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»المحاسبة« يكشف هدر »الصفوف األمامية«
أكد ما نشرته ةديرجلا. قبل عام ونصف عن مبالغات شابت المكافأة ومنحها لغير مستحقين

روسيا تعلق اتفاق الحبوب 
بعد هجوم على أسطولها 

»األسود« 

»بند« القادسية ُيفِقد 
التضامن مشاركة الربيع 

ونصاري الخميس المقبل
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دوليات
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جلسة بعد غد... 11 
بندًا تشمل 36 تقريرًا 

للميزانيات

سالم الصباح: قمة الجزائر 
ستحقق نتائج إيجابية 

للعرب

طرب ووناسة في حفل 
حماقي وميامي

برلمانيات

الثانية

مسك وعنبر

0505

1515

 مبادرة 
ً
»الوطني« يدشن رسميا
»NBK RISE« العالمية

»الشال«: الفساد والهدر 
والمشروعات الشعبوية 
أعداء االستدامة المالية

 اقتصاد

10

١٨

بعد أكثر من عام ونصف العام على ما 
نشرته »الجريدة«، تحت عنوان »فضيحة 
فـــي الـــصـــفـــوف األمـــامـــيـــة« أثـــنـــاء جــائــحــة 
ــذرت فــيــه مـــن مــبــالــغــات في  ــ كـــورونـــا، وحـ
الصرف وصلت إلى حد التصارع اللتهام 
مــا يمكن التهامه مــن كعكة الــمــال الــعــام، 
خرج تقرير ديوان المحاسبة، الذي أحيل 
إلى مجلس األمة قبل 3 أيــام، وأدرج على 
جـــدول أعــمــال جلسته الــمــقــررة بــعــد غــٍد، 
ليفضح مــا شــاب منح تلك المكافآت من 
انعدام للعدالة، وقفز إداريين وإشرافيين 
لم يكن لهم أي دور في مجابهة الجائحة، 
 عن مبالغات 

ً
على قائمة مستحقيها، فضال

في احتساب األيام والمبالغ المستحقة.
 وعـــقـــب اســـتـــعـــراض »الــمــحــاســبــة« في 
تقريره الصرف لكل جهة مشمولة برقابته، 
تــوصــل إلـــى 8 نــتــائــج عــلــى رأســـهـــا »عـــدم 
وجــــود مــعــايــيــر فــي تصنيف الموظفين 
 للشرائح، ســواء عالية الخطورة أم 

ً
وفقا

متوسطة الخطورة في كل الفئات، ما أدى 
إلى تركيز صرف شريحة عالية الخطورة 
على القياديين في الجهات المستحقة لها 

واإلشرافيين«. 
وأكــد أن احتساب الــبــدالت والمكافآت 
كبدل الخفارة، ومكافأة التدريب، وبدالت 

الــســكــن والـــنـــوبـــة والـــمـــوقـــع وغــيــرهــا من 
صرف 

ُ
المزايا المالية األخـــرى، التي ت

للموظف وهو على رأس عمله، ضمن 
المكافأة المالية، أدى إلى ارتفاع قيمة 
المكافآت، وتضخم المبالغ، إضافة 
ــام غـــيـــر مــســتــحــقــة  ــ ــــى احـــتـــســـاب أيــ إلـ
لــبــعــض الـــفـــئـــات فــــي الـــفـــتـــرة مــــن 24 

فبراير 2020 حتى 31 مايو 2020.
ودلـــل الـــديـــوان عــلــى احــتــســاب أيــام 
غير مستحقة بأن »الفترة من 24 فبراير 
حــتــى 11 مـــارس 2020 هــي فــتــرة دوام 
فعلي لكل موظفي الدولة تخللتها عطلة 
الــعــيــد الــوطــنــي، بــاإلضــافــة إلـــى الجمع 
وعــطــلــة اإلســــــراء والـــمـــعـــراج، وتــطــبــيــق 
الــحــظــر الــجــزئــي مـــن 2020/3/21 حتى 
2020/5/9 مــــن الـــخـــامـــســـة مـــســـاء حــتــى 
، وتطبيق الحظر الكلي 

ً
الرابعة صباحا

مــن 2020/5/10 حــتــى 2020/5/30 الــذي 
استلزم وجود تصاريح عمل خالل هذه 

الفترة«.
وتابع: وبذلك تكون األيام المستحقة 
 )الفترة كاملة( لبعض العاملين 

ً
98 يوما

فــي وزارتـــي الداخلية والصحة )الفئة 
 )98 يخصم منها 17 

ً
األولى(؛ 81 يوما

يوم دوام فعلي( مستحقة لبعض 

 محيي عامر 
وفهد تركي

الصرف للفئة العالية الخطورة 
تركز على القياديين واإلشرافيين 

وال معايير للتصنيف 

مبالغها تضخمت جراء إضافة 
البدالت والمكافآت المعتادة 

إليها خالل فترة »كورونا«

أيام غير مستحقة لبعض 
الفئات ُصِرفت بما فيها الُجمع 

والعطالت الرسمية 

تجاوزت المعتمد لها بديوان 
الخدمة... وإداريون نالوها رغم 
حضورهم لمجرد تمرير الرواتب

الحكومة تستعجل »مكافحة الفساد«
طلبت الحكومة مــن مجلس 
األمـــــــــــــــة اســــــتــــــعــــــجــــــال نــــــظــــــر 3 
مــــشــــروعــــات بـــقـــوانـــيـــن تــتــعــلــق 
ــزاهــــة  ــنــ ــزيــــز الــ ــعــ بـــمـــنـــظـــومـــة تــ
والــشــفــافــيــة ومــكــافــحــة الــفــســاد 
وتأثيرها على موقف الكويت 
عــلــى مـــؤشـــر مــــدركــــات الــفــســاد 

العالمي.
ــتـــاب وجــهــه  ــك فــــي كـ ــ ــاء ذلـ ــ جـ
ــر الـــدولـــة لـــشـــؤون مجلس  ــ وزيـ
ــة لـــشـــؤون  ــ ــدولــ ــ األمــــــــة وزيــــــــر الــ
اإلســـكـــان والــتــطــويــر الــعــمــرانــي 
ــار الـــعـــجـــمـــي إلـــــــى رئـــيـــس  ــ ــمـ ــ عـ
البرلمان أحمد السعدون، حيث 
طــلــب اســتــعــجــال نــظــر مــشــروع 
ــام قـــانـــون  ــكــ تـــعـــديـــل بـــعـــض أحــ
ــزاء رقـــــم 31 لـــســـنـــة 1970  ــ ــجـ ــ الـ

الــمــعــدل بــبــعــض أحــكــام قــانــون 
الــجــزاء الــصــادر بــالــقــانــون رقــم 
16 لــســنــة 1960 والــمــحــال إلــى 
المجلس بالمرسوم 111 لسنة 

2019 بشأن تجريم الرشوة.
كـــمـــا طـــلـــب اســـتـــعـــجـــال نــظــر 
مـــشـــروع تــعــديــل بــعــض أحــكــام 
ــمــــحــــال إلـــى  ــــون الـــــجـــــزاء الــ ــانـ ــ قـ
المجلس بــالــمــرســوم 64 لسنة 
2021 بــشــأن مــضــاعــفــة عقوبة 
جـــــــرائـــــــم الــــــفــــــســــــاد لـــلـــشـــخـــص 
االعتباري، إلــى جانب مشروع 
ــالــــح  بــــــشــــــأن تـــــــعـــــــارض الــــمــــصــ
ــلــــس  ــجــ ــمــ والــــــــمــــــــحــــــــال إلــــــــــــى الــ

بالمرسوم 65 لسنة 2021.

خالف اختصاصات بين اللجان
• »المالية« تشكو تعطيل »المؤقتة« لعملها 

• »النفط« و»بيئة األعمال« تطلبان تكليفات جديدة
مع تسلم أعضاء مجلس األمــة جــدول أعمال الجلسة 
العادية المقررة بعد غٍد، لوحظ من الرسائل الواردة نشأة 
خالف بين بعض اللجان البرلمانية المختلفة سواء كانت 

دائمة أو مؤقتة حول بعض االختصاصات.
تــجــلــى ذلــــك مـــن خــــالل رســـالـــة رئـــيـــس لــجــنــة الـــشـــؤون 
الــمــالــيــة واالقــتــصــاديــة الــنــائــب شــعــيــب الـــمـــويـــزري الــتــي 
طلب فيها التأكيد على اختصاصات اللجنة المنصوص 
ــن الـــالئـــحـــة الـــداخـــلـــيـــة، وبــأنــهــا  عــلــيــهــا فـــي الــــمــــادة 43 مـ

صاحبة االختصاص األصيل بنظر ودراسة تلك 

إيلون ماسك يتعهد بإطالق العنان إلمكانيات »تويتر« الهائلة
»جنرال موتورز« أوقفت إعالناتها... وترامب رّحب بالتغيير

بــعــد جـــدل اســتــمــر عـــدة أشــهــر، بـــات إيــلــون 
ماسك رئيَس إحدى الشبكات االجتماعية األكثر 
 بــإطــالق 

ً
 فــي الــعــالــم »تــويــتــر«، مــتــعــّهــدا

ً
تــأثــيــرا

العنان »إلمكانياتها الهائلة«.
ــا يــــمــــكــــن أن  ــ ــمـ ــ  وفـــــــــي ظـــــــل الـــــتـــــوقـــــعـــــات لـ
ــة لـــلـــمـــنـــصـــة  ــبــ ــســ ــنــ ــالــ ــيــــر بــ ــيــ يــــــحــــــدث مـــــــن تــــغــ

ــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــ  ــيـ ــ ــرئـ ــ مـــــن الــــمــــلــــيــــارديــــر والـ
ــل 

ّ
»تـــيـــســـال« ومـــؤســـس »ســـبـــايـــس إكــــــس«، تــمــث

ــيـــس الــتــنــفــيــذي  ــة الـــرئـ ــالــ ــه فــــي إقــ ــ ــراراتـ ــ  أول قـ
لـ »تويتر« بــاراغ أغــراوال، والمدير المالي نيد 
ســيــغــال، ومــديــرة الــشــؤون القانونية فيجايا 
ــــالم  ــ ــدد مـــــن وســـــائـــــل اإلعـ ــ ــ غــــــــــادي، بـــحـــســـب عـ

 على ماسك العثور 
ً
األميركية، وسيتعّين حاليا
على بدائل يحلون محلهم.

وقــــال الــمــلــيــارديــر، الــــذي يــصــف نــفــســه بــأنــه 
مناصر »لحرية التعبير المطلقة«، إنــه يسعى 
ــة ترّحب  إلــى تحويل »تــويــتــر« إلــى منصة »وديـ

 للجميع«.
ً
 مجانيا

ً
بالجميع« ال »جحيما

صورة ضوئية عن خبر »الجريدة«

إدارة الجامعة تمهد لـ »إعدام« كلية الصحة وتهدد معارضيها

»األشغال« تطلب إلغاء مناقصات الطرق اإلقليمية
في كتاب وجهته إلى »الجهاز المركزي« لعدم توافر اعتمادات مالية لها

● سيد القصاص
طلبت وزارة األشغال العامة، ممثلة 
بالهيئة الــعــامــة لــلــطــرق والــنــقــل الــبــري، 
من الجهاز المركزي للمناقصات العامة 
ــــرق اإلقــلــيــمــيــة  ــــطـ ــات الـ ــاء مـــنـــاقـــصـ ــ ــغـ ــ إلـ
الجنوبية والشمالية لعدم توافر اعتماد 

مالي لها. 

وأشـــــارت الــهــيــئــة، فـــي كــتــاب وجهته 
إلـــى »الــمــنــاقــصــات«، إلـــى ضــــرورة إلــغــاء 
مناقصة إنشاء وإنجاز وصيانة الطرق 
والـــتـــقـــاطـــعـــات عــلــى الـــطـــريـــق اإلقــلــيــمــي 
الجنوبي من شمال كبد إلــى السالمي، 
وإلغاء مناقصة إنشاء وإنجاز وصيانة 
الطريق اإلقليمي الشمالي من تقاطع 58 

إلــى منفذ السالمي الــحــدودي، 

أكاديميون: إغالق الكلية هدٌم لصرح تعليمي مهّم وحيوي وتعسف اإلدارة مرفوض

• الحرية األكاديمية تكفلها القوانين... ونستنكر ممارسات اإلدارة الجامعية
• ندعو إلى عدم تخويف األكاديميين والطلبة أو إخضاعهم لرغبة أي جهة إدارية
• فوضى اإلدارة تعبث بمرسوم إنشاء الكلية دون الرجوع إلى مجلس الوزراء 
• قرار إلغاء الكلية مبّيت... ودكتور مواٍل لإلدارة يمارس الترهيب على الطلبة 

• تهديد ووعيد بإحالة أساتذة وطالب إلى التحقيق لتصريحاتهم ضد قرار الضم 
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ًالسوداني يتسلم مفاتيح بغداد ببرود
والكاظمي ُينهي عهده محاَصرا

● بغداد - محمد البصري
ــلــــم مــحــمــد  بــــــبــــــرود شـــــديـــــد تــــســ
السوداني مفاتيح القصر الحكومي 
فــي بــغــداد مــن مصطفى الكاظمي، 
وكتب تغريدة حول انتقال السلطة 
إلـــيـــه، أشـــــار فــيــهــا إلــــى اســــم سلفه 
بــــدون ألــقــاب وال أوصـــــاف، قــبــل أن 

يعود بعد ساعتين ويتالفى الخطأ 
البروتوكولي ويضع صفة الكاظمي 
 النتقادات واسعة 

ً
السابقة، تفاديا

شغلت الــرأي العام في أول يوم من 
عهد رئيس الحكومة الجديد، الذي 
يــمــثــل كــتــلــة واســـعـــة مـــن الــفــصــائــل 
المسلحة وأبـــرز حلفاء طــهــران في 

العراق.

وقــبــل ذلــك بليلة، شــهــدت جلسة 
الــبــرلــمــان المخصصة لمنح الثقة 
ــات بــــاأليــــدي  ــاكــ ــبــ ــتــ لـــلـــحـــكـــومـــة اشــ
ــراك تشرين  ــواب يــمــثــلــون حــ بــيــن نــ
االحــتــجــاجــي، وآخـــريـــن مـــن حلفاء 
رئــيــس الــحــكــومــة الــجــديــد، بــعــد أن 
رفع نواب حركة »امتداد« اإلصالحية 

ــدد مــــن الـــشـــهـــداء  ــ ــور عــ ــ صــ
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الرشيد: البديل االستراتيجي أساس العدالة والبد من إقراره
 يفوق زميله ولكليهما نفس المؤهل«

ً
 أن يتقاضى موظف راتبا

ً
»ليس مقبوال

ــة  ــدولــ أكــــــد وزيــــــــر الـــمـــالـــيـــة وزيــــــــر الــ
لـــلـــشـــؤون االقــــتــــصــــاديــــة واالســـتـــثـــمـــار 
عـــبـــدالـــوهـــاب الــرشــيــد أهــمــيــة مــشــروع 
قــانــون البديل االستراتيجي لتحقيق 
 بأنه »ليس من 

ً
العدالة وتكريسها، معقبا

المقبول أن يكون لدينا موظفون بنفس 
المؤهالت، ويحصل أحدهم على راتب 

يفوق اآلخر«.
وشـــدد الــرشــيــد، فــي تــصــريــح أمــس، 
ــبــــديــــل االســـتـــراتـــيـــجـــي مــن  ــلـــى أن الــ عـ
 
ً
القوانين التي ال بد من إقــرارهــا، الفتا
 اللمسات 

ً
إلــى أن الــــوزارة تضع حــالــيــا

األخــيــرة عــلــى رؤيـــة اقــتــصــاديــة للبالد 
تشمل السياستين المالية والنقدية، مع 
تعزيز االستدامة ورفاهية المواطن التي 

 ألي إصالح اقتصادي«.
ً
تمثل »أساسا

وأضاف أنه كلف القياديين في وزارة 
ــم عقد  الــمــالــيــة بـــإعـــداد تــلــك الـــرؤيـــة وتـ
اجتماعات ماراثونية من أجل إنجازها، 
 أنه لم تكن هناك رؤية اقتصادية 

ً
مبينا

ــلـــدولـــة، ولـــــذا »نــعــكــف عــلــى إعـــدادهـــا  لـ
ووضع الرتوش األخيرة لها«.

وأشـــــــــــار إلـــــــى أن »تــــعــــزيــــز ســـيـــولـــة 
االحــتــيــاطــي الــعــام مــن األمــــور المهمة، 

ولدينا خطط كثيرة لتعظيم إيـــرادات 
الدولة وتحرير األراضــي، وسنطرحها 

في الوقت المناسب«. 
وعن العالقة مع مجلس األمة، رأى أنها 
عالقة تكاملية ال مجال فيها للندية، »ونحن 
نفتح قلوبنا قبل أبوابنا ألي مالحظات، 
والتزمنا بما تعهدنا به خــالل الجلسة«، 
 أن برنامج عمل الحكومة سينعكس 

ً
الفتا

على الميزانية، بينما مدة البرنامج أربع 
سنوات والميزانية سنة واحدة، لذا »نحتاج 
إلــى أربــع ميزانيات كي نعكس البرنامج 

.»
ً
كامال
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عبدالوهاب الرشيد
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»المحاسبة« يكشف هدر...

السوداني يتسلم مفاتيح...

إيلون ماسك يتعهد...

خالف اختصاصات بين...

»األشغال« تطلب إلغاء...

العاملين بالداخلية والصحة )الفئة األولى(، وبعض العاملين في )الفئة 
 )98 يخصم منها 17 يوم دوام فعلي و16 يوم جمع 

ً
الثانية(، 65 يوما

وعطل رسمية( مستحقة لبعض العاملين في )الفئة الثالثة( وبعض 
العاملين بالداخلية والصحة )الفئة األولـــى(، وبعض العاملين في 
جهات )الفئة الثانية(، مما يستوجب استبعاد فترات الجمع والعطل 
الرسمية واألعياد من فترة االستحقاق للفئة المساندة )الفئة الثالثة( 
 الذين حضروا إلى مقار العمل بالفعل خالل فترة 

ً
والعاملين فعليا

استحقاق المكافأة«.
ــم تــحــديــد نسبة أعــــداد الموظفين فــي شــريــحــة عالية  ــر أنـــه »رغـ وذكـ
 لشمول 

ً
الــخــطــورة لــكــل فــئــة، فــإنــهــا تضخمت فــي قيمة الــمــكــافــأة نــظــرا

الموظفين المتقاضين لــرواتــب كبيرة بها، مما أدى إلــى ارتــفــاع قيمة 
 عن المبالغة 

ً
 في عدد األيام، فضال

ً
المكافأة اليومية لكل موظف مضروبا

في أعداد مستحقي المكافآت في جهات ليست معنية بمكافحة كورونا، 
 للخطورة، 

ً
إضــافــة إلــى تصنيف إداريــيــن ضمن الفئات األكــثــر تعرضا

والمبالغة في عدد األيام لبعض الموظفين ضمن الصفوف المساندة ممن 
تواجدوا على رأس عملهم، أليام معدودة في الفترة المرصودة الستحقاق 
 ألمور متعلقة 

ً
المكافأة، وذلك لتمرير رواتب الموظفين في الجهة، وأيضا

 صرف قيمة المكافأة بالزيادة عما اعتمده 
ً
بالميزانية وغيرها، وأخيرا

ديوان الخدمة المدنية للمبالغ المجاز صرفها من وزارة المالية«.

عبدالوهاب العيسى تكليفها بــدراســة الموضوعات التي تراها 
ضمن اختصاصاتها، وفي مقدمتها الكفاءة، وتعزيز التنافسية في 
الكويت وفاعليتها، وسهولة انسيابية اإلجراءات الحكومية إلصدار 
الــمــوافــقــات الــالزمــة لــأعــمــال الــتــجــاريــة، ودراســــة مــعــوقــات تنفيذ 
مشروع االستثمار المباشر ومشروعات الشراكة والمشروعات 
الصغيرة والمتوسطة، والمشروعات التجارية والصناعية األخرى 
غير المطروحة والمنفذة من قبل أحكام القانونين 74/ 1993 و27/ 

1995 ومدى توافقها مع الممارسات العالمية.

وإلغاء مناقصة إنشاء وإنجاز وصيانة الطريق اإلقليمي الشمالي 
من التقاطع المستقبلي مع طريق السالمي إلى تقاطع مع طريق 
العبدلي السريع، وإلغاء مناقصة إنشاء وإنجاز وصيانة الطريق 
اإلقــلــيــمــي الــشــمــالــي مـــن طـــريـــق الــعــبــدلــي الــســريــع إلــــى الــتــقــاطــع 

المستقبلي مع طريق الصبية السريع.
 إلغاء مناقصة إنشاء وإنجاز وصيانة الطريق 

ً
وطلبت أيضا

اإلقليمي الشمالي من تقاطع 82 إلى تقاطع 58، وإلغاء المناقصة 
الخاصة بإنشاء وإنــجــاز وصيانة طــرق وجــســور وصــرف أمطار 
وصحية وخدمات أخرى لقطاعات من الطريق الدائري الخامس 
وطريق الملك فهد بن عبدالعزيز في محيط منطقة جنوب السرة 

لعدم توافر االعتماد المالي.
من جانبه، طلب الجهاز من الهيئة استعجال الرد على الصادر 
منه بخصوص تلك المناقصات قبل أن يتخذ القرار بشأن طلب 

إلغائها. المواضيع التي قد تدخل في اختصاص بعض اللجان المؤقتة، 
 إلـــى أنـــه »تـــم تشكيل لــجــان مــؤقــتــة مــن ضمنها مــا يسلب 

ً
مــشــيــرا

اختصاصات لجنتنا ويفرغها من محتواها ويعطلها عن القيام 
بدورها«.

يــأتــي ذلــك فــي وقــت طلب رئــيــس لجنة شـــؤون النفط والطاقة 
النائب حسن جوهر تكليف اللجنة بعدد من المواضيع التي تراها 
ضمن اختصاصها وتتمثل في متابعة التوجهات االستراتيجية 
العامة لمؤسسة البترول الوطنية، والمحافظة على الثروة النفطية 
والتوسع فــي الصناعات النفطية والتنويع االقــتــصــادي، وخلق 
االستثمارات االجنبية في القطاع النفطي وتشجيع االستثمار 
في الطاقة البديلة والمتجددة والتحول من دولــة منتجة للنفط 

إلى مصدرة للنفط والغاز. 
وفي السياق، طلب رئيس لجنة تحسين بيئة األعمال النائب 

 في ليلة تسلم 
ً
لوال تدخل عناصر األمن، واعتبر ذلك فأاًل سيئا

السوداني للسلطة، وسط وعيد وتهديد يطلقه أنصار الفصائل 
لــلــتــيــار الــمــدنــي واالحــتــجــاجــي ولــشــخــص الــكــاظــمــي وفــريــقــه، 

بمحاكمتهم ومحاسبتهم.
ولم يعلق السوداني بعُد على أجواء االنتقام والوعيد هذه، 
مما قد يضعف قيمة بعض التحليالت التي توقعت أنه قد يذهب 
إلى منحى مستقل عن حلفائه في الفصائل، أو حليفه المتشدد 

البارز نوري المالكي رئيس الوزراء األسبق.
ويبقى الخالف الرئيسي داخل الكتلة المتشددة يدور حول 
 إدارة ٦ وكاالت استخبارية عليا، ظلت 

ً
مناصب األمن، خصوصا

 أن تكون مستقلة 
ً
واشنطن وحلف الناتو تطلب من بغداد دوما

عن نفوذ الميليشيات، لضمان تعزيز التعاون االستخباري، في 
الحرب على اإلرهاب، بينما تعتقد الفصائل الحليفة لطهران، أن 
 للسيطرة على جهاز المخابرات الذي 

ً
الفرصة قد حانت أخيرا

طالما ضيق نشاط المسلحين األمــنــي واالقــتــصــادي، وجهاز 
مكافحة اإلرهاب الذي طورته أميركا بتسليح وتدريب خاص، 

وقدم أداء أثار اإلعجاب في الحرب ضد تنظيم داعش.
 باتهامات شديدة تتعلق 

ً
أما الكاظمي فأنهى عهده محاصرا

باختفاء مبلغ مالي كبير يربو على مليارين ونصف المليار 
دوالر، مما يتطلب تحقيقات مطولة للكشف عن المتورطين في 
هذه القضية، لم يتح للكاظمي إكمالها، كما لم يتح له أن يوّدع 
جمهوره بخطاب رصين، حيث انشغل برد االتهامات، ووصل 
إلى درجة أنه اتهم وزيره المستقيل البارز علي عالوي بارتكاب 

أخطاء وكيل اتهامات في ملف الودائع المختلسة.
أما أبرز تعهدات السوداني في برنامجه الوزاري، فكان إجراء 
 لما كان يريده مقتدى الصدر، 

ً
انتخابات مبكرة خالل عام، طبقا

لكنه تعهد كذلك بتعديل قانون االنتخابات المبني على ٨٢ دائرة 
انتخابية، األمــر الــذي سيغضب التيار الصدري على األرجــح، 
الـــذي أبـــدى بــراعــة فــي الــتــعــامــل مــع هـــذا الــقــانــون، بينما يريد 
خصومه العودة إلى األنظمة االقتراعية السابقة التي تناسب 

التنافس الحزبي بشكل أفضل.

 عن فكرة أن 
ً
 أن »ماسك دافع علنا

ً
على محتوى المنصة«، مضيفا

تقود حلول خوارزمية هذه العمليات بداًل من الناس«.
وألــمــح رئــيــس »تــيــســال« إلـــى إمــكــانــيــة الــســمــاح بــعــودة الرئيس 
ــِصــل مــن المنصة بعد 

ُ
األمــيــركــي الــســابــق دونــالــد تــرامــب، الـــذي ف

الهجوم على كابيتول هيل مطلع 2021.
ق ترامب على شبكته االجتماعية الخاصة »تروث سوشال«، 

ّ
وعل

أمس أألول، بأن »تويتر« أصبح »في أياد أمينة«.
وتعد الحسابات الزائفة من بين المسائل التي تزعج ماسك، الذي 
هدد بالتخلي عن الصفقة على خلفية الحسابات غير الحقيقية أو 

اآللية، لكنه لم يوضح ما الذي ينوي القيام به لمكافحتها.
من ناحيتها، أعلنت شركة السيارات األميركية جنرال موتورز 
، موضحة أنها 

ً
وقف إعالناتها المدفوعة األجر عبر »تويتر«، مؤقتا

تريد معرفة المزيد من المعلومات عن توجهات منصة التدوينات 
القصيرة تحت القيادة الجديدة.

وأعــلــن مــاســك أنـــه سيشكل »مــجــلــس إشــــراف عــلــى الــمــحــتــوى« 
للمنصة؛ لتقييم السياسة المستقبلية حول النشر وإعادة حسابات 

محظورة.
وغّرد أن »تويتر« سيشكل مجلس إشراف على المحتوى لديه 
خذ قرارات مهمة بشأن 

ّ
ت

ُ
وجهات نظر متنوعة بشكل كبير، ولن ت

المحتويات أو إعادة حسابات قبل اجتماع ذلك المجلس.
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الــبــارزيــن فــي الحركة االحتجاجية، وأطلقوا شــعــارات رافضة 
لــحــكــومــة الـــســـودانـــي الـــتـــي وصــفــوهــا بــأنــهــا اســـتـــمـــرار لنهج 
»المحاصصة الفاسد« الذي انتفض الحراك الشعبي ضده قبل 
ثالثة أعــوام، ونجح في تقييد نسبي لنفوذ الفصائل، قبل أن 
تنجح األخيرة في العودة إلى السلطة، بفضل استقالة جماعية 

غاضبة للكتلة النيابية الصدرية المنتصرة في االنتخابات.
وقــــام عــنــاصــر تــابــعــون لــلــفــصــائــل بــمــحــاصــرة الــنــائــب عــالء 
الركابي رئيس حركة امتداد، ولم يتمكن من مغادرة البرلمان 

وذكر سكوت كيسلر من Third Bridge أن »الخبراء الذين تحدثنا 
معهم أشاروا إلى أن نحو 600 شخص في تويتر نفسها واآلالف 
غيرهم ممن لديهم ارتباطات مع أطراف ثالثة يعملون على اإلشراف 

وزير الخارجية يلتقي نظيريه وزير الخارجية يلتقي نظيريه 
العراقي واللبناني وأبوالغيطالعراقي واللبناني وأبوالغيط
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األمير: كل التقدم واالزدهار لتركيا
سموه هنأ إردوغان ورئيس التشيك بالعيد الوطني

بــعــث صـــاحـــب الــســمــو أمــيــر 
الـــبـــالد، الــشــيــخ نــــواف األحــمــد، 
ــيـــس  ــة إلـــــــى رئـ ــئـ ــنـ ــهـ بـــبـــرقـــيـــة تـ
الجمهورية التركية الصديقة، 
رجب طيب إردوغان، عّبر فيها 
ــالـــــص تـــهـــانـــيـــه  ــ ــــوه عـــــن خـ ــمـ ــ سـ
بمناسبة العيد الوطني لبالده، 
متمنيا سموه له موفور الصحة 
والعافية، وللجمهورية التركية 
وشــعــبــهــا الــصــديــق كـــل الــتــقــدم 

واالزدهار. 
كـــمـــا بـــعـــث ســــمــــوه بــبــرقــيــة 
ــى رئـــيـــس جــمــهــوريــة  تــهــنــئــة إلــ
ــك الــــصــــديــــقــــة مـــيـــلـــوش  ــيـ ــتـــشـ الـ
زيــــمــــان، عـــّبـــر فــيــهــا ســـمـــوه عن 
خالص تهانيه بمناسبة العيد 
الوطني لبالده، متمنيا سموه 
لـــه مـــوفـــور الــصــحــة والــعــافــيــة، 
ولجمهورية التشيك وشعبها 

الصديق كل التقدم واالزدهار.

ولي العهد يهنئ رئيسي تركيا 
والتشيك بالعيد الوطني

بعث سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحــمــد، ببرقية تهنئة 
إلى رئيس الجمهورية التركية 
الصديقة، رجب طيب إردوغان، 
ضمنها سموه خالص تهانيه 
بمناسبة العيد الوطني لبالده، 
راجيا له وافر الصحة والعافية.
وبعث سموه ببرقية تهنئة 
إلــى رئــيــس جمهورية التشيك 
ــان،  ــ ــمـ ــ ــلــــوش زيـ ــيــ ــة مــ ــقــ ــديــ الــــصــ
ضمنها سموه خالص تهانيه 
بمناسبة العيد الوطني لبالده، 
راجيا له وافر الصحة والعافية.

رئيس الوزراء يهنئ تركيا 
والتشيك بالعيد الوطني

بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد، 
ببرقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية التركية الصديقة، رجب 

طيب إردوغان، بمناسبة العيد الوطني لبالده. 
كما بعث سموه ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية التشيك 

الصديقة ميلوش زيمان بمناسبة العيد الوطني لبالده.

الــتــقــى وزيـــر الــخــارجــيــة الــشــيــخ ســالــم الــصــبــاح، نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية العراق 
فؤاد حسين، ووزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية 
اللبنانية الدكتور عبدالله بوحبيب، وذلك على هامش 
اجــتــمــاع وزراء الــخــارجــيــة التحضيري لمجلس جامعة 
الــــــدول الــعــربــيــة عــلــى مــســتــوى الــقــمــة فـــي دورتــــــه الـــــ31 

بالعاصمة الجزائر.
كما التقى التقى سالم الصباح أمين عام جامعة الدول 

العربية أحمد أبوالغيط. 

نشيد بالتزام 
الكويت 

بمساهمتها 
الفعالة في 

إنجاح القمة 
العربية

سالم الصباح: قمة الجزائر ستحقق نتائج إيجابية للعرب
»التطورات العالمية المتسارعة تستوجب إبراز وحدتنا والحفاظ على مصالح شعوبنا«

ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ قــــــــال وزيــــــــــر الــ
الشيخ سالم الصباح، أمس 
األول، إن الـــقـــمـــة الــعــربــيــة 
الــــــــ31 بـــالـــجـــزائـــر ســتــحــقــق 
أهــدافــهــا وســتــثــمــر »نــتــائــج 
إيـــجـــابـــيـــة«، مــشــيــرا إلــــى أن 
»التطورات المتسارعة التي 
يشهدها الــعــالــم تستوجب 
 إبـــــــراز وحـــدتـــنـــا والـــحـــفـــاظ 

على مصالح شعوبنا«.

جــاء ذلــك فــي تصريحات 
لــــــــــــــوزيــــــــــــــر الـــــــــخـــــــــارجـــــــــيـــــــــة 
لــلــصــحــافــيــيــن عــقــب جــلــســة 
ــا مـــــع نـــظـــيـــره  ــدهــ ــقــ ــل عــ ــمــ عــ
الجزائري رمطان لعمامرة 
عــــــلــــــى هــــــــامــــــــش اجـــــتـــــمـــــاع 
الـــــمـــــجـــــلـــــس االقـــــــتـــــــصـــــــادي 
واالجتماعي على المستوى 
الــوزاري التحضيري للقمة 
31 والتي عقدت  العربية الـــ
بالمركز الدولي للمؤتمرات.
وقـــال الــصــبــاح: أسعدني 
ــاء بـــــزمـــــيـــــلـــــي وزيــــــــر  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــلـ ــ ــ الـ
خارجية الجزائر، وتمنيت 
ــلــــجــــزائــــر  كـــــــل الـــــتـــــوفـــــيـــــق لــ
ــة،  ــيـ ــربـ ــعـ ــاح الــــقــــمــــة الـ ــ ــجـ ــ إلنـ
مــعــربــا عــن ثــقــتــه بـــأن »هــذه 
الـــقـــمـــة ســـتـــحـــقـــق أهـــدافـــهـــا 
ونـــتـــائـــج ايـــجـــابـــيـــة لــدولــنــا 

وشعوبنا«.
وأضـــــاف: أعــتــقــد أن هــذه 
ــن مــهــم،  الــقــمــة تــأتــي فـــي زمـ
ــطــــورات  ــعــــالــــم يـــشـــهـــد تــ والــ
مـــتـــســـارعـــة، وعــلــيــنــا كـــدول 
ــبــــرز وحـــدتـــنـــا  ــة أن نــ ــيـ ــربـ عـ
واهـــــتـــــمـــــامـــــنـــــا بــــالــــحــــفــــاظ 
عــلــى مــصــالــحــنــا ومــصــالــح 

ــي هـــــــذا الـــجـــو  ــ ــنــــا فــ شــــعــــوبــ
العالمي.

من جانبه، أشاد لعمامرة 
بالتزام الكويت بمساهمتها 
الــفــعــالــة فـــي إنـــجـــاح الــقــمــة 
العربية، مؤكدا أن »القيادة 
السياسية بالكويت التزمت 
بــــــوعــــــودهــــــا وكـــــــانـــــــت أول 
الحاضرين مــن خــالل وزيــر 
خارجيتها، وستكون حتما 

آخر المغادرين للقمة«.

وبحث سالم الصباح مع 
الــوزيــر لــعــمــامــرة الــعــالقــات 
الوثيقة التي تربط البلدين 
ــيـــن،  ــيـــقـ ــشـــقـ ـــن الـ ــيـ ــبــ ــعــ ــشــ والــ
وسبل تنميتها وتعزيزها، 
ومناقشة آخر المستجدات 
عــلــى الــســاحــتــيــن اإلقليمية 
والــدولــيــة والــتــطــورات التي 

تشهدها المنطقة. 

سالم الصباح خالل لقائه لعمامرة

الخبيزي: التشيك من الدول الداعمة 
إلعفائنا من تأشيرة »شنغن«

• ربيع كالس
أعلن نائب وزير الخارجية بالوكالة، مساعد 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة لـــشـــؤون آســـيـــا الــســفــيــر ولــيــد 
الخبيزي، أن التشيك إحدى الدول الداعمة لملف 
إعفاء مواطني دولة الكويت من تأشيرة الشنغن.

وفي تصريح له على هامش مشاركته في العيد 
الوطني التشيكي، بحضور عدد كبير من السفراء 
المعتمدين، قــال الخبيزي: يشهد العام الحالي 
مرور 59 عاما على إقامة العالقات الدبلوماسية 
بين الكويت والتشيك والتي انطلقت عام 1963، 
ع الجانبان إلى تنظيم احتفالية العام 

ّ
كما يتطل

 مـــع مــــرور 60 عــامــا عــلــى إقــامــة 
ً
الــمــقــبــل تـــزامـــنـــا

العالقات الدبلوماسية.
ــة الــــثــــالــــثــــة مــن  ــولــ ــجــ ــاد الــ ــقــ ــعــ ــى انــ ــ ــ وأشــــــــــار الـ
المشاورات السياسية بين البلدين في العاصمة 
التشيكية بـــراغ فــي 20 يــونــيــو2022 بــيــن نائب 
وزير الخارجية السابق السفير مجدي الظفيري، 
ونــائــب وزيـــر الــخــارجــيــة والــتــعــاون االقــتــصــادي 
ــلــــدول غـــيـــر األوروبـــــيـــــة فــــي وزارة  والـــتـــنـــمـــوي لــ
الخارجية التشيكي مارتن تالبا، مشيدا برئاسة 
التشيك الحالية لالتحاد األوروبي من الفترة من 

2022/6/30 إلى 2022/12/30.
 ولفت إلى ان مسـودة مذكرة التفاهم للتعاون 
الـــفـــنـــي والـــعـــســـكـــري قـــيـــد الـــبـــحـــث بـــيـــن الــكــويــت 

وجمهورية التشيك.
وفـــي حــديــثــه عــن الــعــالقــات االقــتــصــاديــة، أكــد 
مــســاعــد وزيـــر الــخــارجــيــة لــشــؤون آســيــا السفير 
وليد الخبيزي أن مشاركة مكتب الهيئة العامة 

لالستثمار في لندن لمنتدى االستثمار التشيكي 
- الخليجي من مايو إلــى يونيو2022 في بــراغ، 
 إلــــى الــتــرتــيــبــات الـــجـــاريـــة بـــشـــأن ابــــرام 

ً
مـــشـــيـــرا

اتفاقية التعاون االقتصادي الفني بين البلدين 
الصديقين.

ــد الــســفــيــر الــتــشــيــكــي لـــدى  ــ ــــن نـــاحـــيـــتـــه، أكـ ومـ
البالد ياروسالف سيرو أن »الكويت شريك مهم 
للتشيك في المنطقة، ونحن نتشارك معها عدد 
مــن االهــتــمــامــات واألهـــــداف الــدولــيــة الرئيسية، 
فضال عن احترام ميثاق األمم المتحدة ومبادئ 

القانون الدولي«.

الخبيزي وسيرو يقطعان قالب الحلوى

الكويت: انتهاكات إسرائيل تغذي التطرفالكويت: انتهاكات إسرائيل تغذي التطرف
حــــــيــــــت الـــــــكـــــــويـــــــت صـــــــمـــــــود الــــشــــعــــب 
الفلسطيني، معربة عــن دعمها لنضاله 
المشروع ضد االحتالل اإلسرائيلي بغية 
الــحــصــول عــلــى كــامــل حــقــوقــه السياسية 

المشروعة.
جــاء ذلــك فــي بيان الكويت، الــذي ألقاه 
نائب مندوبها الدائم لدى األمم المتحدة 
الــمــســتــشــار فــيــصــل الــعــنــزي خـــالل جلسة 
مجلس األمن مفتوحة النقاش حول الحالة 
ــك الــقــضــيــة  ــــط بــمــا فـــي ذلــ بــالــشــرق األوســ

الفلسطينية.

وجــدد العنزي تمسك الكويت بالموقف 
ــدولـــي الــــذي يؤكد  الــعــربــي واإلســـالمـــي والـ
أن الــســالم هــو الــخــيــار االســتــراتــيــجــي، وأن 
الــحــل الــدائــم والــشــامــل والــعــادل يــقــوم على 
حل الدولتين، مضيفا: »تابعنا خالل الفترة 
الــمــاضــيــة الـــتـــطـــورات المقلقة والتصعيد 
الخطير الذي تشهده األراضي الفلسطينية 
المحتلة جراء الجرائم واالعتداءات الممنهجة 
الــتــي ترتكبها إســرائــيــل الــســلــطــة القائمة 
باالحتالل على الشعب الفلسطيني الشقيق«.
ولــفــت إلــــى أن الــمــســجــد األقـــصـــى مــــازال 

عــرضــة لــالنــتــهــاكــات الــمــتــكــررة، ســــواء من 
ــتــــالل اإلســـرائـــيـــلـــي أو من  ــوات االحــ ــ قــبــل قــ
المستوطنين، مؤكدا أن الكويت تجدد إدانتها 
واستنكارها الشديدين لهذه الممارسات 
العدوانية، والتي تمثل استفزازا لمشاعر 

المسلمين.
وأشار إلى أن تلك الممارسات تعد حلقة 
إضافية لمسلسل االنتهاكات والتجاوزات 
الصارخة لكل المواثيق والقرارات الدولية، 
وكـــذلـــك بــوصــفــهــا عــنــصــرا هـــادمـــا لــدعــائــم 
االســتــقــرار فــي الــمــنــطــقــة، ومـــدعـــاة لتغذية 

مشاعر الكره والتطرف والعنف.
وتــســاءل: »إلـــى متى ستستمر آلــة القتل 
ــي إزهــــــــاق أرواح الــشــعــب  ــلـــيـــة فــ اإلســـرائـــيـ
الفلسطيني األعزل دون رادع أو مساءلة من 

المجتمع الدولي«.
وتــابــع: »نحتفل فــي 29 نوفمبر المقبل 
بـــالـــيـــوم الـــــدولـــــي لــلــتــضــامــن مــــع الــشــعــب 
ــدد دعـــم الــكــويــت قــيــادة  الــفــلــســطــيــنــي«، وجــ
وحـــكـــومـــة وشـــعـــبـــا لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 
الشقيق، وتضمانها التاريخي والمبدئي مع 

فيصل العنزيقضيته العادلة.

السفير المنيخ قدم أوراق 
اعتماده للرئيس اإليراني

قدم السفير بدر المنيخ أوراق 
اعــــتــــمــــاده ســـفـــيـــرا لـــلـــكـــويـــت لـــدى 
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية 
للرئيس اإليراني إبراهيم رئيسي.

وقـــــالـــــت ســـــفـــــارة الــــكــــويــــت فــي 
إيــران إن ذلــك جــاء لــدى استقبال 
الرئيس رئيسي السفير المنيخ 

في طهران.
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يــجــتــاح جــامــعــة الــكــويــت عبث 
غير مسبوق، وفوضى أكاديمية 
وإداريــــــــــة ومـــهـــنـــيـــة لــــم يــشــهــدهــا 
الصرح األكاديمي من قبل، حيث 
ــيـــة إلـــى  تـــعـــمـــد اإلدارة الـــجـــامـــعـ
»إعدام« كلية الصحة العامة، التي 
تــم إنــشــاؤهــا بــمــوجــب الــمــرســوم 
األميري رقم 307 لسنة 2013، عبر 
إلغاء الكلية وضّمها إلى »العلوم 
الطبية المساعدة« دون الرجوع 
إلـــى مجلس الــــــوزراء، والتنسيق 
السياسي والقانوني واألكاديمي 
الــمــســبــق مـــع الــجــهــات الــرســمــيــة 
ــا لــلــتــوجــهــات  ــافــ الـــمـــعـــنـــّيـــة، وخــ
اإلصـــاحـــيـــة والـــبـــنـــاء واالهــتــمــام 
بالتعليم بشكل خاص، وهو القرار 
الـــذي بــدأ اإلعــــداد لــه عبر تشكيل 
ــل الـــمـــاضـــي  ــ ــريـ ــ ــــي 27 أبـ لـــجـــنـــة فـ

لتحقيق هذا اإللغاء. 
وتـــّوجـــت الــفــوضــى الجامعية 
ــن مــديــر  بـــمـــخـــاطـــبـــات رســـمـــيـــة مــ
الجامعة بالتهديد بالتحقيق مع 
أســاتــذة الكلية الــذيــن يعارضون 
ــريـــحـــات،  ــتـــصـ ــالـ ــا بـ ــّمــــهــ قـــــــــرار ضــ
وإصدار البيانات والتغريدات في 
وسائل التواصل، وآخرها رسالة 
رقم 144 من مدير الجامعة مؤرخة 
في 23 الجاري إلى عميد »الصحة 
العامة« بالتكليف، د. ناصر التناك، 
بشأن »عــدم الــتــزام بعض أعضاء 
الهيئة األكاديمية بالكلية، وكليات 
أخرى من جامعة الكويت، إضافة 
إلى جمعية أعضاء هيئة التدريس، 
بتعميم مــديــر الجامعة وإصـــدار 
بـــيـــانـــات فــــي وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
والـــصـــحـــف الـــرســـمـــيـــة، ومــوافــقــة 
ــمـــاع على  مــجــلــس الــكــلــيــة بـــاإلجـ

إحالة الموضوع إلينا«. 

قرار مسبق

وتـــــكـــــشـــــف بـــــعـــــض الـــــوقـــــائـــــع 
ــــي حــصــلــت  ــتـ ــ والــــمــــســــتــــنــــدات، الـ
»الــــجــــريــــدة« عــلــيــهــا، أن تــشــكــيــل 
لجنة بأعضاء منتقين من بعض 
الــكــلــيــات جـــاء منسجما مــع قــرار 
ــــدى اإلدارة الــجــامــعــيــة  مــســبــق لـ
بشأن مصير كلية الصحة العامة، 
وأعضاء هيئة التدريس والهيئة 
األكـــاديـــمـــيـــة الــمــســانــدة والــطــلــبــة 
، دون مـــشـــاركـــة ومــعــرفــة 

ً
ــا ــ ــــضـ أيـ

األســـرة األكــاديــمــيــة بالكلية، مما 
أدى إلــى استنكار واســع النطاق 
بين األساتذة والطلبة، وانعكس 
 عــلــى عـــدد مــن الطلبة في 

ً
سلبيا

الـــعـــام الــــدراســــي الـــحـــالـــي 2022/ 
 
ً
2023، وبالتالي انسحب 30 طالبا

من التسجيل في الكلية! 
وذكــــرت مــصــادر لـــ »الــجــريــدة« 
 مــع هـــذا »الــعــبــث غير 

ً
أنـــه تــزامــنــا

األكاديمي«، وبــداًل من قيام مدير 
جامعة الكويت، د. يوسف الرومي، 
بالتحقيق في الشكوى الرسمية 
المؤرخة في 28 يونيو 2022 من 
الــعــمــيــد الــســابــق بــكــلــيــة الصحة 
الــعــامــة، ومجلس الكلية السابق 
مع أحد األساتذة بالكلية، لقيامه 
بتحريض الطلبة وترهيبهم عبر 
مـــراســـات إلــكــتــرونــيــة )إيــمــيــات( 
ــادة الـــكـــلـــيـــة واألســـــــــرة  ــ ــمــ ــ ــد عــ ــ ضــ
ــاوز الــســافــر  ــتـــجـ األكـــاديـــمـــيـــة، والـ
ألخاقيات العمل والنظم واللوائح 
ــم تــكــلــيــف األســـتـــاذ  الــجــامــعــيــة، تـ
ذاته بمهام أكاديمية لفترة مؤقتة 
ــام آنـــــذاك بــالــحــصــول  ــ ســابــقــة، وقـ
على ملفات أعضاء هيئة التدريس 
بــالــكــلــيــة غـــيـــر الـــمـــوافـــقـــيـــن عــلــى 
ضــّمــهــا، بــغــرض الــحــصــول على 
بيانات وملفات شخصية ألساتذة 
ــرار رســـمـــي وعــلــم  ــ الــكــلــيــة، دون قـ
مسبق للمعنيين باألمر، وهو ما 
ينّم عن استهداف مقصود لتحقيق 

أهداف غير حميدة للجنة.

واستغرب المطالبون عدم إلغاء 
 األكــاديــمــي، 

َ
كلية الصحة الــعــبــث

وفـــــوضـــــى الـــــــقـــــــرارات الــمــتــعــلــقــة 
بالكلية، في وقت شديد الحساسية 
ــدء الــــعــــام الـــــدراســـــي، حيث  ــ مــــع بـ
نــتــج عــن كــل ذلـــك انــســحــاب نحو 
30 طالبا مــن التسجيل بالكلية 
 نتيجة الفزع 

ً
مــن واقــع 60 طالبا

الـــذي انــتــاب الطلبة المستجدين 
ــــاع عــلــى ما  وحــيــرتــهــم بــعــد االطـ
جرى تداوله من معلومات بشأن 
القرارات العشوائية لمركز العلوم 
الــطــبــيــة بــخــصــوص ضـــم الكلية، 
وعدم تلقيهم إجابات شافية حول 
مستقبل علميا ومهنيا للسنوات 

الدراسية القادمة.
وأبــلــغــت الــمــصــادر »الــجــريــدة« 
أن مجلس الكلية أصبح خاضعا 
بأغلبيته لإلدارة الجامعية، ويعمل 
لتحقيق قـــرار ضمها، والـــذي من 
شـــأنـــه أن يــخــلــق أزمـــــة ســيــاســيــة 
لوزير التربية والتعليم العالي د. 

حمد العدواني مع مجلس األمة.
وعــلــمــت »الـــجـــريـــدة« أن بعض 
المراجع الطبية بادرت بالتواصل 
مع إدارة الجامعة بهدف إقناعها 
بــالــتــراجــع عــن الـــقـــرار، بــنــاء على 
معطيات علمية وأكاديمية، وعدم 
 
ً
التورط في قرار غير سليم علميا
، بيد أن تلك 

ً
 وأكــاديــمــيــا

ً
ومهنيا

الــمــحــاوالت لــم تـــؤد إلـــى غايتها 
بحماية كلية الصحة من اإللغاء.

ــمـــصـــادر عـــن بــالــغ  ــربــــت الـ وأعــ
ــع الـــمـــزري  األســــــف بـــشـــأن الــــوضــ
الذي بلغته جامعة الكويت ومركز 
الـــعـــلـــوم الـــطـــبـــيـــة، وقــــيــــام بــعــض 
أعــضــاء هيئة الــتــدريــس مــن كلية 
الـــطـــب بـــأعـــمـــال تــتــنــافــى مـــع قيم 
العمل األكاديمي، والترّصد ضد 
بــعــض أعـــضـــاء هــيــئــة الــتــدريــس 
والــهــيــئــة األكـــاديـــمـــيـــة الــمــســانــدة 
الــمــعــارضــيــن لـــقـــرار ضـــم الــكــلــيــة 
والطلبة، حتى بلغ األمــر بإحالة 
ــــدى الــطــالــبــات إلــــى التحقيق  إحـ
، على خلفية تغريدات غير 

ً
أخيرا

مـــؤيـــدة لـــقـــرار ضـــم الــكــلــيــة، بعد 
إحاالت إلى النيابة العامة ألساتذة 
على خلفية تغريدات مهنية وآراء 
أكاديمية بحتة مؤيدة لعدم ضّم 

الكلية. 

رفض اإلغالق

في موازاة ذلك، جّدد مجموعة 
مـــن أعـــضـــاء هــيــئــة الـــتـــدريـــس في 
»الصحة العامة«، رفضهم إغاق 
الكلية، وتحويلها إلـــى قسم في 
كلية الــعــلــوم الطبية الــمــســاعــدة، 
مشيرين إلـــى أن هـــذا الــتــوجــه ما 
هو إال كسر لجناح مهّم وحيوي 

في التعليم. 
ــذة لـــ »الــجــريــدة«:  ــاتـ ــال األسـ وقــ
إن الــكــلــيــة تــعــتــبــر كـــيـــانـــا مــهــمــا 
مـــن بــيــن كــلــيــات الــجــامــعــة، نــظــرا 
ألهميتها القصوى خــال الفترة 
الحالية، خصوصا بعد جائحة 
كـــورونـــا، الفــتــيــن إلـــى أنــهــا كيان 
يــعــمــل عــلــى تــغــذيــة ســــوق العمل 
بمختلف التخصصات الصحية 
على مستوى الــكــويــت، مطالبين 
في الوقت نفسه اإلدارة الجامعية 
بضرورة تجميد هــذه اإلجـــراءات 
والقرارات المزمع اتخاذها بشأن 
اإلغـــــــــــاق، ومـــوضـــحـــيـــن أن هـــذا 
التوّجه غير مدروس، وكان األجدر 
بهم مراجعة أصــحــاب الــشــأن في 

الكلية.
وأفاد األساتذة بأن »الكثير من 
الــدول تلجأ إلى مخرجات كليات 
الصحة العامة، التي تعّد محورا 
مهما، فعلى سبيل المثال، أنشأت 
المملكة العربية السعودية العديد 
مــن الكليات الصحية، الــتــي كان 

لها دور ريادي في رسم سياسات 
الصحة الــعــامــة؛ ســـواء كــانــت من 
ســوء التغذية أو أمـــراض األوبئة 
واألمراض المزمنة التي تمّر على 

البشرية.
وطـــالـــبـــوا مــجــلــس الــجــامــعــات 
الحكومية بضرورة التدخل لوقف 
مثل هذا التوجه الذي يهدم كيانا 
أنــشــئ منذ 2013، وهـــي تــعــّد من 
أوليات كليات الصحة العامة في 

المنطقة.
من جانب آخر، رفض األساتذة 
ــيــــاســــة تـــكـــمـــيـــم األفــــــــــــواه عــلــى  ســ
األكــاديــمــيــيــن والــطــلــبــة مــن خــال 
مــنــعــهــم مـــن الــتــصــريــح لــوســائــل 
اإلعــــام، على الــرغــم مــن أن حرية 
 لمواد 

ً
الرأي مكفولة للجميع، وفقا

الــدســتــور الــكــويــتــي، مستنكرين 
تحويل الكثير منهم بسبب رأي 
معّين نشر عبر وسائل التواصل، 
ــع طـــلـــبـــة الـــكـــلـــيـــة،  ــ ــيـــق مـ ــقـ ــتـــحـ والـ
ومــتــســائــلــيــن: »ألـــيـــس مـــن حقهم 
التعبير عن وجهة نظرهم؟!«، فهم 

أصحاب الشأن!

الحرية األكاديمية

ــول مـــا يــجــري مـــن تحويل  وحــ
أعضاء هيئة التدريس للتحقيق، 
قــال رئيس جمعية أعضاء هيئة 
ــتـــدريـــس فـــي جــامــعــة الــكــويــت،  الـ
د. شــمــان الــقــنــاعــي: إن »الــحــريــة 
األكــاديــمــيــة والــتــعــبــيــر عـــن اآلراء 
ــة تــحــكــمــهــمــا  ــيـ ــثـ ــحـ ــبـ ــيـــة والـ ــنـ ــفـ الـ
ــن،  ــيـ ــوانـ دســــاتــــيــــر، وتــكــفــلــهــمــا قـ
وتـــعـــززهـــمـــا أعــــــراف وأخـــاقـــيـــات 
ــا اإلدارة  ــهـ ــتـــرث لـ ــكـ ــــدة ال تـ ــائـ ــ سـ

الجامعية!«.
وتابع القناعي لـ »الجريدة«، »إن 
الــمــمــارســات المعيبة مــن اإلدارة 
ف، ألننا 

ّ
الجامعية يجب أن تتوق

ت فإنها 
ّ
لم نشهد لها مثيا، وإن دل

 على نهج رجعي«.
ّ

تدل
ودعــــــــــــا جــــمــــيــــع الــــجــــمــــعــــيــــات 
ــروابــــط الــطــابــيــة فـــي جامعة  والــ
الكويت إلــى التصدي لمثل هذه 
الممارسات الغريبة، التي تمّس 
حــريــاتــهــا، وهـــذه الــحــريــة كفلتها 
3 دســاتــيــر مختلفة الـــمـــواد، هي: 
»30 و36 من الدستور الكويتي«، 
ــــان  ــ و»الـــــــمـــــــواد 2 و10 مـــــن اإلعـ
ــوق اإلنـــــــســـــــان«،  ــقــ ــحــ ــي لــ ــمــ ــالــ ــعــ الــ
و»المواد 2 و3 من قانون 76 لسنة 
2019 قانون الجامعات الحكومية«.

وأضاف أن جمعية أعضاء هيئة 
التدريس في الجامعة ترفض هذه 
ــنــــادي الــجــمــوع  الـــمـــمـــارســـات، وتــ
ــلـــى أيـــديـــهـــم  ــيـــة وتــــشــــد عـ الـــطـــابـ
للتصدي لمثل هــذه الممارسات 
ــوت الـــحـــر  ــ ــــصـ بـــأعـــلـــى صــــــــوت؛ الـ
المحايد، وهو ما نصدح به وهو 

ما يجمعنا.

ممارسة التعسف

مـــن جــهــتــه، شـــدد عــضــو هيئة 
التدريس في كلية العلوم اإلدارية 
بجامعة الكويت، د. صادق البسام، 
على عــدم ممارسة التعسف ضد 

أعضاء هيئة التدريس والطلبة، 
بــســبــب رأي يــتــعــلــق فـــي جــامــعــة 
الكويت، الفتا أنه »من حق الجامعة 
اســـــتـــــخـــــدام األدوات الـــخـــاصـــة 
لــهــا للتعبير عـــن وجــهــة نظرها 

المخالفة لها«. 
وطالب البسام، في حديثه إلى 
»الجريدة«، بضرورة عدم تخويف 
األكاديميين والطلبة وإخضاعهم 
لرغبة أي جهة إداريــة في جامعة 

الكويت.
ــــاف: »فـــي حـــال وجـــود أي  وأضـ
مشكلة من جامعة الكويت بشأن 
االنـــتـــقـــادات الـــتـــي تــتــعــّرض لــهــا، 
حها من خال 

ّ
يجب عليها أن توض

األدوات المتاحة لديها، موضحا 
أنه »يجب على الجامعة أن تضّم 
األساتذة والطاب تحت جناحها، 

ألنهم ينتمون إليها«.

حرية الرأي والبحث

ــال عــضــو هيئة  مـــن جــانــبــه، قــ
التدريس في قسم الكيمياء بكلية 
الــعــلــوم بجامعة الــكــويــت د. علي 
بــومــجــداد، »إن قــانــون الجامعات 
الــحــكــومــيــة يــنــص فـــي مـــادتـــه الـــ 
ــــرأي وحــريــة  29 عــلــى أن حــريــة الـ
البحث العلمي مكفولتان ألعضاء 
الهيئتين األكاديمية واألكاديمية 
ــو بـــذلـــك يتسق  ــ الـــمـــســـانـــدة«، وهـ
مـــع دســـتـــور الـــكـــويـــت فـــي مــادتــه 
الــــ 36 الــتــي تــنــّص عــلــى أن حرية 
ــرأي والــبــحــث العلمي مكفولة،  الــ
ــكـــل إنــــســــان حــــق الــتــعــبــيــر عن  ولـ
رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو 

غيرهما. 
وذكر بومجداد لـ »الجريدة«، أن 
الجامعات تعتبر واحة للحريات، 
ويفترض بها أن تشجع منتسبيها 
على حرية إبــداء الــرأي واالنتقاد، 

فــمــن شـــأن ذلـــك نــشــر ثــقــافــة تقّبل 
الرأي المخالف والتعرف على رأي 
المنتسبين للمؤسسة وأســبــاب 

اعتراضاتهم وانتقاداتهم. 
وأشار الى أن »وسائل التواصل 
اإللــكــتــرونــي فــتــحــت بــابــا جــديــدا 
لــلــتــعــبــيــر عـــن الــــــرأي لـــم يــكــن في 
ــــدي الـــنـــاس مـــن قــبــل،  مـــتـــنـــاول أيــ
ويجب أن نكون نحن في الجامعة 
قــــــدوة لــلــمــجــتــمــع فــــي الـــحـــريـــات، 
وتحّمل اآلراء وتقّبلها واالستفادة 
من الرأي المخالف«، مضيفا »لست 
راضيا عن تحويل أي من أعضاء 
الــهــيــئــة األكـــاديـــمـــيـــة أو مــوظــفــي 
الجامعة أو طلبتها الــى النيابة 
بسبب تــغــريــدات رأي، ولـــم أعهد 
سابقا خال مسيرتي األكاديمية 
التي وصلت إلى 33 عاما مثل هذه 

األجواء«.

التنسيق لمصلحة الطلبة

ــوة  ــتــــهــــا، دعــــــــت عـــضـ مــــــن جــــهــ

هيئة الــتــدريــس فــي قسم العلوم 
االجــتــمــاعــيــة والــســلــوكــيــة بكلية 
ــه الــطــراح،  الصحة الــعــامــة، د. دانـ
ــى الــتــنــســيــق والــــتــــعــــاون بــيــن  ــ إلــ
المختصين مـــن أكــاديــمــيــيــن في 
كــلــيــة الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة والــهــيــئــة 
األكاديمية المساندة بشأن الكلية 
ومصير الطلبة الحاليين، وعدم 
ــن أهـــل  ــاذ قـــــــــرارات بـــعـــيـــدا عــ ــخــ اتــ

االختصاص والخبرة.
وأشــــارت الــطــراح الـــى ضـــرورة 
التنسيق مــع الــجــهــات الرسمية، 
وفي مقدمتهم وزارة الصحة التي 
جـــرى التنسيق معها قــبــل فترة 
حــول فــرص توفير عمل خريجي 
الكلية ومدى الحاجة الفعلية لهم، 
وكــذلــك الــحــال مــع الهيئة العامة 

للغذاء والتغذية.
ولفتت إلــى أنها ليست لديها 
مطالب فردية أو شخصية، وإنما 
تطالب اإلدارة الجامعية ووزارة 
التربية والتعليم العالي ومجلس 
الــجــامــعــات الحكومية دعـــم كلية 

ــة ومــنــتــســبــيــهــا  ــامــ ــعــ الـــصـــحـــة الــ
على جميع المستويات بما في 
ذلـــك الــطــلــبــة، متمنية مــن اإلدارة 
الجامعية التفهم والتعاون حول 
الشؤون األكاديمية الخاصة بكلية 
الصحة العامة تحديدا، فمن غير 
المعقول أن يتم اتخاذ القرارات من 
دون مشاركة األقسام العلمية وأهل 

االختصاص.
وعــن تحويل طلبة فــي الكلية 
عـــّبـــروا عـــن وجــهــة نــظــرهــم حــول 
ــافـــت  ــة، أضـ ــيـ ــلـ ــكـ ــه إغـــــــاق الـ تــــوجــ
الطراح، »ليس لديها علم بتفاصيل 
ــع الــطــلــبــة، ولـــكـــن إن  الــتــحــقــيــق مـ
صــحــت الــمــعــلــومــات عــنــهــا، فهي 
ــرة غـــيـــر صـــحـــيـــة، فــجــامــعــة  ــاهــ ظــ
الــكــويــت تعتبر منبرا للحريات، 
ــدوة فــي  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــون الـ ــ ــكـ ــ ــــب أن تـ ــجـ ــ ويـ
احتضان جميع اآلراء المختلفة 

كما كفلها دستور الدولة«.

ضرورة 
التنسيق

بين 
المختصين 
وعدم اتخاذ 

قرارات
ً
بعيدا
عنهم

دانة الطراح

ندعو
إلى عدم 
تخويف 

األكاديميين 
والطلبة

أو إخضاعهم 
لرغبة أي جهة 

إدارية
صادق البسام

الحرية 
األكاديمية 

تكفلها 
القوانين... 
ونستنكر 
ممارسات 

اإلدارة 
الجامعية

شمالن القناعي

 
ً
لست راضيا
عن تحويل 

األساتذة 
والموظفين 

والطلبة
إلى النيابة 

بسبب 
تغريدات!

علي بومجداد

»الطب الكويتية«: تعريض الطلبة 
لمضايقات بسبب آرائهم... معيب!

ات  أعربت جمعية طلبة الطب الكويتية عن استيائها من استدعاء
للتحقيق لطلبة جامعة الكويت خال اآلونة األخيرة، بسبب تعبيرهم 

عن آرائهم التي تتعلق بسياسات وقرارات جامعة الكويت.
وأشارت الجمعية، في بيان صحافي، إلى أنه »من المعيب والمشين 
تعريض الطلبة لمثل هــذه المضايقات بسبب ممارستهم حقهم في 
التعبير في مؤسسة أكاديمية عريقة مثل جامعة الكويت«، موضحة أن 
الجامعة تمّيزت عبر تاريخها بالحرية األكاديمية والتعبير عن اآلراء 

الفنية والبحثية عن طريق تنظيم لوائح وقوانين.
ودعــت الجمعية جميع الجمعيات الطابية للتحرك بدعم الطلبة 
وتعزيز حرية الــرأي في الجامعة، حتى ال تتحول جامعة الكويت إلى 

مؤسسة قمعية.
وأضاف الجميعة أن »الطلبة هم الثروة الحقيقية لجميع المؤسسات 
األكاديمية والجامعات، وحقوقهم مصونة ال تمس، وأي اعتداء على هذه 

ا مهما كلفنا الثمن«.
ّ
الحقوق سيلقى ردة فعل من

تحويل 4 طالبات إلى لجان 
التحقيق بسبب تغريدات!

كشف مصادر مطلعة في جامعة الكويت عن تحويل 4 طالبات إلى 
لجان التحقيق بشأن نشر تغريدات طابية تخّص وجهة نظرهم حول 
رفضهم إلغاق كلية الصحة العامة وتحويلها إلى قسم، مشيرة إلى أنه 

سيتم تحويل أكثر من طالب للتحقيق. 
ات التي ستقع على الطلبة المحولين  وذكــرت المصادر أن »اإلجـــراء
إلى التحقيق إلى اآلن غير مبينة، لكن اإلحالة إلى التحقيق من غير حق 
ع على ورقة الشكوى، وسوف تصدر 

ّ
أمر مريب جدا، وقالوا إننا لم نوق

ضدنا عقوبات في الجامعة، متسائلة: كيف يتم التوقيع على ورقة، ولم 
يتعرفوا بعد على الطرف اآلخر الذي قدم بالشكوى ضدهم؟!

وبينت المصادر أن ادارة كلية الصحة العامة أجبرت الطالبات على 
التوقيع، ثم يتم تحويلهن إلى التحقيق في عمادة شؤون الطلبة بإدارة 

القضايا والشكاوى الطابية. 
وأضــافــت أن العمادة فــي الكلية هــددت الطالبات بالفصل والــطــرد، 
ألنهن يقمن بالكتابة في »تويتر« بسبب المطالبة بعدم دمج الكلية في 

أحد األقسام العلمية.

إرهاب فكري ضد أساتذة الجامعة
»أعتذر أخوي منك، ما أقدر أصرح بأي شيء 
يخّص الجامعة... وال أبي أتحول للتحقيق في 
النيابة«، بهذه الكلمات التي تجّسد اإلرهــاب 
ــاء رد الــكــثــيــر من  ــواه، جـ ــ الــفــكــري وتــكــمــيــم األفــ
أعضاء هيئة التدريس على اتصاالت »الجريدة«، 
تعليقا على موضوع إغاق كلية الصحة العامة.

ــــدد مــــن أعــــضــــاء هــيــئــة الـــتـــدريـــس  ــلــــن عـ وأعــ
فــي الكلية رفضهم اإلدالء بــأي تصريح حول 
إغــاقــهــا وتــحــويــلــهــا إلـــى قــســم بــكــلــيــة الــعــلــوم 
الطبية الــمــســاعــدة، بــذريــعــة أن هــنــاك تعميما 
صــــــادرا مـــن اإلدارة الــجــامــعــيــة بــمــنــعــهــم من 
 بعد الحصول 

ّ
التصريح لــوســائــل اإلعـــام إال

على موافقة من اإلدارة. وكشف األساتذة الذين 
صّرحوا لـ »الجريدة«، بشرط عدم نشر أسمائهم، 
ــقـــاطـــع إلغــــــاق الـــكـــلـــيـــة، مــطــالــبــيــن  رفـــضـــهـــم الـ
باستقالية واستمرارية عملها للحفاظ على 
صحة المجتمع، فضا عن ضرورة االستثمار 

والتعليم فيها.
واستنكروا سياسة تكميم األفواه، معتبرين 
أن هذا األمر تعّسف ضد حرياتهم والتعبير عن 
آرائهم التي كفلها الدستور الكويتي، موضحين 
أن هناك الكثير من األكاديميين تم تحويلهم 
للتحقيق، كــمــا أن الــضــرر طـــال الطلبة الــذيــن 

عّبروا عن آرائهم بشأن هذا التوّجه!

إدارة الجامعة ترغم الطلبة 
ّم الكلية!

َ
على التوقيع لض

أرغمت إدارة الجامعة طلبة كلية الصحة العامة على التوقيع 
على شكوى مقدمة إلى القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للعلوم 
الطبية، للمطالبة برفع الظلم عن حملة الشهادات الجامعية من 
خريجي كلية الصحة العامة، من خال استبعاد العميد الحالي 
عن الكلية، لعدم وفائه بأّي من الوعود، ومن أبرزها توفير 400 
وظيفة متوافرة لخريجي بكالوريوس الصحة ودراسات المجتمع 

مع كادر خاص.
وأشار الطلبة خال الشكوى المقدمة إلى ضرورة إيجاد الحلول 
لهم مثل ضم الكلية إلى أحد أقسام كلية العلوم الطبية المساعدة، 
حتى يتم احتسابهم ضمن المهن الطبية المساعدة كما هو مدرج 
في قانون المهن الطبية المذكورة.  وأفادوا بأن تخصص المفتشين 
الصحيين لم يتم إدراجه ضمن قانون مزاولة المهن الطبية، وعدم 
اعتراف بنود القانون بهم، بل وحتى جدول المستويات الوظيفية 
للمفتشين الصحيين غير مصنف كحملة الشهادات الجامعية، 

مقارنة بالتخصصات الطبية األخرى!

إدارة الجامعة تمّهد لـ »إعدام« كلية الصحة وتهدد معارضيهاإدارة الجامعة تمّهد لـ »إعدام« كلية الصحة وتهدد معارضيها
أكاديميون: إغالق الكلية هدٌم لصرح تعليمي مهم أكاديميون: إغالق الكلية هدٌم لصرح تعليمي مهم 

وحيوي... وتعّسف اإلدارة مرفوضوحيوي... وتعّسف اإلدارة مرفوض
قرار إلغاء »الصحة 

العامة« مبّيت... 
وتكليف مجلس 

للكلية خاضع 
بأغلبيته لإلدارة 
يمهد لقرار الضم

أستاذ جامعي 
يحرض طلبة 
»الصحة« ضد 
عمادة الكلية 

وأسرتها التعليمية

ت اإلدارة 
ّ
تعن

الجامعية يخالف 
توجهات اإلصالح 

وينذر بمساءلة 
نيابية لوزير 

التعليم العالي

فوضى أكاديمية 
تعبث بمرسوم 

إنشاء الكلية دون 
الرجوع إلى مجلس 

الوزراء والجهات 
المعنية

https://www.aljarida.com/article/2114


... و»فنية البلدي« تحسم تطوير 
»الرابع« بعد غد

»القانونية« تناقش رسوم فرز ودمج القسائم
• محمد جاسم

تــســعــى الــلــجــنــة الــفــنــيــة في 
المجلس الــبــلــدي، برئاسة د. 
حسن كــمــال، بعد غــد، لحسم 
موقف االتفاقية االستشارية 
للخدمات االستشارية لدراسة 
ــم واإلشـــــــــــــراف عــلــى  ــيـ ــمـ وتـــصـ
تحسين أداء طــريــق الــدائــري 
الــــــرابــــــع، وبــــخــــصــــوص طــلــب 
مـــوافـــقـــة الـــمـــجـــلـــس وتــثــبــيــت 
ــــق، حــــيــــث امـــتـــد  ــريـ ــ ــــطـ ــرم الـ ــ ــ حـ
طــلــب االتــفــاقــيــة االســتــشــاريــة 
مـــن »الـــبـــلـــدي« الـــســـابـــق، لــذلــك 
 
ً
خــصــصــت الــلــجــنــة اجــتــمــاعــا

 لمناقشته كبند وحيد، 
ً
خاصا

ــراره للجلسة   لــرفــع قــ
ً
تــمــهــيــدا

الرئيسية. 
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، تــعــقــد 
الــلــجــنــة الــقــانــونــيــة والــمــالــيــة 
ــا،  ــهـ ــمـــاعـ ــتـ فـــــي »الـــــبـــــلـــــدي« اجـ
الــخــمــيــس الـــمـــقـــبـــل، بــرئــاســة 

فهد العبدالجادر، وستناقش 
ــيــــة وزيـــــر  ــالــ ــلــــب وزيــــــــر الــــمــ طــ
الــدولــة لــلــشــؤون االقتصادية 
واالســتــثــمــار مــشــروع تعديل 
بنود القرار الــوزاري رقم 224 
لـــســـنـــة 2022 بــــشــــأن شــــروط 
وضوابط اإلضافات للقسائم 

الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة االســـتـــثـــمـــاريـــة 
والتجارية، وطلب التعديالت 
المقترحة للرسوم بشأن نظام 
فــرز ودمـــج القسائم بمناطق 
السكن الخاص واالستثماري 
والتجاري والشريط الساحلي 

والصناعية والحرفي. 
وتنظر اللجنة لكتاب الهيئة 
العامة للصناعة بشأن اجتماع 
الــلــجــنــة الــقــانــونــيــة والــمــالــيــة 
ــد فــــــي 2 نـــوفـــمـــبـــر  ــقــ الـــــــــذي عــ
2021 بـــخـــصـــوص مــنــاقــشــة 
طلب الهيئة العامة للصناعة 
ــد الـــمـــواقـــع الــخــدمــيــة  نــقــل أحــ
لمصلحة الشركة المستثمرة 
لــلــمــوقــع، عــــالوة عــلــى نظرها 
ــلــة  تـــوصـــيـــات الــلــجــنــة الــمــشــكَّ
بالقرار الوزاري رقم 72 لسنة 
2022 بشأن تقصي الحقائق 
بــخــصــوص مــخــالــفــات الئــحــة 

تنظيم أعمال البناء.

حسن كمال

ر »الدائري السابع« لنقص البيتومين
ُّ
»األشغال«: تأخ

سيد القصاص
أرجــعــت وزارة األشــغــال الــعــامــة أســبــاب تــأخــر مــشــروع 
إنشاء واستكمال وصيانة الطرق والتقاطعات على الدائري 
السابع إلى نقص مادة البيتومين، ما أدى الى تمديد زمني 

للمشروع.
ــوان المحاسبة،  ــدت »األشـــغـــال«، فــي ردهـــا عــلــى ديــ وأكــ
عما أخذ على المشروع من قصور في اإلجراءات اإلدارية، 
تسببت في إصدار العديد من التمديدات الزمنية لمعظم 
مراحل المشروع، بسبب عدم التنسيق الجيد، إضافة إلى 
تعديل خطوط المياه وعــدم كفاية الكميات الــمــوردة من 
مادة البيتومين، ما أدى إلى تأخر االنتهاء من المشروع 
في الوقت المحدد، أن التمديدات الزمنية لمراحل المشروع 

ليست بسبب القصور في اإلجراءات اإلدارية.
وأشــارت إلى أن منح تلك التمديدات يتم وفقا لشروط 
ــأن يــقــرر مـــدة تمديد  الــعــقــد، الــتــي تــلــزم صــاحــب الــعــمــل بـ
األعمال إذا كان التأخير في تنفيذ تلك األعمال يرجع إلى 
أسباب خارجة عن إرادة المقاول، ولم تكن متوقعة وقت 

تقديم العطاء. 
وأضــــافــــت أن تــلــك الـــتـــمـــديـــدات وإن كـــانـــت تـــهـــدف إلــى 
تحقيق متطلبات الجهات الخدمية إال أنها ترتبط بطبيعة 
مشروعات التشييد المعقدة، إضافة إلى الطبيعة الخاصة 
لمشروعات تطوير البنية التحتية التي تستغرق وقتا 
طويال في تنفيذها، مما قد تستجد معه متطلبات إضافية 
للجهات الخدمية يصعب أن يتم تجاهلها لتفادي إصدار 
أوامر تمديد على العقد وإال بات إنشاء المشروع منقوصا.
ولفتت إلــى أن التمديد الزمني فــي المشروع ال يرجع 
إلى تعديل تصميم خطوط المياه، مؤكدة أن نقص مادة 
الدائري السابع السريعالبيتومين أدى إلى تأخر المشروع، وإصدار تمديد زمني له.

العتيبي لـ ةديرجلا●: العالجات البيولوجية 
أثبتت فعاليتها في عالج الصدفية

»األميري«: إجراء 30 جراحة لمرضى األمعاء االلتهابي المزمن
• عادل سامي

أكد رئيس رابطة أطباء الجلد 
د. محمد العتيبي أن العالجات 
الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة الـــتـــي أدخــلــتــهــا 
الكويت خالل السنوات األخيرة 
لــعــالج مــرض الصدفية أثبتت 
ــا آمـــنـــة  ــهــ ــيـــث إنــ فـــعـــالـــيـــتـــهـــا، حـ
تماما، ودون أي مضاعفات على 

المرضى. 
وأوضح العتيبي أن األدوية 
البيولوجية متوافرة في جميع 
أقـــســـام الـــجـــلـــديـــة، وتـــؤخـــذ عن 
طريق إبرة تحت الجلد مرة كل 

أسبوعين وحتى 3 أشهر.
وقــــال العتيبي فــي تصريح 
لـ »الجريدة« إن نسبة اإلصابة 
بــمــرض الــصــدفــيــة فــي الــكــويــت 
والـــوطـــن الــعــربــي تـــتـــراوح بين 
1 و3%، مشيرا إلــى أن النسبة 
ــر الـــجـــو  ــيــ ــغــ تـــتـــغـــيـــر حــــســــب تــ

والـــمـــنـــاخ، وأن نــســبــة انــتــشــار 
الصدفية في أميركا حوالي %4، 
وأن الــمــرض يــزيــد فــي األجـــواء 
الباردة ويقل في األجواء الحارة. 
وأضــــاف أن جميع عــالجــات 
مــــــــرض الــــصــــدفــــيــــة مــــتــــوافــــرة 
ــويــــت ومــــنــــهــــا الــــعــــالج  ــكــ فـــــي الــ
الموضعي والــدهــانــات، مبينا 
ــد  ــزيـ ــــرض يـ ــمــ ــ ــ أنــــــــه إذا كــــــــان ال
عــلــى 30% مـــن ســطــح الــجــلــد، 

فيستخدم العالج الضوئي. 
وأشــار إلى انطالق فعاليات 
الــيــوم العالمي للصدفية الــذي 
يـــوافـــق 29 أكـــتـــوبـــر، مـــن خــالل 
ــي مـــجـــمـــع  ــ ــ ــــوي فـ ــ ــوعـ ــ ــ ــاح تـ ــ ــنــ ــ جــ
األفـــنـــيـــوز لــلــتــوعــيــة بــالــمــرض 

للجمهور. 

30 عملية جراحية

وفـــــــي مـــــوضـــــوع مــنــفــصــل، 

أجــرى فريق طبي كويتي في 
وحدة جراحة القولون التابع 
ــاز  ــهــ ــجــ لـــقـــســـم الـــــجـــــراحـــــة والــ
ــــي فــــــــي مـــســـتـــشـــفـــى  ــمـ ــ ــــضـ ــهـ ــ الـ
ــيـــري 30 عــمــلــيــة جــراحــيــة  األمـ
مــعــقــدة ودقــيــقــة خـــالل 5 أيـــام 

لمرضى يــعــانــون داء األمــعــاء 
االلــتــهــابــي الـــمـــزمـــن بــواســطــة 
أجهزة المنظار، بالتعاون مع 
طبيبين زائرين متخصصين 
من البرازيل وبريطانيا. وقال 
استشاري الجراحة والقولون 
ــــي مــســتــشــفــى  والـــمـــســـتـــقـــيـــم فـ
األمـــيـــري د. عــلــي الــصــفــار في 
تــصــريــح صــحــافــي إن مــرض 
ــي الـــمـــزمـــن  ــابـ ــهـ ــتـ ــاء االلـ ــ ــعـ ــ األمـ
يشمل مــرض كرونز والتهاب 
القولون التقرحي، مشيرا إلى 
أن أهمية هذه العمليات تكمن 
فــي التقليل مــن المضاعفات 
الخطيرة الناجمة عن المرض.
ــل  ــ ــدخــ ــ ــتــ ــ ــ وأوضـــــــــــــــــــح أن ال
الــــجــــراحــــي الــمــبــكــر يــقــلــل مــن 
المضاعفات الخطيرة الناجمة 
ــــرض، الفــــتــــا إلــــــى أن  ــمــ ــ ــ عـــــن ال
العالج يكون من خالل األدوية 

أو الجراحة.

»الصحة« تضيف خدمتين عبر »سهل«
أضافت وزارة الصحة خدمتين جديدتين للمجلس الطبي 
عبر تطبيق »سهل«. وذكرت الوزارة أن الخدمة األولى هي الكشف 

الطبي للتعيينات، والخدمة الثانية تقديم طلب لجنة طبية.

سيارة »كان« التوعوية زارت جامعة الكويت
الشاهين: 102 طالبة تدّربن ضمن حملة »صحتك تاج«

• عادل سامي
أعلنت عضوة مجلس إدارة الحملة الوطنية 
ــان«، مــســؤولــة  ــ لــلــتــوعــيــة بــمــرض الــســرطــان »كــ
مبادرة »صحتك تاج« د. حصة الشاهين تدريب 
102 طالبة جامعية على الفحص الذاتي للكشف 
المبكر عــن ســرطــان الــثــدي فــي كليات التربية 
واآلداب والــعــلــوم والــعــمــارة والــشــريــعــة، وذلــك 

بالشراكة مع شركة بوتيكات.
وقــــالــــت الـــشـــاهـــيـــن، فــــي تـــصـــريـــح صــحــافــي 
عــلــى هــامــش جــولــة لــســيــارة الــتــوعــيــة التابعة 
للحملة في جامعة الكويت، إن الحملة الوطنية 
ــمـــرض الـــســـرطـــان )كـــــــان( وضــعــت  لــلــتــوعــيــة بـ
ضمن استراتيجيتها السنوية برامج تخص 

طالباتنا بالمدارس والجامعات، خاصة خالل 
شهر أكتوبر.

وأشــــــارت الــــى ان ســـيـــارة الــتــوعــيــة بــمــرض 
السرطان، توجهت الى الجامعة بالتنسيق مع 
د. ليلى الخياط من جامعة الكويت، وبتعاون 
مــع الجمعية الــكــويــتــيــة الــتــطــوعــيــة النسائية 
لــخــدمــة وتنمية المجتمع، ضــمــن طــاقــم طبي 
وإداري، وكذلك بالتعاون مع مختبر للفحوص، 

حيث قدموا خدمات متميزة للطالبات.
وأوضحت أنه تم خالل اليوم التوعوي توزيع 
كتيبات التوعية التي تذّكر الطالبات بطريقة 
الــفــحــص الـــذاتـــي، وكيفية اكــتــشــاف الــعــالمــات 

األولية للعديد من األمراض السرطانية.

محمد العتيبي

اختتمت الجمعية الــخــيــريــة العالمية للتنمية والتطوير 
الكويتية، تنفيذ مشروع عمليات العيون لـ 55 مستفيدا يمنيا 
في محافظة تعز، ضمن حملة »الكويت بجانبكم« المستمرة 

منذ 8 سنوات.
وأعرب مدير مكتب وزارة الشؤون اإلجتماعية والعمل في 
تعز، عبده الصلوي، في تصريح لـ »كونا« عن شكره وتقديره 
وامتنانه باسم السلطة المحلية للكويت أميرا وحكومة وشعبا 
ولجمعية تنمية الخيرية الكويتية على الدعم الكبير الذي 
يقّدم ألبناء محافظة تعز، ومــن بينها تمويل هــذا المشروع 

اإلنساني المهم.
ذة 

ّ
مــن جــانــبــه، ذكــر مــديــر مؤسسة بصمات للتنمية المنف

للمشروع، أحمد الزمر، أن هذا المشروع يأتي ضمن عشرات 
المشاريع الحيوية التي تمولها »تنمية الخيرية« الكويتية في 

تعز وعموم المحافظات اليمنية في شتى المجاالت.
وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى مكافحة العمى، وتخفيف 

معاناة المواطنين من خالل تقديم خدمات مجانية.

افتتاح »ثانوية« 
في اليمن 

بتمويل كويتي

افتتحت الجمعية الكويتية 
لالغاثة، مدرسة أحمد محمود 
األساسية الثانوية في مديرية 
المسراخ بمحافظة تعز اليمنية 
بعد إعــادة تأهيلها وتجهيزها 
ضمن حملة »الكويت بجانبكم« 
الــمــســتــمــرة لــلــعــام الــثــامــن على 

التوالي.
وأشاد مدير المديرية يحيى 
ــه خـــالل  ــي كــلــمــة لــ إســـمـــاعـــيـــل فــ
ــم الـــتـــنـــمـــوي  ــدعــ ــالــ االحــــتــــفــــال بــ
واإلنــســانــي الكبير الــذي تقدمه 
الـــكـــويـــت لــلــشــعــب فــــي مــخــتــلــف 
الــمــجــاالت اإلغــاثــيــة والصحية 

والتعليمية.
ــه، أوضــــــح مــديــر  ــبـ ــانـ ــن جـ ومـــ
المدرسة عبدالغني سعيد »أن 
هذا التدخل الكريم من الجمعية 
الكويتية لــالغــاثــة أنــجــز أعــمــال 
بــــنــــاء وتــــرمــــيــــم وإعـــــــــــادة طــــالء 
ــراســــي  ــكــ ــر الــ ــ ــيـ ــ ــــوفـ ــيـــــث وتـ ــ ــأثـ ــ وتـ
والـــســـبـــورات ومــعــمــل حــاســوب 
وصــــب أرضـــيـــة الــســاحــة وعــمــل 

مظلة لها«.
بـــــــــــدوره، قــــــال رئــــيــــس قـــطـــاع 
التعليم بجمعية الحكمة المنفذة 
للمشروع جميل المليك إن هذا 
ــادة تــأهــيــل  ــ الـــمـــشـــروع شــمــل إعــ
وصــــيــــانــــة وتــــأثــــيــــث وتــجــهــيــز 
المدرسة بما يضمن خلق بيئة 

تعليمية مالئمة للطالب.

»التنمية« تختتم مشروع 
عمليات العيون في تعز اليمنية

التمديد الزمني 
للمشروع ال يرجع 

إلى تعديل تصميم 
خطوط المياه

»الشباب« تطلق الحملة الوطنية لتنظيف الشواطئ
نوفمبر الــمــقــبــل، وتستمر حتى 
فـــبـــرايـــر 2023، ويـــشـــرف عليها 

فريق الغوص الكويتي.
ــل  ــمـ ــعـ ــر إدارة الـ ــ ــديــ ــ وقـــــــــــال مــ
ــــد  ــيـ ــ ــة ولـ ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــالـ ــ الــــــتــــــطــــــوعــــــي بـ
ــاري، فـــي بـــيـــان أمـــــس، إن  ــ ــــصـ األنـ
الحملة تتضمن القيام بعشرات 
الحمالت لتنظيف سواحل الكويت 
بــمــشــاركــة مــجــتــمــعــيــة تــطــوعــيــة، 
ــــع الــكــثــيــر مــــن الــمــخــلــفــات  مــــع رفـ
الــبــالســتــيــكــيــة وشــــبــــاك الــصــيــد 

المهملة من سواحل البالد.
وأضــــــــــــاف أن هــــــــذه الـــحـــمـــلـــة 
الــــوطــــنــــيــــة تــــعــــد فــــرصــــة مـــمـــيـــزة 
لــلــعــمــل الــتــطــوعــي فـــي الــكــويــت، 
وتــوفــر فــرصــا تطوعية للشباب 
الكويتيين الراغبين في المساهمة 

في الحمالت البيئية التطوعية، 
 الــــشــــبــــاب الـــراغـــبـــيـــن فــي 

ً
داعـــــيـــــا

المشاركة بالحملة إلى التسجيل 
في موقع الهيئة االلكتروني عبر 

بوابة »أيادينا«.
ــاري مــــدارس  ــا األنــــصــ كــمــا دعــ
المرحلة االبتدائية بوزارة التربية 
إلــى الــمــشــاركــة فــي هــذه الحملة؛ 
مــن أجـــل إثــــراء الــجــانــب الثقافي 

والتوعوي والبيئي للطلبة.
من جهته، قال رئيس مجلس 
إدارة الــمــبــرة التطوعية البيئية 
ولــيــد الــفــاضــل، وفـــق الــبــيــان، إن 
فريق الغوص أعد برنامجا شيقا 
وثقافيا لعرضه على المشاركين 
مــن طلبة الــمــدارس، ضمن أدوار 
مــيــدانــيــة وعــمــلــيــة لــتــرســيــخ حب 

الـــعـــمـــل الـــتـــطـــوعـــي والـــمـــشـــاركـــة 
الفعالة.

ــذه  ــــل أن هــ ــــاضـ ــفـ ــ وأوضـــــــــــح الـ
المبادرة ضمن المشاريع العديدة 
الــتــي يــقــوم بــهــا الــفــريــق لحماية 
البيئة البحرية، وتأمين الممرات 
الــمــالحــيــة، وإنــقــاذ كائناتها من 
خــــــالل عـــمـــلـــيـــات مــتــمــثــلــة بـــرفـــع 
ــاك الـــصـــيـــد  ــ ــبـ ــ ــشـ ــ الــــمــــخــــلــــفــــات كـ
المهملة واألنــقــاض والمخلفات 
ــة واألخـــــــــشـــــــــاب  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــالسـ ــبـ ــ الـ
ــــي« واإلطــــــــــــــــارات، لــمــا  ــانـ ــ ــنـ ــ ــقـ ــ و»الـ
تسببه من تلوث للبيئة البحرية، 
وخـــطـــورة عــلــى مـــرتـــادي الــبــحــر، 
ــا لــلــمــمــرات  ــهـ ــتـ ــاقـ  عــــن إعـ

ً
فــــضــــال

المالحية.
ــر أن الــحــمــلــة تــســعــى إلــى  وذكــ

نـــشـــر الــــوعــــي الـــبـــيـــئـــي لــلــحــفــاظ 
على الثروات الطبيعية من خالل 
حــمــالت تــوعــويــة متنقلة تسهم 
في رفع الوعي البيئي للمجتمع 
بــصــورة عــامــة، متوقعا مشاركة 
أكثر من 3000 من طلبة المدارس 
في المساهمة برفع أكثر من 50 
طنا من المخلفات البالستيكية 

والخشبية ومخلفات أخرى.
وأوضح أن مبادرة »المشروع 
الوطني لحماية البيئة البحرية 
الـــكـــويـــتـــيـــة« مــســتــمــرة لــتــنــظــيــف 
الــشــواطــئ والــجــزر الكويتية من 
أجل رفع هذه المخلفات الضارة 
للبيئة، والعمل على توعية رواد 
الـــبـــحـــر والــــصــــيــــاديــــن بــــضــــرورة 

االهتمام بالبيئة البحرية.

أعلنت الهيئة العامة للشباب 
إطالقها الحملة الوطنية لتنظيف 
الــــشــــواطــــئ الـــبـــحـــريـــة فــــي بـــدايـــة 
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● فهد تركي
ــة جلسته  يــعــقــد مــجــلــس األمــ
الـــعـــاديـــة والــتــكــمــيــلــيــة الــثــاثــاء 
واألربــعــاء المقبلين، للنظر في 
بنود جدول األعمال المكون من 

11 بندا و62 فقرة.
وتــــضــــمــــن جــــــــــدول األعـــــمـــــال 
11 رســـالـــة واردة و61 شــكــوى 
وعـــريـــضـــة والـــخـــطـــاب األمـــيـــري 
الـــــذي افــتــتــح بـــه دور االنــعــقــاد 
الــــــــعــــــــادي األول مـــــــن الـــفـــصـــل 

التشريعي السابع عشر.
ومــــدرج عــلــى جـــدول األعــمــال 
طــلــبــان، األول مــقــدم مـــن بعض 
األعضاء بتشكيل لجنة تحقيق 
فــي تــوزيــع القسائم الصناعية، 
والثاني مقدم من بعض األعضاء 
بتكليف لــجــنــة حــمــايــة األمــــوال 
الــعــامــة بصفتها لجنة تحقيق 
في تجاوزات القسائم الصناعية 

وتوزيعاتها.
ــدول عـــلـــى 36  ــجــ ويــشــتــمــل الــ
ــر لــجــنــة  ــاريــ ــقــ ــأن تــ ــشــ ــرا بــ ــريــ ــقــ تــ
الميزانيات والحساب الختامي، 
وتقرير اللجنة التشريعية بشأن 
تعديل الائحة الداخلية لمجلس 
ــة«  ــيــ ــالــ ــمــ األمـــــــــــة، وتـــــقـــــريـــــري »الــ
ــكـــوك  بــــشــــأن االســــتــــيــــراد والـــصـ
الحكومية، إضافة إلى اقتراحين 
بــقــرار بتفسير بعض نصوص 
ــــت جــمــيــع  ــويـ ــ ــكـ ــ الــــــدســــــتــــــور، وتـ

الوظائف في المجلس.
ــة  ــ ــنـ ــ ــجـ ــ ــلـ ــ وأكــــــــــــــــــد رئـــــــــيـــــــــس الـ
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة والـــقـــانـــونـــيـــة فــي 
ــائــــب مــهــنــد  ــنــ ــلـــس األمــــــــة الــ مـــجـ
الساير، أن تغيير آلية مناقشة 
ــع  ــ ــاريــ ــ ــشــ ــ ــمــ ــ ــات والــ ــ ــرحــ ــ ــتــ ــ ــقــ ــ ــمــ ــ الــ
بقوانين من الناحية الدستورية 
وإحالتها إلى اللجان المختصة 
ــداًل مــن إحــالــتــهــا إلــى  مــبــاشــرة بـ
»الـــتـــشـــريـــعـــيـــة« ســـيـــحـــدث نــقــلــة 
نــوعــيــة فـــي الــعــمــل الــتــشــريــعــي 
والـــبـــرلـــمـــانـــي، وســـيـــســـاهـــم فــي 
ــــرة اإلنـــــجـــــاز مــمــا  ــيـ ــ تـــســـريـــع وتـ

سينعكس على أداء المجلس.
ـــ »الـــجـــريـــدة«،  وقــــال الــســايــر لـ
إن هـــذا الــمــوضــوع يــأتــي ضمن 
تعديل نــص الــمــادتــيــن 67 و68 

من الائحة الداخلية، ويقضي 
بـــعـــدم نـــظـــر »الـــتـــشـــريـــعـــيـــة« فــي 
ــتــــرحــــات مــــمــــا يــعــطــل  ــقــ كـــــل الــــمــ
عــــمــــلــــهــــا، والــــــلــــــجــــــان األخـــــــــرى 
الــمــعــنــيــة بــكــل مــقــتــرح، الســيــمــا 
أن فــي »الــتــشــريــعــيــة« كــثــيــرا من 
المواضيع والمقترحات االصيلة 

الكفيلة بأن تشغلها.
 وأشار إلى أن اللجنة ال تنظر 
فــقــط الـــى الــنــواحــي الــدســتــوريــة 
والقانونية للمقترحات الخاصة 
ــلـــجـــان االخـــــــــرى، بــــل لــديــهــا  بـــالـ
مـــقـــتـــرحـــات كـــثـــيـــرة مــــن صــمــيــم 
عملها، فضا عن نظرها في كل 
مقترح ال توجد لجنة مختصة 
تــنــظــره أو تــبــحــثــه، اضـــافـــة الــى 
ــة رفــــــع الـــحـــصـــانـــة عــن  ــاقـــشـ ــنـ مـ
الــنــواب، وتفسير بعض االمــور 

القانونية والدستورية.
وذكـــر أن »التشريعية« باتت 
مــتــخــمــة بــكــثــيــر مـــن الــمــواضــيــع 
والــمــقــتــرحــات، مــنــهــا االصــيــلــة، 
أو بــــاإلحــــالــــة غـــيـــر الـــمـــبـــاشـــرة 
ــع الـــــتـــــي ال تـــوجـــد  ــيــ ــواضــ ــمــ ــلــ لــ
لــهــا لـــجـــان، »لـــذلـــك ال يــمــكــن ان 
نــقــرر الــيــوم اللجنة الــتــي تعمل 
واألخرى التي ال تعمل«، موضحا 
»في السابق كان هناك عدد قليل 
مــن المقترحات مــع عــدم وجــود 
طاقات شبابية متخصصة في 
مجال القانون خــال المجالس 
السابقة، لذلك كان العمل ينصب 
بكثرة على اللجنة التشريعية«.
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ةديرجلا•
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 للميزانيات

ً
 تشمل 36 تقريرا

ً
جلسة بعد غد... 11 بندا

الساير لـ ةديرجلا•: فك ارتباط »التشريعية« مع اللجان األخرى نقلة برلمانية نوعية

ت  درج عــلــى جـــدول أعــمــال جلسة بــعــد غــد 11 رســالــة واردة، جــاء
ُ
أ

تفاصيلها كما يلي:

1- رسالة من وزير الدولة لشؤون مجلس األمة وزير الدولة لشؤون 
اإلسكان والتطوير العمراني يطلب فيها استعجال نظر 3 مشروعات 
بقوانين، ذات العاقة بمنظومة تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة 

الفساد.

2- رسالة من النائب د. حسن جوهر يطلب فيها تكليف لجنة حماية 
األموال العامة بدراسة الموضوعات المحددة بنص الرسالة وغيرها 
من قضايا شبهات الفساد المالي، وغسل األموال، مع إحالة جميع 
المستندات الــواردة إلى مجلس األمــة في فترات سابقة ذات الصلة 

بتلك الموضوعات إلى اللجنة.

3- رسالة من رئيس لجنة شــؤون ذوي اإلعــاقــة يطلب فيها إحالة 
مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم )8( لسنة 2010 في 
شأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة المدرج على جدول أعمال لجنة 
الشؤون الصحية واالجتماعية والعمل، إلى لجنة شؤون ذوي اإلعاقة 

لاختصاص وفقا للمادة )58( من الائحة الداخلية.

4- رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية واالقتصادية يطلب فيها 
رد التقرير رقم )13( عن مشروع القانون بشأن االستيراد، والتقرير رقم 
)37( عن مشروع القانون بشأن الصكوك الحكومية، المدرجين على 
جدول أعمال المجلس، وذلك وفقا للمادة )59( من الائحة الداخلية.

5- رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية واالقتصادية يطلب فيها 
التأكيد على اختصاصات اللجنة المنصوص عليها في المادة )43( 
من الائحة الداخلية، وبأنها صاحبة االختصاص األصيل بنظر 
ودراسة تلك المواضيع التي قد تدخل في اختصاص اللجان المؤقتة.

6- رسالة من رئيس لجنة شؤون النفط والطاقة يطلب فيها تكليف 
اللجنة بدراسة الموضوعات المحددة بنص الرسالة.

7- رســالــة مــن رئــيــس لجنة تحسين بيئة األعــمــال والــمــشــروعــات 
الصغيرة يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة الموضوعات المحددة 
بنص الرسالة، على أن ترفع اللجنة تقريرها للمجلس قبل نهاية 

دور االنعقاد الحالي.

8- رســالــة مــن رئيس لجنة الــشــؤون الخارجية يطلب فيها سحب 
تــقــاريــر اللجنة عــن مجموعة مــن مــشــروعــات الــقــوانــيــن والــمــحــددة 
بالكشف المرفق مع الرسالة، وذلــك وفقا للمادة )109( من الائحة 

الداخلية.

9- رسالة من النائب د. حسن جوهر يطلب فيها عــرض موضوع 
توجيه األموال السيادية للدولة لاستثمار الداخلي على المجلس 
ليكون على رأس أولويات السلطتين التشريعية والتنفيذية ومحل 
تعاون كبير بينهما عبر إقرار سلسلة من القوانين تؤسس بمقتضاها 
شركات جديدة مملوكة للمال العام هدفها حسن استغال مقومات 
الدولة، وتنميتها بما ينعكس على الدولة واقتصادها والمواطنين 

بالخير والنماء.

10- رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة يطلب فيها تكليف اللجنة 
بمناقشة وبحث الموضوعات المحددة بنص الرسالة.

11- رسالة من النائب محمد هايف يتقدم بموجبها باستقالته من 
عضوية لجنة حقوق اإلنسان.

... ولجنتا تحقيق
درج على جـــدول أعــمــال جلسة بعد غــد طلبان لتشكيل 

ُ
أ

لجنتي تحقيق فــي تــوزيــع القسائم الصناعية، تقدم بهما 
15 نائبا. 

وتعلق الطلب األول بتشكيل لجنة تحقيق حول الشبهات 
التي أثيرت في توزيع القسائم الصناعية، وتقدم بالطلب 13 
 هم: عبدالله المضف، ومهند الساير، ود. حسن جوهر، 

ً
نائبا

وسعود العصفور، ود. محمد الحويلة، وعبدالله فهاد، ود. 
عبدالكريم الكندري، وأسامة الزيد، وشعيب شعبان، ومهلهل 
المضف، وخالد المونس، وحمدان العازمي، ومبارك الطشة.

ــوال  ويــقــضــي الــطــلــب الــثــانــي بتكليف لــجــنــة حــمــايــة األمــ
بصفتها »لجنة التحقيق« بالتحقيق في تجاوزات القسائم 
الصناعية وتوزيعاتها، على أن ترفع تقريرها خال 3 أشهر، 

وتقدم بالطلب النائبان، أسامة الشاهين، ومحمد المطير.

مهند الساير

11 رسالة واردة على الجلسة
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شارك رئيس مجلس إدارة مبرة العوازم الخيرية، 
حمد البسيس، في االحتفالية الخاصة بيوم األمم 
المتحدة تحت شعار »الشباب يقود الطموح من أجل 
العمل المناخي«، والذي استضافته جامعة الكويت 
تحت رعاية وزيــر الخارجية الشيخ سالم الصباح، 
وحضور مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات 

الدولية عبدالعزيز الجارالله.
وقال البسيس، في تصريح صحافي، إن استضافة 
جامعة الكويت لمثل هذه الفعاليات تمثل نقلة نوعية 
في تعزيز مكانتها، وقدرتها على االنفتاح والتواصل 

مع الحضارات المختلفة.
وأشاد بكلمة المستشار الجارالله، التي أكد فيها 
استمرار الكويت في دورها الريادي الداعم لمسيرة 

الخير والتنمية والسالم. 
والــتــقــى البسيس خــالل المؤتمر بمجموعة من 

كبار الشخصيات الدبلوماسية، أبرزهم سفير دولة 
ــارات العربية المتحدة الدكتور مطر النيادي،  اإلمــ
وسفير دولة قطر علي بن عبدالله آل محمود، وسفير 

مملكة البحرين صالح المالكي.

على وقع المالحظات والمآخذ التي 
 
ً
أوردهــا التقرير السنوي الصادر أخيرا
عـــن ديـــــوان الــمــحــاســبــة بــشــأن عمليات 
الــتــدقــيــق والـــفـــحـــص والـــمـــراجـــعـــة على 
أعمال وزارة الشؤون االجتماعية للسنة 
الــمــالــيــة )2021/ 2022(، والـــــذي قــامــت 
»الـــجـــريـــدة« بــنــشــره األســـبـــوع الــمــاضــي، 
وأظهر تراكم مديونية المساعدات التي 
صرفت دون حق، وزيادة رصيدها منذ 
السنة المالية )2014/2013( حتى يناير 
2022 بواقع 21.246 مليون دينار، أكدت 
مصادر »الشؤون« أن نسبة تحصيل تلك 
المديونيات بلغت 57 بالمئة من إجمالي 
أصــل المبلغ السالف ذكــره بــواقــع 11.9 
، موضحة أن ثمة مراجعة دورية 

ً
مليونا

مـــن قــبــل الـــشـــؤون الــقــانــونــيــة والــلــجــنــة 
المشكلة لمتابعة أرصــدرة المديونيات 
بالوزارة التخاذ الالزم حيال تحصيلها.

وذكــرت المصادر أن اللجنة راجعت 
 تـــوقـــف أصــحــابــهــا 

ً
نـــحـــو 3250 مـــلـــفـــا

عـــن الــــســــداد، وهــــي عـــبـــارة عـــن رواتــــب 
ومـــســـاعـــدات صــــرف بــغــيــر حــــق، »وتـــم 
االستعالم عن جهات عملهم، وتوجيه 
مــــخــــاطــــبــــات رســــمــــيــــة إلــــــــى 62 جــهــة 
الستقطاع مديونيات المساعدات من 

رواتبهم الشهرية«.

أسباب تراكم المديونيات

ــبـــاب تــراكــم  وأرجــــعــــت الـــمـــصـــادر أسـ
المديونيات إلــى تأخر بعض الجهات 
الحكومية في إتمام عملية الربط اآللي 
مـــع الـــــــوزارة، إضـــافـــة إلـــى تــقــلــيــل قيمة 
االستقطاع الشهري للمديونيات بواقع 
10 في المئة فقط من أصل الدين )قيمة 
الــمــســاعــدة الــمــصــروفــة دون حـــق( مما 

ترتب عليه تدني نسب التحصيل وطول 
المدة المستغرقة نظير ذلك، الفتة إلى 
ان استمرار اللجنة المعنية في اكتشاف 
مـــديـــونـــات جـــديـــدة لــمــســاعــدات صــرف 
بالمخالفة للقانون والالئحة وإضافتها 
 أمام 

ً
على المديونية الحالية يقف حائال

زيادة نسب التحصيل، مؤكدة أن متابعة 
المديونية لــحــاالت اإليــقــاف والوفيات 
تأخذ الكثير من الوقت جراء االجراءات 

الروتينية المعمول بها.
وأضـــافـــت أن »حــــاالت اإليـــقـــاف التي 
لــديــهــا مــصــدر دخـــل يمكن االستقطاع 
منه )جهة العمل، أو رواتــب المؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية( تتطلب 
الكثير من الوقت لمخاطبة تلك الجهات 
ــا الـــحـــاالت الــتــي ليس  والــتــأمــيــنــات، أمـ
لديها مصدر للدخل يمكن االستقطاع 
منه، فتتطلب التواصل مع المنتفع أو 
ذويه للسداد بالطرق الودية، وفي حال 
ر ذلك فإن األمر يأخذ بعض الوقت 

ّ
تعذ

لمخاطبة الجهات القانونية في الوزارة 
وخارجها التخاذ الالزم«.

مساعدات الموظفين

وبشأن مالحظة »الــديــوان« استمرار 
الــوزارة في صرف مساعدات لموظفين 
بالقطاع الخاص يتقاضون دعم عمالة 
من الدولة، قالت المصادر، إن هناك 81 
حالة تبين ازدواجية صرفها للمساعدة 
ودعم العمالة، وتم اتخاذ الالزم حيالهم 
بقطع المساعدة والمطالبة باسترجاع 
تــلــك الــمــبــالــغ الــتــي صــرفــت بــغــيــر وجــه 
حق، مشيرة إلى أنه بشأن قيام الوزارة 
بصرف مساعدة لبعض المستفيدين 
الذين ال ينطبق »مفهوم األسرة« عليهم، 
فـــإن لــجــنــتــي الــمــســاعــدات والــتــظــلــمــات 
تعمالن على تطبيق هذ المفهوم كما 
ورد بالقانون )2011/12(، »حيث تم وقف 
المساعدة عن الحاالت غير المشمولة 

بهذا المفهوم.

أفـــــاد تــقــريــر »الـــمـــحـــاســـبـــة«، الـــنـــاتـــج عن 
مراجعة الحسابات الختامية لديوان الخدمة 
الــمــدنــيــة عــن الــســنــة الــمــالــيــة 2022-2021، 
بوجود مآخذ شابت عقد المناقصة بشأن 
صيانة األنظمة المتكاملة، والبالغة جملته 
مليون دينار للعقد األصلي ومليونان لقيمة 

التمديدات الثالثة. 
وأضاف التقرير أن ديوان الخدمة المدنية 
قـــام بتمكين الــشــركــة الــمــتــعــاقــد مــعــهــا من 
أخـــذ نــســخ احــتــيــاطــيــة مــن األنــظــمــة بشكل 
يــومــي وأســبــوعــي وشــهــري وســنــوي، مما 
يــخــل بــالــجــانــب األمــنــي لــقــواعــد الــبــيــانــات 
والمعلومات للعاملين على مستوى الدولة، 
ورد الخدمة المدنية بأن ما تقوم به الشركة 
من أعمال بموجب العقد تم تحت مظلة تعد 
بالمحافظة على سرية البيانات، وبإشراف 

فني كامل من قطاع نظم المعلومات.
وأفـــاد بــأن »الــخــدمــة المدنية« تــأخــر في 
تسوية مصروفات المكاتب الثقافية البالغ 
جملة ما أمكن حصره منها 2.351 مليون 
دينار للحد من تضخم أرصدتها بالمخالفة 
لقواعد تنفيذ الميزانية، الفتا إلــى وجود 
مآخذ شابت التعيين على بند المكافآت، 

حيث تــم إنــهــاء خــدمــات بعض الموظفين 
غير الكويتيين المعينين على العقد الثاني 
تطبيقا لسياسة اإلحالل وفقا لقرار مجلس 
الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017، وإعادة 
تعيين بعضهم فــي ذات الــوقــت على عقد 
االستعانة بخبرات مما يعد التفافا على 

تطبيق القرار.
وأكـــد أن الـــديـــوان تــراخــى بــوقــف رواتـــب 

بــعــض الــمــوظــفــيــن الــمــنــتــهــيــة خــدمــاتــهــم، 
ــه حـــق،  ــ ــنــــار دون وجـ ــــف ديــ وصــــــرف 14 ألـ
مــضــيــفــا أن ديــــــوان الـــخـــدمـــة الــمــدنــيــة قــام 
بإبرام عقد استئجار سيارات، وتم تمديد 
العقد خمس مرات متتالية، بقيمة إجمالية 
129 ألــفــا دون طـــرح األعــمــال فــي مناقصة 
ــلـــى أفــــضــــل الــــعــــروض  عــــامــــة لـــلـــحـــصـــول عـ

والمواصفات.
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»الشؤون« لـ »المحاسبة«: حصلنا 57% من مديونيات المساعدات
رها في التحصيل إلى تقليص قيمة االستقطاع الشهري لـ %10

ّ
ً• أرجعت تأخ

• 9.327 ماليين دينار لم يتم رّدها حتى اآلن من أصل 21.246 مليونا

وزيرة الشؤون تستنكر »االعتداء المؤسف«
على أطفال من قبل مدرس 

»اإلنماء«: ندعو ذوي الضحايا للتواصل معنا لتقديم المساعدة إليهم
على وقع جريمة تحرش أحد المدرسين بعشرات 
 
ً
األطفال، وهو قيد التحقيق والحبس االحتياطي حاليا
على ذمة االتهامات، أبدت وزيرة الشؤون االجتماعية 
والتنمية المجتمعية وزيــــرة الــدولــة لــشــؤون الــمــرأة 
والطفولة مي البغلي استنكارها الشديد لهذه »الحادثة 

المؤسفة«. 
وأعلنت البغلي، بصفتها رئيسة المجلس األعلى 
لشؤون األسرة، استعداد المجلس، بالتعاون والتنسيق 
مع مكتب اإلنماء االجتماعي، الستقبال حاالت األطفال 
الُمعتدى عليهم وذويــهــم، ليتسنى لــه القيام بــدوره 
الــمــنــوط فــي تــأهــيــل ضــحــايــا هـــذا االعـــتـــداء الــوحــشــي 
ــار الــجــانــبــيــة السلبية الــواقــعــة   وتخفيف اآلثــ

ً
نفسيا

عليهم جــراء هــذه الجريمة، كاشفة عن تشكيل فريق 
تطوعي الستقبال الحاالت كافة وبدء تأهيلهم بسّرية 
 لوقوع الضحايا 

ً
تامة، نظرا لحساسية القضية، ومنعا

وذويهم بأي حرج.
إلـــى ذلـــك، قـــال مكتب اإلنــمــاء االجــتــمــاعــي، إنـــه »تــم 
تشكيل فريق من االستشاريين المختصين الستقبال 
ومعالجة ضحايا االعتداء وتقديم أوجه الدعم الالزمة 
كافة اليهم، بسرية تامة تقديرا لحساسية القضية 
 ذوي الحاالت المتضررة التوجه 

ً
وخصوصيتها«، داعيا

إلى المكتب - فرع اليرموك أو التواصل لحجز موعد 
عبر أرقــام الخدمة الهاتفية 25336482 / 25336483 

داخلي 333 - 171.

جورج عاطف

»الصليبية الزراعية« غير آمنة لتربية األبقار 
ومزارع سياحية مخالفة في العبدلي والوفرة
تقرير »المحاسبة«: حديقة الحيوان غير صالحة وخيول الهيئة لم تلقح

● محمد جاسم
أكد تقرير ديــوان المحاسبة للحساب 
الختامي للهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والــــثــــروة الــســمــكــيــة عـــن الــســنــة الــمــالــيــة 
2021-2022 أن مــزارع األبقار في منطقة 
الصليبية غير آمــنــة، نتيجة عــدم وجــود 
صــــرف صـــحـــي، عـــــالوة عــلــى قــلــة الــمــيــاه 
الالزمة لزراعة محاصيل األعــالف، وعدم 
كــافــيــة مــبــالــغ دعــــم األعـــــــالف، والــحــلــيــب 
والعجالت المولودة محليا، ما يشير إلى 
عدم كفاية إجراءات الهيئة تجاه المعوقات 
والــــصــــعــــوبــــات الــــتــــي تــــواجــــه الــمــنــطــقــة، 
مضيفا أنه كان حريا على الهيئة معالجة 
الــمــعــوقــات بـــدال مـــن الــســعــي إلـــى تــوزيــع 

مزارع جديدة.
وبين الديوان أن أهم المالحظات، التي 
أسفر عنها فحص ومراجعة حسابات هيئة 
الـــزراعـــة، مــا شـــاب مــشــروع تــربــيــة األبــقــار 
وإنتاج الجليب وزراعة األعالف الخضراء، 
حيث تبين للديوان من خالل زيارة ميدانية 
استغالل 15 شركة القسائم المخصصة لها 
بموقع المشروع وبناء األسوار الخرسانية 
والـــمـــبـــانـــي اإلنـــشـــائـــيـــة والـــحـــظـــائـــر، دون 
إعـــادة تقديم خطابات الضمان، وبلغ ما 
أمــكــن حــصــره مــا قيمته 8 مــاليــيــن ديــنــار 
بالمخالفة لقرارات الهيئة، مبينا أن الهيئة 
تجاهلت باستمرار دراسة المردود البيئي 
واالجتماعي للبنية التحتية، بالمخالفة 
الشتراطات هيئة البيئة بتخصيص موقع 
تـــوزيـــع قــســائــم األبـــقـــار وإنـــتـــاج الــحــلــيــب 

بمنطقة رجم خشمان شرق طريق كبد.

ديون الحكومة

وأضـــاف أن رصــيــد الــديــون المستحقة 
للحكومة بلغ في 31 مارس 2022 ما قدره 
3.692 ماليين دينار كأرصدة مدورة دون 
تسوية منذ ســنــوات مالية سابقة يرجع 
بعضها للسنة المالية 1993-1994، وترجع 
أســبــاب ذلـــك إلـــى وجـــود مستحقات على 

بــعــض الــشــركــات والــمــؤســســات إلخاللها 
ــــرف مــبــالــغ  بــالــتــزامــاتــهــا الــتــعــاقــديــة وصـ
دون وجه حق، الفتا إلى استمرار تضخم 
ــــدة بــعــض الــحــســابــات الــخــارجــة عن  أرصـ
أبــواب الميزانية، وبقاء العديد منها منذ 
سنوات مالية سابقة دون تسوية، ما عكس 
ظهور نقص في قيمة بعض الموجودات 
وظهور أرصدة في بعض الحسابات على 
غير طبيعتها، بلغ ما أمكن حصره منها 

363 ألفا. 
ــن عــــــدم تـــحـــصـــيـــن الـــخـــيـــول  ــ ــشــــف عـ وكــ
مـــن قــبــل إحــــدى الـــشـــركـــات الــتــي تــعــاقــدت 
معها الهيئة لــمــشــروع ترقيم وتحصين 
وتسجيل الحيوانات في الكويت، حيث لم 
توفر الشركة اللقاحات الالزمة للهيئة، ما 
جعلها تخالف الشروط التعاقدية للعقد 
الموقع بقيمة 390 ألف دينار، مشيرا إلى 
عدم جدوى أنواع من التطعيم لألبقار، ما 
سبب تلوثا بكتيريا للبيئة، فضال عن عدم 

توفير الشركة 21 مالحظا بيطريا. 

حديقة الحيوان

وبالنسبة لــلــرقــابــة الــبــحــريــة، لــفــت إلــى 
ــل مـــكـــتـــوبـــة تــنــظــم  ــمـ ــة عـ ــيــ عــــــدم وجـــــــود آلــ
اإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل الهيئة 
بــشــأن مــصــادرات األحــيــاء الــبــحــريــة، لترد 
الهيئة بأنه سيتم بحث الئحة مــع إدارة 
الشؤون القانونية بهذا الشأن، الفتا إلى 
توقف الهيئة عن سحب تراخيص الصيد 
الــمــخــالــفــة تــطــبــيــقــا لـــلـــقـــرارات الــمــنــظــمــة، 
لتبين الــهــيــئــة أنـــه جـــار التنسيق لوضع 
آلية لتطبيق سحب رخص الصيد، ووضع 
شاشات خاصة يقفل الرخص حتى يتسنى 

متابعة المخالفات.
وأكــد الــديــوان وجــود مالحظات شابت 
حديقة الحيوان، حيث بين تهالك مرافق 
الحديقة وعـــدم صالحيتها لالستخدام، 
وتحتاج إلى صيانة جذرية بنظام جديد، 
مقدرا التكلفة اإلجمالية بـ232 ألف دينار 
كـــحـــد أدنــــــــى، وأفــــــــاد بــــعــــدم وجـــــــود بــنــيــة 

تحتية مناسبة ما قد يتسبب في أعطال 
كهربائية ناتجة عــن حــرائــق وانــفــجــارات 
لمحول الكهرباء والتمديدات، ما يؤثر على 
أجهزة التكييف، ويؤدي إلى نفوق الكثير 
من الحيوانات، عــالوة على انقطاع الماء 
بشكل مستمر عن ري النباتات ومشارب 

الحيوانات والمرافق العامة.
وأشــار إلــى ضيق بعض األقــفــاص مما 
تسبب في هيجات الحيوانات، وتعرضها 
ــة، فــــضــــال عـــــن ســـــــوء اســـتـــغـــالل  ــ ــابـ ــ ــــإصـ لـ
المساحات الفارغة إلنشاء أقفاص جديد، 
مضيفا أن اإلغـــالق أضــاع فرصة تحقيق 
ــتـــذاكـــر كــمــتــوســط ســنــوي  إيــــــــرادات مـــن الـ
63 ألــــف ديـــنـــار، وتـــوقـــف عــقــود مـــزايـــدات 
استثمار لبعض الموقع، ولفت إلــى عدم 
ات المتخذة تجاه استمرار  كفاية اإلجــراء
زيادة أعداد الماضية المثبتة للمربين في 
بعض شهادات التحصين، مما ترتب عليه 
صـــرف كــمــيــات أعـــالف مــدعــومــة بــالــزيــادة 

دون وجه حق.
وبــــيــــن أن بـــعـــض الـــمـــربـــيـــن ال تـــوجـــد 
لديهم ماشية وتم بيعها، لكنها لم تظهر 
فــي أنظمة الهيئة أي تحديث عنها، ولم 
يتم وقــف المخصصات العلفية، مطالبا 
بمراجعة الكشوفات، علما أن الكشوفات 
غير دقيقة ألعداد الماشية الفعلية ما ترتب 
عليه صرف مبالغ مخصصة لدعم األعالف 
بقيمة 10 ماليين دينار، وبحاجة إلى زيادة 

أعمال الرقابة عليها.
وكشف عن استمرار وجود كميات كبيرة 
تصل إلى 378 طنا من األعالف المدعومة 
تباع في السوق السوداء بمناطق العبدلي 
وكبد والوفرة والسالمي والجهراء، وأشار 
إلى مخالفة بعض مزارع العبدلي والوفرة 
بــمــمــارســة أنــشــطــة ســيــاحــيــة بــالــمــخــالــفــة 

للغرض الذي خصصت من أجله.

ن شركة 
ّ
»المحاسبة«: »الخدمة المدنية« مك

من أخذ نسخ احتياطية لبيانات األنظمة المتكاملة

البسيس مشاركًا في االحتفالية

البغلي تتلقى درع تكريم من رئيس تعاونية الروضة وحولي

»المعلومات المدنية«... مكافآت األمامية غير 
مستحقة ومجلس اإلدارة لم يجتمع في 2021

● محمد جاسم
ذكــر تقرير ديـــوان المحاسبة، الخاص 
بــمــراجــعــة الــحــســابــات فــي الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــلــمــعــلــومــات الــمــدنــيــة عــن الــســنــة المالية 
2021-2022، أن الــهــيــئــة صــرفــت مــكــافــأة 
الصفوف األمامية لبعض الموظفين على 
الــرغــم مــن عـــدم وجـــود قـــرار تكليف خــالل 
فــتــرة تعطيل الــجــهــات الحكومية بسبب 
جائحة كورونا من 21 مارس 2020 حتى 
31 مايو 2020، فضال عن عدم بيان األعمال 

الموكلة لهم خالل تلك الفترة.
وبين التقرير أن مجلس اإلدارة لــم يعقد 
اجتماعاته خــالل عــام 2021، وعــدم ممارسة 
ــه وفـــقـــا الخــتــصــاصــاتــه  الـــمـــهـــام الـــمـــوكـــلـــة لــ
المنصوص عليها في قانون نظام المعلومات 

المدنية رقم 32 لسنة 1982.
ولفت إلى استمرار المالحظات التي شابت 
عقود شــراء وصيانة األجــهــزة والــبــرامــج في 
الــهــيــئــة، مــوضــحــا أن »الــمــعــلــومــات المدنية« 
ــراء والـــصـــيـــانـــة  ــ ــشـ ــ قــــامــــت بـــتـــجـــزئـــة عــــقــــود الـ
بالمخالفة ألحكام المادة 19 من القانون رقم 

49 لسنة 2015 بــشــأن الــمــنــاقــصــات الــعــامــة، 
والــتــي تقضي بعدم جــواز التعاقد دون إذن 
الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن ذات 
األصــنــاف وأو األعــمــال بما يــجــاوز النصاب 

خالل السنة المالية 75 ألف دينار. 
وأشــــــار الــــديــــوان إلــــى أن الــهــيــئــة تــعــمــدت 
إنقاص قيمة العقود التي امتدت ثالث سنوات 
لــلــهــروب مـــن الــخــضــوع لــلــجــهــات الــرقــابــيــة، 
والتجديد لتلك العقود بصفة دورية سنويا، 
األمـــــر الـــــذي ال يــحــقــق مـــبـــدأ تــكــافــؤ الــفــرص 

والحصول على العروض واألسعار.

● عادل سامي
ــة  ــامــ ــعــ قـــــالـــــت الــــمــــوجــــهــــة الــ
باإلنابة للحاسوب منى سالم 
 وطالبة من المرحلة 

ً
إن 96 طالبا

الــمــتــوســطــة تـــتـــاح لــهــم فــرصــة 
المشاركة في فعاليات المعرض 
الــعــلــمــي الـــكـــويـــتـــي- الــفــرنــســي 
ــادس عــــشــــر، مـــشـــيـــرة إلـــى  ــ ــسـ ــ الـ
ــذا الــعــام  أن الـــمـــعـــرض يـــركـــز هــ
فـــي مــشــاريــع وأبـــحـــاث »الـــذكـــاء 
االصــطــنــاعــي«، وينظمه مكتب 
الـــمـــنـــظـــمـــة الـــعـــالـــمـــيـــة »مــلــســت 
آســيــا«، بــالــتــعــاون مــع الــســفــارة 

ــام  ــعـ الـــفـــرنـــســـيـــة والـــتـــوجـــيـــه الـ
ــيـــل  ــة وكـ ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ ــــوب، بـ ــــاسـ ــــحـ ــلـ ــ لـ

التعليم العام أسامة السلطان.
ــــرت ســـالـــم، فـــي تصريح  وذكـ
ــة الـــعـــمـــل  ــ ــــطـ صــــحــــافــــي، أن »خـ
التدريبية التجهيزية للمعرض 
ــقـــد دورة تــدريــبــيــة  ــهــــدت عـ شــ
للمعلمين والمعلمات، بحضور 
ــام  ــ ــعـ ــ ــه الـ ــ ــيـ ــ ــوجـ ــ ــتـ ــ وإشــــــــــــــــراف الـ
لــلــحــاســوب فـــي مـــجـــال الـــذكـــاء 

االصطناعي«.
ــامـــج  ــرنـ ــبـ وأوضـــــحـــــت أن »الـ
الــتــدريــبــي التأهيلي للمعرض 
يطلب من الطلبة إنشاء مشروع 

علمي يعتمد على تكنولوجيا 
الــــذكــــاء االصـــطـــنـــاعـــي، وســـوف 
ــداد الطلبة من  تمتد عملية إعـ
ــل الـــمـــعـــلـــمـــيـــن والـــمـــعـــلـــمـــات  ــبـ قـ
بــــــــإشــــــــراف الـــــتـــــوجـــــيـــــه الـــــعـــــام 

للحاسوب إلقامة المعرض«.
ولــــفــــتــــت إلــــــــى أن »الـــــطـــــالب 
المشاركين في المعرض لديهم 
مشاريع علمية وبحثية تحمل 
في أفكارها التشويق واإلثارة، 
لتمكنهم مــن فــهــم واســتــيــعــاب 
 عن 

ً
الذكاء االصطناعي، فضال

تجهيز قدراتهم على المحاورة 
واإلقناع والطالقة اللغوية«.

البغلي استقبلت رئيس »تعاونية الروضة« 

 يشاركون بالمعرض العلمي الكويتي- الفرنسي
ً
96 طالبا

الكندري: تطوير األنشطة والخدمات للمساهمين والمنطقة

ــرة الـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة والتنمية  ــ اســتــقــبــلــت وزيـ
ــرة الــدولــة لــشــؤون الــمــرأة والطفولة  المجتمعية وزيــ
الــمــهــنــدســة مـــي الــبــغــلــي، فـــي مــكــتــبــهــا رئــيــس جمعية 
الروضة وحولي التعاونية محمد الكندري، بحضور 
ــــوف الـــغـــانـــم، ووكــــيــــل الـــتـــعـــاون أحــمــد  الـــمـــســـتـــشـــارة نـ
العنزي، وتم خالل اللقاء استعراض متطلبات المنطقة 
والــمــســاهــمــيــن مــن حــيــث الــخــدمــات واألنــشــطــة وسبل 

تعزيزها وتطويرها.
وأكد الكندري، خالل اللقاء، أن وزارة الشؤون ال تدخر 
جهدا في سبيل الوصول بالتعاونيات إلى النجاح الذي 
ينشده الجميع، والوقوف على جميع السلبيات التي 
تواجهها والعمل على عالجها مع الجهات المختصة، 
وتذليل المعوقات والروتين الحكومي بما يتماشى 

مع سياسة التطوير ومحاربة الفساد، مبينا أن هناك 
مسؤولين جادين في اإلصــالح ومواصلة النجاح في 
معظم التعاونيات وتجسيد سيادة القانون، والنزاهة 

والشفافية والنجاح.
وأعـــرب عــن شكره وامتنانه للجهود المبذولة من 
وزارة الـــشـــؤون والــعــامــلــيــن فــيــهــا، مثمنا دور وزيـــرة 
الشؤون وحرصها العالي على تطبيق القانون ودعم 
العمل التعاوني، وحرصها على أهم القضايا التي تمت 
مناقشتها، والتي من شأنها تطوير خدمات وأنشطة 
المساهمين، »كما نشكر وكيل التعاون أحمد العنزي 
ات مــع الجهات المختصة  وجــهــوده لتسهيل اإلجــــراء
لتوفير أفضل الخدمات، لما فيه المصلحة العامة، والتي 

تنعكس إيجابا على المنطقة والمساهمين«.

منى سالم

قطع مساعدة 81 
 يتقاضون 

ً
موظفا

دعم عمالة واتخاذ 
الالزم السترجاعها

»العوازم« تشارك في احتفالية األمم المتحدة
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إحباط تهريب 174 كغم حشيش عبر البحر

ــن الــمــنــافــذ  تــمــّكــن قــطــاع أمـ
والـــحـــدود، ممثال فــي اإلدارة 
ــل،  ــ ــواحـ ــ ــــسـ ــة لــــخــــفــــر الـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
بــالــتــعــاون مــع االدارة العامة 
ــــدرات، مــن  ــخــ ــ ــمــ ــ لـــمـــكـــافـــحـــة الــ
ضــــبــــط 3 أشــــــخــــــاص أثــــنــــاء 
محاولتهم تهريب نحو 174 
كيلوغراما من مادة الحشيش 

المخدرة عن طريق البحر.
وذكــــــــــرت اإلدارة الـــعـــامـــة 
لـــلـــعـــالقـــات واإلعــــــــالم األمـــنـــي 
بوزارة الداخلية، في بيان، أنه 
استمرارا لتوجيهات النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء 
وزيـــر الــداخــلــيــة الشيخ طالل 
الــخــالــد، الــمــشــددة، بــضــرورة 
ــوة وحـــــزم  ــ ــ الــــتــــصــــدي بــــكــــل قـ
لمواجهة مهربي الــمــخــدرات 
ومــــــرّوجــــــيــــــهــــــا، وبــــمــــتــــابــــعــــة 
وكـــيـــل الـــــــوزارة الــفــريــق أنـــور 
البرجس، وجهود المؤسسة 
األمـــنـــيـــة بــجــمــيــع قــطــاعــاتــهــا 
للتصدي لتلك اآلفــة المدمرة 
ــاب  ــ ــبـ ــ الـــــــتـــــــي تـــــســـــتـــــهـــــدف شـ
الوطن، ضبط خفر السواحل، 
بــــــالــــــتــــــعــــــاون مــــــــع مــــكــــافــــحــــة 

المخدرات، 3 أشخاص أثناء 
محاولتهم استخراج كمية من 
الــمــواد المخدرة كانت ملقاة 
في قــاع البحر بمنطقة جون 

الكويت.
أن  رة  اإلدا وأوضـــــــــحـــــــــت 
معلومات وصلت إلى الجهات 
األمــنــيــة الــمــعــنــيــة تــؤكــد أن 3 

م 
ّ
أشــخــاص ســيــقــومــون بتسل

كمية من المخدرات من منطقة 
المنقف، حيث تم التنسيق مع 
الــجــهــات األمــنــيــة المختصة، 
ــط الــــمــــتــــهــــمــــيــــن  ــ ــ ــبـ ــ ــ وتـــــــــــــم ضـ
والــمــواد المخدرة التي تقدر 
بــنــحــو 174 كـــيـــلـــوغـــرامـــا مــن 
مــــــادة الـــحـــشـــيـــش الـــمـــخـــدرة، 

حــيــث تــمــت إحــالــة المتهمين 
ــــى جــهــات  والـــمـــضـــبـــوطـــات إلـ
االخـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــاص، التــــــــخــــــــاذ 
ات القانونية الالزمة  اإلجــراء

بحقهم.

وفد من كلية »القيادة« يزور المملكة المتحدة

● محمد الشرهان

● محمد الشرهان

ــن كـــلـــيـــة مـــبـــارك  ــ زار وفــــــد مـ
الـــعـــبـــدالـــلـــه لـــلـــقـــيـــادة واألركـــــــان 
ــبــــاط  ــة يــــضــــم الــــضــ ــركــ ــتــ ــشــ ــمــ الــ
المتفوقين من منتسبي الدورة 
)26(، المملكة المتحدة، وذلــك 
في إطار التعاون المشترك في 

المجالين التعليمي واألكاديمي 
بين الكلية وأكــاديــمــيــة الــدفــاع 

البريطانية.
وقام الوفد بزيارة أكاديمية 
الــــــدفــــــاع الـــبـــريـــطـــانـــيـــة وكـــلـــيـــة 
شــريــڤــنــهــام ACSC، بــاإلضــافــة 
الــى وزارة الــدفــاع البريطانية، 
وبعض مراكز القيادات وصنع 

الـــــقـــــرار كـــالـــقـــيـــادة الــمــشــتــركــة 
 .PJHQ الدائمة

وتأتي الزيارة ضمن حرص 
ــلـــى جـــــــودة الــتــعــلــيــم  الـــكـــلـــيـــة عـ
الـــمـــتـــمـــيـــز، والــــتــــي تــــهــــدف إلـــى 
ــة، وتـــــبـــــادل  ــ ــرفـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ تــــطــــويــــر الـ
الخبرات في العلوم العسكرية 
وفــــــن الــــقــــيــــادة واإلدارة عــلــى 

ــــي  ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ الـــــمـــــســـــتـــــوى االسـ
ــــوي  ــبـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـــــعـــــمـــــلـــــيـــــاتـــــي والـ
ــقــــادة  الـــعـــســـكـــري، لـــلـــضـــبـــاط الــ
مــنــتــســبــي الـــجـــيـــش الـــكـــويـــتـــي 
والمؤسسات العسكرية األخرى.

وفد كلية مبارك العبدالله قبيل توجهه إلى المملكة المتحدة

المتهمون وأمامهم المخدرات المضبوطة

مؤتمر »KCST« السيبراني يناقش المرونة اإللكترونية وتأمين البيئات
البقاعين: سعدنا بالحضور الكثيف وتفاعل معلمي المدارس بوصفهم الفئة المستهدفة لهذا العام

انعقد مؤتمر األمن السيبراني الرابع للتعليم 
وبــحــوث السيبرانية عــلــى مــــدار يــومــي 25 و26 
الجاري في الحرم الجامعي لكلية الكويت للعلوم 
والتكنولوجيا )KCST( في منطقة الدوحة بمحافظة 

العاصمة.
ونظم المؤتمر كمشروع مشترك بين حكومة 
المملكة المتحدة ممثلة بالسفارة البريطانية 
في الكويت بالتعاون مع هيئة تنظيم االتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات في الكويت، وكلية الكويت 
للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة الكويت وبدعٍم من 

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
وحضر االفتتاح رئيس مجلس إدارة الهيئة 
عــمــر الــعــمــر، والــشــيــخــة د. الــعــنــود الــصــبــاح من 
جهاز األمن الوطني، وفهد الخليفة مدير البعثات 
الداخلية في مجلس الجامعات الخاصة، ود. نيك 
باوتشر رئيس شبكة العلوم واالبتكار في المملكة 
المتحدة )الخليج(، ود. بسام الفيلي مدير االبتكار 
والــمــشــاريــع فــي الــمــؤســســة، والــمــهــنــدســة ليالي 
المنصوري مدير أمــن المعلومات واالستجابة 
للطوارئ في الهيئة، إلى جانب موظفي السفارة 

البريطانية ومنظمي جميع الجهات المشاركة.

محور المؤتمر

وتــمــحــور مــوضــوع المؤتمر هـــذا الــعــام حول 
تقنيات المرونة اإللكترونية والتي شملت تأمين 
البنية التحتية الحيوية، وتكامل األمن السيبراني 
في المناهج، وسلسلة قواعد البيانات وإنترنت 

األشياء، وأمن وخصوصية الجوال.
وعقد المؤتمر جلسات اليوم األول تحت عنوان 
تأمين البنية التحتية الحيوية وتخللها أربــع 
نـــدوات تضمنت تقييم المخاطر الكمية ألصول 
تكنولوجيا المعلومات: إطار عمل مؤسسي فعال 
من حيث التكلفة العتماد أنظمة األمن، مقدمة من م. 

نايف العوضي من جمعية تكنولوجيا المعلومات 
الكويتية، واألمــــن السيبراني لبيئات التشغيل 
مــقــدمــة مــن الــبــروفــيــســور عــمــر ف. رانــــا ، جامعة 
كارديف المملكة المتحدة، وتأمين البنية التحتية 
المصرفية الحيوية مقدمة من روس مكنوتون، بنك 
الخليج، وCyBOK كتاب المعرفة لألمن السيبراني 
مقدمة من جوناثان دويــل، رئيس سيبر الخليج 
بالسفارة البريطانية بالرياض. كما عقدت جلسة 
مناقشة بين نايف العوضي  وعمر ف. رنا وروس 

مكنوتون.
وعقدت الجلسة الثانية بعنوان سلسلة قواعد 
البيانات وتقنيات إنترنت األشياء تخللها أربع 
نـــــــدوات وجــلــســة مــنــاقــشــة شــمــلــت »اســتــكــشــاف 
اإلمكانات الكاملة لـسلسلة قواعد البيانات« مقدمة 
مــن الــدكــتــور تــومــاس مــارتــن، جامعة مانشستر 
متروبوليتان، المملكة المتحدة، و«إنترنت األشياء« 
مقدمة من كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا، 
وسلة قواعد البيانات والذكاء االصطناعي مقدمة 
من البروفيسور نشوان داوود، جامعة تيسايد، 
الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة، والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــرقــمــيــة 
المزدوجة القائمة على تقنية بلوك تشين 6G مقدمة 
مــن د. إم إســرافــيــل بــيــســواس جامعة مانشستر 
متروبوليتان، المملكة المتحدة. وشارك في جلسة 
المناقشة دكتور توماس مارتن ونشوان داود ود. 

محمد إسرافيل بيسواس.
وتخلل اليوم الثاني للمؤتمر 3 جلسات عن 
تكامل األمن السيبراني في المناهج )الجزء األول(، 
وشملت 3 ندوات عن القضايا الرئيسية في الحفاظ 
على البيئات السيبرانية اآلمنة داخل المؤسسات 
التعليمية مقّدمة من جوناثان ليدجر، إدارة التجارة 
الدولية - فريق التعليم، المملكة المتحدة، وتطبيق 
ــن السيبراني  ــادة« فــي تعليم األمــ ــجـ ــاب الـ ــعـ »األلـ
مقدمة من البروفيسور فالديمير ساسون، جامعة 
ساوثهامبتون، المملكة المتحدة، وتحديد المواهب 

السيبرانية، مقدمة من المهندس ليث الخلف، من 
شركة إدراك للتدريب واالستشارات، الكويت.

وتضمنت الجلسة الثانية عن تكامل األمن 
السيبراني في المناهج )الجزء الثاني( 4 ندوات 
وجلسة مناقشة شملت تكامل األمن السيبراني 
فــي المناهج الــدراســيــة، مقدمة مــن منى سالم 
ــــال األمـــن السيبراني في  وزارة الــتــربــيــة، وإدخـ
أبحاث وتعليم هندسة البرمجيات، مقدمة من 
د. محمد الــكــنــدري، جامعة الــكــويــت، الكويت، 
ــن الــســيــبــرانــي فــي مختلف  ــم األمــ

ّ
وتــمــديــد تــعــل

التخصصات، مقّدمة من مديرة تطوير برامج 
العلوم والرياضيات في مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي، الكويت، د. لبنى عكاشة، ودراسة األمن 
الــســيــبــرانــي فــي المملكة الــمــتــحــدة مــقــّدمــة من 
الملحق الثقافي في المكتب الثقافي الكويتي 
بلندن، وزارة التعليم العالي، الكويت، د. فهد 
المضف، أمــا جلسة المناقشة فتّمت بين منى 
ســـالـــم والـــبـــروفـــيـــســـور ســـاســـون والــخــلــف ود. 
الكندري ود. عكاشة. وتضمنت الجلسة التالية 
عن Mobile and 5G/6G Security خمس ندوات 
هـــي مــراجــعــة نــقــديــة لــســالمــة وأمــــن تطبيقات 
سرطان الثدي للناطقين باللغة العربية، مقدمة 
مــن د. ضـــاري الــحــويــل، جامعة الــكــويــت، وأمــن 
األجهزة المحمولة وإنترنت األشياء مقّدمة من 
د. إيمان كانجو، جامعة نوتنغهام ترنت المملكة 
المتحدة، وإطـــار عمل هجين لبناء تطبيقات 
الهاتف المحمول وتنفيذها بأمان مقدمة من 
د. ســـامـــراجـــش مـــولـــت، كــلــيــة الــكــويــت للعلوم 
 Android والتكنولوجيا، الكويت، وقياس أمان
مقدمة من دانيال توماس، جامعة ستراثكاليد، 
المملكة المتحدة، وتأمين بروتوكوالت 5G مقدمة 

من عيسى السويط، stc، الكويت.
وأهم ما مّيز مؤتمر هذا العام هو المشاركة 
الفعالة مــن مــدّرســي وزارة التربية والتعليم 
وموظفي ديوان الخدمة المدنية، الذين رشحتهم 

جهات عملهم لحضور المؤتمر واالستفادة من 
المعلومات المطروحة، والتي أصبح فيها األمن 
ا ال يتجزأ من تطوير األعمال  السيبراني جــزء
الحكومية، إضــافــة إلــى جدية حماية األنظمة 
واألجهزة على جميع مستويات الدولة واألفراد، 
وشمل عدد المرشحين من وزارة التربية على 
ــة حـــاســـوب فـــي مختلف  175 مـــدرســـا ومـــدرسـ
مدارس المناطق التعليمية، إضافة إلى 50 رئيس 
قسم حاسوب، أما عدد مرشحي ديوان الخدمة 
المدنية فقد وصل على 111 موظفا وموظفة في 

مختلف قطاعات الدولة ووزاراتها.
وجاءت محاضرة منى السالم، الموجهة الفني 
األولى لقسم الحاسوب في وزارة التربية، من أهم 
محتويات التقديم التي تم عرضها في المؤتمر، 
ال سيما أن المحاضرة قد أجابت عن العديد من 
األســئــلــة الشائكة، وطــرحــت أهــم القضايا التي 
يمكن أن تمّد الجسور بين تطور وسرعة عجلة 
التكنولوجيا والتغيير التي أدت إلــى التعرض 
لالختراق في مختلف البرامج والتطبيقات التي 
يستخدمها طــالب الــمــدارس، والتي من خاللها 
يتعّرضون لالبتزاز والتهديد اإللكتروني الخطير، 
وبين تطوير منهج الحاسوب المقّدم في المدارس.
وتــنــاولــت الــســالــم، فـــي مــقــدمــة محاضرتها، 
التشريعات والقوانين المحلية في مجال األمن 
السيبراني والذي ذكرت فيه سعي الكويت نحو 
إصـــــدار عـــدد مـــن الــقــوانــيــن والــتــشــريــعــات التي 
تتناول األمـــن السيبراني عبر تأسيس المركز 
 National Center for الوطني لألمن السيبراني
Cybersecurity بمرسوم رقم 37 لسنة 2022 والذي 
يهتم بتأمين وحماية الشبكات المعلوماتية، 
شبكة االتـــصـــاالت، نظم المعلومات وعمليات 
جمع وتبادل المعلومات باستخدام أي وسيلة 
إلكترونية وفــق االستراتيجية الوطنية لألمن 
السيبراني، وقد نص القرار في البند الثالث من 
المادة الثالثة على تعزيز ثقافة األمن السيبراني 

التي تدعم االستخدام اآلمن والصحيح للفضاء 
اإللكتروني.

نجاح وحضور 

ــلـــعـــلـــوم  ــة الـــــكـــــويـــــت لـ ــيــ ــلــ ــــس كــ ــيــ ــ وصـــــــــــرح رئــ
والــتــكــنــولــوجــيــا، رئــيــس الــمــؤتــمــر الــبــروفــيــســور، 
خالد البقاعين: »نفخر بنجاح المؤتمر وباألخص 
بالمستوى العالي للمحاضرات واألبحاث المقدمة 
فـــي الــمــؤتــمــر، كــمــا أســعــدنــي الــحــضــور الكثيف 
لجلسات المؤتمر من قبل الكثير من العاملين في 
القطاع الــعــام، وكذلك من أســاتــذة الــمــدارس، مما 
سوف يكون له األثر الكبير على تعميم الفائدة على 
فئة كبيرة من الطلبة، لذلك نتقدم بالشكر لوزارة 
التربية ولــديــوان الخدمة المدنية على التعاون 
معنا إليصال الفائدة وتحقيق أهـــداف المؤتمر 
في بناء قاعدة معرفية مميزة في األمن السيبراني 

بالكويت«.
واخــتــتــم البقاعين الــمــؤتــمــر بالشكر لجميع 
الجهات المشاركة والعاملين على تنظيم المؤتمر 
الرابع، والذي كان نجاحه ملحوظا على مختلف 
الــصــعــد، وخــصــص بالشكر د. نيك بــاوتــشــر من 
السفارة البريطانية في قطر على العمل معه يدا بيد 
حينما كان المؤتمر مجرد فكرة مطروحة وتحولت 
إلــى حقيقة، ووصــل إلــى الـــدورة الرابعة على أمل 
الوصول إلى دورات أخرى متعددة يقدم فيها كل 

مرة شيئا جديدا لخدمة المجتمع والتعليم.
بدوره، قال باوتشر: »يسعدني جًدا أن أعود إلى 
الكويت مرة أخرى في CERC2022، بعد 4 سنوات من 
انعقاده. أصبح CERC دعامة أساسية في برنامج 
شبكة العلوم واالبتكار في المملكة المتحدة كل 
عــام، وواحــد من أهــم المؤتمرات التي تستمر في 
دعم شراكتنا الثنائية في مجال اإلنترنت وإعادة 
تأكيدها. إن قوة ونجاح CERC مبنيان على االلتزام 

الثابت من شركائنا هنا في الكويت.

البقاعين مع عدد من المشاركين في المؤتمر

المؤتمر عقد 
بالتعاون مع 

سفارة بريطانيا 
و»االتصاالت« 

وجامعة الكويت 
و»التقدم العلمي«

175 مدرس حاسوب 
بـ »التربية« و111 

 في قطاعات 
ً
موظفا

الدولة شاركوا 
بالمؤتمر

توصيات مقترحة لتطوير منهج الحاسوب
ــة مــن  ــمـــوعـ قـــــّدمـــــت مــــنــــى الــــســــالــــم مـــجـ
الـــتـــوصـــيـــات الــمــقــتــرحــة لــتــطــويــر منهج 

الحاسوب في المدارس كالتالي:
- إفراد وإتاحة مساحة أكبر لمجال األمن 
الــســيــبــرانــي لــتــطــويــر وتــحــديــث المناهج 
الدراسية جنبا إلى جنب مع الثورة الرقمية 
المعاصرة، إلعداد جيل قادر على مواجهة 
تـــحـــديـــات الـــعـــصـــر، بـــالـــرغـــم مــــن الــتــطــرق 
البسيط لبعض مناهج مـــادة الحاسوب 
من الصفين الرابع إلى التاسع للمواطنة 

الرقمية والمجتمع الرقمي.
- تــعــزيــز دور الــتــوجــيــه الــفــنــي الــعــام 

للحاسوب بنشر الوعي المعرفي نحو األمن 
السيبراني في الميدان التربوي.

ــــول األمــــن  - أهـــمـــيـــة نـــشـــر الـــمـــعـــرفـــة حــ
السيبراني لدى الميدان التربوي من خالل 
إقامة برامج التدريب بمختلف أنواعها، 
وإقامة الفعاليات وربطها بالمستجدات 

التي تطرأ في هذا الحقل.
- تفعيل دور كل المؤسسات التعليمية 
في القيام بمهمة النهوض بوعي منتسبيها 
نحو أهمية األمـــن السيبراني لــدى حياة 
الفرد والمجتمع وإدراجه ضمن السياسات 

والنظم التربوية.

- تعزيز أسس المسؤولية االجتماعية 
والمشاركة المجتمعية من خالل مساهمة 
مــخــتــلــف مـــؤســـســـات الــمــجــتــمــع الــمــدنــي 
والــــجــــهــــات الــحــكــومــيــة فــــي نـــشـــر الـــوعـــي 

المعرفي باألمن السيبراني.
- تــشــجــيــع الــمــتــخــصــصــيــن فـــي مــجــال 
أبحاث األمن السيبراني باعتبار كل المهن 
المتعلقة بــاألمــن السيبراني تخصصات 

نادرة.
- إعادة إدراج وتدريس مادة الحاسوب 
في الصفوف األولى من المرحلة االبتدائية 

لتأسيس المعرفة الرقمية.

https://www.aljarida.com/article/2016
https://www.aljarida.com/article/2051
https://www.aljarida.com/article/2122
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أول العمود:
 استضافة مدينة البصرة لبطولة كأس الخليج العربي الـ 
٢٥ دليل تعافي رياضي واقتصادي وسياسي عراقي تستفيد 

منه المنطقة بأسرها. 
 ***

ــاذا بعد اكــتــشــاف حــادثــة الــتــحــرش الجنسي بخمسين   ومـ
 أعمارهم بين ٨ و١٠ سنوات من مدرس التربية اإلسالمية؟

ً
طالبا

١- ما تأثير ذلك على أهالي الطالب؟ 
٢- مــن يضمن إخــفــاء أســمــاء مــن تــم الــتــحــرش بــهــم لغرض 

السرية والمحافظة على مشاعرهم وهواجس ذويهم؟ 
٣- من يثق بأن هذه الحادثة هي األولى المكتشفة؟ 

أسئلة مبدئية نطرحها بعد هــذه الــحــادثــة الــصــادمــة على 
جهات عدة أولها وزارة التربية، وجمعية المعلمين، وجمعية 

المحامين، وجمعية حماية الطفل.
ــدارس عــالــمــيــة، وهــنــاك  ــمـ مــســألــة الــتــحــرش الــجــنــســي فـــي الـ
ات مخيفة تنشرها منظمات رسمية كمنظمة الصحة  إحصاء
العالمية التي تقول إن نحو مليار طفل تتراوح أعمارهم بين 
عامين و١٧ عــامــا تــعــّرضــوا للعنف الــجــســدي أو الجنسي أو 

العاطفي.
 للطالب، ليس في المدارس 

ً
التوعية بهذا الموضوع مهمة جدا

فحسب بل في الحياة العامة، وهذه التوعية يجب أن تتبناها 
وزارة التربية حتى ال تحدث مثل هذه الحاالت المخيفة سواء 
مــن المدرسين أو بين الــطــالب أنفسهم، والمطلوب بعد هذه 
الــواقــعــة بــرنــامــج تــوعــوي يــركــز عــلــى أســـس عــريــضــة منها أن 
بعض أجـــزاء الجسم خــاصــة، ال ينبغي ألحــد االطـــالع عليها، 
وأن تبادل المعلومات شبه اليومية من المدرسة يجب أن يكون 
بال خوف مع الوالدين، مع التنبيه على ضرر نشر الصور عبر 
وسائل التواصل اإللكتروني بدون ضوابط، إضافة إلى تعليم 
 في جميع األحوال، وغير 

ً
 واحدا

ً
أبنائنا أن اللمس ليس شكال

ذلك من الرسائل.
ــــذوي الــطــلــبــة  ــمــــدارس يــجــب أن تــبــقــى مــفــتــوحــة لـ أســـــوار الــ
سمع أصــوات الطالب 

ُ
وللمختصين والتربويين، ويجب أن ت

من الجنسين في وسائل اإلعالم وبإدارة تربوية مهنية عالية، 
فالتعليم عندنا ليس على ما يرام وباعتراف حكومي!

أطلقت الموجة األخيرة من االختبارات الصاروخية وغيرها 
من االستفزازات العسكرية في كوريا الشمالية وفرة من التكهنات 
 ،

ً
 مشتركا

ً
حــول دوافــع البلد، لكن تحمل معظم التوقعات عيبا

فهي تفترض أن فهم تحركات كوريا الشمالية ال يرتبط بعوامل 
داخلية بل بمعطيات خارجية. 

 عــلــى الــعــمــلــيــات العسكرية 
ً
يعتبر الــبــعــض االخــتــبــارات ردا

األخيرة بين كوريا الجنوبية والواليات المتحدة، أو محاوالت 
لتحسين قدرات كوريا الشمالية الدفاعية، ويزعم البعض اآلخر 
أنها جزء من استراتيجية الزعيم كيم جونغ أون النتزاع التنازالت 
الــتــي يريدها مــن العالم الــخــارجــي عبر افتعال أزمـــة يستطيع 
 مقابل بعض المكاسب. كذلك، يعتبرها آخرون 

ً
إخمادها الحقا

 لتنفيذ 
ً
 للضغط على كوريا الجنوبية استعدادا

ً
 هجوميا

ً
تكتيكا

عملية غزو في نهاية المطاف، لكن يظن البعض أن الحرب في 
أوكرانيا هي محور القصة كلها، مما يعني أن كيم استوحى 
تحركاته مــن نجاح التهديدات النووية التي أطلقها الرئيس 
فالديمير بوتين في أوكرانيا، وهو مقتنع بأن الحرب ستمنع أي 
رد قوي ضد كوريا الشمالية، لكن تعكس هذه اآلراء كلها وجهة 
نظر غربية تبالغ في تقدير أهمية التحالف الذي تقوده الواليات 
الــمــتــحــدة لــلــتــعــامــل مــع شــــؤون الــعــالــم وتــســتــخــف فــي المقابل 
 
ً
بالدوافع المحلية التي تحّرك صناعة السياسة. من األفضل إذا
فون بصياغة رد مناسب على أحدث 

ّ
أن يدرك المسؤولون المكل

موجة من االستفزازات الكورية الشمالية أن األحداث الحاصلة في 
بيونغ يانغ تبقى أهم من تلك التي تشهدها العاصمة واشنطن.

، كانت حكومة كوريا الشمالية تطلق أكثر التحركات 
ً
تاريخيا

 فــي مــجــال السياسة الــخــارجــيــة حين تــواجــه مشاكل 
ً
اســتــفــزازا

. قد ال يكون تكتيك افتعال أزمة خارجية لتحويل 
ً
محتدمة محليا

، لكنه جــزء مــن صناعة 
ً
األنــظــار عــن المشاكل الداخلية جــديــدا

 إلى 
ً
السياسة في كوريا الشمالية أكثر من أي مكان آخر، نظرا

الجهود التي بذلها كيم طوال عقود لترسيخ نظام أيديولوجي 
م 

ّ
محدد وسط الشعب وضمان صمود عائلته في السلطة. يتعل

الكوريون الشماليون منذ الوالدة أن العرق الكوري نقي وبريء 
لعون على التهديدات 

ّ
وأعلى مستوى من األعــراق األخــرى، ويط

الـــدائـــمـــة الـــتـــي يــواجــهــهــا الــشــعــب بــســبــب الــــواليــــات الــمــتــحــدة 
المخادعة، ويقتنعون بأهمية صمود قيادة قوية وأصيلة لدرء 
هذه التهديدات وقيادة األمة في االتجاه الصحيح وصواًل إلى 
إطالق ثورة اشتراكية. لهذا السبب، يمكن اعتبار معظم المشاكل 
شكك 

ُ
المحلية نتيجة للغدر الغربي، مع أن اإلخفاقات الخطيرة ت

بمنطق النظام الدكتاتوري الذي يقوده كيم. إذا كان البلد يتخبط 
 في الــخــارج، سينهار 

ً
بأسوأ الطرق في الداخل وُيعتبر عاجزا

 على أخطر 
ً
 لذلك، رّدت القيادة تاريخيا

ً
سبب وجود النظام. نتيجة

التحديات التي تواجهها عبر محاولة إقناع الرأي العام المحلي 
بأن عائلة كيم تبقى آخر خط دفاع عن الشعب الكوري الشمالي 

في هذه العالقة الشائكة مع أخطر الخصوم.
يــبــدو أن تــحــركــات كــوريــا الشمالية الــراهــنــة تــصــّب فــي هذه 
الخانة، وتكشف أحدث األدلة أن اقتصاد البلد تضرر أكثر مما 
يظن الكثيرون بسبب العزلة المرتبطة بأزمة كورونا، والعقوبات 
الدولية، والتضخم العالمي، وسوء اإلدارة الداخلية، فوفق أفضل 
تحليل أجـــراه »معهد بيترسون لالقتصاد الــدولــي«، قــد تكون 
المرحلة الراهنة األسوأ منذ حقبة المجاعات الكبرى في منتصف 
 أن كوريا الشمالية 

ً
التسعينيات. يستنتج هذا التحليل أيضا

أصبحت تحت عتبة الحد األدنى من حاجات البشر على األرجح 
خالل أحدث دورة حصاد.

ليس مصادفة أن تشدد وســائــل اإلعـــالم الحكومية فــي هذه 
الفترة على قــوة كــوريــا الشمالية العسكرية، مــع التركيز على 
 على القوة 

ً
ِبر لفترة طويلة مؤشرا

ُ
البرنامج الصاروخي الذي اعت

الوطنية واستقالل البلد وُرِبط بنظام كيم. كانت هذه المقاربة 
 من حملة دعائية محلية أصبح البلد بأمّس الحاجة إليها. 

ً
ا جزء

شددت مواضيع تلك الحملة على الــدور المحوري لكيم جونغ 
أون في هذه التطورات العسكرية وأهمية توجيهاته االحترافية، 
وربــطــت مشاعر الفخر الوطني بهذا التطور، وشّجعت الــرأي 
ستعَمل 

ُ
العام على التضحية بالذات لحماية األمن القومي. ال ت

هذه الخطوات على ما يبدو لتحقيق هدف دولي عملي بقدر ما 
تصبو إلى تحسين مكانة نظام كيم.

تتعدد العوامل الكامنة وراء تصرفات كوريا الشمالية في 
الفترة األخيرة، وتؤثر المعطيات االستراتيجية والجيوسياسية 
، لكن يغفل الكثيرون 

ً
ومفاهيم األمن على الوضع الراهن طبعا

 مـــا يــزعــم 
ً
عـــن دور الــــضــــرورات الــســيــاســيــة الـــداخـــلـــيـــة، وغـــالـــبـــا

صــانــعــو الــســيــاســة األمـــيـــركـــيـــة أن »جــمــيــع أنــــــواع الــســيــاســات 
 أن الــظــروف 

ً
محلية بطبيعتها«، لكن يجب أن يــتــذكــروا أيــضــا

.
ً
 أحيانا

ً
 محليا

ً
الجيوسياسية قد تحمل طابعا

* »دبلومات«

ال عـــــودة إليــــــران وجـــمـــهـــوريـــتـــهـــا اإلســـالمـــيـــة الـــى 
مــا قــبــل مــقــتــل »مــهــســا أمــيــنــي«، فــقــد ذاق اإليــرانــيــون 
رجاال ونساء طعم الحرية واكتشفوا بعض جوانب 
قوتهم الجماهيرية واستردوا حقهم في االعتراض، 
إيران تريد التخلص والتحرر مما جرى لإليرانيين 
منذ عام 1979 وسرقة أهــداف الثورة والــدوس على 
الحريات التي دفع لها الشعب ثمنا غاليا، ومحاوالت 
التحرر المقموعة بعد تسلط اإلسالميين ومصادرة 
إرادة الناس وحرياتهم باسم الدين وغير ذلك. قامت 
هـــذه الــمــظــاهــرات والــمــســيــرات الــشــبــابــيــة الــشــجــاعــة 
بتعرية كل ذلك وتسليط األضواء على الحرامية في 
»مغارتهم« ومباغتة السراق وهم يحصون غنائمهم.
والكل بــات يعرف أن هــذه الحركة الشبابية التي 
اســتــمــرت أكــثــر مــن أربــعــيــن يــومــا حــتــى اآلن لــم تعد 
مجرد تمرد نسائي أو رجالي يسهل قمعه وتجاوز 
آثاره بقدر ما هي جواب الشعب اإليراني لألربعين 
ــه وتــجــاهــل مصالحه  عــامــا ونــيــف مــن تــزيــيــف إرادتــ
واستمرار قمعه والتالعب بال رحمة بثروته الوطنية، 
وتبديدها في مغامرات سياسية وعسكرية، وبرامج 
تــســلــيــح ال تــســتــفــيــد مــنــهــا إال الــنــخــبــة الــحــاكــمــة في 
تثبيت حكمها واألحـــزاب والميليشيات المرتبطة 

بها هنا وهناك عبر الكرة األرضية!
 لـــمـــاذا نــجــح الــنــظــام هـــذه الــعــقــود األربـــعـــة؟ لعل 
أحــد أهــم أركــان قــوة النظام ونجاحه في االستمرار 
كـــان الــتــالعــب بالمصطلحات الــســيــاســيــة وإفــراغــهــا 
مــن مــضــامــيــنــهــا، فــهــو يـــردد ويــســتــخــدم كــلــمــات مثل 
»جمهورية« و»انتخابات« و»مجلس النواب« و»حقوق 
الـــمـــرأة« والــكــثــيــر مــن الــمــصــطــلــحــات األخــــرى، ولكنه 
كــســائــر اإلســالمــيــيــن يــبــطــن لــهــا مــعــانــي ومـــدلـــوالت 

أخرى.
قيل الكثير عن »العصا الغليظة« التي لم يبرزها 
مرشد الثورة حتى اآلن والممثلة بالحرس الثوري، 
إذ حرصت الجمهورية منذ قيامها عام 1957 على 
تفكيك الجيش والتخلص مــن غير الموالين وبناء 
قوة وأجهزة عسكرية مؤدلجة مرتبطة بها، وبخاصة 
الحرس الثورة إلى جانب العديد من األجهزة األخرى 
التي ال تعرف الرحمة عندما تجابه الشعب، وبخاصة 

من تعتبرهم من »المفسدين في األرض«.
ال أحــد يــعــرف على وجــه التحديد لــم تــأخــر نــزول 
قـــوى الــقــمــع الـــشـــرس عــلــنــا هـــذه الـــمـــرة؟ هـــل الــســبــب 
انقسام داخلي حول استخدامها أم عدم اتساع الثورة 
وراء الــخــطــوط الــحــمــر أم الـــخـــوف مـــن ردود الــفــعــل 
الــدولــيــة؟ أم الخشية مــن انــقــالب أو تمرد داخــلــي أو 

غير ذلك؟ وهل الكي يشفي إيران من عللها؟
الــكــل يـــدرك بعمق ومــن تــجــارب الــشــعــوب األخــرى 
الــتــي مــرت أو تــمــر بــظــرف مــشــابــهــة أن إيـــران ليست 
ــوة بـــقـــدر  ــســ ــقــ ــى الــــمــــزيــــد مــــن الـــقـــمـــع والــ ــ بـــحـــاجـــة إلــ
حاجتها إلى الحرية السياسية والخالص من سراق 
ثــورة 1979 وفــتــح أبــواب االســتــقــرار واالعــتــدال أمــام 

اإليرانيين.

المستشار شفيق إمام

 في ظالل الدستور: ردة عن الدولة إلى القبيلة ال ردة عن اإلسالم

مجموعة العمل المالي ترفع باكستان من قائمة الدول الممّولة لإلرهاب

خليل علي حيدر

 هزت والية 
ً
40 يوما
الفقيه!

بعد أربع سنوات من التدقيق المتواصل، ُرِفعت باكستان 
 من »القائمة الرمادية« الشائنة لمجموعة العمل المالي، 

ً
أخيرا

عنى هذه المجموعة بمراقبة عمليات تبييض األموال 
ُ
حيث ت

ضــيــفــت باكستان إلــى هــذه القائمة في 
ُ
وتمويل اإلرهـــاب، وأ

يونيو 2018 بسبب تقصيرها في محاربة تبييض األموال 
ــمـــجـــاالت الـــقـــانـــونـــيـــة، والـــمـــالـــيـــة،  ومـــكـــافـــحـــة اإلرهـــــــاب فـــي الـ
والتنظيمية، والــقــضــائــيــة، وفــي التحقيقات، والمحاكمات، 

والقطاعات غير الحكومية.
 
ً
ُيــعــتــبــر الـــقـــرار األخــيــر لــمــجــمــوعــة الــعــمــل الــمــالــي متنفسا
لباكستان التي تتعامل مع مجموعة متداخلة من الكوارث 
االقتصادية، والسياسية، والمناخية، لكن ُيفترض أال يشّكل 
حـــذف الــبــلــد مــن الــقــائــمــة الــرمــاديــة مــصــدر إلــهــاء للحكومة 
والمؤسسات، إذ يجب أن تستمر الجهود الرامية إلى إنشاء 

مجتمع يخلو من الفساد وتبييض األموال.
ــات بــاكــســتــان عــلــى مــســتــوى الــفــســاد وتبييض  تــنــجــم أزمــ
األمــــوال عــن حــســابــات مــغــلــوطــة ومــشــاكــل راســخــة ومــتــعــددة 
األوجه، ولهذه األسباب نفسها، بقيت محاوالت إطالق إدارة 
شــامــلــة وفــاعــلــة لــلــتــصــدي لــهــذه الــمــشــاكــل الـــحـــادة ضعيفة 
وشــائــبــة، فــقــد كـــان وضـــع بــاكــســتــان عــلــى الــقــائــمــة الــرمــاديــة 
 سياسية، لكنه انعكس 

ً
لمجموعة العمل المالي يحمل أبعادا

ل لمكافحة 
ّ
 على إطــار العمل القانوني وشبه الُمعط

ً
إيجابا

ــاب، وهــمــا مــن أبــرز األهــداف  تبييض األمـــوال وتــمــويــل اإلرهـ
التي تهّم باكستان.

بعد إدراج البلد على القائمة الــرمــاديــة، عمدت باكستان 
إلـــى تــعــديــل نــظــامــهــا الــقــانــونــي كــلــه، فــأطــلــقــت حــمــلــة ُمــرّكــزة 
إلصــــالح الــمــؤســســات وبـــنـــاء الـــقـــدرات لــلــتــعــامــل مـــع مشكلة 
 مكثفة لتقوية 

ً
تمويل اإلرهاب، كذلك بذلت الحكومة جهودا

ر العمل المالية، والتنظيمية، واالستقصائية، والقضائية، 
ُ
ط

ُ
أ

ات الـــمـــحـــاكـــمـــات، ولـــتـــعـــزيـــز مـــشـــاركـــة الـــقـــطـــاع غــيــر  وإجـــــــــراء
 لمعالجة عدد كبير 

ً
 بارزا

ً
الحكومي، فأحرزت باكستان تقّدما

مــن الثغرات القانونية، واستهدفت جماعات متشددة تهّم 
مجموعة العمل المالي.

بعد رفــع باكستان من القائمة الرمادية، يجب أال يخسر 
البلد زخمه في هــذا المجال، بل تتابع إســالم أبــاد تحسين 

التحقيقات بقضايا تمويل اإلرهاب وتبني قدرات المؤسسات 
ـــق تـــقـــّدم بــــارز فـــي الــقــطــاع الـــقـــانـــونـــي، لــكــن 

ّ
ـــحـــق

َ
الــمــعــنــيــة، وت

ــرى لـــزيـــادة فــاعــلــيــة هــذه  تــبــرز الــحــاجــة إلـــى بـــذل جــهــود أخــ
 في بناء القدرات 

ً
الحملة، ويجب أن تزيد االستثمارات مثال

والــتــدريــبــات العملية فــي الــســلــك الــقــضــائــي، ووكـــاالت إنــفــاذ 
ــــي أوســــــاط الـــقـــضـــاة، والـــمـــحـــامـــيـــن، والــنــيــابــة  ــقــــانــــون، وفـ الــ
العامة، والشرطة، والمحققين، وجهات أخرى معنية بمسار 
التحقيقات، كذلك يجب أن تحصل وكاالت إنفاذ القانون على 
معدات أفضل وكمية إضافية من األدوات التحليلية المبنية 
ــســتــعــَمــل األدوات التقنية 

ُ
عــلــى الــبــرمــجــيــات، وُيــفــتــرض أن ت

لتحسين فاعلية هذه العملية كلها، وفي غضون ذلك يجب 
أن تترافق هذه المرحلة مع عمليات تفتيش وتدقيق واسعة 
النطاق بحق المنظمات غير الحكومية، والجمعيات الخيرية، 
والــمــدارس الدينية، وحفالت جمع التبرعات. تبرز الحاجة 
 إلــى فــرض قواعد صارمة ومنصفة لتنفيذ القوانين، 

ً
أيضا

حقق هــذه الجهود كلها األهــداف المنشودة، حتى 
ُ
وإال لن ت

.
ً
أنها قد تعطي نتائج عكسية مستقبال

، يجب أال يصبح التهرب من قوائم مجموعة العمل 
ً
أخيرا

عطى 
ُ
الــمــالــي الــهــدف الــنــهــائــي لــبــاكــســتــان، بــل ُيــفــتــرض أن ت

األولـــويـــة لــتــقــويــة الــمــؤســســات، وتــطــبــيــق الــتــدابــيــر الــالزمــة 
 على 

ً
ــاب، حــفــاظــا ــ لــمــكــافــحــة تــبــيــيــض األمــــوال وتــمــويــل اإلرهـ

ــرار والـــتـــقـــّدم فـــي أنـــحـــاء الــبــلــد، فــقــد كــانــت  ــقـ ــتـ الـــســـالم واالسـ
الــتــطــورات الحاصلة فــي الــســنــوات القليلة الماضية مثمرة 

ة، ال سيما في نظام العدالة الجنائية. وبناء
ــع بــاكــســتــان مـــن الــقــائــمــة الـــرمـــاديـــة، ُيـــفـــتـــرض أن  بــعــد رفــ
، إذ ال تــزال 

ً
يتشجع الــبــلــد عــلــى بــذل جــهــود أخـــرى مستقبال

الــحــكــومــة بــحــاجــة إلــى تحليل الــخــطــوات الــفــاعــلــة حــتــى اآلن 
وتحديد التعديالت المستقبلية الالزمة، وفي الوقت نفسه 
يــجــب أن تــتــابــع بــاكــســتــان تــعــقــب الــمــتــورطــيــن فـــي قــضــايــا 
ستعَمل األمــوال 

ُ
الفساد وتبييض األمـــوال، إذ ُيفترض أال ت

الــبــاكــســتــانــيــة فــي أي نــشــاطــات إجــرامــيــة داخـــل الــبــلــد أو في 
الخارج، ويجب أال تصل تلك المبالغ في نهاية المطاف إلى 

حسابات أجنبية.
* »دبلومات«

يخطئ من يظن أن حروب الردة التي خاضها المسلمون 
في األيام األخيرة من حياة النبي عليه الصالة والسالم وفي 
 دينية، وهو خطأ ساعد على 

ً
عهد أبي بكر أنها كانت حروبا

 أن اإلسالم انتشر 
ً
شيوعه أعداء اإلسالم الذين يزعمون كذبا

بالسيف، وأن األعراب كانوا مكرهين على اعتناقه فنكصوا 
 لما هــو معلوم 

ً
على أعقابهم مسرعين وارتـــدوا عنه خــالفــا

 لصحة 
ً
في الدين من أن حرية العقيدة كانت وال تزال شرطا

يِن« خاصة وقد   ِإْكَراَه ِفي الدِّ
َ

اإلسالم، في قول الله تعالى: »ال
أعلن سيدنا أبو بكر الصديق نفسه أنه ال يحارب المرتدين 
 
ً
 ديــنــيــة ألنــهــم عــلــى اإلســــالم، وإنــمــا ســيــحــاربــهــم حــربــا

ً
حــربــا

سياسية، ألن الردة كانت فتنة ال يؤمن خطرها على الدولة 
اإلسالمية، وقد امتدت لتشمل الخالفة كلها عدا الحواضر 
ت وفــود القبائل  الــثــالث المدينة ومــكــة والــطــائــف، وقــد جــاء
ها على دين التوحيد، فلم  المتمردة إلى المدينة تعلن بقاء
يكن تمردها ردة عن اإلسالم، بل ردة عن الدولة الى القبيلة، 
بعد أن وحد اإلسالم قبائل العرب في شبه الجزيرة العربية 
في دولة واحدة، كان اإليمان يمأل قلوب أبنائها، ولكن كانت 
عصبية الــقــبــائــل قـــوام حياتهم قــبــل اإلســـالم، والــخــصــومــات 
المتصلة التي تثيرها العصبية بينها والحروب والغزوات 
التي تنشب بينهم، حتى قال شاعر منهم متحدثا عن كثرة 

غاراتهم : 

 عـــــــــــلـــــــــــى بـــــــــــــكـــــــــــــٍر أخـــــــيـــــــنـــــــا
ً
 وأحــــــــــــــــيــــــــــــــــانــــــــــــــــا

نــــــــــــا خــــــــــــا أ ال  إ نـــــــــــــــجـــــــــــــــْد  لــــــــــــــــــم  مــــــــــــــــــا  ا  ذ إ

 ولم يستطع أهل المدن والقرى أن يبرؤوا من العصبية، 
ولـــم يــكــن لــهــؤالء أو أولــئــك ســابــق عــهــد بــدولــة ســـوى بــقــايــا 
أساطير عن ملوك التبابعة وملكة سبأ في حصونهم التي 
كـــانـــوا يــعــيــشــون فــيــهــا، ويــتــســلــطــون عــلــى أهــلــهــا وعــلــى من 
حولها في حواضر الجنوب وبــواديــه، ولــم تكن قد انقضت 
ســوى بضع ســنــوات على إنــشــاء الــدولــة الــمــركــزيــة المنظمة 
التي أقامها الرسول، عليه الصالة والسالم، في المدينة، على 
أساس اإلخاء بين المهاجرين واألنصار، وتشمل بسلطانها 
مناطق اليهود والنصارى، وتحمي سرايا الدولة حماها في 
كل األنحاء، وتحمي أركان الدولة بالحدود والتعزيزات ومن 
المدينة خرجت جيوش المسلمين في الغزوات وفي فتح مكة. 
فال عجب وال غرابة إذا تمردت بعض القبائل على الدولة، 
مع استمرارها على معتقداتها الدينية، اإلسالم أو المسيحية، 
فلم يكن دافــع المسلمين فــي هــذه القبائل فيما أطــلــق عليه 
حـــروب الــــردة، ســوى دوافـــع العصبية للقبيلة فــي مــواجــهــة 
قــريــش الــتــي تــســتــأثــر بــقــيــادة الـــدولـــة ورئــاســتــهــا، لتستقل 
الــقــبــائــل بــشــؤونــهــا وشــيــوخــهــا، وهـــو مــا يــحــدث فــي الــدولــة 
الحديثة، حين يتمرد إقليم أو أكثر على الدولة األم مطالبا 
باالنفصال، ويستخدم العنف لتحقيق هذا االنفصال، فتقوم 
الدولة بقوتها العسكرية بسحق هذا التمرد والقضاء عليه، 
لتثبيت دعائم حكمها وتقديم المشاركين في هذا التمرد الى 
العدالة، لما ينطوى عليه التمرد على الدولة، وفصل جزء من 
أراضيها من ارتكاب جريمة الخيانة العظمى، والتي تصل 

عقوبتها إلى اإلعدام في القوانين الحديثة. 
ونستعرض فيما يلي ما أطلق عليه حروب الردة في عهد 
سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، التساع نطاق هذه الحروب 

وخطورتها، ثم حركات التمرد في عهد الرسول عليه الصالة 
والسالم، ألنها كانت محدودة، وقد تم إخمادها كذلك في عهد 

أبي بكر، رضي الله عنه.

- حروب الردة في عهد أبي بكر: 
ً
أوال

وقد اتصف القرار الذي اتخذه سيدنا أبو بكر بحروب الردة 
بالحكمة، وأنه ثاقب البصر، أما سبب هذا التمرد فهو رفض 
القبائل المتمردة أداء الزكاة لبيت المال، واســتــرداد بعض 
القبائل سلطانها وخروجها على الدولة بهذا العصيان لكى 
ال يستحق على أفرادها الزكاة، بزعم أنهم كانوا يؤدونها الى 
 ألمــر المولى عز وجل 

ً
النبي )صلى الله عليه وسلم( إنــفــاذا

ُرُهْم  هِّ
َ
ط

ُ
 ت

ً
ــة

َ
ْمــَواِلــِهــْم َصــَدق

َ
 أ

ْ
 ِمــن

ْ
ــذ

ُ
في قوله سبحانه لنبيه: »خ

ُه َسِميٌع 
َّ
ُهْم َوالل

َ
 ل

ٌ
َك َسَكن

َ
ت

َ
 َصال

َّ
ْيِهْم ِإن

َ
 َعل

ِّ
يِهْم ِبَها َوَصل كِّ

َ
ز

ُ
َوت

 به 
ً
هم الزكاة لبيت المال لم يعد مأمورا َعِليٌم«، لذلك فإن أداء

مــن الــمــولــى عــز وجــل، ولــم تعد صــالة النبي سكنا لهم بعد 
أن مات. 

ت  وكانت وفود القبائل التي أعلنت هذا العصيان قد جاء
هــا عــلــى الــتــوحــيــد فــي الــديــن، ولــم  إلـــى الــمــديــنــة لــتــعــلــن بــقــاء
يوافق سيدنا عمر الخليفة على قتالهم رضــي الله عنهما، 
وذلك قبل أن يستفحل أمر الفتنة والتمرد قائال له: يا خليفة 
رســول الله ارفــق بهم، كيف تقاتلهم، وقد قال الرسول عليه 
الصالة والسالم »من قال ال إله إال الله فقد عصم دمه وماله«، 
وكــان رد أبــي بكر رضــي الله عنه: »والــلــه لــو منعوني عقااًل 
كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم عليها«، وهو حوار 
ديموقراطي بين الصاحبين، يدل على إكبار الخليفة لسيدنا 
عمر، وإكبار األخير للخليفة الــذي قابل حــرب الــردة بأحزم 

ما تقابل به فتنة. 
فقد كان أبو بكر رضي االله عنه يرى أن الوحدة السياسية 
للدولة اإلسالمية هي وجه عملة وأن التوحيد في الدين هو 
وجهها اآلخر، وكان الموقف عصيبا بين الصاحبين، إال أن 
سيدنا عمر، رضي الله عنه، بعد أن استفحل أمر التمرد وثبت 

خطأه قّبل رأس الخليفة أبي بكر الصديق.
وقد هبت األمة اإلسالمية لحروب المرتدين فعقد الخليفة 
، وعــلــى رأســهــم أفــضــل الــقــادة العسكريين 

ً
أحــد عــشــر جــيــشــا

ــمـــرو بـــن الـــعـــاص، وشــرحــبــيــل  ومــنــهــم خـــالـــد بـــن الـــولـــيـــد وعـ
ليعيدوا للدولة وحدتها السياسية وقــد تحقق لها النصر 

والوحدة. 
ــقـــرار الــتــاريــخــي  ولــــوال فــضــل ســيــدنــا أبـــي بــكــر فـــي هـــذا الـ
الــذي اتــخــذه فــي حــروب الـــردة، بعد فضل الــمــولــى عــز وجــل، 
لــواجــه اإلســــالم مــحــنــة فــنــائــه واخــتــفــائــه، وقـــد اصــطــفــاه الــلــه 
عــز وجــل مــع الــرســول، صلى الله عليه وســلــم، ليغير العالم 
ويطهر الدنيا، حيث انطلقت جيوش المسلمين بعد حرب 
الــردة لتفتح العالم، وتــزلــزل أركــان اإلمــبــراطــوريــة الفارسية 
ــة الـــرومـــانـــيـــة الــشــرقــيــة  ــوريــ ــراطــ ــبــ وتـــكـــتـــســـح بـــيـــزنـــطـــة واإلمــ
ــة الــبــيــزنــطــيــة  ــوريــ ــراطــ ــبــ ــن اإلمــ ــرب مـــصـــر مــ ــعــ ــزع الــ ــتــ كـــمـــا انــ
ــقـــوا الــــقــــوات الـــفـــارســـيـــة فــــي مـــوقـــعـــة الـــقـــادســـيـــة ســنــة  وســـحـ
ــد تـــم كـــل ذلــك  )637م( وفـــي مــوقــعــة نــيــنــوى ســنــة )642م( وقـ
فــي عــهــد الــخــلــيــفــتــيــن أبـــي بــكــر الــصــديــق وعــمــر بــن الــخــطــاب 
رضـــي الــلــه عــنــهــمــا، وبــعــد ذلـــك فـــي ســنــة )711م( اكــتــســحــت 
الــقــوات اإلســالمــيــة شــمــال إفــريــقــيــا حــتــى الــمــحــيــط األطــلــســي 

ثــم عــبــرت مــضــيــق جــبــل طـــارق إلـــى إســبــانــيــا، لــتــكــون الــدولــة 
ــاريـــخ.  ــتـ ــة، أكـــبـــر وأخــــطــــر إمــــبــــراطــــوريــــة عـــرفـــهـــا الـ ــيــ اإلســــالمــ

ثانيا- حركات تمرد في عهد النبي: 

ويبين من استعراض حركات التمرد التي ثارت في الشهور 
الثالثة من حياة الرسول )صلى الله عليه وسلم( أن اثنتين 
منها كان أصحابها من المسلمين وقاموا بها مع استمرارهم 
على اإلســـالم ديــن الــتــوحــيــد، وأن اثنتين أخــريــيــن كانتا من 
قبائل تدين بالمسيحية وكــان هــدف حركات التمرد األربــع 

االنشقاق على الدولة ووحدتها، وهي الحركات التالية:
1- حــركــة بــن كــعــب بــن عـــوف بــالــيــمــن ومــعــه قبيلته عنس 
من قبيلة مذحج في سنة 11هـ في اليمن التي استولت على 

المنطقة الممتدة من صنعاء الى عمان الى الطائف.
وكان أبناء اليمن لهم ملك قديم، وإن تداولت على حكمهم 
الحبشة والــفــرس، وبين هــذا وذاك حكم أهــل الــبــالد، وكانت 
لهم كهانة تمزج بأي عقيدة كتابية أو غير كتابية، وكان من 
بين آالت السحر عند اليمنين تشويه الخلقة، ولهذا لم يكن 
 للدهشة أو االستغراب أن ينجح األسود العنسي فيما 

ً
مثيرا

حققه من فــوز عاجل في بداية هــذه الفتنة، وقــد كــان مسخا 
مشوها حتى قيل إنــه لحم بغير عــظــم، فلم يكن مــن عوائق 
النجاح وسامة الخلقة في ظل هذا السحر الذي اعتادوا عليه. 
2- حركة تمرد قام بها طليحة بن أسد خزيمة الذي ادعى 
النبوة وتبعته قبائل أسد وغطفان وطيئ وعباس وذبيان 
والتي عادت تحت رعاية الدولة اإلسالمية بعد هزيمته من 

المسلمين وقتله.
3- حركة تمرد تزعمها مسيلمة بن حبيب )الكذاب( وكان 
 من قبيلة كبيرة تدين بالنصرانية في )بني حنيفة( 

ً
كاهنا

تقطن اليمامة بين نجد واألحناف واستمرالتمرد بعد وفاة 
الرسول إلى أن قضى عليه المسلمون في عهد أبي بكر، ومن 
مــؤيــديــه طــلــحــة الــنــمــري الـــذي قـــال لــه ) أشــهــد أنـــك كـــذاب في 
 صادق، ولكن كذاب )ربيعة( أحب 

ً
ادعائك النبوة، وأن محمدا

إلينا من صادق )مضر( 
4- حــركــة الــتــمــرد الــتــي تزعمتها ســجــاح بنت الــحــارث من 
بني تغلب وكانت عالمة راسخة في الديانة المسيحية التي 
تدين بها قبيلتها وحالفت مسيلمة وقيل تزوجته وكانت قد 
زحفت بقومها على ارض بنى تميم، التي استردها المسلمون 

بعد القضاء على التمرد. 
وترتيبا على ما تقدم فإن التكييف الصحيح لحروب الردة 
 
ً
من واقع هذه األحداث كلها التي ال نملك لها تأويال أو تغييرا

ــاب ومــؤرخــيــن 
ّ
وقـــد نــقــلــنــاهــا بــأمــانــة وصـــدق مــن مــراجــع كــت

سطروا هذه األحداث، هي أن حروب الردة ال تعدو أن تكون 
ردة من القبائل عن الوحدة السياسية للدولة من شيوخها 
وأولي األمر فيها الذين كان يحرقهم الشوق للجاه والنفوذ 
والسلطان على أفراد القبيلة، ويؤرقهم بالعصبية المقيتة 
لــلــدولــة الــتــي اســتــأثــرت برئاستها قــريــش، ولــم تكن ردة عن 

دين التوحيد اإلسالم.

الكل يدرك بعمق ومن تجارب الشعوب األخرى التي مرت 
أو تمر بظروف مشابهة، أن إيران ليست بحاجة إلى المزيد 

من القمع والقسوة بقدر حاجتها إلى الحرية السياسية 
والخالص من سراق ثورة 1979، وفتح أبواب االستقرار 

واالعتدال أمام اإليرانيين.

الطلبة  لذوي  مفتوحة  تبقى  أن  يجب  المدارس  أسوار 
أصوات  سمع 

ُ
ت أن  ويجب  والتربويين،  والمختصين 

وبإدارة  اإلعالم  وسائل  في  الجنسين  من  الطالب 
عالية. مهنية  تربوية 
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ملخص مؤشرات أسواق المال الخليجية خالل األسبوع المنتهي في 28/ ١0/2022

دبـــيأبـوظـبـيالمـنـامـةمـسـقـطالـدوحــةالسـعوديـةالكـويـت

2022/10/217.246.7511.963.6812.657.124.452.961.866.6410.113.843.398.67

2022/10/287.231.0811.709.5012.262.304.401.051.863.7310.286.893.349.31

-173.0549.36-2.91-51.91-394.82-254.18-15.67الفـرق

-1.45%1.71%-0.16%1.17-%-3.12%-2.12%-0.22%التغير )%(

ملخص التداوالت بورصة الكويت خالل األسبوع المنتهي في 27/ ١0/ 2022 

األسـبـوع
الكميـة 

المتـداولـة )سهم(
القيمـة المتـداولـة 

)ديـنـار(

عـدد 
الصـفـقـات

)صفقة(

إقـفـال المـؤشــر 
العــام

إقـفـال المـؤشــر 
األول

إقـفـال المـؤشــر 
رئيـسـي 50

عـدد جـلـسـات 
الـتــداول

2022/10/20825.233.130241.937.42353.8327.246.758.119.485.603.405.00

2022/10/27806.819.503236.277.74848.1027.231.088.091.485.583.865.00

0.00-19.54-28.00-15.67-5.730-5.659.675-18.413.627الفـرق

0.00%-0.35%-0.34%-0.22%-10.64%-2.34%-2.23%التغير )%(

● علي العنزي
ــلــــى الـــمـــحـــصـــلـــة  ــر عــ ــ ــمــ ــ ــــون األحــ ــلــ ــ ــ ســـيـــطـــر ال
األســبــوعــيــة لــمــؤشــرات األســــواق المالية بــدول 
ــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي خــــال تــعــامــات  مــجــلــس الـ
األسبوع الماضي، وخسرت 6 مؤشرات مقابل 
ــد فـــقـــط، هـــو مـــؤشـــر ســوق  ــ ارتـــفـــاع مـــؤشـــر واحـ
 بنسبة 

ً
 واضحا

ً
أبوظبي المالي، الذي حقق نموا

1.71 في المئة، وتفاوتت الخسائر وكان أكبرها 
فـــي مــؤشــر ســــوق قــطــر الــمــالــي بــنــســبــة كــبــيــرة 
بلغت 3.12 في المئة، تاه مؤشر سوق األسهم 
الــســعــودي الرئيسي »تــاســي« الـــذي فقد نسبة 
 كانت 2.12 في المئة، بينما تراجع 

ً
كبيرة أيضا

مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.45 في المئة، 
وأقــفــل مــؤشــرا الكويت الــعــام والبحريني على 
خسارة محدودة بلغت في األول نسبة 0.22 في 

المئة والثاني نسبة 0.16 في المئة.

 سوق أبوظبي

قفز مؤشر ســوق أبوظبي المالي بمكاسبه 
 
ً
لــهــذا الـــعـــام فـــوق نــســبــة 21 فـــي الــمــئــة مــبــتــعــدا
عــن أقـــرب منافسيه مــؤشــر ســـوق قــطــر المالي 
الــمــتــراجــع بــعــدمــا عــاكــس األداء فـــي مــؤشــرات 
أســواق المال الخليجية وقفز بنسبة 1.71 في 
الــمــئــة أي 173.05 نــقــطــة ليقفل عــلــى مستوى 
10286.89 نــقــطــة ويــصــل الـــى نــســبــة 21.5 في 
المئة كمكاسب لهذا العام 2022، وهي من أفضل 
المكاسب على مستوى أسواق المال بالعالم في 
عــام استثنائي اجتمعت فيه الحرب الروسية 
األوكرانية والركود في االقتصادين األميركي 
واالوربي وكذلك ارتفاعات قياسية في التضخم 
بمعظم االقــتــصــاديــات الكبرى، واستمر تدفق 
بــيــانــات الــربــع الــثــالــث لــلــشــركــات الــمــدرجــة في 
مؤشر ابوظبي وكانت البنوك داعما رئيسيا 
لتسجل األربـــاح نموا اجماليا بنسبة 5.6 في 

المئة بعد نمو أربـــاح 14 شركة مقابل تراجع 
أرباح شركتين فقط من اجمالي 16 شركة أعلنت 

نتائجها حتى نهاية األسبوع الماضي.
وبالرغم من نمو 7 شركات أعلنت في سوق 
دبي المالي وبنسبة كبيرة بلغت 60 في المئة 
فإنها لم تكن كافية لدعم المؤشر الذي تذبذب 
بشدة وانتهى الــى خــســارة أسبوعية واضحة 
بنسبة 1.45 في المئة أي 49.36 نقطة ليقفل على 
مستوى 3349.31 نقطة مخفضا نموه السنوي 

لعام 2022 الى 4.5 في المئة فقط.

 مؤشر قطر

رغــم اقــتــراب بــدء انــطــاق كــاس العالم 2022 
في قطر فإن السوق القطري لم يتفاعل كثيرا مع 
الموعد المنتظر ألكبر حدث رياضي في العالم 
كل اربع سنوات، وسجل مؤشر السوق القطري 
خسارة كبير خال االسبوع الماضي هي األكبر 
بلغت نسبة 3.12 فــي المئة أي 394.82 نقطة 
ليقفل على مستوى 12262.3 نقطة لتتراجع 
مكاسبه لــهــذا الــعــام الـــى نسبة 5.3 فــي المئة، 
وكــان العامل الجيوسياسي مؤثرا في قــرارات 
االستثمار بالسوق القطري األسبوع الماضي 
بــالــرغــم مــن انــتــهــاء عــدد كبير مــن المؤسسات 
المدرجة في السوق القطري من إعان نتائجها 
لــلــربــع الــثــالــث حــيــث أعــلــنــت 40 شــركــة بيانات 
الـــربـــع الـــثـــالـــث مــنــهــا 21 شـــركـــة ســجــلــت نــمــوا 
وتــراجــعــت نــتــائــج 19 شــركــة مــنــهــا 5 شــركــات 
سجلت خسائر ولــم يتبق ســوى 7 شــركــات لم 

تفصح عن نتائجها.

تراجعات متفاوتة

وتـــراجـــع مــؤشــر الـــســـوق الــســعــودي بنسبة 
كبيرة خال تعامات األسبوع الماضي وارتد 
دون مستوى 12 الــف نقطة بعد ان المسه في 

بــدايــة تعاماته ليفقد بنهاية األســبــوع نسبة 
2.12 فــي الــمــئــة أي 254.18 نــقــطــة ليقفل على 
مستوى 11709.5 نقاط ويقلص مكاسبه لعام 
2022 الـــى 3.9 فـــي الــمــئــة، بــالــرغــم مـــن الــتــدفــق 
الجيد لبيانات الــربــع الثالث والــتــي بلغت 45 
شركة حيث نمت أرباح 31 شركة بينما تراجعت 
أرباح 14 شركة منها 3 شركات خاسرة، وكانت 
أسعار النفط تتذبذب بحدة بداية الجلسة 2 في 
المئة واكثر ولكنها تعود بسرعة الى ان انتهت 
الــى 93 دوالرا لبرميل برنت القياسي تسليم 

يناير القادم.
واستمر مؤشر سوق عمان المالي بالهبوط 
وفــقــد نسبة 1.17 فــي الــمــئــة أي 51.91 نقطة 
ليقفل على مستوى 4401.05 نقطة وقد كانت 
شــركــات مــؤشــر عــمــان الــمــالــي هــي مــن أعلنت 

مبكرا وطوت صفحة اإلعانات الفصلية مبكرا.

 الكويت والبحرين

سجلت مــؤشــرات بــورصــة الكويت استقرارا 
جيدا خال تعامات األسبوع الماضي واحتفظت 
بمعظم مــكــاســب شــهــر أكــتــوبــر، وخــســر مؤشر 
السوق العام نسبة 0.22 في المئة أي 15.67 نقطة 
ليقفل على مستوى 7231.08 نقطة بينما فقد 
مؤشر السوق األول نسبة 0.34 في المئة أي 28 
نقطة ليقفل على مستوى 8091.48 نقطة، وخسر 
مؤشر رئيسي 50 نسبة 0.35 في المئة أي 19.54 

نقطة ليقفل على مستوى 5583.86 نقطة.
واستقرت متغيرات السوق الرئيسية الثاثة 
)القيمة وكمية األسهم المتداولة وعدد الصفقات( 

وكانت تغيراتها محدودة حيث تراجعت بنسبة 
2.3 في المئة فقط للقيمة والنشاط بينما تراجع 
عدد الصفقات بنسبة 10 في المئة، واستمر إيقاع 
التداوالت مستقرا على تقدم »بيتك« و«أجيليتي« 
مع تناوب بقية األسهم القيادية كالوطني وزين 
وصناعات وتقدم سهم اعيان بــتــداوالت كبيرة 
بينما تراجع استهاكية وصفاة وجي اف اتش 
حيث اعلن اعيان بيانات إيجابية بينما لم تعلن 
بقية شركات األكثر نشاطا عن بياناتها وبقيت 

تحت رحمة شائعات النتائج الفصلية.
واستقر مؤشر ســوق البحرين المالي على 
خسارة محدودة كانت بنسبة 0.16 في المئة أي 
2.91 نقطة ليقفل على مستوى 1863.73 نقطة 
بعد استمرار هــدوء الــتــداوالت ومساهمة بيتك 

في سيولة الجلسات بشكل واضح.

الـمـؤشـر الـكـويـتـي

7.2317.231
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السوق األولالسوق األول

5.4285.428

السوق الرئيسيالسوق الرئيسي
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األجانب يستفسرون عن غياب 
المشتقات في البورصة

• شركات االستثمار: ليست لدينا ردود أو أسباب مقنعة 
• غيابها ُيفقد السوق التنوع ويتركه عرضة للفردية

● محمد اإلتربي
مع اقتراب نهاية العام وما يشهده السوق من 
تحوالت في بناء المراكز المالية، ذكرت مصادر 
معنّية أن استفسارات عديدة بشكل الفت زادت 
خــال المرحلة الماضية مــن مختلف الشرائح 
للمستثمرين األجانب عن المشتقات واألدوات 

المالية في السوق. 
يلملم العام المالي الحالي، 2022، أوراقه بعد 8 
أسابيع تقريبا، ويدخل السوق عام 2023 بصفر 
تفعيل ألي أداة مالية، بالرغم من وجود تشريعات 
وضوابط لبعض األدوات، لكن ال يوجد تفعيل 

لها؛ سواء من جانب األفراد أو المؤسسات. 
ولعل استمرار فقر السوق لألدوات والمشتقات 
المالية ُيفقده التنّوع ويتركه عرضة للتحكمات 
والمؤثرات الفردية، وهو ما يؤثر على التوازن 
العام، ويجعل اتجاهات مؤشرات السوق عرضة 

للفجوات الكبيرة بين الصعود والنزول. 
ويذكر مسؤولون في شركات استثمارية كبرى: 

ال نجد ردودا مقنعة أو وافية على استفسارات 
لون عن سبب عدم  بعض العماء الذين يتساء
وجود أدوات مالية ومشتقات مفّعلة في السوق، 
بــالــرغــم مــن تــوافــر جــمــيــع الــمــقــومــات تشريعيا 

وتقنيا، حتى بات هذا الملف يمثل لغزا. 
وتشير مصادر إلى أن الربع األخير من كل عام 
يشهد العديد من التدفقات المالية األجنبية على 
السوق؛ ســواء من خال مديري أصــول محليين 
أو من خــال حسابات أجنبية مباشرة، وغالبا 
ــفـــســـارات عـــن مــخــتــلــف األدوات  ــتـ مـــا تــكــثــر االسـ
المتاحة، وتستهدف السيولة المتدفقة أسهم 
النمو والتوزيعات، حيث يتم بناء مراكز بمتوسط 

سعري عام منخفض يعزز من العوائد. 
في السابق، وقبل إلغاء البيوع واألجــل، كان 
هناك أكثر من 20 مقدما للخدمة، وكانت تجذب 
ك كميات 

ّ
كثيرا من المستثمرين، حيث يتم تمل

كبيرة بمبالغ قليلة، مع تحّمل هامش مخاطر 
مقبول في حين أن الوضع القائم حاليا هو الشراء 

والدفع النقدي فقط.

عيسى عبدالسالم

األموال األجنبية في »الرئيسي« نحو 
»االتصاالت« و»الصحية« و»المالية«

بنسبة 6.96% من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة فيه
زادت نسبة مشاركة األجــانــب فــي بورصة 
الكويت لألوراق المالية خال الفترة الماضية، 
الســيــمــا بــعــد االنــضــمــام الـــى نــــادي األســــواق 
الـــنـــاشـــئـــة، وبــــاتــــت عـــلـــى مـــرمـــى اســـتـــثـــمـــارات 
المؤسسسات والصناديق األجنبية، والترقية 
على مؤشرات مثل مورغان ستانلي وستاندر 

آند بورز وفوتسي راسل. 
ــابــــي اطـــلـــعـــت عــلــيــه  ومـــــن خـــــال تـــقـــريـــر رقــ
»الجريدة« يشارك المستثمرون األجانب بنسبة 
تصل 6.96 في المئة من اجمالي القيمة السوقية 
للشركات المدرجة، مقابل استثمارات محلية 

تصل نسبتها نحو 93.04 في المئة.
ووفقا للتقرير تصل نسبة مشاركة األجانب 
المستثمرين في السوق األول نحو 9.7 في المئة 
من اجمالي القيمة السوقية للسوق األول، بينما 
تصل نسبة مشاركة المستثمرين المحليين ما 

نسبته 90.25 في المئة. 
أما السوق الرئيسي فتبلغ نسبة مشاركة 
المستثمرين األجانب ما يقارب 6.41 في المئة 
من اجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة 
في السوق الرئيسي، مقابل نسبة استثمارات 

محلية بلغت 93.59 في المئة. 
ــــب فــي  ــانــ ــ ــة األجــ ــاركــ ــــوزع نـــســـبـــة مــــشــ ــتــ ــ وتــ
»الرئيسي« وفقا للقطاعات المدرجة وعددها 
12 قطاعا، كالتالي، يحتل قطاع االتــصــاالت 
الــمــرتــبــة األولــــى فيما يــخــص نسبة مشاركة 
األجــانــب بنسبة 24.85 في المئة، يليه قطاع 
الرعاية الصحية بنسبة 19.57 في المئة، ثم 
قطاع الخدمات المالية بنسبة مشاركة بلغت 
8.12 في المئة، تاه قطاع التأمين بنسبة 9.3 
فــي الــمــئــة، ثــم قــطــاع الصناعي بنسبة بلغت 
6.92 في المئة، تاه قطاع العقار بنسبة 3.62 
في المئة، وقطاع التكنولوجيا 3.12 في المئة، 
تــاه بعد ذلــك قــطــاع الطاقة بنسبة 1.37 في 
المئة، وقطاع الخدمات االستهاكية 1.35 في 
المئة، وقطاع االمواد األساسية بنسبة 0.85 في 

المئة، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.55 في المئة.
ولعب فريق منظومة السوق المتمثل في 
هيئة أسواق المال، وبورصة الكويت لألوراق 
المالية، والــشــركــة الكويتية للمقاصة، خال 
الفترة الماضية، دورا كبيرا في تسهيل وجذب 
اســـتـــثـــمـــارات األجـــــانـــــب، ســــــواء عـــلـــى صعيد 

التغييرات التي تم ادخالها على نظام التداول،  
وآلـــيـــات الــتــقــاص والــتــســويــة أو عــلــى صعيد 

المنتجات واألدوات االستثمارية. 
ــادة  ــم األســـبـــاب الـــتـــي أدت الــــى زيــ ــن أهــ ومــ
مشاركة استثمارات األجــانــب ترقية بورصة 
الكويت إلى سوق ناشئ على أكبر 3 مؤشرات 
عالمية هي: »فوتسي«، و»اس آند بي داوجونز«، 
و»مورغان ستانلي«، مما يعني دخوال إجباريا 
لــلــصــنــاديــق الــخــامــلــة واخـــتـــيـــاريـــا للنشطة، 
باإلضافة الى تمتع بورصة الكويت بسهولة 
كبيرة فــي تسييل األســهــم، السيما الشركات 
القيادية المدرجة فــي الــســوق األول والعديد 
مــن أســهــم الــســوق الرئيسي، فضا عــن خطة 
تسويق بورصة الكويت لـــألوراق المالية من 
خال تنظيم اللقاءات بين الشركات الكويتية 
المدرجة، وكبرى شركات االستثمار، وإدارة 
، واستقطاب شركات 

ً
األصــول المالية عالميا

نوعية لإلدراج في السوق، وجهود هيئة أسواق 
المال في تنظيف السوق، باإلضافة الى عوامل 
أخرى عامة مثل ارتفاع اسعارالنفط واستقرار 

سعر الصرف.

تراجعات متفاوتة لمعظم المؤشرات ونمو »أبوظبي« %1.7
تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

حالة من التردد في السوق العقاري
حيدر لـ ةديرجلا•: فترة هدوء... والبائع يقبل بأقل من السعر المعروض

● سند الشمري
قـــــــال نــــائــــب رئــــيــــس االتــــحــــاد 
الكويتي لوسطاء الــعــقــار، عماد 
حــيــدر، إن جــمــيــع أســعــار السلع 
تنخفض وترتفع وفق المعطيات 
والظروف، ومن هذه السلع الذهب 
ــمـــات  ــعـ والــــفــــضــــة واألســـــهـــــم والـ

 العقار.
ً
والبترول وأيضا

وأضاف حيدر أن سوق العقار 
ســــوق تــفــاوضــي ولـــيـــس فـــوريـــا، 
بمعنى أن االنخفاض واالرتفاع 
ــفــــاوض  ــتــ يـــحـــصـــل مـــــن خـــــــال الــ
، وال ننسى 

ً
 وليس فوريا

ً
تدريجيا

أن الـــســـوق والـــســـعـــر لـــه ارتـــبـــاط 
مباشر بالعرض والطلب وأسباب 

كثيرة أخرى.
وتابع أن للعقار دورة عقارية 

يــمــّر بــهــا بــيــن الــفــتــرة والــثــانــيــة، 
 نمر بفترة هدوء ال فترة 

ً
وحاليا

ركود، ونقول بالعامية »السوق 

مهّدي«، وهذا الهدوء يأتي بعد 3 
مؤشرات أساسية؛ المؤشر األول 
ــدد الـــصـــفـــقـــات فــي  ــ انـــخـــفـــاض عـ
النصف الثاني من 2022 الى 50 
بالمئة، والثاني تردد المشترين 
بـــالـــشـــراء بـــاألســـعـــار الــحــالــيــة، 
على الــرغــم مــن تــوافــر السيولة، 
والثالث تحّول المستثمرين الى 
الــودائــع الــتــي تــم تعزيزها بعد 
رفـــع نسبة الــفــائــدة، مــمــا يعني 

سحب السيولة من السوق.
وذكر أن فترة الهدوء التي نمّر 
بها حاليا يحصل التفاوض بين 
البائع والمشتري، وعادة البائع 
يــقــبــل بــالــبــيــع بــأقــل مـــن الــســعــر 
المعروض، ومــع تكرار العملية 

.
ً
تتراجع األسعار تدريجيا

ــار إلـــى أن مــا حــصــل من  وأشــ

تراجع بسيط في منطقة صباح 
األحـــمـــد الـــبـــحـــريـــة، مـــقـــارنـــة مع 
الــتــضــخــم واالرتـــفـــاع بــاألســعــار 
فـــي هــــذه الــمــنــطــقــة، فـــاالرتـــفـــاع 
آخــر سنتين 100 بالمئة مقابل 
10 بــالــمــئــة انــخــفــاضــا ال يصل 
ــع الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن  ــيـ ــجـ ــشـ الــــــــى تـ
ــم مــن  ــرغــ عـــلـــى الـــــشـــــراء، عـــلـــى الــ
زيـــادة الــعــروض، ومــن المتوقع 
االنـــخـــفـــاض فـــي هــــذه الــمــنــطــقــة 
ستكون األســـرع واألكــبــر، ألنها 
مـــنـــطـــقـــة تـــرفـــيـــهـــيـــة ال ســكــنــيــة، 
على الرغم من أن الوثائق سكن 
ــا الــمــنــاطــق السكنية  خــــاص، أمـ
فــــســــتــــكــــون أقـــــــــل تـــــــأثـــــــرا ألنــــهــــا 
أصبحت تعطي عائدا مجزيا الى 
جــانــب السكن؛ أي سكن وعائد 

في الوقت نفسه.

عماد حيدر

»البترول« تراجع مالءتها المالية
 على االلتزام بسداد قروضها وشركاتها التابعة

ً
حرصا

● أشرف عجمي
ــلــع الـــى ارتــفــاع 

ّ
ــار مــصــدر نفطي مــط أشـ

مخاطر ضمان مؤسسة البترول الكويتية 
لبعض شركاتها التابعة للحصول على 
قروض من بعض وكاالت االئتمان العالمية 
بقيمة إجمالية بلغت نحو 11 ملياردوالر، 
الفتا الى أن المؤسسة مددت تاريخ انتهاء 
فترة صاحية ضمان قرض شركة البترول 
الكويتية العالمية لتمويل مشروع مصفاة 
فــيــتــنــام بــــ 1.75 مــلــيــار دوالر مـــن تــاريــخ 
27/ 5/ 2021 الى تاريخ 27 /11/ 2021 ثم 
الــى 27/ 5/ 2022، الفــتــا الــى أن هــذا األمــر 
يؤدي الى مخاطر رجوع المقرضين على 
المؤسسة وأصــولــهــا، فــي حــال عــدم قــدرة 
شركاتها التابعة على الوفاء بالتزاماتها.

وقال المصدر إن المؤسسة تقوم حاليا 
بالتأكد من ماءتها المالية وقدرتها على 
الوفاء بتلك االلتزامات، ومنها الضمانات 
المقدمة مقابل قروض شركاتها التابعة، 
ــــال الـــمـــراجـــعـــة الــمــســتــمــرة  ــك مــــن خـ ــ وذلــ
لخطتها التمويلية الخمسية للمؤسسة 
ــتــــي تــتــضــمــن الــتــفــقــات  وشـــركـــاتـــهـــا، والــ
الــنــقــديــة لــلــشــركــات، حــيــث يــتــم تقييمها 

بشكل سنوي.
وأضـــــــــــاف أنــــــــه ســـيـــتـــم أيـــــضـــــا األخــــــذ 
بـــاالعـــتـــبـــار جـــمـــيـــع قـــــــروض الــمــؤســســة 
ــم تــوقــيــعــهــا، وكــذلــك  وشــركــاتــهــا الـــتـــي تـ
االلــتــزامــات المترتبة عليها عند دراســة 

وضعها المالي.
ولفت الى أن المؤسسة تتابع معدالت 
سيولتها النقدية ووضع الحلول الازمة 

ــهــــا  ــلـــى أدائــ ــر انـــخـــفـــاضـــهـــا عـ ــ لــتــقــلــيــل أثــ
واداء شركاتها، وذلــك من خال مراجعة 
وتحديث التفقات النقدية المتوقعة خال 
فــتــرات زمنية قــادمــة قصيرة ومتوسطة 

المدى.
وأوضــــح أنــهــا تــقــوم كــذلــك بالمتابعة 
الدورية المستمرة مع شركاتها التابعة 
لمعرفة قدراتها على الوفاء بالتزاماتها 
تجاه المقرضين، وذلــك من خــال تقرير 
ــقــــروض الــمــجــمــعــة  ــلــ ــنــــوي لــ نـــصـــف الــــســ
لــلــمــؤســســة، والـــــــذي يــشــمــل الـــمـــؤشـــرات 
ة الــمــالــيــة  ــمـــــاء ــتــــي تـــبـــيـــن الـــ ــيـــة الــ ــالـ الـــمـ
ــدم الــــرجــــوع عــلــى  ــ لـــلـــشـــركـــات لـــضـــمـــان عـ

المؤسسة وشركاتها من المقرضين.

سجلت مؤشرات بورصة 
الكويت استقرارا جيدا 

خالل تعامالت األسبوع 
الماضي واحتفظت بمعظم 

مكاسب شهر أكتوبر، 
وخسر مؤشر السوق العام 

نسبة 0.22 بالمئة أي 
15.67 نقطة، ليقفل على 
مستوى 7231.08 نقطة، 

بينما فقد مؤشر السوق 
األول نسبة 0.34 بالمئة، 
وخسر مؤشر رئيسي 50 

نسبة 0.35 في المئة.
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تـــطـــرق »الـــــشـــــال« إلـــــى نــتــائــج 
ــنـــك الــــكــــويــــت الـــوطـــنـــي  أعــــمــــال بـ
لألشهر التسعة األولـــى مــن عام 
2022، وأشارت هذه النتائج إلى 
أن صافي أرباح البنك )بعد خصم 
الضرائب( بلغ نحو 390.3 مليون 
ــقـــداره 123.8  ــنـــار، بــارتــفــاع مـ ديـ
مــلــيــونــا، أي مـــا نــســبــتــه %46.5 
ــقـــارنـــة بــنــحــو 266.5 مــلــيــونــا  مـ

للفترة نفسها من عام 2021.
وتحقق ذلك نتيجة انخفاض 
ــالـــي الــمــخــصــصــات بــنــحــو  إجـــمـ
ــار، أو بنسبة  ــنـ 81.9 مــلــيــون ديـ
66.7%، إضافة إلى ارتفاع الربح 
الــتــشــغــيــلــي لــلــبــنــك بــنــحــو 51.2 
مليونا أو بنحو 12.3%، وحقق 
البنك ربــحــا خــاصــا بمساهميه 
بلغ نحو 374.2 مليونا مقارنة 
بــنــحــو 254.8 مـــلـــيـــونـــا لــلــفــتــرة 
نــفــســهــا مـــن الـــعـــام الـــســـابـــق، أي 
بارتفاع بلغ نحو 119.4 مليونا، 
ــا نــســبــتــه 46.9% مــقــارنــة  أو مــ

بالفترة نفسها من عام 2021.
ــافــــــي إيـــــــــــــرادات  وارتــــــــفــــــــع صــــ
الــتــشــغــيــل بــنــحــو 72.4 مــلــيــون 
دينار، أو بنحو 10.6%، حين بلغ 
نحو 753.5 مليونا، مقارنة بنحو 
681.1 مــلــيــونــا لــلــفــتــرة نفسها 

مــن الــعــام الــســابــق، وتحقق ذلك 
نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات 
ــــي شــقــيــه الــتــقــلــيــدي  الـــفـــوائـــد )فـ
ــي( إلـــــى نـــحـــو 546.6  ــ ــــامــ واإلســ
ــقـــارنـــة بــنــحــو 502.1  مــلــيــونــا مـ
مليون، أي بارتفاع بلغ نحو 44.6 
مليونا أو بنسبة 8.9%، وارتفعت 
إيرادات الفوائد للبنك )باستثناء 
اإليرادات من التمويل اإلسامي( 
بنحو 136.8 مليونا، وارتفعت 
ــد  ــ ــوائـ ــ ــفـ ــ مــــعــــهــــا مــــــصــــــروفــــــات الـ
)بــاســتــثــنــاء تــكــالــيــف الــمــرابــحــة( 
بنحو 99.7 مليونا، وعليه ارتفع 
صــافــي إيــــــرادات الــفــوائــد بنحو 
37.1 مليونا، وحقق البنك صافي 
إيــــرادات مــن التمويل اإلســامــي 
بنحو 131 مليونا مقارنة بنحو 
123.6 مليونا للفترة نفسها من 

العام السابق.
ــة أخـــــــــــرى، ارتـــفـــعـــت  ــهــ مــــــن جــ
الــمــصــروفــات التشغيلية للبنك 
بنحو 21.2 مليون ديــنــار أو ما 
نــســبــتــه 8%، وصــــوال إلــــى نحو 
ــقـــارنـــة بــنــحــو  287.7 مــلــيــونــا مـ
266.4 مليونا في سبتمبر 2021. 
ووفقا لتقديرات الشال، بافتراض 
اســتــثــنــاء تــأثــيــر تــجــمــيــع نتائج 
بــنــك بــوبــيــان عــلــى الــمــصــروفــات 

التشغيلية، نجد أن المصروفات 
ــفـــعـــت مــــن نــحــو  الــتــشــغــيــلــيــة ارتـ
ــلـــيـــون إلـــــى نـــحـــو 223  201.7 مـ
مليونا، أي بنسبة ارتفاع بلغت 
ــلــــغ إجـــمـــالـــي  نـــحـــو 10.5%، وبــ
المخصصات نحو 40.9 مليونا، 
81.9 مليونا،  منخفضا بــنــحــو 
أي بنسبة 66.7% كما أسلفنا، 

مقارنة بنحو 122.8 مليونا.
وتشير البيانات المالية للبنك 
ــمــــوجــــودات  ــــى أن إجـــمـــالـــي الــ إلــ
ســجــل ارتــفــاعــا بــلــغ نــحــو 1.448 
مليار دينار، أي ما نسبته %4.4، 
ليصل إلــى نحو 34.705 مليارا 
مقارنة بـــــ33.257 مليارا بنهاية 
2021، وارتـــــفـــــع بـــنـــحـــو 2.197 
ــلـــيـــار، أي بــنــســبــة نـــمـــو بــلــغــت  مـ
6.8% عــنــد الـــمـــقـــارنـــة بــمــا كــان 
عــلــيــه ذلـــك اإلجــمــالــي فـــي نهاية 
سبتمبر 2021، عندما بلغ نحو 
32.508 مــلــيــارا، وإذا استثنينا 
تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان 

تصبح نسبة النمو نحو %7.
ـــروض  ـــ ــــت مــــحــــفــــظــــة قـ ــقـ ــ ــقـ ــ وحـ
وسلف شاما التمويل اإلسامي 
ــــي تـــشـــكـــل أكـــبـــر  ــتـ ــ لـــلـــعـــمـــاء، والـ
مساهمة فــي مـــوجـــودات البنك، 
ــا بـــلـــغـــت نــســبــتــه %4.5  ــاعــ ــفــ ارتــ

وقــيــمــتــه 881.3 مــلــيــون ديـــنـــار، 
ليصل بــإجــمــالــي المحفظة إلــى 
نـــحـــو 20.604 مـــلـــيـــارا )%59.4 
من إجمالي الموجودات( مقابل 
59.3% مــن  ــارا ) ــيــ ــلــ 19.722 مــ
إجمالي الموجودات( في نهاية 

عام 2021، وارتفعت بنحو 1.644 
مليار، أي بنسبة نمو بلغت نحو 
8.7%، عــنــد الــمــقــارنــة بــالــفــتــرة 
نــفــســهــا مــــن عـــــام 2021 عــنــدمــا 
ــذاك  ــ بـــلـــغ إجـــمـــالـــي الــمــحــفــظــة آنـ
نحو 18.960 مليارا )58.3% من 

إجمالي الموجودات(.
وإذا استثنينا تأثير تجميع 
ــــي شــق  ــيــــان فـ نـــتـــائـــج بـــنـــك بــــوبــ
التمويل اإلســامــي، تبلغ نسبة 
النمو نحو 8.4%، وبلغت نسبة 
الــقــروض المتعثرة مــن إجمالي 

المحفظة االئتمانية نحو %1.24 
في نهاية سبتمبر 2022 مقارنة 
بنحو 1.43% في نهاية سبتمبر 
ــفــــاض  ــخــ 2021، وصـــــــاحـــــــب انــ
حجمها ارتفاع نسبة تغطيتها 
إلـــى نــحــو 308% مــقــارنــة بنحو 

.%230
وتـــــشـــــيـــــر األرقــــــــــــــــــام إلــــــــــى أن 
ــــك )مـــــــــن غـــيـــر  ــنـ ــ ــبـ ــ ــــات الـ ــــوبـ ــلـ ــ ــطـ ــ مـ
احتساب حقوق الملكية( سجلت 
ارتفاعا بلغت قيمته 1.417 مليار 
دينار، أي ما نسبته 4.9%، لتصل 
إلى نحو 30.206 مليارا مقارنة 
بنهاية 2021، وحققت ارتفاعا 
بــنــحــو 2.059 مــلــيــار، أي نسبة 
نمو بلغت 7.3% عند المقارنة 
بما كان عليه ذلك اإلجمالي في 
الفترة نفسها من العام الفائت، 
وإذا اســتــثــنــيــنــا تــأثــيــر تجميع 
نتائج بنك بــوبــيــان تبلغ نسبة 
النمو نحو 8.6%، وبلغت نسبة 
إجمالي المطلوبات إلى إجمالي 
الموجودات نحو 87%، مقارنة 
بنحو 86.6% في الفترة نفسها 

من العام الفائت.
وتشير نتائج تحليل البيانات 
المالية المحسوبة على أســاس 
ســنــوي إلـــى أن جميع مــؤشــرات 

الربحية للبنك سجلت ارتفاعا 
مقارنة بالفترة نفسها مــن عام 
2021، إذ ارتفع مؤشر العائد على 
مــعــدل الـــمـــوجـــودات )ROA( إلــى 
نحو 1.5% مقابل 1.1%، وارتفع 
مؤشر العائد على معدل حقوق 
المساهمين الخاص بمساهمي 
الــبــنــك )ROE( لــيــصــل إلــــى نحو 
14.2% بعد أن كان عند %10.1.

وارتـــفـــع أيــضــا مــؤشــر العائد 
 )ROC( عــلــى مـــعـــدل رأس الـــمـــال
 
ً
ليصل إلــى نحو 70.6% قياسا
بــنــحــو 50.6%، وارتــفــعــت كذلك 
ربحية السهم الواحد )EPS( حين 
، مــقــارنــة 

ً
بــلــغــت نــحــو 47 فـــلـــســـا

بمستوى الربحية المحققة في 
نــهــايــة الــفــتــرة المماثلة مــن عــام 
2021 والــبــالــغــة 32 فلسا، وبلغ 
مؤشر مضاعف السعر/ ربحية 
السهم الــواحــد )P/E( نحو 15.6 
ضعفا مقارنة بنحو 22.3 ضعفا 
)أي تحسن(، بسبب ارتفاع ربحية 
الـــســـهـــم بــنــســبــة 46.9% مــقــابــل 
ارتفاع أقل لسعر السهم السوقي 
وبـــنـــســـبـــة 2.4%، وبـــلـــغ مــؤشــر 
مضاعف السعر/ القيمة الدفترية 
)P/B( نحو 2.1 مرة مقارنة بنحو 

2.0 مرة.
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2.92.9% ارتفاع ودائع القطاع % ارتفاع ودائع القطاع 
الخاص لدى البنوكالخاص لدى البنوك

ــرة  ــ ــشـ ــ ــنـ ــ قـــــــــــال »الـــــــــــشـــــــــــال« إن الـ
اإلحصائية الفصلية )أبريل - يونيو 
ــركـــزي  ــمـ 2022( لـــبـــنـــك الــــكــــويــــت الـ
ــورة عــــلــــى مــــوقــــعــــه عــلــى  ــ ــشـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ
اإلنــتــرنــت، تــذكــر بعض المؤشرات 
االقتصادية والنقدية التي تستحق 
المتابعة وتوثيق تطوراتها.  ومن 
، أن أســـعـــار الــمــســتــهــلــك 

ً
ذلــــك مـــثـــا

في الربع الثاني من العام الحالي 
 بلغت نسبته 

ً
 طفيفا

ً
سجلت ارتفاعا

نــحــو 0.6%، إذ بــلــغ معدلها نحو 
 من 

ً
124.9 )سنة 2013=100( مرتفعا

معدل نحو 124.1 في الربع األول من 
العام الجاري، ويعزى ذلك إلى غلبة 
تأثير االرتــفــاع فــي أســعــار األغذية 
والمشروبات من معدل نحو 130.7 

إلى معدل نحو 132.9 )1.7+%(.
ــرة إلــــــى ارتــــفــــاع  ــنــــشــ وتـــشـــيـــر الــ
ــدل الـــــمـــــوزون لـــلـــفـــائـــدة عــلــى  ــعـ ــمـ الـ
الــــــودائــــــع مــــن نـــحـــو 1.406% فــي 

الربع األول من عام 2022 إلى نحو 
1.425% في الربع الثاني من العام 
ــاع ربــع  ــفــ ــالـــي، أي بــنــســبــة ارتــ الـــحـ
ســنــوي بلغت نحو 1.4%. وارتــفــع 
كذلك المعدل الموزون للفائدة على 
ــقــــروض مـــن نــحــو 3.596% إلــى  الــ
نــحــو 3.735% للفترة نفسها، أي 
بنسبة ارتـــفـــاع ربـــع ســنــوي بلغت 

نحو %3.9.
وبلغ حجم ودائع القطاع الخاص 
لدى البنوك المحلية نحو 39.917 
 مــن مستوى 

ً
مليار ديــنــار، مرتفعا

38.808 مـــلـــيـــارا فـــي نــهــايــة الــربــع 
األول، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي 
، ارتفعت 

ً
بلغت نحو 2.9%. وأخيرا

مطالب البنوك المحلية على القطاع 
الـــخـــاص إلـــى نــحــو 46.924 مليار 
دينار، من نحو 45.844 مليارا في 
نهاية الربع األول، أي بنسبة ارتفاع 

ربع سنوي بلغت نحو %2.4.

4.4% نمو موجودات »الوطني« لتصل إلى 34.7 مليار دينار

البرميل الكويتي 
 إلى 

ً
يرتفع 98 سنتا

ً
96.25 دوالرا

الضجة على »تخفيض أوبك +« سببها سياسي بالدرجة األولى
ثبات أسعار النفط بعد القرار يؤكد صحته فلم تحدث طفرة إلى األعلى

ذكر »الشال« أن غرض قرار 
»أوبك +« الحالي هو منع 
تكرار تلك التجربة، وحتى 

ال يؤدي فائض محتمل 
للمعروض إلى هبوط شديد 

في األسعار، وما لم يتم 
، قد يعود 

ً
التحوط مسبقا

الزمن الذي تضطر فيه 
»أوبك +« لخفض كبير كما 

حدث إبان الجائحة، عندما 
كانت حصيلة قرار واحد 

 بنحو 79 مليون برميل 
ً
خفضا

 في 12 أبريل 2020.
ً
يوميا

أكـــد تــقــريــر شــركــة »الـــشـــال« 
ــــادي األســــبــــوعــــي أن  ــتـــــصـ ــ االقـ
ــم تــرتــكــب خــطــأ في  »أوبـــــك +« لـ
قـــرارهـــا تــخــفــيــض إنـــتـــاج الــنــفــط 
ا  بــمــلــيــونــي بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا بــــدء
مــن الــشــهــر الــمــقــبــل، فــالــقــرار فيه 
ــاقـــيـــة لــــمــــوازنــــة  ــة اســـتـــبـ ــاولــ ــحــ مــ
الــــعــــرض مــــع الـــطـــلـــب الــمــحــتــمــل، 
تحسبا لــوضــع اقــتــصــادي يكاد 
ــلــــون بــــأن  ــلــ ــحــ ــمــ يــــجــــمــــع مــــعــــه الــ
الــســيــنــاريــو الــمــتــفــائــل هـــو نمو 
اقتصادي ضعيف، وقــد يتحول 

إلى السالب.
ونــشــأة »أوبــــك +« جـــاءت بعد 
خاف بينها وبين روسيا سبق 
جائحة كورونا، وأدى إلى هبوط 
ــفــــط، ثــم  ــنــ ــار الــ ــ ــعـ ــ ــــي أسـ ــد فـ ــديــ شــ
ت الجائحة ما أدى في يوم  جــاء
ما إلــى هبوط أسعار النفط إلى 
نحو 9.12 دوالرات للبرميل في 
21 أبريل 2020، والرعب جمعها 
لتولد »أوبـــك +«. وغــرض قرارها 
الحالي هو منع تكرار تلك التجربة 
ــائـــض محتمل  حـــتـــى ال يــــــؤدي فـ
لـــلـــمـــعـــروض إلـــــى هــــبــــوط شــديــد 
في أســعــاره، ومــا لم يتم التحوط 

مــســبــقــا، قــــد يـــعـــود الــــزمــــن الــــذي 
ــــك+« إلــى خفض  تضطر فيه »أوبـ
ــان الــجــائــحــة  ــ كــبــيــر كــمــا حــــدث إبـ
عندما كانت حصيلة قــرار واحد 
خفضا بنحو 79 مليون برميل 
يوميا في 12 أبريل 2020، وذلك 
التذبذب الحاد لسوق النفط ليس 
فـــي مــصــلــحــة الــمــنــتــجــيــن وال في 
مصلحة المستهلكين على المدى 
القصير، وال في مصلحة استقرار 
السوق على المدى المتوسط إلى 
الطويل، ألنه يمنع انتظام جرعات 
االستثمار فــي صيانة الصناعة 
ــــي تـــمـــويـــل االســـتـــكـــشـــافـــات  أو فـ
اإلضافية. والواقع أن ثبات أسعار 
النفط بعد الــقــرار يــؤكــد صحته، 
فلم تحدث طفرة إلى األعلى، وإنما 
ارتــفــاع محدود مع صــدور القرار 
ســـرعـــان مـــا عـــاد إلـــى مستوياته 
ــــو مــســتــقــر حــالــيــا،  الـــســـابـــقـــة، وهـ
فقد كان سعر برميل مزيج برنت 
ــرار 2022/10/04  ــقـ يــومــيــا قــبــل الـ
93.74 دوالرا لــلــبــرمــيــل، وارتــفــع 
إلى 95.65 دوالرا 6 أكتوبر، وعاد 
بـــحـــدود 92.22 دوالرا الــثــاثــاء 

الفائت 2022/10/25.

الــــســــبــــب فــــــي الــــضــــجــــة الـــتـــي 
ــيــــرت حـــــول الـــــقـــــرار، وتـــحـــديـــدا  أثــ
مــن قــبــل الـــواليـــات الــمــتــحــدة، هو 
بالدرجة األولى سياسي، وتوحي 
التسريبات التي نشرت بأن غالبية 
الخاف كان على التوقيت وليس 
ــان تفضيل  ــ ــدأ، فــقــد كـ ــبـ ــمـ عــلــى الـ
اإلدارة األمــيــركــيــة تــأجــيــل الــقــرار 
إلى ما بعد االنتخابات النصفية 
للكونغرس األميركي في نوفمبر 
حــتــى ال تــؤثــر ســلــبــا فــي حظوظ 
الــديــمــوقــراطــيــيــن بــالــحــفــاظ على 

أغلبيتهم في مجلس النواب.
أمـــا نــصــف الـــعـــداء اآلخــــر فهو 
ــلــــى خــــفــــض أثــــر  ــبـــب أثـــــــــره عــ بـــسـ
العقوبات الصارمة على روسيا 
ــة  ــيـ ــبـ ــلـ ـــى األغـ ــلـ الـــــتـــــي تـــحـــصـــل عــ
الساحقة من العمات الصعبة من 
صــادرات النفط والغاز، ومخاطر 
انهيار أسعار النفط أكثر خطورة 
عــلــى أوبـــــك+، ومـــا دامــــت مــبــررات 
الــخــاف سياسية، فمن المتوقع 
أن تـــــزداد تـــوتـــرا أو تــخــفــت وفــقــا 
لنتائج تلك االنتخابات، وتفسير 
ــــك+« على  ــرار »أوبـ طرفيها ألثـــر قـ

تلك النتائج.

الفساد والهدر والمشروعات الشعبوية أعداء االستدامة المالية 
األخير يقبله الكبار مقابل التساهل مع األول والثاني

ــاد تــقــريــر »الــــشــــال« أن تــركــيــبــة الــســكــان من  ــ أفـ
 لــلــهــيــئــة الــعــامــة 

ً
ــا ــقـ الــمــواطــنــيــن فـــي الـــكـــويـــت، وفـ

للمعلومات الــمــدنــيــة كــمــا فــي 30 يــونــيــو 2022، 
تركيبة شبابية، إذ تبلغ نسبة السكان في عمر 
24 سنة ومــا دون ضمنها نحو 51.8 فــي المئة، 
والباقي أو 25 سنة وأكبر تبلغ نسبتهم 48.2 في 
المئة. وأشار إلى أن عدد الكتلة الشبابية يبلغ نحو 
779 ألف مواطن، بينما عدد مواطني الكتلة الثانية 
نحو 723 ألــفــا، ضمنهم نحو 140 ألــف متقاعد، 
ليتبقى نحو 473 ألف مواطن أغلبيتهم الساحقة 

في سوق العمل.
ووفــــق األرقــــــام الــرســمــيــة، كــمــا فـــي 30 يونيو 
2022 الــصــادرة عــن اإلدارة المركزية لإلحصاء، 
يــوظــف الــقــطــاع الـــعـــام نــحــو 83.5 فـــي الــمــئــة من 
 
ً
العمالة المواطنة، وبشكل غير مباشر يقدم دعما

 لــلــعــمــالــة الــمــواطــنــة فـــي الــقــطــاع الــخــاص، 
ً
مــالــيــا

وبلغ عــدد العاملين فــي القطاع الــعــام نحو 366 

ــخــــاص نـــحـــو 72  ــاع الــ ــطـ ــقـ ــــن، وفـــــي الـ ــــواطـ ألـــــف مـ
ألـــفـــت، وكــــان عـــددهـــم 73 ألــفــا فـــي يــونــيــو 2021.

ولفت التقرير إلى أن تلك الكتلة الشبابية، أو من 
هم 24 سنة وأقل، تعادل 1.6 ضعف عدد من هم في 
سوق العمل أو ال يعملون بعد استثناء المتقاعدين، 
ولـــــو أبـــقـــت الـــكـــويـــت ســـيـــاســـاتـــهـــا الـــمـــالـــيـــة غــيــر 
المستدامة على ما هي عليه، ومن دون احتساب 
أثر التضخم في األجور وأسعار السلع والخدمات، 
الحتاجت إلى أكثر من مضاعفة رقم اإلنفاق في 
السنة المالية الحالية الــبــالــغ نحو 23.1 مليار 
دينار خــال السنوات العشرين القادمة، لإليفاء 

باالحتياجات الضرورية فقط للكتلة الشبابية.
 وأضاف »لو احتسبنا أثر التضخم، واحتسبنا 
ــتـــاج بــرمــيــل الــنــفــط مع  ــاع فـــي تــكــالــيــف إنـ ــفــ االرتــ
شيخوخة المكامن، ما أدى إلى بلوغ تكلفة اإلنتاج 
 5 أضــعــاف مــا كــانــت عليه فــي 2000، ولو 

ً
حــالــيــا

احتسبنا ضعفا كبيرا ومحتما لــســوق النفط 

ينخفض بأسعاره ويقلل إنتاجه لتعرضه، بالحق 
أو الباطل، لحرب سياسية وأخــرى بيئية، نعرف 
أن االنفصال ما بين قدرة المالية العامة واستقرار 
ميزان العمالة أمر حتمي وقريب، وفجوة تتسع 
في ميزان العمالة -أي بطالة سافرة تتراكم- هي 
سبب فقدان معظم الــدول الستقرارها«. وبين أن 
أعــداء االستدامة المالية ثاثة: األول هو الفساد 
ــــذي تـــحـــول إلــــى جــائــحــة خــــال الــعــقــد الــفــائــت،  الـ
والثاني هو الهدر في النفقات العامة وما يقدمه 
ديـــوان المحاسبة مثل تقريره األســبــوع الفائت، 
جــهــد مــقــدر ومــحــتــرم، والــثــالــث هــو الــمــشــروعــات 
الشعبوية، ويقبلها الكبار، ألنها فيها مقايضة 
مقابل التساهل مع الفساد والهدر. وأضــاف »أما 
الضحية، فهم 51.8 في المئة من المواطنين، ممن 
هم 24 سنة وأدنى وعددهم نحو 779 ألف مواطن، 
هم ضحايا في عمالتهم وتعليمهم وسكنهم وكل 
ضــروراتــهــم، أي ضياع مستقبلهم بسبب أنانية 

كــبــارهــم. والـــعـــاج، إن كـــان الـــهـــدف هـــو ديــمــومــة 
الــدولــة واســتــقــرارهــا، وضــمــان عمالة ومستقبل 
أغلبية مواطنيها، هو حرب شرسة على الفساد، 
وتجفيف منابع الهدر، وهما أمران ال يحتاجان إلى 
إرادة وعزم حكوميين، إضافة إلى مقاومة صارمة 
للمشروعات الشعبوية حتى إن احتاج األمر إلى 
مواجهة دستورية لوقفها«. وذكر: ما هو في كفة 
 
ً
الميزان األخرى هو الكتلة السكانية األدنى عمرا

 لمن 
ً
، وتلك أمانة، وهي حماية أيضا

ً
واألكثر عددا

 أو 
ً
يعتقدون أنهم فــي مأمن مــن العاملين حاليا

المتقاعدين، فا ضمان لسداد أجور العاملين، وال 
ضمان لمواجهة استحقاقات المتقاعدين منهم مع 
عجز صناديقهم الضخم، فإن ساءت أحوال النفط، 
فلن تذر التداعيات السيئة مواطنا واحدا، ومهما 
بلغت المكاسب اآلنية، مثل مدة أطول على كرسي 
المسؤولية، أو زيــادة دخل مؤقتة غير مستدامة، 

فهما ال يستحقان تلك التكلفة المخيفة.

تراجع أسعار النفط مع توسيع الصين قيود »كورونا«
ارتــفــع سعر برميل النفط الكويتي 98 سنتا ليبلغ 
96.25 دوالرا للبرميل في تداوالت الجمعة مقابل 95.27 
دوالرا للبرميل فــي تــــداوالت الخميس الــمــاضــي وفقا 

للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي األسواق العالمية تراجعت أسعار النفط بنحو 
واحد بالمئة مساء الجمعة بعد أن وسعت الصين، أكبر 
مستورد للخام، قيودها المرتبطة بجائحة كوفيد19-، 
على الرغم من أن الخامين القياسيين يتجهان لتحقيق 
مكاسب أسبوعية على خلفية المخاوف بشأن اإلمدادات 
وصدور بيانات اقتصادية إيجابية على خاف المتوقع.
وانخفضت العقود اآلجــلــة لخام برنت 1.19 دوالر، 
أو 1.2 بالمئة، إلى 95.77 دوالرا للبرميل عند التسوية، 
ــام غــــرب تــكــســاس الــوســيــط األمــيــركــي  بــيــنــمــا هــبــط خــ

ــــى 87.90 دوالرا. ــئـــة، إلـ 1.3 فــــي الـــمـ 1.18 دوالر، أو 
وهبطت العقود اآلجلة للبنزين في الواليات المتحدة 
بما يقرب من ثاثة بالمئة، في حين أن العقود اآلجلة 
للديزل ارتفعت بنحو خمسة بالمئة إلى أعلى مستوى 

لها منذ منتصف يونيو .
وعلى أساس أسبوعي، صعد خام برنت بنحو اثنين 
بالمئة، وخام غرب تكساس الوسيط ثاثة بالمئة تقريبا.
وجــاء انخفاض أسعار الخام الجمعة بعد أن كثفت 
المدن الصينية قيود كوفيد19- الخميس لوقف تفشي 
الفيروس بعد أن سجلت الصين 1506 إصابات جديدة 
بكوفيد فــي 27 أكــتــوبــر، حسبما ذكـــرت لجنة الصحة 
الــوطــنــيــة، ارتــفــاعــا مـــن 1264 حــالــة جـــديـــدة فـــي الــيــوم 

السابق.

وسجلت أكبر شركات النفط والغاز العالمية بما في 
ذلك إكسون موبيل وشيفرون وإكوينور أرباحا ضخمة 
في الربع الثالث، مستفيدة من ارتفاع تكاليف الطاقة 
التي عززت التضخم حول العالم وأضرت بالمستهلكين 
بشدة. وتثير هذه األرباح الهائلة انتقادات من الجماعات 
المدافعة عن المستهلكين في الواليات المتحدة وأوروبا 
مــع ارتــفــاع التضخم. فــي غــضــون ذلـــك، مــن الــمــرجــح أن 
تحافظ منظمة أوبك على توقعاتها بأن الطلب العالمي 

على النفط سيرتفع لعقد آخر. 

أرباح زائدة 

 هاجم الرئيس األميركي جو بايدن شركات النفط 

لتحقيقها أربــاحــا ضخمة على حــســاب األميركيين.
وأشــار بايدن خال ظهور نادر مشترك مع نائبته 
كاميا هاريس، في حفل جمع تبّرعات قيمته مليون 
دوالر فــي واليــة بنسلفانيا، إلــى تــراجــع األســعــار في 
محطات البنزين من الــذروة التي وصلت إليها خال 
الــصــيــف، وقـــال إنــه يمكن إحـــراز مــزيــد مــن الــتــقــدم إذا 
خفضت شركات الطاقة األســعــار »لتعكس ما تدفعه 

مقابل برميل النفط«.
وقال بايدن: »هذه األرباح الزائدة تعود إلى مالكي 
األســهــم ومديريهم التنفيذيين بــدال مــن الــذهــاب إلى 
خفض األســعــار في محطات البنزين والتخفيف عن 

كاهل الشعب األميركي«.
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كيف فقد الجنيه المصري ثلثي قيمته
مقابل الدوالر في 6 سنوات؟

قبل التطورات األخيرة، قال 
بعض أكبر البنوك العالمية، 

 بـ »أعلى 
ً
إن الجنيه كان مقوما

من قيمته«، حيث أثر االرتفاع 
المستمر في الدوالر على 

عمالت شركاء مصر التجاريين 
وأقرانهم من البلدان النامية، 

وقبل خفض قيمته بنحو 
15% خالل مارس الماضي، 

حافظت مصر على استقرار 
عملتها مقابل الدوالر نحو 

عامين.

خــاســرا 17% مــن قيمته في 
ساعات، هوى الجنيه المصري 
الخميس الماضي، بعد أن قال 
البنك الــمــركــزي إنــه يتجه نحو 
ــر مــــرونــــة فــي  ــثــ ــام عـــمـــلـــة أكــ نــــظــ
إصالح شامل للسياسات، ساعد 
الــحــكــومــة فـــي إبـــــرام صــفــقــة مع 

صندوق النقد الدولي.
وتــراجــع الجنيه سريعا إلى 
مستوى قياسي منخفض مقابل 
الــدوالر عند 23، متجاوزا بذلك 
حــجــم انــخــفــاض قــيــمــتــه فـــي 21 
ــارس، عــنــدمــا بـــدأت الحكومة  مــ
دورة ثانية من التعويم الجزئي، 
ليفقد الجنيه ثلثي قيمته منذ 
التعويم األول في نوفمبر 2016.

وكــــــان الـــبـــنـــك الـــمـــركـــزي رفـــع 
تكاليف االقــتــراض بمقدار 200 
نــقــطــة أســـــاس، فـــي نــفــس الــيــوم 
خـــالل اجــتــمــاع اســتــثــنــائــي، لكن 
ال يـــزال سعر الــفــائــدة الحقيقي 
للدولة أقل من الصفر، عند سالب 

.%1.75

وقبل التطورات األخيرة، قالت 
بــعــض أكــبــر الــبــنــوك فــي الــعــالــم 
إن الجنيه كــان مقوما بـــ »أعلى 
مــن قيمته«، حيث أثــر االرتــفــاع 
ــي الـــــــــــــدوالر عــلــى  ــ الـــمـــســـتـــمـــر فــ
عمالت شركاء مصر التجاريين 
وأقــرانــهــم مــن الــبــلــدان الــنــامــيــة، 
وقبل خفض قيمته بنحو %15 
فـــي مـــــارس الـــمـــاضـــي، حــافــظــت 
مـــصـــر عـــلـــى اســـتـــقـــرار عــمــلــتــهــا 

مقابل الدوالر لنحو عامين.

رحلة التعويم
وبدأت رحلة التعويم الحديثة 
في نوفمبر 2016، عندما خفض 
الــجــنــيــه بـــمـــا يــــقــــارب 50% مــن 
نحو 9 جنيهات للدوالر إلى 13 
جنيها، ليفقد بعدها أكــثــر من 
100% مـــن قــيــمــتــه فـــي غــضــون 
أسابيع فقط، متجاوزا مستوى 
19 جنيها للدوالر، تلتها خطوة 
أخــــــــــرى فــــــي مــــــــــارس الــــمــــاضــــي 
خــفــضــتــه بــنــحــو 15%، لــيــأتــي 

تعويم األمــس الــذي قضم %17 
إضافية من قيمة الجنيه وضعته 
عــنــد 23 لـــلـــدوالر الـــواحـــد ألول 
مرة، لتكون عملة مصر بذلك قد 
تــراجــعــت أكــثــر مــن 150% أمــام 
الدوالر في نحو 6 سنوات، وما 

يقارب 200% منذ بداية 2016.
ولــــــــدعــــــــم اقــــــتــــــصــــــاد تــــضــــرر 
مــــن تـــداعـــيـــات الــــغــــزو الـــروســـي 
ألوكـــرانـــيـــا، تــوصــلــت مــصــر إلــى 
اتــــفــــاق عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــخـــبـــراء 
ــارات دوالر مــع  ــيــ ــلــ بــقــيــمــة 3 مــ
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، والـــذي 
فضل سعر صــرف أكــثــر مرونة 

كشرط للدعم المالي.
وقــال مــســؤولــون حكوميون، 
في مؤتمر صحافي الخميس، إن 
مصر ستتلقى أيضا 5 مليارات 
دوالر مـــن الـــشـــركـــاء الــدولــيــيــن، 
ــبــــالد عـــلـــى ســد  مـــمـــا يـــســـاعـــد الــ
ــافـــة إلــى  فـــجـــوات الــتــمــويــل. إضـ
ذلـــك، طلبت مــصــر مــلــيــار دوالر 
من صندوق االستدامة الذي تم 
إنشاؤه حديثا، وفقا لصندوق 

النقد الدولي.
ــدرت مــجــمــوعــة غــولــدمــان  ــ وقـ
ســـاكـــس وبـــنـــك أوف أمــيــركــا أن 
ــد تـــحـــتـــاج لــتــأمــيــن 15  مـــصـــر قــ
مليار دوالر، وقــد تعهدت دول 
خليجية بالفعل بتقديم أكثر من 
20 مليار دوالر في شكل ودائع 

واستثمارات.

مسار هبوطي متوقع
وقـــــال اقـــتـــصـــاديـــون فـــي بنك 
غولدمان ساكس إن تحرك مصر 
الخميس الماضي شكل مفاجأة 
من حيث التوقيت، وأكبر أيضا 
مما كانوا يتوقعون، وذكروا في 
تقرير أنه »من المرجح أن يؤدي 
هذا إلى ضعف كبير بالجنيه في 

المدى القريب«.
وفي سوق العقود اآلجلة غير 
القابلة للتسليم، انخفض العقد 
لمدة 12 شهرا على الجنيه إلى 
26.2 لكل دوالر، بينما انخفض 

عقد الثالثة أشهر إلى 23.9.
ــا إذا كـــان  ــ والــــــســــــؤال اآلن مـ
مدى الدعم المالي لمصر كافيا 
الســــتــــعــــادة ثـــقـــة الــمــســتــثــمــريــن 
ـــن أهـــــــــم األســـــــــــواق  ــ بــــــــواحــــــــدة مــ

الناشئة.
)العربية.نت(

https://www.aljarida.com/articles/2058/?utm_source=whatsapp


KIB يشارك في »القمة العربية 
لريادة األعمال« باألردن

أعلن بنك الكويت الدولي 
)KIB( مــشــاركــتــه فـــي »الــقــمــة 
العربية لريادة األعمال«، التي 
انطلقت فعالياتها في األردن 
اليوم )30 الجاري(، والممتدة 
حتى 1 نوفمبر، مستضيفة 
نــــخــــبــــة مــــــن قــــــــــادة األعـــــمـــــال 
والمستثمرين والسياسيين 
ــراء  ــ ــبـ ــ ــــن وخـ ــيـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ واالقـ
ــن عــــــدة جــــهــــات حــكــومــيــة  ــ مـ
وخـــاصـــة مـــن جــمــيــع أنــحــاء 
الــــعــــالــــم، لــلــبــحــث فــــي فـــرص 
األعــمــال اإلقليمية والدولية 
للشركات العربية الصغيرة 

والمتوسطة.
 مــن 

ً
وبــــاعــــتــــبــــاره واحـــــــــــدا

أهــم المؤسسات التي تعمل 
على تمكين قطاع المشاريع 
الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة في 
الـــكـــويـــت، ســتــتــم اســتــضــافــة 
ــة الـــعـــربـــيـــة،  ــمــ ــقــ KIB فـــــي الــ
لــيــشــارك بــخــبــرتــه الــواســعــة 
 
ً
ــــي هـــــــذا الـــــمـــــجـــــال، مـــمـــثـــا فــ

ــه الـــــــعـــــــوضـــــــي،  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــدالـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــعـ ــ ــ بـ
ــة  ــقـ ــلـ ــن حـ ــ ــمــ ــ كـــــمـــــتـــــحـــــدث ضــ
نـــقـــاش حــــول كــيــفــيــة تــعــزيــز 
ــــرص الــــشــــراكــــات الـــدولـــيـــة  فــ
للشركات العربية الصغيرة 
ــيــــة  ــفــ ــيــ والــــــمــــــتــــــوســــــطــــــة، وكــ
ــا مــــن خـــال  ــهـ ــيـ الـــــوصـــــول إلـ
ســيــاســات واســتــراتــيــجــيــات 
ــة لـــدفـــع  ــوبــ ــلــ ــطــ شــــامــــلــــة، ومــ
فـــرص الــمــشــاريــع الــصــغــيــرة 

والمتوسطة في هذا اإلطار.
وفــــــــــــي تـــــعـــــلـــــيـــــقـــــه، شــــــدد 
الـــــــعـــــــوضـــــــي عــــــلــــــى أهــــمــــيــــة 
إشــــراك الــمــؤســســات المالية 
والـــمـــصـــرفـــيـــة فــــي مـــثـــل هـــذه 
ــات، الـــــتـــــي تـــعـــزز  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ الـ
الوعي بالشركات الصغيرة 
ــي الـــعـــالـــم  ــ ــة فــ ــطــ ــتــــوســ ــمــ والــ
 للدور الرئيسي 

ً
العربي، نظرا

والحيوي لتلك المؤسسات 
فـــي دعـــم مــســيــرة الــمــشــاريــع 

 إلــى قدرة 
ً
وتنميتها، مشيرا

ــلــــى الـــمـــســـاهـــمـــة  الــــبــــنــــوك عــ
ــــي الـــتـــغـــلـــب عـــلـــى ســلــســلــة  فـ
الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــواجــهــهــا 
الــــــــــشــــــــــركــــــــــات الــــــصــــــغــــــيــــــرة 
والمتوسطة، وتمكينها من 
تحقيق أهدافها ووضعها في 
مكانة تضمن لها المزيد من 
الــتــقــدم فــي الــقــطــاع الــخــاص، 
 فعااًل لعجلة 

ً
وتكون محركا

الــنــمــو االقــتــصــادي وتنويع 
مصادر الدخل. 

ــاف أن الــمــؤســســات  ــ وأضــ
 تلعب 

ً
المالية الــرائــدة أيضا

ــــي مـــســـاعـــدة   فـ
ً
 مـــهـــمـــا

ً
دورا

الشركات العربية الصغيرة 
والمتوسطة في الوصول إلى 
األســواق اإلقليمية والدولية 
وزيـــــــادة وتــحــســيــن قــدرتــهــا 

على التوسع.

»المتحد« يواصل التوعية بأهمية 
االدخار في إطار »لنكن على دراية«

يواصل البنك األهلي المتحد دعمه لحملة لنكن 
على دراية، التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد 
مــصــارف الــكــويــت، فــي مــبــادرة هــادفــة لنشر الثقافة 
المالية، وتعريف العماء بدور البنوك كوسيط مالي، 
وأهمية االدخــار واالستثمار وكيفية االستفادة من 
المنتجات التي تقدمها البنوك، والتوعية بحقوق 
العماء الخاصة بعمليات التمويل الشخصي، وآلية 
تقديم الشكاوى بشأن الخدمات المصرفية، إضافة إلى 
البطاقات المصرفية المتنوعة، وأهم الخطوات الواجب 
اتباعها لتجنب التعرض لعمليات االحتيال والتوعية 
»تكييش القروض« واالستثمارات  بمخاطر ما يعرف بـ
عالية المخاطر وغيرها من المواضيع المهمة التي 
تــزيــد تــعــزيــز الـــوعـــي الــمــالــي لــــدى مــخــتــلــف شــرائــح 
المجتمع، وتساعد على توعية عماء البنوك على أن 
يكونوا على دراية بالمخاطر التي يمكن أن تحيط بهم، 
بجانب ضرورة زيادة نشر الوعي والتثقيف المالي في 
المجتمع، من خال فهم العماء لحقوقهم وواجباتهم 

تجاه القطاع المصرفي والمالي بشكل عام.
وأفادت عضوة مجلس اإلدارة الرئيسة التنفيذية 
في البنك األهلي المتحد جهاد الحميضي: »مازلنا 
نواصل دورنا الفاعل في دعم حملة لنكن على دراية 
الــتــوعــويــة، بــهــدف نــشــر وتــعــمــيــق الــثــقــافــة الــمــالــيــة، 

والمصرفية على أوسع نطاق في المجتمع«.
وأضـــــافـــــت الـــحـــمـــيـــضـــي: »نــــحــــن ال نــعــتــمــد عــلــى 
الــخــدمــات المصرفية المتميزة والــســيــاســة المالية 
الــتــي نتبعها فحسب، بــل نستند أيــضــا إلــى خدمة 
مجتمعنا وتسخير خبرتنا في القطاع المصرفي، 
مــن أجــل تعزيز الــوعــي المالي بين أفـــراد المجتمع، 
ومــن هــذا المنطلق يتبنى البنك األهلي المتحد من 
خال برنامجه للمسؤولية المجتمعية مجموعة من 
المبادرات الهادفة، وعلى رأسها نشر الثقافة المالية 
وتعزيز الوعي المالي والمصرفي بين جميع شرائح 

المجتمع«.
وأكــدت ان »التوعية بمفهوم واهمية االدخـــار من 
أبرز الموضوعات التي تركز عليها الحملة في عامها 
الــثــانــي، نــظــرا ألهــمــيــة مــفــهــوم االدخــــــار بــشــكــل عــام 
لجاهزية األســـرة للحاجات المستقبلية والــظــروف 
الطارئة، وهو ما يتسق مع تعاليم ديننا اإلسامي 
الحنيف الــذي يشجع على التوازن في إنفاق الدخل 
ليحقق لإلنسان مستوى معيشيا مائما دون إسراف 
أو شح، فضا عن دور التوعية بمفهوم االدخــار في 
خلق ثقافة مجتمعية تشجع على االستثمار واإلنتاج«.
وشــددت على أن »المتحد« يعد من أوائــل البنوك 
التي ساهمت في تشجيع االدخار، من خال ما تقدمه 

من حسابات ادخارية جاذبة للعماء، والذين يتمكنون 
من اختيار الحسابات المثلى لمدخراتهم بما يتناسب 
مع احتياجاتهم وخططهم المستقبلية، كما تتيح لهم 
أيضا تحقيق أرباح على مدخراتهم على فترات زمنية 
مــحــددة مسبقا، مــع إمكانية سحب هــذه المدخرات 

بمنتهى السهولة وفي أي وقت عند الحاجة إليها. 
وبينت أن »المتحد« بما يقدمه من تحفيز لعمائه 
على االدخار وتنمية أرصدة حساباتهم الحالية، من 
خــال إطــاق حمات ترويجية مستمرة لحسابات 
الــتــوفــيــر لـــديـــه، إنــمــا يــقــدم فـــي نــفــس الـــوقـــت توعية 
مجتمعية بأهمية ومزايا االدخار، وتعزيز هذه الثقافة 
اإليجابية لدى جميع شرائح المجتمع، مما يساعدهم 
على تحقيق ظروف معيشية أفضل وأكثر استقرارا من 
خال مساعدتهم على مواجهة احتياجاتهم المالية 
المستقبلية، سواء كان الزواج أو شراء منزل خاص، أو 

تعليم األبناء أو غيرها من أهداف االدخار.
وأشارت الحميضي إلى جهود البنك األهلي المتحد 
فــي دعــم حملة لنكن على درايــــة، ومنها قيام البنك 
بنشر المحتوى الخاص بالحملة، من خــال جميع 
الشاشات في الفروع وشاشات أجهزة الصراف اآللي 
الخاصة بالبنك، إضافة إلى متابعة النشر لمحتوى 
الرسائل التوعوية الخاصة بالحملة على حسابات 
البنك للتواصل االجــتــمــاعــي، والــحــرص على زيــادة 
انتشار رسائل الحملة في مختلف قنوات التواصل 

مع الجمهور.
وثــمــنــت الــجــهــود الــمــبــذولــة مـــن بــنــك الــكــويــت 
الــمــركــزي، بالتعاون مــع اتــحــاد مــصــارف الكويت 
لتعميق الثقافة المالية، وتشجيع العماء على 
تحقيق األمــان المستقبلي المالي لهم وألسرهم، 
من خال تشجيعهم على توفير جزء من أموالهم 
في أنواع عديدة من األوعية االدخارية التي توفرها 

لهم البنوك الكويتية.

عبدالله العوضي

ضاهر: »الخليج« حافظ على أدائه القوي في جميع وحدات األعمال
البنك عقد مؤتمر المحللين والمستثمرين لنتائج الربع الثالث من 2022

ن من زيادة حصته السوقية خالل كل الفترات المرحلية لهذا العام
َّ

• تشالينور: تمك
عقد بنك الخليج يوم 26 الجاري 
 للمحللين والمستثمرين، 

ً
مــؤتــمــرا

الستعراض ومناقشة األداء المالي 
للبنك خــال الربع الثالث من 2022، 
بـــمـــشـــاركـــة طـــونـــي ضـــاهـــر الــرئــيــس 
التنفيذي، وديفيد تشالينور رئيس 
المديرين الماليين. وأدارت الحوار 
دالل الـــــــدوســـــــري، رئــــيــــس عــــاقــــات 
الــمــســتــثــمــريــن وتــنــظــيــم الــمــجــمــوعــة 

 .EFG Hermes المالية

البيئة التشغيلية

اســتــعــرض ضــاهــر خــال المؤتمر 
بـــعـــض الـــنـــقـــاط الــمــتــعــلــقــة بــالــبــيــئــة 
التشغيلية للربع الــثــالــث مــن 2022، 
حيث قــال: »واصلنا الزخم اإليجابي 
ــلـــن أن  لـــعـــام 2022، ويـــســـرنـــي أن أعـ
البنك حقق صافي ربح بمقدار 45.7 
مليون دينار لألشهر التسعة األولى 
مــن 2022، أي بـــزيـــادة بــلــغــت 66 في 
المئة مقارنة بنفس الفترة من العام 
الماضي. حافظنا خال الربع الثالث 
على أدائنا القوي في جميع وحدات 
األعـــمـــال، مــع الــتــركــيــز االستراتيجي 
على تعزيز عملية التحول الرقمي، 
ــبـــات  ــلـ ــتـــطـ ــــات ومـ ــــاجـ ــيـ ــ ــتـ ــ ــة الحـ ــيـ ــبـ ــلـ تـ

العماء«. 
ــع: »يــنــعــكــس نـــجـــاح عــمــلــيــة  ــابــ وتــ
تنفيذ االستراتيجية بشكل واضــح 
من خال قوة مركزنا المالي والنمو 
الــمــطــرد لــمــحــفــظــة قــــروض الــعــمــاء، 
حيث بلغ صافي القروض الممنوحة 
لعمائنا 5 مليارات دينار، وتخطى 
مجموع أصولنا حاجز الـ 7 مليارات«.

وأضــــــــــــاف ضــــــاهــــــر: »االقـــــتـــــصـــــاد 
الــكــويــتــي اليــــــزال يــتــمــتــع بــالــمــرونــة 
مـــع ظــهــور مـــؤشـــرات إيــجــابــيــة، رغــم 
الــتــحــديــات الـــتـــي يــواجــهــهــا نتيجة 
للتقلبات في األسواق العالمية. هذه 
الــتــحــديــات تــضــمــنــت، مــن بــيــن أمــور 
ــاع مـــعـــدالت الــتــضــخــم،  ــفــ أخــــــرى، ارتــ
وتشديد السياسة النقدية، والحرب 
ــا. ورغـــــــم ذلـــــــك، حــافــظ  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ فــــي أوكـ
االقــتــصــاد الــمــحــلــي عــلــى اســتــقــراره، 
 بـــأســـعـــار الــنــفــط الــجــيــدة، 

ً
ــا مـــدعـــومـ

وتـــعـــافـــي الـــقـــطـــاعـــات االقـــتـــصـــاديـــة 
الــرئــيــســيــة واإلصــــاحــــات الهيكلية 

الجارية«.

أداء مالي سليم

ــص ضــاهــر نتائج »الخليج« 
َّ

ولــخ
للربع الثالث من عام 2022 في 6 نقاط 

أساسية، هي:
 بواقع 

ً
1. شهد صافي الربح نموا

66 في المئة لألشهر التسعة األولى 
مــن 2022، لــيــصــل إلـــى 45.7 مليون 
 في 

ً
دينار، مقارنة بمبلغ 27.5 مليونا

الفترة نفسها من 2021. 
ــفـــع الـــعـــائـــد عــلــى مــتــوســط  2. ارتـ
حقوق المساهمين، ليصل إلــى 9.0 
في المئة لألشهر التسعة األولى من 
2022 من 5.7 في المئة بنفس الفترة 

من العام الماضي. 

3. بلغ إجمالي القروض المقدمة 
إلــى العماء 5.3 مليارات ديــنــار، أي 
، أو بنسبة 

ً
بزيادة قدرها 562 مليونا

ــة مــــع األشـــهـــر  ــارنـ ــقـ 12 فــــي الـــمـــئـــة مـ
التسعة األولــى من 2021. وجــاء هذا 
ــراد   مــن قــطــاعــي األفــ

ً
الــنــمــو مــدعــومــا

والشركاتن رغم أن وتيرة النمو في 
قطاع األفراد كانت األسرع. 

4. حـــافـــظـــت جــــــــودة مــحــفــظــتــنــا 
االئتمانية على متانتها، حيث بلغت 
نسبة الــقــروض غــيــر المنتظمة 1.2 
فــي الــمــئــة بــالــربــع الــثــالــث مــن 2022، 
 عــنــد مقارنته 

ً
ــذا تــحــســنــا ويــشــكــل هـ

بالفترة نفسها مــن الــعــام الماضي، 
حيث بلغت 1.3 فــي الــمــئــة. وإضــافــة 
ــك يــحــتــفــظ  ــنـ ــبـ إلــــــى ذلـــــــك، ال يـــــــزال الـ
بمخصصات وفيرة لتغطية القروض 
غير المنتظمة بنسبة 450 في المئة. 
 
ً
ــادة الــعــمــل تــدريــجــيــا ــ 5. تــمــت إعـ

بالحدود الدنيا الرقابية لرأس المال 
الــتــي كـــان تـــم تخفيضها فـــي 2020 
ابتداًء من أول يناير 2022، وستبقى 
كـــذلـــك لـــلـــمـــدة الــمــتــبــقــيــة مــــن الـــعـــام. 
يحتفظ البنك بمصدة تبلغ 247 نقطة 
ــاس فـــي نــســبــة الــشــريــحــة األولـــى  أســ
لرأس المال، ومصدة تبلغ 263 نقطة 

أساس في معدل كفاية رأس المال. 
6. حــافــظ البنك على تصنيفاته 
في المرتبة »A« من قبل كبرى وكاالت 
التصنيف االئتماني، وفيما يلي سرد 

لتصنيفات البنك الحالية:
أبــــقــــت وكـــــالـــــة مـــــوديـــــز لـــخـــدمـــات 
المستثمرين على تصنيف الودائع 
على المدى الطويل للبنك في المرتبة 
»A3«، مع نظرة مستقبلية »مستقرة«.
وأبقت وكالة كابيتال إنتليجنس 
تصنيف الــبــنــك لــلــعــمــات األجنبية 
 ،»A+« على المدى الطويل في المرتبة

مع نظرة مستقبلية »مستقرة«.
وقامت وكالة فيتش برفع تصنيف 
 »bb+« الـــجـــدوى الــمــالــيــة لــلــبــنــك مـــن
إلــى »-bbb« وتثبيت عجز الُمصدر 
عــن الــســداد على الــمــدى الــطــويــل في 
الــمــرتــبــة »A«، مـــع نــظــرة مستقبلية 

»مستقرة«.

ربحية متزايدة

مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، تـــــــنـــــــاول ديــــفــــيــــد 
ــة  ــيـ ــالـ ــمـ ــــات الـ ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــنــــور الـ ــيــ ــالــ تــــشــ
للربع الثالث مــن 2022 بمزيد من 
الـــتـــفـــاصـــيـــل، حـــيـــث قــــــال: »يــمــكــنــنــا 
مشاهدة التطور في صافي الربح 
مـــن 27.5 مــلــيــون ديـــنـــار إلــــى 45.7 
ــزيـــادة بــمــقــدار 18.2  ، أي بـ

ً
مــلــيــونــا

 في األشهر التسعة األولــى 
ً
مليونا

ت  ــــاء ــــن 2022. هــــــذه الــــــزيــــــادة جـ مـ
مـــدفـــوعـــة بــشــكــل رئــيــســي بــتــراجــع 
إجـــمـــالـــي الــمــخــصــصــات وخــســائــر 
ــقــــدار 16.1  انــــخــــفــــاض الـــقـــيـــمـــة بــــمــ
مــلــيــونــا، وبــلــغــت تــكــلــفــة الــمــخــاطــر 
43 نــقــطــة أســــاس فــقــط فــي األشــهــر 
ــــن عــــــام 2022،  الـــتـــســـعـــة األولـــــــــى مـ
ــاس في  مــقــارنــة مـــع 104 نــقــاط أســ
العام الماضي، ما يدل على التحسن 

العام في جودة المحفظة االئتمانية 
 في صافي 

ً
للبنك. كما رأينا ارتفاعا

إيرادات الفوائد بمقدار 4.5 مايين 
ديـــــنـــــار، مــــدعــــومــــة بـــنـــمـــو مــحــفــظــة 
الــقــروض وتــأثــيــر االرتـــفـــاع األخــيــر 
فــي أســعــار الــفــائــدة، وكــذلــك ارتــفــاع 
ــرادات مــن غير الــفــوائــد بمقدار  ــ اإليـ

2.2 مليون دينار«.

المركز المالي
 

من جهته، استعرض تشالينور 
 :

ً
الميزانية العامة لبنك الخليج، قائا

»عــلــى مـــدى الــعــام الــمــاضــي، ارتــفــع 
مجموع الــمــوجــودات فــي مصرفنا 
بمقدار 726 مليون دينار، أي بنسبة 
11 في المئة، ليصل إلى 7.1 مليارات 
دينار، ويعود السبب األساسي في 
ذلك إلى حد كبير إلى الزيادة بمقدار 
601 مليون أو 13 في المئة بصافي 
القروض، ما يعكس انتعاش النشاط 
االقــتــصــادي بشكل عــام مقارنة مع 

العام الماضي«.
وأضاف: »نمت القروض والسلف 
المقدمة إلى العماء بمقدار 12 في 
المئة، مقارنة بالعام الماضي، و423 
مليون دينار منذ بداية العام حتى 
تاريخه، أي 9 في المئة، وهــو أكبر 
نمو للقروض يشهده البنك خال 

الفترة األخيرة«. 
وفيما يتعلق بودائع العماء، قال 
تشالينور: »نــرى أن ودائــع العماء 
نمت بنسبة 8 في المئة منذ بداية 
العام، لتصل إلى 4.5 مليارات دينار«.
وعــن االقــتــراض متوسط األجــل، 
ــمــنــا بـــزيـــادة االقـــتـــراض 

ُ
أوضـــــح: »ق

متوسط األجـــل مــن البنوك بنسبة 
114 فــــي الـــمـــئـــة، مـــقـــارنـــة بـــالـــعـــام 
ــابـــق، مـــا يــســهــل عــلــيــنــا الــمــدة  الـــسـ

المطلوبة للسداد بشكل عام«. 

تحسن جودة األصول

وحول جودة األصول، قال: »بلغت 
نسبة القروض غير المنتظمة 1.2 
في المئة، في نهاية سبتمبر 2022، 
 مـــن 1.3 فـــي الــمــئــة عن 

ً
انـــخـــفـــاضـــا

الــفــتــرة نفسها مــن الــعــام الماضي. 
وحافظت نسبة التغطية على قوتها 
على نحو استثنائي، حيث وصلت 

إلى 450 في المئة بنهاية سبتمبر 
.»2022

ــار تــشــالــيــنــور إلــــى أن لــدى  ــ وأشــ
البنك مخصصات فائضة بمقدار 
109 مايين دينار، ما يمثل 35 في 

المئة من إجمالي المخصصات.
ــلــــى ذلــــــــك، تــــجــــاوزت  وعــــــــــاوة عــ
المرحلة األولــى من الــقــروض 93.7 
في المئة، وتراجعت المرحلة الثانية 
إلــــى 5.0 فـــي الــمــئــة، كــمــا تــراجــعــت 

المرحلة الثالثة إلى 1.3 في المئة.
ــن تـــطـــور نـــســـب الــمــرحــلــتــيــن  ــ وعـ
ــة خـــــال األربــــــاع  ــثـ ــالـ ــثـ الـــثـــانـــيـــة والـ
ن تشالينور:  الخمسة الماضية، بيَّ
»من جانبنا، كبنك الخليج، نهدف 
إلى تحقيق أكبر منفعة لمساهمي 
ــيــــن  ــقــــوانــ ــالــ الـــــبـــــنـــــك، وااللــــــــــتــــــــــزام بــ
والتعليمات ذات الصلة الــصــادرة 
عن الهيئات الرقابية بهذا الشأن، 
وســــــنــــــقــــــوم بـــــــاإلفـــــــصـــــــاح عــــــــن أي 
معلومات جوهرية حالما تصبح 
متاحة. ال تــزال قــروض المرحلتين 
الثانية والثالثة ثابتة عند مستوى 

.»
ً
منخفض جدا

رأس المال الرقابي 

وعن رأسمال المال الرقابي للبنك، 
قال تشالينور: »بلغت نسبة الشريحة 
األولى لرأس المال 13.0 في المئة، أي 
أعلى بكثير من الحد األدنــى الرقابي 
الحالي، البالغة نسبته 10.5 في المئة. 
وبلغ معدل كفاية رأس المال لمصرفنا 
15.1 فــي الــمــئــة، أي أعــلــى بكثير من 
الحد األدنى الرقابي الحالي، والبالغة 

نسبته 12.5 في المئة«.
ولفت إلى أنه كما في 30 سبتمبر 
2022، نــمــت الـــمـــوجـــودات الــمــوزونــة 
ــي الــمــئــة،  بـــالـــمـــخـــاطـــر بــنــســبــة 11 فــ
مـــقـــارنـــة مـــع نــفــس الـــفـــتـــرة مـــن الــعــام 
الــمــاضــي، ويــعــزى الــســبــب الرئيسي 
ــمــــو الـــــقـــــوي لــمــحــفــظــة  ــــك إلـــــــى نــ ــذلـ ــ لـ
ــقــــروض مـــقـــارنـــة بـــالـــعـــام الــســابــق.  الــ
ــك، يــتــبــيــن أن نسبة  ــــاوة عــلــى ذلــ وعـ
الرافعة المالية بلغت 8.7 في المئة، 
كــمــا فــي 30 سبتمبر 2022، أي أقــل 
مــن 9.4 فــي الــمــئــة لــنــفــس الــفــتــرة من 
الــســنــة الــمــاضــيــة، وأعــلــى بكثير من 
الحد األدنــى الرقابي البالغة نسبته 

3 في المئة.

وحول نسب السيولة الرئيسية، 
أوضـــح تــشــالــيــنــور: »نـــرى متوسط 
نسبة تغطية السيولة التي بلغت 
220 في المئة، ونــرى نسبة صافي 
التمويل المستقر التي بلغت 104 
ــا فــــي 30 ســبــتــمــبــر  ــمـ ــة كـ ــئـ ــمـ فــــي الـ
2022. كلتا النسبتين ال تزاالن أعلى 
بكثير من حدودهما الدنيا الجديدة 
الـــبـــالـــغـــة نــســبــتــهــا 90 فــــي الــمــئــة، 
وحـــــدود مـــا قــبــل جــائــحــة كـــورونـــا، 

والبالغة 100 في المئة«.

هامش الربح

وعن التوقعات في نمو المستوى 
الــحــالــي لهامش الــربــح والضغوط 
ــق: »ذكـــرت 

َّ
ــوال، عــل ــ عــلــى تكلفة األمــ

خــــال مــؤتــمــر الـــربـــع الـــثـــانـــي أنــنــا 
نتوقع نمو هامش الربح في الربع 
ــــدث، فــقــد بلغ  ــذا مـــا حـ ــ الـــثـــالـــث، وهـ
201 نقطة أساس في الربع الثاني، 
وارتــفــع إلـــى 213 نقطة أســـاس في 
الربع الثالث، وقد أسعدنا هذا األمر، 
لــكــنــنــا نــشــهــد الــكــثــيــر مـــن الــعــوامــل 
التي تسبب ارتــفــاع تكلفة األمــوال، 
وخــاصــة على استحقاقات اآلجــال 
األطـــــــول، أي أن الــمــســتــحــقــات يتم 
تسعيرها بشكل أكبر من األصــول. 
 فـــي نسبة 

ً
 انــخــفــاضــا

ً
رأيـــنـــا أيـــضـــا

الـــحـــســـابـــات الــــجــــاريــــة وحـــســـابـــات 
الــتــوفــيــر، ويعتبر هـــذا االنــخــفــاض 
ــد عــــوامــــل الـــضـــغـــط، لـــكـــنـــه أمـــر  ــ أحــ
ــاع الـــحـــاد  ــ ــفـ ــ ــتـــوقـــع، فــــي ظــــل االرتـ مـ
ألســعــار الــفــائــدة، وكــقــيــمــة مطلقة. 
 أن تزيد أسعار الفائدة 

ً
نتوقع أيضا

مرتين بواقع 25 نقطة أساس في كل 
مرة حتى نهاية العام«. 

تكلفة المخاطر

وعــن مــدى استدامة المستويات 
ــة لــتــكــلــفــة الـــمـــخـــاطـــر، قـــال  ــيـ ــالـ الـــحـ
تشالينور: »بلغت تكلفة االئتمان 8 
مايين في الربع الحالي، ما يعني 
أنها وصلت إلى 16 مليونا من بداية 
العام حتى اآلن، وبالتالي فإن تكلفة 
المخاطر لدى البنك بلغت 43 نقطة 
أســـــاس، مــقــارنــة بــالــعــام الــمــاضــي، 
حيث كانت 104 نقاط أساس. ليس 
لدينا أي مــخــاوف حقيقية، ونحن 

 عـــن اســتــمــراريــة أداء 
ً
راضـــــون جــــدا

المحفظة. أعتقد أن تكاليف االئتمان 
ــــوف تـــظـــل مــنــخــفــضــة لـــفـــتـــرة مــن  سـ
الوقت، لكن قد نرى بعض التقلبات 

من ربع آلخر«. 
وتــابــع: »بينما مــن الــمــتــوقــع أن 
تـــكـــون تـــكـــالـــيـــف الـــنـــصـــف الــثــانــي 
أعلى من النصف األول، كما ذكرت 
 في مؤتمر الربع الثاني، إال 

ً
سابقا

أنــه لــن يكون هناك أي داٍع للقلق، 
ــة أقـــــــل مــن  ــفـ ــلـ ــكـ ــتـ وســـــــــوف تــــظــــل الـ
المستوى الطبيعي والــبــالــغ 100 

نقطة أساس«.
وأضاف: »لكن من الواضح أنه في 
ظل االرتفاع الحاد ألسعار الفائدة، 
ــاك بـــعـــض الـــضـــغـــوط  ــنــ ســـيـــكـــون هــ
بالتأكيد، لكننا نعتقد أننا في وضع 
جيد، وقادرون على التعامل مع هذه 
 لــلــوضــع الــحــالــي 

ً
ــرا الـــضـــغـــوط، نـــظـ

الممتاز للميزانية العامة. إذا نظرنا 
إلى قروض المصنفة ضمن المرحلة 
الثانية عن كثب، فإننا سنرى أنها ال 
 عند 5 في المئة، 

ً
تزال منخفضة جدا

بعد أن كانت 5.6 في المئة منذ عام، 
فيما متوسط تلك القروض بالنظام 

المصرفي أعلى من 10 في المئة«. 
ــك، فـــإن  ــ وتــــابــــع: »عـــــــاوة عـــلـــى ذلــ
تغطية القروض جيدة وقوية بشكل 
اســتــثــنــائــي، حــيــث بــلــغــت 450 في 
المئة. كما حافظت نسبة القروض 
غير المنتظمة على استقرارها وال 
تــــزال مــنــخــفــضــة، إذ بــلــغــت 1.2 في 
 مع العام السابق، وال 

ً
المئة تماشيا

تزال أقل بكثير من الحد البالغ 2 في 
الــمــئــة الـــذي أعــلــنــا عــنــه كــمــرجــع في 
بداية العام، لذلك نستطيع القول إن 

جميع المؤشرات جيدة«.

المصروفات التشغيلية 

وتم طرح ســؤال خال المناقشة 
ــات الــتــشــغــيــلــيــة  ــروفــ ــمــــصــ حــــــول الــ
وعــمــلــيــة الــتــحــول الــرقــمــي، فــأجــاب 
تشالينور: »إجــمــالــي المصروفات 
ــفــــع بــنــســبــة 6 فــي  الــتــشــغــيــلــيــة ارتــ
الــمــئــة مــقــارنــة فـــي الـــعـــام الــســابــق، 
 من الربع الثاني إلى 

ً
لكنه ظل ثابتا

الــربــع الثالث. وألنــنــا حققنا زيــادة 
في اإليـــرادات التشغيلية )مدفوعة 
بالهامش إلى حد كبير(، فقد رأينا 
نسبة التكلفة إلى الدخل تنخفض 
مـــن 49 إلــــى 46 فـــي الــمــئــة. ال تـــزال 
هــذه المصروفات أعلى مما نرغب 
بــه، لكننا استثمرنا فــي موظفينا 
بشكل كبير، كما ال نزال مستمرين 
في خطة التحول الرقمي الخاصة 

بالبنك«.
وأضاف: »النمو االستثنائي الذي 
حققناه في أنشطة قطاع األفراد الذي 
يحمل عنصر تكلفة مــتــغــيــرا. أظــن 
ستكون هناك عــدة فــرص لتحسين 
قـــاعـــدة الــتــكــلــفــة بــمــجــرد اســتــكــمــال 
عملية التحول الرقمي العام القادم، 
وعندها سنبدأ في تحقيق العائد 

على استثمارنا هذا«. 
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 لـ »الفنادق«
ً
تعيين »نور لالستثمار« مستشارا

صرحت شركة نور لالستثمار المالي )ش.م.ك( 
 من 

ً
عامة »نور«، بأن الشركة تم تعيينها أخيرا

ِقــبــل شــركــة الــفــنــادق الــكــويــتــيــة )ش.م.ك( عامة 
مدرجة في بورصة الكويت كمستشار استثمار 
لدراسة عرض االستحواذ اإللزامي المقدم من 
أحــد مساهمي شــركــة الــفــنــادق إلــى مساهمين 

آخرين يمثلون نسبة 35.4 في المئة.
وتــعــمــل شــركــة الــفــنــادق فــي مــجــال الضيافة 
والتجهيزات الغذائية عن إدارة فنادق الغير، من 
خالل عالمتها التجارية الخاصة باسم »سفير«، 
 
ً
 داخل الكويت، وكذلك دوليا

ً
والمنتشرة محليا

في بعض دول الوطن العربي. 
ويأتي هذا التعيين وفق الالئحة التنفيذية 
ــمــــال بـــمـــا يـــخـــص مــتــطــلــبــات  لــهــيــئــة أســـــــواق الــ
تعيين الشركة محل العرض – شركة الفنادق 
– كمستشار استثمار مرخص له من قبل هيئة 
أسواق المال. وقد قامت »نور« بتقديم استشارات 
مــهــنــيــة وإجـــــراء تــقــديــر لــلــســعــر الـــعـــادل للسهم 

مقارنة بالسعر المقدم في العرض. 
ــــرح د. فـــهـــد الـــخـــالـــد،  ــذا الــــصــــدد، صـ ــ ــــي هـ وفـ

رئيس مجلس اإلدارة، بأن التقييم العادل الذي 
توصلت إليه شركة نور تم باتخاذ أنسب طرق 
التقييم وفـــق األطـــر والــمــعــايــيــر الــمــعــتــمــدة في 
تقييم الشركات واألسهم. وتمارس شركة نور 
لالستثمار المالي نشاطها في مجال االستثمار 
والخدمات المالية كشركة مرخص لها من قبل 
هيئة أســـواق الــمــال بشكل رئيسي فــي الكويت 
عن طريق تقديم خدمات مالية رائدة ومتميزة 
لعمالئها في مجال االستشارات وإدارة األصول. 
ولــفــت إلـــى أن الــشــركــة تستثمر فــي الكويت 
ودول مجلس التعاون، إضافة إلى استثمارات 

في آسيا وغيرها من األسواق الناشئة. 
 
ً
وأشــــار الــخــالــد إلـــى أن »نــــور« تــســعــى دائــمــا
إلـــى تــقــديــم أفــضــل الــخــدمــات الــمــالــيــة وتحقيق 
استراتيجية الشركة طويلة المدى وتطلعاتها 
الــمــســتــقــبــلــيــة، لــلــتــوســع واالنـــتـــشـــار وتــحــقــيــق 
ــد لـــلـــشـــركـــة وتــــعــــزيــــز وجــــــودهــــــا بــيــن  ــ ــوائـ ــ ــعـ ــ الـ

المنافسين. 
ــاب، رئــيــس  ــهـ ــشـ ــــالل الـ ــــرح طـ مــــن جـــانـــبـــه، صـ
مجلس إدارة »الــفــنــادق«، بــأن الشركة اخــتــارت 
»نور« لما لها من خبرة عريقة ومهنية في مجال 
االستشارات المالية واالستثمارية، وأنها من 

أفضل الشركات المحلية التي تقدم مثل هذه 
الخدمات المالية، حيث تتمتع بمهنية عالية 
وفــريــق تنفيذي متخصص، وقــد قــامــت »نــور« 
بــإنــجــاز الــمــهــمــة بــشــكــل نـــاجـــح وبـــــذات الــوقــت 

المطلوب. 
ــواٍز جـــاٍر العمل  وأوضــــح أنـــه عــلــى صعيد مــ
 على استكمال اإلجراءات األخرى من ِقبل 

ً
حاليا

باقي األطــراف المعنية وفق متطلبات الجهات 
الرقابية ذات الصلة، وحسب الــجــدول الزمني 
لعملية االستحواذ الوارد بمستند االستحواذ 

اإللزامي.

»هواوي«: نركز على شبكات الجيل »هواوي«: نركز على شبكات الجيل 
الخامس المنخفضة الكربونالخامس المنخفضة الكربون

نـــــظـــــمـــــت »هــــــــــــــــــــــــواوي« مــــنــــتــــدى 
الــنــطــاق الــعــريــض الــفــائــق 2022 في 
بــانــكــوك، الــحــدث األكــبــر واألهــــم من 
نـــوعـــه بــقــطــاع االتــــصــــاالت وتــقــنــيــة 
الــمــعــلــومــات، ويــتــمــحــور حـــول دور 
شبكات االتصاالت المتقدمة وأعمال 
المشغلين فــي دفـــع عجلة الرقمنة 
ــم تــطــويــر مستقبل الــقــطــاعــات  ودعــ

والصناعات األخرى.
ــد وانـــــــــــغ، الـــمـــديـــر  ــيــ ــفــ ــــى ديــ ــقــ ــ ــ وأل
الــتــنــفــيــذي األول لــمــجــلــس اإلدارة 
ورئيس مجلس إدارة البنية التحتية 
لــتــقــنــيــة الـــمـــعـــلـــومـــات واالتــــصــــاالت 
لدى »هواوي«، كلمة بعنوان »إطالق 
الجيل الخامس والنصف 5.5G الذي 
يعتمد على النطاق العريض فائق 
السرعة« )Ultra-Broadband(، سلط 
فيها الضوء على التغيرات الكبيرة 
الــمــتــوقــع حـــدوثـــهـــا بـــحـــلـــول  2030 
 
ً
بقطاع الشبكات واالتصاالت عموما
على ضــوء تــســارع وتــيــرة االعتماد 
ــلـــى الـــتـــقـــنـــيـــات الـــمـــبـــتـــكـــرة ضــمــن  عـ
مــجــاالت كــثــيــرة، كــالــمــنــازل ومــقــرات 
العمل الذكية واإلنترنت المخصص 

لسيناريوهات أعمال محددة. 
وأكـــــد وانـــــغ أن الــجــيــل الــخــامــس 
والنصف الــذي يعتمد على النطاق 
العريض الفائق سيسهم في تحقيق 
مـــراحـــل جـــديـــدة مـــن الــرقــمــنــة وبــنــاء 
ــاء،  ــ  وذكـ

ً
عـــالـــم رقـــمـــي أكـــثـــر تـــواصـــال

 األطــــراف الفاعلة فــي القطاع 
ً
داعــيــا

التقني إلى تعزيز التعاون من أجل 
إطالق العنان لقدرات الجيل الخامس 
والــنــصــف 5.5G بالنطاق العريض 
ــائـــق واالســــتــــفــــادة مــــن مــخــتــلــف  ــفـ الـ

ميزاته المتقدمة.
ــابــــع: »يـــجـــب تــعــزيــز الــتــعــاون  وتــ
ــراف الــفــاعــلــة، بما  ــ بــيــن جــمــيــع األطــ
فيها مؤسسات المعايير والجهات 
التنظيمية، إضــافــة إلــى المشغلين 
ومــوردي التجهيزات. أدعو الجميع 
إلـــى رفـــع ســقــف الــجــهــود الــمــبــذولــة 
ــتـــي  ــام الــــــفــــــرص الـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ مــــــن أجــــــــل اغـ
تــوفــرهــا تــقــنــيــات الــجــيــل الــخــامــس 
والــنــصــف بــالــنــطــاق الــفــائــق وبــنــاء 
شبكاته والتركيز على تنمية نظامه 

اإليكولوجي«.

ــال آرون جـــيـــانـــغ،  ــه، قــــ ــتـ ــهـ مــــن جـ
رئــيــس خــط مــنــتــجــات »ســنــغــل ران« 
للشبكات لدى »هواوي«: »يركز قطاع 
االتصاالت وتقنية المعلومات على 
الـــحـــد مـــن اســـتـــهـــالك الـــطـــاقـــة، حيث 
يــمــكــنــنــا بـــنـــاء الــشــبــكــات منخفضة 
ة  الــكــربــون، مــن خــالل تحسين كفاء
الــطــاقــة، وتــلــبــيــة مــتــطــلــبــات تطوير 
الخدمات. ستواصل )هواوي( تطوير 
الحلول المبتكرة والصديقة للبيئة 
والــتــرويــج العتمادها فــي الشبكات 
التجارية من أجل مساعدة المشغلين 
عــلــى تــوفــيــر الــشــبــكــات النظيفة من 

الجيل الخامس«.

ديفيد وانغ

Outlet Expo 965 زين« الراعي البالتيني لمعرض«
أعــــلــــنــــت شـــــركـــــة زيــــــــن رعـــايـــتـــهـــا 
 Outlet 965 الــبــالتــيــنــيــة لــمــعــرض
Expo الــــذي أقــيــم عــلــى مــــدار أربــعــة 
أيــام فــي قاعة الــرايــة، وســط حضور 
جماهيري كبير، وبمشاركة العديد 
مــــن الـــعـــالمـــات الـــتـــجـــاريـــة الــمــمــيــزة 
ــرة الـــتـــي قـــدمـــت الــكــثــيــر من  ــاخـ ــفـ والـ
الـــخـــدمـــات والــمــنــتــجــات الــمــتــنــوعــة 

للزوار. 
وأتــــى دعـــم »زيــــن« لــهــذه الفعالية 
الــتــســويــقــيــة الــمــتــمــيــزة تــحــت مظلة 
ــلــــمــــســــؤولــــيــــة  اســــتــــراتــــيــــجــــيــــتــــهــــا لــ
ــة تـــجـــاه  ــ ــدامــ ــ ــتــ ــ االجــــتــــمــــاعــــيــــة واالســ
تشجيع الطاقات والمواهب المحلية 
فــــي مــخــتــلــف الــــمــــجــــاالت، وخـــاصـــة 
ــمــــــال ودعــــــــم الــــشــــركــــات  ريــــــــــادة األعــــ
الناشئة والمشاريع الصغيرة، بهدف 
المساهمة في تقديم جيل من الشباب 
الكويتي الــقــادر على المشاركة في 

تنمية االقتصاد الوطني بكفاءة.
ــــن« فـــي الــمــعــرض  وتـــواجـــدت »زيـ
عبر جناحها الخاص، والذي قدمت 
مــــن خـــاللـــه الـــعـــديـــد مــــن الـــخـــدمـــات 
ــن،  ــ ــريـ ــ ــزائـ ــ الـــرقـــمـــيـــة لـــعـــمـــالئـــهـــا والـ
ــعــــــروض  ــم الــــ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى تـ
المميزة وتشكيلة من إكسسوارات 
األجهزة الذكية، كما قامت بتزويد 
المتسوقين بأكياس ُمعاد تدويرها 
ــن«  ــ تــــم صـــنـــعـــهـــا مــــن إعـــــالنـــــات »زيــ
الكبيرة في الشوارع، الستخدامها 
لــمــشــتــريــاتــهــم فـــي الـــمـــعـــرض، بـــداًل 
 
ً
من األكــيــاس البالستيكية، حرصا

منها عــلــى تــعــزيــز مــفــهــوم التسوق 
الــمــســتــدام ولــنــشــر الـــوعـــي الــبــيــئــي 

اإليجابي. 
 Outlet Expo 965 ويهدف معرض
إلى دعم مشاريع وشركات التجزئة، 
إلتاحة الفرصة لهم لتسويق وعرض 
مــنــتــجــاتــهــم وخــدمــاتــهــم فـــي أجــــواء 
 إلى جنب 

ً
اجتماعية متجددة، جنبا

مــع زمــالئــهــم مــن الــشــركــات األخـــرى، 

 يرتكز حول دعم 
ً
ومع كونه معرضا

 
ً
الشركات المحلية، إال أنه قام أيضا
بــاســتــضــافــة شــركــات ومــشــاريــع من 
ــم، مـــثـــل: الــبــحــريــن  ــالـ ــعـ الــمــنــطــقــة والـ

واإلمارات ولبنان ومصر والهند. 
وأكدت »زين« أن رعايتها ودعمها 
عد إضافة لسلسلة 

ُ
لهذه الفعالية ت

الــبــرامــج والــمــبــادرات الــتــي تدعمها 
ز 

ّ
وتشجعها بشكل مــتــواصــل لتحف

الطاقات المحلية على دفع منتجاتهم 
الـــوطـــنـــيـــة بـــمـــا يـــعـــود بــالــنــفــع عــلــى 
اقتصاد الدولة، وخاصة أن المعرض 
 كبيرة من الجماهير 

ً
يستقطب أعدادا

والعائالت والمتسوقين الشغوفين 
بـــالـــعـــالمـــات الـــتـــجـــاريـــة الــمــتــمــيــزة 

والفاخرة.

وليد الخشتي يتوسط فريق »زين« في جناح الشركة 

»إيبسكو« تشارك في احتفال األمم المتحدة
 على إنشائها

ً
بمرور 77 عاما

حسن: البيئة هاجسنا األول ونؤمن بطاقات الشباب اإلبداعية
ألــقــت الرئيسة التنفيذية لشركة إيبسكو 
العالمية لــلــمــقــاوالت الــعــامــة للمباني، م. آالء 
حسن، كلمتها في االحتفال الذي أقامته األمم 
المتحدة هذا العام، والذي حمل شعار »الشباب 
يقود الطموح من أجل العمل المناخي«، حيث 
استضافت جامعة الــكــويــت هـــذه االحتفالية 
الخاصة، بمناسبة مرور 77 عاما على إنشاء 
هيئة األمـــم المتحدة و60 عــامــا على إنضام 

الكويت لها.
ا بالدور 

ّ
وقالت حسن في كلمتها: إيمانا من

المحوري الذي نلعبه في دعم طموح الشباب 
والمبادرات اإلبداعية المستدامة في الكويت، 
حيث إني من أولى المناديات بهذه المبادرات 
الخاصة بالشباب ودعمها ألهـــداف التنمية 

المستدامة ورؤية كويت 2025.
وتـــحـــدثـــت حــســن عــــن اهــتــمــامــهــا الــشــديــد 
بالصناعة الخضراء وازدهــارهــا في الكويت، 
وأنها من أوليات الدول المتقدمة في مثل هذه 
الصناعات، وأنها بصدد إنشاء مصنع إلنتاج 
مـــادة االيــثــانــول العضوي والصديقة للبيئة، 
لما لها من فائدة تعود على البيئة من جهة، 
والفائدة الثانية اقتصادية تعود على الكويت 
لــمــا تتميز بـــه هـــذه الــصــنــاعــة مـــن قــــدرة على 
وضع الكويت في مرتبة أولى الدول اإلقليمية 

المصّدرة لهذه المادة.
ــارت إلــى أهمية إنــتــاج مثل هــذه مــادة  وأشــ

اإليثانول في الكويت، والتي يمكن استخراجها 
من المخلفات، مؤكدة الجدوى االقتصادية من 
إنــتــاجــهــا، لكونها تــدخــل فــي صناعة الــوقــود 
المخصص للسيارات، ومنتجات التعقيم في 
المستشفيات وعــــدد مــن األدويــــــة، فــضــال عن 
استخدامها فــي مـــواد التجميل وغــيــرهــا من 

األنشطة الصناعية.
وتطرقت الى أن »من أهم أولوياتنا الحالية 
هو الحفاظ على بيئتنا الذي يشكل هاجسنا 
األول، حيث انها المصدر الرئيسي لكل الموارد 
الطبيعية كانت أو الصناعية، للحفاظ على 
البيئة، وعلينا التوجه بشدة الــى الــزام الــدول 
في العالم على المحافظة على البيئة والغالف 

الــجــوي بقوانين دولــيــة متفق عليها عالميا، 
وفيما يخص مجال الصناعة علينا التوجه 
الى مسايرة تلك القوانين والتعاون مع العالم 
لحماية البيئة، ومن هذا المنطلق فكرنا بخوض 
ودخول عالم الصناعة الخضراء وإعادة تدوير 
الـــمـــواد واالســـتـــفـــادة مــنــهــا كــمــنــتــجــات يمكن 

للمستهلك استخدامها واالستفادة منه«.
وفي إجابتها عن أحد سؤال من طلبة جامعة 
الكويت الحاضرين، أوضحت أنها بدأت الفكرة 
فــي مجال الصناعة الخضراء عندما طرحت 
إحدى الشركات العالمية أهمية منتج اإليثانول 
الــعــضــوي والــمــســاعــدة للحد مــن االنــبــعــاثــات 
الكربونية في الجو، أما األخرى فكانت إحدى 
المشاكل الكبيرة في الكويت، وهي إخالء أكبر 
مقبرة لإلطارات في العالم، والعمل على إعادة 
تدويرها واالستفادة من إنتاجات عدة، حيث 
تعّد مثل هذه المشروعات ذات جدوى اقتصادية 
تعتمد على التنمية المستدامة واالعتماد على 
الطاقة المتجددة، فمصنع اإليثانول العضوي 
يعّد مشروعا اقتصاديا وصرحا كويتيا يسهم 
فــي رفــع الــدخــل الــقــومــي لــلــدولــة، ويعمل على 
إنعاش الــصــادرات الكويتية بمشروع صديق 
للبيئة، ويدعم ويوفر الوظائف للكوادر الوطنية، 
داعية إلــى مشاركة الطاقات الكامنة للشباب 
ومساعدتهم على بناء قدرات في مجال الحفاظ 

على البيئة.

آالء حسن

»األندلس« يدشن موسمه الثقافي والترفيهي 
بأمسية فنية خاصة بفقرات مبتكرة

في أول فعالية نظمها إلطالق 
مـــوســـمـــه الـــثـــقـــافـــي والـــتـــرفـــيـــهـــي، 
ــدلـــس« االثنين  نظم مــشــروع »األنـ
الماضي أمسية خاصة، تعد األولى 
مـــن نــوعــهــا لمجمع فـــي الــكــويــت، 
والتي استقبل فيها مجموعة من 
الشخصيات الــعــامــة والــمــؤثــريــن 
واالجتماعيين، للمشاركة في جولة 
فنية تثقيفية حول المشروع، من 
خالل فقرات خاصة، معرفا ضيوف 
األمسية بماضيه التراثي والفني، 
حيث كانت سينما األنــدلــس منذ 
زمن تمثل وجهة تاريخية لعمالقة 
الموسيقى والطرب األصيل، الذين 
قدموا أرقــى الفنون وأعرقها على 

أرض الكويت.
وتـــضـــمـــنـــت األمـــســـيـــة الـــراقـــيـــة 
سلسلة من الفعاليات االجتماعية 
المبتكرة والفقرات الترفيهية بين 
الماضي والحاضر، والتي احتفت 
بنجوم الطرب في الوطن العربي 
وبزياراتهم لسينما األنــدلــس في 
السابق إلحياء حفالتهم الغنائية.

وفـــي كلمة للرئيس التنفيذي 
عضو مجلس إدارة شركة أجيال 
الــعــقــاريــة الــتــرفــيــهــيــة عبدالعزيز 
ــذه  ــيـــم هــ ــنـــظـ الـــــخـــــتـــــرش، حــــــــول تـ
الفعالية، التي تعد األولـــى ضمن 
سلسلة الفعاليات القادمة المنظمة 

ــال:  ــن قـــبـــل مــجــمــع األنـــــدلـــــس، قــ مــ
»جاءت هذه األمسية بهدف تعزيز 
مستوى الوعي والمعرفة بالثقافة 
والفنون والتراث في الكويت، كما 
تمثل أولى خطواتنا نحو تحقيق 
الرؤية التنموية لألندلس كمركز 
متعدد االستخدامات، يمنح تجربة 
متكاملة لمجتمعه، والتي تتميز 
بتقديم وجــهــة متميزة للتسوق 

والعمل والترفيه«.
وأضــــــــاف الــــخــــتــــرش: »ان هـــذه 

األمسية تجسد رؤيتنا التي تركز 
على استضافة إبداعات المبادرين 
المحليين وابتكاراتهم، من خالل 
تعيين مساحات تفاعلية نابضة 
بالحياة داخل األندلس، والمصممة 
الســتــضــافــة الــفــعــالــيــات الثقافية 
كــالــمــعــارض الــفــنــيــة، والـــعـــروض 
المسرحية، والحفالت الموسيقية 

الحية، وغيرها«.
وأكــد التزام »األنــدلــس« بتفعيل 
دوره فـــي إحـــــداث تــأثــيــر إيجابي 

بالمجتمع، وتعزيز وجوده ضمن 
المشهد الثقافي واالجتماعي في 
الكويت، من خالل هذه الفعاليات، 
مــشــيــرا إلـــى مجموعة الفعاليات 
الــمــرتــقــبــة ضــمــن خــطــة األنـــدلـــس 
الــمــلــيــئــة بــالــمــنــاســبــات الــثــقــافــيــة 
والفكرية والفنية التي تشكل الداعم 
الرئيسي للمواهب الشابة وأحد 

محركات العجلة االجتماعية.

»أوبو« لطرح الجيل الثاني
»CPE T2« من

أكدت المديرة اإلقليمية للعالقات العامة واالتصاالت في شركة »أوبو« 
بمنطقة الخليج العربي، لوسي عزيز أن »أوبو« تحتل المركز الرابع في 

دولة الكويت، بحصة سوقية 8 في المئة من إجمالي السوق .
وأشارت إلى أن »أوبو« دخلت سوق الكويت في 2019، واستطاعت أن 
تحقق نجاحا واضحا، الفتة إلى أن »أوبو« تقدم خدماتها ومنتجاتها 
في أكثر من 40 دولــة، كما تدير 6 معاهد لألبحاث، و5 مراكز للبحث 

والتطوير موزعة في مختلف أنحاء العالم. 
 مع رؤية الكويت، فقد 

ً
وقالت لوسي في تصريح صحافي، »إنه تماشيا

حرصت »أوبو« على توفير الراوتر الثابت CPE T1a من خالل مختلف 
شــركــات االتــصــاالت فــي دولــة الكويت، حيث يوفر هــذا الجهاز تجربة 
عد األفضل من نوعها في تكنولوجيا شبكات الجيل الخامس، 

ُ
استخدام ت

ومــع نجاح اإلصـــدار األول بشكل منقطع النظير فــي الــســوق الكويتي 
تستعد »أوبو« لطرح الجيل الثاني من »CPE T2« الذي سيرتقي بتجربة 

 .»
ً
المستخدم إلى آفاق جديدة كليا

وأوضحت أن الزيارة تأتي في إطار استراتيجية النمو العالمية التي 
ا مهًما 

ً
َعد مركز

ُ
تنتهجها »أوبو« في منطقة الخليج، مؤكدة أن الكويت ت

لألعمال واالبتكار التقني، مع بنية تحتية متطورة وسياسات اقتصادية 
منفتحة، مما يوفر للعالمة بيئة خصبة للتوسع والتطوير.

»السيادي النرويجي« يخسر »السيادي النرويجي« يخسر 
4444 مليار دوالر بالربع الثالث مليار دوالر بالربع الثالث

ســجــل صــنــدوق الــثــروة الــســيــادي 
النرويجي خسائر للربع الثالث على 
الــتــوالــي، فــعــلــى الــرغــم مــن اســتــفــادة 
الــنــرويــج مــن ارتــفــاع أســعــار الطاقة، 
لكنها تواجه أيضا عمليات بيع في 
أسواق األسهم والسندات العالمية.

وحقق صــنــدوق الــثــروة السيادي 
ــالــــم عـــــائـــــًدا -%4.4  ــعــ ــــي الــ ــر فـ ــ ــبـ ــ األكـ
فـــي األشـــهـــر الـــثـــالثـــة الــمــنــتــهــيــة فــي 
ــعـــادل خــســارة  ــا يـ ســبــتــمــبــر، وهــــو مـ
ــة أو حــــوالــــي 44  449 مـــلـــيـــار كــــرونــ

مليار دوالر.
وأوضــــــح الـــصـــنـــدوق أن الـــخـــســـارة 
ــفـــائـــدة  ــاع أســــعــــار الـ ــ ــفـ ــ تــــعــــود إلـــــى ارتـ
ــفــــع والــــــحــــــرب فــي  ــتــــضــــخــــم الــــمــــرتــ والــ
أوروبـــــــا، مــشــيــرا إلــــى أن الـــعـــائـــد كــان 
ســالــًبــا عــلــى األســـهـــم وأدوات الــدخــل 

الثابت.

صعود »داو جونز« يدفعه لرابع مكاسب أسبوعية
خسائر حادة ألسهم شركات التكنولوجيا بعد نتائج مخيبة لآلمال

أنــــــــهــــــــت مــــــــــؤشــــــــــرات األســــــهــــــم 
األمــيــركــيــة جــلــســة تـــــداوالت أمــس 
ــقـــت  ــقـ األول عــــلــــى ارتــــــــفــــــــاع، وحـ
مكاسب أسبوعية مستفيدة من 
نتائج أعمال الشركات على مدار 

األسبوع.
وقاد سهم »آبــل« مكاسب »وول 
ســـتـــريـــت« مــرتــفــًعــا بــنــســبــة 7.56 
في المئة، بعدما تــجــاوزت أربــاح 
الــــشــــركــــة وإيـــــراداتـــــهـــــا الــفــصــلــيــة 

تقديرات المحللين. 
عــلــى جـــانـــب آخـــــر، أغـــلـــق سهم 
ــازون« عــلــى انــخــفــاض بنسبة  ــ »أمــ
6.80 فـــي الـــمـــئـــة، بــعــدمــا سجلت 
شركة التجارة اإللكترونية أرباًحا 

فصلية أضعف من المتوقع.

وعـــــــــلـــــــــى مــــــــــــــــــدار األســـــــــــبـــــــــــوع، 
ــــم شــــركــــات  ــهـ ــ ــــدت بــــعــــض أسـ ــهـ ــ شـ
التكنولوجيا بما في ذلك »تسال«، 
و»مـــايـــكـــروســـوفـــت«، و»ألـــفـــابـــت«، 
و»مـــــيـــــتـــــا« خــــســــائــــر حــــــــــادة بــعــد 
ــائـــج أعــــمــــال مــخــيــبــة لــــآمــــال،  ــتـ نـ
فــــي حـــيـــن ارتـــفـــعـــت مــعــظــم أســهــم 
شــركــات الطاقة والتصنيع بدعم 
ــل مــن  ــن تـــســـجـــيـــل أربـــــــــاح أفــــضــ ــ مـ

التقديرات.
وينتظر المستثمرون اجتماع 
مجلس االحتياطي الفدرالي خالل 
األســـبـــوع الــمــقــبــل وســـط توقعات 
باتجاه البنك لزيادة الفائدة للمرة 
الــرابــعــة على الــتــوالــي بــمــقــدار 75 

نقطة أساس.

ــلـــســـة، ارتـــفـــع  وفـــــي نـــهـــايـــة الـــجـ
ــز« الــصــنــاعــي  ــونــ مـــؤشـــر »داو جــ
بــنــســبــة 2.59 فــــي الـــمـــئـــة، أو مــا 
يعادل 828 نقطة ليسجل 32.861 
 خالل 

ً
ألف نقطة، ويحقق صعودا

األسبوع بنسبة 5.7 في المئة.
ــتـــانـــدرد آنــد  ـــا »سـ

ً
وصـــعـــد أيـــض

بورز 500« بنسبة 2.46 في المئة 
 3901 نقطة، 

ً
أو 93 نقطة مسجال

ومرتفًعا بنسبة 3.9 في المئة على 
أساس أسبوعي.

وزاد »ناسداك« بنسبة 2.87 في 
المئة أو ما يعادل 309 نقاط عند 
ا مكاسب 

ً
11.102 ألف نقطة، محقق

أسبوعية بلغت 2.23 في المئة.
ــــي أســــــــواق أوروبـــــــــــا، ارتـــفـــع  وفــ

مؤشر »ستوكس 600« األوروبــي 
في نهاية الجلسة 0.14 في المئة 
أو نقطة واحـــدة تقريًبا إلــى 410 
 بنسبة 3.65 

ً
 صعودا

ً
نقاط، مسجال

في المئة أو بمقدار 14 نقطة خالل 
هذا األسبوع.

ــر »داكـــــــــس«  ــ ــــؤشـ ــد مـ ــعــ ــا صــ ــمــ كــ
األلماني 0.24 في المئة إلى 13.243 
ألـــف نــقــطــة، وارتــفــع مــؤشــر »كـــاك« 
الفرنسي 0.46 في المئة إلى 6273 
نــقــطــة، بــيــنــمــا انــخــفــض »فــوتــســي 
100« البريطاني بنسبة 0.37 في 

المئة إلى 7047 نقطة.
ــان، أغــــلــــق مـــؤشـــر  ــ ــابـ ــ ــيـ ــ وفــــــي الـ
ا 0.88 في 

ً
»نيكي« الجلسة منخفض

المئة إلى 27105 نقاط، كما تراجع 

ا »توبكس« 
ً
المؤشر األوســع نطاق

0.34 في المئة عند 1899 نقطة. 
وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد الـــــبـــــيـــــانـــــات 
االقــــــتــــــصــــــاديــــــة، ارتـــــــفـــــــع مــــؤشــــر 
التضخم المفضل لدى االحتياطي 
ــي الــمــئــة  الـــفـــدرالـــي بــنــســبــة 0.3 فـ
خــــــــالل ســــبــــتــــمــــبــــر، رغــــــــم تــــراجــــع 
تكاليف البنزين، ويظل قرب أعلى 

مستوياته في أربعة عقود. 
وفــي بــيــانــات منفصلة، تراجع 
ــعـــات الــــمــــنــــازل قــيــد  ــيـ ــبـ مــــؤشــــر مـ
االنــتــظــار بنسبة 10.2 فــي المئة 
إلــــى 79.5 نــقــطــة خــــالل سبتمبر، 
 االنخفاض الشهري الرابع 

ً
مسجال

على التوالي.
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 مبادرة »NBK RISE« العالمية
ً
»الوطني« يدشن رسميا

• لتعزيز وتطوير القيادات النسائية بحضور رؤساء تنفيذيين للبنوك والشركات الكويتية المشاركة
• البحر: المبادرة تعزز مسار استدامة البنك في التنوع والشمول

دشن بنك الكويت الوطني 
ــه الــعــالــمــيــة  ــبـــادرتـ رســـمـــيـــا مـ
لــتــعــزيــز الــقــيــادات النسائية 
NBK RISE«، األولـــــــــى مــن  «
نوعها والمصممة خصيصا 
ــادات  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــز الـ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ لـــــدعـــــم وتـ
ــلــــى  ــي أعــ ــ ــولـ ــ ــتـ ــ الــــنــــســــائــــيــــة لـ

المناصب القيادية.
 NBK وتم تدشين برنامج
RISE رســمــيــا فــي حــفــل كبير 
ــاء تــنــفــيــذيــون  ــ ــ ــره رؤسـ حـــضـ
وممثلون عن شركات وبنوك 
ــة الـــشـــايـــع،  ــمـــوعـ ضـــمـــت مـــجـ
والــبــنــك الــتــجــاري الــكــويــتــي، 
وبنك برقان، وشركة إيكويت 
لــلــبــتــروكــيــمــاويــات، وشــركــة 
 ،STC االتــــصــــاالت الــكــويــتــيــة
ــاء فــــي االتــــفــــاق الــــذي  ــركـ كـــشـ
يــرعــاه الــبــنــك بــيــن الــشــركــات 
اإلقليمية والعالمية الرائدة، 
للتعهد بزيادة تمثيل المرأة 

في المناصب القيادية.
كــمــا ضــم الــحــدث ممثلين 
عــــــن الــــمــــعــــاهــــد الـــتـــدريـــبـــيـــة 
 NBK الــمــشــاركــة فــي مـــبـــادرة
RISE، ومنهم جــامــعــات ie و

 ،Franklin Coveyو ،INSEAD
إضــافــة إلـــى 20 مــشــاركــة في 

البرنامج.
وخالل الحفل، ألقت نائبة 
الرئيس التنفيذي لمجموعة 
بنك الكويت الوطني شيخة 
البحر كلمة أكدت خاللها أن 
هــذا الــحــدث الــهــام والــفــاصــل 
هـــو نــقــطــة انــطــالقــة حقيقية 

ــة جـــديـــدة لــلــنــســاء فــي  ــدايـ وبـ
كــل أنــحــاء الــعــالــم، فــي سبيل 
سعيهن لــلــوصــول إلــى أعلى 
المناصب القيادية، مضيفة 
 NBK R ISE مــــــج  نــــــا بــــــر ن  أ
ينسجم مع أهداف االستدامة 
الــــتــــي يــــحــــرص الــــبــــنــــك عــلــى 
اتباعها، خاصة فيما يتعلق 

بالتنوع والشمول. 

القيادات النسائية

وأوضــــــــــحــــــــــت الــــــبــــــحــــــر أن 
الـــمـــطـــالـــبـــة بــــــزيــــــادة تــمــثــيــل 
الـــقـــيـــادات الــنــســائــيــة يــعــتــبــر 
مــــــــــــن أبـــــــــــــــــــرز الـــــــتـــــــوجـــــــهـــــــات 
االســتــراتــيــجــيــة لــلــمــؤســســات 
العالمية، حــرصــا منها على 
ــالــــس اإلدارات  ــجــ ــد مــ ــ ــزويــ ــ تــ

بـــاألفـــكـــار والـــــــرؤى الــثــاقــبــة، 
ــا  ــ ــرصــ ــ ومـــــــــنـــــــــح الــــــــنــــــــســــــــاء فــ
للمشاركة في صنع القرارات 
الحاسمة للمؤسسات، وهو 
ــا يــســاهــم فـــي تــهــيــئــة بــيــئــة  مـ
تـــعـــزز الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة 
وتــخــلــق تــأثــيــرا إيــجــابــيــا في 
المجتمع على المدى الطويل.
وأشـــارت إلــى أن البرنامج 
ــبـــة مـــمـــيـــزة  ــارك فـــيـــه نـــخـ ــ ــشـ ــ يـ
مــــــن الـــــنـــــســـــاء الــــمــــوهــــوبــــات 
مـــــن مـــخـــتـــلـــف الــــمــــؤســــســــات، 
حــيــث ســتــتــاح لــهــن الــفــرصــة 
ــى إمـــكـــانـــاتـــهـــن،  ــ ــلـــوصـــول إلـ لـ
وأن يـــبـــرهـــن عـــلـــى قـــدراتـــهـــن 
ــة بــــفــــاعــــلــــيــــة  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــاهـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــمـ ــ ــ والـ
فــــــي ازدهـــــــــــــار مـــؤســـســـاتـــهـــن 
ومــــجــــتــــمــــعــــاتــــهــــن، مـــطـــالـــبـــة 
المشاركات بضرورة تحقيق 

ــادة مـــــن هــــذه  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ أقــــصــــى اسـ
الفرصة المميزة التي توفرها 
مبادرة NBK RISE العالمية.

واخــــــتــــــتــــــمــــــت فـــــعـــــالـــــيـــــات 
ــيــــع  الـــــحـــــفـــــل بــــــمــــــراســــــم تــــوقــ
ــام مــمــثــلــون  الــتــعــهــد، حــيــث قـ
مـــن مــجــمــوعــة بـــنـــك الــكــويــت 
الــوطــنــي ومــجــمــوعــة الــشــايــع 
والـــبـــنـــك الـــتـــجـــاري الــكــويــتــي 
وبنك برقان وشركة إيكويت 
لـــلـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات وشـــركـــة 
 STC ــاالت الـــكـــويـــتـــيـــة ــ ــــصـ االتـ
ــيـــع بـــشـــكـــل جــمــاعــي  ــتـــوقـ ــالـ بـ
عــلــى وثــيــقــة الــتــعــهــد بــزيــادة 
تمثيل الــمــرأة فــي المناصب 
الــقــيــاديــة، لــتــأكــيــد الــتــزامــهــم 
الـــراســـخ لــلــعــمــل كــيــد واحـــدة 
لتحقيق أهداف هذا البرنامج 

العالمي.

وأعقب ذلك جولة إرشادية 
 NBK RISE الخــتــتــام مــعــرض
ــلـــقـــيـــادات الـــنـــســـائـــيـــة، وهـــو  لـ
مــــــعــــــرض تــــفــــاعــــلــــي مـــبـــتـــكـــر 
يــهــدف إلـــى الــمــســاعــدة عــلــى 
إدارة المواهب والمتطلبات 
الــالزم توافرها في القيادات 

الناجحة.

NBK RISE برنامج

الجدير بالذكر أن برنامج 
NBK RISE تـــولـــى تــأســيــســه 
وقــيــادتــه شــيــخــة الــبــحــر، في 
حـــيـــن يــــشــــرف عـــلـــى إعـــــــداده 
ــــة إدارة  ــــسـ ــيـ ــ ــره رئـ ــ ــويــ ــ ــطــ ــ وتــ
المواهب والتطوير بالموارد 
ــة لـــمـــجـــمـــوعـــة بــنــك  ــريــ ــبــــشــ الــ
الـــــكـــــويـــــت الـــــوطـــــنـــــي نــــجــــالء 

الصقر، بالتعاون مع رئيسة 
االتــــصــــاالت الــمــؤســســيــة فــي 
شـــركـــة الـــوطـــنـــي لــالســتــثــمــار 

عاليا أبوالفتح. 
ويـــنـــقـــســـم الـــبـــرنـــامـــج إلـــى 
وحـــــــدات تـــدريـــبـــيـــة مــخــتــلــفــة 
تهدف إلــى تطوير المهارات 
الـــقـــيـــاديـــة واالســتــراتــيــجــيــة، 
وكيفية الــتــواصــل والتعامل 
مع اآلخرين، مع التركيز على 
ــداد الــمــشــاركــات  تجهيز وإعــ
ــة  ــاديــ ــيــ ــــب قــ ــــاصـ ــنـ ــ ــــي مـ ــولـ ــ ــتـ ــ لـ
ــرز الــجــوانــب  مــمــيــزة، ومـــن أبـ
األخرى التي تتميز بها هذه 
 NBK المبادرة، قيام برنامج
RISE بــقــيــادة وتنظيم تعهد 
ــــات اإلقـــلـــيـــمـــيـــة  ــركـ ــ ــــشـ ــيــــن الـ بــ
ــدة لـــزيـــادة  والــعــالــمــيــة الــــرائــ
تمثيل الــمــرأة فــي المناصب 

القيادية.
ــــت  ــويـ ــ ــكـ ــ ويـــــفـــــخـــــر بـــــنـــــك الـ
الــوطــنــي بــريــادتــه فــي اتــبــاع 
مـــبـــادئ الـــمـــســـاواة فـــي مــكــان 
العمل عبر مواقعه الدولية، 
حيث تمثل الــمــرأة 49% من 
القوى العاملة بالمجموعة، 
 NBK RISE ــد مـــــبـــــادرة  ــعــ وتــ
بمنزلة شهادة تؤكد المكانة 
الـــــريـــــاديـــــة لـــمـــجـــمـــوعـــة بــنــك 
الــكــويــت الــوطــنــي فــي تنمية 
وتطوير الدور المؤسسي في 

المجتمع.

 فرصة للنساء 
ليبرهن على 

قدراتهن 
والمساهمة 

بفاعلية 
في ازدهار 

مؤسساتهن 
ومجتمعاتهن

البحر

 المؤسسات 
تحتاج إلى 
منح النساء 

 
ً
فرصا

للمشاركة 
بإيجابية في 

صنع القرارات 
الحاسمة

 التكافؤ 
يعزز التنمية 

المستدامة 
 
ً
ويخلق تأثيرا

 في 
ً
إيجابيا

المجتمع على 
المدى الطويل

البحر

 المبادرة 
تتضمن 

توقيع اتفاق 
بين الشركات 

اإلقليمية 
الرائدة للتعهد 
بزيادة تمثيل 

المرأة في 
المناصب 

القيادية
البحر

البحر تلقي كلمة االفتتاح خالل الحفل

NBK RISE القيادات التنفيذية في زيارة لمعرض

البحر تتوسط مسعود حيات وصالح الشايعلقطة تجمع الصقر وصالح الفليج إلى جانب م. مزيد الحربي وصالح الشايع

د. لبنى القاضي وإلهام محفوظ وفيصل الحمد وعماد العبالني

RISE البحر مع فريق

من اليمين: م. مزيد الحربي ومحمد الشرهان ومسعود حيات وعصام الصقر وشيخة البحر وصالح الشايع وإلهام محفوظ

RISE لقطة تذكارية خالل حفل تدشين مبادرة

عصام الصقر خالل الفاعلية
البحر خالل توقيع االتفاق على زيادة 

تمثيل المرأة في المناصب القيادية

https://www.aljarida.com/articles/2061/?utm_source=whatsapp


tawabil@aljarida●com
توابل ةديرجلا•

مسك وعنبر 15 العدد 5170 / األحد 30 أكتوبر 2022م / 5 ربيع اآلخر 1444هـ

خبريات

لطيفة تطرح أحدث 
أغانيها »من بلدي«

دارين حداد تنضم لفيلم 
»جروب الماميز«

طرحت الفنانة التونسية 
لطيفة أحدث أغانيها التي 

تحمل عنوان »من بلدي«، وذلك 
على شكل فيديو كليب عبر 
اليوتيوب، وهي من كلمات 
كريم حكيم، وألحان خالد 
فتوح. ومن أجواء األغنية: 

»من بلدي بوصل سالماتي، 
لحبيبي اللي وهبته حياتي، 

وعشانى أتغرب والغربة، 
بسببها أتقلبت حساباتي، 
من بلدي باقوله توحشني 
 توحشني، 

ً
وهتفضل دايما

وبرغم األيام الصعبة، 
بادعيلك ياحبيبي يوماتي«. 
يذكر أن لطيفة أصدرت آخر 

ألبوماتها الجديدة وحمل 
عنوان »لطيفة ٢٠٢٢«، مشيرة 

إلى أنها بذلت خالله مجهودا 
كبيرا وتنوع باألغاني، 

متضمنا ٦ أغنيات بعدة 
لهجات كالمصرية واللبنانية 

وألول مرة بالعراقية.

انضمت الممثلة التونسية 
دارين حداد ألسرة فيلم 

»جروب الماميز«، بعد 
التغييرات التي تم إجراؤها 

على السيناريو واألبطال.
وبدأت دارين تصوير 

مشاهدها في العمل بمشاركة 
روبي، ويسرا اللوزي، ومحمد 
ثروت، ومحمود حافظ، وعدد 

آخر من الممثلين، العمل 
من تأليف غادة عبدالعال، 

وإيهاب بليبل، وإخراج عمرو 
صالح، وتدور أحداثه في 

إطار اجتماعي اليت.
من جهة أخرى، يعرض 

لدارين حداد مسلسل 
»الضاحك الباكي« على قناة 
cbc، ويتناول سيرة الممثل 

نجيب الريحاني، حيث 
تجسد دارين شخصية 

»فيكتورين« الحب األخير 
وآخر زوجات الراحل نجيب 

الريحاني، والتي تزوجها بعد 
 
ً
قصة حب، وعاش معها أياما

سعيدة حتى وفاته.

إليسا تدعم شيرين بأغنية مشاعرإليسا تدعم شيرين بأغنية مشاعر

طرب ووناسة في حفل حماقي وميامي
أجواء ساحرة واستقبال حافل على مسرح األرينا 360

افتتحت فرقة ميامي حفلها 
أمــس األول على خشبة مسرح 
األريـــنـــا 360 بــاســتــقــبــال حــافــل 
مـــن الــجــمــهــور الــــذي ردد معها 
كـــل أغــانــيــهــا، مــمــا يــعــكــس حب 
الــجــمــهــور الــــذي امــتــأ بـــه قــاعــة 
الـــحـــفـــل لـــلـــفـــرقـــة الـــتـــي انــطــلــقــت 
قــبــل ســـنـــوات وال تــــزال تــحــافــظ 
عـــلـــى نــجــاحــهــا وتـــألـــقـــهـــا، رغـــم 
انتهاء أغلب الفرق الموسيقية 

والغنائية التي انطلقت معها.
وعن سبب هذا النجاح، قالت 
الفرقة في تصريح لـ »الجريدة« 
على هامش الحفل: »سر نجاحنا 
وبقائنا رغم اختفاء فرق أخرى، 
هـــو الــجــمــهــور، فـــال فــنــان بـــدون 
جمهور، ولــعــل أهــم مــا يجعلنا 
مــوجــوديــن إلـــى هـــذا الـــيـــوم هو 
حب الجمهور لنا وإقبالهم على 
حــفــالتــنــا، وحــفــظــهــم ألعــمــالــنــا 
بــــشــــكــــل يـــفـــاجـــئـــنـــا كــــثــــيــــرا فــي 
الحفالت، فضال عن أننا كأعضاء 
فـــرقـــة أصـــدقـــاء عــلــى الــمــســتــوى 
الشخصين ولذلك فــإن عالقتنا 
أقــــوى وأكـــبـــر مـــن مــجــرد الــعــمــل 

معا«.
وأعربت الفرقة عن سعادتها 
ــــد مع  بـــوجـــودهـــا فـــي حــفــل واحـ
الـــمـــطـــرب مــحــمــد حــمــاقــي الـــذي 
يـــتـــمـــتـــع بـــجـــمـــاهـــيـــريـــة كـــبـــيـــرة، 

موضحين أنــهــا الحفلة األولــى 
ــه بــالــكــويــت،  الـــتـــي تــجــمــعــهــم بــ
هم قــدمــوا معه حفل سابقا 

ّ
لكن

فـــي عـــمـــان، وكـــــان نــاجــحــا بكل 
المقاييس.

ــلـــى مـــدى  ــت الـــفـــرقـــة عـ ــ ــّدمـ ــ وقـ
ســاعــتــيــن تــقــريــبــا مــجــمــوعــة من 
أشهر أغنياتهم، مثل »صبوحة«، 
و»عاشوا«، و»فيكم طرب... فيكم 
ونـــــاســـــة«، و»اشـــــلـــــون أنــــســــاك«، 
و»أسمر سلبني الروح«، و»صفة 
نــبــيــهــا اثـــنـــيـــن«، و»ودي«، و»يـــا 
عالية«، و»يا عمري أنا«، و»أحلى 
من الحلوين«، و»حبيبي قالي«، 
و»الليلة«، وغيرهم من األغنيات 
الـــتـــي تـــفـــاعـــل مــعــهــا الــجــمــهــور 

ورددها على مدى الحفل.
مــن ناحيته، اعتلى المطرب 
ــمــــســــرح فــي  مـــحـــمـــد حـــمـــاقـــي الــ
الساعة 10:45 مساء، واستقبله 
ــور بـــــحـــــفـــــاوة كـــبـــيـــرة  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـ
وتــصــفــيــق حــــــار، كـــمـــا عـــبـــر عــن 
سعادته بلقاء الجمهور الكويتي 
الــمــحــبــب إلـــى قــلــبــه وتـــبـــادل مع 
الجمهور بين األغنيات كلمات 
التقدير واإلعجاب التي تنم عن 

المحبة المتبادلة بينهم.
ــمـــســـرح  وأشـــــعـــــل حــــمــــاقــــي الـ
بــحــمــاســتــه الــمــعــهــودة وتــفــاعــل 
ــهـــور بـــشـــكـــل كــبــيــر،  ــمـ ــه الـــجـ ــعـ مـ

ولـــّبـــى رغــبــاتــهــم فـــي االســتــمــاع 
ألغـــنـــيـــاتـــهـــم الــمــفــضــلــة ومــنــهــا 
»حــــاجــــة مــســتــخــبــيــة« و»أحــــلــــى 
حاجة فيكي«، وقّدم خالل الحفل 
مجموعة متنوعة بين أغنياته 
الحديثة والقديمة التي مر عليها 
ــدة  ــ ــا، مــثــل أغــنــيــة »واحـ ــامـ 16 عـ
واحـــدة«، إلــى جانب باقة أخرى 
ضمت »نفسي ابقي جنبه«، و»ما 
بــــــالش«، و»ال مــــالمــــة«، و»قــلــبــي 
حبك جدا«، و»أدرينالين«، و»زيها 
مين«، و»أجمل يوم«، وغيرها من 
األغنيات التي امتدت إلى الساعة 

الواحدة بعد منتصف الليل.
وأكد حماقي سعادته بالحفل 
وتــفــاعــل وحــب الجمهور قائال: 
»ليس الجمهور فقط من يستمتع 
بالفنان، ولكن الفنان في كثير 
من األحيان يستمتع بالجمهور 
كما استمتعت أنا مع الجمهور 
الكويتي الجميل«، معقبا على 
كــلــمــات أغــنــيــتــه »أحـــلـــى حــاجــة 
فيكي«، حين غنى »ده كتير عليا 
الـــحـــب ده والـــلـــه هــاتــمــنــى أكــتــر 
ــده إيــــــه«، مــوجــهــا حــديــثــه  ــن كــ مـ
للجمهور قائال: »هاتمنى أكتر 
من حبكم ده إيه«، وهو ما تفاعل 
معه الجمهور بعبارات المحبة 

واإلعجاب بنجمهم المفضل.

الجمهور يرى العجب في »والية عجب«
آخر عروض مهرجان المسرح الكويتي الـ 22

● عزة إبراهيم

● فضة المعيلي

اخـــتـــتـــمـــت مـــســـرحـــيـــة »واليـــــة 
ــــروض الــمــتــنــافــســة  ــعـ ــ عـــجـــب« الـ
عــلــى جـــوائـــز مــهــرجــان الــكــويــت 
 
ً
المسرحي الـــ 22، وكـــان ختاما

 مـــع عــــرض أثـــــار دهــشــة 
ً
مـــوفـــقـــا

وعجب الجمهور، إذ قدم صورة 
مــغــايــرة عــن عـــروض المهرجان 
التي استضافها مسرح الدسمة.

ــي عـــالـــم  ــ ــة فـ ــيـ ــمـــســـرحـ جــــــــاءت الـ
ــيـــدي  ــــي لـــــكـــــوالج كـــومـ ــــراضـ ــتـ ــ افـ
مقتبس من 5 مسرحيات تراثية 
ــــداث العمل  شــعــبــيــة، ودارت أحـ
ــيـــرة  حـــــــول شــــعــــب يــــعــــانــــي الـــحـ
ــة  والـــخـــوف والــعــجــب فـــي »واليــ

عجب«.
ومــــــــا أثــــــــــار عــــجــــب ودهــــشــــة 
الــجــمــهــور بــالــعــرض هــو النص 
الــذي عمل عليه مؤلف ومخرج 
العمل مشعل العيدان، حيث قدم 
5 مشاهد من مسرحيات مختلفة 
هي: علي جناح التبريزي وتابعه 
قفة - رحلة حنظلة - الفيل يا ملك 
الــزمــان - حفلة على الــخــازوق - 
المهرج، وهو جهد مميز وثري 
من حيث التأليف أو اإلخراج أو 
ة، أو الديكور أو األزيــاء  اإلضـــاء
أو الموسيقى أو فريق التمثيل، 
الــذي شــارك به الفنانون مشعل 
الــــــعــــــيــــــدان، ويــــــوســــــف الــــمــــطــــر، 
وعـــبـــدالـــلـــه الـــهـــويـــدي، وشــهــاب 
المشايخي، والعرض من إنتاج 
شــركــة جــالــبــوت لــالنــتــاج الفني 

والمسرحي.

واقع مؤلم

ــجــــب«  وســـــلـــــطـــــت »واليـــــــــــــــة عــ
ــد االســتــنــكــار  الــتــعــجــب إلـــــى حــ
ــكــــار لــلــواقــع الــمــؤلــم الـــذي  واإلنــ
يــدعــو الــى الــتــشــاؤم، حتى يجد 
ــلــــى حـــافـــة  ــفـــســـه عــ الــــمــــشــــاهــــد نـ
التسليم بأنه ال توجد مسلمات، 
فيتخلى عن قناعاته والمعايير 

ــة  ــداثــ الـــعـــقـــالنـــيـــة نـــتـــيـــجـــة الــــحــ
المفرطة، الــتــي يستحيل معها 
التحديد أو الوقوف على معنى 
ــر  ــابــــت، فـــكـــل شـــــيء يــقــبــل األمــ ثــ

وعكسه في ذات الوقت.
واستطاع المخرج من خالل 
اعــتــمــاده عــلــى مــشــاهــد شعبية 
تراثية أن يطلق لخياله العنان 
 على الرموز والمعاني، 

ً
اعتمادا

 عن استخدام فن الكوالج، 
ً
فضال

ــة الـــعـــرض  ــيـ ــقـــاللـ ــتـ ــيـــر اسـ ــتـــدمـ لـ
ــاء الـــفـــواصـــل  ــغــ الـــمـــســـرحـــي، وإلــ
ــة الـــعـــلـــيـــا وثـــقـــافـــة  ــافـ ــقـ ــثـ ــن الـ ــيـ بـ
 ،

ً
الجماهير وخلط فنونهما معا

 فــي العرض 
ً
وهــو مــا بــدى جليا

الذي اتسم بالتعددية والتشتت 
واالستغراق في منطقة وسطى 
ما بين الواقع والخيال واإلنكار 
والـــتـــقـــبـــل لــلــمــتــنــاقــضــات الــتــي 
حــمــلــتــهــا الــمــشــاهــد الــمــخــتــارة 
من قبل المخرج والمقتبسة من 
أعمال تراثية مسرحية ناجحة 

ومألوفة.

وتيرة الدهشة

واســتــكــمــااًل لــوتــيــرة الدهشة 
ــمـــخـــرج  ــتــــمــــد الـ والــــتــــعــــجــــب، اعــ

بعض الكلمات في النص كرموز 
تــعــبــر عـــن اهــتــمــامــه بــالــقــضــايــا 
المعاصرة التي تمس اإلنسان 
 ،

ً
ــربــــي عـــمـــومـــا ــعــ ــم الــ ــالــ ــعــ ــي الــ ــ فـ

وخصوصا القضية الفلسطينية، 
والــتــهــديــد الـــذي يقترن بها من 
ضــيــاع األرض والــهــويــة، بينما 
يكتفي العرب بالرفض والشجب، 
ــداث، وتــعــود  ــ لــتــدور دوائــــر األحـ
لنقطة انــطــالق العمل ومفادها 
»ال داعي للعجب فأنتم في والية 

عجب«.
واتــــــســــــم األداء الـــتـــمـــثـــيـــلـــي 
للفنانين المشاركين في العرض 
بالتوازن النوعي الــذي لم يخل 
من اإلرباك والتشتت في االنتقال 
من مشهد الى آخر من المشاهد 
المقتبسة والمجمعة وفق تقنية 
الـــكـــوالج والــمــتــصــلــة بـــالـــدالالت 
الـــتـــي تــنــتــجــهــا الــســيــنــوغــرافــيــا 

المعتمدة في العرض.
واستطاع المخرج أن يحرك 
تلك الوالية االفتراضية بحرية 
وخـــــــروج عــــن الـــمـــألـــوف بــوحــي 
مــن خياله حيث يــطــرح األفــكــار 
وفق قناعاته الخاصة، ويكرس 
شــخــصــيــات الـــمـــاضـــي لتعكس 

رفضه لواقع الحال.

عزة إبراهيم

 ليس الجمهور 
فقط من يستمتع 

بالفنان لكني 
أيضا استمتعت 

بالجمهور 
الكويتي الجميل
حماقي

 سر بقاء الفرقة 
ونجاحها 

محبة الناس 
وأننا أصدقاء

ميامي

من مسرحية »والية عجب«

حماقي بالحفل»ميامي« على المسرح

»اإليطالية« و»األميركية« أمتعتا الجمهور بعروض متفرقة
بالتعاون مع السفارة اإليطالية، أقيم في مركز اليرموك 
الــثــقــافــي أمــســيــة »الــمــواهــب الموسيقية اإليــطــالــيــة«، حيث 
قدمها عـــازف التشيلو أيــتــوري بــاجــانــو، وعــازفــة البيانو 
مونيكا كاتاروسي، اللذان يزوران الكويت ألول مرة، حيث 
أبحرا بالجمهور الغفير الذي توافد على المركز لمتابعتهما 
فــي برنامج اشتمل على مجموعة مــن أشهر المقطوعات 

الموسيقية عالميا.
وتميزت األمسية بالجمال، وداعــب باجانو بأنامله 
مفاتيح التشيلو، لينشر ألحانا راقية نشرت في المكان 
بالجمال، أمــا كاتاروسي فعزفت معه على آلــة البيانو 
ليشكلوا ثنائيا رائعا، وقوبال بالتصفيق الحار مرات 
عـــــدة، فــأمــتــعــا الــجــمــهــور وأبـــهـــراهـــم بــعــزفــهــمــا األخــــاذ 
والــمــحــتــرف، ومــن أبـــرز الموسيقيين الــذيــن استحضر 
باجانو وكاتاروسي أعمالهم الملحن اإليطالي ماريو 

كاستيلنوڤو، ومـــن ثــم عــزفــوا لــودفــيــج فـــان بيتهوفن، 
يني، الذي كتب العديد  ينو روسـّ وللمؤلف اإليطالي جواكـّ
مــن المؤلفات األوبــرالــيــة، ومــؤلــف الموسيقى األلماني 
يــوهــان سباستيان بـــاخ، وخــتــمــوا األمــســيــة بمقطوعة 

للمؤلف الروسي إيجور سترافينسكي الذي كان من أكثر 
المؤلفين الموسيقيين تأثيرا في القرن العشرين. 

مــن ناحيتها، أقــامــت الــســفــارة األمــيــركــيــة، بالتعاون مع 
المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، حفلها الموسيقي 
لفن »الجاز« على مسرح عبدالحسين عبدالرضا، بمصاحبة 
فرقة الجاز األميركية هانترتونز »Huntertones«، بحضور 
القائم باألعمال في السفارة األميركية لــدى البالد جيمس 
هولتسنايدر، ورئيسة قسم العالقات األجنبية بالمجلس 

الوطني هند القطان، وجمع من محبي فن الجاز.
وساد جو من التفاعل بين الحضور والفرقة، التي عزفت 
أشهر أغاني الجاز، باستخدام آالت الساكسفون، والترمبون، 

والغيتار، واألورغ، والدرامز.
وقالت القطان إن الحفل يأتي في إطــار تعزيز العالقات 
الثقافية بين المجلس الوطني والسفارات، وأعلنت عن فعاليات 
المجلس الوطني لشهر نوفمبر المقبل، وهي استضافة الفرقة 

من عرض فرقة الجاز »هانترتونز«اإلسبانية في 10 نوفمبر، والفرقة اإليطالية في 17 منه.

من أجواء حفل »اليرموك«

إليسا

حرصت الفنانة اللبنانية 
ــلـــهـــا ضــمــن  ــفـ ــــي حـ إلــــيــــســــا، فــ
ــيـــات مــــوســــم الــــريــــاض،  ــالـ فـــعـ
ــالـــة خــاصــة  عــلــى تــوجــيــه رسـ
لصديقتها الفنانة المصرية 
شيرين عبدالوهاب، لدعمها 

في محنتها األخيرة.
وقالت إليسا: »أريــد تقديم 
ــة ودعـــــــــم لـــشـــيـــريـــن مــن  ــيـ تـــحـ
خاللكم، بأغنية لنخبرها أننا 
نــحــبــهــا ونــتــمــنــى أن تــعــودي 
بيننا ألنــك فنانة مهمة جدا، 

وموقفك اآلن )مش فظيع(«.
وغنت إليسا بعدها أغنية 
»مشاعر« التي أطلقتها شيرين 
عام 2013، وهي تتر مسلسل 
»حــكــايــة حــيــاة«، بطولة غــادة 
عـــــبـــــدالـــــرازق وطـــــــــارق لــطــفــي 
وأحــمــد زاهـــر وروجــيــنــا ومي 
ــر، ومـــــــن إخــــــــــراج مــحــمــد  ــ ــمـ ــ عـ

سامي.

وفوجئت إليسا بجمهورها 
وصناع الحفل يحتفلون بعيد 
ميالدها على المسرح، وغنوا 
لها »عيد ميالد سعيد إليسا«، 
ووجــهــت الشكر إلــى الجميع 
قائلة: »شو حلو احتفل بعيد 

ميالدي معكم«.
وقــدمــت خــالل الحفل باقة 
مـــن أجـــمـــل وأشـــهـــر أغــانــيــهــا، 
وتفاعل معها الجمهور مرددا 
الكلمات، وسط أجواء سيطرت 
عليها الــمــشــاعــر والــتــأثــر مع 
ملكة اإلحـــســـاس، مــثــل أغنية 
عــكــس الـــلـــي شــايــفــيــنــهــا، أنــا 
ــمــــون،  ــتــ ــالــــــك، بــ وبــــــــــس، كــــــرمــــ

وغيرها.
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أفاد شهود بوقوع انفجار 
بسيارتني ملغومتني، استهدف 

وزارة التعليم الصومالية 
في شارع كيه 5 بالعاصمة 

مقديشو، أمس، وأدى إلى 
تهشم نوافذ في مبان قريبة. 

وكثيرا ما تنفذ حركة الشباب 
تفجيرات وهجمات باألسلحة 

في مقديشو وأماكن أخرى. 
وتسعى »الشباب«، املتحالفة مع 

تنظيم القاعدة، والتي تخوض 
قتاال في الصومال منذ أكثر من 

عقد، إلى اإلطاحة بالحكومة 
املركزية، وإقامة نظام حكم على 
أساس تفسير متشدد للشريعة 

اإلسالمية.

ــام  ــنــــكــــر األمــــــيــــــن الــــعــ ــتــ اســ
لمجلس الــتــعــاون الخليجي 
نايف الــحــجــرف، تصريحات 
وزيـــــرة الــداخــلــيــة األلــمــانــيــة، 
ــيـــزر، الـــتـــي وجــهــت  نــانــســي فـ
انـــــــــتـــــــــقـــــــــادات لـــــقـــــطـــــر قـــبـــيـــل 
اســتــضــافــتــهــا  لــبــطــولــة كــأس 

العالم لكرة القدم 2022. 
وقـــال الــحــجــرف فــي بــيــان، 
ات الـــوزيـــرة  أمـــــس، إن ادعـــــــاء
ــة »ال تــــخــــدم قـــيـــام  ــيــ ــانــ ــمــ األلــ
عالقات طبيعية بين البلدين 
 لألعراف 

ً
باعتبارها انتهاكا

ــلـــومـــاســـيـــة  والـــتـــقـــالـــيـــد الـــدبـ
والقوانين الدولية«.

وأكد موقف دول المجلس 
الداعم لدولة قطر في التصدي 
ــا  ــهــ ألي تـــــدخـــــل فــــــي شــــؤونــ
الداخلية. وشدد على أن »قطر 
ماضية في تحقيق اإلنجازات 
واستضافتها لبطولة كأس 
العالم 2022 تعد مصدر فخر 
 في 

ً
واعتزاز مستحق«، مشيدا

الــوقــت نــفــســه بـــالـــدور الــرائــد 
الذي تقوم به الدوحة في بناء 
التواصل الحضاري، وتعزيز 
الــتــفــاهــم بــيــن الـــشـــعـــوب، في 

إطار من االحترام المتبادل.
وأمـــــــس األول، اســـتـــدعـــت 
الــخــارجــيــة الــقــطــريــة، السفير 
األلـــــــمـــــــانـــــــي فــــــــي الــــــــدوحــــــــة، 
كالوديوس فيشباخ، وسلمته 
مــذكــرة احتجاج عــّبــرت فيها 
عــــــن رفــــــــض الـــــــدوحـــــــة الــــتــــام 
ــتـــي  ــزر، الـ ــ ــيــ ــ لــــتــــصــــريــــحــــات فــ
أدلت بها قبيل زيارة مرتقبة 
لقطر هــذا األســبــوع، وحملت 
ــادات لـــــ«مــــلــــف حـــقـــوق  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ انــ
اإلنسان« في البلد الخليجي. 
واعــتــبــرت الــدوحــة أن صــدور 
تلك التعليقات من فيزر قبل 
ــراف  زيـــارتـــهـــا مـــخـــالـــف لـــألعـ
والتقاليد الدبلوماسية. وفي 
وقــت ســابــق، ذكـــرت متحدثة 
باسم فيزر أنها ستركز على 
قضية حقوق اإلنــســان خالل 

زيارتها للدوحة.
)الرياض، الدوحة ــ واس(

سلة أخبار

الصومال: تفجير بسيارتين
يستهدف وزارة التعليم

تضامن خليجي مع قطر ضد 
تدخالت وزيرة داخلية ألمانيا

احتج آالف اإلسالميني في 
السودان، أمس، أمام مقر بعثة 
األمم املتحدة بالخرطوم، على 
وساطتها باألزمة السودانية 

بني العسكريني واملدنيني، بعد 
االنقالب العسكري الذي شهدته 

البالد العام املاضي. 
وأفادت »فرانس برس« بأن 
املتظاهرين أقاموا منصة 

مزودة بمكبرات صوت، 
وحملوا الفتات كتب عليها 

»ال للتدخالت األجنبية« 
و»ال للرباعية«، في إشارة 
إلى وساطة األمم املتحدة 

وبريطانيا والسعودية 
واإلمارات، فيما تمركزت 

قوات الشرطة على مقربة من 
االحتجاج، وأحرق املحتجون 
صورة املبعوث األممي فولكر 

بيرثيس.

إسالميو السودان يتظاهرون
ضد الوساطة األممية

»الحرس« يهدد المحتجين: اليوم آخر أيام االحتجاجات
ذ »هجوم شيراز« واتهامات لطائب بالتورط

ّ
صحيفة خامنئي تفتح النار على خاتمي... وطهران تعلن وفاة منف

وّجه »الحرس الثوري« 
 للمتظاهرين 

ً
اإليراني تحذيرا

لعدم الخروج إلى الشوارع في 
ظل استمرار الحراك الشعبي 
المطالب بالتغيير منذ منتصف 

سبتمبر الماضي، في وقت تزايد 
التشكيك بهوية الجهة التي 

تقف وراء الهجوم الدامي 
 
ً
 شيعيا

ً
الذي استهدف مزارا

بمدينة شيراز، واتهمت 
منصات القائد السابق 

الستخبارات »الحرس«.

مـــــــع دخـــــــــــول احــــتــــجــــاجــــات 
ــــي  ــرانــ ــ الــــــحــــــراك الـــشـــعـــبـــي اإليــ
الــمــطــالــب بالتغيير أسبوعها 
السابع على التوالي، هدد قائد 
الحرس الثوري، حسين سالمي، 
المتظاهرين بــعــدم االستمرار 
 
ً
في الخروج الى الشوارع، قائال
إن »اليوم سيكون هو آخر أيام 

الشغب«.
وقال سالمي، في تصريحات 
خــــالل تــشــيــيــع قــتــلــى الــهــجــوم 
المسلح على مرقد »شاه جراغ« 
الشيعي فــي شــيــراز، أمـــس، إن 
ــرة يــتــم  ــؤامــ ــال الـــشـــغـــب مــ ــمــ »أعــ
تــنــســيــقــهــا عــبــر وســـائـــل إعـــالم 
الــعــدو، والــثــورة اإلســالمــّيــة لن 
تـــتـــزعـــزع ولـــــن تــــتــــصــــّدع«، فــي 
إشـــارة الــى االحتجاجات التي 
ــعــــت مـــنـــتـــصـــف ســبــتــمــبــر  ــدلــ انــ
الـــمـــاضـــي، بــعــد مــقــتــل الــشــابــة 
مــهــســا أمــيــنــي عــقــب تــوقــيــفــهــا 
مــن قبل شــرطــة اآلداب، بسبب 
مــخــالــفــتــهــا قــــواعــــد الـــحـــجـــاب 

اإللزامي.
وشـــدد قــائــد »الــحــرس« على 
أن »أمــيــركــا تــريــد حـــرق أمـــوال 
الــشــعــب مـــن قــبــل الــمــشــاغــبــيــن 
ونشر صورة رجعّية عن إيران، 
وتريد إعــادة نظام الشاه الذي 
ظلم شعبنا واستهدف ديننا، 
ــن ذلــــك  ــ ــــن ســـنـــمـــنـــعـــهـــم مــ ــحـ ــ ونـ
وســنــهــزمــهــم«، مــشــيــرا إلــــى أن 
»اإلعالم األميركي واإلسرائيلي 
ــتـــهـــدف زرع  ــــودي يـــسـ ــعـ ــ ــسـ ــ والـ

الفتنة«. 

تشكيك ووفاة

ــاز  ــ ــهــ ــ وبــــــيــــــنــــــمــــــا أعـــــــــلـــــــــن جــ
استخبارات »الــحــرس الثوري« 
الــــقــــبــــض عــــلــــى مــــــا قــــــــال إنـــهـــا 
ــلــــى صــلــة  ــريــــب عــ ــخــ ــة تــ ــكــ ــبــ »شــ
ي 

َ
باالحتجاجات فــي محافظت

ــال وبــــخــــتــــيــــاري«،  ــ ــحـ ــ ــاز مـ ــ ــهـ ــ جـ
تضاعدت الشكوك بشأن صحة 
الرواية الرسمية بشأن االعتداء 
الـــــذي اســـتـــهـــدف مـــــزار شـــيـــراز، 
وتبناه تنظيم داعش اإلرهابي. 
وبــعــد أيــــام مـــن الــمــعــلــومــات 
الــــمــــتــــضــــاربــــة حــــــــول هــــويــــتــــه، 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــلــــطــــات االيـ أكــــــــدت الــــســ
أمـــــــس، أن الـــمـــشـــتـــبـــه بـــتـــورطـــه 
ــــذي أســــفــــر عــن  ــ فــــي الـــهـــجـــوم الـ
مـــصـــرع 20 وإصــــابــــة نــحــو 40 

لــقــي حــتــفــه مـــتـــأثـــرا بــإصــابــتــه.
ــات لـــلـــنـــظـــام  ــ ــامــ ــ ــهــ ــ وبـــــعـــــد اتــ
بــالــتــورط فــي الــجــريــمــة لحرف 
ــات،  ــاجــ ــجــ ــتــ األنــــــظــــــار عـــــن االحــ
تــنــاقــلــت وســائــل إعــــالم مــوالــيــة 
ــات لــقــائــد اســتــخــبــارات  ــامـ ــهـ اتـ
»الحرس الثوري« السابق، رجل 
الـــديـــن حــســيــن طـــائـــب، بتدبير 
ــــب مــن  ــائـ ــ ــوم. وأقـــــيـــــل طـ ــ ــجـ ــ ــهـ ــ الـ

هم. 
ّ
منصبه وات

ومــــــــع تــــصــــاعــــد الــــخــــالفــــات 
وإلقاء اللوم بين أجنحة النظام 
ــادة  ــ ــحـ ــ ــبــــب األزمـــــــــــة الـ حـــــــول ســ
الــتــي تعيشها الــبــالد، هاجمت 
منصات متشددة، أمــس، زعيم 
اإلصــالحــيــيــن الــرئــيــس األسبق 
محمد خاتمي، وقالت صحيفة 
كـــيـــهـــان الــــتــــي يـــمـــّولـــهـــا مــكــتــب 
 على بيان خاتمي 

ً
المرشد، ردا

بشأن األحداث األخيرة، إن زعيم 
اإلصالحيين »يكشف أنه شريك 
ــرار  ــ فـــي جــمــيــع الــجــرائــم واألضـ

التي لحقت بالبالد على مدى الـ 
 الماضية، وخصوصا 

ً
40 يوما

دمــاء شهداء حادثة شاه جراغ 
اإلرهابية«.

وأضــــــــــــــافــــــــــــــت الـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة 
الـــتـــي كـــانـــت مــــن الــمــعــارضــيــن 
الرئيسيين لخاتمي خالل فترة 
رئــاســتــه الــتــي اســتــمــرت ثماني 
ســـنـــوات: »يـــجـــب الــتــحــقــيــق في 
نوع العالقة التي تربط خاتمي 
وأمثاله بالمجرمين، مما يجعل 

عقابهم غير سار«. 
وكان خاتمي قد قال، في بيان 
قبل 3 أيــام، بعدما ظل صامتا 
منذ بــدايــة االحــتــجــاجــات، بعد 
الــهــجــوم عــلــى مــــزار شـــيـــراز: إن 
»على الحكومات مراعاة معايير 
الحكم الرشيد واالستماع إلى 
صوت النقد واالحتجاج، حتى 
لو كان ذلك غير عــادل، وتوفير 
األرضية لتوفير الرضا المادي 

والروحي للناس«.

وأضـــــــــــاف، فـــــي إشـــــــــارة إلـــى 
أحداث شيراز وزاهدان وطهران 
وكــردســتــان، أنــه »ال يمكن الــرد 
على العنف بالعنف، وإن كان 

يجب مواجهة الجناة«.
ــيـــس  ــرئـ مـــــن جــــهــــتــــه، دعـــــــا الـ
الــســابــق حــســن روحــــانــــي، إلــى 
حــــــــوار داخـــــلـــــي لـــحـــل مــشــاكــل 
البلد. وأضاف: »ال يتحقق األمن 
القومي من خــالل اللجوء فقط 
إلــى األدوات العسكرية وإنفاذ 
القانون. األمن يجب أن يضمن 
الــحــفــاظ على الــحــيــاة، وتوفير 
سبل العيش وضمان الحريات 

والحقوق األساسية للشعب«.

استمرار االحتجاجات

ــــت خـــرج  ــك فــــي وقــ ــ ــأتــــي ذلــ يــ
ــــى الــــشــــوارع  الـــمـــتـــظـــاهـــرون إلــ
فــي مختلف الــمــدن الرئيسية، 
وبينها طهران وأرومــيــة وأمل 

ورشــــت وكـــــرج، أمــــس، ورددوا 
ــام  ــنـــظـ ــة لـ ــاهــــضــ ــنــ هـــــتـــــافـــــات مــ
الــجــمــهــوريــة اإلســـالمـــيـــة. كما 
ــات  ــاجــ ــجــ ــتــ ــــالب احــ ــ ــطـ ــ ــ ــم الـ ــ ــــظـ نـ
ــات، بــيــنــهــا  ــ ــعــ ــ ــامــ ــ فــــــي عــــــــدة جــ
ــران وشـــــيـــــراز وأصـــفـــهـــان  ــ ــهـ ــ طـ
وكــردســتــان. وبــعــد التهديدات 
المتتالية للمتظاهرين من قبل 
السلطات، أقدمت قــوات األمــن، 
عــلــى إطـــالق الــرصــاص والــغــاز 
ــلــــدمــــوع عـــلـــى عـــدد  الـــمـــســـيـــل لــ
مـــن الــمــحــتــجــيــن خـــالل تشييع 
جثمان مهرشاد شهيدي، أحد 
المعتقلين في مدينة أراك وسط 

البالد.
وردد المتظاهرون في »أراك« 
هــــتــــافــــات مـــنـــاهـــضـــة لـــلـــنـــظـــام 
ولــــلــــمــــرشــــد عــــلــــي خـــامـــنـــئـــي، 
واتهموا السلطات بمقتل الشاب 
شــهــيــدي، أثــنــاء اعــتــقــالــه بمقر 
استخبارات »الحرس الثوري«، 
م األطباء مسيرة حاشدة 

ّ
كما نظ

أمام مبنى منظمة النظام الطبي 
فــي طـــهـــران، أمــــس، لالحتجاج 
على مهاجمة قوات أمنية لعدة 
ــيــــة، ومـــقـــتـــل  مــــؤســــســــات صــــحــ

الطبيبة بريسا بهمني.

سالسل واجتماع

وفي حين شّكل متظاهرون 
ســالســل بشرية فــي 80 مدينة 
ــم الــــحــــراك  ــم، لــــدعــ ــالــ ــعــ ــول الــ ــ حــ
الـــشـــعـــبـــي اإليـــــــرانـــــــي، تــســتــعــد 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة لــتــســلــيــط  ــــواليـ الـ
الـــــضـــــوء فـــــي األمــــــــم الـــمـــتـــحـــدة 
ــران  ــهــ ــات طــ ــطــ ــلــ ــع ســ ــمــ ــى قــ ــلــ عــ
لالحتجاجات عبر طرح الملف 
للنقاش في جلسة غير رسمية 
بمجلس األمــن الدولي، وبحث 
سبل تشجيع إجــراء تحقيقات 
موثوقة ومستقلة في انتهاكات 
حــقــوق اإلنـــســـان بالجمهورية 

اإلسالمية األربعاء المقبل.

واشنطن تطرح 
ملف قمع 

اإليرانيين بمجلس 
األمن... وسالسل 

 
ً
بشرية دعما

للحراك بـ 80 مدينة 
حول العالم

● القاهرة - حسن حافظ
راهـــــــن الــــرئــــيــــس الــــمــــصــــري عـــبـــدالـــفـــتـــاح 
الــســيــســي، أمــــس، عــلــى الــتــصــنــيــع لــلــخــروج 
مــن الــمــأزق االقــتــصــادي الــذي تعانيه أكبر 
»أزمة  دولة عربية سكانا، بسبب ما وصفه بـ
الـــدوالر الــكــاشــفــة«، وذلــك فــي أول ظــهــور له 
بــعــد قـــــرارات تــحــريــر ســعــر صـــرف الــجــنــيــه 
الــخــمــيــس الــمــاضــي، والــتــي أفــقــدت األخــيــر 
نحو 15 في المئة من قيمته، ورفعت سعر 
صــرف الــدوالر من 19.2 إلــى 23.15 جنيها 
فــي غــضــون ســاعــات، مــا دفــع السيسي إلى 
ــال األعـــمـــال عــلــى زيـــادة  الـــخـــروج لــحــث رجــ
الـــتـــصـــديـــر كـــحـــل نـــاجـــع لـــألزمـــة الــمــصــريــة 

المزمنة.
وقــــال الــســيــســي، خــــالل إطــــالق الــمــلــتــقــى 
والمعرض الدولي األول للصناعة، إن »أزمة 
الـــدوالر كاشفة، وأظــهــرت ضـــرورة التحرك 
الفعلي لتحقيق مزيد من اإلنتاج لتغطية 
الطلب المحلي قبل اســتــهــداف التصدير«، 
مضيفا أن فــاتــورة الــدوالر تزيد سنة بعد 
ســنــة، نتيجة لــتــطــور االقــتــصــاد الــمــصــري، 
وزيادة حجم االستيراد الضروري، وتابع: 
ــوقــــت، ونـــحـــقـــق إنـــتـــاج  »لــــو مــاســبــقــنــاش الــ
ــن مــســتــلــزمــات اإلنــــتــــاج الــلــي  ــزء كــبــيــر مـ جــ
بنستوردها مــن بــره، بهدف زيــادة الناتج 
المحلي وتشغيل العمالة المصرية وزيادة 

عوائد للضرائب«.
ــوائــــد  ــه مـــــن زيــــــــــادة عــ ــ ــدفـ ــ وأفــــــــــاد بـــــــأن هـ
التصنيع ليست التصدير فقط، بل تغطية 
الــطــلــب فـــي الـــســـوق الـــداخـــلـــي لــمــصــر، »أنـــا 
عارف السوق العالمي فيه إيه، وفي مصر 
أقدر أعمل إيه، ولما أقول للناس تعالوا في 
تطوير اإلنتاج من خالل اتفاقيات وتسعير 
الطاقة عندنا، وأقدم تسهيالت مع العمالة 
المصرية التي تكلفتها ال تقارن بأي تكلفة 
تـــانـــيـــة«، ووجــــه بــمــنــح الــرخــصــة الــذهــبــيــة، 
ات أمـــام المستثمر  ــراء ــ الــتــي تــخــتــصــر اإلجـ
فـــــي إجـــــــــراء واحــــــــد بــــعــــيــــدا عـــــن تـــعـــقـــيـــدات 
البيروقراطية، إلى كل من يتقدم للحصول 
عــلــيــهــا لـــمـــدة 3 أشـــهـــر، ووعــــد بــمــد الــفــتــرة 

ثالثة أشهر أخرى حال نجاح التجربة في 
تحقيق عوائد، وأقبل عليها رجال األعمال 

والمستثمرون.
وفــي لقاء له ما بعده ويكشف عن النية 
ــواب عــلــى مصاريعها  الــمــصــريــة لــفــتــح األبــ
أمام االستثمارات الخليجية، أكد السيسي، 
خــالل لقائه بممثلي رابــطــة رجــال األعــمــال 
القطريين، برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم 
آل ثـــانـــي، أن بــــالده حــريــصــة عــلــى تــطــويــر 
عالقات التعاون االقتصادي والتجاري مع 
مجتمع رجــال األعمال والشركات القطرية 
وتنمية االستثمارات المشتركة، في ضوء 

االستغالل األمثل للفرص المتاحة.
التبني المصري على المستوى الرسمي 
لـــخـــطـــاب دعــــم الــتــصــنــيــع واالعـــتـــمـــاد عــلــى 
ــع خـــبـــراء  ــمـ ــــت أجـ ــأتـــي فــــي وقـ الـــتـــصـــديـــر، يـ
االقتصاد على أن تــراجــع قيمة الجنيه قد 
تــكــون مــفــيــدة فــي حــالــة واحـــدة فــقــط، وهــي 
إعطاء فرصة ذهبية لزيادة حجم التصدير 
الــمــصــري بــســبــب انــخــفــاض قــيــمــة الــجــنــيــه، 
وهــو ما عبرت عنه أســتــاذة علم االقتصاد 
بــجــامــعــة الــقــاهــرة عــالــيــة الــمــهــدي بــقــولــهــا: 
»أمامنا فرصة جيدة إذا أحسنا استغاللها، 
ولــذا على رجــال الصناعة والــزراعــة زيــادة 
صــادراتــهــم استغالال لسعر صــرف الجنيه 

المنخفض«.
ــريـــون عــلــى  ــمـــصـ فــــي األثـــــنـــــاء، يـــتـــرقـــب الـ
مختلف الــمــســتــويــات الشعبية والــرســمــيــة 
»صــــدمــــة األحــــــد« الــــيــــوم، مــــع فـــتـــح الــبــنــوك 
أبوابها وبدء التعامل بآليات تحرير سعر 
صرف الجنيه، إذ يتحسب الجميع من عدم 
قدرة البنوك على توفير حجم الطلب على 
الدوالر، ما يؤدي إلى ارتفاع إضافي لألخير 
من 23.15 إلى 25 جنيها، ما يعطي مؤشرا 
عــلــى حـــالـــة مـــن حــــاالت االنـــفـــالت فـــي ســعــر 
الــصــرف. فــي الــمــقــابــل، قــال مــصــدر مصري 
»الـــجـــريـــدة«، إن الــبــنــك الــمــركــزي  مــطــلــع، لــــ
يعمل مع الحكومة على تدابير الستيعاب 
الصدمة والــعــبــور مــن الــيــوم الصعب الــذي 
ات  سيتقرر على أساسه العديد من اإلجراء
المتعلقة بسوق الصرف في الفترة المقبلة.

عون يترك »القصر«... ولبنان إلى مزيد من الفوضى

ب لـ »صدمة األحد«
ُّ

... وترق
ً
 قطريا

ً
 اقتصاديا

ً
التقى وفدا

مع بدء التعامل بقواعد الصرف الجديدة

السيسي يراهن على التصنيع 
لمواجهة أزمة الدوالر »الكاشفة«

من المقرر أن يغادر الرئيس اللبناني 
ميشال عــون اليوم، القصر الجمهوري 
في بعبدا، إلى منزله في الرابية، وسط 
احــتــفــاالت شــعــبــيــة ألنـــصـــاره، قــبــل يــوم 
مــن انــتــهــاء واليــتــه الــتــي اســتــمــرت ست 
ر، أمس، من أن البالد 

ّ
سنوات، لكنه حذ

قد تنزلق إلى »فوضى دستورية«؛ لعدم 
 
ً
القدرة على انتخاب رئيس جديد خلفا

لــــه، وفــــي ظـــل حــكــومــة تــصــريــف أعــمــال 
يعتبرها غير كاملة الصالحيات.

 مــرات 
ً
وظـــل مــنــصــب الــرئــيــس شــاغــرا

كــثــيــرة فـــي الـــمـــاضـــي، لــكــن لــبــنــان يــجــد 
نــــفــــســــه اآلن عــــلــــى حـــــافـــــة وضــــــــع غـــيـــر 
مــســبــوق، إذ الــرئــاســة شــاغــرة وحكومة 
ــــوى  ــــف األعــــــــمــــــــال ال تــــمــــلــــك سـ ــريـ ــ ــــصـ تـ
صــالحــيــات مـــحـــدودة، وألــمــح عـــون إلــى 
ــزال يــفــكــر فـــي تـــحـــرك ســيــاســي  ــ ــه ال يـ أنــ
غير محدد خالل الساعات األخيرة من 
واليـــتـــه لــمــعــالــجــة األزمـــــة الــدســتــوريــة، 
لكنه أكد لـ »رويترز« أنه »ال يوجد قرار 
نهائي« بشأن ما يمكن أن تنطوي عليه 
ــؤال:   عــلــى ســ

ً
ــال ردا ــ ــذه الـــخـــطـــوة. وقـ هــ

»نــعــم مــن الــمــعــقــول أن تــحــصــل فــوضــى 
دستورية. الفراغ ال يمأل الفراغ«.

ــع في 
ّ
وتفيد تــقــاريــر بــأن عــون ســيــوق

آخـــر يـــوم مــن واليــتــه مــرســوم اســتــقــالــة 
الحكومة، ما يعني أن جميع المراسيم 
الــتــي تــدخــل فــيــهــا صــالحــيــات الــرئــيــس 

وقد تصدرها الحكومة ستصبح موضع 
شك أو جدل دستوري.  

وأشـــارت وسائل إعــالم محلية إلــى أن 
9 وزراء اتفقوا على عدم المشاركة في أي 
جلسة لمجلس الوزراء، ورفضوا أن تتولى 
ــال صــالحــيــات  ــمــ حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف األعــ

رئيس الجمهورية.
وقالت صحيفة »األخبار« المقربة من 
 الحزب أبلغ رئيس حكومة 

ّ
»حزب الله«، إن

تــصــريــف األعــمــال نجيب مــيــقــاتــي، وهــو 
كــذلــك الــرئــيــس المكلف تشكيل حكومة 
ــه فـــي الــحــكــومــة علي  ــريـ ــدة، أن وزيـ ــديـ جـ
حمية ومصطفى بــيــرم »لــن يــشــاركــا في 
أي جلسة لمجلس الــــوزراء يــدعــو إليها 
 مع التيار 

ً
إبان الفراغ الرئاسي، تضامنا

 ،
ً
الوطني الحر«. ودون أن ينفي ذلك تماما

 » حـــــزب الـــلـــه  مــســتــمــر في 
ّ
قــــال حــمــيــة إن

مساعيه لتأليف الحكومة حتى اللحظات 
األخيرة«. 

ودعـــا بــاســيــل مــيــقــاتــي، إلـــى »االعــتــذار 
ليدعو رئيس الجمهورية إلى استشارات 
 تـــؤدي إلــى تكليف شخص 

ً
نيابية فـــورا

 أن حكومة تصريف األعمال 
ً
آخر«، معتبرا

ستصبح غير ميثاقية في حال انسحب 
منها »التيار الوطني الحر«.

واتهم باسيل خصومه بالتحضير لـ 
»بــيــع مــا تبقى« مــن صــالحــيــات الرئيس 
الــمــســيــحــي لــرئــيــس الــحــكــومــة مــيــقــاتــي،  

ــــري .  ــــس مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب  نـــبـــيـــه بـ ــيـ ــ ورئـ
ويخطط بــري للدعوة إلــى حــوار وطني، 
ويعتبر باسيل أن هذا الحق يعود لرئيس 
الجمهورية، لكن حركة أمل، التي يتزعمها 
بري، قالت إن زعيمها سبق أن دعا في عام 
2006 إلى حوار مماثل شارك فيه باسيل 

نفسه، فما الذي اختلف هذه المرة؟  
 في 

ً
 وثيقا

ً
وترتبط رئاسة عون ارتباطا

أذهان الكثير من اللبنانيين بأسوأ أيام 
بــالدهــم منذ الــحــرب األهــلــيــة الــتــي دارت 
رحاها بين عامي 1975 و1990، وذلك في 
ظل وجود أزمة مالية بدأت في عام 2019، 
وانــفــجــار مــرفــأ بــيــروت، الـــذي تسبب في 

سقوط قتلى عام 2020.
ــون إن الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة  ــال عــ ــ وقـ
على باسيل لن تمنع صهره من الترشح 
: »نــمــحــوهــا بــمــجــرد 

ً
لـــلـــرئـــاســـة، مــضــيــفــا

انتخابه«.
وعــن اتــفــاق ترسيم الــحــدود البحرية 
ــال عـــون إن »حــــزب الــلــه«  مــع إســرائــيــل، قـ
« لمواصلة الــمــفــاوضــات مع 

ً
ــا ــ كــان »رادعـ

 أن 
ً
تــل أبــيــب لمصلحة بـــيـــروت، مــضــيــفــا

الصفقة مهدت الطريق الكتشافات الغاز 
الــتــي يمكن أن تــكــون »الــفــرصــة األخــيــرة« 
للبنان للتعافي من االنهيار المالي الذي 
دام ثالث سنوات، والذي كلف العملة 95 
في المئة من قيمتها ودفع 80 في المئة 

من السكان إلى الفقر.

جانب من تشييع قتلى هجوم شيراز أمس )رويترز(

اعتبر أن  باسيل قادر على الترشح رغم العقوبات األميركية

عون خالل لقاٍء وداعي بالقصر الجمهوري في بعبدا أمس األول )داالتي ونهرا(
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روسيا تعلق اتفاق الحبوب بعد هجوم على أسطولها »األسود« 

في وقت تمّر البالد بأزمة 
سياسية واقتصادية، وّجهت 

روسيا اتهامات لبريطانيا 
بالتورط في تفجيرات 

استهدفت خط أنابيب نورد 
ستريم للنفط، كما اتهمتها 

بالتخطيط لهجوم بالمسّيرات 
استهدف، أمس، منشآت 

أسطول البحر األسود الروسي 
في شبه جزيرة القرم ردت 

عليه موسكو بتعليق اتفاق 
تصدير الحبوب األوكرانية.

فيما تواصل القوات األوكرانية 
تــنــفــيــذ هــجــوم مــضــاد الســتــعــادة 
أراٍض تحتلها روسيا في جنوب 
البالد، أعلنت البحرية الروسية، 
ــطــــت هـــجـــومـــا  ــبــ ــا أحــ ــ ــهـ ــ أمـــــــــس، أنـ
بمسّيرات في ميناء سيفاستوبول، 
مقر أسطول البحر األسود التابع 
لموسكو في خليج سيفاستوبول 
بشبه جزيرة القرم، التي ضّمتها 
همت 

ّ
روسيا عام 2014، في حين ات

وزارة الدفاع الروسية، بريطانيا 
بتنفيذ الهجوم »الــذي تسبب في 

أضرار طفيفة بإحدى السفن«.
وقــــــال حـــاكـــم ســيــفــاســتــوبــول، 
ميخائيل رازفوغايف: »على مدى 
ساعات عّدة، صّدت مختلف أنظمة 
ــاع الـــجـــوي الــتــابــع للبحرية  ــدفـ الـ
ــــي ســـيـــفـــاســـتـــوبـــول  الـــــروســـــيـــــة فــ
هجمات بمسّيرات، وتم إسقاطها 
 إلى أن هذا الهجوم 

ً
كلها«، مشيرا

هو »األكبر في تاريخ الصراع«.
ــهــــجــــوم، أعــلــنــت  ــلـــى الــ  عـ

ً
وردا

روســيــا أمـــس تعليق مشاركتها 
فــي اتــفــاق الــحــبــوب الــــذي يضمن 
مــــــواصــــــلــــــة تـــــصـــــديـــــر الــــحــــبــــوب 
ــة الــحــيــويــة لـــإمـــدادات  ــيـ ــرانـ األوكـ
الغذائية للدول الفقيرة، بحجة ان 
السفنية الــتــي اصيبت تستخدم 

لتنفيذ االتفاق.
ــم األمــــم  ــتـــحـــدث بــــاســ ــلــــق مـ وعــ
 :«علمنا بالتقارير 

ً
المتحدة قائال

عـــن تــعــلــيــق مــوســكــو مــشــاركــتــهــا 
في اتفاق الحبوب ونتواصل مع 

السلطات الروسية«.
وفــــــــي وقــــــــت ســــــابــــــق، اتـــهـــمـــت 
وزارة الــدفــاع الروسية »أوكرانيا 
وبــــريــــطــــانــــيــــا بـــتـــنـــفـــيـــذ الـــهـــجـــوم 
الــــذي تــســبــب فـــي أضـــــرار بــإحــدى 
السفن«، مشيرة إلى أن »التحضير 
لـــهـــذا الــعــمــل اإلرهــــابــــي وتـــدريـــب 
عسكريين فــي الــمــركــز األوكــرانــي 
الـ 73 للعمليات البحرية الخاصة، 
هما متخصصون بريطانيون 

ّ
نفذ

مــقــرهــم فــي أوتــشــاكــوف بمنطقة 
مــيــكــواليــف األوكـــرانـــيـــة«، مشيرة 
إلـــى أنـــه »يــجــب الــتــشــديــد عــلــى أن 
سفن أسطول البحر األســود التي 
تــعــّرضــت لــهــجــوم مـــن إرهــابــيــيــن 
كــانــت مــهــّمــتــهــا حــمــايــة أمـــن ممر 
الحبوب كجزء من مبادرة دولية 
لــتــصــديــر مــنــتــجــات زراعــــيــــة مــن 

موانئ أوكرانية«.

اتهام مباشر 

وفــــــــي اتــــــهــــــام آخــــــــر ومــــبــــاشــــر 
لـــبـــريـــطـــانـــيـــا بـــتـــخـــريـــب الـــبـــنـــيـــة 
التحتية الروسية الحيوية، أعلنت 

وزارة الدفاع الروسية، أمــس، أنه 
»وفقا للمعلومات المتاحة، شارك 
أفــراد من البحرية البريطانية في 
ــم وتــنــفــيــذ هــجــوم  ــ تــخــطــيــط ودعــ
إرهــابــي في بحر البلطيق في 26 
ي 

َّ
سبتمبر الماضي، بتفجير خط

أنابيب الغاز نورد ستريم 1 ونورد 
ستريم 2«.

ولم تقّدم وزارة الدفاع أي أدلة 
على اتهامها، إال أن وزارة الدفاع 
ـــ »ادعـــــــاءات  الــبــريــطــانــيــة نـــــددت بـ
روســيــا الــخــاطــئــة بــهــدف تحويل 
االنتباه عن إدارتها الكارثية للغزو 
غير القانوني ألوكرانيا«. وسبق 
أن ألقت روسيا اللوم على الغرب 
في التفجيرات التي وقعت الشهر 
ي 

َّ
الماضي، وألحقت أضرارا بخط

أنابيب »نــورد ستريم 1« ون«ورد 
ستريم 2« الروسيين في قاع بحر 

البلطيق.

تعديالت بوتين 

وخــالل لقائه أمــس األول وزير 
الدفاع الروسي سيرغي شويغو، 
ــال الــرئــيــس الـــروســـي فالديمير  قـ
بـــوتـــيـــن  إن بـــــــالده بـــحـــاجـــة إلـــى 
إجــراء تعديالت على بنية القوات 
 وزارة الـــدفـــاع 

ً
الــمــســلــحــة، داعــــيــــا

لمناقشة التفاصيل المتعلقة بهذه 
المهمة ليتم اتخاذ القرارات الالزمة 

خالل وقت قصير.
وقــبــل أيــــام، أعــلــن بوتين حالة 

الحرب في المقاطعات األربع التي 
ضّمتها روســيــا شـــرق أوكــرانــيــا، 
مــع مــنــح صــالحــيــات أكــبــر لحكام 
ــم الـــروســـيـــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـــنـــاطـــق واألقـ الـ
ــمــــان األمــــــــن وتـــنـــظـــيـــم عــمــل  »لــــضــ
الـــمـــصـــانـــع والــــمــــؤســــســــات لــدعــم 

العملية العسكرية«.
مــن جــهــتــه، أعــلــن وزيــــر الــدفــاع 
انتهاء عمليات التعبئة الجزئية 
ــبـــالد بــاســتــدعــاء 300 ألــف  فـــي الـ
شخص ممن سبقت خدمتهم في 
الـــقـــوات الــمــســلــحــة، مـــؤكـــدا أنــــه ال 

خطط لتعبئة إضافية.
وأكــــد شــويــغــو، خــــالل تقديمه 
تــقــريــرا للرئيس الــروســي، أنــه تم 
إرسال 82 ألف جندي إلى جبهات 

القتال في الشرق األوكراني.
وحــســب شــويــغــو، فــــإن عملية 
التجنيد مستقبال لفائدة الحرب 
الدائرة في أوكرانيا ستعتمد على 
المتطوعين والجنود المحترفين 
بدال من حشد المزيد من المدرجين 

في قوة االحتياطي.
وكــان بوتين قــد أعلن التعبئة 
العسكرية الجزئية يوم 21 سبتمبر 
الماضي، للمرة األولى  في تاريخ 
روسيا منذ انتهاء الحرب العالمية 
الثانية، وجــاء القرار بعد سلسلة 
من الهزائم العسكرية التي ُمنيت 
ــا عــلــى  ــهــ ــهــــا روســـــيـــــا فـــــي حــــربــ بــ
أوكــرانــيــا، وجعلتها تنسحب من 
منطقة خاركيف بشرق أوكرانيا 
ووضعتها تحت ضغوط متزايدة 

في منطقة خيرسون في الجنوب.
ــابـــل، شـــكـــك الــرئــيــس  ــقـ ــمـ ــي الـ فــ
األوكراني فولوديمير زيلينسكي 
فــي إعـــالن موسكو انتهاء عملية 
التعبئة الجزئية، وقال في خطابه 
الــتــلــفــزيــونــي الــلــيــلــي إن »الـــقـــوات 
الـــروســـيـــة تــعــانــي ضــعــفــا شــديــدا 
فـــــي الـــتـــحـــضـــيـــر والـــــعـــــتـــــاد، مــمــا 
يدفعنا لالعتقاد بــأن روســيــا قد 
تحتاج قريبا إلـــى أفــــواج جديدة 
مــن المجندين الــذيــن سيرسلون 

إلى الحرب«.
كــمــا قــــال زيــلــيــنــســكــي إنــــه »فــي 
الــعــديــد مــن الــمــدن والــمــنــاطــق في 
بالدنا، تم قطع الكهرباء لتحقيق 
االســــــتــــــقــــــرار«. وأضـــــــــاف أن هـــذه 
القيود »تؤثر على نحو 4 ماليين 

أوكراني«. 

االنتشار النووي

وبــعــدمــا أثــــار الـــغـــزو الــروســي 
ألوكـــرانـــيـــا مــواجــهــة هـــي األخــطــر 
بــيــن مــوســكــو والـــغـــرب مــنــذ أزمـــة 
ــام 1962،  الـــصـــواريـــخ الــكــوبــيــة عــ
عندما اقتربت القوتان العظميان 
خــالل الحرب الــبــاردة من الدخول 
في حــرب نــوويــة، اعتبرت روسيا 
أن النشر السريع لألسلحة النووية 
الــتــكــتــيــكــيــة األمــيــركــيــة الــمــحــدثــة 
)بــي 61( فــي قــواعــد لحلف شمال 
األطــلــســي )نـــاتـــو( فــي أوروبـــــا من 
ــض »الـــحـــد األدنــــى 

ّ
شــأنــه أن يــخــف

لالنتشار الــنــووي«، وإن موسكو 
ستأخذ هذه الخطوة في االعتبار 

بتخطيطها العسكري.
وتمتلك روسيا نحو ألفي سالح 
نووي تكتيكي قيد التشغيل، بينما 
تمتلك الواليات المتحدة نحو 200 
من هذه األسلحة، تنشر نصفها في 
قواعد بإيطاليا وألمانيا وتركيا 

وبلجيكا وهولندا.
وذكــــــــرت صــحــيــفــة بــولــيــتــيــكــو 
األميركية، أن »الــواليــات المتحدة 
أعلنت خالل اجتماع مغلق لحلف 
شمال األطلسي أنها ستسرع نشر 
نسخة حديثة من »بي 61«، وهي 
»بي 61-12«، وأن األسلحة الجديدة 
ستصل إلى القواعد األوروبية في 
ديــســمــبــر، مــبــكــرا بــعــدة أشــهــر عن 

الموعد المقرر«.
وقـــــال نـــائـــب وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الـــــروســـــي، ألـــكـــســـنـــدر غـــروشـــكـــو، 
لــوكــالــة اإلعـــــالم الـــروســـيـــة، أمـــس، 
»ال يمكننا تجاهل خطط تحديث 
األسلحة النووية، تلك القنابل ذات 

السقوط الحر في أوروبا«.
وتــحــمــل الــقــنــبــلــة »بــــي 12-61« 
التي يبلغ طولها 3.6 أمتار رأسا 
نووية أقل قوة مقارنة بالعديد من 
ها أكثر دقة 

ّ
اإلصدارات السابقة، لكن

ويمكن أن تخترق سطح األرض، 
وفقا لبحث أجــراه اتحاد العلماء 

األميركيين نشر عام 2014.
وقال غروشكو: »تعمل الواليات 
المتحدة على تحديثها، وزيـــادة 

ــا وتـــقـــلـــيـــل قــــــوة شــحــنــتــهــا  ــهـ ــتـ دقـ
ــّول هـــذه  ــحــ ــة، أي أنـــهـــا تــ ــوويــ ــنــ الــ
األسلحة إلى أسلحة تستخدم في 
ساحة المعركة، وبالتالي تخفض 

الحد األدنى لالنتشار النووي«.
وتابع غروشكو إن على موسكو 
ــي الـــحـــســـبـــان  ــ ــا أن تـــضـــع فـ أيــــضــ
مقاتالت F35 التي يتم استخدامها 
ــاط مـــثـــل هـــــذه الــقــنــبــلــة.  ــقــ ــي إســ فــ
ــاتـــو« عـــزز بالفعل  وأضـــــاف أن »نـ
ــنـــوويـــة فــــي تخطيطه  األجــــــــزاء الـ

العسكري.
من ناحيته، قال سفير روسيا 
في واشنطن، أناتولي أنتونوف، 
أمس، إن »القنابل بي 61 الجديدة 
ــة، ألن  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ ــة اسـ ــيـ ــمـ ــا أهـ ــهـ لـ
ــلــــحــــة الــــنــــوويــــة الــتــكــتــيــكــيــة  األســ
الروسية مخزنة، ومع ذلك فإن هذه 
القنابل األميركية ستقطع مجرد 

رحلة قصيرة من حدود روسيا«.
عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، وجـــهـــت 
الــســفــارة الــروســيــة فــي بـــرن، أمس 
األول، مــــذكــــرة احـــتـــجـــاج لــــــوزارة 
ــيــــة الــــســــويــــســــريــــة، بــعــد  الــــخــــارجــ
إلـــــقـــــاء مـــجـــهـــولـــيـــن الـــــطـــــالء عــلــى 
أرضـــــيـــــة مــــدخــــل كـــنـــيـــســـة مـــيـــالد 
السيدة الــعــذراء مريم في جنيف، 
ــي أبـــرشـــيـــة تـــابـــعـــة للكنيسة  ــ وهـ
األرثــوذكــســيــة الــروســيــة، وطالبت 
بــاتــخــاذ تــدابــيــر عــاجــلــة لتحديد 

المذنبين ومعاقبتهم«.
)عواصم - وكاالت(

جندي أوكراني خالل إطالق قذيفة هاون على مواقع القوات الروسية في ميكواليف         )رويترز(

»يميني متطرف« نفذ الهجوم على منزل بيلوسي
بايدن يصف الهجوم بـ »الـدنيء« ويستعد لجولة تشمل مصر وكمبوديا وإندونيسيا

نــقــلــت صــحــيــفــة »وول ســـتـــريـــت جــــورنــــال« 
ل الذي 

ّ
 المتسل

ّ
األميركية عن »عناصر أمنّية«، أن

هاجم زوج زعيمة الديموقراطّيين في الكونغرس 
نانسي بيلوسي بمطرقة بعد اقتحام منزلهما 
ل بعدها إلــى المستشفى 

َ
في كاليفورنيا، لُينق

للعالج »كــان ُيعّبر عن مواقف يمينّية متطّرفة 
عــلــى وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، بــمــا فيها 

نظرّيات مؤامرة حول كورونا«.
وقـــال درو هــامــيــل، الــمــتــحــّدث بــاســم رئيسة 
 الرجل الذي هاجم زوجها بول 

ّ
مجلس النّواب، إن

في منزلهما صباح الجمعة كان يبحث بالفعل 
عن الزعيمة الديموقراطّية، مضيفا: »تعّرض بول 
بيلوسي لهجوم فــي منزله مــن جــانــب مهاجم 
ــّدده بالقتل مطالًبا برؤية  اســتــخــدم الــقــّوة وهــ

الرئيسة نانسي بيلوسي« )82 عاًما(.
ــا فــي عقده الثامن، 

ً
 بــول، وهــو أيــض

ّ
وذكــر أن

»خضع لجراحة ناجحة لعالج كسر في الجمجمة 
وإصابات خطيرة في ذراعه اليمنى ويَديه«.

 المشتبه فيه صاح 
ّ
وأفادت وسائل إعالم بأن

 
ّ
»أين نانسي؟« خالل الهجوم، مما ُيشير إلى أن

دوافعه كانت سياسّية.
ــة ســـان  ــرطــ ــد شــ ــائــ ــكــــوت قــ ــام ســ ــ ــيـ ــ وأفـــــــــاد ولـ
فرانسيسكو في مؤتمر صحافي بأنه »لم يكن 

هذا عمال عشوائيا. كان متعمدا«. 
 عناصرها قبضوا على 

ّ
 وأوضحت الشرطة أن

المهاجم ديفيد ديبابي البالغ 42 عاًما، فيما كان 
هــو وبـــول بيلوسي مشتبَكين للسيطرة على 
مطرقة. وكانت المسؤولة األميركّية في واشنطن 

في ذلك الوقت.
 الرئيس جو 

ّ
من جهته، قال البيت األبيض إن

صل ببيلوسي للتعبير عن دعمه بعد 
ّ
بايدن ات

ي من أجل زوجها. 
ّ
ه ُيصل

ّ
»الهجوم المرّوع« وإن

 خالل جولة 
ً

ونّدد بايدن باالعتداء »الدنيء«، قائال
 »ال مــكــان« للعنف 

ّ
انتخابية فــي فيالديلفيا إن

السياسي في الواليات المتحدة.
ــاح »أيــن   الــمــهــاجــم صـ

ّ
ــار بــايــدن إلـــى أن ــ وأشـ

نانسي؟«، على غرار ما فعل بعض المتظاهرين 
الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021 

ية.
ّ
ا لعدد من وسائل اإلعالم المحل

ً
وفق

ودانت الطبقة السياسية األميركّية بكاملها 
ــّدة. وقـــــال زعـــيـــم الــمــعــارضــة  هــــذا الـــهـــجـــوم بــــشــ
الجمهورّية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل 

ه »يشعر بالرعب واالشمئزاز« حيال االعتداء.
ّ
إن

 
ّ
وأعلنت النائبة التقّدمّية براميال جايابال، أن
 
ً
»هذا العنف مرعب«، وهي كانت اضطّرت أيضا

صال بالسلطات عندما حضر رجل إلى 
ّ
إلى االت

 في يوليو وهو ُيحمل مسّدًسا.
ً
أمام منزلها مرارا

 من أسبوعين من انتخابات نصف 
ّ

وقبل أقل

ر العديد من النّواب األميركّيين من 
ّ
الوالية، حذ

تجّدد أعمال العنف التي تستهدفهم.
ــــا لـــشـــرطـــة الـــكـــابـــيـــتـــول، وهـــــي الــجــهــة 

ً
ووفــــق

المسؤولة عن حماية أعضاء الكونغرس، ازدادت 
التهديدات الموّجهة ضّدهم منذ عام 2017، من 

3939 إلى 9625 في عام 2021.
 مـــن هــجــمــات 

ً
والـــخـــبـــراء قــلــقــون خـــصـــوصـــا

مصدرها الجماعات اليمينّية المتطّرفة. فالكثير 
همون بتسليح 

ّ
مــن أعــضــاء هــذه الجماعات مت

أنفسهم لمهاجمة مبنى الكابيتول من أجل إبقاء 
دونالد ترامب في السلطة في 6 يناير 2021.

من ناحية أخرى، أعلن البيت األبيض أن بايدن 
سيحضر المؤتمر الـ27 لألطراف في اتفاقية األمم 
المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ »كوب 27« 
المقرر عقده في 11 نوفمبر المقبل بشرم الشيخ 

في مصر.

وأوضح أن »الرئيس سيزور كمبوديا من 12 
و13 نوفمبر المقبل للمشاركة في القمة السنوية 
بين الواليات المتحدة ورابطة دول جنوب شرق 
آسيا وقمة شرق آسيا، حيث سيعيد تأكيد التزام 
الــواليــات المتحدة الدائم تجاه مركزية جنوب 

شرق آسيا ورابطة دول جنوب شرقي آسيا«.
وقال البيت األبيض »ومن ثم سيزرو الرئيس 
اندونيسيا مــن 13 الــى 16 نوفمبر للمشاركة 
فـــي قــمــة مــجــمــوعــة الــعــشــريــن G20 فـــي بــالــي، 
حيث سيعمل مع شركاء المجموعة لمواجهة 
التحديات الرئيسية مثل تغير المناخ والتأثير 
العالمي لــحــرب بوتين على أوكــرانــيــا بما في 
ذلك على الطاقة واالمن الغذائي ومجموعة من 
االولـــويـــات االخــــرى المهمة لتعافي االقتصاد 

العالمي«.
)واشنطن - وكاالت(

تجّمع لمؤيدي بولسونارو في برازيليا أمس األول )أ ف ب(

ــان لــــلــــدورة  ــمــــرشــــحــ تـــــواجـــــه الــ
الــثــانــيــة لــالنــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
فـــي الـــبـــرازيـــل، الــرئــيــس اليميني 
المتطرف المنتهية واليته جايير 
بــولــســونــارو، وخــصــمــه الــيــســاري 
الرئيس السابق لوال دا سيلفا، في 
مــنــاظــرة تلفزيونية أخــيــرة مساء 
أمس األول، تبادال خاللها الشتائم 
قبل الجولة الثانية المقررة اليوم.

وخــالل أكثر مــن ساعتين على 
ــر  ــثـ ــــي غــــلــــوبــــو«، األكـ ــاة »تــــــي فـ ــنــ قــ
مشاهدة بالبالد، تقاذف المرشحان 
الشتائم واتــهــامــات بــالــكــذب، بدال 
من عرض مشاريعهما الملموسة 

للسنوات األربع المقبلة.
وقال الرئيس اليميني المتطرف 
ــارو، الـــبـــالـــغ 67  ــونـ ــولـــسـ جــايــيــر بـ
عاما، »لــوال، كف عن الكذب، اذهب 
إلـــى بــيــتــك!«، ولـــم يسكت الرئيس 
الــيــســاري السابق لــوال دا سيلفا، 
ــذي احـــتـــفـــل بــبــلــوغــه 77 عــامــا  ــ ــ الـ
ــرد قـــائـــال:  ــ الــخــمــيــس الـــمـــاضـــي، فـ
»هـــــذا الـــرجـــل هـــو أكـــبـــر كـــــذاب في 

تـــاريـــخ الـــبـــرازيـــل. إنـــه مــخــتــل«. ثم 
ــارو خــصــمــه »هـــل  ــونـ ــولـــسـ ــأل بـ ــ سـ
تــتــنــاول الــفــيــاغــرا؟«، متطرقا إلــى 
الــجــدل المثار حــول شــراء 35 ألف 
حبة فياغرا للجيش. وهاجم لوال 
خصمه بــشــأن ســيــاســتــه الــدولــيــة 
وقال: »في ظل حكومتك، أصبحت 
البرازيل منبوذة. ال أحــد يريد أن 
يستقبلك وال أحد يأتي إلى هنا«، 
ــرا »يــظــن  ــاخـ ورد بـــولـــســـونـــارو سـ
نفسه أبــا الــفــقــراء«، قبل أن يصفه 

بأنه »لص«.
وُســجــن لـــوال 18 شــهــرا بتهمة 
الــفــســاد عــامــي 2018 و2019 قبل 

إلغاء الحكم. 
وتـــوجـــت مــنــاظــرة أمـــس األول، 
حملة قذرة تخللها نشر سيل من 
المعلومات الخاطئة على وسائل 
التواصل االجتماعي، وقال الكاتب 
السياسي أوتــافــيــو غيديس عبر 
قناة »غلوبونيوز« بعد المناظرة: 
»كان جداال لم يأِت بأي شيء يمكن 

أن يغير المعطيات«.

ــــل طـــفـــيـــف  ــكـ ــ ــــشـ وزاد لـــــــــــوال بـ
ــقــــاط( تـــقـــدمـــه في  ــى 6 نــ ــ ــن 4 إلـ ــ )مـ
االســـتـــطـــالع األخـــيـــر الـــــذي أجــــراه 
شر الخميس، 

ُ
معهد »داتافولها« ون

ــن نـــوايـــا  إذ حـــصـــل عـــلـــى 53% مــ
التصويت، مقابل 47% للرئيس 

اليميني المتطرف.
ــــي 2  ــة األولـــــــــــى، فـ وفــــــي الــــجــــولــ
أكتوبر، حصل لوال على 48% من 
األصوات مقابل 43% لبولسونارو، 
وجاءت نتيجة األخير أعلى بكثير 
مما توقعته استطالعات الرأي، ما 
منحه بعض الزخم خــالل الحملة 

الثانية.
وفـــي واشــنــطــن، أشـــاد الرئيس 
األمــيــركــي السابق دونــالــد ترامب 
ببولسونارو، ووصفه بأنه زعيم 
»عــظــيــم«، داعــيــا الــبــرازيــلــيــيــن إلــى 
التصويت له للفوز بوالية ثانية، 
وكــتــب عــلــى منصته االجتماعية 
»تروث سوشيال«: »صوتوا للرئيس 
جايير بولسونارو - لــن يخذلكم 

أبدا!«.

ووصــف ترامب الـــدورة الثانية 
لالنتخابات الرئاسية المقررة اليوم 
بأنها »يوم مهم للبرازيل«، وهاجم 
ــاه بــأنــه »مــجــنــون  لــــوال، واصــفــا إيــ
يــســاري راديــكــالــي سيدمر بلدكم 
بسرعة«. وهذه المرة الثانية التي 
يدعو فيها ترامب إلعادة انتخاب 
الضابط السابق بولسونارو، فقد 
قــال قبل الــــدورة األولـــى إنــه »رجــل 
رائـــع، أحــد الــرؤســاء العظماء ألي 

بلد في العالم«.
طــلــق عــلــى بــولــســونــارو لقب 

ُ
وأ

»ترامب المناطق المدارية«، فسلوك 
الضابط العسكري السابق المتهور 
وازدراؤه لــوســائــل اإلعـــــالم يذكر 
بمواقف الرئيس األميركي السابق. 
ــرامـــب فـــي مـــنـــشـــوره من  وســـخـــر تـ
خــصــم بــولــســونــارو مــطــلــقــا عليه 
ــــدال مــــن اســتــخــدام  ــو« بـ ــولــ لــقــب »لــ

اسمه »لوال«.
ــل، اتـــخـــذ الــرئــيــس  ــابـ ــقـ ــمـ فــــي الـ
األمــيــركــي جـــو بـــايـــدن مــســافــة من 
بولسونارو، لكنه امتنع عن توجيه 

نقد علني له، والتقاه في يونيو في 
قمة إقليمية بلوس أنجليس.

وردا عـــــــلـــــــى ســـــــــــــــــؤال حـــــــول 
ــات واحـــــتـــــمـــــال رفــــض  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ االنـ
بولسونارو الهزيمة، قال المتحدث 
باسم وزارة الخارجية األميركية 
ــــى  نـــيـــد بــــرايــــس إن الـــــــــدورة األولــ

أظــهــرت نــزاهــة النظام االنتخابي 
في البرازيل.

وقـــــــال بــــرايــــس لــلــصــحــافــيــيــن: 
»مؤسساتها الديموقراطية بمنزلة 
نــمــوذج لـــدول الــجــنــوب والــعــالــم«، 
مضيفا: »لدينا ثقة تامة بأن الشيء 
نــفــســه ســيــحــصــل عــنــدمــا تختتم 

البرازيل الــدورة الثانية في األيام 
المقبلة«.

ومن المرجح أن تكون إدارة لوال 
الــجــديــدة أكــثــر اتــســاقــا مــع بــايــدن 
بشأن الحاجة إلى اتخاذ إجراءات 
عالمية بشأن تغير المناخ، بعد أن 
أثار بولسونارو غضب دعاة حماية 

ــال  ــمـ ــم األعـ ــ ــــالل دعـ الـــبـــيـــئـــة، مــــن خـ
الــتــجــاريــة الــزراعــيــة فــي األمــــازون 
التي تؤدي دورا مهما في مواجهة 

انبعاثات الكربون.
)ريو دي جانيرو،
واشنطن - أ ف ب(

البرازيل تحسم أمرها بين لوال وبولسوناروالبرازيل تحسم أمرها بين لوال وبولسونارو
 مع بايدن

ً
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ً
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سلة أخبار

الرئيس الصيني يزور
مهد الثورة الشيوعية

مرتدين سترات متشابهة 
ومحيطين بالرئيس شي 

جينبينغ، قام أفراد القيادة 
العليا المعينة حديثا في 

الصين هذا األسبوع بأول زيارة 
جماعية إلى »األرض المقدسة« 

للحزب الشيوعي.
وكان اختيار شي زيارة يانآن، 

وهو موقع مرتبط بشكل وثيق 
بمؤسس الصين الشيوعية 

ماو تسي تونغ، مؤشرا 
متعمدا ومهما للمواضيع 

التي ستهيمن على السنوات 
الخمس المقبلة التي سيكون 

خاللها على رأس السلطة، وفق 
محللين.

ويتمتع شي بسلطة مركزية 
وشخصية أكثر من أي زعيم 

صيني منذ ماو، توجت بفوزه 
بوالية ثالثة تاريخية بعد 

مؤتمر الحزب الشيوعي نهاية 
األسبوع الماضي.

سوناك يدرس تجميد
المساعدات الخارجية

نقلت صحيفة »تليغراف« 
البريطانية عن مصادر، أن 
رئيس الوزراء البريطاني 

الجديد، ريشي سوناك، يدرس 
تجميد ميزانية المساعدات 

الخارجية للبالد عامين 
إضافيين.

وتم تحديد حجم إنفاق 
بريطانيا على المساعدات 

الخارجية بواقع 0.5 في المئة 
من الدخل القومي. وكانت 

الحكومة قد خفضت إنفاق 
مساعداتها الخارجية منذ 
عامين مع مواجهة المالية 
العامة ضربة قوية بسبب 

جائحة »كورونا«.
وقال سوناك، الذي كان وزيرا 
للمالية في ذلك الوقت، العام 

الماضي، إن اإلنفاق الخارجي 
البد أن يعود إلى 0.7 في المئة 
من الناتج االقتصادي بحلول 

.2025-2024

الهند تشدد رقابتها على
محتوى وسائل التواصل

أعلنت الحكومة الهندية 
تغييرات في قوانينها 

لتكنولوجيا المعلومات، تتيح 
توسيع نطاق قدرتها على 

التأثير على محتوى منصات 
وسائل التواصل االجتماعي.
وبموجب القواعد الجديدة، 

ستتم إقامة مكتب للشكاوى 
الستخدام حق النقض 

ضد القرارات التي تتخذها 
المنصات، ما يمنح الحكومة 
السيطرة بشكل فعال. وتشدد 
الحكومة اللوائح على شركات 

التواصل االجتماعي، مثل 
»فيسبوك« و»تويتر«، منذ فترة.

موسكو تراقب 
تسريع واشنطن 

نشر قنابلها 
النووية التكتيكية   

وبوتين يطلب 
تعديالت على بنية 
الجيش مع انتهاء 

»التعبئة«
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 للعقد الموقع بين ناديي 
ً
وفقا

القادسية والتضامن، بشأن إعارة 
العــــَبــــي األصــــفــــر مـــحـــمـــد الـــربـــيـــع 
وعــبــدالــعــزيــز نـــصـــاري فـــي بــدايــة 
الــمــوســم الـــجـــاري، فـــإن التضامن 
ســيــفــتــقــد جــــهــــود الـــاعـــَبـــيـــن فــي 
الـــمـــبـــاراة الـــتـــي تــجــمــع الــفــريــقــيــن 
ــي الــجــولــة  الــخــمــيــس الـــمـــقـــبـــل، فــ
الــثــامــنــة ضــمــن مــنــافــســات دوري 

زين لكرة القدم.
يذكر أن القادسية يضع بندا 
فـــي عـــقـــود الــاعــبــيــن الـــذيـــن تتم 
إعــارتــهــم إلـــى أنــديــة أخـــرى بعدم 

المشاركة أمامه.
ويفكر مــدرب التضامن جمال 
ــدي فــــــي أكـــــثـــــر مــــــن العــــب  ــنــ ــبــ ــقــ الــ
ــام األصـــفـــر،  ــ لــاعــتــمــاد عــلــيــهــم أمـ
بــــدال مـــن الــربــيــع ونـــصـــاري أمـــام 
ــة، ال ســيــمــا أنـــهـــمـــا من  ــيـ ــقـــادسـ الـ
ــيـــة فـــي الــفــريــق  ــمــــدة األســـاسـ األعــ

حاليا.
إلى ذلك، بات خروج التضامن 
من كأس ولي العهد أمام الساحل 
بهدفين مــن دون رد فــي المباراة 
الــتــي جمعتهما مــســاء الخميس 
الـــمـــاضـــي ضــمــن مــنــافــســات دور 
ا مــن  الـــثـــمـــانـــيـــة لـــلـــبـــطـــولـــة، جـــــــزء
الماضي، إذ يسعى الجهاز الفني 
إلى التركيز في الدوري في الوقت 

الراهن فقط.
وأكــــــــــد الــــقــــبــــنــــدي أنــــــــه طـــالـــب 
الــاعــبــيــن بـــضـــرورة طـــي صفحة 
الخسارة أمام الساحل، والتركيز 
في الجولتين اللتين سيلعبهما 
الفريق قبل توقف الدوري الممتاز 
بسبب بطولة كــأس العالم، التي 
ستقام فــي قطر خــال الفترة من 
20 نــوفــمــبــر حـــتـــى 18 ديــســمــبــر 

المقبلين.
وأضـــــــــــــــــاف فـــــــــي تــــصــــريــــح 
ــيـــع  لـــــــ »الـــــــجـــــــريـــــــدة« أن »جـــمـ
المباريات في الموسم الجاري 
صــعــبــة عــلــى الــجــمــيــع، ال سيما 
حينما تواجه األندية الكبيرة، ومن 
بينها القادسية، خصوصا في ظل 
ارتــفــاع الـــروح المعنوية لاعبيه 

بعد التأهل للمربع الذهبي لبطولة 
كأس ولي العهد«.

ــــول إن  ــقـ ــ ورفــــــــض الـــقـــبـــنـــدي الـ
التضامن يتألق أمــام الكبار بعد 
تعادله مع العربي وكاظمة، مشددا 

على أن لكل مباراة ظروفها.
وأشار في ختام تصريحه إلى 
أن التضامن أهــدر فــوزا مستحقا 
أمام الساحل في كأس ولي العهد، 
بعد إهداره أكثر من فرصة سهلة 
فــــي الــــشــــوط األول، مــوضــحــا أن 
الــحــديــث عــن إنــهــاء عــقــود بعض 
الاعبين المحترفين فــي الوقت 

الحالي سابق ألوانه.
وعــلــى الــجــانــب اآلخــــر، يسعى 
الجهاز الطبي فــي نــادي العربي 
ــــى تــجــهــيــز الـــمـــحـــتـــرف الــلــيــبــي  إلـ
محمد صولة العــب الفريق األول 
لكرة القدم، وزميله جمعة عبود، 
لــمــواجــهــة كــاظــمــة، الــمــقــررة غـــدا، 
في الجولة الثامنة من دوري زين 

الممتاز.
وكان الصولة، وعبود قد غابا 
عــن مواجهة الفريق األخــيــرة في 
كأس ولي العهد أمام الفحيحيل، 
بداعي االصابة، كما انضم إليهما 
علي خلف، الذي خرج مصابا أمام 

الفحيحيل.
وتلقى المدير الفني لألخضر 
ــنــــي روســــمــــيــــر ســفــيــكــو،  ــبــــوســ الــ
ــيـــة مــــن الـــجـــهـــاز  ــابـ إشــــــــــارات ايـــجـ

الطبي، بإمكانية، تعافي الصولة، 
وعبود، في حين يبدو لحاق علي 
خــلــف بــالــمــبــاراة صــعــبــا، بــداعــي 
مـــعـــانـــاة الـــاعـــب تــمــزقــا عضليا 

يتطلب وقتا للراحة.
مــن جــانــبــه، ابـــدى مــديــر جهاز 
الـــكـــرة فـــي الـــعـــربـــي عــلــي مــنــدنــي 
رضــــــــاه عـــــن الـــــفـــــوز الــــــــذي حــقــقــه 
األخضر في مواجهة الفحيحيل 
فــي الــكــأس، مــؤكــدا ان المهمة لم 
تكن سهلة أمـــام فــريــق يجيد في 

الجوانب الدفاعية والهجومية.
وقــــــال مـــنـــدنـــي فــــي تـــصـــريـــح لـ 
»الجريدة«، إن مباريات الكؤوس، 
ال تتطلب الظهور بمستوى مميز، 

بقدر ما تطلب الوصول للفوز.
وعـــــــن الــــمــــوعــــد الـــــــــذي ضـــربـــه 
الـــعـــربـــي مــــع الـــقـــادســـيـــة فــــي قبل 
نهائي كــأس ولــي العهد، وأيضا 
مــواجــهــة الــقــادســيــة، فـــي الــجــولــة 
ــالــــدور األول لـــلـــدوري  ــيــــرة بــ األخــ
الممتاز، أوضح مندني ان التركيز 
منصب فــي الــوقــت الــحــالــي، على 
مواجهة كاظمة، مؤكدا ان المهمة 

لن تكون سهلة على االطاق.
جدير بالذكر أن العربي ارتقى 
إلى المركز الثالث في ترتيب فرق 
»الممتاز«، بفارق 4 عن نقاط عن 
الكويت صاحب الصدارة، في حين 
يوجد كاظمة في الوصافة برصيد 

13 نقطة.

قـــدم مـــدرب الــفــريــق األول لكرة 
اليد بنادي الصليبيخات فيصل 
صــــيــــوان اســـتـــقـــالـــتـــه مــــن تـــدريـــب 
الفريق ألسباب خاصة، وسيتولى 
قيادة الفريق خال الفترة المقبلة 
مـــــــدرب الـــشـــبـــاب تـــحـــت 19 ســنــة 

الوطني حسين حبيب.
وكــان صيوان قد تولى تدريب 
الصليبيخات فــي مــوســم 2017-
2018 وحــتــى اآلن، ونــجــح خــال 
هذه الفترة في االرتقاء بمستوى 
الاعبين بشكل ملحوظ، ونجح 
الموسم الماضي في قيادة الفريق 
للصعود من دوري الدرجة األولى 
إلــى الــــدوري الممتاز فــي نسخته 

الجديدة.
مـــن جــانــبــه، أكـــد مــديــر الــفــريــق 
األول لــكــرة الــيــد بــالــنــادي حسين 
صــيــوان لـــ »الــجــريــدة«، أن أسباب 
ــدرب فــيــصــل  ــ ــمـ ــ خـــاصـــة مــنــعــت الـ

صيوان من االستمرار مع الفريق 
خـــال الــمــوســم الــجــديــد، متمنين 
لـــه الــتــوفــيــق فـــي الــفــتــرة المقبلة 

باعتباره أحد ابناء النادي.
 وتــمــنــى صــــيــــوان أن يــحــالــف 
التوفيق المدرب الوطني حسين 
حبيب، ليقديم مستوى مميزا في 

الدوري الممتاز.
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ً
ز الصولة وعبود لمواجهة كاظمة غدا العربي يجهِّ

فيصل صيوان

تجربة احترافية لناجي 
مع إيليس األلباني

ينتظر العــب نــادي الكويت لكرة القدم السابق 
عبدالعزيز ناجي وصول سجل المشاركات الخاص 
به من اتحاد الكرة الكويتي، ليتسنى له التواجد 
رسميا مع نادي ايليس األلباني، أحد فرق الدوري 

الممتاز في ألبانيا.
ــثــــل فـــــي وقـــــــت ســـابـــق  وكـــــــــان نـــــاجـــــي، الـــــــــذي مــ
المنتخبين األول واألولــمــبــي، انــضــم إلــى الــنــادي 
األلباني خال الفترة الماضية، من دون الحصول 
على موافقة نادي الكويت، إال أن نقص البيانات، 
بما في ذلك سجل المشاركات، حال دون وجوده 
مع الفريق األول، ليشارك مع فريق تحت 23 سنة 

لفريق ايليس.
وقال ناجي إنه يتطلع لخوض تجربة احتراف 
حقيقية، مشيرا إلى أن انتقاله ليس عبورا جسريا.

ولفت إلى أنه في انتظار وصول سجل مشاركاته، 
ليستنى لــه الــتــواجــد مــع الفريق األول، مــؤكــدا أنه 
شارك في العديد من المباريات الودية، ونجح في 

تقديم مستويات نالت رضا الجانب األلباني.
وعلمت »الــجــريــدة«، من مصدر مطلع، أن إدارة 
األبيض، برئاسة خالد الغانم، أعطت وكيل الاعب 
عبدالله صالح الضوء األخضر، الستمرار الاعب 

في رحلة احترافه األوروبي.
 وأضـــاف الــمــصــدر أن نـــادي الــكــويــت قــدم عقدا 
احترافيا وبصورة شفهية لناجي لمدة 5 سنوات، 
إال أن الاعب فوض وكيل اعماله للتفاوض نيابة 

عنه.

عجلة دوري السلة تبدأ الدوران اليوم بمباراتين
● جابر الشريفي

تنطلق اليوم منافسات الدوري العام لكرة 
السلة بنسختها الستين بإقامة مباراتين، 
حيث يلتقي الجهراء مع اليرموك في الخامسة 
والـــربـــع مـــســـاء، تــلــيــهــا مــواجــهــة الــعــربــي مع 
الصليبيخات، وتقام المباراتان على صالة 
االتـــحـــاد فــي مجمع الــشــيــخ ســعــد العبدالله 

الرياضي.
وتعتبر هذه النسخة من الدوري استثنائية 
 
ً
بعدما قل عدد االندية المشاركة من 13 ناديا
الى 11 اثر انسحاب ناديي برقان والساحل 
مما دفع االتحاد الى العودة الى نظام دوري 
الدمج اذ ينص نظام المسابقة على دوري من 
دور واحد تتأهل الفرق الستة االوائل للدور 

 من 
ً
الثاني الذي سيقام بنظام الدوري ايضا

ثاثة أدوار ثم يلتقي بعدها االول مع الرابع 
والثاني مع الثالث في الــدوري قبل النهائي 
بنظام »الباي أوف« من 3 مباريات على ان 
يتأهل الفائز بمباراتين للدور النهائي الذي 
سيقام بنظام »الباي أوف« ولكن من خمس 

مباريات.

مشاركة المحترفين

ويستمر مــشــاركــة المحترفين بواقع 
اثنين داخل الملعب للموسم الثاني على 
التوالي بعدما قرر االتحاد عودة مشاركة 
الاعب االجنبي في المسابقات المحلية 
اذ ابــرمــت الــعــديــد مــن االنــديــة الصفقات 

 للموسم المقبل.
ً
استعدادا

وعلى صعيد انتقاالت الاعبين المحليين، 
نجح كاظمة في تجديد عقد يوسف بورحمه 
كما نجح في ضم عبدالعزيز الحميدي فيما 
ضم الجهراء حسين الخباز وعبدالله الصراف 
ومحمد اشكناني وتجديد القادسية لعقد 
عبدالله توفيق حيث تعتبر هــذه الصفقات 
 
ً
هي االبــرز في االنتقاالت المحلية استعدادا

للموسم الحالي
استعدادات على مستوى الحدث.

وتناسبت حجم اســتــعــدادات األنــديــة مع 
مــســتــوى تــطــور الــمــنــافــســة فــي الــلــعــبــة حيث 
ــام الـــكـــويـــت حـــامـــل الــلــقــب وبـــطـــل الــخــلــيــج  ــ اقـ
 في صربيا قبل مشاركتة في 

ً
 خارجيا

ً
معسكرا

البطولة العربية التي اقيمت في الكويت وتوج 

االبيض بلقبها قبل اسبوعين، كما اقام كاظمة 
 في البحرين والجهراء في 

ً
 خارجيا

ً
معسكرا

 للبطولة العربية والدوري، 
ً
القاهرة استعدادا

فيما اكتفت بقية االندية باالعداد المحلي.

4 مدربين وطنيين

ــم 4  ــمـــوسـ ويــــتــــواجــــد فــــي الــــــــدوري هـــــذا الـ
مدربين وطنيين هم انــور الدويلة »النصر« 
وفهد برجس »الصليبيخات« وخالد القاف 
»الـــيـــرمـــوك« وعــبــدالــعــزيــز الـــقـــاف »الــشــبــاب« 
 4 مدربين من صربيا هم 

ً
كما يتواجد ايضا

ايفان جيرمج »كاظمة« وبرانكو »القادسية« 
وهامسيك »الــعــربــي« ودراغـــان »الــقــريــن« كما 
يدرب الكويت االلماني بيتر شومرز »الكويت«، 
إلـــى جــانــب مــدربــيــن عــربــيــيــن هــمــا اللبناني 
احــمــد الـــفـــران »الـــجـــهـــراء« والــمــصــري ايــهــاب 

ابراهيم »التضامن«.

مباريات اليوم

والمباراة االولى بين الجهراء مع اليرموك 
ســتــكــون بمثابة اخــتــبــار جـــدي لــاخــيــر امــام 

فريق قوي
ويبدو أن المواجهة الثانية، التي تجمع 
العربي مع الصليبيخات ستكون من العيار 
 لتقارب مستوى الفريقين واتسام 

ً
الثقيل نظرا

مواجهتهما باالثارة والندية خال السنوات 
االخيرة.

»الفتاة-أ« يحرز لقب 
بطولة »ثالثيات« 

لكرة السلة

أحرز نادي »الفتاة-أ«، 
مـــــــســـــــاء أمــــــــــس األول، 
لــقــب بــطــولــة »ثــاثــيــات« 
لــكــرة الــســلــة لــلــســيــدات، 
وهــــي أولـــــى الــبــطــوالت 
ــيــــدات  ــلــــســ ــة لــ ــيــ ــلــ ــمــــحــ الــ
لهذا الموسم الرياضي 
»2022-2023«، ونظمها 
االتحاد الكويتي للعبة 
بعد فـــوزه فــي الــمــبــاراة 
الــنــهــائــيــة عــلــى نــظــيــره 
بــالــمــركــز الــثــانــي نـــادي 
»الــــــفــــــتــــــاة-ب« بــنــتــيــجــة 

.9-14
وحـــــــل نـــــــــادي تـــونـــس 
ــي الـــمـــركـــز  ــ لـــلـــســـيـــدات فـ
الــثــالــث بــالــبــطــولــة الــتــي 
ــدا  ــ ــا واحـ ــومـ ــتـــمـــرت يـ اسـ
بمشاركة 9 أندية محلية، 
ومن الجاليات بعد فوزه 
ــاك زون«  ــ ــادي »بــ ــ عـــلـــى نــ

بنتيجة 10-15.           
)كونا(

مجموعتان متوازنتان للكويت وكاظمة في بطولة »وصل«
أسفرت قرعة بطولة االندية الخليجية 
لــكــرة الــســلــة »وصــــل«، الــتــي اقــيــمــت مساء 
ــر االتــــحــــاد  ــقـ ــــس االول فــــي بــــيــــروت مـ امــ
اآلسيوي، وتنطلق في ديسمبر المقبل، عن 
وقوع الكويت حامل اللقب في المجموعة 
الثانية الى جانب اندية المنامة البحريني 
والــســد الــقــطــري والــنــصــر الــســعــودي، في 

حين جــاء كاظمة فــي المجموعة االولــى 
الى جانب اندية الهال السعودي وشباب 

االهلي االماراتي والبشائر العماني.
وتــقــام الــبــطــولــة لــلــمــرة األولــــى بنظام 
الذهاب واالياب، إذ سيتأهل االول والثاني 
عـــن كـــل مــجــمــوعــة، بـــاإلضـــافـــة الــــى االول 
والــثــانــي عــن مجموعتي غــرب آســيــا إلى 

»السوبر ليغ« الذي سيقام في مايو المقبل 
بنظام التجمع إلعان بطل القارة.

ــد اخـــتـــار  ــــوي قــ ــيـ ــ ــــاد اآلسـ ــــحـ وكــــــان االتـ
نــادي كاظمة صباح أمس ليكون النادي 
الثاني، باالضافة الــى الهال السعودي، 
للمشاركة في البطولة مع أبطال الدوري 

في المسابقات الخليجية.

محمد الربيع أمام الشباب في كأس ولي العهد

جمال القبنديعلي مندني

حازم ماهر وأحمد حامد

تركيز العربي 
 منصب 

ً
حاليا

على مواجهة 
كاظمة

علي مندني

كل مباريات 
الموسم 
الحالي 

صعبة على 
الجميع

جمال القبندي

ــــدرب الــفــريــق األول لـــكـــرة الـــقـــدم بــنــادي  عــقــد مـ
كاظمة زيلكو ماركوف اجتماعا مع المهاجم شبيب 
الخالدي، للوقوف على األسباب التي دفعته إلى 
االعتراض على تغييره في مباراة القادسية بكأس 
سمو ولي العهد، ثم باإلدالء بالتصريح الذي أكد 

فيه أن تبديله لم يكن من المدرب.
واكــتــفــى مــاركــوف، خــال اجتماعه مــع الــاعــب، 
بتوبيخه، ورفــض اعتراضه وتصريحه، وطالبه 

ــرار األمــــــر مــــجــــددا، خـــصـــوصـــا أنـــه  ــكــ بـــعـــدم تــ
العب دولي ومهاجم قدير، ومثل هذه األمور 
ستشتت تفكيره، وتلقي بظالها السلبية عليه 

داخل المستطيل األخضر.
وأوضح ماركوف أن تغيير شبيب الخالدي 
أمام القادسية جاء ألسباب تكتيكية بحتة من 
قبله، ولــم يكن من قبل أحــد مساعديه أو من 

خارج الجهاز الفني.
شبيب الخالدي

ماركوف يكتفي بتوجيه 
اللوم للخالدي

صيوان يستقيل من تدريب 
»يد« الصليبيخات

»بند« القادسية ُيفِقد التضامن مشاركة الربيع ونصاري الخميس المقبل

https://www.aljarida.com/articles/2091/?utm_source=whatsapp
https://www.aljarida.com/articles/2106/?utm_source=whatsapp
https://www.aljarida.com/articles/2106/?utm_source=whatsapp
https://www.aljarida.com/articles/2101/?utm_source=whatsapp
https://www.aljarida.com/articles/2101/?utm_source=whatsapp
https://www.aljarida.com/articles/2099/?utm_source=whatsapp
https://www.aljarida.com/articles/2115/?utm_source=whatsapp
https://www.aljarida.com/articles/2113/?utm_source=whatsapp
https://www.aljarida.com/articles/2109/?utm_source=whatsapp
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رياضة sports@aljarida●com١٩

ذكر تقرير إعالمي 
إسباني، الجمعة، أن شالكه 

األلماني لكرة القدم حاول 
هباء إقناع العب الفريق 
السابق راؤول أن يعود 

للفريق كمدير فني. 
م شالكه توماس ريس،  وقدَّ

مدرب بوخوم السابق، 
كمدير فني للفريق، 

الخميس، بعد إقالة فرانك 
كرامر. 

وأفادت صحيفة ماركا 
اإلسبانية، بأن راؤول )45 

عاما( يتولى تدريب الفريق 
الثاني في ريال مدريد، 

ورفض عرض شالكه، ألن 
مهاجم المنتخب اإلسباني 

السابق سعيد بوظيفته 
مع الريال. وكان راؤول، 
الذي لعب لوقت طويل 

مع ريال مدريد، انضم 
لشالكه لمدة عامين في 

.2010
)د ب أ(

اعتبر الصحافي 
اإلسباني، جويلم 

باالجوي، مؤلف كتاب 
»ميسي« أن قصة ليو 
ميسي في برشلونة 
»لم تنته«. جاء ذلك 

أثناء عرض النسخة 
المنقحة والمحدثة من 

السيرة الذاتية المصرح 
بها من جانب الالعب 

األرجنتيني.
وقال باالجوي من 

الفعالية التي أقيمت في 
دار الكتاب في كتالونيا 
شمال شرقي إسبانيا: 

»لقد كان أداء ميسي 
دون برشلونة أفضل من 

برشلونة دون ميسي«.

يخوض الكندي فيليكس 
أوجيه - ألياسيم 

ثالث نهائي له في 3 
أسابيع، بعد نتيجته 
الرائعة ضد المصنف 

األول عالميا اإلسباني 
كارلوس ألكاراس 

بالفوز عليه 6-3 و2-6، 
أمس، في نصف نهائي 
دورة بازل السويسرية 

)500( لكرة المضرب. 
ويبحث المصنف 

تاسعا عالميا عن لقبه 
الرابع هذا الموسم، 

ضد الفائز من مواجهة 
الدنماركي هولغر رونه 
)25( واإلسباني روبرتو 
باوتيستا )22( الذي كان 

آخر العب يهزمه.

تأهل الروسي دانييل 
مدفيديف، المصنف 

الرابع عالميا، بسهولة 
لنهائي دورة فيينا 

لكرة المضرب )500( 
على أرض صلبة، بفوزه 

على البلغاري غريغور 
ديميتروف 6-4 و2-6 

أمس. وبعد أسبوعين 
من انسحابه في نصف 

نهائي دورة أستانا 
أمام الصربي نوفاك 

ديوكوفتش إلصابة في 
ساقه، بدا المصنف األول 
عالميا سابقا واثقا قبل 

مشاركته في دورة باريس 
بيرسي للماسترز 1000 

التي تنطلق االثنين.

سلة أخبار

راؤول رفض تدريب 
شالكه

باالجوي: قصة ميسي مع 
برشلونة لم تنتِه بعد

ألياسيم يطيح بألكاراس 
من دورة بازل

مدفيديف بسهولة إلى 
نهائي »فيينا«

بنزيمة غير متاح لمواجهة جيرونا
كانت مشاركة األوروغوياني فيدي فالفيردي أبرز 
المستجدات في آخر جلسة تدريبية لريال مدريد قبل 
مواجهة جيرونا اليوم في الليغا، والذي جرى اختباره 
من خالل ديناميكية المجموعة قبل اتخاذ قرار بشأن 
مشاركته عقب غيابه عن مواجهة اليبزيغ في دوري 
أبطال أوروبــا؛ في حين يستمر غياب الفرنسي كريم 

بنزيمة بعدما لم يتمرن امس.
ــان فــيــدي قــد تــعــرض لــكــدمــة قــويــة فــي مــبــاراة  وكــ
الريال أمام إشبيلية، ولم يتمكن من السفر إلى ألمانيا 
لخوض مباراة الجولة الخامسة بــدور المجموعات 
في دوري أبطال أوروبا. وقد بدأ التدريب أمس بشكل 
طبيعي ويجرى اختباره في المباريات القصيرة التي 

يخوضها الملكي خالل المران قبل أن يتم اتخاذ قرار 
نهائي بشأنه.

وتدرب الكرواتي لوكا مودريتش مجددا مع زمالئه 
بعدما شارك في الحصة التدريبية أمس، حاله حال 
داني سيبايوس وماريانو دياز، اللذين باتا متاحين 
أمام أنشيلوتي للدفع بهما كمستجدين محتملين في 

قائمة مواجهة جيرونا.
في المقابل لن يكون بنزيمة، الذي يعاني متاعب 
عضلية فــي الــســاق الــيــســرى، متاحا لــيــواصــل هكذا 
غيابه للمباراة الثالثة على التوالي، بعدما لم يشارك 
ــــدوري اإلســبــانــي واليــبــزيــغ في  أمـــام إشبيلية فــي الـ

التشامبيونز ليغ.

سان جرمان خسر 370 مليون يورو الموسم الماضي
عانى باريس سان جرمان من خسائر بلغت 
370 مليون يورو في الموسم الماضي، وفقا لما 
ذكرته الصحافة الفرنسية، وهو رقم ُيفسر من 
خالل تضمين إجمالي العقد الجديد الموقع مع 
نجم الفريق كيليان مبابي، والذي يبرر الغرامة 
التي فرضها االتحاد األوروبي لكرة القدم )يويفا( 

على النادي الباريسي.
وكشفت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية، 
أمــس، أنــه، مع بعض التعديالت الطفيفة، فإن 
عجز 370 مليون يورو هو الذي سيظهر عندما 
تقوم اإلدارة الوطنية العامة للرقابة على دوري 
كرة القدم للمحترفين بإضفاء الطابع الرسمي 

على حسابات العام المالي )2021-2022( في 
غضون عدة أسابيع.

ويتمثل التفسير الرئيسي لذلك في أن النادي 
أراد احــتــســاب، على عكس مــا يمكن أن يكون 
منطقيا، مكافأة مبابي للسنوات الثالث التالية 
في الموسم الماضي، والتي، بحسب صحيفة 
»لو باريزيان«، تبلغ 630 مليون يورو، وهو ما 

نفاه النادي الباريسي.
وعلى وجــه التحديد، تم بالفعل دمــج نحو 
الثلث في نفقات موسم )2021-2022(. واعتبارا 
من الموسم الحالي ستبدأ دورة جديدة مدتها 
3 ســنــوات سيدخل فيها حيز التنفيذ اإلطــار 

الجديد لمراقبة اللعب 
الــنــظــيــف الـــمـــالـــي الــــذي 

يــهــدف إلـــى ضــمــان الــعــدالــة 
بين أندية أوروبية.

وإلى جانب دمج جزء من الراتب المستقبلي 
لمهاجمه الــشــاب، احتسب الــنــادي الباريسي 
رواتب بقية الفريق بحوالي 600 مليون يورو، 

لتتجاوز ميزانية التشغيل مليار يورو.
وإزاء ذلــك، حقق بطل فرنسا دخــال قياسيا 
قــــدره 700 مــلــيــون يــــورو، وفـــي الــســنــة المالية 
الحالية، يجب أن يرتفع هذا الدخل مرة أخرى 

ويتجاوز عتبة 800 مليون يورو.

جيمس يسابق الزمن للحاق بالمونديال
ــمـــس، العــــــب تــشــلــســي  ــيـ ــيــــس جـ ــابـــق ريــ ــسـ يـ
 
ً
اإلنكليزي لكرة القدم، الزمن لكي يكون جاهزا

في الوقت المناسب للمشاركة مع منتخب بالده 
فــي بطولة كــأس الــعــالــم الــتــي ستقام فــي قطر 
الشهر المقبل، في الوقت الذي يسعى للتعافى 

من إصابته في الركبة. 
وذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت 
وكـــالـــة األنـــبـــاء 
ــة  ــيـ ــانـ ــريـــطـ ــبـ الـ
)بـــــــــــــــي.أيـــــــــــــــه.

مــــــيــــــديــــــا(، أن 
جــــــــيــــــــمــــــــس 

 )
ً
)22 عاما
مـــــــــــــــازال 

يرتدي دعامة عقب إصابة ركبته في المباراة 
ــاز بــهــا تشلسي عــلــى مــيــالن 2 - صفر  الــتــي فـ
ــا فــي 11 الـــجـــاري، وهــي  ــ بــــدوري أبــطــال أوروبـ
اإلصــابــة التي قــال عنها غــراهــام بــوتــر، مــدرب 
تشلسي، إنها ستبعده عــن المالعب لثمانية 
أســابــيــع، ولــن يتمكن بسببها مــن المشاركة 

في كأس العالم. 
لــكــن مــع تبقي أقـــل مــن أســبــوعــيــن على 
إعــالن غــاريــث ساوثغيت، مــدرب المنتخب 
اإلنكليزي، قائمة المنتخب اإلنكليزي التي 
 يوم 10 نوفمبر المقبل، يعتقد 

ً
تضم 26 العبا

جيمس أن الفرصة لالنضمام للقائمة ال تزال 
موجودة. وقال جيمس في تصريحات نشرتها 
صحيفة »ذا صن«: »يجب أن أواصل العمل خالل 
األسابيع القليلة المقبلة، وأن أرى أين سأكون 
خالل يوم االستدعاء. سأحاول، ولن أستبعد 
، ومازلت 

ً
نفسي من المشاركة. األمر مازال بطيئا

في المراحل األولى«.

ُمــنــي لــوس أنجلس ليكرز العريق 
بخسارته الخامسة مــن أصــل خمس 
مباريات في دوري كرة السلة األميركي 
للمحترفين )إن بي أيه(، أمام مضيفه 
مــيــنــيــســوتــا تـــمـــبـــروولـــفـــز 111-102، 
الجمعة، معاداًل أسوأ بداية موسم منذ 
انتقاله إلــى لــوس أنجلس، فيما بقي 
ميلووكي باكس الوحيد دون هزيمة، 

 انتصاره الرابع.
ً
محققا

وكـــان مــوســم 2014-2015، األخــيــر 
يشارك فيه النجم الراحل كوبي براينت، 
شــهــد خـــســـارة لــيــكــرز فـــي أول خمس 
مباريات )أنهى الموسم العادي 61-21(، 
قبل أن يــعــود »الــذهــبــي واألرجـــوانـــي« 
ويتربع على عرش الــدوري في 2020، 

 لقبه السابع عشر.
ً
محرزا

ولــم يــعــرف نجمه ليبرون جيمس 
( بداية مماثلة، منذ موسمه 

ً
)37 عاما

األول كـــالعـــب صـــاعـــد مــــع كــلــيــفــالنــد 
كافالييرز عام 2003.

وغــاب عن ليكرز أحــد أبــرز نجومه 
أنـــتـــونـــي ديـــفـــيـــس الـــمـــصـــاب بــالــجــزء 
السفلي من ظهره، فيما استهل الموزع 
المخضرم راســل وســتــبــروك المباراة 
عــلــى مــقــاعــد الــــبــــدالء، قــبــل أن يــدخــل 

ويسجل 18 نقطة و8 متابعات.
وكان أفضل أداء فردي في األمسية 
ـــل 44  لــتــايــريــز مــاكــســي عــنــدمــا ســـجَّ
نقطة )رقـــم قــيــاســي شــخــصــي(، خــالل 
فوز فيالدلفيا سفنتي سيكسرز على 

مضيفه تورونتو رابتورز 90-112. جانب من مباراة ليكرز ومينيسوتا

 لليكرز
ً
مباريات اليومخسارة خامسة تواليا

القناة الناقلة المباراة التوقيت

الدوري اإلنكليزي

beINSPORTS PR1 ارسنال - نوتنغهام 5:00

beINSPORTS PR1 مان يونايتد – وست هام 7:15

الدوري اإلسباني

beINSPORTS HD1 اوساسونا – بلد الوليد 4:00

beINSPORTS HD1 ريال مدريد - جيرونا 6:15

beINSPORTS HD1 اثلتيك بلباو  فياريال 8:30

beINSPORTS HD1 ريال سوسيداد - بيتيس 11:00

الدوري اإليطالي

STARZ PLAY امبولي - اتاالنتا 2:30

STARZ PLAY التسيو - ساليرنيتانا 8:00

STARZ PLAY تورينو - ميالن 10:45

بايرن يسحق ماينز بسداسية

بثالثية من مهاجمه العائد من إصابة 
فيكتور أوسيمهن، تابع نابولي المتصدر 
بدايته الرائعة هذا الموسم، وحقق فوزه 
 في الدوري اإليطالي لكرة 

ً
الثامن تواليا

القدم، على حساب ضيفه ساسوولو 4 - 
صفر في افتتاح المرحلة الثانية عشرة.

ورفع فريق المدرب لوتشانو سباليتي 
رصيده إلى 32 نقطة، مقابل 26 لميالن 
ــذي يــحــل ضــيــفــا على  ــ حـــامـــل الــلــقــب الــ

تورينو امس.
 
ً
ورفـــع نــابــولــي رصــيــده إلـــى 13 فـــوزا

 في مختلف المسابقات، وهو رقم 
ً
تواليا

قياسي للنادي.
وحــســم الــفــريــق الــجــنــوبــي النتيجة 
 مــطــلــع الـــمـــبـــاراة بــهــدفــيــن من 

ً
ســـريـــعـــا

أوســيــمــهــن )4 و19(، قــبــل أن يضيف 
اكتشافه لهذا الموسم الجورجي الشاب 
خفيتشا كــفــاراتــســخــيــلــيــا الــثــالــث قبل 
االســتــراحــة )36(. وفـــي الــشــوط الثاني، 

عمق أوسيمهن جــراح الضيوف بهدف 
رابع محققا الهاتريك )77(.

وال يــقــتــصــر تــحــلــيــق »بــارتــيــنــوبــي« 
على الجبهة اإليطالية فــقــط، إذ ضمن 
التأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، 
بعد تحقيقه خمسة انتصارات كاملة. 
ويختتم دور المجموعات الثالثاء على 
أرض ليفربول اإلنكليزي، حيث يكفيه 
التعادل لضمان المركز األول أو حتى 
نتيجة أفضل مــن تفّوقه الكبير ذهابا 
على المصري محمد صالح ورفاقه 4 - 1.
ويسعى نابولي إلى لقبه الثالث في 
تاريخه فــي الــــدوري واألول منذ 1989 
- 1990 في عصر األرجنتيني الساحر 
دييغو مارادونا، الذي وقفت الجماهير 
ــه قــبــل يــــوم من  ــ دقــيــقــة صــمــت عـــن روحـ

تاريخ والدته.
وبــات نابولي خصًما صعب المنال 
هذا الموسم، رغم رحيل أبرز نجومه في 

مقدمتهم القائد لورنتسو إينسينيي، 
والعب الوسط اإلسباني فابيان رويس، 
ــطــــب الـــــدفـــــاع الـــســـنـــغـــالـــي خـــالـــيـــدو  وقــ
كوليبالي، والجناح البلجيكي دريــس 
مــرتــنــس وحــــارس الــمــرمــى الكولومبي 

دافيد أوسبينا.
وأمـــام أكثر مــن 50 ألــف متفرج على 
ملعب دييغو أرمــانــدو مـــارادونـــا، لعب 
أوسيمهن دور الهداف القاتل، فيما مّرر 
له كفاراتسخيليا كرة الهدف األول بيسراه 

من مسافة قريبة )4(.

كفاراتسخيليا يسجل الثاني
ضــاعــف نــابــولــي النتيجة بتمريرة 
 
ً
عرضية مقشرة من كفاراتسخيليا أيضا

على الجهة اليمنى ألوسيمهن البالغ 23 
 والعائد بعد غياب شهر إلصابة 

ً
عاما

بفخذه، تابعها أرضية من مسافة قريبة 
.)19(

وتـــرك »كــفــارا« الــهــدف الثالث لنفسه 
عــنــدمــا هــيــأ الـــكـــرة عــلــى بــــاب المنطقة 

وأطلقها قوية بيمناه )36(.
وفـــي أول 12 مــبــاراة لــه فــي الــــدوري، 
( ستة 

ً
سجل كفاراتسخيليا )21 عــامــا

أهداف و5 تمريرات حاسمة.

في الشوط الثاني، سّجل أوسيمهن 
أول هاتريك في »سيري أ« بكرة ساقطة 
ذكـــيـــة مـــن فــــوق الــــحــــارس وهــــو مــنــفــرد 
)77(. وسجل أوسيمهن ستة أهداف في 
 
ً
آخر أربع مباريات للفريق األزرق، رافعا
رصــيــده إلـــى سبعة أهــــداف فــي صـــدارة 

ترتيب الهدافين بالتساوي مع النمسوي 
المخضرم ماركو أرناوتوفيتش مهاجم 

بولونيا.
وأكــمــل ســاســوولــو الــدقــائــق األخيرة 
بعشرة العبين بعد طرد الفرنسي الشاب 

أرمان لوريينتيه )84(.

 في مرمى ساسولو
ً
أوسيمهن نجم نابولي يسجل هدفا

غنابري وغوريتسكا 
يحتفالن بالهدف األول

حقق بايرن ميونيخ انتصارا عريضا على 
ضيفه ماينز بستة أهــداف مقابل اثنين 
في الجولة الـــ12 من 
عمر الــدوري 
ــــي  ــانــ ــ ــمــ ــ ــ األل

لكرة القدم.
وعــــــــلــــــــى 
ملعب أليانز 
أريــنــا جــاءت 
ســـــــــداســـــــــيـــــــــة 
الــــــــــــــفــــــــــــــريــــــــــــــق 
الــــــــــــــبــــــــــــــافــــــــــــــاري 
ــة ســـيـــرج  بــــواســــطــ
غنابري )ق5(، وجمال 
مـــوســـيـــاال )ق28(، وســـاديـــو 
ماني )ق43(، وليون غوريتسكا )ق85(ـ 
وماتيس تيل )ق79(، وإريك ماكسيم تشوبو 

موتينغ )ق88(.

وســجــل هــدفــي الــضــيــوف كـــل مـــن سيلفان 
فيدمير )ق45(، وماركوس إنجفارتسن )ق82(.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد بايرن إلى 25 نقطة 
في صدارة المسابقة، بعد أن حقق فوزه الثالث 
ــدارة مؤقتة إلـــى حين  تــوالــيــا، لكنها تظل صــ
خوض يونينو برلين صاحب المركز الثاني 
بـ23 نقطة مباراته أمام بروسيا مونشنغالدباخ.
من جانبه، تجمد ماينز عند 18 نقطة في 
المركز الثامن، وتوقفت انتصاراته المتتالية 

عند انتصارين.
وكذلك، فاز اليبزيغ المنتشي من انتصاره 
األخير أمام ريال مدريد في دوري األبطال على 
ضيفه باير ليفركوزن بهدفين حمال توقيع 
كريستوفر نكونكو )ق32( وتيمو فيرنر )ق83(.

وبهذا الفوز رفع أصحاب األرض رصيدهم 
إلـــى 19 نقطة فــي الــمــركــز الــخــامــس، وتجمد 
الضيوف عند تسع نقاط في المركز الـسادس 

عشر.

سّجل البلجيكي كيفن دي 
بروين ضربة حرة رائعة منح 
بها مانشستر سيتي حامل 

 على مضيفه 
ً
 صعبا

ً
اللقب فوزا

ليستر سيتي 1 - صفر، أمس، 
في المرحلة الرابعة عشرة من 
الدوري اإلنكليزي لكرة القدم.

اعتلى فريق مانشستر سيتي 
صدارة الدوري اإلنكليزي الممتاز 
به 

ّ
لكرة القدم، بشكل مؤقت، بتغل

على مضيفه ليستر سيتي 1- صفر 
خالل المباراة التي جمعتهما أمس 

في الجولة الـ 14 من المسابقة. 
ــتـــر ســيــتــي  ــانـــشـــسـ ــن مـ ــ ــديــ ــ  ويــ
بــالــفــضــل فـــي هــــذا الـــفـــوز لــالعــبــه 
كيفين دي بروين الذي سّجل هدف 

المباراة الوحيد في الدقيقة 49.
ورفع مانشستر سيتي رصيده 
إلى 29 نقطة في صــدارة الترتيب 
بــفــارق نقطة أمــــام أرســـنـــال، الــذي 
سيواجه نوتينجهام فورست اليوم.

ــــف رصــيــد 
ّ
 فــــي الـــمـــقـــابـــل، تــــوق

ليستر سيتي عــنــد 11 نقطة في 
المركز السابع عشر. 

وجاءت بداية المباراة متوسطة 
المستوى، وكان الحذر هو السمة 
الــســائــدة عــلــى أداء الــفــريــقــيــن في 
الدقائق األولى من اللقاء. وبمرور 
الوقت بدأ فريق مانشستر سيتي 
في فرض سيطرته على مجريات 
اللقاء، وتوالت محاوالته الهجومية 
بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في 
المقابل تراجع فريق ليستر سيتي 
لــوســط ملعبه، واعــتــمــد على شن 

الهجمات المرتدة.
ومــــع بـــدايـــة الـــشـــوط الــثــانــي، 
ـــــف مـــانـــشـــســـتـــر ســــيــــتــــي مــن 

ّ
كـــــث

مــحــاوالتــه الــهــجــومــيــة بحثا عن 
ــدم، وســـط  ــقــ ــتــ تــســجــيــل هــــــدف الــ
دفاع وهجمات مرتدة من العبي 
لــيــســتــر ســيــتــي. وبــالــفــعــل نجح 
ــق مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي فــي  ــ ــريـ ــ فـ
تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 
49،عندما سدد كيفين دي بروين 
ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء 
لتصطدم الكرة بالقائم األيمن قبل 

أن تعانق الشباك.
برايتون يسحق تشلسي 

ــاراة الــثــانــيــة، فــاز  ــبـ ــمـ ــي الـ  وفــ
بــــرايــــتــــون عـــلـــى تــشــيــلــســي 4- 1 
وسّجل أهداف برايتون لياندرو 
تــروســارد في الدقيقة الخامسة، 
ــن لــوفــتــوس تــشــيــك، العــب  ــ وروبــ
تشلسي، بالخطأ في مرمى فريقه 
بالدقيقة 14، وتريفوه تشالوباه، 
العب تشلسي، بالخطأ في مرمى 
فــريــقــه بــالــدقــيــقــة 42 وبــاســكــال 
ــروز فـــي الــدقــيــقــة الــثــانــيــة من  ــ جـ
الوقت بدل الضائع للمباراة. فيما 
سجل هدف تشلسي كاي هافيرتز 

في الدقيقة 48. 
ورفع برايتون رصيده إلى 18 
نقطة في المركز السابع، وتوقف 
رصيد تشلسي عند 21 نقطة في 

المركز الخامس. 
ــثـــة، فـــاز  ــالـ ــثـ ــاراة الـ ــبــ ــمــ وفـــــي الــ

نـــيـــوكـــاســـل عـــلـــى أســـــتـــــون فــيــال 
4 - صفر.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 24 
ــف 

ّ
نقطة فــي المركز الــرابــع، وتــوق

رصيد أستون فيال عند 12 نقطة 
في المركز السادس عشر.

ــة،  ــ ــعــ ــ ــرابــ ــ  وفــــــــــي الـــــــمـــــــبـــــــاراة الــ
فــــــــــاز كـــــريـــــســـــتـــــال بـــــــــــــاالس عـــلـــى 
ساوثهامبتون بهدف نظيف سجله 

أودسون ادوارد في الدقيقة 38.

 ورفع كريستال باالس رصيده 
إلــى 16 نقطة في المركز العاشر، 
ف رصيد ساوثهامبتون عند 

ّ
وتوق

12 نقطة في المركز الخامس عشر. 

انتصار ثمين لتوتنهام
وفــــي الـــمـــبـــاراة الــخــامــســة، فــاز 

توتنهام على بورنموث 3 -2.
وســّجــل أهــــداف توتنهام ريــان 
سيسيجنون وبن ديفيز ورودريغو 

بــيــتــانــكــور فـــي الـــدقـــائـــق 57 و73 
والثانية مــن الــوقــت بــدل الضائع 
للمباراة، وسّجل هدفي بورنموث 
كيفر مور في الدقيقتين 22 و50، 
فيما سجل ورفع توتنهام رصيده 
إلـــى 26 نقطة فــي الــمــركــز الثالث، 
وتوقف رصيد بورنموث رصيده 
إلى 13 نقطة في المركز الرابع عشر. 
وفي المباراة السادسة، تعادل 
برينتفورد مع وولفرهامبتون 1-1.

وتقّدم برينتفورد بهدف سجله 
بــن ميي فــي الدقيقة 50، وتعادل 
وولفرهامبتون عن طريق روبين 

نيفيز في الدقيقة 52.
 ورفع برينتفورد رصيده إلى 15 
نقطة في المركز الحادي عشر، كما 
رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 10 

نقاط في المركز الثامن عشر.
 )د ب أ(

بن ديفيز نجم »توتنهام« يسجل الهدف الثاني في مرمى بورنموث

سيتي يفوز على ليستر... وتوتنهام يقلب الطاولة على بورنموثسيتي يفوز على ليستر... وتوتنهام يقلب الطاولة على بورنموث
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جلوي عوض الجلوي
96 عاما، شيع، الرجال: في المقبرة، النساء: المنقف، ق2، ش27، 

م20، ت: 99745094، 98000073
لطيفه مبارك أحمد النويبت

38 عاما، شيعت، الرجال: في المقبرة، النساء: الشهداء، ق5، 
ش502، م6، ت: 67000553، 99850305، 99681893، 60999937

أحمد يوسف علي مال الله
76 عاما، شيع، الرجال: بيان، مسجد اإلمام الحسن، النساء: 
الــرمــيــثــيــة، حسينية الــعــتــرة الــطــاهــرة ابـــتـــداء مــن أمــــس، ت: 

99210005 ،50140443

السبت 10/29

 فاطمة عبدالله علي محمد
أرملة: أحمد محمد إبراهيم الكندري

77 عاما، شيعت، الرجال: في المقبرة، النساء: المنقف، ق1، 
ش127، م2، ت: 99790888، 66557729، 67601221

كنيز محمد حسن
أرملة: علي حاجي يوسف

82 عاما، شيعت، الرجال: مسجد الوزان، غرب مشرف، ابتداء 
، النساء: حسينية أم صادق، الرميثية، ابتداء 

ً
من اليوم صباحا

من اليوم مساء، ت: 97131666
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البنت ُيعتدى عليها والمارة يصورون! ثمار مخمرة تدوخ عصافير موسكو
ر مدته 25  أشعل مقطع مصوَّ
شر على مواقع التواصل، 

ُ
ثانية، ن

نـــار الــغــضــب فــي الــهــنــد، بــعــد أن 
(، تعرضت 

ً
ظهرت فتاة )12 عاما

لــلــضــرب واالعـــــتـــــداء، تستغيث 
ــمـــارة الـــذيـــن صـــمـــوا آذانـــهـــم  ــالـ بـ

واكتفوا بتصويرها.
ــانـــواج بــواليــة  فــفــي مــنــطــقــة كـ
أوتار براديش الهندية، تصاعدت 
صــرخــات المساعدة مــن الفتاة، 

فــــيــــمــــا كــــــــــان الـــــــــمـــــــــارة حــــولــــهــــا 
مشغولين بتصويرها بهواتفهم 

الذكية.
وقـــــــال مــــوقــــع opindia، فــي 
الخبر الذي نقلته »العربية نت«، 
أمس، إن الفتاة المصابة بجروح 
بالغة والملطخة بالدماء، ظهرت 
ترجو المتفرجين مساعدتها، إال 
أنهم راحوا يصورون صرخاتها 

بهواتفهم.

ــرنــــت  ــتــ ــع اإلنــ ــ ــواقــ ــ ــداولـــــــت مــ تـــــ
وصفحات التواصل االجتماعي 
مقاطع فيديو ظهرت فيها بعض 
عصافير الدغناش األوراسي في 
موسكو وهي بحالة تشبه السكر.

وأشار موقع رامبلر، في الخبر 
الـــذي نقله مــوقــع روســيــا الــيــوم، 
أمــــس األول، إلــــى طـــيـــور ظــهــرت 
ــة تــشــبــه الـــســـكـــر، إذ  ــالـ عــلــيــهــا حـ
كانت تنام فجأة أثناء حركتها، 

أو تتقاتل فيما بينها، أو تتحرك 
بحركات غير متناسقة.

وقال خبراء إن هذه العصافير 
ظـــهـــرت عــلــيــهــا هـــــذه األعـــــــراض، 
بسبب تناولها للثمار المتخمرة 
ــلـــى أغــــصــــان شـــجـــيـــرات نــبــات  عـ
الغبيراء. وتخمر هذه الثمار على 
الــشــجــر، بــســبــب تـــفـــاوت درجـــات 
الحرارة، يتسبب بظهور الكحول 
فـــيـــهـــا، مــــا ال تــســتــطــيــع أجـــســـام 

الــعــصــافــيــر الــتــعــامــل مــعــه. وكــان 
خبراء الطيور والحياة البرية في 
 بالتقاط 

ً
روســيــا أوصــــوا ســابــقــا

الطيور التي قد تظهر عليها مثل 
تــلــك األعــــــــراض، وعـــرضـــهـــا على 
األطــبــاء البيطريين، أو إيوائها 
فــي الــمــنــزل لبضع ســاعــات على 
األقــل، ألن تركها في هــذه الحالة 
قد يعرضها ألخطار مثل هجوم 

الغربان أو القطط.

 في السجن!
ً
 في السجن! عاما
ً
براءة بعد براءة بعد 4040 عاما

األرق يجلط القلب والدماغاألرق يجلط القلب والدماغ

أخطأ القاتل فمات العريسأخطأ القاتل فمات العريس

أفــــــــــــرجــــــــــــت الــــــســــــلــــــطــــــات 
األميركية عــن رجــل أميركي 
 فــي 

ً
ــا ــ ــامـ ــ قـــضـــى نـــحـــو 40 عـ

ــن، بـــتـــهـــمـــة قــــتــــل لــم  ــ ــجـ ــ ــسـ ــ الـ
يــرتــكــبــهــا، بـــعـــد أن أظـــهـــرت 
اختبارات الحمض النووي 

)دي. إن. إيه( براءته. 
وكان موريس هاستينغز 
(، قضى أكثر من 38 

ً
)69 عاما

 في سجن بكاليفورنيا، 
ً
عاما

بتهمة قتل روبرتا وايدرماير 
1983، وارتـــــــــكـــــــــاب  عــــــــــــام 
ـــــي قـــــتـــــل. وأعــــلــــن 

َ
مـــــحـــــاولـــــت

المدعي العام لمقاطعة لوس 
أنــجــلــس، جــــورج جــاكــســون، 
أمس األول، أنه تم إلغاء إدانة 
هاستينغز بالقتل الصادرة 
عــام 1988، وإطـــاق سراحه 

من السجن. 
ــال هــاســتــيــنــغــز، الـــذي  ــ وقـ
تـــه،   بـــبـــراء

ً
ــان يـــدفـــع دائــــمــــا كــ

ــام مــؤتــمــر صــحــافــي، إنــه  ــ أمـ

يـــريـــد االســـتـــمـــتـــاع بــحــيــاتــه 
 .

ً
دما

ُ
والمضّي ق

ُيذَكر أن هاستينغز طلب 
عــام 2000 اخــتــبــار الحمض 
ته، لكن  النووي إلثبات براء
ــادئ  ــي بــ تـــــّم رفـــــض طــلــبــه فــ
ــر، وقـــال مكتب المدعي  األمــ
العام إنه في يونيو الماضي، 
تم اكتشاف أن دليل الحمض 
ــــووي مــــن وقـــــت جــريــمــة  ــنـ ــ الـ
ي 

ّ
القتل تطابق مع رجل توف

عام 2020 عندما كان يقضي 
عقوبة بسبب جريمة خطف 

واغتصاب منفصلة. 
)د ب أ(

كشف اختصاصي أمراض 
القلب عضو أكاديمية العلوم 
الروسية البروفيسور يوري 
بيلينكوف، كيف يؤثر سوء 
النوم في العديد من أعضاء 
 
ً
وأنــظــمــة الــجــســم، خصوصا

القلب واألوعية الدموية.
وأكـــد بيلينكوف ضــرورة 
تــقــديــر الــنــوم حــق قــــدره، ألن 
أهميته لصحة القلب ال تقل 
عن النشاط البدني المنتظم 
ــة الـــصـــحـــيـــة، وألن  ــتـــغـــذيـ والـ
األرق، لــيــس حــالــة الشخص 
ــو خـــطـــوة نــحــو  ــل هــ فـــقـــط، بــ

اإلصابة بعدد من األمراض.
وقــــــال، فـــي تــصــريــح نقله 
مــوقــع روســـيـــا الـــيـــوم، أمـــس: 
ــل شـــــــيء يـــمـــكـــن أن  ــ ــل كــ ــ ــبـ ــ »قـ
تسبب مشكات النوم ارتفاع 
مستوى ضغط الدم، وأمراض 
القلب التاجية، وعدم انتظام 

ضربات القلب«.
 وأوضــح أن »أبــرز مظاهر 

األرق هي الجلطة الدماغية، 
 إلى أن 

ً
وقصور القلب«، مشيرا

أسباب سوء النوم تتمثل في 
فـــراش غير مــريــح أو ظــروف 
النوم، »ويجب أال تكون غرفة 

النوم ساخنة«.
ــر فــي  ــا يـــؤثـ ــمـ وأضـــــــاف »كـ
نوعية النوم، التغير المتكرر 
لـــمـــكـــان الـــــنـــــوم، واإلجـــــهـــــاد، 
واالكــتــئــاب، وســـوء التغذية، 
لــذلــك مــن أجــل الــنــوم الجيد، 
يجب الذهاب إلى الفراش في 
 حتى في 

ً
نفس الوقت دائــمــا

أيام العطل«.

تل عريس في المكسيك، بعد لحظات فقط من حفل عقد 
ُ
ق

قرانه في نهاية األسبوع، بسبب خطأ القاتل في التحقق 
من هويته، وسط حروب المافيات المستمرة بالمنطقة.

 وقـــال مــوقــع روســيــا الــيــوم إن مــاركــو كــونــتــريــراس )32 
ــه في  ــافـ ــادر حــفــل زفـ ــ ــو مــهــنــدس كــمــبــيــوتــر، غـ (، وهــ

ً
ــا ــامــ عــ

كنيسة نوسترا سينورا دي ال كاندياريا، عند الخامسة 
 بالتوقيت المحلي، أمس األول، عندما أصيب بعدة 

ً
عصرا

رصاصات.
 لمكتب الــمــدعــي الــعــام فــي ســـونـــورا، كـــان مقتل 

ً
ووفـــقـــا

«، رغم اعتقادهم أن الرصاص 
ً
 مباشرا

ً
كونتريراس »هجوما

 به شخص آخــر كــان يعقد قرانه في الوقت 
ً
كــان مقصودا

نفسه بمدينة مجاورة.

لماذا تبتسم الشمس؟
ربما تشاهد الشمس تفقد أجزاء منها من خال 
 خال هذه الظاهرة... لكن 

ً
الكسوف أو تختفي كليا

هل سبق أن رأيت الشمس تبتسم؟
فــقــد قــــال مــوقــع الـــحـــرة نــــت، أمــــس، إن مــرصــد 
»نــاســا« الـــذي يتتبع الــشــمــس الــتــقــط صـــورة لها 
»وهــي تبتسم«. ومن خال الصورة التي نشرها 
المرصد على »تويتر« يمكن ماحظة ثــاث بقع 
سوداء داكنة على الشمس، تشبه العيون والثغر 

المبتسم.
 هــذه البقع 

ّ
وشــرحــت »نــاســا« على »تــويــتــر« أن

رى من خال الضوء 
ُ
الداكنة على الشمس، والتي ت

عرف باسم الثقوب التاجية، 
ُ
فــوق البنفسجي، ت

ــاح الــشــمــســيــة  ــريــ وهــــي مــنــاطــق تــتــدفــق فــيــهــا الــ
السريعة إلى الفضاء.

 ما حصل هو 
ّ
وُيفّسر موقع »ساينس آليرت« أن

ما ُيعرف بظاهرة »باريدوليا«، أّي عندما نتخيل 
رؤيــة أشياء مثل الــوجــوه على أنماط عشوائية. 
فخدعة العقل حصلت هذه المّرة على جسم ضخم 
 البعض الحظ التشابه 

ّ
 أن

ً
وهو الشمس، مضيفا

بين وجــه الشمس ووجــه شخصية »مارشميلو 
مان« في »غوستباسترز«.

وآخــر ظــاهــرة فلكية للشمس شاهدها بعض 
ــــدول الــعــربــيــة، مــا عـــدا الــمــغــرب  بــلــدان الــعــالــم والـ
وموريتانيا وجزر القمر، كانت كسوفها الجزئي 

في 25 الجاري.
ويحدث كسوف الشمس عندما تتراصف مع 
القمر واألرض على خط مستقيم. وعندما تكون 
، يامس مخروط ظل القمر 

ً
المحاذاة مثالية تقريبا

سطح األرض ويعوق القرص الشمسي بأكمله، 
.
ً
وعندها يكون الكسوف كلّيا

عرض أزياء أبطاله عجائز في التسعين
ــاء بـــيـــضـــاء بـــأحـــدث  ــ ــأزيـ ــ ــد، وبـ ــيـ  بـ

ً
ــدا ــ يــ

التصميمات، سارت عارضات عجائز مع 
طاب يدرسون الموضة في عرض غير 
اعتيادي الخميس الماضي في باريس، 
لترويج موقف أكثر شمواًل بشأن الُعمر.
(: »أنا 

ً
وقالت ديزي سالمون )90 عاما

 من أن أعيش هذا في سني 
ً
متأثرة حقا

هـــذه«، مضيفة أنــهــا ســعــدت بالحضور 
والـــتـــحـــدث مـــع الـــشـــبـــان، »ســـأتـــذكـــر هــذا 

.»
ً
طويا

وذكــــر مــوقــع ســكــاي نـــيـــوز، أمــــس، أن 
الجمعية الــخــيــريــة »لــي بيتي فــريــر دي 
بوفر« )اإلخــوة الصغار للفقراء( نظمت 
عرض األزياء متعدد األجيال، في خطوة 
لتحدي اآلراء التي تنطوي على تمييز 
على أساس السن، بالتعاون مع المعهد 
الــعــالــي للفنون التطبيقية فــي بــاريــس، 
الذي صمم طابه األزياء أو تهادوا إلى 

جوار سالمون وعارضين آخرين.
 :)

ً
وقال كريستيان غونزاليس )21 عاما

 ما 
ً
»لــمــاذا ال يــشــارك كــبــار الــســن؟ كــثــيــرا

ننساهم في مجتمعنا«.
ويتمثل هــدف الجمعية الخيرية من 

الــعــرض فــي إلــقــاء الــضــوء على الحاجة 
إلـــى وجـــود تــنــوع عــمــري أكــبــر فــي عالم 
الـــمـــوضـــة، فـــي إطــــار حــمــلــة أشــمــل لــرفــع 
الــوعــي بــالــفــجــوة بــيــن واقـــع كــبــار السن 

والــقــوالــب االجــتــمــاعــيــة التقليدية التي 
يمكن أن تؤدي إلى عزلتهم.
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يومية سياسية مستقلة

ــة من  ــ ــكـــام إدانــ ــدرت بــحــقــهــم أحـ ــ بــعــض الـــقـــضـــاة الـــذيـــن صـ
زمائهم في السلك القضائي كانوا يصولون ويجولون في 
 عــديــدة قبل هــذه القضية 

ً
أروقـــة المحاكم، وأصـــدروا أحكاما

عون أن المتهم فؤاد عبدالرضا صالحي هو من غرر  التي يدَّ
بهم وورطهم!

هــذا اإليــرانــي لــم يــغــرر بــهــم، ولــم يــورطــهــم، بــل »جــنــت على 
نفسها براقش«!

 فقط، بل 
ً
األحكام التي صــدرت بهم لم تسئ لهم شخصيا

ت للجهاز القضائي بأكمله، والــبــعــض اســتــخــدم هذه  أســـاء
األحكام لادعاء بأن الجهاز القضائي مخترق!

ماذا سيحدث للمظاليم الذين أدانهم هؤالء القضاة؟ وماذا 
سيحدث لمن تمت تبرئته بالباطل على أيدي هؤالء القضاة؟!

هل هناك جهة محايدة ستنظر في جميع الملفات؟ فلربما 
كان هناك أبرياء أدينوا، وهناك مذنبون تمت تبرئتهم بدون 

وجه حق! 
وما هي اإلجراءات التي يجب اتخاذها لعدم التكرار؟ 

نأمل أن يصحح الجهاز القضائي هذا االعوجاج، وأن يراجع 
 ال 

ً
ا جميع القضايا، ويحاول أن يجعل من مهنة القاضي جزء

يتجزأ من الصدق واألمانة والعدالة...
فيا حبذا لو تم خلق جهة محايدة تنظر في هذا الموضوع، 

لكي يحتفظ القضاء بهيبته واحترامه.
األسماء التي وردت بها إدانات كانت محل احترام وتقدير، 
بــل محل تقديس، إال أن األحــكــام التي صــدرت بهم إهــانــة ما 
بعدها إهانة، بل استهزاء بالمجتمع المدني الــذي قد يفقد 

ثقته بالقضاء بعد هذه األحكام!
، هذه األحكام قد ال تكون نهائية إال بعد حكم محكمة 

ً
أخيرا

 أو 
ً
التمييز، وكل ما نأمله هو إحقاق الحق، سواء أتى مؤيدا

 لحكم محكمة االستئناف.
ً
مناقضا

د. ناجي سعود الزيدالقضاء والقدر

الله بالنور
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