي عــمــلــيــة مـــتـــابـــعـــة الــمــجــلــس  ــتـ ــالـ بـ

للميزانية«.

في مداخلته بالجلسة، قال رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة 
واالرشاد البرلمانية النائب د. حمد المطر: »ننفق على التعليم كما 
تنفق فنلندا، ولكن فنلندا أفضل دولة في التعليم بالعالم، بينما 
مستوى التعليم في الكويت كالصومال«. وأضاف المطر »25 مدرسة 
موجودة على خريطة وزارة التربية لم تنفذ، و4 رياض اطفال ايضا، 

فضال عن العبث في مدارس التربية الخاصة«.

أكد النائب د. عبدالعزيز الصقعبي: »اننا نخشى غضب الشارع 
على المجلس إذا لم نحقق طموحه، واليوم نحتاج الــى وقفة 
جادة إليجاد حلول للمنظومة االقتصادية، وملف امالك الدولة 
مهم جــدا وال يقل اهمية عن النفط، وهــو كنز، وتصل إيراداته 

إلى مليارات الدنانير«.

قــال النائب أســامــة الــزيــد، فــي الجلسة األولـــى: »أقسمنا 
على الذود عن اموال الدولة، فهل يعقل أن نعتد بميزانية لم 
نطلع عليها، والحكومة لم تقدم خطة متكاملة للتوظيف؟«.
ــــاف الـــزيـــد: »فـــي هـــذه الــمــيــزانــيــة انـــشـــاء مستشفى  وأضـ
االطفال، ولماذا نحتاج إلى إنشاء، وهل يعقل مو قادر وزير 
المالية يقول كم تحتاج بيع االجـــازات، وتــرى مو صناعة 
صــاروخ هي، وليش تبي تحطنا في مواجهة مع الشعب، 

والصفوف االمامية من سنتين لم تصرف إلى اآلن«.

قال النائب سعود العصفور: »كنا نطمح ان يتحدث وزير المالية 
عن بيع االجازات والصفوف األمامية ولم نأخذ منه اال تعهدات فقط«، 
مؤكدا أن »الميزانية اليوم ال يمكن أن تقر، ورقابتنا ستكون كبيرة 

عليها السيما ان قيمتها 23 مليار دينار«.
وطلب مــن رئيس الــــوزراء السماح لــديــوان المحاسبة بالدخول 

ألنظمة الجهات الحكومية ليكون هناك ربط آلي يفّعل الرقابة. 

كان رئيس لجنة الميزانيات بالمجلس السابق النائب 
السابق عــدنــان عبدالصمد الغائب الحاضر، إذ حرص 

النائب أحمد الري على شكره واالشادة بجهوده.
ــال الري فـــي مــداخــلــتــه بــالــجــلــســة: »نــشــكــر جــهــود  ــ وقـ
عبدالصمد في لجنة الميزانيات خالل السنوات السابقة، 
والبد أن تضع الحكومة البدل النقدي الخاص باإلجازات 
في حسبانها وصرف مكافأة الصفوف االمامية، والعمل 
على إقــرار البديل االستيراتيجي؛ لتوفير مليارات على 

الدولة«.

رأى الــنــائــب خــلــيــل الــصــالــح أن قــضــيــة االســـكـــان قــضــيــة أزلــيــة، 
والمواطن يصل إلــى خمسين سنة وال يحصل على بيت العمر، 
والبــد أن توجه الميزانية للقضية االسكانية وإنجاز مشاريعها 
بأسرع وقت، فمن غير المعقول أن ينتظر المواطن عشرين عاما 
وال يأتي دوره للحصول على المنزل المالئم، والبد ان يضع وزير 

المالية اولوية للمشاريع السكنية.

الخالد لحظة دخولها القاعة

حديث بين المطر ووزير الداخلية الصقعبي في مداخلته أمس

الزيد أثناء حديثه عن الميزانية

العصفور مستعرضًا مشاكل الكويت خليل الصالح متحدثًا

حوار بين رئيس الوزراء والري والحويلة

تحديات 
كبيرة تواجه 

الميزانية 
في الكويت، 
وتتطلب من 

المجلس 
والحكومة أن 

يكونا على 
قدرها

الدمخي

وأقـــول لــوزيــر المالية: الضوابط 
وضعت، ولن نقبل بجديدة إنما 

نتطلع إلنجاز القانون.
من ناحيته، قال النائب مبارك 
الطشة: أقسمنا على حماية المال 
الــعــام فــي بــدايــة المجلس، فكيف 
لع 

ّ
ا تمرير ميزانية لم نط

ّ
ُيــراد من

ــادة الميزانية  ــ عــلــيــهــا، وأطـــلـــب إعـ
للجنة من جديد.

من جانبه، قــال النائب حمدان 
العازمي: كــان ال بــّد أن يتلو وزير 
المالية بيانا حكوميا للحديث عن 
الحالة المالية للدولة، وإذا هو ما 
يعرف يقوم بذلك الوزير الشيتان.

من جهته قال شعيب المويزري: 
تحدثت مع سمو رئيس الحكومة 
ووزيــــــــر الـــمـــالـــيـــة ورئــــيــــس لــجــنــة 
الــمــيــزانــيــات، وال مــانــع لديهم من 
مناقشة المالحظات، وتم االتفاق 
عــلــى ســحــب تــقــريــر الــمــيــزانــيــات، 
وإعادته للجنة لبحث المالحظات. 
مــن ناحيته، قـــال رئــيــس لجنة 
الميزانيات عـــادل الــدمــخــي: كلمة 
سلق الميزانية غير مقبولة، ألن 
هناك جهودا كبيرة بذلت من إخوان 
سابقين وإن كــانــوا فــي المجلس 
الــــســــابــــق، مـــوضـــحـــا أن الــلــجــنــة 

ستستقبل مالحظات النواب حول 
الميزانية خالل 24 ساعة، وأطلب 
مـــن الــــنــــواب إرســــــال مــالحــظــاتــهــم 
حتى لو من خالل رسائل الهاتف، 
وعلى أثر ذلك اللجنة تطلب سحب 
الــتــقــريــر لــُيــعــرض مـــن جـــديـــد في 
جلسة 1 نوفمبر، وسيكون اجتماع 
اللجنة غدا الخميس، وأدعو النواب 

إلى الحضور لمن يرغب.
وأكــد الــوزيــر عمار العجمي أن 
الحكومة لم تلجأ إلصدار مرسوم 
الـــضـــرورة بــالــمــيــزانــيــات، وارتــــأت 
مــنــاقــشــة الــمــجــلــس لــهــا مـــن بــاب 
الــتــعــاون، كــي تمّكن المجلس من 
مناقشتها وتأديته دوره على هذا 
الصعيد، وأشكر كل الجهود التي 
بــذلــت مــن أجـــل إنــجــاز الميزانية، 
ــق عـــلـــى سحب  ــوافــ والـــحـــكـــومـــة تــ
التقرير وإعادته للجنة المختصة.

وقال الرئيس السعدون: ُيسحب 
الــتــقــريــر الـــخـــاص بــالــمــيــزانــيــات، 
ــة كــل  ــ ــالـ ــ ــن األمـــــانـــــة إحـ ــ ــــب مـ ــلـ ــ وأطـ
مــــالحــــظــــات الــــــنــــــواب الـــــــى لــجــنــة 
الميزانيات، على أن يعاود المجلس 
ــر فـــــي جــلــســة  ــاريــ ــقــ ــتــ ــة الــ ــاقـــشـ ــنـ مـ

رفع الجلسة.
ُ
األسبوع المقبل، وت

مبارك الحجرففيصل الكندريعادل الدمخيفالح الهاجريعبدالله األنبعيشعيب المويزري
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سلة أخبار

»إحياء التراث« تنظم 
برامج تربوية للشباب

»زكاة العثمان«: »األوقاف« 
دعمت »الله يبّرد عليك«

»األشغال« تطرح 10 
ممارسات إلصالح الطرق

تقيم جمعية إحياء التراث 
اإلسالمي، اليوم، محاضرة 
تربوية بعنوان »فوائد من 

قصة هرقل مع أبي سفيان« 
للشيخ د. أحمد المطيري، في 

ديوانية المنطقة بمدينة سعد 
العبدالله. وقالت الجمعية، 

في بيان، إنها نظمت بمنطقة 
الصليبيخات والدوحة 

محاضرة للشيخ د. المنشد 
.»

ً
بعنوان »ُكن داعيا

من جانب آخر، يقيم مركز 
قيم وهمم التربوي بمدينة 

سعد العبدالله برامج تربوية 
موجهة ألهل المنطقة، 

وخاصة فئة الناشئة 
والشباب، تشتمل على العديد 
من األنشطة، كحلقات تحفيظ 

القرآن الكريم، والدروس 
الشرعية والتربوية، واألنشطة 

الرياضية والترفيهية، 
ويحصل المشاركون في هذه 
األنشطة على جوائز وهدايا 
تشجيعية. وستكون جميع 
هذه األنشطة بمسجد عمر 

بن الخطاب قطعة 5، ومسجد 
عمر بن أبي سلمة بقطعة 6.

أعلنت زكاة العثمان التابعة 
لقطاع البرامج والمشاريع 

بجمعية النجاة الخيرية، أن 
األمانة العامة لألوقاف قدمت 

دعما لمشروع »الله يبرد 
عليك« بـ 73600 دينار، مشيرة 

إلى أن هذا الدعم ساهم 
في توفير أجهزة التكييف، 
وبرادات المياه، وطباخات 

الغاز لألسر المتعففة داخل 
الكويت.

وتوجه مدير »زكاة العثمان« 
أحمد الكندري، في تصريح 

صحافي أمس، بالشكر ألمانة 
األوقاف على رعايتها لهذا 

المشروع المهم الذي يخفف 
معاناة األسر المتعففة في 

فصل الصيف، ويوفر األجهزة 
األساسية لها. وأوضح أن 

»زكاة العثمان« بدأت تنفيذ 
مشروع »الله يبرد عليك« 

منذ عام 1998، وأن الشرائح 
المستفيدة من المشروع هي 
الفقراء، والمساكين، واألرامل، 

والمطلقات، والمحتاجين، 
والضعفاء.

طرحت وزارة األشغال العامة 
10 ممارسات إلصالح 

الطرق الداخلية في مختلف 
المحافظات بالبالد إلجراء 
الصيانة العاجلة والطارئة 

والمتفرقة في مختلف الطرق.
وأشارت الوزارة إلى أن تلك 

الممارسات تشمل العديد من 
الطرق في محافظة مبارك 

الكبير وصيانة الشوارع في 
العديد من القطع بمناطق 
القرين والعدان والقصور، 
إضافة إلى إجراء الصيانة 

للطرق والساحات في 
األحمدي في أبوحليفة 

والصباحية والفحيحيل 
والظهر.  في الجهراء تشمل 

مناطق القصر والقيروان 
والنهضة والشوارع الرئيسية، 
وفي محافظة حولي في بيان 

ومشرف وسلوى ومبارك 
العبدالله، والفروانية في 

اشبيلية والرحاب والرابية 
والعارضية وصباح الناصر. 

وبينت مصادر الوزارة 
أن الجهاز أعاد كافة تلك 

الممارسات للوزارة لعدم 
ردها على مالحظات الجهاز 

الخاصة بتوفر ميزانية لطرح 
تلك الممارسات.

جامعة الكويت تحتفل 
بـ »يوم األمم المتحدة« 
ــيـــف جــــامــــعــــة الــــكــــويــــت  ــتـــضـ تـــسـ
االحــتــفــالــيــة الـــخـــاصـــة بـــيـــوم األمـــم 
الـــمـــتـــحـــدة تـــحـــت شــــعــــار »الـــشـــبـــاب 
يــــقــــود الــــطــــمــــوح مـــــن أجـــــــل الـــعـــمـــل 
المناخي«، بمناسبة مرور 77 عاما 
على إنشائها، ومرور 60 عاما على 
انــضــمــام الــكــويــت لــالمــم الــمــتــحــدة، 
وذلك برعاية وزير الخارجية الشيخ 

سالم الصباح.
ــــي بـــيـــان  وأشــــــــــارت الــــجــــامــــعــــة، فـ
صــحــافــي، إلــى أن الفعالية ستعقد 
في رحاب الجامعة بالمركز الثقافي 
بــمــديــنــة صــبــاح الــســالــم الجامعية 
اليوم، موضحة أن افتتاح المعرض 
 
ً
سيكون عند الساعة 11:30 صباحا
بــحــضــور كــبــار الشخصيات وعــدد 
مــــن الـــدبـــلـــومـــاســـيـــيـــن والــقــيــاديــيــن 

بالجامعة.
وذكـــر ممثل األمــيــن الــعــام لألمم 
ــدة، الـــمـــنـــســـق الـــمـــقـــيـــم لـــدى  ــتـــحـ ــمـ الـ
الكويت، د. طــارق الشيخ، »أن األمم 
المتحدة تحتفل في 24 من أكتوبر 

من كل عام بيوم األمم المتحدة«.
وقال الشيخ إن »الفعالية تحتوي 
ــة يـــقـــودهـــا  ــ ــواريــ ــ عـــلـــى جـــلـــســـات حــ
الــشــبــاب، كما سيصاحب الفعالية 
ــانـــات  ــكـ ــادرات وإمـ ــ ــبـ ــ مـــعـــرض مــــن مـ
شبابية، إضافة إلى الحلقة الكبيرة 
واألّولية التي تفتتح بها اليوم عند 
الــســاعــة الـــعـــاشـــرة صــبــاحــا مــقــّرهــا 
مــديــنــة صــبــاح الــســالــم الــجــامــعــيــة، 

المركز الثقافي«.

»الدراسات العليا« نظمت اللقاء 
التنويري لمديري البرامج

نظمت كلية الــــدراســــات العليا بجامعة الــكــويــت، اللقاء 
التنويري السنوي لمديري البرامج ورؤساء المجال بالكليات 
الجامعية المختلفة للعام الجامعي 2022– 2023، بحضور عميد 

الكلية د. بدر البديوي، والعمداء المساعدين بالكلية. 
 من البنود الخاصة بالئحة »الدراسات 

ً
وناقش اللقاء عددا

العليا«، أبرزها: الدرجات العلمية المتوافرة، أنواع الطلبة، نظام 
المقيدين وغير المقيدين. 

وتطرقوا إلى مسؤوليات لجنة البرنامج، ومسؤوليات مدير 
البرنامج ذات العالقة بالشؤون الطالبية )القبول، التوجيه 
واإلرشـــاد، التسجيل، المتابعة(، إضافة إلى معينات مديري 
البرامج، وهــي: الئحة الكلية، التقويم الــدراســي بموقع كلية 
الــدراســات العليا، ونظام التسجيل والعبء الــدراســي في كل 
فصل، وفق نوع الدوام، ومدة الدراسة للدكتوراة والماجستير.

جانب من اللقاء

منتدى الحكومة اإللكترونية: »الثقة الصفرية« ضمانة للحماية
تطوير القدرات البشرية بتغيير القوانين والتشريعات التوظيفية وإعداد جيل مهني محترف

اخـــتـــتـــمـــت فـــعـــالـــيـــات الـــيـــوم 
الـــثـــالـــث مـــن مــنــتــدى الــحــكــومــة 
اإللــكــتــرونــيــة الــتــاســع، إذ شهد 
الــيــوم األخــيــر 9 فعاليات حول 
ــة لــخــطــة  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــــاور األسـ ــــحـ ــمـ ــ الـ
التنمية وربطها باستراتيجية 
الحكومة اإللكترونية، وصــواًل 
إلـــــى تـــأمـــيـــن الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
الــحــيــويــة بـــاســـتـــخـــدام نــمــوذج 
ــدام  ــتـــخـ ــفـــريـــة، واسـ الـــثـــقـــة الـــصـ
التكنولوجيا لتطوير خدمات 
ــة  ــلـ ــامـ ــتــــدامــــة وشـ ــة مــــســ ــيـ ــحـ صـ
واستباقية، وصواًل إلى مناقشة 
تطوير القدرات البشرية كتحدٍّ 

حقيقي لتطوير نظم فعالة.
وجــــــاءت الــحــلــقــة الــنــقــاشــيــة 
األولـــى تحت عــنــوان »المحاور 
األســـــاســـــيـــــة لـــخـــطـــة الـــتـــنـــمـــيـــة 
وربـــــــطـــــــهـــــــا بــــاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
الحكومة اإللكترونية«، والتي 
ــا مــســتــشــار تكنولوجيا  ــ أدارهــ
المعلومات في الجهاز المركزي 
لتكنولوجيا المعلومات د. أنور 

الحربي.

خدمات »اإلطفاء«

وقال نائب رئيس قوة اإلطفاء 
ــلـــواء خــالــد الــفــهــد، إن  الـــعـــام، الـ
ــقـــت خــدمــاتــهــا  ــلـ »اإلطــــــفــــــاء« أطـ
اإللــكــتــرونــيــة فــي 2019 بــعــد ان 
اســتــشــعــرت الــحــاجــة لألنظمة 
الذكية، لتأتي جائحة كورونا 
التي أكــدت أهمية هذا التوجه، 
 أن عـــــــدد الــــخــــدمــــات 

ً
مـــضـــيـــفـــا

ــة الــــتــــي تــقــدمــهــا  ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ اإللــ
»اإلطفاء« بلغ اليوم 100 خدمة 
تـــرتـــبـــط بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر بــأمــن 
وسالمة المواطنين والمقيمين.
ــكـــرة  ــد أن فـ ــهــ ــفــ وأوضـــــــــــح الــ
الـــخـــدمـــات اإللــكــتــرونــيــة كــانــت 
فـــي بـــدايـــة األمــــر مــجــرد خــيــال، 
لكنها أصبحت حقيقة بعد ان 
ازداد الـــوعـــي بــأهــمــيــة الــتــطــور 
الــتــكــنــولــوجــي، حــتــى أصبحت 
الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة تــتــســابــق 
فيما بينها لتطوير خدماتها 
وتقديمها بشكل إلكتروني، ما 
خفف من الضغط على الوزارات 
وخفض االزدحــام وقضى على 
 

ً
المحسوبية والواسطة، فضال

ــه قــد ســاعــد فــي الــحــفــاظ  عــن أنـ
على البيانات والمعلومات من 

الضياع.
وذكــر أن »اإلطــفــاء« أصبحت 
ــا إلـــكـــتـــرونـــيـــا،  ــاتـــهـ ــقــــدم خـــدمـ تــ
ــئــــة مـــــن هــــذه  وأن 99 فـــــي الــــمــ
الــــخــــدمــــات الـــحـــالـــيـــة أصــبــحــت 
خــدمــات ذكــيــة يــمــكــن تقديمها 
والحصول عليها دون الحاجة 
لــــــــــى مــــــراجــــــعــــــة اإلدارة، مـــا  إ
ســهــل الــعــمــل عــلــى الــمــواطــنــيــن 
والـــمـــقـــاولـــيـــن واالســتــشــاريــيــن 

والمكاتب الهندسية والــمــالك، 
 أن أكثر معامالت القوة 

ً
مبينا

ــال تـــراخـــيـــص  ــجــ ــــي مــ تـــتـــركـــز فـ
ــبــــانــــي والـــــمـــــحـــــالت، حــيــث  الــــمــ
عملت على أرشفة أكثر من 40 
ألف ملف إلكتروني، مما سّهل 
عملية الكشف على المعامالت 

والوصول إليها في كل وقت.

التكنولوجيا في »الكهرباء«

بــدوره، أكد الوكيل المساعد 
لقطاع خدمات العمالء بــوزارة 
ــة  ــاقــ ــطــ الــــكــــهــــربــــاء والــــــمــــــاء والــ
المتجددة أحمد الــرشــيــدي، أن 
الـــــوزارة قــامــت بــوضــع خريطة 
ــــق لـــتـــشـــكـــيـــل قـــطـــاعـــاتـــهـــا  ــريـ ــ طـ
والــــــــتــــــــوســــــــع فـــــــــي االعــــــتــــــمــــــاد 
عــلــى الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة 
 
ً
والتطبيقات المتاحة، تماشيا

مع خطة التنمية »كويت 2035« 
والــرامــيــة الــى توسيع مجاالت 

التحول الرقمي.
وأضــاف الرشيدي أن الخطة 
التي وضعتها الـــوزارة فــي هذا 
ــــزت عــلــى 3 مـــحـــاور،  الـــصـــدد ركـ
ــن بــــيــــئــــة الــــعــــمــــل  ــيــ ــســ ــحــ هـــــــي تــ
وتطوير الخدمات اإللكترونية 
الـــداخـــلـــيـــة، وتــعــمــيــم اســتــخــدام 
التراسل اإللكتروني بين أقسام 
الــوزارة، والتوسع في استخدام 
الــبــرمــجــيــات الــحــديــثــة ألعــمــال 

الموظفين.
وأكـــــــد أن الـــــــــــوزارة اعـــتـــمـــدت 
استخدام التكنولوجيا الحديثة 
فـــي جــمــيــع قــطــاعــاتــهــا بالشكل 
ــيــــد  الــــــــــــذي يـــــســـــاعـــــد فــــــــي تــــرشــ
االســـتـــهـــالك، وتــرشــيــد اإلنـــفـــاق، 
وتقديم الصيانة الذكية للتنبؤ 
ــا قــبــل  ــ ــــدهـ ــــديـ ــــحـ بـــــاألعـــــطـــــال وتـ
وقوعها من خالل مسح الخطوط 
الكهربائية باستخدام طائرات 
الــدرون التي تستخدم لتصوير 
الــخــطــوط، ومتابعتها لتحديد 

مواقع األعطال بشكل أسهل.
ولـــفـــت إلــــى أن الـــــــوزارة تــقــدم 
 43 خـــدمـــة إلــكــتــرونــيــة 

ً
حـــالـــيـــا

متنوعة، إلى جانب وحدة خاصة 
بــاألشــخــاص الـــذيـــن يــتــخــوفــون 
ــرنـــت او  ــتـ مــــن الـــتـــعـــامـــل مــــع اإلنـ
غــيــر قـــادريـــن عــلــى الــتــعــامــل مع 
الخدمات االلكترونية، إذ تقدم 
هذه الوحدة 13 خدمة لهم، إلى 
جــانــب الــخــدمــة الــهــاتــفــيــة الــتــي 
تتلقى اتصاالت العمالء وتوفر 

لهم 7 خدمات مختلفة.
وكــــــشــــــف عـــــــن أن الــــــــــــــوزارة 
مــقــبــلــة عـــلـــى مــــشــــروع الـــطـــاقـــة 
المتجددة التي ستوفر ما بين 
3 و4 جيجاوات، وتشجع على 
ــدام الـــطـــاقـــة الــمــتــجــددة  ــخـ ــتـ اسـ
مــن خــالل شــراء الطاقة الــزائــدة 
مــن الــمــواطــنــيــن، فــي إطــــار هــذا 

ــب فـــي  ــ ــــصـ ــا يـ ــ ــمـ ــ ــع مـ ــيــ ــجــ ــشــ ــتــ الــ
مصلحة ترشيد االستهالك.

ــعــــدادات  أمــــا عــلــى صــعــيــد الــ
ــاد الـــرشـــيـــدي بــأن  ــأفـ الـــذكـــيـــة، فـ
»الــكــهــربــاء« انــتــهــت مــن تركيب 
120 ألــــف عــــداد مـــن أصــــل 200 
ألف، كما طرحت مناقصة لـ 700 
ألف عداد جديد هذا العام، على 
ان تتم تغطية الكويت بالكامل 

بحلول عام 2024.
ــن نـــاحـــيـــتـــه، قــــــال الـــمـــديـــر  ــ مـ
الــــــــتــــــــنــــــــفــــــــيــــــــذي فـــــــــــــي شـــــــركـــــــة 
تكنومانجمنت محمود عرفة، 
ــلــــى الــــــــــــوزارات  ــبـــغـــي عــ ــنـ انـــــــه يـ
والــــــهــــــيــــــئــــــات والـــــمـــــؤســـــســـــات 
والـــشـــركـــات الــعــامــة والــخــاصــة 
العمل على وضع استراتيجيات 
تتضمن أهدافا قابلة للتطبيق، 
وأال تكون هذه االستراتيجيات 
مــرتــبــطــة بــشــخــص أو مــســؤول 
بحيث تتوقف أو تتبدل بتغير 

المسؤول.

الثقة الصفرية

وفي جلسة أخرى، قدم المدير 
الــعــام إلدارة األمـــن السيبراني 
 stc بشركة اإلتصاالت الكويتية
المهندس عيسى السويط، ورقة 

بعنوان تأمين البنية التحتية 
الــحــيــويــة بـــاســـتـــخـــدام نــمــوذج 

الثقة الصفرية.
وذكــــر الــســويــط أن تــحــديــات 
األمــــن الــســيــبــرانــي تــــزداد يوما 
بــعــد يـــوم، اذ كلما زاد التوجه 
نــحــو االعــتــمــاد عــلــى التقنيات 
الحديثة ازدادت التحديات التي 
يواجهها مستخدمو االنترنت، 
وبــالــتــالــي تـــــزداد الــحــاجــة الــى 

الحلول األمنية السيبرانية.
وأشار الى ان هذه التحديات 
هــي الــتــي خــلــقــت مــفــهــوم الثقة 
الصفرية، وهــو المفهوم الــذي 
ــات بـــهـــدف  ــعــ ــامــ ــجــ ــأ فـــــي الــ نــــشــ
التحقق من صفة كل من يحاول 
الدخول الى النظام اإللكتروني، 
خاصة أن سيتمكن من الدخول 
ــادرا  الــــى الــنــظــام وســيــصــبــح قــ
على الوصول إلى كل البيانات 

والمعلومات المتوافرة.
وأوضـــــــــــح أن نـــــظـــــام الـــثـــقـــة 
الصفرية ال يعني التشكيك في 
االشــخــاص او الموظفين بقدر 
ما يعني حماية أنظمة الوزارات 
ــات من  ــركـ ــشـ والـــمـــؤســـســـات والـ
االختراق، والحفاظ على سرية 

المعلومات والبيانات لديها.
واخـــتـــتـــم بــــأن مــفــهــوم الــثــقــة 
ــة يـــضـــمـــن اكـــتـــشـــاف  ــريــ ــفــ الــــصــ
ــلــــيــــن الـــــــــى األنــــظــــمــــة  ــلــ الــــمــــتــــســ
ــكــــل فــــــــــــوري، بــــــــدال مــــــن أن  بــــشــ
ــلـــل شـــــهـــــورا أو  ــتـــسـ ــمـ يـــبـــقـــى الـ
ســـنـــوات داخــــل الــنــظــام قــبــل ان 
ــافـــه، حـــيـــث يــســاعــد  ــتـــشـ يـــتـــم اكـ
التحقق المستمر من شخصية 
الــمــســتــخــدم فـــي الــتــأكــد مـــن ان 
الشخص الموجود ضمن النظام 
هو الشخص المصرح له فقط.

ــي الـــجـــلـــســـتـــيـــن الـــثـــالـــثـــة  ــ ــ وفـ
والـــخـــامـــســـة، تـــحـــدث مــســتــشــار 
مبيعات األمـــن السيبراني في 
شركة سيسكو، قصي راغب، عن 
التحول الرقمي الذي انتهجته 
الكثير مــن دول الــعــالــم، بهدف 

تــوفــيــر الــوقــت والــجــهــد والــمــال 
على الحكومات والمواطنين، لذا 
كان من الضروري ان يواكب هذا 
التحول بروز ما يسمى باالمن 
السيبراني الذي باتت الحاجة 

إليه تتزايد يوما بعد يوم.
وأضـــــــــــــــاف راغـــــــــــــب انــــــــــه فـــي 
ظـــل الـــتـــغـــيـــرات الــتــكــنــولــوجــيــة 
ــة، خـــاصـــة فــــي ظــل  ــارعـ ــتـــسـ ــمـ الـ
إمكانية الوصول الى اإلنترنت 
ــان مــن خــالل  فــي كــل مــكــان وزمــ
األجــهــزة المختلفة المحمولة 
والــنــقــالــة، ظــهــرت الــحــاجــة الــى 
مفهوم األمن السيبراني في كل 

المجتمعات.
وذكــــــــر أن دور »ســـيـــســـكـــو« 
هــو تــقــديــم الــحــلــول المتكاملة 
لـــــــــــــلـــــــــــــوزارات والــــــمــــــؤســــــســــــات 
والـــشـــركـــات، وتــوفــيــر الــحــمــايــة 
الالزمة لهم قدر االمكان، مشيرا 
الى أن لدى »سيسكو« اكثر من 
300 الــــف عــمــيــل حــــول الــعــالــم 
ــثــــر مــــن 100 شــركــة  بــيــنــهــم أكــ

عالمية كبرى.
وخـــــــالل الـــجـــلـــســـة الــــرابــــعــــة، 
استعرضت كبيرة اختصاصيي 
نــــظــــم آلـــــيـــــة بــــــــــــــوزارة الـــصـــحـــة 
هيفاء الشطي، مراحل التحول 
ــاع الـــصـــحـــة  ــ ــطـ ــ ــي قـ ــ ــــي فــ ــمـ ــ ــرقـ ــ الـ
ا من عام  الرقمية بــالــوزارة بــدء
2002 حين صممت ادارة نظم 
ــلـــومـــات بــــــالــــــوزارة نــظــام  الـــمـــعـ
ــة الـــصـــحـــيـــة لـــلـــمـــراكـــز  ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ الـ
ــة فـــــي جـــمـــيـــع مـــرافـــق  ــيـ الـــصـــحـ

»الصحة«.
ات  ــراء وقــالــت الــشــطــي ان اجــ
ــــي تـــواصـــلـــت  ــمـ ــ ــرقـ ــ ــــول الـ ــــحـ ــتـ ــ الـ
عــلــى مــــدى الـــســـنـــوات الــالحــقــة 
حــيــث تــم فــي عـــام 2008 إنــجــاز 
ــة الـــثـــانـــويـــة فــي  ــايــ نــــظــــام الــــرعــ
الـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــحـــكـــومـــيـــة، 
ــــوزارة  وربـــطـــه مـــع مــخــتــبــرات الـ
وأقــســام االشــعــة، ثــم ربطه بعد 
ذلـــك مــع جميع مــراكــز الــرعــايــة 
الــصــحــيــة الـــبـــالـــغ عـــددهـــا 159 

مركزا، ثم ربطها بعد ذلك مع كل 
المستشفيات الحكومية.

ــة الــــســــادســــة،  ــسـ ــلـ ــجـ وفـــــــي الـ
تـــحـــدث مـــديـــر نـــجـــاح الــعــمــالء 
االول- الــعــمــل الــحــديــث، وحــدة 
ــــالء- بــمــجــمــوعــة  ــمـ ــ ــعـ ــ نــــجــــاح الـ
الشرق االوسط في ميكروسوفت 
مــايــكــل بـــســـمـــارك، عـــن تــحــديــث 
وتحسين مــشــاركــة الموظفين 

مع ميكروسوفت تيمز.
وفي الجلسة السابعة، ألقى 
أسامة سالمة محاضرة نيابة 
عــن مــديــر شــركــاء امــــازون ويب 
ســـرفـــيـــزس لــلــقــطــاع الــــعــــام فــي 
الكويت والبحرين عبدالعزيز 
الــمــيــر، شـــرح خــاللــهــا مــوضــوع 
انــــــطــــــالق امــــــــــــــازون بـــالـــكـــويـــت 
وتسريع التحول الرقمي على 

.AWS منصة
بـــــدوره، شـــرح مــديــر تطوير 
ــال الـــحـــوســـبـــة الــســحــابــيــة  ــمــ اعــ
بـــشـــركـــة هـــــــواوي تــكــنــولــوجــيــز 
الكويت ناصر الصقعبي، خالل 
ــة، مـــوضـــوع  ــنــ ــامــ ــثــ ــة الــ ــلـــسـ الـــجـ
»سحابة هــواوي، دولــة واحــدة، 

سحابة واحدة«.
وقــــال الــصــقــعــبــي ان الهيئة 
ــاالت وتــقــنــيــة  ــالتــــصــ الــــعــــامــــة لــ
المعلومات في الكويت منحت 
 لــــ »هـــــواوي 

ً
مـــؤخـــرا تــرخــيــصــا

ــم الــــخــــدمــــات  ــديــ ــقــ ــتــ كــــــــــــالود« لــ
السحابية في الكويت، لتمكين 
الهيئات والمؤسسات الحكومية 
مـــن تــحــقــيــق الــتــحــول الــرقــمــي، 
بهدف دعم رؤية الكويت 2035 
الرامية إلى خلق اقتصاد متنوع 

ومستدام.
وأشــــــــــار الـــــــى ان »هــــــــــواوي« 
ــثــــر مــــن 170  ــدة فــــي أكــ ــتــــواجــ مــ
دولـــة، وتــقــدم خــدمــات اساسية 
ــتــــاج إلـــــــى هــــذه  ألي جــــهــــة تــــحــ
الــخــدمــات،ة كــمــا لــديــهــا تــعــاون 
مباشر مع شركاء في أي منطقة 

تعمل فيها.

إحدى جلسات المنتدى

محمد جاسم

 99% من 
خدمات 
اإلطفاء 
الحالية 

أصبحت ذكية
خالد الفهد

 اعتماد 
التكنولوجيا 

للمساعدة 
في ترشيد 
االستهالك 

واإلنفاق 
وتقديم 

الصيانة الذكية
»الكهرباء«

جانب من الحضور

األتمتة تؤدي إلى فقدان وظائف كثيرة
ألقى المستشار والباحث نبيل العبيدي، محاضرة في الجلسة 
التاسعة واألخيرة بالمنتدى بعنوان »تطوير القدرات البشرية 

تحدٍّ حقيقي لتطوير نظم فعالة«. 
وقال إن 65 في المئة من األطفال الذين بدأوا تعليمهم هذا العام 
سيعملون في وظائف ال تزال غير معروفة اليوم، و43 في المئة 
من الموظفين سيتخلون عن فكرة وظيفة مدى الحياة، كما أن 
دارسي الهندسة 4 سنوات من اليوم قد ال يتمتعون بالمهارات 

التي يتطلبها القطاع بعد تخرجهم.
وعــن الــتــحــديــات، ذكــر العبيدي أنــهــا تتمثل فــي تمكين رأس 
المال البشري من متطلبات قوى العمل في المستقبل »الحياة 

الرقمية«، وعدم ترك أحد في فورة التحول الكبير، كما أن سرعة 
التكنولوجيا ونــمــوهــا فــي الــعــمــل تلغي مجموعة واســعــة من 
ــداد األجـــيـــال الــشــابــة وتسليحها  ــرورة إعــ الــوظــائــف، مــؤكــدا ضــ
بالمهارات، فالنظام التدريبي يحتاج الى إعادة هيكلة، »وبسبب 
األتمتة سنفقد وظائف كثيرة«، والتحول التكنولوجي »الذكاء 

االصطناعي«.
ولفت الــى أن »مــا يهمنا من تطوير الــقــدرات البشرية يتمثل 
في تغيير القوانين والتشريعات التوظيفية، وإعداد جيل مهني 
محترف، والتمكين والتحول الوظيفي، ورفع مستوى المهارات، 

واكتشاف المواهب واالحتفاظ بها وتطويرها«.
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خالل الشهر الماضي احتجزت إسرائيل 800 فلسطيني بموجب 
أوامر اعتقال إدارية، وطردت كثيرين من القدس الشرقية، واستولت 
على المزيد من األراضــي المملوكة للعرب في مناطق حول الخليل 
 على مناطق فلسطينية كثيرة خالل 

ً
وفي غور األردن، وفرضت إغالقا

أيام األعياد الدينية اليهودية. ومر كل هذا دون أن تلتفت له الصحافة 
 ،

ً
األميركية، ألن مثل هذه السياسات اإلسرائيلية مستمرة منذ 55 عاما

وهي انتهاك للقانون الدولي. 
وكــثــيــر مــن هـــذه الــمــمــارســات أرســـاهـــا الــبــريــطــانــيــون فــي الــبــدايــة 
لــلــمــســاعــدة فــــي ســـحـــق الــــثــــورة الــفــلــســطــيــنــيــة الـــكـــبـــرى بـــيـــن عــامــي 
1936و1939، وحينذاك، سيطر المتمردون الفلسطينيون في ذروة 
انتفاضتهم على مناطق مهمة من البالد، فأنشأ البريطانيون »إدارة 
الطوارئ العسكرية في فلسطين«. وبموجب أحكام النظام الجديد، 
تم اعتقال واحتجاز اآلالف من المتمردين الفلسطينيين دون توجيه 
ــرد المئات، وتعرضت القرى للعقاب الجماعي، 

ُ
اتهامات إليهم، وط

، في 
ً
وصــــودرت أو دمـــرت الممتلكات الفلسطينية، أو األمــريــن مــعــا

 ،
ً
ات القمعية دورا ــراء محاولة إلنــهــاء الــثــورة، وبينما أدت هــذه اإلجــ

 كــاذبــة 
ً
ــــودا فـــإن مــا أخــمــد جـــذوة الـــثـــورة فــي نــهــايــة الــمــطــاف كـــان وعـ

مــن البريطانيين للنظر فــي مطالب االستقالل الفلسطينية وقبول 
الزعماء العرب لهذه الوعود وحثهم المقاتلين الفلسطينيين على 

إلقاء سالحهم. 
وبــعــد الــحــرب العالمية الــثــانــيــة، وفـــي مــواجــهــة الــتــهــديــد الجديد 
ح، أعادت بريطانيا إدارة الطوارئ، 

َّ
المتمثل بالتمرد الصهيوني المسل

 على ذلك، غضب الزعماء 
ً
هذه المرة ضد المليشيات اليهودية، وردا

اليهود، وانتقد أحــد المحامين المعروفين، وهــو يعقوب شمشون 
شابيرو الذي أصبح فيما بعد وزير العدل والمدعي العام اإلسرائيلي 
هذه القوانين البريطانية باعتبارها »ال مثيل لها في أي بلد متحضر«، 
 إياها بالقول: »لم يكن هناك مثيل لهذه القوانين حتى 

ً
ومضى واصفا

في ألمانيا النازية.. ال يوجد سوى شكل واحد من أشكال الحكم يشبه 
النظام المعمول به هنا اآلن هو حالة دولة محتلة.. من واجبنا أن نقول 
للعالم كله إن قوانين الدفاع التي أصدرتها حكومة االنتداب البريطاني 
في فلسطين تدمر أساس العدل ذاته في هذه األرض«. وختم شابيرو 

باإلشارة إلى أنه »ال يحق ألي حكومة إصدار مثل هذه القوانين«.
ت دولــة إسرائيل، فــور قيامها عــام 1948، تلك 

ّ
ورغــم ذلــك فقد تبن

القوانين ذاتــهــا، وطّبقتها على مــا تبقى مــن السكان الفلسطينيين 

 
ً
ا بعد النكبة، دون أي احتجاج مــن قبل فقهاء الــقــانــون فيها، وبـــدء
 »قــوانــيــن الــدفــاع في 

ُ
ــت إســرائــيــل

َّ
مــن عــام 1948 حتى عــام 1965 ســن

حـــاالت الــطــوارئ« للسيطرة على المجتمع الفلسطيني المحاصر، 
وهذه القوانين تعمل إجماال على ترسيخ إدارة عسكرية في القطاع 
العربي، وفرض عقوبات جماعية، واعتقال المواطنين الفلسطينيين 
دون إجراءات قضائية، أو طردهم دون سبيل إلى العودة، ومصادرة 
األراضــــي المملوكة لــهــم، وفـــرض حظر تــجــول وإغـــالق على مناطق 

بأكملها. 
»قوانين الدفاع في حــاالت الــطــوارئ« عام   بـ

ً
 رسميا

ُ
لــغــيَّ العمل

ُ
وأ

بقت بشدة أكبر 
ُ
عيد إحياؤها وتعديلها في عام 1967 وط

ُ
1965، لكن أ

على مناطق فلسطين المحتلة عام 1967، وانتشر العقاب الجماعي 
لقرى بأكملها، وكذلك تم استخدام االعتقال اإلداري، ولم ُيسمح بأية 
أحزاب سياسية أو تعبيرات عن الهوية الوطنية الفلسطينية، وتم طرد 
أكثر من 1200 من الزعماء الفلسطينيين، من رؤساء البلديات ورؤساء 
الجامعات وقادة العمال ورجال الدين، وتمت مصادرة مساحات كبيرة 
من األراضي المملوكة للعرب، واستخدمت هذه المساحات فيما بعد 
لبناء المستوطنات اإلسرائيلية، وألن عمليات البناء الفلسطينية 
 

ُ
 عــزيــز الــمــنــال، فــقــد تــعــّرضــت الــمــنــازل

ً
 إســرائــيــلــيــا

ً
تتطلب تــصــريــحــا

 للهدم.
ً
والمباني السكنية الفلسطينية غالبا

وحتى بعد اتفاقيات أوسلو التي كــان الفلسطينيون يأملون أن 
تؤدي إلى قيام دولة مستقلة، ظلت أحكام »قوانين الدفاع في حاالت 
 كممارسة قانونية مقبولة من سلطات إسرائيل، 

ً
الــطــوارئ« ســاريــة

 ألن هــذه »القوانين« اإلسرائيلية سارية منذ أكثر من سبعة 
ً
ونــظــرا

عقود، فال عجب في أن اإلعالم الغربي والزعماء السياسيين الغربيين 
 .

ً
اعتادوا على هذه اإلجراءات اإلسرائيلية ولم تعد تحرك فيهم شيئا

 التي كفلها اإلعالن العالمي 
َ

الفلسطينيون بشر يستحقون الحقوق
لحقوق اإلنسان واتفاقيات جنيف، و»المخاوف األمنية« إلسرائيل )مثل 
المخاوف البريطانية في ثالثينيات وأربعينيات القرن الماضي( ال 
 
ً
غ أيضا غ الهدَم الكامل للقانون واالتفاقيات الدولية، وال تسوِّ تسوِّ

صمَت الغرب عن هذا التجاهل التام لحقوق الفلسطينيين، وفي تكرار 
لكلمات أول مــدٍع عام إسرائيلي، هذه القوانين »تدمر أســاس العدل 
ذاته في هذه األرض.. ال يحق ألي حكومة إصدار مثل هذه القوانين«. 

*رئيس المعهد العربي األميركي في واشنطن.
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عندما تولى دنغ شياو بينغ السلطة في 
عام 1978، بعد وفاة ماو تسي تونغ، وضع 
الــخــطــوط الــعــريــضــة الســتــراتــيــجــيــة وطنية 
جـــديـــدة أكـــــدت عــلــى الـــتـــدرجـــيـــة، والـــمـــرونـــة 
اإليــديــولــوجــيــة، والـــحـــذر الــمــتــعــقــل، ولخص 
دنغ عقيدته في القول المأثور: »اخف قوتك، 
وتحين الفرصة بصبر«، وفي العقود التالية، 
كان هذا النهج األساس الذي قام عليه تحول 
الصين إلى قوة اقتصادية عاتية، مع تركيز 
خلفاء دنغ على النمو وحرصهم على تجنب 
لفت األنــظــار على الصعيد الــدولــي، لكن من 
الواضح رغم ذلك أن السياسة الخارجية التي 
ا مــن خطة  تتجنب لفت األنــظــار ليست جــزء
الــرئــيــس الصيني شــي جين بينغ لتحقيق 

هدف »التجديد العظيم لألمة الصينية«.
يــأتــي تأكيد واليـــة شــي جين بينغ كــأول 
رئيس لثالث فترات، والذي تم خالل المؤتمر 
الوطني العشرين للحزب الشيوعي قبل أيام، 
فــي لحظة حــســاســة، حيث سيبلغ متوسط 
نمو الناتج المحلي اإلجمالي الصيني %4.5 
على مــدار العقد الــقــادم، قبل أن يتباطأ إلى 
نحو 3% خــالل الفترة من 2030 إلــى 2040، 
فــعــلــى مــــدار الـــســـنـــوات الــخــمــســيــن األخـــيـــرة، 
ســجــل اقـــتـــصـــاد الــصــيــن نـــمـــوا ســنــويــا بلغ 
فــي المتوسط 10% تقريبا، لكن ازدهــارهــا 
ــد يــصــبــح قـــريـــبـــا شــيــئــا مــن  ــادي قــ ــتــــصــ االقــ

الماضي.
على هذه الخلفية، قد يتجاوز قريبا معدل 
نمو الناتج المحلي اإلجمالي السنوي في 
الــواليــات المتحدة نظيره في الصين للمرة 
األولى منذ عام 1976، عام وفاة ماو، والواقع 
أن االقتصادين ينموان اآلن بالوتيرة ذاتها 
 الــبــنــك الــدولــي نــزوال 

َ
ل تــقــريــبــا: مــؤخــرا، َعـــــــدَّ

توقعاته للنمو االقتصادي في الصين هذا 
العام إلى 2.8%، مقارنة بمعدل متوقع بنحو 

2.5% في الواليات المتحدة.
فــي الــعــقــود األخـــيـــرة، ركـــز قــســم كبير من 
السياسة الغربية في التعامل مع الصين، عن 
حق، على الحاجة إلى دمجها في المجتمع 
الــدولــي حــتــى يــكــون صــعــودهــا االقــتــصــادي 
السريع سلميا، وفي العقود المقبلة، سيكون 
ــي أن يــســتــعــد  ــدولــ لــــزامــــا عـــلـــى الــمــجــتــمــع الــ
لسيناريو حيث يحقق اقتصاد الصين نموا 

معتدال، أو ربما حتى منخفضا.
عــالوة على ذلــك، عمل النمو االقتصادي 
ــــذي حــقــقــتــه الــصــيــن عــلــى تــولــيــد  الــمــذهــل الـ
فجوات تفاوت اجتماعي متزايدة االتساع، 
ــلـــحـــق الـــــضـــــرر بــتــمــاســكــهــا  وهـــــــو مـــــا قـــــد يـ
االجتماعي في المستقبل، فليس من الواضح 
كــيــف قـــد تـــؤثـــر حــمــلــة »الــــرخــــاء الــمــشــتــرك« 

الــتــي ينظمها شـــي جــيــن بــيــنــغ عــلــى النمو 
االقتصادي، ولكن يظل السؤال المفتوح هو 
ما إذا كان شي جين بينغ قادرا على تحقيق 
هــدفــه الــمــعــلــن المتمثل فــي تضييق فجوة 

الثروة دون اإلضرار باالقتصاد.
ــيـــن فــــي االقـــتـــصـــاد  تـــعـــنـــي مـــركـــزيـــة الـــصـ
ــا الــســيــاســيــة تــخــلــف  ــهــ الـــعـــالـــمـــي أن قــــراراتــ
عواقب بعيدة الــمــدى. كــان ميناء شنغهاي، 
وهو الميناء األكبر في العالم، يعمل بقدرة 
منخفضة لعدة أشهر، بسبب سياسة خفض 
اإلصابات بمرض فيروس كورونا إلى الِصـفر 
الـــتـــي فــرضــهــا شـــي جــيــن بــيــنــغ، وفــــي حين 
تسببت عمليات اإلغـــالق المتكررة فــي دفع 
الناتج المحلي اإلجمالي في إقليم شنغهاي 
إلـــى االنــكــمــاش بنسبة 13.7% عــلــى أســاس 
سنوي، فقد تسببت أيضا في إرباك سالسل 
التوريد العالمية بشدة وارتفاع التضخم في 

مختلف أنحاء العالم.
منذ وصــولــه إلــى السلطة فــي عــام 2012، 
أشـــــار شـــي جــيــن بــيــنــغ مــــــرارا وتــــكــــرارا إلــى 
طموحه إلى زيادة نفوذ الصين على المسرح 
الدولي، فكانت قمة منظمة شنغهاي للتعاون 
ــرة الـــتـــي اســتــضــافــتــهــا ســمــرقــنــد في  ــيــ األخــ
أوزباكستان، حيث اضطر الرئيس الروسي 
ــراف بــوجــاهــة  ــتــ ــى االعــ فــالديــمــيــر بــوتــيــن إلــ
»تساؤالت الصين ومخاوفها« بشأن الحرب 
الدائرة في أوكرانيا، مثاال واضحا على ذلك.

كان شي جين بينغ واضحا في اإلعراب عن 
رغبته في إعــادة تشكيل النظام الدولي بما 
يتوافق مع المصالح الصينية، فقد تأسست 
بنية الحوكمة العالمية القائمة حاليا بعد 
الحرب العالمية الثانية بواسطة قادة غربيين 
أنشأوا مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي، ورســخــوا الــــدوالر باعتباره 

العملة االحتياطية المهيمنة في العالم.
كما يزعم رئيس الوزراء األسترالي السابق 
كيفين رود في كتابه األخير بعنوان »الحرب 
التي يمكن تجنبها«، تريد الصين أن تضطلع 
بدور رائد في تشكيل المعايير العالمية التي 
ستحدد هيئة النظام الدولي في القرن المقبل، 
ورغم أننا ال نعرف بعد كيف تعتزم الصين 
إعادة كتابة هذه المعايير، فمن غير المرجح 
أن يظل النظام الليبرالي الدولي الــذي ُبـني 

بعد الحرب العالمية الثانية سالما تماما.
بينما ضمن شــي جين بينغ فترة واليــة 
ثالثة مدتها خمس سنوات، تشير تطورات 
أخيرة إلى أنه قد يظل في منصبه إلى أجل 
غير مسمى، وفــي الــعــام الــمــاضــي، رفــع قــرار 
صــادر عن الحزب الشيوعي الصيني زعيم 
الــصــيــن إلـــى مــرتــبــة مـــاو تــســي تــونــغ ودنـــغ 

شياو بينغ، مما مهد الطريق أمامه للبقاء في 
السلطة لفترة طويلة بعد عام 2028.

قد يثبت إحساس شي جين بينغ بمهمته 
التاريخية بصفته زعيم الصين كونه كارثيا، 
والواقع أن »حل قضية تايوان« يشكل ركيزة 
أساسية يستند إليها ما يعتبره شي جين 
بــيــنــغ إرثــــه الــــذي ســيــخــلــفــه، وقـــد أشــــار على 
نــحــو مــتــكــرر إلـــى نـــوايـــاه الســتــعــادة جــزيــرة 
تايوان، ولكن في حين تسببت عدوانية شي 
جين بينغ مؤخرا في السياسة الخارجية في 
تأجيج المخاوف من أن تنفذ الصين الغزو، 
يتعين على القادة األميركيين والصينيين 
أن يحرصوا على اإلبقاء على قنوات االتصال 

مفتوحة لتجنب التصعيد.
ستحدد العالقات بين الواليات المتحدة 
والصين هيئة القرن الحادي والعشرين، لذا 
فــإن شــق طــريــق للتعاون السلمي أمــر بالغ 
األهـــمـــيـــة، ولــــن يــعــتــمــد هــــذا عــلــى طــمــوحــات 
شي جين بينغ الجيوسياسية فقط، بل على 
مستقبل أميركا السياسي أيضا، وستكون 
انتخابات التجديد النصفي الشهر المقبل 
اخـــتـــبـــارا كــبــيــرا لــصــحــة الــديــمــوقــراطــيــة في 
الــواليــات الــمــتــحــدة، لكنها قــد تخلف أيضا 
تأثيرا كبيرا على مستقبل العالقات الصينية 

األميركية.
ــادي بــيــن  ــتــــصــ ال شــــك أن االنــــفــــصــــال االقــ
الــواليــات المتحدة والصين سيكون كارثيا 
لكال البلدين ويتعين تجنبه، وإن تحسين 
الحوكمة العالمية يتطلب أن تتمتع القوتان 
الرئيستان في العالم بالصحة االقتصادية 
والسياسية، لكن التصدي لمشكالت عالمية 
مثل تغير المناخ سيكون في حكم المستحيل 
فــي غــيــاب الــتــعــاون، وإذا كــان لنا أن نتمكن 
من بناء نظام دولي جديد يناسب تحديات 
الــقــرن الــحــادي والــعــشــريــن، فيجب أن تكون 

ـبة للعقل.
َ
ـل

َ
الـغ

* الممثل األعلى األسبق للشؤون 
الخارجية والسياسة األمنية في االتحاد 
األوروبي، وأمين عام منظمة حلف شمال 
األطلسي ووزير خارجية إسبانيا سابقا، 
وحاليا رئيس مركز أبحاث االقتصاد 
العالمي والدراسات الجيوسياسية، وهو 
زميل متميز لدى مؤسسة بروكنجز.

»بروجيكت سنديكيت، 2022« باالتفاق 
مع »الجريدة«

أكبر عملية اكتتاب عام تمت خالل العقود الماضية لم تكن في 
البورصة وال في االقتصاد، بل كانت عملية االنتخابات األخيرة 
2022، وككل اكتتاب امتلك كل ناخب سهما وضعه في الصندوق 
االنتخابي على أمل أن يجلب له استثماره ربحا يراه بأم عينه 
مستقبال في حياته وحياة أســرتــه، وهــذا السهم االنتخابي قد 
ينطلق نحو هدفه المرجو وبنجاح لو حقق رماة هذا المجلس 
ــال والــتــطــلــعــات الــشــعــبــيــة، وســـاهـــمـــوا فـــي حــلــحــلــة الــعــقــدة  ــ اآلمــ
التصادمية بين جناحي المجلس مــن السلطتين، هــذه العقدة 
دت وضعها الداخلي أيما تعقيد كما شهدنا خالل العقود 

ّ
التي عق

الماضية، وكما جــاء في مضامين الخطاب السامي الــذي دشن 
مرحلة تعديل المسار، وكذلك الخطاب السامي في جلسة االفتتاح 
الذي أنار الدرب للباحثين عن السمعة في آخر نفق التعطيل، وكما 
شهدناه أيضا كمواطنين من تراجع محزن لمناٍح تمس حياتنا 
م مخجل لدور المؤسسات الوطنية وابتعادها عن 

ّ
مباشرة، وتقز

دورها في دفعنا في سياق ركب التطور والتحديث الذي سبقنا 
في ميدانه الكثير من األمم المجاورة والبعيدة.

يا مجلسنا الدستوري األول بجناحيه التشريعي والتنفيذي 
ال تنَس، رعاك الله، أننا وضعنا كل أسهمنا في كنانة الثقة بك، 
فال تضيعها هباء في صراعات دونكيشتوية تحارب طواحين 
األوهـــام والمصالح الضيقة والــثــارات الشخصية، وشــد قوسك 
 ثم ارم بها نحو لّب أهداف تحقق لنا الرفاهية في حياتنا 

ً
جيدا

ومعيشتنا وتطور نتمناه في مدركات التعليم والصحة والبنية 
التحتية وغيرها، شد قوسك واحِم حقوقنا التي أقسمت عليها 
قبل الرمي، وال تكن مجلسا فارغا تائها علمناه الرماية بأصواتنا 

فلما اشتد ساعده رمانا في الهاوية.

بينما قد تنتهي جائحة كوفيد19 »فــي وقــت قريب« حسب ما 
أعلنته منظمة الصحة العالمية مؤخرا، يواجه العالم العديد من 
المخاطر الصحية الــنــاشــئــة، الــتــي يتفاقم بعضها بسبب تغير 
ج لها  المناخ، أو بسبب السفر، أو المعلومات المضللة التي يــَروَّ

عبر اإلنترنت، أو ندرة الغذاء، أو الفقر، أو الحروب.
ولحسن الحظ، علمنا الوباء دروسا قيمة فيما يتعلق بإدارة هذه 
المخاطر، وفيما يتعلق بمساعدة االقتصادات النامية الضعيفة 
على االستعداد بصورة أفضل لالستجابة لألزمات الصحية في 

المستقبل.
لقد كان ُمسرع إتاحة أدوات مكافحة كوفيدACT-A( 19( لمنظمة 
الصحة العالمية جهدا عالميا هائال، سّهل عمليات االختبار والعالج 

والتطعيم في جميع أنحاء العالم.
ولــكــن مـــن الـــواضـــح أن )ACT-A( أخــفــق فـــي مــعــالــجــة العقبات 
الهيكلية طويلة األمد التي عرقلت نشر التطعيم في البلدان ذات 
الدخل المنخفض والمتوسط، ويتطلب القيام بذلك إطارا جديدا 
يركز على العالقات المحلية مع العمال ورجال األعمال في الميدان.

إن نصيب الفرد من عدد العاملين الصحيين في البلدان النامية 
أقل من نظيره في البلدان المتقدمة، إذ ستواجه إفريقيا، وجنوب 
شــرق آسيا، وشــرق البحر األبيض المتوسط، وأجــزاء من أميركا 
الالتينية عجزا قدره 5.9 ماليين ممرضة و18 مليون عامل في مجال 
الرعاية الصحية بحلول عام 2030. وفي عام 2019، لم يستفد 13.8 
مليون طفل في جميع أنحاء العالم من خدمة التمنيع الروتيني، 
بما في ذلك 8.8 ماليين من البلدان ذات الدخل المنخفض، وليس 
 أن 16 في المئة فقط من الناس في البلدان منخفضة 

ً
من الغريب إذا

الدخل قد تلقت ما ال يقل عن جرعة واحدة فقط من لقاح كوفيد19 
منذ مايو، على الرغم من أن العرض العالمي اآلن يفوق الطلب بكثير.

وتضطلع شركات األدوية بدور حاسم في التغلب على العقبات 
المختلفة الــتــي تــحــول دون زيـــادة مــعــدالت التطعيم فــي البلدان 
منخفضة الدخل، وبينما نسعى لضمان الوصول إلى مجموعة 
أوســع من العالجات، نواجه تحديات تتجاوز اللقاحات، وتشمل 
الجهود الحالية التي تبذلها العديد من الشركات المصنعة، توفير 
مجموعة من األدوية األساسية بسعر التكلفة، فعلى سبيل المثال، 
توزع وحدة الصحة العالمية التابعة لشركة »سانوفي« 30 نوعا من 
األدوية األساسية، بما في ذلك األنسولين، وعالجات أمراض القلب 
واألوعية الدموية، والسل والمالريا، والسرطان، في 40 دولة نامية.

وإلى جانب خفض تكاليف العالج التي تعتبر خطوة ضرورية، 
فقد أظهر الوباء الحاجة إلى نهج أكثر شمولية ينظر إلى الطب، 
وأنظمة الرعاية الصحية، وسلسلة التوريد العالمية على أنها 
تحديات مترابطة، وكما أظهر كوفيد19، فإن المساعدة التي ال تمّكن 
القدرات المحلية يمكن أن تضر أكثر مما تنفع، ولهذا السبب يجب 
أن تتجاوز الشركات مجرد تقديم المساعدة المالية، وللمساعدة 
في تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية في البلدان ذات الدخل 
المنخفض والمتوسط، يمكن للشركات معالجة المسائل اللوجستية 
ومسائل اإلمداد، واستخدام بياناتها وقدراتها التحليلية لمساعدة 
المستجيبين في الخطوط األمامية، وتدريب المسؤولين المحليين 
على التقنيات المبتكرة. ويــزداد تركيز خبراء الصحة العامة في 
جميع أنحاء العالم على تحديد األمراض الناشئة وبؤر انتشارها 
ــادة تشكيل الــمــواقــف والــســلــوكــيــات، بينما تسهل  وإدارتـــهـــا، وإعــ
التكنولوجيا جمع البيانات وتبادل المعلومات الالزمة لتحسين 
النتائج، ولكن جمع هذه البيانات وتقييمها يعتمد على التعاون 
مع الشركاء التقليديين وغير التقليديين، ويجب أن تتحرك هذه 
الجهود بسرعة، وأن تكون مدفوعة بأولويات المجتمعات المحلية، 
وأن تقوم على أساس البيانات المشتركة المستمدة من التشخيص، 
والتتبع، والنمذجة. كذلك، سيمكن الجمع بين مجموعات البيانات 
الكبيرة، وقوة الحوسبة، والخوارزميات مسؤولي الصحة العامة 
من رصد انتشار المرض، ونقص المواد، والتحديات اللوجستية، 
والتفاعالت الدوائية، وتسهل التكنولوجيا السحابية عملية التنقيب 
عن البيانات، ومشاركة المعلومات، والبحث، والتطوير، وتمكننا 
من تحديد حاالت تفشي األمــراض، ومسببات األمــراض الجديدة، 

والمجتمعات التي تحتاج إلى مساعدة فورية.
ولتحقيق هذه الغاية، يجب أن يتضامن مجتمع الصحة العامة 
العالمي لتمكين االبتكار، وتنمية بيئة تنظيم المشاريع من خالل 
التركيز على الشركات الناشئة المحلية، ويجب إنشاء صندوق 
التأثير لتوفير رأس المال للشركات الناشئة المحلية، إلى جانب 

آليات لتبادل المهارات والخبرات التشغيلية. 
 للتدريب الشخصي الذي 

ً
ويمكن أن توفر التكنولوجيا بديال

ــه أصــعــب نتيجة الرتــفــاع التكاليف، والــصــراعــات  أصبحت إدارتــ
السياسية المستمرة، وقيود السفر، ونقص العمالة، وتعمل شركة 
»ســانــوفــي« مــع منصة »ريــتــش 52« عــلــى نــهــج »ال يتصل بشبكة 
االنترنت« في تعاملها مع األســواق التي تعاني ضعفا في جودة 
شبكات االتصال، مما يمّكن عمال اإلغاثة المحليين من تسجيل 
المقيمين في جلسات فحص مجتمعية مخصصة لمرض السكري 
وارتفاع ضغط الدم، ويجريها ممرضون وممرضات تلقوا تدريبا 

يؤهلهم لمزاولة مهنة »مدربين في مجال الصحة«.
إن تعزيز الــوصــول بــصــورة مجدية إلــى الــرعــايــة الصحية في 
البلدان ذات الدخل المنخفض يتطلب أكثر من تزويدها باألدوية 
منخفضة التكلفة، فنحن بحاجة إلى إطار جديد للتعاون لمواجهة 
التحديات المترابطة التي ال تعد وال تحصى، وفي الوقت نفسه 
التكيف مع التقنيات الجديدة وتعزيز االبتكار المحلي. وبصفتنا 
شركات أدويــة، فإن مهمتنا هي تغيير طريقة تفكيرنا، وتشجيع 
المبتكرين على أرض الــواقــع، ويجب أن يركز هــذا النهج متعدد 
الجوانب على نموذج رعاية مستدام مدفوع محليا ومصمم للوصول 

إلى الفئات السكانية الضعيفة.
 »Sanofi« الرئيس التنفيذي لشركة *
»بروجيكت سنديكيت، 2022« باالتفاق مع »الجريدة«

ال يمكن لوم خطة »بريكست« على األزمة السياسية واالقتصادية 
االستثنائية التي تواجهها بريطانيا اليوم، لكن ال يمكن اعتبار 
، إنها الحقيقة الصعبة التي ُيفترض 

ً
»بريكست« بريئة بالكامل أيضا

أن يتقبلها مؤيدو »بريكست« ومعارضوها في بريطانيا لمنح البلد 
فرصة الخروج من المأزق الذي صنعه بنفسه. لكن يصعب أن يتحقق 

هذا الهدف عند مراجعة تاريخ بريطانيا بعد الحرب.
كانت األوضاع سيئة في بريطانيا قبل أن تدّمر رئيسة الوزراء ليز 
تراس االقتصاد، وكانت سيئة قبل أن يصل بوريس جونسون إلى 
السلطة، وقبل أن تتسلم تيريزا ماي منصبها، وقبل أن يصّوت البلد 
على قرار االنسحاب من االتحاد األوروبي في يونيو 2016، حتى أن 
 من األسباب التي دفعت الناس إلى التصويت على هذا القرار 

ً
ا جزء

، وجد االقتصاد البريطاني 
ً
يتعلق بسوء األوضاع القائمة، فعمليا

صعوبة في التعافي من األزمة المالية العالمية التي بدأت عام 2008، 
وترافقت هذه الحقبة مع إبرام تسوية سياسية مّهدت لعصٍر ذهبي 
 خالل عهد توني بلير، وبعد تلك المرحلة، لم تعد األجور 

ً
ظاهريا

.
ً
تتحّسن، وتدهورت الخدمات العامة، وزاد استياء الناخبين طبعا

عند مواجهة هــذا الــنــوع مــن التحديات، مــن المبرر أن يسارع 
الــبــعــض إلــــى طــــرح تــفــســيــرات بــســيــطــة وشــعــبــويــة، فــيــلــوم خطة 
»بريكست« على كل ما يحصل، إذ من األسهل على هذا المعسكر أن 
سبها 

َ
يقنع نفسه بأن أزمة البلد تنجم عن خطوة غبية واحدة بدل ن

إلى مشاكل بنيوية يصعب معالجتها.
عند إلقاء نظرة سريعة على النمو االقتصادي في بريطانيا 
منذ عام 1945، يتبّين أن المزاعم المرتبطة بالتراجع والتعافي، 
قبل أوروبــا وبعدها، وقبل عهد مارغريت ثاتشر وبعده، تختلف 
عما توحي به، فوفق أرقام »مركز اإلصالح األوروبي« في لندن، كان 
متوسط نمو الناتج المحلي اإلجمالي في بريطانيا، بين العامين 
1945 و1973 )خــارج »السوق األوروبية المشتركة«(، يبلغ %2.8، 
وبــيــن العامين 1974 و2008، حين أصبحت بريطانيا منتسبة 
بالكامل إلى المجموعة االقتصادية األوروبية، تراجع ذلك المعدل 
إلى 2.3%، وبين 2009 و2019، وهي الفترة التي تتراوح بين األزمة 

المالية و»بريكست«، انخفضت هذه النسبة إلى %1.3. 
توضح األبحاث التي أقوم بها إلصدار كتاب عن عالقة بريطانيا 
المضطربة مع أوروبــا أن الوهم هو العامل المشترك الدائم بين 
معظم الحكومات البريطانية منذ عــام 1945، ســواء كانت تؤيد 
عتبر 

ُ
أوروبـــا أو تشكك فيها، على مر هــذه الفترة، كانت أوروبـــا ت

المنقذة الكبرى أو الشيطان األكبر، لكن لطالما كان التفسير الذي 
 أن 

ً
 وأحادي الوجهة، فقد ظن البعض مثال

ً
يتبناه الرأي العام شامال

جميع المشاكل ستتالشى حين تنضم بريطانيا إلى أوروبا، ثم ظن 
آخرون أن المشاكل ستنتهي حين تنسحب بريطانيا من أوروبا، 
.
ً
واليوم، يدعو البعض بريطانيا إلى االنضمام إلى أوروبا مجددا

يبدو كل تفسير أسهل من إطالق عقود من الُحكم الرشيد والممل 
بــدعــٍم مــن مــؤســســات فــاعــلــة، ووضـــع مــالــي مستقر، واســتــثــمــارات 
 من الحل أو ال تعود كذلك، 

ً
ا حكيمة، ومع ذلك، قد تبقى أوروبا جزء

لكن لن تكون أوروبـــا المنقذة الوحيدة ألن الحل الحقيقي يكمن 
داخــل بريطانيا، فــإذا أراد البلد أن ينجح، يجب أن يوقف هوسه 
بسمعته أمــام العالم وبقوة أوروبــا السحرية، وينشغل بمعالجة 
إخفاقات النظام البريطاني أواًل، لكن ال تدعونا التجارب التاريخية 

إلى التفاؤل في هذا المجال.
* »أتالنتك«

حصدت »حركة اإلنصاف الباكستانية« ستة من ثمانية مقاعد 
غير محسومة في المجلس الوطني الباكستاني، خالل انتخابات 
قــيــمــت فــي ثـــالث مــحــافــظــات فــي 16 أكــتــوبــر، فــكــان زعيم 

ُ
فــرعــيــة أ

الحركة، عمران خان، ينافس مرشّحين من االئتالف الحاكم الذي 
يشمل »الرابطة اإلسالمية الباكستانية– نــواز« و»حــزب الشعب 
الباكستاني« ومنافسين مستقلين آخرين، على سبعة مقاعد في 

المجلس الوطني.
مــن خــالل التنافس على هــذه المقاعد، لــم يشأ خــان أن يمنع 
االئتالف الحاكم من الفوز فحسب، بل إنه أراد أن يثبت أنه الزعيم 
الــوطــنــي الــوحــيــد الــــذي يستطيع تحقيق الــفــوز فــي أي منطقة 
من باكستان، لكن في حين يحاول خــان أن يثبت أنــه أول خيار 
 من نقاط ضعف 

ً
للناخبين، يبدو أنه كشف في الوقت نفسه عددا

حزبه.
تكشف نتائج انتخابات يوم األحد أن اتكال خان على نظريات 
المؤامرة، لتحضير األمة الباكستانية لشكٍل من الثورة االنتخابية 
التي تعيده إلــى السلطة، هو نهج مغلوط، حيث لم ُيحقق خان 
 فقط، بــل نافسه خصومه بقوة فــي معظم الــدوائــر 

ً
 ساحقا

ً
فـــوزا

االنتخابية التي فاز فيها.
خالل االنتخابات العامة المقبلة )لن تحصل قبل أواخر السنة 
القادمة على األرجـــح(، لــن يتمكن خــان مــن التنافس على جميع 
مقاعد المجلس الوطني الباكستاني، بل ستنشأ ترتيبات سياسية 
حو »حركة 

ّ
معينة وتحالفات وتعديالت في المقاعد، فيواجه مرش

اإلنصاف الباكستانية« مشاكل في أنحاء البلد.
 ،

ً
بــدأ مفعول خــطــاب خــان الشعبوي يتالشى منذ اآلن أيــضــا

ومن المتوقع أن يخسر قوته في األشهر المقبلة، ويكشف فوزه 
ت فيها »حركة اإلنصاف 

ّ
الصعب في الدوائر االنتخابية التي تخل

الباكستانية« عن بعض المقاعد أن االنتخابات العامة المقبلة لن 
تحصل في أي وقت قريب.

كذلك، جاء االستحقاق األخير كي ينسف كالم خان عن تعاون 
مفوضية االنتخابات الباكستانية مع الحكومة، حتى أنه سحق 
مزاعم خان عن محاولة المؤسسات الحكومية إبقاء حزبه خارج 
، تكثر المسائل التي 

ً
السلطة من خالل تزوير االنتخابات. عمليا

تدعو خان إلى القلق في األيام واألسابيع المقبلة، فقد ال تتحقق 
 فوزه في 

ّ
خطته الرامية إلى فرض انتخابات مبكرة، مما يعني أن

االنتخابات الفرعية لم يمنحه أي مكاسب حقيقية.
تجدر اإلشــارة إلى أن »حركة اإلنصاف الباكستانية« خسرت 
مقعَدين كانت قد فازت بهما في المجلس الوطني عام 2018، خالل 
االنتخابات الفرعية األخيرة، مما يعني أن الحكومة الراهنة فازت 
بمقعَدين إضافَيين في البرلمان، وهذه النتيجة قد تفيد رئيس 
الوزراء، شهباز شريف، إذا قررت »حركة اإلنصاف الباكستانية« 

التصويت لحجب الثقة عنه في األسابيع المقبلة.
في غضون ذلــك، تثبت هــذه التطورات أن االئتالف الحاكم لم 
يخسر جميع فرصه بعد، ففي المرحلة المقبلة، ُيفترض أن تنشغل 
الحكومة في المقام األول بترسيخ التعافي االقتصادي واحتواء 
التضخم، ويجب أن يسعى هذا االئتالف إلى معالجة االنقسامات 
الداخلية وإقامة التحالفات السياسية الالزمة في البنجاب والسند، 

.
ً
حيث تتراجع القاعدة االنتخابية لألحزاب األصغر حجما

 هذه المعطيات كلها توضح مسألة واحدة: سيتابع خان 
ّ
لكن

الخطابات المثيرة للجدل، كتلك التي ُيوّجهها لقاعدة ناخبيه 
منذ خروجه من السلطة في آذار الماضي، ربما أدرك رئيس »حركة 
اإلنــصــاف الباكستانية« فــي هــذه المرحلة أن دعــوتــه إلــى إجــراء 
انتخابات مبكرة لن تتحقق، وأن محاوالت إشراك المؤسسة األمنية 

.
ً
لن تعطي ثمارها أيضا

في األيام واألسابيع المقبلة، ستزيد رغبة خان في فرض شكٍل 
مــن التغيير، مما يعني أنــه قــد يصبح أكــثــر عــدائــيــة فــي طريقة 
استهدافه للمناطق التي أوصلته إلى هذه المرحلة من االنتخابات 
منذ خــروجــه مــن السلطة، فقد أعــلــن خــان إطـــالق هــذه المسيرة 
الطويلة باتجاه إسالم أباد في وقٍت الحق من هذا الشهر، إذا لم 
تعلن الحكومة عن إجراء االنتخابات، لكن ال أحد يعرف بعد كيف 
سيستفيد خان من هذا التحرك فيما يتعامل حزبه مع أعداء من 

جميع المعسكرات.
* »دبلومات«

قوانين تتجاهل حقوق الفلسطينيين!

سهم االكتتاب األول جيمس زغبي*
والهدف

عمران خان يفوز في االنتخابات 
الفرعية الباكستانية

فالح بن حجري  عمير جمال*

الصين تتوسط خشبة المسرح العالمي

خافيير سوالنا*

الصحة العالمية من األلف 
إلى الياء

بول هدسون*

ال تلوموا »بريكست«!

توم ماكتاغ*
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1 KD         الـديـنـار الـكـويـتـي

3.2263.2462.821

استردادات الصناديق بين 0.01 و7% في سبتمبر
تعمل على إعادة بناء المراكز من خالل انتقاء أسهم التوزيعات السنوية الجيدة

تعتبر الفترة الراهنة فرصة 
جيدة لصناديق االستثمار، 

لبناء مركز جديد في أسهم 
.

ً
قوية ماليا

شهدت صناديق االستثمار 
الــمــحــلــيــة مـــعـــدالت اســـتـــردادات 
ــــال شــــهــــر ســبــتــمــبــر  ــ قـــلـــيـــلـــة خـ
الــمــاضــي، إذ تــراوحــت عمليات 
االسترداد بين 7 في المئة و0.01 
في المئة، وفي المقابل وصلت 
ذروة االشتراكات إلى نسبة 0.75 

في المئة. 
وأكـــد مــديــرو قــطــاع األصـــول 
في عــدد من الشركات بالسوق 
المحلي، أن الموجات البيعية 
الـــــتـــــي اجـــــتـــــاحـــــت الـــــبـــــورصـــــة، 
ــة، عــلــى  ــيـ ــاضـ ــمـ خـــــال األيــــــــام الـ
ــلـــيـــات الــتــصــحــيــح  خـــلـــفـــيـــة عـــمـ
والــنــزول الــتــي جــرت فــي بعض 
ــــوق  ــــسـ ــا الـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ األســـــــــــــــــواق، السـ
الــكــويــتــي، لــم تــشــمــل زيــــادة في 
ــعــــدالت عــمــلــيــات االســــتــــرداد  مــ
لــوحــدات صناديق االستثمار، 
إذ إن أغــلــبــيــة عــمــلــيــات الــبــيــع 
ــرة  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــــت خـــــــــــال الـ ــمــ ــ الـــــــتـــــــي تــ
الــمــاضــيــة كــانــت مــن خـــال بيع 
المستثمرين األفراد بمحافظهم 
الشخصية، وعــدد مــن عمليات 

تـــغـــيـــيـــر الــــمــــراكــــز لـــلـــصـــنـــاديـــق 
والمحافظ االستثمارية. وقالوا 
»الجريدة«، إن استراتيجيات  لـ
ــار خــــال  ــمــ ــثــ ــتــ صــــنــــاديــــق االســ
الفترة المقبلة لن تتغير، على 
خلفية التراجعات التي شهدتها 
ــلـــب جــلــســات  الـــبـــورصـــة فــــي أغـ
ســبــتــمــبــر الـــمـــاضـــي، مــشــيــريــن 
إلى أن التركيز سينصب خال 
ــرة الـــمـــقـــبـــلـــة عـــلـــى أســـهـــم  ــتــ ــفــ الــ
الــقــطــاعــات الـــدفـــاعـــيـــة، وأســهــم 
الـــشـــركـــات الــتــي تــقــوم بــتــوزيــع 
ــقـــديـــة مـــرتـــفـــعـــة خـــال  أربــــــــاح نـ

الفترة المقبلة.
ــات  ــاعـ ــفـ ــــوا أن االرتـ ــــحـ وأوضـ
ــــوق خـــال  ــسـ ــ ــي شـــهـــدهـــا الـ ــتــ الــ
بـــعـــض جـــلـــســـات الــــــتــــــداول فــي 
ــة، كـــانـــت عــلــى  ــيـ األيـــــــام الـــمـــاضـ
ــيـــدة الــتــي  ضـــــوء الـــنـــتـــائـــج الـــجـ
حققها قطاع البنوك المحلية، إذ 
سجلت 9 بنوك أعلنت أرباحها 
لفترة األشــهــر التسعة مــن عام 
2022، باستثناء البنك التجاري 
الذي لم يعلن نتائجه حتى اآلن، 

نــمــوا قــويــا فــي صــافــي األربـــاح 
بــقــفــزة 35.9 فــي الــمــئــة لتسجل 
أرباحا بقيمة 793 مليون دينار، 
ـــ 583.8 مــلــيــونــا فــي  مـــقـــارنـــة بــ
الفترة نفسها من العام الماضي.
وأضــافــوا أن الــفــتــرة الراهنة 
تعتبر فرصة جيدة لصناديق 
االســتــثــمــار، لــبــنــاء مــركــز جديد 
، خصوصا 

ً
في أسهم قوية ماليا

ــبــــوط أســــعــــارهــــا، عــلــى  ــد هــ ــعـ بـ
ــعـــات األخــــيــــرة،  ــتـــراجـ خــلــفــيــة الـ
ــى أن أغــلــبــيــة عــمــاء  الفــتــيــن إلــ
ــة لــم  ــاريـ ــمـ ــثـ ــتـ ــاديـــق االسـ ــنـ الـــصـ
تتأثر اتجاهاتهم االستثمارية 
باالضطرابات التي جرت خال 
الفترة الماضية، اذ إن الزيادة 
أو الثبات في حجم استردادات 
ــار، خـــال  ــمــ ــثــ ــتــ صــــنــــاديــــق االســ
الفترة المقبلة، مرهون بهدوء 
أو تفاقم االضطرابات في السوق 

المحلي.
وأشاروا إلى أن استراتيجية 
عــمــل أغــلــب مــديــري الصناديق 
تتجه إلــى زيــادة نسبة األمــوال 

الــمــوجــهــة لــلــمــتــاجــرة قــصــيــرة 
ــالــــي الـــمـــبـــالـــغ  ــمــ ــــن إجــ األجـــــــل مـ
المتوافرة خال الفترة الراهنة، 
السيما بعد االستقرار السياسي 
ــلــــس األمــــــة  وانـــــتـــــخـــــابـــــات مــــجــ
وتــشــكــيــل الــحــكــومــة الــجــديــدة، 
لــتــعــويــض جــــزء مـــن الــخــســائــر 
ــن هــــبــــوط أســـعـــار  ــ الـــنـــاتـــجـــة عـ

األسهم.
وتـــوقـــعـــوا أن تــشــهــد الــفــتــرة 
الــمــقــبــلــة تــغــيــيــرات فـــي عملية 
تـــــــــدويـــــــــر أمــــــــــــــــــوال صـــــنـــــاديـــــق 
ــيــــن الـــقـــطـــاعـــات  االســــتــــثــــمــــار بــ
ــة، حيث  ــبـــورصـ الــمــمــثــلــة فـــي الـ
ســتــســتــحــوذ أســـهـــم الــقــطــاعــات 
الدفاعية مثل األدوية واألغذية 
والـــعـــقـــارات وأســـهـــم الــشــركــات، 
التي تقوم بتوزيع أرباح مرتفعة 
، عــلــى نــصــيــب أكــبــر من 

ً
نــســبــيــا

أموال صناديق االستثمار خال 
الفترة المقبلة.

وذكــــــــروا أن الــمــســتــثــمــر هــو 
 بــحــالــة عـــدم الثقة 

ً
األكــثــر تــأثــرا

الــتــي تسيطر عــلــى الــســوق من 

جراء أي أضطرابات، في المقابل 
تخضع االستثمارات التي تكون 
على هيئة محافظ أو صناديق 
اســتــثــمــاريــة لعملية تقييم من 
ــمــــاري  ــثــ ــتــ ــــق اإلدارة االســ ــريـ ــ فـ
فـــي تــعــامــل الـــفـــرد بــالــبــورصــة، 
 مــن الطمأنينة 

ً
وتــعــطــيــه نــوعــا

التي تمنعه من االنسياق وراء 
عمليات البيع العشوائية التي 
تظهر في السوق بمجرد إعان 
ــبـــر ســـلـــبـــي مـــهـــمـــا كــانــت  أي خـ

تداعياته محدودة.
ورأوا أن بـــعـــض صــنــاديــق 
االســـتـــثـــمـــار الــعــامــلــة بــالــســوق 
المحلي، التي يقارب عددها 32، 
لديها معدالت سيولة مرتفعة 
ــة بـــأســـعـــار  ــم قــــويــ ــهــ لــــشــــراء أســ
منخفضة نسبيا، رغبة في بناء 
مـــراكـــز جـــديـــدة طــويــلــة األجــــل، 
وتــقــلــيــل الــمــخــاطــر وتــوزيــعــهــا 
باالستثمار في أسهم وقطاعات 
مــخــتــلــفــة لــتــجــنــب أي هــــزات أو 
عــمــلــيــات تــصــحــيــح تـــجـــري في 

السوق.

عيسى عبدالسالم

االستثمار األجنبي ينمو
2.5% في أسبوع

بلغ 4.83 مليارات دينار في البورصة
• محمد اإلتربي

بالرغم من التداعيات والتحديات 
والتذبذب الذي يشهده السوق، فإن 
رهـــــان األجــــانــــب عــلــى أســـهـــم الــنــمــو 
والشركات التشغيلية يكسب، حيث 
تــواصــل سيولة األجــانــب النمو في 
الـــســـوق، وقـــفـــزت فـــي أســـبـــوع واحـــد 
فقط نحو 117 مليون ديــنــار بنمو 

2.5 بالمئة تقريبا. 
ــمــــارات  ــثــ ــتــ ــل كـــتـــلـــة االســ ــ ــــواصــ وتــ
األجــنــبــيــة الــنــمــو نــحــو 5 مــلــيــارات 
دينار، حيث بلغت بنهاية تسويات 
أمس 4.837 مليارات، وشكلت أرباح 
الــبــنــوك القياسية عــن فــتــرة األشهر 
الـ 9 ومستويات النمو الكبيرة أكبر 
داعم وحافز للمستثمرين األجانب، 
ســـواء على اســتــمــرار مــراكــزهــم دون 

ــــل وزيـــــــادة  تـــســـيـــيـــل أو تـــخـــفـــيـــف، بـ
بعضها. 

وطمأنت أرباح األشهر الـ 9 للقطاع 
ــددا ســـامـــة الــقــطــاع  ــجـ الــمــصــرفــي مـ
وجودة قنواته التشغيلية ومواصلة 
األداء الــقــوي فــي الــداخــل والــخــارج. 
وأعــــطــــت فــــي الــــوقــــت ذاتــــــه إشــــــارات 
مـــؤكـــدة مـــن واقـــــع األربــــــــاح، أو عبر 
تأكيدات المسؤولين بأن التوزيعات 

مستمرة وستكون مجزية.
وفـــي هـــذا الــســيــاق تــقــول مــصــادر 
مـــالـــيـــة واســـتـــثـــمـــاريـــة إن عــــــدد مــن 
الشركات الورقية والمعروفة بأنها 
ــلـــى الــــمــــضــــاربــــات تــعــطــي  تـــعـــيـــش عـ
انطباعا سلبيا للسوق عموما، برغم 
كفاءة شريحة من األسهم التي تتسم 
بالنمو وتتميز بــالــدفــاعــيــة فــي ظل 

العواصف.

أخبار الشركات

»الند«: دعوى ضد رئيس مجلس مفوضي »األسواق«»الند«: دعوى ضد رئيس مجلس مفوضي »األسواق«

قــدمــت شــركــة النــد العقارية دعــوى 
ــد رئـــيـــس مــجــلــس مــفــوضــي هيئة  ضـ
أســــواق الــمــال بــشــأن طــلــب إلــغــاء قــرار 

مجلس المفوضين رقم 133/ 2022.
ــــرار يــتــعــلــق بــإيــقــاف  ــقـ ــ ــر أن الـ ــذكــ ــ ُي
ــن الــــتــــداول لــحــيــن قــيــامــهــا  الـــشـــركـــة عـ
ــاتــــخــــاذ اإلجـــــــــــــراءات الـــــازمـــــة نــحــو  بــ
مــعــالــجــة الـــمـــركـــز الـــمـــالـــي لــهــا بشكل 

ها متطلبات الهيئة  يعكس استيفاء
الرقابية الــازمــة لاعتراف باألصول 
الــعــقــاريــة الــمــتــنــازل عــنــهــا لمصلحة 
الشركة، ومنحها مهلة زمنية مدتها 
ــهــــر ونــــصــــف الــشــهــر  ــهــــر )4 أشــ 5 أشــ
الستيفاء الــشــركــة لمتطلبات الهيئة 
الرقابية، وأسبوعا عمل فترة دراســة 

للهيئة(.

استقاالت في »صلبوخ« استقاالت في »صلبوخ« 

أفــــــادت شـــركـــة الــصــلــبــوخ 
التجارية بأن مجلس إدارتها 
ــّدم اســتــقــالــتــه، إضـــافـــة الــى  قــ
استقالة المدير المالي عصام 

عامر من منصبه. 

»إنجازات« تحقق»إنجازات« تحقق
1.161.16 مليون دينار مليون دينار

 
حــقــقــت شــركــة إنــــجــــازات لــلــتــنــمــيــة الــعــقــاريــة 
أرباحا بـ 1.61 مليون دينار، بواقع 4.77 فلوس 
للسهم خال فترة األشهر الـ 9 المنتهية في 30 
سبتمبر الــمــاضــي، مقابل تحقيقها أربــاحــا بـ 
370.05 الف دينار، بما يعادل 1.12 فلس للسهم 

في الفترة نفسها من العام الماضي.

»هيئة األسواق«: استحداث قيد 
المهنيين من المحللين الماليين

ــة أســـــــــــواق  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ أصــــــــــــــــدرت هـ
ــم 166 لــســنــة  ــ الــــمــــال الــــقــــرار رقـ
2022، الــــذي يــتــضــمــن تــطــويــرا 
جـــوهـــريـــا لـــضـــوابـــط مــمــارســة 
نشاط مستشار االستثمار لكل 
األشخاص المرخص لهم، كما 
تضمنت التعديات إضافة كيان 
قانوني جديد لقائمة الكيانات 
التي يسمح لها مزاولة أنشطة 
األوراق المالية المتمثل بشركة 

الشخص الواحد.
واســتــحــدثــت الــهــيــئــة سجا 
لقيد المهنيين مــن المحللين 
الــمــالــيــيــن الـــذيـــن يـــرغـــبـــون في 
مخاطبة جمهور المتعاملين 
حــول تحلياتهم فيما يتعلق 
ببورصة األوراق المالية بشكل 
ــهـــات ســــوق الــمــال  عـــــام، وتـــوجـ
وسط اشتراطات محددة، حيث 
يــتــفــرد هـــذا الــتــنــظــيــم بتسليط 
الــضــوء عــلــى أصــحــاب الــخــبــرة 

الذين يطمحون لتقديم خدمات 
ــــول  تـــثـــقـــيـــفـــيـــة مـــجـــتـــمـــعـــيـــة حـ
الـــتـــوجـــهـــات الـــعـــامـــة لــبــورصــة 

األوراق المالية.
كما تم التعديل على الشروط 
الــخــاصــة بــالــمــؤهــات العلمية 
والــمــهــنــيــة والــخــبــرات العملية 
الــــواجــــب تـــوافـــرهـــا فـــي وظــيــفــة 
مستشار االستثمار الرئيسي 

ومقوم األصول الرئيسي.
كــــمــــا ســــيــــتــــم تـــفـــعـــيـــل نـــفـــاذ 
وتـــطـــبـــيـــق تـــعـــديـــات الـــائـــحـــة 
التنفيذية هذه على مرحلتين، 
ــة الــــجــــهــــات  ــ ــزيـ ــ ــاهـ ــ لــــضــــمــــان جـ
الرقابية الزميلة وأنظمة الهيئة 
اآللية الستقبال مقدمي طلبات 
ــتــــرخــــيــــص والـــتـــســـجـــيـــل فــي  الــ
ســجــاتــهــا الــمــعــنــيــة بــالــنــشــاط 
ــل الــــتــــطــــويــــر، وســـتـــســـمـــح  مــــحــ
هــاتــان المرحلتان لألشخاص 
الــمــرخــص لهم بــمــزاولــة نشاط 

مــســتــشــار االســـتـــثـــمـــار بــالــبــدء 
بـــتـــحـــديـــث أدلـــــــــة ســـيـــاســـاتـــهـــم 
ــيــــة بــمــا  ــلــ ــم الــــداخــ ــ ــهــ ــ اتــ ــراء ــ وإجــ
يــتــنــاســب مـــع أحـــكـــام الــائــحــة 
الـــمـــســـتـــحـــدثـــة وتـــقـــديـــمـــهـــا فــي 
ــون  ــكــ ــت الـــــمـــــائـــــم، وتــ ــيــ ــوقــ ــتــ الــ
ــتـــان الــــمــــشــــار إلــيــهــمــا  ــلـ ــمـــرحـ الـ

كالتالي:
ــقــــرار رقــم  األولـــــــى: إصــــــدار الــ
166 لسنة 2022 بشأن تطوير 
ضـــــــوابـــــــط نــــــشــــــاط مـــســـتـــشـــار 
االســـتـــثـــمـــار وتـــرخـــيـــص شــركــة 

الشخص الواحد.
ــة: نـــفـــاذ الـــتـــعـــديـــات  ــيـ ــانـ ــثـ الـ
المستحدثة الـــواردة في القرار 
ــيــــئــــة أســــــــواق  الـــــــصـــــــادر مــــــن هــ
الــمــال وفتح بــاب التقدم لطلب 
تــــرخــــيــــص نـــــشـــــاط مـــســـتـــشـــار 
االســـتـــثـــمـــار أو الــتــســجــيــل فــي 
سجل المحللين الماليين لدى 

الهيئة.

»المالية« تدرس إعادة 
تسعير أمالك الدولة

• جراح الناصر
كشف مصدر في وزارة المالية لـ »الجريدة«، أن إعادة تسعير 
، بعد وضع 

ً
أماك الدولة سيتم طرحها على طاولة النقاش قريبا

التصورات والدراسات الازمة لهذا الملف.
وأفاد المصدر بأنه بعد االنتهاء من تلك الدراسات، سيتم 
 
ً
عرضها على الفريق الفني ووضعها أمام متخذي القرار، مشيرا

الى أن الدراسة لتلك العقود ستتم بالتنسيق بين وزارة المالية 
والجهات ذات العاقة.

وقــال إن الــهــدف مــن إعـــادة النظر فــي تسعير أمــاك الدولة 
هو تحقيق العدالة في األسعار، السيما أنها لم تزد منذ فتره 
طويلة، كما أن الهدف منها هو إيجاد روافد جديدة للميزانية، 
وتخفيف االعتماد على النفط، السيما أن األسعار منخفضة 
 عن أنها ثابتة منذ عقود 

ً
مقارنة مع سعرها الحقيقي، فضا

ولم تتغير.
وفي سؤاله عن ارتفاع أسعار النفط ومدى الحاجة إلى تلك 
الدراسة، بّين أن زيادة رسوم عقود االنتفاع ال تتنافى مع ارتفاع 
 وارتياح الميزانية، بل تأتي مكملة في ظل 

ً
أسعار النفط حاليا

التوجه العام لرفع اإليرادات غير النفطية.
وكشف تقرير ديـــوان المحاسبة أنــه منذ بــدايــة الــعــام هناك 
ضياع وهــدر بعشرات المايين من الدنانير، من عــدم التقدير 
الــحــقــيــقــي لـــرســـوم االنـــتـــفـــاع واســـتـــغـــال أراضـــــي أمــــاك الــدولــة 
 لدراسات 

ً
 على ضرورة تحديد تلك الرسوم وفقا

ً
ومواقعها، مشددا

 مــع أســعــار الــســوق الــســائــدة، ومــراعــاة 
ً
فنية مناسبة، وتماشيا

تغييرها وتحديثها، وفق المتغّيرات واألوضاع االقتصادية.

»غولدمان ساكس«: األوضاع االقتصادية نحو التشديد النقدي
جيه. بي مورغان: الوضع الجيوسياسي يثير القلق حيال حدوث ركود بالواليات المتحدة

قال سولومون، رئيس 
»غولدمان ساكس«، إن 

األوضاع االقتصادية ستشهد 
 يميل إلى التشديد 

ً
اتجاها

النقدي بشكل كبير في المرحلة 
المقبلة.

انطلقت أعمال الدورة السادسة لمبادرة 
مستقبل االســتــثــمــار فــي الــريــاض، أمــس، 

تحت شعار »االستثمار في اإلنسانية... 
تمكين نظام عالمي جديد«، بحضور 

6 آالف مشارك من دول العالم، و500 
مــتــحــدث مــن قــطــاعــات مختلفة من 

داخل وخارج المملكة.
وجــدد مصرفيون بــارزون من 
»وول ستريت« أمس، تحذيراتهم 
بــشــأن االقــتــصــاد الــعــالــمــي، في 

ظـــل الـــتـــوتـــرات الــجــيــوســيــاســيــة 
والــــــزيــــــادات الــــحــــادة فــــي أســـعـــار 
الــفــائــدة لكبح التضخم المرتفع 

ألعلى مستوياته في عقود.
ــال ديــفــيــد ســـولـــومـــون، رئــيــس  قـ
»غــولــدمــان ســاكــس«، إن األوضـــاع 
ــة ســـتـــشـــهـــد اتـــجـــاهـــا  ــاديــ ــتــــصــ االقــ
يميل إلــى التشديد النقدي بشكل 
كــبــيــر فـــي الــمــرحــلــة الـــقـــادمـــة، وإن 
مجلس االحتياطي االتحادي )البنك 
المركزي األميركي( قد يرفع الفائدة 
لما يتجاوز 4.5-4.75 في المئة إذا 

لم يلمس تغييرات حقيقية.
وأضــــاف »إذا لــم يــلــمــســوا تغييرات 
حــقــيــقــيــة -وظـــلـــت الـــوظـــائـــف الــشــاغــرة 
وفــيــرة والــعــمــالــة المتاحة قليلة- فمن 
الواضح أنهم يلعبون فقط على جانب 

الــطــلــب مـــن خــــال الـــتـــشـــديـــد، لــكــن إذا لــم 
يلمسوا تطورات حقيقية في التوجهات، 
فأعتقد أنهم سيذهبون إلــى ما هو أبعد 

من ذلك«.
وخــــال مــشــاركــتــه فـــي مــؤتــمــر مـــبـــادرة 
مــســتــقــبــل االســـتـــثـــمـــار فـــي الــــريــــاض، قــال 
إنـــه مـــن الــصــعــب الـــخـــروج مـــن »الــتــضــخــم 

المتجذر« دون حدوث تباطؤ اقتصادي.
من جانبه، قال جيمي ديمون الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــبــنــك »جــيــه.بــي مـــورغـــان«، في 
الجلسة ذاتها، إن الوضع الجيوسياسي 
يثير القلق أكثر من احتمال حدوث ركود 

في الواليات المتحدة.
وأضـــــــــــاف أن الـــــــصـــــــراع بــــيــــن روســــيــــا 
ــرات بـــيـــن الــــواليــــات  ــوتــ ــتــ وأوكــــرانــــيــــا، والــ
الــمــتــحــدة والــصــيــن مــصــدر قــلــق أكــبــر من 

الركود المحتمل في الواليات المتحدة.
وتابع »هناك الكثير من األمور السيئة 
ــلـــوح فـــي األفـــــق ومـــن  والـــغـــامـــضـــة الـــتـــي تـ

شـــــــأنـــــــهـــــــا -ولـــــــيـــــــس 
ــل  ــ ــدخـ ــ ـ

ُ
بـــــــالـــــــضـــــــرورة- أن ت

الــــواليــــات الــمــتــحــدة فـــي ركـــــــود... لكن 
هذا ليس هو األمــر األهــم الــذي نفكر فيه. 
فنحن سنتعامل مع ذلك الوضع بالشكل 
الصحيح. أشعر بقلق أكبر بكثير بشأن 

الجغرافيا السياسية في العالم اليوم«. 
وأكــــد مــحــافــظ صـــنـــدوق االســتــثــمــارات 
ــة رئـــيـــس مــجــلــس إدارة مــؤســســة  ــامـ ــعـ الـ
مـــبـــادرة مستقبل االســتــثــمــار الــســعــودي، 
ــان، فــــي كــلــمــتــه أن مـــبـــادرة  ــيــ ــرمــ يـــاســـر الــ
مستقبل االستثمار تعد بمنزلة المحرك 
ــتــــزام  لـــلـــتـــعـــاون الـــعـــالـــمـــي مــــع أهـــمـــيـــة االلــ
بــالــمــقــدرات، ومـــن أبــرزهــا االســتــثــمــار في 

اإلنسانية في نظام عالمي جديد.
وبين الرميان أن الصناعات المختلفة 
مثل االتصاالت والصحة وقطاع التجزئة 
ــقـــطـــاعـــات األخــــــرى تـــعـــد مـــن الـــعـــوامـــل  والـ
الرئيسة التي أسهمت في الحراك العالمي، 
مشيرا إلى أن جائحة كورونا أسهمت في 
تــســريــع هـــذا الــحــراك الــصــنــاعــي، وهـــو ما 

قادنا إلى استغال الفرص المتاحة.

ــــورت إطـــــارا  ــ وأوضــــــــح أن الــــمــــبــــادرة طـ
للحوكمة والبيئة االجتماعية لــألســواق 
الــجــديــدة مـــع الــتــركــيــز عــلــى قــيــاس األداء 
وأثر الحوكمة البيئية واالجتماعية على 
حــيــاتــنــا، مــبــيــنــا أن الــبــيــانــات تــعــد عــامــا 
مــهــمــا فـــي طـــريـــقـــة الـــتـــعـــامـــل مـــع األزمـــــات 

العالمية مثل تغير المناخ.
وأشـــــار الــــى أن شـــركـــة أرامـــكـــو تمكنت 
من تطوير نظام جديد سيطلق في العام 
الــمــقــبــل يسهم فــي الــعــمــل عــلــى استيعاب 

انبعاث الغازات بوضوح.
وشــــدد عــلــى ضـــــرورة أن يـــكـــون الــعــالــم 
منفتحا على االبــتــكــار، وأهــمــيــة أن يكون 
الـــمـــســـتـــثـــمـــرون مـــتـــحـــديـــن لـــلـــوصـــول إلـــى 
تحقيق الــطــمــوحــات عــلــى الــمــدى البعيد، 
مشيرا إلى أن السعودية تمكنت من عمل 
شراكات مع شركات عالمية بتناغم كامل 
لتحقق االستدامة وفي جميع أنحاء العالم.

ولــفــت الــرمــيــان إلــى أن صندوق 
االستثمارات العامة السعودي يعد 
أول صـــنـــدوق ســـيـــادي أصـــــدر أول ســنــد 
بمسمى السندات الخضراء، مبينا أن سوق 
الكربون الطوعي يعد أحــد أهــم األســواق 
الــتــي يــجــب أن تــتــوحــد فــيــه الــجــهــود بين 
المستثمرين ورواد األعمال إليجاد فرص 
تعليمية للشباب في االقتصاد المعرفي.

ــه، أكـــــد الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي  ــتـ ــهـ مــــن جـ
لــمــؤســســة مـــبـــادرة مــســتــقــبــل االســتــثــمــار، 
ــــاس، فــــي كـــلـــمـــة بــافــتــتــاح  ــيـ ــ ــارد آتـ ــتــــشــ ريــ
الــمــؤتــمــر أهــمــيــة الــجــلــســات والمناقشات 
ــة الـــســـادســـة  ــنـــســـخـ الــــتــــي ســـتـــشـــهـــدهـــا الـ
للمبادرة التي سيبلغ عدد جلساتها 180 
جــلــســة ســتــعــقــد بــشــكــل مـــتـــزامـــن، إضــافــة 
ـــة عـــمـــل و4 قـــمـــم مــصــغــرة  ــ إلـــــى 30 ورشــ
موزعة على مدى األيام الثاثة، لمناقشة 
مواضيع مهمة من بينها موازنة النجاح 
مع االستدامة والصعود الجيواقتصادي 
والــــمــــســــاواة فـــي عـــالـــم غــيــر مــتــســاو ومــا 
يواجه قادة العالم في محاولتهم إلعادة 
الــعــالــم لما كــان عليه قبل »كــورونــا« وما 

يــواجــهــه مــن تــحــديــات مستعصية وغير 
متوقعة.

وشدد على أهمية العمل الجماعي 
لحقيق التأثير الكبير على مجاالت 
دعم اإلنسانية، خصوصا في ظل ما 
يواجهه العالم من مشاكل عديدة 

وصعبة ونظام عالمي جديد.
وبــــــيــــــن اتـــــــيـــــــاس ان مـــســـحـــا 
اســـتـــقـــصـــائـــيـــا أجـــــرتـــــه شـــركـــة 
إبسوس على 130 ألف شخص 
بــالــغ مـــن 13 دولــــة يــمــثــلــون ما 
يقارب 50 في المئة من سكان 
العالم، في محاولة من مؤسسة 
مـــبـــادرة مــســتــقــبــل االســتــثــمــار 
ــلــــى  لــــتــــقــــديــــم رؤى حـــــــــول أعــ
األولـــويـــات فــي الــعــالــم، فــي ظل 
التحديات االجتماعية والبيئية 

والهوية غير المسبوقة.
وقــــــــال إن »الـــــمـــــبـــــادرة قـــامـــت 
ــداد تـــقـــريـــر حـــــول مــجــابــهــة  ــ ــإعـ ــ بـ
الـــتـــحـــديـــات الـــعـــالـــمـــيـــة مــــن أجـــل 
إيجاد حلول لها التي شارك فيه 
ــــاص«، مـــوضـــحـــا أن  ــخـ ــ آالف األشـ
نسبة 77 في المئة من المبحوثين 
مــتــفــائــلــون بــمــســتــقــبــل أفــــضــــل، وأن 
األمان المالي يعد من أبرز التحديات التي 
يواجهها 50 في المئة من األشخاص حول 
العالم، إضافة إلى التكاليف على الدخل، 
فــضــا عــن االحــتــبــاس الـــحـــراري والتغير 

المناخي.
ويشارك خال أعمال النسخة السادسة 
مــن مؤتمر مــبــادرة االســتــثــمــار مجموعة 
من الحائزين جائزة نوبل بعض رؤساء 
الشركات وكبار المستثمرين، في محاولة 
مــنــهــم إليـــجـــاد حـــلـــول مــســتــدامــة لــتــلــبــيــة 

االحتياجات األساسية لسكان العالم.
ويـــتـــنـــاول الـــمـــؤتـــمـــر الـــتـــحـــديـــات الــتــي 
يطرحها النظام العالمي الجديد، فضا 
عــن الــفــرص الــتــي تــنــشــأ عــنــه مــثــل إنــشــاء 
نــظــام اقــتــصــادي يــحــســن نــوعــيــة الــحــيــاة 
لــلــمــواطــنــيــن حــــول الــعــالــم فــيــمــا سيعقد 
عــدد من القمم المصغرة ضمن فعاليات 
ــراع األجــيــال«  الــمــبــادرة تــحــت شــعــار »صــ
و«اقـــتـــصـــاد الــطــاقــة الـــجـــديـــد«، و«صــعــود 
العمات الرقمية... الكريبتو«، و«مستقبل 

افريقيا«.

انطالق مبادرة 
مستقبل االستثمار 
بنسختها السادسة 

في الرياض
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»الطاقة الدولية«: العالم أمام أول أزمة طاقة حقيقية
مع شح أسواق الغاز الطبيعي المسال وخفض كبار منتجي النفط لإلمدادات

ــيـــــس وكـــــالـــــة الـــطـــاقـــة  ــ قـــــــال رئـ
الدولية فاتح بيرول، أمس، إن شح 
أســــواق الــغــاز الطبيعي المسال 
في العالم، وخفض كبار منتجي 
ــع الــعــالــم  الــنــفــط اإلمـــــــدادات، وضـ
في خضم »أول أزمة طاقة عالمية 

حقيقية«.
وأضــاف خــال أسبوع الطاقة 
الــــدولــــي بــســنــغــافــورة أن زيــــادة 
واردات أوروبا من الغاز الطبيعي 
الـــمـــســـال، وســــط أزمــــة أوكـــرانـــيـــا، 
ــاش مـــحـــتـــمـــل فـــــي طــلــب  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ وانـ
الــصــيــن عــلــى الـــوقـــود ســيــزيــدان 
من شح السوق، التي لن يدخلها 
سوى 20 مليار متر مكعب العام 

المقبل.
وفي الوقت نفسه، شدد بيرول 
على أن القرار األخير الذي اتخذته 
منظمة البلدان المصدرة للبترول 
)أوبــــك( وحــلــفــاؤهــا، فيما يعرف 
باسم »أوبــــك+«، بخفض اإلنتاج 
بــمــقــدار مــلــيــونــي بــرمــيــل يــومــيــا 
قرار »محفوف بالمخاطر«، بينما 
تتوقع وكالة الطاقة الدولية نمو 
الطلب على النفط بنحو مليوني 

برميل يوميا هذا العام.
وقـــــــــــال »)الـــــــــــقـــــــــــرار( مـــحـــفـــوف 
بـــالـــمـــخـــاطـــر بــشــكــل خــــــاص، ألن 
ــتــــصــــادات حــول  الـــعـــديـــد مـــن االقــ
العالم على شفا الركود، وإذا كنا 
ــركـــود الــعــالــمــي...  نــتــحــدث عـــن الـ
ــرار مــؤســفــا  ــقـ فــإنــنــي أجــــد هــــذا الـ

حقا«.
ــار  ــ ــعــ ــ ويـــــفـــــاقـــــم ارتــــــــفــــــــاع األســ
ــادر  ــن مــــصــ ــ ــدد مــ ــ ــعـ ــ الــــعــــالــــمــــيــــة لـ
ــا فـــــي ذلـــــــك الـــنـــفـــط  ــمــ ــة، بــ ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ الـ
والغاز الطبيعي والفحم، معاناة 
الــمــســتــهــلــكــيــن فـــي الـــوقـــت الـــذي 
يــــواجــــهــــون فـــيـــه بـــالـــفـــعـــل تـــزايـــد 
تضخم أسعار الغذاء والخدمات. 
ومــن المحتمل أن يشكل ارتــفــاع 
األسعار والتقنين المحتمل خطرا 
عــلــى المستهلكين األوروبــيــيــن 
الــذيــن يستعدون لفصل الشتاء 

في نصف الكرة الشمالي.
وقال بيرول إن من المحتمل أن 
تجتاز أوروبا هذا الشتاء سالمة، 
على الرغم من بعض األضرار، إذا 

ظل الطقس طبيعيا.
وأضــــاف »مـــا لــم نــواجــه شتاء 
ــــا، ومـــا  ــويـ ــ شـــديـــد الـــــبـــــرودة وطـ
لــم تــكــن هــنــاك أي مــفــاجــآت فيما 

يتعلق بــمــا مــر بــنــا، عــلــى سبيل 
ــيـــب  ــابـ ــار خـــــط أنـ ــجــ ــفــ ــال انــ ــثــ ــمــ الــ
نــوردســتــريــم، ينبغي أن تجتاز 
أوروبـــــــا هــــذا الـــشـــتـــاء مـــع بعض 
األضـــرار السطحية االقتصادية 

واالجتماعية«.
وقــال إنــه بالنسبة للنفط، من 
ــادة االســتــهــاك 1.7  ــ الــمــتــوقــع زيـ
مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا فــــي عـــام 
ــن ثــــم ســيــظــل الــعــالــم  ــ 2023، ومـ
بحاجة إلى النفط الروسي لتلبية 

الطلب.
واقترحت دول مجموعة السبع 
آلية من شأنها أن تسمح للدول 
الناشئة بــشــراء النفط الــروســي، 
ــن بــــأســــعــــار أقــــــل لـــلـــحـــد مــن  ــكــ ولــ
عــــائــــدات مــوســكــو خــــال الــحــرب 

الدائرة في أوكرانيا.
وقـــال بــيــرول إنـــه ثــمــة العديد 
مــــن الــتــفــاصــيــل يـــجـــب االنـــتـــهـــاء 
منها فيما يتعلق بوضع سقف 
ألسعار النفط الروسي، وإن األمر 
سيتطلب موافقة ودعما من الدول 

الرئيسية المستوردة للنفط.
وقــال مسؤول بــوزارة الخزانة 
األمــيــركــيــة لـــ »رويـــتـــرز« األســبــوع 
الماضي، إنه ليس غريبا االعتقاد 
باستمرار تدفق ما يبلغ 80 إلى 

90 في المئة من النفط الروسي 
خارج آلية الحد األقصى لألسعار 

إذا سعت موسكو إلى انتهاكها.
وذكــــر بـــيـــرول »أعــتــقــد أن هــذا 
ــزال بحاجة  ــ جــيــد ألن الــعــالــم اليـ
لتدفق النفط الروسي إلى السوق 
في الوقت الحالي. نسبة 80 إلى 
90 في المئة جيدة ومشجعة من 

أجل تلبية الطلب«.
وأضاف أنه بينما اليزال حجم 
احتياطيات النفط االستراتيجية 
التي يمكن استغالها أثناء تعطل 
اإلمـــدادات ضخما، فإنه ال يوجد 

إصدار جديد مطروح.

 نمو الموارد المتجددة

ــة الــطــاقــة  ــال بـــيـــرول إن أزمــ وقــ
الــحــالــيــة يــمــكــن أن تـــكـــون نقطة 
تــحــول لــتــســريــع مــصــادر الــطــاقــة 
الــنــظــيــفــة وتــشــكــيــل نـــظـــام طــاقــة 

مستدام وآمن.
وأضــــــــــاف »أمـــــــــن الــــطــــاقــــة هــو 
المحرك األول )النتقال الطاقة(«، 
إذ ترى البلدان أن تقنيات الطاقة 
ومــصــادرهــا الــمــتــجــددة هــي حل 
ــة. وأشــــــــار إلـــــى أن وكـــالـــة  ــ ــــألزمـ لـ
الطاقة الدولية تتوقع اآلن زيادة 

الطاقة المتجددة بما يقرب من 
400 جـــيـــجـــاوات فـــي عــــام 2022، 
ــزيـــادة 20 فـــي الــمــئــة عـــن الــعــام  بـ
الماضي، مقابل زيادة 8 في المئة 

في توقعات سابقة. 
وعلى صعيد األسعار، استقرت 
أســـعـــار الــنــفــط خــــال تــعــامــات، 
أمــس، وســط مخاوف من تباطؤ 
االقــتــصــاد العالمي مــع استمرار 
البنوك المركزية في رفع أسعار 
الــفــائــدة، مما قــد يضعف الطلب 

على الخام.
ــاد الـــنـــفـــط مــــن تـــراجـــع  ــفـ ــتـ واسـ
ــر الــــــــــدوالر بـــشـــكـــل طــفــيــف  مــــؤشــ
ــزز الـــطـــلـــب عــلــى  ــ )أمــــــــس(، مـــمـــا عـ
الـــــســـــلـــــع الـــــمـــــســـــعـــــرة بـــالـــعـــمـــلـــة 
األميركية، وســاهــم فــي الحد من 

انخفاضات أسعار الخام.
ــرت  ــهــ ــب آخـــــــــر، أظــ ــ ــانـ ــ ــى جـ ــلــ عــ
توقعات لوكالة »رويترز« ارتفاع 
مخزونات النفط الخام األميركية 
بـــمـــقـــدار 200 ألــــف بــرمــيــل خــال 
األســـبـــوع الــمــنــتــهــي فـــي الــحــادي 
والــعــشــريــن مــن أكــتــوبــر الــجــاري، 
مما قد يحد من مكاسب األسعار.

واستقرت العقود اآلجلة لخام 
برنت تسليم ديسمبر عند 93.30 
دوالرا لــلــبــرمــيــل، كــمــا اســتــقــرت 

الــعــقــود اآلجــلــة لــلــخــام األمــيــركــي 
تسليم ديسمبر عند 84.62 دوالر 

للبرميل. 

»هيليكس إنيرجي« 

ــنــــت شــــركــــة الـــخـــدمـــات  ــلــ  وأعــ
الــنــفــطــيــة األمـــيـــركـــيـــة )هــيــلــيــكــس 
ــي ســـلـــيـــوشـــنـــز( تــــراجــــع  ــرجــ ــيــ إنــ
ــربـــع الــثــالــث  خــســائــرهــا خــــال الـ
من العام الحالي مقارنة بالفترة 
نفسها من العام الماضي. وقالت 
الــــشــــركــــة إن إجــــمــــالــــي خـــســـائـــر 
الــربــع الــثــالــث بلغ 18.76 مليون 
دوالر، بــمــا يـــعـــادل 0.12 دوالر 
لــلــســهــم الـــواحـــد، مــقــابــل خسائر 
ــا 19.04 مـــلـــيـــون دوالر،  ــ ــدرهـ ــ قـ
بــمــا يــعــادل 0.13 دوالر للسهم، 
خــــال الــفــتــرة نــفــســهــا مـــن الــعــام 
الــمــاضــي. كــان متوسط توقعات 
المحللين لخسائر الشركة خال 
الربع الثالث 0.01 دوالر للسهم. 
فــي الــوقــت نــفــســه زادت إيــــرادات 
»هيليكس إنــيــرجــي سليوشنز« 
خــال الــربــع الثالث بنسبة 50.8 
في المئة إلى 272.55 مليون دوالر 
مقابل 180.72 مليون دوالر خال 

العام الماضي.

وتعافت العقود اآلجلة للغاز 
ــي نــــيــــويــــورك عــنــد  ــ الـــطـــبـــيـــعـــي فـ
ــيـــن، مــع  ــنـ تـــســـويـــة تـــعـــامـــات االثـ
التفاؤل حيال الطلب على الغاز 

المسال.
ــع  ــوقـ وجـــــــــاء الــــتــــعــــافــــي مــــــع تـ
مــنــشــأة »فــريــبــروت« الـــعـــودة إلــى 
العمل بشكل جزئي في بداية أو 
منتصف شهر نوفمبر المقبل، 
بعد انفجار في يونيو الماضي 
تسبب في وقف العمل في محطة 

تصدير الغاز المسال.
وكانت أسعار الغاز الطبيعي 
في الواليات المتحدة قد تراجعت 
ــو 7  ــ ــحـ ــ ــــوى فـــــــي نـ ــتـ ــ ــسـ ــ ألدنـــــــــــى مـ
أشــهــر خـــال األســبــوع الــمــاضــي، 
بــفــعــل تــوقــعــات الــطــقــس الـــدافـــئ 

واإلمدادات القياسية من الخام.
وفقدت عقود الغاز الطبيعي 
نــحــو 60 فـــي الــمــئــة مـــن قيمتها 
ــع الــتــســعــة  ــيــ ــابــ ــلـــى مــــــدى األســ عـ
الماضية، بفعل مزيج من الطقس 
الدافئ واإلنتاج القياسي وضعف 

صادرات الغاز المسال.
وصعدت العقود اآلجلة للغاز 
الطبيعي تسليم شــهــر نوفمبر 
ا 

ً
بنسبة 4.8 في المئة أو 24 سنت

عند 5.199 دوالرات لكل مليون 

وحـــــدة حــــراريــــة بــريــطــانــيــة عند 
التسوية.

وتراجعت اإليرادات األسبوعية 
لروسيا من تصدير النفط الخام 
ألدنــى مستوى منذ بداية الغزو 
ضـــد أوكـــرانـــيـــا فـــي شــهــر فــبــرايــر 

الماضي، بحسب تقرير.
 

ً
وذكرت وكالة »بلومبرغ« نقا
عـــن بــيــانــات، أن روســـيـــا شــهــدت 
تدفقات من رسوم تصدير النفط 
الخام عند 121 مليون دوالر في 
األســـبـــوع الــمــنــتــهــي فـــي الــحــادي 
والــعــشــريــن مــن أكــتــوبــر الــجــاري، 
بهبوط 12 مليون دوالر مقارنة 

باألسبوع السابق له.
وجـــاء تــراجــع اإليــــرادات بفعل 
هبوط معدل الــرســوم الجمركية 
إلى 6.06 دوالرات لكل برميل من 
الــنــفــط، بــاإلضــافــة إلــى انخفاض 
حــــجــــم شــــحــــنــــات الــــنــــفــــط الــــخــــام 
الــمــنــقــولــة بــحــرا ألدنــــى مستوى 

في 5 أسابيع.
ويأتي التراجع في الوقت الذي 
تترقب فيه األسواق دخول الحظر 
األوروبـــــــــي عـــلـــى واردات الــنــفــط 
 مــن روســيــا حيز 

ً
المنقولة بــحــرا

التنفيذ في الخامس من ديسمبر 
المقبل.

السعودية أكبر مورد نفط للصينالسعودية أكبر مورد نفط للصين
ارتــفــعــت واردات الصين مــن النفط الخام 
خال سبتمبر مع عودة المصافي من الصيانة 
ــادرات  الــمــوســمــيــة، فـــي حــيــن قــفــز صــافــي صــ
منتجات الوقود بعد تخصيص الباد لحصة 
 لحسابات »بــلــومــبــرغ«، بناًء 

ً
جــديــدة. ووفــقــا

على البيانات الحكومية الصينية، صعدت 
شحنات النفط الخام الواردة إلى الصين إلى 
، وهو أعلى مستوى 

ً
9.83 مايين برميل يوميا

منذ مايو.

كما ارتفعت شحنات النفط الخام المعالج 
الواردة بنسبة 9 في المئة عن الشهر السابق، 
، وهو 

ً
لتصل إلى 13.88 مليون برميل يوميا

أكــبــر مستوى منذ فــبــرايــر. فــي غــضــون ذلــك، 
زاد صافي صادرات الباد من الوقود بنسبة 
17 فــي الــمــئــة عــلــى أســـاس شــهــري إلـــى 3.37 
مايين طن في سبتمبر، وهو أعلى مستوى 
منذ يونيو 2021. وكانت السعودية أكبر مورد 
لــلــصــيــن، رغـــم انــخــفــاض إمــداداتــهــا النفطية 

لثاني أكبر اقتصاد عالمي، بنسبة 5.4 في 
المئة على أساس سنوي إلى 7.53 مايين طن 
( من 1.99 مليون 

ً
)1.83 مليون برميل يوميا

 خال أغسطس. 
ً
برميل يوميا

وتسعى بكين إلنعاش النمو االقتصادي، 
مــن خــال السماح لمصافي التكرير بشحن 
المزيد من الوقود إلى الخارج، بعدما أعلنت 
ـــلـــطـــات حـــصـــة جــــديــــدة لـــــــــواردات الــنــفــط  الـــسُّ

وصادرات الوقود.

تراجع أسعار 
الغاز األوروبية

ــــت أســــــــعــــــــار الـــــغـــــاز  ــــطـ ــبـ ــ هـ
ــة خـــال  ــ ــيــ ــ الــطــبــيــعــي األوروبــ
تــعــامــات مــســاء أمـــس األول، 
ــيـــث أدى الـــطـــقـــس الــــدافــــئ  حـ
والـــــــمـــــــخـــــــزونـــــــات الـــــوفـــــيـــــرة 
وتحركات االتــحــاد األوروبـــي 
الحــتــواء األزمــــة، إلــى تخفيف 
الـــــــمـــــــخـــــــاوف بـــــــشـــــــأن نـــقـــص 
اإلمدادات خال فصل الشتاء.

ــتــــوقــــع أن تــظــل  ــمــ ومـــــــن الــ
ا 

ً
درجــــات الــحــرارة األكــثــر دفئ

من المعتاد في جميع أنحاء 
القارة حتى نهاية الشهر، مما 
يؤخر موسم التدفئة، ويسمح 
بملء مواقع التخزين بالمزيد 
ــاز.  وســـاعـــدت أيــضــا  ــغــ مـــن الــ
الـــمـــســـتـــويـــات الـــمـــرتـــفـــعـــة مــن 
واردات الغاز الطبيعي المسال 
في زيــادة االحتياطيات أعلى 
من مستوياتها المعتادة، مما 
ســـاعـــد فـــي تــخــفــيــف الــضــغــط 

على الدول األوروبية.
ونــــاقــــش زعــــمــــاء االتــــحــــاد 
ــــي األســبــوع الماضي  األوروبـ
ــاع  ــ ــفـ ــ مـــقـــتـــرحـــات لـــمـــنـــع االرتـ
الــــشــــديــــد فــــي األســــــعــــــار، بــمــا 
فــي ذلــك تحديد سقف لسعر 
الغاز في المنطقة األوروبية، 
ومــن المقرر أن يجتمع وزراء 
الطاقة هذا األسبوع الستكمال 

المناقشات.
 ومع ذلك، فإن أسعار الغاز 
الطبيعي التـــزال أعلى بثاث 
مـــرات مــن مــتــوســط   الــســنــوات 
الـ 5 في ذلك الوقت من العام، 
ــة من  ــوبـ ويـــمـــكـــن أن تــــــؤدي نـ
طقس الشتاء البارد إلى عودة 

مخاوف اإلمدادات.
وانخفضت العقود اآلجلة 
لــلــغــاز الــطــبــيــعــي فـــي هــولــنــدا 
تسليم نوفمبر بنسبة 11.07 
فــي المئة إلــى 101 يــورو لكل 
مـــيـــغـــاواط، بــعــدمــا تــراجــعــت 
بــنــســبــة 20 فــــي الـــمـــئـــة خـــال 

األسبوع الماضي.

يضاعف ارتفاع األسعار 
العالمية لعدد من مصادر 

الطاقة، بما في ذلك النفط 
والغاز الطبيعي والفحم، معاناة 

المستهلكين في الوقت الذي 
يواجهون فيه بالفعل تزايد 

تضخم أسعار الغذاء والخدمات.

  تفاصيل 
عديدة يجب 

االنتهاء منها 
فيما يتعلق 

بوضع سقف 
ألسعار النفط

بيرول 
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»المباني« تربح 45.25 مليون دينار في 9 أشهر
بنمو 11.3%... واإليرادات ارتفعت 11.99% إلى 82.59 مليون دينار

أعلنت شركة المباني نتائجها المالية لفترة الربع الثالث واألشهر 
الـــ 9 لعام 2022، حيث سجلت 45.25 مليون دينار، إذ ارتفع صافي 
الربح بنسبة 11.3 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. 
وأوضحت إدارة الشركة أن هذا النمو الجيد خالل فترة الربع الثالث 
يعكس رؤيتها وعزمها على تحقيق النمو المستدام من خالل اتباع 
نــهــج ســيــاســة تــنــويــع االســتــثــمــار، واســتــهــداف قــطــاعــات جــديــدة مثل 
الفنادق والمشروعات متعددة االستخدام والسكنية، إضافة إلى تطوير 

المشاريع الضخمة التي تتناسب مع احتياجات كل سوق ومنطقة. 
كما أكــدت أن استراتيجية الشركة لم تتغير، وستواصل التركيز 
على توسع نموذج مشروع األفنيوز، الذي أصبح عالمة تجارية مميزة 

محليا وإقليميا. 
وقـــد حــقــق »األڤــنــيــوز– الــكــويــت« نــتــائــج جــيــدة، حــيــث بلغت نسبة 
اإلشغال 96 في المئة في نهاية سبتمبر 2022، والتي تمثل زيادة 40 

نقطة أساس مقارنة بالربع السابق من العام الحالي.
أما فيما يتعلق بإجمالي اإليرادات، فقد ارتفع بنسبة 11.99 في المئة 
مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتبلغ 82.59 مليون دينار، كما 
حققت الشركة ارتفاعا في إجمالي الموجودات بنسبة 6.01 في المئة 
لتبلغ 1,121 مليون دينار مقابل الفترة نفسها في عام 2021، وفيما 
يخص حقوق المساهمين فقد بلغت ربحية السهم 36.44 فلسا، حيث 
ارتفعت بنسبة 11.30 في المئة مقارنة بالربع الثالث للعام الماضي، 
كما بلغت إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم 562 

مليون دينار بنسبة ارتفاع بلغت 9.41 في المئة لذات الفترة.
الــجــديــر بــالــذكــر أن »الــمــبــانــي« تــعــمــل لتحقيق أفــضــل مــمــارســات 
الحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية )ESG(، حيث تحرص 
على دمجها ضمن تخطيط وتنفيذ االستراتيجيات القادمة، من أجل 

تحقيق النمو المستدام.

 8.13 ماليين دينار أرباح 
»التسهيالت« في 9 أشهر

بلغت أرباح شركة التسهيالت التجارية 8.13 ماليين دينار، 
بواقع 16 فلسا للسهم، خالل الفترة المالية المنتهية في 30 
سبتمبر 2022، مقابل تحقيقها أرباحا بلغت 12.07 مليونا، 
بــواقــع 24 فلسا للسهم فــي نــفــس الــفــتــرة الــمــقــارنــة مــن الــعــام 

الماضي.
وزاد إجمالي الموجودات بنسبة 5.75 في المئة، حيث بلغ 
290.04 مليون دينار، كما ارتفع إجمالي اإليرادات التشغيلية 
بنسبة 22.34 في المئة، إذ بلغت 9.66 ماليين خــالل األشهر 
التسعة الماضية من عام 2022، مقارنة بتحقيقها 12.44 مليونا 

في نفس الفترة من عام 2021.

»المتحد«: »أبشر بالفوز« مع برنامج »الحصاد«»المتحد«: »أبشر بالفوز« مع برنامج »الحصاد«
ــامـــج الــحــصــاد  ضـــمـــن بـــرنـ
اإلســــالمــــي، حـــســـاب الــســحــب 
ــز الــــذي  ــوائــ ــلـــى الــــجــ األول عـ
يقدمه البنك األهلي المتحد، 
يــجــري الــبــنــك فــي الــثــانــي من 
ــبـــر الـــمـــقـــبـــل، الـــســـحـــب  ــمـ نـــوفـ
الشهري الذي يترقبه عمالء 
الـــحـــصـــاد اإلســــالمــــي إلعـــالن 
الرابح الذي سيفوز بالجائزة 
الـــبـــالـــغـــة قــيــمــتــهــا 100.000 
دينار، تحت إشراف وحضور 

مــمــثــلــي وزارة الـــتـــجـــارة فــي 
المبنى الرئيسي لـ »المتحد«.

وبــهــذه الــمــنــاســبــة، أفـــادت 
رئيس إدارة قنوات التوزيع 
البديلة بـــ »الــمــتــحــد« هنادي 
خزعل، بأن حساب الحصاد 
ــة مــــن  ــ ــوعــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ ــمــ ــ يـــــــنـــــــفـــــــرد بــ
الــمــمــيــزات الــحــصــريــة، حيث 
ُيــعــد أبــســط وأســهــل بــرنــامــج 
 عــن مــيــزة فتح 

ً
ادخـــار، فــضــال

الحساب عبر اإلنــتــرنــت بكل 

ســــهــــولــــة وُيــــــســــــر مــــــع مـــيـــزة 
اإليداع الفوري في الحساب.

ــافــــت خــــزعــــل: »هـــنـــاك  وأضــ
ــد مــــــن فــــــــرص الــــفــــوز  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ الـ
ــا زالــــــت بــانــتــظــار  ــبـــرى مــ ــكـ الـ
عــمــالئــنــا الــحــالــيــيــن وكـــل من 
يرغب بفتح حساب الحصاد 
ــلــــتــــوفــــيــــر اإلســـــــالمـــــــي لــــدى  لــ

)المتحد(«.
وأكــدت أن برنامج جوائز 
الــحــصــاد اإلســـالمـــي يــســاهــم 

في تعزيز نشر ثقافة التوفير 
والتشجيع على االدخار بين 
أفــراد المجتمع، كما يساهم 
في تغيير حياة عمالئه إلى 
ــفــــوز  ـــل، مـــــن خــــــالل الــ ــ ــــضـ األفــ
بالجوائز القّيمة التي تساهم 
فــــــي إدخـــــــــــال الـــــســـــعـــــادة فـــي 
نفوسهم، ومن هذا المنطلق 
يحرص البنك على المراجعة 
الــدوريــة لهيكل السحوبات، 
وتــعــديــلــهــا بــمــا يــتــوافــق مــع 

متطلبات وطموحات عمالء 
البنك.

يقدم حساب الحصاد في 
ــدة مــجــمــوعــة  ــديــ ــجــ ــه الــ ــتـ ــاقـ بـ
أوســــــــع مـــــن الـــــمـــــزايـــــا، حــيــث 
يحظى الــرابــحــون مــن عمالء 
»الـــمـــتـــحـــد« بـــجـــائـــزة شــهــريــة 
بقيمة 100.000 دينار، إضافة 
ــز أســـبـــوعـــيـــة  ــ ــــوائـ إلــــــى 10 جـ
ــار لــكــل  ــ ــنــ ــ 1000 ديــ بـــقـــيـــمـــة 

جائزة.

»»KIBKIB« يتواجد في كلية القانون العالمية« يتواجد في كلية القانون العالمية
ضمن مساهمته في حملة لنكن على دراية

في مبادرة نحو تعزيز الثقافة المالية 
والمصرفية لدى المجتمع، جاءت ضمن 
مساهمته التوعوية في الحملة الوطنية 
ــام بــنــك الــكــويــت  ــ »لــنــكــن عــلــى درايـــــــة«، أقـ
ــرا جــــنــــاح عـــرض  ــ ــؤخـ ــ ــــي )KIB( مـ ــدولــ ــ الــ
خاصا لــه داخــل كلية القانون الكويتية 
العالمية )KILAW(، بالتعاون مع إدارتها، 
الستقبال الزوار من الطلبة والمسؤولين 
وغيرهم، في مشاركة مجتمعية تفاعلية 
جديدة لرفع مستوى التوعية بالخدمات 
والــمــنــتــجــات الــمــالــيــة والــمــصــرفــيــة التي 
يقدمها لمساندة عمالئه، بصفته الشريك 

المالي الموثوق لهم.

وأشــــــار رئـــيـــس الــمــبــيــعــات الــمــركــزيــة 
بالوكالة فــي »KIB« عبدالعزيز الشّمري 
إلى استمرار البنك في انتهاز كل فرصة 
لتعزيز التوعية المصرفية لــدى جميع 
فئات المجتمع وفــي مختلف الميادين، 
تـــحـــت مــظــلــة شــــعــــاره الـــمـــؤســـســـي »بــنــك 
للحياة«، مع الحرص على التواجد بصفة 
شخصية قـــدر اإلمـــكـــان لتحقيق نتائج 
إيجابية من مشاركاته المجتمعية، من 
خالل الحديث وجها لوجه مع المشاركين 
بما يزيد من تفاعلهم، ويضفي أجواء من 

األلفة بين البنك وبينهم.
ولفت الشّمري إلى اإلقبال الواسع الذي 

شــهــدتــه مــبــادرة الــبــنــك التفاعلية مــن قبل 
الــــزوار، الــذيــن استضافهم فــريــق مبيعات 
KIB بــكــل تــرحــيــب داخـــل جــنــاحــه المفتوح 
فــي كلية الــقــانــون لــيــزيــد معرفتهم بـــدوره 
كمؤسسة مالية في حياة عمالئه، ويوّعي 
بــخــدمــات الــبــنــك الــمــصــرفــيــة والــتــمــويــلــيــة، 
ــلـــى اســـتـــفـــادة مــنــهــا  وبــكــيــفــيــة تــحــقــيــق أعـ
ومــن حلولها الــرقــمــيــة، وكــذلــك بالعروض 
والــحــمــالت المتميزة الــتــي يطلقها البنك 
كمكافأة لعمالئه، كما قدم الفريق مجموعة 
من النصائح واإلرشادات للتوعية بحقوق 
العمالء والتزاماتهم المالية والقانونية في 

عبدالعزيز الشّمريكل معاملة مصرفية يقومون بها.

»الوطني« يطلق برنامجه التوجيهي 
لتطوير قياداته المستقبلية

م فرص الموظفين في صقل خبراتهم
ّ

الصقر: البرنامج يعظ
في إطــار سعيه المتواصل 
نحو االرتــقــاء بمسار التطور 
ــوادره الــبــشــريــة  ــكــ الــوظــيــفــي لــ
ومساعدتهم في بناء مسيرة 
مهنية ناجحة تدعم مواصلة 
النمو المستقبلي للبنك، أطلق 
بنك الكويت الوطني برنامجه 
التدريبي التوجيهي لتطوير 
الــقــيــادات المستقبلية للبنك، 
ــع مــعــهــد إدراك  ــعـــاون مــ ــتـ ــالـ بـ
للتدريب واالستشارات، وذلك 
بهدف نقل خبرات الموظفين 
ــبــــرات  ات والــــخــ ــاء ــ ــفـ ــ ــكـ ــ ذوي الـ
الــكــبــيــرة إلـــى الـــكـــوادر الــشــابــة 
لتعظيم فــرصــهــم فــي التطور 
والحصول على مواقع قيادية 

في المستقبل.
وتــتــمــثــل أهــــداف الــبــرنــامــج 
في ضمان زيــادة وعــي جميع 
المشاركين بفوائد التوجيه، 
مثل كيفية بناء عالقات مهمة 
وصـــــقـــــل مـــــــهـــــــارات االتـــــصـــــال 
واإلنتاجية، والعمل على تبادل 
المعرفة والــخــبــرة، كما يعزز 
ة موظفي  البرنامج رفــع كــفــاء
البنك، ويسهم في زيادة نسبة 

االحتفاظ بالموظفين.
يـــــتـــــكـــــون الــــــبــــــرنــــــامــــــج مـــن 
ورش عمل لنقل المعرفة من 
ــثــــر خـــبـــرة إلـــى  الـــمـــواهـــب األكــ
الــمــواهــب الــشــابــة، إضــافــة إلى 
ــال الــتــنــظــيــمــي  ــ ــــصـ زيــــــــادة االتـ
واإلنــتــاجــيــة، وتحسين إعــداد 
ــيــــن لــــالنــــتــــقــــال إلــــى  ــفــ ــمــــوظــ الــ
مناصب قيادية عليا، إضافة 
إلـــى إمــكــانــيــة اســتــمــرار عالقة 
التوجيه عموًما إلى 18 شهًرا 

بين الموجهين والمتدربين.
ويتضمن البرنامج حضور 

ــنــــدوة  ــيـــن الــ ــمـــشـــاركـ جـــمـــيـــع الـ
ــال  ــقــ ــتــ ــل االنــ ــبــ الـــتـــمـــهـــيـــديـــة قــ
ــــى ورش الـــعـــمـــل لــلــتــعــريــف  إلـ
بـــأهـــمـــيـــة الـــتـــوجـــيـــه وكــيــفــيــة 
ــوادر  ــكــ ــلــ ــه لــ ــيــ ــوجــ ــتــ ــم الــ ــديــ ــقــ تــ
الشابة لنقل مهارات وخبرات 
الموظفين ذوي األداء المتميز 
إلــى الموظفين الــجــدد واألقــل 
خــبــرة، وهــو مــا يــعــود بالنفع 
على كال الطرفين، كما ستعزز 
ورش العمل مسيرة الموظفين 
 
ً
المهنية، وستمنحهم فرصا
أكثر للتطور تمّكنهم من بناء 

مستقبل وظيفي مستدام.
وبــــهــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة، قــالــت 
ــــب  ــواهــ ــ ــمــ ــ لــ ا مــــــــديــــــــرة إدارة 
والتطوير في الموارد البشرية 
لــــمــــجــــمــــوعــــة بـــــنـــــك الــــكــــويــــت 
الوطني، نجالء الصقر: »هــذا 
البرنامج يعكس التزام البنك 
نحو االستثمار بقوة في رأس 
ة  المال البشري وتعزيز كفاء
مــوظــفــيــه، كــمــا أنـــه يــســهــم في 
المحافظة على مسار تطوير 
ر فرص 

ّ
الكوادر البشرية، ويوف

الـــتـــطـــور الــمــهــنــي لــلــمــوظــفــيــن 
الــطــامــحــيــن فــي أدوار قــيــاديــة 
بالمستقبل، إضافة إلى ضمان 
استمرار جودة خدمات البنك 
وتــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات عــمــالئــه 

باحترافية«.
وأضــافــت أن هــذا البرنامج 
الــــــــــذي يــــحــــظــــى بـــــدعـــــم كــبــيــر 
مـــن اإلدارة الــتــنــفــيــذيــة للبنك 
يــعــد أحـــد أهـــم مـــبـــادرات إدارة 
 مــن 

ً
 مـــهـــمـــا

ً
ا الـــمـــواهـــب وجــــــــزء

استراتيجية الموارد البشرية 
ــتـــهـــدف  ــي تـــسـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــك، والـ ــنــ ــبــ ــلــ لــ
ــــو الـــشـــخـــصـــي  ــمـ ــ ــنـ ــ ــز الـ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ تـ

ــنـــي وزيـــــــــادة مـــشـــاركـــة  والـــمـــهـ
المعرفة والمهارات والخبرات 
الحالية بين القادة الحاليين 

والمستقبليين.
وأكدت الصقر أن »الوطني« 
يــكــرس كــل إمــكــانــاتــه لتطوير 
ــة واالرتـــــقـــــاء  ــريـ ــشـ ــبـ ــه الـ ــ ــــروتـ ثـ
ــل  ــ ــقـ ــ ــه وصـ ــ ــيــ ــ ــفــ ــ ــوظــ ــ بــــــــــــــــــأداء مــ
مــهــاراتــهــم بــمــا يضمن جــودة 
الــعــنــصــر الــبــشــري الــــذي يعد 
من أبرز استراتيجيات خطط 
االستدامة التي يتبناها البنك.

ويـــولـــي »الـــوطـــنـــي« أهــمــيــة 
كــــــبــــــرى لــــــالرتــــــقــــــاء بــــــقــــــدرات 
ر كل اإلمكانات 

ّ
موظفيه، ويسخ

ــم  ــطــــورهــ ــلــــمــــســــاهــــمــــة فـــــــي تــ لــ
الـــمـــهـــنـــي، وذلــــــك عـــبـــر تــوفــيــر 
بـــرامـــج الـــتـــدريـــب والــتــطــويــر، 
كما أنه ال يّدخر أي جهد نحو 
دعم موظفيه في بناء حياتهم 
المهنية داخل البنك، كما يؤمن 
بأن تحوله الناجح والمستمر 
يــعــتــمــد عــلــى تــنــوع الــمــواهــب 

وجودتها.

نجالء الصقر

بدء العد التنازلي لماراثون بنك الخليج
• البدر: دعوة لتغيير النهج وأسلوب الحياة لتكون ممارسة الرياضة عادة يومية

ــم بــــرامــــج االســـتـــدامـــة  ــ  لــــــدوره فــــي دعـ
ً
تـــرســـيـــخـــا

بــالــمــجــتــمــع، جـــدد بــنــك الــخــلــيــج دعــوتــه الــســنــويــة 
لــلــريــاضــيــيــن والــمــبــتــدئــيــن وكـــل فــئــات الــمــجــتــمــع، 
لــلــمــشــاركــة يـــوم 26 نــوفــمــبــر الــمــقــبــل فــي مــاراثــون 
بنك الخليج 642، الــذي يعد أحــد أهــم الفعاليات 
الــريــاضــيــة واالجــتــمــاعــيــة فــي الــكــويــت، والــوحــيــد 

.
ً
المصنف عالميا

جاء ذلك خالل حفل إطالق ماراثون بنك الخليج 
642، الذي أقيم مساء أمس األول، بحضور رئيس 
اللجنة األولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر، 
ومــمــثــلــي الــبــنــك - الـــراعـــي الــرئــيــســي  لــلــمــاراثــون 
Suffix إلدارة الــفــعــالــيــات  - والـــشـــركـــة الــمــنــظــمــة 

الرياضية، إلى جانب العديد من الرعاة.
ويتكون ماراثون بنك الخليج هذا العام، من 4 
فئات مفتوحة لجميع المتسابقين والمشاركين 
مــن مختلف المستويات الــريــاضــيــة، وهــي سباق 
5 كيلومترات للمشي أو الــجــري، وســبــاق الجري 
لمسافة 10 كيلومترات، وسباق النصف ماراثون 
لمسافة 21 كيلومترا، والماراثون الكامل لمسافة 
42 كيلومترا، وُيقبل المشاركون من عمر 11 عاما 
على سباق 5 كيلومترات، ومن عمر 16 عاما على 
سباق 10 كيلومترات، و18 عاما لنصف الماراثون.

ويعد ماراثون بنك الخليج أكبر حدث رياضي 
محلي تتم استضافته في قلب الكويت العاصمة، 
ويــمــر بــعــدد مــن الــمــعــالــم الــشــهــيــرة، ويــتــمــيــز بأنه 
الــــمــــاراثــــون الـــوحـــيـــد فـــي الـــكـــويـــت الـــحـــاصـــل عــلــى 
الـــتـــصـــنـــيـــف الــــبــــرونــــزي مــــن أبـــــــوت دبـــلـــيـــو أم أم 
)AbbottWMM(، وهـــو نــظــام عــالــمــي لتصنيف 

النتائج حسب الفئة العمرية. 
مبادرة نوعية  

ــال الـــمـــديـــر الــعــام  ــي كــلــمــتــه خــــالل الـــحـــفـــل، قــ وفــ
للشؤون المؤسسية في بنك الخليج ضاري البدر 
 ليوم واحد، 

ً
إن ماراثون بنك الخليج ليس سباقا

بل دعــوة لتغيير النهج وأســلــوب الحياة، لتكون 
 
ً
 أساسيا

ً
ا ممارسة الرياضة والمشي عادة، وجزء

من الحياة اليومية.
وأشار البدر إلى أن الماراثون مبادرة نوعية في 
مواجهة ارتفاع نسب اإلصابة بأمراض السكري 
 على 

ً
والــســمــنــة والــقــلــب الــتــي بــاتــت تــمــثــل خـــطـــرا

المجتمع، مما يستدعي المزيد من التركيز على 
ممارسة الرياضة وتغيير نمط الحياة، مضيفا أن 
الــمــارثــون مناسبة رياضية اجتماعية تستهدف 
جــمــع األفــــراد والــعــائــالت مــن كــل فــئــات المجتمع 

 في كل 
ً
وهو دور يحرص عليه بنك الخليج دائما

الفعاليات.
وأضاف: في ظل تلك المؤشرات الصحية، يأتي 
حــرصــنــا فــي بــنــك الــخــلــيــج عــلــى أن نــكــون الــراعــي 
، كــونــنــا أحــــد أكــبــر 

ً
الــرئــيــســي لـــلـــمـــاراثـــون ســـنـــويـــا

مؤسسات القطاع الخاص التي تعمل على ترسيخ 
نهج االستدامة على مستوى المجتمع واالقتصاد 
والــبــيــئــة، عبر مــبــادرات مــخــتــارة، تستهدف تغير 

النهج وتطوير المجتمع.

نسب المشاركة
 Suffx ــال الــمــديــر الــعــام فــي شــركــة مــن جــانــبــه، قـ
إلدارة الفعاليات الرياضية، أحمد الماجد: »فخورون 
بــمــواصــلــة الـــشـــراكـــة مـــع بــنــك الــخــلــيــج فـــي تنظيم 
هـــذا الــحــدث الــريــاضــي االجــتــمــاعــي المتميز، الــذي 
 بعد عام، في ظل زيادة اإلقبال 

ً
يحصد النجاح عاما

.»
ً
 وإقليميا

ً
والمشاركة فيه محليا

وأضاف: »نحن إذ نتطلع إلى رفع مستوى األحداث 
الرياضية فــي المنطقة، مــن خــالل تنظيم فعاليات 
ريــاضــيــة مــتــمــيــزة، نـــدعـــو الــجــمــيــع إلــــى الــتــســجــيــل 
والمشاركة في ماراثون بنك الخليج 642 للمشاركة 

واالستمتاع بأحد أكثر أيام العام إثارة!«.

جانب من الحفل

• الماجد: فخورون بمواصلة الشراكة مع »الخليج« في تنظيم هذا الحدث الرياضي
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Burgan Talk برقان« يطلق برنامجه«
أطــلــق بــنــك بـــرقـــان مــؤخــرا 
 ،Burgan Talk بـــرنـــامـــجـــه 
ــادرة داخــلــيــة  ــبــ الـــــذي يـــعـــد مــ
تتضمن سلسلة من الندوات 
والنقاشات التفاعلية، حيث 
استضاف البنك في أول لقاء 
اتــه اإلعــامــيــة بيبي  مــن لــقــاء
ــار ســعــيــه  ــ الـــخـــضـــري، فـــي إطـ
ــراء بــيــئــتــه الــداخــلــيــة،  ــ إلـــى إثـ
وبـــــــهـــــــدف تـــــعـــــزيـــــز خـــــبـــــرات 
ــار فــي  ــمــ ــثــ ــتــ ــيـــه واالســ ــفـ مـــوظـ

تطورهم المستمر.
وتـــــــحـــــــدثـــــــت الــــــخــــــضــــــري، 
ــــذي عــقــد فــي  خــــال الـــلـــقـــاء الـ
الــمــقــر الــرئــيــســي لــلــبــنــك، عن 
قــصــة نــجــاحــهــا، والــتــحــديــات 
الــتــي واجــهــتــهــا فــي حياتها 
ــة، وأهــــــــــــم الـــــطـــــرق  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ الـ
واألســالــيــب وأنــمــاط التفكير 

التي اتبعتها لتجاوز ذلك.
وأشـــــــــــــــارت إلـــــــــى الــــعــــديــــد 
ــيــــات  ــنــ ــقــ ــتــ مــــــن األســــــــــــــرار والــ
الــفــعــالــة فـــي فـــنـــون الــتــحــدث 
والتواصل مع الجمهور، إلى 
جــانــب أهــم أســالــيــب التفكير 
الــنــقــدي والتحليلي، وتمكن 
المشاركون من موظفي البنك 
من طرح األسئلة والمناقشة 

حول المواضيع التي تهمهم 
ضـــمـــن تــخــصــص ضــيــفــتــهــم، 
حيث تم بث اللقاء كذلك من 
خـــال الــمــنــصــة اإللــكــتــرونــيــة 
ــز الــــتــــعــــلــــم وتــــطــــويــــر  ــ ــركـ ــ ــمـ ــ لـ

ات في برقان. الكفاء
وحــول انطاقة البرنامج، 
ات  قـــال مــديــر تــطــويــر الــكــفــاء
في بنك برقان بشار القطان: 
»نـــهـــدف فـــي بــنــك بـــرقـــان مــن 

ــــج  ــامـ ــ ــرنـ ــ خــــــــــال إطــــــاقــــــنــــــا بـ
Burgan Talk إلــــى تــطــويــر 
رأس الـــمـــال الــبــشــري لــديــنــا، 
عــبــر نــقــل األفــكــار والــخــبــرات 
الــعــمــلــيــة بــشــكــل مــبــاشــر إلــى 
ــنـــا، عــبــر  ــيـ ــفـ كـــــوادرنـــــا ومـــوظـ
ات تـــفـــاعـــلـــيـــة ثـــريـــة مــع  لــــقــــاء
أهم الشخصيات االجتماعية 
ــراء فــي  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ والـــــقـــــيـــــادات والـ
شــتــى الــمــجــاالت، كــمــا ركــزنــا 

على جانب تمكين المرأة في 
لقائنا األول من خال مقابلة 
أحد أهم وأشهر الشخصيات 
ــة فـــي  ــيــ ــائــ ــنــــســ اإلعـــــامـــــيـــــة الــ

الكويت«.

»الغرفة« تناقش ارتفاع استيراد المواد الغذائية
استعرضت لجنة التجارة 

والنقل بغرفة التجارة 
والصناعة أبرز المعوقات التي 
تؤثر على حركة تبادل السلع 

بين الكويت ودول مجلس 
التعاون الخليجي، ومنها 

المعايير واالشتراطات التي 
تطبق على المصانع الكويتية.

عقدت لجنة التجارة والنقل، المنبثقة عن 
مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، 
اجتماعها الرابع لعام 2022، أمــس، حيث 
ناقشت عددا من المواضيع المدرجة على 
جــدول أعمالها، وأهمها تضرر الشركات 
المستوردة للمواد الغذائية نتيجة ارتفاع 
ــار فــــي بـــلـــد الـــمـــنـــشـــأ، والـــتـــغـــيـــرات  ــ ــعـ ــ األسـ
التي طــرأت على األســـواق العالمية، حيث 
إن الـــقـــرار الـــــــوزاري رقــــم 67 لــســنــة 2020، 
ــادر مـــن وزارة الــتــجــارة والــصــنــاعــة،  الـــصـ
والـــخـــاص بتثبيت أســعــار بــيــع كــل أنـــواع 
السلع الغذائية، يؤكد أهمية العمل بمبدأ 
ــذي يــكــرس المنافسة  االقــتــصــاد الـــحـــر، الــ
ويضمن توفر السلع في األسواق المحلية.

واستعرضت اللجنة أبرز المعوقات التي 
تؤثر على حركة تبادل السلع بين الكويت 
ودول مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي، ومنها 
ــتـــراطـــات الــتــي تــطــبــق على  الــمــعــايــيــر واالشـ
المصانع الكويتية، إضافة إلى التطرق ألهم 
الحلول التي تساهم في تحقيق انسيابية 

الحركة التجارية بينهما.
ولفتت إلــى عــدد مــن العراقيل والعقبات 
الــتــي تــواجــه الــقــطــاع الــخــاص فــي الخدمات 
اللوجستية، بهدف تطوير وتعزيز التكامل 
فـــي مــنــظــومــة الـــخـــدمـــات الــلــوجــســتــيــة عبر 
التعاون مع الجهات ذات العاقة، للنهوض 
بــهــذا الــقــطــاع االقــتــصــادي الــحــيــوي الممكن 
للعديد من القطاعات، التي ستعود بالنفع 

على االقتصاد الوطني، وتسهم في تطوير 
ــــودة الـــخـــدمـــات  ــع جــ ــ الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، ورفــ
المقدمة، سعيا لترسيخ مكانة الكويت لتكون 

مركزا ماليا ولوجستيا عالميا.
وفي نهاية االجتماع، أكدت اللجنة أهمية 
قيام غرفة تجارة وصناعة الكويت، بالمتابعة 
والتنسيق مع كل الجهات المعنية بالدولة، 
فــي تــســريــع وتــيــرة الــعــمــل الــتــجــاري، ودعــم 
الغرفة الكامل وفق إمكانياتها المتاحة، لكل 

ما يصب في خدمة قطاع األعمال الكويتي.

»المركز« يوّسع محفظته كصانع سوق 
إلى أسهم 9 شركات

بنسبة 31% من إجمالي التداوالت في الربع الثالث من 2022
أعلن المركز المالي الكويتي 
ــيـــع مــحــفــظــتــه  )الــــمــــركــــز( تـــوسـ
ــام  ــمــ ــانــــضــ كـــــصـــــانـــــع ســـــــــوق بــ
ــيــــن جــــديــــدتــــيــــن هـــمـــا:  ــتــ ــركــ شــ
مجموعة أرزان المالية للتمويل 
واالســـتـــثـــمـــار، والــبــنــك األهــلــي 

الكويتي. 
ــــل إجــمــالــي الــشــركــات  ووصـ
الــــتــــي تـــســـتـــفـــيـــد مـــــن خــــدمــــات 
»الــمــركــز« كصانع ســوق إلــى 9 
شركات، تشمل شركة بورصة 
الــــكــــويــــت لــــــــــــأوراق الـــمـــالـــيـــة، 
ــة«، وشـــركـــة  ــذيــ و«الــــعــــيــــد لــــأغــ
الخليج للكابات والصناعات 
الكهربائية، و«عقارات الكويت«، 
و«الـــــمـــــجـــــمـــــوعـــــة الـــمـــشـــتـــركـــة 
لــلــمــقــاوالت،« و«النــــد المتحدة 
ــة«، وشـــركـــة راســـيـــات  ــاريـ ــقـ ــعـ الـ
الــقــابــضــة. ويـــؤكـــد ذلـــك الــتــزام 
»الــمــركــز« بــدعــم تــطــور الــســوق 
ــة الـــعـــمـــاء فــي  ــقـ الـــكـــويـــتـــي، وثـ

مصداقيته كمؤسسة مالية.
ومـــــن خـــــال دوره كــصــانــع 
ــد »الــــمــــركــــز«  ــاعـ ــيـــسـ ســــــــوق، سـ
مجموعة أرزان المالية للتمويل 
واالســـتـــثـــمـــار، والــبــنــك األهــلــي 
ــلـــى زيــــــــادة حــجــم  ــتـــي عـ ــكـــويـ الـ
ــا، وتـــعـــزيـــز  ــمـ ــهـ ــمـ ــهـ تـــــــــداول أسـ
السيولة، وبالتالي المساهمة 

في نموهما واستقرارهما في 
السوق. 

وسيعمل »المركز« على خلق 
التوازن الازم في حالة وجود 
عرض كبير لأسهم وانخفاض 

الطلب عليها، والعكس كذلك.
ــة تـــــــــــداوالت  ــبــ ــســ ــل نــ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ وتـ
»المركز« على األسهم التي عمل 
عليها كصانع سوق في الربع 
الثالث من 2022 ما نسبته 31 
في المئة من إجمالي التداوالت 
في السوق الكويتي. كما تمثل 
نــســبــة تـــواجـــده فــي الـــتـــداوالت 
الــيــومــيــة 99 فـــي الــمــئــة، األمـــر 

الذي يؤكد جودة اإلدارة لهذه 
الــخــدمــة مــن قبل فــريــق العمل، 
ــة الـــشـــركـــة  ــلـــحـ ــه مـــصـ ــيــ ــا فــ ــمــ لــ

المستفيدة. 
وصــــــــــــــــــرح عـــــبـــــدالـــــلـــــطـــــيـــــف 
الـــعـــدوانـــي، صــانــع ســـوق أول، 
إدارة أســــهــــم مــنــطــقــة الـــشـــرق 
ــــط وشـــمـــال إفــريــقــيــا في  األوسـ
ــز«: »نــــحــــن فــــخــــورون  ــ ــركــ ــ ــمــ ــ »الــ
 من 

ٌ
بــالــثــقــة الــتــي وضــعــهــا كـــل

مجموعة أرزان المالية للتمويل 
واالستثمار، و«األهلي الكويتي« 
في قــدرات »المركز« وإمكانات 
فريق عمله كصانع سوق على 
أسهمهما. الشك أن ذلك يؤكد 
عــلــى ســجــل »الـــمـــركـــز« الــحــافــل 
بــاإلنــجــازات فــي مجال تعظيم 
ــقـــيـــمـــة الـــمـــقـــدمـــة لـــلـــشـــركـــات  الـ
والــمــتــداولــيــن عــلــى حــد ســـواء. 
سنستمر في التزامنا بأفضل 
المعايير الدولية فــي خدمات 
صــنــاعــة الــــســــوق، تــحــت إدارة 
فــريــقــنــا الــمــؤهــل مـــن الــخــبــراء 
ــــي مـــجـــال  والـــمـــتـــخـــصـــصـــيـــن فـ
تــداول األسهم، ضمن جهودنا 
الـــمـــســـتـــمـــرة لـــلـــمـــســـاهـــمـــة فــي 

تطوير السوق الكويتي«.

جانب من اجتماع لجنة التجارة بالغرفة
عبداللطيف العدواني

»الكويتية« تواصل استقطاب الشباب والشابات حديثي التخرج
 لمساعيها الدؤوبة والمستمرة 

ً
استمرارا

فــــي اســـتـــقـــطـــاب الــــكــــوادر الـــوطـــنـــيـــة الـــشـــابـــة، 
تــواصــل شــركــة الــخــطــوط الــجــويــة الــكــويــتــيــة 
جهودها الحثيثة فــي تكويت الوظائف من 
الـــشـــابـــات والـــشـــبـــاب حــديــثــي الـــتـــخـــرج ومــن 
يمتلكون الموهبة واإلبـــداع لانضمام إلى 
 
ً
ــرة الــطــائــر األزرق، ويـــأتـــي ذلـــك تــمــاشــيــا أســ
ــــات مــــجــــلــــس اإلدارة والــــخــــطــــة  ــهـ ــ ــــوجـ ــع تـ ــ مــ
االستراتيجية التي بنتها اإلدارة التنفيذية 
لما يفوق االمتياز منذ توليها مهامها في 

الشركة.
ــال مــســاعــد الــرئــيــس  ــذا الــــصــــدد، قــ وفــــي هــ
التنفيذي للخدمات المساندة في »الكويتية« 
مــحــمــد جـــاســـم الــــفــــواز: »إن مــجــلــس اإلدارة 

واإلدارة الــتــنــفــيــذيــة وضــعــا نــصــب أعينهما 
استراتيجية على المديين القريب والمتوسط 
ــل الـــشـــركـــة، الــتــي  فـــي تــكــويــت الـــوظـــائـــف داخــ
 فــي 

ً
ــا ــ ــدمـ ــ تـــتـــقـــدم بـــخـــطـــى ثـــابـــتـــة لـــلـــمـــضـــي قـ

الوصول إلى األهداف المرجوة، وتولي أهمية 
كــبــرى للعنصر الوطني للعمل ضمن فريق 

الطائر األزرق«.
ــاف الـــفـــواز: »أن الــشــركــة تــحــرص كل  وأضــ
الـــحـــرص عــلــى اســتــقــطــاب حــديــثــي الــتــخــرج 
والقيادات الوطنية الذين يمتلكون الطموح 
والــدافــع وأصــحــاب الــمــبــادرة لانضمام إلى 
 
ً
أسرتها، وبهذا الشأن قامت الشركة مؤخرا

بطرح عدد من الوظائف القيادية واإلشرافية 
والفنية الــتــي حــرصــت مــن خالها على ضم 

مــجــمــوعــة مــتــمــّيــزة مـــن الـــشـــبـــاب والـــشـــابـــات 
والــقــيــاديــيــن الـــذيـــن نـــأمـــل أن يـــكـــونـــوا قــيــمــة 
مــضــافــة لــلــنــاقــل الــوطــنــي لــدولــة الــكــويــت، إذ 
نــجــحــنــا فــــي اســـتـــقـــطـــاب نـــحـــو 200 مــوظــف 
كــويــتــي داخــــل قــطــاعــات الــشــركــة الــمــخــتــلــفــة، 
أهمها الخدمات األرضية والعمليات بداية 

من عام 2022 وحتى اآلن«.
ــرة اســـتـــقـــطـــاب  ــ ــديـ ــ ــن جــــانــــبــــهــــا، قــــالــــت مـ ــ مـ
الــمــواهــب فــي »الــكــويــتــيــة« آالء الــيــاقــوت: »إن 
الشركة نجحت في استقطاب عدد من الشباب 
والشابات لرفع نسبة التكويت، مع التركيز 
ــلـــى الـــعـــنـــصـــر الـــنـــســـائـــي الـــكـــويـــتـــي لــشــغــل  عـ
بــعــض الــمــنــاصــب الــقــيــاديــة واالشـــرافـــيـــة في 
الشركة«، مضيفة »ونستهدف استقطاب 300 

 مــن كــوادرنــا الوطنية 
ً
مــوظــف جــديــد تقريبا

خال األشهر المقبلة في قطاعات الهندسة 
والمالية واإلدارية والعمليات«.

وأضـــافـــت الــيــاقــوت أن »الــكــويــتــيــة« كثفت 
 مــشــاركــاتــهــا فــي الــمــحــافــل الــطــابــيــة 

ً
مـــؤخـــرا

ات  ومــعــارض التوظيف لجذب أفضل الكفاء
الـــشـــابـــة مـــن الــــكــــوادر الـــوطـــنـــيـــة فـــي الــعــديــد 
مــن الــجــامــعــات الــكــويــتــيــة، مــؤكــدة أن الطائر 
االزرق بصدد اإلعان خال األيام المقبلة عن 
عدد من الوظائف في القطاعات التشغيلية 

والتجارية والمساندة خال عام 2022.

االء الياقوت محمد الفواز

مشاركون في البرنامج

إيصال التيار الكهربائي لمستشفى »ضمان«إيصال التيار الكهربائي لمستشفى »ضمان«
ــيـــات الـــضـــمـــان  ــفـ ــتـــشـ ــة مـــسـ ــ ــركـ ــ ــنــــت شـ ــلــ أعــ
الــصــحــي )ضــمــان( قــيــام الــنــائــب فــي مجلس 
ــارة لمستشفى  ــزيـ األمــــة مــاجــد الــمــطــيــري بـ
ــافــــظــــة األحــــــــمــــــــدي، وذلــــــك  ضـــــمـــــان فــــــي مــــحــ
ــائـــي  ــربـ ــهـ ــكـ فـــــي أعـــــقـــــاب إيـــــصـــــال الــــتــــيــــار الـ
ــــدي  ــمـ ــ ــتـــي األحـ ــافـــظـ ــمـــحـ لـــمـــســـتـــشـــفـــيـــاتـــهـــا بـ
والــجــهــراء، فــي خــطــوة مــن شــأنــهــا التسريع 
بعملية إنجاز األعمال في مرافقها الصحية، 
وتـــجـــهـــيـــز مــنــظــومــتــهــا لـــلـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
لــبــدء استقبال المستفيدين من  المتكاملة 

الخدمة.
ــال الـــنـــائـــب الـــمـــطـــيـــري  ــبـ ــقـ ــتـ ــان فــــي اسـ ــ ــ وكـ
الرئيس التنفيذي لشركة ضمان ثامر عرب، 
ــة تــفــقــديــة فــــي أنـــحـــاء  الـــــذي رافــــقــــه فــــي جـــولـ
ــطـــورات الــعــمــل  الــمــســتــشــفــى وأطــلــعــه عــلــى تـ
فيه، وخطط الشركة التشغيلية في المرحلة 

القادمة.
وأضافت الشركة في بيان لها أن إيصال 
التيار الكهربائي للمستشفيات يأتي ضمن 
سلسلة من الخطوات الهامة التي حققتها في 
الفترة األخيرة التي تعكس استراتيجياتها 
في تطوير المشاريع وبدء عمليات التشغيل، 
عــبــر بــنــاء وتــجــهــيــز مــســتــشــفــيــيــن، وتــشــغــيــل 
ــة  ــيـ خــمــســة مــــراكــــز لـــلـــرعـــايـــة الــصــحــيــة األولـ
حسب متطلبات وزارة الصحة لتعلن الشركة 
جاهزيتها الستقبال شريحتها المستهدفة 
من المقيمين العاملين في القطاع الخاص 

)مادة 18( وعائاتهم. ماجد المطيري وثامر عرب في زيارة لمستشفى ضمان األحمدي
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الفراغ الروحي لدى أبناء الغرب ال يراه شباب الشرق

األخيرةتاريخ النواب حافل بالنضال ضد أنظمة العراق حتى آخر لحظة

مظفر غادر بالده نهاية 1969 ولم يرجع بعدها

• تــحــدثــت عــن هــروبــك مــن الـــعـــراق إلـــى إيـــران 
فض إلى المؤبد، ماذا 

ُ
وذكــرَت أن حكم اإلعــدام خ

حدث بعد ذلك؟
- القصة طويلة، فنحن هربنا، حفرنا نفقا، وأنا 
كنت مخططا للعملية في سجن الحلة بالعراق، 
 آخــــرون مـــازالـــوا مــوجــوديــن، بــدأنــا 

ٌ
ومــعــي ثــاثــة

بالفكرة، وألنني أجيد الرسم صعدت إلى سطح 
السجن حتى نضع النفط في الخزانات، لبست 
مابس السجن التي عادة ال نلبسها لكني لبستها 
لتكون حجة أن أصعد وأمأل خزانات الحمامات 
بالنفط، أنا لم أكن مسؤوال عن الحمامات في تلك 
الفترة، كنُت مــســؤوال عــن السجناء فــي السجن، 
خبت في السجن 

ُ
أراجع الدائرة وغيرها حيث انت

نائبا عن السجناء كي نقدم مطالبنا التي نريدها 
وأتــابــع تنفيذها، وهـــذا الـــذي مكننا مــن عملية 

الحفر في السجن.
صعدت إلى سطح السجن، وأنا أعرف المنطقة 
ألنني عشت فترة في محافظة الحلة، كنت أشتغل 
في شركة أيام العهد الملكي، فأعرف أن السجن 
ــراج ســـيـــارات، فــفــكــرنــا أن يصير  يــقــع بــجــانــب كــ
الــحــفــر بــاتــجــاه الـــكـــراج، ألن فــيــه عـــددا كــبــيــرا من 
الناس والــســيــارات، فاألمر أسهل. بدأنا بالحفر 
بكتمان شديد، كنا أربعة واخترنا أربعة آخرين 
للحفر، كنا نحفر داخــل غرفة مــن غــرف السجن 

وكنا نخبئ الحفرة. 
كان اإلشكال األساسي أمامنا هو أين نذهب 
بكمية التراب التي نحفرها، خصوصا مع وجود 

تفتيش مرتين في اليوم في السجن. 
• ماذا كانت آلة الحفر لديكم؟

- حسب تقديرات الحكومة بعد الهروب، هرب 
نحو 27 شخصا أعتقد، وأردنــا أن نترك الحفرة 
لــآخــريــن، لــكــن انــكــشــف األمـــر بــعــد هــروبــنــا ولــم 
يتمكن اآلخــرون من الــهــروب، وكتبْت الدولة عن 
الــخــبــر فــي صحفها فــي الــيــوم الــثــانــي، وانتشر 
الخبر في بغداد بشكل فظيع عن هروب مجموعة 
من السجناء، تقديرات الدولة أن هذا الحفر احتاج 
إلى ثاثة أشهر، وبأدوات حفر جيدة وبمساعدة 
من الخارج، والحقيقة لم يكن لدينا مساعدة من 
الخارج، حفرنا النفق خال 37 أو 39 يوما ربما، 
واألدوات التي استخدمناها في الحفر حصلنا 

عليها بالحيلة. 
كان أخي ووالدتي يأتيان لزيارتي في السجن 
أيــام المواجهات، وكانا يعرفان مدير السجون 
فيأخذان موافقة لزيارتي بدون مواعيد، فطلبت 
من أخي أن يحضر لي اثنين من مفكات الكهرباء 
َعهما داخل دجاجة محشوة داخل 

َ
الكبيرة، وض

األرز وأحضرهما للسجن، وطبعا لم يتم تفتيش 
الــدجــاجــة! فالحفر تــم بــهــذيــن المفكين وسكين 
مطبخ صغير حصلنا عليه ألننا كنا نطبخ أكلنا، 
إذ يوميا يخرج خمسة أو ستة سجناء يطبخون 
لــلــجــمــيــع، فــقــمــنــا بــتــهــريــب ســكــيــن، وتــــم الــحــفــر 
بالمفكين والسكين، بخاف تقديرات الحكومة، 
وحدثت مابسات أثناء الحفر وقصص كثيرة، 

فقصة الحفر بحد ذاتها كأنها فيلم. 
المهم كــان على أســاس كل مجموعة يقودها 
ــــاس إلــى  ــد إلــــى مـــكـــان، نــــاس لــلــديــوانــيــة ونـ ــ واحـ
محافظة من المحافظات، أنا على أساس أذهب 
إلى بغداد، وفي آخر زيارة لوالدتي قلت لها إنني 
فــي الــيــوم الــفــانــي ربــمــا أتــصــل بــكــم فــأّمــنــوا لي 
مكانا، لم أخبرها عن حفر النفق كي ال يتسرب 
الخبر، ورغم أن والدتي كتومة لكن لعلها تتحدث 
بـــاألمـــر فـــرحـــا، فــســألــتــنــي كــيــف ســيــحــصــل هـــذا؟ 
أخبرتها أنــي اتفقت مع أحــد الشرطة لتهريبي، 
وفعا عندما خرجنا وكلفنا كل شخص لقيادة 
مجموعة، وجدنا الجماعة ضائعين، السيارات 
قليلة وكل واحد حاول أن يخلص نفسه بنفسه 
بــدون أن يقود المجموعة التي معه، كــان لدينا 
قــلــيــل مـــن الـــمـــال أثـــنـــاء الــمــواجــهــات، فاجتمعنا 
نحو 12 أو 15 شخصا واستأجرنا حافلة، وكنا 
مزورين هويات جندية لنتجاوز حواجز الجندية، 
لــكــن الــشــخــص الـــــذي كـــانـــت الـــهـــويـــات بــحــوزتــه 
تركنا ونــســي أن يـــوزع الــهــويــات على اآلخــريــن، 
ــع الــســائــق،  فــاســتــأجــرنــا الـــحـــافـــلـــة، وتـــحـــدثـــت مـ
وكــان فاحا، بلهجة جنوبية أجيد التكلم بها، 
قلت له عندنا ميت بالكاظمية ونسينا دفاترنا 
)هوياتنا(، فقال أنتم وحظكم بالحواجز، وفعا 
نا ووصلنا 

ْ
صادفت ظروف اصطدام سيارة فنفذ

بغداد، واتصلُت بالبيت، ولم يكن خبر الهروب 
منتشرا وقتها لكني أخبرتهم عن مكان وجودي، 
جاءتني أمي وأختي حافيتين كي ال يشك بهما 
أحد، ترتديان عباءات صوف فاحية، التقيت بهما 
على جسر بغداد، كانوا قد أّمنوا لي بيتا اختفيت 
فيه إلى أن غادرت إلى جنوب العراق. هناك كنا قد 
هيأنا حرب عصابات، وعشت في مناطق الريف 

العراقي واألهوار وجوانبها لمدة سنة تقريبا، ثم 
رحت 

ُ
صار االنقاب الجديد للسلطة الحالية، وط

برامج وطنية للجبهة وكنا ضدها لمعرفتنا أنها 
لعبة وليست قضية جبهة وإنــمــا قضية كشف 
رب 

ُ
القوى السياسية وضربها تباعا، وفعا ض

الحزب الشيوعي بشكل علني.
 كان الحزب آنذاك مقسوما إلى قسمين، نحن 
كــنــا قــســمــا مـــع الــكــفــاح الــمــســلــح، وتــخــطــئــة قـــرار 
تقسيم فلسطين، ألن بقية األحــــزاب الشيوعية 
وافقت على قرار التقسيم، ظللنا فترة ولما ظهرت 
أطروحات الجبهة الوطنية سحبونا إلى بغداد 
وألــقــي القبض علّي مــرة ثانية، وُدعــيــت للقصر 
الجمهوري ودار حوار بيني وبين صدام حسين، 
حوار طويل كنت واضحا جدا خاله، وعبر هذا 
اللقاء طلبُت أن أغادر بغداد لطباعة ديواني )الريل 
وحــمــد( فــي بــيــروت كــحــجــة لــلــخــروج ألنـــي كنت 
ممنوعا من مغادرة العراق سواء في العهد الملكي 
أو أيام عبدالكريم قاسم وأيام عبدالرحمن عارف 
وعبدالسام عارف وأيام البعثيين، وخال عشر 
دقائق أحضروا لي جواز السفر وغادرت العراق 

نهاية سنة 1969 ولم أرجع بعدها. 
حاليا أكثر استقراري في دمشق، وكنت أسكن 
فـــي لــيــبــيــا فــتــرة طــويــلــة، عــنــدي بــيــت فـــي ليبيا 
ومكتبتي كلها هــنــاك، والــكــم األكــبــر مــن أوراقـــي 
مازال كله هناك، لي صديق يمر على البيت وينتبه 
على سامته ويهتم باألشياء الموجودة، واألمر 
محير بخصوص نقل حاجياتي، وهـــذه إحــدى 
االشــكــالــيــات فــي ذهــنــي بــاســتــمــرار، ألن اإلنــســان 
إذا مكتبته وأوراقــــه ليسوا مــعــه، بــل مــوزعــة في 
أمــاكــن عــديــدة، يتسبب فــي مشكلة، وقــد تضيع 
الــحــاجــات، وشــحــن الكتب واألوراق تحتاج إلى 
موافقة من ليبيا ودمشق، ومن الممكن أن يتساهل 
الطرفان في إدخــال الحاجات لكن األمــر يتطلب 
بيتا واســعــا، أمــا سكني الحالي فهو بااليجار، 
وأهــلــي يــزورونــنــي فــي الــصــيــف بـــأعـــداد كبيرة، 
فابد من تأمين بيت كبير لألغراض وعدم تركه 

ألحد آخر يتابعه.
• بأي األجيال يؤمن مظفر النواب أن تتحقق 

معهم العدالة والسام في الوطن العربي؟
- والله يحتاج إلى زمن، ومن الصعب أن نقول 
في أي جيل لكن األمر يحتاج زمنا، ألن التخريب 
الذي صار ليس قليا، خذي مجتمعا كالمجتمع 
ّرب بشكل هائل ومخيف، من الممكن 

ُ
العراقي، خ

أن تتغير األوضاع غدا، لكن تغيير ما حدث للناس 
هـــو األصـــعـــب. لــكــنــي مــتــفــائــل ألن طــبــيــعــتــي هي 
التفاؤل، فقد ال تبدو في األفق بارقة لكني متفائل، 
حتى أثناء وجودي في السجن كتبُت مرة للشاعر 
بلند الحيدري أنه ما عاد هناك أضواء إال الضوء 

الضئيل الذي بداخل القلب. 
• ما هي األجواء التي تعيشها أثناء الكتابة؟

ــادة مــا أفضل  - ال يــوجــد جــو مــحــدد لــكــنــي عــ
الكتابات التي أكتبها إذا نمت مبكرا، أستيقظ 
في الخامسة صباحا وهــذا أفضل وقت للكتابة 
ألنــه يتميز بالهدوء الــتــام وعــدم وجــود مشاغل 
كــالــمــواعــيــد وغــيــرهــا، ولــكــن عــمــومــا كــل األوقـــات 
ط  ممكن أن أكتب بها، فالشاعر بإمكانه أن يحوِّ
ــل الـــســـوق أو  ــ ــو فـــي داخـ نــفــســه بــعــزلــة حــتــى وهــ
ــذي يـــرغـــبـــه، يــبــدأ  ــ ــل بــالــعــالــم الـ الــحــافــلــة، ويـــدخـ
يستقبل الــصــور، هناك استقبال للصور وهــذه 
رة للشعر، ُسئل بيتهوفن ذات مرة  ظاهرة ُمحيِّ
عــن كيفية استحضار األنــغــام لــديــه؟ فقال أنــا ال 
أستحضرها بل هي تأتيني، وهــذا حقيقي، لي 
قصيدة أقول فيها )للحرف عاقات بالنبأ األعلى، 

يــرى مظفر أن النصائح غير مجدية كثيرا، »ألن 
ــــام الــعــربــي الــســيــئ الــــذي في  لــديــنــا ســيــا مـــن اإلعـ
حقيقته يضّيع هذه األجيال أكثر مما يخدمها، وأقول 
اإلعام العربي ال الغربي، ألنه ليس كل األجيال تفهم 
االنكليزية واأللمانية، لكن ما يسمعه الجيل باللغة 
العربية هو المهم، فمثا األغنية اليوم هابطة جدا، 
وتــرســخ فــي وجـــدان وآذان الــنــاس الحــتــوائــهــا على 
نغم ولحن وتوزيع وآالت موسيقية، والجيل اليوم 
ال يطيق سماع محمد عبدالوهاب وأم كلثوم أو أي 
أغنية رصينة، لكن يستمعون إلى )السح الدح انبو( 
و )العتبة جزاز والسلم نايلو في نايلو( و )ماشربش 

الشاي أشرب أزوزة(.
ويــضــيــف الـــنـــواب: أنـــا عــشــت فــي الــغــرب، وأعتقد 
مجرد ما يعيش الشباب في الغرب، سيكتشف الفراغ 

الروحي لدى المجتمعات الغربية، هناك فراغ روحي 
غريب يؤدي بالغرب للبوذية والطقوس الهندية لملء 
الفراغ الروحي، ومتطلبات الجسد وحدها ال تكفي، 
فالغربي سد حاجته الجنسية دون الروحية، متابعا: 
»عندما كنت في فرنسا قــرأت ريبورتاج في إحدى 
سأل كل واحــدة 

ُ
الصحف الفرنسية مع مئة امــرأة، ت

)هل أحببِت؟(، 99 منهن لم تعرف اإلجابة«. 
ويــروي أنه كان يسكن في فرنسا »ومقابل بيتي 
زقاق ضيق، وأرى جاري من شباك المطبخ، يعيش 
وحده بعد وفاة زوجته، وأبناؤه ال يزورونه ونعلم 
أنه وحيد، وفي إحدى المرات دعوُت أساتذتي الذين 
درسوني الفرنسية وزمائي وزمياتي في المعهد، 
دعوتهم إلى بيتي وطبخت لهم بيدّي، أنا طباخ جيد 
بالمناسبة، التقيت جاري في الطريق فدعوته معهم، 

ورّحـــب بــالــدعــوة لكنه لــم يــأت، فسألت عنه جارتي 
التونسية المتزوجة من فرنسي، فقالت إنه من قلة 
العقل دعــوة مثل هــذا ألنــه يعتقد إمــا أنكم تريدون 
ســرقــتــه، أو قــتــلــه، بمعنى أنـــه خــائــف مــن الــعــاقــات 

اإلنسانية«.
ــنـــوات فــي  ويـــســـتـــطـــرد: أتــــذكــــر فــــي ســـنـــة مــــن الـــسـ
ــدا لكنه  ــا مــهــمــا جــ تــشــيــكــوســلــوفــاكــيــا، زرت رســـامـ
مدمن على الخمر، رأيت عنده لوحة طويلة، عندما 
تنظرين إليها ترين كأس ماء فيها غصن، وعليها 
زهــور بيضاء متفتحة، تجذب العين رأســا بحيث 
ال تــريــن بقية اللوحة ذات الــجــوانــب المعتمة، عند 
التفرس باللوحة تجدين مخلوقين، امـــرأة ورجــل، 
على جهتي الغصن، وترين في أعينهما كأن كل واحد 
يريد أن يقدم لآخر غصن الزهر لكن أيديهم األربعة 

مــقــصــوصــة، بمعنى انـــعـــدام الــتــواصــل رغـــم الرغبة 
الداخلية، بسبب التشوه الحضاري الحاصل اليوم. 
ورأى أن األجيال الشابة عندما تحتك أكثر بالعالم 
قد تفهم هذه الظاهرة بشكل أكبر، والشيء الجيد اآلن 
بعد االنتفاضة في األرض المحتلة أن هناك يقظة في 
صفوف الشباب، وليس مجرد اللهو والعبث وإنما 
هناك تحديات حقيقية، وهناك شيء يغلي بداخل 
المجتمعات العربية اآلن، ومــن المحتمل أن ينتج 
منه شيء، وإن كان بصعوبة، وسوف تتم مقاومته 
بحدة، وبأشكال عديدة من حيل وأالعيب السلطات 

كي تلهي الشباب، لكن ثمة شيئا ينمو. 
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فالميم المكرورة في المشمش مشمشتان ببستان 
أزلـــي، وأحـــس تــثــاؤب حــرف الميم بــنــام الطفل(، 

وكأن دائرة الميم فيها تثاؤب. 
ــورة عـــلـــى شـــكـــل قــــــراءة  ــ ــــصــ وأحــــيــــانــــا تــــأتــــي الــ
للمستقبل، من الصعب تسميتها نبوءة، وإنما قراءة 
للمستقبل، مثا لما كــان عبدالسام عــارف يحكم 
الــعــراق كنت فــي السجن فــي الــصــحــراء، وكنا نقيم 
لب مني أن أشـــارك فــي أمسية، فكتبُت 

ُ
أمسيات، ط

قصيدة بها الزمة كانت تلح علّي وأكررها وأقصد 
بها عبدالسام عـــارف، أقـــول فيها )ســُيــذبــح الثور 
على أبواب بغداد وُيشوى حرن الثور( وفعا احترق 
ِوي، جاءتني هذه 

ُ
عبدالسام عارف في الطائرة وش

الصورة قبل حادثة الطائرة بأكثر من سنتين.
وعندي قصائد أخــرى أيضا أستغرب عندما 
أقرؤها وأتساءل: هل من المعقول أنني أنا الذي 
كتبتها؟ ففي إحدى المرات قرأ علي ضرغام ابن 
أخي مقطعا شعريا فسألته لمن هذا الشعر؟ وكان 
لي! وأحيانا كما في بداية الوتريات الليلية »في 
تلك الساعة من شهوات الليل«، لما أرجع لقراءتها 
أقول لو أني في كل وعيي حاولت أن أجمع هذه 
القصيدة لما استطعت كتابة هذه القصيدة وال 

أدري كيف جاءتني هذه الصور الغريبة. 
الــشــاعــر قــد يــعــزل نــفــســه، لــكــن الــعــزلــة وحــدهــا 
ال تكفيه، البــد أن يستقبل، يصبح مثل الـــرادار 
يستقبل أشــيــاء غريبة جـــدا، الــذهــن أو الــاوعــي 
عــنــدي هـــو الــــذي يــرتــبــهــا، وهــنــا يــأتــي الــتــطــور. 
التطور عملية تتم بالاوعي أوال، التطور الذي 
يتم بــالــوعــي الــتــام يــكــون مــحــدودا وهـــذا غريب، 
لكني أعتقد أن الــتــطــور أســاســا يتم بــالــاوعــي، 
ولذلك أنا لست مع المدرسة النقدية التي تقول إن 
الشعر أو المقالة أو غيرهما هو عبارة عن طاولة 
وورقــة وقلم، أنا ضد هذا. عادة ما تأتي دفقات، 
أو تأتي موجة، هــزة، قشعريرة، وتمشي، فبناء 
القصيدة ونهايتها يتحددان من البداية بشكل 
غير واٍع، ولذلك بعض البدايات عندما أبدأ بها 
وأشعر بعدم وجود أفق للكتابة، أو أنني تحايلت 

فكتبتها، عندها أمزق الورقة. 
• قصيدتك بخصوص نــاجــي العلي »مرثية 
ألنهار من الحبر الجميل« لماذا كتبت عن ناجي 
العلي تحديدا رغــم كثرة الشخصيات التي يتم 

اغتيالها؟
-ناجي العلي لديه نضاله ومقاومته ورسوم 
كـــاريـــكـــاتـــيـــر، كـــونـــه فـــنـــانـــا، وأن تـــبـــدأ تــصــفــيــات 
للفنانين ستصبح األمــة في كــارثــة، ألن من أهم 
مقومات األمــة، إلــى جانب اللغة، هو الفن، وهو 
عامل مشترك وأساسي في بناء أي أمة من األمم. 
مــقــولــة »أعــطــنــي مــســرحــا أعــطــك شــعــبــا« ليست 

اعتباطية. 
والــشــيء اآلخــر أن لدينا العديد من الشهداء، 
أي شهيد يستشهد الــيــوم فــي األرض المحتلة 
يستحق قصيدة، وهــي قليلة بحق من قــدم دمه 
وحياته، لكن مع كثرة المشاغل والهموم اليومية 
وقــلــة الــوقــت ال يمكن الكتابة لكل شهيد، لكني 
ألتقط مــا يمكن التقاطه ثــم تــأتــي البقية ضمن 
االطــار الــعــام، فعندما نحكي قصيدة عن الطفل 
محمد الدرة، فكل أطفال فلسطين هم محمد الدرة، 
وهذا هو السبب الحقيقي للكتابة عن ناجي العلي 
تحديدا، مع العلم أني لم ألتِق به إطاقا، والظروف 

لم تجمعنا وإن كان هذا مدعاة للفخر.
• كــثــيــرا مــا تتكلم عــن الــوحــدة فــي مقاباتك 

وقصائدك، متى ال تشعر بالوحدة؟
- هــنــاك وحـــدة أحتاجها أحــيــانــا، فباإلضافة 
إلــى ظــروفــنــا، وكــأي فنان لديه شعور بالوحدة 

بــاســتــمــرار مهما تــكــن لــديــه عــاقــات وصــداقــات، 
هناك شــيء ال يسده إال الفن أو الكتابة، فخال 
الكتابة ال أشعر بالوحدة إطاقا، أشعر أنني في 
العالم الـــذي أريـــده وأصنعه بنفسي، فاإلنسان 
ق الفني تصبح 

ْ
ل

َ
عندما يبدأ عملية اإلبداع والخ

هــذه المهمة هــي المنقذ األســاســي مــن الشعور 
بالوحدة، واإلنــســان عموما كائن متوحد سواء 
كان فنانا أو غير فنان، فمثا الرسوم الفرعونية 
ــار اآلشــوريــة والــســومــريــة ال  على الــجــدران واآلثــ
يتركون فراغا على الحوائط اطاقا، بل يرسمون 
الزهور والنباتات والحيوانات خوفا من الوحدة 

ما ويخلقونه. 
َ
أيضا ألنهم يصنعون عال

عــمــلــيــة خــلــق االنـــســـان جـــاء فــيــهــا هـــل أن الــلــه 
رب العالمين خلق البشر للخاص من الوحدة 
وإحساسه بذاته ووحدانيته؟ ربما ذلك ألن الله 
ــا خــلــقــت الــجــن واإلنـــــس إال لــيــعــبــدون«،  قـــال »ومــ
العبادة هي المحبة أكثر من كونها صاة وصياما 
ــؤّدى، هذه الطقوس الهدف منها هو 

ُ
وطقوسا ت

الوصول إلى االتصال أو إلى العاقة. 
والمسيح عليه السام يقول: إذا كان لديك مئة 
ــد، فــهــل تــتــرك المئة  خـــروف وضـــاع خـــروف واحــ
وتبحث عن الخروف الضائع؟ هذه رؤية نبوئية 
بأن الله يبحث عن الضال أيضا، فالمئة خروف 
يتركها ألنها تمشي على هدى، لكن الواحد ضال، 
كالفنانين تماما! وللعلم الذي يكون لديه عاقة 

من هذا النوع ال يمكن أن يكون ملحدا إطاقا. 
أنا حفظت القرآن في طفولتي، ويتضح كثيرا 
في كتاباتي، مثا قصيدة )أيها القبطان( أقول 
فــيــهــا )وكـــثـــيـــرا هــّيــمــتــنــي ألــــم نــشــرح والــضــحــى، 
ــارون وال أمـــك قــد كــانــت بــغــيــا، زكــريــا  يــا أخـــت هــ
وسليمان بــن خــاطــر كــان صديقا نبيا وإمــامــا( 
ة الــقــرآن الــذي  واضـــح فيها اســتــفــادتــي مــن قــــراء
ختمناه ونــحــن صــغــار قبل الــمــدرســة، وقــد كان 
هـــذا الــنــهــج الــعــام لــلــدراســة فــي مجتمعاتنا من 
ــاب أو الــمــا كما نسميه بــالــعــراق، إذ 

ّ
خــال الــُكــت

ت ركائز وقواعد أساسية مهمة، كنت أذهب إلى 
َ
َبن

اب امرأة، هي التي علمتني القرآن وحفظتني 
ّ
ُكت

إياه، الما نوفة، أتذكر كان بيدها عود تتتبع به 
قراءتنا، وتطلب منا غسيل مواعينها وصحونها 
لنا عندها، وفي إحدى المرات لم أكن أحفظ 

ّ
وتشغ

فعوقبُت بالفلقة، ضربتني على رجلي وذهبت 
إلى البيت أبكي. 

• هل استأذنك المطربون الذين غنوا بعض 
قصائدك؟

- ال ال، يغنونها بــدون لقائي وال استئذاني، 
لكن سعدون جابر، بيني وبينه قصة طويلة إذ 
زارنـــي عــن طــريــق صــديــق لــي، وأنـــا فــي الحقيقة 
خــجــول بطبيعتي وإذا ُطــلــب مني شــيء أفعله. 
قلت له إن عندي شرطين لغناء قصائدي: األول 
أن أســـمـــع الــلــحــن قــبــل تــســجــيــلــه، والـــثـــانـــي عــدم 
حــذف أي مفردة إال بــإذنــي، أْسَمعني اللحن عن 
طريق الهاتف ورفــضــت ذلــك، إذ ال يمكن تقييم 
اللحن عبر الهاتف، وكان اللحن سريعا ال عاقة 
له بكلمات األغنية، كما تم حذف المقطع األخير 
ـقــرأ القصيدة كلها من أجل الوصول إلى 

ُ
الذي ت

نهايتها، فالحقيقة اســتــأت كثيرا وتكلمت في 
الصحف واعتذر سعدون، فاآلن عندي مشكلة في 
مسألة غناء قصائدي ألن اللحن أحيانا يسيء إلى 

القصيدة، ويرتبط بذهن المستمع دائما.
• كيف تنظر للعولمة؟

ــلـــه انــتــقــال الــمــعــلــومــات ضـــــرورة الـــيـــوم،  - والـ
ــا، حتى  ــركـ ــيـ ــة بــيــد أمـ ــيـ ــاسـ لــكــن الــمــفــاتــيــح األسـ
قنوات اإلنترنت والوسائل المهمة لسرعة نقل 
الــمــعــلــومــات، لــم يــعــد مــن الــمــمــكــن لــلــســلــطــات أن 
تحجب شيئا، كل شيء صار مفضوحا ومتوافرا، 
ومع ذلك ُيسمح بكم من المعلومات وليس كلها أن 
تتسرب أو تصل إلينا، ثم يتم تسخير الصحون 
ر 

ّ
سخ

ُ
الفضائية ألهداف معينة، ففي تركيا مثا ت

15 محطة للدعارة، وفي إيطاليا محطات موجهة 
للشمال اإلفريقي العربي، ألن الناس هناك يعانون 
الــحــرمــان والــكــبــت الــجــنــســي فيشغلونهم حتى 
ســاعــات مــتــأخــرة مــن الــلــيــل بــحــيــث ال يستطيع 

اإلنسان الذهاب للعمل مبكرا في الصباح. 
العولمة إذا كانت محاولة للهيمنة األميركية 
فهي الشيطان بالضبط، لكن العولمة بمعنى 
وصـــول المعلومات هــي ضـــرورة، فيها جانبان 
يــعــتــمــدان عــلــى وعــيــنــا، وبــمــا أن الــوعــي ُيحجب 

فسوف نستقبل ما هو سيئ بالعولمة. 
• هل لديك قصيدة ُمفضلة؟

س( بها أكثر 
ّ
- عندما أكتب آخر قصيدة )أتون

شيء، وعندما تنتهي وتصبح بعيدة أظل أفرح 
بها لكن ليس بمقدار القصيدة التي أكتبها في 

اللحظة نفسه. 

هذا اللقاء مع الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب أجري في 19 أبريل 2001، 
، يرى النور على صفحات »الجريدة«. 

ً
وها هو بعد ما يزيد على عشرين عاما

 من 
ً
استعرض النواب في ذلك اللقاء، الذي تم في ضاحية ُدّمر بدمشق، جزءا

تاريخه ونشاطاته الفنية واالجتماعية والسياسية وهواياته، واألشخاص 
 مواقف من نشأته 

ً
الذين أثروا في حياته، سواء من عائلته أو أصدقائه، ساردا

في حي الكرخ في بغداد، وكيف كانت طفولته، وبواكير موهبته في الكتابة منذ 
المرحلة االبتدائية، وما تبعها من مراحل. ثم انتقل إلى إضاءة الشاعر مساحة 

من نشاطاته األدبية والسياسية في المرحلة الثانوية والجامعية، ومشاركته 
 عن 

ً
في المظاهرات أثناء الحكم الملكي وقدوم البعثيين إلى الحكم، فضال

معارضته لكثير من األفكار السياسية التي كانت سائدة في العراق آنذاك. 
كانت الصراحة تتجلى في أرقى صورها من خالل تجاوبه مع األسئلة، مما منح 

 بسبب عفوية الشاعر وصراحته المطلقة في اإلجابة بكل 
ً
 خاصا

ً
اللقاء رونقا

أريحية وبتفاصيل دقيقة لكل جزئية، نضعها بين يدي القارئ ليطلع على 
محطات جديدة من حياة الشاعر، وفيما يلي تفاصيل الحلقة األخيرة:

حاورتـــه: عال حسني منصور

سعدون جابر  ناجي العلي عبدالكريم قاسم عبدالسالم عارف 

فرضت على 
سعدون جابر 
شرطين لغناء 

قصائدي: 
األول أن 

أسمع اللحن 
قبل تسجيله 
والثاني عدم 

حذف أي 
مفردة إال 
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خبريات

أول مهرجان للسينما 
العربية في مصر

روبي مع محمود عبدالمغني 
في »حضرة العمدة«

تحتضن مدينة شرم الشيخ 
أول مهرجان للسينما العربية 

خالل ديسمبر المقبل بعد 
موافقة وزارة الثقافة على 
إقامة النسخة األولى من 

المهرجان ودعمه بعد انتقال 
مقر انعقاده من القاهرة إلى 

شرم الشيخ. وتنظم المهرجان 
مؤسسة إبدع للثقافة والفنون 

برئاسة مدير التصوير د. 
سمير فرج، ويشهد تواجد 

عدد من الرعاة المهتمين 
بالسينما العربية، فيما 

ستعلن تفاصيل مسابقات 
المهرجان ولوائحه خالل 

األيام القليلة المقبلة. ومن 
المقرر أن تنظم الدورة األولى 
من المهرجان خالل الفترة من 
3 إلى 9 ديسمبر، وهو الموعد 
المبدئي الذي جرى إعالنه لكن 

يرجح تعديله لتضاربه مع 
موعد انعقاد النسخة الجديدة 

من فعاليات مهرجان البحر 
األحمر السينمائي.

انطلق تصوير المسلسل 
الرمضاني الجديد »حضرة 

العمدة« للفنانة روبي وبسمة 
والذي انضم له مؤخرا الفنان 

محمود عبدالمغني بعد 
اعتذاره عن مسلسل »عملة 

نادرة« مع نيللي كريم من أجل 
التفرغ لـ »حضرة العمدة«.

ويتم تصوير أغلب مشاهد 
العمل في مواقع تصوير 

خارجية تنتمي للبيئة 
الصعيدية بعد تجهيزات 

جرت خالل الفترة الماضية 
لسرعة التصوير للحاق 

بالركب الرمضاني. وستبدأ 
الفنانة روبي تصوير 

مشاهدها في العمل قبل 
الفنان محمود عبدالمغني 

الذي يرتبط حاليا بتصوير 
دوره في مسلسل »الونش« مع 
محمد رجب والذي سيعرض 

في الموسم الشتوي، فيما 
سيتفرغ بعدها لمسلسله 

الرمضاني.

»تفضلوا على العشاء«... لمطاردة األرواح الشريرة
المسرحية تسلط الضوء على معاناة الحب والجوع والحرب

قدمت فرقة المسرح الكويتي، 
مساء أمس األول، العرض 

الفني »تفضلوا على العشاء«، 
الذي تناول المعاناة التي 

يعيشها َمن خاض الحروب، 
والتي تتحول إلى أرواح شريرة 

تطارده وتعبث بحياته، على 
خشبة مسرح الدسمة، ضمن 

عروض مهرجان الكويت 
المسرحي الـ22.

ــيــــة  تـــــــــــــدور أحــــــــــــــــداث مــــســــرحــ
»تـــفـــضـــلـــوا عـــلـــى الـــعـــشـــاء« حـــول 
عسكري ســابــق قتل الــعــديــد من 
األشــخــاص في الــحــروب، وباتت 
أرواحهم تطارده في منزله، حيث 
يــراهــم على هيئة أشــبــاح، حتى 
ــمــت حــيــاتــه وجــعــلــت منه 

ّ
تــحــط

إنسانا مضطرب العقل والنفس، 
مما تسبب في فجوة بينه وبين 

زوجته.
أخرج العمل محمد األنصاري، 
ــن شـــــــــــارك بـــالـــتـــمـــثـــيـــل  ــ ــيـ ــ فـــــــي حـ
عـــبـــدالـــعـــزيـــز بــهــبــهــانــي ومــيــثــم 
الحسيني وعــبــدالــلــه البصيري 
ــة الــغــمــري وفــيــصــل الــصــفــار  وآيــ
ومــحــمــد الــمــنــصــوري وعــبــدالــلــه 
الــبــلــوشــي وفـــاطـــمـــة األنـــصـــاري 
وعلي المهيني وطالل الفريحي 
وعبدالله حكيم وعبدالله غريبي.

إيقاع العمل

ــاع فـــي مــســرحــيــة  ــقــ تــمــّيــز اإليــ
»تفضلوا على العشاء« بالمرونة 
والبعد عن الرتابة، التي عززها 
األداء المتوازن للممثلين، إضافة 
الـــى الــبــعــد اإلبـــداعـــي فــي الــنــص، 
والـــذي نجح الــمــخــرج فــي إعــادة 
ــه وخــــلــــق رؤيــــــــة خـــاصـــة  ــاجــ ــتــ إنــ
بـــصـــريـــة لـــهـــا إيـــقـــاعـــهـــا وشــحــن 
الـــشـــخـــصـــيـــات بـــمـــشـــاعـــر دافـــعـــة 
ومتنوعة من اإليقاع الداخلي في 
لحظات الصمت وتبادل اإلشارات 
إلى التحول لفعل خارجي تبادلي 

أوصل لنا ما وراء الكلمات.
 الــعــرض المسرحي 

ُ
ولــم يــخــل

مــن الــرمــزيــة العبثية المرتبطة 
بالفكاهة والتناقض في المشاعر 
اإلنسانية واألفكار التي جّسدها 

الممثلون المشاركون في العرض 
ــديـــث،  ــحـ ــن خـــــالل الـــصـــمـــت والـ مــ
والــــــصــــــراخ والــــضــــحــــك، إضـــافـــة 
ــتـــي عــاشــهــا  ــالـــة الـــقـــلـــق الـ ــــى حـ الـ
الجنرال البطل في العرض بين 
حبه للحياة ورغبته في الموت 
للتحرر من األعباء التي تفرضها 
عليه، وخوفه من الضحايا الذين 
أذنب بحقهم؛ سواء كانوا أحياء 

أو أمواتا.
ــلــــورت الـــــرؤيـــــة الــعــبــثــيــة  ــبــ وتــ
في العمل من خــالل التركيز في 
ــــى عــلــى فـــكـــرة أن  مــشــاهــده األولــ
الـــمـــســـرح لــعــبــة، وأن الــمــمــثــلــيــن 

والجمهور جزء منها.

قضايا الوطن

وقــالــت مــؤلــفــة الــمــســرحــيــة، 

فـــاطـــمـــة الــــعــــامــــر، إن الـــهـــدف 
ــل تـــســـلـــيـــط  ــ ــمــ ــ ــعــ ــ مــــــــن هــــــــــذا الــ
الضوء على معاناة الحروب 
والــالجــئــيــن وقــضــايــا الــوطــن 
والــحــب والــجــوع، فــهــو يحمل 
فـــي طــيــاتــه قــضــايــا إنــســانــيــة 
تـــالمـــس مــعــظــم الــمــجــتــمــعــات 

العربية.
ــن  وعــــــــــــّبــــــــــــرت الــــــــعــــــــامــــــــر عــ
ســعــادتــهــا بــالــمــشــاركــة بــهــذا 
المهرجان، مبينة أن فريقها 
ــلــــى جـــــائـــــزة أفـــضـــل  حــــصــــل عــ
ــدورة  ــ ــ عـــــرض مـــتـــكـــامـــل فــــي الـ
الــــســــابــــقــــة مــــــن الــــمــــهــــرجــــان، 
آمــلــة نــيــل الــفــريــق الــعــديــد من 

الجوائز في الدورة الحالية.
بـــدوره، قــال رئــيــس مجلس 
ــفـــرقـــة، الـــفـــنـــان أحــمــد  إدارة الـ
السلمان، إن المسرح الكويتي 

يعطي الفرصة للشباب إلبراز 
مـــهـــاراتـــهـــم، مــبــيــنــا أن عــرض 
الــــــيــــــوم يـــعـــتـــمـــد عـــلـــيـــهـــم فـــي 
التمثيل واإلخـــراج والتأليف 
ة وفــي  ــاء والــمــوســيــقــى واإلضــ

كل العناصر.
وأكـــد الــســلــمــان أهــمــيــة دور 
الــــفــــرق الــمــســرحــيــة فــــي خــلــق 
ـــهـــا فــي 

ّ
ــاء جــــديــــدة، وضـــخ ــ دمــ

ــبـــاب  ــاء الـــشـ ــ ــطــ ــ ــرح وإعــ ــســ ــمــ الــ
الـــفـــرصـــة لـــعـــرض إبـــداعـــاتـــهـــم 
الــمــســرحــيــة فــي الــمــهــرجــانــات 
وأمــــــــــــــــام ضـــــــيـــــــوف الـــــكـــــويـــــت 

والمهتمين بالمسرح.

ر
ّ

جيل مبش

وفـــــي حــــديــــث مــــع ضـــيـــوف 
الــــمــــهــــرجــــان، قـــــال الـــفـــنـــان د. 

طــالــب البلوشي )مــن سلطنة 
عمان(، إنه يرى جيال جديدا 
ر بالخير ويدعم استمرار 

ّ
يبش

حــركــة الــمــســرح فـــي الــكــويــت، 
معربا عن سعادته بمشاركته 
الدائمة في دورات المهرجان.

ونــــّوه الــبــلــوشــي بــالــتــطــور 
والــتــجــدد الــلــذيــن يالحظهما 
ــن دورات  ــ ــ مـ ــل دورة  ــ ــ كـ ــي  ــ ــ فـ
المهرجان، إلى جانب حماس 
ــذي يــعــطــي كـــل ما  الــشــبــاب الــ
لـــديـــه عـــلـــى خــشــبــة الـــمـــســـرح، 
وهـــو مــا يــدعــو إلـــى الــتــفــاؤل، 
مثمنا اهتمام الكويت الكبير 

بالمسرح وبجيل الشباب.
بــــــــــــــــدوره، لـــــفـــــت الــــمــــخــــرج 
ــــى أن  ــز إلـ ــايـ ــالـــح فـ ــقـــطـــري فـ الـ
هـــــذا الـــمـــهـــرجـــان يــتــمــيــز عــن 
بقية المهرجانات المسرحية، 
ــلــــس  ــجــ ــمــ ــدا بـــــــــــــدور الــ ــ ــيــ ــ ــشــ ــ مــ
الـــوطـــنـــي لـــلـــثـــقـــافـــة والـــفـــنـــون 

واآلداب في تنظيمه.
وقال فايز إن »المسرحيات 
الـــــــــتـــــــــي تـــــــــــم عــــــــرضــــــــهــــــــا فــــي 
الــمــهــرجــان مــتــقــاربــة، وتــأتــي 

بــنــفــس الــــروح، وهـــي عــروض 
نـــخـــبـــويـــة، أي أنـــهـــا مــوجــهــة 

للنخبة«.

على الهامش

وعلى هامش المهرجان، أطلق 
الــفــنــان محمد الــحــوطــي العنان 
للمشاركين في ورشته بعنوان 
ــتـــجـــريـــدي الــمــســرحــي«  ــن الـ ــفــ »الــ
الســــــتــــــخــــــدام ريــــشــــتــــهــــم لــــرســــم 
الديكورات المسرحية بخيالهم 

الواسع.
ــة عـــلـــى رســـم  ــ ــــورشـ وركــــــــزت الـ
الــديــكــورات المسرحية بطريقة 
ــّرد  ــفــــن الـــتـــجـــريـــدي الـــــــذي يـــجـ الــ
الشيء من شكله الواقعي، ويرسم 
بطريقة تعتمد على الال منطقية 
والـــخـــيـــالـــيـــة والــــهــــنــــدســــيــــة، مــن 
منطلق أن الفن التجريدي يعتمد 
على قوة اللون وكثافته وتأثيره 
النفسي وطريقة استخدام الفنان 
ــتــــخــــدام الــخــطــوط  لــلــريــشــة واســ
الــهــنــدســيــة أو الــعــشــوائــيــات في 

التشكيل. 

مشهد من المسرحية

جانب من الجمهور

إقامة ورشة 
»الفن التجريدي 
المسرحي« على 
هامش فعاليات 

المهرجان

فعاليات فنية بموسم أصيلة الثقافي الدولي
ــتـــدى  ــنـ تـــخـــتـــتـــم مــــؤســــســــة مـ
أصيلة، الراعي والمنظم للدورة 
الثانية من موسم أصيلة الثقافي 
الدولي الـ43، فعاليات الدورة في 
5 نوفمبر المقبل، والذي انطلقت 
فعالياته في 16 الجاري، في إطار 
الدورة الـ 36 لجامعة المعتمد ابن 

عباد المفتوحة.
اســتــضــافــت الـــــــدورة الــثــانــيــة 
لــلــمــوســم 7 نـــــدوات، مــنــهــا نـــدوة 
»الــخــلــيــج الـــعـــربـــي بــيــن الــشــرق 
ــألــــة الـــشـــرقـــيـــة  والـــــــغـــــــرب: الــــمــــســ
الجديدة«، بين 21 و23 الجاري، 
ــار فـــي  ــ ــشــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ ــمــ ــ ــ بــــــحــــــضــــــور ال
ديـــــوان رئــيــس اإلمــــــارات ونــائــب 
رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس أمــــــنــــــاء مـــركـــز 
اإلمــــــارات لـــلـــدراســـات والــبــحــوث 
االستراتيجية د. جمال السويدي، 
أمـــــا الــــنــــدوة األخــــيــــرة فــســتــأتــي 
بــعــنــوان »أي نــظــام عــالــمــي بعد 

حرب أوكرانيا؟«.

 
ً
ــدوات حــــضــــورا ــ ــنــ ــ ــ وتـــشـــهـــد ال
 ،

ً
 الفــتــا

ً
 ودولـــيـــا

ً
 وكــويــتــيــا

ً
عــربــيــا

بمشاركة حوالي 400 من صفوة 
الباحثين والمفكرين وأصحاب 
الـــقـــرار والــشــعــراء واإلعــالمــيــيــن، 
كما تستضيف المرحلة الثانية 
 فعاليات أدبية 

ً
من الموسم أيضا

وفنية، ضمنها مشغل التعبير 
األدبــــي وكــتــابــة الــطــفــل، وورشـــة 
ــتـــي تــنــطــلــق يــومــي  الـــمـــســـرح، الـ
االثــنــيــن والــثــالثــاء المقبلين 31 
أكتوبر و1 نوفمبر، بشراكة بين 
مؤسسة منتدى أصيلة برئاسة 
ــن عـــيـــســـى، وجــمــعــيــة  ــ مـــحـــمـــد بـ

زيلي آرت.
ــــج الـــفـــنـــون  ــامـ ــ ــرنـ ــ ــل بـ ــمــ ــشــ ويــ
التشكيلية والــمــعــارض؛ مشغل 
ــل الـــصـــبـــاغـــة،  ــغــ الــــحــــفــــر، ومــــشــ
ومشغل الليتوغرافيا، ومشغل 
ــعــــرض  ــب الـــــمـــــوســـــم، ومــ ــ ــواهــ ــ مــ
»البردة« من اإلمارات، الذي ينظم 

في مكتبة األمير بندر بن سلطان، 
ــانــــي  ــبــ ومـــــعـــــرض الــــفــــنــــان اإلســ
جــــوزيــــب كـــوديـــنـــا )الـــصـــبـــاغـــة(، 
ــعــــرض لــلــفــنــانــة اإلســبــانــيــة  ومــ
روزير ساليس )الحفر( في رواق 

مركز الحسن الثاني.

كما أنه هناك سهرة سيحييها 
عازف العود اإلماراتي عبدالعزيز 
مدني، وسهرة موسيقية إسبانية 
 للفنانين اإلسبانيين 

ْ
 ِفِتن

ْ
لِفِتن

جـــورج أريــبــاس وديــيــغــو غــالث، 
وســهــرة الــفــادو يحييها الفنان 
ــــو فليكس  ــغـ ــ الــبــرتــغــالــي رودريـ
كوستا، وسهرة للفنانة المغربية 
ســـكـــيـــنـــة الـــفـــضـــايـــلـــي، وســـهـــرة 
يحييها عازف البيانو المغربي- 
الــهــنــغــاري مـــــروان بـــن عــبــدالــلــه، 
وتختتم الفعاليات الموسيقية 
والغنائية بسهرة الفنانة عبير 

العابد.
ُيذكر أن الـــدورة األولـــى كانت 
بــــيــــن 30 يــــونــــيــــو و24 يـــولـــيـــو 
2022، بـــشـــراكـــة وزارة الــثــقــافــة 
ــاب والــــتــــواصــــل )قـــطـــاع  ــبــ ــشــ والــ
الثقافة(، وجماعة )بلدية( أصيلة، 
ويستضيف الموسم هــذا العام 

فعاليات فنية من اإلمارات.

ًالسفارة اإليطالية تختتم موسمها 
الموسيقي بحفلين... مجانا

تـــقـــيـــم الــــســــفــــارة اإليـــطـــالـــيـــة 
بالكويت حفلين مــن الحفالت 
الــمــوســيــقــيــة الــمــهــمــة للتشيلو 
ــن قـــبـــل الـــمـــواهـــب  ــانـــو مــ ــيـ ــبـ والـ
الـــشـــابـــة مــــن إيـــطـــالـــيـــا، والـــتـــي 
ــيـــة  ــع أكـــاديـــمـ ــ ــم تــنــظــيــمــهــا مـ ــ تـ
كيغانا في سيينا والمفتوحة 
للجمهور مــجــانــا، الــيــوم، على 
مسرح عبدالحسين عبدالرضا 
بــالــســالــمــيــة فـــي 7 مــســاء وغـــدا 
الخميس 27 أكتوبر فــي مركز 
اليرموك الثقافي بذات الموعد.

يأتي ذلك في ختام السفارة 
اإليطالية لموسمها الموسيقي 
2021-2022، في انتظار افتتاح 
موسم 2022-2023 في نوفمبر، 
بالتعاون مع المجلس الوطني 

للثقافة والفنون واآلداب.
وصرح السفير اإليطالي لدى 
الكويت، كارلو بالدوتشي، بأنه 
ــادم ستتفتح  ــقــ فـــي نــوفــمــبــر الــ

إيـــطـــالـــيـــا مـــوســـمـــهـــا الـــثـــقـــافـــي 
الجديد في الكويت كدولة ضيف 
شــــرف فـــي الــنــســخــة الـــــ 45 من 
معرض الكويت الدولي للكتاب، 
وســتــكــون هــنــاك مــجــمــوعــة من 
الــمــحــاضــرات الــشــيــقــة مــكــّرســة 
إليطاليا والعالقة بين إيطاليا 
والــــــكــــــويــــــت، مــــــن 16 إلــــــــى 26 
نوفمبر، طـــوال مــدة المعرض، 
بــاإلضــافــة إلــى افــتــتــاح معرض 
عــن تــاريــخ اللغة اإليطالية في 
مكتبة الكويت الوطنية، وعرض 
جديد من الــدورات لتعلم اللغة 

االيطالية.
ــو  ــتـ ــانـ ــل كـ ــ ــيــ ــ ــتــــح »بــ ــتــ ــفــ ــيــ وســ
إتــالــيــانــو« الموسم الموسيقي 
ــارة بـــحـــفـــلـــة  ــ ــفـ ــ ــسـ ــ ــلـ ــ ــد لـ ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ
مــوســيــقــيــة مــهــمــة، مـــع األوبـــــرا 
 
ً
الــكــالســيــكــيــة، بــالــتــعــاون دائــمــا
ــة كـــيـــغـــانـــا، وهـــي  ــيـ ــمـ ــاديـ ــع أكـ مــ
 في 

ً
مفتوحة للجمهور مــجــانــا

مسرح عبدالحسين عبدالرضا 
بــالــســالــمــيــة، يــــوم 17 نــوفــمــبــر 
السابعة مساء، كما سنحتفل، 
ــا، بــأســبــوع  ــ

ً
فـــي نــوفــمــبــر أيــــض

الــمــطــبــخ اإليــطــالــي فــي الــعــالــم، 
بــمــبــادرات مختلفة وفعاليات 
تشمل مطاعم في بعض الفنادق 

الرئيسية في الكويت.
 
ً
واخـــتـــتـــم بـــالـــدوتـــشـــي قــائــال
إن »الــــعــــام الـــمـــاضـــي، احــتــفــلــت 
إيــطــالــيــا والـــكـــويـــت بـــمـــرور 60 
ــلــــى االعـــــــتـــــــراف وبـــــدء   عــ

ً
عـــــامـــــا

 :
ً
العالقات الدبلوماسية«، مؤكدا

»لــقــد دخلنا المرحلة الجديدة 
بـــحـــمـــاس كــبــيــر ســيــســمــح لــنــا 
ــيــــع تـــعـــاونـــنـــا  بـــتـــعـــزيـــز وتــــوســ
ــنــــائــــي وإطــــــــــالق مـــــبـــــادرات  ــثــ الــ
جـــديـــدة فـــي مـــجـــاالت الــصــداقــة 
التي تغطي األبعاد السياسية 
ــة  ــيــ ــافــ ــقــ ــثــ واالقــــــتــــــصــــــاديــــــة والــ
ــن الــحــكــومــتــيــن  ــيـ ــات بـ ــعـــالقـ ــلـ لـ

والـــــــمـــــــؤســـــــســـــــات الـــــتـــــجـــــاريـــــة 
والشعبين، وهي الطرائق الثالث 
الــتــي سنعمل عليها بحماس 
مــــســــتــــمــــر، لــــتــــعــــزيــــز وتـــعـــمـــيـــق 

الروابط بين بلدينا«.

محمد بن عيسى

كارلو بالدوتشي

»اتفاقية صون التراث الثقافي« بمشاركة عربية
تختتم إدارة اآلثار والمتاحف 
فــــي الــمــجــلــس الـــوطـــنـــي لــلــثــقــافــة 
والفنون واآلداب، الــيــوم، بمكتبة 
الـــكـــويـــت الـــوطـــنـــيـــة، ورشــــــة عمل 
بــعــنــوان »اتــفــاقــيــة صــــون الــتــراث 
الثقافي غير الــمــادي«، بمشاركة 
عــربــيــة، وبـــالـــتـــعـــاون مـــع األمـــانـــة 
الــعــامــة لــمــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــدول 
ــة، وبـــحـــضـــور  ــيــ ــربــ ــعــ ــيـــج الــ ــلـ الـــخـ
ضيوف من دول مجلس التعاون 

ومن المغرب واألردن.
وقـــال مــديــر اإلدارة د. سلطان 
الدويش إن الورشة تأتي في إطار 
التعاون المشترك بين دول مجلس 
التعاون والمغرب في مجال اآلثار 
والمتاحف، لتعزيز وتطوير الرؤى 

المستقبلية في هذا المجال.

وأعــرب الدويش عن سعادته 
بـــإقـــامـــة هــــذه الــــورشــــة، لــتــبــادل 
ــــرات فـــــي مــــجــــال حــمــايــة  ــبـ ــ ــــخـ الـ
الـــتـــراث الــثــقــافــي غــيــر الـــمـــادي، 
من خــالل شــرح نظري وتدريب 

يــقــدمــه رئــيــس مصلحة الــتــراث 
ــادي بـــــوزارة  ــمــ الــثــقــافــي غــيــر الــ
الشباب والثقافة والتواصل في 
الــمــغــرب د. عــبــدالــســالم أمــريــر، 
الــذي سيثري هــذه الــورشــة، من 

خــالل تقديم خبرته وعلمه في 
هذا المجال.

ــانـــة  بــــــــدوره، أشــــــاد مــمــثــل األمـ
ــاون، فــي  ــعــ ــتــ ــة لــمــجــلــس الــ ــامـ ــعـ الـ
كــلــمــتــه، بــجــهــود الــكــويــت، ممثلة 
بـــ »الوطني للثقافة«، على ُحسن 
االستضافة واالستقبال، وإقامة 
ــي تــعــكــس  ــ ــتــ ــ هـــــــــذه الـــــــــورشـــــــــة، الــ
حـــــرص الـــكـــويـــت وشــعــبــهــا على 
 أن األمـــم 

ً
الـــتـــراث واآلثــــــار، مـــؤكـــدا

ــعــرف بمحافظتها على تراثها 
ُ
ت

وتــاريــخــهــا. وأعــــرب عــن أمــلــه في 
ــاء 

َّ
اســـتـــمـــرار هــــذا الـــتـــواصـــل الــبــن

والمستمر في سبيل تحقيق رؤية 
علمية متجددة فــي مــجــال اآلثــار 
والـــتـــراث الــثــقــافــي الـــمـــادي وغير 

المادي والمحافظة عليه.

جانب من حضور الورشة

الفضالة والبالم الفضالة والبالم 
في موسم الرياضفي موسم الرياض

تتوالى المسرحيات خالل موسم الرياض 2022 من دول خليجية 
وعربية، حيث تشارك من الكويت مسرحيات »شقة لندن« للفنانة 

إلهام الفضالة، و»الحرب العالمية السادسة« للفنان حسن البالم، 
و»الشحاتين« للفنان مبارك المانع ومجموعة من الشباب.
وتشارك أيضا مسرحيات »ساعة أمل«، التي تجمع الفنانة 
إلهام علي والفنانة المصرية شيماء سيف والفنانة فوز 
العبدالله، و»ساعة الحظ« بطولة منة شلبي، و»حتى ال 
يطير الدكان« بطولة أكرم حسني ودرة وبيومي فؤاد، 
و»الوش التاني« بطولة منى زكي وأحمد رزق، و»البنك« 

بطولة كريم محمود عبدالعزيز، وغيرهم الكثير.
يذكر أن مسرحية »يال بوليفارد« عروضها التي 
افتتحت مسرحيات الموسم تواصل عروضها بإقبال 
عـــاٍل على خشبة مسرح بكر الــشــدي فــي »بوليفارد 
ريــاض سيتي« حتى 29 الــجــاري كــأول مسرحية في 

موسم الرياض 2022، وهي من بطولة أبطال مسلسل شباب 
البومب الشهير، وهــم: فيصل العيسى، وعبدالعزيز الفريحي، 

ومحمد الدوسري، وسلمان المقيطيب، ومهند الجميلي.

عزة إبراهيم

إلهام الفضالة

https://www.aljarida.com/articles/1666711212871230100/?utm_source=whatsapp
https://www.aljarida.com/articles/1666711539761243000/?utm_source=whatsapp
https://www.aljarida.com/articles/1666711725081247500/?utm_source=whatsapp
https://www.aljarida.com/articles/1666711872811248400/?utm_source=whatsapp
https://www.aljarida.com/articles/1666712028871249100/?utm_source=whatsapp
https://www.aljarida.com/articles/1666712145811250100/?utm_source=whatsapp
https://www.aljarida.com/articles/1666712208921252400/?utm_source=whatsapp


في واحدة من أكبر العمليات بالضفة الغربية 
المحتلة، منذ مارس الماضي، وقبل نحو أسبوع 
من انتخابات إسرائيلية غير محسومة، قتلت 
إســرائــيــل 5 فلسطينيين بينهم وديـــع الــحــوح، 
الــقــيــادي الــبــارز فــي مجموعة »عــريــن األســـود« 
 وتتهمها إسرائيل 

ً
المسلحة، التي تكّونت مؤخرا

بالضلوع في هجمات ضدها، عندما اقتحمت 
قــواتــهــا فــي مدينة نابلس المحاصرة منذ 15 
.  وأفــادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن 

ً
يوما

5 شــبــان قــتــلــوا فــي نــابــلــس، بينما قــتــل الــشــاب 
عــدي التميمي خــال مواجهات أمــس، تضامنا 
مع نابلس في قرية النبي صالح شمال رام الله.

وأعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي، يائير البيد، 
عبر إذاعــة »كــان« اإلسرائيلية عن مقتل الحوح: 
وقال »يجب أن يعرفوا أننا سنصل إليهم أينما 
كانوا. إسرائيل لن تتوقف أبدا عن العمل من أجل 
أمنها، وسنفعل ما يجب القيام به، والهدف هو 
الحّد من اإلرهــاب، والتأكد من أنه ال يؤثر على 

المواطنين اإلسرائيليين«.
وقال وزير الدفاع اإلسرائيلي بيني غانتس 
»إنــنــا لــن نقبل وجـــود اإلرهــــاب عــلــى أي جبهة 

نعمل فيها، وأي شخص يحاول إيذاء المواطنين 
اإلسرائيليين سينتهي به المطاف في السجن 
أو القبر«. وذكــر الجيش اإلسرائيلي، في بيان، 
أن قــــوات األمــــن داهـــمـــت مــخــبــأ ُيــســتــخــدم مــقــرا 
رئيسيا وموقعا لتصنيع المتفجرات في منزل 
 أن معمل 

ً
تستخدمه »عــريــن األســــود«، مضيفا

تــصــنــيــع الــمــتــفــجــرات جـــرى تــفــجــيــره بــواســطــة 
ب وزير األمن 

ّ
صاروخ من طراز »ميتادور«. وعق

الداخلي، عومر بارليف، على العملية بالقول: »ال 
توجد ولن تكون هناك مدن ماجئ لإلرهابيين. 
سنواصل العمل ضد أي شخص يحاول إيذاء 

مواطني إسرائيل حيثما ومتى لزم األمر«.
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــعــمــلــيــة  ــاسـ ــرئـ ووصـــفـــت الـ
العسكرية اإلسرائيلية في نابلس بأنها »جريمة 
ــال الــمــتــحــدث بــاســم الــرئــاســة نبيل  ــــرب«. وقــ حـ
أبوردينة، في بيان، إن الرئيس محمود عباس 
»يجري اتصاالت عاجلة لوقف عدوان االحتال 

على أبناء شعبنا في نابلس«.
ــيـــاســـي لــحــركــة  ــيــــس الـــمـــكـــتـــب الـــسـ وقـــــــال رئــ
»حماس« إسماعيل هنية، إن »عرين األسود قوة 
بحجم فلسطين، وستظل موئا لكل المقاومين 

الـــذي يجسدون وحـــدة الـــدم والمصير والــقــادم 
 ان »نابلس ترسم بدم الشهداء 

ً
أعظم«، مضيفا

مسار العزة والفخار«. وأكد أن »هذه التضحيات 
لن تزيد الثورة في الضفة إال اشتعاال، وسيندم 

االحتال على ارتكابه هذه الجرائم«.
وشــّكــل مــقــاتــلــون شــبــاب كــانــوا ينتمون إلــى 
فــصــائــل مختلفة مــثــل حــركــة »فـــتـــح«، والــجــهــاد 
اإلسامي، أو »حماس« قبل مدة مجموعة »عرين 
األسود« التي انتشرت شعبيتها بسرعة من خال 
رسائل تلغرام المشفرة في األراضي الفلسطينية 
المحتلة. وقالت المجموعة أمس على حسابها 

على الـ »تلغرام«، الذي يتابعه أكثر من 210 آالف 
حساب، »االستسام هو طريق الذل والهوان. هو 
روج 

ُ
طريق الخزي والعار«، مضيفة »حان وقُت خ

صلي 
ُ
األســود من َعرينها. بكلمة الله أكبر سن

خرافها رعًبا... حّي على الجهاد«.
جاء ذلك غداة اتهام »عرين األسود« إسرائيل 
باغتيال أحد كبار أعضائها تامر الكياني، الذي 
انفجرت دراجته النارية في نابلس بعد أن زرع 
شخص قنبلة فيها، مهددة بــرّد »قــاس وفاجع 

ومؤلم« على مقتله.
وأعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس 

»يوم غضب وإضراب شامل في محافظات الضفة 
 عــلــى أرواح الــشــهــداء«. 

ً
ــزة، حـــــدادا ــ الــغــربــيــة وغـ

وشـــاركـــت حــشــود غــفــيــرة فــي تشييع جثامين 
ضــحــايــا الــهــجــوم والــتــمــيــمــي شـــمـــال رام الــلــه، 
وســط دعــوات للثأر. وعمت المسيرات البلدات 
والمخيمات الفلسطينية. واندلعت مواجهات 
واشــتــبــاكــات مسلحة بين فلسطينيين وقــوات 
إسرائيلية في مواقع متفرقة من الضفة الغربية، 
بينها جنين وطولكرم وقلقيلية والخليل، فيما 
تحدثت تقارير عن محاولة إضرام نار في »قبر 

يوسف« المقدس لدى اليهود.
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أعلن مجلس القضاء األعلى 
العراقي، أمس، إصدار أحكام 

باإلعدام بحق قاتلي الناشط، 
ثائر الطيب، الذي اتهمت 

فصائل عراقية موالية إليران 
بالوقوف وراء اغتياله. وذكر 
املجلس أن حكم اإلعدام بحق 

كفاح الكريطي جاء بعد إدانته 
بعملية االغتيال التي استهدف 

فيها الناشط في محافظة 
الديوانية بعد عودته من ساحة 

التحرير في بغداد عام 2019.  
وتزامن ذلك مع انتشار أمني 

بمحيط ساحة التحرير، التي 
شهدت إحياء ذكرى انطاق 

»الحراك الشعبي« في 25 أكتوبر 
2019، وأطاح بحكومة عادل 

عبداملهدي.

ذكرت الحكومة الفدرالية في 
الصومال أن 100 من مسلحي 

حركة الشباب املرتبطة بتنظيم 
القاعدة، بينهم قيادات بارزة، 
قتلوا خال عمليات عسكرية 

بمحافظة شبيلي الوسطى 
جنوب شرق الباد. وذكرت 
الحكومة، أمس، أنها دمرت 

سيارات تحمل معدات عسكرية 
ذتها املخابرات 

ّ
في عمليات نف

الوطنية، بالتعاون مع الشركاء 
الدوليني خال الساعات الـ 

48 املاضية. وجرت العمليات 
العسكرية في منطقتي مساجد 

علي جدود، وبورعولو، 
املعروفة باسم دوليلي، 

بمحافظة شبيلى الوسطى.

استبقت إسرائيل توقيع اتفاق 
مع لبنان على ترسيم الحدود 

البحرية بوساطة أميركية، وأعلنت 
أمس، في بيان لوزارة الطاقة، أنها 
منحت اإلذن لشركة إنرجني لبدء 
اإلنتاج من حقل غاز كاريش في 

البحر املتوسط.
وكان رئيس الوزراء اإلسرائيلي، 

يائير البيد، قال إن إسرائيل 
ستوقع غدا اتفاق ترسيم الحدود 

البحرية مع لبنان.
وأفادت وسائل إعام لبنانية بأن 

الوسيط األميركي في االتفاق، 
آموس هوكشتاين، سيسلم نص 
االتفاق إلى الرئيس ميشال عون 

صباح غد للمصادقة عليه.

سلة أخبار

العراق: حكم بإعدام 
قاتلي الناشط ثائر الطيب

مقتل 100 من حركة 
الشباب الصومالية

إسرائيل تسمح 
باإلنتاج في »كاريش«

شهدت مدن سودانية، بينها 
العاصمة الخرطوم، أمس، 

مظاهرات للمطالبة بالحكم 
املدني، وإبعاد العسكريني عن 

السلطة، بمناسبة القرارات 
التي اتخذها قائد القوات 

املسلحة رئيس مجلس السيادة 
عبدالفتاح البرهان في 25 

أكتوبر 2021، وسيطر فيها 
على السلطة.

وخرج آالف املتظاهرين في 
الخرطوم ومدن أم درمان، 
وبحري، ومدني واملناقل، 

وعطبرة، وبورتسودان وكسا 
والقضارف، والدمازين وسنار 

وسنجة، واألبيض والفاشر 
ونياال والجنينة، وقطعت 
السلطات خدمة اإلنترنت 

والهواتف النقالة، وأغلقت 
الجسور الرئيسية في العاصمة 

ملنع املسيرات من الوصول إلى 
القصر الرئاسي.

السودان: احتجاجات حاشدة 
بذكرى »إجراءات البرهان«

ترقب عشية »أربعين مهسا« ومقتل عقيد في »الحرس« بزاهدان
دعوات للتظاهر بالزي الكردي ومالي يعتذر عن »تغريدة ضعيفة« ورئيسي يدعو واشنطن لحسم »النووي«دعوات للتظاهر بالزي الكردي ومالي يعتذر عن »تغريدة ضعيفة« ورئيسي يدعو واشنطن لحسم »النووي«

عشية ذكـــرى األربــعــيــن لــوفــاة 
الشابة اإليــرانــيــة الــكــرديــة مهسا 
أمــيــنــي، فــي مــركــز لــلــشــرطــة، بعد 
توقيفها بسبب مخالفة قواعد 
الحجاب اإللزامي، ما أطلق حراكا 
شــعــبــيــا ضـــد نــظــام الــجــمــهــوريــة 
اإلســـــامـــــيـــــة، ســــــــادت حــــالــــة مــن 
الــتــرقــب لــرصــد ســلــوك السلطات 
اإليــرانــيــة مــع المحتجين الــذيــن 
تعهدوا بتنظيم تحركات واسعة، 
وسط استمرار االحتجاجات ليل 
االثــنــيــن ـ الـــثـــاثـــاء، فـــي مختلف 
المدن اإليرانية، وطوال يوم أمس.
وشهدت مهاباد في محافظة 
ــيــــجــــان الـــغـــربـــيـــة تـــظـــاهـــرات  أذربــ
ترافقت مــع انتشار كبير لقوات 
األمـــــــــن، فـــيـــمـــا قــــــام مـــتـــظـــاهـــرون 
بإشعال الــنــار فــي تمثال لقاسم 
سليماني بطهران. وفــي جامعة 
خاجة نصير بطهران، لم يكتمل 
خــطــاب متحدث بــاســم الحكومة 
بسبب الشعارات واالحتجاجات 
الــواســعــة للطاب، وردد الطاب 
فـــي قــاعــة اجــتــمــاعــات الــجــامــعــة، 
بحضور المتحدث، هتافات مثل: 
»ال نــريــد نــظــامــا فــاســدا، ال نريد 
ــذا الــعــام عــام  ضيفا قـــاتـــا«، و»هــ
الدم سيد علي سيحطم«، و»الموت 
لــخــامــنــئــي«. وفــــي حــيــن تــحــدثــت 
تقارير عن مهاجمة قــوات األمن 
ــة لــتــجــمــع نــظــمــه أطــبــاء  ــيـ ــرانـ اإليـ
في شــيــراز، أعلن أعضاء منظمة 
ــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــبـــي فـ ــطـ ــنــــظــــام الـ الــ
وأصفهان، عن تنظيم مظاهرات 
ــي األربـــــــعـــــــاء والــــخــــمــــيــــس،  ــ ــومـ ــ يـ
احتجاجا على تدخل قوات األمن 
فــي عمليات الــعــاج وماحقتها 
للمصابين خـــال االحــتــجــاجــات 

بالمشافي.

الزي الكردي 

وأعــلــنــت مجموعات وأطــيــاف 
مــخــتــلــفــة بــــإيــــران أنـــهـــا ســتــنــظــم 
الـــــيـــــوم، بـــالـــتـــزامـــن مــــع الــــذكــــرى 
األربـــعـــيـــن لـــوفـــاة مــهــســا أمــيــنــي، 
ــيــــة تــحــت  ــتــــجــــاجــ تــــجــــمــــعــــات احــ
شعار »المرأة... الحياة... الحرية«، 
ــــاون األحـــــــزاب  ــعـ ــ ــز تـ ــركــ ــا مــ ــ ــيـ ــ داعـ
الكردستانية اإليراني، في بيان، 
الرجال والنساء في جميع المدن 

للتجمع بالمابس الكردية، اليوم، 
»على قبور الشهداء«، وبعد الظهر 

في الساحات والشوارع.
وغـــداة اتــهــام وزيــر الخارجية 
اإليراني حسين أمير عبداللهيان 
دولــة إقليمية، لــم يسمها، بدعم 
جــمــاعــة انــفــصــالــيــة لــشــن هــجــوم 
ــقــــوات األمـــنـــيـــة في  كــبــيــر عــلــى الــ
مــديــنــة زاهـــــــدان، مــركــز محافظة 
بلوشيستان وسيستان، أفــادت 
وكـــالـــة أنـــبـــاء »تــســنــيــم«، الــتــابــعــة 
»الحرس الثوري«، بمقتل عقيد  لـ
فــــــي »الــــــــحــــــــرس« يـــــدعـــــى مـــهـــدي 
ماشاهي، وعنصر من »الباسيج« 
يدعى جواد كيخا، في المحافظة 

المتاخمة لباكستان. 
وبــــــحــــــســــــب الــــــتــــــقــــــريــــــر، فــــــإن 
الــعــنــصــريــن لــقــيــا حــتــفــهــمــا بعد 
تــعــرضــهــمــا إلطــــاق نـــار بــإحــدى 
ــاحــــات مـــديـــنـــة زاهــــــــدان مــركــز  ســ
الــمــحــافــظــة الــتــي شــهــدت، قــبــل 3 

أســـابـــيـــع، صــــدامــــات بـــيـــن قــــوات 
ــن أقــلــيــة  ــ أمـــنـــيـــة ومـــحـــتـــجـــيـــن مـ
البلوش السنية أدت إلــى مقتل 
نــحــو 60 شــخــصــا، بينهم 5 من 
ــعـــد مــــزاعــــم عــن  قـــــــوات األمــــــــن، بـ
اغــتــصــاب فــتــاة مــراهــقــة مــن قبل 
قيادي شرطي خال احتجازها 

على ذمة قضية.
وأعــلــنــت الــســلــطــات اإليــرانــيــة 
516 شـــخـــصـــا ســـيـــقـــدمـــون  أن 
للمحاكمة، في أول إجراء قانوني 
كبير يتخذ لقمع االضطرابات. 
وقــــال مــســؤولــون قــضــائــيــون إن 
المتهمين »كان لهم دور رئيسي 
فــــي االحـــتـــجـــاجـــات ســيــقــدمــون 
ا من هذا األسبوع،  للمحاكمة بدء
بينهم 315 في طهران، و201 في 
مــحــافــظــة قــريــبــة«، وفــقــا لــوكــالــة 
مهر اإليرانية لألنباء، ووجهت 
إلـــى 4 متهمين تهمة »مــحــاربــة 
ــة يـــعـــاقـــب  ــمــ ــريــ الــــــلــــــه«، وهـــــــي جــ

عليها بــاإلعــدام، وفقا لصحيفة 
واشنطن بوست. ونقل عن رئيس 
السلطة القضائية اإليرانية غام 
حسين محسني قوله في اجتماع 
لــلــمــجــلــس الــقــضــائــي فـــي الــبــاد 
إنه »ستتم معاقبة هؤالء األفراد 

وستكون هذه العقوبة مثبطة«.
فــــــــي ســـــــيـــــــاق قــــــــريــــــــب، أعــــلــــن 
المتحدث باسم السلطة القضائية 
مـــســـعـــود ســـتـــايـــشـــي أن طـــهـــران 
ــلــــت آخــــــريــــــن فــــــي »قـــضـــيـــة  ــقــ ــتــ اعــ
الجواسيس الفرنسيين«، مشيرا 
إلى أن المعتقلين الجدد متهمون 
ــؤ بـــهـــدف  ــ ــواطــ ــ ــتــ ــ ــ ــر وال ــ ــآمـ ــ ــتـ ــ »الـ ـــ ــ بـ
اإلضــــــرار بـــاألمـــن الـــقـــومـــي«، ولــم 
يذكر المتحدث عــدد االعتقاالت 
ــار  الــــجــــديــــدة الـــتـــي تـــمـــت فــــي إطــ
القضية أو يكشف عن جنسياتهم 
أو أي تفاصيل أخرى، لكنه أكد أن 
التحقيق يجري بوتيرة سريعة.

وانتقدت باريس »الممارسات 

الدكتاتورية« اإليرانية واحتجاز 
»اثنين من مواطنيها رهينتين« 
أكتوبر الــجــاري، بعد بــث مقطع 
مــصــور بـــدا فــيــه أنــهــمــا يعترفان 
بـــالـــتـــجـــســـس. وأدانــــــــــــت فـــرنـــســـا 
احــتــجــازهــمــا، وطــالــبــت بــاإلفــراج 

الفوري عنهما.

رئيسي ومالي 

إلـــــــــى ذلــــــــــــك، اتــــــهــــــم الــــرئــــيــــس 
اإليـــرانـــي إبــراهــيــم رئــيــســي أمــس 
الواليات المتحدة بالمماطلة في 
المباحثات الهادفة إلحياء االتفاق 
بـــشـــأن بـــرنـــامـــج بـــــاده الـــنـــووي، 
والــمــتــعــثــرة مــنــذ أســابــيــع، وقـــال 
رئيسي: »اليوم على األميركيين 
أن يــــتــــخــــذوا الـــــــقـــــــرار، إال أنـــهـــم 
ــام ممثلي  ــ ــك أمـ ــ يـــمـــاطـــلـــون«، وذلـ
وكــــاالت أنــبــاء آســيــويــة يــعــقــدون 
هذا األسبوع مؤتمرا في طهران.

ووصف رئيسي االحتجاجات 
»الفوضى والتآمر«، مشددا على  بـ
أن »الجمهورية اإلسامية أقوى 
من أي وقت مضى وحضورها في 

المنطقة سيكون أقوى«.
ــال الــمــبــعــوث  ــ فــــي الـــمـــقـــابـــل، قـ
األميركي الخاص بإيران روبرت 
ــي إن »االعـــــــتـــــــراف بــالــخــطــأ  ــالــ مــ
ــر مــــهــــم«، بـــعـــد أن اضـــطـــر الـــى  ــ أمـ
االعتذار عن تغريدة قال فيها إن 
المحتجين اإليــرانــيــيــن يــريــدون 
حــقــوقــهــم مــن الــحــكــومــة، مــا دفــع 
معارضين الى انتقاده معتبرين 
أن المحتجين يرفضون الحكومة 
اإلســــــامــــــيــــــة. وقــــــــــال مـــــالـــــي فــي 
تصريحات أمــس: »كــان تعبيري 
ــريــــدة ضـــعـــيـــفـــا«،  ــغــ ــتــ فـــــي تــــلــــك الــ
مضيفا: »أنا والحكومة األميركية 
لــيــس مــن واجــبــنــا أن نــقــول مــاذا 
يريد المتظاهرون في إيران وما 

هي مطالبهم«.

إيرانيون وسط العاصمة طهران أمس )أ ف ب(

مقاتل فلسطيني خال تشييع الشبان الخمسة في نابلس أمس   )رويترز(

إسرائيل تقتل 5 من »عرين األسود« 
بينهم قيادي... و»الضفة« تتعهد بالثأر

عباس يصف اقتحام نابلس بجريمة حرب
وهنية يتوقع زيادة اشتعال »الثورة«

... والمرتبات ضعيفة
ً
السيسي: ال أعتبر نفسي رئيسا

● القاهرة - حسن حافظ
ذكر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، في ختام 
»المؤتمر االقتصادي - مصر 2022«، أنه ال يعتبر نفسه رئيسا، 
بل إنسان طلب منه التدخل لحماية وطنه في ظل ظروف 
صعبة، ودافع عن سياسة االستعانة بالمؤسسة العسكرية 

في المشروعات المدنية، بسبب كفاءتها.
وأضــاف أنــه عندما يريد إنجاز أي مشروع فإنه يحوله 
إلى الجيش، الفتا إلى أحــداث 2013، وكيف تدخل الجيش 
استجابة للمطالب الشعبية، وشدد على أن تدخله عام 2013 
لحماية مصر كاد يكلفه وظيفته كحد أدنــى، وحياته كحد 
أقــصــى، وأنـــه أعــطــى الفرصة كاملة والنصيحة لمن كانوا 

بالحكم وقتها، في إشارة إلى الرئيس األسبق محمد مرسي 
وجماعة اإلخوان. واعترف بضعف المرتبات، قائا: »المرتبات 
تعبانه... أيوه تعبانه والله العظيم... أنا بكلمكم من قلبي... 
أقل من 10 آالف جنيه ألي حد بيشتغل ما يعرفش يعيش... 
هتقولي طب ما تديهم... أنا بقى الزم أكون متوازن«، مشيرا 
إلى المشروعات التي تتبناها الدولة المصرية في مختلف 
المسارات بشكل متواز من أجل النهوض بالدولة واالقتصاد 
من أزمته. وشدد على أن الحوار الوطني فرصة لاستماع 
للجميع في مختلف المجاالت، وأوصــى بانعقاد المؤتمر 
االقتصادي سنويا، مؤكدا تنفيذ جميع مخرجاته، وقال إن 
األفضل االستماع للشباب في الفترة المقبلة »المرة الجايه 
عايز شباب هنا... يتهمونا ويزعقولنا، يقولوا وإحنا ندافع... 

ده حقهم علينا بدل ما يزعقولنا في الشارع... الشباب برضوا 
خايفين إننا نضيعهم، بيقولوا بكرة بتاعنا... فا بد أن نسمع 
لهم«. في غضون ذلك، ترأس وزير البترول والثروة المعدنية 
طــارق الما االجتماع الـــوزاري الــرابــع والعشرين للمنتدى 
بالقاهرة، بمشاركة وزراء الطاقة ورؤساء وفود الدول األعضاء 
والمراقبين، إذ تشارك دول مصر، والجزائر، وقطر، وروسيا، 
وإيران، وغينيا االستوائية، وترينداد وتوباجو، وفنزويا، 
ونيجيريا، وبوليفيا بصفتها أعــضــاء بالمنتدى، بينما 
تشارك دول اإلمارات والعراق وماليزيا وأذربيجان وأنجوال 

وموزمبيق، بصفة مراقبين.
وفي خضم تأثير الحرب الروسية األوكرانية على أسواق 
الطاقة، ذكر وزير الطاقة الروسي أن تباطؤ االقتصاد العالمي 

مــنــذ فــبــرايــر الــمــاضــي، والــتــحــول إلـــى االقــتــصــاد األخــضــر، 
وانخفاض االستثمارات في صناعة الغاز العالمية، وتسيس 
التجارة الدولية للغاز وفــرض العقوبات على روسيا بعد 
إيــران وفنزويا أدى إلــى خلخلة االستقرار العالمي، وإلى 
تخلي أوروبـــا عن الغاز الــروســي، وقــفــزات في أسعار الغاز 
بمعدالت مرتفعة. وأشـــار إلــى أن هناك نتائج سلبية على 
ات ستقوض  المستهلكين والمنتجين، وأن هـــذه اإلجـــــراء
األوضاع، وينتج عنها تأثير سلبي على الوضع االقتصادي، 
وأن المنتدى يجب أن يظل محايدا، وأن يهدف إلى دعم البنية 
التحتية، مبينا أن عقود الغاز طويلة األجل هي أحد الحلول 
لجذب استثمارات في مشروعات الغاز، وتمثل شبكة حماية 

للعرض والطلب واستقرار سوق الغاز.

من المتوقع أن تشهد إيران 
اليوم تحركات واسعة في 

 على مقتل 
ً
ذكرى مرور 40 يوما

مهسا أميني، وهو ما أطلق 
موجة احتجاجات شملت 

شرائح واسعة من المجتمع.

https://www.aljarida.com/articles/1666717361491406700/?utm_source=whatsapp
https://www.aljarida.com/articles/1666717282951402100/?utm_source=whatsapp
https://www.aljarida.com/articles/1666717190981395000/?utm_source=whatsapp
https://www.aljarida.com/articles/1666717076781391400/?utm_source=whatsapp
https://www.aljarida.com/articles/1666716765601377300/?utm_source=whatsapp
https://www.aljarida.com/articles/1666716521241367500/?utm_source=whatsapp
https://www.aljarida.com/articles/1666716663751373200/?utm_source=whatsapp


العدد 5167 / األربعاء 26 أكتوبر 2022م / غرة ربيع اآلخر 1444هـ

ةديرجلا•
دوليات foreigndesk@aljarida●com17

محكمة روسية 
ترفض استئناف 

الرياضية األميركية 
بعد الحكم عليها 

بالسجن 
9 سنوات  

سلة أخبار

مع دخول البالد 
األسبوع األخير قبل 

إجراء الجولة الثانية، 
أعلن الرئيس البرازيلي 

اليساري السابق، لويس 
إيناسيو لوال دا سيلفا، 
أنه يأمل أن يقر منافسه 

الرئيس الحالي جاير 
بولسونارو اليميني 

املتطّرف بالهزيمة 
في حال خسارته 

االنتخابات الرئاسية.
وقال لوال: »آمل إن 

فزت في االنتخابات، 
أن يكون لديه لحظة 

تعقل ويتصل بي لقبول 
النتيجة، فقد خسرت أنا 
سابقا ثالث انتخابات، 

وفي كل مرة خسرت 
فيها، كنت أعود الى 

املنزل من دون االستمرار 
في التفوه بالشتائم أو 

الشعور باالنفعال«.

لوال يأمل أن يقر 
بولسونارو بالهزيمة

وّجه القضاء األميركي 
التهم إلى 13 شخصا 

من بينهم ضابطا 
استخبارات في أجهزة 

األمن واالستخبارات 
الصينية للعمل 

بشكل غير قانوني 
في الواليات املتحدة 

ملصلحة بكني وإحدى 
شركات االتصاالت التي 

يقع مقرها في الصني.
وقال وزير العدل 
األميركي، ميريك 

غارالند، إن النيابة 
العامة األميركية 

للمنطقة الشرقية 
لنيويورك ومقاطعة 
نيوجيرسي وّجهت 
التهم لألشخاص الـ 

13 في إطار 3 قضايا 
منفصلة، حيث شملت 

التهم املوجهة إليهم 
»التآمر لإلعادة 

القسرية ملواطني 
الصني، ومحاولة عرقلة 

املالحقات الجنائية 
والتآمر للعمل كوكالء 

غير قانونيني لدولة 
أجنبية«.

واشنطن: اتهامات
لـ 13 صينيًا

قال رئيس كوريا 
الجنوبية، يون سيوك 

يول، أمس، ان كوريا 
الشمالية انتهت على 

ما يبدو بالفعل من 
االستعدادات إلجراء 

تجربتها النووية 
السابعة.

جاء خالل خطاب 
سياسي أدلى به سيوك 

حول خطة ميزانية العام 
املقبل امام الجمعية 
الوطنية في سيول، 

واصفا الوضع األمني 
الحالي بأنه »خطير«.

وأكد أن سيول ستعزز 
اتها الرادعة  إجراء

ضد تهديدات بيونغ 
يانغ، وذلك من خالل 
استعدادها الدفاعي 
املشترك مع الواليات 
املتحدة وتعاونهما 
األمني الثالثي مع 

اليابان. 
يذكر أن بيونغ يانغ 

أجرت تجربتها النووية 
السادسة في سبتمبر 

.2017

كوريا الشمالية مستعدة
 لسابع تجربة نووية

ضغوط داخلية وخارجية على بايدن للتفاوض مع روسيا
• »القنبلة القذرة« أمام مجلس األمن • طهران تتنصل من السماح لموسكو باستخدام مسيراتها بأوكرانيا

 
ً
 ديموقراطيا

ً
أرسل 30 عضوا

بمجلس النواب األميركي 
رسالة إلى الرئيس جو بايدن، 

تطالبه بتغيير استراتيجيته 
بشكل كبير بشأن حرب 

أوكرانيا، كما دعا الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون 

بايدن إلى الجلوس على طاولة 
الحوار مع روسيا.

يـــتـــعـــّرض الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي 
الرئيس جو بايدن لضغوط داخلية 
وخارجية »للتعامل المباشر مع 
روســـيـــا«، مـــن أجـــل تــعــزيــز عملية 
السالم، والوصول إلى تسوية تنهي 

الحرب في أوكرانيا.
فبعد أقل من أسبوع على تحذير 
زعـــيـــم الــجــمــهــوريــيــن فـــي مجلس 
الـــنـــواب األمــيــركــي كيفن مــكــارثــي، 
من أن الحزب الجمهوري لن يوقع 
ــيــــاض« لمصلحة   عـــلـــى بــ

ً
ــا ــكـ ــيـ »شـ

ــاز بأغلبية مقاعد  أوكــرانــيــا إذا فـ
المجلس فــي انــتــخــابــات التجديد 
 30 نـــائـــبـــا مــن 

ّ
الـــنـــصـــفـــي، حـــــــض

الــيــســار الــديــمــوقــراطــي فــي رســالــة 
بعثوا بها إلى بايدن، على السعي 
ــا مــن  ــ ــيـ ــ ــع روسـ ــ إلــــــى الــــتــــفــــاوض مـ
ــل الــتــوصــل الـــى تــســويــة تشمل  أجـ
استكشاف إمكانية الــتــوافــق على 
ترتيبات أمنية تكون مقبولة من 
الطرفين وتنهي الحرب في أوكرانيا، 
مــشــيــريــن الــــى اتــفــاقــهــم مـــع البيت 
األبيض على أن »التسوية تعود في 

النهاية الى ما تقرره كييف«.
وأضــاف الــنــواب، وعلى رأسهم 
براميال جايابال، رئيسة التجمع 
التقدمي بالكونغرس: »أنه بصفتنا 
مــشــّرعــيــن مــســؤولــيــن عـــن إنــفــاق 
عـــشـــرات الــمــلــيــارات مـــن دوالرات 
ــب األمــيــركــيــيــن  ــرائــ ــــي الــــضــ ــعـ ــ دافـ
عــلــى الــمــســاعــدات الــعــســكــريــة في 
ــزاع، نــعــتــقــد أن مــثــل هــذا  ــنــ ــذا الــ هــ
االنــخــراط فــي هــذه الــحــرب يحّمل 
أيضا الواليات المتحدة مسؤولية 
استكشاف جميع السبل الممكنة 

بجدية«.
ــــت الـــرســـالـــة إلــــى الــتــعــامــل  ودعـ
ــبــــاشــــر مـــــع روســـــيـــــا إليــــجــــاد  الــــمــ
حــــل »يــــكــــون مــقــبــوال مــــن الــشــعــب 

األوكراني«.
اال أنه، وبعد ساعات من إصدار 
الــخــطــاب، أرســلــت جــايــابــال بيان 
متابعة يهدف إلى »ضبط« رسالة 

النواب األصلية.
ــال، فـــي بيانها  ــابـ ــايـ ــالـــت جـ وقـ
ــوا لــــــي أن  ــ ــحــ ــ ــمــ ــ اإللــــــحــــــاقــــــي: »اســ
أكــــــون واضــــحــــة، نـــحـــن مــتــحــدون 
ــي الـــتـــزامـــنـــا  ــ ــيـــيـــن فـ كـــديـــمـــوقـــراطـ
القاطع بدعم أوكرانيا في كفاحها 
من أجل ديموقراطيتها وحريتها 
فــي مــواجــهــة الــغــزو الــروســي غير 
القانوني والشائن، وال يوجد في 
الرسالة ما يدعو إلــى تغيير هذا 

الدعم«.
وكان البيان األول قوبل بشكوك 
من بعض الديموقراطيين ما دفعها 
الى تجديد التزامها بسياسة بايدن 

الــخــارجــيــة، فـــي وقـــت يـــواجـــه فيه 
الحزب انقسامات قبل انتخابات 

التجديد النصفي الشهر المقبل.

ماكرون 
، طلب الرئيس الفرنسي 

ً
خارجيا

ــــن الـــبـــابـــا  ايــــمــــانــــويــــل مـــــاكـــــرون مـ
فــرنــســيــس أن يــتــصــل بــالــرئــيــس 
األمــــيــــركــــي وبـــنـــظـــيـــره الــــروســــي 
فــالديــمــيــر بــوتــيــن وبــالــبــطــريــرك 
األرثــوذكــســي الــروســي كيريل من 
أجـــل »تــعــزيــز عملية الـــســـالم« في 

أوكرانيا.
ــرون لــصــحــيــفــة »لــو  ــاكــ ــال مــ ــ وقــ
بـــــــــوان« األســـبـــوعـــيـــة فــــي مــقــابــلــة 
أعقبت لقائه بالبابا في الفاتيكان: 
ــة إلــــــى أن تــجــلــس  ــاجـ ــن بـــحـ ــحــ »نــ
الــواليــات المتحدة حــول الطاولة 
من أجــل تعزيز عملية السالم في 
أوكرانيا«، معتبرا أن »بايدن لديه 
عالقة ثقة حقيقية مع البابا الذي 
بإمكانه التأثير عليه من أجل إعادة 

المشاركة األميركية في أوكرانيا«.

»القنبلة القذرة«
ــابــــل، أجــــــــرى رئـــيـــس  ــقــ ــمــ فـــــي الــ
هيئة األركان المشتركة األميركية 

الـــجـــنـــرال مــــــارك مـــيـــلـــي، ونــظــيــره 
ــان العامة  ــ الـــروســـي، رئــيــس األركــ
فـــالـــيـــري غـــيـــراســـيـــمـــوف، اتـــصـــااًل 
 في أول مشاورات بينهما، 

ً
هاتفيا

منذ مايو الماضي، تناول »احتمال 
استخدام قنبلة قذرة«، بينما أكدت 
روســيــا تحذيراتها مــن أن كييف 
تستعد الســتــخــدام »قنبلة قـــذرة« 
في أوكرانيا، طارحة القضية، التي 
يرفضها الغرب وأوكرانيا بوصفها 

كاذبة، على مجلس األمن.
وقـــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس األوكـــــــرانـــــــي 
فــــولــــوديــــمــــيــــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، إن 
االتهامات الروسية هي إشارة إلى 
أن »موسكو، التي هّددت باستخدام 
سالح نووي تكتيكي، تخطط لمثل 
هذا الهجوم وتعد لتحويل االتهام 

إلينا«.
ورفـــضـــت فــرنــســا وبــريــطــانــيــا 
والــــواليــــات الــمــتــحــدة االتــهــامــات 
ووصــفــوهــا بــأنــهــا »كـــاذبـــة بشكل 
واضح«، وحذرت واشنطن روسيا 
من »تداعيات خطيرة« ألي استخدام 
لــألســلــحــة الـــنـــوويـــة، بينما قالت 
إنــه ليس هناك ما يشير إلــى ذلك 

حتى اآلن.
ـــالرك الــقــائــد  ــ ــال ويـــســـلـــي كــ ــ ــ وقـ

الــســابــق لــحــلــف شــمــال األطــلــســي 
)الــنــاتــو(، فــي مــداخــلــة على شبكة 
ــات الـــروســـيـــة  ــامــ ــهــ CNN، إن االتــ
هـــي »بــالــتــأكــيــد طــريــقــة لتغطية 
ــة، ربــمــا  ــخــــاصــ ــا الــ ــتــــعــــداداتــــهــ اســ
الستخدام سالح نــووي، ربما في 

منطقة خيرسون«.
فــي المقابل، اعتبر اللفتنانت 
ــنــــرال إيــــغــــور كـــيـــريـــلـــوف، قــائــد  جــ
قوات الحماية من المواد النووية 
والــبــيــولــوجــيــة والـــكـــيـــمـــاويـــة في 
روســيــا، اعتبر أن أوكــرانــيــا تريد 
تــصــويــر روســـيـــا عــلــى أنــهــا دولـــة 
»إرهابية نووية«، مضيفا: »الهدف 
من هذا االستفزاز هو اتهام روسيا 
باستخدام سالح دمــار شامل في 
ــــي،  ــرانـ ــ الـــمـــســـرح الــعــســكــري األوكـ
وبهذه الطريقة تشن حملة قوية 
مناهضة لروسيا في العالم بهدف 

تقويض الثقة في موسكو«. 
وتـــابـــع: »نــظــمــت وزارة الــدفــاع 
ــزازات  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الــــعــــمــــل لــــمــــواجــــهــــة اسـ
محتملة من الجانب األوكراني؛ تم 
وضع القوات والموارد على أهبة 
االستعداد ألداء مهام في ظروف 

التلوث اإلشعاعي«.
بدورها، أكــدت الوكالة الدولية 

لـــلـــطـــاقـــة الـــــذريـــــة الـــتـــابـــعـــة لــألمــم 
ــال  الــمــتــحــدة، أنـــهـــا تــســتــعــد إلرســ
مفتشين خــالل األيــام المقبلة إلى 
موقعين أوكرانيين غير معلنين 
بناء على طلب كييف، مضيفة أن 
كــال الموقعين يخضعان بالفعل 
لعمليات تفتيش، وأن أحدهما تم 

تفتيشه قبل شهر.
وكانت وكالة اإلعــالم الروسية 
الحكومية حــددت في وقت سابق 
»موقعين مشاركين في العملية«، 
هــمــا مــحــطــة تــخــصــيــب الــمــعــادن 
الشرقية بمنطقة دنيبروبتروفسك 
وســط أوكــرانــيــا، ومعهد األبحاث 

النووية في كييف.

قضية غراينر
إلى ذلك، رفضت محكمة موسكو 
اإلقــلــيــمــيــة اســتــئــنــاف الــســجــيــنــة 
األميركية والعبة كرة السلة بريتني 
غراينر على الحكم الصادر ضدها 
بالسجن 9 سنوات بتهمة تهريب 
زيـــت الــحــشــيــش. وشـــاركـــت العبة 
كرة السلة نفسها في االجتماع عبر 
الفيديو من مركز االحتجاز السابق 
للمحاكمة في »نوفويه غريشينو« 
بالقرب من موسكو، والــذي نقلت 

إليه منذ مارس الماضي. وحضر 
الجلسة ممثلو البعثة الدبلوماسية 
األميركية برئاسة القائمة باألعمال 
بالنيابة في روسيا إليزابيث وود.

ووصــــف الــبــيــت األبـــيـــض حكم 
القضاء الروسي بسجن األميركية 

غرينر 9 سنوات بـ »الشائن«.
الـــى ذلـــك، قـــال وزيـــر الخارجية 
اإليراني  حسين أمير عبداللهيان 
، في اجتماع مـــدراء وكـــاالت أنباء 
آسيا والمحيط الهادئ )أوانــا( في 
طـــهـــران، أن بــــالده لــديــهــا عــالقــات 
دفاعية مع روسيا وهي لن تتخلى 
عنها لكنها »لم ولن تمنح روسيا 
اسلحة الستخدامها ضد اوكرانيا«.  
ــات  ــ ــامــ ــ ــهــ ــ ــى االتــ ــ ــلـ ــ وفــــــــــي رد عـ
ــيــــرات الـــى  ــال مــــســ ــ ــارســ ــ ــــالده بــ ــبـ ــ لـ
ــا ووجــــــود أدلـــــة عــلــى ذلـــك،  ــيـ روسـ
قال عبداللهيان: »إننا مستعدون 
ــن الــــخــــبــــراء  ــ ــ ــلــــة فـــــريـــــق مـ لــــمــــقــــابــ
العسكريين اإليرانيين واألوكرانيين 
في مكان محايد، وإذا اتضح لنا أن 
روسيا استخدمت طائرات إيرانية 
بدون طيار في الحرب األوكرانية، 
فــبــكــل تــأكــيــد لـــن نــبــقــى مكتوفي 

األيدي«.
)عواصم ـ وكاالت(

أوكرانيون يحتمون في إحدى محطات مترو األنفاق خالل هجمات صاروخية روسية على كييف أمس )رويترز(

طمِئن أوروبا و»الناتو«
ُ
ميلوني ت

وصفت الوضع االقتصادي بـ »األصعب منذ الحرب العالمية الثانية«

أكدت رئيسة الوزراء اإليطالية، جورجيا ميلوني، أمس، 
أن إيطاليا »جزء كامل من أوروبا والعالم الغربي«، نافية أي 
»تعاطف« أو »تقارب« مع الفاشية، وذلك في خطاب سياستها 
العامة أمام البرلمان الذي ألقته بعد شهر تماما على الفوز 
الــتــاريــخــي لحزبها اليميني الــمــتــطــرف فــي االنــتــخــابــات 

التشريعية.
وقالت ميلوني، التي ترأس حزب فراتيلي ديتاليا )إخوة 
إيطاليا( المشكك بأوروبا، إن مقاربة إيطاليا ليست »كبح 
التكامل األوروبي ونسفه«، ولكن جعل آلة المجموعة تعمل 
بشكل أفضل. وأضافت أن إيطاليا »جزء كامل من أوروبا 

والعالم الغربي«.
وتابعت ميلوني التي كانت معجبة بموسوليني في 
شبابها، في خطاب حــول سياستها العامة أمــام مجلس 
النواب: »لم يكن لدّي مطلقا أي تعاطف أو تقارب مع أنظمة 
مناهضة للديموقراطية، مع أي نظام، بما يشمل الفاشية«.

وتهدف تصريحاتها بشكل واضح إلى طمأنة بروكسل 
وشركاء روما، في حين لدى ميلوني شركاء مؤيدون لروسيا 
في تحالفها، من بينهم زعيم حزب الرابطة، ماتيو سالفيني، 
وزعيم »فورتسا إيطاليا«، سيلفيو برلوسكوني، وهو صديق 

شخصي لفالديمير بوتين.
وتابعت أن »االستسالم لالبتزاز الــذي يمارسه بوتين 
في موضوع الطاقة لن يحل المشكلة، بل سيزيدها سوءا، 
ـــادات  ويــمــّهــد الــطــريــق لمطالبات وابـــتـــزازات جــديــدة وزيـ
مستقبلية في أسعار الطاقة أكبر من تلك التي رأيناها في 

األشهر القليلة الماضية«.
وأكدت أن »إيطاليا ستحترم القواعد األوروبية حتى لو 
أرادت أيضا المساهمة في تغيير قواعد غير فعالة«. وأضافت 
أن االتحاد األوروبي »منزل مشترك لمواجهة التحديات التي 
يصعب على الدول األعضاء مواجهتها بمفردها«، معتبرة 
أن االتحاد األوروبــي لم يفعل ما يكفي على هذا الصعيد 

في السابق.
ووعدت أيضا بأن روما ستبقى »شريكا موثوقا لحلف 
ا«. شمال األطلسي لدعم أوكرانيا التي تواجه هجوما روسّيً

وصــــــــّوت مــجــلــس الـــــنـــــواب، مـــســـاء أمــــــس، عـــلـــى الــثــقــة 
بحكومتها، ومجلس الشيوخ الــيــوم، ومــن المؤكد أنها 
ستحصل عليها، ألن ائتالفها يشغل الغالبية المطلقة في 

البرلمان.

وقالت ميلوني إن حكومتها ستقدم دعما ماليا لألسر 
والشركات المتضررة من أزمة الطاقة، وأشارت إلى أن التكلفة 
المرتفعة لهذا الدعم تعني أن الحكومة قد تضطر إلى تأخير 

تنفيذ بعض وعودها االنتخابية األكثر كلفة.
وأضافت أن »السياق الذي يتعّين على الحكومة التحرك 
د للغاية، وربما يكون هو األصعب منذ الحرب 

ّ
فيه ُمعق

العالمية الثانية«، مضيفة أن االقتصاد قد يغرق في ركود 
الـــعـــام الــمــقــبــل، فـــي ظـــل ارتـــفـــاع الــتــضــخــم واالضـــطـــرابـــات 

المرتبطة بجائحة كوفيد -19 وأوكرانيا.
ومن المفارقات أنه في حين أن حزبها كان في معارضة 
صريحة مع حكومة ماريو دراغــي، فإن برنامجها يرتقب 
أن يندرج ضمن استمرارية برنامج الرئيس السابق للبنك 

المركزي األوروبي، على األقل في المجال االقتصادي.
وأوكلت بالواقع حقيبة االقتصاد المهمة الى وزير سابق 
في حكومة دراغي هو جانكارلو جورجيتي، ممثل الجناح 

المعتدل في »الرابطة«.
ويهدف نهجها إلــى طمأنة األســـواق، وكذلك بروكسل 
والشركاء األوروبيين لثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو 
الـــذي يعتمد نموه على نحو 200 مليار يـــورو فــي شكل 
إعانات وقروض يمنحها االتحاد األوروبي في إطار صندوق 

االنعاش لفترة ما بعد الوباء.
وهــذه المساعدات ضــروريــة لبلد بلغ َدينه العام 150 
بالمئة من الناتج اإلجمالي الداخلي، أي النسبة األعلى 
في منطقة اليورو بعد اليونان، والتي يتوقع أن تدخل في 
ركود عام 2023 حسب توقعات صندوق النقد الدولي. وهذه 
األموال تعتمد على سلسلة إصالحات، تتراوح من القضاء 
إلى رقمنة اإلدارة العامة، ويفترض أن تطّبق بحلول 2026.

وقالت ميلوني: »سننفق هذه األموال من خالل التفاوض 
مع المفوضية األوروبية على التعديالت الالزمة، خصوصا 
في ضوء االرتفاع في أسعار السلع األساسية وأزمة الطاقة«، 
مشيرة إلى أن »هــذه المواضيع يتم التعامل معها بنهج 

عملي وليس أيديولوجيا«.
وفيما يتعلق بالهجرة، وهي قضية رئيسية بالنسبة إلى 
داعميها، قالت إن إيطاليا ستسعى لوقف تهريب األشخاص 
عبر البحر المتوسط، وستعمل مع الحكومات في إفريقيا 

للمساعدة في وقف تدفق المهاجرين من القارة.
)روما ـ أ ف ب(

ميلوني متحّدثة أمام البرلمان... ويبدو سالفيني إلى يمينها أمس )رويترز(

سوناك: قرارات صعبة لتصحيح أخطاء تراس
بايدن يعتبر انتخابه »عالمة فارقة«... وموسكو غير متفائلة

 للحكومة 
ً
 رئــيــســا

ً
بعد تعيينه رســمــيــا

البريطانية من جانب الملك تشارلز الثالث، 
ــاك، أمــــس، مـــن »قـــــرارات  ر ريــشــي ســـونـ

ّ
حــــذ

تخذ، لكنه أصــر على توجيه 
ُ
صعبة« ست

رســــالــــة »أمـــــــل« لــلــبــالد الـــتـــي تــــواجــــه أزمــــة 
اقتصادية واجتماعية خانقة.

وأصبح المصرفي ووزير المالية السابق، 
ريشي سوناك، أول رئيس وزراء بريطاني 
من أصل هندي ويعتنق الديانة الهندوسية 
واألول من مستعمرة بريطانية سابقة. وهو 
( في 

ً
 أصغر رئيس حكومة )42 عاما

ً
أيضا

التاريخ المعاصر للمملكة المتحدة، بعد 
صعود سريع في السياسة.

وفــــي أول تــصــريــح لـــه أمــــام بـــوابـــة »10 
داونينغ ستريت«، قــال ســونــاك: »ســأوّحــد 
 
ً
بالدنا ليس بالكالم، بل باألفعال«، واعــدا

كبت في عهد ليز 
ُ
بإصالح »األخطاء« التي ارت

تراس التي اضطّرت لالستقالة بعد عاصفة 
مالية أثارها برنامجها االقتصادي.

وأوضــح في خطابه أنه »ال يخشى« من 
 
ً
 »سنخلق مستقبال

ً
حجم المهمة، مضيفا

يستحق التضحيات التي قدمها الكثيرون 
وسيضج غًدا، وكل يوم، باألمل«.

وجدد سوناك التأكيد على دعم بريطانيا 
ألوكرانيا في »الحرب الرهيبة« التي تشنها 
مــوســكــو والـــتـــي يــجــب أن »تــنــتــهــي بــفــوز« 

كييف.
وتابع: »سأضع االستقرار االقتصادي 
والثقة باالقتصاديين في قلب برنامج هذه 
 هناك قرارات صعبة 

ّ
الحكومة. وهذا يعني أن

تخذ«.
ُ
يجب أن ت

كما أشـــار إلــى أنــه »يــــدرك« العمل الــذي 
يتعين القيام به من أجل »إعادة الثقة«، في 
إشــــارة إلـــى الــفــضــائــح أثــنــاء عــهــد بــوريــس 
 
ً
جونسون الــذي كسر صمته، أمــس، ُمعلنا
تقديم دعمه الكامل لرئيس الوزراء الجديد.
ــّرد جــونــســون، الــمــعــروف بعالقاته  ــ وغـ
المتوترة مع سوناك، »تهانينا لريشي في 
هذا اليوم التاريخي، هذه اللحظة المناسبة 
لــكــل مــحــافــظ كـــي يــمــنــح رئــيــس الــحــكــومــة 

الجديد دعمه الكامل والصادق«.
ــادرت تــراس  وقــبــل تعيين خليفتها، غــ
 من 

ً
»داونينغ ستريت« أمس، بعد 49 يوما

 
ً
مها السلطة، لتقديم استقالتها رسميا

ّ
تسل

للملك تشارلز الثالث.
ولــــدى خــروجــهــا مــن مــقــر إقــامــة رئيس 
ــراس، المحاِفظة التي  الحكومة، أعــربــت تـ
، عــن تمنياتها بـ 

ً
تبلغ مــن العمر 47 عــامــا

»كل النجاح الممكن« لخليفتها »لمصلحة 
بلدنا«.

بــعــد ذلـــك، صــعــدت تـــراس إلـــى الــســيــارة 
متوّجهة إلى قصر باكنغهام حيث قّدمت 
ف 

ّ
استقالتها للملك تشارلز الثالث، الذي كل

 بعد ذلك بتشكيل الحكومة. 
ً
سوناك رسميا

ع أن يحافظ جيريمي هانت على 
ّ
ومن المتوق

منصب وزير المالية في الحكومة الجديدة.
 للحكومة 

ً
وســيــصــبــح ســـونـــاك رئــيــســا

في بلد يواجه أزمة اقتصادية واجتماعية 
م معّدل الـ10 في 

ّ
ى التضخ

ّ
خطيرة. فقد تخط

المئة وهو األعلى بين دول مجموعة السبع. 
ويأتي ذلك فيما ال تزال أسعار الطاقة آخذة 
في االرتفاع وكذلك أسعار المواد الغذائية، 
وفي الوقت الذي تحوم فيه مخاطر الركود. 
وسيتعّين على سوناك تهدئة األسواق التي 
ت بسبب إعالنات ميزانية حكومة ليز 

ّ
اهتز

لغيت 
ُ
تـــراس فــي نــهــايــة سبتمبر، والــتــي أ

مــعــظــم أجـــزائـــهـــا فـــي ســيــاق اتــخــذ منحى 
.
ً
كارثيا

كذلك، يصل سوناك إلــى السلطة خالل 
مرحلة غير مسبوقة مــن عــدم االســتــقــرار. 
وهو خامس رئيس للحكومة البريطانية 
ــتــــارت الــبــالد  مــنــذ عــــام 2016، عــنــدمــا اخــ
الخروج من االتحاد األوروبـــي )بريكست( 

جري حينها.
ُ
في استفتاٍء أ

وســيــتــرأس ســونــاك حـــزب المحافظين 
 
ً
الذي يشهد انقسامات عميقة بعد 12 عاما
ر النواب في 

ّ
على وجوده في السلطة. وحذ

معسكره من أنــه يجب عليهم »االتــحــاد أو 
 تحقيق المعارضة العّمالية 

ّ
الموت«، في ظل

 في استطالعات الرأي قبل عامين من 
ً
تقّدما

االنتخابات العاّمة.
وسيتعّين على هذا المؤّيد لـ »بريكست« 
ــذي يــنــظــر إلـــيـــه عــلــى أنــــه بــراغــمــاتــي،  ــ ــ والـ
وحكومته منح ضمانات لألسواق وإرضاء 
 

ّ
نــة لغالبيته، فــي ظــل الــمــجــمــوعــات الــمــكــوِّ

مـــخـــاطـــر مـــواجـــهـــة مــصــيــر تـــــــراس. كـــذلـــك، 
 أنه 

ً
سيتعّين عليه شرح نواياه خصوصا

لــم يــتــحــّدث عنها خـــالل الحملة السريعة 
ــتـــي بــــدأت  ــزب الــمــحــافــظــيــن الـ ــ لـــرئـــاســـة حـ

الخميس الماضي.

ــاز ســـونـــاك مـــن دون بــرنــامــج أو  فــقــد فــ
ي جونسون 

ّ
تصويت من األعضاء، بعد تخل

ح وفشل منافسته بيني موردنت 
ّ

عن الترش
في التأّهل.

وفي وقت اعتبر الرئيس األميركي جو 
بــايــدن، أثناء احتفاالت مهرجان األضــواء 
الهندوسي المعروف باسم »ديوالي« الذي 
أقيم في واشنطن مساء أمــس األول، أنها 
»عــالمــة فــارقــة« أن يصبح ســونــاك، رئيس 
الــــوزراء البريطاني المقبل، هنأ الرئيس 
الفرنسي ايمانويل ماكرون، أمس، سوناك 
 العمل 

ً
: »سنواصل معا

ً
عبر »تويتر« قائال

لــمــواجــهــة تــحــديــات الــلــحــظــة بــمــا فــي ذلــك 
الحرب في أوكرانيا وعواقبها العديدة على 

أوروبا والعالم«. 
أ الرئيس األوكراني فولوديمير 

ّ
كما هن

زيلينسكي رئــيــس الــحــكــومــة البريطانية 
 أنـــه مــســتــعــّد لـــ »مــواصــلــة 

ً
الــجــديــد، مـــؤكـــدا

تعزيز الشراكة االستراتيجية« بين بلديهما.
ــدى الـــمـــســـؤولـــون الـــــروس  ــ ــ وبـــعـــدمـــا أبـ
ارتياحهم لرحيل تراس وسلفها جونسون، 
ــــرون أي احــتــمــال   إنـــهـــم ال يـ

ً
وقـــالـــوا مــــــرارا

لــتــحــســن الـــعـــالقـــات بــيــن لــنــدن ومــوســكــو، 
بــغــض الــنــظــر عــمــن يشغل منصب رئيس 
الوزراء البريطاني، جدد أمس، الناطق باسم 
الكرملين دميتري بيسكوف تأكيده بأن 
روسيا ال ترى سببا لتوقع حدوث تحسن 
في العالقات مع بريطانيا في عهد سوناك.

وقال للصحافيين »في الوقت الحالي ال 
نرى ما يدعو لألمل في حدوث أي تغييرات 
إيجابية في المستقبل المنظور، في وقت 
ال تزال روسيا منفتحة ومستعدة لمناقشة 
أصعب القضايا على طاولة المفاوضات. 

لكن ليس على حساب مصالحنا«.
)عواصم ـ وكاالت(

 سوناك في قصر باكنغهام أمس )رويترز(
ً
الملك تشارلز مستقبال
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صعبة بين القادسية وكاظمة اليوم في كأس ولي العهد
• أحمد حامد

يلتقي في الـــ 8:35 مساء اليوم فريقا 
القادسية وكاظمة في ربع نهائي كأس 
ولــي العهد، على اســتــاد صــبــاح السالم 
بــالــنــادي الــعــربــي، كما يلتقي السالمية 
مع برقان في الـ 5:35 مساء، على استاد 
محمد الحمد بنادي القادسية، على أن 
تستكمل مباريات الدور ربع النهائي غدا، 
بمواجهتي الساحل والتضامن، والعربي 

والفحيحيل.
وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
القادسية تجاوز 
الـــصـــلـــيـــبـــيـــخـــات 
بثالثة أهداف 
مــقــابــل هــدف 
فــــــــــــــي الــــــــــــــــــدور 
التمهيدي، في حين 
ضرب كاظمة فريق 
الــــجــــهــــراء بـــأربـــعـــة 

أهداف مقابل هدفين.
ومــن المقرر أن يلتقي الفائز في 
مواجهة القادسية وكاظمة، مع الفائز 
مـــن مـــبـــاراة الــعــربــي والــفــحــيــحــيــل، في 
المربع الذهبي، في حين ستكون مواجهة 
الفائز من مباراة السالمية وبرقان، أمام 
الفائز من الساحل والتضامن. وتخطف 

مــواجــهــة األصــفــر والبرتقالي األضــــواء، 
 عـــلـــى قـــــوة الـــفـــريـــقـــيـــن، وطــبــيــعــة 

ً
عـــطـــفـــا

المواجهات بينهما في الفترة األخيرة.

جاهزية في القادسية

وانتعشت صفوف القادسية في الفترة 
األخيرة بعودة أغلب الالعبين المصابين، 
أمثال طالل األنصاري، وأحمد إبراهيم، 
ويوسف الحقان،، إلى جانب البوركيني 
باتريك مالو، والحارس علي جــراغ، في 
حين يعتبر الغائب األبـــرز عــن صفوف 
الفريق اإليفواري مامادو سورو، بداعي 

اإلصابة.
ويعيش األصفر نشوة الوصول للفوز 
فــي آخـــر مــبــاريــاتــه أمـــام الصليبيخات، 
بعد تعثر طويل في الدوري، امتد خمس 
مــبــاريــات مــتــتــالــيــة، بـــواقـــع 3 تـــعـــادالت، 

وهزيمتين.
ــربـــي بـــوريـــس  ويـــــــدرك الــــمــــدرب الـــصـ
ــــذي ســبــق أن تـــولـــى مهمة  بـــونـــيـــاك، والــ
كاظمة لموسمين، أن مواجهة البرتقالي 
بــمــنــزلــة االمــــتــــحــــان الــحــقــيــقــي لـــقـــدرات 
األصفر، بعد فترة زمنية كافية، لوضع 

بصمته مع الفريق.
وعطفا على المباريات السابقة التي 
خاضها األصفر، مع بونياك، فإن تشكيلة 

الفريق تشهد استقرارا كبيرا، إال أنها قد 
تشهد عـــودة البوركيني مــالــو فــي قلب 

الدفاع، إلى جانب خالد إبراهيم.
 وفـــي الــمــقــابــل تشهد صــفــوف فريق 
كاظمة الــذي غــاب عنه الــفــوز فــي آخــر 3 
مباريات متتالية فــي الـــدوري الممتاز، 
جاهزية كبيرة باستثناء غياب محمد 

العازمي بداعي اإلصابة.
ويدرك مدرب الفريق الصربي ماركوف 
ان القادسية يختلف كثيرا عن المباراة 
التي جمعت بينهما في الدوري بالجولة 
الخامسة والتي حسمها البرتقالي بثالثة 
أهـــــداف مــقــابــل هــــدف، وهــــو مـــا يتطلب 
إصــالح الخلل في الخط الخلفي، للحد 

من خطورة الهجوم القدساوي.
وتكمن خطورة البرتقالي في وسط 
الــمــلــعــب، بــتــواجــد حــمــد حــــرب، ومايكل 
أومو في العمق، وعمر حبيتر، وناصر 
فـــرج، وديمبلي، وأحــمــد عــرســان على 
االطــراف، إلى جانب شبيب الخالدي 

في خط الهجوم.

السالمية وبرقان

ويـــدخـــل فـــريـــق بـــرقـــان مــواجــهــة 
السالمية بصفوف مكتملة على أمل 

تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل، والتقدم 
إلى المربع الذهبي.

ويــدرك مدرب برقان محمد العزب أن 
تأمين الدفاع، واالرتداد السريع للهجوم، 
على أمل تسجيل هدف الفوز، هو السبيل 

الوحيد، لتخطي عقبة السماوي.
ــدرك مــــدرب  ــ عــلــى الـــجـــانـــب اآلخـــــــر، يــ
السالمية محمد إبراهيم أهمية إخماد 

طــمــوح بــرقــان فــي الـــمـــبـــاراة، عــن طريق 
تسجيل هدف مبكر.

ويغيب عن صفوف السماوي كل من 
البرازيلي اليكس ليما بداعي اإليقاف، 
إلى جانب علي نادر بداعي االصابة، في 
حين بـــات الــالعــب فهد المجمد جاهزا 

للمشاركة في اللقاء.

مجموعة نارية لألزرق في »خليجي مجموعة نارية لألزرق في »خليجي 2525««
• يواجه منتخبات البحرين واإلمارات وقطر  • الرميحي: السفر إلى العراق بال تأشيرة

جاء منتخبنا الوطني األول 
لكرة القدم في المجموعة 

الثانية لبطولة »خليجي 
25«، إلى جانب منتخبات 

البحرين واإلمارات وقطر.

أسفرت قرعة بطولة خليجي 25 التي أجريت 
عند الساعة 11:00 من صباح أمس في البصرة، 
عــن وقــــوع منتخبنا الــوطــنــي فــي المجموعة 
الثانية »الــنــاريــة«، ومــعــه منتخبات البحرين 

»حامل اللقب«، واإلمارات وقطر.
فيما ضــمــت الــمــجــمــوعــة األولــــى منتخبات 
العراق »البلد المضيف«، والسعودية، وعمان، 

واليمن.
وأجريت مراسم القرعة بحضور رئيس اتحاد 
كأس الخليج العربي لكرة القدم، الشيخ حمد بن 

خليفة، إلى جانب وفود المنتخبات الثمانية.
وكان المكتب التنفيذي التحاد كأس الخليج 
الــعــربــي قـــد أمــهــل الـــعـــراق مــنــتــصــف سبتمبر 
إلكــمــال مــراحــل إنــجــاز اســتــاد الميناء الــدولــي 
)ســعــة 30 ألــف مــتــفــرج(، ليصبح ثــانــي ملعب 
حديث في البصرة التي تشهد بين حين وآخر 
موجات احتجاج شعبي بسبب تدني مستوى 
ــاد الــبــصــرة  ــتـ الـــخـــدمـــات الــمــعــيــشــيــة، بــعــد اسـ

الدولي.

واستضاف العراق كأس الخليج أول مرة 
عـــام 1979 فــي الــعــاصــمــة بــغــداد عــلــى اســتــاد 
الشعب الدولي وتّوج بلقب النسخة الخامسة.
رت استضافة العراق لكأس الخليج 

ّ
وتعث

أكثر من مرة بسبب المشاكل األمنية من جهة 
وتــحــضــيــرات واســتــعــدادات الــعــراق مــن جهة 
قلت بطولة »خليجي 

ُ
ثانية. ففي عام 2014، ن

22« الى السعودية بقرار من رؤساء االتحادات 
الخليجية، بعدما كانت مقررة في العراق.

إلـــى ذلــــك، أكـــد األمــيــن الــعــام التــحــاد كــأس 
الخليج العربي لكرة القدم، جاسم الرميحي، 
أنــــه جــــرى الــتــنــســيــق مـــع الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة 
لــلــســمــاح لـــمـــواطـــنـــي دول الــخــلــيــج بــالــســفــر 
إلــى الــعــراق مــن دون تــأشــيــرات أثــنــاء بطولة 

»خليجي 25«.
وقال في مؤتمر صحافي عقده على هامش 
قرعة البطولة: »الئــحــة بطولة كــأس الخليج 
تنص على مشاركة المنتخبات األولى وليست 
الرديفة، كما أن وجــود النجوم من الالعبين 

 على المستويين 
ً
 كبيرا

ً
يمنح البطولة زخما

الفني واإلعالمي«.
وأوضــــــح الــرمــيــحــي أن طـــواقـــم الــتــحــكــيــم 
ستكون محددة بطاقم تحكيمي من كل دولة، 
إضافة إلى طاقم تحكيم آسيوي، وكذلك دولي 

مع تطبيق تقنية الفيديو المساعد )الفار(.
وعن جوائز البطولة قال الرميحي: »هناك 
جائزة صاحب المركز األول في البطولة، وهي 

مليون دوالر، والمركز الثاني 750 ألفا«.
وأوضح أن »هناك دعوات ستوّجه إلى 

رئــيــس االتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم 
)فيفا( لحضور البطولة التي 

تــأتــي بــعــد كــــأس الــعــالــم 
فــيــفــا قــطــر 2022، مما 
 ،

ً
 إعالميا

ً
يزيدها زخما

ط عليها الضوء 
ّ
ويسل

بصورة أكبر«.

 
ً
 جديدا

ً
العربي يطلب استادا
 عن المنصورية

ً
بعيدا

طلب النادي العربي نقل التصميم الجديد الستاد صباح السالم، إلى إحدى 
المدن الجديدة؛ لتفادي اجواء االزدحام، على أن يتم االبقاء على االستاد الحالي 

على وضعه مع تطويره على مستوى المدرجات والصيانة.
 جاء ذلك، خالل استقبال وزير اإلعالم والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب 
عبدالرحمن المطيري ألعضاء مجلس إدارة النادي العربي، بحضور المدير 

العام لهيئة الرياضة بالتكيلف محمود أبل.
وقال أمين سر النادي المتحدث الرسمي فؤاد المزيدي، ان العربي كغيره 
من األندية يعاني نقص المالعب، وهو ما يتطلب البحث عن حلول ايجابية، 
مشيرا إلى أن »هدم« استاد صباح السالم بوضعه القائم، وبناء استاد جديد 
لن يكون كافيا لحل األزمـــة، وســط مساحة أرض مــحــدودة، وعقبات المدن 

السكنية المزدحمة.
وأضاف أن التفكير في نقل تصميم صباح السالم إلى منطقة جديدة، وبناء 
استاد جديد يكون مخصصا للمباريات الرسمية، من شأنه أن يخفف الضغط 

عن مالعب استاد صباح السالم ومنطقة المنصورية.
ولفت إلى أن وفد األخضر ناقش مع الوزير أيضا ما يخص النظام األساسي 
للعربي، والجمعية العمومية للنادي التي عقدت مؤخرا، وسط رفض هيئة 

الرياضة العتمادها.

»االنضباط« تطّبق الئحتها المعدلة
من المنتظر أن تحسم لجنة االنضباط باالتحاد الكويتي لكرة القدم، 
في اجتماعها الذي ستعقده الساعة 6:30 من مساء اليوم بمقر االتحاد، 
عقوباتها الخاصة باألحداث التي شهدتها مباراة الكويت والسالمية 
التي أقيمت مساء الجمعة الماضي في الــدور األول لبطولة كأس سمو 

ولي العهد.
ومن المتوقع أن تعاقب »االنضباط«، في اجتماع اليوم، فهد الهاجري 
باإليقاف 4 مباريات مع تغريمه 500 دينار، إلى جانب إيقاف الشيخ تركي 
اليوسف 3 مباريات، وتغريمه 250 إلى 300 دينار. وتأتي هذه العقوبات 
 لالئحة لجنة االنضباط التي تم التعديل على العديد من بنودها 

ً
وفقا

 بأنه في حال تكرار نفس الواقعة مع أي العب أو إداري أو مدرب 
ً
، علما

ً
أخيرا

أو مسؤول ستتم مضاعفتها، سواء اإليقاف أو الغرامة المالية.

»الويك بورد« إلى تايلند للمشاركة
في بطولة العالم

ــبــــالد مـــتـــوجـــهـــا إلـــى  غــــــادر الــ
تايلند وفـــد منتخبنا الوطني 
لرياضة التزلج على الماء »الويك 
بـــــــورد«؛ لــلــمــشــاركــة فـــي بــطــولــة 
العالم التي ستقام خالل الفترة 
من 31 الجاري حتى 7 نوفمبر 

المقبل.
وضــم الــوفــد برئاسة مشرف 
»الـــــــويـــــــك بــــــــــــورد« فــــــي الـــــنـــــادي 
الـــبـــحـــري الــــريــــاضــــي الــكــويــتــي 
صالح الدويسان، ثالثة العبين 
هــم جــــراح الــفــيــلــكــاوي، ومحمد 

الفضالة، ونواف بوهندي.
وقال الدويسان إن المنتخب 
ســيــقــيــم مــعــســكــرا تــدريــبــيــا قبل 
انطالق منافسات البطولة التي 
ســيــشــارك فــيــهــا عــــدد كــبــيــر من 
المنتخبات العالمية الرائدة في 

مجال هذه الرياضة.
 وأشــــــاد الـــدويـــســـان بــالــدعــم 
الــــــــــــذي حـــــظـــــي بـــــــه الـــمـــنـــتـــخـــب 
مـــن الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــريــاضــة، 
وباالهتمام الكبير الــذي يوليه 

ــاضــــي  ــريــ ــــري الــ ــــحـ ــبـ ــ ــادي الـ ــ ــ ــنـ ــ ــ الـ
ممثال برئيسه واألب الــروحــي 
للرياضات البحرية اللواء فهد 
الفهد، ونائبه م. أحمد الغانم، 
وأمين السر العام خالد الفودري، 
ورئيس لجنة الزوارق السريعة 
والــــويــــك بـــــورد عــلــي الــشــمــالــي، 
مــعــربــا عـــن شـــكـــره لــهــم جميعا 

الحتضان هذه الرياضة البحرية 
الـــمـــتـــمـــيـــزة، وإتـــــاحـــــة الـــفـــرصـــة 
لمحبيها من الشباب الكويتيين 
لممارستها وإتــقــانــهــا وتمثيل 

الكويت في المحافل الدولية.

وفد المنتخب في مطار الكويت قبل المغادرة

»المدرسي« يباشر استحقاقاته في نوفمبر
تباشر اللجان الفنية في 
االتحاد الرياضي المدرسي 
ــر الـــمـــقـــبـــل  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــــوفـ مــــطــــلــــع نـ
بــــرنــــامــــج عـــمـــلـــهـــا لــلــمــوســم 
 2023  - 2022 لـــــريـــــاضـــــي  ا
طــبــقــا لــالســتــراتــيــجــيــة الــتــي 
وضعها مجلس إدارة االتحاد 
»مواهبنا في مدارسنا«، من 
ــــالل 8 مـــشـــاريـــع ريــاضــيــة  خـ
تــصــنــع مــســتــقــبــل الـــريـــاضـــة 
الـــــــــمـــــــــدرســـــــــيـــــــــة، وتــــــســــــاهــــــم 
ــر الـــــقـــــاعـــــدة بــمــا  ــويــ ــطــ ــــي تــ فــ
يــحــقــق الــطــمــوحــات لنهضة 
ريـــاضـــيـــة شـــامـــلـــة، تـــتـــواكـــب 
ــع الـــطـــمـــوحـــات واألهـــــــداف،  مـ
الــــتــــي تــــخــــدم عـــمـــل األنــــديــــة 
واالتــــــــــحــــــــــادات الــــريــــاضــــيــــة، 
وتــــــســــــاهــــــم فـــــــي تــــــطــــــور كـــل 
منتخباتنا الوطنية، بتوفير 
ــل الــــمــــنــــاســــبــــة  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ بــــيــــئــــة الـ
لتحقيق مزيد من اإلنجازات 
ــــوات الـــمـــقـــبـــلـــة،  ــنـ ــ ــــسـ ــــالل الـ ــ خـ
ــتـــتـــضـــمـــن خــــطــــة الـــســـنـــة  وسـ
ــاب، بــإضــافــة  ــعــ الــثــانــيــة 6 ألــ

11 دولة تشارك في الريشة الطائرة
اعتمد االتحاد العربي للريشة الطائرة 

ــدول الــمــشــاركــة فــي البطولة  قــائــمــة الــ
الــعــربــيــة تــحــت »15 و17 و19« سنة، 

والتي ستقام في الكويت من 9 حتى 11 
نوفمبر المقبل.

وتسلمت األمانة العامة لالتحاد 
ــة 11 دولــــــــة هــــــي: الـــكـــويـــت  ــاركــ ــشــ مــ

)المستضيفة(، البحرين، السعودية، 
اإلمـــارات، األردن، لبنان، سورية، فلسطين، العراق، 
مصر، الــجــزائــر، وسيشارك فــي البطولة 116 العبا 

والعبة في الفئات الثالث تحت »15 و17 و19« سنة.
وستقام البطولة للفئات العمرية لالعبين تحت 15 
سنة )مواليد 2008 و2009 لفئتي الذكور واإلناث فما 

فوق(، والالعبين تحت 17 سنة )مواليد 
2006 و2007 لفئتي الذكور واإلناث فما 
فوق(، والالعبين تحت 19 سنة )مواليد 
2004 و2005 لفئتي الــذكــور واإلنــاث 

فما فوق(.
ــا لــلــوائــح الــفــنــيــة يــجــب أن  ــقـ ووفـ
يكون الالعب مسجال، ويحمل رقما 
تعريفيا في االتحاد الــدولــي، ويحق 
لالعب أن يشارك في فئة عمرية واحــدة، ويحق لكل 
دولة المشاركة بالعبين اثنين في كل فئة عمرية لدى 
الــذكــور واإلنـــاث، أي ما مجموعه 12 العبا والعبة، 
وإضافة مدرب ومدربة ورئيس وفد ليكون مجموع 

أعضاء البعثة 15 فردا كحد أقصى.

3 مباريات في افتتاح دوري الدرجة األولى لكرة اليد
• محمد عبدالعزيز

يــنــطــلــق مـــســـاء الـــيـــوم مــوســم 
كــرة الــيــد بإقامة 3 مــبــاريــات في 
الــــجــــولــــة االفـــتـــتـــاحـــيـــة لــبــطــولــة 
دوري الـــــدرجـــــة األولــــــــــى، حــيــث 
يلتقي في 4:30 عصرا التضامن 
مـــع الـــجـــهـــراء، وتــلــيــهــا فـــي 6:15 
مساء مباراة النصر مع منتخب 
الناشئين، وفي الـ8 مساء يلعب 
الـــشـــبـــاب مــــع خـــيـــطـــان، وتـــجـــرى 
جميع المباريات على صالة مركز 

الشهيد فهد األحمد بالدعية.

يــذكــر أن خمسة أنــديــة فقط 
ــارك فـــي الــنــســخــة الــحــالــيــة  ــشـ تـ
لــدوري الدرجة األولــى، بجانب 

مـــنـــتـــخـــب الـــنـــاشـــئـــيـــن، بــعــدمــا 
ــوك، بــطــل  ــرمــ ــيــ صـــعـــد فـــريـــقـــا الــ
الــنــســخــة الــمــاضــيــة، ووصــيــفــه 

الـــصـــلـــيـــبـــيـــخـــات، إلـــــى الــــــدوري 
ــاد عــدم  ــحــ الـــمـــمـــتـــاز، وقـــــرر االتــ
ــن الــمــمــتــاز  هـــبـــوط أي فـــريـــق مـ
ــة إلـــى  ــافــ ــلـــدرجـــة األولــــــــى، إضــ لـ
اعــتــذار فريق الساحل عــن عدم 

المشاركة هذا الموسم.
فــي الــمــبــاراة األولـــــى، يدخل 
الفريقان بطموح وهدف واحد، 
وهـــو تحقيق بــدايــة جــيــدة في 
الــبــطــولــة، لـــذا يــأمــل الــتــضــامــن، 
تحقيق نتيجة إيــجــابــيــة على 
حساب الجهراء، النــتــزاع فوزه 

األول في البطولة.

وينطبق نــفــس الــشــيء على 
مـــبـــاراة الــشــبــاب وخـــيـــطـــان، إذ 
يــتــطــلــع األول، لــلــظــهــور بشكل 
جـــــــيـــــــد، خــــــصــــــوصــــــا فـــــــــي ظـــل 
االستعداد المميز للفريق خالل 
الـــفـــتـــرة الـــتـــحـــضـــيـــريـــة، بــيــنــمــا 
يطمح أبناء خيطان، في إيقاف 

الشباب والظفر بالنقطتين.
وفي المباراة الثالثة يسعى 
العنابي، إلى االستفادة الفنية 
من اللقاء، وتجربة جميع العبيه 
بشكل جيد أمام العبي منتخب 

الناشئين.

المحترفون األجانب
المحترفونالنادي

المصريان أحمد عبد السالم وعبدالرحمن مطاوعخيطان

األردني خالد عز الدين والجزائري عبدالرحيم بودراليالنصر

المصري خالد محمود والكاميروني هيلرالشباب

المصريان عبدالرحمن الفرماوي ومهند أنيالتضامن

مباراتا اليوم
الملعبالمباراةالتوقيت

استاد محمد الحمدالسالمية × برقان5.35 مساء
استاد صباح السالمالقادسية × كاظمة8.35 مساء

الشاهين التقى بن إبراهيم

التقى رئيس مجلس إدارة االتحاد الكويتي لكرة القدم، عبدالله 
الشاهين، برئيس االتحاد اآلسيوي، الشيخ سلمان بن إبراهيم، 

أمس، في العاصمة الماليزية كوااللمبور.
وشهد االجتماع مشاورات مثمرة تتعلق بتطوير كرة القدم، 
وكيفية مساهمة االتحاد اآلسيوي لكرة القدم في تحقيق المزيد 

من التطور للعبة في الكويت.
وأشــاد بن إبراهيم باستضافة الكويت لنهائيات كأس آسيا 
لكرة الصاالت 2022، وباألداء المميز لألزرق خالل البطولة، وتأهله 
للدور ربع النهائي. وأكد التزامه بمساعدة االتحاد الكويتي في 
استعادة مكانته، وتقديم أفضل المستويات التي ساهمت في 

تحقيق اإلنجازات في الفترة السابقة.
من جهته، أشاد الشاهين باالتحاد القاري، وبرامج التطوير 

التي يقدمها في كل جوانب اللعبة.

بن إبراهيم ُيهدي إلى الشاهين شعار االتحاد اآلسيوي

بونياك

ــائـــرة وألـــعـــاب  لــعــبــتــي كــــرة الـــطـ
القوى »للبنين والبنات«.

مــــن جـــانـــبـــه، أوضـــــــح رئــيــس 
االتــــــــحــــــــاد الــــــمــــــدرســــــي فـــيـــصـــل 
المقصيد، أن اللجان الفنية قامت 
خــالل الفترة الماضية بتحليل 
ــــى لــالســتــراتــيــجــيــة  الــســنــة االولــ
ــات  ــيــ ــبــ ــلــ ــســ لــــــلــــــوقــــــوف عـــــلـــــى الــ
ــات قــــبــــل انــــطــــالق  ــ ــيــ ــ ــابــ ــ ــجــ ــ وااليــ
الموسم الجديد، وجاءت النتائج 
ايجابية بتحقيق ما يزيد على 
80 فــي المئة مــن االهـــداف التي 
وضعت، مشيرا الى أن هذا األمر 
جعل اللجان الفنية تستمر في 
األلعاب التي تم تنفيذها خالل 
الموسم الماضي، مع إضافة كرة 
الطائرة )بنين وبــنــات( لتنضم 
الــى االلــعــاب الجماعية بجانب 

ألعاب القوى- لعبة فردية.
وقــال المقصيد: »خــالل فترة 
ــتــــحــــول الــــمــــيــــدان  ــيــ وجــــــيــــــزة ســ
الــتــربــوي إلــى خلية نحل تعمل 
ــل االتـــــجـــــاهـــــات، بـــعـــد أن  ــ ــي كـ ــ فـ
ابـــدى الجميع تــعــاونــه إلنــجــاح 

الــمــشــروع الــكــبــيــر فــي السنة 
الــثــانــيــة، أو الحلم الرياضي 
الــذي اصبح مشروعا وطنيا 

طال انتظاره«.
وأشـــــــــــار إلــــــــى أن الـــخـــطـــة 
االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة لــــالتــــحــــاد 
تولي اهتماما كبيرا بتأهيل 
ــم وفـــق  ــ ــدادهــ ــ ــيـــن وإعــ الـــمـــدربـ
أسس علمية وتربوية سليمة، 
وتعتبر هذه المهمة من أهم 
األولــــويــــات؛ ألن الـــمـــدرب هو 
مــن ســيــقــوم بــالــعــمــل وقــيــادة 

التطوير الميداني.

نتائج السنة 
األولى 

لالستراتيجية 
حققت %80 
من أهدافها

المقصيد

ماركوف
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برشلونة في مهمة مستحيلة... وليفربول لحسم التأهل
يحل بايرن ميونيخ األلماني 

 على برشلونة اإلسباني، 
ً
ضيفا

فيما يلعب ليفربول 
اإلنكليزي أمام أياكس 

الهولندي، اليوم، في الجولة 
الخامسة من دوري أبطال 

أوروبا.

ــام مهمة  ســيــكــون بــرشــلــونــة اإلســبــانــي أمـ
مستحيلة تتمثل باإلبقاء على أمله بالتأهل 
من نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا 

ُ
إلى ث

لكرة القدم عندما يستضيف بايرن ميونيخ 
ــاء(، فــي حــيــن يجد  ــعــ األلــمــانــي، الــيــوم )األربــ
ليفربول اإلنكليزي نفسه أمــام فرصة حسم 
 عـــلـــى أيـــاكـــس 

ً
الـــتـــأهـــل عـــنـــدمـــا يـــحـــل ضـــيـــفـــا

الهولندي ضمن منافسات الجولة الخامسة 
من دور المجموعات.

وفــي حــال نجح إنــتــر اإليــطــالــي فــي التغلب 
عــلــى فــيــكــتــوريــا بلزن 

التشيكي، صاحب 
الــــقــــاع مــــن دون 
نقاط، في مباراة 
تــــقــــام فـــــي وقــــت 
ـــــر، ســيــجــد  مـــــبـــــكِّ
بــرشــلــونــة نفسه 
خــــارج الــمــســابــقــة 
ــة األم  ــ ــاريــ ــ ــقــ ــ الــ

، حتى قبل أن يلعب أمام 
ً
للموسم الثاني تواليا

العمالق البافاري.
 
ً
وتلوح أمام »نيراتزوري« فرصة التأهل أيضا
في حال تعادله وعدم تحقيق برشلونة نتيجة 
أفـــضـــل، إذ تــمــيــل الــكــفــة لــلــنــادي اإليـــطـــالـــي من 
أفضلية المواجهتين عقب عودته بتعادل ثمين 
من ملعب كامب نو )3-3( في المرحلة الماضية، 
بعد الفوز في عقر داره -1صفر )المرحلة الثالثة(.
وستكون الــمــبــاراة فرصة للثأر لبرشلونة، 
الساعي الستعادة ُسمعته بمواجهة منافس 
 أن 

ً
، علما

ً
ض أمــامــه لخمس هــزائــم تــوالــيــا تــعــرَّ

بـــايـــرن ضــمــن تــأهــلــه عـــن »مــجــمــوعــة الـــمـــوت« 
)الثالثة(، بتصدره الترتيب بالعالمة الكاملة 

)12 من 4 انتصارات(.
مــن ناحيته، يأمل بلزن فــي تعويض خيبة 
خروجه من المسابقة القارية األم بالتأهل إلى 
»يوروبا ليغ«، في حال عدم خسارته وعدم فوز 
برشلونة. أما إذا تعادل التشيكي وخسر 
 في 

ً
النادي الكتالوني، فسيدخل طرفا

الصراع على المركز الثالث.

نابولي يواجه رينجرز
وفــــــــي الـــمـــجـــمـــوعـــة 
األولـــــــــــــــــــــــــــى، ضــــمــــن 
نابولي اإليطالي، 
الـــذي يستضيف 
غالسكو رينجرز 
االســــــكــــــتــــــلــــــنــــــدي، 

من النهائي.تــــــأهــــــلــــــه 
ُ
إلى ث

ويتصدر النادي الجنوبي بالعالمة 
الكاملة مع 12 نقطة من 4 انتصارات، 
فيما يتذيل رينجرز قــاع الترتيب من 

دون نقاط.
وفــي حــال فــاز نابولي على رينجرز، 
ســيــحــتــاج لــيــفــربــول، الــثــانــي بـــ 9 نــقــاط، 
إلى نقطة واحــدة فقط من مواجهته في 
أمستردام أمام مضيفه أياكس الثالث )3 

نقاط( للحاق بركب المتأهلين.
فــي حين أن فــوز »الــريــدز« سُيبقي 
ــه بـــانـــتـــزاع الـــــصـــــدارة مــن  ــالــ عـــلـــى آمــ
ــرة  ــيـ نـــابـــولـــي، قـــبـــل الـــمـــواجـــهـــة األخـ
بينهما على ملعب أنفيلد رود في 

األول من نوفمبر المقبل.
ويـــأمـــل األلــمــانــي يـــورغـــن كــلــوب، 

مدرب ليفربول، في عودة مهاجمه األوروغوياني 
داروين نونييس، بعدما غاب إلصابة في أوتار 
ــام نوتنغهام فــورســت  ركــبــتــه عــن الــخــســارة أمـ

صفر1- في الدوري، السبت.
وسيقضي أياكس على آماله بالتأهل بعدم 
الــفــوز على لــيــفــربــول، وفــي حــال ســاد التعادل 
بينهما وخسر رينجرز، سيكون المركز الثالث 
ـــمـــن الــنــهــائــي لمسابقة 

ُ
الــمــؤهــل إلــــى مــلــحــق ث

دوري األبــطــال )يــوروبــا ليغ( بمتناول النادي 
البرتغالي.

أما رينجرز، الخارج من المسابقة، فبإمكانه 
أن يحفظ ماء الوجه بالتأهل إلى »يوروبا ليغ«، 
لــكــن فــي حـــال خــســارتــه مــقــابــل فـــوز أيــاكــس أو 
تــعــادلــه على األقـــل، أو فــي حــال تــعــادل الــنــادي 

االسكتلندي وفــوز أياكس، فسيخرج خالي 
الوفاض.

 مصير أتلتيكو بيده 
فـــي الــمــجــمــوعــة الــثــانــيــة، حقق 
 
ً
كــــلــــوب بــــــــروج الـــبـــلـــجـــيـــكـــي تـــأهـــال

من النهائي، بتصدره 
ُ
 إلى ث

ً
تاريخيا

للترتيب مع 10 نقاط من 3 انتصارات 
وتعادل.

ويستقبل المتصدر وصيفه بورتو 
البرتغالي )6 نقاط(، حيث إن فوز األخير 

ــد الـــثـــالـــث )4(  ــدريـ وعـــــدم حــصــد أتــلــتــيــكــو مـ
لــلــنــقــاط الـــثـــالث أمــــام ضــيــفــه بــايــر لــيــفــركــوزن 
ــرابـــع مـــع 3 نــقــاط يــمــكــن أن يــؤهــل  األلــمــانــي الـ

»التنانين« إلى الدور التالي.
ويقبض »روخيبالنكوس« على مصيره بيده، 
إذ إن فــــوزه عــلــى لــيــفــركــوزن ســيــؤجــل الحسم 
حــتــى الــجــولــة األخــيــرة حــيــن ســيــخــوض رحلة 
محفوفة بالمخاطر إلى بورتو للتنافس على 

بطاقة التأهل.
ومــا زال ليفركوزن، من الناحية الحسابية، 
يملك فرصة ضئيلة لمتابعة مغامرته إذا خرج 
. أما في حال الخسارة أو التعادل مقابل 

ً
فائزا

من 
ُ
عـــدم خـــســـارة بـــورتـــو، فستتبخر آمـــالـــه بث

النهائي.
في المجموعة الرابعة، بإمكان توتنهام 
اإلنكليزي المتصدر مع 7 نقاط، حسم بطاقة 
التأهل قبل الجولة الختامية في حال فاز 
على ضيفه سبورتينغ البرتغالي الثالث، 
والـــذي يتساوى مــع الوصيف مرسيليا 

الفرنسي برصيد 6 نقاط لكل منهما.
وإذا فاز توتنهام، فمن الممكن أن يجر معه 
الــنــادي المتوسطي فــي حــال فــاز األخــيــر على 
أينتراخت فرانكفورت األلماني متذيل الترتيب 
مع 4 نقاط، إذ يتفوق على سبورتينغ بفارق 

المواجهتين.
ــــى األبـــــــــــــواب  ــقــ ــ ــبــ ــ وتــ

مــشــرعــة عــلــى جميع 
االحـــــــتـــــــمـــــــاالت فـــي 

هـــذه الــمــجــمــوعــة، 
ســـيـــضـــمـــن  ذ  إ

سبورتينغ 

تــأهــلــه فـــي حــــال فــــاز عــلــى تــوتــنــهــام وتـــعـــادل 
فــرانــكــفــورت ومــرســيــلــيــا. أمـــا فــي حـــال خــســارة 
ــاز نـــظـــيـــره الــفــرنــســي،  ــ ــادي الـــبـــرتـــغـــالـــي وفــ ــنــ الــ
من 

ُ
فستكون »يوروبا ليغ« جائزة ترضية بدل ث

النهائي.
 
ً
مــن نــاحــيــتــه، ســيــخــرج فــرانــكــفــورت نهائيا

من سباق التأهل في حال الخسارة، أو إذا فاز 
سبورتينغ على توتنهام، حيث سيجد األلمان 

أنفسهم في قاع الترتيب.

مبابي

عـــــــــــاد جـــــــافـــــــي إلــــــى 
المران الجماعي لفريقه 
برشلونة، أمس، بعدما 

كان قد خرج من مواجهة أتلتيك 
بلباو األخيرة بسبب اإلصابة، 
وقد يتمكن من اللحاق بمباراة 
دوري أبــطــال أوروبــــا الــمــقــررة 

اليوم أمام بايرن ميونيخ.
وخـــــــرج جــــافــــي مــــن مــــبــــاراة 

الــلــيــغــا يـــوم األحــــد بــعــد مــداخــلــة 
قــويــة مــع دانـــي جــارســيــا منعته من 

ــذي انــتــهــى بــفــوز  اســتــكــمــال الــلــقــاء الــ
البرشا )0-4(، وتم استبداله باإليفواري 

فرانك كيسييه.
وفي نفس المباراة، أصيب أيضا سيرجي 
روبرتو، الذي سيغيب عن المالعب لبضعة 

أسابيع، بسبب إصابة في الكتف األيسر.

غوارديوال: دورتموند األنسب لبيلينغهام
يـــــرى اإلســــبــــانــــي بـــيـــب غـــــوارديـــــوال، 
ــنــــي لـــمـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي  ــفــ الــــمــــديــــر الــ
اإلنـــكـــلـــيـــزي، أن بـــوروســـيـــا دورتــمــونــد 
األلـــمـــانـــي هـــو الــمــكــان األنـــســـب لــالعــب 
ــــود  ــاب جـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــــط اإلنـــــكـــــلـــــيـــــزي الـ ــ ــوسـ ــ ــ الـ
ه في   إلـــى أن بــقــاء

ً
بيلينغهام، مــشــيــرا

إنكلترا ربما كان سيعوق عملية تطوره. 
وســار بيلينغهام على نهج جــادون 
سانشو، الذي رفض التوقيع على عقد 
جديد مع سيتي وانضم إلى دورتموند 
فــي 2017، حــيــث رحـــل بيلينغهام عن 
بيرمنغهام الـــذي نــشــأ بــه قــبــل عامين 
مــن أجـــل االنــتــقــال إلـــى ملعب سيغنال 

إيدونا بارك. 
وســـــجـــــل بـــيـــلـــيـــنـــغـــهـــام فــــــي شـــبـــاك 
مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي خـــــالل مــواجــهــتــي 
الــفــريــقــيــن بــــدور الــمــجــمــوعــات لــــدوري 
أبــطــال أوروبــــا. ويعتقد غـــوارديـــوال أن 
بيلينغهام لم يكن ليحصل على نفس 
الفرص إذا تواجد في صفوف مانشستر 
ــدوري اإلنـــكـــلـــيـــزي  ــ ــالــ ــ ــة بــ ــمـ أو فــــريــــق قـ

الممتاز. 
ونــقــلــت وكـــالـــة األنـــبـــاء الــبــريــطــانــيــة 
ــه مــيــديــا( عــن غـــوارديـــوال قــولــه:  )بـــي ايـ
»أعتقد أن دورتموند هو المكان األنسب 

للمواهب الشابة. ربما إذا تواجد جود 
بيلينغهام في إنكلترا كان سيلعب في 
صفوف سيتي أو يونايتد أو ليفربول 
أو أرســـنـــال أو تــشــلــســي أو تــوتــنــهــام، 
ــم يـــكـــن لـــيـــحـــظـــى بـــنـــفـــس عـــدد  ــ ربــــمــــا لـ
الدقائق. الشيء األفضل لالعب الشاب 
هو الحصول على عدد أكبر من دقائق 

اللعب«.
وتابع: »كــان في السابعة عشرة من 
عمره عندما جــاء، لكن األمــر ال يتعلق 

فقط بإمكاناته وطريقة قيادته وكيفية 
تسديده للكرة أو التعامل مع الحكم. هذا 
الولد لديه شيء استثنائي فيما يتعلق 
بطريقة تفكيره. اآلن هــو فــي التاسعة 

عشرة هو واحد من القادة«. 
ة، الــكــل  ــــوال: »الـــكـــفـــاء ــــوارديـ وخـــتـــم غـ

 .»
ً
يعرف، الحزمة بأكملها جيدة حقا

)د ب أ(

غوارديوال

زيدان يكشف عن اقتراب عودته للتدريب
كــشــف الــفــرنــســي زيــن الــديــن 
زيدان أنه سيعود إلى التدريب 
ــات  ــعــ ــائــ ــا«، وســــــــط شــ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــريـ ــ ــ »قـ
مـــتـــواصـــلـــة حـــــول أنـــــه ســيــحــل 
مكان ديديه ديشان في تدريب 
المنتخب الفرنسي لكرة القدم. 
ــــول زيــــــــــــدان، الـــــذي  ــتـ ــ ولـــــــم يـ
ــد اإلســـبـــانـــي  ــدريــ قـــــاد ريــــــال مــ
لــلــتــتــويــج بــلــقــب دوري أبــطــال 
أوروبا ثالث مرات، أي منصب 
تــدريــبــي منذ رحيله عــن ريــال 
فـــي 2021، لــكــن اســـمـــه ارتــبــط 
ــعـــدة مـــنـــاصـــب تـــدريـــبـــيـــة فــي  بـ

أندية قمة بأوروبا. 
ــتــــشــــرت شـــائـــعـــات حـــول  وانــ
إمكانية توليه تدريب يوفنتوس 

اإليطالي وباريس سان جيرمان 
الــفــرنــســي، لــكــن األقـــاويـــل تركز 
بشكل أكبر على توليه تدريب 
المنتخب الفرنسي بعد كأس 

العالم 2022 المقررة في قطر. 
وأثار زيدان التكهنات بشكل 
أكــبــر بــعــدمــا كــشــف أنـــه يخطط 
ــــب فــي  ــدريــ ــ ــتــ ــ ــ لـــــلـــــعـــــودة إلــــــــى ال

المستقبل القريب.
 وقــال زيــدان في تصريحات 
لقناة »آر.إم.ســي سبورت«: »هل 
أفــتــقــد بــذلــة الــتــدريــب؟ ال، فأنا 
لست بعيدا. سننتظر، سننتظر 
قليال. سأعود قريبا.« وتحدث 
ــدان أيــضــا عـــن كـــأس الــعــالــم  ــ زيـ
2022 في قطر، والتي سيسعى 

فيها المنتخب الفرنسي للدفاع 
ــه فــي  ــن الـــلـــقـــب الــــــذي تـــــوج بــ عــ
روســيــا قبل أربــعــة أعــــوام، وقد 

أبدى رغبة في وقف االنتقادات 
للبطولة من أجــل التركيز على 

المنافسة. 

زيدان

إيمري يتولى تدريب أستون فيال
أعلن نادي أستون فيال اإلنكليزي، أمس األول، تعيين 
اإلسباني يوناي إيمري في منصب المدير الفني للفريق 

 لستيفين جيرارد الذي تمت إقالته. 
ً
خلفا

وعـــاد إيــمــري الــمــدرب الــســابــق ألرســنــال إلــى الـــدوري 
اإلنكليزي بعد نجاحه مع فياريال اإلسباني وقيادته 
للفوز بلقب الـــدوري األوروبــــي فــي 2021 بجانب بلوغ 
المربع الذهبي للنسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا. 
واكتسح أستون فيال ضيفه برينتفورد بأربعة أهداف 
دون رد األحد تحت قيادة المدرب المؤقت ارون دانكس. 
وأكــد أســتــون فيال أن إيــمــري سيتولى مهام منصبه 
في األول من نوفمبر المقبل، وبالتالي لن يتواجد خالل 
مواجهة الفريق أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد السبت 

المقبل. 
ويسجل إيــمــري ظــهــوره األول مــع أســتــون فيال خالل 
المواجهة أمــام مانشستر يونايتد بالدوري اإلنكليزي 

في السادس من الشهر المقبل.

إيمري

شيكاغو ُيلحق الخسارة األولى بسلتيكس
ألحق شيكاغو بولز بضيفه 
بــوســطــن ســلــتــيــكــس خــســارتــه 
األولى هذا الموسم بفوزه عليه 
120 - 102 االثنين فــي مباراة 
ــهــــدت طــــــرد مـــــــدرب الـــفـــريـــق  شــ
الـــخـــاســـر جـــو مــــــازوال ونــجــمــه 
غــرانــت ولــيــامــس، وذلـــك ضمن 
ــرة الــســلــة  ــ مـــنـــافـــســـات دوري كـ

األميركي للمحترفين.
ــده  ــيــ ــتــــح رصــ ــتــ ــا افــ ــ ــــدمـ ــعـ ــ وبـ
بثالثة انتصارات متتالية، بدا 
أن ســلــتــيــكــس يــتــجــه لتحقيق 
الرابع بتقدمه في بعض فترات 
ــفـــارق 19 نقطة  الـــربـــع األول بـ
على ملعب يونايتد سنتر في 

شيكاغو.
غــيــر أن شــيــكــاغــو رّد بــقــوة 

فــي الــربــع الــثــانــي ليحول دون 
تسجيل سلتيك سوى 15 نقطة 
 
ً
مقابل 35 لمصلحته، متقدما

65 - 54 عند االستراحة.
وتــابــع صاحب األرض على 
المنوال ذاته، فأضاف 35 نقطة 
في الربع الثالث ليتقدم بفارق 

21 قبل خوض الرابع األخير.
وتزامن تراجع أداء سلتيكس 
داخـــل الملعب مــع طــرد مدربه 
 بــداًل 

ّ
الموقت مـــازوال الــذي حــل

من الموقوف للموسم بأكمله 
ــي الـــنـــيـــجـــيـــري إيــمــي  ــركــ ــيــ االمــ
أودوكــــــــا عـــلـــى خــلــفــيــة اقــامــتــه 
عالقة جنسية مع إحدى أعضاء 
ــه إلـــــى غــرفــة  ــ ــــودتـ ــفــــريــــق، وعـ الــ
تبديل المالبس بعدما اعترض 

بشدة مع العبه جايسون تاتوم 
على قرار تحكيمي.

ــرايــــل  ــع تــ ــ ــابـ ــ ــــن جــــانــــبــــه، تـ مــ
بــــاليــــزرز ســلــســلــة انــتــصــاراتــه 
 جــــاء على 

ً
ــا ــيـ بـــفـــوز رابـــــع تـــوالـ

حساب ناغتس 135 - 110، في 
حين اكتفى نجم األخير أفضل 
ــم الــمــنــتــظــم  ــمـــوسـ ــي الـ العـــــب فــ
آخر سنتين العمالق الصربي 
ــكـــوال يـــوكـــيـــتـــش بــتــســجــيــل  ــيـ نـ
ــى 9  ــ ــة إلـ ــافــ ــقـــط، إضــ ــاط فـ ــقـ 9 نـ
متابعات ومثلها كرات حاسمة.

وســجــل كــل مــن جــا مــورانــت 
وديسموند باين 38 نقطة وقادا 
غريزليز للفوز على بروكلين 

نتس 134 - 124.
وحـــقـــق فــيــالدلــفــيــا سفنتي 

ســـيـــكـــســـرز فــــــــوزه األّول هــــذا 
ــم وجــــــاء عـــلـــى حــســاب  ــمـــوسـ الـ

إنديانا بايسرز 120 - 106.
وفي ميامي، سجل الثنائي 
فــريــد فــاتــفــيــلــت والــكــامــيــرونــي 
باسكال سياكام 47 نقطة وقادا 
ــتـــو رابـــتـــورز  فــريــقــهــمــا تـــورونـ
ــلـــى صــــاحــــب األرض  ــفـــوز عـ ــلـ لـ

.90 - 98

نواه فونليه نجم شيكاغو يسجل في سلة سلتيكس

 لميدلزبره
ً
كاريك مدربا

أعــلــن نــــادي مــيــدلــزبــره اإلنــكــلــيــزي من 
المستوى الثاني )تشامبيونشيب( لكرة 
القدم االثنين تعيين العب وسط مانشستر 
 
ً
 جديدا

ً
يونايتد السابق مايكل كاريك مدربا

لفريقه.
وسيحل كاريك البالغ من العمر 41 عاما 
ــمـــدرب الــمــســاعــد الــســابــق للشياطين  والـ
الحمر محل كريس وايلدر الذي أقيل من 

منصبه في وقت سابق من هذا الشهر.
وقــال ميدلزبره في بيان على موقعه 
ــادي مـــســـرور لـــإعـــالن عن  ــنـ الــرســمــي »الـ
تــعــيــيــن مــايــكــل كــاريــك مــدربــا رئــيــســيــا«، 
مضيفا »مايكل يجلب ثروة من الخبرة 
 كالعب 

ً
12 عــامــا للنادي بعد أن أمضى 

فـــي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد قــبــل أن يـــدرب 
 اإلدارة الفنية لنادي أولد 

ً
ويتولى مؤقتا

ترافورد«.

جافي

مباريات اليوم

القناة الناقلة المباراة التوقيت

beINSPORTS PR2 كلوب بروج - بورتو 7:45

beINSPORTS PR1 انتر ميالن – فكتوريا بلزن 7:45

beINSPORTS xtra1 نابولي - رينجرز 10:00

beINSPORTS PR2 أياكس - ليفربول 10:00

beINSPORTS EN2 أتلتيكو مدريد - ليفركوزن 10:00

beINSPORTS PR1 برشلونة – بايرن ميونيخ 10:00

beINSPORTS xtra2 اينتراخت فرانكفورت - مرسيليا 10:00

beINSPORTS PR3 توتنهام – سبورتنغ لشبونة 10:00

ينفي التفاصيل المسربة  ينفي التفاصيل المسربة سان جرمان   سان جرمان  
عن عقد مبابيعن عقد مبابي

نفى باريس سان جرمان، أمس األول، 
التفاصيل المسربة عن عقد كيليان مبابي 

من قبل صحيفة »لو باريزيان«.
وقالت مصادر بالنادي لـ »إفـــي«: »باريس 
ســــــــان جــــــرمــــــان يــــنــــفــــي الــــــــروايــــــــة والـــتـــفـــاصـــيـــل 
الــمــعــروضــة«، وأبــــدت انــدهــاشــهــا مــن نــشــر الــمــقــال 
قبل ساعات قليلة من »مباراة مهمة بــدوري أبطال 

أوروبا«.
وأضافت »باريس ســان جرمان لن يدلي بمزيد 

من التعليقات«.
ويأتي رد النادي بعد يوم من كشف »لو باريزيان« 
أن النادي سيدفع 630 مليون يورو صافيا في حال 
مـــرور ثــالث ســنــوات على العقد الموقع مــن الالعب 
مع النادي، وهو أكبر عقد في تاريخ الرياضة، وأكبر 
من الـ555 مليون يورو لليونيل ميسي مع برشلونة.

وأضاف المقال أن مرتب الالعب سيبلغ 72 مليون 
 في الموسم، باإلضافة إلى 180 مليون 

ً
يورو صافيا

مكافأة توقيع.
وتــضــاف لــذلــك مكافأة والء بقيمة 70 مليون 
يورو عن العام األول، و80 عن العام الثاني، و90 

عن العام الثالث.
)إفي(

بيرغويس نجم أياكسموتينغ نجم بايرن ميونيخ ليفاندوفسكي نجم برشلونة صالح نجم ليفربول
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري     

وفيات

وطن خالد راشد عجيل العنزي 
ــــوام، شــعــيــت، عــبــدالــلــه الــمــبــارك، ق9، ش 925، م30، ت:  6 أعـ

94944651 ،66875655
علي عبدالله مرزوق القالف

68 عــامــا، شيع، الــرجــال: الدعية، مسجد البحارنة، النساء: 
الرميثية، ق11، ش 110، م4،

 ت: 69698081، 55811771، 51772533، 25612988
محمد عبدالله العميش العجمي 

، شيع، الرجال: أبوحليفة، ق2، ش الرازي، م21، ديوان 
ً
67 عاما

العميش، ت: 55007005
عمشة صاهود ضيف الله الشالحي أرملة/ راكان مشوط جخبر العجمي 

، شيعت، الرجال: في المقبرة فقط، النساء: الفروانية، 
ً
78عاما

ق2، ش129، قسيمة 2  ت: 67640040
خرينج مبرد شاهر الفضلي زوجة/ ناصر حربي الفضلي

74 عاما، شيعت، الرجال: في المقبرة فقط، النساء: الواحة، 
ق2، ش6، م44، ت: 97223555، 69964611

أحمد سالم محمد السالم
، شيع، الرجال: في المقبرة فقط، النساء عن طريق 

ً
76 عاما

الهاتف فقط، ت: 99709190، 55331997، 99790676
مزنة عبدالعزيزناصر الصقعبي أرملة/ أحمد عبدالرحمن المنصور

80 عاما، شيعت، الرجال: في المقبرة فقط، النساء: عن طريق 
الهاتف فقط، ت: 66345452، 94954040

الفجر

الشروق

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

4:36

5:56

11:32

2:43

5:07

6:25

الطقس والبحرمواعيد الصالة

العظمى

الصغرى

أعلى مد

أدنى جزر

33

17
ً
12:50 ظـــــــــــهـــــــــــــرا

05:31 مــــــســــــــــــــــاًء
ً
06:40 صبـــاحــــــا

06:41 مــــــســــــــــــــــاًء

متظاهرون يرمون كعكة على وجه الملكوفاة محامي حسني مبارك... وعالء ينعاه
تــــوفــــي الـــمـــحـــامـــي الـــمـــصـــري 
البارز فريد الديب، أمس، عن 79 

، بعد صراع مع المرض.
ً
عاما

وقال موقع سبوتنيك، أمس، 
إن الديب حاز شهرة واسعة من 
خالل توليه الدفاع عن الرئيس 
المصري األسبق حسني مبارك، 
ــان  بــعــد تــخــلــيــه عـــن مــنــصــبــه إبـ

ثورة 25 يناير 2011.
ــبــــارك  ودافــــــــــع الـــــديـــــب عـــــن مــ

ونــجــلــيــه جـــمـــال وعـــــالء ووزيــــر 
الداخلية المصري األسبق حبيب 
 
ً
الــعــادلــي، فيما يــعــرف إعــالمــيــا

بـــ »قــضــيــة الـــقـــرن«، الــتــي شملت 
اتهامات لهم بقتل المتظاهرين، 
وتصدير الغاز، وقضية القصور 

الرئاسية.
ــبــــارك عــلــى  ــــالء مــ وحــــــرص عـ
نــــعــــي الــــــديــــــب عــــبــــر »تــــويــــتــــر« 
ــه  ــيـ : »إنــــــــــا لــــلــــه وإنــــــــــا إلـ

ً
قـــــــائـــــــال

راجعون، نتقدم بخالص العزاء 
ــاة األســتــاذ  والـــمـــواســـاة فـــي وفــ
فــريــد الـــديـــب، ســائــلــيــن الــمــولــى 
عز وجل أن يتقبل الفقيد بواسع 
رحمته ومغفرته وأن يلهم أهله 
: »وال 

ً
الصبر والسلوان«، مضيفا

ننسى وقفة الــرجــل مــع األســرة 
في وقت انسحب فيه اآلخرون، 

ربنا يرحمه«

ألــقــى 4 مـــن نــاشــطــي الــمــنــاخ 
كــعــكــة فـــي وجــــه تــمــثــال شمعي 
لملك بريطانيا، تشارلز الثالث، 

في متحف مدام توسو.
ونـــشـــر مــتــظــاهــرو مــجــمــوعــة 
تدعى Just Stop Oil، أمس األول، 
 نقلته صحيفة ذا 

ً
 مصورا

ً
مقطعا

إندبندنت البريطانية، ونشره 
مــوقــع ســبــوتــنــيــك، أمــــس، يظهر 
فيه اثنان منهما وهما يتجهان 

ــعـــي لــمــلــك  ــمـ ــيــــة تــــمــــثــــال شـ نــــاحــ
بــريــطــانــيــا، وتـــقـــف إلــــى جــانــبــه 
تماثيل شمعية لزوجته كاميال 
بـــــاركـــــر ونـــجـــلـــه األمـــــيـــــر ولـــيـــام 

وزوجته كيت ميدلتون. 
بعدها صرخ أحد الناشطين 
ــل«،  ــمــ ــعــ : »حـــــــــان وقـــــــت الــ

ً
ــال ــ ــ ــائـ ــ ــ قـ

قــبــل أن يــقــذف مـــع رفــيــقــه كعكة 
الــــشــــوكــــوالتــــة فــــي وجـــــه تــمــثــال 

العاهل البريطاني.

العالم... ساعة من غير »واتساب«!العالم... ساعة من غير »واتساب«!

ف مؤقت ألكثر 
ّ
عاد تطبيق واتساب للعمل، أمس، بعد توق
من ساعة عن العمل في عدة دول حول العالم.

وأكدت مجموعة ميتا األميركية العمالقة، في وقت سابق، 
 طرأ على تطبيق واتساب للمراسلة أمس، 

ً
 عالميا

ً
أن عطال

وأنها تعمل على إعادة الخدمة »بأسرع ما يمكن«.
وقــال ناطق باسم »ميتا« لـ »فرانس بــرس«، و»أسوشيتد 
بـــرس«، فــي تصريح نقلته »الــحــرة نـــت«: »نــحــن مــدركــون أن 
 مشاكل في إرسال الرسائل، 

ً
بعض األشخاص يواجهون حاليا

ونعمل على إعادة تطبيق واتساب للجميع بأسرع ما يمكن«.
وأوضحت وزارة االتصاالت العراقية سبب انقطاع خدمة 
واتــســاب، في بيان نشرته وكالة األنــبــاء العراقية )واع(، أن 
»مشكلة فــي الــســيــرفــرات الرئيسية بــأوروبــا أدت إلــى قطع 

خدمات الواتساب«.
وكانت خدمة الواتساب قد تعطلت في عدد من دول العالم، 
مما أدى إلى عدم قدرة المستخدمين على إرسال أو استقبال 

الرسائل والصور والفيديوهات عبر التطبيق.
وواجهت مجموعة ميتا 

)الشركة األم لـ »واتساب«(، 
 وغــيــر 

ً
 كـــبـــيـــرا

ً
انـــقـــطـــاعـــا

ــوق لـــخـــدمـــاتـــهـــا  ــبــ ــســ مــ
العام الماضي.

ــة  ــ ــركـ ــ واشــــــــــتــــــــــرت شـ
ميتا، التي كانت تعرف 

ســابــقــا بــاســم »فــيــســبــوك«، 
تــطــبــيــق واتـــســـاب عـــام 2014، 

الذي يحظى بشعبية كبيرة، حيث 
يستخدمه مئات الماليين للتواصل اليومي.

بايدن »التائه« عن نائبته: رئيسنا العظيم!
ــفـــوة جــــديــــدة لــلــرئــيــس األمـــيـــركـــي،  فــــي هـ
انتشر مقطع فيديو يبدو فيه جو بايدن وقد 
ضل طريقه، بعد مشاركته في حملة لغرس 

األشجار بحديقة البيت األبيض.
ــــرت صــحــيــفــة ديــلــي مــيــل، فـــي الخبر  وذكـ
الذي نقله موقع العربية نت، أمس، أن بايدن 
»الحائر« بــدأ يتحرك في اتجاه واحــد، لكنه 
توقف فجأة، وبدأ يسأل الحراس عن الطريق 
هه حراسه في  الــذي يسلكونه، وعندما وجَّ
االتجاه الصحيح، قال إنه »يريد أن يسير في 
االتجاه اآلخر«، وأكدوا في المقابل لبايدن أنه 
يستطيع أن يذهب كما يريد، وفــي النهاية 
ــه بــايــدن إلــى البيت األبــيــض كما أشــار  تــوجَّ

حراسه.
وقــال موقع روســيــا الــيــوم، أمــس، إن هذه 
ليست المرة األولى، وربما لن تكون األخيرة، 
التي يخطئ فيها الرئيس األميركي، فأثناء 
وقوفه أمام الميكروفون هنأ الرئيس نائبته 
كــامــاال هــاريــس بــقــولــه: »عــيــد مــيــالد سعيد، 

رئيسنا العظيم«.
 
ً
وفي مناسبة أخــرى، ظهر بايدن مرتبكا

بعد خطاب ألقاه في مدينة بيتسبرغ بوالية 
بنسلفانيا، حيث لم يتمكن من إيجاد طريقه 

للنزول عن المنبر. وذكرت قناة فوكس نيوز، 
أن بايدن ألقى قبل نحو أسبوع في بيتسبرغ 
كلمة حول بناء وإعادة بناء البنية التحتية 
فــي جميع أنــحــاء الــبــالد، وخــاطــب ناخبين 
من الموقع الــذي انهار فيه جسر قبل نحو 
تسعة أشــهــر، مــمــا أســفــر عــن إصــابــة عشرة 

أشــخــاص. وفــي نهاية الــخــطــاب، ابتعد عن 
المنصة، واستدار في االتجاه المعاكس من 
الدرج، ولعدة لحظات نظر حوله في حيرة، 
 بصوت عــاٍل، ثم استدار 

ً
وأومــأ، وقــال شيئا

وسارع إلى المخرج.
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درايش

ــه ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــول الــــــــــــــــكــــــــــــــــالم الــــــــــــــلــــــــــــــي تــ
ُ
ق

عـــــــــــــــــســـــــــــــــــاك مــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــنـــــــــــــــــدم عـــــــلـــــــيـــــــه
الـــــــــــــــفـــــــــــــــرق واضـــــــــــــــــــــــــح فـــــــــــــــي الـــــــبـــــــشـــــــر

بــــــــــــيــــــــــــن الــــــــــــتــــــــــــكــــــــــــانــــــــــــه والـــــــــســـــــــفـــــــــيـــــــــه

بــــــــــعــــــــــه ر أ  » ر ا و د أ « و ل  فـــــــــــــــصـــــــــــــــو ا
مـــــــــــــــــــــــن إّمـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــــــى إّمـــــــــــــــعـــــــــــــــه 
ـــــــــــــــــــــــش مــــــــــــــــّحــــــــــــــــد جـــــــــــّمـــــــــــَعـــــــــــه

َ
والـــــــــــــــــــــــق

فـــــــيـــــــه  شـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــو  فـــــــــــــنـــــــــــــا  عـــــــــــــر وال 
    

مــــــــــحــــــــــســــــــــوب لـــــــلـــــــمـــــــجـــــــلـــــــس ُعــــــــــُمــــــــــر
تــــــــمــــــــر  احــــــــــــــــــــــــــــــــــــذر ســـــــــــنـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــه ال 
وفــــــــــــــــــــــي داخـــــــــــــــــلـــــــــــــــــك يــــــــــــــبــــــــــــــرد جــــــمــــــر 

والـــــــــــــــــــوقـــــــــــــــــــت تــــــــــتــــــــــحــــــــــّســــــــــف عــــــلــــــيــــــه 

لــــــــــكــــــــــتــــــــــلــــــــــه« أمـــــــــل مـــــــــــــا زال فـــــــــــــي »ا
ــل ــ ــ ــمـ ــ ــ عـ ــــــــــــــــــــــَبــــــــــــــــــــــت جـــــــــــــــــــــــــــــــدول 

ّ
رت إن 

لـــــــــكـــــــــتـــــــــل«  ــــــــــت وّيـــــــــــــــــــــا »ا
َ
ــــــــــق نــــــــــسَّ وإن 

صــــــــــــــــــار الـــــــــشـــــــــغـــــــــل واضــــــــــــــــــــــح نـــــــزيـــــــه 

ــد ــ ــهــ ــ ــتــ ــ » الــــــــــــــفــــــــــــــرد« لــــــــــــو مـــــــهـــــــمـــــــا اجــ
لــــــــســــــــنــــــــد يـــــــــــــــحـــــــــــــــتـــــــــــــــاج  شـــــــــــــــــــــــك  ال 
الــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــرد مــــــــــــــــــــــا يــــــــــــبــــــــــــنــــــــــــي بــــــــلــــــــد

مــــــــــــــن غــــــــــيــــــــــر »كـــــــــــتـــــــــــلـــــــــــه« تــــــحــــــتــــــويــــــه 

لـــــــــــــهـــــــــــــوى ال يـــــــــــــــــــاخـــــــــــــــــــذك مـــــــــــــيـــــــــــــل ا
بـــــــــعـــــــــض »الـــــــــــمـــــــــــطـــــــــــالـــــــــــب« كـــــــالـــــــهـــــــوا
والــــــــــــلــــــــــــي يـــــــــــطـــــــــــاوعـــــــــــهـــــــــــا... وهــــــــــــوى

فـــــــــــيـــــــــــه  و ــــــــــــــــــه 
ّ
مــــــــــــــــــن ــــــــــــــتــــــــــــــه 

ّ
عــــــــــــــل ا  ذ

الــــــــــــــشــــــــــــــعــــــــــــــبــــــــــــــوّيــــــــــــــه كــــــــــــالــــــــــــمــــــــــــرض
مــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــــوم بــــــــــتــــــــــحــــــــــقــــــــــق غـــــــــــــرض
لــــــــــــــــو نـــــــــــاخـــــــــــبـــــــــــك يـــــــــــــــــــــوم اعـــــــــــتـــــــــــرض

مــــــــــــــو شــــــــــــــــــرط صــــــــــــــح الــــــــــــلــــــــــــي يـــــبـــــيـــــه 

مــــــــــــــــا نـــــــــطـــــــــلـــــــــب الـــــــــــــــــــراتـــــــــــــــــــب يــــــــزيــــــــد 
نـــــــــــــــــــــــــدري الــــــــــــــــــــزيــــــــــــــــــــاده مـــــــــــــــا تـــــفـــــيـــــد
الـــــــــــــــســـــــــــــــوق يــــــــصــــــــعــــــــد مـــــــــــــــن جــــــــديــــــــد

مـــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــي نــــــــــــــــقــــــــــــــــدر نــــــــشــــــــتــــــــريــــــــه

العراق: مشكلة في السيرفرات الرئيسية بأوروباالعراق: مشكلة في السيرفرات الرئيسية بأوروبا

نكتب اليوم عن برنامج الحكومة، مشيرين ابــتــداًء إلى 
ضرورة الخروج عن إطار الرتابة التقليدية في بناء برنامج 
الحكومة، والخلط المتكرر بين الخطة الحكومية، بسبب 
االعتماد على آليات مؤسسات التخطيط القائمة التي تدور 
 يتوافق مع المطلوب 

ً
في حلقة مفرغة، دون أن تقّدم جديدا

 لما هو مقرر بنص المادة 98 من 
ً
في هذا البرنامج، وفقا

الدستور.
ــي تابع 

ّ
ــرورة إنــشــاء مكتب ســيــاســي فــن ولــذلــك نـــرى ضــ

لرئيس الوزراء، يكون هو ركيزة مسار البرنامج السياسي 
 مـــن الــقــيــود 

ً
واإلطــــــار الــتــنــمــوي لــعــمــل الــحــكــومــة، مـــتـــحـــررا

التقليدية »جهاز السياسات العامة للدولة«، واالنطالق من 
الدستور، وكذلك قانون التخطيط االقتصادي واالجتماعي، 

باعتبارهما عاملين رئيسيين في هذا التوجه.
ــيــــات بـــنـــاء بـــرنـــامـــج ســـيـــاســـي لــلــحــكــومــة  ولـــعـــل أســــاســ
تكمن في التركيز على القضايا والموضوعات الرئيسية 
الملّحة، باعتبارها مكونات البرنامج السياسي في إطاره 
 ألحكام المادتين 98 

ً
العام وتوّجهاته الطبيعية، تطبيقا

ــــوزراء راســــم للسياسات  و123 مــن الــدســتــور، فمجلس الــ
الــعــامــة ومـــحـــّدد التــجــاهــاتــهــا وخــطــوطــهــا الــرئــيــســيــة وفــق 
رؤيــة سياسية مرتبطة بأولويات المرحلة، ومنطلقة من 
برنامج زمني عملي ومحدد ومحدود في قضايا البرنامج 
وموضوعاته، دون إدراج لكل القضايا والموضوعات أو 

اإلغراق بالتفاصيل.
وَمــــن يــتــابــع بـــرامـــج الــحــكــومــة الــتــي كــانــت تــقــّدمــهــا في 
 - يلحظ أن برنامج عمل 

ً
السابق - رغم تأخرها الدائم زمنيا

الحكومة يتماثل مع الخطة التنموية، ويكاد يتطابق معها، 
حيث يخوض فــي التفاصيل وفــي فـــرادى أعــمــال الـــوزارات 
المختلفة، بل والمؤسسات واألجهزة التابعة لها بصورة 
تجعله أقــرب للجدول التنفيذي لمتابعة أعــمــال الـــوزارات 
والمؤسسات واألجــهــزة الحكومية وإعطاء توجيهات في 
نموذج خطة بناء الوزارة أو المؤسسة، بما يفقد البرنامج 

مفهومه وجوهره وغاياته.
عف بإعداد برنامج 

َّ
ونعتقد أن السبب في مثل هذا الض

الحكومة يرجع إلى أن َمن يتولى إعداده هم موظفون فنيون، 
بل وأغلبيتهم إداريون يقومون بتجميع البيانات ورّصها 
 الجــتــهــادات شخصية أو أولــويــات 

ً
والتوليف بينها وفــقــا

 على جهات استشارية غير مناسبة، 
ً
جزئية، أو اعــتــمــادا

 واضــحــة لــخــوضــه في 
ً
ــرارا ــ مــمــا يلحق بــهــذا الــبــرنــامــج أضـ

التفاصيل، وتــركــه جــوهــر أســاســيــات بــنــاء البرنامج التي 
تــقــوم على تكريس اتــجــاهــات وســيــاســات وانعكاسها في 
قضايا وموضوعات عامة وملّحة ومحددة ومحل اهتمام 

لدى الرأي العام.
 إعداد البرنامج السياسي للحكومة يختلف عن 

ّ
وعليه، فإن

الخطة التنموية التفصيلية، فاألول يحتاج إلى فكر سياسي 
ي سياسي 

ّ
يقوده مجلس الوزراء برئيسه، وُيسهم فيه جهاز فن

متقّدم في إمكاناته السياسية وإدراكـــه لالتجاهات العامة 
 وقواعد للتنفيذ 

ً
لسياسات الحكومة، فالبرنامج ليس دليال

 
ً
والمتابعة للسير عليها من األجــهــزة الحكومية، ومصدرا

ما هو برنامج سياسي 
ّ
لقياس أدائها في هذا الخصوص، إن

يطرح الــرؤيــة والتوجهات والقضايا ومــحــاورهــا، والفترة 
الزمنية العامة للبرنامج، والتقسيم الزمني العام للقضايا 
والمشروعات، من دون الدخول في التفاصيل، لذا هو برنامج 
سياسي، وهــو يقّدم فــور تشكيل الحكومة، ومــن ثــّم يرتبط 
 
ً
بتشكيل كل حكومة جديدة، وفي هذه الجزئية يختلف تماما
عن الخطة في أسلوب بنائه وقواعد إعــداده، التي تتضمن 

تفاصيل وأدوات تنفيذ وقياس األداء. 
وال يــقــدر على هــذا الـــدور مــوظــفــون فنيون أو إداريــــون، 
كما هي الحال بكل البرامج السابقة، وهو السبب، برأينا، 
 وتحقيقها للقضايا 

ً
في عدم وصولها إلى المراد سياسيا

س آثارها على الدولة   في عدم تلمُّ
ً
، وأخيرا

ً
المقصودة تنمويا

، ولذلك نعتقد أنه قد آن األوان أن تكون 
ً
والمواطنين واقعيا

إحدى ركائز خريطة بناء الدولة هي إعادة النظر في أسلوب 
إعداد البرنامج السياسي للحكومة.

برنامج الحكومة... 
أ.د. محمد المقاطع خريطة اإلنجاز
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