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ممثل األمير:
قرارات «قمة
الجزائر» ستعزز
مسيرة العمل
العربي
02

إلغاء التحفظات األمنية عن الكويتيين

الثانية

ً
ً
ً
«الداخلية» :تعزيزا لمسيرة التصحيح ودعما لحرية التعبير وترسيخا لدولة القانون
• «ضرورة االلتزام بجميع اإلجراءات المرتبطة باألحكام القضائية النهائية»
• «نثق بممارسة المواطنين للحرية المسؤولة المتوافقة مع المصلحة العامة وفق أحكام القانون»
• الخالد :نشكر القيادة السياسية على مباركتها وتوجيهاتها ودعمها لخطوات التصحيح
محمد الشرهان

أمر النائب األول لرئيس مجلس الوزراء وزير
الداخلية الشيخ طالل الخالد بإلغاء التحفظات
ً
األمنية عن المواطنين «تعزيزا لمسيرة تصحيح
ً
ً
المسار ،ودعما لحرية التعبير ،وترسيخا لدولة
ً
الـقــانــون التي تضمن حقوق الـمــواطـنــة» ،معربا
ع ــن ش ـكــره لـلـقـيــادة الـسـيــاسـيــة عـلــى مباركتها
وتوجيهاتها ودعمها لخطوات تصحيح المسار.

«الزراعة» :تخصيص مزارع
العبدلية لألعالف فقط
●

محمد جاسم

فــي خـطــو ٍة تستهدف معالجة شــح األعــاف
الـحـيــوانـيــة ،أعـلــن الـمــديــر الـعــام للهيئة العامة
ل ـشــؤون ال ــزراع ــة وال ـث ــروة السمكية بالتكليف
مشعل القريفة ،أن الهيئة تتجه إلى تعديل الئحة
ال ـم ــزارع المخصصة لــأمــن ال ـغــذائــي بمنطقة
العبدلية ،والتي يبلغ عددها نحو  62مزرعة،
ً
ليصبح نشاطها مختصا بإنتاج األعالف فقط،
بعدما كان يشمل تربية األبقار ،وإنتاج الحليب،
وتسمين العجول.
وقــال القريفة ،خــال زيــارتــه التحاد منتجي
األلبان بمنطقة الصليبية الزراعية صباح أمس،
إن «الــزراعــة» ستنظر في رفــع الــدعــوم لمنتجي
ً
األلبان؛ حفاظا على األمن الغذائي الذي توفره
ً
منتجات األلـبــان واللحوم الحمراء ،معربا عن
ع ــزم ــه إج ـ ــراء سـلـسـلــة زيـ ـ ــارات ل ـكــل الـقـطــاعــات
التابعة للهيئة واالتحادات؛ للوقوف على أبرز
ما يعوق ملف األمن الغذائي.
04

وقالت وزارة الداخلية ،في بيان أمس ،إن هذا
ً
القرار يأتي التزاما بالمادة  36من الدستور التي
تنص على أن «حرية الرأي مكفولة ،ولكل إنسان
حق التعبير عن رأيــه ونشره بالقول أو الكتابة
ً
أو غيرهما ،وذلك وفقا للشروط واألوضاع التي
يبينها القانون».
وأكدت الوزارة إلغاء أي اشتراطات أو تحفظات

مــن شــأنـهــا االنـتـقــاص أو الـتـقــويــض مــن حقوق
المواطن ،مع ضرورة االلتزام بجميع اإلجراء ات
المرتبطة باألحكام القضائية النهائية ،مشددة
ع ـل ــى ث ـق ـت ـهــا ب ـم ـم ــارس ــة ال ـم ــواط ـن ـي ــن ل ـل ـحــريــة
الـمـســؤولــة ،الـتــي تـتــوافــق مــع المصلحة العامة
وأمن وأمان واستقرار الكويت وفق أحكام القانون
والدستور.

العلي لضباط الجيش:
التسلح بالعلم والتدريب
لخدمة الكويت

محليات

طالل الخالد

الحكومة ...تصحيح المسار ورفاهية المواطنين
برنامج
ّ

وجار وضع اللمسات األخيرة عليه
مجلس الوزراء اعتمد مسماه وتسلم مالحظات مختلف الجهات بشأنه ٍ
مكوناته الشفافية والحوكمة
الرشيدة وتعاون السلطتين
وإمكانية التنفيذ
●

محاوره مكافحة الفساد
واإلصالحات اإلدارية واالجتماعية
واالقتصادية والمالية

محيي عامر

علمت «ال ـجــريــدة» ،مــن م ـصــادرهــا ،أن وزيــر
ال ـمــال ـيــة وزي ـ ــر ال ــدول ــة ل ـل ـش ــؤون االق ـت ـصــاديــة
ً
ً
عبدالوهاب الرشيد قدم عرضا مرئيا لمجلس
الوزراء خالل اجتماعه في  24أكتوبر الماضي،
عــن مـكــونــات بــرنــامــج عمل الحكومة للمرحلة
المقبلة « »2026 /2025 – 2023 /2022والــذي
حمل عنوان «تصحيح المسار لتعزيز المواطنة
ورفاهية المواطنين».

رأي الحكومة في «البديل
االستراتيجي» و«المنطقة
الشمالية» األحد

وق ــال ــت ال ـم ـص ــادر إن ال ـم ـكــونــات الــرئـيـسـيــة
ل ـل ـبــرنــامــج تـتـمـثــل ف ــي ال ـش ـفــاف ـيــة وال ـحــوك ـمــة
الرشيدة والتعاون بين السلطتين والقدرة على
التنفيذ ،باعتبارها عوامل النجاح الرئيسية،
موضحة أن محاوره األساسية تتناول مكافحة
ال ـف ـســاد واإلص ــاح ــات اإلداريـ ـ ــة واالجـتـمــاعـيــة
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة وال ـم ــال ـي ــة وال ـب ـن ـي ــة الـتـحـتـيــة،
إضافة إلى مجموعة من المبادرات التنفيذية
وتفاصيلها مع برامجها الزمنية ومكوناتها
ومستهدفاتها.

«التشريعية» قبل «سحب
صالحياتها» تنظر  10اقتراحات
منها «القوائم النسبية»
وأشارت إلى أن مجلس الوزراء كان قد كلف
أع ـضــاء ه فــي االجـتـمــاع الـمــذكــور التنسيق مع
األم ــان ــة ال ـعــامــة لـلـمـجـلــس األع ـل ــى للتخطيط
ً
والتنمية وأمهلهم أسبوعا لموافاته بمرئياتهم
والـجـهــات التابعة لهم بـشــأن الـبــرنــامــج ،الــذي
ُ
ً
ً
ً
اعتمد مبدئيا اسـمــا ومضمونا وفــي لمساته
ً
األخيرة ،تمهيدا إلحالته إلى مجلس األمة.
على صعيد آخر ،من المقرر أن تستمع لجنة
الـشــؤون المالية واالقتصادية البرلمانية في
اجتماع تعقده بعد غد لرأي الحكومة 02

ِّ
أقطاب النظام اإليراني يهربون أموالهم ...والعملة تنهار

«الشؤون» لمضاعفة
مشرفي االنتخابات
التعاونية إلى 140

03

محليات

«التربية» :تحويل كشوف
األعمال الممتازة إلى
البنك المركزي

03

رؤى عالمية

• الريال يتراجع إلى مستوى تاريخي أمام الدوالر في السوقين الرسمي والموازي
• حرب بين األجهزة األمنية تشمل اعتقاالت واتهامات بافتعال الشغب
●

طهران  -فرزاد قاسمي

في وقت انشغل المهتمون بمتابعة
ال ـش ــأن اإلي ــران ــي ب ـت ـط ــورات «ال ـح ــراك
الشعبي» المطالب بالتغيير ،والمستمر
منذ منتصف سبتمبر الماضي ،هوت
الـعـمـلــة اإليــران ـيــة الــوطـنـيــة إل ــى أدنــى
مستوى لها في تاريخ البالد ،إذ بلغ
سـعــر ص ــرف الـ ــدوالر عـنــد الـصــرافـيــن
نحو  337500ريال ،في حين تجاوز في
السوق الموازي  345000ريال.
وأكد عدد من تجار العملة باألسواق
اإليرانية لـ «الجريدة» ،أن تدهور الريال

يعود إلــى أن الكثير من الشخصيات
السياسية المتنفذة ّ
يحولون أموالهم
إلى عملة صعبة؛ إلخراجها من البالد،
ً
تحسبا النهيار النظام ،واضطرارهم
ً
للهرب سريعا.
وق ـ ـ ــال أحـ ـ ــد الـ ـص ــرافـ ـي ــن إن ه ـنــاك
وسـ ـط ــاء ،ألقـ ـط ــاب ال ـن ـظ ــام ،ي ـش ـتــرون
أي عـمـلــة صـعـبــة م ـتــوافــرة بــاألســواق
ويدفعون عموالت ،تصل إلى نحو 20
في المئة من قيمة المبالغ ،للصرافين
ل ـت ـس ـه ـيــل ت ـح ــوي ــل ت ـل ــك األمـ ـ ـ ــوال إل ــى
ً
حسابات خارج البالد ،مضيفا« :نحن
ال نتكلم عن ماليين الدوالرات 02

كوريا الجنوبية
والتسلح النووي

13--12
13
دوليات

سيارة للشرطة أحرقها المحتجون في كرج

باكستان :نجاة عمران خان من محاولة اغتيال

اقتصاديات
بنوك العالم المركزية
تواصل سياسات
التشديد النقدي

شاب عرقل مطلق النار فأنقذ قيادة «اإلنصاف» من إبادة جماعية
٠٩

«المركزي» يمتنع عن رفع
 12.9مليار دينار قيمة تعامالت سعر الخصم :نتابع التطورات
البورصة في  10أشهر
٠٩
 08االقتصادية والنقدية

في هجوم وصفه الرئيس الباكستاني
عارف علوي بأنه «محاولة اغتيال شنيعة»،
أصيب رئيس الــوزراء السابق عمران خان
ببضع رص ــاص ــات فــي قــدمــه خ ــال تجمع
سياسي قرب مدينة غوجرانواال ،أمس ،لكنه
في حالة مستقرة بالمستشفى.
وق ـ ـ ــال رؤوف حـ ـس ــن ،وه ـ ــو أح ـ ــد ك ـبــار
مـســاعــدي خ ــان ،بـطــل الـكــريـكـيــت الـســابــق،
إنه تم قتل أحد المهاجمين واعتقال آخر.
ً
والحقا ،أفــادت تقارير بأن المتهم بتنفيذ

االعـ ـ ـت ـ ــداء ،ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة ال ــواقـ ـع ــة ب ــوالي ــة
البنجاب ،أقر بأنه أراد قتل عمران ألنه «كان
يضلل الناس».
ونقلت التقارير عــن مـصــادر أن المتهم
بمحاولة اغتيال السياسي ،البالغ من العمر
ً
 70عاما ،الذي ال يزال يحظى بتأييد شعبي
كبير ،اعترف بأنه «عمل بشكل منفصل دون
تحريض من أحد».
و ك ــان خــان يتقدم مسيرة منذ الجمعة
الماضي من مدينة الهــور نحو العاصمة

إسـ ـ ــام آب ـ ـ ــاد ،ف ــي إطـ ـ ــار ح ـم ـلــة لـلـمـطــالـبــة
ب ــان ـت ـخ ــاب ــات جـ ــديـ ــدة ،ب ـع ــدم ــا أق ـص ــي مــن
منصبه في أبريل الماضي.
وي ــأت ــي ال ـح ــادث وس ــط تــوتــر متصاعد
ع ـلــى خـلـفـيــة خ ـطــابــات حـمــاسـيــة يطلقها
خان الذي يهاجم المؤسسة العسكرية منذ
حجب البرلمان الثقة عن حكومته بعد «سوء
إدارتها لملف االقتصاد» وتدهور عالقتها
بالجيش.
ً
إنه
لمؤيديه
ـرارا
ـ
ك
ـ
ت
ـان
ـ
خ
وقــال
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بايدن يحذر من فوضى
إذا رفض خصومه نتائج
«النصفية»

١٥

رياضة

ً
نتنياهو يبحث عن مخارج لتجنب عزلة دولية البابا فرنسيس في البحرين دعما
اشترط على البيد الموافقة على إلغاء محاكمته للمشاركة في الحكومة للحوار بين األديان
●

القدس  -ةديرجلا

•

أظهرت النتائج األولية لالنتخابات اإلسرائيلية
صحة التوقعات بتحقيق معسكر اليمين ،بشكل
ً
ً
عام ،واليمين العنصري فوزا كبيرا بحصوله على
ً
أغلبية مريحة في الكنيست قد تصل إلى  64نائبا،
مما يمنح زعيم حزب ليكود بنيامين نتنياهو
القدرة على تشكيل حكومة يمينية صافية.

وهناك معطى مثير ظهر في الساعات األخيرة،
وهو أن عدد األصوات التي حظي بها المعسكر
الـ ـمـ ـع ــارض ل ـن ـت ـن ـيــاهــو ك ــان ــت أكـ ـث ــر ب ـق ـل ـيــل مــن
األصوات التي حظي بها معسكره ،إال أن تشرذم
األحزاب العربية وفشل الدعوات لتوحيد حزبي
«العمل» و«ميرتس» اليساريين أديــا إلــى ضياع
نـحــو  8مـقــاعــد نـيــابـيــة كــانــت سـتـقـلــب الـنـتــائــج
ً
الحالية رأسا على عقب.
02

ف ــي زي ـ ــارة ت ـعــد األول ـ ــى لـحـبــر أع ـظــم إل ــى الـمـمـلـكــة الخليجية
الصغيرةُ ،ي َّ
خصص الجزء األكبر منها للتأكيد على أهمية الحوار
بين األديان ،وصل البابا فرنسيس إلى البحرين ،عصر أمس.
ووصلت الطائرة البابوية إلى قاعدة الصخير الجوية في منطقة
العوالي جنوب البحرين ،قبل أن ينتقل البابا إلــى باحة القصر
الملكي المجاور ،حيث ألقى كلمة أمام ملك البحرين حمد بن عيسى
آل خليفة وكبار المسؤولين والدبلوماسيين.
وتأتي زيارة البابا ،التي تستمر أربعة أيام ،في إطار 02

السنوسي يغيب عن
الديربي ...والسالمية
يتجهز للكويت ١٦

ةديرجلا

الثانية

ممثل األمير« :قمة الجزائر» ستعزز العمل العربي

سموه هنأ َ
رئيسي بنما ودومينيكا بالعيد الوطني

بعث سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى
رئيس بنما ،لورينتينو كــورتـيــزوّ ،
عبر فيها سموه عــن خالص
ً
تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبالده ،متمنيا سموه له موفور
الصحة والعافية ،ولبنما وشعبها الصديق كل التقدم واالزدهار.
كما بعث سموه ببرقية تهنئة إلــى رئيس دومينيكا ،تشارلز
ســافــاريــن ،عـ ّـبــر فيها سـمــوه عــن خــالــص تهانيه بمناسبة العيد
ً
الــوط ـنــي لـ ـب ــاده ،مـتـمـنـيــا س ـمــوه ل ــه م ــوف ــور ال ـص ـحــة وال ـعــاف ـيــة،
ولدومينيكا وشعبها الصديق كل التقدم واالزدهار.

بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــث م ـ ـ ـم ـ ـ ـثـ ـ ــل صـ ـ ــاحـ ـ ــب
ال ـس ـمــو أم ـي ــر ال ـب ــاد الـشـيــخ
نـ ـ ـ ــواف األحـ ـ ـم ـ ــد سـ ـم ــو ول ــي
الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـه ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـي ـ ـ ــخ مـ ـشـ ـع ــل
األح ـ ـمـ ــد ب ـب ــرق ـي ــة شـ ـك ــر إل ــى
أخ ـ ـيـ ــه رئ ـ ـيـ ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة
الـ ـج ــزائ ــري ــة ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة
ا لشعبية عبد ا لمجيد تبون
أع ــرب فـيـهــا س ـمــوه عــن بــالــغ
الشكر واالمتنان على حفاوة
االس ـت ـق ـب ــال وك ـ ــرم ال ـض ـيــافــة
ال ـل ــذي ــن ح ـظ ــي ب ـه ـمــا س ـمــوه
والوفد المرافق خالل ترؤس
س ـ ـمـ ــوه لـ ــوفـ ــد ال ـ ـكـ ــويـ ــت فــي
أع ـ ـمـ ــال الـ ـ ـ ــدورة الـ ـع ــادي ــة ال ـ ـ
 31ل ـم ـج ـلــس ج ــا م ـع ــة ا لـ ــدول
العربية على مستوى القمة.
وأشاد سموه بما توصلت
إلـ ـ ـي ـ ــه ال ـ ـق ـ ـمـ ــة مـ ـ ــن «قـ ـ ـ ـ ـ ــرارات
بناء ة ستعزز مسيرة العمل
المشترك وبما يعود بالنفع
ً
على ا لــدول العربية» ،معربا
س ـمــوه عــن أط ـيــب الـتـمـنـيــات
ألخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــه الـ ـ ـ ــرئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس تـ ـ ـب ـ ــون
ولـ ـلـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة الـ ـج ــزائ ــري ــة
وشعبها الشقيق بكل التقدم

ً
ممثل األمير محييا مستقبليه لدى وصوله إلى أرض الوطن
والــرف ـعــة واالزدهـ ـ ــار ف ــي ظل
قيادته الحكيمة.
وعاد ممثل صاحب السمو
وال ـ ــوف ـ ــد ال ــرسـ ـم ــي الـ ـم ــراف ــق
لـ ـسـ ـم ــوه إ لـ ـ ــى أرض ا ل ــو ط ــن
مـســاء أ مــس االول قــاد مــا من
ال ـج ــزائ ــر وذل ـ ــك ب ـعــد ت ــرؤس
س ـ ـ ـمـ ـ ــوه وفـ ـ ـ ــد الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ف ــي
مؤتمر مجلس جامعة الدول

العربية للدورة العادية الـ31
على مستوى القمة العربية
وال ـت ــي ع ـقــدت ف ــي الـعــاصـمــة
الجزائر.
و كــان فــي استقبال سموه
رئ ـي ــس م ـج ـلــس األم ـ ــة أح ـمــد
ال ـ ـس ـ ـعـ ــدون ،وسـ ـم ــو ال ـش ـيــخ
ناصر المحمد ،وسمو الشيخ
صـ ـ ـب ـ ــاح ال ـ ـ ـخـ ـ ــالـ ـ ــد ،ورئ ـ ـيـ ــس

مجلس ا لــوزراء سمو الشيخ
أحمد نواف األحمد ،والنائب
األول لرئيس مجلس الوزراء
وز يــر الداخلية الشيخ طالل
الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــال ـ ـ ــد ،ووزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ش ـ ـ ــؤون
ال ـ ـ ــدي ـ ـ ــوان األم ـ ـ ـيـ ـ ــري ال ـش ـي ــخ
مـ ـحـ ـم ــد الـ ـعـ ـب ــدالـ ـل ــه ،وكـ ـب ــار
المسؤولين بالدولة.
وراف ــق سـمــوه وفــد رسمي

ً
 ...وسموه مصافحا السعدون
ي ـ ـضـ ــم ك ـ ـ ـبـ ـ ــار الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــن
بديوان سمو ولي العهد.
من جانب آخر ،بعث سمو
ول ـ ــي ال ـع ـه ــد ال ـش ـي ــخ مـشـعــل
األح ـم ــد ب ـبــرق ـيــة تـهـنـئــة إلــى
رئ ـ ـيـ ــس بـ ـنـ ـم ــا ،ل ــوري ـن ـت ـي ـن ــو
ك ــورتـ ـي ــزو ،ض ـ ّـم ـن ـه ــا س ـمــوه
خ ــال ــص ت ـه ــان ـي ــه ب ـم ـنــاس ـبــة
العيد الوطني لبالده ،راجيا

له وافر الصحة والعافية.
وب ـ ـ ـعـ ـ ــث س ـ ـ ـمـ ـ ــوه بـ ـب ــرقـ ـي ــة
تهنئة إلى رئيس دومينيكا،
ت ـشــارلــز س ــاف ــاري ــن ،ضـ ّـمـنـهــا
سـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوه خ ـ ـ ــال ـ ـ ــص ت ـ ـهـ ــان ـ ـيـ ــه
ب ـم ـن ــاس ـب ــة الـ ـعـ ـي ــد ال ــوط ـن ــي
لبالده ،راجيا له وافر الصحة
والعافية.

العلي لضباط الجيش :التسلح بالعلم والتدريب لخدمة الكويت
قلد كوكبة منهم رتبهم بعد صدور المرسوم األميري
•

بعث رئيس مجلس الــوزراء ،سمو الشيخ أحمد
نواف األحمد ،ببرقية تهنئة إلى رئيس دومينيكا،
تشارلز سافارين ،بمناسبة العيد الوطني لبالده.
كما بعث سموه ببرقية تهنئة إلى رئيس بنما،
لورينتينو كورتيزو ،بمناسبة العيد الوطني لبالده.
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األمير يهنئ َ
رئيسي بنما
ودومينيكا بالعيد الوطني

رئيس الوزراء يهنئ
بنما ودومينيكا

•

محمد الشرهان

قلد وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي في
مقر الــوزارة صباح أمس كوكبة جديدة من
الضباط رتبهم بعد صدور المرسوم األميري
ً
بتوليتهم ضباطا بالجيش الكويتي .وبدأت
مراسم التولية بقراءة المرسوم األميري ثم
أدى الضباط القسم القانوني.
وبهذه المناسبة ،أعرب العلي عن تهنئته
للضباط الجدد ،ونيلهم ثقة سمو أمير البالد
القائد األعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف
األحمد بتوليتهم ضباطا بالجيش الكويتي.
وقـ ـ ــال «إنـ ـ ــه ل ـش ــرف ع ـظ ـيــم أن تـحـمـلــوا
أمــانــة ومـســؤولـيــة حـمــايــة الــوطــن وال ــذود
عــن تــرابــه الغالي ،فكونوا أهــا لهذه الثقة
الغالية ،واعملوا على تسخير كل جهودكم

وإمـكــانـيــاتـكــم لـخــدمــة ال ـكــويــت ،وتسلحوا
بالعلم وال ـتــدريــب والـعـمــل ،وت ـعــاونــوا مع
رؤسائكم ومرؤوسيكم ،وكــونــوا قــدوة في
تـعــامـلـكــم ،وم ـثــاال يـحـتــذى بــه فــي أقــوالـكــم
وتصرفاتكم» .وأضــاف :نسأل الله عز وجل
أن يــوفــق الـضـبــاط ال ـجــدد لـمــا فـيــه الخير
والتوفيق والنجاح ،كما نسأله سبحانه أن
يديم نعمة األمن واألمان والعزة والرفعة على
بلدنا الحبيب وشعبه الكريم في ظل القيادة
الحكيمة لسمو أمير البالد وسمو ولي العهد
األمين الشيخ مشعل األحمد.
وحـضــر مــراســم التقليد رئـيــس األرك ــان
العامة للجيش الفريق الركن خالد الصالح،
ووكـيــل وزارة الــدفــاع بــالـنــدب الشيخ فهد
جابر العلي ،وعدد من كبار الضباط القادة
بالجيش.

العلي ورئيس األركان يتوسطان الضباط

الكويت« :حقوق اإلنسان» معيار قياس تقدم الشعوب
العصفور :ندين االنتهاكات اإلسرائيلية الصارخة ضد الشعب الفلسطيني األعزل
جددت الكويت تأكيدها أهمية تعزيز واحترام حقوق اإلنسان
وحمايتها ،مشيرة إلى أن السالم أحد مقتضيات حقوق االنسان.
جاء ذلك خالل كلمة الكويت التي ألقاها الملحق الدبلوماسي
عبدالله العصفور ،أمس األول ،أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة
خالل مناقشة بند «تقرير مجلس حقوق اإلنسان».
وقال العصفور إن «السعي لتعزيز حقوق االنسان لن يثمر إال
بالتعاون والتنسيق ما بين الدول األعضاء والمنظمات اإلقليمية
ودون اإلقليمية مع هيئات األمــم المتحدة والهيئات الحكومية
وغير الحكومية لكي نصل إلى عالم أكثر استدامة».
وأضــاف أن الكويت تــدرك حجم التحديات التي تواجه األمم
المتحدة وأجهزتها ذات الصلة كــافــة بتعزيز حـقــوق االنـســان
ً
وحمايتها وخصوصا مجلس حقوق اإلنسان ومفوضية األمم
المتحدة السامية لحقوق االنسان.
وذكــر ان الـتــزام ال ــدول باحترام حقوق اإلنـســان يعد المعيار
المعاصر لقياس تقدم الشعوب واألمم ،في حين يساهم ميثاق األمم
المتحدة بالنهوض وتعزيز حقوق اإلنسان والحفاظ على حرياته.
وأشـ ــار الـعـصـفــور ال ــى ان ذل ــك االه ـت ـمــام يـتـكــون مــن خــال
تضمين حقوق االنسان في صلب أهداف التنمية المستدامة
( )2030حـيــث إن ال ـه ــدف ال ـس ــادس عـشــر يـشـجــع عـلــى اقــامــة
مجتمعات سلمية وشاملة وتوفير إمكانية الوصول إلى العدالة
للجميع ،وهو أمر يتطلب منا جميعا أن نسعى ونتكاتف من
أجل تحقيقه.
وأكد أن الكويت تولي اهتماما كبيرا لقضايا حقوق االنسان
وتحقيق العدل والمساواة في جميع المجاالت وذلك من خالل

العوضي :الكويت وإيطاليا
ّ
تتمسكان بمبادئ الدفاع نفسها

دعم جهود عودة الالجئين وتوطينهم

العصفور يلقي كلمة الكويت أمام األمم المتحدة
الدستور الذي يعد الضمانة الرئيسية وحائط الصد األول في
الدفاع عن حقوق اإلنسان.
ولفت العصفور الى تحقيق الكويت لمعظم الغايات واالهداف
المتعلقة بالتنمية المستدامة ( ،)2030اذ سجلت العديد من
النجاحات الملموسة ضمن جهودها للقضاء التام على الفقر
والجوع وتوفير التعليم الجيد لجميع المراحل دون استثناء،
وسد الفجوة في المساواة بين الجنسين.
ودان بشدة استمرار الـقــوة القائمة باالحتالل فــي األراض ــي
الفلسطينية بتوسعة وتدشين عمليات استيطان غير شرعية
واستمرارها في اقتراف أبشع االنتهاكات الصارخة ضد الشعب
الفلسطيني األعزل ،متجاهلة بذلك القانون الدولي والقانون الدولي
اإلنساني وجميع قرارات مجلس األمن ذات الصلة.

برنامج الحكومة...
في  9مشاريع بقوانين أبرزها «البديل االستراتيجي والمنطقة
االقتصادية الشمالية وشــروط التعيين في الوظائف القيادية
والصكوك الحكومية واحتياطي األجيال المقبلة».
إلى ذلك ،وقبل دخول قانون تعديل الالئحة الداخلية لمجلس
األ م ــة فيما يـخــص سـحــب صــا حـيــات اللجنة التشريعية حيز
التنفيذ ،حيث لــم يتم نشره بالجريدة الرسمية ،تعقد اللجنة
ً
اجتماعا بعد غد تناقش فيه  10اقتراحاتبقوانين للنظر في مدى
ً
دستوريتها ،تمهيدا إلحالتها إلى اللجان المختصة.
ومن المقرر أن تنظر اللجنة في البند األول طلب النيابة العامة
رفــع الحصانة عن النائب حامدالبذالي في قضية االنتخابات
الفرعية، وفــي الثاني االق ـتــراح بقانون بــإعــادة تحديد الــدوائــر
االنتخابية لعضوية المجلسالمقدم من النواب عبدالله المضف،
ومهند الساير ،ود .حسن جوهر ،ود.عبدالكريم الكندري ،ومهلهل
المضف (المحال بصفة االستعجال).
05

أقطاب النظام اإليراني...
بل عن المليارات».
ً
وتابع« :الغريب أن معظم تلك األموال تذهب حاليا إلى بلدان
تعتبر معادية بشدة للجمهورية اإلسالمية ،وتحتضن معارضة
كبيرة ضد نظامها ،مثل كندا والــواليــات المتحدة وبريطانيا
ً
وأستراليا وألمانيا وفرنسا والبلدان اإلسكندنافية ،خصوصا
السويد ،وليس كما كان يظن البعض أن تلجأ تلك الشخصيات
إلى بلدان متحالفة معها على غــرار سورية أو العراق أو حتى
لبنان».
ً
وذكر مصدر مطلع ،أن عددا من الشخصيات السياسية اإليرانية
اسـتـطــاعــوا ،خــال الـسـنــوات الـمــاضـيــة ،الـحـصــول على جنسيات

أك ـ ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـك ـ ــوي ـ ــت دع ـ ـم ـ ـهـ ــا ل ـج ـه ــود
الـمـفــوضـيــة ال ـســام ـيــة ل ــأم ــم الـمـتـحــدة
ل ـشــؤون الــاجـئـيــن المتمثلة فــي إتـمــام
ع ــودة أو دمــج أو توطين الالجئين في
جميع دول العالم مع حرصها التام على
حمايتهم.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها
الملحق الــدبـلــومــاســي راش ــد العبهول،
أمس األول ،أمام اللجنة الثالثة للجمعية
العامة لألمم المتحدة خالل مناقشة بند
«تقرير مفوض األمــم المتحدة السامي
لـشــؤون الالجئين والمسائل المتصلة
بــالــاج ـئ ـيــن وال ـع ــائ ــدي ــن وال ـم ـش ــردي ــن
والمسائل اإلنسانية».
ودعـ ـ ــا ال ـع ـب ـه ــول ال ـ ــى ح ــل وت ـســويــة
النزاعات عبر الحوار والطرق السلمية،
وس ـل ــك ال ـم ـس ــار ال ـس ـيــاســي ف ــي ت ـنــاول
القضايا المتصلة بالالجئين والعائدين
والمشردين من خالل الدفع باتجاه مسار
وقف إطالق النار ،والجلوس مع جميع
األط ــراف على طــاولــة واح ــدة ،للوصول

مــزدوجــة لهم أو ألف ــراد أســرهــم ،لغرض فتح حسابات بنكية في
الدول الغربية.
وتحدث المصدر عن تعاون بعض السفارات الغربية في نقل
تلك األموال ،إما عن طريق حسابات بنكية ،أو عبر نقلها بواسطة
حقائب دبلوماسية ال تخضع للتفتيش من أجل تبييضها وتمويه
مصدرها.
مــن جـهــة أخ ــرى ،أك ــد مـصــدر رفـيــع الـمـسـتــوى بـقـيــادة الشرطة
ً
اإليــرانـيــة ،أن الشرطة العسكرية اكتشفت أنها اعتقلت ع ــددا من
العناصر األمنية السرية خــال قيامهم بـ «أعمال شغب تتضمن
ً
أعماال تخريبية ضد المنشآت العامة والخاصة ،وإطالق رصاص
حي ضد المتظاهرين والقوى النظامية» ،إذ تبين أنهم مرتبطون
بمجموعات موالية لقائد ُجهاز استخبارات «الـحــرس الـثــوري»
السابق حسين طائب ،الذي أقيل بعد مزاعم عن تورطه في قضايا
فساد وخيانة.
وأوضــح المصدر أن جهاز أمن «الحرس» والشرطة العسكرية
التابعة له بدآ تحقيقات مكثفة مع تلك العناصر بأمر من المرشد
ً
علي خامنئي ،الفتا إلى أن التحقيقات األولية تشير إلى تلقيهم
ً
أوامرهم من طائب شخصيا «بهدف إفشال األجهزة األمنية».
إلى ذلك ،تواصلت االحتجاجات الشعبية في أنحاء إيران ضد
النظام ،وسط دعوات لخروج تجمعات حاشدة جديدة ،في حين
أطلقت قــوات األمــن ،أمــس ،النار على مشاركين في مراسم أقيمت
بمدينة كرج غرب طهران في ذكرى مقتل إحدى ضحايا «الحراك
الشعبي» ،بعد أن ّ
تحولت إلى تظاهرة مناهضة لحكومة الرئيس
األصولي إبراهيم رئيسي.

باكستان :نجاة عمران...

ً
مستعد لـ «الموت في سبيل البالد» ،متهما حكومة رئيس الوزراء
الـحــالــي شـهـبــاز شــريــف بــأنـهــا «فــرضــت عـلــى بــاكـسـتــان مــن خــال

للحلول المستدامة.
وقال العبهول «ترحب بالدي بجهود
المفوضية إلنشاء شبكة الدعم الواسعة
مع شركائها على الصعيدين اإلقليمي
وال ــدول ــي» ،مــؤكــدا ح ــرص الـكــويــت على
ضمان سالمة عاملي المفوضية السامية
لشؤون الالجئين ،إذ يعمل ما يقارب ربع
القوى العاملة في مواقع ذات مستويات
كبيرة أو عالية التهديد.
وأضاف أن «المفوضية السامية تتمتع
بعالقة متنامية ومتجذرة مع الكويت،
ح ـيــث احـتـفـلــت الـمـفــوضـيــة ه ــذا ال ـعــام
بالذكرى الواحدة والثالثين منذ تأسيس
مكتبها لدى بالدي».
وذك ــر العبهول أن «قضيتي اللجوء
والتشرد ما هما إال أعراض جانبية مدمرة
للنزاعات المسلحة ،حيث أنتجت هذه
النزاعات كوارث انسانية أدت الى التدهور
االجتماعي واالقتصادي في العديد من
الــدول مؤثرة على حياة الماليين حول
العالم».

ً
مــؤامــرة» تـشــارك بها الــواليــات المتحدة ،خصوصا بعد إظهاره
ً
ميال تجاه روسيا.
ودان رئيس الوزراء الحادث وأمر وزير الداخلية بفتح تحقيق
على الفور ،في وقت احتفت أوساط شعبية بشاب أظهرت لقطات
ً
فيديو أنه أمسك بيد المهاجم لمنعه من اغتيال خان ليصبح «بطال».
وقال عضو في حزب حركة «اإلنصاف» ،الذي يتزعمه خان ،إن
ً
عددا من زمالئه أصيبوا في الهجوم وسط أنباء عن مقتل أحدهم،
ً
مضيفا أنه لوال تدخل الناس لكانت قيادة الحزب أبيدت كاملة.
(إسالم آباد ـ أ ف ب ،رويترز ،د ب أ)

نتنياهو يبحث عن مخارج...

ً
وت ـق ــول م ـص ــادر س ـيــاس ـيــة ،إن نـتـنـيــاهــو س ـي ـكــون قـ ـ ــادرا على
تشكيل حكومة خالل  24ساعة بعد تكليفه؛ ألن الترتيبات داخل
ائتالفه اليميني ،الذي يضم  4أحزاب ،حول الحصص متفق عليها
ُ
ً
مسبقا ،وإن كانت مسألة توزيع الحقائب لم تحسم بالكامل ،إذ ال
يرغب نتنياهو في المخاطرة بمنح العنصريين ،مثل بتسلئيل
س ـمــوطــرتــش واي ـت ـم ــار ب ــن غ ـف ـيــر ،ح ـقــائــب س ـيــاديــة م ـثــل ال ــدف ــاع
والداخلية أو الخارجية.
ولذلك يسعى نتنياهو إلى إقناع خصميه يائير البيد وبيني
غانتس باالنضمام إلــى حكومة برئاسته؛ ليتجنب عزلة دولية،
ً
خصوصا أن تقارير أفادت بأن إدارة الرئيس األميركي جو بايدن
أبـلـغــت نـتـنـيــاهــو أن ـهــا ل ــن تـتـعــامــل م ــع ّب ــن غـفـيــر ك ــوزي ــر .وكــانــت
«الجريدة» علمت أن دولتين عربيتين حذرتا نتنياهو قبل أيام من
االنتخابات من توزير بن غفير ،الذي يدعو تارة إلى قتل العرب،
ً
وأخرى لطردهم جماعيا من بالدهم.
إال أن «بيبي» اشترط على خصومه الذين خسروا االنتخابات
دعم خطواته لسن قوانين تساعده على وقف محاكمته بقضايا
فساد ،وأبلغ أن حلفاءه المتشددين جاهزون لسن تشريعات ّ
تحد

العوضي والملحق العسكري اإليطالي خالل المناسبة

•

ربيع كالس

أكد مدير التوجيه المعنوي والعالقات العامة بالجيش العميد الركن
بحري ،محمد العوضي ،أن «الكويت وإيطاليا تسعيان للحفاظ على أمن
ّ
ونتمسك بمبادئ الدفاع نفسها».
شعبنا والسيادة على أرضنا،
وقال العوضي في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس األركان العامة للجيش
الفريق الركن ،خالد الصالح ،خالل احتفال السفارة اإليطالية بيوم الوحدة
الوطنية والقوات المسلحة« ،تتمتع الكويت وإيطاليا بعالقات تاريخية
ممتدة ألكثر من  6عقود» ،الفتا الى «تطابق الرؤى بين البلدين حيث يتبع
كال البلدين سياسة نشر وحفظ السالم بالعالم».
وتمنى أن يستمر الـتـعــاون بين البلدين فــي المساهمة فــي األمــن
واالستقرار واالزدهار على الصعيدين اإلقليمي والدولي.
بدوره ،أشار الملحق العسكري اإليطالي لدى البالد ،العقيد سالفاتوري
فيرارا إلى العالقات العسكرية بين الكويت وإيطاليا ،الفتا إلى أن الدفاع
اإليطالي في هذا الكويت ،يعتبر إحــدى الوحدات العسكرية الرئيسية
المنتشرة خارج حدودنا الوطنية ،داخل قوة المهام المشتركة (عملية
العزم الصلب) .كما أعرب بالنيابة عن وزارة الدفاع اإليطالية عن خالص
امتنانه «لدعم الكويت المتميز للقوات المسلحة اإليطالية ،واهتمامها غير
المشروط بهم» ،مشيرا الى «دور الجيش اإليطالي في قاعدة علي السالم
الجوية ،وكذلك في معسكر عريفجان».

من صالحيات السلطة القضائية ،وهم يشعرون بحماسة لتغيير
لـجــان انـتـخــاب قـضــاة المحكمة العليا ،وبــالـتــالــي جعل السلطة
ً
القضائية أسيرة السلطة السياسية ،وهو ما كان يعد خطا أحمر
ً
علما بأن بن غفير ّ
تعهد بسن
في النظام السياسي اإلسرائيلي،
قــانــون يمنع محاكمة أي رئـيــس حكومة وتطبيق الـقــانــون بأثر
رجعي على نتنياهو.
وتقول المصادر السياسية ،إن مخاوف الفلسطينيين من تصاعد
العنف ســواء في الضفة الغربية أو حتى في قطاع غزة بعد فوز
نتنياهو مبررة ،مضيفة أن االحتكاكات ستتصاعد في الضفة ،وقد
تقود إلى عملية عسكرية واسعة هناك .ويعتقد الكثيرون أنها جزء
من صفقة التحالف بين نتنياهو وبن غفير.
مــن جانبه ،دعــا وزيــر الخارجية المصري سامح شـكــري ،أمــس،
خالل اتصال مع نظيره األميركي أنتوني بلينكن ،إلى الحفاظ على
التهدئة ،وعدم القيام بأي استفزازات للشعب الفلسطيني في دعوة
موجهة مباشرة إلى نتنياهو ،وتشعر معظم الدول العربية بالقلق من
ً
فوز األخير ،رغم أنه قد يشكل توازنا في الجبهة مع إيران14 .

البابا فرنسيس في البحرين...
ملتقى البحرين لحوار «الشرق والغرب من أجل التعايش اإلنساني»،
الذي افتتحت أعماله صباح أمس ،بحضور مسؤولين وقادة دينيين
من دول عدة.
ويلقي البابا اليوم كلمة أمام أعضاء «مجلس حكماء المسلمين»
في جامع قصر الصخير ،كما يلتقي شيخ األزهر اإلمام أحمد الطيب
الذي وقع معه في أبوظبي وثيقة تاريخية حول األخوة اإلنسانية.
ً
ويقيم البابا قداسا ،صباح غد ،من المتوقع أن يحضره نحو  28ألف
مسيحي من المقيمين في البحرين والدول الخليجية المجاورة.

ةديرجلا
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محليات
«الشؤون» لمضاعفة مشرفي االنتخابات التعاونية إلى 140

ً
تعيد مخاطبة ديوان الخدمة بشأنهم إحكاما للرقابة وتجنب تهديد صحة عقدها
جورج عاطف

ً
تـ ــأك ـ ـيـ ــدا ل ـخ ـب ــر «ال ـ ـجـ ــريـ ــدة»
الـمـنـشــور ف ــي ع ــدده ــا ال ـصــادر
ب ـتــاريــخ  31أك ـتــوبــر الـمــاضــي،
أ نـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــزت وزارة ا ل ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــؤون
االجـتـمــاعـيــة ،ممثلة فــي إدارة
ش ـ ـ ـ ــؤون الـ ـعـ ـض ــوي ــة وإش ـ ـهـ ــار
االت ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ــادات وال ـ ـج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــات
ال ـت ـع ــاون ـي ــة ب ـق ـط ــاع ال ـت ـع ــاون،
المخاطبة الخاصة بزيادة أعداد
ّ
الموظفين المكلفين اإل ش ــراف

على عقد عموميات التعاونيات
ال ـتــي أن ـت ـهــت سـنـتـهــا الـمــالـيــة،
وإج ـ ـ ـ ــراء انـ ـتـ ـخ ــاب ــات م ـجــالــس
اإلدارة ا ل ـم ـن ـت ـه ـي ــة وال يـ ـتـ ـه ــا
الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة ،الـ ـت ــي س ـتــرف ـع ـهــا
ً
قريبا إلى رئيس ديوان الخدمة
المدنية لعرضها على مجلس
ً
الخدمة للمناقشة واتخاذ قرارا
حيالها.
ً
ووف ـق ــا ل ـم ـصــادر «ال ـش ــؤون»

دراسة متطلبات سوق العمل لدمج
ذوي اإلعاقة في المجتمع
أكــدت نائبة المدير العام لقطاع الخدمات
التعليمية والتأهيل في الهيئة العامة لشؤون
ذوي اإلعاقة العنود الوزان حرص الهيئة على
دراس ـ ــة مـتـطـلـبــات س ــوق ال ـع ـمــل الـمـحـلــي من
ً
خالل تقديم ورش عمل مالئمة سعيا إلدماج
األشخاص ذوي اإلعاقة في المجتمع.
وق ــال ــت ال ـ ـ ــوزان ،ف ــي ت ـصــريــح أمـ ــس ،خــال
ال ــورش ــة الـتــأهـيـلـيــة ب ـع ـنــوان «م ــن صـنــع يــدي
 »5التي تنظمها مؤسسة الرعاية المتكاملة
للطلبة ذوي اإلعاقة إن «الهيئة تولي اهتماما
كبيرا بوضع برامج تأهيلية منها ورش حية
وفقرات فنية ومعارض انتاجية تمهد الطريق
أمام األشخاص ذوي االعاقة لالندماج في سوق
العمل ورعاية مواهبهم».
من جهته ،قال المدير العام لمؤسسة الرعاية

المتكاملة ل ــذوي اإلع ــاق ــة مشعل ش ــام ــان ،إن
«ال ــورش ــة التأهيلية (م ــن صـنــع ي ــدي  )5التي
تـنـظــم ل ـل ـعــام ال ـخــامــس تــزام ـنــا م ــع ال ـمــواســم
ال ــدراس ـي ــة لـلـطـلـبــة ب ـه ــدف ج ـمــع انـتــاجــاتـهــم
وابرازها بشكل يليق بمكانة األشخاص ذوي
اإلعاقة ودورهم المؤثر في المجتمع» ،موضحا
أن المؤسسة تضم ما يقارب  338طالبا وطالبة
من ذوي اإلعاقة وتسعى إلى تطوير مهاراتهم
وإمكاناتهم لدمجهم فــي المجتمع متحدين
نوع اإلعاقة وتصنيفها.
وأضاف أن الفعالية تضم ما يزيد على 12
مــركــزا ومــدرســة تعنى بتأهيلهم وتدريبهم،
م ـعــربــا ع ــن تـطـلـعــه إلـ ــى ال ـم ــزي ــد م ــن تـجــويــد
الخدمات المقدمة من الجهات ذات الصلة.

فإن الــوزارة سبق لها مخاطبة
ال ــدي ــوان ب ــذات الـمــوضــوع غير
أنه رفض طلبها حينذاك ،مؤكدة
أن سـ ـ ــوء ال ـت ـن ـظ ـي ــم والـ ـت ــداف ــع
الكبير الذي شهدته انتخابات
مـجـلــس إدارة جمعية النسيم
التعاونية ،دفعا بــالــوزارة إلى
إلغائها قبل غلق باب االقتراع
بــدقــائــق ،وح ــدا بها إلــى إحياء
ً
ً
طلبها مجددا ،خصوصا وسط
ال ــزي ــادة الـ ُـم ـطــردة عـلــى صعيد
أعداد المساهمين الذي شهدتها
ال ـت ـع ــاون ـي ــات خـ ــال ال ـس ـنــوات
الـخـمــس الـمــاضـيــة والـ ــذي بلغ
ً
ال ـض ـعــف ت ـقــري ـبــا ع ـلــى م ــا كــان
عليه إبــان صــدور قــرار الديوان
رقم  27لسنة .2014
وأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر ،أن
«ال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون» ش ــرح ــت ل ـل ــدي ــوان
أن «ال ـع ــدد الـ ــذي حـ ــدده قـ ــراره،
ً
السالف ذكره ،بواقع  70موظفا
فقط لــاشــراف وإدارة العملية
االنـتـخــابـيــة ،وم ــا يسبقها من
عقد العموميات فــي جمعيات
تجاوز عدد مساهمي بضعها الـ
ً
 10آالف مساهم ،بات غير كافيا،
و ق ــد ال يحقق ســا مــة العملية
االنتخابية ،السيما وسط رغبة
الـ ـ ـ ــوزارة ب ــزي ــادة عـ ــدد ال ـل ـجــان
االنتخابية المخصصة لالقتراع
بــالـمــدراس ،إضــافــة إلــى تمديد
الوقت المحدد لذلك عبر ادخال
تـعــديــات عـلــى ال ـقــرار ال ــوزاري
الـصــادر بشأن تنظيم العملية

الرشيدي لـ ةديرجلا :.إبرة جديدة لمرضى
الشبكية
بارتشاح
المصابين
السكري
ً
ُ
ً
تعطى مرة واحدة كل  3سنوات بدال من مرة شهريا

●

عادل سامي

زف استشاري طــب وجراحة
العيون والشبكية ،رئيس قسم
العيون في مستشفى الفروانية
د .صالح الدين الرشيدي بشرى
سارة للمرضى الذين يعانون داء
السكري ويتناولون إبرة شهريا
لعالج االرتشاح أو السوائل في
مركز اإلبصار والشبكية.
وق ــال الــرشـيــدي فــي تصريح
ل ـ «ال ـجــريــدة» إن وزارة الصحة
وفـ ـ ــرت إبـ ـ ــرة لـ ـه ــؤالء ال ـمــرضــى
تعطى مرة واحدة كل  3سنوات
بدال من تناولها كل شهر ،داعيا
ال ـم ــرض ــى إلـ ــى س ـ ــؤال طبيبهم
المعالج عن هذه اإلبرة الجديدة
والتي تعطى للكويتيين فقط.
وأضـ ــاف أن اإلبـ ــرة الـجــديــدة

تتميز بأنها تحافظ على سالمة
العين ،حيث إن العين معرضة
لاللتهابات بسبب كثرة إعطاء
اإلبرة مرة شهريا.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح أن عـ ـ ـ ــاج ب ـعــض
الحاالت يكون صعبا من خالل
اإلبـ ــر الـتـقـلـيــديــة ،الف ـتــا إل ــى أن
بـ ـع ــض ال ـ ـ ـحـ ـ ــاالت ال تـسـتـطـيــع
تناول اإلبرة الجديدة ومنها من
يعانون تليفا في مركز اإلبصار
لشبكية العين.

مؤتمر طب األطفال
من جانب آخر ،أعلنت رئيسة
ال ـه ـي ـئــة ال ـط ـب ـيــة ف ــي مستشفى
الـ ـصـ ـب ــاح د .إي ـ ـمـ ــان ال ـع ـن ـيــزي
افتتاح المؤتمر السنوي األول
لطب األطفال في الكويت اليوم

وحتى  6الجاري ،برعاية وزير
الصحة د .أحمد العوضي.
وقالت العنيزي في تصريح
صـ ـح ــاف ــي إن الـ ـم ــؤتـ ـم ــر ال ـ ــذي
ينطلق تحت شعار «أطفالنا أوال
وقـبــل كــل ش ــيء»ُ ،يـعــد األول من
نوعه ،حيث يضم جميع أقسام
األطفال في الكويت تحت مظلة
مجلس أقسام األطـفــال ،مشيرة
إلى أن نحو  500طبيب سجلوا
للمشاركة في فعاليات المؤتمر
حتى اآلن.
وأكدت العنيزي ،وهي رئيسة
ال ـمــؤت ـمــر ،أن ــه ي ـضــم نـخـبــة من
أط ـبــاء األط ـف ــال االخـتـصــاصـيــن
م ــن جـمـيــع أق ـس ــام األطـ ـف ــال في
الكويت ،واالطباء العالميين من
اوروبا وأميركا وكندا وكذلك من
منطقة الخليج.

«التربية» :تحويل كشوف األعمال
الممتازة إلى البنك المركزي

وأوضـحــت أن المؤتمر يضم
 3ورش عـمــل قبله عــن العناية
الـ ـم ــرك ــزة ل ــأط ـف ــال ب ــرئ ــاس ــة د.
فجر التمار ،فضال عن ورشتي
ت ــدري ــب ع ـلــى دورات االن ـع ــاش
ال ـط ـبــي وأخـ ـ ــرى ع ــن اسـتـعـمــال
الـ ـس ــون ــار فـ ــي أمـ ــاكـ ــن ال ــرع ــاي ــة
الطبية.
وأشـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى أن ال ـمــؤت ـمــر
ي ـش ـم ــل عـ ـ ــرض  16ورق ـ ـ ــة عـمــل
بحثية ،ومحاضرات عن طوارئ
األطـ ـ ـف ـ ــال والـ ـعـ ـن ــاي ــة الـ ـم ــرك ــزة،
وأمراض الجهاز الهضمي والدم
 ،واألورام ،واألم ــراض الوراثية
وااللـ ـتـ ـه ــاب ــات ال ـت ـن ـف ـس ـيــة ،كـمــا
يشمل الطب التطوري والتغذية
ونمو االطفال وتقديم الخدمات
المتعددة التخصصات للمرضى
ذوي األمراض المزمنة.

تـ ــرأس وزيـ ــر اإلعـ ـ ــام وال ـث ـقــافــة وزيـ ــر ال ــدول ــة ل ـش ــؤون ال ـش ـبــاب،
عبدالرحمن المطيري ،أمس ،االجتماع األول للجنة الدائمة لالحتفال
بالعيد الوطني للبالد الـ  62وذكرى التحرير الـ .32
وقالت اللجنة ،في بيان صحافي عقب االجتماع الذي أقيم بقصر
ال ـس ـيــف ،بـحـضــور أمـيـنــة س ــر الـلـجـنــة الــدائ ـمــة لــاحـتـفــال بــاألعـيــاد
والمناسبات الوطنية رئيسة مركز العمل التطوعي الشيخة أمثال
األحمد ،وحضور ممثلين من عدد من الجهات ذات الصلة إنها ناقشت
االستعدادات والجاهزية لالحتفاالت.
وذكرت أن االجتماع بحث الشعار اللفظي لالحتفاالت لعام ،2023
كما ناقش الشعار الرسمي لالحتفاالت ،فضال عن المقترحات المقدمة
من أعضاء اللجنة.
وأش ــارت إلــى أنــه تــم مناقشة خطة وزارة االع ــام البرامجية في
تغطية االحتفاالت الوطنية ووضــع الزينة على المرافق والجهات
الحكومية كافة.
وبـ ّـيـنــت أن ــه تــم تـقــديــم ع ــرض ت ـصــوري خ ــاص بــالـعــرض الوطني
التاريخي بمناسبة األعـيــاد الوطنية ،واستضافة الكويت اجتماع
المكتب التنفيذي لمجلس وزراء اإلعــام العرب ،واحتفالية توزيع
جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية وافتتاح مهرجان القرين الثقافي.

جانب من انتخابات جمعية النسيم
االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة فـ ــي ال ـج ـم ـع ـيــات
واالتـحــادات التعاونية ،والــذي
حــدد مــدة العملية االنتخابية
م ــن  3س ــاع ــات ف ـقــط ،حـيــث من
المتوقع أن تطلب الوزارة زيادة
هذا الوقت إلى  5أو  6ساعات».
وذكرت المصادر ،أن الوزارة
سوف تطلب من الديوان إدخال
ب ـعــض ال ـت ـعــديــات ع ـلــى ق ــراره
لـيـتـيــح ل ـهــا االس ـت ـعــانــة بنحو
 140من موظفيها اإلشرافيين
ومـ ـس ــاع ــديـ ـه ــم ف ـ ــي اإلش ـ ـ ـ ــراف

صالح الرشيدي

وزير اإلعالم يترأس اجتماع
لجنة االحتفال باألعياد الوطنية

وت ـن ـظ ـي ــم ع ـق ــد «ال ـع ـم ــوم ـي ــات»
ً
والعملية االنتخابية ،بــدال من
 ،70ليتسنى لها إحكام رقابتها
على االنتخابات ومنع حدوث
أي اشكالية مــن شأنها تهديد
صحة وسالمة عقدها.

توزيع  114قسيمة حكومية
بـ «جابر األحمد السكنية»
أعلن وزيــر الــدولــة لـشــؤون مجلس األم ــة ،وزيــر الــدولــة لشؤون
اإلسكان والتطوير العمراني ،عمار العجمي ،توزيع  114قسيمة
ً
حكومية في مدينة جابر األحمد السكنية ،تنفيذا لتوجيهات القيادة
السياسية بتوفير الرعاية السكنية لمستحقيها من المواطنين
أصحاب الطلبات اإلسكانية.
وق ــال العجمي ،فــي تصريح صـحــافــي ،أم ــس ،إن مجلس إدارة
المؤسسة العامة للرعاية السكنية وافق على توزيع تلك القسائم
بنظام أرض وقرض بمساحة  400متر مربع ،إلى جانب تأجيل ربط
المشاريع بالمطور العقاري إلى حين إقرار القانون الخاص به.
وأكد حرص المؤسسة على بذل أقصى الجهود لتسريع وتيرة
التوزيعات اإلسكانية في سبيل توفير السكن الكريم للمواطنين.

«العالقات األميركية  -العربية» يمنح
الصندوق الكويتي جائزة المساعدات المتميزة

ً
تكريما لوقوفه مع الدول العربية والنامية لتطوير اقتصاداتها
ق ــدم الـمـجـلــس الــوط ـنــي لـلـعــاقــات الـعــربـيــة -
األميركية جائزة المساعدات االنمائية العالمية
المتميزة واألولى من نوعها للصندوق الكويتي
للتنمية االقتصادية العربية؛ تكريما لمساعداته
الـتــي يقدمها لـلــدول العربية والـنــامـيــة األخــرى
لتطوير اقتصاداتها.
وقدم الجائزة مدير المجلس ورئيسه التنفيذي
د .جون انتوني للمدير العام للصندوق مروان
الغانم ،وذلك في المؤتمر السنوي الـ 31لـ «صناع
الـقــرار السياسي العربي  -االميركي» الــذي عقد
مساء امس االول بالعاصمة األميركية ،وحضره
سـفـيــر ال ـكــويــت ف ــي ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة جــاســم
البديوي ،وعدد من كبار المسؤولين األميركيين
والعرب.
وق ــال انـتــونــي فــي كلمة بالمناسبة ان «هــذه
ال ـجــائــزة تـعــد تـقــديــرا لـلـجـهــود االنـســانـيــة التي
ي ـبــذل ـهــا ال ـص ـن ــدوق ال ـكــوي ـتــي ل ــرف ــع الـمـسـتــوى
الـمـعـيـشــي ل ــأف ــراد والـمـجـتـمـعــات ف ــي مختلف
انحاء العالم».
وأكد أن الصندوق الكويتي «مؤسسة تستحق
بكل جدارة التكريم والتقدير» ،مثنيا على عمله

الذي وصفه بـ «الالفت لألنظار ،والذي ساهم في
تخفيف معاناة االنسانية».
ومن جهته ،قال الغانم في تصريح لـ «كونا»:
حقيقة األمــر أن هذه الجائزة كانت بالنسبة لي
شخصيا بمنزلة عرفان بدور الصندوق الكويتي
ممثال بالكويت فــي العمل التنموي ومساعدة
الدول العربية والدول األخرى من خالل البرامج
التنموية على مدى الـ  60عاما الماضية.
وأضــاف أنــه «لشرف أن يتم تكريم الصندوق
الكويتي بهذه الجائزة االول ــى مــن نوعها التي
يقدمها المجلس ا لــو طـنــي للعالقات األميركية
 العربية».وبـ ـ ــدوره ،ق ــال الـسـفـيــر ال ـبــديــوي فــي تصريح
مماثل لـ «كونا» ان هذه الجائزة هي «تقدير واضح
من جانب مؤسسة أميركية تحظى باحترام كبير
للصندوق الكويتي ولجهوده الحقيقية والصادقة
لمساعدة الدول واألفراد على مستوى العالم».
ووصف الصندوق الكويتي بـ «أيقونة كويتية
أدت دورا عظيما فــي إ ظ ـهــار ا لـعـطــاء الحقيقي
المتأصل في طبيعة الكويت وشعبها».

«الكهرباء» استحدثت برامج قانونية لحصر
األحكام الصادرة لمصلحتها
●

سيد القصاص

كشفت وزارة الكهرباء والماء والطاقة
ال ـم ـت ـجــددة ع ــن ح ـصــر جـمـيــع األح ـك ــام
الصادرة لمصلحتها ،ومتابعة تنفيذها
م ــن خـ ــال اس ـت ـح ــداث ب ــرام ــج قــانــونـيــة
جديدة لحصرها ،مضيفة أنه تم تعيين
عــدد مــن الموظفين الـجــدد المختصين
لـلـقـيــام ب ــاإلج ــراءات الـقــانــونـيــة الــازمــة

لتنفيذ تلك األحكام الصادرة لمصلحة
الوزارة.
وأشارت الكهرباء إلى أنه تم التنسيق
مع إدارة الفتوى والتشريع لسرعة اتخاذ
إجراءات سحب الصيغة التنفيذية لهذه
األحـ ـك ــام ،وف ـتــح م ـل ـفــات الـتـنـفـيــذ ،ومــن
ثــم اتـخــاذ اإلج ــراءات الــازمــة لتنفيذها
م ــن ق ـبــل الـ ـ ـ ــوزارة ،وت ــزوي ــده ــا بـكـشــوف
تـفـصـيـلـيــة ل ـم ـل ـفــات ال ـت ـن ـف ـيــذ الـ ـت ــي تــم

إيداعها بإدارة تنفيذ األحكام.
وق ـ ــال ـ ــت« :ج ـ ـ ــار حـ ـص ــر كـ ــل األحـ ـك ــام
الـ ـ ـص ـ ــادرة لـمـصـلـحـتـنــا ل ــوض ــع اآلل ـي ــة
الـمـنــاسـبــة لـلـعـمــل بـهــا ف ــي ه ــذا ال ـشــأن،
ل ـتــافــي ال ـتــأخ ـيــر وال ـع ـم ــل ع ـلــى ســرعــة
تنفيذها».
في سياق متصل ،أشارت الكهرباء إلى
أن فرق الطوارئ التابعة لها تعمل على
إصــاح تسريب مياه على طريق سليل

الجهراء تم اإلبالغ عنه ،وتبين بالمعاينة
الموقعية أن التسريب من مجمع محابس
على خطوط نقل المياه أقطار  1200مم
من مخارج مجمع خزانات المطالع.
وبينت أن فرق الطوارئ تواجدت على
ال ـف ــور ،وقــامــت ب ـعــزل م ـصــدر التسريب
وتجهيز الموقع لإلصالح ،مؤكدة أنه ال
توجد مناطق قد تتأثر بانقطاع المياه
خالل فترة اإلصالح.

«األشغال» عالجت  32مليون م 3مياه صرف في سبتمبر
●
●

فهد الرمضان

ً
ت ـن ـف ـيــذا ل ـتــوج ـي ـهــات وزي ـ ــر ال ـتــرب ـيــة وزي ــر
ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـع ــال ــي وال ـب ـح ــث ال ـع ـل ـمــي د .حمد
العدواني بسرعة إنجاز ملف مكافأة األعمال
ال ـم ـم ـت ــازة ،أع ـل ــن ال ـم ـت ـحــدث ال ــرس ـم ــي بــاســم
وزارة التربية أحمد الوهيدة البدء في تحويل
كشوفات المستحقين لمكافأة األعمال الممتازة
ً
إلى البنك المركزي اعتبارا من أمس.
ول ـفــت الــوه ـيــدة إل ــى ق ـيــام ال ـق ـطــاع الـمــالــي
المختص بإرسال أسماء المستحقين للبنك
المركزي أمس ،من أعضاء الهيئتين التعليمية
واإلدارية العاملين بمدارس المناطق التعليمية

حولي واألحـمــدي ومبارك الكبير إضافة إلى
م ـعــاهــد الـتـعـلـيــم ال ــدي ـن ــي ،ب ـعــد االن ـت ـه ــاء من
إج ـ ــراءات الـمــراجـعــة وال ـتــدق ـيــق ،وم ــن الـمـقــرر
أن يتم إرســال أسماء المستحقين بمنطقتي
العاصمة والجهراء األحد المقبل ،أما منطقة
فجار التدقيق على الكشوف وسيتم
الفروانية
ٍ
إرسالها بعد االنتهاء من اإلجراءات.
وذكر أن البنك المركزي وبحسب اإلجراءات
المتبعة سيقوم بتحويل المبالغ إلى البنوك
ً
الـمـحـلـيــة ت ـبــاعــا لـيـتــم إيــداع ـهــا فــي حـســابــات
المستحقين حسب اآللية الخاصة لكل بنك.

سيد القصاص

كـ ـشـ ـف ــت وزارة األ شـ ـ ـغ ـ ــال
الـ ـع ــام ــة أنـ ـه ــا اس ـت ـق ـب ـلــت فــي
سبتمبر  2022مــا يــزيــد على
 32.484م ـل ـي ــون م ـت ــر مـكـعــب
من مياه الصرف الصحي في
مـحـطــات المعالجة مــن خــال
مـ ـحـ ـط ــات ال ـ ـضـ ــخ ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة
ال ـم ـن ـت ـشــرة ف ــي ال ـ ـبـ ــاد ،لـتـتــم
مـعــالـجــة تـلــك ال ـم ـيــاه ربــاعـيــة
وث ــاث ـي ــة واالس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مـنـهــا
في الــزراعــات المختلفة سواء
اإلنتاجية أو التجميلية.
وقــالــت «األشـ ـغ ــال» إن هــذه
ال ـك ـم ـي ــات م ــن مـ ـي ــاه ال ـص ــرف

تتم معالجتها عبر محطاتها
وأنـ ـت ــج م ــن خ ــال ـه ــا 29.542
م ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــون م ـ ـ ـتـ ـ ــر مـ ـ ـكـ ـ ـع ـ ــب م ــن
ال ـم ـي ــاه ال ـم ـعــال ـجــة ال ـت ــي تتم
االسـتـفــادة منها فــي مختلف
أنـ ــواع ال ــزراع ــات ،إضــافــة إلــى
االسـ ـتـ ـف ــادة م ـن ـهــا ف ــي بـعــض
المحميات الطبيعية ،والمواقع
ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة ،وف ـ ـقـ ــا ل ـل ـش ــروط
البيئية المعتمدة عالميا.

معالجة مياه الصرف الصحي
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«الزراعة» :مزارع لألعالف في منطقة العبدلية

ً ً
القريفة تسلم مطالبات اتحاد منتجي األلبان بعد تكليفه مديرا عاما للهيئة
ً
أعلن القريفة أنه نظرا لشح
األعالف الحيوانية ستسعى
«الزراعة» لتغيير نشاط نحو
 60مزرعة ،وزعت قبل سنوات
ضمن مزارع األمن الغذائي.

زيادة الدعوم
تساهم في
انخفاض
السلع أمام
المستهلكين
ً
خصوصا
الحليب واأللبان
والبيض
واللحوم
الحمراء

أكـ ـ ــد الـ ـم ــدي ــر ال ـ ـعـ ــام لـلـهـيـئــة
العامة للزراعة والثروة السمكية
بالتكليف مشعل القريفة النظر
ف ـ ــي زيـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـ ــدعـ ـ ــوم ل ـمـنـتـجــي
األلبان والعمل على تعديل الئحة
الـمــزارع التي وزعــت فــي منطقة
العبدلية لتكون مخصصة لزراعة
األعالف.
وب ـ ّـيــن الـقــريـفــة خ ــال زيــارتــه
األول ـ ـ ـ ـ ــى ل ـم ـن ـط ـق ــة ال ـص ـل ـي ـب ـي ــة
الزراعية واتحاد منتجي األلبان
ً
الـ ـط ــازج ــة ،ب ـعــد تـكـلـيـفــه م ــدي ــرا
ً
للهيئة ،أنــه نظرا لشح األعــاف
ال ـح ـي ــوان ـي ــة س ـت ـس ـعــى ال ـه ـي ـئــة
لتغيير نشاط نحو  60مزرعة،
وزعت قبل سنوات ضمن مزارع
ً
األمن الغذائي ،الفتا إلى أن توفير
كميات األعالف بأسعار مناسبة
سـ ـيـ ـخـ ـف ــض أسـ ـ ـع ـ ــار ال ـح ـل ـي ــب
وال ـل ـح ــوم ف ــي الـ ـس ــوق الـمـحـلــي
ويدعم عمل مزارع األبقار.
ولـفــت إلــى أن زيــارتــه التحاد
منتجي األلبان الطازجة تعتبر
بـ ــدايـ ــة ل ـس ـل ـس ـلــة مـ ــن الـ ــزيـ ــارات
األخـ ـ ـ ــرى ل ــاتـ ـح ــادات الـمـعـنـيــة
باألمن الغذائي ،إذ ستكون هناك
ج ــوالت أخ ــرى قــريـبــة لقطاعات
ال ـمــاش ـيــة وال ــدواج ــن والـ ـم ــزارع
الـنـبــاتـيــة ،ب ـهــدف ال ــوق ــوف على
أبرز العراقيل أمام العاملين في
تلك القطاعات المهمة ورفعها
ً
إلى وزير البلدية ،مؤكدا أن ملف
األمن الغذائي من أبرز الملفات.
وأك ـ ـ ــد عـ ـل ــى دراس ـ ـ ـ ــة م ـطــالــب
ات ـحــاد منتجي األل ـبــان السيما

ً
متوسطا رئيس وأعضاء االتحاد
القريفة
أن ال ـه ـي ـئــة م ـل ـتــزمــة ب ــإج ــراء ات
ال ـم ـي ــزان ـي ــة ،ث ــم م ـطــال ـبــة وزارة
ً
الـ ـم ــالـ ـي ــة بـ ــزيـ ــادت ـ ـهـ ــا ،مـ ـشـ ـي ــرا
إلـ ــى أن زيـ ـ ــادة ال ــدع ــوم تـســاهــم
ف ـ ـ ــي ان ـ ـخ ـ ـف ـ ــاض ال ـ ـس ـ ـلـ ــع أم ـ ـ ــام
ً
الـمـسـتـهـلـكـيــن ،خ ـصــوصــا سلع
الـ ـحـ ـلـ ـي ــب واأللـ ـ ـ ـب ـ ـ ــان والـ ـبـ ـي ــض
واللحوم الحمراء.
بـ ـ ـ ــدوره ،س ـل ــم رئ ـي ــس ات ـح ــاد
مـ ـنـ ـتـ ـج ــي األل ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــان ال ـ ـطـ ــازجـ ــة
عـبــدالـحـكـيــم األح ـم ــد مـطــالـبــات
االت ـح ــاد إل ــى الـقــريـفــة ،وذك ــر أن
المطالب تمثلت في زيادة مبلغ
دعـ ــم ل ـتــر ال ـح ـل ـيــب الـ ـط ــازج مــن
ً
 80ف ـل ـســا إل ــى  200ف ـلــس لـلـتــر،
ً
نـظــرا الرت ـفــاع تكلفة إنـتــاج لتر
ً
ال ـح ـل ـيــب ع ـل ـمــا ب ــأن ه ــذا الــدعــم
ثــابــت لــم يتغير مـنــذ عــام 1979
بينما ارتفعت جميع التكاليف
الـخــاصــة بالعملية اإلنـتــاجـيــة،

إلــى جــانــب تــوفـيــر جميع أنــواع
التحصينات والعناية البيطرية
لـمــدة خـمــس س ـنــوات متواصلة
دون انقطاع مــع التجديد لمدة
مـمــاثـلــة لـلـسـيـطــرة ع ـلــى جميع
األمراض الوبائية والتحصينات
المطلوبة.
وأكد ضرورة تخصيص أرض
بـمـســاحــة  30ك ــم 2ل ــزراع ــة علف
البرسيم لمزارع اتحاد منتجي
االلبان الطازجة وهو ما يعتبر
ً
ً
حــا بديال لزيادة الدعم المالي
ال ـ ـخـ ــاص ب ـ ــاألع ـ ــاف لـمـنـتـجــي
ً
األل ـ ـبـ ــان ،ف ـض ــا ع ــن ال ـن ـظ ــر فــي
دعم األعالف المالئة المستوردة
مــن الـخــارج «البرسيم واالتـبــان
والـ ـسـ ـي ــاج» ل ـت ـعــويــض ارت ـف ــاع
ً
األسعار عالميا.
وطــالــب االت ـحــاد بتخصيص
م ــوق ــع لــاس ـت ـث ـمــار وال ـخ ــدم ــات

ال ـع ــام ــة ل ـخــدمــة أع ـض ــاء ات ـحــاد
منتجي األل ـبــان الـطــازجــة حيث
إن منطقة الصليبية الزراعية منذ
تخصيصها ال توجد بها خدمات
والمنطقة تحتاج لخدمات عديدة
مهمة ،مثل إيصال الشبكة العامة
للمجاري وإعــادة رصف للطرق
ب ـيــن الـ ـم ــزارع ،وإي ـص ــال الـمـيــاه
المعالجة لمزارع اتحاد منتجي
األلبان الطازجة السيما أن خط
المياه المعالجة مــار بالمنطقة
وال يبقى إال إيصالها للمزارع
وسـ ــط ح ــاج ــة ال ـ ـمـ ــزارع لـلـمـيــاه
ال ـم ـع ــال ـج ــة السـ ـتـ ـخ ــدامـ ـه ــا فــي
ً
التبريد ب ــدال مــن المياه العذبة
ً
خ ـص ــوص ــا ف ــي ف ـصــل ال ـص ـيــف،
عـ ــاوة ع ـلــى إل ـغ ــاء ال ــرس ــم على
تــوثـيــق حـ ــاالت األب ـق ــار الـنــافـقــة
ويبلغ  10دنانير.

local@aljarida●com

«البلدي» ينظر توسعة سوق
الخيام في الجهراء االثنين
●

محمد جاسم

ينظر المجلس الـبـلــدي بطلب
البلدية توسعة موقع ســوق بيع
الخيام المخصص بصفة مؤقتة
الكائن في محافظة الجهراء ،كما
ي ـن ــاق ــش ال ـم ـج ـلــس ي ـ ــوم االث ـن ـيــن
المقبل ،برئاسة عبدالله المحري،
طـلــب تخصيص محطة تحويل
كهرباء رئيسية لتغذية مشاريع
االستثمار في الجزيرتين الشمالية
والجنوبية والضفيتن الشمالية
والجنوبية في جسر الشيخ جابر
األحمد بمنطقة الصبية.
ويـ ـن ــاق ــش ال ـم ـج ـل ــس تــوصـيــة
الـلـجـنــة الـفـنـيــة بــرفــض التـفــاقـيــة
االس ـت ـش ــاري ــة ل ــدراس ــة وتصميم
واإلش ـ ـ ـ ـ ـ ــراف عـ ـل ــى ت ـح ـس ـيــن أداء
ط ــري ــق ال ـ ــدائ ـ ــري ال ـ ــراب ـ ــع ،وم ـلــف
ً
حضانات السكن الخاص ،فضال
ع ــن الـنـظــر بـطـلــب الـهـيـئــة الـعــامــة
لـ ـل ــري ــاض ــة اسـ ـتـ ـقـ ـط ــاع ج ـ ــزء مــن
منطقة األمــان المخصصة لنادي
ال ــرم ــاي ــة ال ــري ــاض ــي ،السـتـغــالــه
مــواقــف سـيــارات سطحية لخدمة
ال ـنــادي الــواقــع فــي منطقة شمال
غرب الجهراء ،وتوطين القطاعات
ال ـص ـنــاع ـيــة ف ــي مـنـطـقــة الـنـعــايــم
(ال ـم ـن ـط ـقــة ال ـغ ــرب ـي ــة) ق ـط ـعــة رق ــم
 1مــوقــع ال ـص ـنــاعــات التحويلية
وتشكيل المعادن.
ّ
ك ـم ــا س ـيــط ـلــع ال ـم ـج ـلــس على
ال ـح ـســاب ال ـخ ـتــامــي لـلـبـلــديــة عن
الـ ـسـ ـن ــة الـ ـم ــالـ ـي ــة ،2022 /2021
ومـ ـ ـش ـ ــروع مـ ـي ــزانـ ـي ــة ال ـم ـج ـلــس
البلدي للسنة المالية ،2024 /2023
ومـشــروع ميزانية البلدية للسنة

عبدالله المحري

المالية  ،2024 /2023فيما سينظر
ل ـط ـلــب وزارة ال ـك ـه ــرب ــاء والـ ـم ــاء
وال ـط ــاق ــة ال ـم ـت ـج ــددة تخصيص
محطة تحويل الكهرباء الرئيسية
فــي منطقة الصبية ،ورد الجهاز
التنفيذي على ال ـســؤال المتعلق
بشأن النفايات البلدية واإلنشائية
وآل ـي ــة الـتـخـلــص مـنـهــا ،وتـطــويــر
شارع البالجات والواجهة البحرية.
وس ـ ـي ـ ـن ـ ـظ ـ ــر ال ـ ـم ـ ـج ـ ـل ـ ــس ف ــي
االقتراحات المقدمة من األعضاء،
منها اقتراح الرئيس المحري بشأن
تخصيص موقع لكل مزرعة لعرض
وتسويق منتجاتها ،واقتراحات
األعـضــاء منها اقتراحات العضو
عـبــدالـلــه ب ـشــأن تخصيص أرض
إلنشاء مسلخ متكامل في منطقة
العبدلي الزراعية ومنطقة الوفرة
الزراعية ،والثاني تخصيص أرض
لغرض إنشاء مسلخ متكامل يخدم
منطقة كبد ومزارع الهجن

الهيئة الخيرية تعقد ورشة لتعزيز «قانونية البلدي» توافق على تعديل
آلية العمل مع الوكاالت األممية
رسوم فرز القسائم ودمجها

ع ـ ـ ـقـ ـ ــدت ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة الـ ـخـ ـي ــري ــة
اإلس ــامـ ـي ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة بـمـقــرهــا
ف ــي ج ـنــوب الـ ـس ــرة ،ورشـ ــة عمل
بعنوان «تعزيز آلية العمل بين
الهيئة الخيرية ووك ــاالت األمــم
المتحدة» ،بالتنسيق مع مكتب
األمم المتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية.
ً
ش ــارك فــي الــورشــة حضوريا
ً
واف ـ ـت ـ ــراض ـ ـي ـ ــا عـ ـ ـ ــدد كـ ـبـ ـي ــر مــن
م ـ ـسـ ــؤو لـ ــي اإلدارات ا ل ـم ـع ـن ـيــة
فــي الـهـيـئــة الـخـيــريــة ،وع ــدد من
ق ـي ــادات الـمـنـظـمــات األمـمـيــة في
ال ـم ـن ـط ـق ــة ،ع ـل ــى رأسـ ـه ــا مـكـتــب
األمم المتحدة لتنسيق الشؤون
اإلن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة ،وب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج األم ـ ــم
المتحدة للمستوطنات البشرية
«م ــوئ ــل» ،والـمـفــوضـيــة السامية
لألمم المتحدة لشؤون الالجئين،
وال ـم ـن ـظ ـم ــة ال ــدولـ ـي ــة ل ـل ـه ـجــرة،
وبرنامج األغذية العالمي ،ووكالة

●

جانب من الورشة
األمــم المتحدة إلغــاثــة وتشغيل
الالجئين الفلسطينيين ،ومنظمة
األغذية والزراعة ،ومنظمة األمم
المتحدة للطفولة.
وناقشت الــورشــة السياسات
واإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـع ــام ــة الـمـنـظـمــة
للشراكات والتعاون بين الهيئة
ال ـخ ـيــريــة اإلس ــام ـي ــة الـعــالـمـيــة
ووك ـ ـ ـ ــاالت وصـ ـن ــادي ــق وب ــرام ــج
األمـ ــم ال ـم ـت ـحــدة ،وس ـبــل تطوير

فهم مشترك لمواجهة التحديات،
وتـحـقـيــق ال ـف ــرص ال ـم ـتــاحــة في
ال ـع ـم ــل اإلنـ ـس ــان ــي ،ك ـم ــا ت ـطــرق
النقاش إلى التفاصيل التنفيذية
لمشاريع التمويل المشترك بين
الهيئة ووكــاالت األمــم المتحدة،
وطـ ــرق إس ـن ــاد عـمـلـيــات الـهـيـئــة
ال ـخ ـيــريــة ال ـخ ــارج ـي ــة ،وال ـعــديــد
م ــن ال ـت ـفــاص ـيــل م ـحــل االه ـت ـمــام
المشترك.

واف ـ ـقـ ــت ال ـل ـج ـن ــة ال ـقــانــون ـيــة
والـ ـم ــالـ ـي ــة فـ ــي «ال ـ ـب ـ ـلـ ــدي» عـلــى
طـ ـل ــب الـ ـتـ ـع ــدي ــات ال ـم ـق ـت ــرح ــة
للرسوم بشأن نظام فــرز ودمج
القسائم بمناطق السكن الخاص
واالس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــاري وال ـ ـت ـ ـج ـ ــاري
والشريط الساحلي والصناعية
والـحــرفــي ،مــع امتناع العضوة
شريفة الشلفان.
ووافقت في اجتماعها ،أمس،
برئاسة فهد العبدالجادر ،على
طلب وزيــر المالية وزيــر الدولة
للشؤون االقتصادية واالستثمار
بشأن مشروع تعديل بنود القرار
ال ـ ــوزاري رق ــم  224لـسـنــة 2022
ب ـخ ـص ــوص شـ ـ ــروط وض ــواب ــط
اإلضــافــات للقسائم التنظيمية
االسـتـثـمــاريــة وال ـت ـجــاريــة ،كما

جانب من اجتماع اللجنة القانونية أمس
واف ـق ــت عـلــى تــوص ـيــات اللجنة
ّ
الـمـشــكـلــة بــال ـقــرار ال ـ ــوزاري رقــم
 72لسنة  ،2022الصادر في 20
فبراير الـمــاضــي ،بشأن ّ
تقصي
الحقائق بخصوص مخالفات
الئحة أعمال البناء.

بينما أحــالــت الـلـجـنــة كتاب
الهيئة العامة للصناعة بشأن
اجـ ـتـ ـم ــاع اال ـل ـج ـن ــة ال ـق ــان ــون ـي ــة
والمالية المنعقد في  2نوفمبر
 2021بخصوص مناقشة طلب
الهيئة نقل أحد المواقع الخدمية

لمصلحة الـشــركــة ،إلــى الجهاز
الـتـنـفـيــذي إلب ـ ــداء ال ـ ــرأي الـفـنــي
وإمكانية تخصيص موقع في
ً
منطقة النعايم ،بدال من جنوب
السالمي.

األحمد :تسهم في إنعاش السياحة البيئية بالكويت
●

افتتح رئيس مجلس اإلدارة المدير العام للهيئة العامة
للبيئة الشيخ عبدالله األحمد محمية الجهراء الطبيعية
ً
ً
رسميا ،على أن تستقبل الزوار بدءا من اليوم.
وقال األحمد ،في تصريح صحافي عقب افتتاح المحمية،
إنها أول محمية تسهم في إنعاش السياحة البيئية بالكويت،
بهدف نشر الوعي البيئي في المجتمع ،وغــرس المفاهيم
البيئية في النشء.
وأضـ ــاف أن االف ـت ـتــاح ك ــان بـحـضــور كــوكـبــة مــن ممثلي
ً
السفارات في البالد وعدد كبير من طالب المدارس ،مبينا
أن زيارة المحمية تتم عبر حجز مواعيد على منصة الهيئة
اإللكترونية بأوقات معينة وعبر دفع قيمة  10دنانير لحجز
المرصد لكل  5أفراد من األسرة الواحدة.
ولفت األحمد إلى أن المحمية تم تجهيزها منذ عام ،1987

«األوقاف» توقف الفترة
الثانية للمكلفين لديها

أكد وزير العدل وزير
األوقاف والشؤون
اإلسالمية وزير الدولة
لتعزيز النزاهة عبدالعزيز
ً
الماجد ،خالل لقائه عددا
من المكلفين ،بحضور
وكيل الوزارة فريد عمادي،
حرصه وتفهمه لألوضاع
اإلنسانية التي يعيشها
المكلفون العاملون في
وزارة األوقاف ،وحرصه
على ضرورة االلتزام
بتعليمات الجهات
الرقابية ،وضرورة
التعاون معها في تطبيق
األنظمة والتعليمات
الصادرة وعدم مخالفتها.
وأشارت الوزارة إلى أنها
لم توقف المكلفين عن
العمل ،وإنما تم إيقاف
الفترة الثانية لهم ،لحين
الحصول على الموافقة
الالزمة لصرف مكافأة
الفترتين لمن لديهم
تكليفان في الفترة
الصباحية والمسائية،
وحرصها على التعاون
مع الجهات الرقابية،
وااللتزام بالتعليمات
الصادرة منها.

«الوقف اإلنساني» :بناء
مركز كويتي بنيوزيلندا

محمد جاسم

ً
افتتاح محمية الجهراء رسميا ...واستقبال الزوار يبدأ اليوم
عادل سامي

سلة أخبار

ً
ً
وتبلغ مساحتها الكلية  18كيلومترا مربعا ،بينما المساحة
المفتوحة أمــام الحضور حوالي  4000متر للتجول فيها
ومتابعة الكائنات الفطرية.
وأوض ــح أنــه يــوجــد فــي المحمية أكـثــر مــن  300نــوع من
ً
الطيور العابرة التي يتم رصدها سنويا ،إضافة إلى الطيور
المستوطنة ،إ ل ــى جــا نــب  5بـيـئــات متنوعة مختلفة ،مثل
ً
الطينية والساحلية والصحراوية وغيرها ،مؤكدا أنه في
حال نجاح هذه التجربة سيتم افتتاح محميات أخرى بعد
تجهيز بنية تحتية فيها تسمح للجمهور باالستمتاع بها
والتعرف على مكوناتها.
وأشار إلى أن المنطقة اإلدارية في المحمية مفتوحة أمام
ً
الجميع خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،الفتا إلى أنه
يمكن ألي مشروع التقدم إلى إدارة العالقات العامة في الهيئة
لحجز موقع فــي المحمية لعرض منتجاتهم وتسويقها،
بهدف دعمها والمساهمة في نشر الوعي البيئي.

ق ــال ــت إدارة األرص ـ ـ ــاد ال ـج ــوي ــة ،إن كـمـيــات
األمطار التي هطلت أمس متفاوتة بين خفيفة
ومتوسطة.
وأوضــح مراقب التنبؤات الجوية ب ــاإلدارة،
عبدالعزيز القراوي ،لـ «كونا» أن محطة العبدلي
سـجـلــت  5مـلـلـيـمـتــرات ،بينما سـجـلــت محطة
الصابرية  3ملليمترات ،ومحطة جــال اللياح
 2ملليمتر ،ويــرجــع ذل ــك إل ــى ت ـقـ ّـدم منخفض
السودان من ناحية الجنوب الغربي الذي جلب
ً
معه كتلة هوائية رطبة نسبيا.
ً
ّ
وبين أن الطقس اليوم سيكون مائال للحرارة

«زكاة الرميثية» تستقبل
الزكاة طوال العام

ً
متوسطا بعض السفراء والشخصيات في محمية الجهراء أمس
األحمد

«األرصاد» :كمية األمطار تراوحت
بين  2و 5ملليمترات

ً
ً
ً
ً
ً
نـهــارا ومـعـتــدال لـيــا وغــائـمــا جــزئـيــا ،والــريــاح
شمالية غربية إلى متقلبة االتجاه خفيفة إلى
معتدلة ،ودرجــات الـحــرارة العظمى المتوقعة
بين  31و 33درجــة مئوية والصغرى بين 19
و.22
ً
ً
وقال القراوي ،إن الطقس غدا سيكون مائال
ً
ً
ً
ً
ً
لـلـحــرارة ن ـهــارا ومـعـتــدال لـيــا وغــائـمــا جزئيا
وال ــري ــاح متقلبة االت ـجــاه إل ــى شمالية غربية
خفيفة إلــى معتدلة ،مع فرصة ألمطار خفيفة
متفرقة ،ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة بين
 28و 30درجة مئوية ،والصغرى بين  19و.21

«الشباب» تستقبل
الترشيحات لجائزة التميز
أع ـ ـل ـ ـنـ ــت الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة الـ ـع ــام ــة
لـلـشـبــاب فـتــح ب ــاب اسـتـقـبــال
الـتــرشـيـحــات لـجــائــزة التميز
لـلـشـبــاب الـعــربــي لـعــام 2023
ح ـ ــول الـ ــذكـ ــاء االص ـط ـن ــاع ــي،
بإشراف جامعة الدول العربية
حتى  24الجاري.
وق ــال ــت ال ـه ـي ـئــة ،ف ــي بـيــان
ص ـ ـحـ ــا فـ ــي ،أ م ـ ـ ــس األول ،إن
ال ـج ــائ ــزة ت ـه ــدف لــاسـتـثـمــار
ف ــي رأس ال ـم ــال االجـتـمــاعــي،
الـمـتـمـثــل بــالـشـبــاب الـعــربــي،
مـ ــن خ ـ ــال إبـ ـ ـ ــراز ج ـه ــوده ــم،
وتشجيع مبادراتهم ،وتكريم
الـمـتـمـيــز مـنـهــم ،بـمــا يساهم
فـ ـ ــي ت ـ ـعـ ــزيـ ــز ث ـ ـقـ ــافـ ــة ال ـع ـم ــل
ال ـع ــرب ــي ال ـم ـش ـتــرك الـمـتـعـلــق
بالشباب وأهميته في التنمية
المستدامة لخدمة المجتمعات
العربية.

قال مدير المشروعات
الكبرى بالجمعية
الكويتية للوقف
اإلنساني والتنمية د.
بسام الشطي ،إن «وقف
الثقافة اإلسالمية» بمدينة
أوكالند النيوزيلندية،
ُيعد أول مركز إسالمي
كويتي وخليجي وعربي
يخدم المسلمين ،وينشر
تعاليم اإلسالم الحنيف،
ويعلم اللغة العربية
وتحفيظ القرآن والعناية
باألطفال والشباب
واألمهات ،وينشر
الوسطية.
وأوضح الشطي ،في
تصريح صحافي ،أن
المركز يقع على مساحة
 2200متر مربع ،ويتكون
من عدة أدوار ومرافق
حيوية وسرداب يتسع
ٍّ
لقرابة  500مصل ،إلى
جانب عدة فصول
دراسية وقاعات لتحفيظ
القرآن الكريم ،وتقديم
االستشارات الشرعية
واألسرية ،وصاالت
لألنشطة الرياضية
وحلقات تحفيظ القرآن
وتعليم العربية.
وأشار إلى أن تكلفة شراء
المبنى بلغت  685ألف
دينار ،تبرعت األمانة
العامة لألوقاف بمعظم
المبلغ ،فيما أكمله
متبرعون كويتيون من
أهل الخير واإلحسان كتب
الله أجرهم ورفع قدرهم.

وأوضحت الهيئة أن شروط
التقديم على الجائزة تنطبق
ع ـل ــى ال ـكــوي ـت ـي ـيــن فـ ــي ال ـف ـئــة
ً
العمرية من  18إلى  34عاما،
وتـ ـك ــون أع ـمــال ـهــم ف ــي مـجــال
الــذكــاء االصـطـنــاعــي ،على أن
ت ـق ــدم ال ـط ـل ـبــات ع ـبــر الـمــوقــع
اإللكتروني للهيئة.
وأضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــت أن ال ـ ـجـ ــائـ ــزة
ستكون بإشراف جامعة الدول
ال ـع ــرب ـي ــة ،وت ـق ـي ـيــم ال ـط ـل ـبــات
سيتم من خالل لجنة تحكيم
َّ
م ـشــك ـلــة م ــن ق ـب ـل ـهــا ،ع ـل ــى أن
تكون معايير الفوز بالجائزة
قــائـمــة عـلــى اإلبـ ــداع والتميز
واألصالة واألثر على المجتمع
واالستدامة.

أكد مدير زكاة الرميثية،
التابعة لقطاع البرامج
والمشاريع بجمعية النجاة
الخيرية سلمان العبيد،
ً
أهمية فريضة الزكاة ،داعيا
أهل الخير وأصحاب األيادي
البيضاء والمحسنين في
الكويت إلى ضرورة إخراج
الزكاة بأنواعها ،سواء
كانت زكاة المال أو الذهب
ً
أو غيرها ،مؤكدا أن الله
تعالى يضاعف الثواب لكل
من يحرص على فعل الخير
والطاعات.
وأوضح أن زكاة الرميثية
تقوم بتوزيع أموال الزكاة
على مستحقيها ،من
خاللها تنفيذ العديد من
المشاريع الخيرية التي تنفع
المسلمين ،عبر المصارف
الثمانية التي حددها الشرع.

«القوائم النسبية» على طاولة «التشريعية» األحد

نافذة نيابية

اللجنة تدرس  10اقتراحات للجان أخرى قبل بدء «سحب صالحياتها»
 محيي عامر

من المقرر أن تعقد لجنة
التشريعية والقانونية
الشؤون
ً
البرلمانية اجتماعا بعد غد
تنظر فيه  10اقتراحات
بقوانين من اختصاصات لجان
أخرى ،قبل دخول القانون،
الذي أقره المجلس في جلسة
األربعاء الماضي ،حيز التنفيذ،
حيث لم يتم نشره في الجريدة
الرسمية.

ً
ً
ً
السعدون يستقبل وفدا برلمانيا عمانيا
تفقد أروقة المجلس وزار قاعة عبدالله السالم واطلع على تجربة «األمانة»
اجتماع سابق للجنة التشريعية
قـ ـب ــل دخـ ـ ـ ــول ق ـ ــان ـ ــون تـ ـع ــدي ــل ال ــائ ـح ــة
الداخلية لمجلس األمة فيما يخص سحب
صــاح ـيــات ـهــا ح ـيــز ال ـت ـن ـف ـيــذ،تـعـقــد لجنة
الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية
ً
اجتماعا بعد غد ،تناقش فيه  10اقتراحات
ب ـقــوان ـيــن لـلـنـظــر ف ــي مـ ــدى دس ـتــوري ـت ـهــا،
ً
تمهيدا إلحالتها إلى اللجان المختصة.
ومــن الـمـقــرر أن تنظر اللجنة فــي البند
األول طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن
النائب حامدالبذالي في قضية االنتخابات
الفرعية.
وفي البند الثاني تنظر االقتراح بقانون
بإعادة تحديد الدوائر االنتخابية لعضوية
مجلس األمــةالمقدم من األعضاء عبدالله
الـمـضــف ،مهند الـســايــر ،د .حـســن جــوهــر،
د.ع ـبــدال ـكــريــم ال ـك ـن ــدري ،مـهـلـهــل الـمـضــف،
(المحال بصفة االستعجال).
أما البند الثالث فتنظراالقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )61لسنة
2007 بـشــأن اإلعـ ــام الـمــرئــي والـمـسـمــوع،
الـمـقــدم مــن األع ـضــاء عـبــدالـلــه الـمـضــف ،د.

حسن جوهر،مهلهل المضف ،مهند الساير،
أسامة الزيد( ،المحال بصفة االستعجال).
وف ــي ال ـب ـنــد ال ــرب ــع مـ ــدرج عـلـيــه اق ـت ــراح
ب ـقــانــون بــإضــافــة مـ ــادة ج ــدي ــدة بــرقــم (23
ً
م ـك ــررا) إل ــى ال ـقــانــون رق ــم ( )1لسنة 1993
ب ـشــأن حـمــايــة األم ـ ــوال الـعــامـة الـمـقــدم من
األعـضــاء عبدالله المضف ،مهند الساير،
مهلهل المضف ،د .حسن جوهر ،د .جنان
بــو شـهــري( ،الـمـحــال بصفة االسـتـعـجــال)،
واالقـ ـت ــراح بـقــانــون بــإضــافــة م ــادة جــديــدة
برقم ( 23مكررا) إلى القانون رقم ( )1لسنة
1993بشأنحماية األموال العامة المقدم من
العضو د.عبدالكريم الكندري.
وعلى البند الخامس االق ـتــراح بقانون
بشأن تأسيس شركات إنشاء المدن السكنية
ً
وتنميتهااقتصاديا على األراضي المملوكة
للدولة ،المقدم من األعضاء د.حسن جوهر،
د .عـبــدالـعــزيــز الـصـقـعـبــي ،مـهـنــد الـســايــر،
مهلهل المضف ،عبد الله األنبعي( ،المحال
بصفةاالستعجال) ،واالقتراح بقانون بشأن
تــأسـيــس ش ــرك ــات إن ـش ــاء ال ـم ــدن السكنية

علي األراضي المملوكةللدولة ،المقدم من
األع ـض ــاء عـبــدالـلــه الـمـضــف ،د.عـبــدالـكــريــم
الكندري ،الصيفي الصيفي،شعيب شعبان،
أســامــة الــزيــد( ،الـحــال بصفة االستعجال)،
ومـ ــن ال ـم ـق ــرر أن ت ـن ـظــر بــال ـب ـنــد ال ـس ــادس
واالقتراح بقانون في شأن تولي الوظائف
العامة ،المقدم مناألعضاء د.حسن جوهر،
عـبــدالـلــه ال ـم ـضــف ،مـهـنــد ال ـســايــر ،مهلهل
المضف ،عبداللهاألنبعي( ،المحال بصفة
االستعجال).
واالقـ ـت ــراح ب ـقــانــون بـتـكــويــت الــوظــائــف
الـعــامــة فــي ال ــدول ــة ،الـمـقــدم مــن الـعـضــو د.
محمد الحويلة ،واالق ـتــراح بقانون بشأن
تكويت الوظائف العامة بالدولة ،المقدم من
العضو د .عبدالكريمالكندري.
وفي البند السابع تنظر االقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )3لسنة
 2006فيشأن المطبوعات والنشر ،المقدم
من األعضاء عبدالله المضف ،مهند الساير،
د .حـســن جــوهــر،مـهـلـهــل ال ـم ـضــف ،عالية
الخالد (المحال بصفة االستعجال).

«األولويات» للنواب :قدموا هايف :قوانين داعمة للتعليم ًومحاربة
تشريعاتكم حتى  10الجاري الغش وتسريب االختبارات قريبا
فهاد :ال تزيد على  5اقتراحات بقوانين
خـ ـ ـ ــاطـ ـ ـ ــب رئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس لـ ـجـ ـن ــة
األولويات البرلمانية النائب
عبدالله فهاد أعضاء المجلس
ب ـض ــرورة تـقــديــم أولــويــاتـهــم
ال ـت ـشــري ـع ـيــة ل ـ ــدور االن ـع ـق ــاد
األول إل ــى الـلـجـنــة فــي موعد
أق ـصــاه  10نوفمبر ال ـجــاري،
على أال تزيد على  5اقتراحات.
وقال فهاد ،في رسالته إلى
ال ـنــواب« ،نحيطكم علما بأن
لجنة األولويات واستنادا إلى
البند رقم  1من المادة رقم 43
مـكــررا مــن الالئحة الداخلية،
والتي تنص على قيام لجنة
األولويات بوضع خطة العمل
ال ـت ـش ــري ـع ــي ل ـ ـ ــدور االن ـع ـق ــاد
ال ـم ـق ـب ــل فـ ــي بـ ــدايـ ــة كـ ــل دور
انعقاد ،متضمنة االقتراحات
بـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوانـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن وم ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــروعـ ـ ـ ــات
ال ـقــوان ـيــن ال ـتــي ت ــرى اللجنة
أن ي ـن ـظــرهــا ال ـم ـج ـلــس خــال
دور االن ـع ـقــاد ،مــرتـبــة حسب
أهميتها وحسب أولوياتها،
وموزعة على الجلسات التي
يعقدها المجلس أ ثـنــاء دور
االنعقاد ،بالتشاور مع وزير
الــدولــة لـشــؤون مجلس األمــة
وزيــر الــدولــة لـشــؤون مجلس
الوزراء ،وغيرهما من الوزراء
المعنيين ،وتقدم اللجنة هذه
الـخـطــة إل ــى رئـيــس المجلس
الذي يتولى عرضها كاقتراح

أعلن النائب محمد هايف
عزمه تقديم اقتراحات بقوانين
إلصالح العملية التعليمية،
على رأسها محاربة ظاهرة
الغش في االختبارات.

عبدالله فهاد

على مكتب المجلس».
وأضاف« :رغبة من اللجنة
فـ ـ ـ ــي إي ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاد آل ـ ـ ـيـ ـ ــة ت ـض ـم ــن
إيـ ـص ــال م ـق ـت ــرح ــات الـ ـن ــواب،
ال ـت ــي يـ ـج ــدون ف ـي ـهــا أول ــوي ــة
فــي العملية التشريعية ،فقد
وافقت في اجتماعها المنعقد
الخميس  27أكتوبر الماضي
على مخاطبة النواب بتحديد
أولوياتهم التشريعية ،وتزويد
اللجنة بها في موعد أقصاه
الـخـمـيــس  10الـ ـج ــاري ،على
أال تزيد على  5اقـتــراحــات أو
مشروعات بقوانين ،لبحثها
وفرزها في الحزم التشريعية
الـمـقــرر رفـعـهــا إل ــى المجلس
ضمن الخطة التشريعية».

محاربة جميع
الظواهر
السلبية
بالمجتمع
وتصحيح
المسيرة
وتالفي
السلبيات

كـشــف ال ـنــائــب مـحـمــد هــايــف
عــن عزمه تقديم قوانين داعمة
للعملية ا لـتـعـلـيـمـيــة كـمـحــار بــة
ظـ ــاهـ ــرة ال ـ ـغـ ــش فـ ــي ال ـ ـمـ ــدارس
وت ـس ــري ــب االخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات وال ـت ــي
ي ـن ـت ــج ع ـن ـه ــا ضـ ـع ــف وقـ ـص ــور
ب ــالـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم وتـ ـ ــدنـ ـ ــي م ـس ـت ــوى
الخريجين.
وقـ ـ ــال ه ــاي ــف ،ف ــي ت ـصــريــح:
«سـنـعـمــل عـلــى م ـحــاربــة جميع
الظواهر السلبية في المجتمع
وت ـص ـح ـيــح ال ـم ـس ـي ــرة وت ــاف ــي
ال ـس ـل ـب ـيــات ،ح ـتــى نـنـعــم بجيل
صالح قادر على البناء».
وأعـ ـل ــن ت ـق ــدم ــه م ــع ع ـ ــدد مــن
ال ـنــواب بــاقـتــراح بـقــانــون بشأن
االخـتـصــاصـيـيــن االجتماعيين
في المراحل التعليمية المختلفة
ً
بالمدارس الحكومية ،مشيرا إلى
أن االقتراح يقضي برفع كادرهم
وزي ـ ـ ـ ـ ــادة روات ـ ـب ـ ـهـ ــم ك ـ ــي ت ـك ــون
الــوظ ـي ـفــة ج ــاذب ــة لـلـكــويـتـيـيــن،
إلـ ــى ج ــان ــب تـفـعـيــل ب ـن ــود عمل
االخ ـت ـصــاصــي االج ـت ـمــاعــي في
ال ـم ــدارس ،متمنيا أن يــرى هذا
ً
الـ ـق ــان ــون الـ ـن ــور ق ــري ـب ــا وي ـق ــره
المجلس.
وقال إن االقتراح جاء نتيجة
ن ـق ــاش ــات وح ـ ـ ـ ــوارات ف ــي لـجـنــة
الـقـيــم وال ـظــواهــر السلبية على
مـ ــدار س ـن ــوات بـيـنــت أن جميع
مشاكل الطلبة في المدارس من
انحرافات أو قصور في التعليم
أو المشاكل األســريــة والضعف
ف ــي ال ـت ـح ـص ـيــل ال ـع ـل ـمــي ي ـكــون

محمد هايف

سببها عدم توافر من يتابع هذه
المشاكل والقضايا.
وأشـ ـ ـ ــار ه ــاي ــف إل ـ ــى أن ه ــذه
الوظيفة كانت ط ــاردة بالنسبة
للكويتيين بسبب تدني راتبها،
مبينا أن ــه تــم فــي ه ــذا المقترح
زيـ ـ ـ ــادة راتـ ـ ــب االخ ـت ـصــاص ـي ـيــن
االجـتـمــاعـيـيــن بـعــد الـنـقــاش مع
وزارة التربية والمختصين كي
تكون الوظيفة جاذبة للكويتيين.
وأض ــاف أن االق ـت ــراح تضمن
ً
أيضا تفعيل دور االختصاصي
في المدارس وتحديد بنود مهمة
فــي عمله بــأن تـكــون التعيينات
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذه ال ــوظـ ـيـ ـف ــة ال ـح ـي ــوي ــة
والمهمة والـمــؤثــرة فــي صفوف
الطالب وفق معايير مهمة ،إذ «ال
نريدها أن تكون وظيفة تقليدية
ومـجــرد الـتــزام بــالــدوام مــن دون
تأدية الدور كما يجب».

 5نواب يقترحون قانون االختصاصيين االجتماعيين
بالمراحل التعليمية المختلفة ومكافآت تتراوح بين  450و 700دينار
أع ـ ـ ـلـ ـ ــن  5نـ ـ ـ ـ ـ ــواب تـ ـق ــدمـ ـه ــم
ب ـ ــاقـ ـ ـت ـ ــراح ب ـ ـقـ ــانـ ــون ف ـ ــي ش ــأن
االختصاصيين االجتماعيين
بالمراحل التعليمية المختلفة
في المدارس الحكومية.
ويقضي االقتراح الذي ّ
تقدم
ب ــه الـ ـن ــواب م ـح ـمــد ه ــاي ــف ود.
محمد الحويلة وحمد العبيد
ومبارك الطشة وفارس العتيبي،
بــإ نـشــاء قسم لالختصاصيين
االج ـت ـم ــاع ـي ـي ــن ي ـ ـشـ ــرف عـلـيــه
رئ ـيــس م ــن ذوي االخ ـت ـصــاص
في المدارس والمعاهد الدينية
وري ـ ــاض األطـ ـف ــال ،ورفـ ــع ك ــادر
االختصاصيين االجتماعيين
وزي ــادة رواتـبـهــم وتفعيل دور
االخـتـصــاصــي االجـتـمــاعــي في
المدارس الحكومية والخاصة،
وتشجيع الكويتيين لالنخراط
بهذه الوظيفة.
ويـ ـن ــص االق ـ ـ ـتـ ـ ــراح عـ ـل ــى أن
ينشأ في كل مدرسة من مدارس
الكويت الحكومية و كــل معهد
م ـ ــن الـ ـمـ ـع ــاه ــد ال ــديـ ـنـ ـي ــة وك ــل
روضة من رياض األطفال قسم
لالختصاصيين االجتماعيين
ي ـش ــرف عـلـيــه رئ ـي ــس م ــن ذوي
االخـتـصــاص ،ويعمل فيه عدد
م ـنــاســب م ــن االخـتـصــاصـيـيــن
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـيـ ـي ــن ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن.
ّ
ويخصص لكل طالب مستوى
دراســي في المراحل التعليمية
ال ـ ـ ـثـ ـ ــاث فـ ـ ــي جـ ـمـ ـي ــع مـ ـ ـ ــدارس

محمد الحويلة

فارس العتيبي

حمد العبيد

الـكــويــت الـحـكــومـيــة والمعاهد
الـ ــدي ـ ـن ـ ـيـ ــة وريـ ـ ـ ـ ـ ــاض األطـ ـ ـف ـ ــال
اختصاصي اجتماعي يشرف
عليهم.
كـ ـم ــا يـ ـن ــص عـ ـل ــى أن ي ـكــون
لكل طــا لــب فــي ملفه التعليمي
اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــارة خ ـ ـ ّ
ـاص ـ ــة ب ــال ـح ــال ــة
االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع ـ ـ ـيـ ـ ــة وال ـ ـن ـ ـف ـ ـس ـ ـيـ ــة
وال ـ ـس ـ ـلـ ــوك ـ ـيـ ــة ل ـ ـ ـ ــه ،ي ـت ــاب ـع ـه ــا
االختصاصي االجتماعي.
وح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـدد الـ ـ ـمـ ـ ـقـ ـ ـت ـ ــرح م ـ ـهـ ــام
االخ ـ ـت ـ ـصـ ــاصـ ــي االجـ ـتـ ـم ــاع ــي
بمساعدة الطالب الذين يعانون
مشكالت تعوق استفادتهم من
البرامج والخدمات المدرسية،
وم ـعــال ـجــة الـ ـح ــاالت ال ـت ــي لها
ت ــأثـ ـي ــر مـ ـب ــاش ــر عـ ـل ــى تـحـقـيــق
الوظيفة االجتماعية للمدرسة،

ك ــال ـغ ـي ــاب ال ـم ـت ـك ــرر ،وال ـت ــأخ ــر
ف ـ ــي ال ـ ـص ـ ـبـ ــاح ،وال ـ ـ ـهـ ـ ــروب مــن
المدرسة ،والتمارض وغيرها،
وب ـحــث ال ـح ــاالت ال ـتــي تحتاج
إل ـ ـ ـ ــى مـ ـ ـع ـ ــون ـ ــات اق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة،
وبحث المشكالت االجتماعية
والنفسية والدينية والسلوكية
واألخـ ـ ـ ــاق ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة والـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة
والـصـحـيــة ،وتـحــويــل الـحــاالت
التي تعجز إمكانات المدرسة
عـ ـ ــن عـ ــاج ـ ـهـ ــا إلـ ـ ـ ــى الـ ـهـ ـيـ ـئ ــات
والـ ـم ــؤسـ ـس ــات وال ـت ـن ـظ ـي ـمــات
المختصة ،ومتابعتها وتقديم
الـتــوجـيــه واإلرش ـ ــاد والمعونة
ف ــي الـ ـم ــواق ــف ال ـس ــري ـع ــة ال ـتــي
يـ ـسـ ـتـ ـقـ ـبـ ـلـ ـه ــا االخ ـ ـت ـ ـصـ ــاصـ ــي
االج ـت ـم ــاع ــي ،ورع ــاي ــة ال ـطــاب
الـ ـمـ ـتـ ـف ــوقـ ـي ــن والـ ـم ــوه ــوبـ ـي ــن

ً
والمتأخرين دراسيا والحاالت
الصحية والمستحقين للمعونة.
وحدد المقترح المستويات
ال ــوظ ـي ـف ـي ــة لــاخ ـت ـصــاص ـي ـيــن
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـيـ ـي ــن ال ـم ـش ـم ــول ـي ــن
بهذا القانون وش ــروط شغلها
وم ـكــافــآت ـهــم ال ـم ــال ـي ــة ،ع ـلــى أن
ُيـصــدر وزي ــر التربية ال ـقــرارات
التنفيذية الالزمة لهذا القانون،
وينشر هذا القانون بالجريدة
الرسميةُ ،
ويعمل به من تاريخ
نـ ـش ــره ،وع ـل ــى رئ ـي ــس الـ ـ ــوزراء
وال ـ ـ ــوزراء  -ك ــل فـيـمــا يـخـصــه -
تنفيذه ويلغى كل نص يخالفه.
ووض ـ ـ ــع ال ـم ـق ـت ــرح م ـك ــاف ــآت
المستوى الوظيفي للوظائف
االجتماعية ،وتتمثل في اآلتي:
كبير اختصاصيين دكتوراة

فــي التخصص  14سنة خبرة
أو ماجستير في التخصص 16
سـنــة خ ـبــرة أو مــؤهــل جامعي
تخصصي  18سنة خبرة 700
دينار.
اختصاصي أول دكتوراة في
التخصص  10سنوات خبرة أو
مــاجـسـتـيــر ف ــي الـتـخـصــص 12
سـنــة خ ـبــرة أو مــؤهــل جامعي
تخصصي  14سنة خبرة 650
دينارا.
اخ ـت ـصــاصــي دك ـ ـتـ ــوراة في
التخصص  6سنوات خبرة أو
مــاجـسـتـيــر فــي الـتـخـصــص +8
سنوات خبرة أو مؤهل جامعي
تـخـصـصــي  10س ـن ــوات خـبــرة
 600دينار.
بـ ــاحـ ــث أول دك ـ ـ ـتـ ـ ــوراة فــي
ال ـت ـخ ـصــص س ـن ـتــان خ ـب ــرة أو
مــاج ـس ـت ـيــر ف ــي ال ـت ـخ ـصــص 4
سنوات خبرة أو مؤهل جامعي
تخصصي  6سنوات خبرة 550
دينارا.
ب ـ ـ ـ ــاح ـ ـ ـ ــث دك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوراة ف ــي
الـتـخـصــص أو مــاجـسـتـيــر في
الـتـخـصــص أو مــؤهــل جامعي
ت ـخ ـص ـصــي  +س ـن ـت ـيــن خ ـبــرة
 500دينار.
باحث مبتدئ مؤهل جامعي
تخصصي  450دينارا.

السعدون خالل استقباله الوفد العماني
استقبل رئيس مجلس األمة أحمد السعدون
في مكتبه ،أمس ،وفدا برلمانيا عمانيا برئاسة
رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس
ال ـشــورى الـعـمــانــي ،رئـيــس جمعية المحامين
العمانية ،د .محمد الزدجالي.
حضر اللقاء عضو مجلس الشورى العماني،
نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين
الـعـمــانـيــة ،د .حـمــد الــربـيـعــي ،وعـضــو مجلس
األمة مبارك الطشة ،وعضوة جمعية المحامين
العمانية ريم بنت نور الزدجالية.
كما حضر اللقاء رئيس جمعية المحامين
ال ـكــوي ـت ـيــة ش ــري ــان الـ ـش ــري ــان ،ون ــائ ــب رئ ـيــس

الـجـمـعـيــة ع ــدن ــان أب ـ ــل ،وأمـ ـي ــن س ــر الـجـمـعـيــة
خالد السويفان ،وعضو الجمعية عبدالرحمن
الطاحوس.
وقام الوفد الزائر بجولة في مبنى المجلس،
بــرفـقــة ال ـنــائــب د .م ـب ــارك ال ـط ـشــة ،وأم ـي ــن عــام
الـمـجـلــس ع ــادل ال ـلــوغــانــي ،واط ـلــع عـلــى قاعة
عبدالله السالم ،وآليات سير الجلسات والمرافق
األخرى في مبنى المجلس.
وتم خالل الجولة استعراض تجربة األمانة
في إدارة الشؤون البرلمانية ،والتطورات التي
شهدتها خالل مسيرتها.

نواب :زيادة العالوة االجتماعية والمعاشات
التقاعدية والمساعدات العامة
ت ـ ـق ـ ـ ّـدم  5ن ـ ـ ـ ــواب ب ــاقـ ـت ــراح
بقانون بتعديل بعض أحكام
المرسوم بقانون رقم  14لسنة
.1992
وي ـق ـض ــي االق ـ ـ ـتـ ـ ــراح ،الـ ــذي
ّ
تقدم به النواب فارس العتيبي
وعـ ـيـ ـس ــى ال ـ ـك ـ ـنـ ــدري وم ــاج ــد
ال ـم ـط ـي ــري وخـ ــالـ ــد الـعـتـيـبــي
وثــامــر الـســويــط ،بمنح زيــادة
فـ ـ ــي الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاوة االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــاشـ ـ ــات ال ـ ـت ـ ـقـ ــاعـ ــديـ ــة
والمساعدات العامة.
وق ـ ـ ـ ــال االاقـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــراحُ :ي ـم ـن ــح
الكويتيون العاملون في الدولة عيسى الكندري
زي ــادة فــي رواتـبـهــم الشهرية،
وه ـ ـ ــم ال ـ ـخـ ــاض ـ ـعـ ــون لـ ـق ــان ــون ال ـخــاض ـع ـيــن ل ـق ــان ــون ون ـظــام
ونظام الخدمة المدنية ،تكون الخدمة المدنية.
ونـ ـ ــص الـ ـمـ ـقـ ـت ــرح عـ ـل ــى أن
زيـ ـ ــادة روات ـب ـه ــم ف ــي ال ـع ــاوة
االجتماعية ،حيث تعادل هذه يستبدل بنص المادة الثانية
ا ل ــز ي ــادة نسبة  35بالمئة من مـ ــن ال ـ ـمـ ــرسـ ــوم بـ ـق ــان ــون رق ــم
أول مــربــوط الــدرجــة المقابلة  14لسنة  1992الـنــص اآلتــي:
ُ
لكل فئة من فئات هذه العالوة ،تـ ـ ـص ـ ــرف عـ ـ ـ ــاوة اج ـت ـم ــاع ـي ــة
على أن يجبر الكسر إلى واحد للكويتيين العاملين في الدولة
عن أوالده ــم بواقع  75دينارا
صحيح.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــرح إن شـهــريــا عــن كــل ول ــد ،ويـصــدر
الخاضعين أل نـظـمــة وظيفية دي ـ ــوان الـمــوظـفـيــن الـضــوابــط
خــاصــة تـكــون زي ــادة رواتبهم ال ــازم ــة لتطبيق أح ـكــام هــذه
في العالوة االجتماعية ،حيث المادة والمادة السابقة.
ونصت المذكرة اإليضاحية
ت ـ ـعـ ــادل هـ ـ ــذه الـ ـ ــزيـ ـ ــادة مـبـلــغ
ال ــزي ــادة ال ـتــي يـحـصــل عليها لـ ــاق ـ ـتـ ــراح بـ ـق ــان ــون ب ـت ـعــديــل
ن ـ ـظـ ــراؤهـ ــم م ـ ــن ال ـخ ــاض ـع ـي ــن بعض أحكام المرسوم بقانون
لقانون ونظام الخدمة المدنية ،ر ق ـ ــم  14ل ـس ـن ــة  1992بـمـنــح
وال ـ ـخـ ــاض ـ ـعـ ــون لـ ـق ــوانـ ـي ــن أو زيادة في العالوة االجتماعية
أنـ ـظـ ـم ــة وظـ ـيـ ـف ــة خـ ــاصـ ــة وال وال ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــاشـ ـ ــات ال ـ ـت ـ ـقـ ــاعـ ــديـ ــة
يتقاضون العالوة االجتماعية ،والـمـســاعــدات الـعــامــة على ما
ت ـكــون ال ــزي ــادة بــالـنـسـبــة لهم يلي:
«ل ـم ــا ك ــان ــت الـ ــدولـ ــة تـعـنــى
فــي ال ــرات ــب األس ــاس ــي بنسبة
 35ب ــالـ ـمـ ـئ ــة مـ ـ ـن ـ ــه ،وبـ ـ ـم ـ ــا ال ب ـت ـط ــوي ــر وتـ ـح ــدي ــث ال ـج ـه ــاز
يـ ـج ــاوز م ـب ـلــغ ال ـ ــزي ـ ــادة ال ـتــي اإلداري ،فإن ذلك يستتبع عدم
يـحـصــل عليها ن ـظــراؤهــم من تـجـمـيــد مــرت ـبــات الـمــوظـفـيــن،

إذ إن تحسين هــذه المرتبات
ي ـعــزز م ــن ح ـمــاس الموظفين
وإخــاصـهــم فــي تــأديــة أعمال
الـ ــوظ ـ ـي ـ ـفـ ــة ،م ـ ـمـ ــا يـ ـسـ ـه ــم فــي
تحسين األداء ورفــع الكفاء ة،
وه ــو غــايــة مــا تـنـشــده عملية
تـ ـط ــوي ــر وت ـ ـحـ ــديـ ــث الـ ـجـ ـه ــاز
اإلداري ،وحرصا على الحفاظ
عـلــى مـسـتــوى معيشة كريمة
لـلـمــواطـنـيــن وطـمــأنـتـهــم على
أحـ ــوال ـ ـهـ ــا ،ت ـق ـت ـضــي ال ـع ــدال ــة
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ع ـلــى
ت ـح ـس ـيــن األوضـ ـ ـ ـ ــاع ال ـمــال ـيــة
للموظفين ،ونظرا ألن العالوة
االجتماعية المقررة للموظفين
ّ
ت ـم ــث ــل م ــا ت ـم ـنــح الـ ــدولـ ــة لـهــم
وفقا للحالة االجتماعية ،فإن
مــن المالئم أن يكون تحسين
مــرتـبــات الموظفين مــن خالل
زي ـ ــادة الـ ـع ــاوة االجـتـمــاعـيــة،
ح ـت ــى ت ـت ـنــاســب ال ـ ــزي ـ ــادة فــي
مرتب الموظف عامة مع حالته
االجتماعية وأعبائه العائلية.
ً
ورغ ـ ـ ـبـ ـ ــة م ـ ــن ال ـ ـم ـ ـشـ ــرع فــي
م ــراع ــاة ت ـف ــاوت االحـتـيــاجــات
ال ـم ـع ـي ـش ـي ــة حـ ـسـ ــب الـ ـح ــال ــة
االجـتـمــاعـيــة لـلـمــواطـنـيــن من
حيث (أع ــزب  -م ـتــزوج) وعــدد
األوالد فـ ـق ــد جـ ـ ـ ــاء ت ال ـ ـمـ ــادة
الثانية بــإقــرار زي ــادة العالوة
المخصصة لألوالد لتكون 75
ً
ً
دي ـن ــارا ش ـهــريــا ،ب ــدال مــن ،50
ال ـم ـق ــررة بــال ـمــرســوم الـمـشــار
إليه.
ويأتي نـص المادة الثالثة
ً
تنفيذيا بقولها «على رئيس
مجلس الــوزراء وال ــوزراء  -كل
ف ـي ـم ــا ي ـخ ـص ــه  -ت ـن ـف ـي ــذ ه ــذا
القانونُ ،
ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية».

الشاهين يقترح تحرير شرائح تأمين أصحاب
األعمال الكويتيين
اختيار مبلغ «التكميلي» من  100إلى  1500دينار دون التقيد بشرط التدرج
ت ـ ـقـ ــدم أم ـ ـيـ ــن س ـ ــر م ـج ـلــس
األمــة النائب أسامة الشاهين
بـ ـمـ ـقـ ـت ــرح يـ ـقـ ـض ــي ب ـت ـح ــري ــر
شرائح تأمين أصحاب األعمال
الكويتيين.
وقــال الشاهين في معرض
ً
اقتراحه ،إنه «نظرا إلى الضرر
ال ــواق ــع ع ـلــى ال ـم ــؤم ــن عليهم
ال ـخ ــاض ـع ـي ــن ألح ـ ـكـ ــام ال ـب ــاب
الخامس من قانون التأمينات
االجـتـمــاعـيــة بـسـبــب الـتــأمـيــن
التكميلي ،الــذي تم إقــراره في
سنة  ،2019إذ تم السماح لهم
بحرية اختيار شريحة التأمين
األساسي فقط وحرمانهم من
حــريــة اخـتـيــار مـبـلــغ التأمين
التكميلي ،وإجبارهم على أن
يبتدئ التأمين التكميلي من
 100دينار مع الحق بصعود
ً
تــدري ـجــي كــل  12ش ـهــرا حتى
يـصــل إل ــى  1500دي ـن ــار ،مما
أل ـحــق بـهــم ال ـض ــرر ،فـ ــإذا كــان
ت ــوج ــه ال ــدول ــة ن ـحــو تشجيع
أصحاب االعمال ،فيجب تعديل
بند التأمين التكميلي أ ســوة
بالباب الثالث.

ً
الشاهين يستقبل وفدا من ذوي اإلعاقة
ً
وأضـ ـ ــاف أن ــه ي ـق ــدم اق ـت ــراح ــا
ب ــرغـ ـب ــة «بـ ــال ـ ـس ـ ـمـ ــاح ل ـل ـم ــؤم ــن
عليهم الخاضعين ألحكام الباب
الخامس مــن قــانــون التأمينات
االجتماعية بحرية اختيار مبلغ
التأمين التكميلي من  100دينار
إلـ ــى  1500دي ـن ــار دون الـتـقـيــد
بشرط الـتــدرج ،أســوة بالمؤمن
عليهم الخاضعين ألحكام الباب
الثالث».
م ـ ــن جـ ـه ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،اس ـت ـق ـبــل
ال ـشــاه ـيــن ف ــري ــق اإلرادة ل ــذوي
اإلعــاقــة ،بمناسبة عــودتـهــم من

رحلة خيرية إغاثية لالجئين
السوريين في لبنان.
وأكد الشاهين ،في بيان ،أن
العمل الخيري التي دأبت عليه
دولة الكويت تتشارك به جميع
فئات المجتمع الكويتي ،وأن
األش ـخ ــاص ذوي اإلع ــاق ــة هم
ج ــزء ال يـتـجــزأ مــن المجتمع،
ً
مـ ـهـ ـنـ ـئ ــا ال ـ ـفـ ــريـ ــق ب ـع ــودت ـه ــم
سالمين إلى أرض البالد.
وضم الفريق كال من هشام
الكندري وأن ــوار أحمد ونــوال
حسين ووليد الدوسري.

«عمومية جمعية التدريس» تحل مجلس إدارتها!
خالفات حادة عصفت باألعضاء بعد أقل من عام على انتخابهم
حمد العبدلي

نقدم الدعم
والمشورة
لجميع
أعضاء الهيئة
ونستقبلهم
لحل مشكالتهم
الحمود

ف ـ ـ ــي سـ ــاب ـ ـقـ ــة ت ـ ـعـ ــد األول ـ ـ ـ ــى
م ــن نــوع ـهــا بـجــامـعــة ال ـكــويــت،
حلت الجمعية العمومية غير
الـعــاديــة الـتــي عقدتها جمعية
أعـضــاء هيئة الـتــدريــس ،مساء
أم ــس األول ،فــي مـقــر الجمعية
بالشويخ ،هيئتها اإلدارية قبل
إتمام عامها األول منذ انتخابها
في ديسمبر الماضي ،وشكلت
لجنة انتقالية مؤقتة برئاسة
د .ابــراهـيــم الـحـمــود وعضوية
كل من د .يعقوب الكندري ود.
حامد الفريح.
وس ـ ـت ـ ـمـ ــارس ال ـل ـج ـن ــة ال ـت ــي
اختارتها الجمعية العمومية
مهام مجلس اإلدارة إلــى حين
ان ـت ـخــاب هـيـئــة إداري ـ ــة جــديــدة
بحد أقصى خــال شهر مارس
المقبل.
ويـ ـ ــأتـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرار ب ـعــد
الـ ـخ ــاف ــات ال ـك ـب ـي ــرة والـ ـح ــادة
التي عصفت بالهيئة اإلداري ــة
التي تعذر حلها ،والـتــي باتت

تظهر للعلن منذ أربعة أشهر،
عـ ـب ــر ان ـ ـق ـ ـسـ ــام األع ـ ـ ـضـ ـ ــاء إل ــى
مجموعتين ،كــل منهما تدعي
أح ـق ـي ـت ـهــا ب ــرئ ــاس ــة الـجـمـعـيــة،
وهــو االم ــر ال ــذي تسبب منذ 3
يوليو الماضي فــي شــرخ حاد
بين المجموعتين ،تخلله اعالن
ب ـع ــض االعـ ـ ـض ـ ــاء عـ ــن مـجـلــس
جــديــد لـيـتـطــور االم ــر ال ــى رفــع
قضايا أمام النيابة العامة.
وقامت مجموعة من أعضاء
هـيـئــة ال ـتــدريــس بــالـلـجــوء إلــى
الجمعية الـعـمــومـيــة لـحــل هــذا
الـ ـ ـخ ـ ــاف ،ع ـب ــر ج ـم ــع ت ــواق ـي ــع
 646عضوا من أصــل  1699في
ال ـج ـم ـع ـيــة ،وه ــم ي ـم ـث ـلــون ثلث
األعضاء بحسب نص المادة 13
من الالئحة األساسية لجمعية
أع ـض ــاء هـيـئــة ال ـت ــدري ــس فـقــرة
رقم  ،1والتي تنص على« :يجب
د عــوة الجمعية العمومية إلى
االنـعـقــاد باجتماع غيـر عــادي
إذا طلب منهـا ذلك ثلـث أعضاء

الجمعية العمومية بشرط بيان
الغرض مـن االجتماع».
وفي هذا السياق ،أكد رئيس
الـلـجـنــة االنـتـقــالـيــة د .إبــراهـيــم
الـ ـحـ ـم ــود أن ـ ــه «م ـ ــن الـ ـض ــروري
فــي ه ــذه الـفـتــرة االنـتـقــالـيــة من
عـ ـم ــر ال ـج ـم ـع ـي ــة الـ ـعـ ـم ــل ع ـلــى
تــرس ـيــخ ال ـم ـب ــادئ ال ـك ـبــرى في
ال ـع ـم ــل األك ــاديـ ـم ــي وال ـن ـقــابــي
المستمد من القانون واألعراف
األك ــاديـ ـمـ ـي ــة ال ـم ـع ـت ـب ــرة ،ال ـتــي
تفتخر جامعة الكويت بالتمسك
بها وبتوارثها جيال بعد جيل».
وذك ــر الـحـمــود أن الجمعية
تقدم الــدعــم والـمـشــورة لجميع
أع ـض ــائ ـه ــا وت ـس ـت ـق ـب ـل ـهــم لـحــل
مشكالتهم مع اإلدارة الجامعية،
وف ــي ك ــل م ــا يـتـعـلــق بحياتهم
الجامعية المهنية واإلدار ي ـ ــة،
وتخصص لهم كوادرها العاملة
ف ــي تـلـقــي مـشـكــاتـهــم وتـقــديــم
المذكرات والــدفــاع عنهم خالل
األوق ـ ــات مــن ال ـســاعــة الـعــاشــرة

جانب من حضور عمومية «هيئة التدريس»
ً
صباحا وحتى الساعة الواحدة
ً
ظهرا يوميا بمقر الجمعية.
وق ـ ـ ــال إن ال ـل ـج ـن ــة س ـت ـكــون
ال ـ ـ ـحـ ـ ــارس األمـ ـ ـي ـ ــن وال ـ ـمـ ــدافـ ــع
الـ ـ ـش ـ ــرس ع ـ ــن ح ـ ـقـ ــوق أعـ ـض ــاء
الهيئة ،وستعمل على تصحيح
المسار لعودة الجمعية كرائدة
وق ـ ــائ ـ ــدة ل ـل ـع ـم ــل األكـ ــادي ـ ـمـ ــي

«األمريكية» استضافت حملة «قل ال للمخدرات»
الندوة تطرقت إلى مشاكل التعاطي وأسباب اإلدمان وطرق العالج
استضاف مركز االستشارات
الطالبية بالجامعة األمريكية
فـ ـ ــي ال ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،حـ ـمـ ـل ــة وزارة
ال ـ ــداخـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة بـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــوان «ق ـ ـ ـ ــل ال
للمخدرات» في الحرم الدراسي،
أم ــس األول ،لـتــوعـيــة الـشـبــاب
بخطورة آفة المخدرات ،والتي
حاضر بها ضابط قسم التوعية
ف ــي اإلدارة ال ـع ــام ــة لـمـكــافـحــة
الـ ـمـ ـخ ــدرات الـ ـم ــازم أول علي
عـبــدالـنــاصــر ،والخبير الــدولــي
في مجال المخدرات والمؤثرات
العقلية د .عايد الحميدان.
وأك ـ ـ ــد ال ـ ـم ـ ـحـ ــاضـ ــران ،خ ــال
ال ـ ـ ـنـ ـ ــدوة ال ـ ـتـ ــي أقـ ـيـ ـم ــت ض ـمــن
نطاق الحملة ،ضــرورة تعريف
الطلبة الشباب بمشكلة تعاطي
الـمـخــدرات ،التي قد تــؤدي إلى
تــد مـيــر صحتهم ومستقبلهم،
وأسباب اإلدمان ،وكيفية تحديد
الـ ـم ــدم ــن ،وأنـ ـ ـ ــواع الـ ـمـ ـخ ــدرات،
إضـ ـ ــافـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى طـ ـ ـ ــرق الـ ــوقـ ــايـ ــة
والـ ـع ــاج م ـن ـهــا ،وال ـم ـســؤول ـيــة
ال ـ ـقـ ــانـ ــون ـ ـيـ ــة الـ ـمـ ـت ــرتـ ـب ــة ع ـلــى
الترويج والتعاطي.
وقـ ـ ــال ال ـح ـم ـي ــدان« :ت ـعــاطــي

جانب من ندوة الجامعة األمريكية
ال ـ ـم ـ ـخـ ــدرات ي ـت ـس ـبــب فـ ــي آثـ ــار
م ــدم ــرة ل ـل ـص ـحــة ،ح ـيــث ت ــؤدي
أنواع المخدرات المختلفة إلى
اإلص ـ ــاب ـ ــة ب ــالـ ـس ــرط ــان ،وت ـلــف
خاليا الدماغ ،وتشوهات الوجه،

وال ـس ـك ـتــة ال ـق ـل ـب ـيــة ،واإلص ــاب ــة
بالذهان».
و بـ َّـيــن أن المتعاطي يتضح
ع ـ ـل ـ ـيـ ــه بـ ـ ـع ـ ــض ال ـ ـس ـ ـلـ ــوك ـ ـيـ ــات
اإلجرامية ،وكثرة صرف األموال،

والغياب المستمر عن المدرسة
ً
أو الجامعة أو العمل ،مشيرا إلى
أن أسباب التعاطي تتلخص في
ضعف الوازع الديني ،ومجالسة
أصدقاء السوء.

وذك ـ ــر ال ـح ـم ـي ــدان أن «ع ــاج
اإلدمـ ـ ـ ــان ي ـم ــر بـ ـع ــدة خـ ـط ــوات،
منها مرحلة التقييم والفحص
األولـ ـ ـ ــي ،ي ـل ـي ـهــا طـ ــرد ال ـس ـمــوم
في المرحلة الثانية ،والتأهيل
وال ـعــاج النفسي فــي المرحلة
ا لـثــا لـثــة ،والمتابعة الخارجية
بالمرحلة الرابعة».
من جهته ،أشار عبدالناصر
في الندوة إلى الموقف القانوني
م ــن الـمـتـعــاطــي وجـلـيـســه ،كما
ً
س ــرد ع ـ ــددا م ــن مـ ــواد ال ـقــانــون
ِّ
ال ـم ـع ـن ـيــة ب ـع ـقــاب ال ـم ــروج ـي ــن،
ً
م ـب ـي ـنــا أن ال ـق ــان ــون ال يـعــاقــب
ِّ
الـمـتـعــاطــي الـ ــذي يـســلــم نفسه
طواعية إلى الجهات المسؤولة،
كما يمكن اإلبالغ عن المتعاطي
مــن األس ــرة فــي ســريــة تــامــة من
دون مسؤولية قانونية عليه.
وأكد مدير مركز االستشارات
الـ ـط ــابـ ـي ــة د .جـ ـ ـ ــورج ش ــدي ــد،
أن ال ـم ــرك ــز تـ ـع ــاون م ــع وزارة
ا لــدا خـلـيــة ،لتحذير الطلبة من
خطورة المخدرات على صحتهم
ومستقبلهم.

والـنـقــابــي ،بــاعـتـبــارهــا الممثل
الشرعي للجمعية أمــام اإلدارة
ال ـ ـجـ ــام ـ ـع ـ ـيـ ــة ،وفـ ـ ـ ــي ع ــاق ـت ـه ــا
الرسمية مع جميع الجهات في
الدولة ،وعلى رأسها السلطتان
التنفيذية والتشريعية.

إجراء انتخابات
مبكرة لهيئة إدارية
جديدة في موعد
أقصاه مارس
المقبل

األحمدي أطلقت «واعي»
للوقاية من المخدرات

جانب من الطلبة المشاركين في مبادرة «واعي»
ت ـح ــت رع ــاي ــة م ـح ــاف ــظ األح ـ ـمـ ــدي ال ـش ـي ــخ فـ ـ ــواز ال ـخ ــال ــد،
وبالتنسيق والتعاون بين محافظة األحمدي ومنطقة األحمدي
التعليمية ،انطلقت أمــس األول مبادرة «واعــي» للتوعية من
آفة المخدرات ،تحت شعار «خلك واعي ال تكون التالي» ،التي
تستهدف طلبة مدارس المحافظة بمختلف المراحل التعليمية،
بدءا بالثانوية وتستمر على مدار العام الدراسي.
في السياق ،قــال مدير المكتب الفني بمحافظة األحمدي
إبراهيم الفودري إن المبادرة تندرج تحت المشروع التنموي
بعيد ال ـمــدى «مـحــافـظـتــي أج ـمــل» ،ضـمــن مـســار المسؤولية
المجتمعية ،وبــدأت أولــى فعالياتها من مدرسة صفية بنت
عبدالملك الثانوية بمنطقة المنقف ،وباألمس في مدرسة هشام
بن العاص الثانوية «بنين» ،الفتا إلى أن المبادرة تستمر 15
يوما في مرحلتها األولى التي تشمل مدارس مختلفة.

ً
«اإلطفاء» نظمت ورشة لمواصفات ضبط  79مخالفا في حمالت لمباحث اإلقامة
شواحن السيارات الكهربائية

برعاية رئيس قوة اإلطفاء العام الفريق خالد
المكراد ،وبحضور نائب الرئيس لقطاع الوقاية
اللواء خالد فهد ،أقامت قوة اإلطفاء العام ورشة
عمل عن شروط ومواصفات شواحن السيارات
الـكـهــربــائـيــة ،ومـكــونــاتـهــا ،وأنــواع ـهــا ،وأمــاكــن
تركيبها ،ومتطلبات الوقاية والمكافحة لهذا

النوع من الشواحن والسيارات ،واالطالع على
المواصفات الخليجية والعالمية.
حضر الورشة ،التي أقيمت في مبنى قطاع
الوقاية ،وحاضر بها عدد من المختصين في
هذا المجال المستحدث ،مجموعة من ضباط
قوة اإلطفاء العام.

ً
مباحث اآلداب و«القوى العاملة» تضبط  27شخصا بأعمال منافية
•
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ّ
نــفــذ ق ـطــاع اإلق ــام ــة ،عـ ــددا من
الحمالت األمنية التي استهدفت
م ــواق ــع ت ـج ـ ّـمــع م ـخــال ـفــي ق ــان ــون
اإلقــامــة والـعـمــل ،وذل ــك استكماال
ل ـل ـح ـم ــات األمـ ـنـ ـي ــة ال ـم ـي ــدان ـي ــة
لمالحقة مخالفي قانون اإلقامة
والعمل.
وأسفرت الجهود األمنية لرجال
مباحث اإلدارة الـعــامــة لمباحث
شـ ـ ـ ــؤون اإلق ـ ــام ـ ــة عـ ــن ضـ ـب ــط 79
مخالفا لـقــانــون اإلقــامــة والعمل
من مختلف الجنسيات من خالل
َ
المداهمات التي شملت محافظتي
الفروانية وحولي.
وفــي تفاصيل الحملة األولــى
الـتــي رواه ــا ل ـ «ال ـجــريــدة» مصدر
ّ
أمـنــي مــطـلــع ،أن رج ــال المباحث
أقــامــوا ع ــددا مــن نـقــاط التفتيش
الـثــابـتــة والـمـتـحــركــة ف ــي منطقة
خ ـي ـط ــان ،أس ـف ــرت ع ــن ض ـبــط 34
مخالفا لقانون اإلقامة والعمل.

معرض «التوعية
بالسرطان»
في الجامعة
ن ـظ ـم ــت إدارة ا لـ ـع ــا ق ــات
ال ـعــامــة واإلع ـ ــام ف ــي جامعة
ً
الـ ـك ــوي ــت مـ ـع ــرض ــا ب ـع ـن ــوان
«صـ ـ ـح ـ ــة ال ـ ـ ـفـ ـ ــرد والـ ـت ــوعـ ـي ــة
ب ـ ـمـ ــرض ال ـ ـس ـ ــرط ـ ــان» ،تـحــت
رعاية وحضور مدير الجامعة
د .يــوســف ال ــروم ــي ،ف ــي بهو
كلية العلوم الحياتية بمدينة
صباح السالم الجامعية.
وأقـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــم عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ه ـ ــام ـ ــش
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـع ـ ـ ــرض ،نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوة حـ ـ ــول
صـحــة ال ـف ــرد ح ــاض ــرت فيها
اختصاصية التغذية العالجية
د .أف ـ ـنـ ــان اإلب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم ،ال ـتــي
أوضـ ـح ــت دور اخـتـصــاصــي
ال ـت ـغ ــذي ــة فـ ــي ك ـي ـف ـيــة تـقـيـيــم
المجتمع ،وتحديد الفئة التي
تحتاج للمساعدة في التغذية،
والـبــرامــج المتاحة لمساعدة
هذه الفئة.

جانب من المخالفين والمضبوطين
وأضـ ـ ـ ــاف الـ ـمـ ـص ــدر أن رجـ ــال
ّ
مباحث اإلقامة تمكنوا أيضا من
ضبط  3أشـخــاص يعملون على
تــرويــج الـمــواد المخدرة بمنطقة
جـلـيــب ال ـش ـي ــوخ ،م ـش ـيــرا ال ــى أن
رجــال المباحث تمكنوا كذلك من
ضبط شخصين بتهمة التسول.
وفي تفاصيل الحملة الثانية،
ق ــال ال ـم ـصــدر إن رجـ ــال مـبــاحــث

اإلدارة ال ـعــامــة لـمـبــاحــث ش ــؤون
اإلقامة نفذوا حملة أمنية شملت
عدد من مناطق محافظة الفروانية،
مشيرا الى أن الحملة أسفرت عن
ضبط  40مخالفا لقانون اإلقامة
والعمل من جنسيات مختلفة.
وأوضــح أن الوافدين الذين تم
إلقاء القبض عليهم خالل الحملة
كــانــوا  19مـخــالـفــا ومـطـلــوبــا في

الـفــروانـيــة ،و 14فــي خـيـطــان ،و7
في الزهراء.
من جانب آخــر ،وفــي تفاصيل
ال ـح ـم ـل ــة األمـ ـنـ ـي ــة ال ـث ــال ـث ــة ال ـتــي
ن ـف ــذه ــا قـ ـط ــاع األمـ ـ ــن ال ـج ـنــائــي
ممثال ب ــاإلدارة العامة للمباحث
الـجـنــائـيــة؛ إدارة مـبــاحــث اآلداب
ّ
ال ـعــامــة واالت ـ ـجـ ــار بــاألش ـخــاص،
وبالتعاون والتنسيق مع مفتشي
الـهـيـئــة ال ـعــامــة ل ـل ـقــوى الـعــامـلــة،
تـ ــم ضـ ـب ــط  27ش ـخ ـص ــا بـتـهـمــة
ممارسة أعمال منافية لآلداب في
محافظة حولي ،وقد أحــال رجال
المباحث المضبوطين الى جهات
االختصاص.

سلة أخبار

ً
«تنمية» تبني مركزا لألطراف
الصناعية في تعز

دشنت جمعية تنمية الخيرية،
العمل بمشروع إنشاء مركز
الكويت لألطراف الصناعية
والعالج الطبيعي ،الذي
سيخدم مئات الحاالت
اإلنسانية في محافظة تعز
اليمنية والمناطق المجاورة
ضمن حملة «الكويت
بجانبكم».
َّ
وثمن نائب رئيس مجلس
اإلدارة المدير العام لجمعية
تنمية الخيرية د .ناصر
العجمي ،دعم محسني
الكويت للمشروع ،الذي
تجاوزت ميزانيته  450ألف
ً
دينار ،داعيا إياهم إلى المزيد
ً
من المساهمة ،دعما للمركز،
الذي يحمل اسم الكويت
العزيز على قلوب الجميع.
وقال العجمي إن التقارير
الخاصة بمنظمة الصحة
العالمية تفيد بأن  15في
المئة من سكان اليمن ،أي
نحو  4.5ماليين شخص،
يعانون إعاقات مختلفة؛
ً
ً
حركيا أو ذهنيا ،أو نسبة
إعاقة في إحدى الحواس،
كما أن التقديرات الرسمية
لالتحاد الوطني لجمعيات
المعاقين في اليمن تبين أن
عدد المعاقين أكثر من 3.7
ً
ماليين معظمهم معاق حركيا.
وأشار إلى أن المشروع يتخذ
ً
من محافظة تعز مقرا له،
كونها أكبر محافظة يمنية
في الكثافة السكانية ،إذ
يبلغ تعداد سكانها نحو 5
ماليين نسمة ،وهي من أكثر
ً
المحافظات تضررا ،حيث
فاق عدد مبتوري األطراف في
اليمن خالل السنوات األخيرة
 3آالف.

«التطبيقي» و«باريس» بحثتا
تدقيق االعتماد البرامجي

بحثت إدارة الجودة واالعتماد
األكاديمي في الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب
مع وفد أكاديمية باريس،
فرنسا ،في اللقاء الذي
عقد أخيرا ،آلية التدقيق
وإجراءات االعتماد البرامجي
والمؤسسي التي سيقوم
بها الوفد الزائر خالل جولته
المكثفة لعدد من معاهد
وكليات الهيئة.
وبحث الطرفان سبل تعزيز
التعاون المشترك بين
المؤسستين ،وإمكانية فتح
آفاق جديدة للشراكات العلمية
من أجل االرتقاء بالعملية
التعليمية في معاهد وكليات
الهيئة ،للوصول إلى أعلى
المعايير األكاديمية العالمية.
وزار وفد أكاديمية باريس،
عقب اللقاء ،معهد التدريب
اإلنشائي والمعهد العالي
لالتصاالت والمالحة وكلية
الدراسات التكنولوجية،
لالطالع على الملفات الخاصة
لالعتمادات ومتابعتها
وما تم تنفيذه خالل الفترة
السابقة.

«همة التربوي» يختتم
األسبوع التدريبي

إنقاذ طفلة ُحشرت داخل مكنسة كهربائية
•
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ف ــي ح ـ ــادث غ ــري ــب وي ـسـ َّـجــل
ُبـخــانــة حـ ــوادث عـبــث األط ـفــال،
نـقـلــت طفلة (ثــاثــة أعـ ــوام) إلــى
الـ ـم ــرك ــز ال ـص ـح ــي فـ ــي مـنـطـقــة
ال ـص ـل ـي ـب ـي ــة ال ـس ـك ـن ـي ــة ،أمـ ــس،
إث ــر ان ـح ـشــارهــا داخـ ــل مكنسة
كهربائية.
وفــي التفاصيل ،قالت إدارة
العالقات العامة واإلعالم بقوة
اإلطفاء العام إن رجــال اإلطفاء
تمكنوا ،صباح أمس ،من إنقاذ
ط ـف ـل ــة انـ ـحـ ـش ــرت فـ ــي مـكـنـســة
كهربائية ،وذلك إثر تلقي إدارة
العمليات المركزية بقوة اإلطفاء
ً
العام بالغا بالحادث.
وأضـ ــافـ ــت اإلدارة أن ـ ــه ف ــور
تـلـقــي ال ـبــاغ تــم تــوجـيــه رجــال
إطفاء مركز الصليبيخات إلى
موقع البالغ داخــل مستوصف
الصليبية السكني ،حيث تم نقل
الطفلة من قبل ذويها.
وذ ك ـ ـ ـ ـ ــرت اإلدارة أ ن ـ ـ ــه ع ـنــد

عملية إنقاذ الطفلة
الـ ـ ــوصـ ـ ــول ل ـل ـم ــوق ــع تـ ـب ـ َّـي ــن أن
الطفلة محشورة بكامل جسمها
داخــل المكنسة ،وتــم إخراجها

ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام م ـ ـعـ ــدات اإلن ـ ـقـ ــاذ،
وكانت حالتها سليمة.

اختتم مشروع ّ
همة التربوي
بكلية التربية األساسية،
األسبوع التدريبي المشترك،
والذي أقيم بالتعاون مع
رابطة مدربي الكليات
التطبيقية ومركز ابن الهيثم
للتدريب.
وقالت رئيسة لجنة العالقات
العامة باإلنابة وعضو
اللجنة العلمية لمشروع
همة ،نفلة الحربش ،إن
«األسبوع التدريبي المشترك
اشتمل على  5دورات تدريب
ً
ُمعدة خصيصا لرفع كفاءة
المدربين المهنية ،وتزويدهم
بالمهارات الالزمة للتميز
واإلبداع في بيئة عملهم ،مما
يخدم كل فئات المتدربين
بمختلف الميادين».
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•
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شوشرة :من المسؤول؟

يوسف عبدالكريم الزنكوي

بقايا خيال :حقيقة المملكة العربية السعودية

د .مبارك العبدالهادي
قضية هــزت المجتمع وتضع كــل األجـهــزة المختصة تحت
مسؤولية مواجهة مثل هذه القضايا التي يتجرد منها مدعو
البشرية من إنسانيتهم ليتحولوا إلى وحوش حيوانية ال ترحم
من حولها ،خصوصا عندما يتعلق األمر بأطفال أبرياء وقعوا
ضحية وحش الفروانية الذي يعمل معلما للتربية اإلسالمية.
إن هذه الحادثة التي تعيدنا إلى سوابق أخرى مثل وحش
حولي وغيره والتي كان الجناة فيها وافدين انتهكوا الطفولة
والقانون ألنهم خضعوا لنزواتهم وشهواتهم ،األمر الذي يتطلب
تشريعات مشددة وعقوبات مغلظة ضد هؤالء الوحوش ليكونوا
عبرة لغيرهم ،فالتساهل في ملف العمالة دفع ضريبته األبرياء،
والخطورة تشكلت من معلم يفترض أن يكون مثاال يقتدى به،
لكنه أصبح لعنة تالحق الضحايا الذين أصبحوا بحاجة إلى
إعادة تأهيل نفسي.
فملف العمالة يحتاج إلى نفضة وإعادة دراسة والنظر بعين
االعتبار إلى ملف التعليم والمعلمين الوافدين ،ووضع عقوبات
رادعة عند ارتكابهم أي خطأ بحق أي طالب ،األمر الذي يتطلب
أيضا من وزارة التربية إعادة النظر في مسألة تعيين الوافدين
فــي مـجــال التعليم فــي ظــل وج ــود الكويتيين ،فـضــا عــن غير
محددي الجنسية الذين يحملون شهادات تؤهلهم للتوظف في
مجال التعليم ،خصوصا أنهم من أبناء الوطن ويعلمون جيدا
خطورة ارتكابهم أي أفعال منافية لآلداب أو مخالفة للقانون،
وهم أدرى بعاداتنا وتقاليدنا ويحافظون على أبنائنا الطلبة
دون غيرهم ،وقد يقلل البعض من أهمية هذه القضية وتطوراتها
وتبعاتها وتفاقمها مستقبال ويعتبرها حادثة استثنائية دون
أن يرجع إلى الجرائم السابقة التي ارتكبها العديد من الوافدين
بحجة أنهم بعيدون عن أسرهم وغيرها من المبررات.
إن السلطة التشريعية مطالبة بفتح ملف العمالة الوافدة سواء
في القطاع الحكومي أو الخاص وتقنينها ومحاسبة كل من
يساهم في تفاقم هذا الملف سواء كان صاحب عمل مخالف أو
مسؤوال متساهال ،مع وضع ضوابط وإجراءات مشددة لجلبهم
أو توظيفهم ،وإل ــزام األجـهــزة الحكومية بينها وزارة التربية
والتعليم العالي بتوجيه التخصصات التي يشغلها الوافدون
إلى المواطنين من خالل فتح الكليات والمعاهد لتدريس خريجي
الثانوية فيها وإلــزامـهــم بها طالما هناك تخصصات تعاني
تكدس الطلبة فيها ،وإلــزام السلطة التنفيذية باتخاذ قــرارات
حازمة ومشددة قابلة للتنفيذ دون أي مجامالت على حساب
مصلحة الوطن والمواطنين.
آخر السطر:
اجـتـثــاث المشكلة مــن بــدايـتـهــا يقلص تفاقمها ويـقـلــل من
مخاطرها ويمحو آثارها مستقبال.

هل المكافأة االجتماعية
كافية؟
محمد العريفان
ما زال الطالب الجامعي يتلقى الوعود ،ويتحرى الصحف ومواقع
التواصل االجتماعي لمعرفة أخبار الزيادة ،وحتى لحظتنا هذه ال
يوجد أي حل عادل لما يمر به! وفي ظل ارتفاع األسعار بعد الجائحة
األخيرة بال رقيب ،يبقى السؤال األهم هل المكافأة االجتماعية للطلبة
كافية؟ ب ــادئ ذي ب ــدء ،آخــر زي ــادة للمكافأة االجتماعية كــانــت في
ديسمبر  ،٢٠١١وال يخفى على الجميع اختالف النمط المعيشي خالل
 11سنة ،وتغير أسعار ضرورات الحياة ،أضف إلى ذلك عدم مراعاة
التاجر للظروف المادية لفئة الطالب بمنحه خصما خاصا يتناسب
ووضعه المادي كما هو معمول به في بلدان العالم المتقدم ،وال ننسى
ارتفاع األسعار بعد الجائحة األخيرة لتعويض الخسارة كما يزعمون!
بل حتى قيمة الدينار الكويتي تغيرت على مدى كل تلك السنين!
ً
وبسؤال الطلبة خصوصا طلبة التخصصات العلمية ،فإن قيمة
بدل الكتب التي تعطى مرة في كل فصل دراسي لم تعد كافية حتى
لـشــراء ثــاثــة كـتــب! فمن أي عصر هــي ثــابـتــة؟ أضــف إلــى ذلــك كلفة
شراء المعدات من مالبس للمختبرات وخوذ وغيرها من الضرورات
األكاديمية!
ومن جانب آخر للطالب المبتعث هم في تقسيم الميزانية الشهرية،
ما بين إيجارات مرتفعة ،وتأثيث أساسي ،وضرورات معيشية ،ورسوم
ً
تنقل وما بين الترفيه المهم أيضا لتوفير بيئة نفسية صحية ،ونسلط
المجهر على طلبة المملكة المتحدة ،الذين يعانون أشد المعاناة من
ارتفاع األسعار نتيجة عوامل مهمة ،منها جائحة كورونا والخروج
من االتحاد األوروبــي ،وال تغيب عنا أزمة الغاز نتيجة الحرب بين
أوكرانيا وروسيا ،فهل  ١٩٠٠جنيه إسترليني كافية؟! أم أن والدي
المبتعث يقعان بين خيار االضـطــرار لتخصيص ميزانية شهرية
لسد احتياجات أبنائهم أو منعهم من االبتعاث؟ أرى وجوب دراسة
الموضوع المذكور أعاله وأخذه على محمل الجد! بدراسة مجتمعية
واقعية وأن يعود عصر التشغيل الطالبي باحتساب سنوات الخدمة
لما فيه من صقل للطاقة الشبابية وتوفير عيش كريم وإثراء الخبرة
العملية.

سالح قانون «نوبك»
تهاني الظفيري*
قررت دول تحالف مصدري النفط «أوبك بلس» خفض إنتاجها بما
ً
ً
يعادل نحو  % 2من إمدادات النفط عالميا ،بدءا من نوفمبر الجاري
لموازنة الطلب والعرض في أسواق النفط العالمية ،ومجابهة تقلبات
األسعار ،والتصدي لتذبذات النمو االقتصادي ،وهذا ما أثار حفيظة
الواليات المتحدة األميركية وحلفائها من الدول األوروبية باعتبارهم
من أكبر المستوردين للنفط والغاز في ظل مساعيهم الحثيثة بشأن
وضــع تسعيرة مـحــددة للنفط الــروســي لحصار روسـيــا اقتصاديا
وإضعاف قدرتها على التمويل العسكري ،وشلها أمنيا كتكتيكات
عسكرية إليقاف غزوها ألوكرانيا.
ً
إال أن األمور قد سارت بعكس ما كان مقررا لها وفقا إلدارة بايدن
التي تواجه حاليا معضلة ارتفاع أسعار الطاقة بالتزامن مع موعد
االنتخابات النصفية «للكونغرس» كدليل قطعي لدى الجمهوريين على
سوء سياسته االقتصادية ،وللتصدي لهم أمر الرئيس األميركي بتغذية
السوق المحلي باالحتياطي االستراتيجي لبلوغ االكتفاء الذاتي ،وسد
حاجة المواطنين من البترول ،فقرار الخفض عند سريانه قد يضرم
بالمصالح القومية األميركية ويهوي بها ،مما دفعها للتلويح بأحقيتها
في توقيع عقوبات أمنية متمثلة في وقف صفقات األسلحة واإلمداد
العسكري لقادة دول «أوبك بلس» ،باإلضافة إلى تنفيذ استراتيجيات
التحول الشامل باعتماد مصادر الطاقة الخضراء كبديل حتمي للوقود
األحفوري في سبيل تحقيق الموازنة االقتصادية في سوق الطاقة
العالمي ،إلى جانب تفعيل سالح مشروع قانون (نوبك) الذي ينص على
معاقبة الدول التي تتبنى سياسات احتكارية على قطاع النفط ،ليكون
ورقة ضغط رابحه نسبيا في ظل المعطيات الحالية التي تشهدها
الساحة الدولية للحفاظ على الدبلوماسية السياسية واالقتصادية ،ال
سيما بين الواليات المتحدة األميركية ودول الخليج النفطية المتأصلة
تاريخيا ،مع استبعاد أي مخاوف حقيقية من جراء استخدام سالح
«نوبك» مقابل سالح النفط في التأثير على المفاوضات المستقبلية
بشأن العدول عن قرار خفض اإلنتاج .وهنا كأن التاريخ يعيد نفسه رغم
الفروق الطفيفة مع أحداث عام 1973م عندما اتخذت دول «أوبك» القرار
ذاته بشأن خفض اإلمدادات العالمية للنفط ،وما ترتب عليه من ارتفاع
أسعار النفط والسلع االستهالكية مما تسبب بحالة ركود اقتصادي
استمرت إلى أوائل الثمانينيات ،وهذا ما ينبئ به الوضع االقتصادي
* باحثة في الشؤون الدولية.
العام.

عـ ــام  1984ك ـنــت ض ـمــن وفـ ــد مـصــرفــي
وجهته اليابان وكوريا الجنوبية وتايبيه،
السـتـقـطــاب اس ـت ـث ـمــارات ورؤوس أم ــوال
أجنبية إل ــى الـكــويــت ،وك ــان ي ــرأس الــوفــد
مــديــر فلسطيني لــديــه مـعـلــومــات عــن كل
جوانب الحياة في الكويت من تاريخ وأرقام
وم ـشــاريــع مستقبلية ،وف ــي مـســاء الـيــوم
األول في محطتنا األولى (كوريا الجنوبية)
رأيته يحفظ من ورقة كتب عليها معلومات
ً
وأرقاما عن مساحة الكويت ،وعدد السكان،
وحجم إنـتــاج النفط فــي الـشــرق األوســط،
والناتج اإلجمالي لدولة الكويت ،وغيرها
من معلومات ،فسألته عن أهميتها ،فقال:
ف ــي ال ـك ــوي ــت ي ـع ــرف ــون أنـ ـن ــي فـلـسـطـيـنــي
الجنسية ،وال يهم أن أ ع ــرف معلومة من
المعلومات عن الكويت ،ولكن عندما أمثل
ً
ً
ً
مصرفا كويتيا في الخارج ،خصوصا في
شرق آسيا ،حيث يندر أن يعرف مواطنوها
أي شيء عن الكويت ،يجب ّ
علي أن أعرف
كــل ش ــيء عــن الـكــويــت ،وأن أجـيــب عــن كل
ً
األسئلة المتعلقة بالكويت ،أيا كان موقعي
ف ــي ه ــذا ال ــوف ــد ،وإال فــإنـنــي س ــأك ــون غير
جدير بتمثيل الكويت ،ألنهم ينظرون إلى
ككويتي ،وال يعرفون أنني فلسطيني.
ً
أنــا شخصيا أنظر إلــى سفير أي دولــة
كجامع مانع لشتى المعلومات عن بلده،
ً
ل ـي ـكــون م ـس ـت ـعــدا لــإجــابــة ع ــن أي س ــؤال
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ً
يتلقاه من أي وسيلة إعالمية ،خصوصا
في الدول التي ال تكون على وفاق مع بلد
ً
ً
السفير ألنه ،دبلوماسيا أو بروتوكوليا،
يمثل رئـيــس الــدولــة أو رئـيــس الحكومة،
وهو ناطق رسمي لبلده في الخارج ،ومرآة
عاكسة لما يجري في بلده.
قبل أكثر من ثالثة عقود كــان الراحل
األم ـي ــر س ـعــود ال ـف ـي ـصــل ،وزيـ ــر خــارجـيــة
المملكة العربية السعودية آنذاك ،يتحدث
في مؤتمر عقد في إحدى الدول األوروبية
بمعلومات رقمية تنطبق على ما يحدث
للشقيقة السعودية من تشويه لسمعتها
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـ ـيـ ــوم ،وك ــأن ــه يـسـتـشــرف
الـمـسـتـقـبــل ،أو كــأنــه ك ــان يـتـنـبــأ بموقف
ال ـ ــدول الـغــربـيــة م ــن الـمـمـلـكــة ،وه ــي دول
حــاولــت وت ـحــاول أن تجبر المملكة على
وضع مصالح الغرب قبل مصالح الشعب
الـ ـسـ ـع ــودي وم ـت ـط ـل ـب ــات األم ـ ـ ــن ال ـق ــوم ــي
لـلـمـمـلـكــة ،مـسـتـخــدمـيــن شـتــى األســالـيــب
اإلعالمية الملتوية.
أن ــا أع ــرف أن ال ــراح ــل س ـعــود الفيصل
ً
تبوأ مناصب اقتصادية ،ثم أصبح وزيرا
لـخــارجـيــة الـمـمـلـكــة الـعــربـيــة الـسـعــوديــة،
اب ـت ـعــد خـ ــال أرب ـع ـي ــن س ـنــة ع ــن ال ـه ـمــوم
االق ـت ـص ــادي ــة وأرق ــام ـه ــا ال ـم ـع ـقــدة ،ولـكــن
ع ـنــدمــا تـسـتـمــع ألي م ـت ـحــدث ف ــي ال ـشــأن
ً
االقتصادي واإلعالمي ،أرقاما ومعلومات،

وب ــدق ــة ش ــدي ــدة تـعـكــس قـ ــدرة غــري ـبــة في
متابعة ال ـشــأن الـعــالـمــي ،وبـلـغــة أجنبية
ال تـعــرف مــا إذا كــانــت لغته األم أم ال ،ثم
تفاجأ بأن هذا المتحدث هو الراحل األمير
سعود الفيصل ،الــذي دافــع بشراسة عن
سياسة المملكة في الـخــارج ،فكان فريق
ا لـحـكــو مــات المتعاقبة ،حتى يومنا هذا
ً
ً
سدا منيعا في مواجهة الطامعين بنفط
الـ ـش ــرق األوسـ ـ ـ ــط ،ت ـض ـطــر إلـ ــى أن تــرفــع
قبعة االحـتــرام والتقدير للمملكة لحسن
اختياراتها لمسؤوليها.
وعـنــدمــا نـسـتــذكــر ال ـق ــدرات الـمـتـجــذرة
في المهنية للشخصيات السعودية التي
تـمـثــل ح ـكــومــات الـمـمـلـكــة ف ــي أي مـجــال،
وإ مـكــا نــا تـهــم العلمية الرفيعة وأخيرهم
ولـيــس آخــرهــم األم ـيــرة ريـمــا بـنــت األمـيــر
ب ـنــدر ب ــن س ـل ـطــان س ـف ـيــرة الـمـمـلـكــة لــدى
الــواليــات المتحدة األميركية ،وأسلوبها
في التحدث إلى اإلعالم األميركي بطريقة
اح ـ ـتـ ــراف ـ ـيـ ــة ،ح ـي ـن ـه ــا تـ ـت ــأك ــد أن ت ــاري ــخ
ً
المملكة وصوال إلى عهد خادم الحرمين
الشريفين ا لـمـلــك سـلـمــان بــن عبدالعزيز
وولــي عهده األمـيــر محمد بــن سلمان ،ال
يعرف المحاصصة وال الخيارات القبلية
وال االن ـت ـقــاء ات الطائفية طالما تــوافــرت
القدرة على اإلنجاز والوالء لألمن القومي
السعودي.

ناجي المال

التحرر من دائرة العقم الحضاري
كـنــت مــع صــديــق س ـعــودي أستفسر مـنــه عــن ال ـت ـطــورات الــذي
ت ـش ـهــدهــا ال ـم ـم ـل ـكــة ال ـعــرب ـيــة ال ـس ـع ــودي ــة ف ــي م ـج ــال ال ـم ـشــاريــع
االقتصادية والعمرانية فرد قائال :كنتم سابقين لنا بمراحل ولكن
وفجأة شخطنا عليكم «يعني مررنا عليكم وتعديناكم بسرعة
قصوى».
استوقفتني كلمة شخطنا عليكم البالغة الداللة على الوضع
المأساوي الذي نعيشه ،فأقدامنا متحجرة في دائــرة العقم منذ
ً
عقود ،فنحن مثال لدينا مشروع الجامعة (الشدادية) استغرق ما
بين طرح الفكرة والتخطيط والتنفيذ ما يزيد على الثالثين سنة،
وما زالت غير مكتملة في الوقت الذي نجد جامعة نورة التي تفوق
جامعتنا بمقدار الضعف قد استغرقت من طرح الفكرة إلى انجازها
النهائي سنتين ،مع أن جامعتنا تستوعب  30ألف طالب وجامعة
نــورة تستوعب  60ألــف طالبة ،وفيها ميترو يشتغل  24ساعة،
وعلى أرقى وأحدث التكنولوجيا والتنظيم ،في حين جامعتنا فيها
مشكالت مواقف السيارات واالزدحام خارج الجامعة وداخلها قبل
أن تنتقل لها كل الكليات.
ال ـ ِّم ــذه ــل أن الـمـمـلـكــة ال ـعــرب ـيــة ال ـس ـعــوديــة أص ـب ـحــت تحسب
وتوقت إنجاز المشاريع الضخمة باألشهر ال السنوات ،فمشروع
الـبــولـيـفــارد الضخم على مساحة  900ألــف متر مــربــع استغرق
 4ش ـهــور ،والـ ــذي ي ـحــوي أي ـقــونــات مــن ال ـم ـشــروعــات الترفيهية
والـنــافــورة الــراقـصــة األكـبــر والقبة الثلجية واألل ـعــاب المختلفة
لـكــل األع ـم ــار وال ـم ـســارح ودور السينما الـمـكـشــوفــة والـمـغـطــاة،
والمطاعم ،والمحالت التجارية للسلع المحلية والعالمية إضافة
ً
إلى الفنادق ومواقف السيارات يتسع لعشرة آالف سيارة فضال
عن كل الملحقات الضرورية.

والبلد الذي يتوطن فيه مثل هذه اإلنجازات يتوطن فيه وتتراكم
ً
أيضا الخبرة وتزحف إليه الشركات األجنبية ،والنتيجة يستوعب
أبـنــاء ه بالتدريج الـمـهــارات اإلداري ــة والتخطيطية ،ويتم توظيف
ً
الموارد البشرية والمادية توظيفا مثمرا يحقق اإلنجازات الخارقة،
وعلى العكس المجتمعات التي تتوطن فيها عشوائية التخطيط
وعــدم اإلنـجــاز يخيم عليه الــا فعل والعقم الحضاري والعمراني
والتقهقر.
المحرك األول للتغيير نحو اإلنجاز هو إرادة السلطة ووضوح
وعقالنية رؤيتها واستثمار الفعاليات والـمــوارد في أرقــى وأمثل
الطرق الممكنة مع الدعم غير المحدود ،إضافة إلى عزل قوى الفساد
واستئصالها مع عدم االنشغال بأية أمــور أخــرى ،وااللتفاف على
الظروف الصعبة بذكاء كما تفعل المملكة في التفافها على ظروف
الحرب المستعرة على حدودها الجنوبية مع الحوثيين.
ّ
لقد وظفت المملكة العربية السعودية كل الفاعلين من أبناء الوطن
والمختصين والمتعلمين ورج ــال األعـمــال الـصــادقـيــن ،وشجعت
دخول الشركات األجنبية ووفرت أجواء الدعم بال حدود في الوقت
الذي شحذت أدوات حادة قاطعة يتالمع بريقها لكل العيون ،ال نزال
ً
العقاب الــرادع على كل من توسوس له نفسه أيــا كان بارتكاب أي
جريمة سرقة أو تالعب أو إهمال أو استخدام النفوذ ،فالنفوذ فقط
ألصحاب القرار الفني السليم والقرار اإلداري الرشيد وصاحب الحق.
ل ــو أخ ــذن ــا بـنـهــج الـمـمـلـكــة ال ـعــرب ـيــة ال ـس ـعــوديــة ل ـمــا اسـتـغــرقــت
مشاريعنا مثل المدن اإلسكانية لكل المنتظرين للسكن سوى شهور
فــي ظــل التطور فــي مــواد وتقنيات وتكنولوجيا صناعة البيوت،
خصوصا أن عدد المنتظرين لدينا للسكن أقل من  92ألف تقريبا.
ً
إذا فال عجب من قول صديقنا إنهم شخطوا علينا بسرعة البرق.

د .محمد عبدالرحمن العقيل

جدل الجنوسة في ألمانيا
قصة الفتاة مريم ()2-1
َ ّ
د.محمد بن عصام السبيعي
ان ـش ـغــل ال ـ ــرأي ال ـع ــام ف ــي أل ـمــان ـيــا أث ـن ــاء ال ـص ـيــف الـمـنـصــرم
بحادثتين أثارتا جدال واسعا ،جاء ذلك صدى لتداعيات الهوية
الجنسية ،والتي تخبر في السنوات األخيرة زخما هائال يثير
الدهشة؛ أكان ذلك بالنظر إلى الدعاية المغالى فيها في كل وسائل
اإلعالم واإلنتاج الفني لتطبيع ظاهرة التعدد الجنسي ،أو في
وضع قوانين تفتح المجال إلعالن هويات جنسية غير ما عرفته
الطبيعة منذ بــدء الخلق ،أو حتى بالضغط السياسي الدولي
لتعميم مثل تلك التوجهات.
تمثلت الحادثة األولى في تقديم الحكومة االتحادية مشروع
قانون يمنح المراهق ابتداء من الرابعة عشرة الحق في اختيار
هويته الجنسية ،ورأى المشرع أن الفيصل في ذلك هو شعور
المراهق ،وبناء عليه فللمراهق أن يعلن هويته الجنسية بصرف
النظر عن تكوينه البيولوجي ،وليس هذا فحسب ،بل إن له الحق
في هذه السن المبكرة أن يطلب تدخال جراحيا التخاذ ما يلزم
لتطويع جسده مع ما يشعر به .الحق أن مثل هذا المشروع ليس
بغريب عن حكومة يهيمن عليها اليساريون من ديمقراطيين
اجتماعيين وحزب الخضر األكثر منهم يسارا ،أولئك الذين يرون
في تغيير اجتماعي خطوة حتمية نحو التقدم ،والغريب حقا هو
ما استغرب منه الرأي العام الذي كان أكثر صراحة في شبكات
العالم االفتراضي منه على منابر أرض الواقع ،فالقوى المحافظة
في العالم الغربي إما الذت بالصمت أو سلمت الموقع بعد اآلخر
حيال تقدم موجة تعدد الهويات الجنسية ،أكان ذلك لمصالح
انتخابية ،أو تحت مبرر المساواة ،أو لتجنب محرجة مناوأة
التعددية ،ال سيما في عالم ما بعد الحداثة الــذي يشهد بحق
شيئا أشبه بالفوضى الفكرية ،لكنهما فوضى وحرج لم يثنيا
المستشارة أنجيال ميركل قبل خمسة أعــوام من قيادة الحزب
الديموقراطي المسيحي المحافظ نحو معارضة قانون زواج
الشاذين جنسيا رغم تمريره في  ،2017وقد بررت المستشارة
ببساطة بأن ذلك ليس بزواج بحسب الدستور األلماني ،وأن ما
يكونه هــؤالء ليس باألسرة التي يعنيها الدستور ويتعهدها
بالدعم والرعاية.
الحق أن الرأي العام األلماني ،الرسمي وغيره ،لم يكن في سياق
مشروع قانون الهوية الجنسية للمراهقين بجرأة المستشارة
ميركل ،ومع ذلك فقد نقل الجدل في الوسائل اإللكترونية صورة
جلية لموقف معارضي المشروع الذين أخذهم العجب من غياب
شبه تام لهيئات حماية األطفال والمراهقين عن مثل هذا ،كيف
يسمح لطفل بذلك العمر الحديث أن يقطع برأي يعجز البالغون
حتى اآلن عن تعريفه ،ناهيك عن طلب تدخل يفضي حتى إلى
تغيير ولربما إعـطــاب دائــم للجسم ووظــائـفــه؟ بــل كيف يجري
تحييد دور وتدخل الوالدين في هذه المرحلة ،حيث قالت إحدى
األمهات بأن معرفتها بأبنائها تفوق خبرة كل خبير وفقه كل
ق ــاض؟ مــن تلك ال ــردود أيـضــا مــا ينقل دهـشــة أحــد األط ـبــاء من
أعــداد الفتيات تامات البنى ،صحيحات األبــدان مع لياقة تامة
لكل وظائف الجسم يخضعن أنفسهن تحت تأثير ممثلي تلك
الموجة لجراحات في غاية الخطورة وذات تأثير دائم على حياة
االنسان مثل بتر الثديين واستئصال الرحم ،أال يظن القيمون
على ذلك المشروع أن اضطراب الهوية الجنسية مثلما قد يكون
موهوما أو ناتجا عن تنمر ،أو لعل مبتغى إلعجاب أحد الجنسين
باآلخر ،لكنه عادة ما يكون مؤقتا؟ مما ورد في ردود الرأي العام
كانت قصة الفتاة مريم ،وقد أورد آخرون قصصا مماثلة بأسماء
أخرى مما يشير لوفرة مثل تلك الحاالت ،وربما تكون مريم أو
غيرها هي ذاتها الكاتبة لكن نسبت كالمعتاد للغائب ،كانت
مريم فتاة مراهقة لكنها تلبس كما الفتية وتسلك مسلكهم في
الحديث والزي ،تلهو معهم وتلعب ألعابهم ،رعاة البقرة والهنود
الحمر ،الشرطة واللصوص ،بل إنها قد اتخذت اسما مذكرا ،لكن
حين بلغت مريم سن النضج أصبح كل ذلك ماضيا ،مريم اآلن أم
ألطفال إلى جانب زوج يرعاهم!

ً
ً
أوال وأخيرا :الوفاء
بالوعود
مشاري ملفي المطرقة

ال ف ن
للفن معان كثيرة ،فهو يطلق على االحتراف
أو المهارة ،وقد يقصد به الــذوق أو اإلبــداع،
ويعني أيضا الجمال والخيال ،ويطلق كذلك
على الفنون السمعية والبصرية والحركية
والـمـســرحـيــة واألدبـ ـي ــة ،وك ــل ه ــذه الـمـعــانــي
صحيحة فــي مفهوم الـفــن ،ألنها تستنهض
القيم الجمالية في النفس البشرية.
وف ــي ه ــذا ال ـم ـقــال أود أن أركـ ــز فـقــط على
مفهوم الـفـنــون الجميلة الـبـصــريــة ،كالرسم
وال ـت ـص ــوي ــر وال ـن ـح ــت وال ـت ـص ـم ـيــم ،ألن لها
النصيب األكبر في أغلب المجاالت من حولنا،
فهي ظاهرة بوضوح في كل مكان ،لكل شخص
متذوق وعاشق للجمال ،ابتداء من الزخارف
الموجودة في المصحف الشريف ،إلى أبسط
وحدة زخرفية في أي جريدة مجانية.
نـ ـ ــرى الـ ـفـ ـن ــون ال ـج ـم ـي ـل ــة فـ ــي الـ ـعـ ـم ــارات
الـشــاهـقــة واألب ـن ـيــة ،ون ــرى ال ـفــن فــي صــاالت
األوبـ ــرا واألن ــدي ــة ،ن ــراه فــي تـصــامـيــم الــذهــب
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إضافات

والمشغوالت اليدوية ،نراه في التاريخ القديم
واآلثار الحجرية ،نراه في المساجد والمعابد
وال ـم ــاع ــب وال ـم ـس ــارح ،نـ ــراه مـطـبــوعــا على
جوارب األطفال ومنقوشا في «بدلة الجنرال».
وإذا دخلنا إلــى عالم التجارة والتسويق
فـحــدث وال ح ــرج ،فـنــرى الـفــن فــي اإلعــانــات
الباهرة والمنتجات الفاخرة ،فإضافة اللمسات
الفنية على أي منتج كفيلة بأن تجعله متألقا،
وتفرض نفسها بنفسها ،وتوفر على البائع
جهد اإلقناع وسرد مميزات السلعة للزبائن.
فالفن هو صناعة الجمال الذي إذا أضيف
للشيء جعله أثمن وأقيم ،والفن هو اإلضافة
ال ـج ـم ــال ـي ــة ل ــأشـ ـي ــاء الـ ـت ــي ت ـث ـيــر م ـشــاعــرك
ورغباتك القتنائها ،أو حتى التقرب منها.
هـ ــل ت ـع ـل ـم ــون كـ ــم ش ــرك ــة ع ــال ـم ـي ــة كـ ــادت
تفلس تماما لوال تدخل اللمسات الفنية في
منتجاتها! مــن ســاعــات ون ـظــارات وسـيــارات
وه ــوات ــف وغ ـي ــره ــا ،كــالـقـصــة ال ـتــي ل ــم تحك

عن المصمم « »Tom Fordوكيف أنقذ شركة
« »Gucciمن اإلفــاس ،والقصة المعروفة عن
شركة « »Appleوكيف استند «»steve jobs
إلى المصمم « »Jony Iveوأعطاه كل الثقة في
اعتماد تصميماته وأفـكــاره الحديثة إلنقاذ
الـشــركــة مــن اإلف ــاس ،وقـصــة شــركــة «»Tesla
لـلـسـيــارات الـتــي ك ــادت تفلس لــوال استعانة
صاحب الشركة « »Elon Muskبالفنان المصمم
« »Franz von Holzhausenفي الوقت األخير،
إلعادة تصميم السيارات بشكل كلي ،فأعطى
للشركة نقلة كــامـلــة فــي التصاميم الــراقـيــة،
وأضاف لها روحا جديدة.
هنا نــدرك أن أغلب المجاالت بحاجة إلى
الفن ليبرز أهميتها وقيمتها ،فالفن يعلمنا
كيف نرى الجمال ،وكيف نصنعه ،والسؤال:
إذا كان التصميم الفني يعطي تميزا وشموخا
لكل مجال يدخل فيه فلماذا ال يؤخذ بجدية
في مناهجنا الدراسية؟

حنان السعيدي

هل تشعل روح «مهسا أميني» جذوة التغيير وتعيد للمرأة اإليرانية ألقها المشرق؟!
لم تكن تعرف مهسا أميني الشابة الكردية السنية ذات الـ 22ربيعا
أن سفرها بصحبة شقيقها إلى طهران ومقتلها هناك على يد شرطة
األخالق سيقض مضجع النظام ،وسيهز الشارع اإليراني بكل أطيافه
المذهبية والعرقية ،بل سيهز العالم أجمع.
لــم يـهــدأ ال ـشــارع اإلي ــران ــي بـعــد مقتل مهسا أمـيـنــي ال ــذي كشفته
الصحافية المعتقلة نيلوفر حامدي ،بل توسعت دائرة االحتجاجات
حتى وصـلــت إلــى أغـلــب الـمــدن اإليــرانـيــة وانتقلت بشكل أوس ــع إلى
ال ـع ــواص ــم وال ـم ــدن ال ـغــرب ـيــة ،صــاحـبـهــا ت ـعــاطــف عــال ـمــي كـبـيــر على
المستويين السياسي والشعبي.
وقامت النساء اإليرانيات بقص شعرهن احتجاجا على قتل مهسا
األمر الذي أصبح رمزا للثورة حيث قامت الكثير من النساء حول العالم
من بينهن وزي ــرات ونائبات بقص شعرهن تأييدا للمرأة اإليرانية
ودعـمــا لثورتها ،ورغ ــم الـمـحــاوالت العنيفة لــرجــال األم ــن إلجهاض
المظاهرات وقتل المتظاهرين فإنها استمرت بقوة حتى انتقلت إلى
طالب الجامعات والمدارس.
وبرأيي لم تغب المرأة اإليرانية تاريخيا عن المشهد السياسي بل
كانت حاضرة دوما فدورها في الثورة الدستورية (المشروطة) عام
 1911 - 1905ومطالباتها بحقوقها السياسية والمدنية كانت جلية،
وخير مثال كتابات رائدة الحركة النسوية بيبي خانوم آستربادي التي
أسست أول مدرسة للفتيات في منزلها دفاعا عن حقهن في التعليم.
توجهت النساء خالل الثورة الدستورية إلى الصحافة والكتابة
وإنشاء صحف خاصة بقضايا المرأة فتأسست أول مجلة متخصصة
بالمرأة (مجلة المعرفة) عام  ،1907وفي عهد الشاه عام  1963منحت
الـنـســاء حــق الـتــرشــح واالن ـت ـخــاب ،حـيــث سبقت إي ــران بـعــض ال ــدول
األوروبية كسويسرا بمنح المرأة حقوقها السياسية ،وكان ذلك خالل
«الثورة البيضاء» التي تضمنت تعديل قانون االنتخابات ومنح المرأة
حق التصويت ،األمر الذي قوبل بمعارضة رجال الدين ومن ضمنهم

الخميني باعتقادهم أن هذه المبادئ تهدد اإلســام لكن الشاه أصر
على األمــر وأصــدر مرسوما في مــارس  1963يعترف بحقوق المرأة
السياسية.
وتعتبر ال ـمــرأة اإليــران ـيــة مــن أول ــى الـنـســاء المسلمات الــاتــي تم
تعيينهن كقاضيات ،حيث وصل عددهن إلى  33قاضية قبل الثورة،
كانت إحــداهــن شيرين عـبــادي الحاصلة على جــائــزة نوبل للسالم،
باإلضافة إلى تعيين د.فرخرو بارسا كاول وزيرة للتعليم (تم إعدامها
بعد الثورة).
وفي عام  1967تم إقرار قانون منع تعدد الزوجات ،حيث ال يسمح
للرجل الزواج بامرأة ثانية إال بعد موافقة األولى باإلضافة لمنعه من
طالق زوجته دون علمها ،ومنحت المرأة الحق بالعمل وعدم السماح
ألسرتها أو زوجها بمنعها ما لم يتعارض مع مكانة األسرة.
ومع ارتفاع أعــداد النساء في المؤسسة التشريعية ،بدأت قضايا
الـمــرأة تطرح بشكل أقــوى فــي البرلمان كمناقشة مــوضــوع مساواة
الحقوق بين المرأة والرجل ،والعمل على تكامل الدستور ليتناسب
مع مشاركة النساء سياسيا واجتماعيا.
وتعتقد المرأة اإليرانية أنها اضطهدت بعد الثورة التي سميت
باإلسالمية ،حيث شاركت في االحتجاجات ضد تغيير قوانين األسرة
والحجاب اإلجباري الذي فرضته سلطة رجال الدين في حين كانوا
يؤكدون دوما على عدم فرضه قبل وصولهم للسلطة.
وفي السنوات األخيرة شاركت الفتيات والنساء اإليرانيات بحركة
احتجاجية تسمى «األربـعــاء ات البيضاء» حيث اخترن يوم األربعاء
لخلع حجابهن كاحتجاج مدني ،األمر الذي تسبب باعتقال وسجن
الكثير منهن.
ً
وخ ـت ــام ــا تـحـيــة ك ـب ـيــرة م ــن األعـ ـم ــاق ل ـكــل اإلي ــران ـي ــات ونـضــالـهــن
المستحق ،فالنور البد له أن ينتصر على الظالم« .المرأة ...الحياة...
الحرية»

انطلق قطار مجلس األمة الجديد بخريطة طريق وضعها سمو
ولــي العهد الشيخ مشعل األحـمــد الجابر الصباح خــال جلسة
افتتاح دور االنـعـقــاد ال ـعــادي ،حيث دعــا سـمــوه أعـضــاء السلطة
التشريعية إلــى إصــدار قوانين تجسد الــوحــدة الوطنية وتحقق
رغبات المواطنين ،كما دعا إلى عدم المزايدة أو المساومة على
الـقــوانـيــن الـتــي تتعلق بــأمــن الـبــاد لمصالح شخصية ،مطالبا
الحكومة الجديدة بتطبيق القانون على الجميع بكل عدل ومساواة
وترسيخ مبدأ النزاهة والشفافية واإلســراع في تنفيذ المشاريع
التنموية واالرتقاء بالمنظومة الصحية وتطوير العملية التعليمية،
وتوفير الرعاية السكنية ،ومكافحة الفساد ومالحقة الفاسدين،
ً
ً
متعهدا سـمــوه بمحاسبة الحكومة فــي تنفيذ برنامجها قائال
ً
«سوف أكون شخصيا أول من يقوم بمحاسبة الحكومة في تنفيذ
برنامج عملها».
وإذا كــان عــدم االستقرار السياسي في السنوات الماضية قد
تسبب في ترك قضايا مهمة عالقة من دون حلول فإن كل المؤشرات
في هذه األيام تشير إلى وجود حالة من التفاؤل ،فرئيس المجلس
الجديد العم أحمد السعدون يحظى بقبول الجميع والحكومة
الجديدة التي أعيد تشكيلها بعد تغيير عدد من الوزراء المختلف
ً
عليهم بــدت مشجعة ،وتــوحــي أن هـنــاك حـلــوال قــادمــة للقضايا
المهمة ،وفي مقدمتها القضية اإلسكانية التي تحتاج من الحكومة
إلــى تفعيل إجــراء اتـهــا التنفيذية ،وإزال ــة العوائق لحلها وإقــرار
قانون المطور العقاري الذي يتيح لشركات القطاع الخاص توفير
المساكن للمواطنين في وقت مناسب ،وكذلك قضية التعليم التي
تحتاج إلى عدة إجراءات منها نقل تبعية المجلس األعلى للتعليم
إلى رئاسة مجلس الوزراء ،وجعل المركز الوطني للقياس والتقويم
ً
مستقال ،وأن يكون هناك تكامل بين الجهات التعليمية في البالد،
بحيث يكون المجلس األعلى للتعليم هو المخطط االستراتيجي،
وأن تـكــون وزارة التربية هــي المنفذ والـمــركــز الــوطـنــي للقياس
ّ
المقيم الخارجي ومانح رخص الوظائف التعليمية
والتقويم هو
وشهادات االعتماد المدرسية ومنفذ االختبارات الوطنية.
ومن القضايا المهمة التي ينتظر من مجلس األمة والحكومة
مناقشتها بجدية وتقديم حلول واقعية لها و ســن التشريعات
المناسبة بشأنها إعادة تحديد الدوائر االنتخابية ،بحيث تكون
خمس دوائر وفق نظام القوائم النسبية لتفادي المشاكل والظلم
الذي يقع على المرشحين في بعض الدوائر ،وكذلك تعديل الالئحة
الداخلية لمجلس األمة بخصوص انتخاب رئيس المجلس ونائبه
وأعضاء مكتب المجلس باالقتراع العلني عن طريق النداء باالسم،
كما ينتظر من الحكومة والمجلس خالل الفترة المقبلة االهتمام
ً
بملف غسل األموال خصوصا قضية الصندوق السيادي الماليزي
والتحقيقات في فساد القسائم الصناعية وغيرهما من قضايا
الفساد التي تفشت في البالد في السنوات األخيرة.
ويـنـتـظــر الـكــويـتـيــون مــن مـجـلــس األم ــة الـجــديــد إعـ ــادة النظر
في بدل عــاوة غالء المعيشة وزيادتها في القطاعين الحكومي
والـخــاص بما يتناسب مــع حجم التضخم وإلـغــاء الـفــوائــد التي
تفرضها مؤسسة التأمينات االجتماعية على المتقاعدين عن مبالغ
االستبدال وزيادة الحد األدنى للمعاش التقاعدي ،إضافة إلى زيادة
ً
ً
رواتب المواطنين سنويا تبعا الرتفاع التضخم ،وأن تقوم الدولة
بشراء المديونيات وقروض المواطنين الشخصية واالستهالكية،
على أن يتم السداد باستقطاع عالوة غالء المعيشة لحين سداد
القرض ،كذلك هناك تطلعات من المواطنين بتعديل قانون الخدمة
المدنية ،بحيث يسمح للموظف الجمع بين الوظيفة والعمل في
القطاع األهلي أو الحكومي بنظام المكافآت ،فهل سيحقق مجلس
األمــة هذه المطالب والطموحات؟ وهل سيفي النواب بوعودهم
ً
االنتخابية للمواطنين إن غدا لناظره قريب.

ةديرجلا

•
العدد  / 5175الجمعة  4نوفمبر 2022م  10 /ربيع اآلخر 1444هـ

8

economy@aljarida●com

الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

7.365

السوق األول السوق الرئيسي

8.241

5.530

2.870 3.301 3.220

 12.9مليار دينار قيمة تعامالت البورصة في  10أشهر
• بنمو  %20.4مقارنة بالفترة نفسها من  • 2021سيولة الخليجيين قفزت  %45من بداية العام
محمد اإلتربي

بورصة الكويت
مثلت وعاء
ً
ً
استثماريا جاذبا
وسط الهدوء
النسبي الذي تخلل
ً
أشهرا عدة من بداية
العام حتى أكتوبر
الماضي

على الرغم من الظروف والتحديات االقتصادية
العالمية ،التي فرضت نفسها على أسواق المال،
ً
ً
فإن بورصة الكويت مثلت وعاء استثماريا جاذبا
ً
وسط الهدوء النسبي الذي تخلل أشهرا عديدة
من بداية العام وحتى نهاية أكتوبر الماضي.
وبلغت سيولة السوق المتداولة من بداية 2022
حتى نهاية شهر أكتوبر الفائت  12.968مليار
دينار بزيادة  2.2مليار عن نفس الفترة المقابلة
من العام الماضي ،التي بلغت قيمة تعامالتها
 10.768مليارات دينار ،مما يعني أن نسبة النمو
في السيولة زادت  %20.4وهو مستوى قياسي
واسـتـثـنــائــي ف ــي ظ ــل ال ـظ ــروف الـجـيــوسـيــاسـيــة
وتحديات الركود التضخمي والتحوالت العالمية
المتسارعة.
وسيطر تعامالت األفــراد على مجمل سيولة
البورصة مــن بــدايــة الـعــام وحتى نهاية أكتوبر
ال ـمــاضــي ،إذ بلغت قيمة تـعــامــاتـهــم مــن بــدايــة
ال ـعــام  4.708م ـل ـيــارات دي ـنــار تـمـثــل  %36.3من
إجـمــالــي الـتـعــامــات الـتــي تمت فــي الـســوق على
مدار  10أشهر.
ً
وك ـ ــان الفـ ـت ــا ح ـج ــم ن ـش ــاط وق ـي ـم ــة ت ـعــامــات
المحافظ المالية ،التي تدار بشكل مؤسسي من
كبريات شركات االستثمار ،إذ زادت قيمة تعامالت
المحافظ االستثمارية بنسبة  %25.4وقفز حجم
السيولة الـعــائــدة للمحافظ مــن مستوى 2.530
مليار دينار إلى  3.173مليارات.

ً
واستمرارا للتأكيد على الثقة في السوق من
جانب الوحدات المؤسسية ،فقد زادت تعامالت
المؤسسات والشركات بنسبة  21في المئة ،إذ
زادت سيولة تلك الجهات بقيمة  344مليون دينار
من مستوى  1.635مليار إلى  1.979مليار.
في سياق متصل ،بلغت تعامالت الصناديق
االستثمارية من بداية العام ما قيمته 378.082
ً
مليون دينار متراجعة فقط بقيمة  13.6مليونا،
إذ كــانــت تبلغ لنفس الفترة مــن الـعــام الماضي
 391.704مليون دينار.
ً
وكـ ـ ــان الفـ ـت ــا ال ـق ـف ــزة ال ـك ـب ـي ــرة ف ــي ت ـعــامــات
الخليجيين من أفراد وشركات ومحافظ ما يعكس
التدفق النقدي المستمر للسيولة على السوق
الكويتي ،إذ نمت تعامالت الخليجيين من بداية
العام في البورصة  %45.4وقفزت من مستوى
ً
 255.656مليون دينار إلى  371.8مليونا.
تجدر اإلشارة إلى أن حجم تمويل البنوك من
إجمالي قيمة السيولة اإلجمالية المتداولة في
البورصة البالغة  12.9مليار دينار يبلغ 3.244
ً
م ـل ـيــارات بنسبة تـمـثــل  %25تـقــريـبــا وه ــي ثقة
إضافية من القطاع المصرفي تجاه السوق في
ضــوء التنظيف المستمر مــن الجهات الرقابية
والــوعــي الـمـتـنــامــي مــن جـمــوع المتعاملين في
الـســوق وال ـفــرز الـمـتــواصــل ال ــذي يـفــرز الـغــث من
السمين.

أخبار الشركات
 12.97مليون دينار أرباح «صناعات»
ربحت شركة مجموعة الصناعات الوطنية
 12.97مليون ديـنــار بــواقــع  6.4فـلــوس للسهم
خــال الـفـتــرة المنتهية فــي  30سبتمبر ،2022

ً
مقارنة بتحقيقها أرباحا بـ  69.65مليون دينار،
ً
بما يعادل  40.7فلسا للسهم خالل نفس الفترة
من العام الماضي.

«االمتيازات» 1.04 :مليون دينار أرباحًا
قـ ــالـ ــت شـ ــركـ ــة االم ـ ـت ـ ـيـ ــازات
الخليجية القابضة إنها حققت
ً
أرب ــاح ــا بـ ـ  1.04مـلـيــون ديـنــار
ً
بواقع  26.09فلسا للسهم خالل
الفترة المنتهية في  30سبتمبر

 ،2022مقابل تحقيقها خسائر
بقيمة  313.56ألــف دينار بما
يعادل  7.84فلوس للسهم في
نفس الفترة من عام .2021

حكم أول درجة بدفع  15.19مليون دينار لـ «بيتك»
أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) صدور
حكم أول درجة لمصلحته في دعوى البنك ضد
الممثل القانوني لوزارة الصحة وآخر ،يتمثل
في دفع  15.19مليون دينار لـ «بيتك».
وتتعلق الدعوى بمطالبة «بيتك» بمستحقات
مــالـيــة نــاتـجــة عــن قـيــام الـمــدعــى عليه الثاني
بتوريد منتجات ومـعــدات طبية إلــى المدعى
عـلـيــه األول ،م ــع الـ ـت ــزام األخ ـي ــر ب ـس ــداد قيمة
المنتجات والمعدات الطبية لمصلحة «بيتك».
وقـضــت محكمة أول درج ــة بــإلــزام المدعى

عليه األول بصفته (وزارة الصحة) بأن تؤدي
للبنك المديونية المترصدة في ذمته عن الفترة
من  16يونيو  2016إلى  31يناير  ،2022وقدرها
 15.19مليون ديـنــار ،مــع إلــزامــه بالمصاريف
ومبلغ  20دينار مقابل أتعاب المحاماة.
وبشأن األثر المالي للحكم ،أوضح «بيتك»
أن ــه ال يــوجــد أث ــر حــال ـيــا ،فــالـحـكــم ص ــادر عن
مـحـكـمــة أول درجـ ـ ــة ،وقـ ــد ي ـتــم ال ـط ـعــن عليه
باالستئناف.

«شمال الزور» تربح  10.05ماليين دينار
وتوزع  6فلوس
بلغت أرباح شركة شمال الزور األولى للطاقة والمياة 10.05
ماليين دينار بواقع  9فلوس للسهم خالل الفترة المنتهية في
 30سبتمبر  ،2022مقابل تحقيقها أرباحا بـ  10.22ماليين دينار،
بما يعادل  9فلوس للسهم في نفس الفترة من عام  ،2021حيث
أوصى مجلس اإلدارة بتوزيع ارباح بقيمة  6فلوس.

بنك محلي يفتح ملف تنفيذ ضد «المساكن»
أعلنت شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري فتح أحد
البنوك المحلية ملف تنفيذ «على قطعة أرض المهبولة» ،بموجب
عقد الرهن كسند تنفيذ بـ  3.68ماليين دينار.
وأوضحت الشركة أنه ال يمكن قياس األثر المالي للمعلومة
في الوقت الحالي ،وذلك دون اإلشــارة إلى اسم البنك المنفذ أو
تفاصيل أخرى بشأن ذلك اإلجراء.

«بترولية» تحقق  6.56ماليين دينار
ً
حققت شركة المجموعة البترولية المستقلة أرباحا 6.56
ً
ماليين دينار ،بواقع  36.3فلسا للسهم خالل الفترة المنتهية
ً
في  30سبتمبر  ،2022مقابل تحقيقها أرباحا بـ  6.5ماليين
ً
د يـنــار ،بما يـعــادل  35.99فلسا للسهم فــي الفترة نفسها من
العام الماضي.

هيئة األسواق تمدد قرار إيقاف سهم «آن» إلى  15فبراير
قرر مجلس مفوضي هيئة
أســواق المال الكويتية تمديد
ف ـت ــرة إيـ ـق ــاف س ـه ــم ش ــرك ــة آن
ديجيتال سيرفسس القابضة
عن التداول في بورصة الكويت
لألوراق المالية.
وح ـ ـسـ ــب ب ـ ـيـ ــان صـ ـ ـ ــادر عــن
ال ـه ـي ـئــة ،ف ـقــد ن ــص الـ ـق ــرار في
مادته األولــى على عدم تفعيل
ً
البند ثانيا من قرار الهيئة رقم
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 27أب ــري ــل ال ـم ــاض ــي ،بـتـمــديــد
ف ـ ـتـ ــرة اإلي ـ ـ ـقـ ـ ــاف ال ـم ـن ـص ــوص
عليها في ذات القرار إلى موعد
أقصاه  15فبراير .2023
وي ــأت ــي ذلـ ــك ح ـتــى يتسنى
لشركة آن ديجيتال سيرفسس
القابضة إع ــداد بيانات مالية
مدققة وتزويد الهيئة بها لتتم
دراسـتـهــا وإبـ ــداء ال ــرأي فيها،

ً
البرميل الكويتي ينخفض  40سنتا
«كوفبيك» تعرض شحنة غاز طبيعي مسال من «ويتستون» األسترالي
ً
انخفض سعر برميل النفط الكويتي  40سنتا
ً
ليبلغ  95.05دوالرا للبرميل في ت ــداوالت ،أمس
ً
األول ،مقابل  95.45دوالرا للبرميل في تداوالت
ً
الثالثاء الماضي ،وفقا للسعر المعلن من مؤسسة
البترول الكويتية.
فــي سـيــاق آخ ــر ،قــال م ـصــدران بقطاع النفط،
أم ـ ـ ــس ،إن الـ ـش ــرك ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة لــاس ـت ـك ـشــافــات
البترولية الخارجية (كوفبيك) طرحت عطاء لبيع
شحنة من الغاز الطبيعي المسال للتحميل في
أستراليا في ديسمبر المقبل.
وأضافا أن الشحنة للتسليم على ظهر السفينة
من مصنع ويتستون في أستراليا للتحميل من
 19إلى  24ديسمبر.
و»كوفبيك» ،ذراع مؤسسة البترول الكويتية
لـلـتـنـقـيــب ع ــن ال ـن ـفــط والـ ـغ ــاز ف ــي الـ ـخ ــارج ،أحــد
المساهمين في مشروع ويتستون للغاز الطبيعي
المسال الذي تديره شيفرون.
تراجع النفط
وفي األسواق العالمية تراجعت أسعار النفط
امــس ،بعدما رفع مجلس االحتياطي االتحادي
(البنك المركزي األميركي) أسعار الفائدة الذي أدى
إلى صعود الدوالر وزيادة المخاوف من الركود
العالمي الذي سيضر بالطلب على الوقود ،ومع
ذلك فإن المخاوف المتعلقة باإلمدادات حدت من
تراجع األسعار.
ً
وانخفض خام برنت  85سنتا أو  0.9في المئة
ً
إل ــى  95.30دوالرا للبرميل .و تــراجـعــت العقود

اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط  1.01دوالر أو
ً
 1.1في المئة إلى  88.99دوالرا للبرميل.
وارتفع الخامان بأكثر من دوالر للبرميل ،أمس
األول ،بدعم من تراجع آخر في مخزونات النفط
األمـيــركـيــة ،رغ ــم رف ــع الـبـنــك ال ـمــركــزي األمـيــركــي
الفائدة  75نقطة أســاس وإعــان رئيسه جيروم
باول أن من السابق ألوانه التفكير في وقف رفع
أسعار الفائدة.
وتقلل قوة الدوالر الطلب على النفط ،إذ تزيد
تكلفة الوقود على المشترين بالعمالت األخرى.
وم ــن المنتظر أن يـبــدأ حـظــر فــرضــه االتـحــاد
األوروبي على النفط الروسي بسبب غزو موسكو
أوكرانيا في الخامس من ديسمبر ،وسيعقبه حظر
لواردات المنتجات النفطية في فبراير شباط.
وت ــراج ــع إنـ ـت ــاج مـنـظـمــة ال ـب ـل ــدان ال ـم ـصــدرة
للبترول «أوبــك» في أكتوبر ،وذلك ألول مرة منذ
يونيو .وق ــررت «أوب ــك» وحـلـفــاؤهــا ،ومــن بينهم
روسيا ،خفض مستوى اإلنتاج المستهدف بمقدار
مليوني برميل يوميا اعتبارا من نوفمبر.وتتوقع
السوق أيضا ارتفاع الطلب من الصين على أمل
أن تخفف بكين من سياساتها الخاصة بمكافحة
فيروس كورونا .وتعهد المسؤولون الصينيون
أم ـ ــس األول ب ــإبـ ـق ــاء ال ـن ـم ــو ض ـم ــن األولـ ــويـ ــات
ومواصلة اإلصالحات.

على أن يكون هــذا آخــر تمديد
لـ ـلـ ـش ــرك ــة ،مـ ــع ض ـ ـ ـ ــرورة ق ـي ــام
الشركة بتزويد الهيئة بتقرير
أسـ ـب ــوع ــي بـ ـش ــأن الـ ـتـ ـط ــورات
واإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـت ــي ت ـق ــوم بها
الشركة لمعالجة وضع إيقاف
السهم عن التداول.
وفــي الـمــادة الثانية للقرار،
ي ـل ـغ ــى إدراج س ـه ــم «آن» مــن
بورصة الكويت لألوراق المالية

ً
اعتبارا من  16فبراير المقبل،
فـ ــي حـ ـ ــال لـ ــم تـ ـلـ ـت ــزم ال ـش ــرك ــة
باستيفاء المتطلبات الــواردة
ً
فــي البند أوال  ،وأي متطلبات
أخـ ـ ــرى م ـس ـت ـجــدة م ــن شــأنـهــا
التأثير على إعــادة السهم إلى
التداول.

تراجعات محدودة لمؤشرات البورصة
والسيولة  44.1مليون دينار
«الوطني» يدعم مؤشر السوق والثقة وسط تراجع لـ «القيادية»
•

علي العنزي

تــراج ـعــت م ــؤش ــرات بــورصــة ال ـكــويــت خــال
تعامالت جلستها األسبوعية األخيرة ،بعد 4
جلسات إيجابية بنمو واضح وسيولة كبيرة،
وانتهت جلسة أمس ،بخسارة محدودة لمؤشر
الـســوق الـعــام بنسبة  0.22بــالـمـئــة ،أي 15.97
نـقـطــة ،لـيـقـفــل عـلــى مـسـتــوى  7365.19نقطة،
وبسيولة جيدة بلغت  44.1مليون دينار تداولت
 122.2مليون سهم ،تم تداولها عبر  8495صفقة،
ً
وتم تداول  125سهما ربح منها  49وخسر ،59
بينما استقر  17دون تغير.
وخ ـس ــر م ــؤش ــر الـ ـس ــوق األول ن ـس ـبــة 0.23
بالمئة أي  18.89نـقـطــة ،ليقفل عـلــى مستوى
 8241.2نقطة بسيولة هي األغلب بلغت 37.6
مليون ديـنــار تــداولــت  67.6مليون سهم عبر
ً
 5505صفقات ،وتم تداول  26سهما ،ربح منها
 7وخسر  ،16بينما استقر  3أسهم دون تغير.
ً
وسجل مؤشر السوق الرئيسي تراجعا أقل
كان بنسبة  0.17بالمئة ،أي  9.21نقاط ،ليقفل
على مستوى  5530.46نقطة بسيولة محدودة
أمس هي  6.5ماليين دينار تداولت  54.6مليون
ً
سهم عبر  2990صفقة ،وتــم تــداول  99سهما،
ربح منها  ،42بينما خسر  43واستقر  14دون
تغير.

رفع الفائدة وتأثير محايد
افتتحت بــورصــة الكويت تعامالتها أمــس،
وهــي الجلسة األخـيــرة لألسبوع ،على تراجع
بنسب محدودة ،وكانت أخبار رفع الفائدة هي
الطاغية على المشهد االقتصادي ،حيث رفعت
الــواليــات المتحدة ب ـ  75نقطة أس ــاس ،لتبلغ
الفائدة  4بالمئة ،وتحركت األسواق إلى اللون

ً
األحمر ،خصوصا في الواليات المتحدة ،غير
أنها كانت مسبوقة بنمو كبير وبحاجة إلى
جني أرباح مستحق.
كــذلــك انطلقت بــورصــة الـكــويــت عـلــى الـلــون
األح ـم ــر ،وحـقـقــت مـجـمــوعــة األس ـه ــم الـقـيــاديــة
خسائر متفاوتة بــدايــة الجلسة حتى الساعة
األولـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـتـ ــي قـ ـف ــز خ ــالـ ـه ــا سـ ـه ــم ال ــوط ـن ــي
الـ ـتـ ـع ــام ــات ،واخ ـ ـتـ ــرق م ـس ـت ــوى  1100فـلــس
ً
ّ
ليغير مزاج
للمرة األولى منذ  6أشهر تقريبا،
السوق ويخفض حالة التشاؤم إلى العديد من
المتعاملين ،الذين يتابعون األخبار االقتصادية
ً
الـعــالـمـيــة ،وك ــان سـهــم متكاملة أي ـضــا يسجل
ً
ً
مساو للوطني 0.92
نشاطا ملحوظا ،وبنمو
ٍ
بــال ـم ـئــة ،بـيـنـمــا ت ــراج ـع ــت أس ـه ــم ب ـي ـتــك وزي ــن
وصـنــاعــات وأجيليتي وبـنــك الخليج ،غير أن
الخسائر محدودة في معظمها.
ً
ً
في المقابل ،سجل سهم أعيان نموا جديدا
ً
بنسبة  2.3بالمئة ،ليخترق مستوى  130فلسا،
ليعود سهم الغانم للسيارات إلى مستويات 800
فـلــس ،حيث أقـفــل على مستوى  8905فلوس،
وارتد سهم استثمارات بنسبة  4بالمئة ،وساند
أعيان في الرئيسي سهم الصالحية الذي حقق
ً
نموا بنسبة  1.2بالمئة ،وغاب الكثير من األسهم
النشيطة في الرئيسي ،لتنتهي الجلسة حمراء،
لكنها متفائلة بأسبوع قادم أفضل.
وتراجعت معظم مؤشرات األســواق المالية
الخليجية ،ولم يربح منها سوى سوق واحد هو
العماني ،والذي دائما ما يعاكس األداء ،وكانت
خسائر سوقي قطر والسعودية األكثر وبنسب
قريبة من  1بالمئة ،بينما تراجع البقية بنسب
م ـح ــدودة ،وكــانــت أس ـعــار الـنـفــط ت ـتــداول على
ً
مستوى  95دوالرا للبرميل بــدعــم مــن تراجع
مخزونات النفط األميركية أمس األول.

«أجيليتي» 50 :مليون دينار لتطوير «جدة اللوجستي»

ً
مقابل حقوق التشغيل  25عاما
أعلنت شركة أجيليتي أنها ستطور
ً
ً
ً
م ـج ـم ـعــا لــوج ـس ـت ـيــا ض ـخ ـم ــا ألغـ ــراض
التخزين والتوزيع بالقرب من جدة كجزء
من اتفاقية االمتياز التي أعلنتها الهيئة
العامة لعقارات الدولة في السعودية.
ويـقــع الـمـشــروع فــي منطقة المحجر
بجنوب محافظة جدة على أرض فضاء
مساحتها  576.760م ،2وسيتم تطوير
بنيتها التحتية لبناء مجمع لوجستي
وفق أحدث المواصفات العالمية ،وسوف
تباشر «أجيليتي» األعمال اإلنشائية في
الربع األول من  ،2023ومــن المتوقع أن
يتم افتتاح مجمع أجيليتي اللوجستي
جدة في الربع األول من .2025
ـ ّ
ٌّ
وقـ ـ ــع ال ـع ـق ــد ك ـ ــل م ــن ن ــائ ــب م ـحــافــظ
ال ـه ـي ـئــة لــاس ـت ـث ـمــار وت ـط ــوي ــر األع ـم ــال
ّ
المكلف حمزة العسكر ،ونائب الرئيس
ّ
التنفيذي لشركات أجيليتي للمجمعات
اللوجستية ماهر آل ثابت ،في مقر الهيئة
الرئيسي بمدينة الرياض.
وبموجب شروط االتفاقية مع الهيئة
ال ـعــامــة ل ـع ـقــارات ال ــدول ــة – الـسـعــوديــة،
ستستثمر «أجيليتي»  611مليون ريال
سعودي ما يعادل  163مليون دوالر (50
مليون دينار) لبناء المجمع اللوجستي

ً
مقابل حقوق التشغيل لمدة  25عاما.
والـجــديــر بــالــذكــر ،أن «أجيليتي» تدير
ً
ً
حاليا أكثر المجمعات اللوجستية تطورا
فــي الـمـمـلـكــة  -وه ــي مـجـمـعــات أجيليتي
ال ـلــوج ـس ـت ـيــة ف ــي الـ ــريـ ــاض والـ ـت ــي تـبـلــغ
مساحتها  870.000م ،2ومجمع أجيليتي
اللوجستي في الدمام ومساحته 200.000
متر مربع.
يــأتــي ه ــذا اإلع ـ ــان بـعــد أيـ ــام م ــن كشف
النقاب عن خطة الحكومة السعودية الشاملة
لتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي،
ً
وذلك تماشيا مع رؤية المملكة .2030
ومــن جهته ،أكــد محافظ الهيئة العامة
ل ـع ـقــارات ال ــدول ــة إح ـس ــان بــافـقـيــه أن «ه ــذه
الخطوة تأتي في إطار سعي الهيئة الدؤوب
لتحقق أهدافها االستراتيجية نحو رفع إدارة
األص ــول العقارية للدولة ،وتعظيم دورهــا
ً
التنموي واالق ـت ـصــادي» ،مبينا أن الهيئة
تقوم بــدراســة محفظتها العقارية ،وتعمل
على تحويلها إلــى فــرص استثمارية ،من
أراض مناسبة ،وضخها في
خــال توفير
ٍ
مشاريع رائدة تدعم التنمية المستدامة ،وذلك
بالشراكة مع القطاع الخاص.
ولفت إلى أن مثل هذه المبادرات تساهم
في رفع مساهمة القطاع العقاري الحكومي

ميشيل صعب وماهر آل ثابت وإحسان بافقيه وحمزة العسكر خالل توقيع العقد
في الناتج اإلجمالي المحلي ،وترفع من قيمة
أراضــي الدولة (الخام) ،عبر تطوير بنيتها
التحتية وإنشاء المباني والمرافق عليها.
وسـ ـ ـ ـ ـ ــوف يـ ـ ــوفـ ـ ــر م ـ ـج ـ ـمـ ــع أجـ ـيـ ـلـ ـيـ ـت ــي
ال ـلــوج ـس ـتــي ف ــي جـ ــدة خ ــدم ــات ــه لـلـعـمــاء
المحليين والدوليين في قطاعات التجزئة،
والبضائع االستهالكية ،والتكنولوجيا،
والسيارات والمركبات ،والطاقة والتجارة
اإللكترونية.
بـ ـ ــدوره ،ق ــال مـيـشـيــل ص ـع ــب ،الــرئـيــس
التنفيذي ألجيليتي للمجمعات اللوجستية

 الـعـمـلـيــات ال ـعــال ـم ـيــة« :سـيـعـمــل مجمعأجيليتي اللوجستي في جدة على تسريع
عجلة النمو االقـتـصــادي فــي السعودية،
ّ
لتوسع الشركات
كما أنه سيتيح المجال
العالمية والمحلية في المملكة» .وأضاف
صعب« :تمنح خدمات التخزين والتوزيع
الـفــائـقــة ال ـك ـفــاءة م ـيــزة تـنــافـسـيــة ضخمة
للشركات العاملة في هذه المجمعات من
خالل تسريع وصولها لألسواق ،وخفض
التكاليف والمخاطر ،وزيادة كفاءة دوران
المخزون وتعزيز اإلنتاجية».

بنوك العالم المركزية تواصل سياسات التشديد النقدي
«الفدرالي» األميركي رفع سعر الفائدة للمرة الرابعة  75نقطة أساس

بنك إنكلترا
رفع الفائدة
بأعلى وتيرة
ً
في  33عاما

واصـ ـل ــت ب ـن ــوك ال ـع ــال ــم ال ـمــركــزيــة
سـيــاســات الـتـشــديــد ال ـن ـقــدي ،إذ رفــع
مجلس االحتياطي الفدرالي األميركي
(البنك الـمــركــزي) ،مساء أمــس األول،
سعر الفائدة بنحو  75نقطة أساس
ل ـل ـمــرة ال ــراب ـع ــة ع ـلــى ال ـت ــوال ــي بـهــذه
ال ـن ـس ـبــة ،لـتـصــل إل ــى ن ـطــاق ي ـتــراوح
ب ـيــن  3.75و 4بــال ـم ـئــة ،ف ــي مـحــاولــة
الحـ ـت ــواء ال ـت ـض ـخــم ،وه ــو م ــا يجعل
مستوى الفائدة الحالي األعلى منذ
يناير .2008
وذك ــر «االحـتـيــاطــي ال ـفــدرالــي» ،في
بيان لــه ،أن لجنة الـســوق المفتوحة
ب ــاالح ـت ـي ــاط ــي الـ ـف ــدرال ــي ت ـت ــوق ــع أن
تكون «الزيادات المستمرة في النطاق
المستهدف مناسبة» ،في إطار هدف
االحـتـيــاطــي ال ـفــدرالــي «الـمـتـمـثــل في
إعــادة التضخم إلــى  2بالمئة بمرور
الوقت».
وأض ـ ـ ــاف أن ال ـل ـج ـن ــة «س ـت ــواص ــل
ت ـخ ـف ـيــض م ـق ـت ـن ـيــات ـهــا مـ ــن س ـن ــدات
الـخــزيـنــة ودي ــون ال ــوك ــاالت واألوراق
المالية الـمــدعــومــة بــالــرهــن العقاري
للوكاالت».
وأعـ ـ ــاد تــأك ـيــد «الـ ـح ــرص ال ـشــديــد
عـ ـل ــى احـ ـ ـت ـ ــواء مـ ـخ ــاط ــر ال ـت ـض ـخ ــم»،
بينما عرض المؤشرات األخيرة التي
تشير إلى «نمو متواضع في اإلنفاق
واإلنتاج».
وأش ــار إلــى أن «مكاسب الوظائف
قوية في األشهر األخيرة ،وظل معدل
البطالة منخفضا» ،إال أن «التضخم
ال يزال مرتفعا ،مما يعكس اختالالت

الـعــرض والـطـلــب المتعلقة بجائحة
فيروس كــورونــا المستجد ،وارتفاع
أسـ ـع ــار ال ـ ـغـ ــذاء والـ ـط ــاق ــة وض ـغ ــوط
األسعار األوسع».
وع ـ ـلـ ــى ص ـع ـي ــد ت ــأثـ ـي ــر الـ ـع ــوام ــل
ال ـعــال ـم ـيــة ف ــي ال ـت ـض ـخــم ب ــال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـحــدة ،ق ــال مـجـلــس االحـتـيــاطــي
الـ ـف ــدرال ــي إن الـ ـح ــرب ال ــروسـ ـي ــة فــي
أوكرانيا تتسبب في «صعوبات بشرية
واقتصادية هائلة» ،مضيفا «تخلق
الحرب واألحــداث ذات الصلة ضغطا
ت ـص ــاع ــدي ــا إض ــاف ـي ــا ع ـل ــى الـتـضـخــم
وتـ ــؤثـ ــر ع ـل ــى الـ ـنـ ـش ــاط االقـ ـتـ ـص ــادي
العالمي».
ولفت إلــى أن اللجنة «ستأخذ في
االعتبار التشديد التراكمي للسياسة
ال ـن ـق ــدي ــة والـ ـت ــأخـ ـي ــرات الـ ـت ــي تــؤثــر
بها السياسة النقدية على النشاط
االق ـت ـصــادي والـتـضـخــم وال ـت ـطــورات
االق ـت ـصــاديــة وال ـمــال ـيــة ع ـنــد تـحــديــد
وتـ ـي ــرة ال ـ ــزي ـ ــادات ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة فــي
النطاق المستهدف».
وأضاف أن اللجنة ستواصل مراقبة
انعكاسات المعلومات ال ــواردة على
ال ـتــوق ـعــات االق ـت ـصــاديــة عـنــد تقييم
الموقف المناسب للسياسة النقدية،
كما ستكون «مستعدة لتعديل موقف
السياسة النقدية بالشكل المناسب
إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق
أهدافها».
وأشار إلى أن تقييماتها «ستأخذ
ف ــي االع ـت ـب ــار م ـج ـمــوعــة واسـ ـع ــة من
ال ـم ـع ـط ـي ــات ،ب ـم ــا فـ ــي ذل ـ ــك ال ـص ـحــة

العامة وظروف سوق العمل وضغوط
وتوقعات التضخم والتطورات المالية
والدولية».
وفـ ــي ال ـس ـي ــاق ،رفـ ــع ب ـنــك إنـكـلـتــرا
الـ ـف ــائ ــدة ب ــأك ـب ــر وتـ ـي ــرة زي ـ ـ ــادة مـنــذ
عــام  ،1989وذلــك بعد يــوم مــن زيــادة
االحتياطي الفدرالي للفائدة األميركية
بمقدار  75نقطة أساس للمرة الرابعة
على التوالي.
وصـ ـ ـ ّـوت أغ ـل ـب ـيــة أعـ ـض ــاء الـلـجـنــة
السياسة النقدية بالبنك لمصلحة
رف ــع الـفــائــدة  75نقطة أس ــاس إل ــى 3
بالمئة ،في ثامن عملية رفع للفائدة
على التوالي.
وذل ـ ـ ــك مـ ــع ارتـ ـ ـف ـ ــاع ال ـت ـض ـخ ــم فــي
المملكة المتحدة ألعلى مستوياته في
ً 40
عاما عند  10.1بالمئة في سبتمبر،
مما يعزز ضغوط تكلفة المعيشة.
ويرى البنك أن رفع الفائدة سيجعل
االقتراض أكثر تكلفة ،وبالتالي يشجع
األف ــراد على عــدم إنفاق األم ــوال ،مما
يخفف الضغط على األسعار.
والحـظــت لجنة السياسة النقدية
أن ت ــوقـ ـع ــاتـ ـه ــا ال ـ ـم ـ ـحـ ــدثـ ــة ل ـل ـن ـمــو
وال ـت ـض ـخــم تـشـيــر إل ــى رؤيـ ــة صعبة
للغاية القتصاد المملكة المتحدة ،مع
ّ
تطلع البنك إلى إعادة التضخم نحو
مستهدفه البالغ  2بالمئة.
ويتوقع البنك استمرار النمو في
االنـ ـخـ ـف ــاض خ ـ ــال ع ـ ــام  2023وف ــي
الـنـصــف األول م ــن  ،2024م ــع تأثير
أسـ ـع ــار ال ـط ــاق ــة ال ـمــرت ـف ـعــة وتـشــديــد
األوضاع المالية على اإلنفاق.

«المركزي» يمتنع عن رفع سعر الخصم:
نتابع التطورات االقتصادية والنقدية
«اتخاذ أي تدابير إضافية الزمة تكفل المحافظة على االستقرار النقدي والمالي»
امتنع بنك الكويت المركزي عن رفع سعر الخصم بعد أن
رفع المجلس االحتياطي الفدرالي األميركي الفائدة بواقع
 ٧٥نقطة أساس إلى .%٤
وقال «المركزي» الكويتي ،في بيان صحافي ،إنه يتابع
باستمرار كل التطورات والمؤشرات االقتصادية والنقدية
فــي األس ــواق الدولية والـتـطــورات الجيوسياسية وأثرها
على األوض ــاع االقـتـصــاديــة العالمية ،ووس ــط مــا تفرضه
هذه التطورات وتداعياتها من استجابة السياسات بحسب
ً
مقتضيات وظــروف كل اقتصاد أخــذا في االعتبار طبيعة
اقتصادنا الوطني.
وأك ــد أن البيانات والمعلومات االقـتـصــاديــة والمالية
المحلية المتوافرة لديه ال تــزال تعكس اسـتـمــرار سالمة
ومتانة أوضــاع االستقرار النقدي واالستقرار المالي في
دولة الكويت.
وفــي إط ــار متابعة البنك لـمــؤشــرات التضخم المحلي
ضمن مؤشرات االستقرار النقدي ،فقد تباطأ معدل التضخم
في الرقم القياسي ألسعار المستهلك من أعلى معدل له في
أبريل  2022والبالغ نحو  %4.71حتى وصل لنحو %3.19
خالل شهر سبتمبر  ،2022عالوة على استمرار االستقرار
النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العمالت
الرئيسية.

مــن جــانــب آخ ــر ،سجلت أرص ــدة ودائ ــع المقيمين لدى
ً
الجهاز المصرفي نموا بنحو  %5.2في نهاية شهر سبتمبر
 2022مقارنة مع نهاية عام  ،2021وشكلت ودائــع القطاع
الخاص بالدينار الكويتي ما نسبته  %95.4من إجمالي
ودائع القطاع الخاص في نهاية سبتمبر  .2022وسجلت
أرصدة التسهيالت االئتمانية (للمقيمين وغير المقيمين)
ً
نـمــوا بنحو  %7.9خــال الشهر الـمــذكــور مـقــارنــة بنهاية
العام السابق.
وفــي هــذا الـصــدد ،قــال البيان إن بنك الكويت المركزي
يحرص على تفعيل كل األدوات المتاحة لديه وتعزيزها
في سبيل تحقيق أهدافه ،بما في ذلك عمليات التدخل في
السوق النقدي لتنظيم مستويات السيولة ،ويأتي ذلك في
إطار النهج المتوازن الذي ينتهجه البنك المركزي لسياسته
النقدية الهادفة إلى تكريس االستقرار النقدي واالستقرار
المالي لوحدات القطاع المصرفي والمالي ،والمحافظة على
جاذبية العملة الوطنية كوعاء موثوق للمدخرات المحلية،
وتعزيز األجواء الداعمة للنمو االقتصادي المستدام.
وي ــؤك ــد «ال ـم ــرك ــزي» االس ـت ـم ــرار ف ــي مـتــابـعـتــه الحثيثة
لـلـتـطــورات االقـتـصــاديــة والـنـقــديــة فــي األسـ ــواق المحلية
والدولية ،التخاذ أي تدابير إضافية الزمة تكفل المحافظة
على االستقرار النقدي والمالي في الكويت.

ّ
سباق «الوطني» للجري  2022يقدم جوائز قيمة «التحكيم التجاري» يقيم ورشة «مصطلحات
الباقر :البنك يجمع الكويت في  10ديسمبر للمنافسة واالستمتاع التحكيم باللغة اإلنكليزية»
يواصل بنك الكويت الوطني
استقبال المسجلين في سباق
الجري ،المقرر أن ينطلق السبت
 10ديسمبر المقبل ،وهو الحدث
الرياضي األضخم على مستوى
الـ ـك ــوي ــت ،وي ـس ـت ـمــر الـتـسـجـيــل
على الـمــوقــع اإللـكـتــرونــي nbk.
 com/nbkrunلجميع الراغبين
في المشاركة من عمر  15سنة
وما فوق.
وينطلق السباق من مسافتين
 10و 5كــم عـلــى ش ــارع الخليج
العربي ،ويبدأ في  8:30صباحا
على مسافتين :األولى تبلغ 10
ك ـي ـلــوم ـتــرات م ــن ش ــاط ــئ بنيد
الـ ـق ــار ،وال ـث ــان ـي ــة  5كـ ــم ،وت ـبــدأ
مقابل سوق شرق ،على أن تكون
نقطة ا لـنـهــا يــة للمسافتين في
حديقة شاطئ الشويخ بجانب
مبنى .KPC
وق ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ــدي ـ ــر أول ب ـ ـ ـ ـ ــإدارة
ال ـ ـع ـ ــاق ـ ــات الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة فـ ـ ــي ب ـنــك
الكويت الوطني يعقوب الباقر
إن «ه ــذا الـحــدث الــريــاضــي دأب
بـ ـن ــك ال ـ ـكـ ــويـ ــت الـ ــوط ـ ـنـ ــي ع ـلــى
إطـ ــاقـ ــه سـ ـن ــوي ــا ،وي ـس ـت ـق ـطــب

اإلشـ ـ ــارة إل ــى أن ه ــذه الـجــوائــز
يقدمها الشركاء االستراتيجيون
ك ـ ـجـ ــوائـ ــز ل ـل ـح ـف ــل الـ ـخـ ـت ــام ــي،
ح ـي ــث س ـي ـت ــم ال ـس ـح ــب عـلـيـهــا
لـجـمـيــع الـمـسـجـلـيــن بــالـسـبــاق،
ت ـحــت إشـ ـ ــراف وزارة ال ـت ـجــارة
والصناعة ،إلى جانب مفاجآت
وفعاليات مسلية أخرى.

آالف المشاركين والمتسابقين
م ـ ــن جـ ـمـ ـي ــع ف ـ ـئـ ــات ال ـم ـج ـت ـم ــع
على اخـتــاف أعـمــارهــم ،ونحن
مـتـشــوقــون ل ـعــودتــه ه ــذا الـعــام
بنسخة الجري المختلفة ،لنرفع
من وتيرة المنافسة ،ونكتسب
متنافسين جددا من رياضيين
ومحترفين وه ــواة ،إلــى جانب
فتح الـمـجــال أم ــام جميع أفــراد
العائلة لالستمتاع والتسلية».

جهات داعمة

شركاء استراتيجيون
ويكافئ السباق ثالثة فائزين
بــالـمــراكــز الـثــاثــة األول ــى (فئتا
ال ـن ـســاء وال ــرج ــال) لـمـســافــة 10
كــم بجوائز نقدية  1000و700
و 500دي ـ ـنـ ــار عـ ـل ــى الـ ـت ــوال ــي،
وجوائز المراكز الثالثة األولى
لـمـســافــة  5ك ــم لـكــل م ــن الـنـســاء
وال ــرج ــال ك ــاآلت ــي 500 :دي ـنــار،
 300 ،400ع ـلــى ا ل ـت ــوا ل ــي ،كما
ت ـق ــدم ش ــرك ــة أوري ـ ـ ــدو ،الـشــريــك
االستراتيجي للسباق ،للفائزين
مـ ــن ال ـم ـت ـســاب ـق ـيــن اشـ ـت ــراك ــات
سنوية في «شامل» وساعات أبل

يعقوب الباقر

اإلصدار الجديد من ساعات أبل
الجيل الثامن وأبل ووتش الترا.
وإضافة الى الحفل الختامي،
ال ـ ـ ــذي ي ـت ـض ـمــن ال ـس ـح ــب عـلــى
سـ ـي ــارة ن ـي ـس ــان ك ـي ـكــس 2023
مقدمة من مجموعة البابطين،
الشريك االستراتيجي للسباق،
هـ ـن ــاك ف ـ ــرص اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة مــن
شركة أوريدو إلى فرنسا أو قطر
لحضور مباريات باريس سان
جــرمــان وك ــأس الـعــالــم ،وتـجــدر

كـمــا تـقــدم الـخـطــوط الجوية
الكويتية  10تذاكر سفر ،تشمل
وج ـ ـهـ ــات أوروب ـ ـي ـ ــة وإق ـل ـي ـم ـيــة
متنوعة وجــاذبــة ،كما أن هناك
جهات مشاركة في السباق لهذا
العام ،وهــي التي لطالما كانت
شريكا معنا في هذه المسؤولية
ال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة ال ـم ـش ـتــركــة ب ــدءا
مــن الشريكين االستراتيجيين
م ـج ـم ــوع ــة ال ـب ــاب ـط ـي ــن وش ــرك ــة
أوريـ ــدو ،إل ــى الـجـهــود الجزيلة
لـكــل مــن بـلــديــة الـكــويــت وإدارة
اإلطفاء والمشروعات السياحية
ووزارات الــداخ ـل ـيــة وال ـت ـجــارة
والصحة.

أق ــام مــركــز الـكــويــت للتحكيم
ال ـت ـج ــاري ال ـتــابــع ل ـغــرفــة ت ـجــارة
وصناعة الكويت في  31أكتوبر
ال ـم ــاض ــي ورشـ ـ ــة ع ـم ــل ب ـع ـنــوان
م ـص ـط ـل ـحــات ال ـت ـح ـك ـيــم بــالـلـغــة
اإلنكليزية Arbitration Terms
ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع إدارة ال ـف ـت ــوى
والتشريع.
وص ــرح رئ ـيــس مـجـلــس إدارة
ال ـم ــرك ــز ،ع ـبــدال ـلــه ال ـش ــاي ــع ،بــأن
ً
ه ــذه ال ــورش ــة تــأتــي ان ـطــاقــا من
قناعة المركز بأهمية المساهمة
فــي تنمية ال ـم ـهــارات األســاسـيــة
لـ ـ ـ ــدى ال ـ ـم ـ ـشـ ــارك ـ ـيـ ــن ،وتـ ـط ــوي ــر
قـ ــدرات ـ ـهـ ــم الـ ـلـ ـغ ــوي ــة ف ـ ــي م ـج ــال
التحكيم ،وكذلك تأهيل كوادر من
المحكمين المحليين والدوليين
ذوي الكفاء العالية ،واالطالع على
المستجدات باللغتين العربية
واإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ــة ب ـش ـك ــل م ـس ـت ـمــر،
ً
واستكماال التفاقية التعاون بين
المركز وإدارة الفتوى والتشريع،
وهـ ـ ــو مـ ــا س ـ ـيـ ــؤدي ب ــالـ ـض ــرورة
إلـ ـ ــى إع ـ ـ ـ ــداد م ـح ـك ـم ـيــن ق ــادري ــن
عـلــى م ـمــارســة الـتـحـكـيــم وإدارة

ً
«التجاري» راعيا لفعاليات رحلة البحث عن الكنز
أع ـلــن الـبـنــك ال ـت ـجــاري الـكــويـتــي
رعــاي ـتــه االسـتــراتـيـجـيــة لـفـعــالـيــات
رحلة البحث عــن الكنز «Treasure
 »Huntفي حديقة الشهيد كل يوم
سبت ،من  5نوفمبر الجاري وحتى
 4م ـ ــارس  ،2023ح ـيــث ت ــرك ــز هــذه
الــرعــايــة عـلــى جميع عـمــاء البنك،
وبالتحديد فئة الشباب وأصحاب
ح ـس ــاب  ،YOUف ـض ــا ع ــن دعـمـهــا
األن ـش ـطــة الــذهـنـيــة وال ـبــدن ـيــة لحل
األل ـ ـغـ ــاز وت ـ ـحـ ــدي ف ـ ــرق أخ ـ ــرى فــي
الحديقة للفوز بجوائز قيمة.
باإلضافة إلى ذلك ،يمكن للجميع
ال ـ ـح ـ ـضـ ــور ،وال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة ف ـ ــي حــل
األلغاز ،عن طريق شراء التذاكر من
الموقع االلكتروني https://www.
 ،findmyclueskw.comوسـيـكــون

«التجاري» موجودا من خالل الجناح
الـ ـخ ــاص ب ــه ف ــي ال ـم ــرح ـل ــة األولـ ــى
بحديقة الشهيد ،داخل صالة البوابة
الرئيسية كل يوم سبت ،كما سيتم
التعريف بمميزات حساب «»YOU
للشباب.
ي ــذ ك ــر أن ح ـس ــاب « »YOUيتيح
لـفـئــة الـشـبــاب الـفــرصــة لــاسـتـفــادة
م ــن م ـم ـي ــزات ع ــدي ــدة ع ـنــد فتحهم
ال ـح ـس ــاب ،وال ـح ـص ــول ع ـلــى هــديــة
نقدية بقيمة  50دينارا عند تحويل
المكافأة االجتماعية إلى «التجاري»،
إضافة إلى فرص لدخول السحوبات
الشهرية والسنوية للفوز بجوائز
قيمة يقدمها البنك أل صـحــاب هذا
الحساب.
كما يوفر هذا الحساب ،المصمم

ً
خ ـص ــوص ــا بـ ـص ــورة ت ـت ـنــاســب مــع
أسـ ـ ـل ـ ــوب ح ـ ـيـ ــاة ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب ،ف ــرص ــة
ل ـ ــاس ـ ـت ـ ـف ـ ــادة مـ ـ ــن ال ـ ـخ ـ ـصـ ــومـ ــات
والعروض الترويجية التي يعلنها
البنك على مــدار العام ،حيث يمكن
لـلـعـمــاء االطـ ــاع عـلــى ك ــل الـمــزايــا
التي يوفرها هذا الحساب ،وكذلك
الـ ـ ـش ـ ــروط وال ـم ـع ــاي ـي ــر ال ـمــرت ـب ـطــة
بالعروض الترويجية والخصومات
المتاحة ألصحاب هذا الحساب على
صفحة البنك على اإلنترنت www.
 .cbk.comوكذلك على تطبيق البنك
على الهواتف الذكية .CBK Mobile

العملية التحكيمية باللغة
اإلنكليزية ،وغيرها
م ــن ال ـل ـغ ــات ال ـتــي
ي ـس ـع ــى ال ـم ــرك ــز
إلــى اإلع ــداد لها،
وهو ما ينعكس
بـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ــرورة
ً
إيـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــا
ع ـل ــى ال ـن ـشــاط
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي
واالسـتـثـمــاري
في المجتمع.
وأكد الشايع أن المركز وإدارة
ال ـف ـت ــوى وال ـت ـش ــري ــع ،م ــن خ ــال
تنظيمهما مـثــل هــذ الفعاليات،
ً
ً
ي ــوف ــران مـنــاخــا مــائـمــا لـلـحــوار
ً
والنقاش سعيا لتحقيق نتائج
ت ــواك ــب ال ـت ـطــورات الـحــديـثــة في
قوانين التحكيم واالط ــاع على
م ـس ـت ـجــداتــه وم ــآالت ــه م ــن خــال
ال ـ ـت ـ ـعـ ــرف عـ ـل ــى ال ـم ـص ـط ـل ـح ــات
ال ـ ـ ــدارج ـ ـ ــة ب ــالـ ـلـ ـغ ــة اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة
وق ــوانـ ـي ــن ال ـت ـح ـك ـيــم ف ــي ال ـ ــدول
األخرى ،ومناقشة بعض القضايا
ال ـتــي طــرحــت أث ـن ــاء الـمـحــاضــرة

والتعرف على المصطلحات
الواردة فيها لتفعيل
األه ــداف المرجوة
م ــن ه ــذه ال ـن ــدوة
لـ ـ ـ ــاطـ ـ ـ ــاع ع ـل ــى
قوانين التحكيم
اإلق ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة
وال ـ ـع ـ ــال ـ ـم ـ ـي ـ ــة
والمساهمة في
تطوير العملية
التحكيمية في
الكويت.
وق ــد حــاضــر بــالــورشــة نــائــب
رئ ـيــس جــام ـعــة ال ـق ــاه ــرة أس ـتــاذ
ال ـ ـقـ ــانـ ــون ال ـ ـمـ ــدنـ ــي ،د .م ـح ـمــد
عبدالصادق ،الذي تطرق للعديد
مـ ــن ال ـم ـص ـط ـل ـح ــات ال ـق ــان ــون ـي ــة
بــال ـل ـغــة اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة وال ـخ ــاص ــة
بـ ــال ـ ـت ـ ـح ـ ـك ـ ـيـ ــم وم ـ ـن ـ ـه ـ ــا «شـ ـ ـ ــرط
الـتـحـكـيــم وصـيــاغـتــه ومـشــارطــة
ال ـت ـح ـك ـيــم والـ ــوسـ ــائـ ــل ال ـبــدي ـلــة
لـ ـح ــل ال ـ ـم ـ ـنـ ــازعـ ــات وإجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
التحكيم ومذكرات الدفاع ومبدأ
االس ـت ـق ــال ـي ــة والـ ـحـ ـي ــاد وم ـب ــدأ
سلطان اإلرادة وجلسات التحكيم

والتصويت والمداولة» ،وغيرها
التي تستخدم
من المصطلحات ً
ف ــي ال ـت ـح ـك ـيــم بـ ــدايـ ــة م ــن ات ـف ــاق
ً
التحكيم مرورا بإجراءات التحكيم
وحتى صدور الحكم في المنازعة.
ُيذكر أن هذه الورشة تعد من
ضمن سلسلة من الندوات وورش
ا لـعـمــل ا لـتــي يخصصها المركز
ل ـل ـم ـش ــارك ـي ــن الـ ــذيـ ــن ي ـت ـم ـيــزون
ب ــالـ ـمـ ـه ــارات الـ ـلـ ـغ ــوي ــة ال ــازم ــة
لممارسة التحكيم الــدولــي الذي
ي ـت ـط ـل ــب ب ـ ــالـ ـ ـض ـ ــرورة ال ـت ـع ــرف
عـ ـل ــى ال ـت ـح ـك ـي ــم بـ ـلـ ـغ ــات أخـ ــرى
وخاصة اإلنكليزية ،وقد شهدت
ً
الــورشــة تـفــاعــا مــن المشاركين
أدى إلــى إثــراء النقاش والتطرق
ألبـ ـ ــرز ال ـم ـش ـك ــات ال ـت ــي ت ــواج ــه
المتعاملين في مجالي التجارة
والتحكيم الدولي ،والتي تتنوع
فيه المصطلحات مقارنة باللغة
ال ـعــرب ـي ــة ،ومـ ــن األه ـم ـي ــة بـمـكــان
م ـع ــرف ـت ـه ــا فـ ــي س ـ ـيـ ــاق ال ـت ـط ــور
المستمر في هــذا المجال ،وذلك
لإلسهام في تحقيق قيمة مضافة
للدارسين والمهتمين بهذا الشأن.

«بيتك تكافل» تشارك في معرض
الرياضات البرية والبحرية
شـ ـ ـ ــاركـ ـ ـ ــت ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة ب ـي ـت ــك
ل ـل ـت ــأم ـي ــن ال ـت ـك ــاف ـل ــي (ب ـي ـتــك
ت ـك ــاف ــل) ،ع ـبــر ج ـن ــاح خ ــاص،
في معرض سفاري Outdoor
 ،Sport & Safariالذي أقيم في مجمع البوليفارد
برعاية بيت التمويل الكويتي (بيتك) ،ومشاركة
مجموعة كبيرة من الشركات ،حيث يقدم المعرض
أحدث منتجات الرياضات البرية والبحرية.
واس ـت ـق ـب ـلــت «ب ـي ـتــك ت ـك ــاف ــل» ع ـم ــاء ه ــا وزوار
المعرض ،الذي يقام للعام الثامن على التوالي ،في
جناح الشركة ،حيث يوفر كل ما يتعلق باألنشطة
والهوايات البرية والبحرية.
ً
ون ـظ ــرا لـمــا يـحـظــى ب ــه ال ـم ـعــرض م ــن اهـتـمــام
وانتشار واسع ،فإن حجم الزوار والمشاركين في

تزايد مستمر ،ويمثل الشباب
شريحة كبيرة من رواده ،لذا
ِّ
تعبر مشاركة «بيتك تكافل»
ف ــي ال ـم ـع ــرض ع ــن ت ـقــديــرهــا
لــدور الشباب وأهميتهم في المجتمع ،وضــرورة
دعــم األنـشـطــة والـفـعــالـيــات الـتــي تهتم بالشباب
وأنشطتهم.
وق ـ ــام ف ــري ــق «ب ـي ـتــك ت ـك ــاف ــل» ب ـع ــرض خــدمــات
ومنتجات الشركة في مجال تأمين األفراد ،والمزايا
الـعــديــدة الـتــي يحملها كــل منتج ،ومــا تنفرد به
خــدمــات الشركة مــن خصائص منافسة تناسب
مـخـتـلــف ش ــرائ ــح ال ـع ـم ــاء ،وت ـق ــدي ــم ال ـع ــدي ــد من
العروض والمزايا على بعض المنتجات التأمينية
التي تقدمها الشركة لألفراد.

ّ
«وربة» يعلن الفائزين في مجموعة من السحوبات « »KIBيوقع شراكة مع متجر تروڤاليو

أعـ ـ ـل ـ ــن ب ـ ـنـ ــك وربـ ـ ـ ـ ــة أس ـ ـمـ ــاء
الفائزين بسحوبات السنبلة
األس ـب ــوع ـي ــة وال ـس ـن ـب ـلــة Kids
وحساب الحصالة ،وسيستمر
بنك وربة في عمل السحوبات
لـ ـعـ ـش ــرة راب ـ ـح ـ ـيـ ــن أس ـب ــوع ـي ــا
ل ـح ـس ــاب ال ـس ـن ـب ـل ــة ،وخ ـم ـســة
راب ـح ـي ــن ل ـح ـســاب ال ـح ـصــالــة،
ب ـ ـح ـ ـضـ ــور مـ ـمـ ـث ــل عـ ـ ــن وزارة
الـتـجــارة والصناعة وموظفي
بنك وربة.
وبــال ـن ـس ـبــة ل ـل ـع ـمــاء الــذيــن
حــال ـف ـهــم الـ ـح ــظ خ ـ ــال سـحــب
السنبلة األسبوعي ،فقد توج
 10رابـ ـحـ ـي ــن مـ ــن عـ ـم ــاء بـنــك
ورب ـ ـ ــة ح ـص ــل كـ ــل م ـن ـه ــم عـلــى
 1000ديـنــار ،وهــم :عبدالكريم
حمد سعدون الشمالن ،ووليد
سـعــد حـمــد شـنـيـتــر ال ـعــازمــي،
وخ ـل ــود ســامــى م ــدل ــول ع ـنــاد،
وأحـمــد عـبــدالـســام عطيه أبو
عيطه ،وعبدالرحيم عمر صالح
التميمي ،وفاطمة فالح سالم

العازمي ،وناصر صالح جابر
الـعـنــزي ،ومحمد حمد محمد
العجمي ،وفيصل راشد شبيب
الــدوســري ،وحـصــة ســالــم عيد
رشيدي.
وب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـل ــراب ـح ـي ــن فــي
سحب السنبلة  ،Kidsفقد فاز
بالجوائز المحددة  7رابحين،
هم :الزين محمد مزيد المزيد،
وح ـ ـمـ ــد عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن مـحـمــد
ع ـبــدالــرح ـيــم م ـح ـمــد ،وش ــروق
هاني حسين البدر ،وعبدالرزاق
محمد ب ــدر ال ـك ـنــدري ،وسـعــاد
سالم محمد السرحان ،وفارس
عـمــر عبدالحميد أب ــو الــريــش،
ومها محمد محمود صغير.
كما بــارك بنك وربــة لفائزي
سـ ـح ــب «الـ ـمـ ـك ــاف ــأة ال ـط ــاب ـي ــة
الشهري» لعمالء  Bloomوهم:
س ـ ــارة ن ــاص ــر ع ـب ـيــد ال ـع ـن ــزي،
وع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه مـ ـشـ ـع ــل ع ـب ــدال ـل ــه
العنزي ،ودانة علي عبدالرحيم
فـخــرو ،وعبدالله غانم قطوان

ّ
البخيت
عبدالعزيز

ده ــش ،وه ـي ـفــاء ســاجــي سالم
الدوسري.
وب ــارك البنك أيضا لفائزي
سـ ـح ــب «الـ ـحـ ـص ــال ــة ال ــرق ـم ـي ــة
األس ـب ــوع ــي» ل ـع ـمــاء ،Bloom
وهـ ـ ـ ــم :ي ـ ـمـ ــان م ــؤتـ ـم ــن م ـح ـمــد
الـجــاهــوش ،وخــالــد فهد سالم
العجمي ،وأحـمــد عمرو أحمد

أسـعــد ع ــوض ،وفيصل صالح
تركي الشمري ،وأسماء عبدالله
عوض المطيري.
وح ــول ال ـش ــروط ،ق ــال مدير
منطقة المجموعة المصرفية
ل ــأف ــراد عـبــدالـعــزيــز الـبـخـ ّـيــت:
«يـتـطـلــب اآلن وج ــود  100د.ك
لـ ــدخـ ــول سـ ـح ــوب ــات الـسـنـبـلــة
األسـ ـ ـب ـ ــوعـ ـ ـي ـ ــة وال ـ ـس ـ ـحـ ــوبـ ــات
ال ـك ـب ــرى ،عـلـمــا أن الـعـمـيــل ما
زال يحصل على فرصة واحدة
م ـ ـقـ ــابـ ــل كـ ـ ــل  10دنـ ــان ـ ـيـ ــر فــي
الحساب».

لمساندة عمالئه بتمويل سلع استهالكية دون أرباح
َّ
وقع بنك الكويت الدولي (،)KIB
ً
أخـيــرا ،اتفاقية استراتيجية مع
م ـت ـجــر ت ــروڤ ــال ـي ــو ف ــي ال ـكــويــت
لألدوات والمستلزمات المنزلية
ً
وال ـع ــائ ـل ـي ــة ،م ــان ـح ــا بـمــوجـبـهــا
فـ ـ ــرصـ ـ ــة لـ ـمـ ـتـ ـس ــوق ــي ال ـم ـت ـج ــر
للحصول على تمويل «مساومة»
مـيـ َّـســر مــن دون أربـ ــاح حـتــى 25
ألف دينار ،والذي يمتد حتى 60
ً
شـهــرا بحد أقـصــى ،وذلــك ضمن
أحدث عروض  KIBعلى الخدمات
ال ـت ـم ــوي ـل ـي ــة ال ـم ـب ـت ـك ــرة لـلـسـلــع
ً
االستهالكية ،والمتوافقة تماما
مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
وفي تصريح لرئيس المبيعات
الـ ـم ــرك ــزي ــة ب ــال ــوك ــال ــة فـ ــي ،KIB
عبدالعزيز الشمري ،عن إبرام هذه
االتفاقية ،قال« :باعتبارنا الشريك
الـمــالــي الـمــوثــوق لــدى عمالئنا،
وبنكا للحياة يواكب متطلبات

حـ ـي ــاتـ ـه ــم ،ب ـج ـم ـي ــع ج ــوان ـب ـه ــا،
ن ـحــرص ف ــي  ،KIBوبــاس ـت ـمــرار،
على التعاون مع أفضل الشركاء
م ــن م ـ ــزودي ال ـخ ــدم ــات والـسـلــع
االستهالكية ،وتوطيد عالقتنا
الـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــة ل ـت ـط ــوي ــر مـ ـث ــل ه ــذه
الـ ـع ــروض الـتـسـهـيـلـيــة وال ـمــرنــة
على منتجاتنا ُالتمويلية ،ومن
ه ــذا الـمـنـطـلــق ،قـمـنــا بعقد هــذه
الشراكة مع (تروڤاليو) لتمويل
مشتريات العمالء مــن متاجره،
والحصول على كل ما يرغبون به
من منتجاته المتميزة».
وأك ــد الـشـمــري اس ـت ـمــرار KIB
ف ــي إطـ ــاق ع ــروض ــه التمويلية
الـمـيـســرة وتسهيالتها الـمــرنــة،
ً
م ـس ــاه ـم ــا ب ـ ـ ـ ــدوره ال ـم ـج ـت ـمـعــي
ك ـم ــؤس ـس ــة م ــالـ ـي ــة وطـ ـنـ ـي ــة فــي
تـ ـلـ ـبـ ـي ــة احـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــاج ـ ــات عـ ـم ــائ ــه
ال ـم ـع ـي ـش ـي ــة ،عـ ـل ــى اخ ـت ــاف ـه ــا،

عبدالعزيز الشمري

وخــاصــة فــي ظــل ارت ـفــاع أسعار
السلع االستهالكية ،والمتطلبات
المنزلية والمدرسية ،وغيرها من
مستلزمات يومية.
كما تجدر اإلشارة إلى سلسلة

المنتجات والخدمات التمويلية
ال ـشــام ـلــة ال ـت ــي ي ـقــدم ـهــا ال ـب ـنــك،
س ــواء عــن طــريــق «الـمــرابـحــة» أو
«ال ـم ـســاومــة» أو غ ـيــرهــا ،والـتــي
ً
تـمـنــح ت ـم ــوي ــا ل ـل ـع ـمــاء يسهل
حـصــولـهــم عـلــى ك ــل م ــا تتطلبه
حياتهم بشكل ع ــام ،س ــواء كــان
تمويال لشراء سيارات ومركبات
ل ـل ـت ـن ـق ــل ،أو تـ ـم ــوي ــل خ ــدم ــات
ص ـح ـيــة وع ــاجـ ـي ــة ،أو تـمــويــا
ل ـن ـف ـقــات عــائ ـل ـيــة أو شـخـصـيــة،
وكذلك تمويل مشتريات السلع
االستهالكية ،والذي ُيعد من أهم
منتجات التمويل لدى  ،KIBلما
يلبيه من متطلبات حيوية لدى
العميل تضمن له جودة معيشة
أفضل ،وبمزايا حصرية تعتمد
له السداد المريح والطويل األمد،
ب ــدف ـع ــات ش ـه ــري ــة أكـ ـث ــر م ــرون ــة
وفترات سماح ممتدة.

«بالك آدم» يحتفظ بصدارة شباك التذاكر
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احتفظ فيلم «بالك آدم» ،عن أحد األبطال الخارقين ،بصدارة إيرادات شباك
ً
ً
التذاكر في صاالت السينما األميركية الشمالية أسبوعا ثانيا على التوالي.
ويؤدي دواين جونسون (ذي روك) في هذا الفيلم ،المقتبس من قصص «دي
ســي كوميكس» ا لـمـصـ َّـو رة ،دور ِتــث آدم ،و هــو عبد قــد يــم يتمتع بـقــوى خــار قــة،
ً ً
ً
جدا  ،أن العالم َّ
تحو ل
وجد بعد تحرره من السجن ،الذي أمضى فيه زمنا طويال
ً
وأصبح عدائيا .
ً
وجمع الفيلم ،الذي يشارك فيه أيضا الممثل بيرس بروسنان ،إيرادات متواضعة
لــم تتجاوز  27.7مليون دوالر فــي عــرو ضــه األميركية الشمالية ،التي ا مـتــدت من
الجمعة إلى األحد.
وبقي الفيلم الكوميدي الرومانسي (تيكت تو باراديز) في المركز الثاني ،بتحقيقه
 10ماليين دوالر ،ويضم هذا الفيلم نخبة من النجوم ،في مقدمهم جوليا روبرتس
ً
و ج ــورج كـلــو نــي ا ل ـلــذان يــؤد يــان دوري زو جـيــن سابقين يـضـعــان خــا فــا تـهـمــا جانبا
ً ً
ويسافران إلى بالي ،لمحاولة الحؤول دون زواج ابنتهما ،الذي يعتبرانه متسرعا جدا.
(أ ف ب)

«المرأة الملك» عالمة فارقة إلنجازات هوليوود

ملحمة تصدت لها بقوة حائزة «األوسكار» فيوال ديفيس

سيلين تؤدي شخصيتها الحقيقية في فيلم
أعلنت النجمة العالمية سيلين ديون ،أنها
ستتولى بطولة الفيلم الكوميدي الرومانسي
«الف أغين» ( ،)Love againالــذي يبدأ عرضه
ف ــي دور الـسـيـنـمــا سـنــة  ،2023وت ـجـ ِّـســد فيه
شخصيتها الحقيقية.
وكتبت المغنية ،المتحدرة من مقاطعة كيبيك
الكندية ،على شبكات التواصل االجتماعي «أراكم
في السينما!» ،موضحة أنها ستشارك في الفيلم
إلى جانب نجمة أفالم بوليوود الهندية بريانكا
تشوبرا جــونــاس والممثل االسكتلندي سام
هيوين ،المعروف بدوره في المسلسل الدرامي
«آوتالندر» (.)Outlander
ً
وأشارت سيلين ديون أيضا إلى أنها ستؤدي
أغنيات جديدة لها في هذا الفيلم الذي أنتجته
شركة سونيُ ،
وسيعرض على الشاشة الكبيرة
في  12مايو.
وكانت ديــون أعلنت في أبريل الفائت أنها
أرجأت إلى  2023كل الحفالت المقرر أن تحييها
هذه السنة في أوروبا ضمن جولتها العالمية
(كــاريــدج وورلــد تــور) ،بسبب مشكلة صحية
(أ ف ب)
تعانيها.

سيلين ديون

بيع شركة إنتاج أسسها بيت وأنيستون

ديفيس حاملة الجائزة إلى جانب أشهر النجوم
َّ
تسبب فيلم األبطال
قبل بضعة أعوام
الـ ـخ ــارقـ ـي ــن« ،بـ ـ ــاك ب ــانـ ـث ــر» أو (ال ـن ـم ــر
األسـ ــود) ،ال ــذي أنـتـجـتــه شــركــة مــارفــل،
فــي ضجة كبيرة ،مــن خــال طــا قــم عمل
يعتمد فــي األ س ــاس على ذوي البشرة
ـف بــال ـن ـجــاح
الـ ـسـ ـم ــراء ،إال أنـ ــه ل ــم ي ـك ـتـ ِ
الـهــائــل ال ــذي حـقـقــه فــي شـبــاك الـتــذاكــر
ً
فقط ،بل إنه حصل أيضا على  3جوائز
أوسكار.
وي ـع ـت ـبــر ف ـي ـلــم «بـ ــاك بــان ـثــر» عــامــة
فارقة في مجال التمثيل السينمائي من
حيث تقديم ممثلين مــن ذوي البشرة
السمراء.
أ مـ ـ ــا اآلن ،ف ـي ـع ــد ا ل ـف ـي ـل ــم األ مـ ـي ــر ك ــي
التاريخي «ذا وو مــان كينغ» أو (المرأة
الملك) ،عالمة على التقدم الذي تحرزه
هوليوود ،فهو فيلم ملحمي للمخرجة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة الـ ـسـ ـم ــراء ج ـي ـن ــا ب ــري ـن ــس-
بـيـثــوود ،كـمــا يـضــم بـطــات س ـمــراوات،
من بينهن فيوال ديفيس ،الحاصلة على
ج ــائ ــزة األوسـ ـك ــار .وي ــرك ــز الـفـيـلــم على
جماعة «أ جــو جــي» ،والجيش النسائي
ً
لـمـمـلـكــة «داه ــوم ــي» (ال ـم ـعــروفــة حــالـيــا
ببنين).
وكانت جماعة «أجوجي» (المعروفة
ً
أيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا بـ ـ ــاسـ ـ ــم داهـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــي أمـ ـ ـ ــازونـ ـ ـ ــز)
تـ ـعـ ـتـ ـب ــر مـ ـخـ ـيـ ـف ــة ب ـ ـش ـ ـكـ ــل خ ـ ـ ـ ــاص ف ــي
ال ـقــرن الـتــاســع عـشــر .وكــانــت الـجـمــاعــة
ق ــات ـل ــت ض ــد تـ ـج ــارة ال ــرق ـي ــق ف ــي غ ــرب
إ فــر يـقـيــا ،واألورو ب ـي ـيــن االستغالليين،
وإم ـ ـ ـبـ ـ ــراطـ ـ ــوريـ ـ ــة األوي ـ ـ ـ ـ ــو اإلفـ ــري ـ ـق ـ ـيـ ــة،
ال ـتــي وق ـفــت إل ــى جــانــب الـمـسـتـعـمــريــن
وساعدتهم في استعباد األفراد.
وي ـ ـ ــروي ف ـي ـلــم «وومـ ـ ـ ــان ك ـي ـن ــغ» تـلــك
القصة ،حيث كــا نــت جماعة «أ جــو جــي»
مـ ــوجـ ــودة ب ــال ـف ـع ــل ،ل ـك ــن ف ـي ـمــا يـتـعـلــق
بمسألة االستعباد ،فربما كــان دور هــا
ً
أك ـثــر ت ـع ـق ـيــدا ب ـعــض الـ ـش ــيء .وتـجـ ِّـســد
الممثلة فيوال ديفيس دور «نانينكا»،
ز عـيـمــة جـمــا عــة «أ ج ــو ج ــي» ا ل ـتــي قتلت
مجموعة من المقاتلين الذكور من أجل
إطـ ــاق سـ ــراح س ـج ـنــاء ف ــي أول مـشـهــد
بالفيلم .ومع ذلك ،فإن «نانينكا» تعاني
ً
أيضا صدمة تعرضت لها في ماضيها.
وإل ــى جــانـبـهــا «أم ـي ـنــزا» الــذكـيــة (شـيــا
أت ـي ــم) و«إيـ ــزوجـ ــي» ال ـص ــارم ــة (الشــانــا
لـيـنــش) و« كـيـنــغ ج ـيــزو» ( ج ــون بويجا

جوليا روبرتس

نـجــم سلسلة أ ف ــام ا لـفـضــاء الملحمية
حرب النجوم).
وفـ ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت نـ ـفـ ـس ــه ،م ـ ــن ال ـن ــاح ـي ــة
السياسية ،يجب على نانينكا أن تقف
ف ــي وج ـ ــه زوج ـ ـ ــات جـ ـي ــزو ،وب ـص ـف ـت ـهــا
مجندة شابة ضمن «أجوجي» ،تتسبب
«نـ ـ ـ ــاوي» ال ـم ـت ـه ــورة ولـ ـك ــن ال ـم ــوه ــوب ــة
ً
للغاية أيضا (ثوسو مبيدو) في اإلخالل
بــالـنـظــام بـيــن صـفــوف «أج ــوج ــي» أكثر
َّ
يتسبب في إزعاج نانينكا.
من مرة ،ما
ُ
وي ـ ـح ـ ـظـ ــر عـ ـل ــى ال ـ ـم ـ ـحـ ــاربـ ــات الـ ـ ـ ــزواج
واإلنجاب ،إال أن «ناوي» تقوم بمغازلة
شــاب أوروب ــي ُيــدعــى «مــالــك» (ج ــوردان
بــول ـغــر) ،ال ــذي تــم إح ـضــار وال ــدت ــه إلــى
أوروبـ ـ ـ ــا ك ــأم ــة مـ ــن ع ـب ـي ــد «داه ـ ــوم ـ ــي».
وس ــرع ــان م ــا ي ـس ــأل م ــال ــك  -الـ ــذي جــاء
إلـ ــى إفــري ـق ـيــا م ــع م ـج ـمــوعــة م ــن ت ـجــار
ً
الرقيق  -نفسه سؤاال  ،وهو :إلى جانب
ْ
َمن سيقف؟
مــن جــا نـبـهــا ،قــا لــت د يـفـيــس« :تشعر
بــأنــك مــرئــي فــي عــالــم ال ي ــراك فـيــه أحــد
ً
عـلــى اإلطـ ــاق ،أح ـيــانــا كــامــرأة س ــوداء،
و ك ـ ــا م ـ ــرأة م ــن ذوي ا لـ ـبـ ـش ــرة ا لـ ـس ــوداء
الداكنة .فقط ال يــراك األ فــراد ،وال يرون
قيمتك .إن األمر يجعلك تشعر بأنك ذو
قيمة ،ويجعلك تشعر بأنك حقيقي».
ج ــد ي ــر ب ــا ل ــذ ك ــر ،أن ا ل ـم ـم ـث ـل ـيــن ك ــان
عـلـيـهــم أن يـخـضـعــوا ل ـبــر نــا مــج مكثف
لـلـيــاقــة الـبــدنـيــة وك ـمــال األج ـســام مدته
شهر قبل بدء التصوير ،لكي يتناسبوا
مع الجانب الجسدي ألدوارهم الصعبة.
كما َّ
تعين على جميع الممثلين تقديم
مشاهد القتال الخاصة بهم بأنفسهم،
و م ــن دون اال سـتـعــا نــة بـمــن يـقــوم بذلك
ً
ب ــدال مـنـهــم .حـتــى الشــانــا لـيـنــش ،التي
لــديـهــا خ ـبــرة كـبـيــرة فــي أف ــام الـحــركــة
واإلثارة ،وصفت المتطلبات الجسدية
ل ـل ـم ـشــارك ـيــن ف ــي ال ـف ـي ـلــم ب ــأن ـه ــا كــانــت
«التحدي األكبر» طوال مشوارها الفني
وحتى اآلن.
(د ب أ)

بيت وأنيستون

تجري شركة اإلنتاج السينمائي األميركية
«بالن بي إنترتينمينت» ،مفاوضات لبيعها،
وهي التي شارك في تأسيسها النجم براد
بيت عــام  2002إلــى جانب زوجته السابقة
الفنانة العالمية جينيفر أنيستون ،بالشراكة
مع المنتج التلفزيوني والسينمائي األميركي
براد غري ،الذي توفي عام .2017
ً
وت ـت ـفــاوض الـشــركــة حــالـيــا لبيع حصة
كـبـيــرة منها لـشــركــة م ـي ــدي ــاوان الفرنسية
لــإعــام ،بعدما قـ َّـدمــت مجموعة مــن أشهر
أفالم السينما العالمية.
ون ـق ـل ــت وكـ ــالـ ــة ب ـل ــوم ـب ــرغ ل ــأنـ ـب ــاء عن
أشخاص ،طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم،
أن الـشــركــة ،الـتــي تتخذ مــن ل ــوس أنجلس
ً
مقرا لها ،تلقت عـطــاءات من عــدد قليل من
المستثمرين المحتملين ،وتحظى «ميدياوان»
بالصدارة بين المستثمرين المحتملين ،ومن
ً
ً
المتوقع أن تأخذ شركة بالن بي قرارا نهائيا
بخصوص المسألة في غضون األسبوعين
المقبلين.
من جانبهم ،رفض المتحدثون باسم «بالن
بي» و«ميدياوان» التعليق على األمر( .د ب أ)

 7مغنين في حفل توزيع جوائز
الموسيقى األميركية

فيوال ديفيس

تقام جوائز الموسيقى األميركية «»AMA
لـعــام  2022بمشاركة  7مغنين عالميين،
حيث أعلنت  ABCالجولة األولى من فناني
األداء في العرض الكبير ،وسيتم بث الحدث
على الهواء مباشرة من مسرح ميكروسوفت
مباشرة في لــوس أنجلس يــوم األحــد (20
ال ـج ــاري) الـســاعــة  8م ـسـ ً
ـاء بـتــوقـيــت شــرق
الواليات المتحدة ،وسيتم بث العرض في
ً
اليوم التالي على هولو أيضا.
وت ــم إعـ ــان الـمـشــاهـيــر ال ـتــي ستصعد
على المسرح من أجل العروض الموسيقية
التي لم يسبق لها مثيل ،وألول تعاون على
اإلطالق ،وسيتم إعالن فنانين إضافيين في
األسابيع المقبلة التي تسبق العرض ،وهم:
بينك وك ــاري وفــرقــة Imagine Dragons
س ـتــؤدي مــع مغني ال ــراب  ،J.I.Dوسيقوم
ويزكيد وتيمز بــأداء أغنيتهما المرشحة
« ،»Essenceكـمــا تـغـنــي ي ــوال بصحبة DJ
 D-Niceطــوال الليل ،ليكون منسق أغاني
الحفل.

بينك

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
مهنيا :أمامك جميع أنواع المجاالت لتمضي مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :تـ ـص ــل مـ ــع الـ ـف ــري ــق إلـ ـ ــى أع ـل ــى
ُ ً
ً
قدما في مهنتك.
مستويات اإلنتاجية ،بفضل تعاونكم معا.
ً
ً
عاطفيا :متى دخلت الغيرة إلى صدرك هرب عاطفيا :يفتح الحظ أبوابه العاطفية لك،
ً
المنطق من رأسك.
فأنت محبوب جدا من الطرف اآلخر.
ً ِّ
ً
ً ُ
اجتماعيا :عــذب حاسدك باإلحسان عليه ،اجتماعيا :كن وفيا لكل من أعانك وأكرمك،
ِّ
فيعذبه ضميره.
فالوفاء شيمة المخلصين.
رقم الحظ21 :
رقم الحظ33 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :نجاحك أو فشلك تجاه التحديات
يعود إلى كيفية استخدام وقتك.
ً
عاطفيا :مشكلة ما تعيق تفاهمكما ،وال حل
لها إال باستشارة اختصاصي.
ً
اجتماعيا :ابتكر بعض األمــور التي تبعد
الرتابة عن أهل بيتك.
رقم الحظ7 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :من يسعى لمركز مرموق البد
ً
ً
له من أن يبذل مجهودا فائقا.
ً
عــاطـفـيــا :تـتـفـقــان ح ــول مـســألــة كــانــت
ً
تشغل بالكما ،وترتاحان بعدها كثيرا.
ً
اجتماعيا :إيــاك والحسد ،فقد وهبك
ً
الله الكثير لكي تكون سعيدا.
رقم الحظ2 :

الجوزاء

السرطان

 21مايو  21 -يونيو

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :يبدأ المستقبل الذي تصنعه بنفسك
ً
عندما تضع قدما وراء أخرى.
ً
عاطفيا :قال الحكيم «الغيرة في ُ
الحب كالماء
للوردة ،قليله ينعش وكثيره يقتل».
ً
اجتماعيا :ليس هناك طريقة واحدة حاسمة
للعيش ،فأنت الذي تختار.
رقم الحظ45 :

ً
مهنيا :تتولى زمام األمور بشكل حازم ،فقد
اكتسبت من الخبرات ما يكفي.
ً
عاطفيا :يقرع ُ
الحب بابك من جديد ،فافتح
ً
له إذا كنت خاليا.
ً
اجـتـمــاعـيــا :حــريـتــك عــزيــزة عـلـيــك ،لكنها
تنتهي حيث تبدأ حرية اآلخرين.
رقم الحظ47 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :التفوق في أداء كل دور تقوم به يلفت
أنظار المسؤولين عنك.
ً
عاطفيا :يمر الشريك بفترة انزعاج صحي،
وعليك أن تتفهمه وتهتم به.
ً
اجتماعيا :خفف من مباهاتك أمام معارفك،
فال أجمل من التواضع.
رقم الحظ34 :

الجدي

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
ً
مهنيا :تستمتع بعملك جيدا ،ألنك تعرف
ً
أن ثماره غدت قريبة جدا.
ً
عــاط ـف ـيــا :اص ـبــر عـلــى ال ـشــريــك ،فـهــو يمر
بحالة تشاؤم من األوضاع.
ً
اجتماعيا :يعاديك أحد األصدقاء ،بسبب
هفوة ارتكبتها ،فاعتذر منه.
رقم الحظ38 :

الدلو

 22ديسمبر  19 -يناير

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنيا :أفضل مقياس لعملك هو ما فيه من
إتقان ،وليس من سرعة.
ً
عاطفيا :ال يطلب منك شريك ُعمرك الكثير،
بل بعض الحنان في معاملته.
ً
اجتماعيا :الحزن واالنـعــزال عن الغير ال
ْ
يجديان ،فدعهما وانفتح على الحياة.
رقم الحظ43 :

ً
مهنيا :يحتاج عملك إلى بعض األفكار
الجديدة لتخرج من الروتين المعتاد.
ً
عاطفيا :انتبه مما سيأتي ،فهناك عاصفة
سوف ّ
تهب بينكما.
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :تغيير مــواقـفــك أح ـيــانــا في
بعض المواضيع يخفف من ثقة الغير بك.
رقم الحظ5 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
ً
مهنيا :اجعل حياتك العملية أكثر إشراقا،
فأنت موهوب ومنتج.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ي ـن ـت ـظــر ال ـش ــري ــك م ـن ــك بـعــض
التغيير اإليجابي ،وأنت في مكان آخر.
ً
اجتماعيا :ينبغي أن تتخلص من كآبتك،
ألنها تؤثر على جميع من حولك.
رقم الحظ1 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا  :باستخدام التقنيات المناسبة
وب ــذل ال ـمــزيــد مــن الـجـهــد ستتمكن من
النجاح.
ً
ً
عاطفيا :هل نسيت أن لديك شريكا يحزن
لحزتك ويتألم عندما تمرض؟
ً
اجتماعيا :ال تقف مكتوف اليدين عندما
يحصل أي أمر ،بل شارك العائلة به.
رقم الحظ9 :

توابل ةديرجلا
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مسك وعنبر

«ليلة من التراث التركي» ...موسيقى كالسيكية أمتعت الجمهور

َ
عبر خاللها بسام البلوشي الزمن والحدود في رحلة للماضي بمركز اليرموك الثقافي
عزة إبراهيم

بصحبة التراث التركي القديم،
ذهب جمهور مركز اليرموك
الثقافي في رحلة عبر الزمن،
استمع فيها إلى أجمل
وأشهر ألحان الموسيقى
التركية بصحبة الفنان
والموسيقي د .بسام البلوشي
وفرقته الموسيقية مساء أمس
األول.

اسـ ـتـ ـمـ ـت ــع جـ ـمـ ـه ــور م ــرك ــز
اليرموك الثقافي أمــس األول
بأمسية موسيقية مــن طــراز
خ ــاص لـلـفـنــان والـمــوسـيـقــي
د .ب ـســام ال ـب ـلــوشــي ،الـ ــذي عبر
م ــع ج ـم ـه ــوره ال ــزم ــن والـ ـح ــدود
في رحلة إلى الماضي ،بصحبة
األلحان التركية الكالسيكية التي
تـحـظــى بـشـعـبـيــة كـبـيــرة عــربـيــا
وعالميا.
وقال د .البلوشي ،لـ «الجريدة»،
«إن حفل ليلة من التراث التركي
قدم أعماال موسيقية مختلفة عن
األل ـحــان الـتــركـيــة الـتــي انتشرت
فــي السنوات األخـيــرة ،إذ تبحر
األمـ ـسـ ـي ــة فـ ــي الـ ـ ـت ـ ــراث ال ـت ــرك ــي
ال ـق ــدي ــم ،وال ـمــوس ـي ـقــى األصـيـلــة
التي انبثقت عنها أعمال مهمة،
وساهمت في انتشار الموسيقى
الـ ـت ــركـ ـي ــة ح ـ ـ ــول ال ـ ـعـ ــالـ ــم ح ـتــى
أصبح لها جمهور كبير عربيا
وعالميا».
وأعرب عن سعادته بالتعاون
المستمر مع دار اآلثار اإلسالمية،
واستضافة حفالته على مسرح
مركز اليرموك الثقافي ،مؤكدا أن
جمهور المركز من طراز خاص،
إذ يـقــدر الفنون الــراقـيــة ،ويقبل
عـلــى ال ـح ـفــات ،ويـتـفــاعــل معها
بـشـكــل ك ـب ـيــر ،م ــا يـشـعــر الـفـنــان
بالرضا عما يقدمه ،ويدفعه إلى
تقديم المزيد إلرضاء جمهوره.

تقليل ميزانية
مركز اليرموك
الثقافي بنسبة
ثقافة جديدة
%90
الريس
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـب ـ ـلـ ــوشـ ــي أنـ ــه

مـ ـح ــب ل ـل ـم ــوس ـي ـق ــى ال ـت ــرك ـي ــة
خ ــاص ــة ال ـقــدي ـمــة م ـن ـهــا ،الفـتــا
إلــى أن الجمهور بــدأ يقبل في
الـسـنــوات األخ ـيــرة عـلــى ثقافة
جديدة ،وهي حضور الحفالت
الموسيقية اآللية ،سواء كانت
شـ ــرق ـ ـيـ ــة أو غـ ــرب ـ ـيـ ــة ،ولـ ـي ــس
حضور الحفالت الغنائية فقط،
كما كــان فــي السابق ،حتى أن
هناك ألحانا كثيرة لموسيقار
األجـيــال الفنان الــراحــل محمد
ع ـب ــدال ــوه ــاب ل ــم ي ـع ــرف عنها
أحــد ،ألن الحفالت الموسيقية
التي تساهم في إحياء وتخليد
تلك األعمال لم يكن لها وجود
فـ ـ ــي الـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــق ،ح ـ ـيـ ــن ارت ـ ـبـ ــط
ال ـج ـم ـه ــور بــال ـك ـل ـمــة وال ـش ـعــر
الـ ـغـ ـن ــائ ــي وص ـ ـ ـ ــوت الـ ـمـ ـط ــرب
أكـثــر مــن الـمــوسـيـقــى ،أم ــا اآلن
فـقــد أصـبـحــت الموسيقى هي
نجم الحفل ،والجمهور يقبل
لالستماع إليها واالستمتاع
بها قائمة بذاتها دون حاجة
إلى كلمات أو أشعار أو صوت
غـ ـن ــائ ــي ،وهـ ـ ــو تـ ــوجـ ــه ج ــدي ــد
ول ـك ـن ــه م ـه ــم ورائـ ـ ـ ــع وي ـع ـطــي
الموسيقى مكانتها الحقيقية
وشخصيتها المستقلة بالعمل
الفني.
ون ـش ــأ ال ـب ـل ــوش ــي ف ــي بـيـئــة
موسيقية ،وتعلم العزف على
البيانو والعود والقانون منذ
ال ـص ـغــر ،ول ـش ــدة ول ـع ــه بــالـفــن
تــرك دراس ــة الطب فــي أيرلندا،
وتـ ـخـ ـص ــص ف ـ ــي ال ـم ــوس ـي ـق ــى
بعد التحاقه بالمعهد العالي

للفنون الموسيقية في الكويت،
وأكـ ـ ـم ـ ــل دراس ـ ـ ـتـ ـ ــه بـتـخـصــص
ال ـق ــان ــون ،وح ـصــل عـلــى درج ــة
االم ـ ـت ـ ـيـ ــاز ،وهـ ـ ــو اآلن أسـ ـت ــاذ
م ـس ــاع ــد ف ــي ال ـم ـع ـهــد ال ـعــالــي
للفنون الموسيقية ،و مــدرس
آلة القانون.

الفرقة الموسيقية
وعــزف البلوشي في الحفل
عـ ـل ــى آلـ ـ ــة ال ـ ـقـ ــانـ ــون بـصـحـبــة
فرقته الموسيقية المؤلفة من
 6عازفين هم :د .أحمد سعيد،
أحمد الشامي ،لــؤي صيرفي،
م ـش ـع ــل ح ـس ـي ــن ،ع ـبــدال ـعــزيــز
القعيد ،سعيد ارتست ،وقدموا
 9لوحات موسيقية من أشهر
األلحان التركية التراثية ،منها
«بريفانيم» و«حـجــاز مــانــدرا»،
و«حيدر حيدر» ،و«اليازماليم»،

من أجواء الحفل
و«ج ــول ــوم ـك ــان» ،وغ ـيــرهــا من
األلحان القديمة.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،ص ـ ــرح رئ ـيــس
ديـ ــوان ـ ـيـ ــة الـ ـم ــوسـ ـيـ ـق ــى ب ـ ــدار
اآلثـ ـ ــار م .ص ـب ــاح ال ــري ــس بــأن
حفل «ليلة من التراث التركي»
ج ــاء لتلبية أذواق ا لـجـمـهــور
الـمـتـنــوعــة ،مــؤكــدا ح ــرص دار
اآلثـ ــار اإلســام ـيــة عـلــى تقديم
الفنون المختلفة من موسيقى
وغناء عربية وعالمية لمرتادي
مركز اليرموك الثقافي ،فضال
عن فعاليات األطفال والورش
وال ـم ـحــاضــرات ،لــدعــم الحركة
الثقافية في الكويت ،من خالل
عدة قنوات شديدة التنوع.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ــري ـ ـ ــس إل ـ ـ ـ ــى أن

الجمهور يقبل
على الحفالت
الموسيقية ال
الغنائية فقط
بسام البلوشي

التحكيم ،فهي تسير على أكمل
وجـ ـ ــه ،وم ـ ــن دون أي تــأخ ـيــر.
جدير بالذكر ،أن جامعة الشرق
األوسـ ـ ـ ــط األمـ ـي ــركـ ـي ــة ()AUM
هي الــراعــي الرسمي للجائزة،
حيث تستضيف ،فــي كــل عــام،
احتفالية الجائزة في حرمها.
كـمــا تـنـظــم الـبــرنــامــج الثقافي
ال ـم ـص ــاح ــب ل ــاح ـت ـف ــال ـي ــة فــي
مركزها الثقافي .وينال الفائز
بالجائزة  20.000دوالر ،ودرع
وشـ ـه ــادة ال ـج ــائ ــزة .ك ـمــا يـنــال
ُ
كتاب القائمة القصيرة خمسة
آالف دوالر ،ودرع و شـ ـه ــادة
الجائزة.

لدي مشروع
سأقدمه في
مهرجان
«مونودراما
القاهرة» عن
طريق المسرح
الشعبي

فضة المعيلي

ك ـ ـ ـشـ ـ ــف ال ـ ـ ـم ـ ـ ـخـ ـ ــرج أح ـ ـمـ ــد
ا لـبـنــاي ،أ نــه بـصــدد التجهيز
ألك ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــر م ـ ـ ـ ــن ن ـ ـ ـ ــص ألع ـ ـ ـمـ ـ ــال
مـ ـس ــرحـ ـي ــة ت ـ ـقـ ــدم ف ـ ــي األيـ ـ ــام
الـمـقـبـلــة .ول ـفــت إل ــى أن ــه بعد
ن ـجــاح الـتـجــربــة الـســابـقــة في
م ـس ــرح ـي ــة «ال ـم ـش ـن ــوق ال ــذي
ضـ ـح ــك» ب ـم ـه ــرج ــان ال ـكــويــت
ال ـم ـس ــرح ــي الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي،
ش ــارك ه ــذا ا ل ـعــام بمسرحية
«الهجين».
وأعلن البناي ،في تصريح
لـ ـ ـ ـ ـ «ا لـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــر ي ـ ـ ـ ــدة» ،أن لـ ــد يـ ــه
ً
مشروعا سيقدم في مهرجان
«م ـ ــون ـ ــودرام ـ ــا ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة» عــن
طـ ــريـ ــق ال ـ ـم ـ ـسـ ــرح ال ـش ـع ـب ــي،
بالمشاركة مع الممثل محمد
الشطي ،ومن إخراجه.
َّ
وتحد ث عن السينوغرافيا
المسرحية ،ليؤكد أنها تجمع
كــل العناصر البصرية ،فهي
تمثل صورة المشهد ،وتعتمد
عـ ـ ـل ـ ــى األزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء واإلضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ة
وال ـ ــديـ ـ ـك ـ ــور والـ ـم ــوسـ ـيـ ـق ــات،
ً
م ـش ـي ــرا إلـ ــى أنـ ــه مـتـخـصــص
ف ــي ال ــدي ـك ــور ال ـم ـســرحــي مــن
ال ـ ـم ـ ـع ـ ـهـ ــد الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــي لـ ـلـ ـفـ ـن ــون
ال ـم ـســرح ـيــة ،وهـ ــذا م ــا جـعـلــه
يمارس أعمال السينوغرافيا
المسرحية فــي بــدا يــات عمله

أحمد البناي

ً
الفني ،حتى أصبح مخرجا ،
ب ـع ــد اح ـت ـك ــاك ــه ب ــال ـع ــدي ــد مــن
المخرجين ،وأن ذلك َّ
سهل له
أن يسلك طريق اإلخراج.
و ع ـ ـ ـ ـ ـ َّـم ـ ـ ـ ـ ــا إذا ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان فـ ــن
ً
الـ ـسـ ـيـ ـن ــوغ ــرافـ ـي ــا ت ـخ ـص ـصــا
ً
نادرا في الكويت ،قال البناي:
« هـنــاك العديد مــن مهندسي
ال ــديـ ـك ــور ف ــي الـ ـك ــوي ــت ،لـكــن
ا لـسـيـنــو غــراف ال بــد أن يكون
لـ ـ ــديـ ـ ــه ال ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــول نـ ـ ـح ـ ــو ه ـ ــذا
التخصص ،من خالل امتالكه
ل ـل ـن ـظــرة ال ـشــام ـلــة لـلـمـشـهــد،
ف ـه ـنــاك م ـه ـنــدســون يـعـمـلــون
فقط على مــو ضــوع الديكور
مــن دون أن يتدخلوا فــي أي
أمور أخرى».

وبـ ـ َّـيـ ــن الـ ـبـ ـن ــاي أن ـ ــه يـحــب
العمل بكل شيء ،حتى تخرج
ا لـصــورة بشكل متكامل ،من
حيث ترابط األزياء بالديكور
ً
واإلضاء ة ،الفتا إلى أنه فنان
ت ـش ـك ـي ـلــي ،وعـ ـض ــو ال ــراب ـط ــة
الدولية فــي بــار يــس ،وعضو
ا لـجـمـعـيــة ا لـكــو يـتـيــة للفنون
ال ـم ـس ــرح ـي ــة ،وح ــاص ــل عـلــى
ال ـعــديــد م ــن ال ـج ــوائ ــز ،مـنـهــا
ج ــائ ــزة الـ ـخ ــراف ــي بــال ـن ـحــت،
ً
مشيرا إلى أن لديه مقتنيات
في متحف البحرين ،وكذلك
في اإلمارات.
وأوضح أنه اتجه للمسرح
بـ ــاع ـ ـت ـ ـبـ ــاره «أب ـ ــوالـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــون»،
مـ ــا أب ـ ـعـ ــده عـ ــن م ـ ـجـ ــال ال ـف ــن
ا لـ ـتـ ـشـ ـكـ ـيـ ـل ــي ،ألن ا لـ ـمـ ـس ــرح
يجمع كــل ا لـفـنــون ،مــن نحت
ورس ـ ـ ـ ــم ،ف ــالـ ـمـ ـس ــرح أشـ ـم ــل.
وذكـ ـ ــر أن ـ ــه ي ـف ـض ــل ال ـم ـس ــرح
األك ــاديـ ـم ــي ،ل ـم ــا ي ـم ـي ــزه مــن
انـ ـضـ ـب ــاط وإبـ ـ ـ ـ ــداع ،غـ ـي ــر أن
لـ ـ ــديـ ـ ــه تـ ـ ـج ـ ــرب ـ ــة بـ ــال ـ ـم ـ ـسـ ــرح
ال ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ــاه ـ ـ ـيـ ـ ــري ،م ـ ـ ــن خ ـ ــال
مـ ـس ــرحـ ـي ــة األط ـ ـ ـفـ ـ ــال (الـ ـقـ ـب ــة
ا لــزر قــاء) ،حيث كانت تجربة
مـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــزة ،مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال نـ ـج ــاح
السينوغرافيا فيها.

عروض متنوعة في «تجربة الدوحة لألفالم» عبدالله :سعيد بمشاركة «شيابني هني»
في «البحر األحمر السينمائي»

كشفت مؤسسة ا لــدو حــة لــأ فــام عن
تـقــد يــم فـعــا لـيــات ثقافية ســا حــرة ضمن
تجربة ا لــدو حــة لــأ فــام ،ا لـتــي تـقــام في
مختلف أر جــاء ا لــدو حــة من  24نوفمبر
إلى  17ديسمبر .2022
ت ـح ـت ـف ــي تـ ـج ــرب ــة الـ ـ ــدوحـ ـ ــة ل ــأف ــام
ب ــأفـ ـض ــل م ـ ــا تـ ـق ــدم ــه صـ ـن ــاع ــة األف ـ ـ ــام
المحلية وا لــدو لـيــة والفنون اإلبداعية،
ً
ً
ِّ
لتشكل احتفاال غامرا ببرنامج مكثف
مـ ــن الـ ـ ـع ـ ــروض الـ ـمـ ـمـ ـي ــزة والـ ـمـ ـع ــارض
الـ ـمـ ـتـ ـع ــددة ال ــوس ــائ ــط وأك ـ ـبـ ــر ف ـعــال ـيــة
للثقافة ا لــدار جــة فــي قطر وسلسلة من
َّ
الحية.
الحفالت الموسيقية
تـ ـق ــام تـ ـج ــرب ــة ال ـ ــدوح ـ ــة لـ ــأفـ ــام فــي
مناطق رئيسية عدة بالدوحة ،ضمنها
ال ـم ـســرح ال ـخ ــارج ــي ف ــي  ،M7وحــديـقــة
األك ـس ـج ـيــن ب ـمــؤس ـســة ق ـط ــر ،واألم ــاك ــن
الـ ـ ـت ـ ــي ي ـ ـق ـ ــام فـ ـيـ ـه ــا م ـ ـهـ ــرجـ ــان دري ـ ـشـ ــة
لـلـفـنــون األدائ ـي ــة  ،2022ومـتـحــف الـفــن
اإلسالمي ،ومزرعة حنة سلمى ،وسكة
وادي مشيرب ،وفوكس سينما بدوحة
فستيفال سيتي.
وفـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا اإلط ـ ـ ـ ـ ـ ــار ،ق ـ ــال ـ ــت ف ــاطـ ـم ــة
الرميحي الرئيس التنفيذي لمؤسسة
الــدوحــة لــأفــام« :إنــه وقــت رائ ــع ،حيث
ّ
ستكون قطر محط أنظار العالم .بينما
يتوجه العالم إلى وطننا لالحتفال بكرة
ا لـقــدم والبطولة العالمية ،يسعدنا أن
نوفر لمجتمعنا وزوارنا فرصة مميزة
لالحتفال بثقافتنا الفنية والسينمائية
والـ ـم ــوسـ ـيـ ـقـ ـي ــة ض ـ ـمـ ــن مـ ـجـ ـم ــوع ــة مــن
الفعاليات الساحرة .إنها بمنزلة تحية
تقدير إلى وطننا وقيادتنا ومجتمعنا،
ح ـي ــث ن ــوف ــر ل ـل ـس ـكــان والـ ـ ـ ــزوار م ــن كــل
ال ـعــالــم فــرصــة ال ـم ـشــاركــة واالسـتـمـتــاع

فاطمة الرميحي

بــأن ـش ـطــة ش ـي ـقــة ت ـنــاســب ج ـم ـيــع أفـ ــراد
األسرة».

مناسبة مميزة
وأضافت الرميحي« :في لحظات غير
مسبوقة في بلدنا ،نتشرف بالمساهمة
فــي هــذه المناسبة ا لـمـمـيــزة ،مــن خــال
م ـش ــارك ــة ال ـت ـن ــوع ال ـث ـقــافــي ل ـب ـلــدنــا مــع
الـ ـع ــال ــم ،وب ـ ـ ــذل جـ ـه ــودن ــا لـ ـبـ ـن ــاء بـيـئــة
سينمائية حيوية لجميع الفئات».
سـيـحـتـضــن ال ـم ـس ــرح ال ـخ ــارج ــي فــي
 M7وحديقة األكسجين بمؤسسة قطر،
ضمن مهرجان دريشة للفنون األدائية
 ،2022س ـل ـس ـلــة م ــن األ فـ ـ ــام ا ل ـق ـص ـيــرة
التي حظيت بتنويه دو لــي من صناعة
مخرجين قطريين ضمن برنامج «صنع

عبده يقترب من  4ماليين
مشاهدة في «المالمح»

يحقق الفنان محمد عبده
ً
ً
نجاحا كبيرا بأغنيته
(المالمح) ،التي طرحها
منذ أسبوعين على
«يوتيوب» ،إذ تقترب
األغنية من أربعة ماليين
مشاهدة.
األغنية كلمات تركي آل
الشيخ ،وألحان ناصر
الصالح ،وتوزيع وليد
فايد ،وتقول كلماتها:
«مالمح تسأليني ليه
في صوتي من أحزانك،
مالمح ليه في صمتي من
سكوتك مالمح وليه أنا
وأنت تجمعنا مداين عشق
ِ
وليه فينا من بعض حزن
أنت هو أنا
المالمح ألن ِ
وبيننا سر التشابه ،ألننا
نفهم بعضنا وعشقنا
يمطر سحابه يا مالمح
اسمي من بين الحروف يا
أمنياتي.»...
من جانب آخرُ ،يحيي
ً
عبده في  11الجاري حفال
ً
غنائيا بتنظيم من شركة
روتانا ،ضمن فعاليات
موسم الرياض .2022

محامي شيرين يطلب
خروجها من المستشفى

•

●

 إع ـ ــان ال ـق ــائ ـم ــة ال ـطــوي ـلــةبـ ـت ــاري ــخ األول مـ ــن دي ـس ـم ـبــر
كل عام.
 إعـ ــان ال ـقــائ ـمــة الـقـصـيــرةبتاريخ األول من يناير كل عام.
 إقــامــة احـتـفــالـيــة الـجــائــزةوإع ـ ــان ال ـف ــائ ــز ف ــي األس ـب ــوع
األول من فبراير من كل عام.
وعـلـيــه ،ف ــإن إع ــان القائمة
الـ ـقـ ـصـ ـي ــرة ل ـ ـل ـ ــدورة ال ـح ــال ـي ــة
(الخامسة  )2022 /2021سيكون
فـ ــي األول مـ ــن يـ ـن ــا ي ــر .2023
وكــانــت إدارة ال ـجــائــزة أعلنت
القائمة الطويلة لهذه الــدورة
في األول من أكتوبر الماضي.
وب ــال ـن ـس ـب ــة ألع ـ ـمـ ــال لـجـنــة

الموسم الثقافي الحالي يضم
ف ـعــال ـيــات فـنـيــة وثـقــاف ـيــة رغــم
تقليل الميزانية بنسبة  90في
ال ـم ـئــة ،مـعــربــا عــن أس ـفــه لهذا
ال ـت ـق ـل ـيــص الـ ـ ــذي ج ـع ــل مــركــز
ال ـي ــرم ــوك ال ـث ـقــافــي بـمـيــزانـيــة
م ـ ـحـ ــدودة ال ت ـت ـج ــاوز  10في
المئة مقارنة باألعوام السابقة،
ول ــذل ــك ف ـقــد ت ــم تـقـلـيــص عــدد
كبير من الفعاليات واألنشطة
لـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــواء م ـ ــة مـ ـ ــع الـ ـمـ ـي ــزانـ ـي ــة
الجديدة.
وش ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـلـ ــى أن الـ ـثـ ـق ــاف ــة
والـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــون ه ـ ـ ـ ـ ـ ــي سـ ـ ـ ـم ـ ـ ــات
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـع ـ ـ ــات الـ ـ ـ ــراق ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة
والمتحضرة ،إذ ينظر إلى أي
بـلــد مــن خ ــال دعـمـهــا للفنون

واالهتمام بها ورعايتها ،الفتا
إلى أهمية االستمرار في دعم
المشروعات التي تنمي الذائقة
وال ـع ـق ــل والـ ــوعـ ــي ،كــالـمـســرح
والموسيقى ،وغيرها من أوجه
التوعية والتثقيف.

أحمد البناي لـ ةديرجلا  :اتجاهي إلى المسرح
أبعدني عن الفن التشكيلي

جائزة الملتقى للقصة القصيرة
تواكب أعياد الكويت الوطنية
بـمـنــاسـبــة اح ـت ـفــال الـكــويــت
باألعياد الوطنية في فبراير من
كل عام ،وبغية مشاركة جائزة
ال ـم ـل ـت ـق ــى ل ـل ـق ـص ــة ال ـق ـص ـي ــرة
ال ـع ــرب ـي ــة بـ ـه ــذه االحـ ـتـ ـف ــاالت،
نــاقــش مجلس أم ـنــاء الـجــائــزة
إمكانية تغيير مواعيد برنامج
االح ـت ـفــال ـيــة ال ـث ـقــافــي وإعـ ــان
الفائز ،ليصبح في فبراير.
وكانت الئحة الجائزة ،منذ
ان ـطــاق ـهــا ع ــام  ،2015ح ــددت
مواعيدها على النحو اآلتي:
 إعـ ــان فـتــح ب ــاب الـتــرشــحلـلـجــائــزة ف ــي األول م ــن يناير
حتى  31مارس من كل عام.
 إع ـ ــان ال ـق ــائ ـم ــة ال ـطــوي ـلــةب ـتــاريــخ األول مــن أك ـتــوبــر كل
عام.
 إعـ ــان ال ـقــائ ـمــة الـقـصـيــرةبـتــاريــخ األول مــن نوفمبر كل
عام.
 إقــامــة احـتـفــالـيــة الـجــائــزةوإع ـ ــان ال ـف ــائ ــز ف ــي األس ـب ــوع
األول من ديسمبر من كل عام.
وبـعــد ن ـقــاش ،اتـفــق مجلس
أم ـن ــاء ال ـج ــائ ــزة ع ـلــى مــواعـيــد
ج ــدي ــدة وث ــاب ـت ــة ع ـل ــى الـنـحــو
اآلتي:
 إعـ ــان فـتــح ب ــاب الـتــرشــحلـلـجــائــزة فــي األول مــن مــارس
حتى  31مايو من كل عام.

صباح الريس

خبريات

ملصق الفعالية
في قطر» ،الذي تقدمه مؤسسة الدوحة
لألفالم.
كـ ـم ــا ي ـس ـت ـض ـي ــف مـ ـه ــرج ــان دريـ ـش ــة
بـ ــرنـ ــامـ ــج «سـ ـيـ ـنـ ـم ــا ت ـ ـحـ ــت ال ـ ـن ـ ـجـ ــوم»،
ً
ويـ ـع ــرض أفـ ــامـ ــا م ـم ـي ــزة م ــن مـخـتـلــف
أرجاء العالم ،وبرنامج أفالم قصيرة من
فلسطين ،ضمن فعاليات العام الثقافي
قطر وا لـشــرق األو ســط و شـمــال إفريقيا
وجنوب آسيا.
وضـ ـم ــن ف ـع ــال ـي ــات ال ـ ـعـ ــام ال ـث ـق ــاف ــي،
ت ـقــدم ت ـجــر بــة ا ل ــدو ح ــة ل ــأ ف ــام سلسلة
مــن األف ــام الـطــويـلــة بـعـنــوان «الـمــوجــة
ا لـجــد يــدة فــي السينما ا لـعــرا قـيــة» ،التي
ت ـع ــرض ب ـم ـت ـحــف ال ـف ــن اإلس ــام ــي إلــى
جانب المعرض «بغدادّ :
قر ة العين».

َّ
عبر الفنان يعقوب عبدالله
عن سعادته الغامرة ،الختيار
فـ ـيـ ـلـ ـم ــه الـ ـ ـ ــروائـ ـ ـ ــي الـ ـج ــدي ــد
(ش ـي ــاب ـن ــي هـ ـن ــي) ،ل ـل ـم ـخــرج
زي ــاد الـحـسـيـنــي ،لـلـمـشــاركــة
فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة ال ــرسـ ـمـ ـي ــة
لـ ـمـ ـه ــرج ــان الـ ـبـ ـح ــر األحـ ـم ــر
ال ـس ـي ـن ـمــائــي الـ ــدولـ ــي ،ال ــذي
ستتواصل أعماله من  1إلى
 10ديسمبر المقبل.
وشـ ـ ــدد ع ـب ــدال ـل ــه ع ـل ــى أن
الـ ـفـ ـيـ ـل ــم سـ ـيـ ـمـ ـث ــل نـ ـقـ ـل ــة فــي
مـسـيــرة الـصـنــاعــة الـكــويـتـيــة
ب ـش ـكــل خ ـ ــاص ،والـخـلـيـجـيــة
بـ ـشـ ـك ــل ع ـ ـ ـ ــام ،ل ــاحـ ـت ــرافـ ـي ــة
العالية التي َّ
قد مها المخرج
ً
الحسيني ،وأ ي ـضــا ا لـتـعــاون
اإلنـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــاج ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــويـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي–
السعودي المشترك.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـف ـ ـ ـنـ ـ ــان يـ ـعـ ـق ــوب
أهمية المكانة التي يحتلها
مـ ـ ـه ـ ــرج ـ ــان ال ـ ـب ـ ـحـ ــر األح ـ ـمـ ــر
ال ـس ـي ـن ـم ــائ ــي ال ـ ــدول ـ ــي ،مـنــذ
ً
دورته األولى ،لينطلق بعيدا،
ً
م ــرس ـخ ــا ب ـص ـم ـتــه وجــدي ـتــه،
ً
وأيـ ـ ـض ـ ــا ال ـ ــره ـ ــان الـ ـ ــذي راح
ُ
يـ ـمـ ـثـ ـل ــه ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة ل ــصـ ـن ــاع
ا ل ـس ـي ـن ـمــا ف ــي دول ا ل ـخ ـل ـيــج
والعالم العربي.
وحـ ـ ـ ــول ش ـخ ـص ـي ـت ــه ،ق ــال
عبدالله « :مــن السابق ألوا نــه
ال ـ ـحـ ــديـ ــث ع ـ ــن ال ـش ـخ ـص ـي ــة،
وأبـ ـ ـع ـ ــاده ـ ــا وم ـض ــام ـي ـن ـه ــا.

يعقوب عبدالله
الشخصية ستقوم بمغامرة
ِّ
ت ـ ـحـ ــلـ ــق ب ـ ـهـ ــا فـ ـ ــي فـ ـ ـض ـ ــاء ات
ومـحـطــات مـتـعــددة تــاخــذهــا
إل ـ ـ ـ ــى ع ـ ـ ــوال ـ ـ ــم م ـ ـ ــن الـ ــده ـ ـشـ ــة
والمغامرة ،إضافة إلى كمية
ا ل ـم ـفــا جــآت ا ل ـتــي سيحملها
هذا النص السينمائي الذكي
والثري والعميق».
وأ لـ ـ ـم ـ ــح إ لـ ـ ــى أن ت ـص ــو ي ــر
فيلم «شيابني هني» تم بين
الكويت وا لــوال يــات المتحدة
األم ـ ـ ـيـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــة وال ـ ـم ـ ـك ـ ـس ـ ـيـ ــك،
ً
وأيضا العمليات الفنية التي
ت ـمــت ب ـيــن ال ـكــويــت وأم ـيــركــا
وفرنسا.
و فــي ختام تصريحه ،قال
ع ـبــدا ل ـلــه إن فـيـلــم « شـيــا بـنــي

هـ ـن ــي» يـ ـش ــارك ف ــي ب ـطــول ـتــه
النجم األميركي األيقونة رون
بيرلمان ،إضافة إلى عدد من
ا لـنـجــوم ،منهم :ا لـفـنــان حمد
العماني ،وفيصل العميري،
وروان ا لـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــدي ،و ب ـ ـ ــودي
نادري ،وخالد الرندي (نجم
ف ــرق ــة مـ ـي ــام ــي) ،إض ــاف ــة إل ــى
الفنان جاسم النبهان ،وعدد
آخر من النجوم.

طلب محامي الفنانة
شيرين عبدالوهاب ،ياسر
قطنوش ،من النيابة
العامة المصرية اتخاذ
اإلجراءات الالزمة بشأن
خروج الفنانة شيرين من
المستشفى خالل األيام
ً
بناء على رغبتها.
المقبلة
َّ
وقدم المحامي المصري
ً
للنيابة تسجيال
ً
صوتيا تطالبه فيه
شيرين بإخراجها من
ُّ
تحسن
المستشفى ،بعد
حالتها الصحية وعدم
رغبتها فيه حاليا ،مؤكدة
أن حالتها تحسنت بشكل
كبير.
ووفق التسجيل الذي
نشره المحامي عبر
صفحته بـ «فيسبوك»،
فإن شيرين أجبرت
على توقيع أوراق تفيد
برغبتها في البقاء
بالمستشفى ،رغم انتفاء
صفة اإللزامية في البقاء
ً
بناء على التحاليل
داخله
الطبية والفحوصات التي
خضعت لها خالل األيام
الماضية.

نقابة الموسيقيين المصرية
توقف كارولينا كرم

اتخذت نقابة الموسيقيين
ً
في مصر قرارا بإيقاف
الفنانة اللبنانية كارولينا
كرم ،من الغناء في مصر،
ً
ً
ما أثار جدال كبيرا بين
المتابعين.
ووجهت لكارولينا تهمة
التهرب من دفع الرسوم
المقابلة ،بعد إحياء حفل
غنائي في أحد المتاجر
الخاصة دون إذن ودون
دفع رسوم النقابة ،وسيتم
فتح تحقيق في الفترة
المقبلة.
من جهته ،قال رئيس
لجنة العمل في نقابة
المهن الموسيقية منصور
هندي ،إن قرار توقيف
ً
كارولينا «جاء تماشيا
مع أنظمة وقوانين اتحاد
المهن الموسيقية ،وينص
القانون على ذلك في حال
تهرب أحد المطربين من
المصريين واألجانب
من دفع الرسوم النسبية
للنقابة ،والتي تحدد
براتب الفنان».
وأضاف ،في بيان صحافي:
«سيتوقف المطرب عن
الغناء حتى يدفع رسوم
التأخير ،ليسمح له بالغناء
مرة أخرى».

ةديرجلا
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رؤى عالمية
آالف اإليرانيين شاركوا
األسبوع الماضي في مسيرة
نحو «سقز» بلدة مهسا أميني

نساء إيران على خط المواجهة
زوي ماركس وفاطمة
حقيقتجو وإيريكا
شينويث  -فورين أفيرز

ال أحد يستطيع أن يتوقع
نجاح الحركة في إيران أو
ّ
تفوق النظام الحاكم في
نهاية المطاف ،لكن بعض
التعديالت أصبحت حتمية
اليوم ،فقد انهارت فكرة
النظام الذي ال ُي َ
قهر ولم
يعد تهميش المرأة ًفي
الحياة السياسية ممكنا ،ومع
ذلك ،سيستمر النضال ضد
السياسات والقيم الذكورية
على األرجح.

الحركات التي
تشارك فيها النساء
أكثر شرعية في نظر
المراقبين الذين
يتجاوبون مع القوة
ّ
للجدات
الرمزية
والطالبات اللواتي
يقررن االحتجاج
بكل شجاعة

التقارير تكشف
أن النظام اإليراني
اعتقل أكثر من  8آالف
شخص منهم مئات
األطفال وقتل أكثر من
ّ
محتج
200

ال شـ ـ ــيء ي ـ ـنـ ــذر بـ ـ ــأن ال ـح ــرك ــة
االحتجاجية التي تقودها النساء
في إيران تتجه إلى التباطؤ ،رغم
حملة القمع العنيفة التي تنفذها
قوات األمن اإليرانية ،في األسبوع
الماضي ،شــارك آالف اإليرانيين
في مسيرة نحو مدينة سقز ،بلدة
مهسا «زيـنــة» أميني التي أحــدث
مـقـتـلـهــا أثـ ـن ــاء اح ـت ـج ــازه ــا لــدى
ً
ً
الشرطة ،قبل أربعين يوما تقريبا،
م ــوج ــة مـ ــن االس ـ ـت ـ ـيـ ــاء والـ ـح ــزن
س ــرع ــان م ــا ت ـح ـ ّـول ــت إلـ ــى حــركــة
احتجاجية حاشدة ،أميني شابة
ً
إيــرانـيــة كــرديــة عمرها  22عــامــا،
وكانت تــزور عائلتها في طهران
حـيــن اعـتـقـلـتـهــا شــرطــة األخ ــاق
بـتـهـمــة ان ـت ـهــاك ق ــان ــون الـحـجــاب
اإليراني ،يزعم الشهود أن الشرطة
ضــربـتـهــا ب ـع ـنــف ،ث ــم دخ ـل ــت في
غيبوبة وماتت بعد ثالثة أيام في
المستشفى.
على مر السنة الماضية ،عمدت
الحكومة فــي إي ــران إلــى تضييق
الخناق على حياة النساء ،ال سيما
ف ــي ال ـم ـســألــة الـمـتـعـلـقــة بـقــانــون
الـ ـحـ ـج ــاب اإللـ ـ ــزامـ ـ ــي ،وان ـت ـش ــرت
ف ـيــديــوهــات تـظـهــر فـيـهــا شــرطــة
األخالق وهي ّ
تطبق ذلك القانون
بعنف ،فتأججت مشاعر الغضب
والتحدي وسط الناس ،كان موت
أميني القشة الـتــي قصمت ظهر
البعير.
م ـنــذ ال ـب ــداي ــة ،حـ ــددت الـنـســاء
وجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــة ه ـ ـ ـ ـ ــذه االح ـ ـت ـ ـج ـ ــاج ـ ــات
ً
واستعملن طرقا مبتكرة للتعبير
ّ
عن غضبهن من الحكومة ،شارك
عـ ــدد ك ـب ـيــر م ــن ال ــرج ــال ف ــي تلك
ً
التجمعات أيضا ،لكنهم تحركوا
ب ــاس ــم أم ـي ـنــي وت ـب ـنــوا خـطــابــات
نسوية ًأكثر مــن أي وقــت مضى،
ونتيجة لذلكّ ،
مهدت التحركات
ال ـت ــي تـنـظـمـهــا ال ـن ـس ــاء ومــوجــة
ال ـغ ـضــب ف ــي أوس ــاط ـه ــن إلط ــاق
انتفاضة منادية بالديموقراطية
على نطاق أوسع.
تحمل هذه المرحلة الكثير من
اآلمال والمخاوف في آن ،فال مفر
من تفعيل الحركات االحتجاجية
حين تكون الـمــرأة فــي طليعتها،
لكن يترافق هذا الوضع مع مخاطر
ً
ك ـب ــرى أيـ ـض ــا ،ف ـ ــإذا هـ ــزم الـنـظــام
اإلي ــران ــي الـمـحـتـجـيــن الـ ـي ــوم ،قد
تنشأ ردة فعل ذكورية أكثر قوة في
المرحلة الالحقة ،فتشهد حقوق
المرأة والحرية السياسية في إيران
انتكاسة كبرى ويتالشى أي ّ
تقدم
ّ
كان قد تحقق في العقود السابقة.
ً
تختلف هذه االنتفاضة أيضا
عــن الـحـمــات األخ ــرى ألن الـمــرأة
هـ ــي الـ ـت ــي تـ ـق ــوده ــا بـ ـك ــل جـ ــرأة
ً
وإص ــرار ،ب ــدءا من االحتجاج في
ً
دوائ ــر الـمــرور وص ــوال إلــى قيادة

فاطمة معتمد آريا
تظاهرات حاشدة ،ال ترمز المرأة
بكل بساطة إلــى الحرية بل إنها
تأخذ مجازفات هائلة للمطالبة
بها ،حتى أنها قد تخسر حياتها
في بعض الـحــاالت ،فهذا الوضع
ّ
صعب على النظام كبح االنتفاضة
ُ
وزاد احـتـمــال أن ت ـحـ ِـدث الحركة
ً
ً
تغييرا حقيقيا ،وتميل الحركات
ـدور
التي تضطلع فيها النساء بـ ٍ
ب ـ ــارز إل ــى ج ــذب أعـ ـ ــداد م ـتــزايــدة
من المشاركين ،فتكون أوسع من
ُ
الـتـحــركــات الـتــي تـهـ ّـمــش النساء
ً
ب ـس ـبــع م ـ ــرات ت ـق ــري ـب ــا ،وتـصـبــح
ّ
يتوسع نطاقها
التحركات التي
أكثر قابلية للنجاح.
ً
نظرا إلى التعتيم اإلعالمي في
إي ـ ــران ،يستحيل أن ن ـعــرف عــدد
الناشطين في هذه الحركة حتى
اآلن ،لـكــن ي ـقــول ع ـ ِـال ــم االجـتـمــاع
مـحـمــد ع ـلــي كــدي ـفــار إن الـحــركــة
ً
ال ــراهـ ـن ــة حـ ـص ــدت دع ـ ـمـ ــا ي ـفــوق
ج ـم ـيــع االح ـت ـج ــاج ــات الـحــديـثــة
ّ
األخـ ـ ـ ـ ــرى ،وقـ ـ ــد ات ـ ـضـ ــح ذلـ ـ ــك فــي
ال ـشــوارع وفــي قطاعات أساسية
ً
من المجتمع اإليراني ،وبعيدا عن
اإلصالحيين والطالب والمفكرين
في المدن الكبرى ،جذبت الحركة
االحتجاجية فـئــات متنوعة ،من
العاملين في قطاع النفط وأشهر
الرياضيين والفنانين ،إلى التجار
في سوق طهران.
ُ
عـ ـل ــى صـ ـعـ ـي ــد آخـ ـ ـ ـ ــر ،ت ـع ـت ـب ــر
الحركات التي يشارك فيها عدد
ك ـب ـيــر م ــن ال ـن ـس ــاء أك ـث ــر شــرعـيــة
بنظر المراقبين الذين يتجاوبون
ً
ّ
للجدات
عموما مع القوة الرمزية
والـ ـ ـط ـ ــالـ ـ ـب ـ ــات الـ ـ ـل ـ ــوات ـ ــي يـ ـقـ ــررن

االحـ ـتـ ـج ــاج ب ـك ــل ش ـج ــاع ــة ،وف ــي
إي ـ ــران ،أع ـل ـنــت ن ـقــابــة المعلمين
اإلضراب وطالبت باستقالة وزير
ال ـتــرب ـيــة ب ـعــد ان ـت ـشــار أن ـب ــاء عن
ّ
قتل طالبات أو اعتقالهن ،خالل
عمليات اقتحام مــدارس الفتيات
التي ُيشتبه في أنها تخالف قانون
الحجاب اإللــزامــي ،كــذلــك ،تسمح
م ـش ــارك ــة الـ ـم ــرأة ف ــي ال ـت ـحــركــات
الشعبية للناشطين باستعمال
عوامل الضغط االجتماعي التي
تؤثر عليها المرأة داخل عائلتها
ومجتمعها ،مما يسمح بإنشاء
شبكات ومعايير مختلفة عن تلك
التي يسيطر عليها الرجال ،وفي
أوس ــاط الـعــائــات والمجتمعات
ً
ً
مثال ،تستطيع الـمــرأة عموما أن
تطالب بمعايير أخالقية وتكسب
ـرق قــد
ال ـن ـف ــوذ االج ـت ـم ــاع ــي بـ ـط ـ ٍ
ت ــؤث ــر ع ـل ــى ت ـص ــرف ــات و ًم ــواق ــف
المحيطين بـهــا ،ونـتـيـجــة لــذلــك،
تـ ـك ــون الـ ـح ــرك ــات االح ـت ـجــاج ـيــة
التي يشارك فيها الجنسان أكثر
قدرة على إضعاف الوالء للنظام،
وتمكين اإلصالحيين ،وتهميش
ً
الـمـتـشــدديــن تــزام ـنــا م ــع اح ـتــدام
الصراع.
انـتـشــرت صــور تظهر فيها أم
متقدمة في السن وهي تبعد ابنها
عن رجال شرطة كانوا يستعدون
لقمع المتظاهرين ،كذلك ،اعترضت
شخصيات نسائية مشهورة على
ّ
نشر صورهن على لوحات إعالنية
من تمويل الدولة مع شعار «نساء
من أرضي» ،فكانت الممثلة الفائزة
بجوائز عدة ،فاطمة معتمد آريا،
ً
ّ
احتج علنا ،فنشرت فيديو
أول من

تظهر فيه بال حجاب وتقول« :أنا
َ
ُ
أرض ُيقتل فيها
لست ام ــرأة مــن
ٍ
األوالد والـ ـفـ ـتـ ـي ــات ال ـص ـغ ـي ــرات
والشباب العاشق للحرية».
ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـع ــال ــم ،تـكــون
الحركات التي تقودها النساء أكثر
ً
ابتكارا من تلك التي ُت ّ
همش المرأة،
ّ
ويتضح هذا الوضع في تكتيكات
عدم التعاون.
ف ــي إي ـ ـ ـ ــران ،أصـ ـب ــح ج ـ ــزء مــن
ً
التكتيكات االحتجاجية حكرا على
النساء ،فعمدت المرأة هناك إلى
نــزع حجابها وحرقه أو التلويح
ً
به تزامنا مع رفع الشعارات .هذا
ما فعلته طالبات ظهرن في أحد
ّ
الفيديوهات ّوهن يصرخن «ارحل!»
في وجه ممثل عن الحرس الثوري
ّ
اإلي ــران ــي ف ــي مــدرس ـت ـهــن ،كــذلــك،
تعمد المرأة إلى ّ
قص شعرها في
األمــاكــن العامة ،فتسترجع بذلك
عادة فارسية قديمة للتعبير عن
الـسـخــط وال ـح ــداد بسبب حــاالت
الظلم المستمرة ،وقد أطلقت هذه
ً
ً
الظاهرة رمــزا جــديــدا لالحتجاج
الدولي ،وقامت أم عمرها  80سنة
بنزع حجابها ّ
وقص شعرها بعد
ً
مـقـتــل اب ـن ـهــا ف ــي ال ـس ـجــن ،دع ـمــا
ً
للحركة االحتجاجية ،علما أنها
كانت قد أمضت حياتها كلها وهي
ترتدي الحجاب في األماكن العامة،
ً
وبدءا من شوارع سنندج ،عاصمة
ً
محافظة كردستان في إيران ،مرورا
بأفغانستان وتركيا في الجوار،
ً
وص ـ ــوال إل ــى بــرل ـمــانــات االت ـحــاد
ّ
األوروب ــي وبلجيكا ،تقص نساء
ّ
من جميع أنحاء العالم شعرهن
بمختلف ألوانه وتركيباته للداللة

على العنف ضــد أجـســاد النساء
ـاف ـظ ــة
ورفـ ـ ــض ال ـم ـع ــاي ـي ــر ال ـم ـح ـ ِ
للجمال واألخالق.
ً
أخـ ـي ــرا ،تـبـقــى ال ـح ـمــات الـتــي
ت ـش ــارك فـيـهــا ال ـن ـس ــاء أك ـث ــر قــوة
في وجه القمع ألن االحتجاجات
الـتــي تشمل جميع فـئــات الناس
ت ـحــافــظ ع ـلــى طــاب ـع ـهــا الـسـلـمــي
ب ـش ـك ــل عـ ـ ـ ــام .قـ ــد يـ ـت ــراف ــق عـنــف
الــدولــة تجاه النساء المحتجات
مــع نتائج عكسية ،ألن مهاجمة
الـ ـنـ ـس ــاء واألوالد مـ ـق ــارب ــة غـيــر
ش ــرعـ ـي ــة وم ـ ــؤش ـ ــر عـ ـل ــى ضـعــف
ّ
ال ـح ـكــومــة ،واتـ ـض ــح ه ــذا ال ــواق ــع
خــال احتجاجات إي ــران فــي عام
 ،2009حين ّ
تعرضت الشابة ندى
ً
آغ ــا س ـل ـطــان ( 26ع ــام ــا) إلط ــاق
الـنــار وأصبحت شهيدة الحركة
االحتجاجية ،وخالل االضطرابات
الراهنة ،تكشف التقارير أن النظام
اإلي ــران ــي اعـتـقــل أكـثــر مــن  8آالف
ش ـخ ــص ،م ـن ـهــم م ـئ ــات األطـ ـف ــال،
ّ
محتج ،وعند
وقتل أكثر من 200
التعامل مع الشباب وكبار السن أو
مع النساء واألوالد بهذه الطريقة
الوحشية ،ال مفر مــن أن تضعف
شرعية قوات األمن التي تستعمل
القوة ضد المتظاهرين.
ً
تاريخيا ،تميل الحركات التي
ً
تشمل أع ـ ــدادا كـبـيــرة مــن النساء
إلى تحقيق إنجازات ديموقراطية
أكـثــر مــن تلك الـتــي يطغى عليها
الـ ــرجـ ــال ،وت ـت ـع ــدد األم ـث ـل ــة على
ذلك ،منها حمالت الديموقراطية
فـ ـ ــي األرجـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــن ،وال ـ ـ ـبـ ـ ــرازيـ ـ ــل،
وتشيلي ،والفلبين ،وبولندا خالل
الـثـمــانـيـنـيــات ،فــي األم ــاك ــن التي

تنجح فيها تلك الحمالت ،يؤدي
ً
ّ
توسع هامش الديموقراطية أيضا
إلى زيادة احترام الحريات المدنية
َ
الجنسين خالل
والـمـســاواة بين
الالحقة.
السنوات ً
نـ ـتـ ـيـ ـج ــة ل ـ ــذل ـ ــك ،ت ـ ــزي ـ ــد هـ ــذه
الحركات المخاطر المطروحة على
األنظمة االستبدادية ،لكن عندما
ً
تفشل تـلــك ال ـم ـبــادرات ،غــالـبــا ما
تنشأ ردة فعل ذكــوريــة صــارمــة،
فتعيد حقوق المرأة إلى مستويات
أدنـ ــى مـمــا كــانــت عـلـيــه عـنــد بــدء
الحركة االحتجاجية.
ً
تـحــرم إيـ ــران أص ــا ال ـم ــرأة من
حرية التعبير واللباس بطريقة
تؤثر على حرية تنقلها ،وفرصها
الشخصية والـمـهـنـيــة ،وقــدرتـهــا
على تقرير مصيرها ،يتزامن هذا
الوضع مع ترسيخ ظاهرة التمييز
َ
الجنسين في القانون وظهور
بين
عواقب اقتصادية وسياسية بارزة:
ّ
تشكل النساء فــي إي ــران أكثر من
 %50مــن طــاب الـجــامـعــات ،لكن
ّ
تقتصر نسبتهن في سوق العمل
على  ،%14وإذا انـهــارت الحركة
االحتجاجية الراهنة ،فقد تواجه
ال ـ ـمـ ــرأة اإلي ــرانـ ـي ــة ع ـل ــى األرج ـ ــح
ً
شكال أكثر صرامة من السياسات
الذكورية القمعية السابقة.
ال أحد يستطيع أن يتوقع نجاح
الحركة في إيران أو ّ
تفوق النظام
الـحــاكــم فــي نـهــايــة الـمـطــاف ،لكن
أصبحت بعض التعديالت حتمية
ال ـيــوم ،فقد ان ـهــارت فـكــرة النظام
ال ــذي ال ُيـقـ َـهــر ول ــم يـعــد تهميش
ال ـ ـمـ ــرأة ف ــي ال ـح ـي ــاة ال ـس ـيــاس ـيــة
ً
مـ ـمـ ـكـ ـن ــا ،وم ـ ــع ذلـ ـ ـ ــك ،سـيـسـتـمــر

الـنـضــال ضــد الـسـيــاســات والقيم
ال ــذك ــوري ــة ع ـلــى األرجـ ـ ــح ،بغض
النظر عما يحصل اليوم ،وحتى
لو لم ُت ّ
مهد االحتجاجات النهيار
ّ
النظام ،سبق أن غيرت الشعارات
الراهنة (المرأة ،الحياة ،الحرية!)
المشهد االجتماعي والسياسي،
ونـ ـش ــأت ت ـحــال ـفــات وسـ ــط فـئــات
م ـت ـنــوعــة ت ـ ـتـ ــراوح ب ـيــن طــال ـبــات
الـ ـم ــدارس ،والـعــامـلـيــن فــي قطاع
النفط ،والقوميين األكــراد ،كذلك،
أح ــدث ــت م ـطــالــب ال ـح ــرك ــة ضجة
كـبــرى ح ــول الـعــالــم ،بـمــا فــي ذلــك
الــواليــات المتحدة ،حيث أنتجت
القيود المتجددة على االستقاللية
اإلنجابية والعنف ضد النساء في
السياسة قضية مشتركة.
ف ـ ــي الـ ـ ـم ـ ــراح ـ ــل الـ ـمـ ـقـ ـبـ ـل ــة ،قــد
ت ـض ـط ــر الـ ـح ــرك ــة االح ـت ـجــاج ـيــة
ل ـت ـج ــاوز ع ــوائ ــق تـنـظـيـمـيــة عــدة
ومعالجة التعتيم اإلعالمي الذي
يفرضه النظام اإليراني .يستطيع
الالعبون الــدولـيــون أن يساعدوا
الـمـحـتـجـيــن ف ــي إيـ ـج ــاد وســائــل
بــدي ـلــة ل ـلــوصــول إل ــى اإلن ـتــرنــت،
والتحايل على تدابير الحكومة
لمتابعة الـتــواصــل فــي مــا بينهم
ومع بقية دول العالم .لكن حتى لو
لم تصل تلك المساعدات ،سبق أن
أثبتت الفيديوهات والصور التي
خرقت التعتيم اإلعالمي اإليراني
أن الـ ـم ــرأة ق ــد تـصـبــح م ــن أق ــوى
عــوامــل التغيير رغــم السياسات
االستبدادية الذكورية.

ما مصير الروس الهاربين إلى كازاخستان؟
من مسؤولية الحكومات والسكان
المحليين اآلن أن يستقبلوا المهاجرين
الروس ويدمجوهم في المجتمع ،ومن
واجب المهاجرين أن يبدوا استعدادهم
محيطهم الجديد ،ومن
لالندماج في
ً
مسؤولية روسيا طبعا أن تسمح لهم
بالرحيل وتمتنع عن استغالل هذه
الجماعات الجديدة من المغتربين الروس
ً
بطريقة ّ
مدمرة مستقبال.

●

علياء عسكر  -دبلومات

أط ـل ــق الـ ـغ ــزو ال ــروس ــي ألوك ــرانـ ـي ــا هــذه
ال ـس ـنــة م ــوج ــات ه ـج ــرة غ ـيــر م ـس ـبــوقــة في
أن ـح ــاء ال ـم ـســاحــات الـســوفـيــاتـيــة الـســابـقــة،
فشهدت كــازاخـسـتــان ،الـتــي تتقاسم أطــول
ح ـ ــدود م ـتــواص ـلــة ف ــي ال ـع ــال ــم م ــع روس ـيــا
ً
ً
( 7644كيلومترا ) ،تدفقا للمهاجرين منذ
بــدء ال ـحــرب ،ثــم ج ــاء ت التعبئة العسكرية
«الجزئية» التي أعلنتها موسكو في الفترة
ً
األخ ـيــرة لـتــزيــد الــوضــع تـعـقـيــدا ،فـبــدأ عــدد
ّ
هــائــل م ــن ال ـم ـهــاجــريــن ال ـ ــروس يــت ـجــه إلــى
آسيا الوسطى ،وطرحت هذه الزيادة الحادة
فــي عــدد الــوافــديــن الــروس إلــى كازاخستان
أس ـئ ـل ــة عـ ــدة ع ــن م ـكــان ـت ـهــم ف ــي الـمـجـتـمــع
الكازاخستاني ،وتأثيرهم على االقتصاد،
ً
والسياسة ،ومستقبل البلد عموما.
في  21سبتمبر الماضي ،أعلن الرئيس
الروسي فالديمير بوتين «تعبئة عسكرية
جزئية» ،فنشر الذعر وسط بعض المواطنين
الــروس ،ال سيما الشبان الذين تستهدفهم
التعبئة قبل غيرهم ،فقرر الكثيرون الهرب
خالل ساعات قليلة ،واختاروا قطع الحدود
الــدول ـيــة ال ـتــي يـسـهــل اخ ـتــراق ـهــا ف ــي أس ــرع
وقت ،وكانت جورجيا وكازاخستان ،اللتان
ً
ً
ت ـت ـقــاس ـمــان حـ ـ ــدودا م ـف ـتــوحــة ن ـس ـب ـيــا مــع
روس ـيــا ،مــن أول ــى الــوجـهــات الـتــي قصدها
ج ـ ــزء ك ـب ـي ــر مـ ــن الـ ـه ــاربـ ـي ــن ،ف ــوف ــق بـعــض
اإلحصاءات ،دخل نحو  80ألف روسي إلى

جورجيا ،وقطع  300ألــف شخص الحدود
نحو كــازاخـسـتــان على مــر أسـبـ َ
ـوعـيــن بعد
إعالن التعبئة ،لكن بسبب الزحمة المفرطة
في الطائرات والقطارات ،اضطر الكثيرون
إليـ ـ ـج ـ ــاد ط ـ ـ ــرق أخـ ـ ـ ــرى ل ـ ـم ـ ـغـ ــادرة روسـ ـي ــا
ً
ّ
فتوسعت
بالسيارات أو سيرا على األقــدام،
مظاهر االكتظاظ والفوضى على الحدود
الـبــريــة بين البلدين خــال األس ـبــوع األول،
وفـ ــي غ ـض ــون ذل ـ ــك ،ان ـت ـش ــرت ع ـلــى مــواقــع
ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي مـئــات الـفـيــديــوهــات
التي تعكس مستوى اليأس واالرتـبــاك في
نقطة التفتيش الحدودية بين كازاخستان
وروس ـ ـيـ ــا ،واس ـت ـق ـب ـلــت م ـنــاطــق أورالـ ـس ــك،
وبيتروبافلوفسك ،وأستانا ،وألماتي ،أكبر
َ
ع ــدد م ــن ال ـم ـهــاجــريــن .ت ـقــع أول مــديـنــتـيــن
بالقرب من الحدود مع روسيا ،أما أستانا
ُ
فهي عاصمة كازاخستان ،وتعتبر ألماتي
أكبر مدينة فيها.
يـ ــوضـ ــح الـ ـصـ ـح ــاف ــي الـ ـك ــازاخـ ـسـ ـت ــان ــي
المقيم في أورالسك ،لوكبان أخميدياروف،
أن مـعـظــم ال ـم ـهــاجــريــن ك ــان ــوا م ــن ال ــرج ــال
ً
وت ـ ـتـ ــراوح أعـ ـم ــاره ــم ب ـي ــن  18و 28ع ــام ــا.
تـتــألــف فـئــة أســاس ـيــة أخ ــرى م ــن رج ــال في
عـمــر الـثــاثـيـنـيــات ،وي ـتــراجــع ف ــي الـمـقــابــل
عــدد المهاجرين الرجال في عمر األربعين
وم ــا ف ــوق ،قــد تـتــألــف أح ــدث مــوجــة هجرة
َ
في معظمها من الرجال ،لكن َجلب البعض
عائلته كلها معه ،ويذكر أخميدياروف أن
معظم المهاجرين يحملون مهارات عالية
ويعملون في قطاع تكنولوجيا المعلومات،
وت ـت ــأل ــف ث ــان ــي أك ـب ــر ف ـئــة م ــن الـمـهــاجــريــن
ـاص يـنـتـمــون إل ــى الـمـجــال الفني
مــن أش ـخ ـ ٍ
(موسيقيين ،ر ســا مـيــن ،نحاتين ،أصحاب
ُ
م ــدون ــات .)...أمــا الفئة الثالثة ،فهي تعتبر
أساسية لمتابعة جهود الحرب الروسية،
وتـتــألــف مــن العاملين فــي الـقـطــاع الطبي،
وتـشـمــل أط ـب ـ ً
ـاء عــادي ـيــن وخ ـب ــراء ط ــب ذات
مهارات عالية .يقول أخميدياروف أن أصغر
مجموعة من الوافدين تتألف من مهنيين
ذات مهارات محدودة ،ولوحظ هذا التفاوت
فــي األع ـمــار والـ ِـمـ َـهــن فــي مناطق أخ ــرى من
ً
كــازاخـسـتــان ،وهــو يشير عـمــومــا إلــى أكثر
ً
المجموعات الروسية تنقال ،أي الفئات التي
تستطيع ّ
تحمل كلفة مغادرة البلد.

قاسم جومارت توكاييف
في بيان صادر في  27أكتوبر ،ذكر وزير
الـتـنـمـيــة الــرق ـم ـيــة ال ـكــازاخ ـس ـتــانــي ،أسـيــت
توريسوف ،أن البلد تلقى نحو  200ألف طلب
منذ بداية التعبئة الروسية للحصول على
رقــم تعريف ف ــردي فــي كــازاخـسـتــان ،هــو لم
يحدد عدد الطلبات التي ّ
قدمها المهاجرون
ّ
من روسيا ،بل أعلن أن هــذه األرقــام تغطي
جميع األجانبـ ،لكن عند مراجعة التواريخ
واألع ــداد غير المألوفة ،يسهل أن نستنتج
أن معظم ّ
مقدمي الطلبات ،أو حتى جميعهم،
يأتون من روسيا.
أول مـ ــا ي ـف ـع ـلــه الـ ـ ــوافـ ـ ــدون الـ ـ ـ ــروس هــو
الحصول على رقم تعريف فردي ألنه عامل
ضـ ــروري للعمل فــي كــازاخ ـس ـتــان ،ولتلقي
رقم هاتف ،وفتح حساب مصرفي في البلد،
لكن ما من تقديرات واضحة حتى اآلن حول
عدد الــروس الوافدين إلى كازاخستان منذ
بداية التعبئة أو من اختاروا البقاء هناك ،إذ
تختلف األرقام المتداولة ،فقد كانت تنقالت
األفراد مكثفة لدرجة أن تزيد صعوبة تقييم
عــدد الــروس المتبقين في كازاخستان بعد
م ـ ــرور أس ــاب ـي ــع ع ـلــى إع ـ ــان ال ـت ـع ـب ـئــة .هــذا
االرتـبــاك ُي ّ
صعب على حكومة كازاخستان
التوصل إلى استراتيجية متماسكة لضمان
التكامل االقـتـصــادي واالجتماعي للروس،
وتقييم الـمـخــاطــر السياسية واألمـنـيــة في
ً
ظل المناخ الجيوسياسي المضطرب راهنا.
كــانــت حــركــة ال ــروس بعد إع ــان التعبئة
ف ـ ــوض ـ ــوي ـ ــة وع ـ ـ ـشـ ـ ــوائ ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وق ـ ـ ـ ــد ح ـص ـل ــت
ف ــي م ـع ـظ ـم ـهــا وس ـ ــط أجـ ـ ـ ــواء م ــن ال ـصــدمــة

ُ
ظهر الروس الهاربين من التجنيد
نقطة حدودية بين كازاخستان وروسيا ت ِ
واالستعجال ،واختار الكثيرون المجيء إلى
كــازاخـسـتــان ألن ــه أسـهــل خـيــار أمــامـهــم ،إذا
ُ
يقع البلد على مسافة قريبة وتعتبر قوانين
ً
قطع الحدود باتجاهه بسيطة نسبيا ،لكن
ال يعني ذلك بالضرورة أن الروس الهاربين
يخططون للبقاء في كازاخستان أو االستقرار
ف ـي ــه ل ـف ـت ــرة ط ــوي ـل ــة ،ب ــل ي ـت ـخــذ ال ـك ـث ـيــرون
قراراتهم بحسب الظروف المحيطة بهم على
ما يبدو ،فيختارون التوجه إلى بلد ّ
يؤمن
ٍ
لهم مكان إقامة.
تكشف التقارير الرسمية أن عدد الوافدين
الروس تباطأ في الفترة األخيرة وأن األرقام
العامة عــادت إلى مستوياتها السابقة .بدأ
عدد متزايد يغادر كازاخستان اآلن (بين 10
ً
و 11ألف شخص يوميا) ،مقابل تراجع عدد
ً
ً
الوافدين (بين  8و 9آالف يوميا) .استنادا
إل ــى م ـق ــاب ــات ع ــدة م ــع ال ـ ــروس ال ـهــارب ـيــن،
ً
ً
مــن ال ــواض ــح أن جـ ــزء ا ك ـب ـيــرا مـنـهــم يعتبر
كــازاخ ـس ـتــان أول مـحـطــة م ــن رح ـلــة طويلة
نحو بلدان مثل جورجيا ،وتركيا ،وأماكن
أخــرى من آسيا الوسطى ،أو وجهات أبعد
في أوروبــا .يتعلق السبب بخوف الكثيرين
مــن احتمال أن يتفاوض بوتين مــع رئيس

كازاخستان قاسم جومارت توكاييف وينجح
ّ
في إعادتهم ،لكن يفكر آخــرون ببناء حياة
جــديــدة فــي كــازاخ ـس ـتــان ،وت ـبــذل الـشــركــات
ً
الـخــاصــة ج ـهــودا كـبــرى لـجــذب المحترفين
الوقت
من أصحاب المهارات العالية ،وفــي ُ ّ
نفسه ،بدأت السلطات الكازاخستانية تحضر
مـســودة قــانــون للسماح لمن يستثمر أكثر
من  300ألف دوالر في اقتصاد كازاخستان
بالحصول على تأشيرة مدتها  10سنوات.
ُيعتبر شـيــوع الـلـغــة الــروسـيــة والـسـيــاق
االج ـت ـم ــاع ــي ال ـم ـت ـشــابــه ب ـي ــن ال ـب ـل ــدي ــن مــن
الـ ـع ــوام ــل الـ ـت ــي ت ــدف ــع ب ـع ــض ال ـ ـ ــروس إل ــى
التفكير بالبقاء في كازاخستان على المدى
ال ـط ــوي ــل ،ل ـكــن يـتـعـلــق ع ــام ــل م ـفــاجــئ آخــر
بالترحيب اإليجابي الــذي أبــدتــه الحكومة
الـ ـك ــازاخـ ـسـ ـت ــانـ ـي ــة وع ـ ــام ـ ــة الـ ـ ـن ـ ــاس ت ـج ــاه
ً
ً
ً
المهاجرين الروس ،علما أن عددا كبيرا منهم
لم يسبق أن زار البلد وال يعرف معلومات
ً
كـثـيــرة ع ـنــه ،وتـعـلـيـقــا عـلــى مــوجــة الـهـجــرة
المفاجئة ،قال توكاييف« :في األيام األخيرة،
بــدأ عــدد كبير مــن ال ــروس يصل إلــى بلدنا،
وا ض ـطــر معظمهم للرحيل بسبب ا لــو ضــع
ً
البائس راهنا .يجب أن نعتني بهم ونضمن

سالمتهم ،إنها قضية سياسية وإنسانية».
ً
تـبــذل الحكومة جـهــودا مكثفة لمعالجة
األزمـ ـ ـ ـ ـ ــة وت ـ ـس ـ ـعـ ــى إلـ ـ ـ ــى تـ ـسـ ـهـ ـي ــل وصـ ـ ــول
المهاجرين ،فقد سارع متطوعون إلى تنظيم
صفوفهم لتأمين أماكن إقامة في الشركات
الخاصة ،وتوزيع المواد الغذائية ،وتقاسم
ً
وسائل النقل مجانا ،فقد ينسب البعض هذا
التعامل إلى طبيعة الشعب الكازاخستاني
ال ـم ـع ــروف بـ ُـح ـســن ال ـض ـيــافــة واس ـت ـع ــداده
ً
ت ــاريـ ـخـ ـي ــا ل ـم ـس ــاع ــدة «ال ـم ـج ـم ــوع ــات غـيــر
ً
النظام الروسي،
المرغوب فيها سياسيا» في َ ْ
أو من يتعرضون للقمع ويتم نفيهم خارج
الـحـكــومــة الـمــركــزيــة ،لـكــن يشعر الـكـثـيــرون
باالرتباك واالستياء من هذا الترحيب المفرط
في الظروف الراهنة ،على اعتبار أن هؤالء
األشـخــاص اضـطــروا على األرج ــح لمغادرة
بلدهم لكن ال يمكن مساواتهم باألوكرانيين
الهاربين من الحربُ ،
ويفترض أال يستفيدوا
مــن هــذه الـجـهــود المكثفة الـتــي تـهــدف إلى
مساعدتهم .كذلك ،يشكك الكثيرون بــاآلراء
السياسية للوافدين الروس ويتساءلون عن
نزعتهم إلى دعم أجندة بوتين اإلمبريالية
ورؤيته العالمية.
سـبــق أن شـهــدت منطقة آسـيــا الوسطى
ً
وال ـقــوقــاز تــدفـقــا غـيــر مـسـبــوق للمهاجرين
الروس ،ففي بداية التسعينيات ،بدأ الروس
ً
العرقيون يغادرون بلدانا مثل كازاخستان،
وســاهـمــت هجرتهم إلــى روسـيــا فــي إنشاء
ال ـ ـظـ ــروف ال ـم ـن ــاس ـب ــة ل ـن ـيــل ال ـج ـن ـس ـيــة فــي
ال ـج ـم ـهــوريــات الـســوفـيــاتـيــة ال ـســاب ـقــة ،مما
س ـم ــح ل ـه ــم ب ـت ــرس ـي ــخ ه ــوي ــات ـه ــم ال ـعــرق ـيــة
ُ ْ
وحـ ــكـ ــم أن ـف ـس ـه ــم ،لـكــن
وإعـ ـ ـ ــادة اك ـت ـشــاف ـهــا
ب ــدأت مــوجــة الـهـجــرة الــراهـنــة تتخذ وجهة
ً
مختلفة مـجــددا ،ففي كازاخستان وحدها،
تراجعت نسبة ال ــروس العرقيين مــن %37
ع ــام  1991إل ــى  %18ف ــي ع ــام  ،2020فمن
مسؤولية الـحـكــومــات والـسـكــان المحليين
اآلن أن يستقبلوا المهاجرين ويدمجوهم في
المجتمع ،ومن واجب المهاجرين أن يبدوا
استعدادهم لالندماج في محيطهم الجديد،
ً
ومـ ــن م ـســؤول ـيــة روسـ ـي ــا ط ـب ـعــا أن تسمح
لـهــم بــالــرحـيــل وتـمـتـنــع ع ــن اس ـت ـغــال هــذه
الجماعات الجديدة من المغتربين الــروس
ً
بطريقة ّ
مدمرة مستقبال.
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كوريا الجنوبية والتسلح النووي
سيونغ تشانغ شيونغ -
دبلومات

حان الوقت اآلن ليستعمل
التحالف الثنائي بين كوريا
الجنوبية والواليات المتحدة
ورقة «التسلح النووي الكوري
الجنوبي» إلزعاج كيم جونغ
أون ،وإال فسيندم الجميع
على عدم التحرك في الوقت
المناسب.

من المتوقع أن
تطلق كوريا
ً
الشمالية مستقبال
ً
ً
صاروخا بالستيا
ً
عابرا للقارات
الستعراض قدرتها
على اختراق الغالف
الجوي وبلوغ
األراضي األميركية

بعض الخبراء
األميركيين يشعرون
بالقلق من احتمال
أن يؤدي تطوير
أسلحة نووية في
كوريا الجنوبية إلى
إضعاف التحالف
بين واشنطن
وسيول

ّ
لــم تـكــف الـتـهــديــدات النووية
وال ـص ــاروخ ـي ــة ال ـت ــي تـطــرحـهــا
كــوريــا الـشـمــالـيــة عـلــى جــارتـهــا
الجنوبية وال ــوالي ــات المتحدة
عن التصاعد في الفترة األخيرة،
وعـ ـل ــى وقـ ـ ــع هـ ـ ــذه الـ ـتـ ـه ــدي ــدات
الـنــوويــة الـخـطـيــرةُ ،يـفـتــرض أن
تستعد سيول وواشنطن ألسوأ
السيناريوهات المحتملة ،كأن
تـنــدلــع ح ــرب نــوويــة مــع كــوريــا
الشمالية.
فـ ــي ش ـه ــر أبـ ــريـ ــل ال ـم ــاض ــي،
أع ـل ـنــت ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة أنـهــا
تـ ـ ـن ـ ــوي نـ ـش ــر أ ّسـ ـلـ ـح ــة ن ــووي ــة
تكتيكية ،ثم تبنت بيونغ يانغ
ً
ً
في شهر سبتمبر قانونا جديدا
على صلة بالسياسة النووية،
وهو يسمح للبلد بإطالق ضربة
ن ــووي ــة اس ـت ـبــاق ـيــة ض ــد كــوريــا
ً
الجنوبية ،واعـتـبــارا مــن نهاية
سبتمبر وبــدايــة أكتوبر ،نفذت
«وح ـ ـ ـ ــدات ال ـع ـم ـل ـي ــات ال ـن ــووي ــة
التكتيكية» في كوريا الشمالية
ت ـ ــدريـ ـ ـب ـ ــات إلط ـ ـ ـ ــاق صـ ــواريـ ــخ
ُم ّ
صممة لـضــرب أه ــداف كورية
جنوبية محتملة مثل المطارات،
والموانئ ،ومراكز القيادة ،كذلك
أط ـل ـق ــت ك ــوري ــا ال ـش ـم ــال ـي ــة ،فــي
ً
ً
 4أم ـتــوبــر ،ص ــاروخ ــا بالستيا
متوسط الـمــدى بــزاويــة عــاديــة،
مما يسمح للصاروخ بالتحليق
ً
فوق اليابان وصوال إلى المحيط
الـ ـه ــادئ ،وأث ـب ــت ه ــذا االخـتـبــار
ً
مجددا أن كوريا الشمالية قادرة
ع ـل ــى ب ـل ــوغ األرض األم ـيــرك ـيــة
إذا ق ـ ــررت ال ــوالي ــات
ف ــي غـ ـ ــوامّ ،
المتحدة التدخل في االشتباكات
َ
العسكرية بين الكوريتين.
من المتوقع أن تطلق كوريا
ً
ً
الـشـمــالـيــة مـسـتـقـبــا ص ــاروخ ــا
ً
ً
بالستيا عــابــرا للقارات بزاوية
ع ــادي ــة ن ـحــو ال ـم ـح ـيــط ال ـه ــادئ
الستعراض قدرتها على اختراق
الغالف الجوي وبلوغ األراضي
ً
األميركية ،ومن المنتظر أيضا أن
تبني كوريا الشمالية غواصات
عــام ـلــة بــال ـطــاقــة ال ـن ــووي ــة ،بما
يـ ـشـ ـب ــه ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــروع الـ ـمـ ـقـ ـت ــرح
خ ــال ال ـمــؤت ـمــر ال ـث ــامــن لـحــزب
العمال الـكــوري ،فــي عــام ،2021
الس ـ ـت ـ ـعـ ــراض ق ـ ـ ـ ــدرات ال ـض ــرب ــة
الثانية.
ف ـ ــي ظ ـ ــل ت ـ ـ ّ
ـوس ـ ــع ال ـت ــرس ــان ــة
ال ـ ـن ـ ــووي ـ ــة ال ـ ـخـ ــاصـ ــة بـ ـك ــوري ــا
الشمالية بـهــذه الـســرعــة ،بــدأت
الـتـهــديــدات الـتــي تطرحها على
ك ــوري ــا ال ـج ـن ــوب ـي ــة والـ ــواليـ ــات
ال ـم ـت ـحــدة تـتـصــاعــد ف ــي الــوقــت
ُ
ن ـف ـس ــه ،ل ـك ــن تـ ــاحـ ــق اإلدارات
الـمـتـعــاقـبــة ف ــي هــذيــن الـبـلــديــن
ً
ً
ه ــدف ــا وه ـم ـيــا «ل ـن ــزع األسـلـحــة
الـنــوويــة مــن كــوريــا الشمالية»،

ً
صواريخ بالستية كورية شمالية عابرة للقارات تحمل رؤوسا نووية
من دون ابتكار أي حلول واقعية
لــأزمــة الـنــوويــة فــي ذلــك البلد،
وفــي مقالة جديدة في صحيفة
«نيويورك تايمز» ،ادعى جيفري
لويس ،خبير في منع االنتشار
الـ ـن ــووي ف ــي «م ـع ـهــد مـيــدلـبــري
ل ـلــدراســات الــدول ـيــة» ،أن الــوقــت
حـ ـ ـ ــان كـ ـ ــي ت ـ ـع ـ ـتـ ــرف الـ ـ ــواليـ ـ ــات
المتحدة بفشل جهودها الرامية
إلى نزع أسلحة كوريا الشمالية
ّ
ال ـنــوويــة ،وتـتـقـ ّـبــل تـســلــح البلد
ً
نوويا ،فإذا كانت أسلحة بيونغ
ً
ي ــان ــغ ال ـن ــووي ــة ت ـط ــرح ت ـهــديــدا
على الواليات المتحدة وحدها،
فمن المنطقي أن تعترف اإلدارة
األم ـي ــرك ـي ــة ب ـك ــوري ــا الـشـمــالـيــة
كدولة نووية بحكم الواقع ،لكن
فيما تطرح تلك األسلحة نفسها
ً
ً
تهديدا مباشرا وأكـثــر خطورة
على كــوريــا الجنوبية ،سيكون
أي اعـ ـت ــراف أم ـي ــرك ــي بــأسـلـحــة
كــوريــا الشمالية النووية أشبه
بخيانة للكوريين الجنوبيين.
إلخ ـمــاد االض ـط ــراب ــات ومنع
أي حـ ــرب ن ــووي ــة مـحـتـمـلــة مــع
كوريا الشمالية ،يجب أن يعتبر
صانعو السياسة واألكاديميون
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــون اق ـ ـت ـ ـنـ ــاء ك ــوري ــا
ال ـج ـنــوب ـيــة لــأس ـل ـحــة ال ـنــوويــة
ً
ً
خيارا محتمال  ،حيث سيتمكن
الـبـلــد ف ــي ه ــذه ال ـحــالــة م ــن بــدء
م ـف ــاوض ــات لـلـحــد م ــن الـتـسـلــح
الـ ـن ــووي م ــع ك ــوري ــا الـشـمــالـيــة،
ووفق استطالعات رأي متنوعة
َ
العامين  2021و ،2022يدعم
بين
أك ـث ــر م ــن  %70م ــن ال ـكــوري ـيــن
ا ل ـج ـنــو ب ـي ـيــن ( %74.9بـحـســب

األرق ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـتـ ــي نـ ـش ــره ــا مـعـهــد
«سـ ـ ــانـ ـ ــد» لـ ــأب ـ ـحـ ــاث ف ـ ــي ش ـهــر
ّ
يونيو الـمــاضــي) تسلح بلدهم
ً
ً
نــوويــا خــوفــا مــن قـنــابــل كــوريــا
ال ـش ـم ــال ـيــة ،ف ـق ــد ت ـت ـج ــاوز ه ــذه
النسبة عتبة الثمانين في المئة
ّ
إذا نفذت كوريا الشمالية سابع
اختبار نووي.
وف ـ ـ ــي حـ ـي ــن يـ ـط ــال ــب ب ـعــض
السياسيين اليمينيين الكوريين
بــإعــادة نشر األسـلـحــة النووية
التكتيكية األميركية للتصدي
ل ـل ـت ـهــديــدات ال ـ ّن ــووي ــة ال ـكــوريــة
الـشـمــالـيــة ،يـفــضــل الـ ــرأي الـعــام
ف ــي ك ــوري ــا ال ـج ـنــوب ـيــة ع ـلــى ما
يـ ـب ــدو ت ـط ــوي ــر أس ـل ـح ــة ن ــووي ــة
محلية ،ففي ديسمبر الماضي،
أجرى مجلس شيكاغو للشؤون
ً
العالمية استطالعا شمل 1500
ك ـ ــوري ج ـن ــوب ــي ،واع ـ ـتـ ــرف فـيــه
 %67مـ ــن ال ـم ـش ــارك ـي ــن بــأن ـهــم
يفضلون «تطوير أسلحة نووية
ً
نووية
محليا» على «نشر أسلحة ّ
أمـيــركـيــة» .فــي الـمـقــابــل ،يفضل
 %9منهم فقط الخيار الثاني.
يـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــر ب ـ ـ ـعـ ـ ــض ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـبـ ـ ــراء
األميركيين بالقلق من احتمال
أن يــؤدي تطوير أسلحة نووية
في كوريا الجنوبية إلى إضعاف
التحالف بين واشنطن وسيول
وت ـقــريــب ك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة من
الـصـيــن ،لـكــن مــن المستبعد أن
يتحقق هــذا السيناريو ،فوفق
«استطالع التوحيد لعام »2022
ال ـ ــذي نـ ـش ــره «م ـع ـه ــد دراس ـ ــات
ال ـ ـسـ ــام وال ـ ـتـ ــوح ـ ـيـ ــد» ،فـ ــي 22
س ـب ـت ـم ـبــر ،فـ ــي ج ــام ـع ــة س ـيــول

ال ــوط ـن ـي ــةُ ،س ـ ِـئ ــل ال ـم ـش ــارك ــون:
«مـ ـ ـ ــا ال ـ ـب ـ ـلـ ــد األقـ ـ ـ ـ ـ ــرب إل ـ ـي ـ ـكـ ــم»؟
فاختار  %80.6منهم ّ الــواليــات
المتحدة ،في حين فضل %9.7
كوريا الشمالية ،تليها اليابان
( ،)%5.1ث ــم ا ل ـص ـي ــن (،)%3.9
ثـ ـ ــم رو س ـ ـ ـيـ ـ ــا (  .)%0.5ت ـش ـعــر
األغلبية المطلقة (حوالى أربعة
أخ ـ ـمـ ــاس الـ ـمـ ـش ــاركـ ـي ــن) بــأن ـهــا
ً
أقرب إلى الواليات المتحدة إذا،
ويـتــراجــع فــي الـمـقــابــل الـتـقــارب
بين كوريا الجنوبية والصين،
م ــن الـمـسـتـبـعــد أن تـنـقـلــب هــذه
المشاعر تجاه الواليات المتحدة
أو ال ـص ـي ــن ف ــي حـ ــال اكـتـسـبــت
كوريا الجنوبية أسلحة نووية.
ق ـ ــد تـ ـنـ ـه ــار ثـ ـق ــة الـ ـك ــوريـ ـي ــن
الجنوبيين بالتحالف الثنائي
إذا أبـ ـ ــدت ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
ترددها في الــرد على اعتداء ات
كــوريــا الـشـمــالـيــة ال ـنــوويــة ضد
جارتها الجنوبية عبر استعمال
األسلحة النووية ،وإذا حصلت
س ـ ـيـ ــول عـ ـل ــى أسـ ـلـ ـح ــة ن ــووي ــة
خ ــاص ــة بـ ـه ــا ،ي ـس ـت ـط ـيــع ال ـب ـلــد
أن يـ ـ ّ
ـرد عـلــى اعـ ـت ــداءات جــارتــه
الشمالية عبر استخدام ترسانته
النووية الخاصة ،فهذا الخيار
سيحرر الــواليــات المتحدة من
م ـع ـض ـلــة اس ـت ـع ـم ــال األس ـل ـح ــة
ال ـنــوويــة ل ـلــدفــاع ع ــن حليفتها
فـ ــي شـ ـ ــرق آس ـ ـيـ ــا ،وفـ ـ ــي ن ـهــايــة
الـ ـمـ ـط ــاف ،س ـت ـت ـحــرر األراضـ ـ ــي
األم ـيــرك ـيــة وح ـي ــاة الـمــواطـنـيــن
األميركيين مــن تهديد القنابل
الـ ـن ــووي ــة الـ ـك ــوري ــة ال ـش ـمــال ـيــة
ً
أيـضــا ،كذلك ،قد يصبح تعامل

كيم جونغ أون
كــور يــا الشمالية مــع أسلحتها
ً
ً
الـنــوويــة م ــدروس ــا وأك ـثــر ح ــذرا
إذا اكتسبت جارتها الجنوبية
أسلحتها النووية الخاصة ،مما
يعني تراجع احتمال االستعمال
النووي قبل بلوغ عتبة معينة.
باختصار ،ستستفيد سيول
ً
وواش ـن ـط ــن م ـعــا م ــن اس ـت ـحــواذ
كوريا الجنوبية على أسلحتها
ال ـ ـنـ ــوويـ ــة ال ـ ـ ّخـ ــاصـ ــة ،ألن ه ــذا
الـ ــوضـ ــع ُيـ ـخ ــف ــض احـ ـتـ ـم ــال أن
تستخدم بيونغ يانغ ترسانتها
ال ـ ـنـ ــوويـ ــة ف ـ ــي شـ ـب ــه الـ ـج ــزي ــرة
ال ـ ـكـ ــوريـ ــة ويـ ـحـ ـم ــي ال ـ ــوالي ـ ــات
ال ـم ـت ـحــدة م ــن ح ــرب ن ــووي ــة مع
كــوريــا الـشـمــالـيــة ،لـكــن لــم تفكر
ّ ً
جديا
اإلدارة الكورية الجنوبية
ب ـخ ـي ــار ال ـت ـس ـلــح ال ـ ـنـ ــووي بـعــد
ً
خوفا من مواجهة معارضة قوية
أو عقوبات صارمة من واشنطن،
وف ـ ــي ه ـ ــذه الـ ـ ـظ ـ ــروف ،ي ـج ــب أن
تقترح اإلدارة األميركية إطالق
محادثات مغلقة ،عبر اجتماعات

ث ـن ــائ ـي ــة ورفـ ـيـ ـع ــة ال ـم ـس ـت ــوى،
لمناقشة هذه المسألة والتوصل
إلى حل يرضي الطرفين.
ع ـلــى صـعـيــد آخـ ــر ،ق ــد تـكــون
«الـ ـ ـ ــورقـ ـ ـ ــة الـ ـ ـن ـ ــووي ـ ــة ال ـ ـكـ ــوريـ ــة
الـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــوبـ ـ ـي ـ ــة» ك ـ ـف ـ ـي ـ ـلـ ــة ب ـك ـب ــح
الـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــدي ـ ــدات ال ـ ـن ـ ــووي ـ ــة الـ ـت ــي
تطرحها بيونغ يانغ ،حتى أنها
ّ
تشجع الصين على توسيع
قد
دورها لحل المشاكل المرتبطة
بكوريا الشمالية ،ولهذا السبب،
مــن غـيــر الـمـنـطـقــي أال يستفيد
ال ـت ـح ــال ــف األمـ ـي ــرك ــي الـ ـك ــوري
الـجـنــوبــي م ــن ه ــذه ال ــورق ــة .إذا
أع ـل ـنــت ك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة أنـهــا
مضطرة لالنسحاب من معاهدة
ال ـ ـحـ ــد م ـ ــن ان ـ ـت ـ ـشـ ــار األسـ ـلـ ـح ــة
ال ـ ـنـ ــوويـ ــة إذا أطـ ـلـ ـق ــت ك ــوري ــا
الشمالية سابع اختبار نــووي،
ً
قد تــزداد بيونغ يانغ اضطرابا
ألن ج ــارت ـه ــا ال ـج ـنــوب ـيــة تـمـلــك
المواد الخام الالزمة إلنتاج أكثر
مــن  4آالف رأس حــربــي ن ــووي،
وف ــي ه ــذه ال ـح ــال ــة ،ق ــد تضغط
ال ـص ـيــن ع ـلــى ك ــوري ــا الـشـمــالـيــة
لثنيها عن إطالق سابع اختبار
نـ ـ ـ ــووي ألن ب ـك ـي ــن ال ت ــري ــد أن
يتحقق أسوأ سيناريو محتمل،
ّ
ً
حيث يدفع تسلح سيول نوويا
بـطــوكـيــو وتــايـبـيــه إل ــى تطوير
ً
األسلحة النووية أيضا.
إذا أقــدمــت كــوريــا الشمالية
على إط ــاق اخـتـبــارهــا الـنــووي
في مطلق األحوال ،يجب أن تعلن
الحكومة الكورية الجنوبية أنها
بصدد تنفيذ خططها المرتبطة
ً
بــالـتـسـلــح الـ ـن ــووي ،تــزام ـنــا مع

االنسحاب من معاهدة الحد من
انتشار األسلحة النووية ،إال إذا
عادت كوريا الشمالية إلى طاولة
المفاوضات لمناقشة مسألة نزع
ســاح ـهــا الـ ـن ــووي م ــع جــارتـهــا
الجنوبية ،والواليات المتحدة،
والصين ،خالل مهلة ستة أشهر،
وهذا النوع من التصريحات عن
«التسلح النووي المشروط» من
جانب كوريا الجنوبية سيمنع
ب ـيــونــغ ي ــان ــغ ع ـلــى األرج ـ ــح من
تجاهل جارتها الجنوبية غير
ّ
ً
المسلحة نوويا ،حتى أن كوريا
ّ ً
الشمالية قد تبدأ التفكير جديا
بالعودة إلى طاولة المفاوضات،
وفي غضون ذلك ،من المتوقع أن
تدعو بكين بيونغ يانغ للعودة
إلى المحادثات المرتبطة بنزع
ال ـ ـسـ ــاح ال ـ ـن ـ ــووي ،ع ـب ــر ف ــرض
أقصى درجــات الضغوط ،لمنع
ال ـت ــداع ـي ــات ال ـن ــووي ــة م ــن بـلــوغ
س ـل ـس ـل ــة م ـ ــن الـ ـ ــدولـ ـ ــة األخ ـ ـ ــرى
ً
ودفع اليابان وتايوان مثال إلى
ً
التسلح نوويا بعد سيول.
ً
أخ ـ ـيـ ــرا ،تـسـتـطـيــع واش ـن ـطــن
ّ
وسيول أن تتناقشا حول تسلح
ً
كوريا الجنوبية نوويا إذا فشلت
هــاتــان الـخـطــوتــان فــي الضغط
على كوريا الشمالية والصين،
لكن حان الوقت اآلن كي يستعمل
ال ـت ـحــالــف ال ـث ـنــائــي بـيــن كــوريــا
الجنوبية وال ــوالي ــات المتحدة
ورقــة «التسلح الـنــووي الكوري
ال ـج ـنــوبــي» إلزعـ ــاج كـيــم جــونــغ
أون ،وإال سيندم الجميع على
عدم التحرك في الوقت المناسب.

الديموقراطية بحاجة إلى سياسة تسويقية جديدة
تسير الديموقراطيات
العالمية والمحلية على
ّ
طريق ضيق وال ًيكون ً
مستقبلها مضمونا ،ال داخليا
وال في أنحاء ًالعالم ،ولهذا
السبب تحديدا ،يحتاج
الغرب اليوم إلى خطة
جديدة.

نحتاج إلى عدد
كبير من الشركاء في
البلدان النامية إذا
أردنا المحافظة على
المنافع الجماعية
لسالسل اإلمدادات
العالمية الفاعلة

●

ج ـ ـ ــون أوس ـ ــت ـ ــن وإي ــل ــي ــن
ديزينسكي  -فورين بوليسي
اع ـت ـبــر رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء الـبــريـطــانــي
األسـبــق ،توني بلير ،في خطاب جديد
ألـقــاه فــي «ديتشلي ب ــارك» ،أن المرحلة
ّ
الراهنة تشكل نقطة انعطاف عالمية،
بما يشبه أول ــى الـسـنــوات بعد الحرب
العالمية الثانية أو المرحلة التي تلت
انهيار االتحاد السوفياتي في عام ،1991
حـيــن اض ـطــرت الـ ــدول الـغــربـيــة إلع ــادة
النظر بسياساتها الخارجية والمحلية.
ق ــال بـلـيــر« :ن ـحــن نـحـتــاج إل ــى خطة
ج ــدي ــدة ونـ ـظ ــرة مـخـتـلـفــة إلـ ــى ال ـعــالــم
كــي نتمكن مــن فـهـمــه وت ـحــديــد أفضل
طريقة لضمان ّ
تقدم شعوبه ...تحتاج
الــديـمــوقــراطـيــات الغربية إلــى مشروع
جديد وقادر على تقديم التوجيهات وبث
األم ــل وط ــرح تفسير ص ــادق للتغيرات
التي يشهدها العالم وسبل النجاح فيه».
هــو مـحــق فــي كــامــه ،فـقــد أصبحنا
ً
بحاجة إلى خطة جديدة فعال.
ت ـخ ـت ـلــف الـ ـتـ ـح ــدي ــات ال ـع ــاج ـل ــة فــي
هــذا العصر عــن المنعطفات السابقة،
ألن مـظــاهــر ال ــا م ـس ــاواة االقـتـصــاديــة
الـ ـمـ ـت ــزاي ــدة داخـ ـ ـ ــل ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــات
ً
ً
الغربية أصبحت اليوم محركا أساسيا
للجماعات الشعبوية المثيرة لالنقسام،
مما يسمح لها بنشر مشاعر انعدام الثقة
وزرع بــذور الفوضى في أنظمة ُ
الحكم
ً
الــديـمــوقــراطـيــة .نتيجة لــذلــك ،يحصد
عدد صغير من األثرياء ثروات إضافية،
ويستمر استنزاف الطبقات الوسطى،
ّ
ويتحمل الفقراء أعباء التقلبات الناجمة
عن العولمة ،أو التغير المناخي ،أو زيادة
التضخم ،أو ارتفاع كلفة المعيشة.
ُ
َ
ُيـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــرض أن ت ـ ـ ـعـ ـ ــالـ ـ ــج األس ـ ـب ـ ــاب
األصـلـيــة لظهور الـحــركــات المناهضة
ً
ً
ل ـل ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة ،م ـح ـل ـيــا وخ ــارجـ ـي ــا،
وت ــوض ــع أس ــس اسـتــراتـيـجـيــة جــديــدة
ل ـل ـح ـف ــاظ عـ ـل ــى قـ ـ ــوة ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة
ووحدتها في الخارج.
ف ــي ال ـم ـق ــام األول ،ي ـج ــب أن نـنـتــج
ً
ظــروفــا اقتصادية مشتركة على نطاق

أوس ــع لـمـعــالـجــة مـشــاكـلـنــا السياسية
ً
محليا ،وإلخماد مشاعر القلق والبغض
ال ـت ــي يـسـهــل تــأجـيـجـهــا ف ــي أنـظـمـتـنــا
الــديـمــوقــراطـيــة .تتطلب ه ــذه العملية
س ـ ّـد ال ـث ـغ ــرات الـمـتـ ّ
ـوسـعــة ف ــي الـفــرص
االقتصادية ،فهي تنشر أجواء اإلحباط،
وتبث مشاعر الحنين ،وتكبح التعاون
الدوليُ .يفترض أن يترافق جزء من هذا
ّ
المهمشة
الهدف مع تقوية الجماعات
وإع ــادة تشكيلها ،حيث تحتاج جميع
ال ـف ـئــات إل ــى درج ــة م ــن الـمـشــاركــة قبل
ال ـن ـجــاح ف ــي مـعــالـجــة ه ــذه الـتـحــديــات
الداخلية والعالمية ،ويجب أن يشعر كل
فرد بأنه يسيطر على مستقبله بنفسه.
ً
ت ـب ــدأ ه ــذه ال ـم ـقــاربــة م ـح ـل ـيــا ،حيث
يشارك القادة الوطنيون في تحفيز ودعم
جهود تنشيط االقتصاد التي تخضع
إلدارة محلية ،وتــزدهــر الديموقراطية
واقتصادات السوق حين يحصل عدد
متزايد من الناس على فرص مضاعفة
للمشاركة وحصد المنافع ،ويجب أن
يتمحور مشروع قادة الديموقراطيات
ّ
الغربية حول تعلم اإلصغاء إلى الطبقات
العاملة ،واحترامها ،والتواصل معها،
وتلبية حاجاتها ،ال سيما في المناطق
ً
الصناعية المؤثرة سياسيا في وسط
ّ
تتحول هذه األماكن
المدن ،إذ يسهل أن
إلى بؤر للبغض واالضطرابات.
فـ ــي غـ ـض ــون ذل ـ ـ ــكُ ،ي ـع ـت ـب ــر ت ـج ــاوز
ً
ً
االنقسامات االقتصادية مشروعا دوليا
ّ
ً
ً
عاجال بالقدر نفسه ،وتزامنا مع تعلم
كيفية تسريع التغير االقـتـصــادي في
المناطق الصناعية ،تتعدد المصالح
الـمـشـتــركــة وال ـم ـشــاريــع الـعــاجـلــة لسد
الفجوات االقتصادية وحصد المنافع
ال ـس ـيــاس ـيــة الـ ـت ــي ي ـن ـت ـج ـهــا «الـ ـس ــام»
َ
المستويين االجتماعي
والتماسك على
والسياسي .يجب أن نتمسك بالخطوات
ً
ال ـف ــاع ـل ــة م ـح ـل ـيــا ون ـن ـش ــر ال ـم ـق ــارب ــات
الناجحة على نطاق أوسع ونتقاسمها
ّ
م ــع حـلـفــائـنــا ،ويـمـكـنـنــا أن نـتـعــلــم من
ب ـع ـض ـنــا ،ب ـص ـف ـت ـنــا ش ــرك ــاء دول ـي ـي ــن،
ونتعاون فــي مــا بيننا لتحديد أفضل
مقاربة في هذا المجال.

تتعدد المسارات التي تسمح بتجديد
االزدهار في المناطق الصناعية الواقعة
ف ــي أم ــاك ــن مـتـشــابـهــة داخـ ــل ال ــوالي ــات
المتحدة ،وبريطانيا ،وأوروبــا ،بما في
ذلك ترميم البيئات التي خسرت ركائزها
االقتصادية ،لقد استنتجنا أن الجماعات
ال ـتــي ت ـج ــاوزت ال ـظ ــروف االقـتـصــاديــة
الخطيرة تتكل على هويتها وابتكاراتها
وإنـتــاجــاتـهــا ،لكنها تستعملها لبناء
مستقبلها وت ـنــويــع م ـص ــادره ــا ،فهي
ُ
وت ّ
صمم
تستخدم الموارد التي تملكها،
رؤيتها االستراتيجية الخاصة ،وتنفذ
مخططاتها ،إلحداث التغيير االقتصادي
المنشود.
يلجأ البعض إلى االبتكار ويؤسس
ش ــرك ــات ج ــدي ــدة ف ــي ق ـطــاعــات نــاشـئــة
باالتكال على الجامعات والمؤسسات
الـبـحـثـيــة ،ويـصـبــح الـبـعــض اآلخ ــر من
ً
ً
ال ـج ـمــاعــات األك ـث ــر ت ــدري ـب ــا وتـعـلـيـمــا.
ّ
يتقبل جــزء منهم الـعــالــم المبني على
العولمة ،ويبني صناعات تصديرية،
ّ
ّ
ويرحب
جديدة،
ويصمم شبكات دولية
ّ
بالمهاجرين الجدد .لكن يفضل آخرون
تطوير اقتصاداتهم الخضراء والزرقاء
المستدامة بـنـ ً
ـاء على الطاقة النظيفة
والحلول المائية الذكية ،كــذلــك ،يمكن
إي ـجــاد م ـســارات الـنـجــاح فــي جماعات
أخــرى عبر بناء تاريخ فريد من نوعه،
أو ابتكار فنون وثقافات استثنائية ،أو
إنشاء مواقع طبيعية مميزة على طول
المياه أو في الجبال ،أو من خالل تطوير
وسائل راحــة اجتماعية تضمن نوعية
حياة عالية الجودة.
لـكــن قــد يتعلق أه ــم اسـتـنـتــاج على
األرجح بما يستطيع القادة المحليون
ّ
التحول،
والوطنيون فعله لتسهيل هذا
حيث يمكنهم تحقيق هــذا الهدف عبر
مقابلة السكان في وسط المدن بكل لباقة
واحترام ّ
وتفهم ،والنظر إلى المسائل من
وجهة نظر سكان المناطق الغارقة في
المشاكل ،ال سيما تــدهــور الــوضــع في
وسط المدن ،وخسارة الشباب ،واختفاء
المؤسسات المهمة ،من خالل التعامل
م ــع ال ـس ـكــان ب ـكــل ت ــواض ــع والـتـعــاطــف

توني بلير
مـعـهــم ،أو إخ ـبــارهــم بأهمية التغيير،
أو بما يحتاجون إلى تغييره .ال يمكن
إح ـ ــداث أي تـغـيـيــر وس ــط ال ـس ـكــان من
ُ
الخارج ،بل ُيفترض أن تدار أي خطط أو
ً
رؤية جديدة للمستقبل محليا.
ستكون هــذه الخطة بالغة األهمية
للغرب ،لكنها ترتبط فــي المقام األول
بمشكلة محلية تتعلق بالحفاظ على
ديـمــوقــراط ـيـت ـنــا ف ــي وج ــه ال ـت ـهــديــدات
ً
المنبثقة من الداخل ،وسنحتاج أيضا
إلــى سياسة خارجية جــديــدة وأجـنــدة
دولية فاعلة وأكثر صرامة في مجاالت
ال ـت ـن ـم ـي ــة ،والـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارة ،واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــار،
والتواصل ،للتصدي للحكام المستبدين
وتقوية نفوذ التحالف الديموقراطي.
ستكون أي خطة قوية ومبنية على
مبدأ «دعم الحلفاء» العنصر األساسي
في هــذه النسخة الجديدة واإليجابية
م ــن الـسـيــاســة ال ـخــارج ـيــة ال ـتــي تـهــدف
إلــى تقوية اقتصاداتنا الغربية ،ودعم
تحالفاتنا وتوسيعها ،وتقديم عرض
جــاذب إلــى البلدان المترددة كي تعمل
وتستفيد معنا ،مما يسمح بالتصدي
لعروض المساعدات التنموية المبنية

على الفساد والتبعية ،ال سيما تلك التي
ّ
تقدمها الصين ،كذلك ،تسمح مقاربة دعم
الحلفاء بتخفيف االتكال على سالسل
اإلمـ ـ ـ ـ ـ ــدادات ،ع ـب ــر ال ـح ــد م ــن ال ـت ـع ـ ّـرض
ً
لـلـســاســل ال ـم ـح ــوري ــة ،م ـن ـعــا لــاتـكــال
ّ
والمعرضة
المفرط على األنظمة الفاسدة
لـلـتـجـســس وال ـق ــرص ـن ــة أو اس ـت ـع ـمــال
ّ
تبعيتنا كأداة لإلكراه السياسي.
لقد اتضحت اليوم التهديدات التي
يواجهها المستهلكون واألسواق نتيجة
االتـ ـك ــال ال ـم ـفــرط ع ـلــى إمـ ـ ـ ــدادات ال ـغــاز
والنفط والحبوب الروسية ،واستفادة
ً
الصين من جميع المنتجات ،بــدءا من
ً
المعدات الشخصية الواقية وصوال إلى
المعادن األساسية.
أصبحت الـحــاجــة ُمـ ِـلـ ّـحــة إلــى نشوء
تحالف جديد مع ديمقراطيات عالمية
أخ ــرى تــريــد تكثيف ال ـت ـعــاون وتقوية
الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـع ــالـ ـم ــي ال ـم ـن ـف ـت ــح وال ـ ـحـ ـ ّـر
والمبني على القواعد ،وترغب في دعم
اقتصاداتنا وزيــادة نفوذها السياسي
وح ـت ــى ال ـع ـس ـكــري ع ـنــد ال ـح ــاج ــة .بــدأ
الرئيس األميركي جو بايدن محاوالته
إلط ـ ــاق هـ ــذا ال ـن ــوع م ــن ال ـج ـه ــود عبر

سلسلة م ــن قـمــم الــديـمــوقــراطـيــة التي
ّ
ينظمها.
يـ ـج ــب أن تـ ـب ــدأ هـ ـ ــذه الـ ـجـ ـه ــود مــع
األن ـظ ـم ــة ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة ،ك ـم ــا ي ـقــول
الـمـحـلــان آش جــايــن ومــاثـيــو كرونيغ
في اقتراحهما الممتاز لالستراتيجية
الـتـجــاريــة ال ـجــديــدة لـلــديـمــوقــراطـيــات،
لـكــن ُيـفـتــرض أن تشمل ه ــذه الـمـبــادرة
ً
أيـضــا ال ــدول شبه الديموقراطية التي
ُ
تعتبر من أبــرز الشركاء االقتصاديين،
ّ
م ـث ــل ف ـي ـت ـن ــام ،إذ ي ـج ــب أن نـشــجـعـهــا
على السير في اتجاهنا وندفعها إلى
الموافقة على بعض المعايير الواضحة
إلطــاق جهود تنموية وإقامة عالقات
اقتصادية منفتحة ومبنية على قواعد
ً
دقيقة .نحتاج أيضا إلى عدد كبير من
الشركاء في البلدان النامية إذا أردنا أن
نحافظ على المنافع الجماعية لسالسل
اإلمدادات العالمية الفاعلة ،بما في ذلك
الـمـجـمــوعــة ال ـتــي ت ـتــراجــع فـيـهــا كلفة
اإلن ـتــاج ،وستستفيد هــذه الـبـلــدان في
المقابل من النمو االقتصادي ،وارتفاع
مستوى المعيشة ،وتحسين مرتبتها في
السلسلة الغذائية.
ّ
قد ال يحل هــذان المساران (تنشيط
ال ـم ـعــاقــل ال ـص ـنــاع ـيــة ودع ـ ــم ال ـح ـل ـفــاء)
ّ
جميع مشاكل العالم ،لكنهما يشكالن
ن ـق ـطــة ب ــداي ــة إي ـج ــاب ـي ــة .ي ـم ـكــن إن ـق ــاذ
ً
الوضع مجددا عبر ِق َيمنا ومؤسساتنا
الديموقراطية بهذه الطريقة ،كان بلير
ً
محقا حين قال إن النظام العالمي أصبح
على مفترق طرق سياسي واقتصادي،
ً
وي ـن ـط ـبــق هـ ــذا ال ــوض ــع ت ـح ــدي ــدا على
ال ـب ـلــدان ال ـتــي اع ـت ـبــرت ه ــذا ال ـن ــوع من
ً
التجارب جزءا من الماضي بعد انتهاء
الحرب الباردة ،كنا نظن أن ذلك التاريخ
وص ــل إل ــى نـهــايـتــه ،لـكــن أث ـبــت اح ـتــدام
الصراعات الحقيقية والحروب بالوكالة
أنه لم ينتهِ بعد.
فــي النهاية ،تسير الديموقراطيات
العالمية والمحلية على طريق ّ
ضيق وال
ً
ً
يكون مستقبلها مضمونا ،ال داخليا وال
ً
في أنحاء العالم .ولهذا السبب تحديدا،
يحتاج الغرب اليوم إلى خطة جديدة.

ةديرجلا
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دوليات

العرب قلقون من عودة نتنياهو رغم تشدده ضد إيران
• إدارة بايدن تتريث في تقييم االنتخابات اإلسرائيلية ومعلومات عن نيتها مقاطعة بن غفير
• حكومة سوناك تلغي خطط نقل السفارة •  4قتلى فلسطينيين برصاص إسرائيلي في القدس و«الضفة»

تشعر معظم الدول العربية
بالقلق من عودة بنيامين
نتيناهو المرجحة إلى
رئاسة الحكومة رغم موقفه
يوجد
المعارض إليران مما ِ
ً
نوعا من التوازن اإلقليمي.

أث ـ ـ ـ ـ ـ ــارت ع ـ ـ ـ ـ ــودة زع ـ ـي ـ ــم حـ ــزب
«لـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــود» ال ـي ـم ـي ـن ــي ب ـن ـيــام ـيــن
نتنياهو المرجحة إ لــى السلطة
في إسرائيل المخاوف من تفاقم
التوتر مع الـعــرب ،رغــم أن بعض
الدول العربية قد تراه عامل توازن
إقليمي في مواجهة إيران.
وفـ ــي م ـن ـط ـقــة ال ـخ ـل ـيــج ،حـيــث
يهيمن قـلــق ال ــدول الـعــربـيــة إزاء
تنامي القوة اإلقليمية إليران على
االستراتيجية األمنية للمنطقة،
ســاعــد نـهــج نتنياهو الـقــوي في
معارضته لها في إقامة عالقات
بـيـنــه وبـيــن «زع ـم ــاء ع ــرب سـنــة»،
وف ـ ـ ــي ع ـ ـهـ ــده الـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــق ،أب ــرم ــت
إسرائيل اتفاقات أبراهام.
وقـ ـ ــال ع ـب ــدال ـخ ــال ــق ع ـبــدال ـلــه،
ال ـم ـح ـل ــل ال ـس ـي ــاس ــي اإلمـ ــاراتـ ــي
ال ـ ـب ـ ــارز ،إن إيـ ـ ـ ــران مـ ـص ــدر قـلــق
رئيسي لدول الخليج ،ومن بينها
ً
اإلم ـ ـ ــارات ،مـضـيـفــا أن إســرائ ـيــل،
بغض النظر عــن الحكومة التي
ً
تتولى السلطة فيها ،تتخذ دائما
ً
ً
موقفا قويا ضد طهران واتفاقها
ال ـ ـنـ ــووي مـ ــع ال ـ ـقـ ــوى ال ـعــال ـم ـيــة.
ً
وأوض ــح أن «نتنياهو كــان طرفا
ف ــي اتـ ـف ــاق ــات أبـ ــراهـ ــام ووق ـع ـهــا
لذلك ليس هناك تغيير في مسار
ً
التطبيع» ،الفتا إلى أن الخليجيين
ً
سيعتبرون عودة نتنياهو شأنا
ً
ً
داخليا إسرائيليا ال عالقة لهم به،
وسيكونون سعداء بالتعامل مع
مــن يـخـتــاره الشعب اإلسرائيلي
ً
زعيما له.
وذك ــر عبدالله أن انتصار من
وص ـف ـهــم «ب ــأس ــوأ ال ـس ـي ـئ ـيــن في
المشهد السياسي اإلسرائيلي»
س ـ ـي ـ ــؤث ـ ــر ف ـ ـ ــي األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس ع ـل ــى
الفلسطينيين وسيقضي على أي
حديث عن حل الدولتين.
وقـ ـ ــال األك ــاديـ ـم ــي ال ـس ـع ــودي
عبدالعزيز الغشيان إنه ال ينبغي
تــوقــع تـحــركــات أخ ــرى مــن جانب
الرياض .ولكي تطرأ أي تغييرات
مـ ـهـ ـم ــة ،يـ ـج ــب أن ت ـ ـكـ ــون ه ـن ــاك
عملية ســام بين الفلسطينيين
واإلسرائيليين ،وهذا غير مرجح
اآلن في ظل الحكومة الجديدة.
وف ـي ـم ــا ي ـت ـع ـلــق ب ـل ـب ـن ــان ،ق ــال
رئيس حكومة تصريف األعمال
نجيب ميقاتي« :نحن ال نخشى
تـغـيـيــر ال ـس ـل ـطــات ف ــي إســرائ ـيــل،
إن فاز نتنياهو أو غيره فال أحد
باستطاعته أن يقف في وجه هذا
ً
الموضوع» ،مضيفا أن الضمانات
األمـيــركـيــة ستكفل تنفيذ اتـفــاق

سلة أخبار
تونس :تعليق إضراب
وسائل النقل العام

ّ
علق موظفو قطاع النقل
الحكومي بالعاصمة تونس،
أمس ،إضرابا نفذوه بشكل
مفاجئ ليوم شل خطوط
النقل عبر الحافالت واملترو
لالحتجاج على تأخر صرف
رواتب موظفي الشركة.
واستؤنفت حركة وسائل
النقل ،أمس ،بعد أن شهدت
العاصمة طوال أمس األول،
ً
شلال لعدم تمكن العديد
من املواطنني من االلتحاق
بعملهم .وأعلنت وزارة
النقل ليل األربعاء ـ الخميس
«استئناف السفرات على
شبكة الحافالت واملترو
وتعليق اإلضراب الفجائي».
وأكدت أنها ستمكن املوظفني
من مستحقاتهم في اآلجال
املحددة.

المبعوث األميركي يزور
المنطقة إلحياء هدنة اليمن

ً
رجل وطفلته في القدس القديمة حيث قتلت الشرطة اإلسرائيلية فلسطينيا بزعم محاولته طعن جندي (رويترز)
ت ــرس ـي ــم الـ ـح ــدود ال ـب ـح ــري ــة رغــم
معارضة نتنياهو الــذي قــال إنه
رب ـمــا يـفـيــد جـمــاعــة «حـ ــزب الـلــه»
المسلحة التي حاربت إسرائيل.
وقالت لينا الخطيب المديرة
بمركز تشاتام هــاوس« :ال يمكن
إلسرائيل أن تتمادى في معارضة
رغبات الــواليــات المتحدة ،ألنها
بحاجة إلــى حمايتها ،وبالتالي
فمن غير المرجح أن تمزق حكومة
يـقــودهــا نتنياهو اتـفــاق ترسيم
الحدود رغم تصريحاته القوية».
وف ـ ــي ق ـم ــة ال ـ ـجـ ــزائـ ــر ،ت ـج ــاوز
الزعماء خالفاتهم حول العالقات
مــع إســرائ ـيــل ،وج ــددوا تأييدهم
لقيام دولة فلسطينية ،وهو األمر
الـ ــذي ع ــارض ــه نـتـنـيــاهــو ب ـشــدة،
لكنهم لم يتطرقوا إلى االنتخابات
االسرائيلية.
وتعهد نتنياهو ،الذي أغضبت
سـيــاســاتــه الـكـثـيــريــن ف ــي الـعــالــم
العربي منذ وصوله إلى السلطة
للمرة األولــى قبل نحو  26عاما،
بأن حكومة برئاسته ستتصرف
بمسؤولية وتتجنب «المغامرات
غ ـ ـيـ ــر ال ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــروريـ ـ ـ ــة» و«تـ ـ ــوسـ ـ ــع
دائـ ــرة الـ ـس ــام» .لـكــن ف ــي األردن،
الـ ـ ـ ــذي ي ـس ـك ـن ــه آالف ال ــاج ـئ ـي ــن
الـفـلـسـطـيـنـيـيــن وأس ــره ــم ،قــوبــل

فوزه المتوقع بالقلق.
وتـ ـ ــدهـ ـ ــورت الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات ب ـيــن
ال ـب ـل ــدي ــن ف ــي زمـ ــن آخـ ــر حـكــومــة
رأسها نتنياهو لدرجة أن الملك
عـبــدالـلــه أن ـهــى الـعـمــل ب ـجــزء من
معاهدة السالم المبرمة عام 1994
كان يسمح إلسرائيل باستخدام
منطقتين مــن األراض ــي األردنـيــة
على الحدود.
وق ــال ح ـمــادة فــراعـنــة العضو
السابق في البرلمان ،الذي طالب
أغلبية أعضائه في أبريل بإلغاء
م ـع ــاه ــدة ال ـ ـسـ ــام ،إن ال ـس ـيــاســة
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ف ــي عـهــد نتنياهو
ك ــان ــت ت ـصــادم ـيــة م ــع الـسـيــاســة
الرسمية األردنية.
وأض ـ ـ ـ ــاف ف ــراعـ ـن ــة أن األردن
ي ـخ ـشــى أن يـتـسـبــب ال ـم ــزي ــد من
الـ ـت ــوت ــر والـ ـعـ ـن ــف فـ ــي األراض ـ ــي
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة فـ ــي دف ـ ــع ال ـم ــزي ــد
م ــن الـفـلـسـطـيـنـيـيــن إل ــى ال ـن ــزوح
والهجرة إلى المملكة.
وطالبت المعارضة اإلسالمية
األردن ـي ــة الـ ــدول الـعــربـيــة بتبني
موقف قوي .وقال مراد العضايلة
األم ـ ـي ـ ــن ال ـ ـع ـ ــام ل ـج ـب ـه ــة ال ـع ـم ــل
اإلس ــام ــي األردن ـ ـيـ ــة ،إن الـيـمـيــن
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ي ـت ـحــدث ال ـي ــوم عن
ط ــرد الفلسطينيين ،و ي ـقــول إ نــه

لـ ــن يـ ـك ــون هـ ـن ــاك وج ـ ـ ــود ل ــدول ــة
فلسطينية .وأضاف أن المطلوب
من الدول العربية أن تدعم مقاومة
الـفـلـسـطـيـنـيـيــن .وق ـ ــال إت ــش.إي ــه
هيلير ا لـبــا حــث بمركز كارنيغي
لـلـســام ال ــدول ــي ،إن مــن المرجح
أن ت ـجــد م ـصــر ،ال ـتــي كــانــت أول
دولــة عربية تبرم معاهدة سالم
مع إسرائيل ،والتي تتوسط في
إن ـه ــاء ال ـص ــراع ــات اإلســرائ ـي ـل ـيــة
ً
الفلسطينية ،سـبـيــا للعمل مع
نتنياهو مرة أخرى.
وقــال إن نتنياهو كــان يرفض
ح ـتــى أي م ـظ ـهــر لـعـمـلـيــة س ــام،
ً
وال ـ ـتـ ــي ت ــؤي ــده ــا م ـص ــر رس ـم ـي ــا
«لكنهم تعاملوا معه وسيتعاملون
معه من جديد».
وأكد وزير الخارجية المصري
سامح شـكــري ،أمــس ،فــي اتصال
هاتفي تلقاه من نظيره األميركي
أن ـت ــون ــي ب ـل ـي ـن ـكــن ح ـ ــول مــؤت ـمــر
الـ ـمـ ـن ــاخ ،أه ـم ـي ــة الـ ـحـ ـف ــاظ عـلــى
األراضي الفلسطينية،
التهدئة في ّ
وض ـ ـ ــرورة ت ـجــنــب أيـ ــة إجـ ـ ــراءات
ت ـص ـع ـيــديــة أو اس ـت ـف ــزازي ــة ضــد
الشعب الفلسطيني ،في مواجهة
ا لـتـحــد يــات العالمية واإلقليمية
الحالية.
عـ ـل ــى وق ـ ـ ــع تـ ـص ــاع ــد ال ـت ــوت ــر

ف ــي ال ـض ـف ــة ال ـغ ــرب ـي ــة ال ـم ـح ـت ـلــة،
قتلت الشرطة اإلسرائيلية أمس
فلسطينيين في القدس القديمة
وفي بلدة بيت دقو المجاورة ،كما
قـتــل فلسطينيان ،خ ــال اقتحام
ّ
اإلسرائيلي ّ
ّ
مخيم
قوات االحتالل
جنين في الضفة الغربية.
وف ـ ــي ح ـي ــن ش ــرع ــت س ـل ـطــات
االحـتــال فــي رفــع حصار استمر
 3أسابيع عن مدينة نابلس بعد
مقتل أحد جنودها ،أطلقت النار
ع ـل ــى الـ ـش ــاب حـ ـس ــام ب ـ ــدر بــزعــم
ت ـن ـف ـيــذه عـمـلـيــة ط ـعــن قـ ــرب بــاب
ال ـم ـج ـل ــس بــال ـم ـس ـجــد األقـ ـص ــى،
وتنفيذه عملية طعن لشرطيين
ب ـ ـجـ ــراح م ـت ــوس ـط ــة وم ـس ـتــوطــن
بجراح طفيفة.
وأف ـ ـ ــادت إذاع ـ ـ ــة ال ـج ـي ــش ب ــأن
ع ـن ـص ــرا ف ــي ال ـش ــرط ــة أص ـي ــب ب ـ
«نيران صديقة» ،خالل إطالق نار
على منفذ عملية طعن في البلدة
القديمة في القدس.
وق ـ ـب ـ ـل ـ ـهـ ــا ،اقـ ـتـ ـحـ ـم ــت ش ــرط ــة
االح ـت ــال ب ـلــدة بـيــت دق ــو شـمــال
غرب القدس ،وأطلقت النار خالل
مواجهات مع األهالي أسفرت عن
إصــابــة داود ري ــان بــرصــاص في
القلب ومقتله.
وفــي واشنطن ،قــال المتحدث

بـ ــا سـ ــم وزارة ا لـ ـخ ــار جـ ـي ــة ن ـيــد
بــرايــس ،إن ــه «م ــن الـســابــق ألوان ــه
ال ـ ـت ـ ـك ـ ـهـ ــن بـ ــال ـ ـت ـ ـكـ ــويـ ــن ال ــدقـ ـي ــق
ل ــائـ ـت ــاف الـ ـح ــاك ــم ال ـم ـق ـب ــل فــي
ً
إسرائيل» ،آمال أن «يواصل جميع
المسؤولين مشاركة قيم المجتمع
الــديـمــوقــراطــي المنفتح ،بما في
ذلك التسامح واالحترام للجميع
فــي المجتمع المدني ،وال سيما
مجموعات األقليات».
ونـقـلــت هـيـئــة ال ـبــث «ك ــان »11
عــن م ـســؤول فــي الـبـيــت األبـيــض
أن ــه «س ـي ـكــون مــن ال ـص ـعــب» على
إدارة الرئيس جو بايدن التعامل
م ــع ال ـي ـهــودي الـمـتـطــرف إيـتـمــار
بــن غفير كــوزيــر ،مـشـيــرة إل ــى أن
مسؤوليه لم يرحبوا في جلسات
ً
مغلقة بفكرة التعامل مستقبال
معه وال يؤيدون توجهه ومواقفه.
في غضون ذلك ،أكدت الحكومة
ال ـبــري ـطــان ـيــة ال ـج ــدي ــدة بــرئــاســة
ري ـشــي س ــون ــاك ،أن ـهــا ال تخطط
لنقل سـفــارتـهــا فــي إســرائـيــل من
ت ــل أب ـيــب إل ــى ال ـق ــدس الـمـحـتـلــة،
ً
خ ــاف ــا ل ـت ــوج ــه رئ ـي ـس ــة ال ـ ـ ــوزراء
السابقة ليز تراس التي أعلنت في
سبتمبر إج ــراء مراجعة لمسألة
مكان السفارة.
(عواصم ـ وكاالت)

أعلنت وزارة الخارجية
األميركية ،أمس ،أن املبعوث
الخاص لليمن تيم ليندركينج
سيزور اإلمارات والسعودية
«لدعم جهود تجديد وتوسيع
الهدنة التي توسطت فيها
األمم املتحدة في اليمن».
وقالت الوزارة غداة مغادرة
ليندركينغ واشنطن
بطريقه إلى املنطقة« :نذكر
الحوثيني بأن العالم يراقب
أفعالهم ونحثهم على
التعاون واالستماع إلى
نداءات اليمنيني من أجل
السالم» ،مضيفة أن «السبيل
الوحيد إلنهاء  8سنوات من
الحرب هو من خالل وقف
دائم إلطالق النار وتسوية
سياسية تسمح لليمنيني
بتقرير مستقبل بالدهم».

عبدالله الثاني يدعو الفروف إلى تثبيت االستقرار في جنوب سورية

ً
العاهل األردني مستقبال الفروف في عمان أمس (رويترز)

وس ــط م ـخــاوف مــن أن تـكــون موسكو
قــد أطـلـقــت يــد إيـ ــران فــي ســوريــة مقابل
ال ـطــائــرات الـمـسـيــرة ،الـتــي يـقــول الـغــرب،
ان ـه ــا زودت الـ ـق ــوات ال ــروس ـي ــة ب ـهــا في
حربها بــأوكــرانـيــا ،أكــد الـعــاهــل األردن ــي
الـمـلــك عـبــدالـلــه الـثــانــي ،خ ــال استقباله
وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف
في عمان ،أمس ،أهمية تثبيت االستقرار
ً
ب ـس ــوري ــة ،خ ـص ــوص ــا ع ـلــى الـ ـح ــدود مع
األردن.
وأوضـ ــح ال ــدي ــوان الـمـلـكــي الـهــاشـمــي،

ف ــي ب ـي ــان ،أن ال ـم ـلــك أشـ ــار خ ــال الـلـقــاء
إلــى أهمية تفعيل جـهــود التوصل لحل
س ـيــاســي ل ــأزم ــة ال ـس ــوري ــة ،ب ـمــا يحفظ
ً
ً
وح ــدة ســوريــة أرضـ ــا وش ـع ـبــا ،ويضمن
ع ــودة طــوعـيــة وآم ـنــة لــاجـئـيــن .وتـنــاول
ال ـل ـقــاء «األعـ ـب ــاء ال ـتــي يــواج ـه ـهــا األردن
جراء األزمة السورية ،بما فيها محاوالت
ً
الـتـهــريــب الـمـنـظـمــة ل ـل ـم ـخــدرات» ،فـضــا
عــن تـنــاول جـهــود حــل األزم ــة األوكــرانـيــة
ومعالجة تبعاتها.
وع ـ ـلـ ــى ض ـ ـ ــوء نـ ـت ــائ ــج االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات

اإلسرائيلية التي أعادت بنيامين نتنياهو
إل ــى ال ـس ـل ـطــة ،ج ــرى خ ــال ال ـل ـقــاء بحث
القضية الفلسطينية ،وجهود العودة إلى
مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السالم
العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
و كــا نــت العالقة بين نتنياهو وعبدالله
ً
الثاني متوترة جــدا خــال عهد الرئيس
األمـيــركــي السابق دونــالــد تــرامــب .وكــان
ملك األردن قد حذر ،في يوليو الماضي،
ً
من أن تدخالت إيران «تطال دوال عربية»،
ً
مشيرا إلى أن بالده تواجه هجمات على

الحدود بصورة منتظمة من ميليشيات
مرتبطة بها في سورية في ظل انشغال
م ــوس ـك ــو ب ــال ـع ـم ـل ـي ــات ال ـع ـس ـك ــري ــة ضــد
أوكرانيا.
وف ـ ـ ـ ــي وق ـ ـ ـ ــت س ـ ـ ــاب ـ ـ ــق ،وص ـ ـ ـ ــف وزي ـ ـ ــر
الخارجية األردني أيمن الصفدي الوجود
الــروســي فــي جـنــوب ســوريــة بــأنــه عامل
ً
استقرار في ظل الظروف الراهنة ،مؤكدا
ض ــرورة التنسيق بـيــن األردن وروسـيــا
بشأن الوضع في الجنوب السوري.

حكومة العراق الجديدة تصفي «تركة الكاظمي» واألولوية للمخابرات
●

بغداد  -محمد البصري

لم تكمل الحكومة العراقية الجديدة أسبوعها األول،
حتى تصاعدت القرارات الهادفة الى تطويق «تركة»
رئيس الــوزراء السابق مصطفى الكاظمي .واعتقلت
قوات األمن ،أمس األول ،الذراع اليمنى للكاظمي ،وهو
اللواء ضياء الموسوي مدير عمليات المخابرات.
وقبل ذلك بيوم ّ
كرس رئيس الحكومة الجديد محمد
السوداني المقرب إلى حلفاء طهران ،اجتماع الحكومة
إللغاء معظم قــرارات الكاظمي أو ما يعرف باألوامر
الديوانية ،وأقال أبرز مستشاريه وأنهى عقودهم ،كما
أقال رائد جوحي رئيس المخابرات ،وهو رجل قانون
ب ــارز كــان أول قــاضــي تحقيق يستجوب الدكتاتور
السابق صدام حسين.

وحــاولــت األوسـ ــاط السياسية التقليل مــن قيمة
الـتـهــديــد والــوع ـيــد الـ ــذي وج ـهــه حـلـفــاء ط ـه ــران الــى
خـصــومـهــم فــي فــريــق الـكــاظـمــي ،حـيــن تـسـلــم محمد
الـســودانــي منصبه ،مــا اعتبر عــودة قوية للفصائل
ونوري المالكي رئيس الوزراء المتشدد األسبق ،إلى
السلطة .وقالوا إنهم سيحاسبون الكاظمي وفريقه،
الــذي حــاول كبح جماح الميليشيات ،وانتقد نفوذ
اي ــران ،وأوقــف قمع الناشطين ،وسعى إلــى محاكمة
بعض المتورطين في االغتياالت ،أو خاليا الصواريخ.
لكن خطوات السوداني المتسارعة في تصفية إرث
ً
الكاظمي ومعاونيه ،وخصوصا اعتقال مدير عمليات
المخابرات وإقالة رئيس الجهاز في غضون ٢٤
ساعة ،يفتح المجال للتعامل بجدية مع نوايا
المالكي والفصائل إزاء المؤسسات األمنية

فتية عراقيون على الدراجات في البصرة وسط عاصفة ترابية ضربت المنطقة أمس (أ ف ب)

واالستخبارية ،التي سبق للكاظمي عام  ٢٠٢٠أن أجرى
إصالحات وتغييرات عميقة فيها ،إلى درجة جعلت
التحالف الدولي يصف ذلك بأنه أول خطوة لبناء «ثقة
حقيقية» مع وكاالت االستخبارات في العراق .بينما
تبدو تلك اإلصالحات اليوم في مهب الريح.
ويقول بعض حلفاء إيران إنه ال يجب االستعجال
فــي «االسـتـيــاء» على مؤسسات األمــن ،لكن يبدو أن
ً
وجهة نظر الفريق اآلخر هي التي انتصرت أخيرا في
المفاوضات الساخنة داخل اإلطار التنسيقي ،المظلة
الرئيسة لحلفاء طهران.
وتقوم وسائل إعــام تابعة للفصائل ،بتحريض

السوداني وحكومته على ضباط بارزين عملوا ضد
الجماعات المسلحة الموالية لطهران ،مثل الفريق
عبدالوهاب الساعدي قائد نخبة الكوماندوز ،والفريق
أحـمــد أب ــو رغـيــف م ـســؤول االس ـت ـخ ـبــارات فــي وزارة
الداخلية ،لدورهما في مالحقة عناصر ميليشياوية
والتحقيق مع شبكات تجار مرتبطين بالفصائل.
وكتب أبوعلي العسكري المتحدث باسم كتائب
ً
حزب الله ،إنه يجب مالحقة الكاظمي وفريقه ،متهما
ً
ً
إياه بأنه لعب دورا تجسسيا في ملف اغتيال قاسم
سليماني وأبومهدي المهندس.
وع ـقــد ال ـس ــودان ــي ال ـثــاثــاء ال ـمــاضــي اول مؤتمر
صحافي له ،وسأله الصحافيون عن أبرز نقطة وردت
في برنامجه الوزاري وهي اجراء االنتخابات المبكرة
خالل عام ،لكنه أجاب بطريقة أثارت بعض الشكوك،

ً
حين رمــى الكرة في ملعب البرلمان ،قائال إن الكتل
النيابية هــي مــن يـجــب أن يـقــرر ذل ــك ،وأن الحكومة
طرف تنفيذي ،ما قد يعني أن حلفاء طهران ال ينوون
خوض اختبار االنتخابات قبل التمتع بوالية كاملة
ً
تكرس سلطتهم ،خصوصا أنهم ابتعدوا عن السلطة
في مستويات كثيرة منذ عام  ،٢٠١٩وكانت عودتهم
شبه مستحيلة بعد خسارة االنتخابات ،لوال استقالة
الكتلة الـصــدريــة الـفــائــزة ،فــي واقـعــة تظل غريبة من
نــوع ـهــا ،مـطـلــع يــونـيــو ال ـمــاضــي ،م ــا أف ـســح الـمـجــال
للمالكي والفصائل بالعودة الى السلطة ،بعد احداث
دراماتيكية ساخنة شهدتها البالد.

ةديرجلا
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بايدن يحذر من فوضى إذا رفض خصومه نتائج «النصفية»
foreigndesk@aljarida●com

الجمهوريون واثقون بالفوز ويتهمون الرئيس الديموقراطي برفض التطرق إلى المخاوف األميركية الكبرى
أطلق الرئيس جو بايدن
تحذيرات من أن رفض
مرشحين جمهوريين قبول
نتائج االنتخابات النصفية
التي تجري الثالثاء المقبل
للفوضى»،
«سيمهد الطريق
ً
ً
مناشدا مواطنيه الوقوف صفا
ً
واحدا ضد «العنف السياسي
وترهيب الناخبين» ،في حين
ظهر الجمهوريون ثقة
ُي ِ
عالية بالفوز ،متهمين الرئيس
بتجاهل الوضع االقتصادي
الذي يشكل الهم األول لدى
الناخبين.

ق ـب ــل  6أي ـ ــام م ــن ان ـت ـخــابــات
م ـن ـت ـص ــف ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــة ،الـ ـمـ ـق ــررة
الـثــاثــاء المقبل ،والـتــي يعتبر
الجمهوريون فيها األوفر حظا
للسيطرة على مجلس النواب،
ورب ـم ــا مـجـلــس ال ـش ـيــوخ ،حــذر
الــرئـيــس جــو بــايــدن الناخبين
األم ـي ــرك ـي ـي ــن م ــن أن مـسـتـقـبــل
ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة ع ـل ــى ال ـم ـحــك،
م ــع رفـ ــض ب ـعــض الـمــرشـحـيــن
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوريـ ـي ــن ق ـ ـبـ ــول ن ـتــائــج
الـتـصــويــت م ــا يـمـهــد «الـطــريــق
للفوضى في أميركا».
ومـ ـ ــع انـ ـتـ ـق ــاد ال ـم ـحــاف ـظ ـيــن
إدارت ـ ـ ـ ــه ،ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة ال ــوض ــع
االق ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــادي ،اس ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــدف
الــديـمــوقــراطــي الـبــالــغ  79عاما
في خطابه الجمهوريين الذين
انـضـمــوا إل ــى الــرئـيــس السابق
دون ــال ــد ت ــرام ــب ف ــي إن ـك ــار فــوز
بايدن بانتخابات .2020
وقـ ـ ـ ــال بـ ـ ــايـ ـ ــدن ،ف ـ ــي خ ـط ــاب
م ـ ـت ـ ـل ـ ـفـ ــز« ،هـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاك مـ ــرش ـ ـحـ ــون
يـتـنــافـســون ع ـلــى م ـنــاصــب من
ك ــل ال ـم ـس ـت ــوي ــات ف ــي أم ـي ــرك ــا.
ال ي ـ ـل ـ ـتـ ــزمـ ــون ق ـ ـ ـبـ ـ ــول نـ ـت ــائ ــج
االنتخابات التي يخوضونها»،
مـضـيـفــا أن هــدفـهــم ك ــان اتـبــاع
نهج ترامب ومحاولة «تخريب
ال ـن ـظ ــام االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي» ،وه ـن ــاك
أكثر من  300جمهوري ينكرون
نـتــائــج االن ـت ـخــابــات يـشــاركــون
في السباقات االنتخابية في كل
أنحاء البالد هذا العام.
ومحذرا من تصاعد التطرف
الجمهوري قبل االنتخابات ،أكد
بايدن« :لقد شجعوا على العنف
السياسي و تــر هـيــب الناخبين
ومـســؤولــي االن ـت ـخــابــات» ،بعد
أق ـ ــل مـ ــن ع ــام ـي ــن مـ ــن م ـح ــاول ــة
اقـتـحــام أن ـصــار لـتــرامــب مبنى
الـ ـ ـك ـ ــابـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــول ل ـ ـق ـ ـلـ ــب ن ـت ـي ـج ــة
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ـي ــة ال ـتــي
أجريت عام  ،2020وقال« :يمهد
ذل ـ ـ ــك ال ـ ـطـ ــريـ ــق لـ ـلـ ـف ــوض ــى فــي
أميركا ،وهــو أمــر غير مسبوق
وغير قانوني وغير أميركي».
وفـ ـ ــي تـ ـغ ــري ــدة الح ـ ـقـ ــة ،أك ــد
بايدن في إشارة إلى ترامب ،من

ً
َ
المرشحين لالنتخابات فال ديمينغز (إلى اليمين) وشارلي كريست خالل حملة تعبئة في فلوريدا (رويترز)
متوسطا
بايدن
دون أن يــذكــر اسـمــه« ،تتعرض
الـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراط ـ ـيـ ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة
لـلـهـجــوم ألن الــرئ ـيــس الـســابــق
ال ـم ـه ــزوم ل ـل ــوالي ــات الـمـتـحــدة
يرفض قبول نتائج انتخابات
عـ ــام  .2020إنـ ــه ي ــرف ــض قـبــول
إرادة الشعب .إنه يرفض قبول
حقيقة أنه خسر».
وعقب الهجوم العنيف ،الذي
تعرض له زوج رئيسة مجلس
ال ـنــواب الديموقراطية نانسي
بيلوسي ،والذي زاد بشكل كبير
من المخاوف بشأن الخطابات
ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـم ـش ـح ــون ــة ،دع ــا
بايدن األميركيين الى الوقوف
ص ـ ـفـ ــا واح ـ ـ ـ ـ ـ ــدا «ض ـ ـ ـ ــد الـ ـعـ ـن ــف
السياسي وترهيب الناخبين»،
منبها ال ــى «االرتـ ـف ــاع المقلق»
ف ــي ع ــدد الـشـخـصـيــات الـعــامــة
ال ـت ــي ت ـت ـغــاضــى ع ــن م ـثــل هــذه
التصرفات.
وقـ ـ ــال فـ ــي خـ ـط ــاب ــه« :عـلـيـنــا

مـ ــواج ـ ـهـ ــة ه ـ ـ ــذه الـ ـمـ ـشـ ـكـ ـل ــة ،ال
ي ـم ـك ـن ـنــا إدارة ظ ـه ــر ن ــا ل ـه ــا»،
مـضـيـفــا« :ال يـمـكـنـنــا الـتـظــاهــر
بأنها ستحل نفسها بنفسها».

ثقة جمهورية
لكن بعد نحو  22شهرا من
الهجوم على الكابيتول ،أظهرت
استطالعات رأي أن الناخبين
األمـ ـي ــركـ ـيـ ـي ــن أك ـ ـثـ ــر اه ـت ـم ــام ــا
بــالــوضــع االق ـت ـص ــادي ،ويـقــول
أك ـث ــر م ــن ن ـص ــف الـمـسـتـطـلـعــة
آراؤهــم في المسح الــذي أجرته
جــا مـعــة كوينيبياك إن أ سـعــار
الغاز والسلع االستهالكية هي
ال ـق ـض ـيــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة األك ـث ــر
إلحاحا بالنسبة إليهم.
وردا على خطاب بايدن ،اتهم
زعيم الجمهوريين في مجلس
النواب كيفين مكارثي الرئيس
بـ «رفض التطرق إلى المخاوف

األمـ ـي ــركـ ـي ــة ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى» ،وك ـت ــب
م ـك ــارث ــي ع ـلــى «ت ــوي ـت ــر»« :بـعــد
 6أيـ ــام ،سـيـفــوز الـجـمـهــوريــون
بشكل مقنع ،وسيساعدون في
إعادة وضع أميركا على المسار
الصحيح».
ويـ ـه ـ َ
ُ
ـاج ــم الــدي ـمــوقــراط ـيــون
بسبب التضخم والمخاوف من
ح ــدوث رك ــود محتمل ،مــع رفع
االح ـت ـيــاط ــي ال ـف ــدرال ــي أس ـعــار
الفائدة بشكل متكرر ،فيما أقر
بــايــدن أم ــس األول ،خ ــال لقاء
فــي البيت األبـيــض مــع نقابات
عـ ـم ــالـ ـي ــة وأربـ ـ ـ ـ ـ ــاب ع ـ ـمـ ــل ،ب ــأن
األميركيين «مــا زالــوا يعانون»
التضخم.
وج ــاء إق ــراره بــذلــك فــي وقت
رف ــع الـبـنــك الـمــركــزي األمـيــركــي
س ـع ــر الـ ـف ــائ ــدة م ـ ـجـ ــددا ،راف ـع ــا
مـ ـع ــدل االق ـ ـت ـ ــراض ال ـم ـع ـي ــاري
بمقدار  0.75نقطة مئوية ،وهي
ال ــزي ــادة الــراب ـعــة عـلــى الـتــوالــي

ب ـهــذا ال ـم ـقــدار وال ـس ــادس ــة هــذا
العام.
ول ــم يـضــع بــايــدن نـفـســه في
مواجهة الحمالت االنتخابية،
عـلـمــا أن نـسـبــة ت ــأي ـي ــده كــانــت
م ـن ـخ ـف ـضــة طـ ـ ـ ــوال الـ ـسـ ـن ــة .إال
أنـ ـ ـ ـ ــه انـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــرط ف ـ ـ ــي الـ ـم ــرحـ ـل ــة
األخ ـيــرة الـفــاصـلــة عـبــر خطاب
أم ــس األول ،وخ ـطــابــات أخــرى
سيلقيها في واليات بنسلفينيا
ون ـيــو مـكـسـيـكــو وكــالـيـفــورنـيــا
وماريالند.
وحقق الديموقراطيون بعض
االنتصارات التشريعية الكبرى
ال ـت ــي يـ ــروجـ ــون ل ـه ــا م ـن ــذ ف ــوز
بــايــدن فــي االنـتـخــابــات ،لكنهم
أعيقوا بالمعارك بين التقدميين
والمعتدلين.
وك ـ ــان الـ ـج ــدل ال ـك ـب ـيــر ال ــذي
أث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاره ال ـ ـ ـج ـ ـ ـنـ ـ ــاح الـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــاري
فـ ـ ــي ال ـ ـ ـحـ ـ ــزب بـ ـ ــدعـ ـ ــوة بـ ــايـ ــدن
إلـ ـ ــى ال ـ ـت ـ ـفـ ــاوض مـ ــع ال ــرئ ـي ــس

فالديمير بوتين بـشــأن الغزو
الروسي ألوكرانيا ،أحدث مثال
ع ـل ــى االض ـ ـطـ ــراب ف ــي ص ـفــوف
الديموقراطيين.
وقـ ـب ــل ت ـب ـنــي اس ـتــرات ـي ـج ـيــة
ل ـ ـل ـ ـت ـ ـطـ ــرق إلـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـمـ ــواض ـ ـيـ ــع
االق ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ـ ـ ــة ،أمـ ـ ـ ـض ـ ـ ــى
الديموقراطيون جزءا كبيرا من
الحملة االنتخابية في التحدث
عن أمــور مختلفة ،منها أهمية
حــق اإلج ـهــاض وتـغـيــر المناخ
والـحــريــات اإلنجابية والحرب
في أوكرانيا.
لكن استطالعات الرأي تظهر
أن الناخبين يركزون بشكل أكبر
على الــوضــع االق ـت ـصــادي ،وأن
االن ـق ـس ــام ــات ال ــداخ ـل ـي ــة تــركــت
الــدي ـمــوقــراط ـي ـيــن م ــن دون رد
موحد ومتماسك على انتقادات
الجمهوريين الذين يتهمونهم
بسوء إدارة االقتصاد.
(واشنطن ـ وكاالت)

روسيا تناور في العودة لـ «اتفاق الحبوب» التوتر الصاروخي بين الكوريتين ...يتمدد

اتهمت واشنطن بـ «دراسة» مسرح عمليات محتمل في وسط آسيا اليابان ّ
تسرع نشر درعها «الفرط صوتية»
رغ ــم مـ ـغ ــادرة س ـفــن ش ـحــن مـحـ ّـمـلــة بــال ـح ـبــوب ال ـمــوانــئ
األوكرانية ،أمس ،بعد يوم من عودة روسيا إلى اتفاق دولي
لضمان مرورها اآلمن عبر البحر األسود ،فإن الكرملين ّ
أصر
ّ
على «المناورة» بإعالنه أنه لم ّ
سيمدد
يقرر بعد ما إذا كان
مشاركته في االتفاق الذي تنقضي مهلته في وقت الحق من
هذا الشهر .وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف:
«قبل اتخاذ قرار بشأن التمديد ،سنحتاج إلى تقديم تقييم
شامل لفعالية االتفاق».
ويفترض تجديد االتفاق الــذي أبــرم في يوليو بوساطة
تركيا واألمم المتحدة ،في  19نوفمبر الجاري.
ّ
وكانت موسكو أعلنت السبت أنها ستعلق مشاركتها في
ّ
تنفيذ اتفاق الحبوب ،متهمة أوكرانيا باستخدام ممر شحن
ّ
آمن أقيم بموجب الصفقة لشن هجوم بمسيرات على أسطولها
في البحر األسود.
وأع ـلــن مــركــز التنسيق الـمـشـتــرك المكلف اإلشـ ــراف في
اسطنبول على تطبيق االتفاق والتابع لألمم المتحدة ،أن
 7سفن من الحبوب والمنتجات الغذائية عبرت ممر الشحن
ًّ
وردا على إع ــان وزارة الــدفــاع الــروسـيــة ،أنها تلقت
أم ــس.
ضمانات «كافية» من كييف أنها لن تستخدم الممر ألغراض
عسكرية ،قال الناطق باسم وزارة الخارجية األوكرانية أوليغ
نيكولنكو ،إن بالده لم تقدم أي ضمانات أو تنازالت إضافية
ً
بخالف تلك الموجودة أصال في االتفاق الموقع في يوليو.
إلــى ذل ــك ،استدعت ّروس ـيــا ،أم ــس ،السفيرة البريطانية
ديـبــورا برونيرت ،وح ــذرت لندن من «عــواقــب وخيمة» بعد
ّ
اتهامها بريطانيا بمساعدة كييف في تنفيذ هجوم على
أسـطــول موسكو فــي البحر األس ــود فــي شبه جــزيــرة القرم
األسبوع الماضي .وقالت وزارة الخارجية ،في بيان« ،هذه

األعمال العدائية من جانب المملكة المتحدة تنطوي على
خطر تصعيد الوضع وقــد تــؤدي إلــى عواقب غير متوقعة
وخطيرة» .أما على الجبهة ،فأعلنت وزارة الدفاع الروسية،
ً
أمس ،أن قواتها «تحرز تقدما على محور جنوب دونيتسك،
مع استمرار صد الهجمات األوكرانية على عدة محاور أخرى».
فــي المقابل ،أف ــادت نائبة وزي ــر الــدفــاع األوكــرانـيــة هانا
ماليار بوقوع قتال عنيف في باخموت وسوليدار في منطقة
دونباس شرق البالد ،مؤكدة أنه تم صد «عشرات الهجمات»
فــي يــوم واح ــد .مــن ناحيتها ،ذكــرت شركة الطاقة النووية
األوكــران ـيــة «إن ــرج ــوات ــوم» ،أم ــس ،أن الـكـهــربــاء انقطعت عن
محطة زابوريجيا للطاقة النووية بعد قصف روســي دمر
خطوط الضغط العالي الباقية ،ما يعني أن المحطة تعمل
اآلن باستخدام مولدات تعمل بالوقود فقط.
ف ــي غ ـضــون ذلـ ــك ،ق ــال سـكــرتـيــر مـجـلــس األمـ ــن الــروســي
نيكوالي باتروشيف ،إن واشنطن تدرس مسرح العمليات
العسكرية المحتمل في آسيا الوسطى.
وفي اجتماع ألمناء مجالس األمن في بلدان رابطة الدول
المستقلة فــي موسكو ،أم ــس ،أض ــاف باتروشيف« :أود أن
ألفت االنتباه إلى أن الواليات المتحدة وكما في السابق ال
تتوقف عن محاولة التوصل إلى اتفاق مع الدول المجاورة
ألفغانستان بشأن إنشاء بنية تحتية تزعم بأنها ستكون
موقتة بهدف تنفيذ عمليات مكافحة اإلرهاب هناك».
وتابع« :وهذا األمر ضروري للجانب األميركي في المقام
األول ،لدراسة مسرح العمليات المحتمل ،ولتدقيق إحداثيات
ً
األهداف المحتملة الحقا وتصحيح الخرائط الرقمية لألسلحة
عالية الدقة».
(عواصم ـ وكاالت)

ً
ً
غداة إطالقها وابال قياسيا من الصواريخ على اختالف
أنواعها ،نفذت كوريا الشمالية عملية جديدة شملت إطالق
َ
قصيري المدى
صاروخ بالستي عابر للقارات وصاروخين
فــي تصعيد دفــع جارتها الجنوبية وحليفتها الــواليــات
المتحدة الى تمديد أكبر مناورات جوية مشتركة بينهما.
وأع ـل ــن الـجـيــش ال ـك ــوري الـجـنــوبــي أن «عـمـلـيــة إط ــاق
الـصــاروخ البالغ مــداه نحو  760كلم وارتفاعه  1920كلم
بسرعة  15ماخ ُيفترض أنها انتهت الى الفشل في المرحلة
ً
ال ـثــان ـيــة م ــن االن ـف ـص ــال» ،م ــؤك ــدا أن ــه «رصـ ــد صــاروخ ـيــن
بالستيين قصيري المدى أطلقا من كايتشون في مقاطعة
بيونغان».
وأشــار الجيش الجنوبي إلى أنه «سيبقى في وضعية
تــأهــب ق ـصــوى فـيـمــا يـتـعــاون بـشـكــل وث ـيــق مــع الــواليــات
المتحدة ويعزز عمليات المراقبة واليقظة» .وفيما دعت
واشنطن كل الدول إلى تعزيز العقوبات على بيونغ يانغ
ودانت إطالق الصاروخ العابر رغم فشل العملية ،أفاد سالح
الـجــو الـكــوري بــأن «الـقــوى المشتركة اتفقت على تمديد
مناورات العاصفة اليقظة التي انطلقت في  31أكتوبر نظرا
الستفزازات الشمال األخيرة» ،في خطوة اعتبرتها كوريا
ً
ً
الشمالية «اختيارا خاطئا» .وقال الناطق باسم الخارجية
نيد برايس إن هذه العملية التي أعقبت إطــاق سيل من
الصواريخ على اختالف أنواعها في اليوم السابق تمثل
«انتهاكا واضحا» لقرارات مجلس األمن التي تحظر إطالق
صواريخ بالستية عابرة للقارات.
وقــالــت المتحدثة باسم مجلس األمــن القومي أدريــان

وات ـس ــون أن الــرئـيــس جــو بــايــدن وفــريـقــه لــأمــن الـقــومــي
«يعملون على تقييم الوضع بالتنسيق الوثيق مع حلفائنا
وشركائنا» .وشددت على ان «هذه االفعال تظهر ان بيونغ
يانغ تواصل تقديم اولوية اسلحتها غير الشرعية للدمار
الشامل وبرنامج الصواريخ البالستية على رفاه شعبها».
وف ــي أج ـ ــزاء م ــن ش ـمــال ال ـي ــاب ــان ،صـ ــدرت أوام ـ ــر للسكان
باالحتماء خالل عمليات إطالق مماثلة لصواريخ تضمنت
َ
قصيري المدى .وتم تفعيل نظام اإلنذار «جاي-
صاروخين
أليرت» لتحذير مناطق مياغي ونيغاتا وياماغاتا الشمالية،
مع قطع قنوات التلفزيون لبرامجها وبث األخبار.
واع ـت ـبــرت وزارة ال ــدف ــاع الـيــابــانـيــة أن «إطـ ــاق كــوريــا
الشمالية الصواريخ البالستية يهدد أمن اليابان والمجتمع
الدولي» ،مبينة أنها تخطط لنشر نظام صاروخي تفوق
سرعته سرعة الصوت بحلول عام  2030لتعزيز الردع ضد
هذه التهديدات في الفترة المقبلة .وكشفت صحف يابانية
قبل أيام ،ان طوكيو تدرس احتمال إطالق  50قمرا صناعيا
صغيرا إلى المدار لجمع المعلومات والكشف عن إطالق
الصواريخ الفرطية ومتابعتها .ومن المتوقع أن تدرج خطة
تشكيل مــا يسمى ب ـ «كوكبة األقـمــار الصناعية»اعتبارا
مــن  2023على ان ينتهي العمل منه بالكامل فــي .2027
وأعلن رئيس الــوزراء فوميو كيشيدا ،في يناير الماضي
أن السلطات اليابانية ستقدم بحلول نهاية العام الجاري
 3وثائق محدثة في مجال الدفاع ،وهي استراتيجية األمن
القومي ،وأحكام برنامج الدفاع الوطني ،وبرنامج الدفاع
في المدى المتوسط.

بولسونارو يدعو إلى فتح الطرق
وأنصاره يطالبون الجيش بالتدخل

دوليات
سلة أخبار
لبنان :البرلمان يوصي
الحكومة بتصريف األعمال

أنهى مجلس النواب
اللبناني ،أمس ،مناقشة
رسالة الرئيس السابق
ميشال عون ،وأوصى
باستمرار حكومة نجيب
ميقاتي بتصريف األعمال
وفق األصول الدستورية.
وحدد رئيس املحلس نبيه
بري ،في نهاية الجلسة،
جلسة النتخاب رئيس
جمهورية للبالد الخميس
ً
املقبل ،قائال ،إنه «لن يمر
أسبوع إال وستكون هناك
جلسة ملجلس النواب
النتخاب رئيس جمهورية».
وكان عون ّ
وجه األحد
املاضي ،قبل يوم واحد من
نهاية واليته ،رسالة إلى
البرملان تتعلق بمسألة
تأليف الحكومة ودعاه
التخاذ القرار املناسب في
ظل امتناع ميقاتي عن
تأليف الحكومة.

الهند تختبر صاروخًا
مضادًا للطائرات

في وقت تخوض الهند منذ
سنوات سباقا في التسلح
مع الصني وباكستان
املجاورتني من خالل
تطوير صواريخ اعتراضية
واختبارها مرات عدة ،أجرت
منظمة البحث والتطوير
الدفاعي الهندية أول اختبار
ناجح لصاروخ مضاد بعيد
املدى للصواريخ البالستية
والطائرات.
وذكرت وزارة الدفاع
الهندية ،في بيان ،انه
تم إجراء اختبار ناجح
لصاروخ مضاد للصواريخ
البالستية من طراز (اي
دي  )1بصناعة محلية،
بمشاركة جميع عناصر
نظام الدفاع الصاروخي
البالستي املوجود في مواقع
جغرافية مختلفة في البالد.

أول لقاء بين ميلوني
وقادة أوروبا في بروكسل

التقت ،أمس ،رئيسة الوزراء
اإليطالية جورجيا ميلوني
في بروكسل قادة االتحاد
األوروبي للمرة األولى منذ
توليها مهامها ،في اجتماع
طغت عليه أزمة الطاقة.
وقبييل مغادرتها روما،
قالت ميلوني ،زعيمة حزب
«إخوة إيطاليا» اليميني
املتطرف البالغة من العمر 45
عامًا والتي تعهدت بالدفاع
عن مصالح إيطاليا قبل كل
شيء ،إن «صوت إيطاليا في
أوروبا سيكون قويًا ونحن
مستعدون ملواجهة امللفات
الكبرى بدءًا بأزمة الطاقة
عبر العمل على حل سريع
وفعال بهدف دعم العائالت
والشركات ووقف التكهنات».

ّ
تايوان تتعقب طائرات
وسفنًا عسكرية صينية

ً
ً
متظاهرون يؤدون التحية النازية وآخرون يريدون انقالبا عسكريا
ناشد الرئيس البرازيلي اليميني المنتهية واليته ،جايير
بــول ـســونــارو ،الـمـشــاركـيــن فــي االحـتـجــاجــات ضــد خسارته
االنتخابات الرئاسية بـ «فتح الـطــرق» والتظاهر في أماكن
اآلالف من أنصاره الى الشوارع في
أخرى ،بينما نزل مئات
ّ
عدة مدن للضغط من أجل تدخل الجيش إلبقائه في السلطة.
ً
وفي فيديو مسجل ،أشاد بولسونارو بالتظاهرات ،معتبرا
أنها «جزء من اللعبة الديموقراطية ومرحب بها» ،وأنها ّ
تعبر
عــن سخط الناخبين والـشـعــور بالغبن ال ــذي تـعـ ّـرضــوا له،
لكنه دعا المحتجين الذي يغلقون الطرقات وبينهم سائقو
الشاحنات الى فتح الطرق ،مضيفا« :هذا الحصار ال يبدو لي
أنه جزء من التظاهرات المشروعة» .وأضاف« :أساليبنا يجب
أال تكون تلك التي يتبعها اليسار الذي يضر دائما بالسكان،
مثل منع ّ
حرية التنقل».
وتــم تفسير خـطــاب بــولـســونــارو عـلــى صـفـحــات يمينية
مـتـطــرفــة ف ــي وس ــائ ــل ال ـتــواصــل عـلــى أن ــه يـشـجــع اسـتـمــرار
االحتجاجات .وكان بعض أنصار الضابط المتقاعد والزعيم
اليميني المتطرف قد واصلوا إغالق الطرق ،أمس األول ،في
أكثر من نصف واليات البرازيل ،كما تظاهروا أمام مقر القيادة
العسكرية في ساو باولو وبرازيليا وريو دي جانيرو ،داعين
ّ
إلى تدخل الجيش ،وطالب بعضهم بانقالب عسكري.
ً
وكان بولسونارو قد كسر صمته الذي دام يومين ،قائال
ً
إنــه «سيحترم» الــدسـتــور ،معطيا الـضــوء األخـضــر النتقال

السلطة إلى خليفته اليساري لويس لوال دا سيلفا ،دون أن
يعترف صراحة بالهزيمة او تهنئة غريمه .لكن نائبه الجنرال
هاميلتون موراو قال لصحيفة أو غلوبو اليومية إنه «ال فائدة
من البكاء ،فقد خسرنا اللعبة».
وف ــي س ــاو ب ــاول ــو ،ت ـظــاهــر ع ـش ــرات اآلالف م ــن أن ـصــاره
مـنـتـصــف ن ـهــار أم ــس األول ،أمـ ــام مـقــر ال ـق ـيــادة الـعـسـكــريــة
الجنوبية الشرقية ،مطالبين بتدخل الجيش بهتافات مثل
ّ
«تــدخــل فــدرالــي على ال ـفــور» ،فيما هتف بعضهم «مقاومة
مدنية» ،واصفين لوال بـ «الدكتاتور الشيوعي الفاسد».
وعند حاجز على الطريق قــرب بلدة ميراسول فــي ساو
باولو ،صدم سائق سيارة حشدا من المتظاهرين ،مما أدى
إلى إصابة  7أشخاص على األقل .وفي والية سانتا كاتارينا
الجنوبية ،تم تصوير محتجين وهم يؤدون التحية النازية.
ُ
ونظمت تظاهرة أيضا أمام مقر قيادة الجيش في برازيليا،
ً
خرجت تظاهرة
جمعت أيضا عشرات آالف المتظاهرين .كما
ّ
في ريو دي جانيرو ،حيث طالب المتظاهرون بتدخل الجيش،
ورددوا أمام مقر القيادة العسكرية «لوال أيها اللص مكانك
التاجر رودريـغــو دا ماتا ( 41عــامــا) في
فــي السجن» .وقــال
ّ
ساو باولو« :نطالب بتدخل الجيش ،حتى ال يصبح بلدنا
شيوعيا» .وأضاف« :ال نعترف بنتيجة االنتخابات ،ألننا نعلم
أنها مزورة مثل كل شيء يفعله حزب العمال» الذي يتزعمه
لوال .وقالت المتظاهرة أنجيال كوزاك ( 70عاما) «ال يمكننا

مؤيدون لبولسونارو يتظاهرون خارج مقر القيادة العامة للجيش في برازيليا (أ ف ب)
أن نقبل أن يحكمنا ّ
لص» ،في إشارة إلى إدانة لوال بالفساد
التي ألغتها المحكمة العليا.
لكن عدد الطرق المقطوعة تراجع في وقت الحق ،فقد أعلنت
شرطة الطرق السريعة الفدرالية أنها سجلت نصب نحو 150
حاجزا في الدولة الشاسعة مقابل  271في اليوم السابق.
وفي ساو باولو ،سمحت مجموعة من عشرات المتظاهرين
بـمــرور الـعــربــات على مـســار واح ــد فقط فــي كــا االتجاهين
مــن الـطــريــق الــرئـيـســي ال ــذي يــربــط الــواليــة الـتــي تـعـ ّـد الــرئــة
ّ
االقـتـصــاديــة لـلـبــرازيــل مــع وســط غــرب ال ـبــاد ،لـكــن الشرطة
تحاول إخالء هذا المحور االستراتيجي.
وأطلقت الشاحنات أبواقها ،وعلى مسارات الطريق انتشر

المتظاهرون الذين يرتدون قمصانا ملونة باألصفر واألخضر
التي تعد شعارا مفضال ألنصار بولسوناروّ ،
ولوحوا بالفتات
ّ
أمام المركبات التي تمكنت من المرور.
وأدى انسداد الطرق إلى صعوبات في اإلمداد بالبرازيل
الـتــي تعتمد بشكل شبه حـصــري على الـطــرق الـبـ ّ
ـريــة لنقل
ّ
الـبـضــائــع والـمـنـتـجــات ال ـغــذائ ـيــة .وحـ ــذر االت ـح ــاد الــوطـنــي
للصناعات من «مخاطر تسجيل ّ
شح في بعض المواد ونفاد
الــوقــود» ،إذا لم يتم رفــع الحواجز على وجــه السرعة .وقـ ّـدر
الموقع اإلخباري «جي »1أن  70بالمئة من المتاجر الكبرى
تشهد بالفعل نقصا في اإلمدادات من بعض المنتجات.
(برازيليا ـ أ ف ب)

أعلنت وزارة الدفاع
التايوانية أنها تعقبت 6
طائرات عسكرية صينية و3
سفن حربية حول تايوان
حتى حدود الخامسة مساء
أمس األول ،وسط تزايد
النشاط العسكري للصني
حول هذه الجزيرة في
الفترة األخيرة.
وأرسلت تايبيه طائرات
وسفنًا بحرية واستخدمت
أنظمة صواريخ برية ملراقبة
طائرات وسفن الجيش
الصيني ،ردًا على اقتراب
الطائرات والسفن من حدود
تايوان.
لكن وزارة الدفاع التايوانية
ذكرت أنها لم ترصد أي
طائرات صينية عبرت خط
الوسط ملضيق تايوان.

ةديرجلا
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رياضة
السنوسي يغيب عن الديربي ...والسالمية يتجهز للكويت
الفحيحيل يتمسك ببن سودة ...ودهيليس يعترف بصعوبة موقف الساحل
حازم ماهر وأحمد حامد
ك ـش ــف ال ـ ـنـ ــادي ال ـع ــرب ــي عــن
غـيــابــاتــه قـبــل مــواج ـهــة الــديــربــي
أمــام القادسية  11الجاري ضمن
مباريات الجولة التاسعة واألخيرة
من الدور األول لدوري زين الممتاز
لكرة القدم.
وذكر الجهاز الطبي لألخضر
أن المحترف الليبي في صفوف
الـ ـف ــري ــق الـ ـسـ ـن ــوس ــي ال ـ ـهـ ــادي
سيغيب عن المالعب  4أسابيع
بــداعــي اإلص ــاب ــة ال ـتــي تعرض
لها في مواجهة كاظمة ،ضمن
منافسات الجولة الثامنة من
دوري زين الممتاز.
واط ـ ـ ـمـ ـ ــأن ال ـ ـج ـ ـهـ ــاز ال ـط ـب ــي
لـلـعــربــي عـلــى حــالــة المحترف
الليبي محمد صــولــة ،وقــدرتــه
على المشاركة في الديربي ،إذ
يعاني الالعب فقط من إجهاد
الـعـضــات ،كـمــا يعمل الجهاز
الطبي في العربي على تجهيز

مـ ـه ــاج ــم ال ـ ـفـ ــريـ ــق عـ ـل ــي خ ـلــف
لمواجهة القادسية.
وف ــي إط ــار متصل بمنافسات
الجولة الثامنة من منافسات دوري
زي ــن الـمـمـتــاز ،أك ــد الـمــديــر الفني
لفريق السالمية محمد إبراهيم
أن فريقه حقق األهــم في مواجهة
ً
الجهراء ،مشيرا إلى أن المهمة لم
تكن سهلة أمــام فريق متخصص
فــي تحقيق نتائج إيجابية أمــام
أغلب فرق الصدارة.
وكـ ـ ـ ــان ال ـس ــال ـم ـي ــة الـ ـ ـ ــذي رف ــع
رصيده إلى  13نقطة في الممتاز،
وبـ ـ ـف ـ ــارق ن ـق ـط ـت ـيــن عـ ــن ال ـك ــوي ــت
ص ــاح ــب الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدارة ،قـ ــد ت ـج ــاوز
الجهراء بهدفين من دون رد ،في
المباراة التي جمعت بينهما مساء
أمس األول ،ضمن منافسات الجولة
الثامنة.
وقـ ـ ــال إب ــراهـ ـي ــم ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة»
إن فــري ـقــه ت ــواج ــد ف ــي الـمـنــاطــق
المهمة أمام الجهراء ،لكن الفعالية
الهجومية كانت غائبة فــي كثير
من األوقات ،وسط حرص زائد من

الالعبين للحفاظ على هدف التقدم.
وع ـ ــن م ــواجـ ـه ــة الـ ـك ــوي ــت فــي
الـ ـج ــول ــة ال ـم ـق ـب ـل ــة ،لـ ـف ــت م ـ ــدرب
الـســالـمـيــة ،إل ــى أن الــوقــت ال يــزال
ً
م ـتــاحــا ،للتجهيز لـلـمـبــاراة على
ً
أفضل وجــه ،مؤكدا أن المهمة لن
ً
تـكــون سهلة ،خـصــوصــا أنـهــا قد
تحسم صدارة الدور األول.
من جانبه ،قال مساعد المدرب
ف ــي ال ـج ـه ــراء غــري ــب ال ـع ـن ــزي ،إن
فــريـقــه أضـ ــاع فــرصــة ال ـف ــوز على
السالمية ،بتراجع األداء في الشوط
ً
األول ،م ـش ـيــرا إل ــى أن السالمية
تعامل بشكل مميز على مستوى
إغالق المناطق المؤدية للمرمى.
وشــدد مــدرب الجهراء على أن
الفرصة ال تزال متاحة للعودة من
جديد والمنافسة على البقاء ضمن
فرق المقدمة.

استمرار بن سودة
وف ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاراة ال ـف ـح ـي ـح ـي ــل
والساحل ،حسمها األول بهدفين
مـ ــن دون رد ،ل ـي ــر ت ـق ــي ل ـل ـمــر كــز

الخامس برصيد  12نقطة ،ويزيد
مــن مــوقــف الـســاحــل صعوبة في
المركز األخير برصيد نقطتين.
م ـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،أش ـ ـ ـ ـ ــاد م ـ ـ ــدرب
ال ـف ـح ـي ـح ـي ــل فـ ـ ـ ـ ــراس ال ـخ ـط ـي ــب
بالمستوى الذي قدمه الالعبون
أمام الساحل ،وقال الخطيب في
ال ـمــؤت ـمــر ال ـص ـحــافــي« :ال ـســاحــل
ً
قدم مستوى متميزا ،ومستواه ال
يتناسب مع المركز الذي يحتله
ً
حاليا».
وأكـ ـ ـ ـ ــد الـ ـخـ ـطـ ـي ــب أن العـ ـب ــي
الفحيحيل لعبوا من أجل تحقيق
الفوز بعد الخسارة في الجولتين
الماضيتين».
وع ــن إمـكــانـيــة انـتـقــال مهاجم
الـ ـف ــري ــق ال ـت ــون ـس ــي ي ــوس ــف بــن
سودة ،أكد الخطيب تمسك النادي
بالالعب ،ورفــض فكرة بيعه في
فترة االنتقاالت الشتوية المقبلة.
ً
وبــات بن ســودة هدفا لبعض
األن ــدي ــة الـمـحـلـيــة ف ــي مـقــدمـتـهــا
القادسية ،بعد تقديم مستويات
مميزة ،إلــى جــانــب ق ــدرة الالعب

القسم الثاني لدوري «األولى» ينطلق اليوم

التونسي يوسف بن سودة يحتفل بهدفه في مرمى الساحل

تنطلق اليوم منافسات القسم الثاني لدوري زين
للدرجة األولى لكرة القدم ،حيث يلتقي اليرموك مع
الصليبيخات في  5:30على استاد عبدالله الخليفة،
وب ــرق ــان م ــع ال ـش ـبــاب ف ــي  7:50عـلــى اس ـت ــاد نــاصــر
العصيمي.
وكــانــت الـبـطــولــة تــوقـفــت  12أكتوبر
الماضي ،بسبب إقامة منافسات بطولة

كأس سمو ولي العهد ،إلى جانب «الفيفا داي» ،وجنبت
القرعة خيطان من المشاركة في هذه الجولة.
ويـحـتــل الـشـبــاب الـمــركــز األول بــرصـيــد  10نـقــاط،
وال ـي ــرم ــوك مــركــز ال ــوص ــاف ــة بـ ــ 9ن ـق ــاط ،بـيـنـمــا يــأتــي
الصليبيخات فــي المركز الثالث ب ــ 4نـقــاط ،ويتبعه
خيطان وبــرقــان فــي المركزين الــرابــع والـخــامــس بـ3
نقاط ونقطتين.

ً
البطولة الكبرى للرماية تسدل الستار غدا السبت
المقلد والرشيدي والنمشان وعذاري «ذهب» منافسات اليوم السابع
تـخـتـتــم ب ـطــولــة ول ــي الـعـهــد
الشيخ مشعل األحمد السنوية
ال ـك ـب ــرى ال ـثــال ـثــة ل ـلــرمــايــة غــدا
ال ـ ـس ـ ـبـ ــت ،بـ ـحـ ـض ــور م ـحــاف ـظــة
الفروانية الشيخ مشعل الجابر
ممثال عن سمو ولي العهد ،على
مجمع مـيــاديــن الـشـيــخ صباح
األحمد األولمبي للرماية ،حيث
تـ ــوزع الـ ـك ــؤوس وال ـم ـيــدال ـيــات
والجوائز على الرماة الفائزين.
وكانت نتائج اليوم السابع
لـ ـلـ ـبـ ـط ــول ــة أس ـ ـ ـفـ ـ ــرت عـ ـ ــن فـ ــوز
الــرامــي نــاصــر المقلد بالمركز
األول لمسابقة التراب األولمبي
للرجال ،وجــاء طــال الرشيدي
ف ــي ال ـم ــرك ــز ال ـث ــان ــي ،ويــوســف
الرشيدي في المركز الثالث.
وفي مسابقة التراب األولمبي
للناشئين ،حـقــق الــرامــي صــاح
الرشيدي المركز األول ،ومــن ثم
طالل العنزي ،وضاري المطيري،
وح ـص ــد ح ـمــد ال ـن ـم ـشــان ذهـبـيــة

الهادي السنوسي

محمد دهيليس

على تسجيل  6أهداف في المركز
الثاني في قائمة الهدافين.
م ـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ـب ـ ــه ،شـ ـ ـ ـ ــدد م ـ ـ ــدرب
ال ـســاحــل مـحـمــد دهـيـلـيــس على
أن فريقه لم يقدم ما يشفع له في
الـمـبــاراة لتحقيق ال ـفــوز ،وأشــار
إلــى أن وضــع الفريق فــي المركز
األخير يزيد صعوبة موقفه في
قــادم المباريات ،ويتطلب جهدا

ً
مضاعفا لتجاوز الوضع الحالي.
وأشاد مدرب الساحل بفريق
الفحيحيل ،وقدرته على استغالل
الفرص المتاحة في المباراة.
ولــم يخف دهيليس أن غياب
ال ـ ـبـ ــرازي ـ ـلـ ــي جـ ـي ــوف ــان ــي بـسـبــب
اإلص ــاب ــة ال ـتــي ت ـعــرض لـهــا قبل
اللقاء بنحو  24ساعة فقط ،أثر
على مردود الفريق.

المؤتمر الصحافي للسوبر السبت
ُي ـع ـقــد بـمـقــر االتـ ـح ــاد ال ـكــوي ـتــي لـكــرة
ال ـقــدم ،فــي  12:30بعد ظهر غــد السبت،
المؤتمر الصحافي للقاء السوبر ،الذي
يجمع الكويت «بطل ال ــدوري الممتاز»،
وكاظمة «بطل كأس سمو األمير» ،والمقرر
له مساء األحد على استاد جابر األحمد
الدولي.

وع ـ ـقـ ــد الـ ـم ــؤتـ ـم ــر بـ ـحـ ـض ــور م ــدرب ــي
الكويت ،محمد عبدالله ،وكاظمة الصربي
زيلكو ماركوف ،إضافة إلى العب من كل
فريق ،ويسبقه االجتماع الفني ،بحضور
م ـم ـثــل ل ـك ــل ف ــري ــق ،وم ــراقـ ـب ــي ال ـم ـب ــاراة
والحكام ،وممثل إلدارة المسابقات في
االتحاد.

سالمات للمرعب
جاسم يعقوب

«اإلسكواش» يلتقي الهند
اليوم في نهائي «اآلسيوية»

العبو األزرق مع منتخب هونغ كونغ

الراميات الفائزات في ضغط هواء 10م سيدات
مـســابـقــة الـمـســدس ضـغــط هــواء
10م رج ــال ،وف ــي الـمــركــز الثاني
علي المطيري ،وحسن الفيلكاوي.
وفي مسابقة المسدس ضغط
هواء 10م سيدات ،حققت عذاري
ال ـب ـلــوشــي ال ـمــركــز األول ،تلتها
سندس بدر الحمد ،وإسراء بهمن.
بـ ـ ــدوره ،أشـ ــاد األم ـي ــن ال ـعــام

غرب آسيا
انطالق بطولة ً
للريشة الطائرة غدا
تـنـطـلــق ف ــي ال ـســاعــة ال ـخــام ـســة م ــن م ـســاء ي ــوم غـ ٍـد
(الـ ـسـ ـب ــت) م ـن ــاف ـس ــات ب ـط ــول ــة غ ـ ــرب آس ـيــا
ل ـل ــري ـش ــة ال ـ ـطـ ــائـ ــرة ف ـ ــي م ــاع ــب
ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة األول ـ ـم ـ ـب ـ ـيـ ــة
ا ل ـكــو ي ـت ـيــة بمنطقة
جابر األحـمــد تحت
رعـ ـ ــايـ ـ ــة وحـ ـ ـض ـ ــور
رئـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــس ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة
األولـ ـمـ ـبـ ـي ــة ال ـش ـيــخ
فهد الناصر ،ويعقد
اليوم (الجمعة) في
ال ـس ــاع ــة ال ـخــام ـســة
مـ ـ ـس ـ ــاء بـ ـفـ ـن ــدق
هـيـلـتــون ج ــاردن
إن بـ ـ ـ ــاأل ف ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوز،
االجتماع الفني للبطولة ،ويعقبه
سحب قــرعــة البطولة ،الـتــي يـشــارك فيها
م ـن ـت ـخ ـب ــات :الـ ـك ــوي ــت والـ ـسـ ـع ــودي ــة واإلم ـ ـ ـ ــارات
والبحرين وفلسطين واألردن والعراق وسورية ولبنان.
وستقام البطولة للفئات العمرية لالعبين تحت  15سنة (مواليد
 2008و 2009لفئتي الذكور واإلنــاث فما فــوق) ،ولالعبين تحت
 17سنة (مواليد  2006و 2007لفئتي الذكور واإلنــاث فما فوق)،
وتستمر منافساتها حتى االثنين المقبل.
وأوضح رئيس االتحاد الكويتي للريشة الطائرة علي المري،
أن حفل افتتاح البطولة سيقام الساعة الخامسة مساء بصالة
اللجنة األولمبية الكويتية ،وتقام فعاليات البطولة على  4مالعب،
وتستمر المنافسات حتى مساء االثنين.
وبـ َّـيــن أنــه سيتم سحب قرعة البطولة العربية يــوم الثالثاء،
ً
والتي سيشارك بها  68العبا والعبة يمثلون  9دول ،هي :البحرين،
والكويت (المستضيفة) ،والسعودية ،واإلمارات ،وفلسطين ،ولبنان،
والعراق ،وسورية واألردن.

االت ـحــاديــن الـكــويـتــي والـعــربــي
للرماية عبيد العصيمي ،بالدعم
المتواصل من سمو ولي العهد
ل ـلــرمــايــة ال ـكــوي ـت ـيــة ،م ــؤك ــدا أن
بطولة ولي العهد التي اقيمت
على مدار  9أيام حققت نجاحا
كبيرا ،على المستويين اإلداري
والفني.

الفائزون في مسابقة التراب األولمبي للرجال
وأعرب العصيمي عن ارتياح
م ـج ـلــس إدارة اتـ ـح ــاد ون ـ ــادي
ال ــرم ــاي ــة ال ــري ــاض ــي ال ـكــوي ـتــي
للمستوى الذي ظهر به الرماة
وال ـ ــرامـ ـ ـي ـ ــات فـ ــي بـ ـط ــول ــة ول ــي
الـعـهــد ،مــؤكــدا أن األرقـ ــام التي
تحققت مبشرة ،وسط التجهيز
ف ــي ال ــوق ــت ال ـحــالــي ألولـمـبـيــاد

باريس عام .2024
وأشـ ـ ــار إل ـ ــى أن ب ـط ــول ــة ول ــي
العهد أفرزت رماة جددا ،يبشرون
بمستقبل واعد للرماية الكويتية،
إل ــى جــانــب ال ــرم ــاة المتمرسين،
الذين شرفوا الكويت في المحافل
الدولية.

واصــل منتخب الكويت لإلسكواش تألقه ومفاجآته ليتأهل األزرق
ً
لنهائي البطولة اآلسيوية الـ  21المقامة حاليا في كوريا الجنوبية ،بعد
الفوز المستحق على منتخب هونغ كونغ بنتيجة  ،1 - 2ويلتقي بذلك
منتخبنا الوطني لــإسـكــواش ،صباح الـيــوم ،نظيره الهندي المرشح
األول للقب.
وكــان العبو الكويت حققوا الـفــوز على هونغ كونغ فــي ال ــدور قبل
النهائي ،حيث تمكن عمار التميمي من الفوز على المصنف األول بنتيجة
 ،1 - 3بينما خسر على الــرامــزي ،ليتعادل الفريقان  1-1ليحقق النجم
المخضرم عبدالله المزين الفوز على المصنف الثاني بنتيجة ،1 - 3
ليعلن تأهل األزرق لنهائي البطولة مع تساقط العبي هونغ كونغ المرشح
الثاني ،وقد بات العبو الكويت الحصان االسود كما لقبه منظمو البطولة.
وي ــرأس وفــد الكويت فايز المطيري ،إذ يضم الجهاز الفني أشــرف
الكرارجي ،وأحمد السيد ،واإلداري ناصر الرامزي ،ومن المقرر أن يعود
الوفد في الثامنة والنصف من صباح غد ،وسيكون االستقبال الرسمي
في قاعة التشريفات.

الكويت يكتسح الشباب والقادسية يجتاز القرين
•

جابر الشريفي

حقق الفريق األول بـنــادي الكويت
ً
لكرة السلة فوزا مستحقا على الشباب
بنتيجة  59 - 128في المباراة التي
جمعتهما ا م ــس االول عـلــى صــا لــة
االت ـ ـحـ ــاد ف ــي م ـج ـمــع ال ـش ـي ــخ سـعــد
ال ـع ـبــدال ـلــه ال ــري ــاض ــي ،ض ـمــن خـتــام
الجولة االولى من الدوري التمهيدي
ل ـك ــرة ال ـس ـل ــة ،والـ ـت ــي ش ـه ــدت أيـضــا
فــوز القادسية على القرين
بنتيجة  ،68 - 77وبذلك
يـ ـ ـك ـ ــون ال ـ ـكـ ــويـ ــت ح ــام ــل
اللقب حقق أول نقطتين له
في الدوري ،وكذلك القادسية،
فــي حين نــال كــل مــن الشباب
والقرين نقطة نظير الخسارة.
يــذكــر أن ال ـف ــرق ال ـس ـتــة األول ـ ــى في
الـ ـ ــدوري الـتـمـهـيــدي سـتـتــأهــل ل ـلــدور
ال ـثــانــي مــن الـبـطــولــة للمنافسة على
اللقب.
في المباراة االولى ،لم يجد الكويت
اي ص ـ ـعـ ــوبـ ــة فـ ـ ــي فـ ـ ـ ــرض س ـي ـط ــرت ــه
وأفضليته على المباراة منذ انطالقها
بـعــدمــا انـهــى الــربــع االول لمصلحته
 ،10 - 29ليستمر في ذلك خالل الربع
الثاني عبر تألق محترفيه االميركيين
مــاركــوس والالن الــى جانب مصطفى
الرفاعي ،لينهي الربع الثاني .27 - 61
وب ــال ــرغ ــم م ــن مـ ـح ــاوالت ال ـش ـبــاب
تقليص الـفــارق فــي الــربــع الثالث فإن
االبيض حافظ على نفس المستوى،
وأن ـه ــى ه ــذا ال ــرب ــع لـمـصـلـحـتــه 101-
 .44وأش ـ ــرك ال ـم ــدرب االل ـمــانــي لسلة

كاظمة وبرقان يواجهان العربي
والقرين في «ممتاز اليد»
•

محمد عبدالعزيز

تقام الـيــوم مـبــاراتــان فــي ختام
الجولة األولى من الدوري الممتاز
لكرة اليد ،إذ يلتقي في الخامسة
م ـس ــاء ال ـع ــرب ــي م ــع ك ــاظ ـم ــة وف ــي
ال ـســاب ـعــة م ـس ــاء مـ ـب ــاراة يـتــواجــه
ُ
بـ ـ ــرقـ ـ ــان مـ ـ ــع ال ـ ـ ـقـ ـ ــريـ ـ ــن ،وتـ ـ ـج ـ ــرى
ال ـم ـب ــارات ــان ع ـلــى ص ــال ــة االت ـح ــاد
بـمـجـمــع ال ـش ـيــخ س ـعــد الـعـبــدالـلــه
الرياضي.

ماركوس يسجل في سلة الشباب
ا لـكــو يــت بيتر شــو مــرز جميع العبيه
فــي الــربــع ال ــراب ــع بـعــدمــا اط ـمــأن على
ً
نتيجة المباراة ،ليخرج فائزا بنتيجة
.59 - 128
وفي المباراة الثانية ،التي جمعت
ال ـقــادس ـيــة م ــع ال ـق ــري ــن ،كــانــت الـنــديــة
حــاضــرة منذ انـطــاق الـمـبــاراة بعدما
ت ـبــادل الـفــريـقــان الـتـقــدم ط ــوال فـتــرات
الـلـقــاء ،لتنتهي الـفـتــرة االول ــى بتقدم
القرين  ،20 - 21واستطاع القادسية
أن ينهي الــربــع الـثــانــي بنتيجة - 37
 ،35وواصل الفريقان تبادلهما التقدم
في الربع الثالث ،ولم يتجاوز الفارق

(تصوير عبدالله الخلف)
بينهما  4نقاط طوال هذا الربع ،الذي
انتهى بتقدم القادسية  ،55 - 57حتى
حسم المباراة لمصلحته .68 - 77

إصابة السهول
ن ـقــل الع ــب ف ــري ــق ن ـ ــادي ال ـقــادس ـيــة
عبدالرحمن السهول الــى المستشفى
بسيارة االسعاف بعد إصابته بخلع
في الكتف خالل الربع الثالث من مباراة
فريقه مع القرين.

أجرى نجم منتخب الكويت
ال ـس ــاب ــق ف ــي ع ـص ــره الــذه ـبــي،
ج ــاس ــم ي ـع ـق ــوب ،أمـ ــس األول،
عملية جراحية فــي مستشفى
ُ
دار الشفاء كللت بالنجاح ،وغادر
«المرعب» المستشفى الى البيت.
وت ـت ـق ــدم أسـ ـ ــرة «الـ ـج ــري ــدة»
ليعقوب بخالص التهاني على
سالمته ،مع الدعاء له بالشفاء
ّ
التام ،سائلين المولى عز وجل
أن ي ـتــم ع ـل ـيــه وع ـل ــى الـجـمـيــع
َ
نعمتي الصحة والعافية.
الحمد لله على السالمة.

ف ــي الـ ـمـ ـب ــاراة األولـ ـ ـ ــى ،يـتـطـلــع
كاظمة وصيف النسخة الماضية
والمنتشي ب ـفــوزه بلقب السوبر
منذ أي ــام الفـتـتــاح ال ــدوري بشكل
إيجابي ومواصلة عروضه القوية
على حساب األخضر الساعي كذلك
لمصالحة جماهيره بعد التراجع
لـلـمــركــز قـبــل األخ ـيــر فــي الـمــوســم
الماضي والتصدي لقوة وطموح
البرتقالي.
وس ـي ـح ــاول م ـ ــدرب الـبــرتـقــالــي
اإلسـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي غـ ــارس ـ ـيـ ــا اسـ ـتـ ـغ ــال
معنويات العبيه المرتفعة وتألق
مـحـتــرفـيــه الـتــون ـسـيـيــن أن ـ ــور بن
عـ ـب ــدالـ ـل ــه ومـ ـحـ ـم ــد فـ ـ ـ ــراد ل ـع ـبــور
األخـ ـض ــر ال ـ ــذي سـيـعـتـمــد مــدربــه
الوطني د .أحمد فوالذ على اإلعداد
ً
الـجـيــد وخـبــرة العـبـيــه خصوصا
بـعــدمــا تــم تــدعـيــم ص ـفــوف فريقه

ب ــال ـت ــون ـس ـي ـي ــن أس ـ ــام ـ ــة ج ــزي ــري
ونضال العمري والمحليين علي
أشكناني وسلمان الشمالي ووليد
الجيماز وجــاســم آرتــي وعبدالله
مصطفى وعبدالرحمن البالول.

برقان والقرين
ولن تقل المباراة الثانية إثارة
ون ــدي ــة ع ــن ســابـقـتـهــا ،إذ يسعى
ب ــرق ــان ب ـق ـيــادة ال ـج ــزائ ــري سعيد
حـجــازي لحصد أول نقطتين في
ً
الـبـطــولــة مـسـتـغــا إعـ ــداده الـقــوي
كذلك العبيه الجدد وعلى رأسهم
الثنائي التونسي جهاز جاب الله
وال ـب ــوس ـن ــي ن ـف ـي ــن ،وال ـم ـح ـل ـيــون
نــاصــر ال ـع ـنــزي وحـ ــراس الـمــرمــى
أحمد الـفــرحــان ومحمد بويابس
وعلي الموسوي.
وعـ ـل ــى الـ ـج ــان ــب اآلخـ ـ ـ ــر ،يــأمــل
ً
القرين الـعــودة مـجــددا للمنافسة
ً
عـ ـل ــى ال ـ ـمـ ــراكـ ــز األول ـ ـ ـ ــى م ـح ـل ـي ــا،
ً
خ ـصــوصــا بـعــدمــا أس ـنــد الـقـيــادة
الفنية لمدربه عـمــرو الجيوشي،
كما تــم تدعيم الفريق بالالعبين
يــوســف حـيــدر وعبدالله العنزي،
والمحترفين الصربيين بريدراق
روديك والزار ادموفيك.
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ميالن واليبزيغ يكمالن عقد فرق ثمن نهائي دوري األبطال
سجل المهاجم الفرنسي
أوليفييه جيرو هدفين وصنع
ً
هدفا آخر ليصعد ميالن إلى
أدوار خروج المغلوب بدوري
أبطال أوروبا لكرة القدم ألول
مرة منذ موسم 2014 -2013
بفوزه  - 4صفر على سالزبورغ
أمس األول.

أكـ ـ ـ ـم ـ ـ ــل مـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان اإلي ـ ـط ـ ــال ـ ــي
واليـبــزيــغ األلـمــانــي عـقــد الـفــرق
الـمـتــأهـلــة ل ـلــدور ثـمــن النهائي
مــن دوري أب ـطــال أوروب ـ ــا لكرة
القدم بفوزيهما على سالزبورغ
النمساوي وشاختار دانييتسك
ً
األوكراني تواليا بنتيجة مماثلة
 - 4ص ـف ــر أ م ـ ــس األول ،ضـمــن
م ـن ــاف ـس ــات ال ـج ــول ــة ال ـس ــادس ــة
األخيرة.
ورفع ميالنو رصيده إلى 10
نـقــاط فــي الـمــركــز الـثــانــي خلف
تشلسي المتصدر والفائز على
دينامو زغ ــرب الـكــرواتــي ،1 - 2
ً
رافعا رصيده إلى  13نقطة.
واف ـت ـتــح الـمـهــاجــم الفرنسي
ال ـم ـخ ـض ــرم جـ ـي ــرو الـتـسـجـيــل
ً
مستغال ركـلــة ركنية لساندرو
تونالي فارتقى لها فوق الجميع
ليسدد برأسه داخل الشباك (.)14
وف ــي مـطـلــع ال ـش ــوط الـثــانــي
ـان
ع ــزز م ـيــان تـقــدمــه ب ـهــدف ث ـ ٍ
عن طريق البوسني كرونيتش
م ــن ك ـ ــرة رأسـ ـي ــة ب ـع ــد مـجـهــود
ف ــردي للمهاجم الـصــربــي انتي
ريبيتش (.)46
وس ـ ــرع ـ ــان مـ ــا حـ ـس ــم ج ـي ــرو

ً
النتيجة نهائيا لمصلحة فريقه
بإضافة الهدف الثالث والثاني
الشخصي له بعد مجهود فردي
رائع للجناح البرتغالي المتألق
رافايل لياو ليسدد بيسراه داخل
الشباك (.)57
واختتم البرازيلي ماسياس
م ـه ــرج ــان األهـ ـ ـ ــداف بتسجيله
ال ــراب ــع ف ــي الــدقـيـقــة األول ـ ــى من
الوقت بدل الضائع.
وفــي المجموعة ذات ـهــا ،قلب
تـشـلـســي تـخـلـفــه أم ـ ــام ديـنــامــو
زغرب بهدف إلى فوز  1 - 2ليثأر
من خسارته أمامه في مستهل
م ـش ــواره ب ـهــذه الـمـســابـقــة التي
أطاحت مدربه السابق األلماني
تــومــاس تــوخــل قـبــل أن يتولى
ً
غراهام بوتر المهمة بدال منه.
وف ــي الـمـجـمــوعــة ال ـســادســة،
حذا اليبزيغ حذو ميالن بفوزه
الساحق على شاختار دانييتسك
برباعية نظيفة.
ورفـ ـ ـ ــع الي ـ ـبـ ــزيـ ــغ الـ ـ ـ ــذي ك ــان
يحتاج إلى نقطة للتأهل رصيده
في المركز الثاني إلى  12نقطة
ً
مـتــأخــرا ب ـفــارق نقطة عــن ريــال
مـ ــدريـ ــد اإلسـ ـب ــان ــي ال ـم ـت ـصــدر

أتلتيكو ال يخطط لتجديد عقد سيميوني
أكدت تقارير إخبارية أن نادي أتلتيكو مدريد
ً
ال يخطط حاليا لتجديد عقد مدربه األرجنتيني
دييغو سيميوني السيما في ظل النتائج السيئة
للفريق هذا الموسم سواء على مستوى المحلي
أو القاري.
ويعيش سيميوني أســوأ فتراته في أتلتيكو،
ً
منذ أن تولى مسؤوليته في  2011خلفا لغريغوريو
مانزانو.

وسينتهي عقد سيميوني في صيف  2024وال
يزال مستقبله غير واضح مع النادي المدريدي.
وكشفت شبكة «كادينا سير» المحلية أن هناك
مفاوضات الستبدال سيميوني ،لكن تبقى العقبة
كامنة في دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والتي
تـصــل إل ــى  14مـلـيــون يـ ــورو .وأوض ـحــت أن اســم
مارسيلينو غارثيا تورال مرشح لخالفة «التشولو»
في قيادة الفريق ،إضافة ألوناي إيمري.

خروج نادال ومدفيديف
من «باريس  -بيرسي»
ّ
ودع اإلسباني رافايل نادال ،المصنف ثانيا عالميا ،والروسي
دانييل مدفيديف الثالث ،دورة باريس  -بيرسي للماسترز لكرة
المضرب ،في ظهورهما األول بالدور الثاني.
وجــاء خــروج نــادال ،الــذي لم يشارك في أي دورة منذ خسارته
بثمن نهائي بطولة الواليات المتحدة المفتوحة ،في بداية سبتمبر
على يد األميركي تومي بول ( 31عالميا)  3-6و )7-4( 7-6و.6-1
ولــم تكن حــال الــروســي مدفيديف أفـضــل ،إذ سقط ب ــدوره في
مباراته األولــى بالدور الثاني أمــام األسترالي أليكس دي مينور
الخامس والعشرين  4-6و 6-2و.5-7
من ناحيته ،أنقذ مدفيديف ثــاث فــرص لخسارة الـمـبــاراة ،إال
أنــه سقط عند الــرابـعــة بخطأ م ــزدوج عند إرســالــه بعد ساعتين
و 45دقيقة ،ليتعرض للخسارة األولى أمام دي مينور في خامس
لقاء بينهما.
وضرب األسترالي موعدا مع األميركي فرانسيس تيافو الفائز
على البريطاني جاك درايبر  3-6و.5-7
في المقابل ،حقق اإلسباني كارلوس ألـكــاراس ،المصنف أوال
عالميا ،بداية سريعة بفوزه على الياباني يوشيهيتو نيشيوكا
 4-6و 4-6في ساعة و 15دقيقة.

وال ـضــامــن تــأهـلــه وال ـفــائــز على
س ـل ـت ـيــك االس ـك ـت ـل ـن ــدي مـتــذيــل
الترتيب  ،1 - 5فــي حين تجمد
رصيد دانييتسك عند  6نقاط
في المركز الثالث لينتقل لخوض
م ـل ـح ــق ال ـ ـ ـ ــدور ثـ ـم ــن ال ـن ـه ــائ ــي
مــن مسابقة الـ ــدوري األوروب ــي
«يوروبا ليغ».
وفــي المجموعة ذاتـهــا ،أكــرم
م ــدري ــد وف ـ ـ ــادة ض ـي ـفــه سلتيك
بفوزه عليه .1 - 5
وح ـ ـ ـسـ ـ ــم ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــادي ال ـم ـل ـك ــي
النتيجة لمصلحته في الشوط
األول ب ـت ـس ـج ـي ـلــه ه ــدف ـي ــن مــن
رك ـل ـت ــي ج ـ ـ ــزاء ع ـب ــر الـ ـك ــروات ــي
لوكا مودريتش ( )6والبرازيلي
رودريـغــو ( ،)21قبل أن يضيف
ثالثية في الشوط الثاني تناوب
عليها م ــارك ــو أسـيـنـسـيــو ()51
والبرازيلي فينيسيوس جونيور
( )61واألوروغوياني فيديريكو

فــالـفـيــردي ( .)71وس ـجــل هــدف
الـ ـف ــري ــق الـ ـخ ــاس ــر ال ـب ــرت ـغ ــال ــي
جوتا (.)84

بنفيكا يصدم سان جرمان
وف ـ ــي تـ ــوري ـ ـنـ ــو ،لـ ــم يـ ـك ــن ف ــوز
باريس سان جرمان الفرنسي على
يوفنتوس  1 - 2في عقر دار األخير
ً
كافيا لفريق العاصمة الفرنسية
لحسم صــدارة المجموعة الثامنة
لمصلحته ألن بنفيكا نـجــح في
ً
الخروج فائزا على ماكابي تل أبيب
 1 - 6ليخطفها منه فــي الثواني
األخيرة.
ورف ــع بنفيكا رص ـيــده إل ــى 14
ً
نقطة مـتـفــوقــا عـلــى س ــان جــرمــان
بفارق هدف واحد.
وفــي مـبــارة اليوفي والـبــي اس
جي ،تخلص مبابي بطريقة رائعة
م ــن فـيــديــريـكــو غــاتــي عـلــى الــرغــم

من مسك األخير قميص المهاجم
الـفــرنـســي ث ــم مــانــويــل لوكاتيلي
بحركة فنية رائـعــة قبل أن يسدد
كرة ارتطمت بالقائم وتهادت داخل
الشباك (.)13
ً
وبـ ــات م ـبــابــي بـعـمــر  23عــامــا
ً
 10أشهر و 13يــومــا أصغر العب
ً
يـصــل إل ــى حــاجــز األربـعـيــن هــدفــا
ف ــي ت ــاري ــخ الـمـســابـقــة األوروبـ ـي ــة
ً
مـحـطـمــا الــرقــم الـقـيــاســي السابق
لزميله األرجنتيني ليونيل ميسي
ً
( 24عاما و 4أشهر و 8أيام) الصامد
مـنــذ نــوفـمـبــر ع ــام  2011بحسب
وكالة أوبتا لالحصائيات.
ب ـيــد أن يــوف ـن ـتــوس ن ـجــح في
إدراك التعادل عندما مرر كوادرادو
كــرة رأسـيــة عرضية أمــام المرمى
لـ ــم ي ـت ـم ـكــن الـ ـ ـح ـ ــارس اإلي ـط ــال ــي
جانلويجي دوناروما من التقاطها
ليتابعها مدافع وقائد يوفنتوس
الـمـخـضــرم ل ـيــونــاردو بونوتشي

مــن مـســافــة قــريـبــة داخ ــل الشباك
( .)39وأش ــرك مــدرب ســان جرمان
كريستوف غالتييه الظهير األيسر
ً
ال ـبــرت ـغــالــي ن ــون ــو م ـنــديــش ب ــدال
م ــن اإلس ـب ــان ــي خـ ــوان ب ــرن ــات في
الدقيقة  68وبعد دقيقة واحدة من
نزوله تلقى كرة أمامية من مبابي
فكان أسرع من كوادرادو ليتابعها
زاحفة بيسراه في الزاوية البعيدة
ً
لمرمى يوفنتوس مانحا التقدم
ً
مجددا لفريقه.
في المقابل ،شارك انريكو كييزا
ف ــي ص ـفــوف يــوف ـن ـتــوس ف ــي ربــع
الساعة األخير للمرة األولــى بعد
غياب عــن المالعب دام  10أشهر
إثر خضوعه لعملية جراحية في
الرباط الصليبي.
وف ــي ال ـم ـب ــاراة ال ـثــان ـيــة ،وبـعــد
انـ ـتـ ـه ــاء ال ـ ـشـ ــوط األول ب ـت ـع ــادل
ماكابي وبنفيكا  ،1-1أمطر األخير
ش ـبــاكــه م ـنــاف ـســه بـخـمــاسـيــة في

الـ ـش ــوط ال ـث ــان ــي ح ـســم الـ ـص ــدارة
لمصلحة فريقه.

سيتي يستعيد نغمة االنتصارات
وع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد مـ ــان ـ ـش ـ ـس ـ ـتـ ــر س ـي ـت ــي
اإلنكليزي إلــى نغمة االنتصارات
بعدما سقط في فخ التعادل السلبي
فــي الجولتين الماضيتين بفوزه
على إشبيلية اإلسباني  ،1 - 3ضمن
منافسات المجموعة السابعة .وعزز
سيتي الضامن تأهله لثمن النهائي
من صدارة المجموعة رصيده إلى
ً
 14نقطة ،متقدما بفارق  5نقاط عن
دورتموند الثاني الــذي تعادل مع
كوبنهاغن الدنماركي  1-1والــذي
حجز مقعده للدور التالي بتعادله
الـسـلـبــي م ــع الـسـيـتــي ب ــال ــذات في
الـجــولــة الـمــاضـيــة ،فـيـمــا يخوض
إشبيلية الثالث مع  5نقاط ملحق
الـ ــدور ثـمــن الـنـهــائــي مــن مسابقة
«يوروبا ليغ».

ً
أنشيلوتي يتغنى بأسينسيو بالميراس بطال للدوري البرازيلي

كروس :غوارديوال مدرب مثالي
أشاد توني كروس العب الوسط األلماني في ريال مدريد بالمدير
الفني بيب غوارديوال الذي التقى به في بايرن ميونيخ ،واصفا
ً
إياه بأنه «مدرب مثالي» ألسلوب لعبه ،معربا عن امتنانه له
لكل ما قدمه له من أجل تحسين مستواه قبل االنتقال إلى
النادي الملكي.
وقال كروس إن «غوارديوال ناضل حتى اليوم األخير
لبقائي فــي الـبــايــرن .إذا مــا اض ـطــررت إلــى اختيار
م ــدرب مـثــالــي ألس ـلــوب لعبي فــإنــه غ ــواردي ــوال.
استمتعت كثيرا باألعوام التي قضيتها معه،
حسن أدائي كثيرا».
واستعرض كروس في المقابلة مسيرته
الرياضية ،معترفا بأنه حزين لمشاهدة
مــونــديــال قـطــر عـبــر الـتـلـفــاز ،لـكـنــه أك ــد أن
مرحلته كالعب دولي مع ألمانيا انتهت.
وأضـ ــاف «ل ــن اشـ ــارك فــي ال ـمــونــديــال ،لكني
متأكد أنه عندما سأشاهد مباريات ألمانيا ستكون
لــدي رغبة للعب .لكني قــررت تــرك المنتخب بعد بطولة
كأس األمم األوروبية .أوال للبقاء لمزيد من الوقت مع أسرتي،
وثانيا لوجود العبين اآلن يستحقون اللعب أكثر وال أريد أن
يأتي الوقت الذي يقولون لي فيه من األفضل أن ترحل».

فرحة العبي ميالن بعد انتهاء المباراة

كروس

أشــاد كــارلــو أنشيلوتي ،مــدرب ريــال مــدريــد بالعبه ماركو
ً
أسينسيو ،مــؤكــدا أنــه كــان «األفـضــل» خــال الفوز الكبير على
سلتيك االسـكـتـلـنــدي  1-5فــي خـتــام دور المجموعات
بدوري أبطال أوروبا.
وق ــال عقب الـلـقــاء ،إن الفريق كــان فــي حــاجــة إلى
«الـ ـع ــودة إل ــى ال ـم ـشــاعــر ال ـط ـي ـبــة» بعد
تحقيق الهدف بتصدر المجموعة.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد أنـ ـ ـشـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــوت ـ ــي ب ـ ـمـ ــاركـ ــو
ً
أس ـي ـن ـس ـي ــو ،ال ـ ـ ــذي ش ـ ـ ــارك أس ــاسـ ـي ــا
للمباراة الثانية وتقديم أداء رائع
«لقد تحمل األمور بشكل جيد
فــي الـفـتــرة الـتــي لــم يلعب
فـ ـيـ ـه ــا .م ـ ــا ق ـ ـ ــام بــه
ق ــاده للمساهمة
ب ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــودتـ ـ ـ ــه ف ــي
ال ـف ــري ــق .ك ــان رد
ً
فعله إيجابيا».
وأضـ ــاف «مــاركــو
كــان األفضل في المباراة،
ل ـقــد ل ـعــب ك ـج ـنــاح وت ـعــاون
بشكل جيد مع فالفيردي.

أنشيلوتي

ُ
توج بالميراس بطال للدوري
الـبــرازيـلــي فــي ك ــرة ال ـقــدم لعام
 ،2022مستغال خسارة منافسه
المباشر انترناسيونال ،وذلك
ق ـ ـبـ ــل  3مـ ـ ــراحـ ـ ــل ع ـ ـلـ ــى ن ـه ــاي ــة
الموسم الحالي.
وخسر انترناسيونال الذي
ي ـ ـشـ ــرف عـ ـل ــى ت ــدريـ ـب ــه م ـ ــدرب
منتخب البرازيل السابق مانو
مينيزيس امام أميريكا مينيرو
ص ـفــر  ،1 -وب ـ ــات يـتـخـلــف عن
بالميراس بفارق  10نقاط قبل
نـهــايــة الـ ــدوري بـثــاث مــراحــل،
لـ ـيـ ـضـ ـم ــن األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر تـ ـت ــويـ ـج ــه
ً
حـســابـيــا بـطــا لـلـمــرة الـحــاديــة
عشرة في تاريخه.
ث ــم ن ـجــح بــال ـم ـيــراس ال ــذي
يشرف عل تدريبه البرتغالي
أبـ ـ ـ ـ ــل فـ ـ ـ ـي ـ ـ ــري ـ ـ ــرا ،بـ ــاالح ـ ـت ـ ـفـ ــال
ب ـت ـتــوي ـجــه رس ـم ـي ــا فـ ــي وق ــت
الح ـ ــق بـ ـف ــوزه ال ـس ــاح ــق عـلــى
فورتاليزا  - 4صفر.

أنس جابر تحيي آمالها في «دبليو تي إيه»
أحـيــت التونسية أنــس جــابــر ،المصنفة ثانية عالميا ،آمالها
بالتأهل للدور نصف النهائي من بطولة «دبليو تي ايه» الختامية
لكرة المضرب ،المقامة في تكساس األميركية ،بفوزها على صاحبة
األرض جيسيكا بيغوال ،بينما بلغت اليونانية ماريا ساكاري
الخامسة هــذا ال ــدور بإسقاطها الـبـيــاروسـيــة أريـنــا سابالينكا
السابعة.
واستهلت جابر مشاركتها األولى بالبطولة الختامية في قاعة
ديكيز أريـنــا فــي فــورت وورث ،الـتــي تجمع أفـضــل  8العـبــات هذا
الموسم ،بخسارة أمــام سابالينكا في ثــاث مجموعات االثنين،
قبل أن تنتفض وتقلب تخلفها أمــام بيغوال الثالثة إلى فوز 6-1
و 3-6و.3-6
وبإمكان سابالينكا أن تحرم التونسية من التواجد بالمربع
الــذهـبــي ،فــي حــال تغلبت على بيغوال فــي مباراتها األخـيــرة في
مجموعة نانسي ريتشي.
وبخالف جابر ،تقدمت ساكاري إلى المربع الذهبي للعام الثاني
تواليا ،بفوزها السهل على سابالينكا  2-6و 4-6في ثاني انتصار
لها بالبطولة.
وبإمكان اليونانية أن تتأهل من صدارة المجموعة في حال فازت
على جابر في المباراة األخيرة.

التونسية أنس جابر

فرحة العبي بالميراس
ّ
وع ـ ــزز ب ــال ـم ـي ــراس بــالـتــالــي
رقمه القياسي من األلقاب ()11
م ـق ــاب ــل  8ل ـس ــان ـت ــوس و 7لـكــل
مــن كورينثيانز وفالمنغو و6
لساو باولو.
وت ــاب ــع بــال ـم ـيــراس بــالـتــالــي
نتائجه الــرائـعــة مـنــذ أن تولى
ف ـ ـيـ ــريـ ــرا اإلش ـ ـ ـ ـ ـ ــراف عـ ـلـ ـي ــه فــي

ن ــو فـ ـمـ ـب ــر  ،2020حـ ـي ــث ق ـ ــاده
أيضا الى كأس ليبرتادوريس
(الموازية لدوري أبطال أوروبا)
عامي  2020و ،2021باإلضافة
الــى كــأس الـبــرازيــل عــام ،2020
ال ـ ـك ـ ــأس ال ـ ـسـ ــوبـ ــر األمـ ـي ــركـ ـي ــة
الجنوبية ،وبطولة واليــة ساو
باولو خالل العام الحالي أيضا.

مباريات السبت
التوقيت

القناة الناقلة

المباراة

الدوري اإلنكليزي
6:00

مانشستر سيتي  -فولهام

beINSPORTS PR1

6:00

نوتنغهام  -برينتفورد

beINSPORTS PR2

6:00

وولفرهامبتون  -برايتون

beINSPORTS PR3

8:30

ايفرتون – ليستر سيتي

beINSPORTS PR1

الدوري اإلسباني
8:30

سيلتا فيغو  -أوساسونا

beINSPORTS HD1

11:00

برشلونة  -الميريا

beINSPORTS HD1

الدوري اإليطالي
5:00

امبولي  -ساسولو

STARZ PLAY

8:00

أتاالنتا  -نابولي

STARZ PLAY

10:45

ميالن  -سبيتسيا

STARZ PLAY

الدوري األلماني
5:30

هرتا برلين – بايرن ميونيخ

beINSPORTS HD3

ً
ً
فوز سابع تواليا لسلة باكس على حساب بيستونز قمة نابولي وأتاالنتا تخطف األضواء غدا

ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـدم ال ـ ـ ـيـ ـ ــونـ ـ ــانـ ـ ــي ي ــانـ ـي ــس
ً
ً
أنتيتوكونمبو ً
أداء خارقا جديدا،
بتسجيله  32نقطة ،وقــاد فريقه
ميلووكي باكس لتحقيق فــوزه
ً
الـ ـس ــاب ــع تـ ــوال ـ ـيـ ــا عـ ـل ــى ح ـس ــاب
ديـ ـت ــروي ــت ب ـي ـس ـتــونــز ،91-116
األربعاء ،ضمن دوري كرة السلة
األميركي للمحترفين.
ويتربع َّباكس ،الفريق الوحيد
الذي لم يتلق أي هزيمة منذ مطلع
منافسات الموسم الحالي في «إن
بــي آيـ ــه» ،عـلــى صـ ــدارة المنطقة
الشرقية.
وأض ــاف أنتيتوكونمبو إلــى
إجـمــالــي نـقــاطــه 12 ،متابعة و4
تمريرات حاسمة و 5سرقات في
لـعــب جـمــاعــي دفــاعــي بمواجهة
ه ـ ـجـ ــوم بـ ـيـ ـسـ ـت ــون ــز ،فـ ـ ــي ح ـيــن
ً
لعب زميله جــرو هوليداي دورا
ً
ً
هجوميا حــاسـمــا مــع  26نقطة،
منها  4رميات ثالثية.
وفــي كليفالند ،عــاد داري ــوس

أنتيتوكونمبو نجم باكس يسجل في سلة بيستونز
غ ــارالن ــد مــن إصــابــة أبـعــدتــه عن
المالعب خمس مباريات ،ليقود
فــريـقــه كــافــالـيـيــرز إل ــى انـتـصــاره
ً
السادس تواليا ،بفوز مثير بفارق
نـقـطــة ع ـلــى بــوس ـطــن سلتيكس
( )113-114بعد التمديد.
وعلى ملعب ماديسون سكوير
غ ــاردنَّ ،
سجل ديغونتي مــوراي

 36نقطة فــي فــوز فريقه أتالنتا
ه ــوك ــس ع ـلــى ن ـي ــوي ــورك نيكس
.99-112
وفي لوس أنجلس ،حقق ليكرز
ً
فوزه الثاني تواليا هذا الموسم،
بعد سلسلة من خمس هزائم على
حـســاب نيو أورلـيــانــز بيليكانز
 117-120بعد التمديد.

ولـعــب مــات راي ــن دور المنقذ
للفريق الفائز ،بتسجيله ثالثية
ال ـت ـع ــادل  111-111م ــع ص ـفــارة
ً
النهاية ،فارضا التمديد ،في حين
كان لوني ووكر أفضل المسجلين
لليكرز مع  28نقطة.
وفـ ـ ـ ــي سـ ـ ـ ــان أن ـ ـتـ ــون ـ ـيـ ــو ،فـ ــاز
تــورونـتــو راب ـتــورز على صاحب
األرض سبيرز  100-143في رقم
قياسي شخصي للفريق الضيف،
الــذي فــاز بأكبر فــارق ( 43نقطة)
خارج ملعبه.
وفي داالس ،أنهى السلوفيني
العمالق لوكا دونتشيتش مباراة
فــريـقــه داالس مــافــريـكــس مــع 33
نقطة و 11تـمــريــرة حــاسـمــة و5
متابعات ،وقاده للفوز على يوتا
جاز .100-103
وف ــاز ممفيس غــريــزلـيــز على
بورتالند ترايل باليزرز 106-111
في أوريغون ،بفضل النقاط الـ 29
لنجمه ديسموند باين.

أوسيمين نجم نابولي

يستطيع نــا بــو لــي المتصدر
والــوحـيــد الــذي لــم يخسر حتى
اآلن فــي ال ــدوري اإليطالي لكرة
الـقــدم ضــرب عصفورين بحجر
ً
واح ــد ،عندما يحل ضيفا على
منافسه المباشر أتاالنتا غــدا،
من خــال استعادة نغمة الفوز
ب ـع ــد الـ ـخـ ـس ــارة ام ـ ــام ل ـي ـفــربــول
اإلن ـك ـل ـيــزي ف ــي دوري األب ـط ــال
ال ـث ــاث ــاء ،وإذا تـحـقــق ل ــه ذل ــك،
سيبعد مـنــافـســه عـنــه ب ـفــارق 8
ن ـق ــاط خـ ــال ال ـمــرح ـلــة الـثــالـثــة
عـشــرة الـتــي تشهد م ـبــاراة قمة
أخرى بين يوفنتوس وإنتر.
ح ـقــق نــابــولــي ب ــداي ــة مــوســم
ً
ً
رائعة محليا وقاريا لم يعكرها
سـ ــوى خ ـس ــارت ــه األخـ ـي ــرة أم ــام
لـ ـيـ ـف ــرب ــول لـ ـك ــن بـ ـع ــد ض ـم ــان ــه
الـتــأهــل قبل خــوضـهــا ،ثــم نجح
ف ــي الـمـحــافـظــة عـلــى صــدارتـهــا
بالرغم من خسارته وذلك لفوزه
ذهابا .1-4

وي ـل ـه ــث ن ــاب ــول ــي وراء لـقــب
اول مـ ـن ــذ عـ ـ ــام  ،1990ع ـنــد مــا
قاده النجم األرجنتيني الراحل
األسـ ـ ـ ـط ـ ـ ــورة ديـ ـيـ ـغ ــو ارم ـ ــان ـ ــدو
م ــارادون ــا إل ــى لـقـبــه الـثــانــي في
تاريخه.
وت ـ ـ ــدخ ـ ـ ــل كـ ـتـ ـيـ ـب ــة ال ـ ـ ـمـ ـ ــدرب
لوتشانو سباليتي المباراة ،بعد
أن حققت الـفــوز فــي المباريات
ال ـث ـم ــان ــي األخ ـ ـيـ ــرة ت ــوال ـي ــا فــي
الدوري مسجال  30هدفا في 12
مـبــاراة هــذا الموسم حتى اآلن،
فـ ــي ح ـي ــن لـ ــم ي ـح ـصــد مـضـيـفــه
ات ـ ــاالنـ ـ ـت ـ ــا س ـ ـ ــوى  7ن ـ ـقـ ــاط مــن
مـبــاريــاتــه األربـ ــع األخ ـي ــرة على
ً
أرض ــه .وعـمــومــا ،سجل نابولي
 50ه ــدف ــا فـ ــي  17مـ ـ ـب ـ ــاراة فــي
مختلف المسابقات هذا الموسم
اي بمعدل  2.9أهداف في المباراة
الواحدة وهي نسبة عالية.
ً
ويلعب غــدا أيـضــا ميالن مع
ضيفه سبيتسيا.
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هاري كين لكتابة التاريخ مع «األسود الثالثة»
يسعى النجم اإلنكليزي،
هاري كين ،لوضع بصمة في
سجله مع منتخب بالده خالل
المشاركة في بطولة مونديال
قطر  ،2022ومن المحتمل
أن تكون آخر بطولة كبرى
«األسود
يخوضها الالعب مع
ً
الثالثة» قبل االعتزال دوليا.

هاري كين

المنتخب اإلنكليزي في سطور
• كأس العالم :المشاركة الـ 16
• أفضل نتيجة :بطل 1966
• كأس أوروبا 10 :مشاركات
• أفضل نتيجة :وصيف 2020
• تصنيف فيفا5 :
• اللقب :األسود الثالثة
• رئيس االتحاد :األمير وليام
• الالعبون المرخصون 1.8 :مليون
• الـتــأهــل :تـصــدرت مجموعتها التاسعة في
التصفيات األوروبية
• المدرب :بعد رحيل المدرب سام أالردايس عام
 2016بسبب مزاعم فساد ،ورث غاريث ساوثغيت
ً
ً
فريقا مدمرا لخروجه من ثمن نهائي كأس أوروبا
أمــام إيسلندا المتواضعة  ،2-1لكنه أعــاد إنكلترا
إلى نادي المنتخبات الكبرى ،بقيادته إلى نصف
نهائي مونديال  2018ونهائي كأس أوروبا 2020
التي خسرها أمام إيطاليا بركالت الترجيح على
ملعب ويمبلي .تـعـ ّـرض النـتـقــادات بسبب خطته
التي تفتقر إلى الطموح ،فيما يملك فريقه مواهب
هجومية رنانة.
• النجم :هاري كين رأس حربة وقائد المنتخب
منذ المونديال األخير .يحمل آمال المنتخب على
كـتـفـيــه ،ووصـ ــل إل ــى س ــن ال ـن ـضــج .اب ــن الـتــاسـعــة

ً
والـعـشــريــن أك ـثــر م ــن هـ ــداف ،وي ـش ــارك غــال ـبــا في
ً
صناعة الهجمات .لكن مع  51هدفا في  75مباراة
دولية ،يبحث عن تحطيم الرقم القياسي اإلنكليزي
ً
لواين روني ( 53هدفا في  120مباراة).
• التشكيلة المحتملة لمونديال قطر:
• حراسة المرمى :جوردان بيكفورد (إيفرتون)،
آرون رامسدايل (أرسنال) ،نيك بوب (نيوكاسل).
• الدفاع :ترنت ألكسندر -أرنولد (ليفربول) ،بن
تشيلويل (تشلسي) ،كونور كودي (إيفرتون) ،إريك
دايــر (تــوتـنـهــام) ،مــارك غيهي (كريستال بــاالس)،
هاري ماغواير ولوك شو (مانشستر يونايتد) ،جون
ستونز (مانشستر سيتي) ،فيكايو توموري (ميالن
اإليطالي) ،كيران تريبييه (نيوكاسل).
• الوسط :جود بيلينغهام (بوروسيا دورتموند
األل ـمــانــي) ،مــايـســون مــاونــت (تـشـلـســي) ،ج ــوردان
هندرسون (ليفربول) ،ديكالن رايس (وست هام)،
جايمس وارد-براوس (ساوثمبتون).
• ال ـه ـجــوم :تــامــي أب ــراه ــام (رومـ ــا اإلي ـطــالــي)،
ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) ،فيل فودن
وج ــاك غريليش (مانشستر سـيـتــي) ،ه ــاري كين
(توتنهام) ،بوكايو ساكا (أرسنال) ،رحيم سترلينغ
(تشلسي) ،كالوم ولسون (نيوكاسل).

يقف المهاجم هاري كين عند عتبة
إنـ ـج ــاز ت ــاري ـخ ــي ف ــي م ــون ــدي ــال ق ـطــر،
ح ـيــث ي ـتــأخــر ق ــائ ــد مـنـتـخــب إنـكـلـتــرا
بفارق هدفين عن معادلة ،ثم تحطيم
الرقم القياسي لعدد األهــداف الدولية
مع «األســود الثالثة» ،والمسجل باسم
المهاجم السابق واين روني (.)53
وب ــإم ـك ــان ك ـي ــن ،ف ــي حـ ــال ن ـجــح في
قيادة رجال المدرب غاريث ساوثغيت
إ لــى لقبهم الكبير األول منذ  56عاما
(م ــون ــدي ــال  ،)1966ت ــدوي ــن اس ـم ــه في
السجالت الـخــالــدة للكرة المستديرة،
علما أن هذا الهداف حجز مكانته في
قائمة أساطير توتنهام ،حيث لم يعد
يتأخر سوى بفارق  7أهــداف فقط عن
الهداف التاريخي للنادي جيمي غريفز
(.)266
ل ـق ــد اقـ ـت ــرب ك ـي ــن م ــن الـ ـف ــوز ب ــأب ــرز
األلـ ـق ــاب ف ــي ع ــال ــم الـ ـك ــرة ال ـم ـس ـتــديــرة
ب ـق ـم ـي ـصــي نـ ــاديـ ــه والـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب ،لـكــن
الفشل كان دائما له بالمرصاد ،وسجل
المهاجم الدولي في سيناريو الركالت

مفترق طرق
غ ـي ــر أن خـ ـ ــروج م ـن ـت ـخــب «األسـ ـ ــود
الثالثة» من األدوار األولى لكأس العالم،
سيدفع اإلنكليز إلى المتابعة عن كثب
لمستقبل الهداف التاريخي لتوتنهام
الذي ينتهي عقده معه بعد  18شهرا،
حيث تبدو مسيرته عند مفترق طرق.
وك ــان كـيــن ح ــاول وف ـشــل فــي إقـنــاع
توتنهام بانتقاله إلى مانشستر سيتي
في األسابيع التي تلت خسارة إنكلترا
نهائي كأس أوروبا العام الماضي.
وتخشى إنكلترا أن يقع قائدها في
فخ اإلصابات أو أن يصل منهكا حتى
قبل أن تشتد حــدة اإلث ــارة فــي العرس
الكروي العالمي الذي يقام للمرة األولى
في الشرق األوسط.

إنكلترا مرشحة لحسم مجموعة ثانية متقاربة
تبدو إنكلترا ،بطلة  ،1966مرشحة
قوية لحسم تأهلها عن المجموعة
الثانية ضمن كأس العالم  2022لكرة
الـقــدم فــي قطر ،لكن مـشــوارهــا قــد ال
يكون سهال أمام جارتها ويلز ،فيما
تحمل مــواجـهــة ال ــوالي ــات المتحدة
وإيران نكهة سياسية.
عـ ـل ــى الـ ـ ـ ـ ـ ــورق ،ي ـس ـع ــى مـنـتـخــب
«األسود الثالثة» ،المصنف في المركز
الـخــامــس عــالـمـيــا ،ورابـ ــع مــونــديــال
 ،2018ووصـيــف ك ــأس أوروبـ ــا ،إلى
ال ـمــركــز األول ف ــي الـمـجـمــوعــة ،لكن
بعد دوري أمم كارثي ،تبدو تشكيلة
المدرب غاريث ساوثغيت أقل إقناعا،
فضال عن إصابات هددت االستقرار
الدفاعي .هجوميا ،احتفظ اإلنكليز
ب ـقــوت ـهــم الـ ـض ــارب ــة ب ـق ـي ــادة ه ــداف
النسخة الماضية هاري كين ،والبعيد
هدفين عن الرقم القياسي اإلنكليزي
لواين روني (.)53
وفي الصراع المنطقي على البطاقة
الثانية المؤهلة لدور الـ ،16تتنافس
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة (مـصـنـفــة ،)16

مــع ويلز ( )19وإي ــران ( ،)20وتتركز
األنظار على منتخب إي ــران ،في ظل
احـتـجــاجــات مستمرة بــالـبــاد منذ
منتصف سبتمبر ،على خلفية وفاة
الشابة مهسا أميني ،بعد توقيفها من
قبل شرطة األخالق في طهران لعدم
التزامها قواعد اللباس الصارمة في
الجمهورية اإلسالمية .نتيجة لذلك،
علت أصوات مطالبة االتحاد الدولي
(فيفا) باستبعاد إيــران من البطولة.
وعلى األرض ،فــإن تشكيلة المدرب
العائد البرتغالي كارلوس كيروش قد
تواجه أزمة حقيقية في خط الهجوم،
في حــال عــدم تعافي نجمها ســرادر
أزمون من إصابة بربلة ساقه.

إيران والواليات المتحدة
وتــذكــر م ـب ــاراة إيـ ــران وال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـحــدة بــال ـمــواج ـهــة بينهما في
مــونــديــال  1998عندما ف ــازت إي ــران
 ،1-2وت ـص ــل ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة،
ال ـغــائ ـبــة ع ــن الـنـسـخــة األخـ ـي ــرة في

روسيا ،بفريق يعج بالمحترفين في
أوروبا ،على غرار سيرجينيو ديست
(ميالن اإليـطــالــي) ،وستون ماكيني
(يــوف ـن ـتــوس اإلي ـط ــال ــي) ،جـيــوفــانــي
رينا (بوروسيا دورتموند األلماني)،
وكــري ـس ـت ـيــان بــولـيـسـيــك (تـشـلـســي
اإلنكليزي).
بـ ـ ــدوره ،ي ـخ ــوض مـنـتـخــب ويـلــز
الـنـهــائـيــات لـلـمــرة الـثــانـيــة فـقــط في
ت ــاري ـخ ــه ،ب ـعــد ب ـلــوغــه ربـ ــع نـهــائــي
 ،1958وكسر منتخب «التنانين» حلم
أوكرانيا بالمشاركة في النهائيات
بموازاة الغزو الروسي الذي تتعرض
له.
وي ــأم ــل مـنـتـخــب وي ـلــز اسـتـعــادة
نجميه الـمـخـضــرمـيــن غ ــاري ــث بيل
( 33عاما) وآرون رامسي ( 31عاما)
لياقتهما ،وإذا كانت ويلز انتظرت
اليوم األخير للتأهل ،تشهد الجولة
الثالثة األخيرة من هــذه المجموعة
مـبــاراة ديــربــي خاصة ضــد جارتها
إنكلترا في  29نوفمبر.

المنتخب األميركي في سطور

أكثر من  23مليون ساعة عمل آمنة
في استاد أحمد بن علي
َّ
سجل استاد أحمد بن علي ،أحد االستادات الثمانية لبطولة كأس العالم
ً
ً
 ،٢٠٢٢إنجازا مهما في األمن والسالمة ،بعد إتمام  23مليون ساعة عمل من
دون وقوع إصابات معيقة لسير أعمال اإلنشاءات والعمليات التشغيلية،
من مايو  2019حتى أكتوبر الماضي.
ويأتي اإلنـجــاز ،الــذي أعلنت عنه اللجنة العليا للمشاريع واإلرث في
فعالية خاصة بالدوحة األسبوع الجاري ،بفضل االلتزام الكامل بتنفيذ
معايير الصحة والسالمة التي وضعها اللجنة العليا ،بالتعاون مع تحالف
المقاول الرئيسي للمشروع ،الذي ضم شركة البالغ للتجارة والمقاوالت،
وشركة الرسن آند توبرو ،إضافة إلى شركة ايكوم ،التي تولت إدارة المشروع.
وتبدأ المباريات التي يستضيفها االستاد بالمونديال في ثاني أيام

ال ـتــرج ـي ـح ـيــة ال ـ ــذي مـ ــال ل ـص ــال ــح كـفــة
إيطاليا على حساب منتخب بالده على
أرضه في ملعب ويمبلي الشهير بلندن
في نهائي كأس أوروبا قبل  16شهرا.
كما كان في صفوف توتنهام ،الذي
بلغ المباراة النهائية لمسابقة دوري
أبطال أوروبا للمرة األولى في تاريخه،
وخـســرهــا أم ــام مــواطـنــه لـيـفــربــول في
العاصمة اإلسبانية مدريد عام .2019
وعـ ّـوض فشله الجماعي ،بمسيرته
ال ـم ـل ـي ـئــة ب ــاأللـ ـق ــاب الـ ـف ــردي ــة ومـثـقـلــة
ب ــاألرق ــام القياسية ضـمــن قــائـمــة أبــرز
الـهــدافـيــن فــي ال ـق ــارة ال ـع ـجــوز ،بعدما
ارتقى إلى القمة منذ إعارته في بداية
مـسـيــرتــه داخـ ــل الـمـسـتـطـيــل األخ ـضــر
إل ــى كــل مــن لـيـتــون أوري ـن ــت ،مـيـلــوول،
نوريتش وليستر.
وبعدما تساوى مع غاري لينيكر في
قائمة أفضل الهدافين بقميص «األسود
الثالثة» في بطوالت كبرى ( 10أهداف
لكل منهما)ّ ،
رصع كين سجله بجائزة
الـ ـ ـح ـ ــذاء ال ــذهـ ـب ــي ألفـ ـض ــل ه ـ ـ ــداف فــي

مونديال روسيا  ،2018وبمثلها ثالث
مرات في الدوري الممتاز (،2016-2015
 2017-2016و.)2021-2020

المنافسات ،بمواجهة بين الواليات المتحدة األميركية وويلز ،لحساب
المجموعة الثانية ،وهي من بين ثالث مباريات يستضيفها االستاد لنفس
ً
المجموعة ،وتشمل أيضا مباراتي ويلز أمام منتخبي إيران وإنكلترا.
ً
ويشهد استاد أحمد بن علي في دور المجموعات أيضا مباراتين لمنتخب
بلجيكا في المجموعة السادسة ،أمام كندا وكرواتيا ،إضافة إلى مواجهة
بين اليابان وكوستاريكا لحساب المجموعة الخامسة.
وتختتم رحلة االستاد في المونديال مع إحــدى مباريات دور الستة
عشر تجمع بين بطل المجموعة الثالثة ،ووصيف المجموعة الرابعة يوم 3
ديسمبر .وبعد إسدال الستار على منافسات كأس العالم سيصبح االستاد
ً
مقرا لنادي الريان الرياضي ،أحد أكثر أندية كرة القدم شعبية في قطر.

استاد أحمد بن علي

• كأس العالم :المشاركة الحادية عشرة.
• أفضل نتيجة :الثالث في .1930
• الكأس الذهبية 18 :مشاركة.
• أفضل نتيجة :بطل  ،1991و 2002و 2005و2007
و 2013و 2017و.2021
تصنيف فيفا.16 :
• اللقب :ستارز آند سترايبس ،يانكس.
رئيس االتحاد :سيندي بارلو كون.
• التأهل :احتلت المركز الثالث في ال ــدور النهائي من
تصفيات كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي).
• المدرب :خلف غريغ بيرهالتر ( 49عاما) في ديسمبر
 2018ديف ستراكان الذي استلم بدوره في نوفمبر  ،2017بدال
من بروس أرينا .قاد بيرهالتر ،العب لوس أنجليس جاالكسي
السابق ومدرب كولومبوس كرو ،منتخب الواليات المتحدة
إلى لقب الكأس الذهبية في كونكاكاف عام  .2021دون أن يلمع،
ورغــم وجــود بعض المواهب المحترفة في أندية أوروبية
كبرى ،نجح في إعادة المنتخب األميركي إلى المونديال بعد
غيابه عن نسخة .2018
• الـنـجــم :الع ــب أســاســي ضـ ــروري فــي الـمـنـتـخــب ،لكن
كريستيان بوليسيك ( 21هدفا في  52مباراة دولية) القى
هذا الموسم صعوبات للعب أساسيا مع تشلسي اإلنكليزي
الذي يحمل ألوانه منذ  ،2019وكان الالعب الشاب عرف مراحل
مضيئة مع الفريق اللندني ،على غرار تتويجه بدوري أبطال

أوروبا  ،2021لكن اإلصابات عرقلت تطوره ،وطارده مانشستر
يونايتد وليدز هذا الصيف ،وقد ينتقل إلى نيوكاسل في
الفترة الشتوية بعد المونديال حيث يأمل استعادة مستوياته.
• التشكيلة المحتملة لمونديال قطر:
• حراسة المرمى :إيثان هورفات (لوتون تاون اإلنكليزي) ،زاك
ستيفن (ميدلزبره اإلنكليزي) ،مات تورنر (أرسنال اإلنكليزي).
• الدفاع :ريجي كانون (بوافيستا البرتغالي) ،كاميرون
كارتر-فيكرز (سلتيك األسكتلندي) ،سيرجينيو ديست (ميالن
اإليطالي) ،آرون لونغ (نيويورك ريد بولز) ،مارك ماكنزي (غنك
البلجيكي) ،أنتوني روبنسون (فولهام اإلنكليزي) ،جو سكالي
(بوروسيا مونشنغالدباخ األلماني) ،ديأندري يدلين (إنتر
ميامي األميركي) ،ووكر زيمرمان (ناشفيل).
• الوسط :كيلين أكوستا (لوس أنجليس أف سي) ،تايلر
أدامــس (ليدز يونايتد اإلنكليزي) ،لوكا دي ال توري (سلتا
فيغو اإلسـبــانــي) ،وستون ماكيني (يوفنتوس اإليطالي)،
يونس موسى (فالنسيا اإلسباني) ،جيوفاني رينا (بوروسيا
دورتموند األلماني).
• الهجوم :برندون آرونسون (ليدز يونايتد اإلنكليزي)،
بول أريوال (أف سي داالس) ،خيسوس فيريرا (أف سي داالس)،
جوردان موريس (سياتل ساوندرز) ،جوردان بيفوك (أونيون
برلين األلـمــانــي) ،ري ـكــاردو بيبي (خرونينغن الهولندي)،
كريستيان بوليسيك (تشلسي اإلنكليزي) ،تيموثي ويــاه
(ليل الفرنسي).

مونديال البرازيل  ...1950مأساة «ماراكانازو» وتضميد جراح الحرب

ملصق مونديال 1950

استاد ماراكانا

يــروي األسـطــورة بيليه انــه عندما
س ـ ّـج ـل ــت األوروغ ـ ـ ـ ـ ـ ــواي ه ـ ــدف ال ـف ــوز
بكأس العالم  1950فــي مرمى بــاده
البرازيل ،غــرق والـ ُـده في الــدمــوع ،في
ّ
سن التاسعة ،وعــده برفع الكأس في
يوم ُ من األيام ...وفعلها ثالث مرات.
ً
ش ـ ّـي ــد مـلـعــب م ــاراك ــان ــا خصيصا
ً
للنهائيات وكــان ممتلئا بنحو 175
ّ
متفرج في  16يوليو  ،1950لكن
ألف
ً
ً
ّ
صـمـتــا مطبقا خــيــم عـلــى مــدرجــاتــه،
بـعــد أن قـلـبــت األوروغـ ـ ـ ــواي تــأخــرهــا
بهدف إلى فوز تاريخي  1-2في نهاية
المباراة ،ليضيع حلم اللقب فيما عرف
بمأساة «ماراكانازو».
م ـبــاراة حــاسـمــة بمثابة النهائي،
إذ أقيم الدور الثاني بنظام مجموعة
ّ
مــن أرب ـعــة منتخبات (حــلــت السويد
ثالثة وإسبانيا رابعة) ،فكانت نقطة
التعادل تكفي البرازيل ّ
لتتوج في ريو
دي جانيرو.
بحثت البرازيل آنــذاك عن موقعها
ُ
في العالم ،فاعتبرت النتيجة بمنزلة
ّ
هــزيـمــة ل ـم ـشــروع األم ــة الـمـكــونــة من
تناغم أجناس ّ
موحدة على المستديرة.
وف ـي ـمــا ك ــان ــت أوروبـ ـ ـ ــا ت ـخ ــرج من
الـ ـح ــرب ال ـعــال ـم ـيــة ال ـثــان ـيــة وت ــواج ــه
مشكالت للنهوض مــن ذيــولـهــا ،رأت
الـبــرازيــل فــي استضافة كــأس العالم
وبناء اضخم ملعب ،فرصة لتضرب
ب ـقــوة عـلــى ال ـســاحــة الــريــاض ـيــة ،لكن
ال ـ ـخ ـ ـسـ ــارة ّ
وجـ ـ ـه ـ ــت ص ـف ـع ــة ك ـب ـيــرة
لكبريائها.
على الجهة المقابلة مــن الـحــدود

األوروغويانية التي شهدت االحتفال
بلقب الـمــونــديــال الـثــانــي بعد ،1930
ّ
تحولت الموقعة من مباراة كــرة قدم
الى كلمة مجازية «ماراكانازو» (ضربة
م ــاراك ــان ــا) ،وه ــي م ــرادف ــة للنصر في
ظروف صعبة خالفا لكل التوقعات.
غ ــرس ــت ه ـ ــذه الـ ـفـ ـك ــرة الـمـلـحـمـيــة
إمكانية تحقيق النصر من خالل الروح
القتالية المستمرة ّ
«غارا».

«سيناترا ،البابا وأنا»
البرازيل التي ّ
ضمت هداف البطولة
أديمير ( 9أهداف) ،افتتحت التسجيل
مـطـلــع ال ـش ــوط ال ـثــانــي عـبــر فــريــاســا
فــاشـتـعـلــت ال ـم ــدرج ــات ،لـكــن «بـيـبــي»
سكيافينو ادرك التعادل في الدقيقة
 ،66قبل أن يحسم ألسيديس غيدجا
الموقعة قبل نهاية المباراة بـ 11دقيقة.
ُصدمت البرازيل مع تتويج رئيس
االت ـح ــاد ال ــدول ــي ج ــول ريـمـيــه لقائد
االوروغـ ــواي أوبــدولـيــو فــاريــا .وكــان
برنامج المذيع الشهير آري باروسو
ً
م ـخ ـت ـص ــرا ب ـع ــد ال ـن ـه ــائ ــي «ال ش ــيء
أقوله لكم» ،فيما تحدثت تقارير عن
مـ ـح ــاوالت مـشـجـعـيــن االن ـت ـح ــار عن
الـمــدرجــات واصــابــة آخــريــن بسكتات
قلبية.
ّ
لخص غيدجا الواقعة «أيقنت وقع
ما حدث بعد سنوات مع اصدار كتب
حــول هــذا الـمــوضــوع» .وتــابــع «ثالثة
نجحوا فــي اسـكــات ملعب مــاراكــانــا:
فرانك سيناترا ،البابا وانا».

وأضـ ــاف «عـشـيــة ال ـم ـب ــاراة ،تـ ّ
ـوجــه
ثالثة أو أربعة مسؤولين في منتخب
األوروغواي إلى الالعبين االكثر خبرة
قــائـلـيــن (ل ـق ــد حـقـقـنــا هــدف ـنــا ويـجــب
اآلن أن نخرج مرفوعي ال ــرأس بعدم
تلقي اكثر من اربعة اهداف) ...اخبرنا
قائد المنتخب اوبدوليو فاريال بهذا
الموضوع ونحن في النفق المؤدي إلى
أرض الملعب».
اتهم حارس البرازيل باربوسا بأنه
ً
لــم يكن مـتـمــركــزا بشكل جيد عندما
خ ــدع ــه غ ـي ــدج ــا ،وق ـب ــل وف ــات ــه بــأيــام
قليلة اشتكى انــه البرازيلي الوحيد
الـ ــذي ُح ـكــم عـلـيــه م ــدى ال ـح ـيــاة ،رغــم
ان الـعـقــوبــات الـقـصــوى للتشريعات
ً
البرازيلية هي  30عاما.
كما كــان الظهير األيـســر بيغودي
كبش فــداء للصحافة ،بعد أن راوغــه
ّ
غيدجا مرتين قبل التسجيل «فكرت
في االنتحار ،كان هذا الخيار األنسب
لي .ثم قلت في نفسي ،حتى في مماتي،
فإن الناس ستبقى تكرهني الى األبد».

بداية محبطة إلنكلترا
ً
كان المونديال قد توقف  12عاما
بسبب الحرب العالمية .بعدهاّ ،
قرر
ف ـي ـفــا ع ـ ــام  1946اطـ ـ ــاق اس ـ ــم ج ــول
ريميه على الـكــأس نـظــرا «للخدمات
ال ـتــي قـ ّـدم ـهــا خ ــال الـ ـح ــرب» ،واع ـلــن
انضمام االتحاد البريطاني الى كنفه
بعد خالف جذريّ ،
وتم قبول عضوية
االتحاد السوفياتي.

األوروغواياني غيدجا يسجل هدف الفوز
في مواجهة البرازيل بنهائي 1950
ً
كان اختيار البرازيل طبيعيا ،ألن
معظم الدول األوروبية كانت خارجة
من حــرب فتاكة أتــت على اقتصادها
وبناها التحتية.
وأقيمت النهائيات بين  24يونيو
ً
و 16يوليو بمشاركة  13منتخبا :ستة
من أوروبــا 5 ،من أميركا الجنوبية و2
من أميركا الشمالية.
بــرغــم اقـصــائـهـمــا ف ــي الـتـصـفـيــات،
ً
ُدعـ ـ ـي ـ ــت الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ب ـ ـ ـ ــدال م ـ ــن تــرك ـيــا
المنسحبة ّ
فبدلت رأيها ،فيما طالبت
فــرن ـســا بـتـغـيـيــر ب ــرن ــام ــج لـعـبـهــا في
مــديـنـتـيــن ت ـب ـعــدان  3500ك ـلــم ،فقوبل
طلبها بالرفض.

أم ـ ــا الـ ـهـ ـن ــد ،ف ـق ــد رف ـ ــض الع ـب ــوه ــا
الـمـشــاركــة لـعــدم الـسـمــاح لهم باللعب
حفاة!

مفاجأة الواليات المتحدة
ُ
وسـ ّـجـلــت فــي الـبـطــولــة مـفــاجــأة من
العيار الثقيل ،بفوز الواليات المتحدة
الـ ـمـ ـغـ ـم ــورة فـ ــي ب ـي ـل ــو ه ــوري ــزونـ ـت ــي
على انكلترا مهد اللعبة ،بـهــدف جو
غايتجنس ،الهايتي المولد الــذي كان
ً
يعمل أيضا كغاسل صحون في مطعم.
آن ــذاك أراح اإلنكليز نجمهم العالمي
ً
ستانلي ماثيوز ،نظرا لسهولة المباراة

ونصف
بنظرهم أمام تشكيلة من الهواة ً
المحترفين .وصلت إيطاليا حاملة للقب
آخر نسختين ،لكنها لم تكن مرشحة ،إذ
ّ
تغيرت أساليب التدريب منذ النسخة
الثالثة.
ّ
وأكـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ــدور االول ان ال ـم ـنــاف ـســة
سـتـنـحـصــر ب ـيــن ال ـب ــرازي ــل المضيفة
واالوروغ ـ ـ ـ ـ ــواي ال ـع ــائ ــدة ب ـق ــوة وال ـتــي
اك ـت ـس ـح ــت ب ــول ـي ـف ـي ــا 8-صـ ـ ـف ـ ــر ،فـيـمــا
اكـ ـتـ ـسـ ـح ــت الـ ـ ـب ـ ــرازي ـ ــل ال ـ ـسـ ــويـ ــد 1-7
وإسبانيا  1-6في الــدور الحاسم قبل
المباراة الدراماتيكية األخيرة ،وفازت
األوروغواي بصعوبة على السويد 2-3
وعادلت اسبانيا .2-2

ً
باقي  16يوما

ةديرجلا
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رياضة

صالح ومحرز يتصدران أبرز نجوم العرب الغائبين

رياض محرز

ّ
يتصدر المصري محمد صالح والجزائري رياض محرز قائمة أبرز النجوم العرب
ّ
الغائبين عن مونديال قطر  202في كرة القدم ،في أول نسخة تقام في منطقة عربية.
ُ
وفيما كانت عدسات الكاميرات ت ّركز على
َّ
المشوش بأشعة
وجه محمد صالح،
الليزر الخضراء ،أطاح نجم ليفربول
اإلنكليزي ركلة ترجيح عالية فوق
مرمى السنغال .سقط «الفراعنة» 3-1
بـعــد ال ـت ـعــادل بنتيجتي الــذهــاب
واإلياب مع «أسود التيرانغا».
مـنــذ انـضـمــامــه إل ــى ليفربول
ً
ص ـي ــف  ،2017قـ ــادمـ ــا م ــن روم ــا
ً
اإلي ـطــالــي ،نـقــش ص ــاح ( 30عــامــا)
مـسـيــرة رائ ـع ــة ،تــوجـهــا بــالـفــوز بألقاب
الدوري االنكليزي ألول مرة بعد غياب
ثالثة عـقــود ،دوري أبـطــال أوروب ــا
وكأس العالم لألندية.
ك ـ ــان إب ـ ــن ق ــري ــة نـجــريــج
( 122ك ـل ــم ع ــن الـ ـق ــاه ــرة)،
ّ
ي ـمــنــي ال ـن ـفــس ال ـح ـضــور
ك ــاع ــب ،لـكـنــه ق ــد يـتــواجــد
فــي قـطــر خ ــال الـمــونــديــال،
حسب مــا كشف لقنوات بي
إن سبورتس.
وسـ ّـجــل صــاح ّ
مرتين في
مونديال روسيا ،بعد مشاركته
ً
متحامال على إصابته الشهيرة
بكتفه أمام ريال مدريد اإلسباني
في نهائي دوري األبطال .2018
ونــال صــاح الــذي بــدأ رحلته مع
المقاولون العرب ،جائزة أفضل العب
ف ــي إفــريـقـيــا مــرتـيــن ( 2017و،)2018
ّ
وهداف الدوري اإلنكليزي ثالث مرات.
ّ
إيكامبي بدد أحالم محرز

في واحدة من أكثر المباريات دراماتيكية بتصفيات المونديال ،وقبل لحظات من
ّ
الممددّ ،بدد الكاميروني كارل توكو إيكامبي أحالم الجزائري
صافرة نهاية الوقت
ً
رياض محرز ( 31عاما) ،بالتوقيع على مشاركته المونديالية الثانية ،بعد خوضه
دقائق محدودة أمام بلجيكا في الدور األول لمونديال .2014
ولفت محرز ،المولود في فرنسا ،اهتمام ليستر سيتي وقاده الى إحراز لقب الدوري
في  ،2016ثم ّ
توج به مع مانشستر سيتي ثالث مرات.
قاد محرز الجزائر إلحراز كأس إفريقيا  ،2019كما حصد جائزتي أفضل العب في
القارة  2016والعب العام في إنكلترا في العام ذاته.

بن ناصر والهزيمة المؤلمة
«هذه الهزيمة مؤلمة وسيكون من الصعب نسيانها ،لكن علينا أن نطوي الصفحة».
بهذه الكلمات نعى إسماعيل بن َناصر عدم تأهل الجزائر للمونديال في مارس
ً
الماضي ،معبرا عن مشاعر قاسية «ض َمدها» بعد شهرين بتتويجه مع ميالن بلقب
ً
الدوري اإليطالي بعد غياب  11عاما.
المولود ألب مغربي وأم جزائرية ويحتفل بعيد ميالده ال ــ 25مطلع
إسماعيلّ ،
ديـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـب ـ ـ ــر ،دشـ ـ ـ ـ ــن
مشاركاته الدولية عام
 ،2016ب ـعــد خــوضــه
 11مـبــاراة مع منتخبي
فرنسا تحت  18و 19سنة.
قضى بن ناصر (هدفان
ً
دوليان في  40مباراة) مشوارا
ً
صعبا تنقل خالله بين أرسنال
ً
االنكليزي تحت  23عاما وتور من
الــدرجــة الثانية فــي فرنسا ،حتى
االنتقال إلى إمبولي اإليطالي.
لـكــن نقطة الـتـحــول تمثلت في
اختياره أفضل العب في كأس أفريقيا
 ،2019ما ّ
شرع له أبواب التألق بقميص
«روسونيري».

أهداف مبخوت لم تشفع
لم تشفع أهداف اإلماراتي علي مبخوت الـ 14في التصفيات،

محمد صالح

غاريث بيل ...تنين ويلزي ومغامرة فاشلة بالدوري األميركي
اعتقد غاريث بيل أنه بانتقاله أوائل الصيف المنصرم إلى
الدوري األميركي «أم أل أس» للدفاع عن ألوان لوس أنجليس
أف سي ،سيتخلص من مشكلة التهميش التي عانى منها
خالل أعوامه األخيرة مع العمالق اإلسباني ريال مدريد.
لكنه وقبل أسابيع معدودة على انطالق مونديال قطر
 ،2022يجد ابــن الـ ــ 33عــامــا نفسه مهمشا مـجــددا بفريقه
ال ـجــديــد ف ــي سـيـنــاريــو ب ــدأ يــرتـســم مـنــذ أي ــام ــه األولـ ــى في
كاليفورنيا ،ليتحول مجددا الى تنين في سبات من دون
أفق الستيقاظه.
ح ـيــن وقـ ــع ب ـيــل ل ـل ــوس أن ـج ـل ـيــس أف سـ ــي ،رأت إح ــدى
العائالت الويلزية بذلك فرصة لها لرؤية نجمها المفضل
عــن كـثــب ،فقطعت فــي أغسطس أكـثــر مــن  8آالف كيلومتر
لمشاهدته يلعب ضد دي سي يونايتد ،وحتى أنها رفعت
العلم الويلزي في المدرجات على أمل لفت انتباه الالعب،
لكنها اكتفت في نهاية المطاف برؤيته في التمارين والتقاط
الصور معه.
وكل ما بإمكان نجم توتنهام اإلنكليزي السابق قوله لهذه
العائلة« :آسف ،لم ألعب ذلك اليوم».
هذه الحكاية تلخص الوضع المعقد لبيل الذي يملك في
 5نوفمبر فرصة الفوز بلقب الدوري األميركي واضافته الى
ألقابه العديدة مع ريال مدريد ،لكن في الحقيقة لم يكن له
أي دور يذكر في حصول فريقه الجديد على فرصة الصعود
الى منصة التتويج.

سجل هزيل
وب ـغ ـيــابــه بـسـبــب إص ــاب ــة ف ــي الـ ـس ــاق ،ف ــاز زم ـ ــاؤه على
لــوس أنجليس غــاالكـســي  2 -3خــال موقعة الــدربــي التي
جمعت الفريقين في الدور الثاني من «بالي أوف» ،ثم اكتفى
بمشاهدتهم مــن مـقــاعــد ال ـبــدالء وه ــم ي ـفــوزون فــي نهائي
المنطقة الغربية على أوستن  -3صفر.
في الواقع ،ال مكان للويلزي بين الثالثي الهجومي المكون
مــن المكسيكي كــار لــوس فيال والغابوني دينيس بوانغا
والكولومبي كريستيان أرانغو.

غاريث بيل في مباراة سابقة مع المنتخب الويلزي
ألن ــه ،وبـعــدمــا اسـتـهــل مـغــامــرتــه األمـيــركـيــة بشكل جيد
بتسجيله هدفين في مبارياته األربع األولــى ،اختفى بايل
تدريجا عن الرادار ولم يخض سوى  355دقيقة في  12من
أصل المباريات الـ 17التي خاضها فريقه الجديد منذ انتقاله
اليه في أواخــر يونيو ،ما يعادل  30دقيقة كمعدل وسطي
في المباراة الواحدة.
إنه بالتأكيد سجل هزيل لالعب من المفترض أن يكون
النجم الرئيسي في ناديه الجديد ومن أبرز وجوه دوري «أم
أل أس» الذي ما زال يبحث عن االستقطاب الذي جلبه إليه
نجوم مثل السويدي زالتان إبراهيموفيتش واإلنكليزي واين
روني على سبيل المثال.

وفي محاولة للتخفيف من وطأة إخفاق بيل في مغامرته
م ــع ل ــوس أن ـج ـل ـيــس ،ق ــال ال ـمــديــر ال ـع ــام ف ــي الـ ـن ــادي جــون
تورينغتون مؤخرا« :نظرنا الى غاريث كالعب اعتقدنا أنه
سيكون جاهزا للعب ومتعافيا وقادرا على مساعدة الفريق.
وأريد التأكيد على أنه فعل ذلك .لقد ساعدنا في الفوز بعدد
من المباريات عندما كان قادرا على اللعب».
وحتى إن لم يكن من بين الالعبين األعلى أجرا في الدوري
(قــدر راتبه بــ 1.6مليون دوالر هذا الموسم وفقا لصحيفة
لــوس أنجليس تايمز أو  133ألــف دوالر شـهــريــا) ،فــإن ما
قدمه ال يستحق الذكر.

المنتخب اإليراني في سطور
• كأس العالم :المشاركة السادسة
• أفضل نتيجة :الدور األول.
• كأس آسيا 15 :مشاركة.
• أفضل نتيجة :البطل  1968و 1972و.1976
• تصنيف فيفا.20 :
• اللقب :تيم ملي.
• رئيس االتحاد :مهدي تاج.
• الـتــأهــل :تـصــدرت مجموعتها فــي الــدور
الثالث من التصفيات اآلسيوية.
• المدربُ :ع ّين البرتغالي كارلوس كيروش
( 69عاما) مدربا في سبتمبر الفائت ،بعد
ضمان التأهل مع المدرب الكرواتي دراغان

سكوتشيتش ،الذي خسر ثقة الالعبين،
ون ـ ـ ــال م ـ ـ ــدرب ري ـ ـ ــال مـ ــدريـ ــد اإلس ـب ــان ــي
ومنتخب البرتغال السابق دعــم رئيس
االتحاد العائد في أغسطس مهدي تاج،
الــذي وعــد بتكليف كيروش مجددا بعد
فترة أولى طويلة بين  2011و .2019تحت
إشــرافــه ،كــان تيم ملي قريبا مــن التأهل
النهائي في نسخة  2018بروسيا.
لثمن
ّ
• النجمُ :يكنى ســردار أزمــون مهاجم باير
ليفركوزن األلماني بـ«ميسي إيران» ،وإلى
جانبه يبرز في خط الهجوم مهدي طارمي
العب بورتو البرتغالي.

في مساعدة «األبيض» في التأهل ،فجاءت حسرة الخروج في الملحق اآلسيوي أمام
استراليا بهدف قاتل ( )1-2قبل  6دقائق من النهاية.
ً
وعلى مستوى المنتخب ،توج مبخوت ( 32عاما) بلقب كأس الخليج  ،2013ونال
لقب الهداف والمركز الثالث في كأس آسيا ،2015
كما تـصــدر الهدافين فــي نسختي خليجي
 2014و.2019
ٌ
نجوم عرب
ويغيب عن مونديال قطر
آخـ ــرون مـثــل الـمـصــريـيــن محمد النني
(أرس ـنــال االنكليزي) ومصطفى محمد
(نــانــت الـفــرنـســي) ،والمغربيين عمران
لــوزا (واتـفــورد اإلنكليزي) وآدم ماسينا
(أودينيزي االيطالي) ،والجزائريين رامي
بــن سبعيني (بــوروسـيــا مونشنغالدباخ
األلماني) ويوسف باليلي (أجاكسيو الفرنسي).

• التشكيلة المحتملة لمونديال قطر
• ح ــراس ــة ال ـم ــرم ــى :ع ـلــي رض ــا بـيــرانــونــد
(ب ـ ـيـ ــرس ـ ـي ـ ـبـ ــول ـ ـيـ ــس) ،أمـ ـ ـي ـ ــر ع ـ ـ ــاب ـ ـ ــدزاده
(بونفيرادينا اإلسباني) ،حسين حسيني
(االستقالل).
• الــدفــاع :ص ــادق محرمي (ديـنــامــو زغــرب
ال ـكــرواتــي) ،احـســان حــاج صفي وميالد
مـحـمــدي (أي ــك أثـيـنــا ال ـيــونــانــي) ،شجاع
خـلـيــل زاده وح ـس ـيــن كـنـعــانــي (األه ـل ــي
ال ـ ـق ـ ـطـ ــري) ،م ــرت ـض ــى ب ـ ــور ع ـل ــي كـنـجــي
(بيرسيبوليس) ،مجيد حسيني (قيصري
سبور التركي) ،اميد نورافكن (سيباهان).

• ال ـ ــوس ـ ــط :س ـع ـي ــد ع ـ ــزت ال ـل ـه ــي (ف ــاي ـل ــي
الــدنـمــاركــي) ،ســامــان ق ــدوس (برنتفورد
اإلنكليزي) ،ميالد سرلك (بيرسيبوليس)،
اميد إبراهيمي (الــوكــرة القطري) ،أحمد
نور اللهي (شباب األهلي اإلماراتي).
• الهجوم :علي رضا جهانبخش (فينورد
ال ـ ـهـ ــول ـ ـنـ ــدي) ،مـ ـه ــدي طـ ــارمـ ــي (ب ــورت ــو
البرتغالي) ،كريم انصاري فرد (أومونيا
نيقوسيا القبرصي) ،وحيد أميري ومهدي
تــرابــي (بـيــرسـيـبــولـيــس) ،عـلــي قـلــي زاده
(شارلروا البلجيكي) ،سردار ازمون (باير
ليفركوزن األلماني).

المنتخب الويلزي في سطور
• كأس العالم :المشاركة الثانية
• أف ـض ــل ن ـت ـي ـجــة :ربـ ــع نـهــائــي
1958
• كأس أوروبا :مشاركتان
• أف ـض ــل ن ـت ـي ـجــة :ن ـصــف نـهــائــي
2016
• تصنيف «فيفا»19 :
• اللقب :التنانين
• رئيس االتحاد :ستيف وليامس
ً
• الالعبون المرخصون 90 :ألفا
ّ
ً
• ال ـتــأهــل :ح ــل ثــانـيــا فــي المجموعة
األوروبـيــة الخامسة ،وتأهل بفوزه
في الملحق على أوكرانيا  -1صفر
• ال ـ ـ ـمـ ـ ــدرب :لـ ـع ــب روب بـ ــايـ ــج ،دور
المدرب المؤقت بعد إيقاف المدرب
راي ــن غيغز المتهم بــاالعـتــداء على
صــديـقـتــه ،نـهــايــة ع ــام  ،2020وق ــاد
الــاعــب الــدولــي الـســابــق الـبــالــغ 48
ً
عاما فريقه في كأس أوروبا األخيرة،
ً
الـ ـم ــؤجـ ـل ــة ع ـ ــام ـ ــا ب ـس ـب ــب ج ــائ ـح ــة
«ك ــوفـ ـي ــد» ،وخ ـط ــف ب ـطــاقــة ال ـتــأهــل
الثانية للمونديال بعد .1958
• الـنـجــم :منذ سـنــوات يحمل غاريث
بيل منتخب ويلز في قلبه وجسده،
ً
لكن الجناح السريع لم يلعب كثيرا
في سنواته األخيرة مع ريال مدريد
اإلسـبــانــي ،وحتى بعد انتقاله إلى
الــدوري األميركي مع لوس أنجلس
اف سي.
• التشكيلة المحتملة لمونديال قطر:
• ح ــراس ــة ال ـم ــرم ــى :واي ـ ــن هينيسي
(نــوتـنـغـهــام فــوريـســت اإلنـكـلـيــزي)،
دا ن ـ ـ ـ ـ ـ ــي وورد ( لـ ـ ـيـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــر س ـي ـت ــي

اإلن ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــزي) ،ت ـ ـ ـ ـ ــوم ك ـي ـن ــغ
(سالفورد اإلنكليزي)
• ال ـ ـ ــدف ـ ـ ــاع :إي ـ ـث ـ ــان أم ـ ـبـ ــادو
(سبيتسيا اإليطالي) ،كريس
ميفام (بورنموث اإلنكليزي) ،بن
ديفيس (توتنهام اإلنكليزي) ،كريس
غ ــون ـت ــر (ويـ ـمـ ـبـ ـل ــدون اإلن ـك ـل ـي ــزي)،
كونور روبرتس (بيرنلي اإلنكليزي)،
جــو رودون (ري ــن الـفــرنـســي) ،نيكو
ولـ ـي ــام ــس (ن ــوتـ ـنـ ـغـ ـه ــام ف ــوري ـس ــت
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي) ،ري ـ ــس ن ــوري ـن ـغ ـت ــون-
ديفيس (شيفيلد يونايتد اإلنكليزي)
• الــوســط :جــو ألــن (ســوانـســي سيتي
اإلن ـك ـل ـي ــزي) ،آرون رامـ ـس ــي (نـيــس
الـفــرنـســي) ،ه ــاري ولـســون (فولهام
اإلن ـ ـ ـك ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــزي) ،ج ـ ــون ـ ــي ولـ ـي ــام ــس
(ســوي ـنــدون ت ــاون اإلن ـك ـل ـيــزي) ،جو
م ــوري ــل (بــورت ـس ـمــوث اإلن ـك ـل ـيــزي)،
دي ـ ـ ــان ل ـي ـف ـي ــت (دانـ ـ ـ ـ ــدي ي ــون ــاي ـت ــد
االسـ ـ ـكـ ـ ـتـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــدي) ،روبـ ـ ـ ـ ــن ك ــول ــوي ــل
(سوانسي سيتي) ،سوربا توماس
(هادرسفيلد اإلنكليزي)
• الـ ـ ـهـ ـ ـج ـ ــوم :غـ ـ ــاريـ ـ ــث ب ـ ــاي ـ ــل (لـ ـ ــوس
أنجلس أف سي األميركي) ،دانيال
جيمس (فــولـهــام اإلنـكـلـيــزي) ،كيفر
مــور (بــورنـمــوث اإلنـكـلـيــزي) ،تايلر
روب ـ ــرت ـ ــس (ك ــويـ ـن ــز بـ ـ ـ ــارك ري ـن ـجــز
اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي) ،ب ــريـ ـن ــان ج ــون ـس ــون
(نــوتـنـغـهــام فــوريـســت اإلنـكـلـيــزي)،
م ـ ــارك ه ــاري ــس (كـ ــارديـ ــف س ـي ـتــي)،
نايثان برودهيد (ويغان اإلنكليزي).

إصابة فيرنر قبل نحو  3أسابيع
من المونديال
خرج مهاجم اليبزيغ ومنتخب ألمانيا تيمو فيرنر
من مباراة فريقه ضد شاختار دانييتسك األوكراني،
ضمن منافسات الجولة السادسة األخيرة من دوري
ً
أبطال أوروبــا ،مصابا في كاحله األيسر ،األربعاء،
قبل أقل من ثالثة أسابيع من بداية مونديال قطر.
َّ
وتعرض فيرنر لإلصابة ( )13إثر كرة مشتركة
وتدخل عنيف مع قائد شاختار تاراس ستيباننكو.
وحاول االستمرار في اللعب ،قبل أن يشير باتجاه
مقعد البدالء بضرورة تغييره.
ويعتبر فيرنر قلب الهجوم الصريح الوحيد
في صفوف منتخب بــاده ،إلى جانب زميله كاي

هافيرتس .وتأتي إصابته في وقت صعب أللمانيا
قبل أقل من  3أسابيع من انطالق مونديال قطر (من
 20الجاري إلى  18ديسمبر).
من جانب آخر ،أفاد نادي توتنهام اإلنكليزي لكرة
القدم بأن مهاجمه الكوري الجنوبي سون هيونغ
مين سيخضع لعملية جراحية ،بسبب كسر حول
عينه اليسرى ،ما يهدد مشاركته في مونديال قطر.
ً
ولم يحدد توتنهام موعدا لعودة الدولي الكوري
ً
ً
الجنوبي ،إال أنه يواجه سباقا مع الزمن ،ليكون الئقا
لمباراة منتخب بالده االفتتاحية في كأس العالم
ضد أوروغواي في  24الجاري.

مهدي طارمي ضمانة منتخب إيران

مهدي
طارمي

تأخر بروز اإليراني مهدي طارمي
ع ـل ــى ال ـم ـس ـت ــوى األوروب ـ ـ ـ ــي بـعــد
انضمامه إلى بورتو البرتغالي
ب ـع ـم ــر الـ ـث ــامـ ـن ــة والـ ـعـ ـش ــري ــن،
ّ
وسـ ـيـ ـش ــك ــل أب ـ ـ ـ ــرز األسـ ـلـ ـح ــة
الـ ـهـ ـج ــومـ ـي ــة ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ــى
الـمــدرب البرتغالي كارلوس
ك ـي ــروش ،فــي نـهــائـيــات كــأس
ً
العالم  2022في قطر اعتبارا من  20نوفمبر الجاري.
ً
ابــن الثالثين عــامــا ،يستعد لظهوره الثاني في
النهائيات العالمية مــع «تـيــم مـلــي» بعد مونديال
روسيا ،حيث سيحمل هجوم الفريق على عاتقه ،في
ظل الشكوك التي تحوم حول مشاركة مهاجم باير
ليفركوزن األلماني سردار أزمون الذي يعاني من
ً
إصابة حاليا قد تبعده عن النهائيات.
ً
وسيكون طارمي ( 60مباراة دولية و 27هدفا)،
السالح األساسي بالنسبة إلى المدرب البرتغالي
العائد لإلشراف على منتخب إيران في سبتمبر
الماضي ،وللمرة الثالثة في النهائيات بعد 2014
في البرازيل و 2018في روسيا.

لم يكن طارمي على عالقة جيدة مع المدرب السابق
الكرواتي دراغان سكوتشيتش ،وال سيما أن العب بورتو
انتقد المدرب على العلن ما أدى إلى استبعاده عن بعض
المباريات في التصفيات المونديالية في نوفمبر 2021
ضد لبنان وسورية.
ً
ويـقــدم مهاجم الغرافة القطري السابق ،أداء مميزا
ً
ً
هذا الموسم مع بورتو محليا أو قاريا في دوري أبطال
أوروبـ ـ ــا ،إذ ن ــال لـقــب أف ـضــل الع ــب ف ــي شـهــر سبتمبر
الماضي.
وتمكن بطل الدوري البرتغالي في الموسم الماضي،
من تصدر مجموعته في البطولة القارية العريقة بعد
انطالقة ضعيفة في المجموعة الثانية بخسارتين ،قبل
أن ينتفض الفريق بأربعة انتصارات متتالية ،ساهم
طــارمــي خاللها بسبعة أه ــداف إذ سجل خمسة ومــرر
كرتين حاسمتين.

بين كبار أوروبا
اخ ـت ـيــر ال ــدول ــي اإلي ــران ــي أف ـض ــل الع ــب ف ــي الـجــولــة
ً
الخامسة من دوري األبطال بعدما قدم أداء قويا ضد
مفاجأة البطولة كلوب بــروج البلجيكي (-4ص ـفــر) ،إذ

سجل طــارمــي ثنائية ،كما تــألــق فــي الـمـبــاراة األخـيــرة
الثالثاء التي فاز فيها فريقه على أتلتيكو مدريد ()1-2
حيث ّ
مهد طريق الفوز بافتتاحه التسجيل .هذه األرقام
تؤكد تطور الالعب منذ مونديال  2018حيث كان ال يزال
ً
العبا مع الغرافة.
انـتـقــل طــارمــي إل ــى الـ ــدوري الـبــرتـغــالــي ،بـعــدمــا قــدم
ً
ً
موسما جيدا بالدوري القطري موسم  ،2019-2018الذي
سجل خالله ثمانية أه ــداف ،وحقق حلمه باللعب في
ً
أوروبا فانضم مجانا إلى ريو آفي.
ً
وسريعا أظهر اإليراني موهبة مميزة مع فريق شمال
ً
ً
الـبــرتـغــال ،إذ سجل  18هــدفــا وضعته وصيفا لهداف
البطولة .وقــال مــدربــه السابق كــارلــوس كارفاليال في
حــديــث إل ــى صحيفة «آ ب ــوال» الـبــرتـغــالـيــة فــي الصيف
الماضي «لو وصل طارمي إلى البرتغال وهو في الرابعة
والعشرين من عمره ،لكان اآلن مع أحد األندية الكبرى
ً
عال جدا وقد أثبت ذلك
في أوروبــا إنه العب بمستوى ٍ
في الحال».

أكثر ذكاء
غزارة أهداف طارمي ومستواه المميز ،جذبا انتباه

بورتو الذي أنفق نحو خمسة ماليين يورو للتعاقد معه
بعد عام من وصوله إلى البرتغال.
وبــإشــراف المدرب سيرجيو كونسيساو ،لم يتأخر
ً
ً
اإليراني في إثبات قدراته فحجز مقعدا أساسيا في خط
هجوم «التنانين» ،بغض النظر عن اسلوب اللعب الذي
اعتمده الدولي السابق.
وباإلضافة إلى قدرته على تسجيل األهداف ( 61في
 113مباراة مع بورتو) ،تميز طارمي في تمرير الكرات
الحاسمة بتمريره  42منها منذ ارتدائه القميص األبيض
واألزرق.
وبــوجــودهــا فــي الـمـجـمــوعــة الـثــانـيــة مــع منتخبات
ً
إنكلترا والواليات المتحدة وويلز ،لم تصل إيران مطلقا
إل ــى ال ــدور الـثــانــي فــي ك ــأس الـعــالــم ط ــوال مشاركاتها
الخمس السابقة ،وكانت قاب قوسين أو أدنى من تخطي
الــدور األول في نسخة روسيا السابقة ضد البرتغال،
عـنــدمــا أخ ـطــأت تـســديــدة مــن طــارمــي الـمــرمــى ببضعة
سنتيمترات.

ةديرجلا
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

درايش

نقطة

ما هذا يا سمو
الرئيس؟

حسن العيسى

«ال طبنا وال غدا الشر» ،هذا واقع ديموقراطية الخيمة
وشيخ العشيرة! ماذا نتوقع عن القادم؟ وأي أيام سوداء
آتية ،مع ثقافة التعاسة بين أكثرية أعضاء المجلس؟ (كل
ِّ
ويقدم
واحد يؤدي دور المتكئ على مسند في ديوانية،
رأيــه الـخــاص لمشاكل بلد بكامله يحيا بــه دون حلول
جذرية منذ عقود طويلة) .نــواب يــدرون كل الــدرايــة عن
حقيقة اقتصاد الدولة ،واالحتمال المحتم عن عجز رهيب
قادم ال محالة إذا استمرت تلك اإلدارة السياسية بنهج
اإلدارات السابقة ،هي تحيا كل يوم بيومه ،أما المستقبل،
فال شأن لها به حين تطير الطيور بأرزاقها.
خبر في مربع صغير بهذه الجريدة يوم أمس يبشرنا
بــأن «ال ــوزراء يـعــودون الستقبال معامالت الـنــواب بعد
توقف  ٣أشهر» .ما هــذا يا سمو رئيس الحكومة؟ وأي
دولــة مؤسسات وحكم الـقــانــون تقف أنــت على قمتها؟
وأي مـعــامــات تـلــك الـتــي تنتظر مـبــاركــة «شـخـطــة» قلم
س ـعــادة الــوزيــر حـتــى تسلك أمــورهــا فــي بـلــد الــواسـطــة
والمحسوبيات و«من صادها عشى عياله»؟
إذا كانت هناك «بيروقراطية» قانونية تضمن المساواة
بين الناس ،بمعنى يوجد إجراءات قانونية عادلة يجب
عـلــى مــدعــي ال ـحــق والـمـصـلـحــة ات ـبــاع ـهــا ،فـمــا الـحــاجــة
الختصارها والقفز فوقها بتوقيع الوزير حتى تمضي؟
وإذا كانت مصلحة المواطن تخالف القواعد العامة ،فما
معنى توقيع الوزير عليها باالستثناء ،غير أنه استثناء
يضرب بمبادئ المساواة والعدالة وحكم القانون عرض
الحائط؟
ليس هـنــاك أي إشكالية أن يـقـ ِّـدم الكثير مــن أعضاء
المجلس تـصــورات قاصرة تمثل قواعدهم االنتخابية
ً
الضيقة حين ،مـثــا ،تبتلع الحريات الخاصة لــأفــراد،
ويـ ـف ــرض عـلـيـهــم ح ـكــم ق ــراق ــوش ي ـم ـثــل  -وفـ ــق مـفـهــوم
قواعدهم االنتخابية  -قيمهم الخاصة مهما بصم عليها
أغلبية بشر مغيب وعيهم في مفهوم الحريات المدنية،
وه ــي ليست حــريــات ول ـيــدة ثـقــافــة ال ـغــرب ،كـمــا يتخيل
ملوك االنـغــاق المتزمتون ،وإنما نتاج تطور إنساني
طويل في مفهوم حقوق اإلنسان وحرياته الخاصة ،لكن
الكارثة حين يسارع الوزير المختص لمباركة تطلعات
هذا أو ذاك النائب ،وبالتالي ينال مديحه واستحسانه.
بالمنطق األعوج ذاته ،ال توجد مشكلة إذا كانت هناك
مـعــامـلــة ل ـمــواطــن أو مــدعــي حــق قــد تــاهــت فــي دهــالـيــز
الضياع والــامـبــاالة بين مراسلة «كتابنا وكتابكم،»...
وناقص توقيع أو موافقة القيادي الذي يقبض امتيازات
مالية فلكية مقابل اسمه وحظوته ،لكن أن يفتح الباب
بصورة رسمية من مجلس الــوزراء الستقبال معامالت
عوير وزوير ومباركتها كي يصبح الوزير حبيب الشعب،
ً
فهنا أيضا المصيبة ،و«تيتي تيتي ال رحتي وال جيتي»
يا سلطة.

وماذا عن بقية الشيوخ؟!
ق ــرار مــوفــق مــن مـكـتــب الـمـجـلــس بقصر
جلساته
أعمال قناة المجلس على تغطية
ّ
واجتماعات اللجان فقط ،وإن كنت أفضل
ً
إ لـغــاء القناة والنقل نهائيا  ،للقضاء على
االستعراضات الكالمية والحركات التمثيلية
وال ـخ ـطــابــات ال ـم ـك ــررة ،إض ــاف ــة إل ــى توفير
ً
المال العام ،والتفرغ للعمل الجاد بعيدا عن
استجداء المديح واختالق المعارك ،هذا مع
استمرار تسجيل الجلسات واالحتفاظ بها
كنوع من التوثيق ال أكثر ،ورجاء ال تقارنونا
ً
مع الدول المتقدمة ،فالفارق شاسع جدا.
ً
ما لفت انتباهي أخـيــرا ،من بين كلمات
أغـ ـل ــب ال ـ ـنـ ــواب الـ ـمـ ـك ــررة ب ـص ـيــغ وك ـل ـمــات
مختلفة ،هــي كـلـمــة الـنــائــب الـفــاضــل عــادل
الــدم ـخــي ،حـيــن طــالــب ب ــوج ــود ش ـيــوخ من
األسرة الحاكمة على «شاكلة» الشيخ ناصر
صباح األحمد ،يرحمه الله ،ليقوم باإلبالغ
عن أبناء عمومته حال علمه بوجود الفساد،
ّ
ً
ّ
وال أظـ ــن أح ـ ــدا يـسـتـطـيــع إال أن يــت ـفــق مع
النائب الفاضل فيما ذهب إليه ،فنحن كذلك
نــريــد مثل هــذا الشيخ الــراحــل ممن يمتلك

فهد البسام
الشجاعة والــرؤيــة ليكمل ما بــدأه من فكرة
مشروع الحرير ،فناصر الصباح كــان ،كما
ً
ً
بــدا ،يمتلك مشروعا كــامــا ،نصفه إصالح
الحاضر والنصف اآلخر بناء المستقبل ،ولم
يكن شخصية انتقامية كما يحاول البعض
ت ـصــويــره ،لــذلــك نتمنى مــن أم ـثــال الـنــائــب
المتحسرين على الشيخ ناصر دعم استكمال
م ـشــروعــه الـتـنـمــوي ك ــذل ــك ،لـتـحـقـيــق رؤي ــة
الشيخ الراحل كاملة وعدم تقطيع أوصالها.
غــايــة الـنــائــب الـفــاضــل مــن إك ـبــار موقف
الـشـيــخ ال ــراح ــل وتـســامـيــه ف ــوق صـلــة ال ــدم،
وعدم محاباته ألبناء عمومته على حساب
ّ
الوطن والمال العام ،هي حث أبناء األسرة
على الحذو حذوه ،لذا ،وفي المقابل نتمنى
م ــن ال ـنــائــب ال ـفــاضــل َ
ومـ ــن عـلــى «شــاكـلـتــه»
من اإلسالميين أن يتساموا مثلما تسامى
الشيخ نــاصــر ،يرحمه الـلــه ،ويسيروا على
نـهـجــه بـتـقــديــم ال ـبــاغــات ف ــي ح ــال علمهم
ب ــوج ــود مـخــالـفــات أو ج ــرائ ــم ت ـمـ ّـس الـمــال
العام من «أبناء عمومتهم» بالفكر والحزب
والخط اإلســامــي ممن ال يـنــادون بعضهم

ً ّ
البعض غالبا إل بـ «الشيخ» ،وعدم التستر
عليهم أو التغاضي عنها ،و لــد يــك تقارير
ديوان المحاسبة ووزارة الشؤون التي تغرق
بالمالحظات والمخالفات المالية ضد وزارة
األوقـ ــاف والـجـمـعـيــات الـخـيــريــة اإلســامـيــة
والشركات والمناقصات والمكاتب الهندسية
«اإلســامـيــة» ،ناهيك بالشركات اإلسالمية
الـتــي أخـفـقــت فــي األزم ــة الـمــالـيــة وأضــاعــت
أم ــوال مساهميها ومعها الـمــال الـعــام ولم
ً
ينطق أح ــد ،وه ــذا طـبـعــا بــال ـتــوازي مــع ما
يجري في الجمعيات والهيئات والمبرات
والحمالت وغيرها ّ
مما يديره رفــاق الفكر
والـمـنـهــج ول ــم تــرصــده الـتـقــاريــر الرسمية،
وبانتظار من يملك شجاعة ناصر ليفضح
ً
ال ـم ـس ـت ــور ،ف ـك ـث ـيــرا م ــا ي ـك ــون «ال ـت ـش ـي ـيــخ»
المتبادل أقــوى وأخطر من صلة الــدم ،ومن
ّ
ّ
ثم عليه أل ُيبعد «اإلخوة» عن دائرة المساءلة
والمحاسبة ومراقبة أنفسهم قبل اآلخرين،
ّ
فإن كان نهج الشيخ ناصر عاجبكم ،فابدأوا
بـ «شيوخكم» لنصدقكم.

َّ
تحول الهواء الــذي يستنشقه
سـكــان دل ـهــي ،الـبــالــغ عــددهــم 20
مليون نسمة ،إلــى دخــان فعلي،
أمس ،بعدما تجاوز مؤشر جودة
ال ـه ــواء فـئـتــي الـتـصـنـيــف «ح ــاد»
و«خـ ـطـ ـي ــر» ف ــي ج ـم ـيــع مـحـطــات
ً
الـ ـ ــرصـ ـ ــد ت ـ ـقـ ــري ـ ـبـ ــا ب ــال ـع ــاص ـم ــة
الهندية ،مما أثار دعوات إلغالق
المدارس.
وأظ ـ ـهـ ــرت ب ـي ــان ــات الـمـجـلــس

باسم اللوغاني

مـكــافـحــة ال ـت ـلــوث ف ــي دل ـه ــي ،أن
قــراء ة المؤشر تجاوزت  800في
بعض أحياء المدينة.
وك ـ ـت ـ ــب الـ ـ ـم ـ ــؤل ـ ــف وال ـ ـمـ ــؤثـ ــر
االج ـت ـم ــاع ــي س ـه ـيــل س ـيــت على
«تــويـتــر»« :أق ــل مــا يــوصــف بــه ما
يحدث من تلوث للهواء ،هو أنه
جــري ـمــة ض ــد اإلن ـس ــان ـي ــة! هـنــاك
انهيار كامل للمحاسبة!».
(رويترز)

نـسـتـعــرض مـعـكــم ال ـي ــوم وث ـي ـقــة تــاري ـخ ـيــة جميلة
ً
يعود تاريخها إلى مئة عام تقريبا ،وهي من الوثائق
المحفوظة فــي األرشـيــف البريطاني ،ويمكن االطــاع
عليها من خالل موقع مكتبة قطر الرقمية على الشبكة
العنكبوتية.
َّ
تتحدث عن أمالك لعائلة العبدالرزاق الكريمة
الوثيقة
في إحدى المناطق التابعة للبصرة ،وتشير إلى تقسيم
هذه األمالك بين الورثة المستحقين ،ولذلك وردت فيها
أسماء عديدة ،بعضها من عائلة الصباح الكريمة.
باختصار ،الوثيقة تــوضــح أن محمد فضل (وهــو
ً
اسم مركب) العبدالرزاق ترك بعد مماته أرضا مزروعة
بالنخيل في مقاطعة الدواسر التابعة للبصرة ،وترك
ً
ثالثا من البنات ،هن :عائشة وشريفة وشيخة ،وانتقلت
بعد ذلك المزرعة إلى الورثة المستحقين من العائلة،
ووردت فيها تفاصيل كثيرة عن الورثة والتخارج من
التركة ،إلى أن انتقلت المزرعة إلى ملك عائلة النصف
الكريمة.
كما ورد فــي الــوثـيـقــة ،الـتــي كتبها قــاضــي الكويت
عبدالله بــن خالد العدساني ،أسـمــاء ثالثة مــن رجــال
الكويت كشهود على التخارج وانتقال الملكية.
وإلـيـكــم نــص الــوثـيـقــة ،كـمــا ورد عـنــد كـتــابـتـهــا في
الوكالة السياسية البريطانية بالكويت:
«مــوجــب تحرير هــذه األح ــرف الشرعية هــو أنــه لما
انتقلت حصص كل من عائشة وشريفة وشيخة بنات
محمد فضل العبدالرزاق وما تستحقه كل واحدة منهن
مما خلفه أبوهن محمد فضل المذكور في قطعة النخل
الواقعة في الخست من أراضــي الدواسر التي هي من
مضافات البصرة بالتخارج الشرعي إلــى استحقاق

ً
تحتفل مصر ،وعلماء المصريات في العالم ،اعتبارا من اليوم،
بالذكرى المئوية ألحد أهم االكتشافات األثرية التي شهدها العالم
على مــر الـتــاريــخ ،وهــو اكتشاف البريطاني ه ــوارد كــارتــر مقبرة
وكنوز الفرعون الذهبي الملك توت عنخ آمــون ،في منطقة وادي
الملوك األثرية الغنية بمقابر ملوك مصر القديمة ،والواقعة في
البر الغربي لمدينة األقصر التاريخية بصعيد مصر.
وقال بيان صادر عن مركز البحوث األميركي في مصر إن مدينة
األقصر تشهد اليوم إعادة افتتاح بيت هوارد كارتر ،الواقع على
الهضبة الجبلية المطلة على الطريق المؤدي لمنطقة وادي الملوك،
(د ب أ)
بعد خضوعه لمشروع ترميم وتطوير نفذه المركز.

كل من عبدالرحمن بن سالم بن محمد فضل
العبدالرزاق ويوسف بن عبداللطيف بن محمد
فضل العبدالرزاق ومحمد وسعود وإبراهيم
أبناء عبدالعزيز بن محمد فضل العبدالرزاق،
حيث خارج عبدالرحمن المذكور أصالة عن
نفسه وبوكالته عن يوسف ومحمد وسعود
وإبراهيم المذكور كل منهم بالوكالة الشرعية
ع ـلــي ب ــن راشـ ــد ب ــن نـصــف واس ـت ـح ـقــاق أمــه
عايشة المذكورة أعاله وخارج عبدالرحمن
المذكور جاسم بن عبدالله الجاسم الوكيل
وك ــال ــة شــرع ـيــة ع ــن اس ـت ـح ـقــاق أم ــه شــريـفــة
ال ـم ــذكــورة أع ــاه وخـ ــارج عـبــدالــرحـمــن كال
مـنـهـمــا ع ــن اس ـت ـح ـقــاق أم ـه ـمــا م ــن الـنـخــل
المذكور عن مبلغ قــدره عشرة آالف روبية
سكة هندية حسبما هو مشروح في الوثيقة
المحررة في  2ربيع األول سنة  1345تحت
نـمــرة  114وجـلــد ثــالــث مــن سجل محكمة
ً
الكويت الشرعية وخارج أيضا عبدالرحمن
الـمــذكــور أصــالــة عــن نفسه وبــوكــالـتــه عن
يوسف ومحمد وأخويه المار ذكرهم أعاله
الـشـيــخ عـبــدالـلــه الـجــابــر الـصـبــاح الوكيل
وك ــال ــة شــرع ـيــة م ــن ق ـبــل أم ــه م ـن ـيــرة بنت
سليمان ا لـحـمــود عــن استحقاقها مــن أ مـهــا شيخة
المذكورة من قطعة النخل المذكورة عن مبلغ الفين
وخمسماية روبية سكة هندية حسبما هو مشروح في
الوثيقة المحررة في  7رمضان سنة  1345وجلد  2من
سجل محكمة الكويت الشرعية.»...
وللوثيقة بقية ال يتسع المجال لنشر كامل نصها،

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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يومية سياسية مستقلة

ْ
()1
اجـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال صـ ـ ـب ـ ــري جـ ـ ـن ـ ــوب ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدار هـ ـ ّـمـ ــالـ ــه
َ
()2
تـ ــرعـ ــى بـ ـعـ ـش ـ ٍـب ذوى والـ ـ ــوقـ ـ ــت ه ـ ـ ــم مـ ــالـ ــه
()3
ي ـ ــا لـ ـي ــت األمـ ـ ـ ـ ـ ــزان شـ ـ ـ ــروى الـ ـعـ ـي ــن هـ ـ ّـمـ ــالـ ــه
َ ّ
وحـ ـ ـ ــتـ ـ ـ ــه
تـ ـحـ ـي ــي ه ـ ـش ـ ـيـ ـ ٍـم زم ـ ـ ــا ّن ـ ـ ــي يـ ـ ِّـب ـ ـسـ ــه
ّ
يـ ـ ــا ش ـ ـيـ ــن مـ ـنـ ـه ــو ت ـ ـعـ ــنـ ــى ومـ ـ ـ ــا ان ـ ـت ـ ـبـ ــه ح ــت ــى
ّ
()5
اي ـ ـ ـمـ ـ ــوت ل ـ ـكـ ــن بـ ـنـ ـفـ ـس ــه شـ ـ ــي مـ ـ ــن «ح ـ ـ ــت ـ ـ ــى»
()4

َ
وي ـض ـيــع ج ـ ـهـ ــده ...وم ـع ــاه يـضـيــع هـ ــم م ــال ــه

()6

(َ )1
راع
الج َمل
الهامل /الهمل :هو المتروك يسرح بال ٍ
ً
( )2أماله أيضا وأمال لونه
()3
هملت العين :تساقطت دموعها
(ّ )4
قشره وتساقط
َ
ُ
(أموت وفي
( )5إشارة إلى عبارة تنسب للعالم النحوي الف ّراء
ّ
ٌ
شيء من «حتى»)
نفسي
ً
( )6أمواله أيضا

تــوص ـلــت دراس ـ ــة جــديــدة
إلـ ــى أن ال ـط ـي ــور ق ــد تمتلك
أحد جوانب التفكير المركب،
ا ل ــذي طالما اعتقد العلماء
أن ــه مـقـتـصــر ع ـلــى اإلن ـس ــان
فقط.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت صـ ـحـ ـيـ ـف ــة وول
ـال ،إن نتائج
ستريت جــورنـ ُ
الـ ــدراسـ ــة ،ال ـت ــي نـ ـش ــرت في
العدد األخير لمجلة ساينس
إدفــانـسـيــز ونقلتها «الـحــرة
ن ـ ـ ـ ـ ــت» ،أم ـ ـ ـ ـ ــس ،أظـ ـ ـ ـه ـ ـ ــرت أن
ا ل ـغــر بــان يمكنها أن تتعلم
مهارة كان يعتقد أنها تميز
ال ـع ـقــول الـبـشــريــة ووســائــل
تواصلها عن الحيوانات.
وبينت الدراسة أن غرابين
ب ـ ـ ـ ــدا أن ـ ـه ـ ـمـ ــا يـ ـسـ ـت ــوعـ ـب ــان
الـ ـمـ ـفـ ـه ــوم الـ ـمـ ـع ــرف ــي ع ـلــى
مـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوى قـ ـ ـ ـ ـ ــدرة رضـ ـ ـي ـ ــع،
واح ـت ــاج ــا إل ــى بـضـعــة أي ــام

َّ
ُ
وثيقة لها تاريخ
وثيقة تاريخية عمرها  100عام تتحدث
عن أمالك عائلة العبدالرزاق في «الدواسر»

loughanib@hotmail.com
@loughanib
		

nashmi22@hotmail.com

ذكاء الغربانُ ...مركب

التلوث في الهند «جريمة ضد اإلنسانية» «مئوية» توت عنخ آمون ...اليوم
المركزي لمراقبة التلوث ،أن قراءة
المؤشر تجاوزت  450في الكثير
من المناطق في ساعة مبكرة من
صباح أمس.
وتقول الحكومة االتحادية إن
أي قراءة فوق  400تعني أن حالة
الهواء يمكن أن تضر باألشخاص
األصحاء ،وتنطوي على تداعيات
خطيرة على من يعانون بالفعل
ً
أمراضا .كما أظهرت بيانات لجنة

ّ
زهيرية /حتى

وضاح

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

ف ـق ــط مـ ــن ال ـ ـتـ ــدريـ ــب لـتـعـلــم
المهارة عبر التكرار.
ونـ ـقـ ـل ــت ال ـص ـح ـي ـف ــة عــن
دي ــان ــا ل ـي ــاو ،مــؤل ـفــة دراس ــة
م ـش ــارك ــة وب ــاح ـث ــة م ــا بـعــد
الـ ـ ـ ــدك ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــوراه ف ـ ـ ــي ج ــامـ ـع ــة
تــوبـنـغــن األل ـم ــان ـي ــة ،قــولـهــا
ً
إن «الغربان ذكية حقا ،لكن
السرعة التي تمكنت بها من
الـقـيــام بــذلــك كــانــت مفاجئة
بالنسبة لنا».
وقـ ـ ــالـ ـ ــت الـ ـصـ ـحـ ـيـ ـف ــة إن
ً
أب ـح ــاث ــا ســاب ـقــة أظ ـه ــرت أن
ال ـغ ــرب ــان يـمـكـنـهــا الـتــاعــب
بـ ـ ـ ــاألدوات ،وت ــذك ــر ال ــوج ــوه
البشرية ،وربما تكون قادرة
على التفكير الواعي.

وفيات
أحمد عادل منصور العرفج

 35عاما ،شيع ،العزاء في المقبرة ،ت96669060 ،50534043 :

مذكر حمدان حمدي المطيري

 83عاما ،شيع ،العزاء في المقبرة ،ت99023847 ،60061600 :

خضر حاجي علي سبزالي

 74ع ــام ــا ،ش ـيــع ،ال ـع ــزاء اب ـت ــداء م ــن ال ـي ــوم ،ال ــرج ــال :مسجد
الوزان (غرب مشرف) ،النساء :حسينية القائم ،الرميثية ،ت:
66633636 ،66633633

لوزه محمد عوض المطيري

زوجة ماجد يعقوب مفرج المطيري
 55عاما ،شيعت ،العزاء في المقبرة ،ت66776717 ،99994027 :

خالد فضى دابس الرشيدي

 48عاما ،شيع ،الرجال :العزاء في المقبرة ،النساء :الصباحية،
ق ،3ش ،1م ،610ت99783497 ،97877784 :

محمد عامر حمد المري

 66عاما ،شيع ،العدان ،ق ،1ش ،53م ،21مقابل جمعية العدان
والقصور األولى ،ت97999454 ،97667464 :

فهد عبدالسالم النجار

 68عاما ،شيع ،مبارك الكبير ،ق ،2ش ،6م ،22ت66446878 :

قمر ظفر قاسم علي

أرملة محمد حسن علي حسين
 78عــامــا ،شيعت ،الـعــزاء ابـتــداء مــن الـيــوم ،الــرجــال :الدعية،
مـسـجــد ال ـب ـحــارنــة ،ال ـن ـس ــاء :الــرم ـي ـث ـيــة ،ق ،4ش ،42م ،5ت:
66693933

مواعيد الصالة

لكنني قبل أن أختم المقال أود أن أشير إلى الشهود
الذين شهدوا على هــذه الوثيقة ،التي كتبت بتاريخ
 29محرم سنة 1346هـ ،وهم :عثمان الراشد الحميدي،
وعبدالعزيز المحمد السهلي ،وعبدالرحمن السالم
العبدالرزاق.

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

4:42

العظمى 31

الشروق

6:03

الصغرى 18

الظهر

11:32

ً
أعلى مد  08:00صب ــاحـ ـ ــا

العصر

2:38

 09:29م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

5:00

ً
أدنى جزر  02:01صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

6:18

 03:04م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

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

الشكاوى والتوزيع:

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

