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»ذئب الفروانية« إلى »المركزي« 
واألطفال لـ »األدلة الجنائية«

المتهم كرر اعترافاته... وضحاياه أعادوا التعرف عليه

● محمد الشرهان
واصلت النيابة العامة، أمس، 
الــتــحــقــيــق مـــع الـــمـــدرس الــعــربــي 
المتهم بالتحرش بأكثر مــن 50 
 فــــي مــنــطــقــتــي الـــفـــروانـــيـــة 

ً
طـــفـــا

 
ً
وخيطان، وأمرت بحبسه 21 يوما
على ذمــة القضية، وأحــالــتــه إلى 

السجن المركزي. 
ــة  ــيــ ــنــ ــــت مــــــــصــــــــادر أمــ ــفــ ــ ــشــ ــ  وكــ

لـ »الــجــريــدة«، أن أولياء 

المطيري يحيل مسؤولين بـ »الوطني للثقافة« 
إلى النيابة في ملف اختفاء قطع أثرية
بعد تأكيد تقرير لجنة التحقيق وجود شبهة جنائية

عــلــى خلفية اخــتــفــاء عـــدد مــن الــقــطــع األثــريــة 
والتراثية من متحف الكويت الوطني، أحال وزير 
اإلعــــام والــثــقــافــة وزيـــر الــدولــة لــشــؤون الشباب 
ــن الــقــيــاديــيــن   مــ

ً
عـــبـــدالـــرحـــمـــن الـــمـــطـــيـــري عـــــــددا

السابقين والمسؤولين الحاليين في المجلس 
الــوطــنــي للثقافة والــفــنــون واآلداب إلـــى النيابة 

العامة.

وصــرح األمــيــن الــعــام للمجلس بالتكليف، د. 
عيسى األنــصــاري، أمــس، بــأن اإلحالة تمت بناء 
على تقرير لجنة التحقيق الذي أكد وجود شبهة 
جــنــائــيــة تـــنـــدرج تــحــت جـــرائـــم حــمــايــة األمـــــوال 
العامة، تمثلت بقصور وإهمال هؤالء القياديين 
والــمــســؤولــيــن، األمـــر الـــذي أدى إلـــى اخــتــفــاء 19 

قطعة أثرية.

قوات الردع الروسية تتدرب على شن ضربة نووية »كاسحة«

دولتان عربيتان تحذران نتنياهو 
من توزير »متطرفين« بحال فوزه

ً
بوتين: احتمال اندالع حرب في العالم مرتفع جدا

في خطوة بدت وكأنها استعداد »لشن 
ضــربــة نـــوويـــة مــكــثــفــة«، شــهــد الــرئــيــس 
الــــروســــي فــاديــمــيــر بــوتــيــن مـــنـــاورات 
للقوات النووية االستراتيجية الروسية 
نــفــذت خــالــهــا »مــهــام مــحــددة لــتــدريــب 
ــردع االســتــراتــيــجــي بــالــكــامــل،  ــ ــــوات الــ قـ

ووصلت جميع الصواريخ إلى أهدافها«، 
حسب بيان صادر عن الكرملين.

وأظهرت قناة »زفــيــزدا« التلفزيونية 
التابعة لـــوزارة الــدفــاع الــروســيــة، وزيــر 
ــو يــقــول  الــــدفــــاع ســيــرغــي شــويــجــو وهــ
لــبــوتــيــن إن الـــمـــنـــاورات تــمــثــل »تــوجــيــه 

ضربة نــوويــة ساحقة مــن جانب قــوات 
 عــلــى ضربة 

ً
الـــدفـــاع االســتــراتــيــجــي ردا

نووية من العدو«.
وقــــــــــــال رئــــــيــــــس األركــــــــــــــــان فــــالــــيــــري 
غــيــراســيــمــوف لــبــوتــيــن، إن الــمــنــاورات 
ــا صـــــــواريـــــــخ »يــــــــــارس«  ــهــ ــيــ شــــــاركــــــت فــ

البالستية العابرة للقارات وغواصات 
ــيــــف 95« الـــقـــاذفـــة  وطــــــائــــــرات »تــــوبــــولــ

االستراتيجية.
ــة، كــــرر  ــ ــيـ ــ ــــاضـ ــمـ ــ وفــــــــي األســـــابـــــيـــــع الـ
المسؤولون الــروس اتهامهم ألوكرانيا 
بالتخطيط الستخدام »قنبلة قذرة« وهي 

قنبلة مزودة بمواد مشعة. ولم يقدموا 
 على زعمهم.

ً
دليا

وأعلنت الواليات المتحدة، أن روسيا 
أبلغتها بتدريبات نووية روتينية، في 
ــص مــخــاطــر 

ّ
خــطــوة مـــن شــأنــهــا أن تــقــل

إساءة التقدير في خضم تزايد 

● القدس - ةديرجلا•
تلقى زعيم حزب »ليكود« اليميني اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو 
 من توزير متطرفين عنصريين في 

ً
من دولتين عربيتين تحذيرا

جرى بعد 
ُ
حكومته المقبلة، في حال فوزه باالنتخابات التي ست

 بين نتنياهو 
ً
ظِهر استطاعات الرأي تقاربا

ُ
خمسة أيام، والتي ت

ومنافسْيه رئيس الحكومة الحالي يائير البيد، ووزير الدفاع بيني 
غانتس، حسبما علمت »الجريدة« من مصادر مطلعة.

 من نتنياهو ُدعي إلى إحدى الدول 
ً
وأفادت المصادر بأن مقربا

العربية التي تقيم عاقات مع إسرائيل، وتم التأكيد له أن 

جلسة 
الميزانيات   
بداية جيدة 

تستوجب البناء 
عليها

٠٩

تقرير اقتصادي

فــي تــقــريــره عــن الــســنــة الــمــالــيــة 2021 - 2022، 
سجل ديـــوان المحاسبة مــاحــظــات كثيرة حيال 
أداء الجهات المشمولة برقابته، كشفت عن تقصير 
حــكــومــي شــبــه جــامــع بــشــأن تصحيح ماحظاته 
السابقة وتافي المزيد من المخالفات التي فاضت 

بها تقاريره.
وبينما اعتبر رئيس الديوان فيصل الشايع، في 
مقدمة التقرير، أن التعدي على أماك الدولة يشكل 
إحدى الظواهر المتكررة، أشار إلى استمرار بعض 
أوجه القصور في نظم الرقابة الداخلية، وقصور 

الجهات المنوط بها أعمال المتابعة والرقابة في 
 عــن استمرار 

ً
أداء دورهـــا على أكــمــل وجـــه، فــضــا

صرف دعم العمالة الوطنية لبعض الموظفين في 
الجهات غير الحكومية دون وجــه حــق، وتحقيق 
خـــســـائـــر وانـــخـــفـــاض قــيــمــة بـــعـــض الــمــســاهــمــات 
وتعرض جانب من االستثمارات لمخاطر عالية، 
إلــــى جـــانـــب تـــدنـــي الـــصـــرف عــلــى بــعــض مــشــاريــع 

الخطة اإلنمائية. 
وأوضـــــــح الـــشـــايـــع أن ثـــمـــة اخــــتــــاالت هــيــكــلــيــة 
باإلنفاق الجاري ظهرت باإلنفاق على الرواتب، وما 

في حكمها والتي بلغت نحو 12.555 مليون دينار 
بنسبة  77.4%، في وقــت أظهر التقرير مخالفات 
وتجاوزات في كثير من الجهات الحكومية، ال سيما 
الوزارات، حيث سجل تقاعس »األشغال« عن تغريم 
 في الرقابة، وعدم 

ً
المقاولين المتأخرين وضعفا

استعداد الوزارة لموسم األمطار.
وسجل التقرير جملة مخالفات مالية وإداريــة 
وانحرافات في الميزانية لدى »الكهرباء«، إضافة 
إلــى مــغــاالة فــي تقدير االعــتــمــادات المالية للسلع 

والخدمات والمصروفات وانعدام الصرف 

فهد تركي وحصة المطيري وعادل سامي وجورج عاطف وسيد القصاص وأحمد الشمري ومحمد جاسم

»األشغال« غير مستعدة لموسم 
األمطار ... وال برامج ألي »طوارئ«

 في »وفيات 
ً
الكويت األولى خليجيا

التلوث«... واالنتحار يتزايد 
 شبكة الكهرباء وإمدادات الماء 

ال تلبيان االحتياجات المستقبلية
استمرار صرف دعم العمالة الوطنية 

لمواطنين في »الخاص« دون حق

● طهران - فرزاد قاسمي
ســقــط رهـــــان الــســلــطــات اإليـــرانـــيـــة عــلــى منع 
ــــرى أربــعــيــن« الــشــابــة  اإليــرانــيــيــن مـــن إحـــيـــاء »ذكـ
اإليرانية الكردية مهسا أميني، التي توفيت داخل 
مركز للشرطة بعد توقيفها بسبب مخالفة قواعد 
ارتداء الحجاب اإللزامي في الجمهورية اإلسامية.

 فـــرغـــم اإلجــــــــــراءات الــقــمــعــيــة الـــتـــي اتــخــذتــهــا 
السلطات، وإجبار عائلة الشابة على التصريح 
بأنها لن تحيي ذكرى األربعين التقليدية، عمت 
 
ً
االحتجاجات المحافظات اإليــرانــيــة، خصوصا
محافظة كــردســتــان حيث ســـارت مسيرة راجلة 
ضخمة قدرت بـ 50 ألف شخص في اتجاه مقبرة 

بلدة سقز، مسقط رأس مهسا.
وأطــلــقــت قــــوات األمــــن الـــنـــار والـــغـــاز المسيل 
للدموع لمنع المسيرة من الوصول إلى هدفها، 
في وقت قطعت السلطات اإلنترنت عن المنطقة 
ألسباب أمنية. وتظاهر محتجون قرب مقر مجلس 
الشورى )البرلمان( وســط العاصمة طهران كما 
 على تقريره 

ً
حاصروا مقر الطب العدلي؛ احتجاجا

بشأن سبب وفاة مهسا.
 ونظم آالف الطاب مسيرات داخل جامعاتهم، 
 جامعات طهران وأمير كبير وشريف 

ً
خصوصا

والجامعة الصناعية، وهتفوا ضد المرشد علي 
خامنئي تحت أنــظــار قـــوات الباسيج والــحــرس 

 
ً
الـــثـــوري الــتــي بـــدت أنــهــا اتــخــذت قــــرارا

زحمة سيارات ومسيرة راجلة تتجه إلى مقبرة سقز في كردستان اإليرانية أمس

»التشريعية« توافق على إحالة 
االقتراحات للجان المختصة مباشرة

أرجأت البت في طلب رفع حصانة البذالي لنقص في األوراق
● محيي عامر

علمت »الجريدة« من مصادرها، أن لجنة الشؤون التشريعية 
والقانونية البرلمانية وافقت، في اجتماعها أمس، على تعديل نص 
المادتين 97 و98 من الائحة الداخلية لمجلس األمــة، بما ينص 
على عدم إحالة االقتراحات بقوانين التي ال تدخل في اختصاصها 

حال إلى اللجان المختصة.
ُ
إليها، وأن ت

غضب ودماء في »أربعين مهسا«غضب ودماء في »أربعين مهسا«
••  5050 ألف إيراني ساروا إلى قبر مفجرة االحتجاجات  ألف إيراني ساروا إلى قبر مفجرة االحتجاجات 

•• مقتل  مقتل 1515 في هجوم نفذه  في هجوم نفذه 33 مسلحين على ضريح بشيراز مسلحين على ضريح بشيراز
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• خالل استقباله تركي بن محمد
• سموه التقى الشيتان والمال وهنأ النمسا

»المحاسبة«: تجاوزات مالية...

»ذئب الفروانية« إلى...

روسيا تتدرب على...
غضب ودماء في...

دولتان عربيتان تحذران...
»التشريعية« توافق...

على العديد من المشاريع اإلنشائية الحيوية منذ 2015 / 2016.
 في ضعف 

ً
وعلى مستوى وزارة الصحة سجل »المحاسبة« استمرارا

الرقابة على مصروفات العالج بالخارج والتي تجاوزت قيمتها 142 
مليون دينار العام الماضي، في وقت كشف التقرير عن منح »الشؤون« 
مساعدات مالية دون وجه حق وبالمخالفة للقانون، وهي المخالفة 
نفسها المسجلة على الهيئة العامة للقوى العاملة التي أنفقت أكثر 

 لعمالة بغير حق.
ً
من 100 ألف دينار دعما

وكشف الديوان عن تجاوزات مالية في وزارة األوقاف وضعف في 
الرقابة، وتقاعس عن تحصيل أموال ومخالفات في صرف الرواتب، 
 من الموظفين إلى النيابة العامة 

ً
إضافة إلى عدم إحالة الوزارة عددا

ــررات رســمــيــة، قــبــل أن يــرصــد فـــي خــالصــة  بــتــهــمــة الـــتـــزويـــر فـــي مـــحـ
مالحظاته تسجيل الكويت المرتبة األولى بين دول مجلس التعاون 

في معدل الوفيات بسبب التلوث، واستمرار زيادة معدل االنتحار.
وأظــهــر »الــمــحــاســبــة« أنـــه ال بــرامــج زمــنــيــة لتنفيذ خــطــة الــطــوارئ 
الموحدة قبل مواسم األمطار، وأن الكويت تعاني عدم تناسب البنية 
التحتية الحالية لشبكات تصريف مياه األمــطــار للطرق الرئيسية 
والداخلية للحد من تداعيات األمطار ومشكلة السيول، مع زيادة التطور 
 في البالد بموسم 

ً
العمراني والتغير المناخي، إذ تضرر 133 شارعا

األمطار 2018/ 2019 على الرغم من تجاوز معدل اإلنفاق على إنشاء 
.
ً
وترميم الشوارع نصف مليار دينار سنويا

وكشف عدم كفاية اإلجراءات المتخذة من قبل »الكهرباء« في مواكبة 
وتــيــرة تــزايــد استهالك الطاقة الكهربائية والــمــيــاه العذبة مــن خالل 
التوسع في استخدام الطاقة البديلة وتفعيل حمالت وآليات الترشيد 
والتكيف مع التغيرات المناخية الحالية والمستقبلية المتجهة نحو 
 على الشبكة الكهربائية 

ً
ارتفاع درجــات الــحــرارة، مما يسبب ضغطا

واإلمــدادات المائية بما ال يلبي االحتياجات المستقبلية في تحقيق 
رؤية الكويت الجديدة من توفير بيئة معيشية مستدامة.

وقالت المصادر، إن اللجنة أرجأت البت في طلب النيابة العامة 
رفع الحصانة عن النائب حامد البذالي في قضية »انتخابات فرعية«، 
وطلبت من رئيس المجلس مخاطبة وزير العدل الستكمال أوراق 

القضية، بعدما تبين لها أنها ناقصة؛ لتتمكن من اتخاذ قرارها.
وبينت أن اللجنة أرجأت اتخاذ قرارات بشأن إحالة العديد من 
االقتراحات للجان المختصة إلى األسبوع المقبل، ومنها تنظيم 
االجــتــمــاعــات والــمــواكــب والــتــظــاهــرات، وتــحــديــد تــعــرفــة وحــدتــي 

الكهرباء والماء، وتنظيم البرامج الطبية التخصصية.

األمور الذين قدموا بالغات رسمية وسجلوا قضايا تحرش واعتداء 
جنسي ضــد المتهم بلغوا 6 مقيمين، الفــتــة إلــى أن النيابة العامة 

استمعت، أمس، إلى أقوالهم. 
 إلى إفادة المتهم لليوم 

ً
وأضافت المصادر أن النيابة استمعت أيضا

 بارتكابه أكثر من 50 واقعة 
ً
الثاني على التوالي، والذي اعترف مجددا

تحرش واعتداء جنسي على أطفال، تتراوح أعمارهم بين 8 و10 سنوات، 
وأن مسرح جرائمه كان الساحات الترابية والمواقف الخلفية للبنايات 
بمنطقتي خيطان والفروانية، وأنه اعتاد هذا السلوك منذ فترة طويلة.

وأوضحت أن األطفال تعرفوا على المتهم خالل عرض قانوني في 
النيابة، وهو العرض الثاني بعد عرض رجال المباحث، مشيرة إلى 
 إلى وكيل 

ً
 تفصيليا

ً
أن ضابط الواقعة حضر إلى النيابة وقدم شرحا

 بتصوير كاميرات المراقبة، التي أظهرت اعتداء 
ً
النائب العام مدّعما

المتهم على أحد األطفال في الفروانية، وهي الواقعة التي اكتشفت 
بمحض المصادفة أثناء التحقيق في البالغ األول.

وذكرت أن وكيل النائب العام قرر إحالة األطفال الـ 6 إلى إدارة الطب 
الشرعي إلجراء الكشف الطبي عليهم، كما أمر بتحريز بعض مالبسهم 
وإحالتها إلــى إدارة المختبرات الجنائية فــي اإلدارة العامة لألدلة 
 عن إحالة المتهم إلى »األدلة الجنائية« وأخذ العينات 

ً
الجنائية، فضال

المخبرية الالزمة، وتحليل الحمض النووي لمضاهاة األدلة مع عيناته.

تلك الدولة لن تستطيع أن تتعايش مع إمكانية أن تضم حكومة 
نتنياهو وزراء يــرّوجــون لقتل الــعــرب، وطــردهــم مــن ديــارهــم في 

الداخل أو الضفة الغربية.
وقال مسؤول عربي، إن قيادة بالده كانت طلبت قبل نحو عام 
من إسرائيل منع عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير من 

زيارتها؛ ألن السلطات هناك كانت ستمنعه من دخولها، حتى وإن 
 في البرلمان، وهكذا 

ً
كان يحمل الجواز الدبلوماسي بصفته عضوا

تفادى البلدان أزمة دبلوماسية كانت يمكن أن تعصف بالعالقات.
وأشار المسؤول إلى أن بالده ودولة عربية أخرى لها عالقات 

مع إسرائيل قررت إبالغ نتنياهو هذا التحذير. 
وكانت الــواليــات المتحدة أبلغت نتنياهو، أن البيت األبيض 
ووزارة الخارجية األميركية لــن يستطيعا التعامل مــع حكومة 
تضم وزراء عنصريين، على شاكلة إيتمار وبتسلئيل سموطرتش 

وآخرين، من الذين يدعون إلى قتل العرب وترحيلهم من بالدهم.
وتضم قائمة »الصهيونية المتدينة« للمترشحين لالنتخابات 
 ال بأس به من هذه الشخصيات اليمينية المتطرفة التي تأمل 

ً
عددا

 بعد أن أصبحت الدعوات لقتل 
ً
الوصول إلى الكنيست، خصوصا

 بالخطاب العام في إسرائيل. وتشير 
ً
 مباحا

ً
العرب وترحيلهم أمرا

االستطالعات إلى أن هذا الحزب المتطرف قد يحصل على نحو 
 في االنتخابات القريبة.

ً
13 مقعدا

وفي الوقت نفسه تفيد اإلحصاءات باستمرار وضع التعادل بين 
الكتلتين المتنافستين )يسار ويمين(، وأن حظوظ كتلة اليمين 

بزعامة نتنياهو في ارتفاع، مما دفع إلى تحرك عربي. 
وبحسب المصادر، فإن نتنياهو قال إن تشكيل الحكومة أمر 
إسرائيلي داخلي، إال أنه تعّهد بعدم منح مثل هذه الشخصيات 
وزارات مؤثرة أو مهمة على عكس أحد زعماء »ليكود« يسرائيل 
 في الحكومة المقبلة.

ً
 مهما

ً
كاتس، الذي قال إن إيتمار سيكون وزيرا

بعدم المواجهة لتفادي غضب الطالب.
وشهدت المناطق والضواحي الجنوبية لمدينة طهران مثل شهر ري 
وآذري ونــازي آباد التي تعتبر معقل أنصار حكومة الرئيس إبراهيم 
رئيسي األصولية احتجاجات ضد النظام، واضطرت مديرية القطارات 
إلى إقفال أبواب مبنى سكة الحديد المركزية في جنوب طهران ساعتين، 
في وقت أفادت تقارير بتعطيل السلطات لخدمات اإلنترنت ومالحقتها 

لكل من يحاول تصوير المسيرات المعارضة.
وحــســب التقارير الــــواردة، فــإن معظم مناطق مــدن كــرج وأصفهان 
وشيراز وتبريز وقم وكاشان ومشهد ورشت وحمدان واألهواز شهدت 

احتجاجات مماثلة.

كما تحولت احــتــجــاجــات شهدتها مدينة زاهــــدان، مــركــز محافظة 
سيستان بلوشستان، إلى مواجهات عنيفة في ظل تعتيم إعالمي مشدد 
من قبل سلطات طهران. ومع عودة حدة االضطرابات إلى المدن اإليرانية، 
 في بازار العاصمة وعدة مدن بكردستان. 

ً
أغلق التجار محالهم خصوصا

وانضم عمال بمصفاة طهران النفطية لإلضرابات التي تشهدها عدة 
 مع »الحراك الشعبي«.

ً
مؤسسات تضامنا

وقــام عــدد كبير مــن األطــبــاء بالتجمع فــي المبنى الــمــركــزي لنقابة 
 على قيام القوات األمنية بكسر حرمة العمل الطبي 

ً
األطباء؛ احتجاجا

واســتــخــدام ســيــارات اإلســعــاف فــي عملياتها والــضــغــط عــلــى األطــبــاء 
والممرضين وتهديدهم لإلبالغ عن النشطاء.

 عــلــى األقـــل فــي مــديــنــة شــيــراز 
ً
وفـــي تــطــور خــطــيــر، قــتــل 15 شــخــصــا

عندما فتح 3 مسلحين النار على زوار شيعة عند ضريح شاه شيراغ 
في مدينة شيراز. وقالت السلطة القضائية إن اثنين من مطلقي النار 

تل الثالث. 
ُ
تم توقيفهما وق

وأمس األول قتل عقيد في الحرس الثوري في مدينة زاهادان بمحافظة 
سيستان وبلوشتسان التي تسكنها أقلية البلوش السنية. وبعد أسبوع 
 عندما احتج جمع من البلوش 

ً
من وفــاة مهسا قتل نحو 90 شخصا

أمام مخفر الشرطة في زاهادان على قيام مسؤول أمني باغتصاب فتاة 
 
ً
 انفصاليا

ً
بلوشية قاصر. ومنذ ذلك تسود المنطقة التي تشهد حراكا
.
ً
 شديدا

ً
والواقعة على الحدود مع أفغانستان وباكستان توترا

المخاوف من إمكان استخدام موسكو السالح النووي في أوكرانيا.
من ناحية أخرى، أكد بوتين في كلمة ألقاها أمام رؤساء الوفود في 
جلسة مجلس رؤساء أجهزة األمن واالستخبارات لبلدان رابطة الدول 
المستقلة، أمــس، أن خطر وقــوع منظومات الــدفــاع الجوي المتنقلة 
واألســلــحــة عــالــيــة الــدقــة مــن »الـــســـوق الـــســـوداء« ألوكــرانــيــا فــي أيــدي 
 إلى أن »انتشار المرتزقة األجانب 

ً
، مشيرا

ً
اإلرهابيين ال يزال موجودا

 لبلدان رابطة الدول 
ً
من ذوي الخبرة القتالية في أوكرانيا يشكل تهديدا

 وأصبحت أداة 
ً
 أن »أوكرانيا فقدت سيادتها عمليا

ً
المستقلة«، معتبرا

في يد السياسة الخارجية األميركية«.
كما شّدد على أن »احتمال اندالع النزاعات والحرب في العالم بشكل 

.»
ً
 جدا

ً
عام وكذلك على المستوى اإلقليمي ال يزال مرتفعا

)عواصم ـ وكاالت(
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األمير يهنئ رئيس النمسا بالعيد الوطني
بعث سمو أمير البالد الشيخ 
نــــواف األحـــمـــد، بــبــرقــيــة تهنئة 
إلى رئيس النمسا، د. ألكسندر 
بــيــلــيــن، عـــّبـــر فــيــهــا ســـمـــوه عن 
خالص تهانيه بمناسبة العيد 
الوطني لبالده، متمنيا سموه 
لــــه مــــوفــــور الـــصـــحـــة والــعــافــيــة 
وللنمسا وشعبها الصديق كل 

التقدم واالزدهار.

ولي العهد: كل التقدير لخادم الحرمين وولي عهده

استقبل سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد، بقصر بيان صباح 
أمس، وزير الدولة عضو مجلس 
الــــــوزراء الــســعــودي األمــيــر تركي 
بــن محمد والــوفــد الــمــرافــق الــذي 
 من سفير خادم الحرمين 

ً
يضم كال

الــشــريــفــيــن لــــدى الـــكـــويـــت، سمو 
األمــيــر ســلــطــان بــن ســعــد، ووزيـــر 
الـــنـــقـــل والــــخــــدمــــات الــلــوجــســتــيــة 
المهندس صالح الجاسر، ونائب 
وزير النقل والخدمات اللوجستية 
د. رميح بن محمد، والمدير العام 
لمكتب سموه حمد السليم، وذلك 
بمناسبة زيارته الرسمية للبالد.

وقــد نقل األمــيــر تركي تحيات 
خــادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد 

رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــــوزراء األمـــيـــر 
محمد بن سلمان إلى سمو أمير 

البالد الشيخ نواف األحمد.
ــو ولــــــي الــعــهــد  ــمـ ــقـــل سـ ــا نـ ــمـ كـ
ــد تــحــيــاتــه  ــمـ الــشــيــخ مــشــعــل األحـ
وتــــقــــديــــره إلـــــى خــــــادم الــحــرمــيــن 
الشريفين وولي العهد، وتمنياته 
لــهــمــا بـــمـــوفـــور الـــصـــحـــة وتـــمـــام 

العافية.
حضر اللقاء رئيس ديوان سمو 
ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله، 
ووزيــــر شــــؤون الـــديـــوان األمــيــري 
الشيخ محمد العبدالله، ووزيــرة 
األشــغــال العامة وزيـــرة الكهرباء 
والماء والطاقة المتجددة د. أماني 
بوقماز، ووزير الخارجية الشيخ 
سالم الصباح، وكبار المسؤولين 

في الديوان األميري وديوان سمو 
ولي العهد. 

كما استقبل سمو ولي العهد، 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الـــدولـــة لــشــؤون مجلس الــــوزراء 

ــراك الـــشـــيـــتـــان، ونـــائـــب رئــيــس  ــ بــ
ــر الــنــفــط د.  مــجــلــس الــــــوزراء وزيــ

بدر المال.
من جانب آخر، بعث سمو ولي 
العهد ببرقية تهنئة إلــى رئيس 

النمسا د. ألكسندر بيلين، ضّمنها 
سموه خالص تهانيه بمناسبة 
العيد الــوطــنــي لــبــالده، راجــيــا له 

وافر الصحة والعافية.

 تركي بن محمد أمس
ً
ولي العهد مستقبال

ر مواقف الكويت الداعمة لبالدنا • استقبل تركي بن محمد وهنأ النمسا  • ميقاتي: نقدِّ
استقبل رئيس مجلس الوزراء 
سمو الشيخ أحمد نواف األحمد، 
في قصر بيان أمس، وزير الدولة 
عضو مجلس الوزراء السعودي، 
ســمــو األمــــيــــر تـــركـــي بــــن مــحــمــد، 
والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة 

زيارته للبالد.
حــضــر الــمــقــابــلــة وزيــــر شــؤون 
الـــديـــوان األمـــيـــري الــشــيــخ محمد 
ــر الــمــالــيــة وزيــر  الــعــبــدالــلــه، ووزيــ
ــتـــصـــاديـــة  الـــــدولـــــة لـــلـــشـــؤون االقـ
واالستثمار عبدالوهاب الرشيد، 
ووزيــرة األشغال وزيرة الكهرباء 
والماء والطاقة المتجددة أماني 
بوقماز، ووزير الخارجية الشيخ 
ــبـــاح، ووزيــــــر الـــدولـــة  ســـالـــم الـــصـ
ــلــــديــــة عـــبـــدالـــعـــزيـــز  ــبــ لـــــشـــــؤون الــ
الــمــعــجــل، ووكـــيـــل ديـــــوان رئــيــس 
مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء الـــشـــيـــخ خــالــد 
الـــــطـــــالل، ومــــديــــر مـــكـــتـــب رئــيــس 

مجلس الوزراء حمد العامر.
كــــمــــا حــــضــــرهــــا عـــــن الـــجـــانـــب 
السعودي سفير خــادم الحرمين 
الــشــريــفــيــن لــــدى الـــكـــويـــت، سمو 
األمــيــر سلطان بــن ســعــد، ووزيــر 

الــنــقــل والـــخـــدمـــات الــلــوجــســتــيــة 
المهندس صالح الجاسر، ونائب 
وزير النقل والخدمات اللوجستية 
د. رميح بن محمد، والمدير العام 

لمكتب سموه حمد السليم.

ــر، تــلــقــى سمو  ــ مــــن جـــانـــب آخــ
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء اتــصــاال 
هاتفيا، أمس، من رئيس مجلس 
الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، 
ــالـــص تــهــانــيــه  ــرب فـــيـــه عــــن خـ ــ أعــ

ــة الــــجــــديــــدة،  ــكـــومـ بــتــشــكــيــل الـــحـ
ــيـــق  ــتـــوفـ ــل الـ ــكــ ــاتــــه لــــــه بــ ــيــ ــنــ وتــــمــ

والسداد.
وأعـــــرب ســمــو رئــيــس مجلس 
الوزراء عن خالص شكره وتقديره 
لنظيره اللبناني عــلــى مشاعره 
الطيبة، التي تعكس عمق الروابط 
األخوية والعالقات الوطيدة بين 

البلدين والشعبين الشقيقين.
من جانبه، أكد ميقاتي متانة 
العالقات التاريخية بين الكويت 
ولبنان، معّبرا عن تقديره لمواقف 
الكويت الداعمة لبالده في مختلف 

المجاالت.
ــن جـــانـــب آخــــــر، بـــعـــث ســمــو  مــ
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء ببرقية 
ــيـــس الـــنـــمـــســـا، د.  ــى رئـ ــ تــهــنــئــة إلـ
ألكسندر بيلين، بمناسبة العيد 

الوطني لبالده.

 تركي بن محمد أمس
ً
رئيس الوزراء مستقبال

وزير الخارجية: عالقاتنا مع واشنطن على الطريق الصحيح
• شارك في احتفال السفارة األميركية بالذكرى الـ ٢٤٦ الستقالل الواليات المتحدة

• هولستنايدر: الكويت شريك دولي موثوق ونموذج في المؤسسات الديموقراطية
• ربيع كالس

أعرب وزير الخارجية الشيخ سالم 
الصباح عن خالص تهانيه للواليات 
 
ً
الــمــتــحــدة قـــيـــادة وحـــكـــومـــة وشــعــبــا

 دوام 
ً
بمناسبة العيد الوطني، متمنيا

التقدم واالزدهـــار للعالقات الثنائية 
الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين، 
ولــلــشــراكــة االســتــراتــيــجــيــة الــقــائــمــة 

 من االرتقاء والنماء.
ً
بينهما مزيدا

 وفـــــي كــلــمــة ألـــقـــاهـــا خـــــالل حــفــل 
ــتـــه الـــســـفـــارة  االســـتـــقـــبـــال الــــــذي أقـــامـ
بمناسبة الــذكــرى الــــ ٢٤٦ الستقالل 
الــــواليــــات الـــمـــتـــحـــدة، وحـــضـــره عــدد 
غفير مــن المواطنين ومــن السلكين 
ــــاد  ــكــــري، أشـ ــعــــســ الـــدبـــلـــومـــاســـي والــ
الصباح بمستوى العالقات التاريخية 
التي تربط دولـــة الكويت والــواليــات 
ــا وصـــلـــت إلـــيـــه، والــتــي  الــمــتــحــدة ومــ

 عــلــى إقــامــة 
ً
ــرور 61 عــــامــــا ــ تــشــهــد مــ

العالقات الدبلوماسية بينهما، و31 
 
ً
 على تحرير دولة الكويت، مؤكدا

ً
عاما

عمق هذه العالقات وتميزها بنسق 
تعاون تصاعدي ومستمر في مختلف 
المجاالت وعلى كافة المستويات، بما 
يحقق المصالح المشتركة للبلدين 

وشعبيهما الصديقين.
ولــفــت الــوزيــر إلـــى أنـــه خـــالل فترة 
خدمته سفيرا للكويت في الواليات 
المتحدة كان عمله اليومي هو تأكيد 
قـــوة الــعــالقــات الــثــنــائــيــة ووجـــودهـــا، 
حيث يجب أن تكون فيه، مشيرا الى 

أنها على الطريق الصحيح. 
وأضــاف: نفخر بمسيرة العالقات 
الــثــنــائــيــة والــــواليــــات الــمــتــحــدة التي 
تعد وجهة مفضلة للطالب والمرضى 
والسائحين الكويتيين، ولها مكانة 

خاصة في قلب كل كويتي.

مــن جهته، أعــرب القائم باألعمال 
فــي الــســفــارة األمــيــركــيــة لـــدى الــبــالد، 
جيمس هولتسنايدر، عــن سعادته 
برؤية الجميع في سفارة بــالده بعد 
3 سنوات من التوقف بسبب جائحة 
»كورونا«، موضحا في كلمة ألقاها في 

المناسبة: بينما نستعد لالنتخابات 
الوطنية النصفية خالل أسابيع قليلة، 
أود أن أهــنــئ الــكــويــت باالنتخابات 
 ،

ً
البرلمانية الناجحة التي جرت أخيرا

الفتا إلــى أن »الكويت كانت وستظل 
نموذجا في المؤسسات الديموقراطية 

بالمنطقة، وهي شريك دولي موثوق 
ــــى الــعــمــل مــــع الــحــكــومــة  ونــتــطــلــع إلـ
الجديدة من أجل مستقبلنا المشترك«. 
كما أشاد هولتسنايدر »بالعالقات 
األميركية - الكويتية الطويلة األمد 
والـــتـــاريـــخـــيـــة بــــــإرث كــبــيــر كــشــركــاء 
وحلفاء وأصدقاء«، الفتا إلى أن »هذا 
العام يشهد بداية العقد السابع من 
العالقات الدبلوماسية بين البلدين، 
ـــ 31 لتحرير  واالحــتــفــال بــالــذكــرى الـ
ي عاصفة ودرع 

َ
الكويت عبر عمليت

الــــصــــحــــراء، حـــيـــث شــكــلــت الــــواليــــات 
المتحدة تحالفا مــن ٣٥ دولـــة كللت 
جهوده بالنجاح، وتــم تحريرها من 

براثن الغزو«. 
وأضاف: خالل األعوام القليلة التي 
قضيتها فــي الــكــويــت كــانــت الكويت 
حــلــيــفــا مــــذهــــال، فـــعـــنـــدمـــا تــعــّرضــت 
أوكرانيا الحتالل غير مبّرر من قبل 

روســـيـــا، وقــفــت الــكــويــت مــع الجانب 
ــيـــح مـــــن الـــــتـــــاريـــــخ، ودعـــمـــت  الـــصـــحـ
قــــرار إرســــال الــمــســاعــدات اإلنسانية 
 
ً
 رائـــدا

ً
الــى أوكــرانــيــا، كما لعبت دورا

فــي إجـــالء الدبلوماسيين والــرعــايــا 
األميركيين من أفغانستان، متوجها 
بالشكر لصاحب السمو األمير الشيخ 

نواف األحمد على شراكته وقيادته. 
ــم بــــاألعــــمــــال فــي  ــائــ ــقــ وأوضـــــــــح الــ
السفارة األميركية ان الوزير الشيخ 
سالم الصباح »دبلوماسي حقيقي، 
وســفــيــر بــكــل مـــا تــحــمــلــه الــكــلــمــة من 
معان وصاحب خبرة عريقة ومسيرة 
حافلة على مدار ما يقارب 3 عقود في 
الواليات المتحدة وكوريا وغيرها«، 
مــبــيــنــا انــــه »عـــلـــى مـــــدار الـــــ ٢٠ عــامــا 
ــان يــعــمــل يــومــيــا لتعزيز  ــرة، كـ ــيـ األخـ
ودعم العالقات األميركية - الكويتية«. 

وزير األوقاف الفلسطيني: 
الكويت السند لشعبنا

أشـــــــاد وزيـــــــر األوقـــــــــاف الــفــلــســطــيــنــي 
حــاتــم الـــبـــكـــري، أمــــس، بــالــبــعــد الــخــيــري 
لدولة الكويت على الساحة الفلسطينية 
إليمانها بالقضية الفلسطينية ونصرة 

لشعبها الستعادة حقوقه المشروعة.
ــال الــبــكــري فـــي تــصــريــح لــــ »كــونــا«  وقــ
عقب لقاء مع سفير الكويت لدى االردن 
والـــمـــحـــال لــفــلــســطــيــن عـــزيـــز الــديــحــانــي 
فــي مــقــر الــســفــارة الــكــويــتــيــة بالعاصمة 
ــة عــــمــــان »إنــــنــــا نـــاقـــشـــنـــا خـــالل  ــ ــيــ ــ األردنــ
الـــلـــقـــاء الـــجـــهـــود الـــكـــويـــتـــيـــة فــــي مــجــال 
العمل الخيري المشترك في فلسطين«. 
وأضـــــــاف أن »الـــكـــويـــت مـــنـــذ ســتــيــنــيــات 
الــقــرن الــمــاضــي وهـــي الــســنــد والنصير 
للشعب الفلسطيني«، مبينا ان »السفير 
الديحاني أبــدى خــالل اللقاء االستعداد 
ألن تشهد المرحلة المقبلة الــمــزيــد من 
الدعم لسد االحتياجات اإلنسانية للشعب 

الفلسطيني«.
ومـــن جــانــبــه، قـــال السفير الديحاني 
إن »الكويت تضع القضية الفلسطينية 
على رأس أولوياتها باعتبارها القضية 
الجوهرية في وجدان الكويت وشعبها، 
ومـــا زالــــت تــتــصــدر الــخــطــاب السياسي 
الكويتي في المحافل الدولية واالقليمية«.

الخالد: العالقات مع السعودية أخوية
بحث مع تركي بن محمد الموضوعات ذات االهتمام المشترك

بـــحـــث الـــنـــائـــب األول لــرئــيــس 
مجلس الــــوزراء وزيـــر الداخلية، 
الــشــيــخ طـــالل الــخــالــد، أمــــس، مع 
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء 
بــالــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
 
ً
األمـــيـــر تـــركـــي بـــن مــحــمــد، عــــددا
مــن الــمــوضــوعــات ذات االهــتــمــام 

المشترك.
وقالت اإلدارة العامة للعالقات 
واإلعالم األمني بالوزارة، في بيان 
صــحــافــي، إن الــخــالــد أكــــد خــالل 
استقباله األمير تركي بن محمد 
ــد الـــمـــرافـــق لــــه، بــمــنــاســبــة  والــــوفــ
زيــــارتــــه الــرســمــيــة لـــلـــبـــالد، عمق 
الــعــالقــات األخــويــة بــيــن البلدين 
والشعبين الشقيقين، معربا عن 
تمنياته لــهــم بطيب اإلقــامــة في 

بلدهم الثاني الكويت.
ــه، أعــــــــــرب األمــــيــــر  ــ ــبـ ــ ــانـ ــ مــــــن جـ
ــق الـــبـــيـــان، عـــن شــكــره  تـــركـــي، وفــ
وتــقــديــره لـــوزيـــر الــداخــلــيــة على 
ــيــــدا  ــال، مــــشــ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــتـ ــ ــ حـــــســـــن االسـ

بالتعاون األخــوي والمتميز في 
الـــمـــوضـــوعـــات الـــتـــي تـــم بحثها 

خالل اللقاء.
ــــؤون  ــقــــاء وزيـــــــر شـ ــلــ ــر الــ حـــضـ
الــديــوان األمــيــري، الشيخ محمد 
الــعــبــدالــلــه، ووكــيــل ديــــوان سمو 
رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء، الشيخ 

خالد طالل الخالد.
ويضم الوفد السعودي كال من: 

سفير خــادم الحرمين الشريفين 
لــدى الــكــويــت، األمــيــر سلطان بن 
ســعــد، ووزيــــر الــنــقــل والــخــدمــات 
الــلــوجــســتــيــة الــمــهــنــدس صــالــح 
ــر، ونــــائــــب وزيـــــــر الــنــقــل  ــاســ الــــجــ
والخدمات اللوجستية، الدكتور 
رمـــيـــح الـــرمـــيـــح، والـــمـــديـــر الــعــام 

لمكتب األمير تركي بن محمد.

 األمير تركي بن محمد
ً
الخالد مستقبال

رئيس الوزراء: عالقاتنا مع لبنان عميقة ووطيدة

وزير الخارجية خالل االحتفال
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إحالة قياديين سابقين ومسؤولين بـ »الوطني للثقافة« للنيابة
بناء على تقرير لجنة التحقيق بوجود شبهة جنائية في اختفاء قطع أثرية

أحــال وزيــر اإلعــام والثقافة 
وزيـــر الــدولــة لــشــؤون الــشــبــاب، 
عــبــدالــرحــمــن الــمــطــيــري، عـــددا 
مــــــن الــــقــــيــــاديــــيــــن الـــســـابـــقـــيـــن 
ــيـــن الـــحـــالـــيـــيـــن فــي  والـــمـــســـؤولـ
الـــمـــجـــلـــس الــــوطــــنــــي لــلــثــقــافــة 
والــفــنــون واآلداب إلـــى النيابة 
العامة على خلفية اختفاء عدد 
من القطع األثرية والتراثية من 

متحف الكويت الوطني.
وقــال األمين العام للمجلس 
بالتكليف، د. عيسى األنصاري، 
فـــي تــصــريــح صـــحـــافـــي، أمـــس، 
إن النيابة العامة أعــادت كتاب 
اإلحــالــة الــســابــق، وأشــــارت إلى 
ضــــــــرورة اســـتـــكـــمـــال إجــــــــراءات 
ــيــــق وإخـــــــطـــــــارهـــــــا فـــي  ــقــ ــحــ ــتــ الــ
حــــــــــــال وجـــــــــــــــود جــــــريــــــمــــــة مـــن 
جـــرائـــم الـــقـــانـــون، وعــلــيــه شــّكــل 
الـــــوزيـــــر لـــجـــنـــة تــحــقــيــق تــضــم 
فــــي عــضــويــتــهــا ذوي الــخــبــرة 
ــــن مــخــتــلــف  ــــاص مــ ــــصــ ــتــ ــ واالخــ
جــهــات الــدولــة، بما فيها إدارة 
الـــفـــتـــوى والـــتـــشـــريـــع وجــمــعــيــة 
المحامين وجمعية الحقوقيين 

ووزارة العدل، تختص بإجراء 
التحقيقات الموسعة للوصول 
ــى الــمــتــســبــبــيــن فــــي اخــتــفــاء  ــ إلـ

القطع األثرية والتراثية.
وأضـــاف األنــصــاري أنــه بعد 
انـــتـــهـــاء الـــلـــجـــنـــة مــــن أعــمــالــهــا 
وتــأكــيــدهــا فــي تقريرها وجــود 
ــنــــدرج تــحــت  شــبــهــة جــنــائــيــة تــ
جــرائــم حــمــايــة األمــــوال الــعــامــة، 
ــة الــــمــــوضــــوع إلـــى  ــ ــالـ ــ تـــمـــت إحـ
ــدا أن اإلحــــالــــة  ــ ــؤكـ ــ ــة، مـ ــابــ ــيــ ــنــ الــ
شملت األسماء التي وردت في 
التقريرالنهائي للجنة المختصة 
بالتحقيق والــمــشــّكــلــة بــالــقــرار 
الــــــــوزاري رقــــم 29 لــســنــة 2021 

الصادر بتاريخ 2021/11/8.
وأوضح أن اللجنة المختصة 
بالتحقيق خلصت إلــى وجــود 
مسؤولية إدارية وشبهة جنائية 
لت بالقصور واإلهمال من 

ّ
تمث

هؤالء القياديين والمسؤولين، 
األمــر الــذي أدى إلــى اختفاء 19 

قطعة أثرية.
ــذا  وأكـــــــــد األنـــــــصـــــــاري أن هــ
اإلجـــراء يأتي بناء على نتائج 

الـــــتـــــقـــــريـــــر الـــــنـــــهـــــائـــــي لـــلـــجـــنـــة 
التحقيق، واستنادا إلى المادة 
14 من قانون رقم 1 لسنة 1993 
ــــوال الــعــامــة،  بــشــأن حــمــايــة األمـ
الفـــتـــا إلــــى أن الــتــقــريــر انــتــهــى 
إلـــى »انـــعـــدام قـــواعـــد الشفافية 
والحوكمة في إدارة قطاع اآلثار 
والـــمـــتـــاحـــف، مـــمـــا شـــكـــل خــلــا 

واضحا بعمله«.
وذكــــــــــر أن الــــتــــقــــريــــر أشــــــار 
أيــضــا إلــــى وجــــود خــلــل إداري 
وفــنــي عــمــيــق فـــي قــطــاع اآلثــــار 
والمتاحف، ال سيما باالهتمام 
بجرد القطع األثرية والتراثية 
بشكل دوري، وعدم وضع نظام 
ذي مــواصــفــات عــالــمــيــة لتتّبع 
الــقــطــع األثــريــة والــتــراثــيــة، مما 

أدى إلى فقدان هذه القطع.
وشــــــــــــدد األنــــــــــصــــــــــاري عـــلـــى 
ــلــــى إظــــهــــار  حـــــــرص الــــــوزيــــــر عــ
الحقيقة وتطبيق القانون على 
ــذه الــقــضــيــة  الــمــقــّصــريــن فـــي هــ
قها بــتــراث وآثــار 

ّ
المهمة، لتعل

الدولة.
وبـــــــّيـــــــن أنــــــــــه بــــــنــــــاء عـــلـــى 

توجيهات الــوزيــر المطيري 
يقوم »الوطني للثقافة« حاليا 
ــيــــاســــات ضــمــن  بـــتـــطـــويـــر ســ
المواثيق واالتفاقيات الدولية 
المعتمدة بخصوص حماية 
اآلثار، من خال تدريب كوادر 
كويتية مــن متحف الكويت 
الــوطــنــي فــي كيفية التعامل 

ــم وحـــفـــظ وتــخــزيــن 
ّ
مـــع تــســل

ــة  ــيـ ــراثـ ــتـ ــقـــطـــع األثـــــريـــــة والـ الـ
وتطوير برمجيات وقــواعــد 
ــادرة عــلــى تــوفــيــر  ــ بـــيـــانـــات قــ
المعلومات الازمة لكل قطعة 

أثرية.
وأشـــــــــــار إلـــــــى أن الـــمـــجـــلـــس 
يقوم حاليا أيضا بتخصيص 

ــر البيئة المناسبة 
ّ
أمــاكــن تــوف

ــلـــى جـــمـــيـــع الــقــطــع  لـــلـــحـــفـــاظ عـ
ــة، والـــــحـــــد مـــــن عــــوامــــل  ــ ــ ــريـ ــ ــ األثـ
باع لوائح 

ّ
التلف والضياع، وات

وآليات وتدابير أمنية للحفاظ 
على جميع القطع والمقتنيات 
األثرية، باعتبارها تراثا وطنيا 

وإنسانيا.

الرومي: تسكين الشواغر ينتظر عودة التعيينات 
وتصنيفات الجامعة ترجع إلى وقائع سابقة

الجامعة استضافت احتفالية »يوم األمم المتحدة«
• أحمد الشمري

كــشــف مـــديـــر جــامــعــة الـــكـــويـــت، د. 
يــوســف الــــرومــــي، أن تــســكــيــن جميع 
المناصب الشاغرة ينتظر عودة العمل 
بالتعيينات، بعدما اتخذت الحكومة 

قرارا خال الفترة الماضية بوقفها.
وأعــــــلــــــن الــــــــرومــــــــي، فــــــي تـــصـــريـــح 
للصحافيين على هامش استضافة 
الجامعة االحتفالية الــخــاصــة بيوم 
األمم المتحدة، تحت عنوان »الشباب 
ــمـــل  ــعـ يـــــقـــــود الـــــطـــــمـــــوح مــــــن أجــــــــل الـ
المناخي« في المركز الثقافي بمدينة 
ــة، أمــــس،  ــيـ ــعـ ــامـ ــبــــاح الــــســــالــــم الـــجـ صــ
بــمــشــاركــة مــجــتــمــعــيــة ودبــلــومــاســيــة 
واسعة، الموافقة المبدئية إلنشاء فرع 
لجامعة الكويت في السعودية، مشيرا 
إلـــى أن هــنــاك تـــواصـــا خـــال الــفــتــرة 
المقبلة مع الجهات المعنية الستكمال 
ات ومتطلبات الــمــوضــوع، ثم  ــــراء إجـ
العرض على مجلس الجامعة للنظر 

في الموافقة النهائية.
ــا يـــخـــص آخــــــر مـــســـتـــجـــدات  ــمـ ــيـ وفـ
االنـــتـــقـــال إلــــى بــقــيــة الــمــبــانــي؛ ســـواء 
من الكليات أو اإلدارة الجامعية في 
»الشدادية«، قال الرومي، إن »االنتقال 
ســيــكــون فــي أقــــرب وقـــت مــمــكــن حتى 
تستمر العملية التعليمية، ولن يكون 
خال الفصل الدراسي، نظرا الستمرار 
الطلبة وأعــضــاء هيئة الــتــدريــس في 
دراســـتـــهـــم وأعـــمـــالـــهـــم«، مــوضــحــا أن 

االنــتــقــال سيكون بــنــاء على جاهزية 
الــكــلــيــات والــمــبــانــي، ووفــقــا للجدول 
الزمني المرصود لها الذي عرض على 

مجلس الجامعة.
وحــــــــــول آخــــــــر الــــــتــــــطــــــورات لـــرفـــع 
التصنيف الجامعي، كشف الــرومــي 
أن اإلدارة الــجــامــعــيــة يــعــمــلــون على 
تـــزويـــد الــمــعــلــومــات الــحــديــثــة الــتــي 
بــدأت خــال هــذا الــعــام، وأن محدثات 
الــتــغــيــيــر ال تــتــضــح إال بــعــد عــامــيــن 
مــن تــاريــخ التغيير، الفتا إلــى أن »ما 
يظهر من نتائج للتصنيف هي لعام 

.»2021-2020
وبالعودة الى الفعالية، قال مدير 
الــجــامــعــة إنــهــا اســتــمــرت فـــي تــغــذيــة 

سوق العمل بالقوى الوطنية المدربة 
والــقــيــادات المستقبلية، ويــأتــي ذلك 
 مع ركائز الخطة التنموية 

ً
انسجاما

لــرؤيــة الــكــويــت لــعــام 2035، وأبــرزهــا 
تحقيق االقــتــصــاد المتنوع والبيئة 
المعيشية المستدامين، إلــى جانب 

رعاية رأسمال بشري إبداعي. 
وتــابــع أن الــجــامــعــة ســعــت إلـــى أن 
تكون مدينة صباح السالم الجامعية 
بيئة تعليمية واجتماعية وتنموية 
ــان نــحــو  ــمـ ــإيـ ــيـــة، وبـــــــــادرت بـ نـــمـــوذجـ
تحقيق معايير االستدامة، حيث تم 
تصميم المباني بما يلبي متطلبات 
ــي لـــــلـــــريـــــادة فــي  ــفــــضــ الـــتـــصـــنـــيـــف الــ

تصميمات الطاقة والبيئة. 

ــثــــل وزيــــــر  مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال مــــمــ
الخارجية عبدالعزيز الجارالله، »إن 
ما يربط الكويت باألمم المتحدة من 
عاقة تاريخية وشراكة استراتيجية 
نابع من إيماننا بأهمية العمل الدولي 
المتعدد األطــراف ومسؤوليته تجاه 
تحقيق حياة أفضـل لشعوب العالم«.

وأكـــــد مــمــثــل األمـــيـــن الـــعـــام لــأمــم 
الــمــتــحــدة، المنسق المقيم، د. طــارق 
الشيخ، أن أهم التحديات التي تواجه 
ــاخـــي واألمــــــن  ــنـ ــمـ ــــرة الـــتـــغـــيـــر الـ ــاهـ ــ ظـ
الــغــذائــي والــمــائــي، هــي توفير فرص 
الــعــمــل فــي اقــتــصــاد أخــضــر مــســتــدام، 
تــطــويــر وتــحــول التعليم لأستدامة 
وتــولــيــد الــمــعــرفــة، وبــنــاء مجتمعات 

بــســواعــد الــشــبــاب والـــشـــابـــات بــمــدن 
صــامــدة ومــســتــعــدة بــقــواعــد بــيــانــات 
وســــيــــاســــات فـــاعـــلـــة وال يـــتـــأتـــى إال 

بشراكات.
ــالـــم  ــعـ وأشــــــــــار الــــشــــيــــخ إلـــــــى أن الـ
ســيــجــتــمــع خــــال الــشــهــر الــمــقــبــل في 
قمة المناخ 27 بشرم الشيخ لمناقشة 
التحديات التي تواجة عالمنا، وليضع 
العالم االلتزامات الوطنية من جميع 

الشركاء من أجل عالم مستدام.

»التطبيقي« تشكل لجنة 
»ترقيات األساتذة«

• أحمد الشمري
أصــــدر الــمــديــر الــعــام للهيئة الــعــامــة 
للتعليم التطبيقي والتدريب، د. جاسم 
 بتشكيل لجنة ترقيات 

ً
األنصاري، قرارا

أعضاء هيئة التدريس في كليات الهيئة 
للعام 2023-2022.

وأشار القرار، الذي حصلت »الجريدة« 
على نسخة منه، إلى أن تشكيل اللجنة 
جــــاء بــرئــاســة األســـتـــاذ بــكــلــيــة الــتــربــيــة 
األساسية د. فهد الرويشد، وعضوية كل 
من األستاذين بكلية التربية األساسية 
د. ربــاح الــنــجــادة، ود. موسى غضبان، 
واألستاذ بكلية الــدراســات التجارية د. 
فيصل الحماد، واألستاذة بكلية العلوم 

الصحية د. حليمة الكندري.

الفارسي تقترح تخصيص أرض 
لزراعة نخيل التمر شمال البالد

الكفيف يسأل عن انتشار القمامة في األحمدي
قــــدمــــت عــــضــــوة الــمــجــلــس 
البلدي م. علياء الفارسي، إلى 
رئيس المجلس البلدي عبدالله 
المحري، مقترحا لتخصيص 
أرض لزراعة نخيل التمر شمال 

الباد.
 وقـــــــالـــــــت الـــــــفـــــــارســـــــي، فـــي 
مقترحها، إن االقتراح يستهدف 
ــي  ــ ــ ــزراعـ ــ ــ ــر الـــــقـــــطـــــاع الـ ــ ــــويـ ــــطـ تـ
ــة دولــــــــة الـــكـــويـــت  ــ ــرؤيـ ــ ــا لـ ــقــ وفــ
ــا  ــهـ ــدافـ ــــن أهـ ــــي مـ ــتـ ــ 2035، والـ
االستراتيجية التنموية التي 
ــادة  ــى تــحــقــيــقــهــا زيــ تــســعــى إلــ
ــعـــدالت  اإلنــــتــــاج الـــمـــحـــلـــي، ومـ
النمو االقــتــصــادي للقطاعات 

غير النفطية.
واقترحت أنه بالتعاون مع 
الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والــــثــــروة الــســمــكــيــة، وإشـــــراك 
ــة  ــديــ ــلــ الـــــقـــــطـــــاع الـــــــخـــــــاص وبــ
الكويت بمساحة مليون متر 
مـــربـــع، تــتــوافــق مـــع المخطط 
الهيكلي الرابع الجديد لدولة 
الكويت، لزراعة أنواع مختلفة 
مـــــــن الــــنــــخــــيــــل تــــــعــــــزز األمـــــــن 
الغذائي كالبرحي، والخاص، 
والــــســــكــــري، والــــهــــالــــي، عــلــى 
أن يــتــم وضـــع خــطــة لزراعتها 
ــا وصــــيــــانــــتــــهــــا بــشــكــل  ــ ــهــ ــ وريــ

يضمن لها االستدامة.
مـــــن جــــانــــبــــه، وجـــــــه عــضــو 
»البلدي« ناصر الكفيف أسئلة 
الـــى الــجــهــاز الــتــنــفــيــذي بشأن 
انتشار القمامة وإهمال النظافة 
وخدمات البلدية في محافظة 
 أن ذلك يأتي 

ً
االحمدي، مضيفا

بعد ماحظته إهمال النظافة 
بمناطق المحافظة، وانتشار 
الحيوانات النافقة على الطرق 
والروائح الكريهة المنبعثة من 
صناديق القامة، والــتــي تؤثر 
 على صحة المواطنين 

ً
سلبا

والمقيمين.

علياء الفارسي

»جهراء البلدي« وافقت على توسيع 
سوق الخيام في »المطالع«

• محمد جاسم
وافــقــت لجنة الــجــهــراء فــي المجلس البلدي 
عــلــى طــلــب الــبــلــديــة تــوســعــة ســـوق بــيــع الخيام 
المخصص بصفة مؤقتة في محافظة الجهراء.
 وخـــال اجتماعها برئاسة عبدالله الــهــذال 
العنزي، وافقت اللجنة، على طلب الهيئة العامة 
ــان  ــزء مـــن مــنــطــقــة األمــ لــلــريــاضــة اســتــقــطــاع جــ
المخصصة لنادي الرماية الكويتي الرياضي؛ 
الستغاله كمواقف ســيــارات سطحية لخدمة 
النادي الواقع في منطقة شمال غرب الجهراء. 

ــــت عـــلـــى طـــلـــب وزارة الـــكـــهـــربـــاء  ــقـ ــ كـــمـــا وافـ
والــمــاء والــطــاقــة الــمــتــجــددة تخصيص محطة 
تحويل الكهرباء الرئيسية في منطقة الصبية، 

وتــخــصــيــص مــحــطــة تــحــويــل كــهــربــاء رئيسية 
لــتــغــذيــة مــشــاريــع االســتــثــمــار فـــي الــجــزيــرتــيــن 
الــشــمــالــيــة والــجــنــوبــيــة والــضــفــتــيــن الــشــمــالــيــة 
والــجــنــوبــيــة فـــي جــســر الــشــيــخ جـــابـــر األحــمــد 

بالصبية. 
وأبـــقـــت الــلــجــنــة عــلــى جــدولــهــا طــلــب الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الموافقة 
على ارتفاع مباني مجمع كليات ومعاهد ضمن 
حدود محافظة الجهراء بارتفاع أرضي وخمسة 
طوابق، في حين أبدت عدم موافقتها على طلب 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــصــنــاعــة تــوطــيــن الــقــطــاعــات 
الصناعية في منطقة النعايم بالمنطقة الغربية 
قطعة رقــم 1 فــي مــوقــع الصناعات التحويلية 

وتشكيل المعادن.

جانب من اجتماع اللجنة

»ملست آسيا«: معرض »الذكاء 
االصطناعي« ديسمبر المقبل

بالتعاون مع السفارة الفرنسية و»التربية«
• عادل سامي

أطـــلـــق الــمــكــتــب اإلقـــلـــيـــمـــي لــلــمــنــظــمــة الــعــالــمــيــة لــلــعــلــوم 
والتكنولوجيا »ملست آســيــا« المرحلة التجهيزية الرابعة 
للمعرض العلمي الكويتي الفرنسي السادس عشر، والــذي 
يخصص هذه الدورة لمشاريع وأبحاث »الذكاء االصطناعي«، 
وينظمه المكتب بالتعاون مــع الــســفــارة الفرنسية وإحــدى 
الــمــؤســســات الــعــمــلــيــة فـــي فــرنــســا والــتــوجــيــه الــفــنــي الــعــام 

للحاسوب بوزارة التربية في ديسمبر المقبل.
واعــتــبــر نــائــب رئــيــس المنظمة رئــيــس مكتبها االقليمي 
بقارة آسيا المهندس عدنان المير أن اجتماع بعض مسؤولي 
المكتب بالملحق الثقافي الفرنسي في مقر »ملست آسيا« 
أسس لتفاصيل تطبيقية معتبرة، إلضفاء مزيد من عوامل 
النجاح للمعرض، حيث تم بحث مشاركة المؤسسات العلمية 
المختصة في هذا المجال، للمشاركة في المعرض وتدريب 
معلمي المدرسة الفرنسية بالكويت على تطبيقات ولوحات 
إلكترونية تستخدم في مجاالت الذكاء االصطناعي لتدريب 

الطاب المشاركين في المعرض.
وشدد المير على أن المعرض الكويتي الفرنسي من أهم 
البرامج التي يقيمها مكتب المنظمة العالمية ملست لقارة 
آسيا في الكويت سنويا منذ عام 2006، بالتعاون مع السفارة 
الفرنسية، ووزارة التربية ممثلة هذه السنة في التوجيه العام 

لمادة الحاسوب.
ــــاف أن الــمــعــرض مـــشـــروع عــلــمــي فـــي غــايــة األهــمــيــة  وأضـ
يتيح الفرصة للطاب من جميع محافظات الكويت للتنافس 
واختيار ما يتفق مع قدراتهم، ويشبع ميولهم، من خال عمل 
أبحاث ومشاريع علمية تحت عناوين مهمة تساهم في تنمية 
الجوانب العلمية والعملية والتربوية للطاب وفق منهجية 

البحث العلمي بإشراف المعلمين والمعلمات.

»النجاة« تدشن مشروع 
»7 سنابل« في سريالنكا

أعلن مدير زكاة الفحيحيل، 
التابعة لقطاع البرامج 

والمشاريع في جمعية النجاة 
الخيرية إيهاب الدبوس، إطاق 

مشروع »7 سنابل تحيي 
بها قرية في آسيا«، داعيا 

المتبرعين إلى المساهمة في 
هذا المشروع المميز الذي 

سيتم تنفيذه في قرية رحمة 
بدولة سريانكا.

وأشار الدبوس، في تصريح، 
أمس، إلى أن التبرعات ستوجه 

إلى 7 مشاريع هي: بيوت 
الفقراء، وتوصيل نقاط الماء، 
وتربية األغنام، وكفالة معلم، 

وحلقات القرآن، وتوزيع السال 
الغذائية، وإنارة القرية.

وبين أن المشروع يهدف 
إلى تغيير واقع قرية فقيرة، 

وتزويدها بالخدمات األساسية 
التي من شأنها أن تضمن 
الحياة الكريمة لسكانها، 

إضافة إلى مشاريع تنموية 
تساهم في تحويل األسر 

المحتاجة إلى أسر منتجة.

»إحياء التراث« توزع 
مساعدات إغاثية في باكستان

ع وفد من جمعية إحياء 
َّ
وز

التراث اإلسامي، مساعدات 
أهل الكويت من المواطنين 

والمقيمين على إخوانهم في 
باكستان، التي تعرضت لمأساة 
كبيرة نتيجة للفيضانات، تحت 

شعار »الكويت بجانبكم«.
وأكدت الجمعية، في بيان، 

أمس، »أهمية هذه المساعدات 
إلخوانكم في باكستان لتضرر 

أعداد كبيرة من الناس في 
ب األمر  وقت واحد، مما صعَّ
على الجهات المسؤولة في 

باكستان«، داعية أهل الخير في 
الكويت لبذل المزيد إلخوانهم، 

حيث إن الحاجة كبيرة هناك.
وتابعت: »لمس وفد الجمعية 

رب أثر ما تم تقديمه 
ُ
عن ق

من مساعدات إلخوانكم في 
باكستان انعكس في فرح 

وسرور بما تم تقديمه من أهل 
الخير في الكويت من

مواد غذائية أساسية وخيام 
تساهم في تخفيف جانب 
من معاناتهم«، مشيرة إلى 

توجيه الشعب الباكستاني 
الشكر والثناء والدعاء ألهل 

، على 
ً
 وشعبا

ً
الكويت؛ حاكما

وقوفهم إلى جانب إخوانهم في 
باكستان.

اتحاد المبرات يستعد إلطالق 
جائزة الصالح للعمل الخيري

أعلن رئيس اتحاد المبرات 
والجمعيات الخيرية الدكتور 

ناصر العجمي، استعداد 
االتحاد إلطاق جائزة خالد 
العيسى الصالح للتميز في 

العمل الخيري »النسخة الثالثة« 
هذا العام تحت رعاية وزيرة 

الشؤون االجتماعية والتنمية 
المجتمعية وزيرة الدولة 

لشؤون المرأة والطفل مي 
البغلي.

جاء ذلك خال زيارة رئيس 
وأعضاء االتحاد للعم خالد 

الصالح صاحب الجائزة لتقديم 
الشكر والتقدير له بعد موافقته 
على دعم إطاق النسخة الثالثة 

من الجائزة. وأشار العجمي 
إلى احتواء الجائزة لهذا العام 

على نظام التحكيم الدولي 
 
ً
الجديد في المسابقة، تمهيدا

البدء بإجراءات االعتماد 
الدولي للمسابقة وفق المعايير 

الدولية.
من جانبه، قال الصالح إن 

»الجائزة تحتفي باستمرار 
الطريق الذي اختطته الكويت 
عبر مسيرتها التاريخيه في 

العمل الخيري«.

جانب من المشاركين في االحتفالية

حريصون 
على إظهار 

الحقيقة 
وتطبيق 

القانون على 
المقّصرين

األنصاري

عالقة تاريخية 
وشراكة تربط 

الكويت بالمنظمة 
الدولية

الجارالله

توفير فرص 
العمل في اقتصاد 
أخضر مستدام... 

أهم تحديات 
التغّير المناخي
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جائزة تكنولوجيا التعليم تنطلقجائزة تكنولوجيا التعليم تنطلق
بدعم المعجل للفائزين بدعم المعجل للفائزين 

حمد العبدلي

سلة أخبار

تستعد جمعية الصفا 
الخيرية اإلنسانية إلطالق 

مشروعها اإلغاثي تحت 
شعار »دفء وأمان«، الذي 

يعتبر من املشاريع املوسمية 
التي تنفذها الجمعية في 
قيرغيزيا، تزامنا مع بدء 

حلول فصل الشتاء.
وقال رئيس مجلس إدارة 

الجمعية محمد الشايع، في 
تصريح، أمس، إن »الصفا 

اإلنسانية« تستهدف 3 
آالف أسرة من األرامل 

واأليتام واملساكني، حيث 
سيتم توزيع مواد التدفئة 
من الفحم وكسوة الشتاء 
والبطانيات، داعيا عموم 

املحسنني واملحسنات 
وأصحاب الشركات إلى 

املساهمة في إغاثة إخوانهم 
بقيرغيزيا.

 

»الصفا« تطلق مشروع 
»دفء وأمان« في قيرغيزيا

افتتحت جمعية الرحمة 
العاملية، مدرستني للتعليم 

االبتدائي في إقليمني وسط 
وغرب نيبال.

وقال رئيس مكتب شبه 
القارة الهندية في الجمعية، 
عيسى الذوادي، في تصريح 

صحافي أمس، إن املدرسة 
األولى الواقعة في إقليم 

باهلمي الغربي، أسست على 
مساحة 240 مترا مربعا، 

وتضم 5 فصول تعليمية، 
لخدمة 240 طالبا وطالبة.

وأضاف الذوادي أن الجمعية 
افتتحت مدرسة أخرى 

بمنطقة قول بزار وسط 
نيبال، وتقع على مساحة 
232 مترا مربعا، وتضم 4 

فصول دراسية، ويستفيد من 
خدماتها 160 طالبًا وطالبة.

»الرحمة« تفتتح 
مدرستين في نيبال
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مؤتمر تكنولوجيا التعليم ينطلق فبراير المقبل
»العالقات العامة« تنظمه تحت شعار »من التقليدية إلى الحداثة«

ــيــــس مـــجـــلـــس ادارة  ــن رئــ ــلــ أعــ
جمعية العالقات العامة الكويتية 
عــضــو الــلــجــنــة الــعــلــيــا للمؤتمر، 
ــــطـــــالق  ــال الـــــنـــــصـــــرالـــــلـــــه، انـ ــ ــمــ ــ جــ
ــعــــرض تــكــنــولــوجــيــا  مـــؤتـــمـــر ومــ
التعليم الثالث وجــائــزة الكويت 
لتكنولوجيا التعليم في نسختها 
ــيــــة، وذلــــــــك خــــــالل فـــبـــرايـــر  ــانــ ــثــ الــ
المقبل، برعاية وزير التربية وزير 
التعليم العالي والبحث العلمي. 
جــــــــاء ذلــــــــك خــــــــالل الـــمـــؤتـــمـــر 
الصحافي الذي عقدته الجمعية 
ــطــــالق الــمــؤتــمــر  ــن انــ لــــإعــــالن عــ
الـــثـــالـــث لــتــكــنــولــوجــيــا الــتــعــلــيــم، 
وذلك مساء أمس األول في مقرها 

بمنطقة الشامية.

وأضاف النصرالله أن المؤتمر 
سينطلق في نسخته الثالثة تحت 
شعار »استراتيجيات التعليم... 
مــــن الــتــقــلــيــديــة إلـــــى الــــحــــداثــــة«، 
مؤكدا أن الجمعية حريصة على 
الــمــســاهــمــة فــي تحقيق التنمية 
الــمــســتــدامــة، ومـــن هـــذا المنطلق 
ننظم مؤتمر تكنولوجيا التعليم 
فـــي نــســخــتــه الـــثـــالـــثـــة، آمــلــيــن أن 
يحقق أهدافه المرجوة، والفتا إلى 
أن المؤتمر يهدف إلى استعراض 
أفــضــل الــمــمــارســات والــمــبــادرات 
فــي التعليم أثــنــاء أزمـــة كــورونــا، 
مــمــا يــســهــم فـــي تــطــويــر الــنــظــام 
التعليمي من منظور تكنولوجي.

ــال أمــــيــــن ســر  ــ ــ ــه، قـ ــبــ ــانــ مـــــن جــ

الــجــمــعــيــة عــضــو الــلــجــنــة العليا 
لــلــمــؤتــمــر، مــحــمــد الــيــاســيــن، إن 
المؤتمر سيناقش عبر جلساته 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الـــتـــعـــلـــيـــم عــبــر 
ــات الـــتـــي  ــ ــديـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــتـــــرنـــــت والـ اإلنـــ
ــاء  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــه الــــمــــعــــلــــمــــيــــن وأولـ ــ ــ ــواجـ ــ ــ تـ
األمــور والــدروس المستفادة من 
التجارب، وتأثيرها على العملية 
التعليمية والتعليم عن بعد وأثره 
ــه عــلــى  ــاسـ ــكـ ــعـ عـــلـــى الــــطــــالب وانـ

مهاراتهم وخبراتهم.
وأوضــح الياسين أن جلسات 
المؤتمر ستناقش أيــضــا آليات 
الحد من اآلثار السلبية لجائحة 
ــلـــى الـــتـــعـــلـــيـــم وطــــرق  كـــــورونـــــا عـ
تحسين التعليم بوتيرة أســرع، 
وسبل تعافي التعليم دون تكرار 
ــادة البناء  أخــطــاء الــمــاضــي، وإعــ
على نحو مستقبل أفضل للتعليم 

في الكويت. 
بدوره، قال عضو لجنة تحكيم 
جــــائــــزة الـــكـــويـــت لــتــكــنــولــوجــيــا 
الــتــعــلــيــم، د. حــســيــن غــلــوم، إنها 
تــهــدف الـــى تــحــفــيــز الــمــؤســســات 
التعليمية على تصميم وتطبيق 
مــحــتــويــات إلــكــتــرونــيــة مــتــمــيــزة 
ــيــــة بــيــن  ــنــــافــــســ ــة تــ ــئــ ــيــ وخـــــلـــــق بــ
المؤسسات التعليمية لتطوير 
الــتــعــلــيــم تــكــنــولــوجــيــا مــــن أجـــل 
ــراء عــمــلــيــة إنــــتــــاج الــمــحــتــوى  ــ ــ إثـ

اإللكتروني.

 
ً
رة محليا المكراد حضر عرض آلية مطوَّ

لمكافحة حرائق واجهات المباني
تنظيم دورة لمنتسبي اإلعالم بـ »اإلطفاء« بعنوان »حوار تربوي«

• محمد الشرهان
حــضــر رئـــيـــس قــــوة اإلطـــفـــاء 
الـــعـــام، الــفــريــق خــالــد الــمــكــراد، 
مساء أمس األول، عرض آلية تم 
تطويرها في ورشة قوة اإلطفاء 
ــي مــكــافــحــة  ــ ــتـــخـــدم فـ لـــكـــي تـــسـ
حرائق واجهات المباني وبعض 
األماكن الخاصة بحضور نائب 
رئيس قوة اإلطفاء العام لقطاع 
الشؤون الهندسية وتكنولوجيا 
ــواء الــمــهــنــدس  ــلـ الــمــعــلــومــات الـ

موسى محمد.
ــة قـــوة اإلطــفــاء  وتــعــمــل ورشــ
على تطوير اآلليات والمعدات 
وتسخير اإلمــكــانــات لمساعدة 
رجال اإلطفاء في أداء مهامهم، 
وطــورت الورشة آلية نقل مياه 
ــة مــكــافــحــة  ــيـ ــى آلـ ــ وحـــّولـــتـــهـــا الـ
حــرائــق مــن خــالل تــزويــدهــا في 
قــاذف عمودي يصل طوله إلى 
6 أمــتــار، ويتم التحكم فيه عن 
طريق الريموت كنترول لزيادة 
قدرة اآللية، لتعمل تحت جميع 
الظروف ومساندة فرق مكافحة 
الحرائق في األمــاكــن الخاصة، 
ليصل دفــع الماء إلــى ارتــفــاع 6 
أدوار، وكــذلــك استخدامها في 

مكافحة المباني قيد اإلنــشــاء 
والمباني السكنية والمصانع 

والمخازن.
من جانب آخر، وبحضور نائب 
رئيس قوة اإلطفاء العام لقطاع 
الوقاية، اللواء خالد فهد، أقامت 
إدارة العالقات العامة واإلعــالم 
بقوة اإلطفاء العام، صباح أمس، 
دورة لمنتسبيها بعنوان »حوار 
تربوي«، والتي ألقاها االستشاري 
التربوي والتعليمي، د. عبدالعزيز 
ــــي مــــســــرح مــبــنــى  أبـــــــل، وذلـــــــك فـ
قطاع الوقاية في ضاحية مبارك 

العبدالله.

وتـــحـــدث أبـــل فـــي عـــدة نــقــاط 
تـــربـــويـــة مـــهـــمـــة؛ مــنــهــا الـــطـــرق 
التربوية السليمة في التعامل 
مع األبناء، إضافة الى ضرورة 
فصل العمل عن الحياة العائلية، 
وكذلك كيفية تعامل المسؤولين 
ــفــــيــــن، كــــمــــا نـــاقـــش  مـــــع الــــمــــوظــ
بعض األسئلة التي طرحت من 

الحضور. 
وتـــهـــدف مــثــل هـــذه الـــنـــدوات 
التي تقيمها قوة اإلطفاء العام 
لــمــنــتــســبــيــهــا الــــى نــشــر الــوعــي 
الــتــربــوي، واكــتــســاب الــمــهــارات 
في طرق التعامل مع األشخاص.

آلية »اإلطفاء« المطّورة

ــائــــب الــــرئــــيــــس الــــفــــخــــري لــجــمــعــيــة  ــلــــن نــ أعــ
العالقات العامة، فهد المعجل، تحّمله تكلفة 
جميع جوائز تكنولوجيا التعليم، دعما منه 

لهذه الجائزة الهادفة.
وأشاد المعجل، في كلمة له، بدور الجمعية، 
ومـــبـــادراتـــهـــا الـــهـــادفـــة إلــــى خـــدمـــة الــمــجــتــمــع، 

مثمنا جهود مجلس إدارتها وما يقوم به من 
مــؤتــمــرات وأنشطة فــي العديد مــن المجاالت، 
معّبرا عن سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر، 
والفتا إلى أن »العالقات العامة« من جمعيات 

النفع العام النشيطة والمؤثرة في المجتمع.

5 طلبة من الجامعة األميركية إلى برنامج »رواد«
انضم خمسة طلبة من الجامعة األميركية في 
الكويت )AUK( إلى النسخة الرابعة من برنامج 

»رواد«، الذي يطلقه بنك وربة.
وذكــرت الجامعة أن البرنامج يمنح فرصة 
خوض تحدٍّ واقعي يطورون من خالله خدمات 
ومــنــتــجــات تــســتــعــمــل فـــي الــقــطــاع الــمــصــرفــي، 
األمر الذي يشجع طلبة الجامعة على استخدام 

مهاراتهم في تجربة عملية مبتكرة. 
ن فريق الجامعة من الطالبة  وأضافت: »يتكوَّ
آمنة ديــرداب- تخصص االقتصاد والتسويق، 
والطالب حسنين محمد- تخصص المحاسبة، 

والـــطـــالـــبـــة دنـــيـــا الـــجـــوهـــري- تــخــصــص إدارة 
األعــمــال والــتــمــويــل، إضــافــة إلــى الطالبة ليلى 
دلول- تخصص الهندسة الكهربائية، والطالب 

علي درويش- تخصص هندسة الكمبيوتر«.
وقـــالـــت رئــيــســة مــكــتــب شـــــؤون الــخــريــجــيــن 
والتطوير الوظيفي بالجامعة عبير التنير، إن 
طلبة الجامعة لديهم عدد من األفكار المبتكرة 
التي طرحت في المسابقة الماضية، مبينة أن 
 للتعلم والتطور وإثبات 

ً
الطلبة مستعدون دائما
أنفسهم في مجاالتهم. 

ــــرب الــطــالــب حــســنــيــن مــحــمــد عـــن فــخــره  وأعـ

باالنضمام إلــى برنامج »رواد« ضمن الفريق 
الممثل للجامعة األميركية في الكويت. وقالت 
الطالبة دنيا الجوهري إنها متحمسة لخوض 

هذا التحدي بجانب فريقها بالجامعة.
ولــفــت نــائــب الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــلــخــدمــات 
الــمــســانــدة والــخــزانــة فــي »وربــــة« أنـــور الغيث، 
ــه فــي  ــوعـ ــد األول مــــن نـ ــعـ ــى أن الـــبـــرنـــامـــج ُيـ ــ إلـ
 حــرص البنك على دعــم طلبة 

ً
الــكــويــت، مــؤكــدا

الجامعات وإشراكهم في البرامج وورش العمل 
المتخصصة، بهدف مساعدتهم على اكتساب 

جانب من الطلبة والمسؤولين عن البرنامجالخبرات والمهارات المتنوعة.

»البيئة«: التقرير البيئي ركيزة الستراتيجيات المستقبل
• عادل سامي

قالت نائبة المدير العام لشؤون الرقابة البيئية في 
الهيئة العامة للبيئة المهندسة سميرة الكندري إن تقرير 
حالة البيئة لدولة الكويت سيكون ركيزة مهمة لوضع 
االستراتيجيات البيئية المستقبلية، مشيرة إلــى أنه 
يستهدف صانعي القرار والمسؤولين عن شؤون البيئة 
في الدولة واألكاديميين والطالب والمواطنين بشكل عام.
وأضافت الكندري، في كلمة لها صباح أمس خالل 

افتتاح الورشة التحضيرية إلعداد تقرير حالة البيئة 
لــدولــة الــكــويــت، أن هـــذا الــتــقــريــر يــعــد أحـــد الــمــشــاريــع 
التي تتعاون فيها الهيئة مع برنامج األمــم المتحدة 
 لالتفاقية الموقعة بين الطرفين في مارس 

ً
للبيئة، وفقا

 مــن الهيئة بــضــرورة االســتــفــادة من 
ً
الــمــاضــي، إيــمــانــا

خبرات المنظمات الدولية لتنمية القدرات الوطنية في 
كل ما يتعلق بالبيئة.

واعتبرت أن هذه الورشة تعد حجر األساس إلنجاح 
هذا التقرير، الفتة إلى أن هذا التقرير هو األول الذي 

تــصــدره دولـــة الــكــويــت، وذلـــك فــي إطـــار تطبيق قانون 
حماية البيئة.   

وأوضحت أنه يهدف إلى بلورة رؤية مشتركة لحالة 
البيئة فــي الكويت وكيفية النهوض بها كونها أداة 
فعالة التخاذ القرار السليم، من أجل دمج السياسات 
البيئية في برامج التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن 
التقرير يتناول تقييم وتحليل الوضع البيئي في دولة 

 على تحليل علمي واضح.  
ً
الكويت، معتمدا

الكويت تشارك في »مبادرة الشرق األوسط«الكويت تشارك في »مبادرة الشرق األوسط«
ترأس المدير العام للهيئة العامة للبيئة 
رئيس مجلس إدارتها الشيخ عبدالله األحمد 
ــة الـــكـــويـــت فـــي االجـــتـــمـــاع الـــــوزاري  ــ وفــــد دولـ
لمبادرة الشرق االوسط األخضر في الرياض، 
بمشاركة 23 دولــة بالشرق األوســط وشمال 

افريقيا.
ــي بــــيــــان صــــحــــافــــي إن  ــ ــت الـــهـــيـــئـــة فـ ــ ــالـ ــ وقـ
االجتماع الــوزاري جــاء بتنظيم مع عــدد من 

المنظمات الدولية، من بينها برنامج االمم 
الــمــتــحــدة لــلــبــيــئــة، واتــفــاقــيــة االمـــم الــمــتــحــده 
لمكافحة التصحر، ومنظمة االغذية والزراعة، 
والبنك الــدولــي، والبنك االســالمــي للتنمية، 
وذلك للتحضير النطالق النسخه الثانية من 
قمة الشرق األوسط األخضر المزمع عقدها 7 

نوفمبر بمدينة شرم الشيخ المصرية.

»المستقلة« تحافظ »المستقلة« تحافظ 
على »رابطة الخليج« على »رابطة الخليج« 

للعام الـ للعام الـ 2020

• حمد العبدلي
حافظت القائمة المستقلة 
في جامعة الخليج للعلوم 
والــــــتــــــكــــــنــــــولــــــوجــــــيــــــا عـــلـــى 
ــي انـــتـــخـــابـــات  صــــدارتــــهــــا فــ
رابــطــة الــطــلــبــة لــلــعــام الــــ 20 
على الــتــوالــي، بــفــارق 1434 
صوتا عن منافستها الوسط 
الديموقراطي، حيث حصلت 
المستقلة على 1699 صوتا 
مقابل 265 لقائمة الوسط 

الديموقراطي.
ــات الــتــي  ــابـ ــتـــخـ فـــفـــي االنـ
نظمتها الــجــامــعــة، شهدت 
ــيـــرا  ــبـ ــا كـ ــ ــيـ ــ ــــالبـ ــا طـ ــســ ــافــ ــنــ تــ
وحــضــورا الفــتــا فــي قــاعــات 
ــراع الــمــخــتــلــفــة، حيث  ــتــ االقــ
ــد  ــاعــ ــقــ ــى مــ ــ ــلــ ــ يـــــتـــــنـــــافـــــس عــ
الــهــيــئــة اإلداريــــــــــة لــلــرابــطــة 
كــل مــن قــائــمــة بــيــن القائمة 
المستقلة وقــائــمــة الــوســط 
الديموقراطي في ظل غياب 
قــائــمــة 1962 الـــتـــي تعتبر 
ــي انــــتــــخــــابــــات  ــ مــــنــــافــــســــة فــ

جامعة الخليج.
وقــد استغرقت فترة فرز 
ــنــــاديــــق االقــــــتــــــراع حــتــى  صــ
ــــت مــــن تـــأخـــر مــــن مــســاء  وقـ
أمس األول، بسبب الحضور 
الــطــالبــي الـــالفـــت وتــنــافــس 

القوائم المشاركة.
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مصفحة 

للرئيس... 
وقراراتنا 

عن تلفزيون 
المجلس توفر 

2.5 مليون 
دينار

الشاهين

محيي عامر

البث المباشر للجلسات يصطدم بالئحة المجلس
تطبيقه يعطل المادة 96... والحل ممكن بتأخيره ساعة

تساؤالت عن سبب عدم تعديلها للسماح ببث الجلسات واجتماعات اللجان

تــصــطــدم الــمــطــالــبــات النيابية 
الخاصة بــإذاعــة جلسات مجلس 
ــرة عـــلـــى تـــلـــفـــزيـــون  ــاشــ ــبــ األمــــــــة مــ
المجلس بالالئحة الــداخــلــيــة له، 
حــيــث إن تــطــبــيــق ســيــاســة الــبــث 
الــمــبــاشــر سيتسبب فـــي تعطيل 
نص المادة 96 منها، والتي تنص 
على »للرئيس أن يأمر بحذف أي 
كــالم من مضبطة الجلسة يصدر 
مــن أحــد األعــضــاء، خــالفــا ألحكام 
هذه الالئحة، وعند االعتراض على 
ذلــك، يعرض األمــر على المجلس، 
ويصدر قــراره في هذا الشأن دون 

مناقشة«.
ــادة، فـــإن  ــ ــمــ ــ ــذه الــ ــ وبـــمـــوجـــب هــ
للرئيس الحق في حذف حديث أي 
عضو أو جزء منه من المضبطة إذا 
خالف أحكام الالئحة، وبث الجلسة 
بصورة مباشرة يعني أن الكلمة 
التي أريد حذفها من المضبطة تم 
تداولها عبر وسيلة إعالمية رسمية 
تصدر عن المجلس، وهو ما يعد 

 للعمل بهذه المادة.
ً
تعطيال

ــتـــى يــتــمــكــن الــمــجــلــس من  وحـ
تــطــبــيــق ســيــاســة الـــبـــث الــمــبــاشــر 
للجلسات، فإن ذلك يلزمه بتعديل 
نــص هـــذه الـــمـــادة، حسب مــا يرى 
الكثير من المراقبين، وهــو ما تم 
 لمكتب المجلس، حسب 

ً
نقله فعليا

ما علمت »الجريدة« من مصادرها، 
بعد أن استفسر عن مدى جاهزية 
الـــقـــنـــاة لــنــقــل الـــجـــلـــســـات بــالــبــث 
الــمــبــاشــر، مــشــيــرة إلــــى أن مكتب 
 التخاذ قرار 

ً
المجلس يتجه فعليا

بالبث المباشر، على أن يكون هناك 
فــــارق مـــن 30 إلـــى 60 دقــيــقــة بين 
الجلسة والبث، وبذلك يتم تطبيق 
نص المادة المشار إليها بعدم بث 
ما يريد الرئيس شطبه إذا كانت 

الكلمة مخالفة لالئحة.
ويــفــتــح الــتــوجــه نــحــو تطبيق 
سياسة البث المباشر للجلسات، 
خصوصا إذا كــانــت هــنــاك جدية 
ــع الـــمـــواطـــنـــيـــن  ــ ــــي الـــشـــفـــافـــيـــة مـ فـ
ــــف« بــمــا يــــدور في  بــاطــالعــهــم »اليـ
الــجــلــســات، الــحــديــث عــن ضـــرورة 
تطبيق األمر نفسه في اجتماعات 
اللجان البرلمانية، التي تعد مطبخ 
ــي ديـــنـــامـــو قــاعــة  ــ الـــمـــجـــلـــس، وهــ
عبدالله السالم، عبر تعديل نص 

المادة 54 من الالئحة الداخلية.

المادة ٥٤
ــادة 54 عـــلـــى أن  ــ ــمــ ــ ــ وتــــنــــص ال
»جــلــســات الــلــجــان ســريــة، ويــحــرر 
محضر لــكــل جلسة تلخص فيه 
المناقشات، وتدون اآلراء، ويوقعه 
الرئيس والسكرتير، ولكل عضو من 

األعضاء حضور جلسات اللجان 
الــتــي لــيــس عــضــوا فــيــهــا، بــشــرط 
موافقة اللجنة على ذلــك، على أال 
يتدخل في المناقشة وال يبدي أي 
مالحظة، ولكل عضو من األعضاء 

االطالع على محاضر اللجان«.
ويـــــقـــــول الــــمــــراقــــبــــون إنـــــــه إذا 
 فـــي تطبيق 

ً
ــادا ــ ــان الــمــجــلــس جــ كــ

الشفافية فعليه تعديل نص هذه 
المادة، بما يرفع عن اجتماعاتها 
السرية، ويسمح بإذاعتها »اليف«، 
وبــذلــك سيتم حــل مشكلة فــقــدان 
النصاب الـــذي تعانيه فــي معظم 
 ،

ً
 جذريا

ً
الفصول التشريعية حــال

حــيــث ســيــعــلــم الـــنـــائـــب أنــــه تحت 
مجهر الشعب، وسيكون الجميع 
 بشكل أكبر على المناقشات 

ً
مطلعا

الخاصة باالقتراحات قبل تحويلها 
إلى قوانين، وبرأي الحكومة بها.

ووقتها لن يحتاج المجلس إلى 
ســلــب أحـــد اخــتــصــاصــات اللجنة 
التشريعية بنظر كل االقتراحات 
التي يقدمها األعضاء من الناحية 
 للتخوفات من 

ً
الدستورية، تفاديا

تركيبتها المستقبلية، وحتى ال 
تكون مقبرة للقوانين، إذ سيكون 
الـــشـــعـــب مـــراقـــبـــا جـــيـــدا ألدائــــهــــا، 
 عــلــى كـــل مـــا يـــــدور بها 

ً
ومــطــلــعــا

وباللجان األخرى، وعن التخوفات 

من نشر اجتماعات قد تؤثر على 
سمعة أشخاص، خاصة في لجان 
التحقيق، فإن ذلك يمكن تجاوزه من 
خالل إضافة نص يسمح بتحويلها 

لسرية.

مكتب المجلس
على صعيد اخر، وفيما وصف 
لــقــاء أعــضــاء مكتب مجلس األمــة 
مع سمو نائب األمير ولــي العهد 
ــمــــد بــالــلــقــاء  الـــشـــيـــخ مــشــعــل األحــ
األبــــوي والــصــريــح، قـــال أمــيــن سر 
المجلس، النائب أسامة الشاهين: 
تصلنا رسائل إيجابية من القيادة 
الــســيــاســيــة والــســلــطــة التنفيذية 
باتجاه التعاون مع مجلس األمة، 
وأخــــــرى بــاتــجــاه إقــــــرار الــقــضــايــا 
المتفق عليها والعاجلة، وجدية 
ــفــــســــاد والــــتــــقــــدم فــي  مـــكـــافـــحـــة الــ

اإلصالح واإلنجاز. 
وقـــــال الــشــاهــيــن، فـــي تصريح 
صحافي، إن قرارات مكتب المجلس 
ــّص شـــعـــار  ــ ــخـ ــ األخـــــــيـــــــرة فـــيـــمـــا يـ
المجلس وقناته تصّب في اتجاه 
توفير 2.5 مليون دينار من األموال 
الــعــامــة، نافيا صحة مــا أثــيــر من 
تخصيص سيارة مصفحة لرئيس 

مجلس األمة.

اجتماع سابق لمكتب المجلس

نافذة نيابيةنافذة نيابية

فيصل الكندري

 عن مدير ديوان الخدمة:
ً
الكندري نقال

السماح بجمع وظيفتين بعد موافقة الوزير

أعلن النائب فيصل الكندري، نقال عن المدير العام لديوان 
الخدمة المدنية، قوله إن قانون الخدمة المدنية يسمح للموظف 

بالجمع بين وظيفتين.
وقال الكندري، على »تويتر«، »هاتفت مدير الديوان د. عصام 
الربيعان، وذكر لي أن قانون ديوان الخدمة الحالي يسمح بالجمع 
بين وظيفتين، لكن بعد أخذ موافقة الوزير«، مضيفا: »تم النقاش 
على دراسة إلغاء وجوب أخذ الموافقة من الوزير المعني قريبا«.

المهان: زيادة القرض اإلسكاني
إلى 100 ألف دينار

أعلن النائب د. محمد المهان، أنه قدم اقتراحا برغبة، بزيادة 
القرض اإلسكاني إلى 100 ألف دينار، وصرف عالوة اجتماعية 
للكويتيين العاملين في الــدولــة عن أوالدهـــم بواقع 100 دينار 

شهريا عن كل ولد، حتى سبعة أوالد.
وقــال المهان، في مقترحه، »تقدمت باقتراح بــزيــادة القرض 
اإلسكاني إلى 100000 دينار، ورفع دعم مواد البناء إلى 50000 
دينار، حيث يكون اإلجمالي 150000 دينار، وزيادة بدل اإليجار 

من 150 إلى 300 دينار«. محمد المهان

5 نواب: رد االعتبار القضائي في الجرائم السياسية
بعد عام من استيفاء »الشروط القانونية«

أعلن 5 نواب تقدمهم باقتراح بقانون بتعديل 
البند 2 من المادة 246 من القانون رقم 17 لسنة 
ات والمحاكمات  1960 بإصدار قانون اإلجـــراء

الجزائية.
ويقضي االقــتــراح، الــذي تقدم بــه الــنــواب د. 
عادل الدمخي، د. عبدالكريم الكندري، عبدالله 
فهاد، مهند الساير، محمد المطير، بإنشاء مركز 
قــانــونــي خـــاص بــالــجــرائــم الــســيــاســيــة، بحيث 
استثنى هذا النوع من الجرائم في رد االعتبار 
القضائي، لتكون بمضي سنة من تاريخ تمام 
التنفيذ أو صدور العفو أو انقضاء مدة التقادم.

ونص القانون على أن يستبدل بنص البند 
الــثــانــي مـــن الـــمـــادة 246 مـــن الـــقـــانـــون رقــــم 17 
لسنة 1960 المشار إليه النص اآلتي: »أن يكون 
قــد مــضــى مــن تــاريــخ تــمــام التنفيذ أو صــدور 
العفو أو انقضاء مــدة التقادم خمس سنوات 
بالنسبة إلى العقوبة التي تزيد على الحبس 
لمدة ثالث سنوات والغرامة بمبلغ 225 دينارا، 
وثـــالث ســنــوات بالنسبة إلــى العقوبة الــتــي ال 
تزيد على ذلك، أما إذا كانت الجريمة الصادرة 
فيها العقوبة قد ارتكبت بدافع سياسي تكون 

المدة سنة«.

5 نواب يقترحون »الحقوق المدنية للبدون«
ــم  5 نــــــــــــواب هـ تــــــــقــــــــّدم 
عــبــيــد الــوســمــي، وهــانــي 
شــــمــــس، وأحـــــمـــــد الري، 
وخالد العميرة، وخليل 
أبـــــــل، بـــمـــقـــتـــرح بـــقـــانـــون 
بــشــأن الــحــقــوق الــمــدنــيــة 

ــيـــر  ــة لـــغـ ــ ــيــ ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ واالجــ
مــــــــــحــــــــــددي الــــجــــنــــســــيــــة 

)البدون(. 
وقـــال شــمــس: شــاركــت 
ــر  ــ ــظـ ــ بــــــــمــــــــقــــــــتــــــــرحــــــــات حـ
الــــتــــعــــامــــل أو الــتــطــبــيــع 

مـــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي 
وحــــــــمــــــــايــــــــة الــــــــــرواتــــــــــب 
والــمــعــاشــات الــتــقــاعــديــة 
ومــكــافــأة نــهــايــة الخدمة 
ــة  ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ ــمـ ــ والــــــــحــــــــقــــــــوق الـ

للبدون.
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الشايع: التعدي على أمالك الدولة من الشايع: التعدي على أمالك الدولة من 
ةديرجلا• تنشر تقرير ديوان المحاسبة حيال ميزانيات الجهات المشمولة برقابته  تنشر تقرير ديوان المحاسبة حيال ميزانيات الجهات المشمولة برقابته 

ذكــــــــــــــــر رئــــــــــيــــــــــس ديــــــــــــــــوان 
المحاسبة فيصل الشايع أن 
الديوان أعد تقريره السنوي 
عــــن نـــتـــائـــج أعــــمــــال الــفــحــص 
والـــــمـــــراجـــــعـــــة عــــلــــى تـــنـــفـــيـــذ 
ميزانيات الجهات المشمولة 
برقابته المالية والحسابات 
الـــخـــتـــامـــيـــة لــلــســنــة الــمــالــيــة 

.2021
 وقــــال الـــشـــايـــع، فـــي كلمته 
عند إصــدار التقرير الجديد 
لـــــــديـــــــوان الــــمــــحــــاســــبــــة، »تــــم 
ــقـــريـــر طــبــقــا  ــتـ إنــــجــــاز هـــــذا الـ
لــلــمــعــايــيــر واألدلــــــة الــمــهــنــيــة 
المعتمدة بحيادية وشفافية 
ــا كــفــلــه  ــق مــ ــ ومـــصـــداقـــيـــة، وفـ
الــدســتــور والــقــانــون لــديــوان 
الـــمـــحـــاســـبـــة مــــن اســتــقــالــيــة 
ــايــــة وصـــــــــون األمـــــــــوال  ــمــ لــــحــ
الــــعــــامــــة، وبـــمـــا يــكــفــل حــســن 
إدارتــــهــــا وتـــعـــزيـــز الـــثـــقـــة مــع 
األطــراف الخارجية المهتمة 
بمخرجات الديوان الرقابية، 
ــلـــك الـــمـــخـــرجـــات  ــم تـ ــديـ ــقـ ــتـ ولـ
لــلــجــهــات الــمــعــنــيــة بــالــدولــة 
التــخــاذ مــا يــلــزم لمعالجتها 
ات الـــازمـــة  ووضـــــع اإلجـــــــــراء
لتافي ما فيها من ماحظات 

ومخالفات«.
 وأضـــاف: »يــتــكــون التقرير 
الــســنــوي لــديــوان المحاسبة 
من قسمين رئيسيين، تضمن 
الـــقـــســـم األول تـــقـــريـــرا بــأهــم 
المؤشرات المالية والظواهر 
الرقابية والمستجدات للسنة 

الــمــالــيــة 2021-2022، والــذي 
تـــــنـــــاول الــــفــــصــــل األول مــنــه 
دور ديــــــوان الــمــحــاســبــة فــي 
المحافظة على الــمــال العام، 
ــانـــي  ــثـ ــــرض الــــفــــصــــل الـ ــ  ثـــــم عـ
ــل الــــبــــيــــانــــات  ــيـ ــلـ ــج تـــحـ ــائــ ــتــ نــ
الــمــالــيــة لــلــجــهــات المشمولة 
بـــرقـــابـــة ديــــــوان الــمــحــاســبــة، 
ــالـــث  ــثـ ــي الــــفــــصــــل الـ وجــــــــاء فـــ
أهـــم الــمــاحــظــات والــظــواهــر 
ــوان مــن  ــ ــديـ ــ ــا الـ الـــتـــي رصــــدهــ
خــــــــال رقـــــابـــــتـــــه، وجـــــــــاء فــي 
الــفــصــل الــــرابــــع مـــن الــتــقــريــر 
ــيــــرات الـــرقـــابـــيـــة الـــتـــي  ــأثــ ــتــ الــ
ــعــــاون  ــتــ ــتـــيـــجـــة الــ ــقـــقـــت نـ تـــحـ
ــات  ــهــ ــجــ ــع الــ ــ ــ والــــتــــنــــســــيــــق مـ
الــــمــــشــــمــــولــــة فــــــي الـــــرقـــــابـــــة، 
وتـــضـــمـــن الـــفـــصـــل الـــخـــامـــس 
ــات الــــــــديــــــــوان عــلــى  ــ ــظـ ــ ــــاحـ مـ
مــشــاريــع الــخــطــة اإلنــمــائــيــة، 
كما تضمن الفصل السادس 
التكليفات والـــدراســـات التي 
أنجزها الديوان خال السنة 
ــيـــة، إضـــافـــة  ــنـ الـــمـــالـــيـــة الـــمـــعـ
إلــــــى أهــــــم الـــمـــســـتـــجـــدات فــي 
الجهات المشمولة بالرقابة 
خال السنة المالية المعنية، 
واســتــعــرض الــفــصــل الــســابــع 
بـــيـــانـــا بــــأهــــم نـــتـــائـــج أعـــمـــال 
الديوان في الرقابة المسبقة، 
والــفــصــل الــثــامــن أهـــم نتائج 
أعمال الديوان في المخالفات 
المالية واإلحالة للمحاكمات 
الــتــأديــبــيــة،  فــضــا عــن تقرير 
الـــكـــشـــف عــــن الـــعـــمـــات الــتــي 

تقدم في العقود التي تبرمها 
الـــدولـــة فـــي الــفــصــل الــتــاســع، 
ت بعض الموضوعات  وجــاء
الـــــرقـــــابـــــيـــــة األخــــــــــــرى ضـــمـــن 
الفصل العاشر، ومــن أهمها 
االســتــدامــة المالية -  حوكمة 
ــات -  ــركـ ــام والـــشـ ــعـ الـــقـــطـــاع الـ
ــوان الــمــحــاســبــة  ــ ــ  مــتــابــعــة ديـ
ــة -  ــكـــومـ ــلـــحـ ــلــــديــــن الـــــعـــــام لـ لــ
 أهــــداف الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة 
-  أعـــمـــال وأنــشــطــة الــمــجــلــس 

األعلى للتخصيص(«.
وبالنسبة للقسم الثاني، 

قــــــــال الـــــشـــــايـــــع انــــــــه تـــضـــمـــن 
الـــتـــقـــريـــر الـــرقـــابـــي الــســنــوي 
ــكــــون مــــن ثــــاثــــة اجـــــزاء  ــمــ والــ
ــــج  ــائـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ اخـــــــــتـــــــــص أولـــــــــــــــــه بـ
ــعــــة عــلــى  ــمــــراجــ ــفـــحـــص والــ الـ
تــنــفــيــذ مــيــزانــيــات الــــــوزارات 
ــة  ــ ــيـ ــ مـ ــو ــ ــكـ ــ ــحـ ــ لـ ا ت  ا ر ا د إل ا و
وحساباتها الختامية، يليه 
نــتــائــج الــفــحــص والــمــراجــعــة 
ــات  ــ ــيـ ــ ــزانـ ــ ــيـ ــ ــــى تــــنــــفــــيــــذ مـ ــلــ ــ عــ
الجهات الملحقة والشركات 
وحــــســــابــــاتــــهــــا الــــخــــتــــامــــيــــة، 
ــتـــائـــج الــفــحــص  ــاءت نـ ــ ــ ثــــم جـ

ــائـــج  ــتـ والـــــمـــــراجـــــعـــــة عــــلــــى نـ
ــيـــات الــجــهــات  ــيـــزانـ تــنــفــيــذ مـ
ــا  ــهــ ــاتــ ــابــ ــســ ــلــــة وحــ ــقــ ــتــ ــمــــســ الــ
الختامية وشركاتها التابعة، 
كما تضمن التقرير السنوي 
نـــــتـــــائـــــج مــــــبــــــاشــــــرة ديــــــــــوان 
الـــمـــحـــاســـبـــة الخــتــصــاصــاتــه 
فــي مــجــال الــرقــابــة المسبقة 

والمخالفات المالية.

أسعار النفط

ــع: »شـــهـــدت  ــايـ وأكـــمـــل الـــشـ
الــســنــة الــمــالــيــة 2022-2021 
ــار الــنــفــط  ــعــ ارتـــفـــاعـــا فــــي أســ
نتيجة لــأوضــاع السياسية 
ــة، وانــــعــــكــــس ذلــــك  ــيــ ــمــ ــالــ ــعــ الــ
إيــجــابــا عــلــى خــفــض الــعــجــز 
الفعلي فــي الــمــوازنــة العامة 
ــة عــــمــــا هـــــو مــــقــــدر لــه  ــدولــ ــلــ لــ
بنسبة 75.3 في المئة، حيث 
بلغ نحو 2.99 مليون دينار، 
حيث أسفر الحساب الختامي 
عن إيرادات فعلية بلغت نحو 
18.612 مليونا، منها إيرادات 
نــفــطــيــة بــلــغــت نــحــو 16.217 
مـــلـــيـــونـــا وبـــنـــســـبـــة 87.1 فــي 
الــمــئــة مـــن جــمــلــة اإليـــــــرادات، 
مــقــابــل إيــــــرادات غــيــر نفطية 
بــلــغــت نــحــو 2.395 مــلــيــون، 
ــي الـــمـــئـــة،  ــ ــبـــة 12.9 فـ ــنـــسـ وبـ
مقابل مصروفات بلغت نحو 

21.604 مليونا«.
وبـــيـــن أن تــقــريــر الـــديـــوان 
أشــــــــــــــار إلــــــــــــى الـــــــعـــــــديـــــــد مـــن 

االخـــــــــــــتـــــــــــــاالت الــــهــــيــــكــــلــــيــــة 
بـــالـــمـــوازنـــة الــــعــــامــــة، والـــتـــي 
تمثلت فــي االعــتــمــادات على 
اإليـــــرادات الــنــفــطــيــة وبنسبة 
ــــن جــمــلــة  ــــي الـــمـــئـــة مـ 87.1 فـ
اإليرادات، األمر الذي يوضح 
أهمية تفعيل مصادر الدخل 
ــة لــــمــــواجــــهــــة  ــيــ ــفــــطــ ــنــ ــر الــ ــ ــيـ ــ غـ
مخاطر تذبذب أسعار النفط، 
واســتــحــواذ اإلنــفــاق الــجــاري 
الــبــالــغ نــحــو 19.740 مليون 
ديــنــار عــلــى مــا نــســبــتــه 91.4 
فــي الــمــئــة مــن جــمــلــة اإلنــفــاق 
الـــعـــام، مــقــابــل تــدنــي اإلنــفــاق 
ــغ نــحــو  ــ ــالـ ــ ــبـ ــ الـــــرأســـــمـــــالـــــي الـ
1.863 مــلــيــون، وبــنــســبــة 8.6 
فــي الــمــئــة مــن جــمــلــة اإلنــفــاق 
العام، والتي تتطلب تضافر 
الجهود لمعالجتها لتحقيق 
االستدامة المالية والديمومة 
االقـــتـــصـــاديـــة، والــــتــــي تــعــود 
باألثر مستقبا على استمرار 
ــة الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة،  ــ ــيــ ــ ــاهــ ــ ــرفــ ــ الــ
وللحفاظ على المركز المالي 
لـــلـــكـــويـــت والـــمـــحـــافـــظـــة عــلــى 
ثــــــــــروات الـــــبـــــاد وتــنــمــيــتــهــا 
ــى مــــــقــــــدرات  ــ ــلـ ــ والــــــحــــــفــــــاظ عـ
ــال الـــقـــادمـــة، وذلــــك من  ــيـ األجـ
خــال مــواكــبــة نهج اإلصــاح 

المالي واالقتصادي.

االختالالت الهيكلية باإلنفاق

وأكد الشايع أن االختاالت 
الــهــيــكــلــيــة بــاإلنــفــاق الــجــاري 

تظهر بشكل جلي فيما يتم 
إنفاقه على الرواتب وما في 
حــكــمــهــا، والـــتـــي بــلــغــت نحو 
12.555 مليون دينار وبنسبة 
ــة مــــن جــمــلــة   77.4 فــــي الـــمـــئـ
اإليرادات النفطية المحصلة 
خــــــــــــال الــــــســــــنــــــة الـــــمـــــالـــــيـــــة، 
ــــك عـــلـــى الــعــجــز  وانـــعـــكـــس ذلـ
بالموازنة التي سبق اإلشارة 
ــن اســـتـــمـــرار  ــ ــه، فـــضـــا عـ ــ ــيـ ــ إلـ
ــدم لـــلـــجـــهـــات  ــ ــقــ ــ ــمــ ــ الـــــــدعـــــــم الــ
ــيـــات الــمــلــحــقــة  ــيـــزانـ ذات الـــمـ
المستقلة، والذي يتم تمويله 
ــات الـــــــــــــوزارات  ــ ــيـ ــ ــزانـ ــ ــيـ ــ مــــــن مـ
واإلدارات الــحــكــومــيــة، وبــلــغ 
نحو 5.489 مايين وبنسبة 
ــــن جــمــلــة  ــــي الـــمـــئـــة مـ 25.4 فـ
اإلنــــفــــاق الــــعــــام، مـــمـــا يــشــكــل 
عــبــئــا عــلــى مــيــزانــيــة الـــدولـــة، 
ات  ويـــتـــطـــلـــب اتــــخــــاذ إجــــــــراء
ــة  ــيـ ــمـ ــنـ ــة لــــتــــطــــويــــر وتـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ فـ
اإليــــــــــــــــرادات لـــتـــلـــك الـــجـــهـــات 
وترشيد المصروفات،  إضافة 
لـــأعـــبـــاء الـــمـــالـــيـــة الــمــتــمــثــلــة 
فــي الــدعــم الحكومي البالغة 
نـــحـــو 3.184 مـــايـــيـــن )دعــــم 
ــم  ــدعــ ــة والــــــــوقــــــــود، الــ ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ الـ
الــصــحــي، الـــدعـــم الــتــعــلــيــمــي، 
ــتــــمــــاعــــي، الـــدعـــم  الــــدعــــم االجــ
االقتصادي، الدعم اإلسكاني(، 
 األمـــــر الـــــذي يــســتــوجــب مــعــه 
إعــــــادة الــنــظــر بــهــا وتــحــديــد 
أولــــــويــــــاتــــــهــــــا والــــمــــســــتــــحــــق 
منها لتخفيف األعــبــاء على 

الموازنة العامة للدولة.

استمرار صرف دعم العمالة لمواطنين دون حق
»القوى العاملة« صرفت 100 ألف دينار لهم بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء

● جورج عاطف
كشف التقرير السنوي الصادر عن ديوان المحاسبة، 
المتضمن الماحظات والمآخذ التي شابت عمليات 
الــتــدقــيــق والــفــحــص والــمــراجــعــة عــلــى أعـــمـــال الهيئة 
العامة للقوى العاملة للسنة المالية )2021/ 2022(، عن 
جملة مخالفات مالية وإدارية، أبرزها استمرار الهيئة 
في صــرف دعــم العمالة الوطنية لعدد من الموظفين 
بالجهات غير الحكومية دون وجــه حــق، بالمخالفة 
لـــقـــرارات مجلس الـــــوزراء الـــصـــادرة بــهــذا الـــشـــأن، مما 
ترتب على ذلك تحميل ميزانية الهيئة أعباء مالية غير 

مستحقة بواقع 100 ألف دينار.
وأكد التقرير استمرار وجود نظامين إلدارة عمليات 
صرف دعم العمالة متمثا في شاشتين منفصلتين في 
إدارة صرف المزايا األولى بنظام أسهل »شاشة إصدار 
إشــعــار الــعــمــل«، والــثــانــيــة فــي نــظــام العمالة الوطنية 

ات  »شاشة طلب صرف الدعم«، رغم االنتهاء من إجراء
الدمج بين الهيئة وبرنامج إعادة الهيكلة، مشيرة إلى 
وجود ماحظات ومآخذ شابت تعاقد الهيئة وإحدى 
الشركات في مجال نظم المعلومات بمبلغ 620 ألف 
ديــنــار، فــي مخالفة لــشــروط الــخــبــرة الــــواردة بكراسة 
الــشــروط، والممارسة بعد موافقة الــديــوان المسبقة، 

والشهادات المهنية.
وأضــاف أن »الهيئة تقاعست في تسكين الوظائف 
اإلشرافية الشاغرة للموظفين الذين تنطبق الشروط 
عليهم، إضافة إلى عدم اعتماد بطاقة الوصف الوظيفي 

للموظفين«.
الصفوف األمامية 

وبّين التقرير وجود الماحظات التي شابت صرف 
مكافآت الصفوف األمامية للموظفين المكلفين بالعمل 
خــال انتشار »كــورونــا«، ومنها غياب ما يفيد إثبات 
حضور وانصراف الموظفين، أو تكليفهم بالعمل خال 

 عن تجاوز بعضهم الفترة المحددة 
ً
تلك الفترة، فضا

، والـــصـــرف دون وجــود 
ً
لــاســتــحــقــاق بــواقــع 64 يـــومـــا

تصاريح خروج من وزارة الداخلية خال فترة الحظر 
الكلي والجزئي.

وذكر أن هناك انعداما وتدنيا في الصرف على بعض 
أنواع اعتمادات الميزانية، وعدم مراعاة الدقة في إعداد 
تقديرات بعض أنواع اإليرادات، إضافة إلى ضعف نظم 
 أن 

ً
الرقابة الداخلية على أعمال الصرف بالهيئة، مبينا

 في احكام التفتيش فيما يخص الصحة 
ً
هناك قصورا

 لتحول األمر إلى النظام اآللي 
ً
والسامة المهنية، نظرا

ات متعلقة بالتفتيش على  دون وجــود آلية أو إجـــراء
المنشآت وفق هذه اآللية حتى تاريخه.

 وأكـــد وجـــود قــصــور فــي الــتــقــاريــر الــمــعــدة ألعــمــال 
التفيش، السيما الخاصة بالعمالة الوطنية بالقطاع 
ــدم تــفــعــيــل مـــهـــام قــســم مــتــابــعــة الــعــقــود  ــ الـــخـــاص، وعـ

والمشاريع الحكومية.

عدم الدقة لدى تقدير اعتمادات ميزانية  »التعليم العالي«
صرف مكافأة اجتماعية غير مستحقة لبعض المبتعثين في الجامعات الخاصة

أعلن تقرير ديوان المحاسبة عن وزارة التعليم العالي 
عدم تحّري الدقة لدى تقدير اعتمادات الميزانية في الوزارة، 
وعـــدم إظــهــار تفاصيل الــمــبــالــغ الــمــدرجــة فــي الــعــديــد من 

النماذج بالحساب الختامي المالية 2021/ 2022.
وقال التقرير إن أبرز الماحظات هي قيام المكتب الثقافي 
في لندن بدفع فواتير تخّص سنوات مالية سابقة بلغ ما 

أمكن حصره منها نحو 162.362/000 دينار.
وأشار إلى صرف مكافأة اجتماعية غير مستحقة لبعض 
الطلبة المبتعثين داخل الكويت في الجامعات الخاصة، وتم 

حصر 21.350/000 دينار.
وتــابــع الــتــقــريــر: »لــيــســت هــنــاك آلــيــة واضــحــة ومــحــددة 
النسحاب الطلبة من برنامج البعثات الداخلية، وترك األمر 
للمؤسسات التعليمية دون الــرجــوع إلــى األمــانــة العامة، 
األمر الذي أدى الى صرف قيمة المكافأة االجتماعية لطلبة 
منسحبين غير مستحقين لها، نظرا لعدم متابعة حالة 

الطالب أوال فـــأوال، وتــم حصر المبلغ 21.600/000 دينار 
خال السنة الدراسية 2021/ 2022«.

وتطّرق التقرير الى عدم قيام الــوزارة بشغل 24 وظيفة 
إشرافية شاغرة في الهيكل التنظيمي، مما يؤدي الى عدم 

إحكام الرقابة الداخلية على األعمال المنجزة.
وأشار إلى عدم قيام الوزارة بتحصيل مبالغ المديونيات 
المترتبة على بعض الطلبة، على الرغم من إعفائهم بنسبة 
30 بــالــمــئــة مــن قيمتها، نتيجة حــصــولــهــم عــلــى شــهــادة 
دبلوم، بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية، مما ترتب عليه 
عــدم تحصيل مديونيات بلغ ما أمكن حصره منها نحو 

277.031/000 دينار.
وقال التقرير: »قيام األمانة العامة بسداد رسوم مكتبية 
لعدد 6 جامعات / كليات عن الفصل الــدراســي الصيفي 
2019/ 2020، على الرغم من أن الدراسة تمت عن ُبعد، وبلغ 

ما تم حصره 349.383/000 دينار«.

ــراءات الرقابة  ــ ولــفــت الـــى اســتــمــرار ضعف وقــصــور إجـ
الداخلية في األمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة، 
مشيرة الى عدم احتفاظ األمانة العامة بالطلبات المقدمة 
من الطلبة والمتعلقة بتغيير حالتهم الدراسية وفقا لوضعم 

الدراسي، األمر الذي يعيق الجهات الرقابية.
ولفت الى عدم االستدالل على االعتماد المؤسسي لبعض 
مؤسسات التعليم العالي، مشيرا الى إيفاد العديد من الطلبة 
ببعثات دراسية داخلية وإعداد خطة البعثات الداخلية دون 
االستناد الى خطط مدروسة تعكس احتياجات سوق العمل.

وتابع أن الوزارة مستمرة في عدم قيامها بتفعيل أعمال 
الربط اآللي مع المكاتب الثقافية بالخارج أكاديميا وماليا، 
وهذا األمر يؤدي الى ضعف الرقابة على مصروفات وأعمال 

المكاتب.

»البيئة« تأخرت في إزالة المخالفات
»عدم صيانة الهيئة محطات الرصد العائمة للملوثات البحرية«

● عادل سامي
أكــــد تــقــريــر ديـــــوان الــمــحــاســبــة تــأخــر 
ــة  الــهــيــئــة الــعــامــة للبيئة فـــي الــبــت وإزالــ

المخالفات البيئية.
ــي تـــقـــريـــره لــلــســنــة  ولـــفـــت الـــــديـــــوان فــ
الــمــالــيــة الــحــالــيــة 2022/2021، إلـــى عــدم 
تفعيل الهيئة مواد الفصل األول من الباب 
الرابع من قانون حماية البيئة والمتعلق 

بحماية البيئة البحرية من التلوث.
وأوضـــــــــح تـــقـــريـــر الــــــديــــــوان عـــــن أهـــم 
الـــمـــاحـــظـــات الـــتـــي أســـفـــر عــنــهــا فحص 
ومــراجــعــة أعــمــال الهيئة العامة للبيئة، 
وجــــــود مـــاحـــظـــات شـــابـــت الــمــخــالــفــات 
البيئية المتعلقة بــشــركــات االتــصــاالت 
الــمــتــنــقــلــة، الفــتــا إلـــى عـــدم تــقــيــد الهيئة 
بــأحــكــام الـــمـــادة 174 مــن قــانــون حماية 
البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتأخر الهيئة 
ــة بــشــأن  ــ ــــازمـ ــاذ االجـــــــــــراءات الـ ــخــ ــي اتــ فــ

مخالفات تلك الشركات.
وأشــــــار إلــــى حــفــظ مــخــالــفــات بسبب 
أخـــطـــاء مـــن قــبــل الـــضـــبـــاط الــقــضــائــيــيــن 
وشرطة البيئة، وتأخر الهيئة في تحصيل 

مــقــابــل الــمــخــالــفــات الــبــيــئــيــة والـــتـــي تم 
الصلح فيها وعدم تسجيلها في حسابات 

نظامية لمتابعة التحصيل.
وأكــد وجــود ماحظات شابت أعمال 
ــمـــواد  الـــفـــحـــص والـــمـــطـــابـــقـــة وتـــدقـــيـــق الـ
الــكــيــمــيــائــيــة عــبــر الــمــنــافــذ ومــنــهــا فقد 
إيرادات بقيمة تزيد على 8 مايين دينار 
نتيجة عدم طرح أعمال فحص ومطابقة 
وتدقيق المواد الكيميائية عبر المنافذ 

في مزايدة عامة.
وأشار التقرير إلى عدم صيانة الهيئة 
مـــحـــطـــات الــــرصــــد الـــعـــائـــمـــة لــلــمــلــوثــات 
البحرية الكويتية، وعــدم اتــخــاذ الهيئة 
اإلجـــــــراءات الـــازمـــة الســتــمــراريــة أعــمــال 
صيانة مبنى الهيئة، الفتا إلى إعفاء أحد 

المقاولين من غرامة التأخير.
ــــدم تــســكــيــن مـــوظـــفـــي الــهــيــئــة  ــد عـ ــ وأكــ
ممن تــتــوافــر فيهم الــشــروط على بعض 
الوظائف اإلشرافية الشاغرة، الفتا إلى 
ــــدود اعــتــمــادات  ــارج حـ ــ ــــود صــــرف خـ وجـ
الميزانية بالمخالفة ألحكام المادة 146 
من دستور الكويت، وعــدم مراعاة الدقة 
لدى تقدير إيرادات الهيئة للسنة المالية 

2022/2021، وانعدام وتدني الصرف على 
اعتمادات بعض بنود الميزانية مما أدى 

لظهور وفر بالحساب الختامي.
ــار تــقــريــر ديــــوان المحاسبة إلــى  وأشــ
تــضــخــم الـــمـــصـــروفـــات الــقــيــديــة مــقــارنــة 
بإجمالي مصروفات الهيئة خال السنة 
المالية، واستمرار تدوير بعض أرصدة 
حساب الديون المستحقة على الحكومة 
لعدة سنوات، وعدم االلتزام بالتعميم رقم 
9 لسنة 2016 بشأن أسس حصر وتقييم 

األصول العقارية المملوكة للدولة.
ــرادات  ــ وأوضــــح عـــدم صــحــة مــبــلــغ اإليـ
بــالــحــســاب الــخــتــامــي للهيئة فـــي 31 /3 
/2022، وعدم تسجيل مديونية على أحد 
الموظفين السابقين بالهيئة في حساب 

نظامي لمتابعة التحصيل.

»األوقاف« أهدرت المال العام وأهملت مستحقاتها
صرفت مرتبات دون حق وتقاعست عن إحالة موظفين »مزورين« إلى النيابة

● سيد القصاص
ــديـــد من  ــعـ ــن الـ كـــشـــف ديــــــــوان الــمــحــاســبــة عــ
الماحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة 
أداء وزارة األوقـــاف العامة للعام المالي 2021/ 
2022، حيث استهل تلك الماحظات بـ »استمرار 
صرف رواتــب ومستحقات دون وجه حق خال 
السنوات المالية السابقة، بلغ ما أمكن حصره 
منها 199.298 ألف دينار، نتيجة ضعف الرقابة 
على عمليات الصرف، بالمخالفة لقواعد صرف 
الــمــيــزانــيــة، مــشــيــرا إلـــى اســتــمــرار ضــعــف نظام 
الرقابة الداخلية بشأن تسجيل بيانات اإلقامة 
للعاملين في الــــوزارة، وعــدم الجدية في اتخاذ 
اإلجـــــراءات الــازمــة لمحاسبة مــن أثبتت لجنة 
التحقيق مسؤوليتهم وتورطهم في شبهة تزوير 

بمحررات رسمية. 
ــوان إن الــــــــوزارة لـــم تتخذ  ــديــ ــال تــقــريــر الــ ــ وقـ
اإلجــراءات الازمة تجاه 13 موظفا طلبت لجنة 
التحقيق إحالتهم إلى النيابة العامة لاشتباه 
في ارتكابهم تزويرا بمحررات رسمية، إضافة 
إلـــى عـــدم قــيــام الــــــوزارة بــإحــالــة مـــذكـــرة األمــانــة 
العامة لأوقاف الــواردة من لجنة التحقيق إلى 
النيابة العامة بشأن أشــخــاص مسجلين على 

إقامة الــــوزارة، ويعملون بالمساجد الجعفرية 
بتهمة الطعن بالتزوير، أو عدم االستدالل على 

أية بيانات وظيفية لهم. 
وأضــاف: لم تتخذ الــوزارة اإلجــراءات الازمة 
تجاه طلب لجنة التحقيق بإحالة الوكيل المساعد 
للشؤون اإلدارية والمالية السابق و6 موظفين من 
العاملين في إدارة الشؤون اإلدارية إلى النيابة، 
الفتا إلى أن هناك مآخذ شابت حساب مشاريع 
المساجد، البالغة ميزانيته فــي السنة المالية 
المنتهية 14.240 مليون ديــنــار، وفقا لمصادر 
التمويل من األمانة العامة لأوقاف وإيجارات 
ســكــن األئـــمـــة والـــمـــؤذنـــيـــن لــلــمــســاكــن الــوقــفــيــة 

والتبرعات. 
وأشــــــار إلــــى أن هـــنـــاك مـــآخـــذ شـــابـــت تنفيذ 
أعــمــال الــعــقــد بــشــأن إدارة الــمــوقــع اإللــكــتــرونــي 
للوزارة »القسم اإلخباري اللغة اإلنكليزية واللغة 
الفرنسية، ومواقع إدارة اإلعــام وموقع الوعي 
اإلسامي، إضافة إلى مآخذ شابت صرف مكافآت 
المشاركين في أنشطة العشر األواخر من رمضان 
واألندية الصيفية ودورة االختبارات والدروس 
الثقافية والوعظية خال السنة المالية 2021 / 
2022، مما أدى إلــى صــرف 489.728 ألــف دينار 

دون وجه حق. 

وذكــــر أن هــنــاك مــآخــذ شــابــت صـــرف رواتـــب 
وبدالت المعينين بعقود مؤقتة، مما ترتب عليه 
صرف مبالغ دون وجه حق بلغ، ما أمكن حصره 
منها 160 ألف دينار، إضافة إلى صرف رواتب 
بعض الموظفين المتمتعين بإجازات مختلفة، 
مــمــا تــرتــب عــلــيــه صـــرف مــبــالــغ دون وجـــه حق 
بلغ مــا أمكن حصره منها 50.289 ألــف دينار، 
ــوزارة فــي صـــرف رواتــــب بعض  ــ مــع اســتــمــرار الــ
الموظفين المنتهية خدماتهم، بلغ ما أمكن منها 

64.617 ألف دينار.
وبّين قيام الوزارة بتخصيص مركبات بصفة 
دائمة لـ 49 موظفا، ال تستدعي طبيعة عملهم 
تخصيصا شخصيا، مما حّمل ميزانية الوزارة 
221.725 ألف دينار، مع عدم إعدادها خطة شراء 
وفــقــا الحتياجاتها الفعلية تــرتــب عليه شــراء 
مواد وكتب بكميات أكبر من حاجة الوزارة، مما 
أدى إلى تكدسها بالمخازن، بالمخالفة لتعميم 
وزارة المالية المتعلق بمعالجة مواطن الهدر في 

اإلنفاق الحكومي. 
وبّين أن »األوقاف« لم تتخذ اإلجراءات الكفيلة 
بتحصيل المديونية المقيدة بحساب الديون 
المستحقة للحكومة، والتي بلغت 2.128 مايين 

دينار، بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.

»الكهرباء«... مخالفات مالية وإدارية 
وانحرافات في بعض بنود الميزانية

مغاالة في تقدير االعتمادات المالية للسلع والخدمات والمصروفات 
 انعدام الصرف على مشاريع إنشائية حيوية منذ سنوات

بّين تقرير ديوان المحاسبة وجود العديد من 
الماحظات الــتــي أســفــر عنها فحص ومراجعة 
الحساب الختامي لوزارة الكهرباء والماء والطاقة 
المتجددة للسنة المالية 2021/ 2022، منها عدم 
تضمين المذكرة اإليضاحية للحساب الختامي 
إيضاحا بأسباب الــزيــادة أو النقص في بعض 
اإليــــرادات المحصلة خــال السنة المالية محل 
اإلقفال عن المحصلة في السنة المالية السابقة، 
إضــافــة إلــى عــدم تــحــّري الــدقــة لــدى تقدير بنود 
وأنـــواع اإليـــرادات بــالــوزارة، األمــر الــذي أدى إلى 
ظهور انحراف ملحوظ بالزيادة والنقص لبعض 
البنود واألنواع لإليرادات المحصلة عن تقديرات 
الــمــيــزانــيــة بلغت نسبته فــي أحـــد الــبــنــود 1199 

بالمئة بالمخالفة لتعاميم وزارة المالية. 
وأشار إلى أن الوزارة لديها مغاالة في تقدير 
االعتمادات المالية لأبواب 22 السلع والخدمات 
و28 مــصــروفــات وتــحــويــات أخــــرى، و32 شــراء 
ب عليها ظهور وفورات 

ّ
األصول غير المتداولة ترت

بنسب كبيرة لبعض البنود وصلت فــي بعض 
الحاالت إلــى نسبة مئة في المئة بنهاية السنة 

المالية بالمخالفة لتعاميم وزارة المالية. 
وأوضح أن هناك انعداما للصرف على مشاريع 
خطة التنمية بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية، 
مع عدم تحميل ميزانية 2021/ 2022 مستحقات 
واجبة الدفع بلغ إجمالها 1.21 مليار دينار لبند 
وقود تشغيل المحطات وترحيلها للسنة المالية 
التالية، وتحميل ميزانية السنة المالية 2021/ 
2022 بمصروفات بلغت جملتها 37.571 مايين 
دينار تخّص السنة المالية 2020/ 2021، األمر 
ب عليه إظهار مصروفات السنة المالية 

ّ
الذي ترت

2021 / 2022 على غير حقيقتها. 
ولــفــت إلـــى وجـــود 256.885 ألـــف ديــنــار تحت 
مسمى إشعارات دائنة ظهرت بكشف البنك، ولم 
تسجل دون أن يتم بيان طبيعته، وأسباب عدم 
تسويته في نهاية السنة المالية 2021 / 2022، 
إضافة إلى بلوغ رصيد حساب الديون المستحقة 

لــلــحــكــومــة مـــا جــمــلــتــه 396.976 مــايــيــن ديــنــار، 
وتضّمن العديد من المبالغ المقيدة به منذ عدة 

سنوات لم يتم تحصيلها أو تسويتها.

العدادات الذكية 

وأشار التقرير إلى مآخذ شابت تنفيذ إجراءات 
التحول نحو العدادات الذكية، منها عدم وجود 
اســتــراتــيــجــيــة ورؤيــــة واضــحــة لـــدى الـــــوزارة في 
التحول نحو الــعــدادات الذكية، مما ترتب عليه 
صعوبة معرفة الــمــدة المستغرقة لانتهاء من 
ــدم تــرابــط  تــغــطــيــة كـــل مـــرافـــق الــــدولــــة نــتــيــجــة عــ
القطاعات المعنّية في الوزارة، وعدم تفعيل دور 

قطاع التخطيط. 
وكــشــف عــن انــعــدام الــصــرف عــلــى الــعــديــد من 
المشاريع اإلنشائية الحيوية التي تم تخصيص 
اعــتــمــادات مالية لها منذ السنة المالية 2015/ 
2016، مما يشير إلى عدم قدرة الوزارة على تنفيذ 
تلك المشاريع، وتأخر االستفادة منها، على الرغم 
من أهميتها والمعتمد له نحو 40 مليون دينار 
بميزانية السنة المالية 2021/ 2022، بالمخالفة 

لقواعد تنفيذ الميزانية. 
وأوضــــح أن الـــــوزارة مــســتــمــرة فــي عـــدم شغل 
الوظائف اإلشرافية، البالغ عددها 183 وظيفة، 
ضــمــن الهيكل التنظيمي المعتمد، مــمــا يــؤدي 
إلــى إربـــاك األعــمــال اإلداريــــة والــمــالــيــة بــالــوزارة، 
إضافة إلى مآخذ شابت حضور وانصراف بعض 
الموظفين العاملين فــي الــــوزارة، حيث تستمر 
الوزارة في التراخي باتخاذ اإلجراءات القانونية 
والمالية بحق الموظفين المنقطعين عن العمل 
فــتــرات طــويــلــة، واســتــمــراراهــا بــصــرف رواتــبــهــم 
الشهرية دون وجه حق طوال مدة االنقطاع، بلغ 

ما أمكن حصره 272 ألف دينار لـ 11 موظفا.
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الشايع: التعدي على أمالك الدولة من الشايع: التعدي على أمالك الدولة من 

بسبب تقاعس وزارة الصحة عن تنفيذ الربط اآللي مع المكاتب الصحية بالخارج
 ضعف التحقق من سالمة صرف فواتير ومستحقات مستشفيات أميركية بأكثر من 236 مليون دوالر

● عادل سامي
أكد تقرير لديوان المحاسبة، استمرار ضعف 
رقــابــة وزارة الصحة على مــصــروفــات العالج 
بالخارج البالغة 142618069 دينارا خالل السنة 
المالية 2021/ 2022، بسبب تقاعس الـــوزارة 
عن تنفيذ الربط اآللــي بين المكاتب الصحية 
بالخارج واألقسام المحاسبية وإدارة العالج 
ــالـــوزارة، بالمخالفة لــقــرار مجلس  بــالــخــارج بـ
الــــوزراء رقــم 426 لسنة 2019 والــقــرار الـــوزاري 
رقم 152 لسنة 2010 بشأن تشكيل لجنة دائمة 
لمتابعة وتــدقــيــق فــواتــيــر الــمــكــاتــب الصحية 

ومعامالت العالج بالخارج.
وقال الديوان، في تقريره للسنة المالية 2021/ 
2022، حول أهم المالحظات التي أسفر عنها 
فحص ومراجعة البيانات المالية في الحساب 
الختامي لـــوزارة الصحة، إن هناك ضعفا في 
إجراءات الرقابة للتحقق من سالمة ما تم صرفه 
من فواتير ومستحقات للعديد من المستشفيات 

والجهات العالجية بالواليات المتحدة األميركية 
خالل السنة المالية 2021/ 2022 بلغت قيمتها 

236101827 دوالرا.
وأشــــار تقرير الـــديـــوان إلـــى اســتــمــرار تكرار 
صرف مكافأة األعمال الممتازة لبعض الموظفين 
بالوزارة، مما ترتب عليه صرف مبالغ دون وجه 
حق بلغ، ما أمكن حصره منها 236300 دينار. 

وأكــــد وجــــود مــآخــذ شــابــت صـــرف مكافآت 
العمل اإلضــافــي للعاملين فــي المحاجر التي 
كلت خالل جائحة كورونا، مما أدى الى صرف 

ُ
ش

مبالغ دون وجه حق، وبلغ ما أمكن حصره منها 
14810 دنانير، إضافة إلى صرف بدل خفارة دون 
وجه حق، بلغ ما أمن حصره منها 9811 دينارا.

الرقابة الداخلية

وأشــار التقرير إلــى وجــود ضعف في نظم 
الرقابة الداخلية على األدويــة والمستلزمات 
الطبية، الــبــالــغ جملة اعــتــمــاداتــهــا فــي السنة 

المالية 2021/ 2022 نحو 490 مليون دينار، 
ــــات الـــرئـــيـــســـيـــة لــلــرقــابــة  ــيـ ــ وعــــــدم تــفــعــيــل اآللـ
والمتابعة لتلك المواد في أغلب المستشفيات 
والمراكز الصحية، إضافة إلى وجــود ضعف 
في إجراءات الرقابة على السجالت المستخدمة 
لقيد الوارد والمنصرف من األدوية والعقاقير 
ــــن الـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات والــــمــــراكــــز  ــــي الــــعــــديــــد مـ فـ
ــدة األدويـــة  الــصــحــيــة، ووجــــود عــجــز فــي أرصــ
والمستلزمات الطبية لدى جردها في العديد 
من المراكز الصحية، مما يشير إلى قصور في 
إجراءات الرقابة والضبط الداخلي على الوارد 

والمنصرف من األدوية في تلك المراكز.

»كوفيد 19«

وأكــــد الــتــقــريــر وجــــود مــآخــذ شــابــت العقد 
المبرم مــع إحـــدى الــشــركــات المحلية الوكيل 
لشركة أسترازينيكا لشراء لقاح ضد فيروس 
»كوفيد 19«، بقيمة 25 مليون و680 ألف دوالر.

وأشار إلى تحميل الميزانية بفروق أسعار، 
بلغ ما تم حصره منها 6 ماليين و140 ألف 
ديــنــار، نتيجة شــراء العديد من المستلزمات 
الطبية بأسعار تفوق األسعار التعاقدية لها 

لدى الوزارة خالل نفس الفترة الزمنية.
وأشـــــار إلــــى قــيــام الـــــــوزارة بــصــرف رواتــــب 
لبعض الموظفين، بالرغم من انتهاء خدماتهم، 
وبلغ جملته 38964 دينارا صرفت دون وجه 

حق. 
ولفت الديوان، في تقريره، إلى وجود ضعف 
في إجــراءات الرقابة على صرف استحقاقات 
الموظفين، مما ترتب عليه صرف العديد من 
المبالغ بلغت جملتها 6830655 دينارا دون 

وجه حق في سنوات مالية سابقة.
وأشار إلى استمرار تضخم رصيد حساب 
النوع )31220201_ دفعات واعتمادات نقدية 
بـــالـــخـــارج( فـــي نــهــايــة الــســنــة الــمــالــيــة 2021/ 
2022، والبالغة جملته 931874757 ديــنــارا، 
نتيجة استمرار الــــوزارة بعدم ربــط المكاتب 

الصحية بالخارج مع نظم إدارة مالية الحكومة، 
بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 426 لسنة 
2019، وعدم تسوية العديد من المبالغ بحساب 
الــخــصــوم الــمــتــداولــة الــمــحــلــيــة _مــســتــحــقــات 

ومخصصات.
وذكــــر تــقــريــر »الــمــحــاســبــة« وجــــود تضخم 
رصيد حساب الــديــون المستحقة للحكومة، 
البالغ 34435974 دينارا في 13 مارس 2022، 
نتيجة تدني معدالت التحصيل، وبقاء غالبية 
تلك الديون منذ سنوات مالية سابقة مقيدة 
على الشركات واألفراد دون تحصيل أّي منها 

خالل السنة المالية 2021/ 2022.

مزايدات جديدة

ــدم قـــيـــام الــــــــوزارة بــالــبــدء  ــد الــتــقــريــر عــ ــ وأكـ
بـــإجـــراءات طـــرح مـــزايـــدات جــديــدة الستغالل 
المواقع التي تم إخالؤها من صندوق إعانة 
المرضى بعدد 32 موقعا، مما أدى إلى حرمان 

الخزانة العامة للدولة من إيرادات مالية، إضافة 
إلى وجود مآخذ شابت عقد تصميم وإنشاء 
وتجهيز وتــأثــيــث وصــيــانــة مــشــروع توسعة 
مستشفى األمراض السارية بقيمة 53894663 
دينارا، وكذلك مآخذ شابت عقد تصميم وإنشاء 
وتجهيز وتــأثــيــث وصــيــانــة مــشــروع توسعة 
مستشفى العدان بقيمة 231999973 دينارا، 
وكـــذلـــك مــآخــذ شــابــت عــقــد تــصــمــيــم وإنــشــاء 
وتجهيز وتــأثــيــث وصــيــانــة مــشــروع توسعة 
مستشفى الصباح الجديد بقيمة 178989995 
ديــنــارا، وأخـــرى شــابــت عقد تصميم وإنــشــاء 
وتجهيز وتأثيث وصيانة مشروع مركز الكويت 
للسرطان بقيمة 172 مليونا و959 ديــنــارا، 
والمبرم مع إحدى الشركات، ومآخذ شابت 9 
عقود تقديم خدمات التنظيف والنقل الداخلي 
والتخلص مــن الــنــفــايــات للمناطق الصحية 
والمراكز اإلدارية والديوان العام بالوزارة، البالغ 

إجمالي قيمتها 126635904 دنانير.

»األشغال« تتقاعس عن تغريم المقاولين 
المتأخرين في مشاريعها

ضعف الرقابة واإلجراءات وعدم جاهزية الوزارة لموسم األمطار
● سيد القصاص

أشـــار تــقــريــر ديــــوان المحاسبة إلـــى الــعــديــد مــن المخالفات 
التي أسفر عنها فحص ومراجعة البيانات المالية الواردة في 
الحساب الختامي لوزارة األشغال العامة للسنة المالية 2021 
/ 2022 حيث حصرها في تقاعس الوزارة عن تغريم المقاولين 
المتأخرين في العديد من المشاريع، إضافة إلى تأخر المشاريع 
التي تشرف عليها، وضعف اإلجراءات الرقابية على تنفيذ أعمال 
بعض العقود، وعدم إجراء الدراسات الجيدة لبعض المشاريع.
واستهل التقرير تلك المخالفات بقيام الـــوزارة بــرد غرامة 
تأخير ألحد المقاولين بمبلغ 3.685 ماليين دينار بحكم قضائي، 
إضافة إلى تدني وانعدام الصرف لبعض مشاريع خطة التنمية 
مما ترتب عليه عدم تحقيق كافة األهــداف المرجوة من إدراج 
تلك االعتمادات بالميزانية بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية. 
وبين أن »األشغال« لديها تضخم ايرادات النوع – مصروفات 
مستردة بمبلغ 1.815 مليون على حساب زيــادة المصروفات 
لشركة تنمية المرافق والتي سبق للوزارة دفعها نظير سعر 
ات والسياسات  ــراء الــمــيــاه، إضــافــة إلــى وجــود قصور فــي اإلجــ
اإلداريــة في الــوزارة بشأن تنفيذ المشاريع والتي ترتب عليها 
تأخر تنفيذها وعدم تحقيق األهداف المرجوة من تلك المشاريع.

وأوضح أن هناك قصورا في الدراسة واإلعداد وعدم التنسيق 
الجيد مع الجهات ذات الصلة األمر الذي نتج عنه عدم طرح 8 
عقود إلنشاء وإنجاز مشاريع إنشائية في مناقصات بالرغم من 
انتهاء أعمال التصميم للبعض منها منذ أكثر من 5 سنوات، 
وتأخر إنجاز البعض اآلخر من االتفاقيات االستشارية المنبثقة 
منها تلك العقود والبالغ إجمالي مــا تــم صرفه عليها 6.179 
ماليين دينار، مما يعرض تلك العقود لحدوث تعديالت لمرور 
فترات زمنية بين أعمال التصميم والتنفيذ تــؤدي إلــى زيــادة 
التكلفة الكلية للعقد وعدم االستفادة من تلك المشروعات في 

الوقت المحدد لها. 
وبين أن هناك مآخذ شابت أعــمــال العقد الــخــاص بصيانة 
وإصالح أجهزة ومعدات وآليات المركز الحكومي للفحوصات 
وضبط الجودة، إضافة إلى تحميل المال العام بقيمة اصالحات 
ألجهزة تعرضت التالفات بسبب ارتكاب أخطاء خــالل عملية 
ات الوزارة  نقلها للمركز الحكومي مما يشير إلى ضعف إجراء

لمتابعة أعمال العقد. 
وأشار إلى مآخذ شابت أعمال عقد إنشاء واستكمال وصيانة 
الطرق والتقاطعات للجزء القادم من الطريق الدائري السابع 

بقيمة 66.680 مليون ديــنــار، مــع عــدم فــرض الــــوزارة غــرامــات 
التأخير على مراحل المشروع نتيجة التأخر في إنجاز األعمال 

خالل الفترة المنصوص عليها تعاقديا. 
ات الــالزمــة بتطبيق  وكشف عــن عــدم اتــخــاذ الـــوزارة اإلجــــراء
غرامة التأخير على عقد مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة الدائري 
»6.5« السريع والبالغة 7.472 ماليين دينار على المقاول نتيجة 
الــتــأخــر فـــي إنـــجـــاز األعـــمـــال خـــالل الــفــتــرة الــمــنــصــوص عليها 

تعاقديا. 
وأوضح أن هناك مآخذ شابت تنفيذ أعمال عقد إنشاء وإنجاز 
وصيانة طرق وجسور وصرف أمطار وصحية وخدمات أخرى 
من منطقة جنوب السرة في محيط مستشفى جابر منها تأخر 
المقاول فــي تقديم البرنامج الزمني للمشروع ولــمــدة قاربت 

الشهرين دون توقيع غرامة التأخير البالغة 7 آالف دينار.
وكشف التقرير عن أن من المالحظات تلف وتهالك معدات 
ومضخات الوزارة وتقادم الصالح منها ألكثر من 30 عاما والتي 
تتراوح نسبة تشغيلها بين صفر و45 في المئة األمر الذي يشير 
إلى عدم جاهزية الوزارة لالستعداد لموسم األمطار، مع استمرار 
عدم استفادة الوزارة من االعتمادات المالية المخصصة لعدد 
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وزير الشؤون السابق منح مساعدات
مالية لغير مستحقين!

 »T2« تأخر مشروع المطار
ــار تــقــريــر الـــديـــوان إلـــى الــعــديــد مــن الــمــآخــذ الــتــي شابت  أشـ
مشروع إنشاء وإنجاز مبنى الركاب »T2« بمطار الكويت الدولي 
منها اســتــمــرار تــأخــر الــمــبــاشــرة بتنفيذ المناقصة الخاصة 
بإنشاء وإنجاز وصيانة وتأثيث الحزمة رقم 3 لمواقف وممرات 
الطائرات والمباني الخدمية للمطار مما قد يتسبب في تأخر 

االستفادة من المشروع. 
ولفت إلى استمرار تدني نسبة إنجاز األعمال بالحزمة رقم 
»1« مما قد يتسبب بتأخر استالم المشروع إلى اكثر من 600 
يوم عن تاريخ اإلنجاز التعاقدي، مع عدم قيام الوزارة باتخاذ 
ات الالزمة تجاه تطبيق التوصيات الخاصة بتقرير  اإلجـــراء
 »T2« لجنة تقصي الحقائق لــمــشــروع مــطــار الــكــويــت الــدولــي

والمشاريع والمرافق ذات الصلة.

• رغم رفضها من لجنة المساعدات لمخالفتها اشتراطات الصرف
• تراكم مديونية المساعدات غير المستحقة بواقع 21.2 مليون دينار 

● جورج عاطف
ــقـــريـــر الـــســـنـــوي الــــصــــادر  ــتـ كـــشـــف الـ
عـــــن ديــــــــــوان الــــمــــحــــاســــبــــة، الــمــتــضــمــن 
المالحظات والمآخذ كافة التي شابت 
عمليات التدقيق والفحص والمراجعة 
على أعمال وزارة الشؤون االجتماعية 
لــلــســنــة الـــمـــالـــيـــة )2021/ 2022(، عــن 
ُجملة مخالفات مالية وإداريـــة أبرزها 
قيام وزيــر الــشــؤون السابق باستثناء 
حــاالت ومنحها مساعدات مالية دون 
 مــن قبل 

ً
ــم رفــضــهــا ســلــفــا ــه حــق رغـ وجـ

لجنة المساعدات العامة لعدم انطباق 
اشــتــراطــات الــصــرف عليها، حــيــث بلغ 
إجمالي تلك الحاالت 10 حاالت ُمنحت 
قـــرابـــة 40 ألــــف ديـــنـــار مـــن الـــمـــال الــعــام 
بالمخالفة للقانون )2011/12( بشأن 
المساعدات العامة والئحته التنفيذية 

رقم )44/أ( لسنة 2021.
ــــالل عــمــلــيــات  ــه خـ ــ وذكــــــر الـــتـــقـــريـــر أنـ
الــتــدقــيــق والــفــحــص والـــمـــراجـــعـــة على 
أعمال الـــوزارة، أظهرت تراكم مديونية 
الـــمـــســـاعـــدات الـــتـــي صـــرفـــت دون حــق 
وزيـــــادة رصــيــدهــا مــنــذ الــســنــة المالية 
)2014/2013( حتى يناير 2022 بواقع 
21.246 مليون دينار، حيث بلغت نسبة 
العجز في تحصيل تلك األمــوال 349.5 
 إلــى اســتــمــرار صرف 

ً
فــي المئة، مشيرا

المساعدات لموظفين بالقطاع الخاص 
يتقاضون دعم عمالة من الدولة بواقع 
622 ألــف دينار خــالل الفترة من ابريل 
2021 حتى يناير 2022، مبينا أن الوزارة 
قامت بصرف مساعدات لفئات ال تنطبق 
اشــتــراطــات الــصــرف عليها بــواقــع 164 

ألف دينار، إضافة إلى استمرار الصرف 
لـــحـــاالت انــتــفــى اســتــحــقــاقــهــا لــلــصــرف 

.
ً
بواقع 160 ألفا

 
صرف رواتب مخالف 

ولفت التقرير إلى عدم تحري الوزارة 
الــدقــة لــدى تقرير اعــتــمــادات الميزانية 
مما ترتب عليه تدني نسبة الصرف على 
الــمــشــروعــات الــمــدرجــة بخطة التنمية 
 عن 

ً
بــواقــع 1.135 مليون ديــنــار، فضال

عــــدم االســـتـــفـــادة مـــن االعـــتـــمـــاد الــمــالــي 
الـــمـــخـــصـــص لــتــنــفــيــذ مــنــتــجــع صــبــاح 
األحــمــد لــلــرعــايــة الــكــريــمــة لــكــبــار السن 
والبالغ 160 ألف دينار، الفتا إلى عدم 
قــيــام الـــــوزارة بــتــســويــة مبلغ 200 ألــف 
ديــنــار ُدفـــع كتأمين عــن االضــــرار التي 
قد تصيب صــاالت األفــراح، إضافة إلى 
ضعف نظام الرقابة الداخلية الذي ظهر 
في صرف رواتب دون حق بلغ إجماليها 
1.323 مليون دون قيامها بالتسويات 

الالزمة.
وبــيــن أن هــنــاك مــآخــذ شــابــت تنفيذ 
ــة بـــاألنـــظـــمـــة  ــقــــود الــــخــــاصــ ــعــ بـــعـــض الــ
اآللية ترتب عليها عــدم االستفادة من 
المرحلة الثانية لميكنة قطاع التعاون 
ــار دون  ــنــ وصــــــرف مــبــلــغ 496 ألـــــف ديــ
تحقيق المطلوب من طــرح المناقصة، 
إضافة إلــى عــدم توافر مبررات تجديد 
تراخيص أجهزة أمن وحماية شبكات 
، موضحا أن 

ً
الـــوزارة وصــرف 149 ألــفــا

ثمة مآخذ شابت عقد توريد وتركيب 
وتــشــغــيــل وصــيــانــة وضـــمـــان الــمــرحــلــة 
الثانية مــن نظام ميكنة إدارة الرعاية 

األســريــة تمثلت فــي عــدم انــجــاز ميكنة 
اإلدارة المالية للمساعدات، وعدم تطوير 
 ،

ً
بعض األنظمة والبالغ تكلفتها 265 ألفا

واســتــمــرار تــقــاعــس الـــــوزارة فــي عقدي 
البوابة االلكترونية واألجهزة الشبكية، 

 عن عدم تشغيل غرفة التحكم.
ً
فضال

وأضــاف أن »هناك مغاالة في القيمة 
االيجارية الستغالل مبنى مكتب االنماء 
 ،

ً
االجــتــمــاعــي بــقــيــمــة 356 الــفــا ســنــويــا

وعدم االستفادة من المباني الحكومية 
غير المستغلة، إضافة إلى عدم تنفيذ 
منظومة الربط اآللي مع وزارة الخارجية 
والبنك المركزي والخاصة بالتحويالت 
المالية للجمعيات الخيرية بالمخالفة 

لقرارات مجلس الوزراء«.

صرف البدالت والمكافآت

ولفت التقرير إلى مآخذ شابت صرف 
البدالت والمكافآت والعالوات المرتبطة 
بالوظيفة منها بــدل النوبة حيث بلغ 
إجمالي ما أمكن حصره 222 ألف دينار، 
 عن عدم شغل 19 وظيفة إشرافية 

ً
فضال

شــاغــرة لبعض الـــوحـــدات التنظيمية، 
موضحا أن هناك مالحظات مستمرة 
سنوات سابقة منها تهالك بعض مباني 
الــرعــايــة االجــتــمــاعــيــة، وعــــدم اســتــغــالل 

وحدة المسنين في حولي.

local@aljarida●com

عف الرقابة على مصروفات العالج بالخارج البالغة 143 مليون دينار
َ
ض

 ويعرض ديوان المحاسبة 
ــاد  ــة إيــــجــ ــقــــدمــ ــمــ فـــــي هـــــــذه الــ
لــمــا ورد بــتــقــريــره الــســنــوي 
ــائــــج  ــتــ ــات ونــ ــ ــوعــ ــ ــــوضــ مــــــن مــ
ــاع  ــ ــوء األوضـ رقـــابـــيـــة فـــي ضــ
االقتصادية والمالية والتي 
ــقــــرار  ــتــ تـــشـــيـــر إلـــــــى عـــــــدم اســ
أســـــــــعـــــــــار الــــــنــــــفــــــط نــــتــــيــــجــــة 
الـــتـــغـــيـــرات الـــتـــي تـــطـــرأ عليه 
لتأثره بالعديد من العوامل 
االقــــتــــصــــاديــــة والـــســـيـــاســـيـــة، 
ومــــــا يـــتـــرتـــب عـــلـــى ذلــــــك مــن 
مخاطر عند إعــداد الموازنة 
العامة أو عند اتخاذ القرارات 
االقـــتـــصـــاديـــة خـــصـــوصـــا أن 
الــتــقــلــبــات فـــي أســـعـــار الــنــفــط 
ــكـــررة  ــتـ أصــــبــــحــــت ظـــــاهـــــرة مـ

مثيرة للقلق.

انخفاض األسواق العالمية

ولـــــفـــــت الـــــشـــــايـــــع إلــــــــى أن 
الــســنــة الــمــالــيــة 2022-2021 
شـــهـــدت انـــخـــفـــاضـــا فــــي أداء 
ــواق الــمــالــيــة الــعــالــمــيــة  ــ ــ األسـ
بعد التحسن الملحوظ  الذي 
مــرت به خــالل السنة المالية 
السابقة،  ويرجع االنخفاض 
إلـــــــــى عـــــــــدة أســــــــبــــــــاب، مـــنـــهـــا 
تداعيات التوترات والحروب 
ــــا صــاحــبــهــا  بـــيـــن الـــــــدول، ومـ
مــن تــأثــيــرات عــلــى االقــتــصــاد 
والتضخم العالمي من ارتفاع 
أسعار النفط والغاز والغذاء 
واضـــطـــراب ســالســل اإلمــــداد 

والــتــوريــد الــعــالــمــيــة وإغـــالق 
بعض الــمــوانــئ والــمــدن مما 
ــغ عــلــى  ــالــ ــبــ ــه األثــــــــر الــ ــ كــــــان لـ
الحركة التجارية واألســـواق 

المالية العالمية.

أداء المحافظ

وأردف الــــشــــايــــع: »اســـتـــمـــر 
ــــي أداء بــعــض  االنــــخــــفــــاض فـ
الــمــحــافــظ عـــن أداء مـــؤشـــرات 
األســـــــواق الـــمـــالـــيـــة الــعــالــمــيــة، 
وانـــخـــفـــاض الــقــيــمــة الــســوقــيــة 
وتــحــقــيــق خــســائــر فـــي بعض 
الصناديق االستثمارية، األمر 
ــرتـــب عــلــيــه انــخــفــاض  ــــذي تـ الــ
إيـــــرادات االســتــثــمــار للجهات 
الـــمـــســـتـــقـــلـــة بـــشـــكـــل مـــلـــحـــوظ، 
وانــعــكــس ذلـــك بـــوضـــوح على 
ــة  ــائــــج أعــــمــــالــــهــــا، وخــــاصــ ــتــ نــ
ــواال  ــ ــتــــي تــــديــــر أمــ الــــجــــهــــات الــ
ضخمة مثل المؤسسة العامة 
لــــلــــتــــأمــــيــــنــــات االجــــتــــمــــاعــــيــــة 
والصندوق الكويتي للتنمية 
العربية، حيث بلغ التراجع في 
صافي الربح لكل منهما للسنة 
المالية 2021-2022 ما نسبته 
45.5 في المئة و48.8 في المئة 
على الــتــوالــي مــقــارنــة بالسنة 

المالية 2021-2020«.
كما أظهرت نتائج األنشطة 
الـــرئـــيـــســـيـــة وغـــيـــر الــرئــيــســيــة 
لــمــؤســســة الــبــتــرول الــكــويــتــيــة 
ــاع  ــفـ وشـــركـــاتـــهـــا الـــتـــابـــعـــة ارتـ
مـــــعـــــظـــــم أربــــــــــــــــاح الــــــشــــــركــــــات 

الــتــابــعــة خـــالل الــســنــة المالية 
2021-2022 مــقــارنــة بالسنة 
المالية السابقة ومن األسباب 
الرئيسية لذلك ارتفاع األسعار 
الــعــالــمــيــة لــبــيــع الــنــفــط الــخــام 

ومشتقاته.
ــمــــرت بــعــض  ــتــ ــع: »اســ ــ ــابـ ــ وتـ
الـــــــظـــــــواهـــــــر الــــــمــــــتــــــكــــــررة فـــي 
الـــجـــهـــات الـــمـــشـــمـــولـــة بــرقــابــة 
ديــــــوان الـــمـــحـــاســـبـــة، وأهــمــهــا 
استمرار بعض أوجه القصور 

فــــي نـــظـــم الـــرقـــابـــة الـــداخـــلـــيـــة، 
والـــتـــعـــدي عــلــى أمــــالك الــدولــة 
وقصور الجهات المنوط بها 
أعــمــال المتابعة والــرقــابــة في 
أداء دورهــــا عــلــى أكــمــل وجـــه، 
واستمرار صرف دعم العمالة 
الــوطــنــيــة لــبــعــض الــمــوظــفــيــن 
فـــي الــجــهــات غــيــر الــحــكــومــيــة 
ــقـــيـــق  دون وجــــــــه حــــــــق، وتـــحـ
خسائر وانخفاض قيمة بعض 
الــمــســاهــمــات وتــعــرض جانب 

ــارات لــمــخــاطــر  ــمــ ــثــ ــتــ مــــن االســ
عالية، فضال عن تدني الصرف 
عــلــى بــعــض مـــشـــاريـــع الــخــطــة 
اإلنــمــائــيــة، واســتــمــرار تضخم 
وتدوير أرصدة حسابي االول 
لــمــتــداولــة الــمــحــلــيــة والـــديـــون 

المستحقة للحكومة«.

ال تحقيق لألهداف

ــع: »كـــمـــا  ــ ــايـ ــ ــــشـ وأضــــــــــاف الـ

ــمــــرت بـــعـــض الـــظـــواهـــر  ــتــ اســ
الــرقــابــيــة والــمــرتــبــطــة بــعــدم 
ـــــدف الــــســــنــــوي  ـــهـ ــ تـــحـــقـــيـــق الـ
لـــلـــطـــاقـــة اإلنـــتـــاجـــيـــة لــلــنــفــط 
الـــخـــام بــشــركــة نــفــط الــكــويــت 
عــــــلــــــى الـــــــــرغـــــــــم مـــــــــن وجـــــــــود 
وإبـــــــرام الـــعـــديـــد مـــن الــعــقــود 
االســــتــــشــــاريــــة واإلنــــشــــائــــيــــة 
ــة دون تــلــبــيــتــهــا  ــيــ ــدمــ ــخــ والــ
ــاج بـــالـــشـــركـــة  ــ ــتــ ــ أهـــــــــداف اإلنــ
وعــدم تحقيق خطة التكرير 

فــي شــركــة الــبــتــرول الوطنية 
الــــكــــويــــتــــيــــة، وكــــــذلــــــك تـــأخـــر 
االنتهاء من مشروع مصفاة 
ــيـــن الــــمــــؤشــــرات  ــبـ الـــــــــزور، وتـ
ارتفاع تكاليف إنتاج النفط 
والــــــــــغــــــــــاز وتــــــحــــــمــــــل بـــعـــض 
الـــشـــركـــات الــنــفــطــيــة خــســائــر 
مــاديــة وبــيــئــيــة نتيجة حــرق 
الغازات، كما أبرمت مؤسسة 
الـــبـــتـــرول الــكــويــتــيــة اتــفــاقــيــة 
تسهيالت ائتمانية مع بعض 

الــبــنــوك المحلية والعالمية 
للحصول على قروض بغرض 
تمويل العجز في رأس المال 
العامل للمؤسسة وشركاتها 
التابعة ولتمويل المشروعات 
الرأسمالية ليصبح إجمالي 
القروض التي حصلت عليها 
الــمــؤســســة مـــا قــيــمــتــه 1.350 
مليار دينار و2 مليار دوالر«.

الظواهر المتكررةالظواهر المتكررة
للسنة المالية للسنة المالية 20212021--20222022
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 بسبب التحركات المربكة التي 
ً
أصبح أمن شمال شرق آسيا ُمهددا

تتخذها األطــراف اإلقليمية، فقد بدأت البيئة األمنية في هذه المنطقة 
تتغير غداة الغزو الروسي ألوكرانيا واستفزازات كوريا الشمالية األخيرة، 
حتى أن هذه االضطرابات المحفوفة بالمخاطر قد تكبح ما تستطيع 

بلدان أخرى، مثل منغوليا، فعله إلخماد أي تصعيد محتمل.
في هذه الظروف، يجب أن يتطرق أي حوار حول البيئة األمنية في 
شمال شــرق آسيا إلــى إقـــدام روســيــا على ضــم مجموعة مــن األراضــي 
األوكــرانــيــة، والحملة األخيرة التي أطلقتها كوريا الشمالية الختبار 
المدفعيات والصواريخ البالستية، وقد ال تكون دول شمال شرق آسيا 
 بالحرب الروسية، لكن أنتجت هــذه الحرب صدمات 

ً
معنّية مباشرة

سياسية واقتصادية وأمنية، حتى أن تحركات الكرملين زادت على األرجح 
تصميم بيونغ يانغ على تكثيف اختباراتها.

على وقع المشاكل األمنية المرتقبة في هذه المنطقة، يظن بعض 
المحللين أن البيئة الــراهــنــة تشّكل نقطة تــحــّول فــي الــوضــع الهش 
 في شمال شــرق آسيا، ولكبح االضطرابات الحالية أو تخفيف 

ً
أصــا

حّدتها على األقــل، قد تضطر دول المنطقة للتفكير بوضع إطار عمل 
 عن واجبات الــدول في األمم 

ً
أمني رسمي، ولن يكون هذا اإلطــار بديا

المتحدة، أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو معاهدة الحد من انتشار 
األسلحة النووية، بل إنه يسمح بتكثيف التواصل والحوار في مسائل 
أمنية محددة. في تحليل نشرته »مؤسسة كارنيغي للسام الدولي« في 
شهر مايو الماضي، اقترح توبي دالتون، وميغان دوبوا، وأنكيت باندا، 
»هندسة أمنية إقليمية« على شكل »مجموعة من اآلليات الرسمية وغير 
الرسمية لتنظيم الحوار، والتأكيد على المعايير السلوكية، وتخفيف 
أسباب التوتر، وإخماد األزمات قبل تحّولها إلى صراع عسكري«. لكن 
ر العمل األمنية في الوقت الراهن بسبب 

ُ
ط

ُ
يصعب إقرار هذا النوع من أ

ين، وتراجع الثقة بين روسيا، والصين، 
َ
غياب الثقة بين اليابان والكوريت

ين مع الواليات المتحدة، بعبارة 
َ
واليابان وكوريا الجنوبية المتحالفت

لة بالثقة المتبادلة 
ّ
أخرى، يفتقر الوضع إلى الركيزة األساسية المتمث

لطرح إطار عمل أمني موّحد. تصاعدت التهديدات التي تطرحها كوريا 
الشمالية على اليابان وكوريا الجنوبية منذ أول اختبار للصواريخ 
البالستية العابرة للقارات في عام 2017. يجب أن تعترف الدول المعنية 
 بأن جميع السياسات والحوارات الماضية فشلت في تغيير دوافع 

ً
إذا

صّعب موقف منغوليا، 
ُ
بيونغ يانغ. تأتي االضطرابات المتاحقة لت

مع أنها الــدولــة الوحيدة التي تقيم عاقات قوية مع جميع األطــراف 
اإلقليمية األخرى في شمال شرق آسيا، ورغم الجهود التي بذلتها أوالن 
باتور إلطاق حوارات أمنية إقليمية عن طريق القنوات الدبلوماسية، 
تتوخى منغوليا الحذر من أي تهديد قد يجّر البلد إلى صراع إقليمي، 
ويؤكد استمرار العاقة الثنائية بين منغوليا وكوريا الشمالية على أن 
استفزازات بيونغ يانغ ال تستهدف أوالن باتور، لكن يتوقف أمن منغوليا 
في نهاية المطاف على وضع المنطقة المحيطة بها. على المدى القصير 
والمتوسط، قد تؤدي استفزازات بيونغ يانغ إلى زيادة نفقات الدفاع 
في شمال شرق آسيا، وفي حين تعمد الدول الفردية إلى زيادة إنفاقها 
على الدفاع، ستصبح المنطقة مضطربة وفي حالة تأهب قصوى. كذلك، 
تأتي المواقف االستفزازية المفرطة بشأن األسلحة النووية في وسائل 
سّهل 

ُ
اإلعام لتؤجج مشاعر االرتياب في المنطقة ككل، هذه المواقف ال ت

صّعب الحفاظ 
ُ
حماية األمن والسام في شمال شرق آسيا، حتى أنها ت

، تؤكد البيئة الشائكة التي توجد فيها أوالن 
ً
على الوضع الراهن. أخيرا

، وقد ال 
ً
حة نوويا

ّ
باتور على المشاكل التي تواجهها الدول غير المسل

هدد هذه الدول اآلخرين، لكنها تفتقر في الوقت نفسه إلى القوة الازمة 
ُ
ت

لمنع األطراف األخرى من اختبار قدراتها النووية، أو حتى استعمالها 
* »دبلومات« في مرحلة معينة.    
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opinion@aljarida●comزوايا ورؤى ٨

كانت األسلحة الــنــوويــة مــن مظاهر الــعــاقــات الــدولــيــة الغالبة منذ 
أغسطس مــن عــام 1945، عندما أسقطت الــواليــات المتحدة اثنين من 
أسلحتها النووية على اليابان للتعجيل بنهاية الحرب العالمية الثانية، 
ـخـَدم أي من هذه األسلحة منذ ذلك الحين، وبوسعنا أن نقول 

َ
إذ لم ُيـسـت

إنها ساعدت في اإلبقاء على الحرب الباردة باردة حقا من خال فرض 
درجة من الحذر على جانبي المواجهة بين الواليات المتحدة واالتحاد 
السوفياتي، عــاوة على ذلــك، نجحت مفاوضات الحد من التسلح في 
تقليص حجم الترسانة النووية في البلدين وإيقاف أو إبطاء االنتشار 
النووي، واليوم، تمتلك سبع دول أخرى فقط )المملكة المتحدة، وفرنسا، 
والصين، وإسرائيل، والهند، وباكستان، وكوريا الشمالية( أسلحة نووية.
السؤال اآلن هو ما إذا كنا على أعتاب حقبة جديدة من الترسانات 
النووية المتزايدة الحجم، ودور أكثر بروزا لها في المجال الجيوسياسي، 
وجــهــود حثيثة مــن جانب مزيد مــن الـــدول للحصول عليها، ويضيف 
إلى هذه المخاطر الشعور بأن الحظر النووي المفروض ضد حيازة أو 
استخدام األسلحة النووية بدأ يتاشى، بفعل مرور الوقت وظهور جيل 
جديد من األسلحة النووية التكتيكية المزعومة التي تنطوي ضمنا على 

نتائج أقل كارثية وبالتالي قد تبدو أكثر قابلية لاستخدام.
الواقع أن الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا جعلت وصول هذه 
الحقبة الجديدة أشد ترجيحا على أكثر من نحو، فبعد تفكك االتحاد 
السوفياتي في عام 1991، تنازلت أوكرانيا عن األسلحة النووية التي 

بقيت على أراضيها مقابل ضمانات أمنية، ومنذ ذلك الحين، غزتها روسيا 
مرتين، وهي النتيجة التي قد تقنع آخرين بأن التخلي عن األسلحة النووية 

يهدد أمن بلدانهم.
ثــم فــي أعــقــاب الــغــزو الــروســي الثاني فــي وقــت سابق مــن هــذا العام، 
استبعدت الواليات المتحدة التدخل العسكري المباشر لصالح أوكرانيا 
بسبب تخوفها من أن يتسبب إرسال قوات أو فرض منطقة حظر طيران 
في إشعال شــرارة حرب عالمية ثالثة نووية، وقد ترى الصين وغيرها 
في هذا دليا على أن امتاك ترسانة نووية كبيرة كفيل بردع الواليات 
المتحدة أو على األقل إكراهها على التصرف بقدر أعظم من ضبط النفس.

كما ساهمت تطورات في أماكن أخرى في إعادة النظر في قيمة األسلحة 
النووية، فقد أطيح بأنظمة وقــادة في العراق وليبيا بعد تخليهم عن 
برامج إلنتاج األسلحة النووية، وهو ما قد يدفع آخرين إلى التفكير في 
مزايا االحتفاظ بالقدرات النووية أو تطويرها، فمن جانبها، ال تزال كوريا 
الشمالية تنعم باألمان مع استمرارها في توسيع ترسانتها النووية، كما 
ـم العالم على نحو مماثل التعايش مع الترسانات النووية اإلسرائيلية، 

َّ
ـَعـل

َ
ت

والهندية، والباكستانية. مكمن الخطر هنا هو أن تزايد عدد األسلحة 
النووية في عدد أكبر من األيدي يؤدي إلى تضخيم احتماالت استخدام 
واحد أو أكثر من هذه األسلحة المدمرة بدرجة ال يمكن تصورها، وليس 
ـبة ستكون للردع والوصاية المسؤولة، ذلك أن 

َ
ـل

َ
من الجائز أن نفترض أن الـغ

امتاك األسلحة النووية ينطوي أيضا على إمكانية توفير ما يشبه الدرع 

التي قد تجعل العدوان غير النووي أكثر شيوعا، حتى مجرد االعتقاد بأن 
أي دولة تتحرك نحو تطوير أسلحة نووية قد يشعل شرارة عمل عسكري 
من ِقـبل الجيران الذين يساورهم القلق، مما قد يؤدي إلى نشوب صراع 
أكبر. نظرا لهذه المخاطر، تتمثل المهمة األكثر إلحاحا في ضمان عدم 
مكافأة قعقعة السيوف النووية من جانب بوتين، خشية أن يشكل هذا 
سابقة خطيرة. وهذا يتطلب الحفاظ على الدعم العسكري واالقتصادي 
الغربي ألوكرانيا، فضا عن تذكير روسيا على نحو منتظم من ِقـَبـل 
الواليات المتحدة وحلفائها بأن العواقب التي سيخلفها أي استخدام 
نووي، سواء على القوات العسكرية الروسية في أوكرانيا أو كل من يشارك 
في اتخاذ مثل هذا القرار، ستفوق كثيرا أية فوائد من المتصور أنها قد 
تترتب عليه. في الوقت ذاته، وبكل تأكيد قبل أوائل عام 2026، عندما ينتهي 
العمل بمعاهدة ستارت الجديدة التي تحد من ترسانات القوتين النوويتين 
العظميين، ينبغي للواليات المتحدة أن تنقل إلى روسيا استعدادها 
لمناقشة المرحلة التالية من الحد من األسلحة النووية، ويجب أن يكون 
عدد وأنواع أنظمة األسلحة التي يجب تحديد حجمها على األجندة، كما 

يجب إشراك الصين في األمر.
كما يجب على الواليات المتحدة، جنبا إلى جنب مع شركائها في 
المنطقة، أن تتخذ الخطوات الازمة لضمان عدم تمكين إيران من تطوير 
أسلحة نووية أو االقتراب من ذلك إلى الحد يجعلها قادرة على تحقيق 
اختراق نووي دون تحذير كاف لتمكين آخرين من منعها، فالفشل في هذا 

من شأنه أن يدفع واحدة أو أكثر من الدول المجاورة إليران إلى اتخاذ القرار 
بأنها في احتياج إلى أسلحة نووية تحت تصرفها.

إن إحياء االتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران مع القوى العالمية 
في عام 2015 من شأنه أن يساعد ولكن بشكل مؤقت فقط، ألن االتفاق 
يتضمن العديد من الفقرات التي ينتهي العمل بها في تاريخ محدد، فقد 
يبدو أن هذا ثمن باهظ للغاية، ألنه يسمح إليران بالخروج من تحت وطأة 
عقوبات كبرى، مما يمكن النظام من اتباع سياسة خارجية أكثر عدوانية 
بعد إمداده بشريان حياة في وقت حيث تتصاعد المعارضة المحلية له.

ينبغي للواليات المتحدة أيضا أن تحرص على صيانة تحالفها الوثيق 
مع كوريا الجنوبية واليابان في مواجهة ليس كوريا الشمالية فقط، بل 
الصين أيضا، والفشل في تحقيق هذه الغاية من شأنه أن يدفع الدولتين 
في األرجح إلى إعادة النظر في أي احتمال لتخليهما عن األسلحة النووية.

لفترة طويلة من الزمن، عمل العديد من الباحثين وصناع السياسات 
تحت وهم مفاده أن المشكلة النووية أصبحت من بقايا الحرب الباردة، 
والحق أن العالم يزداد اقترابا من عصر قد تكون األسلحة النووية السمة 
المميزة له وربما بشكل أكثر حدة، لقد بات تغيير المسار ضرورة حتمية، 

ـد.
َ
والوقت ينـف

* رئيس مجلس العاقات الخارجية ومؤلف كتاب »العالم:
مقدمة موجزة«.
»بروجيكت سنديكيت، 2022« باالتفاق مع »الجريدة«

آخر ملكات فرنسا قبيل اندالع ثورتها الشهيرة التي أتت أواخر القرن 
الثامن عشر، الملكة الحالمة »ماري إنطوانيت« التي اشتهرت قصتها بسبب 
تلك المقولة الشهيرة حين أتت الشكاوى المتعددة بأن الشعب ال يجد قوته 
وال حتى رغيف خبز، فأجابت بطرحها المتعالي الفوقي والمنفصل عن 
 هو 

ً
الواقع )بسيطة... دعوهم يأكلون الكيك عوضا عن الخبز!!(، وهذا حرفيا

منطلق االقتراحات السائدة هذه األيام والتي يعانيها الشعب عن طريق 
اللفلفة حول متطلباته األساسية والنظر إلى كماليات الطبقة البرجوازية 
أو من منطلقاتها وزواياها فقط، وخير مثال على ذلك حال المجلس البلدي 
في الكويت اليوم حين تنطلق منه مقترحات »تطير« بها الجماهير دون 

وعي حقيقي ودون النظر إلى حيثياتها حقا. 
أتابع شخصيا المجلس البلدي وعن كثب في اآلونة األخيرة، فله ما 
له وعليه ما عليه من سلبيات وإيجابيات فيما يخص اختصاصاته 
المتداخلة، خصوصا ما يعنى بالبيئة واالستدامة، ولكن بين الفينة 
واألخرى ال بد من صدور نغمات النشاز من هنا أو هناك، فقد رسم أحد 
تلك المقترحات االبتسامة على محياي ساعات متتالية وأنا اضحك على 
سذاجة الطرح والمنطق من جانب، ومن جانب آخر العقلية التي تستمع إلى 
طرح كهذا أصا، حين تم اقتراح تدشين نقاط تجمع للمركبات والدراجات 
! لــم يـــراِع هــذا المقترح 

ً
عند محطات الــبــاص، ومــن ثــم ركوبها جماعيا

»الماري إنطوانيتي« حقائق كثيرة وتجاهل أس المشكلة حقا في طرح  الـ
فوقي، وألبس الحق بالباطل حقا حين حاول أن يعالج مشكلة االزدحام 
المروري والتلوث الناجم من عوادم السيارات بمصيبة أكبر على الناس 
تؤدي حتميا إلى مشكلة تكدس وازدحام وتلوث في نهاية المطاف!! أين 
تقبع تلك المحطات؟ وأين ستكون من دون العمل على شبكات طرق محكمة 
متطورة؟! وأين ستكون تلك الباصات؟ أليست على شوارع متهالكة يتطاير 
منها الحصى؟! حسنا ما بصمة الملوثات للمقترح ومردودها البيئي؟! 

وعليه قس على ذلك مشاكل التلوث التي ستنجم عن مقترحات كهذه 
حين ال تراعي حقيقية الناس وواقعهم على األرض، وما قد ينجم عن ذلك 
كله من ازدحام بسبب عدم وجود أماكن أصا للسيارات والمشاكل التي 
ستتشكل مع الزمن، والتي يمكن أن يكتب فيها مقاالت عدة بل مجلدات، 
فلكل طرح فوقي كهذا أثر وهناك مشاكل أكبر وأكبر على مستوى المجلس 

البلدي تتشابه مع مشاكل مجلس األمــة من ناحية التمثيل الحقيقي 
للناخبين والعدالة في توزيع المناطق وقت االنتخابات وتدخل السلطة 
التنفيذية بوضوح في تعيين 6 نواب ال نعلم من أين أتوا وإلى أين يؤولون؟

 طبًعا الحديث هنا عن خبراتهم وأسمائهم من ناحية الخبرات العملية 
ال شخوصهم الكريمة، فلهم منا كل االحترام والتقدير على المستوى 
الشخصي، ولكن الحديث يتجه نحو الرصيد السياسي والشعبي، فذلك 
كله بدهي حين يتم التعيين و باإلجبار ستة أعضاء ليسوا منتخبين 
يفرضون على إرادة األمة فرضا، ومن جهة أخرى الحظت اقتراح تدشين 
مــاجــئ تحمي الشعب مــن أي أغــبــرة نــوويــة فــي المستقبل!! فصاحب 
االقتراح ال يعيش معنا في الواقع نفسه حتما، وال يقدر معنى االقتراح 

»الماري إنطوانيتي« كذلك!! هذا الـ
على الهامش: 

ــام الفلكية من  أثــيــر لغط وكـــام عــن الــرواتــب االستثنائية ذات األرقــ
المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية مؤخرا، وعليه أقترح على سمو 
رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف أن يشكل لجنة تحقيق فورية عن صحة 
تلك المزاعم من جهة، ومن جهة أخــرى أن يرسم مامح مشروع قانون 
إللغاء أي قانون أو مادة بقانون تعطي الحق لكائن من كان أن يتصرف 
بالمال العام بهذه الصورة، فلألموال العامة حرمة وجب الحفاظ عليها، 
واألدهى واألمر من يقرأ تلك األرقام بالرواتب االستثنائية يتوهم لوهلة 
أنها أعطيت لعلماء فضاء في )ناسا( أو جراحي طب بشري بتخصصات 

دقيقة أو علماء ذرة مثا!
هامش أخير: 

 البتة من التشكيل الحكومي األخير، ففيه من كان يريد أن 
ً
لست متفائا

»ينقض« على جيب المواطن ومن ال يحمل أي رصيد شعبي أو سياسي، 
 لرقابة الشارع 

ً
ويبدو لي أن األيام القادمة ستكون حبلى بالتأزيم نظرا

الكويتي الدقيقة على األداء الحكومي، ولكن هذه الحكومة ستكون أفضل 
 لنرى، ولكن في الوقت 

ً
وسيلة لمراقبة أداء الوزراء النواب، فلننتظر قليا

نفسه أقول إن أي تفاؤل قادم أو فرحة يجب أن تكون بحذر، وعلينا أيضا 
، ويجب عليها 

ً
 جدا

ً
أن نعي أن برنامج عمل الحكومة القادم سيكون مفصليا

أن تضعه بما يتماشى مع تطلعات المستقبل.

ــادت الــتــقــلــبــات لــتــشــوب الــعــاقــات  عــ
الـــصـــاخـــبـــة بـــيـــن الــــــواليــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
وباكستان، ففي الشهر الماضي قّدمت 
ــنـــطـــن حـــزمـــة بــقــيــمــة 450 مــلــيــون  واشـ
دوالر إلــــى بــاكــســتــان لـــدعـــم وتــحــديــث 
أســـطـــول طـــائـــراتـــهـــا الــمــقــاتــلــة »ف16«، 
لــكــن بــعــد مـــرور بضعة أســابــيــع، كشف 
الــرئــيــس األمــيــركــي جــو بــايــدن حقيقة 
ــان، فـــقـــال فــي  ــتـ ــسـ ــاكـ مـــشـــاعـــره تـــجـــاه بـ
ــــي فـــــي مـــعـــظـــمـــه: »قــــد  ــالـ ــ ــــجـ خــــطــــاب ارتـ
تكون باكستان من أخطر دول العالم، 
فــأســلــحــتــهــا الــنــوويــة غــيــر مــتــمــاســكــة«، 
وعـــادت إدارتــــه وحــاولــت تخفيف وقــع 
ــا تــثــق  ــهــ ــلـــنـــت أنــ ــذا الــــتــــصــــريــــح، فـــأعـ ــ هــ
بقدرة باكستان على تأمين ترسانتها 

النووية.
بالنسبة إلــى الهند، تشبه الظروف 
الراهنة سلسلة من األحداث الماضية، 
فــفــي معظم فــتــرات هــذا الــقــرن، حــاولــت 
الـــهـــنـــد أن تــفــصــل الــــواليــــات الــمــتــحــدة 
عــــن شـــراكـــتـــهـــا الـــقـــائـــمـــة مـــنـــذ الـــحـــرب 
الــبــاردة مع باكستان، فطرحت نفسها 
كــبــديــلــة اســتــراتــيــجــيــة أكــثــر مــصــداقــيــة، 
وكــانــت هــذه الحملة الــخــارجــيــة ترتكز 
على قيم مشتركة وقــدرات الهند كقوة 
ــلـــى الـــتـــصـــدي  ديـــمـــوقـــراطـــيـــة قــــــــادرة عـ

للصين.
لكن تبدو أحدث حزمة مساعدات من 
واشنطن إلى باكستان أشبه باعتراف 
ضمني بأن هذا االصطفاف المستجد 
، وفي المقام األول، تريد 

ً
يبقى محدودا

الــواليــات الــمــتــحــدة أن تبقي باكستان 
خـــارج الــمــحــور الــصــيــنــي بـــأي ثــمــن، أو 
َصّعب العاقة بين البلدين على األقل.

ُ
ت

فــــي األشــــهــــر والــــســــنــــوات األخــــيــــرة، 
حــــاولــــت الـــصـــيـــن أن تــســتــغــل مــشــاكــل 
الواليات المتحدة االستراتيجية لبناء 
ممر مؤثر من باكستان إلى أفغانستان، 
ومنه إلى إيران والشرق األوسط، وفي 
ــعــتــبــر بــاكــســتــان بــوابــة 

ُ
ــذا الــســيــاق، ت هـ

مــهــمــة نــحــو الــمــحــيــط الــهــنــدي والــشــرق 
األوســــط فــي آن، وفـــي األمــــم الــمــتــحــدة، 
تــابــعــت الــصــيــن دعـــم قــضــايــا باكستان 
المتعلقة بكشمير ومسائل أخرى، وفي 
وقٍت سابق من هذه السنة، جمع وزير 
الخارجية الصيني، وانغ يي، نظيَريه 
مـــن بــاكــســتــان ونـــظـــام »طـــالـــبـــان« لــدعــم 
»مبادرة الحزام والطريق« الصينية في 

هذين البلدين.
لكن في ظل تعثر االقتصاد الصيني 
بــســبــب ســيــاســة »صــفــر إصــابــات« التي 
ــيــــن بــيــنــغ  ــا الــــرئــــيــــس شـــــي جــ ــهـ ــقـ ــّبـ ــطـ يـ
لــمــكــافــحــة فــيــروس كـــورونـــا، ومــســاعــي 
إعادة الهيكلة الداخلية، والمشاحنات 
المستمرة مع الغرب )يتابع االقتصاد 
الباكستاني في الوقت نفسه التخّبط 
بسبب تــراكــم الــديــون ومــشــاكــل التغير 
 
ً
المناخي(، تواجه هذه الشراكة اختبارا

، في النصف األول من هذه السنة، 
ً
صعبا

تراجع تمويل مشاريع »مبادرة الحزام 
والــطــريــق« فــي بــاكــســتــان بنسبة تصل 
إلى 56%، وفق وزارة التجارة الصينية.

ــة  ــ ــــرصـ تــــــجــــــد واشـــــــنـــــــطـــــــن الــــــــيــــــــوم فـ
استراتيجية مفيدة للتسلل وملء هذا 
الفراغ، وتزيد جاذبية هذه الفرصة ألن 
 مــع خــافــات غير 

ً
بــايــدن يتعامل أصــا

مسبوقة مع الهند.
في أوكرانيا، بقيت الهند مترددة في 

مواقفها، فتكلمت عن شراكتها الدفاعية 
ــا لـــتـــبـــريـــر هـــذا  ــيــ ــع روســ الـــتـــاريـــخـــيـــة مــ
التردد، لكن حتى في المسائل المتعلقة 
بالصين، حيث تملك الهند دوافع كبرى 
للتصويت إلى جانب الواليات المتحدة 
ــلــت 

ّ
ــيـــر، فــض ــثـ ــكـ مــــن دون أن تـــخـــســـر الـ

نيودلهي أن تبقى على الهامش، وفي 
مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، 
، اقترحت 

ً
فــي جنيف، هــذا الشهر مــثــا

الواليات المتحدة مسودة قرار لمناقشة 
انتهاكات حقوق اإلنسان التي ترتكبها 
الــصــيــن فـــي »شــيــنــجــيــانــغ«، وامــتــنــعــت 
الــهــنــد عــن الــتــصــويــت، إلــى جــانــب عــدد 
من شركاء الصين في »مبادرة الحزام 
والـــطـــريـــق«، وســـقـــط الــــقــــرار فـــي نــهــايــة 

المطاف.
 بشأن 

ً
الــتــزمــت الهند الصمت أيــضــا

االضطرابات المحيطة بتايوان، مع أن 
شي جين بينغ زاد المخاطر المطروحة 
عــبــر خــطــابــاتــه ومـــمـــارســـات الــتــرهــيــب 
 إلى عجز الهند عن 

ً
في البحار، ونظرا

الــتــصــدي للصين أو عـــدم اســتــعــدادهــا 
لــفــعــل ذلــــك فـــي الـــمـــســـائـــل الـــتـــي تــحــمــل 
أهمية استراتيجية للواليات المتحدة، 
 ،

ً
 صــعــبــا

ً
يــــواجــــه بــــايــــدن الــــيــــوم مـــوقـــفـــا

فــهــو مــضــطــر لــلــتــواصــل مــع بــاكــســتــان، 
ولو بدرجة محدودة، وقد ال تسترجع 
العاقات األميركية الباكستانية الذروة 
ــبــــاردة،  الـــتـــي بــلــغــتــهــا خــــال الـــحـــرب الــ
لــكــن طــالــمــا تــضــطــلــع نــيــودلــهــي بــــدوٍر 
محدود كحليفة استراتيجية، قد تقتنع 
واشنطن بأنها مضطرة إلقامة توازن 

بين الهند وباكستان.
* »دبلومات«

العصر النووي الجديد

البيئة األمنية المتبّدلة في 
شمال شرق آسيا

الواليات المتحدة أصبحت بين المطرقة والسندان في عالقتها مع باكستان

ريتشارد هاس•

بولور لخاجاف *

محمد زيشان*

ماري إنطوانيت تركب »باص بالكويت« ومعاش يقعدك في البيت!!

د. سلطان ماجد السالم 

أحد الشروط التي وضعها »إيلون ماسك« إلتمام صفقة شراء 
منصة »تــويــتــر« كــانــت حــول معرفة »الــحــســابــات الــوهــمــيــة« التي 
ــذا مـــا لـــم يــتــم وبــقــيــت األرقـــــام فـــي عــلــم الــمــجــهــول،  بــحــوزتــهــا، وهــ
والمأساة الكبرى في استخدامات »تويتر« أنها مازالت حتى اليوم 
مشرعة ومفتوحة وبــدون ضوابط أو معايير حقيقية ومطبقة، 
وبإمكان أي شخص أن ينتحل أي اسم يسارع إلى فتحه، ويتحول 
إلى مصدر دخل لصاحبه وحسب شطارته وعدد المتابعين له، 

فالقصة صارت معروفة. 
نعيش وسط أشباح يتخفون وراء حسابات وهمية يستغلونها 
ة غسل األمــوال،  لتحقيق مكاسب مالية طائلة، دخلت تحت عباء
هؤالء االنتهازيون والمنتفعون ليس لديهم أي نوع من األخاق 
والقيم، دكاكين مفتوحة للفتن الطائفية والشتائم والمعلومات 

المغلوطة والمضللة، وكل ما يخطر على بالك،
 فقد تحولت »الحسابات الوهمية« على »تويتر« إلــى وسيلة 
رذيلة خطيرة ومهينة في ظل غياب أي معايير أو قوانين تحد من 

سوء االستغال البشع والمخيف.
 منصة »تــويــتــر« تقول إنها موقع تــواصــل اجتماعي أميركي 
يقدم خدمة التدوين المصغر، بحيث يسمح لمستخدميه بإرسال 
تغريدات من شأنها الحصول على إعادة تغريد أو إعجاب المغردين 
 للرسالة الواحدة! لكن الغريب 

ً
اآلخرين، بحد أقصى يبلغ 280 حرفا

أن تسمع أن »الحروب الطائفية« في المنطقة أشعلها أشخاص من 
خال حسابات أنشأها طرف ضد الطرف اآلخــر، كما حصل بين 

الشيعة في العراق والخليج وبين الفرس واإليرانيين.
 هؤالء يتم استخدامهم من أشخاص يعملون على نشر 

ً
 طبعا

 عبر أدواتهم عن المؤسسات التي توضع 
ً
معلومات خاصة جــدا

فــي الــواجــهــة والــمــجــتــمــع الــــذي يــنــتــمــون إلــيــه، بــضــخ »بــوســتــات« 
مضللة ومغلوطة ومشوهة، وهكذا تبدأ لعبة أجهزة المخابرات 
واألشـــخـــاص الــمــأزومــيــن والــجــبــنــاء بــإذكــاء الــمــعــارك باستخدام 
»األسلحة البيضاء« وكــل ما يمكن تقديمه من بيانات وفبركات 
وخافه، وهو ما يعرف بالذباب اإللكتروني أو الجيش اإللكتروني.
»تويتر« من أقــوى المنصات في مواقع التواصل االجتماعي، 
حيث بلغ تأثيره السيئ إلى درجة غير معقولة في حياة الناس، 
فهل الــنــظــام الــدولــي عــاجــز عــن وضــع قــوانــيــن تمنع هــذا الفلتان 

اإللكتروني؟ وهل العولمة اإللكترونية سقفها مفتوح؟
 أن المجتمع الصناعي الغربي بمنأى عن األضرار 

ً
 ليس صحيحا

الناتجة عن ســوء استخدام »الحسابات الوهمية« على »تويتر« 
السيما على صعيد اختراق المنظمات اإلرهابية لتلك الحسابات، 
فنحن لــم ندخل بعد بــاألمــن السيبراني والفضائي المرعب، بل 
نتحدث عن منصة »تويتر« والوسيلة الفعالة لضبط الحسابات 

الوهمية وجعلها تحت سقف القانون والمراقبة.
 يعنينا الرسائل المزعجة ألغراض تجارية، والمشاركات الزائفة 
والتشغيل لحساب جهات مــأجــورة، ورسائل التحريض والفتن 
والشتائم، فكيف يشعر اإلنسان باألمان وسط هذا الكم من الوسخ 
والتضليل وإثـــارة الفتن، لقد ابتعدنا عن حرية الــرأي والتعبير 
ودخلنا في نفق مظلم، نفق التخوين والتخويف وإسكات األصوات.
 لهذه الظاهرة 

ً
 ال أدري إذا كانت منصة »تويتر« تعير انتباها

وتعمل على إيقافها، طالما أن القوانين المحلية ألي دولة كما في 
الكويت ال تملك القدرة على ماحقة ومعرفة أصحاب تلك الحسابات 
الوهمية والمفتوحة أو تطولهم باعتبار أن لديهم حسابات مسجلة 

في الخارج.

»الحسابات الوهمية« دكاكين 
مفتوحة للشتائم والفتن

حمزة عليان
hamzaolayan@icloud.com
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● علي العنزي
ــة  ســـجـــلـــت مـــــؤشـــــرات بـــورصـ
الـــكـــويـــت الــرئــيــســيــة ارتـــفـــاعـــات 
ـــق مــؤشــر 

ّ
مـــتـــفـــاوتـــة، حـــيـــث حـــق

الـــــــســـــــوق الـــــــعـــــــام والــــرئــــيــــســــي 
ارتفاعات واضحة، بينما اكتفى 
ــــوق األول بـــنـــمـــّو  ــســ ــ ــر الــ ــ ــــؤشـ مـ
مـــحـــدود، وربــــح مــؤشــر الــســوق 
الـــعـــام ســنــبــة 0.24 بــالــمــئــة، أي 
17.59 نقطة، ليقفل على مستوى 

7240.92 نقطة بسيولة كبيرة 
ارتـــفـــعـــت قـــيـــاســـا عـــلـــى ســيــولــة 
ــــس األول، وبـــلـــغـــت مــســتــوى  أمـ
53.7 مليون دينار، تداولت 145.4 
مــلــيــون ســهــم مـــن خـــال 10205 
صفقات، وتم تداول أكبر عدد من 
األسهم خال فترة أسهم بلغت 
143 سهما، ربح منها 64 بينما 

تراجع 56 واستقر 23 سهما.
وتوازن أداء األسهم القيادية، 
ــع ســـهـــم أجــيــلــيــتــي،  ــفــ حـــيـــث ارتــ

ــع بــيــتــك لــيــســتــقــر  ــراجــ بــيــنــمــا تــ
ــلـــى مــكــاســب  مــــؤشــــر الــــســــوق عـ
مــــحــــدودة جـــــدا، وهــــي جــــزء من 
الــنــقــطــة، أي 0.35 نــقــطــة فــقــط، 
لــيــقــفــل عــلــى مــســتــوى 8102.55 
نقطة، بسيولة بلغت 45.7 مليون 
دينار تداولت 83.2 مليون سهم 
عبر 6905 نقطة، وربح 11 سهما 
مــقــابــل تـــراجـــع 10، واســـتـــقـــر 5 

دون تغّير.
وقفز مؤشر السوق الرئيسي 
بنسبة كبيرة، بعد ارتفاع سهم 
ــا  ــر وزنــ ــبــ الـــبـــنـــك الــــتــــجــــاري األكــ
بنسبة 5 بالمئة، ليرتفع مؤشر 
الــســوق الــرئــيــســي بنسبة 1.23 
بالمئة، أي 66.25 نقطة، ليقفل 
عــلــى مــســتــوى 5436.09 نقطة 
بسيولة بلغت 7.9 مايين دينار 
تــداولــت عبر 62.1 مليون سهم 
عــبــر 3300 صــفــقــة، وتــــم تــــداول 
117 سهما ربح منها 53، بينما 

انخفض 46 واستقر 18.

»أجيليتي« نجم الجلسة

مــنــذ بـــدايـــة الــجــلــســة وحــتــى 
ــاد ســهــم أجــيــلــيــتــي  نــهــايــتــهــا، قــ
الــتــعــامــات عــبــر عمليات شــراء 

كبيرة تمت على السهم انتهت 
الـــى مــكــاســب كــبــيــرة بــلــغــت 4.6 
بالمئة، رابحا 34 فلسا، ليقفل 
على مستوى 773 فلسا بقيمة 
ــاوزت 12.3 مــلــيــون  ــجــ كــبــيــرة تــ
ديــنــار لــم يسبقه ســوى »بيتك«، 
الذي تــداول بقيمة كبيرة بلغت 
14 مـــلـــيـــون ديــــنــــار، لــكــنــه تــأثــر 
بعمليات بيع كبيرة أفقدته في 

نهاية المطاف نسبة 1 بالمئة، 
واســتــقــر الــوطــنــي عــلــى خــســارة 
ــقـــط،  ــدودة جـــــــدا بـــفـــلـــس فـ ــ ــ ــحـ ــ ــ مـ
وبتداوالت اقتربت من 7 مايين 
ديـــنـــار، ليشكل األســهــم الثاثة 
أكــثــر مــن 50 بالمئة مــن سيولة 
الــجــلــســة اإلجـــمـــالـــيـــة، وربـــحـــت 
أســهــم زيـــن ومــبــانــي ومــشــاريــع 
وميزان بنسب متفاوتة أفضلها 

لمشاريع، حيث كانت 3.4 بالمئة.
فــي المقابل، تــراجــعــت أسهم 
الدولي وبنك الخليج والمتكاملة 
وبــنــك وربــــة والــبــورصــة بنسب 
مــــــحــــــدودة، ونــــشــــط مـــــن أســـهـــم 
الــســوق الــرئــيــســي ســهــم أعــيــان، 
واستمر بعمليات جني األرباح، 
ــــع  ــــراجـ ــا تـ ــ ــمـ ــ ــا، كـ ــ ــــسـ ــلـ ــ ــر فـ ــ ــســ ــ وخــ
استهاكية وأرزان بنسب أقل من 

1 بالمئة، وقفز سهم »التجاري« 
5 بالمئة ليغّير مؤشر  بنسبة 
السوق الرئيسي، لينتهي بنمو 
كبير فــاق 1.2 بالمئة، لتنتهي 
الجلسة إيجابية بانتظار ارتداد 
أفضل لألسهم القيادية في قطاع 

البنوك، خصوصا »بيتك«.

الـمـؤشـر الـكـويـتـي

7.2407.240

السوق العامالسوق العام

8.1028.102

السوق األولالسوق األول

5.4365.436

السوق الرئيسيالسوق الرئيسي

1 KD         الـديـنـار الـكـويـتـي

3.2283.2252.794
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جلسة الميزانيات... بداية جيدة تستوجب البناء عليها
• نقاش الميزانية يجب ارتكازه إلى حزمة معايير اقتصادية دون اقتصار على الجوانب المحاسبية

• مواجهة القوانين المعززة للريعية مرهونة بمدى التقدم في تحقيق الرفاهية
شهدت جلسة مجلس األمة المخصصة لمناقشة 
 
ً
 الفتا

ً
الميزانية العامة للدولة، أمس األول، تطورا

على صعيد العاقة بين جناَحي اإلدارة العامة 
ل في اتفاق 

ّ
في الباد )الحكومة والبرلمان(، تمث

السلطتين على تأجيل النظر بمشروعات قوانين 
ميزانيات الــوزارات والجهات الحكومية، لدراسة 
 لعقد جلسة أخرى بداية 

ً
ماحظات النواب، تمهيدا

الشهر المقبل، تقّر فيها الميزانية العامة للدولة 
على أسس يفترض أنها جديدة.

فبعد تمرير ميزانية السنة المالية 2021 /2022، 
با مناقشة، ضمن أزمة سياسية شهدتها الباد 
 عند مدخل 

ً
وقتها أّدت الى تصويت الوزراء وقوفا

قـــاعـــة عــبــدالــلــه الـــســـالـــم، وقــبــلــهــا بــســنــوات كــانــت 
مناقشة الميزانية العامة للدولة اشبه بالشكلية، 
جاءت جلسة مناقشة ميزانية السنة المالية 2022 
/2023 لتشهد مناقشة عامة لم تكن في حقيقة األمر 
ها أيضا كانت 

ّ
على درجة عالية من االحترافية، لكن

ضــروريــة كبداية جيدة فــي التعامل مــع ميزانية 
عامة تقّدر بـ 23.1 مليار دينار، بزيادة عن الميزانية 

السابقة بـ 0.2 بالمئة.

تحدٍّ ومعايير 

وتـــــجـــــاوزا لـــجـــديـــة الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــمـــيـــزانـــيـــة، 
مقارنة بالسنوات السابقة، فــإن التحدي القادم 
أمــام السلطتين يتعلق بالجودة في التعامل مع 
ملفات اإلنــفــاق الــعــام، حيث تكرس مجموعة من 
المعايير التي تضمن كفاءة اإلنفاق، ناهيك بتنمية 

اإليرادات.
ــا يــجــب أن  ــرارهـ فــالــنــقــاش حـــول الــمــيــزانــيــة وإقـ
ره من 

ّ
يرتكزا على المعايير االقتصادية بما توف

تحفيز فــي بيئة األعــمــال وفـــرص الــعــمــل وتــنــّوع 
 
ً
 مرتبطا

ً
في اإليـــرادات العامة، وليس فقط نقاشا

بــالــجــوانــب المحاسبية، مــع تــأكــيــد أن اخــتــاالت 
الــمــيــزانــيــة - وأولــهــا االرتـــفـــاع الــقــيــاســي فــي كلفة 
التوظيف البالغة 12.8 مليار ديــنــار، بما يــوازي 
55.4 بالمئة مــن إجــمــالــي الــمــصــروفــات - تتطلب 

ــنـــوات، لــكــن يجب  جــهــدا إصــاحــيــا عــلــى مـــدى سـ
البدء فيه.

سقف اإلنفاق 

ل في العمل على تطبيق 
ّ
وأول هذه المعايير يتمث

توصية مجلس الوزراء في شهر سبتمبر الماضي 
بشأن مقترح تحديد أسقف اإلنفاق في الميزانية 
الــعــامــة لــلــدولــة للسنوات المالية الــثــاث المقبلة، 
وهي في الحقيقة ليست التوصية األولى من نوعها، 
بل سبقتها في حكومات ماضية توصيات بوضع 
سقف لــإنــفــاق لــم يصمد سنة مالية واحــــدة، مما 
م العمل على اعتبار سقف المصروفات هدفا 

ّ
يحت

للسلطتين ُيقاس من خاله مدى االنضباط المالي 
في الباد.

استقطاع %10 

ــادة اســتــقــطــاع 10 فــي المئة  كــذلــك مــن الــمــهــم إعــ
من اإليرادات النفطية لمصلحة صندوق احتياطي 
ف االستقطاع مع تدهور 

ّ
األجيال القادمة، بعد توق

ــا، وتــســجــيــل  أســـعـــار الــنــفــط خــــال جــائــحــة كــــورونــ
ميزانية الدولة عجوزات قياسية، الى جانب تنمية 
السيولة النقدية لصندوق االحتياطي العام؛ التي 
هلكت بالكامل منذ بداية تراجع أسعار النفط 

ُ
است

ــام 2014 حــتــى الــجــائــحــة، خــصــوصــا أن  نــهــايــة عــ
التوقعات تــرّجــح أن ميزانية الكويت لــعــام 2022/ 
2023 في طريقها لتحقيق أول فوائض سنوية منذ 8 
سنوات، مدعومة بارتفاع في أسعار النفط العالمية.

التحوط 

ــّدة  ــِعــ ــ  الـــحـــكـــومـــة والـــمـــجـــلـــس وقــبــلــهــمــا ُم
ّ

ولــــعــــل
الميزانية )وزارة المالية( أمام اختبار التعامل مع 
ســعــر بــرمــيــل نــفــط مــتــحــّوط، ال ســيــمــا أن األســعــار 
الحالية المرتفعة مرتبطة بــتــطــورات استثنائية 
تتعلق بــأزمــة الــطــاقــة العالمية وتــداعــيــات الحرب 

الــروســيــة - األوكـــرانـــيـــة، وارتـــفـــاع تــكــالــيــف الشحن 
واإلمـــــداد والــتــأمــيــن، األمــــر الــــذي يــجــعــل رفـــع سعر 
 للبرميل إلى 79 

ً
التعادل في الميزانية من 65 دوالرا

ز على زيادة اإلنفاق.
ّ
دوالرا أمرا يحف

وبالطبع يظل بند اإليرادات غير النفطية المقّدر 
عند 9 في المئة من إجمالي اإليرادات العامة شهادة 
ــذارا بــشــأن أي  ــ عــلــى إخــفــاق اقــتــصــادي ومــالــي، وإنـ
سياسات مستدامة، خصوصا أن دروس انخفاض 
أسعار النفط منذ عام 2014 إلى أزمة كورونا وما 
صاحبهما من نفاد لاحتياطي العام والعجوزات 
المليارية وشــّح سيولة المالية العامة يفترض أن 
تكون ماثلة أمام السلطتين، وهو وضع يجعل تقديم 
مقترحات ذات جدوى اقتصادية لتنمية اإليــرادات 
غــيــر الــنــفــطــيــة عــلــى الــمــدى الــطــويــل أمــــرا فــي أعلى 

مستويات الضرورة واألهمية.

غربلة المصروفات 

وال شك في أن غربلة المصروفات غير الضرورية 
أمــر بــالــغ األهــمــيــة، حتى وإن امــتــدت هــذه العملية 
ألكــثــر مــن عـــام، وهــي أغلبها يتعلق بــهــدر صريح، 
الى جانب بيانات غامضة تصل قيمتهما اإلجمالية 
الى نحو 2.7 مليار دينار، أي ما يوازي 12.5 بالمئة 
من إجمالي مصروفات ميزانية 2020/ 2021 - آخر 
حـــســـاب خــتــامــي - مــرتــبــطــة بــمــصــروفــات خــاصــة، 
وأخـــرى تحت خــدمــات متنوعة وأنــشــطــة مختلفة، 
ــمـــرات وغــيــرهــا،  نــاهــيــك بــمــهــمــات وضـــيـــافـــة ومـــؤتـ
فضا عن تكاليف بمئات المايين تتعلق بالعاج 
في الخارج أو تأمين »المتقاعدين« في دولة تنفق 
أصـــا مــئــات الــمــايــيــن لــتــوفــيــر الــرعــايــة الصحية 

لمواطنيها مجانا.

ترشيد المشروعات 

ومــن المهم أن يشمل نقاش الميزانية ترشيدا 
ليس فقط في اإلنفاق على المشروعات الرأسمالية 
مـــن خــــال تــنــمــيــة قـــدرتـــهـــا عــلــى تــحــقــيــق نــمــو في 

العائدات غير النفطية للميزانية، وتوفير فرص عمل 
وتطوير نظم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام 
والخاص، بما يخفف من أعباء المناقصات العامة 
ــادة الــنــظــر فــي إجمالي  عــلــى الـــدولـــة، فــضــا عــن إعــ
الدعوم التي تكلف الدولة نحو 3.5 مليارات دينار 
مــن حيث إعـــادة هيكلتها لتصل إلــى مستحقيها 
من الطبقة المتوسطة فما دون الشركات، ال سيما 
في القطاعات الخاصة فيما يتعلق باألمن الغذائي 
والدوائي ومختلف الخدمات الضرورية، كذلك ربما 
ق 

ّ
تحتاج السلطة التنفيذية إلى آلية قياس مدى تحق

األهداف مقابل اإلنفاق المالي، ال سيما في التعليم 
والصحة والخدمات العامة.

تحدي الشعبوية

 ال شــك ان احـــد اهـــم الــتــحــديــات امـــام الميزانية 
الــعــامــة لــلــدولــة يــتــعــلــق بــمــنــافــســة مــجــلــســي االمـــة 
والــوزراء في تقديم المقترحات الشعبوية ال سيما 
تــلــك المكلفة مــالــيــا عــلــى الــمــدى الــطــويــل، وهـــذه ال 
يمكن مواجهتها إال من خال تحقيق تقدم في ملف 
رفاهية المجتمع من جودة التعليم والصحة والسكن 
والطرق والتضخم والبيئة والحياة العامة، إذ ان 
االخفاق في هذه الملفات ستتبعه مطالبات ريعية 
مالية ال تنتهي يكون اثرها السلبي على االقتصاد 

والميزانية، وربما العملة الوطنية.

عمل أصيل 

ــيـــات تــعــّد  ــزانـ ــيـ ــمـ ــي الـــحـــقـــيـــقـــة، إن مـــنـــاقـــشـــة الـ فــ
عــمــا أصــيــا ألي بــرلــمــان فــي الــعــالــم، وقـــد شابت 
ــذه الــعــمــلــيــة خــــال الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة الــعــديــد  هــ
مــن الــتــشــوهــات واالنــحــرافــات كــإطــاق يــد السلطة 
التنفيذية في إعداد الميزانية واعتمادها من دون 
رقـــابـــة حــقــيــقــيــة، أو تحميلها أعـــبـــاء الــمــشــروعــات 
الشعبوية االنتخابية اعتبارا لمخاطر المستقبل، 
 من 

ً
ا وهو األمر الذي يجب العمل على تغييره بــدء

المجلس الحالي.

ضرورة تحديد 
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للسنوات المالية 

الثالث المقبلة

من المهم مناقشة 
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النفطية وتوفير 
فرص العمل 

علينا التعامل 
مع سعر برميل 

نفط متحّوط 
السيما أن األسعار 
الحالية المرتفعة 
مرتبطة بتطورات 

استثنائية

تقرير اقتصادي

محمد البغلي
albaghli74@gmail.com

السوق السعودي يتراجع %1.5
أنــهــى مــؤشــر »الــســوق الــســعــودي«، جلسة 
أمس، على تراجع بنسبة 1.5 في المئة، مغلقا 
عند 11799 نقطة )- 175 نقطة(، وبتداوالت 
بلغت قيمتها اإلجمالية نحو 6.2 مليارات 

ريال.
ــــرف الــــراجــــحــــي«،  ــــصـ وتـــــراجـــــع ســـهـــمـــا »مـ
و»أرامكو السعودية« بنسبة 2 في المئة عند 

86.50 رياال و35.10 رياال على التوالي.
وهبط سهم »ينساب« بنسبة 5 في المئة 
عند 44.55 ريـــاال، وكــانــت الشركة قــد أعلنت 

تسجيل خسائر في الربع الثالث 2022، بقيمة 
61 مليون ريال.

وأنهت أسهم »سابك«، و»سابك للمغذيات«، 
و»مصرف اإلنماء«، و»رتال«، و»هرفي لألغذية«، 
تداوالتها أمس على تراجع بنسب تتراوح بين 

1 و4 في المئة.
وتصدر سهم »الصقر للتأمين«، تراجعات 
أمس بالنسبة القصوى، للجلسة الثانية على 
التوالي، مغلقا عند 22.68 رياال، وسط تداوالت 

بلغت نحو 414 ألف سهم.

»أرامكو«: حظر النفط الروسي يضاعف الغموض
األسعار تتراجع بفعل زيادة المخزونات األميركية

قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي 
ــفـــط الـــســـعـــوديـــة الــعــمــاقــة  ــنـ لـــشـــركـــة الـ
ــــو( أمـــــس، إن الــحــظــر األوروبــــــي  ــكـ ــ )أرامـ
المزمع على الخام والمنتجات النفطية 
الروسية يضاعف الغموض الذي يكتنف 

سوق النفط العالمية.
وفــــي حــديــثــه خــــال مــؤتــمــر مـــبـــادرة 
االستثمار في الرياض، قال الناصر إن 
هناك إعادة تنظيم للسوق تجري وسط 

الخصومات التي تقدمها روسيا.
وتـــابـــع »الــــــــروس، عــبــر الــخــصــومــات 
المناسبة، يمكنهم وضع خاماتهم في 
أســــواق مــخــتــلــفــة«، مضيفا أنـــه »يــجــري 
إعادة توجيه الخام من منتجين آخرين 
فــي هــذه األثــنــاء«، مشيرا إلــى أن الخام 
الذي كان يتجه إلى آسيا يتم إرساله إلى 

أوروبا وأميركا الشمالية وأماكن أخرى.
واتفقت مجموعة الدول السبع الشهر 
الماضي على الحد من مبيعات النفط 
ــــي عـــبـــر فـــــرض ســـعـــر مــنــخــفــض  ــــروسـ الـ
بــحــلــول الــخــامــس مــن ديــســمــبــر، لكنها 
قــوبــلــت بــاالســتــيــاء الــشــديــد مــن أطـــراف 

رئيسية في قطاع النفط العالمي.
وقال ناصر خال المنتدى، بعد إعان 
صندوق استدامة بقيمة 1.5 مليار دوالر 
لدعم تحول مستقر وشامل للطاقة، إن 
الــخــطــة الــعــالــمــيــة الــحــالــيــة للتحول من 
الوقود األحفوري االنتقالي إلى أشكال 

جديدة من الطاقة يشوبها الخلل.
وأضــــــــاف »إذا نـــظـــرتـــم إلـــــى الـــفـــحـــم، 
فكميته 8 مليارات طن، وهذا )القدر( هو 
األعلى منذ 2013. تكلفة الفحم مقابل كل 

برميل من النفط المكافئ تتراوح بين 60 
و80 دوالرا، لــذلــك نتحول فــي األســاس 

إلى الفحم«.
كما قال إن سوق الهيدروجين األزرق 
»في طور النمو« لكن تكلفته باهظة في 
حدود ما بين 200 و300 دوالر لبرميل 

النفط المكافئ.
ــي تــم  ــتــ وأشـــــــــار إلــــــى أن »الـــــســـــوق الــ
تحديدها هي بشكل رئيسي في اليابان 

وكوريا الجنوبية«.
وقــــال »تــنــتــعــش فـــي أوروبــــــا وأجــــزاء 
أخرى من العالم لكنها ستستغرق وقتا، 
ألن الجميع يتطلعون إلى التكنولوجيا 

وانخفاض التكلفة«.
ويــتــم الــحــصــول عــلــى الــهــيــدروجــيــن 
األزرق مـــن خـــال الــتــقــاط الــكــربــون من 

الــنــفــط الـــخـــام وتــخــزيــنــه تــحــت األرض 
ومزجه مع األمونيا. 

 وتراجعت أسعار النفط أمس بعد أن 
أظهرت بيانات الصناعة أن مخزونات 
الخام في الواليات المتحدة ارتفعت أكثر 
من المتوقع، لكن مخاوف العرض حدت 

من الخسائر.
وانخفضت العقود اآلجلة لخام برنت 
لــشــهــر ديــســمــبــر 72 ســنــتــا، أو 0.8 في 
المئة، إلى 92.80 دوالرا للبرميل بحلول 
0330 بتوقيت غرينتش، بعد إغاقها 

مرتفعة 26 سنتا في الجلسة السابقة.
ــة لـــلـــخـــام  ــ ــلــ ــ ــــود اآلجــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــطــــت الـ ــبــ وهــ
األميركي الخفيف تسليم ديسمبر 48 
سنتا، أو 0.6 في المئة، إلى 84.84 دوالرا، 

متخلية عن مكاسب الجلسة السابقة.

»المتحد«: استقالة غيل 
أفـــــاد الــبــنــك األهـــلـــي الــمــتــحــد بــأن 
عضو مجلس اإلدارة، كيث غيل، تقّدم 
باستقالته من عضوية مجلس اإلدارة 

بتاريخ 25 الجاري. 

»منشآت« تربح 1.73 
مليون دينار 

بلغت أرباح شركة منشآت للمشاريع 
العقارية 1.73 مليون دينار بواقع 5.39 
فلوس للسهم خال الفترة المنتهية في 
30 سبتمبر الماضي، مقابل تحقيقها 
ــار، بما  ــنـ خــســائــر بــــ 12.95 مــلــيــون ديـ
يــــعــــادل 40 فــلــســا لــلــســهــم فــــي الــفــتــرة 

نفسها من العام الماضي. 

أخبار الشركات

م كتاب 
ّ
تابعة لـ »كابالت« تتسل

ترسية مناقصة 
مت شركة الخليج للكابات والصناعات المتعددة - األردن 

ّ
تسل

التابعة لشركة الخليج للكابات والصناعات الكهربائية كتاب 
عت 

ّ
ترسية بـ 3.10 مايين دوالر، ما يعادل 959.9 ألف دينار. وتوق

»كابات« تحقيق أرباح تشغيلية بنسبة تتراوح بين 6 و8 بالمئة 
خــال الربع الــرابــع من العام الحالي، علما بــأن المناقصة من 
وزارة الكهرباء العراقية، وتتعلق بتوريد كابات ضغط متوسط.

»تجارة« تربح 1.94 مليون دينار
 

حققت شركة التجارة واالستثمار العقاري أربــاحــا بـ 1.94 
مليون دينار بواقع 5.25 فلوس للسهم خال الفترة المنتهية 
في 30 سبتمبر الماضي، مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة 986.75 
الف دينار، بما يعادل 2.67 فلس للسهم في الفترة نفسها من 

عام 2021.

مكاسب متفاوتة لمؤشرات البورصة والسيولة 53.7 مليون دينار
»أجيليتي« يقود أسهم »األول« إلى أرباح متباينة»أجيليتي« يقود أسهم »األول« إلى أرباح متباينة
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أخطاء بالجملة في البيانات المالية 
للشركات خالل فترة اإلفصاحات الفصلية

● محمد اإلتربي
بـــات تنظيم وتــقــنــيــن األخـــطـــاء فـــي اإلفــصــاحــات 
المالية للشركات المدرجة يحتاج إلــى إعـــادة نظر 
تخذ 

ُ
وضوابط، خصوصا أن هناك قرارات استثمارية ت

على أســاس البيانات المعلنة، والتي يتم تعديلها 
الحــقــا.  وأوضــحــت مصادر مراقبة أن هيئة أســواق 
رب، وتضع العديد 

ُ
المال تتابع الكثير من الملفات عن ق

من الظواهر تحت التدقيق والمناقشة لوضع األطر 
التي تضمن تحديد األثر السلبي على المساهمين 
والمتعاملين في البورصة.  وفي كل مرحلة فصلية 
للبيانات المالية، تنشر عشرات األخطاء في البيانات 
المالية للشركات ويتم تصحيحها الحقا، وحاليا 
السوق مقبل على مرحلة إفصاحات الربع الثالث، 
ــــال وقـــت  ــات خـ ــ ــانـ ــ ــتـــي ســتــشــهــد غـــــــزارة فــــي اإلعـ الـ
قياسي، نظرا لقرب انتهاء المهلة التي تنتهي في 
15 نوفمبر المقبل، فــي حين أن األغلبية المطلقة 

للشركات لم تنته حتى اآلن من تقديم إفصاحاتها. 
وثـــّمـــة فــجــوة زمــنــيــة بــيــن نــشــر اإلعـــــان الــخــاطــئ 
والتصحيح، وفي هذه الفترة يتم اتخاذ العديد من 
الـــقـــرارات االستثمارية مــن مختلف المتعاملين في 
السوق كرّدة فعل، وبناء على تقييم البيانات المنشورة. 
وبالتالي، مطلوب وضع ضوابط أكثر دقة تضمن 
 غرامات مباشرة على الجهاز 

ّ
عدم وقوع أخطاء وسن

التنفيذي والمشاركين في تقديم اإلفــصــاح، ووضع 
قواعد تعالج حقوق المتضررين من مثل هذه اإلعانات 
الخاطئة، خصوصا ما يخص جانب المستثمرين 

المتضررين من مثل هذه األخطاء. 
على الجانب اآلخر، يعد تكرار األخطاء المالية، في 
ظل وجــود مستثمرين أجانب في السوق وتنافسية 
بين األسواق في الترقيات وجذب السيولة، من القضايا 
ضعف الثقة، خصوصا عندما تتعثر شركات 

ُ
التي ت

استثمارية وغير استثمارية في تقديم إفصاح سليم 
عن نتائجها المالية ربع السنوية.

هشام الرومي

طال التركي

»الوطني« يواصل دعم مشروع فريق 
الغوص للحفاظ على البيئة البحرية

يواصل بنك الكويت الوطني 
رعايته لمشروع فريق الغوص 
الكويتي لحماية وتأهيل البيئة 
الـــبـــحـــريـــة والـــــجـــــزر وشـــعـــابـــهـــا 
الـــمـــرجـــانـــيـــة ورفـــــــع الــمــخــلــفــات 

الضارة منها.
وشهد هــذا الــدعــم منذ مطلع 
يونيو الماضي القيام بعشرين 
عملية توزعت بين رفع المخلفات 
الضارة وشباك الصيد المهملة، 
حــــيــــث تــــمــــكــــن فـــــريـــــق الــــغــــوص 
ــة 19 طــنــا من  ــ الــكــويــتــي مـــن إزالـ
النفايات الباستيكية وشبكات 
ــــي مــنــاطــق  ــد الـــمـــهـــمـــلـــة فـ ــيـ الـــصـ
مختلفة من الخلجان والسواحل 

الكويتية.
وتــوزعــت هـــذه العمليات في 
جزر الكويت وسواحل شواطئ 
الكويت في بحر المركز العلمي 

وجون الكويت.
ــة، قـــال  ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ وحــــــــول هــــــذه الـ
مـــديـــر أول فـــي إدارة الــعــاقــات 
الــعــامــة بــبــنــك الــكــويــت الــوطــنــي 
ــــذه  ــي هـ ــ ــ ــأتـ ــ ــ طـــــــــال الــــــتــــــركــــــي: »تـ
الــرعــايــة كــإحــدى أولــويــاتــنــا في 
المسؤولية االجتماعية والتنمية 
الــمــســتــدامــة، والـــتـــي تــتــمــثــل في 
أهــمــيــة الــمــحــافــظــة عــلــى البيئة 

وحمايتها«. 
وأضـــــــــــاف الـــــتـــــركـــــي: »نـــفـــخـــر 

بـــدعـــم فـــريـــق الـــغـــوص الــكــويــتــي 
في مبادراته وأنشطته للحفاظ 
على البيئة، كما أن هذه الشراكة 
مع فريق الغوص تأتي انسجاما 
ــتــــدامــــة  ــــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة االســ مـ
ــيـــة لـــلـــبـــنـــك الـــوطـــنـــي،  الـــمـــؤســـسـ
والــتــزامــنــا تــجــاه البيئة، والــذي 
تتم ترجمته من خال إطاق هذا 
التنوع من الشراكات مع الجهات 

البيئية المحلية«.
وأفاد بأن »التعاون مع فريق 
الـــغـــوص يــتــضــمــن رحــلــة بيئية 
ــرادم، بــهــدف  ــمــ إلـــى جـــزيـــرة أم الــ
رفع المخلفات والمراقبة البيئية 
وتوثيق الشعاب المرجانية بها، 
ونـــحـــن نــتــطــلــع بــشــغــف لــنــكــون 
ا من هذا المشروع البيئي،  جزء

وال بـــد مـــن اإلشـــــــادة والــتــنــويــه 
بــمــهــارات هـــذا الــفــريــق الــوطــنــي 
الذي نعتز به وبدوره في تنفيذ 
مــشــاريــع بيئية جـــادة ونشرها 
لــــزيــــادة الـــوعـــي الــبــيــئــي محليا 

وعالميا«.
ويـــــــحـــــــافـــــــظ بــــــنــــــك الـــــكـــــويـــــت 
ــنــــي عـــلـــى مـــوقـــعـــه كــأكــبــر  الــــوطــ
المساهمين في خدمة المجتمع 
الــكــويــتــي، ليكرس بــذلــك موقعه 
الـــــــريـــــــادي كــــأكــــبــــر مــــســــاهــــم فــي 
مــجــال الــمــســؤولــيــة االجتماعية 
ــة االســـــتـــــدامـــــة  ــ ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ واسـ
المؤسسية للبنك، ويــأخــذ على 
عاتقه تكريس ثقافة المسؤولية 
االجــتــمــاعــيــة مـــن خـــال الــتــزامــه 
ــرامـــج والـــمـــبـــادرات  ــبـ بـــإطـــاق الـ
الـــضـــخـــمـــة فـــــي عـــــــدة مــــجــــاالت، 
وفــي مقدمها التعليم والصحة 

والبيئة.
ــارة إلـــى أنـــه منذ  ــ تــجــدر اإلشــ
تأسيسه، ســاهــم فــريــق الغوص 
الـــكـــويـــتـــي فــــي حـــمـــايـــة وإعـــــــادة 
تأهيل عالم األحياء المائية في 
الكويت، من خال مجموعة من 
األنـــشـــطـــة، بــمــا فـــي ذلــــك تــوثــيــق 
وحــمــايــة الــشــعــاب الــمــرجــانــيــة، 
وتــنــظــيــف الــــشــــواطــــئ، وإنـــشـــاء 
مــســتــعــمــرات لـــأســـمـــاك، إضــافــة 
إلى رفع السفن والقوارب الغارقة.

Enabill ع مذكرة تفاهم مشتركة مع
ّ
»بوبيان« يوق

الرومي: تسهم في تقديم حلول مبتكرة تواكب المتطلبات اليومية لعمالئنا
أعلن بنك بوبيان توقيعه مذكرة تفاهم 
مشتركة مع شركة Enabill الرائدة في رقمنة 
خدمات المطاعم، في إطار سعيه المتواصل 
لتقديم أعلى مستويات الخدمات المصرفية 
الرقمية لجميع شرائح عمائه الباحثين 
عـــن أفـــضـــل الـــتـــجـــارب فـــي عـــالـــم الــخــدمــات 

التكنولوجيا الرقمية بصورة كبيرة.
ــار  ــكــ ــتــ ــتــــصــــاصــــي إدارة االبــ وقـــــــــال اخــ
والشراكات في »بوبيان« سليمان الرومي، 
 في 

ً
 عــلــى الــمــذكــرة: »هــدفــنــا دائـــمـــا

ً
تعليقا

)بــوبــيــان( تقديم حــلــول مبتكرة وبسيطة 
تــســاعــدنــا عــلــى تــقــويــة عاقتنا بالعماء، 
وتقديم مستوى مميز مــن الخدمات لهم، 
مــن خـــال تــقــديــم حــلــول وخـــدمـــات تعتمد 
على اإلبداع واالبتكار، وهو ما يوليه البنك 
 لتقديم خــدمــات مصرفية 

ً
 كــبــيــرا

ً
اهــتــمــامــا

وغير مصرفية مميزة«.
وأوضـــح الــرومــي أن »غالبية الخدمات 
المصرفية الرقمية التي نقدمها للعماء 
عبر هذه المنصات تم تطويرها وتحديثها 
لــمــواكــبــة الــتــغــيــر الــمــلــحــوظ فــــي الــقــطــاع 
 مــن )بــوبــيــان( بضرورة 

ً
المصرفي، إيمانا

مواكبة التطورات التي تتعلق بالخدمات 
المصرفية الرقمية، حيث يمكن الــقــول إن 
الــبــنــك نــجــح فــي تغيير مــفــهــوم الــخــدمــات 

التقليدية للقطاع المصرفي«.
وتــابــع: »مـــن خـــال تــعــاونــنــا مــع واحـــدة 
من الشركات الناشئة والرائدة، مثل شركة 
منا لعمائنا تجربة شاملة  Enabill، نكون قدَّ

تتماشى مــع متطلبات حياتهم اليومية، 
ــاء الــتــعــامــل  ــنـ لــمــا يــمــيــزهــا مـــن ســهــولــة أثـ
 إلــى أنــه مــن خال 

ً
وتوفير الــوقــت«، مشيرا

هــذه الشراكة يتطلع »بوبيان« إلــى إضافة 
مجموعة من الخدمات التي يقدمها لعمائه 
من األعمال المصرفية، السيما للعماء في 

صناعة األغذية والمشروبات.
عد استكمااًل 

ُ
وأضــاف أن هذه المذكرة ت

ــازات »بــــوبــــيــــان« فــــي دعـــم  ــ ــجــ ــ لــســلــســلــة إنــ
المبادرين والشركات التكنولوجية الناشئة، 
حيث »نجد في السنوات األخيرة أن البنك 
نقل الــكــويــت، بخدماته التقنية المميزة، 
 في مجال 

ً
إلى مصاف الــدول األكثر تطورا

الــخــدمــات الــمــصــرفــيــة الــرقــمــيــة، مـــن خــال 
إطاقه العديد من خدمات الدفع اآلمن عند 
ُبعد، وعلى سبيل المثال خدمة UTap التي 

كان أول من أطلقها في الكويت، والمتاحة 
مكن عماء البنك 

ُ
على تطبيق )بوبيان(، وت

من الدفع والسحب النقدي بواسطة هواتفهم 
الذكية التي تعمل بنظام أندرويد ضمن باقة 
خدماته«. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي 
والشريك المؤسس في شركة enabill فيصل 
الــمــري، إن الشركة توفر أجــهــزة فــريــدة من 
نوعها تسهل عمليات الطلب والدفع بين 
 أنه بمجرد 

ً
المطاعم وضيوفهم، موضحا

لــمــس الــهــاتــف ألجـــهـــزة »إيــنــيــبــل« ستوفر 
ح قائمة الطعام، 

ُّ
لضيوف المطاعم تصف

واختيار الوجبات، ثم دفع فاتورة الحساب 
بأسهل الطرق، وهــذا يمنح رواد المطاعم 
ــة كاملة وتــجــربــة متناهية الساسة،  راحـ
ويسهل على المطعم التركيز على تقديم 

أفضل سبل الضيافة لعمائه.

ــاف الــمــري أن »إيــنــيــبــل« تعمل مع  وأضــ
أكبر العامات التجارية في ساحة المطاعم 
والكافيهات الكويتية، وقد الحظ العديد من 
 في حجم طلبات 

ً
 إيجابيا

ً
شركائها تطورا

كـــل طـــاولـــة بــالــمــطــعــم وســـاســـة التشغيل 
والــعــمــل، إضــافــة إلــى زيـــادة زوار المطعم، 
نــتــيــجــة ســـرعـــة الــطــلــب وتــــنــــاول الــطــعــام، 
ــاد بــأن الــشــراكــة مع  ومــن ثــم الــمــغــادرة. وأفـ
»بوبيان« تنسجم مع استراتيجية الشركة، 
التي تهدف إلى خدمة الفئة الشبابية الذين 
يتميزون بحبهم للسرعة والتكنولوجيا 
لمواكبة التطور والحلول الفريدة من نوعها، 
 أنه بعد إطاق enabill لوحظ وجود 

ً
علما

شريحة كبيرة من مستخدمي التقنية من 
 ،

ً
فئة الشباب التي يخدمها »بوبيان« أيضا

ويتميز فريق إينيبل بأنه مكون من الشباب 
الذي يدعم ويفهم احتياجات المستخدمين 

من هذه الفئة.
ــاع الـــمـــطـــاعـــم  ــ ــطــ ــ وذكـــــــــــر الـــــــمـــــــري أن قــ
والكافيهات يفتقر للحلول التكنولوجية 
الحديثة التي توحد القطاع وتشتت الرواد 
باستخدامات معقدة ومــنــوعــة، لــذلــك فإن 
وجــــود »إيــنــيــبــل« يــوحــد الــســوق المحلي، 
ويجمع مستخدمي التقنية ورواد المطاعم 
والــكــافــيــهــات، ويــقــوم بخلق ســلــوك ونمط 
موحد وبسيط للتمتع بالتقنية الرقمية 
ألقـــصـــى حــــد مــمــكــن مــــع تـــبـــديـــد الــعــقــبــات 
والتعقيدات، في ظل وجود تقنيات تفتقر 

لتقديم تجربة سريعة وسهلة.

فيصل المريسليمان الرومي

»بيتك« يشارك في المعرض الطالبي األول بـ »التطبيقي«
شارك بيت التمويل الكويتي )بيتك( في المعرض الطابي األول المقام 
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ضمن إطار االهتمام بالطلبة 
والحرص على التواجد بمختلف الفعاليات التي تدعم العملية التعليمية، 
بما يعزز استراتيجية البنك في تحقيق التنمية المستدامة من خال 
التركيز على الشباب وتنمية قدراتهم. وأقيم المعرض الطابي ألول مرة 
برعاية »بيتك«، واستمر يومين بهيئة التطبيقي في الشويخ، بحضور 
المدير التنفيذي لإلعام والعاقات الحكومية في »بيتك« محمد الفارس، 
ومدير »التطبيقي« باإلنابة د. جاسم األنصاري، وعدد من عمداء الكليات 

والمعاهد المختلفة.

وأكد الفارس، في تصريح صحافي على هامش فعاليات المعرض، 
حرص »بيتك« على مواصلة جهوده المتميزة في دعم الشباب واألنشطة 
 أن »بيتك« يعتبر الداعم 

ً
الطابية ضمن إطار المسؤولية االجتماعية، مبينا

 إلى أن ذلك يندرج ضمن استراتيجية البنك، 
ً
األكبر للطلبة والشباب، الفتا

واهتمامه المستمر بالطلبة، وتطوير ودعم القدرات الشبابية الوطنية 
 من محاور االستدامة.

ً
 رئيسا

ً
باعتبار الشباب محورا

 بشريحة الشباب، بما 
ً
 كبيرا

ً
وأضاف الفارس أن »بيتك« يولي اهتماما

في ذلك الطلبة والخريجون، بهدف مساعدتهم على بناء مستقبل أفضل، 
ه طاقات   الحرص على المساهمة في مثل هذه المعارض التي توجِّ

ً
مؤكدا

الطلبة إلى المسار التعليمي الصحيح، وإتاحة الفرصة أمامهم لاختيار 
بين أكثر من بديل، بما يتوافق مع قدراتهم وتطلعاتهم المستقبلية، في 
إطار من الوعي والتعريف بمختلف المجاالت الدراسية، وارتباطها بسوق 
 لما توفره المعارض المعنية بهذا المجال من تبادل للخبرات 

ً
العمل، نظرا

والتجارب وتوفير المعلومات المهمة والمؤثرة في اتخاذ القرار السليم.
بــدوره، أثنى د. األنصاري على دور »بيتك« في دعم الطلبة وأنشطة 
»التطبيقي«، والتميز في المسؤولية االجتماعية تجاه الشباب والعملية 
 إلى أن 

ً
التعليمية، بما يعكس ريادة البنك، ويجسد مكانته المرموقة، مشيرا

 بالمبادرات والمساهمات التي قدمها للهيئة. .
ً
 حافا

ً
»بيتك« يمتلك سجا

ــارس يــتــســّلــم تــكــريــم »بـــيـــتـــك« مـــن د. جــاســم  ــفــ مــحــمــد الــ
األنــصــاري بحضور د. عبدالكريم العريعر ود. جاسم 

األستاد ود. حسن الفجام

»المتحد« يعلن فائزي 
»الحصاد« األسبوعي

أجرى البنك األهلي المتحد، أمس، السحب 
األســبــوعــي عــلــى جــوائــز الــحــصــاد اإلســامــي، 
حساب السحب على الجوائز اإلسامي األول 
في الكويت، والذي ينفرد بالعديد من المميزات، 
 
ً
منها أنه أبسط وأسهل برنامج ادخــار، فضا

عـــن مــيــزة فــتــح الــحــســاب عــبــر اإلنـــتـــرنـــت بكل 
ســهــولــة وُيــســر مــع مــيــزة اإليـــــداع الـــفـــوري في 

الحساب.
وأسفر السحب عن حصول 10 من العماء 
على 1000 دينار لكل منهم، وهــم: عبدالعزيز 
محمد الشطي، وألطاف عبدالله الغانم، وعقاب 
جـــرى الـــرشـــيـــدي، ورجـــــاء مــحــمــد الــبــحــيــصــي، 
وحسين جمال العمر، ونايف حجي العازمي، 
ومنيرة براك العازمي، وسميرة محمد مبارك، 
وماجد سلطان الشهاب، وراشد منور المطيري.
يــقــدم حــســاب الــحــصــاد فــي باقته الجديدة 
مــجــمــوعــة أوســـــع مـــن الـــمـــزايـــا، حــيــث يحظى 
الرابحون من عماء »المتحد« بجائزة شهرية 
بقيمة 100.000 دينار، إضافة إلــى 10 جوائز 

أسبوعية بقيمة 1000 دينار لكل جائزة. 

»الخليج« يساهم في التوعية بسرطان الثدي
انطاقا من حرصه على دعم المرأة، 
وضمن مسؤولياته المجتمعية، أعلن 
ــلـــيـــج تـــنـــظـــيـــم مـــجـــمـــوعـــة مــن  بـــنـــك الـــخـ
الفعاليات التوعوية والعروض للسيدات، 
بــمــنــاســبــة الــشــهــر الـــتـــوعـــوي بــســرطــان 

الثدي.
وعقد البنك عــددا من االتفاقيات مع 
مجموعة مــن المستشفيات والــشــركــاء 
فــي القطاع الطبي، لتوفير خصومات 
وعروض حصرية، بهدف تسهيل وإتاحة 
الفرصة ألكبر عدد من السيدات بإجراء 
الفحوصات واالكتشاف المبكر لسرطان 

الثدي.
ــم الــبــنــك  ــتـــصـــل، نـــظـ ــلـــى صـــعـــيـــد مـ عـ
مسابقة »واكـــاثـــون«، بمشاركة العديد 
من موظفي البنك والجمهور في حديقة 
ــانـــب نــــــدوة تــعــريــفــيــة  ــى جـ ــ الـــشـــهـــيـــد، إلـ
بالمرض، كما تم توزيع نشرات توعوية 
على الموظفين للتعريف بحجم المشكلة 
محليا وعــالــمــيــا، بــهــدف زيــــادة الــوعــي 
بمخاطر سرطان الثدي، وأهمية الفحص 
واالكتشاف المبكر للمرض، الذي يساعد 
على تخفيض الــوفــيــات بنسبة 40 في 

المئة على األقل.

وأشارت الندوة التعريفية إلى أنه تم 
تشخيص نحو 2.3 مليون امـــرأة حول 
الــعــالــم فــي 2020 كــمــصــابــات بسرطان 
الـــثـــدي، مضيفا أن حــصــة الـــمـــرض من 
إجمالي أمراض السرطان تصل إلى 40 
في المئة، بينما تحتل الكويت المركز 
27 عالميا في قائمة الدول األكثر إصابة 
بالمرض، وفقا لبيانات منظمة الصحة 

العالمية.
بهذه المناسبة، قالت المديرة العامة 
إلدارة الموارد البشرية سلمى الحجاج: 
»نحرص بشكل سنوي على المشاركة 
ــن الــــمــــبــــادرات  ــ الـــفـــاعـــلـــة بـــمـــجـــمـــوعـــة مـ
والــفــعــالــيــات الــتــوعــويــة لـــزيـــادة الــوعــي 
الــصــحــي بــالــمــرض، وتــشــجــيــع الــنــســاء 
على الفحص الدوري لتسهيل االكتشاف 

المبكر للمرض«.
وأضافت أن االكتشاف المبكر للمرض 
يخفض نسب الوفيات بشكل كبير، داعية 
عميات بنك الخليج إلى االستفادة من 
تلك المبادرات، وتشجيع نساء أخريات 
على إجــراء الفحص المبكر لاكتشاف 
المبكر للمرض، مبينة أن بنك الخليج 
ــــي مــقــدمــة  ــع الــــجــــانــــب الـــصـــحـــي فـ يـــضـ

توجهاته الــرامــيــة إلـــى ترسيخ مبادئ 
االستدامة في المجتمع، من خال برامج 
متواصلة للمسؤولية االجتماعية، تشمل 

المجتمع واالقتصاد والبيئة.

 Ooredoo« برقان« يشارك في بطولة«
business« لكرة القدم للشركات

يــشــارك بنك بــرقــان فــي بطولة كــرة الــقــدم، التي 
تــنــظــمــهــا شــــركــــة Ooredoo لـــمـــوظـــفـــي شـــركـــات 
القطاعين الحكومي والخاص في الكويت، وتقام 
بطولة Ooredoo business لكرة القدم للشركات، 
من 16 حتى 29 الــجــاري، وتضم مجموعة كبيرة 

من أبرز الجهات من مختلف القطاعات. 
وتــؤكــد مــشــاركــة الــبــنــك فــي الــبــطــولــة اهتمامه 
بــتــعــزيــز ثـــقـــافـــة الـــريـــاضـــة فــــي الــمــجــتــمــع بــشــكــل 
عـــام ولــمــوظــفــيــه بشكل خـــاص، بــمــا يــتــمــاشــى مع 
استراتيجيته للمسؤولية االجتماعية التي تركز 
على تحقيق التغيير اإليجابي من خال األنشطة 

والفعاليات الرياضية.
وصــرح مدير أول – المشتريات في بنك برقان 
ــمـــود: »نـــحـــرص فـــي بــنــك بـــرقـــان على  حـــامـــد الـــحـ

اســتــثــمــار أفــضــل الـــفـــرص الــتــي يمكنها أن تــعــزز 
بيئة العمل اإليجابية لفريقنا، حيث إن التغيير 
الحقيقي فــي المجتمع، والـــذي نعتبره أحــد أهم 
مسؤولياتنا كمؤسسة مالية وطنية رائــدة، يبدأ 
من الداخل ويكبر ويستمر بين أوساط الجمهور 

بتضافر كل الجهود«.
 Ooredoo ــاف الــحــمــود: »تــعــتــبــر بــطــولــة ــ وأضـ
business لكرة القدم إحدى أهم الفعاليات الرياضية 
للشركات فــي الــبــاد، وهــي مكان مثالي لموظفي 
ــن مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات  وفــــــرق عـــمـــل الــــشــــركــــات مــ
للمشاركة والتواصل وإحياء الروح الرياضية فيما 
بينهم، ونثق بأن ذلك سيكون دافعا كبيرا لفريقنا 
للمساهمة فــي تــرســيــخ ثــقــافــة الــريــاضــة وأثــرهــا 

اإليجابي في محيطهم ومجتمعهم«.

»وربة« يعلن فائزي »السنبلة« 
األسبوعي و»الحصالة«

أعلن بنك وربــة أســمــاء الفائزين بسحوبات السنبلة األسبوعية 
وحــســاب الــحــصــالــة، وسيستمر الــبــنــك فــي عــمــل الــســحــوبــات لعشرة 
رابحين أسبوعيا لحساب السنبلة وخمسة رابحين لحساب الحصالة، 

بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.
وبــالــنــســبــة لــلــعــمــاء الــذيــن حــالــفــهــم الــحــظ خـــال ســحــب السنبلة 
األسبوعي، فقد توج 10 رابحين من عماء بنك وربة حصل كل منهم 
على 1000 دينار، وهم: علي جمعان نافل العازمي، حمود وسمي عيد 
العازمي، عبدالوهاب أحمد الدويسان، مداهل مشعان محمد الرومي، 
أحمد فالح مرضي العازمي، عيسى صالح نزال العنزي، حنان محمد 
خلف النعيمي، مشاري مساعد صالح العليان، عبدالله فهد صياح 

الحربي، يوسف طال فالح الشمري.
كما يبارك بنك وربــة لفائزي سحب الحصالة الرقمية األسبوعي 
لعماء Bloom وهم: نورا رعد أحمد الهزاع، عبدالعزيز محمد حمود 
العنزي، زيد محمد محمد المشاعلي، مها محمد علي الهاجري، خالد 

عمرو أحمد أسعد عوض.

»الشرق للوساطة«: تقديم »التداول« عبر »تكر تشارت«
الرومي لـ ةديرجلا•: المنصة توفر أدوات احترافية للرسوم البيانية والتحليل الفني والمالي اللحظي

كشف رئيس مجلس اإلدارة 
الرئيس التنفيذي لشركة الشرق 
للوساطة المالية هشام الرومي 
أن الشركة تعاقدت مــع منصة 
»تــكــر تـــشـــارت«، لــتــقــديــم خدمة 
ــي بـــورصـــة  ــ ــم فـ ــ ــهـ ــ تـــــــــداول األسـ

الكويت لأوراق المالية. 
»الــجــريــدة«،  وقـــال الــرومــي، لـــ
إن تقديم خدمة تــداول األسهم 
ــر مـــنـــصـــة تــكــر  ــبــ الـــــمـــــدرجـــــة عــ
تــشــارت يأتي ضمن الخطوات 
ــبـــات  الـــــجـــــادة نـــحـــو تــلــبــيــة رغـ
الــعــمــاء، وحــرصــا عــلــى تقديم 
كــل وأفــضــل الخدمات المقدمة 
لــهــم، مــبــيــنــا أن الــمــنــصــة تــقــدم 
أدوات احــــتــــرافــــيــــة لـــلـــرســـوم 

ــيـــل الــفــنــي  ــلـ ــتـــحـ ــيـــة والـ ــانـ ــيـ ــبـ الـ
والمالي اللحظي، واألمــر الذي 
يجعلها أكثر تميزا هو مستوى 
الدقة واألمان العالي المطلوب 

للمستخدمين.
ــة الـــشـــرق  ــركـ وأضـــــــاف أن شـ
تــتــمــتــع بــالــحــصــريــة واالنـــفـــراد 
بالربط مع برنامج تكر تشارت 
بــالــنــســبــة لـــشـــركـــات الــوســاطــة 
واالستثمار في بورصة الكويت 
لــــأوراق الــمــالــيــة، الفــتــا إلــى أن 
شركة يوني تكر )تكر تشارت( 
قدمت عرضا لعمائها، عبارة 
عـــن شــهــر مــجــانــي دون رســـوم 
نقدية يتم استخدام البرنامج 

والتداول عن طريقه.

وأشـــــار إلـــى أنـــه وفــقــا لنهج 
الشركة المتبع بالحرص على 
تلبية متطلبات العماء وتطوير 
الخدمات والمنتجات الخاصة 
بــهــا، إلرضـــــاء جــمــيــع عمائها 
واهتماماتهم الخاصة ببورصة 
الكويت لأوراق المالية، تعتبر 
هــــذه الــخــطــوة اســـتـــمـــرارا لــهــذا 

النهج واالستراتيجية.
ــيــــع مــع  ــتــــوقــ وأوضــــــــــح أن الــ
المنصة لن يكون آخر التطورات 
الـــمـــقـــدمـــة لـــلـــعـــمـــاء، مــــؤكــــدا أن 
الشركة مستمرة في العمل على 
تقديم أفضل الخدمات والميزات 
الجديدة للعماء، السيما بعد 
الحصول على ترخيص وسيط 

غير مسجل الذي يتسم بتخويل 
الشركة تقديم خدمة التداول في 

األسواق العربية واإلقليمية.

سلمى الحجاج
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 تصنيف فوربس لـ »أفضل أرباب العمل«
ً
»زين« تتصدر محليا

الخرافي: إسهامنا في خلق فرص العمل يجعلنا مؤسسة محفزة للتنمية االقتصادية
المجموعة جاءت 

ضمن أفضل 
10 شركات في 

التوظيف بأسواق 
الشرق األوسط 

للمرة الثانية 

»زين« تسعى 
كقائد 

إقليمي في 
تكنولوجيا 
االتصاالت 
إلى إحداث 

تغييرات 
مؤثرة 

بممارسة 
األعمال 

المسؤولة

التنوع 
واالشتمال 

واالستدامة 
من محاور 

التركيز 
االستراتيجية 

في ثقافة 
العمل 

بالمجموعة 
وجزء من 
التزامها 
األخالقي

أعلنت مجموعة »زيــن« أن عالمتها التجارية 
جاءت في القائمة العالمية لـ »أفضل أرباب العمل« 
الصادرة عن مجلة األعمال األميركية )فوربس( 
لــلــمــرة الــثــانــيــة، إذ تــصــدرت الــمــجــمــوعــة الــســوق 
الكويتي كأفضل جهة توظيف، وحافظت على 
موقعها في قائمة أفضل 10 شركات في التوظيف 

في أسواق الشرق األوسط. 
وأوضحت المجموعة الــرائــدة في االبتكارات 
الــتــكــنــولــوجــيــة أن الــقــائــمــة الــعــالــمــيــة لتصنيف 
»أفضل أرباب العمل« سيطر عليها في التصنيف 
ــمــــصــــارف، إذ  ــــاالت والــ ــــصـ األخـــيـــر قـــطـــاعـــات االتـ
استند تصنيف هذا العام إلى دراســات مسحية 
منهجية تــم استطالع الـــرأي فيها مــع 150 ألف 
عامل بـــدوام كامل وبـــدوام جزئي في مؤسسات 
متعددة الجنسيات تعمل في 57 دولة، إذ جاءت 
الشركات التكنولوجية في المراكز األولى من بين 
800 شركة مــدرجــة فــي قائمة »فــوربــس« ألفضل 

جهات التوظيف.
الــجــديــر بــالــذكــر أن تصنيف 2022 لـــ »أفــضــل 
ــاء بــعــدمــا ســمــح للمشاركين  ــاب الــعــمــل« جــ ــ أربــ
ـــلـــب من 

ُ
بـــمـــشـــاركـــة آرائــــهــــم بــشــكــل عـــلـــنـــي، إذ ط

المجيبين تقييم رغبتهم في التوصية بأصحاب 
لب منهم تقييم 

ُ
عملهم لألصدقاء والعائلة، كما ط

أرباب العمل اآلخرين في صناعاتهم التي تميزت 
لب من المشاركين 

ُ
إما بشكل إيجابي أو سلبي، وط

تقييم الــشــركــات على أســـاس جــوانــب مثل األثــر 
االقتصادي والصورة وتنمية المواهب والمساواة 
بين الجنسين والمسؤولية االجتماعية، إلى جانب 
الرواتب األعلى والمزايا األفضل وفــرص التقدم 

والتوازن بين العمل والحياة.
ــرار عــلــى اإلســـهـــام في  ــ وتــؤكــد »زيــــن« أن اإلصـ
مــســتــقــبــل أفـــضـــل، وبــشــكــل يــســاعــد األشـــخـــاص 
على أن يعيشوا بازدهار، يأتي دائما في صلب 
اهــتــمــامــاتــهــا، فــفــي مــنــطــقــة تــعــانــي ســلــســلــة من 
التحديات الصعبة، فإن امتالك استراتيجية شاملة 
في مجاالت التنوع واالشتمال واالســتــدامــة في 
العمل هو أمر جوهري بالنسبة لها حتى تؤثر 
إيجابيا في المجتمعات، وذلك في ظل التغييرات 

التي تحدث.
وتبقى مجاالت التنوع واالشتمال واالستدامة 
من محاور التركيز االستراتيجية في ثقافة العمل 
في المجموعة، فهي جزء من التزامها األخالقي، إذ 
تدرك »زين« أن أهداف التنمية المستدامة أساسية 
للتنمية االجتماعية واالقتصادية والبيئية، ليس 
فقط على المستوى المحلي، لكن على المستويين 
اإلقليمي والدولي،  كما تدرك أن تمكين الشباب 
ال يسهم فــي التنمية االجــتــمــاعــيــة فــحــســب، بل 
أيضا يمهد الطريق نحو التحول اإليجابي في 
مجتمعات الــمــنــطــقــة، وعــلــى هـــذا الــنــحــو، قــررت 
المجموعة أن تسهم في عالج مشكلة البطالة في 
فئة الشباب، واالستثمار فــي المواهب الشابة، 
بغرض تقديم وتأهيل جيل جديد من الرواد إلى 

بيئة األعمال.
وقــــال نــائــب رئــيــس مجلس اإلدارة، الرئيس 
التنفيذي في مجموعة »زين« بدر ناصر الخرافي 
»تـــحـــرص الــمــجــمــوعــة عــلــى تحقيق فـــرص عمل 
مثمرة عبر شبكة أعمالها الواسعة والمنتشرة في 
أسواق الشرق األوسط، ومن خالل دعم الموظفين 
ر 

ّ
والموزعين وحاملي االمتيازات والمنافذ، توف

فرص عمل مربحة لألفراد وعائالتهم، حتى يتوافر 
لديهم وسيلة أفضل لتحسين نوعية الحياة«.

وأضاف الخرافي قائال »تقوم زين بدور محوري 
عندما يتعلق األمــر بتوليد تأثيرات اقتصادية 
إيجابية ملموسة على مجتمعاتها، فخلق فرص 
عمل مباشرة وإقــامــة الــشــراكــات االستراتيجية 
يضع المؤسسة كمحفز وعنصر تمكين للنمو 

االقتصادي والتنمية«.
ــد الــخــرافــي أن المجموعة تـــدرك أنــهــا في  وأكـ
عالم يتغير على نحو سريع، لذلك فهي تؤمن أن 
االستثمار في الموارد البشرية، يساعد المجتمع 
على تحقيق مكاسب كبيرة، ويعمل على تطوير 
ثقافة العمل، وكقائد إقليمي في مجالها، تأمل 
حدث تغييرات مؤثرة، حيث ستواصل 

ُ
زين أن ت

دفع أجندتها في ممارسة األعمال المسؤولة«.
وبــّيــن بقوله »تنظر المجموعة إلــى مجاالت 
التنوع واالشتمال كأسلوب حياة، إذ تعتبرها 
 من )قيم( عالمتها التجارية، وهي في ذلك 

ً
ا جزء

تسعى إلــى تضمنيها فــي ثقافتها المؤسسية، 
إذ تؤمن أن تمكين المرأة في قدرتها على التقدم 
اقتصاديا، وامتالكها المسؤولية والصالحيات 
لصنع القرار، هو حق إنساني، لذا ُيعد توسيع 
الفرص أمام المرأة مهما في مجاالت األعمال، ألنه 
عامل حاسم في معالجة الفجوة بين الجنسين«.

ونوه الخرافي إلى أن »زين« تسعى إلى تحقيق 
ذلك ببناء قوة عاملة اشتمالية للجنسين من خالل 

مبادرة »WE«، التي تستهدف توفير 
ــراءات  ــ أفــضــل الــمــمــارســات واإلجـ

التي تتيح تمكين المرأة 

في بيئة األعــمــال، إيمانا منها بــأن تعزيز نزعة 
المساواة بين الجنسين في التعليم والتوظيف 
ــال، وكـــســـر الـــحـــواجـــز الــمــتــوارثــة،  ــمــ وريــــــادة األعــ
ســيــســهــم بــالــتــأكــيــد فـــي تــهــيــئــة بــيــئــة إيــجــابــيــة، 
وسيساعد في خلق قوة عاملة متنوعة وشاملة.

االبتكار الرقمي

وتصنف المجموعة أنها من أقوى الشركات في 
االبتكارات الرقمية في أسواق الشرق األوسط، إذ 
تعتمد إستراتيجية طموحة لمساعدتها في خطط 
التحول الرقمي، فهي تملك أكبر شبكة اتصاالت 
للجيل الخامس في منطقة الشرق األوســط، كما 
أنها كانت من أولى الشركات التي بدأت في اتجاه 
تشارك البنية التحتية، إذ كانت صاحبة الريادة في 
أسواق الشرق األوسط وإفريقيا في اتفاقيات أبراج 
االتصاالت، بعد أن أبرمت أول صفقة بيع وإعادة 
استئجار أبـــراج اتــصــاالت في المنطقة، وهدفت 
الشركة من ذلك خلق قيمة كبيرة لمساهميها من 
خالل تحسين أداء أصول البنية التحتية، ولعب 
دور مهم في تطوير البنية التحتية الرقمية في 

المنطقة.
وأطلقت العالمة التجارية ZainTech التي 
مثلت مرحلة مفصلية في رحلتها في التحول 
الرقمي، إذ أسست العالمة الجديدة واحــدا من 

أكبر المتاجر اإلقليمية الشاملة، بتوفير منصات 
حاضنة لمجموعة واسعة من خــيــارات الحلول 
المدارة للخدمات السحابية، واألمن السيبراني، 
والبيانات الضخمة، وإنترنت األشياء، والذكاء 
االصــطــنــاعــي، والــمــدن الــذكــيــة، واالبـــتـــكـــارات في 
األعمال الناشئة، كما واصلت »زيــن« دفــع عجلة 
ــّول الـــرقـــمـــي فـــي أســواقــهــا  ــتـــحـ أجـــنـــدة تــعــزيــز الـ
التشغيلية من خالل االستثمار في خدمات رقمية 
مبتكرة لسد الفجوة الرقمية، وضمان استمرارية 
األعمال، وتعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية، 
وساعدها في ذلك تأسيس شركة زين فينتشرز 
التي تقود محفظة استثماراتها من أجل تنويع 
نطاق أعمالها، وفتح الباب أمام فرص مستقبلية، 
ووسعت »زين« عالقتها مع صناديق رأس المال 

االستثماري اإلقليمية والدولية.
كما تعمل »زيــن« للخدمات الدولية ومبيعات 
الجملة والــتــجــوال على توحيد وإدارة مشاريع 
ــتــــجــــوال عبر  شـــبـــكـــات الـــبـــيـــانـــات، الــــصــــوت، والــ
االنـــتـــشـــار الـــجـــغـــرافـــي الــــواســــع لــعــمــلــيــاتــهــا، إذ 
تستهدف مــن هــذه الخطوة أن تصبح الواجهة 
الــوحــيــدة لكل احــتــيــاجــات شركاتها 
ــــى شــركــات  ــة إلـ ــافـ الـــتـــابـــعـــة، بـــاإلضـ
ــة األخــــــــرى الــتــي  ــيــ ــل الــــدولــ ــنــــواقــ الــ
لديها متطلبات أعمال داخل نطاق 
عملياتها. وســاعــد وجــود العالمة 
الـــتـــجـــاريـــة Zain Esports في 
خلق قوة إقليمية لأللعاب 

ــواق الــمــنــطــقــة، إذ تتفاعل  ــ اإللــكــتــرونــيــة فـــي أســ
هـــذه الــعــالمــة الــمــبــتــكــرة مــع الــالعــبــيــن والــشــبــاب 
لصياغة منظومة تقلل االعــتــمــاد على خدمات 
االتــــصــــاالت الــتــقــلــيــديــة، حــيــث عــمــلــت عــلــى فتح 
 للخدمات الرقمية سريعة النمو والمربحة 

ً
فرصا

 Zain لأللعاب االلكترونية عبر اإلنترنت، فعالمة
Esports واحدة من أكبر حاالت استخدام خدمات 
النطاق العريض سواء المتنقل أو المنزلي، وهي 
مصممة لمساعدة شــركــات مجموعة زيـــن على 
ــاب مـــن خــــالل بنيتها  ــعـ الـــتـــواصـــل بمجتمع األلـ

التحتية المتطورة.

WE  مبادرة

وتعمل مبادرة WE - الخاصة بتمكين المرأة  
فــي زيـــن- على معالجة الــفــجــوات فــي المناصب 
الــقــيــاديــة عــلــى نـــطـــاق عــمــلــيــات الــمــجــمــوعــة، إذ 
ــى الــتــأثــيــر اإليـــجـــابـــي بــســد الــفــجــوات  تــســعــى إلــ
الــمــحــتــمــلــة، وإيـــجـــاد الـــفـــرص لتضييق الــفــجــوة 
بين الجنسين، وتسعى أيضا إلى المساعدة في 
اتخاذ القرارات بشكل أفضل، وتحقيق المزيد من 
التعاون، وتقليص أي سقوف زجاجية، فبرامج 
هـــذه الــمــبــادرة تمتد لتشمل تخطيط التعاقب 
فــي المناصب، تغيير الثقافة، بــرامــج التطوير، 
والتدريب على مستوى العديد من األمور األخرى. 
وتعد مجموعة زين من المؤسسات المهتمة 
ــرأة فــــي مــــجــــاالت الــتــكــنــولــوجــيــا،  ــ ــمـ ــ بــتــمــكــيــن الـ
إذ قـــامـــت بــتــســلــيــط الــــضــــوء عــلــى الـــفـــجـــوة بين 
الجنسين فــي مــجــاالت الــعــلــوم والتكنولوجيا 
والــهــنــدســة والــريــاضــيــات، واســتــكــشــاف جــوانــب 
التفاوت والفجوة الرقمية بين الجنسين، ومحو 

األمية وتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة 
والرياضيات.

ــل الــمــجــمــوعــة تــنــفــيــذ مــبــادراتــهــا في  وتـــواصـ
إدخال المرأة في المجاالت االقتصادية والتوظيف 
وصنع القرار وريادة األعمال، حيث تولي أهمية 
إلى تهيئة البيئة التي تمكن المرأة من المشاركة 
بمسؤولياتها، وتحقيق توازن صحي بين عملها 
وحياتها االجتماعية، حيث إن قدرتها على التركيز 
الــكــامــل فــي األعــمــال قــد يــعــوق دورهــــا فــي تقديم 
الرعاية، وهي في ذلك كانت من أولى المؤسسات 
التي قامت بإنشاء برامج تنموية قوية أدت إلى 
ترقية قيادات نسائية في إطار سعيها إلى زيادة 
القيادات النسائية في زين إلى 25 في المئة، كما 
قامت باستحداث سياسة تقدمية على مستوى 
ــدة 4 أشهر  ــازة األمـــومـــة مـ ــ المنطقة بــتــمــديــد إجـ
مدفوعة األجر، وبعد العودة يتبعها ساعات عمل 

مرنة مدة 4 سنوات.

 Zainiac

إن إحـــدى الــركــائــز األولـــى الــتــي تعتمد عليها 
مجموعة زيـــن فــي مــجــاالت الــتــنــّوع واالشــتــمــال 
تتمثل في االبتكار، الذي جاءت انطالقته األولى 
مـــع مــنــصــة االبــتــكــار الــداخــلــي »Zainiac » التي 
تستهدف خلق ثقافة االبتكار وتشجيع األفكار، 
ــن« تــقــديــم أفــكــارهــم لهذه  إذ يمكن لـموظفي »زيــ
المنصة، وبعدها تبدأ عمليات إرســال الدعوات 
لحضور ورش عمل حــول التفكير التصميمي، 
حيث يتعلم الموظف كيف يبلور أفكاره، ويتلقى 
المساعدة في توجيه هذه األفكار بشكل صحيح، 
وقــد يحصل على فــرصــة الحصول على تمويل 

لتنفيذ فكرة المشروع.

Z جيل

وتــصــنــف الــمــجــمــوعــة أنـــهـــا الــمــكــان الــمــثــالــي 
للخريجين ليبدأوا حياتهم المهنية مع برنامج 
»جــيــل Z« الــــذي انــطــلــق قــبــل 6 ســـنـــوات، فالهدف 
مــن هـــذه الــمــبــادرة تــدريــب الــخــريــجــيــن الــشــبــاب، 
واســتــضــافــتــهــم فـــي بـــرنـــامـــج مـــدتـــه عــــام واحــــد، 
وتمكينهم وتشجعهيم، لبناء صفوف من القادة 
المستقبليين في »زين«، كما تسعى المجموعة في 
مبادرة »Zain Youth« المعروفة بـ ZY  إلى تحقيق 

هدف واحد، هو تمكين موظفيها من الشباب.

WE ABLE

وتحرص مجموعة من مبادرة WE ABLE على 
خلق بيئة شاملة تكون سهلة الوصول للجميع، 
بتمكين اشتمال أصحاب االحتياجات الخاصة، 
إذ تقوم بتحقيق هــذا الهدف بتصميم الـــدورات 
التدريبية أو إعادة تصميم عمليات التوظيف أو 
تنفيذ تغييرات على اتصاالتها، حيث تسعى إلى 
تحسين إمكانية الوصول، بإتاحة الفرصة لعدد 
أكبر مــن الموظفين ذوي االحتياجات الخاصة 
ــداف الرئيسية لهذه  ــ داخـــل زيـــن، وهـــو أحـــد األهـ

المبادرة.
ودخـــلـــت الــمــجــمــوعــة فـــي شـــراكـــة مـــع كــيــانــات 
مشهورة مثل: قائمة The Valuable 500، ومنظمة 
العمل الدولية والشبكة العالمية لألعمال وذوي 
االحتياجات الخاصة، لضمان مزيد من النجاح 
لمبادرة WE ABLE، بهدف ضم المزيد من ذوي 
االحـــتـــيـــاجـــات الــخــاصــة إلــــى الـــقـــوة الــعــامــلــة في 
المجموعة، والتأكد من أن جميع برامج التدريب 
اشتمالية لــذوي االحتياجات بحلول عام 2025، 
وأيضا لضمان أن إمكانية الــوصــول إلــى جميع 
نقاط اتصال زين اشتمالية بنسبة 100 في المئة 

لذوي االحتياجات بحلول 2025.

REACH

وتؤمن »زين« بشدة بثقافة المعرفة المشتركة 
والتعلم والــنــمــو، إذ تتيح مبادرتها اإلرشــاديــة 
 ال حصر لها للتواصل 

ً
REACH للموظفين فرصا

وبــنــاء الــمــهــارات والنمو الوظيفي وتهيئة بيئة 
اشتمالية آمنة، إذ توسع المبادرة نطاق وصولها 
للسماح لجميع أنــواع فرص التوجبه اإلرشــادي 

بين صفوف الموظفين.

BE WELL

 فـــي االلـــتـــزام 
ً
 حـــازمـــا

ً
ــن« مــوقــفــا ــ واتـــخـــذت »زيــ

برفاهية موظفيها، عندما استحدثت ألول مرة في 
أسواق العمل في المنطقة، استراتيجية للصحة 
الذهنية تحت اسم مبادرة BE WELL، التي تسعى 
من خاللها إلى تحسين الصحة النفسية واالرتقاء 
بمستوى رفاهية الموظفين، والوصول إلى تطبيق 
خاص للمساعدة الذاتية، حيث تستهدف تحسين 
الصحة النفسية لجميع موظفيها لبناء مؤسسة 

مزدهرة أكثر إنتاجية.

حقوق اإلنسانحقوق اإلنسان
تلتزم »زيـــن« بتأييد متطلبات حقوق اإلنــســان العالمية والمحلية واالمتثال 
 عن تشديدها على قضايا حقوق اإلنسان التي تؤثر على الموظفين، 

ً
لها، فضال

وتنطوي على سلسلة القيمة الخاصة بالمؤسسة، حيث ترسخ المجموعة أهمية 
االلتزام بحقوق اإلنسان من خالل االلتزامات التي تم التعهد بها ضمن إطار سياسة 
االستدامة المؤسسية، إذ تواصل المجموعة التزامها بـ »مبادئ األمم المتحدة بشأن 
تقارير األعمال التجارية وحقوق اإلنسان«، حيث تبدي التزامها بـإطار عمل »مبادئ 
األمم المتحدة بشأن تقارير األعمال التجارية وحقوق اإلنسان«، وكمؤسسة تدرك 
أهمية حقوق اإلنسان، تمتثل اللتزامات حقوق اإلنسان العالمية والمحلية، وتؤكد 
قضايا حقوق اإلنــســان التي تمس الموظفين، وتلك التي تتعلق بسلسلة القيم 

الخاصة بالمؤسسة. 
وتبرز مجموعة زين في النطاقات الجغرافية التي تتواجد فيها أهمية االلتزام 
بحقوق اإلنسان من خالل اإللتزام الذي يتم في نطاق سياسة االستدامة المؤسسية، 
وقد قامت المجموعة أيضا بتضمين قضايا حقوق اإلنسان ذات الصلة بمعاملة 
الموظفين وبالتمييز في دليل سياسة الــمــوارد البشرية وفــي مدونة سلوكيات 

الموظفين.

المجموعة 
تصنف 

 
ً
 مثاليا

ً
مكانا

للخريجين 
ليبدأوا 
حياتهم 
المهنية 

مع برنامج 
»Z جيل«

الخرافي

https://www.aljarida.com/articles/1800/?utm_source=whatsapp


مـــن مــنــطــلــق حـــرص شــركــة 
ــلـــى  ثــــــــــــــروة لـــــاســـــتـــــثـــــمـــــار عـ
دورهــا االجتماعي في مجال 
التعليم، تم توقيع بروتوكول 
تــعــاون مــع الجامعة العربية 
المفتوحة بالكويت، للتكفل 
بمصاريف عدد من الطلبة في 
شتى التخصصات خال العام 

الدراسي 2023-2022.
ــائــــب  ــد نــ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ وصـــــــــــرح مـ
الرئيس أحــمــد الــفــارســي بأن 
»الــــشــــركــــة تــــحــــرص عـــلـــى أن 
يكون الجانب التعليمي هو 
ركيزة المسؤولية االجتماعية 
لهذا الــعــام، والـــذي مــن خاله 
نـــــهـــــدف الــــــــى رفــــــــع مـــســـتـــوى 
الــمــدخــات مــن الباحثين عن 
العمل والمستجدين في سوق 
ــذا الــمــنــطــلــق  ــ ــــن هـ الـــعـــمـــل، ومـ
تــم تــوقــيــع هـــذا الــبــروتــوكــول، 
الــذي سيكون بداية للتوقيع 
ــــل  ــــع جــــامــــعــــات أخـــــــرى داخـ مـ
ــا، إضــافــة  ــهـ ــارجـ الـــكـــويـــت وخـ
إلى أنها تجربة الستراتيجية 

جـــديـــدة يــمــكــن تــطــبــيــقــهــا في 
الــــســــنــــوات الــــقــــادمــــة لــتــكــون 
المنحة الدراسية بديا لهذا 
البروتوكول في حال نجاحه 
ــــول إلـــــى األهــــــداف  ــــوصـ ــي الـ فــ

المرجوة«.
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»التحكيم التجاري« 
يختتم البرنامج 
التدريبي »إعداد 

المحكمين«

»الغرفة«: »التجارة الحرة الخليجية البريطانية« نقطة تحول
 جديدة في شتى المجاالت

ً
رئيس المفاوضين أكد خالل استقباله أن االتفاقية ستفتح آفاقا

التقى فهد الجوعان، النائب 
الـــثـــانـــي لــرئــيــس غـــرفـــة تــجــارة 
ــة الــــكــــويــــت، تـــومـــاس  ــاعــ ــنــ وصــ
ونـــتـــيـــل، رئــــيــــس الــمــفــاوضــيــن 
لــلــتــجــارة الـــحـــرة بــيــن مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية 
والــمــمــلــكــة الـــمـــتـــحـــدة، وحــضــر 
ــاء  ــ الــــلــــقــــاء ضـــــــرار الــــغــــانــــم ووفــ
القطامي، عضوا مجلس إدارة 
الــغــرفــة، وربـــاح الــربــاح، المدير 

العام للغرفة.
ويــأتــي هـــذا الــلــقــاء فــي إطــار 
ــات اتـــفـــاقـــيـــة  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ إطـــــــــاق مـ
الـــتـــجـــارة الــــحــــرة بـــيـــن مــجــلــس 
التعاون لدول الخليج العربية 
والمملكة المتحدة لبريطانيا 
الــعــظــمــى وأيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة، 
التي بدأت منذ 22 يونيو 2022، 
حـــيـــث أوضــــــح ونـــتـــيـــل أنـــــه مــن 
المؤمل أن تسهم هذه االتفاقية 
في تعزيز العاقات االقتصادية 
والــشــراكــة االســتــراتــيــجــيــة بين 
الــــجــــانــــبــــيــــن، وكــــــذلــــــك إيــــجــــاد 
فــرص لاستثمار فــي مختلف 
الــــقــــطــــاعــــات، مـــــؤكـــــدا أن هــــذه 
االتفاقية تفتح آفاقا جديدة في 

شتى المجاالت.
من جانبها، أكدت الغرفة أن 
قــطــاع األعــمــال الكويتي يتابع 
هـــذه الــخــطــوة فـــي تــوقــيــع هــذه 
ــة، الـــتـــي تــمــثــل نــقــطــة  االتـــفـــاقـــيـ

تحول في العاقات االقتصادية 
الــخــلــيــجــيــة الــبــريــطــانــيــة، الــتــي 
تتمتع بعاقات تاريخية طويلة، 
وتعود بالمنفعة بشكل مباشر 
عــلــى تــعــزيــز الـــتـــجـــارة البينية 
طبقا لــقــواعــد منظمة التجارة 
ــــال تــحــريــر  ــيـــة، مــــن خــ ــالـــمـ الـــعـ
تجارة السلع والخدمات، وإزالة 
ــوائــــق وإضـــــفـــــاء مــــزيــــد مــن  ــعــ الــ
األفــضــلــيــات واإلعــــفــــاءات الــتــي 
تمنح للمصدرين والمستوردين 
والــمــســتــثــمــريــن لــتــعــزيــز النمو 

واالزدهار على الجانبين.
من جانب اخــر، اختتم مركز 
ــتـــجـــاري،  ــكـــويـــت لــلــتــحــكــيــم الـ الـ
الــتــابــع لغرفة تــجــارة وصناعة 
الـــكـــويـــت، بــرنــامــجــه الــتــدريــبــي 
»إعداد المحكمين«، الذي ُعقد من 
10 إلى 25 الجاري، والذي يقيمه 
المركز بصفة دوريـــة، فــي إطــار 

برنامجه الثقافي لهذا العام.
ــع-  ــايـ ــشـ ــه الـ ــلـ ــدالـ ــبـ وصـــــــرح عـ
رئيس مجلس إدارة المركز، بأن 
هذا البرنامج يهدف إلى تأهيل 
وإعــــداد الـــكـــوادر الــكــويــتــيــة، من 
خــال برنامج علمي وتدريبي 
عـــن مــفــهــوم وجـــوهـــر الــتــحــكــيــم 
ــه، والــتــطــور  ــواعــ وطــبــيــعــتــه وأنــ
الــحــاصــل فـــي الــفــكــر الــقــانــونــي 
التحكيمي، والمشكات العملية 
التي يواجهها التحكيم، سواء 

ات، أو  فـــيـــمـــا يـــخـــص اإلجـــــــــــــــراء
ــه، كــمــا  ــيـ ــدور الـــحـــكـــم فـ ــ بـــعـــد صــ
ــذا الـــبـــرنـــامـــج  ــ يــــأتــــي تــنــظــيــم هــ
لتلبية االحتياجات التدريبية 
للمؤسسات واألفــراد في مجال 
التحكيم التجاري، الذي يكتسب 
أهمية متزايدة، باعتباره من أهم 
الطرق الحديثة لفض المنازعات 

الناشئة عن العقود التجارية. 
ــع أن ســعــي  ــايـ وأضـــــــاف الـــشـ
المركز إلقامة مثل هذه البرامج 
 بعظم المسؤولية 

ً
يأتي إيمانا

وجــال األمــانــة التي التزم بها، 
بـــبـــذل الــجــهــد الـــصـــادق األمــيــن 
الــــذي يــثــري مــجــال االســتــثــمــار 
فــي الــبــاد، وينهض بالتجارة 
واالقتصاد، ليدفع بها إلى آفاق 
أرحــــــب وأوســــــــع، ونـــشـــر ثــقــافــة 
الــتــحــكــيــم لــمــواكــبــة الــتــطــورات، 
 منه بأهمية اللجوء إلى 

ً
إدراكــا

ــيـــة  الـــتـــحـــكـــيـــم كـــضـــمـــانـــة إجـــرائـ
لــجــذب االســتــثــمــارات الــدولــيــة، 
ــد أبـــــــرز أدوات  ــ ــعــــد أحــ ــ ــه ُي كــــونــ
قياس مناخ االستثمار وإقامة 
األعمال، وهو األمر الذي يتوافق 
مـــع روابـــــط هــــذه االســتــثــمــارات 
ــة مـــــا تـــــفـــــرزه مــن  ــيــ وخــــصــــوصــ

منازعات.
وقـــد حــاضــر بــهــذا الــبــرنــامــج 
ــبـــة مـــــن أســــــاتــــــذة الــــقــــانــــون  نـــخـ
والـــمـــحـــكـــمـــيـــن الــــذيــــن تـــطـــرقـــوا 

للعديد مــن الــمــحــاور المتعلقة 
بــــشــــرط الـــتـــحـــكـــيـــم وصـــيـــاغـــتـــه 
ومقر التحكيم ونطاقه والقانون 
الواجب التطبيق، وأسباب الدفع 
بــبــطــان شـــرط التحكيم وأثـــره 
على أحــكــام المحكمين، وطــرح 
أمثلة لبعض القضايا السابقة 
ــتـــدريـــب عــلــى تــقــنــيــات بــنــاء  والـ
الدعوى التحكيمية، وفن إدارة 
الجلسات، وكيفية التعامل مع 
القضايا وأطرافها والمستندات 
الـــمـــقـــدمـــة فـــيـــهـــا، والــتــطــبــيــقــات 
الــعــمــلــيــة لــلــتــدريــب عــلــى كيفية 

 
ً
صياغة حكم التحكيم، تمهيدا
إلعـــداد المحكم الـــذي سيتولى 
القيام بمهمة فــض المنازعات 
التجارية والمالية واالستثمارية 
عن طريق التحكيم للمساهمة 
ــن الــقــضــاء  فــــي رفـــــع األعــــبــــاء عــ

العادي.
ُيـــــذكـــــر أنـــــــه شــــــــارك فـــــي هــــذا 
ــن  الــــــبــــــرنــــــامــــــج مــــــــتــــــــدربــــــــون مـ
تـــــخـــــصـــــصـــــات مــــخــــتــــلــــفــــة مـــن 
ــيــــن والـــمـــخـــتـــصـــيـــن  ــيــ ــانــــونــ ــقــ الــ
والمهتمين بشأن التحكيم داخل 
الباد وخارجها، والذين أعربوا 

عـــن ســعــادتــهــم بــهــذا الــبــرنــامــج 
الــتــدريــبــي مــن منطلق الــتــفــاؤل 
ــل لــلــمــنــاقــشــة  لــمــســتــقــبــل أفــــضــ
والــتــحــاور، واكــتــســاب الخبرات 

في مجال التحكيم.
ــة أخـــــــــــرى، يــســتــعــد  ــهــ ــن جــ ــ مــ
 لــتــنــفــيــذ نــــدوة 

ً
ــا ــيـ ــالـ ــركـــز حـ ــمـ الـ

افتراضية بعنوان »مصطلحات 
التحكيم في اللغة اإلنكليزية«، 
والـــتـــي ســتــعــقــد بـــالـــتـــعـــاون مع 
إدارة الــفــتــوى والــتــشــريــع يــوم 
ــيــــن 31 الــــــجــــــاري، إللـــقـــاء  ــنــ االثــ
الضوء على هذا الجانب المهم، 

ــتــــه وضــــوابــــطــــه  ــيــ ــمــ ومــــــــــدى أهــ
ومراعاة استخدام المصطلحات 
الدارجة في التشريعات القائمة 
ــدام  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ بــــــالــــــدولــــــة وعـــــــــــدم اسـ
مصطلحات مزدوجة المعاني، 
والــــــتــــــي قــــــد تـــخـــلـــق إشـــــكـــــاالت 
ــــرص قـــدر  ــحـ ــ فــــي الــتــطــبــيــق والـ
ــى انــــســــجــــام  ــ ــلـ ــ الــــمــــســــتــــطــــاع عـ
ــيـــة حــل  ــفـ ــيـ ــات، وكـ ــلـــحـ ــطـ ــمـــصـ الـ

إشكالياتها القانونية.

جانب من استقبال رئيس المفاوضين بالغرفة

»solutions by stc« تستعرض رؤيتها
»EGOV9« حول التحول الرقمي في

اختتمت solutions by stc، ذراع شركة االتصاالت 
الكويتية stc المتخصصة في توفير خدمات الشركات، 
مشاركتها فــي منتدى الحكومة اإللكترونية التاسع 
)EGOV9( والذي أقيم على مدار 3 أيام تحت رعاية وزير 
الــتــجــارة والصناعة وزيـــر الــدولــة لــشــؤون االتــصــاالت 
وتــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات مــــازن الــنــاهــض وبــرعــايــة 

.stc باتينية لشركة
 وشهد مؤتمر EGOV9 مشاركة مختلف القيادات 
 stc في القطاع الحكومي والمسؤولين التنفيذيين من
وsolutions by stc، إضافة إلى عدد من شركات القطاع 
الخاص، بهدف تمكين خطة التحول الرقمي الحكومي.
وتــأتــي مــشــاركــة solutions by stc مــن خـــال هــذه 
 مــع الــتــزامــهــا بدعم 

ً
الــرعــايــة فــي هـــذا الــحــدث تــمــاشــيــا

الوطن من خال المساهمة بدور فاعل في تحقيق رؤية 
الكويت 2035، ال سيما بعد أعــوام من رعاية الــدورات 
السابقة من منتدى الحكومة اإللكترونية وستستمر في 
 مع 

ً
المشاركة من خال لعب دور مساهم وفعال، تماشيا

واجبها الوطني، ومن منطلق إيمانها القوي بأهمية 
ة الحلول  تمكين التحول الرقمي في تعزيز قوة وكفاء

التكنولوجية المتاحة في هذا العصر الحديث.
 وفي إطار أنشطتها المكثفة خال هذا الحدث، ألقى 
مــشــاري الحمد الــمــديــر الــعــام لمبيعات الــشــركــات في 
solutions by stc، كلمة رئيسية خال المنتدى بالنيابة 
عن stc، كما شارك فريق العمل في عدد من الجلسات 
النقاشية الــتــي تــم خالها اســتــعــراض بعض األفــكــار 

رت المنتدى.
ْ
والمعلومات التي أث

ا على رعاية stc ومشاركتها في EGOV9، قال 
ً
وتعليق

 :solutions by stc محمد النصف، الرئيس التنفيذي لـ
 من دورنــا البارز في تعزيز التحول الرقمي، 

ً
»انطاقا

نفخر بالمشاركة في هــذا المنتدى السنوي المتميز 
الــذي يهدف إلى وضع حجر األســاس لتنفيذ برنامج 
الــحــكــومــة اإللــكــتــرونــيــة فــي الــكــويــت وتمكين التحول 
 solutions by وذراعها لألعمال stc الرقمي. حيث تلتزم
stc بتطوير البنية التحتية الرقمية في الكويت ولعب 
دور مساهم من خال الشراكة مع الجهات الحكومية 

المختلفة في العديد من المشاريع والبرامج«.
ــد الـــنـــصـــف أن »مــنــتــدى  ــ ــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، أكـ وعـ
الحكومة اإللكترونية EGOV9 يعد مــبــادرة حكومية 
 ودعــم 

ً
مهمة وأســاســيــة لــدعــم الــتــحــول الــرقــمــي محليا

 عن األساليب 
ً
التكنولوجيا الرقمية في قطاعاتها، بعيدا

التقليدية إلــى التطبيقات الرقمية التي تتماشى مع 
المعايير الدولية. ونسعى إلــى المساهمة في إطاق 
نهضة رقمية شاملة في الكويت من خال استكشاف 
التقنيات المبتكرة وتعزيز التحول الرقمي. فعندما 
 solutions يتعلق األمر بتنفيذ مثل هذه المبادرات، فإن
by stc تركز على تقديم حلول جديدة إلى السوق، لتؤكد 
موقعها الــريــادي كشريك مفضل لتلبية احتياجات 

عمائها الباحثين عن االبتكار الرقمي«.
وأضـــاف: »انــطــاقــا مــن خبرتها الممتدة على مــدار 
عقدين من الزمن، كُمسّرع لابتكار وحلول تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت، تساهم solutions by stc، في 
توفير حــلــول تقنية متقدمة وخــدمــات تــعــزز التحول 
الــرقــمــي لــقــطــاع االعـــمـــال فـــي كـــل مـــن الــقــطــاعــيــن الــعــام 
والخاص مما يدفع االقتصاد الكويتي نحو األمام، وهو 

األمر الذي يتماشى مع األهداف األساسية المدرجة في 
.»EGOV9 رؤية الكويت 2035 ومؤتمر

ومــن منطلق دورهـــا الــفــاعــل فــي الــمــنــتــدى، شاركت 
solutions by stc في حلقة نقاشية أقيمت خال اليوم 
الــثــانــي بــعــنــوان »الــمــحــاور الــرئــيــســيــة لخطة التنمية 
وربــطــهــا باستراتيجية الحكومة اإللكترونية لدولة 
الكويت، حيث ناقش الحمد، إلى جانب أعضاء آخرين، 
 مـــن الــمــحــاور الــرئــيــســيــة لــخــطــة واســتــراتــيــجــيــة 

ً
ــددا ــ عـ

تــطــويــر الــحــكــومــة اإللــكــتــرونــيــة. وشــمــلــت المتطلبات 
العامة المرتبطة بتنفيذ المشاريع الرئيسية المحددة 

في االستراتيجية من التخطيط إلى مراحل اإلنجاز. 
كما غطت الجلسة بعض الخدمات التي سيقدمها 
بــرنــامــج الــحــكــومــة اإللــكــتــرونــيــة، إضــافــة إلـــى مناقشة 
المتطلبات األساسية لتلبية متطلبات المشروع من 
 stc البداية إلى النهاية. وخال اليوم الثالث، استضافت
جلسة حوارية بعنوان »تأمين البنية التحتية الحرجة 
بنموذج أمان الثقة الصفرية«، حيث أكد عيسى السويط، 
المدير العام لألمن السيبراني في stc، أن إطار »نموذج 
عدم الثقة« يتضمن العديد من بروتوكوالت األمان التي 
تتحقق من هوية المستخدم، والمصادقة على الجهاز، 
والتحقق من صحة التكوينات األمنية بشكل مستمر 
قــبــل منحه الــولــوج وأثــنــاء الــوصــول إلـــى التطبيقات 
والــبــيــانــات. وأكــد أهمية تطبيق »نــمــوذج عــدم الثقة«، 
حيث ال ينبغي الوثوق بشكل افتراضي بأي شخص 
 بشبكة شركة 

ً
أو جهاز أو نظام، حتى لو كان متصا

تم التحقق منها ومراقبتها.

تكريم stc من جانب اللجنة المنظمة بحضور الناهض محمد النصف

ً
»هيئة األسواق« تنظم برنامجا

 للتوعية بالمنظومة
ً
مكثفا

بعنوان »تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة«
ــال،  ــمــ ــفــــذت هـــيـــئـــة أســـــــــواق الــ نــ
بالتعاون مع شركائها في منظومة 
أسواق المال، برنامج توعية مكثفا 
خال الفترة من 19 إلى 25 الجاري، 
خــصــص لــمــوضــوع »تــطــويــر آلية 
المشاركة فــي الجمعيات العامة 
لــلــشــركــات الـــمـــدرجـــة فـــي بــورصــة 
الكويت لألوراق المالية«، وتضمن 
4 ورش عمل توعوية، كانت مواعيد 
وأمـــــاكـــــن تــنــفــيــذهــا وشـــرائـــحـــهـــا 

المستهدفة، وفق التالي:
• ورشـــــــة لــمــمــثــلــي الـــشـــركـــات 
الـــمـــدرجـــة فــــي الــــســــوق األول في 
بــورصــة الكويت لــــألوراق المالية 

بتاريخ 19/ 10/ 2022.
ــات  ــركــ • ورشــــــــــة لـــمـــمـــثـــلـــي شــ
الوساطة فــي مقر الهيئة بتاريخ 

20 الجاري.
• ورشتا عمل لممثلي الشركات 
المدرجة في السوق الرئيسي في 
بــورصــة الــكــويــت لــــألوراق المالي 
في مقر شركة البورصة يومي 24 

و25 الجاري.
وقــد هــدف البرنامج للتعريف 
بـــمـــشـــروع الــهــيــئــة لــتــطــويــر آلــيــة 
المشاركة فــي الجمعيات العامة 
الـــذي تنفذه بالتعاون مــع كــٍل من 
بورصة الكويت، والشركة الكويتية 
للمقاصة بصفتها جهة اإليـــداع 

المركزية لألوراق المالية.
وشــارك في تقديم هــذه الــورش 
كـــل مـــن عــبــدالــرحــمــن الــفــيــلــكــاوي، 
ودالل بهبهاني، وبدور الجاسم من 
هيئة أسواق المال، وبدر الشامي، 
وأشــرف سمير من شركة بورصة 
الكويت لـــألوراق المالية، ودعيج 
الـــصـــالـــح مــــن الـــشـــركـــة الــكــويــتــيــة 

للمقاصة.
وتــم استعراض أهــداف مراحل 
ــروع، والــــمــــرتــــكــــزات الـــتـــي  ــ ــشـ ــ ــمـ ــ الـ
االعتماد عليها في عمل التغييرات 
بما يتماشى مع المعايير العالمية، 
وشـــرح أهــم التعديات الــتــي جاء 
بــهــا الـــقـــرار رقـــم 139 لسنة 2022 

ــة الـــمـــشـــاركـــة  ــيــ ــر آلــ ــويـ ــطـ ــأن تـ بــــشــ
فــي الجمعيات الــعــامــة للشركات 
المدرجة ببورصة الكويت لألوراق 
المالية، كما تــم شـــرح اإلجــــراءات 
المتبعة لإلفصاح فــي البورصة، 
وعــرض تفصيلي آللية المشاركة 
في الجمعيات العامة وفق النظام 
اإللكتروني المعتمد لدى الشركة 
الكويتية للمقاصة، قبل أن تختتم 
بــالــرد على تــســاؤالت المشاركين 

واستفساراتهم.
يشار إلى أن التغييرات الجذرية 
في النظام اإللكتروني المستحدث 
للمشاركة فــي الجمعيات العامة 
 للتعديات 

ً
للشركات المدرجة وفقا

األخيرة التي تضمنها قرار الهيئة 
رقم 139 والتي دخلت حيز التطبيق 
في الثاني من أكتوبر الجاري، قد 
ركزت بصورٍة رئيسة على إضافة 
تعريف جديد للنظام اإللكتروني 
لــلــمــشــاركــة، وتــحــديــد تــاريــخ حق 
الــحــضــور ليصبح 10 أيــــام عمل 
تــســبــق مـــوعـــد انــعــقــاد الجمعية، 
وإلزام بعض الشركات باستخدام 
ــتـــرونـــي لــلــمــشــاركــة  ــكـ الـــنـــظـــام اإللـ
)أصـــــــدرت الــهــيــئــة تــعــمــيــمــهــا رقــم 
10 بهذا الــشــأن(، وتوحيد طريقة 
اإلفـــصـــاح، والــتــطــويــرات التقنية 
ــن قـــبـــل الـــشـــركـــة  ــ الـــمـــســـتـــحـــدثـــة مـ

الكويتية للمقاصة.

وتـــســـتـــهـــدف هـــــذه الــتــغــيــيــرات 
 كــان أم 

ً
تمكين المساهم )مــبــاشــرا

غير مباشر( من ممارسة حقوقه 
المتصلة بمشاركته في الجمعية 
العامة، وتوفير المعلومات بشكٍل 
مبكر له بما يعزز الشفافية، إضافة 
إلى تنظيم أدوار وكالة المقاصة، 
وتسهيل انعقاد الجمعية، ومعرفة 

الحضور واستكمال النصاب.
، فــــــإن هـــيـــئـــة أســــــواق 

ً
وأخـــــــيـــــــرا

الـــمـــال، إذ تــتــبــع إنـــجـــاز الــمــرحــلــة 
األولى من مشروعها لتطوير آلية 
المشاركة فــي الجمعيات العامة 
للشركات المدرجة بجهود توعية 
للتعريف بنظام المشاركة، فإنها 
تـــحـــث الـــشـــركـــات الـــمـــدرجـــة على 
توفيره وتشجيع مساهميها على 
 مع 

ً
الــمــشــاركــة مــن خــالــه، خــاصــة

مــا يتيحه هــذا النظام مــن تفعيٍل 
لمشاركتهم، وحماية لحقوقهم، 
الســيــمــا األقــلــيــة مــنــهــم، وتكريس 
لمقومات الشفافية والتنافسية 
والــعــدالــة المطلوبة، وتعزيز ثقة 
الــمــســتــثــمــريــن بـــالـــســـوق الــمــالــي، 
والتوافق مع الممارسات العالمية، 
واإلسهام في التوصل إلى البيئة 
االســتــثــمــاريــة الــمــواتــيــة لتوطين 
االســـتـــثـــمـــارات الــمــحــلــيــة، وجـــذب 
الــخــارجــيــة وتــعــمــيــق المؤسسية 

منها.

جانب من البرنامج

»ثروة لالستثمار« توقع بروتوكول »ثروة لالستثمار« توقع بروتوكول 
تعاون مع »العربية المفتوحة«تعاون مع »العربية المفتوحة«

أحمد الفارسي

»اإلنماء العقارية« تنظم حملة»اإلنماء العقارية« تنظم حملة
للتبرع بالدمللتبرع بالدم

ــزام شــــركــــة اإلنــــمــــاء  ــ ــتــ ــ ــ ــرارا الل ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ
العقارية بأداء مسؤولياتها االجتماعية 
تجاه موظفيها والمجتمع الــذي تعمل 
فيه والبيئة، وزيادة الوعي بالمسؤولية 
االجتماعية لدى الموظفين، وفي ضوء 
برنامج وخطط الشركة االستراتيجية 
بدعم وتوجيهات مجلس إدارة الشركة 
واإلدارة التنفيذية لــرعــايــة المسؤولية 
المجتمعية، فــقــد نــظــمــت الــشــركــة عــددا 
مــن الــحــمــات كــمــســاهــمــة بسيطة منها 
لخدمة المجتمع، ومنها الحملة السنوية 
للشركة للتبرع بالدم، بالتعاون مع بنك 
الدم المركزي، والتي كانت تحمل شعار 
»قطرة من دمك حياة لغيرك«، حيث تمت 
إقامة الحملة في مقر الشركة الرئيسي 
بــبــرج اإلنــمــاء وشــهــدت إقــبــاال كبيرا من 
الموظفين المتطوعين الــذيــن تسابقوا 
عــلــى تــلــبــيــة الـــواجـــب اإلنــســانــي للتبرع 

بالدم.
وقــــال مــديــر إدارة الــــمــــوارد الــبــشــريــة 
والـــشـــؤون اإلداريـــــة وإدارة تكنولوجيا 
المعلومات في الشركة عنجري العنجري 
إن هذا اإلقبال كان نتيجة زيــادة الوعي 
ــــدى الــمــوظــفــيــن بــأهــمــيــة الــمــســؤولــيــة  لـ

ــدم اإلنـــســـان  ــ االجــتــمــاعــيــة، مـــؤكـــدا أن »لـ
قــــدســــيــــة عــــالــــيــــة لـــــدرجـــــة أنـــــــه ال يــمــكــن 
تصنيعه، األمر الذي يجعل منا المصدر 

الوحيد للدم الضروري إلنقاذ األرواح«.
وشدد العنجري على أن التبرع بالدم 
عمل من أعمال الخير والكرم، وله أيضا 
فوائد صحية للمتبرع، مشيدا بجهود 
الطاقم الطبي، وكفاءتهم وحسن تعاونهم 
ومساهمتهم الدائمة في إنجاح الحملة، 
ودعم الرسالة اإلنسانية التي يحملونها.

عنجري العنجري

»المركز« يقيم محاضرة توعية حول سرطان الثدي
نــظــم الــمــركــز الــمــالــي الــكــويــتــي 
»الــمــركــز« مــحــاضــرة تــوعــيــة لــفــرق 
عمله مــن الــســيــدات حــول ســرطــان 
ــثـــدي، بــالــتــعــاون مـــع مستشفى  الـ
طيبة، كــإحــدى مــبــادرات »المركز« 
لنشر الوعي الصحي بين موظفيه 
خال شهر أكتوبر، شهر التوعية 
 منه 

ً
بمرض السرطان، وذلك إيمانا

بأن سامة موظفيه هي إحدى أهم 
أولـــويـــاتـــه. وتـــأتـــي هـــذه الــفــعــالــيــة 
ــز«  ــركــ ــمــ ضــــمــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة »الــ
لــلــمــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة والــتــي 
تعد إحدى ركائزها بناء القدرات 
البشرية ودعم التوعية في مجال 
الــصــحــة، األمـــر الـــذي يــؤكــد أهمية 
ــي نـــشـــر الـــوعـــي  ــز« فــ ــركــ ــمــ دور »الــ
الــمــجــتــمــع وحـــرصـــه عـــلـــى تــعــزيــز 
الثقافة الصحية ضمن فئاته كافة.
ــت الـــمـــحـــاضـــرة د. لــيــلــى  ــدمــ وقــ
الزغل المجالي، استشارية أمراض 
الـــنـــســـاء والــــــــوالدة فـــي مــســتــشــفــى 
طيبة، والتي سلطت الضوء على 
أهـــــم الـــمـــعـــلـــومـــات حـــــول ســـرطـــان 
الثدي بما يشمل أسباب اإلصابة 
 وسبل 

ً
به وأكثر األعراض شيوعا

الوقاية وتقليل خطر اإلصابة به، 
 أنـــواع الــعــاجــات. وكــانــت 

ً
وأيــضــا

هـــذه الــمــحــاضــرة فــرصــة للتعرف 
لإلجابة عن تساؤالت الحاضرات 
المتعلقة بمرض السرطان وصحة 
الــمــرأة الــعــامــة. وشـــددت المجالي 
ــلـــى ضـــــــرورة الـــفـــحـــص الــــــدوري  عـ

للنساء.
ــذه  ــلــــى هــ ــا عــ ــهــ ــق لــ ــيـ ــلـ ــعـ وفـــــــي تـ
الــــمــــبــــادرة، قـــالـــت ســـنـــدس ســعــد، 
ــيــــس إلدارة اإلعــــــام  ــرئــ نـــائـــبـــة الــ
ــز«: نــؤمــن  ــركــ ــمــ ــــال فــــي »الــ واالتـــــصـ
فـــي »الـــمـــركـــز« أن الــكــشــف الــمــبــكــر 
ــــحـــــص الـــمـــنـــتـــظـــم لــــســــرطــــان  ــفـ ــ والـ
الثدي قــادٌر على أن ينقذ الحياة. 

ــا بـــعـــد عــــــام، نــــــدرك أهــمــيــة  ــ ــاًمـ ــ وعـ
زيـــــادة الـــوعـــي وتــشــجــيــع الــنــســاء 
من جميع األعمار على تخصيص 
ــوقــــت الـــــــازم إلجـــــــراء الـــفـــحـــص.  الــ
ومـــن منطلق اســتــفــادتــي مــن هــذه 
المحاضرة التوعوية، فإنني أقدر 
ــة هـــذه  ــامــ ــبـــذولـــة إلقــ ــمـ ــهـــود الـ الـــجـ

الفعالية.

المشاركات في المحاضرة
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https://www.aljarida.com/articles/1855/?utm_source=whatsapp
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https://www.aljarida.com/articles/1866/?utm_source=whatsapp
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قــال الممثل اإلنكليزي إدريـــس ألبا إنه 
مـــازال يـــراوده إحــســاس بالمفاجأة عندما 
 للخضوع لتجربة 

ً
ال يجد نفسه مضطرا

أداء للمشاركة في أفالم، ورغم تقديمه أكثر 
 تصدى لبطولتها وحقق من 

ً
من 50 عمال

، فــإنــه ال يـــزال حتى 
ً
 كــبــيــرا

ً
خاللها نــجــاحــا

اآلن يشك في قدراته على النجاح واإلنجاز.
(: »أتـــذكـــر أنني 

ً
ــا وأضــــاف ألــبــا )50 عـــامـ

ذهبت إلى مسرح حيث لم أضطر للخضوع 
لتجربة أداء، وهــذا فاجأني بشدة. وحتى 
 من مخرج 

ً
اآلن، إذا ما تلقيت اتصااًل هاتفيا

مــا يــريــدنــي أن أعــمــل مــعــه، فــإنــنــي مــازلــت 
أشــعــر بنفس األحــاســيــس؛ هــل سيمكنني 
الــحــصــول عــلــى هـــذا الــعــمــل؟ هـــل يمكنني 
إنجازه والنجاح فيه؟«، وفق موقع كونتاكت 

ميوزيك.
بــــدأ الــمــمــثــل، الـــــذي قــــام بــبــطــولــة فيلم 
»الـــــوحـــــش«، مــســيــرتــه بــالــعــمــل فـــي إعـــالن 
تجاري، وانطلقت مسيرته الفنية لتقديم 

أعمال ضخمة.
)د ب أ(

        

فلك

رحل الممثل الكوميدي ليزلي جوردان، 
عــــن عـــمـــر نـــاهـــز 67 عــــامــــا، جـــــراء حــــادث 
ســيــارة فــي هــولــيــوود، ولـــم يــتــضــح على 
الفور ما إذا كان قتل نتيجة الحادث أو 
عانى حالة طبية طارئة مسبقا، لكن حالة 
السيارة تشير إلى أنه ربما فقد السيطرة 
قبل أن يصطدم بسيارته بمبنى، حسبما 
نقلت صحيفة »وول ستريت جورنال« عن 

مصدر في سلطات إنفاذ القانون.
ــقـــود ســــيــــارة بــــي إم  وكـــــان جـــــــوردان يـ
دبــلــيــو عــنــدمــا اصـــطـــدمـــت بــجــانــب أحــد 
المباني، وفقا لشرطة لوس أنجلس، وتم 

إعالن وفاته في موقع الحادث.
ــــوردان بـــــأدواره فــي أعــمــال  ويــعــرف جـ
ــلـــي »ويـــــــــل آنـــــــد جـــــريـــــس«،  ــلـــسـ مــــثــــل مـــسـ
ــتـــوري«، ومــقــاطــع  و«أمـــيـــركـــان هــــورور سـ
الفيديو الخاصة به على إنستغرام، وفاز 
بــجــائــزة إيــمــي عـــام 2006 عــن أدائـــه دور 
بيفرلي ليزلي في البرنامج التلفزيوني 

الناجح. 
)د ب أ(

»فريسة الشيطان« يصل سينما الكويت
ــطـــالق  ــــب انـ ــرعـ ــ ــاق أفــــــــالم الـ ــشــ ــرقـــب عــ ــتـ يـ
عرض فيلم Prey for the Devil أو »فريسة 
الـــشـــيـــطـــان«، الــمــقــتــبــس عـــن أحــــــداث مرعبة 

ومروعة حدثت بالفعل، اليوم في الكويت.
وحـــضـــرت »الـــجـــريـــدة« الـــعـــرض الــخــاص 
للفيلم فــي سينما غــرانــد الــحــمــراء، والـــذي 
نظمته شــركــة ســبــارك قــبــل افــتــتــاح عرضه 
للجمهور، وكان الفيلم جرعة مكثفة من اإلثارة 

والرعب والمتعة.
ويسرد الفيلم قصة راهبة تعمل على طرد 
األرواح الشريرة، وتواجه وجها لوجه قوة 
شيطانية تربطها عالقات غامضة بماضيها، 
حــيــث شــاركــت الــراهــبــة فــي طــردهــا بــعــد أن 
أعـــادت الكنيسة الكاثوليكية فتح مــدارس 
طــرد األرواح الشريرة لتدريب الكهنة على 

طقوسها.
ويأتي فيلم Prey for the Devil، بطولة 
النجمة جاكلين بايرز، في دور الراهبة، والتي 
اشتهرت بمشاركتها في العديد من األعمال 
المميزة، ومنها فيلم Bad Samaritan، الذي 

حاز إعجابا واسعا بين الجمهور.

tawabil@aljarida.com
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كـــشـــفـــت الـــنـــجـــمـــة الــعــالــمــيــة 
ــــن فـــيـــديـــو  ــــن مـــقـــطـــع مـ أديـــــــل عـ
كــلــيــب أغــنــيــتــهــا الــجــديــدة التي 

كتبتها
 I Drink Wine ومن المقرر طرحه 
اليوم.وعلقت أديل على الفيديو: 
»كــــان فــيــديــو I Drink Wine هو 
أول فيديو صورته لهذا األلبوم... 
 ســــيــــصــــدر الــــــــيــــــــوم!! أنــــا 

ً
وأخــــــــيــــــــرا

متحمسة لرؤيته وال أطيق االنتظار 
لرؤية بعضكم الليلة!«.

وكــانــت أديــل أصـــدرت خــالل الــعــام 
الــحــالــي أحـــدث ألــبــومــاتــهــا الــغــنــائــيــة 
 تلك 

ً
6 سنوات متضمنا بعد انقطاع 

األغنية التي أوضحت أن مدتها وصلت 
إلــى 6 دقــائــق، وكــانــت فــي األصــل نحو 

15 دقيقة.
ــر أن أديـــــــل حـــصـــلـــت عـــلـــى أول  يــــذكــ
جـــائـــزة إيـــمـــى لــهــا خــــالل حــفــل جــوائــز 
إيمي للفنون اإلبداعية، لتصبح على 
بعد خطوة واحــدة مــن تحقيق إنجاز 
ــيـــة، حـــيـــث تــبــقــى لــهــا  ــة تـــاريـــخـ ــانـ ــكـ ومـ
ــائــــزة واحـــــــدة لـــكـــى تـــحـــقـــق الـــعـــالمـــة  جــ
الــكــامــلــة فــي الــجــوائــز األربــــع الــكــبــرى، 
وهي مكانة لم يسبقها إليها سوى 17 

 فقط في التاريخ.
ً
فنانا

تك تعزز إنجازاتك، وتمنحك  : كفاء
ً
مهنيا

الرهافة الشخصية والراحة النفسية.
: تقلقك الغيرة على الحبيب من دون 

ً
عاطفيا

سبب، وتحاول تهدئة أعصابك.
ر في تغيير شخصي إيجابي،  : فكِّ

ً
اجتماعيا

وحاول البدء له اآلن.
رقم الحظ: 23

السرطان
22 يونيو - 22 يوليو

األسد
23 يوليو - 22 أغسطس

: المهمات الصعبة بالنسبة لك هي 
ً
مهنيا

تحديات يجب التغلب عليها.
ــن أكـــثـــر حــيــويــة مـــن ذي قــبــل،  ــ : ُك

ً
عــاطــفــيــا

وأخرج الشريك من الروتين الذي تعيشانه.
ق باألمل، فهو يحركك إلى 

َّ
: تعل

ً
اجتماعيا

األمام نحو األشياء التي تريدها.
رقم الحظ: 45

ــر إن عــاكــســتــك الـــظـــروف،  : تــبــصَّ
ً
مــهــنــيــا

وادرس جميع البدائل التي أمامك.
: ليست السيطرة على شريك ُعمرك 

ً
عاطفيا

، بل التفاهم.
ً
تجعل البيت سعيدا

: تمضي بعض الوقت في رعاية 
ً
اجتماعيا

.
ً
أحد األقرباء المسنين ودعمه ماديا

رقم الحظ: 9

العذراء
23 أغسطس - 22 سبتمبر

حضروا العرض الخاص ألول أفالمه بعد أزمة »األوسكار«حضروا العرض الخاص ألول أفالمه بعد أزمة »األوسكار«

 بــمــا تفعله في 
ً
: ال أحـــد يهتم فــعــال

ً
مــهــنــيــا

حياتك، فاختر ما يناسبك.
: تفرح بوجود الشريك إلى جانبك، 

ً
عاطفيا

 رفقته.
ً
وال تمل أبدا

: إن كانت غايتك إرضــاء الناس، 
ً
اجتماعيا

.
ً
فلن تدركها أبدا

رقم الحظ: 36

الميزان
23 سبتمبر - 23 أكتوبر 

: ال تأمن الزمان، فقد يخونك، واتكل 
ً
مهنيا

على معرفتك وعلى ساعديك.
: البعد جفاء، فحاول أال تترك شريك 

ً
عاطفيا

حياتك مدة طويلة.
 بالمآسي، 

ً
: الــعــالــم لــيــس مليئا

ً
اجــتــمــاعــيــا

ويمكن أن تعيش حياة سعيدة إذا أردت.
رقم الحظ: 23

القوس
23 نوفمبر - 21 ديسمبر

الجدي
22 ديسمبر - 19 يناير

: التجارب ال نهاية لها، وهي التي 
ً
مهنيا

تزيدك خبرة ومهارة.
 الذكرى في بعض األوقــات 

ُّ
: تحن

ً
عاطفيا

إلى الحبيب األول، وتذهب في حلم بعيد.
: ال تأَس على ما فات، وانظر إلى 

ً
اجتماعيا

المستقبل بعين التفاؤل.
رقم الحظ: 26

الدلو
20 يناير - 18 فبراير

، فهناك 
ً
: ال تستسلم لليأس أبـــدا

ً
مهنيا

 احتمال وجود بديل.
ً
دائما

: أنت على استعداد أن تبذل ما ال 
ً
عاطفيا

يبذل من أجل الحبيب.
 بوصول أحد األهل 

ً
: تسّر كثيرا

ً
اجتماعيا

من الخارج، وتتأهل به.
رقم الحظ: 16

 وما أزال أشك في نجاحي
ً
ألبا: 50 فيلما

رحيل جوردان جراء حادث في هوليوود

: اإليمان بنفسك جزء أساسي في 
ً
مهنيا

دوافعك إلى التغيير.
: يقولون إن الُحب أعمى، وهذا ما 

ً
عاطفيا

ينطبق عليك مع الحبيب.
: الخوف عند المصيبة مصيبة 

ً
اجتماعيا

أخرى، فواجه األمور بشجاعة.
رقم الحظ: 30

الحوت
19 فبراير - 20 مارس

الحمل
21 مارس - 19 أبريل

: ال تقلل من قيمة جهود زمالئك، فهم 
ً
مهنيا

وحدهم سيبقون إلى جانبك.
: الحبيب اليوم في قمة فرحه، فُكن 

ً
عاطفيا

 معه، وال تزعجه بأمر.
ً
سعيدا

: استخدم أوقات فراغك على أفضل 
ً
اجتماعيا

وجه ممكن ترى فيه سعادتك.
رقم الحظ: 48

الثور
20 أبريل - 20 مايو

 تشعر 
ً
 جــيــدا

ً
: كــلــمــا أنــجــزت عــمــال

ً
مــهــنــيــا

برغبة شديدة للبدء في عمل آخر.
ــــة فــي  ــيـ ــ ــانـ ــ ــلـــيـــك األنـ : تـــهـــيـــمـــن عـ

ً
ــا ــيــ ــفــ ــاطــ عــ

تــصــرفــاتــك مـــع الـــشـــريـــك، والــمــطــلــوب هو 
العكس.

: األمــل الخالي مــن اإليــمــان هو 
ً
اجتماعيا

تجربة مرعبة، فال تتعلق به.
رقم الحظ: 4

نجوم يدعمون »تحرر« ويل سميثنجوم يدعمون »تحرر« ويل سميث

حـــرص الــعــديــد مــن الــنــجــوم على 
دعــــم الــفــنــان الــعــالــمــي ويــــل سميث 
للخروج من أزمته األخيرة في حفل 
جــوائــز األوســـكـــار، حيث قــام خالله 
بصفع زميله كريس روك عندما ألقى 
نكته يسخر فيها من زوجة سميث؛ 
ــادا بــيــنــديــكــيــت، بــالــتــواجــد معه  ــ جـ
ومشاركته العرض الخاص لفيلمه 

.Emancipation الجديد
ــن هـــــــؤالء الـــنـــجـــوم  ــيـ ــــن بـ وكـــــــان مـ
ــال ريــهــانــا،  ــمــ الــفــنــانــة ورائـــــــدة األعــ
وآساب روكي، وديف تشابيل، وتايلر 
بـــيـــري، وكــيــنــيــا بـــاريـــس، وغــيــرهــم. 
وجمع سميث كل هؤالء النجوم في 
إطاٍر واحد وقام بنشر صورته معهم 
على حسابه الخاص في »إنستغرام« 
احــتــفــااًل بــالــعــرض الــخــاص لفيلمه 

الجديد.
ــي الـــتـــســـمـــيـــة  ــ ــ ــيــــث فـ ــمــ ــــب ســ ــتــ ــ وكــ
ــلـــة  ــيـ ــورة: »لـ ــ ــــصــ ــلــ ــ ــ ــة ل ــيــ ــيــــحــ ــتــــوضــ الــ
ــقــــدومــــكــــم  مــــلــــحــــمــــيــــة!! أشـــــكـــــركـــــم لــ
لـــرؤيـــة Emancipation. أتــمــنــى أن 
تستمتعوا!!«. وفي التعليقات، كتب 
بــاريــس: »هــذه الليلة كانت ساحرة 
 شـــيء سيستمر إلــى 

ً
وفــيــلــمــك حــقــا

األبد!«.
وتدور أحداث الفيلم في لويزيانا 
خــــالل الـــحـــرب األهـــلـــيـــة األمــيــركــيــة، 
ــــؤدي ســمــيــث دور »بــيــتــر«، وهــو  ويـ
رجــل يــهــرب مــن العبودية وينطلق 
فــي رحــلــة بــحــث عــن الــحــريــة. ويــبــدأ 
: »لقد 

ً
المقطع الدعائي لـ«بيتر« قائال

ــرار«.  ــ ســمــعــتــه بــنــفــســي - الــعــبــيــد أحـ
ومــن هــنــاك، يــشــرع فــي رحــلــة مليئة 
ــوات مــدافــع  ــ  أصــ

ً
بــالــنــصــر، مــتــتــبــعــا
أبراهام )لينكولن(.

في أحــد المشاهد، بينما يحاول 
»بــيــتــر« ورفــاقــه الــهــروب، يواجهون 
مستنقعات خــطــيــرة فــي لــويــزيــانــا. 
»هناك العديد من الطرق للموت في 
المستنقع«، هذا ما قاله الرفيق في 

الــمــقــطــع الــــذي أجــــاب عــلــيــه »بــيــتــر«: 
»هـــنـــاك طــــرق عـــديـــدة لــلــمــوت هــنــا«. 
ثــم شــوهــد »بــيــتــر« وهــو يــركــض من 
الكالب والجنود الذين ال يرحمون، 
ــة إلــــى مـــواجـــهـــة مــســتــنــقــعــات  ــافـ إضـ
لويزيانا القاتلة، حيث يضع نصب 
. ويقول 

ً
 حـــرا

ً
عينيه أن يــكــون رجـــال

»بيتر« فــي نهاية المقطع الدعائي 
وهــو ينظر إلــى السماء: »سأنتصر 

على أعدائي«.
ويروي فيلم التحرر قصة انتصار 
بيتر، وهو رجل يهرب من العبودية، 
 على ذكائه وإيمانه الراسخ 

ً
معتمدا

وحبه العميق لعائلته للتهرب من 
الــصــيــاديــن بـــدم بـــارد ومستنقعات 
لويزيانا التي ال ترحم في سعيه من 
أجل الحرية. والفيلم مستوحى من 
 ،Whipped Peter صور لعام 1863 لـ
الـــتـــي تـــم الــتــقــاطــهــا أثـــنـــاء الــفــحــص 
الطبي لجيش االتحاد، والتي ظهرت 
 .Harper›s Weekly ألول مـــرة فـــي
 The إحــدى الصور المعروفة باسم
ظهر ظهر 

ُ
Scourged Back، والتي ت

، ساهمت في 
ً
بيتر الــعــاري مــشــوهــا

نهاية المطاف في تنامي المعارضة 
الشعبية للعبودية.

ويــمــثــل Emancipation الــفــيــلــم 
األول لـسميث منذ واقعة األوسكار 
فـــــــي مـــــــــــارس الـــــمـــــاضـــــي ومـــــــــن مـــن 
المقرر عرضه فــي دور الــعــرض في 
 بــذلــك مــوســم 

ً
2 ديــســمــبــر، مــنــافــســا

جوائز األوسكار، حيث من المقرر أن 
يكون الموعد النهائي لتقديم فئات 
الدخول في منتصف نوفمبر، على أن 
يبدأ التصويت األولي واإلعالن عن 

القوائم القصيرة في ديسمبر.

الجوزاء
21 مايو - 21 يونيو

: لديك القدرة على إيجاد جميع الطرق 
ً
مهنيا

المؤدية إلى هدفك المرغوب فيه.
: عندما تبدأ في استيعاب مطالب 

ً
عاطفيا

الحبيب يغمرك شعور بالراحة.
: لن يوقفك شيء في سبيل سعادة 

ً
اجتماعيا

عائلتك، ولو أرهقت نفسك.
رقم الحظ: 16

العقرب
24 أكتوبر - 22 نوفمبر

ل طــمــوحــك  : جــــاهــــد، وال تــــحــــوِّ
ً
ــا ــيـ ــنـ مـــهـ

ورغبتك إلى خيبة أمل وإحباط.
: تــرى في وجــه َمــن تحب جميع 

ً
عاطفيا

المحاسن واألخالق الجميلة.
ْر مــعــارفــك كــل فــتــرة، حتى 

ُ
: ز

ً
اجــتــمــاعــيــا

يزداد ُحبهم لك.
رقم الحظ: 49

إدريس ألبا

ليزلي جوردان

أديل

أديل تطرح فيديو كليب اليوم أديل تطرح فيديو كليب اليوم 

نجوم يدعمون ويل سميث

ريهانا

جاكلين بايرز
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 لم أحزن 
لعدم فوز 

»خارطة الحب« 
المرشحة 

لـ »البوكر« 
بالجائزة

  ال توجد 
طريقة واحدة 

صحيحة... 
فاألهم أن 

يرى اإلنسان 
ا من  نفسه جزًء

مجتمعه

ناقشت طالب »الجوهر« بجرأتها المعتادة وتطّرقت إلى »خارطة الحب«

ــّيـــة  ــة الـــســـيـــاسـ ــبــ ــاتــ ــكــ ــة والــ ــ ــبــ ــ رأت األديــ
المصرّية، د. أهداف سويف، أن »االنهيار 
الــذي شهدته بعض الــدول العربّية عقب 
الربيع العربي، يرتبط بأنظمة تلك الدول 
غير المرتكزة على إرادة شعوبها، والتي 
كــانــت بــلــغــت درجــــة عــالــيــة مــن الــُبــعــد عن 
مــصــلــحــة شــعــوبــهــا، بــل جــــّردت المجتمع 
ــوادر والــتــنــظــيــمــات  ــ ــكـ ــ مــــن الـــمـــفـــّكـــريـــن والـ
القادرة على اإلمساك بالحكم«، الفتة إلى 
 »الفكر اليسارّي كذلك ُهــزم، ولــم يفلح 

ّ
أن

سوى بتقديم فكرة وتصّور، وأثبت على 
مــســتــوى الــعــالــم عــجــزه عـــن تــقــديــم فــكــرٍة 
 حولها الناس«. معربة عن 

ّ
جديدٍة تلتف

أسفها لما آلــت إلــيــه األوضـــاع فــي مصر، 
»حيث بات المواطنون يتحّدثون بغضٍب، 
في حين كان حديثهم عام 2011 يقوم على 
األمل والسجال والنقاش، فنحن اليوم في 
مرحلة تأجيل الخسائر بعد أن دفعنا ثمن 
الــغــبــاء الــســيــاســي الـــذي مــارســتــه جماعة 

اإلخوان«.
ــت 

ّ
ــانـــت الـــروائـــّيـــة الـــمـــصـــرّيـــة قـــد حــل وكـ

ــة الــتــي  ضــيــفــة إحــــدى الــحــلــقــات الـــحـــوارّيـ
مها أكاديمّية لوياك للفنون - »البا«، 

ّ
تنظ

ضــمــن ســيــاق بــرنــامــج الــجــوهــر لــلــتــدريــب 
اإلعــــــامــــــي، وذلـــــــك بـــمـــشـــاركـــة طــــــاب مــن 
الكويت ومصر ولبنان، خضعوا لدورات 
ــفــة تــحــت إشــــراف اإلعــامــيــة الــقــديــرة 

ّ
مــكــث

جيزال خوري. 
 اللقاء بكلمة ترحيب من خوري، 

ّ
هل

ُ
است

أعـــربـــت فــيــهــا عـــن ســعــادتــهــا بــاســتــضــافــة 
ســـويـــف، »الــكــاتــبــة الــمــعــروفــة فـــي صــحــٍف 
بريطانية عديدة، والمتمّيزة في الكتابة 
السياسية األدبــّيــة، والــتــي قــّدمــت الكثير 
مــن الــمــســاهــمــات فــي الــصــحــافــة واألدب«. 
وتمحور النقاش حول روايتها الشهيرة 
»خارطة الحب« وحول حياتها ونشأتها، 
ــا ونـــضـــالـــهـــا  ــهــ ــفــ ــواقــ كــــمــــا كـــتـــابـــاتـــهـــا ومــ

السياسي في مصر والعالم العربي.

اح
ّ
تجاوزات كثيرة في قضية عالء عبدالفت

ــلـــى الـــمـــشـــاركـــة  وفـــــي مــــعــــرض رّدهـــــــا عـ
المتخصصة في مجال اإلعام واالتصال 
الــجــمــاهــيــري، مــيــســاء شــيــب الـــديـــن، حــول 
اح استخراج 

ّ
محاولة عائلة عاء عبدالفت

الـــجـــنـــســـيـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لــــتــــحــــريــــره مــن 
الــمــعــتــقــل الــســيــاســي كــمــواطــن بــريــطــانــي، 
فق 

ّ
أجــابــت الناشطة أهــداف بالقول: »لنت

 عاء 
ّ
ه ال وجود للعدالة، إذ إن

ّ
 على أن

ً
أوال

معتقل لكونه أعــاد نشر تغريدة واقعية. 
وعندما ألقوا القبض عليه، وّجهوا إليه 
ــهــم حــاكــمــوه عــلــى تهمة 

ّ
ـــهـــامـــات، لــكــن

ّ
5 ات

 بين تلك التي 
ّ

جنحة النشر، وهي األخف
تشمل االنضمام لجماعة إرهابّية وغيرها 
ات  من االتهامات الجاهزة، ناهيك بإجراء
المحاكمة وعدم االطاع على ملف القضية 

وغيرها من التجاوزات«.
وقــالــت: »لــذلــك، فــإن اســتــخــراج جنسّية 
بــريــطــانــّيــة لــه لــيــس خــيــانــة عــلــى اإلطـــاق، 
ون تماًما في هذه القضية، وقد 

ّ
فنحن محق

ات القانونّية لتحسين  التزمنا كل اإلجراء
ظــروف عــاء، كمواطن مصري، ولــم نلجأ 
إلى الجنسية البريطانّية إال في الخريف 
الــمــاضــي«. وأكـــدت ســويــف أن »الجنسية 
ــواز الــســفــر ليسا ســوى ورقـــة وعــاقــة  وجـ
مــع الــدولــة، ال تعّبر عــن العاقة مــع البلد 
والناس«. وفي سياق إجابتها عن سؤال 
هــبــة نــورالــديــن، الــمــشــاركــة الــحــائــزة على 
ماجستير في اإلعــام واالتصال الرقمي، 
ــبـــة ســويــف »لـــأكـــاذيـــب الــتــي  أســفــت األديـ
تــحــيــط بــقــضــيــة عــــاء، حــيــث يـــّدعـــون أنــه 

بصحة جيدة«. 

ال لزوم للعيش من دون أفكارنا

ونــفــت المناضلة المصرية »أّي تحّرك 
ســيــاســّي لــهــا فــي مــصــر قــبــل الــثــورة، غير 
ــطــــاق الـــــثـــــورة، كـــــان الـــمـــيـــدان  ــع انــ ــــــه مــ

ّ
أن

ي أن عايشُت 
ّ
مكاننا الطبيعي، ومــن حظ

هـــذه الــحــقــبــة الــتــي أعــتــبــرهــا كــالــمــعــجــزة، 
ــل مـــع صــرخــة الــشــبــاب  حــيــث لــمــســنــا األمــ
30 عاًما من  ومطالبتهم بحقوقهم، بعد 
 إلى 

ً
الركود والتجريف والفساد«، مشيرة

 »اشتباكها السياسي األساسي بدأ عام 
ّ
أن

2007 من خال احتفالّية فلسطين لأدب، 
حيث كنُت أومن بــدوٍر يمكنني القيام به 
في الخارج، للتأثير على الرأي العام تجاه 

القضّية الفلسطينّية«.
ولفتت الكاتبة السياسّية إلى أنها »منذ 
أواخــر عــام 2011 وحتى عــام 2015 كانت 
ا في جريدة الشروق  تكتب عموًدا أسبوعّيً
 كبيًرا«، وشّددت 

ً
المصرّية، وقد القى قبوال

أهداف على »تمّسكها بأفكارها، فا لزوم 
للعيش من دون هذه األفكار«.

الشخصّية األقرب لها في »خارطة الحب«

ولفتت إلــى أن »خــارطــة الــحــب« تختزل 
»قصة أشخاص في سياٍق تاريخّي معّين 
ا إنكليزية، 

ّ
انعكس على حياتهم، كون آن

 مصر في تلك الفترة، 
ّ

وإنكلترا كانت تحتل
ا، ولم   وطنّيً

ً
وشريف البارودي كان رجا

يكن لُيقتل لوال موقفه السياسي«.
 الشخصّية األقرب 

ّ
 واعتبرت سويف أن

لها في هذه الرواية، هي شخصية الراوية 
ــا ال تــســرد  ــهــ ــ

ّ
أمــــــل، الـــتـــي تـــقـــول دائــــًمــــا إن

حكايتها، »فــقــد حــاولــُت فــي هــذه الــروايــة 
االبتعاد عن فكرة السيرة الذاتية وابتكار 
 الـــروايـــة األولـــى 

ّ
شــخــصــّيــاٍت جـــديـــدة، ألن

»في عين الشمس« كانت تتضّمن عناصر 
كثيرة من حياتي الشخصّية، كما الرواية 
 الروائّي 

ّ
 »الفن

ّ
األولى ألّي كاتب«، ورأت أن

يطلق الــعــنــان لــطــرح أسئلة وإشــكــالــّيــات، 
أكثر من توجيهه رسائل معّينة«.

ولــدى ســؤال المشارك أنطوني مخول، 
المحامي باالستئناف وطالب الدكتوراة 
في قانون الضرائب الدولي: »هل األخطر 
يــكــمــن بــمــواجــهــة الــصــهــايــنــة أم األنــظــمــة 
 
ّ
ــنــــي؟«، رأت ســـويـــف أن ــديــ ــّرف الــ ــطـ ــتـ أم الـ
»المطلوب مواجهة المنهج الذي يتسّبب 
 هذه التحّركات، سواء أكان لعبة أمم 

ّ
بكل

أم شــركــات الــبــتــرول أم شــركــات األسلحة، 
ــهــا عــبــارة عــن مــصــالــح متحّكمة، 

ّ
فــهــي كــل

يجب تفكيكها«.

 لألدلجة
ً

ة
ّ

التّيارات األصولية تتخذ الدين سك

ــة  ــ ــاركـ ــ ــــشـ ــمـ ــ ــا، تــــــطــــــّرقــــــت الـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
الــمــتــخــّصــصــة فـــي الـــطـــب الـــمـــســـاعـــد، مــيــا 
ــلــهــا 

ّ
ــهــــدي، إلـــــى نـــشـــأة د. أهـــــــداف وتــنــق مــ

بـــيـــن الـــــمـــــدارس والــــجــــامــــعــــات الـــمـــصـــرّيـــة 
واإلنــكــلــيــزّيــة، مــمــا ســاهــم، وفـــق الــروائــّيــة 
المصرّية، في تعزيز إدراكها منذ الصغر، 
ــة واحـــــــدة  ــقــ ــريــ لـــنـــاحـــيـــة »عــــــــدم وجــــــــود طــ
 األهـــــــم واألنـــــبـــــل أن 

ّ
ــيـــث إن صـــحـــيـــحـــة، حـ

ا مــن شــيء أكبر  يــرى اإلنــســان نفسه جـــزًء
مـــن مــجــتــمــعــه الــصــغــيــر«. وعــــن انــتــقــادهــا 
االســتــعــمــار الــبــريــطــانــي لــمــصــر وزواجــهــا 
من الشاعر واألديــب اإلنكليزي المشهور 
أيــان هاملتون، أجابت: »فكرة االستعمار 
الــبــريــطــانــي كــانــت قــد انــتــهــت بــشــكــٍل مــدّو 
ــام 1952، وهـــو كــذلــك لـــم يكن  مـــع ثــــورة عـ
ا. واسكتلندا كانت  ما اسكتلندّيً

ّ
ا إن إنكليزّيً

تشهد حركات تحّرر واستقال عن المملكة 
 الــــــزواج لـــم يــكــن مـــن دون 

ّ
الــمــتــحــدة. لـــكـــن

إشــكــالــّيــات، فقد كــنــُت مغتربة فــي المكان 
ــــغــــة، نــــظــــًرا الســــتــــقــــراري فــــي إنــكــلــتــرا 

ّ
ــل والــ

غة اإلنكليزّية. غير 
ّ
وتحّدثي مع زوجي بالل

ني لم أشعر يوًما بأّي تزعزع في الهوّية، 
ّ
أن

ولم أشعر بعدم االستقرار«. 
وفــي رّدهــا على المشارك حسين سنا، 
خّريج اختصاص العاقات العاّمة والكاتب 
فــي مجال العاقات الــدولــيــة، رأت سويف 
ــــارات  ــّي ــتــ ــيـــن الــ ــــاٍف جــــــّدي بـ ــتـ ــ »وجـــــــود اخـ
 مــنــهــا نــشــأ 

ّ
ــل ــكـ ــة، فـ ــ ــّي ــّيــــة اإلســــامــ األصــــولــ

بظروٍف مختلفة وموجود لسبٍب مختلف، 

 مــا يجمعهم نــظــرتــهــم للمرجعّية 
ّ
غــيــر أن

 لأدلجة«. وفي 
ً
الدينّية، باعتبارها سّكة

مــوضــوع القضية الفلسطينّية، والــبــديــل 
ــّيـــة الـــمـــوجـــودة فــي  ــتـــيـــارات األصـــولـ عـــن الـ
 المواجهة، قالت: »طبًعا حركة حماس 

ّ
خط

 الــشــبــاب الــذيــن يــواجــهــون 
ّ
مـــوجـــودة، لــكــن

فــي مختلف الــمــدن الفلسطينّية، والــذيــن 
ــم الــــمــــوجــــودون  ــ ُيـــقـــتـــلـــون وُيـــعـــتـــقـــلـــون هـ
فـــي الــمــواجــهــة بــشــكــٍل جــــّدي. ومـــن الــمــهــّم 
عـــدم إغــفــال حــقــيــقــة أن الــصــهــايــنــة جــّرفــوا 
ــفــقــوا مــع الــغــرب، 

ّ
الــحــركــات العلمانّية، وات

عــلــى مــصــلــحــة واضــحــة تــقــضــي بتشجيع 
حــركــاٍت قــائــمــة عــلــى أيــديــولــوجــّيــة ديــنــّيــة، 
ــم فــــــي إظــــــهــــــار الـــــصـــــراع  ــهــ ــدمــ وهــــــــــذا يــــخــ
ـــه صـــراع ديــنــّي، وهــو 

ّ
الفلسطيني عــلــى أن

ــا حـــصـــل، حـــيـــث تـــــّم الـــتـــاعـــب بــمــســّمــى  مــ
»انتفاضة األقصى« من قبل اإلعام والرأي 
العام الغربي، علًما بأن المسيحيين جزٌء 
مهم مّما يجري في فلسطين، ومضطهدون 

كالمسلمين تماًما«.
ــــن روايـــتـــهـــا »خــــارطــــة الــــحــــب« الــتــي  وعـ
حت لنيل جائزة البوكر األدبّية، ومدى 

ّ
ُرش

ــا بــتــطــّرقــهــا لــلــقــضــيــة  ــدم فـــوزهـ ارتــــبــــاط عــ
 شيء فداء 

ّ
الفلسطينّية، قالت أهداف: »كل

 
ّ
لفلسطين، ولـــم أحـــزن لــعــدم الــفــوز، إذ إن
وصول الرواية إلى القائمة القصيرة، ُيعّد 
ا، نظًرا ألهمّية 

ً
 وإنجاز

ً
في حّد ذاته فرصة

هذه القائمة«.

العزلة ليست مكاني األمثل للكتابة

ـــوبـــيـــا 
ّ
ــة زن ــاركـ ــشـ ــمـ وفـــــي رّدهـــــــا عـــلـــى الـ

ظــاهــر، الشاعرة الحائزة على ماجستير 
فــي اإلعــــام والــتــواصــل، كــشــفــت الــروائــيــة 
القديرة، كيف أنها وقعت بغرام زوجها، 
ــقــهــا الــشــديــد بــالــمــكــان 

ّ
 عـــن تــعــل

ً
مــتــحــّدثــة

والزمان، وارتباطهما ببعضهما البعض، 
 العودة بالذاكرة إلى أجواء العيد 

ً
طارحة

فـــي بــيــت جـــّدهـــا، كـــمـــثـــال. وعــــن تــعــامــلــهــا 
ــــان أهــلــي  ــالـــت: »كـ ــامــــرأة، قـ مـــع جــســدهــا كــ
تقدمّيين، ولم أسمع بفكرة القمع إال من 
ة وعبر أصدقائي في الجامعة،  خال القراء
الذين عايشوا تربية مختلفة«. وعن رأيها 
بالمرأة اإليرانية الثائرة، َوَصفتها سويف 
ا، التي كانت  بـ »تلك المرأة الشجاعة جــّدً
 إلى 

ً
حظة«، مشيرة

ّ
تنتظر منذ فترة هذه الل

 
ّ
 دورهن

ّ
 أقوياء، لهن

ّ
 »النساء أينما كن

ّ
أن

 .»
ّ
 وتراثهن

ّ
وتاريخهن

المكان األنسب للكتابة

وأوضــــحــــت أن الـــعـــزلـــة لــيــســت الــمــكــان 
ــهــا عندما 

ّ
األنــســب لــهــا لــلــكــتــابــة، حــيــث إن

عـــزلـــْت نــفــســهــا أمــضــت شـــهـــًرا كــئــيــًبــا ولــم 
تكتب أّي شيء. وقالت سويف: »اكتشفُت 
ــبـــرة أن الــــوضــــع األمــــثــــل لــلــكــتــابــة  بـــعـــد خـ
ــاء  ــقـ ــبـ ــي الـ ــ ــمـــن فـ ــكـ بـــالـــنـــســـبـــة لــــحــــالــــتــــي، يـ
بمفردي في غرفٍة بابها مفتوح، في حين 
 أفراد عائلتي وأحّبائي موجودون في 

ّ
أن

المنزل، لكن من دون حاجتهم لي في تلك 
ها كانت قد بدأت 

ّ
حظات«، ولفتت إلى أن

ّ
الل

منذ سنة بكتابة روايــة، تقوم على فكرة 
انبثقت منذ 12 عاًما، وعملت على بلورة 
الــشــخــصــيــات عـــام 2007 وكــتــبــت أربــعــيــن 
ــاة والـــدتـــهـــا،  ــ ــا بــعــد وفـ ــهـ ـ

ّ
صــفــحــة، غــيــر أن

عجزت عن الكتابة.
ــداف: »بـــعـــد أن عــــاودُت  ــ وتــابــعــت د. أهــ
ــاء الــــقــــرار الـــمـــفـــاجـــئ بـــإزالـــة  ــ ــابـــة، جـ ــتـ ــكـ الـ
العّوامات السكنّية عند نهر النيل، ليتّم 
 أحد مشاهد 

ّ
بذلك نسف الفكرة، حيث إن

الــــروايــــة يـــقـــوم عــلــى فـــكـــرة الـــعـــّوامـــة الــتــي 
اشــتــريــتــهــا بــعــد ثــــورة عــــام 2011، حــيــث 
ــا ســتــبــقــى بــيــتــنــا الــعــائــلــّي  ــهـ ـ

ّ
ــّورُت أن تــــصــ

األخير. فكان أن أقمُت فيها أفراح أوالدي 
وأفــراح أصدقائهم ومختلف المناسبات 
واألعياد. وخال جائحة كورونا، أنقذتنا 
ها عبارة عن بيٍت واسٍع 

ّ
العّوامة، سّيما أن

مـــن طــابــقــيــن، مـــحـــاٍط بــحــديــقــٍة وبــجــانــبــه 
، وقد كانت 

ً
ه أمر محزن فعا

ّ
نهر النيل. إن

بالنسبة لنا لحظة فلسطينّية، بعد أن تّم 
سحب عّوامتنا. أّمــا اليوم فليس أمامنا 
 سوى تأسيس شركة مع العّوامات 

ّ
أّي حل

الباقية، والــحــصــول على ترخيص لعمل 
ط إلقامة 

ّ
تجاري أو سياحّي، حيث نخط

ــا 
ً
مــشــروٍع عــلــى نــهــر الــنــيــل يــتــضــّمــن فــنــدق

ومطعًما وأنشطة لأطفال«.
 بـــرنـــامـــج الـــجـــوهـــر لــلــتــدريــب 

ّ
ُيـــذكـــر أن

اإلعامي، هو البرنامج األول من نوعه في 
ذ في موسمه الثالث برعاية 

ّ
المنطقة، ُينف

شركة المركز المالي الكويتي )الــمــركــز(، 
وجــريــدة »الــجــريــدة«، وشــركــة الصناعات 
الهندسية الثقيلة وبناء السفن )هيسكو( 

وفندق فوربوينتس شيراتون.
ــرب  ــعــ ــلــــشــــبــــاب الــ ــّدم الــــبــــرنــــامــــج لــ ــ ــقــ ــ  يــ
ورش عــمــٍل إعــامــيــة مكثفة عــلــى يــد أبــرز 
اإلعامّيين الــعــرب، لتدريبهم على فنون 
ومــــهــــارات الــــحــــوار اإلعــــامــــي، لـــمـــحـــاورة 
ى 

ّ
ضيوف ريــادّيــيــن تــركــوا بصمة فــي شت

المجاالت بالوطن العربي.

طلبة »الجوهر« يحاورون سويف واإلعامية جيزال خوري

جانب من حضور طلبة »الجوهر« عبر »زووم«

سويف وخوري في حلقة حوار »الجوهر«

 على أنه ال 
ً

 لنتفق أوال
وجود للعدالة في قضية 

الناشط السياسي عالء 
عبدالفتاح

اشتباكي السياسي 
األساسي بدأ عام 2007 

من خالل احتفالّية 
فلسطين لألدب 

ت الروائية المصرية د. أهداف سويف، ضيفة إحدى الحلقات الحوارية التي تنظمها 
ّ
حل

أكاديمية لوياك للفنون - »البا«، ضمن سياق برنامج الجوهر للتدريب اإلعالمي، وذلك 
فة تحت إشراف اإلعالمية 

ّ
بمشاركة طالب من الكويت ومصر ولبنان، خضعوا لدورات مكث

القديرة جيزال خوري.

وتطرقت سويف، في حوارها، إلى ما وصفته باالنهيار الذي شهدته 
بعض الدول العربّية عقب الربيع العربي، وعن روايتها »خارطة الحب« 

حت لنيل جائزة البوكر األدبّية، ومدى ارتباط عدم فوزها بتطّرقها 
ّ

التي ُرش
للقضية الفلسطينية، وغيرها من القضايا واآلراء.

 العزلة ليست 
المكان األنسب 

لي للكتابة... 
ولكن البقاء 
بمفردي في 
غرفة بابها 

مفتوح

 الفكر اليسارّي 
أثبت عجزه 

عن تقديم فكرٍة 
 

ّ
جديدٍة يلتف

حولها الناس

أهداف سويف

سويف: انهيار أنظمة بعض الدول العربّية
نتيجة حتمّية لُبعدها عن إرادة شعوبها
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خبريات

يسرا تعود للكوميديا 
بـ »حمدا لله على السالمة«

كريم فهمي ينافس 
بالسباق الرمضاني

تأجيل حفل أنغام في 
مصر دون أسباب معلنة

تسلمت الفنانة يسرا 
الحلقات األولى من 

مسلسلها الجديد )حمدا 
لله على السالمة(، 

المقرر أن تخوض به 
السباق الرمضاني 

القادم.
وعلمت »الجريدة« أن 

يسرا ستعود للكوميديا 
الخالصة في المسلسل 

 عن 
ً
الجديد بعيدا

المزج بين التراجيديا 
والكوميديا كما حدث 
في مسلسلها السابق.

واتفقت يسرا مع 
المؤلف الشاب محمد 

ذو الفقار على أن 
يعتمد المسلسل في كل 
حلقاته على الكوميديا، 

 من 
ً
واختارت له عددا

نجوم الكوميديا في 
مصر، منهم شيماء 

سيف ومحمد ثروت، 
وجاٍر اختيار باقي 

النجوم، كما تمت 
االستعانة بالمخرج 
الشاب عمرو صالح، 

ومن المقرر التصوير 
نهاية الشهر المقبل.

عاد الفنان كريم فهمي 
للسباق الرمضاني من 

جديد، بعد غياب عن 
البطولة خالل الفترة 
الماضية، لتعذر عدة 

مشروعات فنية، حيث 
تعاقد على مسلسل 

جديد من 15 حلقة فقط، 
بالتوازي مع انتشار 

هذه الفئة من األعمال.
ويقدم كريم المسلسل 

بالطابع االجتماعي 
الكوميدي، ويشاركه 

البطولة الفنان محمد 
عبدالرحمن الشهير 

»توتا«، وجاٍر اختيار  بـ
باقي الفريق من أجل 

التصوير بداية من 
ديسمبر القادم بعد 

انتهاء جميع الترتيبات.
م آخر  وكان كريم قدَّ

بطوالته المطلقة في 
الدراما التلفزيونية 

الرمضانية )نحب 
تاني ليه( مع الفنانة 
ياسمين عبدالعزيز، 

بعدها تراجع واختفى 
عن الساحة الرمضانية 
لفترة ولم يظهر كبطل.

أعلنت الشركة المنظمة 
لحفل النجمة أنغام في 

مصر، الذي كان من المقرر 
إقامته في 11 نوفمبر 
المقبل، تأجيل موعده 

لليوم الثاني من ديسمبر 
المقبل، من دون إعالن 

أسباب التأجيل.
ونشر الحساب الرسمي 

لمسرح الماركي على 
»إنستغرام« صور الملصق 

الرسمي لحفل أنغام بعد 
ق 

َّ
تعديل موعده، وعل

عليها: »تأجيل حفل 
السوبر ستار أنغام ليوم 

2 ديسمبر بداًل من موعده 
السابق في 11 نوفمبر، 

حيث ال يمكننا أن ننتظر 
أكثر لمشاهدة حفلها 
المذهل على المسرح«.

 أحدث 
ً
وطرحت أنغام أخيرا

أغانيها على »يوتيوب«، 
التي تحمل اسم »عارفة 

قيمتي«، كلمات أمير 
طعيمة، وألحان عمرو 

مصطفى، وتوزيع تميم.
جدير بالذكر، أن حفل 

أنغام في الكويت بمشاركة 
المطرب نبيل شعيل في 
موعده المحدد الجمعة 

)25 نوفمبر المقبل( 
بمسرح األرينا.

حكاية

قصيدة

فــي كــل عــصــٍر فــي الــزمــاِن حــكــايــْه وبــكــل عــهــٍد فــي الــمــمــالــِك آيــْه

 الــعــالــمــيــن وشـــايـــْه
ِّ

أمــــا حــكــايــة عــصــرنــا وزمـــانـــنـــا فــلــهــا بـــكـــل

ــــمَّ كــفــايــْه
َ
ــداِث ث ــ ــ كــــان الــــذي قـــد كــــان فـــي أيــامــنــا مـــن ِعـــبـــرة األحـ

 لــصــحــِة جــســِمــنــا فـــــإذا بــهــا لـــتـــجـــارٍة وجــبــايــْه
ً
كـــانـــت مــنــظــمــة

قــالــوا )افــلــونــزا( ذات ُبــعــٍد قــاتــٍل قــِدمــْت إلــيــنــا، تــلــك شـــرُّ بــدايــْه

ومديرها الحبشيُّ يأمُر زاجًرا فبالُد أهِل األرِض تحت وصايْه

ــْه ــعــوُبــهــا تــقــتــاُت مـــن آالمـــهـــا وُمــصــاُبــهــا ال تــحــتــويــْه روايــ
ُ

وش

 فــي بــؤســهــا ببنايْه
ٌ
ــهــا مــحــبــوســة

ُ
 زاُدهــــا ومــعــاش

َ
ــف

َّ
َســــٌر تــوق

ُ
أ

 الــنــوِم ســوَء دعايْه
َ

 قبل
ُّ
والــحــاكــُم الطبيُّ ُيصبُح ُمــنــذًرا ويــبــث

ــْه ــقـــايـ  وسـ
ٌ
ــدًدا وكـــأنـــمـــا صــــــــارْت إلــــيــــْه رفـــــــــادة ــ ــهــ ــ ــــًدا ومــ مــــتــــوعِّ

»فدعوا المدارَس والمصالَح واحتموا ببيوِتكم، هذا كحكِم واليْه«

 في األديِم كأنما ملكوا النواصي كلها بسرايْه
َ

ل منعوا التجوُّ

كــم عــامــٍل! كــم صــائــٍد! كــم زارٍع! كــم صــانــٍع! ُحــرمــوا بغير رعايْه

ــم وحــيــاتــهــم يــتــقــاذفــون مــصــيــرهــم! ولــغــايــْه ــهـ ـ
ُ
ــطــعــْت أرزاق

ُ
كــم ق

 للجهِل باسم تحفٍظ وحمايْه
ً
هبة

ُ
تركوا الصغاَر بال علوٍم ن

ــَر الـــوبـــاِء، وإنــهــا لجنايْه كــم مــن ُمــصــاٍب أهــلــكــوُه لــيــوهــمــوا أثـ

ــوا إنــمــا لــوقــايــْه ــالـ ا، وقـ ــّرً ــ ــ ـ
ُ
ــعــوا ط بـــاعـــوا لــقــاحــات الــــوبــــاِء فــجــمَّ

باَب عبايْه
ِّ
بالرعب واإلرهاِب كان مساُرهم كذبوا وقد لبسوا الط

 ونكايْه
ً
شبة

ُ
 )الــكــورونــا( ن

َ
وكما بليٍل حــالــٍك قــد عمموا مــرض

ه بخساسِة المفضوِح، دون كنايْه
ِّ
وا بإكماِل المخطِط كل همُّ

شـــِغـــلـــوا ورمـــايـــْه
ُ
ـــا بـــحـــرٍب أ  لـــمَّ

ٌ
 وبـــــــارْت ِخـــطـــة

ٌ
ــيــــزان  مــ

َّ
فـــاخـــتـــل

 عند نهايْه
َ
 الباقون

َ
سقط القناُع وبان وجُه ِخداِعهم ليصفق

 تــحــت غـــوايـــْه
َ
ــٌر لـــتـــهـــاوت األرضــــــــون ــنـــاحـ  أمـــــٍة وتـ

ُ
لــــوال تـــقـــاتـــل

ــا ال شـــكَّ مـــا مــلــكــوا لـــديـــْه درايــــْه ــراَرهــ ــا وقــ نـ ــدُّ فــالــلــُه قـــد مــلــك الـ

 والسما بعنايْه
َ
يتالعبون بخلِقِه وهــو الــذي يحفو البسيطة

ــي مـــلـــكـــوتـــه لــلــغــايــْه ـــم ال شــــــيَء فــ ــهـ  وإنــ
َ
لـــلـــه جـــنـــُد الـــعـــالـــمـــيـــن

 نفايْه
ُ

ها وســـواُه في األكـــواِن محض
ِّ
سبحانه رب الخليقِة كل

 هــدايــْه
َ

 الــطــريــق
َّ
صــلــى عــلــيــك الــلــُه يــا خــيــَر الــــورى علمتنا أن

واآلِل واألصحاِب من أهل الهدى رفعوا على اآلفاِق أعظَم رايْه

*شعر: ندى السيد يوسف الرفاعي

»الواشي«... صرخة مكتومة في وجه الدكتاتورية
العرض خارج المسابقة الرسمية لمهرجان الكويت المسرحي

قدم طلبة المعهد العالي للفنون المسرحية 
ــــي« لــبــرتــولــد بــريــخــت خـــارج  ــواشـ ــ عــــرض »الـ
ــة الـــرســـمـــيـــة لـــمـــهـــرجـــان الـــكـــويـــت  ــقـ ــابـ الـــمـــسـ
رت 

َّ
المسرحي فــي دورتـــه الـــ 22، بعد أن تــعــذ

الــمــشــاركــة الــرســمــيــة بمسرحية »لــوكــيــمــيــا«، 
نتيجة ظروف صحية ألبطال العمل.

ــــول صــــورة  ودارت أحـــــــداث »الـــــواشـــــي« حـ
الدكتاتور المستبد لحياة العائلة والشعب، 
فيصبح الرابط الوحيد بين الناس هو تقاسم 
الخوف في عصر الدكتاتوريات واالستبداد 
ــة وتــقــيــيــد  ــيـ ــانـ والـــبـــطـــش والـــمـــعـــانـــاة اإلنـــسـ
 
ً
الــحــريــات والترهيب والتخويف، خصوصا
مع ظهور الوشاة الذين يتبرعون بالوشاية 

عن أي شخص.
عــالــج العمل الــمــخــرج مصعب الــســالــم في 
إعــــــداده لــنــص مــســرحــيــة الـــواشـــي عـــن قصة 
 
ً
الــكــاتــب الــعــالــمــي بــرتــولــد بــريــخــت، مــعــتــمــدا
على رؤيـــة إخــراجــيــة أقـــرب إلــى التجريد من 
الملحمية التي ُعرف بها المسرح البريختي، 
 عن عمليات الترهيب والتخويف الذاتي 

ً
كاشفا

 لما 
ً
التي يمارسها الفرد على نفسه، انعكاسا

لطة الــقــاهــرة، فــي صرخة  تــمــارســه عليه السُّ
مكتومة بوجه االستبداد والدكتاتورية.

ـــرار  ــ شــــــــارك فـــــي بــــطــــولــــة الـــمـــســـرحـــيـــة أســ

الدوسري في دور الوصيفة، وأحمد الرشيدي 
في دور الزوج، وهيا السعيد الزوجة، وحمد 
الــكــنــدري وحــمــود الــصــالل فــي دوَري الطفل 

والدكتاتور. 
بـــــدأت الــلــعــبــة اإلخـــراجـــيـــة فـــي »الــــواشــــي« 
بكسر اإليــهــام، وإدخـــال الجمهور في اللعبة 
المسرحية، من خالل شخصية الوصيفة، التي 
ره  ابتكرها المخرج لتخاطب الجمهور وتذكِّ
 بــأنــنــا فـــي لــعــبــة مــســرحــيــة ومــشــاهــد 

ً
دومــــــا

تمثيلية الجمهور العــب أساسي فيها، ولو 
بالتصفيق، فتطلب منهم أن يصفقوا لها كلما 
ظهرت على خشبة الــمــســرح، فــتــارة تخاطب 
الجمهور، وتارة تشارك في اللعبة المسرحية 

وترصد أقوال الزوج ضد الدكتاتور.
وتلت المسرحية ندوة تطبيقية لمناقشة 
العرض، بحضور الكاتب والمخرج السعودي 
فهد الحارثي كمعقب رئيسي، ومخرج العرض 
مصعب السالم، وأدار الندوة فــادي عبدالله، 
بحضور ضيوف مهرجان الكويت المسرحي، 
ومــديــر الــمــهــرجــان واألمـــيـــن الــعــام المساعد 
لقطاع الفنون فالح المطيري، وعميد المعهد 
العالي للفنون المسرحية د. راجح المطيري.

وأكد الحارثي أن »المخرج مصعب السالم 

يتمتع بــمــوهــبــة رائــعــة وجــــرأة فــي اخــتــيــاره 
لنص بريخت، وهــو مــن النصوص الصعبة 
التي تحتاج إلى الكثير من االشتغال عليها 
للتعامل معها، سواء من الناحية السياسية 
أو االجتماعية، وهذا ما جعلني أشفق عليه«.

وأضاف: »منذ البداية شاهدنا حبااًل تدلت، 
ــارات  بــكــل مــا تحمله مــن دالالت وقــيــود وإطــ
وبــــراويــــز كــانــت تــحــتــاج إلــــى الــلــعــب مــعــهــا«، 
ــدأ بــاســتــهــاللــه، ثم   إلـــى أن الــعــرض بـ

ً
مــشــيــرا

أغلقت الستارة من دون داٍع، ألن العرض بدأ 
 إلى قضية خوف العائلة من 

ً
بالفعل، متطرقا

 بعد خــروج 
ً
لطة، خصوصا الدكتاتور والسُّ

االبـــن والـــخـــوف الــشــديــد مــن وشــايــتــه وكسر 
اإليهام عن طريق الخادمة، وكانت موفقة إلى 
حد كبير، وكان المسرح في حالة إنارة طوال 
 إلى اللعب في المنطقة الكوميدية، 

ً
الوقت، الفتا

 على هذه القراءة، إال أن دخول الجنرال 
ً
مثنيا

في اللعبة أضعفها.
 
ً
ق الحارثي إلى أداء الممثلين، مشيدا وتطرَّ
ــرجــة بصرية 

ُ
مــوا لنا ف  أنهم قــدَّ

ً
بهم، ومــؤكــدا

 
ً
 من الصالة، محييا

ً
بسيطة، لكنها اقتربت جدا

 عن مواهب قادمة 
ً
جهود فريق العمل، معلنا

بقوة للمسرح الكويتي.

عزة إبراهيم

 مصعب السالم 
يتمتع بموهبة 

رائعة وجرأة 
في اختياره 

لنص بريخت
فهد الحارثي

من العرض

جانب من الجمهور

دانييال رحمة تعود »للموت«دانييال رحمة تعود »للموت«
ــــادت الــفــنــانــة الــلــبــنــانــيــة دانــيــيــال  عـ
رحــمــة لتصوير مشاهدها فــي الجزء 
الثالث من مسلسل »للموت«، الذي حقق 
، وأطلت على 

ً
 عالميا

ً
 وتفاعال

ً
نجاحا

الجمهور بـ »لوك« شخصية »ريم«، وهي 
تستخدم عبارتها التي اشتهرت بها.

قت دانييال طارحة سؤااًل على 
َّ
وعل

ــادت، وعـــاد معها  الــجــمــهــور: »ريـــم عــ
شعرها األحمر، هل أنتم مستعدون 

لـ )للموت 3(؟«.
ــد ُعـــــــرض خــــــالل الـــمـــوســـم  ــ وكـــــــان قـ
الرمضاني الماضي الجزء الثاني من 
مسلسل »للموت«، إخراج فيليب أسمر، 
وكــتــابــة نــديــن جــابــر، وبــطــولــة: ماغي 
بـــوغـــصـــن، ودانـــيـــيـــال رحــــمــــة،  وبــاســم 

مغنية، وغيرهم من الفنانين.
وتـــــدور أحـــــداث مــســلــســل »لــلــمــوت« 
حول شابتين؛ ريم وسحر، نشأتا في 
ظــروف صعبة، جــراء تشردهما وعدم 
ــود عـــائـــلـــة ألي مــنــهــمــا، وتــعــيــش  ــ وجــ
كــل منهما فــي الــمــيــتــم، وتــهــربــان منه 
للتخلص من الفقر والماضي، وتقومان 
باالحتيال على الرجال األثرياء من أجل 

المال والثروة.

التشيكية »بدرنك« تبهر الجمهور بفنونها الشعبية
 وغناًء على مسرح عبدالحسين عبدالرضا

ً
الفرقة قدمت 25 مقطوعة عزفا

● فضة المعيلي
مت فرقة الفن الشعبي التشيكي  قدَّ
بــدرنــك )Bedrnik(، فــي حفل نظمه 
المجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب، بـــالـــتـــعـــاون مــــع الــســفــارة 
 بمسرح 

ً
 موسيقيا

ً
التشيكية، حفال

عبدالحسين عبدالرضا. 
اســتــهــل الــحــفــل بـــدخـــول أعــضــاء 
الفرقة الستة المسرح، ألخذ مواقعهم، 
حاملين اآلالت الموسيقية الوترية، 
مــرتــديــن األزيــــــاء الــتــراثــيــة، وقــامــوا 
 وغناًء 

ً
بأداء حوالي 25 مقطوعة عزفا

مستوحاة من اإلرث المتنوع للشعب 
ــقـــرات الحفل  الــتــشــيــكــي، وحــــــازت فـ

إعجاب الجمهور. 
مــن جــانــبــهــا، قــالــت رئــيــســة قسم 
الــــعــــالقــــات األجـــنـــبـــيـــة بـــــ »الـــوطـــنـــي 
ــد الــــقــــطــــان، إن هـــذه  ــنـ لـــلـــثـــقـــافـــة« هـ
الـــفـــعـــالـــيـــات تـــأتـــي ضـــمـــن بــرنــامــج 
التبادل الثقافي بين الكويت ودول 
العالم في أكتوبر من هذا العام، فقد 

أقــيــمــت حــفــالت الــفــرقــة التشيكية، 
 ســيــقــام حفل 

ً
واإليـــطـــالـــيـــة، وأيـــضـــا

 »Huntertones« للفرقة األميركية
مــســاء الــيــوم بمسرح عبدالحسين 

عبدالرضا.
وفــي تصريح للسفير التشيكي 
ــر عـــن عمق  يــــاروســــالف ســـيـــرو، عــبَّ
العالقات التشيكية- الكويتية، حيث 
بدأت منذ استقالل الكويت عام 1961، 

 إلى أن العالقات مازالت مستمرة 
ً
الفتا

مــنــذ جــمــهــوريــة تشيكوسلوفاكيا 
عـــام 1961، حيث إنــهــا أولـــى الـــدول 
األوروبــــــيــــــة الــــتــــي أقــــامــــت عـــالقـــات 
دبلوماسية مع الكويت، واستمرت 
حتى افتتحت سفارة التشكيك في 
عام 1965، وما زال هناك تعاون في 
العديد من المجاالت الثقافية والفنية 

بين التشيك والكويت.

وأضـــــــــاف أنــــــه ســـيـــتـــم االحـــتـــفـــال 
بالعالقات الدبلوماسية باكتمالها 
الــعــام الـــ 60 بين التشيك والكويت، 
 بعد أيام قليلة سيتم االحتفال 

ً
وأيضا

بالعيد الوطني التشيكي لتأسيس 
جــمــهــوريــة تــشــيــكــوســلــوفــاكــيــا عــام 
1918، لــذلــك الــســفــارة قــامــت بدعوة 
فــرقــة »Bedrnik« لــمــشــاركــة ســفــارة 

التشيك في عيدها الوطني. 
ــه  ــثـ ــديـ ــيــــــرو فـــــــي حـ ووصـــــــــــف ســــ
الــــعــــالقــــات الـــثـــقـــافـــيـــة الــتــشــيــكــيــة- 
 
ً
ــيـــنـــة جــــــدا ــتـ ــا مـ ــهــ ــأنــ ــة، بــ ــيــ ــتــ ــويــ ــكــ الــ

و»ســـنـــحـــتـــفـــل فـــــي الـــــعـــــام الــمــقــبــل 
باستضافة إحـــدى الــفــرق الغنائية 

التشيكية«.
مــن ناحية أخـــرى، قــال ســيــرو إن 
السفارة تصدر ما بين 5000 و6000 
تأشيرة سنوية لزيارة التشيك، في 
رحـــالت مــبــاشــرة بين البلدين عبر 

طيران الجزيرة.

من أجواء الحفل

ً
الهضبة والجسمي بسفح األهرامات غدا

● القاهرة - محمد قدري
ــر الــقــائــمــون عــلــى حــفــل امـــتـــداد الــعــالقــات 

َّ
حــض

 مفاجأة من العيار 
ً
المصرية- اإلماراتية إلى 50 عاما

الثقيل في ثالث أيام االحتفال التي تقام بمصر.
وعلمت »الجريدة« أن منظمي الحفل تعاقدوا 
 لمصر، والمطرب 

ً
مع »الهضبة« عمرو دياب ممثال

 لإلمارات، على إقامة حفل 
ً
حسين الجسمي ممثال

خاص بتلك المناسبة في منطقة سفح األهرامات 
، ثــالــث أيــــام االحـــتـــفـــاالت، الــتــي بــــدأت فـــي 26 

ً
غـــــدا

الجاري، بحضور ممثلي الدولتين من إعالميين 
وفـــنـــانـــيـــن ومــثــقــفــيــن وريـــاضـــيـــيـــن وشــخــصــيــات 

سياسية.
م المطربان مجموعة من أهم أغنياتهما في  ويقدِّ
منطقة سفح األهرامات العريقة، بحضور عدد كبير 
من مسؤولي الدولتين، وسط إجــراءات تنظيمية 

غير مسبوقة في تلك المنطقة. الهضبة والجسمي

رابطة األدباء استضافت ندوة 
»كاظمة في كتابات الكويتيين«

● فضة المعيلي
استضاف مسرح د. سعاد الصباح في رابطة 
ــاء الــكــويــتــيــيــن نــــدوة بــعــنــوان »كــاظــمــة في  ــ األدبــ
مــهــا د. عــبــدالــلــه خلف،  كــتــابــات الــكــويــتــيــيــن«، قــدَّ

وأدارها خالد الرشيدي.
وفي حديثه، قال د. خلف إن كاظمة من أعالم 
 في 

ً
كرت كثيرا

ُ
البالد منذ العهد الجاهلي، وقد ذ

األشعار، والتاريخ، واألدب العربي، ولها موقع 
اســتــراتــيــجــي، فــهــي أحـــد الــمــواضــع فـــي خريطة 
الكويت، بالجزء الشمالي الغربي من جون الكويت 

العاصمة على شكل لسان مائي.
ــاذج لـــكـــتـــابـــات  ــ ــمـ ــ بـــعـــدهـــا أعــــطــــى د. خـــلـــف نـ
الكويتيين عن كاظمة، فقال إن د. يعقوب الغنيم 
له األسبقية في تأليف كتاب عن »كاظمة في األدب 
والتاريخ« سنة 1957 عندما كان في الفصل الرابع 
من ثانوية المعهد الديني، ثم أضاف إليه في سنة 
1958 عــنــد دراســتــه الجامعية فــي كلية العلوم 
بجامعة القاهرة وكانت الطبعة األولى، والطبعة 

الثانية في 1958، وطباعة وافية سنة 1995. 
ولفت إلى أن أحمد بشر الرومي ممن كتبوا في 
ط عليها 

َّ
الصحف األولى الكويتية عن كاظمة، وسل

األضواء الجغرافية والتاريخية، كما كتب عنها 
 إلى أن 

ً
في مجلة البعثة في يناير 1952، مشيرا

الذين ذكــروا مواقع شبه الجزيرة لم يكونوا من 
 أفضل من 

ً
البدو الذين يخبرون المواضع جيدا

الحضر، فيما أورد د. يعقوب الغنيم في كتابه 
 للشيخ محمد 

ً
)كاظمة في األدب والتاريخ( رأيــا

عبده في كاظمة قــال فيه: »إن اســم كاظمة تعدد 
لــمــواقــع مــخــتــلــفــة، وإنـــهـــا اســـم لــمــوضــعــيــن على 

ساحل بحر فارس«.

د. عبدالله خلف وخالد الرشيدي

دانييال رحمة
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انطلقت أمس الى االراضي السورية 
حــوالــي 100 عائلة ســوريــة نــزحــت الى 
لبنان خــال الــحــرب االهلية السورية، 
في تنفيذ ألحد الوعود السياسية التي 
رفعها تيار رئيس الجمهورية ميشال 
عون، الذي تقارب واليته على االنتهاء 
دون توافق القوى السياسية على بديل 

له في ظل برلمان معلق. 
وفــي اليوم األول من عمليات إعــادة 
ــيــــروت، عـــبـــرت أول ســيــارة  تــنــظــمــهــا بــ
مــن قافلة الــعــودة الطوعية للنازحين 
السورين من بلدة عرسال بتجاه معبر 
زمــريــا باتجاه قــرى القلمون، بإشراف 
وزيــــر الـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة الــلــبــنــانــي 
هــكــتــور حـــجـــار وضـــبـــاط االمـــــن الــعــام 
اللبناني والجيش اللبناني ومديرية 
الـــمـــخـــابـــرات فــــي عــــرســــال، وبــحــضــور 

ممثلين عن جمعيات أهلية داعمة.
وفي كلمة له، أكد حجار ان »العملية 
 
ً
ــا ــيــ تـــســـيـــر مــــن دون اي عـــــوائـــــق«، داعــ

الــنــازحــيــن الـــى »الــتــســجــيــل لـــدى االمـــن 

ــى قـــراهـــم  ــ ــعـــودة الـــطـــوعـــيـــة الـ ــلـ ــام لـ ــعــ الــ
ومنازلهم«. وأوضح أن »االسبوع القادم 
ســيــشــهــد قـــافـــلـــة اخـــــــرى، ومـــســـتـــمـــرون 

بعملية عودة كل النازحين«.
إلــى ذلــك، وعشية التوقيع المرتقب 
لــلــرئــيــس عــــون عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة تــرســيــم 
الـــحـــدود الــبــحــريــة مـــع اســـرائـــيـــل الــتــي 
توسطت فيها واشنطن، أفــادت وكالة 
»رويترز«، بأن حكومة تصريف األعمال 
برئاسة نجيب ميقاتي المكلف كذلك 
تــشــكــيــل حــكــومــة جـــديـــدة، وافـــقـــت على 
الـــتـــنـــازل عـــن 40 فـــي الــمــئــة مـــن حــصــة 
»تــــوتــــال انـــريـــجـــي« فـــي كــونــســورتــيــوم 
الستشكاف الرقعة 9 في المياه البحرية 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة إلـــــى شــــركــــة »داجــــــــا 215«، 

المملوكة من شركة »توتال«.
وكشفت مصادر وزارة الطاقة لقناة 
»الجديد«، أن حصة »نوفاتك« الروسية، 
والـــتـــي تــبــلــغ 20 فـــي الــمــئــة مـــن حصة 
كونسورتيوم استكشاف الرقعة 9، آلت 
إلـــى لــبــنــان الـــذي حــولــهــا بشكل مؤقت 

الــى »داجـــا 215«، على أن تتحول هذه 
الحصة الحقا الى مشغل عالمي ينضم 

الى التحالف خال مهلة 3 أشهر.
ولــفــتــت مـــصـــادر وزارة الــطــاقــة إلــى 
 »الـــــوزارة تسلمت رســالــة نــوايــا من 

ّ
أن

وزارة الــطــاقــة الــقــطــريــة تــعــرب عــن نية 
قطر انيرجي التابعة للدولة القطرية 
بــاالســتــحــواذ عــلــى هـــذه الــحــصــة، كما 
أعــربــت عــن رغــبــتــهــا أن تــزيــد حصتها 
بـــأخـــذ 5 فـــي الـــمـــئـــة مـــن حـــصـــة تـــوتـــال 
ــئــــة مـــــن حــــصــــة ايــــنــــي فــي  و5 فـــــي الــــمــ
الكونسورتيوم فتصبح الحصص على 
الشكل التالي: 35 في المئة لتوتال، 35 

في المئة ايني، و30 في المئة لقطر«.
في المقابل، أعلنت شركة إنرجيان، 
أمس، بدء انتاج الغاز في حقل كاريش 
البحري الــذي تضمنه االتــفــاق. وقالت 
الشركة في بيان »يسرنا أن نعلن إنتاج 
أولــــى كــمــيــات الـــغـــاز مـــن حــقــل كــاريــش 
قبالة سواحل إسرائيل بأمان... ويتزايد 

تدفق الغاز باطراد«.
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سلة أخبار

البرلمان العراقي يصّوت
اليوم على حكومة السوداني

الجزائر تتسلم رئاسة أول
 قمة عربية »دون أوراق«

توقيف رئيسة نقابة أطباء 
تركيا بسبب »الكيماوي«

السودان: »الحرية والتغيير« 
تتهم الشرطة بـتهديدها

يصّوت البرلمان العراقي، 
اليوم، على التشكيلة 

الحكومية لرئيس الوزراء 
المكلف، محمد شياع 

السوداني، التي يتوقع أال 
تكون مكتملة. جاء ذلك بعد 

أن أعلن مكتب السوداني 
أنه أجرى التدقيق النهائي 
لألسماء المرشحة لتولي 

المناصب الوزارية.

 ،
ً
تسلمت الجزائر رسميا
أمس، الرئاسة الدورية 

للقمة العربية من تونس 
بعد انطاق االجتماعات 
التحضيرية للدورة الـ31 

للقمة المقرر عقدها يومي 
1 و2 نوفمبر المقبل، 

والتي ستعقد »دون ورق«، 
أي بإدارة إلكترونية. 

وشهد قصر المؤتمرات 
»عبداللطيف رحال« غربي 

العاصمة الجزائرية، 
انطاق اجتماع المندوبين 

الدائمين للدول العربية 
وكبار مسؤولي الجامعة 

العربية.

أوقفت الشرطة التركية 
رئيسة نقابة األطباء 

في الباد، شيبنم 
كورور فنجانجي، 

بتهمة »الدعاية لمنظمة 
إرهابية«، بعدما 

دعت للتحقيق في 
االستخدام المحتمل 

للجيش التركي ألسلحة 
كيميائية ضد مسلحين 

أكراد بشمال العراق.
ونشرت وسائل إعام 

مقربة من »حزب العمال 
الكردستاني« الذي 

تصنفه تركيا إرهابيا، 
مقاطع فيديو تظهر 

بحسبها استخدام 
الجيش التركي أسلحة 

كيماوية ضد المجموعة 
المسلحة في شمال 

العراق.
 وقالت فنجانجي إنها 

شاهدت مقاطع الفيديو، 
ودعت إلى إجراء تحقيق 

»في المزاعم«. 
واتهم الرئيس التركي، 

رجب طيب إردوغان، 
فنجانجي بأنها »تنطق 

بلغة اإلرهاب«، معتبرا 
أنها ال يجب أن تبقى 

رئيسة للنقابة.

وصفت قوى »الحرية 
والتغيير« في السودان، 

أمس، بيان الشرطة 
بشأن االحتجاجات في 
ذكرى سيطرة الجيش 

على السلطة أمس األول، 
بأنها »تهديد« باستمرار 
العنف.  واتهمت الشرطة 

المتظاهرين بأنهم 
»قوات مدربة بتشكيات 

عسكرية مسلحة«.

خرجت احتجاجات في مختلف 
المحافظات اإليرانية بالتزامن 

مع حلول »أربعينية« الشابة 
مهسا أميني، التي توفيت بعد 

اعتقالها بسبب مخالفتها 
لقواعد الحجاب اإللزامي، في 

حين رّجح خبراء أن الرئيس 
األصولي المتشدد إبراهيم 

رئيسي، يمهد لنفسه كخليفة 
للمرشد علي خامنئي، من خالل 

تشديده القيود على حقوق 
المرأة، وقمع الحراك الشعبي 

المطالب بالتغيير.

 على مقتل 
ً
في ذكرى مرور أربعين يوما

مهسا أميني بعدما احتجزتها شرطة 
اآلداب لمخالفتها قواعد ارتداء الحجاب 
ــي، خــرجــت احــتــجــاجــات جــديــدة  ــزامــ اإللــ
تطالب بالتغيير وتندد بنظام الجمهورية 
اإلسامية في عدة محافظات إيرانية بينها 
العاصمة طهران وكردستان واصفهان 
وتــبــريــز وأذربـــيـــجـــان الــغــربــيــة ومشهد 

وخوزستان أمس.
وفي مدينة سقز في كردستان ايــران، 
تجمعت حــشــود كــبــيــرة مـــن اإليــرانــيــيــن 
في الطريق الى المقبرة التي دفنت فيها 
الشابة الكردية التي توفيت داخــل مركز 
لــلــشــرطــة، وتــــحــــدوا اإلجـــــــــراءات األمــنــيــة 
المشددة المفروضة لمنع تكريمها مع 

انتهاء فترة الحداد. 
وردد عشرات النساء والــرجــال الذين 
ــي مـــقـــبـــرة آيـــجـــي فــــي ســقــز،  تــجــمــعــوا فــ
البلدة الــتــي تتحدر منها مهسا أميني 
في كردستان بغرب إيــران، »امــرأة، حياة، 
حرية« و»الــمــوت للديكتاتور« في إشــارة 

إلى خامنئي.
وأطــلــقــت قـــوات األمـــن اإليــرانــيــة، النار 
على أشخاص تجمعوا عند قبر مهسا، 
حسبما نقلت وكالة »رويترز« عن شاهد 
أكد أن »شرطة مكافحة الشغب أطلقت النار 
على الحاضرين الذين تجمعوا عند القبر 
لحضور مراسم ذكرى مهسا... بينما ألقي 

القبض على العشرات«.
ــيـــة شبه  ــاء الــطــلــبــة اإليـــرانـ ــبـ ــالـــة أنـ وكـ
الرسمية »إسنا«، أكدت من جانبها، وقوع 
اشتباكات بين قوات األمن ومشاركين في 
إحياء أربعينية مهسا. وزعمت الوكالة أن 
»عــددا مــحــدودا« فقط ممن تجمعوا عند 
قبر أميني اشتبكوا مع قوات الشرطة في 

ضواحي سقز »وتم تفريقهم«.
وأضافت أنه بعد االشتباكات، انقطعت 
خـــدمـــة اإلنـــتـــرنـــت فـــي ســقــز »العـــتـــبـــارات 
أمنية«، مضيفة أن عدد من تجمعوا بلغ 
نحو عشرة آالف. وأوضحت »قطع االتصال 
باالنترنت في مدينة سقز ألسباب أمنية 
بعد توترات ومواجهات متفرقة حصلت 

بعد إحياء الذكرى«.
وقــالــت منظمة هنكاو الحقوقية، إن 
قوات األمن اإليرانية أطلقت النار والغاز 
المسيل للدموع على المتظاهرين في سقز.

وذكرت الجمعية النروجية، التي تراقب 
انتهاكات الحقوق في محافظة كردستان 
على »تويتر«: »قــوات األمــن أطلقت الغاز 
المسيل للدموع، وفتحت النار على الناس 

في ساحة زندان ببلدة سقز«.
وبــحــســب ناشطين فــي مــجــال حقوق 
اإلنــســان، فــإن أجــهــزة األمـــن حـــذرت عائلة 
أميني من إقامة مراسم في ذكرى وفاتها 

والطلب من الناس زيارة قبرها في محافظة 
كــردســتــان وإال »فعليهم أن يقلقوا على 
حياة ابنهم أشكان« الذي تحدثت تقارير 

عن اعتقاله.
 
ً
وأمس األول، نشرت وكالة »إرنا« بيانا
 
ً
قالت إن العائلة أصدرته جاء فيه: »نظرا
ــب أي مشكلة 

ّ
لــلــظــروف ومــــن أجــــل تــجــن

 »
ً
مؤسفة، لن نحيي ذكرى مرور 40 يوما

على وفاة مهسا.
ــم حملة الــقــمــع الــمــتــواصــلــة ضد  ورغــ
»الــحــراك الشعبي« نزلت شابات وشبان 
 فــــي تـــظـــاهـــرات كـــمـــا يــظــهــر في 

ً
مــــجــــددا

تسجيات نــشــرت على اإلنــتــرنــت أمــس، 
وتحدثت تقارير عن مهاجمة قوات األمن 
لمتظاهرين في ميدان »بهارستان« قرب 
مقر البرلمان بطهران. وأظهرت فيديوهات 
شـــابـــات فـــي مــحــطــات مــتــرو فـــي طــهــران 
يهتفن »الـــمـــوت لــلــديــكــتــاتــور« و»الــمــوت 

للحرس الثوري«.
ونــظــم الــمــواطــنــون فـــي مــنــطــقــة أمــيــر 
، وظهر 

ً
 احتجاجيا

ً
آبــاد بطهران تجمعا

الــمــحــتــجــون فـــي منطقة أمـــيـــرآبـــاد وهــم 
يهتفون ضد المرشد علي خامنئي.

وشاركت مجموعة من األطباء في وقفة 
احتجاجية أمـــام مكتب منظمة النظام 
الطبي فــي طــهــران، لكن الشرطة أطلقت 

الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
، اســــتــــخــــدمــــت قـــــــــوات األمـــــن 

ً
والحـــــــقـــــــا

الــرصــاص الحي لتفريق احتجاجات في 
مناطق متفرقة من كردستان التي تسكنها 

األقلية الكردية غرب الباد.

في هذه األثناء، شهدت عدة جامعات 
في طهران واصفهان وتبريز وكردستان 
ــان الــغــربــيــة ويــــــزد مــســيــرات  ــجــ ــيــ وأذربــ
احتجاجية نظمها طــاب داخـــل الحرم 

الجامعي.
وأظهر مقطع فيديو قيام طاب جامعة 
»نــجــف آبـــاد« فــي أصفهان بــإزالــة لوحة 
للمرشد المؤسس روح الــلــه الخميني 

وخامنئي بعد ركلها.
وجــاءت التطورات الجديدة بعد يوم 
على اتهام ناشطين عناصر أمن بضرب 
تــلــمــيــذات فـــي مـــدرســـة الــشــهــيــد الــصــدر 
الــمــهــنــيــة لــلــبــنــات فـــي طـــهـــران االثــنــيــن 

الماضي.
وفـــي وقـــت تـــواصـــل إضـــــراب محات 
تجارية في العاصمة، انضمت مجموعة 
ــران لـــمـــوجـــة  ــ ــهــ ــ ــاة طــ ــفــ ــال مــــصــ ــ ــمـ ــ ــن عـ ــ مــ
االضطرابات التي تعم الباد دعما للحراك 
الشعبي، الذي انطلق منتصف سبتمبر 
الماضي. وتزامن ذلك مع إضراب أصحاب 
المحات التجارية في 8 مدن كردية بينها 

سنندج، ومهاباد، وجوانرود، وبوكان.

خالفة خامنئي

من جانب آخر، رأى 3 محللين ومسؤول 
مــؤيــد لـــإصـــاح أن الــرئــيــس األصــولــي 
إبراهيم رئيسي، بتشديده القيود على 
ــرأة، يـــعـــزز أوراق اعــتــمــاده  ــ ــمـ ــ ــقـــوق الـ حـ
كمتشدد وربما احتمال أن يصبح المرشد 
األعلى خلفا لخامنئي، حتى لو كان ذلك 

على حساب إثارة احتجاجات جماهيرية 
وإشاعة الفرقة بين الكثير من اإليرانيين 

وأجنحة النخبة الحاكمة.
وبعد مرور عام على انتخاب رئيسي 
الذي مثل نهاية عصر اعتبره كثير من 
 ،

ً
اإليرانيين أكثر براجماتية وتسامحا

أدى التطبيق الصارم لحكومته في ارتداء 
الحجاب في األسابيع التي سبقت وفاة 
مهسا أميني إلى إعــادة التأكيد الكامل 

على نفوذ المتشددين.
واآلن، وفـــي الــوقــت الــــذي يــدعــو فيه 
عشرات اآلالف من المحتجين إلى سقوط 
 على 

ً
نــظــام الجمهورية اإلســامــيــة ردا

وفــاة أميني، يعزز المتشددون قوتهم، 
ويؤيدون استخدام رئيسي للقوة ضد 
ــور  االحـــتـــجـــاجـــات حــتــى لـــو كـــانـــت األمــ

السياسية راسخة في قبضة خامنئي.
وينظر اإليرانيون العاديون وخبراء 
ــال ديــن إلــى رئيسي، الــذي  أجــانــب ورجـ
يحظى بدعم »الحرس الثوري«، باعتباره 
 لخافة خامنئي الذي 

ً
 منافسا

ً
مرشحا

ترددت أنباء عن سعيه لتوريث منصبه 
إلى نجله مجتبى. 

وقال مسؤول مؤيد للتيار اإلصاحي: 
 بقائمة األولــويــات 

ً
»يؤمن رئيسي حقا

الثورية للزعيم األعلى. إنه متشدد يؤمن 
بتطبيق قيود اجتماعية وسياسية على 

نحو أكثر صرامة«.
وأضــــــاف: »ال درايـــــة لـــي بطموحاته 
الشخصية ليصبح الزعيم األعلى المقبل، 
لكن سواء خلفه أم لم يخلفه، دعني أؤكد 

أن رئــيــســي نــفــســه رجــــل ديــــن مناهض 
للغرب، وال يؤمن بمجتمع أكثر حرية«. 
مــن جهة أخــــرى، ذكـــرت تــقــاريــر غربية، 
أن إدارة الرئيس األمــيــركــي جــو بايدن 
ــدة ضد  ــديــ ــوبـــات جــ ــقـ ــن عـ ســتــكــشــف عــ
مسؤولي إيران خال األيام المقبلة على 

خلفية قمع االحتجاجات.

الملف النووي

في سياق منفصل، أكد وزير الخارجية 
األميركي انطوني بلينكن خــال لقائه 
الــمــديــر الــعــام للوكالة الــدولــيــة للطاقة 
الـــذريـــة رافــائــيــل غـــروســـي، أن الــواليــات 
الـــمـــتـــحـــدة مـــلـــتـــزمـــة بـــتـــوفـــيـــر الــــمــــوارد 
الــتــي تــحــتــاج إلــيــهــا الــوكــالــة لمواصلة 
مسؤوليتها في التحقق والمراقبة في 
إيران، فيما جدد وزير الخارجية اإليراني 
حسين أمير عبداللهيان حديثه عن تلقي 
رسائل من واشنطن بشأن إحياء »االتفاق 
الــنــووي« مؤكدا أن بــاده ال تتخلى عن 

خطوطها الحمراء. 
ــأتـــي ذلــــك فـــي وقــــت وصــــف وزيـــر  ويـ
الدفاع اإلسرائيلي بيني غانتس تقدم 
البرنامج الــنــووي اإليــرانــي بأنه »أكبر 
تحدٍّ استراتيجي تواجهه إسرائيل«. وقال 
غانتس في تصريحات أمس: »إن إيران 
تنهض وقوتها تتزايد والعاقة بينها 
وبين روســيــا تتعزز، وســنــرى النتائج 
في الساحة الشمالية وأماكن أخرى« في 

إشارة إلى تصعيد محتمل بسورية.

غانتس يتخوف من 
تصعيد على جبهة 

الشمال بعد انخراط 
إيران في حرب 

أوكرانيا

لبنان يبدأ إعادة النازحين السوريين
خلط أوراق بين شركات التنقيب الدولية في »الرقعة 9«

نازحون سوريون قبيل مغادرتهم لبنان أمس  )أ ف ب(

إسرائيل استخدمت »بيغاسوس« 
في حملتها ضد »عرين األسود«

غانتس يزور تركيا قبل انتخابات الكنيست ولقاء بين »طالبان« و»حماس«
كشفت صحيفة »يديعوت أحرونوت« العبرية، أمس، 
عــن اســتــخــدام إســرائــيــل بــرنــامــج التجسس الشهير 
»بيغاسوس« لتعقب عناصر »عرين األسود« المسلحة، 
واســتــهــداف قــادتــهــا خـــال العملية الــعــســكــريــة التي 
جرت أمس األول في مدينة نابلس بالضفة الغربية 
المحتلة، وأدت إلى مقتل وديع الحوح أحد مؤسسس 

المجموعة. 
وذكرت الصحيفة أن برنامج التجسس الذي طورته 
شركة إسرائيلية ساعد األجهزة األمنية في الحصول 
على معلومات استخبارية دقيقة، وإحباط عمليات 

مختلفة كانت تخطط لها المجموعة.
 إلى ذلك، بدأ وزير الدفاع اإلسرائيلي بيني غانتس 
ــارة لتركيا، أمـــس، فــي وقــت ذكـــرت أوســـاط عبرية  زيـ
أنــه سيطلب من أنقرة المساهمة في احتواء التوتر 
المتصاعد بالضفة الغربية المحتلة، في ظل الحملة 

التي شتنها تل ابيب على »عرين األسود«. 
وقبل 5 أيام من انتخابات إسرائيلية غير محسومة، 
أوضح مسؤول أمني كبير إلذاعة الجيش اإلسرائيلي، 

أن أحد المواضيع التي سيناقشها غانتس، مع نظيره 
التركي خلوصي آكــار، اليوم، هو »ممارسة الضغط 
في قضية تواجد المؤسسات اإلرهابية ومن بينها 

حماس« في أنقرة.
وأمــس األول، أكد وزيــر الدفاع التركي أنه سيبلغ 
غانتس، خــال زيــارتــه التي تعد األولــى لوزير دفاع 
إسرائيل إلــى أنقرة منذ 12 عاما، أن »سياسة وآراء 
 »سنرى ما الذي 

ً
الجمهورية التركية شفافة«، مضيفا

ستجلبه لنا المرحلة المقبلة وفق المستجدات«.
من جانب آخر، أفادت قناة »طلوع نيوز« األفغانية 
الرسمية بأن المتحدث باسم حركة »طالبان« ذبيح 
الله مجاهد، التقى برئيس المكتب السياسي لحركة 

»حماس« إسماعيل هنية.
وفي وقت سابق، نقلت مصادر عبرية، عن مسؤول 
أفــغــانــي بـــ »طــالــبــان« قــولــه إن »بــــاده ربــمــا تفكر في 
موقفها تجاه إسرائيل وعن رؤيته لمستقبل العاقات 

بين البلدين«.

مصر تقّر حزمة حماية اجتماعية
السيسي: عالقتنا مع اإلمارات نموذج مثالي للعالقات العربية

● القاهرة - حسن حافظ
أعلن رئيس الوزراء المصري 
ــى مـــــــدبـــــــولـــــــى، أمـــــــس،  ــفــ ــطــ مــــصــ
ــن حـــزمـــة حـــمـــايـــة اجــتــمــاعــيــة  عــ
لــلــمــواطــنــيــن ومـــراعـــاة الــظــروف 
الـــحـــالـــيـــة. وقـــــــال مــــدبــــولــــي، فــي 
تصريحات، إن مجلس الـــوزراء 
وافـــــق عــلــى هــــذه الـــحـــزمـــة الــتــي 
ســيــبــدأ تــطــبــيــقــهــا فـــي نــوفــمــبــر 

المقبل بتكلفة 67 مليار جنيه. 
وأوضـــح أن الــحــزمــة تتضمن 
رفع حد اإلعفاء الضريبي من 24 
ألف جنيه لـ 30 ألفا، ودعم مالي 
لــلــشــركــات الــتــى تــعــثــرت بسبب 
األزمة العالمية حتى 30 يونيو، 
وذلك لمنع تسريح العمالة، ومد 

العمل بالحزمة االجتماعية حتى 
30 يونيو 2023.

وأشــــار إلــى أن الــحــزمــة تتضمن 
أيضا رفع الحد األدنــي لألجور من 
2700 جنيه إلــى 3000، واستمرار 
عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 
ــــاوة استثنائية  2023، وإقـــــــرار عـ
لمجابهة غاء المعيشة بـ 300 جنيه 
لجميع العاملين بالدولة، وتشمل 

المعاشات. 
الى ذلك، ووسط احتفاالت رسمية 
ــر واإلمــــــــــــــارات بــمــنــاســبــة  ــــي مـــصـ فـ
مـــرور 50 عاما على الــعــاقــات بين 
الدولتين العربيتين، قــال الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، 
إن الشعبين المصري واإلمــاراتــي 
دائًما على قلب رجل واحد، واعتبر 

الــعــاقــات بــيــن الــبــلــديــن »نــمــوذًجــا 
مثالًيا للعاقات الطيبة القوية التي 
تجمع دولتين وشعبين شقيقين 

بين الدول العربية«.
ــي بـــيـــان  ــ ــيــــســــي، فــ وأشـــــــــــاد الــــســ
رسمي، بتاريخ العاقات المصرية - 
اإلماراتية، التي وصفها بالمتميزة 
ــر، واســـتـــذكـــر الــمــقــولــة  ــار فـــخـ ــثــ ومــ
التاريخية للشيخ زايــد بن سلطان 
آل نهيان، إبان حرب أكتوبر 1973، 
بأن »البترول العربي ليس أغلى من 

الّدم العربي«. 
وذّكر بـ »الموقف التاريخي الداعم 
لدولة اإلمارات الشقيقة، خال الفترة 
العصيبة، التي مرت بها مصر منذ 
حــــوالــــي 10 ســــنــــوات، والـــــــذي جــاء 

ا لخصوصية العاقات«. 
ً
تعزيز

زحمة ســيــارات ومسيرة راجــلــة تتجه إلى 
مقبرة سقز في كردستان اإليرانية أمس
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قال الزعيم الهندي املخضرم، 
ماليكارجون خارج، في 

خطابه األول بعهد تسلمه 
منصب رئيس حزب املؤتمر 

الوطني )الكونغرس( 
الهندي رسميًا، أمس، إن 

الحزب سيكسر »نظام الكذب 
والكراهية« السائد في 

ظل حكم حزب »باهاراتيا 
جاناتا« القومي الهندوسي 
املتشدد، الذي يتهمه بعض 

املسلمني بالتمييز. 
وال يتوقع املحللون أن ينجح 

خارج، وهو أول رئيس 
لحزب »الكونغرس« ال ينتمي 

إلى عائلة غاندي منذ 24 
عامًا، في اعادة الحزب الى 

السلطة في انتخابات 2024، 
إذ اليزال رئيس الحكومة 

ناريندرا مودي يتمتع 
بشعبية كبيرة.

أعلن رئيس وزراء باكستان 
السابق، عمران خان، تنظيم 
مسيرة احتجاجية للمطالبة 

بإجراء انتخابات مبكرة 
غدًا، في خطوة تعد محاولة 

أخيرة من جانب خان 
لإلطاحة بالحكومة. 

وقال خان للصحافيني في 
مدينة الهور بشرق البالد 

»نحن نسعى لثورة ناعمة«، 
مشيرًا إلى أن املسيرة 

ستكون سلمية، وتمثل 
الجولة األخيرة من صراعه 

لالطاحة بحكومة رئيس 
الوزراء شهباز شريف 

»املستوردة«. 
 وأضاف أنه منفتح على 
الحوار، وعلى استعداد 

للسجن من أجل ما يؤمن به.

سلة أخبار

الهند: رئيس »المؤتمر« 
يهّدد بكسر »نظام الكراهية«

باكستان: عمران خان 
يطلق مسيرة إلسقاط شريف

استقبل الرئيس الفرنسي، 
إيمانويل ماكرون، املستشار 

األملاني، أوالف شولتس، على 
غداء عمل في قصر اإلليزيه، 
أمس، على أمل إعادة إطالق 

التعاون الثنائي الذي تشوبه 
سلسلة خالفات.

وتسبب الغزو الروسي 
ألوكرانيا بأزمات في فرنسا 

وأملانيا اللتني اتخذتا 
عدة قرارات بسبب ضغط 

الحرب أثارت تداعياتها قلق 
الجانَبني.

وأدى قرار برلني بإنفاق ما 
يصل إلى 200 مليار يورو 

لدعم أسعار الغاز املرتفعة، 
ورفضها تحديد سقف 

ألسعار الطاقة على مستوى 
االتحاد األوروبي، إلى إثارة 

قلق وعواصم أوروبية أخرى 
تخشى تأثير القرار األملاني 

على تكاليف الطاقة لديها.

ماكرون وشولتس يسعيان
لردم الخالفات

أعلن رئيس الحكومة 
األرمنية نيكول باشينيان، 

أمس، أنه سيسافر إلى 
روسيا األسبوع املقبل، 

لعقد قمة مع الرئيس 
الروسي فالديمير بوتني، 

ونظيره األذربيجاني إلهام 
علييف، بناء على دعوة من 

الكرملني.
وقال باشينيان: »هناك 
دعوة من قبل الرئيس 

الروسي لعقد لقاء ثالثي 
األطراف في سوتشي في 31 

أكتوبر. أّكدت مشاركتي«.
وأوضح أن املسؤولني 

الثالثة سيبحثون بالدرجة 
األولى مسائل مرتبطة 

بـ »االستقرار واألمن« في 
إقليم ناغورني قره باغ 
االنفصالي ذي األغلبية 

األرمنية.

قمة روسية - أرمنية -
أذرية في موسكو

ً
 عالميا

ً
موسكو تتدرب على »النووي«... وبوتين ال يستبعد صراعا

القوات الروسية تعد لـ »أم المعارك« في خيرسون وتراهن على »الجنرال شتاء«

في خضم الهجوم على 
أوكرانيا واألزمة مع الغرب، 

أجرت القوات »االستراتيجية« 
الروسية المخّصصة للرد على 
التهديدات، بما في ذلك عند 
نشوب حرب نووية، مناورات 
حضرها القائد العام للقوات 
المسلحة، الرئيس فالديمير 
بوتين، وبمعرفة مسبقة من 

قبل واشنطن، تم خاللها 
إطالق صواريخ عابرة للقارات.

حــــضــــر الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
فالديمير بوتين، أمس، تدريبات 
قـــــــــوات الـــــــــــردع االســــتــــراتــــيــــجــــي 
الروسية المسؤولة عن الرد على 
التهديدات، بما في ذلك في حالة 

نشوب حرب نووية.
وأعـــلـــن الــكــرمــلــيــن فـــي بــيــان، 
ــائــــد األعـــلـــى  ــقــ ــادة الــ ــ ــيـ ــ ـــت قـ ــحـ »تــ
ــقـــوات الـــمـــســـلـــحـــة، فــالديــمــيــر  ــلـ لـ
بــــوتــــيــــن، أجـــــــــرت قـــــــــوات الـــــــردع 
االستراتيجية البرية والبحرية 
ا عملًيا 

ً
والجوية تدريبات وإطالق

للصواريخ البالستية وصواريخ 
عابرة«.

ونــشــرت وزارة الــدفــاع مقطع 
فيديو يظهر قيام غواصة »توال« 
النووية بإطالق صاروخ بالستي 
عابر للقارات من طراز »سينيفا«.

وأوضحت أن الصاروخ أطلق 
من حوض بحر بارنتس بشمال 
ــيـــدان كـــورا  ــبـــالد إلــــى مـ غـــربـــي الـ

بكامتشاتكا في أقصى شرقها.
 
ً
وتضمنت الــتــدريــبــات أيــضــا
طــائــرات بعيدة المدى من طراز 

»تي يو95«.
فذت المهام 

ُ
وتابع الكرملين »ن

التي تم تحديدها خالل تدريب 
ــــردع االســتــراتــيــجــي بــالــكــامــل،  الـ
ــخ  ــواريــ ــــت جـــمـــيـــع الــــصــ ــابــ ــ وأصــ

أهدافها«.
ــاد الـــنـــاطـــق  ــ ــ فــــي الـــمـــقـــابـــل، أفـ
بــاســم وزارة الـــدفـــاع األمــيــركــيــة 
)الـــبـــنـــتـــاغـــون( بـــــات رايـــــــدر بـــأن 
روسيا أبلغت الواليات المتحدة 
أنها ستجري مناورات »غــروم«، 
ــــاورات  ــنـ ــ ــمـ ــ ــذه الـ ــ ــ  أن هـ

ً
مــــعــــتــــبــــرا
روتينية.

ــو الـــتـــدريـــب  يـــذكـــر أن هـــــذا هــ
الثاني من نوعه هذا العام، حيث 
جرى أول هذه التدريبات في 19 
فبراير الماضي قبل 5 أيــام من 
بدء العملية العسكرية الروسية 

الخاصة بأوكرانيا.

سوق سوداء

ــيـــــس  ــ ــرئـ ــ إلــــــــــى ذلـــــــــــــك، قــــــــــال الـ
الــــروســــي خــــالل اجـــتـــمـــاع عــقــده 
عبر الفيديو مع مديري وكاالت 
األمن والخدمات الخاصة لبلدان 
ــة الـــــــــدول الـــمـــســـتـــقـــلـــة، إن  ــ ــطـ ــ رابـ
احتمال نشوب صراع في العالم 
والمنطقة مـــازال مرتفًعا خالل 

الفترة الحالية.
وأضــاف: »هناك مالمح سوق 

ســــــــــوداء لــــلــــســــالح تـــشـــكـــلـــت فــي 
أوكرانيا، والتــزال هناك مخاطر 
من وقــوع منظومات الصواريخ 
واألسلحة عالية الدقة في أيدي 
 إلـــــى أن 

ً
اإلرهــــابــــيــــيــــن«، مـــشـــيـــرا

»انتشار المرتزقة األجانب ذوي 
الــخــبــرة الــقــتــالــيــة فـــي أوكــرانــيــا 

يشكل تهديًدا ألوروبا«.

 »الراية الكاذبة«

 على سؤال بشأن إمكانية 
ً
وردا

اختالق موسكو ذرائع الستخدام 
ســــــــالح نــــــــــــووي، أكــــــــد الــــرئــــيــــس 
األميركي جو بايدن، أن روسيا 
سترتكب خطأ فادحا إذا لجأت 
إلى سالح نووي تكتيكي. وقال 
للصحافيين »ال أستطيع تأكيد 
ما إذا كانت روسيا تنوي تنفيذ 
عــمــلــيــة رايــــة كــــاذبــــة«، بـــاإلشـــارة 
إلــــى احـــتـــمـــال اســـتـــخـــدام مــزاعــم 
اســـتـــعـــداد أوكـــرانـــيـــا الســتــخــدام 
قنبلة قذرة على أراضيها كذريعة 
ــــدام مــــوســــكــــو لـــلـــســـالح  ــــخـ ــتـ ــ السـ

النووي التكتيكي.
 ،

ً
ــد رايـــــــدر مــــجــــددا ــ بــــــــدوره، أكـ

أنــه »ستكون هناك عــواقــب على 
ــواء كــانــت تستخدم  روســـيـــا، ســ
 أو قنبلة قـــذرة«، 

ً
 نــوويــا

ً
ســالحــا

 الـــحـــديـــث الــــروســــي عن 
ً
ــا ــفــ واصــ

ــا »قــنــبــلــة قــــذرة«  ــيـ ــداد أوكـــرانـ ــ إعــ
بأنه كاذب.

ــــى بــهــا  ــــي تـــصـــريـــحـــات أدلــ وفـ
ــلــــة الــــطــــائــــرات  ــلــــى مــــتــــن حــــامــ عــ
األمــيــركــيــة »يـــو إس إس جـــورج 
ــتـــي كـــان  ــــوش« الـ إتـــــش دبـــلـــيـــو بــ
ضيفا عليها، قــال األمــيــن العام 
لــحــلــف شــمــال األطــلــســي )نــاتــو( 
يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ، إنـــه يتعين 
على روسيا »أال تستخدم ذرائع 
كــــاذبــــة لـــمـــزيـــد مــــن الــتــصــعــيــد«. 
وأضـــاف: »تزعم روسيا زورا أن 
أوكرانيا تستعد الستخدام قنبلة 
قــذرة إشعاعية على أراضيها«. 
وأضاف: »غالبا ما تتهم روسيا 
ــريـــن بــمــا تــعــتــزم الــقــيــام به  اآلخـ
بنفسها. لــقــد رأيــنــا هـــذا النمط 
من قبل. من سورية إلى أوكرانيا. 

العالم يراقب عن كثب«.

»القنبلة القذرة« والـ »درون« 
اإليرانية

وفــي وقــت وصــف المتحدث 

عبداللهيان يطالب 
كييف بأدلة 

حول المسيرات 
اإليرانية... وملف 
أوكرانيا يحضر 

في زيارة هرتسوغ 
لواشنطن

بايدن يواجه احتمال خسارة الغالبية في »الكونغرس«
االنتخابات النصفية قد تؤثر على سياسة الرئيس الديموقراطي الخارجية

قبل أسبوعين مــن االنتخابات التشريعية 
الحاسمة للفترة المتبقية مــن واليــة الرئيس 
ــبـــدو الــجــمــهــوريــون  األمـــيـــركـــي جــــو بــــايــــدن، يـ
ــن شــــأنــــه أن يـــســـمـــح لــهــم  ــ ــي مــــوقــــع جــــّيــــد مـ ــ فـ
بسلب الغالبية فــي »الكونغرس« مــن الرئيس 

الديموقراطي.
 خــســارة السيطرة على مجلسي 

ّ
وستشكل

النواب والشيوخ في انتخابات 8 نوفمبر هزيمة 
كــبــيــرة لــبــايــدن الــــذي كـــان ال يــــزال مــتــقــدًمــا في 
استطالعات الــرأي قبل أن تقّوض الصعوبات 
االقتصادية التي تشهدها الــواليــات المتحدة 

هذا التقدم.
 

ّ
وتنتقد المعارضة الجمهورية يومًيا سجل
بايدن وحزبه على خلفية التضخم الــذي يعّد 
الــشــاغــل األول لــلــنــاخــبــيــن األمــيــركــيــيــن، وفــق 

استطالعات الرأي.
ــيـــون مــــدعــــوون خــــالل انــتــخــابــات  ــيـــركـ واألمـ
منتصف الوالية هذه إلى تجديد جميع المقاعد 
الـ 435 في مجلس النواب وثلث مجلس الشيوخ. 
ــن مـــنـــاصـــب الــمــحــافــظــيــن  وســلــســلــة كـــبـــيـــرة مــ
ا 

ً
والمسؤولين المحليين المنتخبين هي أيض

على المحك.
وتعّد االنتخابات النصفية )Midterms( التي 
جرى بعد عامين على االنتخابات الرئاسية، 

ُ
ت

أقرب إلى استفتاء على شاغل البيت األبيض. 
، لـــم يــتــمــّكــن حــزب 

ً
ــا فــخــالل أكــثــر مـــن 160 عـــامـ

 من اإلفالت من هذا التصويت 
ً
 نادرا

ّ
الرئيس إال
»العقابي«.

 
ّ
ــات الــــــــــــــرأي، فــــــإن ــ ــــالعـ ــطـ ــ ــتـ ــ ووفــــــــــق آخــــــــر اسـ

الــمــعــارضــة الــجــمــهــوريــة لــديــهــا فــــرص كــبــيــرة 
ــي مــجــلــس الــــنــــواب، فــيــمــا المستطلعون 

ّ
لــتــول

أكـــثـــر حـــيـــرة بـــشـــأن مــصــيــر مــجــلــس الــشــيــوخ.
ــد مــن  ــزايــ ــتــ ــمــ ــاء الــ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ وفـــــــي مــــواجــــهــــة االسـ
التضخم وخطر الــركــود الــذي يقلل مــن فرص 
مــثــل هـــذا الــنــجــاح االنــتــخــابــي، يعتمد الزعيم 

الديموقراطي على السخط الناجم عن تغيير 
مــــوقــــف الــمــحــكــمــة الـــعـــلـــيـــا بــــشــــأن اإلجــــهــــاض 
لــجــمــع األصــــــــوات مــــن الــيــمــيــن ومـــــن الـــيـــســـار.
ع األميركيون بخيار«، 

ّ
ففي 8 نوفمبر »يتمت

 األمــيــركــيــيــن 
ّ

ــايــــدن. ويـــحـــض وفــــق مـــا يـــكـــرر بــ
على منحه غالبية برلمانية كافية لجعل حق 
ا بموجب القانون من جديد 

ً
اإلجهاض مصان

على جميع األراضــي األميركية وحماية زواج 
المثليين وحظر استخدام األسلحة الهجومية.
ــــخـــــص فـــي  ــــن شـ ــيـ ــ ــــاليـ ــــو 8 مـ ــــحـ وصـــــــــــــّوت نـ
االنتخابات النصفية حتى اآلن بشكل مبكر، 
وفــق »مــشــروع انتخابات الــواليــات المتحدة«، 

خصوصا في أكثر الواليات المتنازع عليها.
عملًيا، المنافسة للسيطرة على »الكونغرس« 
قائمة فــي عــدة واليـــات حاسمة، هــي الــواليــات 
نــفــســهــا الــتــي كــانــت أصـــواتـــهـــا حــاســمــة خــالل 

االنتخابات الرئاسية لعام 2020.
األنظار موجهة إلى والية بنسلفانيا، حيث 
ينافس الطبيب الجّراح التلفزيوني محمد أوز، 
المدعوم من الرئيس السابق الجمهوري دونالد 
ترامب، الديموقراطي جون فيتيرمان، من أجل 

مقعد في مجلس الشيوخ األميركي.
وكــمــا فـــي عــــام 2020، فــــإن واليــــة جــورجــيــا 
ا في صلب المنافسات بهذه االنتخابات، 

ً
أيض

إذ يحاول الديموقراطي رافاييل وارنــوك، أول 
سيناتور أســود ينتخب في هــذه الوالية التي 
ا عنصرًيا شــديــًدا، 

ً
عــرفــت فــي الــمــاضــي تمييز

إعادة انتخابه ضد هيرشل ووكر، وهو رياضي 
أميركي ســابــق مــن أصــل إفريقي ومــدعــوم من 

ترامب.
ـــا واليـــــات أريــــزونــــا وأوهـــايـــو 

ً
وتــشــهــد أيـــض

ــادا وويــســكــونــســيــن ونــــــورث كــارولــيــنــا  ــفـ ــيـ ونـ
منافسات شــديــدة، حيث ينافس المرشحون 
الديموقراطيون جميعهم مساعدين لدونالد 

ترامب.

وعــلــى صعيد الملف الــخــارجــي، إذا حصل 
الجمهوريون على الغالبية في أي من مجلس 
ــنـــواب أو مــجــلــس الــشــيــوخ فـــي االنــتــخــابــات  الـ
النصفية، كما ترّجح االستطالعات، ُيحتمل أن 
تدخل السياسة الخارجية لبايدن في مرحلة 
اضـــطـــرابـــات، لــكــن ال يـــبـــدو أن دعــــم أوكـــرانـــيـــا 
ر زعيم الجمهوريين 

ّ
سيتأثر بذلك. فحين حــذ

فــي مجلس الــنــواب، كيفن مــاكــارثــي، األســبــوع 
الــمــاضــي مــن أن حــزبــه لــن »يــكــتــب شــيــًكــا على 
بياض ألوكرانيا« إذا فاز باالنتخابات، أعرب 

حلفاء الواليات المتحدة عن قلقهم.
ــال الــجــمــهــوريــون إنـــهـــم ســيــســتــخــدمــون  ــ وقـ
صالحياتهم لمراقبة دور إدارة بايدن في قضايا 
 إلى االنسحاب األميركي 

ً
تشمل الهجرة، وصوال

الفوضوي من أفغانستان العام الماضي.
لــكــن إذا كــــان هــنــاك مـــوضـــوع يــهــدد وحـــدة 
الــجــمــهــوريــيــن، مــهــمــا كـــانـــوا حــريــصــيــن على 
اتباع النجاح في نوفمبر بفوز في االنتخابات 

الرئاسية لعام 2024، فهي الحرب بأوكرانيا.
وكسر ترامب التقاليد الدبلوماسية األميركية 
ــرب عـــن إعـــجـــابـــه بــالــرئــيــس الـــروســـي  ــ حــيــن أعـ
فالديمير بوتين، وبدأت أولى إجراءات المساءلة 
بحق الرئيس الجمهوري السابق بسبب قراره 

تجميد دفع مساعدات عسكرية لكييف.
وانتقد بعض الجمهوريين الموالين لترامب 
المساعدة العسكرية المقّدمة ألوكرانيا، والتي 
ــة بــــ 40 مــلــيــار دوالر تمت  ــيـ تــشــمــل حــزمــة أّولـ
الــمــوافــقــة عليها فــي مــايــو بغالبية كبيرة من 

الحزبين، إضافة إلــى حزمة 11.2 مليار دوالر 
لم تتم الموافقة عليها بعد.

ــارجـــوري  واتـــهـــمـــت الــنــائــبــة الــجــمــهــوريــة مـ
تايلور غرين المؤيدة لترامب، الرئيس األميركي 
بإرسال »دوالرات يكسبها بعرق جبينهم دافعو 
الضرائب األميركيين« لمساعدة دولة أجنبية 
»في شن حرب ليس لديها فرصة في الفوز بها«.
غـــيـــر أن زعـــيـــم الـــجـــمـــهـــوريـــيـــن فــــي مــجــلــس 
الـــشـــيـــوخ مــيــتــش مــاكــونــيــل تــعــّهــد بــمــســاعــدة 
أوكــرانــيــا بــشــكــل أكــبــر مــن الــــذي يفعله بــايــدن 
و«شحن« أسلحة إلى كييف بما فيها صواريخ 

قادرة على الوصول إلى األراضي الروسية.
ووّبــــخ مــايــك بــنــس، الـــذي كـــان نــائــب تــرامــب 
عندما كــان فــي البيت األبــيــض، الجمهوريين 
المعارضين لتقديم مساعدات ألوكرانيا، قائال: 
»ال يمكن أن يــكــون هــنــاك مــكــان داخـــل الحركة 
المحافظة للمدافعين عن بوتين. ال مكان في 
هذه الحركة إال للمدافعين عن الحرية«. ووفق 
استطالع جديد أجراه مجلس شيكاغو للشؤون 
الدولية، توافق غالبية كبيرة من األميركيين 
على دعــم أوكــرانــيــا، ويــؤّيــد ثلثا الجمهوريين 

إرسال أسلحة لكييف.
وفــي رســالــة صـــدرت االثــنــيــن، دعــا نحو 30 
نائًبا تقدمًيا الرئيس األميركي إلى »بذل جهود 
دبــلــومــاســيــة نــشــطــة لــدعــم تــســويــة تــفــاوضــيــة 
ووقــف الــنــار والــدخــول فــي مــحــادثــات مباشرة 
مــع روســـيـــا«. لــكــن يـــوم الــثــالثــاء، ســحــب هــؤالء 
المسؤولون المنتخبون الرسالة، معربين عن 
أسفهم ألن مبادرتهم أعطت االنطباع بوجود 
»تحالف« مع بعض الجمهوريين المنتخبين. 

وفــي موسكو، وصــفــت المتحدثة الرسمية 
باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، 
سحب أعضاء »الكونغرس« رسالتهم إلى بايدن 

بشأن أوكرانيا بـ »منعطفات الديموقراطية«.
)واشنطن ـ أ ف ب(

بايدن وزوجته مع طفلين من أصول هندية خالل احتفال بعيد »ديوالي« في البيت 
األبيض )رويترز(

صور وزعتها وزارة الدفاع الروسية لجانب من المناورات االستراتيجية 

ــة،  ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ بـــــاســـــم الـــــرئـــــاســـــة الـ
ديـــمـــتـــري بـــيـــســـكـــوف، رد فــعــل 
الواليات المتحدة على احتمال 
استخدام أوكرانيا »قنبلة قذرة« 
بغير المقبول، كّرر وزير الدفاع 
الــــــروســــــي ســــيــــرغــــي شـــويـــغـــو، 
أمــــس، اتــهــامــات بـــأن أوكــرانــيــا 
تــخــطــط الســـتـــفـــزاز بــاســتــخــدام 
»قنبلة قــذرة«، وذلك في اتصال 
بالفيديو بنظيره الصيني وي 
فينغه، حسب ما أعلنت وزارة 

الدفاع في موسكو.
وقــــالــــت الـــــــــــوزارة، فــــي بــيــان 
مــنــفــصــل، إن شــويــغــو عــبــر عن 
»القلق« نفسه في اتصال هاتفي 
بنظيره الهندي راجناث سينغ.

فــي غــضــون ذلـــك، جــدد وزيــر 

الـــخـــارجـــيـــة اإليـــــرانـــــي، حــســيــن 
أمير عبداللهيان، رفــض بالده 
لــــــالدعــــــاءات بــــشــــأن اســـتـــخـــدام 
طــــائــــرات إيـــرانـــيـــة بـــــدون طــيــار 

)درون( في أوكرانيا.
ودعــــا الــســلــطــات األوكــرانــيــة 
إلـــــــــــــــى »تـــــــــقـــــــــديـــــــــم الــــــــوثــــــــائــــــــق 
والمستندات التي تتعلق بهذا 
ــتــــمــــاع ثــنــائــي  ــــي اجــ االدعــــــــــاء فـ
على مستوى الخبراء الفنيين 
ــلــــى أن  ــديــــن«، مـــــشـــــددا عــ ــلــ ــبــ ــلــ لــ
»موقفنا من أزمة أوكرانيا ينص 
على عدم تسليح أطراف النزاع. 
نحن ضد الحرب في أوكرانيا«.

هرتسوغ 
والــمــوضــوع األوكــرانــي، كان 
، بـــقـــوة فـــي مــحــادثــات 

ً
ــرا حــــاضــ

الــرئــيــس اإلســرائــيــلــي، إســحــق 
ــوغ، فـــــــي واشـــــنـــــطـــــن،  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــرتـ ــ ــ هـ
الــتــي أطــلــعــهــا عــلــى مــعــلــومــات 
ــران  ــ اســـتـــخـــبـــاريـــة تــثــبــت أن إيـ
لها 

ّ
زّودت روسيا مسّيرات شغ

روس، وأحدثت دمارا هائال في 
أوكرانيا، داعيا إلى رد حازم.

وقـــبـــل أن يــلــتــقــي بــالــرئــيــس 
ــــوغ  ــــسـ ــرتـ ــ بـــــــــايـــــــــدن، أجـــــــــــــرى هـ
محادثات مع وزيــر الخارجية 
ــيــــركــــي، أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن،  األمــ
أطلعه خاللها، حسب مــا جاء 
ــة  ــاســ ــرئــ ــان لـــمـــكـــتـــب الــ ــ ــيـ ــ ــــي بـ فــ
ــيـــة، »عـــلـــى مــشــاهــد  ــلـ ــيـ ــرائـ اإلسـ
ــل تــقــيــيــمــا لــهــا  ــيـ ــرائـ ــــرت إسـ أجــ
تــظــهــر وجــــود أوجــــه شــبــه بين 
مسّيرات أسقطت في أوكرانيا 
وأجــزاء تم اختبارها في إيران 
في ديسمبر 2021، وتم عرضها 
في معرض في إيران في 2014«.
وقــــال هــرتــســوغ إن »تــزويــد 
إيــران روسيا مسّيرات لتعزيز 
العدوان على أوكرانيا وشعبها 
يظهر نتائج مرّوعة على األرض 

في أوكرانيا«.

بايدن وسوناك 

ــن  ــلــ فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، أعــ
الــــبــــيــــت األبــــــيــــــض أن بــــايــــدن 
ورئـــيـــس الــــــــوزراء الــبــريــطــانــي 
الــجــديــد، ريشي ســونــاك، اتفقا 
ــة هـــاتـــفـــيـــة، أمـــس  ــادثــ ــــي مــــحــ فـ
األول، »عــلــى الــعــمــل مــعــا لدعم 
أوكـــرانـــيـــا ومــحــاســبــة روســيــا 
عــلــى عـــدوانـــهـــا، واتــفــقــا أيــضــا 
ــــى مـــــواجـــــهـــــة الــــتــــحــــديــــات  ــلـ ــ عـ
الــتــي تــفــرضــهــا الــصــيــن«، التي 
ــن الــــيــــوم  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ تـــعـــتـــبـــرهـــا واشـ
ــر مـــنـــافـــس جــيــوســيــاســي  ــبــ أكــ

واقتصادي لها.

»أشرس المعارك« 

ــا تــــــدخــــــل الـــــحـــــرب  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ وبـ
ــر  ــثــ األوكــــــــرانــــــــيــــــــة مـــــرحـــــلـــــة أكــ
صعوبة مع قرب موسم الشتاء 
وانـــخـــفـــاض درجـــــات الـــحـــرارة، 
ــات  ــويــ ــنــ ــعــ مـــــــا يــــــؤثــــــر عـــــلـــــى مــ
القوات المتصارعة ويضاعف 
ــات الــــلــــوجــــســــتــــيــــة  ــ ــوبــ ــ ــعــ ــ ــــصــ الــ
إلبـــقـــاء الـــجـــنـــود فـــي الـــمـــيـــدان، 
قــال أوليكسي أريستوفيتش، 
ــرانـــي  مــســتــشــار الــرئــيــس األوكـ
فولوديمير زيلنسكي، إن القوات 

الــروســيــة تــعــد الــعــدة »ألشـــرس 
الــمــعــارك« فــي إقــلــيــم خيرسون 

االستراتيجي في الجنوب.
 ومدينة خيرسون، عاصمة 
اإلقليم التي تحمل اسمه والتي 
كــان يسكنها قبل الــحــرب نحو 
280 ألف نسمة، هي أكبر مركز 
حضري التــزال روسيا تحتفظ 
به منذ االستيالء عليه في وقت 
مبكر من اجتياح أوكرانيا قبل 
8 أشهر. وتعمل السلطات التي 
ــلـــى إجــــالء  عــيــنــتــهــا روســــيــــا عـ
الــســكــان إلـــى الــضــفــة الــشــرقــيــة، 
وأكــــدت أمـــس، أن »أكــثــر مــن 70 
ألف مدني غــادروا منازلهم في 

خيرسون في أسبوع«.
من ناحيته، حذر وزير الدفاع 
األوكراني، أليكسي ريزنيكوف، 
القوات الروسية، من أن جميع 
الممرات والجسور الواقعة على 
نهر دنيبرو بــاتــت ضمن مدى 
صواريخ »هيمارس« والمدفعية 

األوكرانية.
وقال: »في حال تحول القتال 
إلــى حــرب شــــوارع، فلن تتمكن 
القوات الروسية من االنسحاب 

من خيرسون«.
 لصحيفة »لوفيغارو« 

ً
ووفقا

الفرنسية، فإن كييف وموسكو 
د 

ّ
في سباق مع الزمن قبل أن يعق

الشتاء العمليات العسكرية، إذ 
يمكن أن تصل درجات الحرارة 
إلــى 30 تحت الصفر، مــا يؤثر 
ــلـــى إمــكــانــيــة  بـــشـــكـــل خـــطـــيـــر عـ

المناورات.
واعتبرت الصحيفة أن الشتاء 
»لن يضع حدا للقتال بل سيزيد 

األمور تعقيدا«.
وأشـــــــارت إلــــى أن »الـــجـــنـــرال 
الـــشـــتـــاء« تـــدخـــل 4 مــــــرات عــبــر 
التاريخ لمصلحة روسيا، ضد 
المغول أوال، ثم ضد السويديين 
ــرا ضــد  ــ ــيــ ــ والـــفـــرنـــســـيـــيـــن، وأخــ
األلــــــمــــــان، إال أنــــــه عـــنـــدمـــا غـــزا 
االتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي فــنــلــنــدا 
فـــي شـــتـــاء 1939 - 1940، كــان 
الــفــنــلــنــديــون مــجــهــزيــن بشكل 
أفــضــل لــلــبــرد مــن الــغــزاة وعلى 
دراية بالتضاريس، حيث تشير 
ــــى أن الــخــســائــر  ــديـــرات إلـ ــقـ ــتـ الـ
ــى 10  ــ ــلــــت إلــ الـــســـوفـــيـــتـــيـــة وصــ
أضعاف الخسائر التي تكبدها 
الـــفـــنـــلـــنـــديـــون رغـــــم أن فــنــلــنــدا 

استسلمت في النهاية.
)عواصم ـ وكاالت(

كييف تتسلم من موسكو 
جثة متطوع أميركي

أعلنت الرئاسة األوكرانية، أمــس، أنها استعادت من الجيش 
الروسي جثة متطوع أميركي قتل نهاية اغسطس في أوكرانيا، 

في سياق عملية تبادل جديدة لألسرى مع موسكو.
وقال رئيس مكتب الرئاسة األوكرانية اندري يرماك: »تم أيضا 
تسليم جثة متطوع أميركي هو جاشوا ألن جونز، الجندي السابق 
في الجيش األميركي، قاتل في أوكرانيا في معركة ضد المحتلين«.
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حازم ماهر وأحمد حامد
تـــأهـــل الـــفـــريـــق األول لـــكـــرة الـــقـــدم بــنــادي 
السالمية للدور نصف النهائي لبطولة كأس 
سمو ولي العهد، باكتساحه برقان بنتيجة 
8 - 1، فـــي الـــمـــبـــاراة الـــتـــي جــمــعــتــهــمــا أمــس 
على اســتــاد محمد الــحــمــد، وبــهــذه النتيجة 
يواجه السماوي الفائز من فريقي التضامن 

والساحل.
وأنهى السالمية الشوط األول لمصلحته 
متقدما بأربعة أهداف أحرزها جمعة سعيد 
)ق 2( ومبارك الفنيني )ق 5(، ثم أحرز العراقي 
اســو رستم الــهــدف الثالث مــن ركلة جــزاء )ق 
18(، قبل أن يحرز هدفه الهدف الرابع )ق 24(.
ومـــع بــدايــة الــشــوط الــثــانــي، أحـــرز البديل 
عــذبــي شــهــاب )ق 46(، ونــجــح مهاجم برقان 
صالح العجمي في تقليص النتيجة بالهدف 
الذي سجله )ق 51(. ثم أحرز الفنيني الهدف 
السادس )ق 59(، وفهد العتيبي الهدف السابع 
)ق 73(، ثم أضاف رستم الهدف الثامن )ق 87(.

مباراتا اليوم
ويختتم دور الثمانية منافساته اليوم بلقاء 
الساحل مع التضامن الساعة 5:35 على استاد 
ثامر، ثم العربي مع الفحيحيل الساعة 8:35 على 
استاد الصداقة والــســام، علما أن األخضر لم 

يشارك في الدور التمهيدي بصفته حامل اللقب.
ويلتقي الفائز من العربي والفحيحيل نظيره من 
مباراة القادسية وكاظمة، في الدور قبل النهائي، 
كما يواجه الفائز من مباراة الساحل والتضامن 

الفائز من مباراة السالمية وبرقان.
وتشهد صــفــوف األخــضــر جــاهــزيــة كبيرة، 
حيث استغل الجهاز الطبي الفترة الماضية، 
التي امتدت أسبوعين، ابتعد فيهما العربي عن 
المباريات الرسمية، في تجهيز جميع الاعبين 
الــمــصــابــيــن، فــي حــيــن تبقى مــشــاركــة مهاجم 
الفريق علي فريدون غير واضحة، وسط رغبة 
في إبعاد الاعب عن المشاركة في الوقت الحالي 
تجنبا ألي اعتراضات فيما يخص قيد الاعب.
ويفضل مــدرب العربي البوسني روسمير 
سفيكو األسلوب الهجومي، وهو ما يعزز من 
تواجد النيجيري ايدو، وعلي خلف في المقدمة، 
يعاونهما الثنائي الليبي، السنوسي الهادي، 
ومحمد صــولــة، ومـــن العمق سيف الحشان، 

وسلطان العنزي.
ويملك العربي الكثير مــن الحلول لتغيير 
أسلوبه وطريقته أثناء المباراة، وسط وجود 

دكة بدالء قوية، وجاهزية كبيرة في الصفوف.
فــي الــمــقــابــل، يتطلع الفحيحيل إلـــى الــثــأر 
من العربي، ورد ضربة الدوري الممتاز، وسط 

جاهزية كبيرة في الصفوف من دون غيابات بعد 
تعافي الاعب ناصر القحطاني الــذي تعرض 
لوعكة صحية في المباراة الماضية أمام خيطان.
ويـــدرك مـــدرب الفحيحيل الــســوري فــراس 
ــقــــاف هـــجـــوم الـــعـــربـــي لــيــس  الــخــطــيــب أن إيــ
باألمر السهل، وهو ما يستدعي تنظيم الخط 
الخلفي، واالعتماد على االرتداد السريع، وهي 
الــخــطــة نفسها الــتــي اعــتــمــدهــا فــي مــواجــهــة 

الدوري.
وشدد الجهاز الفني للفحيحيل على أهمية 
تفعيل الـــدور الهجومي، واســتــغــال الفرص 
لتحقيق نتيجة ايجابية في مواجهة العربي.

وفـــي مـــبـــاراة الــتــضــامــن والـــســـاحـــل، تبقى 
الحظوظ متساوية بين الفريقين، عطفا على 
مــا قــدمــاه فــي الــجــولــة الــمــاضــيــة، حــيــن نجح 
الساحل فــي تــجــاوز النصر، وفـــاز التضامن 

على الشباب بثاثية دون رد.
وال تــشــهــد صــفــوف فــريــق الـــمـــدرب جــمــال 
القبندي أي غيابات، وسط أداء متطور للفريق 
في الفترة األخيرة، وبالمثل انتعشت صفوف 
المدرب محمد دهيلس بفوز أول في الموسم 
الحالي على حساب النصر، كما أن الفريق ال 

يعاني من غيابات مؤثرة.

بطولة ولي العهد السنوية الكبرى 
للرماية تنطلق اليوم

ــلـــق الـــــيـــــوم وحـــتـــى  تـــنـــطـ
ــــس مـــــــن نـــوفـــمـــبـــر  ــامــ ــ ــخــ ــ الــ
الــمــقــبــل بــطــولــة ســمــو ولــي 
الـــعـــهـــد الـــســـنـــويـــة الــكــبــرى 
الثالثة للرماية على مجمع 
ــبـــاح  ــيــــخ صـ مــــيــــاديــــن الــــشــ
األحــمــد األولــمــبــي، ونـــادي 
ــراء«،  ــهـ ــة »فـــــرع الـــجـ ــايـ ــرمـ الـ
ــات  ــســ ــافــ ــنــ حـــــيـــــث تــــــقــــــام مــ
المسدس والبندقية ضغط 

الهواء 10م ناشئين.
وتشهد البطولة مشاركة 
واســـــعـــــة مـــــن رمــــــــاة نـــــادي 
الرماية، والحرس الوطني، 
والدفاع، والداخلية، وكذلك 
رمـــــــــــاة مـــــــن دول مـــجـــلـــس 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، على 
أن تــنــطــلــق صـــبـــاح الـــيـــوم 
عــــنــــد الــــتــــاســــعــــة صـــبـــاحـــا 
ــات الــــرســــمــــيــــة  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــدريـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ
لـــــمـــــســـــابـــــقـــــتـــــي الــــســــكــــيــــت 
ــيـــدات عــلــى  ــلـــسـ والـــــتـــــراب لـ
ــــن الـــشـــيـــخ  ــــاديـ ــيـ ــ مـــجـــمـــع مـ

صباح األحمد.
ــه، تـــقـــدم  ــبــ ــانــ ــن جــ ــ مـ
األمـــــــــــــــيـــــــــــــــن الــــــــــعــــــــــام 

لــــــاتــــــحــــــاديــــــن الــــكــــويــــتــــي 
والــــعــــربــــي لـــلـــرمـــايـــة عــبــيــد 
ــة عـــن  ــ ــابــ ــ ــيــ ــ ــــي نــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــــصـ ــعـ ــ الـ
أســـرة الــرمــايــة فــي الكويت 
بــالــشــكــر والـــتـــقـــديـــر لــســمــو 
ولي الشيخ مشعل األحمد، 
»راعي البطولة« على دعمه 
ــل  ــواصــ ــتــ ــمــ ــه الــ ــيــــعــ وتــــشــــجــ
لرياضة الرماية الكويتية، 
مؤكدا أن رعايته للبطولة 
مـــــــصـــــــدر فـــــخـــــر واعــــــــتــــــــزاز 
لـــجـــمـــيـــع مـــنـــتـــســـبـــي نـــــادي 

واتحاد الرماية الكويتي.

العصيمي يشيد

ــــي  ــمـ ــ ــيـ ــ ــــصـ ــعـ ــ وأشــــــــــــــــــــاد الـ
بالدور الكبير لولي العهد 
أثــنــاء توليه منصب نائب 
ــيـــس الــــحــــرس الـــوطـــنـــي،  رئـ
ــال مــــن خـــال  ــعـ ــفـ ودوره الـ
توقيع بروتوكول التعاون 
الــــــمــــــشــــــتــــــرك بــــــيــــــن نـــــــــادي 
الرماية، والحرس الوطني، 
وهـــو مـــا ســاهــم فـــي ظــهــور 

الــــــعــــــديــــــد مـــــــن أبـــــطـــــال 
الــــــــــرمــــــــــايــــــــــة 

الـــكـــويـــتـــيـــة مـــــن مــنــتــســبــي 
الحرس الوطني.

وعقدت اللجنة المنظمة 
ــة الــــــعــــــديــــــد مـــن  ــ ــولـ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ لـ
االجتماعات، للتأكيد على 
ــــدادات  ــعـ ــ ــتـ ــ ــــل االسـ ــاء كـ ــ ــهـ ــ إنـ
الخاصة بالبطولة، وتوفير 
جـــــمـــــيـــــع الـــــمـــــســـــتـــــلـــــزمـــــات 
النطاقة متميزة لها، كما 
تــم الـــوقـــوف عــلــى جــاهــزيــة 
الـــــــمـــــــيـــــــاديـــــــن واألجـــــــــهـــــــــزة 

والمعدات واألدوات.

جاكيم يجدد لسلة جاكيم يجدد لسلة 
اليرموكاليرموك

• جابر الشريفي
وافق محترف الفريق األول لكرة السلة بنادي اليرموك، األميركي 
جاكيم كفي، على تجديد التعاقد مع النادي للموسم الجديد، الذي 

ستنطلق منافساته بمسابقة الدوري األحد المقبل.
يلعب جاكيم بمركز الــجــنــاح، ونجح فــي تقديم أداء مميز مع 
الفريق في الموسم الماضي ساهم في الفوز بدوري الدرجة األولى.
بدورها، منحت إدارة اليرموك الضوء األخضر لمدرب الفريق 
خالد القاف لسرعة اختيار محترف آخــر يلعب بمركز االرتكاز 

»السنتر«، من أجل خوض المنافسات بصفوف مكتملة.

جاكيم كفي

دابس: معسكر التضامن
بين القاهرة وأبوظبي

الهمالن: أزمة برقان إلى 
»األولمبية« بقرار من الوزير

ــلـــس إدارة  أكـــــــد رئــــيــــس مـــجـ
ــان هـــمـــان الــهــمــان  ــرقــ نــــــادي بــ
ــة  ــافــ ــقــ ــثــ أن وزيــــــــــر اإلعــــــــــــام والــ
ــر الـــدولـــة لـــشـــؤون الــشــبــاب  ــ وزيـ
ــال  عـــبـــدالـــرحـــمـــن الـــمـــطـــيـــري أحــ
أزمة انقسام مجلس إدارة نادي 
برقان، وعدم اجتماعهم لمدة 3 
أشــهــر مــتــواصــلــة، إلـــى اللجنة 
األولمبية الكويتية، التخاذ ما 
تراه مناسبا من قرارات بشأن 

النادي.
وقـــــــــال الـــــهـــــمـــــان: »كـــــــــان مــن 
ــقـــوم مــســؤولــو  الـــمـــفـــتـــرض أن يـ
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــريــاضــة بــهــذا 
األمــــــر، وتـــحـــويـــل الــمــشــكــلــة إلــى 
اللجنة األولــمــبــيــة مــنــذ الــبــدايــة 
حــتــى ال تــتــعــطــل أمـــــور الـــنـــادي 
مـــن صــــرف رواتـــــب الــمــحــتــرفــيــن 
ــل ما  ــانــــب، وكــ والـــمـــدربـــيـــن األجــ
يتعلق بمجاالت الصرف التي ال 
تزال متوقفة منذ فترة«، مضيفا: 
ــن الــلــجــنــة األولــمــبــيــة  ــو مـ ــرجـ »نـ
الكويتية أن تــقــوم بــدورهــا في 
حماية مصالح النادي والاعبين 

والعاملين عبر تطبيق النظام 
األساسي للنادي«.

يذكر أن الهمان طالب من قبل 
بحل مجلس اإلدارة لمخالفته 
ــدم  ــ الـــــلـــــوائـــــح والـــــقـــــوانـــــيـــــن، وعــ
اجتماعه لمدة 3 أشهر متواصلة، 
ــم تــشــكــيــل لــجــنــة لــقــيــادة  ــن ثـ ومــ
النادي حتى موعد االنتخابات 

المقبلة.

همالن الهمالن

الزمالك واألهلي يختتمان االستعداد لقمة السوبر المصري

... والعبا الزمالك خالل التدريب

كاظمة يلتقي العربي 
والجهراء في ضيافة القادسية
4 مباريات في البطولة »التنشيطية« لكرة الطائرة

• محمد عبدالعزيز
تــقــام الــيــوم أربـــع مــبــاريــات ضمن الــجــولــة السابعة مــن بطولة 
االتحاد »التنشيطية« للكرة الطائرة، إذ يلتقي في السابعة مساء 
فريق كاظمة مع العربي على صالة االتحاد بمجمع صاالت الشيخ 

سعد العبدالله في صباح السالم.
ويسبقها فــي الخامسة مــســاء مــبــاراة الــكــويــت مــع بــرقــان على 
صالة االتحاد، وفي السادسة والنصف يستضيف القادسية فريق 

الجهراء، وفي التوقيت نفسه يواجه الصليبيخات الساحل.
ويسعى البرتقالي المتصدر بفارق االشواط عن االبيض الثاني، 
 على حساب 

ً
ولكل منهما )15 نقطة(، لانفراد بقمة الترتيب مجددا

العربي الخامس بـ »8 نقاط« والطامع في التصدي لقوة البرتقالي 
 في االرتقاء بجدول الترتيب.

ً
طمعا

وينطبق الشيء نفسه على المباراة الثانية التي يتطلع فيها 
الكويت الثاني إلى حصد النقطتين، على أمل االرتقاء إلى القمة 
في حالة تعثر كاظمة أمام العربي، بينما يأمل برقان السادس بـ 
»5 نقاط« تحقيق نتيجة ايجابية في مباراة يدرك مدى صعوبتها.
وفي المباراة الثالثة، يتطلع االصفر الثالث بـ »11 نقطة« إلى 
مواصلة سلسلة انتصاراته لتضييق الخناق على ثنائي المقدمة، 
وذلك على حساب الجهراء الرابع بـ »10 نقاط« الساعي إلى استعادة 
اتزانه بعد سقوطه امام الكويت في الجولة الماضية، واالستمرار 

في المنافسة على المراكز االولي في البطولة.
وأخيرا يأمل الساحل السابع بـ »5 نقاط« في استعادة نغمة الفوز 
، وإيقاف مغامرة الصليبيخات الثامن قبل األخير بـ »3 نقاط« 

ً
مجددا

والمنتشي بفوزه األول في البطولة على الشباب بالجولة الماضية.

العبا األهلي في طريقهما 
للتدريب الصباحي

• القاهرة - ةديرجلا•
يختتم فريقا األهــلــي والــزمــالــك الــيــوم استعدادهما 
للمواجهة المرتقبة بينهما على لقب كـــأس السوبر 
 على استاد هزاع 

ً
المصري، والتي من المقرر إقامتها غدا

بن زايد في اإلمارات.
ــيـــض يـــفـــرض مـــــدرب الــزمــالــك  فـــي الــمــعــســكــر األبـ
البرتغالي، جيسفالدوا فيريرا، سياجا من السرية 
على معسكر الفريق، في ظل رغبته في فرض حالة 
من التركيز على الاعبين، لمواصلة مسيرة النجاح 
بحصد اللقب للعام الثاني على التوالي، باإلضافة 
إلى تأكيد التفوق على األهلي خال الفترة الماضية.

كما حرص فيريرا خال أول مران خاضه الفريق 
بعد الــوصــول إلــى اإلمــــارات، إلــى تخصيص فقرة 
تدريبية لاعبين على تسديد ركـــات الترجيح، 

 للجوء إليها حال انتهاء اللقاء بالتعادل.
ً
تحسبا

وطلب من جهازه المعاون وضع برنامج تأهيلي 
مكثف لاعب مصطفى شلبي الــوافــد الجديد للفريق 
قـــادمـــا مـــن إنــبــي خــــال االنـــتـــقـــاالت الــصــيــفــيــة، مـــن أجــل 
االستعانة به خال المباراة، حيث يراهن المدرب البرتغالي 
على أنه سيكون مفاجأة بالنسبة لألهلي، السيما أن الاعب 

يرغب في إثبات ذاته مع أول لقاء يخوضه.
في المعسكر األحمر، يعكف مدرب األهلي السويسري، 

مارسيل كولر، على دراسة الزمالك عبر مبارياته األخيرة، 
سواء في الدوري المصري أو بطولة دوري أبطال إفريقيا، 
فــضــا عـــن آخــــر مــواجــهــة جــمــعــت الــفــريــقــيــن بالموسم 
الماضي، من أجل وضع الخطة المناسبة لتقديم عرض 

قوي، وحصد لقب السوبر المصري الغائب عن القلعة 
الحمراء في آخر نسخة.

ــه  ــلــــة عـــروضـ ــــي مــــواصــ ــــي فـ ــلـ ــ ــــب األهـ ــرغـ ــ ويـ
القوية تحت قيادة مارسيل كولر بعد الفوز 
فــي الــمــبــاريــات األربــــع الماضية ضــد االتــحــاد 
المنستير التونسي ذهابا وإيابا في دور الـ 32 

لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وعلى اإلسماعيلي 
وأسوان في مسابقة الدوري المصري.

كما حــرص كولر على عقد أكثر مــن جلسة مع 
ــاء الــتــي وقــــع فــيــهــا خــال  العــبــيــه لتصحيح األخـــطـ

مباراتهم األخيرة أمام أسوان بالجولة الثانية لمسابقة 
الــدوري المصري، من أجل تفادي تكرار هذه األخطاء 
في مباراة الزمالك، باإلضافة إلى تدريب الاعبين على 

ركات الترجيح.
ويفكر الــمــدرب الــســويــســري فــي االســتــعــانــة بثاثة 
العبين في خط الوسط أمام الزمالك، بسبب غياب العبه 
المالي أليو ديانغ، باإلضافة إلى رغبته في السيطرة 
على منطقة المناورات، إذ يبحث الدفع بعمرو السولية، 

وحمدي فتحي، ومحمد مجدي )أفشة(.

فيريرا يستعد بمفاجأة في التشكيل... وكولر يدرس تأمين خط الوسطفيريرا يستعد بمفاجأة في التشكيل... وكولر يدرس تأمين خط الوسط

• حازم ماهر
أكـــد عــضــو مجلس إدارة نــادي 
التضامن رئيس جهاز الكرة فهد 
دابـــــس، أن مــعــســكــر الــفــريــق األول 
ســيــكــون بــيــن الــقــاهــرة وأبــوظــبــي، 
وذلك خال توقف النشاط، بسبب 
بــطــولــة كـــأس الـــعـــام 2022 بقطر، 
والتي ستنطلق في نوفمبر المقبل.

ــريـــح لـــ  وقـــــــال دابــــــــس، فــــي تـــصـ
»الــــجــــريــــدة«: »ال يــمــكــنــنــا تــحــديــد 
مــــوعــــد الـــمـــعـــســـكـــر حــــالــــيــــا، حــيــث 
ننتظر قرار االتحاد الكويتي لكرة 
القدم، بتحديد فترة إيقاف النشاط، 
ال سيما بعد االستقرار على إقامة 
ــراء  خــلــيــجــي 25 فـــي الـــعـــراق، وإجــ

قرعة البطولة بالفعل«.
ولفت دابس إلى أنه فور إعان 
روزنـــامـــة الــفــتــرة الــمــقــبــلــة، سيتم 
تــحــديــد مــوعــد ومــكــان المعسكر، 
الــــــذي ُيـــعـــد بــمــنــزلــة فـــتـــرة إعـــــداد 

جديدة للتضامن.
وذكـــــــــــــر أن تـــــدعـــــيـــــم صــــفــــوف 

الــفــريــق مـــن عــدمــه خـــال فــتــرة 
االنــتــقــاالت الشتوية المقبلة، 
يأتي بالتنسيق بين الجهاز 
ــرة، ســـواء  ــكــ الــفــنــي وجـــهـــاز الــ
بالتعاقد مع العبين محليين أو 
أجانب، أو االكتفاء بالاعبين 
الحاليين، وعدم ضم العبين 
جـــدد خـــال الــفــتــرة المقبلة، 
ــا الحـــتـــيـــاجـــات  ــ ــقـ ــ وذلـــــــــك وفـ

الفريق.
من ناحية أخــرى، أكــد دابس 
أن الــتــضــامــن جــاهــز لمواجهة 
ــل فــــي دور  ــاحـ الـــغـــد أمــــــام الـــسـ
الــثــمــانــيــة لــبــطــولــة كـــأس سمو 
ــا إلـــــــى أن  ــ ــتـ ــ ولـــــــي الــــعــــهــــد، الفـ
المباراة صعبة للغاية، وتأتي 

خارج نطاق التوقعات.
وشدد، في ختام تصريحه، 
على أن مستوى التضامن في 
تــصــاعــد مــســتــمــر، مــعــربــا عن 
ثقته بإنهاء الموسم الجاري 
فــــي مـــركـــز مـــتـــقـــدم فــــي جــــدول 

فهد دابسترتيب الدوري الممتاز.

التدريبات 
الرسمية 

لمسابقتي السكيت 
والتراب للسيدات 

تنطلق صباح 
اليوم 

كرنفال أهداف سماوية في مرمى برقانالعربي والساحل يواجهان الفحيحيل والتضامنالعربي والساحل يواجهان الفحيحيل والتضامن

استقالة رئيس استقالة رئيس 
اتحاد ألعاب القوىاتحاد ألعاب القوى

علمت »الجريدة« أن رئيس 
ــقـــوى ســيــار  ــعـــاب الـ ــاد ألـ ــحـ اتـ
الــعــنــزي تــقــدم بــاســتــقــالــه من 

رئاسة االتحاد مساء أمس.
وأكـــــــــــــــدت الـــــــمـــــــصـــــــادر أن 
االستقالة جاءت بعدما أعدت 
الهيئة العامة للرياضة ملفا 
يـــحـــمـــل بـــعـــض الــــتــــجــــاوزات 
لتقديمه إلــى النيابة العامة 
ــراف  ــتــ ــــب االحــ ــــرواتـ يــتــعــلــق بـ
الجزئي ألحد األندية اعتمده 
رئــيــس االتــحــاد بصفته رغم 
أن الـــتـــوقـــيـــع واعـــتـــمـــاد هـــذه 
 مــن قبل 

ً
الــكــشــوف يتم غــالــبــا

أمين السر العام في االتحادات
كما يحمل الملف العديد 
مـــــــن الــــــــتــــــــجــــــــاوزات االدارة 

والمالية.
وبحسب النظام األساسي، 
سيتولى نائب الرئيس محسن 
 
ً
العجمي رئاسة االتحاد خلفا
للعنزي خــال الفترة المقبلة 
لحين اجراء انتخابات االتحاد 

في مايو المقبل.

في وقت أصبح السالمية أول 
المتأهلين للدور قبل النهائي 

لكأس ولي العهد، يختتم 
اليوم دور الثمانية بمباراتي 

الساحل مع التضامن والعربي 
مع الفحيحيل.

السالمية يتخطى برقان ويتأهل السالمية يتخطى برقان ويتأهل 
لنصف نهائي كأس ولي العهدلنصف نهائي كأس ولي العهد
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ــــي أنـــطـــونـــيـــو  ــانــ ــ ــمــ ــ قــــــــال األلــ
روديـــغـــر، مـــدافـــع ريــــال مــدريــد، 
إن الهزيمة األولـــى لفريقه هذا 
الـــمـــوســـم، عــقــب ســقــوطــه أمــس 
ــاء(، 2-3 عــلــى يد  ــثـــاثـ األول )الـ
ــبـــزيـــغ األلـــمـــانـــي فــــي دوري  اليـ
أبطال أوروبا، جاءت بسبب أن 
الــفــريــق كــان »فــي حــالــة نعاس« 

خال »أول 20 دقيقة«.
ــــي أول  وأضـــــــاف الــــاعــــب: »فـ
20 دقــيــقــة كــنــا بــحــالــة نــعــاس. 
أهـــدرنـــا فــرصــتــيــن، بــعــد ركــات 
ركنية، وهذا جعل األمور صعبة 
علينا. كنا نعلم أنه ال يزال لدينا 
الكثير لنلعب من أجله، ولم نكن 
مستعدين لــلــفــوز بالتحديات 

التي وضعت أمامنا«.
وأضاف روديغر عقب اللقاء: 

ــذار. كنا  »ال يمكننا تقديم األعــ
نريد الفوز وضمان الصدارة«.

دافــع اإليطالي كارلو أنشيلوتي، مــدرب ريال 
مدريد اإلسباني، عن العبيه على الرغم من اعترافه 
بوقوع أخطاء في الكرات الثابتة خال المباراة 
التي خسرها )2-3( أمام مضيفه اليبزيغ األلماني 
في الجولة الخامسة بدور المجموعات في دوري 
أبطال أوروبــا، مؤكدا أنه لم يرصد »تقصيرا في 

الكثافة أو األداء« لدى نجوم »الميرينغي«.
وقـــال أنشيلوتي »لــم نكن مهتمين بالركات 
الثابتة، لقد استقبلنا هدفين لهذا السبب، ومنذ 
، ألنهم 

ً
ذلك الحين أصبحت المباراة أكثر تعقيدا
استغلوا كفاءتهم في الهجمات المرتدة«.

وتابع: »اقتربنا من التعادل، ولم نشهد نقصا 
في الكثافة أو األداء. عاجا أم آجا كنا سنتذوق 
خسارة، إنها مؤلمة ولكن لحسن الحظ، هي أقل 
آثارا من آخريات، ألن لدينا فرصة أخرى للتأهل 

متصدرين للمجموعة«.
وتابع: »بتجرع هزيمة تتعلم أكثر من تسجيل 

عــشــرة انـــتـــصـــارات مــتــتــالــيــة، ألنـــك ســتــركــز أكــثــر 
على األشياء التي لم تسر على ما يرام، ال سيما 
الــركــات الثابتة الدفاعية حيث عـــادة مــا نكون 

أفضل بكثير ولكن يمكن أن يحدث ذلك«.

حـــجـــزت أنــــديــــة بــــاريــــس ســـان 
ــان الــــفــــرنــــســــي، وبـــنـــفـــيـــكـــا  ــ ــرمــ ــ جــ
البرتغالي، وتشلسي اإلنكليزي، 
وبوروسيا دورتموند األلماني، 
من النهائي 

ُ
بطاقاتها إلى الدور ث

لــمــســابــقــة دوري أبـــطـــال أوروبــــا 
ــة دور  ــايــ ــهــ ــى نــ ــلــ ــة عــ ــ ــولـ ــ ــل جـ ــبــ قــ
المجموعات، في سيناريو متوقع 
إلى حد كبير، فيما كان يوفنتوس 
ــرز الــضــحــايــا، بعد  ــ اإليـــطـــالـــي أبـ

خسارته الثاثاء في لشبونة.
وُحــِســَمــت بطاقتا المجموعة 
الثامنة لــســان جــرمــان وبنفيكا، 
بعد فوز كاسح لألول على ضيفه 
مكابي حيفا 7 - 2، ومثير للثاني 
على يوفنتوس 4 - 3، بعدما كان 

.1 - 4 
ً
متقدما

وبــعــد تــعــادلــيــن عــلــى الــتــوالــي 
مع بنفيكا بنتيجة واحدة )1-1(، 
ــان تـــأهـــلـــه مــن  ــرمــ ــان جــ ــ حـــســـم سـ
خـــال الــفــوز عــلــى ضيفه مكابي 
حــيــفــا، بــفــضــل نــجــومــه الــثــاثــة؛ 
ــل مــيــســي  ــيـ ــونـ ــيـ األرجــــنــــتــــيــــنــــي لـ
)19 و45(، وكــيــلــيــان مــبــابــي )32 
و64(، والــبــرازيــلــي نــيــمــار )35(، 
وشــــون غـــولـــدبـــرغ )67 خــطــأ في 
مرمى فريقه(، واإلسباني البديل 
ــارلــــوس ســـولـــيـــر )84(، مــقــابــل  كــ
هدفين للسنغالي عبدوالي سيك 

)38 و51(.
 
ً
وبــقــي ســـان جــرمــان مــتــصــدرا

ــة، بـــــفـــــارق األهـــــــــداف  ــقــــطــ بــــــــــ11 نــ
ــام بــنــفــيــكــا، نتيجة  الــمــســجــلــة أمــ
تـــعـــادلـــهـــمـــا فـــــي الـــمـــواجـــهـــتـــيـــن 
المباشرتين بينهما، وبالتالي 

من النهائي.
ُ
ضمن بطاقته إلى ث

وفــــي لــشــبــونــة، جــــدد بنفيكا 
ــتـــوس، الــــذي  ــنـ تـــفـــوقـــه عـــلـــى يـــوفـ
 في معقله 1 - 2، ثم 

ً
خسر ذهابا

 بالبرتغال 3 - 4 في 
ً
سقط مجددا

 
ً
لقاء أنهى شوطه األول متخلفا
بثاثة أهـــداف ألنتونيو سيلفا 
)17( وجــــــــواو مــــاريــــو مــــن ركــلــة 
جــــزاء )28(، ورافـــــا ســيــلــفــا )35(، 
ــان  مــقــابــل هــــدف لــلــصــربــي دوشــ

فاهوفيتش )21(.
وهــي المرة األولــى التي تهتز 
فــيــهــا شـــبـــاك يــوفــنــتــوس بــثــاثــة 
أهداف في الشوط األول من مباراة 
ــم تــعــقــدت  ــال، ثـ ــطــ فـــي دوري األبــ
، بــتــلــقــيــه الـــهـــدف 

ً
األمـــــــور كـــثـــيـــرا

الرابع في مستهل الشوط الثاني 
ــا ســيــلــفــا )51(،  ــرافـ بـــهـــدف ثـــــاٍن لـ
قبل أن يقلص البديل البولندي 
أركاديوش ميليك األضــرار )77(، 
ثــم األمــيــركــي ويــســتــون ماكيني 

.)79(

تأهل تشلسي وأفضلية لميالن 

ــــي الــمــجــمــوعــة الــخــامــســة،  وفـ
عاد تشلسي من النمسا ببطاقة 
تــأهــلــه، بـــفـــوزه عــلــى ســالــزبــورغ 
2 - 1، فــيــمــا بــــات مــصــيــر مــيــان 
اإليــطــالــي بــيــن يـــديـــه، بــعــد فـــوزه 
ــو زغـــــرب  ــامــ ــنــ عــــلــــى مـــضـــيـــفـــه ديــ

الكرواتي 4 - صفر.
 
ً
وضمن النادي اللندني أيضا

صـــــدارتـــــه لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة، نــتــيــجــة 
خــســارة ديــنــامــو زغـــرب برباعية 

نــظــيــفــة عــبــر مــاتــيــو غــابــيــا )39( 
والــبــرتــغــالــي رافـــايـــل لـــيـــاو )50( 
والفرنسي أوليفييه جيرو )59 من 
ركلة جزاء( وروبرت ليوبيشيتش 
ــي مــــرمــــى فـــريـــقـــه(،  ــ )69 خـــطـــأ فـ
 
ً
مما جعل بطل »ســيــري أ« ثانيا

بفارق نقطة أمام سالزبورغ قبل 
اســتــضــافــتــه األخـــيـــر فـــي الــجــولــة 

الختامية.
 ،

ً
ــيــــدا م تــشــلــســي أداًء جــ وقــــــــدَّ

، بفضل 
ً
واســتــحــق الـــفـــوز تــمــامــا

هدفين رائعين للكرواتي ماتيو 
كـــوفـــاشـــيـــتـــش )23( واأللــــمــــانــــي 

كـــاي هــافــيــرتــس )64(، فيما كــان 
هدف أصحاب األرض من نصيب 

جونيور أدامو )49(.
ــــي الــمــجــمــوعــة الــخــامــســة،  وفـ
لحق بوروسيا دورتموند بضيفه 
مــانــشــســتــر ســيــتــي اإلنـــكـــلـــيـــزي، 
 فــي نتيجة 

ً
بعد تعادلهما سلبا

سمحت لألخير بحسم الصدارة، 
فيما انــتــقــل إشبيلية اإلســبــانــي 
ــال مــــــشــــــواره الــــــقــــــاري فــي  ــ ــمــ ــ إلكــ
»يــوروبــا ليغ«، بعد فــوزه الكبير 
على ضيفه كوبنهاغن الدنماركي 

3 - صفر.

ــان الــــحــــدث الـــمـــرتـــقـــب فــي  ــ ــ وكـ
المباراة عودة النرويجي إرلينغ 
ــد إلـــــــى مـــلـــعـــب ســـيـــغـــنـــال  ــ ــاالنــ ــ هــ
ــــذي أطــلــقــه إلــى  ــارك، الـ ــ إيـــدونـــا بــ
العالمية، وانتقل هذا الصيف إلى 

مانشستر سيتي.
وبـــــعـــــد االســــــتــــــراحــــــة، ســحــب 
غـــوارديـــوال هــاالنــد والــبــرتــغــالــي 
جــــواو كــانــســيــلــو، ودفــــع بسيلفا 
والـــمـــدافـــع الــســويــســري مــانــويــل 
ــل مــحــرز على  أكـــانـــجـــي، وتــحــصَّ
ركــلــة الــجــزاء بنفسه، إثـــر عرقلة 
من إيمري تشان، إال أن الحارس 

ــغــــور كــوبــيــل  ــريــ الــــســــويــــســــري غــ
تصدى لمحاولته )58(.

 هزيمة أولى لريال 

ــــي الــمــجــمــوعــة الـــســـادســـة،  وفـ
أســقــط اليــبــزيــغ األلــمــانــي ضيفه 
ريال مدريد اإلسباني حامل اللقب 
 آمــالــه ببلوغ الــدور 

ً
3 - 2، مــعــززا
من النهائي.

ُ
ث

ورفـــع اليــبــزيــغ رصــيــده إلــى 9 
ــفـــارق نــقــطــة عـــن الـــنـــادي  نـــقـــاط بـ
ـــذي ضــمــن تــأهــلــه في  الــمــلــكــي، الـ

 بثاث 
ً
الجولة السابقة، ومتقدما

نـــقـــاط عـــن شـــاخـــتـــار دانــيــيــتــســك 
األوكــــــرانــــــي الـــمـــتـــعـــادل 1-1 مــع 
مــضــيــفــه ســلــتــيــك االســكــتــلــنــدي 
)نـــقـــطـــتـــان(. وســـيـــكـــفـــي اليــبــزيــغ 
التعادل في الجولة األخيرة ضد 
 بأنه في 

ً
شاختار للتأهل، علما

حـــال خــســارتــه وتــســاويــهــمــا في 
ــقــــاط، ســـتـــكـــون الـــبـــطـــاقـــة مــن  ــنــ الــ
نصيب الفريق األوكراني، بفضل 
المواجهتين المباشرتين، بعد 
أن فاز شاختار 4 - 1 في ألمانيا 

بالجولة األولى.
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تأهل كل من باريس سان 
جرمان الفرنسي، وبنفيكا 

البرتغالي، وتشلسي اإلنكليزي، 
وبوروسيا دورتموند األلماني، 

للدور الثاني من مسابقة دوري 
أبطال أوروبا.

أنشيلوتي

نيمار نجم باريس يحتفل بالهدف الخامس لفريقه

من نهائي األبطال
ُ
من نهائي األبطالسان جرمان وبنفيكا وتشلسي ودورتموند إلى ث
ُ
سان جرمان وبنفيكا وتشلسي ودورتموند إلى ث

 في األداء
ً
روديغر: كنا في حالة نعاسأنشيلوتي: لم أَر تقصيرا

العبو مان يونايتد خال مباراة سابقة

ديفن بوكر نجم فينيكس

روديغر

أليغري: نشعر بخيبة أمل وغضب
قال اإليطالي ماسيميليانو أليغري، مدرب يوفنتوس، بعد 
الهزيمة أمام بنفيكا )3 - 4(، ما تسبب في خروج فريق تورينو 
من الباب الخلفي لدوري أبطال أوروبا من دور المجموعات، 

»نشعر بخيبة أمل وغضب بعد تعرضنا لإلقصاء«.
وصرح أليغري لشبكة سكاي سبورت إيطاليا، في نهاية 

المباراة، »نشعر بخيبة أمل وغضب ألننا تعرضنا 
لإلقصاء. اآلن علينا التركيز على الدوري، وكذلك 
على مواجهة باريس ســان جرمان في الجولة 
المقبلة، ألنه ال يزال يتعين علينا المنافسة للعب 

في الدوري األوروبي«.
ــم يـــأت  ــ ــإن اإلقــــصــــاء »لـ ــ وبـــحـــســـب الــــمــــدرب فـ
الليلة، بل جاء من قبل«، في إشارة إلى الهزيمة 
أمام مكابي حيفا قبل أسبوعين، والتي جعلت 
مــن الــضــروري على اليوفي الــفــوز على بنفيكا 

وباريس سان جرمان للتأهل للدور المقبل.

ن فياريال االسباني الثاثاء كيكي  • عيَّ
 ألونــاي إيمري، 

ً
 له، خلفا

ً
سيتيين مدربا

ــــراف عــلــى  ــــإلشـ الــمــنــتــقــل إلـــــى إنـــكـــلـــتـــرا لـ
أستون فيا.

ــة الـــســـابـــق  ــونـ ــلـ ــرشـ  مـــــــدرب بـ
ّ

ــــول ــتـ ــ ولــــــم يـ
اإلشراف على أي فريق منذ أن أقاله النادي 
الكتالوني في أغسطس 2020 عقب هزيمة 
مذلة 2-8 ضد بايرن ميونيخ األلماني في 
الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

( على عقد حتى 
ً
ع سيتيين )64 عاما

َّ
ووق

نهاية موسم 2024-2023.
• أعلن نادي وست بروميتش اإلنكليزي 
 
ً
 فنيا

ً
تعيين كـــارلـــوس كــوربــيــران مـــديـــرا

للفريق األول لكرة القدم بالنادي. 
وذكرت وكالة األنباء البريطانية »بي.أيه.
مــيــديــا«، أن مـــدرب هيدرسفيلد السابق، 
ــع 

َّ
ــران لــلــفــريــق، أمـــس، وق الـــذي قـــاد أول مـ

عــلــى عــقــد مـــدتـــه عــامــيــن ونـــصـــف الـــعـــام، 
لــيــحــل مــحــل ســتــيــف بـــــروس، الــــذي أقــيــل 

مطلع هذا الشهر.
• تعاقد نـــادي تشلسي اإلنكليزي لكرة 
القدم مع لورانس ستيوارت من موناكو، 
ليتولى منصب المدير التقني للفريق، 
مـــع الــتــركــيــز عــلــى كــــرة الـــقـــدم الــعــالــمــيــة، 
فيما يعتبر الخطوة األولى نحو نموذج 

متعدد األندية. 

وسيصل ستيوارت، الذي عمل محلل أداء 
للمنتخب اإلنكليزي في كأس العالم 2014، 
لستامفورد بريدج عقب انتهاء فترة عمله 

مع فريق موناكو الفرنسي.
• يــريــد أنــخــيــل دي مـــاريـــا، جــنــاح فريق 
يوفنتوس اإليطالي لكرة القدم، أن ينهي 
مسيرته الكروية من حيث بدأها مع فريق 

روزاريو سنترال األرجنتيني.
وقــال دي ماريا: »أحــب العودة لروزاريو. 
 إن حلم 

ً
أعلم أنه صعب، لكني أقول دائما

ــــؤالء فـــي األرجــنــتــيــن هـــو الــمــجــيء  كـــل هـ
واللعب في أوروبا، حلمي أنا هو العودة 
 ما الرتداء قميص روزاريو سنترال«.

ً
يوما

كيربر تخطط للعودة في نيويورك
تــخــطــط األلــمــانــيــة أنجيليك 
كيربر للعودة لرياضة التنس 
فـــي بــطــولــة أمــيــركــا الــمــفــتــوحــة 
الــتــي تــقــام الـــعـــام الــمــقــبــل على 
أقــصــى تــقــديــر، بــعــد أن أنجبت 

طفلها األول. 
ولم تلعب كيربر، التي فازت 
ــي الـــبـــطـــوالت  ــاب فــ ــقــ بـــثـــاثـــة ألــ
األربــــع الــكــبــرى )غـــرانـــد ســـام(، 
مــنــذ الــصــيــف الــمــاضــي بسبب 

حملها. 
ــع أن تــجــنــب كــيــربــر  ــوقـ ــتـ ويـ
طفلها في مارس المقبل، وقالت 
 )

ً
الــاعــبــة األلــمــانــيــة )34 عـــامـــا

لمجلة بيلد أنها تخطط لعودة 
سريعة، لكن من دون استعجال. 
ــنـــي  ــد أنـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وأضــــــــافــــــــت: »أعـ
سأعود بنهاية العام. في بطولة 
نــيــويــورك بـــداًل مــن ويمبلدون، 

لــــكــــن إذا نـــجـــحـــت فـــــي الـــلـــعـــب 
بــبــطــولــة ويــمــبــلــدون، فــســأكــون 
ســعــيــدة. ســآخــذ وقـــتـــي، ألنــنــي 

أريد أن أعود بشكل مائم«.

أخبار منوعة

كيربر

بوكر يقود فينيكس إلى إسقاط حامل اللقب
ل ديفن بوكر 34 نقطة، وقاد  سجَّ
فينيكس صنز إلى الفوز على غولدن 
ستايت ووريرز حامل اللقب 105-134، 
الثاثاء، في دوري كرة السلة األميركي 
للمحترفين، في مباراة خشنة شهدت 
ــرد الــنــجــم كــــاي تـــومـــســـون لــلــمــرة  طــ

األولى في مسيرته.
، نجح الهداف 

ً
وللمرة الثالثة تواليا

بـــوكـــر بــتــســجــيــل 30 نــقــطــة أو أكــثــر، 
ليلحق الخسارة الثانية هذا الموسم 

بحامل اللقب.
 
ً
( أيـــضـــا

ً
ــا ــ ــامـ ــ وضـــلـــع بـــوكـــر )25 عـ

بمشادة في الربع الثالث مع تومسون 
أدت إلى طرد الاعب المخضرم )32 
( للمرة األولــى بعد 651 مباراة 

ً
عاما

في الدوري.

ــــرد تــومــســون بــعــد أن اصــطــدم 
ُ
وط

ببوكر منتصف الربع الثالث، ليحصل 
عــلــى خــطــأ فــنــي، قــبــل حــصــولــه على 
خطأ فني ثاٍن، بعد تسببه في مشادة 

مع العبي صنز والحكم إيد مالوي.
ــقـــطـــة مـــــن الـــنـــجـــم  ــم تــــكــــن 37 نـ ــ ــ ولـ
السلوفيني لوكا دونتشيتش كافية 
لتجنيب داالس مافريكس الخسارة 
أمام مضيفه نيو أورليانز بيليكانز 

.113-111
كما رفع واشنطن ويزاردز رصيده 
إلى 3-1، بفوزه الصريح على ضيفه 

ديترويت بيستونز 99-120.
وألحق أوكاهوما سيتي الخسارة 
بضيفه لوس أنجلس كليبرز 94-108.

مباريات اليوم
القناة الناقلة المباراة التوقيت

beINSPORTS HD4 زيوريخ – بودو غليمت 7:45

beINSPORTS PR1 ايندهوفن - ارسنال 7:45

 beINSPORTS
xtra1

لودوغوريتس – ريال بتيس 7:45

beINSPORTS PR3 فنربخشة - رين 7:45

 beINSPORTS
xtra2

التسيو - ميتياند 7:45

beINSPORTS PR3 هيلسينكي - روما 10:00

beINSPORTS EN1
مان يونايتد – شيريف 

تيراسبول
10:00

beINSPORTS EN3 امونيا – ريال سوسيداد 10:00

beINSPORTS HD2 فرينكفاروتزي - موناكو 10:00

beINSPORTS HD1 شتورم غراتس - فينورد 10:00

beINSPORTS EN2 نانت – كارباك اقدام 10:00

تيباس يرغب في توقيع عقوبات على باريس
يرغب رئيس رابطة الــدوري اإلسباني )االليغا(، 
خابيير تيباس، في توقيع عقوبات فورية ورادعة، 
ورياضية كذلك، ضد باريس سان جرمان، ألنه يعتقد 
أن تلك التي فرضها االتــحــاد األوروبـــي لكرة القدم 
)يويفا( لخرق قواعد اللعب المالي النظيف، نظرا 

لحجمها وطبيعتها التدريجية، ال تؤتي ثمارها.
ويـــصـــر تــيــبــاس فـــي مــقــابــلــة نــشــرتــهــا صحيفة 
»ليكيب« الفرنسية أمس، على أنه »يجب أن يعاقب 
من اآلن فصاعدا«، ألن الغرامة البالغة 65 مليون يورو 
التي فرضها االتحاد األوروبي لكرة القدم في بداية 
الموسم، منها 55 مليونا معفاة إال في حالة تكرار 

المخالفة، ال تؤتي ثمارها.
ويشير في هذا الصدد إلى أن »10 مايين يورو 
لــبــاريــس ســان جــرمــان و)رئــيــســه نــاصــر )الخليفي( 

ــهــــوة«، ولـــهـــذا يــصــر عــلــى أن  تــمــثــل ثــمــن فــنــجــان قــ
»العقوبات يجب أن تكون رادعــة وتؤثر أيضا على 

الشق الرياضي«.
ويقدر أنه في المواسم الستة أو السبعة الماضية، 
خسر نادي العاصمة الفرنسي مليار يورو، وبهذه 
الطريقة »يدمر النظام البيئي لكرة القدم األوروبية«.
واستطرد »كيف يمكن لألندية األخرى التنافس 

مع فريق يخسر مليار يورو؟«.
وتنص قواعد اللعب المالي النظيف في االتحاد 
األوروبــي لكرة القدم على أنه لضمان عدالة معينة 
في المنافسة، يتعين على الفرق ضمان التوازن بين 
الدخل والمصروفات، والتي تأتي إلى حد كبير من 

التعاقد مع الاعبين«.
تيباس

ســـــتـــــكـــــون مــــــشــــــاركــــــة الــــبــــرتــــغــــالــــي 
ــانـــو رونـــــــالـــــــدو مـــــن عـــدمـــهـــا  ــيـ ــتـ ــريـــسـ كـ
عنوان المواجهة التي ستجمع فريقه 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد االنـــكـــلـــيـــزي ضد 
ضيفه شيريف تيراسبول المولدافي، 
في الجولة الخامسة ما قبل األخيرة من 
دور المجموعات للدوري األوروبي لكرة 

القدم »يوروبا ليغ« اليوم.
وفـــــــي حــــيــــن ال ُيــــتــــوقــــع أن يــــواجــــه 
يونايتد صعوبة في بلوغ الدور الثاني، 
لكون التعادل يكفيه ضد فريق متواضع 
لــلــحــاق بـــريـــال ســوســيــيــداد االســبــانــي 
متصدر المجموعة الخامسة، ستكون 
ــلـــى الـــبـــرتـــغـــالـــي  ــة عـ ــاخـــصـ الــــعــــيــــون شـ

المتمّرد.
وأشــــــارت تــقــاريــر صــحــافــيــة الــــى أن 

المدرب الهولندي، إريك تن هاغ، أجرى 
محادثات مع رونالدو، منذ اتخاذه قرار 

استبعاد الاعب عن الفريق.
ــاغ االســــبــــوع الــمــاضــي  ــ ــال تــــن هـ ــ وقــ
»يجب أن تكون هناك عواقب للسلوك، 

ا«.
ً
أو عندما يكون سلوًكا سيئ

ورأى رونـــــالـــــدو أن مــــا حـــصـــل فــي 
ــبــرت 

ُ
الــمــبــاراة ضــد تــوتــنــهــام الــتــي اعــت

ــن هـــاغ  ــ ــلـــفـــريـــق بـــــإشـــــراف تـ ــل لـ ــ ــــضـ األفـ
وكادت تنتهي بنتيجة مدوية لوال تألق 
الــحــارس الفرنسي هوغو لــوريــس، أنه 

ا ننجر في خضم اللحظة«.
ً
»أحيان

ويتصدر ريال سوسييداد المجموعة 
بــالــعــامــة الــكــامــلــة مـــن أربــــع مــبــاريــات 
ويحل على أومونيا نيقوسيا القبرصي 
الــمــتــذيــل مـــن دون رصـــيـــد. وفــــي حــال 

تــحــقــيــق يـــونـــايـــتـــد فـــــوز مـــتـــوقـــع عــلــى 
شيريف، سيتنافس مع سوسييداد على 
صدارة المجموعة في الجولة االخيرة 

في إسبانيا.
وبعد أن ضمن بلوغه الــدور المقبل 
بأربعة انتصارات من أول أربع مباريات، 
سيسعى أرســـنـــال اإلنــكــلــيــزي لضمان 
صــــدارة الــمــجــمــوعــة، عــنــدمــا يــحــل على 
أيـــنـــدهـــوفـــن الـــهـــولـــنـــدي الـــثـــانـــي ضمن 

منافسات المجموعة االولى.
ويدخل النادي اللندني المباراة بعد 
أن قام بدعسة ناقصة للمرة الثانية فقط 
هذا الموسم في جميع المسابقات، إثر 
تــعــادلــه مـــع ســاوثــمــبــتــون فـــي الــــدوري 
االحد )1-1(، بعد سقوطه ضد مانشستر 
يونايتد فــي وقــت ســابــق، مقابل فــوزه 

بجميع المباريات االخرى )13(.
ــا االيــطــالــي أن ال خيار  ويــــدرك رومــ
أمامه ســوى الفوز على مضيفه ايتش 
جاي كاي هلسنكي في فنلندا إذا ما أراد 
الحفاظ على آماله ببلوغ الدور الثاني 

عن المجموعة الثالثة.
ويــحــتــل فــريــق الــعــاصــمــة اإليــطــالــيــة 
المركز الثالث برصيد 4 نقاط وبفارق 
ثــاث عن لودوغوريتش البلغاري )7( 
الذي يستضيف ريال بيتيس اإلسباني 

المتصدر )10(.
وفـــــي حـــيـــن ضـــمـــن بــيــتــيــس عـــبـــوره 
ــدور الــمــقــبــل، ســيــتــنــافــس رومـــا  ــ الــــى الــ
ولودوغوريتس على البطاقة االخيرة 
عندما يتواجهان في الجولة األخيرة 

في العاصمة اإليطالية.

مهمة سهلة ليونايتد... وروما للحفاظ على آماله

ع من  يوفنتوس يودِّ
دور المجموعات 
للمرة األولى منذ 

تسعة مواسم

أليغري
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وفيات

ناصر محمد نزال الكريباني
69 عـــامـــا، شـــيـــع، الــــرجــــال: الــــعــــزاء فـــي الـــمـــقـــبـــرة، الــنــســاء: 
الــعــارضــيــة، ق8، ش7، م34، ت: 96064487، 97220155، 

24885682

صالح علي عاشور المصيليخ
73 عاما، شيع، حسينية األوحد، المنصورية، ت: 94957779

رشيد خالد الردعان 
61 عــامــا، شــيــع، الــرجــال: ســلــوى، ق2، ش4، م27، النساء: 
حطين، ق1، شارع علي صالح اللهيب، م13، ت: 66425500، 

97465151 ،66766566

يوسف سليمان يوسف العبدالهادي
69 عاما، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: السرة، 

ق2، ش9، م18، ت: 66629204، 99745415

الفجر

الشروق

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

4:37

5:57

11:32

2:42

5:07

6:24

الطقس والبحرمواعيد الصالة

العظمى

الصغرى

أعلى مد

أدنى جزر

33

17

ً
12:07 صبـــاحــــــا

ً
01:38 ظــــــــــهـــــــــــــرا

ً
07:18 صبـــاحــــــا

07:15 مــــــســــــــــــــــاًء

تحدي »كيا« يقتل تحدي »كيا« يقتل ٤٤ مراهقين مراهقين
تــســبــب تـــحـــدٍّ عـــلـــى »تــيــك 
تــــوك« فـــي وفــــاة 4 مــراهــقــيــن 
بــــنــــيــــويــــورك، بــــعــــد تـــعـــرض 
السيارة التي كانوا يقودونها 

لحادث سير.
ويــقــوم »تــحــدي كــيــا« على 
ــيـــديـــو  مـــــشـــــاركـــــة مــــقــــاطــــع فـ
لــخــطــوات عـــن كــيــفــيــة ســرقــة 
سيارة باستخدام سلك شحن 

USB فقط، ومفك براغي.
ــبـــكـــة »ســــكــــاي  وذكــــــــــرت شـ
ــيــــارة  نــــــيــــــوز«، أمـــــــــس، أن ســ
مــن نـــوع »كــيــا« كــانــت تــقــل 6 
مراهقين، تحطمت في مدينة 
بــوفــالــو بــنــيــويــورك االثــنــيــن 
الماضي، مما تسبب في وفاة 

4 منهم.
وأشارت تحقيقات الشرطة 
إلــــى أن الــمــراهــقــيــن ســرقــوا 
سيارة »كيا«، بعد مشاركتهم 
فـــي الــتــحــدي الــمــنــتــشــر على 
»تــــيــــك تـــــــوك« مـــنـــذ الـــصـــيـــف. 

وقــال مفوض شرطة بوفالو 
إنه يعتقد أن المراهقين في 
الحادث المميت شاركوا في 

التحدي.
وحــقــق الــتــحــدي الخطير 
شــعــبــيــة كـــبـــيـــرة عـــلـــى »تــيــك 
تــــوك«، حــيــث أشــــارت شرطة 
ــثــــر مــن  ــى أن أكــ ــ ــدا إلــ ــوريــ ــلــ فــ
ثــلــث ســـرقـــات الـــســـيـــارات في 
الوالية منذ منتصف يوليو 

مرتبطة به.
أمـــا شــرطــة لـــوس أنجلس 
فقد أكدت أن التحدي تسبب 
ــدل ســـرقـــة  ــ ــعـ ــ ــي ارتــــــفــــــاع مـ ــ فــ
ســيــارات »كــيــا« و»هــيــونــداي« 
بنسبة 85 في المئة، مقارنة 

بالعام الماضي.

تربية البنات نعمة واألوالد ُيتعبون والديهمتربية البنات نعمة واألوالد ُيتعبون والديهم

يقول علماء إن إنجاب ابن يبدو أنه يشيخ عقلك 
 لدراسة جدلية جديدة.

ً
بشكل أسرع، وفقا

ووجـــدت دراســـة أجــريــت على أكثر مــن 13 ألف 
ــات الــمــتــحــدة  ـــ 50 فـــي الـــواليـ شــخــص فـــوق ســـن الـ
ونــشــرت فــي مــجــلــة األبـــحـــاث الــنــفــســيــة، أن اآلبـــاء 
واألمهات الذين لديهم ابن واحد على األقل يعانون 
 أسرع، مقارنة بمن ليس لديهم ابن، 

ً
 إدراكيا

ً
تدهورا

وأولئك الذين لديهم أكثر من ابن فقدوا قدراتهم 
المعرفية أسرع من أولئك الذين لديهم بنات فقط.

ولــم يحقق الــبــاحــثــون، مــن الــواليــات المتحدة 
وتشيكيا، في السبب وراء التأثير، لكنهم اقترحوا 
أن األمــــر قـــد يــرجــع إلــــى أن الــبــنــات أكــثــر اعــتــنــاء 
مهم بالسن وتقديم الدعم  بوالديهن في سنوات تقدُّ
العاطفي، مما يساعد في الحفاظ على صحتهم مع 

مهم في السن. تقدُّ
وفي هذه األثناء، قد يكون أولئك الذين لديهم 

 ألسلوب عيش صحي.
ً
باعا

ّ
أوالد أقل ات

ظهر الــدراســات أن آبــاء 
ُ
وعلى سبيل المثال، ت

ــان الـــكـــحـــول وتــعــاطــي  ــ ــ ــــل عـــرضـــة إلدمـ الـــبـــنـــات أقـ
المخدرات والتدخين.

وجــمــع الــفــريــق مـــن جــامــعــة تــشــارلــز فـــي بـــراغ 
وجــامــعــة كــولــومــبــيــا فـــي نـــيـــويـــورك، بــيــانــات من 
 
ً
الــدراســة المستمرة التي ترصد أكثر من 30 ألفا

ممن تجاوزوا الـ 50 من العمر وأزواجهم.
 لديهم أطفال 

ً
وكان هناك نحو 10872 مشاركا

ذكــور، مع 4862 لديهم ابــن واحــد، و3523 لديهم 
اثنان و2487 لديهم 3 أو أكثر.

وأظهرت النتائج أن اآلباء الذين لديهم ابن واحد 
على األقـــل مــعــدل تــدهــورهــم المعرفي أســـرع منه 
عند من ليس لديهم أبناء، وكانت سرعة التدهور 

العقلي مماثلة لدى كل من اآلباء واألمهات.
وكـــشـــف تــحــلــيــل كـــاتـــريـــن وولـــــف وفــريــقــهــا أن 
التراجع في القدرات العقلية للوالدين كان أسرع 
إذا كــان لديهم عــدة أبــنــاء، مــقــارنــة بــاآلبــاء الذين 

لديهم بنات فقط.

ً
ثعبان عمالق يبتلع جدة إندونيسيةنظرة »األخت« األخيرة تقيل وزيرا

ــبـــاراغـــواي مـــاريـــو عــبــدو  أعــلــن رئــيــس الـ
بينيتيز إقالة وزير العدل، لسماحه بإدخال 
جثمان زعيم ميليشيا قتل على يد الجيش 
إلى سجن للنساء، حتى تتمكن أخته النزيلة 

في السجن من توديعه.
وجاء في بيان صدر عن مكتب الرئيس 
أمس األول، ونقله موقع روسيا اليوم، أمس، 
أنه جرت »إقالة وزير العدل )ادغار تابوادا(، 

ومدير سجن الراعي الصالح«.
ــة بـــــــــأن أوزفــــــــالــــــــدو  ــ ــرطــ ــ ــشــ ــ وأفــــــــــــــــادت الــ
فــيــالــبــا، قــائــد ميليشيا »الــجــيــش الشعبي 
الباراغواياني« الماركسية اللينينية، قتله 
ــد الــمــاضــي الــجــيــش فـــي شــمــال شــرق  األحــ

البالد مع اثنين من رفاقه.
وبعد ذلك نقل أقاربه جثمانه إلى سجن 
لــلــنــســاء، حــيــث تقضي أخــتــه الــشــريــكــة في 
تأسيس الجيش الشعبي عقوبة، من أجل 

أن تلقي نظرة الوداع عليه.

وقال وزير العدل، قبل ساعات من إقالته، 
ــلــــت بــشــكــل غـــيـــر مــتــوقــع  إن األســـــــرة »وصــ
إلــى سجن النساء، وظهر )النعش( بشكل 
مفاجئ«، وسمح له بدخول سجن النساء 
بمرافقة عشرات من أفــراد شرطة مكافحة 

 )
ً
الشغب، حيث منحت أخته كارمن )50 عاما
5 دقائق إللقاء نظرة الوداع األخيرة عليه.

وقـــال تـــابـــوادا إن وزارة الــعــدل سمحت 
بدخول النعش »ألسباب إنسانية«، مشيرا 

إلى سوابق مشابهة.

شهدت مقاطعة جامبي اإلندونيسية، الجمعة، 
حادثة غريبة، تمثلت في ابتالع ثعبان عمالق سيدة 

.
ً
تبلغ 54 عاما

، الجدة 
ً
وابتلع الثعبان، الذي يبلغ طوله 22 قدما

جاهرا، أثناء جمعها للمطاط من إحدى المزارع.
ــــالغ عــــن فـــقـــدانـــهـــا، قـــامـــت الــســلــطــات  ــ وبـــعـــد اإلبـ
والسكان المحليون بالبحث في الغابة القريبة لمدة 
 مع انتفاخ كبير 

ً
 ضخما

ً
يومين، حيث رصدوا ثعبانا

في منطقة البطن، بعد مــرور يومين على تسجيل 
بالغ باختفاء جاهرا.

وذكــرت صحيفة »ديلي ستار« البريطانية، في 
الخبر الذي نقله موقع سكاي نيوز أمس، أن قوات 
مــن الــشــرطــة قــامــت بقتل الــثــعــبــان بــحــرص شــديــد، 
ووجدوا الجدة ميتة في الجهاز الهضمي للزاحف 

العمالق.
ووفق عمدة القرية، التي تنتمي إليها جاهرا، فقد 
توفيت الجدة بعدما عضها الثعبان، وقام بابتالعها 

 استمرار هذه العملية بساعتين.
ً
، مقدرا

ً
الحقا

وأثارت حادثة مقتل الجدة مخاوف كثيرين من 
سكان القرى المجاورة، حيث تشير تقارير محلية 
إلــى رصــد عــدد من الثعابين العمالقة في الغابات 
والمناطق المحيطة بأماكن إقامتهم، وابتالعها 

بعض الحيوانات.
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يومية سياسية مستقلة

الصقر يتحدث عن الملك حسين في »السطر األوسط«
 على mbc ومنصة شاهد

ً
البرنامج يعرض غدا

ــبـــع حــلــقــات  ــــن سـ ــــي ســـلـــســـلـــة مـ فـ
ــاســـي والـــصـــحـــافـــي  ــيـ ــسـ يـــســـتـــمـــر الـ
ورئــــيــــس غــــرفــــة تــــجــــارة وصـــنـــاعـــة 
الــكــويــت مــحــمــد الــصــقــر فـــي كشف 
ــــات عـــــاصـــــرهـــــا وشـــــــــــــارك فـــي  ــفـ ــ ــلـ ــ مـ
صــنــاعــتــهــا، حــيــث ســتــعــرض قــنــاة 
 الجمعة الحلقة الخامسة 

ً
mbc غدا

لــه مــع بــرنــامــج »الــســطــر األوســــط«، 
وتـــتـــمـــحـــور حـــــول خـــفـــايـــا الــــوفــــود 

ــاء الـــغـــزو،  ــنـ الــشــعــبــيــة الــكــويــتــيــة أثـ
والــتــي جــالــت الــعــالــم لــحــشــد الـــرأي 
العام العالمي تجاه قضية الكويت، 
كــمــا سيتحدث الــصــقــر عــن الــنــدوة 
التي عقدت باألردن، وتعرض فيها 

الوفد الكويتي لمضايقات كبيرة.
وستتناول الحلقة حوارات الصقر 
مع الملك حسين بن طــالل، وعــودة 
العالقات الكويتية ــ األردنية، عقب 

انقطاعها بعد الغزو، وما دار بين 
الــصــقــر والــشــيــخ ســعــد الــعــبــدالــلــه، 
وغيرها من تفاصيل يكشفها الصقر 

في هذه الحلقة.
البرنامج يقدمه اإلعــالمــي مالك 
 الجمعة فــي الساعة 4 

ً
الــروقــي غــدا

 عــلــى mbc، ويـــعـــاد الــســبــت 
ً
عـــصـــرا

في الثامنة مساًء، كما يعرض عبر 
منصة شاهد.

1( جذوره هندية.
2( ديانته هندوسية )عبادة البقر(.

ـــ 740 مــلــيــون جنيه  ــه بـ ــروتـ ر ثـ ــقــــدَّ 3( مــلــيــونــيــر، وتــ
إسترليني.

.)
ً
 )42 عاما

ً
4( صغير السن نسبيا

5( لــم يــمــِض عــلــى وجــــوده فــي الــبــرلــمــان أكــثــر مــن 7 
سنوات. 

كل ذلــك لم يمنع ريشي سوناك من احتالل منصب 
رئيس وزراء بريطانيا العظمى.

 بعض االمتعاض من البعض، وتنكيت 
ً
هناك طبعا

ــانــــب بــعــض  ــعـــض اآلخــــــــر، إلــــــى جــ ــبـ واســــتــــهــــزاء مــــن الـ
االستقاالت من عضوية حزب المحافظين!

ســونــاك لــم يــصــل إلـــى الــمــنــصــب بــطــرق مــلــتــويــة، بل 
 
ً
 وماديا

ً
 وسياسيا

ً
بديموقراطية، حيث إنه مؤهل علميا

للتمتع بهذا الشرف.
هـــذا الــمــنــصــب لــم يحلم بـــه، لكنه وصـــل إلــيــه بجده 
 وعملة بانحدار 

ً
 هشا

ً
واجتهاده، كما أنه ورث اقتصادا

، وتكلفة المعيشة ارتفعت 
ً
وأسعار مشتعلة ترتفع يوميا

ا كانت عليه قبل عامين، كما أن هناك  ستين في المئة عمَّ
مخاوف من انهيار اقتصادي وتضخم تاريخي لم تمر 
بــه بريطانيا العظمى منذ الــحــرب العالمية الثانية، 
لذا لديه فرصة لتعديل األوضــاع، كما وعد في حملته 
ر الجميع بأنه بريطاني، ومولود بها،  االنتخابية. وذكَّ
وغيرته وحبه لوطنه بريطانيا ال يعادله أي والء أو 

حب لوطن آخر...
 أكبر 

ً
 بأن احتمال الفشل وارد، إال أنه حقق حلما

ً
علما

من واقع التركيبة االجتماعية والسياسية لبريطانيا، 
 هنأه بالمنصب هو رئيس جمهورية الهند، 

ْ
وكان أول َمن

بالتصريح بأن العالقة بين الهند وبريطانيا العظمى 
ستزدهر في حقبة سوناك...

هكذا تعيش األمم وتنجح، فال مجال للعنصرية وال 
العرقية وال للون الجلد، بل تبقى الكفاءة وتبقى المبادئ 
والمثل العليا، وهذا المتوقع والمطلوب وماعداها غير 

مرغوب في المجتمعات الحضارية.
فهل هذا الدرس كاٍف لنبذ العنصرية في المجتمعات؟!

د. ناجي سعود الزيددرس وأيما درس

الله بالنور
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