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»الميزانيات«: بيع اإلجازات 3 أشهر 
 وإلغاء شرط »االمتياز«

ً
سنويا

اللجنة أكدت سعيها إليقاف الهدر وتغيير السياسة المالية للدولة في ظل الظروف اإلقليمية 

● بيروت - منير الربيع
بـ »اليوم التاريخي«، اجتمعت عبارات المسؤولين اللبنانيين 
واإلســرائــيــلــيــيــن واألمــيــركــيــيــن عــلــى وصـــف تــوقــيــع اتــفــاق ترسيم 
الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، الــذي لو عــاد اللبنانيون 

سنوات إلى الوراء لما توقعوا الوصول إلى مثله. 
َمن أقدم على هذه الخطوة هو رئيس الجمهورية ميشال 

 لبنان يدخل »النادي النفطي«  لبنان يدخل »النادي النفطي« 
بعد توقيع »الترسيم« مع إسرائيلبعد توقيع »الترسيم« مع إسرائيل

ً
 والبيد يعده اعترافا
ً
االتفاق منح واشنطن أكبر إنجاز منذ االتفاق منح واشنطن أكبر إنجاز منذ 19821982 والبيد يعده اعترافا

مصر: هبوط تاريخي للجنيه
بعد قرار تحرير الصرف

● القاهرة - حسن حافظ
وســط مــخــاوف مــن أكــبــر مــوجــة ارتــفــاع 
 على دخول المصريين، 

ً
أسعار تؤثر سلبا

وصل الجنيه المصري إلى أدنى مستوى 
له على اإلطالق أمام الدوالر وبقية العمالت 
األجــنــبــيــة أمـــــس، مـــع بــــدء تــطــبــيــق الــبــنــك 
الـــمـــركـــزي ســـيـــاســـة تـــحـــريـــر ســـعـــر صـــرف 
الــجــنــيــه بشكل كــامــل ألول مـــرة، إذ وصــل 

 حتى عصر أمس، 
ً
الدوالر إلى 22.8 جنيها

بالتوازي مع اإلعالن عن حصول مصر على 
حزمة تمويل بـ 9 مليارات دوالر، بينها 3 
مليارات كقرض من صندوق النقد الدولي.

المصريون استيقظوا على ساعات من 
الجنون الــذي شهدته جميع الــمــؤشــرات، 
وانـــفـــجـــرت وســـائـــل الـــتـــواصـــل بتعليقات 
ســاخــطــة مــن الــمــواطــنــيــن الــذيــن يشعرون 

بــصــعــوبــة الـــتـــأقـــلـــم مــــع الــــزيــــادة 

األمير لخادم الحرمين: 
إنجازات تنموية 

وحضارية للسعودية 
في عهدكم

 بايدن: ال نسعى 
لصراٍع مع الصين

القادسية يتألق... وشبيب 
يثير أزمة داخل كاظمة
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إيران: توتر في أول »جمهورية كردية«
»هجوم شيراز« قد يطلق يد »الحرس الثوري« لقمع االحتجاجات

ــعــــة فــي  ــاد، الــــواقــ ــابــ ــة مــــهــ ــنـ ــديـ ــهــــدت مـ شــ
محافظة أذربــيــجــان الغربية، شمال إيــران، 
 
ً
 شديدا

ً
والتي تسكنها أغلبية كردية، توترا

منذ مقتل شاب برصاص قوات األمن، مساء 
أمس األول.

 ونــزل المئات إلى شــوارع مهاباد، خالل 
تل 

ُ
تشييع الشاب إسماعيل مولودي، الذي ق

أمس األول، خالل مشاركته في احتجاجات 
بــالــذكــرى األربــعــيــن لــوفــاة الــشــابــة الــكــرديــة 
مهسا أمــيــنــي، مــردديــن هــتــافــات تــدعــو إلى 

 
ً
ــّوق غــاضــبــون مــخــفــرا الــحــريــة، فـــي حــيــن طــ

للشرطة بالمدينة.
ــة لـــدى  ــزيــ ــابـــاد أهـــمـــيـــة رمــ وتــكــتــســب مـــهـ
األكـــراد، إذ احتضنت ما يعتبره القوميون 
األكـــراد أول جمهورية كــرديــة خــالل الحرب 

العالمية الــثــانــيــة، والــتــي لــم تستمر إال 11 
.
ً
شهرا

ر تقرير لصحيفة »واشنطن بوست« 
ّ
وحذ

ــوأ لـــم يـــأت بــعــُد في  ــ األمــيــركــيــة مـــن أن األسـ
إيران »حيث يحتفظ النظام بخيار 

»االستئناف« تدين 7 قضاة في قضية الرشوة
• قضت بسجنهم 7 سنوات مع الشغل والنفاذ... وأيدت براءة قاٍض  

• الحكم شمل حبس الراشَيين 12 سنة... والوسيطين 10 أعوام
دانت محكمة االستئناف الجزائية، أمس، 7 
قــضــاة مــن أصــل 8 محالين مــن النيابة العامة 
ــوة وغــــســــل األمــــــــــوال، وحــكــمــت  ــ ــرشـ ــ بـــوقـــائـــع الـ
بسجنهم 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وأيدت 

براءة قاٍض واحد.
ــادر أمــس  ــنـــاف« الــــصــ ــئـ ــتـ وشـــمـــل حــكــم »االسـ
برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي حبس 
 مــــع الـــشـــغـــل والـــنـــفـــاذ 

ً
ــلــــَي أعــــمــــال 12 عــــامــــا رجــ

وإلزامهما غرامات مالية بعد إدانتهما بتقديم 
ــبـــارة عـــن مــبــالــغ  ــوة لــلــقــضــاة الــمــتــهــمــيــن عـ ــ رشـ
وســيــارات، إلــى جانب سجن وسيطي الرشوة 

بين القضاة والتاجرين، بحسب تقرير 

تغريم وعزل 10 موظفين 
في »الصحة«

ــــس، بــتــغــريــم 10  ــئـــنـــاف«، أمـ ــتـ قــضــت »االسـ
مــوظــفــيــن فـــي وزارة الــصــحــة بــمــبــالــغ مالية 
تـــتـــراوح بــيــن 3 آالف ديـــنـــار و10 آالف بعد 
ادانتهم بجريمة اإلضرار بالمال العام وعزلهم 
مــن وظائفهم على أثــر تــوريــد ممرضين من 

جمهورية الهند إلى وزارة الصحة.

 لمسؤول 
ً
 السجن 15 عاما

مختلس في »اإلطفاء«
أمرت »االستئناف«، أمس، بحبس مسؤول 
 بعد إدانته 

ً
في اإلدارة العامة لإلطفاء 15 عاما

بجريمة اختالس أموال عامة، وقضت بإلزامه 
رد األمــــوال المختلسة وقيمتها 1.5 مليون 

دينار، وضعفها.

 »الصحة«: الوضع الوبائي مستقر 
»XBB« وتقييم يومي لمتابعة

● عادل سامي
فــي أعــقــاب ظهور حــاالت إيجابية 
للمتحور »XBB« فــي الــكــويــت، أكــدت 
 وزارة الــصــحــة، أن الــوضــع الــوبــائــي 
لـ »كوفيد 19« في البالد مستقر، الفتة 
ـــجـــري، عــبــر الــفــرق الفنية 

ُ
إلـــى أنــهــا ت

 لألوضاع 
ً
 يوميا

ً
المتخصصة، تقييما
الصحية في البالد. 

وصـــرح المتحدث الــرســمــي باسم 
الــــــــوزارة، د. عــبــدالــلــه الـــســـنـــد، أمـــس، 
بــأن الــتــحــورات تعد سمات أساسية 
وطـــبـــيـــعـــيـــة لـــلـــفـــيـــروســـات، وتـــحـــدث 
 إلـــى أن هــذه 

ً
بــشــكــل مــســتــمــر، مــشــيــرا

 في كثير 
ً
التحورات ال تشّكل تغييرا

من التوصيات الطبية. 
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، قــــــــــال اســـــتـــــشـــــاري 
الباطنية واألمراض المعدية، د. غانم 

 
ً
الحجيالن، إن »XBB« أســرع انتشارا
مـــن الــمــتــحــورات الــســابــقــة، ويــحــتــاج 
 في 

ً
إلى تطعيم خاص ليس موجودا

 من خطورة اإلصابة 
ً
را

ّ
الكويت، محذ

بـــ »كـــورونـــا« واألنــفــلــونــزا الموسمية 
في وقت واحد؛ ألن ذلك قد يؤدي إلى 

الوفاة. 

عون يوقع االتفاق في القصر الجمهوري أمس... والبيد في تل أبيب

 بوتين: العالم يسير 
١٣نحو السيناريو األسوأ 

في وقت أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب 
الختامي البرلمانية الــنــائــب د. عـــادل الــدمــخــي أن 
 على تغيير السياسة المالية 

ً
اللجنة ستعمل فعليا

لــلــدولــة وإيـــقـــاف الــهــدر ومــحــاســبــة الــفــاســديــن، مع 
اســتــخــدام الــفــوائــض الــمــالــيــة فـــي تــرمــيــم صــنــدوق 
االحتياطي العام، عاد ليبشر بأن من أهم القرارات 
ــت بــهــا الــلــجــنــة، فـــي اجــتــمــاعــهــا أمـــس،  ــ الـــتـــي أوصـ
الموافقة على فتح اعتماد إضافي بالميزانية بقيمة 

300 مليون دينار لتمويل بيع إجازات الموظفين.
وقال الدمخي إن اللجنة أوصت بأن يقتصر هذا 

البيع على الكويتيين، في البداية، مع إلغاء شرط 
االمتياز، وأن يكون السقف األعلى 3 أشهر في السنة.

في موازاة ذلك، علمت »الجريدة«، من مصادرها، 
 
ً
أن الحكومة ستقدم إلى اللجنة، بعد غٍد األحد، رأيا
 حول تلك التوصيات، الفتة إلى أن اللجنة 

ً
مكتوبا

 بطلب اعتماد إضــافــي إلــى الـــ 300 
ً
ستتقدم الحــقــا

مليون لتغطية طلبات البدل الزائدة عن المبلغ.
من جهته، أعرب وزير المالية عبدالوهاب الرشيد 
لـ »الجريدة«، عقب حضوره اجتماع اللجنة أمس، عن 
تطلعه إلى التوافق مع »الميزانيات« والنواب حول 

ــازات واستكمال صــرف مكافأة الصفوف  بيع اإلجـ
 بأخذ مالحظات النواب في اجتماع 

ً
األمامية، متعهدا

اللجنة أمس بعين االعتبار.
 وعـــــودة إلــــى الـــدمـــخـــي، الــــذي كــشــف أن اللجنة 
 آخـــر بــاعــتــمــاد إضــافــي لـــ »الــصــفــوف 

ً
ــرارا ــ اتــخــذت قـ

األمامية« قيمته 120 مليون دينار لمصلحة وزارة 
الدفاع، والحرس الوطني، واإلدارة العامة لإلطفاء.

وأضاف أنه تمت التوصية بأن تتعهد الحكومة 
باستمرار التوظيف بعد زيادة االعتماد التكميلي 
فــي هــذه الميزانية، حيث كــان االعــتــمــاد التقديري 

 إلى أن وزارة 
ً
ُوِضع لنحو 23.5 ألف وظيفة، مشيرا

المالية تعهدت بتطبيق اعــتــمــاد التوظيف حتى 
وإن زاد العدد.

وأفاد بأن اللجنة ناقشت، خالل االجتماع، بعض 
الــمــالحــظــات عــلــى الــمــيــزانــيــة، مــكــتــوبــة وشــفــهــيــة، 
وسيكون هناك اجتماع آخر مع »المالية« العتماد 
 
ً
القرارات، والرد على استفسارات أعضائها، مؤكدا

أن ذلك األمر سينتهي بالتوافق على هذه الميزانية 
.
ً
المتأخرة عن موعدها دستوريا

 وعقب الدمخي: »ال نعلم إلى أين تسير 

الدمخي: 300 مليون دينار لصرف 
 لـ »األمامية« 

ً
البدل و120 مليونا

  
ً
 مكتوبا

ً
الحكومة ستقدم إليها رأيا

واعتماد إضافي جديد في الطريق
الرشيد: نتطلع إلى التوافق وسنأخذ 

مالحظات النواب بعين االعتبار
 محيي عامر 

وفهد تركي

»الهالل األحمر«: تغيرات 
المناخ تهدد البشرية

»الشؤون« تعّجل الربط اآللي 
مع »الخارجية« و»المركزي« 

لمراقبة التحويالت
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»الميزانيات« تتوسع في...

لبنان يدخل »النادي...

إيران: توتر في أول...

»االستئناف« تدين 7...

مصر: هبوط تاريخي...

األمور في ظل هذه الظروف اإلقليمية، ويجب أن يكون هناك توافق تام 
بين اللجنة والوزارة ووضع هذا الموضوع في الحسبان«.

من جانبه، أشاد عضو »الميزانيات«، د. حمد المطر، بالتوافق الذي 
 باللجنة، والحكومة في قضية بيع اإلجازات 

ً
حصل بين المجلس، ممثال

والصفوف األولى المتأخرة. 
وقــال المطر لـــ »الــجــريــدة« إن الــنــواب راجــعــوا الميزانية، بحضور 
الــحــكــومــة مــمــثــلــة بــالــوزيــر الــرشــيــد، حــيــث اســتــمــعــت الــحــكــومــة إلــى 
المالحظات النيابية، »وحصل التوافق«، وسيستكمل االجتماع األحد 
 إلى إقرار 300 مليون دينار لبيع اإلجازات، وأن الموظف 

ً
المقبل، الفتا

 من رصيده.
ً
يحق له بيع 90 يوما

االتهام، وأحدهما محام، واآلخر صاحب مكتب سيارات، 10 سنوات 
مع الشغل والنفاذ، قبل أن تقضي المحكمة بتقرير االمتناع عن 
عقاب محامية وثالثة موظفين عاملين بها وتأييد براءة مسؤول 

سابق فيها.
وشدد الحكم العقوبات بحق القضاة، في حين تمت تبرئة قاٍض 
واحــد فقط من أصل 8، بعدما كانت محكمة الدرجة األولــى برأت 
اثنين منهم، كما رفــع ســنــوات سجن القضاة إلــى 7، والتاجرين 
إلى 12 بداًل من 10. ومن المتوقع أن يطعن جميع المتهمين أمام 

»التمييز« التي سيكون لها كلمة الفصل في القضية.

المتوقعة في األسعار بعدما قفز الدوالر أمام الجنيه بأكثر من ثالثة 
جنيهات دفعة واحدة )فقد 15 في المئة من قيمته(، ورفع البنك المركزي 
سعر الفائدة على االئتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل 
إلى 13.75 في المئة في محاولة لكبح جماح التضخم، في وقت قفزت 

البورصة المصرية ألعلى مستوى لها في نحو 6 أشهر.
وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إيفانا هولر، في 

مؤتمر صحافي مع كبار المسؤولين المصريين، إن الصندوق توصل 
 ،

ً
إلى اتفاق تمويل مع مصر قيمته 3 مليارات دوالر على مدى 46 شهرا

مشددة على أن الحرب الروسية ـ األوكرانية تسببت في أزمات كثيرة 
لدول العالم ومنها مصر، وبهذا اإلعالن تنتهي مفاوضات ماراثونية 
بين الطرفين بــدأت في مــارس الماضي، تعطلت أكثر من مرة بسبب 
 عن 

ً
إصــرار الصندوق على تحرير كامل لسعر صــرف الجنيه، بديال

نظام سعر الصرف المدار المتبع منذ 2016.
وأعلنت الحكومة المصرية، في بيان رسمي أمس، أنه تم االتفاق على 
مستوى الخبراء مع الصندوق لدعم برنامج اإلصالح الوطني الشامل 
المصري لمدة 4 سنوات بتسهيل ائتماني قيمته 3 مليارات دوالر، 
 مليار دوالر من صندوق »المرونة 

ً
 إضافيا

ً
كما يتيح االتفاق تمويال

واالســتــدامــة« و5 مليارات من المؤسسات الدولية بشروط تمويلية 
ميسرة، على أن يتم عرض االتفاق على مجلس إدارة الصندوق في 

ديسمبر المقبل العتماده.
ويهدف برنامج اإلصالح االقتصادي الشامل والوطني المصري إلى 
تعزيز استقرار االقتصاد الكلي وضمان استدامة الدين العام في المدى 
المتوسط، والعمل على تعزيز قدرة االقتصاد المصري على مواجهة 
الصدمات الخارجية، والتي زادت حدتها وتكرارها على المستوى 
، وتعزيز شبكة األمان االجتماعي بشكل يضمن الفاعلية 

ً
العالمي أخيرا

واالســتــهــداف وبــمــا يحقق أكــبــر قـــدر مــن الــحــمــايــة للطبقات األولـــى 
بالرعاية، وكذلك تسريع جهود زيادة تنافسية االقتصاد المصري.

مــن جهته، قــال محافظ البنك الــمــركــزي حسن عــبــدالــلــه، إن البنك 
يستهدف استمرار جهود السيطرة على معدالت التضخم، وضمان 
استقرار األسعار بالسوق المصري وبشكل سريع، والعمل على زيادة 
 :

ً
رصيد االحتياطيات األجنبية على نحو تدريجي ومستدام، مضيفا

فــي هــذا اإلطـــار »نستهدف االنــتــقــال وبــصــورة دائــمــة إلــى نــظــام سعر 
صــرف مــرن حيث يعتبر ذلــك خــطــوة مهمة للتعامل مــع أيــة فجوات 
بميزان المدفوعات ولتعزيز قدرة مصر التنافسية، ولجذب مزيد من 

االستثمارات األجنبية المباشرة«.
وتــوقــع عــدد مــن المراقبين االقــتــصــاديــيــن، الــذيــن تــواصــلــت معهم 
»الجريدة«، أن تبدأ الدولة المصرية بيع العديد من األصول والشركات 
المملوكة للدولة خالل الفترة المقبلة من أجل الحصول على تمويالت 
دوالرية سريعة، مع تقديم تسهيالت تملك لألشقاء في الخليج لشركات 

مصرية، والعمل على تقديم حزمة تسهيالت لالستثمار في مصر في 
الفترة المقبلة على أمل توفير سيولة دوالريــة باألسواق والوصول 

بسعر الجنيه أمام العمالت األجنبية للحظة استقرار.
وأشار المراقبون إلى أن الحكومة المصرية تراهن في اللحظة الراهنة 
 
ً
على بدء موسم تاريخي لقطاع السياحة مع موسم الشتاء، خصوصا

مع ارتفاع تكاليف الحياة في أوروبا بسبب تداعيات الحرب الروسية ــ 
األوكرانية، ووجود ميزة مناخية لمصر على بقية المقاصد السياحية 
المنافسة بما في ذلك تركيا وتونس، إذ تتوقع القاهرة أن تتفوق إيرادات 

السياحة على موسم 2010 الذي سبق ثورة يناير.

عون الحليف االستراتيجي لـ »حزب الله« الداعم األساسي لالتفاق، 
والذي ينسب لنفسه الفضل في إبرامه بعد تهديداته باستهداف 
المنصة العائمة اإلسرائيلية في حقل كاريش إذا لم يتم السماح 

للبنان بالتنقيب عن النفط في حقوله.
وقبل 5 أيام من انتهاء واليته، عّبر عون عن زهوه بإنجاز االتفاق، 
وينسب لنفسه إدراج لبنان فــي خــانــة الـــدول النفطية، فــي وقت 
 على صعد مختلفة، 

ً
 تاريخيا

ً
تعتبر إسرائيل أنها حققت إنجازا

: العمل على 
ً
أواًل: ضمان األمن واالستقرار في تلك المنطقة، ثانيا

: ما 
ً
استخراج الغاز من حقل كاريش وضخه إلــى أوروبـــا، وثالثا

أعلنه رئيس الوزراء اإلسرائيلي يائير البيد باعتباره أن االتفاق 
تضمن اعتراف لبنان بإسرائيل وأنه ليس من السهل أن تعترف 

دولة عدوة بدولة إسرائيل.
أما الوسيط األميركي آموس هوكشتاين فقد نجح في مهمته، 
وهي المّرة األولى التي ينجح فيها وسيط أميركي في تحقيق اتفاق 
بين إسرائيل ولبنان على هذا المستوى منذ عام 1982 عندما كان 
المبعوث األميركي فيليب حبيب يعمل على تسوية تقضي بإخراج 

منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان. 
وبعدما وقع عون نص االتفاق وجولة الوسيط األميركي على 
الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، توجهت الوفود إلى الناقورة، 
حيث حضر عن الجانب اللبناني، المدير العام لرئاسة الجمهورية 
أنطوان شقير، ومفوض الحكومة لدى القوات الدولية العميد الركن 

منير شحادة، وعضو هيئة إدارة النفط وسام شباط، ورئيس مركز 
االســتــشــارات القانونية أحــمــد الــعــرفــة. وتــم توقيع االتــفــاق بــدون 
حصول تفاوض أو تواصل مباشر بين اللبنانيين واإلسرائيليين، 
فيما عمل الوفدان على تسليم االتفاق إلى الوسيط األميركي وإلى 
األمم المتحدة لوضع اإلحداثيات وتسجيلها لدى الجهة األممية 

المعنية بمسألة ترسيم الحدود البحرية بين الدول.

القوة األمنية األشــرس في البالد؛ وهي الحرس الــثــوري«. ونقلت 
الصحيفة عن علي ألفونة، الرجل الــبــارز في معهد دول الخليج 
العربية بواشنطن، قوله: »نحن في وضع حيث المتظاهرون غير 
قادرين على إسقاط النظام، واألخير غير قادر على إجبار الناس 

على العودة إلى ديارهم«.
لكن المحللين قالوا، إنه كلما طال استمرار االحتجاجات وزاد 
حجمها زاد الضغط على الحرس الثوري لقيادة الحملة القمعية.

 
ً
وربما جاء الهجوم الدموي، الــذي أسفر عن مقتل 20 شخصا
 
ً
 شيعيا

ً
وتبناه تنظيم »داعش«، والذي استهدف أمس األول مزارا

 
ً
ا ذه 3 مسلحين غير »إيرانيين«، ليعطي ضوء

ّ
في مدينة شيراز ونف

أخضر للسلطة إلطالق يد الحرس الثوري لقمع االحتجاجات كما 
جرى مع تحركات سابقة.

 وربط الرئيس اإليراني األصولي إبراهيم رئيسي، أمس، بين 
االحتجاجات التي سماها »أعمال شغب« وبين الهجمات اإلرهابية. 
وأكد وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان أن »إيران لن تسمح 
لإلرهابيين والمتطفلين األجانب الذين يّدعون الدفاع عن حقوق 

اإلنسان بالعبث بأمنها القومي ومصالحها«. 
ووسط تشكيك معارضين إيرانيين في رواية السلطات عن هجوم 
شيراز واتهامهم أجهزة أمنية موالية بالتدبير للهجوم للفت النظر 
عن االحتجاجات، دانت دول أجنبية وعربية الهجوم، بينها الكويت 

وروسيا والصين ومصر وتركيا واإلمارات ولبنان.
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هنأ وزير الدفاع الشيخ عبدالله 
العلي نظيره بالمملكة العربية 
السعودية الشقيقة األمير خالد بن 
سلمان، بمناسبة الذكرى الثامنة 
لتولي خادم الحرمين الشريفين 
الــمــلــك ســلــمــان بــن عــبــدالــعــزيــز آل 

سعود مقاليد الحكم.
وقالت وزارة الدفاع، في بيان 
صــحــافــي، أمـــس، إن الــعــلــي أشــاد 
بما وصلت إليه المملكة في عهد 
خـــــادم الــحــرمــيــن الــشــريــفــيــن من 
تقدم وتطور شمل جميع الصعد 

والمجاالت.
وأعــــرب عــن تمنياته للمملكة 
وشــعــبــهــا الــكــريــم بـــــدوام الــرفــعــة 
ــادة  ــيــ ــقــ ــل الــ ــ ــي ظــ ــ واالزدهــــــــــــــــــار، فــ
ــة لـــــــخـــــــادم الــــحــــرمــــيــــن  ــمــ ــيــ ــكــ الــــحــ

الــشــريــفــيــن، وولــــي عــهــده رئــيــس 
مجلس الـــوزراء األمير محمد بن 

سلمان.

أكـــدت جمعية الــهــالل األحــمــر الكويتي، أمــس، 
ضــــرورة تكاتف الــجــهــود، ووضـــع خطط شاملة 
لمواجهة التغيرات المناخية في جميع دول العالم.

وقالت األمينة العامة في الجمعية، مها البرجس، 
فــي كلمتها أمــــام نــــدوة نظمتها الجمعية حــول 
»التغير المناخي وآثاره« ودور »الهالل األحمر« بهذا 
الشأن، إن »التغير المناخي من أهم قضايا العصر 
الحالي التي تهدد وجــود البشرية، وتــؤثــر على 
القطاع اإلنساني كله على مختلف نواحي الحياة 

البيئية واالقتصادية واالجتماعية.
ولفتت البرجس إلــى أن مــوجــات الحر تعتبر 

 ومنتشرة بشكل 
ً
من أكثر األخطار الطبيعية فتكا

كبير في منطقة الشرق األوســط وشمال إفريقيا، 
وأن كال من الصومال وإثيوبيا وكينيا على حافة 
مجاعة، بسبب موجة الجفاف التي تعد األســوأ 
منذ 4 عقود، مما أدى إلى تلف المحاصيل الزراعية 
ونفوق الماشية، وبات أكثر من 18 مليون شخص 
يكافحون للعثور على الطعام وســط ارتــفــاع في 

نسبة وفيات األطفال.
وأوضحت أن الجمعية وضعت خطة لمواجهة 
التغيرات المناخية تضم مركز العمليات في إدارة 
الــكــوارث والــطــوارئ في »الهالل األحمر« لمتابعة 

أحوال الطقس، ورصد اإلنذارات المبكرة لألحوال 
الجوية، إضافة إلى تكثيف فرق الطوارئ واإلغاثة 
ــزة الــــدولــــة الــمــعــنــيــة، طبقا  ــهـ ــع أجـ والــتــنــســيــق مـ
لــتــداعــيــات األحـــــداث، مبينة أنــهــا ستطلق أيضا 
حملة توعية حول المتغيرات المناخية خالل األيام 
المقبلة. ودعــت البرجس إلــى تكثيف االستجابة 
لالحتياجات اإلنسانية المتزايدة، ومساعدة أشد 
الناس تعرضا لمخاطر التغيرات المناخية، وللحد 

من التبعات المدمرة لهذه الظاهرة.

● ربيع كالس
بعد انقطاع مدة عامين بسبب جائحة 
كــورونــا، احتفل السفير النمساوي لدى 
البالد ماريان وربــا بعيد بــالده الوطني، 
بمشاركة نائب مساعد وزيــر الخارجية 
لشؤون أوروبا المستشار محمد حياتي، 
وبحضور حشد من السفراء والمواطنين.

وقال وربا: »نحتفل هذا العام بالذكرى 
ــيـــة مــع  ــلـــومـــاسـ ــلـــعـــالقـــات الـــدبـ الـــســـتـــيـــن لـ
الكويت. فمنذ عام 1962 عالقاتنا الثنائية 

ممتازة، وثيقة وقوية«، كاشفا عن زيارة 
30 ألــــف كــويــتــي لـــبـــالده كـــل عــــام، مــعــربــا 
عن سعادته لنية االتحاد األوروبــي منح 
الكويتيين الدخول من دون تأشيرة إلى 
النمسا ومنطقة شنغن ومنح األوروبيين 
الــمــســافــريــن لــلــكــويــت الــــدخــــول مـــن دون 
تأشيرة، آمال أنه »في عام 2024 على أبعد 
تــقــديــر، إن لـــم يــكــن قــبــل ذلــــك، سنستفيد 
جميعا من السفر دون تأشيرة إلى النمسا 
والكويت، ونحن على ثقة بأن عالقاتنا من 

الناس إلى الناس ستنمو أكثر«.

ولــفــت إلـــى أن »الــعــالقــات االقــتــصــاديــة 
والتجارية تشهد نموا مطردا بين بلدينا، 
ولكن هناك إمكانية لزيادة تعزيز ذلــك«، 
معلنا استعداد سفارة بــالده للمساعدة 
في أي تعميق إضافي للعالقات التجارية.
وتــابــع: »الــنــمــســا، بصفتها عــضــوا في 
ــــي مــنــذ عـــام 1995، تقف  االتــحــاد األوروبـ
ــا كــضــحــيــة لــلــعــدوان  ــيـ ــرانـ تــمــامــا مـــع أوكـ
ــرت النمسا المأوى لـ80 

ّ
الروسي، وقد وف

ألف امرأة وطفل أوكراني فروا من الحرب 
وفظائعها«.
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األمير: إنجازات تنموية وحضارية للسعودية
سموه هنأ خادم الحرمين بالذكرى الثامنة لتوليه مقاليد الحكم

بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ نــواف األحمد، ببرقية 
تــهــنــئــة إلـــى أخــيــه خــــادم الــحــرمــيــن الــشــريــفــيــن الــمــلــك ســلــمــان بن 
عبدالعزيز، أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى 

الثامنة لتوليه مقاليد الحكم.
وأشاد سموه بما تشهده المملكة العربية السعودية في عهده 
الميمون من إنــجــازات تنموية وحضارية بــارزة شملت مختلف 
الــمــجــاالت، مــعــّبــرا ســمــوه عــن بــالــغ الــثــنــاء على األواصــــر األخــويــة 
والتاريخية الــتــي ترتكز عليها الــعــالقــات الــوطــيــدة بين البلدين 
الشقيقين واألسرتين الكريمتين، مؤكدا في هــذا الصدد التطلع 

الدائم والمشترك لتعزيز هذه العالقات في مختلف المجاالت.
 وعال أن يديم على أخيه خادم الحرمين 

ّ
وسأل سموه المولى جل

الــشــريــفــيــن مـــوفـــور الــصــحــة والــعــافــيــة لــمــواصــلــة قـــيـــادة مــســيــرة 
الخير والنماء في البلد الشقيق، وخدمة قضايا األمتين العربية 
واإلسالمية، وأن يحقق للمملكة وشعبها الكريم المزيد من التقدم 
واالزدهــــار فــي ظــل الــقــيــادة الحكيمة لــخــادم الحرمين الشريفين 
وبمؤازرة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء األمير محمد بن سلمان. 
كما بعث سموه، ببرقية تهنئة إلى الحاكم العام لسانت فينسنت 
والغرينادينز، سوزان رايان، عّبر فيها سموه عن خالص تهانيه 
بمناسبة العيد الوطني لبالدها، متمنيا سموه لها موفور الصحة 

والعافية ولبالدها وشعبها الصديق كل التقدم واالزدهار.

ولي العهد: كل الرقّي واالزدهار للمملكة
سموه هنأ خادم الحرمين الشريفين بالذكرى الـ 8 لتوليه مقاليد الحكم

بـــــعـــــث ســـــمـــــو ولـــــــــي الـــعـــهـــد 
الشيخ مشعل األحــمــد، ببرقية 
تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين 
الــشــريــفــيــن الـــمـــلـــك ســـلـــمـــان بــن 
ــبـــدالـــعـــزيـــز، ضـــّمـــنـــهـــا ســمــوه  عـ
ــه بـــمـــنـــاســـبـــة  ــيــ ــانــ ــهــ خـــــالـــــص تــ
الذكرى الثامنة لتوليه مقاليد 
الحكم، مشيدا سموه بما حققته 
المملكة في عهده الميمون من 
إنجازات تنموية شملت مختلف 
الــمــيــاديــن، مبتهال ســمــوه إلــى 
 وعــال أن يديم على 

ّ
الــبــاري جــل

أخيه خادم الحرمين الشريفين 
مــوفــور الصحة وتــمــام العافية 
ويــحــقــق للمملكة الشقيقة كل 
ــــي واالزدهـــــــــــــار تـــحـــت ظــل  ــرقـ ــ الـ
الــقــيــادة الحكيمة ألخــيــه خــادم 
الحرمين الشريفين، وبمؤازرة 
ــيـــــس مــجــلــس  ــ ــهــــد رئـ ــعــ ولـــــــي الــ
الوزراء األمير محمد بن سلمان.

كـــمـــا بـــعـــث ســــمــــوه بــبــرقــيــة 
تهنئة إلى الحاكم العام لسانت 
فينسنت والغرينادينز، سوزان 
رايــــان، ضّمنها ســمــوه خالص 
تهانيه بمناسبة العيد الوطني 
لبالدها، راجيا لها وافر الصحة 

والعافية.

رئيس الوزراء يهنئ خادم 
الحرمين الشريفين

ــــس مـــجـــلـــس  ــ ـــيـ ــ بـــــعـــــث رئــ
الـــوزراء سمو الشيخ أحمد 
نــــــــــواف األحـــــــمـــــــد، بـــبـــرقـــيـــة 
تهنئة إلــى خـــادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن 
عبدالعزيز، ضّمنها سموه 
خـــالـــص تــهــانــيــه بــمــنــاســبــة 
الـــــذكـــــرى الـــثـــامـــنـــة لــتــولــيــه 

مقاليد الحكم. 
كــــــــــمــــــــــا بــــــــــعــــــــــث ســــــــمــــــــوه 
بــبــرقــيــة تــهــنــئــة إلـــى الــحــاكــم 
ــت فــيــنــســنــت  ــانــ ـــ »ســ ــ ــام ل ــعــ الــ
والغرينادينز«، سوزان رايان، 
ــيـــد الـــوطـــنـــي  ــعـ بـــمـــنـــاســـبـــة الـ

لبالدها.

 نظيره السعودي: 
ً
وزير الدفاع مهنئا

دوام الرفعة واالزدهار للمملكة

● سيد القصاص
تــرأســت وزيـــرة األشــغــال وزيــرة 
الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، 
د. أمـــانـــي بــوقــمــاز، صــبــاح أمـــس، 
االجــــتــــمــــاع األول لــلــجــنــة الــعــلــيــا 
للطاقة بحضور ممثلي مؤسسة 
ــيــــة، والـــهـــيـــئـــة  ــتــ ــكــــويــ ــرول الــ ــ ــتـ ــ ــبـ ــ الـ
ــنـــاعـــة، والـــمـــجـــلـــس  ــلـــصـ ــة لـ ــامــ ــعــ الــ
األعـــــلـــــى لــلــتــخــطــيــط والـــتـــنـــمـــيـــة، 
ومعهد الكويت لألبحاث العلمية، 
ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي. 
ورّحــــــبــــــت بـــــو قــــمــــاز بـــأعـــضـــاء 
ــيـــة  ــمـ  أهـ

ً
ــة ــعــــرضــ ــتــ ــســ الــــلــــجــــنــــة، مــ

ترشيد الطاقة، وأهمية االستفادة 
ــتـــجـــددة وأثـــرهـــا  ــمـ مــــن الـــطـــاقـــة الـ

ــفـــض الــنــفــقــات  ــي فــــي خـ ــابــ ــجــ اإليــ
والحفاظ على البيئة، وموضحة 
أن اللجنة مكلفة بوضع األهــداف 
االستراتيجية لترشيد استخدام 
الـــطـــاقـــة واالســــتــــفــــادة مـــن الــطــاقــة 
المتجددة، وكذلك القيام بصياغة 
الــســيــاســات والــبــرامــج التنفيذية 

لتحقيق األهداف. 
وشـــددت الــوزيــرة على ضــرورة 
ــهـــات الــحــكــومــيــة  إشـــــــراك كــــل الـــجـ
ذات الصلة في أعمال اللجنة لما 
يشّكله العمل الجماعي من تعظيم 
الــمــنــافــع الـــمـــرجـــّوة مـــن مــشــاريــع 
ترشيد استهالك الطاقة، ومشاريع 

االستفادة من الطاقة المتجددة.

بوقماز: ترشيد الكهرباء 
واالستفادة من الطاقة المتجددة

»الخارجية«: التصعيد اإلسرائيلي في نابلس
اعتداء وحشي يهدد أمن المنطقة

استنكرت الهجوم الذي وقع في مدينة شيراز اإليرانية
ــة واســتــنــكــار دولـــة الكويت  أعــربــت وزارة الــخــارجــيــة عــن إدانــ
لالقتحامات المستمرة واالعـــتـــداءات الوحشية التي تقوم بها 
سلطات االحتالل اإلسرائيلية على المدن الفلسطينية ومنها مدينتا 
نابلس ورام الله والتي أدت إلى استشهاد وجرح العشرات من أبناء 

الشعب الفلسطيني الشقيق.
وحذرت الوزارة في بيان لها من عواقب هذا التصعيد العسكري 
الخطير الذي تتحمل تبعاته سلطات االحتالل اإلسرائيلية، ويهدد 
األمن واالستقرار في المنطقة. ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك 
الفوري والعاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق 
والسعي لــبــذل المساعي إلحــيــاء عملية الــســالم بما يـــؤدي إلى 
الوصول للحل العادل والشامل الذي يحقق للشعب الفلسطيني 
إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات 

الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية.

وفي مجال آخر، أعربت وزارة الخارجية عن تعاطف دولة الكويت 
وتضامنها مع بنغالدش جراء اإلعصار الذي اجتاح عدة مناطق 

وأسفر عن مقتل العشرات.
وتقدمت الــوزارة في بيان لها بتعازي ومواساة دولة الكويت 
إلى جمهورية بنغالدش الشعبية قيادة وحكومة وشعبا وإلى 

أسر الضحايا.
من جانب آخر، أعلنت »الخارجية« إدانة  الكويت واستنكارها 
للهجوم الــذي وقــع في مدينة شيراز اإليــرانــيــة، وأدى إلــى مقتل 

وإصابة العشرات.
وشــددت الـــوزارة، في بيان لها، على موقف الكويت المبدئي 
والثابت المناهض للعنف واإلرهــاب، متقدمة بخالص التعازي 
وصــادق المواساة إلى إيــران قيادة وحكومة وشعبا، وإلــى أسر 

الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

البديوي يبحث مع والية »نبراسكا« 
التعاون في مجال األمن الغذائي

بحث سفير الكويت في الواليات 
المتحدة جــاســم الــبــديــوي مــع كبار 
الـــمـــســـؤولـــيـــن فــــي واليــــــة نــبــراســكــا 
الــتــعــاون الــثــنــائــي فـــي مــجــال االمـــن 
الغذائي وفرص االستثمار المتاحة 

في الكويت.
ـــي تـــصـــريـــح لـــ  ــبــــديــــوي فـ وقــــــال الــ
»كــونــا« مساء أمــس عقب مباحثاته 
مع المسؤولين وعلى رأسهم حاكم 
والية نبراسكا بيت ريكيتس: نأمل 
تــبــادل الــخــبــرات وتــوطــيــد الــتــعــاون 
ــن الــغــذائــي  ــ الســيــمــا فـــي مـــجـــال االمـ

والذي يشكل تحديا عالميا.
وأضاف ان الجانب االميركي ثمن 
مواقف الكويت ازاء الواليات المتحدة 
والتنسيق الـــذي تــجــريــه فــي مجال 

االمن الغذائي والمجاالت االخرى.
وأكــد حــرص الكويت على تعزيز 
الــتــعــاون فــي مــجــال االمــــن الــغــذائــي 
عــلــى مــســتــوى عــالــمــي، مــشــيــرا الــى 
اعــالن مجلس الــــوزراء الكويتي في 
شهر مــايــو الــمــاضــي انــشــاء اللجنة 
الــوطــنــيــة الــعــلــيــا لــتــعــزيــز منظومة 
االمن الغذائي والمائي بهدف الحد 
من تداعيات ازمات عالمية قد تؤثر 

سلبا في نظام االمن الغذائي.

عبدالله العلي

ً
»الهالل األحمر«: تغيرات المناخ تهدد البشريةسفير النمسا: 30 ألف كويتي يزورون فيينا سنويا

 سالم الصباح: التزام مشترك 
ً
بلينكن مهنئا

بتعزيز االستقرار في المنطقة
تلقى وزير الخارجية، الشيخ سالم الصباح، أمس، اتصاال هاتفيا 
من نظيره األميركي أنتوني بلينكن، حيث قّدم التهنئة له بمناسبة 
تعيينه وزيـــرا للخارجية، معربا عــن صــادق تمنياته بالتوفيق 
والنجاح في تولي مهام عمله، وللعالقات التاريخية بين البلدين 

الصديقين المزيد من التطور واالزدهار.
وأعرب الوزيران خالل المكالمة عن تطلعهما للمزيد من التواصل 
والتنسيق المشترك حيال القضايا ذات االهتمام المشترك بين 
البلدين الصديقين، مستذكرين المحطات التاريخية للعالقات 
المتينة التي تربط الكويت والواليات المتحدة، مؤكدين عمق هذه 
العالقات وتميزها وااللتزام المشترك بتعزيز االستقرار واألمن في 
المنطقة، وتطلعهما إلى عقود قادمة من الشراكة االستراتيجية 

بين البلدين الصديقين.
كما تناول االتصال مجمل العالقات الثنائية الوثيقة التي تربط 
البلدين الصديقين، وآخــر الــتــطــورات على الساحتين اإلقليمية 

والدولية.
الشيخ سالم الصباح
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»الصحة« عقب رصد »XBB«: الوضع مستقر وتقييم يومي للتطورات
 بكثير من التوصيات... والمطلوب استكمال التطعيمات 

ً
السند: التحورات ال تستدعي تغييرا

 مما سبقه ويحتاج إلى تطعيم خاص
ً
الحجيالن لـ ةديرجلا•: المتحور أسرع انتشارا

ــأنـــت وزارة الـــصـــحـــة بـــأن  طـــمـ
ــي فـــيـــمـــا يــخــص  ــائــ ــوبــ الــــوضــــع الــ
ــيـــروس كــــورونــــا مــســتــقــر، وذلـــك  فـ
في أعقاب ظهور حــاالت إيجابية 

للمتحور »XBB« في الكويت.
وأكدت الوزارة أن هناك تقييما 
يــــومــــيــــا لــــلــــوضــــع الــــصــــحــــي فــي 
الـــبـــاد، مـــن جـــانـــب الـــفـــرق الفنية 

المتخصصة.
وقــال المتحدث الرسمي باسم 
وزارة الصحة، د. عبدالله السند، 
إن التحورات تعّد سمات أساسية 
وطبيعية فــي الــفــيــروســات، وهي 
عملية تحدث بشكل مستمر، الفتا 
إلى أن التحورات ال تشّكل تغييرا 

في كثير من التوصيات الطبية. 
وأضاف السند أن هناك تقييما 
يــــومــــيــــا لــــلــــوضــــع الــــصــــحــــي فــي 
الباد، مشيرا إلى أن الفرق الفنية 
الــمــتــخــصــصــة تــرصــد بــاســتــمــرار 

التطورات الصحية العالمية. 
وذكــر أن التوصيات الطبية ما 
ــــت قــائــمــة بـــضـــرورة استكمال  زالـ
الجرعات المقررة من لقاح »كوفيد 
19«، مشددا على أهمية المبادرة 
بتلقي تطعيمات الشتاء الموسمية. 

 
ً
األسرع انتشارا

ــه، أكــــــد اســـتـــشـــاري  ــبــ ــانــ ــن جــ ــ مـ
ــــراض المعدية، د.  الباطنية واألمـ
 »XBB« غانم الحجيان، أن المتحور
أســـــرع انـــتـــشـــارا مـــن الــمــتــحــورات 

السابقة. 
وقـــال الــحــجــيــان، فــي تصريح 

ــذا الـــنـــوع من  ـــ »الــــجــــريــــدة«، إن هــ لـ
المتحور يحتاج إلى تطعيم خاص 
را من 

ّ
غير موجود في الكويت، محذ

خطورة اإلصابة بفيروس كورونا 
واألنــفــلــونــزا الــمــوســمــيــة فـــي ذات 
الـــوقـــت، ومــعــتــبــرا أن حــــدوث ذلــك 
يعتبر كارثة طبية شديدة الخطورة 

قد تؤدي إلى الوفاة. 
وذكـــر أن اإلصــابــة باألنفلونزا 
تثير مــنــاعــة شــديــدة مــع فــيــروس 
كورونا، وأشار إلى أن على الجميع 
أخـــــذ االحـــتـــيـــاطـــات واإلجــــــــــراءات 
الوقائية في الوقت الحالي، ومنها 
النظافة الشخصية وغسل األيدي 
ــابــــون بـــاســـتـــمـــرار،  بـــالـــمـــاء والــــصــ
والبعد عن التجمعات والعودة إلى 

ارتداء الكمامة. 
 والمصابين 

ّ
ودعـــا كــبــار الــســن

بــاألمــراض المزمنة غير المعدية، 
خــصــوصــا مــرضــى الــســكــري إلــى 
ي التطعيم 

ّ
الحرص الشديد وتلق

الــواقــي مــن األنفلونزا الموسمية 
الذي يعطي حماية ضد 4 أنواع من 

فيروس األنفلونزا. 
وأضــــاف أن مــوســم األنــفــلــونــزا 
هذا العام جاء مبكرا، داعيا الجميع 
إلى ضرورة الحصول على اللقاح 
الــمــضــاد لــأنــفــلــونــزا الموسمية 

حفاظا على الصحة العامة. 

العناية المركزة
مـــن جــانــبــه، طــمــأن اســتــشــاري 
الباطنية والــجــهــاز الــهــضــمــي، د. 
غانم السالم، بعدم وجود أي ارتفاع 

في الدخول للعناية المركزة جراء 
وجود المتحور »XBB« في الكويت، 
وأوضــــــــح أن الـــمـــتـــحـــور الــجــديــد 
موجود في الكويت، ويتميز بسرعة 

انتشاره. 
ــرورة  ــ وشــــــدد الـــســـالـــم عــلــى ضـ
الــتــقــيــد بـــاالحـــتـــيـــاطـــات الــطــبــيــة، 
خصوصا مــن جــانــب كــبــار السن 
وأصــــــحــــــاب األمــــــــــــراض الـــمـــزمـــنـــة 
والمرضى الذين يتناولون مثبطات 

المناعة والحوامل.
ــور الـــجـــديـــد  ــتـــحـ ــمـ ــر أن الـ ــذكــ يــ
»XBB« ظــهــر فـــي شــهــر أغسطس 
الماضي في عــدد من دول العالم، 
وأثار مخاوف العالم، بعد انتشاره 

بسرعة في عدد من الدول. 
ويعد المتحور »XBB« األســرع 
ــتـــشـــارا بــيــن جــمــيــع مــتــحــورات  انـ
»أومــيــكــرون«، وقــد ُرصـــد المتغير 
الــجــديــد مــن فــيــروس كـــورونـــا في 
ــــدول، مــثــل ســنــغــافــورة  عـــدد مــن الــ
وهونغ كونغ، مما تسبب في ارتفاع 

إصابات »كورونا« في البلدين. 
والــمــتــغــيــر الــجــديــد ُيــعــد أســـوأ 
النسخ الجينية من الفيروس، إذ 
يــتــجــنــب األجــــســــام الـــمـــضـــادة من 
الــعــاجــات أحــاديــة النسيلة، مما 
يجعل األدوية غير فّعالة في إبطاء 

نموه داخل خايا الجسم. 
وكـــــان مـــديـــر الــمــعــهــد الــوطــنــي 
لأمراض المعدية األميركي أنتوني 
ــاود الــتــحــذيــر من  ــ فــاوتــشــي قـــد عـ
ظهور متحور جديد من فيروس 
كورونا خال فصل الشتاء المقبل، 

وأضــــاف خـــال حديثه بمركز يو 
إس ســي أنينبيرغ للصحافة أنه 
علينا أال نفاجأ من ظهور متحور 
جديد أخطر من سابقيه، والذي قد 
 على تجاوز االستجابة 

ً
يكون قادرا

المناعية المتحصلة من العدوى أو 
اللقاحات، وفق تقرير نشرته شبكة 

»سي إن بي سي«. 
وشـــدد فــاوتــشــي على ضـــرورة 
 هناك 

ّ
عدم »التخلي عن الحذر«، ألن

ــن زيــــــادة مــخــاطــر  ــا خـــطـــرا مـ ــمـ دائـ
انتشار العدوى بشكل طفيف في 
أشهر الشتاء، مؤكدا أنــه ال يمكن 
الــقــول بشكل قاطع إننا »انتهينا 

تماما من الوباء«.

األكثر مراوغة للمناعة
مــن جانبه، قــال خبير الصحة 
العامة فــي مركز »جــونــز هوبكنز 
لــأمــن الــصــحــي«، أمــيــش أدالـــجـــا، 
إن المتغير الجديد من المحتمل 
أن يكون األكــثــر مــراوغــة للمناعة، 
مما قد يشكل مشكات للعاجات 
الــحــالــيــة الــقــائــمــة عــلــى األجـــســـام 
الــــــمــــــضــــــادة وحـــــــيـــــــدة الـــنـــســـيـــلـــة 

واستراتيجية الوقاية. 
ــاف أدالـــجـــا أن الــلــقــاحــات  ــ وأضـ
ــا لن  ــورونــ الـــمـــضـــادة لـــفـــيـــروس كــ
تمنع الــعــدوى بالمتغير الجديد، 
لكنها ستعمل على خفض نسبة 
اإلصــابــة بشكل كبير بــاألعــراض 
الشديدة التي قد تؤدي إلى الدخول 

للمستشفى.
فيما أكد المتخصص في تطوير 
ــلـــور، بيتر  ــايـ الـــلـــقـــاحـــات بــكــلــيــة بـ
هوتيز، أن تطور فيروس كورونا 
ليصبح أكثر عدوى يرفع من أهمية 
اللقاحات التي يمكنك القيام بها 

 لما قد يحدث.
ً
استعدادا

وقال األستاذ المساعد في علم 
األحــيــاء الدقيقة بكلية الــطــب في 
جامعة هارفارد، جوناثان أبراهام: 
»إنـــــــه ســـبـــاق الــتــســلــح الـــتـــطـــوري 
ــه مـــع هــذا  الــمــســتــمــر الـــــذي نـــمـــّر بـ
ــيــــروس«، مــضــيــفــا أن »وتـــيـــرة  ــفــ الــ
الــتــطــور ســريــعــة جـــــًدا، لـــدرجـــة أن 
العديد من العلماء يعتمدون على 
»تويتر« لمواكبة ذلك، وقبل شهر، 
 ،BA.2.75 كان العلماء قلقين بشأن
وهو البديل الذي انطلق في جنوب 

آسيا وأنتج سحابة من الساالت 
الــفــرعــيــة األخــــرى الــمــثــيــرة للقلق، 
قبل أن تلوح سالة XBB في األفق، 
وتهدد بالتشويش على التوقعات، 
السيما أن كل طفرة جديدة تمنح 
ب الخط 

ّ
الفيروس القدرة على تجن

األساسي للدفاع المناعي. 
ويـــحـــتـــوي الـــمـــتـــحـــور الــجــديــد 
عــلــى 7 طــــفــــرات، عــلــى األقــــــل، مما 
يــزيــد صعوبة األجــهــزة المناعية 
في التعرف على المتغّير الفرعي، 
وازدياد احتمالية تفادي األجسام 
المضادة، ودخول الخايا إلحداث 

العدوى. 
وبـــــحـــــســـــب الــــــبــــــيــــــانــــــات، فـــــإن 
اإلصابات بـ »كورونا« حول العالم 
ــــرون 81  ــكـ ــ ــيـ ــ يـــشـــكـــل مـــتـــحـــور أومـ
بالمئة منها. وقــد أودى فيروس 
كورونا بحياة أكثر من 6.5 مايين 
مــريــض، فيما أصيب بــه أكثر من 
620 مليون شخص حــول العالم، 
وفــق اإلحــصــاءات الرسمية، فيما 
قد تكون األعداد الحقيقية أكثر من 

ذلك بكثير.

ال ارتفاع في 
دخول العناية 
المركزة جراء 

انتشاره  
السالم

المتحور 
الجديد 

أكثر مراوغة 
للمناعة... 
ولقاحات 

»كورونا« لن 
تمنع العدوى 
»جونز هوبكنز«

عادل سامي

سلة أخبار

توقعت إدارة األرصاد الجوية 
أن تمر الباد في عطلة نهاية 

األسبوع بطقس خريفي 
رطب نسبيا، خصوصا على 

املناطق الساحلية، مصحوبا 
برياح جنوبية شرقية 

إلى متقلبة االتجاه خفيفة 
السرعة مع تكاثر للسحب 

املنخفضة واملتوسطة وفرصة 
ألمطار خفيفة متفرقة، 

وتكون الضباب الخفيف 
ببعض املناطق. وقال مراقب 

التنبؤات الجوية باإلدارة 
عبدالعزيز القراوي، لـ »كونا«، 
إن »الطقس اليوم  يكون حارا 
نهارا، ومعتدل الحرارة ليا، 

ورطبا نسبيا، وغائما جزئيا، 
والرياح متقلبة االتجاه إلى 
جنوبية شرقية خفيفة إلى 
معتدلة، ودرجات الحرارة 

العظمى املتوقعة بني 36 و38 
درجة مئوية، والصغرى بني 

19 و22 درجة.
وعن الطقس غدًا، قال القراوي 
إنه يكون حارا نهارا ومعتدل 

الحرارة ليا ورطبا نسبيا 
وغائما جزئيا، والرياح 

متقلبة االتجاه خفيفة مع 
فرصة ألمطار خفيفة متفرقة، 

ولتكون الضباب الخفيف، 
ودرجات الحرارة العظمى 

املتوقعة بني 35 و37 درجة 
مئوية، والصغرى بني 17 و19 

درجة.

»األرصاد«: الطقس خريفي 
رطب... وفرصة لألمطار

أعلنت الجمعية الخيرية 
الكويتية لخدمة القرآن الكريم 

وعلومه )حفاظ(، إطاق 
حلقات متخصصة في تحفيظ 

القرآن الكريم أوناين تدعم 
تحفيظ املقرر من القرآن 

الكريم على طاب املدارس. 
وقال نائب رئيس الجمعية، 
م. أحمد املرشد، في تصريح 
صحافي، أمس، إن »)حفاظ( 

بدأت التسجيل في الحلقات، 
لتيسير حفظ القرآن الكريم في 

أوقات مرنة ألبنائنا الطاب 
والطالبات وفق خطة محددة«.  

وأضاف املرشد: »حلقات 
حفاظ أوناين تدعم تحفيظ 

أبنائنا للمقررات املطلوب 
حفظها ضمن مناهج التربية 

اإلسامية ومقررات القرآن 
الكريم باملدارس، تخفيفًا من 
العبء على أولياء األمور في 

هذا الجانب«. وبنيَّ أن تحفيظ 
القرآن الكريم حضوريًا 

مستمر في املراكز القرآنية 
التابعة للجمعية، والبالغ 
عددها 46 مركزًا، تمارس 

دورها التعليمي التربوي 
في خدمة القرآن الكريم طوال 

العام.

طلق حلقات 
ُ
»حفاظ« ت

التحفيظ للطلبة »أونالين«

دعا رئيس زكاة كيفان 
التابعة لقطاع البرامج 

واملشاريع بجمعية النجاة 
الخيرية الشيخ عود الخميس 
املحسنني إلى التبرع ملشروع 

»بناء بيوت الفقراء« في اليمن، 
مبينا أن تكلفة بناء البيت 

تبدأ من 1700 دينار.
وأشار الخميس، في تصريح 
صحافي أمس، إلى أن هناك 

عددا كبيرا من األسر اليمنية 
تعيش في بيوت من القش، أو 

في بيوت متهالكة ال تقيهم 
حر الصيف أو برد الشتاء.

وأكد أن اختيار األسر التي 
يتم بناء منازل لها يأتي وفق 

شروط وضوابط محددة، 
وبعد زيارات ميدانية لاطاع 
على األوضاع املعيشية لأسر 

املستحقة، ومدى حاجة كل 
أسرة.

وأضاف: لدى »النجاة« خبرة 
كبيرة في تنفيذ مشروع بناء 

بيوت الفقراء.

»زكاة كيفان« لدعم بناء 
بيوت الفقراء باليمن

اعتماد أجهزة بصمة العين لمنع العدوىاعتماد أجهزة بصمة العين لمنع العدوى
وتعاميم بالمدارس للتباعدوتعاميم بالمدارس للتباعد

ــدة«  ــريـ ــجـ ـــ »الـ كــشــفــت مــــصــــادر تــعــلــيــمــيــة لــ
أنها تبلغت أمس تعاميم شفهية من إدارات 
المدارس بضرورة اتباع طرق وإجراءات الوقاية 
الصحية، مع التقيد بــاإلجــراءات االحترازية 
ومـــن بينها الــتــبــاعــد الــجــســدي بــيــن الــطــاب 
والــمــدرســيــن، والــمــدرســيــن وبعضهم بعضا 
ــل عند التعامل  ــد على األقـ لمسافة متر واحـ

اليومي فيما بينهم.

وأكــــــــــدت الــــمــــصــــادر أن بـــعـــض الـــجـــهـــات 
الحكومية قامت وفي إطار التقيد باإلجراءات 
االحترازية بتغيير أجهزة البصمة إلى بصمة 
العين بدال من بصمة اليد، تجنبا لحدوث أي 

عدوى بين الموظفين والعاملين.
 وشـــددت على أهمية التقيد بــاإلجــراءات 
االحــتــرازيــة الوقائية خــال المرحلة المقبلة 
ومــن بينها غسل األيـــدي بالماء والصابون 

باستمرار، والبعد عــن التجمعات وضــرورة 
ارتداء الكمامة في األماكن المزدحمة، والبعد 

عن األماكن الرديئة التهوية.
ــام وزارة الصحة  ــــوان عـ وأوضـــحـــت أن ديـ
والمستشفيات والمراكز الصحية سوف تشهد 
خـــال الــفــتــرة المقبلة عـــودة ارتــــداء الكمامة، 
والتباعد الجسدي بين الموظفين والعاملين، 
وذلك في إطار عودة بعض اإلجراءات الوقائية.

»الشؤون« تعّجل الربط اآللي مع »الخارجية«
و»المركزي« لمراقبة التحويالت

 لقرار »الوزراء« وتوصيات »فاتف« وتالفي مالحظات »المحاسبة«
ً
• تنفيذا

• البغلي تطلب تزويدها ببيانات صاالت األفراح لمعالجة المتهالكة منها
• جورج عاطف

ــــؤون  ــــشـ ــمـــت »الــــــجــــــريــــــدة« أن وزارة الـ ــلـ عـ
ــة، مـــمـــثـــلـــة فـــــي قــــطــــاع الــتــنــمــيــة  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ االجــ
االجتماعية، تسعى جاهدة إلــى التنسيق مع 
الجهات الحكومية ذات العاقة ممثلة في وزارة 
الخارجية والبنك الــمــركــزي النــجــاز منظومة 
ــــي الــخــاصــة بــالــتــحــويــات المالية  الـــربـــط اآللـ
 لقرارات 

ً
الخارجية للجمعيات الخيرية، تطبيقا

مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن، وبناء على 
التوصية الدولية الموجهة إلى الكويت من قبل 

مجموعة العمل المالي )فاتف(.
 لمصادر »الشؤون« فإن إدارة الجمعيات 

ً
ووفقا

ــالـــوزارة تعمل على قدم  الخيرية والــمــبــرات بـ
وساق لتسريع إتمام الربط والجهات السالف 
ــن أهــمــيــة كـــبـــرى فـــي احــكــام  ــه مـ ــا، لــمــا لـ ذكــــرهــ
الرقابة والمتابعة بصورة واسعة على أموال 
 للماحظات المسجلة على 

ً
التحويات، وتافيا

الـــوزارة بهذا الشأن من قبل ديــوان المحاسبة 
، مشيرة 

ً
والمشار إليها في تقريره الصادر أخيرا

 شاشة لاستعام عبر 
ً
إلى أن الوزارة تملك حاليا

منظومة العمل الخيري التابعة لـ »الخارجية«، 
إلــى جانب تعاقدها وإحــدى الشركات لتنفيذ 
نظام آلي يسمح لها بمراقبة طلبات الجمعيات 
كــافــة والــتــحــكــم بــهــا، والـــربـــط مــع »الــخــارجــيــة« 

.)API( بالمرحلة المقبلة عبر نظام

ترميم صاالت األفراح
وفي موضوع آخر، طالبت وزيرة الشؤون 
االجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة 
لــشــؤون الــمــرأة والطفولة مــي البغلي، قطاع 
الــتــنــمــيــة بــتــزويــدهــا بــكــل مـــا يــخــص صـــاالت 
دار من قبل الــوزارة، وتعرضت 

ُ
األفراح التي ت

الضرار بالغة جراء فترة وقف استغالها في 
أعقاب انتشار الجائحة.

وقالت المصادر، إن »الهدف من ذلك معاودة 

إحــيــاء فــكــرة صــيــانــة وتــرمــيــم هـــذه الــصــاالت 
الخاصة باألعمال الكهربائية والتكييفات، 
إضــافــة إلـــى األعــمــال الهندسية الــمــدنــيــة من 
ــات،  ــ ــيــ ــ ــاغ وتـــرمـــيـــم األســــقــــف واألرضــ ــ ــبـ ــ األصـ
 أن جميع الصاالت التابعة للوزارة 

ً
خصوصا

، بخاف واحــدة حديثة 
ً
خارج الخدمة حاليا

العهد والتشغيل كائنة بمحافظة الجهراء«. 
ــادر حــــرص الــــوزيــــرة على  ــمـــصـ وأكــــــدت الـ
صيانة وتــرمــيــم الــصــاالت المتهالكة، تلبية 
لحاجة المواطنين إليها والذين يستخدمونها 
لــعــقــد مــنــاســبــاتــهــم االجــتــمــاعــيــة الــمــتــنــوعــة، 
 للماحظات والمآخذ التي أوردهــا 

ً
وتافيا

التقرير السنوي الصادر عن ديوان المحاسبة 
والــمــتــضــمــن عــمــلــيــات الـــتـــدقـــيـــق والــفــحــص 
والمراجعة على أعمال الوزارة للسنة المالية 
ــمــــال الــــــوزارة  2021/ 2022، والــــــذي أكــــد »اهــ
لصيانة الصاالت سنوات عدة ووقف الصرف 

عليها«.

مستشفى جابر يحتضن المؤتمر 
األول للعمل الخيري في الطب

المزيدي: تكريم األعمال اإلنسانية ألطباء الكويت حول العالم
• عادل سامي

ــة فــي  ــ ــراحــ ــ ــجــ ــ نــــظــــم قــــســــم الــ
ــفـــى جـــــابـــــر فـــعـــالـــيـــات  ــتـــشـ مـــسـ
المؤتمر الكويتي األول للعمل 
الخيري في مجال الطب، تحت 
رعاية وزارة الصحة، بالتعاون 
مــع رابــطــة األطـــبـــاء المتدربين 
وجمعية الــجــراحــيــن الكويتية 

والجمعية الطبية.
وقــــال رئــيــس قــســم الــجــراحــة 
ــر مــنــظــم  ــ ــابـ ــ فـــــي مـــســـتـــشـــفـــى جـ
الــمــؤتــمــر د. سليمان الــمــزيــدي 
إن المؤتمر الـــذي حــضــره عدد 
كبير من األطباء وممثلون عن 
وزارة الصحة وجمعيات النفع 
العام، بما فيها الهال األحمر، 
جاء تكريما لأعمال اإلنسانية 
التي يقوم بها أطــبــاء الكويت، 
ــر شــهــد  ــمــ ــؤتــ ــمــ ــا أن الــ ــفـ ــيـ مـــضـ
التعرف على اإلنجازات الخيرية 
في المجال الطبي التي قام بها 

أطباء الكويت في أماكن كثيرة 
من العالم، ونشر مساهماتهم 

في المجتمع.
وأوضح د. المزيدي أن هناك 
ــــن الــجــمــعــيــات  عـــــــددا كـــبـــيـــرا مـ
الخيرية الطبية قــامــت بــزيــارة 
أكـــــثـــــر مــــــن 30 دولــــــــــة إلجــــــــراء 
مــئــات الــحــاالت الطبية سنويا 
خــارج الكويت، وستزيد الفرق 
الطبية التطوعية مــن أعمالها 
خــــال الــفــتــرة الــمــقــبــلــة، مــؤكــدا 
أن جمعية الجراحين الكويتية 
ســتــدعــم تــلــك الــحــمــات الطبية 
التطوعية خال الفترة المقبلة، 
تكريسا لسمعة الكويت في دعم 

المشاريع االنسانية.
مـــن جــانــبــه، ذكـــر اســتــشــاري 
جــــــراحــــــة الــــمــــســــالــــك الـــبـــولـــيـــة 
والتناسلية د. فيصل الهاجري 
أن المؤتمر جاء بمبادرة كريمة 
من مستشفى جابر والجمعية 
ــعــــرض الــعــمــل  ــتــ ــة، واســ ــيـ ــبـ الـــطـ

ــام بـــــه فــي  ــ ــ الــــتــــطــــوعــــي الــــــــذي قـ
ــواء فـــي ســـوريـــة أو  ــ الــســابــق سـ

الصومال.

سليمان المزيدي

إزالة »سافي« جسر جابر وطريق الوفرة وأم صفق
تنسيق بين فرق الطوارئ و»المرور« لسالمة مرتادي الطرق خالل اإلزالة

• سيد القصاص
أعــلــنــت الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــطــرق والـــنـــقـــل الــبــري 
مواصلتها أعمال إزالة السافي من على طريق الوفرة 
306 وجسر جابر األحمد وطريق أم صفق، حيث ترفع 
الهيئة أطنانا من الرمال بشكل يومي حرصا منها 

على تسيير الحركة المرورية على الطرق. 
ــارت إلــى أنــه قبيل أعــمــال تنفيذ أعمال  وأشــ
اإلزالة يتم التنسيق مع فريق طوارئ هيئة الطرق 
واإلدارة العامة للمرور لتأمين الموقع ولتسهيل 
أعمال اإلزالة حفاظا على سامة مرتادي الطرق 

وسامة العاملين في المواقع. 

وأكدت مصادر الهيئة أن ظاهرة انتشار السافي 
على تلك الطرق سوف تستمر ما لم تتخذ الدولة 
حلوال جــذريــة لها مــن خــال بناء أســـوار شجرية 
بــطــول تــلــك الــطــرق تــقــوي الــقــشــرة األرضـــيـــة لتلك 
الــمــنــاطــق، وتــمــنــع حــركــة الـــريـــاح مــن تــحــريــك تلك 
الرمال على الطرق السريعة، أو من خال بناء أبنية 
مختلفة وتعمير تلك المناطق المحيطة بالطرق. 

وفي سياق منفصل، أرجعت وزارة األشغال 
العامة عدم استفادتها من االعتمادات المالية 
الــمــخــصــصــة لــــ 28 مــشــروعــا بــمــيــزانــيــة الــســنــة 
المالية 2021 / 2022 والبالغة 6.496 مايين 
دينار إلى تأخر الحصول على موافقات الجهات 

الرقابية أو رفض وزارة المالية إدراج المناقصة 
بــمــشــروع الميزانية وطلبها تحديد أولــويــات 

وتأجيل أو إلغاء بعض المناقصات. 
ات مــن شأنها  ــراء ــ وأشــــارت إلـــى أن تــلــك اإلجــ
أن تؤثر على الصرف على تلك المناقصات أو 
الــعــقــود، الفتة إلــى أن جائحة كــورونــا كــان لها 
تأثير كبير على تنفيذ الــعــديــد مــن المشاريع 
بعد اإلغــاقــات التي مــرت بها الــدولــة والعالم، 
ــتـــأخـــر فــي  ــة أثــــــرت عـــلـــى الـ ــارئــ وهـــــي ظــــــروف طــ
الحصول على الموافقات المطلوبة خاصة جهات 
الخدمات التي يتم أخذ الموافقة من قبلها للبدء 

إزالة السافي من طريق الوفرةباإلجراءات الازمة للطرح.

 استقالة وكيل  استقالة وكيل 
»التربية«»التربية«  

ــر  أعـــلـــن وزيــــــر الـــتـــربـــيـــة وزيــ
التعليم العالي والبحث العلمي 
د. حمد العدواني قبول استقالة 
وكـــيـــل وزارة الــتــربــيــة د. علي 
اليعقوب، متوجها لــه بالشكر 
والــتــقــديــر لــجــهــوده خــال فترة 
تكليفه بــمــنــصــب وكــيــل وزارة 
الــتــربــيــة، ومتمنيا لــه التوفيق 

والسداد.
كما أعــلــن الــعــدوانــي تكليف 
الــــوكــــيــــل الــــمــــســــاعــــد لــلــتــنــمــيــة 
ــة فــيــصــل  الـــتـــربـــويـــة واألنــــشــــطــ
المقصيد القيام بأعمال وكيل 

الوزارة.
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اقترح أن يختص القضاء وحده باتخاذ القرار بشروط وعدم سحبها بالتبعية
ــدم الـــــنـــــائـــــب د. مـــحـــمـــد  ــ ــقــ ــ تــ
ــانـــون  ــقـ ــراح بـ ــ ــتـ ــ ــاقـ ــ ــة بـ ــلــ الــــحــــويــ
بتعديل بعض أحكام المرسوم 
ــم 15 لــســنــة 1959  األمــــيــــري رقــ
بـــقـــانـــون الــجــنــســيــة الــكــويــتــيــة، 
ويقضي بأن يكون القضاء هو 
الحكم وحــده فــي نظر الجرائم 
الــمــؤديــة إلـــى ســحــب الجنسية 

وصدور أحكام بسحبها.
ونــــــــص االقــــــــتــــــــراح عــــلــــى أن 
يــســتــبــدل بــنــص الـــمـــادة 13 من 
المرسوم األميري رقم 15 لسنة 
1959 المشار إليه النص اآلتي: 
»ال يــــجــــوز ســــحــــب الــجــنــســيــة 
الــكــويــتــيــة مـــن الــكــويــتــي الـــذي 
كسبها بالتطبيق ألحكام المواد 
)3، 4، 5، 7، 7 مكرًرا، 8( من هذا 

القانون إال بحكم قضائي«.
ــكـــون  كــــمــــا نــــــص عــــلــــى أن يـ
السحب في الحاالت اآلتية: »إذا 
ــه ُمــنــح  ثــبــت بــحــكــم قــضــائــي أنــ
الجنسية الــكــويــتــيــة بــنــاء على 
غش أو أقــوال كاذبة أو شهادة 
غير صحيحة، وإذا ُحكم عليه 
ــنــــوات مــــن تـــاريـــخ  ــــال 10 ســ خـ
ــيـــة الـــكـــويـــتـــيـــة  ــنـــسـ ــه الـــجـ ــنـــحـ مـ
فــي جــريــمــة مــخــلــة بــالــشــرف أو 
ــكـــم عــلــيــه فــي  ــة، وإذا ُحـ ــ ــانـ ــ األمـ
إحــــــدى الــــجــــرائــــم الــمــنــصــوص 
عليها في القانون رقم 31 لسنة 

1970 المشار إليه«.
ونّصت المذكرة اإليضاحية 
عــلــى مـــا يـــلـــي: »يــعــتــبــر قــانــون 
الــجــنــســيــة فـــي كـــل بــلــد مـــن أهــم 
الــقــوانــيــن وأبــعــدهــا أثـــــًرا، فهو 
الــــذي يــرســم حــــدود الــمــواطــنــة، 
ويمّيز بين المواطن واألجنبي، 
وبناء على هــذا المفهوم صدر 
ا 

ً
قانون الجنسية الكويتية مبين

كيفية منحها وشروطها ؛ إذا ما 
انطبقت على شخص يقيم على 
أرض الــكــويــت مــنــحــتــه الــدولــة 
جنسيتها، إال أنه جاء في بعض 

مواد هذا القانون كيفية سحب 
هـــذه الــجــنــســيــة إذا مــا تحققت 
شــــروط الــســحــب فـــي الــشــخــص 
مكتسب الجنسية الكويتية، كما 
تسحب ممن اكتسبها بالتبعية 
عـــن هــــذا الــشــخــص الــمــتــحــقــقــة 
فيه شروط السحب، وذلك بناء 
عــلــى قــــرار مـــن وزيــــر الــداخــلــيــة 
أو مــجــلــس الــــــــوزراء وبـــصـــدور 

مرسوم«.
ــــت: »هــــــذا يــعــنــي أن  ــافـ ــ  وأضـ
القانون اعتبر السحب عقوبة، 
ومــــــن الــــمــــعــــروف أن الـــعـــقـــوبـــة 
ــا لــقــانــون 

ً
تــكــون شخصية وفــق

الجزاء، ورغم أن سحب الجنسية 
ــا  ــهـ ــة شــــخــــصــــيــــة، إال أنـ ــوبــ ــقــ عــ
تــطــّبــق مـــع ذلـــك عــلــى مـــن يتبع 
الجنسية  مــكــتــســب  بجنسيته 
ــــوع أي  الــكــويــتــيــة مــــن دون وقــ
جريمة منه، وال عدالة في ذلك، 
ومقولة إن مــا ُبــنــي على باطل 
فهو باطل، ال محل لها لتبرير 
ســحــب الــجــنــســيــة مـــن الــتــابــع، 
 
ٌ
لــقــولــه تــعــالــى »وال تــــزر وازرة

وزر أخرى« )سورة فاطر - اآلية 

18(، فــكــان ال بــــّد مـــن أن تــعــدل 
ــادة 13 الـــخـــاصـــة بــســحــب  ــ ــمـ ــ الـ
الجنسية مــمــن اكتسبها ومــن 
اكتسبها معه بطريق التبعية، 
حيث يكون القضاء هو الحكم 
وحده في نظر الجرائم المؤدية 
إلـــى ســحــب الجنسية وصـــدور 
أحكام بسحبها، بداًل من تركها 

لألهواء والقرارات اإلدارية«.
وأكـــدت أن »سحب الجنسية 
ــلـــة يـــــــؤدي إلـــى  بـــعـــد مـــــدة طـــويـ
نتائج خطيرة، أهمها أن ُيعدم 
ــــوب مـــنـــه  ــحـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ ــــص الـ ــخـ ــ ــشـ ــ الـ
جــنــســيــتــه اجــتــمــاعــًيــا ويــعــيــش 
عالة، ويصبح من دون جنسية 
هو وأتباعه، كما أن هذا اإلجراء 
ــــددات األمـــــن  ـــــهــ ــد مـ ــ ــ يـــعـــتـــبـــر أحـ
االجــتــمــاعــي، لــذلــك ال بــّد مــن أن 
ُيحال إلــى القضاء كل من يراد 
ســحــب جنسيته حــتــى يتمّكن 
من الدفاع عن نفسه أمام سدنة 
الـــعـــدالـــة الـــتـــي إذا رأت وجـــوب 
سحب الجنسية، تكون أصدرت 

بذلك حكمها العادل«.

الحويلة وبجانبه المهان

عاشور إلنشاء مراكز 
إسعافات أولية في األندية

تقدم النائب صالح عاشور باقتراح برغبة إلنشاء مراكز 
ــزودة بــســيــارات إســـعـــاف فـــي الــمــنــشــآت  ــ إســعــافــات أولـــيـــة مـ

الرياضية كافة، حفاظا على صحة الرياضيين.
 وعزا عاشور، سبب اقتراحه إلى »حاجة األندية الرياضية 
في الكويت إلــى وجــود مراكز إسعافات أولية حفاظا على 
الرياضيين، وحتى ال تكون هناك حــاالت خطيرة تحتاج 
إلى تدخل المسعفين بشكل فوري، ويتأخر وجودهم لعاج 

صالح عاشورتلك الحاالت«.

توافق نيابي - حكومي على 300 مليون دينار 
 للصفوف األولى

ً
لبيع اإلجازات و120 مليونا

الدمخي: اإلجازات حتى 3 أشهر وأولوية الصرف للكويتيين وإلغاء شرط االمتياز

توافق نيابي حكومي على فتح 
اعــتــمــاد تكميلي فــي الميزانية بـ 
، كميزانية 

ً
300 مليون دينار تقريبا

ــبـــدل الــنــقــدي إلجـــــازات  لـــصـــرف الـ
ــــة، و120 مــلــيــونــا  ــــدولـ مــوظــفــي الـ
للصفوف األولى، حيث من المنتظر 
أن تصادق لجنة الميزانيات على 
التقرير النهائي حول ذلك، ليكون 
مــدرجــا على جلسة مجلس األمــة 

العادية الثاثاء المقبل
قال رئيس لجنة الميزانيات 
والحساب الختامي البرلمانية، 
الــــنــــائــــب د. عـــــــادل الــــدمــــخــــي لـــ 
»الـــجـــريـــدة«، إن »الـــتـــوافـــق بين 
 
ً
الحكومة واللجنة كان حاضرا
ــر  ــ ــــع وزيـ ــتــــمــــاع أمــــــس مـ ــــي اجــ فـ
ــة، إذ تــــم اعـــتـــمـــاد 300  ــيـ ــالـ ــمـ الـ
مــلــيــون ديـــنـــار مــيــزانــيــة كــبــدل 
نقدي لبيع اإلجـــازات لموظفي 
 ميزانية 

ً
الــدولــة، و120 مليونا

الـــصـــفـــوف األولـــــــى الـــمـــتـــأخـــرة، 
وسيتم اعتماد التقرير النهائي 
 إلدراجــه 

ً
األحــد المقبل، تمهيدا

ــاء«. ولــفــت  ــثــــاثــ عــلــى جــلــســة الــ
الدمخي إلى أن »اللجنة أوصت 
الــحــكــومــة بـــأن تــكــون األولـــويـــة 

فــي صـــرف الــبــدل الــنــقــدي لبيع 
اإلجازات للكويتيين ثم غيرهم، 
مع اعتماد إلغاء شرط االمتياز، 
وأن يكون بحد أعلى 3 أشهر«. 

وبّين أن القراراآلخر هو اعتماد 
إضافي بـ 120 مليونا لوزارة الدفاع 
والحرس الوطني واإلدارة العامة 

لإلطفاء.
 وأضاف أنه تّمت التوصية بأن 
تتعّهد الحكومة باستمرار عملية 
الــتــوظــيــف بــعــد زيــــــادة االعــتــمــاد 
التكميلي في هذه الميزانية، حيث 
كانت الميزانية وضعت اعتمادا 
تــقــديــريــا فعليا للتوظيف يصل 
إلى 23.5 ألف وظيفة، مشيرا إلى 
أن وزارة المالية تعهدت بتطبيق 
اعــتــمــاد الــتــوظــيــف حــتــى وإن زاد 

العدد.
وأفاد بأن اللجنة ناقشت خال 
االجــــتــــمــــاع بـــعـــض الـــمـــاحـــظـــات 
المكتوبة وأيــضــا الشفهية على 
الــمــيــزانــيــة، وأنـــــه ســيــكــون هــنــاك 
ــر مـــع وزارة الــمــالــيــة  اجــتــمــاع آخــ
العـــتـــمـــاد الــــــقــــــرارات والــــــــرد عــلــى 
اســتــفــســارات األعــضــاء، مــؤكــدا أن 
األمر سينتهي إلى توافق على هذه 

الميزانية المتأخرة عن موعدها 
دستوريا.

ــح أن االجـــتـــمـــاع نــاقــش  ــ وأوضــ
أيضا 7 مشاريع بقوانين سابقة 
لــجــهــات ســيــتــم تــحــويــلــهــا إلـــى 5، 
بعد أن تم دمج جهات مع ميزانية 

الدولة.
وأضـــــاف: سنعمل فعليا على 
تغيير الــســيــاســة الــمــالــيــة للدولة 
وإيقاف الهدر ومحاسبة الفاسدين، 
واســتــخــدام الفوائض المالية في 
ترميم صندوق االحتياطي العام«. 
وأضــــــــــاف: »ال نـــعـــلـــم إلــــــى أيـــن 
تسير األمور في ظل هذه الظروف 
اإلقليمية، ويجب أن يكون هناك 
ــام بــيــن الــلــجــنــة ووزارة  تـــوافـــق تــ
المالية، ووضع هذا الموضوع في 

الحسبان.
مــن جــهــتــه، أشــــاد عــضــو لجنة 
الميزانيات والحساب الختامي، 
د. حــمــد الــمــطــر، بــالــتــوافــق الـــذي 
حصل بين المجلس، ممثا بلجنة 
الميزانيات والحكومة في قضية 
بيع اإلجــــازات والــصــفــوف األولــى 

المتأخرة. 
ـــ »الـــجـــريـــدة« إن  ــال الــمــطــر لـ ــ وقـ

النواب راجعوا الميزانية بحضور 
الحكومة ممثلة بالوزير الرشيد، 
حـــيـــث اســـتـــمـــعـــت الـــحـــكـــومـــة إلـــى 
ــــواب، مــشــيــرا الــى  ــنـ ــ مـــاحـــظـــات الـ
أن الــتــوافــق حــصــل، وسيستكمل 
ــد الــمــقــبــل، الفــتــا  ــ ــاع األحــ ــمـ ــتـ االجـ
الــى إقــرار 300 ميلون دينار لبيع 
اإلجـــــازات، وأن الــمــوظــف يحق له 

بيع 90 يوما من رصيده. 
وأضــــاف: تــم االتــفــاق على 120 
مــلــيــونــا لــتــعــويــض الــعــســكــريــيــن 
العاملين فــي »اإلطــفــاء« والحرس 
الــــوطــــنــــي و»الــــــــدفــــــــاع«، لــيــكــونــوا 
ضمن الفئة األولى، ومساواتهم بـ 
»الداخلية«، فيما يتعلق بمكافأة 

الصفوف األولى.
 

فوائض

وتــابــع الــمــطــر: شــــددت اللجنة 
على أن أّي فــائــض فــي الميزانية 
ــه الـــــــى تـــوظـــيـــف  ــ ــــوجـ ال بـــــــّد أن يـ
الــمــواطــنــيــن، وعــلــى كـــل وزارة أن 
تــســتــخــدم مخصصاتها المالية 
الخاصة بالتوظيف كاملة، وأي 
ــه لــلــتــوظــيــف  ــالـــي يـــوجـ ــائـــض مـ فـ
كـــي تــزيــد فـــرص الــعــمــل الــخــاصــة 

بالكوادر الوطنية. 
وقال إن اللجنة أكدت للحكومة 
أن بيع اإلجازات يجب أن يكون فقط 
للمواطنين، وأن تكون تلك ميزة 
تحتفظ بها الكوادر الوطنية، وهي 
حق لهم، وطلبنا أن يضع ديــوان 
الخدمة المدنية ذلك ضمن الشروط 

الخاصة ببيع اإلجازات. 
وأشار إلى ن اجتماع الميزانيات 
مع الحكومة سيستكمل بعد غد 
األحــد، لمناقشة بقية ماحظاتنا 
كــــنــــواب عـــلـــى أبــــــــواب الــمــيــزانــيــة 
المختلفة، تمهيدا إلدراج التقرير 
الـــنـــهـــائـــي عـــلـــى جــلــســة الـــثـــاثـــاء 

المقبل.
وأشــــاد الــنــائــب خليل الصالح 
بـــإقـــرار االعــتــمــاد التكميلي لبند 
ــيــــع اإلجــــــــــــــازات بــــالــــتــــوافــــق مــع  بــ
الــجــانــب الــحــكــومــي، »كــمــا طالبنا 
فــي الجلسة الماضية«، موضحا 
أنه »سيتم التصويت على ميزانية 
بيع اإلجازات في الجلسة المقبلة«.

جانب من اجتماع لجنة الميزانيات أمس

فهد تركي

نافذة نيابيةنافذة نيابية

 ويجعله عالة
ً
الحويلة: سحب الجنسية يعدم الشخص اجتماعيا

مكتب المجلس: خطة للتكويت والترشيد

عقد مكتب المجلس اجتماعا أمس، برئاسة 
رئيس مجلس األمة أحمد السعدون.

وحضر االجتماع نائب رئيس مجلس األمة 
مــحــمــد الــمــطــيــر، وأمــيــن ســر الــمــجــلــس الــنــائــب 
أســامــة الشاهين، ومــراقــب المجلس النائب د. 
عــبــدالــكــريــم الــكــنــدري، ورئــيــس لجنة الــشــؤون 
المالية واالقتصادية النائب شعيب المويزري، 
ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية 

النائب مهند الساير، ورئيس لجنة األولويات 
النائب عبدالله فهاد، وأمين عام المجلس عادل 

اللوغاني.
ــال الــشــاهــيــن إن مــكــتــب الــمــجــلــس نــاقــش  وقــ
مــلــفــات مــهــمــة فــي اجــتــمــاعــه أمــــس، تتمثل في 
خــطــة الــتــكــويــت والــتــرشــيــد واإلصــــــاح داخـــل 
أروقــــة مجلس األمــــة، كــي يــكــون قـــدوة لمرافق 

الدولة األخرى.

اجتماع المكتب أمس

»البيئة« بحثت األمن الغذائي والمائي 
في ظل الظروف المحيطة

المطر لـ ةديرجلا•: اجتماع الخميس القادم مع الحكومة والمزارعين
عقدت لجنة البيئة واالمن الغذائي والمائي 
الــبــرلــمــانــيــة اجــتــمــاعــا امـــس حــــددت مــن خاله 
خـــارطـــة عــمــلــهــا لــلــمــرحــلــة الـــقـــادمـــة، وســتــعــقــد 
الــخــمــيــس الــمــقــبــل اجــتــمــاعــهــا مــع لــجــنــة االمــن 
الغذائي الحكومية لوضع تصورات الوضع في 

الباد في ظل الظروف المحيطة. 
وكشف رئيس اللجنة النائب حمد المطر انها 
ناقشت اولوياتها القادمة فيما يتعلق بالوضع 
البيئي والــمــائــي والــغــذائــي وخــاصــة تكليفات 

المجلس على هذا الصعيد. 
وقــال المطر لـــ »الــجــريــدة« ان اللجنة حــددت 
الخميس من كل اسبوع موعدا الجتماعاتها، 
ــادم ســيــبــحــث  ــ ــقـ ــ ــاع الـ ــمــ ــتــ مـــشـــيـــرا الـــــى ان االجــ
االحتياجات المهمة فــي مناقشة وضــع االمــن 
الـــغـــذائـــي فـــي الـــبـــاد الســيــمــا ان هـــنـــاك لجنة 

حكومية شكلت لتوفير وتأمين االمن الغذائي 
في الباد. 

وأضــــاف الــمــطــر ان الــلــجــنــة ســتــدعــو اتــحــاد 
الــمــزارعــيــن والــلــجــنــة الــحــكــومــيــة الــمــمــثــلــة عن 
الجهات الرسمية مــن اجــل وضــع النقاط على 
الـــحـــروف، وبــحــث آلــيــة عــمــل الــحــكــومــة فــي ظل 
ــطــــورات الـــعـــالـــمـــيـــة واالوضــــــــــاع الــمــحــيــطــة  ــتــ الــ

بالكويت. 
ــن الـــغـــذائـــي لــيــس مــوضــوع  ــ ــابـــع ان »االمــ وتـ
دعم اعاف فقط رغم ان هناك 7 مايين دينار 
مــرصــودة لاعاف فهذه مستحقة، لكن االمن 
الغذائي اكبر، ونتحدث عن توفير امن غذائي 
في الباد، وأمن مائي وخطة حكومية واضحة 

لتأمين هذين المصدرين المهمين«.

»الشأن الرياضي«: مقترحات عاجلة وخطة شاملة
 جذرية  

ً
الساير لـ ةديرجلا•: ندفع ثمن ترسبات سابقة وسنقدم حلوال

أكــــد رئـــيـــس لــجــنــة الـــشـــأن الـــريـــاضـــي، 
الــنــائــب مهند الــســايــر، أن اللجنة عقدت 
اجتماعها الثاني بعد األول الذي عقد على 
هامش الجلسة االفتتاحية ووزعت خاله 
المناصب، مشيرا إلــى أن اجتماع أمس 
كان لرسم خريطة الطريق نحو أولويات 

اللجنة فيما يتعلق بالشأن الرياضي.
وقال الساير لـ »الجريدة«، إن االجتماع 
ناقش المقترحات الرياضية والشبابية 
المبدئية التي كانت قد نوقشت في اللجان 
السابقة والتقارير بهذا الشأن، وتحديد 
ــوم الــخــمــيــس  ــ مــــوعــــد اجــــتــــمــــاع مـــعـــهـــم يــ
المقبل مــع الــجــهــات الــريــاضــيــة المعنية 
مــثــل وزارة الـــشـــبـــاب، وهــيــئــة الــريــاضــة، 

واللجنة األولمبية، حيث ستتم مناقشة 
بعض التصورات الموجودة في المكتب 

الفني للجنة.
وأضــــــاف الـــســـايـــر قـــائـــا »رســـمـــنـــا في 
ــأن الـــريـــاضـــي  ــشــ خـــريـــطـــة عـــمـــل لــجــنــة الــ
مقترحات لتقديم العاج السريع والجزئي 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالـــوضـــع الـــريـــاضـــي، لكن 
الــهــدف األكــبــر هــو تــقــديــم حــلــول نهائية 
وجــذريــة شاملة من خــال تعديل قانون 
الـــريـــاضـــة، وهــــو الـــــذي ســيــكــون بــمــنــزلــة 

العاج األشمل للرياضة«.
ــابـــع الــســايــر بــقــولــه »تـــوجـــد لــديــنــا  وتـ
ــراف، وإدارة  ــتــ مــشــكــات فـــي قــضــيــة االحــ
المنشآت الرياضية، وتوزيع وإدارة أموال 

ــة فـــي الــمــنــشــآت الــريــاضــيــة، فــهــذه  ــدولـ الـ
كــلــهــا مــشــكــات وتــرســبــات مــنــذ ســنــوات 
طــويــلــة نـــدفـــع الـــيـــوم ثــمــنــهــا مـــع الــشــعــب 

والرياضيين«.
وذكـــر قــائــا ان »الــريــاضــيــيــن يعانون 
 بسبب المشكات السابقة، ويعاني 

ً
كثيرا

أيضا المواطنون، ونحن كنواب، من تردي 
الــوضــع الــريــاضــي، فــا أحــد ال يتمنى أن 
يعود الدور الريادي للرياضية الكويتية، 
ــطــــوالت، بـــعـــدمـــا أصــبــحــنــا  ــبــ ــدر الــ وتــــصــ
مــتــذيــلــيــن الــتــرتــيــب اإلقــلــيــمــي والــعــربــي 
والــــعــــالــــمــــي، رغـــــم اإلمــــكــــانــــات الــبــشــريــة 

والمالية الكبيرة«.

انتهى اجتماع لجنة الميزانيات 
والحساب الختامي في مجلس 

األمة مع الحكومة، ممثلة 
في وزير المالية عبدالوهاب 
الرشيد، إلى توافق حكومي 

- نيابي على عدد من الملفات 
والقضايا الرئيسية التي 

طرحت في جلسة الميزانية 
الخاصة الثالثاء الماضي . 

https://www.aljarida.com/articles/1890/?utm_source=whatsapp
https://www.aljarida.com/articles/1956/?utm_source=whatsapp
https://www.aljarida.com/articles/1895/?utm_source=whatsapp
https://www.aljarida.com/articles/1898/?utm_source=whatsapp
https://www.aljarida.com/articles/1958/?utm_source=whatsapp
https://www.aljarida.com/articles/1894/?utm_source=whatsapp
https://www.aljarida.com/articles/1894/?utm_source=whatsapp
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صرف بدالت 
ومكافآت لموظفين 

منتدبين لدى 
جهات أخرى 

بالمخالفة ألحكام 
»الخدمة المدنية«

مآخذ شابت العديد 
من المناقصات 
وصرف رواتب 

لموظفين منقطعين 
عن العمل

سيد القصاص

سلة أخبار

وزعت نماء الخيرية بجمعية 
اإلصالح االجتماعي 800 سلة 

غذائية على 4500 نازح في 
محافظات سيئون ومأرب 

وعدن وأبني ومخيم الرميلة 
ومخيم حي الشركة ومخيم 
الروضة ومخيم املتحف في 

اليمن.
وقال مدير إدارة التسويق 

في نماء الخيرية عبدالعزيز 
اإلبراهيم إن السالل الغذائية 

تغطي حاجة األسر املستفيدة 
ملدة شهر كامل من املواد 

التموينية األساسية، مضيفا 
أن مزيدا من املشاريع اإلغاثية 

النوعية ستنفذها »نماء 
الخيرية« خالل وجود فريقها 

في اليمن حاليا.
من جانبه، ذكر مدير إدارة 
اإلغاثة خالد الشامري أن 

»نماء« تسعى إلى أن يكون 
املستفيدون من خدماتها 
من أكثر املحتاجني إليها، 
لذلك اختارت شرائح من 

أكثر شرائح املجتمع فقرا 
واحتياجا.

»نماء« توزع مساعدات 
على النازحين باليمن

عقدت جمعية الرحمة العاملية 
دورة تدريبية ملتحدثيها 

اإلعالميني، تحت عنوان »كيف 
تسوق نفسك وأفكارك؟«، 
قدمها نائب املدير العام 

لشؤون االتصاالت والتسويق 
وتكنولوجيا املعلومات في 
الجمعية د. عدنان الحداد، 

ضمن املرحلة الثانية 
لبرنامجها التدريبي لصناعة 

الرموز اإلعالمية.
وتناولت املحاضرة مجموعة 
من املحاور املختلفة، أبرزها 

عالقة التسويق بصناعة 
الفرص، وكذلك فنون التأثير 

واإلقناع بصفة عامة، والعالقة 
مع املتبرعني بصفة خاصة.

من جهته، تطرق الحداد إلى 
أساليب اإلقناع العميقة، 

وضرورة الوقوف على نقاط 
القوة الداعمة ونقاط الضعف 
التي تعوق الشخصية املؤثرة 

عن تحقيق أهدافها، إضافة 
إلى دراسة الفرص املمكن 

استثمارها.

»الرحمة« عقدت دورة 
»كيف تسّوق نفسك؟«

تقدم املدير التنفيذي 
لجمعية تراحم لألعمال 

الخيرية واإلنسانية 
عبدالحميد الدوسري 

بالشكر والتقدير إلى جمهور 
املتبرعني الداعمني ملشاريع 

تراحم وحمالتها الخيرية 
واإلنسانية، وتحديدا في 
املشروع األسبوعي الذي 

تطرحه الجمعية تسويقيا 
الجمعة من كل أسبوع.

وأعلن الدوسري، في تصريح 
صحافي، أمس، إطالق 

الجمعية حملتها السنوية 
لدفء الشتاء داخل الكويت 

وخارجها، بتقديم مستلزمات 
الشتاء من خيام وبطانيات 

ومالبس ومواد تدفئة للفئات 
املحتاجة واألسر املتعففة، 

داعيا أهل الخير إلى املشاركة 
في هذه الحملة املباركة.

وأوضح أن »تراحم الخيرية« 
ملست تجاوبا وتفاعال مميزا 
من أهل الخير والعطاء، تجاه 

املشروعات التي أطلقتها خالل 
الفترة املاضية، ومنها مشروع 
الكراسي املتحركة لذوي الهمم 
في مخيمات الشمال السوري، 

وحليب األطفال للنازحني 
اليمنيني والسوريني، وسقيا 
املاء، واملصروفات الدراسية 

داخل الكويت، إلى جانب 
الحمالت اإلغاثية الكبرى في 

الصومال وباكستان.

»تراحم« تطلق حملتها 
السنوية »دفء الشتاء«

الجامعة تأخرت في إنجاز »صباح السالم« الجامعيةالجامعة تأخرت في إنجاز »صباح السالم« الجامعية
 لجمعية أعضاء هيئة التدريس دون ضوابط رغم عدم تبعيتها لها 

ً
 سنويا

ً
• تقدم دعما

• نقص اإليرادات الفعلية 27.3% واستمرار تضخم وتدوير أرصدة منذ سنوات
أكد تقرير ديوان المحاسبة، أن الجامعة تأخرت في االنتهاء 
من أعمال مدينة صباح السالم الجامعية، ووجــود عــدد من 
الكليات والمباني اإلدارية والمرافق وأعمال البنية التحتية ما 
زالت في مرحلة التنفيذ، مما ترتب عليه عدم انتقال الجامعة 

للموقع الجديد.
وكشف التقرير عن جامعة الكويت نقص اإليرادات الفعلية 
عن اإليرادات التقديرية بلغ 2.789.349/000 دينار بنسبة 27.3 

في المئة من المقدر.
ــر الـــمـــصـــروفـــات الــفــعــلــيــة عن  ــى أن وفــ وأشــــــار الــتــقــريــر إلــ
المصروفات التقديرية بلغ 71.0620460/000 كويتي بنسبة 
 أن زيـــادة المصروفات الفعلية عن 

ً
15.1 في المئة، موضحا

اإليـــــرادات البالغة 390.842.889 ديــنــارا تغطى مــن ميزانية 
الوزارات واإلدارات الحكومية.

ولفت إلى أبرز المالحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة 
»المحاسبة« هي عدم التزام الجامعة بعرض أسباب الوفورات 

الناتجة في أبواب المصروفات على مستوى الفئات والبنود 
المخالفة، وانعدام وتدني الصرف على بعض البرامج على 
بعض برامج ومشاريع خطط التنمية منذ السنوات المالية 
2010/ 2011 و2019/ 2020، واستمرار تضخم وتدوير بعض 
 إلى عدم تسوية رصيد حساب 

ً
األرصدة منذ عدة سنوات، مشيرا

األصــول المتداولة المحلية »حسابات مدينة أخــرى« دفعات 
نقدية داخلية البالغ 18.483.033/652 كويتيا يعود للسنوات 

المالية 2015/ 2016 و2016/ 2017.
وأفاد بأهم المالحظات التي شابت عمليات جرد موجودات 
وممتلكات الدولة هي عدم احتساب قيم األهالك لمباني مدينة 
صباح السالم الجامعية )الشدادية( للسنة المالية 2021-2022 
فيما عدا مباني الخدمات والسور الخارجي لموقع الشدادية 

 لتعميم وزارة المالية.
ً
وفقا

ولفت إلى عدم تسوية الدفعات التمويلية المحولة للمكاتب 
 
ً
الثقافية بالخارج للسنة المالية 2022-2021 والمصروفة خصما

على حساب األصول المتداولة المالية األجنبية.
ونـــوه التقرير إلـــى عـــدم شغل الجامعة بعض الوظائف 
المتعددة بميزانيتها المالية 2022-2021، وتشمل وظائف عامة، 
ووظائف خاصة ألعضاء هيئة التدريس والتدريب ومعيدي 
البعثات وكذلك العقود، حيث تم شغل 6174 وظيفة دون شغل 

باقي الوظائف، والتي بلغ عددها 1092 وظيفة.
ن أن الجامعة تقاعست في إتمام أعمال التصميم وعدم  وبيَّ
 إلى إسقاط مديونيات معيدي 

ً
جاهزية موقع كلية العمارة، الفتا

البعثة بقيمة 94.854/127 دينارا دون وجه حق بالمخالفة من 
الئحة تنظيم اإليفاد في بعثات معيدي الجامعة.

وأفاد بأن أهم المآخذ التي شابت إجراءات صرف العديد من 
المبالغ هي تقديم دعم سنوي لجمعية أعضاء هيئة التدريس، 
رغم عدم تبعية الجمعية لجامعة الكويت، ودون وجود سند 
قانوني للصرف أو ضوابط تنظم ذلك، وتخصيص الجامعة 
مبنى لجميع التدريس في الشويخ ومقر مدينة صباح السالم 

الجامعية، رغم عدم تبعيتها للجامعة ودون مقابل مادي.
ــد التقرير عـــدم الــتــزام بعض الباحثين بنشر نتائج  وأكـ
 بالمخالفة لقواعد 

ً
مشاريع األبحاث في مجالت محكمة عالميا

وإجراءات دعم البحث العلمي المعمول بها في الجامعة وضعف 
متابعة قطاع األبحاث.

وأشـــــار إلــــى أن الــجــامــعــة اســتــحــدثــت مــســمــيــات وظيفية 
ووحدات تنظيمية بإدارة البرنامج اإلنشائي بالمخالفة للهيكل 

التنظيمي المعتمد للجامعة.
وأضاف التقرير أن أبرز المالحظات التي شابت المهمات 
العلمية وإجازات التفرغ العلمي هي منح أعضاء هيئة التدريس 
مهمات علمية وإجــازات تفرغ علمي داخل الكويت المخالفة 

لالئحة أعضاء هيئة التدريس.

الرفاعي: التحديات األمنية للعولمة تهديد
 يستوجب توحيد المفاهيم لمواجهتها

الحرس الوطني يستضيف مؤتمر القوى البشرية في نوفمبر 2023
• محمد الشرهان

شــهــد وكــيــل الــحــرس الوطني 
الــفــريــق الــركــن الــمــهــنــدس هاشم 
الرفاعي اجتماع االتحاد الدولي 
لقوات الشرطة والدرك ذات الطابع 
ــــذي يــعــقــد  الـــعـــســـكـــري )FIEP(، الــ
في البرتغال تحت شعار »األمــن 
والتهديدات الصادرة من العولمة 
ــارك فـــي الــجــلــســة  ــ 4.0«، حــيــث شـ
األولــــى الــتــي اخــتــصــت بمناقشة 
ــار  ــ ــجـ ــ ــــدرات واالتـ ــخـ ــ ــمـ ــ قـــضـــايـــا الـ
بـــالـــبـــشـــر وتــــحــــديــــات ومـــخـــاطـــر 
الــعــولــمــة عــلــى دول الــعــالــم، ومــن 

بينها الكويت.
وخـــــــالل كــلــمــتــه فــــي الــجــلــســة 
ــــرس  ــحـ ــ ــل وكــــــيــــــل الـ ــ ــقـ ــ األولــــــــــــــى نـ

الوطني للحضور تحيات القيادة 
السياسية للبالد ممثلة في سمو 
أمير البالد، القائد األعلى للقوات 
المسلحة الشيخ نـــواف األحــمــد، 
وسمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد، مستذكرا دعمها الكبير 
ــــي ســعــيــه  ــلــــحــــرس الــــوطــــنــــي فــ لــ
لالنضمام إلى االتحاد كأول جهة 

عسكرية وأمنية في الكويت.
ــيــــل الـــحـــرس  ــعــــرض وكــ ــتــ واســ
الــوطــنــي بــعــض الــمــخــاطــر الــتــي 
تحدق بالعالم والتحديات األمنية 
الــنــاتــجــة عــن الــعــولــمــة والــتــحــول 
في هيكل النظام العالمي، والتي 
تــســتــوجــب الـــتـــعـــاون والــتــكــاتــف 
وتوحيد المفاهيم لمواجهتها، 
 
ً
 حقيقيا

ً
ــل تــهــديــدا

ّ
لــكــونــهــا تــمــث

 إلــى الــدور 
ً
لجميع الــدول، مشيرا

المميز الــذي قــام بــه الــحــرس في 
ــهــــة جـــائـــحـــة كـــوفـــيـــد 19-  مــــواجــ
ــنــــاد لكل  وتــقــديــمــه الـــدعـــم واإلســ
جهات الدولة منذ بداية الجائحة 

حتى مرت ذروتها بسالم.
ــــح أن الــجــلــســة الــثــانــيــة  وأوضـ
لـــالجـــتـــمـــاع ســتــســتــعــرض ســبــل 
تــعــزيــز الـــتـــعـــاون الــمــشــتــرك بين 
الدول األعضاء وتبادل الخبرات 
في استخدام األنظمة اإللكترونية 
الحديثة في التدريب واالتصاالت، 
 إلـــــــــــــى أن »الــــــــــحــــــــــرس« 

ً
الفــــــــــتــــــــــا

ــقــــوى  ــر الــ ــمــ ــؤتــ ســـيـــســـتـــضـــيـــف مــ
البشرية للدول أعضاء االتحاد في 

نوفمبر من العام المقبل.
وكان اجتماع االتحاد الدولي 

لقوات الشرطة والدرك ذات الطابع 
العسكري قد شهد تسليم الرئاسة 
من الحرس الوطني الجمهوري 
الــبــرتــغــالــي إلـــى الــحــرس المدني 
اإلسباني، والتوقيع والمصادقة 

على اإلعالن المشترك الذي يضّم 
الـــخـــطـــط والــــمــــحــــاضــــر وجــــــدول 
األعــمــال للسنة الــقــادمــة، إضافة 
إلى اعتماد محاور اجتماع السنة 

السابقة.

الرفاعي خالل المشاركة في االجتماع

»حولي البلدي« أبقت على جدولها
 توسعة »البيطري« في السالمية

• محمد جاسم
بــقــت لجنة حــولــي فــي المجلس البلدي على جدولها،  أ
الطلب المقدم من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية 
توسعة المستشفى البيطري الكائن في منطقة السالمية، 
مع دعوة كل من لجنة تخصيص المواقع الهيئة العامة 
للزراعة والمستثمر، فيما أّجلت الطلب المقدم من الهيئة 
الــعــامــة لــلــشــبــاب الــمــوافــقــة عــلــى تــغــيــيــر اســتــعــمــال مــركــز 
الــشــبــاب الــكــائــن فــي مــنــطــقــة مــبــارك الــعــبــدالــلــه قــطــعــة رقــم 
4 إلــى مــديــنــة األعــمــال الــتــكــنــولــوجــيــة مــع دعــوة مــع عــرض 

مرئي. 
وأحــالــت الــلــجــنــة، بــرئــاســة نــاصــر الــجــدعــان، كــتــاب إحــدى 
الشركات بشأن الموافقة على إقامة مواقف سيارات سطحية 
وسردابين على المساحة المقابلة للقسيمة 2 قطعة رقم 71 
في منطقة السالمية إلى الجهاز التنفيذي لرفع تقرير، كما 
أحالت كتاب إحدى المحاميات بشأن زيادة دور ميزانين في 

البناية إلى الجهاز التنفيذي لرفع تقرير. 
وأّجــلــت اللجنة رد الهيئة الــعــامــة لــلــطــرق والــنــقــل الــبــري 
بشأن االقتراح المقّدم بشأن االختناق المروري الواقع في 
مداخل ومخارج منطقة سلوى ودعوة كل من هيئة الطرق 
مــع تــقــديــم نــســخــة مــن الــمــواصــفــات الــعــامــة لــلــطــرق بـــوزارة 
األشغال، وزارة الداخلية )المرور(، والمخطط الهيكلي، مع 

تقديم نسخة من كتيب مواصفات الطرق لبلدية الكويت.

ناشدت جمعية المهندسين الجهات المعنية في 
الدولة الى المسارعة بتعديل برامجها التعليمية بما 
يتناسب واحتياجات القطاعين العام والخاص، مؤكدة 
أن الــســوق المحلي مكتف مــن بعض التخصصات 
الهندسية الــتــي ينتظر أصحابها فـــرص عمل منذ 

عدة سنوات.
وقــال أمين سر الجمعية المهندس فهد العتيبي، 
فــي تصريح لــه أمـــس، سبق أن حــذرنــا أكــثــر مــن مرة 
من الوضع الــذي نشهده في انتظار أصحاب بعض 
التخصصات الهندسية لفرص عمل لم تعد متوفرة، 
مشيرا الى عدة تخصصات قلت فرص عملها كثيرا 
ومنها الهندسة الصناعية والبترول والطبية حيث 

تــســتــقــطــب وزارة الــصــحــة عـــــددا مــــحــــدودا جــــدا من 
المهندسين الطبيين سنويا.

ــاد العتيبي بــالــتــوجــهــات الحكومية  وبينما أشــ
األخـــيـــرة لـــربـــط الــمــخــرجــات الــمــهــنــيــة بــاحــتــيــاجــات 
السوق، حذر من أن عدم التخطيط الجيد سيؤدي بنا 
إلى مزيد من البطالة المقنعة وسيرفع نسب البطالة 

ويفاقم المشكلة.
ــرورة تــعــديــل الـــمـــمـــيـــزات لــجــذب  ــ ــ ــدد عــلــى ضـ ــ وشــ
المهندس الكويتي للعمل بالقطاع الــخــاص للحد 
من التوجه الى العمل الحكومي الذي يعاني من عدم 
القدرة على استقطاب هذه التخصصات التي لم تبد 

الجهات رغبة بها.

»اإلطفاء« تفقدت مبنى قصر العدل الجديد
• محمد الشرهان

قام نائب رئيس قوة اإلطفاء العام لقطاع الوقاية 
اللواء خالد فهد، صباح أمس، يرافقه فريق من قطاع 
الــوقــايــة، بــزيــارة مــشــروع مبنى قصر الــعــدل الجديد، 
ــار مــتــابــعــة الـــقـــوة  لمتطلبات الــســالمــة  وذلــــك فــي اطــ
والوقاية من الحريق في المشاريع التنموية الكبرى 

بالبالد، ودعمها لتسريع عملية إنجازها.
وصرح اللواء فهد بأن هذه الزيارة أتت بتوجيهات 
مــن رئــيــس قـــوة اإلطــفــاء الــعــام الــفــريــق خــالــد الــمــكــراد 
للوقوف على مــراحــل تنفيذ المشاريع ومتطلباتها 
الــوقــائــيــة، والــمــســاهــمــة فــي تــســريــع االنــجــاز دون أي 
تــأخــيــر وفــقــا لمتطلبات قـــوة اإلطــفــاء الــعــام مــن اجــل 
حماية األرواح والممتلكات، وهو ما يصب أخيرا في 

 المبنى الجديد لقصر العدلتحقيق األمن المجتمعي.
ً
الفهد متفقدا

»المحاسبة«: ال صرف في »التربية«
على المشاريع التطويرية بخطة التنمية

كشف تقرير ديوان المحاسبة 
خالل فحص الحساب الختامي 
ــوزارة الــتــربــيــة للسنة المالية  ــ لـ
2021 / 2022 عــــن الـــعـــديـــد مــن 
المآخذ جاء منها تأخر الــوزارة 
فـــي تــقــديــم الـــحـــســـاب الــخــتــامــي 
إلــى وزارة المالية وصـــورة منه 
لـــــديـــــوان الـــمـــحـــاســـبـــة لــــمــــدة 43 
يوما بالمخالفة لقوانين إعداد 
ــة إلــــــى عـــدم  ــ ــافـ ــ الــــمــــيــــزانــــيــــة، إضـ
مراعاة الدقة في إعداد تقديرات 
االيـــــــرادات الــمــتــوقــع تحصيلها 
لبعض البنود عند إعداد مشروع 
الــمــيــزانــيــة بالمخالفة لتعاميم 

وزارة المالية. 
وأشــــــار الــتــقــريــر إلــــى ضعف 
ــيـــة عــلــى  ــلـ نـــظـــام الــــرقــــابــــة الـــداخـ
صرف المرتبات، األمر الذي أدى 
إلى زيادة ايرادات السنة المالية 
الحالية على حساب مصروفات 
ســــنــــوات ســـابـــقـــة والـــبـــالـــغـــة 3.8 
مــاليــيــن ديــنــار عــن قيمة رواتـــب 
ــــت دون  ــرفـ ــ ــر مـــســـتـــحـــقـــة صـ ــيــ غــ
ــــوات مــالــيــة  ــنـ ــ ــــي سـ ــــق فـ وجــــــه حـ
سابقة بالمخالفة لقواعد تنفيذ 

الميزانية. 
وبين أن هناك انعداما وتدنيا 
لنسبة الــصــرف لبعض البنود 
بــشــكــل مــلــحــوظ مـــن اعـــتـــمـــادات 
الميزانية بعد التعديل وتحقيق 
وفورات بنسب كبيرة مما ترتب 
ــه عـــــــدم تـــحـــقـــيـــق األهــــــــداف  ــيـ ــلـ عـ
الـــمـــرجـــوة مـــن تــلــك االعـــتـــمـــادات 
بــالــمــخــالــفــة لــلــقــواعــد الــخــاصــة 
ــيـــات  ــيـــزانـ ــداد تــــقــــديــــرات مـ ــ ــإعــ ــ بــ

الوزارات واإلدارات الحكومية. 
ــــدام الـــصـــرف  ــعـ ــ ولـــفـــت إلـــــى انـ
ــع الـــتـــطـــويـــريـــة  ــاريــ ــشــ ــمــ ــلــــى الــ عــ
الـــمـــدرجـــة ضــمــن خــطــة التنمية 

األمر الذي يشير إلى ضعف أداء 
الوزارة في تنفيذ تلك المشاريع 
مــمــا تـــرتـــب عــلــيــه عــــدم تحقيق 
األهداف المرجوة من إدراج تلك 

االعتمادات بالميزانية. 
وأوضــــح الــتــقــريــر أن الــــوزارة 
تــقــوم بــصــرف بــــدالت ومــكــافــآت 
لموظفين على الرغم من ندبهم 
ــل لـــــــــدى جــــــهــــــات أخـــــــرى  ــمــ ــعــ ــلــ لــ
بالمخالفة ألحكام قــرار مجلس 
الـــخـــدمـــة الـــمـــدنـــيـــة، إضـــافـــة إلــى 
قــيــامــهــا بـــإصـــدار أوامـــــر تــمــديــد 
عـــلـــى بـــعـــض عــــقــــود الـــخـــدمـــات 
العامة لمدد طويلة تجاوز تمديد 
البعض منها مدة العقد األصلي 
وذلك بعد انتهائها دون طرحها 
فــي مــنــاقــصــات عــامــة للحصول 

على أفضل األسعار. 
وأكد استمرار ضعف القدرات 
ــنـــي  ــز الـــوطـ ــركـ ــمـ ــلـ ــيـــذيـــة لـ ــفـ ــنـ ــتـ الـ
ــي إنـــجـــاز  ــ لـــتـــطـــويـــر الـــتـــعـــلـــيـــم فـ
مشاريع الخطة اإلنمائية للدولة 

األمـــــــر الـــــــذي يــــؤثــــر ســـلـــبـــا عــلــى 
ــادة الـــمـــرجـــوة  ــفــ ــتــ تــحــقــيــق االســ
مــن بــرنــامــج جـــودة التعليم في 
الـــكـــويـــت، مـــع اســـتـــمـــرار الــمــآخــذ 
التي شابت عقد استئجار مكاتب 
للمركز الوطني لتطوير التعليم 
حــيــث حملت الــمــيــزانــيــة العامة 
بأعباء مالية إضافية دون داع 
بــقــيــمــة إجــمــالــيــة بــلــغــت 1.169 

مليون دينار. 
وأشــار إلى وجود العديد من 
المآخذ التي شابت العديد من 
عقود الوزارة منها مآخذ شابت 
عقود االيجار المخصصة لسكن 
المعلمات حيث حملت الميزانية 
العامة أعباء مالية إضافية دون 
داع بلغ ما أمكن حصره منها ما 
جملته 481 ألف دينار عن قيمة 
إيـــــجـــــارات مــــســــددة لــشــقــق غــيــر 
مستغلة لسكن المعلمات لفترة 

تجاوزت 11 شهرا. 
ولفت إلــى أن هناك استمرارا 

لعدم قيام الوزارة بتفعيل نظام 
البصمة كإثبات وحيد للحضور 
واالنصراف في جميع المدارس 
بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة 
الــمــدنــيــة، إضـــافـــة إلـــى اســتــمــرار 
قصور أنظمة الرقابة الداخلية 
ــوزارة نتيجة عـــدم الــتــزام  ــ فــي الــ
الــوزارة بقرارات مجلس الــوزراء 
بـــشـــأن إنـــشـــاء مــكــتــب للتفتيش 
ــافــــة الـــجـــهـــات  والـــتـــدقـــيـــق فــــي كــ

الحكومية. 
وكــشــف عــن اســتــمــرار الـــوزارة 
في صرف رواتــب غير مستحقة 
لموظفين منقطعين عــن العمل 
بــلــغ مـــا أمـــكـــن حـــضـــره مــنــهــا ما 
جملته 52.193 دينارا بالمخالفة 
ألنــظــمــة الـــخـــدمـــة الـــمـــدنـــيـــة، مع 
ــتــــمــــرار تـــضـــخـــم الـــحـــســـابـــات  اســ
الــــنــــظــــامــــيــــة ديـــــــــــون مـــســـتـــحـــقـــة 
للحكومة والبالغة 17.351 مليون 
دينار بالمخالفة لقواعد تنفيذ 

الميزانية.

قصور في دفاع »البلدية« أمام 
ف 2.3 مليون دينار 

ّ
القضاء كل

م للمحكمة قدَّ
ُ
مستندات تدين شركة نظافة لم ت

• محمد جاسم
ــر ديــــوان الــمــحــاســبــة فـــي تــقــريــر مــراجــعــة حــســابــات  ذكـ
السنة المالية 2022/2021 لبلدية الكويت عن قصور دفاع 
البلدية مما أدى إلى صدور أحكام قضائية كلفت مليونين 
و343 ألف دينار نتيجة تقصير بعض موظفي البلدية في 
الدفاع، حيث لم تقدم للمحكمة بعض المستندات العامة 
والمؤيدة لعدم التزام إحــدى شركات النظافة بالشروط 

التعاقدية. 
ــار الـــديـــوان إلـــى تــحــمــيــل الــمــال الــعــام تــعــويــضــات  وأشــ
بموجب أحكام قضائية كان يمكن تجنبها، أحدها صدور 
العديد من األحكام القضائية ضد البلدية بلغ تكلفتها 
مليون و917 ألــف ديــنــار حتى انتهاء السنة المالية في 

31 مارس 2022. 
وبــيــن الــديــوان أن الــبــلــديــة سجلت مــديــونــيــة بإجمالي 
5 ماليين دينار تخص أقساط عقود مزايدات اإلعالنات 
الــمــســتــحــقــة عــلــى الــشــركــات مـــن 11 مــــارس 2020 وحــتــى 
 بــااللــتــرام بتحصيل اإليـــرادات 

ً
30 يونيو 2020، مطالبا

المستحقة أواًل بأول. 
وعـــن الــمــالحــظــات الــمــســتــمــرة، بــّيــن الـــديـــوان اســتــمــرار 
المالحظات التي شابت تعديات الــشــركــات على أراضــي 
 أن اســـتـــغـــالل عــــدة شـــركـــات مــســاحــات 

ً
ــة، مـــوضـــحـــا الــــدولــ

شــاســعــة مــن أراضــــي الــدولــة إلقــامــة تــشــويــنــات ومــنــشــآت 
ومبان وغيرها من التعديات دون الحصول على تراخيص 
114 مليون دينار منها   تم حصر 

ً
خّسر البلدية رســومــا

موزعة على سنتين ماليتين، 2021/2020 بواقع 96 مليون 
 .

ً
دينار، و2022/2021 بواقع 18 مليونا

ــابـــت الـــنـــظـــام اآللــــي  ــاك مـــالحـــظـــات شـ ــنـ ــــى أن هـ ــفـــت إلـ ولـ
الستخراج تراخيص التشوينات، مبينا أن البلدية لم تتحقق 
من جاهزية النظام قبل التطبيق الفعلي، عالوة على عدم دقة 
مخرجات النظام اآللي لطلب تجديد ترخيص التشوينات. 
وأضاف أن هناك مالحظات شابت بعض عقود مزايدات 
ــع الــعــديــد مـــن الــلــوحــات اإلعــالنــيــة   وضـ

ً
اإلعــــالنــــات، مـــؤكـــدا

بشكل عشوائي وبكثافة عالية ودون تنظيم، كما أن بعضها 
تحجب الــلــوحــات اإلرشــاديــة وتشكل خــطــورة على قائدي 
المركبات، موضحا أن البلدية تواجه قصورا في متابعة 

أبراج االتصاالت.

https://www.aljarida.com/articles/1985/?utm_source=whatsapp
https://www.aljarida.com/articles/1984/?utm_source=whatsapp
https://www.aljarida.com/articles/1983/?utm_source=whatsapp
https://www.aljarida.com/articles/1982/?utm_source=whatsapp
https://www.aljarida.com/articles/1979/?utm_source=whatsapp
https://www.aljarida.com/articles/1977/?utm_source=whatsapp
https://www.aljarida.com/articles/1974/?utm_source=whatsapp
https://www.aljarida.com/articles/1972/?utm_source=whatsapp
https://www.aljarida.com/articles/1986/?utm_source=whatsapp
https://www.aljarida.com/articles/1900/?utm_source=whatsapp


العدد 5169 / الجمعة 28 أكتوبر 2022م / 3 ربيع اآلخر 1444هـ

ةديرجلا•
edhafat@aljarida●comإضافات 6

صدر خطاب سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
الصباح في يوم ٢٠٢٢/١٠/١٨ لدى افتتاح دور االنعقاد األول للفصل 
التشريعي السابع عشر، اتسم هذا الخطاب بالوضوح والتخطيط 
وتصحيح مجريات األمور، فكان مضمونه الحرص ثم الحرص على 
المحاسبة والسعي لنبذ الخالفات الحاصلة، فنحن في مرحلة حاسمة 
ومفصلية في تاريخ الكويت، تتطلب الكثير من الحرص والتكاتف 
من مؤسسات الدولة لتحقيق المصلحة المرجوة، في حين أن كل 
المؤشرات تدل على دخولنا في مرحلة إيجابية تتسم باألمل والتغيير 
 نجد أنفسنا أمام تهميش واضح للمرأة وإقصائها 

ً
إال أننا مجددا

 في تشكيل اللجان الدائمة، وتهميش فئة دون أخرى وتشكيل 
ً
سياسيا

لجنة القيم ومعالجة الظواهر السلبية هو في حد ذاته اعتداء صارخ 
على مدنية الدولة، مما يجعلنا نعود إلى المربع األول، فوثيقة القيم 
 تؤتي اليوم ثمارها بتشكيل هذه اللجنة، 

ً
 شعبيا

ً
التي القت رفضا

فالشعب الكويتي ليس بحاجة الى وصاية ومراقبة حرياته وتحركاته 
وخلق بيئة طاردة ليعيش فيها. 

وفي حين أن الديموقراطية أخذت مجراها باختيار الرئيس ونائبه 
فإن الديموقراطية غابت عن تشكيل اللجان ووجود تمثيل في لجنة 
شؤون المرأة واألســرة والطفل من قبل نواب المجلس الذكور، كما 
أن اللجنة معنية بأمور المرأة واألسرة، وكان األمثل واألصح وجود 
 الستحداث لجان 

ً
نائبتين بداًل من واحدة، ومع كل هذا لم نر توجها

معنية بإنشاء ومتابعة مصحات لإلدمان ومراكز تأهيل والتعافي 
والتوعية وغيرها مــن األمـــور الــتــي نحن فــي أمـــّس الحاجة إليها.  
فيجب النظر في أولويات المواطن الحقيقية، وفتح الملفات العالقة 
منذ سنوات، واالهتمام بالجانب السياحي واالقتصادي بــداًل من 
تشكيل لجان للظواهر السلبية، فالشعب من حقه أن يحيا بأمن وأمان 
وانتعاش اقتصادي وتطور في كل المجاالت، وال أنسى حرص سمو 
ولي العهد على دور الشباب، فيجب تمكين الشباب وتعزيز دورهم 
في المجتمع ليصبحوا صناع القرار بداًل من المشاركة فيه من بعيد. 
 وينشغل الشارع بتوافه 

ً
 أرجو أال تتصادم األقطاب مجددا

ً
وأخيرا

، وأن يؤخذ بعين االعتبار 
ً
األمور وترك مصالح البالد والعباد جانبا

 مع رؤية 
ً
 تزامنا

ً
ما جاء وذكر في الخطاب، وأن تتحسن األمور تدريجيا

 وطاعة، 
ً
سمو ولي العهد، حفظه الله ورعاه، فنحن ال نقول إال سمعا

وال نفعل إال ما فيه مصلحة لهذه األرض الطيبة.

الحقيقة أنني في السنوات السابقة لم أكن راغبة وغيري الكثير في 
اختيار من يمثلني بمجلس األمة لما أجده من تدني مستوى الحوار 
وعدم جدية الطرح والصراع الدائر بين األعضاء، ضاربين بمصلحة 
 
ً
الوطن والمواطن عرض الحائط، لكني هذه المرة كنت متفائلة كثيرا
وذهبت الختيار من أرشح في االنتخابات تلبية لنداء الوطن بعد 
قــراءة سيرة األعضاء الذاتية ألنني أريد أن أختار األفضل للكويت 
 كفانا ما حــدث، فذهبت وأنــا مستودعة 

ً
. حقا

ً
أواًل والمواطن ثانيا

وطني الكويت عند الله تعالى، واثقة بأن الله سبحانه وتعالى لن 
يترك الكويت في قارب تتالعب فيه األمواج، فالكويت بلد اإلنسانية 
خذل بإذنه تعالى، االختيار هذه 

ُ
وتميزها بحب الخير للجميع، فلن ن

المرة مرتبط بمصير الحبيبة الكويت، مصير أخاف عليه وغيري 
.
ً
الكثير فاألوطان شريان القلوب ال أرانا الله بها مكروها

 
ً
دما

ُ
 باألمل يجعل الكويت تمضي ق

ً
 مليئا

ً
 جديدا

ً
نستقبل عهدا

إلى األمام بالحكمة والتروي في كل قرار، فأول الغيث قطرة، والقطرة 
في اإلصــالح موجودة لكننا نأمل قطرات تنهال في صالح الوطن 
والمواطن، وحكومتنا الرشيدة بالتعاون مع الشرفاء من أعضاء 
مجلس األمة قادرون على تحويل المسار نحو األفضل، قد نختلف 
 فليكن، وال 

ً
باآلراء واألفكار ولكن، لو استدعى الموضوع استجوابا

مانع من االستشارة بين بعضنا متمسكن بقوله تعالى: »وأمرهم 
ي في 

ُ
شورى بينهم«. ورسولنا الكريم أمرنا باالستخارة قبل المض

 التكاتف والمثابرة ولنعمل في بوتقة واحدة 
ً
أي أمر، وعلينا أيضا

المواطنة والــوالء للوطن بغض النظر عن انتمائنا، فنحن مقبلون 
على مرحلة لتصحيح المسار، أعان الله الجميع على ذلك، والخليفة 
الفاروق عمر بن الخطاب، رضي الله عنه قال: »حاسبوا أنفسكم قبل 
حاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتزينوا للعرض 

ُ
أن ت

األكبر«، كما قال الله تعالى: »يومئذ تعرضون ال تخفى منكم خافية«، 
فمن حاسب نفسه بالدنيا خفف الله تعالى عنه الحساب يوم القيامة.

 
ً
 سيدي نائب األمير وولي العهد الشيخ مشعل األحمد، شكرا

ً
شكرا

ــوزراء، فنحن مقبلون نحو  للشيخ أحمد الــنــواف رئيس مجلس الــ
اإلصالح ومحاربة الفساد، وتباشير خير من الجميع، فالكويت أمانة 
في أعناقنا بالمحافظة عليها وجعلها شعلة ومنارة علم وحضارة 
 
ً
وتطور، والمحافظة على ثروتها واجبة علينا، فال نجعلها مطمحا

 لآلخر، فمهما أعطيناها نظل مدانين لها، باقين على عهدها 
ً
ومطمعا

بالتكاتف والتالحم.

خطة التنمية الوطنية وهي رؤية دولة الكويت بحلول عام 2035، 
 ماليا وتجاريا وثقافيا 

ً
 رائدا

ً
 إقليميا

ً
تستهدف تحويل الكويت مركزا

ومؤسسيا وذلك بحلول عام 2035، ومن هذه االنطالقة بدأت عجلة 
التنمية تتحرك بإنشاء المستشفيات ومدن طبية، ومجمعات تجارية 
وتعديل البنية التحتية، وكذلك المراكز الثقافية كمركز عبدالله السالم 
وجابر الثقافي، وعلى الرغم من وجود البيروقراطية في إنجاز العمل 
والتحرك البطيء فإن ما نشاهده قد أنجزت بعضها وبعضها اآلخر 
تنتظر انطالقها. مــن ضمن سياسة وخطة التنمية نتناول الجزء 
)الثقافي(، وهو دور المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب الذي 
وضع خطة استراتيجية للتطوير من عام 2015- 2020 لمواكبة كويت 
جديدة، فقد طرحت هذه الخطة في موقعها الرسمي باللغتين العربية 
واإلنكليزية، مما يسمح ألي شخص االطالع عليها ومشاهدتها، وما 

لفت نظري بعض النقاط وهي:
- تطرق المحور الخامس ص68 إلى الحركة المسرحية في الكويت- 
قطاع الفنون: دعم وتشجيع الحركة المسرحية الكويتية وتعزيز التنوع 
لمنتجاتها وضمان استمرارها لألجيال المستقبلية، وفيها 13 هدفا 
تشغيليا، وفي ص69 نشر وتسويق اإلنتاج المسرحي الكويتي على 

الساحة اإلقليمية والعربية والعالمية، وفيها 5 أهداف تشغيلية.
والنقطة المركزية المهمة هي استكمال مشاريع بناء المراكز الثقافية 
على غرار مركز جابر الثقافي، فنجد في ص90 المشاريع اإلنشائية 

للمراكز الثقافية:
- مشروع مركز األحمدي الثقافي )جار تصميم المشروع(.

- مشروع مركز الجهراء الثقافي.
- مشروع مركز محافظة مبارك الكبير الثقافي.

- مشروع صباح األحمد الثقافي )جار تصميم المشروع(.
- مشروع مركز الفروانية )مرحلة اختيار أحد البيوت االستشارية 
للتصميم(. مــن هنا ستنشر ثقافة الــدرامــا والمسرح فــي المجتمع 
وتنغرس فيهم حــب الــفــن، وستتقبل األســـر هــذا الــنــوع مــن الفن في 
المدارس واشتراك أبنائهم فيها، وكذلك تكون رافدا للمسارح المدرسية، 
هنا تصبح عامال مشتركا بين المؤسسات المجتمع المدني للنهوض 

.
ً
 وثقافيا

ً
بالبلد فكريا

رسالة: أعتقد أن سرعة إنجاز هذه المشاريع بعد تأخرها عامين 
من الخطة يستدعي التعاون مع القطاع الخاص الذي استطاع أن يبني 
مجمعات كبرى ومؤسسات الدولة وأن ينهي هذه المراكز فتكون نهضة 

كبيرة للثقافة والفنون.

خطاب السمو

مريم محسن كمال

شوشرة: مواجهة ودعم 

د. مبارك العبدالهادي

تــركــيــا، الــدولــة اإلســالمــيــة غــيــر العربية، 
وغــيــر الــنــاطــقــة بــالــعــربــيــة، تــفــوقــت عــلــى كل 
ــــع األذان،  ــدول اإلســـالمـــيـــة فــــي إتــــقــــان رفـ ــ ــ الـ
وتجاوزتنا نحن العرب في إجادة مؤذنيها 
األتــــــراك نــطــق الــكــلــمــات الــعــربــيــة بفصاحة 
لفظها الصحيح، رغــم أن غالبية األتـــراك ال 
يتحدثون العربية، وأخجلتنا هــذه الدولة 
نــصــف األوروبـــــيـــــة، بــقــيــام مـــؤذنـــيـــن أتــــراك 
ــع األذان فــــي األوقــــــات  ــ ــراف عـــلـــى رفـ ــ ــاإلشـ ــ بـ
، فــي كــل مساجد 

ً
 مــبــاشــرا

ً
الخمسة، إشــرافــا

، حسب 
ً
تركيا البالغ عددها 89259 مسجدا

 ما يكون المؤذن 
ً
إحصاء عام 2021، وغالبا

، ألنه 
ً
نفسه هو الخطيب وهــو اإلمــام أيــضــا

من المدينة أو القرية نفسها، وألنــه يقطن 
بــالــقــرب مـــن الــمــســجــد. الــغــريــب فـــي مسألة 
األذان في تركيا أن هــذه الدولة تكاد تكون 
الدولة اإلسالمية الوحيدة التي يتميز جميع 
مؤذنيها بعذوبة الصوت وإتــقــان مقامات 

 .
ً
األذان أيضا

الـــمـــدهـــش فــــي الـــمـــؤذنـــيـــن األتــــــــراك أنــهــم 
 يرفعون أذان كل صالة بمقام مختلف 

ً
جميعا

 أذان الــفــجــر يرفع 
ً
عــن األذان اآلخــــر، فــمــثــال

على مقام الصبا، الذي يتميز »بالروحانية 

الجياشة والعاطفة والحزن وكأنها رغبة في 
الــبــكــاء«، ويــكــون رفــع أذان الظهر على مقام 
العشاق، المتميز »بالهدوء كالبحر العميق، 
وتظهر فيه لمحات الخشوع والرهبانية«، 
أما أذان العصر فيؤدى على مقام الراست، 
الذي يتميز »بالوضوح ويشعرك باالنبساط 
والسعادة«، ويكون أذان المغرب على مقام 
ــذي يــتــمــيــز »بـــالـــبـــطء والــتــرســل  ــ الــســيــكــا، الـ
ــــيء مــــن الــــنــــدب والــــشــــجــــون«، فــــي حــيــن  وشــ
أذان العشاء يكون على مقام الحجاز، الذي 
 ،

ً
»يجمع بين الرصانة والوقار والدالل حينا

«. في 
ً
ويجمع ما بين الفرح والحزن أحيانا

الواقع أنا أجهل الفرق بين هذه المقامات، 
ألن الموسيقى ليست مجالي، إال أن سكني 
بالقرب مــن الجامع فــي تركيا، واستماعي 
الــمــتــواصــل ألذان الــصــلــوات كــلــهــا كـــل يــوم 
 لفت انتباهي إلــى اختالفاتها التي 

ً
تقريبا

أخبرني األتراك بها لتسهيل األمر على غير 
المبصرين لمعرفة مواقيت الصلوات، ولهذا 

كان لكل أذان مقام. 
أما عندنا في الكويت »بالد العرب«، وهي 
جزء من شبه الجزيرة العربية، مهد الرسالة 
المحمدية، ال يزيد عدد المؤذنين الكويتيين 

 عــام 2019، 
ً
ـــ1732 مسجدا فــي مساجدها الــ

عــلــى الــعــشــرة فــي أفــضــل األحـــــوال، رغـــم أنــه 
حتى نهاية خمسينيات القرن الماضي كان 
كل مؤذني وأئمة وخطباء مساجد الكويت 
كويتيين، واألغــــرب مــن هــذا كله أنــه وعلى 
الرغم من أن جميع مؤذني وخطباء وأئمة 
مساجد الكويت عــرب، والسواد األعظم من 
 ما نسمع 

ً
جنسية عربية واحدة، فإننا كثيرا

 بلغة غير واضحة أو مليئة 
ً
األذان مرفوعا

بأخطاء لفظية، فنكتشف أن حراس المساجد 
اآلسيويين، الذين ال يتحدثون اللغة العربية، 
 ما ينوبون عن المؤذنين العرب في رفع 

ً
غالبا

األذان، في حين ال يداوم المؤذنون العرب، إما 
ألنهم يعملون فــي وظــائــف أخـــرى، أو أنهم 
يغطون في نوم عميق، أو أنهم غــادروا إلى 
بالدهم في إجازة غير رسمية لبضعة أيام، 
»وال من شاف، وال من درى«، يحدث هذا رغم 
حصولهم على مميزات مــاديــة ال يمكن أن 
يحصل عليها حتى خريج الجامعة الكويتي. 
ــائــــق »الـــــــمـــــــرة« يـــعـــرفـــهـــا كــل  ــقــ هـــــــذه الــــحــ
الكويتيين، فهل نشعر بالتفاتة من حكومة 
دولــة الكويت إلى هذا الجانب المخزي في 

التدين الزائف في الكويت المسلمة؟

الــجــهــود الــمــضــنــيــة والــكــبــيــرة الــنــي تــبــذلــهــا وزارة الــداخــلــيــة في 
متابعاتها الحثيثة للتصدي ألي مخالفات وتفاعلها المستمر مع أي 
حدث تتطلب دعم رجال األمن على دورهم الكبير خاصة في حمالتهم 
المستمرة في ضبط مخالفي اإلقامة والعمالة السائبة وغيرها من 
األمور التي ال تعد وال تحصى بسبب مخلفات الماضي من تجاوزات 
كبيرة بعد فتح الباب على مصراعيه لتجار البشر الذين ال هّم لهم 
ســوى الكسب غيرالمشروع، ولكن هناك قضية تتطلب وقفة جــادة 
وتكاتفا وتالحما لكل األجهزة المعنية للتصدي لها، وهي انتشار 
الــســمــوم الــبــيــضــاء الــتــي أصــبــحــت ظــاهــرة غــريــبــة فــي مجتمعنا بعد 
الضبطيات المستمرة التي يقوم بها رجال الجمارك والداخلية، وكأن 
الكويت مستهدفة، وهناك من يريد أن يغرقها بهذه اآلفة المدمرة التي 
يروح ضحيتها العديد من األشخاص خاصة الشباب الذين أصبحت 

عقولهم محتكرة لمن يزودهم بها.
إن القضية تتطلب وقفة جادة وفزعة وطنية لوقف استمرار نزيف 
ضحايا السموم البيضاء، ودراســة األسباب التي تقف وراء ذلك، مع 
ــا لكل مــن يفكر أو يعمل أو يـــروج أو  تشديد العقوبات لتكون رادعـ
ات أمنية مشددة في المنافذ إلحكام القبضة  يتعاطى، ووضع إجــراء
األمنية على كل من تسول له نفسه الخبيثة إغراق البالد بالمخدرات 
بمختلف مسمياتها وأصنافها، خصوصا الحدود البحرية التي تشهد 

عادة أكبرعمليات للتهريب حسبما تفيد األجهزة المختصة.
إن المشكلة األخــطــر هــي انــتــشــار هــذه اآلفـــة بين الــفــئــات العمرية 
الصغيرة والطلبة مــن الجنسين، األمـــر الـــذي يــدعــو أيــضــا األجــهــزة 
الــتــعــلــيــمــيــة الــمــخــتــلــفــة لــلــمــســاهــمــة فـــي حــمــالت تــوعــويــة مــكــثــفــة في 
المدارس والكليات والمعاهد وغيرها، حتى لو تخصص ساعة في كل 
أسبوع الستضافة المختصين أو إعطاء جزء من الحصص الدراسية 
والــمــحــاضــرات للتطرق الــى خــطــورة هــذه اآلفـــة الــمــدمــرة الــتــي يــروح 

العديد من األبــريــاء ضحيتها بعد أن وقعوا في فخ أصــدقــاء السوء 
وتجار المخدرات.

وهناك من يقلل من خطورة المسألة وكــأن األمــر غير متفش، لكن 
الضبطيات األخيرة تكشف عن حجم المأساة، وعلى اللجنة البرلمانية 
المختصة فــي دراســـة الــظــواهــر السلبية أن يــكــون لها دور داعـــم في 
هذا األمر والتعاون مع األجهزة الحكومية المختصة لوضع الحلول 
المناسبة، بعيدا عن االنشغال في أمور جانبية هدفها دغدغة المشاعر.
األمر األهم أيضا يجب دعم العاملين في وزارة الداخلية واإلدارة 
العامة للجمارك وإعطائهم مزايا أفضل كونهم يعملون على قدم وساق 
للتصدي لمروجي وتجار هذه السموم، وهذا األمر من شأنه أن يكون 
داعما ومساعدا ومحفزا لهم لمواصلة جهودهم بعيدا عن العراقيل 
التي يضعها بعض المحبطين عادة والمحاربين لنجاحات اآلخرين، 
والشكر موصول لدور وزير الداخلية الذي تجده موجودا في الميدان 
بين رجاله وهو أمر مهم في تعزيز ثقتهم، كما أنه يجب أن يكون دافعا 

للوزراء اآلخرين لالقتداء به.
ويــجــب أال ينسى الــقــائــمــون عــلــى أي خــطــوة عــالجــيــة أن يــحــددوا 
األســبــاب الــتــي كــانــت وراء انــتــشــار هــذه اآلفـــات فــي بــالدنــا ومــن يقف 
وراءها، فضال عن أال يتناسوا القضية األهم وهي عالج أزمة األخالق 
ا من بعض القياديين والمسؤولين  لدينا واالضطرابات السلوكية بدء
مرورا ببعض النواب واألكاديميين والمعلمين انتهاء بأصغر عامل 
ومــواطــن ووافــد ألنها أصبحت تشكل سلوكا خطيرا في مجتمعنا، 
ودافعا لبعض ضعاف النفوس لتنفيذ مآربهم وجرائمهم دون وضع 
القانون نصب أعينهم، فمن أمن العقوبة أساء األدب، والدليل تظهر 
لنا مــا بين الفينة أخـــرى جريمة أو حــادثــة اغــتــصــاب أو مشاجرات 

دامية وغيرها.
آخر السطر: لو فات الفوت ما ينفع الصوت

 ما يردد الناس مقولة إن الرواتب ليس فيها بركة، ويعزون 
ً
كثيرا

ذلك إلى أسباب وتنظيرات يغترفونها من خياالتهم وربما توهماتهم، 
ويقتنعون بهذه األسباب، خصوصا إذا ألقوها على عاتق الغيب ومحق 
البركة بسبب الغضب اإللهي على الناس، وربما أوغلوا في األسباب 
الغامضة باالعتقاد بأن ذلك ضريبة الِغنى، فكثرة المال جالبة لسوء 
 لألسباب الحقيقية 

ً
 للذات، ولم يلتفتوا يوما

ً
 وجلدا

ً
الحظ، وهلّم تخريفا

الكامنة في صميم الواقع، وفي صميم غفلتهم كيف؟
يأتيك من يريد إصالح سيارتك أو التكييف أو تركيب الكهربائيات 
أو الصحي أو البناء والصيانة بكل أشكالها فتجد األسعار المتفاوتة 
بــال معايير تــبــرر ذلـــك، كــذلــك تجد السلعة نفسها تتغير أسعارها 
باختالف األماكن أو حتى المحالت دون وجود ضوابط حاكمة، هنا 
تكمن األســبــاب فــي محق بــركــة الــراتــب، فـــإذا أضفنا لها الجمعيات 
التعاونية بفلسفتها وأساليبها فــإن الطامة أكبر، فأنت تذهب إلى 
الفواكه والخضار فتجدها في هــذه الجمعيات ال تباع بالوزن بعد 
اختيار وانــتــقــاء كــل حــبــة، بــل تــبــاع فــي كراتين تــحــوي التالف وغير 
الناضج، وربما غير الصالح لألكل، والكارثة التالعب في بلد المنشأ 
بتغيير مسمى البلد مثال البرتقال المصري يوضع له مسمى اإلفريقي 
إلخفاء بلد المنشأ، والمستهلك يتعايش مع كل ذلك وال يبدر منه إال 
همهمات التذمر ثــم يقنع نفسه بهذه الخدعة ويشتري المنتجات 
والرب كريم. كذلك تجد في الجمعيات كيلو اللحم والسمك أغلى من 
األسواق الرئيسة والمحالت الخارجية، ولكن الجمعيات التعاونية ال 
، مع أن الجمعيات 

ً
، وربما تواطؤا

ً
تحرك ساكنا، إما غفلة منها أو تغافال

التعاونية الهدف منها توفير السلعة بأرخص سعر مع أعلى جودة، 
وهذا من الصعب حصوله مع وجود الخلوات واإليجارات المرتفعة 
للمحالت، خصوصا إذا كــان الــعــرض فــي الــســوق المركزي كمحالت 
الخضار والسمك واللحم والمطاحن وخالفه، حيث يضطر من رست 
عليه الــمــزايــدة إلــى رفــع األســعــار وعــرض أردأ المنتجات والبضائع 

ليغطي اإليجارات والخسائر والمستهلك هو الضحية، حيث تذهب 
الرواتب في مهب هذه العشوائية والفلسفة الكارثية!!!

هذه لمحة عن بعض أسباب انمحاق البركة لو تم وضع الضوابط 
وتــم تركيز الــرقــابــة وعمليات التنظيم والضبط ووجـــد الــوعــي لدى 

.
ً
المستهلكين لتغير هذا الوضع جذريا

 لذلك أقترح اآلتي: قيام الوزارات ذات العالقة واالختصاص 
ً
وتالفيا

بإجبار الشركات واألشخاص الذين يقدمون الخدمة على اإلعالن عن 
أسعار الخدمة بشكل مفصل وواضــح في إعالناتهم، مثال الصيانة 
والــتــركــيــب واإلصــــالح بكل أشكالها ومــجــاالتــهــا على أن تــكــون وفق 
معايير تحددها الجهات الحكومية المختصة، فمثال توضع قائمة 
بأعمال الصيانة والتركيب ففي مجال التكييف يتم تحديد سعر كل 
عملية، فمثال معالجة نقصان أو تسرب الغاز في التكييف بسعر كذا، 
تغيير الواشر بكذا، وفي كل األحوال يتم إجبار الشركة أو األشخاص 
العاملين بحزم بعد انتهائهم من العمل بتقديم وتحرير مقايسة موقعة 
ورسمية تحتوي على سعر كل خدمة من الخدمات التي قام بها وسعر 
كل قطعة تم تركيبها، ففضال عن االعتبار القانوني فإنها تحقق عملية 
الضبط والشفافية، كذلك هذه المقايسة تمكن المتسوق السري التابع 

للجهات الرقابية من ضبط أي تالعب وغش لحماية المستهلكين.
ــواق الــمــركــزيــة عــلــى بيع  ــ إجــبــار الــجــمــعــيــات الــتــعــاونــيــة وكـــل األسـ
المنتجات الزراعية وما في حكمها بالوزن وبالحبة، وتغيير فلسفة 
الجمعيات التعاونية بإلغاء نظام تــوزيــع األربـــاح السنوية ونظام 
الخلوات واإليــجــارات واتباع البديل لذلك، بأخذ العرض الــذي يقدم 
سعرا أقل وجودة أعلى والذي يقدم ميزات أخرى كالتوصيل المجاني 

والعروض المخفضة كل أسبوع.
أرأيــتــم معي كيف أننا ننغمس فــي غيبوبة التعايش مــع الخداع 
والعشوائية والفساد، ثم نلقي اللوم على الغيبيات والخزعبالت لندفع 

ثمنها من حر مالنا وتعبنا!!

كتبت سابقا مقالة بعنوان »٣ مليارات دينار دخل سنوي مهدر«، 
واليوم أذكر خطة نظرية وخطوات عملية كي تستفيد الدولة من أمالك 
الدولة التي تم التالعب بها و«البربسة« فيها، ونتج عن ذلك هدر مالي 
كان يمكن أن يدخل في خزينة الدولة، لوال التقاعس وااللتفاف على 

هذا الملف المهم والحساس.
ففي البداية أيها المسؤول اطلب كشفا كامال باألمالك من شاليهات 
وقسائم صناعية، وحيازات زراعية، وأراض تجارية، وخالفه، واطلب 
 بالمواقع والمدد والُمالك والمستغلين وأسعار 

ً
 تفصيليا

ً
كذلك كشفا

التأجير لكل أراضي الدولة، بل تأكد من االستخدامات الفعلية لجميع 
أمالك الدولة على أرض الواقع، وادرس كيفية حصول األشخاص على 
هــذه الحيازات المختلفة، وابــدأ بمن يملك ٨٠% من هــذه الحيازات 
المتنوعة، وهــم يمثلون ٢٠% مــن المستفيدين حسب مبدأ بريتو 
اإليطالي، وابدأ بفرز تلك األراضي للتقييم الفعلي مقابل االنتفاع لها 
وفق أسعار السوق، وخالف كل من تالعب أو خرق القانون والعقود 
في استغالل أمالك الدولة، والملتزم يجب مراجعة القيمة اإليجارية له.
يمكن البدء بتقسيم القائمة إلى قسمين: مخالف وغير مخالف، 
أما المخالف فطبق عليه القانون، وأما غير المخالف فادرس كيفية 
ــذه الـــحـــيـــازات، وإن وجــــدت أن  حــصــول هــــؤالء الــمــســتــفــيــديــن عــلــى هـ
حصولهم على هذه الحيازات يفتقر إلى مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، 
وتم الحصول عليها بطرق غير شفافة وفيها نوع من االحتكار مع 
عدم وجود ضوابط تتيح للجميع الفرصة للمنافسة، فأيضا يتم عدم 

التجديد لهم أو استخدام قــوة نصوص القانون المتاحة إلعادتها 
للدولة، وذلك لالستفادة منها بطريقة تحقق العدالة للجميع والفائدة 

للوطن. 
بعد إزالة المخالف وغير المخالف الذي حصل على هذه الحيازات 
بــطــرق غــيــر شــفــافــة أو فــيــهــا نـــوع مــن االحــتــكــار اعــمــل قــائــمــة أخــرى 
بالمتبقين وقسمهم إلى ثالث قوائم: كبار المستفيدين، والمتوسطين، 
والصغار، وهذه التقسيمة تكون حسب عدد الحيازات ومساحاتها 
وقيمتها، ويمكن النظر أيضا لعالقة الــمــالك ببعضهم، وبعد ذلك 

ضع الضوابط لها.
الضوابط يجب أن تراعي مصالح الدولة في المقام األول، ومن ثم 
صغار المستثمرين، وأمــا كبار المستثمرين فيجب فرض ضوابط 
عليهم تضمن تحقيق المنفعة المتبادلة ومنع هيمنة هذه الشركات 
على السوق وفــرض مرئياتها ذات المصالح الضيقة على األهــداف 
العامة للدولة، والتي يجب أن تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
أكاد أجزم أن هذا الملف لو أعيدت دراسته وتنظيمه، لكان رافدا 
قويا من الروافد المالية للدولة، بشرط أن يكلف به المتخصصون 
والمتمكنون ومن يضعون مصلحة الدولة نصب أعينهم، وأال يكونوا 
 للمؤسسات التجارية المستفيدة من هذا الوضع، واعلم أن أي 

ً
تبعا

أحد يقف دون تنظيم هذا الملف إما يكون مستفيدا بشكل مباشر أو 
غير مباشر، بل قد يستخدم البعض السكوت عن هذا الملف كورقة 

للمساومات وإبرام الصفقات.

بقايا خيال: الكويت األعجمية وتركيا العربية!

يوسف عبدالكريم الزنكوي 

أول الغيث قطرة

شيخة عبدالرحمن الحوطي 

مراكز ثقافية المركز

محمد القالف

ناجي المالبدور المطيري 

مقولة »الرواتب ليس فيها بركة« تحت المجهر

د. هشام كلندربدور المطيري 

أمالك الدولة »بربس« فيها

عرف العرب اثنين من الدهاة غيرا وجه التاريخ ليس العربي 
ـــرا وغــّيــرا مسار التاريخين 

ّ
فحسب، بــل مــن دون مبالغة، هما أث

اإلســالمــي والعالمي، إنهما عمرو بــن الــعــاص ومعاوية بــن أبي 
سفيان فمن غيرهما، فبعيدا عن العواطف سواء أكانت كرها أو 
إعجابا، فهما شخصيتان مثيرتان للجدل، فريدتان في الحنكة 

السياسية، وعبقريتان في وقت الشدائد والملمات.
فــمــعــاويــة بــن أبـــي ســفــيــان أقـــام إمــبــراطــوريــة عــربــيــة إسالمية 
شاسعة مرهوبة الجانب، وأما عمرو بن العاص فيكفيه أنه شارك 
في فتح الــشــام، حيث لقب هناك بأرطبون الــعــرب، وبعدها توج 
بطوالته بفتح مصر ومــا بعدها، فهو ال يقتحم المخاطر رغما 
عنه، حتى يقوم بالبحث عن مخارج النجاة منها، ولكنه يقتحم 
الخطر قائال: عليكم بكل مزلقة مهلكة، لثقته بدهائه كلما ثاب 
واحتاج إليه، فليس من عزم األمــور دهــاء ال ينتفع منه صاحبه 

في المضمار، وال يرجى من نفعه قط إال أنه لجام.
وحصل أن تحاور هذان الداهيتان بعد أن كبرا ودق عودهما، 
فسأل معاوية عمرو بن العاص قائال: ما بلغ من عقلك؟ فرد عمرو: 
ما دخلت في شــيء قط إال وخرجت منه، فقال معاوية: ولكنني 
ما دخلت في شيء قط وأردت الخروج منه، فقال عمرو: يا أمير 
المؤمنين، ما بقي مما تستلذه؟ قال معاوية: أما النساء فال أرب 
لي فيهن، وأما الثياب فقد لبست من لينها وجيدها حتى وهى 
بها جلدي فما أدري أيها ألين، وأما الطعام فقد أكلت من لذيذه 
وطيبه، حتى ما أدري أيها ألذ وأطيب، ثم استطرد قائال: فما شيء 
ألذ عندي من شراب بارد في يوم صائف، ومن أن أنظر إلى بني 

وبني بني يدورون حولي.
: فما بقي منك يا عمرو؟ قال عمرو: 

ً
بعدها قال معاوية سائال

مال أغرسه فأصيب من ثمرته وغلته، ثم التفت معاوية إلى خادمه 
وردان وسأله: ما بقي منك يا وردان؟ فرد وردان: صنيعة كريمة 
سنية أعلقها في أعناق قوم ذوي فضل واصطبار، ال يكافئونني 
بها حتى ألقى الله تعالى، وتكون لعقبي في أعقابهم بعدي، فقال 

 لمجلسنا سائر اليوم، إن هذا العبد غلبني وغلبك.
ً
معاوية: تبا

ملحوظة: منقول من التراث بتصرف.

منذ تشكيلها عام 2006 حتى اليوم، ولجنة الظواهر السلبية 
 عنها ما 

ُ
تتقلب ذات اليمين والشمال في ركودها وفشلها، لم يجل

يفيد المجتمع أو يرتقي بسلوكياته، تحارب النور بالظالم، والفرح 
بالعبوس، والثقافة بالتخلف، اختار الشعب أعضاءها ليشرعوا لنا 
القوانين ال األخالق، ومراقبة أداء الحكومة ال سلوكيات وتصرفات 
األفــراد، وأوكلوا لهم التصدي لزمرة الفساد، ال أن يتتبعوا أفكار 

الناس ودخائل نفوسهم.
لجنة النكد التي تطالب بتقليص منح تراخيص الحفالت بحجة 
مخالفة العادات والتقاليد المستمدة من الشريعة اإلسالمية عليها 
أن تعي استحالة وجود شعب على وجه البسيطة تخلو ثقافته 
وفنونه من الموسيقى والغناء والرقص، عايشنا ومازلنا فنون 
الــســامــري والــخــمــاري والــعــرضــة والــقــلــطــة والــفــريــنــســي والــدحــة–

واألخيرة تشارك بها المرأة– كل هذه الفنون الشعبية فيها رقص 
وغــنــاء، فهل يــرغــب أعــضــاء لجنة الــضــوابــط بشطب تــاريــخ الفن 

الشعبي الكويتي، أم على عيونهم غشاوة وعلى عقولهم رخاوة!
المهام المنوطة بلجنة الشقاء مبهمة، فهل لديها خريطة طريق 
محددة لمسؤولياتها، وهل لديها سجل للمعايير والقيم األخالقية 
التي يجب على المجتمع االنقياد لها ومحاسبتهم إن جنحوا 
 المتشبهين بالجنس اآلخر أو عبدة 

ً
عنها أو رفضوها. لنأخذ مثال

الشيطان، فتلك ليست بالظواهر االجتماعية عندنا، هي قد تكون 
أمراضا نفسية وملوثات فكرية اعتنقها هؤالء فترة ثم ارتدوا عنها، 
إن هيئت لهم األسباب لمن يرشدهم، وينصحهم، ويعالجهم من 
تلك اآلفات الدخيلة، نحن بحاجة لمن يعالجهم وليس لمعاقبتهم 

كما كان اقتراح أحد النواب.
اإلصالح اإليجابي يبدأ من البيت، والمدرسة، واإلعالم المستنير 
بمشاركة المختصين من علماء النفس واالجتماع، الذين يرصدون، 
ويحللون، ويفسرون الظواهر االجتماعية، ثم يعرضون األسباب 
ويقترحون الحلول، هؤالء الحل بيدهم، البأيدي سواهم من الجهلة.

على أعضاء لجنة الشقاء أن يتعظوا بما يحدث في »جمهورية 
الــمــاللــي« فــي إيـــران، عندما استحكم هـــؤالء بــأخــالق وسلوكيات 
األفراد، فمن أجل خصلة شعر كشفها حجاب الفتاة »مهسا أميني« 
انتفض النظام الثيوقراطي وأزهقت روح الفتاة البريئة، وتدحرجت 
كرة الثلج ليحصد النظام الرجعي أكثر من 200 قتيل وآالف غيرهم 

في غياهب السجون يتعرضون ألبشع أنواع العقاب والتأديب.
ومــن بــاب المماثلة التاريخية أتــذكــر يــوم أمــر وزيــر الداخلية 
ــداء األلــبــســة  الــعــراقــي صــالــح عــمــاش بــمــنــع نــســاء الـــعـــراق مــن ارتـــ
الحديثة ومالحقة »المذنبات« منهن، فرد عليه الشاعر محمد مهدي 

الجواهري بقصيدة »رسالة مملحة« قال فيها:
نـــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــئـــــــــــــــــــــــــــُت أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك تـــــــــــــــــــــــــــوِســـــــــــــــــــــــــــع

 األزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء عـــــــــــــــــتـــــــــــــــــا واعـــــــــــــــتـــــــــــــــســـــــــــــــافـــــــــــــــا
وتــــــــــــــــــقــــــــــــــــــيــــــــــــــــــس بـــــــــــــــــــــــاألمـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــار أرديـــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

فـــــــــــــــــــــــــى ـــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــا
َ
ت ن  أ بـــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــة 

لـــــــــــــــضـــــــــــــــمـــــــــــــــائـــــــــــــــر ال تـــــــــــخـــــــــــاط هــــــــــــــــــــــو فــــــــــــــــــــــي ا
فــــــــــــــــــى ــــــــــــــــــكــــــــــــــــــا

َ
ت ال  و تـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــص  ال  و  

مــــــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــــــم يـــــــــــــــخـــــــــــــــف حـــــــــــــــكـــــــــــــــم الــــــــــضــــــــــمــــــــــيــــــــــر
 فــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواه لـــــــــــــــــــــــــــــن يـــــــــــــخـــــــــــــافـــــــــــــا
بلى، الضمير نبض اإلنسانية، والــمــالذ األخــالقــي للمجتمع، 
عــــدم الضمير 

ُ
وتــبــقــى قــوانــيــن االنــضــبــاط األخــالقــي بــال روح إن أ

اإلنساني الحي.

نعيش فــي الــكــويــت مــنــذ أن فتحنا أعيننا عــلــى هـــذه الــحــيــاة، 
تعايشنا وترعرعنا فيها ونحن نعلم االختالف الفكري والثقافي 
واالجتماعي المتنوع باختالف البيئة المحيطة بالفرد أثناء نشأته، 
فلم نشتِك يوما ولم نرغب في طمس هوية اآلخر أو السيطرة عليه 
ليكون نسخة من طريقة حياتنا أو مبادئنا المختلفة، تعايشنا 
بتسامحنا ومدنيتنا وحبنا لديننا اإلسالمي الجميل المتسامح 
الــبــعــيــد عـــن الــســيــطــرة والـــتـــطـــرف، لــكــن لــألســف هـــذه الــتــصــرفــات 
الغوغائية أصبحت الشغل الشاغل الذي يسلكه البعض في سبيل 
وضع حجج لطمس مدنية الدولة وقوانينها.  ما نراه من تدخالت 
في قطاعات الدولة المختلفة وإقحام بعض األفكار المتطرفة التي 
ترغب في تشويه صورة دولة الكويت المتسامحة أصبح مرفوضا 
بتاتا، والسكوت عنه أصبح يعد رضوخا وخوفا، وال أجد له إال 
 وهو استخدامهم لورقة الدين لترهيب المواطنين 

ً
 واحدا

ً
تفسيرا

وكأننا لسنا مسلمين، ولم ولن نعرف الدين إال من خالل وصايتهم 
المزيفة. الشعب الكويتي الــذي عــرف باعتداله وتدينه المعتدل 
البعيد كل البعد عن السيطرة على اآلخرين في قرارتهم الشخصية، 
أصبح يعاني تدخالت مرفوضة ممن أقسموا على صون حريات 

الشعب لكنهم كانوا أول من يحاربها.
الــشــعــب الــكــويــتــي يــحــتــاج الـــى وقــفــة جــريــئــة فــي مــواجــهــة هــذه 
األصوات النشاز ليعود وطننا كما عهدناه وطن النهار الذي كان 
 للجميع بمختلف معتقداتهم الفكرية والثقافية 

ً
وما زال حضنا

والدينية.

من صيد الخاطر: حوار 
داهيتي العرب عمرو ومعاوية

طالل عبد الكريم العرب

لجنة الشقاء

لماذا مازلنا نستمع إلى 
األصوات النشاز؟

حبيب السنافي

ثنيان العبود
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بن لينفيلد – فورين 
بوليسي

ــر أن يــــتــــوّجــــه  ــظــ ــتــ ــنــ ــمــ مـــــــن الــ
ــبـــون اإلســـرائـــيـــلـــيـــون إلـــى  ــنـــاخـ الـ
 بعد 

ً
ــتــــراع مـــجـــددا صــنــاديــق االقــ

أســبــوَعــيــن، لــكــنــهــم ســيــواجــهــون 
: إعادة الزعيم السابق 

ً
 شائكا

ً
خيارا

بنيامين نتنياهو إلى السلطة مع 
شــركــائــه فــي الــتــحــالــف اليميني، 
ــــرس  ــن أشـ ــ ــي ذلــــــك عــــــدد مـ ــ بـــمـــا فـ
الــســيــاســيــيــن الــمــعــاديــن لــلــعــرب، 
أو الــحــفــاظ عــلــى الــوضــع الــراهــن 
بقيادة رئيس الــــوزراء الوسطي، 

يائير لبيد.
يستطيع المواطنون العرب في 
إســرائــيــل أن يــؤثــروا على نتيجة 
االنتخابات، لكن يتوقع المحللون 
أن يالزم جزء كبير منهم منزله في 
يوم االنتخاب، فقد أعلنت عضوة 
الكنيست، عــايــدة توما سليمان، 
من حزب »الجبهة الديموقراطية 
للسالم والمساواة«، خالل حملتها 
ــا، األســـبـــوع  ــافـ االنــتــخــابــيــة فـــي يـ
حدد 

ُ
الماضي: »نسبة المشاركة ست

ــــدى  ــة ومــ ــركــ ــعــ ــمــ مـــصـــيـــر هـــــــذه الــ
 القوانين لتنفيذ 

ّ
قدرتنا على سن

برنامجنا«.
يشّكل عــرب إسرائيل أكثر من 
20% مـــن الــشــعــب، وقـــد تحّملوا 
مـــظـــاهـــر الــتــمــيــيــز مـــنـــذ تــأســيــس 
دولـــة إســرائــيــل، فقد كــانــت نسبة 
مشاركتهم تتغير مــن استحقاق 
انتخابي إلى آخر، فتعكس مشاعر 
األمل والخيبة في آن داخل النظام 

االنتخابي اإلسرائيلي.
صــــّرحــــت الـــطـــالـــبـــة نـــــــازك أبـــو 
( لصحيفة »فورين 

ً
رحيمة )19 عاما

بوليسي«، خــالل تجّمع في يافا، 
 من أصدقائها سيمتنع 

ً
بأن عددا

ــــح عـــن الــمــشــاركــة في  عــلــى األرجــ
االنــتــخــابــات، رغـــم الــتــهــديــد الــذي 
ــاســــي الــيــمــيــنــي  ــيــ ــســ ــه الــ ــرحــ ــطــ يــ
الــمــتــطــرف، إيــتــمــار بـــن غــفــيــر، إذ 
تسعى الئحته العنصرية للتحول 
إلى ثالث أكبر كتلة في البرلمان، 
وهـــي تجمع بين حـــزب »العظمة 
الــيــهــوديــة« وفــصــائــل صهيونية 

متدّينة.
يــدعــو بـــن غــفــيــر إلــــى طــــرد من 
يسّميهم الــعــرب »الــخــونــة«، بمن 
في ذلك أيمن عــودة، رئيس حزب 
»الــجــبــهــة الــديــمــوقــراطــيــة للسالم 
ــاواة«، وأحــــمــــد الــطــيــبــي،  ــ ــسـ ــ ــمـ ــ والـ
رئيس »الحركة العربية للتغيير«، 
وعوفر قسيس، السياسي اليهودي 
ــذي ينتقد مــمــارســات الجيش  الــ
بــحــق الفلسطينيين فـــي الضفة 

الغربية المحتلة.
تقول أبو رحيمة إن مواطنيها 
»ال يتمتعون بالوعي السياسي 
الكافي إلدراك حقيقة التهديدات 
الــمــطــروحــة وواجـــبـــات األحـــــزاب. 
هـــم يــســتــنــتــجــون أن وضــعــنــا لن 
، لذا ال يعتبر هؤالء 

ً
يتغير مطلقا

تخصيص نصف ساعة للتصويت 
مسألة تستحق العناء«.

المواطنون العرب في 
إسرائيل يستطيعون 

أن يؤثروا على 
نتيجة االنتخابات 

لكن المحللين 
يتوقعون أن يالزم 

جزء كبير منهم 
منزله يوم االنتخاب

عرب إسرائيل 
يشّكلون أكثر من 
20% من الشعب 

وقد تحّملوا مظاهر 
التمييز منذ تأسيس 

دولة إسرائيل

أدى الــغــزو الــروســي ألوكــرانــيــا هــذا العام 
2022 والــتــحــديــات الــتــي يــواجــهــهــا الجيش 
الروسي في هذا الصراع إلى إطالق نقاشات 
حــول مستقبل روسيا السياسي، والخالفة 
الرئاسية، ومخاطر انهيار الدولة الروسية 
واقتصاد البلد، فوفق عدد من السيناريوهات 
المطروحة، أصبحت منطقة شمال القوقاز 
 من األعباء المتزايدة 

ً
ا ورمضان قديروف جزء

على موسكو واستقرارها السياسي الداخلي، 
ومن الواضح أن الحرب في أوكرانيا غّيرت 
ديـــنـــامـــيـــات الـــســـلـــطـــة فــــي شــــمــــال الـــقـــوقـــاز، 
ــذه الــحــرب  فــاســتــغــل الـــزعـــيـــم الــشــيــشــانــي هــ
والقوات التابعة له وحتى أبناءه المراهقين، 
إلثبات والئــه المتزايد للكرملين، لكن بدأت 
كــتــائــب شيشانية فــي أوكــرانــيــا وفــئــات من 
الشتات، وعدد كبير من سكان شمال القوقاز، 
ــــؤدي إلـــى  يــصــطــفــون ضــــد مـــوســـكـــو، مـــمـــا يــ
توّسع المواجهات االجتماعية والسياسية 

في المنطقة.
ــادم مــــن شــمــال  ــقــ ــاط الـــشـــتـــات الــ ــ ــ فــــي أوسـ
الـــقـــوقـــاز، أدى الـــغـــزو الــــروســــي إلــــى إطـــالق 
موجة دعم واسعة ألوكرانيا، فأعلن الشيشان 
الذين عاشوا معاناة هائلة خــالل الحرَبين 
ــيــن دعــمــهــم عــبــر الــمــشــاركــة في 

َ
الــشــيــشــانــيــت

تجمعات عــامــة فــي الــعــواصــم األوروبـــيـــة أو 
على مواقع التواصل االجتماعي. برأي هذه 
ذّكرهم األعمال الوحشية 

ُ
الفئة من الناس، ت

التي يرتكبها النظام الروسي بما حصل قبل 
عــقــَديــن مــن الــزمــن فــي الــشــيــشــان، فأصبحت 
 من سلسلة صراعات طويلة 

ً
ا أوكرانيا جــزء

وعنيفة ضــد اإلمبريالية الــروســيــة على مر 
عــهــد االتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي الـــســـابـــق، كــذلــك 

تــحــّول الــغــزو الــروســي إلــى فرصة كــي ُيعّبر 
السياسيون الشيشان في المنفى وناشطون 
آخرون عن معارضتهم لروسيا أينما ُوِجدوا، 

وكي ُيجددوا التزامهم باستقالل الشيشان.
ســـافـــر أحـــمـــد زكــــايــــيــــف، وزيــــــر خــارجــيــة 
الشيشان الــســابــق، وأنـــزور مــشــكــادوف، ابن 
الــرئــيــس الشيشاني الــســابــق، إلــى أوكــرانــيــا 
إلثــــبــــات دعـــمـــهـــمـــا لـــلـــمـــقـــاومـــة األوكــــرانــــيــــة، 
ما شبكات 

ّ
واجتمعا مع مقاتلين شيشان، ونظ

شيشانية لدعم جهود الحرب، كذلك، اعتبر 
الممثلون األوروبيون في حكومة جمهورية 
إتــشــكــيــريــا الشيشانية الــحــرب المتواصلة 
معركة مشتركة ضــد اإلمبريالية الروسية، 
ــِبــرت روســيــا بعد الحقبة السوفياتية 

ُ
واعــت

إمبراطورية انتقامية تهدف إلى إعادة بناء 
إمبراطوريتها األوراسية على حساب األقليات 

وحقها في تقرير مصيرها.
فـــي الـــوقـــت الــــراهــــن، ال تــــزال الــتــعــبــئــة في 
أوســــاط الــشــتــات مــن شــمــال الــقــوقــاز أصغر 
 مـــن تــلــك الـــتـــي تـــزامـــنـــت مـــع الــحــرب 

ً
حــجــمــا

في »دونــبــاس«، بين العامين 2014 و2015، 
والحرب األهلية في سورية، ويبدو أن هذه 
التعبئة المحدودة تبقى ظرفية بشكل عام، 
وال تــشــيــر إلــــى غـــيـــاب الــمــشــاعــر الــمــعــاديــة 
لروسيا وسط الشتات في أوروبــا، ففي عام 
2014، عــمــد الــمــســؤولــون األوكـــرانـــيـــون إلــى 
تجنيد المتطوعين المستعدين لمحاربة 
، وأنتج غياب الجيش األوكراني 

ً
روسيا علنا

 
ً
والطبيعة الدفاعية لحرب »دونباس« ظروفا
مثالية كي يدعم المقاتلون األجانب جهود 
الــحــرب. في المقام األول، تبدو المعركة في 
عام 2022 أقرب إلى حرب استنزاف تقليدية، 
حيث تؤدي نيران المدفعيات وأنظمة التسلح 
، رّكز المسؤولون 

ً
، ثانيا

ً
 طاغيا

ً
المتقدمة دورا

األوكــرانــيــون على تعبئة شعبهم وحصروا 
التجنيد الخارجي بأفراد يتمتعون بخبرة 
عسكرية كافية للمشاركة في هذا النوع من 

 .
ً
الصراعات المعاصرة فورا

، زاد تركيز الشتات من شمال القوقاز 
ً
ثالثا

في أوروبا على ضمان أمنه غداة النشاطات 
العسكرية في سورية وأوكرانيا، ولهذا السبب 
حــاول عــدد كبير من المتطوعين من شمال 

القوقاز أن يوضح الوضع القانوني لنشاطات 
المقاتلين األجانب في أوكرانيا قبل االنضمام 

إلى المعركة ضد القوات الروسية.
 يعتبر فيه 

ً
، أصــدر »داعـــش« بيانا

ً
 أخــيــرا

 بين الدول الغربية 
ً
الحرب في أوكرانيا صراعا

»الكافرة« )أو الصليبيين( وأدان المسلمين 
ــذلــــك، أعـــلـــن الــتــنــظــيــم  الـــمـــشـــاركـــيـــن فـــيـــهـــا. كــ
اإلرهــابــي أن الــحــرب فــي أوكــرانــيــا قــد تكون 
فرصة لضرب الغرب بدل القتال ضد روسيا، 
وقــــد يــشــيــر الــصــمــت الــمــحــيــط بــالــجــمــاعــات 
»داعــش« فــي أوكــرانــيــا إلــى اعتبار  التابعة لـــ
 من القتال 

ً
 أكثر أمانا

ً
االتحاد األوروبي بديال

أو البقاء في أوكرانيا.
ـــَصـــّعـــب الــظــروف 

ُ
لــهــذه األســـبـــاب كــلــهــا، ت

األوكرانية في عــام 2022 حشد المتطوعين 
وتنظيمهم في أوكرانيا، رغــم قــوة المشاعر 
المعادية لروسيا وســط الشتات من شمال 
 عن تجّدد 

ً
القوقاز، هذا الوضع أطلق نقاشا

حــركــات الــتــمــرد فــي الــشــيــشــان وفـــي جنوب 
روســيــا، فقد كانت كتيبة »الشيخ منصور« 
)وحــــدة شيشانية تــقــاتــل فــي أوكــرانــيــا منذ 
عــام 2014( في طليعة الجماعات الناشطة، 
أعلنت هذه الجماعة أن وجودها في أوكرانيا 
ال يقتصر على محاربة الروس هناك، بل إن 
، وبــرأي 

ً
أهــدافــهــا تمتد إلــى الشيشان أيــضــا

القوميين من إتشكيريا، يقّدم الدعم الغربي 
الفائق ألوكرانيا فرصة للمقاتلين كي يجددوا 
مطالباتهم القومية ضد روسيا، ومن خالل 

وضع نضالهم في إطار حركة واسعة إلنهاء 
استعمار اإلمبراطورية الروسية، قد يتمكنون 
مـــن اســـتـــرجـــاع ســيــطــرتــهــم عــلــى الــشــيــشــان، 
ــاء نـــجـــاح الــهــجــوم الــمــضــاد الـــذي  كـــذلـــك، جــ
أطــلــقــه خــاركــيــف لــيــؤكــد اقـــتـــراب روســيــا من 

نقطة االنهيار.
 للتحرك، لكن 

ً
قد يكون التوقيت مناسبا

تبقى الــمــوارد المتاحة شحيحة، فمنذ عام 
2016، تم استئصال حركة التمرد في شمال 
القوقاز بالكامل، بعد إطــالق حملة وحشية 
لــمــكــافــحــة الـــتـــمـــرد وتـــدفـــق الــمــقــاتــلــيــن إلــى 
ات المتمردين  سورية، حيث تحصل اعتداء
في معظمها على يد أفراد أو جماعات معزولة 
تفتقر إلى التنظيم المناسب، كذلك، يواجه 
الـــمـــتـــمـــردون الــمــتــبــقــون فـــي شـــمـــال الــقــوقــاز 
تـــحـــديـــات دائــــمــــة تــمــنــعــهــم مــــن مــتــابــعــة أي 
نشاطات عسكرية طويلة األمــد ضد القوات 
الــروســيــة. ال وجـــود ألي معابر نحو شمال 
القوقاز اليوم لنقل األسلحة والمجندين، وقد 
 
ً
تالشى الدعم المحلي لحركة التمرد تزامنا
مــع تــوّســع الــهــجــرة الــجــمــاعــيــة إلـــى ســوريــة 
وغـــرب أوروبــــا، وتنتج الــظــروف السياسية 

الــراهــنــة فـــي روســـيـــا بــيــئــة مــعــّرضــة للقمع، 
حيث يستطيع المسؤولون أن يكبحوا أي 
حـــركـــات تـــمـــّرد جـــديـــدة بــســهــولــة مــضــاعــفــة، 
ويبدو تجّدد حركة التمرد في شمال القوقاز 
 حتى اآلن، لكن يجب أال يغفل أحد 

ً
مستبعدا

عن تداعيات أي حرب مطّولة في أوكرانيا في 
أفقر مناطق االتحاد الروسي.

بــدأت الحرب في أوكرانيا تؤجج استياء 
الشعب فــي شــمــال الــقــوقــاز وتــزيــد المشاكل 
التي تواجهها الحكومات المحلية والفدرالية 
هناك، فطوال سنوات، أرسلت منطقة شمال 
القوقاز كمية ثابتة من المجندين لالنضمام 
إلـــى الــجــيــش الـــروســـي، حــيــن كــانــت الــخــدمــة 
ــاعـــي فــي  ــمـ ــتـ ــراك االجـ ــحـ ــلـ الـــعـــســـكـــريـــة أداة لـ
منطقة يرتفع فيها مستوى البطالة. في تلك 
الظروف، سّجل العسكريون من شمال القوقاز، 
ال ســيــمــا مـــن داغـــســـتـــان، حــصــيــلــة مــرتــفــعــة 
 بــالــمــنــاطــق الــتــي تطغى 

ً
مــن القتلى مــقــارنــة

عليها أغلبية روسية عرقية، فال مفر من أن 
يؤجج هذا المستوى من الخسائر البشرية 
مــشــاعــر الــبــغــض وســـط الــســكــان المحليين 
ضد الحكومة المركزية، حتى أنه قد ينشئ 

الــظــروف المناسبة لــعــودة نسبة كبيرة من 
المحاربين القدامى إلى شمال القوقاز، حيث 
يواجهون الصدمات النفسية، ويتعاملون مع 
ارتــفــاع مستوى البطالة، ويشعرون بالعار 
أمام الجماعات المحلية. في غضون ذلك قد 
تتوسع االضطرابات اإلقليمية بسبب غياب 
جهود إعـــادة االنــدمــاج والــفــرص التي تفيد 
المحاربين القدامى، كما حصل خالل الحروب 

األبخازية والشيشانية في التسعينيات.
يسهل أن تصبح منطقة شــمــال الــقــوقــاز 
أشبه ببرميل بـــارود ُمــعــّد لالنفجار فــي أي 
لــحــظــة، مــمــا يــــؤدي إلـــى إطــــالق ســلــســلــة من 
التداعيات المتالحقة في روسيا، لكن يبقى 
 مع 

ً
. تــزامــنــا

ً
الــوضــع الــمــيــدانــي أكــثــر تــعــقــيــدا

إبــعــاد العبين سياسيين أقــويــاء، مــن أمثال 
ــــروف، عــــن الــمــنــطــقــة وتـــوّســـع  ــــديـ رمــــضــــان قـ
المشاكل والصراعات السياسية في كل مكان، 
ال تــزال القوى الشعبية تفتقر إلــى المعدات 
الالزمة للتصدي لسيطرة موسكو على شمال 
القوقاز، وفي ظل استمرار العقوبات الغربية 
ــا مـــن الــمــحــكــمــة األوروبــــيــــة  ــيـ وإقــــصــــاء روسـ
لحقوق االنسان، تستطيع موسكو أن تعالج 
أي مسائل عالقة فــي شمال الــقــوقــاز بأعلى 

درجات اإلكراه.
مــــن دون الـــــتـــــزام واضـــــــح مــــن الــالعــبــيــن 
الخارجيين، بما في ذلــك االتحاد األوروبــي 
والــواليــات المتحدة، تملك روســيــا األدوات 
المناسبة لمتابعة السيطرة على حدودها 
الجنوبية. لكن يسهل أن تتوسع االضطرابات 
في أنحاء المنطقة بسبب تداعيات الحرب في 
أوكرانيا والتعبئة الحاصلة وسط الشتات 
والـــســـكـــان الــمــحــلــيــيــن. لــالســتــفــادة مـــن تلك 
التعبئة ودعمها بالشكل المناسب، يجب أن 
يزيد األفرقاء الغربيون الموارد المخصصة 
للدفاع عن حقوق اإلنسان في المنطقة، واألهم 
من ذلك هو االمتناع عن تشويه سمعة سكان 
شمال القوقاز لمجّرد أنهم يحملون الجنسية 
الروسية. من خالل تحميلهم هذا النوع من 
المسؤولية الجماعية، قد يمتنع هــؤالء عن 
طلب اللجوء إلى الــدول الغربية، حتى أنهم 
قد ال يشاركون بالكامل في التعبئة العامة 

ضد الدولة الروسية.

 على انتخابات الشهر المقبل
ً
 على انتخابات الشهر المقبلعرب إسرائيل هم األكثر تأثيرا
ً
عرب إسرائيل هم األكثر تأثيرا

أحمد زكاييف

رمضان قديروف

شمال القوقاز والحرب الروسية في أوكرانياشمال القوقاز والحرب الروسية في أوكرانيا

يخضع نتنياهو اليوم للمحاكمة 
َهم الفساد، وسيحتاج إلى 

ُ
بت

 
ً
دعم اليمين المتطرف حتما
لحصد األغلبية في البرلمان 

بعد االنتخابات، فهذا الوضع 
يمنح بن غفير النفوذ الكافي 

للمطالبة بمناصب وسياسات 
معينة داخل الحكومة.

جاتب من االنتخابات اإلسرائيلية السابقة

7رؤى عالمية
ةديرجلا•
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يائير لبيد بنيامين نتنياهو إسحق رابين

تتوقع أحدث استطالعات الرأي 
أن يشارك نحو 40% من الناخبين 
العرب في االنتخابات، وهي نسبة 
 فــي بلٍد تبلغ فيه 

ً
منخفضة جــدا

نسبة المشاركة اإلجمالية %70 
فـــي مــعــظــم االســـتـــحـــقـــاقـــات، فـــإذا 
كــانــت النسبة الحقيقية متدنية 
لهذه الــدرجــة فــي يــوم االنتخاب، 
ــي 1 نـــوفـــمـــبـــر، يــــقــــول يـــوســـف  ــ فـ
مقلدة، مدير شركة االستطالعات 
الــعــربــيــة »ســتــات نـــت« فــي شمال 
ــل، إن األحـــــــزاب الــعــربــيــة  ــيـ ــرائـ إسـ
حة لعضوية البرلمان قد 

ّ
المرش

ال تحصد العتبة الــمــطــلــوبــة في 
هذه الحالة، لكنه يتوقع أن تتغير 
هـــذه الــتــقــديــرات مــع اقـــتـــراب يــوم 

االنتخاب.
ــي،  ــلــ ــيــ ــلــ يــــــــوضــــــــح مـــــحـــــمـــــد خــ
مسؤول في »المعهد اإلسرائيلي 
لـــلـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة«، أن الــنــاخــبــيــن 
العرب يشعرون باإلحباط بشكٍل 
أساسي ألن قادة األحزاب العربية 
عـــــجـــــزوا عـــــن وضـــــــع خـــالفـــاتـــهـــم 
 لطرح الئحة موّحدة قبيل 

ً
جانبا

االنتخابات، وفي عام 2020، عندما 
تــم االتـــفـــاق عــلــى الئــحــة مشتركة 
مــن أربــعــة تــكــتــالت، بلغت نسبة 

المشاركة حوالى %70.
لكن تبرز أسباب مؤثرة أخرى، 
فعلى غــرار جميع اإلسرائيليين، 
ســئــم مــعــظــم الــمــواطــنــيــن الــعــرب 
من االنتخابات، فقد جرت خمسة 
استحقاقات مماثلة في السنوات 
الـــثـــالث الـــمـــاضـــيـــة، حــيــث يشعر 
 بــأن 

ً
الــمــواطــنــون الـــعـــرب عــمــومــا

الحكومة الــراهــنــة، الــتــي تشّكلت 
ــة وشــمــلــت  ــيـ ــمـــاضـ ــة الـ ــنـ ــــي الـــسـ فـ
 للمرة األولى )راعم(، 

ً
 عربيا

ً
حزبا

حِدث تغيرات بــارزة، فهي لم 
ُ
لم ت

خفف مــعــّدل الــجــرائــم الــتــي تهز 
ُ
ت

، ولـــم تعالج 
ً
حــيــاة الــعــرب يــومــيــا

الــنــقــص فـــي األراضــــــي والــمــنــازل 
أو ارتفاع كلفة المعيشة. يضيف 
: كنا 

ً
ــا خليلي: »يــقــول الــنــاس دومـ

فــــي الـــمـــعـــارضـــة وفـــــي الــحــكــومــة 
االئـــتـــالفـــيـــة، ومــــع ذلــــك لـــم يتغير 
شـــيء«، لكنه يظن أن الـــرأي العام 
 
ً
العربي بدأ يشعر بالقلق مؤخرا

بسبب بن غفير.
بــن غفير هــو تلميذ الحاخام 
مئير كهانا المولود في الواليات 
الــمــتــحــدة والـــمـــدافـــع الـــشـــرس عن 
ــتـــى أنـــه  طــــــرد جـــمـــيـــع الـــــعـــــرب، حـ
اقترح تشريعات مشابهة لقوانين 
»نــورمــبــرغ« لمنع اخــتــالط العرب 
مع اليهود، وُحــِكــم على بن غفير 
ــــري فــي  ــنـــــصـ ــ ــعـ ــ بــــالــــتــــحــــريــــض الـ
 
ً
عــــام 2007، ثـــم أصـــبـــح مــحــامــيــا

ــلــــة الــــالحــــقــــة ودافـــــــع  فـــــي الــــمــــرحــ
ــن اإلســـرائـــيـــلـــيـــيـــن الــيــمــيــنــيــيــن  عــ
المتطرفين الذين يهاجمون العرب 

أو يقتلونهم.
من الواضح أن بن غفير يؤيد 
 ،

ً
استعمال العنف ضد العرب إذا

فطوال سنوات، عرض هذا األخير 
فــــي مـــنـــزلـــه صـــــــورة الــمــســتــوطــن 
بـــاروخ غولدشتاين، وهــو تلميذ 
ــان قد  ــ ــر لــلــحــاخــام كــهــانــا وكــ ــ آخـ
 أثـــنـــاء إقــامــة 

ً
قــتــل 29 فلسطينيا

ــد، فــي  ــاجــ ــمــــســ ــــوات فـــــي الــ ــلـ ــ ــــصـ الـ
مدينة الخليل، في الضفة الغربية 

المحتلة عام 1994.
قــبــل فــتــرة قــصــيــرة مــن اغتيال 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي إسحق 
رابــيــن عــام 1995، ألــمــح بــن غفير 
عــبــر الـــقـــنـــوات الــتــلــفــزيــونــيــة إلــى 
 
ً
احتمال أن يعتدي عليه جسديا
مــع أشــخــاص آخــريــن بعد إبرامه 

اتفاقيات سالم مع الفلسطينيين. 
لكنه ينكر اآلن نّيته طــرد جميع 
ــه يــســتــهــدف  ــ الـــــعـــــرب، ويــــقــــول إنــ

الخونة و»اإلرهابيين« فقط.
يــــخــــضــــع نــــتــــنــــيــــاهــــو الـــــيـــــوم 
ــاد،  ــ ــسـ ــ ــفـ ــ ــم الـ ــ ــ ــَه ــ ــ

ُ
ــت ــ ــة بــ ــمــ ــاكــ ــمــــحــ ــلــ لــ

وســــيــــحــــتــــاج إلـــــــى دعـــــــم الــيــمــيــن 
 لحصد األغلبية 

ً
المتطرف حتما

فـــي الــبــرلــمــان بــعــد االنــتــخــابــات، 
ــذا الــــوضــــع يـــمـــنـــح بــــن غــفــيــر  ــهــ فــ
النفوذ الكافي للمطالبة بمناصب 
وسياسات معينة داخل الحكومة، 
فــقــد ســبــق أن عــّبــر بـــن غــفــيــر عن 
ــن الــداخــلــي،  رغبته فــي إدارة األمـ
بما في ذلك سلك الشرطة الوطنية.

ــا يــنــتــظــر  ــمــ ــرت لـــمـــحـــة عــ ــ ــهـ ــ ظـ
اإلســرائــيــلــيــيــن والــفــلــســطــيــنــيــيــن 
ــــي، حــيــن  ــــاضـ ــمـ ــ فـــــي األســــــبــــــوع الـ
ســـارع بــن غفير إلـــى حــي الشيخ 
ــراح الفلسطيني الـــذي يحاول  جـ
المستوطنون اليهود االستيالء 
عليه فــي الــقــدس الشرقية، وبعد 
احتدام المواجهة، سحب بن غفير 
 وطــلــب مـــن المحيطين 

ً
مــســدســا

ــقـــوا الـــــنـــــار عـــلـــى أي  ــلـ بـــــه أن يـــطـ
عــربــي يــرمــي الــحــجــارة، فــصــّورت 

الكاميرات هذا المشهد.
لــــكــــن قــــــد تــــعــــطــــي تـــصـــرفـــاتـــه 
االســـتـــفـــزازيـــة نــتــائــج عــكــســيــة، ال 
سيما إذا ترّكزت في القدس، تلك 
الـــمـــديـــنـــة الـــمـــقـــدســـة لــلــمــســلــمــيــن 
والـــيـــهـــود عــلــى حـــد ســـــواء، يــقــول 
خليلي إن عرب إسرائيل سيرّدون 
عـــلـــى مــــا يــحــصــل فــــي صــنــاديــق 
االقتراع: »بدأ الناس يقتنعون بأن 
، بل إنه 

ً
التهديد القائم ليس خياليا

واقع ملموس«.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، ال تــقــتــصــر 
االستفزازات على معسكر اليمين 
ــايـــو  ــــرف، وفــــــــي شــــهــــر مـ ــــطـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
ر يسرائيل كاتس، 

ّ
الــمــاضــي، حـــذ

عــضــو بــــارز فــي حـــزب »الــلــيــكــود« 
الذي يقوده نتنياهو، المواطنين 
العرب من مواجهة »نكبة« أخرى 
إذا رفــعــوا الــعــلــم الفلسطيني أو 
عّرفوا عن أنفسهم كفلسطينيين 
)يــســتــعــمــل الــفــلــســطــيــنــيــون كلمة 
»نكبة« لإلشارة إلى طرد أو هرب 
نـــحـــو 700 ألـــــف فــلــســطــيــنــي مــن 
منازلهم عند تأسيس إسرائيل في 
عام 1948. كذلك، وّجــه السياسي 
يوآف غاالنت، من حزب »الليكود«، 

 من داخل الكنيست 
ً
 مشابها

ً
تهديدا

.
ً
في الوقت نفسه تقريبا

يظهر هــذا النوع من المواقف 
ــــدام أعـــمـــال  ــتـ ــ بـــعـــد ســـنـــة عـــلـــى احـ
العنف التي هزت البلدات العربية 
اليهودية، فأضعفت األمــن وسط 
ين وساعدت اليمينيين على 

َ
الفريق

تصوير العرب كعدو الداخل. حتى 
أنها رّسخت المخاوف من نزعة 
بــن غفير إلــى نشر أفــكــار يمينية 

متطرفة سامة.
ــيــــل صــفــات  ــرائــ قــــد تـــحـــمـــل إســ
ديموقراطية أكثر من دول الشرق 
األوسط األخرى، بما في ذلك حرية 
ــّرة،  الــتــعــبــيــر، واالنـــتـــخـــابـــات الـــحـ
وقدرة السلك القضائي على سجن 
رؤســــاء الــحــكــومــات، لكن تخترق 
العنصرية المعادية للعرب شرائح 
واســعــة مــن الــشــعــب، وفـــق نتائج 

االستطالعات.
يــظــن بــعــض الـــخـــبـــراء أن هــذه 
ــي جــــــزء راســــــــخ مــن  ــ الــــظــــاهــــرة هـ
النظام، فال شيء يضمن التعامل 
ِكرت 

ُ
بالتساوي مع العرب، وقد ذ

مــكــانــتــهــم األدنــــــــى مـــســـتـــوى مــن 
 في تشريع »القانون 

ً
اليهود رسميا

األساسي« الذي جرى تمريره في 
عهد نتنياهو منذ ثالث سنوات.

 على مــواقــف بــن غفير 
ً
تعليقا

الــســيــاســيــة، تــقــول غــالــيــا غـــوالن، 
ــلــــوم  أســـــــتـــــــاذة فــــخــــريــــة فــــــي الــــعــ
السياسية في الجامعة العبرية، 
في القدس: »أظن أن الكثيرين في 
إسرائيل يدعمون هــذا النوع من 
الــتــطــرف. لــبــيــد شــخــص مــحــتــرم، 
لكن انتقل الرأي العام في إسرائيل 
إلــى دعــم اليمين«، ومــع ذلــك يظن 
بعض اليهود والعرب حتى اآلن 
أن األوان لم يفت على التحرك، إذا 
بلغت نسبة مشاركة عرب إسرائيل 
50%، يتوقع خليلي أن تتالشى 

فرص نتنياهو وبن غفير.
ــعــَرف 

ُ
عـــت جماعة ناشطة ت

ّ
وز

« منشورات على 
ً
باسم »نقف معا

3500 شــخــص كــانــوا يــحــضــرون 
مباراة كرة قدم في مدينة سخنين، 
فــــــي الــــجــــلــــيــــل، لـــتـــشـــجـــيـــع عــــرب 

إسرائيل على التصويت.
يقول سهيل دياب، أحد مديري 
الجماعة ورئيس بلدية الناصرة 
: »رسالتنا هي التالية: إذا 

ً
سابقا

شاركنا فــي الــمــبــاراة، يمكننا أن 
نفوز في الملعب وفي الكنيست«.

لــــكــــن يــــظــــن خـــلـــيـــلـــي أن لــبــيــد 
 يجب أن يضطلع بدور 

ً
شخصيا

ــع نـــســـبـــة الـــمـــشـــاركـــة  ــرفــ ــن لــ ــّيـ ــعـ مـ
بدرجة كافية: »يجب أن يتواصل 
ــــرب بــــــدل أن  ــعـ ــ ــع الـــنـــاخـــبـــيـــن الـ ــ مـ
يتجاهلهم. يمكنه أن يقول لهم: 
ليكم 

ّ
ال تصّوتوا لي، صّوتوا لممث

ــــؤالء الــمــجــانــيــن من  ــوا هــ ــعـ ــنـ وامـ
تشكيل حكومة«. ُيفترض أن يقصد 
الــنــاصــرة ويــقــوم بــهــذا الــنــوع من 

التصريحات.

يسهل أن تصبح منطقة شمال القوقاز 
أشبه ببرميل بارود ُمعّد لالنفجار في أي 

لحظة، مما يؤدي إلى إطالق سلسلة 
من التداعيات المتالحقة في روسيا، لكن 

.
ً
يبقى الوضع الميداني أكثر تعقيدا
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أخبار الشركات

غانم الغنيمان

تراجعات كبيرة 
على »أالفكو« 

بنسبة %11

علي العنزي

تراجعات محدودة لمؤشرات البورصة
والسيولة تنخفض إلى 38.3 مليون دينار

تغيرات محدودة على أسعار معظم األسهم القيادية
اســتــقــرت مـــؤشـــرات بــورصــة 
الكويت الرئيسية على خسائر 
مــــــحــــــدودة خـــــــال تـــعـــامـــاتـــهـــا 
أمــس فــي جلستها األسبوعية 
األخيرة، وتراجع مؤشر السوق 
الـــعـــام بــنــســبــة 0.14 فـــي الــمــئــة 
أي 9.84 نــــقــــاط، لــيــقــفــل عــلــى 
مستوى 7231.08 نقطة بسيولة 
مــتــراجــعــة ومــقــبــولــة بــمــا انــهــا 
الجلسة األخــيــرة فــي األســبــوع 
حيث استقرت حول 38.3 مليون 
ــنـــار تـــداولـــت 132.4 مــلــيــون  ديـ
ســهــم عــبــر 8498 صــفــقــة، وتــم 
تداول 130 سهما ربح منها 46 
سهما وخسر 64 سهما بينما 

استقر 20 سهما دون تغير.
وخــســر مــؤشــر الــســوق األول 
بنسبة قريبة من العام هي 0.14 
في المئة فقط أي 11.07 نقطة 
ليبقى حــول مستوى 8091.48 
نقطة بسيولة جيدة كانت 31.6 
مليون دينار تداولت 75 مليون 
سهم عبر 5730 صفقة، وربــح 
8 أسهم في األول مقابل تراجع 

12 ســهــمــا واســـتـــقـــرار 6 أســهــم 
دون تغير.

وكذلك كانت خسارة مؤشر 
ــيــــســــي وبـــنـــســـبـــة  ــرئــ الـــــســـــوق الــ
مــقــاربــة لسابقيه وخــســر أمــس 
نسبة 0.13 فــي المئة أي 7.24 
ــلــــى مـــســـتـــوى  ــــاط لـــيـــقـــفـــل عــ ــقـ ــ نـ
بـــســـيـــولـــة  نــــقــــطــــة   5428 .85
متراجعة كانت فقط 6.6 مايين 
ــــت 57.3 مــلــيــون  ــداولـ ــ ديــــنــــار تـ
ســـهـــم نــــفــــذت مــــن خـــــال 2768 
صــفــقــة، وتـــم تــــداول 104 أسهم 
ربح منها 38 سهما وخسر 52 
سهما بينما استقر 14 سهما 

دون تغير.

هدوء الجلسة األخيرة

وجــــاءت تــعــامــات مــؤشــرات 
بــــورصــــة الـــكـــويـــت هــــادئــــة مــنــذ 
بدايتها أمــس، وبعد أن حققت 
 خــال هذا 

ً
بعض األســهــم نــمــوا

األســـبـــوع وبــدعــم مــن اســتــمــرار 
نمو مؤشرات األسواق العالمية 

وارتداد أسعار النفط بعد قرار 
اللجنة االوربية بتسعير النفط 
الـــروســـي لــتــبــدأ الــجــلــســة أمــس 
ــيـــس هـــــادئـــــة وبـــســـيـــولـــة  ــمـ الـــخـ
لــــم تـــتـــجـــاوز 650 الـــــف ديـــنـــار 
وهــي اقــل سيولة افتتاح خال 
األسبوع، واستمر التركز على 
اسهم اجيليتي وبيتك اللذين 
اقفا على خسارة حيث تراجع 
األقــــل بــنــســبــة 0.78 فـــي الــمــئــة، 
بينما استقر بيتك على خسارة 
محدودة جــدا، وكــان هو األكثر 
ســيــولــة ودخــــل الــوطــنــي ثانيا 
من حيث السيولة بقيمة فاقت 
5.4 مــايــيــن ديـــنـــار وبــخــســارة 
محدودة جدا فلس واحد أيضا.
وكان االستثناء تقدم أالفكو 
بنشاط بيعي كبير ضغط على 
السهم ليسجل خــســارة كبيرة 
جدا بنسبة 11.8 في المئة وسط 
عــمــلــيــات بــيــع كــبــيــرة، وربــحــت 
أسهم زين ومباني وبنك وربة 
وبنك بوبيان وهيومن سوفت 
لتعادل الكفة وتنتهى مؤشرات 

ــــوق األول الــــــى مـــتـــعـــادلـــة  ــسـ ــ الـ
تــقــريــبــا، بينما ربـــح اعــيــان في 
الرئيسي وبنسبة جيدة بلغت 
1.6 فـــي الــمــئــة، وغـــابـــت بعض 
ــم الــنــشــيــطــة مــــن قــائــمــة  ــهــ األســ
األفضل سيولة كاالستهاكية 
والصفاة وجي اف اتش وتراجع 
الــصــالــحــيــة بــنــســبــة مـــحـــدودة 
لتنتهي الجلسة محايدة تقريبا.
وتــــــبــــــايــــــن أداء مــــــؤشــــــرات 
األســــــــواق الـــمـــالـــيـــة الــخــلــيــجــيــة 
حيث ربحت مؤشرات أبوظبي 
ودبي والبحرين وقطر وسجل 
أبـــوظـــبـــي نـــمـــوا كـــبـــيـــرا بــنــســبــة 
ــي الـــمـــئـــة مــقــابــل  ــ ــاقــــت 1.5 فـ فــ
ــب مـــــــحـــــــدودة لـــلـــبـــقـــيـــة،  ــاســ ــكــ مــ
وتــراجــع الــســعــودي والكويتي 
والـــعـــمـــانـــي بــنــســبــة مــــحــــدودة، 
وكانت أسعار النفط قد ارتفعت 
وبـــلـــغـــت مـــســـتـــوى 94 دوالرا 
للبرميل لبرنت القياسي تسليم 

يناير القادم.

هيئة االستثمار: نستعرض الفرص العالمية
بمؤتمر مبادرة مستقبل االستثمار بالرياض

أكــد العضو المنتدب في 
الــهــيــئــة الــعــامــة لاستثمار 
بــــــــدولــــــــة الـــــــكـــــــويـــــــت، غــــانــــم 
الغنيمان، أمــس، أن الهيئة 
تولي اهتماما كبيرا لمؤتمر 
مبادرة مستقبل االستثمار 

المقام حاليا في الرياض.
ــان فـــي  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــغـ ــ وقـــــــــــــال الـ
ـــ »كــــــونــــــا« عــلــى  ــ ــ ــح ل ــريــ تــــصــ
هامش الــمــبــادرة، إنها تعد 
أكبر المبادرات االقتصادية 
فـــــــــي الــــــــعــــــــالــــــــم، وتـــــنـــــاقـــــش 
االستثمار العالمي، كما أنها 
تعد فرصة لالتقاء برؤساء 

الشركات العالمية.
وأضاف أن الهيئة تجتمع 
مــن خــال المؤتمر مــع أكبر 
الكيانات االستثمارية والتي 
تربطها عاقات قوية تشمل 
استعراض فرص االستثمار، 
ومــــــــنــــــــاقــــــــشــــــــة الــــــبــــــيــــــئــــــات 

االقتصادية المختلفة.
وذكـــــــــــــر الـــــغـــــنـــــيـــــمـــــان أن 
ــذا  مــــشــــاركــــة الـــهـــيـــئـــة فــــي هـ
المؤتمر تأتي لاطاع على 
الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي يــطــرحــهــا 
الـــنـــظـــام الــعــالــمــي الــجــديــد، 
وعـــــلـــــى رأســــــهــــــا الـــقـــضـــايـــا 

ــة بــــاالقــــتــــصــــاد  ــ ــــطـ ــبـ ــ ــرتـ ــ ــمـ ــ الـ
الــعــالــمــي، وانــعــكــاســات ذلك 
عـــلـــى خـــريـــطـــة االســـتـــثـــمـــار 
الــعــالــمــي، وكـــذلـــك الــقــضــايــا 
المرتبطة بالطاقة ومصادر 

تمويلها.
وكانت النسخة السادسة 
لمبادرة مستقبل االستثمار 
انطلقت الــثــاثــاء الماضي، 
واخــتــتــمــت أعــمــالــهــا أمـــس، 
بحضور 6000 مشارك، فيما 
بلغ عدد المتحدثين 500 في 
جلساتها التي يبلغ عددها 
180، وتعقد بشكل متزامن، 
إضافة إلــى 30 ورشــة عمل، 
وأربـــع قمم مصغرة موزعة 
ــــدى األيـــــــام الـــثـــاثـــة،  عـــلـــى مـ
لــمــنــاقــشــة مـــواضـــيـــع مهمة 
مــن بينها مـــوازنـــة الــنــجــاح 
ــتـــدامـــة، والــصــعــود  مـــع االسـ
الجيواقتصادي، والمساواة 
فــي عــالــم غــيــر مــتــســاو، ومــا 
يـــــواجـــــه قـــــــــادة الــــعــــالــــم فــي 
مــحــاولــتــهــم إلعــــــادة الــعــالــم 
لــمــا كـــان عليه قــبــل جائحة 
»كـــورونـــا« ومــا يــواجــهــه من 
تحديات مستعصية وغير 

متوقعة.

»املعدات«: زيادة املوجودات بـ 6.5 ماليين دينار
اتــخــذ مــجــلــس إدارة شــركــة 
المعدات القابضة عدة قرارات 
خال اجتماعه؛ أبرزها تعيين 
ــيـــن، وإعـــــــــادة تــصــنــيــف  ــاديـ ــيـ قـ
بــنــد الــمــكــائــن والــمــعــدات التي 
ال يتم االنتفاع بها، وما يتبع 
ذلك من زيادة في الموجودات 
المتداولة بـ 6.53 مايين دينار.

ــرر الــمــجــلــس تــعــيــيــن نــائــب  وقــ
رئــيــس مجلس اإلدارة، ضــرار 
 للشركة، 

ً
 تنفيذيا

ً
الرباح، رئيسا

مــــع تــعــيــيــن ســـامـــح مــصــطــفــى 
أمين سر مجلس اإلدارة.

ــــس عـــلـــى  ــلـ ــ ــجـ ــ ــمـ ــ ووافـــــــــــــــق الـ
إعــــادة تصنيف بــنــد المكائن 

والمعدات التي ال يتم االنتفاع 
مـــــــن تـــــأجـــــيـــــرهـــــا أو عـــمـــلـــهـــا 
بالمشاريع الخاصة بالشركة 
وغـــيـــر الــمــتــوقــع اســتــخــدامــهــا 
في مشروعات الشركة إلى بند 
الــمــخــزون بــدايــة مــن البيانات 
المالية للفترة المنتهية بـ 30 

سبتمبر الماضي.
ــعــت »الــمــعــدات« زيــادة 

ّ
وتــوق

الموجودات المتداولة بـ 6.53 
مايين دينار، مع االنخفاض 
في الموجودات غير المتداولة 
 
ً
لــلــشــركــة بنفس الــقــيــمــة، تبعا

لذلك القرار.

»راسيات« تخسر 200.2 ألف دينار 
خسرت شركة راسيات القابضة 200.29 ألف دينار بواقع 1.34 
فلس للسهم خال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022، مقابل 
تحقيقها أرباحا بـ 93.93 ألف دينار، بما يعادل 0.63 فلس للسهم 

في الفترة نفسها من العام الماضي. 

إتمام إجراءات شهر قرارات »عمومية القرين« 
للدمج مع »كيبكو«

أتمت شركة القرين لصناعة 
الكيماويات البترولية إجراءات 
شهر قـــرارات الجمعية العامة 
ــقـــة  ــلـ ــعـ ــتـ ــمـ ــة والـ ــ ــاديــ ــ ــعــ ــ غــــيــــر الــ
بـــاالنـــدمـــاج عـــن طـــريـــق الــضــم 
ــة مـــشـــاريـــع الــكــويــت  ــركـ مــــع شـ
الــقــابــضــة )كـــيـــبـــكـــو(، لتصبح 

األخيرة هي الشركة الدامجة.
وقــــــالــــــت الـــــشـــــركـــــة إنــــــــه تــم 
التأشير في السجل التجاري 
ــقـــريـــن بــــذلــــك، وذلــــك  لـــشـــركـــة الـ
بــعــد انـــتـــهـــاء فـــتـــرة الــنــظــر في 
 
ً
اعــــتــــراضــــات الـــدائـــنـــيـــن وفـــقـــا

ألحكام المادة 258 من القانون 
ــدار  ــإصـ ــم 1 لــســنــة 2016 بـ ــ رقـ
ــانـــــون الــــشــــركــــات والئـــحـــتـــه  قـــ

التنفيذية وتعدياتهما.
وأوضــــحــــت »الـــقـــريـــن« أنــهــا 
ســــتــــبــــدأ فــــــي إجـــــــــــــــراءات نــقــل 
ــة الــمــالــيــة بــكــل أصــولــهــا  الـــذمـ
وخصومها إلى شركة مشاريع 
الـــكـــويـــت بــعــد الـــحـــصـــول على 
مـــوافـــقـــة هــيــئــة أســـــــواق الـــمـــال 
ات  الكويتية على تنفيذ إجراء
 بالملحق رقم 

ً
االنــدمــاج، عما

1 من الكتاب التاسع االندماج 
واالستحواذ الحاص بإجراءات 

تنفيذ عمليات االندماج.
ولـــفـــتـــت الـــــى أنـــــه ال يــوجــد 
أثر للمعلومة الجوهرية على 
المركز المالي للشركة؛ لحين 

االنتهاء من االندماج.

»سفن«: تحالف يضم شركة تابعة يوّقع عقد 
مناقصة بـ 48.75 مليون دينار

كشفت شركة الصناعات 
الــهــنــدســيــة الــثــقــيــلــة وبـــنـــاء 
السفن توقيع تحالف يضم 
شــركــة تــابــعــة عــقــد مناقصة 
تـــابـــعـــة لــمــؤســســة الـــمـــوانـــئ 
الــكــويــتــيــة بــــ 48.75 مــلــيــون 

دينار.
وأوضــــــحــــــت الــــشــــركــــة أن 
الــتــحــالــف مـــكـــّون مـــن شــركــة 
ات واألعمال  الخليج لإلنشاء
الــــــبــــــحــــــريــــــة والـــــــمـــــــقـــــــاوالت 
ـــ »ســـفـــن«،  الـــعـــامـــة الــتــابــعــة لـ
وشركة هيونداي للهندسة 
ات الــــمــــحــــدودة،  واإلنـــــــشـــــــاء
ــلـــق الـــمـــنـــاقـــصـــة  ــيــــث تـــتـــعـ حــ

بـــــمـــــشـــــروع إعــــــــــــادة تـــأهـــيـــل 
المراسي من 1 إلى 7 بميناء 
الشويخ التابع لـــ »الموانئ 

الكويتية«.
 وتوقعت »سفن« تحقيق 
ــن  أربـــــــــــــــــــاح تـــــشـــــغـــــيـــــلـــــيـــــة عــ
الــمــنــاقــصــة ســيــتــم إدراجـــهـــا 
ــانــــات الـــمـــالـــيـــة  ــيــ ــبــ ضـــمـــن الــ
للشركة من عام 2023 وحتى 

.2026

»دبي األولى« تربح 1.66 مليون دينار 
ربــحــت شــركــة دبــي األولـــى للتطوير الــقــعــاري 1.66 مليون 
دينار بواقع 2.23 فلس للسهم خال الفترة المنتهية في 30 
 871.28 سبتمبر الماضي، مقارنة بتحقيقها أربــاحــا بقيمة 
الف دينار بما يعادل 0.87 فلس للسهم في الفترة نفسها من 

العام الماضي.

»سنام« تحقق 9.01 آالف دينار 
حققت شركة سنام العقارية 
ــا بــــ 9.01 آالف ديـــنـــار،  أربــــاحــ
ــلــــس لــلــســهــم  ــــواقــــــع 0.07 فــ بــ
خـــــال الـــفـــتـــرة الــمــنــتــهــيــة فــي 
30 سبتمبر الــمــاضــي، مقابل 
تحقيقها أرباحا بـ 383.45 ألفا، 
بما يعادل 3.16 فلوس للسهم 
في الفترة نفسها من عام 2021.

»كابالت« تتسّلم طلب شراء من عميل بـ 9.2 ماليين دينار
تسلمت شركة الخليج للكابات والصناعات الكهربائية طلب 

شراء من أحد العماء بمبلغ 9.18 مايين دينار.
وقالت الشركة إن الطلب يتعلق بتوريد كابات ضغط متوسط 
ومنخفض، متوقعة تحقيق أرباح تشغيلية بنسبة تتراوح بين 

6 و8 بالمئة خال الربع الرابع من عام 2022 واألول بـ 2023.

أوصى مجلس إدارة شركة مجموعة االمتياز االستثمارية 
 فــي الــعــرض الــمــقــدم لــشــركــة الــرتــاج الــقــابــضــة 

ً
بــالــمــضــي قــدمــا

الــتــابــعــة لــاســتــحــواذ عــلــى كـــامـــل حــصــتــهــا فـــي شـــركـــة الــدلــتــا 
للصناعات الــدوائــيــة المصرية التابعة لـــ »رتـــاج«، كما اعتمد 

المجلس القوائم المالية الفصلية.
وأوضحت الشركة أن سعر البيع اإلجمالي 1.2 مليار جنيه 
مصري )18.9 مليون دينار(، كما أوصى مجلس اإلدارة الشركة 

ات الازمة إلتمام الصفقة. التابعة باستكمال اإلجراء
يذكر أن ملكية »االمــتــيــاز« في شركة الــرتــاج القابضة تبلغ 
92.47 بــالــمــئــة، فــيــمــا تــبــلــغ مــلــكــيــة األخـــيـــرة فــي شــركــة الــدلــتــا 

للصناعات الدوائية 60.005 بالمئة.
، على 

ً
ووافــق مجلس اإلدارة، فــي اجتماع عقد أمــس، أيــضــا

تــعــديــل الـــمـــادة 5 مـــن الـــنـــظـــام األســـاســـي والــــمــــادة 6 مـــن عــقــد 
ــــواق الـــمـــال على  الــتــأســيــس بــعــد إضـــافـــة مــاحــظــات هــيــئــة أسـ
الــتــعــديــات المقترحة، ودعـــوة الجمعية الــعــامــة غير العادية 

لانعقاد بعد أخذ موافقات الجهات ذات الصلة.
وبشأن القوائم المالية، ُمنيت الشركة بخسائر في األشهر 
الـ 9 بـ 813.87 ألف دينار، بما يعادل 0.79 فلس للسهم، مقابل 
أربــاح الفترة المناظرة من 2021 البالغة 2.42 مليون دينار، 

بما يعادل 2.3 فلس للسهم. 

»االمتياز« تخسر 813.87 ألف دينار 
وتوصي بالمضّي في صفقة لشركة تابعة

النفط يرتفع مع نمو الصادرات األميركية
ً
 إلى 94.15 دوالرا

ً
البرميل الكويتي يصعد 58 سنتا

ارتــفــع ســعــر بــرمــيــل الــنــفــط الــكــويــتــي 58 
ســنــتــا لــيــبــلــغ 94.15 دوالرا لــلــبــرمــيــل فــي 
 
ً
تـــداوالت أمــس األول، مقابل 93.57 دوالرا

 للسعر 
ً
للبرميل في تداوالت، الثاثاء، وفقا

المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفــي األســـواق العالمية ارتفعت أسعار 
النفط صباح امس، لتواصل صعودا تجاوز 
3 في المئة في الجلسة السابقة، مدعومة 
بــصــادرات خــام أمــيــركــيــة قياسية مرتفعة 
وهبوط الدوالر، لكن المخاوف المستمرة 
حــيــال ضعف الطلب فــي الصين حــدت من 

المكاسب في آسيا.
وصـــعـــدت الـــعـــقـــود اآلجـــلـــة لـــخـــام بــرنــت 
20 ســنــتــا، أو 0.2 فـــي الـــمـــئـــة، إلــــى 95.89 
دوالرا للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس 
الــوســيــط األمــيــركــي 19 ســنــتــا، أو 0.2 في 

المئة، إلى 88.10 دوالرا للبرميل.
وزادت مــخــزونــات الــخــام األمــيــركــيــة 2.6 
مــلــيــون بــرمــيــل األســــبــــوع الـــمـــاضـــي، وفــقــا 
لبيانات حكومية أسبوعية صدرت مساء 

األربعاء، مع ارتفاع صادرات الخام إلى 5.1 
مايين برميل يوميا، وهو أعلى مستوى 

على اإلطاق.
وقال هيرويوكي كيكوكاوا، المدير العام 
للبحوث في شركة نيسان لألوراق المالية، 
إن »صادرات الخام األميركية القوية أثارت 
تفاؤال حيال الطلب، ودفعت إلــى عمليات 
شــراء جــديــدة، لكن المخاوف من استمرار 
سياسات الصين االقتصادية المضطربة 
في ظل القوة المتنامية للرئيس شي جين 

بينغ حدت من المكاسب في آسيا«.
ونبذ المستثمرون العالميون األصــول 
الــصــيــنــيــة، فـــي وقـــت ســابــق مـــن األســـبـــوع، 
وســــــــط مــــــخــــــاوف مــــــن أن الــــتــــركــــيــــز عـــلـــى 
األيـــديـــولـــوجـــيـــة قـــد يـــفـــوق بــشــكــل مــتــزايــد 
التركيز على النمو تحت حكم أقوى زعيم 

صيني منذ ماو تسي تونغ.
وقـــــال الــبــنــك الــــدولــــي، أمــــس األول، إنــه 
يتوقع انخفاض أسعار الطاقة 11 في المئة 
في 2023 بعد ارتفاعها 60 في المئة هذا 

العام في أعقاب الغزو الروسي ألوكرانيا، 
لكن تباطؤ النمو العالمي وقيود مكافحة 
فيروس كــورونــا في الصين قد تــؤدي إلى 

انخفاض أشد.
وتلقت األســعــار دعــمــا أيــضــا مــن ضعف 
ــدوالر، إذ شــكــلــت قــوة الــعــمــلــة األمــيــركــيــة  الــ
مــؤخــرا عاما واضــحــا، وراء كبح مكاسب 
سوق النفط. وتراجع الدوالر صباح أمس 

مع تزايد توقعات السوق لتخفيف مجلس 
االحـــتـــيـــاطـــي االتــــحــــادي )الـــبـــنـــك الـــمـــركـــزي 
األميركي( موقفه المتشدد إزاء رفع أسعار 

الفائدة.
ويــجــعــل ضــعــف الـــــدوالر الــنــفــط الــمــقــوم 
بــالــعــمــلــة األمــيــركــيــة أقــــل تــكــلــفــة بــالــنــســبــة 

لحاملي العمات األخرى.

هيئة األسواق: تقديم 4 بالغات لنيابة سوق املال

ــــال، أمــــس،  ــمـ ــ  قـــدمـــت هــيــئــة أســـــــواق الـ
بــاغــا لــنــيــابــة ســـوق الـــمـــال بــشــأن وقـــوع 
الجريمة المنصوص عليها في البند 3 
مــن الــمــادة 127 مــن القانون رقــم 7 لسنة 
ــغ ضدها 

ّ
2010 وتــعــديــاتــه، لــقــيــام الــمــبــل

 بتزويد 
ً
شركة مدرجة في البورصة سابقا

الهيئة ببيانات غير صحيحة ومضللة، 
إضافة الــى تقديمها باغا لنيابة سوق 
ــمـــال، أمـــس أيـــضـــا، عـــن وقــــوع الــجــرائــم  الـ
الــمــنــصــوص عــلــيــهــا فـــي الــبــنــديــن رقــمــي 
1و3 من المادة 126، والبندين رقمي 1و3 
مــن الــمــادة 127 مــن القانون رقــم 7 لسنة 
2010 وتــعــديــاتــه، وذلــــك لــقــيــام الــُمــبــلــغ 
ضدها )شركة مدرجة في البورصة( بما 
يلي: ممارسة أحد أنشطة األوراق المالية 
دون الحصول على الترخيص الازم من 

ــرهــا دون مــبــرر فــي تزويد 
ّ

الهيئة، وتــأخ
الهيئة ببعض المستندات التي يوجب 
القانون تقديمها، واالمتناع عن تمكين 
موظفي الهيئة من االطــاع على بيانات 
ومــعــلــومــات تـــرى الهيئة أهــمــيــة االطـــاع 
عليها، عاوة على تزويد الهيئة ببيانات 

غير صحيحة ومضللة.
كما قدمت الهيئة باغا لنيابة سوق 
المال بشأن وقــوع الجريمة المنصوص 
عليها في المادة 63، والبند 1 من المادة 
ــانــــون رقـــــم 7 لـــســـنـــة 2010  ــقــ 126 مــــن الــ
ــغ ضدها 

ّ
وتــعــديــاتــه، وذلـــك لــقــيــام الــُمــبــل

بمزاولة أنشطة أوراق مالية دون الحصول 
عـــلـــى الـــتـــراخـــيـــص الــــازمــــة مــــن الــهــيــئــة، 
باإلعان على موقعها االلكتروني بأنها 
تعمل في الصناديق االستثمارية، وإعان 

آخر عن االكتتاب في طرح أسهم.
وقدمت الهيئة، أمس، كذلك باغا أخر 
لنيابة سوق المال بشأن وقوع الجريمة 
الــمــنــصــوص عليها فــي الـــمـــادة 209 من 
ــم 16 لسنة  ــانـــون الــــجــــزاء الــكــويــتــي رقــ قـ
1960 وتعدياته، والمادة 70 من القانون 
رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم 
االتــصــاالت وتقنية المعلومات، والمادة 
125 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن 
إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط 
األوراق المالية وتعدياته، وذلــك لقيام 
غ ضده بنشر تغريدة تحتوي على 

ّ
المبل

 إيـــاهـــا - 
ً
تــعــلــيــق مــســيء لــلــهــيــئــة، مــتــهــمــا

بخاف الحقيقة - باتخاذ إجــراء لم تقم 
به في الواقع.
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مصر تحرر سعر الصرف... والجنيه يهوي أمام الدوالر

أظهرت بيانات »رفينيتيف« 
أن الــعــمــلــة الــمــصــريــة تــراجــعــت 
بـــأكـــثـــر مــــن 14 فــــي الـــمـــئـــة إلـــى 
مستوى قياسي أمـــام الـــدوالر، 
ــد أن قـــــــــال الـــبـــنـــك  ــ ــعـ ــ أمـــــــــــس، بـ
المركزي إنــه تحول إلــى »نظام 
سعر صــرف مــرن« بشكل دائــم، 
ورفع أسعار الفائدة 200 نقطة 
أســاس. ولطالما حث صندوق 
النقد الدولي مصر على السماح 
بقدر أكبر من المرونة في سعر 

الصرف. 
ــد اجـــتـــمـــاع اســتــثــنــائــي  ــعـ وبـ
للجنة الــســيــاســة الــنــقــديــة، قــال 
الــبــنــك الــمــركــزي إنـــه رفـــع سعر 
اإلقراض لليلة واحدة إلى 14.25 
في المئة، وسعر اإليــداع لليلة 
واحـــــدة إلــــى 13.25 فـــي الــمــئــة، 
ــات الــتــضــخــم  ــعــ ــوقــ لـــتـــثـــبـــيـــت تــ
ــلــــب،  واحــــــــتــــــــواء ضـــــغـــــوط الــــطــ
مضيفا انــه عـــازم على تكثيف 
اإلصـــاحـــات االقــتــصــاديــة، وان 
سعر الــصــرف »سيعكس قيمة 
الجنيه مقابل العمات األجنبية 
األخرى، بواسطة قوى العرض 
والــطــلــب فـــي إطــــار نــظــام سعر 

صرف مرن«.
وأظـــــــــــهـــــــــــرت بـــــــيـــــــانـــــــات مـــن 
ــيـــف« أنــــــه بـــعـــد وقـــت  ــتـ ــيـ ــنـ ــيـ »رفـ
ــدار بــيــان البنك  قصير مــن إصــ
المركزي، تراجع الجنيه بسرعة 
إلى نحو 22.5 مقابل الدوالر من 
مــســتــوى عــنــد 19.67 عــنــد فتح 
ــبـــق أن ســمــح  ــامـــات. وسـ ــعـ ــتـ الـ
»المركزي« للجنيه بالهبوط 14 
فــي الــمــئــة فــي مــــارس، وواصـــل 

تسجيل المزيد من التراجعات 
الــــتــــدريــــجــــيــــة فــــــي األســــابــــيــــع 
الماضية قبل االنخفاض الحاد 

أمس.
وأعلنت مصر أمس التوصل 
الــى اتــفــاق نهائي مــع صندوق 
ــــي عـــلـــى بــرنــامــج  ــــدولـ الـــنـــقـــد الـ
لــإصــاح االقــتــصــادي الشامل 
لـــــمـــــدة 4 ســــــنــــــوات بــتــســهــيــل 
ــلـــيـــارات  ائـــتـــمـــانـــي بــقــيــمــة 3 مـ

دوالر.
وذكــرت الحكومة المصرية، 
في بيان، أن االتفاق الذي جرى 
ــراء بــيــن  ــبــ ــخــ ــتـــوى الــ ــلـــى مـــسـ عـ
الجانبين يتيح تمويا إضافيا 
بقيمة مليار دوالر من صندوق 
)المرونة واالستدامة( الذي تم 
إنشاؤه حديثا بصندوق النقد 

الدولي.
وأشار البيان إلى أن االتفاق 
يتيح كذلك حصول السلطات 
المصرية على حزمة تمويلية 
ــيـــة وبـــشـــروط  ــافـ ــيـــة إضـ خـــارجـ
تــمــويــلــيــة مـــيـــســـرة تــبــلــغ نــحــو 
5 مـــلـــيـــارات دوالر، مــــن خـــال 
عـــدد مــن الــمــؤســســات الــدولــيــة 

واإلقليمية.
وأوضح أن برنامج اإلصاح 
االقــتــصــادي الشامل والوطني 
الـــمـــصـــري يـــهـــدف إلـــــى تــعــزيــز 
اســـــتـــــقـــــرار االقـــــتـــــصـــــاد الـــكـــلـــي 
وضــمــان استدامة الــديــن العام 
فــي الــمــدى الــمــتــوســط والعمل 
على تعزيز صــابــة االقتصاد 
ومرونته وقدرته على مواجهة 
الصدمات الخارجية التي »زادت 

حدتها وتكرارها على المستوى 
العالمي أخيرا«.

ولفت الى العمل على تعزيز 
ــاعـــي«  ــمـ ــتـ ــة األمــــــــان االجـ ــكـ ــبـ »شـ
بـــــشـــــكـــــل يـــــضـــــمـــــن الــــفــــاعــــلــــيــــة 
واالستهداف وبما يحقق اكبر 
ــن الـــحـــمـــايـــة لــلــطــبــقــات  ــ قــــــدر مـ
األولى بالرعاية وكذلك تسريع 
جهود زيادة تنافسية االقتصاد 

المصري.
واســـــــــــتـــــــــــعـــــــــــرض الـــــــبـــــــيـــــــان 
اإلصاحات والتدابير الخاصة 
ــة الــــتــــي  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ بــــالــــســــيــــاســــة الـ
ــرار جـــهـــود  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ تـــســـتـــهـــدف اسـ
االنضباط المالي، ومــن بينها 
ــمــــرار إطـــالـــة  ــتــ الـــعـــمـــل عـــلـــى اســ
عمر الــديــن الحكومي وتنويع 

مــــــصــــــادر الــــتــــمــــويــــل وخـــفـــض 
اجمالي االحتياجات التمويلية 

للموازنة.
وفاقمت الحرب في أوكرانيا 
من فواتير القمح والنفط بمصر، 
كــمــا وجـــهـــت ضـــربـــة لــلــســيــاحــة 
ــوافـــدة مــن اثــنــتــيــن مــن كبرى  الـ
ــا أوكــــرانــــيــــا  ــ ــمـ ــ ــا، وهـ ــ ــهــ ــ ــواقــ ــ أســ
ــا. والـــســـيـــاحـــة مــصــدر  ــ ــيـ ــ وروسـ
رئيسي للعملة الصعبة للباد. 
وقــــال الــبــنــك، فــي بــيــانــه، أمــس، 
إن الــصــراع كانت لــه »تداعيات 
اقتصادية وخــيــمــة«، وبالتالي 
ــبــــاد تــشــهــد تــخــارجــا  جـــعـــل الــ

كبيرا لرؤوس األموال.
ووفقا لبيانات رسمية، فقد 
تـــســـارع الــتــضــخــم الــرئــيــســي 

إلى 15 في المئة في سبتمبر 
ــاس ســــنــــوي، وهـــو  ــ ــ عـــلـــى أسـ
أعلى مستوى لــه فــي نحو 4 

سنوات.
وذكــر »الــمــركــزي« انــه سيبدأ 
ــا اإللــــــــغــــــــاء الــــتــــدريــــجــــي  ــ ــــضــ أيــ
لتوجيهات تبناها فــي مــارس 
بـــــشـــــأن اســـــتـــــخـــــدام خــــطــــابــــات 
االعـــتـــمـــاد لــتــمــويــل الـــــــــواردات، 
مع استهداف إلغائها بالكامل 

بحلول ديسمبر.
وتسببت التوجيهات، التي 
كانت تهدف إلــى الحفاظ على 
الدوالرات الشحيحة، في تباطؤ 
كبير لتدفقات مختلف الواردات 
مــــن الـــســـلـــع االســـتـــهـــاكـــيـــة إلـــى 
الــمــكــونــات الــصــنــاعــيــة، وتــركــت 

بعض السلع األســاســيــة عالقة 
ــاف الــبــنــك  ــ ــ فــــي الــــمــــوانــــئ. وأضـ
ــل اإلعــــــــــــان عــن  ــ ــواصـ ــ ــيـ ــ انــــــــه سـ
مستهدفات التضخم بما يتسق 
مع المسار النزولي المستهدف 
لـــمـــعـــدالت الــتــضــخــم الـــــذي بــدأ 
عام 2017، وتجدر اإلشارة إلى 
أن الــتــضــخــم الــمــســتــهــدف مــن 
البنك يتراوح حاليا بين 5 و9 

في المئة.
وشهدت البورصة المصرية 
ــي الـــمـــئـــة فــي  قـــفـــزة بــنــحــو 4 فــ
ــــات أمـــــــس،  ــامــ ــ ــعــ ــ ــتــــصــــف تــ ــنــ مــ
ــزامــــن مـــــع إعــــــــان الـــبـــاد  ــتــ ــالــ بــ
التوصل إلى اتفاق على مستوى 
ــراء مــــع صــــنــــدوق الــنــقــد  ــبــ ــخــ الــ
الدولي. وزاد المؤشر الرئيسي 

لــلــبــورصــة بــنــحــو 4 فـــي الــمــئــة 
إلى 10974 نقطة، مقابل 10553 
نقطة في ختام تعامات أمس 

األول.
وحقق 26 سهما من أصل 30 
مــدرجــة عــلــى الــمــؤشــر مكاسب 
امس، تصدرتها أسهم بنك قطر 
الــوطــنــي واإلســكــنــدريــة لــتــداول 
الحاويات والبضائع وحديد عز 
والقاهرة لاستثمار والتنمية 
الـــعـــقـــاريـــة، بــــزيــــادات تـــراوحـــت 
بــيــن 7.3 و11 فــي الــمــئــة. وكــان 
المؤشر تخطى حاجز 11 ألف 
نــقــطــة خــــال الــتــعــامــات، وهــو 
أعـــلـــى مـــســـتـــوى مـــنـــذ 8 مـــايـــو، 
قبل أن يعاود التراجع عن هذا 

المستوى.

تراُجع أمام 
الدينار

تراجع الجنيه المصري 
ــار الــكــويــتــي  ــنــ ــديــ أمـــــــام الــ
بواقع 10 جنيهات ليصل 
 أمـــام 

ً
إلــــى 74.55 جــنــيــهــا

الدينار.

مواقع تواصل »الوطني« تساهم في التوعية 
بمخاطر غسل األموال

ضمن جهود البنك لدعم حملة التوعية المصرفية »لنكن على دراية«
يواصل بنك الكويت الوطني 
دعـــم حملة »لــنــكــن عــلــى درايـــة« 
ــويـــت  ــكـ ــنــــك الـ ــــي أطـــلـــقـــهـــا بــ ــتـ ــ الـ
ــمــــن مــــبــــادراتــــه  الـــــمـــــركـــــزي، ضــ
الهادفة لتعزيز الثقافة المالية، 
وزيـــــــادة الـــوعـــي لــــدى مختلف 
ــح الـــمـــجـــتـــمـــع، وتــحــقــيــق  ــرائــ شــ
الــشــمــول الـــمـــالـــي، حــيــث يعمد 
البنك من خــال صفحاته على 
ــل قــنــوات  مـــواقـــع الـــتـــواصـــل وكــ
الــــتــــواصــــل تـــقـــديـــم الـــنـــصـــائـــح 
واإلرشادات، التي تقدم محتوى 
متميزا يدعم كل الموضوعات.

كما يسخر البنك كل قنواته 
اإللــكــتــرونــيــة وصــفــحــاتــه على 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل لــنــشــر مـــواد 
تــثــقــيــفــيــة ومـــحـــتـــوى تـــوعـــوي، 
بــــهــــدف تــســلــيــط الــــضــــوء عــلــى 
عمليات غسل األموال وخطرها 
ــة إلـــى  ــافــ ــاد، إضــ ــتــــصــ عـــلـــى االقــ
مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو لــلــتــوعــيــة مــن 
أســـالـــيـــب االحـــتـــيـــال الــمــخــتــلــفــة 
التي يسلكها المحتالون لسرقة 

البيانات المصرفية للعماء.
ــمـــواد  ــــف الـــبـــنـــك نـــشـــر الـ

ّ
ــث وكــ

الــتــثــقــيــفــيــة والــدعــائــيــة لــزيــادة 

الــوعــي بمخاطر غسل األمـــوال 
من خال رسائل ومقاطع فيديو 

تبث عبر مواقع التواصل. 
وتــعــد جــهــود »الــوطــنــي« في 
توعية عمائه ركيزة أساسية 
ــة فـــي اســتــراتــيــجــيــتــه،  ــخــ وراســ
كما أن دوره لم يقتصر حاليا 
عــلــى الــتــحــذيــر فــقــط، بـــل يمتد 
إلـــى تــوفــيــر بــدائــل اســتــثــمــاريــة 
ــة  ــنـــوعـ ــتـ ــة ومـ ــ ــنـ ــ وادخــــــــاريــــــــة آمـ
ــرائــــح  ــل شــ ــ ــنــــاســــب كــ بـــحـــيـــث تــ
العماء وتعزز االستقرار المالي 

واالقتصادي.
ويـــوفـــر الــبــنــك كـــل إمــكــانــاتــه 
الهائلة في التواصل مع العماء 
وجــمــيــع قــنــواتــه اإللــكــتــرونــيــة، 
التي تحظى بمتابعة هي األكبر 
على مستوى البنوك الكويتية 

لدعم حملة جهود بنك الكويت 
الـــمـــركـــزي فـــي حــمــايــة الــعــمــاء 
واالقتصاد، السيما مع تسارع 
ــاد عــلــى  ــمــ ــتــ الــــتــــحــــول إلــــــى االعــ
الخدمات والمنتجات المصرفية 

الرقمية.
ويـــــعـــــد »الــــــوطــــــنــــــي« داعــــمــــا 
وشــريــكــا رئــيــســيــا لــكــل حمات 
ــــت  ــويـ ــ ــكـ ــ ــك الـ ــ ــنــ ــ ومــــــــــــبــــــــــــادرات بــ
ــزي، الــــتــــي تــــهــــدف إلـــى  ــركـــ ــمـــ الـــ
ــع مـــســـتـــوى الــــوعــــي الــمــالــي  ــ رفـ
ونشر التوعية المصرفية بين 
ــح الـــمـــجـــتـــمـــع، وقـــــد دأب  ــرائــ شــ
البنك بصفته أكبر المؤسسات 
المالية فــي الكويت والمنطقة 
على تنظيم مختلف الفعاليات 
التي تساهم في توعية المجتمع 
بكل القضايا التي تهم القطاع 

المصرفي، وتنظيم الفعاليات 
والـــدورات التدريبية في مجال 
ــال  ــيـ ــتـ مـــكـــافـــحـــة عـــمـــلـــيـــات االحـ

والجرائم المالية.
ــركــــزي« قــــد بــــادر  ــمــ ــان »الــ ــ وكــ
إلـــى إطـــاق »لــنــكــن عــلــى درايـــة« 
بالتعاون مع البنوك الكويتية، 
لنشر الثقافة المالية وتعزيز 
ــنـــوك  ــبـ الـــــوعـــــي لـــــــدى عــــمــــاء الـ
بحقوقهم وواجباتهم وأفضل 
السبل لاستفادة من الخدمات 
ــز ثــقــافــة  ــزيــ ــعــ الـــمـــصـــرفـــيـــة، وتــ
االدخار واالستثمار، والتحذير 
مـــن مــخــاطــر االحـــتـــيـــال وغــســل 
األموال، وغيرها من المواضيع 
ــك عـــبـــر نــشــر  ــ ذات الـــصـــلـــة، وذلــ
مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن الــمــواد 
التوعوية التي تقدمها الحملة، 
ــة  ــلـ ــات ذات الـــصـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ والـ

بالثقافة المالية.

غرفة التجارة تشارك في االجتماع الـ 53
للجنة القيادات التنفيذية

شاركت غرفة تجارة وصناعة 
ـــ 53  ــ الـــكـــويـــت فــــي االجـــتـــمـــاع الـ
لــلــجــنــة الــــقــــيــــادات الــتــنــفــيــذيــة 
التــــــحــــــاد غــــــــرف دول مــجــلــس 
التعاون الخليجي، وذلك صباح 
أمـــس، بمقر غــرفــة الشرقية في 
مدينة الدمام بالمملكة العربية 
ــل الغرفة 

ّ
الــســعــوديــة، حــيــث مــث

الــمــديــر الـــعـــام الــمــســاعــد عــمــاد 
ــزيــــد، ومـــديـــر إدارة  عــبــدالــلــه الــ
العاقات التجارية فهد محمد 

الصغير.
وتناول االجتماع العديد من 
المواضيع المهمة ذات الصلة 
بــالــقــطــاع الـــخـــاص الــخــلــيــجــي، 
ــــاع عــلــى تــقــريــر  حــيــث تـــم االطــ
متابعة وتوصيات االجتماع الـ 
52 للجنة الــقــيــادات التنفيذية 
المنعقد بتاريخ 25 مايو 2022، 
إضافة إلى قرارات االجتماع الـ 

58 لمجلس االتحاد.
ــادت الــلــجــنــة بــالــتــعــاون  ــ وأشـ
ــانــــة  ــيـــن كــــل مــــن األمــ الـــمـــثـــمـــر بـ
الــعــامــة لـــدول مجلس الــتــعــاون 
الــخــلــيــجــي مـــع االمـــانـــة الــعــامــة 
التــــــحــــــاد غــــــــرف دول مــجــلــس 
الــــــتــــــعــــــاون الــــخــــلــــيــــجــــي، كـــمـــا 
اســتــعــرض االجـــتـــمـــاع مــشــروع 
بـــرنـــامـــج عــمــل األمــــانــــة الــعــامــة 

لعام 2023، الذي تضمن العديد 
مـــن الــفــعــالــيــات ذات الـــمـــردود 
االيــــجــــابــــي عـــلـــى دول مــجــلــس 
ــارك  ــتــــشــ ــــث ســ ــيـ ــ ــاون، حـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ
األمانة العامة في تنظيم بعض 
الفعاليات بالتعاون مع عدد من 
الــهــيــئــات الخليجية والعربية 

والدولية.
واستعرضت اللجنة نتائج 
مـــنـــتـــدى الــــتــــواصــــل الــخــلــيــجــي 
األردنــــــــــي الــــثــــالــــث، الـــــــذي عــقــد 
خـــال يــومــي 27 و28 سبتمبر 
2022 فـــي الــعــاصــمــة األردنـــيـــة 

عــمــان، وكـــان مــن أهمها تعزيز 
جــهــود الـــتـــعـــاون بــيــن مختلف 
ــن خـــــــال تــكــثــيــف  ــ ــــات مــ ــهـ ــ ــــجـ الـ
االتفاق وآليات عمل وسياسات 
متسقة ومتكاملة ومستدامة، 
تــــــعــــــكــــــس تـــــــــــوافـــــــــــق األفـــــــــكـــــــــار 
ــــول كــيــفــيــة تــطــويــر  والــــــــرؤى حـ
الـــعـــاقـــات االقـــتـــصـــاديـــة، وبــمــا 
يتماشى مع الظروف الحالية، 
بـــاإلضـــافـــة الــــى االســـتـــفـــادة من 
الــتــجــارة اإللكترونية، وتعزيز 
تــقــاســم الــتــكــنــولــوجــيــا وتــبــادل 
الــمــعــلــومــات، وقـــد أكــــدت لجنة 

الــــــقــــــيــــــادات الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة عــلــى 
ــداد الـــــدائـــــم لـــاتـــحـــاد  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ االسـ
لوضع البرامج التي تسهم في 
التكامل االقتصادي الخليجي، 
والسعي إلى تذليل كل العوائق 
التي تواجه القطاع الخاص في 

دول المجلس.
ــاع تــم  ــمــ ــتــ ــة االجــ ــايـ ــهـ ــي نـ ــ وفــ
االطـــــــــاع عـــلـــى جــــــــدول اعـــمـــال 
ــبــــل رقــــــــم 59  ــقــ ــمــ االجـــــتـــــمـــــاع الــ
لمجلس اتحاد الغرف الخليجية 
المزمع عقده في الكويت خال 

نوفمبر المقبل.

الزيد والصغير خال مشاركتهما في االجتماع

»الكويتية« تستعد لطرح قوائم طعام جديدة 
على متن طائراتها لعام ٢٠٢3

في إطار جهودها الحثيثة 
ــم أفـــــضـــــل الــــخــــدمــــات  ــديــ ــقــ ــتــ لــ
لعمائها الكرام، تواصل شركة 
الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الــكــويــتــيــة 
استعداداتها لتطوير وتحسين 
قوائم الطعام المختلفة لعام 
2023، الـــمـــقـــدمـــة عـــلـــى مــتــن 
ــام رئــيــس  طـــائـــراتـــهـــا، حــيــث قــ
ــلـــس إدارة »الـــكـــويـــتـــيـــة«  مـــجـ
الكابتن علي الدخان، وعدد من 
المسؤولين، بجولة لاطاع 
ــوائــــم الـــطـــعـــام،  عـــلـــى جـــديـــد قــ
والــتــركــيــز عــلــى تــوفــيــر أطــبــاق 
مـــتـــمـــيـــزة وشـــهـــيـــة بـــمـــا يــلــيــق 

بمسافري الطائر األزرق.
ــال  ــ فــــــــي هـــــــــــذا الــــــــــصــــــــــدد، قــ
الدخان: »إن الخطوط الجوية 
الــكــويــتــيــة بـــســـواعـــد أبــنــائــهــا 
الــمــخــلــصــيــن تــســعــى جـــاهـــدة 
إلى تقديم كل جديد ومختلف 
ومتنوع لعمائها الكرام بما 
يميزهم دائــمــا ويتناسب مع 
احتياجاتهم أثناء السفر على 
مــتــن طــائــرات الــنــاقــل الوطني 

للكويت«.
وأضـــــــــــــــــــــــاف: »إن حـــــــرص 
الخطوط الجوية الكويتية على 
متابعة رغبات العماء الكرام، 
الســيــمــا الــتــركــيــز عــلــى إطــاق 
خــدمــات جــديــدة كاستمرارها 

فــي طــرح قــوائــم طعام جديدة 
وتغيير األنواع بشكل فصلي، 
ــافــــة خـــدمـــة جـــديـــدة بــأن  وإضــ
ــراكــــب أن يــخــتــار  يــســتــطــيــع الــ
الــوجــبــة الــتــي تــنــاســبــه بشكل 
ــبـــق عــــنــــد قــــيــــامــــه بــحــجــز  مـــسـ
ــائـــمـــة طــعــام  ــن قـ ــ كـــرســـيـــه، ومــ
واسعة ومتنوعة، وهو ما يأتي 
بما يتماشى مع خطط الشركة 
االستراتيجية التي وضعتها 
ــيــــن  نــــــحــــــو تــــــطــــــويــــــر وتــــحــــســ

المنظومة بالكامل بما يلبي 
طموح عمائنا األعزاء ويحقق 
األهداف المنشودة التي تصل 
بـــالـــطـــائـــر األزرق إلــــــى آفــــــاٍق 

رحبة«.
وتـــــابـــــع: »تــــولــــي الـــخـــطـــوط 
الـــجـــويـــة الــكــويــتــيــة اهــتــمــامــا 
بالغا بكل التفاصيل الدقيقة 
لــخــدمــة الــعــمــيــل الـــعـــزيـــز، وال 
تألو جهدا في تقديم وتوفير 
كـــل مــبــتــكــر وفـــريـــد مـــن نــوعــه، 

ــــدة ألن  ــاهـ ــ ــــك تـــســـعـــى جـ ــذلـ ــ وكـ
تصل إلى أعلى درجات التميز 
بالخدمة منذ دخول المسافر 
إلى مبنى الركاب رقم 4، مرورا 
ات الــســفــر بكل  بــإنــهــاء إجــــــراء
مـــرونـــة وانـــســـيـــابـــيـــة، وصـــوال 
إلى الصعود على متن الطائرة 
وتــلــقــي أفـــضـــل الـــخـــدمـــات من 
خال كوادرنا الذين يمتلكون 
خــــــبــــــرة واســـــــعـــــــة فـــــــي مــــجــــال 

الطيران والضيافة«.

الدخان خال االطاع على قوائم الطعام

موظفو »زين« شاركوا في رحلة
العمرة الـ 18

الشركة جمعتهم وسط أجواء عائلية وإيمانية في بيت الله الحرام

نظمت شركة زين رحلة العمرة الثامنة عشرة 
لموظفيها، والــتــي شــهــدت مــشــاركــة الــعــديــد من 
الموظفين وعائاتهم في زيارة لبيت الله الحرام، 

اتسمت باألجواء اإليمانية والعائلية الجميلة.
وتطلق »زين« هذه الرحلة بشكل دوري، حرصا 
منها على تعزيز الجوانب الروحانية والحياتية 
لموظفيها، حيث تلتزم الشركة من خال تبنيها 
مثل هذه المبادرات بإثراء التواصل مع كوادرها 
البشرية خارج بيئة العمل، لتعزيز الترابط بينهم، 
وإتاحة الفرصة لهم لتعزيز روح الفريق الواحد 

بما ُينّمي أواصر األلفة والمحبة بينهم. 
وشهدت الرحلة تواجد إمام المسجد الكبير 
ــارك الموظفين  الــشــيــخ فــهــد الـــكـــنـــدري، الــــذي شــ
وعائاتهم فعاليات الرحلة لتحقيق أكبر قدر 
من الفائدة، حيث أضافت مشاركته الكثير من 
الجوانب المثرية من خــال إلقائه المحاضرات 

والـــنـــدوات المتعلقة بــمــنــاســك الــعــمــرة وتــاريــخ 
الحضارة اإلسامية وغيرها.

وتـــحـــرص »زيــــــن« عــلــى إقـــامـــة رحـــلـــة الــعــمــرة 
بشكل دوري كجزء من التزامها تجاه موظفيها، 
خــاصــة بــعــد االســتــجــابــة الــرائــعــة الــتــي لمستها 
من قبلهم في رحات العمرة السابقة على مدى 
ــت اســتــحــســانــا كــبــيــرا من  ــتـــي القــ ــا، والـ ــامـ 18 عـ
الــمــوظــفــيــن وعــائــاتــهــم، فــالــشــركــة تــضــع تنمية 
مختلف الجوانب المعرفية والروحية في مقدمة 

اهتماماتها بشؤون موظفيها.
وأكــــدت أنــهــا تــهــدف مــن وراء تنظيمها مثل 
هذه المبادرات االجتماعية إلى تجديد عاقتها 
مع موظفيها، حيث تعتبرهم العنصر األهم في 
نجاحها العام، مبينة أن الجهود التي يقومون 
بـــهـــا هــــي الـــعـــامـــل الـــرئـــيـــســـي فــــي كـــونـــهـــا مــــزود 

الخدمات الرقمية الرائد على مستوى الكويت.

موظفو »زين« خال الرحلة

•• توصلت مع صندوق النقد إلى اتفاق تمويل قيمته  توصلت مع صندوق النقد إلى اتفاق تمويل قيمته 33 مليارات دوالر مليارات دوالر
•• البورصة المصرية تقفز إلى أعلى مستوى في  البورصة المصرية تقفز إلى أعلى مستوى في 66 أشهر أشهر

قال الدخان إن الخطوط 
الجوية الكويتية بسواعد 

أبنائها المخلصين تسعى 
جاهدة إلى تقديم كل جديد 
ومختلف ومتنوع لعمالئها.
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ــيـــتـــك( الــمــؤتــمــر  عـــقـــد بـــيـــت الـــتـــمـــويـــل الـــكـــويـــتـــي )بـ
التحليلي للربع الثالث من العام الحالي )2022(. 

ط الرئيس 
َّ
وخالل كلمته في المؤتمر التحليلي، سل

الــتــنــفــيــذي لــلــمــجــمــوعــة بــالــتــكــلــيــف، رئـــيـــس الــمــالــيــة 
للمجموعة فــي »بــيــتــك«، شــادي زهـــران، الــضــوء على 
النتائج المالية للبنك خالل األشهر التسعة األولى 
 أن »بيتك« حقق صــافــي ربــح عائد 

ً
مــن 2022، مبينا

205.8 مــاليــيــن ديــنــار عــن فترة  للمساهمين بقيمة 
األشهر التسعة األولى من 2022، بزيادة قدرها 22.4 
في المئة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
 
ً
وأوضح زهران أن ربحية السهم بلغت 21.9 فلسا

لألشهر التسعة األولى من 2022، بزيادة قدرها 19.9 
في المئة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. 
وبلغ صافي إيـــرادات التمويل 508.5 ماليين دينار 
لألشهر التسعة األولى من العام، بزيادة قدرها 14.8 
في المئة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضاف: »حققنا نتائج مالية قوية، رغم التحديات 
التي تشهدها بيئة االقتصاد الكلي، في ظل ارتفاع 
مــســتــويــات الــتــضــخــم وتــبــاطــؤ الــنــشــاط االقــتــصــادي 
والمخاوف من حدوث ركود. نتائجنا القوية تستند 
إلى نهج يركز على العميل وتقديم خدمات ومنتجات 
ــتـــدامـــة  ــــى الـــتـــنـــويـــع واسـ ــافــــة إلـ ــــودة، إضــ ــــجـ عـــالـــيـــة الـ

األرباح«.
 في كل مؤشرات األداء 

ً
وقال إن »بيتك« حقق نموا

الرئيسية، بما فيها: األربــاح، والسيولة، والرسملة، 
إلى جانب التحسن المستمر في جودة األصول.

 
ً
 مهما

ً
 إنـــجـــازا

ً
وأشــــار إلـــى أن »بــيــتــك« حــقــق أيــضــا

تكلل بنجاح عملية االســتــحــواذ على البنك األهلي 
المتحد، حيث كان تاريخ نفاذ الصفقة في 2 أكتوبر 
ل  2022. ويعتبر االستحواذ على »المتحد« نقطة تحوُّ
بالنسبة لبيت التمويل الكويتي، حيث يعود بفوائد 

كبيرة على جميع أصحاب المصلحة، ضمنها:
• تــعــزيــز الــمــركــز الـــريـــادي لــــ »بــيــتــك« فـــي ســوقــيــن 

محليين، وبالصناعة المصرفية اإلسالمية.
• زيادة أرباح مساهمي »بيتك«.

، ودخول 
ً
• تعزيز العالمة المميزة لـ »بيتك« إقليميا

أسواق جديدة )تشمل مصر والمملكة المتحدة(.
• تعزيز نطاق األعمال والتوزيع الجغرافي.

ات تشغيلية أكبر. • كفاء
ــز عـــلـــى األتــمــتــة  ــركـ وأضــــــاف زهــــــران أن »بـــيـــتـــك« يـ
والــرقــمــنــة، بــمــا فــي ذلـــك اســتــخــدام أتــمــتــة الــعــمــلــيــات 
الــروبــوتــيــة )RPA(، والـــذكـــاء االصــطــنــاعــي )AI( في 
ة.  ــفــــاء ــكــ الـــعـــمـــلـــيـــات الـــمـــصـــرفـــيـــة لـــتـــعـــزيـــز األداء والــ
ولــتــحــقــيــق ذلــــك، أبــــرم »بــيــتــك« اتــفــاقــيــات وشـــراكـــات 
استراتيجية مع العديد من مزودي الحلول الرقمية 

المبتكرة وشركات التكنولوجيا المالية )فنتك(.

رئيس االستراتيجية للمجموعة

مــــن جـــانـــبـــه، اســـتـــعـــرض رئــــيــــس االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
لــلــمــجــمــوعــة فــــي »بـــيـــتـــك«، فـــهـــد الـــمـــخـــيـــزيـــم، الــبــيــئــة 
التشغيلية في الكويت مع عرض عام عن استراتيجية 
»بيتك« ونتائج الربع الثالث من العام الحالي )2022(.
 )IMF( وقــال المخيزيم إن صــنــدوق النقد الــدولــي
 فــي الــنــاتــج المحلي 

ً
يتوقع أن تسجل الــكــويــت نــمــوا

اإلجمالي بنسبة 8.7 في المئة عام 2022، وهو أعلى 
نــمــو بــيــن جــمــيــع دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، 
وأفضل من توقعاتهم في أبريل 2022 والتي كانت 

8.2 في المئة. 
وتابع: »النمو المتوقع الملحوظ مدعوم بارتفاع 
أســعــار الــنــفــط واألمــــوال االحــتــيــاطــيــة الــضــخــمــة. رغــم 
فـــتـــرة الــتــضــخــم الــمــرتــفــعــة عــلــى الــصــعــيــد الــعــالــمــي، 
 للشهر الرابع على 

ً
سجل التضخم في الكويت تباطؤا

التوالي إلى 4.15 في المئة بأغسطس 2022 من 4.24 
في المئة بالشهر السابق«.

ــــي الـــمـــؤتـــمـــر  ــت الـــمـــخـــيـــزيـــم، خــــــالل كـــلـــمـــتـــه فـ ــفــ ولــ
التحليلي، إلــى أن بــنــك الــكــويــت الــمــركــزي رفــع سعر 
الخصم الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في 
المئة في 21 سبتمبر 2022، ما رفع تكاليف االقتراض 

إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2019.
وأوضح أن التصنيف االئتماني لشركة ستاندرد 
آند بورز للكويت يقف عند +A مع نظرة مستقبلية 
ــم تـــحـــديـــد الـــتـــصـــنـــيـــف االئـــتـــمـــانـــي  مـــســـتـــقـــرة. كـــمـــا تــ
لمؤسسة موديز للكويت آلخر مرة عند A1 مع نظرة 
مــســتــقــبــلــيــة مــســتــقــرة، وتــصــنــيــف فــيــتــش االئــتــمــانــي 
للكويت في آخــر مــرة عند -AA مع نظرة مستقبلية 

مستقرة.
وأضــاف أن تصنيف بيت التمويل الكويتي على 

الــمــدى الطويل يقف عند »A« مــن قبل وكــالــة فيتش 
مــع نــظــرة مستقبلية مــســتــقــرة، وفـــي A2 مــن مــوديــز 
مــع نــظــرة مستقبلية مــســتــقــرة. إضــافــة إلـــى ذلـــك، تم 
 كــأفــضــل مــؤســســة 

ً
اخــتــيــار مــجــمــوعــة »بــيــتــك« أخـــيـــرا

مالية إسالمية في العالم والــشــرق األوســط من قبل 
مجلة غلوبال فاينانس، وأفضل بنك إلدارة الخزينة 

والنقد في الكويت من قبل مجلة غلوبال فاينانس.
ــن أن »بــيــتــك« احــتــل الــمــرتــبــة األولـــى بــيــن أكبر  وبــيَّ
الـــشـــركـــات الـــمـــدرجـــة فـــي بـــورصـــة الــكــويــت مـــن حيث 

الرسملة السوقية، إذ تجاوزت 11 مليار دينار. 
درجـــــت في 

ُ
ه الــمــخــيــزيــم بـــأن أســهــم »بــيــتــك« أ ــوَّ ــ ونـ

بورصة البحرين كجزء من استكمال عملية استحواذ 
»بيتك« على البنك األهلي المتحد- البحرين بنجاح، 
 وبداية رحلة »بيتك« 

ً
 تاريخيا

ً
األمر الذي مثل فصال

كأكبر بنك كويتي وثاني أكبر بنك إسالمي في العالم 
من حيث األصول.

م نــائــب الــمــديــر الــعــام لــلــرقــابــة المالية  بــــدوره، قـــدَّ
للمجموعة في »بيتك«، جمال الحميري، األداء المالي 
لمجموعة »بيتك« عن األشهر التسعة المنتهية في 

30 سبتمبر 2022. 
ــيـــري إن صــــافــــي أربــــــــاح الــمــجــمــوعــة  ــمـ وقــــــال الـــحـ
للمساهمين )بــعــد الــضــريــبــة( لــلــفــتــرة الــمــنــتــهــيــة في 
30 سبتمبر 2022 بلغ 205.8 ماليين دينار، بزيادة 
قدرها 37.7 مليون دينار أو 22.4 في المئة، مقارنة 
168.1 مليون ديــنــار لألشهر التسعة األولــى  بمبلغ 

من عام 2021. 

اإليرادات التشغيلية

ولفت إلى أن السبب الرئيسي في ارتفاع األربــاح 
يعود إلى الزيادة في إجمالي اإليرادات التشغيلية، 
وانخفاض المخصصات التي تمت مقابلتها جزئيا 
بصافي الخسائر النقدية الناتجة عن تطبيق معيار 
المحاسبة الدولي 29 »التقارير المالية لالقتصادات 
الــتــي تــعــانــي ارتــفــاع مــعــدل الــتــضــخــم« فــي الــبــيــانــات 

المالية للبنك الكويتي التركي للمساهمة.
وقــــال الــحــمــيــري إن الــســبــب الــرئــيــســي فـــي زيــــادة 
إيــرادات االستثمار بمبلغ 26.1 مليون دينار يعود 
ــائـــر الـــمـــتـــكـــبـــدة مــــن صــفــقــات  إلـــــى انـــخـــفـــاض الـــخـــسـ
المشتقات اإلسالمية )تبادل العمالت بشكل رئيسي( 
التي أبرمتها شركتنا التابعة )بيتك-تركيا( لتمويل 

المركز قصير االجل لليرة التركية.
ن أن إجمالي المصاريف التشغيلية بلغ 234.6  وبيَّ
مليون دينار، وهذا يعني زيادة بمقدار 8.1 ماليين 
دينار أو 3.6 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام 
السابق، وذلــك يعود بشكل رئيسي إلــى الــزيــادة في 
تكاليف الموظفين والمصاريف العمومية واإلدارية. 
وتــعــود الــزيــادة بشكل رئيسي إلــى ارتــفــاع التضخم 

في تركيا. 
ولــفــت إلـــى أن نــســبــة الــتــكــلــفــة إلـــى الــدخــل لألشهر 
التسعة من عام 2022 بلغت 33.61 في المئة، مقارنة 
بنسبة 38.34 في المئة لألشهر التسعة من عام 2021. 
ويعود السبب الرئيسي في انخفاض نسبة التكلفة 
إلى الدخل إلى الزيادة في اإليرادات التشغيلية بمبلغ 

107.2 ماليين دينار أو 18.1 في المئة. 
وأشار إلى أن نسبة التكلفة إلى الدخل في »بيتك- 

الكويت« بلغت 32.08 في المئة لألشهر التسعة من 
عام 2022، وهي أقل من كل من نسبة متوسط البنوك 
48.9 فــي المئة، ونسبة  اإلسالمية المحلية البالغة 
مــتــوســط الــبــنــوك الــتــقــلــيــديــة الــمــحــلــيــة الــبــالــغــة 42.8 
فــي المئة )الــتــي تــم احتسابها مــن البيانات المالية 

السنوية الصادرة للنصف األول من عام 2022(. 
وأضاف: »زاد متوسط األصول المدرة للربح بنسبة 
5.3 في المئة مقارنة بالسنة المالية 2021 و6.2 في 
المئة مقارنة باألشهر التسعة من عام 2021، حيث 
نتج ذلك بشكل رئيسي عن النمو في مديني التمويل. 
)ارتــفــع مــتــوســط مــديــنــي الــتــمــويــل بمبلغ 0.8 مليار 
0.9 مليار دينار  ديــنــار مقارنة بــعــام 2021 وبمبلغ 

مقارنة باألشهر التسعة من عام 2021(«.
وقــال الحميري إن نسبة صــافــي هــامــش التمويل 
للمجموعة بلغت 3.23 في المئة لألشهر التسعة من 
عام 2022، وهذا يعني زيادة بمقدار 30 نقطة أساس 
مقارنة باألشهر التسعة من عام 2021. وزاد متوسط 
العائد بمقدار 72 نقطة أساس، في حين زادت تكلفة 
 بمقدار 42 نقطة أساس. ويعود السبب 

ً
التمويل أيضا

فــي تحسن صــافــي هــامــش التمويل إلــى الــزيــادة في 
أسعار المؤشرات المحلية والدولية، وارتفاع العائد 
مــن الــصــكــوك الــتــركــيــة الــمــرتــبــطــة بــالــتــضــخــم نتيجة 

الرتفاع التضخم. 
وتـــابـــع: »بــالــنــظــر إلــــى الــمــخــصــصــات وانــخــفــاض 
القيمة، انخفض إجمالي انخفاض القيمة للمجموعة 
بمقدار 58.6 مليون دينار أو 49.6 في المئة، لتصل 
إلى 59.6 مليون دينار لألشهر التسعة من عام 2022«. 
وأشـــــار الــحــمــيــري إلــــى أن مــخــصــصــات االئــتــمــان 
 منها االستردادات لألشهر التسعة من عام 

ً
مطروحا

2022 بلغت 8.5 ماليين دينار، بانخفاض قدره 104.7 
113.2 مليون دينار لألشهر  ماليين، مقارنة بمبلغ 
التسعة من عــام 2021. ويعود السبب الرئيسي في 
انخفاض مخصصات االئتمان، مقارنة بنفس الفترة 
مــن الــعــام السابق، إلــى التحسن فــي جــودة األصــول، 
والــــذي يــشــمــل االســــتــــردادات، إضــافــة إلـــى انــخــفــاض 
المخصصات االحترازية على ضوء التحسن المستمر 

في جودة اصول المجموعة ونسبة التغطية.

االستثمار في الصكوك

وأوضح أن المجموعة سجلت خالل الفترة الحالية 
خــســائــر ائتمانية متوقعة متعلقة بــاالســتــثــمــار في 
الصكوك بمبلغ 25.4 مليون دينار، بسبب انخفاض 
التصنيف الــســيــادي لتركيا، مــقــارنــة بعملية عكس 
15.9 مليون  الخسائر االئتمانية المتوقعة بمبلغ 
دينار، التي سجلت عن األشهر التسعة المنتهية في 
30 سبتمبر 2021، حيث يعود السبب في ذلك وقتها 

إلى التحسن في العناصر االقتصادية الرئيسية.
ــة إلــــى ذلـــــك، ســجــلــت الــمــجــمــوعــة  ــافــ وأردف: »إضــ
خــالل الربع األول من عــام 2022 مخصص احترازي 
10 ماليين دينار، مقابل االنكشاف العقاري  بمبلغ 
لــلــمــجــمــوعــة عــلــى ضــــوء اآلثـــــار الــســلــبــيــة الــمــحــتــمــلــة 

للصراع بين روسيا وأوكرانيا«.
ن الحميري أن »بيتك« يتبع األسلوب االحترازي  وبيَّ

فيما يتعلق بالمخصصات. 
وقد ساهم ذلك في أن رصيد مخصصات االئتمان 

الــحــالــي كــمــا فــي 30 سبتمبر 2022 تــجــاوز خسائر 
 للمعيار الــدولــي للتقارير 

ً
االئــتــمــان المتوقعة وفــقــا

 لمتطلبات بنك الكويت المركزي( 
ً
9 )طبقا المالية- 

بمقدار 382 مليون دينار.
ــه بـــاالنـــتـــقـــال إلــــى صـــافـــي الــخــســائــر  ولـــفـــت إلــــى أنــ
الــنــقــديــة، تــم تــصــنــيــف تــركــيــا خـــالل الــفــتــرة الــحــالــيــة 
كــاقــتــصــاد عـــالـــي الــتــضــخــم. كــمــا أن تــطــبــيــق مــعــيــار 
المحاسبة الدولي 29 على البيانات المالية لـ »بيتك- 
تركيا« نتج عنه تكبد صافي خسائر نقدية بمقدار 

85.2 مليون دينار خالل الفترة الحالية. 
ولفت الحميري إلى أن إجمالي الموجودات البالغ 
22.7 مليار دينار زاد بمبلغ 0.9 مليار دينار، أو 4.0 
فــي الــمــئــة، بــنــهــايــة األشــهــر الــتــســعــة األولــــى مــن عــام 

.2022

مدينو التمويل

وأشار إلى أن مديني التمويل زاد إلى 12.5 مليار 
دينار، أي بزيادة قدرها 9.8 في المئة. ويتركز النمو 
بــمــديــنــي الــتــمــويــل بــشــكــل رئــيــســي فــي كــل مــن قــطــاع 
الشركات وقطاع األفراد بالكويت، في حين أن النمو 
فــي مــديــنــي الــتــمــويــل بــتــركــيــا تــأثــر بــســبــب انــخــفــاض 
سعر الليرة التركية خالل الفترة الحالية، حيث بلغ 
النمو الكلي في مديني التمويل خالل األشهر التسعة 
من عــام 2022 بعد استبعاد تأثير انخفاض الليرة 
التركية حوالي 14.5 في المئة. وزادت االستثمارات 
في الصكوك بمقدار 0.35 مليار ديــنــار، أو 12.7 في 

المئة، لتبلغ 3.1 مليارات دينار. 
وأوضـــــح أن نــســبــة ودائـــــع الـــعـــمـــالء إلــــى إجــمــالــي 
الــتــمــويــل، والــبــالــغــة 82.2 فـــي الــمــئــة، تــعــكــس جـــودة 
مكونات تركيبة التمويل وقوة مستويات السيولة، 
الفــتــا إلـــى أنـــه فــي الــشــريــحــة األخـــيـــرة، وبــالــنــظــر إلــى 
مؤشرات األداء الرئيسية، نرى أنها تعكس التحسن 

 .
ً
في الربحية كما تم بيانه سابقا

• زاد العائد على متوسط حقوق المساهمين من 
11.82 إلى 14.29 في المئة.

• زاد العائد على متوسط األصــول مــن 1.31 إلى 
1.49 في المئة.

• نسبة التكلفة تحسنت إلى الدخل من 38.34 إلى 
33.61 في المئة.

.
ً
• ربحية السهم زادت من 18.26 إلى 21.90 فلسا

وقال الحميري إن نسبة التمويالت غير المنتظمة 
 ألســس 

ً
تــحــســنــت، لــتــصــل إلـــى 1.35 فــي الــمــئــة )وفـــقـــا

أحتساب بنك الكويت المركزي( لألشهر التسعة من 
عام 2022، مقارنة بنسبة 1.60 في المئة كما في عام 
2021. وبلغت نسبة تغطية المخصصات للمجموعة 
382 في المئة بنهاية األشهر التسعة من عام 2022، 

مقارنة بنسبة 326 في المئة لعام 2021.

جمال الحميري
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ل لـ »بيتك« زهران: االستحواذ على »المتحد« نقطة تحوُّ
»حققنا نتائج مالية قوية رغم التحديات التي تشهدها بيئة االقتصاد الكلي«

ذكر الحميري أن السبب 
الرئيسي الرتفاع األرباح 

يعود إلى الزيادة في إجمالي 
اإليرادات التشغيلية، 

وانخفاض المخصصات.

»KIB« يكافئ عمالءه في فتح حساب »الدروازة« 
ــت  ــ ــويــ ــ ــكــ ــ ــ يـــــســـــتـــــمـــــر بـــــــنـــــــك ال
الــدولــي )KIB( بــإطــالق حمالته 
الترويجية الهادفة إلــى تعزيز 
الــتــوجــه الــرقــمــي لــــدى عــمــالئــه 
في عملياتهم المصرفية، حيث 
ــــالق حــمــلــتــه  ــ  إطـ

ً
ــرا ــ ــــؤخـ أعــــلــــن مـ

الجديدة على أحدث المنتجات 
ــراد: حــســاب  ــ ــــألفــ الـــمـــصـــرفـــيـــة لــ
 
ً
»الــــدروازة« للسحوبات، مقدما
لهم فرصة مميزة حتى نهاية 
الــشــهــر الــــجــــاري، لـــلـــدخـــول في 
سحب على جائزة نقدية قّيمة، 
ــتـــح حـــســـاب  ــفـ شـــــــرط الــــقــــيــــام بـ
 عبر منصات 

ً
الدروازة إلكترونيا

البنك الرقمية المتاحة لذلك – 
سواء كانت خدمة KIB أونالين 
أو تطبيق »KIB مــوبــايــل« على 
الــهــواتــف الــذكــيــة – قبل انتهاء 
الحملة يوم 2022/10/30، حيث 
سيتم إعـــالن الــرابــح فيها بعد 

أسبوع من هذا التاريخ.
ــثــــه عــن  وفـــــــي مــــعــــرض حــــديــ
حملته الــجــديــدة، لــفــت الــمــديــر 
التنفيذي في اإلدارة المصرفية 
لألفراد في KIB، نواف الخرّيف، 
 إلى النجاح التي حققته 

ً
بداية

ــك الـــتـــرويـــجـــيـــة  ــنــ ــبــ ــــالت الــ ــمـ ــ حـ
المماثلة، والتي طــّورت بهدف 
ــمـــالء عـــلـــى تــبــنــي  ــعـ تــشــجــيــع الـ
حلوله الرقمية في تعامالتهم 
الــبــنــكــيــة، واســتــخــدام منصاته 
اإللكترونية إلنجاز معامالتهم 
المصرفية بكل راحة، وسهولة 
وأمـــــان، األمــــر الــــذي دفـــع البنك 
ــلـــة جــــديــــدة  ــار حـــمـ ــكــ ــتــ نــــحــــو ابــ

ــا عـــمـــالئـــه،  ــهـ ــافـــئ مــــن خـــاللـ ــكـ يـ
على استفادتهم من تطبيقاته 
الرقمية في عملية فتح حساب 

.KIB الدروازة الجديد من
 :

ً
كما أضاف الخرّيف موضحا

»جــــاء تــطــويــر هـــذه الــحــمــلــة في 
 ،KIB خطوة فريدة من نوعها من
تؤكد ريادته في ابتكار وتقديم 
ــة مـــصـــرفـــيـــة مـــتـــكـــامـــلـــة  ــربــ ــجــ تــ
األركـــــــــان تــتــمــتــع بـــمـــقـــومـــات ال 
مـــثـــيـــل لــــهــــا، والـــتـــركـــيـــز بــشــكــل 
مــحــوري عــلــى الــعــمــيــل وتلبية 
متطلباته مــن جميع الجهات، 
فقد نجحت تجربة هذه الحملة 
في أن تجمع بين كل مــن، أواًل: 
الكفاءة والسرعة في االستخدام 
: القيمة 

ً
الرقمي للخدمات، ثانيا

المضافة التي تقدمها المكافآت، 
وتــحــقــيــق أقــصــى اســتــفــادة من 
أقــوى منتج مصرفي من نوعه 

ــــت، وهــــــــو حـــســـاب  ــويــ ــ ــكــ ــ فــــــي الــ
الــــــــــدروازة الـــجـــديـــد – بـــمـــزايـــاه 
الحصرية في تقديم أعلى عوائد 
شهرية، وسحوبات على جوائز 
نـــقـــديـــة مـــجـــزيـــة - والـــمـــتـــوافـــق 
ــام الـــشـــريـــعـــة  ــ ــكـ ــ ــع أحـ ــ  مـ

ً
ــا ــامــ ــمــ تــ

ــة، ومــعــتــمــد مـــن قبل  ــيـ اإلســـالمـ
الهيئة الشرعية لبنك الكويت 

.»)KIB( الدولي
وذكــــــر بـــــأن »الـــــــــــــدروازة« هــو 
حساب توفير بالدينار، مبني 
على أساس الوكالة باالستثمار، 
والـــذي يتمّيز بتوزيع العوائد 
بشكل شهري إضافة لسحوبات 
عـــلـــى جــــوائــــز نـــقـــديـــة مــســتــمــرة 
ــه ال  ــ  أنــ

ً
ــام، مـــضـــيـــفـــا ــعـــ طـــــــوال الـــ

ــراتــــب، كما  يــشــتــرط تــحــويــل الــ
نوه الخرّيف إلى سرعة إصدار 
ــــب آلـــــــــي لـــعـــمـــيـــل  ــــحـ ــة سـ ــ ــاقـ ــ ــــطـ بـ
الـــحـــســـاب عـــنـــد فـــتـــحـــه، والـــتـــي 
تسمح بسحب نقدي من أجهزة 
الـــــصـــــرف اآللــــــــي حــــتــــى 2.000 
، كــمــا يمكن إصـــدار 

ً
د.ك يــومــيــا

بطاقات ائتمانية مقابل ضمان 
 
ً
مالي على هــذا الحساب، علما

بأن الحد األدنى لفتح الحساب 
والمشاركة في السحوبات هي 
100 د.ك، وال يــمــكــن لــلــعــمــيــل 
سحب هذا المبلغ إال عند إغالق 

الحساب.

نواف الخرّيف

»وربة« يعلن الفائزين في 
سحب »السنبلة« و»الحصالة«

ــاء  ــ ــمـ ــ ــك وربـــــــــــة أسـ ــ ــنـ ــ أعــــــلــــــن بـ
الفائزين في سحوبات السنبلة 
األسبوعية وحساب الحصالة، 
ــي عــمــل  ــ ــك فــ ــنــ ــبــ وســـيـــســـتـــمـــر الــ
الـــســـحـــوبـــات لـــعـــشـــرة رابـــحـــيـــن 
أســـبـــوعـــيـــا لـــحـــســـاب الــســنــبــلــة 
ــة رابـــــحـــــيـــــن لـــحـــســـاب  ــ ــــسـ ــمـ ــ وخـ
ــة، بــــحــــضــــور مــمــثــل  ــ ــالـ ــ ــــصـ ــحـ ــ الـ
عــن وزارة الــتــجــارة والــصــنــاعــة 

وموظفي »وربة«.
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــعـــمـــالء الـــذيـــن 
ــفـــهـــم الــــحــــظ خــــــالل ســحــب  ــالـ حـ
السنبلة األســبــوعــي، فــقــد تــوج 
10 رابحين من عمالء بنك وربة 
ــل مـــنـــهـــم عـــلـــى 1000  ــ حـــصـــل كـ
ديــنــار، وهــم: علي حمزة عباس 
الكوت، وطالل فيصل مبارك بن 
بحر، ومحمد عبدالمحسن أحمد 
الــــعــــمــــران، وعــــابــــد حــبــيــب عــلــي 
مــال، وطــالل نافل ظاهر الدماك 
العازمي، وعدنان عبدالله طعمه 
الخالدي، وأحمد برغش برغش 
المطيري، وفـــارس محمد مطر 
العنتري، وفيصل صياح فيصل 
الزعبي، وراميه متري فرح قوره.
كما يبارك بنك وربة لفائزي 
ــة  ــيـ ــمـ ــرقـ ــة الـ ــ ــالـ ــ ــــحـــــصـ ســــحــــب »الـ
 Bloom ــــي« لـــعـــمـــالء ــــوعـ ــبـ ــ األسـ
وهـــم: فاطمة خــالــد عبدالهادي 
الحجيالن، وتــركــي فهد حمود 
ــــري، ومـــســـيـــعـــيـــد عــيــد  ــيـ ــ ــــطـ ــمـ ــ الـ
مسيعيد الصلبي، وعبدالرحمن 
جاسم عبدالله الحمود، وحليمة 

فاخر سليماني.

وحــــــول الـــــشـــــروط، قـــــال مــديــر 
مــنــطــقــة الــمــجــمــوعــة الــمــصــرفــيــة 
ــراد عـــبـــدالـــعـــزيـــز الـــبـــخـــّيـــت:  ــ ــــألفـ لـ
»يــتــطــلــب اآلن وجــــــود 100 د.ك 
ــات الـــســـنـــبـــلـــة  ــ ــوبـ ــ ــحـ ــ لــــــدخــــــول سـ
األسبوعية والسحوبات الكبرى، 
علما أن العميل مــا زال يحصل 
عـــلـــى فـــرصـــة واحـــــــدة مـــقـــابـــل كــل 
10 د.ك فـــي الــحــســاب، والــفــرص 
تحتسب على حسب أدنى رصيد 
فــي الحساب خــالل الشهر. لذلك 
يــجــب أن يـــكـــون قـــد مــضــى على 
المبلغ شهر كــامــل فــي الحساب 
ــبــــوعــــي،  ــلـــتـــأهـــل لـــلـــســـحـــب األســ لـ
ــامــــالن لــلــســحــوبــات  ــران كــ ــ ــهـ ــ وشـ
الــكــبــرى الحــتــســاب الـــفـــرص، وال 
تــوجــد قــيــود أو حــــدود للسحب 
واإليداع، وكلما زاد المبلغ المودع 

زادت فرص العميل للربح«.

عبد العزيز البخّيت

مركز سلطان يستضيف
»أسبوع اكتشف أميركا«

أعلنت مجموعة مركز سلطان استضافتها »أسبوع اكتشف أميركا« 
في مراكزها بالسالمية وسوق شرق والجابرية وسلوى ومركز ذا 
فيو وفرعها الجديد في الكوت مول، بالتعاون مع السفارة األميركية 

ومجلس األعمال األميركي في الكويت. 
وقــد انطلقت الفعالية فــي 22 الــجــاري بجولة على المنتجات 
األميركية داخـــل مــركــز سلطان فــي ســوق شـــرق، وستستمر حتى 
آخــر األســبــوع، مع وجــود عــروض حصرية على جميع المنتجات 

أميركية الصنع.
وقد شارك في الجولة االفتتاحية القائم بأعمال سفارة الواليات 
المتحدة األميركية جيم هولتسنايدر، والمسؤول التجاري األول 
إيريك بودزورسكي، ومسؤولة األعمال التجارية رشا المحتسب، 
برفقة الرئيس التنفيذي لشركة مركز سلطان للمواد الغذائية خديجة 
أوبال، والمدير التجاري ميثم شمس الدين، ومجموعة من الفريق 

اإلداري لمركز سلطان. 
 
ً
ا وبهذه المناسبة، قالت خديجة أوبــال: »يسعدنا أن نكون جزء

من فعالية )أسبوع اكتشف أميركا(، التي تنظمها السفارة األميركية 
بالتعاون مع مجلس األعمال األميركي في الكويت. إننا في مركز 
 لتوفير منتجات غذائية واستهالكية أميركية 

ً
سلطان نسعى دائما

الصنع، لجودتها العالية، ولما تلقاه من إقبال واستحسان كبير من 
المستهلك الكويتي.

بدوره، قال جيم هولتسنايدر: »محظوظون للغاية بشراكتنا مع 
مجموعة مركز سلطان لعرض أجــود األصناف األميركية التي ال 

مثيل لها، من خضراوات وفواكه ولحوم، وغيرها من المنتجات«.

صورة جماعية للمشاركين في الجولة االفتتاحية

فهد المخيزيم شادي زهران

 البنك أكبر 
الشركات 

المدرجة في 
البورصة من 

حيث الرسملة 
السوقية

المخيزيم

ن مستمر في جودة أصول   تحسُّ
المجموعة ونسبة التغطية

الحميري

 الحد األدنى 
لفتح الحساب 
والمشاركة في 

السحوبات 100 
دينار

الخرّيف

ذكر الخريف أن »الدروازة« 
حساب توفير بالدينار، مبني 

على أساس الوكالة باالستثمار، 
ويتمّيز بتوزيع العوائد بشكل 

شهري، إضافة لسحوبات على 
جوائز نقدية مستمرة طوال 

العام.

 »بيتك« حقق 
 في كل 

ً
نموا

مؤشرات األداء 
الرئيسية

زهران
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برعاية المجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب، وجمعية جود الخيرية، وبالتعاون 
ــي التربية والشؤون االجتماعية، 

َ
مع وزارت

انطلقت مبادرة أصدقاء المكتبة في عامها 
الــثــالــث عــلــى الــمــســتــوى الــعــربــي، بــرئــاســة 
 بين 

ً
ــل جـــســـرا ــرنـــدي، لــتــشــكِّ ــل الـ الــكــاتــبــة أمـ

المبدع والمتلقي، بــهــدف االرتــقــاء بثقافة 
 من 

ً
ا ة واالطـــاع جـــزء الطفل، وجعل الــقــراء

ســلــوكــه، بــالــتــعــاون مــع كــوكــبــة مــن الــُكــتــاب 
والفنانين من الكويت والعالم العربي. في 
اليوم األول للمبادرة كانت ورشــة للكاتبة 
وم(، 

ّ
مت فيها قصتها )خش حياة الياقوت، قدَّ

ق فيها لموضوع متخيل وغريب  التي تتطرَّ
عــن عــمــلــيــات الــتــجــمــيــل، ونــســبــيــة الــجــمــال، 
وصورة الذات، وتفاعل معها أطفال مدرسة 
 من 

ً
البيان ثنائية اللغة، وعددهم 50 طفا

ــز الــلــقــاء بــأنــه في  الــصــف الــخــامــس. وتــمــيَّ
مكتبة المدرسة، ليحفز األطفال على اإلقبال 

على المكتبة وُحب القراءة واالطاع.
مــت الــكــاتــبــة هـــدى الــشــوا لـــ »دار  كــمــا قــدَّ
األطفال«، التابعة إلدارة الحضانة العائلية 
فـــي وزارة الـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة، قصتها 
لــأطــفــال )الــنــخــلــصــور(، بــحــضــور أولـــيـــاء 
أمور األطفال، الذين حرصوا على الحضور 
مــوا  واالســـتـــمـــرار كــأصــدقــاء للمكتبة، وقــدَّ

الهدايا التذكارية ألطفال الدار. 
وتتتابع ورش الــمــبــادرة، بالتعاون مع 
4 مــدارس، منها: مدرسة أسماء بنت يزيد 
األنـــصـــاريـــة االبــتــدائــيــة )بـــنـــات(، ومــدرســة 
ــة )بـــنـــيـــن(  ــيــ ــدائــ ــتــ ــاس االبــ ــبــ ــن عــ ــ الـــفـــضـــل بـ
الــحــكــومــيــتــان، حــيــث إن جــمــيــع األنــشــطــة 
ــي مــكــتــبــة الــــــمــــــدارس، وتــســتــمــر  ســـتـــقـــام فــ
 
ً
حتى 27 أبــريــل 2023، بمشاركة 12 كاتبا
 وفنانة، منهم الشعراء عاء 

ً
وكاتبة وفنانا

الــجــابــر، وجــمــال عــمــرو )األردن(، وسعدية 
مفرح والتشكيليتان سهيلة العطية، وثريا 
البقصمي، وبدر بن غيث، وبدر الفيلكاوي، 

ــوزان،  ــام الـــفـ ــتـــاب: لــطــيــفــة بــطــي وريـــهـ ــُكـ والـ
وفـــاطـــمـــة شـــعـــبـــان، وهـــبـــة مــنــدنــي الــفــنــان، 
والـــمـــخـــرج الـــمـــســـرحـــي د. فـــاضـــل الـــجـــاف 

)السويد(.
وعـــن أهــــداف الــمــبــادرة، قــالــت رئيستها 
الكاتبة أمل الرندي: »شعارنا في المبادرة 
)طفل قارئ... مستقبل زاهر(، وهدفنا تحفيز 
ة واالطاع،  األطفال في الكويت على القراء
ــز ثـــقـــتـــهـــم بـــأنـــفـــســـهـــم وثـــقـــافـــتـــهـــم،  ــزيــ ــعــ وتــ
والــمــســاهــمــة فــي رفـــع مــســتــواهــم، وتوطيد 
ــاألدب، ونــســج عــاقــة مــبــاشــرة  ــ عــاقــتــهــم بــ
بــيــن الـــُكـــتـــاب مــؤلــفــي الــقــصــص واألشـــعـــار 
ــرى. ُكــنــا  ــ مـــن جــهــة، واألطـــفـــال مـــن جــهــة أخـ
في عاَمي المبادرة األول والثاني نستقبل 
األطــفــال فــي مكتبة ذات الساسل بمجمع 
لنا أن نقصد 

َّ
األفنيوز، أما هذا العام ففض

األطفال في مدارسهم، وبالذات في مكتبات 
الــمــدارس، مما يساعد على تنشيط العمل 
فيها، وتقوية عاقة الطفل بالكتاب ومكتبة 

المدرسة«.
وعـــــن إنـــــجـــــازات الــــمــــبــــادرة حـــتـــى اآلن، 
ــفــذت الــمــبــادرة بــنــجــاح كبير، 

ُ
أوضــحــت: »ن

والحمد لله خال عامين متتاليين في العام 
الـــدراســـي 2018 و2019، وقـــد شـــارك فيها 
 من المرحلة االبتدائية 

ً
أكثر من 350 طفا

لمدرسة البيان ثنائية اللغة«. 

tawabil@aljarida●com
توابل ةديرجلا•
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عزة إبراهيم

 الفرقة تحرص 
منذ إشهارها 

على دعم شباب 
الفنانين

نبيل 
الفيلكاوي

خبريات

درة مستاءة من اتهامها 
بعدم إجادة التمثيل

»هاملت بالمقلوب« لن 
تشارك في »قرطاج«

أعربت الفنانة درة عن 
استيائها من الشائعات 

التي خرجت حول دورها 
في مسلسل »المتهمة«، 

شرت أخبار غير 
ُ
بعدما ن

صحيحة منسوبة لعدد 
من النقاد، من بينهم الناقد 

طارق الشناوي.
وتزامنت التصريحات التي 
شرت عبر مواقع التواصل 

ُ
ن

االجتماعي بنطاق واسع 
في غضب درة، التي أكدت 
ألصدقائها في التعليقات 
أن الشناوي لم يهاجمها 
ويتهمها بأنها ال تجيد 
سب إليه، 

ُ
التمثيل، كما ن

مشيرة إلى أنها تحدثت 
 عبر الهاتف.

ً
معه شخصيا

طلب ُصناع العرض 
المسرحي »هاملت 

بالمقلوب«، للمخرج مازن 
الغرباوي، دعم وزارة 

الثقافة المصرية، بعد 
اختيار العرض للمشاركة 

في مسابقة أيام قرطاج 
المسرحية التي تقام خال 

ديسمبر المقبل.
وجاء طلب الدعم من 

ل نفقات سفر  الوزارة لتحمُّ
فريق العرض المسرحي، 

ل المسابقة  حيث تتحمَّ
فترة إقامة ُصناع العرض 

ل تكلفة  من دون تحمُّ
الطيران وأي امتيازات 

أخرى، األمر الذي جعل 
ُصناع العرض يلجأون إلى 

وزارة الثقافة المصرية، 
باعتبار العرض من إنتاج 

مسرح الدولة. وأرسل فريق 
عمل المسرحية خطاب 

اختيار العرض المسرحي 
للمشاركة للوزارة مع 

تحديد عدد المسافرين من 
ُصناع العرض والمواعيد 

المقترحة للسفر إلنهاء 
االجراءات الخاصة بالدعم 

وحجز تذاكر الطيران 
.
ً
 وإيابا

ً
ذهابا

»ماردين« ملحمة رومانسية حول ألم فراق المحبوب

مــت فرقة المسرح الشعبي على  قــدَّ
مسرح الدسمة عرض »ماردين«، ضمن 
فعاليات مهرجان الكويت المسرحي 
الـ22، ليكون بذلك العرض رقم 130 في 

.
ً
تاريخها منذ إشهارها قبل 66 عاما

تــدور مسرحية »مــارديــن«، للمؤلف 
والمخرج نصار النصار، حول محطة 
ــل نقطة  ــن« تــشــكِّ ــارديــ ـــدعـــى »مــ

ُ
قــطــار ت

ألشخاص من دول عــدة، أبــرزهــم بطل 
العمل ساعي البريد )دالل(، الذي يعمل 
عــلــى إيـــصـــال الــرســائــل الــخــاصــة بكل 
منهم، فيما يــامــس الــســيــاق الــدرامــي 
قه هو  ألم الشعور بالفقدان الــذي تذوَّ
بعد التفريق بينه ومحبوبته )سعاد(.
ــعــــرض، الـــــذي يــنــافــس على  م الــ قـــــدَّ
جـــوائـــز مــهــرجــان الــكــويــت الــمــســرحــي 
الـــ22، األغنية الموصلية »تحبون الله 
وال تــقــولــون، دخــيــل الــلــه وال تقولون، 
سعاد ما ماتت، دالل أوي دالل«. هذه 
األغــنــيــة الــمــارديــنــيــة، الـــتـــي أصــبــحــت 
 مــن الــتــراث الموصلي العراقي، 

ً
الحــقــا

أدتــهــا الــفــنــانــة الــعــراقــيــة سليمة مــراد 
لتها على أسطوانة عام  )باشا(، وسجَّ
اها الفنان الكويتي عبدالله 

َّ
1922، وغن

لها على أسطوانة عام  فضالة، وسجَّ
1928. واعــتــبــرت األغــنــيــة أحـــد أعــمــدة 
الــعــمــل، إذ ظــل الــبــطــل )دالل( يــرددهــا 
ــل الــمــحــطــة بـــعـــد إخــــبــــاره بـــوفـــاة  ــ داخــ

محبوبته )سعاد(.

غربة المشاعر

ــيــــف أن  وتـــــنـــــاولـــــت الـــمـــســـرحـــيـــة كــ
ــن، تــلــك الــمــحــطــة الـــتـــي جمعت  ــارديــ مــ
ــلــــدان والـــطـــوائـــف  ــبــ ــنــــاس مــــن كــــل الــ الــ
قــتــهــم،  واألديـــــــان، جــمــعــت األحـــبـــة وفــرَّ
بتهم، حيث حكت ما  وكذلك األهالي وقرَّ
ت به بطلة العمل )سعاد( من الغربة،  مرَّ

غربة المشاعر الصعبة.

من جانبه، أكــد المشرف العام على 
العمل المسرحي د. نبيل الفيلكاوي، 
الـــحـــرص عــلــى دعــــم شـــبـــاب الــفــنــانــيــن 
وخـــريـــجـــي الـــمـــعـــهـــد الـــعـــالـــي لــلــفــنــون 
المسرحية، وهو ما ُجبلت عليه الفرقة 
ــنـــذ إشــــهــــارهــــا. وشــــــــارك فــــي الــعــمــل  مـ
الفنانون: نصار النصار وفاطمة الطباخ 
وإسماعيل كمال وشاهين النجار وشهد 
حسن ومساعد خالد ومحمد عبدالعزيز 
ومحمد بوكبر ووليد الصقر وعبدالله 

ارحيل.
اتــبــع صــانــع العمل نــصــار النصار، 
األسلوب الدرامي في المسرحية، وكذلك 
استخدم المنهج البريختي أو البريشتي 
)الملحمي( المخالف للمسرح الدرامي 
ن من أدواته  بقواعده األرسطية، كما تمكَّ
اإلخراجية، وإيجاد المعادلة اإليقاعية 

السليمة لعناصر العرض.
وعلى صعيد السينوغرافيا، اشتغل 
الفضاء على هيئة أعمدة إنارة ترمز إلى 
محطة القطار، كما استخدمت اإلضاءة 
للتعبير عــن كــل حالة وحـــدث بحرفية 

كبيرة )لعبدالله النصار(، وتناغمت مع 
مها  الموسيقى والمؤثرات الحية - قدَّ
الـــفـــنـــان الــمــوســيــقــي مــحــمــد الــنــصــار- 

وأضفت صورة جمالية للعرض.
 في 

ً
األداء التمثيلي كـــان مــتــنــاغــمــا

التشكيات الحركية، مع الغناء الحي 
ومــشــاركــة الــجــمــوع فـــي إصـــــدار مــؤثــر 
صوتي بشري يدل على مأدبة العشاء 
على شرف شوكت باشا. كما استطاعت 
ــبـــاخ، بــتــمــكــن من  الــفــنــانــة فــاطــمــة الـــطـ
ل من شخصية  قدراتها التمثيلية، التحوُّ
ألخرى، فهي الراوية للحدث، وفي الوقت 
نفسه هي سعاد، التي تكتشف في نهاية 

العرض.
كما ظهرت عناصر جديدة وجيدة 
فــي التمثيل تبشر بمستقبل مشرف، 
ــن بــيــنــهــا الــمــمــثــل إســـمـــاعـــيـــل كــمــال  مــ
بدور )مسعود(، وشاهين النجار بدور 
)أبوياسر(، كما نجح نصار النصار في 
تقديم عمل مسرحي يشد انتباه المتفرج 

ويستمتع به.

ً
انطالق مبادرة أصدقاء المكتبة عربيا

أمل الرندي: شعارنا »طفل قارئ... مستقبل زاهر«

أمل الرندي

متها فرقة المسرح الشعبي على مسرح الدسمة متها فرقة المسرح الشعبي على مسرح الدسمةقدَّ قدَّ

مشهد من المسرحية

سماح أنور

ل الغياب
ِّ
سماح أنور لـ ةديرجلا•: أفض

ضني للنقد عن القيام بأعمال تعرِّ
● القاهرة – هيثم عسران

ــــرت الـــفـــنـــانـــة ســــمــــاح أنــــور  عــــبَّ
عــن سعادتها بـــردود الفعل حول 
ــرة فـــي مسلسل  ــيــ تــجــربــتــهــا األخــ
»الليلة والــلــي فيها«، الــذي ُعــرض 
 ،

ً
عبر إحدى المنصات الرقمية أخيرا

ست للعمل  مشيرة إلــى أنها تحمَّ
فــور قــراءتــه، ولــم تتردد في تقديم 
الدور الذي وجدت فيه عودة بشكل 

مناسب بعد غياب.
وقالت سماح لـ »الجريدة« إنها 
ل االبتعاد، حتى تعثر على 

ِّ
تفض

نص مناسب من أجل تقديمه، بداًل 
من تقديم أي شيء ُيعرض عليها 
ضــهــا لــانــتــقــادات، ليس  بــمــا يــعــرِّ
فقط من الجمهور والنقاد، ولكن من 
، بسبب عدم رغبتها 

ً
نفسها أيضا

التواجد من أجل التواجد فقط، لكن 
لحرصها على أن يكون هذا التواجد 

يمثل إضافة حقيقية«.

وأوضحت أنها لم تتوقع ردود 
الـــفـــعـــل الـــكـــبـــيـــرة عـــلـــى شخصية 
متها في المسلسل،  الحماة التي قدَّ
ــمــــل كــكــل  ــالــــعــ رغــــــــم إعــــجــــابــــهــــا بــ
د عرضه  وحماسها لتقديمه بمجرَّ
دين بالشكر 

ُ
عليها، الفتة إلى أنها ت

للمخرج هاني خليفة، ليس فقط 
لترشيحه لها للدور، ولكن إلظهاره 
لـــهـــا بــشــكــل مــخــتــلــف بــــاألحــــداث، 
السيما في ظل عــدم وجــود أوجه 
للتشابه بينها وبين الشخصية 

متها. التي قدَّ
وأشارت إلى أن كواليس العمل 
معه خلف الــكــامــيــرا كــانــت مليئة 
باألجواء اإليجابية التي ساعدتها 
 عــن 

ً
ــم الــــــــــدور، فــــضــــا ــقـــديـ ــلـــى تـ عـ

تواضعه الشديد في التعامل مع 
ــر الـــذي  ــ جــمــيــع فــريــق الــعــمــل، األمـ
يجعل أي شخص يعمل معه يشعر 
بالراحة، ويكون لديه حافز لتقديم 

أفضل ما لديه أمام الكاميرا.

وحول عرض العمل عبر إحدى 
الــمــنــصــات الــرقــمــيــة، قــالــت سماح 
إن هـــذه الــتــجــربــة تــواكــب التطور 
التكنولوجي، لكن في الوقت نفسه 
ال تلغي دور التلفزيون، ألن كليهما 

.
ً
سيظل موجودا

محمد عبده وأميمة طالب يغنيان »كلنا األخضر«
تــحــت عــنــوان »كــلــنــا األخــضــر« يغني فــنــان الــعــرب 
المطرب محمد عبده بصحبة المطربة أميمة طالب 
أغنية االتــحــاد السعودي لكرة الــقــدم، وهــي األغنية 
الرسمية للمنتخب األول في كأس العالم 2022 بقطر 

التي تنطلق الشهر المقبل.
وكـــتـــب كــلــمــات األغــنــيــة األمـــيـــر عــبــدالــرحــمــن 
بن مساعد، ومــن ألحان سهم، ويغنيها عبده 
ــم وتــشــجــيــع  ــ ــل مـــســـانـــدة ودعــ ــ وطــــالــــب، مــــن أجـ

»األخــــــــضــــــــر«، خـــــــال مــــــشــــــواره ومـــهـــمـــتـــه فــي 
المونديال.

وتحمل كلمات األغنية معاني الفخر والطموح، 
ــوده الــمــســتــمــر في  ــ بــالــمــنــتــخــب الـــســـعـــودي ووجــ
المحافل العالمية، وتــدعــو جماهير السعودية 
ــال، بــعــد  ــمــــونــــديــ إلـــــى مـــســـانـــدة األخــــضــــر فــــي الــ
اســتــقــبــال األمــيــر محمد بــن ســلــمــان ولـــي العهد 
بعثة المنتخب، ودعم الفريق قبل المشاركة في 

البطولة للمرة السادسة في تاريخه.
من ناحية أخرى، فإن جمهور فنان العرب على 
موعد معه في البحرين، حيث يحيي حفا غنائيا 
4 نوفمبر المقبل، يقدم فيه باقة مميزة من أغانيه 
القديمة والجديدة، منها: األماكن، يا مركب، أبعاد، 

مذهلة، أنا حبيبي، وغيرها من األغاني.
أميمة طالب

● فضة المعيلي

محمد عبده
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رئيسي: االحتجاجات تمّهد للهجمات اإلرهابية
محتجون يسيطرون على مقر حكومي بمهاباد وقوميون يدعون لحراك في »عيد كوروش«

اتهم الرئيس اإليراني إبراهيم 
رئيسي احتجاجات »الحراك 
الشعبي« المطالب بالتغيير، 

والتي دخلت أسبوعها 
السادس بالتمهيد لـ »هجمات 

إرهابية« غداة االعتداء 
على مرقد في شيراز وتبناه 

»داعش«، في حين أسفر 
تجدد االحتجاجات الحاشدة 

في عموم البالد عن مقتل 
متظاهر برصاص األمن، 
خالل صدامات بمهاباد، 

تخللها اقتحام مقر الحكومة 
بالمدينة الكردية.

ــــس اإليــــــرانــــــي  ــيـ ــ ــرئـ ــ اعــــتــــبــــر الـ
إبـــراهـــيـــم رئــيــســي أن تــظــاهــرات 
»الــــــحــــــراك الـــشـــعـــبـــي« الـــمـــطـــالـــب 
بالتغيير، والتي دخلت أسبوعها 
ــــاد، تـــمـــهـــد لـــ  ــبـ ــ ــادس فــــي الـ ــ ــسـ ــ الـ
»هــجــمــات إرهـــابـــيـــة«، وذلــــك بعد 
ســــاعــــات مــــن الـــهـــجـــوم الـــدمـــوي 
اإلرهابي الــذي استهدف ضريح 
 
ً
ــراغ الــــــذي يـــعـــد مــــــزارا ــيــ شـــــاه شــ
 في مدينة شيراز، 

ً
 مهما

ً
شيعيا

 ،
ً
والذي أدى إلى مقتل 20 شخصا

وتبناه تنظيم »داعش«، بالتزامن 
مع احتجاجات حاشدة في عموم 
ــــرى أربــعــيــنــيــة  ــيـــاء ذكـ ــران إلحـ ــ إيــ
الشابة مهسا أميني، التي أطلقت 
وفاتها بعد احتجازها من شرطة 
اآلداب لمخالفتها قواعد الحجاب 
اإللزامي، موجة »الحراك الشعبي«.

أعمال الشغب 

وقــــــــال رئــــيــــســــي، فـــــي خـــطـــاب 
مــتــلــفــز، خــــال زيـــارتـــه مــحــافــظــة 
زنــجــان، أمـــس، إن »الــعــدو ينوي 
ــبـــاد عــبــر أعــمــال  ــاقـــة تـــقـــدم الـ إعـ
الشغب التي تمّهد الطريق أمام 
أعــمــال إرهــابــيــة« فــي إشــــارة إلــى 
االحــتــجــاجــات الــمــتــواصــلــة منذ 
مـــنـــتـــصـــف ســبــتــمــبــر الـــمـــاضـــي. 
وشدد الرئيس األصولي المتشدد 
على أن هذا االعتداء »لن يمر دون 
 من وصفهم بـ »أعداء 

ً
رد«، محما

إيران« مسؤولية اللجوء للعنف.
كما دعــا المرشد األعلى علي 
خامنئي اإليرانيين إلى االتحاد، 
وقال إن من يقفون وراء الهجوم 
 
ً
بون بالتأكيد«، مــشــددا

َ
»سيعاق

على أن »الجريمة النكراء أحزنت 
آالف القلوب«.

وقــال خامنئي، في بيان تاه 
التلفزيون الرسمي: »يجب علينا 
جميعا التصدي للعدو وعمائه 
الــخــونــة أو الــجــهــاء. يــجــب على 
أجهزة األمن والقضاء والنشطاء 
في مجال الفكر والشعب االتحاد 
ضد االستخفاف بــأرواح الناس 

وأمنهم ومقدساتهم«. 

استغالل سياسي

ووســــط تــحــذيــر مـــن مــنــصــات 
مــعــارضــة مــن احــتــمــال استغال 
الحكومة اإليرانية للهجوم الذي 
تبناه تنظيم »داعش« على شيراز 
وأدى إلــى مقتل 20 وإصــابــة 40 
ــوأد االحــتــجــاجــات المناهضة  لــ
لــنــظــام الــجــمــهــوريــة اإلســامــيــة، 
قال رئيس األركان العامة للقوات 
المسلحة اللواء محمد باقري إن 
»مثيري الشغب شركاء الهجوم 
االرهـــابـــي الــــذي اســتــهــدف مرقد 
السيد أحــمــد بــن مــوســى الكاظم 
بشيراز جنوب الباد«. كما توعد 

قــائــد »الـــحـــرس الـــثـــوري« حسين 
سامي بأن »نــار غضب وانتقام 
الشعب االيــرانــي الواعي ستلقن 
معسكر الــشــيــطــان جـــزاء عملهم 

المخزي«.
ــال ســـامـــي إن »الــجــريــمــة  ــ وقــ
الــوحــشــيــة مــؤشــر عــلــى أن أعـــداء 
ــة اإلســــــامــــــيــــــة لـــن  ــ ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الـ
يــتــوانــوا عــن ارتــكــاب أي جريمة 
من أجل نيل مآربهم الشيطانية 
حتى ولو كان ذلك بقتل الرجال 
والــنــســاء واألطـــفـــال الــعــزل أثــنــاء 
إقامة الصاة والتضرع لله عند 

أضرحة أهل بيت النبي«.
ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ وربـــــــــــــط وزيـــــــــــــر الـ
حسين أمير عبداللهيان بشكل 
مباشر بين الــحــادث والــدعــوات 
ــيــــة الـــتـــي تـــطـــالـــب طـــهـــران  الــــدولــ
بــوقــف قــمــع االحــتــجــاجــات التي 
تــأجــجــت أمــــس األول بــالــتــزامــن 
ــة الـــشـــابـــة  ــيـ ــنـ ــيـ ــعـ مـــــع ذكــــــــرى أربـ
مهسا أميني، قائا إن بــاده لن 
تسمح »لإلرهابيين والمتطفلين 
األجانب الذين يّدعون الدفاع عن 
حــقــوق اإلنــســان بالعبث باألمن 
القومي ومصالح إيــــران«. وجــاء 
ــمـــع أنــــصــــار  ذلـــــــك فـــــي وقـــــــت تـــجـ
ــام الــســفــارة  لــلــنــظــام اإليـــرانـــي أمــ
البريطانية في طهران للتظاهر 

ضد ما يصفونه بـ »تدخل لندن« 
بشؤون بادهم.

إدانات ومعلومات 

وفي وقت سابق، أعلن »داعش« 
مــســؤولــيــتــه عـــن هـــجـــوم شـــيـــراز، 
وفـــقـــا لـــوكـــالـــة »أعــــمــــاق« الــتــابــعــة 
للتنظيم المتطرف، دانــت روسيا 
والصين ومصر وتركيا واالمارات 
ــداء. وقـــالـــت وســـائـــل اعـــام  ــ ــتـ ــ االعـ
ايـــرانـــيـــة إن الــمــهــاجــمــيــن لــيــســوا 
إيرانيين، مضيفة ان اثنين منهم 
ــقـــال. وأفـــــــادت مــصــادر  ــتـ قــيــد االعـ
بــأن المهاجمين مــن افغانستان 
حـــيـــث ال يــــــزال تــنــظــيــم »داعــــــش« 
ينشط. ونشرت السلطات شريطا 
مــصــورا يظهر أحــد المهاجمين، 
وهــو ياحق الـــزوار داخــل ممرات 
الــــمــــزار، وُيـــجـــهـــز عــلــى الــجــرحــى 

بشكل وحشي. 

قتيل واقتحام

فـــي هـــذه األثـــنـــاء، قــتــلــت قـــوات 
 جراء 

ً
األمن اإليرانية، أمس، شابا

إطاقها النار أثناء تظاهرات في 
مــديــنــة مــهــابــاد الــكــرديــة الــواقــعــة 
بــمــحــافــظــة اذربـــيـــجـــان الــغــربــيــة. 

وذكرت منظمة »هنكاو« الحقوقية 
أن قوات األمن قتلت الشاب الكردي 

بنيران مباشرة أصابت جبينه.
ــــط احــتــجــاجــات حــاشــدة  ووسـ
فــي شـــوارع وأزقـــة مدينة مهاباد 
اقتحم متظاهرون مقر الحكومة 
بالمدينة، التي شهدت أمس األول 
صدامات عنيفة أسفرت عن مصرع 
محتج بنيران األمن. وترددت أنباء 
عـــن ســيــطــرتــهــم عــلــى الــمــقــر بعد 
انسحاب قوات الحماية الحكومية.

ــزان«  ــ ــيـ ــ ــة »مـ ــ ــالـ ــ كـــمـــا ذكــــــــرت وكـ
القضائية، أن الــرائــد بـــ »الــحــرس 
الــثــوري« أمير كمندي قتل خال 
ــع مـــحـــتـــجـــيـــن فــي  ــ مـــــواجـــــهـــــات مــ

العاصمة طهران أمس األول. 

»عيد كوروش« 

وفي أعقاب تصاعد االنتفاضة 
الشعبية وتواصل الدعم العالمي 
لــهــا، دعــــا عــــدد مـــن الــشــخــصــيــات 
والمجموعات إلى »جولة جديدة« 
مــن الــمــســيــرات والــتــظــاهــرات في 
الشوارع، وتشكيل سلسلة بشرية 

في عدد من المدن حول العالم.
ــة »شــــبــــاب  ــمـــوعـ ونـــــشـــــرت مـــجـ
ــارت  ــ ، أشـ

ً
ــاء طــــهــــران« بـــيـــانـــا ــيــ أحــ

ــرى األربــعــيــن لمقتل  فــيــه إلـــى ذكــ

تلت 
ُ
الشابة نيكا شاكرمي، التي ق

فــــي االحـــتـــجـــاجـــات، وطــلــبــت من 
المواطنيين النزول إلى الشوارع 

.
ً
يوميا

ــــى عــيــد مــيــاد  ــــي إشـــــــارة إلـ وفـ
»كوروش«، الذي يبجله القوميون 
ل بــه غــدا السبت، 

َ
الــفــرس، وُيحتف

كتبت هــذه المجموعة: »سنحول 
نهاية أكتوبر وبداية نوفمبر إلى 

جحيم للمالي ومرتزقتهم«.
فــي غــضــون ذلــــك، أطــلــقــت عــدة 
منصات دعوات لتظاهرات حاشدة 
جديدة للمطالبة بتغيير النظام 
والـــقـــواعـــد الــصــارمــة الــمــفــروضــة 

في الباد.

قلق أممي

ــلـــى إدارة  ووســـــــط ضــــغــــوط عـ
ــو بـــايـــدن  ــيـــس األمــــيــــركــــي جــ ــرئـ الـ
التخاذ موقف أكثر صرامة تجاه 
قمع حكومة طهران للتظاهرات، 
أكــد المبعوث األمــيــركــي الخاص 
روبـــرت مــالــي، أن البيت األبيض 
يدعم حقوق اإليرانيين من خال 
فرض عقوبات وتحديد األشخاص 

الذين يقمعون الشعب. 
وقــال المتحدث باسم مجلس 
األمــــن الــقــومــي بــالــبــيــت األبــيــض، 

جــون كيربي، إنــه من وجهة نظر 
الـــواليـــات الــمــتــحــدة، ربــمــا تــدرس 
روسيا طرقا لمساعدة إيران على 

قمع المحتجين اإليرانيين.
ومــن ناحية أخـــرى، قــال نائب 
المتحدث باسم وزارة الخارجية 
األمــــيــــركــــيــــة، فـــيـــدانـــت بــــاتــــل، فــي 
ــره الــــصــــحــــافــــي تــعــلــيــقــا  ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ مـ
ــلـــى تـــصـــريـــحـــات الــمــســؤولــيــن  عـ
اإليـــرانـــيـــيـــن حــــول دور الـــواليـــات 
المتحدة فــي خلق االحتجاجات 
بإيران: السلطات اإليرانية تواجه 
اآلن مــشــكــلــة خــلــقــتــهــا بــنــفــســهــا، 
وال تــزال تتهم الواليات المتحدة 

بالتحريض على االحتجاجات.
كــمــا عــبــر 21 خــبــيــرا حقوقيا 
ــم الـــمـــتـــحـــدة عــــن قــلــقــهــم  ــ ــ فــــي األمـ
الـــشـــديـــد جــــــراء اســـتـــخـــدام األمــــن 
اإليـــرانـــي لــلــرصــاص الــحــي أثــنــاء 
ــفــــوا  ــمـــع االحــــتــــجــــاجــــات. ووصــ قـ
التقارير التي تتحدث عن العنف 
الجنسي والجسدي ضد النساء بـ 
»المرعبة«. ودانت وزارات خارجية 
12 دولــــة، فــي بــيــان، قــمــع النظام 

اإليراني للمتظاهرين والنساء. 
عــلــى صعيد مــنــفــصــل، تحدث 
ــان نــيــوزيــلــنــديــان عــلــقــا في  ــ زوجــ
إيـــران عــدة أشهر عــن ارتياحهما 

بعد خروجهما منها أمس.

عمال يزيلون آثار الهجوم الدامي بالمزار الشيعي في شيراز أمس األول          )أ ف ب(

قادة بـ »األسود« يسلمون
 أنفسهم لألمن الفلسطيني

ذكرت تقارير إسرائيلية 
وفلسطينية، أمس األول، أن 
بعض قادة مجموعة »عرين 

األسود« المسلحة، التي 
 في مدينة 

ً
نشطت أخيرا

نابلس بالضفة الغربية 
المحتلة، سلموا أنفسهم 
وأسلحتهم ألجهزة أمن 

السلطة الفلسطينية، مقابل 
عدم التعرض لهم من قبل 
الجيش اإلسرائيلي الذي 

بدأ عمليات مكثفة ضد 
المجموعة.

وأفادت القناة الـ 12 
اإلسرائيلية، بأن »من بين 

قادة المجموعة الذين 
سلموا أنفسهم، محمود 
البنا، ومجاهد عكوبة«، 

مضيفة أن »السلطة 
الفلسطينية تستعد لنقلهم 

إلى الحبس الوقائي في 
سجن أريحا بالضفة 

الغربية«.

تونس: مواجهات بين 
األمن ومحتجين في جرجيس

شهدت منطقة جرجيس، من 
محافظة مدنين التونسية، 

تحركات احتجاجية 
ومواجهة بين عدد من 

المحتجين وعناصر األمن.
وأحرق المحتجون العجات 
المطاطية وأغلقوا الطرقات، 
كما قامت العناصر األمنية 

باستعمال الغاز المسيل 
للدموع لتفريق المحتجين.

وعادت منطقة جرجيس 
للتوتر واالحتجاجات، بعد 
أن عّم الهدوء شوارعها في 

األيام الماضية. وشهدت 
جرجيس على امتداد أكثر 

من أسبوعين سلسلة 
تحركات احتجاجية، على 

خلفية عجز السلطات 
التونسية على انتشال جثث 

عدد من المهاجرين غير 
النظاميين، غرقوا في البحر 

منذ شهر.

جولة انتخابية لترامب لدعم مرشحين جمهوريين
يعمل نشطاء يمينيون مؤثرون ممن 
يــدعــمــون مــزاعــم دونــالــد تــرامــب بشأن 
التزوير االنتخابي، على تعبئة »جيش« 
مـــن الــمــراقــبــيــن النـــتـــخـــابـــات منتصف 
لون من 

ّ
ر محل

ّ
الــواليــة، في خطوة يحذ

أنــهــا قـــد تــــؤدي إلــــى فــوضــى وتــرهــيــب 
وأعمال عنف.

ومن بين هؤالء النشطاء شخصيات 
حاولت قلب نتائج انتخابات 2020 التي 
خسر فيها ترامب، على غرار مستشاره 
السابق ستيف بانون، وهم يستخدمون 
التضليل اإلعامي ساحا مع ما يعرف 
بنزعة »إنكار االنتخابات«، لتشجيع آالف 
األشــخــاص عــلــى التسجيل لــانــخــراط 
في العملية االنتخابية بصفة مراقبين.

والـــتـــعـــبـــئـــة جـــعـــلـــت مــــن انـــتـــخـــابـــات 
منتصف الوالية، على مسافة أسبوعين 
ــار لــلــنــظــام  ــبـ ــتـ ــن مــــوعــــدهــــا، أكـــبـــر اخـ مــ
الـــديـــمـــوقـــراطـــي األمـــيـــركـــي مــنــذ تــأكــيــد 
ترامب من دون أي دليل أن االنتخابات 

ُسرقت منه.
وفــــي مــنــصــتــه اإللـــكـــتـــرونـــيـــة »غــرفــة 
ــانـــون   بـ

ّ
الـــــحـــــرب« هــــــذا الــــشــــهــــر، حــــــض

ــلــــى تـــســـجـــيـــل أســـمـــائـــهـــم  جــــمــــهــــوره عــ
للمشاركة في تنظيم العملية االنتخابية، 
واصفا األمر بأنه نداء سياسي »لحمل 

الساح«.
وقال بانون لمستمعيه إن انتخابات 
مــنــتــصــف الــــواليــــة »ال يــمــكــن أن تــكــون 
)تــلــك الــتــي أجـــريـــت فـــي( عــام  مــمــاثــلــة لـــ

.»2020

واألســبــوع الماضي، قضت محكمة 
أميركّية بحبس بانون 4 أشهر لرفضه 
الــتــعــاون مـــع تــحــقــيــق الــكــونــغــرس في 
عملية اقتحام مناصرين لترامب مقّر 
مجلسي النواب والشيوخ في السادس 

من يناير 2021.
ق تنفيذ الحكم بعدما استأنفه 

ّ
وُعل

بانون، وهو ما مّكنه من البقاء خارج 
السجن بانتظار البت بالطعن.

رت أستاذة العلوم السياسية في 
ّ
وحذ

جامعة والية جورجيا، جينيفر ماكوي، 
في تصريح لوكالة »فرانس برس«: من 
»موسم انتخابي تسوده الفوضى«، قد 
ينجم عن »دعوة ستيف بانون المبكرة 
لــمــن يـــنـــكـــرون االنـــتـــخـــابـــات لتسجيل 
أســـمـــائـــهـــم لــلــمــشــاركــة فــــي تــنــظــيــمــهــا 
ــرافـــق ذلــــك من  ــا يـ ــع مـ أو مــراقــبــتــهــا، مـ
تضليل إعامي يشكك في نزاهة نظام 

التصويت«.
ــاكــــوي »يـــمـــكـــن أن نــشــهــد  ــالــــت مــ وقــ
ارتــبــاكــا هـــائـــا، إذ قـــد ُيــمــنــع نــاخــبــون 
ـــقـــّدم طــعــون 

ُ
مـــن الــتــصــويــت، كــمــا قـــد ت

كــثــيــرة خـــال عملية الـــفـــرز، ألن هــؤالء 
العاملين الجدد في تنظيم االنتخابات 
والمراقبين الحزبيين سيطعنون في 

النتائج التي ال تعجبهم«.

جيش من المواطنين 

ــــي مــنــصــتــه  ــــون فـ ــانـ ــ واســــتــــضــــاف بـ
المحامية، كليتا ميتشل، التي ساهمت 

ــــب لـــقـــلـــب نـــتـــائـــج  ــرامــ ــ ــاعــــي تــ ــــي مــــســ فــ
 
ً
انتخابات عام 2020، والمنخرطة حاليا

في تعبئة ما تطلق عليه تسمية »جيش 
من المواطنين« لمراقبة االنتخابات.

متها »شبكة 
ّ
وتقول المحامية إن منظ

نزاهة االنتخابات« دّربــت أكثر من 20 
ألف شخص على العمل بصفة مراقبين 
لانتخابات في مختلف أنحاء الباد، 
مشيرة إلى أن كثرا من بينهم في واليات 

يتوقع أن تشهد معارك انتخابية.
وجــاء في تعليق سابق لها نشرته 
ــان مــنــذ أمــد  ــذا الـــعـــام أن »الـــيـــســـار كــ هــ
بعيد يتولى الفرز والتحكم في العملية 
االنــتــخــابــيــة مـــن دون أي إشــــــراف من 
ت تلك األيام«.

ّ
جهتنا«، مضيفة »لقد ول

ــشــر في 
ُ
 »دلـــيـــل« تــوجــيــهــي ن

ّ
وحــــض

الـــمـــوقـــع اإللـــكـــتـــرونـــي لــلــمــنــظــمــة، وتــم 
تــوزيــعــه فــي الــحــصــص الــتــدريــبــيــة في 
مختلف أنحاء الباد، المواطنين إلى 
»الــحــضــور الـــدائـــم« فــي مــراكــز االقــتــراع 
المحلية، ومساءلة السلطات االنتخابية، 

والتحقق من أهلية الناخبين.
ــة هـــــــؤالء  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــوثـ ــ ــت الـ ــ ــ

ّ
ــض ــ ــك حــ ــ ــذلــ ــ كــ

عــلــى تــحــديــد مــا إذا كـــان الــمــســؤولــون 
المتواجدون في مكاتب النيابة العامة 

»أصدقاء أم أعداء«.
وكتبت المحللة فــي مركز »برينان 
لــلــعــدالــة«، ميكيا بــانــديــثــاراتــنــي، »من 
خال التوجيهات المشحونة والغامضة 
فــي آن، والــتــرويــج غــيــر الــمــبــرر لطيف 
ــاق، يــمــكــن أن  ــطـ ــنـ ــتـــزويـــر الــــواســــع الـ الـ

يؤدي الجهد غير المسبوق الذي يبذل 
لتشكيل »جــيــش« مــن المواطنين، إلى 
تأثير على الناخبين وترهيبهم وطعون 
جماعية بأهلية ناخبين وخروق أمنية 
لانتخابات، وأشــكــال أخــرى من خرق 

القوانين في نوفمبر«.

استبداد انتخابي 

ولــــم تــســتــجــب الــمــحــامــيــة، ميتشل، 
ــــرس« إجـــــراء مقابلة  لــطــلــب »فـــرانـــس بـ
معها. األسبوع الماضي قالت السلطات 
االنــتــخــابــيــة فـــي واليـــــة أريــــزونــــا إنــهــا 
»قلقة« حيال سامة الناخبين، بعدما 
حان يرتديان زيا 

ّ
ُرصد شخصان مسل

عسكريا، وهما يراقبان صندوقا لجمع 
البطاقات االنتخابية المرسلة بالبريد.

شر النبأ بعدما تقّدم ناخبان على 
ُ
ون

األقل في أريزونا بشكويين رسميتين 
بــشــأن تــعــّرضــهــمــا لــلــتــرهــيــب، وفـــق ما 

أفادت محطة تلفزيونية محلية.
وقـــال المحلل فــي »مــؤســســة هوفر« 
الري دايمند في تصريح لفرانس برس 
ان ما بين مراقبة التصويت بشكل 

ّ
»شت

محايد وبشكل يرهب الناخبين الذين 
قد يكون انتماؤهم الحزبي مغايرا«.

وأشــــار إلـــى أن انـــخـــراط »متطرفين 
مــؤيــديــن لــتــرامــب ممن يــنــكــرون نزاهة 
انتخابات عام 2020 بصفة »مراقبين« 
لانتخابات بشكل مــن شــأنــه ترهيب 
ناخبين، على سبيل المثال، ذوو البشرة 

الـــســـوداء أو أشــخــاص مــن دوائــــر ذات 
كثافة ناخبين ديموقراطيين، قد يشكل 

تهديدا لنزاهة االنتخابات«.
يــــبــــدو أن حـــمـــلـــة تـــعـــبـــئـــة مـــراقـــبـــي 
ــزب  ــحـ ــلـ ــات الـــــمـــــؤيـــــديـــــن لـ ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ االنــ

الجمهوري ممّولة بشكل جيد.
ومـــؤســـســـة مــيــتــشــل تــابــعــة لمعهد 
»الشراكة المحافظة« الموالي لترامب، 
والذي يفيد تقريره السنوي بأنه جمع 

العام الماضي 19.7 مليون دوالر.
ــة الـــــفـــــدرالـــــيـــــة  ــ ــنـ ــ ــجـ ــ ــلـ ــ وبـــــحـــــســـــب الـ
لــانــتــخــابــات، وهــــي هــيــئــة تنظيمية، 
يشمل المبلغ مــلــيــون دوالر منحتها 
لــجــنــة الــعــمــل الــســيــاســي فــــي منظمة 
»سيف أميركا« التي أنشأها ترامب بعد 
خسارته انتخابات عام 2020، وجمعت 

اك مايين الدوالرات.
ّ
مذ

ومـــــن بـــيـــن الــمــتــمــولــيــن الــمــؤيــديــن 
لترامب الذين يحاولون تعبئة مراقبين 
ر المؤمرات االنتخابية 

ّ
لانتخابات، منظ

باتريك بايرن، مؤسس متجر أوفرستوك 

للبيع بالتجزئة عبر اإلنترنت.
مته غــيــر الربحية 

ّ
ومـــن خـــال منظ

»أمــيــركــا بــروجــكــت« يسعى بــايــرن إلى 
تجنيد »مواطنين لمراقبة االنتخابات«.

ومع تصاعد نزعة إنكار االنتخابات، 
تواجه الواليات المتحدة خطر التحّول 
إلى ما تصفه المؤرخة روث بين-غايت 

»االستبداد االنتخابي«. بـ
ــايـــت األســـــتـــــاذة فــي  ــيـــن-غـ ــالــــت بـ وقــ
جامعة نيويورك، إن ترامب ومناصريه 
»يــســعــون إلــى نــزع صفة الشرعية عن 

االنتخابات بالمطلق«.
وتـــابـــعـــت »يـــكـــمـــن الــــهــــدف فــــي ربـــط 
الــتــصــويــت بــالــفــســاد إلـــى حـــد يــقــّوض 
ــرة اعــتــمــاد  ــكـ فــــي أذهـــــــان الــنــاخــبــيــن فـ

االنتخابات وسيلة الختيار القادة«.
إلـــى ذلــــك، أعــلــن الــرئــيــس األمــيــركــي 
السابق دونالد ترامب، عن قيامه بجولة 
للمشاركة في 4 مهرجانات انتخابية 
لدعم مرشحين من الحزب الجمهوري.

ــزم تـــــرامـــــب فـــــي اســـتـــخـــفـــاف  ــتــ ــعــ ويــ

بــســلــســلــة مـــن الــتــحــقــيــقــات الــقــضــائــيــة 
ــده الــمــشــاركــة فـــي مــهــرجــانــات في  ضــ
أوهــايــو وأيـــوا وفــلــوريــدا وبنسلفانيا 
قبل االنتخابات المقررة في 8 نوفمبر 
لتجديد جميع مقاعد مجلس النواب 

الـ435 وثلث مقاعد مجلس الشيوخ.
وبينما ُينظر إلــى هــذه االنتخابات 
عـــادة على أنها استفتاء على شعبية 
ــيــــض والــــرضــــا عن  ســـاكـــن الـــبـــيـــت األبــ
سياساته، اال أنها هذه المرة تمثل أيضا 
اخــتــبــارا لمستقبل تــرامــب السياسي 
الذي يدرس محاولة العودة الى البيت 

األبيض عام 2024.
وتــعــقــد جــمــيــع الــمــهــرجــانــات الــتــي 
يشارك فيها ترامب في واليات رئيسية.

مـــن جــهــتــه، يـــتـــنـــاوب الـــرئـــيـــس جو 
بايدن على عقد لقاءات مع أبناء الطبقة 
العاملة، إضافة الــى لــقــاءات أخــرى مع 
مؤيدين أثرياء لحشد التمويل لحزبه 
الـــذي يسعى على األقـــل للهيمنة على 

مجلس الشيوخ.

متظاهر مناهض لترامب خارج تجمع لمرشح جمهوري في ويسكونسون       )أ ف ب(

»جيش« من المراقبين اليمينيين يثير مخاوف »جيش« من المراقبين اليمينيين يثير مخاوف 
من فوضى وعنف في »النصفية« األميركيةمن فوضى وعنف في »النصفية« األميركية

»داعش« يتبنى 
الهجوم على مزار 

شيراز... وخامنئي 
يتوعد بالرد 

وإدانات دولية 

https://www.aljarida.com/articles/1926/?utm_source=whatsapp
https://www.aljarida.com/articles/1927/?utm_source=whatsapp
https://www.aljarida.com/articles/1928/?utm_source=whatsapp
https://www.aljarida.com/articles/1930/?utm_source=whatsapp
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بوتين: العالم يسير نحو السيناريو األسوأ بوتين: العالم يسير نحو السيناريو األسوأ 
واشنطن تسّرع نشر قنابل نووية دقيقة بأوروبا... وروسيا تهدد بإسقاط األقمار الصناعية التجارية واشنطن تسّرع نشر قنابل نووية دقيقة بأوروبا... وروسيا تهدد بإسقاط األقمار الصناعية التجارية 

لّوحت روسيا بتهديد غير 
مسبوق ضد الواليات المتحدة 
بشأن الحرب في أوكرانيا، في 
وقت كشفت صحيفة أميركية 

أن الواليات المتحدة قررت 
تسريع نشر القنابل التكتيكية 

النووية المطورة في أوروبا.

ه على 
ّ
في أعنف هجوم يشن

الـــدول الغربية، اعتبر الرئيس 
 
ّ
الــروســي  فــاديــمــيــر بــوتــيــن ، أن
»الغرب يتجاهل مصالح الدول 
األخــــــرى وقــيــمــهــا وثــقــافــاتــهــا، 
ــع لـــه  ــ ــــضـ ــخـ ــ ــي يـ ــ ــكــ ــ ــى لــ ــ ــعــ ــ ــســ ــ ويــ
 على أن روسيا 

ً
الجميع«، مشددا

تـــدافـــع عـــن حــقــهــا فـــي الـــوجـــود 
والعالم يسير نحو السيناريو 

األسوأ.   
وفـــي كــلــمــة ألــقــاهــا خـــال في 
الجلسة العامة لمنتدى »فالداي« 
في موسكو، قال بوتين: »الغرب 
ر لكنه يغّير قواعد 

ّ
يّدعي التحض

اللعبة دائما بحسب مصالحه، 
وقاد انقابا ًفي أوكرانيا وأشعل 
 من 

ً
الــحــرب فيها وارتــكــب عـــددا

األخطاء المنهجية، وقتل قاسم 
ســلــيــمــانــي  عــلــى أراضــــــي دولـــة 

ثالثة«.
وأضـــــــاف: »يـــبـــدو أن األمــــور 
تتطور وفق السيناريو السلبي 
ــة مـــتـــعـــددة  وتـــتـــحـــول إلـــــى أزمـــــ
 الغرب »الذي 

ّ
األوجه«، مؤكًدا أن

يتجاهل مصالح الدول األخرى 
وقيمها وثقافاتها، ويسعى لكي 
يخضع لــه الــجــمــيــع، سيضطر 
للحديث بــشــأن المستقبل في 
 
ّ
نــهــايــة الـــمـــطـــاف«، مــوضــًحــا أن
»الــعــالــم يــشــهــد تــآكــا فــي مبدأ 
ــبــــدال   ــتــ األمــــــــن الـــجـــمـــاعـــي واســ
القانون الدولي  بقواعد بديلة«.

ــة  ــيـ ــبـ ــالـ ــغـ واشـــــــــــار الـــــــى أن »الـ
العظمى مــن الــــدول تــطــالــب اآلن 
ــي الـــشـــؤون  بـــالـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة فــ
ات  ــة، وال تــقــبــل اإلمـــــــاء ــيــ ــدولــ الــ

 
ً
المفروضة على الـــدول«ـ مضيفا
:«أمــــــــام الـــبـــشـــريـــة طـــريـــقـــان، إمـــا 
الــمــضــي قــدمــا نــحــو االنــهــيــار أو 

العمل على نظام جديد معا«.

 قنابل دقيقة 
 

ــان مــن  ــ ــ ــا كـ ــمـ ــنـ ــيـ ــى ذلــــــــك، وبـ ــ ــ الـ
ــا 

ً
الــمــفــتــرض أن يــتــم نــشــرهــا وفــق

لــلــخــطــة األصــلــيــة، فـــي ربــيــع عــام 
2023، كشفت صحيفة بوليتيكو 
األميركية أن الــواليــات المتحدة 
ــابـــل  ــنـ ــقـ ــر الـ ــشــ ــع نــ ــريــ ــســ قـــــــــررت تــ
 »12-B61« الــتــكــتــيــكــيــة الـــنـــوويـــة
الــــمــــطــــورة فــــي أوروبــــــــــا، وســيــتــم 
ــاتــــو«  ــــد »نــ ــــواعـ تــســلــيــمــهــا إلــــــى قـ
ــــي وقـــــــت مـــبـــكـــر مــن  بـــــــأوروبـــــــا فــ

ديسمبر.
ــّرح  ــ ــ ووفـــــــــــق الــــصــــحــــيــــفــــة، صـ
مسؤولون أميركيون في اجتماع 
مــغــلــق لــحــلــف شـــمـــال األطــلــســي 
)نـــاتـــو( فـــي بـــروكـــســـل، بــــأن هــذه 
القنابل الدقيقة ستصل في وقت 

أبكر مما كان مخططا له. 
رغــــــــم ذلــــــــــك، وبـــــعـــــد يــــــــوم مــن 
ــة، قـــال  ــيــ ــــاورات نــــوويــــة روســ ــنـ ــ مـ
وزير الخارجية األميركي، أنتوني 
ــات الــمــتــحــدة  بــلــيــنــكــن، أن الـــواليـ
ال تــــرى أســـبـــابـــا لـــرفـــع مــســتــوى 

جاهزية قواتها االستراتيجية. 
واعتبر بلينكن أن »المعلومات 
الروسية حول تحضير أوكرانيا 
لتفجير قنبلة قذرة مفبركة، وأن 
الجانب الــروســي يتهم اآلخــريــن 
بما يفعله أو يخطط له«. وأضاف 
ــطــــن »حـــــــــذرت روســـيـــا  ــنــ أن واشــ

ــعــــة ألي  ــك ذريــ ــ مــــن اســـتـــخـــدام ذلـ
تصعيد«.

تهديد »غير مسبوق« 

وفـــــــي مــــوســــكــــو، هـــــــدد نـــائـــب 
مدير شــؤون الحد مــن األسلحة 
ــــووي فــي  ــنـ ــ ــتــــشــــار الـ وحـــظـــر االنــ
»الخارجية« الروسية، قسطنطين 
فـــــورونـــــتـــــســـــوف، بــــــــأن األقـــــمـــــار 
الصناعية األمــيــركــيــة بــمــا فيها 
تلك التجارية  قد تصبح أهدافا 
مشروعة لضربها إن استخدمت 

في النزاع بأوكرانيا.
ــم يـــذكـــر فـــورونـــتـــســـوف أي  ولــ
شركات أقمار صناعية على وجه 
التحديد، إال أن إيلون ماسك قال 
هذا الشهر إن شركة سبيس إكس 
لتصنيع الصواريخ التي يمتلكها 
ستواصل تمويل خدمة اإلنترنت 

ستارلينك في أوكرانيا.

»أوامر« واشنطن

هم الناطق باسم 
ّ
من ناحيته، ات

»الكرملين«، دميتري بيسكوف، 
أمس، كييف بأنها انسحبت من 
مــفــاوضــات الــســام مــع موسكو 
فـــي مــــــارس، بـــنـــاء عــلــى »أوامــــــر« 
واشــنــطــن، فــي وقـــت »كـــان قــد تــّم 
التوّصل إلى توازن صعب جًدا«.

وقـــال: »الــنــّص كــان فــي الواقع 
ــأة، اخـــتـــفـــى  ــ ــ ــجـ ــ ــ ا، ثـــــــــّم فـ

ً
جـــــــــاهـــــــــز

الجانب األوكراني عن الرادارات، 
ــه لــم يــعــد يــريــد متابعة  وقــــال إنـ

المفاوضات«.

ــيــــســــكــــوف إلــــــــى أن  وأشـــــــــــار بــ
ا من هذا 

ً
بوتين اعتبر أن »رفض

الــقــبــيــل لــاتــفــاقــيــات الــتــي سبق 
ــم عـــلـــيـــهـــا، حـــدث  ــاهـ ــفـ ــتـ أن تــــم الـ
بشكل واضح بناء على أوامر من 

واشنطن«.
وكــــــــــان رئـــــيـــــس الـــمـــجـــمـــوعـــة 
االقتصادية لــدول غــرب إفريقيا 
)إيــــــــــكــــــــــواس(، عــــمــــر ســـيـــســـوكـــو 
ــــس األول، فــي  أمـــبـــالـــو، أّكـــــــد، أمـ
كييف أن بــوتــيــن عــّبــر قــبــل يــوم، 
في لقاء معه، »عــن فكرة مفادها 
ــــاوض مـــع  ــفـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ أنـــــــــه مــــســــتــــعــــد لـ
الــرئــيــس األوكـــرانـــي فولوديمير 

زيلينسكي«.
وســــارع زيلينسكي إلـــى نفي 
أي إمكان للتفاوض مع موسكو 
ما دام الجيش الروسي »يضرب 

البنى التحتية« األوكرانية.
وقـــال: »فلنبدأ برفع الحصار 
عــلــى األقــــل عــن الــبــحــر األســــود«، 
مع اتهام كييف لموسكو بأنها 
تتعمد تأخير إبحار 170 سفينة 
محملة بالحبوب من أوكرانيا في 
اتجاه دول عدة بإفريقيا وآسيا.

وأضــــــاف أن »رغـــبـــة الــرئــيــس 
الــروســي فــي الحديث ليست في 
رأيي أكثر من خطاب أعد سلفا«.

ــن كــيــيــف  ــيــ والـــــمـــــحـــــادثـــــات بــ
ــرة مــنــذ مـــارس، 

ّ
ومــوســكــو مــتــعــث

ويـــتـــبـــادل الـــطـــرفـــان االتـــهـــامـــات 
بالتسبب في هذا الجمود.

 
أساليب »جنونية«

على صعيد آخر، اتهم الرئيس 

زيــلــيــنــســكــي، الــــقــــادة الـــــــروس بـــ 
»الجنون« في جهودهم للسيطرة 

على بلدة باخموت الشرقية.
وكانت المدينة، التي تقع في 
مــنــطــقــة دونـــيـــتـــســـك، وكـــــان عــدد 
ــحــــرب 70 ألـــف  ســـكـــانـــهـــا قـــبـــل الــ
 للهجمات الروسية 

ً
نسمة، مركزا

منذ أشهر.
ــقــــدم  ــتــ ــن الــ ــ ــ ــم مـ ــ ــ ــرغـ ــ ــ ــى الـ ــ ــلــ ــ وعــ
األوكــرانــي الـــذي يــلــوح فــي األفــق 
على مدينة خيرسون الرئيسية، 
فإن الهجمات مستمرة بقوة، وفق 
زيلينسكي، وسيكون االستياء 
 
ً
 رمـــزيـــا

ً
ــارا ــتـــصـ عــلــى الــمــديــنــة انـ

لروسيا.
وقـــال زيلينسكي فــي خطابه 
ــلـــي مـــــن كــــيــــيــــف: »هــــــــذا هــو  ــيـ ــلـ الـ
المكان األكــثــر داللــة على جنون 
القيادة الروسية. إذ إنهم يقودون 
 بعد يــوم ولشهور، 

ً
الناس يوما

إلى الموت هناك، ويركزون أعلى 
مستوى من القصف المدفعي«.

ــا فــي  ــيــ وبــيــنــمــا تـــكـــافـــح روســ
 
ّ
أمــــاكــــن أخــــــرى بـــأوكـــرانـــيـــا، فــــإن
 حـــول 

ً
قــــواتــــهــــا أحـــــــــرزت تــــقــــّدمــــا

باخموت في األسابيع األخيرة.
وتــــقــــع الـــمـــديـــنـــة عـــلـــى طــريــق 
ـــي 

َ
رئـــيـــســـي يــــــــؤدي إلــــــى مـــديـــنـــت

ســـلـــوفـــيـــانـــســـك وكــــرامــــاتــــورســــك 
الخاضعتين لسيطرة أوكرانيا.

ويـــقـــول مــحــلــلــون إن الــمــديــنــة 
ليست لها قيمة عسكرية كبيرة 
ــا إذا  ــهــ فــــي حــــد ذاتـــــهـــــا، رغــــــم أنــ
 
ً
ســـقـــطـــت، فـــإنـــهـــا ســتــعــيــد مـــدنـــا

ــــاق الـــمـــدفـــعـــيـــة  ــــطـ أخـــــــــرى إلـــــــى نـ
الـــروســـيـــة، وتــســاعــد فـــي تغيير 

الخطاب الروسي بشأن الصراع 
الذي تتراجع فيه قوات موسكو 

.
ً
تدريجيا

وأفــــــادت تــقــاريــر بــــأن الــقــوات 
الروسية النظامية في المنطقة 
 من مرتزقة »فاغنر« 

ً
ت دعما

ّ
تلق

شبه العسكريين.
ويقال إن مؤسس المجموعة، 
يـــفـــغـــيـــنـــي بـــــريـــــغـــــوزيـــــن، يـــريـــد 
االستياء على المدينة كجائزة 

سياسية.
ــر قــائــد الــمــرتــزقــة، األحـــد،  وأقــ
بالوتيرة البطيئة للتقدم الروسي 
 إن القوات ال 

ً
في باخموت، قائا

تكسب ســـوى مــا بــيــن »100 الــى 
200 متر في اليوم«.

فــي الــمــقــابــل، تــواصــل الــقــوات 
األوكــرانــيــة الــتــقــدم فــي الجنوب 
بــاتــجــاه خــيــرســون، حــيــث أمــرت 

روسيا المدنيين باإلخاء.
وفــي الــوقــت الـــذي لــم يتحدث 
زيلينسكي عــن أي جــديــد بشأن 
الـــتـــقـــدم الـــمـــبـــاشـــر، فـــإنـــه قــــال إن 
قواته »تعزز مواقعها في كل مكان 
ــل مــن قــدرات 

ّ
على الجبهة، وتــقــل

المحتلين، وتدمر لوجستياتهم 
 جيدة ألوكرانيا«.

ً
ر أخبارا

ّ
وتحض

ــــي كــيــيــف   مـــســـؤولـــيـــن فـ
ّ
ــن ــكــ لــ

روا مــن أن الــقــوات الــروســيــة 
ّ
حــــذ

تـــــقـــــوم بـــالـــتـــنـــقـــيـــب فــــــي أنــــحــــاء 
الــمــديــنــة، بــيــنــمــا تــشــيــر تــقــاريــر 
إذاعـــــــيـــــــة رصــــــــــدت إلــــــــى إرســــــــال 
 
ً
مجندين روس »ُحشدوا« حديثا

إلى هناك لدعم الدفاعات.
)عواصم ـ وكاالت(

»القيصر« ينزع صمام األمان عن »قنبلة الطاقة« ويعتزم تفجيرها في »الميالد«
قـــال الــكــاتــب األمــيــركــي تـــومـــاس فــريــدمــان 
إن العالم يخشى أن ُيــقــِدم الرئيس الروسي 
فاديمير بوتين على قصف أوكرانيا بالساح 
ه 

ّ
ر قواته هناك، لكن

ّ
النووي التكتيكي مع تعث

أوضح أن »القيصر« يعكف اآلن على تحضير 
ساح مختلف.

ــرز فـــريـــدمـــان، فـــي مـــقـــال لـــه بصحيفة  ــ وأبــ
نيويورك تايمز، نشره موقع الجزيرة أمس، أن 
الرئيس الروسي ينزع اآلن صمام األمان عن 
يها النفط والغاز أمام أعين 

ّ
قنبلة الطاقة بشق

العالم وبمساعدة غير مقصودة من الغرب، 
ويمكنه تفجيرها بسهولة هذا الشتاء.

ــاز  ــ ــغـ ــ ــزيــــن والـ ــنــ ــبــ وأوضــــــــــح أن أســـــعـــــار الــ
المستخدمين للتدفئة في الغرب ستبلغ عنان 
السماء لو فّجر بوتين قنبلته تلك، التي يتوقع 
الكاتب أن الرئيس الروسي يعتزم تفجيرها 

خال أعياد المياد المقبلة.
وقــال إن بوتين يأمل أن تــؤدي التداعيات 
السياسية المترتبة على ارتفاع أسعار الطاقة 
إلى انقسام التحالف الغربي الداعم ألوكرانيا، 

ويأمل أن تدفع العديد من البلدان، بما في ذلك 
أميركا، للبحث عن مخرج من خال التوصل 

إلى اتفاق مع موسكو في أسرع وقت ممكن.
ــار فــريــدمــان إلـــى أن بــوتــيــن يــخــوض  ــ وأشـ
اآلن حربا برّية في ساحة المعركة بأوكرانيا، 
وحربا أخرى في مجال الطاقة على جبهتين 

هدفها كسر إرادة هذا البلد وإرادة حلفائه.
وأوضــح أن بوتين يحاول تدمير شبكات 
 قدرتها على توليد 

ّ
الكهرباء بأوكرانيا وشل

الطاقة وإغــراق البلد في شتاء بــارد وطويل، 

ر لرفع تكاليف الطاقة في جميع 
ّ

بينما يحض
الــبــلــدان الــحــلــيــفــة لــكــيــيــف. وهـــو أمـــر مخيف 
بــرأي الكاتب، حيث ال تملك أميركا والغرب 
استراتيجية للطاقة يمكنها التخفيف من 
تــأثــيــر قــنــبــلــة الـــطـــاقـــة الـــتـــي يــســتــعــد بــوتــيــن 

لتفجيرها.
وتطّرق فريدمان لجملة من العوامل التي 
ستؤدي ال محالة الرتفاع أسعار الطاقة الشتاء 
القادم إلى مستويات غير مسبوقة، من بينها 
الحظر الذي يستعد االتحاد األوروبي لفرضه 

 من 
ً
على واردات النفط الخام المنقولة بحرا

روسيا، اعتباًرا من 5 ديسمبر المقبل، لحمل 
موسكو على االنصياع لبيع نفطها بالسعر 

الذي حدده االتحاد وأميركا.
وإذا أضفنا إلى هذا الحظر تحّرك ألمانيا 
ــدا لـــوقـــف واردات الـــطـــاقـــة الـــروســـيـــة  ــنـ ــولـ وبـ
المنقولة عبر خطوط األنابيب، فإن ذلك يعني 
حظر 90 بالمئة من واردات االتحاد األوروبي 

الحالية من النفط الروسي.

دعا املستشار األملاني، أوالف 
شولتس، اليونان وتركيا 

لحل جميع املشكات املتعلقة 
بشرق البحر املتوسط عن 

طريق الحوار. وخال مؤتمر 
صحافي مشترك مع رئيس 

الوزراء اليوناني، كرياكوس 
ميتسوتاكيس، في أثينا، 

أمس، قال شولتس: »عاقات 
الجوار الطيبة لها أهمية 
ال تقتصر على الدولتني 

فحسب، ولكن لجميع 
العاقات الدولية في أوروبا 

وبني ساحلي األطلسي«. 
وقال ميتسوتاكيس إن باده 
تعتزم نشر 6 مدرعات أملانية 

تسلمتها لتوها من برلني، 
على الحدود مع تركيا، 

كما تمسك بمطالبة أملانيا 
بتعويضات عن جرائم حرب 
وخسائر تسببت فيها قوات 

االحتال األملانية النازية، 
إبان الحرب العاملية الثانية.

ألقت السلطات النيوزيلندية 
القبض على امرأة بعد 

ض مكتب رئيسة الوزراء  تعرُّ
جاسيندا أردرن في أوكاند 

لهجوم بسيف أمس. 
وأكدت الشرطة اعتقال 

امرأة )57 عاما( على صلة 
بالحادث. 

وتحطمت إحدى نوافذ 
املكتب، في حني ذكرت وسائل 

إعام محلية، أن قنبلة 
لقيت أيضا على 

ُ
دخانية أ

املبنى. وذكرت الشرطة انه لم 
تسجل إصابات، وأن املكتب 

كان خاليا وقت الهجوم.

قالت رئيسة الوزراء 
اإليطالية، جيورجيا 

ميلوني، خال اتصال 
هاتفي مع األمني العام 
لحلف شمال األطلسي 

)الناتو( ينس ستولتنبرغ، 
أمس، إنه ال غنى عن الحلف 

للدفاع عن األمن والقيم 
املشتركة التي تميز الهوية 

الغربية. 
وجددت ميلوني تأكيد 

»دعم إيطاليا الكامل 
ألوكرانيا ضد العدوان 

الروسي«. 
وأشارت إلى أهمية تعزيز 

التزام »الناتو«، في إطار 
النهج العاملي، بمكافحة 

التهديدات القادمة 
من جميع االتجاهات 

االستراتيجية بمختلف 
أنواعها، بما في ذلك 

التحديات القادمة من 
الجنوب.

هاجم الجيش الباكستاني 
رئيس الوزراء السابق عمران 

خان، بسبب استفزازاته 
املستمرة ضد قائده، وقال 

الناطق باسم الجيش 
بابار افتخار، في مؤتمر 

صحافي، إلى جانب قائد 
االستخبارات العسكرية 

الجنرال نديم أنغوم، إن نجم 
الكريكيت السابق كان يعطي 

بشكل غير مباشر املؤسسة 
تسميات مثل »املحايدين« 

و»الحيوانات« و»الخونة« في 
خطاباته. وفي الوقت نفسه، 
التقى خان القائد العام قمر 

جاويد باجوا، سرا، لكي 
يطلب منه مساعدته من أجل 

إعادته إلى السلطة، وفق 
أنغوم.

سلة أخبار

شولتس يدعو لحوار 
بين تركيا واليونان

نيوزيلندا: هجوم على مكتب
أردرن واعتقال سيدة

ميلوني: ال غنى 
عن »الناتو«

باكستان: الجيش ينتقد 
استفزازات خان المستمرة

رجل يعبر فوق جسر مدّمر بفعل القصف في منطقة باخموت شرق أوكرانيا أمس )أ ف ب(

تـــبـــادل الـــرئـــيـــســـان األمـــيـــركـــي جو 
بايدن والصيني شي جينبينغ رسائل 
غير مباشرة »بــدعــوة بعضهما إلى 
تعزيز التفاعل والتعاون، والمساهمة 
في زيادة المرونة واليقين في العالم 
وعدم السعي للصراع«، فقد أكد بايدن 
أنه على الواليات المتحدة والصين 
الــتــحــلــي بــالــمــســؤولــيــة والــعــمــل على 
ضمان عدم تحول المنافسة بينهما 

إلى صراع مباشر.
وقال بايدن، خال اجتماع عقده في 
البيت األبيض مع كبار قادة الجيش 
األمــيــركــي ومــســؤولــي األمــن القومي، 
إنه ال مفر من المنافسة، لكن واشنطن 
ال تسعى إلــى الــصــراع مــع بكين، بل 
تحمل على عاتقها مسؤولية إدارة 

المنافسة بحكمة.
وفــي وقــت سابق أشــار بايدن إلى 
استعداد واشنطن للمنافسة القوية 
مع روسيا والصين، مشددا على أن 
هــذه المنافسة يجب أال تتحول إلى 

صراع.
ــــرت إدارة الـــبـــيـــت األبـــيـــض  ــــشـ ونـ
الحقا وثيقة توضح أن استراتيجية 
ــن الــقــومــي الــجــديــدة تــهــدف إلــى  األمــ
حماية األميركيين ورفـــع المستوى 
االقــتــصــادي فــي الـــواليـــات المتحدة، 

والــتــنــافــس مــع الــصــيــن عــلــى صـــدارة 
االقتصاد الدولي.

ولــم تخف الوثيقة أن كبح جماح 
ــا الـــخـــطـــيـــرة« كـــمـــا وصــفــتــهــا  ــيــ »روســ
ــرم أولـــويـــات  حــرفــيــا، يــتــربــع عــلــى هــ
استراتيجية األمن القومي األميركي 

في الوقت الراهن.
ــد الــرئــيــس  ــ مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، أكـ
ــركــــي أن الـــعـــالـــم يـــتـــغـــيـــر، لــكــن  ــيــ األمــ
الواليات المتحدة ستظل تقود العالم 
بالدبلوماسية التي تدعمها أقوى قوة 
عسكرية في التاريخ، مشددا على أن 
الــواليــات المتحدة ستظل قــائــدة في 
الــعــديــد مـــن الــقــضــايــا »مــــن الـــعـــدوان 
الروسي في أوكرانيا إلى المحيطين 

الهندي والهادئ«.
مـــن جــانــبــه، قـــال الــمــتــحــدث بــاســم 
مجلس األمن القومي األميركي جون 
كيربي للصحافيين في البيت األبيض 
إن االجــتــمــاع جــاء فــي أعــقــاب إصــدار 
استراتيجية األمن القومي، وهو ضمن 
اجتماع يعقد مرتين سنويا، مبينا أن 
االجتماع بحث »بكل وضوح التهديد 
الحاد الذي تشكله روسيا على قارة 
أوروبـــا«، إضافة إلــى تهديدات تغير 

المناخ وحزمة قضايا أخرى.
ــمـــاع وزيـــــر الـــدفـــاع  ــتـ وحـــضـــر االجـ

لويد أوستن ونائبته كاثلين هيكس 
ــيــــس هــيــئــة األركــــــــان الــمــشــتــركــة  ورئــ
للجيش الجنرال مــارك ميلي ووزراء 
الجيش والبحرية والــقــوات الجوية 
كريستين ورموت وكارلوس ديل تورو 
وفرانك كيندال على التوالي وجميع 
ــوات الــمــســلــحــة األمــيــركــيــة  ــقــ قـــــادة الــ
ــة إلــى  ــافـ ــادة األحـــــد عـــشـــر، إضـ ــيـ ــقـ والـ
القادة المدنيين والعسكريين لألفرع 
الــرئــيــســة الــســتــة لـــلـــقـــوات الــمــســلــحــة 

األميركية.
كما حضر االجتماع مستشار األمن 
القومي جاك سوليفان ونائبه جون 
فــايــنــر ونــائــبــتــه مــســتــشــارة الــرئــيــس 
لشؤون األمــن الداخلي ليز شيروود 
راندال، إضافة إلى مجموعة من كبار 
القادة في وزارة الدفاع والمسؤولين 

في مجلس األمن القومي.
ــه الــثــالــثــة  ــتــ ــدأ واليــ ــبـ ــت يـ ــ ــــي وقـ وفـ
عــلــى رأس الــنــظــام الــشــيــوعــي، اعتبر 
شي جينبينغ أن الصين والــواليــات 
 

ً
الــــمــــتــــحــــدة يــــجــــب أن »تـــــجـــــدا ســـبـــا

ــون الـــســـام  ــ ـــل صـ لـــلـــتـــوافـــق«، مــــن أجــ
والتنمية في العالم.

وتــوتــرت الــعــاقــات بــيــن واشنطن 
وبكين فــي السنوات األخــيــرة، بشأن 
قــضــايــا تــشــمــل تــعــديــات بــكــيــن على 

تايوان المتمتعة بحكم ذاتي، والقمع 
لــمــؤيــدي الــديــمــوقــراطــيــة فـــي هــونــغ 
كـــونـــغ وانـــتـــهـــاكـــات حـــقـــوق اإلنـــســـان 
المفترضة في شينجيانغ. واتهمت 
ــر غـــطـــاء  ــيــ ــوفــ ــتــ ــيــــن بــ ــكــ واشـــــنـــــطـــــن بــ
دبلوماسي للغزو الروسي ألوكرانيا.

وفــــــــــاز شــــــــي، فــــــي خـــــتـــــام مـــؤتـــمـــر 
الحزب الشيوعي األحد، بوالية ثالثة 
تــاريــخــيــة تمتد خــمــس ســنــوات على 
رأس الحزب الشيوعي الصيني. وفي 
تصريحات أدلى بها قبل لقاء محتمل 
مع بايدن في قمة مجموعة العشرين 
الشهر المقبل، كتب الرئيس الصيني 
فــي رســالــة تهنئة لمؤسسة اللجنة 

الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــعـــاقـــات بـــيـــن الــــواليــــات 
ــن، حــســبــمــا نــقــل  ــيــ ــتـــحـــدة والــــصــ ــمـ الـ
تلفزيون »سي سي تي في«، »إن العالم 

اليوم ليس سلميا وال هادئا«.
ــر الـــربـــجـــيـــة،  ــيـ وقـــــــال لــلــمــنــظــمــة غـ
ومقرها في نيويورك، »كقوى عظمى، 
فـــإن تــعــزيــز االتــصــال والــتــعــاون بين 
الصين والواليات المتحدة سيساعد 
ــلــــى زيــــــــــادة االســـــتـــــقـــــرار والـــيـــقـــيـــن  عــ
العالميين وتعزيز السام والتنمية 

في العالم«.
ولفت شي إلى أن الصين »مستعدة 
للعمل مــع الـــواليـــات الــمــتــحــدة لمنح 
االحترام المتبادل والتعايش السلمي 

)...( وإيجاد سبل للتوافق في العصر 
الجديد«، موضحا أن ذلــك »لــن يعود 
بالنفع فقط على البلدين بــل أيضا 

على العالم«.
ــدن هــــذا الــشــهــر  ــايـ ــالـــت إدارة بـ وقـ
إن الـــصـــيـــن هــــي الـــمـــنـــافـــس الــوحــيــد 
ــذي لــديــه نية  لــلــواليــات الــمــتــحــدة »الــ
إلعادة تشكيل النظام الدولي و)تملك( 
بــشــكــل مـــتـــزايـــد الــــقــــوة االقـــتـــصـــاديـــة 
ــة  ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ والــــــدبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــة والـ
والتكنولوجية لتحقيق هذا الهدف«.

)واشنطن، بكين ـ وكاالت(

بايدن مجتمعًا مع وزير الدفاع وكبار القادة العسكريين األميركيين في البيت األبيض أمس األول )أ ف ب(
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مشاركة كويتية وخليجية في 
بطولة ولي العهد للرماية

انطلقت، أمس، منافسات بطولة سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد السنوية الكبرى الثالثة للرماية في مجمع 
ميادين الشيخ صباح األحمد األولمبي للرماية، بمشاركة 
ــدد مـــن دول مجلس  ــاة ورامـــيـــات الــكــويــت وعــ كــبــيــرة مـــن رمــ
الــتــعــاون، وتستمر منافساتها حتى الــخــامــس مــن نوفمبر 

المقبل.
واستهلت البطولة بإقامة التدريب الرسمي لمنافسات 
رمـــايـــة »ســكــيــت« و»تــــــراب« لــلــســيــدات والــــرجــــال، إضـــافـــة إلــى 
التدريبات االعتيادية لبعض الرمايات األخــرى، عالوة على 
بداية التصفيات لمنافسات الناشئين في رماية المسدس 
والبندقية، التي تحضنها ميادين فرع نادي الرماية الكويتي 

بمنطقة الجهراء.
وأعـــرب رئــيــس نـــادي الــرمــايــة الكويتي الــريــاضــي، دعيج 
العتيبي، عن تشّرف أســرة الرماية الكويتية وكــل منتسبي 
ل دعما سنويا 

ّ
النادي بتنظيم هذه البطولة الكبيرة التي تمث

كريما مــن سمو ولــي العهد ألبــنــائــه مــن الــرمــاة الكويتيين 
والخليجيين.

وأضاف العتيبي أن اللجنة المنظمة للبطولة أكملت جميع 
الترتيبات والتجهيزات لبدء منافسات هذه البطولة الغالية، 
التي تشمل جميع مسابقات الرماية األولمبية في رمايات 
الــمــســدس والبندقية واألطــبــاق الــطــائــرة والــقــوس والسهم، 
منوها بــدعــم الجهات الحكومية للبطولة وجــهــود أعضاء 

اللجنة المنظمة والحكام وجميع العاملين والفنيين.
)كونا(

الرامية الكويتية شهد الحوال عقب انتهاء التدريب الرسمي

السالمية والكويت يواجهان كاظمة 
والفحيحيل في »سوبر اليد«

• محمد عبدالعزيز
تنطلق الــيــوم مــنــافــســات الــنــســخــة الثالثة 
مــن بطولة كــأس الــســوبــر لــكــرة الــيــد للموسم 
الحالي 2022-2023، بإقامة بمباراتين على 
صالة الشيخ سعد العبدالله، حيث يلتقي في 
الخامسة مساء السالمية مع كاظمة، ويليها 
في السابعة مساء مباراة الكويت والفحيحيل.

وتـــقـــام الــبــطــولــة بــنــظــام خــــروج الــمــغــلــوب، 
بــحــيــث يــلــعــب فـــي الـــــدور األول بــطــل الــــدوري 
الممتاز وكــأس االتحاد في الموسم الماضي 
الــكــويــت مــع ثــالــث كـــأس االتــحــاد الفحيحيل، 
ووصــيــف الـــدوري كاظمة مــع السالمية ثاني 
كـــأس االتـــحـــاد، والــفــريــقــان الــفــائــزان يتأهالن 
للمباراة النهائية، بينما يلعب الخاسران على 

المركزين الثالث والرابع.
في المباراة األولى يتطلع السماوي، تحت 
قيادة مدربه الجديد التونسي المنجي البناني، 
لتقديم نفسه بشكل جيد في أول ظهور له هذا 
 على 

ً
الموسم على المستوى المحلي، مستندا

األداء المتميز الـــذي وصــل إلــيــه الفريق عقب 
مشاركته فــي البطولة العربية لألندية التي 
حصل فيها على المركز السابع، وتألق معظم 
العبيه، خصوصا المحترفين التونسي نور 
الدين ماوه، وحارس المرمى الجزائري يحيى 

زموشي.

وفي المقابل، يسعى كاظمة للتصدي لقوة 
وطموح السماوي وحصد النقطتين، على أمل 
المنافسة على لقب البطولة الذي جاء مدعوما 
بــتــألــق الــثــنــائــي الــتــونــســي أنــــور بـــن عــبــدالــلــه 

ومحمد فراد.

الكويت والفحيحيل

وينطبق نفس الشيء على المباراة الثانية 
الــتــي يتطلع فيها الكويت بطل آســيــا وثالث 
 
ً
الــعــرب وتــاســع أنــديــة الــعــالــم لــلــعــودة محليا

 في المحافظة على لقب في 
ً
بشكل مميز، طمعا

 
ً
البطولة للمرة الثالثة على التوالي، مستندا

عـــلـــى صـــفـــوفـــه الــمــكــتــمــلــة وخــــبــــرة مــحــتــرفــيــه 
األجانب الكوبي هرنانديز، والقطري فرانكيس 
ــيــــدي، بــيــنــمــا  ــنـــي هــيــثــم الــــرشــ ومــــدربــــه الـــوطـ
يأمل الفحيحيل، الــذي يشرف عليه الوطني 
وليد فيروز، في االستفادة من إرهــاق العبي 
الكويت بعد المشاركات الخارجية، والتدريب 
المتواصل منذ نهاية الموسم الماضي، على 
أمل تحقيق مفاجأة يقصي بها حامل اللقب، 

ويتأهل لنهائي البطولة.
 
ً
ــلـــقـــاء مــعــتــمــدا وســـيـــخـــوض الــفــحــيــحــيــل الـ
عــلــى المحترفين الــتــونــســي حــمــزة كابلوتي، 

والكاميروني أنطونيو رومي.

قمة سوبر بين الزمالك واألهلي في اإلمارات... الليلة
 لوجه ألول مرة... ومكافآت ضخمة تنتظر العبي القطبين

ً
فيريرا وكولر وجها

● القاهرة - ةديرجلا•
ــار عـــشـــاق الـــســـاحـــرة  ــظــ تــتــجــه أنــ
ــــى الـــقـــمـــة الــمــرتــقــبــة  الـــمـــســـتـــديـــرة إلـ
بين الغريمين التقليديين، األهلي 
والزمالك، على لقب كأس السوبر 
المصري، في الثامنة مساء اليوم، 
بــتــوقــيــت الـــكـــويـــت، عــلــى اســتــاد 
ــد«، فـــي الــعــاصــمــة  ــ ــ ــزاع بـــن زايـ ــ »هــ

اإلماراتية أبوظبي.
وستكون مواجهة بين الكبيرين 
فــــي الــــكــــرة الـــمـــصـــريـــة الــــيــــوم غـــيـــر قــابــلــة 
للقسمة، كــمــا أنــهــا تــعــد أول لــقــاء خــاص 
بين مدرب الزمالك، البرتغالي جيسفالدو 
فـــيـــريـــرا الـــبـــاحـــث عـــن اســـتـــمـــرار نــتــائــجــه 
ــلــــي، الــســويــســري  الـــجـــيـــدة، ومــــــدرب األهــ
مــارســيــل كــولــر الــــذي يــســعــى إلـــى خطف 
ــقــــديــــم أوراق اعــــتــــمــــاده لـــدى  الـــلـــقـــب وتــ
الجماهير الحمراء في سنة أولــي ظهور 

مع الفريق.
ويخوض الزمالك المباراة بوصفه بطال 
لــلــدوري الــمــصــري مــوســم 2022-2021، 

بينما يلعب األهــلــي بــعــد حــصــولــه على 
وصافة آخر نسخة من بطولة كأس مصر.

ويسعى الزمالك إلى حصد لقب السوبر 
لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة تـــوالـــيـــا والـــخـــامـــســـة فــي 
تاريخه، بينما يسعى األهلي إلى حصد 
النسخة رقم 12 في تاريخه بعد أن حصل 
على اللقب 11 مــرة سابقة آخرها موسم 
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أسلحة الكتيبة البيضاء

ــيــــض، كــــان فــيــريــرا  فـــي الــمــعــســكــر األبــ
 عــلــى دراســـــة مـــبـــاريـــات األهــلــي 

ً
حــريــصــا

التي خاضها تحت قيادة كولر، لمعرفة 
طرق تفكير المدرب السويسري، وتحديد 
الخطة التي سيطبقها خالل المباراة، وركز 
المدرب البرتغالي في التدريبات األخيرة 
على بعض الجوانب الفنية والخططية، 
وسط حماس شديد من الالعبين، ودعم 
دائـــم مــن مجلس إدارة الــزمــالــك برئاسة 
مــرتــضــى مــنــصــور، والـــــذي وعـــد بــصــرف 

مكافآت كبيرة حال الفوز باللقب.

ويفتقد الزمالك فــي مــبــاراة مهاجمه 
السنغالي إبراهيما نــداي إلصابته في 
العضلة الخلفية، باإلضافة إلــى غياب 
أحــــد أهــــم أســلــحــتــه الـــدفـــاعـــيـــة مــحــمــود 
حمدي »الونش« إلصابته بقطع في وتر 
العضلة الخلفية، سيغيب على إثرها 
عن الفريق فترة تتراوح بين 4 و6 أشهر، 
إال أن الــجــهــاز الــفــنــي يــعــول كــثــيــرا على 
اســتــمــرار تــألــق الــمــدافــع الـــشـــاب حــســام 
عبدالمجيد برفقة محمد عبدالغني أو 
مصطفى الزناري الذي يفاضل بينهما 

فيريرا.
كما يعتمد الزمالك على خبرات بعض 

العبيه الكبار على رأسهم محمود عبد 
الرازق )شيكاباال(، وأحمد سيد )زيزو(، 
بــاإلضــافــة إلـــى الــتــســلــح بــســرعــات إمــام 
عاشور، وسيف الدين الجزيري، والوافد 
الجديد سامسون أكينوال، والـــذي يعد 

فرس الرهان لدى الجهاز الفني.

خطة األحمر... وتحفيز الخطيب

ــــف كـــولـــر 
ّ
ــث ــــي الـــمـــعـــســـكـــر األحـــــمـــــر، كــ فـ

جلساته مع الالعبين لشرح خطة مواجهة 
الزمالك بعد دراسة نقاط القوة والضعف 
عبر مبارياته األخيرة، باإلضافة إلى آخر 
لقاء جمع بينهما في نهائي كأس مصر 
ــاز »األبـــيـــض«  لــمــوســم 2020 - 2021، وفــ

وقتها بهدفين مقابل هدف.
وحرص كولر على الحديث مع العبيه 
حول أهمية الفوز أمام الزمالك والتتويج 
ــدا أنــهــا  ــر الـــمـــصـــري، مــــؤكــ بــلــقــب الـــســـوبـ
ستكون بــدايــة جــيــدة لــه بالحصول على 
أول بطولة معهم، خالل مسيرة يسعى إلى 

حصد العديد من البطوالت.

بينما حرص رئيس 
األهلي محمود الخطيب 

عــلــى تــحــفــيــز الــجــهــاز الــفــنــي 
ــفـــوز،  والـــالعـــبـــيـــن بــأهــمــيــة الـ
ورصـــد مــكــافــآت خــاصــة حــال 

التتويج باللقب.
ويفتقد األهلي في المباراة 

ــغ  ــانــ ــو ديــ ــ ــيـ ــ ــــي ألـ ــالـ ــ ــمـ ــ ــه الـ ــ ــبـ ــ العـ
لمعاناته من إصابة في العضلة 

ــة إلـــــى غــيــاب  ــافــ الـــخـــلـــفـــيـــة، بــــاإلضــ
محمود عبدالمنعم »كهربا« رغم قيده 

في القائمة المحلية، لعدم إنهاء مشكلة 
الـــغـــرامـــة الــمــســتــحــقــة عــلــيــه لمصلحة 

الزمالك.
وتعد النسخة الحالية هــي رقــم 19 
فــي تــاريــخ لــقــب الــســوبــر الــمــصــري، إذ 
أقيمت البطولة 18 مرة سابقة، ويعد 
األهلي هو األكثر مشاركة في 16 مرة، 
وتقابل القطبين 7 مرات، وفاز األحمر 

5 منها، وحسم األبيض المباراتين 
األخيرتين لمصلحته.

كولر

القادسية يتألق... وشبيب يثير أزمة داخل كاظمة

أثار فريق القادسية لكرة 
القدم اإلعجاب في المواجهة 
التي جمعته مع كاظمة، أمس 

األول، في ربع نهائي كأس 
ولي العهد، وذلك بعد أن 

 في اللقاء، 
ً
قدم أداًء مميزا

استحق على إثره حجز بطاقة 
الدور قبل النهائي.

قدم فريق القادسية لكرة القدم 
أداء الفتا في مواجهة كاظمة في 
المباراة التي جمعت بينهما مساء 
ــتـــاد صــبــاح  أمــــس األول عــلــى اسـ
السالم، في ربع نهائي كأس ولي 
 جهوده في اللقاء 

ً
جا العهد، متوِّ

بهدفين من دون رد، ليصعد إلى 
الـــدور قبل النهائي، ليكون أمــام 
فرصة المنافسة على اللقب، مقابل 
توديع منافسه الكويت منذ الدور 

التمهيدي أمام السالمية.
وأعـــــــاد أداء األصــــفــــر فــــي ربــع 
نــهــائــي كـــأس ولـــي الــعــهــد الـــروح 
إلــى عشاق الفريق، الــذي لم يقدم 
أداء مقنعا منذ فترة طويلة، رغم 
ــفــــوز فــــي الـــعـــديـــد من  تــحــقــيــقــه الــ

المباريات.
وأرجــع مدرب الفريق الصربي 
ــر،  ــفـ ــوز األصـ ــ بــــوريــــس بـــونـــيـــاك فـ
ــــذي قــدمــه  إلــــى الــجــهــد الــكــبــيــر، الـ
الـــالعـــبـــون خــــالل الـــتـــدريـــبـــات في 
الفترة الماضية، ومن خالل جهد 
أكبر في مواجهة كاظمة، والتزام 

تام بكل األمور الخططية.
وأضــــاف بــونــيــاك أن الالعبين 
ــيـــة  ــلــــى قـــــــدر الـــمـــســـؤولـ كـــــانـــــوا عــ
ونــجــحــوا فـــي تــقــديــم أداء مقنع، 
مــشــيــرا إلــــى أن األهــــم فـــي الــوقــت 
الحالي هو التركيز في الخطوات 
الــمــقــبــلــة، »وســـيـــتـــواصـــل الــعــمــل 
لتحقيق إنــجــازات ملموسة على 
أرض الواقع، وليس مجرد فوز في 

مباراة أو أكثر«.
وفـــي كــاظــمــة تلقى البرتقالي 
أكثر من ضربة بعد الخسارة من 
القادسية، فإلى جانب الخسارة، 
والخروج من البطولة، أثار مهاجم 
الفريق شبيب الخالدي أزمة داخل 
الــنــادي، بعد ان كشف ان تبديله 

اثناء المباراة لم يكن قرار المدرب، 
مؤكدا ان خروجه كــان مستغربا 

منه، ومن زمالئه في الفريق.

سالمة الرياحي

وقال مقربون من نادي كاظمة، 
ان الخالدي دخــل في مشادة مع 
الــجــهــاز اإلداري أثــنــاء الــمــبــاراة، 
ــه لــعــقــوبــة  ــعـــرضـ ــد يـ ــ ــا قـ ــ وهــــــو مـ
االيــقــاف أو الــغــرامــة الــمــالــيــة من 

إدارة النادي.
 ومــن أزمــة الخالدي، إلــى ازمة 
ــرى تــتــعــلــق بـــالـــالعـــب فيصل  ــ اخــ
ســعــيــد الــــذي بـــات تــحــت مقصلة 
الـــــعـــــقـــــوبـــــات وســـــــــط مــــطــــالــــبــــات 

بــمــضــاعــفــة عــقــوبــتــه بــعــد ضــربــة 
المرفق فــي وجــه الــريــاحــي، الــذي 
أكدت الفحوصات الطبية سالمته..

وقدم الالعب اعتذاره للرياحي، 
مـــؤكـــدا انــــه ســيــتــقــبــل اي عــقــوبــة 

مقررة.

العزب يوجه رسالة لإلدارة

ومــن ناحية أخـــرى، أكــد مــدرب 
الــفــريــق األول لــكــرة الــقــدم بــنــادي 
الـــســـالـــمـــيـــة مـــحـــمـــد إبــــراهــــيــــم أن 
السماوي افتقد العبين في الدفاع 
بغياب مساعد نــدا وليما وعلي 
 أن الالعبين نجحوا 

ً
نادر، مضيفا

فـــي إحـــــراز ثــمــانــيــة أهــــــداف، على 

الرغم من اعتماد برقان على التكتل 
الدفاعي طوال زمن اللقاء.

وأوضــــح أن مــشــوار السالمية 
في البطولة صعب، فبعد مواجهة 
الكويت في الدور األول، ثم برقان 
في دوري الثمانية، ينتظر الفائز 
من لقاء التضامن والساحل الذي 
اقيم أمس، وهما فريقان متميزان 

 .
ً
جدا

مــن ناحيته، قــال مــدرب برقان 
محمد العزب إن سيناريو المباراة 
جــاء بعيدا عــن التوقعات تماما، 
وذلــــــك بـــعـــد أن أحــــــرز الــســالــمــيــة 
هدفين في الدقائق الخمس األولى، 
مضيفا أنـــه بين الشوطين عمل 
على تصحيح بعض األخطاء، لكن 

الشباك منيت بالهدف الخامس 
في الدقيقة األولى من زمن الشوط 

الثاني.
وأشار إلى أن الالعبين يمرون 
بظروف غير طبيعية، من بينها 
ــم، وكـــذلـــك  ــقــــودهــ ــيـــع عــ ــدم تـــوقـ ــ عــ
عــدم الحصول على مستحقاتهم 
المالية، إلى جانب اعتذار 3 العبين 
 على 

ً
عــن عــدم الــمــشــاركــة، مــشــددا

أنـــه يتحمل مــســؤولــيــة الــخــســارة 
الفادحة.

 عن أمنيته أن تصل كل 
ً
معربا

هـــذه األمــــور إلـــى مجلس اإلدارة، 
وحل األزمة في أسرع وقت ممكن 
ــودة الــفــريــق لتحقيق  مـــن أجـــل عــ

نتائج جيدة.

جانب من مباراة القادسية وكاظمة

حازم ماهر وأحمد حامد

تنطلق فــي الثالثة والنصف 
مـــن عــصــر الـــيـــوم )الـــجـــمـــعـــة( في 
مركز الكويت للفروسية بمنطقة 
صبحان الجولة األولى للنسخة 
الـــثـــانـــيـــة مــــن الــــــــدوري الــكــويــتــي 
لفروسية قفز الحواجز، بمشاركة 
كبيرة من الفرسان والفارسات من 
مختلف األندية المحلية، برعاية 

بنك برقان.
وتـــقـــام مــنــافــســات الـــيـــوم على 
ارتفاعات 70-90 سم و 100-105 و 
110-115 و 120-125 و 135-130 
سم، على أن تتواصل الجولة غدا 
بإقامة 4 أشــواط على ارتفاعات 
ــائـــزة  130 والـــجـ 120 و  110 و 
الـــكـــبـــرى عــلــى ارتــــفــــاع 140 ســم، 
ــــى  وتـــبـــلـــغ جــــوائــــز الـــجـــولـــة األولـ
10 آالف ديــنــار للحاصلين على 

المراكز األولى.
وقال رئيس االتحاد الكويتي 
للفروسية مسعود حيات: »شهد 
ــم الــــريــــاضــــي الـــمـــاضـــي  ــمــــوســ الــ
نهضة مــلــحــوظــة فــي الــفــروســيــة 
 
ً
الكويتية، وكان الموسم ناجحا
بكل المقاييس بشهادة الجميع 
ســرهــم 

ُ
مــن فــرســان وفـــارســـات وأ

وُمــحــبــي هـــذه الــريــاضــة النبيلة 
ــــات  ــــدرجـ ــــن جـــمـــاهـــيـــر مــــــألت ُمـ مـ
األنــديــة المحلية، ونــهــدف دائما 
إلــى التطوير واالرتــقــاء برياضة 

 أن الــمــوســم 
ً
الــفــروســيــة«، مــبــيــنــا

شــهــد تــنــظــيــم أول دوري محلي 
في ظل أول مجلس إدارة منتخب 
إلدارة االتحاد الكويتي للفروسية 
يضم عناصر الخبرة والشباب 

والعنصر النسائي والفرسان.
وأضــــــــــــاف حــــــيــــــات: »كـــــمـــــا تــم 
ــة فــئــة  ــيــ ــطــــوالت دولــ تــنــظــيــم 3 بــ
النجمتين والثالثة نجوم، منهم 
ــة مـــؤهـــلـــة لـــكـــأس  ــ ــيـ ــ بـــطـــولـــة دولـ
 إلـــــى أن جـــوائـــز 

ً
ــا ــتــ ــم«، الفــ ــالــ ــعــ الــ

مسابقات قفز الحواجز تخطت 
200 ألـــف ديـــنـــار بــاالضــافــة إلــى 
ــــات، أحـــدهـــا  ــــونـ ــاراثـ ــ تــنــظــيــم 6 مـ
دولــــــــي، تـــحـــت إشــــــــراف االتـــحـــاد 

الــكــويــتــي لــلــفــروســيــة، كــمــا شمل 
3 ماراثونات تأهيلية، وتخطت 
الــجــوائــز الــمــقــدمــة أكــثــر مــن 186 

ألف دينار «.
ــه، قــالــت  ــ ــ ــلـــى الــصــعــيــد ذاتـ وعـ
الحكمة الدولية الكويتية نبيلة 
العلي أمين السر العام لالتحاد 
الكويتي للفروسية، إن »الــدوري 
ــــي نـــســـخـــتـــه الـــثـــانـــيـــة  يـــنـــطـــلـــق فـ
بــمــشــاركــة كــبــيــرة مـــن فــرســان 
وفــــارســــات األنــــديــــة الــمــحــلــيــة، 
وأنه يضم 8 بطوالت، كل منها 

تستمر عــلــى مـــدى يومين 
ــيــــن، وتـــشـــمـــل  ــيــ ــالــ ــتــ ــتــ مــ
 للمحترفين 

ً
ــا أشــــواطــ

والـــهـــواة والــنــاشــئــيــن، 
ــافـــس فــــي الـــــــدوري  ــنـ ــتـ ويـ

أكثر مــن 300 فــارس وفــارســة، 
باإلضافة إلــى بطوالت دولية 
فئة النجمتين والثالث نجوم 

وفئة الشباب«.
ُيذكر أن فارس نادي الكويت 
للفروسية عــلــي  الــخــرافــي دّون 
اســمــه بــحــروف مــن ذهــــب، عبر 
فـــــــــوزه بـــلـــقـــب أول دوري فــي 
تــــاريــــخ الـــفـــروســـيـــة الــكــويــتــيــة، 
برصيد 159 نقطة، تاله عبدالله 
الــعــوضــي )151( وعبدالرحمن 
الفزيع )113( وراكان الحساوي 

.)88(

مسعود حيات

علي الخرافي

دوري الفروسية ينطلق اليوم

محمد إبراهيم سعيد بتأهل السالمية لنصف نهائي كأس ولي العهدمحمد إبراهيم سعيد بتأهل السالمية لنصف نهائي كأس ولي العهد

موعد المباراةموعد المباراة

قناة أبوظبي الرياضية قناة أبوظبي الرياضية ١١ و و٢٢

8:008:00  مم
فيريرا
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حسمت أندية إنتر ميالن 
وليفربول وبورتو تأهلها 

للدور الثاني من مسابقة 
دوري أبطال أوروبا، بينما ودع 

برشلونة المسابقة من دور 
المجموعات.

ــيـــان  لـــحـــقـــت أنــــــديــــــة إنـــــتـــــر مـ
اإليــطــالــي ولــيــفــربــول اإلنــكــلــيــزي 
الوصيف وبورتو البرتغالي بركب 
المتأهلين لــلــدور ثــمــن النهائي 
لمسابقة دوري أبطال أوروبا في 
كـــرة الـــقـــدم، فيما وّدع برشلونة 
، ولحق به 

ً
اإلسباني العريق مبكرا
مواطنه أتلتيكو مدريد.

وحقق إنتر ميان األهم بفوزه 
عــــلــــى ضـــيـــفـــه فـــيـــكـــتـــوريـــا بـــلـــزن 
 
ً
التشيكي برباعية نظيفة واضعا

برشلونة خارج المسابقة القارية 
الــعــريــقــة قــبــل مــواجــهــتــه لــلــنــادي 
البافاري وسقوطه أمامه بثاثية 
نظيفة عــلــى ملعب »سبوتيفاي 
ــو«، فيما تــابــع ليفربول  كــامــب نــ
صحوته القارية بفوزه بالنتيجة 
ــاكــــس  ــفـــه أيــ ــيـ ــى مـــضـ ــلــ ذاتــــــهــــــا عــ
 بأنه كان 

ً
أمستردام الهولندي، علما

بحاجة إلى التعادل فقط لتخطي 
دور المجموعات.

فـــي الــمــقــابــل، ثــــأر بـــورتـــو من 
مضيفه كــلــوب بـــروج البلجيكي 
عــنــدمــا هـــزمـــه بــربــاعــيــة نظيفة، 
ولحق بالمتأهلين لثمن النهائي 
 من خدمة باير ليفركوزن 

ً
مستفيدا

األلماني بقيادة مدربه العب وسط 
ريال مدريد تشابي ألونسو الذي 
ــــرض الــــتــــعــــادل عـــلـــى مــضــيــفــه  ــ فـ

أتلتيكو مدريد 2-2.
وارتــفــع عــدد األنــديــة المتأهلة 
إلــــى ثــمــن الــنــهــائــي إلــــى 12 بعد 
نابولي )المجموعة األولى(، وكلوب 
بروج البلجيكي )الثانية(، وبايرن 

ــثــــة(، وتــشــلــســي  ــالــ ــثــ مــيــونــيــخ )الــ
اإلنكليزي )الخامسة(، وريال مدريد 
اإلسباني حامل اللقب )السادسة(، 
ومــانــشــســتــر ســيــتــي اإلنــكــلــيــزي 
وبــوروســيــا دورتــمــونــد األلماني 
)السابعة(، وباريس سان جرمان 
الــفــرنــســي وبــنــفــيــكــا الــبــرتــغــالــي 

)الثامنة(.
ــاراة األولـــــــــى، سجل  ــبــ ــمــ ــي الــ فــ
األرميني هنريخ مخيتاريان )35(، 
والبوسني إدين دجيكو )42 و66(، 
والبديل البلجيكي روميلو لوكاكو 
ــداف. وحقق إنتر األهــم  )87( األهــ
ألنه كان بحاجة إلى الفوز لحسم 
الــبــطــاقــة الــثــانــيــة فــي المجموعة 
ووصافتها بعد بــايــرن ميونيخ 
وإقصاء برشلونة الذي سيواصل 
مشواره القاري في مسابقة الدوري 
األوروبــــي »يــوروبــا ليغ« بضمان 
المركز الثالث، لكونه يملك أربع 
نــــقــــاط مـــقـــابـــل الشــــــــيء لــلــفــريــق 

التشيكي األخير.
وهو الفوز الثالث إلنتر ميان 
فــعــزز مــوقــعــه فــي الــمــركــز الثاني 
برصيد 10 نقاط بفارق نقطتين 
خــلــف بـــايـــرن مــيــونــيــخ الــــذي أكــد 
عــقــدتــه لبرشلونة عــنــدمــا تغلب 
ــلــــى مــلــعــب  ــر عــ ــفــ ــه  3 - صــ ــيــ ــلــ عــ

»سبوتيفاي كامب نو«.
وفـــي المجموعة ذاتـــهـــا، جــدد 
ــفــــوقــــه عــلــى  ــرن مـــيـــونـــيـــخ تــ ــ ــايــ ــ بــ
برشلونة وهزمه للمرة السادسة 
 عندما تغلب عليه 3 - صفر 

ً
تواليا

صنعها سيرج غنابري وسجلها 

الدوليون السنغالي ساديو مانيه 
)10(، والكاميروني أريك-مكسيم 
تشوبو-موتينغ )31(، والفرنسي 

بنجامان بافار )5+90(.
 
ً
وهــــو الـــفـــوز الــخــامــس تــوالــيــا

 إنــجــاز 
ً
لــبــايــرن مــيــونــيــخ مــحــقــقــا

نابولي اإليطالي في المجموعة 
األولى، فرفع رصيده إلى 15 نقطة 

ضامنا صدارة المجموعة.

ليفربول يهزم أياكس

وبــلــغ لــيــفــربــول ثــمــن النهائي 
ــلــــى مـــضـــيـــفـــه أيــــاكــــس  بـــــفـــــوزه عــ
أمـــســـتـــردام الــهــولــنــدي 3 - صفر 
تناوب على تسجيلها المصري 

 غلته 
ً
محمد صـــاح )42(، رافـــعـــا

 ،
ً
ــا ــدفــ ــــي الـــمـــســـابـــقـــة الــــــى 45 هــ فـ

واألوروغوياني داروين نونييس 
)49( وهارفي إيليوت )52( األهداف.

وكــــــان لــيــفــربــول بــحــاجــة إلــى 
التعادل فقط لحجز بطاقته الى 
ثــمــن الــنــهــائــي، لكنه حــقــق الــفــوز 
 وصــافــتــه 

ً
 مــــعــــززا

ً
الــــرابــــع تـــوالـــيـــا

للمجموعة برصيد 12 نقطة قبل 
الــقــمــة المرتقبة الــثــاثــاء المقبل 
على ملعب »أنفيلد« على الصدارة 
مــع نابولي اإليطالي الـــذي حقق 
فوزه الخامس تواليا عندما تغلب 
على ضيفه رينجرز االسكتلندي  
3 - صفر. وتابع نابولي نتائجه 
 
ً
الـــرائـــعـــة فـــي الــمــســابــقــة مـــواصـــا

العامة الكاملة بالفوز الخامس 
 عندما تغلب على ضيفه 

ً
تــوالــيــا

غاسكو رينجرز 3 - صفر. وحسم 
الفريق الجنوبي نتيجة المباراة 
في شوطها األول بثنائية مهاجمه 
األرجنتيني جيوفاني سيميوني، 
نجل دييغو مدرب أتلتيكو مدريد 
اإلسباني، في الدقيقتين 11 و16، 
قبل أن يضيف المدافع النروجي 

ليو أوستيغارد الثالث )80(.

 تشابي يطيح بأتلتيكو مدريد 

وحــســم بـــورتـــو بــطــاقــة التأهل 
بفوزه على كلوب بروج البلجيكي 
4 - صــفــر واســتــفــادتــه مــن تــعــادل 

أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد مـــع ضــيــفــه باير 
لــيــفــركــوزن 2-2 ضــمــن منافسات 

المجموعة الثانية.
وتناوب على تسجيل الرباعية 
اإليــرانــي مهدي طارمي )33 و70( 
والـــبـــرازيـــلـــي إيــفــانــيــلــســون )57( 

والكندي ستيفن أوستاكيو )60(.
وضــــــــمــــــــن بـــــــــورتـــــــــو وصــــــافــــــة 
الــمــجــمــوعــة بــرصــيــد تــســع نــقــاط 
بـــفـــارق أربــــع نــقــاط أمــــام أتلتيكو 
مدريد الذي كان بحاجة إلى الفوز 
لابقاء على حظوظه، ولكنه سقط 
فــي فــخ الــتــعــادل أمـــام ضيفه باير 
ليفركوزن األلماني بقيادة مدربه 
العــب وســط ريـــال مــدريــد السابق 

تشابي ألونسو.

وحـــافـــظ تــوتــنــهــام االنــكــلــيــزي 
على صــــدارة المجموعة الرابعة 
بتعادله مع سبورتينغ البرتغالي 
1-1، وخسارة مرسيليا الفرنسي 
أمام مضيفه أينتراخت فرانكفورت 
األلماني 1-2 ليتأجل الحسم إلى 

الجولة السادسة األخيرة.
ورفـــع توتنهام الـــذي فشل في 
حسم التأهل برغم خسارة مطارده 
الــمــبــاشــر مرسيليا رصـــيـــده في 
 
ً
ــدارة إلــــى 8 نـــقـــاط، مــتــقــدمــا الــــصــ

بفارق نقطة عن سبورتينغ الذي 
ــــدوره مــع فــرانــفــكــورت،  تــســاوى بـ
فيما تــراجــع الــنــادي المتوسطي 

للمركز األخير مع 6 نقاط.

إنتر وليفربول يلحقان بركب المتأهلين وخروج برشلونة وأتلتيكو

العبو برشلونة أمام جماهير الفريق بعد اإلقصاء من دوري األبطال

ناغيلسمان تشافي

تشافي: لم نصل إلى مستواهمتشافي: لم نصل إلى مستواهم
أعرب مدرب برشلونة تشافي هرنانديز عن أسفه لتعرض 
فريقه لإلقصاء مــن دوري أبــطــال أوروبـــا لكرة الــقــدم، بعد 

الخسارة أمام ضيفه بايرن ميونيخ األلماني.
وقال تشافي »لم نصل إلى مستواهم، كنا أفضل منهم في 
ميونيخ وهــذه المرة هم أفضل هنا. علينا أن نتعافى. كل 
شيء حدث لنا ولم ننافس الليلة )أمس(« على النحو المرجو.
ولــم يــرد تشافي الحديث عن فشل الفريق في البطولة، 
موضحا أنــه »مــن الــداخــل نعلم أن كــل شــيء حــدث لــنــا، كل 
المواقف الممكنة. الشيء الرئيسي وراء ذلك هو أخطاؤنا«. 
وتــابــع: »تـــدارك األمــور كــان متأخرا، والطريقة أيضا كانت 
صعبة، قبل مــبــاراة من نهاية دور المجموعات، تعرضنا 
لإلقصاء، استحققنا شيئا أفضل من ذلك، ونغادر بشعور 

سيئ، يجب أن نتحد اآلن من أجل ألقاب أخرى«.
وأوضح المدرب أن برشلونة الذي سينافس في الدوري 
األوروبي، عليه أن يركز على المنافسات األخرى بعد الرحيل 

من »التشامبيونز ليغ«.

جوليان ناغيلسمان: جوليان ناغيلسمان: 
قدمنا رسالة لآلخرينقدمنا رسالة لآلخرين

اعتبر مدرب بايرن ميونيخ، جوليان ناغيلسمان، أن »الفوز 
بجميع المباريات رسالة لآلخرين« بشأن ما يعنيه فريقنا، بعد 
فوزه على مضيفه برشلونة )3-0(، وبالتالي الفوز للمرة الخامسة 

تواليا في البطولة األهم على مستوى األندية في أوروبا.
وقــال ناغيلسمان »األداء كــان جــيــدا. كنا بحاجة إلــى الصبر 
للحفاظ على الكرة. لقد عمل الدفاع بشكل جيد ولم نستقبل أي 
أهداف رغم أن برشلونة لديه مهاجمون جيدون. إنه نجاح لنا. 

لقد كنا جيدين في الدفاع«.
وعــلــى الــرغــم مــن أنـــه قـــال فــي الــبــدايــة إنـــه لــيــس مــن وظيفته 
»تقييم أداء برشلونة«، فإنه أضاف الحقا أن الفريق الكتالوني 
رغم إقصائه من دوري األبطال »تحسن كثيرا، لديه فريق رائع 
ــه »ســيــحــظــى بــمــوســم جــيــد في  ويــلــعــب بــشــكــل جــيــد«، مــؤكــدا أنـ

الدوري األوروبي«.

أوبالك: نأسف للجمهور
ــارس مــرمــى أتلتيكو  ــ ــــدى حـ أبـ
مدريد، يان أوبــاك، أسفه لتوديع 
مسابقة دوري أبطال أوروبــا بعد 
الفشل في الفوز على باير ليفركوزن 
والــتــعــادل 2-2، فــي مــبــاراة وصف 
نتيجتها بـــ »القاسية جــــدا«، بعد 
إهدرا ركلة جزاء مع انتهاء الوقت 
المحتسب بدال من الضائع، مشيرا 
إلى أن الجمهور كان يستحق »أكثر 

من ذلك«.
وصــــرح أوبــــاك عــقــب الــمــبــاراة 
»فقط بإمكاننا توجيه التحية لهذا 
الجمهور على الــدعــم الـــذي قدمه 
لنا، فهم يقفون إلــى جانبنا بعد 
ــــذي يقصينا من  ــذا الـــتـــعـــادل الـ هــ
دوري األبــطــال. إنــه أمــر ال يصدق، 
إنـــه يستحق أكــثــر مــن ذلـــك، آسف 
لهم جميعا«. وتابع »الفريق يأسف 
لهم جميعا، لم نتمكن من إهدائهم 

الفرحة، وأن نواصل المشوار في 
التشامبيونز هذا الموسم«.

ــد »الــنــهــايــة كــانــت قــاســيــة.  ــ وأكـ
فعلنا كل شيء في الشوط الثاني 
للفوز بالمباراة، لكن في النهاية 
ــبـــب نـــتـــائـــجـــنـــا فــي  ــا بـــسـ ــنـ ــبـ ــوقـ عـ
المباريات السابقة، أنا محبط، إنها 

نتيجة قاسية«.

أوباك

كلوب: عشنا نصف ساعة صعبة
يأمل المدرب األلماني يورغن كلوب أن يسهم تأهل 
فريقه ليفربول لألدوار اإلقصائية لدوري أبطال أوروبا 
في رفع الروح المعنوية للجميع، في ظل سعي فريقه 

لتصحيح مساره بالدوري اإلنكليزي الممتاز. 
ونجح كلوب في الصعود لألدوار اإلقصائية لدوري 
أبطال أوروبا في كل النسخ التي شارك بها مع ليفربول، 
حيث قاده لبلوغ دور الستة عشر للمرة السادسة على 
التوالي في رقم قياسي، بعد الفوز على ملعب أياكس 

أمستردام الهولندي 3 - صفر، األربعاء. 
وبـــات النجم المصري محمد صــاح ثالث العب 
 أو أكــثــر فــي دوري األبـــطـــال مع 

ً
يسهم فــي 50 هــدفــا

 وصناعة آخر. وقال كلوب 
ً
ليفربول، بتسجيله هدفا

لمنصة »بي تي سبورت«: »عشنا نصف ساعة صعبة، 
، وتوجب علينا الدفاع 

ً
حيث ضغط علينا أياكس كثيرا

. هذا أمر جيد، هي مباراة خارج ملعبنا في دوري 
ً
كثيرا

األبطال«.
. إنه )أياكس( فريق 

ً
رنا طريقتنا قليا وأضاف: »غيَّ

ــا االعــتــمــاد على دارويــــن )نــونــيــز( فــي خط  جيد، أردنـ
الوسط، لذا وجب علينا تعديل طريقة اللعب«.

وتابع كلوب: »ليس علينا الحديث عن مستوانا 
طوال الوقت. لقد بلغنا األدوار اإلقصائية، ولن أتعامل 

مع األمر على أنه تحصيل حاصل«.

تنا كونتي: تقنية الفار أضرَّ
اتــهــم الــمــدرب اإليــطــالــي أنــطــونــيــو كــونــتــي حكم 
تقنية الــفــيــديــو )فــــار( بالتسبب فــي أضــــرار كبيرة 
لتوتنهام، عقب إلغاء الهدف الذي سجله هاري كين 
في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة 
التي تعادل فيها الفريق اإلنكليزي 1-1 مع بورتو 

البرتغالي في دوري أبطال أوروبا مساء األربعاء. 
وأكد كونتي أن قرارات الحكام تصب في مصلحة 
الفرق الكبرى بشكل أكبر من توتنهام. وألغى الحكم 
الهدف الذي سجله كين في الوقت بدل الضائع بعد 
الرجوع لتقنية الفار، ليتأجل تأهل توتنهام لدور 

الستة عشر من البطولة القارية. 

وقـــال كــونــتــي لمنصة »بـــي تــي ســـبـــورت«: »قــرب 
الــنــهــايــة أعــتــقــد أن الــكــرة كــانــت أمـــام كــيــن والــهــدف 
صحيح، ال أفــهــم تقنية الــفــار. مــن الصعب للغاية 
التعقيب عــلــى هـــذا الــقــرار وعــلــى الــفــار. أعــتــقــد أنــه 

يتسبب في الكثير من الضرر«. 
وأوضح: »أريد أن أرى ما إذا كان في استاد آخر أو 
مع فريق آخر كبير، هل يمكن إلغاء مثل هذا النوع 

من األهداف؟ أريد أن أعرف ذلك«.

كونتي كلوب

نابولي يستبعد ضم رونالدو
نــفــى نــــادي نــابــولــي اإليــطــالــي إمــكــانــيــة الــتــعــاقــد مــع الــقــنــاص 
البرتغالي الــدولــي كريستيانو رونــالــدو مــن صفوف مانشستر 

يونايتد اإلنكليزي في يناير المقبل. 
وأكد نابولي، متصدر الدوري اإليطالي، أنه ال يعاني أي جوانب 
قصور في الوقت الراهن. واستبعد كريستيانو جيونتولي، المدير 
الرياضي لنابولي، حدوث أي عمليات ضم ألسماء كبيرة أو رحيل 
العبين بارزين في فريقه. وقال جيونتولي لمجموعة ميدياست 

 عن السوق. 
ً
اإلعامية: »نحن بعيدون جدا

وفيما يتعلق برونالدو، أوضح: »سوق االنتقاالت الشتوية في 
يناير من أجل اإلصاح، وليس علينا أن نصلح أي شيء، لذا أعتقد 

 أننا لن نفعل أي شيء«.
ً
رونالدوحقا

جماهير يوفنتوس خال مباراة سابقة

أخبار منوعة
• عّين نادي شالكه، متذيل ترتيب الدوري األلماني لكرة 
 أمس.

ً
 له، حسب ما أعلن رسميا

ً
القدم، توماس رايس، مدربا

وكان رايس وافق قبل أيام عدة على تولي تدريب شالكه، 
لكن ناديه السابق بوخوم عرقل االنتقال دون مقابل مالي، 

حسب تقارير صحافية.
وذكرت مجلة »كيكر« المتخصصة ان شالكه دفع قيمة 
انتقال بلغت 300 ألف يورو لضمان خدمات المدرب البالغ 
 ترتيب الدوري، وكان دون 

ً
. ويتذيل شالكه راهنا

ً
49 عاما

مدّرب بعد اقالة ملهمه السابق فرانك كرامر عقب الخسارة 
القاسية أمام هوفنهايم 1-5 في مسابقة الكأس منتصف 

اكتوبر الجاري.

• بدد البريطاني لويس هاميلتون الفائز 7 مرات من 
قبل بلقب بطولة الــعــالــم لسباقات ســيــارات فــورمــوال1، 
الشكوك حول إمكانية رحيله عن فريقه مرسيدس أو اعتزال 
فورموال1، حينما ينتهي عقده مع الفريق األلماني في نهاية 
موسم 2023. وقال هاميلتون »سنبرم اتفاقا جديدا. هدفي 
االستمرار مع مرسيدس. أتواجد مع مرسيدس منذ أن كنت 

في الثالثة عشرة، وهو بمنزلة عائلتي«.
• تواصلت متاعب لوس أنجلس ليكرز العريق بخسارة 
 وكانت أمام دنفر ناغتس، فيما سّجل العماق 

ً
رابعة تواليا

اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 40 نقطة أو أكثر مرة 
ثانية هذا الموسم، وقاد ميلووكي باكس إلى الحفاظ على 

 من الخسارة في دوري كرة السلة األميركي 
ً
سجله نظيفا

للمحترفين بالفوز على ضيفه بروكلين نتس 99-110 
أمس األول.

 
ً
• ضــرب الــروســي دانييل مدفيديف المصنف رابــعــا
 بقوة في أولــى مبارياته في دورة فيينا الدولية 

ً
عالميا

في كرة المضرب بفوزه السهل على الجورجي نيكولوز 
باسياشفيلي 6-2 و6-2 أمس األول في الدور األول.

واحــتــاج مدفيديف، الــرابــع فــي الــــدورة والــســاعــي إلى 
حجز بطاقته إلى بطولة الماسترز الختامية »أيه تي بي« 
التي توج بلقبها عام 2020، الى ساعة فقط للتخلص من 

.
ً
الجورجي المصنف 94 عالميا

اإلخفاق »األوروبي« ليوفنتوس يضعه في الجحيم
 دور 

ً
ُيعّد االخفاق األوروبي ليوفنتوس اإليطالي، الذي وّدع باكرا

المجموعات في دوري أبطال أوروبــا في كرة القدم، صفعة جديدة 
ألندريا أنييلي الرئيس الحالم بــدوري السوبر لكن المنغمس في 

اضطرابات رياضية، مالية وقضائية.
واليزال أنييلي يقوم بحملة، مع ريال مدريد وبرشلونة اإلسبانيين، 
لبطولة خاصة جديدة بين أندية النخبة في أوروبا تهدف إلطاحة 

دوري األبطال.
صت صحيفة »كورييري ديلي سبورت« أمس األول »يوفنتوس 

ّ
ولخ

فـــي الــجــحــيــم«، بــالــتــنــاغــم مـــع صــحــافــة إيــطــالــيــة أشـــــارت إلـــى فشل 
»بيانكونيري« )األسود واألبيض(، باحتال الوصافة على األقل وراء 

باريس سان جرمان.
وبهزيمة جديدة ضد بنفيكا البرتغالي 3-4 الثاثاء، كــان هذا 
 بعد مسار كارثي شهد أربع خسارات قياسية في 

ً
اإلقصاء متوقعا

خمس مباريات ضمن دوري األبطال، إقصاء يؤّكد التراجع األوروبي 
لناد بلغ النهائي تسع مرات وتّوج مرتين، وذلك بعد توديعه من ثمن 
النهائي في المواسم الثاثة الماضية ضد خصوم من الوزن المتوسط 
على غرار ليون الفرنسي، بورتو البرتغالي وفياريال اإلسباني. وهذه 
أّول مرة يوّدع يوفنتوس من دور المجموعات منذ موسم 2014-2013.

من يدفع الثمن؟

رغم »عار« الخسارة أمام مضيفه مكابي حيفا )0-2( في 11 أكتوبر، 

جّدد أنييلي الثقة بمدربه ماسيميليانو أليغري الذي قاد الفريق 
الــى احــراز لقب الـــدوري »سيري أ« بين 2015 و2019 والعائد في 
2021 بعد فترتين قصيرتين لماوريتسيو ساّري ثم أندريا بيرلو.

ويتمّسك الرئيس بسياسة عدم الحكم على المدرب قبل انتهاء 
ض منسوب 

ّ
 من 2010. لكن هذا األمر لم يخف

ً
الموسم، كما فعل بدءا

االنتقاد ضد أليغري، إذ يراوح فريقه في المركز الثامن في الدوري 
بفارق عشر نقاط عن نابولي المتصدر.

 الرتباطه 
ً
 نظرا

ً
وإذا كان ثمن التخلي عن أليغري سيكون باهظا

بعقد حتى 2025، بدأت وسائل إعام ترّكز على الخسائر المحتملة 
نتيجة ضعف األداء الحالي.

 بنحو 20 مليون 
ً
 فائتا

ً
وشّكل االقصاء من دوري األبطال ربحا

يورو، حسب موقع »كالتشو إي فينانتسا«. أما الغياب عن النسخة 
المقبلة، بحال فشل الحلول بين األربعة األوائل في الموسم الحالي، 
فسيحرم »السيدة العجوز« من مكاسب قد تصل إلى سبعين مليون 

يورو حصدها الموسم الماضي.
من جانبها، انتقدت صحيفة »توتوسبورت« »انفاق 175 مليون 

 على الاعبين والمدرب.
ً
يورو« سنويا

 
ً
وفيما يهدف النادي إلى تسوية حساباته المالية، واجه أرقاما

سلبية في السنوات الخمس الماضية وبلغت خسائره 225 مليون 
يورو الموسم األخير: عجز قياسي في كرة القدم اإليطالية. التزم 
مع االتحاد األوروبي للعبة )ويفا( باالمتثال لقواعد اللعب المالي 

النظيف.

مباريات السبت

القناة الناقلة المباراة التوقيت

الدوري اإلنكليزي

beINSPORTS PR1 ليستر - مانشستر سيتي 2:30

beINSPORTS PR2 بورنموث - توتنهام 5:00

beINSPORTS PR3 برايتون - تشلسي 5:00

beINSPORTS PR2 فولهام - ايفرتون 7:30

beINSPORTS PR1 ليفربول - ليدز يونايتد 9:45

الدوري اإلسباني

beINSPORTS HD1 قادش - اتلتيكو مدريد 5:15

beINSPORTS HD1 اشبيلية - رايو فايكانو 7:30

beINSPORTS HD1 فالنسيا - برشلونة 10:00

الدوري اإليطالي

STARZ PLAY نابولي - ساسولو 4:00

STARZ PLAY ليتشي - يوفنتوس 7:00

STARZ PLAY انتر ميالن - سمبدوريا 9:45

https://www.aljarida.com/articles/1933/?utm_source=whatsapp
https://www.aljarida.com/articles/1934/?utm_source=whatsapp
https://www.aljarida.com/articles/1935/?utm_source=whatsapp
https://www.aljarida.com/articles/1929/?utm_source=whatsapp
https://www.aljarida.com/articles/1932/?utm_source=whatsapp
https://www.aljarida.com/articles/1936/?utm_source=whatsapp
https://www.aljarida.com/articles/1937/?utm_source=whatsapp
https://www.aljarida.com/articles/1938/?utm_source=whatsapp
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وفيات

عبدالله محمد شهاب محمد
62 عــامــا، شــيــع، الـــرجـــال: الــعــزاء فــي الــمــقــبــرة فــقــط، الــنــســاء: 
الشامية، ق3، شارع عبدالله النفيسي، م19، ت: 99099959، 

97778850 ،95555211 ،99099913

نجاة محمد خليل 
زوجة: عبدالعزيز فيصل المطوع

72 عاما، شيعت، العزاء في المقبرة فقط، ت:22531871

مبارك جعيالن بن صبح الرشيدي
82 عـــامـــا، شــيــع، الـــعـــزاء فـــي الــمــقــبــرة فــقــط، ت: 66553389، 

50886639 ،55408882

مسفر سالم المنشرح الحيان
79 عاما، شيع، صباح الناصر، ق2، ش7، م16، ت: 60766684

الفجر

الشروق

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

4:38

5:58

11:32

2:42

5:06

6:23

الطقس والبحرمواعيد الصالة

العظمى

الصغرى

أعلى مد

أدنى جزر

32

17

ً
00:28 صبـــاحــــــا

ً
02:29 ظــــــــهـــــــــــــــرا

ً
07:58 صبـــاحــــــا

07:51 مــــــســــــــــــــــاًء

ولد من نطفة... قديمة يانصيب على المقعد األوسط بالطائرة
فـــي إنـــجـــاز فـــريـــد مـــن نــوعــه، 
تمكن رجل بريطاني من إنجاب 
طفل باستخدام حيوانات منوية 
مجمدة عمرها نحو 26 عاما، 
ــــن نــوعــهــا  ــة أولـــــــى مـ ــ ــعـ ــ ــــي واقـ فـ

بالمملكة المتحدة.
وقـــالـــت صــحــيــفــة »الــتــايــمــز«، 
أمس، في الخبر الذي نقله موقع 
الحرة، إن هذه تعتبر ثاني أطول 
مـــدة إلنــجــاب طــفــل بــاســتــخــدام 

نطف مجمدة، وال يتفوق عليها 
إال زوجان أميركيان حصال على 
مـــولـــود بــاســتــخــدام حــيــوانــات 
ــان عــمــرهــا نــحــو 27  مـــنـــويـــة، كــ

عاما.
وكــان بيتر هيكلز، 47 عاما، 
قرر تجميد عينة من الحيوانات 
الــمــنــويــة فـــي 5 يــونــيــو 1996، 
بعد اكتشاف إصابته بسرطان 
الغدد الليمفاوية، عندما كان في 

الحادية والعشرين من عمره.
واحتفل هيكلز مع خطيبته، 
أوريليا أبرافيسيوت، 32 عاما، 
بمولد طفلهما، كاي، الخميس 
الماضي، عقب عملية قيصرية 
نـــجـــم عــنــهــا والدة طـــفـــل وزنــــه 
8 أرطـــــــــال، أي مــــا يــــعــــادل 3.6 

كيلوغرامات.

بالتأكيد يعد المقعد األوسط 
األقـــل رغــبــة للجلوس فــيــه على 
متن الطائرات، إذ ال يوفر إطاللة 
 
ً
على النافذة وال وصــواًل سهال

إلى خدمات الطائرة.
ــــف اســــتــــطــــالع أجــــرتــــه  ــــشـ وكـ
شـــركـــة فــيــرجــن أســتــرالــيــا على 
وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، 
ــــت«، أمـــس  ونــقــلــتــه »الـــعـــربـــيـــة نــ
األول، أن 0.6% فــقــط مــن أكثر 

من 7500 مشارك يفضلون - أو 
ربما صّوتوا عن طريق الخطأ - 

المقعد األوسط.
لــكــن هـــذه الــنــســبــة قــد ترتفع 
 إذا نجحت خــطــة شركة 

ً
قــريــبــا

الطيران لجعل الركاب يحجزون 
ــيـــب خــــاطــــر فــــي الــمــقــعــد  عــــن طـ
 لــمــا 

ً
ــا ــقــ األوســـــــط الـــمـــخـــيـــف، وفــ

ذكــرتــه شبكة »CNN«، واطلعت 
عليه »العربية . نت«.

يأتي ذلك فيما أطلقت فيرجن 
أستراليا »يانصيب« على المقعد 
األوســـــــــط، وهـــــو ســـحـــب خـــاص 
تبلغ قيمته نحو 230 ألف دوالر 
أســتــرالــي )أو 145 ألـــف دوالر(، 
وهو مفتوح فقط ألولئك الذين 
يجلسون في المقعد األوســط - 
طوعا أو كرها - أثناء الرحالت 

على طائراتها.

ً
 روسيا

ً
»الفضاء« تتجنب حطاما

ً
 روسيا

ً
»الفضاء« تتجنب حطاما

أنثى شاهين بمليون دوالرأنثى شاهين بمليون دوالر

أعلنت إدارة الطيران والفضاء األميركية )ناسا( أن محطة 
الفضاء الدولية تحركت من موقعها، االثنين، لتجنب حطام 
قمر اصطناعي روسي يقترب منها. وقالت »ناسا«، في بيان 
نقله موقع سكاي نيوز، أمــس، إن محركات الدفع المرتبطة 
بالمحطة عملت مـــدة تــتــجــاوز 5 دقــائــق، االثــنــيــن، لتحريك 
المحطة في »مناورة« لتجنب حطام القمر الروسي »كوزموس 
1408«، مضيفة أنه »لم يكن هناك تأثير على عمليات المحطة«. 
ومن دون المناورة، كان متوقعا اقتراب الحطام 5 كيلومترات 

من المحطة، التي تحلق بارتفاع 400 كيلومتر.

ــقــــور  ــبــــو الــــصــ تـــــابـــــع مــــحــ
 على 

ً
 عــلــنــيــا

ً
بــشــغــف، مـــــــزادا

مواقع التواصل االجتماعي 
لبيع صقر شاهين نــادر في 
ليبيا، وصل ثمنه إلى مليون 
، لتبقى ليبيا 

ً
دوالر تــقــريــبــا

مـــن أكـــثـــر دول الـــعـــالـــم الــتــي 
بيعت فيها أغلى األنواع من 

الصقور.
ــال مــربــي صــقــور ليبي  وقـ
لموقع سكاي نيوز، أمس، إن 
واقــعــة بيع الشاهين بمبلغ 
طائل هي الثانية خالل عام، 
ســبــقــهــا بــيــع صــقــر بــمــلــيــون 
دينار، وعادة ما يتم بيع هذا 
النوع بأثمان باهظة، لندرة 

وجوده وصعوبة صيده.
الــــــمــــــزاد الـــــــــذي اســـتـــغـــرق 
 
ً
 كبيرا

ً
ساعات شهد تنافسا

بين محبي اقتناء الصقور، 
ــن نـــــوع أنــثــى  ألن الـــصـــقـــر مــ
الشاهين، وهــو أشهر أنــواع 
صقور العالم، ومن السالالت 

النقية.
واســــتــــطــــاع رجــــــل أعـــمـــال 
لــيــبــي، ُيـــدعـــى حــاتــم بــوقــلــة، 
ــراء الــصــقــر الــــذي تــتــزاحــم  شــ
ــن، بـــعـــد وضـــع  ــ ــيـ ــ حــــولــــه األعـ

قيمة لــه وصــلــت إلــى مليون 
.
ً
دوالر تقريبا

والـــشـــاهـــيـــن مــــن الـــطـــيـــور 
القوية التي تتميز بسرعتها 
فــي الــطــيــران، حيث يطير ما 
بين 40 و55 كم في الساعة، 
وعند الــمــطــاردات تبلغ 112 
كم. ويصيد الطيور متوسطة 
الحجم، والتي ينقض عليها 
مــن ارتــفــاعــات عالية مــا بين 

300 و3000 متر. 
وصــــــقــــــر الـــــشـــــاهـــــيـــــن مـــن 
الـــطـــيـــور الــمــلــهــمــة لــهــنــدســة 
الطيران العسكري، وُصممت 
هــيــاكــل طــــائــــرات عــلــى شكل 
ــا  ــهـ ــت لـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــه، وأضـ ــ ــمــ ــ ــســ ــ جــ
قــدرات تشبه قــدرات شاهين 
ــقــــضــــاض  ــي الـــصـــيـــد واالنــ ــ فـ
ــد مــن  ــ ــــو واحــ والــــهــــجــــوم. وهـ
الطيور األكثر قيمة، لصعوبة 
ــده ورصـــــــــــــــده، بـــســـبـــب  ــ ــيــ ــ صــ

سرعته الفائقة.

حالة طالق كل 10 
دقائق في السعودية

كــشــفــت تـــقـــاريـــر إحــصــائــيــة عـــن زيــــادة 
غــيــر مــســبــوقــة فــي مــعــدالت الــطــالق خــالل 
عــام 2022 بالسعودية، وصــلــت إلــى 168 
، بواقع 7 حاالت طالق في كل 

ً
حالة يوميا

ساعة، وبمعدل يفوق الحالة الواحدة كل 
10 دقائق.

وقالت صحيفة اليوم، في تقرير للهيئة 
العامة السعودية لإلحصاء، ونقله موقع 
روسيا اليوم، أمس األول، إنه »جرى تحرير 
 و595 صــك طـــالق خـــالل الشهور 

ً
57 ألــفــا

األخــيــرة من عــام 2020، بارتفاع 12.7 في 
المئة عن 2019، فيما برزت مواقع التواصل 
االجتماعي سببا رئيسيا في ازدياد هذه 

المعدالت«.
وفــي تصريح لـــ »الــيــوم«، قــال المحامي 
دخيل الدخيل إن »فئة كبيرة من األزواج 
أدمنت بعض مواقع التواصل االجتماعي، 
التي أدت إلى انحراف البعض عن المسلك 
الصحيح، حتى أصبحت ترسم لهم خريطة 
الــطــريــق لــلــعــديــد مـــن أمـــورهـــم الــزوجــيــة، 
وذلـــــك الــتــعــلــق جــعــل الــبــعــض يـــدخـــل في 
دائــرة مقارنات مع مشاهير تلك المواقع، 
واعــتــبــارهــم الــقــدوة والــمــنــهــج، فيطبق ما 
ُيبث له عن طريق هذه الوسائل دون تفكير، 
وساعد ذلــك، بشكل مباشر ورئيسي، في 
زعــزعــة اســتــقــرار الحياة الــزوجــيــة وتفرق 
ــادة مـــعـــدل حـــاالت  ــ األســـــــرة، وبــالــتــالــي زيــ

الطالق«.

تحدٍّ جديد على »تيك توك«... الصق لألفواه!
ر خبراء من خطورة تحدٍّ على منصة 

َّ
حذ

»تــيــك تــــوك« لــلــتــواصــل االجــتــمــاعــي، يــقــوم 
المشاركون فيه بــإغــالق أفــواهــهــم بالصق 
أثناء النوم، لتتم عملية التنفس عن طريق 

األنف فقط.
وقـــال مــوقــع روســيــا الــيــوم، أمـــس األول، 
إن اختصاصي اضطرابات النوم واألستاذ 
المساعد في الطب السريري بكلية الطب 
بجامعة جنوب كاليفورنيا، راج داسغوبتا، 
نصح باالمتناع عن ممارسة هذا التحدي، 
ــقـــطـــاع الــنــفــس   لـــمـــن يـــعـــانـــي انـ

ً
ــا خـــصـــوصـ

االنسدادي أثناء النوم.
وأشـــار داسغوبتا إلــى أنــه ليس كــل من 
يــعــانــي انــقــطــاع الــنــفــس االنـــســـدادي يعرف 
ذلـــك، كــمــا يــتــوقــف األشـــخـــاص الــمــصــابــون 
باضطراب النوم عن التنفس بشكل متكرر 
أثناء الليل، وهناك أكثر من مليار بالغ في 
جميع أنحاء العالم تتراوح أعمارهم بين 30 
 من المحتمل أن يكونوا مصابين 

ً
و69 عاما

بهذه الحالة.
ــو بـــي آي« لــأنــبــاء، إن  وقـــالـــت شــبــكــة »يـ
ــوا لــلــتــحــدي، بـــأن لصق  ــ جــ الــمــشــاركــيــن روَّ
الـــفـــم يــســاعــد عــلــى رؤيـــــة أحـــــالم ســعــيــدة، 

وذكـــر آخـــرون أن ذلــك يساهم فــي مكافحة 
ـــن الــمــظــهــر والــشــكــل  الــشــيــخــوخــة، ويـــحـــسِّ

الخارجي.
ــار الــتــنــفــس  ــتـــصـ ــاء أن اقـ ــبــ وأوضـــــــح أطــ
على األنــف أو الفم وحــده يسبب الشخير 
والعطش وجفاف الفم، وينتج عنه رائحة 

كريهة في الصباح.

ووفق داسغوبتا، فإن إغالق الفم بشريط 
الصق ال يساعد بأي شكل من األشكال على 
 بعدم خوض 

ً
النوم على نحو أفضل، ناصحا

 بــالــنــســبــة 
ً
ــــوك«، خــصــوصــا تـــحـــدي »تـــيـــك تــ

لمن يعانون مشكالت في النوم ال يعرفون 
سببها على وجه الدقة.
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درايش

اســـــــــــــــأل الــــــــمــــــــســــــــؤول عـــــــــن خــــــتــــــم الـــــشـــــهـــــايـــــد
ره  بـــــــــالـــــــــســـــــــجـــــــــن مـــــــــــــــن زوَّ د  يـــــــــــــــــــوم هــــــــــــــــــــــــدَّ

ــد ــ ــوايــ ــ ــا فــ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ ــح مــــــــا شـ ــ ــريــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ومـــــــــــن ورا الــ
ره!  إال بـــــــــــــــــــــــــــــــرواز وشــــــــــــــــــهــــــــــــــــــاده مــــــــــــــــصــــــــــــــــوَّ

وصـــــــــــــار حــــــــــرف الـــــــــــــــدال بـــــيـــــن الــــــــنــــــــاس زايــــــــد
ره ر فـــــــــــــــي وظــــــــــيــــــــــفــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــزوَّ والـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــزوِّ

ــــد ــرايـ ــ ــــجـ ــالـ ــ وصــــــــــــار نــــــــص الـــــشـــــعـــــب كــــــاشــــــخ بـ
ره  ــــــــــــــــــره داخـــــــــــــــــــــــل حـــــــــديـــــــــقـــــــــه مــــــــــــســــــــــــوَّ

َ
دْكــــــــــــــــــت

نــــــــائــــــــب/ ومــــــــــــــال/ ووزيـــــــــــــــــــر/ وشـــــــخـــــــص قــــايــــد
! ! ره ــــــــــــــد دوَّ يـــــــــــع ومــــــــــــــحَّ لـــــــــــخـــــــــــتـــــــــــم ضـــــــــــا وا

فهد البسامزايد كي أراك

الــمــطــالــبــات الــنــيــابــيــة الحكيمة تــتــوالــى بـــزيـــادة الــرواتــب 
الحكومية 400 دينار على األقل، ووضع حد أدنى لها ال يقل 
عن 1500 ديــنــار، ورفــع بــدل اإليــجــار إلــى 300 ديــنــار، وزيــادة 
عالوة األوالد إلى 100 دينار، وزيــادة القرض اإلسكاني إلى 
، وزيادة بدل غالء 

ً
100 ألف، ودعم المواد اإلنشائية إلى 50 ألفا

المعيشة ومساعدات ذوي اإلعاقة، وإضافة ربات البيوت إلى 
تأمين عافية الصحي، وزيــادة مكافآت الطلبة والمبتعثين، 
وهناك َمن يطالب بتعويض زبائن المعارض العقارية، وقبلها 
تــم إقـــرار 400 مليون ديــنــار لتأخير ســـداد أقــســاط الــقــروض 
االستهالكية فقط، كما تم شراء اإلجــازات بماليين الدنانير 
لموظفين ال تزيد إنتاجيتهم على 45 دقيقة، حسب الدراسات، 
 ،

ً
، والمزاد مازال مشتعال

ً
بفرض التزامهم بالحضور أساسا

ــد، والـــقـــادم مبهر أكــثــر مــع مــثــل هـــذه النوعية  ــا زيـ ــد وأنـ وزيـ
ــة الــذيــن أحــســن الــنــاس اخــتــيــارهــم،  الــفــاخــرة مــن ممثلي األمـ
والذين جاؤوا لتصحيح المسار ومراقبة الصرف الحكومي 
 أنهم في الوقت نفسه 

ّ
وترشيد اإلنفاق ووقف الهدر المزمن، إال

 
ً
 من غيرهم، ثم ال تستغرب بعد ذلك أبدا

ً
 وإحسانا

ً
أكثر كرما

إذا ما قام النواب ذاتهم بإلقاء اللوم على وزراء المالية - في 
كل العهود - ولن يكون الوزير الحالي آخرهم، بسبب العجز 
المتوارث في الميزانيات وارتفاع المصروفات على اإليرادات، 
أو االستجواب على مخالفة صغيرة هنا وهناك، فهذه أصول 
السياسة والمبادئ الثابتة التي ال يفهمها الشخص العادي 
مثلي ومثلك، وال أحد يتوقع في ظل هذه األجــواء التفاؤلية 
التعاونية الساحرة أن تتوقف مثل هــذه األفــكــار الجهنمية 
الرائعة، مادام هناك َمن يتفنن ويبدع ويجد صدى إلبداعاته، 
وذلك حتى »سحك« آخر دوالر في كل الصناديق والحسابات 
السيادية الخارجية والمحلية، ونرجع إلى الغوص والرعي، 
كل حسب اختصاصه، والحياة جميلة والديموقراطية حلوة 
والسياسة سهلة بالكويت، »بس انتوا اللي ما يعجبكم شي«... 

الله يهداكم.

نقطة
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