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ممثل األمير
يترأس وفد
الكويت في القمة
العربية بالجزائر
02

الحكومة تبشر بالفوائض

المجلس أقر الميزانية بـ «الصفوف األمامية» وبيع اإلجازات وبدل اإليجار للمتنازلين عن السكن
الرشيد :التضخم مشكلة أكبر من
المكافآت والبدالت وترتبط
بـ «كورونا» والحرب الروسية
محيي عامر
وفهد تركي
وعلي الصنيدح

مجلس األمة يوصي بتسريع إنجاز
«البديل االستراتيجي» وفصل
القطاع النفطي عنه

في جلسته العادية ،أمس ،التي شهدت
ً
ف ــي بــداي ـت ـهــا سـ ـج ــاال ب ـش ــأن عـ ــدم إدراج
مضبطة جلسة  16أكتوبر الماضي على
ً
ب ـنــد ال ـم ـضــابــط ،وال ـت ــي ُع ـق ــدت تـطـبـيـقــا
لـنــص ال ـمــادة  87مــن الــدس ـتــور ،ورفـ َـعـهــا
رئ ـي ــس ال ـس ــن ال ـنــائــب م ـ ــرزوق الحبيني
لعدم حضور الحكومةَ ،ع َبرت الميزانية
العامة للدولة للسنة المالية 2023 /2022
ً
بــأغ ـل ـب ـيــة م ــري ـح ــة ،ف ـض ــا ع ــن ح ـســابــات
ختامية تضمنت إضافة  300مليون دينار
ً
لبيع رصيد اإلجازات ،و 37مليونا لصرف
مكافأة الصفوف األمامية للقطاع النفطي،
ْ
و 10ماليين لبدل اإليجار َلمن تنازل عن
طلبه اإلسكاني.
وت ـع ـ ّـه ــد وزيـ ـ ــر ال ـم ــال ـي ــة وزيـ ـ ــر ال ــدول ــة

ل ـ ـل ـ ـشـ ــؤون االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــار
عبدالوهاب الرشيد بمعالجة المخالفات،
وزيـ ـ ـ ــادة أع ـ ـ ــداد ال ـت ــوظ ـي ــف لـلـكــويـتـيـيــن،
وصرف بيع اإلجازات ومكافأة الصفوف
ً
األمامية ،الفتا إلــى أن الميزانية ُر ِسمت
ً
ً
بناء على  80دوالرا كسعر لبرميل النفط،
«والدولة ستشهد فوائض مالية كبيرة».
وأكـ ــد الــرش ـيــد ح ــرص ال ـح ـكــومــة على
االلتزام بمسؤولياتها االجتماعية تجاه
المواطنين ،بما يعزز الـ ُّـرشــد فــي صرف
األمـ ــوال ،ويـعــزز رفــاهـيــة الـمــواطــن ،وذلــك
ب ـ ـنـ ـ ً
ـاء ع ـل ــى ت ــوج ـي ـه ــات رئـ ـي ــس مـجـلــس
الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد،
ً
موضحا أن «مشكلة التضخم في الكويت
أكبر بكثير من مكافآت الصفوف األمامية،

 10توصيات تتضمن جلسة لـ «المحاسبة» في ديسمبر
 -1إحالة الميزانية السنوية في يناير من كل عام.
 -2إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل
بالميزانية القديمة لحين صدوره.
 -3تلتزم الحكومة بتقديم الحساب الختامي خالل  4أشهر
من تاريخ انتهاء السنة المالية.
ً
 -4تقدم الحكومة بيانا للتسويات التي تمت على حساب
العهد.
 -5تقدم الحكومة ضمن برنامج عملها خطتها لتنويع مصادر
الدخل غير النفطية وكيفية تنميتها.
 -6تزويد مجلس األمة مع بداية كل دور انعقاد ببيان يشمل
األحكام الصادرة لمصلحة الدولة بشأن استرداد األموال
المحكوم بها في قضايا االعتداء على المال العام.

«الميزانيات» :الميزانية أرقام
تقديرية والمحاسبة النيابية
الفعلية بعد الصرف

 -7تضمين برنامج عمل الحكومة التفاصيل المتعلقة بما هو
مخصص في الميزانية العامة مقابل كل مشروع وأوجه
الصرف والجدول الزمني لذلك.
 -8تقدم الحكومة لمجلس األمة خالل شهرين مشروعها
لتكويت الوظائف مع توسيع دائرته.
 -9تلتزم لجنة الميزانيات والحساب الختامي بالمدد المنصوص
عليها في الالئحة الداخلية إلنجاز تقاريرها.
 -10التنسيق بين مكتب المجلس ووزارة الدولة لشؤون مجلس
األمة لدعوة رئيس ديوان المحاسبة ومن يراه من القياديين
لحضور جلسة استماع ومناقشة في البرلمان خالل ديسمبر
المقبل.

وبدل بيع اإلجــازات ،فهي مرتبطة بأزمة
كــورونــا ،والـحــرب األوكــران ـيــة -الروسية،
والتأثير على سالسل اإلمداد ،واختالالت
داخلية ممثلة بالبيئة االحتكارية وشح
األراضي».
ومن جهته ،قال رئيس لجنة الميزانيات
والحساب الختامي البرلمانية د .عادل
الدمخي ،خالل استعراضه تقارير اللجنة
في الجلسة ،إنه «بعد الرسائل اإليجابية
من الحكومة الجديدة ،وتعاونها في تلبية
كــل طـلـبــات ال ـنــواب المتعلقة بالمواطن
بشكل مباشر ،رأت اللجنة أن تتعاون هي
ً
ً
أيضا بالموافقة على الميزانية ،خصوصا
أن الحكومة إلى اآلن لم تكمل المدة الالزمة
لتقييم أدائها».
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المويزري :أقسم بالله عند أي
خطأ سيمتد االستجواب من
الرئيس إلى وزير المالية والوزراء
الوزراء يعودون الستقبال معامالت النواب
بعد تــوقــف نحو أكـثــر مــن  3أشـهــر ،علمت «الـجــريــدة» ،من
مصادرها ،أن الوزراء عادوا أمس الستقبال معامالت النواب
التي كانت متوقفة منذ الحكومة السابقة بناء على أوامر رئيس
مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد.
ً
ً
وقالت المصادر إن عــددا كبيرا من الــوزراء تسلموا أمس
معامالت للنواب ،وهو ما أحدث ربكة ،إذ إن بعض النواب لم
ً
تصل إليهم التوجيهات الخاصة بالسماح بتسلمها مجددا
إال متأخرة ،مشيرة إلى أن بعض الوزراء ومنهم النائب األول
لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طالل الخالد لم يتسلم
أي معاملة.

ً
تأكيدا لما نشرته «الجريدة» األربعاء الماضي ،بعنوان «التربية
تتجه إلى إحياء منصة التعليم أونالين» ،لالستفادة من منصتها
التعليمية في حاالت الطوارئ وتعطيل الدوام المدرسي ألي ظرف
كان ،أعلن الناطق الرسمي باسم الوزارة أحمد الوهيدة ،أن «التربية»
تـعـمــل عـلــى تـفـعـيــل الـمـنـصــة بـشـكــل دوري مــن خ ــال عـمــل ورش
للمعلمين الجدد ،لتدريبهم على كيفية استخدام برنامج 02

« »stcتربح  24.3مليون دينار
في  9أشهر بنمو %2
١١

أوصى مجلس األمة الجهات الحكومية بااللتزام برفع ًتقارير  -5دراسة ربط الزيادة السنوية للرواتب ومعاشات التقاعد مع
سنوية إليه وإلى مجلس الوزراء بشأن إجراءاتها تنفيذا
معدالت التضخم الرسمية في الدولة.
 -6دراسة تعديل نمط إعداد الميزانية إلى ميزانية البرامج واألداء
للبنود التالية:
لرفع كفاءة اإلنفاق الحكومي.
 -1تفعيل اختصاصات مكتب التفتيش والتدقيق للقيام باإلشراف
والمتابعة لجميع األعمال المتعلقة بالشؤون المالية واإلدارية -7 .التسريع في إحالة الحكومة لمشروع قانون البديل االستراتيجي
 -2إبالغ هيئة نزاهة بوقائع الفساد وإمدادها بالوثائق
مع فصل القطاع النفطي.
 -8ضرورة أن تأخذ الحكومة في االعتبار عند إعداد الميزانيات
والمعلومات ذات الصلة بأي وقائع تتعلق به.
 -3ممارسة جميع أعمالها وفق القواعد الخاصة بالشفافية
للسنة المالية  2024 / 2023انعكاسات األزمة الروسية ـ
ً
األوكرانية المتصاعدة ،ومراعاة ذلك في البنود المختلفة عموما
والنزاهة والحوكمة.
ً
ورصد مبالغ لدعم األمن الغذائي خصوصا.
 -4تلتزم الحكومة بتقديم تقرير دوري كل  3أشهر للمجلس ولجنة
 -9زيادة المبالغ المخصصة لصيانة الطرق لوزارة األشغال في
حماية األموال العامة البرلمانية عما تم تنفيذه وتطبيقه من
ً
التوصيات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة.
الميزانية وتوجيهها خصوصا لطرق المناطق القديمة.

تنف جامعة الكويت
في وقت لم
ِ
م ــا نـشــرتــه «ال ـج ــري ــدة» ب ـشــأن طلب
تعديل مكتب مــديــر الـجــامـعــة ،مما
ع ـطــل تـسـلــم ب ـعــض ال ـم ـشــاري ــع في
مــدي ـنــة ص ـب ــاح ال ـس ــال ــم الـجــامـعـيــة
ر غــم جاهزيتها للتسليم ،حــاو لــت
الجامعة ،فــي بيان خـجــول ،اكتفت
بــإدراجــه على موقعها اإللكتروني
أمـ ــس ،الـ ــرد ع ـلــى ال ـخ ـبــر الـمـنـشــور
بــإل ـقــاء الـتـهـمــة ع ــن نـفـسـهــا ،تحت
ذريعة أن هناك  55مالحظة سجلها
ف ــري ــق ع ـمــل ب ـش ــأن ت ـلــك ال ـم ـبــانــي،
متجاهلة أن هذا الفريق تابع لمكتب
نائب مدير الجامعة للتخطيط ،وال
صورة
عالقة
يـمــت إل ــى ال ـم ـشــروع بــأدنــى
ضوئية
من
طلب
التع
ديالت
على
مكتب
فنية أو تعاقدية.
مدير
ال
جامعة
...
وم
...
و
الحظات
على «حمام المدير»
رخصة إطفاء لمباني المشروع
ومن المؤكد أن من صاغ البيان
حــاول الهروب من الحقائق «التعاقدية»
ال ـ ـتـ ــي تـ ـسـ ـي ــر ع ـل ـي ـه ــا جـ ـمـ ـي ــع الـ ـعـ ـق ــود بفحص المشروع وتسجيل ما تــراه من م ـفــاده :ل ـمــاذا ألـغـيــت لجنة التسلم بعد وتعطيل أعمال اإلداريين وهيئة أعضاء
الحكومية ،بما فيها جامعة ا لـشــداد يــة مــاحـظــات عـلــى األع ـم ــال ،وم ــن ثــم إل ــزام أيــام من تشكيلها؟ أمــا فيما يتعلق بما التدريس والطلبة ،إال إذا كانت المالحظة
ً
ذك ــره بـيــان الجامعة عــن الـمــاحـظــات الـ الـ ــواردة فــي الصفحة الـ ـ  ٤٨مــن التقرير
نفسها في مبانيها السابقة ،إذ ال يمكن المقاول بإنجازها خالل  45يوما.
وبناء على تلك الحقائق ُيطرح تساؤل ،55 ،فإن «الجريدة» لديها تلك المالحظات والمتعلقة بـ ـ «أك ـس ـس ــوارات دورة مياه
للجامعة تحديد المالحظات قبل تشكيل
َ ُّ
ً
فضال
ـة»،
ـ
ع
ـ
م
ـا
ـ
ج
ـ
ل
ا
ـر
ـ
ي
ـد
ـ
م
مكتب
المشروع،
م
سل
ت
تعطيل
تستوجب
ال
التي
بيانها،
في
الجامعة
إدارة
عنه
تجب
لم
ـوم
ل ـج ـنــة ال ـت ـس ـلــم ال ـم ـب ــدئ ــي ،والـ ـت ــي ت ـقـ
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ُ
ّ
مسيرات «الحرس الثوري» ترعب محتجي طهران
إيران تحظر أكبر حزب إصالحي وترسل شحنة جديدة من السالح لروسيا
●

طهران  -فرزاد قاسمي

بينما أبـلـغــت م ـصــادر شبكة ســي إن
إن األمـيــركـيــة أن إيـ ــران تستعد إلرس ــال
شـحـنــة جــديــدة مــن ال ـســاح إل ــى روسـيــا
تضم ألف قطعة من المسيرات الهجومية
والصواريخ البالستية القصيرة المدى
الستخدامها فــي الـحــرب على أوكــرانـيــا،
عاشت مناطق في طهران ،مساء االثنين
ـ الثالثاء ليلة رعب غير مسبوقة بعد أن
لجأت قوات الشرطة والحرس الثوري إلى
استخدام قنابل صوتية وكميات كبيرة
مــن قـنــابــل ال ـغــاز وال ــرص ــاص الـمـطــاطــي
وط ــائ ــرات مـسـيــرة لـفـصــل االحـتـجــاجــات
وإسـكــات المواطنين الــذيــن خــرجــوا إلى
أسـطــح البنايات لـتــرديــد هـتــاف «الـمــوت
للدكتاتور» ،وهو تكتيك كان اإليرانيون
يستخدمونه خالل االنتفاضة ضد حكم
الشاه.

وقــال سكان في العاصمة إن الحرس
ً
استخدم أنــواعــا مختلفة مــن المسيرات
ب ـع ـض ـهــا مـ ـ ــزود ف ـق ــط ب ـم ـك ـب ــرات ص ــوت
ض ـخ ـمــة تـ ـ ــردد أن ــاش ـي ــد ت ـب ـجــل ال ـن ـظــام
اإلس ـ ــام ـ ــي ل ـل ـت ـش ــوي ــش عـ ـل ــى ه ـت ــاف ــات
المحتجين إال أن البعض اآل خ ــر مجهز
بــرشــاشــات تـطـلــق ال ــرص ــاص الـمـطــاطــي
وقامت باستهداف المحتجين على أسطح
البنايات ونوافذها.
وص ـبــاح أم ــس ،فــوجــئ ع ــدد كبير من
سكان منطقة أكباتان باقتحام عناصر
أمنية لمنازلهم واعتقال أبنائهم الذين
شاركوا في التظاهرات الليلية ،حيث تبين
أن بعض المسيرات كانت تقوم بتصوير
أس ـط ــح األب ـن ـي ــة وتـ ـح ــدد مـ ـن ــازل وشـقــق
المحتجين برصاصات من الطالء الملون.
وف ــي ت ـطــور س ـيــاســي ،ح ـظــرت وزارة
الــداخـلـيــة اإليــرانـيــة نـشــاط حــزب «وحــدة
األمة اإليرانية» الذي يعد األهم 02

«ضمان» تفتتح مركزها
الخامس للرعاية الصحية
األولية في الكويت

08

محليات

«اإلعاقة» :منح المواطنة أم
المعاق غير الكويتي مزايا
المعاش التقاعدي

03

توصية من المجلس للجهات الحكومية بـ  9بنود

ّ
«التربية» تحيي منصة «تيمز»
«أونالين» بعد «مكتب مدير الجامعة» ...أكسسوارات حمامه
وتنفي العودة للدراسة
و«بالك» و«سجادة» تعطل تسليم المباني الـ !4

ً
تأكيدا لما انفردت به ةديرجلا.
● فهد الرمضان

محليات

محليات

شاطئ الوطية ...مثال
صارخ لإلهمال والتقاعس

08

الثانية

نيومان :تسهيل تأشيرة
الكويتيين ينعش السياحة
في أوروبا

دوليات

انتخابات إسرائيل :معركة
من منزل إلى منزل

15
رياضة

تعادل «إيجابي» للنصر
والكويت بعد مباراة مثيرة

١٧

طالب إيرانيون خالل احتجاج أمام جامعتهم

ةديرجلا

الثانية

•

www●aljarida●com

العدد  / 5173األربعاء  2نوفمبر 2022م  8 /ربيع اآلخر 1444هـ

ً
األمير مهنئا دا سيلفا :نتطلع إلى مزيد ممثل األمير يترأس وفد الكويت بالقمة العربية
ولي العهد هنأ َ
رئيسي الجزائر والبرازيل وحاكم أنتيغوا وبربودا
من النماء في عالقاتنا مع البرازيل
ترأس ممثل سمو أمير البالد الشيخ نواف
األحمد ،سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد
وف ــد دول ــة الـكــويــت فــي الـجـلـســة االفتتاحية
لمؤتمر مجلس جامعة الدول العربية للدورة
ال ـعــاديــة ال ـ ــ 31عـلــى مـسـتــوى الـقـمــة الـعــربـيــة
المنعقدة في العاصمة الجزائر.
ووصل سموه ،ظهر أمس ،إلى الجزائر وكان
في مقدمة مستقبليه على أرض المطار الرئيس
ال ـجــزائــري عبدالمجيد ت ـبــون ،واألم ـيــن العام
لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط ،ووزير
الخارجية الشيخ سالم الصباح ،ووزير خارجية
الجزائر رمطان لعمامرة ،وسفير الكويت لدى
الجزائر محمد الشبو ،ورئـيــس بعثة الشرف
سفير الجزائر لدى الكويت عبدالمالك بهدو.
وقد غادر البالد ممثل صاحب السمو أمير
البالد ،صباح أمــس ،والوفد الرسمي المرافق
ً
لسموه متوجها إلى العاصمة الجزائر ،حيث
كان في وداع سموه على أرض المطار رئيس
مجلس األمــة أحمد الـسـعــدون ،وسمو الشيخ
ناصر المحمد ،وسمو الشيخ صباح الخالد،
ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف
األحمد ،والنائب األول لرئيس مجلس الــوزراء
وزير الداخلية الشيخ طالل الخالد ،ووزير شؤون

سموه هنأ الرئيس الجزائري وعزى الهند
بعث صاحب السمو أمير البالد ،الشيخ نواف األحمد ،ببرقية تهنئة
إلى رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية عبدالمجيد
تبونّ ،
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني
ً
ل ـبــاده ،متمنيا سـمــوه لــه مــوفــور الصحة والـعــافـيــة ،وللجمهورية
الجزائرية الديموقراطية الشعبية وشعبها الشقيق كل التقدم واالزدهار.
كما بعث سموه ببرقية تهنئة إلى الرئيس المنتخب لجمهورية
البرازيل االتحادية ،لويز لوال دا سيلفاّ ،
عبر فيها سموه عن خالص
ً
ً
تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية البرازيل ،متمنيا سموه
لــه كــل التوفيق وال ـســداد ،ومــوفــور الصحة والعافية ،وللعالقات
الطيبة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.
وبعث سموه ببرقية تهنئة إلــى حاكم عــام أنتيغوا وبــربــودا،
السير رودني ويليامزّ ،
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة
ً
العيد الوطني لبالده ،متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية
وألنتيغوا وبربودا وشعبها الصديق كل التقدم واالزدهار.
مــن جانب آخــر ،بعث سموه ببرقية تعزية إلــى رئيسة الهند،
دروب ــادي مــورمــوّ ،
عبر فيها سموه عــن خالص تعازيه وصــادق
مواساته بضحايا حادث انهيار جسر معلق في والية «غوجارات»،
والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين ،راجيا
سموه للمصابين سرعة الشفاء.

رئيس الوزراء يهنئ َ
رئيسي
الجزائر والبرازيل ويعزي الهند

بـعــث رئـيــس مجلس ال ـ ــوزراء ،سـمــو الـشـيــخ أحـمــد ن ــواف األحـمــد،
ببرقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية
عبدالمجيد تبون بمناسبة العيد الوطني لبالده.
و بـعــث سـمــوه ببرقية تهنئة إ ل ــى ا لــر ئـيــس المنتخب لجمهورية
البرازيل االتحادية ،لويز لوال دا سيلفا ،ضمنها سموه خالص تهانيه
بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية البرازيل االتحادية الصديقة.
كما بعث سموه ببرقية تهنئة إلى حاكم عام أنتيغوا وبربودا ،السير
رودني ويليامز ،بمناسبة العيد الوطني لبالده.
من جهة أخــرى ،بعث سموه ببرقية تعزية إلــى رئيسة جمهورية
الهند دروبادي مورمو ،ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته
بضحايا حادث انهيار جسر معلق في والية «غوجارات».

ً
ممثل األمير مترئسا وفد الكويت في قمة الجزائر
الديوان األميري الشيخ محمد العبدالله ،وكبار
المسؤولين بالدولة .ويرافق سموه وفد رسمي
ّ
يضم كبار المسؤولين بديوان سمو ولي العهد.
من جهة أخــرى ،بعث سموه ببرقية تهنئة
إلى أخيه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون،
ّ
ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد
ً
الوطني لبالده ،راجيا له وافر الصحة والعافية.
كما بعث سموه ببرقية تهنئة إلى الرئيس
البرازيلي المنتخب لوال دا سيلفاّ ،
ضمنها سموه
ً
خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا لبالده،
متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد.

العاهل األردني يبحث مع العلي تعزيز التعاون العسكري

الخصاونة :مواقف الكويت راسخة تجاه القضايا العربية واإلقليمية والدولية
التقى العاهل األردنــي الملك عبدالله الثاني،
أمس ،ممثل سمو رئيس مجلس الــوزراء الشيخ
أحمد نواف األحمد ،وزير الدفاع الشيخ عبدالله
العلي ،وذلك على هامش مشاركته في فعاليات
مؤتمر ومعرض سوفكس .2022
وذك ــر الــديــوان الملكي األردنـ ــي ،فــي بـيــان ،أن
اللقاء تناول عمق العالقات بين الكويت واألردن
وسبل توسيع التعاون في المجاالت العسكرية
والدفاعية ،لتعزيز األمن واالستقرار في المنطقة.
وأض ـ ــاف أن ــه ت ــم خ ــال ال ـل ـق ــاء ،الـ ــذي حـضــره
األمـيــر هاشم بــن عبدالله الثاني ،بحث الفرص
الـتــي يــوفــرهــا مؤتمر ومـعــرض سوفكس 2022
لالطالع على آخرالتطورات في مجال العمليات
الخاصة والصناعات الدفاعية ،وتبادل الخبرات
بين الدول المشاركة.
من جانب اخر ،أكد رئيس الوزراء وزير الدفاع
األردنـ ـ ــي بـشــر ال ـخ ـصــاونــة أن األردن والـكــويــت
تربطهما قواسم مشتركة وعالقات اخوية متميزة
تحظى برعاية ودعــم واهـتـمــام العاهل االردنــي
الملك عبدالله الثاني وسمو امير الكويت الشيخ
نواف االحمد.
وذكر مجلس الوزراء االردني في بيان صحافي
ان ذلك جاء خالل لقاء الخصاونة مع ممثل سمو
رئيس مجلس الوزراء على هامش ترؤسه الوفد

الـكــويـتــي ال ـم ـشــارك ف ــي فـعــالـيــات ال ـ ــدورة ال ـ ـ 13
لمعرض ومؤتمر العمليات الخاصة (سوفكس
 )2022في مدينة (العقبة).
وأشــاد الخصاونة بمواقف الكويت الراسخة
ت ـج ــاه مـخـتـلــف ال ـق ـضــايــا ال ـعــرب ـيــة واإلقـلـيـمـيــة
والدولية.
ونقل البيان عن وزير الدفاع الكويتي تأكيده
خالل اللقاء على العالقات المتميزة بين البلدين
الشقيقين والحرص على توسيع آفــاق التعاون
ال ـم ـش ـتــرك ف ــي ال ـم ـج ــاالت ك ــاف ــة الس ـي ـمــا ت ـبــادل
ال ـخ ـبــرات الـمـشـتــركــة بـيــن ال ـق ــوات المسلحة في
البلدين الشقيقين.
وبحث الجانبان بحسب البيان سبل تعزيز
ال ـت ـعــاون الـمـشـتــرك السـيـمــا م ــا يـتـعـلــق بـتـبــادل
الخبرات والتدريب والتجارب التي تخص عمل
القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.
وشارك ممثل رئيس مجلس الوزراء ،أمس ،في
فعاليات افتتاح ال ــدورة الثالثة عشرة لمعرض
ومــؤتـمــر الـعـمـلـيــات الـخــاصــة «ســوفـكــس »2022
الـمـتـخـصــص ف ــي شـ ــؤون ال ـص ـنــاعــات الــدفــاعـيــة
والـعـمـلـيــاتـيــة واألم ـ ــن ال ـقــومــي بـمــديـنــة الـعـقـبــة
األردنية.
وقال العلي إن المعرض يعكس حجم ما تتمع
به المملكة من عالقات دولية متميزة ،وما تملكه

العاهل األردني خالل استقباله ممثل رئيس الوزراء
ات بشرية تساهم بدورها في
من
طاقات وكـفــاء ٍ
ٍ
تحقيق االستفادة والمعرفة للدول المشاركة بهذه
الفعاليات ،وذلك من خالل إطالعها على آخر ما
توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة من معدات
وتجهيزات متخصصة في مجال تعزيز القدرات
األمـنـيــة والــدفــاعـيــة ضــد مختلف األخ ـطــار التي

نيومان :تسهيل التأشيرة ينعش السياحة في أوروبا
●

ربيع كالس

ش ـ ّـد د القائم بأعمال السفارة
األلـ ـم ــانـ ـي ــة ل ـ ــدى ال ـ ـبـ ــاد ،ف ــران ــك
نيومان ،على أن بالده تدعم ملف
إعـ ـف ــاء الـكــويـتـيـيــن م ــن تــأشـيــرة
شينغن «لتسهيل عملية سفرهم،
م ـمــا ي ـن ـعــش ص ـنــاعــة الـسـيــاحــة
ً
ف ــي أوروبـ ـ ـ ــا عـ ـم ــوم ــا ،وأل ـمــان ـيــا
خصوصا ،ونتمنى حــدوث ذلك
ً
قريبا» ،مشيرا فــي الــوقــت نفسه
إل ــى أن «مـ ــدة إص ـ ــدار الـتــأشـيــرة
ل ـل ـمــواط ـن ـيــن ت ـس ـت ـغ ــرق ن ـح ــو 3
أي ـ ــام ،ون ـح ــن نـسـهــل اإلج ـ ـ ــراءات
ألصدقائنا الكويتيين».

وبعث سموه ببرقية تهنئة إلى الحاكم العام
ألنتيغوا وبــربــودا رودن ــي ويليامزّ ،
ضمنها
سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني
لبالده ،راجيا له وافر الصحة والعافية.
من جانب آخر ،بعث سموه ببرقية تعزية إلى
رئيسة الهند ،دروبادي مورموّ ،
ضمنها سموه
خــالــص تـعــازيــه وصـ ــادق مــواســاتــه بضحايا
ّ
حادث انهيار جسر معلق في والية غوجارات،
ال ــذي أسـفــر عــن سـقــوط الـعــديــد مــن الضحايا
ً
والمصابين ،متمنيا سموه للمصابين الشفاء
العاجل.

إلى أنهم يدعون السياح للتوجه
نحو تحقيق أهدافها عبر التوفير
فـ ــي الـ ـط ــاق ــة وال ـم ـح ــاف ـظ ــة عـلــى
المسطحات الخضراء.
مــن ناحيتها ،أعــربــت يامينا
سـ ــوفـ ــو ،ال ـ ـمـ ــديـ ــرة فـ ــي ال ـم ـك ـتــب
ال ــوطـ ـن ــي األل ـ ـمـ ــانـ ــي ل ـل ـس ـيــاحــة
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــؤولـ ـ ــة ع ـ ـ ــن الـ ـتـ ـس ــوي ــق
والـمـبـيـعــات فــي منطقة الخليج
ع ـ ــن سـ ـع ــادتـ ـه ــا ل ـ ـل ـ ـعـ ــودة ،ب ـعــد
انقطاع دام نحو  3سـنــوات ،مع
 10من الشركات األلمانية إلقامة
هذا المعرض السياحي في دول
مجلس التعاون ،مشيرة إلى أنهم
انطلقوا منذ يوم األحد في جولة

كالم نيومان جاء على هامش
اس ـت ـض ــاف ــة الـ ـسـ ـف ــارة األل ـمــان ـيــة
ً
ً
عــرضــا تــرويـج ـيــا لـلـسـيــاحــة في
بـ ـ ـ ـ ــاده ،بـ ـمـ ـش ــارك ــة  10فـ ـن ــادق
ً
ومنتجعات ،معتبرا أن «و جــود
هـ ـ ــذا الـ ــوفـ ــد الـ ـمـ ـش ــارك فـ ــي ه ــذا
العرض يأتي للعمل على تعريف
المزيد من السياح بما تزخر به
بالدنا» ،مبينا أن «ألمانيا لديها
العديد من الوجهات السياحية
مـ ــن ش ـم ــال ـه ــا ل ـج ـن ــوب ـه ــا ،وم ــن
شرقها إلى غربها».
ول ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــت نـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم ـ ـ ــان إلـ ـ ـ ـ ـ ــى أن
«االستدامة هي المستقبل في كل
ً
شــيء وحتى في السفر» ،مشيرا

تستمر  5أيام في  5دول خليجية،
وكانت الكويت محطتهم الثانية
بعد الدوحة.
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت« :ت ـ ــأت ـ ــي جــول ـت ـنــا
لكي نتعرف على المشاكل التي
يــواجـهـهــا شــركــاؤنــا المحليون،
ّ
لكي نستطيع حلها ،وللبحث عن
فرص جديدة للعمل مع الفنادق
وشركات السياحة والسفر».
وعــن أرق ــام ح ـجــوزات الـغــرف،
قــالــت ســوفــو« :ف ــي أغـسـطــس من
هــذا ال ـعــام ،كــان لدينا حـجــوزات
لنحو  210غرف فندقية مشغولة
مــن قبل سـيــاح خليجيين ،ومن
يـ ـن ــاي ــر إل ـ ـ ــى ي ــونـ ـي ــو ت ـ ـجـ ــاوزت

كايلي :إعفاء الكويتيين من
«شينغن» على المسار الصحيح

سوفو في تصريحات صحافية على هامش الفعالية
مبيعاتنا نسبة  30في المئة أكثر
من المدة نفسها العام الماضي»،
الفتة إلى أن «دول مجلس التعاون

ً
مشاركة
قد تتعرض لها دولهم ،مشددا على أن
ً
الـكــويــت فــي فعالية افـتـتــاح الـ ــدورة تـعــد فــرصــة
مناسبة لتبادل الـخـبــرات واالسـتـمــاع لوجهات
النظر حول العديد من القضايا والموضوعات
ذات العالقة بمجال التصنيع العسكري وتقنياته.

ً
مــن أق ــوى األسـ ــواق لــديـنــا ،نـظــرا
ّ
لتمتع مواطنيها بتحصين كامل
فيما يتعلق بفيروس كورونا».

أكدت نائبة رئيس البرلمان األوروبي ،إيفا كايلي ،أن
ملف اإلعفاء من تأشيرة «شينغن» للمواطنين الكويتيين
والموجود في البرلمان األوروبي على المسار الصحيح،
مـشـيــرة إل ــى أن ــه «عـنــدمــا ينتهي الـبــرلـمــان األوروبـ ــي
ّ
يتوجب على
من التصويت على اإلعـفــاء ،فإنه الي ــزال
ً
مجلس أوروبا الموافقة عليه طبقا لتشريعات االتحاد
األوروبي».
جاء ذلك خالل اجتماع عقدته كايلي على هامش
زيــارتـهــا األخـيــرة للبالد مــع سـفــراء ال ــدول األعـضــاء
فــي االت ـحــاد األوروب ـ ــي الممثلين فــي دول ــة الكويت
وال ـم ـســؤول ـيــن ال ـكــوي ـت ـي ـيــن ،وتـ ـ ّـم خ ــال ــه ب ـحــث آخــر
التطورات المتعلقة باإلعفاء من «شينغن» للكويتيين.

إضراب في السفارة اللبنانية بسبب تخفيض الرواتب

ٍّ
عويدات لـ ةديرجلا :.سأذهب إلى بيروت اليوم إليجاد حل منصف
●

ربيع كالس

في خطوة تحذيرية ّهي األولــى قبل الــوصــول الى
ً
«إضــراب مفتوح» غــدا ،نفذ موظفو السفارة اللبنانية
ً
ً
ّ
اعتصاما احتجاجيا صباح أمس ،مما أدى الى عرقلة
معامالت المراجعين في السفارة.
ويــأتــي ه ــذا الـتـحـ ّـرك بعد ق ــرار اتـخــذتــه الخارجية
اللبنانية بحسم  35بالمئة من رواتب بعض الموظفين.
وعلمت «الجريدة» أن المراجعين استغربوا امتناع

مكاتب السفارة خالية من الموظفين والمراجعين

الحكومة تبشر بالفوائض

ّ
الموظفين عن تسلم المعامالت واالعتكاف عن العمل
منذ ساعات الصباح األولى ،وقال موظف في السفارة
إن «االعـتـصــام استمر ساعتين ،مما أدى ال ــى تراكم
السفارة ،إال ّأن القائم
معامالت المراجعين في مبنى ّ
ً
بأعمال السفارة باسل عويدات ،تدخل طالبا منا العودة
ً
ّ
لمزاولة عملنا كي ال نعطل أعمال المراجعين ،واعدا بأنه
سيسعى لمعالجة هذا الموضوع بالتنسيق مع وزارة
الخارجية والمغتربين في لبنان».
وأوضح الموظف أن «القرار طال  6موظفين من أصل

«التربية» تحيي منصة...

وأوضح الدمخي أن ذلك «ال يعني منح الحكومة صك البراءة،
ُ
ً
ألن الميزانية أرقام تقديرية لم تصرف بعد» ،مؤكدا أن «المحاسبة
النيابية الفعلية ستكون عند مناقشة الحساب الختامي الذي
يتضمن الصرف الفعلي للحكومة».
ووافق المجلس على حزمة توصيات من بينها؛ ربط الزيادة
السنوية للمعاشات التقاعدية بــز يــادة التضخم ،وأن تعكس
الميزانية برنامج عمل الحكومة ،والتسريع في إنجاز الحكومة
للبديل االستراتيجي وفصل القطاع النفطي عنه ،وضرورة األخذ
باالعتبار في الميزانيات القادمة انعكاسات األزمــة الروسية-
األوكــرانـيــة ،ورصــد ميزانية لتعزيز األمــن الـغــذائــي ،وميزانية
ً
لصيانة الطرق خصوصا المناطق القديمة.
كما اتخذ المجلس حزمة قــرارات في بند الرسائل الــواردة
ضمنها تكليف لجنة األموال العامة ،بناء على طلبها ،التحقيق
في عدة قضايا فساد ،منها التحويالت واإليداعات المليونية،
ً
فضال عن تكليف اللجنة التعليمية ،بناء على طلبها ،بإعادة
التحقيق في الشهادات المزورة وغير المعتمدة.
ُ
ولم تخل الجلسة من التهديدات باالستجوابات ،إذ قال النائب
ً
شعيب الـمــويــزري« :أرفــض الميزانية رسميا ،وأقسم بالله أي
ً
خطأ فيها سيكون االسـتـجــواب ممتدا مــن رئيس ال ــوزراء إلى
وزير المالية والوزراء».

٠٧-٠٤

«تيمز» ،وتطوير قدرات جميع المعلمين على استخدامها ،وعمل
ً
الصيانة الدورية لها؛ لضمان دوام جاهزيتها تحسبا ألي طارئ.
ونفى الوهيدة ،في بيان ،أمس ،ما يتم تداوله بشأن العودة إلى
ً
نظام الدراسة عن ُبعد ،مؤكدا حرص الوزارة على سالمة الطالب
والطالبات وصحتهم ،مع ضمان مستوى تعليمي متميز ومستمر؛
لتنفيذ األهداف المرجوة لتحقيق جودة التعليم.

مسيرات «الحرس الثوري»...
بين األحــزاب اإلصالحية ،حسبما أعلن األمين العام السابق للحزب
علي شكوري راد.
على مستوى آخر ،أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر
نوفاك ،الــذي يدير دبلوماسية الطاقة الروسية ،أن روسيا بدأت
تسليم منتجات نفطية إليران في إطار اتفاق مبادلة تم توقيعه في
وقت سابق .جاء اإلعــان على هامش زيــارة وزيــر النفط اإليراني
جواد أوجي إلى موسكو.
وق ــال أوج ــي ،خــال مشاركته فــي االجـتـمــاع التنسيقي للجنة
االقتصادية المشتركة بين البلدين« :لم تكن العالقات بين إيران
وروسـيــا متقاربة فــي أي وقــت مــن األوق ــات فــي الماضي كما هي
عليه اآلن».
١٥

ً
ً
 11موظفا ،إال أننا اتفقنا على التضامن جميعا مع
ً
بعض في هذا الموقف» ،مضيفا أن «المغترب اللبناني
في الكويت هو الذي سيدفع ثمن اعتصامنا من دون
أن ننسى الثمن الذي دفعه المغترب من خسارة ودائعه
في المصارف اللبنانية» ،متسائال« :هل المطلوب قطع
أي اتصال بين المغترب اللبناني وبلده لبنان؟ لم يعد
يربط هذا المغترب ببلده سوى هذه السفارات ،ال سيما
الموجودة في دول الخليج ،مع اإلشارة الى أن بعثتنا
في الكويت تعد من أكثر السفارات والبعثات اللبنانية

بعد «مكتب مدير...
عن مالحظات ساذجة تتعلق بمجرد قطعة سجاد في غير مكانها
أو «بالك» كهرباء ناقص ،هي األهم!
وبجانب أن المالحظات الـ  55سجلها الفريق التابع لمكتب نائب
ً
ً
مدير الجامعة للتخطيط ،وهو ال عالقة له فنيا وال تعاقديا بالمشروع،
حيث إن الذي يشرف عليه في األصل «البرنامج اإلنشائي» ،وهو اإلدارة
المعنية بإدارة المشروع ،فثمة تساؤل مفاده :كيف أنجز الفريق عمله
ً
بالكشف على  14دورا فــي مبنى ضخم ويعتبر مــن أكبر المباني
اإلنشائية في «الشدادية» خالل  4أيام؟!
ينف ما ورد في خبر «الجريدة» بشأن
والالفت أن بيان الجامعة لم ِ
طلب تعديل مكتب مدير الجامعة ،فإن كانت «أكسسوارات حمام المدير»
َ ُّ
من المالحظات التي تعطل تسلم المشروع ،فكيف سيكون التعامل
مع تعديل كل المكتب؟!
ً
والتزاما باألمانة والموضوعية اإلعالميتين ،وبالرغم من أن «البيان
التوضيحي» للجامعة لم يصل إلى «الجريدة» ،فإننا ننشر هذا البيان
الذي جاء فيه:
«بادئ ذي بدء فإن اإلدارة الجامعية تؤكد على بالغ اهتمامها بهذا
المشروع االستراتيجي الضخم منذ توليها مهام اإلشراف على تنفيذ
هذا المشروع ،حيث تكرس كامل جهدها وطاقتها في متابعة وتسريع
ً
تنفيذ كافة مراحل المشروع وصوال الستالم مكوناته بالصورة المثلى
المطلوبة ،وهذا األمر يتطلب ضرورة تنفيذ مقاولي المشروع كافة
التعديالت وتالفي المالحظات قبل إتمام عملية االستالم االبتدائي

ً
ً
إن ـتــاجــا وم ــدخ ــوال» .وخ ـتــم الـمــوظــف كــامــه بــالـقــول:
«سنعود إلى اعتصامنا االحتجاجي من داخل السفارة،
ّ
وسنعلق أعمالنا بشكل مفتوح ،وليكن أفراد الجالية
اللبنانية على ّبينة من األمر ،اعتبارا من صباح غد».
من ناحيته ،قال عويدات لـ «الجريدة» ،إنه سيتوجه
اليوم الى لبنان لمقابلة األمين العام لوزارة الخارجية
ووزير الخارجية ،في محاولة إليجاد حل عادل ومنصف
لهؤالء الموظفين ،الذين أمضى بعضهم أكثر من 30
ً
عاما في الخدمة».

ألي مكون من مكوناته ،ويأتي ذلك من منطلق حرص اإلدارة الجامعية
على سالمة أبنائها الطلبة والحفاظ على المال العام واستالم مكونات
المشروع بالصورة المثلى المطلوبة بعد تالفي أي مالحظات أو
إجراء أي تعديالت قد ترتئيها لتأمين كافة مرتادي الجامعة وحفظ
حياتهم من أي مخاطر».
ويضيف البيان« :في هذا المقام فإن اإلدارة الجامعية تؤكد على أن
مرجع تأخير المشاريع التي ورد ذكرها في الخبر هو وجود ما يزيد
على ( )55مالحظة تحول دون تسليم مكونات المشروع  -ليس من
بينها أي مالحظة تخص مكتب مدير الجامعة كما ورد في الخبر  -بما
يستلزم ضرورة تالفي هذه المالحظات قبل إتمام عملية االستالم.
وتؤكد اإلدارة الجامعية على أن األولوية القصوي هي مراعاة األمن
والسالمة ألبنائنا وبناتنا الطلبة وأعضاء الهيئة األكاديمية والهيئة
األكاديمية المساندة وجميع مرتادي مواقع الجامعة».
ً
وفي مــوازاة احترام حق الرد ،فإن «الجريدة» تؤكد أيضا أنها من
بــاب حرصها التام على هــذا المشروع الحيوي وإن ـجــازه ،وحماية
المال العام من بعض تجاوزات «األوامــر التغييرية» التي تطرأ على
المشاريع ،كشفت النقاب عن أسباب وتداعيات تأخير تسلم المباني
ً
الجامعية ،استنادا إلى المذكرة الداخلية رقم  10المقدمة من مهندس
متابعة مشروع إنشاء وصيانة المباني اإلداريــة إلى القائم بأعمال
مــديــر البرنامج اإلنـشــائــي بتاريخ  25أكتوبر  ،2022والـتــي أرفقت
بالمستندات والموافقات الصادرة عن الجهات المعنية حول استيفاء
االشـتــراطــات المطلوبة وتنفيذ المالحظات النهائية الـصــادرة من
استشاري المشروع.

ةديرجلا
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محليات
المواطنة أم المعاق غير الكويتي مزايا المعاش التقاعدي
منح
ِ
• البداح لـ ةديرجلا• :أبرز التعديالت المرفوعة من الهيئة إلى مجلس األمة
• إضافة مادة تجيز إعطاء ذوي اإلعاقات البسيطة األجهزة التعويضية بالمجان
جورج عاطف

ك ـش ــف م ــدي ــر إدارة الـ ـش ــؤون
ال ـقــانــون ـيــة ،ال ـم ـت ـحــدث الــرسـمــي
ب ــاس ــم ال ـه ـي ـئ ــة الـ ـع ــام ــة ل ـش ــؤون

«اإلشرافية» طاردة ...وحان
وقت إقرار «طبيعة العمل»
أكد البداح أنه حان وقت إقرار بدل طبيعة العمل لموظفي «هيئة
لألسف،
اإلعاقة» الذين يتعاملون مع فئات خاصة ،السيما أن الهيئة،
ً
باتت طاردة للكوادر الوطنية وغير جاذبة أو مستقطبة لها ،نظرا
ألنها أقل الجهات الحكومية في سلم الرواتب والمزايا المالية.
البداح أن «الموظفين الذين يحصلون على بدل نوبة غير
وأضاف ً
ومراقبين
مديرين
من
اإلشرافية،
المناصب
تولي
في
مطلقا
راغبين
ً
ورؤساء أقسام ،والتي باتت بدون جدوى في نظرهمً ،خصوصا أن
زهيدا بمسمى بدل
ذلك يترتب عليه وقف مبلغ (النوبة) ومنحهم آخر ً
اإلشرافيين ال تساوي قيمته ُربع بدل النوبة» ،مشددا على ضرورة
إعادة النظر في سلم رواتب موظفي الهيئة.

ذوي اإلعــاقــة ،مـبــارك ال ـبــداح ،عن
أبـ ــرز ال ـت ـعــديــات ال ـمــرفــوعــة من
ال ـه ـي ـئــة إلـ ــى ل ـج ـنــة ش ـ ــؤون ذوي
اإلع ــاق ــة الـبــرلـمــانـيــة عـلــى بعض
أح ـكــام الـقــانــون ( )8/2010بشأن
حـقــوق األشـخــاص ذوي اإلعــاقــة،
والــذي جاء في مقدمتها مساواة
الكويتية أم المعاق غير الكويتي،
ً
بــال ـمــواط ـنــة ال ـت ــي ت ــرع ــى م ـعــاقــا
ً
كــويـتـيــا ،فـيـمــا يـخــص حـقـهــا في
الحصول على المعاش التقاعدي.
وأوض ــح الـبــداح ل ـ «الـجــريــدة»،
أنه بموجب التعديل تمت إضافة
فقرة إلى نص المادة الثانية من
الـقــانــون لـتـكــون كــاآلتــي« :تـســري
أح ـك ــام ه ــذا ال ـق ــان ــون ع ـلــى ذوي
اإلعاقة من الكويتيين ،وعلى األم
ّ
الكويتية المكلفة برعاية ابن ذي
ً
إعاقة من غير كويتي» ،مشيرا إلى
أن إضــافــة ه ــذا الـتـعــديــل يضمن

استحقاق المواطنة أم المعاق غير
الكويتي مزايا المعاش التقاعدي
ومساواتها بنظيرتها الكويتية
ً
ً
ً
التي ترعى معاقا كويتيا  ،وفقا
ل ـل ـمــادة ( )42م ــن ال ـق ــان ــون ،الـتــي
ّ
المؤمن عليه
قضت بأن «يستحق
ً
أو ال ـم ـس ـت ـف ـيــد ال ـم ـك ـلــف ق ــان ــون ــا
برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة
ً
ً
أو شديدة معاشا تقاعديا يعادل
 100ف ــي ال ـم ـئــة م ــن ال ـم ــرت ــب إذا
بـلـغــت م ــدة ال ـخــدمــة الـمـحـســوبــة
في المعاش  20سنة للذكور و15
سنة لإلناث».

أجهزة تعويضية
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ــداح ،إن أب ـ ـ ـ ــرز
ً
ال ـت ـعــديــات أي ـض ــا ال ـتــي أدخ ـلــت
على نص المادة ( )44من القانون
ُ
تـ ـمـ ـث ــل ف ـ ــي اآلت ـ ـ ـ ـ ــي« :ت ـ ـع ـ ـفـ ــى مــن

ال ــرس ــوم والـ ـض ــرائ ــب بــأنــواع ـهــا
واألدوات واألجـ ـه ــزة الـتــأهـيـلـيــة
والـتـعــويـضـيــة ومــرك ـبــات األف ــراد
المجهزة الستخدام ذوي اإلعاقة
مـ ــن الـ ـض ــرائ ــب وال ـ ــرس ـ ــوم كــافــة
ال ـم ـف ــروض ــة ع ـل ـي ـهــا ،ك ـم ــا تـعـمــل
ال ـح ـكــومــة ع ـلــى تــوف ـيــر األج ـه ــزة
ً
التعويضية الــازمــة لهم مجانا،
ً
ً
ً
أو مـنـحـهــم م ـقــابــا م ــادي ــا وف ـقــا
ل ـل ـقــوان ـيــن والـ ـ ـق ـ ــرارات الـمـعـمــول
ً
بها ،ووفقا لتقرير اللجنة الفنية
المختصة وللشروط والضوابط
ً
التي يصدر قرارا بها من الهيئة».
وأض ـ ـ ــاف أن «ال ـت ـع ــدي ــل أج ــاز
م ـنــح ال ـم ـعــاق ـيــن أو ذويـ ـه ــم حــق
اختيار أحد األجهزة التعويضية
المستحقة والمعتمدة التي تفوق
ق ـي ـم ـت ـهــا ال ـس ـع ــر الـ ـمـ ـح ــدد ألق ــل
األس ـعــار ألي مــن الـشــركــات التي
تنطبق عليها ش ــروط الـتــوريــد،

رسم خريطة جينية لمرض التكيس الكلوي

ُ َ
تحديد  29طفرة وراثية مسببة له من ضمنها  20تكتشف ألول مرة
•

عادل سامي

ّ
تمكن فريق علمي بقيادة األستاذ المشارك بمركز العلوم الطبية
في جامعة الكويت ،ومعهد دسمان للسكري ،د .حمد ياسين ،من
رسم الخريطة الجينية لمرض التكيس الكلوي في دولة الكويت،
بعد عمل استمر عدة سنوات ،وتم نشر البحث في مجلة Clinical
 Kidney Journalالصادرة من رابطة الكلى األوروبية ،والمصنفة
ضمن أفضل المجالت العلمية المختصة بأمراض الكلى والمسالك
ً
البولية طبقا لـ «سكوبوس».
وقال د .ياسين إن الدراسة شملت  126مريضا لديهم أعراض
مرض التكيس الكلوي ،وتمت دراسة كل حالة بشكل دقيق ومكثف
ً
ً
طبيا وجينيا ،ومتابعة الحاالت باستخدام تحاليل الدم والسونار.
وذكر أنه تم تحديد  29طفرة وراثية مسببة للمرض من بينها
 20طفرة يتم اكتشافها ألول مرة ،وكذلك تم الكشف عن جين غير
شائع مسبب للمرض  IFT140في عائلة تتوارث بها أعراض المرض.
وأش ــار إل ــى أن ه ــذا الـتـقــريــر يـعــد األول والـمـفـصــل للمسببات
ً
الجينية لمرض التكيس الكلوي في دولــة الكويت ،الفتا إلــى أن
النتائج تشير بوضوح إلى وجود تعقيد في فسيولوجيا المرض،

«الطيران المدني» :أهمية تطوير
النقل الجوي في الشرق األوسط
أك ـ ــد الـ ـم ــدي ــر ال ـ ـعـ ــام ل ـ ـ ــإدارة
العامة للطيران المدني يوسف
ال ـ ـفـ ــوزان أه ـم ـيــة ال ـت ـع ــاون بين
منظمة الطيران المدني الدولية
وهيئات وإدارات الطيران المدني
ف ــي الـمـنـطـقــة ،م ــن أج ــل تـطــويــر
ق ـط ــاع ال ـن ـق ــل الـ ـج ــوي بــال ـشــرق
األوسط.
جاء ذلك في تصريح صحافي
أدلـ ـ ــى ب ــه الـ ـ ـف ـ ــوزان أمـ ـ ــس ،عـلــى
هامش مشاركته فــي االجتماع
الـ ـس ــادس ل ـل ـمــديــريــن الـعــام ـيــن
بــال ـط ـيــران ال ـمــدنــي ف ــي منطقة
الشرق األوســط المنعقد حاليا
في أبوظبي.
وقـ ــال الـ ـف ــوزان إن االج ـت ـمــاع
ا ل ــذي يستمر  3أ ي ــام سيناقش
قـ ـ ـض ـ ــاي ـ ــا الـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـي ـ ـ ــران ال ـ ـمـ ــدنـ ــي
وال ـم ــوض ــوع ــات ذات االه ـت ـمــام
المشترك وسـبــل دعــم وتسهيل
الـتـعــاون بين سلطات الطيران
ا لـمــد نــي فــي المنطقة للوصول
إلى أفضل النتائج.

بسبب التعقيد التركيبي للمسببات الجينية للمرض ،وارتباط
ذلك بطيف واسع من أعراض المرض المختلفة من حيث الشدة.
وقدر د .ياسين عدد حاالت التكيس الكلوي بدولة الكويت بنحو
 1700مــريــض .وأض ــاف أن ــه يمكن لــاخـتـبــارات الجينية لمرض
الـتـكـيــس الـكـلــوي تحسين رعــايــة الـمــرضــى مــن خ ــال تشخيص
المرض ،وإتاحة العالج الموجه ،وكذلك تقديم االستشارة الوراثية.
وقــال إن تحديد الطفرات الــوراثـيــة يتيح للمرضى االستعانة
بتقنية التشخيص الجيني قبل اإلخصاب ،لمنع انتقال المرض
لألبناء.
من جانبه ،أكد الرئيس التنفيذي لقطاع األبحاث بـ «دسمان»
للسكري البروفيسور ،فهد المال ،أن من أهم نتائج الدراسة عدم
تحديد الـطـفــرات الجينية المسببة ل ـ  20فــي المئة مــن الـحــاالت
المشخصة إكلينيكيا بمرض التكيس الكلوي ،مما يشير لوجود
عوامل جينية غير معروفة حاليا ،وتسبب طيف من أعراض مرض
التكيس الكلوي ،مما يتطلب المزيد من األبحاث في هذا االتجاه.
ال ـجــديــر بــالــذكــر أن ه ــذه ال ــدراس ــة شـ ــارك ب ـهــا ع ـل ـمــاء وأط ـبــاء
وجــراحــون مــن جامعة الكويت ،والمعهد ،والصحة ،كما تــم دعم
وتمويل المشروع من قبل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

وتـسـتـضـيــف الـهـيـئــة الـعــامــة
للطيران المدني اإلماراتية هذا
االجتماع بالتعاون مع المكتب
اإلقـ ـلـ ـيـ ـم ــي ل ـم ـن ـظ ـم ــة الـ ـطـ ـي ــران
ال ـ ـمـ ــدنـ ــي الـ ـ ــدولـ ـ ــي (االيـ ـ ـ ـك ـ ـ ــاو)،
بـ ـمـ ـش ــارك ــة وحـ ـ ـض ـ ــور رؤس ـ ـ ــاء
ومديري عموم سلطات الطيران
المدني في دول الشرق األوسط
ومنظمات قطاع الطيران المدني.

«الكهرباء» :صرف بدل الموقع
لإلشرافيين مرهون بـ «االنتقال»
•

حمد ياسين

مبارك البداح

سيد القصاص

أكــدت وزارة الكهرباء والـمــاء والطاقة المتجددة ،أن صــرف بدل
الموقع للموظفين اإلشرافيين ال يتم ّإال بعد التأكد من إرفاق نماذج
ً
االنتقال إلى مكان العمل الخارجي ،موقعا من الوكيل المساعد للقطاع
المختص ،وتتم مخاطبة القطاعات بشأن تزويدها بنماذج االنتقال
لكل اإلشرافيين.
وأش ــارت ال ــوزارة ،في ردهــا على ديــوان المحاسبة ،إلــى التزامها
ً
بقرارات مجلس الخدمة المدنية الخاصة بصرف البدالت ،خصوصا
بدل «الموقع» وعدم صرفه إال لمستحقيه من القائمين على المواقع
الميدانية ،نافية أن يتم صرف البدل لموظفين دون وجه حق بالمخالفة
لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم « »7لسنة  2001بشأن وظائف وبدالت
ومكافآت المهندسين وشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي المعدل
بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم  8لسنة .2010
يذكر أن قيمة البدل المصروف إلى شاغلي الوظائف اإلشرافية
(مدير ،مراقب ،رئيس قسم) ،من ذوي االختصاصات الهندسية تبلغ
ً
جملتها  50.815ألف دينار شهريا.

«فنية البلدي» ترفض مشروع تطوير الدائري الرابع
كمال :الدراسة منقوصة وتفتقر إلى انسيابية المرور والنقل الجماعي
•

يوسف الفوزان

على أن يتحمل ذوو اإلعاقة فرق
ال ـس ـع ــر ،ويـ ـج ــوز لـلـجـنــة الـفـنـيــة
المختصة ا لـمــوا فـقــة على توفير
هذه األجهزة ألصحاب اإلعاقات
ً
الـبـسـيـطــة» ،م ـشــددا عـلــى أن هــذه
ال ـت ـعــديــات ت ــدح ــض االت ـهــامــات
التي ّ
توجه إلى الهيئة ،دون سند
أو دليل ،بأنها تقف ّ
ضد مصلحة
المعاقين وذويهم.
وأكـ ـ ـ ـ ــد حـ ـ ـ ــرص الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ع ـلــى
وض ــع ال ـخ ـطــط ال ـتــي م ــن شــأنـهــا
االرت ـقــاء بـكــل الـخــدمــات المقدمة
لــذوي اإلعاقة ،السيما ما يتعلق
بمواعيد وأعــداد اللجان الطبية،
الفتا إلى أن الهيئة حريصة أيضا
على التوسع في استخدام األنظمة
اآلل ـيــة بـمــا يــوفــر عـلــى المعاقين
ال ــوق ــت وال ـج ـهــد ال ـم ـبــذول ـيــن في
سبيل انجاز معامالتهم.

محمد جاسم

رفـضــت اللجنة الفنية فــي المجلس الـبـلــدي االتفاقية
االس ـت ـشــاريــة لـلـخــدمــات االس ـت ـشــاريــة ل ــدراس ــة وتصميم
واإلشراف على تحسين أداء الطريق الدائري الرابع بخصوص
طلب موافقة المجلس وتثبيت حرم الطريق.
وذكر رئيس اللجنة ،د .حسن كمال ،عقب اجتماعها أمس،
أنـهــا لــم تــوافــق على االتفاقية االسـتـشــاريــة لتحسين أداء
ً
الدائري الرابع السريع ،مؤكدا أن الدراسة منقوصة البيانات،
وتفتقر إلى انسيابية حركة النقل ،وعدم شمولها لوسائل
النقل الجماعي.
وأوضــح أن «الطلب مقدم من الهيئة العامة للطرق منذ
المجلس البلدي الماضي ،ولألسف رد الجهاز التنفيذي لم
يكن متكامال ،وهو ليس إال عبارة عن شروح إنشائية دون
تزويد اللجنة بالدراسات الفعلية للمرور والنقل الجماعي»،
ً
مبينا انــه تــم الطلب مــن الجهاز التنفيذي تــزويــد اللجنة
بتحديثات الـبـيــانــات فــي اسـتـخــدامــات ال ـطــرق بالمناطق
المحيطة في الدائري الرابع حسب المخطط الهيكلي الرابع،
ووضع استخدامات وسائل النقل الجماعي ،وتشجيع الناس
ً
على استخدامها كالباصات والمترو وغيرها ،فضال عن
تحديد طرق للمشاة.

جانب من اجتماع اللجنة
وتابع كمال :ارتأينا ان المعلومات غير متكاملة ،واللجنة
طالبت الهيئة الـعــامــة للطرق بتحديث ال ــدراس ــة وتقديم
دراسة جديدة متكاملة تأخذ باالعتبار المخططات الحديثة،
واستعجال التواصل مع الجهاز التنفيذي.
ولفت إلــى أن «الــدراســة المقدمة باالتفاقية االستشارية
تعتمد على المخطط الهيكلي الثالث الــذي تم إعــداده منذ
ً
ً
 20سنة ،واليوم هناك متغيرات مختلفة كليا» ،مؤكدا على
االستثمار الحقيقي لقيمة  500مليون دينار مرصودة لتطوير

الدائري الرابع ،بما يتماشى مع تطورات البالد من ناحية
الكثافة السكانية لمرحلة  30سنة مستقبلية.
بدوره ،أشار مقرر اللجنة الفنية ناصر الكفيف إلى عدم
حضور ممثل مختص من الجهاز التنفيذي لشرح االتفاقية
ً
االستشارية وتوضيح كيف سيتم تطوير الدائري الرابع ،قائال
إنه تم إرسال دعوة لحضور القياديين في البلدية للمساهمة
في توسيع اإلدراك والرد على االستفسارات بشأن الدراسة،
ً
ما انعكس كثيرا على اللجنة برفض الدراسة.

منيرة األمير تسأل عن تخصيص المشاريع «المخيمات الربيعية» :توزيع  7مواقع
للجمعيات التعاونية الفائزة بالقرعة

تقدمت عضوة المجلس البلدي م .منيرة األمير ،بسؤال يتعلق
بالتخصيص ،للوقوف على التفاصيل الدقيقة واإلحصائيات
الضرورية من أجل تعميق المعرفة بالموقف الحالي لها.
وأوضحت في طلبها المقدم لرئيس المجلس البلدي عبدالله
المحري ،أن عملية التخصيص للمشاريع الحكومية من األدوار
الـمـهـمــة والــدقـيـقــة الـخــاصــة بالمجلس ال ـب ـلــدي ،وبـ ُـحـكــم هــذه
األهمية كان «من الضروري أن أقف على العديد من اإلحصائيات
الخاصة بهذا األمر ،وكذلك فهم ما حدث في السابق ،لمزيد من
التعرف عليها وعلى المجهودات السابقة والحالية لضبط
قراراتنا فيها».
وط ــالـ ـب ــت ب ـح ـصــر ك ــام ــل ل ـل ـم ـش ــاري ــع واألراضـ ـ ـ ـ ــي الـ ـت ــي تــم
تخصيصها منذ  6سنوات ولم يتم تسليمها وعــدم تنفيذها
حتى اآلن ،وما إذا كان هناك حصر لألراضي التي لم تدخل في
خطط الدولة لالستغالل وفق آخر خطة تنموية.
واستفسرت عن آليات الرقابة الحالية من ِقبل البلدية على
المشاريع التي تم التخصيص لها ،وعن المشاريع التي تجاوزت
فترة السماح لها من حيث التنفيذ.
كما تطرقت إلى إدارة التنظيم العمراني ،وتنسيقها مع إدارة
مركز أنظمة المعلومات بوضع برنامج لتخصيص األراضي في
البلدية يهدف إلى ضبط وتنظيم إجــراءات تخصيص المواقع،
وحفظ المواقع المخصصة بقرارات سابقة صادرة من «البلدي»،
قائلة« :ما مصير هذا التنسيق وهذا البرنامج؟ وهل تم االنتهاء من
إجراءاته؟ وكيف يمكن االطالع علية لالستفادة منه؟».

منيرة األمير

عـقــدت لجنة دراس ــة وتـحــديــث الـمــواقــع
المخصصة بصفة مؤقتة للتخييم الربيعي
ل ـم ــو س ــم  2023/2022ا ج ـت ـم ــا ع ـه ــا أ مـ ــس،
بحضور ممثلي الجهات المعنية وبعض
ممثلي الجمعيات التعاونية للمساهمة
في توفير إقامة مناطق خدمية وترفيهية
وأس ـ ـ ـ ــواق م ــرك ــزي ــة م ـص ـغ ــرة ل ـل ـمــواط ـن ـيــن
والمقيمين.
وأوض ـحــت اللجنة أن االجـتـمــاع تناول
ً
عـ ـ ـ ــددا م ــن الـ ـم ــوض ــوع ــات الـ ـم ــدرج ــة عـلــى
جدول األعمال كاستعراض مواقع التخييم
ً
وال ـت ـع ــدي ــات ال ـت ــي ط ـ ــرأت ع ـل ـي ـهــا ،فـضــا
عــن اعتماد تلك المواقع بالشكل النهائي
وال ـت ـع ـم ـيــم ال ـخ ــاص ب ــاألح ـك ــام وال ـش ــروط
الخاصة بتراخيص المخيمات والذي سيتم
تعميمه خالل األيام القادمة.
وأشـ ـ ــارت إل ــى أن ـهــا أجـ ــرت ال ـقــرعــة بين
الجمعيات التعاونية المتقدمة للمساهمة
في إقامة مناطق خدمية وترفيهية وأسواق

جانب من اجتماع اللجنة
على عــدد  7مــواقــع وقــد تــم توزيعها على
الجمعيات الـفــائــزة مــن خــال القرعة التي
ت ــم إج ــراؤه ــا شــري ـطــة االلـ ـت ــزام بــال ـمــواقــع
المخصصة من اللجنة وااللتزام بالمساحة
المحددة من قبل البلدية.

ودع ــت اللجنة الـجـمـعـيــات الـفــائــزة إلــى
االلتزام بأخذ الموافقات الالزمة من الجهات
الـمـعـنـيــة والس ـي ـمــا وزارة الـ ـش ــؤون وق ــوة
اإلطفاء العام والهيئة العامة للغذاء.

سلة أخبار
«التربية» لموظفيها :تحديث
بيانات العالوة االجتماعية
أصدر وكيل وزارة التربية
باإلنابة فيصل املقصيد،
تعميمًا بشأن بيانات العاملني
بالوزارة املخاطبني بأحكام
تأمني الباب الثالث من قانون
التأمينات االجتماعية من
موظفي الوزارة الكويتيني،
طالب فيه بضرورة تحديث
بيانات العالوة االجتماعية
عبر املوقع الرسمي للوزارة.
ودعا التعميم إلى تعبئة
نموذج إقرار العالوة
االجتماعية والتسجيل على
موقع الوزارة قائمة الخدمات
اإللكترونية ،وتحميل املستند
املطلوب ملن لم يسبق لهم
التحديث خالل فترة الستة
أشهر السابقة.
وأكد ضرورة تحديث
بياناتهم األساسية على
تطبيق (تأمينات ذخر)
الخاص باملؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية من
خالل خدمة (تحديث البيانات
األساسية).

«التعليم العالي» :معادلة
 1594شهادة
كشفت وزارة التعليم العالي
عن إحصائية املعامالت،
التي تم إنجازها خالل شهر
سبتمبر املاضي ،وأظهرت أنه
تمت معادلة  1594شهادة،
وحل  1202مشكلة تقنية
لجميع األنظمة.
وأفادت الوزارة ،في
اإلحصائية التي نشرتها على
موقعها اإللكتروني أخيرًا،
بأنها تولت الرد على 1389
استفسارًا للتوجيه واإلرشاد.
من جانب آخر ،أعلنت الوزارة
شروط ضم الطالب الذي تم
فصله ،الفتة إلى ضرورة
أن يكون تخصصه من
التخصصات املطروحة في
خطط البعثات والجامعات
التي توفد لها الوزارة ،وأال
يقل عدد الوحدات التي أتمها
خالل فترة فصله من البعثه
عن « »30-27وحدة دراسية
في نظام الفصلني أو «»45-42
وحدة دراسية في نظام
الفصول الثالثة.
وأشارت الوزارة إلى ضرورة
أال يقل املعدل التراكمي عن
 2.50أو ما يعادله في األنظمة
الدراسية األخرى ،وأن تكون
هذه الوحدات من جامعة أو
كلية موصى بها لدى الوزارة
في مقر الدراسة ،واجتياز
سنة دراسية من النظام
السنوي بتقدير عام ال يقل عن
جيد ،وأال يكون سبب الفصل
سلوكيًا أو أخالقيًا ما لم يرد
إليه اعتباره ،وأال يكون قد
انقطع عن الدراسة ألكثر من
ثالثة أعوام دراسية من تاريخ
فصله من البعثة ،واجتياز
الدبلوم العالي للدراسات
الفرنسية «الدرجة الثالثة»
بتقدير ال بأس أو اجتياز
السنة الجامعية أو ما يعادلها
بنجاح.

«مكتبات الجامعة» تنظم
برنامجًا تسويقيًا لخدماتها
تنظم إدارة املكتبات في
جامعة الكويت البرنامج
التسويقي لخدماتها تحت
شعار «اكتشف مصادر
املعلومات» للعام الجامعي
 ،2022-2023بالتعاون مع
شركة فيرتس الوطنية
وشركة نسيج ،ويأتي ذلك
ضمن أهداف إدارة املكتبات
لخدمة الطلبة والباحثني
بتوفير الخدمات الضرورية
واملصادر اإللكترونية املميزة
لدعم املسيرة التعليمية
واألكاديمية.
وقال القائم بأعمال مدير
إدارة املكتبات د .سيد حمزة
إن البرنامج التسويقي
إلدارة املكتبات يستمر حتى
الخميس  10الجاري ،مشيرا
إلى أنه «يتواجد بوث في كل
كلية ملدة أسبوع خالل هذه
الفترة ،وفي جميع الكليات
الجامعية في مدينة صباح
السالم الجامعية» .وأشار
د .حمزة إلى أن الهدف من هذا
البرنامج هو تعريف الطلبة
والباحثني بالخدمات التي
تقدمها املكتبات الجامعية،
وأهم مصادر املعلومات
املوجودة في موقع إدارة
املكتبات وكيفية البحث فيها.

برلمانيات
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الجلسة

ُ
الميزانية العامة للدولة تعبر بأغلبية مريحة...

تكليف «األموال العامة» إعادة التحقيق في قضايا فساد منها التحويالت واإليداعات
ً
إدراج
عدم
حول
سجاال
ً
في جلسته العادية أمس ،التي شهدت في بدايتها ً
مضبطة جلسة  16أكتوبر الماضي التي حضرها  43نائبا ،في بند المضابط ،تطبيقا
لنص المادة  87من الدستور ،ورفعها رئيس السن النائب مرزوق الحبيني لعدم
َ
حضور الحكومة ،صادق المجلس على مضبطتي الجلسة االفتتاحية وجلسة
مناقشة الميزانية ،واتخذ حزمة قرارات ببند الرسائل الواردة.
وعبرت الميزانية العامة للدولة للسنة المالية  2023 - 2022بأغلبية مريحة ،وسط
ّ
تعهد وزير المالية وزير الدولة للشؤون االقتصادية واالستثمار عبدالوهاب
الرشيد بمعالجة المخالفات وأرقام التوظيف للكويتيين ،وبصرف بيع اإلجازات
والصفوف األولى.
ومن الرسائل الواردة ،التي وافق عليها النواب ،واحدة من لجنة حماية األموال
العامة ،تطلب فيها التحقيق في  6قضايا فساد ،منها التحويالت واإليداعات
المليونية ،وتم تكليف اللجنة التعليمية ،بناء على طلبها ،بإعادة التحقيق في
الشهادات ّ
المزورة وغير المعتمدة.
ولم ُ
المويزري:
شعيب
النائب
قال
إذ
باالستجوابات،
التهديد
من
الجلسة
تخل
ً
ً
«أرفض الميزانية رسميا ،وأقسم بالله أي خطأ فيها سيكون االستجواب ممتدا
من رئيس الوزراء إلى وزير المالية والوزراء».
عقد مجلس األ م ــة جلسته
العادية أمس ،للنظر في بنود
جـ ــدول األعـ ـم ــال ،ال ـم ـكــون من
 21رسالة واردة ،و 36تقريرا
ب ـ ـشـ ــأن مـ ـي ــزانـ ـي ــات ال ـج ـه ــات
الحكومية والميزانية العامة
للدولة والخطاب األميري.
وافتتح نائب رئيس مجلس
األمــة محمد المطير الجلسة
في التاسعة صباح أمس ،وتال
األمين العام أسماء األعضاء
ال ـح ـض ــور وال ـم ـع ـت ــذري ــن عــن
ع ــدم الـحـضــور ،والمعتذرين
عــن ع ــدم ح ـضــور اجـتـمــاعــات
الـلـجــان الـبــرلـمــانـيــة ،واع ـتــذر
ع ـ ــن ع ـ ـ ــدم ح ـ ـضـ ــور ال ـج ـل ـســة
وزيــر الدفاع وزيــر الخارجية
والنائب مرزوق الخليفة.
واستهل المجلس الجلسة

جلسة المجلس العادية أمس «تصوير نوفل إبراهيم»

بــالـتـصــديــق عـلــى الـمـضــابــط،
والـ ـ ــذي ش ـهــد س ـج ــاال بسبب
عدم عرض مضبطة جلسة 16
أكتوبر ،التي عقدها المجلس
تطبيقا لنص ا ل ـمــادة  87من
الــدس ـتــور ،بــدعــوة مــن رئيس
السن النائب مرزوق الحبيني،
ورفعها لعدم اكتمال النصاب،
وبعد التصويت على مظبطة
ال ـج ـل ـســة االف ـت ـت ــاح ـي ــة وع ــدم
عرض طلب جلسة  ١٦اكتوبر
انـ ـتـ ـق ــل الـ ـمـ ـجـ ـل ــس إل ـ ـ ــى ب ـنــد
الرسائل الواردة.

سطوة التجارة
و ك ـ ـ ـ ــان أول ا ل ـم ـت ـح ــد ث ـي ــن
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا الـ ـبـ ـن ــد ال ـ ـنـ ــائـ ــب د.
ح ـمــد ال ـم ـطــر ق ــائ ــا« :ات ـم ـنــى

م ــن اإلخ ـ ـ ــوة ال ـ ـنـ ــواب تـمـكـيــن
ل ـ ـج ـ ـنـ ــة ال ـ ـت ـ ـع ـ ـل ـ ـيـ ــم لـ ـتـ ـط ــوي ــر
عملها ،وسـطــوة التجارة في
الـ ـج ــامـ ـع ــات ي ـج ــب أن ت ـقــف،
وأقول لوزير التربية سنضع
ه ـ ــدف ـ ــا بـ ـ ـ ــأن تـ ـفـ ـت ــح ج ــامـ ـع ــة
عبدالله السالم شهر  9القادم،
ونـقــولــه يــدنــا فــي يــد الــوزيــر،
ودعـ ـ ــم ال ـج ــام ـع ــات ال ـخــاصــة
سيصل الى  ٢٥٠مليون دينار،
وعلينا أن ننتقل من الوضع
ال ـم ــزري ال ــى وض ــع تستحقه
الكويت».
وذكـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـنـ ـ ــائـ ـ ــب حـ ـ ـم ـ ــدان
ال ـ ـعـ ــازمـ ــي أن «رسـ ـ ــالـ ـ ــة األخ
مـحـمــد الـحــويـلــة ع ــن تحويل
غرب هدية لمشروع إسكاني،
كان لها موافقة سابقة وأنها
خالية مــن الـشــوائــب ،والـيــوم

علينا تنشيط
مشاريع الـ
 BOTليكون
«دهنا في
مكبتنا»

الري

ت ــرف ــض ألن ال ـم ـن ـط ـقــة فـيـهــا
كهوف ،كذلك منتزه ابوحليفة
أرض ص ــار لـهــا أك ـثــر م ــن ٣٠
س ـن ــة! والـ ـي ــوم ي ـق ـطــن ال ـنــاس
ف ــي جـ ـن ــوب صـ ـب ــاح األحـ ـم ــد،
ووزع ـ ـ ــوا ب ـيــوت ـهــم ع ـلــى ورق
مـ ــن  ٥س ـ ـنـ ــوات ،م ـش ـي ــرا إل ــى
أن اإلصـ ـ ــاح ب ـه ــذه الـطــريـقــة
غير صحيح ،وراح تشوفون
الـ ـ ـ ــوزراء واحـ ـ ــدا واحـ ـ ــدا على
المنصة ،فكثير هي القضايا
الـتــي لــم تـحــل ،وإذا الحكومة
ت ـن ـشــد اإلصـ ـ ــاح عـلـيـهــم حل
القضية االسكانية» ،مستغربا
م ـن ـتــزه ل ـيــس بــاسـتـطــاعـتـهــم
اتخاذ قرار بشأنه.
بينما ق ــال صــالــح عــاشــور
بـ ــاب ال ـح ـكــومــة م ـغ ـلــق وه ــذا
الـنـهــج غـيــر اصــاحــي ،وعلى

المواطن ان ياخذ حقة براس
م ــرف ــوع ،م ــو تـفـتـحــون ال ـبــاب
ساعه او ساعتين يدخولون
 ٤او  ٥على الوزير!
وأشار عاشور إلى أن أرباح
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار داخ ـ ـ ــل ال ـك ــوي ــت
أعلى من أربــاح االستثمارات
خــارجـهــا ،ل ــذا عـلــى الحكومة
أن توجه الفائض لالستثمار
في المشاريع داخــل الكويت،
ومنها المشاريع اإلسكانية
عـ ـ ـب ـ ــر شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــات م ـ ـسـ ــاه ـ ـمـ ــة،
والسـ ـ ـتـ ـ ـيـ ـ ـع ـ ــاب ال ـ ـتـ ــوظ ـ ـيـ ــف،
وعلى الحكومة خلق شركات
حكومية تدار بعقلية تجارية،
ال ت ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــص ا ل ـ ـ ـشـ ـ ــر كـ ـ ــات
الحكومية.
أما النائب أسامة الشاهين
ف ـ ـقـ ــال إن رس ـ ــال ـ ــة ال ـح ـك ــوم ــة

بـطـلـبـهــا اس ـت ـع ـجــال قــوان ـيــن
م ـك ــاف ـح ــة الـ ـفـ ـس ــاد هـ ــو مـحــل
ات ـف ــاق ال خـ ــاف ،وهـ ــذا األم ــر
مـ ـطـ ـل ــب شـ ـعـ ـب ــي خـ ـص ــوص ــا
موضوع تضارب المصالح.
وذكر النائب خليل الصالح
أن قضية الغالء يعاني منها
المواطنون ،والرواتب لم تزد
منذ  ١٣سنة ،وكذلك القضية
السكنية ،فالمواطن يئن منها
وي ـج ــب االس ـت ـع ـج ــال بحلها
وكذلك مسألة إيجاد وظائف
للخريجين الشباب.

ترقيات «التربية»
أم ـ ـ ــا ال ـ ـنـ ــائـ ــب ع ـب ــدال ـك ــري ــم
الـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــدري ف ـ ـقـ ــال إن رس ــال ــة
اللجنة التعليمية بشأن

ةديرجلا

majles@aljarida●com

•
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برلمانيات

ُّ
المخالفات وسرعة الصرف
بمعالجة
حكومي
د
وتعه
ّ

الموافقة على طلب «التعليمية» التحقيق في الشهادات المزورة وغير المعتمدة

ً
السعدون مترئسا الجلسة
التحقيق فــي الـتــرقـيــات،
وي ـ ـجـ ــب أال يـ ـق ــف ال ـ ـحـ ــد فــي
التحقيق في ترقيات التربية
بل ان يمتد الى جامعة الكويت
ب ـم ــا ف ـي ـه ــا م ــدي ــر ال ـج ــام ـع ــة،
وال ـج ــام ـع ــة إذا ك ــان ــت لــديـهــا
ال ـن ـي ــة ف ــي ف ـت ــح أفـ ـ ــرع خ ــارج
الكويت فعليها أن تفتح في
شمال وجنوب الكويت اوال.
واص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدري أن
رسالة الحكومة بشأن طلبها
اس ـت ـع ـجــال قــوان ـيــن ت ـعــارض
المصالح ومكافحة الفساد،
ي ـج ــب أن يـ ـك ــون ب ـك ـت ــاب مــن
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،وع ـ ـلـ ــى ال ـج ـه ــات
ال ـم ـع ـن ـيــة ط ـلــب ذلـ ــك ح ـتــى ال
نواجه تقاعسا منها ،كما أن
علينا إضفاء صفة الديمومة
للجنة المرأة وحقوق االنسان
والموارد البشرية عبر تعديل
الــائ ـحــة الــداخـلـيــة للمجلس
وجعلها لجانا دائـمــة ،داعيا
األمـ ـ ــانـ ـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـل ـم ـج ـلــس
إلـ ـ ــى إرس ـ ـ ـ ــال كـ ـش ــف ح ـض ــور
وغـ ـي ــاب الـ ـن ــواب ع ــن ال ـل ـجــان
إلى الصحافة اليومية لتكون
تحت رقابة الرأي العام ال في
الجريدة الرسمية.
مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،أف ـ ـ ــاد ال ـن ــائ ــب
الـصـيـفــي الـصـيـفــي بــأنــه «مــن
الـسـخــريــة أن ه ـنــاك أك ـثــر من
 ٤٠٠م ـ ـه ـ ـنـ ــدس و مـ ـهـ ـن ــد س ــة
خ ــري ـج ــي الـ ـبـ ـت ــرول ي ــوزع ــون
ع ـلــى ج ـه ــات ح ـكــوم ـيــة ليس
ل ـه ــا ع ــاق ــة بـتـخـصـصــاتـهــم،

 ...ومتابعة من رئيس الوزراء
وبالمقابل شركات المقاولين
ت ــوظ ــف لـلـتـنـفـيــع ،وال ـش ـبــاب
الكويتي ا لـيــوم يعملون بكل
المواقع من حفر آبار وغيرها،
إال أن هذه الشركات ال ترغب
فيهم ،وتتعاقد مــع األجــانــب
ب ـ ــروات ـ ــب تـ ـص ــل الـ ـ ــى  ٥آالف
دينار ،وغيرها من االمتيازات،
والهدف أن األجنبي قد يمرر
ما يريدون والكويتي ال يمرر».
وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــائ ـ ـ ــب حـ ـس ــن
جــو هــر على قضية االهتمام
بالشفافية ومحاربة الفساد،
واص ـ ـ ـفـ ـ ــا إيـ ـ ــاهـ ـ ــا ب ــأنـ ـه ــا أم ــر
جـ ـ ـي ـ ــد« ،وأدعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو الـ ـحـ ـك ــوم ــة
الـ ــى االسـ ـتـ ـف ــادة م ــن ت ـج ــارب
الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي ،ويـ ـ ـج ـ ــب ت ـط ـه ـيــر
المؤسسات الرقابية ،فديوان
الـمـحــاسـبــة يشتكي مــن عــدم
تـ ـمـ ـكـ ـيـ ـن ــه وح ـ ـ ـفـ ـ ــظ الـ ـنـ ـي ــاب ــة
لقضايا ،حتى نضع الحكومة
والمجلس أمام مسؤولياتهم
بتكليف لجنة حماية األموال
ال ـ ـعـ ــامـ ــة بـ ـ ــدراسـ ـ ــة ال ـق ـض ــاي ــا
الـ ـت ــي ت ـس ـب ـبــت فـ ــي اإلس ـ ـ ــاءة
لسمعة الكويت بالتحقيق في
الصندوق الماليزي وصندوق
الجيش وغيرها من القضايا،
وسـ ـب ــق ان ق ــدم ــت ط ـل ـب ــا فــي
المجلس الماضي وتم رفضه.
وت ــاب ــع ج ــوه ــر« :آن األوان
وبعد  ٧٠سنة من االستثمار
ال ـ ـخـ ــارجـ ــي ل ـل ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة
لالستثمار إع ــادة الـنـظــر في
اس ـت ـث ـم ــارات ـه ــا واالس ـت ـث ـم ــار

أهل المزايدات

السويط يطلب نقطة نظام
رد الـنــائــب ثــامــر الـســويــط عـلــى اعـتــراض
أحد النواب على رفع الجلسة ،لعدم حضور
الـحـكــومــة ،بقوله «مــع التأكيد على موقفنا
بصحة انعقادها ،إال أن األخ سكت عن ذلك
وما فتح حلقه ،وال يتذكر مواقفه قبل سنة،
ونحن ال نستغرب المزايدة من أهل المزايدات».

داخل الكويت وتعزيز شركات
اقتصادية محلية ،والكويت
قامت على الشركات الحكومية
في سبعينيات القرن الماضي،
وأصبحت في موقع الريادة،
لذا علينا تمكين هذه الشركات
وتـ ـحـ ـقـ ـي ــق تـ ـن ــوي ــع مـ ـص ــادر
الدخل».

تنشيط المشاريع
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،أكـ ــد ال ـنــائــب
أح ـمــد الري أن «ق ــان ــون BOT
لــأســف جـمــد ونـحــن نحتاج
فـ ـع ــا إلـ ـ ــى هـ ـ ــذه الـ ـمـ ـش ــاري ــع،
والـمــواطـنــون الـيــوم يذهبون
ال ــى دول قــري ـبــة ف ــي إجـ ــازات
ق ـص ـيــرة ،ل ــذا عـلـيـنــا تنشيط
ال ـم ـشــاريــع ل ـي ـكــون ده ـن ــا في
مـ ـكـ ـبـ ـتـ ـن ــا ،والـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم االخـ ـ ـ ــوة
ال ـم ـس ـت ـث ـمــرون ي ــذه ـب ــون الــى
السعودية ،وتوفر لهم أراضي
صناعية وكلفة المنتج تأتي
ع ـل ـي ـه ــم بـ ـ ــاألرخـ ـ ــص ،بـسـبــب
ان ـخ ـف ــاض أسـ ـع ــار األراضـ ـ ــي
ال ـص ـنــاع ـيــة ع ـكــس م ــا لــديـنــا
ف ــي ال ـكــويــت ت ـصــل االراض ـ ــي
الـ ـ ــى  ٦م ــايـ ـي ــن .ف ـ ــي ال ــوق ــت
ال ـ ـحـ ــالـ ــي وف ـ ـ ــي ظـ ـ ــل ال ـ ـحـ ــرب
الروسية  -األوكرانية أصبحت
اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاراتـ ـن ــا فـ ــي ال ـ ـخـ ــارج
بخطر ،لذا علينا االسراع في
توجيه استثماراتنا الى داخل
الكويت».
وط ـ ـ ــال ـ ـ ــب ال ـ ـ ـنـ ـ ــائـ ـ ــب ع ـ ـ ــادل

واحد واحد

حمدان العازمي
لم تخل جلسة أمس منذ بدايتها من التلويح
ّ
بــاسـتـجــوابــات مـبــكــرة ،إذ ق ــال الـنــائــب حمدان
العازمي« :أتحدى كل الوزراء ورئيس الحكومة
أنهم راح يصعدون المنصة واحدا واحدا ،إذا لم
يتعاونوا مع المجلس».

األنبعي يسأل  3وزراء
عن النصب العقاري
ّ
وج ـ ــه ال ـن ــائ ــب ع ـبــدال ـلــه األن ـب ـع ــي س ـ ــؤاال إلــى
وزير المالية وزير الدولة للشؤون االقتصادية
واالستثمار ،عبدالوهاب الرشيد ،ووزيــر العدل
وزير األوقــاف والشؤون اإلسالمية وزير الدولة
ل ـش ــؤون ت ـعــزيــز ال ـن ــزاه ــة ،ع ـبــدال ـعــزيــز ال ـمــاجــد،
ووزيــر التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون
االت ـ ـصـ ــاالت وت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـم ـع ـلــومــات ،م ــازن
الناهض.
وسأل األنبعي الرشيد عن دور وزارة المالية
فــي تـتـ ّـبــع األم ـ ــوال الـنــاتـجــة عــن قـضـيــة النصب
العقاري ،ودور وحدة تحريات األمــوال ،مطالبا
بتزويده بالتقارير في حال وجودها.
وسأل وزير العدل عن كمية األموال المتحفظ
عليها بإحدى الشركات ،وإجمالي مبالغ األحكام
الصادرة على شركة تيماس ،وعدد المتضررين.
وس ــأل وزي ــر الـتـجــارة عــن ع ــدد المتضررين
م ــن قـضـيــة الـنـصــب ال ـع ـق ــاري ،وعـ ــدد الـشــركــات
المشكو في حقها وأسمائها ،والمبالغ المقدرة
للمتضررين من تلك الشركات.

الدمخي بحسم اختيار قيادات
ال ـج ـهــات ال ــرق ــاب ـي ــة ،مـضـيـفــا:
«اليوم لدينا مشكلة في إدارة
التحقيقات بــو جــود هــا تحت
م ـظ ـلــة وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة ،وال
ينبغي ذلــك ،فضال عن الطب
ال ـ ـشـ ــرعـ ــي تـ ـح ــت ال ــداخـ ـلـ ـي ــة،
و ي ـ ـن ـ ـب ـ ـغـ ــي أن يـ ـ ـك ـ ــون ت ـحــت
ال ـن ـي ــاب ــة الـ ـع ــام ــة ،ويـ ـج ــب أن
ت ـك ــون هـ ــذه ال ـج ـهــة مستقلة
وهذا ليس تشكيكا بالداخلية
بــل لتطبيق الـشـفــافـيــة» ،كما
ط ــال ــب ب ـت ــأس ـي ــس ال ـش ــرك ــات
المساهمة بمشاركة شعبية،
والبيع يكون بعد  ١٠سنوات
ح ـت ــى ت ـم ـكــن ه ـ ــذه ال ـش ــرك ــات
م ــن ا ل ــو ق ــوف ب ـعــد تحقيقها
لألرباح.
بــدوره ،قــال النائب مــرزوق
الحبيني« :على وزير التربية
أن ينتبه للتالعب والتجاوز
ال ـ ــذي يـحـصــل ف ــي الــوظــائــف
القيادية واإلشــرافـيــة ،وهناك
أشخاص فوجئوا بأن أرقامهم
فـ ـ ــي االنـ ـ ـتـ ـ ـظ ـ ــار ب ــال ــوظ ــائ ــف
االشــراف ـيــة تتغير وتـتــراجــع،
وه ـ ـنـ ــاك مـ ــن ي ــري ــد ال ـت ــاع ــب
ب ـ ـ ـشـ ـ ــروط هـ ـ ـ ــذه ال ـ ــوظ ـ ــائ ـ ــف،
ومـ ـح ــاوالت حـثـيـثــة لـمــديــري
المناطق التعليمية ألن يكون
هـ ـ ـن ـ ــاك أش ـ ـ ـخـ ـ ــاص مـ ـ ــن غ ـيــر
التربويين ،وننبه الوزير لذلك،
وال نريد غير ذلك اآلن».
وت ـ ــاب ـ ــع ال ـح ـب ـي ـن ــي« :ع ـل ــى
ال ـ ـ ــوزي ـ ـ ــر ف ـ ـتـ ــح تـ ـحـ ـقـ ـي ــق فــي

كابتن بين عاشور والمطر

على وزير
المالية االنتباه
لتالعبات
الوظائف
القيادية

الحبيني

 ٢١رسالة

كيف ننشئ
جامعات خارج
الكويت البلد
بحاجة إليها؟

شمس

ب ــدوره ،قــال الـنــائــب مبارك
ال ـح ـج ــرف ،لــدي ـنــا  ٢١رســالــة
واردة ،وال ـ ـيـ ــوم أص ـب ــح اســم
الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت مـ ــرت ـ ـب ـ ـطـ ــا ب ـغ ـس ــل
األم ـ ـ ـ ـ ـ ــوال ،بـ ـسـ ـب ــب «الـ ـ ـك ـ ــاش»
ال ـم ــوج ــود والـ ـم ــواط ــن ال ـيــوم
ي ــدف ــع ال ـث ـم ــن ،وال يـسـتـطـيــع
ش ـ ــراء ب ـيــت بـسـبــب «الـ ـك ــاش»

األسعار صاكة فوق

صالح عاشور
بعدما نبه النائب صالح عاشور إلى وجود
تعارض مصالح بنقل تبعية الطيران المدني
للكابتن عمار العجمي ،قال النائب حمد المطر:
«هذا الوزير كابتن وشقيقه كابتن ...أنت تتكلم
ألن اخ ــوك كــابـتــن» .ورد عــاشــور قــائــا« :غير
صحيح أن أخي كابتن ،لكن إذا تبي تدافع عنه
وعن الحكومة كيفك».

ال ـت ــاع ــب بـمـنـطـقــة األح ـم ــدي
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ،ون ـق ــل أك ـث ــر مــن
 ٢٨٠معلمة بعد بــدء الفصل
التعليمي عشوائيا» ،معتبرا
ن ـق ــل ال ـم ـع ـل ـم ـيــن ال ـ ــى مــدي ـنــة
صباح األحمد دون أي حوافز
أم ــرا مــرفــوضــا« ،وان ـب ــه وزيــر
التربية بضرورة فتح تحقيق
ف ـ ــي ال ـ ــوظ ـ ــائ ـ ــف االش ـ ــرافـ ـ ـي ـ ــة،
ويجب أال يكون رئيس اللجنة
من القياديين الذين لديك».
وايد رسالة محمد الحويلة
ف ـ ـي ـ ـمـ ــا ي ـ ـخـ ــص غ ـ ـ ـ ــرب ه ــدي ــة
وأبوحليفة ،قائال إن هذا األمر
حدث مع منطقة فهد االحمد
إذ كــانــت بــالـســابــق مـنـتــزهــا،
مضيفا أن «مدير الجامعة يبي
يفتح فرع لها في السعودية،
وأقــول له افتح أفــرع لجامعة
الـ ـك ــوي ــت فـ ــي م ــدي ـن ــة ص ـبــاح
األح ـ ـ ـمـ ـ ــد أوال وا ل ـ ـس ـ ـعـ ــود يـ ــة
يعرفون شغلهم ،وغير مقبول
أن يذهب ولي األمر يوميا ١٥٠
كيلو لجامعة الشدادية».

نشر غيابات النواب

خليل الصالح
فــي إط ــار حديثه عــن مــوجــة غــاء األسـعــار،
تـســاءل النائب خليل الـصــالــح« :أي ــن نحن من
الغالء الفاحش؟» ،مضيفا« :الرواتب لم تتغير
منذ  13سنة واألسعار (صاكة فوق)».

ّ
الـ ـم ــوج ــود وال ـت ـض ــخ ــم ال ــذي
صاحبه.
واعـ ـت ــرض ال ـح ـج ــرف على
محاوالت تفريغ عمل اللجان
الدائمة مــن عملها ،بقوله إن
رســالــة الـلـجـنــة الـمــالـيــة فيما
يخص بتفريغ بعض اللجان
ال ـمــؤق ـتــة ألع ـمــال ـهــا ،فـتـفــريــغ
الـ ـلـ ـج ــان الـ ــدائ ـ ـمـ ــة ب ــال ـل ـج ــان
المؤقتة بدعة.
وعـ ـ ـ ـ ـ ــرج ال ـ ـ ـح ـ ـ ـجـ ـ ــرف ع ـل ــى
عقود المقاولين ،فقال :اليوم
تجلب عمالة بــرواتــب عالية،
والكويتي يقبل بعمل مقابل
رات ـ ــب بــأل ـفــي ديـ ـن ــار ،أع ـطــوه
الــوظ ـي ـفــة ،الف ـت ــا الـ ــى أن هــذا
ّ
األمـ ـ ـ ــر يـ ـش ــك ــل هـ ــاجـ ــس ل ــدى
الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب ،وي ـ ـجـ ــب ان ي ـك ــون
هاجسا لدى الحكومة.
وتابع :صرفنا على التعليم
ّ
أكثر من  ٢.٢٥مليار دينار ،إل
أن هناك جامعات أفضل من
جامعاتنا ،وسبق أن حــذرت
قبل  ١٥سنة وقبل عضويتي
م ـ ـ ــن أصـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاب ال ـ ـ ـش ـ ـ ـهـ ـ ــادات
و«أشباه المتعلمين».
أم ــا الـنــائــب خليل أب ــل فقد
خ ــاط ــب وزي ـ ــر ال ـن ـف ــط ،قــائــا:
أ ن ــا كـنــت فــي لجنة التحقيق
البرلمانية في النفط بمجلس
 ٢٠١٦وألــزمــك بتوصية هــذه
التوصيات ،خصوصا في ظل
مــا ي ــدور الـيــوم فــي الشركات
ال ـن ـف ـط ـي ــة ،وه ـ ـنـ ــاك مـ ــن تـمــت
إدانتهم بالتحقيق البرلمانية،

عبدالكريم الكندري
دعــا مــراقــب المجلس النائب د .عبدالكريم
الكندري األمــانــة العامة للمجلس إلــى إرســال
كشف حضور وغياب الـنــواب عن اللجان إلى
الصحافة اليومية ،ليكونوا تحت رقابة الرأي
العام ،وعدم االكتفاء بالجريدة الرسمية.

ول ـ ـكـ ــن بـ ـع ــدم ــا خ ــرجـ ـن ــا مــن
مجلس  ٢٠١٦تم تعيين هذه
ال ـق ـيــادات فــي مـنــاصــب أكـبــر،
لذا أنت اليوم مسؤول يا وزير
النفط أمامنا.
وأض ـ ـ ـ ــاف أبـ ـ ـ ــل :ه ـ ـنـ ــاك مــن
ي ـ ـحـ ــاول أن ي ـ ـجـ ــرح ويـ ـش ــرخ
عالقتنا بــدو لــة خليجية من
ب ـع ــض ح ـف ـن ــة مـ ــن الـ ـقـ ـي ــادات
ال ـن ـف ـط ـي ــة وأنـ ـ ـ ــت الـ ـمـ ـس ــؤول
أمامنا يا وزيــر النفط ،فضال
عن وجود مافيات في القطاع
النفطي ،وهناك تزوير تطرقت
إليه لجنة التحقيق البرلمانية
ً
وأن ـ ـ ــت كـ ـن ــت ع ـ ـضـ ــوا بـلـجـنــة
ّ
الـتـحـقـيــق ومــط ـلــع ع ـلــى هــذه
األمور ،فماذا حدث؟
وأفاد بأن كل تقارير اللجان
البرلمانية ستأتي للمجلس،
وإذا ك ــان ــت تـ ــرى ال ـل ـج ـنــة تم
تـفــريـغـهــا م ــن أعـ ـم ــال ،فـلــديــك
الـيــوم مــوضــوع المتقاعدين،
ف ـم ــاذا ت ـق ـ ّـدم الـتــأمـيـنــات غير
ال ـم ـعــاش ال ـت ـقــاعــدي؟ فــالـيــوم
المتقاعدون يئنون ،واللجان
الـمــؤقـتــة تعمل وتــرفــع أعـبــاء
عن اللجان الدائمة.
ف ـ ـي ـ ـمـ ــا ر ح ـ ـ ـبـ ـ ــت د .جـ ـن ــان
بــوش ـهــري ب ـمــا ج ــاء بــرســالــة
ح ـس ــن ج ــوه ــر وق ــال ــت اط ـلــب
اح ــال ـت ـه ــا ب ـم ــا ج ـ ــاء ب ـه ــا مــن
قـ ـض ــاي ــا الـ ـفـ ـس ــاد الـ ـ ــى لـجـنــة
حماية االموال العامة.
وأسـ ـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـ ـنـ ـ ــائـ ـ ــب ف ـي ـص ــل
الكندري لممارسات هيئة

تحويل  ٣لجان إلى دائمة

عادل الدمخي
شهدت الجلسة مطالبات نيابية بتحويل
 ٣لجان مؤقتة إلى دائمة ،هي المرأة واألسرة
وحقوق اإلنسان وتنمية الموارد البشرية،
واكتفى النائب عادل الدمخي بطلب تحويل
لجنة حقوق اإلنسان.

ُ
جدل حول «مضبطة  16أكتوبر» والسعدون ينهيه :لن أسمح
بالحديث به وإذا تريدون نوقف الجلسة نوقفها
أنهى رئيس مجلس األمة أحمد السعدون
الجدل بشأن مسألة التصديق على مضبطة
جلسة  ١٦اكتوبر ،التي تم رفعها لعدم حضور
الـحـكــومــة ،وس ــط حـضــور  ٤٣نــائـبــا ،بعد أن
أع ـل ـنــوا ح ـضــورهــم تطبيقا ل ـل ـمــادة  ٨٧من
الدستور ،عقب إصدار الحكومة مرسوم تأجيل
افـتـتــاح الفصل التشريعي ال ــى  ١٨أكتوبر،
استنادا إلى المادة  ١٠٦من الدستور.
واكتفى الرئيس السعدون بتالوة المادة
 ٩١من الدستور ،قائال :انتهى الحديث ،ولن
أعطي الكالم ألحد.
وفيما يلي التفاصيل.
مــا إن ب ــدأت جلسة مجلس األم ــة األول ــى
الـعــاديــة أم ــس ،الـتــي افتتحها نــائــب رئيس
المجلس محمد المطير ببند التصديق على
َ
مضابط جلستي االفتتاح  ١٨أكتوبر وجلسة
الميزانية الخاصة في  ٢٥منه ،طلب صالح

ع ــاش ــور نـقـطــة ن ـظــام ق ــال فـيـهــا :ع ــدم إدراج
مضبطة تــاريــخ  ١٦أكـتــوبــر ب ـجــدول أعـمــال
الجلسة ،بعد حضور  ٤٣نائبا ارت ــأوا أنها
جلسة الدستور ،وعــدم التصديق عليها قد
يؤدي الى بطالن المجلس الحالي ،وأنا ّقدمت
طلب نداء باالسم لكي نسير في إطار دستوري
صحيح ،ونمنع أي شبهة دستورية.
وقال رئيس الجلسة المطير :سوف نصدق
ّ
نصوت عليه الحقا.
على المضابط ،وأي طلب
بــدوره ،قال عبيد الوسمي :جلسة  ١٦هي
الجلسة األولــى ،وإن رفعها رئيس المجلس
في حينها بسبب عدم حضور الحكومة ،وهذا
أمر غير صحيح ،لذا ّقدمنا طلبا من  ١٠نواب
أرجو التصويت عليه.
وخاطب أحمد الري الرئيس المطير :الله
يعينك على ترؤس أول جلسة ،ونحن كلنا في
مركب واحد ،ونتمنى التوفيق للمكتب ،وما

حصل في جلسة  ١٦أكتوبر امــر نفتخر به،
والكل ُدعي للحضور بقوة الدستور ،ونشكر
ّ
رئ ـيــس ال ـســن م ـ ــرزوق الـحـبـيـنــي الـ ــذي مــكــن
األعضاء ،وكذلك رأي الحكومة الدستور ُيشكر
عليه ،ودليل على قناعة النواب هو حضور ٤٣
للجلسة ،لذا نرجو تدوين ذلك في المضبطة.
بدوره قال عاشور :األصل في المضبطة هي
األقدم بالتاريخ ،لذا يجب اإلدراج حسب األقدم.
ورد المطير :األخ عاشور :ليس هناك مانع
من أن يتم التصديق على المضبطة ،وبعدها
نتلو المضابط ،وهنا قال الرئيس المطير :هل
يوافق على المضبطة ،موافق المجلس ،وانتقل
المجلس إلى بند الرسائل الواردة.
وقال عاشور :ال يجوز االنتقال الى بند تال،
فهناك طلب ،فيما قال المطير :التصويت على
المضابط بعد بند الرسائل.
وهنا ّ
تحدث الوسمي :األخ الرئيس ،أنت

حضرت الجلسة األولــى ،شنو هذا التهريج!،
ه ــذا ت ــاري ــخ ،أح ــد اإلخـ ــوة ي ـقــول إن الجلسة
ّ
لنصوت
األول ــى ما هو جلسة ،بل اجتماع!،
على مضبطة الجلسة ،وإذا الحكومة لديها
االعتراض لتذهب الى المحكمة الدستورية.
وانتقل المجلس إلى بند الرسائل الواردة،
وبعد االنتهاء منه وعودة السعدون إلى كرسي
الــرئــاســة ،ع ــاد ال ـن ــواب إل ــى طـلــب التصويت
على مضبطة جلسة  ١٦أكتوبر ،وقال صالح
عاشور ،في نقطة نظام طلبها من السعدون،
بعد أن تــرأس الجلسة ،هناك طلب ّ
مقدم من
 ١٠نــواب للتصديق على مضبطة جلسة ١٦
أكتوبر.
ورفض السعدون الطلب.
من جهته ،قال أحمد الري :األخ الرئيس...
يجب أن نؤسس منذ البداية أن تكون األمور
وفق الدستور والالئحة ،األخ صالح تحدث عن

التصديق على المضبطة ،واألخ نائب الرئيس
 عندما ترأس الجلسة  -وعدنا بأن ُيدرج طلبالتصديق على مضبطة بعد االنتهاء من بند
الــرســائــل الـ ــواردة ،فــالـمــادة  87مــن الدستور
واضحة ،وبالتالي مارس األعضاء دورهم.
وهنا قال الرئيس السعدون :مضطر الى
أن أنهي الكالم ،وأتلو المادة  91من الدستور،
وأنـهــي الحديث مــرة واح ــدة ،وتنص المادة
ّ
على أنه «قبل أن يتولى عضو مجلس األمة
أعماله في المجلس أو لجانه يــؤدي اليمين
أمام المجلس في جلسة علنية» ،وبالتالي لن
أسمح بالحديث في هذا الموضوع مرة أخرى.
ً
الدستور؟
وقال الري :كيف إذا المادة  87من
ّ
ّ
السعدون :ما في حديث ،تبون نوقف
ورد ّ
الجلسة نوقفها ...ولن أعطي أحدا الحديث في
هذا الموضوع ،انتهى الموضوع ...وهنا انتقل
السعدون الى بند الميزانيات.

برلمانيات
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الجلسة

ً
الموافقة على حسابات ختامية تحقق وفرا بـ  182مليون دينار

أعضاء لحظة دخول القاعة
اإلع ـ ـ ــاق ـ ـ ــة ،خـ ــاصـ ــة ف ـي ـمــا
يتعلق في خفض درجــات من
أصحاب اإلعاقة ،ففي كل سنة
ترفع من درجة إعاقة من لديه
واس ـط ــه تــرفــع درجـ ــة إعــاقـتــه،
كيف لدرجة اإلعاقة أن تتغير
في بعض الحاالت!
بدوره ،تساءل النائب هاني
شمس :كيف ننشئ جامعات
من خارج الكويت ولدينا نقص
ف ــي ال ـ ـبـ ــاد؟ ف ــأولـ ـي ــاء األم ـ ــور
يعانون خصوصا مــن أهالي
م ــدن صـبــاح األح ـمــد وغيرها
م ــن ال ـم ــدن ال ـب ـع ـيــدة ،قـبــل كنا
ّ
نشك إال أن اليوم هناك البعض
يـ ـ ـح ـ ــاول أن ي ـف ـش ــل ال ـع ـم ـل ـيــة
الـتــربــويــة لـمـصــالــح اآلخــريــن،
وك ـ ــذل ـ ــك األمـ ـ ـ ــر ف ـ ــي الـ ـم ــراف ــق
ال ـص ـح ـي ــة ل ـم ـص ــال ــح ال ـق ـط ــاع
الخاص.
وه ـن ــا رفـ ــع رئ ـي ــس مجلس
األمة أحمد السعدون الجلسة
ألداء صالة الظهر.

عمار العجمي
واستأنف الرئيس السعدون
الـجـلـســة ،وق ــال ال ـنــائــب خالد
المونس :كثير من المواطنين
ضــاعــت عليه فــرص اسكانية
في عدد من المناطق الحيوية
بسبب تخبط وإلغاء مشاريع
سـكـنـيــة اعـلـنــت الـحـكــومــة عن
احالتها للمشاريع االسكانية،
فنحو الف مواطن لم يتوجهوا
الى خيطان الجنوبي وجنوب
عبدالله المبارك بسبب االعالن
ع ــن ت ــوزي ــع ابــوحـلـيـفــة ،وبـعــد
ف ــوات ال ـفــرص عـلـيــه تــم الـغــاء
ف ـكــرة م ـش ــروع ابــوحـلـيـفــة وال
يمكن السكوت عن هــذا االمــر،
«وأدع ــو ال ـنــواب للدفع بــإقــرار
هذه المنطقة».
ب ـ ـ ــدوره ،قـ ــال ال ـن ــائ ــب شعيب
الـ ـ ـم ـ ــوزي ـ ــري« :ب ـص ـف ـت ــي رئ ـي ــس
اللجنة المالية بعثت رسالة حول
انـشــاء عــدد مــن اللجان المؤقتة
وادع ــو االخ ــوة ال ـنــواب إلــى عدم
سلب اختصاصات المالية».

م ــن ن ــاح ـي ـت ــه ،قـ ــال ال ـنــائــب
مهند الساير :نشيد برسالة
ال ـ ـ ـح ـ ـ ـكـ ـ ــومـ ـ ــة حـ ـ ـ ـ ـ ــول ت ـ ـعـ ــزيـ ــز
الشفافية و مـكــا فـحــة ا لـفـســاد،
ً
« فـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــق ان ق ـ ــد مـ ـ ـن ـ ــا كـ ـتـ ـب ــا
بـ ــال ـ ـقـ ــوان ـ ـيـ ــن فـ ـ ــي ال ـم ـج ـل ــس
ال ـس ــاب ـق ــة ،وب ـص ـف ـتــي رئ ـيــس
ال ـ ـت ـ ـشـ ــري ـ ـع ـ ـيـ ــة تـ ـ ـح ـ ــدث ـ ــت م ــع
الوزيرين العجمي والشيتان
فــي اجـتـمــاع مـكـتــب المجلس
حول التشريعات التي تتعلق
بأعمال اللجنة التشريعية ،أما
مسألة إرسال رسالة وتصوير
ال ـت ـق ـص ـيــر م ــن ال ـل ـج ـنــة ف ــاآلن
ي ـم ـك ــن ان ن ـس ـح ــب ال ـت ـق ــاري ــر
م ـن ـه ــا ونـ ـن ــاقـ ـشـ ـه ــا ف ـ ــي ه ــذه
الجلسة ،وال اقول إن الحكومة
تــزا يــد ،لكن على الحكومة ان
ت ــرد ع ـلــى مــاح ـظــات الـلـجـنــة
حــول هــذه المشاريع ،ونؤكد
ان ه ـ ــذه الـ ـمـ ـش ــاري ــع تــوق ـفــت
م ــن الـمـجــالــس الـســابـقــة وإذا
كـ ــانـ ــت الـ ـحـ ـك ــوم ــة م ـس ـت ـع ــدة

إذا كانت
الحكومة
تنشد
اإلصالح
فعليها حل
القضية
اإلسكانية

حمدان العازمي

نواب خالل استماعهم لحديث «الميزانيات»
ف ـع ـل ـي ـهــا ان ت ـج ـه ــز ردوده ـ ـ ــا
عـ ـ ـل ـ ــى مـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع ال ـ ـقـ ــوان ـ ـيـ ــن
وأقول لإلخوة النواب اذا كان
لديكم اقتراحات فاستعجلوا
بتقديمها كي ال يكون مصير
ه ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع ك ـ ـقـ ــانـ ــون
ت ـ ـ ـعـ ـ ــارض ال ـ ـم ـ ـصـ ــالـ ــح الـ ـ ــذي
ابطلته المحكمة الدستورية،
ونؤكد اليوم ان على الحكومة
ان تـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــز ردود هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وإال
فسنقوم بدورنا نحن كلجنة
التشريعية».
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،قـ ـ ــال ال ـن ــائ ــب
ح ـم ــد ال ـم ـط ــر« :هـ ـن ــاك س ـلــوك
ح ـكــومــي م ــو عــاج ـب ـنــي ،األخ
ص ـ ــال ـ ــح عـ ـ ــاشـ ـ ــور ذكـ ـ ـ ــر احـ ــد
الــوزراء وتبعيته الجهات له،
ادع ــو الـحـكــومــة ان تــدافــع عن
وزرائها ال أن تسمع وتسكت،
انا ال ادافع عن عمار العجمي
كــوزيــر ،واالخ صــالــح عاشور
عندما قلت لي :احترم نفسك،
ان ـ ــا ل ــم اق ـ ــل ش ـي ـئــا يـسـتــدعــي

منك قول ذلك لي ،وإذا ما كان
أخوك طيار ،فولد عمتك وولد
خالتك طيارين».
التصويت على الرسائل
وانتقل المجلس للتصويت
عـلــى الــرســائــل ال ـ ـ ــواردة ،وعــن
رســالــة رئـيــس لجنة الـشــؤون
الـمــالـيــة واالق ـت ـصــاديــة والـتــي
ي ـط ـل ــب ف ـي ـه ــا الـ ـت ــأكـ ـي ــد ع ـلــى
اخـ ـتـ ـص ــاص ــات ال ـل ـج ـن ــة ،ق ــال
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــدون :ي ـجــب
ان ت ـ ـكـ ــون الـ ــرسـ ــالـ ــة مـ ـح ــددة
ال ـم ــواض ـي ــع ،وت ـج ــاوزه ــا ولــم
يصوت عليها.
وأرجـ ـ ـ ــأ الـ ـسـ ـع ــدون رس ــال ــة
اس ـت ـق ــال ــة م ـح ـم ــد ه ــاي ــف مــن
لجنة حقوق االنسان للجلسة
المقبلة بعد ان طلب من النواب
الترشح لعضوية اللجنة ولم
يترشح أحد.
بـ ــدورهـ ــا ،ق ــال ــت ال ـن ــائ ــب د.

وزير المالية :التضخم في الكويت أكبر بكثير
من «الصفوف األمامية» وبدل بيع اإلجازات
أكد أنه مرتبط بأزمة كورونا والحرب في أوكرانيا
أعلن وزيــر المالية وزيــر الدولة للشؤون
االقتصادية واالستثمار عبدالوهاب الرشيد
أم ــس ،إضــافــة ب ــدل بـيــع اإلجـ ــازات ومـكــافــأة
الصفوف األمامية وميزانية مناطق سكنية
جــديــدة وزيـ ــادة دع ــم األع ــاف إل ــى ميزانية
السنة المالية .2023 /2022
جــاء ذلــك فــي كلمة للوزير الــرشـيــد ،بعد
انتقال مجلس األمة في جلسته العادية إلى
مناقشة تقارير لجنة الميزانيات والحساب
ال ـخ ـتــامــي ب ـشــأن م ـش ــروع ــات قــوان ـيــن ربــط
مـيــزانـيــات الـ ـ ــوزارات واإلدارات الحكومية
والجهات الملحقة والمستقلة للسنة المالية
.2023 /2022
وأوضح أن هذه اإلضافة تمت بعد األخذ
ب ـم ــاح ـظ ــات نـ ـ ــواب م ـج ـلــس األمـ ـ ــة ول ـج ـنــة
الميزانيات والحساب الختامي البرلماني،
إذ أدرج صرف مقابل نقدي لموظفي الجهات
الحكومية لرصيد اإلج ــازات الــدوريــة أثناء
فـتــرة الخدمة ومـكــافــآت الصفوف األمامية
للجهات العسكرية والعاملين فــي القطاع
النفطي ضمن الميزانية.
ً
وأض ــاف أنــه نتج عــن ذلــك أيـضــا إضافة
ميزانية مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله
وم ـب ــال ــغ دعـ ــم ال ـب ـن ــاء ل ـل ـم ـنــاطــق الـسـكـنـيــة
الجديدة وبدل اإليجار بشأن التنازل والبدل
ل ــدى الـمــؤسـســة ال ـعــامــة لـلــرعــايــة السكنية
وزيادة دعم األعالف لمواكبة ارتفاع األسعار
ً
عالميا.
وبـ ّـيــن أن هــذه الميزانية تعكس برنامج
ً
عـمــل الـحـكــومــة الـمـقـبــل ،مــوض ـحــا أن «مــدة
البرنامج أربــع سنوات والميزانية سنوية،
م ـمــا يـعـنــي أن ـنــا ب ـحــاجــة إل ــى  4مـيــزانـيــات
لتعكس البرنامج بشكل كامل».

الوزير الرشيد
وذكـ ـ ـ ــر أن إض ـ ــاف ـ ــة مـ ـك ــاف ــآت ال ـص ـف ــوف
األمامية وبدل بيع اإلجــازات إلى الميزانية
ً
تأتي التزاما من السلطة التنفيذية بالوفاء
بواجبها تجاه الشعب الكويتي.
وأك ـ ـ ــد ح ـ ــرص ال ـح ـك ــوم ــة ع ـل ــى االل ـ ـتـ ــزام
بمسؤولياتها االجتماعية تجاه المواطنين
بما يعزز الرشد في صرف األموال ويعزز من
رفاهية المواطن بناء على توجيهات صادرة
من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد
نواف األحمد.
وأوضح أن «مشكلة التضخم في الكويت
أكبر بكثير من مكافآت الصفوف األمامية
وبدل بيع اإلجازات إنما هي مرتبطة بأزمة
ك ــورون ــا والـ ـح ــرب األوك ــرانـ ـي ــة  -الــروس ـيــة
والـتــأثـيــر على ســاســل اإلم ــداد واخـتــاالت
داخـلـيــة ممثلة بالبيئة االحـتـكــاريــة وشـ ّـح
األراضي».

و ق ــال إن نسبة التضخم بالكويت تبلغ
 4.2في المئة (أكثر من متوسط دول الخليج)
وم ـت ــوس ــط الـ ــراتـ ــب ال ـش ـه ــري لـ ــرب األسـ ــرة
ً
الـكــويـتــي يبلغ  1534دي ـن ــارا (نـحــو  5آالف
دوالر) ينفق نسبة  33فــي المئة منه على
السكن بسبب شح األراض ــي وندرتها ،مما
يستوجب دعم الحكومة لمواطنيها.
وأكد حرص الحكومة على دعم المواطن
الكويتي من باب المسؤولية لمعالجة مشكلة
ارتـفــاع معدالت التضخم بشكل جــذري عن
ط ــري ــق اس ـت ـق ــرار األسـ ـع ــار وإدارة ال ـعــرض
والطلب وتوفير حلول للقضية اإلسكانية
ودعم األسر المنخفضة الدخل.
ً
وردا على مالحظات نيابية قــال الوزير
ال ــرشـ ـي ــد ف ــي م ــداخـ ـل ــة ل ــه ف ــي ال ـج ـل ـس ــة إن
«الميزانية الحالية مبنية على سعر برميل
النفط بقيمة  80دوالرا ،فــي حين أن سعر
البرميل اليوم يتجاوز هذه القيمة وسنحقق
ً
فوائض بهذه السنة ،نظرا إلى ارتفاع سعر
بــرمـيــل الـنـفــط وسـيـتــم اسـتـغــال الـفــوائــض
لتأمين سيولة لالحتياطي العام للدولة».
وذك ـ ــر أن ـ ــه اس ـت ـم ــع إل ـ ــى كـ ــل م ــاح ـظ ــات
ن ــواب مـجـلــس األم ــة ف ــي الـجـلـســة الـخــاصــة
يــوم الـثــاثــاء الـمــاضــي ،وكــذلــك المالحظات
التي نوقشت في اجتماع لجنة الميزانيات
والحساب الختامي البرلمانية ،وتم أخذها
بعين االعتبار ومعالجة أغلب المالحظات،
إضافة إلى التعهد بمعالجة بقية المالحظات
الواردة في تقارير ديوان المحاسبة.
وأكــد حــرص الحكومةّ على التعاون مع
مجلس األمــة وهو ما تمثل اليوم من خالل
التعاون والتفاهم بين وزارة المالية ولجنة
الميزانيات البرلمانية.

ابنوا بيتي وأعطوني إياه
قال النائب مبارك الحجرف في مداخلته
بجلسة األمس ،إن الحكومة باعت حصتها
بشركة النفط البريطانية بعد أن قالوا في
بــريـطــانـيــا إن أص ـح ــاب الـخـيــم يـسـيـطــرون
على الشركة ،مطالبا بتوجيه االستثمارات
لداخل الكويت.
وأضاف الحجرف أن المواطن اليوم يقول
«ابنوا بيتي وعطوني إياه» وال أتحمل قرضا
يـكــون عـلـ ّـي بالبنك ،وال بـ ّـد أن تـكــون هناك

خ ـيــارات للمواطنين ،فـفــي الـمــاضــي قامت
شــركــات أجنبية ببناء مـنــازل المواطنين،
وعلى الحكومة أن تدعو الشركات األجنبية
ل ـب ـنــاء م ـن ــازل ال ـمــواط ـن ـيــن بـشـكــل مـبــاشــر،
مـ ـش ــددا م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ع ـلــى أن ال ـكــويــت
ستعاني كثيرا من أشباه المتعلمين بسبب
من يحملون شهادات جامعية من غير علم.

لعب عشوائي
أكد النائب مرزوق الحبيني أن شروط
ّ
مفصلة
منصب مدير المنطقة التعليمية
على أشخاص معينين يريدونهم في هذا
المنصب ،وما حصل في منطقة االحمدي

ا لـتـعـلـيـمـيــة ل ـعــب ال يـقـبـلــه عــا قــل م ــن نقل
 280معلمة بشكل عـشــوا ئــي ،و يـجــب فتح
الـتـحـقـيــق فــي ه ــذا ال ـمــوضــوع وف ــي شغل
الوظائف اإلشرافية.

ج ـن ــان ب ــوش ـه ــري ع ــن رســالــة
الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق ف ـ ـ ــي الـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــادات
الـ ـم ــزورة :ارج ــو تـحــديــد فترة
التحقيق ،فسبق في مجالس
ســاب ـقــة ان بـحـثــت األمـ ــر دون
نتيجة.
وقــال حمد المطر :سيكون
من اول اجتماع لنا.
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،قـ ـ ــال ال ـن ــائ ــب
مرزوق الحبيني :إن كالم جنان
ب ــوشـ ـه ــري صـ ـحـ ـي ــح ،فـلـجـنــة
التعليم ستحقق في مواضيع
عديدة لذا يجب تحديد الفترة
لقضايا التحقيق.
وبين المطر :بسبب التركة
والعبء أطلب من المجلس ان
تكون المدة خالل دور االنعقاد.
وقـ ــال ال ـس ـعــدون ان رســالــة
رئـيــس لجنة حـقــوق اإلنـســان
التي يطلب فيها إضفاء الصفة
الدائمة على هــذه اللجنة امر
يستلزم تعديل الالئحة ،ويجب
تقديم اقتراح بشأنه.
وبعد أن انتقل المجلس الى
بند الشكاوى والعرائض ،عاد
سجال على تصديق مضبطة
جـ ـلـ ـس ــة  ١٦اك ـ ـتـ ــوبـ ــر وأنـ ـه ــى
ال ــرئ ـي ــس ال ـس ـع ــدون ال ـس ـجــال
بتالوة المادة  ٩١من الدستور
قائال :لن أسمح بالحديث في
هذا الموضوع.

استعجال حكومي
ب ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال ال ـ ــوزي ـ ــر ع ـمــار
ال ـع ـج ـمــي ان ال ـح ـك ــوم ــة تـطـلــب
استعجال مناقشة تقرير لجنة
ال ـم ـيــزان ـيــات ،وواف ـ ــق المجلس

عـلــى الـطـلــب ،وانـتـقــل لمناقشة
الميزانيات ومــدد الحلسة إلى
حين االنتهاء منها.
ب ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــام وزيـ ـ ــر ال ـمــال ـيــة
ع ـبــدالــوهــاب ال ــرش ـي ــد ،وفــريـقــه
ا لـفـنــي ليعتلي يمين المنصة،
ورئـ ـ ـي ـ ــس ل ـج ـن ــة الـ ـمـ ـي ــزانـ ـي ــات
وفريقه يسار المنصة تمهيدا
لمناقشة الميزانيات.
من جانبه ،قال النائب صالح
عاشور إن التجاوب الحكومي
يجب ان يترجم ترجمة حقيقية
ح ـي ــث ش ـب ـع ـنــا م ــن ال ـت ـع ـه ــدات،
وال ـمــواطــن لــم يـلـمــس اي شــيء
على ارض الــواقــع ،واالنـجــاز ان
ي ــرى الـمــواطــن قضية االسـكــان
حلت والرواتب زادت والتوظيف
حصل ،وبغير ذلك يبقى الكالم
ً
حـ ـب ــرا ع ـلــى ورق وأن ـ ــا أخــالــف
وزير المالية عندما يقول هناك
شح في اراضــي الــدولــة ،وأقــول:
عـلـيــك االس ـت ـع ـجــال ف ــي اص ــاح
االراضي ووضعها لحل القضية
االس ـكــان ـيــة ،وم ــا يـحـصــل ســوء
ادارة وعدم وجود رؤية حكومية
لحل هذه المشكلة ،فهناك  97في
المئة من االراضي تحت تصرف
ال ـح ـك ــوم ــة ،وك ـي ــف ي ـت ــم ص ــرف
الميزانية بال برنامج؟
وق ــال الــدم ـخــي 300 :مليون
دينار لبيع االجازات تكون فيها
األولــويــة للكويتيين ،وعاشور
يـ ـق ــول اي ـ ــن اب ـ ـنـ ــاء ال ـك ــوي ـت ـي ــات
والبدون من بيع االجازات فهي
لم تضمن في تقرير الميزانيات؟
م ـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ،قـ ـ ــال ال ـن ــائ ــب
عبدالوهاب العيسى :في سبعة
اي ـ ـ ــام ك ـم ـج ـلــس وح ـك ــوم ــة
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برلمانيات

 ...وتوصية بتسريع إنجاز «البديل االستراتيجي»

ً
وزير الداخلية محييا األعضاء

عالية الخالد خالل الجلسة
صرفنا  400مليون دينار
بـعــدمــا ك ــان ه ـنــاك فــائــض 300
مليونا قبل الجلسة الماضية،
وه ـ ـ ـ ـ ــذا ب ـ ـس ـ ـبـ ــب م ـ ـب ـ ـلـ ــغ ال ـ ـبـ ــدل
الـ ـنـ ـق ــدي لـ ـ ــإجـ ـ ــازات ،وأن ـ ـ ــا مــع
ه ــذه االم ـت ـي ــازات لـكــن يـجــب ان
ت ــوج ــه ل ـل ـق ـطــاع الـ ـخ ــاص ال ــذي
ي ــوظ ــف ال ـش ـب ــاب ،فـ ـم ــاذا نـقــول
عن موظفي البنوك ومن هم في
ال ـب ــاب ال ـخــامــس رواد االع ـمــال
الذين تكسروا في كــورونــا ولم
يـ ـس ــاع ــده ــم اح ـ ـ ــد ،وال ـح ـك ــوم ــة
الحالية اقول لهم اذهبوا للقطاع
الخاص ،وما يحصل في القاعة
عـ ـك ــس ال ـح ـق ـي ـق ــة ،ف ــاألكـ ـي ــد ان
ق ــرارات الحكومة تعزز الفجوة
ب ـيــن ال ـق ـطــاع ال ـع ــام وال ـخ ــاص،
وغير مقبول االستمرار في زمن
العجوزات.
وق ــال وزي ــر المالية الرشيد:
الميزانية رسمت بناء على 80
دوالرا كسعر لبرميل النفط وإن
شاء الله الدولة ستشهد فوائض
مالية كبيرة.
من جانبه ،قال النائب حمدان
العازمي إن الحكومة دخلت في
مجال المساومات في الميزانية،
وه ـ ــذا ي ــؤك ــد ان ـه ــا غ ـيــر نظيفة
ووزير المالية لم يتعهد بتالفي
مالحظات ديوان المحاسبة ،ولم
يتل بيان الحكومة إنما كالمه
ك ـ ــان عـ ـب ــارة ع ــن شـ ـك ــر ،وك ـيــف
ي ــأت ــون ب ـم ـيــزان ـيــة ب ــا ح ـســاب
خ ـتــامــي؟ وكـ ــام وزيـ ــر الـمــالـيــة
عــن شــح األراض ــي غير صحيح
وغير مقبول.
ب ـ ـ ــدوره ،ق ــال ال ـن ــائ ــب اســامــة
ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاه ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن :اش ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــر لـ ـجـ ـن ــة
الميزانيات ال نـجــاز الميزانية،
وأؤكـ ــد اهـمـيــة اقـ ــرار الـمـيــزانـيــة
ألنـهــا مـيــزانـيــة دولـتـنــا وتعنى
ب ـ ـم ـ ـشـ ــاري ـ ـع ـ ـنـ ــا الـ ــرأس ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة
وروات ـب ـن ــا ،و 89م ـل ـيــون دي ـنــار
سـتــذهــب مــن ص ـنــدوق التنمية
الى السكنية لتسريع المشاريع
االسكانية و 182مليون دينار
ارب ـ ـ ــاح ـ ـ ــا مـ ـحـ ـتـ ـج ــزة س ـت ــذه ــب
للميزانية.
من جانبه ،قال النائب خليل
الصالح :ابناء الكويت ينتظرون
الـمـنـحــة وأوج ـ ــه ال ـك ــام لــوزيــر
المالية :الناس تنتظرك.
بـ ـ ــدوره ،ق ــال ال ـنــائــب شعيب
المويزري :انا ارفض الميزانية
رسـ ـمـ ـي ــا ،والـ ـحـ ـك ــوم ــة ت ـم ــد يــد
ال ـت ـع ــاون ،ل ـكــن ه ـنــاك شــروطــا،
فــوزيــر المالية يجب ان يتعهد
ب ـت ـع ـهــدات صــري ـحــة وواض ـح ــة
وت ـ ـص ـ ــرف الـ ـمـ ـي ــزانـ ـي ــة ب ـش ـكــل
صـ ـحـ ـي ــح و يـ ـ ـج ـ ــب ان ي ـت ـع ـهــد
ب ـم ـعــال ـجــة األخـ ـط ــاء ومـخــالـفــة
الـ ـمـ ـتـ ـسـ ـبـ ـبـ ـي ــن ،ويـ ـتـ ـعـ ـه ــد ب ــأن
ي ــوظ ــف اب ـ ـنـ ــاء الـ ـك ــوي ــت ف ـ ــورا،
وب ــدل اإلجـ ـ ــازات ي ـصــرف ف ــورا،

والـ ـصـ ـف ــوف األول ـ ـ ــى والبـ ـ ــد مــن
م ـع ــال ـج ــة اجـ ـ ـ ـ ــازات ال ـم ـع ـل ـم ـيــن
ورئ ـي ــس الـمـجـلــس والـحـكــومــة
يسمعون ،وأقسم بالله في حال
ح ــدوث أي خـطــأ فــي الميزانية
سيكون االستجواب ممتدا من
رئيس الوزراء الى وزير المالية
والوزراء ،وعلى الحكومة مد يد
التعاون في القوانين المقبلة.
وقــال الــوزيــر الرشيد :اتعهد
لشعيب المويزري ولنواب األمة
بمعالجة الـمـخــالـفــات وأتـعـهــد
ب ــأر ق ــام ا ل ـتــو ظ ـيــف للكويتيين
وأتـ ـ ـعـ ـ ـه ـ ــد ب ـ ـب ـ ـيـ ــع اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازات
والـصـفــوف االولـ ــى ،وه ــذا قسم
أقـ ـسـ ـمـ ـن ــاه ،ون ـ ـبـ ــادل ال ـم ـج ـلــس
الـتـحـيــة ،وبــال ـت ـعــاون سنحقق
ما يطمح اليه الشعب الكويتي.

المطلقات والعازبات
ب ــدوره ،قــال النائب الصيفي
الـصـيـفــي :الـمـيــزانـيــة تخلو من
دعم وزيادة اصحاب المساعدات
مــن ارام ــل ومطلقات وعــازبــات،
وهذه فئة يجب ان نعينها ،فمن
غير المعقول أن يصرف لهم 560
ً
دينارا في ظل التضخم والغالء،
ً
ب ـي ـن ـمــا يـ ـص ــرف  3آالف راتـ ـب ــا
لموظفي الدولة ،وإذا لم تتعهد
الحكومة بزيادة دعم هذه الفئة
فأدعو النواب إلى عدم الموافقة
على الميزانية.
من جانبه ،قال النائب حسن
جــوهــر :قــدمــت مــاحـظــات حول
الـمـيــزانـيــة لــرئـيــس الـلـجـنــة وال
اعـلــم م ــاذا حصل بها والشعب
ال ـك ــوي ـت ــي ي ـئ ــن ب ـس ـبــب ال ـغ ــاء
وال ـت ـض ـخ ــم ال ـك ـب ـي ــر ونـ ـح ــن ال
يــوجــد لــديـنــا شــح اراض ــي انما
سوء ادارة وعدد طالبي الرعاية
الـسـكـنـيــة وص ــل ال ــى  114الــف
طلب اسكاني ،ووصل مستحقو
بدل االيجار إلى  137الف مواطن
وع ـل ــى ال ـح ـكــومــة شـ ــرح كيفية
تـ ـم ــوي ــل الـ ـمـ ـش ــاري ــع ال ـس ـك ـن ـيــة
الجديدة ،ونحن اذا كنا سنسير
وف ـ ــق ال ـم ـي ــزان ـي ــة الـمـخـصـصــة
لالسكان في كل عام مليار دينار
فسنحتاج الى  21سنة لمعالجة
القضية االسكانية.
وق ـ ــال ال ـن ــائ ــب ح ـمــد ال ـم ـطــر:
وزيـ ــر الـمــالـيــة اك ــد ع ــدم وج ــود
ضرائب على المواطنين بينما
غــرفــة ال ـت ـجــارة تـشـيــر ال ــى ذلــك
وهـ ـن ــاك ت ـس ــري ـب ــات ب ــذل ــك ول ــن
نـ ـسـ ـم ــح ب ـ ــالـ ـ ـض ـ ــرائ ـ ــب وب ـ ـيـ ــان
تــاري ـخ ــي لــرئ ـيــس ال ـم ـيــزان ـيــات
عـنــدمــا ق ــال ان اق ــرار الميزانية
ال ي ـع ـنــي م ـن ــح ال ـح ـك ــوم ــة صــك
البراءة ،فسنراقبها ونحاسبها،
وبـ ـي ــع االج ـ ـ ـ ــازات ام ـ ــر م ــوج ــود
عـنــدمــا يتقاعد الـمــواطــن وهــذا
حقه ونحن مع رفاهية المواطن

وه ـ ـ ـنـ ـ ــاك مـ ـ ـم ـ ــارس ـ ــات خ ــاط ـئ ــة
والمحاسبة قائمة ،والميزانيات
فيها عبث خاصة بالتطبيقي،
وهـنــاك فـســاد كبير لها فهناك
 5ماليين دينار ،وال احد يعمل،
وأقول لوزير التربية والوزراء إن
اي ميزانية صرفت او ستصرف
ستكون محل مراقبة ومحاسبة،
وأقول ان اقرار الميزانية ال يعني
أن المحاسبة ذهبت إنما بدأت
فعليا.

البديل االستراتيجي
من جانبه ،قال النائب احمد
الري :البد من تطوير العمل في
ا لـمـيــزا نـيــة والتعجيل بالبديل
االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـجـ ــي ،ف ــأكـ ـث ــر ب ـنــد
يستهلك الميزانية هو الرواتب
ال ــذي ض ــرب مـنــذ  2006بسبب
الــزيــادات وال ـكــوادر وظلم فيها
كـثـيــر م ــن الـمــوظـفـيــن أص ـحــاب
الرواتب دون المتوسطة وحان
الوقت إلعادة بناء الرواتب.
م ـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ،أك ـ ــد ال ـن ــائ ــب
عبدالعزيز الصقعبي أن ميزانية
م ـج ـل ــس األم ـ ـ ــة ك ــان ــت ب ـم ـنــزلــة
ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق االس ـ ـ ـ ــود وم ــرت ـع ــا
للفساد في المجالس السابقة،
وآ خـ ـ ـ ــر هـ ـ ـ ــا  2020وو صـ ـلـ ـتـ ـن ــا
تقارير تبين حجم التجاوزات
ف ــي الـمـيــزانـيــة وخ ــاص ــة مكتب
المجلس ،واليوم يكشف تقرير
المحاسبة الجديد الفساد في
التعيينات والندب ،وهي يندى
لها الجبين
مــن نــاحـيـتـهــا ،قــالــت النائبة
جـنــان بــوشـهــري :وزي ــر المالية
صرح بأن هناك فوائض كبيرة
ستحقق وهذا غير صحيح في
ظ ــل ارتـ ـف ــاع الـتـضـخــم وال ـغ ــاء
واألسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــار ،مـ ـ ـش ـ ــددة عـ ـل ــى أن
مـلــف إدارة أم ــاك الــدولــة سبق
ً
ان تكلمت فيه كونه موضوعا
اعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــد ف ـ ـت ـ ـحـ ــه ون ـ ـ ـقـ ـ ــاشـ ـ ــه ف ــي
لـجـنــة ال ـم ـيــزان ـيــات واثـ ــرت هــذا
الموضوع وتقدم وزيــر المالية
بتعهده بــأن يـكــون هــذا الملف
تحت ادارة ونظر الحكومة في
الفترة القادمة ،واؤكد ان تصريح
وزيـ ـ ــر ال ـم ــال ـي ــة بـ ــأن ال ـف ــوائ ــض
المالية ستكون كبيرة لــم يكن
ً
موفقا ،وارتـفــاع سعر النفط له
اثــر كبير على العالم الــذي يئن
حولنا ،فما قيمة هذه الفوائض
م ــع ارتـ ـف ــاع اسـ ـع ــار ك ــل الـسـلــع
والتضخم؟!

الحرب الروسية االوكرانية
بدوره ،قال النائب خليل أبل:
علينا ان نستشرف المستقبل
ف ـ ـي ـ ـمـ ــا يـ ـتـ ـعـ ـل ــق بـ ـ ــال ـ ـ ـحـ ـ ــروب،
خ ـص ــوص ــا الـ ـح ــرب ال ــروس ـي ــة

االوك ـ ـ ــرانـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،هـ ـ ــل تـ ـ ــم وضـ ــع
االج ــراء ات االحترازية االمنية
وال ـص ـح ـي ــة واالم ـ ـ ــن ال ـغ ــذائ ــي
في الميزانية الجديدة ،فهناك
ام ــور ت ــدور ف ــي األفـ ــق ،ونـحــن
تحت رحمة رب العالمين في
ه ــذه الـمـيــزانـيــة ،وال ـس ــؤال هل
هــذه الميزانية تـطــوف او ال ؟
ً
م ـس ـتــدركــا :ال يــوجــد اح ــد من
الحكومة ناقشنا في هذا األمر
المريب.
وق ــال وزي ــر الـمــالـيــة لجنان
بــوش ـهــري :ال ـفــوائــض المالية
سـتـضـمــن لــاحـتـيــاطــي ال ـعــام
ً
واليوم أصدرت تكليفا بمتابعة
تقرير المحاسبة ،واالعتذار من
أمالك الدولة لديوان المحاسبة
عــن عــدم تقديم البيانات غير
مقبول ،وسنقدم تقارير دورية
للمجلس عن أمالك الدولة إلى
المجلس والديوان.
ثــم ق ــال الــرئـيــس الـسـعــدون:
سـ ـنـ ـص ــوت عـ ـل ــى ال ـم ـي ــزان ـي ــة
بعد رفــع الجلسة ألداء صالة
العصر.
وفي النهاية ،وافق المجلس
على ميزانية الجهات الملحقة،
وعددها  22مشروعا ،في ظل
ح ـضــور  58ع ـض ــوا ،بـمــوافـقــة
 ،52ورفض  5أعضاء ،وامتناع
ع ـض ــو واحـ ـ ـ ــد ،وأح ــالـ ـه ــا ال ــى
الحكومة مع توصياتها.
وقال الوزير عمار العجمي:
«نـ ـشـ ـك ــر ل ـج ـن ــة الـ ـمـ ـي ــزانـ ـي ــات
والنواب والمجلس لهذا اإلقرار
الـ ـخ ــاص ب ـم ـيــزان ـيــة ال ـج ـهــات
الملحقة ،ونحن كلنا في مركب
واحد من أجل مصلحة الكويت
والمواطنين».
وواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس ع ـل ــى
مـيــزانـيــة ال ـج ـهــات المستقلة،
وعددها  17مشروعا ،بحضور
 59عضوا ،بموافقة  ،53ورفض
 5أع ـ ـض ـ ــاء ،وام ـ ـت ـ ـنـ ــاع عـضــو
واحــد ،وأحالها إلــى الحكومة
مع توصياتها.
كـ ـم ــا واف ـ ـ ــق عـ ـل ــى م ـي ــزان ـي ــة
الوزارات واإلدارات الحكومية،
خـ ـ ـ ــال حـ ـ ـض ـ ــور  58ع ـ ـضـ ــوا،
بموافقة  53ورفض  4أعضاء،
وامتناع عضو واحد ،وإحالها
الى الحكومة مع توصياتها.
وواف ــق على توصيات على
ميزانية الحكومة ،التي تتمثل
فــي االلـتــزام بتقارير ترفع من
ال ـج ـهــات ال ـح ـكــوم ـيــة بتفعيل
قـطــا عــات التفتيش والتدقيق
لـلـقـيــام ب ــاإلش ــراف والمتابعة
عـلــى اع ـم ــال ال ـش ــؤون الـمــالـيــة
واالداريـ ــة ،واب ــاغ «نــزاهــة» اي
وقائع تتعلق بعمليات الفساد،
وممارسة الجهات الحكومية
ل ـج ـم ـي ــع اعـ ـم ــالـ ـه ــا الـ ـخ ــاص ــة
بـ ــال ـ ـم ـ ـيـ ــزان ـ ـيـ ــة ،وفـ ـ ـ ــق قـ ــواعـ ــد

 ...ومتابعة نيابية

قرارات الجلسة
 وافــق المجلس على رســالــة مــن وزيــر الــدولــة لـشــؤون مجلساألمة وزير الدولة لشؤون اإلسكان والتطوير العمراني يطلب فيها
استعجال نظر مشروعات القوانين المشار إليها بنص الرسالة،
ذات العالقة بمنظومة تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد،
والمدرجة على جدول أعمال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
واف ــق المجلس على رســالــة مــن عضو مجلس األم ــة د .حسنجوهر يطلب فيها تكليف لجنة حماية األ م ــوال العامة بدراسة
الموضوعات المحددة بنص الرسالة وغيرها من قضايا شبهات
الفساد المالي وغسل األموال ،مع إحالة جميع المستندات الواردة
إلــى مجلس األمــة في فترات سابقة ذات صلة بتلك الموضوعات
إلى اللجنة.
 وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة شؤون ذوي اإلعاقةيطلب فيها إحالة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون
رقم  8لسنة  2010في شأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة المدرج
على جــدول أعمال لجنة الشؤون الصحية واالجتماعية والعمل،
إلــى لجنة شــؤون ذوي اإلعــاقــة لالختصاص وفقا للمادة  58من
الالئحة الداخلية.
واف ــق المجلس على رســالــة مــن رئيس لجنة الـشــؤون الماليةواالقتصادية يطلب فيها رد التقرير رقم  13عن مشروع القانون
في شأن االستيراد ،والتقرير رقم  37عن مشروع القانون في شأن
الصكوك الحكومية ،المدرجين على جدول أعمال المجلس وذلك
وفقا للمادة  59من الالئحة الداخلية.
 واف ــق الـمـجـلــس عـلــى رســالــة مــن رئـيــس لجنة ش ــؤون النفطوالطاقة يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة الموضوعات المحددة
بنص الرسالة.
 واف ــق المجلس عـلــى رســالــة مــن رئـيــس لجنة تحسين بيئةاألعمال والمشروعات الصغيرة يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة
الموضوعات المحددة بنص الرسالة ،على أن ترفع اللجنة تقريرها
للمجلس قبل نهاية دور االنعقاد الحالي.
 وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون الخارجيةيطلب فيها سـحــب تـقــاريــر اللجنة عــن مجموعة مــن مـشــروعــات
القوانين والمحددة بالكشف المرفق مع الرسالة ،وذلك وفقا للمادة
( )109من الالئحة الداخلية.
 وافــق المجلس على رســالــة مــن عضو مجلس األمــة د .حسنجوهر يطلب فيها عرض موضوع توجيه األموال السيادية للدولة
لالستثمار الداخلي على المجلس الموقر ليكون على رأس أولويات
السلطتين التشريعية والتنفيذية ومحل تعاون كبير بينهما ،عبر
إق ــرار سلسلة مــن الـقــوانـيــن تــؤســس بمقتضاها شــركــات جديدة
مملوكة للمال العام هدفها حسن استغالل مقومات الدولة وتنميتها
بما ينعكس على الدولة واقتصادها والمواطنين الخير والنماء.
 وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة يطلبالنزاهة والشفافية والحوكمة
المؤسسية.
ك ـم ــا وافـ ـ ــق ال ـم ـج ـل ــس عـلــى
ت ـ ــوصـ ـ ـي ـ ــة ن ـ ـيـ ــاب ـ ـيـ ــة بـ ـتـ ـق ــدي ــم
ال ـح ـك ــوم ــة تـ ـق ــاري ــر كـ ــل ثــاثــة
أشهر حول القسائم الصناعية،
ودراس ــة الــرســوم التي فرضت
عـلــى الـجـهــات نـظـيــر االنـتـفــاع
بخدمات الدولة.
ووافق على توصية نيابية
بـ ـ ــربـ ـ ــط ال ـ ـ ـ ــزي ـ ـ ـ ــادة الـ ـسـ ـن ــوي ــة
للمعاشات التقاعدية بزيادة
التضخم ،وان تعكس الميزانية
بـ ـ ــرنـ ـ ــامـ ـ ــج عـ ـ ـم ـ ــل ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة،
والـتـســريــع بــإن ـجــاز الحكومة
للبديل االستيراتيجي ،وفصل
القطاع النفطي عنه ،وضرورة

فيها تكليف اللجنة بمناقشة وبحث الموضوعات المحددة بنص
الرسالة لحين نهاية دور االنعقاد االول.
 وافــق المجلس على رســالــة مــن رئيس لجنة حقوق اإلنسانيطلب فيها الموافقة على تحديد اختصاصات اللجنة وتكليفها
بالموضوعات المدرجة بنص الرسالة.
 وافق المجلس على رسالة من النائب د .عبدالعزيز الصقعبيبتكليف لـجـنــة ش ــؤون اإلس ـك ــان وال ـع ـقــار ب ــدراس ــة الـمــوضــوعــات
المدرجة بنص الرسالة ،على أن ترفع تقريرها نهاية دور االنعقاد.
 واف ــق الـمـجـلــس عـلــى رســالــة مــن ال ـنــائــب د .مـحـمــد الـحــويـلــةبتكليف لجنة شؤون اإلسكان والعقار بدراسة وبحث إمكانية إقامة
مشروع غرب هدية السكني والتنازل عن أرض منتزه أبوحليفة
ً
إلى الرعاية السكنية ،وأن تقدم اللجنة تقريرا متكامال خالل دور
االنعقاد الحالي.
 واف ــق المجلس عـلــى رســالــة مــن رئـيــس لجنة ش ــؤون البيئةواألمن الغذائي والمائي بتكليف اللجنة بدراسة ومناقشة وبحث
الموضوعات المحددة بنص الرسالة.
 أرجأ المجلس البت برسالة عضو مجلس األمة محمد هايفالتي يتقدم بموجبها باستقالته من عضوية لجنة حقوق اإلنسان،
لعدم ترشح أي من النواب لعضوية اللجنة.
 وافق المجلس على رسالة من رئيس اللجنة التعليمية بتكليفاللجنة فــي واقـعــة اختفاء مجموعة مــن القطع األثــريــة والوثائق
التاريخية من متحف الكويت الوطني وسبل تطوير المؤسسات
المعنية بالشأن اإلعالمي والثقافي في البالد.
 وافق المجلس على رسالة من رئيس اللجنة التعليمية بتكليفاللجنة بالتحقيق فــي مــوضــوع الــوظــائــف والـتــرقـيــات اإلشرافية
واإلداري ـ ــة فــي وزارة الـتــربـيــة وبـحــث أس ـبــاب تــدهــور التعليم في
المؤسسات التعليمية ومدى فاعلية خطط الــوزارة في النهوض
بالمنظومة التربوية والتعليمية وحلولها المقترحة لمعالجة
مشكلة تعليم الطلبة من فئة غير محددي الجنسية.
 وافــق المجلس على رســالــة مــن رئيس لجنة شــؤون التعليموالثقافة واإلرشاد يطلب فيها تكليف اللجنة بالتحقيق في موضوع
الشهادات العلمية المزورة والوهمية في التعليم العام والعالي
حتى نهاية دور االنعقاد األول.
 وافــق المجلس على رســالــة مــن رئيس لجنة شــؤون التعليموالثقافة واإلرشاد يطلب فيها تكليف اللجنة بالتحقيق في موضوع
البعثات والتعيينات وا لـتــر قـيــات فــي مؤسسات التعليم العالي
باإلضافة إلى بحث ودراسة الموضوعين المحددين بنص الرسالة.
 وافــق المجلس على رسالة من رئيس لجنة شــؤون التعليموالـثـقــافــة واإلرشـ ــاد يطلب فيها تكليف اللجنة بــدراســة وبحث
العوائق الموجودة أمام الجهات المعنية بتطوير البحث العلمي.

االخذ باالعتبار في الميزانيات
الـ ـق ــادم ــة انـ ـعـ ـك ــاس ــات االزمـ ـ ــة
الــروس ـيــة االوك ــران ـي ــة ،ورصــد
ميزانية لتعزيز االمن الغذائي،
ورصد ميزانية لصيانة الطرق
خاصة المناطق القديمة.
وانتقل المجلس الى تقارير
لـ ـجـ ـن ــة الـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــزايـ ـ ـن ـ ــات بـ ـش ــأن
ال ـ ـح ـ ـسـ ــاب ال ـ ـخ ـ ـتـ ــامـ ــي ،وق ـ ــال
رئيس اللجنة عــادل الدمخي:
إن اقــرار الحسابات الختامية
ألي جهة حكومية ال يعني أن
ب ــاب الـمـحــاسـبــة أغ ـلــق ،فمثال
قضية ضيافة «الداخلية» تمت
محاسبة المعتدين على المال
الـ ـع ــام ع ـل ــى ح ـس ــاب ــات أق ــره ــا
ال ـم ـج ـل ــس ،واق ـ ـ ـ ــرار ال ـم ـج ـلــس

ل ـل ـح ـســابــات ال ـخ ـتــام ـيــة يــوفــر
للميزانية  182مليون دينار،
و 89مليونا ل ـ «السكنية» من
ص ـ ـنـ ــدوق ال ـت ـن ـم ـيــة ال ـع ــرب ـي ــة،
واالمر متروك للمجلس.
وواف ـ ـ ـ ـ ـ ــق ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس ع ـل ــى
ال ـ ـح ـ ـسـ ــاب الـ ـخـ ـت ــام ــي 21/20
مــن خ ــال حـضــور  58عـضــوا،
بموافقة  ،55ورفض  ،3ويحال
إلــى الحكومة ،كما وافــق على
التوصيات النيابية.
ورفـ ـ ــع ال ــرئـ ـي ــس ال ـس ـع ــدون
الجلسة الى صباح اليوم.

«الميزانيات» :المحاسبة الفعلية للحكومة وقت مناقشة الحساب الختامي
أشاد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي ،د.
عادل الدمخي ،بتعاون الحكومة مع اللجنة في مشروع
الميزانية وتضمينها كل التعديالت ذات االستحقاقات
الشعبية ،من خالل استجابة وزير المالية وتلبية جميع
طلبات األعضاء التي عرضت في اللجنة ،مؤكدا أن ذلك
«أمر يحسب للحكومة برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء
الشيخ أحمد نواف األحمد».
وقال الدمخي ،خالل استعراضه تقارير لجنة الميزانيات
في جلسة أمس ،إن طلبات النواب شملت إضافة مبلغ إلى
بدل رصيد اإلجازات النقدي في الميزانية ،ورفع مبلغ بدل
اإلجازات النقدي من  200إلى  300مليون دينار ،بناء على
طلب النواب.
وأضاف أن الطلبات شملت إلغاء شرط االمتياز من قرار
مجلس الخدمة المدنية ،وأن يكون الصرف سنويا ،وهو ما
قام وزير المالية بنقله مشكورا إلى اجتماع مجلس الخدمة
المدنية ،وتعديل الشروط بيع اإلج ــازات ،وإضافة مبلغ
الصفوف األمامية للجهات العسكرية التي تم تعديل فئتها
إلى فئة عالية الخطورة ،وإضافة مبلغ تكلفة الصفوف
األمامية للعاملين في القطاع النفطي.
ّ
وتــابــع أن الطلبات شملت عــدم تعطل التوظيف في
ّ
وتعهد وزارة
الــدولــة ،بسبب إلـغــاء االعتماد التكميلي،
المالية بتغطية أي عجز مالي ّ
يخص التوظيف.
ولفت الدمخي إلى أن الوزير أكد اهتمام الحكومة في
سعيها لزيادة اإلي ــرادات غير النفطية من أمــاك الدولة،
وتطوير إدارتها ،مبينا مالمح ما انتهت إليه التصورات

الحكومية في هــذا الشأن من إسنادها إلــى شركة إدارة
المرافق العمومية (شركة مملوكة  100بالمئة للمال العام).
وقال :بعد الرسائل اإليجابية من الحكومة الجديدة التي
ذكرتها ،وتعاونها في تلبية كل طلبات النواب المتعلقة
بالمواطن بشكل مباشر ،رأت اللجنة أن تتعاون من جانبها
أيضا بالموافقة على الميزانية ،خاصة أنه إلى اآلن لم تكمل
الحكومة المدة الالزمة ّ
لتقيم أداءها.
وأضاف أن «ذلك ال يعني منحها في المقابل صك البراءة،
ُ
فالميزانية هي أرقام تقديرية لم تصرف بعد ،والتي يجب
على الحكومة تحصيل اإليرادات وإنفاق المصروفات في
حدود ما اعتمده لها مجلس األمة ،مراعية تنفيذ القوانين
والتعاميم المنظمة».
متضخمة،
الميزانية
أن
ـواب
ـ
ن
ـ
ل
ا
ـن
ـ
م
وطــالــب مــن يــرى
ّ
فليحدد للمجلس البند أو البنود المتضخمة كي يخفض
مقدار التضخم إن رأى المجلس ذلك».
وأك ــد أن «المحاسبة النيابية الفعلية ستكون عند
ّ
يتضمن الصرف الفعلي
مناقشة الحساب الختامي الذي
للحكومة ،وتأتي معه مالحظات الجهات الرقابية ،وهي
من الناحية الفنية واإلجرائية أهم بكثير من الميزانية».
وأعلن الدمخي بدء اللجنة من األسبوع المقبل مناقشة
الحساب الختامي للجهات الحكومية ،تمهيدا إلقرارها
ّ
سيتحمل
خالل دور االنعقاد الحالي ،مضيفا« :كل وزير
تبعات عدم تسوية المالحظات على الجهات التابعة له،
وكذلك رئيس مجلس الوزراء سيتحمل مسؤولية تقاعس
الوزراء في عدم تسوية المالحظات والمخالفات المالية».

وشــدد على أنــه «ال تنمية مــن دون اسـتـقــرار ،وال
اسـتـقــرار إال بــالـتـعــاون ،وبـمــا أن الـحـكــومــة ّ
وجـهــت
الـعــديــد مــن الــرســائــل اإليـجــابـيــة ،وقــامــت بالتعاون
مـ ــع ال ـم ـج ـل ــس فـ ــي األخ ـ ـ ــذ ب ـك ــل ط ـل ـب ــات ــه ال ـخ ــاص ــة
بالميزانية ،فإني أرجو من المجلس أن يوجه أيضا
رسالة إيجابية إلى الحكومة ،ولنكون على قدر من
المسؤولية السياسية الحصيفة».
ّ
وذك ـ ــر أن «ال ـت ـخ ــوف م ــن أن ال ـح ـكــومــة سـتــتـبــع نهج
الحكومات السابقة ،ونبني عليها أحكاما مسبقة للتعامل
معها على هذا األساس ،فهذا معناه أنه ال يوجد تعاون مع
الحكومة مهما كانت ومهما ّ
تغيرت ومهما قدمت ،وهذا ال
يستقيم مع رجال الدولة الذين يؤيدون ويساندون الحكومة
ّ
ويقومونها متى ما أخطأت
إذا أصلحت ،ويحاسبونها
بتفعيل األدوات الدستورية».
وأضاف« :إننا لن نتردد في تأييد الحكومة بأي عمل
نراه في مصلحة البالد والعباد ،وهذا هو مضمون الخطاب
ّ
الموجه للسلطتين في بداية افتتاح هذا الدور».
السامي
إلى ذلك ،استعرض الدمخي الجهد المبذول في دراسة
الميزانية من قبل اللجنة السابقة والمكتب الفني الذين
وصــل عــدد اجتماعاتهم إلــى  57اجتماعا ( 37اجتماعا
للجنة  ،)20 +موضحا أن «الميزانية المعروضة أمامهم
أخذت حاصلها من الدراسة والنقاش داخل اللجنة آنذاك،
ّ
وتمت بعض التعديالت المهمة على الميزانية ،وهي:
 -1إدراج اعتماد ب ـ  80مليون ديـنــار بميزانية وزارة
التجارة والصناعة لتغطية تكاليف الـمــواد اإلنشائية

المخصصة للمواطنين فــي الـمــدن اإلسكانية الجديدة
(المطالع  -جنوب عبدالله المبارك  -جنوب خيطان) ،إضافة
إ ِلى  30مليون دينار لمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله.
 -2زيــادة الدعم المخصص لألعالف في ميزانية
الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بـ  7ماليين
دينار ،لتخفيف آثار ارتفاع األسعار عن المواطنين،
ُ
ليكون إجمالي ما اعتمد للدعم الزراعي في ميزانية
السنة المالية الجديدة  35مليون دينار.
 -3زيادة بلدية الكويت بـ  6ماليين دينار إلعادة إعمار
سوق المباركية.
 -4زيادة ميزانية جامعة الكويت بإجمالي 34.157.000
دينار ،سيتم توجيهها لعدد من األمــور؛ أبرزها تغطية
تكلفة الساعات الزائدة عن نصاب أعضاء هيئة التدريس
للفصلين الدراسيين األول والثاني ،و»الصيفي» ،لزيادة
قبول الطلبة ،واستكمال االنتقال إلــى مباني الجامعة
الجديدة ،وتجهيز المختبرات ،وزي ــادة ميزانية البحث
العلمي لتحسين التصنيف األكاديمي للجامعة.
 -5زي ــادة ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب بـ  26.828.000دينار ،منها  20مليونا تخصص
لمواجهة الزيادة في أعداد الطلبة المقبولين ،وكذلك مكافأة
التخصص النادر ومكافأة التفوق.
وأشار الى أنه بعد قرار مجلس األمة في الجلسة السابقة
بسحب تلك التقارير وإرجاعها إلى اللجنة إلعادة النظر
ُ
فيها ،على أثر المالحظات النيابية التي طرحت ،وطلبنا
أن تكون مكتوبة ،تمهيدا لعقد اجتماع مع وزارة المالية

للمناقشة بحضور األعضاء ،على أن ترفع اللجنة تقريرها
بهذا الشأن،
ّبين الدمخي أن اللجنة عقدت  3اجتماعات بين  27و31
أكتوبر الماضي ،حضر اثنين منها وزيــر المالية وزير
الدولة للشؤون االقتصادية واالستثمار والفريق المرافق
له ،إضافة إلى حضور  8نواب من غير أعضاء اللجنة ،وتم
إرســال مالحظات خطية من قبل  4نــواب ،تم األخــذ بها،
والتي تتركز في البدل النقدي لإلجازات ،ومكافأة الصفوف
األمامية للجهات التي لم يتم الصرف لها حتى اآلن.
وق ــال إنــه «فــي السابق كــان رفــض الميزانيات مبنيا
على موقف سياسي ،بسبب سوء إدارة الحكومة للعديد
مــن الـمـلـفــات ،مــن أبــرزهــا مكافحة الـفـســاد والـتـجــاوزات
على المجلس ،والعبث بالقيود االنتخابية والتدخل في
انتخابات الرئاسة واللجان ،مما أدى إلى إقصاء مجموعة
من األعضاء ،وتمكينها ألعضاء محسوبين عليها ،لذلك
كان رفض الميزانية هو أداة لالعتراض على أسلوب إدارة
الحكومة وعالقتها مع المجلس».
وأض ــاف أنــه «اآلن فــي العهد الجديد الــذي أوفــى بكل
التزاماته المقطوعة في خطاب سمو األمير الــذي ألقاه
نيابة عنه سمو ولــي العهد بتاريخ  22يونيو الماضي
أمام األمة ،بعدم التدخل في انتخابات مناصب المجلس
ولجانه ،وكذلك التصويت بالبطاقة المدنية والتغيير
الكبير في قيادات الــدولــة ،وهــو ما يعكس في مجموعه
انطباعا إيجابيا.

شاطئ الوطية ...مثال صارخ لإلهمال والتقاعس

واجهة بحرية جاذبة تعاني من تهالك َالمرافق وتكدس النفايات
موقع سياحي وواجهة بحرية تتمناهما الكثير من
الدول الستثمارهما وتحويلهما إلى متنفس حضاري
يجذب الروادّ ،
حولهما التقاعس واإلهمال إلى مرتع
لألخشاب المهملة ،يشمئز منه المواطنون والمقيمون
في البالد ،هكذا يبدو المشهد العام للشريط الساحلي
في شاطئ الوطية المقابل لمركز الشيخ جابر األحمد
الثقافي ،ومتحف قصر الـســام ،إذ أصبح في حالة
يرثى لها يشكو اإلهمال وسوء اإلدارة.

مقاعد خشبية تعاني من اإلهمال

وأصبحت زيــارة شاطئ الوطية «غلطة» ،قد ال
يكررها من يرغب في االستجمام أو االستمتاع
ب ـم ـن ـظــر ال ـب ـح ــر ،ألنـ ــه ب ـم ـج ــرد دخ ــول ــه ال ـشــاطــئ
ستكون المفاجأة برؤية قطع من األخشاب البالية
وال ـقــدي ـمــة ،يـعـتـقــد الـكـثـيــر أن ـهــا ك ــراس ــي وأك ــواخ
للجلوس ،لكنها في حقيقة األمر ما هي إال حطام،
وه ــو األم ــر ال ــذي يـعـكــس ،ل ــأس ــف ،س ــوء اإلدارة
وإه ـم ــال صـيــانــة وت ـطــويــر مــرفــق ع ــام ومتنفس
للناس.
«الجريدة» زارت الشريط الساحلي فلم ترصد
إال موقعا يفتقر إلى التنظيم واالهتمام واإلدارة
الجيدة ،رغم أن به من المقومات واالمكانيات ما
يؤهله إلى أن يصبح مرفقا سياحيا يرتاده الناس
لالستجمام وممارسة رياضات متعددة كالمشي
وركوب الدراجات وغيرها.
وعـ ـن ــد الـ ـتـ ـج ــول ع ـل ــى الـ ـش ــاط ــئ ت ـ ــرى م ـظــات
متهالكة يعلوها ال ـصــدأ ،كــأن آخــر صيانة تمت
لها كانت منذ سنوات طويلة ،فضال عن األشجار
واألزهار الذابلة التي ذهب جمالها الطبيعي لعدم
ريها واالهتمام الدوري بها ،مما ّ
حول أراضيها إلى
بقع تزيد الوضع مأساة.
ولــم يــزد وضــع النظافة على الـشــاطــئ برماله
الــذهـبـيــة إال ب ـشــاعــة ،خـصــوصــا تـلــك المخلفات
واألكياس والمعلبات الفارغة الملقاة هنا وهناك،
وذل ــك نــاتــج عــن ضعف الـمــراقـبــة على سلوكيات
الـمــرتــاديــن ،فضال عــن أن مستوى الصيانة غير

مرض ،وبحاجة إلى إعادة النظر بطريقة حديثة
ٍ
ومـتـطــورة لتشمل نـشــاطــات وإدارة حقيقية من
البلدية تحفز المواطنين والمقيمين على زيارة
المرافق واحترامه والمحافظة عليه.

خطة للتطوير
فــي المقابل أك ــدت مـصــادر فــي بلدية الكويت
السعي إلى تحسين الشواطئ في الكويت ،مبينة
أنها في طور إعداد خطة متكاملة إلعادة ُصيانة
الشواطئ وتحسينها ،خصوصا تلك التي أهملت
ً
صيانتها منذ وقت طويل ،نظرا لعدم التزام بعض
ال ـش ــرك ــات بـتـحـسـيــن جـ ــودة ال ـم ــراف ــق ف ــي بعض
الشواطئ على رأسها شاطئ الوطية.
وقــالــت المصادر ل ـ «الـجــريــدة» ،إنــه بالرغم من
صيانة شاطئ الوطية منذ سنوات قريبة فإن هناك
من يتعمد تخريبها ،وستكون بحاجة إلى تكثيف
المراقبة عبر حراسة مستمرة.
وبينت أن العمل على تطوير الشواطئ يحتاج
تـعــاونــا مــن الـمــرتــاديــن قـبــل تطبيق المخالفات
عـلــى مــن يـســيء لشكل الـمــرفــق ال ـعــام ،خصوصا
من يتعمدون تكسير الكراسي واأللواح الخشبية،
مضيفة أن البلدية ستركز في عقود النظافة على
اس ـت ـخــدام وس ــائ ــل تـحــافــظ عـلــى ب ـقــاء الـشــواطــئ
نظيفة مــع رف ــع مـسـتــوى ال ـت ـحــذيــرات لـمــن يلقي
المخلفات والنفايات.

تقاعس في صيانة مرافق الشاطئ

حسرة مواطنة ...ومطالبة المنفوحي بالتدخل
طالبت المواطنة هيفاء الصقر الـمــديــر الـعــام للبلدية م .أحـمــد المنفوحي
بمعالجة اإلهمال الذي أصاب شاطئ الوطية وتحسين الوضع فيه.
وقالت الصقر ،في رسالة موجهة الى المنفوحي« :منذ أيام قليلة قررت الذهاب
إلى شاطئ البحر لممارسة رياضة المشي وقضاء بعض الوقت إلسعاد النفس
والترفيه عنها ،فتوجهت إلى شاطئ الشويخ مقابل متحف قصر السالم ،ويا
لتني ما فعلت ،حيث أمضيت ساعة من الزمن وأنا في حسرة وألم مما شاهدت
من إهمال وقبح ،فالمظالت الخشبية قد عفى عليها الزمن ،وتغير لونها وشكلها،
واألسوار الخشبية مكسورة ومحطمة ،واألشجار وما حولها من نباتات مهملة
أصابها القبح ،وكذلك سلة المهمالت التي انتهى عمرها االفتراضي وتحيط بها
القذارة من كل جانب ،أما الشاطئ فمن الواضح أنه لم تشمله الصيانة منذ وقت
طويل ،وكذلك اإلضاءة قديمة وبحاجة الستبدالها».

«ضمان» تفتتح مركزها الخامس للرعاية الصحية األولية بالكويت
•

المركز الجديد
بالفحيحيل
هو األكبر في
منظومتنا
الصحية
الصانع

عادل سامي

افـ ـتـ ـتـ ـح ــت شـ ــركـ ــة م ـس ـت ـش ـف ـيــات
ال ـض ـمــان الـصـحــي «ض ـم ــان» صـبــاح
أم ـ ــس ،م ــرك ــزه ــا ال ـخ ــام ــس لـلــرعــايــة
الصحية األولية في منطقة الفحيحيل
ب ـم ـح ــاف ـظ ــة األح ـ ـ ـمـ ـ ــدي .وب ــاف ـت ـت ــاح
بالمركز تستكمل الشركة متطلبات
وزارة الـصـحــة عـلــى مـسـتــوى مــرا ّكــز
ال ــرع ــاي ــة الـصـحـيــة األولـ ـي ــة .ويـمــثــل
ً
ه ــذا االف ـت ـتــاح خ ـط ــوة ج ــدي ــدة نحو
تحقيق استراتيجية الشركة الرامية
إلــى خدمة المناطق العالية الكثافة
ال ـس ـكــان ـيــة ل ـل ـشــري ـحــة الـمـسـتـهــدفــة
وح ـصــول ـهــم ع ـلــى خ ــدم ــات الــرعــايــة
الصحية المتكاملة.
وب ـ ـهـ ــذه ال ـم ـن ــاس ـب ــة ،ق ـ ــال رئ ـيــس
مجلس إدارة شركة «ضمان» مطلق
الصانع :نفتتح اليوم خامس مراكز
شركة ضمان للرعاية الصحية األولية

ثامر عرب

جولة في إحدى عيادات المركز

وأك ـبــرهــا ف ــي ال ـب ــاد م ــن حـيــث عــدد
العيادات العاملة لتلبية احتياجات
خدمات الرعاية الصحية.
ً
وذكر أن «هذه المراكز تعد عنصرا
ً
أس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــا ف ـ ــي خ ـط ـت ـن ــا ل ـت ــأس ـي ــس
م ـن ـظــومــة ص ـح ـيــة م ـت ـكــام ـلــة وال ـتــي

ت ـش ـمــل مـسـتـشـفـيــات ب ـس ـعــة ال تقل
عــن  600ســريــر ،وعـ ــددا مــن الـمــراكــز
الصحية لـلــرعــايــة األول ـيــة الـمــوزعــة
ف ـ ــي ج ـم ـي ــع الـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــات ل ـخ ــدم ــة
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة الــوط ـن ـيــة لـلــرعــايــة
الـصـحـيــة ف ــي دولـ ــة ال ـكــويــت وال ـتــي

تهدف الى االرتقاء بمستوى الخدمات
ال ـص ـح ـيــة وت ـق ـل ـيــل األعـ ـب ــاء الـمــالـيــة
واإلداريـ ـ ــة عـلــى الـجـهــات الحكومية
الكويتية في نفس الوقت».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف :نـ ـعـ ـم ــل حـ ــال ـ ـيـ ــا ع ـلــى
انهاء المتطلبات الخاصة بافتتاح

أول مبادرة لدعم القطاع الطبي

الحضور خالل افتتاح المركز الجديد

شدد الصانع على أن شركة ضمان تعتبر أكبر مشروع من مشاريع خطة
التنمية في الكويت من حيث رأس المال الذي يصل إلى  230مليون دينار،
وأول مبادرة لدعم القطاع الطبي في الكويت الذي يعد من أكبر القطاعات التي
تستنزف ميزانية الدولة ،حيث ستعمل «ضمان» على رفع مؤشرات الرعاية
الصحية ،وتحقيق نقلة نوعية للقطاع الصحي ،وتقليل األعـبــاء المالية
واإلدارية على الجهات الحكومية ،باإلضافة إلى دعم التنوع االقتصادي عبر
الرعاية الصحية ،وذلك من خالل تقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين
من المقيمين العاملين في القطاع الخاص (مادة  )18وعائالتهم.

(تصوير عوض التعمري)

«األمن العام» 2871 :مخالفة
مرور و 70ضبطية مخدرات
شرطة البيئة سجلت  88مخالفة خالل أسبوع

•

محمد الشرهان

أظهرت اإلحصائية األسبوعية لقطاع األمن العام ،أن القطاع
في مديريات األمن بالمحافظات الست ،وسرية المهام الخاصة
باألمن العام ،تعاملت خالل األسبوع الماضي مع  2242بالغا
وردت الى غرفة العمليات عبر هاتف األمان بوزارة الداخلية،
وقدمت  787مساعدة انسانية.
وكشفت اإلحصائية أن رجال األمن العام ،بإشراف وكيل
وزارة الداخلية المساعد لشؤون األمن العام اللواء عبدالله
الرجيب ،أقاموا خالل األسبوع الماضي  644نقطة تفتيش
أمنية أسفرت عن ضبط  10أشخاص تبين أنهم مطلوبون
جنائيا وصادرة بحقهم أحكام بالحبس واجبة النفاذ ،مشيرة
إلى أن رجال األمن تمكنوا من ضبط  77مخالفا لقانون اإلقامة
وال ـع ـمــل ،و 59وافـ ــدا مسجلة بحقهم قـضــايــا تـغـيــب ،و199
شخصا ال يحملون اثبات شخصية ،إضافة الى  70ضبطية
مخدرات ،وإحالتها الى اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات،
فضال عن  3مصانع إلنتاج الخمور المحلية ،كما تم تقديم
ً
 787مساعدة أمنية ،فضال عن التواجد األمني في  885بالغا.
وأظهرت أن رجال قطاع األمن العام تمكنوا من تحرير 2871
مخالفة م ــرور متنوعة ،وضـبــط وإحــالــة  27مركبة مخالفة
مطلوبة لجهات أمنية وقضائية وصادرة بحقها أوامر ضبط
وإحضار ،وإحالة  67مركبة مخالفة الى كراج الحجز باإلدارة
العامة للمرور ،فضال عن تعاملهم مع 1014حادث مرور.
وبينت االحصائية ان قطاع االمن العام ،ممثال في شرطة
البيئة ،سجل خــال االسـبــوع الماضي  88مخالفة وقضية
متعلقة بجرائم البيئة.

ً
 2145بالغا

مــن جــانــب آخ ــر ،أظ ـهــرت اإلحـصــائـيــة األسـبــوعـيــة لقطاع
المرور والعمليات باالدارة العامة لشرطة النجدة أن ادارات
شرطة النجدة بالمحافظات الست وادارات الطرق الشمالية
وادارة الطرق الجنوبية وادارة الشحن البري تعاملت خالل
األسبوع الماضي مع  2145بالغا وردت الى غرفة العمليات
عبر هــاتــف األم ــان ب ــوزارة الــداخـلـيــة ،وقــدمــت 183مـســاعــدة
انسانية.
وكشفت اإلحصائية أن رجال دوريات االدارة العامة لشرطة
الـنـجــدة تـمـكـنــوا مــن تـحــريــر 1754م ـخــال ـفــة م ــرور متنوعة،
وضبط وإحالة مركبتين الــى كــراج الحجز ب ــاالدارة العامة
للمرور ،فضال عن إحالة  3أحداث الى االدارة العامة للمباحث
الجنائية بإدارة شرطة االحداث بعد ضبطهم يقودون مركبات
دون الحصول على رخصة سوق.

مستشفيين في محافظتي الجهراء
واألحمدي في بداية الربع األول من
العام المقبل ،والتي سيتم تشغيلها
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ال ـش ــرك ــة اإلس ـبــان ـيــة
ر ي ـب ـي ــرا س ــا ل ــود (،)Ribera Salud
الخبيرة في تقديم الرعاية الصحية
ً
منذ أكـثــر مــن  30عــامــا فــي إسبانيا
وعدد من الدول األخرى.
من جانبه ،قال الرئيس التنفيذي
لـ ـش ــرك ــة «ض ـ ـ ـمـ ـ ــان» ،ثـ ــامـ ــر عـ ـ ــرب إن
«افتتاح المركز الجديد يمثل خطوة
نجاح جــديــدة على طريق استكمال
منظومة ضمان الصحية ،ستتبعها
خطوات أخرى حتى نصل إلى هدفنا
النهائي بتحقيق رؤية واستراتيجية
ال ـش ــرك ــة ف ــي ب ـن ــاء وإدارة مـنـظــومــة
صحية شاملة ومتكاملة تشمل كافة
الـنـشــاطــات وال ـخــدمــات الـطـبـيــة ،من
تأمين وعالج ومتابعة وتوعية».
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح أن ـ ـ ــه «أص ـ ـب ـ ــح ب ــإمـ ـك ــان
المواطنين والمقيمين في محافظة
األحمدي ،وتحديدا منطقة الفحيحيل،
أن يحصلوا اآلن بشكل أس ــرع على
خدمات رعاية صحية متكاملة وعالية
الجودة بما في ذلك طب األسرة وطب
األسنان وطب األطفال».
ويعتبر مركز ضمان الفحيحيل
أكبر مراكز ضمان للرعاية الصحية
األول ـ ـيـ ــة ،وي ـم ـت ــاز ب ــأن ــه ي ـم ـتــد عـلــى
مـســاحــة  4660م ـتــرا مــربـعــا ويـضــم
 30عيادة لطب العائلة ،و 12عيادة
أسنان ،و 5عيادات أطفال ،و 3غرف
معالجة ،و 3غرف مالحظة ،و 4غرف
أشعة ،ومختبرا وصيدلية.

محافظ حولي :صيانة الطرق
ً
والشبكات استعدادا لألمطار
أك ــد مـحــافــظ ح ــول ــي ،عـلــي األص ـف ــر ،متابعة
ً
المحافظة ألعـمــال الـطــرق وصيانتها ،مـشــددا
عـلــى ضـ ــرورة االس ـت ـعــداد وال ـجــاهــزيــة لموسم
األمطار وصيانة الطرق والشبكات بشكل دوري،
وبالسرعة المطلوبة ،لتجنب حدوث الكوارث التي
حصلت في العام الماضي.
ج ــاء ذل ــك خ ــال لـقــاء األص ـف ــر ،صـبــاح أمــس،
مــديــر إدارة صـيــانــة ال ـطــرق والـشـبـكــات ب ــوزارة
األشـغــال المهندس مهند الخياط ،والمهندس
حسين الصالح ،ورئيس قسم الطوارئ المهندس
عبدالهادي الرشيدي في الديوان العام للمحافظة.

األحمدي تطلق مبادرة «واعي»
لمواجهة المخدرات
ثمن محافظ األح ـمــدي الشيخ ف ــواز الخالد
قرار مجلس الوزراء بتكليف جهات االختصاص
بإطالق حملة وطنية لمحاربة الـمـخــدرات ،من
خالل التوعية والمكافحة والمعالجة ،وتوفير
مواقع لعالج وتأهيل المدمنين بسرية تامة عبر
أفضل الكوادر الوطنية مع االستعانة بالكوادر
العالمية.
ولفت الخالد إلى أن محافظة األحمدي بادرت
إلى تبني مبادرة تساهم من خاللها ،وتتناغم
م ــع ال ـج ـه ــود ال ـح ـكــوم ـيــة ال ـم ــرك ــزي ــة لـلـتـصــدي
وال ـم ـك ــاف ـح ــة لـ ـه ــا ،مـ ــن خ ـ ــال ح ـم ـلــة تــوعــويــة
ارشادية موسعة بعنوان «واعي» ،تقدم بها عدد
مــن الناشطين مجتمعيا مــن أبـنــاء المحافظة،
وح ـظ ـي ــت بــال ـتــرح ـيــب وال ــرع ــاي ــة والـ ــدعـ ــم مــن
المحافظ والمحافظة ،كاشفا عن الحملة التي
تنطلق اليوم وتستهدف طلبة مدارس األحمدي
بمختلف المراحل التعليمية وتستمر على مدار
العام الدراسي.

ةديرجلا
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شكاوى إيرانية

في الصميم :الهدر في
الصفوف األمامية وفي غيرها

د .عبد المحسن حمادة

ً
كراهية في النظام ال حبا في مهسا

خليل علي حيدر
رغم مرور أكثر من  40يوما على االنتفاضة اإليرانية
وت ـه ـش ـيــم ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ــواج ـه ــات ال ـشــرع ـيــة والــوط ـن ـيــة
و«الثورية» للنظام لم نر مسؤوال رسميا رفيعا كمرشد
الثورة أو رئيس الجمهورية أو حتى وزير الداخلية يقف
ليخاطب الجمهور اإل يــرا نــي أو المتعاطفين مــع بقايا
ال ـثــورة اإليــرانـيــة أو الـمــراقـبـيــن الــدولـيـيــن واإلعــامـيـيــن
خــارج إ يــران ،ا لــدو لــة التي ال يجادل أ حــد في كونها من
دول مـنـطـقــة ا ل ـش ــرق األو سـ ــط ودول ا لـمـنـطـقــة ا لـكـبــرى،
فأين هم؟
نعود مرة ثانية إلى أ صــوات اإليرانيين من الداخل،
ون ـن ـقــل ب ـعــض م ــا ي ـقــولــون ،وم ــا ي ـع ـبــرون ع ـنــه لـقـنــوات
االت ـص ــال وال ـت ـل ـفــاز ،لـعـلـهــا تـنـقــل ل ـل ـقــارئ ب ـعــض أف ـكــار
ومشاعر الناس في هذا الظرف الدقيق:
 -1إيراني يتصل مخاطبا المشاركين في التظاهرات
ُ
واالحتجاجات ومن هم في المنازل :ال تتركوا الشارع إذا
فشلت هذه الحركة فستكون كارثة ،انهضوا واخرجوا
من منازلكم.)2022 /10 /25( .
 -2متصل يسخر من الشرطة :أريد تهنئة رجال األمن،
فقد انتقلوا مــن خانة خدمة الشعب إ لــى مرتزقة نظام
الجمهورية اإلسالمية .مبروك (.)2022 /10 /25
 -3أحد المتصلين ّ
يعبر عن استيائه :ليس لدينا ماء
نشربه ،و مــع هــذا ال تخرجون مــن بيوتكم للمشاركة...
ماذا تنتظرون؟
 -4أتصل بكم من مشهد في خــرا ســان ،هــذه ثــورة كل
القوميات اإليرانية ،ساندوا بعضكم ،ضعوا نهاية لهذا
النظام التعيس ،فذلك أفضل مما نعيش فيه من هوان.
(يوم أربعين مهسا أميني).
 -5إيراني يدعو الناس للمشاركة :التومان ينزل بشدة
أ مــام ا لــدوالر! تحركوا كي ال تشتكوا في المستقبل من
تقصيركم ،ا خــر جــوا مــع ا لـعــا ئـلــة ال تـبـقــوا جالسين في
المنازل! (يوم األربعين).
ً
 -6إيراني يخاطب السلطات األمنية ساخرا :إلى متى
تتحدثون عن أعداء إيران والمتربصين واللصوص؟ ال
أعداء لنا وإليران مثلكم( .أربعين مهسا).
 -7ينبغي أن يتوقف فريق القدم اإليراني عن اللعب،
الناس في حزن ،كما أن اسم الفريق «فريق الجمهورية
اإلسالمية» التي تقتل الناس بال رحمة.)2022 /10 /28( .
 -8أح ــد الـمـتـصـلـيــن :لـقــد تـحـمـلـنــا الـكـثـيــر ،وال بــد أن
تتغير األ م ــور ،ج ــواب ا ل ـضــرب ا ل ـضــرب ،ا ل ـنــاس تصفي
حـســابــاتـهــا مــع مــا فـعـلــه ال ـن ـظــام( .الـمـتـصــل مــن طـهــران
.)10 /28
 -9متصل أو متصلة :العودة للحجاب القسري غير
ممكنة بعد اآلن.
 -10الـنـظــام لـعــب لـعـبــة الـمـحــافـظـيــن ،واإلصــاح ـيــون
ضحكوا علينا .نحن أمة مسكينة ُيضحك عليها.
 -11أ حــد المتصلين بصوت أميركا  :VOAهناك من
يحيرونني فــي سـلــوك ا لـمـســؤو لـيــن األ مـيــر كـيـيــن ،العلم
األم ـي ــرك ــي ي ـح ــرق ف ــي إي ـ ــران ب ــأم ــر ال ـن ـظ ــام ،وال ـح ـكــومــة
األم ـيــرك ـيــة تـسـتـمــر ف ــي ال ـت ـفــاوض وال ـم ـبــاح ـثــات مـعـنــا!
مقدم البرنامج :لقد سألت األميركيين وهم يقولون :ما
يهمنا مصالحنا والقضايا المعلقة بيننا ...ال االنتقام
من سلوك إيران.
 -12إح ــدى الـمـتـصــات تـعـ ّـبــر عــن يــأسـهــا وتـشــاؤمـهــا
من نتيجة كل التظاهرات :سيقتل ألفان من اإليرانيين
ثــم تـعــود األ م ــور فــي إ ي ــران إ لــى ســا بــق عهدها قبل هذه
األحداث! ال شيء يتغير في حياتنا.
 -13أ حــد المتصلين ب ـ « ص ــوت أ مـيــر كــا» :ا لـحــق معنا
ُ
وسننتصر ،نحن ال نريد هــذه الحكومة افتضحت كل
أالعيبها.
 -14أحد المتصلين يخاطب رجال األمن وقوى القمع:
الحقوا بالناس ،لم يعد أحد يؤمن بالنظام.
 -15أ حــد المتصلين :ا لـحــر يــة ستنهي كــل مشاكلنا،
ادعموا الحركة والمتظاهرين ،ألنها إن انطفأت فسنخسر
كل شيء.

تـشـهــد إيـ ــران انـتـفــاضــة شعبية عــارمــة
يقوم بها الشعب اإليراني بمختلف طوائفه،
ضد النظام الديني الذي فرض نفسه بقوة
السالح ،وتدخل تلك االنتفاضة أسبوعها
السابع بدون أن تتوقف بل تزداد اشتعاال
وانتشارا ،وبالرغم من القمع الوحشي الذي
تـمــارســه أج ـهــزة الـنـظــام ضــد المحتجين
السلميين ،والذي أودى ،حتى يوم السبت
 10 /29بسقوط أكثر من  300ضحية ،من
بـيـنـهــم  25ط ـف ــا ،ي ـض ــاف إلـ ــى ذلـ ــك آالف
المعتقلين فإن االنتفاضة ما زالت مشتعلة.
وصادف يوم السبت  10 /29اليوم الـ44
على بــدء تلك االنـتـفــاضــة ،واشتعلت تلك
االنتفاضة بعد قتل الشابة مهسا أميني
 22عاما ،وهــي إيرانية من أصــول كردية،
قـتـلــت عـلــى ي ــد شــرطــة األخـ ــاق اإليــران ـيــة
ل ـع ــدم ال ـتــزام ـهــا ب ــارت ــداء ال ـح ـج ــاب ،وهــو
اليوم الذي ظهر فيه حسين سالمي رئيس

الحرس الثوري لينذر الجماهير الغاضبة
وي ـخ ـبــرهــم ،ب ــأن ذل ــك ال ـي ــوم ه ــو آخ ــر يــوم
للنزول إلــى ال ـشــوارع ،ومــن غــد لــن نسمح
ألحد بالنزول إلى الشارع.
إال أن ا ل ـج ـم ــا ه ـي ــر قـ ــد خ ـي ـب ــت ظ ـن ــه،
وأسقطت حاجز الخوف من الحرس الثوري
ال ــذي ك ــان ي ـم ــارس اإلره ـ ــاب ض ــد الشعب
اإليــرانــي طيلة أربـعــة عـقــود ونـيــف ،حيث
ام ـتــأت شـ ــوارع إيـ ــران لـيــا بالمحتجين
مرددين لن نترك الشارع حتى يسقط هذا
النظام ،ونستعيد بالدنا من هــذا النظام
الفاشل ،وأخذ المحتجون يذكرون عيوب
ذلــك النظام ومساوئه ،ومــن العيوب التي
تــذ كــرو هــا وترجمها بعض المعلقين في
ال ـق ـن ــوات اإلخ ـب ــاري ــة ،ت ـ ّـدع ــون أن ـكــم نـظــام
إس ــام ــي ،فـهــل اإلسـ ــام يـسـمــح بــاالعـتــداء
ً
على السجينات جنسيا؟ وكذلك االعتداء
على األطفال؟

طالل عبد الكريم العرب
عندئذ أدرك بعض أقطاب النظام أنهم
يواجهون انتفاضة لم يشهدوا لها مثيال
من قبل ،ويجب التعامل معها بحذر وبطرق
مـخـتـلـفــة .فــأع ـلــن رئ ـي ــس مـجـلــس ال ـن ــواب
والقضاء بأن الثوار لهم آراء إصالحية ،وال
بد من االستماع إلى رأيهم والتفاهم معهم،
وال شــك أن الــدولــة بحاجة إلــى اإلص ــاح،
فال نعلم هل ينخدع الثوار بهذا األسلوب
ويجتمعون مع النظام ليسهل عليه فيما
بعد ضربهم؟ إلى كتابة هذا المقال يرفض
الـ ـث ــوار االج ـت ـم ــاع م ــع ال ـن ـظ ــام وال ـت ـفــاهــم
معه ويطالبون بإسقاطه ،وتتفدم النساء
صفوف المحتجين ،ويستقبلن الرصاص
الـ ـح ــي بـ ـص ــدور عـ ــاريـ ــة ،واب ـت ـك ــر ال ـن ـظــام
اإلي ــران ــي ن ـظــام الـمـحــاكـمــات واإلع ــدام ــات
الميدانية إلرهاب الثائرين والثائرات على
النظام ،لكنه فشل حتى اآلن من إضعاف
عزيمتهم.

فالح بن حجري

خارج السرب :البنادول وبناة الدول
نـ ـح ــن ال ـ ـي ـ ــوم أح ـ ـ ـ ــوج إل ـ ـ ــى ب ـ ـنـ ــاة دول
أكـثــر مــن حاجتنا إل ــى ب ـنــادول قــد يسكن
ص ـ ــداع م ـشــاك ـل ـنــا ق ـل ـي ــا ،ل ـك ـنــه ق ـط ـعــا لــن
ي ـع ــال ــج الـ ـم ــرض ذاتـ ـ ــه الـ ـ ــذي اب ـت ـل ـيــت ب ــه،
وال ـم ـج ـل ــس ب ـج ـنــاح ـيــه ب ـح ـســب األدوات
الدستورية المتاحة له والثقة الممنوحة
له من الناخبين يستطيع أن يقدم العالج
المناسب لو أراد ذلك وحــرص عليه ،فهو
الطبيب المداوي حسب توصيف الدستور،
ومهامه كبيرة ،وال أحــد ســواه يقدر على
تقديم الوصفة المناسبة أو إجراء العمليات
لجسد تمنياتنا الـمـنـهــك وال ـن ــازف الــذي
تعب ومل من كان البنادول وأخواتها من
المسكنات وال ـم ـهــدئــات ،ول ــم تـعــد تجدي

نفعا مع صــداع يومي ال ينفك يداهم هذا
الوطن وأبناءه في كل مناحي الحياة التي
يعيشونها.
التعليم صــداع ،الصحة صــداع ،البنية
التحتية صداع ،المورد الوحيد لميزانيتنا
صداع ،معيشة الطبقة الوسطى مع الغالء
صــداع ،سعر المساكن وإيجارها صــداع،
وح ــدة هــذا الــوطــن ص ــداع ،رؤي ــة مستقبل
أجـيــالـنــا ال ـقــادمــة صـ ــداع ،كــل ه ــذا وغـيــره
يـعــانــي ول ــم يـعــد يتقبل ال ـب ـنــادول ويــريــد
حال من بناة الــدول لينهي ضوضاء رأس
ماله وآماله المتصدعة لمرة واحدة ولألبد.
الـبـنــدول لــم يعد يـجــدي نفعا يــا ســادة
مجلسنا من المشرعين والمنفذين ،ونريد

مـنـكــم ع ــاج ــا حـقـيـقـيــا يـنـهــي م ــا نـعــانـيــه
وتعانيه بالدنا ،عالج يجعل هذا الجسد
المريض معافى ،وقــادرا على قطع طريقه
ك ـم ــا ي ـس ـت ـحــق ن ـح ــو ال ـت ـن ـم ـيــة وال ـت ـط ــور،
عالجا يبدد ضباب الخوف بشعاع الرؤية
الصحيحة والنافعة ،عالجا ينهي مرحلة
المسكنات ولألبد ،لنبدأ مرحلة الممكنات
التي يستحقها بلد شعبه طيب ونظامه
مستقر وثروته وفيرة ،وإمكاناته متوافرة،
مرحلة تمهد لحفظ تاريخ األجداد وحياة
أبناء اليوم ومستقبل األحفاد ،لو صدقنا
فـقــط وأخـلـصـنــا الـعـمــل ورمـيـنــا الـبـنــادول
على أول رصيف لطريق يبنيه بناة الدول
الحقيقيون.

إدوارد ألدين *

جيم أونيل*

إجراءات الهجرة إلى الواليات المتحدة
ّ
مجرد خطة خادعة

ِصدام الصين القادم مع الواقع االقتصادي

في نهاية عام  ،2021بلغ عدد المهاجرين من
حــامـلــي ال ـتــأش ـيــرات الـمــؤقـتــة والـعــامـلـيــن داخــل
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة  1.4مـلـيــون شـخــص .ينتظر
ُ
صدر لهم الحكومة األميركية تأشيرات
هؤالء أن ت ِ
ً
إقــامــة وعـمــل كــي يتمكنوا أخ ـيــرا مــن نيل إقامة
ً
دائمة تمهيدا للحصول على الجنسية األميركية،
ويأتي أكثر من  %80من العالقين في هذا المأزق
من الهند.
يجب أن ُيـعــاد تسليط الـضــوء على القصص
ال ـمــرت ـب ـطــة ب ـت ـكــال ـيــف وش ــوائ ــب ن ـظ ــام ال ـه ـجــرة
ّ
السخيف في الواليات المتحدة ،حيث يتكل هذا
البلد على المواهب في مجال الهندسة والعلوم
لمتابعة التفوق على الصين في خضم الصراع
الوجودي المستمر لفرض السيطرة على قطاعات
ً
ً
المستقبل ،بــدء ا من الذكاء االصطناعي وصوال
إل ــى الـطــاقــة الـخـضــراء والـهـنــدســة الـحـيــويــة .في
ّ
الجامعات األمـيــركـيــة ،يشكل الـطــاب الدوليون
 %74م ــن طـ ــاب ال ـ ــدراس ـ ــات ال ـع ـل ـيــا ف ــي م ـجــال
الـهـنــدســة الـكـهــربــائـيــة ،و %72م ــن ط ــاب عـلــوم
الكمبيوتر والمعلومات ،ونصف طــاب العلوم
الصيدالنية والرياضيات واإلحصاءات أو أكثر.
اليوم يرأس الطالب األجانب الذين استقروا في
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة أه ــم شــركــات التكنولوجيا،
لــذا تطرح العوائق المستمرة فــي نظام الهجرة
مخاطر اقتصادية متزايدة وتهديدات على األمن
القومي األميركي.
ّ
ترسخت أزمة الهجرة الراهنة ألن الكونغرس
األميركي لــم يــراجــع حصة المهاجرين منذ عام
َ
الحزبين
 1965بسبب الخالفات المستمرة بين
الـجـمـهــوري والــدي ـمــوقــراطــي فــي مـلــف الـهـجــرة،
كــذلــك ،لــم يــراجــع الكونغرس الـقــواعــد المرتبطة
بــالـمـهــاجــريــن المتعلمين مـنــذ ع ــام  ،1990كــان
ً
إصــاح إج ــراء ات الهجرة صعبا بما يكفي ،لكن
من المتوقع أن تتراجع فرص إصالحها بدرجة
َ
ً
إضــافـيــة خ ــال السنتين الـمـقـبـلــتـيــن ،ن ـظــرا إلــى
احـتـمــال أن يسترجع الـجـمـهــوريــون سيطرتهم
على مجلس النواب على األقل خالل االنتخابات
ً
الـنـصـفـيــة ف ــي الـشـهــر الـمـقـبــل ،عـلـمــا أن الـحــزب
الـجـمـهـ ًـوري بــدأ ُيـعـ ّـبــر عــن مـعــاداتــه للمهاجرين
صــراحــة تحت تأثير الرئيس األميركي السابق
دونالد ترامب.
على صعيد آخر ،تتعدد القصص الشخصية
عــن األهـ ــوال الـتــي تــرافــق س ــوء تـعــامــل الــواليــات
الـمـتـحــدة مــع الـمـهــاجــريــن ،ال سـيـمــا الـفـئــة التي
ّ
تطبق جميع القوانين المفروضة عليها وتتصرف
بالشكل الــذي تطلبه الحكومة األميركية .يكون
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ً
معظم هؤالء المهاجرين طالبا أجانب ويتوقعون
ً
ً
أن يواجهوا نظاما بيروقراطيا بالغ التعقيد منذ
وصــولـهــم ،حتى أن عـقــاب أبـســط خطأ قــد يصل
إلى حد خسارة فرص التعليم والعمل والعائلة
بلد غادروه منذ
واألصدقاء ،أو يمكن نقلهم إلى ٍ
سنوات أو عقود طويلة .يضطر المهاجرون الذين
ينتظرون تأشيرة اإلقامة التخاذ قرارات شخصية
حــول ال ــزواج ،أو الوظائف التي يتسلمونها ،أو
العقارات التي يشترونها ،لكن يالزمهم خوف دائم
من احتمال أن ّ
تدمر الحكومة األميركية جميع
خططهم فــي لـحـظــة واح ـ ــدة ،ويـصـعــب أن يترك
أحــد وظيفة مزعجة أو قليلة األج ــر ،إذ يجازف
الفرد في هذه الحالة بخسارة مكانته في قائمة
المرشحين لنيل تأشيرة إقــامــة ،ويـبــدو تعامل
ً
ً
الحكومة مع المهاجرين وحشيا جــدا ،ال سيما
مع من يرغبون بكل بساطة في عيش حياة كريمة
في الــواليــات المتحدة ويحرصون على تطبيق
القوانين المفروضة عليهم.
عـلــى مـسـتــويــات ع ــدة ،أصـبـحــت ال ـه ـجــرة إلــى
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة أش ـبــه بـخـطــة خ ــادع ــة ،حيث
تتلقى الـجــامـعــات األمـيــركـيــة مـبــالــغ طــائـلــة من
الـطــاب األجــانــب بكل س ــرور ،إذ يأتي معظمهم
مــن عــائــات غنية أو ال يـكــونــون مــؤهـلـيــن لنيل
المساعدات الماليةّ .
تحبذ الشركات األميركية
توظيفهم وهــم يحملون تأشيرات عمل مؤقتة،
لكن ُت ّ
صعب الحكومة على معظمهم عيش حياة
طبيعية بـعــد اسـتـضــافـتـهــم ،وف ــي ه ــذا الـسـيــاق،
ت ـك ـتــب ع ـ ِـال ـم ــة االجـ ـتـ ـم ــاع ال ـه ـن ــدي ــة األم ـي ــرك ـي ــة،
راجيكا بهانداري ،في كتابها الجديد America
Calling: A Foreign Student in a Country of
( Possibilityأميركا تدعوكم :طالب أجنبي في بلد
االحتماالت)« :حين يختار الطالب الدوليون البقاء،
َ
هم َي ْعلقون في معظم الحاالت داخل دوامة عميقة
ومظلمة من القواعد ،والتأشيرات ،والتأجيالت،
والمخاوف ،واألسوأ من ذلك هو تشكيكهم الدائم
بمستقبلهم».
* «فورين بوليسي»

الهجرة إلى الواليات المتحدة
أصبحت أشبه بخطة خادعة حيث
تتلقى الجامعات األميركية مبالغ
طائلة من الطالب األجانب بكل
سرور

ُ
تشير السنوات الثالث
الماضية إلى أنه من غير
المرجح أن تحقق الصين
رغبتها في مضاعفة نصيب
الفرد من الناتج المحلي
اإلجمالي بحلول عام
 2035مقارنة بمستوى
عام  ،2020ما لم تعد
النظر في سياساتها
الحالية.

السيناريو الرئيس
ُ
يخلص إلى أن الصين
ستصبح أكبر اقتصاد
في العالم بحلول
نهاية القرن

زوايا ورؤى

ً
وف ــقــا لـلـتـقــاريــر الـ ـ ــواردة م ــن الـمــؤتـمــر
ال ــوط ـن ــي ال ـع ـش ــري ــن ل ـل ـح ــزب ال ـش ـيــوعــي
ال ـص ـي ـنــي ،ي ـق ــوم ش ــي ج ـيــن ب ـي ـنــغ ،ال ــذي
تم تنصيبه مؤخرا رئيسا لوالية ثالثة
غير مسبوقة ،بإحكام قبضته السياسية
وتعزيز سيطرة الحزب الشيوعي الصيني
ع ـل ــى ال ـم ـج ـت ـمــع ،ه ــل ي ـم ـكــن أن تـسـتـمــر
التنمية االقـتـصــاديــة الـنــاجـحــة فــي هــذه
البيئة؟
لـقــد كـنــت أف ـكــر مـنــذ ع ــدة أش ـهــر أنـنــي
ً
سأستيقظ ذات ي ــوم ألق ــرأ أخ ـب ــارا حــول
قيام الصين بإعادة النظر في إستراتجية
ص ـفــر كــوف ـيــد ال ـخــاصــة ب ـه ــا ،م ـمــا ُيـغـيــر
تـمــامــا طــريـقــة تـفــاعــل ال ـحــزب الشيوعي
الصيني مع الشركات المحلية الخاصة،
ً
فضال عن إصالح نظام هوكو لتصاريح
اإلق ــام ــة فــي ال ـب ــاد ،وإع ـ ــادة التفكير في
بعض الجوانب الرئيسة لمبادرة الحزام
والطريق وموقفها التكتيكي األخير بشأن
الحوكمة الدولية ،قد نضطر إلى االنتظار
ً
طويال لحين حدوث ذلك.
وفي اجتماع مع أحد كبار المسؤولين
الصينيين قبل بضعة أشهر ،قلت مازحا
إن فهمي للصين ألكثر من ثالثين عاما
قد يكون مجرد مصادفة ،حيث لم أستطع
فـهــم بـعــض الـسـيــاســات ال ـتــي اعتمدتها
البالد في السنوات األخيرة ،حيث تتمثل
الطريقة الوحيدة التي يمكنني من خاللها
تبرير هذه السياسات في استنتاج أنها
يجب أن تكون جزءا من مناورة تكتيكية
لتحييد الفصائل داخل المستويات العليا
للحزب الشيوعي الصيني قبل المؤتمر
الــوطـنــي لـلـحــزب ،وإذا حكمنا مــن خــال
انتخاب زعيم جديد لمساعدة شي ،فمن
المؤكد أن يكون هناك المزيد من عمليات
التطهير للمعارضين ،ودالئل قليلة جدا
ُ
ت ـش ـيــر إل ــى س ـحــب ال ـس ـيــاســات ال ـت ــي تم
تقديمها في السنوات األخيرة.
ُ
م ــا ل ــم ت ـس ـفــر األي ـ ــام واألس ــاب ـي ــع الـتــي
أعقبت المؤتمر عن تغيير فعلي ،فإنني
أت ــوق ــع ظ ـه ــور م ـع ـضــات م ـت ــزاي ــدة أم ــام
الرئيس شي والحزب الشيوعى الصيني.
فــي تحليل دول مجموعة «البريكس»
(ال ـص ـع ــود ال ـم ــزع ــوم ل ـل ـبــرازيــل وروس ـيــا
والـ ـهـ ـن ــد وال ـ ـص ـ ـيـ ــن) ال ـ ـ ــذي أج ــريـ ـت ــه أن ــا
وزمالئي آنذاك منذ جيل مضى ،كان من
المفترض أن يكون العقد  2030-2021هو
الــوقــت ال ــذي يـكــون فيه اقـتـصــاد الصين
ق ــري ـب ــا ش ـك ـل ـيــا مـ ــن اقـ ـتـ ـص ــاد الـ ــواليـ ــات

talalalarab@yahoo.com

هدر األموال على األعمال متواصل ،فرغم الترهل والتسيب
والغياب وسوء األداء المخيم على الجسم الوظيفي بشكل
ً
عام ،فإن كل الوزارات والمؤسسات تصرف «أعماال ممتازة»
على مئات اآلالف من موظفيها ،فإذا كانت تلك ًاألعداد
الفلكية قد قامت بأعمال ممتازة حقيقية ،فلماذا إذا لم
تتحول الكويت إلى بلد ُيضرب به المثل في االمتياز؟
قلنا ونكرر قولنا إن التطوع للعمل في أي صفوف أمامية
محاطة بالمخاطر هو عمل أخالقي وإنساني بحت ،إنه عمل
خالص لوجه الله تعالى ،وهو واجب يسدد به المواطن َدينه
تجاه وطنه ،بال مكسب مالي أو مــادي ،فمكافأة المتطوع
الحقيقية هــي وس ــام يعلق عـلــى صـ ــدره ،وش ـه ــادة شــرف
يفتخر بها.
أما ما حصل في الكويت خالل جائحة كورونا فهو أمر
غــريــب مــريــب ،فالجائحة فتحت شهية االنـقـضــاض على
المزيد مــن الـمــال الـعــام ،أحــد أوجــه هــذا الـهــدر هــو اختراع
مصطلح الـبــديــل ال ـمــادي لـمــا سـمــي «مـتـطــوعــي الصفوف
األمامية» ،وهي مكافأة مالية أضاعت عليهم شرف التطوع،
وج ـ ّـردت الـكــويــت مــن العمل التطوعي ال ــذي اشـتـهــرت به،
واألسوأ أن هذه المكافأة قطعت الطريق على من أراد التطوع
ّ
والملمات.
الحقيقي لخدمة بلده ومواطنيه وقت األزمات
ً
ج ــري ــدة «ال ـج ــري ــدة» ن ـشــرت ت ـقــريــرا ل ــدي ــوان المحاسبة
كشف فيه المستور ،بعد أن فاحت روائــح الهدر والتزوير
واالختالس والتالعب في الكشوف إلضافة من ال يستحقون،
وم ــا أك ـثــرهــم ،فـُهـنــاك مـبــالـغــات شــابــت م ـكــافــأة الـصـفــوف
األمامية ،فكما ذكر فقد تم منح بعضها لغير مستحقيها،
وأن هـنــاك إضــافــات مــالـيــة غـيــر مستحقة صــرفــت لبعض
الفئات.
هدر أموال البلد لم يقتصر على الصفوف األمية ،فهناك
أكثر من مليار دينار أهــدرت على تأخير تسديد القروض
لمدة ستة أشهر لمرتين خالل الجائحة ،وكان العذر الذي
أتحفتنا به الحكومة تلبية لرغبة نوائب األمة هو تخفيف
العبء المالي عن المواطنين ،وهو تبرير أقبح من ذنب ،فلم
يكن هناك عبء مالي ،فالعالم أجمع أغلق أمام الجميع ،فال
مصاريف وال عمل وال سفر ،وال حتى مراكز تسوق ،حتى
أسعار النفط انخفضت الى الحضيض بسبب توقف األعمال.
وهناك هدر سنوي آخر غير مبرر بعشرات الماليين تقوم
به وزارة التربية العتيدة ،فهي تدفع مكافآت لما يزيد على
الـ 80ألف موظف بحجة قيامهم بأعمال ممتازة ،تخيلوا أن
ً
في وزارة التربية والتعليم تحديدا أعماال ممتازة ،رغم تردي
مخرجات التعليم سنة بعد أخ ــرى ،ورغــم توقف التعليم
الحقيقي خ ــال الـجــائـحــة ،فالتعليم يـنـحــدر والـمـكــافــآت
والمصاريف تتزايد.
هدر األموال على األعمال متواصل ،فرغم الترهل والتسيب
والغياب وسوء األداء المخيم على الجسم الوظيفي بشكل
عام ،فإن كل الــوزارات والمؤسسات تصرف أعماال ممتازة
على مئات اآلالف من موظفيها ،وهي حقيقة أعــداد هائلة
بكل المقاييس ،فــإذا كانت تلك األع ــداد الفلكية قــد قامت
بأعمال ممتازة حقيقية فلماذا إذا لم تتحول الكويت الى
بلد يضرب به المثل في االمتياز؟
أحــد أوجــه الهدر المستحدث هو ابتكار طريق جديدة
لتبديد أموالنا ،وهي شراء اإلجازات ،فهل داوم الموظفون
ولــم ينقطعوا عــن عملهم حتى تشترى إجــازاتـهــم؟ معظم
موظفي الدولة كانوا في إجــازة مفتوحة منذ بدء جائحة
كورونا ،وكثيرون منهم لم يداوموا حتى يومنا هذا ،فهم
أصال في إجازة ،فلماذا هذا الهدر؟ لماذا؟
أم ــا أعـظــم أوج ــه ال ـهــدر الـمــالــي واألخ ــاق ــي والتعليمي
والتنموي فهو الـتــزويــر فــي كــل ش ــيء ،فما نـقــول إال «الله
يخلف على الكويت» ،فأعمال ممتازة على «شنهو»؟ ،وشراء
اإلجـ ــازات «ل ـيــش»؟ و«شـمــالــه» مـكــافــأة مالية على األعـمــال
التطوعية؟

الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،ول ـ ـهـ ــذا ال ـس ـب ــب قـ ــد تـسـتـمــر
اق ـت ـصــادات مـجـمــوعــة بــريـكــس مجتمعة
في العقد المقبل لتصبح أكبر حجما من
مجموعة السبع ،وهو ما سيمثل بطبيعة
ً
الحال تغييرا هائال في النظام العالمي
الحديث.
ون ـت ـي ـجــة ل ــذل ــك ،افـ ـت ــرض ال ـب ـع ــض أن
ال ـ ـب ـ ـلـ ــدان س ـت ـح ـق ــق م ـ ـعـ ــدل إن ـتــاج ـي ـت ـهــا
المحتمل على الـمــدى الـطــويــل ،ألن نمو
الـ ـن ــات ــج ال ـم ـح ـل ــي اإلج ـ ـمـ ــالـ ــي ال ـص ـي ـنــي
نمو الـقــوى العاملة
سيتباطأ مــع بـلــوغ
ً
ذروت ــه ،مما يعني ضمنا أن معظم نمو
الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  4.5إلى
 5ف ــي ال ـم ـئــة الـ ــذي اف ـتــرض ـنــاه سيعكس
مكاسب اإلنتاجية ،حيث يتوافق معدل
النمو هذا مع متطلبات الصين ُ
المعلنة
ورغبتها في مضاعفة نصيب الفرد من
الناتج المحلي اإلجمالي بحلول عام 2035
مقارنة بمستوى عام .2020
ُ
وم ـ ــع ذلـ ـ ــك ،ت ـش ـي ــر الـ ـسـ ـن ــوات ال ـث ــاث
ال ـمــاض ـيــة إل ــى أن ــه م ــن غ ـيــر ال ـمــرجــح أن
ت ـح ـقــق ال ـص ـيــن هـ ــذا الـ ـه ــدف م ــا ل ــم تعد
الـنـظــر فــي سياساتها الـحــالـيــة ،وتشير
جميع األدلــة العلمية تقريبا إلى أنه من
المستحيل القضاء على فيروس كوفيد،19
وت ـت ـم ـثــل ال ـطــري ـقــة ال ــوح ـي ــدة الـمـعـقــولــة
إلدارته في اللقاحات التي أثبتت جدواها.
ُيعد خوف القادة الصينيين من أن التخلي
ع ــن س ـي ــاس ــة ص ـف ــر ك ــوف ـي ــد ق ــد يـكـتـســح
النظام الصحي ويتسبب في ارتفاع معدل
الوفيات أمرا مفهوما ،لكن هذه السياسة
تتعارض تماما مع المسار نحو تحقيق
ً
واضحا لبعض
هدف عام  .2035لقد كان
الوقت أن الصين ال يمكنها تحقيق هدفها
إال إذا أ صـبــح المستهلكون الصينيون
جزءا أساسيا من نموذج النمو في البالد،
إذ تجعل عمليات اإلغالق ُ
المستمرة هذا
األمر شبه مستحيل.
ل ـق ــد حـ ــان ال ــوق ــت ب ــا ش ــك الس ـت ـي ــراد
أفضل اللقاحات الغربية وتغيير المسار،
ومــن بين المزايا األخ ــرى ،مــن شــأن هذه
ُ
الخطوة أن ترسل إشــارة قوية إلــى بقية
ب ـلــدان الـعــالــم مـفــادهــا أن الـصـيــن ترغب
ف ــي االن ـف ـتــاح م ــن ج ــدي ــد ،وف ــي مـثــل هــذا
ال ـس ـي ـن ــاري ــو ،ق ــد ي ـك ــون ه ـن ــاك ان ـع ـكــاس
للفصل االقتصادي المستمر بين الصين
ً
وال ــدول الـغــربـيــة ،فـضــا عــن الصعوبات
الـ ـمـ ـت ــزاي ــدة ال ـم ـح ـي ـطــة ب ـم ـع ـظــم ه ـي ـئــات
الحوكمة العالمية ،مثل مجموعة العشرين

ومنظمة الصحة العالمية وصندوق النقد
الدولي والبنك الدولي.
ال ُيـعـتـبــر ف ـي ــروس كــوف ـيــد 19الـمـجــال
السياسي الوحيد الذي يحتاج إلى إصالح
عاجل ،وعلى وجه الخصوص ،يجب على
السلطات معالجة عالمات الحلقة المفرغة
التي تضعف بشكل متزايد سوق اإلسكان
ً
وصناعة الـبـنــاء ،فضال عــن فشل توقيع
الرئيس شي لمبادرة الحزام والطريق.
ُ
آمــل أن تفسر هــذه الكلمات على أنها
انتقادات بناءة من شخص رأى إمكانيات
الصين منذ أكثر من ثالثين ً
عاما وتخيل
ً
عالما يمكن أن تصبح فيه أكبر اقتصاد،
ُ
وفي ذلك الوقت ،اعتقدت أن هذا من شأنه
أن يـفـيــد ل ـيــس ال ـص ـيــن ف ـح ـســب ،خــاصــة
مواطنيها ،بل العالم أيضا.
نشر المكتب الوطني األميركي للبحوث
االقـتـصــاديــة ( )NBERهــذا الشهر دراســة
ب ـع ـن ــوان «م ـس ـت ـقـبــل الـ ـق ــوة االق ـت ـصــاديــة
الـعــالـمـيــة» تتطلع إل ــى ع ــام  ،2100تتبع
ه ــذه ال ــدراس ــة إط ـ ــارا تـحـلـيـلـيــا مشابها
جــدا لإلطار الــذي اعتمدناه في تحليلنا
لمجموعة بريكس ،وال يــزال السيناريو
الرئيسي يخلص إلى أن الصين ستصبح
أكـبــر اقـتـصــاد فــي الـعــالــم بـحـلــول نهاية
القرن ،وستحتل الهند ،وهي دولة أخرى
مــن مجموعة بــر يـكــس ،المرتبة الثانية،
لكن هناك سيناريوهان آخــران يحمالن
م ـســارات أق ــل إيـجــابـيــة لنمو اإلنـتــاجـيــة،
أحدهما ستصبح فيه الهند ،ال الصين،
أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام ،2100
وفي السيناريو الثاني ،تفشل اإلنتاجية
في تحقيق مسار العقود الثالثة الماضية،
كما حدث في السنوات األخيرة ،كما تعرف
حصة الصين من الناتج المحلي اإلجمالي
العالمي تراجعا ملحوظا.
ال ي ـســع الـ ـم ــرء إال أن ي ــأم ــل أن يــأخــذ
المحيط الــذي يختاره شي في السنوات
القادمة تقرير المكتب الوطني األميركي
للبحوث االقتصادية على محمل الجد.
* الرئيس السابق لبنك غولدمان
ساكس إلدارة األصول ووزير الخزانة
البريطاني السابق ،وعضو في لجنة
عموم أوروبا للصحة والتنمية
المستدامة.
«بروجيكت سنديكيت»2022 ،
باالتفاق مع «الجريدة»

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

7.365

«بيتك» :عرض لالستحواذ
اإللزامي على «المتحد»

ُ
تراجع مديونيات الحكومة  %51.8وزيادة المطالب على المؤسسات العامة %8.6
محمد اإلتربي

فــي وق ــت انـخـفـضــت الـمـطــالــب المالية
ع ـلــى ال ـح ـكــومــة ب ـن ـس ـبــة  51.8ف ــي الـمـئــة
بين أغسطس  2021وأغسطس  ،2022إذ
تراجعت قيمة المديونيات العائدة للقطاع
المصرفي من مستوى  1.274مليار دينار
ً
إلى  613.8مليونا ،ارتفعت المطالب على
المؤسسات العامة خالل عام بالفترة ذاتها
ب ـيــن أغ ـس ـطــس  2021وأغ ـس ـط ــس ،2022
بما نسبته  8.6في المئة ،حيث قفزت تلك
المطالب من مستوى  3.441مليارات دينار
إلى  3.736مليارات.
وتصنف المؤسسات العامة بالكيانات
التي تملكها الحكومة بالكامل ،أو بنسبة

 50في المئة وأكثر بشتى أنواعها؛ سواء
مؤسسة مالية أو غير مالية.
كانت ّ
وتمثل مديونيات الحكومة والشركات
ال ـعــامــة نـحــو  5.3ف ــي الـمـئــة م ــن إجـمــالــي
ً
األصول ّالمصرفية البالغة  81.90مليارا،
فيما يمثل أكبر نسبة تركز للمديونيات
المصرفية على القطاع الخاص ،إذ تقدر
قيمة مديونيات القطاع الـخــاص ب ـ 43.6
ً
ّ
م ـل ـيــارا تـشــكــل  53.2ف ــي الـمـئــة م ــن حجم
أصول القطاع المصرفي.
وي ــأت ــي ن ـمــو ال ـم ـطــالــب ال ـمــال ـيــة على
القطاع الخاص في وقت يشهد منحنى
الفائدة ارتفاعات عالمية متسارعة ،لكن

8 .244

5.521

2.793 3.248 3.228

ديون «الخاص»  %53.2من أصول المصارف
يمكن اإلشارة إلى أن الفارق بين معطيات
الـســوق المحلي واألسـ ــواق العالمية ال
يزال يحفز الشركات المليئة والتشغيلية
فــي المضي باستكمال المشاريع التي
قيد التنفيذ أو دعم عملياتها التشغيلية
وتعزيز توسعاتها.
وستبقى الـفـجــوة بـيــن الـفــائــدة على
ال ــدي ـن ــار والـ ـف ــائ ــدة ال ـعــال ـم ـيــة مشجعة
ً
نسبيا على استمرار حركة الطلب على
ً
التمويل ،فضال عن الهامش التنافسي
الـ ـ ــذي ت ـس ـت ـخــدمــة الـ ـبـ ـن ــوك فـ ــي خـفــض
السعر نسبيا ،إضافة إلى األجال الطويلة
لـلـتـمــويــل وفـ ـت ــرات ال ـس ـم ــاح ،م ــا يـخــرج

السوق األول السوق الرئيسي

التمويل بمتوسط سعري مقبول.
عـلــى صـعـيــد مـتـصــل ،م ــن الـمــرتـقــب أن
ُينهي القطاع المصرفي العام الحالي بنمو
استثنائي ،بالرغم من المنحى التصاعدي
ً
للفائدة ،إذ ال يــزال الطلب مرتفع محليا
على التمويالت الكبرى ويقابله منافسة
على الودائع والسيولة التي تتيحها بعض
الجهات الحكومية آلجال طويلة.
ويمكن اإلش ــارة إلــى أن ســوق الــودائــع
المتبادلة فيما بين البنوك قفزت في عام
بنحو  38في المئة من مستوى  1.7مليار
دينار إلى  2.35مليار.

أكد بيت التمويل الكويتي «بيتك» التزامه بالتقدم إلى هيئة
أســواق المال بمستند عــرض االستحواذ اإللــزامــي على باقي
أسهم البنك األهلي المتحد – الكويت ،لتوقف البورصة التداول
على السهم األخير لمدة ساعة.
ً
وقال «بيتك» ،في بيان ،إنه نظرا لتحقيق المجموعة مصلحة
تبلغ  67.33في المئة من رأس المال المصدر والمدفوع للبنك
األهلي المتحد – الكويت ،فإن «بيتك» يعلن التزامه بالتقدم إلى
الهيئة بمستند عرض االستحواذ اإللزامي على أسهم البنك في
ً
ً
خالل مدة  90يوما من تاريخ اإلفصاح ،الفتا إلى أنه ال يوجد
أثر في الوقت الحالي على المركز المالي للبنك.
وفــي سـيــاق متصل ،أعلنت بــورصــة الـكــويــت إيـقــاف تــداول
ً
أسهم البنك األهلي المتحد (المتحد) لمدة ساعة؛ تطبيقا للمادة
( )12 -1 - 3من الكتاب التاسع (االندماج واالستحواذ) لالئحة
التنفيذية للهيئة.

مكاسب جيدة لمؤشرات البورصة للجلسة الثالثة على التوالي
 57مليون دينار ...وسهم «الوطني» يقود المؤشرات
السيولة ترتفع إلى 57..7
•

علي العنزي

ّ
تسجل مــؤشــرات
للجلسة الثالثة على الـتــوالــي،
بورصة الكويت ومتغيراتها الرئيسية الثالثة (القيمة
ً
وع ــدد األسـهــم وع ــدد الصفقات) نـمــوا ،ورب ــح مؤشر
السوق العام نسبة  0.64في المئة ،أي  46.88نقطة،
ليقفل على مستوى  7365.29نقطة ،بسيولة متزايدة
ً
تدريجيا بلغت أمس  57.7مليون دينار ،تداولت 175.4
ً
مليون سهم عبر  9956صفقة ،وتم تداول  125سهما
ربح منها  63وخسر  ،48بينما استقر  14دون تغير.
ً
ً
وحقق مؤشر السوق األول ارتفاعا قريبا بلغ نسبة
 0.66بالمئة ،أي  53.79نقطة ،ليقفل على مستوى
 8244.73نقطة بسيولة كبيرة اقتربت من  50مليون
دينار تداولت  98.7مليون سهم عبر  6088صفقة ،وتم
ً
تداول  26سهما ربح منها  17وخسر  ،7بينما استقر
سهمان دون تغير.
وربح مؤشر السوق الرئيسي نسبة  0.57في المئة،
أي  31.54نقطة ،ليقفل على مستوى  5521.18نقطة
بسيولة جيدة ،لكنها أقل من سيولة أمس ،وكانت 8.4

«اإلحصاء» %3.19 :ارتفاع
ً
التضخم محليا في سبتمبر
أظهرت بيانات اإلدارة المركزية لإلحصاء ارتفاع
األرقام القياسية ألسعار المستهلكين «التضخم»
في الكويت بنسبة  3.19في المئة في شهر سبتمبر
الماضي على أساس سنوي.
وقالت «اإلحصاء» في بيان لـ «كونا» عن األرقام
القياسية ألسعار المستهلكين ،إن معدل التضخم
فــي ال ـكــويــت ارت ـفــع  0.40فــي الـمـئــة فــي سبتمبر
الماضي على أســاس شـهــري الرتـفــاع أسـعــار كل
المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة األرقام
القياسية ،السيما المواد الغذائية والتعليم.
وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة األولى
(األغذية والمشروبات) ارتفع في سبتمبر الماضي
بنسبة  6.53فــي المئة مـقــارنــة بالشهر ذات ــه من
 ،2021كما ارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية
(السجائر والتبغ) بنسبة طفيفة  0.07في المئة
على أساس سنوي.
وأوضحت أن مؤشر األرقام القياسية للمجموعة
الثالثة (الملبوسات) ارتفع بنسبة  5.47في المئة،
كما ارتفعت أسعار مجموعة (خــدمــات المسكن)
بـنـسـبــة  2.16ف ــي ال ـم ـئ ــة ،ومـ ـع ــدل ال ـت ـض ـخــم فــي
المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية) بنسبة
 1.78في المئة.
وذكــرت أن مؤشر أسعار المجموعة السادسة
(الصحة) ارتفع بنسبة  2.48في المئة ،في حين
شهدت أسـعــار مجموعة (الـنـقــل) ارتـفــاعــا بنسبة
 3.05في المئة في سبتمبر مقارنة بالشهر ذاته
من .2021
وبينت «اإلحصاء» أن أسعار المجموعة الثامنة
(االتصاالت) ارتفعت بنسبة  0.67في المئة على
أسـ ــاس س ـن ــوي ،ك ـمــا ارت ـف ــع م ـعــدل الـتـضـخــم في
المجموعة الـتــاسـعــة (الـتــرفـيــه والـثـقــافــة) بنسبة
 3.041في المئة ،في حين ارتفعت أسعار المجموعة
العاشرة (التعليم) بنسبة  0.40في المئة.
وأضـ ــافـ ــت أن أس ـ ـعـ ــار م ـج ـم ــوع ــة (ال ـم ـط ــاع ــم
وال ـ ـف ـ ـنـ ــادق) ارت ـف ـع ــت ع ـل ــى أسـ ـ ــاس سـ ـن ــوي فــي
سبتمبر ا لـمــا ضــي بنسبة  2.58فــي ا لـمـئــة ،في
حين ارتفعت أسعار مجموعة (السلع والخدمات
المتنوعة)  3.11في المئة.

ماليين ديـنــار تــداولــت  76.6مليون سهم عبر 3868
ً
صفقة ،وتم تداول  99سهما ،ربح منها  46في الرئيسي
وخسر  ،41بينما استقر  12دون تغير.

ّ
تدفق تدريجي للسيولة

بدأت تعامالت أولى جلسات شهر نوفمبر هادئة،
بـسـيــولــة أق ــل م ــن م ـع ــدالت ان ـط ــاق جـلـســات الشهر
المنصرم ،لكنها سرعان ما زادت على األسهم الصغيرة
التي تصدرت قائمة السيولة أول ساعة ،وكان أبرزها
أسهم أعيان ورزان وآسيا وعقارات الكويت ،وبمشاركة
مستمرة من بيتك ّالمستقر حول نقطة األساس ،لكنه مع
السيولة على بيتك ووطني وزين
مرور الوقت زاد تدفق
ّ
وصناعات وأجيليتي ،وتوقف على األسهم الصغيرة
عدا أعيان ،الذي صمد واستمر ضمن الخمسة األفضل
سيولة أمس ،والتي استحوذ على نصفها وأكثر سهما
ّ
بيتك ووطني ،الذي بث الثقة في نفوس المتعاملين،
بعد أن تم شــراء المعروض بأسعار أعلى من 1080
ً
فلسا ،وبكميات كبيرة ،ليسحب بقية األسهم ويقلص
خسائر األسهم الخاسرة مثل أجيليتي وأالفكو ،وتقدم

أمس سهم أهلي متحد الكويتي ،وكان ضمن األفضل
ً
ً
ارتفاعا بنمو وسيولة كبيرين ،حيث حقق ارتفاعا
بنسبة  6.3بالمئة ،وبعد إعــان بيتك بتقديم عرض
ش ــراء إلــزامــي لبقية أسهم البنك خ ــارج ملكية بيتك
التي بلغت  67بالمئة ،وشهد سهم هيومن سوفت
ً
ً
أيضا حراكا إيجابيا بعد نتائج مميزة كالعادة للربع
الثالث زادت تعامالته ،وبلغت بالسهم مستوى 3400
ً
تقريبا ،وبعد ّ
تقدم أعيان والصفاة وآسيا من
فلس
أسـهــم الـســوق الرئيسي ،غــابــت أسـهــم جــي إف إتش
واالسـتـهــاكـيــة ،وتــراج ـعــت سيولتهما بـقــوة أمــس،
لتنتهي الجلسة األولى لشهر نوفمبر إيجابية.
ً
خليجيا ،تراجع مؤشر تاسي بقوة أمس ،وفقد نسبة
 1.5بالمئة بعد إعالن «أرامكو» عن أرباح كبيرة وبنمو
بلغ  47بالمئة للربع الثالث ،كما خسرت مؤشرات دبي
وقطر والبحرين وبنسب محدودة فيما قاد الكويتي
مــؤشــري أبوظبي وعـمــان الــى نمو م ـحــدود ،وكانت
أسعار النفط تتداول بإيجابية وبنمو بلغ  2بالمئة،
ليصل برنت القياسي (تسليم يناير) الى مستوى 94.4
ً
دوالرا للبرميل.

ً
«الصناعة» :منح  11ترخيصا
ً
صناعيا خالل النصف األول

أخبار الشركات
«آسيا» تربح  10.17ماليين دينار

حكم أول درجة برفض دعوى ضد «وربة»

بلغت أربــاح شركة آسيا كابيتال االستثمارية  10.17ماليين دينار
ً
بواقع  13.2فلسا للسهم في الفترة المنتهية في  30سبتمبر  ،2022مقابل
ً
تحقيقها أربــاحــا بقيمة  1.11مليون دينار بمقدار  1.43فلس في نفس
الفترة من عام .2021

أعلن بنك وربة صدور حكم أول درجة من المحكمة
الكلية برفض دعوى مقامة ضد البنك وآخرين ،من
س ــارة سلمان محمد الـصـبــاح ،إذ يتعلق موضوع
القضية بصفة مستعجلة بوقف عضوية المؤسسة
العامة للتأمينات االجتماعية وممثلها عن الحضور
والتصويت على أعمال مجلس إدارة البنك (المعلن
إليه األول)؛ لحين الفصل في موضوع الدعوى بحكم

«يونيكاب» :تفويض شركة تابعة
لشراء قسيمة بـ  1.9مليون دينار
أفادت شركة يونيكاب لالستثمار
بدخول شركة تابعة في مزاد علني
لشراء قسيمة بـ  1.96مليون دينار،
حيث فوضت شركة إسكان العمانية
لالستثمار التابعة شركة اإلسكان
ً
العقارية التابعة أيضا بالدخول نيابة
عنها في الـمــزاد العلني بالمحكمة
الكلية .ويتعلق ذلــك ال ـمــزاد بشراء
قسيمة في منطقة العارضية مخازن

بـمـســاحــة  1000مـتــر مــربــع ،وتمت
ال ـمــزايــدة نظير مبلغ  1.96مليون
دينار بالمحكمة الكلية ،لكن تم حجز
الــدعــوى للحكم بـتــاريــخ  7نوفمبر
 .2022ولفتت «يونيكاب» إلى أن األثر
الـمــالــي لتلك المعلومة يتمثل في
زيــادة األصــول العقارية للمجموعة
فــي حالة الحكم برسو الـمــزاد على
الشركة.

«آن» تناقش إطفاء الخسائر واعتماد بيانات 2021
ذكـ ـ ـ ـ ــرت ش ـ ــرك ـ ــة آن ديـ ـجـ ـيـ ـت ــال
سيرفسس القابضة أن مجلس ادارة
ً
سيجتمع غــدا لمناقشة البيانات
ا لـمــا لـيــة للسنة ا لـمــا لـيــة المنتهية
فــي  31ديسمبر  ،2021ومناقشة

أخـ ـ ـ ــذ مـ ـخـ ـصـ ـص ــات ع ـ ـلـ ــى ب ـعــض
اس ـت ـث ـمــارات ال ـشــركــة ،إض ــاف ــة إلــى
مناقشة تخفيض رأسمال الشركة
على كامل الخسائر.

نهائي وبات مع شموله بالنفاذ المعجل طليق من
قيد الكفالة وتنفيذه بمسودة الحكم ودون الحاجة
إلع ــان ــه .وع ــن األث ــر الـمـتــوقــع عـلــى الـشــركــة نتيجة
الحكم ،أكد «وربة» عدم وجود أي تأثير متوقع على
مسار أعمال وأنشطة البنك ومركزه المالي ،وبشأن
قرارات الجمعية العامة العادية فال يمكن تحديد األثر
إال بعد صدور حكم نهائي في الدعوى.

حكم أول درجة ملصلحة «االختيار املميز» ضد «التجاري»
كشفت شركة نــور لالستثمار المالي عن صدور
حـكــم أول درج ــة ف ــي ال ــدع ــوى ال ـمــرفــوعــة م ــن البنك
(مدع مستشكل ضد شركة االختيار
التجاري الكويتي
ٍ
المميز للتجارة العامة والـمـقــاوالت (مــدعــى عليها
أولى) و 4شركات أخرى.
وح ـص ـل ــت االخـ ـتـ ـي ــار ال ـم ـم ـيــز ل ـل ـت ـج ــارة ال ـعــامــة

والمقاوالت لمصلحتها على حكم أول درجــة ،الذي
ً
قضى في مــادة تنفيذ وقتية بقبول اإلشكال شكال
ً
ورفضه موضوعا واالستمرار بالتنفيذ ومصادرة
ً
الـكـفــالــة وتـغــريــم مــن رفـعــه مبلغا ق ــدره  100ديـنــار
وإلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة الفعلية.

«املدار» :إلغاء عقد بيع  5عقارات لشركة تابعة
أوضحت شركة المدار لالستثمار أن شركة تابعة
ً
لها تلقت كتابا من المشتري برغبته في إلغاء عقد
بـيــع ع ــدد  5ع ـقــارات بمنطقة المهبولة والسالمية
بقيمة  6.38ماليين دينار ،بالتالي عدم إتمام عملية
ً
بيع تلك العقارات ،نظرا لعدم تمكنه من تنفيذ ونقل
تسجيل تلك العقارات خالل المهلة المحددة في عقد
البيع وملحقه.

وبينت الشركة أن ذلــك األمــر سـيــؤدي إلــى زيــادة
بند عقارات استثمارية بمبلغ  6.38ماليين دينار،
وان ـخ ـف ــاض ب ـنــد مـ ــوجـ ــودات أخ ـ ــرى «م ـس ـت ـحــق من
بيع عقارات استثمارية بمبلغ  6.38ماليين دينار،
وسيظهر ذلــك األثــر على البيانات المالية للشركة
خالل الربع األخير من هذا العام».

«وطنية د ق» تحقق  829.01ألف دينار

«وطنية م ب» تربح  3.04ماليين دينار

«مبرد» تحقق  1.3مليون دينار

حـقـقــت ال ـشــركــة الــوطـنـيــة الــدول ـيــة الـقــابـضــة
ً
أربــاحــا قــدرهــا  829.01ألــف ديـنــار بــواقــع 3.76
ف ـلــوس لـلـسـهــم خ ــال ال ـف ـتــرة الـمـنـتـهـيــة ف ــي 30
ً
ستمبر  ،2021مقارنة بتحقيقها أرباحا بقيمة
 1.11مليون دينار بما يعادل  5.14فلوس للسهم
في نفس الفترة من العام الماضي.

رب ـح ــت ش ــرك ــة ال ـص ـن ــاع ــات الــوط ـن ـيــة 3.04
ماليين دينار بواقع  8.7فلوس للسهم خالل
الفترة المنتهية في  30سبتمبر  ،2022مقابل
ً
تحقيقها أرباحا بقيمة  2.27مليون دينار بما
يعادل  6.51فلوس للسهم في نفس الفترة من
العام الماضي.

ً
حققت شركة مبرد القابضة أرباحا بقيمة
 1.3مليون دينار بواقع  7.98فلوس للسهم
خالل الفترة المنتهية في  30سبتمبر ،2022
ً
مقارنة بتحقيقها أرباحا بقيمة  1.44مليون
ديـنــار بما يـعــادل  8.81فلوس للسهم في
نفس الفترة من العام الماضي.

تغريم «وطنية د ق»
ألفي دينار
ف ــرض مجلس الـتــأديــب عقوبة
غ ــرام ــة أل ـف ــي ديـ ـن ــار ض ــد الـشــركــة
الوطنية الدولية القابضة لمخالفتها
قواعد اإلفصاح والشفافية.

•

جراح الناصر

أص ــدرت الهيئة الـعــامــة للصناعة 11
ً
ترخيصا خــال النصف األول مــن العام
الحالي.
وذكـ ـ ــرت «ال ـص ـن ــاع ــة» ،خـ ــال الـتـقــريــر
ال ــدوري للمنشآت الصناعية المرخصة
مــن الهيئة للنصف األول مــن الـعــام ،من
 2022/1/1ح ـت ــى  ،2022/6/30أن ن ــوع
الترخيص منشأة صناعية ،وتم تقييدها
في السجل الصناعي للهيئة.
وتـ ـ ـن ـ ــوع ـ ــت ال ـ ـم ـ ـن ـ ـشـ ــآت الـ ـصـ ـن ــاعـ ـي ــة
المرخصة من الهيئة بين صنع المنتجات
ال ـغ ــذائ ـي ــة وصـ ـن ــع ال ـ ـمـ ــواد الـكـيـمـيــائـيــة
وال ـم ـن ـت ـج ــات ال ـك ـي ـم ـيــائ ـيــة ،إلـ ــى جــانــب
الصناعات التحويلية األخرى إضافة إلى
صنع الفلزات القاعدية ومنتجات المعادن
ال ـم ـش ـك ـل ــة وصـ ـن ــع م ـن ـت ـج ــات ال ـم ـع ــادن
الالفلزية األخرى ،وأخيرا أنشطة التشييد
المتخصصة.
ً
وأتت الموافقات استنادا إلى القانون
رقـ ـ ــم  56/1996ب ـ ـشـ ــأن إص ـ ـ ـ ــدار ق ــان ــون
الصناعة وال ئـحـتــه التنفيذية والمعدل
بالقانون رقــم  22/2009بـشــأن الموافقة
ع ـلــى ن ـظ ــام ق ــان ــون الـتـنـظـيــم الـصـنــاعــي
الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي
والئ ـ ـح ـ ـتـ ــه الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــة ،والـ ـ ـ ـ ـ ــذي حـ ــدد
اختصاصات وصالحيات مجلس اإلدارة،
إلـ ــى ج ــان ــب وضـ ــع ال ـم ـعــاي ـيــر واألسـ ــس
والقواعد بشأن منح التراخيص للمنشآت
والحرف الصناعية وتشجيعها ،واقتراح
مقابل االنتفاع والرسوم الخاصة بها ،بما
يتفق والسياسة المالية للدولة ،كما نصت
ال ـم ــادة  30مــن الــائـحــة الـتـنـفـيــذيــة على
أن يتولى مجلس اإلدارة وضــع األســس
والقواعد المتعلقة بتخصيص القسائم
الحرفية ألصحاب التراخيص.

«نفط الكويت» تنتهي من تصاميم مشروعين

النفط يرتفع مع تراجع الدوالر

من المتوقع طرح العقود في الربع الثالث من 2023

البرميل الكويتي ينخفض  2.38دوالر إلى 93.87

تقترب شركة نفط الكويت من استكمال أعمال
التصميم الهندسي (التغذية) األمامية لمركزي
تجميع في شرق الكويت ،وبحسب مصادر صناعية،
فإن أعمال التغذية لكل من هذين المشروعين هي
ً
اآلن في مرحلة متقدمة جدا.
وأضافت المصادر ،أن «هناك ثقة متزايدة بين
أصحاب المصلحة بــأن هــذه العقود ستطرح في
عام .»2023
وبحسب «مـيــد» ،مــن المتوقع اآلن طــرح عقود
الهندسة والمشتريات والبناء ( )EPCفي الربع الثالث
ً
من عام  ،2023وفق المصادر أيضا.
ً
وكـ ــان مـتــوقـعــا ف ــي ال ـســابــق ط ــرح ال ـع ـقــود في
النصف الـثــانــي مــن ع ــام  ،2022ويتضمن نطاق

المشروع األول تركيب مرفق جديد يسمى مركز
تجميع الفصل  )SGC-I( 1ومحطة حقن المياه
تسمى .WIP-I
ويشمل نطاق المشروع الثاني تركيب مرفق
جــديــد يسمى مــركــز تجميع الفصل )SGC-III( 3
ومحطة حقن المياه تسمى  ،WIP-IIIحيث ترتبط
حقول النفط في الكويت بشبكة واسعة من مراكز
التجميع ،التي تعمل كموقع لتجميع النفط الخام
المنتج فــي العديد مــن اآلب ــار المتصلة بخطوط
التدفق.
وتــوفــر مــراكــز التجميع فــي الكويت المعالجة
األولـيــة عــن طريق فصل الـغــاز المصاحب وإزالــة
الملح.

وخــال السنوات القليلة الماضية ،كــان هناك
القليل من اإلعالنات عن مشاريع جديدة في قطاع
النفط والغاز في الكويت .وتضاعف تأثير جائحة
 Covid-19وتحول الطاقة العالمي بسبب القضايا
المستمرة المتعلقة بالوضع السياسي المحلي
في الكويت.
والي ــزال العديد من المشاريع في قطاع النفط
والغاز في البالد يشهد تأخيرات ،وأصبح أصحاب
المصلحة واثقين بشكل متزايد من أن عام 2023
سيشهد زيادة في نشاط مشاريع النفط والغاز في
الكويت ،إذ عززت الفترة الحالية من ارتفاع أسعار
الطاقة العالمية المستمرة من حالة األعمال للعديد
من مشاريع المنبع والمصب المخططة في البالد.

انخفض سعر برميل النفط الكويتي
ً
 2.38دوالر ليبلغ  93.87دوالرا للبرميل
ً
في تداوالت االثنين مقابل  96.25دوالرا
للبرميل في ت ــداوالت الجمعة الماضي
ً
وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول
الكويتية.
وفـ ــي األس ـ ـ ــواق ال ـعــال ـم ـيــة ،ارت ـف ـعــت
أس ـ ـعـ ــار ال ـن ـف ــط مـ ــا ي ــزي ــد ع ـل ــى واحـ ــد
بالمئة صباح أمس ،لتقلص الخسائر
التي تكبدتها في الجلسة السابقة ،في
وقت تراجع الدوالر ليقلص أثر فرض
قيود واسعة لمكافحة «كوفيد  »19في
الصين مما أو قــد مـخــاوف مــن تباطؤ

ال ـط ـل ــب ع ـل ــى الـ ــوقـ ــود ف ــي ث ــان ــي أك ـبــر
مستهلك للخام في العالم.
وارتفعت العقود اآلجلة لخام برنت
تسليم يناير  1.53دوالر ،أو مــا يعادل
ً
 1.7في المئة إلى  94.34دوالرا للبرميل.
وانتهى أجل عقد ديسمبر يوم االثنين
ً
عـنــد  94.83دوالرا للبرميل لينخفض
ً
واحدا بالمئة.
وزاد خـ ــام غـ ــرب ت ـك ـســاس الــوس ـيــط
األمـيــركــي  1.38دوالر أو مــا يـعــادل 1.6
ً
بالمئة إلــى  87.91دوالرا للبرميل بعد
أن نزل  1.6بالمئة في الجلسة السابقة.
وأنهى الخامان القياسيان برنت وغرب

تكساس الوسيط أكتوبر مرتفعين ،ليحققا
أول مكسب شهري منذ مايو ،بعد أن قالت
منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)
وحـلـفــاء بينهم روسـيــا إنـهــم سيقلصون
ً
اإلنتاج مليوني برميل يوميا.
وقالت تينا تنج المحللة لدى سي.إم.
س ــي م ــارك ـت ــس :ق ـل ـصــت أسـ ـع ــار الـنـفــط
خسائرها المبكرة مــع تــراجــع ال ــدوالر،
في الوقت الذي ارتفعت أســواق األسهم
العالمية الرئيسية في الجلسة اآلسيوية
اليوم قبل صدور قرار مجلس االحتياطي
االتحادي بشأن الفائدة في وقت الحق
من األسبوع الجاري.

١١
« »stcتربح  24.3مليون دينار في  9أشهر بنمو %2
ةديرجلا
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اقتصاد

• عبدالرحمن :الشركة تتمتع بمالءة قوية على مستوى نظيراتها في الشرق األوسط
• الحربي :حققت نتائج مالية مميزة بدعم الطلب المتزايد على حلول األعمال المتكاملة
أعلنت شركة االتصاالت
الكويتية ( ،)stcنتائجها
لفترة األشهر التسعة
في  30سبتمبر
المنتهية ّ
 ،2022مسلطة الضوء
على أهم اإلنجازات وعلى
األداء المالي والتشغيلي
والمساهمات المجتمعية التي
قامت بها الشركة خالل تلك
الفترة.

أك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد رئ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــس م ـ ـج ـ ـلـ ــس
إدارة ا لـ ـش ــر ك ــة ،د .م ـح ـمــود
عـ ـ ـب ـ ــدا ل ـ ــر حـ ـ ـم ـ ــن ،أن ا لـ ـطـ ـل ــب
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ــر عـ ـ ـل ـ ــى خ ـ ــدم ـ ــات
االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت وت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
المعلومات والحلول الرقمية
من قطاعي األ فــراد واألعمال
عـ ـ ـل ـ ــى ح ـ ـ ـ ـ ٍـد س ـ ـ ـ ـ ـ ــواء ،ي ـع ـت ـب ــر
الـ ـ ــدافـ ـ ــع ال ــرئـ ـيـ ـس ــي ل ـت ـن ـف ـيــذ
خ ـط ــط األعـ ـم ــال الـتـشـغـيـلـيــة
ل ـ ـ ـ «  »stcو تـ ـحـ ـقـ ـي ــق أ هـ ـ ــداف
استراتيجيتها المؤسسية.
ً
وقال عبدالرحمن ،إنه نظرا
ل ـل ـم ـس ـت ـق ـبــل الـ ــواعـ ــد ل ـق ـطــاع
االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت وت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات ،ف ـق ــد ح ــرص ــت
«  »stcع ـ ـ ـلـ ـ ــى اال سـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــادة
مـ ـ ــن عـ ـمـ ـلـ ـي ــات االس ـ ـت ـ ـحـ ــواذ
األخيرة التي قامت بها على
شركاتها التابعة ،والتي من
شــأن ـهــا دع ــم أع ـم ــال الـشــركــة
لـ ـبـ ـن ــاء قـ ــاعـ ــدة عـ ـم ــاء ق ــوي ــة
فــي قـطــاع األع ـمــال مــن خــال
ت ـقــديــم ال ـع ــدي ــد م ــن خــدمــات
االتـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــاالت والـ ـ ـشـ ـ ـبـ ـ ـك ـ ــات
والحول السحابية والرقمية
ون ـظ ــم ال ـت ـكــامــل وال ـخ ــدم ــات
األمنية ،إضافة إ لــى خدمات
االستعانة بمصادر خارجية
ل ـت ـن ـف ـي ــذ بـ ـع ــض ال ـع ـم ـل ـي ــات

ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـي ــة .وأوض ـ ـ ـ ــح أن ــه
كـ ـ ــان ل ـل ـت ــوس ــع فـ ــي خ ــدم ــات
« »stcاألثر الكبير في تعزيز
م ـك ــان ــة ال ـش ــرك ــة كـ ــرائـ ــدة فــي
مجال االتصاالت ،إلى جانب
قــدر تـهــا على تعزيز الحصة
ال ـســوق ـيــة ف ــي س ــوق شــديــدة
الـتـنــافـسـيــة ،وذل ــك مــن خــال
تحقيق تــد فـقــات جــد يــدة من
اإليرادات».
و لـفــت إ لــى أن « »stcعــززت
مـ ـ ــن دوره ـ ـ ـ ـ ــا فـ ـيـ ـم ــا ي ـت ـع ـل ــق
ب ــال ـم ـس ــؤول ـي ــة ال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة
للشركات خالل الربع الثالث
ً
مـ ــن عـ ـ ــام  ،2022ا ن ـس ـج ــا م ــا
م ــع ق ـي ـم ـهــا ال ـم ــؤس ـس ـي ــة مــن
خ ــال سـلـسـلــة م ــن الـحـمــات
والمبادرات التي من خاللها
هــد فــت « »stcإ لــى المساهمة
الفعالة واإليجابية فــي دفع
تنمية وتطور الكويت ونشر
ال ــوع ــي حـ ــول ق ـضــايــا مـهـمــة
ل ـ ــدى ال ـم ـج ـت ـم ــع ،ب ــال ـت ـع ــاون
مـ ـ ــع مـ ـخـ ـتـ ـل ــف ال ـ ـج ـ ـهـ ــات مــن
ال ـ ـ ـق ـ ـ ـطـ ـ ــاع ـ ـ ـيـ ـ ــن ال ـ ـ ـح ـ ـ ـكـ ـ ــومـ ـ ــي
وا لـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص .و بـ ـ ـي ـ ــن أن ذ لـ ــك
أت ــاح لـلـشــركــة فــرصــة تـعــزيــز
الـ ـت ــواص ــل م ــع ال ـم ـج ـت ـم ـعــات
الـ ـمـ ـحـ ـلـ ـي ــة ،ودعـ ـ ـ ــم م ـخ ـت ـلــف
ا ل ـ ـشـ ــرا ئـ ــح وا ل ـ ـق ـ ـضـ ــا يـ ــا ذات

التأثير دا خــل المجتمع ،مع
التركيز بشكل أساسي على
م ـ ـجـ ــاالت الـ ـصـ ـح ــة وال ـب ـي ـئ ــة
وري ـ ــادة األع ـم ــال والــريــاضــة
والتعليم وتمكين الشباب.
ً
وتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـق ــا ع ـ ـلـ ــى الـ ـم ــرك ــز
ال ـ ـمـ ــالـ ــي لـ ـلـ ـش ــرك ــة ،كـ ـم ــا فــي
 30سـ ـبـ ـتـ ـمـ ـب ــر  ،2022قـ ــال
ع ـبــدالــرح ـمــن« :ب ـلــغ إجـمــالــي
م ـ ــو ج ـ ــودات ا لـ ـش ــر ك ــة 424.3
م ـ ـل ـ ـيـ ــون دي ـ ـ ـنـ ـ ــار فـ ـ ــي ن ـه ــاي ــة
سـ ـبـ ـتـ ـمـ ـب ــر  ،2022وار تـ ـ ـف ـ ــع
إجـ ـم ــال ــي حـ ـق ــوق م ـســاه ـمــي
الشركة بنسبة  7.2في المئة،
ً
ل ـي ـصــل إ ل ــى  231.6م ـل ـيــو نــا ،
كـمــا تـتـمـتــع ال ـشــركــة بـمــاء ة
م ــال ـي ــة ق ــوي ــة ع ـل ــى م ـس ـتــوى
شركات االتصاالت في الشرق
األوسط».
ً
وت ـ ـ ـع ـ ـ ـل ـ ـ ـي ـ ـ ـقـ ـ ــا عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى أه ـ ـ ــم
اإلنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــازات ال ـ ـتـ ــي ح ـق ـق ـت ـهــا
 stcخ ــال ه ــذه ا ل ـف ـت ــرة ،قــال
ا لــر ئـيــس ا لـتـنـفـيــذي للشركة،
الـ ـمـ ـهـ ـن ــدس م ــزي ــد الـ ـح ــرب ــي:
ً
«ا نـ ـط ــا ق ــا م ــن األداء ا ل ـق ــوي
ا ل ــذي ش ـهــد تــه  stcف ــي قـطــاع
األف ـ ـ ـ ـ ــراد ،وب ـ ــدع ـ ــم ك ـب ـي ــر مــن
شركاتها التابعة المختصة
بـتـقــديــم خــدمــات االت ـصــاالت
وت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ال ـم ـع ـلــومــات

محمود عبدالرحمن
وح ـ ـلـ ــول األعـ ـ ـم ـ ــال ،اع ـت ـم ــدت
 stcبـشـكــل كـبـيــر ع ـلــى صقل
اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـيـ ـتـ ـه ــا ل ـل ـت ـح ــول
الـ ـ ــرق ـ ـ ـمـ ـ ــي ،بـ ـ ـه ـ ــدف مـ ــواكـ ـبـ ــة
أحدث التطورات في صناعة
االت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاالت وال ـ ـت ـ ـم ـ ـيـ ــز ف ــي
تـقــديــم الـعــديــد مــن الـعــروض
والـ ـخ ــدم ــات ال ـم ـت ـنــوعــة ذات
الجودة العالية ،التي تهدف
إلى إرضاء عمالء الشركة من
َ
قطاعي األفراد والمؤسسات.
ولفت الحربي إ لــى حرص
« ،»stcمـنــذ تــأ سـيـسـهــا ،على
تــرس ـيــخ ري ــادت ـه ــا ف ــي ســوق

مزيد الحربي

ارتفاع الربح قبل
الفوائد والضرائب
واالستهالك
واإلطفاء بنسبة
 %6.3ليصل إلى
 60.6مليون دينار

االت ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــاالت ،مـ ـ ـم ـ ــا سـ ــاعـ ــد
ال ـش ــرك ــة ف ــي بـ ـن ــاء مـكــانـتـهــا
ا لـقــو يــة واالر ت ـق ــاء بسمعتها
فـ ــي ق ـ ـطـ ــاع ي ـش ـه ــد م ـنــاف ـســة
ق ـ ــو ي ـ ــة .و ع ـ ـل ـ ـيـ ــه ،ف ـ ـ ــإن «»stc
م ـل ـت ــزم ــة بـ ـتـ ـج ــاوز ت ــوق ـع ــات
عـ ـ ـ ـم ـ ـ ــائـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ــن األفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد
ً
وال ـ ـ ـمـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات ،مـ ـعـ ـتـ ـم ــدة
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى أح ـ ـ ـ ـ ـ ــدث الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـط ـ ـ ــورات
والطلب الهائل على خدمات
االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت وت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
ال ـ ـم ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات ،إلـ ـ ـ ــى ج ــان ــب
خدمات االتصاالت التقليدية،
ً
حيث تعمل  stcجاهدة بشكل
دائـ ـ ـ ــم عـ ـل ــى اغ ـ ـت ـ ـنـ ــام ج ـم ـيــع
الفرص المستقبلية في هذا
ال ـ ـم ـ ـجـ ــال ،وال ـ ـتـ ــي قـ ــد ت ـن ـشــأ
نتيجة للتغيرات المستمرة
وغير المتوقعة الحتياجات
المستهلكين».
ً
وتـ ـ ـعـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى إع ـ ـ ــان
الـ ـ ـنـ ـ ـت ـ ــائ ـ ــج الـ ـ ـم ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة ل ـ ـهـ ــذه
ا لـفـتــرة ،ذ كــر أن « stcتمكنت
مـ ــن ت ـح ـق ـي ــق نـ ـت ــائ ــج م ــال ـي ــة
م ـ ـم ـ ـيـ ــزة ب ـ ــدع ـ ــم مـ ـ ــن الـ ـط ـل ــب
المتزايد على حلول األعمال
ا لـمـتـكــا مـلــة ،و تـحـ ّـســن الطلب
ع ـ ـلـ ــى خـ ـ ــدمـ ـ ــات االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت
الـ ـ ـتـ ـ ـقـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــدي ـ ــة فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق
الكويتي ،حيث بلغ إجمالي
إ يـ ـ ــرادات  stcأ ع ـل ــى مـسـتــوى
ل ـهــا م ـنــذ ال ـتــأس ـيــس ،لـيـصــل
ً
إلى  249.4مليونا خالل تلك
ا لـ ـفـ ـت ــرة ،ب ـن ـس ـبـ ًـة ن ـم ــو 16.6
في المئة ،مقارنة مع 213.8
ً
مليونا في الفترة نفسها من
ّ
ا ل ـعــام ا ل ـســا بــق ،و ق ــد تمكنت
« »stcمــن تحقيق هــذا النمو

فـ ــي اإلي ـ ـ ـ ـ ــرادات ب ــدع ــم ك ـب ـيــر
من نمو قاعدة العمالء التي
بـلـغــت  2.3مـلـيــون عـمـيــل مع
نهاية سبتمبر  ،2022بنسبة
ار ت ـف ــاع بـلـغــت  19.8بــا لـمـئــة،
م ـ ـقـ ــارنـ ــة مـ ـ ــع ح ـ ـجـ ــم قـ ــاعـ ــدة
ا لـعـمــاء فــي سبتمبر ،2021
إض ــاف ــة ال ــى األثـ ــر اإلي ـجــابــي
ع ـلــى ن ـمــو االي ـ ـ ــرادات بـسـبــب
عـ ـمـ ـلـ ـي ــة تـ ـجـ ـمـ ـي ــع الـ ـنـ ـت ــائ ــج
ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة ل ـ ـشـ ــركـ ــة ال ـ ـبـ ــوابـ ــة
االلكترونية القابضة ،والتي
تم االستحواذ عليها بالكامل
في  6أبريل .»2022
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــرب ـ ـ ـ ــي:
«وبــال ـتــالــي ،ش ـهــدت األرب ــاح
ق ـ ـ ـبـ ـ ــل اح ـ ـ ـت ـ ـ ـسـ ـ ــاب ال ـ ـ ـفـ ـ ــوائـ ـ ــد
وال ـ ـ ـضـ ـ ــرائـ ـ ــب واالسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــاك
ً
واإلطـ ـف ــاء ن ـم ــوا ب ـم ـعــدل 6.3
ف ــي ال ـم ـئــة ،لـتـصــل إل ــى 60.6
ً
م ـل ـيــونــا خ ــال ه ــذه ال ـف ـتــرة،
ً
م ـ ـقـ ــارنـ ــة مـ ـ ـ ـ ـ ــع 57.0مـ ـلـ ـي ــون ــا
خــال الفترة نفسها من عام
 .2021و ن ـت ـي ـجــة ل ــذ ل ــك ،فـقــد
ار تـفــع صــا فــي أر ب ــاح الشركة
بنسبة  2بالمئة ،ليصل إلى
ً
 24.3مليونا (ربحية السهم
ً
 24فلسا ) خــال األشهر ا ل ـ 9
األولى من  ،2022مقارنة مع
الفترة نفسها من عام .2021
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :تـ ـ ـنـ ـ ـعـ ـ ـك ـ ــس
مـ ــرو نـ ــة  stcفـ ــي بـ ـن ــاء خـطــة
مـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــة وتـ ـ ـشـ ـ ـغـ ـ ـيـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة م ــن
خ ـ ــال ت ـج ــدي ــده ــا ال ـم ـس ـت ـمــر
ل ـس ـي ــاس ـت ـه ــا الـ ـم ــالـ ـي ــة ع ـلــى
ال ـ ـ ـمـ ـ ــدى ال ـ ـ ـطـ ـ ــويـ ـ ــل ،إضـ ــافـ ــة
إلـ ـ ــى ك ـ ــل م ـ ــن اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
ال ـت ـح ــول ال ــرق ـم ــي ال ـق ـص ـيــرة
والطويلة األجل لمواكبة آخر
التطورات ،والتي من شأنها
أن ت ـ ـلـ ـ ّـبـ ــي حـ ـ ــا جـ ـ ــات عـ ـم ــاء
ال ـ ـشـ ــركـ ــة ،حـ ـي ــث س ـي ـن ـع ـكــس
ً
ه ــذا إي ـجــاب ـيــا ع ـلــى ال ـم ــاء ة
ا ل ـم ــاد ي ــة ل ـ ـ « ،»stcوا ل ـح ـفــاظ
على مكانتها الرائدة بقطاع
االتصاالت».

النتائج المالية لفترة األشهر الـ  9المنتهية في  30سبتمبر 2022

نمو اإليرادات
بنسبة %16.6
لتصل إلى 249.4
مليون دينار وهو
أعلى مستوى منذ
التأسيس

نمو قاعدة العمالء
بنسبة %19.8
لتصل إلى 2.3
مليون عميل

عبدالمعطي :أوروبا ثاني أكبر سوق
مستورد للغاز بعد آسيا
●

أشرف عجمي

نظمت إدارة الـعــاقــات العامة
واإلعـ ــام فــي وزارة الـنـفــط ،أمــس،
حلقة نقاشية بعنوان «تسرب الغاز
م ــن شـبـكــة خ ـطــوط أنــاب ـيــب ن ــورد
ستريم والـتــداعـيــات االقتصادية
وال ـب ـي ـئ ـي ــة» ،ح ــاض ــر ف ـي ـهــا ممثل
«أواب ـ ـ ـ ـ ــك» م .وائ ـ ـ ــل ع ـبــدال ـم ـع ـطــي،
خبير صناعات غازية بالمنظمة،
وحـ ـض ــره ــا ع ـ ــدد مـ ــن الـمـهـتـمـيــن
وال ـبــاح ـث ـيــن م ــن الـ ـش ــؤون الفنية
واالقتصادية في الوزارة ،وضيوف
مــن الهيئة العامة للبيئة ومعهد
الكويت لألبحاث العلمية ووزارة
الكهرباء والماء والطاقة المتجددة،
وعدد من اإلعالميين.
في البداية ،قالت مديرة العالقات
الـعــامــة واإلعـ ــام فــي وزارة النفط
الشيخة تماضر خالد األحمد ،إن
الـحـلـقــة الـنـقــاشـيــة ال ـتــي تنظمها
ً ُ
الــوزارة حضوريا تعد األولــى منذ
تفشي جائحة كورونا ،واضطرار
الوزارة إلى عقد الندوات والحلقات
ً
ال ـن ـقــاش ـيــة إل ـك ـت ــرون ـي ــا ع ــن ُب ـعــد
طــوال العامين الماضيين .وأكدت
أن «ال ـن ـف ــط» حــري ـصــة ع ـلــى ع ــودة
التفاعل الـحـضــوري فــي ال ـنــدوات
والحلقات التي تعقدها ،لضمان
اسـ ـتـ ـف ــادة ج ـم ـي ــع الـ ـحـ ـض ــور مــن
الحلقة النقاشية ،وطــرح األسئلة
من الحضور ،الفتة إلى أن الــوزارة
م ـس ـت ـم ــرة فـ ــي عـ ـق ــد الـ ـع ــدي ــد مــن
الـحـلـقــات النقاشية خ ــال الفترة
المقبلة ،والتي ستغطي الكثير من
القضايا النفطية على الساحتين
المحلية والعالمية .من جانبه ،قال
خبير صناعات غازية في منظمة

أواب ـ ــك ،م .وائـ ــل عـبــدالـمـعـطــي ،إن
الـســوق األوروبـ ــي ُيـعــد ثــانــي أكبر
ً
ســوق مستورد للغاز عالميا بعد
ال ـس ــوق اآلسـ ـي ــوي ،وت ـصــل درج ــة
اعتماده على ال ــواردات إلى  67في
ً
َّ
المئة ،مشيرا إلى أن روسيا شكلت
نحو  32في المئة من إجمالي الطلب
األوروبي على الغاز في عام ،2021
الم ِّ
َّ
لتتصدر بذلك قائمة الدول ُ
صدرة
ل ـل ـغــاز إلـ ــى أوروب ـ ـ ـ ــا .وأوضـ ـ ــح أن
ً
السوق األوروبــي ُيعد األكثر تأثرا
ب ــارت ـف ــاع أس ـع ــار ال ـغ ــاز ال ـفــوريــة،
كونه يتبع نظام التسعير القائم
على الـعــرض والطلب فــي السوق
الـ ـف ــوري ،بـمــا يـصــل إل ــى أك ـثــر من
 70في المئة من إجمالي الواردات،
بسبب عدم رغبته في توقيع عقود
طويلة المدة مع كبار المنتجين.
وحول أبرز التداعيات االقتصادية
َّ
لـ ـح ــادث ت ـس ــرب الـ ـغ ــاز م ــن خــطــي
ن ــورد ستريم -1ون ــورد ستريم،-2
َّبين أن تقديرات «أوابــك» بالنماذج
الهندسية تشير إلــى ُّ
تسرب نحو
 0.75مليار متر مكعب مــن الغاز،
وهي كمية تعادل حمولة  8ناقالت
من الغاز الطبيعي المسال ُمجتمعة
(حمولة  170ألــف متر مكعب لكل
منها) ،والتي َّ
تسربت بالكامل في
بحر البلطيق إلــى الـهــواء الجوي،
بخسائر  1.3مـلـيــار دوالر .وعــن
اآلثار البيئية الناتجة عن الحادث،
أوضح عبدالمعطي أنه َّ
تسبب في
ُّ
تسرب ما يزيد على  555ألف طن من
ً
ُ
الميثان ،الذي يعد أشد ضررا على
البيئة من غاز ثاني أكسيد الكربون،
لقدرته العالية على حبس الحرارة،
حيث تعادل هذه الكمية نحو 15.5
مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.

اإليرادات
الــدخــل قـبــل ال ـفــوائــد والـضــرائــب
واالستهالك واإلطفاء
صافي الربح
ربحية السهم
الموجودات
حقوق المساهمين
القيمة الدفترية للسهم
قاعدة العمالء

 249.4مليون دينار
 60.6مليون دينار
ً
 24.3مليونا
ً
 24فلسا
ً
 424.3مليونا
ً
 231.6مليونا
ً
 232فلسا
 2.3مليون عميل
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«الموانئ» تجدد ترخيص استغالل مستودعات
تخزينية لـ «المطاحن»  10سنوات
أع ـل ـنــت مــؤس ـســة ال ـمــوانــئ
الكويتية تجديدها ترخيص
اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــال م ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــودعـ ـ ــات
تـ ـخ ــزي ــن ال ـ ـ ـمـ ـ ــواد الـ ـغ ــذائـ ـي ــة
ال ـكــائ ـنــة ف ــي م ـي ـنــاء الـشــويــخ
ل ـ ـشـ ــركـ ــة م ـ ـطـ ــاحـ ــن الـ ــدق ـ ـيـ ــق
والـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاب ـ ـ ــز الـ ـ ـك ـ ــويـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــة،
ب ـم ـس ــاح ــة إج ـم ــال ـي ــة ق ــدره ــا
19.855م 2حـتــى ع ــام ،2031
ب ـح ـضــور مـمـثـلــي الـجـهـتـيــن،
ال ـ ـمـ ــديـ ــر الـ ـ ـع ـ ــام ل ـل ـم ــؤس ـس ــة
بالتكليف المهندس عيسى
المال ،والرئيس التنفيذي لـ
«المطاحن» مطلق الزايد.
وق ـ ــال ـ ــت «ال ـ ـ ـمـ ـ ــوانـ ـ ــئ» ،فــي
ب ـي ــان ص ـح ــا ف ــي ،إن تـكــر يــس
ال ـج ـهــود الـتـنـسـيـقـيــة بـيـنـهــا
وب ـي ــن ال ـش ــرك ــة ي ــأت ــي ضـمــن
حرص المؤسسة على تنفيذ
تــو جـيـهــات و قـ ــرارات مجلس
ال ـ ـ ــوزراء ب ــرف ــع كـ ـف ــاء ة تــدفــق
الـ ـسـ ـل ــع الـ ـغ ــذائـ ـي ــة ال ـ ـ ـ ــواردة،
ب ـ ـ ـهـ ـ ــدف ت ـ ــأمـ ـ ـي ـ ــن مـ ـنـ ـظ ــوم ــة
األم ـ ــن ال ـغ ــذائ ــي ف ــي ال ــدول ــة،
والـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاهـ ـ ـم ـ ــة ف ـ ـ ــي ج ـ ـهـ ــود

لقطة جماعية خالل التوقيع
الـجـهــات الـحـكــومـيــة األخ ــرى
الرامية إلى استقرار وترابط
ســاســل اإلمـ ــداد إل ــى الــدولــة
ً
تحقيقا للمصلحة العامة.
يذكر أن مؤسسة الموانئ
ال ـكــوي ـت ـيــة وق ـع ــت م ـن ــذ أي ــام
عقد مناقصة تنفيذ مشروع

خالل البرنامج التدريبي «التمويل المستدام»

كالم الصورة
العام للبنوك والمؤسسات المالية
اإلسالمية .CIBAFI
وأوضـ ـ ـح ـ ــت أن ال ـ ـيـ ــوم األول
شـهــد تـعــريــف الـمـشــاركـيــن على
مفهوم التنمية المستدامة بشكل
تفصيلي وتحدياتها وآلية عملها
وك ـي ـف ـيــة ت ـمــوي ـل ـهــا ،ك ـم ــا ت ـعــرف
المشاركون على مفهوم التمويل
واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــار الـ ـمـ ـسـ ـت ــدام ،وت ــم
النقاش وطرح األفكار التي تهيكل
أدوات استثمارية مستدامة تبني
صـ ـن ــادي ــق اس ـت ـث ـم ــاري ــة وت ــدع ــم
أهـ ــداف الـتـنـمـيــة الـمـسـتــدامــة في
دول ــة الـكــويــت والـعــالــم.وتــابـعــت:
ً
أي ـض ــا ت ـعــرف ال ـم ـشــاركــون على
أه ــداف األم ــم الـمـتـحــدة للتنمية
ال ـم ـس ـت ــدام ــة وك ـي ـف ـي ــة ال ـت ـفــاعــل
مــع المعطيات الــدولـيــة لتطوير

وجهة نظر

الهيدروجين ومستقبل
الطاقة النظيفة
م .صباح زيد العتيبي*

«اتحاد الشركات» :ضرورة بناء صناديق
استثمارية تدعم التنمية المستدامة
ق ــال ــت ف ـ ــدوى دروي ـ ـ ــش نــائـبــة
األمـ ـي ــن الـ ـع ــام التـ ـح ــاد ش ــرك ــات
االستثمار ومديرة مركز دراسات
االستثمار بالوكالة ،إنه في إطار
سعي االتحاد لمواكبة التطورات
كافة ،التي تهم قطاع االستثمار،
وبــاإلشــارة إلــى التعديالت التي
ق ــام ــت ب ـهــا هـيـئــة أس ـ ــواق ال ـمــال
على الالئحة التنفيذية والقرارات
ال ـصــادرة عنها بـشــأن «التمويل
الـمـسـتــدام» ،نـظــم مــركــز دراس ــات
االسـتـثـمــار الـبــرنــامــج الـتــدريـبــي
«الـتـمــويــل الـمـسـتــدام» لمساعدة
الشركات وكل المهتمين على فهم
وتطبيق متطلبات الهيئة بهذا
الخصوص ،على مدار ثالثة أيام
واختتم أمس.
وأضافت درويش ،أن البرنامج
قــدمــه د .أحـمــد طــرابـلـســي ،الــذي
يـ ـمـ ـتـ ـل ــك خ ـ ـب ـ ــرة مـ ـهـ ـنـ ـي ــة ت ــزي ــد
ً
عـ ـل ــى  15ع ـ ــام ـ ــا ف ـ ــي الـ ـخ ــدم ــات
المصرفية والمصرفية اإلسالمية
واالسـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــارات الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة
االسـتـثـمــاريــة وتـطــويــر األع ـمــال،
وهو معتمد من هيئة المحاسبة
والمراجعة للمؤسسات المالية
واإل سـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة  AAOIFIف ــي
ال ـم ـحــاس ـبــة اإلس ــام ـي ــة ()CIPA
وال ـم ــراق ـب ــة وال ـت ــدق ـي ــق الـشــرعــي
( ،)CSAAومعتمد مــن المجلس

economy@aljarida●com

منتجات استثمارية خضراء أو
زرقاء مستدامة وحقيقية.
وذكرت أن اليوم الثاني تعرف
فـيــه الـمـشــاركــون عـلــى صـنــاديــق
االستثمار المستدامة والتمويل
األخضر.
وبينت أن اليوم الثالث تعرف
خــالــه الـمـشــاركــون عـلــى مـبــادئ
وم ـف ــاه ـي ــم اسـ ـت ــدام ــة ال ـش ــرك ــات
ومسؤوليتها االجتماعية ومهام
وم ـس ــؤول ـي ــات م ـج ـلــس اإلدارة،
وف ـهــم م ــا الـمـقـصــود بــالـحــوكـمــة
الـ ـمـ ـسـ ـت ــدام ــة ،وتـ ـ ــم اسـ ـتـ ـع ــراض
ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـم ــوض ــوع ــات ذات
الصلة واألمثلة الواقعية وتحليل
تقارير الحقيقية للجهات الكبيرة
والمؤثرة في األسواق.

إ ع ــادة تــأ هـيــل أر ص ـفــة ميناء
ال ـش ــوي ــخ م ــن رص ـي ــف  1إلــى
ر ص ـي ــف  ،7ب ـت ـحــا لــف شــر كــة
ه ـي ــون ــداي ال ـك ــوري ــة وشــركــة
الخليج لإلنشاء ات واألعمال
ا لـبـحــر يــة ،فــي م ــدة تستغرق
ً
 ٣٦شهرا ،إذ أكدت المؤسسة

أنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه س ـ ـ ـي ـ ـ ـتـ ـ ــم ت ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــص
ا ل ــر ص ـي ـف ـي ــن  ١و ٢ل ـ ـ ــواردات
«مـطــاحــن الــدقـيــق والـمـخــابــز
الكويتية».

ً
 Ooredoo businessراعيا
ً
رئيسيا لـ «الكويت للتحول الرقمي»
تشارك ،Ooredoo business
الشريك التكنولوجي الموثوق
ل ـح ـل ــول األعـ ـ ـم ـ ــال ،ف ــي «مــؤت ـمــر
الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت لـ ـلـ ـتـ ـح ــول الـ ــرق ـ ـمـ ــي»
ـراع رئـ ـيـ ـس ــي ،ب ــال ـت ـع ــاون مــع
كـ ـ ـ ـ ٍ
الـجـهــاز الـمــركــزي لتكنولوجيا
المعلومات.
وسـ ـ ُـي ـ ـقـ ــام الـ ـم ــؤتـ ـم ــر الـ ـي ــوم
ً
وغ ـ ـ ـ ـ ــدا ،ب ـ ـهـ ــدف ت ــوفـ ـي ــر مـنـصــة
وط ـ ـن ـ ـيـ ــة تـ ـجـ ـم ــع ال ـم ـخ ـت ـص ـي ــن
ف ــي م ـجــال ال ـت ـحـ ّـول الــرق ـمــي في
ال ـك ــوي ــت وخـ ـب ــراء تـكـنــولــوجـيــا
الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات ،ل ـم ـن ــاق ـش ــة آخ ــر
الـخـطــط واالب ـت ـك ــارات فــي رحلة
ّ
التحول الرقمي للجهات في كل
القطاعات.
ً
وبمشاركة أكثر من  250خبيرا
في مجال تكنولوجيا المعلومات
سـيـسـلــط ه ــذا الـمــؤتـمــر الـضــوء
ع ـلــى أه ــم ال ـت ـحــديــات ف ــي رحـلــة
ال ـت ـحــول الــرق ـمــي بــالـكــويــت ،من
خالل عــروض تقديمية مختلفة
وحـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــات نـ ـق ــاشـ ـي ــة ت ـق ــدم ـه ــا
نخبة مــن الـقـيــادات مــن مختلف
المجاالت في الكويت.
ويـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــارك ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـمـ ــؤت ـ ـمـ ــر
مجموعة من الخبراء في مجاالت
تكنولوجيا المعلومات ،والتحول
الرقمي واإللكتروني ،واالبتكار
التكنولوجي ،والبحث والتطوير
الرقمي ،والخدمات الذكية ،وإدارة
وتحليل الـبـيــانــات ،والحوسبة
الـسـحــابـيــة وتـخــزيــن الـبـيــانــات،
وال ـت ـق ـن ـي ــات الـ ـج ــدي ــدة ب ـق ـطــاع

عـلــى م ــدى ال ـس ـنــوات الـقـلـيـلــة الـمــاضـيــة تلقى
ً
ً
ال ـه ـيــدروج ـيــن اه ـت ـمــامــا واسـ ـع ــا م ــن الـكـثـيــر من
الـعـلـمــاء وال ـبــاح ـث ـيــن .وب ـ ــدأت ال ـعــديــد م ــن ال ــدول
والشركات النفطية البحث واالستثمار في مشاريع
الهيدروجين لما له من مميزات جعلته بتمتع بزخم
كبير في سوق الطاقة العالمي.
وي ــرى الـخـبــراء أن الــوقــت قــد ح ــان لالستفادة
مـ ــن الـ ـط ــاق ــة ال ـه ـي ــدروج ـي ـن ـي ــة وت ــوسـ ـي ــع ن ـطــاق
التقنيات وخفض التكاليف لتشجيع وحث الدول
والحكومات والصناعة على استخدامها على نطاق
ً
واسع تجاريا في جميع أنحاء العالم لتلبية الطلب
ً
المتزايد عالميا على الطاقة المنخفضة الكربون
واألكـثــر اسـتــدامــة ،ولتحقيق هــدف الــوصــول إلى
الحياد الكربوني بحلول عام  2050والتحول للطاقة
النظيفة عن طريق استخدام الطاقات المتجددة
بشكل أفضل الستبدال الوقود األحفوري في قطاع
الطاقة ،لما لها من أثر كبير في تقليل انبعاثات
ثاني أكسيد الكربون.
فالهيدروجين ناقل طاقة متعدد االستخدامات
وي ـخــدم الـعــديــد مــن الـقـطــاعــات الـحـيــويــة المهمة
ويمكن استخدامه لتخزين ونقل وتوصيل الطاقة
المنتجة من مصادر أخرى .فهو يستخدم بالنقل
في القطارات والـطــائــرات والـسـيــارات والحافالت
التي تعمل باستخدام خاليا وقــود الهيدروجين
وبــال ـص ـنــاعــة ف ــي ال ـص ـلــب واألس ـم ـن ــت .ويـتـمـتــع
الـهـيــدروجـيــن بميزتي إمـكــانـيــة نقله وتخزينه،
وتنوع مصادر إنتاجه .وهناك أنواع متعددة من
ً
الهيدروجين سيتم ذكرها الحقا.
ما هو الهيدروجين؟
هو غازعديم اللون بال رائحة وغير سام وقابل
لالشتعال ويعد العنصر األكثر وفــرة في الكون
ً
الــذي ال يوجد منفردا ،ويتوجب استخراجه من
مـصــادر أخ ــرى كالماء وال ـغــاز الطبيعي والكتلة
ً
ً
ً
الحيوية .ويعتبر غازا نظيفا صديقا للبيئة ألنه
إذا احترق ينتج ماء.

عيسى الموسى

ال ـخ ــدم ــات ال ـم ـش ـتــركــة ل ـل ـمــوارد
البشرية.
بـهــذه المناسبة ،قــال المدير
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ل ـ ـق ـ ـطـ ــاع م ـب ـي ـع ــات
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـه ـ ـلـ ــك واألعـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــال ف ــي
 Ooredooعيسى الـمــوســى :إن
«هذه الرعاية تأتي مواكبة لرؤية
 Ooredooودوره ـ ـ ـ ــا الـ ــريـ ــادي
ً
فــي الـتـحــول الــرقـمــي» ،موضحا
أن «رؤيـتـنــا تستهدف التطوير
ال ـشــامــل والـمـسـتـمــر لـخــدمــاتـنــا
ومنتجاتنا إلثراء رحلة التحول
الرقمي لعمالئنا وتعزيز البنية
التحتية الرقمية الخاصة بهم،
وهو األمر الذي يتسق مع رؤية
ال ـك ــوي ــت (ك ــوي ــت ج ــدي ــدة) لـعــام
 2035و يــؤ كــد مواكبتنا للتقدم
العالمي المتسارع في الخدمات
الرقمية».

أنواع الهيدروجين وطرق إنتاجه:
يتم إنتاج الهيدروجين من عدة مصادر مختلفة
وب ـعــدة ط ــرق ،وك ــل مـصــدر لــه طريقته الـخــاصــة،
ً
والـطــريـقـتــان االك ـثــر شـيــوعــا هـمــا إعـ ــادة تشكيل
الميثان بالبخار والتحليل الكهربائي .وهناك عدة
ً
أنواع للهيدروجين تم وصفها بألوان مختلفة وفقا
للمادة الخام وتأثيرها على البيئة ولمصادر الطاقة

المستخدمة فــي إنـتــاجــه وأبــرزهــا الهيدروجين
الرمادي واألزرق واألخضر.
 .1الهيدروجين الرمادي:
هو الهيدروجين المنتج من الوقود االحفوري
«الغاز الطبيعي» ويتسبب في انبعاثات الكربون
ً
خــال عملية إنتاجه ،وهــو الـنــوع األكـثــر شيوعا
والطريقة األقل تكلفة.
 .2الهيدروجين األزرق:
مثل الهيدروجين الرمادي ،ولكنه أكثر نظافة،
وعملية إنتاجه مشابهة لــه ،بحيث يتم إنتاجه
من الوقود األحفوري «الغاز الطبيعي» ،وتستخدم
تـقـنـيــة اح ـت ـجــاز وت ـخــزيــن ال ـكــربــون السـتـخــدامــه
ً
الحقا ،وهذه العملية ال تتسبب بانبعاثات كثيرة
من الكربون.
 .3الهيدوجين األخضر:
هــو الـهـيــدروجـيــن ال ــذي يتم إنـتــاجــه مــن الماء
باسخدام الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة
«الـطــاقــة الشمسية أو ال ــري ــاح» عــن طــريــق عملية
التحليل الكهربائي للماء لفصله إلــى أكسجين
وهيدروجين ،والمنتج الثانوي من هذه العملية هو
الماء بدون انبعاثات كربونية .ويعتبر أحد أنواع
ً
الهيدروجين األمثل للبيئة والمكلف إنتاجا في
ً
ً
الوقت الحالي وقد تلقى اهتماما واسعا وتطلعات
مستقبلية لما له من إسهامات في الحد من التغير
المناخي والتقليل من االنبعاثات الـضــارة وهو
المصدر المهم في مزيج الطاقة النظيفة.
وحسب تقرير تطورات الغاز الطبيعي المسال
والهيدروجين خــال الــربــع الــرابــع مــن عــام 2021
لـمـنـظـمــة األقـ ـط ــار ال ـعــرب ـيــة ال ـم ـص ــدرة لـلـبـتــرول
«أواب ـ ــك» ،فــإن هـنــاك  40دول ــة ،وأغلبها أوروب ـيــة،
مهتمة باالستثمار في مشاريع إنتاج واستخدام
ً
الهيدروجين ،وتعمل وأعدت خططا واستراتيجيات
وطنية للهيدروجين حتى مطلع  2022حيث بلغ
إجمالي عــدد المشاريع /الخطط المعلنة إلنتاج
ً
ونقل واستخدام الهيدروجين نحو  522مشروعا
باستثمارات إجمالية تقدر بنحو  540مليار دوالر.
وهـنــاك  9دول عربية مهتمة باالستثمار في
ً
مشاريع الهيدروجين ،وأعلنت خططها وتشمل كال
من اإلمارات والجزائر والسعودية والعراق وقطر
ومـصــر وعـمــان والـمـغــرب وموريتانيا بإجمالي
ً
 34مشروعا.

«الكويتية» و«االتحاد» توسعان
آفاق الشراكة بالرمز المشترك
أعـلـنــت شــركـتــا الـخـطــوط الـجــويــة الكويتية
واالتحاد للطيران توسيع أطر الشراكة بالرمز
المشترك بين الشركتين ،والتي تم تأسيسها
ع ــام  ،2019ح ـيــث س ـت ـقــوم ال ـنــاق ـل ـتــان بتقييم
الفرص لتوسيع نطاق شراكتهما االستراتيجية
عبر جميع الوجهات في شبكتي الشركتين.
وستتم إضافة رمز الخطوط الجوية الكويتية

قريبا إلى رحالت االتحاد للطيران بين الكويت
وأب ــوظ ـب ــي ت ـصــاعــديــا إل ــى وج ـه ــات ف ــي آسـيــا
وافريقيا واألميركتين وأستراليا ،كما ستقوم
«االتـحــاد للطيران» بالبحث عن فــرص جديدة
لــرحــات ال ـخ ـطــوط ال ـجــويــة الـكــويـتـيــة ال ـتــي ال
تشغل لها «االت ـحــاد» مثل السعودية وتركيا،
وفقا للموافقات التنظيمية.

ً
«صناعات الغانم» تستقبل أكثر من  80موظفا
ضمن برنامج حديثي التخرج

الدفعة الجديدة من المنضمين لبرنامج أكاديمية صناعات الغانم
أعلنت «صـنــاعــات الـغــانــم» (مجموعة
قتيبة الغانم) ،إحدى أكبر شركات القطاع
الخاص في المنطقة ،استقبالها أكثر من
ً
 80شــابــا وشــابــة مــن حــديـثــي الـتـخــرج،
ض ـم ــن ب ــرن ــام ــج «أك ــاديـ ـمـ ـي ــة ص ـن ــاع ــات
الغانم» ،و هــو برنامج تدريبي متكامل
يـ ـه ــدف إل ـ ــى ت ــوظ ـي ــف وتـ ـط ــوي ــر ال ـق ــوى
الـعــامـلــة الـكــويـتـيــة ،ويـسـتـهــدف حديثي
الـتـخــرج مــن الـعــديــد مــن الـتـخـصـصــات.
وتـ ـشـ ـم ــل ال ــدفـ ـع ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة خــري ـج ـيــن
م ــن خـلـفـيــات أكــادي ـم ـيــة مـتـنــوعــة ،تضم
ت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـم ـع ـل ــوم ــات وال ـه ـن ــدس ــة
والـ ـتـ ـس ــوي ــق والـ ـتـ ـم ــوي ــل وال ـم ـح ــاس ـب ــة
والـ ـم ــوارد ال ـب ـشــريــة ،ت ــم اخ ـت ـيــارهــم من
ً
ب ـيــن أك ـثــر م ــن  450م ـت ـقــدمــا خ ــال يــوم
التوظيف المفتوح الذي أقامته الشركة
أواخر سبتمبر.
واستحدثت الشركة برنامج «أكاديمية
ً
ً
صناعات الغانم» ليكون منهجا عمليا
ل ـمــواج ـهــة ت ـحــديــات االن ـت ـق ــال م ــن بيئة
الدراسة األكاديمية إلى بيئة العمل ،من
خالل برنامج مكثف يعملون من خالله
ضمن مختلف أقسام وقطاعات الشركة،
وي ـتــم ال ـتــرك ـيــز ف ــي ه ــذا ال ـبــرنــامــج على

تحديد شخص لكل متدرب يقوم بتقديم
الدعم واإلرشــاد له خالل فترة التدريب،
ال ـتــي تـمـتــد م ــا ب ـيــن  6و 9ش ـه ــور ،وفــق
التخصص ومكان العمل.
وت ـض ــم ف ــرص ال ـت ــدري ــب ال ـم ـه ـنــي في
أكــادي ـم ـيــة ص ـن ــاع ــات ال ـغ ــان ــم مـجـمــوعــة
واس ـعــة مــن الـقـطــاعــات ،مـثــل :الـسـيــارات
والـهـنــدســة وت ـجــارة الـتـجــزئــة واألغــذيــة
والمشروبات ،وغيرها من القطاعات التي
تندرج تحت مظلة «صناعات الغانم».
وف ــي تـعـلـيــق لــه ح ــول ذل ــك ،ق ــال أنــس
الـعـتـيـقــي ،الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي لـلـمــوارد
البشرية فــي «صـنــاعــات الـغــانــم»« :نحن
ف ـ ـ ـخـ ـ ــورون ب ــاسـ ـتـ ـقـ ـب ــال دف ـ ـعـ ــة ج ــدي ــدة
م ــن ال ـمــوظ ـف ـيــن ف ــي ب ــرن ــام ــج أكــادي ـم ـيــة
صناعات الغانم ،التي تسعى لإلسهام
في خلق جيل واعد وطموح من الشباب
ل ــري ــادة الـعـمــل فــي ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص .إن
شركة صناعات الغانم لطالما كانت من
ال ـمــؤس ـســات الــداع ـمــة لـتـمـكـيــن الـشـبــاب
الكويتي ،وهي تتمتع بسجل حافل من
المبادرات التي تستقطب القوى العاملة
ال ــوط ـن ـي ــة ،م ــع ال ـت ــرك ـي ــز ع ـل ــى الـتـعـلـيــم
والتطوير المهني».

وأضـ ـ ــاف« :مـســاهـمـتـنــا ف ــي دع ــم جيل
جديد من القياديين لألخذ بزمام األمور
وريادة القطاع الخاص ليس مجرد شعار
نــرف ـعــه ف ــي (ص ـن ــاع ــات ال ـغ ــان ــم) ،ب ــل هو
مسؤولية وطنية نحملها على عاتقنا
كمؤسسة كويتية استطاعت أن تصبح
من روافــد القطاع الـخــاص ،وتمكنت من
التوسع في نطاق عملياتها إلى العالمية،
كما تتسق مع ركائز رؤية (كويت جديدة
 )2035ال ـتــي ت ـهــدف إل ــى إشـ ــراك الـقـطــاع
الـخــاص فــي تنمية رأس الـمــال البشري
لدعم وتنمية االقتصاد المستدام».
جدير بالذكر ،أن أكاديمية صناعات
ال ـغــانــم تـعـتـمــد ع ـلــى ع ـق ــود م ــن الـخـبــرة
ال ـتــي تـحـمـلـهــا شــركــة ص ـنــاعــات الـغــانــم
(مجموعة قتيبة الغانم) في إدارة المواهب
وبرامج التدريب التنموية واسعة النطاق،
سـ ــواء بـشـكــل مـسـتـقــل ،أو بــال ـشــراكــة مع
مختلف الكيانات والمؤسسات المحلية
والعالمية.

ّ
صندوق النقد الدولي يعدل توقعاته لديون مصر
ّ
عدل صندوق النقد الدولي توقعاته لديون مصر
خالل المراجعة األخيرة الصادرة قبل أيام لمنطقة
الشرق األوسط وآسيا الوسطى ،إذ خفض الصندوق
توقعاته لنسبة الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي
للعامين  2022و.2023
يأتي هــذا فيما رفــع الصندوق توقعاته لحجم
ال ـنــاتــج الـمـحـلــي لــاق ـت ـصــاد ال ـم ـصــري خ ــال عــام
 ،2022من  435.6مليار دوالر إلى  469.1مليارا ،منذ

المراجعة الصادرة في إبريل الماضي ،كما رفع معدل
النمو المتوقع من  %5.9إلى  %6.6للعام الجاري.
وف ــي ه ــذه األث ـن ــاء ،خـفــض ال ـص ـنــدوق تــوقـعــاتــه
لنسبة الدين اإلجمالي إلى الناتج المحلي من ،%94
و %89.6لـعــامــي  2022و 2023عـلــى ال ـتــوالــي إلــى
 %89.2و %85.6على التوالي لنفس الفترة خالل
مراجعة أكتوبر.
فيما توقع ارتفاع حجم الدين الخارجي لمصر

كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي عن توقعاته
السابقة الصادرة في إبريل ،إذ ّ
قدر أن يمثل حجم
الــديــن ال ـخــارجــي خ ــال عــامــي  2022و 2023نحو
ً
 %36.7و %34.7على التوالي ،ارتفاعا عن التوقعات
السابقة البالغة  %32.6و %31.4للفترة ذاتها.
ً
ووف ـقــا لحسابات «الـعــربـيــة .ن ــت» ،فــإن صندوق
النقد رفع توقعاته لحجم ديون مصر بنهاية عام
 2022من  142مليار دوالر ّ
مقدرة في إبريل الماضي،

ً
إلى  172.1مليارا وفقا لتوقعاته في أكتوبر للناتج
المحلي اإلجمالي ونسبة الدين الخارجي ،ما يعني
زيادة بنحو  30مليار دوالر.
فيما تشير توقعات عام  2023للصندوق الصادرة
في أكتوبر إلى تراجع حجم الدين في عام  2023إلى
 163.5مليار دوالر ،ويقارن هذا مع توقعاته الصادرة
في إبريل بديون خارجية على مصر بقيمة 141.4
مليار دوالر في العام المقبل.

يذكر أن صندوق النقد ،توصل التفاق مع مصر
على حزمة مساعدات بقيمة إجمالية تبلغ  9مليارات
دوالر ،تزامنت مع تحرير سعر صرف الجنيه ،والذي
بــدأ رحلة هبوط خفضت سعره أمــام ال ــدوالر إلى
مستوى  24.15لكل دوالر.
(العربية .نت)

«الوطني لالستثمار» أفضل بنك استثماري في األسواق الناشئة
الشركة حصدت الجائزة لعام  2022من «ذي بانكر» العالمية
حـ ـص ــدت ش ــرك ــة ال ــوط ـن ــي
ل ــاس ـت ـث ـم ــار ،جـ ــائـ ــزة أف ـضــل
بنك استثماري فــي األس ــواق
الناشئة لعام  2022من مجلة
ِّ
ذي بــانـكــر الـعــالـمـيــة ،ليشكل
ً
ذل ـ ــك ت ــأكـ ـي ــدا لـ ـل ــدور الـمـمـيــز
الذي تلعبه الشركة في تقديم
أفضل الحلول المالية وأكثرها
ً
ابتكارا لعمالئها.
وتمنح جــائــزة أفـضــل بنك
في مجال الخدمات المصرفية
االستثمارية من «ذي بانكر»،
ً
تـقــديــرا للبنوك االستثمارية
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـحـ ــرص عـ ـل ــى ت ـقــديــم
أفضل الخدمات المميزة على
أعـلــى الـمـسـتــويــات لعمالئها
 حـتــى خ ــال ف ـتــرات تقلباتالـ ـس ــوق  -والـ ـت ــي اسـتـحــدثــت
اب ـتـكــارات فـ َّـعــالــة ومــؤثــرة في
عملها .كما تمنح تلك الجائزة
ً
المرموقة تقديرا للبنوك التي

ت ـط ـب ــق م ـع ــاي ـي ــر االسـ ـت ــدام ــة
كــركـيــزة أســاسـيــة فــي صميم
أعمالها.
وفـ ــي س ـي ــاق تـعـلـيـقــه على
هـ ــذه ال ـج ــائ ــزة ،أع ـ ــرب ف ــارس
ح ـم ــام ــي ،ال ـم ــدي ــر الـتـنـفـيــذي
ورئيس الخدمات المصرفية
االس ـت ـث ـم ــاري ــة ف ــي «ال ــوط ـن ــي
لالستثمار» عن اعتزازه بتلك
ً
الـ ـج ــائ ــزة الـ ـم ــرم ــوق ــة ،ق ــائ ــا:
«تحرص الشركة على مواصلة
ال ـ ـتـ ــزام ـ ـهـ ــا ب ـ ــدع ـ ــم ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء،
وت ـ ـقـ ــديـ ــم أف ـ ـضـ ــل الـ ـخ ــدم ــات
االستشارية لهم ،ليتسنى لهم
تحقيق أهدافهم ،السيما في
الفترات التي تمتاز بتحديات
ج ـ ـمـ ــة ،كـ ـم ــا ن ـ ــواص ـ ــل ت ـقــديــم
الخدمات االستشارية للعمالء،
حـ ـت ــى ي ـت ـم ـك ـن ــوا م ـ ــن اتـ ـخ ــاذ
ق ــرارات سريعة وثاقبة تفتح
أم ــامـ ـه ــم الـ ـمـ ـج ــال الق ـت ـن ــاص

أف ـ ـ ـضـ ـ ــل الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرص الـ ـمـ ـت ــاح ــة
ب ــاألس ــواق ف ــي ظ ــل التقلبات
السائدة».
ت ـ ـ ـجـ ـ ــدر اإلش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ـ ـ ــى أن
إدارة ا ل ـ ـخـ ــد مـ ــات ا ل ـم ـصــر ف ـيــة
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة ف ـ ــي «ال ــوطـ ـن ــي
ل ــاس ـت ـث ـم ــار» تـ ـق ــدم مـجـمــوعــة
مـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـك ـ ـ ــامـ ـ ـ ـل ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــات
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــارات ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة ،ب ـمــا
فـ ــي ذلـ ـ ــك أسـ ـ ـ ــواق رأس ال ـم ــال
لألسهم وأسواق رأسمال الدين
وعمليات االندماج واالستحواذ
وخـ ـ ـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ـ ـ ــات االسـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــارات
التمويلية.
ونفذت «الوطني لالستثمار»،
منذ تأسيسها ،صفقات بقيمة
تعادل  91مليار دوالر ،بما في
ذلــك ترتيب صفقات بقيمة 20
ً
م ـل ـي ــارا ف ــي سـ ــوق رأس ال ـمــال
لــأ سـهــم ،وبقيمة تخطت أكثر
من  33مليار دوالر في صفقات

«بوبيان» يوقع اتفاقية تفاهم مع «بيمز»
لعمالء حساب  PRIMEمن الشريحة الطالبية
أع ـل ــن ب ـنــك ب ــوب ـي ــان تــوقـيــع
اتـ ـف ــاقـ ـي ــة تـ ـف ــاه ــم مـ ــع تـطـبـيــق
 ،Baimsأحد المشاريع الكويتية
الناشئة في مجال التعليم عن
ُبـ ـع ــد ،ب ـه ــدف م ـس ــاع ــدة طــاب
الـ ـم ــرحـ ـل ــة الـ ـث ــان ــوي ــة وط ـ ــاب
الـ ـج ــامـ ـع ــة م ـ ــن ع ـ ـمـ ــاء ال ـب ـن ــك
(حـســاب  )PRIMEعلى التفوق
العلمي.
َّ
وق ـ ــع ات ـفــاق ـيــة ال ـت ـع ــاون من
«بوبيان» سلمان المطوع ،ومن
تطبيق بيمز الرئيس التنفيذي
يــوســف الحسيني ،خــال لقاء
حضره عدد من مسؤولي البنك
والتطبيق.
ً
وقــال المطوع ،تعليقا على
ه ـ ــذه االتـ ـف ــاقـ ـي ــة« :ن ـس ـع ــى مــن
خ ــال شــراكـتـنــا ف ــي (بــوب ـيــان)
إلــى توسيع دائ ــرة االستثمار
ف ـ ــي ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن ال ـم ـن ـت ـج ــات
والخدمات التي تعود بالنفع
على مختلف شرائح عمالئنا،
والتماشي مع توجهات البنك

نحو دعم المشاريع الشبابية
وال ـ ـت ـ ـحـ ــول ال ــرقـ ـم ــي ب ــال ــوق ــت
نفسه».
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح أن «بـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــز» مــن
التطبيقات الناشئة والــرائــدة
في مجال التعليم عن ُبعد ،ومن
خــالــه «سـ ــوف ن ـقــدم ألبـنــائـنــا
م ــن ال ـع ـمــاء مـجـمــوعــة مميزة
مــن الـعــروض على الكورسات
الـتـعـلـيـمـيــة ال ـتــي تـفـيــدهــم في
تحصيلهم ال ــدراس ــي ،بجانب
توفير تجربة تعليمية متطورة،
السيما في المرحلتين الثانوية
والجامعة».
وحول الشراكةَّ ،
بين المطوع
ً
أنها موجهة خصيصا لعمالء
ح ـس ــاب  PRIMEم ــن ال ـش ـبــاب،
م ـ ـحـ ــاول ـ ـيـ ــن الـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــول ع ـلــى
خ ـ ــدم ـ ــات ومـ ـنـ ـتـ ـج ــات م ـم ـي ــزة
تواكب التطورات التي شهدها
الـعــالــم فــي الـسـنــوات األخ ـيــرة،
وال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي دفـ ـ ـ ـع ـ ـ ــت «بـ ـ ــوب ـ ـ ـيـ ـ ــان»
لالستثمار أكثر في الخدمات

سلمان المطوع

الـمـصــرفـيــة الــرقـمـيــة ،وخــاصــة
مع ارتباطها بالشباب ،لمعرفة
كل احتياجاتهم ومتطلباتهم.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،قـ ـ ــال ال ــرئ ـي ــس
التنفيذي يــو ســف الحسيني،
مــن تطبيق بـيـمــز ،إن التعليم
عن ُبعد ،بجميع أشكاله ،يمثل
ً
ً
بديال مرنا للتعليم التقليدي،

أس ــواق رأس ـمــال الــديــن وإع ــادة
الـ ـهـ ـيـ ـكـ ـل ــة ،وص ـ ـف ـ ـقـ ــات ب ـق ـي ـمــة
 7مـ ـلـ ـي ــارات دوالر فـ ــي م ـجــال
االنــدمــاج واالس ـت ـحــواذ ،وأكثر
ً
من  31مليارا في مجال خدمات
االستشارات التمويلية ،ما يعزز

ُ
«الدراسات المصرفية» يصدر «إضاءات مالية»

أصــدر معهد الــدراســات المصرفية ،عدده
الجديد من نشرة «إضاءات مالية ومصرفية»
ل ـش ـهــر نــوف ـم ـبــر  ،2022والـ ـت ــي ت ـم ـثــل نـشــرة
تــوعــويــة دوريـ ــة ي ـصــدرهــا الـمـعـهــد كــل سنة
منذ عام  ،2008وبشكل دوري لعمالء البنوك
وال ـش ــرك ــات بـصـفــة خ ــاص ــة ،ولـلـجـمـهــور من
جميع فـئــات المجتمع بصفة عــا مــة ،بهدف
تـنـمـيــة ال ـم ـع ــارف ون ـش ــر ال ــوع ــي الـمـصــرفــي
والمالي بين أفراد المجتمع.
ً
وق ــال ــت ال ـن ـشــرة إن ال ـعــالــم يـشـهــد تـقــدمــا
ً
مـتـســارعــا فــي عـصــر الـتـكـنــولــوجـيــا الرقمية
بشكل غير مسبوق ،حيث وصلت التكنولوجيا
الرقمية إلــى حــوالــي  50فــي المئة مــن سكان
ال ــدول النامية فــي أقــل مــن عـقــديــن ،وأحــدثــت
ً
ً
تـ ـح ــوال م ـل ـح ــوظ ــا ف ــي أغـ ـل ــب ال ـم ـج ـت ـم ـعــات.
وبــال ـتــالــي يـصـفـهــا ال ـب ـعــض بــأن ـهــا م ــن أهــم
عوامل تحقيق المساواة في العصر الحديث،
ويصفها آخرون بأنها السبب في إنتاج عديد
م ــن الـمـخــاطــر وال ـت ـحــديــات غـيــر الـمـسـبــوقــة،
التي أدت إلى حدوث انتهاكات للخصوصية،
وإرهــاب إلكتروني واختراق للبيانات ،لذلك
سارعت الدول والمؤسسات إلى إيجاد حلول
لتعظيم االستفادة من التكنولوجيا الرقمية
م ــن نــاح ـيــة ،وال ـع ـمــل ع ـلــى تـجـنــب الـمـخــاطــر
المترتبة عليها وتقليلها من ناحية أخرى.
وقـ ــد اش ـت ـمــل الـ ـع ــدد ال ـ ــذي جـ ــاء ب ـع ـنــوان

ب ـه ــدف تـسـلـيــط الـ ـض ــوء ع ـلــى مـسـتـجــدات
ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ،وأب ـ ـ ـ ــرز إنـ ـ ـج ـ ــازات ـ ــه ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ــى
استعراض المعلومات والمؤشرات المالية
وتطلعات قطاع األعمال أمــام جمهور من
المستثمرين المحتملين.
وف ـ ــي ت ـع ـل ـي ـقــه ع ـل ــى اس ـت ـض ــاف ــة ال ـب ـنــك
للمشاركة فــي هــذا المؤتمر ،قــال توماس:
«نتوجه بالشكر لـ  EFG Hermesعلى تنظيم
مؤتمر ( )EFG Hermesاالستثماري لبحث
ف ــرص االس ـت ـث ـمــار ف ــي األسـ ـ ــواق الـنــاشـئــة
والـمـبـتــدئــة ،حيث يشهد مـشــاركــة ممثلي
اإلدارات التنفيذية لمئات الشركات من كل
دول المنطقة ،والذين يعقدون اجتماعات
مباشرة مع كبرى المستثمرين الدوليين
بالعديد من المؤسسات المالية والشركات،
وفخر لنا في  KIBأن كنا من بين المشاركين
في هذا الحدث المهم ،لتسليط الضوء على
مستجدات البنك ،وأبرز إنجازاته».

ف ــي إط ـ ــار جـ ـه ــوده ال ــدؤوب ــة
نحو استكمال خططه للتحول
ال ــرق ـم ــي ،ض ـمــن اسـتــراتـيـجـيــة
 ،2025وسعيه المتواصل إلى
تحسين تجربة العميل ،طرح
ب ـن ــك ال ـخ ـل ـي ــج ن ـس ـخــة ج ــدي ــدة
ً
كـلـيــا للتطبيق عـلــى الـهــواتــف
الذكية ،تتسم بالتصميم الذكي،
وسهولة وبساطة االستخدام.
وي ـم ـث ــل ال ـت ـط ـب ـيــق ال ـج ــدي ــد
نقلة نوعية جديدة في تجربة
العميل ،تمس مختلف الخدمات
التي يقدمها البنك وكل مراحل
المعامالت المصرفية ،ما يجعل
التجربة المصرفية السهلة مع
«الخليج» أكثر سهولة ،ومتاحة
ل ـل ـج ـم ـيــع ف ــي ك ــل مـ ـك ــان وب ــأي
وقــت ،من خالل واجهة بسيطة
وسريعة وآمنة.
وي ـت ـي ــح ال ـت ـط ـب ـيــق ال ـج ــدي ــد
الـعــديــد مــن الـخــدمــات النوعية

بدر العلي

ف ــي مـقــدمـتـهــا خ ــدم ــة تسجيل
ال ـ ــدخ ـ ــول ال ـم ـس ـب ــق ف ـ ــي راب ـ ــط
الــدفــع ،) /pay link Pre- Log
وهي ميزة تنافسية يتمتع بها
تطبيق البنك بحلته الجديدة
تتسم توفر الراحة واألمــان في

«برقان» يختتم رعايته لدوري اتحاد الفروسية
اختتم بنك برقان رعايته للجولة األولى
م ــن دوري االتـ ـح ــاد ال ـكــوي ـتــي لـلـفــروسـيــة
( )KEFللموسم  ،2023-2022والـ ــذي أقيم
بمضمار مركز الكويت للفروسية ،وجاءت
هــذه الرعاية ضمن برنامج البنك الشامل
للمسؤولية االجتماعية ،الذي يركز على دعم
ثقافة الرياضة بالكويت.
وحــازت الفارسة نادية المطوع المركز
األول ،فــي ال ـيــوم األول مــن الـجــولــة األول ــى
للدوري ،تالها علي الخرافي وفواز الغنيمان
في المركزين الثاني والثالث على التوالي،
أمـ ــا ف ــي الـ ـي ــوم ال ـث ــان ــي ف ـق ــد ح ــل ال ـف ــارس
عبدالرحمن الفزيع في المركز األول ،تبعه
علي الخرافي ثانيا ،وغازي الجريوي ثالثا.
وفي معرض حديثها عن رعاية «برقان»

خلود الفيلي ونبيلة العلي أمينة سر االتحاد مع الفائزين
لدوري اتحاد الفروسية الكويتي ،صرحت
خ ـلــود الـفـيـلــي ،رئـيـســة دائ ـ ــرة االت ـص ــاالت
التسويقية للمجموعة فــي الـبـنــك« :أهنئ

«مستقبل المخاطر في العصر الرقمي» على
أبواب:
 الثورة الرقمية وعصر المعلومات ما مفهوم إدارة المخاطر الرقمية؟ ما أنواع المخاطر الرقمية؟ - 1مخاطر رقمنة المعلومات
 - 2المخاطر االجتماعية
 - 3م ـ ـخـ ــاطـ ــر ال ـ ـخ ـ ـصـ ــوص ـ ـيـ ــة وت ـ ـب ـ ــادل
المعلومات
 - 4مخاطر اإلرهاب اإللكتروني والقرصنة
في العصر الرقمي
 - 5مخاطر العمليات التجارية (التجارة
اإللكترونية)

 - 6مخاطر البنية التحتية الرقمية
 ك ـي ـف ـيــة إدارة ا ل ـم ـخ ــا ط ــر ،ودور األ م ــنالسيبراني
 م ـب ــادرات الـكــويــت للتوعية المصرفيةوالمالية
 وف ــي الـخــاتـمــة ،قــالــت ال ـن ـشــرة إن ثــورةالتكنولوجيا ا لــر قـمـيــة و عـصــر المعلومات
استطاعت بالفعل تقديم كثير من المنافع
للبشرية في جوانب الحياة كافة (االقتصادية
وال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة والـ ـصـ ـحـ ـي ــة واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
والـسـيــاسـيــة والـعـسـكــريــة) مــن حـيــث جــودة
وس ــرع ــة ال ــوص ــول لـلـمـعـلــومــات الـ ــذي نتج
عنه جــودة أعلى في اتخاذ الـقــرارات وقــدرة
أك ـب ــر ع ـلــى الـتـحـلـيــل وال ـت ـق ـي ـيــم وال ـت ـطــويــر
وك ـف ــاءة أع ـلــى فــي إن ـجــاز األع ـم ــال .لـكــن من
ً
جــانــب آخ ــر ،أنـتـجــت ال ـثــورة الــرقـمـيــة كثيرا
من المخاطر بأشكال متعددة ،مثل :مخاطر
الخصوصية وتبادل المعلومات ،ومخاطر
اإلرهـ ـ ــاب اإلل ـك ـت ــرون ــي واالخ ـ ـتـ ــراق وتــدمـيــر
الـبـيــانــات والـتـجـســس وغ ـيــرهــا ،مـمــا ترتب
عليه كثير مــن السلبيات والتحديات التي
ت ــؤث ــر ع ـل ــى حـ ـي ــاة األفـ ـ ـ ـ ــراد وال ـم ــؤس ـس ــات
والدول ،وهو ما يستدعي إدارة تلك المخاطر
والتحديات ،لتجنبها أو تقليلها ،من أجل
تحقيق االستفادة القصوى من مزايا ثورة
التكنولوجيا والعصر الرقمي.

«الخليج» :نسخة جديدة لتطبيق الهواتف الذكية

 KIBيشارك في مؤتمر «EFG
 »Hermesاالستثماري بدبي
ً
محتال مكانة ريادية بين رواد الصناعة
ال ـمــال ـيــة بـتـعــزيــز وج ـ ــوده ف ــي الـمـلـتـقـيــات
وال ـم ـحــافــل ال ــدول ـي ــة ال ـك ـب ــرى ،ش ـ ــارك بنك
ً
الـكــويــت الــدولــي ( ،)KIBأخ ـي ــرا ،فــي أعـمــال
ال ـ ـ ـ ــدورة ال ـس ـن ــوي ــة الـ ـس ــادس ــة عـ ـش ــرة مــن
المؤتمر االستثماري للمجموعة المالية
« ،»EFG Hermes One-on-Oneوالذي أقيم
في دبــي ،بنسخته للعام بعنوان «تجاوز
ت ـحــديــات الـتـضـخــم واس ـت ـك ـشــاف ال ـفــرص
االستثمارية باألسواق الناشئة والمبتدئة»،
والــذي أقيم تحت رعاية الشيخ مكتوم بن
مـحـمــد ب ــن راشـ ــد نــائــب حــاكــم دب ــي نــائــب
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.
ً
و ق ـ ـ ــد ج ـ ـ ـ ــاء ت م ـ ـشـ ــار كـ ــة  - KIBم ـم ـث ــا
ف ــي ال ـمــديــر ال ـع ــام إلدارة الــرقــابــة الـمــالـيــة
والتخطيط والمدير المالي أجاي توماس،
والمدير التنفيذي لعالقات المستثمرين
وا لـتـقــار يــر المالية عبدالله العسعوسي-

إلى جانب كونه يمنح الطالب
ً
فرصا أكبر في تحصيل العلم
والـسـمــاح لهم باالختيار بين
باقة مختلفة من الفيديوهات
ال ـ ـت ـ ـع ـ ـل ـ ـي ـ ـم ـ ـيـ ــة ،إضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــة إل ـ ــى
المساعدة على تطوير مهارات
ال ـ ـ ـطـ ـ ــاب ،وت ـ ـعـ ــزيـ ــز الـ ـشـ ـع ــور
ب ــال ـم ـس ــؤول ـي ــة ل ـ ــدى الـ ـط ــاب،
وتحسين مـهــارة إدارة الوقت
لدى الطالب.
ً
وت ـع ـل ـي ـق ــا ع ـل ــى االت ـف ــاق ـي ــة،
أكد الحسيني أن منصة بيمز
ً
توفر دروسا تعليمية متكاملة
مسجلة ومباشرة تم تصميمها
ً
خ ـص ـي ـصــا ل ـم ـســاعــدة الـطـلـبــة
على التحصيل الــدراســي ،من
خ ــال ال ـتــواصــل م ــع مــدرسـيــن
معتمدين وذوي خبرة كبيرة،
واالسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــادة مـ ـ ــن مـ ـ ـس ـ ــارات
تعليمية تنظم األداء الدراسي
عبر الفيديوهات واالختبارات،
وغ ـ ـي ـ ــره ـ ــا م ـ ـ ــن الـ ـخـ ـص ــائ ــص
والميزات التحفيزية.

فارس حمامي

دور الشركة كالمستشار المالي
الرائد في الكويت.
وم ـنــذ بــدايــة ظ ـهــور جائحة
«كوفيد  ،»19 -حرصت «الوطني
لالستثمار» على توفير الدعم
الكامل ومساندة عمالئها ،في
ظ ــل ال ـ ـظـ ــروف ال ـم ـت ـق ـل ـبــة ال ـتــي
تمر بها األس ــواق ،حيث لعبت
الشركة دور المستشار المالي
لـ ـت ــرتـ ـي ــب عـ ـ ـ ــدد مـ ـ ــن ص ـف ـق ــات
الـ ـسـ ـن ــدات والـ ـصـ ـك ــوك بـقـيـمــة
ت ـص ــل إل ـ ــى ن ـح ــو  16.7مـلـيــار
دوالر ،إض ــاف ــة إلـ ــى مـعــامــات
التمويل المختلفة .وشمل ذلك
إص ـ ــدار بـنــك ال ـكــويــت الــوطـنــي
في سبتمبر  2021سندات غير
مضمونة بقيمة مليار دوالر،
والـتــي تصل مــدة استحقاقها
إلـ ـ ـ ـ ـ ــى  6س ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــوات ،وق ـ ــابـ ـ ـل ـ ــة
لالسترداد بعد خمس سنوات
فـ ــي س ـب ـت ـم ـبــر  ،2021وا لـ ـ ــذي

ُيعد أكبر اإلص ــدارات المقومة
بــا لــدوالر للمؤسسات المالية
في الكويت.
وف ـ ـ ـ ـ ـ ــي وق ـ ـ ـ ـ ـ ــت س ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــق م ــن
ه ـ ــذا الـ ـ ـع ـ ــام ،ق ــدم ــت «ال ــوط ـن ــي
ل ــاس ـت ـث ـم ــار» الـ ـمـ ـش ــورة لـبـنــك
الـكــويــت الــوطـنــي فـيـمــا يتعلق
باعتماد إطار التمويل المستدام
لـتـعــزيــز مـلــف أسـ ــواق رأس ـمــال
الدين الخاص بالبنك ،وتحفيز
ال ـب ـنــك وعـ ـم ــاءه ل ـل ـت ـحــول إلــى
أنشطة تمويلية وتجارية أكثر
اسـتــدامــة .ويتسق إط ــار العمل
مع مبادئ السندات الخضراء،
ومبادئ السندات االجتماعية،
وإرش ــادات سـنــدات االستدامة،
الـتــي تــم نشرها فــي عــام 2021
من قبل الرابطة الدولية لسوق
رأس ال ـمــال ،وم ـبــادئ الـقــروض
ال ـخ ـض ــراء ومـ ـبـ ــادئ ال ـق ــروض
االجـتـمــاعـيــة ال ـص ــادرة فــي عــام

 2021مـ ــن قـ ـب ــل راب ـ ـطـ ــة س ــوق
اإلقراض.
و تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـد م «ذي بـ ـ ــا ن ـ ـ ـكـ ـ ــر»
المعلومات االقتصادية والمالية
للقطاع المالي في جميع أنحاء
ال ـع ــال ــم ،ون ـج ـحــت ف ــي تــرسـيــخ
ُسمعة طيبة في إعداد التقارير
ب ــأسـ ـل ــوب م ــوض ــوع ــي ون ـظ ــرة
ث ـ ــاقـ ـ ـب ـ ــة ،ح ـ ـتـ ــى أص ـ ـب ـ ـحـ ــت مــن
الـمـصــادر الـمــوثــوقــة للحصول
على المعلومات المصرفية منذ
عام .1926
وتــواصــل «ذا بــانـكــر» تقديم
التغطية المصرفية لــأ ســواق
ً
ً
م ـنــذ أك ـث ــر م ــن  90ع ــام ــا ،ب ــدء ا
م ــن ان ـه ـي ــار وول س ـت ــري ــت فــي
ع ــام  1929إل ــى األزمـ ــة المالية
العالمية فــي عــام  2008بنفس
السمعة الطيبة ،مع توفير أدق
المعلومات والتميز بالنزاهة
والموثوقية.

جميع الفرسان الفائزين في هذه الجولة،
الـ ــذيـ ــن يـ ــواص ـ ـلـ ــون تـ ـق ــدي ــم أف ـ ـضـ ــل قـ ــدوة
تحتذي بها أجيالنا الشابة ،وبصفتنا في

برقان إحــدى المؤسسات المالية الوطنية
المرموقة ،نحرص دائما على تعزيز الثروة
الــوط ـن ـيــة ال ـتــي نمتلكها ف ــي ال ـكــويــت من
المواهب الرياضية ،خصوصا في رياضة
ال ـفــروس ـيــة ،ألن ـهــا إح ــدى أك ـثــر الــريــاضــات
ذات اإلرث الثقافي الكبير والمحبوبة لدى
الجميع».
وأضافت الفيلي« :لطالما كانت الرياضة
ركنا أساسيا في التزامنا تجاه مجتمعنا
مـ ــن خ ـ ــال اس ـتــرات ـي ـج ـي ـت ـنــا لـلـمـســؤولـيــة
المجتمعية ،ولهذا السبب نواصل دعمنا
للرياضيين الطموحين والجهات الرياضية
والهيئات الوطنية المعنية بهذا المجال،
لـلـمـســاهـمــة ف ــي رف ــع مـكــانــة ال ـكــويــت على
الصعيد الرياضي محليا وعالميا».

االس ـت ـخ ــدام ،إذ تـمـكــن العميل
ب ـخ ـط ــوة واح ـ ـ ــدة ع ـل ــى واج ـه ــة
التطبيق الخارجية من إرســال
الرابط ،وتتيح له التمتع بتلك
الخدمة بمجرد قيامة بتنزيل
ال ـت ـط ـب ـيــق وت ـف ـع ـيــل ال ـح ـس ــاب،
ً
فضال عن توافر إمكانية الدفع
من داخل التطبيق.
ّ
وي ـ ـمـ ــكـ ــن الـ ـتـ ـطـ ـبـ ـي ــق ع ـم ـيــل
«الـخـلـيــج» مــن تـحــويــل األم ــوال
ع ـل ــى ص ـف ـح ــة واح ـ ـ ـ ــدة ،تـشـمــل
إضافة مستفيد جديد ،وإدخال
مـبـلــغ ال ـت ـحــويــل بــرســالــة OTP
واحدة على نفس الصفحة ،إلى
جانب السماح للعميل بتغيير
ال ـ ـح ـ ــد األع ـ ـ ـلـ ـ ــى لـ ـلـ ـتـ ـح ــوي ــات،
حـســب مبلغ العمليات بحيث
ال تتجاوز مبلغ  20.000دينار،
وإن كـ ــانـ ــت إجـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات األمـ ـ ــان
تتطلب مرور  24ساعة لتفعيل
السقف الجديد ،في حين يتاح

لـلـعـمـيــل زي ـ ــادة ال ـس ـقــف بشكل
مباشر التواصل بمركز االتصال
عبر الخدمة الهاتفية.
وبـ ـ ـ ـه ـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــة ،قـ ــال
نــائــب الـمــديــر الـعــام لمجموعة
الخدمات المصرفية الشخصية،
بدر العلي ،إن التطبيق الجديد
ع ـل ــى الـ ـه ــات ــف ال ـ ــذك ـ ــي ،أحـ ــدث
معلم في عالم التحول الرقمي
لبنك الخليج ،في استراتيجية
خ ـم ـس ـيــة تـ ـه ــدف إل ـ ــى تـكــريــس
مـكــانـتــه ال ــري ــادي ــة ف ــي الـكــويــت
ك ـب ـنــك ال ـم ـس ـت ـق ـبــل ،ع ــن طــريــق
توفير خدمات تتسم بالسهولة
واالبتكار.
وأش ــار إل ــى أن إط ــاق البنك
ميزة فتح الحسابات المصرفية
فـ ــي دقـ ـيـ ـق ــة ،عـ ـب ــر الـ ـم ــوق ــع أو
التطبيق اإللـكـتــرونـيـيــن ،شكل
بداية حقبة جديدة من الخدمات
المصرفية الرقمية لألفراد.

 ...ويطلق «ضاعف مكافآتك» مع فيزا
بالتينيوم كأس العالم قطر 2022
ً
ً
ً
أطلق بنك برقان إصدارا خاصا ومحدودا
من بطاقة فيزا بالتينيوم كأس العالم قطر
 ،2022لمشاركة عمالئه فرحتهم باالحتفال
بالحدث الرياضي الضخم الذي يقام ألول
مرة في المنطقة.
ً
وستمنح البطاقة مستخدميها فرصا
لمضاعفة مكافآتهم خالل نوفمبر وديسمبر
ً
ً
عـنــد أي عملية دفــع محليا أو دول ـيــا ،من
خالل نقاط البيع أو خدمة التسوق أونالين.
وتستمر الحملة ثمانية أسابيع مــن 1
نوفمبر حتى  31ديسمبر  ،2022ويحصل
خاللها عمالء البنك لكل دينار ينفقونه على

ضعف النقاط ،وتشمل جميع عمليات الدفع
ما عدا عمليات السحب النقدي.
وق ــد أف ــاد ســاكــت ج ــاجــو ،رئ ـيــس دائ ــرة
البطاقات في «بــرقــان» ،بــأن «إص ــدار البنك
بـطــاقــة فـيــزا بــاتـيـنـيــوم ك ــأس الـعــالــم قطر
ً
 2022يشكل ج ــزء ا مــن جـهــودنــا لمشاركة
عمالئنا بالفعالية الرياضية األ هــم حول
العالم ،مع تقديم القيمة المضافة وتجربة
مختلقة ومتطورة .سنواصل في (برقان)
ت ـقــديــم ت ـجــربــة مـصــرفـيــة رائـ ـ ــدة ،وب ـمــزايــا
فــريــدة ،مــع مـكــافــآت حصرية تستمر على
مدار السنة».

مسك وعنبر
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ً
ً
العود :الموسيقار الموهوب ليس ضروريا أن يكون أكاديميا

tawabil@aljarida●com

أكد لـ ةديرجلا أن التخت العربي لم يندثر وال يزال يحظى بمكانة مرموقة

خبريات
عزوف الجمهور عن
«بنات عبدالرحمن»

•

يرى المايسترو أحمد العود أن الوضع الموسيقي في الكويت
متطور من جيل إلى جيل ،والكويت تمتلك جميع المقومات
التي تجعلها ناجحة وتضعها في مصاف الدول الداعمة
للفنون ،كما تربطها جسور من التواصل مع العالم ،إضافة
إلى سهولة دمج النمط الموسيقي واالختالط بالثقافات.
«الجريدة» التقته ،وكان الحوار كالتالي:
فضة المعيلي

أشارك في
حفالت المسرح
بمركز جابر مع
الفنان خالد بن
حسين

• ب ــداي ــة ،ه ــل ك ــل مــوسـيـقــار
يـ ـصـ ـل ــح أن يـ ـ ـك ـ ــون م ــاي ـس ـت ــرو
والعكس؟
 أي م ــو سـ ـيـ ـق ــي أ كـ ــاد ي ـ ـمـ ــييصلح أن يكون مايسترو ،لكن
الموسيقار ليس مــن الـضــرورة
ً
أن يكون أكاديميا ،ألنها موهبة
يمتلكها في التلحين والتأليف
ال ـمــوس ـي ـقــي م ــن غ ـيــر أن يـكــون
ً
أكــاديـمـيــا .قــد يمتلك معلومات
أس ــاس ـي ــة ف ــي ال ـمــوس ـي ـقــى ،لكن
الموسيقار يمتلك موهبة عالية
ج ــدي ــة تـخـتـلــف م ـقــومــات ـهــا عــن
المايسترو.
• ال ـت ـخ ــت ال ـع ــرب ــي وال ـف ــرق ــة
ال ـع ــرب ـي ــة م ـ ــاذا حـ ــدث ل ـه ـمــا مــن
تطوير في وقتنا الحالي؟ ولماذا
اندثرت هذه المسميات؟
 يـتـكـ َّـون الـتـخــت الـعــربــي منمجموعة من اآلالت التي تميزه،
وهي :قانون وناي وكمان وعود
وآل ـ ـ ــة إيـ ـق ــاعـ ـي ــة ،فـ ــي ال ـس ـن ــوات

السابقة قبل التطور التكنولوجي
وا س ـت ـخ ــدام اآلالت الموسيقية
ال ـحــدي ـثــة .وب ـع ــد ال ـت ـطــور ال ــذي
حدث في الوقت الحالي ،وإدخال
ـان جــديــدة ،تم استخدام آالت
أغـ ٍ
إل ـك ـت ــرون ـي ــة ح ــديـ ـث ــة ،مـ ــع شـبــه
اندثار لآلالت القديمة كالتخت،
ً
لذلك أصبح واجبا على الفرقة أن
تستخدم هذه اآلالت بين الفرق،
ً
ً
لكي تنفذ عـمــا موسيقيا على
خشبة المسرح ،لكن رغم تطور
اآلالت الموسيقية ،فإن التخت لم
يندثر ،بل ال يزال يحظى بمكانة
مرموقة في العالم العربي.
• كيف ترى الحركة والوضع
الموسيقي الغنائي في الكويت
ً
حاليا؟
 ال ـ ــوض ـ ــع الـ ـم ــوسـ ـيـ ـق ــي فــيال ـكــويــت م ـت ـطــور م ــن ج ـيــل إلــى
ج ـيــل ،فــال ـكــويــت تـمـتـلــك جميع
ال ـ ـم ـ ـق ـ ــوم ـ ــات ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـج ـع ـل ـه ــا
نــاجـحــة ،وتـضـعـهــا فــي مصاف
ً
الــدول ،وأيضا هناك جسور من
التواصل بين الكويت والعالم،
وسهولة اخـتــاط ودمــج النمط
الموسيقي أو الذوق الموسيقي
والثقافات.
وف ـي ـم ــا ي ـخ ــص ال ـمــوس ـي ـقــى
ال ـغ ـنــائ ـيــة نـ ــرى انـ ــدمـ ــاج الـلـغــة
ب ـيــن دول ال ـخ ـل ـيــج وال ـم ـف ــردات
ينتج عنها تطور واختالف بين
األجيال.

• م ــا رأيـ ــك ف ــي اف ـت ـتــاح حفل
ً
بيت الموسيقى ،خصوصا أنه
ج ــاء بـعــد تــوقــف طــويــل بسبب
الجائحة؟
 تلقينا الثناء واالستحسانمن الجميع ،وأنا برأيي أن «بيت
الموسيقى» هو خطوة ناجحة
لتطوير المشهد الموسيقي على
الـصـعـيــد الـمـحـلــي ،وسـيـســاهــم
في استقطاب الموهوبين بهذا
المجال.
ً
• صــرحــت ســابـقــا ب ــأن مركز
جابر الثقافي منحك الكثير من
ال ـخ ـبــرة ،م ــا ال ـس ـبــب؟ وم ــا أب ــرز
الحفالت التي َّقدمتها من خالله؟
 صـحـيــح ،فـعــدد الـفــرقــة كــانً
ك ـب ـيــرا ،وال ـم ـســرح فـيــه جــاهــزيــة
كبيرة للعروض الضخمة ،كما
أن كـ ــل ع ـن ــاص ــر نـ ـج ــاح ال ـع ـمــل
الـجـمــاعــي كــانــت م ـت ــواف ــرة ،بما
فـيـهــا ال ـب ــروف ــات ال ـكــاف ـيــة ،الـتــي
حققت االندماج ما بين كل عضو
ً
موسيقي ومعي شخصيا ،وهذا
ه ــو أح ــد أس ـب ــاب ن ـج ــاح الـعـمــل
الجماعي .وأبرز الحفالت :حفلة
«شريط منوعات» ،وحفلة «بروفة
ً
الـ ـعـ ـي ــد» ،وأي ـ ـضـ ــا ل ـي ـلــة ال ــراح ــل
سليمان المال ،و«ليلة السندباد».
• ما أقــرب اآلالت الموسيقية
إليك؟
 آلة البيانو األقرب إلى قلبي،ُ
وخاصة أنها تعد إحــدى أشهر

اآلالت الموسيقية ،ولها قاعدة
جماهيرية كبيرة حــول العالم،
ول ــديـ ـه ــا إم ـ ـكـ ــانـ ــات مــوس ـي ـق ـيــة
متعددة ربما أكثر من آالت أخرى
عديدة.
• هل شاركت في مهرجانات
موسيقية كمايسترو وعازف؟
 نعم ،لـ َّـدي مشاركات عديدة
ً
منذ الصغر ،عندما كنت طالبا
في معهد الــدراســات ،ومهرجان
ال ـم ــوس ـي ـق ــى الـ ـع ــربـ ـي ــة فـ ــي دار
األوبرا بمصر ،ومهرجان القرين
ل ـل ـم ـج ـل ــس الـ ــوط ـ ـنـ ــي ل ـل ـث ـق ــاف ــة
والفنون ،وحفالت المعهد العالي
ً
ل ـل ـف ـنــون ال ـمــوس ـي ـق ـيــة ،وأيـ ـض ــا
ً
العديد منها كعازف ،فضال عن
مشاركتي فــي مهرجان المعهد
العالي للفنون الموسيقية بحفل
اليوبيل الذهبي بمناسبة مرور
ً
 50ع ــام ــا ع ـلــى إنـ ـش ــاء الـمـعـهــد
كمايسترو.
• م ــن ال ـم ـطــرب الـ ــذي تفضل
العمل معه؟ ومتى ترفض بعض
ُ
األعمال التي تعرض عليك؟
َّ
 كثير من الفنانين قدموا ليَّ
لتتكو ن عندي
الفرص الكافية،
ال ـخ ـبــرة ال ـكــاف ـيــة ك ـق ـيــادة فــرقــة،
منهم :خالد بن حسين ،وجاسم
بــن ثــانــي ،وفـهــد ال ـســالــم ،وعلي
عبدالله ،وأخــص بالذكر جاسم
ب ــن ث ــان ــي وف ـه ــد ال ـس ــال ــم بحكم
تقارب األفكار بيننا.

«شيابني هني» يمثل الكويت والسعودية
في مهرجان البحر األحمر السينمائي
أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان
البحر األحمر السينمائي الدولي
فــي دورت ــه الثانية  ،2022اختيار
ف ـي ـل ــم «ش ـي ــاب ـن ــي هـ ـن ــي» لـتـمـثـيــل
الكويت والسعودية في المسابقة
الرسمية للمهرجان الــذي يستمر
من  1إلى  10ديسمبر المقبل.
من جانبهَّ ،
عبر المخرج الكويتي
زي ـ ـ ـ ــاد الـ ـحـ ـسـ ـيـ ـن ــي ع ـ ــن سـ ـع ــادت ــه
ال ـغ ــام ــرة الخ ـت ـيــار أح ـ ــدث أعـمــالــه
ل ـل ـم ـش ــارك ــة فـ ــي مـ ـه ــرج ــان ال ـب ـحــر
األحمر السينمائي ،والذي وصفه
بأنه المهرجان السينمائي األهم
اليوم في الشرق األوسط والملتقى
السينمائي الذي يقام بمواصفات
دولية عالية المستوى على صعيد
اإلعـ ـ ــداد والـتـنـظـيــم واالخ ـت ـي ــارات
السينمائية العالية الجودة.
و قـ ـ ـ ـ ـ ــال ا ل ـ ـح ـ ـس ـ ـي ـ ـنـ ــي إن ف ـي ـل ــم
«ش ـيــاب ـنــي ه ـن ــي» إنـ ـت ــاج مـشـتــرك
السعودية والكويت ،ويــروي
بين
َ
ق ـص ــة ص ــدي ــق ــي ال ـط ـف ــول ــة ال ـلــذيــن
يعثران فجأة على مخبأ للبنادق
المسروقة ،يستشرفان فيه فرصة

حمد العماني في الفيلم

زياد الحسيني

بوستر الفيلم

لثراء عظيم ،إلى جانب تجارتهما
بالكحول ،مــا يشركهما فــي رحلة
بــريــة غ ــام ــرة ض ـمــن عــالــم غــامــض
ً
أبطاله التجار واإلرهابيون ،جنبا
إل ــى الـمــرتــزقــة وأفـ ــراد الـعـصــابــات
واألسـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ــة ،ف ـ ــي إطـ ـ ـ ــار يـسـتـلـهــم
ت ــاري ــخ ال ـك ــوي ــت ال ـم ـع ــاص ــر ال ــذي
تنصهر فيه ا لـشـعــوب والثقافات
المتباينة ،وعبر قصة سالم ،الذي

يـمـثــل ال ـمــواطــن الـكــويـتــي ال ــوف ـ ّـي،
وال ـب ــاح ــث ع ــن اإلث ـ ـ ــارة ب ـيــن رك ــام
الرتابة والملل ،والساعي إلى بلوغ
أقصى إمكانياته.
وأوضـ ـ ــح الـحـسـيـنــي أن الـفـيـلــم
يــأتــي حصيلة  ٥أع ــوام مــن العمل
ال ـم ـتــواصــل وال ـك ـتــابــة والـتـصــويــر
بين الـكــويــت وال ــوالي ــات المتحدة
ً
والمكسيك ،وأيضا العمليات الفنية

ال ـتــي تـمــت بـيــن الـكــويــت وأمـيــركــا
وفرنسا.
جدير بالذكر ،أن فيلم «شيابني
هني» ،بطولة النجم األميركي رون
ب ـي ــرل ـم ــان ،إض ــاف ــة إل ـ ــى مـجـمــوعــة
مــن الفنانين منهم حـمــد العماني
ويعقوب عبدالله وفيصل العميري
وروان المهدي وبودي نادري وخالد
ميامي وجاسم النبهان.

أحمد العود
• مـ ـ ــاذا ع ــن أحـ ـ ــدث أع ـمــالــك
الفنية في األيام المقبلة؟
 بـ ــرنـ ــامـ ــج «سـ ـلـ ـطـ ـن ــة :ل ـمــنيهوى الطرب» الذي ُيعرض على
تلفزيون الكويت ،كل يوم سبت
ال ـســاعــة  ١٠:١٥م ـس ـ ً
ـاء ،إش ــراف
الملحن عبدالله القعود ،وإخراج
التلفزيوني محمد المطيري.
ً
أي ـ ـضـ ــا س ـ ــأش ـ ــارك فـ ــي ح ـفــات
المسرح في مركز الشيخ جابر
ً
األحمد الثقافي قريبا مع الفنان
خالد بن حسين.

البيانو
اآللة األقرب
إلى قلبي
ولها قاعدة
جماهيرية
كبيرة حول
العالم

مسابقة عالمية الكتشاف
المواهب الموسيقية
أطـ ـلـ ـق ــت هـ ـيـ ـئ ــة الـ ـم ــوسـ ـيـ ـق ــى فــي
السعودية مسابقة موسيقية عالمية
عـ ـل ــى م ـن ـص ــة «تـ ـي ــك ت ـ ـ ــوك» ب ـع ـن ــوان
«صوت السعودية» ،لتمكين واكتشاف
المواهب الموسيقية المحلية ،وخلق
مـجــال تنافسي سـعــودي فــي منصة
اجتماعية دولية.
وق ــال الــرئـيــس التنفيذي المكلف
لهيئة الموسيقى ،سلطان البازعي،
ُ
إن «ال ـم ـس ــاب ـق ــة تـ ـع ــد أوسـ ـ ــع عـمـلـيــة
الكتشاف المواهب ،وهذا ما أكده عدد
ً
المشاهدات والمشاركات» ،موضحا
أنـ ـ ـه ـ ــا سـ ـتـ ـك ــون ف ـ ــرص ـ ــة ل ـل ـج ـم ـه ــور
للتصويت للمواهب األفـضــل ،الذين
يـ ـنـ ـتـ ـظ ــره ــم دعـ ـ ـ ــم خـ ـ ـ ــاص ل ـت ـط ــوي ــر
مواهبهم وقدراتهم الموسيقية.
وتأتي مسابقة «صوت السعودية»
ً
ً
ً
بوصفها مسرحا افتراضيا مفتوحا
لــأ فــراد الموهوبين للغناء بصوت
سـعــودي يعكس ثــراء فنون المملكة
وث ـق ــاف ـت ـه ــا ،ك ـم ــا ت ــرح ــب ال ـم ـســاب ـقــة
بالمواهب السعودية من جميع أنحاء
العالم ،إضافة للمواهب المقيمة في
المملكة ،عبر المشاركة بشكل مباشر.

سلطان البازعي
وسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــدم ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة  10جـ ــوائـ ــز
كـبــرى لـلـفــائــزيــن ،لـمــواكـبــة االنـتـشــار
الـ ــواسـ ــع ل ـل ـم ـس ــاب ـقــة ،الـ ـت ــي حـظـيــت
ب ـم ـش ــارك ــات واس ـ ـعـ ــة مـ ــن ال ـم ــواه ــب
ال ـم ـح ـل ـي ــة ،ح ـي ــث ب ـل ـغــت م ـش ــاه ــدات
مقاطع الفيديو المنشورة فــي وسم
«#صــوت_ال ـس ـعــوديــة» أكـثــر مــن 230
مليون مشاهدة.

لم يستطع فيلم «بنات
عبدالرحمن» األردني ،بطولة
الفنانة صبا مبارك ،تحقيق
إيرادات مميزة خالل أيامه
األولى في مصر ،كأول فيلم
أردني ُيعرض في مصر
خالل الفترة الحالية .وخالل
يومين من العرض في عدد
قليل من القاعات لم يحقق
الفيلم أكثر من  5آالف جنيه،
وهي إيرادات قليلة للغاية،
وجاء ذلك بسبب الفترة
الحالية التي تراجع فيها
الجمهور بشكل عام عن
الذهاب لدور السينما .ورغم
ً
ذلك ،فقد حقق الفيلم انتشارا
ً
كبيرا خالل الفترة الماضية
بالمهرجانات العالمية،
وتدور قصته عن  4فتيات
شقيقات يتفرقن ،ثم تعود
كل واحدة إلى منزل والدها،
من أجل حل لغز ما ،وتتوالى
األحداث.

أحمد عز يركز في «الملجأ»
ويخرج من رمضان

ً
رفض النجم أحمد عز ،أخيرا،
ً
عددا من السيناريوهات
المقدمة إليه لخوض
السباق الرمضاني القادم،
بعد التواجد خالل العامين
الماضيين عبر مسلسلي
«هجمة مرتدة» و«االختيار».
ورأى عز أن الوقت غير
مناسب للتواجد في رمضان
هذا العام ،وخالل العام
التالي سيفكر في حالة
وجود نص قوي يحمسه
للتواجد ،فيما قرر ،وبشكل
نهائي ،التركيز في السينما،
من خالل فيلم «الملجأ» ،الذي
يقدمه مع ماجد الكدواني
ومحمود حميدة ،وإخراج
شريف عرفة.
كما يتواصل مع الشركة
المنتجة لفيلمه التاريخي
الضخم (صقر المحروسة)،
لمعرفة جدول وترتيبات
التصوير للفيلم الجديد،
الذي ُرصدت له ميزانية
ضخمة

مشاهدات مرتفعة ألغنية
أحمد سعد «ليه بداري»
يـ ـحـ ـق ــق ال ـ ـف ـ ـنـ ــان الـ ـمـ ـص ــري
أح ـم ــد س ـعــد نـسـبــة م ـشــاهــدات
عــال ـيــة ألغ ـن ـي ـتــه (ل ـي ــه بـ ـ ــداري)،
الـتــي طــرحـهــا مـنــذ  4أي ــام على
«ي ـ ـ ــوت ـ ـ ـي ـ ـ ــوب» ،وال ـ ـ ـتـ ـ ــي قـ ــاربـ ــت
ع ـلــى تـحـقـيــق ح ــاج ــز الـمـلـيــون
مـشــاهــدة .وهــي إح ــدى أغنيات
فيلم «هاشتاج جوزني» ،كلمات
محمد البوغة ،وألحان شريف
إسماعيل ،وتوزيع عادل عايش.
وتـقــول كلمات األغـنـيــة« :أنــا
لـيــه بـ ــداري أداري أداري حبي
لـيـهــا ل ـي ــه ،ل ـيــه م ـقــولــش ع ــادي
عادي عادي ع اللي بحس بيه،
ليه حــاجــات جــوايــا مخوفاني
ه ـخ ــاف م ــن إي ــه ول ـي ــه ،ف ــي إيــه
أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن حـ ـب ــي ل ـي ـه ــا ع ـش ــان
أراهن عليه ،أنا بنسى وأنا قدام

أحمد سعد

عينيها كل كالمي ليه ،ليه بقول
هقول عن حبي ليها وأرجع في
كالمي ليه».

ةديرجلا
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دوليات
«ليلة رعب» في طهران ...و«الحرس» يستخدم «الدرون»
السلطات اإليرانية تحظر أكبر حزب إصالحي… وأزمة بين «األمر بالمعروف» وشرطة اآلداب
طهران  -فرزاد قاسمي

شهدت العاصمة اإليرانية
«ليلة رعب» بعد استخدام
القوات األمنية طائرات
مسيرة عسكرية «درون» في
إلقاء قنابل ضوئية وصوتية
لفض فعاليات احتجاجية
ضد النظام ،في حين حثت
سلطات طهران دول العالم
على عدم حضور اجتماع
عن االحتجاجات في األمم
المتحدة ،متهمة واشنطن
بتسييس حقوق اإلنسان.

شـ ـ ـه ـ ــدت عـ ـ ـ ــدد مـ ـ ــن م ـن ــاط ــق
طـ ـه ــران ال ـم ـع ــروف ــة ب ـم ـعــارضــة
م ـع ـظــم س ـكــان ـهــا ل ـل ـن ـظــام لـيـلــة
رعــب لم تشهدها من قبل ،بعد
أن اسـتـخــدمــت ال ـق ــوات األمـنـيــة
قنابل صوتية و كـمـيــات كبيرة
م ــن ق ـن ــاب ــل الـ ـغ ــاز وال ــرص ــاص
المطاطي بشكل عشوائي لفض
ف ــاع ـل ـي ــات اح ـت ـج ــاج ـي ــة ضـمــن
«الـ ـ ـح ـ ــراك ال ـش ـع ـب ــي» ال ـم ـطــالــب
بــال ـت ـغ ـي ـيــر والـ ـمـ ـت ــواص ــل مـنــذ
منتصف سبتمبر الماضي.
وأكد عدد من أهالي تجمعات
«اك ـبــاتــان» و«آ اس ب» و«ام ـيــد»
ال ــواق ـع ــة غ ــرب وش ـم ــال وش ــرق
الـ ـع ــاصـ ـم ــة عـ ـل ــى ال ـ ـتـ ــوالـ ــي أن
محتجين قاموا بالتجمع على
أس ـط ــح ب ـنــايــات ل ــرف ــع وت ــردي ــد
ش ـ ـعـ ــارات ض ــد الـ ـنـ ـظ ــام بـشـكــل
مـ ـت ــزام ــن ،اس ـت ـج ــاب ــة ل ــدع ــوات
أطـلـقـتـهــا «ل ـجــان شـبــابـيــة» ليل
االثنين ـ الثالثاء ،قبل أن تتفاجأ
ب ـق ـيــام ط ــائ ــرات م ـس ـيــرة تــابـعــة
«الحرس الثوري» بإلقاء قنابل
ص ــوت ـي ــة وقـ ـن ــاب ــل غ ـ ــاز مـسـيــل
ل ـلــدمــوع وق ـنــابــل مضيئة فــوق
المباني لفض الفعاليات.
وأضـ ـ ــاف ال ـس ـك ــان أن بعض
المسيرات كانت تحمل مكبرات
ً
صوت ضخمة جدا تبث شعارت
وأناشيد ثورية للتشويش على
االح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات .واس ـت ـخ ــدم ــت
القوى األمنية مسيرات مجهزة
ب ــرش ــاش ــات رصـ ـ ــاص مـطــاطــي
الستهداف المتظاهرين الذين
ك ــان ــوا ع ـلــى أس ـط ــح األب ـن ـيــة أو
ب ـنــوافــذ الـشـقــق الـسـكـنـيــة الـتــي
ترفع شعارات معادية للحكومة
والـمــرشــد علي خامنئي .وقــال
األه ـ ــال ـ ــي الـ ــذيـ ــن قـ ــامـ ــوا بـنـشــر
ف ـي ــدي ــو ع ــن «ل ـي ـل ــة الـ ــرعـ ــب» إن
ب ـعــض «الـ ـ ـ ــدرون» ك ــان ــت تحمل
رص ــاص ــات ط ــاء يـتــم إطــاقـهــا
على نوافذ المنازل المعارضة.
ولـفــت الـشـهــود إل ــى أن أص ــوات
المكبرات وإطالق األعيرة النارية
ل ــم ي ـه ــدآ إال ع ـنــد ال ـف ـجــر حيث
ل ــم ي ـت ـم ـكــن ال ـس ـك ــان م ــن ال ـن ــوم
ً
والذهاب إلى أعمالهم صباحا.
وص ـب ــاح أمـ ــس ،ت ـفــاجــأ عــدد
كبير من سكان منطقة «اكباتان»
باقتحام عناصر أمنية لمنازلهم
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سلة أخبار
اتفاقية إماراتية  -أميركية
للطاقة المتجددة

وقعت اإلمارات والواليات املتحدة،
أمس ،اتفاقية شراكة استراتيجية
الستثمار  100مليار دوالر بتنفيذ
مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ
طاقتها اإلنتاجية  100غيغاواط
في كال البلدين والعالم بحلول
عام  .2035ووقع الشراكة وزير
الصناعة والتكنولوجيا املتقدمة
املبعوث الخاص للتغير املناخي
ّ
واملنسق
لإلمارات سلطان الجابر،
الرئاسي األميركي الخاص آموس
هوكشتاين .وتمتلك اإلمارات
ثالثة من أكبر مشروعات الطاقة
الشمسية وأقلها تكلفة في العالم،
إلى جانب برنامجها النووي
السلمي «براكة» لتوفير الكهرباء
دون انبعاثات كربونية.

حفتر يهدد بشن
«معركة فاصلة»
موالون يتظاهرون بمحيط سفارة ألمانيا في طهران أمس ضد تدخالت برلين (أ ف ب)
واعتقال أبنائهم الذين شاركوا
فــي ال ـت ـظــاهــرات الـلـيـلـيــة ،حيث
تـ ـبـ ـي ــن أن ال ـ ـم ـ ـس ـ ـيـ ــرات ك ــان ــت
تـقــوم بتصوير أسـطــح األبنية
بالتزامن مع تعرضها للقنابل
الـمـضـيـئــة .وشـنــت ق ــوات األمــن
حـ ـمـ ـل ــة م ـ ــداه ـ ـم ـ ــات وت ـف ـت ـي ــش
واعـتـقـلــت رب كــل مـنــزل أطلقت
على نــوافــذه رصــاصــات الطالء
الملون.
م ـ ــن جـ ــانـ ــب آخـ ـ ـ ــر ،أكـ ـ ــد أح ــد
مساعدي علي صالحي المدعي
العام الثوري لمدينة طهران أن
محمد جعفر منتظري المدعي
ال ـعــام لـلـبــاد أص ــدر تعليماته
لـ ـجـ ـمـ ـي ــع ال ـ ـم ـ ـحـ ــاكـ ــم ال ـ ـثـ ــوريـ ــة
بـتـســر يــع مـحــا كـمــة المعتقلين
من المتظاهرين وإصدار أقسى
األحكام الممكنة ضدهم .وحسب
المصدر فإن األلف معتقل الذين
تم إصدار دعوى اتهام ضدهم،
أم ــس األول ،ي ـش ـك ـلــون «ال ـف ــوج
األول» من قائمة كبيرة ،تشمل
نـحــو  ،5000تستعد السلطات
ً
ال ـق ـضــائ ـيــة ل ـت ـقــدي ـم ـهــا الح ـق ــا.

وذكر أن لوائح االتهام الموجهة
ً
ً
ل ـ ـ  1000تـتـضـمــن ع ـ ــددا كـبـيــرا
مــن الـجــرائــم التي تتضمن قتل
رج ـ ــال أمـ ــن وت ـخ ــري ــب مـنـشــآت
حيوية ،وهــو ما يمهد إلصــدار
أح ـكــام إع ــدام كـبـيــرة قــد تــواجــه
باعتراضات دولية واسعة .كما
أشــار إلى أن األحكام المتوقعة
ع ـل ــى ال ــدف ـع ــة األول ـ ـ ــى س ـتـكــون
قاسية وتتضمن عقوبات جلد
وأحكام طويلة بالسجن.
كما يــواجــه الشباب احتمال
صـ ــدور أح ـك ــام بـحــرمــانـهــم من
استكمال دراساتهم الجامعية
لـ ـم ــدد قـ ــد ت ـص ــل إل ـ ــى  5أع ـ ــوام
إضــافــة إل ــى مـنـعـهــم مــن السفر
ً
لمدة  20عاما في حال إدانتهم.
وب ـ ـح ـ ـسـ ــب ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــدر ،فـ ــإن
المنع من السفر سيكون عقوبة
مستحدثة لقطع ا لـطــر يــق على
الـ ـشـ ـب ــاب الـ ــذيـ ــن ي ــرغـ ـب ــون فــي
الـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى حـ ــق ال ـل ـج ــوء
ب ــال ــدول ال ـغــرب ـيــة ب ـعــد قيامهم
بتصوير أنشطتها المناهضة
لنظام الجمهورية اإلسالمية.

مــن جـهــة أخ ــرى ،ق ــام ع ــدد من
ن ـ ــواب م ـج ـلــس الـ ـن ــواب ورئ ـيــس
منظمة األمر بالمعروف والنهي
عن المنكر بتأكيد خبر «الجريدة»
الذي نشرته منذ  3أسابيع وأشار
إل ـ ــى أن الـ ـم ــرش ــد اإلي ـ ــران ـ ــي أم ــر
بتعليق عمل «شرطة اآلداب» إلى
أج ــل غـيــر مسمى ودون اإلع ــان
ً
ع ــن ذل ــك رس ـم ـي ــا .ول ـف ــت مـصــدر
ً
فــي مكتب خامنئي إلــى أن عــددا
مــن ك ـبــار ق ــادة ال ـت ـيــار األصــولــي
الـ ـمـ ـتـ ـط ــرف ح ـ ـ ــاول ـ ـ ــوا م ـن ــاق ـش ــة
ال ـخ ـطــوة م ــع ال ـمــرشــد األس ـب ــوع
الـمــاضــي وثـنـيــه عــن ق ــراره لكنه
رفـ ــض اس ـت ـق ـبــال ـهــم وت ـع ـل ــل ب ــأن
جدول أعماله مكتظ.
وق ـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ـصـ ــدر ،إن رئ ـي ــس
مـنـظـمــة األم ــر بــال ـم ـعــروف حجة
اإلسالم نور كريمي توجه ،أمس
األول ،بــرســالــة مكتوبة للمرشد
تركز على أن مؤسسته ال يمكنها
االس ـت ـم ــرار بـعـمـلـهــا إذا ل ــم تكن
هناك قوات أمنية تعمل بجانبها
وطلب منه إعــادة النظر في قرار
تعليق عمل شرطة اآلداب ،إال أن

المرشد أمر بتحويل الرسالة إلى
األرشيف.
ف ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،حـ ـظ ــرت وزارة
الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة اإليـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ن ـش ــاط
حـ ــزب «وح ـ ـ ــدة األم ـ ــة اإلي ــرانـ ـي ــة»
ال ــذي يعتبر األه ــم بين األح ــزاب
اإلصالحية.
وق ـ ــال األمـ ـي ــن الـ ـع ــام ال ـســابــق
للحزب علي شكوري راد ،أمس،
«كعضو في هذا الحزب أقول إنه
صدر أمر بإيقاف أنشطته».
وأض ـ ـ ــاف« :ال ن ـ ــدري إلـ ــى أيــن
س ـت ـصــل ال ـس ـل ـط ــة ف ــي مــواج ـهــة
ً
األحزاب» ،معتبرا أن «العنف يمكن
َ
حدوثه بشكل أساس من ِقبل من
هم في السلطة».
وج ـ ـ ــاء ذل ـ ـ ــك ف ـ ــي وق ـ ـ ــت ح ـثــت
طـ ـه ــران دول ال ـع ــال ــم ع ـل ــى ع ــدم
حضور اجتماع تنظمه الواليات
المتحدة في األمم المتحدة ،اليوم،
عن االحتجاجات في إيــران التي
أشـعـلـتـهــا وف ــاة شــابــة فــي حجز
ش ــرط ــة اآلداب ب ـع ــد مـخــالـفـتـهــا
قــواعــد الحجاب اإللــزامــي .وجــاء
َ
ذلـ ــك ف ــي رس ــال ــة اط ـل ـع ــت عليها

«رويـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــرز» ،تـ ـتـ ـه ــم واشـ ـنـ ـط ــن
بتسييس حقوق اإلنسان.

«إحراج الصور»
إلـ ــى ذل ـ ــك ،أكـ ــد رئ ـي ــس مـكـتــب
وزيـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـطـ ـ ــرق وال ـ ـم ـ ــواص ـ ــات
اإليرانية القيادي السابق رستم
ق ــاسـ ـم ــي ،صـ ـح ــة ال ـ ـصـ ــور ال ـت ــي
ان ـت ـش ــرت ل ــه م ــع سـ ـي ــدة ت ــرت ــدي
مالبس ضيقة وبدون حجاب في
ماليزيا .وتبين أن الصور تخص
زوجــة الوزير التي تزوجها بعد
وفـ ـ ــاة زوجـ ـت ــه ق ـب ــل  10س ـن ــوات
وسافر معها إلى ماليزيا ليمضي
شهر العسل هـنــاك .وقــال رئيس
مكتب قاسمي القائد السابق بـ
«الـ ـح ــرس الـ ـث ــوري» نــائ ــب قــاســم
سـلـيـمــانــي ف ــي «ف ـي ـلــق الـ ـق ــدس»،
إن «ال ـصــور كــانــت شخصية قام
الــزوجــان بالتقاطها فــي منطقة
خــالـيــة خـلــف أبـ ــراج كــوااللـمـبــور
بـ ـشـ ـك ــل فـ ـ ـ ـ ــردي وقـ ـ ـ ـ ــام ال ـب ـع ــض
بسرقتها ونشرها» ،واصفا النشر
ً
بأنه «عمل قذر جدا».

جدد قائد قوات «الجيش
الوطني» الليبي خليفة حفتر،
املسيطر على شرق البالد،
تهديداته بشن «حرب فاصلة».
وقال حفتر خالل زيارة ملنطقة
الجفرة ،ليل االثنني ـ الثالثاء،
إنه «إذا فشلت املساعي السلمية
في إخراج القوات األجنبية من
ليبيا ،فسنخوض معركة من
أجل تحرير البالد» .وأضاف:
«نقترب من التحرك الحاسم
بعد أن أوصلتنا كل املسارات
لطريق مسدود» .وتأتي تهديدات
حفتر الجديدة بالتزامن مع
توتر العالقة بني مصر وحكومة
الوحدة املتمركزة في طرابلس
واملدعومة من تركيا.

البرهان يتجه لحل مجلس
السيادة وتسليم السلطة

لبنان 3 :سيناريوهات لـ «رسالة عون» ...وباسيل في وضع صعب

ّ
«حزب الله» يسعى إلى جمع «التيار» و «أمل» وفرنجية ويصطف خلف بري في «الحوار»
●

بيروت  -منير الربيع

بدأ لبنان في اختبار معالم مرحلة الشغور الرئاسي ،إذ لم
ُ
تلح في األفق أي مؤشرات حول إمكانية التوافق على تسوية
جديدة ،وتنشغل الساحة السياسية بملفين؛ األول ،مصير
حكومة تصريف األعمال برئاسة نجيب ميقاتي ،على ضوء
رفضها من التيار الوطني ّ
الحر ورئيس الجمهورية السابق
ميشال عون ،بانتظار المسار الذي ستسلكه جلسة مجلس
ً
ال ـنــواب غ ــدا ،الـتــي تبحث رســالــة ع ــون ح ــول رف ــض تسليم
ً
صالحياته لحكومة غير مكتملة الصالحيات دسـتــوريــا،
ودعــوتــه لسحب التكليف مــن ميقاتي .فيما الملف الثاني
واألهم هو إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على دعوته

لحوار بين مختلف الكتل النيابية والمكونات للبحث عن
صيغة ّ
تؤمن تسوية جديدة.
فــي الملف األول ،ال يــزال «التيار الوطني الـحــر» بزعامة
جـبــران بــاسـيــل ،يـهــدد بتصعيد حركته ضــد ميقاتي ،ولو
اقتضى األمــر اللجوء إلــى الـشــارع .وهــذا التصعيد مرهون
بمسار جلسة مجلس النواب التي ترتسم  3سيناريوهات
لـهــا؛ األول هــو أن يــرفــض الـمـجـلــس الـنـيــابــي رســالــة عــون،
ويـصــدر توصية معاكسة لتوجهاته ورغـبــاتــه ،مما يعني
إعــادة تعويم الحكومة ،أمــا السيناريو الثاني فهو إيجاد
ّ
صيغة وسطية بين تولي الحكومة صالحيات الرئيس ،لكن
بحدود مضبوطة ،وبناء على اتفاق بين مختلف الوزراء من
ّ
ّ
توجهات متنوعة ،أو أن يكون َبتها من صالحية المجلس

النيابي ،أما السيناريو الثالث فهو تطيير النصاب من دون
التصويت على أي قــرار أو توصية ،مما يعني االستمرار
في حالة من الفوضى على صعيد تفسير الدستور ،وهذه
ُ ً
«التيار» إلى التصعيد .في هذه االثناء،
ستعني حكما لجوء ّ
ّ
يحاول حزب الله أن يوفق بين حلفائه إلرساء تهدئة معينة،
ويقترح صيغة ّ
تنص على التوافق حول كل الـقــرارات التي
ترتبط بصالحيات رئيس الجمهورية ،وإعادة وصل ما انقطع
بين «الـتـيــار» وحــركــة «أم ــل» وتـيــار الـمــردة بزعامة سليمان
فرنجية ،عبر محاولة لعقد لقاء ثالثي للتنسيق بشأن معركة
الرئاسة .وفي حال نجح حزب الله بهذه الخطوة ،فسيتراجع
«التيار» عن التصعيد ،ويتقدم خيار بري بالذهاب إلى حوار
للوصول إلى توافقات ،من بينها انتخاب رئيس للجمهورية

ّ
من ضمن سلة شاملة تطول مسألة تشكيل حكومة .موافقة
ُ ً
حــزب الله على دعــوة بــري للحوار ،تعني حكما أن الحزب
يستعد للدخول في مسار جديد من مسارات التهدئة ،وهذا
يظهر من خالل مواقف مسؤوليه الذين يدعون إلى انتخاب
رئيس توافقي ،أو من خالل االنفتاح على بكركي؛ سواء من
خالل لقاء بعيد من اإلعالم حصل بين شخصيات محسوبة
على الطرفين قبل فترة ،أو من خالل زيارة السفير اإليراني
إلى الصرح البطريركي ولقائه بالبطريرك الماروني بشارة
الراعي .مقتضيات التسوية والتوافق تعني في حد ذاتها
ّ
تخلي حــزب الله عــن مفهوم الــدخــول فــي معركة انتخابية
ّ
الختيار أحد حلفائه وفق صيغة التحدي ،وهذا يناقض ما
يسعى إليه باسيل.

ذكرت تقارير سودانية ،أمس ،أن
قائد الجيش الفريق عبدالفتاح
البرهان ،سيصدر قرارات
بحل مجلس السيادة الحالي
وتسليم السلطة للمدنيني،
في غضون أسبوعني .وقالت
صحيفة «الحراك السياسي» إن
«البرهان قرر التنحي وتسليم
السلطة لحكومة مدنية بجميع
الصالحيات ،والبقاء على رأس
مجلس األمن والدفاع».
ً
وأشارت نقال عما وصفتها
باملصادر املطلعة إلى أن البرهان
وافق على شروط خاصة
بترتيبات االنتقال للحكومة
املدنية ،إال أن هناك تيارات
إسالمية هددت بمقاومة الخطوة
وبالتصعيد في مواجهتها.

انتخابات إسرائيل :معركة من منزل إلى منزل

ً
•نتنياهو :ال أريد «اإلخوان» في حكومتي • المتطرف بن غفير قد يحل ثالثا
أدلى اإلسرائيليون أمس بأصواتهم
للمرة الخامسة فيأقل من أربع سنوات،
في انتخابات يحاول من خاللها رئيس
الـ ـ ـ ــوزراء ال ـس ــاب ــق بـنـيــامـيــن نـتـنـيــاهــو
ال ـع ــودة لـلـسـلـطــة ع ـبــر س ـبــاق مـحـمــوم
من المرجح أن يسفر عن صعود تكتل
«الصهيونية الدينية» القومي المتطرف
وزع ـي ـم ــه ال ـم ـش ــارك إي ـت ـم ــار ب ــن غـفـيــر
المعادي للعرب ،ليصبح صاحب الكلمة
العليا في تشكيل الحكومة المنتظرة.
وبعد سنوات من الجمود السياسي،
لــم يؤثر سخط الناخبين بشكل كبير
عـلــى نـســب الـمـشــاركــة ،بسبب التأييد
المتنامي لتكتل الصهيونية وبن غفير،
ً
الذي أضفى حماسا على السباق قابله
دعــوات من الثالثي العربي للمشاركة
ب ـق ــوة لـتـغـيـيــر ال ـخــري ـطــة ال ـس ـيــاس ـيــة،
وم ـ ـسـ ــاعـ ــدة م ـع ـس ـك ــر ي ـم ـي ــن ال ــوس ــط
والـيـســار على منع اليمين مــن التفرد
بالسلطة.
ووف ــق إذاعـ ــة الـجـيــش اإلســرائ ـي ـلــي،
ً
ف ــإن ــه ح ـت ــى ال ـس ــاع ــة  12ظـ ـه ــرا بـلـغــت
نسبة التصويت  28.4في المئة ،وهي
أع ـل ــى ن ـس ـبــة ل ـت ـلــك ال ـس ــاع ــة م ـن ــذ ع ــام

 .1999وذكـ ــرت صحيفة «ه ــآرت ــس» أن
نسبة التصويت هذا العام هي األعلى
منذ  .1981وصــوتــت الـبـلــدات العربية
فــي مـنــاطــق الـمـثـلــث والـجـلـيــل والنقب
والساحل ،من دون أي مشاكل أو أحداث
استثنائية .وتجاوزت نسبة التصويت
ً
 10في المئة حتى الثانية عشرة ظهرا.
وتتنافس ثــاث قــوائــم عربية هي:
التجمع الوطني الديموقراطي ،وقائمة
ت ـحــالــف الـجـبـهــة وال ـعــرب ـيــة للتغيير،
والقائمة الموحدة على اجتياز نسبة
الحسم ( .)3.25%ووسط ترقب للنتائج
األولـ ـ ـي ـ ــة ،أش ـ ـ ــارت ك ــل ال ـت ــوق ـع ــات إل ــى
أن ح ــزب «ل ـي ـك ــود» بــزعــامــة نـتـنـيــاهــو،
صــاحــب أط ــول فـتــرة رئــاســة وزراء في
إســرائـيــل والمتهم بــالـفـســاد ،سيخرج
مــن االنتخابات بأكبر عــدد مقاعد في
ً
الـبــرلـمــان م ـن ـفــردا .وبـعــد تصويته في
ال ـقــدس ،ق ــال نتنياهو ،ال ــذي أط ــاح به
ائـتــاف جـمــع ثمانية أح ــزاب متباينة
لكنه فشل بتحقيق االستقرار« ،آمل أن
نختم اليوم بابتسامة لكن األمر متروك
ً
للشعب» ،مضيفا« :اذهبوا وصوتوا من
أج ــل مستقبل أطـفــالـنــا ،وبـلــدنــا م ــازال

هناك سبات ،استيقظوا لننتصر .وإذا
لم تستيقظوا فسنخسر».
واسترعى نتنياهو انتباه مؤيديه
إلى إمكانية أن يكون هناك إقبال كبير
م ــن ال ـخ ـصــوم ع ـلــى ال ـت ـصــويــت ودخ ــل
ً
شخصيا إلى غرفة نوم احد الشبان لكي
يقنع ناخب بالذهاب إلى مراكز االقتراع.
وتابع« :قلت لكم إنني قلق بعض الشيء
ول ـك ــن بـمـشـيـئــة ال ـ ــرب سـنـنـهــي ال ـيــوم
بابتسامة» .لكن في ظل نظام سياسي
قــد ي ــؤدي فـيــه انـتـقــال مقعد واح ــد من
مقاعد الكنيست ال ـ  120من حــزب إلى
آخ ــر ،إلــى تعزيز ائـتــاف حــاكــم أو إلى
مزيد من الجمود وصوال إلى انتخابات
جــد يــدة محتملة ،تبقى النتيجة غير
مؤكدة مرة أخرى.
وأظهرت استطالعات أنه لن يتمكن
ً
من الحصول على  61مقعدا المطلوبة
ل ـض ـم ــان األغ ـل ـب ـي ــة ،ب ـم ــا ي ـف ـتــح ال ـب ــاب
لـ ـمـ ـف ــاوض ــات ونـ ـق ــاش ــات قـ ــد تـسـتـمــر
أسابيع لتشكيل ائـتــاف حاكم وربما
تقود النتخابات سادسة.
وم ــع اس ـت ـم ــرار م ـش ـكــات نـتـنـيــاهــو
القانونية ،نجح بن غفير وزعيم اليمين

الـ ـمـ ـتـ ـط ــرف ب ـت ـس ـل ـئ ـيــل س ـمــوتــري ـتــش
مــن الـنـيــل مــن شعبية لـيـكــود بالتيار
ال ـم ـت ـشــدد .وت ـظ ـهــر االس ـت ـط ــاع ــات أن
الـصـهـيــونـيــة الــديـنـيــة مــن الـمـتــوقــع أن
تحتل المرتبة الثالثة.
ويبدو أن بن غفير ،وهو عضو سابق
ف ــي ح ــرك ــة ك ــاخ ال ـم ــدرج ــة ع ـلــى قــوائــم
مراقبة اإلرهاب في إسرائيل والواليات
ال ـم ـت ـح ــدة ،خ ـف ــف ب ـع ـضــا م ــن مــواق ـفــه
السابقة ،إال أن احتمال انضمامه إلى
حـكــو مــة نتنياهو يثير قـلــق واشنطن
ودول ع ــرب ـي ــة .وق ـ ــال ب ــن غ ـف ـيــر ،خــال
اإلدالء بـصــوتــه فــي مستوطنة كــريــات
أربــع بالضفة الغربية« ،هنا ،وبصوت
واحد ،نأمل أن يصبح نتنياهو رئيسا
للوزراء وتشكيل حكومة يمينية».
أما رئيس حكومة تصريف األعمال،
يائير البيد ،فيحاول التمسك بالسلطة،
فيما أظهرت استطالعات الرأي أن حزبه
الوسطي «هناك مستقبل» سيتخلف عن
حزب نتنياهو في االقتراع الذي ستليه
كالعادة مساومات معقدة للتوصل إلى
تشكيل ائتالف حكومي.
ووسط حشد من أنصاره أمام مركز

الب ـ ـيـ ــد وزوج ـ ـ ـتـ ـ ــه ل ـي ـهــي
بمركز اقتراع في تل أبيب
أمس (أ ف ب)
اقتراع في تل أبيب ،قال البيد ،الذي بنى
حملته على إنـجــازات دبلوماسية مع
ً
دول من بينها تركيا ولبنان ،فضال عن
أداء قوي لالقتصاد« ،هذه االنتخابات
تجري بين المستقبل والماضي ،لذلك
اذه ـب ــوا لـلـتـصــويــت مــن أج ــل مستقبل
أبـنــائـنــا وب ــادن ــا» .وف ــي ات ـهــام لــوزيــر
الدفاع ،قال نتنياهو إن غانتس «عرض
ح ـيــاة ال ـج ـنــود للخطر حـتــى ال يــؤذي
ً
الفلسطينيين عندما كان قائدا للجيش

اإلس ــرائ ـي ـل ــي» ،ف ــي إش ـ ــارة إل ــى حــادثــة
انتظر فيها الجيش إخالء الفلسطينيين
قبل استهداف قطاع غزة.
وف ـ ــي ت ـص ــري ــح ل ـش ـب ـكــة  ،CNNأك ــد
نـ ـتـ ـنـ ـي ــاه ــو أنـ ـ ـ ــه ال ي ـ ــري ـ ــد «اإلخـ ـ ـ ـ ـ ــوان
المسلمين» فــي ا لـحـكــو مــة أو انضمام
حزب عربي إلى حكومته.
ورد ن ـت ـن ـيــاهــو ع ـل ــى سـ ـ ــؤال ب ـشــأن
ال ـم ـخ ــاوف ال ــدول ـي ــة م ــن أنـ ــه ق ــد يـقــود
حـكــومــة يمينية مـتـطــرفــة إذا ع ــاد إلــى

مـنـصـبــه ،ب ــاإلش ــارة إل ــى الـحــزب
العربي «راعم» ،الذي دخل التاريخ
ال ـعــام الـمــاضــي بــأنــه أصـبــح أول
ح ــزب ع ـلــى اإلط ـ ــاق يـنـضــم إلــى
ائتالف حكومي إسرائيلي ،قائال:
«ال ن ــري ــد ح ـك ــوم ــة م ــع اإلخـ ـ ــوان
المسلمين الذين يدعمون اإلرهاب
ويـنـكــرون وج ــود إســرائـيــل وهــم
معادون جدا للواليات المتحدة،
هذا ما سنحققه».

ً
ً
ً
أميركا تدخل أسبوعا انتخابيا حاسما لوالية بايدن
مواجهة في بنسلفانيا قد تحسم معركة «الشيوخ» وأنصار ترامب يتعهدون بـ «تسونامي أحمر»
بعد حملة طاحنة تمحورت
حول التضخم ،تشهد
الواليات المتحدة يوم 8
الجاري انتخابات نصفية،
تعتبر بمثابة استفتاء على
سياسات سيد البيت األبيضً ،
وتكتسب أهمية عالمية ،نظرا
إلى تأثيراتها المحتملة على
الحرب في أوكرانيا وأزمة
الطاقة.

دخـ ـل ــت ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة،
أس ـ ـبـ ــوعـ ــا انـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــا ح ــاس ـم ــا
لـمـسـتـقـبــل ال ــرئ ـي ــس ج ــو ب ــاي ــدن،
ّ
يأمل الديموقراطيون أن يتمكنوا
ف ـ ــي خـ ـت ــام ــه م ـ ــن كـ ـس ــر «م ــوج ــة
ح ـمــراء» مــوعــودة مــن خصومهم
ال ـج ـم ـه ــوري ـي ــن ف ـ ــي ان ـت ـخ ــاب ــات
منتصف الوالية.
وبعد حملة طاحنة تمحورت
حـ ـ ــول الـ ـتـ ـضـ ـخ ــم ،ت ـ ـتـ ــزايـ ــد ث ـقــة
ً
الجمهوريين المعروفين تقليديا
بــال ـلــون األحـ ـم ــر ،ب ـقــدرت ـهــم على
ح ــرم ــان الــرئ ـيــس الــدي ـمــوقــراطــي
و حـ ـ ــز بـ ـ ــه األزرق مـ ـ ــن أ غ ـل ـب ـي ـت ــه
البرلمانية ،في االنتخابات المقررة
في  8الجاري.
وخــال هذه االنتخابات ،التي
تأتي في منتصف واليــة األعــوام
األربعة لبايدن في البيت األبيض،
يدعى الناخبون األميركيون الى
تجديد كل مقاعد مجلس النواب
( ،)435و ث ـ ـلـ ــث مـ ـق ــا ع ــد مـجـلــس
الشيوخ المؤلف من .100
وتوجه زعيم الجمهوريين في
مـجـلــس الـ ـن ــواب كـيـفــن مــاكــارثــي
الى الناخبين بالقول« :اذا تعبتم
من التضخم المتصاعد ،من دفع
أكثر مما يجب لشراء الوقود ،اذا
ضقتم ذرعا بأن حدودنا مفتوحة،
وأن نسبة الجريمة تشهد زيــادة
مطردة ،الجمهوريون قطعوا عهدا
حيالكم».

ّ
والمثليون
اإلجهاض

مهاجم منزل
بيلوسي
كان يسعى
لخطفها

ً
ت ـق ـل ـي ــدي ــا ،ت ـع ــد االن ـت ـخ ــاب ــات
التي تجرى بعد انقضاء عامين
م ــن ال ــوالي ــة ال ــرئ ــاس ـي ــة ،بـمـثــابــة
اس ـت ـف ـت ــاء ع ـل ــى س ـي ــاس ــات سـيــد
الـبـيــت األب ـيــض ،وغــالـبــا مــا يجد
حزب الرئيس نفسه تحت مقصلة
تصويت عقابي من الناخبين.
وس ـع ــى ب ــاي ــدن خـ ــال ال ـف ـتــرة
الماضية ال ــى اق ـنــاع األميركيين
بأن هذه االنتخابات تضعهم أمام
«خيار» بشأن عناوين أساسية مثل
مصير الحق في اإلجهاض وزواج
المثليين وغيرها من المواضيع
التي وعد بتشريعها باالتكال على
أغلبية مؤيدة له في الكونغرس.
وفي اآلونة األخيرة ،بدأ بايدن
الـمـتـهــم بــانـفـصــالــه عــن األولــويــة

أثار ترشيح رئيسة الوزراء
اإليطالية ،جورجيا ميلوني،
السياسي اليميني غاليازو
بينامي لمنصب وزير دولة،
ردة فعل قوية بسبب صورة
قديمة له وهو يرتدي قميصا
غامق اللون وعلى ذراعه
الصليب المعقوف بلون أحمر.
وذكرت وسائل اإلعالم أمس،
أن الصورة التقطت في حفل
عزوبية عام  .2005ورشحت
ميلوني بيامي ( 47عاما) ،أمس
األول ،لمنصب وزير مفوض
لشؤون البنية التحتية ،ومن
المقرر أن يؤدي وزراء الدولة
اليمين الدستورية اليوم.
وبينامي عضو بحزب إخوان
إيطاليا الشعبوي الذي
تتزعمه ميلوني.

رئيس وزراء باكستان
بالصين لمناقشة الديون
بايدن وزوجته جيل يشاركان في احتفال الهالويين مع أطفال في البيت األبيض أمس األول
بالنسبة للناخبين ،أي التضخم،
بــالـمـشــاركــة مـيــدانـيــا فــي الحملة
االنتخابية للديموقراطيين ،مؤكدا
لمناصريهم أن الجمهوريين هم
الذين سيضعفون االقتصاد.
وك ـ ــان م ــن ال ـم ـتــوقــع أن يـكــرر
ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس ،الـ ـ ـ ـ ــذي سـ ـيـ ـت ــم ع ــام ــه
الثمانين خــال الشهر الـجــاري،
مــوق ـفــه هـ ــذا ف ــي ل ـق ــاء انـتـخــابــي
تستضيفه فلوريدا أمس.

معركة مجلس الشيوخ
إال أن ب ــاي ــدن ي ـعــانــي إلق ـنــاع
األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــن ب ـ ـ ـ ــرأي ـ ـ ـ ــه .ووفـ ـ ــق
اس ـت ـطــاعــات أج ــري ــت ف ــي اآلون ــة
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ،ت ـت ـم ـت ــع الـ ـمـ ـع ــارض ــة
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة بـ ـحـ ـظ ــوظ ك ـب ـيــرة
النـ ـ ـت ـ ــزاع األغ ـل ـب ـي ــة فـ ــي مـجـلــس
الـ ـن ــواب ،ف ــي ح ـيــن يـبـقــى مصير
مجلس الشيوخ غير واضح.

وسـيـ ّ
ـوجــه فـقــدان األغلبية في
الـكــونـغــرس ضــربــة قــويــة لبايدن
الذي يؤكد «عزمه» الترشح لوالية
رئاسية ثانية في .2024
وف ـ ـ ــي مـ ــؤشـ ــر عـ ـل ــى الـ ـتـ ـف ــاؤل
الـ ـ ـس ـ ــائ ـ ــد ف ـ ــي أوس ـ ــاط ـ ـه ـ ــم ق ـبــل
اال نـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ـ ــات ،ال ي ـ ـخ ـ ـفـ ــي
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــون أنـ ـه ــم ي ـض ـعــون
ن ـص ــب أع ـي ـن ـه ــم ان ـ ـتـ ــزاع م ـقــاعــد
كـ ـ ــانـ ـ ــت تـ ـقـ ـلـ ـي ــدي ــا ح ـ ـ ـكـ ـ ــرا ع ـل ــى
الـ ـ ــدي ـ ـ ـمـ ـ ــوقـ ـ ــراط ـ ـ ـي ـ ـ ـيـ ـ ــن .وي ـ ـ ـكـ ـ ــرر
المرشحون الجمهوريون القول
لـمـنــاصــريـهــم «ال م ــوج ــة ح ـمــراء
بــدونـكــم» ،وذل ــك مــن أجــل تحفيز
قواعدهم على االقتراع بكثافة.
وفــي حملة انتخابية تخللها
ان ـف ــاق م ـئــات مــايـيــن ال ـ ــدوالرات
عليها ،ستتركز معركة السيطرة
ع ـل ــى الـ ـك ــونـ ـغ ــرس فـ ــي ع ـ ــدد مــن
الواليات المفتاحية.
ويرجح أن تعطي نتائج والية

بنسلفانيا الكلمة الفصل في ميل
ّ
دفة مجلس الشيوخ ،اذ يتنافس
عـلــى ال ـفــوز بمقعد فيها العمدة
الـ ـس ــاب ــق ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي ج ــون
فيترمان ،مع ّ
الجراح الثري محمد
أوز المدعوم من الرئيس السابق
دونالد ترامب.
وفي مؤشر على حدة التنافس
وأهمية نتيجة الــواليــة ،ستكون
بنسلفانيا هــذا األسـبــوع محطة
انتخابية لثالثة رؤســاء :الحالي
ب ــاي ــدن وال ـس ــاب ــق بـ ـ ــاراك أوب ــام ــا
عن الديموقراطيين ،وترامب عن
الجمهوريين.
وكما فــي انتخابات منتصف
ال ــوالي ــة ل ـع ــام  ،2020ي ـتــوقــع أن
ت ـســاهــم والي ـ ــة ج ــورج ـي ــا بشكل
أس ــاس ــي ف ــي تــرج ـيــح ك ـفــة طــرف
على آخر.
ويسعى الديموقراطي رافايل
وارنوك ،أول سيناتور أسود ينال

(د ب أ)
مقعدا عن هذه الوالية التي عرفت
بماضيها من التمييز العنصري،
الى الفوز بدورة انتخابية ثانية،
وهذه المرة في مواجهة هرشيل
ووكر ،وهو رياضي سابق أسود
يحظى بدعم ترامب.
ووضـ ــع ت ــرام ــب ثـقـلــه ف ــي هــذه
الـ ـمـ ـع ــرك ــة االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب ـ ـيـ ــة ،ودع ـ ــم
مرشحين من خلفيات غير متوقعة
ومـ ـتـ ـن ــوع ــة ،ي ـج ـم ـع ـه ــم والؤه ـ ـ ــم
المطلق له .وال يخفي الملياردير
المثير للجدل الذي تولى الرئاسة
بـ ـي ــن  2017و ،2021م ـي ـل ــه ا ل ــى
الترشح مجددا في  ،2024في ما قد
يؤدي الى تكرار معركة بينه وبين
بايدن انتهت لمصلحة األخير في
االنتخابات الرئاسية لعام .2020
وف ــي م ــؤش ــر ع ـلــى ف ــرط الـثـقــة
ال ـتــي يـتـمـتـعــون بـهــا م ــع اق ـتــراب
تاريخ الثامن من نوفمبر ،يؤكد
م ـنــاصــرو ت ــرام ــب أن انـتـخــابــات

 2022لـ ــن ت ـش ـه ــد ف ـق ــط «م ــوج ــة
ح ـمــراء» ،بــل ستكون على موعد
مع «تسونامي».

خطف بيلوسي
في غضون ذلك ،أفــادت دعوى
جنائية اتحادية ُرفعت ،أن المتهم
بضرب زوج رئيسة مجلس النواب
نــانـســي بـيـلــوســي بـمـطــرقــة ،بعد
أن اقـتـحــم م ـنــزل الــزوج ـيــن ،هـ ّـدد
بأخذها رهينة وكسر «ركبتيها»
إذا كذبت عليه في استجوابه لها.
وظهرت نوايا ديفيد وين دي
بـيــب الـبــالــغ مــن الـعـمــر  42عــامــا،
بينما اتهمه مـ ّـدعــون اتحاديون
بــاالعـتــداء ومحاولة الخطف في
اقتحام منزل بيلوسي فــي سان
فــرانـسـيـسـكــو قـبــل فـجــر الجمعة
الماضي.
(واشنطن  -أ ف ب)

ّ
بولسونارو يلوذ بالصمت وأنصاره يصعدون احتجاجاتهم

ملفات شائكة تنتظر رئيس البرازيل المنتخب ّ
أهمها االقتصاد والعالقة مع المؤسسة العسكرية
ساعة على خسارته أمام اليساري لويس
بعد أكثر من 24
ّ
لــوال دا سيلفا ،ال ـ ّـذي تلقى مكالمات مــن الكثيرة مــن الـقــادة
األجانب الذين هنأوه على انتخابه رئيسا للبرازيل ،واصل
ّ
المتطرف جايير بولسونارو لزوم الصمت.
الرئيس اليميني
وبــات بولسونارو ،أول رئيس للبرازيل يفشل فــي الفوز
بفترة حكم ثانية.
وفي وقت يخشى معسكر لوال من رفض الرئيس المنتهية
واليته االعتراف بالهزيمة ،مع ما سيحمله ذلك من تداعيات
وخيمة على أكبر اقتصاد في أميركا الالتينية ،يقطع مناصرو
ّ
بولسونارو طرقا سريعة في كل أنحاء البالد.
ً
وف ــي بــرازيـلـيــا ،ج ــرى تعزيز األم ــن «وقــائ ـيــا» ق ــرب ساحة
ّ
تضم القصر الرئاسي والمحكمة العليا
السلطات الثالث التي
ً
ّ
والـبــرلـمــان ،تـحـ ّـسـبــا الحـتـمــال وص ــول متظاهرين مــؤيــديــن
لبولسونارو.
وبعد خسارته بفارق ضئيل أمام لوال األحد ( 50.9بالمئة
ّ
 -49.1بالمئة) ،عزل الرئيس ،الذي يسلم السلطة في األول من
يناير ،نفسه في مقر إقامته الرسمي بألفورادا في برازيليا.
ّ
وتوجه أمس األول ،إلى المقر الرئاسي في قصر بالنالتو ،ثم
ّ
ّ
عاد بعد الظهر إلى مقر إقامته من دون أن يدلي بأي تصريح.
ّ
ويذكر هذا الصمت المطبق الذي قال لوال إنه «قلق بشأنه»
ً
ّ
مساء األحد ،الكثير من البرازيليين بأن بولسونارو هدد مرارا
بعدم االعتراف بحكم صندوق ّاالقتراع إذا خسر.
وكان لوال ( 77عاما) الذي توقع بروز صعوبات ،أعرب عن
ّ
تتمتع ّ
بحس
األمل في «أن تكون الحكومة (المنتهية واليتها)

ّ
متحضر ّ
لتفهم أنه من الضروري أن تتم عملية نقل السلطات
ً
بشكل جيد» .وقال سائق شاحنة ( 40عاما) ،إن بولسونارو
ُ
«خلع عن عرشه بالقوة ،وسنعيده إلى السلطة بالقوة التي
لدينا ،نحن مجموعة سائقي الشاحنات».
وكــان هــذا األخير يشارك في إغــاق الطريق السريع بين
ريو دي جانيرو وساو باولو ،العاصمة االقتصادية ،في بارا
مانسا ،من دون أن يكون من الممكن معرفة ما إذا كانت هذه
الحركة عفوية أم ّ
منسقة.
وبدأت الفترة االنتقالية بطريقة متوترة ،في وقت قطع فيه
سائقو الشاحنات والمتظاهرون المؤيدون لبولسونارو طرقا
سريعة في  11والية بالبالد ،وأحرقوا اإلطارات ،وركنوا مركبات
في وسط الطريق لتعطيل حركة المرور.
وف ــي تحليل نشرته وكــالــة بلومبرغ األمـيــركـيــة لألنباء،
قالت المحللة االقتصادية كالرا ماركيز ،إن «الرفض للزعيم
اليساري لــوال دا سيلفا ،رغــم فــوزره بالرئاسة ،مــازال قويا،
نتيجة تحقيقات الفساد الواسعة التي أسهمت في اإلطاحة
بخليفته الموالية له ،ديلما روسيف ،حيث تم سجنه بالفعل،
قبل أن يتم إلغاء حكم إدانته فيما بعد».
وكما هتف الكثيرون في الشوارع األحد الماضي ،فإن نصف
البالد فقط هي التي ابتهجت بفوز لوال الذي لن يتم تنصيبه
قبل يناير المقبل ،مما يتيح وقتا طويال لألزمات والخالفات.
ّ
وفي ظل هذه الظروف ،فإن لوال سيجد نفسه في موقف
ال ُيحسد عليه ،حيث سيواجه صعوبات أكبر كثيرا من تلك
ّ
التي واجهها عندما تولى الرئاسة في المرة السابقة قبل

عقدين .ونظرا لنشأته الفقيرة ،فقد نجح لوال في التصدي
ألسعار السلع المرتفعة ،من أجل تحسين معيشة البرازيليين
األشــد فقرا ،والحد من التفاوت الطبقي ،من خالل برنامج
للدعم النقدي للفقراء .وقد وعد لوال بتكرار إنجازه السابق
في واليته الجديدة التي ستبدأ مطلع العام المقبل ،مع إعادة
االقتصاد إلى مساره الصحيح وعالج األضرار التي لحقت
ّ
بالبيئة ،لكن الظروف اآلن تختلف عن الظروف في مطلع
القرن الحالي ،عندما وصل لوال إلى السلطة.
وإذا كانت مهاراته السياسية وجاذبيته الشخصية قد
سمحت لــه ببناء تحالف واس ــع بما يكفي لتأمين ّ
تفوقه
في االنتخابات على اآللــة الرئاسية لمنافسه بولسونارو،
فإنه يحتاج اآلن إلى بناء المزيد من الجسور مع القطاعات
والتيارات التي لم يسعدها فوزه في االنتخابات.
فقد أظهرت نتائج جولة اإلعادة لالنتخابات الرئاسية،
األح ـ ــد ،أن غــالـبـيــة الـنــاخـبـيــن ص ـ ّـوت ــوا ض ــد م ــن يكرهونه
أو يرفضونه أكثر مما صــوتــوا لمصلحة مــن يحبونه أو
يؤيدونه.
كما لم يحقق لوال فوزا كاسحا ،وال حتى ديموقراطيا .فإذا
فشل لوال في الوفاء بوعوده أو تدهورت أوضاع االقتصاد
بصورة أكبر ،فإنه سيفتح الباب أمام عودة بولسونارو إلى
ّ
وتطرفا
الحكم ،أو حتى أمام وصول شخصية أكثر يمينية
من بولسونارو إليه.
وعـلــى رأس التحديات الـتــي تــواجــه لــوال تــأتــي ضــرورة
طمأنة المستثمرين الخائفين ،الذين ربما يشعرون باالرتياح

ّ
لعدم ّ
تفجر الفوضى بعد إعالن نتيجة االنتخابات ،لكنهم
يشعرون بالقلق مما سيأتي بعد ذلك .كما يحتاج لوال إلى
توضيح كيفية تحقيق التوازن بين االحتياجات الضخمة
للشعب والــديــون الباهظة المستحقة على الــدولــة ،والبدء
بتعيين وزير مالية يثق به المستثمرون.
كـمــا أن الــرئ ـيــس الـمـنـتـخــب ف ــي وض ــع جـيــد السـتـعــادة
مـصــداقـيــة ال ـبــرازيــل الــدول ـيــة ،ب ــدءا مــن االل ـت ــزام ــات بشأن
التعامل مع قضية المناخ ،في ضوء التدمير الواسع النطاق
لغابات األمازون في عهد بولسونارو .كما يحتاج إلى إعادة
بناء المؤسسات المعنية بمراقبة وحماية البيئة والسكان
ُاألصليين ،وبعد ذلك ،سيكون عليه تحديد كيفية المضي
قدما في تحقيق المصالحة الوطنية.
ّ
تمكن من هزيمة بولسونارو كشخص،
وإذا كان لوال قد ّ
فإن المعسكر الذي يمثله األخير لم يهزم ،والكثير من رموزه
يقودون واليات ويحتلون مقاعد في مجلس الشيوخ ،وهو
مــا يـفــرض على الــرئـيــس المنتخب الــدخــول فــي ح ــوار مع
المجموعات اإلنجيلية المحافظة والمؤسسة العسكرية ،التي
لم تعترف حتى اآلن بنتيجة االنتخابات األخيرة.
وسيحتاج لوال إلى العمل من أجل الحصول على تأييد
جنراالت المؤسسة العسكرية ،وإعــادة ضبط العالقة بين
المؤسستين العسكرية والـمــدنـيــة ،مــع العمل على إعــادة
الـجـنــراالت إلــى ثكناتهم تــدريـجـيــا ،وهــو مــا يعني تعزيز
المؤسسات الديموقراطية في البالد.
(ريو دي جانيرو  -أ ف ب ،د ب أ)

ميدفيديف :انتصار كامل لروسيا في أوكرانيا أو حرب عالمية

شحنة ّ
مسيرات وصواريخ إيرانية جديدة إلى موسكو
والصين تعرض وساطتها في «أزمة الحبوب»
ق ـ ـ ــال نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـلــس
األمن القومي الروسي ديميتري
ميدفيديف ،أمس ،إن الغرب يدفع
ً
العالم إلى حرب عالمية ،مؤكدا
أن «انـتـصــار روس ـيــا الـكــامــل في
أوكرانيا وحده يضمن عدم وقوع
صراع عالمي».
جاء ذلك ،بينما واصلت السفن
األوكــران ـيــة الـمـحـ ّـمـلــة بالحبوب
م ـ ـغـ ــادرة أوك ــرانـ ـي ــا ع ـب ــر الـبـحــر
األسـ ـ ـ ــود ،رغـ ــم ت ـع ـل ـيــق مــوسـكــو
ً
مشاركتها باتفاق الحبوب ردا
ّ
بالمسيرات
على هجوم أوكراني
ميناء
في
األسود
على األسطول
ّ
سـيـفــاسـتــوبــول بــال ـقــرم .وتـحــذر
روسيا من أنها ال يمكنها ضمان
أمن السفن ،وتتحدث عن شروط
جديدة للعودة الى االتفاق.
وبينما أكــد وزي ــر الخارجية

التركي ،مولود جاويش أوغلو،
أن الرئيس رجب طيب إردوغــان
س ـي ـت ـح ـ ّـدث ف ــي األي ـ ـ ــام الـمـقـبـلــة
مــع نـظـيــريــه الــروســي فالديمير
بوتين واألوك ــران ــي فولوديمير
زيلينسكي ،للعودة إلى االتفاق
ال ـ ـ ـ ـ ــذي ب ـ ــذل ـ ــت ب ـ ـ ـ ـ ــاده م ـس ــاع ــي
إلنجاحه ،قالتوزارة الخارجية
الصيني ة إنها مستعدة للتوسط.
أما الرئيس الفرنسي إيمانويل
ّ
ماكرون ،فقد اتهم  -بعد مكالمة
هــات ـف ـيــة م ــع ن ـظ ـيــره األوك ــران ــي
أمس  -روسيا باإلضرار باألمن
الـ ـ ـغ ـ ــذائ ـ ــي الـ ـع ــالـ ـم ــي بـ ـق ــراره ــا
األح ــادي تعليق اتـفــاق الحبوب
الذي ترعاه األمم المتحدة.
ً
م ـي ــدان ـي ــا ،ج ـ ــددت ال ـس ـل ـطــات
الموالية لروسيا في خيرسون،
اتـهــامــاتـهــا ل ـل ـقــوات األوكــران ـيــة،

إيطاليا :قميص نازي
لوزير يثير أزمة

ّ
بــالـتـحـضـيــر ل ـش ــن ه ـج ــوم على
سد كاخوفكا على نهر دنيبرو،
وإغ ـ ـ ـ ـ ــراق ال ـم ـن ـط ـق ــة ال ـخ ــاض ـع ــة
للسيطرة الروسية ،مشيرة ،من
ّ
ستوسع
ناحية أخرى ،إلى أنها
م ـ ـنـ ــاطـ ــق إج ـ ـ ـ ـ ــاء الـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــان مــن
المنطقة الواقعة جنوب أوكرانيا
 15كيلومترا إضافية لتشمل 7
بلدات إضافية.
في غضون ذلــك ،نقلت شبكة
 CNNاإلخ ـب ــاري ــة األم ـيــرك ـيــة عن
م ـس ــؤول ـي ــن غ ــرب ـي ـي ــن ي ــراق ـب ــون
عـ ـ ــن ك ـ ـثـ ــب بـ ــرنـ ــامـ ــج األسـ ـلـ ـح ــة
اإليـ ــران ـ ـيـ ــة ،أن طـ ـه ــران تـسـتـعــد
إلرسال نحو ألف سالح إضافي،
بما فــي ذلــك صــواريــخ بالستية
ق ـص ـي ــرة ا ل ـ ـمـ ــدى أرض -أرض،
ّ
المسيرة
والمزيد من الطائرات
(درون) الـهـجــومـيــة ،الــى روسـيــا

الس ـت ـخــدام ـهــا ف ــي حــرب ـهــا ضــد
أوكرانيا.
وق ــال الـمـســؤولــون إن شحنة
األسلحة األخـيــرة مــن إي ــران إلى
ّ
تضمنت نحو  450طائرة
روسيا
مـ ـس ـ ّـي ــرة ،اس ـت ـخ ــدم ـه ــا الـ ـ ــروس
بالفعل إلحداث «تأثير قاتل».
فـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ـ ــذه األث ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــاء ،س ـع ــت
ال ـس ـل ـطــات األوك ــرانـ ـي ــة إلص ــاح
ّ
األضـ ـ ــرار ال ـت ــي خــلـفـهــا الـهـجــوم
الـ ـص ــاروخ ــي ال ــروس ــي ال ــواس ــع
عـلــى شـبـكــات الـكـهــربــاء والـمـيــاه
في البالد أمس األول .وقال عمدة
كييف ،فيتالي كليتشكو ،أمس،
والطاقة عادت
إن إمدادات المياه
ّ
إلى منازل العاصمة ،لكنه أكد أن
العجز كبير في اإلمــدادات ،لذلك
ُ
ت ـج ــرى ع ـم ـل ـيــات ق ـطــع لـتــرشـيــد
االستهالك.

ً
شويغو يظهر على شاشة خالل ترؤسه اجتماعا في مركز مراقبة الدفاع الوطني بموسكو أمس (رويترز)
وكـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ــرئ ـ ـي ـ ــس الـ ـ ــروسـ ـ ــي
ف ــاديـ ـمـ ـي ــر ب ــوتـ ـي ــن قـ ــد أكـ ـ ــد أن
ال ـض ــرب ــات ال ــروس ـي ــة ال ـمـ ّ
ـوج ـهــة
للبنى التحتية األوكرانية وقرار
مــوسـكــو تعليق مـشــاركـتـهــا في
ات ـفــاق ـيــة ت ـصــديــر ال ـح ـبــوب عبر
البحر األسود هما ّرد على هجوم
بــال ـطــائــرات الـمـسـ ّـيــرة اسـتـهــدف

األس ـ ـ ـطـ ـ ــول الـ ـ ــروسـ ـ ــي ف ـ ــي ش ـبــه
جزيرة القرم السبت.
وفــي حين أعـلــن وزي ــر الــدفــاع
ال ـ ـ ــروس ـ ـ ــي ،سـ ـي ــرغ ــي ش ــوي ـغ ــو،
أم ــس ،أن  87أل ــف عـسـكــري فقط
من أصل  300ألف تمت تعبئتهم
في إطار عملية التعبئة الجزئية
األخيرة ،تم إرسالهم إلى جبهات

الـ ـقـ ـت ــال ،ق ـ ــال ال ـم ـت ـح ــدث بــاســم
«الكرملين» ،دميتري بيسكوف،
إن روسيا ال تحتاج إلــى إصــدار
مرسوم رئاسي لإلعالن رسميا
عــن االن ـت ـهــاء مــن تعبئة جزئية
للجنود االحتياطيين ،ولــن يتم
إصدار أي مرسوم في هذا الشأن.
(عواصم  -وكاالت)

وصل رئيس الوزراء
الباكستاني شهباز شريف
إلى بكين ،أمس ،للقاء القادة
الصينيين ومناقشة الخطط
المتعلقة بالممر االقتصادي
الصيني الباكستاني ،وهو
مشروع استثماري تبلغ
تكلفته  65مليار دوالر ،في
الدولة الواقعة جنوب آسيا.
وقال مسؤول يرافق رئيس
الوزراء إن شريف سيسعى
في زيارته األولى لبكين منذ
توليه منصبه في أبريل إلى أن
تعفي الصين بالده من بعض
الديون.
وتشكل القروض الصينية،
التي تبلغ نحو  23مليار
دوالر ،أكبر جزء من ديون
باكستان الثنائية البالغة 27
مليار دوالر.

بيونغ يانغ :واشنطن
تجهز لحرب نووية

أعلنت كوريا الشمالية أن
الواليات المتحدة تعمل
على مفاقمة الوضع في شبه
الجزيرة الكورية ،واتهمتها
بالتحضير لحرب نووية
ضدها.
وأكدت وزارة الخارجية
الكورية الشمالية أن واشنطن
«ستدفع» الثمن إذا تم استخدام
القوة ضد بيونغ يانغ.
أضافت« :بسبب التدريبات
العسكرية الواسعة النطاق
التي قامت بها للواليات
المتحدة وكوريا الجنوبية،
والتي تكاد تجري يوميا
في هذه السنة ،تحولت شبه
الجزيرة الكورية إلى نقطة
ساخنة ،حيث تعتبر التوترات
العسكرية فيها هي األعلى في
العالم ،وأصبح الوضع األمني
في المنطقة أكثر خطورة».

أول لقاء بين رئيسي
كولومبيا وفنزويال منذ 2019

عقد الرئيس الكولومبي
اليساري الجديد غوستافو
بيترو ونظيره الفنزويلي،
نيكوالس مادورو لقاء ،أمس،
في كراكاس هو األول على
هذا المستوى بين البلدين
منذ استعادة العالقات
الدبلوماسية بينهما بعد
انقطاع دام  3سنوات.
وكانت فنزويال قطعت
العالقات الدبلوماسية مع
كولومبيا عام  ،2019بعد أن
أعرب الرئيس الكولومبي
المحافظ آنذاك ،إيفان دوكي،
عن دعمه لزعيم المعارضة
الفنزويلية خوان غوايدو ،الذي
اعترفت به عشرات الدول بأنه
الفائز في انتخابات 2018
الرئاسية.

تعادل «إيجابي» للنصر
والكويت بعد مباراة مثيرة
حازم ماهر وأحمد حامد

فرض التعادل اإليجابي 2-2
نفسه على نتيجة لقاء النصر
والكويت في افتتاح الجولة
الثامنة للدوري الممتاز.

الجهراء يلتقي
السالمية
والفحيحيل
يستضيف الساحل
اليوم

تـعــادل الفريق األول لكرة القدم
بنادي الكويت مع مضيفه النصر
 2-2في الجولة الثامنة من منافسات
دوري زين الممتاز لكرة القدم.
وب ـهــذه الـنـتـيـجــة ،ارت ـفــع رصيد
الـنـصــر إل ــى  10ن ـقــاط ف ــي الـمــركــز
الخامس ،ورصيد الكويت إلــى 15
ً
نقطة في المركز األول مؤقتا.
وف ــرض الـكــويــت سيطرته على
مجريات األمــور في الشوط األول،
وشهدت الدقيقة  31الحدث األبرز
فـيــه ،بـعــد أن احـتـســب حـكــم اللقاء
ض ـيــف ال ـل ــه ال ـف ـض ـلــي رك ـل ــة ج ــزاء
للكويت ،بعد تعرض فيصل زايــد
للعرقلة ،واحتج العبو النصر على
ال ـق ــرار ،غـيــر أن ــه أص ــر عـلــى ق ــراره،
لينبري للعبة بنجاح التونسي طه
الخنيسي.
وفــي الشوط الثاني ،أدرك تاكو
هــدف التعادل للنصر فــي الدقيقة
 ،56قـبــل أن يضيف زمـيـلــه محمد
دح ــام الـهــدف األجـمــل فــي الموسم
ال ـحــالــي بـتـســديــدة مــدويــة سكنت
أعلى الزاوية اليسرى في الدقيقة .63
وفي الدقيقة  74احتسب الفضلي
ركلة جزاء للكويت ،بعد عرقلة رحيل
لمحمد فريح ،وبعد احتجاج العبي
النصر ،لجأ الحكم لتقنية الفيديو
المساعد ،ليستقر على قراره ،وينفذ
ً
الـلـعـبــة بـنـجــاح الخنيسي م ـحــرزا
هدف التعادل.
وأشـ ـ ـه ـ ــر ال ـف ـض ـل ــي ف ـ ــي ال ــوق ــت
ً
المحتسب بدال من الضائع البطاقة
الـ ـحـ ـم ــراء ل ــاع ــب ال ـك ــوي ــت فيصل
زاي ــد بعد حصوله على بطاقتين
ص ـفــراويــن بــداعــي الـخـشــونــة ،ولــم
ً
تـشـهــد الــدقــائــق الـمـتـبـقـيــة جــديــدا
لينتهي اللقاء بالتعادل .2-2

الجهراء والسالمية
وفــي الخامسة والنصف مساء
اليوم على استاد مبارك العيار ،يحل
ً
ً
السالمية ضيفا ثقيال على الجهراء،
وكالهما يملك في رصيده  10نقاط،

«األبيض» و«البرتقالي»
في «سوبر الصاالت» اليوم
يستهل الموسم الكروي لكرة قدم الصاالت منافساته،
بمواجهة الكويت وكاظمة في كــأس السوبر في ال ـ 6:00
مـســاء ال ـيــوم ،عـلــى صــالــة مجمع الـشـيــخ سـعــد العبدالله
الرياضي.
وك ــان ال ـكــويــت حـقــق لـقـ َـبــي ال ـ ــدوري وال ـك ــأس للموسم
ً
الماضي ،في حين حل كاظمة وصيفا لبطل الدوري.
ويـطـمــح الـفــريـقــان إل ــى حـصــد ب ــاك ــورة أل ـقــاب الـمــوســم
الجديد ،في ظل منافساتهما على جميع األلقاب ،وإن تفوق
األبيض بشكل الفت للنظر.
وأكد مدرب الكويت اإلسباني لويس فونسيكا أن الموسم
الماضي شهد تألق األبـيــض ونجاحه فــي حصد جميع
ً
األلقاب ،مضيفا ،في المؤتمر الصحافي الذي ُعقد أمس في
مقر اتحاد الكرة ،أن الفريق يواجه العديد من التحديات
في الموسم الجديد ،ابتداء من مباراة اليوم ،التي يواجه
ً
فيها فريقا يضم العبين محليين ومحترفين من أصحاب
المستويات العالية.
من جانبه ،قال مدرب كاظمة البرتغالي تياغو توليدو،
إن الفريق عانى في الموسم الماضي بقوة من اإلصابات
ً
التي تعرض لها الالعبون ،مبينا أنه عمل مع الفريق منذ
 3سنوات ،ويطمح إلى تتويج عمله بحصد لقب السوبر.

كاظمة يطعن بقانونية
«االنضباط» واالتحاد يرفض
طعن نــادي كاظمة على قــرار لجنة االنضباط
بــاالتـحــاد الكويتي لكرة الـقــدم القاضي بإيقاف
الع ـبــي الـفــريــق األول م ـبــارك سـعـيــد  3مـبــاريــات
وتغريمه  300دينار ،العتدائه على العب القادسية
أحمد الرياحي في المباراة ،التي جمعت الفريقين
فــي ال ــدور األول لبطولة كــأس سمو ولــي العهد،
كذلك إيقاف الجزائري عماد الدين عزي مباراتين
ً
وتغريمه  300دينار أيضا ،العتدائه على بعض
العبي األصفر خالل اللقاء ذاته.
ولم يتطرق نادي كاظمة إلى صحة القرار من
عدمه ،إذ قال في طعنه ،إن القرار المطعون فيه جاء
ً
مخالفا للقانون ولقواعد الشكل واالختصاص!
وأوض ــح ال ـنــادي أن مهمة اللجنة انتهت في
يوليو مــن الـعــام الـحــالــي ،ولــم يتم تشكيلها من
الجمعية العمومية ،كما أنه يشترط لتشكيلها أن
يكون الرئيس ونائب الرئيس واألعضاء الثالثة من
ً
حملة المؤهالت القانونية ،مطالبا االتحاد بإمداد
النادي بما يؤكد حصول القائمين على اللجنة
على مؤهالت قانونية ،قبل الفصل في قرار الطعن!.
ً
وج ــاء رد االت ـحــاد عـلــى طـعــن كــاظـمــة سريعا
ً
برفضه ،مطالبا باتخاذ اإلجراءات القانونية بشأن
ً
التظلم من قــرار لجنة االنضباط وفقا لصحيح
القانون والنظام األساسي لالتحاد.

كرة مشتركة
وهــو ما يجعل الكفة متوازنة قبل
بداية اللقاء.
واستعاد أصحاب األرض فريق
ال ـج ـه ــراء ن ـغ ـمــة االنـ ـتـ ـص ــارات في
ال ـجــولــة الـســابـعــة ب ــال ــدوري ،على
حساب الساحل ،إال أن أبناء القصر
األح ـم ــر ودعـ ــوا بـطــولــة ك ــأس ولــي
الـعـهــد م ــن ال ـ ــدور الـتـمـهـيــدي بعد
الخسارة من كاظمة بأربعة أهداف
مقابل هدفين.
وع ـ ــان ـ ــى ال ـ ـج ـ ـهـ ــراء م ـ ــع م ــدرب ــه
السلوفيني ســانــدي الغيابات في
م ــواج ـه ــة ك ــاظ ـم ــة ،إال أن صـفــوف
ً
الفريق تبدو أفضل حاال بعد تعافي
أكثر من ورقة رابحة.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،ي ــدخ ــل الـســالـمـيــة
المباراة مع مدربه محمد إبراهيم
بصفوف مكتملة بعد انتهاء فترة
ايقاف البرازيلي أليكس ليما ،كما
منتش بإيجابية النتائج
أن الفريق
ٍ
في المباريات األخيرة ،السيما الفوز
الذي تحقق على الكويت في كأس
ولي العهد ،ثم برقان بثمانية أهداف
مقابل هدف واحد.

االتحادان الكويتي والسوري
ينفيان ادعاءات البناي

«الكرة» يدعم األشقاء في مونديال قطر
أطلق االتحاد الكويتي لكرة القدم حملة أمس تحت عنوان «نقف مع كأس العالم بقطر» ،وذلك
من أجل مساندة دولة قطر الشقيقة في استضافتها لمونديال  2022الشهر الجاري.
ورفع العبو النصر والكويت الفتة قبل انطالق مباراتهما أمس حملت نفس العنوان.
ويـ ـ ــدرك ال ـس ـم ــاوي أن ال ـج ـهــراء
من الفرق التي تجيد أمــام الكبار،
بخطط دفاعية محكمة ،إلى جانب
الـ ـتـ ـح ــول الـ ـس ــري ــع إلـ ـ ــى ال ـه ـج ــوم،
وهــو مــا يتطلب الـحــذر ،وتضييق
المساحات أمام اصحاب األرض.

عنق الزجاحة
وعـ ـ ـل ـ ــى اس ـ ـ ـتـ ـ ــاد ث ـ ــام ـ ــر ب ـ ـنـ ــادي
الـســالـمـيــة ،يلتقي فــي الـثــامـنــة إال

ع ـش ــر دقـ ــائـ ــق ف ــري ـق ــا الـفـحـيـحـيــل
وال ـســاحــل ،فــي م ـب ــاراة تمثل عنق
الزجاجة لكليهما ،فــاألول صاحب
الـتـســع ن ـقــاط ل ــم يـحـقــق ال ـف ــوز في
آخر مواجهتين أمام العربي بواقع
مباراة في الجولة السابعة بالدوري،
وخسارة في ربع نهائي كأس ولي
العهد.
ويــدرك مــدرب الفحيحيل فراس
الخطيب ،أن الخسارة تعني الدخول
في دوامة الخطر ،في حين أن الفوز

ِّ
العتيبي :بطولة ولي العهد تقيم مستوى الرماة والراميات

نتوقع أداء
ً
متميزا في
البطولة من
رماة الكويت
ودول مجلس
التعاون

العصيمي

المري :جاهزون الستضافة بطولتي «الريشة»

أعـ ـ ــرب رئـ ـي ــس نـ ـ ــادي ال ــرم ــاي ــة
دعيج العتيبي عن فخر واعتزاز
جميع منتسبي الـنــادي بتنظيم
بـطــولــة سـمــو ول ــي الـعـهــد الشيخ
مشعل األحـمــد السنوية الكبرى
الثالثة للرماية المتواصلة على
م ـج ـمــع م ـي ــادي ــن ال ـش ـي ــخ ص ـبــاح
األحمد األولمبي للرماية ،التي تعد
ً
تدشينا للموسم الرياضي للنادي.
وقـ ــال الـعـتـيـبــي ،ف ــي الـمــؤتـمــر
الـ ـصـ ـح ــاف ــي ال ـ ـ ـ ــذي أق ـ ـيـ ــم أم ـ ــس،
إن ال ـب ـطــولــة ال ـت ــي ان ـط ـل ـقــت قبل
أيـ ــام تـشـتـمــل ع ـلــى إق ــام ــة جميع
المسابقات االولمبية في رمايات
(الـمـســدس) و(البندقية) و(ت ــراب)
و(سكيت) و(القوس والسهم) لفئات
ال ــرج ــال وال ـس ـي ــدات والـنــاشـئـيــن،
وتشهد مشاركة كبيرة مــن رمــاة
ال ـكــويــت ودول مـجـلــس الـتـعــاون
الخليجي.
وأضـ ــاف أن الـبـطــولــة تكتسب
ً
أهمية كبيرة ،ألنها ستمثل تقييما
لمستوى رماة وراميات المنتخب

العتيبي والعصيمي خالل المؤتمر الصحافي أمس
الكويتي ،الذي تنتظره مشاركات
مـهـمــة خ ــال ال ـف ـتــرة الـمـقـبـلــة في
ال ـك ـث ـيــر م ــن الـ ـبـ ـط ــوالت ال ــدول ـي ــة
التأهيلية لدورة األلعاب ألولمبية
(باريس  ،)2024إذ يسعى النادي
إلى تأهيل أكبر عدد من الرماة لهذا
الملتقى الرياضي األكبر في العالم.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر أن ه ـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـب ـ ـطـ ــولـ ــة
تتميز بمشاركة عــدد مــن الــرمــاة

مباراتان في دوري السلة
تـقــام الـيــوم مـبــاراتــان فــي خـتــام منافسات الـجــولــة األول ــى من
الدوري العام لكرة السلة ،إذ يلتقي الكويت حامل اللقب مع الشباب
في الساعة  ،5:15تليها القادسية مع القرين ،ويقام اللقاءان على
صالة االتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي
وكــانــت مـنــافـســات الـجــولــة األول ــى شـهــدت ف ــوز ال ـج ـهــراء على
اليرموك  73-96والصليبيخات على العربي  85-92فيما أقيمت في
وقت متأخر من مساء أمس مواجهة التضامن مع النصر.

طائرة كاظمة تصدرت «التنشيطية»

علي المري يتوسط إدارة نادي الريشة
عقد أمين السر المساعد باللجنة األولمبية
الكويتية ،رئيس االتحاد الكويتي ،ونائب رئيس
االتـحــاد اآلسـيــوي للريشة الطائرة ،علي المري،
ً
ً
اجتماعا تنسيقيا مع كل اللجان العاملة ،لوضع
ً
اللمسات النهائية ،استعدادا الستضافة الكويت
للبطولة الـعــربـيــة ،وبـطــولــة غ ــرب آسـيــا للريشة
الطائرة ،التي تقام منافساتها على مالعب اللجنة
األولمبية الكويتية في منطقة جابر األحمد السبت
المقبل ،تحت رعاية وحضور رئيس اللجنة الشيخ
فهد ناصر صباح األحمد.
ومن المقرر أن تنطلق بطولة غرب آسيا السبت
بمشاركة  9منتخبات هي :الكويت ،والسعودية،
واإلمارات ،والبحرين ،وفلسطين ،واألردن ،والعراق،
وسورية ،ولبنان لفئتي تحت  15وتحت  17سنة،
وتستمر منافساتها حتى  7نوفمبر الجاري.
وأوضــح المري أن المنتخبات ستحصل على

يدخل بالفريق في المنطقة الدافئة.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ي ــدخ ــل ال ـســاحــل،
ب ـ ــرصـ ـ ـي ـ ــد ن ـ ـق ـ ـط ـ ـت ـ ـيـ ــن ،مـ ــواج ـ ـهـ ــة
ً
الـفـحـيـحـيــل م ـن ـت ـش ـيــا ب ـتــأل ـقــه في
كــأس ولــي العهد ،حيث وصــل إلى
ً
الدور قبل النهائي ،متجاوزا النصر
والتضامن.
ويستهدف فريق المدرب محمد
دهيليس الفوز ،لزيادة غلة النقاط،
وإحياء أمل البقاء بين فرق الممتاز
في الموسم الحالي.

نـفــى رئـيــس االت ـح ــاد الـكــويـتــي لـكــرة الـقــدم
عبدالله الشاهين في بيان أصدره أمس ادعاء
م ـ ــدرب ال ـل ـيــاقــة ال ـبــدن ـيــة ط ـ ــارق ال ـب ـن ــاي على
صفحته الخاصة بموقع التواصل االجتماعي
«فيس بوك».
وذكر البناي أن الشاهين والمحاضر الدولي
ب ــدر عـبــدالـجـلـيــل تسببا فــي إن ـهــاء عـمـلــه مع
االتحاد السوري لكرة القدم بطلب من رئيس
ونائب رئيس االتحاد هناك.
وق ــرر االت ـحــاد الكويتي إحــالــة الـبـنــاي إلى
ً
لجنة االنضباط التخاذ ما تــراه مناسبا من
قرارات بعد ادعائه ،مع التأكيد على أن اللجنة
أوقفت البناي في وقت سابق  4أشهر.
كما نفى االتـحــاد الـســوري لكرة الـقــدم ،في
بيان أصدره أمس األول ،ادعاء طارق البناي،
ً
مؤكدا أن ما ذكره البناي عار تماما عن الصحة.
وشدد االتحاد السوري على أنه ال يتدخل
في عمل أي اتحاد ،كما يرفض تدخل أحد في
عمله على اإلطالق.

راحة يوم  8نوفمبر ،على أن تبدأ فعاليات البطولة
ً
العربية يوم االثنين المقبل بمشاركة  12منتخبا
هي :الكويت ،والسعودية ،واإلمــارات ،والبحرين،
وفلسطين ،واألردن ،والـعــراق ،وسورية ،ولبنان،
ومصر ،والجزائز ،وقطر ،لفئات تحت  15و 17و19
سنة فردي وزوجي للسيدات والرجال ،وتستمر
منافسات البطولة حتى  11نوفمبر.
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،أوض ـ ـ ـ ــح خـ ــالـ ــد أبـ ــوال ـ ـق ـ ـلـ ــوب م ــدي ــر
نـ ــادي الــري ـشــة ال ـكــوي ـتــي أن جـمـيــع الـتـجـهـيــزات
والتحضيرات للبطولتين باتت جاهزة مئة في
المئة الستضافة ا ل ــدول الشقيقة للمشاركة في
البطولتين ،وتم االنتهاء من استخراج تأشيرات
السفر الخاصة بالالعبين العرب .
ُيذكر أن االجتماع الفني سيعقد يوم الجمعة،
يعقبة سحب قرعة البطولة فــي فندق «هيلتون
غاردن إن» باألفنيوز.

•

محمد عبدالعزيز

اسـتـعــاد الـفــريــق األول ل ـكــرة ال ـطــائــرة ب ـنــادي كــاظـمــة ص ــدارة
بطولة االتحاد التنشيطية للكرة الطائرة إثر فــوزه ،أمس األول،
على برقان بنتيجة  2 - 3في المباراة التى جمعت الفريقين على
صالة االتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي ،في إطار
منافسات الـجــولــة السابعة قبل األخ ـيــرة مــن ال ــدور األول ،التي
ً
شهدت أيضا فوز القادسية على الكويت بنتيجة  1 - 3والعربي
على الشباب  - 3صفر ،كما فجر الصليبيخات مفاجأة البطولة
بتغلبه على الجهراء .1 - 3
وبذلك ،تصدر البرتقالي الترتيب برصيد  19نقطة وتراجع
الكويت للمركز الثاني بـ  18نقطة يليه القادسية بـ  17نقطة ثم
العربي بـ  12نقطة.
من جانب آخر ،قرر مجلس إدارة االتحاد الكويتي للكرة الطائرة
تمديد فترة تسجيل المحترفين األجــانــب في االتـحــاد حتى 17
ً
الجاري ،بعد أن كان مقررا إغالقها أمس األول.

الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـجـ ـيـ ـي ــن الـ ـ ـب ـ ــارزي ـ ــن م ـمــا
سـيـكــون ل ــه تــأثـيــر إي ـجــابــي على
رف ــع الـمـسـتــوى الـفـنــي للبطولة،
ً
مـشـيــرا إل ــى أن الـلـجـنــة المنظمة
فتحت المجال أمام فئة الناشئين
ل ـل ـت ـنــافــس ف ـي ـهــا ،والـ ـت ــي أقـيـمــت
بفرع النادي بالجهراء ،وشهدت
ً
منافساتها مستوى طيبا .وأشار
إلى أن الرامي الكويتي عبدالعزيز

السعد تـصــدر تصنيف االتـحــاد
اآلسـيــوي عــن أغسطس الماضي
في رماية السكيت ،في حين تصدر
الــرامــي نــاصــر المقلد التصنيف
القاري في رماية التراب ،وتصدرت
الــرام ـيــة سـ ــارة ال ـح ــوال تصنيف
راميات التراب.
م ــن جــان ـبــه ،أوضـ ــح أم ـيــن سر
ال ـ ـنـ ــادي وم ــدي ــر ال ـب ـطــولــة عبيد

الـعـصـيـمــي ،أن اللجنة المنظمة
للبطولة انتهت من إقامة منافسات
ال ـنــاش ـئ ـيــن وم ـســاب ـق ـتــي (تـ ـ ــراب)
و(سـ ـكـ ـي ــت) لـ ـلـ ـسـ ـي ــدات ،ع ـل ــى أن
ً
تـتــوالــى بــاقــي المنافسات تباعا
حتى ختام البطولة السبت المقبل.
وت ــوق ــع أن ت ـح ـفــل م ـنــاف ـســات
الـ ـبـ ـط ــول ــة ب ـت ـن ــاف ــس ك ـب ـي ــر بـيــن
ال ــرم ــاة الـمـشــاركـيــن ف ــي مختلف
ال ـم ـس ــاب ـق ــات ،وأن ي ـتــم تسجيل
ن ـت ــائ ــج جـ ـي ــدة ف ــي ظ ــل م ـشــاركــة
متميزة مــن رم ــاة الـكــويــت ودول
مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـت ـ ـع ـ ــاون ال ـخ ـل ـي ـج ــي
بمنافسات البطولة.
وكـ ـ ــانـ ـ ــت الـ ـبـ ـط ــول ــة ان ـط ـل ـق ــت
ال ـخ ـم ـيــس ال ـم ــاض ــي ف ــي مـجـمــع
م ـيــاديــن ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح األح ـمــد
األول ـ ـم ـ ـبـ ــي لـ ـل ــرم ــاي ــة ب ـم ـش ــارك ــة
كبيرة من رماة وراميات الكويت،
وع ــدد مــن دول مجلس الـتـعــاون
الخليجي ،وتستمر منافساتها
حتى الخامس من الشهر الجاري.
(كونا)

الشهاب :مواجهة مصر وبلجيكا
تحظى بمتابعة عالمية
«محمد صالح سعيد بإقامة اللقاء على أرض الكويت»
أكد رئيس مجلس إدارة شركة
إيدو مؤيد الشهاب ،أنه تم االنتهاء
من االستعدادات الستضافة مباراة
كرة القدم التي ستجمع منتخبي
مصر وبلجيكا ،المقرر إقامتها 18
الـجــاري ،السادسة  6مساء ،على
استاد جابر الدولي.
وقال الشهاب ،في تصريح ،إن
«شــركــة إي ــدو المنظمة لـلـمـبــاراة
حـ ــرصـ ــت عـ ـل ــى عـ ـ ــدم تـ ـ ــرك ش ــيء
لـلـمـصــادفــة ،فيما يـخــص تنظيم
المباراة ،التي ستحظى بمتابعة
العديد من دول العالم ،السيما أن
المنتخب البلجيكي سيخوض
الـلـقــاء ،ثــم يتوجه بـعــده مباشرة
إل ــى الـعــاصـمــة الـقـطــريــة الــدوحــة
للمشاركة في مونديال .»2022
ً
ولفت إلى أن وفــدا من االتحاد
المصري لكرة الـقــدم زار الكويت
ً
مؤخرا لالطالع على استاد جابر
الدولي ،كما زار أيضا استاد نادي
الكويت ،وكان في استقباله رئيس
مجلس إدارة النادي خالد الغانم،

الشهاب خالل مؤتمر صحافي سابق
ً
مبينا أن األخير أكد تقديم جميع
اإلمـكــانـيــات للمنتخب المصري
الشقيق خالل زيارته لبلده الثاني
الكويت ،فور وصول الوفد.
وشدد على أن مسؤولي االتحاد
ال ـم ـص ــري ،أك ـ ــدوا أن «ال ـفــراع ـنــة»
سـ ـ ـيـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــون ب ـ ـكـ ــل ن ـج ــوم ـه ــم
المحترفين ،وعـلــى رأس ـهــم نجم
ل ـي ـفــربــول مـحـمــد ص ـ ــاح ،ونـجــم
األرسنال محمد النني العائد لتوه
من اإلصابة.

وأوض ـ ـ ــح ال ـش ـه ــاب أن ص ــاح
أعرب لمسؤولي االتحاد المصري
عــن ترحيبه بــإقــامــة الـمـبــاراة في
ً
دولة الكويت الشقيقة ،معربا عن
سعادته بزيارة البالد واللعب على
أرضها وسط جماهيرها العاشقة
لكرة القدم ،إذ غيبته اإلصابة عن
م ــواج ـه ــة الـمـنـتـخـبـيــن الـكــويـتــي
والـ ـمـ ـص ــري ال ـت ــي أق ـي ـمــت ضمن
استعدادات «الفراعنة» لمونديال
 2018في روسيا.

18
رياضة
ميالن واليبزيغ يرصدان نقطة التعادل ويوفنتوس لتفادي الكارثة
ةديرجلا

•
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يسعى ميالن اإليطالي إلى
الحصول على نقطة التعادل
على أقل تقدير من مواجهته
مع ريد بول سالزبورغ
النمسوي ،عندما يستضيفه
اليوم في الجولة األخيرة من
دور المجموعات بدوري أبطال
أوروبا.

ي ـ ـح ـ ـتـ ــاج مـ ـ ـي ـ ــان اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي
واليبزيغ األلماني إلى التعادل
لـحـجــز الـبـطــاقـتـيــن األخـيــرتـيــن
المؤهلتين لثمن نهائي مسابقة
دوري أبـ ـط ــال أوروب ـ ـ ــا ف ــي كــرة
ال ـقــدم ،عندما يستضيف األول
ّ
س ــال ــزب ــورغ ال ـن ـم ـســوي ،وي ـحــل
ً
ال ـث ــان ــي ض ـي ـف ــا ع ـل ــى شــاخ ـتــار
دانييتسك األوكــرانــي اليوم في
ال ـجــولــة ال ـســادســة األخ ـي ــرة من
دور المجموعات.
ويحتل ميالن المركز الثاني
فــي الـمـجـمــوعــة الـخــامـســة التي
حـ ـ ـج ـ ــز تـ ـشـ ـلـ ـس ــي اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي
بطاقتها األول ــى ،برصيد سبع
نقاط وبفارق نقطة واحدة أمام
سالزبورغ ،واألمر ذاته بالنسبة
ل ــايـ ـب ــزي ــغ ثـ ــانـ ــي ال ـم ـج ـم ــوع ــة
السادسة التي ضمن ريال مدريد
اإلسباني حامل اللقب بطاقتها
االول ــى ،بـفــارق ثــاث نقاط أمــام
شاختار دانييتسك.
ُ
وتـحـســم بطاقتا المجموعة
الــراب ـعــة م ـســاء ال ـثــاثــاء (أم ــس)
عقب مباراتي مرسيليا الفرنسي
( 6نقاط) مع توتنهام اإلنكليزي
( ،)8وس ـبــورت ـي ـنــغ ال ـبــرت ـغــالــي
( )7مــع أيـنـتــراخــت فــرانـكـفــورت
األلماني ( ،)7على أن يكتمل عقد

مباريات اليوم
التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

8:45

ريال مدريد  -سيلتيك

beINSPORTS PR1

8:45

شاختار  -اليبزيغ

beINSPORTS PR2

11:00

ميالن – ريد بول سالزبورغ

beINSPORTS HD1

11:00

تشلسي – دينامو زغرب

beINSPORTS PR3

11:00

مانشستر سيتي  -إشبيلية

beINSPORTS PR2

11:00

كوبنهاغن – بروسيا دورتموند

beINSPORTS HD2

11:00

مكابي حيفا  -بنفيكا

beINSPORTS

11:00

يوفنتوس – سان جرمان

beINSPORTS PR1

العبو اليبزيغ قبل مواجهة شاختار
المتأهلين اليوم عقب نتيجتي
مباراتي ميالن مــع سالزبورغ،
وشاختار دانييتسك مع اليبزيغ.
ويـ ـع ـ ّـول م ـي ــان ث ــان ــي أفـضــل
المتوجين في تاريخ المسابقة
( 7أل ـق ــاب) ،عـلــى عــامـلــي األرض
وال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــور ل ـت ـح ـق ـي ــق ه ــدف ــه
الـمـتـمـثــل ف ــي ب ـلــوغ ال ـ ــدور ثمن
النهائي للمرة األولى منذ موسم
.2014-2013
وأن ـعــش بـطــل إيـطــالـيــا آمــالــه
ف ــي ت ـخ ـطــي دور ال ـم ـج ـمــوعــات
ف ــي ال ـجــولــة ال ـخــام ـســة ،عـنــدمــا
قسا على مضيفه دينامو زغرب
الكرواتي برباعية نظيفة ،وبات
عـ ـل ــى ُب ـ ـعـ ــد ن ـق ـط ــة واحـ ـ ـ ـ ــدة مــن
اللحاق بركب المتأهلين.
ويـمـنــي ال ـنــادي الـلــومـبــاردي
ال ـن ـف ــس ب ـم ـصــال ـحــة ج ـمــاه ـيــره
بأفضل طريقة ممكنة من خالل
بـ ـل ــوغ ث ـم ــن ن ـه ــائ ــي ال ـم ـســاب ـقــة
القارية العريقة ،بيد أن مهمته
ً
لــن ت ـكــون سـهـلــة ،خـصــوصــا أن
الفريق النمسوي يرغب بــدوره
في مواصلة مشواره القاري أقله
فــي ال ــدوري األوروبـ ــي «يــوروبــا
ليغ».

بيولي يمدد عقده مع ميالن حتى 2025
أعلن نادي ميالن ثالث الدوري اإليطالي لكرة القدم ،وبطل
الموسم الماضي ،أمس األول ،تمديد عقد مدربه ستيفانو بيولي
ّ
ً
حتى شهر يونيو  2025علما أن عقد بيولي ،الذي تسلم اإلدارة
الفنية لميالن في أكتوبر  ،2019ينتهي في يونيو المقبل.
وجـ ـ ــاء ت ـم ــدي ــد ع ـق ــد ب ـي ــول ــي ،الـ ـ ــذي ق ـ ــاد م ـي ــان ال ـمــوســم
الـمــاضــي إلــى لقب ال ــدوري للمرة التاسعة عـشــرة في
ً
ً
تاريخه واألولــى منذ  11عاما وتحديدا منذ موسم
 ،2011-2010عشية استضافة الفريق اللومباردي
لسالزبورغ النمساوي في الجولة السادسة األخيرة
من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
ً
ويملك بيولي « 57عــامــا» فــرصــة ق ـيــادة ميالن
للمرة األولى منذ موسم  2014-2013إلى ثمن نهائي
المسابقة القارية العريقة المتوج بلقبها سبع مرات.
ويحتاج ميالن إلى التعادل فقط لحجز البطاقة
الثانية للمجموعة الخامسة والـلـحــاق بتشلسي
اإلنكليزي المتصدر.

sports@aljarida●com

بيولي

وي ـت ـفــوق س ــال ــزب ــورغ ب ـفــارق
ن ـق ـط ـت ـيــن عـ ــن ديـ ـن ــام ــو زغـ ــرب
صــاحــب الـمــركــز األخ ـيــر ،والــذي
تـ ـنـ ـتـ ـظ ــره م ـه ـم ــة ص ـع ـب ــة أم ـ ــام
مـضـيـفــه تـشـلـســي ال ـســاعــي إلــى
مصالحة جماهيره بعد خسارته
أمام مضيفه برايتون  4-1السبت
في الدوري.

اليبزيغ للمرة الثالثة
ب ــدوره ،يـحـتــاج اليـبــزيــغ إلــى
نقطة واح ــدة فقط لبلوغ الــدور
ثمن النهائي للمرة الثالثة في

تــاري ـخــه الـقـصـيــر (ت ــأس ــس عــام
 )2009بعد األولى موسم -2019
 ،2020عندما بلغ نصف النهائي
و 2021-2020حينما خــرج من
ثمن النهائي.
ً
وي ـ ـ ـ ــدرك اليـ ـب ــزي ــغ ج ـ ـيـ ــدا أن
خسارته أمام الفريق األوكراني
في العاصمة البولندية وارسو
ستطيح به إلى مسابقة الدوري
ً
األوروبــي للمرة الثانية تواليا،
كون شاختار دانييتسك صاحب
ست نقاط تفوق عليه ذهابا في
اليبزيغ .1-4
ويسعى اليبزيغ ،الذي ألحق

العبو ميالن قبل مواجهة سالزبورغ
ال ـخ ـس ــارة األول ـ ــى ه ــذا الـمــوســم
ب ـم ـلــك ال ـم ـســاب ـقــة ريـ ـ ــال م ــدري ــد
عندما تغلب عليه  1-3في الجولة
السادسة ،إلى مواصلة انتفاضته
ف ــي ال ـم ـســاب ـقــة وت ـح ـق ـيــق ف ــوزه
ً
الــرابــع تــوالـيــا بعد خسارته في
الجولتين االولى والثانية ،على
أمل تعثر النادي الملكي إلنهاء
دور المجموعات في الصدارة.
ويتخلف اليبزيغ بفارق نقطة
واحــدة عن ريــال مدريد صاحب
الرقم القياسي في عــدد األلقاب
في المسابقة ( )14والذي يطمح
إلى استعادة نغمة االنتصارات

صراع الصدارة في الثامنة

دورتموند يفقد جهود ريوس لإلصابة
يفتقد فــريــق بــوروس ـيــا دورت ـمــونــد األلـمــانــي
لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم ق ــائ ــد الـ ـف ــري ــق مـ ــاركـ ــو ري ـ ـ ــوس فــي
مواجهة كوبنهاغن بآخر مباراة للفريق في دور
المجموعات بدوري أبطال أوروبا المقرر إقامتها
اليوم.
ولم يسافر ريوس مع الفريق ،صباح الثالثاء،
وغــاب الالعب عن الفريق أربعة أسابيع ،بسبب

إص ــاب ــة ف ــي ال ـك ــاح ــل ت ـع ــرض ل ـه ــا ف ــي سـبـتـمـبــر
وإصابته بنزلة برد.
لكن ربما تعرض الالعب النتكاسة بعد عودته
ً
أخيرا ،التي استمرت فترة قصيرة .ويسابق الالعب
الزمن في محاولة للحاق بقائمة المنتخب األلماني
التي ستشارك في بطولة كأس العالم بقطر ،والتي
(د ب أ)
تنطلق  20نوفمبر.

البرشا يفكر في ضم أسينسيو
ذك ـ ــرت ت ـق ــاري ــر ص ـحــاف ـيــة ،أن
ن ــادي برشلونة ي ــدرس إمكانية
ض ــم الع ــب ريـ ــال م ــدري ــد ،مــاركــو
أسينسيو ،الموسم القادم.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت صـ ـحـ ـيـ ـف ــة م ـ ــون ـ ــدو
دي ـبــورت ـي ـفــو ،أن تـعــزيــز صـفــوف
الهجوم ال يمثل أولوية كبيرة في
قلعة الكامب نو للموسم المقبل،
ً
لكن ج ــودة صــاحــب الـ ـ  26عــامــا،
إضــافــة إل ــى حقيقة أن عـقــده مع
«الملكي» سينتهي في  30يونيو
 ،2023تثيران اهتمام الجهازين
الرياضي والفني للبلوغرانا.
وأبرزت الصحيفة الكتالونية،
أن أس ـي ـن ـس ـي ــو ه ـ ــو أح ـ ـ ــد أك ـث ــر
ال ــاعـ ـبـ ـي ــن ال ـم ـت ـم ـي ــزي ــن ال ــذي ــن
يمكن ضمهم فــي صفقة انتقال
ُحـ ــر ال ـص ـيــف ال ـم ـق ـبــل ،وال ي ــزال

أسينسيو

برشلونة ،مثل الموسم الماضي،
يـتــابــع عــن كـثــب الــاعـبـيــن الــذيــن
ستنتهي عقودهم العام المقبل.

التي غابت عنه فــي المباراتين
األخ ـ ـيـ ــرت ـ ـيـ ــن بـ ـخـ ـس ــارت ــه أم ـ ــام
الـفــريــق األل ـمــانــي وسـقــوطــه في
فخ التعادل أمام ضيفه جيرونا
 1-1في الليغا.
ً
ويـبــدو ري ــال مــدريــد مرشحا
ف ـ ـ ــوق ال ـ ـ ـعـ ـ ــادة ل ـت ـخ ـط ــي ع ـق ـبــة
ض ـي ـف ــه س ـل ـت ـي ــك االس ـك ـت ـل ـن ــدي
ال ــوحـ ـي ــد الـ ـ ــى ج ــان ــب م ــواط ـن ــه
ري ـن ـج ــرز (ال ـم ـج ـمــوعــة األول ـ ــى)
وفـ ـيـ ـكـ ـت ــوري ــا ب ـ ـلـ ــزن ال ـت ـش ـي ـكــي
(الثالثة) وكوبنهاغن الدنماركي
(ال ـســاب ـعــة) لــم ي ــذق طـعــم الـفــوز
حتى اآلن.

يـ ـ ـحـ ـ ـت ـ ــدم صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراع ص ـ ـ ـ ـ ـ ــدارة
المجموعة الثامنة بين باريس
سـ ــان ج ــرم ــان وب ـن ـف ـي ـكــا عـنــدمــا
يـلـعـبــان خـ ــارج قــواعــده ـمــا أم ــام
ي ــوف ـن ـت ــوس اإليـ ـط ــال ــي وم ـكــابــي
حيفا اإلسرائيلي.
وح ـ ـجـ ــز الـ ـف ــريـ ـق ــان ب ـطــاق ـتــي
المجموعة عن جدارة بتقاسمهما
الـ ـص ــدارة بــرصـيــد  11نـقـطــة من
ثــاثــة ان ـت ـصــارات وتـعــادلـيــن في

مواجهتيهما وبنتيجة وا ح ــدة
.1-1
ويـتـفــوق س ــان جــرمــان بـفــارق
األهــداف على بنفيكا ( 8+مقابل
 ،)4+وستكون نتيجتا مباراتيهما
فــي الـجــولــة األخ ـيــرة حاسمتين
لتحديد بطل المجموعة.
في المقابل ،يسعى يوفنتوس
إل ــى إن ـق ــاذ م ــاء ال ــوج ــه وت ـف ــادي
الكارثة ،عندما يستضيف النادي
الباريسي بعد خروجه المخيب
من دور المجموعات.
ويـ ـ ـ ــواجـ ـ ـ ــه فـ ـ ــريـ ـ ــق «ال ـ ـس ـ ـيـ ــدة
ال ـع ـج ــوز» خ ـطــر الـ ـخ ــروج خــالــي
ً
الوفاض قاريا كونه يحتل المركز
ال ـثــالــث ف ــي الـمـجـمــوعــة برصيد
ثــاث نقاط بـفــارق االه ــداف أمــام
مكابي حيفا ( 3-مقابل .)9-
وف ـ ــي ال ـم ـج ـم ــوع ــة ال ـس ــاب ـع ــة،
ي ـل ـت ـق ــي م ــان ـش ـس ـت ــر س ـي ـت ــي مــع
اشبيلية اإلسباني ،وكوبنهاغن
الـ ـ ــدن ـ ـ ـمـ ـ ــاركـ ـ ــي مـ ـ ــع ب ـ ــوروسـ ـ ـي ـ ــا
دورت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ــد فـ ـ ـ ــي م ـ ـبـ ــارات ـ ـيـ ــن
هامشيتين ،بعدما ضمن الفريق
اإلنكليزي الصدارة أمام وصيف
بطل ال ــدوري األلـمــانــي ،والفريق
األندلسي المركز الثالث.

ً
روسيل :فخور برئاستي لبرشلونة سابقا
أكد رئيس برشلونة السابق ساندرو روسيل،
أح ــد الـمـتـهـمـيــن بـقـضـيــة ال ـتــاعــب ف ــي صفقة
ال ـبــرازي ـلــي ن ـي ـمــار دا سـيـلـفــا ،أمـ ــام الـمـحـكـمــة،
ً
أن ــه «ف ـخــور لـلـغــايــة» بــأنــه ك ــان رئـيـســا للنادي
الكتالوني.
جاء ذلك في الكلمة األخيرة للمتهمين أمام
المحكمة ،والتي حظي خاللها رئيس النادي
ً
السابق جوسيب ماريا بارتوميو أيضا بالكلمة،
وشكر خاللها معاملة القضاء والمحامين.
وف ــي الـقـضـيــة الـمـعــروفــة بــاســم «ن ـي ـمــار ،»2
تطالب النيابة بالسجن خمس سـنــوات و10
ماليين يــورو غرامة لروسيل في جرائم فساد
واالحتيال في صفقة الدولي البرازيلي.
ل ـك ـن ـهــا ت ـط ــال ــب ب ـت ـبــرئــة ب ــارت ــومـ ـي ــو ،ل ـعــدم
مشاركته بشكل نشط في مفاوضات الصفقة.
كـمــا تـطــالــب الـنـيــابــة بالسجن سنتين و10

روسيل خالل توجهه إلى المحكمة
ماليين يورو غرامة لنيمار للتورط في جريمة
فـســاد ،والـسـجــن سنتين وسـنــة على الترتيب
لوالدي الالعب ،والسجن ثالث سنوات ألوديليو
(إفي)
رودريغيز ،للتورط في تهم فساد.

خسارة أولى ألنس جابر في «دبليو تي ايه» دورانت يعيد نتس لسكة الفوز
اس ـت ـه ـل ــت ال ـت ــون ـس ـي ــة أن ــس
جابر ،المصنفة سابعة عالميا،
مـشــاركـتـهــا األولـ ــى ف ــي بطولة
«دبليو تي ايه» الختامية لكرة
ال ـم ـض ــرب ،ال ـم ـقــامــة ف ــي ف ــورت
وورث ب ـت ـك ـســاس األم ـي ــرك ـي ــة،
بخسارتها أ م ــام البيالروسية
أرينا سابالينكا السابعة ،بينما
فازت اليونانية ماريا ساكاري
ال ـخــام ـســة ،وال ـت ــي وص ـلــت إلــى
نصف نهائي النسخة الماضية،
على األميركية جيسيكا بيغوال
الـ ـ ـث ـ ــالـ ـ ـث ـ ــة ،ض ـ ـمـ ــن مـ ـن ــافـ ـس ــات
مجموعة نانسي ريتشي.
وقـ ــالـ ــت س ــاب ــال ـي ـن ـك ــا ،ال ـت ــي
قلبت تخلفها بمجموعة أ مــام
التونسية لتفوز بصعوبة 6-3
و )5-7( 6-7و 5-7فــي ساعتين
و 28دقيقة« ،بطريقة ما ،حصلت
معجزة بالنسبة لي وتمكنت من
الفوز بهذه المباراة».

وبــال ـف ـعــل ،كــانــت جــابــر (28
عاما) ،التي وصلت إلى نهائي
بطولتي ويمبلدون اإلنكليزية
والواليات المتحدة المفتوحة
هـ ــذا ال ـ ـعـ ــام ،قـ ــاب ق ــوس ـي ــن مــن
حـســم الـلـقــاء لصالحها ،حيث
وج ـ ـ ـ ـ ــدت نـ ـفـ ـسـ ـه ــا عـ ـ ـل ـ ــى ب ـع ــد
نقطتين مــن الـفــوز فــي الشوط
الفاصل (تاي بريك) للمجموعة
الثانية ،بعدما فــازت بسهولة
باألولى.
لكن البيالروسية ّ
قدمت أداء
مستقرا ،وثابرت من أجل عدم
السقوط بالرغم من خسارتها
إرسالها أمام التونسية  3مرات،
لتفوز بالمجموعة الثانية.
وعــوضــت جــابــر فــي الثالثة
بـتـقــدمـهــا  ،2-4ب ـعــدمــا كـســرت
ارس ــال منافستها فــي الـشــوط
الـ ـث ــال ــث ،غ ـي ــر أن ســابــال ـي ـن ـكــا
تـمـسـكــت مـ ـج ــددا ب ــأم ــل ال ـفــوز

البيالروسية أرينا سابالينكا
بفضل ضرباتها ا لـقــو يــة ،قبل
أن تنحني التونسية عند أول
كرة ضدها لتخسر المجموعة
فالمباراة.
ولـ ـ ـ ــم ت ـ ـكـ ــن حـ ـ ـ ــال س ـ ــاك ـ ــاري

أفـ ـ ـض ـ ــل مـ ـ ــن س ــاب ــالـ ـيـ ـنـ ـك ــا ،إذ
اضطرت بدورها إلى المقاومة،
واحتاجت إلى  2.1ساعة للفوز
ع ـلــى ب ـي ـغــوال  )6-8( 6-7و6-7
(.)4-7

تنفس بروكلين نتس بقيادة نجمه كيفن
دوران ــت الــذي ارتـقــى إلــى المركز ال ـ  19في
قائمة أفضل المسجلين في تاريخ دوري
كرة السلة األميركي للمحترفين ،الصعداء
بفوزه على إنديانا بايسرز .109 - 116
وحقق نتس فوزه ّ
األول بعد أربع هزائم
ً
تواليا ،وعلى وقع جدل على خلفية الترويج
لفيلم معاد للسامية من قبل العبه كايري
إيرفينغ على مواقع التواصل الخاصة به،
ً
األمر الذي أثار غضبا منذ الجمعة ،وتعرض
مالك النادي جو تساي للهجوم وانتقادات
شديدة.
وكعادته ،برز دورانت كأفضل مسجل في
صفوف فريقه مع  34نقطة إلى  9متابعات
و 7تمريرات حاسمة ،ليتقدم على فينس
ك ــارت ــر ف ــي ال ـمــركــز ال ـتــاســع ع ـشــر كــأفـضــل
مسجل في تاريخ الــدوري برصيد 25.752
نقطة.
من ناحيته ،حافظ باكس متصدر المنطقة
ً
الـشــرقـيــة عـلــى سـجـلــه خــال ـيــا م ــن الـخـســارة
ً
للمباراة السادسة تواليا بفضل سلة ثالثية

مــن جــرو هوليداي ( 25نقطة و 10تمريرات
حاسمة و 7متابعات) قبل  45ثانية من نهاية
مباراته أمام بيستونز ،ليخطف الفوز بفارق
نقطتين .108-110
وحقق فيالدلفيا سفنتي سيكسرز فوزه
الــرابــع فــي مـبــاريــاتــه الـخـمــس األخ ـيــرة على
حساب واشنطن ويزاردز .111-118
فــي ســولــت الي ــك سـيـتــي ،لــم تـحــل الـنـقــاط
ال ـ  37للنجم جــا مــورانــت مــن خـســارة فريقه
ممفيس غريزليز أمام يوتا جاز .121-105
وأنقذ بول جورج ( 35نقطة) فريقه لوس
أنجلس كليبرز من الخسارة أمام هيوستن
روكتس وقاده للفوز بفارق نقطتين ،93-95
بتسجيله سلتين فــي الـثــوانــي األربـعـيــن
األخـ ـي ــرة ،ف ــي حـيــن ك ــان ال ـفــريــق الـخــاســر
ً
مـتـقــدمــا ب ـفــارق  5نـقــاط قـبــل  1:27دقيقة
من النهاية.
وفـ ــاز ت ــورون ـت ــو رابـ ـت ــورز ع ـلــى أتــانـتــا
هوكس  ،109 - 139فيما خسر تشارلوت
هورنتس أ م ــام ضيفه ساكرامنتو كينغز
.115-108

دورانــت نجم نتس يصوب باتجاه
سلة بايسرز

روما يهزم فيرونا ويرتقي إلى المركز الرابع

الشعراوي نجم روما يحتفل بهدفه

استعاد روما نغمة االنتصارات ،وارتقى
إلى المركز الرابع ،بفوزه الصعب والثمين
على مضيفه فيرونا  ،1-3االثنين ،في ختام
المرحلة الثانية عشرة من بطولة إيطاليا
لكرة القدم.
وك ــان فـيــرونــا ال ـب ــادئ بالتسجيل عبر
مدافعه البولندي بافل دافيدوفيتش (،)27
لكن األخير َّ
صعب مهمة فريقه في الحفاظ
على تقدمه بطرده ( ،)36إثــر عرقلته العب
الوسط الدولي نيكولو زانيولو عندما كان
األخـيــر فــي طريقه إلــى االن ـفــراد بالحارس
لورنتسو مونتيبو .واستغل فريق العاصمة،
الــذي سقط أمــام ضيفه نابولي المتصدر
ص ـفــر 1 -فــي الـمــرحـلــة الـمــاضـيــة ،النقص
العددي ،وقلب الطاولة على أصحاب األرض،
وأدرك الـتـعــادل عبر زانـيــولــو عندما تابع
بيسراه كــرة مــرتــدة مــن القائم األيـســر ،إثر
تسديدة لإلنكليزي تامي أبراهام (.)1+45

َّ
وتعرض زانيوال إلى إصابة في الشوط
الثاني ،وتــرك مكانه لكريستيان فولباتو
( .)58وحــرمــت ال ـعــارضــة الـبــديــل الــدولــي
الصربي نيمانيا ماتيتش من منح التقدم
ل ــروم ــا ،بــردهــا كــرتــه الــرأس ـيــة مــن مسافة
قريبة ،إثر ركلة ركنية انبرى لها لورنتسو
بيليغريني (.)82
ونجح فولباتو في هز شباك أصحاب
األرض عندما تلقى كرة عرضية زاحفة من
ماتيتش ،بعد مجهود فردي رائع لألخير،
ف ـســددهــا م ــن الـلـمـســة األول ـ ــى م ــن خ ــارج
المنطقة على يـســار ال ـحــارس ( ،)88قبل
أن يضيف البديل اآلخر المصري األصل
ً
ستيفان الشعراوي الهدف الثالث ،مستغال
تمريرة على طبق من ذهب داخل المنطقة
من فولباتو ،فرفعها بذكاء فوق الحارس
مونتيبو وراوغــه ،قبل أن يتابعها داخل
المرمى الخالي (.)2+90

وأنـ ـ ـق ـ ــذ ال ـ ـ ـحـ ـ ــارس الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي روي
بــاتــري ـس ـيــو م ــرم ــاه م ــن هـ ــدف ألص ـحــاب
األرض ،بتصديه لتسديدة قوية للبديل
الغاني إبراهيم سليمانا من داخل المنطقة
ً
( .)4+90واستغل روما جيدا خسارة جاره
التسيو أمــام مضيفه ساليرنيتانا ،3-1
األحــد ،وانـتــزع منه المركز الــرابــع بفارق
نقطة واحــدة ،بعدما رفع رصيده إلى 25
نقطة ،فيما ُمني فيرونا بخسارته السابعة
ً
تــوالـيــا والـتــاسـعــة هــذا الـمــوســم ،فتجمد
رصـ ـي ــده ع ـن ــد خ ـم ــس ن ـق ــاط ف ــي ال ـمــركــز
التاسع عشر قبل األخير.

بولونيا يهزم مونتسا
وح ـ ـ ــذا ب ــول ــون ـي ــا ح ـ ــذو رومـ ـ ـ ــا ،وق ـلــب
ً
الـطــاولــة عـلــى مضيفه مــونـتـســا ،محققا
فوزه الثالث هذا الموسم .1-2

ً
وتقدم مونتسا ،الوافد حديثا إلى دوري
األضــواء ،عبر أندريا بيتانيا في الدقيقة
 57من ركلة جزاء ،ورد بولونيا بواسطة
االس ـك ـت ـل ـنــدي ل ــوي ــس ف ـيــرغــوســون ()60
وريكاردو أورسوليني (.)73
وأكد بولونيا صحوته ،بفوزه الثاني
ً
تواليا ،بعد األول على ليتشي  - 2صفر،
وال ـثــالــث ه ــذا ال ـمــوســم بـعــد تـغـلـبــه على
فيورنتينا  1-2في المرحلة السادسة.
وفــض بولونيا الشراكة مــع مونتسا،
بعدما رفع رصيده إلى  13نقطة ،وصعد
إلى المركز الثاني عشر ،فيما تجمد رصيد
مونتسا عند  10نقاط في المركز الخامس
ً
عشر بخسارته الثالثة تواليا والثامنة
هذا الموسم.
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تنتظر مالعب كرة القدم في
قطر سطوع نجم العديد من
العبي المنتخبات المشاركة،
وستكون األنظار شاخصة
نحو الثنائي الفرنسي كريم
بنزيمة ومبابي ،إلى جانب
األرجنتيني ميسي ،والبرازيلي
نيمار ،والبرتغالي رونالدو.

ف ـ ــي بـ ـل ــد صـ ـ ـي ـ ــادي الـ ــآلـ ــئ،
ستكون العيون شاخصة إلى
جــواهــر كــرة الـقــدم ،حيث يأمل
نـ ـج ــوم م ــون ــدي ــال ق ـط ــر 2022
الـ ـت ــأل ــق ،ض ـم ــن إط ـ ـ ــار ال ـف ـصــل
األخ ـي ــر لــأرجـنـتـيـنــي لـيــونـيــل
ميسي والبرتغالي كريستيانو
رون ـ ـ ــال ـ ـ ــدو وال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي ك ــري ــم
بنزيمة ،وومضات نجم الديوك
ك ـي ـل ـي ــان م ـب ــاب ــي والـ ـب ــرازيـ ـل ــي
نيمار.

ميسي ...البريق األخير

البرتغالي رونالدو

هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ــأس
ال ـ ـ ــوحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدة الـ ـت ــي
يـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـل ـ ـ ــو م ـ ـن ـ ـهـ ــا
س ـ ـ ـجـ ـ ــل مـ ـيـ ـس ــي
المثقل باأللقاب
( 41ل ـق ـبــا) .كــان
الـ ـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـ ــب ق ـ ـ ــاب
ق ــو سـ ـي ــن أو أد ن ـ ــى
م ـ ــن الـ ـتـ ـت ــوي ــج ال ـع ــال ـم ــي
ف ــي م ــون ــدي ــال ال ـب ــرازي ــل 2014
ب ـخ ـس ــارت ــه ف ــي ال ـن ـه ــائ ــي أم ــام
ألمانيا (صفر 1-بعد التمديد)،
ً
ليحصل مـجــددا في سن ال ـ 35
ً
عاما على فرصة أخيرة للفوز
ب ـك ــأس الـ ـع ــال ــم ،ف ــي م ـحــاول ـتــه
الخامسة.
تحت هالة صاحب القميص
رقـ ـ ــم  ،10لـ ــم ُي ـ ـهـ ــزم مـنـتـخــب
األرج ـ ـن ـ ـت ـ ـيـ ــن ف ـ ــي  35م ـ ـبـ ــاراة
تــوال ـيــا ،ف ــي سـلـسـلــة تــاريـخـيــة
شهدت فوزه بلقب مسابقة كوبا
أمـيــركــا ،وهــو سيكون حاضرا
في قطر على أمل إضافة نجمة
ثالثة على قميصه بعد عامي
 1978و ،1986لـيــر تـفــع ميسي
إلــى مصاف األسـطــورة الراحل
دييغو أرماندو مارادونا.
وقال المتوج بالكرة الذهبية
ألفضل العب في العالم  7مرات:
«مع األرجنتين ،نقدم أداء جيدا
في الوقت الحالي ،والجماهير
مـتـحـمـســة» ،ف ــي حـيــن اسـتـعــاد
«الـبــرغــوث» الصغير بريقه مع
باريس ســان جرمان الفرنسي
م ـن ــذ ب ــداي ــة ال ـم ــوس ــم ال ـحــالــي
ً
بتسجيله  12هــد فــا  ،وتمريره
 13كرة حاسمة في  17مباراة،
بعد موسم أول مخيب لآلمال،

إثــر انتقاله المفاجئ من نادي
برشلونة اإلسباني.

رونالدو ...باهظ الثمن
ومتآكل

ً
رونــالــدو أيـضــا يلهث خلف
الـ ـ ـك ـ ــأس الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ،ف ـ ــي حـيــن
س ـي ـن ـضــم ب ـ ـ ــدوره إلـ ــى ال ـن ــادي
المغلق لالعبين الذين خاضوا
 5نهائيات عالمية (رقم قياسي)،
ل ـكــن يـبـقــى الـ ـس ــؤال األه ـ ــم :هل
بإمكان «سي آر  »7أن يستعيد
بريقه في سن الـ 37عاما؟
ي ـك ـت ـنــف ال ـش ـك ــوك مـسـتـقـبــل
البرتغالي الفائز بالكرة الذهبية
ألف ـ ـضـ ــل الع ـ ـ ــب ف ـ ــي ال ـ ـعـ ــالـ ــم 5
م ــرات ،حيث بــات أسـيــر مقاعد
البدالء وال يخوض سوى فتات
الدقائق مع مانشستر يونايتد
اإلنكليزي ،كما بات أقل حدة في
ص ـفــوف مـنـتـخــب بـ ــاده ،حيث
ُيظهر الالعب الذي ما زال ثمنه
ب ــاه ـظ ــا ف ــي س ـ ــوق االن ـت ـق ــاالت
التآكل والتلف.
ورغـ ـ ـ ـ ــم مـ ـ ـ ـ ـ ــروره فـ ـ ــي ال ـ ـعـ ــدم
لكنه يـبــدو خــارقــا مــع منتخب
سيليساو ( 191مـبــاراة دولية،
 117هــدفــا) ،وينتظره فــي قطر
كـتــاب األرق ــام القياسية ،حيث
بإمكانه أن يدون اسمه كصاحب
الــرقــم الـقـيــاســي الـمـطـلــق لعدد
ال ـم ـب ــاري ــات ال ــدول ـي ــة ف ــي عــالــم
الكرة المستديرة.
وأكد بطل أوروبا « :2016أريد
أن أك ــون حــاضــرا فــي مونديال
( )2022وأوروبا (.»)2024

بنزيمة مهاجم ذهبي
بعد تتويجه بجائزة الكرة
ا ل ــذ هـ ـبـ ـي ــة  ،2022د خـ ـ ــل ك ــر ي ــم
ً
بنزيمة بـعــدا آخــر ،وهــو مجرة
النجوم العالميين.
وعلى الرغم من فوزه بخمسة
ألقاب في دوري أبطال أوروبــا،
وتتويجه بلقب مسابقة دوري
األم ـ ــم األوروبـ ـ ـي ـ ــة م ــع منتخب
«ال ـ ــدي ـ ــوك» عـ ــام  ،2021م ــا زال
مـهــاجــم ال ــزرق ينتظر تكريسا
عالميا بقميص بالده.
ويأمل «كا بي  ،»9العائد إلى
المنتخب قـبــل نـهــائـيــات كــأس

مبابي وبنزيمة نجما المنتخب الفرنسي
أوروب ـ ـ ــا الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي ،بعد
غ ـيــاب  6س ـن ــوات ،عـلــى خلفية
ف ـض ـي ـح ــة الـ ـش ــري ــط ال ـج ـن ـســي
لزميله السابق ماتيو فالبوينا،
ف ـ ــي أن يـ ـس ــاع ــد ف ــرنـ ـس ــا عـلــى
االحـتـفــاظ بلقبها العالمي في
قطر.
وذكر بنزيمة« :أريد أن ألعب
بقوة .الفوز بها؟ بالطبع أرغب
في الفوز بكأس العالم».

مبابي يساوي الماليين

ّ
ه ــز زل ـ ــزال خ ـبــر ال ـك ـشــف عن
راتب مبابي القياسي ،وهو 630
مليون يورو ،للبقاء في صفوف
باريس سان جرمان حتى عام
 ،2025عالم كرة القدم ،وما زالت
ارتداداته تسمع حتى اآلن ...غير
أن كيليان تجاهل كل ما يحصل.

ويضع هذا المهاجم ،البالغ
 23ع ــام ــا ،ن ـصــب عـيـنـيــه هــدفــا
واح ـ ـ ــدا ،وهـ ــو تــأك ـيــد تـكــريـســه
مع فرنسا في مونديال روسيا
 ،2018حـ ـي ــن تـ ـم ــت م ـق ــار ن ـت ــه
باألسطورة «الملك» بيليه ضمن
قــائ ـمــة أص ـغ ــر الــاع ـب ـيــن ف ــوزا
ب ـك ــأس ال ـع ــال ــم ،وث ــان ــي أصـغــر
العب يسجل في النهائي.
ومن أجل أن يسير على خطى
األس ـط ــورة ال ـبــرازي ـلــي ،الــاعــب
الوحيد المتوج بالمونديال 3
مرات ،يجب على مبابي أن يدير
ظهره لجميع االضطرابات التي
الح ـق ـتــه ف ــي األشـ ـه ــر األخـ ـي ــرة،
بدءا من اإلزعاج الذي أبداه من
تـمــركــزه فــي الـمـلـعــب مــع نــادي
العاصمة ،أو رغباته المفترضة،
ومـ ـ ــرورا بــال ـجــدل ح ــول حـقــوق

قواعد وقوانين لنسخة استثنائية بالمونديال
ال ـت ـس ـج ـي ــل الـ ـمـ ـت ــأخ ــر ل ــاع ــب فــي
ح ـ ـ ــاالت اإلصـ ـ ــابـ ـ ــة ،وت ـص ـف ـي ــر عـ ــداد
اإلنذارات ،وكسر التعادل في النقاط
بـيــن المنتخبات ،هــي ا لـقــوا عــد التي
يجب معرفتها لـكــأس العالم ،2022
المقررة في قطر بين  20نوفمبر و18
ديسمبر.

استبدال العب مصاب
إن ا ل ـت ــو ق ـي ــت غ ـي ــر ا ل ـم ـع ـت ــاد ل ـه ــذه
النسخة من كأس العالم ،التي تقام في
منتصف ا لـمــو ســم ا ل ـكــروي األورو ب ــي،
ً
بسبب الحرارة المرتفعة جدا في قطر،
خالل فصل الصيف ،وبعد عامين من
ا لـفــو ضــى واإل ج ـهــاد ا لـبــد نــي والنفسي
اللذين تسبب فيهما فيروس كورونا،
هناك سؤال يفرض نفسه بإلحاح أكثر
مــن أي نسخة سابقة :مــاذا يـحــدث إذا
أ ص ـيــب أو م ــرض ال ع ــب مـخـتــار ضمن
ت ـش ـك ـي ـل ــة الـ ـنـ ـه ــائـ ـي ــات ق ـب ـي ــل انـ ـط ــاق
البطولة؟
ً
ووفقا للوائح االتحاد الدولي للعبة
(فيفا) ،يبقى باإلمكان استبدال العب
فــي الـقــائـمــة الـنـهــائـيــة «قـبــل  24ســاعــة
كحد أقصى من موعد المباراة األولى
لفريقه».
ومع ذلك ،يجب على اللجنة الطبية
فـ ــي االت ـ ـحـ ــاد الـ ــدولـ ــي الـ ـت ــأك ــد مـ ــن أن

رياضة

«اإل صـ ـ ــا بـ ـ ــة أو ا لـ ـ ـم ـ ــرض ج ـ ــد ي ـ ــان ب ـمــا
يكفي لمنع الالعب» من المشاركة في
البطولة.

التبديالت وبروتوكول
االرتجاج المخي
بعد اعـتـمــاده خــال فترة
تـفـشــي ك ــورون ــا ،أب ـقــي على
قــاعــدة رف ــع ع ــدد الـتـبــديــات
من ثالثة العبين في المباراة
إل ــى خـمـســة لـكــل مـنـتـخــب في
ً
ك ــل ال ـم ـس ــاب ـق ــات ،وصـ ـ ــوال إلــى
ال ـت ـص ــدي ــق ع ـل ـي ـهــا ن ـهــائ ـيــا فــي
ي ــونـ ـي ــو مـ ــن م ـج ـل ــس االت ـ ـحـ ــاد
الدولي (إيفاب) ،الوصي على
قوانين اللعبة.
مـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـيـ ــة أخـ ـ ـ ــرى،
قــرر «إي ـفــاب» أن يمدد
حتى أغسطس 2023
االخـتـبــارات بشأن
استخدام تبديل
سادس بالمباراة
فــي حــالــة حــدوث
ارت ـ ـ ـجـ ـ ــاج م ـخ ــي،
تـ ـ ـ ـ ـ ــاركـ ـ ـ ـ ـ ــا بـ ـ ــذلـ ـ ــك
لـ ـ «ف ـي ـفــا» الـحـفــاظ
ع ـل ــى ب ــروت ــوك ــول ــه
الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدي فـ ــي

مواجهة الصدمات بالجمجمة.
ف ــي ق ـط ــر ،وك ـم ــا ف ــي ن ـس ـخــة روس ـيــا
 ،2018بــإمـكــان الـحـكــم إي ـقــاف الـمـبــاراة
«لمدة تصل إلى  3دقائق» في حالة
االش ـت ـبــاه ف ــي وج ــود ارت ـجــاج
مـ ـخ ــي ،ول ـ ــن ي ـس ـم ــح لــاعــب
المعني بمواصلة المباراة
إال «بــإذن طبيب المنتخب»
وبعد التقييم.

في حال التساوي بالنقاط
م ـســألــة ال ـت ـس ــاوي بــالـنـقــاط
ه ــي ال ـش ـغ ــل ال ـش ــاغ ــل ف ــي دور
المجموعات فقط ،فإذا حصل
منتخبان على نفس عدد
الـنـقــاط ،كيف نعرف من
سيتأهل بينهما للدور
ثمن النهائي؟ وحسب
ال ـت ــرت ـي ــب ،ي ـجــب أن
نـ ـنـ ـظ ــر إلـ ـ ـ ــى فـ ـ ــارق
األهداف المسجلة
والـ ـمـ ـتـ ـلـ ـق ــاة لـكــل
م ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــب ،ثـ ــم
ب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدهـ ـ ـ ــا أك ـ ـ ـثـ ـ ــر
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـن ـ ـ ـت ـ ـ ـخ ـ ـ ـبـ ـ ــات
تسجيال لألهداف.
وف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي حـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
استمرار التعادل بين

منتخبين أو أكثر ،يكون الترتيب على
النحو التالي :النقاط التي حصل عليها
المنتخب في المباريات بين المنتخبات
الـمـعـنـيــة ،فـ ــارق األهـ ـ ــداف ال ـنــات ـجــة عن
م ـبــاريــات الـمـجـمــوعــة بـيــن المنتخبات
المعنية ،أكبر عدد من األهداف المسجلة
ف ــي ج ـم ـيــع م ـب ــاري ــات ال ـم ـج ـمــوعــة بين
المنتخبات المعنية ،وصوال إلى اللجوء
لقاعدة اللعب النظيف التي تحدد على
أساس البطاقات الملونة في حال استمر
التعادل.
ويتم احتساب نقاط اللعب النظيف
كالتالي :بطاقة صفراء  ،1-بطاقة حمراء
غير مباشرة (إنذاران)  ،3-بطاقة حمراء
مباشرة  ،4-بطاقة صفراء ثم طرد مباشر
 ،5أما في حال لم ينفع كل ذلك في كسرالتعادل فيعتمد سحب القرعة.

تصفير عداد اإلنذارات
وإذا تلقى العــب أو مـســؤول إنــذاريــن
في مباراتين مختلفتين فسيتم إيقافه
تلقائيا في المباراة التالية للمنتخب،
لكن لتجنب حرمان أي العب من خوض
المباراة النهائية ،بسبب حصوله على
البطاقة الصفراء الثانية له في البطولة
فــي نـصــف الـنـهــائــي ،يـتــم تصفير عــداد
اإلنذارات بعد ربع النهائي.

ً
الـصــورة مــع «الــديــوك» ،وأخـيــرا
ول ـي ــس آخـ ــر االنـ ـتـ ـق ــادات الـتــي
طالت سان جرمان ،على خلفية
ط ـ ــرق ت ـن ـق ـلــه خ ـ ــال م ـب ــاري ــات ــه
المحلية في الدوري.

نيمار والتتويج المنتظر
ف ــي ال ـب ــرازي ــل ،يــأمــل عـشــاق
ك ـ ــرة ا ل ـ ـقـ ــدم أن يـ ـك ــون ن ـي ـمــار
الوريث المنتظر لبيليه وليس
مبابي.
و بـعــد ا لـخـســارة التاريخية
أمام ألمانيا  7 - 1على أرضهم
ف ــي ن ـص ــف ن ـه ــائ ــي م ــون ــدي ــال
 ،2014ي ـن ـت ـظــر ا ل ـب ــراز ي ـل ـي ــون
ال ـت ـكــريــس ال ـس ــادس الـعــالـمــي
لمنتخب «سيليساو» ا لــوا ثــق
مـ ـ ــن ق ـ ــوت ـ ــه ون ـ ـج ـ ـمـ ــه ص ــاح ــب
الرقم  10وسيد اللعب نيمار،

المتوقع أن يخوض موندياله
األخـ ـي ــر وه ـ ــو ف ــي س ــن ال ـ ـ ـ 30
ً
عاما .
ويسير المهاجم البرازيلي
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــاء ،وب ـ ـ ـخ ـ ـ ـطـ ـ ــوات
م ـت ـس ــارع ــة خ ـل ــف ب ـي ـل ـيــه ه ــذا
ا لـ ـ ـ ـم ـ ـ ــو س ـ ـ ــم ،فـ ـ ـم ـ ــع  74هـ ــد فـ ــا
بــالـقـمـيــص ال ـص ـف ــراء ،ل ــم يعد
يتأخر ســوى بـفــارق  3أ هــداف
عن الرقم القياسي للملك (.)77
ول ـ ـخـ ــص م ـ ـ ــدرب الـ ـب ــرازي ــل
تيتي في سبتمبر الحالة التي
يـمــر بـهــا نـيـمــار هــذا الـمــوســم،
ق ـ ــائ ـ ــا« :ه ـ ـ ــو ج ـ ــاه ـ ــز ،ونـ ـح ــن
سعداء جدا بمستوى نيمار».

آخ ـ ـ ـ ــرون م ـ ــن أب ـ ـ ــرز األس ـ ـمـ ــاء
ف ــي عــالــم ال ـك ــرة الـمـسـتــديــرة
سـيـكــونــون عـلــى الـمــوعــد في
قطر من  20نوفمبر حتى 18
ديسمبر.
إلهام البلجيكي كيفن دي
ب ــروي ــن ،وقـتــالـيــة اإلنـكـلـيــزي
ه ـ ـ ـ ـ ــاري ك ـ ـ ـيـ ـ ــن ،ومـ ـ ـ ــراوغـ ـ ـ ــات
ال ـس ـن ـغ ــال ــي س ــادي ــو م ــان ـي ــه،
ودقـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـب ـ ــولـ ـ ـن ـ ــدي روبـ ـ ـ ــرت
ليفاندوفسكي أمام المرمى،
ودهاء األلماني توماس مولر
أو تـمــر يــرات ا ل ـكــروا تــي لوكا
مودريتش ،تعد كلها بوفرة
المواهب داخل مالعب قطر.

نجوم آخرون
دي ب ــروي ــن ،ك ـي ــن ،مــان ـيــه،
ل ـ ـي ـ ـفـ ــانـ ــدوف ـ ـس ـ ـكـ ــي ،ون ـ ـجـ ــوم

ّ
فيليكس سانشيز يشدد على التوازن
ش ـ ّـد د اإل س ـبــا نــي فيليكس
سانشيز مدرب منتخب قطر
على أهمية اللعب ضمن كتلة
مـ ـت ــراص ــة فـ ــي كـ ـ ــأس ال ـع ــال ــم
لكرة القدم التي تستضيفها
ً
الدولة الخليجية اعتبارا من
 20الجاري.
وتـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــف ق ـ ـ ـطـ ـ ــر
ا ل ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــو نـ ـ ـ ــد يـ ـ ـ ــال األول ف ــي
الـ ـ ـش ـ ــرق األوس ـ ـ ـ ـ ــط ،ووقـ ـع ــت
ف ـ ــي مـ ـجـ ـم ــوع ــة أولـ ـ ـ ــى ت ـضــم
اال كـ ـ ــوادور وا ل ـس ـن ـغــال بطلة
إفريقيا وهولندا القوية.
وش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـدد سـ ـ ــان ـ ـ ـش ـ ـ ـيـ ـ ــز ف ــي
حـ ــوار م ــع صـحـيـفــة «م ــارك ــا»
اإلس ـ ـبـ ــان ـ ـيـ ــة عـ ـل ــى الـ ـ ـت ـ ــوازن
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــوب ف ـ ـ ـ ـ ــي ج ـ ـم ـ ـيـ ــع
خ ـطــوطــه «ه ـن ــاك ال ـك ـث ـيــر مــن
االختالف الجسدي مع باقي
ال ـم ـن ـت ـخ ـبــات .ن ـم ـلــك العـبـيــن
موهوبين ،نـحــاول أن نلعب
كـكـتـلــة م ـت ــراص ــة ،وي ـم ـكــن أن
نشكل الخطورة في الهجمة
المرتدة».
وأضـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـمـ ـ ــدرب ال ـ ــذي
ق ـ ــاد ق ـط ــر ا ل ـ ــى ل ـق ـب ـهــا األول
فـ ــي ك ـ ــأس آ سـ ـي ــا ع ـ ــام 2019
«ع ـنــدمــا نـحـصــل ع ـلــى ال ـكــرة
ن ـح ــاول إدارة أ نـفـسـنــا ،على

فيليكس سانشيز
الــرغــم مــن أنـنــا نـعـلــم أنــه من
ال ـص ـع ــب ج ـ ــدا ات ـ ـخـ ــاذ زمـ ــام
المبادرة ضد منتخبات هذه
البطولة ،لكن سيتعين علينا
ّ
التكيف ألن هــذا هــو ا لــوا قــع.
مـ ـح ــاو ل ــة لـ ـع ــب دور ا ل ـب ـطــل
ً
ّ
ستشكل انتحارا ،إذا ما أردنا

أن ن ـك ــون ب ـيــن ا ل ـم ـنــا ف ـس ـيــن.
نـ ـح ــاول ان ن ـك ــون مــد مـجـيــن
ً
دفاعيا ونستغل كل فرصنا
بالمرتدات».

مونديال إيطاليا  ...1934نسخة فاشية وخيبة أميركية جنوبية
ألقى النظام الفاشي لموسوليني بظالله على
استضافة إيطاليا النسخة الثانية من كأس العالم
لكرة القدم عام  ،1934مع توتر الوضع السياسي
ُ
ً
فــي أوروب ـ ــا ،تـ ـ ّـوج الـمـضـيــف م ـ ّـرة ثــانـيــة تــوالـيــا،
النمساويَ ،فيما
وسقطت هالة فريق «المعجزات» ً ُ ّ
عاد ممثلو أميركا الجنوبية باكرا بخفي ُحنين.
لـلـمـ ّـرة األول ــى أجــريــت تصفيات لحسم هوية
فخاضوا مباريات في  8مدن بدال
المتأهلين الـ ،16
ُ
من واحدة في  ،1930نقلت مباشرة عبر اإلذاعة في
 12من الدول المشاركة.
وم ـث ـل ـم ــا ح ـص ــل فـ ــي األوروغ ـ ـ ـ ـ ـ ــواي ،اح ـت ـضــن
أصحاب األرض الكأس ،عندما ّ
سجل رايموندو
أورسي وأنجيلو سكيافيو هدفي الفوز لتشكيلة
المدرب التاريخي فيتوريو بوتسو ،على حساب
تشيكوسلوفاكيا  1-2بعد التمديد فــي نهائي
روما .اكتفى التشيكوسلوفاكيون الذين تخطوا
بالوصافة ولقب
ألمانيا  1-3في نصف النهائيّ ،
الـهــداف ألولــدريـتــش نييدلي المكنى «كريستال
بوهيميا» بخمس محاوالت ناجحة.
ً
بعد نجاح النسخة األولى ،شارك  32منتخبا
ف ــي ال ـت ـص ـف ـي ــات ،ف ــاض ـط ــرت إي ـط ــال ـي ــا ل ـت ـجــاوز
اليونان كي تخوض البطولة على أرضـهــا .لكن
ً
األوروغ ــواي لم تدافع عن لقبها ،ردا على رفض
إيطاليا المشاركة في  .1930ومع خروج البرازيل
واألرجنتين المشاركين بتشكيلتين رديفتين اثر
مباراة يتيمة ،كانت غلة األميركيين الجنوبيين
متواضعة.
ب ـيــن  27مــايــو و 10يــون ـيــو  ،1934شـ ــارك 12

إنـ ـت ــر وق ـ ـ ــال لـ ــي (أع ـ ــرف
ان ــه لــديــك ثــاثــة متاجر
ف ــي بــولــونـيــا .احتسب
م ـس ــاح ـت ـه ــا وسـ ــأقـ ـ ّـدم
ً
ل ــك م ـت ـج ــرا بحجمها
فــي غــالـيــريــا مـيــانــو).
اج ـب ـتــه ب ـت ـهــذيــب (هـنــا
في بولونيا أعمل مع عائلتي والعب مع فريقي .ال يمكن
للمال منافسة ذلك)».

المنتخب المصري خالل مشاركته بمونديال 1934
ً
ً
منتخبا أوروبيا ومنتخبان من أميركا الجنوبية
وواحد من أميركا الشمالية ،وواحد من افريقيا.

المعجزات وسينديالر

كــانــت مـصــر ّأول دول ــة إفــريـقـيــة وعــربـيــة تـشــارك
في النهائيات ،وقد خسرت أمــام المجر  4-2بهدفي
ُ
ً
عبدالرحمن فــوزي ،لتقصي مبكرا مع اعتماد نظام
خروج المغلوب.
لــم تـكــن طــريــق إيـطــالـيــا مـفــروشــة ب ــال ــورود ،فمع
اعتماد نظام إعادة المباراة بحال التعادل بعد 120
دقيقة ،خاضت  210دقائق في أقل من  24ساعة بغية
تخطي إسبانيا في ربع نهائي قوي ( 1-1ثم -1صفر).
ً
خصما بين  1928و،1933
وبعد هيمنته على ّ 24
سـقــط منتخب النمسا الـمـكــنــى «فــريــق الـمـعـجــزات»
(فــونــدر تـيــم) أم ــام إيطاليا بـهــدف وحـيــد فــي نصف

النهائي في ميالنو ،فيما تخطت تشيكوسلوفاكيا
ألمانيا  .1-3بعض العبي النمسا تـ ّـم تجنيدهم مع
منتخب ألمانيا بعد  1938عندما ّقرر هتلر ّ
ضم البالد.
وقـبــل فــوزهــا على فرنسا  2-3فــي ثمن النهائي،
طلب مدرب فرنسا من العبيه مراقبة الهداف الخارق
ماتياس سينديالر «إذا ذهب سينديالر الى المرحاض
الحقوه الــى هـنــاك» .وقــد توفي هــذا األخير بظروف
ً
غامضة عام  1939عن  35عاما بعد رفضه اللعب مع
ألمانيا النازية.

من تجارة الثياب إلى المجد
خضعت إيطاليا آ ن ــذاك للنظام الفاشي بقيادة
الزعيم بينيتو موسوليني ا لــذي تسلم الحكم عام
 ،1922وكانت فرصة له للدعاية للفاشية والتمجيد
لها.

المنتخب اإليطالي والتحية للنظام الفاشي
قبل مواجهة تشيكوسلوفاكيا في النهائي
تواجه الـ«أتزوري» بقيادة نجميه جوزيبي مياتسا
وأنجيلو سكيافيو وبمشاركة سبعة العبين مولودين
خارج البالد ،في النهائي مع تشيكوسلوفاكيا أمام
متفرج ّ
ّ
يتقدمهم موسوليني.
 55ألف
ت ـقـ ّـدم الـضـيــوف بـهــدف الـجـنــاح أنـتــونـيــن بوتش
(ّ ،)69
فخيم صمت مطبق على الملعب ،لكن «مومو»
ً
أورسي الذي حمل ألوان األرجنتين سابقا اعاد األمور
ً
الــى نصابها فارضا التمديد في وقــت متأخر (.)81
وبـعــد  5دقــائــق على الـشــوط االول اإلضــافــي ،أطلق
«أنجولينو» سكيافيو رصــاصــة الرحمة فــي مرمى
ً
المنتخب التشيكي لينفجر الملعب فرحا.
سكيافيو الذي عمل في تجارة الثياب مع اشقائه بعد
وفاة والده عندما كان بعمر الثانية عشرة ،ثم خاض كامل
ً
مسيرته مع بولونيا على مــدى  16عاما برغم مطاردة
ً
يوفنتوس وإنتر ،كشف الحقا «بعد النهائي اتصل رئيس

مونتي األرجنتيني اإليطالي
مباراة نهائية بدرجة حرارة ناهزت األربعين ،شارك
فيها العــب الوسط اإليطالي لويس مونتي ،بعد أربع
سنوات من خسارته النهائي ،انما مع األرجنتين في حادثة
فريدة! وبعدما وصف سكيافيو مونتي بالـ»مجرم» بسبب
العنف بينهما خـ ّـال مواجهات بولونيا ويوفنتوس،
سحب المدرب المحنك بوتسو فتيل الكره المتبادل ،عندما
شهرين قبل النهائيات.
وضعهما في غرفة واحدة لمدة ّ
بوتسو الصحافي السابق المكنى المايسترو العجوز
ً
ً
(إيل فيكيو مايسترو) ،اقنع حارسا عجوزا بتأجيل اعتزاله،
ً
وعاطال عن العمل يشرب بكثرة لمبادلة الويسكي والبوكر
بأكثر أنظمة اللياقة البدنية صرامة.
ودخل حانة في روما يبحث عن العب الوسط العنيف
أتيليو فيراريس ،بعد طرده من نادي العاصمة ألسباب
ً
انضباطية ،قائال له «ات ــرك سجائرك ،مشروبك وعصا
ً
البلياردو فورا ،تعال معي ولديك فرصة اللعب في كأس
الـعــالــم» .عــاد فيراريس إلــى تشكيلة المنتخب وأصبح
«األفضل لياقة» بين زمالئه حسب بوتسو.

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

درايش

نموذج النتخابات قد
تهدد الديموقراطية

يا مجلس ّ
األمة...

أ .د .غانم النجار

حتى آخر أكتوبر الماضي ،أدلى نحو  ٧٢٠مليون إنسان
بأصواتهم حول العالم ،ومن المحتمل أن يزيد العدد على
 ٨٠٠مليون بنهاية السنة .ويعني ذلك ،ضمن ما يعنيه ،أن
ً
االنتخابات( ،رئاسية ،برلمانية ،وغيرها) قد أصبحت جزءا
مــن سـلــوك الكثيرين مــن الـبـشــر ،كـجــزء مــن الديموقراطية،
ً
فالديموقراطية أكثر شموال من مجرد التصويت.
ّ
وبطبيعة الحال ،فإن االنتخابات كاشفة عن حال المجتمع
ُ
الذي تجرى فيه ،وطبيعة توجهاته ،وانقساماته ،أو قضاياه
ً
الجامعة ،كما أنها غير ثابتة ،فالفائز اليوم قد يكون خاسرا
ً
ً
ً
غدا ،ويلعب فيها البعد المعيشي دورا محوريا ،وهي بعكس
ّ
الدكتاتورية ،التي ال يحدث فيها تغيير إل بالعنف.
فــي ه ــذا اإلط ـ ــار ،ج ــاءت االن ـت ـخــابــات الـبــرازيـلـيــة األحــد
الماضي ،واحدة من أهم االنتخابات في العالم ،بفوز لوال
دا سيلفا (أكـثــر مــن  ٦٠مليون نــاخــب ٥١ ،فــي المئة) على
ً
الرئيس ،جايير بولسونارو (أكثر من  ٥٨مليونا ٤٩ ،بالمئة)،
ً
أكثر االنتخابات تقاربا في تاريخ الـبــرازيــل ،وداللــة على
حجم االنقسام واالستقطاب.
ّ
ومــع أهمية تلك االنـتـخــابــات لـلـ ّبــرازيــل ،إال أنـهــا مهمة
ً
للعالم أيضا ،فغابات األمــازون تمثل رئة العالم للتنفس،
َ
وللمرشحين سـيــا سـتــان متناقضتان بـهــذا ا لـخـصــوص،
بولسونارو مع تجريف الغابات ،بينما لــوال مع الحفاظ
عـلـيـهــا ،ول ــذل ــك ،ف ــإن نـتـيـجــة االن ـت ـخــابــات ت ـت ـجــاوز الـ ُـبـعــد
المحلي.
ً
المهم أيضا أن الرئيس بولسوناروُ ،يطلق عليه «ترامب
االس ـتــوائــي» ،وكــأنــه فــي سلوكياته االنتخابية والـعــامــة،
كــان يقرأ من كتاب ترامب في التأثير واستخدام وسائل
التواصل ،وكأنه يدفع بنموذج مكرر.
ً
ً
وق ــد ب ــذل بــول ـســونــارو ج ـه ــدا ك ـب ـيــرا ،مـثــل ت ــرام ــب ،في
ً
التجهيز والتحضير لفكرة رفض نتائج االنتخابات مبكرا،
وات ـهــام الـقــائـمـيــن عليها بــالـتــزويــر .وحـتــى ه ــذه اللحظة
(الثالثاء) لم يصدر عنه ّ
أي تعليق ،ال برفض النتائج وال
ً
بالتسليم بها ،مع أن هناك ضغوطا من داخل معسكره في
االتجاهين.
ّ
سيتحو ل معسكره إ لــى أ قــوى
ففي التسليم بالنتائج،
ً
معارضة للرئيس دا سيلفا ،تمهيدا لالنتخابات القادمة.
أما في حالة الرفض ،فسيقرأ مرة أخرى من أوراق ترامب،
ً
وهي ليست أوراقا سهلة القراءة.
ّ
كانت االنتخابات الرئاسية األخيرة في كينيا مرشحة
إلى أن تدخل في المتاهة ،مع أن االنتخابات السابقة شهدت
ً
ّ
عنفا غير مسبوق ،إال أنهم تمكنوا من تجاوز األزمة.
ً
ً
أما البرازيل ،فهي أمام مفترق طرق ،وليس طريقا واحدا،
وهــي خطوة غير مريحة لمعسكر تــرامــب ،الــذي كــان يرى
ً
ً
فيها نموذجا داعما لتوجهه ،وتأثيره على العالم .والذي
سـيـخــوض انـتـخــابــات مرشحيه الــذيــن دعـمـهــم للتجديد
النصفي لـ «الكونغرس» بعد أسبوع ،والذي تبلغ ميزانية
اإلعــانــات فيها  ٦مليارات دوالر ،وربما يعلن موقفه من
خوضه انتخابات الرئاسة لعام  ،٢٠٢٤ومنها قد يتحدد
النموذج المطروح لالنتخابات ،بين أميركا ،أقــوى دولة
في العالم ،والبرازيل ،أقوى دولة في أميركا الجنوبية ،في
إط ــار حــالــة انقسام واستقطاب اجتماعي ح ـ ّ
ـاد ،قــد تهدد
الديموقراطية ّ
برمتها.

التسابق البرلماني
م ـنــذ ان ـت ـخــاب مـجـلــس األمـ ــة ف ــي  29سبتمبر
الماضي ،والناس تعيش حالة تفاؤل واستبشار
ّ
ب ـ ــأن م ـج ـلــس األم ـ ــة ال ـح ــال ــي س ـي ـطــوي صـفـحــات
ال ـم ــاض ــي ،وس ـي ـطــوي الـ ـص ــورة الـسـيـئــة ألح ــوال
مجالس األم ــة السابقة ،فقد س ــادت عــدة مظاهر
م ـ َـرض ـي ــة وس ـل ـب ـ ّـيــة ،أل ـح ـقــت بــال ـع ـمــل الـبــرلـمــانــي
ّ
َ
ومثالب وممارسات سيئة ،كانت محل
انتقادات
انتقاد واســع وجــدل كبير بين الكويتيين ،حتى
البرلمانية وعــدم
طــالــب بعضهم بــوقــف الـحـيــاة
ّ
ّ
جــدوى وجــود برلمان ألن أعضاء ه إنما يسعون
ل ـت ـح ـق ـيــق م ـص ــال ــح ض ـي ـق ــة ل ـه ــم وألقـ ــارب ـ ـهـ ــم أو
ً
ً
أصدقائهم ،ومن ّ
ثم أصبح البرلمان مصدرا رئيسيا
من مصادر الفساد الذي تعانيه البالد.
وفي ضوء ذلك وضع الكويتيون أياديهم على
قلوبهم وهو يذهبون إلى التصويت في انتخابات
 29سـبـتـمـبــر ،عـلــى أم ــل أن ي ـتـ ّـم تـغـيـيــر ال ـصــورة
وتتبدل األحوال ويصحح المسار بنمط جديد من
الممارسات من خالل أعضاء غايتهم الصالح العام،
وال ّ
تحركهم أية مصالح شخصية.
وال ـي ــوم ،وبـعــد أن ُع ـقــدت أول جلسة لمجلس
األمة في  18أكتوبر الماضي المكملة لجلسة 16

ن ـحــر شـ ــاب س ــودان ــي ف ـت ــاة ق ــاص ــرة ،األح ــد
الماضي ،أمــام الـمــارة بالشارع الـعــام ،بالقرب
من منزلها في منطقة أمبدة بمدينة أم درمان.
وتعيد هذه الواقعة إلى األذهان عدة جرائم
ً
قتل وقعت أخيرا في دول عربية ،أبرزها مقتل
الطالبة المصرية نيرة أشرف على يد زميلها.
وكشفت صحيفة «ال ـيــوم الـتــالــي» المحلية،
في الخبر الذي نقلته «العربية نت» ،أمس ،عن
شهود عيان ،أن الشاب تقدم لخطبة الفتاة التي
رفضته ،وظل يتردد على منزلها.

أ.د .محمد المقاطع
منهّ ،
وأدى األعضاء القسم المقرر بالمادة  91من
الــدسـتــور ،بــدأت الـظــواهــر السلبية والممارسات
ً
ً
السيئة ا لـســا بـقــة ،فقد شهدنا تسابقا محموما
لتقديم مـشــروعــات الـقــوانـيــن ،حتى بلغت بعض
ً
مشاريع بعض األعضاء ما يفوق الـ  20مشروعا،
وهو وضع محزن يؤدي إلى تراكم التشريعات ،فإذا
أخذنا في االعتبار أن ّكل عضو ّ
قدم  10اقتراحات
ً
وجدنا أنه سيكون لدينا  250مقترحا بقانون من
األعضاء ،وهو ما يعني أننا وصلنا منذ البداية
إلـ ــى نـقـطــة ال ـع ـجــز ع ــن إقـ ـ ــرار هـ ــذه ال ـت ـشــري ـعــات،
وسنعود إلى االرتجال التشريعي بسبب كثرتها
ـاربـهــا وتـعـ ُ
وتـضـ ُ
ـارضـهــا وتناقضها ،األم ــر الــذي
ً
إقرارها ،ضربا من ضروب المستحيل.
يجعل ّ
ً
ً
وقــد كنا نأمل أن نــرى أداء برلمانيا مختلفا،
تسوده الحكمة والتأني والتفاهم الذي يقوم على
ترشيد المقترحات بقوانين التي ّ
تقدم ،فال تزيد
ً
فــي مـجـمــوعـهــا عـلــى  30أو  40اق ـتــراحــا بـقــانــون
تلمس أولويات المواطنين والمجتمع الكويتي،
وإعادة االعتبار إلى مؤسساته المختلفة ،وإصالح
باحتياجات المواطنين
أحوال البالد فيما يتصل
ّ
والمجتمع ،لكن يبدو أن هــذا التوقع لم يكن في

محله ،فقد شهدنا هذا التسابق المحموم ،وهو ما
يعني بالضرورة أنها سترتفع بعد فترة قصيرة
ألضـعــاف عــددهــا ،ومــع األســف ال يكون تقديمها
السياسي بقدر أن كل
لتصحيح األوضاع والمشهد
نائب يريد أن يبرز أمام ناخبيه ّأنه ّ
تقدم بمشاريع
ً
كثيرة حتى يأخذ صيتا وسمعة وشعبية من خالل
اقتراحات بقوانين لن ترى النور ،أو ّربما تؤدي إلى
ارتجال تشريعي يأتي بتشريعات لم يتم فحصها
ّ
ودراستها بصورة كافية .ولعل جلسة يوم الثالثاء
الماضي  25أكتوبر ،تعطي نبذة عن ذلــك ،ففيها
ّ
تحدث معظم النواب عن الميزانية العامة ،وكان
ّ
ً
جــل كالمهم ت ـكــرارا ل ــذات األف ـكــار وذات المعاني
التي تلوم الحكومة على أنها تقدمت بميزانية
لــم ترتبط ببرنامج ،ولــم تقم بدراستها بصورة
َ
كافية ،ولم ُيتح لهم الوقت الكافي لدراستها ،ومن
ثــم طلب سحبها ،وكــان يمكن االكتفاء بمناقشة
بعض األعضاء ،وينتهي األمر بطلب مقرر لجنة
ّ
الميزانيات سحب التقرير ،لكن الرغبة في الظهور
ّ
أم ــام الـنــاخـبـيــن ،وك ــل يــريــد أن يـبــيــن أن ــه تـحــدث
بالموضوع هو ما دفع الجميع إلى الحديث ،حتى
ً
ً
ً
ـررا ُ
وم ـعــادا فــي معانيه وفي
وإن كــان حديثا مـكـ

طلباته ،وهذا هو مكمن الممارسة المتكررة السيئة
في عمل مجلس األمة.
ومن المفارقات أن األعضاء عادوا إلى مناقشة
الـمـيــزانـيــة فــي جلسة  1نوفمبر (أمـ ــس) ،وق ــد تم
إقرار هذه الميزانيات بعد نقاشها ،بالرغم من أن
ً
ً
الحكومة أيـضــا لــم تـقـ ّـدم برنامجها وفـقــا للمادة
ً
 98من الدستور ،وهو أيضا ما ّ
يبين عدم جدية
ال ـن ـق ــاش ،ف ــاألع ـض ــاء يـهـمـهــم ويـشـغـلـهــم أن يـتـ ّـم
اسـتــرضــاء المواطنين بــإصــدار قــانــون الميزانية
وفـيــه بـنــد خ ــاص ب ـشــراء اإلج ـ ــازات ،وم ــا دام هــذا
ّ
كاف لهم إلقرار الميزانية العامة
األمر قد تم ،فهو ٍ
ّ
بما يمكن أن يكون فيها من علت وما عليها من
إشـكــالـيــات ،وه ــو أم ــر يــدعــو إل ــى الـقـلــق وال ـحــزن،
ّ
يتغير
بأن النهج السابق في أعمال المجالس لم
ً
ً
ً
حتى اآلن ،وهـنــا سنجد أيـضــا سـبــاقــا محموما
آخــر سيدخل إلــى الساحة بين الـنــواب في تقديم
الـعــديــد مــن التشريعات الـتــي تـحــاول أن تشتري
والء ات الناخبين بين عطايا مالية يتم منحها
لهم بمثل هذه القوانين ،وهو أمر يدعونا إلى أن
يسرع المجلس بمراجعة هذا النهج وتصحيحه
قبل فوات األوان ويشيع عدم الرضا بين الناس.

قطعوا الكهرباء عن منزله ...فمات
شـ ـه ــدت م ــواق ــع الـ ـت ــواص ــل ف ــي األردن حــالــة
مــن الغضب ،بعد ت ــداول أنـبــاء عــن وف ــاة مواطن
فــي مدينة إربــد شمال الـبــاد ،عقب قطع التيار
الكهربائي عن منزله.
وأوضـحــت زوجــة ابــن المواطن المتوفى ،في
تصريح ل ـ «العربية نــت» ،أمــس ،أن والــد زوجها
يعيش على األوكسجين ،ألنــه مصاب بسرطان
الرئة.
فيما قالت إنها اتصلت بشركة الكهرباء ورجت
الموظف المسؤول أن ُيعيد الكهرباء ،شارحة له

وأضاف الشهود أن «الفتاة خرجت من منزلها
في طريقها إلى متجر مجاور لمنزل أسرتها،
لشراء بعض المستلزمات ،فلحقها الجاني وقام
ً
بمناقشتها واستل سكينا ونحرها».
ً
ولـفـتــت الـصـحـيـفــة إل ــى أن عـ ــددا مــن ال ـمــارة
ت ـج ـم ـه ــروا حـ ـ ــول الـ ـجـ ـث ــة ،وأبـ ـلـ ـغ ــوا ال ـش ــرط ــة
بالحادثة فاتخذت اإلجــراء ات الالزمة وحولت
الجثة للمشرحة ،وألقت القبض على الجاني،
وب ــاش ــرت ال ـت ـح ـق ـيــق م ـعــه ل ـم ـعــرفــة مــاب ـســات
ودوافع الجريمة.

ال ـظــروف الصحية لــوالــد زوج ـهــا ،إال أن ــه رفــض
طلباتها المتكررة.
وفصلت شــركــة الكهرباء التيار مـســاء األحــد
الـمــاضــي ،بسبب عــدم دفــع فــاتــورة قيمتها 150
ً
ديـ ـن ــارا ،ول ـفــظ ال ـمــواطــن ج ـمــال يــاسـيــن أنـفــاســه
األخـيــرة ،صباح أمــس األول ،عن عمر يناهز 65
ً
عاما.
من جهتها ،أوضحت السيدة في مقطع مصور
أن الشركة اشترطت دفع كل المبلغ إلعادة التيار
الكهربائي.

وفيات

الحر كلف العالم
 16تريليون دوالر

ناصر ًجاسم محمد الهاجري

 74عاما ،شيع ،العزاء في المقبرة فقط ،ت67778813 :

وسمية صغير حثالن الهاجري

زوجة :صحن يحيى بن مشيري الهاجري
ً
 72عــامــا ،شيعت ،ال ـعــزاء فــي المقبرة فـقــط ،ت،99043078 :
96634488 ،99333288

سكينة غلوم باقر غلوم

وجدت دراسة أن موجات الحر ،التي
يقودها تغير المناخ ،كلفت االقتصاد
العالمي  16تريليون دوالر ( 14تريليون
جـنـيــه إسـتــرلـيـنــي) مـنــذ الـتـسـعـيـنـيــات.
ويرجع ذلك إلى تأثيرات درجات الحرارة
المرتفعة على صحة اإلنسان واإلنتاجية
واإلنتاج الزراعي.
ك ـم ــا ك ـش ـفــت الـ ــدراسـ ــة أن أف ـق ــر دول
العالم ،وأقلها من حيث انبعاث الكربون،
عــانــت مــن أكـبــر الـضــربــات االقتصادية،
مـ ـث ــل تـ ـل ــك الـ ـ ـم ـ ــوج ـ ــودة ف ـ ــي ال ـم ـن ــاط ــق
االستوائية.
ودمــج الباحثون فــي كلية دارتـمــوث
في نيو هامبشاير بالواليات المتحدة،
في دراستهم التي نشرت في «Science
 ،»Advancesونقلها موقع روسيا اليوم،
أمس ،البيانات االقتصادية مع متوسط
درجة الحرارة لفترة الخمسة أيام األكثر
سخونة لكل منطقة عالمية.
ووجـ ــدوا أنــه مــن عــام  1992إلــى عــام
 ،2013ت ــزام ـن ــت م ــوج ــات ال ـح ــر بشكل
روت ـ ـي ـ ـنـ ــي مـ ـ ــع ال ـ ـت ـ ـغ ـ ـيـ ــرات فـ ـ ــي ال ـن ـم ــو
االقتصادي ،والتي تختلف في المناطق
ذات الدخل المرتفع والمنخفض.

أرملة :خضر علي حسين الفارس
ً
 88عاما ،شيعت ،الرجال :بيان ،مسجد اإلمام الحسن( ،العزاء
ابتداء من اليوم) ،النساء :سلوى ،حسينية اإلمــام الحسين،
ً
(عصرا فقط) ،ت99858500 :

نوير سالم جازع أبو ذراع

أرملة :مفلح فرج الجالوي
ً
 85عــامــا ،شيعت ،الــرجــال :الـعــزاء في المقبرة فقط ،النساء:
مبارك الكبير ،ق ،6ش ،6م ،20ت99662533 ،99853888 :

مواعيد الصالة

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

يومية سياسية مستقلة

nashmi22@hotmail.com

م ـ ـ ـج ـ ـ ـلـ ـ ــس األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ...عـ ـ ـ ـس ـ ـ ــى عـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــرك ط ـ ــوي ـ ــل
وي ـ ـ ـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ـس ـ ـ ــى اإلنـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ــاز فـ ـ ـ ـ ــي ع ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــدك يـ ـ ـط ـ ــول
ـص ع ـ ـل ـ ـيـ ــل
ال ت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــل ف ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوا ش ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـ ٍ
اوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ــاق ل ـ ـ ـ ـ ــه ح ـ ـ ـ ـ ْـس ـ ـ ـ ــب األصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول
«إب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ـ ــر» آلالمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ت ـ ـش ـ ـي ـ ــل
لـ ـ ـ ّـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــأثـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــر فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي لـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ــه يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزول
نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدري إنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ف ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ــو بـ ـخـ ـي ــل
وم ـ ـ ـن ـ ـ ـهـ ـ ــو ق ـ ـ ـ ـ ــال «الـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــال» ه ـ ـ ـ ــو ك ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـح ـ ـ ـلـ ـ ــول!
«بـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــع اجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازات ال ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــوظـ ـ ـ ـ ــف» م ـ ـس ـ ـت ـ ـح ـ ـيـ ــل
ت ـ ـن ـ ـت ـ ـه ـ ــي ف ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــا عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى أعـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــاب ال ـ ـ ـ ــوص ـ ـ ـ ــول
و«ال ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــوف» ال ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـبـ ـ ــي تـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــض بـ ــديـ ــل
ً
و«الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــل»  -أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا -ت ـ ـ ـ ــرى س ـ ـ ْـهـ ـ ـم ـ ــه ْب ـ ـ ـنـ ـ ــزول
«ل ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــل قـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــه» ب ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاه ال ـ ـ ـج ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــل
ل ـ ـ ـيـ ـ ــش ك ـ ـ ـ ــل «قـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـم ـ ـ ــه» ْب ـ ـ ـب ـ ـ ـلـ ـ ــدنـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ــي أف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول؟!
ال ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـرب ـ ـ ـ ـ ـ ــي ا جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــال مَـ ـ ـ ـ ـ ــن جـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ٍـل ل ـ ـج ـ ـيـ ــل
ْ
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـن مـ ـ ـ ـ ــوظـ ـ ـ ـ ــف شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــره والـ ـ ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ــي ك ـ ـ ـسـ ـ ــول
يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــثـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــا ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى دورك أ ص ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــل
ْ
اصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـدق بـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـق ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ـ ــرس ـ ـ ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ـ ــل يـ ـ ـ ـ ـ ــا رسـ ـ ـ ـ ـ ــول

ً
رفضته زوجا فنحرها في الشارع

www.aljarida.com

وضاح

الصالحية  -شارع فهد السالم  -مبنى أسامة
تلفون - 22257037 / 22257036 :فاكس - 22257035 :ص .ب 29846 :صفاة  13159الكويت
خدمة العمالء :تلفون - 1828111 :فاكس22252540 :

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

4:41

العظمى 30

الشروق

6:01

الصغرى 18

الظهر

11:32

العصر

2:39

المغرب

5:02

العشاء

6:20

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
تلفون - 1828111 :داخلي - ٧٠٠ :فاكس22252537 :
البريد اإللكترونيads@aljarida.com :

ً
أعلى مد  03:44صب ــاحـ ـ ــا
 07:43م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

ً
أدنى جزر  12:41ظـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا

الشكاوى والتوزيع:

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
تلفون - 1828111 :داخلي - ٧٣1:فاكس22252540 :

