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لقصف
يدفع
إيران
«حرس»
ِّ
دول خليجية وروسيا تحذر

ّ
انقسام حاد بين األجهزة األمنية لفشلها في احتواء االحتجاجات ...وخامنئي يتبرم من التضارب

الثانية

العلي :االرتقاء
بالمنظومة الصحية
في القوات المسلحة

اقتصاد

• باتروشيف أبلغ طهران أن إطالق يدها في سورية للرد على إسرائيل يحتاج إلى حسابات روسية
طهران  -فرزاد قاسمي

رغ ــم ت ــراج ــع ال ـت ـح ــذي ــرات االس ـت ـخ ـبــاريــة بـشــأن
خ ـطــر إق ـ ــدام إي ـ ــران ع ـلــى ق ـصــف ش ـم ــال الـ ـع ــراق أو
السعودية لصرف األنظار عن االحتجاجات الداخلية
ً
ً
الـمـتــواصـلــة ،مـمــا أث ــار اسـتـنـفــارا عـسـكــريــا فــي كل
المنطقة األس ـبــوع الـمــاضــي ،علمت «ال ـجــريــدة» أن
الحرس الثوري ال يزال يدفع باتجاه هذا القصف.
وحسب مصدر إيراني أمني مطلع ،طالب قائد
الـحــرس ال ـلــواء حسين ســامــي ،فــي اجـتـمــاع أمني

طــارئ دعــا إليه المرشد األعلى علي خامنئي قبل
أيــام ،بإطالق يده لوقف االحتجاجات ،في غضون
 10أيام.
وأوضح المصدر أن الخطة التي اقترحها سالمي
ً
ت ـنــص خ ـص ــوص ــا ع ـلــى فـ ــرض تـعـتـيــم ك ــام ــل على
اإلعالم وقطع اإلنترنت واالتصاالت عن عموم البالد
ً
وخصوصا المناطق المضطربة.
وب ــرر ســامــي هــذ الـطـلــب ،بــأن بعض العمليات

الخالد :مناطق ترفيهية لدعم المبادرين

«الكهرباء» تواجه زيادة االستهالك
بتسريع «تعزيز الربط الخليجي»

الساير :تذليل متطلباتها التشريعية
أكـ ــد ال ـن ــائ ــب األول ل ــرئ ـي ــس مـجـلــس
ال ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر الــداخ ـل ـيــة ال ـش ـيــخ طــال
ال ـخــالــد ح ــرص ال ـح ـكــومــة ع ـلــى إي ـجــاد
م ـن ــاط ــق ت ــرف ـي ـه ـي ــة ت ـح ـف ــز ال ـم ـب ــادري ــن
الشباب ،وتدعم مشروعاتهم الصغيرة
والمتوسطة.
وشــدد الخالد ،في تصريح لـ «كونا»
خ ـ ـ ــال جـ ــولـ ــة تـ ـفـ ـق ــدي ــة ل ـ ــه وع ـ ـ ـ ــدد مــن
ال ــوزراء وال ـنــواب إلــى مـشــروع الجزيرة
االصـ ـطـ ـن ــاعـ ـي ــة ال ـج ـن ــوب ـي ــة ال ـم ـت ـص ـلــة
بجسر الشيخ جابر «جــزيــرة السجي»،

على «األولــويــة» التي توليها الحكومة
للشباب ،وخلق الفرص أمامهم وإيجاد
ً
بيئة جــاذبــة البـتـكــاراتـهــم ،مـشـيــرا إلــى
توفير الـمــزيــد مــن األنـشـطــة السياحية
والترفيهية خالل الفترة المقبلة.
بـ ـ ــدوره ،ق ــال ال ـنــائــب مـهـنــد ال ـســايــر:
«نـعـمــل جــاهــديــن عـلــى تـســريــع خـطــوات
توفير المشاريع الترفيهية للمواطنين،
وتذليل كل المتطلبات التشريعية إلعانة
المسؤولين عن هذا الملف».
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سـتـتــم بـمـنــاطــق تـنـشــط فـيـهــا ح ــرك ــات انـفـصــالـيــة
ً
سنية ،خصوصا في كردستان اإليرانية وسيستان
بلوشستان على حدود باكستان وأفغانستان ،وهو
مــا يـعـنــي ،حـســب ال ـم ـصــدر ،احـتـمــال شــن ضــربــات
بــأس ـل ـحــة ث ـق ـي ـلــة وض ـ ــرب م ــراك ــز دعـ ــم لــوجـسـتـيــة
للحركات االنفصالية بدول مجاورة.
ووف ــق ال ـم ـصــدر ،ف ــإن ال ــاف ــت ف ــي خـطــة ســامــي
حديثه عن احتمال شن ضربات على دول خليجية

تستضيف عناصر تابعة لـ «الموساد» اإلسرائيلي،
ً
ً
مستبعدا السعودية ،مما وجــه األنـظــار بعيدا عن
الرياض.
وأمس األول ،استقبل رئيس لجنة العالقات
الخارجية في البرلمان اإليراني عباس كلرو
سفير اإلمــارات لدى إيــران سيف الزعابي في
ط ـه ــران ،وأب ـل ـغــه أن «ال ـج ـم ـهــوريــة اإلســامـيــة
تعتبر أمــن دول المنطقة مــن أمنها02 ،

«دستور »62
سور الكويت
العظيم وحصنها
المنيع
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يوفر للكويت أكثر من  3آالف ميغاواط
● سيد القصاص
عقب مالمسة استهالك الكهرباء
ف ــي ال ـب ــاد خ ــال ال ـص ـيــف الـمــاضــي
عـتـبــة سـقــف اإلن ـت ــاج ،كـشـفــت وزارة
الكهرباء والـمــاء والطاقة المتجددة
عن سعيها إلى تدارك مضاعفات ذلك
خالل العامين المقبلين عبر تسريع
إن ـ ـ ـجـ ـ ــاز م ـ ـ ـشـ ـ ــروع ت ـع ــزي ــز 02

تراجع التضخم في أميركا
خالل أكتوبر إلى %7.7
تراجع معدل التضخم في أميركا خالل
أكتوبر الماضي بشكل أفضل من التوقعات
إلــى  7.7فــي المئة مـقــارنــة ب ـ  8.2فــي المئة
لسبتمبر الماضي.
وك ــان الـتـضـخــم ال ـش ـهــري اسـتـقــر عند
 0.4في المئة مقابل توقعات بارتفاعه إلى
 0.6في المئة.
وارتـفــع مؤشر الطاقة بنسبة  17.6في
المئة بسبب البنزين الــذي صعد  17.5في
المئة والكهرباء  14.1في المئة ،كما لوحظ
تـبــاطــؤ فــي تكلفة ال ـغــذاء لترتفع  10.9في
ال ـم ـئــة ،والـ ـسـ ـي ــارات وال ـشــاح ـنــات 02

«االستثمارات الوطنية»
تربح  8.8ماليين دينار
في  9أشهر 11

محليات

«الشؤون» :تشكيل فريق
لـ«بيع اإلجازات» وفق
اآللية الجديدة ٠٣

ةديرجلا

الثانية
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األمير يعزي
خادم الحرمين

ولي العهد
يعزي خادم
الحرمين

بعث صاحب السمو أمير البالد ،الشيخ
ن ــواف األحـمــد ببرقية تعزية إلــى خــادم
الـحــرمـيــن الـشــريـفـيــن ،الـمـلــك سـلـمــان بن
عبدالعزيز آل سعود ،ملك المملكة العربية
السعودية الشقيقةّ ،
عبر فيها سموه عن
خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة
الـمـغـفــور ل ـهــا ،ب ــإذن ال ـلــه ت ـعــالــى ،وال ــدة
األمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز
آل سعود ،سائال سموه المولى تعالى أن
يتغمدها بواسع رحمته ،ويسكنها فسيح
جناته ،وأن يلهم األسرة المالكة الكريمة
جميل الصبر وحسن العزاء.

رئيس الوزراء يعزي بوفاة
والدة متعب بن عبدالله

بـ ـع ــث سـ ـم ــو ول ـ ـ ــي ال ـ ـع ـ ـهـ ــد ،ال ـش ـي ــخ
مشعل األحمد ،ببرقية تعزية إلى خادم
الحرمين الشريفين ،الملك سلمان بن
ع ـبــدال ـعــزيــز آل سـ ـع ــود ،م ـلــك الـمـمـلـكــة
الـعــربـيــة الـسـعــوديــة الشقيقة ،ضمنها
سموه خالص تعازيه وصادق مواساته
بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى والدة
األمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز
آل سعود ،مبتهال سموه إلى البارئ جل
فــي ع ــاه أن يتغمدها بــواســع رحمته
ويسكنها فسيح جناته.

بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد
نواف األحمد ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين
ال ـشــري ـف ـيــن ال ـم ـلــك س ـل ـمــان ب ــن ع ـبــدال ـعــزيــز ملك
المملكة العربية ا لـسـعــود يــة الشقيقةّ ،
ضمنها
سموه خالص تعازيه وصــادق مواساته بوفاة
المغفور لها ،بإذن الله تعالى ،والدة األمير متعب
بن عبدالله آل سعود.

العلي :االرتقاء بالمنظومة الصحية في القوات المسلحة
ّ
تفقد هيئة الخدمات الطبية بوزارة الدفاع وأكد االعتزاز بجهود العاملين فيها

●

محمد الشرهان

أكـ ـ ــد وزيـ ـ ـ ــر ال ـ ــدف ـ ــاع ال ـش ـيــخ
عبدالله العلي حرصه على أن
ت ـكــون أول ــى زي ــارات ــه التفقدية
ّ
مـ ـن ــذ تـ ـس ــلـ ـم ــه م ـ ـهـ ــام م ـن ـص ـبــه
الوزاري لهيئة الخدمات الطبية
ً
بـ ـ ــوزارة ال ــدف ــاع ،وذلـ ــك ت ـقــديــرا
منه للدور الكبير والمهم الذي
ت ـق ــوم بـ ــه ،وال ـم ـت ـم ـثــل ف ــي دعــم
ومـســانــدة المنظومة الصحية
ً
ف ــي ال ـ ـبـ ــاد ،م ـع ـب ــرا ع ــن ف ـخــره
واعـ ـ ـت ـ ــزازه ب ـج ـه ــود ال ـعــام ـل ـيــن
ف ـ ـي ـ ـهـ ــا وب ـ ـع ـ ـطـ ــائ ـ ـهـ ــم الـ ـ ــزاخـ ـ ــر
ب ــال ــوف ــاء واإلخـ ـ ـ ــاص ل ـلــوطــن،
وق ــال إن ـهــم أص ـح ــاب الـمــواقــف
المشهودة واألعـمــال المتميزة
الـ ـمـ ـحـ ـم ــودة ،وذل ـ ـ ــك مـ ــن خ ــال
ت ـق ــدي ـم ـه ــم لـ ـخ ــدم ــات ال ــرع ــاي ــة
ال ـص ـح ـيــة وال ـط ـب ـي ــة بـمـخـتـلــف
اختصاصاتها لمنتسبي القوات
المسلحة وللمدنيين العاملين
بوزارة الدفاع وذويهم.
جـ ــاء ت ـصــريــح ال ـع ـلــي خــال
زيارته التفقدية ،صباح أمس،
لهيئة ال ـخــدمــات الـطـبـيــة ،وقــد
كان في استقباله لدى وصوله

رئيس الهيئة الشيخ د .عبدالله
ال ـم ـش ـع ــل وعـ ـ ـ ــدد م ـ ــن ق ـ ـيـ ــادات
ال ـه ـي ـئــة ،ح ـيــث اس ـت ـمــع الـعـلــي
فــي مستهل زيــارتــه إلــى إيجاز
مـفـصــل ع ــن طـبـيـعــة ال ـخــدمــات
التي ّ
تقدمها الهيئة لمنتسبي
الـ ـ ـق ـ ــوات ال ـم ـس ـل ـح ــة وذوي ـ ـهـ ــم،
وال ــدور ال ــذي تـقــوم بــه فــي دعم
جهود الدولة بشكل عام وجهود
وزارة الصحة بشكل خاص.
ونقل وزير الدفاع ،في كلمة
له خالل الزيارة ،تحيات وتقدير
سمو أمير البالد القائد األعلى
للقوات المسلحة الشيخ نواف
األحـ ـ ـم ـ ــد وس ـ ـمـ ــو ول ـ ـ ــي ال ـع ـه ــد
الشيخ مشعل األحـمــد ورئيس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء س ـمــو الـشـيــخ
أحمد نواف األحمد ،لمنتسبي
هـيـئــة ال ـخ ــدم ــات ال ـط ـب ـيــة على
عمل متميز
ما يقومون به من
ٍ
وم ـش ــارك ــةٍ ف ـعــالــة وج ـه ـ ٍـد واف ــر
يسهم ب ــدوره فــي رفــع مستوى
الخدمات الصحية في البالد.
ب ـعــد ذل ــك ق ــام وزيـ ــر ال ــدف ــاع
بـجــولــة شملت بـعــض الـمــرافــق
والــوحــدات واألق ـســام الصحية
بـ ـمـ ـسـ ـتـ ـشـ ـف ــى ج ـ ــاب ـ ــر األح ـ ـمـ ــد

وزير الدفاع خالل زيارته لـ «الخدمات الطبية»
للقوات المسلحة التابع لهيئة
ّ
الخدمات الطبية ،اطلع خاللها
على طبيعة سير العمل فيها
والمهام التي يقوم بها منتسبو
الـهـيـئـتـيــن ال ـط ـب ـيــة واإلداريـ ـ ـ ــة،
إضــافــة إلــى سلسلة اإلج ــراء ات
ّ
المتبعة ضمن خطط التطوير
وال ـت ـحــديــث ال ـج ــاري تنفيذها
بالهيئة.

وفي ختام زيارته ،دعا وزير
الدفاع منتسبي هيئة الخدمات
ال ـط ـب ـيــة إل ـ ــى ال ـم ـحــاف ـظــة عـلــى
ت ـمـ ّـيــزهــم وت ـف ــوق ـه ــم ،وال ـس ـعــي
ً
دائ ـم ــا إل ــى االرت ـق ــاء بمنظومة
الـ ـعـ ـم ــل الـ ـصـ ـح ــي فـ ــي ال ـ ـقـ ــوات
المسلحة ،والحرص على تنمية
خ ـب ــرات ـه ــم ال ـع ـل ـم ـيــة ،وت ـطــويــر
قدراتهم العملية ،سائال المولى

سفير فيتنام ّ
يثمن دور «الهالل األحمر»
في العمل اإلنساني واإلغاثي بالعالم
ثمن سفير فيتنام لــدى البالد
نجو توان تانغ أمس دور جمعية
الهالل األحمر في العمل اإلنساني
واإلغ ــاث ــي ح ــول ال ـعــالــم لـلـحــد من
معاناة الشعوب.
وقال تانغ ،لـ«كونا» ،عقب لقائه
نائب رئيس مجلس إدارة جمعية
الهالل األحمر أنور الحساوي ،إن
جهود الكويت في العمل اإلنساني
محل تقدير كل المنظمات الدولية،
م ـش ـي ــرا إل ـ ــى أن «ال ـ ـهـ ــال األح ـم ــر
الكويتي» من الجمعيات الوطنية
الـفــاعـلــة وال ـمــؤثــرة فــي محيطيها
اإلقليمي والدولي.
وأضاف أنه بحث مع الحساوي
العديد من الموضوعات المتعلقة
بالعمل اإلنساني والتطوعي وسبل
تعزيزها بين البلدين ،مــؤ كــدا أن
ب ــاده تتمتع بـعــاقــات متينة مع
الكويت تتجلى بالتعاون الوثيق
في كثير من المجاالت السياسية
واالقتصادية والتجارية.

الحساوي مستقبال سفير فيتنام
ورحــب الحساوي ،في تصريح
مـمــاثــل لـ ـ «ك ــون ــا» ،ب ــزي ــارة السفير
الفيتنامي لمقر الجمعية ،معبرا
ع ــن تـطـلـعــه لـتـعــزيــز ال ـش ــراك ــة مع
الصليب األ حـمــر الفيتنامي ،بما

يصب في أهداف الجمعية بتقديم
الدعم والمساندة للمنكوبين حول
ال ـعــالــم جـ ــراء الـ ـك ــوارث الطبيعية
والحروب والنزاعات.

ّ
عز وجل أن يوفق الجميع للبذل
والعطاء لخدمة وطننا المعطاء،
في ظل القيادة الحكيمة لسمو
أمـيــر الـبــاد وسـمــو ولــي عهده
األمين.
ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال آخ ـ ـ ـ ــر ،اس ـت ـق ـب ــل
وزيـ ـ ــر الـ ــدفـ ــاع ب ـم ـك ـت ـبــه أمـ ــس،
كال على حــدة ،القائم باألعمال
فــي س ـفــارة ال ــوالي ــات المتحدة

سفارتنا بالدوحة تدعو
إلى اتباع قوانين قطر
خالل «المونديال»
دعــت سفارة الكويت لــدى قطر جميع
المواطنين الكويتيين الراغبين في السفر
لـقـطــر إل ــى ات ـبــاع قــوانـيــن ال ــدخ ــول أثـنــاء
فعاليات مونديال كأس العالم ،والتي بدأ
تطبيقها من  1نوفمبر الجاري.
وأعـلـنــت ال ـس ـفــارة ،فــي بـيــان أم ــس ،أن
قــوانـيــن الــدخــول تـنــص عـلــى أن الــدخــول
إلى قطر مسموح فقط لمن يحمل بطاقة
«هيا» مفعلة بالباركود ( ،)Hayyaويمنع
دخ ــول الـمــركـبــات الكويتية والخليجية
عن طريق منفذ أبوسمرة البري دون إذن
مسبق بعد دفع الرسوم المستحقة لدخول
المركبات خالل المونديال ،والمعلن عنها
في البطاقة.
وأكدت ضرورة مراعاة قراءة التعليمات
واإلجراءات المتبعة من السلطات القطرية،
والـمــوجــودة على الـمــواقــع الرسمية لها
(موقع وزارة الداخلية) ،داعية المواطنين
إلى التواصل معها على هواتف الطوارئ
في حال االستفسار أو طلب المساعدة.

األميركية لــدى الـبــاد ،جيمس
ه ــول ـت ـس ـن ــاي ــدر ،وس ـف ـي ــر دول ــة
اإلمـ ـ ـ ــارات لـ ــدى الـ ـب ــاد د .مطر
النيادي.
وتــم خــال اللقاء ات مناقشة
أه ــم األم ـ ــور وال ـم ــواض ـي ــع ذات
االهـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــام الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك وس ـب ــل
تعزيز أواصــر التعاون والعمل
والواليات
المشترك بين الكويت
ً
ال ـم ـت ـحــدة واإلمـ ـ ـ ـ ــارات ،إض ــاف ــة
إلـ ـ ـ ــى ب ـ ـحـ ــث آخـ ـ ـ ــر الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورات
والمستجدات على الساحتين
اإلقليمية والدولية.
حـ ـض ــر الـ ـلـ ـق ــاء م ـ ــع ال ـق ــائ ــم
بـ ــاألع ـ ـمـ ــال األم ـ ـيـ ــركـ ــي رئ ـي ــس
األركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـع ـ ــام ـ ــة لـ ـلـ ـجـ ـي ــش،
ال ـفــريــق ال ــرك ــن خــالــد الـصــالــح،
ونائب مساعد وزير الخارجية
ل ـ ـشـ ــؤون إدارة األ م ـيــر ك ـي ـت ـيــن
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـش ــار ن ـ ـ ـ ــواف األح ـ ـم ـ ــد،
والملحق الدبلوماسي في إدارة
األميركيتين بوزارة الخارجية،
عبدالعزيز الشواف.

محافظ حولي يستقبل
جمعية الفنون التشكيلية

المحافظ ورئيس مجلس إدارة الجمعية
أكــد محافظ حــولــي ،علي األصـفــر ،أهمية الشراكة المجتمعية
والــدور االجتماعي الــذي تقوم به جمعيات النفع العام بمختلف
اختصاصاتها.
جاء ذلك خالل لقاء المحافظ بمكتبه في الديوان العام للمحافظة،
أم ــس ،رئـيــس وأعـضــاء مجلس إدارة الجمعية الكويتية للفنون
التشكيلية.
وتناول اللقاء مواضيع ذات صلة في اختصاصات الجمعية،
للعمل على تجميل مرفقات المحافظة ،باالستعانة بمواهب وطاقات
منتسبي الجمعية من الفنانين والمبدعين.
ه ــذا ،وتـقــدم محافظ حــولــي بالشكر الـجــزيــل لرئيس وأعـضــاء
مجلس إدارة الجمعية على ما أبدوه من رغبة جادة للتعاون مع
كل الجهات المسؤولة.

«العدل» تعلن المقبولين في النيابة العامة
أعلنت وزارة الـعــدل قـبــول  60مــن المتقدمين على
إعـ ــان ال ـ ـ ــوزارة ع ــن حــاجـتـهــا لـشـغــل وظ ـي ـفــة «بــاحــث
مبتدئ قانوني» ،المؤهلة لشغل وظيفة «وكيل نيابة
(ج) بــالـنـيــابــة ال ـع ــام ــة» ،بـعــد اج ـت ـيــازهــم االخ ـت ـبــارات
التحريرية والشفهية والمقابالت الشخصية المقررة
في هذا الشأن.
ودعت الــوزارة المقبولين إلى مراجعة قسم شؤون
رجال القضاة وأعضاء النيابة العامة في إدارة الشؤون
اإلداريــة بمجمع ال ــوزارات – الــدور الثالث – بلوك ،15
اعتبارا من  2022/11/13الستكمال إجراءات تعيينهم.
كما أعلنت فتح بــاب تلقي التظلمات للمتقدمين
الذين لم يتم قبولهم وفقا للمواعيد المقررة قانونا (60
يوما) ،اعتبارا من أمس ،على أن يتم تقديم التظلمات
لدى إدارة مكتب وكيل الوزارة بمجمع الوزارات وزارة
العدل – الدور الثالث  -بلوك .17
وفيما يلي أسـمــاء المقبولين :بــدر خــالــد الديين،
سلمان محمد النصف ،فــواز فايز العصيمي ،محمد
ول ـيــد ال ــدي ــول ــي ،ب ــدر خــالــد الـحـمـيـمـيــدي ،عـيــد أحـمــد
العازمي ،يوسف حميد البحيري ،خالد بدر النمشان،
عبداللطيف عــادل الـكـنــدري ،عبدالله فــؤاد الربيعان،
فواز راشد العنزي ،محمد فيصل مندني ،أحمد عادل
البدر ،أحمد محمود البلوشي ،أنوار سالم بوخضور،
بدر راشد الهويدي ،بدر محمد العميري ،بدرية فوزي
الميلم ،بــراك يوسف المعيلي ،بندر خالد المطيري،
حصة إبــراهـيــم الـحـمــود ،حماد محمد مــرســل ،حمید

سعید البيدان ،خالد سليمان الوزان ،خالد عبدالهادي
الجفين ،خــالــد ف ــواز الضبيب ،ريــم جــاســم الثوتیان،
سعود سليمان السند ،سعود عبدالعزيز العبدالجليل،
ضاري وليد العدساني ،طارق محمد الدريعي ،طالل
مشعل العيار ،عائشة بدر الــوزان ،عبدالرحمن محمد
الحسينان ،عبدالعزيز محمد الحسيني ،عبدالعزيز
محمد سعود الوزان ،عبدالله روضان الروضان ،عبدالله
محمد أبوصليب ،عبدالمحسن عادل القضيبي ،فارس
سليمان القديفي ،فاطمة يوسف العميري ،فرح عيد
الــرش ـيــدي ،م ـبــارك عـبــدالــوهــاب الـسـمـيــط ،محمد بــدر
العتيبي ،محمد سيد طارق الطبطبائي ،محمد عبدالله
الحسيني ،محمد علي الغيص ،مــرام حمد الدبوس،
مرزوق مشعل الصنيدح ،مريم سعيد العنزي ،مشاري
ناصر الهويدي ،مشعل سلطان المطيري ،منار حسین
بوفتين ،مهدي مصطفى خدادا ،موسى الفي المطيري،
ناصر فهد العازمي ،نــواف أحمد الخنه ،نــوره نايف
ال ـعــازمــي ،هــا أن ــور الـهــويـشــل ،وض ـحــة عبداللطيف
الشويب.

سفير إيطاليا :دفعة «يوروفايتر» خالل أسابيع
●

ربيع كالس

أعـلــن السفير اإليـطــالــي ل ــدى الـكــويــت،
كارلو بالدوتشي ،أن الدفعة الرابعة من
طائرات «يوروفايتر» ستصل الى الكويت
خالل أسابيع قليلة ،بعدما وصلت دفعة

سابقة في سبتمبر الماضي.
وقال بالدوتشي ،خالل لقاء مع الصحافة
أمــس ،إن ّ
ثمة إقـبــاال كبيرا مــن المواطنين
الكويتيين لزيارة بالده ،موضحا أن القسم
القنصلي في سفارة بالده أصدر أكثر من
 25ألف تأشيرة خالل العام الحالي.

وكشف عن وجود اقتراح إلقامة مشروع
م ــرك ــز لـ ـع ــاج ال ـثــاس ـي ـم ـيــا فـ ــي ال ـك ــوي ــت،
موضحا أنه بحث هذا الموضوع مع وزير
الصحة ،خصوصا أن بــاده تتميز بعالج
هذا المرض.

قوة اإلطفاء تدشن زورقها الجديد «منجد »2

●

محمد الشرهان

تحت رعاية النائب األول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
الشيخ طالل الخالد ،وبحضور رئيس قوة اإلطفاء العام الفريق
خالد الـمـكــراد ،الــذي نــاب عــن الــوزيــر ،دشنت قــوة اإلطـفــاء صباح
أمــس زورق «منجد  ،»2الــذي تم بناؤه في كندا ،ويبلغ طوله 26
مترا ،وعرضه  8أمتار ،ومزود بأحدث األجهزة والمعدات المالحية
المتطورة ،لتسهيل عمليات البحث واإلنقاذ ،وكذلك مزود بأحدث
معدات مكافحة حرائق السفن ،مما يعزز أسطول اإلطفاء البحري،
لتأمين مياه البالد وجميع الموانئ من خطر الحريق ،وتقليل فترة
االستجابة للحوادث لحماية األرواح والممتلكات.
ويــأتــي تدشين الـ ــزوارق الـجــديــدة ضمن خطط الـقــوة لتطوير
اآلليات والمعدات والزوارق للحفاظ على األمن المجتمعي.
حضر حفل التدشين نائب الرئيس لقطاع المكافحة اللواء جمال
نــاصــر ،ونــائــب الرئيس لقطاع الـشــؤون الهندسية وتكنولوجيا
المعلومات اللواء موسى محمد ،وعدد من قيادات قوة االطفاء.

«منجد  »2خالل تدشينه أمس

«حرس» إيران يدفع لقصف...
لكن وجود بعض العناصر لن يخدم المنطقة».
من ناحية أخرى ،قال المصدر إن االجتماع الطارئ الذي دعا إليه
خامنئي كان الهدف منه تسوية الخالفات بين األجهزة األمنية بعد
تلقيه تقارير متضاربة من األجهزة المتعددة عن االحتجاجات التي
تشهدها البالد ،منذ منتصف سبتمبر الماضي.
وبحسب الـمـصــدر ،فــإن الـخــاف الرئيسي نشب بين وزارة األمــن
واالستخبارات التابعة للحكومة وجهاز استخبارات الحرس ،والذي
يتمحور حــول أسباب االحتجاجات ،وكيفية التعامل معها ،وسبل
الخروج من األزمة الحالية.
وتـطــالــب وزارة األم ــن بــإجـبــار ع ــدد مــن الـشـخـصـيــات السياسية
واألمنية ،معظمهم من أعضاء الحرس في الحكومة ،على االستقالة،
وهو ما قابله جهاز استخبارات الحرس بالرفض القاطع والتحذير
من أن هذه الخطوة ستمد االحتجاجات بالوقود حتى تطيح بالمرشد
نفسه وتسقط نظام الجمهورية اإلسالمية.
ومــن بين الـخــافــات أن وزارة األم ــن تــؤكــد أن االنـفـتــاح السياسي
ً
ً
داخليا وخارجيا يمكن أن يؤدي إلى تهدئة األمور ،في وقت يرى أمن
الحرس أن السبيل الوحيد لمواجهة المؤامرات هو التصدي لها بحزم.
إلى ذلك ،أكد مصدر في المجلس األعلى لألمن القومي اإليراني ،أن
أمين المجلس األعلى لألمن القومي الروسي نيكوالي باتروشيف الذي
زار طهران أمس األول ،رد على طلب نظيره اإليراني علي شمخاني
إط ــاق يــد إي ــران فــي ســوريــة لـلــرد عـلــى الـهـجـمــات اإلســرائـيـلـيــة على
مواقعها ،بــأن األمــر يحتاج إلــى قــرار من الرئيس الروسي فالديمير
ً
بــوتـيــن شخصيا وأن األخ ـيــر يـقــوم بــدراســة الــوضــع وف ــق حسابات
استراتيجية على ضوء الحرب في أوكرانيا.
وكشف المصدر أن باتروشيف جدد اقتراح موسكو التوسط بين
ً
ً
طهران والــريــاض ،ووجــه تحذيرا واضحا من أن بــاده ،التي تسعى

إلى توطيد عالقتها مع دول الخليج ومنظمة «أوبك  »+لن تتقبل أي
اعتداء تجاه الرياض.
وأش ــار إلــى أن شمخاني رد على ضيفه الــروســي بــأن إي ــران تقدر
حسابات ومصالح الدول الصديقة لها ،لكنها تتخذ أي قرار متعلق
بأمنها القومي بناء على حساباتها الخاصة.
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«الكهرباء» تواجه زيادة االستهالك...
منظومة الربط الخليجي ،بإنشاء محطة ربط جديدة ضمن المنظومة
الخليجية بمنطقة الوفرة على مساحة  62ألف متر مربع ،والتي من
شأنها توفير أكثر من  3آالف ميغاواط تتيح مواكبة زيادة االستهالك
الناتجة عن التوسعات العمرانية في البالد.
وقالت مصادر في «الكهرباء» ،إنه تم تسليم أرض المحطة والبدء في
تنفيذها ،والتي تشمل تمديد خطوط نقل هوائية جهد  400كيلوفولت
ً
ثنائي الدائرة بطول  255كيلومترا؛ لربطها بمحطة تحويل الفضلي
بالسعودية ،إضافة إلى تمديد خطوط نقل هوائية جهد  400كيلوفولت
ً
من محطة الوفرة إلى «الفاو» في العراق بطول  295كيلومترا.

تراجع التضخم في أميركا...
المستعملة لتصعد  2في المئة ،في وقت ارتفعت أسعار المساكن
 6.9في المئة.
وتستمر األرقام في اإلشارة إلى ضغوط تضخمية قوية وزيادة
ً
كبيرة في األسعار ،خصوصا في قطاع الخدمات ،بينما استفادت
أسعار السلع من بعض التحسينات في سالسل التوريد.
(وكاالت)

ةديرجلا
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محليات
الخالد :توفير مناطق ترفيهية تدعم المبادرين الشباب

ً
ً
ّ
تفقد «جزيرة السجي» مع وزراء ونواب لالطالع على سير العمل فيها تمهيدا الفتتاحها قريبا
مهند الساير :تسريع خطوات المشاريع الترفيهية وتذليل متطلباتها التشريعية
أكد النائب األول لرئيس
الوزراء وزير الداخلية سعي
الحكومة الى إيجاد بيئة جاذبة
البتكارات الشباب ،إضافة إلى
توفير المزيد من األنشطة
السياحية والترفيهية خالل
الفترة المقبلة.

قــال النائب األول لرئيس مجلس
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء وزي ـ ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ،ال ـش ـيــخ
طــال الـخــالــد ،إن الحكومة حريصة
ع ـ ـلـ ــى تـ ــوف ـ ـيـ ــر م ـ ـنـ ــاطـ ــق ت ــرف ـي ـه ـي ــة
تـحـفــز ال ـم ـب ــادري ــن ال ـش ـب ــاب ،وتــدعــم
مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة.
ج ـ ــاء ذل ـ ــك فـ ــي ت ـص ــري ــح أدلـ ـ ــى بــه
الـخــالــد ل ـ «كــونــا» أم ــس ،خ ــال جولة
تـفـقــديــة ق ــام ب ـهــا وعـ ــدد م ــن ال ـ ــوزراء
والـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــواب وب ـ ـع ـ ــض الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــن
بالجهات الحكومية لمشروع الجزيرة
االص ـط ـنــاع ـيــة ال ـج ـنــوب ـيــة الـمـتـصـلــة
بجسر الشيخ جابر «جزيرة السجي»،
لالطالع على سير األعمال فيها قبل
ً
افتتاحها أمام المبادرين قريبا ،والتي
سـيـتــم اسـتـغــالـهــا بــالـفـتــرة المقبلة
كموقع ترفيهي يحتضن المبادرين
من الشباب الكويتيين.
وشدد الخالد على «األولوية» التي
توليها الحكومة لشريحة الشباب،

وت ــوف ـي ــر الـ ـف ــرص أم ــام ـه ــم ،وإي ـج ــاد
بيئة جاذبة البتكاراتهم ،إضافة إلى
توفير المزيد من األنشطة السياحية
والترفيهية خالل الفترة المقبلة.
بـ ـ ــدوره ،ق ــال ع ـضــو مـجـلــس األم ــة
مـ ـهـ ـن ــد الـ ـ ـس ـ ــاي ـ ــر« :ش ـ ــاركـ ـ ـن ـ ــا الـ ـي ــوم
والزمالء في لجنة المشاريع الكبرى
والترفيهية وتطوير الجزر البرلمانية
األخ ــوة ال ــوزراء المعنيين فــي زيــارة
ميدانية لجزر جسر الشيخ جابر».
وأض ــاف الـســايــر «نعمل جاهدين
على تسريع خطوات توفير المشاريع
ال ـت ــرف ـي ـه ـي ــة ل ـل ـم ــواط ـن ـي ــن ،وت ــذل ـي ــل
ك ــل الـمـتـطـلـبــات الـتـشــريـعـيــة إلعــانــة
المسؤولين عن هذا الملف».
وأش ــار إل ــى أن إن ـشــاء ه ــذه اللجنة
فـ ــي م ـج ـلــس األم ـ ــة دلـ ـي ــل ك ـب ـيــر عـلــى
التوجه البرلماني لتنشيط المشاريع
الترفيهية ،وللقناعة الكاملة باحتياج
المواطن الكويتي لمثل هذه المشاريع.

ووصـ ــف ال ـم ـش ــروع ب ــأن ــه م ـب ــادرة
جميلة ودليل على جدية الحكومة في
دعــم هــذه المشاريع الموجودة على
ً
جسر جابر ،مضيفا أنه سيتم تطوير
الجزيرتين الجنوبية والشمالية.
وأش ـ ــار ال ـســايــر إل ــى أن م ـثــل هــذه
األف ـ ـكـ ــار تـ ـخ ــدم ال ـم ـج ـت ـمــع وتـشـجــع
ال ـمــواط ـن ـيــن ع ـلــى ال ـت ــرف ـي ــه ،ك ـمــا أن
أصـ ـ ـح ـ ــاب ال ـ ـم ـ ـشـ ــاريـ ــع ال ـم ـت ــوس ـط ــة
والصغيرة سيكون لهم دور وبصمة
في هذا المجال.
وعـ ــن ت ـط ــوي ــر ج ــزي ــرة ون ـت ــرالن ــد،
قال إنه سيتابع هذا المشروع الذي
ينتظره الكثيرون ،لما فيه من خدمة
يتم تقديمها للبلد ،مــؤكــدا ضــرورة
توفير جــوانــب الـســامــة فــي المكان،
و«إن ـ ـ ـنـ ـ ــا ن ـن ـت ـظ ــر وصـ ـ ـ ــول األج ـ ـهـ ــزة
والمعدات».

الخالد والساير وبعض المشاركين في الزيارة أمس

العوضي يبحث مع «نقابة الصحة» صرف «تعزيز الربط الخليجي» يوفر للكويت  3آالف ميغاواط
«بدالت العدوى والخطر» لـ «اإلداريين»

•

•

عادل سامي

اجتمع وزير الصحة د .أحمد
العوضي مع مجلس إدارة نقابة
العاملين فــي ال ــوزارة لمناقشة
أه ـ ــم ال ـم ـط ــال ـب ــات الـ ـت ــي تـخــص
هؤالء العاملين.
وذك ــر رئـيــس النقابة حسين
الـعــازمــي فــي تصريح صحافي
أنــه تم خــال االجتماع مناقشة
صرف بدالت «العدوى والخطر»
لـلـمــوظـفـيــن اإلداريـ ـ ـي ـ ــن ،وال ـتــي
مـ ــازالـ ــت ح ـب ـي ـســة األدراج مـنــذ
ً
سنوات ،مشيرا إلى أنه تم شرح
الوضع الوظيفي لإلداريين في
المستشفيات والمراكز الصحية،
ومدى إمكانية تعرضهم للعدوى
وال ـ ـخ ـ ـطـ ــر ،وأن ال ـ ــوزي ـ ــر تـفـهــم
مـطــالــب الـنـقــابــة ووع ــد بــدراســة

ً
العوضي مستقبال نقابة العاملين بـ «الصحة» أمس
الموضوع بجدية.
ولـفــت إل ــى أن ــه تـمــت مناقشة
ال ـه ـي ـك ــل ال ـت ـن ـظ ـي ـم ــي ال ـج ــدي ــد
ل ـ ـ ـلـ ـ ــوزارة ،ووض ـ ــع ال ـم ـس ـم ـيــات
الوظيفية الـجــديــدة لــإداريـيــن،
وك ـ ــان لـلـنـقــابــة رأي ف ــي بعض

المسميات الوظيفية التي وعد
الوزير بدراستها.
وثـ ـم ــن الـ ـع ــازم ــي ف ـت ــح وزي ــر
الـ ـصـ ـح ــة أب ـ ــواب ـ ــه ل ـل ـمــواط ـن ـيــن
والموظفين لالستماع لمشاكلهم
ومطالباتهم.

ً
«التربية» تعلن شواغرها تمهيدا لتسكينها
•
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فهد الرمضان

ً
تأكيدا لخبر «الجريدة» المنشور  5سبتمبر
الـمــاضــي ،حــول تسريع وزارة التربية إج ــراء ات
تسكين شواغر اإلشرافية ،أعلنت الــوزارة عددا
من الشواغر اإلشرافية بمناصب مديري اإلدارات
والمراقبين ورؤساء األقسام.
وأعربت الــوزارة حاجتها لشغل وظيفة مدير
إدارة التخطيط ،ومدير إدارة التصميم والعقود،
ومدير إدارة الشؤون الهندسية لمنطقة مبارك
الـكـبـيــر التعليمية – قـطــاع الـمـنـشــآت الـتــربــويــة
والـتـخـطـيــط ،ومــديــر إدارة ال ـش ــؤون الهندسية
لمنطقة األ حـمــدي التعليمية – قطاع المنشآت

التربوية والتخطيط ،ومراقب المشاريع األولى
بالديوان العام لـلــوزارة ،والعاصمة ،والجهراء،
وإدارة ال ـم ـش ــاري ــع -ق ـط ــاع ال ـم ـن ـشــآت الـتــربــويــة
والتخطيط.
وش ـمــل إعـ ــان ال ـ ـ ــوزارة حــاجـتـهــا إل ــى مــراقــب
متابعة التغيرات البيئية ب ــإدارة التخطيط في
قـطــاع المنشآت التربوية والتخطيط ،ومــراقــب
صيانة في  3مراقبات في األحـمــدي والعاصمة
وال ـج ـهــراء ،بــاإلضــافــة إل ــى رئـيــس قـســم الـصــرف
في اإلدارة المالية بمراقبة الخزينة والصرف في
قطاع الشؤون المالية ،ورئيس قسم رواتب ديوان
الــوزارة ،ورئيس قسم الحاسب اآللــي في اإلدارة
المالية بقطاع الشؤون المالية.

سيد القصاص

ب ــدأت وزارة الـكـهــربــاء وال ـم ــاء والـطــاقــة
المتجددة ،تنفيذ مشروع تعزيز منظومة
الربط الخليجي بإنشاء محطة ربط جديدة
ضمن منظومة الربط الخليجي في منطقة
ال ــوف ــرة ع ـلــى م ـســاحــة  62أل ــف م ـتــر مــربــع
بتسليم األرض وبدء تنفيذ أعمالها ،حيث
تعد أحد أهم المشاريع للدولة لتوفير ما
يــزيــد عـلــى  3000آالف م ـي ـغــاواط للشبكة
الـكــويـتـيــة ،فــي ظــل ال ــزي ــادة عـلــى استهالك
الطاقة في الـبــاد ،والتوسعات العمرانية
«الـمــدن الـجــديــدة» ،وتــأخــر بعض مشاريع
اإلنتاج في الوزارة.
وقالت مصادر في «الكهرباء» ،إن مشروع
المحطة الجديدة يشمل تمديد خطوط نقل
هوائية جهد  400كيلوفولت ثنائي الدائرة
ً
بطول  255كيلومترا ،لربط المحطة الجديدة
بمحطة تحويل الفضلي بالمملكة العربية
السعودية ،إضافة إلى تمديد خطوط نقل
هــوائـيــة جـهــد  400كـيـلــوفــولــت مــن محطة
الــوفــرة إلــى محطة الفاو في الـعــراق بطول
ً
 295كيلومترا.
وأضـ ــافـ ــت أن ل ـل ـم ـش ــروع م ـن ــاف ــع فـنـيــة
واقتصادية كبيرة ،إذ يزيد قــدرة وكفاء ة
الـشـبـكــة الـكـهــربــائـيــة ل ــدى ال ــدول األعـضــاء
فــي هـيـئــة ال ــرب ــط ،وس ـت ـكــون ال ـكــويــت أكبر
الـمـسـتـفـيــديــن م ـنــه ،إذ سـيـتــم رف ــع الـسـعــة
االستيعابية الداعمة لشبكة الكهرباء في
الكويت بنحو  2500ميغاواط ،لتصل إلى
ما يزيد على الـ  3000آالف ميغاواط ،مما
يرفع كفاء ة الشبكة الكويتية التشغيلية،
كما ستكون للمشروع منافع للشبكة في
جـنــوب ال ـعــراق ،إذ سيتم تــزويــدهــا بقدرة
كهربائية  500ميغاواط.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تلبية
ج ــزء مــن الـطـلــب عـلــى الـطــاقــة الكهربائية،
ويحسن أداء واستقرار الشبكة في العراق،

جانب من تكريم مهندسي الكهرباء
ويـ ـس ــاع ــد الـ ـ ـ ــدول األعـ ـ ـض ـ ــاء ع ـل ــى ت ـعــزيــز
شـبـكــاتـهــا الـكـهــربــائـيــة الــوط ـن ـيــة ،لضمان
اسـتــدامــة الـطــاقــة الكهربائية ،مــردفــة :كما
يـ ـس ــاع ــد فـ ــي ت ـح ـق ـي ــق عـ ـ ــدد مـ ــن األه ـ ـ ــداف
المستدامة منها الصحة الجيدة ،والرفاهية،
والتعليم الجيد ،وتوفير الطاقة النظيفة
بــأس ـعــار م ـع ـقــولــة ،وال ـع ـمــل ال ــائ ــق ونـمــو
االقـتـصــاد ،والـصـنــاعــة واالبـتـكــار والبنية
التحتية ،وتوفير مدن ومجتمعات محلية
مستدامة.
في مجال آخر ،أعلن وكيل وزارة الكهرباء
وال ـم ــاء وال ـطــاقــة ال ـم ـت ـجــددة بــالـتـكـلـيــف م.
خليفة الفريج ،أن برنامج الصيانة السنوي
يسير وفق الجدول المخطط له.
وقــال الفريج ،فــي تصريح صحافي ،إن
نسبة إنجاز الصيانات للوحدات الكهربائية
ال ـم ــوج ــودة تـحــت الـصـيــانــة بـلـغــت  29في
المئة ،فيما بلغت نسبة إنجاز الصيانات
لوحدات تقطير المياه التي الموجودة تحت
الصيانة  31في المئة.
وفــي سـيــاق متصل ،تـحــدث الـفــريــج عن
النمو العام لالستهالك للعام الحالي مقارنة
بإجمالي االستهالك الكهربائي لعام 2021

البغلي تلتقي كبار سن وذوي احتياجات و 20مراجعا أول أيام المقابالت
تسعى «الشؤون» إلى تشكيل
فريق يختص بتسلم طلبات
صرف البدل النقدي عن رصيد
اإلجازات ،وفق قواعد وشروط
وضوابط استحقاق الصرف
حددها مجلس
الجديدة التي
ً
الخدمة المدنية أخيرا.

•

ً
تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء باتباع سياسة الباب
المفتوح واستقبال مراجعي الجهات الحكومية ،باشرت
وزيرة الشؤون االجتماعية والتنمية المجتمعية ،وزيرة
الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي ،صباح أمس،
استقبال مراجعي الجهات التابعة لها ،الحاصلين على
مواعيد مسبقة عبر تطبيق «سهل».
ً
ووفقا لمصادر في «الـشــؤون» ،فإن الوزيرة استقبلت
ً
قرابة  20مراجعا ،إضافة إلى كبار السن وذوي االحتياجات
الخاصة الذين قابلوها دون موعد مسبق ،مؤكدة استمرار
المقابالت بمواعيد مسبقة كل خميس من التاسعة حتى
ً
ال ـحــاديــة ع ـشــرة ص ـبــاحــا ،مــوضـحــة أن ال ـل ـق ــاءات كــانــت
بـحـضــور وك ـيــل الـ ـ ــوزارة وجـمـيــع ال ــوك ــاء الـمـســاعــديــن،
ّ
بالرد على استفسارات المراجعين مباشرة
الذين قاموا
حول المشكالت التي تواجه إتمام إنجاز معامالتهم ،بل
وتوجيههم إلى الطرق ُ
المثلى إلنجازها.

«بيع اإلجازات»

توسيع دائرة
الجهات الحكومية
المشاركة في إطالق
«مزارع ديرتنا»

في موضوع آخــر ،علمت «الجريدة» أن الــوزارة تعتزم
تشكيل فريق يختص بتسلم طلبات صرف البدل النقدي
ع ــن رص ـيــد اإلجـ ـ ـ ــازات ،وف ــق ق ــواع ــد وش ـ ــروط وضــوابــط
استحقاق الصرف الجديدة التي حددها مجلس الخدمة
ً
المدنية أخـيــرا ،والـتــي ال تتطلب حصول الموظف على
تقييم سنوي امتياز خــال آخــر عامين قبل الـصــرف ،أو
يكون ّ
مر على خدمته  5سنوات ،شريطة أال يكون قد وقعت
على الموظف إحدى العقوبات التأديبية ما لم يتم محوها
ً
ً
وفقا للمدد المقررة قانونا قبل صدور قرار صرف البدل.

«زكاة العثمان»ّ 3 :آالف
مصحف لطالب «ورتل»

وزعت زكاة العثمان التابعة
لقطاع البرامج واملشاريع
بجمعية النجاة الخيرية،
 3000مصحف على طالب
حلقات القرآن الكريم «ورتل»،
ضمن مشروع توزيع
املصاحف الذي تنفذه اللجنة
داخل الكويت .وقال مدير
زكاة العثمان ،أحمد الكندري،
في تصريح صحافي أمس،
إن توزيع املصاحف على
طالب الحلقات يأتي في إطار
شؤون
التعاون مع إدارة ّ
القرآن الكريم والسنة النبوية
بجمعية النجاة ،وتشجيعًا
للطالب على مواصلة حفظ
ّ
وتعلم كتاب اللهّ .
وبي أن
املصاحف التي تم توزيعها
منها  1400مصحف مجزأ،
و 1206مصاحف جيب،
و 400مصحف جوامعي.
وأضاف :كما نوزع املصحف
الشريف في  6دول هي
تشاد ،وبنغالدش ،والهند،
وسريالنكا ،واليمن ،وتركيا،
موضحًا أن تكلفة توزيع
املصحف الواحد تبدأ من
دينار.

«التراث» 101 :مهتد
خالل العام الحالي

«الشؤون» :تشكيل فريق لـ «بيع اإلجازات»
وفق اآللية الجديدة لقواعد ًالصرف
جورج عاطف

سلة أخبار

فاروق :الرضاعة الطبيعية تقلل
من سرطان المبيض والثدي

«حفاظ» 600 :مشارك
بمبادرة «فاتحة خير»

خالل محاضرة «أمان وحماية» في مستوصف النعيم

وذكــرت المصادر ،أن ال ــوزارة تلقت بالفترة الماضية
نحو  3500طلب من موظفيها الراغبين في االستفادة من
ً
رصيد إجازاتهم وصرفه نقدا ،بنسبة بلغت  50في المئة
من إجمالي موظفيها البالغ عددهم نحو  7آالف موظف،
غير أن «الشؤون اإلدارية» وخالل مراجعتها تلك الطلبات
رفـضــت قــرابــة  1000منها لـعــدم استيفائها اشـتــراطــات
البيع ،مؤكدة أنه يحق لهؤالء الموظفين معاودة تقديم
ً
طلباتهم ن ـظــرا لـتـعــديــل اش ـتــراطــات ال ـص ــرف ،مبينة أن
األولوية ستكون للمواطنين ،من ثم الوافدين العاملين
بالجهات الحكومية.

د .فاروق خالل المحاضرة

«مزارع ديرتنا»
إلى ذلك ،عقد الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون
ً
في الــوزارة سالم الرشيدي ،اجتماعا ومسؤولي الهيئة
ال ـعــامــة ل ـش ــؤون ال ــزراع ــة والـ ـث ــروة الـسـمـكـيــة ،لمناقشة
مبادرتهم الرامية إلى إنشاء وتطوير ّ
منصة إلكترونية
وطنية باسم «مزارع ديرتنا» ،لدعم تسويق اإلنتاج الغذائي
المحلي ،السيما الخضراوات والفواكه ،الذي يتم إنتاجه
من أصحاب الحيازات الزراعية التابعة للهيئة.
ً
ووفقا للمصادر ،فإن االجتماع تطرق إلى تحديد الدور
المنوط بـ «الشؤون» مع وضع الضوابط واآلليات الخاصة
ً
ّ
المنصة قبيل إطالقها رسميا ،كاشفة أن الحضور
بعمل
اتفقوا على توسيع دائــرة الجهات المشاركة في إطالق
ّ
المنصة لتشمل كــل مــن الهيئة العامة للغذاء والتغذية
ووزارة التجارة وشركة المطاحن.
وأوضـ ـح ــت أن ــه «ت ــم االتـ ـف ــاق ع ـلــى ع ـقــد اج ـت ـمــاع اخــر
األسبوع المقبل الستكمال المناقشات الخاصة بضوابط
ّ
المنصة».
عمل

الذي بلغ  25.840غيغاواط /ساعة وإجمالي
االستهالك الكهربي لعام  2022الــذي بلغ
ً
 26.643غـ ـيـ ـغ ــاواط /س ــاع ــة ،م ــوض ـح ــا أن
إجمالي االستهالك لعامي  2022 / 2021بـ
 52.483غيغاواط /ساعة وبنسبة نمو %3
لعام .2022
وك ــان الـفــريــج حـضــر أم ــس حـفــل تكريم
موظفي فــرق التشغيل بعد انتهاء أعمال
الـ ـصـ ـي ــان ــة ل ـ ـلـ ــوحـ ــدات وعـ ـ ــددهـ ـ ــم  83مــن
المهندسين والفنيين في محطات القوى
الكهربائية وتقطير المياه وشملت محطات
ال ـص ـب ـي ــة ،والـ ـ ـ ــزور ال ـج ـن ــوب ـي ــة ،وال ــدوح ــة
الغربية ،والدوحة الشرقية والشعيبة.
وأقـ ـ ـي ـ ــم الـ ـتـ ـك ــري ــم ف ـ ــي م ـح ـط ــة الـ ــدوحـ ــة
الشرقية بعد نجاح موسم الصيف الماضي
واالعتماد الكلي على العنصر الوطني في
هــذه ال ـفــرق ،الـتــي خضعت ل ــدورات مكثفة
بهذا الشأن ،وهدفت هذه الدورات للتشغيل
اآلمــن لوحدات القوى الكهربائية وتقطير
المياه واالستعداد لفترات الصيف القادمة
كما شملت على أهم أعمال مراقبة التشغيل
فــي جميع قـطــاع محطات الـقــوى وتقطير
المياه.

قالت جمعية إحياء التراث
اإلسالمي ،إن عدد املهتدين
الجدد في محافظتي األحمدي
ومبارك الكبير فقط منذ
بداية العام الحالي وحتى
اآلن بلغ  101مهتد ومهتدية
مختلف الجنسيات ،وهم
من
ً
 27رجال و 74امرأة ،من خالل
مشروع «بلغني اإلسالم» الذي
ينظمه مركز الهداية للتعريف
باإلسالم.
وأضافت الجمعية ،في تقرير
لها حول إنجازاتها في مجال
دعوة الجاليات داخل الكويت،
أن اإلقبال من النساء كان
أكبر من الرجال ،وكذلك فإن
ً
أكثر الجنسيات إقباال على
التعرف على اإلسالم واعتناقه
هي الجنسية الفلبينية،
ثم الهندية ،مبينة أن عدد
املهتدين خالل عام  2021وفي
نفس املركز بلغ  114مهتديًا
من الرجال والنساء.
وأشارت إلى أنها أطلقت
«حملة قيم إنسانية» ملساعدة
ضيوف الكويت من العاملني
فيها وبيان حقوقهم ،عبر
عدد من الدروس والنشرات
اإلعالمية.

عـقــدت د .حـنــان فـ ــاروق ،مــن مستوصف
الـنـعـيــم الـصـحــي ،مـحــاضــرة عــن الــرضــاعــة
الطبيعية بعنوان «أم ــان وحماية» ،سلطت
خاللها الضوء على مزايا إرض ــاع األطفال
ً
طبيعيا ،باعتبار حليب األم الغذاء المثالي
للمواليد.
واس ـت ـعــرضــت فـ ـ ــاروق ف ــوائ ــد الــرضــاعــة
الطبيعية ،مشيرة إلــى أنـهــا غنية بجميع
العناصر الغذائية التي يحتاجها الطفل خالل
األشهر الستة األولــى من عمره ،إذ يحتوي
حليب األم على مجموعة من العوامل التي
ً
تحمي الطفل ،خصوصا من نزالت البرد في
أيام الوالدة األولى ،في ظل أن الجهاز المناعي
مــازال يتطور .وأكــدت أن حليب األم يساعد
الطفل على مقاومة العدوى والمرض ،حتى
في وقت الحق من الحياة ،ألن فوائده طويلة

األجــل ،ويقلل من خطر السمنة على المدى
البعيد ،الفتة إلى أن األطفال الذين تمتعوا
برضاعة طبيعية في طفولتهم سجلوا نتائج
أفضل في اختبارات الذكاء.
وشددت على أن األمهات الالتي يرضعن
ً
أطفالهن أكثر ميال للتعافي من الوالدة بشكل
أسرع ،كما تقلل الرضاعة الطبيعية من خطر
اإلصابة بسرطاني المبيض والثدي ،وتساعد
الرضاعة الليلية على االسترخاء ،إذ يطلق
جسم األم هرمون «األوكسيتوسين» المسؤول
عن الشعور بالراحة.
وعــن مزايا الرضاعة الطبيعية للصحة
الـنـفـسـيــة لـ ــأم وال ـط ـف ــل ،ق ــال ــت ف ـ ـ ــاروق ،إن
الدراسات أثبتت تطور الصحة النفسية بين
ً
األم والطفل ،مما يساعد في نمو الطفل نفسيا
ً
وتكيفيا أفضل من اآلخرين.

أطلقت الجمعية الخيرية
الكويتية لخدمة القرآن
الكريم وعلومه (حفاظ)،
بالتعاون مع إمام مسجد
الدولة الكبير القارئ الشيخ
فهد الكندري ،مبادرة «فاتحة
خير» ،ضمن مشروعها (بركة
لحفظ سورة البقرة) .وصرح
نائب رئيس مجلس إدارة
الجمعية ،م .أحمد املرشد،
أمس ،بأن مبادرة فاتحة خير
عبارة عن برنامج تدريبي
متخصص لوضع الطالب
على أول املسار الصحيح
لحفظ سورة البقرة ،بعدها
حفظ باقي القرآن الكريم،
موضحًا أن عدد املسجلني
في املبادرة حتى اآلن بلغ
 600مشترك من الجنسني،
ومن مختلف األعمارَّ .
وبي
املرشد أنه سيتم عقد ملتقى
يجمع كل املشتركني ،وافتتاح
الدورة بكلمة للشيخ الكندري،
ودورة َّ
مفصلة يقدمها الشيخ
محمود الرفاعي في أساسيات
الحفظ ،وشرح لطريقة
التيسير في حفظ القرآن
الكريم ،كما ستكون هناك
ورش عمل أسبوعية للمتابعة.
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«السكنية» تستطلع المشاريع اإلنشائية بالمطالع رئيس جمعية الصحافيين بحث تعزيز التعاون
مع وفد مركز األمم المتحدة لإلعالم
جانب من جولة المؤسسة
قام قطاع الرقابة ونظم المعلومات بالمؤسسة
العامة للرعاية السكنية بزيارة ميدانية لمشروع
مدينة المطالع السكني ،ممثال بنائبة المدير العام
لشؤون الرقابة ونظم المعلومات ،أمينة العوضي،
وعدد من مهندسي القطاع ،لالطالع على خط سير
العمل فــي بعض المشاريع اإلسكانية «المباني
العامة  -المدارس  -المساجد  -المراكز الصحية»
وغيرها.
وذكـ ــرت ال ـمــؤس ـســة ،ف ــي ب ـيــان ل ـهــا ،أن ال ــزي ــارة

اشتملت على متابعة المختبرات التي يتم بها عمل
الفحوصات على المواد اإلنشائية التي تستخدم
في مشاريع المؤسسة ،كما تمت زيــارة لوحدات
الخلط الخرساني التابعة للشركات المتخصصة
والـتــي خصصت المؤسسة مساحات لها إلقامة
خ ــاط ــات م ــرك ــزي ــة ل ـهــا داخ ـ ــل ال ـمــدي ـنــة ،تسهيال
على المواطنين الذين يبنون قسائمهم ،ولتقليل
شاحنات االسمنت على الطرق الرئيسية المؤدية
إلى المدينة.

اسـ ـتـ ـقـ ـب ــل رئـ ـ ـي ـ ــس ج ـم ـع ـيــة
الصحافيين الكويتية الزميل
عــدنــان الــراشــد وف ــدا مــن مركز
األمـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة ل ــإع ــام ضــم
م ــدي ــرة ال ـم ــرك ــز م ــارغ ــو ح ـلــو،
والمسؤولة التنفيذية بمكتب
مـ ـمـ ـث ــل األم ـ ـي ـ ــن ال ـ ـع ـ ــام ل ــأم ــم
ال ـم ـت ـح ــدة وال ـم ـن ـس ــق ال ـم ـق ـيــم
فـ ــي الـ ـك ــوي ــت أس ـ ـمـ ــاء ال ـت ـس ــي،
والمسؤولة اإلعالمية المساعدة
بالمركز هال الفغالي ،بحضور
عـضــو مجلس إدارة الجمعية
رابعة الجمعة.
و د ا ر ا ل ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــا ش ب ـ ـيـ ــن
ال ـجــان ـب ـيــن حـ ــول ت ـعــزيــز سبل
ا لـتـعــاون الثنائي بين جمعية
الـ ـصـ ـح ــافـ ـيـ ـي ــن وم ـ ــرك ـ ــز األم ـ ــم

«الزراعة» :رؤية جديدة لتعزيز الزراعات التجميلية
أك ــد ن ــائ ــب ال ـم ــدي ــر ال ـع ــام ل ـشــؤون
الزراعة التجميلية في الهيئة العامة
ل ـشــؤون ا ل ــزرا ع ــة وا ل ـث ــروة السمكية،
غانم السند ،أن الهيئة تعتزم تقديم
رؤية واستراتيجية جديدة للمرحلة
الـ ـمـ ـقـ ـبـ ـل ــة فـ ـ ــي ج ـ ـم ـ ـيـ ــع الـ ـ ـمـ ـ ـج ـ ــاالت،
خ ـصــوصــا الـ ــزراعـ ــة الـتـجـمـيـلـيــة فــي
ال ـب ــاد ،بــال ـت ـعــاون مــع ال ـج ـهــات ذات
الـ ـصـ ـل ــة ف ـ ــي الـ ـقـ ـط ــاعـ ـي ــن ال ـح ـك ــوم ــي
والـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص وم ـ ـن ـ ـظ ـ ـمـ ــات ال ـم ـج ـت ـم ــع
المدني.
وق ـ ــال ال ـس ـن ــد ،ل ـ ـ «كـ ــونـ ــا» ،إن ثـمــة
مقترحات أخرى بهذا الشأن ،تهدف

إل ـ ــى تـ ــدريـ ــب ال ـط ـل ـب ــة فـ ــي ال ـ ـمـ ــدارس
حــول كيفية المحافظة على القطاع
الزراعي ،مع وجود توجهات إلشراك
الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــات الـ ـتـ ـع ــاونـ ـي ــة ف ـ ــي ط ــرق
ا لــزرا عــة التجميلية بالمناطق تحت
بند أرباح الجمعيات.
وش ـ ـ ـ ـ ــدد عـ ـ ـل ـ ــى ض ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة تـ ـط ــوي ــر
ه ـ ــذا الـ ـقـ ـط ــاع ،ع ـب ــر دراس ـ ـ ــة ال ـع ـق ــود
وا ل ـم ـنــا ق ـصــات ا ل ـتــي تـمــت ترسيتها
لشركات القطاع الخاص االستثمارية
فــي م ـجــال ال ــزراع ــة الـتـجـمـيـلـيــة ،بما
يعزز الحفاظ على الطرق والحدائق
العامة وتقديم خدمات نوعية مميزة،

م ـش ـيــرا إ لـ ــى أن ا ل ـه ـي ـئــة ت ـش ـمــل 182
حديقة قائمة.
وبين أن الكثير من الحدائق تشهد
اس ـت ـث ـم ــارات م ـت ـم ـي ــزة ،م ـث ــل حــديـقــة
م ـشــرف والـ ـف ــردوس وس ـلــوى وبـيــان
واألندلس وجمال عبدالناصر ،مؤكدا
أن قــا نــون المشروعات االستثمارية
ينطبق على الحدائق ذات المساحة
الشاسعة التي تمتد أكثر من  10آالف
متر مربع ،على أال تتجاوز مساحة
المطاعم فيها  150مترا مربعا.
وع ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــرق ب ـ ـ ـيـ ـ ــن ال ـ ـ ـحـ ـ ــدائـ ـ ــق
وال ـم ـن ـت ــزه ــات أش ـ ــار ال ـس ـن ــد إلـ ــى أن

الحدائق ال تتجاوز مساحتها  4آالف
متر مربع ،بينما تعتبر المنتزهات
أكبر حجما ،وتصل مساحتها أحيانا
إلى مساحة منطقة سكنية كاملة.
وعن تخصيص المنتزهات ،أوضح
أن الهيئة خصصت «مشروع سليل»
فـ ــي ال ـ ـج ـ ـهـ ــراء ،و«ال ـ ـبـ ــول ـ ـي ـ ـفـ ــارد» فــي
حولي ،التي تعد من أبرز المشروعات
الـ ـن ــاجـ ـح ــة فـ ــي مـ ـج ــال ال ـت ـخ ـص ـيــص
ا لــزرا عــي ،وا لــذي يمكن تطبيقه على
أجزاء من الحدائق العامة ،وبإشراف
مباشر من الهيئة.

كمال يقترح ترخيص مبرات في المباني االستثمارية
الفارسي :نقل أنشطة شرق الضجيج وجنوب خيطان
●

محمد جاسم

ق ــدم عـضــو الـمـجـلــس البلدي
ً
د .ح ـســن ك ـمــال اق ـت ــراح ــا بـشــأن
تــرخـيــص الـمـبــرات فــي المباني
االستثمارية.
وأوضح كمال في اقتراحه أن
الـتــرخـيــص يـتــم م ــن قـبــل وزارة
ال ـ ـش ـ ــؤون االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ضـمــن
األنشطة المسموحة في المباني
االستثمارية ،وذلك بعد تنسيق
البلدية مع «الشؤون» والجهات
الحكومية األخــرى ذات العالقة،
مـ ــع ضـ ـ ـ ــرورة االل ـ ـت ـ ــزام ب ــال ـم ــدة
ال ـقــانــون ـيــة ل ــدراس ــة اق ـت ــراح ــات
أعضاء المجلس البلدي.
وقـ ـ ـ ـ ــال إنـ ـ ـ ــه مـ ـ ــن م ـت ـط ـل ـب ــات
وزارة ا ل ـ ـش ـ ــؤون عـ ـن ــد ا ل ـت ـق ــدم
بإشهار مبرة توفير مقر مستقل
خ ــاص بــال ـم ـبــرة بـمـســاحــة 250
م ـت ــرا مــرب ـعــا ،وت ـس ـمــح الـبـلــديــة

ب ـت ــرخ ـي ــص الـ ـمـ ـب ــرات ف ـق ــط فــي
ال ـم ـبــانــي ال ـت ـج ــاري ــة ،م ــع الـعـلــم
بأن المبرات نشاطها اجتماعي
خيري وغير تجاري مع صعوبة
توفير المساحة المطلوبة.
من جانبها ،اقترحت عضوة
الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـب ـ ـلـ ــدي م .ع ـل ـي ــاء
الفارسي نقل وتخصيص موقع
جديد لالستعماالت واألنشطة
بمنطقة شرق الضجيج وجنوب
ض ــاح ـي ــة خ ـي ـط ــان ال ـج ـن ــوب ــي -
شمال القاعة األميرية في المطار.
وأشارت في مقترحها المقدم
لرئيس المجلس عبدالله المحري
إلى حصر وتحديد االستعماالت
واألنـشـطــة فــي المنطقة المشار
إلـيـهــا فــي المخطط الـمــرفــق ،أن
يـقــوم الـجـهــاز التنفيذي لبلدية
الكويت وبالتعاون مع المجلس
ال ـ ـب ـ ـلـ ــدي ب ـ ــدراس ـ ــة ت ـخ ـص ـيــص
موقع بديل لتلك األنشطة بعيدا

ع ــن ال ـم ـن ـط ـقــة ال ـم ـش ــار إل ـي ـهــا،
وأن يـ ـع ــاد ت ـن ـظ ـيــم ال ـم ـن ـط ـقــة
وت ـن ـس ـي ـق ـه ــا بـ ـشـ ـك ــل ج ـم ــال ــي
يتناسب مع موقعها الحساس
وق ــربـ ـه ــا م ـ ــن م ـ ـطـ ــار ال ـك ــوي ــت
الدولي.
وقـ ــالـ ــت إن م ـش ـه ــد مـنـطـقــة
شرق الضجيج وجنوب خيطان
من الجو ال يليق بدولة الكويت،
ف ـ ـقـ ــد أس ـ ـ ـ ــيء اسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام ت ـلــك
المنطقة بشكل وا ض ــح ،حيث
تنتشر أعــداد كبيرة من البقع
الــزيـتـيــة وال ـشــاح ـنــات الثقيلة
واآلل ـ ـ ـي ـ ـ ــات وم ـ ـ ـعـ ـ ــدات الـ ـبـ ـن ــاء،
وتحولت المنطقة الى كراجات
تصليح وتغيير زيوت وإطارات
وتخزين بالمنطقة المكشوفة
وال ـت ــي ت ـقــع أس ـف ــل ال ـم ـس ــارات
الجوية لهبوط طائرات ضيوف
دولــة الكويت ،ومــا يتركه ذلك
المشهد الجوي غير الحضاري

ً
متوسطا وفد مركز األمم المتحدة لإلعالم أمس
الراشد
المتحدة لإلعالم ،الذي له فروع
ف ــي ال ـكــويــت ول ـب ـنــان وســوريــة

واألردن ،كما تطرق النقاش إلى
مجمل األوضاع على الساحتين

اإلقليمية والدولية ،وما تمر به
المنطقة من تطورات.

اتحاد الدور الهندسية يطالب بإنصافه
ومواجهة المتاجرين برخص المزاولة
ث ـ ّـم ــن رئ ـي ــس ات ـح ــاد الـمـكــاتــب
الهندسية والـ ــدور االسـتـشــاريــة،
المهندس بدر السلمان ،التجاوب
ال ـس ــري ــع م ــن ق ـب ــل وزيـ ـ ــر ال ــدول ــة
لـ ـلـ ـش ــؤون ال ـب ـل ــدي ــة ع ـب ــدال ـع ــزي ــز
المعجل ،مع االتحاد ،للوقوف على
آخر المستجدات والعقبات التي
تواجه أصحاب المكاتب الهندسية
والدور االستشارية الكويتية.
وق ـ ــال ال ـس ـل ـم ــان ع ـق ــب ل ـقــائــه
ووف ــد االت ـحــاد الــوزيــر المعجل،
إن االتـ ـح ــاد ط ــال ــب ب ـم ـنــح صفة
الـضـبـطـيــة الـقـضــائـيــة لـمــوظـفــي
الـ ـبـ ـل ــدي ــة ،وم ـ ـشـ ــاركـ ــة االت ـ ـحـ ــاد
ل ـل ـق ـض ــاء عـ ـل ــى تـ ـج ــار ال ـش ـن ـطــة
ضـ ـع ــاف الـ ـنـ ـف ــوس ب ــال ـم ـت ــاج ــرة
بـ ـت ــأجـ ـي ــر رخ ـ ـ ــص الـ ـ ـم ـ ــزاول ـ ــة أو
تضمينها ،مما يشكل خطرا على
المهنة وعلى مالك العقارات.
ك ـم ــا ط ــال ــب الـ ــوفـ ــد بـتـشـكـيــل
لـ ـجـ ـن ــة م ـ ــع الـ ـبـ ـل ــدي ــة والـ ـجـ ـه ــاز

المعجل متوسطا وفد المكاتب الهندسية
ال ـم ــرك ــزي لـلـمـنــاقـصــات ال ـعــامــة،
لـتـصـنـيــف ال ـم ـكــاتــب الـهـنــدسـيــة
والـ ــدور االس ـت ـشــاريــة الـكــويـتـيــة،
والعمل على تحديث كود البناء
بــالـتـعــاون مــع االت ـحــاد وإدخــالــه
ب ـن ـظــام إل ـك ـتــرونــي «ح ـت ــى نصل
الى إصدار الرخص آليا» ،مؤكدا
أن هذه الخطوة تخدم متطلبات
وح ـ ــاج ـ ــات ال ـم ـج ـت ـم ــع ،وت ـس ــرع
الدورة المستندية.
ً
وأضـ ـ ـ ـ ــاف :ل ـق ــد ق ــدم ـن ــا ط ـل ـبــا

لــزيــادة مساحة اإلش ــراف بحيث
ي ـ ـك ـ ــون  40أل ـ ـ ـ ــف م ـ ـتـ ــر م ـس ـطــح
ل ـم ـه ـنــدســي ال ـ ـ ــدار االس ـت ـش ــاري ــة
ب ــدال مــن  30أل ــف مـتــر ،و 20ألــف
متر مسطح لمهندسي المكتب
الهندسي بــدال مــن  15ألــف متر،
وإضافة  10االف متر مسطح لكل
مهندس كويتي حديث تخرج يتم
تعيينه في المكتب الهندسي أو
الدار االستشارية حتى يستكمل
 5سنوات من تخرجه.

«المهندسين» :نقل التكنولوجيا
وتجارب الحوكمة ...لدعم التنمية
علياء الفارسي

حسن كمال

من انطباعات سلبية باإلضافة
الى تشويه المنظر العام لمطار
الكويت الدولي.
في مجال آخر ،أبقت اللجنة
القانونية والمالية في المجلس
البلدي ،في اجتماعها أمس ،في
جدول أعمالها على كتاب وزير
ال ــدول ــة لـ ـش ــؤون ال ـب ـلــديــة رقــم

 2273ب ـشــأن م ـش ــروع تـعــديــل
القانون رقم  33لسنة  2016في
شان بلدية الكويت.
وأح ــال ــت ال ـل ـج ـنــة ،بــرئــاســة
العضو فهد العبدالجادر ،البند
الـمـتـعـلــق بــائ ـحــة ال ـب ـنــاء الــى
اللجنة المشتركة من القانونية
والمالية والفنية لمناقشته.

شارك رئيس جمعية المهندسين فيصل العتل في
فعاليات مؤتمر اليونسكو للدول األعضاء في االتحاد
الــدولــي للمنظمات الهندسية والـمـنـتــدى العالمي
السادس عشر ،الذي نظمه االتحاد الدولي للمنظمات
الهندسية في مقر منظمة الثقافة والتربية والعلوم
واآلداب «اليونسكو» ،والذي عقد في باريس مؤخرا.
والـتـقــى الـعـتــل ،خــال الـمــؤتـمــر ،مــع رئـيــس االتـحــاد
الدولي للمنظمات الهندسية البروفيسور خوسيه
فييرا ،وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي لالتحاد،
وبحث معهم تفعيل دور المنظمة العالمية في الشرق
األوسـ ــط ،وسـبــل اسـتـقـطــاب مــزيــد مــن المهندسين
األعضاء فيها.
وأش ـ ــار إل ــى ال ـم ـشــاركــة ف ــي اج ـت ـمــاعــات الـلـجــان
المختلفة بــاالتـحــاد ال ــدول ــي ،وف ــي مقدمتها لجنة

العتل وبعض المشاركين في المؤتمر
الحوكمة ولجنة التخطيط االستراتيجي ،مؤكدا أن
المهندسين في الكويت يعملون على التواصل مع
المنظمات العالمية لدعم نقل التكنولوجيا وتجارب
الحوكمة العالمية الى الكويت لدعم التنمية.

«البيئة» تخالف مقهى في بر كاظمة
أعلنت الهيئة ا لـعــا مــة للبيئة ،أمس
األول ،رص ــد فــرقـهــا الـمـعـنـيــة تـعــديــات
بـيـئـيــة ف ــي مـنـطـقــة ب ــر كــاظ ـمــة شـمــالــي
البالد ومخالفة مرتكبيها ،وفق قانون
ح ـم ــاي ــة ال ـب ـي ـئ ــة رق ـ ــم  42ل ـس ـنــة 2014
وتعديالته.
وقالت مديرة إدارة العالقات العامة
واإلع ـ ــام ،شـيـخــة اإلب ــراه ـي ــم ،ل ـ «كــونــا»
إن بــا غــا ورد إ لــى الهيئة أ ف ــاد بإقامة
مقهى ومطعم فــي المنطقة ا لـمــذ كــورة
و ضــع القائمون عليه خياما وصبات
أسمنتية ،وأ ج ــروا حفريات للتخلص
من مخلفات الصرف الصحي.
وأوضحت أن فرق الهيئة بالتنسيق
والـ ـتـ ـع ــاون م ــع ش ــرط ــة ال ـب ـي ـئــة عــايـنــت
الموقع المشار إليها ،وحررت محضر
م ـخــال ـفــة ،وف ــق ال ـمــادت ـيــن  40و 41من
قانون حماية البيئة ،مضيفة أنه «سيتم

جانب من المخالفات في بر كاظمة
الـتـنـسـيــق م ــع ج ـهــات ال ــدول ــة المعنية
لعمل الالزم» .وشددت على استمرار فرق
الهيئة في حمالتها الميدانية إلزالة جميع

«األرصاد» :األمطار مستمرة
حتى الثالثاء المقبل
توقعت إدارة األرصاد الجوية ،تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة
ً
والركامية مع فرص ألمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا تتراوح كميتها
بين  7و 10ملليمترات في بعض المناطق خالل عطلة نهاية األسبوع
ً
ونشاط في سرعة الرياح قد تزيد على  50كيلومترا في الساعة مثيرة
ً
للغبار في بعض المناطق تؤدي النخفاض الرؤية األفقية أحيانا مع
ارتفاع أمواج البحر أكثر من  6أقدام.
وقال مراقب التنبؤات الجوية باإلدارة عبدالعزيز القراوي لـ «كونا» ،إن
فرص األمطار تستمر حتى يوم الثالثاء المقبل ،في وقت تشير خرائط
الطقس والنماذج العددية إلى تأثر البالد بامتداد منخفض السودان
ً
الموسمي مصحوبا بمنخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا.
ً
ً
ً
وأضاف القراوي أن الطقس اليوم يكون مائال للحرارة نهارا ومعتدال
ً
ً
ليال وغائما إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة االتجاه
ً
خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مع فرصة ألمطار متفرقة تكون
ً
رعدية أحيانا وفرصة للغبار على بعض المناطق ودرجــات الحرارة
العظمى المتوقعة بين  31و 33درجــة مئوية والصغرى بين  19و22
ً
ً
ً
ً
درجة مئوية .وقال القراوي ،إن الطقس غدا يكون معتدال وغائما جزئيا
إلى غائم والرياح متقلبة االتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة
السرعة مع فرصة ألمطار متفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة
بين  28و 30درجة مئوية والصغرى بين  19و 21درجة.

التعديات ،مؤكدة ضرورة االلتزام باللوائح
واإلرشادات ،والنظم الواردة بقانون حماية
البيئة.
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«عبدالعزيز حمد الصقر ...ذو الرئاستين بين السياسة واالقتصاد»
كتاب تستعرض فيه نور الحبشي محطات حافلة من تاريخ رمز وطني ال يختلف عليه كويتيان

كتاب

٨-4

حمزة عليان

د .نور الحبشي

استطاعت الدكتورة نور الحبشي ،أستاذة التاريخ بجامعة الكويت ،أن تحول سيرة العم
عبدالعزيز حمد الصقر الذاتية إلى دراسة أكاديمية شاملة ألحد أهم رجاالت الكويت،
فهو يعد أبرز وجوه المؤسسة التشريعية ،حيث بينت عالقته بتلك المؤسسة والقرارات
الحاسمة التي اتخذت في عهد توليه رئاسة البرلمان عام .1963
وتكمن أهمية هذه الدراسة التي ضمنتها الحبشي في كتاب بعنوان «عبدالعزيز حمد
الصقر ...ذو الرئاستين بين السياسة واالقتصاد» ،في تطرقها إلى جملة معطيات لم
يلتفت إليها أحد من الباحثين أو المهتمين بتاريخ الكويت الحديث والمعاصر ،فهو
فترات مخاض عسير
سليل عائلة من النخب التجارية ،وكان صمام األمان لتلك النخب في ً
من بينها «دواوين االثنين» على سبيل المثال ،فهو الرقم الصعب نظرا للحكمة والحنكة
اللتين تحلى بهما ،السيما في مؤتمر جدة الشعبي عام .1990
وتطرق الكتاب إلى تلك الشخصية الكويتية ذات الثقل في الحياة السياسية
واالقتصادية واالجتماعية ،فقد ترأس أول مجلس أمة بعد «التأسيسي» ،وغرفة التجارة
في سنوات صعبة ،ومواقفه ال تزال حاضرة في الذاكرة الكويتية.
وقد أعطى الكتاب صورة لنموذج من رجاالت الكويت ممن عاصروا الحكام وكانوا على

األزمة الدستورية األولى
كــانــت بــدايــة األزم ــة عندما تكونت
مالمحها األولــى قبيل استقالة ثانية
للتشكيالت الــوزاريــة بعد االستقالل،
وهــي التشكيلة األول ــى في ظل العهد
ال ــدس ـت ــوري ،ال ـتــي ك ــان يــرأس ـهــا ولــي
العهد حينذاك الشيخ صباح السالم،
وف ــي  30نــوفـمـبــر 1964م ق ــدم رئيس
مجلس الوزراء صاحب السمو الشيخ
صباح السالم الصباح استقالته التي
قبلت ،إال أنه صدر في اليوم ذاتــه أمر
أميري بإعادة تعيين ولي العهد رئيسا
لمجلس الوزراء.
وف ــي إط ــار ال ـم ـش ــاورات التقليدية
السابقة على تشكيل الوزارة الجديدة
طلب رئـيــس مجلس الـ ــوزراء المكلف
الشيخ صباح السالم من رئيس مجلس
األم ــة السيد عبدالعزيز حمد الصقر
تزكية أعـضــاء مــن مجلس األم ــة ومن
خارجه ،فأبلغه الصقر بأنه ال يوجد
أحد من المعارضة بما في ذلك الدكتور
أحـ ـم ــد ال ـخ ـط ـيــب وج ــاس ــم ال ـق ـطــامــي
يــرغــب فــي ذل ــك ،واق ـت ــرح عليه سبعة
مرشحين ،ه ــم :حـمــود الــزيــد الخالد،
وم ـح ـم ــد ي ــوس ــف ال ـن ـص ــف ،ومـحـمــد
أح ـمــد ال ـغــانــم ،وع ـبــدال ـعــزيــز حسين،
وعبدالعزيز الشايع ،وخالد المضف،
وخليفة الغنيم ،وعبد اللطيف محمد
ثنيان الغانم.
وق ـ ــد اعـ ـ ـت ـ ــذر الـ ـن ــائـ ـب ــان ال ــدكـ ـت ــور
أح ـمــد ال ـخ ـط ـيــب ،وج ــاس ــم الـقـطــامــي،
واخ ـت ــار الـشـيــخ ص ـبــاح ال ـســالــم ستة
وزراء مــن قائمة الــرئـيــس عبدالعزيز
الصقر ،وطلب منه إبالغهم شخصيا
بمشاركتهم في الوزارة ،فأبلغهم ولكنه
علم الحقا أن أحد المرشحين السبعة
استبعد ،وتم إحالل آخر مكانه مما أثار
ً
استغرابه ،واختير خالد المضف بديال
عن عبدالعزيز الشايع ،واستفسر من
الشيخ صباح السالم ،وسأله عن حقيقه
األمر ،فأكد الشيخ صباح السالم ما ورد
للسيد عبدالعزيز الصقر من استبعاد
أحد مرشحيه بعد أن تم اعتماده ،فرد
عليه بأنه أبلغ األسماء المرشحة من
قبله بـتــوزيــرهــا ،واع ـت ـمــادهــا ،ولــذلــك
يجب عــدم إبـعــادهــا إذا لــم تكن هناك
أسـبــاب قــاهــرة تمنع دخــول أي منها،
وهذه غير موجودة ،وبالتالي فإما أن
تبقى هذه األسماء التي تم اعتمادها
للمناصب الوزارية ،وإال فالواجب يحتم
عليه احتراما للمبادئ والتزاما بها أن
يتخلى عــن موقعه كرئيس لمجلس
األمة ،وبالفعل قدم استقالته لكنه عدل
عنها بعد تدخل الشيخ عبدالله السالم
الصباح والطلب منه التراجع عنها.
كما استشار رئيس مجلس الوزراء
الـمـكـلــف آخ ــري ــن غـيــر رئ ـيــس مجلس
األمة ،وكان أبرزهم الشيخ جابر العلي،
ون ــائ ــب رئ ـي ــس مـجـلــس األمـ ــة الـسـيــد
س ـعــود ال ـع ـبــد الـ ـ ــرزاق الـ ــذي رش ــح له
النائبين خالد المضف ،وعبدالباقي
النوري ،وتمت الموافقة على توزيرهما،
وأبـلـغــا بــذلــك ،ثــم جــرى استبعادهما
أيضا!
وق ــد تشكلت الـ ــوزارة الـجــديــدة في
ً
 6ديـسـمـبــر 1964م ،وض ـمــت ك ــا من
الـســادة :الشيخ صباح السالم رئيسا
لمجلس الوزراء ،وجابر األحمد وزيرا
للمالية ،وجــابــر العلي السالم وزيــرا
لــإرشــاد واألن ـب ــاء ،وحـمــود اليوسف
النصف وزيرا للصحة العامة ،وخليفة
خــالــد الغنيم وزي ــرا للتجارة ،وخالد
األح ـ ـمـ ــد الـ ـجـ ـس ــار وزي ـ ـ ـ ــرا لـ ــأوقـ ــاف،
وخالد المسعود الفهيد وزيرا للتربية
والتعليم ،وسعد العبدالله السالم وزيرا
لـلــداخـلـيــة وال ــدف ــاع ،وص ـبــاح األحـمــد
الـجــابــر وزيـ ــرا لـلـخــارجـيــة ،وعـبــدالـلــه
ال ـم ـشــاري ال ــروض ــان وزيـ ــرا لـلـشــؤون
االجـتـمــاعـيــة وال ـع ـمــل ،وعبداللطيف
محمد ثنيان الغانم وزي ــرا لألشغال
العامة ،وعبدالعزيز حسين وزير الدولة
لشؤون مجلس ال ــوزراء ،وعبدالعزيز
محمد الشايع وزيرا للكهرباء والماء،
ومـحـمــد أح ـمــد الـغــانــم وزيـ ــرا للعدل،
ويوسف هاشم الرفاعي وزيــرا للبرق
والبريد والهاتف .ونالحظ هنا أن عدد
الــوزراء من أفــراد أســرة آل الصباح قد
تقلص من ثمانية إلى خمسة بخروج
الـشـيــخ محمد األح ـمــد وزي ــر الــدفــاع،
والشيخ عبدالله الجابر وزير التعليم،
وقـبـلـهـمــا الـشـيــخ ســالــم الـعـلــي وزي ــر
األشغال ،بينما زاد تمثيل الوزراء من

النخبة الـتـجــاريــة ،وكــانــوا اثنين في
الوزارة السابقة ،فأصبحوا خمسة.
وفي اليوم ذاته ،أدى رئيس مجلس
ال ـ ــوزراء والـ ـ ــوزراء الـقـســم الــدسـتــوري
أمـ ــام الـشـيــخ عـبــدال ـلــه ال ـس ــال ــم ،حيث
غادر البالد صباح  8ديسمبر 1964م
إلى مدينة بومباي بالهند ،وفي ذلك
اليوم عقد مجلس األمة جلسته ،إال أن
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة الشيخ
جــابــر األح ـمــد ،والـ ـ ــوزراء لــم يتمكنوا
م ــن ت ــأدي ــة ال ـي ـم ـيــن ال ــدس ـت ــوري ــة مــرة
ثانية أمام مجلس األمة بعد تأديتها
أمــام األمـيــر؛ حيث انسحب  26نائبا،
وتغيب عن الجلسة بعذر خمسة نواب
آخرين ،وكان من بين المنسحبين أحد
ال ـ ــوزراء ،هــو خــالــد الـمـسـعــود الفهيد
(وزيــر التربية) ،بينما حضر الجلسة
نواب كتلة المعارضة بقيادة د .أحمد
الخطيب ،والنائب جاسم القطامي.
وفي بداية األمر برر نواب األغلبية
انـسـحــابـهــم مــن جـلـســة مـجـلــس األمــة
المنعقدة يــوم  8ديسمبر عــام 1964م
الـمـخـصـصــة ل ـتــأديــة الـ ـ ــوزارة اليمين
الدستورية؛ باتهامهم رئيس مجلس
األم ــة بـعــدم اسـتـشــارة زمــائــه الـنــواب
قـبــل تقديمه األس ـمــاء الـتــي اقترحها
للمشاركة في ال ــوزارة ،مع أنه لم يكن
ملزما بذلك؛ إذ جرت استشارته بوصفه
رئيسا لمجلس األمة ،ال ألنه يمثل آراء
نواب األمة واقتراحاتهم ،إال أن النواب
المنسحبين سرعان ما تراجعوا عن
طــرح هــذا المبرر بعدما أعـلــن السيد
عبدالعزيز الصقر استعداده لالستقالة
م ــن رئ ــاس ــة ال ـم ـج ـلــس ،وب ـع ــده ــا ركــز
الـنــواب المنسحبون اعتراضهم على
مـشــاركــة األس ـتــاذ عبدالعزيز حسين
فــي الـحـكــومــة؛ حـيــث اتـهـمــه بعضهم
بأنه كان يقف وراء التراجع عن توزير
النائبين خالد المضف ،وعبدالباقي
النوري ،وهنا قدم عبدالعزيز حسين
استقالته ،إال أن الشيخ صباح السالم
رف ـ ــض ق ـبــول ـهــا م ــن ب ـ ــاب ال ـت ـضــامــن،
وبــال ـط ـبــع ي ـحــق ل ـل ـن ــواب أن يـعـلـنــوا
اعتراضهم ،وكان بإمكانهم سحب الثقة
منه الحقا ،ولكن هذا بالطبع لم يكن
الهدف األوحد ،ولم يكن أيضا الهدف
األول لديهم!
وبعد ذلك تم تحديد موعد الجلسة
المقبلة في  15ديسمبر لتأدية رئيس
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء بــالـنـيــابــة ،وال ـ ــوزراء
اليمين الدستورية أمام مجلس األمة،
وق ــد حـضــر ال ـن ــواب المنسحبون من
جلسة  8ديسمبر ،وتـحــدث باسمهم
النائب عبدالباقي النوري مؤكدا عدم
دستورية التشكيل الحكومي الجديد
لمخالفة المادة  ،131التي كان سببها
الجمع بين الوزارة والتجارة من وجهة
نظرهم ،وهو حكم دستوري صحيح،
ولكنه ال يمنع من توزير التجار ،وإنما
يمنع استمرار اشتغالهم بالتجارة بعد
توليهم المناصب الوزارية ،فعليهم أن
يسووا أوضاعهم بعد مشاركتهم في
الوزارة ،وأن يتوقفوا عن ممارسة العمل
الـتـجــاري ،وليس القصد منها فرض
حظر دسـتــوري على مشاركة التجار
ف ــي ال ـح ـكــومــة خ ـصــوصــا أن
التشكيلة ال ــوزاري ــة السابقة
كانت تضم اثنين من التجار،
ولم يكن هذا موضع اعتراض
لدى المعترضين.
ولم يسمح بالكالم لرئيس
م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء بــال ـن ـيــابــة
ال ـش ـي ــخ ج ــاب ــر األح ـ ـمـ ــد ،وال
ألعضاء الحكومة بحجة أنهم
لم يكونوا قد أدوا بعد اليمين
ال ــدس ـت ــوري ــة ،وهـ ــذا تـصــرف
فيه تجاوز واضح على حكم
المادة  116من الدستور التي
ت ــوج ــب أن يـسـتـمــع لــرئـيــس
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء وال ـ ـ ـ ــوزراء
ف ـ ـ ــي مـ ـجـ ـل ــس األم ـ ـ ـ ـ ــة ك ـل ـمــا
طلبوا الكالم ،وأعلن رئيس
مـجـلــس األم ـ ــة ،ي ـســانــده في
ذل ــك الـمـسـتـشــار الـقــانــونــي
عـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــان خ ـ ـل ـ ـيـ ــل ع ـ ـث ـ ـمـ ــان،
وزعيما المعارضة الدكتور
أحـ ـم ــد ال ـخ ـط ـي ــب ،وج ــاس ــم
القطامي ،أنه يجب السماح
لــرئ ـيــس الـ ـ ـ ــوزراء بــالــوكــالــة
بأداء اليمين ،ويمكن لنواب
المجلس بعد ذلك التصويت

ً
مقربة منهم في دائرة صنع القرار ،وكان مثاال للزهد في المنصب ،ولم يكن اختياره
للتنحي والترجل عن المشهد السياسي إال ألنه كان يدرك متانة األساس والتاريخ الذي
تركه.
عملت د .نور الحبشي على االستعانة بالوثائق البريطانية المنشورة وغير المنشورة،
وكذلك الوثائق العربية والموجودة في الجامعة األميركية في بيروت ،ومحاضر المجلس
التأسيسي ومجلس األمة والمجلس التشريعي ،إضافة إلى كثير من المراجع والمذكرات
الشخصية والدراسات والبحوث والصحف والكتب ،كما هو مبين بقائمة المراجع.
ولجأت المؤلفة إلى إخضاع المعلومات لعملية استقصاء وتحليل ونقد ،من أجل التطور
ً
الزمني للموضوع أوال ،وتتبع األحداث ،وطرح رؤية جديدة ،لتكون ذات معنى ومغزى.
جاء هذا الكتاب نتيجة عمل بحثي طويل ولقاءات مطولة مع رئيس غرفة تجارة وصناعة
الكويت األستاذ محمد ًجاسم الصقر ،والمستشار في الغرفة األستاذ ماجد جمال الدين.
ً
ويتضمن الكتاب تمهيدا ومقدمة ،وأربعة فصول وخاتمة ومالحق ،فضال عن قائمة
بالمصادر والمراجع ،وهو صادر عن دار ذات السالسل للنشر والتوزيع ...وفيما يلي تنشر
«الجريدة» تفاصيل الحلقة الثانية بتصرف.
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الشيخ سالم الصباح مجتمعا مع عبد العوير الصقر و بينهما د احمد الخطيب
بطرح الثقة إذا رغبوا ،وحــاول رئيس
مـجـلــس األم ـ ــة ال ـت ــدخ ــل ب ـق ــول ــه :نحن
حريصون على عــدم مخالفة أي نص
دستوري ،والحكومة تشكلت بمرسوم
أميري ،وهو أمر غير قابل للطعن ،لكن
أمام المجلس أن يمنح الحكومة الثقة،
أو يحجبها وفق الدستور ،وكيف يدافع
رئيس الوزراء عن وجهة نظره قبل أداء
اليمين الدستورية.
وبعد ساعة مــن المناقشة الحادة
انـسـحــب ال ـن ــواب ال ـ ـ  31م ــن الـجـلـســة؛
ف ـف ـق ــدت الـ ـنـ ـص ــاب ،ون ــاح ــظ ه ـن ــا أن
المبرر المطروح لالنسحاب من الجلسة
الثانية ،ومنع الوزراء من تأدية اليمين
الدستورية أمام مجلس األمة قد تغير
ع ـمــا ك ــان عـلـيــه ف ــي الـجـلـســة األولـ ــى،
بعدما تبين ضعف المبررين السابقين،
وهما :عدم تشاور رئيس مجلس األمة
مع النواب قبل تقديم ترشيحاته إلى
رئـيــس مجلس الـ ـ ــوزراء ،واالع ـت ــراض
على توزير األستاذ عبدالعزيز حسين!
وإزاء م ــا ش ـهــدتــه جـلـسـتــا  8و15
د ي ـ ـس ـ ـم ـ ـبـ ــر 1964م م ـ ـ ــن ا ن ـ ـس ـ ـحـ ــاب
واعـ ـت ــراض ــات ،وم ـن ــع رئ ـي ــس مجلس
الـ ـ ــوزراء بــالـنـيــابــة ،وال ـ ـ ــوزراء مــن أداء
ال ـق ـســم ال ــدسـ ـت ــوري مـ ــرة ثــان ـيــة أم ــام
مجلس األمة ،وكذلك منعهم من الكالم،
فقد استقالت الحكومة وحلت محلها
حكومة جديدة ،وبــادر رئيس مجلس
األم ــة الـسـيــد عـبــدالـعــزيــز الـصـقــر يــوم
الثـامن عشر مــن ديسمبر إلــى تقديم
كتاب استقالته من رئاسة المجلس،
وهو زعيم كتلة التجار داخل المجلس،
وأرسل نسخة منه إلى األمير بوصفه
رئـ ـي ــس الـ ـسـ ـلـ ـط ــات ،وك ـ ـ ــان ذلـ ـ ــك قـبــل
استقالة الحكومة ،ولكنه فضل تأجيلها
إلــى ما بعد تأدية الحكومة الجديدة
القسم الدستوري أمــام مجلس األمــة،
وبــالـفـعــل أع ــاد طــرحـهــا ،وهـنــا تدخل
صاحب السمو األمير الشيخ عبدالله

استمرار المخالفات
الدستورية في مجلس
األمة دفعه لالستقالة
من الرئاسة عام  1965ثم
من عضويته عام 1967

أول أزمة دستورية
والصراع بين المجلس
والحكومة كانا بسبب
المادة 131

عبدالعزيز الصقر
للشيخ صباح السالم:
إما أن يبقى عبدالعزيز
الشايع مع المرشحين
السبعة للوزارة أو
أستقيل من الرئاسة

الـ ـس ــال ــم ،وال ـت ـق ــى رئـ ـي ــس ال ـم ـج ـلــس،
وطلب منه العدول عنها إلى أن تهدأ
األمور ،وبالفعل كان له ما طلب ،فأرجأ
رئيس مجلس األمة عبدالعزيز الصقر
االستقالة إلى أن تستقر األمور.
وقد ألقت األزمة الدستورية بظاللها
على الحكومة؛ حيث تسببت بانقسام
وان ـش ـقــاق فــي مجلس ال ـ ــوزراء بشأن
مـعــالـجـتـهــا ،ورفـ ــض رئ ـي ــس ال ـ ــوزراء
بالنيابة الشيخ جابر األحمد استقالة
ب ـعــض الـ ـ ـ ـ ــوزراء؛ ألن م ـطــالــب الـكـتـلــة
النيابية تعدت طلب استقالة بعض
الوزراء إلى حجب الثقة عن الحكومة.
بينما واصــل الشيخ جابر األحمد
رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء بــال ـن ـيــابــة
ووزي ــر المالية اتـصــاالتــه مــع الـنــواب
المنسحبين ،وت ــردد حينها أنــه كاد
أن يتوصل معهم التفاق ،وفي يوم 21
ديسمبر ســافــر الشيخ جــابــر األحمد
إلى بومباي لعرض األمر على الشيخ
ع ـبــدال ـلــه ال ـس ــال ــم ،ح ـيــث ق ـطــع األم ـيــر
إج ــازت ــه ،وعـ ــاد إل ــى ال ـكــويــت ي ــوم 27
ديسمبر ،وكان أمامه خياران لمعالجة
األزمة :إما حل مجلس األمة ،وإما إقالة
الــوزارة ،ورجحت كفة الخيار الثاني،
فـقــدمــت الـحـكــومــة اسـتـقــالـتـهــا مساء
االثنين  28ديسمبر ،وقبلها األمير،
وس ــرت وقـتـهــا شــائـعــات عــن ترشيح
الشيخ جابر األحمد ،أو الشيخ عبدالله
الجابر لرئاسة الحكومة ،ولكن األمير
أعـ ــاد تـكـلـيــف الـشـيــخ ص ـبــاح الـســالــم
بتشكيل الحكومة ،حيث رفــع رئيس
مجلس الوزراء في الثاني من يناير عام
1965م كتاب تشكيل الحكومة الجديدة،
وص ــدر م ــرس ــوم تشكيلها ف ــي الـيــوم
الـتــالــي ،وك ــان يــوافــق األول مــن شهر
رمـضــان الـمـبــارك عــام 1384ه ـ ــ ،وعقد
مجلس األمة جلسته في  5يناير ،حيث
أدت الحكومة الجديدة ،وهي الرابعة

بـعــد االس ـت ـقــال ،والـثــالـثــة فــي العهد
الدستوري ،اليمين أمام مجلس األمة،
بعدما أدتـهــا أم ــام األمـيــر على الرغم
من أنها ضمت في صفوفها وزيرين
جديدين من التجار.
وق ــد خ ــرج سـتــة وزراء مــن أعـضــاء
الحكومة السابقة التي لم تتمكن من
أداء اليمين الدستورية أمــام مجلس
األمـ ــة ،وه ــم ال ـس ــادة :حـمــود النصف،
وخ ـل ـي ـف ــة ال ـغ ـن ـي ــم (كـ ـ ـ ــان عـ ـض ــوا فــي
الحكومة السابقة) ،وعبدالعزيز الشايع،
وعبداللطيف محمد ثنيان الغانم (كان
عضوا في الحكومة السابقة) ،ومحمد
أح ـمــد ال ـغــانــم ،وع ـبــدال ـعــزيــز حسين،
بينما ش ــارك فــي الـحـكــومــة الـجــديــدة
خمسة وزراء جــدد ،هم الـســادة :خالد
العيسى الصالح ،وصالح عبدالملك،
وعبدالعزيز الصرعاوي ،وعبدالعزيز
الفليج ،وعبدالله السميط.
وب ـعــدمــا أدت ال ـح ـكــومــة ال ـجــديــدة
ال ـي ـم ـي ــن ال ــدسـ ـت ــوري ــة أم ـ ـ ــام مـجـلــس
األم ــة فــي  5يـنــايــر ع ــام 1965م ،أصــر
السيد عبدالعزيز الصقر على قبول
اسـتـقــالـتــه م ــن رئ ــاس ــة مـجـلــس األم ــة،
غـيــر أن سـفــر صــاحــب الـسـمــو األمـيــر
يــوم  7يناير إلــى خ ــارج الـكــويــت مرة
أخـ ــرى؛ السـتـئـنــاف عــاجــه ح ــال دون
حسم األمر ،خصوصا أن نائب األمير
ق ــد وجـ ــه خ ـطــابــا إلـ ــى ال ـص ـقــر يشير
فيه إلــى تكليف األمـيــر لــه قبل سفره
بضرورة «تغليب الصالح العام على
أي اعتبار آخــر أيــا كــان ،وأن الصالح
العام لوطننا العزيز في هــذه اآلونــة،
وال ــذي هــو أمــانــة فــي أعناقنا جميعا
يتطلب تعليق أمر هذه االستقالة إلى
حـيــن عـ ــودة س ـمــوه م ــن ال ـخ ــارج بعد
استكمال عــاجــه ،حتى تتاح لسموه
فــرصــة أوس ــع لتدبير األم ــور جميعا
لما فيه خير ال ـبــاد ،وتــوطـيــد أرك ــان
الـشــورى والديموقراطية ،وإنــي على
ي ـق ـي ــن مـ ــن أنـ ـك ــم بـ ـم ــا ع ــرف
ـان
ع ـن ـك ــم مـ ــن إخ ـ ـ ــاص وتـ ـف ـ ٍ
فـ ـ ــي خـ ــدمـ ــة وطـ ـنـ ـن ــا س ــوف
تستجيبون لهذه الرغبة من
حضرة صاحب السمو األمير
الـمـعـظــم ،ال بــوصـفــه رئيسا
للدولة فحسب ،بل باعتباره
ً
ً
أبـ ــا ب ـ ــارا بــأب ـنــاء ه ــذا الــوطــن
جميعا» ،وقد استجاب السيد
عبدالعزيز الصقر لتلك الرغبة
األميرية األبوية ،وأعلن تعليق
استقالته فــي كلمة لــه خــال
جلسة لمجلس األمة.

استقالة عبدالعزيز الصقر من
رئاسة مجلس األمة 1965م

صورة ضوئية من استقالة عبدالعزيز الصقر

ب ـع ــدم ــا ع ـ ــاد األم ـ ـيـ ــر ،وق ــد
كان مريضا ،من رحلته ،تقدم
ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ال ـص ـق ــر ب ـك ـتــاب
استقالته ،التي كــان متمسكا
ب ـ ـهـ ــا ،وض ـ ـمـ ــن ه ـ ـ ــذا ال ـك ـت ــاب
ال ـمــوجــه إل ــى أع ـض ــاء مجلس
األمـ ـ ــة ،تــأك ـيــد ات ـهــامــه أط ــراف ــا
حكومية متحالفة مــع أطــراف

نـيــابـيــة بــافـتـعــال األزم ـ ــة ،ويـشـيــر في
الكتاب إلى أن «األمر لم يكن فقط وليد
الخطأ ،أو اإلصــرار عليه ،وإنما كانت
هناك أياد من بعض أعضاء الحكومة
السابقة – وما تزال – وراء هذا التعنت،
ومــن فئة منتخبة كــان من المفروض
فيها أن تــرحــب قبل غيرها بالتطور
ال ـش ـع ـبــي الـ ــواضـ ــح ف ــي تـشـكـيــل تلك
الوزارة ،حيث زاد عدد أعضاء مجلس
األمة المشتركين في الوزارة من جهة،
وزاد عدد الوزراء الشعبيين في جملته
من جهة أخرى.
ولكن لألسف الشديد تبين أن هذه
الـضـجــة ال ـتــي افـتـعـلــت داخ ــل مجلس
ال ــوزراء ،لــم ترتض التشكيل ال ــوزاري
الـشـعـبــي ال ـم ــذك ــور ،ول ـهــا م ــن الصلة
ب ـفــريــق م ــن الـ ـن ــواب الـمـنـسـحـبـيــن ما
يجعلها وراء الضجة برمتها.
وقـ ـ ــد تـ ـع ــذر عـ ـل ـ َّـي وج ـ ـ ــود وس ـي ـلــة
لعودة األمور إلى مجراها الدستوري
الصحيح ،ولتجنيب الكويت عواقب
هــذه الضجة المفتعلة ،جــرت األمــور
على عكس المنطق الدستوري والروح
الــدي ـمــوقــراط ـيــة ،وج ـ ــاءت ع ـلــى هــوى
االنحراف في تفسير الدستور ...وإزاء
ذلــك كله استحال ّ
علي االستمرار في
القيام بواجبي رئيسا للمجلس في هذا
الجو المشحون بالمخالفات دون توخ
للعواقب ،ومــن ثم أطلب من المجلس
الموقر قـبول استقالتي».
لذلك لم يكن بد من قبول االستقالة،
حـيــث وافـ ــق الـمـجـلــس عـلــى اسـتـقــالــة
الــرئ ـيــس ف ــي  16ف ـبــرايــر ع ــام 1965م،
وانـتـخــب الـسـيــد سـعــود الـعـبــدالــرزاق
رئيسا له.

استقالته من عضوية مجلس
األمة عام 1967م
ح ــذرت صحيفة «أخ ـبــار الـكــويــت»،
التي يترأسها عبدالعزيز فهد الفليج،
من تزوير االنتخابات قبل انطالقها؛
مما جعل المجاميع السياسية تراقب
عملية االقـ ـت ــراع ،وتـتــرصــد وقائعها
ونـتــائـجـهــا ،وق ــد ع ـقــدت االنـتـخــابــات
ال ـن ـيــاب ـي ــة ل ـم ـج ـلــس األمـ ـ ــة لـلـمـجـلــس
التشريعي الثاني عام 1967م ،وقد شاب
عملية فــرز النتائج بعض الشوائب،
وكان من نتيجتها تدخل السلطة في
النتائج ،وخسارة بعض أبرز الوجوه،
مثل الدكتور أحمد الخطيب ،وجاسم
القطامي ،وهما من القوميين العرب،
لمقعديهما ،على الرغم من حصولهما
في االنتخابات السابقة على أكثر من
ألف صوت ،وتحديدا انتخابات 1963م.
وقــد تــم االت ـفــاق بين مجموعة من
األعضاء الفائزين في االنتخابات بعد
إعــان النتائج على تقديم االستقالة،
وكان عبدالعزيز حمد الصقر أحد أبرز
تلك الوجوه؛ احتجاجا على ممارسات
ال ـس ـل ـط ــة ،وكـ ــانـ ــت مـ ـع ــارض ــة تـتـمـيــز
بــالــرقــي ،وتسجيل الـمــوقــف للتاريخ
ً
أوال ،وفي سجل تاريخ أعضاء مجلس
األم ــة ثانيا ،فامتنعوا عــن الحضور،
وكـ ــان الـتـغـيــب م ــن دون ع ــذر مقبول
ً
لخمس جلسات متتالية ،يعني إسقاطا
ً
لعضويتهم ،وإعالنا لخلو مقاعدهم
ف ــي ج ـل ـســة  4أب ــري ــل 1967م ،وفـيـمــا
يأتي أسماء النواب الذين امتنعوا عن
حـضــور الـجـلـســات ،وه ــم :عبدالعزيز
ح ـمــد ال ـص ـق ــر ،وعـ ـب ــدال ــرزاق ال ـخــالــد،
ومحمد عبدالمحسن الخرافي ،وراشد
ع ـبــدال ـلــه الـ ـف ــرح ــان ،وم ـح ـمــد يــوســف
العدساني ،وخالد المسعود الفهيد،
وعلي عبدالرحمن العمر.
وجـ ــرت ب ـعــدهــا عـمـلـيــة انـتـخــابــات
ً
تكميلية ،ونـجــح ب ــدال منهم عــدد من
المرشحين ،وبذلك أسدل الستار على
المسار البرلماني والتشريعي في حياة
عبدالعزيز حمد الصقر ،ولــم يترشح
بعدها للبرلمان ،ولم يخض انتخابات
مجلس األمة؛ مكتفيا بمسيرة ومواقف،
ولحظات خــالــدة فــي الـتــاريــخ ،جعلت
نـظــافــة ال ـي ــد ،واإلص ـ ـ ــرار عـلــى ال ـق ــرار،
واالح ـت ـف ــاظ بـقـيـمــة الـكـلـمــة نـهـجــا له
عرف به على مدار أعوام كثيرة ،وظلت
السلطة تقدره ،وتعي أن القرارات تأتي
بهمم أصحابها.

 12رسالة واردة على جدول أعمال جلسة الثالثاء

نافذة نيابية

تتضمن رفع الحصانة عن الوسمي والبذالي ...والمويزري يستقيل من «األموال العامة»
محيي عامر

لجنة المشاريع
الكبـرى تطلب نظـر
«إنشـاء المنطقـة
االقتصادية
الشمالية» بالتعاون
مع «المالية»

ت ـس ـل ــم أعـ ـ ـض ـ ــاء م ـج ـل ــس األم ـ ــة
جدول أعمال جلسة الثالثاء المقبل،
متضمنا استكمال مناقشة الخطاب
َ
وتقريري
األميري و 12رسالة واردة
ال ـل ـج ـنــة ال ـت ـشــري ـع ـيــة ب ـش ــأن طلب
رفــع الحصانة عــن النائبين عبيد
الوسمي وحامد البذالي .وتضمنت
الـ ــرسـ ــائـ ــل طـ ـل ــب ل ـج ـن ــة الـ ـ ـم ـ ــوارد
البشـرية إحــالـ ــة اق ـتــراح إلــى لجنـة
ال ـش ـ ــؤون الـصـحـيــة واالجـتـمــاعـيـ ــة
ً
والـعـمـ ــل لــاخـتـصــاص ،وطـلـبــا من
لجنة المشاريع الكبـرى والترفيهيـة
وتطـوير الجـزر حول تشكيل لجنـة
مشتركة مع اللجنـة الماليـة لنظـر
م ـش ـ ــروع ال ـق ـ ــانــون ب ـش ـ ــأن «إن ـش ـ ــاء
المنطقـة االقـتـصـ ــاديــة الشمالية»،
ودراسة عدد من الموضوعات.
أما لجنـة القـيم ومعالجـة الظواهر
ا لـسـلـبـيــة ،فطلبت تكليـف اللجنـة
ب ــدراس ـ ــة وب ـح ـ ــث أس ـب ــاب انـتـشـ ــار
الـظـ ــواهــر الـسـلـبـيــة الــدخـيـلـ ــة علـى
المجتمـع الكـويتي ،ومنها الواسطة
والغش والرشوة.
وش ـهــدت الــرســائــل أي ـضــا طلبا
نيابيا بتكليـف دي ــوان المحاسبة
بــدراســة قــرار رفــع إيـقــاف الشركات
ال ـم ـت ــورط ــة ف ــي «غـ ــرقـ ــة» األمـ ـط ــار،
وط ـل ـبــا آخـ ــر بــاس ـت ـع ـجــال الـلـجـنــة

السعدون يستقبل وزير الخارجية

التشريعية بتقديم تقريرهـا بشـأن
مشروع القانون الخـاص بتعـارض
المصالح ،وأي اقتراحـات بقانون
قـدمت بهذا الشأن.
كما تضمنت طلب النائب محمـد
ال ـح ــوي ـل ــة ت ـك ـل ـيــف ل ـج ـن ـ ــة ش ـ ــؤون
اإلس ـكــان والـعـقـ ــار بــدراسـ ــة وبحـث
إقــام ـ ــة م ـش ـ ــروع جـنـ ــوب ال ـق ـيــروان،
وتـخـصـيـصـهــا لـمـصـلـحــة الــرعــايــة
الـسـكـنـيــة ،وط ـلــب للجنـة الـشـ ــؤون
الـصـحـيــة واالج ـت ـمــاع ـي ـ ــة والـعـمـ ــل
بـتـكـلـيـ ـفـهــا بـ ــالـتـحـقـيــق ف ـ ــي تــأخــر
توفير الـخــدمــات الصحية ،وطلب

للجنـة العـرائض والشكاوى تطلب
إحالـة الشكوى رقـم  167إلـى لجنـة
ش ـ ـ ــؤون الـبـيـئـ ــة واألم ـ ـ ــن ال ـغ ـ ــذائــي
والمـائي لالرتبـاط ،وطلب النائب
د .محمـد ا لـحــو يـلــة تكليـف لجنـة
شـؤون اإلسـكــان والعقـار بمتابعـة
تنفيـذ وط ـ ــرح مـنــاقـصــات وعـقـ ــود
الـبـنـيــة التحتية لـمـشـ ــروع جنـوب
صـباح األحمـد ،والتأكـد مـن تـوفير
االعتمادات المالية الالزمة لتنفيذها،
علـى أن تقـدم اللجنـة تقريرهـا فـي
ه ـ ــذا ال ـش ـ ــأن خ ـ ــال دور االنـعـقـ ــاد
الحالي.

وطلب آخر لرئيس لجنـة المـوارد
البشـرية بتكليـف اللجنـة بدراسـة
وبحـث عدد من الموضوعات.
وطلب لنواب حول تكليـف اللجنة
التعليميـة بالتحقيق فـي أسباب
عدم تطبيق القانون وسـوء اإلدارة
فـي جامعـة الكويـت وهيئـة التعليم
التطبيقـي واآلثـار المترتبـة.
ف ــي س ـيــاق م ـ ــواز ،ت ـق ـ ّـدم الـنــائــب
شعيب الـمـ ــويــزري باستقالته من
عضوية لجنة حماية األموال العامة،
التزاما بالالئحة ،نظرا لعضويته في
لجنتين دائمتين.

«الداخلية والدفاع» :اهتمام بتغليظ غرامات المرور
شعيب :استدعاء «الرباعية» لتوحيد مزايا العسكريين والمدنيين بالجهات العسكرية
نـ ـ ــاق ـ ـ ـشـ ـ ــت لـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــة ش ـ ـ ـ ــؤون
الداخلية والــدفــاع البرلمانية
الـ ـتـ ـع ــدي ــات عـ ـل ــى الـ ـم ــرس ــوم
بالقانون رقــم  67لسنة 1976
فـ ـ ــي شـ ـ ـ ــأن ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــرور ،وم ـ ــزاي ـ ــا
العاملين في الجهات العسكرية
األربع.
وأ كــد عضو اللجنة النائب
شعيب شـعـبــان ،فــي تصريح،
عـقــب اجـتـمــاع الـلـجـنــة ،أهمية
قانون المرور والتعديل عليه
نـتـيـجــة ك ـث ــرة الـ ـح ــوادث الـتــي
تسببت فــي إزه ــاق عــدد كبير
ً
م ــن األرواح ،م ـش ـي ــرا إ ل ـ ــى أن
ً
القانون كان في األساس مقدما
من الحكومة في عام .2019
وقـ ـ ــال ش ـع ـب ــان إن ال ـكــويــت

تعتبر من أكثر دول العالم التي
تشهد ازدحامات مرورية ،الفتا
إلــى وجــود إحصائية صــدرت
من وزارة الداخلية في اكتوبر
الماضي تشير إلــى أن حاالت
الــوفــاة وصـلــت الــى  ٢١بسبب
الحوادث المرورية.
وذكـ ــر أن الـلـجـنــة قـ ــررت ان
تـطـلــب م ـســؤولــي «الــداخ ـل ـيــة»
لـ ـمـ ـن ــاقـ ـشـ ـتـ ـه ــم فـ ـ ــي ال ـ ـقـ ــانـ ــون
ومعرفة إيجابيات وسلبيات
هذا القانون والتعديل عليه.
وأشـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى أن الـ ـق ــان ــون
ق ــدم ــت عـلـيــه ت ـعــديــات بـشــأن
المخالفات الجسيمة وقيمتها،
ً
مشددا على ضرورة معرفة آلية
تحرير تلك المخالفات حتى ال

جانب من اجتماع اللجنة
يقع الظلم على أحد سواء قائد
المركبة أو محرر المخالفة.
وأوضح أنه بات من الضروري
بحث مزايا العاملين العسكريين
والمدنيين في الجهات العسكرية
األربـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع؛ الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة والـ ـ ــدفـ ـ ــاع

الحويلة لربط «القسائم الصناعية» بالتكويت
قدم النائب د .محمد الحويلة اقتراحا برغبة
لربط تخصيص القسائم الصناعية والمنشآت
الصناعية بنسب التكويت ورفع النسبة المعمول
ً
بها حاليا الى  25في المئة لكل منشأة ،مع ربط
تسهيالت للجهات التي تلتزم بهذه النسبة بشأن
توظيف العمالة الوطنية لديها ،وفي حال لم يلتزم
ال ـم ـبــادر بــال ـشــروط يـتــم تطبيق أس ـعــار الـســوق
وإزالة أي دعم كان باإليجار أو بالدعوم األخرى
مثل الكهرباء والديزل.

وقــال الحويلة ،في اقتراحه ،ان الصناعة ركن
أساسي ألي اقتصاد في العالم ،وتعد القسائم
والمنشآت الصناعية مصدرا من مصادر دخل
ال ــدول ــة لـلـنـهـضــة االق ـت ـص ــادي ــة لـخـلــق قـطــاعــات
اق ـت ـصــاديــة ردي ـف ــة تـقـلــل م ــن اع ـت ـمــاد االق ـت ـصــاد
ال ـقــومــي ع ـلــى ال ـن ـفــط ك ـم ـصــدر أس ــاس ــي لـلــدخــل
القومي.

والحرس الوطني وقوة اإلطفاء،
ومنحهم ما يستحقونه نتيجة
لجهودهم الوطنية.
وفي موضوع آخر ،قال شعبان
إنــه تمت دعــوة اللجنة الرباعية
الـمـكــونــة مــن الــداخـلـيــة والــدفــاع

والحرس الوطني وقــوة اإلطفاء
ا ل ـعــام لمناقشة أ م ــور العاملين
ف ــي ه ــذه ال ـج ـهــات ،سـ ــواء كــانــوا
عسكريين أم مدنيين ،ومناقشة
م ـ ـس ـ ــاوات ـ ـه ـ ــم فـ ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـم ـ ـيـ ــزات
وتوحيدها بالحد األعلى.

شمس لمساواة مدنيي «الداخلية»
وعسكرييها في «الصفوف األمامية»
ً
قدم النائب هاني شمس اقتراحا بمساواة موظفي وزارة الداخلية
المدنيين بالعسكريين في صرف مكافأة الصفوف األمامية.
وقال شمس :صرفت الوزارة المكافآت لموظفيها الذين عملوا خالل
الجائحة ،إال أن المدنيين تظلموا باعتبارهم من الفئة األولى (متوسطة
الخطـورة) بموجب آلية الصرف الواضحة بقرار مجلـس الوزراء حيـث تم
تقسيم العاملين بالحكومة إلى  3فئات وكل فـئة لشريحتين ،واعتمدت
«الصحة» و«الداخلية» بالفئة األولــى في شريحتي عالية أو متوسطة
الخطورة.

ً
السعدون مستقبال سالم الصباح أمس
استقبل رئيس مجلس األمة أحمد السعدون في
مكتبه أمس وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله
الصباح.
ً
ً
واسـتـقـبــل ال ـس ـعــدون أي ـضــا عـ ــددا مــن الـسـفــراء
الـمـعـتـمــديــن ل ــدى ال ـب ــاد ،يـتـقــدمـهــم سـفـيــر خ ــادم
الحرمين الشريفين سمو األمير سلطان بن سعد،
وسفيرة فرنسا كلير لو فليشر ،والسفيرة الكندية
عـلـيــا م ــوان ــي ،وال ـقــائــم بــأع ـمــال س ـف ــارة ال ــوالي ــات

 ...والسفير السعودي
المتحدة جيمس هولتسنايدر .كما استقبل رئيس
الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام عبدالله
ال ـب ـكــر ،ون ــائ ــب الــرئ ـيــس ط ــال ال ـخ ـضــري ،وأمـيــن
الصندوق فهد الناصر ،وأعضاء الجمعية تركي
المطيري ،وفيصل البريدي ،وصالح العنزي ،وجابر
القحطانيَ ،ويوسف الصانع ،وتركي الذايدي.

الوسمي :تعيين القياديين مسؤولية رئيس الوزراء
كشف النائب عبيد الوسمي
عن ّ
تقدمه بسؤال برلماني إلى
رئيس مجلس ال ــوزراء ،سمو
الـشـيــخ أحـمــد ن ــواف األحـمــد،
ع ـ ــن ال ـت ـع ـي ـي ـن ــات الـ ـ ـص ـ ــادرة
ب ـ ـقـ ــرار م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء فــي
ّ
تضمن
جلسة  7الجاري ،الذي
اإلع ــان عــن ترشيح عــدد من
الـشـخـصـيــات لشغل وظــائــف
قيادية في الجهات الحكومية.
وقال الوسمي ،في تصريح
صـحــافــي :وفـقــا لنص الـمــادة
 98من الدستور ،فإن الحكومة
تلتزم بتقديم برنامج عملها
ف ــور تشكيلها ،و لـ ّـذ لــك هناك
م ـخ ــال ـف ــة ف ـ ــي ت ـ ــأخ ـ ــر ت ـق ــدي ــم
بــرنــامــج عـمــل الـحـكــومــة ،كما
أن ا ل ـ ـ ـشـ ـ ــرط ا ل ـ ـم ـ ـف ـ ـتـ ــرض أن
يـتـضـمـنــه بــرنــامــج الـحـكــومــة
هو وضع القواعد والضوابط
العامة التي تكفل تنفيذ هذه

عبيد الوسمي

الـسـيــاســات عــن طــريــق اختيار
األشخاص القادرين على تنفيد
هــذه السياسة ،وهــذه المسألة
تتعلق بتعيين القياديين في
كل قطاعات الدولة.
ول ـ ـ ـفـ ـ ــت ال ـ ــوس ـ ـم ـ ــي إل ـ ـ ـ ــى أن

ّ
المسألة التي تتعلق بتعيين
ق ـ ـيـ ــادي واح ـ ـ ــد ُي ـ ـسـ ــأل عـنـهــا
ّ
الوزير المختص ،لكن تعيين
عــدد كبير مــن القياديين في
اجـ ـتـ ـم ــاع ل ـم ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء،
فـ ــإن ـ ـهـ ــا م ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة رئـ ـي ــس
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ب ـص ـف ـتــه ال ـم ـش ــرف
على السياسة العامة للدولة،
وتعيين الـقـيــاديـيــن ج ــزء من
السياسة العامة.
وبـ ّـيــن أن مسؤولية رئيس
ال ـ ـ ــوزراء قــائ ـمــة أي ـض ــا ،حيث
يفترض أنه تحقق من سالمة
ه ــذه الـتــرشـيـحــات وال ـشــروط
الـ ـمـ ـت ــواف ــرة ف ــي ال ـمــرش ـح ـيــن
ودور كـ ــل م ـن ـهــم فـ ــي تـنـفـيــذ
برنامج عمل الحكومة ا لــذي
يفترض أن ّ
يقدم تماشيا مع
هذه االختيارات.

الدمخي يسأل العوضي عن العجز
في توفير األدوية األساسية
أع ـلــن ال ـنــائــب د .ع ــادل الــدم ـخــي عــن تـقــدمــه بــاق ـتــراح بــرغـبــة بـشــأن
تخصيص عيادة وشباك لصرف األدوية للمواطنين فقط في مستوصف
السالمية.
مــن جـهــة أخ ــرىّ ،
وج ــه الــدمـخــي س ــؤاال الــى وزي ــر الـصـحــة ،د .أحمد
العوضي ،عن العجز في توفير األدوي ــة االساسية ،وقــال الدمخي في
سؤاله:
«نـظــرا لما يعانيه الـمــواطـنــون مــن نقص فــي صــرف بعض األدوي ــة
المهمة واالساسية من خالل المراكز الصحية والمستوصفات ،ما أسباب
العجز في توفير بعض األدوية والعالجات األساسية؟ وما اإلجراءات
المتخذة من وزارة الصحة لحل هذه المشكلة؟ وأرجو تزويدي بأسماء
جميع الشركات التي تورد األدوية إلى وزارة الصحة في العام الحالي».

عادل الدمخي

األنبعي لتخصيص إعالنات للمشروعات الصغيرة
قدم النائب عبدالله األنبعي اقتراحا برغبة نص على تخصيص نسبة
 20في المئة من إعالنات الشوارع للمشروعات الصغيرة بأسعار رمزية.
وعزا االنبعي اقتراحه الى «وجوب تمكين المشروعات الصغيرة ،وما
يتحمله أصحابها من أعباء وتكاليف اإلعــان التي تــؤدي في كثير من
األحيان إلى استنزاف أرباحهم ،وتعوق توسع مشاريعهم».

«دستور  ...»62سور الكويت العظيم وحصنها المنيع
الكويتيون يحتفلون اليوم بالذكرى الـ  60إلقراره بمصادقة عبدالله السالم عليه
نقلة نوعية نحو
دولة حديثة ومنهج
ّ
حياة للكويتيين نظم
العالقة بين الحاكم
والشعب

صاحب السمو
حريص على التمسك
بالدستور والقانون
والحفاظ على الوحدة
الوطنية

حل البرلمان في
الثاني من أغسطس
الماضي والدعوة
لتصحيح المسار
يؤكدان االحتكام
للدستور باعتباره
ضمانة استقرار البالد

تصادف اليوم الــذكــرى ال ـ 60
إلقرار دستور الكويت ،يستذكر
ً
ً
فيها الكويتيون تاريخا مشرفا
م ـ ــن اإلنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــازات ت ـح ـق ـق ــت عـبــر
مسيرتهم الديموقراطية الثرية
ب ــاالسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق ــات وال ـم ـح ـط ــات
المؤثرة والمفصلية فــي تاريخ
البالد.
ف ـفــي  11نــوفـمـبــر ع ــام 1962
صـ ـ ــادق أمـ ـي ــر ال ـك ــوي ــت ال ــراح ــل
الشيخ عبدالله السالم طيب الله
ثــراه (الحاكم الـ  11للبالد) على
دس ـت ــور ال ـكــويــت (ال ـم ـع ـمــول به
ً
حاليا) الــذي شكل عالمة فارقة
ف ــي ت ــاري ــخ ال ـح ـي ــاة الـسـيــاسـيــة
في البالد.
ويـ ـسـ ـتـ ـحـ ـض ــر الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــون
ب ـك ــل ف ـخ ــر واع ـ ـتـ ــزاز ال ـم ـح ـطــات
التاريخية التي مرت بها البالد
خــال مسيرتها الديموقراطية
ً
م ـنــذ نـشــأتـهــا مـ ـ ــرورا بــالــوثـيـقــة
الدستورية عام  1938حتى والدة
(دسـ ـت ــور  )1962وه ــو الــوثـيـقــة
المهمة واألبرز في تاريخ البالد.
وش ـك ــل دسـ ـت ــور  1962نـقـلــة
نوعية نحو دولــة حديثة قائمة
ع ـ ـلـ ــى م ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات دس ـ ـتـ ــوريـ ــة
ً
وم ـن ـه ـج ــا ل ـح ـي ــاة ال ـكــوي ـت ـي ـيــن،
ّ
ون ـ ــظ ـ ــم ال ـ ـعـ ــاقـ ــة بـ ـي ــن ال ـح ــاك ــم
والشعب ،وأكــد حقوق المواطن
الـ ـم ــدنـ ـي ــة وح ـ ـقـ ــه فـ ــي ال ـت ـع ـب ـيــر
والتمسك بثوابت العدل والحرية
والمساواة وتكافؤ الفرص بين
المواطنين.
وم ـ ــر ال ــدسـ ـت ــور ق ـب ــل إق ـ ــراره
بمحطات مهمة بــدأت بعد وقت

قصير من استقالل البالد عندما
أع ـل ــن ال ـش ـي ــخ ع ـب ــدال ـل ــه ال ـســالــم
«طـيــب الـلــه ث ــراه» تطلعه لتبني
نـ ـظ ــام ب ــرل ـم ــان ــي م ـت ـي ــن يــرت ـكــز
ع ـلــى ال ـم ـب ــادئ الــدي ـمــوقــراط ـيــة
والمشاركة الشعبية السيما في
إعداد الدستور.
ً
وتحقيقا لهذه الرغبة أصدر
األمـيــر الــراحــل فــي  26أغسطس
ً
 1961ق ــان ــون ــا بـ ـش ــأن ال ـن ـظ ــام
األساسي لفترة االنتقال وإجراء
انتخابات للمجلس التأسيسي
ال ــذي يـهــدف إلــى وضــع دستور
دائم للبالد.

المجلس التأسيسي
وفـ ـ ــي يـ ـن ــاي ــر عـ ـ ــام  1962تــم
اف ـت ـت ــاح ال ـم ـج ـلــس الـتــأسـيـســي،
حيث ألقى األمير الراحل الشيخ
عـبــدالـلــه الـســالــم كلمة االفـتـتــاح
قـ ـ ــال ف ـي ـه ــا« :بـ ـس ــم الـ ـل ــه ال ـع ـلــي
الـقــديــر نفتتح أع ـمــال المجلس
التأسيسي الذي تقع على عاتقه
مـهـمــة وض ــع أس ــاس الـحـكــم في
المستقبل».
وان ـت ـخ ــب أعـ ـض ــاء الـمـجـلــس
ال ـم ــرح ــوم ع ـبــدال ـل ـط ـيــف محمد
ً
ثنيان الـغــانــم رئـيـســا للمجلس
ال ـ ـتـ ــأس ـ ـي ـ ـسـ ــي ،فـ ـيـ ـم ــا انـ ـتـ ـخ ــب
ال ـ ـمـ ــرحـ ــوم د .أحـ ـم ــد ال ـخ ـط ـيــب
ً
نائبا له.
وف ــي الـجـلـســة ال ـس ــادس ــة من
ع ـمــر ال ـم ـج ـلــس ال ـتــأس ـي ـســي تم
انتخاب لجنة الدستور وضمت
خ ـم ـس ــة أع ـ ـضـ ــاء هـ ــم ال ـم ــرح ــوم

عـ ـب ــدالـ ـلـ ـطـ ـي ــف ال ـ ـغـ ــانـ ــم رئ ـي ــس
الـمـجـلــس الـتــأسـيـســي و(األم ـيــر
الـ ــوالـ ــد ال ـ ــراح ـ ــل) ال ـش ـي ــخ سـعــد
ً
الـعـبــدالـلــه وكـ ــان حـيـنـهــا وزيـ ــرا
لـلــداخـلـيــة ورئ ـيــس لجنة إع ــداد
مـ ـش ــروع ال ــدس ـت ــور وال ـم ــرح ــوم
حمود الزيد الخالد وزير العدل
ً
ً
(ع ـ ـضـ ــوا م ـن ـت ـخ ـبــا) وال ـم ــرح ــوم
يعقوب يوسف الحميضي عضو
ال ـم ـج ـل ــس وأم ـ ـيـ ــن سـ ــر ال ـل ـج ـنــة
وال ـم ــرح ــوم س ـع ــود عـبــدالـعــزيــز
الـ ـعـ ـب ــدال ــرزاق ع ـض ــو الـمـجـلــس
التأسيسي.
وع ــرض ــت الـلـجـنــة ال ـم ـشــروع
النهائي للدستور على المجلس
التأسيسي ،الــذي أقــره بإجماع
أع ـضــائــه ف ــي جـلـســة  3نوفمبر
 1962ث ــم ق ــام الـمـجـلــس ب ــدوره
بـتـقــديــم م ـش ــروع الــدس ـتــور إلــى
األم ـيــر ال ــراح ــل الـشـيــخ عـبــدالـلــه
الـ ـ ـس ـ ــال ـ ــم ،ال ـ ـ ـ ــذي ص ـ ـ ـ ــادق ع ـل ـيــه
وأص ــدره فــي  11نوفمبر ،1962
وكــان على الـصــورة التي أقرها
ال ـم ـج ـلــس ون ـش ــر ف ــي ال ـج ــري ــدة
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ف ـ ــي ال ـ ـي ـ ــوم الـ ـت ــال ــي
لصدوره.

أول انتخابات برلمانية
وأج ـ ـ ــر ي ـ ـ ــت أول ا نـ ـتـ ـخ ــا ب ــات
بــرل ـمــان ـيــة شــام ـلــة ف ــي ال ـكــويــت
بموجب أحكام الدستور الجديد
الختيار أعضاء مجلس األمة في
ً
يناير  1963وكانت إيذانا ببدء
الممارسة السياسية تحت ظل
أحكام الدستور الوليد.

ومرت المسيرة الديموقراطية
في الكويت بالعديد من األزمات
منذ صدور الدستور إلى الغزو
العراقي الغاشم ،إذ شهدت البالد
خــال هــذه الفترة ستة مجالس
برلمانية وقفت الحياة النيابية
خاللها مرتين األولى عام 1976
حينما تم حل المجلس وتعطيل
العمل ببعض نصوص الدستور
أما األزمة الثانية فكانت في عام
 1986حين تم حل المجلس مرة
أخرى وأوقف العمل بالدستور.
وشـكــل أمـيــر الـكــويــت الــراحــل
الشيخ جــابــر األحـمــد طيب الله
ثـ ــراه ف ــي  10ف ـبــرايــر ع ــام 1980
لجنة للنظر في تنقيح الدستور
مؤلفة من  35شخصية كويتية
من مختلف التوجهات وعقدت
ً
الـلـجـنــة  18اج ـت ـمــاعــا لمناقشة
ً
 13مقترحا من الحكومة لتنقيح
بـ ـع ــض م ـ ـ ـ ــواد ال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــور وف ــي
 22يــونـيــو  1980أن ـهــت اللجنة
المعينة أعمالها.
وكــان الدستور طــوال مسيرة
الحياة الديموقراطية في الكويت
ال ـح ـص ــن ال ـم ـن ـيــع ف ــي مــواج ـهــة
ال ـك ـث ـيــر م ــن األزم ـ ـ ــات الــداخ ـل ـيــة
والخارجية ،السيما كارثة الغزو
ال ـعــراقــي ال ـغــاشــم ف ــي أغسطس
 1990حين توحد الكويتيين في
ً
الــداخــل والـخــارج قيادة وشعبا
تحت ظل وراية الشرعية.
وبعد تحرير البالد من براثن
االحتالل العراقي عام  1991صدر
مرسوم أميري بتشكيل حكومة
جديدة إلعــادة اإلعـمــار والبناء،

رئيس المجلس التأسيسي يسلم عبدالله السالم الدستور الكويتي
وفي أكتوبر  1992عادت الحياة
ال ـن ـيــاب ـيــة مـ ــرة أخ ـ ــرى ل ـي ـمــارس
ال ـم ـج ـل ــس م ـه ــام ــه ال ـت ـشــري ـع ـيــة
والرقابية.
وع ـلــى ه ــذا الـنـهــج س ــار أمير
الـكــويــت ال ــراح ــل الـشـيــخ صباح
األحمد طيب الله ثراه الذي كان
يــؤكــد فــي كــل مناسبة وخـطــاب
حــرصــه عـلــى الـتـمـســك بـمــا جــاء
بالدستور.

السياج والحصن
ً
ودائـ ـم ــا أك ــد صــاحــب السمو
أمير البالد الشيخ نواف األحمد
في مناسبات عدة الحرص على

الـتـمـســك بــالــدس ـتــور وال ـقــانــون
والحفاظ على الوحدة الوطنية
باعتبارها السياج الذي يحمي
ا لـكــو يــت والكويتيين والحصن
لمجابهة التحديات.
ً
وما كان حل مجلس األمة حال
ً
دستوريا في الثاني من أغسطس
ال ـم ــاض ــي والـ ــدعـ ــوة لـتـصـحـيــح
ال ـ ـم ـ ـسـ ــار بـ ـع ــد ت ـ ـ ـ ــأزم ال ـم ـش ـه ــد
ً
السياسي أخيرا إال للتأكيد على
االحتكام إلى الدستور باعتباره
الضمانة الستقرار البالد وأمنها.
وأك ــد سـمــو أمـيــر ال ـبــاد على
ذل ــك ف ــي الـنـطــق ال ـســامــي ،ال ــذي
ألقاه نيابة عن سموه سمو ولي
العهد الشيخ مشعل األحمد في

العالمية» :الدستور صمام األمان في الملمات
«القانون
َّ

افتتاح دور االنعقاد األول للفصل
التشريعي ال ـ  17لمجلس األمــة
في  18أكتوبر الماضي ،بالقول
«ها نحن قد وفينا بالعهد الذي
قطعناه على أنفسنا في خطابنا
الــذي ألقيناه بتاريخ  22يونيو
 2022ح ـيــث ت ــم االح ـت ـك ــام إلــى
الدستور ،فتم حل مجلس األمة
ً
ً
حــا دسـتــوريــا واحترمنا كذلك
ً
استنادا لنصوص الدستور إرادة
الشعب باعتباره صاحب الكلمة
المسموعة فــي تـقــر يــر مصيره،
ف ـك ــان ــت هـ ــذه اإلرادة الـشـعـبـيــة
هــي التي أوصـلــت األعـضــاء إلى
مجلس األمة ليكونوا نوابا فيه
دون تدخل منا».

«العوازم» شاركت في
حفل «نسيمات الخزامي»

المقاطع :أسرة الصباح لم تتول الحكم بالسيف بل بالقبول والمبايعة الشعبية
•

فيصل متعب

تزامنا مع مرور  60عاما على
صـ ــدور دس ـت ــور دولـ ــة الـكــويــت،
نظمت كلية ا لـقــا نــون الكويتية
العالمية احتفاليتها السنوية
ال ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ب ـ ـ ـيـ ـ ــوم ال ـ ــدس ـ ـت ـ ــور،
بحضور رئيس الكلية د .محمد
ال ـم ـقــاطــع ،وعـمـيــدهــا د .فيصل
الـكـنــدري ،ون ــواب مجلس األمــة
د .ف ـ ــاح الـ ـه ــاج ــري ود .ج ـنــان
بــوشـهــري ،وعالية الـخــالــد ،إلى
جــانــب اع ـضــاء هـيـئــة الـتــدريــس
بالكلية.

المجلس التأسيسي
بداية ،قال د .محمد المقاطع،
إن «ق ــاع ــة الـمـجـلــس ف ــي الكلية
تجسد الطراز المحاكي للمجلس
ال ـت ــأس ـي ـس ــي ،ح ـي ــث ول ـ ــد فـيـهــا
م ـن ــاق ـش ــة الـ ــدس ـ ـتـ ــور ال ـكــوي ـتــي
لتمثيل عقد اجتماعي حقيقي
في توافق رفيع المستوى ناضج
ال ـف ـك ــر ب ـي ــن م ــن ك ـ ــان ي ـف ـكــر فــي
الدستور كسلطة وبين من كان
يفكر بالدستور كشعب».
وذك ــر الـمـقــاطــع أن «الـتــوافــق
ً
كان مستمرا منذ نشأة الكويت»،
موضحا ان «أس ــرة الـصـبــاح لم
ت ـت ــول ال ـح ـكــم بــال ـس ـيــف ،وإن ـمــا
بــالـقـبــول والـمـبــايـعــة الشعبية،
فلهم ال ــوالء وال ـطــاعــة ،وعليهم
إشراك الشعب وإسهامه في ادارة
شؤون البالد».

توازن مهم
وأض ـ ــاف أن ال ـمــادت ـيــن  4و6
ً
ف ــي ال ــدس ـت ــور ت ـم ـثــان ت ــوازن ــا
ً
م ـه ـمــا ،الف ـت ــا ال ــى ان الــدس ـتــور
الـكــويـتــي «وضـ ــع بـحــرفـنــة غير
مـسـبــوقــة بــال ـتــوازنــات العميقة
ال ـت ــي تـضـمـنـتـهــا م ـ ـ ــواده ،وهــو
ً
ً
ً
يحاكي واقعا سياسيا حقيقيا
ل ــدول ــة ت ــري ــد أن ت ـت ــواف ــق عـلــى
نظام بــه قبول لــآخــر ،واحـتــرام
للرأي وتجسيد للديموقراطية

ال ـح ـق ـي ـق ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـقـ ــوم ع ـلــى
الشراكة بين الحاكم والشعب».
وأكـ ــد الـمـقــاطــع أن الــدسـتــور
ص ـ ـمـ ــام أمـ ـ ـ ــان ل ـ ـلـ ــدولـ ــة ف ـ ــي كــل
الـمـلـمــات واألزمـ ــات السياسية،
موضحا ان «هناك ازمات عديدة
م ــرت بــالـكــويــت وك ــان الــدسـتــور
هو صمام امانها الذي عبر بها
الى بر األمان ،وكانت المرجعية
الحاسمة للدستور وكان دائما
طوق النجاة».

 6عقود
من جانبه ،ذكر النائب د .فالح
ال ـه ــاج ــري ،ان ال ــدس ـت ــور ينظم
العالقة بين الحاكم والمحكوم،
وبـيــن مــؤسـســات الــدولــة ،وبين
السلطات جميعا ،الفتا الى انه
«بعد مرور  6عقود كاملة نفخر
بهذا الدستور عقدا بعد عقد»،
ً
م ـت ـس ــائ ــا« :م ـ ـ ــاذا ع ـم ـل ـنــا ب ـهــذا
الدستور؟!» ،فاألصل هو تنظيم
األمــر ،والعدل هو اســاس الملك
وهو سنة كونية.
وقـ ـ ــال الـ ـه ــاج ــري« :ال يــوجــد
تمييز بـيــن مسلم و غـيــر مسلم
في الشريعة االسالمية والقانون
والدستور» ،موضحا ان دستور
دولة الكويت ينظم العالقة بين
الحاكم والمحكوم وصــوال لبر
األمان.

وتوجيهات مبادئه؟! هل حملنا
أمــانــة االجـ ــداد واالبـ ــاء بـصــورة
تليق بالتضحيات التي قدموها
حتى ترى هذه الوثيقة النور؟!».
وذكرت أنه «لعل من المناسب
ف ـ ــي ذك ـ ـ ـ ــرى وض ـ ـ ــع الـ ــدس ـ ـتـ ــور،
ان نـ ـ ـص ـ ــارح انـ ـفـ ـسـ ـن ــا ون ـع ـي ــد
تقييم سـنــوات طويلة عاشتها
الــدولــة فــي ظــال الــدسـتــور ،اين
االخطاء؟ ومن المسؤول عنها؟،
اي ــن الـتـقـصـيــر؟ وم ــن اه ـمــل في
واج ـ ـ ـبـ ـ ــاتـ ـ ــه؟» ،مـ ـشـ ـي ــرة إل ـ ــى أن
االج ــاب ــات عــن ه ــذه ال ـتـســاؤالت
يـ ـج ــب ان تـ ـك ــون مـ ـتـ ـج ــردة مــن
االنـ ـت ـم ــاء ال ـس ـي ــاســي وال ـف ـكــري
ومـتـحــررة مــن مـعــارك سياسية
اس ـ ـت ـ ـخ ـ ــدم ـ ــت ف ـ ـي ـ ـهـ ــا الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــواد
الدستورية أسلحة لالنتقام تارة،
وتــارة اخــرى لتحقيق اهــداف ال
عــاقــة لـهــا بــالــدولــة او الشعب
الكويتي».

جانب من حضور النواب واألسرة األكاديمية والطلبة الفعالية

الدستور
ينظم العالقة
بين الحاكم
والمحكوم
ً
وصوال إلى بر
األمان

نهج اآلباء
مـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،ق ــال ــت ال ـن ــائ ــب
عالية الخالد إنــه مــع االحتفال
ب ـ ـمـ ــرور  6عـ ـق ــود ع ـل ــى صـ ــدور
ال ــدسـ ـت ــور ،فـ ــإن األم ــان ــة كـبـيــرة
ويجب تحملها اليوم عبر السير
على نهج اآلباء واألجداد.
وأشارت الخالد إلى أن دستور
ال ـب ــاد ص ـمــد  60ع ــام ــا دون ان

الهاجري

ي ـم ــس ب ـ ــأي ت ـع ــدي ــل وقـ ـ ـ ــاوم كــل
محاوالت العبث« ،وهو دليل على
انه يستحق ان يحتفى به» ،الفتة
إلى ان احتفاءنا بذكرى صدوره
الـ ـي ــوم ه ــو «اسـ ـت ــذك ــار لـعـظـمــاء
الكويت الذين آثــروا ان يتضمن
مـ ـق ــوم ــات الـ ـع ــدال ــة والـ ـمـ ـس ــاواة
والحريات ،وكفلوا به كل مقومات
الرفاه للشعب الكويتي».
وأوضـ ـح ــت أن «دقـ ــة صـيــاغــة
ال ــدسـ ـت ــور وت ـن ـظ ـي ـم ــه س ـل ـطــات
الــدولــة يعكسان النظرة الثاقبة
بعيدة المدى ،وكأنهم استشرقوا
الـمـسـتـقـبــل وص ـم ــوده وث ـبــاتــه»،
الفتة إلى أن «العالقة التعاقدية
التي جمعت بين رجاالت الكويت
الـ ـم ــؤسـ ـسـ ـي ــن وأسـ ـ ـ ـ ـ ــرة ال ـح ـك ــم

وثيقة العهد الجديد
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،قـ ــالـ ــت ال ـن ــائ ـب ــة
د .ج ـن ــان ب ــوشـ ـه ــري« :ت ـت ــزام ــن
الذكرى الـ 60لوضع الدستور مع
بداية مرحلة جديدة من العمل
البرلماني والسياسي وصفها
سمو ولي العهد الشيخ مشعل
األح ـم ــد حـفـظــه ال ـلــه ورع ـ ــاه في
خطاب النطق السامي بافتتاح
اعمال الفصل التشريعي السابع
عشر بوثيقة العهد الجديد».
وتساءلت بوشهري« :بعد 60
عاما من العمل بالدستور ،هل
تــم تحقيق مـقــا صــد تشريعاته

ثمرة جهد
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ـ ـ ــال رئـ ـ ـي ـ ــس ق ـســم
القانون العام د .أحمد العتيبي
إن دسـ ـ ـت ـ ــور الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت «ث ـ ـمـ ــرة
ج ـ ـهـ ــد م ـ ـتـ ــواص ـ ـلـ ــة ب ـ ـيـ ــن اآلبـ ـ ـ ــاء
والـ ـم ــؤسـ ـسـ ـي ــن ،وعـ ـل ــى رأس ـه ــم
الشيخ عبدالله السالم رحمه الله
وإخوانه فى المجلس التأسيسي،
الفـتــا الــى ان هــذا الــدسـتــور يعد
م ــرآة لـتــاريــخ الـكــويــت الـمـشــرف،
بـتـنـظـيـمــه ش ـكــل ال ــدول ــة ون ـظــام
الحكم فيها ،وتنظيمه الحقوق
والواجبات العامة.

ذكرى تزامنت
مع مرحلة
«وثيقة العهد
الجديد»
بوشهري

طوق النجاة
م ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،ذك ـ ـ ـ ــر الـ ـعـ ـمـ ـي ــد
ال ـم ـس ــاع ــد لـ ـلـ ـش ــؤون ال ـطــاب ـيــة
د .ص ــال ــح ال ـع ـت ـي ـب ــي ،إن «هـ ــذه
االح ـت ـف ــال ـي ــة ت ــؤك ــد ب ـه ــا الـكـلـيــة
اهمية هــذه الوثيقة التاريخية،
التي تعتبر طوق النجاة والملجأ
في األزمات الدستورية التي مرت
بها الكويت».
ج ـ ـ ــد ي ـ ـ ــر ب ـ ـ ــا ل ـ ـ ــذ ك ـ ـ ــر ،أن ت ـل ــك
ً
ً
االحتفالية شهدت عرضا تمثيليا
حول المجلس التأسيسي من قبل

المقاطع يكرم عالية الخالد

ّ
الجامعة تنظم ندوة عن التعامل
مع الكتاب المنهجي
نظم مكتب نــائــب مــديــر الجامعة للشؤون
العلمية ن ــدوة تـحــت ع ـنــوان «ال ـقــواعــد الفنية
واألخالقية في التعامل مع الكتاب المنهجي
الجامعي»ّ ،
قدمها القائم بأعمال مساعد نائب
مدير الجامعة للخدمات األكاديمية المساندة
لخدمة المجتمع والمكتبات د .محمد الظفيري،
أخيرا ،في المسرح الجنوبي لكلية الهندسة
والبترول  -الشدادية.
واشـ ـ ــار ال ـم ـك ـتــب ،ف ــي ب ـي ــان ص ـح ــاف ــي ،الــى
أن الـنــدوة تـهــدف إلــى تعريف أعـضــاء الهيئة
التدريسية والهيئة األكاديمية وطلبة جامعة
الكويت بالقواعد واللوائح التي تنظم التعامل
مع الكتاب المنهجي الجامعي بما يعود بالنفع
على جميع منتسبي الجامعة ،ويعكس الصورة
المشرقة لجامعة الكويت بمختلف قطاعاتها.

ومسيرة  60عاما منذ الصدور
ي ـجــب ان ن ـتــوقــف ع ـنــد ك ــل هــذا
ون ـت ـع ـلــم م ـن ــه م ــن اج ـ ــل ت ـطــويــر
المسيرة».

مجموعة من الطلبة حيث ناقشوا
مـجـمــوعــة مــن ال ـب ـنــود ،وتخللت
ال ـف ـع ــال ـي ــة م ـس ــاب ـق ــة دس ـت ــوري ــة
طــاب ـيــة ،وعـ ــرض نـتــائــج أفـضــل
لوحة تمثل الدستور الكويتي من
قبل الطلبة في معرض الدستور.
وكرمت الكلية النواب الهاجري
والخالد وبوشهري لمشاركتهم
في الفعالية.

الخالد

«الوحدة» و«المستقبل» تتنافسان
على مقاعد «اتحاد طلبة أميركا»
•

جانب من الندوة

صموده
 6عقود دون
تعديل أمر
يستحق
االحتفاء

حمد العبدلي

كشف نائب رئيس الهيئة التنفيذية باالتحاد
الوطني لطلبة الكويت لشؤون الفروع ،مصعب
المال ،عن انتهاء فترة الترشيح النتخابات الهيئة
اإلدارية لفرع الواليات المتحدة االميركية للعام
ا لـنـقــا بــي  2023 /2022بـمـشــار كــة قائمتين هما
الوحدة الطالبية والمستقبل الطالبي ،من خالل
ترشح  11طالبا في كل قائمة.
وب ـ ّـي ــن الـ ـم ــا ،ف ــي ت ـصــريــح ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة» ،أن
انتخابات الهيئة اإلداريــة التحاد طلبة الكويت
في الواليات المتحدة ستكون هذا العام في مدينة
لــوس أنجلس بــواليــة كاليفورنيا ،وذل ــك ضمن
المؤتمر السنوي الثامن والثالثين الــذي يقيمه
االتحاد من  24إلى  27الجاري.
وأك ــد ال ـمــا اس ـت ـعــداد الـهـيـئــة الـتـنـفـيــذيــة هــذا

ال ـع ــام عـلــى تـنـظـيــم ان ـت ـخــابــات ف ــرع أم ـيــركــا من
خ ــال ارس ـ ــال وف ــد رس ـمــي إلدارة االن ـت ـخــابــات،
وه ــم م ــن أص ـح ــاب ال ـك ـف ــاءة وال ـخ ـب ــرة لـلـخــروج
بالعرس النقابي الطالبي بأبهى صورة ،وتمثيل
الكويت في الخارج خير تمثيل ،مؤكدا أن طلبة
الكويت بالخارج هم سفراء للكويت وانعكاس
للديموقراطية الكويتية التي ُجبل عليها أهل
الكويت.
وأك ـ ــد أن ال ـه ـي ـئــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ت ـق ــوم ب ــدوره ــا
باإلشراف على العملية االنتخابية بجميع الفروع،
وتـقــف عـلــى مـســافــة واح ــدة بـيــن جميع الـقــوائــم
المتنافسة دون االنحياز ألي قائمة على األخرى،
وذلك تطبيقا لدستور االتحاد ومبدأ الحياد في
إدارة العملية االنتخابية.

مصعب المال

شاركت مبرة العوازم الخيرية
في حفل تدشين مسابقة
نسيمات الخزامي لحفظ
النعمة (ابتكار واستدامة)
لطالب المرحلة الثانوية في
منطقة العاصمة التعليمية،
والتي أقيمت في مدرسة
بحرة االبتدائية بنات بمنطقة
اليرموك.
وقال رئيس المبرة حمد
البسيس ،في تصريح
صحافي ،أمس ،إن المبرة
تحرص على المشاركة في تلك
الفعاليات التي تدعم أبناءنا
الطلبة ،وتشجعهم على
المشاركة في المسابقات ،التي
تسهم في خلق روح المنافسة،
وتعزز مفهوم االبتكار في
نفوسهم.
وتوجه البسيس بالشكر
لوزارة التربية ،والجهات
الراعية ،على القيام بهذه
المسابقة المميزة ،التي
تستهدف رفع الوعي
المجتمعي بقيمة حفظ
ً
النعمة ،داعيا إلى دعم تلك
الفعاليات ،التي تعزز مفهوم
الحد من فقد وهدر الغذاء،
وتشجع على تبني السلوكيات
اإليجابية والترشيد في
استهالك الطعام.

«نهتم» :نتعاون مع «النقل»
لجعل العديلية منطقة صحية

قال فريق نهتم التطوعي،
التابع لمركز العمل التطوعي،
إنه يتواصل مع جميع الجهات
المعنية للتنسيق فيما بينها،
من أجل جعل العديلية منطقة
صحية عالمية.
وأضاف الفريق ،في بيان،
أن المنسق العام لمشروع
العديلية مدينة صحية عالمية
صالح السيف ،التقى ،أمس،
الرئيس التنفيذي لشركة
النقل العام منصور السعد،
والمستشار صالح الرباح،
والمدير التنفيذي لقطاع
النقل محمد الفهيد ،ومدير
إدارة النقل العام وليد الخلف،
لبحث أوجه التعاون مع
الشركة بشأن تطوير ثقافة
الوعي العام لالستخدام األمثل
لتسيير واستغالل خدمة
حافالت النقل العام الجماعي
لتحقيق المعايير العالمية
للمدن الصحية على مستوى
منطقة العديلية.
وأشار إلى أن اللقاء َّ
تطرق إلى
مساهمة الشركة الفاعلة للحد
من االزدحامات المرورية،
وتقليل االنبعاثات الكربونية،
وتقليل نسبة التلوث البيئي.

إضافات
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شوشرة :استحقاق شعبي
د .مبارك العبدالهادي
التفاعل الحكومي في اتخاذ القرارات الصائبة نحو تعديل المسار
ومعالجة آثــار الماضي وتراكماته بـصــورة سريعة وغير مسبوقة
يؤكد بداية الطريق نحو اإلنجاز وعدم التردد في محاسبة من يخالف
القانون ،ورفــع الظلم عن األبــريــاء ،وتطبيق سياسة الباب المفتوح
في مختلف األجهزة لالستماع لشكاوى ومقترحات واحتياجاتهم
ومتطلباتهم.
ولـعــل ال ـق ــرار ال ــذي اتـخــذتــه بـشــأن إل ـغــاء التحفظات األمـنـيــة عن
المواطنين هو جزء من آلية التعاون التي تمد عبرها السلطة التنفيذية
يــدهــا للسلطة التشريعية إلق ــرار كــل األم ــور والقضايا الـتــي تصب
ً
في مصلحة الوطن والمواطنين ،وتأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة
السياسية.
إن التعاون بين السلطتين لإلنجاز سيقضي على العقبات والعراقيل،
وسيتجاوز المنعطفات التي كانت تعانيها البالد عند اشتداد مرحلة
التأزيم بين المجلس والحكومة في السنوات الماضية بسبب فقدان
اإلدارة في توجيه القرار ومعالجته وغياب الحوار الصادق الذي يعد
بداية الحل لكل مشكلة.
ورغــم هــذا التفاعل مــن وزيــر الداخلية الشيخ طــال الخالد الــذي
ً
ً
يعد األكثر نشاطا وإنجازا ونزوال للميدان ووضع الحلول السريعة
لمعالجة أي مشكلة ،فإن هناك قضايا أخرى تنتظر حسمها عاجال
غير آجل ،خصوصا زيادة رواتب المواطنين الذين يعانون الويالت
بسبب تأخر الزيادات وارتفاع األسعار التي أصبحت تحرق جيوبهم،
وتشكل لهم أزمة حقيقية ،وهو األمر الذي يتطلب من السلطة التنفيذية
ممثلة بالجهات الرقابية المختصة ضرورة تفعيل دورها في ضبط
ومحاسبة كبار التجار الذين يتالعبون باألسعار رغما عن القانون،
ألنهم غير مبالين بمعاناة اآلخرين بقدر كسبهم لألموال بأي طريقة
كانت ،بل يتالعبون على قرارات ضبط األسعار بطرقهم الملتوية لتمرير
ما يريدون ،ألن هناك من يخشى مواجهتهم ومحاسبتهم.
إن زيادة الرواتب وإعادة النظر في سلمها تتطلب تحركا سريعا
وحاسما طالما أن القضية تمس فئة كبيرة من المجتمع الكويتي الذي
يضع اآلمال على السلطتين ،فضال عن القضية المستحقة التي تمس
شريحة مهمة وهم المتقاعدون والعاملون في القطاع الخاص الذين
ال تقل مأساة رواتبهم عن العاملين المتضررين في الجهاز الحكومي.
وتحقيق تطلعات أبناء هذا الوطن الجميل ستشكل انفراجة كبيرة،
وتحقق أمنيات كثيرة ،وتعيد بناء العديد من البيوت التي تعاني
شروخ الماضي وآثارها المتراكمة طوال سنوات ،وستحيي االبتسامة
على شفاه الذين تحولوا إلى أجساد بال أرواح بسبب انهيارهم أمام
ظروفهم المادية الصعبة ،وتحرك المياه الراكدة في القطاعين الحكومي
والخاص وتشجع الموظفين على إعادة بناء قدراتهم للدفع بعجلة
اإلنجازات وتحقيق المزيد منها.

كارثة بيئية في عشيرج
د .عبد األمير الفرج
تداول رواد مواقع التواصل االجتماعي األسبوع الماضي مقطع فيديو
للناشط المتميز فاضل أسد ،رصد فيه أكثر من  14سفينة مهجورة ومهملة
ً
على الشريط الساحلي في منطقة عشيرج منذ  25عاما ،وناشد أسد في
مقطع الفيديو المسؤولين في الدولة النظر بهذا األمر ،وضرورة إزالة تلك
ً
السفن التي تسبب كارثة بيئية وتلوثا لمياه البحر.
وفــي الوقت الــذي أوجــه فيه الشكر للناشط الرائع فاضل أســد ،الذي
عودنا على رصد كثير من المخالفات واإلهمال الــذي تعانيه كثير من
مناطق الكويت ،فإنني أضم صوتي إلى صوته ،وأتوجه إلى المسؤولين في
ً
الدولة ،وإلى الهيئة العامة للبيئة تحديدا ،لرصد األضرار والمخالفات في
هذه المنطقة ،ومعالجة األضرار التي خلفتها السفن المهملة والنشاطات
الصناعية مقابل الشريط الساحلي ،الذي تحول إلى مقبرة للسفن.
وال شك أن منطقة عشيرج تعتبر من أهم المناطق ،وتقع على جون
الكويت ،الــذي يعد من أكبر حواضن األسماك في العالم ،وأن مثل هذه
الـتـعــديــات والمخالفات مــن بعض الـصـيــاديــن ،الــذيــن يــرمــون شباكهم
ومخلفاتهم في الساحل البحري ،إلى جانب وجود هذه السفن المهملة
ً
ً
ومواقع الردم والورش والمصانع يسبب تلوثا للبيئة البحرية وتشويها
ً
بصريا دون حسيب أو رقيب؛ حيث يقوم بعض المتنفعين بشراء السفن
والقوارب من «السكراب» ،ويقومون بتقطيعها في هذه المنطقة الحيوية في
الكويت؛ لبيع الحديد المستخرج منها ،مخلفين وراءهم التلوث والصدأ
والحديد والنفايات التي تضر بالبيئة البحرية ،دون أن يتحملوا حتى
مسؤولية إزالتها.
إن ما هو مطلوب ،وعلى وجه السرعة ،أن تبادر الجهات الحكومية
المعنية إلى إزالة هذه السفن المهملة وتنظيف الشريط الساحلي ،وإزالة
كل المخلفات ،وإطالق حملة لتنظيف المنطقة لحماية شواطئنا وسالمة
البيئة البحرية وثروتنا السمكية.
وقفة :تشرفت منذ أيام بزيارة إلى ديوان أبناء المرحوم عبدالرحمن
الكندري الكائن في منطقة بنيد القار ،وبرفقتي الدكتور خالد العريمي
مــن سلطنة عـمــان الشقيقة ،وت ـنــاول الـحــديــث ذكــريــات الـغــزو العراقي
ً
الغاشم ،فشكرا لكل من حضر في الديوانية على الحفاوة والتكريم وحسن
االستقبال ،وأخص بالشكر العم النوخذة يوسف الخلف ،والعم محمد
العيدان ،وفهد الكندري ،وخالد عبدالرحمن الكندري ،ومحمد عبدالرحمن
الكندري.

 10داوننغ ستريت
ورصاصة االقتصاد الريعي
أنور السهو
ً
الرئيس األميركي معلقا على اختيار ريشي سوناك لرئاسة الحكومة
البريطانية باإلنجاز الرائد :العالم مذهل باختيار صاحب األصول
الهندية لسدة الحكم البريطاني ،كيف يقود سوناك الهندي البريطاني
الحكومة بعدما كانت الهند تحت إدارة التاج البريطاني؟
لكن الشارع البريطاني ال ينظر من هذه الزاوية بل ينظر من زاوية
مختلفة وهي اإلنجاز واالبتكار ،ينظر إلى قدرة الحكومة الجديدة على
تحقيق تطلعات الشعب وإنجاز برنامج يقهر التحديات االقتصادية
والتضخم ويرجع بريطانيا العظمى لمكانتها االقتصادية والمالية
بين دول العالم ،أما المرجعية في الشارع البريطاني فليست األصول
بل تحسين جودة الحياة والقدرة على قيادة البلد إلى األمان وتحقيق
االزدهار ،وخلق الشفافية في اإلدارة الحكومية.
في الكويت أمر مختلف تماما ،العنصرية والفئوية والطائفية شبح
مخيف يؤثر في مسلك القرارات الحكومية والتوجه الحكومي ،والتنمر
في وسائل التواصل االجتماعية في أغلب األحيان يحقق نتائجه على
الساحة السياسية واإلدارية.
تدخل الحكومة الجديدة الحياة السياسية بقرارات إصالحية (إقالة
القيادي الفالني ،استقالة القيادي الفالني ،وضع البرنامج اإلصالحي...
إلخ) لكن هل تمت معالجة بؤرة الخلل الرئيسة التي بسببها تتأخر
الكويت عن الركب؟ كل تلك القرارات اإلصالحية ال تعد إصالحا مادام
النهج والمحاصصة والتعامل مع طوائف المجتمع لم يتغير ،وإن
األفكار السابقة هي السائدة في الوقت الحالي أو العهد الجديد.
أعتقد أن من أسباب تخلف الدولة عن الركب واستمرارها في تلك
الدائرة المظلمة إدارة االقتصاد الوطني ،فاالقتصاد الريعي في الكويت
يخلق ثقافة لدى الشعب بجميع مكوناته ،وهي التقاتل على المناصب
اإلدارية والحصول على أكبر المنافع الثابتة من الدعوم والمنح بدون
إنجاز وابتكار .المنافسة الشريفة واالبتكار عامالن أساسيان في تغيير
الثقافة االجتماعية وخلق مجتمع يعمل دائما على التطوير والتقدم
وتنصيب القادة الناجحين ،دائما يلتفت إلى الخطط التنموية التي
تحقق أكبر قدر من التغيير وزيادة الرفاهية االجتماعية.
لذلك  10داونـنــغ ستريت يتبنى سياسة االنفتاخ على أصحاب
التغيير الحقيقي بعكس الحكومة الكويتية التي تتبنى شعار اإلصالح
دون خلق معايير المنافسة الشريفة واالبتكار في الشارع الكويتي.

ةديرجلا
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من صيد الخاطر« :مثل ناقة
عريمان»

يوسف عبدالكريم الزنكوي

بقايا خيال« :ما فيش فايدة يا صفية!»
جرت العادة وحسب الدستور أن تعد
الدولة مشروع الميزانية السنوية الشاملة
إلي ــرادات ـه ــا وم ـصــروفــات ـهــا وت ـقــدمــه إلــى
مجلس األ م ــة قبل انتهاء السنة المالية
بشهرين على األقــل ،لفحصها وإقرارها،
ف ـق ـب ــل س ـ ـنـ ــوات ع ـ ــدة ك ــان ــت ال ـح ـس ــاب ــات
الختامية لـلــدو لــة تنتهي فــي  30يونيو
أو األول من يوليو من كل عام ،وقد صدر
ق ــان ــون بـتـغـيـيــر ال ـس ـنــة ال ـمــال ـيــة لـلــدولــة
لتكون فــي  31مــارس أو األول مــن أبريل
مـ ــن كـ ــل ع ـ ـ ــام ،وح ـ ـ ــدث هـ ـ ــذا ألن غــال ـب ـيــة
النواب مستعجلون لالستفادة من عطلة
البرلمان الصيفية الطويلة ،مــع الرغبة
ب ـعــدم «ك ــروت ــة» مـنــاقـشــة الـمـيــزانـيــة كما
كانت الـحــال فــي السنوات السابقة التي
تلت التحرير.
إال أن «ســال ـفــة ال ـك ــروت ــة» ه ــذه وسـلــق
ال ـم ـي ــزان ـي ــات وم ـنــاق ـشــة ب ـن ــوده ــا بشكل
متسارع استمرت حتى بعد تغيير السنة
ال ـم ــال ـي ــة ل ـل ــدول ــة والـ ـت ــي صـ ـ ــارت بـعـيــدة
ً
زمـنـيــا عــن الـعـطـلــة الـصـيـفـيــة ،وكــأنـنــا ال
طبنا وال غدا الشر ،ولم يستبعد كثيرون
أن يستمر تعامل البرلمانيين الحاليين
ً
بالطريقة نفسها ،خـصــو صــا أن أعضاء
لجنة الميزانيات غير متخصصين ال في
المحاسبة وال حتى في القانون ،ألننا أمام
نواب «يا دوب يفكون الخط» لمصطلحات

الـ ـمـ ـع ــايـ ـي ــر ال ـم ـح ــاس ـب ـي ــة وال ـ ـم ـ ـعـ ــادالت
الرياضية لفهم ما وراء األرقام المليارية،
إال من رحم ربي.
فاليوم نجد أن اثنين من أعضاء لجنة
ال ـم ـي ــزان ـي ــات ال ـبــرل ـمــان ـيــة مـتـخـصـصــان
ف ــي ال ـشــري ـعــة ،واث ـن ـيــن مـتـخـصـصــان في
الهندسة ،وواح ــد فــي الحقوق وآخــر في
الكيمياء وثالث في إدارة األعمال ،فكيف
يستطيع هؤالء التعاطي مع تقارير مالية
حتى لو كانت لمؤسسة فردية صغيرة،
فما بالك بميزانية دولة؟ وما بالك بقراءة
فاحصة لمئات الصفحات المليئة باألرقام
والمصطلحات المحاسبية خالل ساعات
معدودة ،في وقت يجبر الدستور مجلس
ً
ً
األمة على مناقشة الميزانية بابا بابا؟
وإذا كـ ــان ال ـش ـعــب ال ـكــوي ـتــي يـعـلــم أن
ع ـض ــوي ــة ال ـل ـج ـنــة ال ـبــرل ـمــان ـيــة ال ـحــال ـيــة
لـلـمـيــزانـيــات م ــا ه ــي إال نـتـيـجــة حتمية
ل ـم ـخ ــرج ــات ذل ـ ــك االجـ ـتـ ـم ــاع الـتـنـسـيـقــي
المسخ ال ــذي عقد فــي مـنــزل أحــد أعضاء
اللجنة قـبــل افـتـتــاح مجلس األم ــة ،وهــو
أم ــر ف ــي غ ــاي ــة ال ـغ ــراب ــة ،ف ــإن األغـ ـ ــرب من
ذل ــك ت ـقــاريــر ال ـم ـيــزان ـيــات ال ـحــال ـيــة الـتــي
تداولها النواب ،فهي التقارير ذاتها التي
قدمتها حكومة صباح الخالد وأسقطتها
إرادة شعبية ،فتأتي الحكومة الحالية
التي وضــع الشعب فيها كــل ثقته لتقدم

طالل عبد الكريم العرب
ه ــذه الـتـقــاريــر الـمــالـيــة نفسها للبرلمان
للموافقة عليها ،دون أن تجري الحكومة
الحالية عليها أي تعديل أو إضافات أو
مالحظات ،وكأن الحكومة الحالية تغيرت
في األشخاص ال في الرؤى والطموحات.
عدد غير قليل من النواب ناقش مسألة
ع ــدم ع ــرض ه ــذه ال ـت ـقــاريــر الـمــالـيــة على
لجنة الـمـيــزانـيــات ،ول ــم تـقــدم مالحظات
ً
ً
بـشــأنـهــا ،مـمــا يـعـكــس س ـلــوكــا بــرلـمــانـيــا
شديد الخطورة ،وناقشوا مسألة ضيق
الوقت وضرورة سحب تقارير الميزانيات
لقراء ة مئات الصفحات المليئة باألرقام
ب ــاس ـت ـف ــاض ــة ومـ ـ ــن ث ـ ــم م ـن ــاق ـش ـت ـه ــا فــي
المجلس ،ألنه ال يجوز أن يقر أو يناقش
البرلمان ميزانية بعشرات المليارات لم
يطلع عليها أحــد مــن األع ـضــاء ،فيتعذر
الــرئـيــس بالتمسك بــالــائـحــة وأن ــه «كــان
بإمكان اإلخوة أعضاء اللجنة أن يسحبوا
التقارير لكنهم لم يفعلوا ،ولذلك تعرض
على البرلمان».
هـ ــل ن ـح ــن أمـ ـ ــام وج ـ ــه آخ ـ ــر لـلـمـجـلــس
السابق مع تغير بعض الوجوه البرلمانية
السابقة نفسها؟ أم أن مفهوم التعاون بين
السلطتين التنفيذية والتشريعية يفسر
بـحــريــة تـقــديــم الـحـكــومــة «ألي مــوضــوع»
ليوافق عليه البرلمان دون أن يمر على
لجانه ودون مناقشته في القاعة؟

ّ
د .محمد بن عصام السبيعي

جدل الجنوسة في ألمانيا« ...محاضرة اآلنسة فلبريشت» ()2-2
أشــرنــا فــي حلقة سابقة إلــى الــزخــم الــافــت للنظر ال ــذي يمهد
الطريق لتطبيع تعدد الهويات الجنسية في العالم وفي ألمانيا
ويمده بالدعم الــازم والضغط إن استدعى األمــر ،بما يقف وراء
ذلك الزخم من إعالم ،وشركات ،ومؤثرين في التواصل االجتماعي
وحـكــومــات أيـضــا ،إال أن ذلــك لــم يثن طالبة الــدكـتــوراه فــي معهد
البيولوجيا في جامعة هومبولدت ببرلين ،ماري لويزه فلبرشت
عن إلقاء محاضرتها ،وهي الحادثة الثانية التي شغلت الرأي العام
األلماني في هذا الصيف.
جــاء ذلــك بعد أن أعلنت الجامعة موسمها الثقافي متضمنا
محاضرة لآلنسة فلبرشت بعنوان «لماذا هناك فقط جنسان؟»،
لكن يبدو أن في صياغة العنوان ما يكفي الستفزاز قوى اليسار
الذين تعج بهم برلين ،فما كان من جماعة طالبية يسارية تطلق
على نفسها رابطة الحقوقيين النقديين أن هددت بتسيير مظاهرة
في حال عقدت المحاضرة ،فبحسب قولهم ال ينبغي للجامعة أن
تكون منبرا ألعداء التعدد الجنسي ،فقد عرفت اآلنسة فلبرشت أنها
نسوية نشطة ،كما كانت ضمن آخرين وجهوا رسالة انتقاد إلى
التلفزة الرسمية الموجهة للطفل في ألمانيا مفادها أن تقديم مادة
تتضمن تطبيعا لتعدد الهوية الجنسية يعد أمرا في غاية الخطورة.
على أية حال جــاء ت المفاجأة من إدارة الجامعة بإعالن إلغاء
المحاضرة تجنبا ألي مواجهات ،وكان لهذا اإلعالن ما أثاره من
موجة انتقاد عمت ألمانيا ناهيك عن المؤسسات األكاديمية؛ إذ
كيف ترضخ إدارة جامعة بعراقة وشهرة جامعة برلين لالبتزاز
عوضا عن اإلص ــرار على مــزاولــة دورهــا منارة للعلم ،وإذا كانت
غير قــادرة على ذلــك فهل مــازالــت الجامعة مــراكــز لـلــرأي الـحــر ،أم
أكواخا لإلمالء؟
إال أنه تحت ضغط الرأي العام وحفظا لماء الوجه أعلنت إدارة
الجامعة مجددا موعدا الحقا للمحاضرة حيث ألقيت بالفعل ،لكن

ما يثير استغراب المراقب في أعقاب ذلك هو ضجيج الصحافة
والحسابات اإللكترونية المعارضة للمحاضرة بأن فلبرشت لم تقدم
أدلة جديدة على فرضيتها ،لكن الحقيقة أن ما طرحته فلبرشت
ليس فرضية ،بل حقيقة ،أو لنقل فرضية أثبت صحتها التاريخ
البيولوجي لإلنسان ولألنواع القريبة منه في شجرة الحياة ،أجل
إن دعيت فرضية فكفى بهذا العمر المديد من تاريخ األحياء على
ظهر البسيطة إثباتا ،فالحجة يجب أن تقام على الجانب اآلخر بأن
هناك أكثر من جنسين.
وه ــذا لــربـمــا مــا حــاولــت فـلـبــرشــت التمهيد لــه إال أن ــه لــم ينل
التغطية اإلعــامـيــة الكافية ،فعلم األح ـيــاء ،ابـتــداء مــن الكراسات
التعليمية وحتى أحدث نتائج البحث العلمي ال يعرف سوى هذين
الجنسين ،أي الذكر واألنثى ،في حين أن التعدد الجنسي الذي يعلنه
ليس إال طموحا سيكولوجيا وفكرة تلقفتها المذاهب اليسارية
الغربية الستكمال ودعم دعواها بالمساواة والعدالة االجتماعية،
وال تستبعد فلبرشت أن يكون مرد دعوى تعدد الهويات الجنسية
إلى لبس لغوي ،أو خلط عابر للغات من مصدره اإلنكليزي ،وذلك
بين معنى (جنس) كما هو في علم األحياء ،و(جنوسة) Gender
بمعنى الشعور السيكولوجي والسلوك االجتماعي لصاحب أو
صاحبة الهوية الجنسية بصرف النظر عن التكوين البيولوجي.
وحيال مثل هذه الحقائق على بدهيتها وبساطتها لم يكن يملك
الفريق المعارض أي حجة مقنعة سوى اجترار الخطاب اليساري
المعروف ،ففي سياق الحــق أجابت رابطة الحقوقيين النقديين
بأن موقفها ليس معنيا بالحقائق العلمية الواردة في المحاضرة
ولكن معارضة لشخص المحاضرة بما عرف عنها من عدم اعتراف
ً
بتعدد الهويات الجنسية ،إذا حسنا فعلت اآلنسة فلبرشت حين
استعفت عن أي نقاش يعقب المحاضرة ،فقد فطنت إلى جمهورها
الذي غلب عليه أيديولوجيو الجنوسة!

خالد وهف المطيري

الشخصية القيادية
الكل يعرف أن كل موظف يعمل في وزارة
أو مؤسسة أو في أي جهة حكومية كانت
ً
فإن هذا الشخص يطمح أن يكون مسؤوال
ً
أو قياديا في جهة عمله ،وهذا حق مشروع
لكل موظف مجتهد مخلص في تأدية عمله.
لذلك قانون الخدمة المدنية 2006 /25
ن ـظــم عـمـلـيــة تـ ــدرج ك ــل مــوظــف س ـ ـ ً
ـواء في
مسماه الفني الذي تم تعيينه فيه أو الدرجة
المالية أو المسميات اإلشرافية التي تكون
وفــق الهيكل التنظيمي لكل وزارة وهيئة
ومــؤسـســة حكومية تتبع دي ــوان الخدمة
المدنية وفــق ش ــروط وضــوابــط ،يجب أن
تنطبق على كل من سيتم ترقيته إلى درجة
مالية أو ندبه إلى وظيفة إشرافية.
ومن أهم شروط تقلد الوظائف اإلشرافية
أن تـكــون ه ــذه الــوحــدة التنظيمة شــاغــرة
ومعتمدة في الهيكل التنظيمي حتى يتم
اإلعالن عنها من جهة اإلدارة ،ويتقدم لها

كل من تنطبق عليه شروط قانون الخدمة
الـمــدنـيــة ،وم ــن ثــم تـتــم المفاضلة بـيــن كل
المتقدمين ،ويحصل عليها مــن هــو أحق
بينهم ليتم ندبه سنة على هذه الوظيفة،
وبعد هذه السنة إما أن يتم تثبيته أو يتم
تمديد الندب أو إنهاء ندبه لعدم كفاءته.
ل ــذل ــك ي ـجــب األخ ـ ــذ ف ــي ال ـح ـس ـب ــان ب ــأن
شـ ــروط وق ــوان ـي ــن ال ـخــدمــة ال ـمــدن ـيــة ربـمــا
تـنـطـبــق عـلــى الـكـثـيــر م ــن الـمـتـقــدمـيــن ألي
وظـيـفــة ش ــاغ ــرة ،ولـكــن لــو تــم إس ـنــاد هــذه
الــوظ ـي ـفــة إلـ ــى ش ـخــص ال ي ـت ـســم ب ــال ــروح
القيادية والقدرة على إدارة هذا المنصب
فسنالحظ تدني همة الموظفين ونشاطهم،
مما يؤدي إلى هبوط مستوى التطور في
ً
العمل وينعكس عليه سلبا.
وحتى يتم تعيين الشخص المناسب
فــي المكان المناسب يجب أال تعتمد كل
ج ـه ــة فـ ــي ن ـ ــدب أي ش ـخ ــص إل ـ ــى وظ ـي ـفــة

إش ــرافـ ـي ــة ش ــاغ ــرة ع ـل ــى ق ــوان ـي ــن ال ـخــدمــة
المدنية فقط ،فال بد أن تكون هناك لجنة
مشكلة من قبلها تقوم بمقابلة كل شخص
ي ـت ـقــدم إلـ ــى أي وظ ـي ـفــة إش ــراف ـي ــة شــاغــرة
وم ـعــرفــة م ــدى ق ــدرات ــه الـقـيــاديــة وسـلــوكــه
الشخصي ،وكيفية تعامله مع زمالئه الذين
يعمل معهم فى عمله الرئيس ،ومن ثم يتم
اختيار من يستحق أن يتقلد هذه الوظيفة.
ً
واسـ ـتـ ـخ ــاص ــا ل ـم ــا س ـب ــق ي ـت ـب ـيــن لـنــا
أن ــه يـجــب أال يـتـبــوأ الـمـنــاصــب اإلشــرافـيــة
والقيادية إال كل شخص قيادي عاقل متزن
صاحب قرار يثق بنفسه ويثق بمن يعمل
م ـعــه م ـمــا ي ـســاهــم ف ــي س ـيــر عـجـلــة الـعـمــل
وخلق بيئة مناسبة وجــاذبــة للموظفين،
م ـمــا يـ ــؤدي إل ــى اإلن ـتــاج ـيــة وال ـت ـط ــور في
الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية.

سلطان إبراهيم الخلف

األديبة أرونداتي روي وحزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي
أرونــداتــي روي أديـبــة هندية مسيحية
تعيش في نيو دلهي حازت جائزة (بووكر)
ع ــام  1997فــي األدب القصصي الخيالي
المكتوب باللغة اإلنكليزية والمنشور في
المملكة المتحدة وإيرلندا ،عرف عن روي
انتقاداتها الشديدة لحزب بهاراتيا جاناتا
الهندوسي الحاكم على أساس أنه يهدف
إلــى تحويل الهند إلــى كـيــان هندوسي ال
ي ـع ـتـ ّـرف ب ـح ـقــوق األق ـل ـي ــات األخ ـ ــرى الـتــي
ضمنها الزعيم غاندي في الدستور الهندي
بعد االستقالل من بريطانيا.
في حوارها مع شبكة  CNNاألميركية في
 22يونيو ّ ،2022
تطرقت روي إلى مواضيع
عديدة تخص سياسات الحزب الهنوسي
التي تعتبرها خطيرة على ديموقراطية
ّ
الهند وركزت على سياسة القمع الممنهج
ّ
الذي يتعرض له مسلمو الهند منذ تسلم
الحزب السلطة في عام  2014واعتبرت ذلك
انتهاكا «فاضحا» للدستور الهندي الذي
ي ـســاوي بـيــن فـئــات الـشـعــب ال ـه ـنــدي ،مما
ذكــرت في حوارها أن أتباع الحزب بشكل
عام ال يختلفون عن هؤالء الذين اقتحموا
بــالـقــوة مـبـنــى الـكــابـيـتــول مــن اليمينيين
المتطرفين المؤيدين للرئيس ترامب ،بل
يتفوقون عليهم في أنهم أعضاء في منظمة

 RSSاألم المتطرفة المعجبون بشخصية
ه ـت ـلــر ال ـ ـنـ ــازي ك ـق ــائ ــد م ـل ـه ــم ،وي ـع ـت ـبــرون
المسلمين الهنود كاليهود المكروهين من
قبل هتلر ،وينادون بأن تكون الهند كيانا
هـنــدوسـيــا خــالـصــا لـلـهـنــدوس مـثــل كــون
الكيان الصهيوني خالصا لليهود.
تستطرد روي بــأن الـحــزب الهندوسي
ي ـ ـ ـنـ ـ ــادي بـ ـ ـع ـ ــزل الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـمـ ـي ــن عـ ـ ــن ح ـق ـهــم
االنـتـخــابــي ل ـعــدم ال ـحــاجــة إل ــى أصــواتـهــم
ألن ـه ــم يـشـكـلــون  200م ـل ـيــونــا ،ل ـيــس لهم
ثقل انتخابي كالغالبية الهندوسية! كما
أنــه يـنــادي بــإقــرار (قــانــون التجديف) ضد
ع ـقــائــد الـمـسـلـمـيــن ح ـتــى ي ـس ـهــل مـعــاقـبــة
ال ـم ـس ـل ـم ـيــن ق ــان ــون ـي ــا «ع ـن ــدم ــا ي ـخــرجــون
ف ــي مـ ـظ ــاه ــرات م ـحـت ـج ـيــن ع ـل ــى اإلسـ ـ ــاءة
لــرمــوزهــم اإلســامـيــة الـتــي اع ـتــاد مسؤلو
الحزب إثارتها بين فترة وأخرى من خالل
الفضائيات الهندية» ،وغالبا -كما تقول -ما
تنتهي مظاهرات المسلمين بــرد فعل من
ّ
يتعرض المسلمون
قبل غوغاء الحزب حيث
إلى القمع والقتل وهدم منازلهم عقابا على
تـظــاهــراتـهــم دون أي حـمــايــة مــن الـقــانــون
الهندي .تستطرد روي بأن هؤالء الغوغاء
وبتشجيع من الحزب اعتادوا على اقتحام
أحياء المسلمين بسيوفهم وهــم يــرددون

عبارات استهزاء بنبي اإلسالم ويتوعدون
المسلمين بالقتل.
تـقــول روي بــأن الـحــزب بــرئــاســة رئيس
الـ ـ ــوزراء م ــودي يـكـتـســب زخ ـمــا ألن ــه يــركــز
ع ـل ــى إش ــاع ــة ال ـك ــراه ـي ــة ض ــد الـمـسـلـمـيــن
والمسيحيين بين الطبقات الهندوسية
الفقيرة مــن أجــل أن يتناسوا حــالــة الفقر
الــذي يعانونه وينشغلون بالتركيز على
الكراهية لآلخر ،حيث إن الحماسة المفرطة
ّ
كـمــا ت ــدل ال ــدراس ــات تتغلب عـلــى التفكير
السليم ،وكرد فعل على موقفها في فضح
سياسة الحزب الهندوسي ،تقول روي إن
أحد أعضاء الحزب الهندوسي في البرلمان
ال ـح ــال ــي ط ــال ــب بـتـعـلـيـقـهــا ب ــأح ــد عــربــات
ال ـج ـيــش كـ ــدرع ب ـش ــري ف ــي واليـ ــة كشمير
المسلمة وإنها تتحداه أن يفعل ذلك!
أقـ ــول إن ــه م ــن ال ـم ـف ــارق ــات الـعـجـيـبــة أن
مسلمي الهند ساهموا في إنجاح برامج
الـهـنــد ال ـنــوويــة وال ـص ــواري ــخ الباليستية
واألقـ ـ ـ ـم ـ ـ ــار الـ ـصـ ـن ــاعـ ـي ــة عـ ـل ــى ي ـ ــد ال ـع ــال ــم
الفيزيائي أبوبكر زين العابدين أبو الكالم
وقد تم تقديره بتعيينه رئيسا للهند خالل
الفترة من  2002إلى  2007ثم يأتي الحزب
الهندوسي محاوال القضاء على الوجود
اإلسالمي في الهند!

«مثل ناقة عريمان» مثل دارج وشائع في الخليج ،فهو يقال في
وصــف وضعين متناقضين لحالة واح ــدة بين الخمول والجمود
الكامل ،وبين النشاط والحركة الدؤوبة :بأنه «مثل ناقة عريمان ،إن
ثارت نارت ،وإن بركت ما ثارت» ،وصاحب هذا المثل هو عريمان بن
شطيط ،الذي هو صاحب الناقة.
فهو مثل يضرب لمن تراه خامال راكدا ال يحرك «الرابضة» ،حتى
يعتقد أنه يشكو من مرض يقعده عن الحركة ،وفجأة تراه قد ّ
شمر عن
ساعديه ،وقام بأعمال ال يقدر عليها إال النشيط صحيح العقل والبدن،
وهو مثل قد يطلقه أصحاب المصالح على السوق إذا ما كسد ،فقد
يمر وقت تركد فيه التجارة وينعدم التداول ،ولكن بين ليلة وضحاها
ً
ترى األمور قد تغيرت إلى النقيض تماما ،فتدب الحياة والنشاط فيه
وكأنه أمر لم يكن ،فيقال عندها :سوقنا «مثل ناقة عريمان».
وراء هذا المثل قصة حقيقية ليست ببعيدة عنا تاريخيا ،فقد كانت
لعريمان هذا ناقة ال تعرف الوسطية ،فإن ثارت هاجت ال يستطيع
أحد إيقافها أو توقع ما ستفعله ،ويظن من يراها أنها في قمة الصحة
والعنفوان ،وإن بركت ال تثور وال تتحرك لفترات طويلة تجعل الجميع
يمل منها ويظنها مريضة عليلة.
إال أن عريمان كان على علم بطباع ناقته فتكيف معها ومع أحوالها،
وصار يضرب بها المثل حتى وقتنا الحاضر ،وهناك صيغة أخرى
للمثل تقول« :مثل ناقة عريمان إن قامت ما بركت ،وإن بركت ما قامت»،
ولهذه الناقة حكاية أخرى رواها حفيد عريمان ،فقال فيها :ذات مرة كان
جدي مسافرا إلى الطائف بصحبة إحدى القوافل ،وكان معه تلك الناقة،
ً
وألنها كانت كبيرة في السن ثقلت حركتها ،فأتعبتهم كثيرا ألنها كانت
إذا بركت ما قامت إال بصعوبة وبطء حتى أنها تؤخرهم عن مسيرهم،
ولهذا أطلقوا عليها هذا المثل .وهناك مثل آخر قد يتواءم معه ببعض
معناه وهو« :يا ظلمة يا سرايين» ،والمعنى المراد منه أن ليس هناك حل
«خ ْر ِم ْس» ،أي ظلمة بالكامل ،أو سراجين يضيئان تلك الظلمة.
وسط ،إما ِ
وه ــذا الــوضــع ال ــذي يشبه وضــع «نــاقــة عــريـمــان» ،أو «يــا ظلمة يا
فكل أمر من
سرايين» محير وال يجوز أن يتعامل البشر على أساسهّ ،
أمــور الحياة له حل وسطي تتفق عليه األكثرية ،فهذه سنة الحياة
ومنطقها.
ملحوظة :منقول من التراث بتصرف.

 :High Lightليزر
فلسفي ...أزمتنا إدارية
د .حمود حطاب العنزي
ً
أزمتنا إدارية وتمثل عائقا أمام نهضة الكويت وتقدمها ،والسبب
ً
يكمن في التعيينات البراشوتية التي حدثت سابقا ،نعلم أن سمو
ً
رئيس مجلس ال ــوزراء اتخذ مشكورا جملة ق ــرارات في اتجاه عدم
التجديد لبعض تلك التعيينات إال أنها غير كافية ،فالجهاز اإلداري
مترهل ونتج عنه نمط قيادي تسيبي غير كفؤ شغله الشاغل خدمة
المتنفذين ومصالحهم الخاصة.
وعليه نحتاج رؤية واضحة لإلصالح اإلداري قادرة بعمق على
ً
ً
استيعاب وهضم ثقافة العصر الرقمي الذي أصبح مصدرا مهما من
مصادر القيم التي يتشربها شبابنا ،وحسبك متابعة ما يتم بثه على
وسائل التواصل االجتماعي لتكتشف الكم الهائل من القيم السلبية
التي يتعرض لها هؤالء الشباب ،نحتاج رؤية واضحة في االختيار،
فكما هو معروف أن القيادة الديموقراطية تسقط كل العالقات الرأسية
ً
ليحل محلها عالقات أفقية أهم ما يميزها أنها إنسانية ،تسعى دائما
إلى تفجير طاقات المرؤوسين من خالل خلق بيئة صالحة رحبة
تستوعب الجميع على اختالف خلفياتهم االجتماعية والثقافية،
فالقاسم المشترك بينهم هو حب الوطن والرغبة الصادقة في تنميته.
والحديث هنا ينصب في اتجاه تنمية قيم المواطنة من خالل
المساواة بين المواطنين من جهة والمشاركة في الحكم من وجهة
أخرى ،ما من شأنه اعتالء قيمة الوالء قمة هرم النسق القيمي الفردي
ً
والمجتمعي ،وعليه يكون الوالء مترتبا للكويت أوال ثم للمجتمع بكل
مكتسباته ولألسرة ،وينتهي للمؤسسة مكان العمل.
إن هذا النمط الفلسفي في اإلدارة هو المدخل الصحيح للعودة
بمؤسساتنا الي تكاملها وتوازنها ومرونتها في ظل مبادئ الدستور
الذي أكد على تنظيم العالقات من خالل مبادئ األخالق التي تحث
على التعامل اإلنساني بين المواطنين داخل العمل وخارجه .وعليه
أمــام السلطتين التنفيذية والتشريعية مسؤولية وطنية عظيمة
تتمثل بالتوافق حول صياغة قانون واضح وشفاف «لمعايير اختيار
القيادي» والسيما في وجود نخبة إصالحية من النواب وفي ظل مناخ
سياسي إصالحي تدعمه القيادة السياسية ...أال تستحق الكويت
وشعبها العظيم ذلك؟!
ً
ً
ختاما :الكويت تأخرت كثيرا وتستحق منا تضافر كل الجهود
ً
الرسمية وغير الرسمية السترجاع بريقها السابق ،لتعود منارة
للحرية والعلم والثقافة والفن واألدب والرياضة بسواعد أبنائها
المبدعين والشرفاء ممن يعيشون على أرضها من أبناء الخليج
والوطن العربي .اللهم احفظ الكويت وشعبها وأميرها من كل مكروه.

ضحايا الباب الخامس
مريم محسن كمال
غياب أم تهميش لرواد الباب الخامس ومنتسبيه؟ أزمة تبعتها
أزم ــات ،ولــم ينظر أحــد لمستقبل الـبــاب الـخــامــس ،فــذلــك يستدعي
التساؤل :هل الدولة تقدر أهمية وجــود أفــراد مستقلين بوظائفهم
ال ـخــاصــة ع ــن الــوظـيـفــة الـحـكــومـيــة يـخـلـقــون بـيـئــة عـمــل تنافسية
ويساهمون في توفير فرص عمل جديدة ومتنوعة بعيدة كل البعد
عن مأمن الوظيفة الحكومية؟ سنوات تمضي دون حديث عما يتعلق
بمصير أصحاب الباب الخامس ،والدولة تشجع االستثمار وخلق
بيئة تنافسية ألصـحــاب األع ـمــال لكنها ال تنصفهم فيما يتعلق
بالرواتب والتأمينات وغيرها من المعوقات.
ً
فكلنا تداولنا في هذه األيام خبرا من شأنه إسعاد الماليين من
المواطنين ،وهو رفع سقف الحد األدنى للرواتب وما يترتب عليه
من توحيد لرواتب التخصص الواحد في هيئات ومؤسسات الدولة
بخطة واضحة وممنهجة ،ولكن ماذا عن أصحاب الباب الخامس؟
هل ُ
سيرفع راتب دعم العمالة لهم أم سيعاد التفكير في أوضاعهم
بما يتعلق بسن التقاعد والراتب التقاعدي؟ أم أننا حينما نتحدث
عن أصحاب الباب الخامس ال نرى سوى طبقات المجتمع من التجار
الذين ليسوا بحاجة لمن يخطط لهم ويضع رؤية واضحة لهم ،أما
التاجر الصغير فهو إلى المجهول؟!
فصاحب العمل عندما يتحمل  ٪18من مستقطع اشتراك التأمينات
دون أن تتحمل الدولة أي نسبة ودون النظر لظروف صاحب العمل
وم ــدى أرب ــاح الـشــركــة ،فنحن أم ــام كــارثــة وقنبلة مــوقــوتــة ،فالباب
الخامس يمر بعثرات متتالية دون دعم واضح من الدولة التي يجب أن
تتحمل نصف تأمينات صاحب العمل أو تفوض جهة معينة كالبنوك
ً
ً
إلعطائهم قروضا حسنة تواكب غالء المعيشة ودعم مشاريعهم بعيدا
عن صندوق دعم المشاريع .ومن الحلول الواجب تطبيقها لتحقيق
العدالة أسوة بموظفي الحكومة والخاص ،إقرار عالوة «مبادر» وفق
دراسات وإحصائيات آلخر خمسين سنة لمنتسبي الباب الخامس،
وشــروط التقاعد الخاصة بهم ،وتمويلهم من البنوك التي ترفض
ً
ً
رفضا قاطعا إعطاء قروض لدعم مشاريع الباب الخامس.
وال أنسى أن حسبة التأمينات مبهمة لالشتراكات الشهرية ،فال
ً
يوجد مرجع أو كتيب للرد على األسئلة ذات األجوبة المعلقة تبعا
ألهواء الموظف المعني ،فوجبت اإلشارة لضرورة وجود كاونترات
وخدمات وإدارة خاصة تعتني باألمور واالستفسارات والخدمات
المقدمة للباب الخامس وفق احتياجاتهم ومتطلباتهم لخلق بيئة
عمل مناسبة ومحفزة.
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رؤى عالمية

ّ
ما الذي يمنع عمال إيران من توحيد صفوفهم؟
إسفنديار باتمانجليج -
فورين بوليسي

بعد مرور أكثر من أربعة عقود
على تأسيس الجمهورية
اإلسالمية ،تتراجع أعداد
المؤمنين بالثورة اليوم أكثر
من أي وقت مضىُ ،ويعتبر
الرعاية
فشل الدولة في تأمين ً
االجتماعية للعمال واحدا
من أسباب كثيرة وراء فقدان
الثقة.

االقتصاد اإليراني
يخوض مرحلة
هشة من التعافي
ومن المتوقع أن
تمنع االضطرابات
المستمرة أي ّ
تحسن
في وضع الشعب

بين عامي 2010
و 2020تراجع متوسط
اإلنفاق السنوي
ُ
لأل َسر بقيادة الطبقة
العاملة من 4600
دوالر إلى 3900

طوال ستة أسابيع ،اجتاحت
احـتـجــاجــات ك ـبــرى إي ـ ــران ،فقد
أدى مقتل الشابة اإليرانية مهسا
ً
أم ـي ـنــي ( 22ع ــام ــا) م ــن مــديـنــة
س ـقــز إل ــى تـصـفـيــة ال ـح ـســابــات
العالقة بين المجتمع اإليراني
والدولة ،وتؤكد المرأة اإليرانية
ب ـهــذه ال ـطــري ـقــة ع ـلــى حـقــوقـهــا،
ويـطــالــب الشعب اإليــرانــي ككل
بتغيير سياسي جــذري ،فـ ّ
ـردت
الدولة اإليرانية على المحتجين
عبر استعمال القوة حتى اآلن،
مــا أدى إل ــى مقتل الـمـئــات ،وال
شيء ينذر باستعداد السلطات
إلطــاق عملية سياسية لتلبية
م ـ ـطـ ــالـ ــب ال ـ ـ ـ ـ ــرأي الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ،ومـ ــن
المتوقع أن تستمر االحتجاجات
لفترة.
اضطلع العمال بدور أساسي
ف ــي االح ـت ـج ــاج ــات ح ـت ــى اآلن،
فنظموا التظاهرات واستفادوا
من دورهم المؤثر في االقتصاد
ل ـل ـت ـع ـب ـيــر عـ ــن ت ـض ــام ـن ـه ــم مــع
ال ـم ـح ـت ـج ـي ــن وال ـ ـض ـ ـغـ ــط ع ـلــى
ّ
ال ـس ـل ـط ــات ،ون ــظ ــم ال ـم ـحــامــون
واألطباء احتجاجات في طهران
ومـ ـ ـ ــدن كـ ـب ــرى أخ ـ ـ ـ ــرى ،وحـ ــذت
حذوهم مجموعات متنوعة من
ال ـع ـمــال ف ــي ق ـطـ َ
ـاعــي الـصـنــاعــة
ّ
والنقل ،كذلك ،شارك المعلمون
في تنظيم منتديات نقاش وسط
طالب المدارس ،حيث أصبحت
مـظــاهــر الـعـصـيــان ال ـمــدنــي من
أبرز رموز الحركة الناشئة.
لكن رغم مساهمات مختلف
الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــات الـ ـعـ ـم ــالـ ـي ــة فــي
هـ ــذه ال ـق ـض ـيــة ودع ــواتـ ـه ــا إل ــى
اإلضــراب ،لم ينضم العمال إلى
االحتجاجات بأعداد كبيرة بعد،
ولــم يطلقوا إضــرابــات جماعية
م ـ ـتـ ــواص ـ ـلـ ــة ل ـ ـف ـ ــرض ضـ ـغ ــوط
اقتصادية كبرى على السلطات
اإليرانية.
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى م ـ ـ ـ ــواق ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـتـ ـ ــواصـ ـ ــل
االج ـت ـم ــاع ــي ،أص ـب ــح هــاش ـتــاغ
«اإلضـ ـ ـ ـ ـ ــرابـ ـ ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة» م ــن
ً
الـمــواضـيــع األك ـثــر ت ـ ــداوال منذ
ب ــداي ــة االحـ ـتـ ـج ــاج ــات ،وأش ـ ــاد
م ـن ــاص ــرو الـ ـتـ ـظ ــاه ــرات ،مـنـهــم
أشـ ـ ـخ ـ ــاص م ـ ــن خـ ـ ـ ــارج إيـ ـ ـ ــران،
بــإضــرابــات األس ـ ــواق الشعبية
ب ـق ـيــادة أص ـح ــاب الـمـتــاجــر في
عــدد مــن الـمــدن خــال األسابيع
األولى من الحركة االحتجاجية،
ثم انتشرت تقارير عن إضرابات
ف ــي ق ـطــاع الـنـفــط ف ــي كــانـجــان،
وب ــوشـ ـه ــر ،وعـ ـ ـب ـ ــادان ،وارتـ ـف ــع
ً
س ـقــف ال ـت ــوق ـع ــات الحـ ـق ــا حين
أع ـل ـنــت ال ـج ـم ـع ـيــات ال ـت ـجــاريــة
فــي مجلس تنسيق المعلمين
ً
ً
اإليــرانـيـيــن إضــرابــا وطـنـيــا من
 23إلى  24أكتوبر.

العمال اإليرانيون نظموا التظاهرات واستفادوا من دورهم المؤثر في االقتصاد
ً
لكن لم تنجح تلك اإلضرابات ألن أيا
ً
منها لم يكن واسعا بما يكفي للتأثير
على إنتاج السلع أو تقديم الخدمات،
وخالل معظم اإلضرابات في األسواق
ال ـش ـع ـب ـيــة ،اك ـت ـفــى أصـ ـح ــاب الـمـتــاجــر
ً
بـتـحـصـيــن ن ــواف ــذه ــم بـ ــاأللـ ــواح مـنـعــا
لتضرر أمالكهم ،واقتصرت إضرابات
ّ
عمال النفط على المتعاقدين ،وحصلت
في معظمها خالل استراحة الغداء أو
الـفـتــرات الفاصلة بين نــوبــات العمل،
ّ
كــذلــك ،اقتصر إض ــراب المعلمين على
بضعة صفوف في كردستان .بعبارة
ً
ً
أخرى ،لم يشهد البلد بعد إضرابا عاما
بالشكل الذي ينتظره الجميع،
ويظن الكثيرون أن اإلض ــراب العام
ً
ً
ق ــد ُي ـح ـ ِـدث ف ــرق ــا حـقـيـقـيــا ف ــي الـحــركــة
االحتجاجية الجديدة في إيران بسبب
الذكريات المرتبطة بثورة العام 1979
ال ـت ــي م ـ ّـه ــدت ل ـتــأس ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة
ً
اإلسالمية ،فبدء ا من عام  ،1978زادت
ال ـض ـغ ــوط ع ـل ــى ن ـظ ـ ّـام الـ ـش ــاه بـفـضــل
اإلضـ ــرابـ ــات ال ـت ــي نــفــذهــا الـمــوظـفــون
ال ـح ـكــوم ـيــون وال ـع ـم ــال ف ــي الـبـلــديــات
ّ
وقـ ـط ــاع ال ـن ـف ــط ،لـ ـك ــن ال ـ ـظـ ــروف ال ـتــي
سمحت بحشد العمال على نطاق واسع
في عام  1979ليست متاحة اليوم.
ً
أصبح وضع العمال اإليرانيين راهنا
أك ـثــر هـشــاشــة مـمــا ك ــان عـلـيــه فــي عــام
 ،1979وهذا ما ُي ّ
صعب عليهم التحرك،
ُ ّ
حيث توظف وزارة النفط اإليرانية أقل
ّ
من ثلث مجموع عمال النفط في البلد
بطريقة مباشرة ،وتتكل على متعاقدين
م ــن ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص لــدعـمـهــم .كــذلــك،
يواجه المعلمون واألطباء في القطاع
الـ ـخ ــاص م ـنــاف ـســة ش ــرس ــة م ــن ع ـ ّـم ــال
ً
يـجـنــون أج ـ ــورا مـتــدنـيــة ف ــي قـطــاعــات
خ ــاص ــة م ـت ـنــوعــة .وب ـع ــد سـ ـن ــوات من

الخصخصة ،تحتفظ الدولة بأقل من
م ـئــة ش ــرك ــة ص ـنــاع ـيــة كـ ـب ــرى ،ويـعـمــل
مـعـظــم الـمــوظـفـيــن ف ــي ه ــذه الـشــركــات
بموجب عقود مؤقتة.
فـ ــي غـ ـض ــون ذل ـ ـ ــك ،ي ـف ـت ـقــر ال ـع ـم ــال
اإليـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــون إل ـ ـ ــى الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـي ــم ب ـس ـبــب
اإلخفاقات الواسعة في نقابة العمال
وتداعيات الخصخصة بعد عام ،2000
ً
فضال عن عمليات التسريح من العمل
وانعدام األمان الوظيفي.
ساهمت ثورة عام  1979في تنظيم
ّ
العمال ،لكن أصبحت معدالت االنضمام
إلى النقابات سيئة اليوم ،وبات العمال
اإليرانيون يفتقرون إلى التنظيم ،ومع
م ــرور ال ــوق ــت ،زادت صـعــوبــة تحويل
ال ـن ـضــاالت الـسـيــاسـيــة إل ــى إض ــراب ــات
في أماكن العمل بسبب غياب الهياكل
ً
النقابية ،وفي أواخر التسعينيات مثال،
تمكن العمال من حشد منظماتهم لدعم
الزعيم اإلصالحي محمد خاتمي ،وبعد
مرور عشر سنوات ،لم تعد التحركات
العمالية القوية ممكنة بسبب تراجع
مستوى تنظيم ا لـعـمــال فــي النقابات
خالل الحركة الخضراء في عام ،2009
ً
وزاد الوضع سوءا اليوم.
إلى جانب غياب التنظيم الرسمي،
ً
أصبحت الـعــوامــل االقـتـصــاديــة عائقا
يؤثر على التحركات السياسية التي
يقودها الـعـمــال ،فبين العامين 2010
و ،2020ت ـ ـ ُـرا ج ـ ــع مـ ـت ــو س ــط اإل ن ـ ـفـ ــاق
السنوي لأل َسر بقيادة الطبقة العاملة
من  4600$إلــى  ،3900$أي ما يساوي
ً
تراجعا بنسبة  ،15وفق بيانات «مركز
ً
إي ــران اإلحـصــائــي» ،ونـظــرا إلــى تراجع
المدخرات ،بالكاد يعيل معظم العمال
أنـفـسـهــم ح ـتــى ن ـهــايــة ال ـش ـهــر ،ف ـهــم ال
ي ـس ـت ـط ـي ـعــون ال ـت ـخ ـل ــي عـ ــن أج ــوره ــم

ّ
اقتصاد
التعرض للطرد في
ويخشون
ٍ
ترتفع فيه نسبة البطالة.
تـ ّ
ـأجــل إض ــراب للعاملين فــي قطاع
ً
النفط فــي  29أكـتــوبــر مـثــا ألن أماكن
ال ـع ـمــل تـخـضــع ل ـل ـتــدق ـيــق ،ل ـكــن ت ــدرك
ً
ال ـس ـل ـط ــات أي ـ ـضـ ــا أن ّوضـ ـ ــع ال ـع ـم ــال
اإليرانيين هــش ،إذ يفضل جــزء كبير
م ـن ـه ــم االمـ ـتـ ـن ــاع عـ ــن االحـ ـتـ ـج ــاج إذا
أص ـب ـح ــت أجـ ــورهـ ــم ووظ ــائ ـف ـه ــم عـلــى
المحك.
ُ
ف ــي مـقــابـلــة ج ــدي ــدة ن ـ ِـش ــرت باللغة
الـ ـف ــارسـ ـي ــة ،قـ ـ ــال جـ ـ ــاك غ ــول ــدس ـت ــون،
واضــع نظريات متخصص بالثورات
االجتماعية ،إن «اإلضرابات المتواصلة
فــي منشآت النفط ووســط العمال في
ُ
قطاعات مهمة وأساسية أخرى» تعتبر
ً
ً
شــرطــا أســاسـيــا لنجاح االحتجاجات
ّ
الـ ــراه ـ ـنـ ــة ف ـ ــي إي ـ ـ ـ ـ ــران ،ل ـ ـكـ ــن الـ ـع ــوام ــل
ُ
ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـيــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة ت ـصـ ّـعــب
إطالق هذا النوع من اإلضرابات الكبرى
ً
مـحـلـيــا ،لـكــن ذل ــك ال يـعـنــي أن الـعـمــال
ال يستطيعون الـمـشــاركــة فــي الحركة
االحتجاجية.
ً
ك ـ ــان دور اإلضـ ـ ــرابـ ـ ــات م ـ ــؤث ـ ــرا فــي
ً
ّ
ث ــورة عــام  1979ألنـهــا شكلت تكتيكا
ً
ً
فـ ــاعـ ــا وق ـ ــاب ـ ــا لـ ــاس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ،لـ ـك ــن ال
ُ
تعتبر اإلضــرابــات الشكل الوحيد من
الـتـحــركــات السياسية الـتــي يستطيع
العمال إطالقها ،وأوضـحــت األسابيع
الـقـلـيـلــة األول ـ ــى م ــن االح ـت ـجــاجــات أن
العمال يستطيعون إثبات تضامنهم
بطرق متنوعة ،ويجب
ورفع مطالبهم
ٍ
أال ي ـفــرض مــراق ـبــو االح ـت ـجــاجــات عن
ُبعد أفكارهم الخاصة على العمال حول
طبيعة التحركات الفاعلة ،ال سيما على
المدى القصير.
ع ـل ــى ص ـع ـيــد آخـ ـ ــر ،ي ـف ـت ـقــر ال ـع ـمــال

اإليـ ــران ـ ـيـ ــون فـ ــي الـ ــوقـ ــت الـ ــراهـ ــن إل ــى
الـ ـنـ ـق ــاب ــات والـ ـهـ ـي ــاك ــل ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـمــح
ً
ّ
لـهــم بـتـنـظـيــم صـفــوفـهــم ســري ـعــا ،لـكــن
الـ ـض ــرورات الـسـيــاسـيــة ال ـتــي تدفعهم
إل ــى ال ـم ـشــاركــة ف ــي االح ـت ـجــاج ــات قد
ً
تطلق أنواعا جديدة من التنظيم ،ففي
المرحلة التي سبقت ثــورة عام ،1979
ل ــم ت ـص ـبــح اإلضـ ــرابـ ــات الــوط ـن ـيــة من
خصائص الحركة االحتجاجية إال بعد
مــرور أشهر مــن التظاهرات الشعبية.
إذا صمدت الحركة االحتجاجية رغم
ق ـمــع ال ــدول ــة ،فـسـيـحـصــل الـنــاشـطــون
الـعـمــالـيــون عـلــى الــوقــت الـكــافــي لبناء
ش ـب ـك ــات ج ـ ــدي ـ ــدة ،وي ـس ـت ـف ـي ــدون مــن
تضامن استثنائي بين مختلف الفئات
االجتماعية اإليرانية ووســط الشتات
في الخارج.
ً
أخـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــرا ،قـ ـ ـ ــد ت ـ ـت ـ ـغ ـ ـيـ ــر الـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــروف
ً
االقتصادية في حياة ّ
العمال أيضا ،فال
يزال االقتصاد اإليراني يخوض مرحلة
هـشــة م ــن ال ـت ـعــافــي ،وم ــن الـمـتــوقــع أن
تمنع االضطرابات المستمرة وتراجع
اح ـت ـم ــال رفـ ــع ال ـ ُع ـق ــوب ــات أي تـحـ ّـســن
ب ــارز فــي وض ــع األ َسـ ــر اإليــران ـيــة ،لكن
تستطيع أطراف معينة من خارج إيران
أن ّ
تقدم الدعم االقتصادي إلى العمال
اإليرانيين ،وتقضي أفضل االقتراحات
في هذا المجال بإنشاء صندوق لتمويل
اإلضــرابــات ،لكن قد ينتج أي صندوق
مماثل حوافز مالية شائبة إذا اكتفى
ب ـم ـســاعــدة ال ـع ـم ــال ال ــذي ــن ُي ـع ـ ّـرض ــون
أنفسهم للمخاطر ،و مــن المنطقي أن
تـتـحــرك الـسـلـطــات اإليــران ـيــة بعدائية
ً
أيـضــا لمنع أي تـحــويــات مالية على
صلة بصندوق تمويل اإلضرابات.
تقضي مقاربة أفضل بتسهيل طريقة
إرسال األموال من الشتات اإليراني إلى

عائالتهم وأصدقائهم فــي إي ــران على
شكل تحويالت مالية ،فهذه العملية قد
ً
ً
تمنح عــددا كبيرا من العمال الوسيلة
الالزمة للمشاركة في اإلضرابات عبر
مساعدتهم على تجاوز مخاوفهم من
خسارة مصدر دخلهم ،وفي ما يخص
العمال اآلخرين ،قد تسمح التحويالت
ال ـمــال ـيــة ل ـل ـنــاس ب ــإع ــال ــة أن ـف ـس ـهــم في
اقتصاد يشهد مستويات قياسية من
ٍ
التضخم بسبب العقوبات الغربية.
مـ ــن ال ـن ــاح ـي ــة اإليـ ـج ــابـ ـي ــة ،تـكـشــف
األب ـحــاث أن الـتـحــويــات الـمــالـيــة غير
ً
الـ ـمـ ـش ــروط ــة ت ـن ـع ـك ــس إي ـ ـجـ ــابـ ــا عـلــى
الـمـشــاركــة فــي الـتـحــركــات السياسية،
ً
فقد تسمح التحويالت المتزايدة إذا
باسترجاع القدرة على تعبئة العمال
اإليــرانـيـيــن ،لكن يتوقف على كــل فرد
أن ي ـقــرر الــوقــت الـمـنــاســب لالنضمام
ً
إل ــى اإلض ــراب ــات ن ـظ ــرا إل ــى الـمـخــاطــر
المطروحة.
أع ـل ــن آيـ ــة ال ـل ــه ال ـس ــاب ــق ،روح الـلــه
خطاب ألقاه أمــام العمال
خميني ،في
ٍ
اإلي ــرانـ ـيـ ـي ــن ب ـم ـنــاس ـبــة ع ـي ــد ال ـع ـم ــال
ً
يوما« :يقضي أحد أهداف الجمهورية
اإلسالمية بوضع صناعة البلد كلها
ْ
في يد المؤمنين ألن الثورة ُملك لهم».
ب ـعــد م ـ ــرور أك ـث ــر م ــن أربـ ـع ــة عـقــود
على تأسيس الجمهورية اإلسالمية،
تتراجع أعداد المؤمنين بالثورة اليوم
أكثر من أي وقت مضىُ ،
ويعتبر فشل
الدولة في تأمين الرعاية االجتماعية
ً
للعمال واح ــدا من أسباب كثيرة وراء
فقدان الثقة ،فاليوم ال يحصل العمال
اإليــرانـيــون على حاجاتهم ويفتقرون
إل ــى ال ـق ــوة وال ـت ـن ـظ ـيــم ،ول ـه ــذا الـسـبــب
ً
تحديدا ،قد يصعب إطالق ثورة جديدة
في إيران.

الكرملين لن يستسلم بال قتال
من األفضل أن يتذكر األميركيون
واألوروبيون في تعاملهم مع روسيا ً
المقولة القديمة :لن تكون روسيا يوما
قوية بقدر ما توحي به ،وال ضعيفة
بقدر ما تبدو عليه.

●

أن ــدري ــا كــيــنــدال تــايــلــور ،مايكل
كوفمان  -فورين أفيرز
ً
ك ـ ــان الـ ـغ ــزو الـ ــروسـ ــي ألوك ــرانـ ـي ــا خ ـطــأ
ً
ً
اسـتــراتـيـجـيــا مــري ـعــا ،فـقــد أض ـعــف روسـيــا
ً
ً
ً
عسكريا ،واقتصاديا ،وجيوسياسيا ،وجاء
الهجوم األوكــرانــي فــي خــاركـيــف ،فــي شهر
سبتمبر الماضي ،ليؤكد فداحة الخطأ الذي
ارتكبه الرئيس فالديمير بوتين ،فبعدما
أصبحت القوات الروسية ُم َ
نهكة وخسرت
زخمها في ساحة المعركة ،أخذت أوكرانيا
زمام المبادرة ّ
ووجهت ضربة حاسمة ضد
الجيش الــروســي .لكن بــدل االسـتـســام ،ردّ
بوتين على المشاكل المستجدة عبر إعالن
التعبئة العسكرية الجزئية ،وفرض عقوبات
أكثر صرامة على من يهرب أو يستسلم من
الجنود ،حتى أنه أقدم على ضم أربعة أقاليم
أوكرانية بطريقة غير شرعية ،وتعامل مع
ت ــراج ــع ح ـظــوظ روس ـي ــا ف ــي أوك ــران ـي ــا كما
ً
فعل ردا على انـكـمــاش دوره على الساحة
ً
ً
العالمية ،فأخذ رهانا محفوفا بالمخاطر،
وت ـفــاجــأ الــرئ ـيــس ال ــروس ــي ع ـلــى م ــا يـبــدو
بتسارع النزعات القديمة التي ُت ّ
سهل تراجع
البلد بسبب الحرب في أوكرانيا.
في هذه الظروف ،قد يميل الكثيرون إلى
االستخفاف بروسيا كمصدر تهديد ،لكنها
ف ـك ــرة م ـغ ـلــوطــة ،وال يـقـتـصــر ال ـس ـبــب على
اس ـت ـمــرار ال ـحــرب وع ــدم انـتـصــار أي طــرف
فيها بعد ،ففي أوكرانيا وأماكن أخــرى ،قد
تحاول روسيا التعويض عن ضعفها عبر
اال ت ـكــال على أدوات غير تقليدية ،بما في
ذل ــك األسـلـحــة ال ـنــوويــة ،بـعـبــارة أخ ــرى ،قد
يتراجع النفوذ الروسي ،لكن ال يعني ذلك
أن التهديدات الروسية تتجه إلى االنحسار،
بل من المتوقع أن تتفاقم جوانب معينة من

المخاطر المطروحة ،ففيما يتعلق بالغرب،
يعني االعتراف بهذا الواقع التخلي عن أي
آمال قصيرة األمد بمعاقبة موسكو ومتابعة
دعم األطراف التي تستهدفها روسيا ،ويجب
أن تـبــدأ هــذه الـجـهــود فــي أوكــرانـيــاّ ،
فيقدم
ً
ً
األميركيون وحلفاؤهم دعما متواصال إلى
كـيـيــف لـضـمــان هــزيـمــة روس ـي ــا ،لـكــن حتى
لو خسر بوتين ،لن تتالشى المشكلة التي
يـطــرحـهــا ب ـل ــده ،ب ــل إن ـه ــا ق ــد تـتـفــاقــم على
مستويات عــدة ،لــذا ُيفترض أن ت ــزداد قوة
الردود الغربية في الوقت نفسه.
روسـ ـي ــا ل ـي ـســت ف ــي م ـك ــان ــة ت ـس ـمــح لـهــا
ببدء حرب أخرى اليوم ،ال سيما ضد حلف
الـنــاتــو ،لكن ذلــك ال يعني أن يستخف بها
صــان ـعــو ال ـس ـيــاســة ال ـغــرب ـيــة ،ف ـقــد تـحـتــاج
عقد من الزمن السترجاع قواتها
روسيا إلى ٍ
الـتـقـلـيــديــة ب ـعــد هـجــومـهــا ع ـلــى أوك ــران ـي ــا،
لكن الـنــاتــو يــواجــه ب ــدوره مشاكل مــن هذا
ال ـن ــوع ،وس ـي ـح ـتــاج أع ـض ــاؤه إل ــى س ـنــوات
السترجاع األسلحة والذخائر التي أرسلوها
إلــى أوكــرانـيــا خــال هــذه الـحــرب .كــذلــك ،من
المستبعد أن تسعى موسكو إلى إعادة بناء
الجيش نفسه ،ببنيته الهشة ،وتدريباته
الضعيفة ،و ق ــدرا ت ــه اللوجستية الشائبة،
ً
ن ـظــرا إل ــى إخ ـفــاقــات روس ـيــا الــواضـحــة في
هذه الحرب.
يظن البعض أن ضعف أداء روسـيــا في
أوكرانيا يسمح للواليات المتحدة بتكليف
أوروبــا بمعالجة التحديات الروسية ،مما
ُيـسـ ّـهــل على وا شـنـطــن التركيز على بكين،
ُ ّ
ل ـكــن ج ـ ــاءت هـ ــذه الـ ـح ــرب ل ــت ــذك ــر الـجـمـيــع
بالسبب الــذي جعل الدفاع األوروبــي يتكل
على الــواليــات المتحدة ومــا يجعله يتابع
ً
االتكال عليها مستقبال ،إذ تعني القدرة على
استعمال القوة العسكرية على نطاق واسع
معالجة المشاكل على مستوى الخدمات
اللوجستية ،والقيادة والتحكم ،والتواصل
بين مئات آالف الجنود ،فال مفر من أن تواجه
البلدان األوروبية مشاكلها الخاصة إلطالق
العمليات الرامية إلــى التصدي ألي حملة
روس ـيــة مستقبلية بــالـحـجــم ال ــذي أطلقته
مــوسـكــو ضــد أوك ــران ـي ــا ،وم ــن ال ـســذاجــة أن
نتوقع نجاح أي بلد أوروبي في تقديم الدعم
على مستوى التكامل ،والتمكين ،ووظائف

أســاس ـيــة أخـ ــرى ،ب ـقــدر م ــا تـفـعــل ال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـح ــدة ف ــي ال ــوق ــت ال ـ ــراه ـ ــن ،وس ـي ـكــون
التخطيط الدفاعي الــذي يستند إلــى قــدرة
واشنطن على تسليم التحديات الروسية
إلى أوروبا خالل العقد المقبل ّ
مجرد أمنيات
غير واقعية.
كذلك ،تؤكد الحرب الروسية ضد أوكرانيا
على المسار الحتمي الذي تتخذه الحروب
الـ ـكـ ـب ــرى وب ـل ــوغ ـه ــا م ــرح ـل ــة االسـ ـتـ ـن ــزاف،
وهــي تشدد على أهمية استبدال الكميات
المفقودة من المواد والعناصر والذخائر،
كما يــواجــه حلف الناتو شــوائــب عــدة على
جميع المستويات في هذه المجاالت كلها،
ً
فقد كان أي جيش أوروبي سيتراجع ميدانيا
ً
ً
وقت طويل إذا واجه ولو جزءا بسيطا
منذ ٍ
من الخسائر التي ّ
تكبدتها القوات المسلحة
الــروسـيــة أو األوكــران ـيــة ،كـمــا يملك الناتو
ً
ً
ً
أيضا مخزونا ضئيال من األسلحة المتقدمة،
ً
وغالبا ما تتألف جيوشه من منصات مكلفة
ويصعب استبدالها ،وهو يتكل على قدرات
ص ـنــاع ـيــة ودف ــاع ـي ــة ق ــد ت ـجــد ص ـعــوبــة في
تكثيف اإلنتاج ،فبعد ستة أشهر من الدعم
المتواصل ألوكرانيا ،انكشفت ثغرات كبرى
في القدرة الغربية على إنتاج الذخائر وقطع
الغيار األساسية ،وفي النهاية ،تبقى مساعي
أوروبــا لتقوية دفاعها محاولة نبيلة ،لكن
ال يمكن بلوغ هذا الهدف على األرجــح قبل
مرور سنوات أو حتى عقود.
لن تكون روسيا في عهد بوتين شريكة
ً
في األمن األوروبي يوما ،لقد أثبت الكرملين
أنه يهتم بالنزعة االنتقامية اإلمبريالية أكثر
مــن االسـتـقــرار االستراتيجي بكثير ،فعلى
المدى القريب ،يجب أن يتعاون األميركيون
ً
وحلفاؤهم إذا لتقليص مخاطر التصعيد،
ال سيما التبادل الـنــووي ،وإلضـعــاف قدرة
رو ّسـيــا على شــن الـحــروب ،كانت واشنطن
ّ
محقة حين علقت الحوار مع روسيا حول
الحد من التسلح واالستقرار االستراتيجي،
ل ـكــن ي ـجــب أن ت ـحــافــظ ع ـلــى تــواص ـل ـهــا مع
موسكو لتجنب اندالع أي مواجهة نووية،
ُ
وفـ ــي ال ــوق ــت ن ـف ـس ــهُ ،ي ـف ـت ــرض أن تـخـطــط
الواليات المتحدة مع حلف الناتو للتعامل
مع زيادة اتكال روسيا على التكتيكات غير
التقليدية ،بما في ذلك احتمال اللجوء إلى

فالديمير بوتين
التهديدات الـنــوويــة أو استعمال األسلحة
النووية بدرجة محدودة.
في غضون ذلك ،يجب أن تسعى واشنطن
إلـ ــى احـ ـت ــواء روسـ ـي ــا وت ـق ـي ـيــدهــا لـمـنـعـهــا
مــن ارت ـكــاب أع ـمــال عــدائـيــة وراء حــدودهــا،
وإلضـعــاف الـقــوة الــروسـيــة ،يجب أن تتكل
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة عـلــى الـسـيــاســات التي
ّ
طبقتها بعد غزو بوتين ألوكرانيا ،فتتابع
م ـس ــاع ــدة أوروب ـ ـ ــا ف ــي وقـ ــف ات ـكــال ـهــا على
إم ـ ـ ــدادات ال ـن ـفــط والـ ـغ ــاز ال ــروس ـي ــة وتـعـيــد
تصنيع األسلحة التي ّ
قدمتها إلى أوكرانيا،
كذلك ُيفترض أن يزيد األميركيون وحلفاؤهم
اسـتـثـمــاراتـهــم لتفعيل ال ـع ـقــوبــات ،وقـيــود
ال ـص ــادرات ،وتــدابـيــر مكافحة الـفـســاد ضد
روسـيــا ،وتبرز أدلــة منذ اآلن على مساعي
روسـيــا للتحايل على هــذه التدابير كلها،
ويجب أن يمنعها الغرب من تحقيق هدفها،
ً
ويـتـطـلــب تـقـيـيــد مــوسـكــو أي ـض ــا أن يتابع
األميركيون وحلفاؤهم األوروبيون التواصل
مع الهند وبلدان حيادية أخرى في إفريقيا
ّ
والشرق األوسط ألنها تشكل حتى اآلن حبل
نجاة لــروسـيــا ،وذلــك يعني زي ــادة التركيز
على الجنوب العالمي ،حيث تتمتع روسيا
ّ
متوسع وتستطيع نشر أفكارها.
بنفوذ

ل ـك ــن ع ـل ــى الـ ـم ــدى ال ـط ــوي ــل ،سـيـسـتـفـيــد
األم ـيــرك ـيــون واألوروب ـ ـيـ ــون م ــن اس ـتــرجــاع
عالقة مستقرة مع روسيا ،وال يمكن تحقيق
هذا الهدف طالما يبقى بوتين في السلطة،
ً
وال مفر مــن رحـيــل بوتين يــومــا ،وسيكون
تغيير القيادة الروسية ،ال سيما في النظام
ً
ال ـس ـيــاســي ال ــروس ــي ال ـ ــذي ي ـح ـمــل طــاب ـعــا
ً
ً
شـخـصـيــا م ـفــرطــا ،فــرصــة مـنــاسـبــة إلع ــادة
فــرض المعايير الـتــي تحمي هــذه العالقة،
وق ــد يـتـمـســك أي زع ـي ــم روسـ ــي مستقبلي
بــالــرغـبــة ف ــي اس ـت ـعــادة ن ـفــوذ روس ـي ــا على
الـســاحــة الـعــالـمـيــة ،ال سيما فــي محيطها،
ً
ّ
لكن من الواضح أن أوكرانيا تشكل هوسا
ً
ً
حـقـيـقـيــا لـبــوتـيــن شـخـصـيــا ،وإذا واجـهــت
ّ
روس ـي ــا ُهـ َـزيـمــة م ــدوي ــة ف ــي أوك ــران ـي ــا ،فقد
ً
تتعلم النخب الروسية المستقبلية در ســا
ّ ً
قيما حول حدود القوة العسكرية ،كذلك ،قد
يبحث الزعيم المستقبلي عن خيارات أخرى
ّ
ويطبق سياسة خارجية أقل عدائية تجاه
الغرب في ظل زيادة تبعية روسيا لبكين ،إذ
تكون الثقافات االستراتيجية قابلة للتبدل
ً
مــع م ــرور الــوقــت ،وق ــد تتغير أحـيــانــا بعد
التعرض لهزائم كبرى.
لهذه األسباب ،يجب أن يواجه األميركيون

ً
وح ـل ـفــاؤهــم مــوس ـكــو ت ــزام ـن ــا م ــع الـتـمـســك
ب ـق ـي ـم ـه ــم ،وذل ـ ـ ــك ي ـع ـن ــي أن ي ـت ـط ــرق ــوا فــي
النقاشات إلــى مبدأ المسؤولية الجماعية
ويحددوا أشكال العقاب الجماعيُ ،
ويفترض
أن تساعد الحكومة األميركية المنفيين من
صحافيين ،ونــاشـطـيــن ،ومــواطـنـيــن روس
ً
يدعمون نسخة أكثر تحررا وديموقراطية
م ــن روس ـي ــا ،عـبــر تـقــديــم ف ــرص مـهـنـيــة في
الواليات المتحدة للمضطهدين والمدافعين
ً
ع ــن ح ـقــوق اإلنـ ـس ــان والـصـحــافـيـيــن م ـثــا،
وعبر معالجة الشوائب في تنفيذ سياسات
ُ
مكافحة الفساد والعقوبات كونها تسبب
ً
أضــرارا جانبية للناشطين المقموعين في
المجتمع المدني.
وفي حين يتعامل األميركيون وحلفاؤهم
م ــع ن ـظ ــام بــوت ـيــن ال ـح ــال ــي وي ـف ـك ــرون بمن
سيأتي بعده ،فمن األفضل أن يتذكروا هذه
ً
المقولة القديمة :لن تكون روسيا يوما قوية
بقدر ما توحي به ،وال ضعيفة بقدر ما تبدو
ً
فغالبا ما ّ
يمر هذا البلد بجوالت من
عليه،
التعافي والــركــود والـتــراجــع ،ورغ ــم قــدرات
روسيا الواسعة وتراجع مكانتها العالمية
بسبب الحرب في أوكرانيا ،سيتابع البلد
ً
الـ ـتـ ـح ــرك ان ـ ـطـ ــاقـ ــا مـ ــن م ـش ــاع ــر ال ـب ـغ ــض،
ويسعى إلــى إيـجــاد مساحة جيوسياسية
خ ــارج حـ ــدوده ،وي ـحــاول تحسين مكانته،
ف ــا تـسـتـطـيــع واش ـن ـط ــن أن ت ـت ـحـ ّـمــل كلفة
االس ـت ـخ ـفــاف بــروس ـيــا ل ـم ـجـ ّـرد أن ـه ــا تــريــد
تـخـفـيــف أع ـب ــائ ـه ــا ،وي ـج ــب أال ت ـتــوقــع من
أوروبا النجاح في معالجة المشكلة القائمة
ً
بنفسها ،فقد يتغير التهديد المطروح إذا
لكنه مستمر.

الكرملين أثبت أنه
يهتم بالنزعة االنتقامية
اإلمبريالية أكثر من االستقرار
االستراتيجي

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

7.541

السوق األول السوق الرئيسي

8.460

5.603

2.835 3.247 3.231

ُ
َ
تراجع مؤشري العام واألول والسيولة  66.6مليون دينار
عمليات جني أرباح في بورصة الكويت مع هبوط مؤشرات أسواق المال العالمية
علي العنزي

تحتاج بورصة الكويت إلى
مرحلة التقاط أنفاس وجني
أرباح على كثير من السلع بعد
مكاسب كبيرة.

ً
تـنــازلــت أخ ـيــرا مــؤشــرات بورصة
الكويت عــن الـلــون األخـضــر مسجلة
خ ـس ــارة ف ــي آخ ــر جـلـســات األس ـبــوع
بعد نمو متواصل لمدة أربع جلسات
متتالية ،وخسر مؤشر السوق العام
نسبة  0.39في المئة أي  29.79نقطة
ليقفل على مستوى  7541.81نقطة
بـسـيــولــة كـبـيــرة مـسـتـمــرة أع ـلــى من
م ـعــدالت الـشـهــر الـمــاضــي وإجـمــالــي
م ـع ــدل الـ ـع ــام ،إذ ب ـل ـغــت أمـ ــس 66.6
مليون دينار تــداولــت  289.5مليون
سهم عبر  12920صفقة ،وتم تداول
ً
 128سهما ربح منها  50وخسر 68
واستقرت  10أسهم دون تغير.
وتراجع مؤشر السوق األول بنسبة
أكـبــر بلغت نـصــف نقطة مـئــويــة أي
 42.72ن ـق ـطــة لـيـقـفــل ع ـلــى مـسـتــوى
 8460.44ن ـق ـط ــة ب ـس ـي ــو ل ــة ك ـب ـيــرة
تجاوزت  46.1مليون دينار تداولت
 94.3مليون سهم عبر  6086صفقة،
وربـحــت  7أسـهــم مقابل خـســارة 15
واستقرار  4دون تغير .وفي المقابل
اسـتـمــر األداء اإلي ـجــابــي ف ــي مــؤشــر
الـ ـس ــوق الــرئ ـي ـســي ول ـك ــن بـمـكــاســب
محدودة كانت بنسبة  0.06في المئة
أي  3.39نـقــاط ،ليقفل على مستوى
ً
 5603.81نقاط بسيولة كبيرة أيضا
تجاوزت  20.4مليون دينار تداولت
 195.1مليون سهم عبر  6834صفقة،
وتــم ت ــداول  102سهم ربــح منها 43
وخـســر  53بينما اسـتـقــرت  6أسهم
دون تغير.

جني أرباح مستحق
ً
وأي ــا كــانــت األعـ ــذار ،س ــواء تراجع
مــؤشــرات األس ــواق األمـيــركـيــة مساء

السوق السعودي
يتراجع %1.7

األرب ـعــاء أو تــرقــب بـيــانــات التضخم
األميركية لشهر أكتوبر والتي تصدر
مساء الخميس أو تراجعات أسعار
ال ـن ـفــط وخ ـس ــارت ــه  6ف ــي ال ـم ـئــة منذ
بداية األسبوع ،فالبورصة الكويتية
تحتاج لمرحلة التقاط أنفاس وجني
أرب ـ ـ ــاح ع ـل ــى ك ـث ـيــر م ــن ال ـس ـل ــع بـعــد
مكاسب كبيرة ،وبما أن أربع جلسات
ً
كــانــت خ ـضــراء ،إذا ج ــاء ت تعامالت
الجلسة األخيرة كما هو متوقع وتم

انهيار صفقة إنقاذ «»FTX
يهوي بالعمالت المشفرة
تراجعت قيمة العمالت المشفرة السوقية خالل
أقــل مــن  30ســاعــة ،بأكثر مــن  250مليار دوالر،
ً
ً
نزوال من مستوى  1065مليارا إلى  808مليارات،
بعدما قلصت بعض خسائرها ،وحتى الساعات
األولى من فجر الخميس.
وفــي آخــر  24ساعة ،فقدت العمالت المشفرة
 %12من قيمتها السوقية ،مدفوعة بالتراجعات
الضخمة لعملتي  ،FTTو ســوال نــا ،المرتبطتين
ببورصة التشفير  ،FTXالتي كانت أحدث ضحايا
أزمة سيولة ،وفشلت خطة إنقاذها.
ي ــأت ــي ذل ـ ــك ،ب ـعــدمــا ان ـس ـح ـبــت أك ـب ــر بــورصــة
تشفير «باينانس» من خطة إنقاذ شركة ملياردير
الـتـشـفـيــر ال ـشــاب س ــام بـنـكـمــان فــرايــد  FTXعبر
االسـ ـتـ ـح ــواذ ع ـل ــى ال ـش ــرك ــة وإح ـ ـ ــدى ال ـش ــرك ــات
الشقيقة المرتبطة بها «أال م ـي ــدا» ،بسعر دوالر
واحــد لكل شــركــة ،بسبب مــا اعتبرته أزمــة أكبر
ً
من قدرتها ،خصوصا فيما يتعلق بحجم فجوة
ً
التمويل ،فضال عن التحقيقات التي تجري من
جانب الحكومة األميركية لمراجعة مدى صحة
التصرفات المالية في أموال العمالء.
ودف ـعــت ه ــذه االض ـط ــراب ــات إل ــى انـهـيــار أكبر

البيع والضغط على مجموعة كبيرة
ً
من األسهم خصوصا القيادية منها
م ـثــل الــوط ـنــي وأج ـي ـل ـي ـتــي ث ــم بيتك
وص ـ ـنـ ــاعـ ــات وزيـ ـ ـ ــن وعـ ــاكـ ــس سـهــم
الجزيرة األداء وربــح نسبة واضحة
كانت نصف نقطة مئوية ،فيما ربحت
أسهم أعـيــان وآسـيــا المتألق والــذي
ً
ً
حـقــق ارت ـفــاعــا كـبـيــرا بنسبة  15في
ً
المئة تقريبا وبلغ سهم الصالحية
ً
أخ ـيــرا مـسـتــوى نـصــف دي ـنــار أمــس،

فيما شهدت بعض األسهم الصغيرة
والـمـتــوسـطــة وك ـح ــال ال ـس ــوق األول
ع ـم ـل ـي ــات بـ ـي ــع وج ـ ـنـ ــي أرب ـ ـ ـ ــاح ك ــان
أبرزها أسهم جي إف إتش وكويتية
ووط ـن ـيــة ع ـقــاريــة لـتـنـتـهــي الجلسة
ً
مستقرة نسبيا وبقي الشعور العام
ً
للمستثمرين واثقا باألداء.
وت ـبــايــن أداء م ــؤش ــرات األسـ ــواق
المالية الخليجية حيث سجل مؤشر
«ت ــاس ــي» ال ـس ـع ــودي خ ـس ــارة كـبـيــرة

«الغانم للسيارات» :البيع
عن طريقنا للعمالء

عملة مشفرة «بتكوين» إلى ما دون  16ألف دوالر
ً
ل ـل ـح ـظــات ،ق ـبــل أن ت ـس ـتــرد ج ـ ــزءا م ــن الـخـســائــر
للتداول حول مستوى  16200دوالر ،إذ خسرت
 %12.3من قيمتها خالل آخر  24ساعة ،و%20
خالل آخر  7أيام.
فـيـمــا انـخـفـضــت الـعـمـلــة الـمـشـفــرة المرتبطة
ب ـ  ،FTXوالـتــي يطلق عليها اســم «،»FTT Token
بأكثر من  %55خالل أمس ،ونحو  %90في األيام
السبعة األخيرة ،كما تراجعت شقيقتها «سوالنا»
ً
أيضا ،التي طورتها نفس المنصة ،بنسبة %37
ً
إلى مستوى  14.7دوالرا ،لتضاف إلى خسائرها
خالل األسبوع األخير ،والبالغة .%53
وهبطت عملة «إيثريوم»  ،%13.5إلى مستوى
ً
 1140دوالرا  ،بـيـنـمــا ت ــرا ج ـع ــت ع ـم ـلــة «،»BNB
المرتبطة ببورصة التشفير العمالقة «باينانس»
ً
بنسبة  %17إلى  271دوالرا ،وتعد رابع أكبر عملة
مشفرة مــن حيث رأس الـمــال الـســوقــي ،والبالغ
ً
 43مليارا.
(العربية.نت)

تـلـقــت شــركــة أوالد علي
ً
ال ـغ ــان ــم ل ـل ـس ـي ــارات ك ـتــابــا
م ــن «ب ــي إم دب ـل ـيــو ال ـشــرق
األوس ــط» ،يفيد بــأن خطط
بيع منتجات «بي إم دبليو»
و «ميني» ،بشكل مباشر لن
يكون لها أي تأثير مباشر
ع ـل ــى الـ ــوكـ ــاء فـ ــي ال ـش ــرق
األوسط والكويت.
ونـقـلــت «ال ـغ ــان ــم» تأكيد
ش ــرك ــة ب ــي إم دب ـل ـيــو على
أن شبكة الوكالء العالمية
ً
ل ـل ـم ـج ـمــوعــة تـ ـع ــد ح ـل ـي ـفــا
ً
ً
ً
استراتيجيا وجــزء ا كبيرا
من مكونات نجاحها.
وأض ــاف ــت «ب ــي إم دبـلـيــو»
أن ــه مــع ان ـت ـشــار ال ــوك ــاء في
 140دول ـ ـ ـ ــة ح ـ ـ ــول الـ ـع ــال ــم،
يـ ـت ــم اعـ ـتـ ـم ــاد ال ـ ـمـ ــرونـ ــة فــي
الـ ـ ـت ـ ـع ـ ــام ـ ــات ب ـ ـكـ ــل م ـن ـط ـقــة
حسب عواملها الخاصة ،من

خالل تطبيق سياسات عمل
ً
مـخـتـلـفــة ،ع ـل ـمــا أن سـيــاســة
البيع المباشر للعمالء أمر
وارد في بعض األســواق؛ إال
أن الشرق األوســط والكويت
ً
سيبقى كما هو معتمدا على
وكالء البيع وخدمة منتجات
الشركة.
ولفتت إلى أنه على الرغم
م ــن م ـعــرفــة م ـغ ــزى تـصــريــح
أحـ ـ ــد مـ ـس ــؤول ــي شـ ــركـ ــة بــي
إم دب ـ ـل ـ ـيـ ــو بـ ـخـ ـط ــط ال ـب ـي ــع
المباشر ،فإن رئيس مجلس
اإلدارة فهد علي الغانم طلب
مــن الـشــركــة بــاألمــس ،بشكل
رس ـم ــي ،اإليـ ـض ــاح ،وم ــا هو
ورد في التصريحات سابقة
الذكر.

ومـحــا كــل مـكــاسـبــه لـهــذا ال ـعــام بعد
خسارته  1.7في المئة ،كما خسرت
مــؤشــرات قطر والكويت ودبــي فيما
ربـحــت مــؤشــرات أبــوظـبــي والكويت
وال ـب ـحــريــن وع ـم ــان ،وك ــان ــت أسـعــار
الـنـفــط مستمرة بــالـتــراجــع لتالمس
ً
مستوى  92.5دوالرا لمزيج برنت.

أن ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــى «م ـ ـ ـ ـ ــؤش ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوق
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي» ،ج ـل ـســة أم ـ ــس عـلــى
ً
تـ ــرا جـ ــع ب ـن ـس ـب ــة  ،%1.7م ـغ ـل ـقــا
عند  11212نقطة ( 195 -نقطة)،
ً
م ـس ـجــا أدن ـ ــى إغ ـ ــاق م ـنــذ نحو
شـهــر ون ـصــف الـشـهــر ،ب ـتــداوالت
بلغت قيمتها اإلجمالية نحو 4.8
مليارات ريال.
وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء انـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاض ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق
ال ـس ـع ــودي ،بــال ـتــزامــن م ــع هـبــوط
ً
األسـ ـ ـ ـ ــواق ال ـع ــال ـم ـي ــة خ ـص ــوص ــا
األميركية ،وتراجع أسعار النفط.
ً
وشهدت الجلسة تراجعا ألغلب
األسـهــم المتداولة ،تقدمها سهم
«مصرف الراجحي» بأكثر من %1
ً
عند  84.10رياال.
وه ـ ـ ـبـ ـ ــط سـ ـ ـه ـ ــم «الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة
ل ـل ـك ـه ــرب ــاء» ب ــأك ـث ــر م ــن  %4عـنــد
ً
 25.30ري ــاال ،عقب إع ــان الشركة
انخفاض أرباح الربع الثالث 2022
إلــى  4.44مـلـيــارات ري ــال وبنسبة
 %18م ـقــارنــة بـنـفــس ال ـف ـتــرة من
العام الماضي.
وأنهت أسهم «األهلي السعودي»
و «ب ـ ـنـ ــك س ـ ـ ـ ــاب» و «مـ ـ ـ ـع ـ ـ ــادن» و
«العربي الوطني» و «إس تي سي»
و «سابك للمغذيات» و «السعودي
ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي» و «ب ـ ـنـ ــك ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد» و
«مصرف اإلنماء» ،تداوالتها أمس،
على تراجع بنسبة  1و.% 4

النفط يهبط مع تنامي مخاوف الطلب
على الوقود في الصين
البرميل الكويتي ينخفض  2.56دوالر ليبلغ 93.74
انخفض سعر برميل النفط الكويتي  2.56دوالر
ً
ليبلغ  93.74دوالرا للبرميل فــي تـ ــداوالت ،أمس
ً
األول ،مقابل  96.30دوالرا للبرميل فــي تــداوالت
ً
الثالثاء الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة
البترول الكويتية.
وفــي األســواق العالمية ،واصلت أسعار النفط
خ ـســائــرهــا ص ـبــاح أمـ ــس ،لـلـجـلـســة ال ــراب ـع ــة على
التوالي إذ أثار تجديد قيود مكافحة «كوفيد »19
في الصين المخاوف بشأن الطلب على الوقود في
أكبر مستورد للخام في العالم.
وتـكــافــح الصين زي ــادة فــي عــدد اإلصــابــات في
عدة مدن مهمة من الناحية االقتصادية من بينها
العاصمة بكين .وطلبت السلطات من السكان في
مدينة قوانغتشو وهي مركز للصناعات التحويلية،
إجراء فحوص «كوفيد  »19أمس األول.
وقال تاماس فارجا من شركة (بي.في.إم) لتداول
النفط «مخاوف الطلب في الصين المتعلقة بكوفيد
وارتفاع الــدوالر وضعف تــوازن (ســوق) النفط في

الربع األخير من العام قد يدفع األسعار إلى مزيد
من التراجع».
ً
وأضاف أن االتجاه النزولي يكون محدودا مع
ً
اقتراب فرض االتحاد األوروبي حظرا على النفط
ً
الروسي ووضع مجموعة السبع حدا أقصى لسعره.
ً
وانخفضت العقود اآلجلة لخام برنت  68سنتا،
ً
أو  0.7في المئة ،إلى  91.97دوالرا للبرميل .ونزلت
العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.07
ً
دوالر ،أو  1.3في المئة ،إلى  84.76دوالرا للبرميل.
وق ــال كــريــغ إي ــرالم مــن شــركــة أوان ــدا للسمسرة
«بينما ركزت األقاويل في األسابيع األخيرة على
كوفيد في الصين ...زادت
احتمالية تخفيف قيود
ُ
فــي الــواقــع ح ــاالت اإلصــابــة وأع ـيــد ف ــرض القيود
وإجراء فحوص جماعية».
وتعرضت السوق لضغوط أمــس األول نتيجة
ارتـ ـف ــاع ك ـب ـيــر ف ــي م ـخ ــزون ــات الـ ـخ ــام األم ـيــرك ـيــة.
وارتفعت المخزونات بمقدار  3.9ماليين برميل
لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو .2021

أخبار الشركات
«تنظيف» تتكبد  2.4مليون دينار
تكبدت الشركة الوطنية للتنظيف خسائر  2.4مليون دينار
بواقع  10.39فلوس للسهم خالل الفترة المنتهية في  30سبتمبر
 ،2022مقابل خسائر بنحو  718.98ألف دينار ،بمقدار  3.11فلوس
للسهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

«المشتركة» تربح  5.65ماليين دينار
حققت شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت  5.65ماليين
ً
ً
دينار أرباحا ،بواقع  33.03فلسا للسهم خالل الفترة المنتهية
في  30سبتمبر  ،2022مقابل أرباح بنحو  6.04ماليين دينار ،بما
ً
يعادل  35.35فلسا للسهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

«الصفاة» تخسر  1.01مليون دينار
منيت شركة الصفاة لالستثمار بخسائر قدرها  1.01مليون
دينار ،بواقع  3.61فلوس للسهم خالل الفترة المنتهية في 30
سبتمبر  ،2022مقابل أرباح بنحو  1.19مليون دينار ،بما يعادل
 4.21فلوس للسهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

«أصول» تكسب  343.7ألف دينار
ذكرت شركة أصول لالستثمار أنها حققت مكاسب قدرها 343.76
ألف دينار ،بواقع  2.49فلس للسهم خالل الفترة المنتهية في 30
سبتمبر  ،2022مقابل خسائر بنحو  52.5ألف دينار بما يعادل
 0.36فلس للسهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

ً
«التمدين ع» 14.08 :مليون دينار أرباحا

ً
حققت شركة التمدين العقارية أرباحا قدرها  14.08مليون دينار،
ً
بواقع  35.1فلسا للسهم خــال الفترة المنتهية في  30سبتمبر
ً
 ،2022مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة  8.64ماليين ،بما يعادل 21.5
ً
فلسا للسهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

«إنوفست» تحقق  560.11ألف دينار

ً
حققت شركة إنوفست أرباحا قدرها  560.11ألف دينار ،بواقع
 1.9فلس للسهم خالل الفترة المنتهية في  30سبتمبر  ،2022مقابل
خسائر بـ  501.01الف دينار ،بما يعادل  1.69فلس للسهم في الفترة
نفسها من العام الماضي.

«جي إف إتش» :أرباحنا  20.56مليون دينار
بلغت أرباح مجموعة جي إف إتش المالية  20.56مليون دينار
بواقع  5.93فلوس للسهم خالل الفترة المنتهية في  30سبتمبر
 ،2022مقابل أربــاح بنحو  18.15مليون دينار بما يعادل 5.29
فلوس للسهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

هيئة األسواق توافق على تخفيض رأسمال «آن»
وافـقــت هيئة أس ــواق الـمــال فــي الـكــويــت لشركة آن ديجيتال
سيرفسس القابضة على تخفيض رأس المال من  87.23مليون
ً
دينار إلى  16.25مليونا؛ من خالل إلغاء  709.79من أسهم الشركة
بالقيمة االسمية  100فلس للسهم الواحد؛ إلطفاء كامل رصيد
الخسائر المتراكمة.

«السفن» تربح 3.2
ماليين دينار
بلغت أرباح شركة الصناعات
الهندسية الثقيلة والسفن 3.2
ً
ماليين دينار ،بواقع  17.7فلسا
للسهم خــال الـفـتــرة المنتهية
في  30سبتمبر  ،2022مقارنة
بــأربــاح ب ـ  4.13ماليين ديـنــار،
بما يعادل  22.96فلسا للسهم
ف ــي ال ـف ـت ــرة ن ـف ـس ـهــا م ــن ال ـع ــام
الماضي.

«المعامل» تعتمد  2.13مليون دينار
اعتمد مجلس ادارة الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاوالت
البيانات المالية للفترة المنتهية في  30سبتمبر  ،2022حيث حققت
ً
ً
الشركة أرباحا بنحو  2.13مليون دينار ،بواقع  18فلسا للسهم،
ً
مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة  4.34ماليين دينار بما يعادل 36.71
ً
فلسا للسهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

ً
 117.9ألفا خسائر «المعدات»

بلغت خسائر شركة المعدات القابضة  117.92ألف دينار بواقع
 1.47فلس للسهم خــال الفترة المنتهية في  30سبتمبر ،2022
مقابل خسائر بنحو  396.13ألف دينار ،بما يعادل  4.88فلوس
للسهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

«أسواق المال» :بالغان لنيابة سوق المال
أعلنت هيئة أسواق المال تقديمها بالغين لنيابة سوق المال،
أمس األول ،بشأن وقوع الجريمة المنصوص عليها في البند  9من
المادة  ،63والبند  1من المادة  126من القانون رقم  7لسنة 2010
ُ ّ
المبلغ ضدهما بـمــزاو لــة أنشطة أوراق مالية
وتعديالته ،لقيام
(وكيل اكتتاب) دون الحصول على التراخيص الالزمة من الهيئة.

«جياد» توافق على تسوية مديونية زميلة بـ  5.7ماليين دينار
واف ــق مـجـلــس إدارة شــركــة ج ـيــاد القابضة
باإلجماع على مباشرة إجــراء ات التسوية مع
شركة نــور انتجريتد للتجارة العامة (شركة
زميلة) بـ  5.66ماليين دينار ،وستتم التسوية
مــن خــال حـصــول «ج ـيــاد» عـلــى أص ــول مقابل
ً
الدين ،وقــرر المجلس أيضا تفويض الرئيس
ال ـت ـن ـف ـي ــذي فـ ــي مـ ـب ــاش ــرة إجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ت ـســويــة
المديونية.
وأوض ـحــت «ج ـيــاد» أنــه سيتم اإلف ـصــاح عن

االت ـفــاق ـيــة الـنـهــائـيــة عـنــد الـتــوقـيــع عـلـيـهــا من
الطرفين بعد االنتهاء من إجراءات الفحص.
ول ـف ـتــت إل ــى أن األثـ ــر ال ـمــالــي س ــوف يظهر
بالربع الرابع عند توقيع االتفاقية ،ويتمثل في
انخفاض الذمم المدينة بـ  3.71ماليين دينار،
وزيادة في االستثمارات بنحو  5.66ماليين ،مع
تحقيق صافي ربح بنحو  1.95مليون؛ نتيجة
ً
رد مخصص ،علما بأن ذلك يخضع لمراجعة
مراقب الحسابات.

«كميفك» 856.53 :ألف دينار مكاسب
قــالــت شــركــة ال ـكــويــت وال ـش ــرق األوسـ ــط لــاسـتـثـمــار الـمــالــي
(كميفك) إنها حققت مكاسب قدرها  856.53ألــف دينار ،بواقع
 3.9فلوس للسهم خالل الفترة المنتهية في  30سبتمبر ،2022
ً
مقابل تحقيقها أرباحا بـ  2.32مليون دينار ،بما يعادل  10فلوس
للسهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

«بتروجلف» :تحويل  %10من «سيرام» للحكومة اإلندونيسية
اعتمد مجلس إدارة الشركة الخليجية لالستثمار البترولي
(بتروجلف) تحويل  10بالمئة من حصة الشركة باستثمارها
ف ــي م ـش ــروع س ـي ــرام ال ـم ـش ـتــرك ف ــي إنــدون ـي ـس ـيــا إل ــى الـحـكــومــة
ً
اإلندونيسية ،تنفيذا للمرسوم الوزاري الصادر من الحكومة الذي
ينص على إجبارية تحويل  10بالمئة من حصة كل شريك في
المشروع المذكور لمصلحة الحكومة اإلندونيسية.
وأوضحت الشركة أن األثــر المالي للقرار يتمثل في انخفاض
ملكية الشركة في المشروع لتصبح  14.85بالمئة ،كما ستنخفض
ً
قيمة االستثمار في الدفاتر بقيمة  3.40ماليين دوالر تقريبا ،ما
يعادل  1.05مليون ،وهذا يخضع للتعديل من قبل مراقب الحسابات.

 3.46ماليين دينار أرباح «أولى وقود»
ربحت شركة األولــى للتسويق المحلي للوقود  3.46ماليين
دينار ،بواقع  8.55فلوس للسهم خالل الفترة المنتهية في 30
ً
سبتمبر الماضي ،مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة  3.34ماليين
دينار بما يعادل  8.27فلوس للسهم في الفترة نفسها من العام
الماضي.

ً
«إعادة التأمين» 5.58 :تحقق ماليين دينار أرباحا

ً
أف ــادت شــركــة إع ــادة التأمين الكويتية بأنها حققت أربــاحــا
ً
بقيمة  5.58ماليين دينار ،بواقع  23.45فلسا للسهم خالل الفترة
ً
المنتهية في  30سبتمبر  ،2022مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة
ً
 4.63ماليين بما يعادل  19.44فلسا للسهم في الفترة نفسها من
العام الماضي.
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اقتصاد

• الخرافي :نتائج إيجابية تواكب المسار الثابت والتطور المستمر للشركة
• المخيزيم :توفير منتجات وخدمات استثمارية تسهم في تلبية احتياجات عمالئنا
أع ـل ـنــت ش ــرك ــة االس ـت ـث ـم ــارات الــوط ـن ـيــة ال ـن ـتــائــج
المالية لفترة األشهر ا لـ  9المنتهية في  30سبتمبر
ال ـم ــاض ــي ،ح ـي ــث ت ـع ـكــس هـ ــذه ال ـن ـت ــائ ــج اإلي ـجــاب ـيــة
اسـتــراتـيـجـيــة االسـتـثـمــارات الـطــويـلــة األج ــل ،والـتــي
تحرص على تقديم المنتجات والخدمات التي تلبي
تطلعات ومتطلبات ا لـعـمــاء ،و كــذ لــك إ قــا مــة المزيد
من الشراكات االستراتيجية ومواصلة االستثمارات
المحلية والدولية.

الشركة
تمضي
بخطوات
سباقة في
تنمية األرباح
التشغيلية من صالبة المركز المالي
خالل التركيز
وقد أكد رئيس مجلس إدارة الشركة ،بدر ناصر
ا ل ـخ ــرا ف ــي ،أن ا ل ـن ـتــا ئــج ا ل ـمــا ل ـيــة اإل ي ـجــا ب ـيــة واألداء
على األنشطة
ال ــراس ــخ ال ـتــي حـقـقـتـهــا الـشــركــة خ ــال ف ـتــرة األشـهــر
االستثمارية
التسعة األولى من العام ،جاء ت متماشية مع المسار
الثابت والتطور المستمر والتي تتمثل في تكثيف
األساسية
ال ـج ـه ــود ع ـلــى رك ــائ ــز أس ــاس ـي ــة ،م ـن ـهــا االس ـت ــدام ــة،
وخدمات إدارة وا لـتـحــول ا لــر قـمــي وا قـتـنــاص ا لـفــرص االستثمارية،
وخ ـلــق قـيـمــة مـضــافــة وطــوي ـلــة األجـ ــل ،وال ـتــي تــؤكــد
األصول
الخرافي

فعالية اإلنجازات والخطط االستراتيجية الناجحة
لشركة االستثمارت الوطنية ،وذ لــك وفقا لما تقوم
بــه اإلدارة التنفيذية على ترجمة تطلعات مجلس
ً
اإلدارة ا ل ــذي ال يــأ لــو ج ـه ــدا ف ــي تـحـقـيــق طـمــو حــات
المساهمين والعمالء.

المؤشرات المالية

«االستثمارات
الوطنية»
لعبت دور
المستشار
االستثماري
والمنسق
الرئيسي لعدد
من الصفقات
واالندماجات
الناجحة

المخيزيم

وأوض ـ ــح ال ـخ ــراف ــي أن «االس ـت ـث ـم ــارات الــوط ـن ـيــة»
واصلت تحقيق أداء تشغيلي محكم عبر كل قطاعات
األعمال الرئيسية ،وحققت أرباحا مالية بلغت 8.8
ماليين دينار ،بــوا قــع 11فلسا للسهم الواحد خالل
األشهر التسعة األولى من العام الحالي.
وأ ش ــار ا لــى أن إ جـمــا لــي ا لـمــو جــودات للشركة بلغ
 268.6مـلـيــو نــا بـنـهــا يــة ت ـلــك ،و ل ـفــت ا ل ــى ار ت ـف ــاع في
إجمالي األصول المدارة من قبل الشركة بنحو 1.168
مـلـيــار ،مـقــار نــة بنفس ا لـفـتــرة خــال ا لـعــام الماضي،
حيث بلغت  1.129مليار دينار.
وب ـلــغ إج ـمــالــي ح ـقــوق الـمـســاهـمـيــن لـلـشــركــة األم
 195.2مليونا ،كما بلغت اإليرادات الشاملة األخرى
 5.8ماليين ،على الرغم من التحديات التي شهدتها
المنطقة منذ بداية العام وحتى االن ،مع األخذ بعين
ً
االعتبار توزيع االستثمارات الوطنية أرباحا نقدية
عن عام  ،2021ما يقارب  36مليونا.
على صعيد متصل ،أكد الخرافي أنه من منطلق
ا لـمــؤ شــرات المالية التي عكست نجاح خططنا في
ز يــادة حصتنا السوقية ،و قــدرة الشركة على النمو
ف ــي ظ ــل اس ـتــرات ـي ـج ـيــة واضـ ـح ــة ومـ ــدروسـ ــة تـسـعــى
الستثمارات مربحة وفرص تعاون ناجحة تحرص
عـلــى تحقيق أ كـبــر ا س ـت ـفــادة ممكنة مــن د ع ــم النمو
ال ـم ـتــاح وال ـت ـط ــور اإلي ـج ــاب ــي ع ـلــى ال ـم ــدى ال ـطــويــل،
ً
خ ـص ــوص ــا م ــع االعـ ـتـ ـم ــاد ال ـم ـت ـنــامــي ع ـل ــى ال ـح ـلــول
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــة وال ـت ـق ـن ـيــات ال ـنــاش ـئــة وال ـتــوج ـهــات
الــرق ـم ـيــة ف ــي أسـ ـ ــواق ال ـم ـن ـط ـقــة ،وهـ ــو ال ـن ـهــج ال ــذي
ي ـض ـمــن ت ــول ـي ــد ت ــدف ـق ــات ن ـق ــدي ــة ص ـح ـيــة وع ــائ ــدات
مـسـتــدامــة لـمـســاهـمــي وع ـمــاء ال ـشــركــة ،بــاعـتـبــارهــا
واح ــدة مــن كـبــريــات شــركــات االسـتـثـمــار الــرائــدة في
الكويت والمنطقة ،وتسعى دائما إلى تنمية األرباح
التشغيلية مــن خــال األداء التنافسي لمنتجاتنا،
والذي أسهم في تحقيق نمو إيرادات الشركة خالل
السنوات المنصرمة ،إضافة إلى التركيزعلى األنشطة
االستثمارية األساسية وخدمات إدارة األصول عن
طريق التوسعات االستثمارية ،سواء كانت محلية
أو إقليمية عبر خطط محمكة ،وأيضا طرح منتجات

بدر الخرافي

فهد المخيزيم

مبتكرة وأدوات مالية في السوق المحلية لتحقيق
مبدأ التنويع في مصادر الدخل.

األش ـه ــر الـتـسـعــة األولـ ــى م ــن ال ـع ــام ال ـحــالــي بـنـتــائــج
إيجابية ،حيث أكدت نجاح خطط الشركة الراسخة
ف ــي جـمـيــع ق ـطــاعــات ـهــا ،وق ــد نـجـحـنــا ف ــي اسـتـقـطــاب
شريحة واسعة من المستثمرين خالل الربع الثالث
من العام الحالي ،مما كان له األثر اإليجابي في زيادة
عدد الراغبين باالستثمار في الفرص المتميزة من
خالل المحافظ االستثمارية المدارة من قبل الشركة
ً
ً
لألفراد والمؤسسات محليا وعالميا .
مــن جـهــة أخ ــرى ،حـقـقــت مـعـظــم صـنــاديــق الـشــركــة
ً
أر بـ ــا حـ ــا فـ ــاق ب ـع ـض ـهــا أداء ا لـ ـم ــؤ ش ــرات ا ل ـم ـع ـيــار يــة
وم ــؤش ــرات األس ـ ـ ــواق ،رغ ــم ال ـت ــذب ــذب الـ ــذي شـهــدتــه
األسواق العالمية واإلقليمية كافة ،إال أن الصناديق
ا لـمــدارة حققت عائدات إيجابية ومستقرة في فترة
األشهر التسعة األولى من العام ،كما استطاع فريق
األدوات المالية توقيع اتفاقية خدمة صانع السوق
مع  8شركات مدرجة في بورصة الكويت ،والتي كان
من ضمنها شركات قابلة للتأهل للسوق األول ،مبينا
أن عدد الشركات التي تؤدي االستثمارات الوطنية
ً
دور صــا نــع ســوق على أسهمها و صــل حــا لـيــا لنحو
 10شركات ،لتحتل شركتنا في المركز الثاني كأكبر
شركة استثمارية في تقديم خدمة صانع السوق في
بورصة الكويت.

تقدير عالمي متميز
وفي ضوء هذا السعي واألداء المتميز الذي حققته
خــال عــام  ،2022حصدت الشركة عــدة جوائز مرموقة
ً
تقديرا لخدماتها المميزة وإنجازاتها المستمرة ،إذ
حــازت على جــا ئــزة أ فـضــل شــر كــة استثمارية مصرفية
في الكويت لعام  ،2022من قبل مجلة وورلد فاينانس،
ً
وذل ـ ــك ت ـتــوي ـجــا ل ـج ـهــود ال ـش ــرك ــة الـ ــدؤوبـ ــة ف ــي تـقــديــم
خــد مــات ا سـتـشــار يــة للعمالء ،كما حـصــدت ا لـشــر كــة من
المنصة العالمية الرائدة غلوبال بانكينج آند فاينانس
جــا ئــزة أ فـضــل منتج ا سـتـثـمــاري عــن صـنــدوق الوطنية
االستثماري عن أداء عام  ،2022وجائزة التميز في إدارة
ً
المخاطر المؤسسية ( ،)ERMوحصلت أيضاعلى جائزة
ً
الشركة األكثر ابتكارا في مجال التطوير العقاري في
الكويت من المنصة العالمية إنترناشيونال فاينانس.

كفاءة استراتيجية
واخ ـت ـتــم ال ـخ ــراف ــي ب ـقــولــه« :ن ـحــن نـمـضــي بـخـطــوات
سباقة في خلق مسارات جديدة للنمو لتعزيز موقعنا
ال ــري ــادي ،ع ـبــر إحـ ــداث تــأث ـيــر م ـس ـتــدام وإض ــاف ــة قيمة
وعالمة فارقة تمتد إلى جميع أنحاء المنطقة ،وتوسيع
نطاق خدماتنا في مختلف القطاعات واألسواق ،إضافة
إلى حصافة الشركة في الحد من المخاطر ومستويات
الرسملة والسيولة القوية ،وتعزيز القدرة على التعامل
معها من خالل االبتكار والوصول إلى أعلى مستويات
الكفاء ة التشغيلية من خالل اإلدارة المالية الفعالة في
مــوا جـهــة األز م ــات وا لـتـحــد يــات اال قـتـصــاد يــة المختلفة
وال ـت ـم ـيــز ف ــي خــدمــة عـمــائـنــا وم ـســاه ـم ـي ـنــا ،ح ـيــث من
ً
أولــويــات ـنــا وضـعـهــم ف ــي الـمـقــدمــة دائ ـم ــا ،ول ــذل ــك نحن
ً
ملتزمون بتحقيق التغيير اإليجابي الدائم لهم» ،مثمنا
ثقتهم ودعمهم لالستثمارات الوطنية.
وتقدم بالشكر إ لــى اإلدارة التنفيذية وفريق العمل
لما قاموا به من جهد كبير ومتواصل ودور متيقن في
استمرار ّ
تميز الشركة والمحافظة على ريادتها.

نجاح بكل القطاعات
م ــن ج ــا ن ـب ــه ،قـ ــال ع ـضــو م ـج ـلــس اإلدارة ا لــر ئ ـيــس
الـتـنـفـيــذي فــي الـشــركــة ،فـهــد الـمـخـيــزيــم :لـقــد أنهينا

صفقات ناجحة
وأو ضـ ـ ـ ـ ــح ا لـ ـمـ ـخـ ـي ــز ي ــم أن ق ـ ـطـ ــاع اال س ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات
المصرفية ،مــن خــال إ بــرا مــه لعدة صفقات ناجحة،
قامت إدارة الخدمات االستشارية المالية في القيام
ب ــدور المنسق ا لــر ئـيـســي و مـسـتـشــار اإلدراج لشركة
أوالد ع ـلــي ا ل ـغ ــا ن ــم ل ـل ـس ـي ــارات ،و ت ـغ ـط ـيــة اال ك ـت ـتــاب
بــواقــع  10.8أض ـعــاف حـجــم األس ـهــم ال ـم ـطــروحــة ،ما
يعادل  1.1مليار دينار ،وتم إدراج أسهم الشركة في
بــور صــة ا لـكــو يــت خ ــال شـهــر يــو نـيــو  ،2022وعملت
َ
اإلدارة أيضا على الطرح العام لزيادة رأسمال شركة
ا لــو طـنـيــة اال سـتـهــا كـيــة ا لـقــا بـضــة بــوا قــع  21مليونا،
وا ل ــذي تــم تغطيته بنسبة  100بالمئة ،إ ضــا فــة إلى
الطرح الخاص لشركة مجموعة الراي اإلعالمية ،وذلك
من خالل القيام بدور مدير اإلصدار ووكيل االكتتاب
لزيادة رأس المال بواقع  3ماليين دينار ،كما تعمل
ً
اإلدارة حاليا على صفقات عدة.
كما ذكر أن «االستثمارات الوطنية» نجحت في لعب
دور مستشار االستثمار لعملية ا لــد مــج بين شركة
بــو بـيــان لـلـبـتــرو كـيـمــاو يــات وا لـمـجـمــو عــة التعليمية

الـ ـق ــابـ ـض ــة ،وأي ـ ـضـ ــا م ـس ـت ـش ــار االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار لـعـمـلـيــة
ا لــد مــج بـيــن شــر كــة ا لـصـفــاة لالستثمار و شــر كــة كــاب
ك ــورب لــا سـتـثـمــار ،إ ضــا فــة إ لــى التحضير لـعــدد من
االندماجات األخرى.
أما إدارة االستثمارات البديلة في الشركة فقامت
باستثمارين أحدهما صندوق عقاري بالشراكة مع
ّ
«س ــور كــابـيـتــال» ،وال ــذي يــركــز عـلــى اقـتـنــاء األص ــول
الـعـقــاريــة فــي قـطــاع الـتـجــزئــة ال ـمــوجــودة فــي جميع
أنحاء الواليات المتحدة ذات الجودة المرتفعة ،والتي
ّ
ويقد ر حجم المحفظة بـ 155
تندرج تحت الفئة (أ)،
ً
مليون دوالر ،وبعائد  8بالمئة سنويا  ،إضافة إلى
شــركــة مــونــي فـلــوز ،والـتــي تـنــدرج تـحــت قـطــاع رأس
المال االستثماري ،وهي عبارة عن منصة تعاونية
إلدارة األموال واإلقراض تعمل بشكل رقمي بالكامل،
ً
وتقدم للمستخدمين حلوال مالية تنافسية في مصر،
حيث تعيد الشركة تشكيل منتج تمويل غير رسمي
عن طريق تقديم حلول رقمية سهلة ومناسبة لثقافة
الجيل الجديد.

إطالق النظام العقاري اإللكتروني
أما على مستوى قطاع االستثمارات العقارية فقال
المخيزيم« :بدأنا بحملة جديدة لتطوير وتحسين
جميع األ صــول في المحفظة العقارية ،وذلك لزيادة
اإل ي ــرادات وقيم الممتلكات ،كما تمكنت الشركة من
الحفاظ على معدالت إشغال جيدة ،حيث بلغت نسبة
اإل ش ـغ ــال خ ــال ا لــر بــع ا لـثــا لــث مــن ا ل ـع ــام 90 ،بالمئة
ونسبة التحصيل  85بالمئة ،إضافة الى بدء العمل
على مشروع تطوير منتزه الوطنية لتضاهي أفضل
الـمـنـتـجـعــات الـمـحـلـيــة ،وتــم إط ــاق الـنـظــام الـعـقــاري
اإللكتروني الجديد الذي يسهم في تطوير وتحسين
إجراء ات العمل والنظم اآللية ،وأيضا تشغيل بوابة
الدفع اإللكتروني عن طريق موقع الشركة اإللكتروني،
وا لــذي يهدف إ لــى د فــع اإل يـجــارات وتسهيل العملية
ع ـلــى ال ـم ـس ـتــأجــريــن ،ك ـمــا نـسـتـهــدف بـشـكــل أســاســي
توفير منتجات وخدمات استثمارية تسهم في تلبية
احتياجات عمالئنا.

التوجهات الرقمية
وأض ــاف أن الـشــركــة قــامــت بـتـحــديــث خــدمــة إدارة
االكتتابات الرقمية وتركيز اهتمامها لتطوير الخدمة
وتـحــديـثـهــا مــع هـيـئــة الـمـعـلــومــات الـمــدنـيــة ،الـبـنــوك
ووكاالت المقاصة المعتمدة ،كما تم تحديث برنامج
ّ
تضمن طرح
التداول اإللكتروني  ،NICTRADEحيث
خيارات جديدة للعمالء لمتابعة مكونات المحفظة
وأسلوب تقييم أصولها ،والرسوم البيانية لألسواق
المالية وعدة مزايا أخرى ،بهدف االستخدام السلس
والمرن من ِقبل العمالء.

«ميزان القابضة» تخسر  6.5ماليين دينار
أعلنت شركة ميزان القابضة ،أمــس ،نتائجها المالية لفترة األشهر
التسعة األولى المنتهية في  30سبتمبر الماضي ،ومن أبرز نتائج الفترة:
 اإليرادات 194.5 :مليون دينار ،بارتفاع قدره  1.7بالمئة. األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك3.1 :ماليين دينار ،بانخفاض  84بالمئة.
 األربــاح الصافية الخاصة بمساهمي الشركة األم :سجلت الشركةخسائر بـ  6.5ماليين دينار ،بانخفاض  168.4بالمئة ،بسبب تراجع هامش
الربح وتسجيل خسائر ائتمان متوقعة.
وقال نائب رئيس مجلس اإلدارة لشركة ميزان القابضة ،محمد الوزان:
«أثــرت التحديات السابقة التي واجهناها خالل النصف األول من هذا

العام ،بشكل واضح ،على نتائج الربع الثالث للمجموعة ،حيث إن نتائجنا
الحالية ال تظهر الصورة الحقيقية لما تمتلكه المجموعة من مهارات
ّ
وأص ــول ذات ج ــودة عالية ،مما يؤهلها لتحقيق نتائج أفضل بكثير
من النتائج الحالية ،وعليه ستقوم المجموعة بمعالجة إدارة التكاليف
وتحسين مستوى التحصيل للرجوع إلى تحقيق نمو وربحية مستدامة».
ّ
«سجلت
مــن جانبه ،قــال الرئيس التنفيذي للشركة جــاريــت وال ــش:
ً
المجموعة ّنتائج تعكس التحديات التي تم رصدها سابقا ،وهي على
ّ
عكس ما كنا نطمح إليه ونسعى إلى تحقيقه ،والتحديات تحتم علينا
ضــرورة التركيز على إحــداث تغيير والتوسع في الجهود للتحكم في
المصاريف على مستوى المجموعة ككل».

نظرة على األداء المالي لشركة ميزان خالل األشهر التسعة األولى من
عام :2022
حقق مجال األغذية إيرادات بقيمة  131.3مليون دينار ،بارتفاع يقدر بـ
ّ
 5.8بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي .وشكل إيراد مجال
المجموعة .وتتضمن اإليرادات
األغذية  67.5بالمئة من إجمالي إيرادات
ّ
من قطاع تصنيع وتوزيع األغذية والــذي يمثل  52بالمئة من إجمالي
إيرادات المجموعة ،والتجهيزات الغذائية  10.6بالمئة والخدمات الغذائية
 4.9بالمئة.
قطاع تصنيع وتوزيع األغذية :ارتفع إيراد القطاع بنسبة  10.8بالمئة
ً
مدفوعا بنمو مبيعات رقائق البطاطس وحليب األطفال.

قطاع التجهيزات الغذائية :انخفض إيراد القطاع بنسبة  10.1بالمئة،
حيث تراجعت مبيعات هذا القطاع في كل من الكويت وقطر.
ً
ّقطاع الخدمات الغذائية :انخفض إيراد القطاع بنسبة  4.3بالمئة متأثرا
بتوقف عمليات الخدمات الغذائية في أفغانستان وتراجع المبيعات في
ً
الكويت .بلغت إيرادات مجال غير األغذية  63.2مليونا مسجلة ّانخفاضا
بنسبة  5.7بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي .وتمثل إيرادات
هذا المجال نسبة  32.5بالمئة من إجمالي إيرادات المجموعة ،وتتضمن
إيرادات ّمن قطاع السلع االستهالكية سريعة الدوران والرعاية الصحية
يمثل  30.1بالمئة من إجمالي إيرادات المجموعة ،وقطاع الصناعات
الذي ّ
الذي يمثل  2.4بالمئة من إجمالي إيرادات المجموعة.

ّ
«زين» الراعي البالتيني لـ «تحدي الحلبة»  Ooredooمشغل االتصاالت
«وربة للتأمين وإعادة التأمين» دشنت
ً
الرسمي لكأس العالم  2022فرعا لخدمات األشخاص

أع ـ ـل ـ ـنـ ــت «زيـ ـ ـ ـ ـ ــن» رع ــايـ ـتـ ـه ــا
ال ـب ــات ـي ـن ـي ــة لـ ـسـ ـب ــاق «تـ ـح ــدي
ا لـ ـ ـحـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ــة» Kuwait Track
 Challengeالذي أقيم في مدينة
ال ـك ــوي ــت ل ــري ــاض ــة ال ـم ـحــركــات
ب ـم ـن ـط ـق ــة عـ ــري ـ ـف ـ ـجـ ــان ،وس ــط
ح ـض ــور ج ـمــاه ـيــري كـبـيــر من
العائالت والشباب الشغوفين
برياضات المحركات.
وي ـ ــأت ـ ــي دع ـ ـ ــم «زيـ ـ ـ ـ ــن» ل ـه ــذا
الـ ـ ـح ـ ــدث الـ ــريـ ــاضـ ــي ال ـم ـح ـلــي
ً
الـمـمـيــز ،إيـمــانــا منها بأهمية
الـ ــدور ال ــذي تلعبه مــؤسـســات
الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص فـ ــي تـنـمـيــة
ق ـط ــاع ــي الـ ـشـ ـب ــاب وال ــري ــاض ــة
ب ــال ــدول ــة ،حـيــث ت ـقــوم الـشــركــة
بترجمة هذا المفهوم على أرض
الــواقــع ،مــن خــال رعــايــة ودعــم
العديد من الفعاليات الرياضية
ال ـك ـبــرى عـلــى مـسـتــوى ال ـبــاد،
وم ـن ـهــا هـ ــذا ال ـت ـح ــدي الـكـبـيــر،
ال ــذي أقـيــم فــي بيئة احترافية
وآمـنــة ،وق ـ َّـدم للفائزين جوائز
نقدية قيمتها فــا قــت  200ألف
دوالر.
وتـ ـ ـ ـ ــواجـ ـ ـ ـ ــدت «زيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن» ع ـل ــى
ميدان مدينة الكويت لرياضة
المحركات بمنطقة عريفجان
خـ ـ ـ ـ ــال فـ ـ ـع ـ ــالـ ـ ـي ـ ــات الـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــاق،
وال ـ ـ ــذي ش ـه ــد ت ـن ـظ ـيــم ال ـعــديــد
مـ ـ ـ ــن األن ـ ـ ـش ـ ـ ـطـ ـ ــة الـ ـت ــرفـ ـيـ ـهـ ـي ــة
واالجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــة ل ـل ـج ـم ــاه ـي ــر

«زين» خالل تكريم الفائزين
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوج ـ ـ ــودة م ـ ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــائ ـ ــات
والشباب الشغوفين برياضات
المحركات ،إلى جانب السباق
ال ــرئ ـي ـس ــي ،الـ ـ ــذي ش ـم ــل ث ــاث
ف ـئ ــات مـخـتـلـفــة ،وتـ ــم بتنظيم
اح ـت ــراف ــي وف ــق أع ـل ــى مـعــايـيــر
الدقة واألمان.
وت ــول ــي ال ـش ــرك ــة ال ـم ـجــاالت
الــريــاضـيــة والـشـبــابـيــة أولــويــة
خــاصــة ف ــي سـلـسـلــة بــرامـجـهــا
االجتماعية ،فهي تعتبر دعم
الكفاء ات الوطنية والمجاالت
ً
ً
ال ــري ــاضـ ـي ــة رك ـ ـنـ ــا أص ـ ـيـ ــا مــن
اس ـتــرات ـي ـج ـي ـت ـهــا لـلـمـســؤولـيــة
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،ف ـف ـئ ــة ال ـش ـب ــاب
والـ ــريـ ــاضـ ــة ب ـم ـن ــزل ــة ال ـس ـف ـيــر

الرسمي للشعوب والمجتمعات
فـ ــي الـ ـمـ ـح ــاف ــل والـ ـمـ ـش ــارك ــات
الدولية.
ً
وتفخر «زين» أيضا برعايتها
وت ـ ـش ـ ـج ـ ـي ـ ـع ـ ـهـ ــا الـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل
لمجموعة كبيرة من الرياضيين
ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن ال ـ ــذي ـ ــن ي ـم ـث ـلــون
الكويت فــي المحافل المحلية
واإلقليمية والعالمية ،من خالل
إنجازاتهم التي تفخر الشركة
بها ،ومنهم الكثير في رياضات
سباقات المحركات بأنواعها.

طوال الفترة الماضية من كان  2022كانت مليئة باإلثارة والتطور
الدائم لشركة  Ooredooالكويت ،لكونها أول شركة تقدم خدمات رقمية
مبتكرة في الكويت بعالمة تجارية وشعار متجدد بالكامل (طور عالمك)،
والــذي ينعكس بشكل واضــح من خالل إنجازاتهم واستراتيجياتهم
المبتكرة .إحدى هذه االستراتيجيات هي حرص  Ooredooعلى تقديم
أفضل الخدمات ،وفهمها ،وتصميمها لتلبية احتياجات عمالئها.
وقد أثبتت هذه الجهود أنها ذات قيمة للعالمة التجارية ،حيث وجهوا
جهودهم في رفع وتعزيز البنية التحتية الرقمية والخدمات والعروض
الترويجية والمنتجات ،من أجل رد الجميل لقاعدة عمالئهم المخلصين،
والسماح لهم بتجربة العالمة التجارية بطريقة إيجابية غير مسبوقة.
ً
ونظرا لكونها مشغل االتصاالت الرسمي لبطولة كأس العالم َّFIFA
قطر  2022بالشرق األوسط وإفريقيا ،والتي تقام في قطر ،فقد وفرت
 Ooredooلجميع عمالئها الذين يحضرون مباريات كأس العالم في
ً
قطر  100ميغابايت من إنترنت التجوال مجانا أثناء حضورهم لمباريات
كأس العالم في جو مليء بالحماس واإلثارة.
يأتي هذا اإلنترنت المجاني ضمن مساعي  Ooredooلضمان تلبية
رضا عمالئها ،وتحقيق الوالء المستمر للعالمة التجارية.
تسعى الشركة إلى تطوير تجربة العمالء أثناء استمتاعهم بكأس العالم،
في ظل األجــواء المثيرة للبطولة ،حيث إنها البطولة األولــى من نوعها
التي تقام في المنطقة ،لذلك يتم توفير اإلنترنت المجاني  100ميغابايت
للعمالء ،لضمان حصولهم على تجربة مميزة دون أي انقطاع على شبكة
اتصاالت فريدة من نوعها.

ّ
دشـ ـن ــت ش ــرك ــة ورب ـ ــة لـلـتــأمـيــن
وإعـ ـ ـ ــادة ال ـتــأم ـيــن الـ ـف ــرع ال ـجــديــد
لخدمات األشخاص بالدور األرضي
ف ــي م ـق ــره ــا ال ــرئ ـي ــس ب ـع ــد إجـ ــراء
ت ـعــديــات شــام ـلــة ع ـلــى تصميمه
ل ـت ــواك ــب أحـ ـ ــدث الـ ـتـ ـط ــورات الـتــي
تشهدها الخدمات التأمينية لألفراد،
وال ـع ـمــل ع ـلــى تـقــديـمـهــا بسهولة
وسرعة لعمالء الشركة في وقت ال
يتجاوز  3دقائق.
وتــم تدشين الفرع الجديد بعد
تـطــويــره بـحـضــور رئـيــس مجلس
اإلدارة أن ـ ــور ج ـ ــواد بــوخـمـسـيــن،
ونائب رئيس مجلس إدارة «وربــة
للتامين وإع ــادة التأمين» ،رئيس
مجلس إدارة بنك الكويت الدولي
« ،»KIBال ـش ـي ــخ م ـح ـمــد ال ـ ـجـ ــراح،
والــرئـيــس التنفيذي نــائــب رئيس
مجلس اإلدارة لمجموعة بوخمسين
القابضة ،عماد جــواد بوخمسين،
ورئ ـ ـيـ ــس م ـج ـلــس إدارة ال ـشــركــة
الـعــربـيــة الـعـقــاريــة ،واألم ـيــن الـعــام
لــاتـحــاد الـكــويـتــي للتأمين عــادل
الرميح ،وبحضور أعضاء بمجلس
اإلدارة ،إضافة الى العديد من مديري
ومسؤولي الشركة ومجموعة كبيرة
من ضيوف «وربة للتأمين».
وقال أنور بوخمسين إن افتتاح
ً
الـ ـف ــرع ال ـج ــدي ــد ي ــأت ــي اس ـت ـك ـمــاال

أنور بوخمسين ومحمد الجراح وعادل الرميح خالل االفتتاح
للخطط االستراتيجية التي وضعها
مجلس اإلدارة لتطوير منظومة
ال ـع ـم ــل وخـ ــاصـ ــة لـ ــأفـ ــراد وم ـنــح
العمالء تجربة خدمة تأمينية مميزة
ّ
تلبي احتياجاتهم ،بما يساعد في
توفير الوقت لهم.
وأكد بوخمسين أن االفتتاح جاء
في إطــار سعي الشركة المتواصل
إلى مواكبة أحدث الخدمات ومواكبة
ال ـت ــوس ــع ب ــال ـخ ــدم ــات الـتــأمـيـنـيــة
الرقمية التي ّ
تقدمها الشركة عبر
ً
مختلف قنواتها الرقمية ،مؤكدا أن
الفترة المقبلة ستشهد المزيد من
الـخــدمــات التأمينية التي ستوفر
قيمة مضافة لعمالء «ورب ــة» التي
ت ـس ـعــى ج ــاه ــدة ل ــاه ـت ـم ــام ب ــأدق
الـتـفــاصـيــل لـتـقــديــم اف ـضــل خــدمــة.

من جانبها ،قالت مديرة المبيعات
والتسويق والـعــاقــات العامة في
شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين،
شروق الهزاع ،إن الفرع الجديد في
المقر الرئيس للشركة تم تطويره
ل ـخ ــدم ــة االفـ ـ ـ ـ ـ ــراد ،ح ـي ــث ي ـع ــد مــن
الفروع اإللكترونية ،ويواكب أحدث
ال ـت ـط ــورات ال ـت ــى يـشـهــدهــا قـطــاع
التأمين لتحقيق أعلى مستويات
الخدمة للعمالء ،الفتة الى أن اإلدارة
الـعـلـيــا ف ــي ال ـشــركــة تـسـعــى جليا
الــى توفير تجربة مميزة للعمالء
خ ــال زيــارت ـهــم ال ـفــرع والـحـصــول
على مستويات عالية ومميزة من
الخدمة عبر فريق عمل مدرب على
أعلى مستوى.

١٢
اقتصاد
«الوطني» :تباطؤ نمو االئتمان المحلي في الربع الثالث من العام
ةديرجلا
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تراجع معدله على أساس سنوي إلى  %9.1مع استمرار زخم نمو االئتمان الشخصي بـ %11.3
انخفاض الودائع
المحلية أدى
لتراجع معدل النمو
على أساس سنوي
إلى %5.3
في سبتمبر

توقع انخفاض
وتيرة نمو االئتمان
في عام 2023
مقارنة بمستويات
 2022رغم مواصلة
تسجيل نمو جيد

ق ـ ــال ت ـق ــري ــر ص ـ ـ ــادر عـ ــن بـنــك
الكويت الــوطـنــي ،إن وتـيــرة نمو
االئ ـت ـمــان الـمـحـلــي تــراجـعــت إلــى
 1.7في المئة خالل الربع الثالث
من عام  ،2022مما أدى إلى تراجع
معدل النمو على أســاس سنوي
إل ــى  9.1فــي الـمـئــة فــي سبتمبر،
ً
وتماشيا مع التوقعات ،تراجعت
وتيرة نمو ائتمان قطاع األعمال،
ف ــي ح ـيــن ح ــاف ــظ ن ـمــو ال ـق ــروض
االسـتـهــاكـيــة عـلــى أدائـ ــه الـقــوي
رغم تباطؤه مقارنة بالربع الثاني
من العام نفسه ،ومنذ بداية العام،
بلغ نمو االئتمان  6.8في المئة،
ً
متجاوزا معدل النمو ( +6.3في
المئة) الــذي تم تسجيله في عام
 2021كله.
ونما االئـتـمــان المقدم لقطاع
ً
األعـمــال بوتيرة ضعيفة نسبيا
بلغت  0.7في المئة على أساس
ربع سنوي ،مقابل  2.5في المئة
فــي الــربــع الثاني مــن الـعــام ،مما
أدى إلـ ــى وصـ ـ ــول م ـع ــدل الـنـمــو
ال ـس ـنــوي إل ــى  6.8ف ــي الـمـئــة في
سبتمبر ،وكــان النمو األساسي
ً
أكثر ضعفا ،إذ انخفضت وتيرة
ن ـم ــو م ـع ـظــم ال ـق ـط ــاع ــات أو ظــل
ً
أداؤهـ ــا ثــابـتــا عـلــى نـطــاق واســع
بالربع الثالث ،في حين ساهمت
فـئــة واح ــدة فـقــط« ،األخ ـ ــرى» ،في
تحقيق معظم نمو قطاع االئتمان
المقدم لقطاع االعـمــال في الربع
الثالث من العام.
وارتفعت تلك الفئة ،التي تمثل
نـحــو  15فــي الـمـئــة مــن إجـمــالــي

االئـتـمــان المقدم لقطاع االعـمــال
القائم ،بنسبة  8.3في المئة على
أســاس ربــع سنوي ،في المقابل،
سـجــل الـقـطــاع الـتـجــاري أضعف
أداء بتراجع بنسبة  3.5في المئة
ع ـل ــى أس ـ ــاس رب ـ ــع سـ ـن ــوي بـعــد
النمو القوي بالنصف األول من
العام ،بينما تصدرت على أساس
سنوي فئتا «أخ ــرى» ( +13.4في
المئة) وقطاع اإلنشاء ( +9.7في
المئة).
ومــع اقـتــراب بــدايــة عــام ،2023
ً
ونـ ـظ ــرا الرتـ ـف ــاع أس ـع ــار ال ـفــائــدة
وض ـ ـعـ ــف االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ال ـع ــال ـم ــي،
نتوقع نمو االئتمان المقدم لقطاع
األعمال بوتيرة أبطأ مقارنة بأعلى
م ـس ـتــويــاتــه ال ـم ـس ـج ـلــة ف ــي ع ــدة
س ـنــوات ،وال ـتــي شـهــدهــا فــي عــام
 ،2022وذل ــك رغــم أنــه مــن المقرر
اس ـت ـم ــرار ال ـن ـمــو ف ــي مـسـتــويــات
ت ـ ـت ـ ـمـ ــاشـ ــى مـ ـ ـ ــع ال ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــويـ ــات
ال ـتــاري ـخ ـيــة ع ـلــى خـلـفـيــة ارت ـفــاع
أسـعــار النفط ،واسـتـمــرار تعافي
ما بعد الجائحة ،وإمكانية تحسن
وت ـيــرة اس ـنــاد الـمـشــاريــع ،والـتــي
كانت ضعيفة للغاية هذا العام.
وبقي نمو ائتمان التسهيالت
ً
الشخصية قويا ( +2.1في المئة
على أساس ربع سنوي) على الرغم
من تباطؤه مقارنة بالربع الثاني
( +3ف ــي ال ـم ـئــة) ،ف ــي حـيــن وصــل
معدل النمو على أســاس سنوي
إلــى  11.3فــي المئة فــي سبتمبر،
ويعود الفضل في ذلك إلى النمو
القوي لكل من القروض السكنية

( +12في المئة على أساس سنوي)
والقروض االستهالكية ( +9.1في
المئة).
ومـ ـ ـ ـ ــا يـ ـ ـ ـ ـ ــزال ن ـ ـمـ ــو االقـ ـ ـ ـ ـ ــراض
ً
الشخصي قــويــا بــدعــم مــن تزايد
الطلب /التقييمات المرتفعة لقطاع
ال ـع ـق ــارات الـسـكـنـيــة والـمـنــافـســة
القوية على التسعير (فــي بعض
األوق ـ ـ ـ ــات ب ـف ــائ ــدة ص ـف ــري ــة) بـيــن
البنوك لجذب عمالء جدد.
وب ـ ــال ـ ـن ـ ـس ـ ـب ـ ــة ل ـ ـل ـ ـتـ ــوج ـ ـهـ ــات
ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة ،ن ـت ــوق ــع أن يـظــل
ً
ن ـمــو االئ ـت ـم ــان الـشـخـصــي قــويــا
ل ـكــن أض ـع ــف م ـمــا ك ــان عـلـيــه في
ً
عــام  ،2022نـظــرا الرت ـفــاع أسعار
الـ ـ ـف ـ ــائ ـ ــدة ،وتـ ـ ــراجـ ـ ــع ال ـم ـن ــاف ـس ــة
ال ـس ـع ــري ــة ب ـي ــن الـ ـبـ ـن ــوك نـتـيـجــة
لزيادة تكلفة التمويل ،وعودة نمو
اإلنـفــاق االستهالكي لمستوياته
االعتيادية.
إضافة إلى ذلك ،ساهم االئتمان
ال ـم ـقــدم ل ـش ــراء أوراق مــال ـيــة في
تعزيز نمو االئتمان بالربع الثالث
من العام ،إذ ارتفع بنسبة  5.4في

المئة على أساس ربع سنوي (+19
في المئة على أساس سنوي) ،بما
يمثل  21في المئة من نمو إجمالي
االئتمان خالل هذا الربع.

تراجع الودائع تحت الطلب
وودائع االدخار وارتفاع
الودائع ألجل
ف ـ ــي ذات الـ ـ ــوقـ ـ ــت ،ك ـ ـ ــان نـمــو
ً
ً
ال ــودائ ــع الـمـحـلـيــة ضـعـيـفــا ج ــدا
ف ــي ال ــرب ــع ال ـثــالــث م ــن ال ـع ــام مع
انخفاض الــودائــع  0.5فــي المئة
ع ـل ــى أسـ ـ ــاس رب ـ ــع سـ ـن ــوي ،مـمــا
أدى إلى تراجع النمو على
أساس سنوي إلى
 5.3فــي الـمـئــة في
س ـب ـت ـم ـب ــر .وك ـ ــان
الـ ـت ــراج ــع بــالــربــع
الـ ـث ــال ــث مـ ــن ال ـع ــام
ً
م ــدف ــوع ــا بـ ـ ــأداء كل
مـ ــن ودائـ ـ ـ ــع ال ـق ـطــاع
الخاص وودائع المؤسسات
ً
الـعــامــة أي ـضــا ،إذ بلغ نموها

السنوي  4.2فــي المئة و -0.6في
المئة على التوالي.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،ف ــإن ــه ف ــي حين
يعزى على األرجح الرتفاع أسعار
النفط ،واصلت الودائع الحكومية
نموها القوي ،إذ ارتفعت بنسبة
 12.4فــي المئة على أس ــاس ربع
سنوي ،مما ساهم في رفع النمو
الـسـنــوي إل ــى  35فــي المئة (976
مليون دينار) .وبنهاية سبتمبر،
شـكـلــت ودائـ ـ ــع ال ـق ـط ــاع ال ـخــاص
 77فــي المئة مــن إجـمــالــي ودائــع
الـمـقـيـمـيــن ( 46.9مـلـيــار دي ـن ــار)،
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي حـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن
شكلت ودائــع
الـمــؤسـســات
الـ ـع ــام ــة 15
ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي

المئة ،والــودائــع الحكومية  8في
المئة.
ً
وت ـ ـمـ ــاش ـ ـيـ ــا م ـ ــع الـ ـت ــوقـ ـع ــات،
ارتـفـعــت ودائـ ــع الـقـطــاع الـخــاص
ألجل المقومة بالدينار الكويتي
بوتيرة أســرع بكثير من الودائع
تحت الطلب وودائع االدخار .وفي
واقع األمر ،تراجعت الودائع تحت
الطلب وودائع االدخار على مدار
ثالثة أشهر متتالية ،إذ انخفضت
ب ـن ـس ـبــة  5ف ــي ال ـم ـئ ــة ف ــي ال ــرب ــع
ال ـثــالــث ،بينما ارتـفـعــت الــودائــع
ألجل بنسبة  3.7في المئة.
ومــن حيث األداء منذ
بداية العام ،ارتفعت
الـ ـ ــودائـ ـ ــع ألج ــل
بنسبة 10

التوقعات تشير الرتفاع وتيرة معدالت اإليداع
تـنــاول تقرير «الــوطـنــي» قيام بنك
الكويت المركزي برفع سعر الخصم
بمعدل تراكمي بلغ  1.5في المئة (25
نقطة أساس على مدار ست مرات) منذ
بداية الـعــام ،أي أقــل من الــزيــادة التي
أقــرهــا مـجـلــس االحـتـيــاطــي الـفــدرالــي

األميركي التي بلغت  3.75في المئة.
لكن حتى اآلن ،ارتفعت أسعار الفائدة
على الودائع في الكويت بصفة عامة
بوتيرة أسرع من رفع معدل الخصم.
ووفق التقرير ،سيواصل االحتياطي
الفدرالي رفع أسعار الفائدة في الفترة

المتبقية من العام وخالل عام ،2023
ً
ويعكس ســوق العقود اآلجـلــة حاليا
رفع سعر الفائدة بنسبة  1.25في المئة
بحلول مارس .2023
ً
ووفقا لذلك ،سواء رفع بنك الكويت
ً
المركزي سعر الخصم أو اتخذ مسارا

ً
في المئة تقريبا ،بينما انخفضت
الـ ــودائـ ــع ت ـح ــت ال ـط ـل ــب وودائـ ـ ــع
ً
االدخار هامشيا ( -0.3في المئة)،
وبنهاية شهر سبتمبر ،فإنه من
بين ودائع القطاع الخاص ،شكلت
الـ ــودائـ ــع ت ـح ــت ال ـط ـل ــب وودائـ ـ ــع
االدخار  48في المئة من اإلجمالي،
ف ــي ح ـيــن شـكـلــت الـ ــودائـ ــع ألجــل
نسبة  47في المئة ،بينما ساهمت
الودائع بالعملة األجنبية بأقل من
ً
ً
 5فــي المئة .ومستقبليا ،ونظرا
الستمرار ارتـفــاع أسـعــار الفائدة
على الودائع ،من المرجح استمرار
نمو الــودائــع ألجــل وتـفــوقــه على
نمو الودائع تحت الطلب وودائع
االدخار.
ً
وأخيرا ،ارتفعت نسبة القروض
المحلية إلى الودائع لتصل إلى
نحو  99في المئة في سبتمبر
ً
مـقــابــل  97فــي الـمـئــة تقريبا
في يونيو ،مما يعكس شح
السيولة.

ً
م ـ ـخ ـ ـت ـ ـل ـ ـفـ ــا،
ف ـ ـم ـ ــن الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرج ـ ـ ــح ان
تواصل أسعار الودائع اتخاذ
اتـ ـ ـج ـ ــاه ت ـ ـصـ ــاعـ ــدي عـ ـل ــى الـ ـم ــدى
القصير.

«المتحد  -البحرين» يربح  342.2مليون دوالر في  9أشهر
األهلي المتحد ،خالل الربع الثالث
أجرت مجموعة البنك ً
المحتملة
من العام الحالي ،تقييما لآلثار الممكنة أو
ً
لـلـضـغـ ًـوط االنـكـمــاشـيــة والـتـضـخـمـيــة ال ـســائــدة دول ـيــا
وإقليميا ،وتداعياتها على أعماله بشكل شامل ومتحفظ.
وعلى اثر ذلك حددت المجموعة مبلغ  160.2مليون
دوالر م ـخ ـص ـصــات اح ـت ــرازي ــة إض ــاف ـي ــة لـلـتـعــرضــات
المصنفة ضمن المرحلتين األولى والثانية للمخاطر
االئتمانية الخاصة باألصول المنتظمة (غير الرديئة)
كــإجــراء تـحــوطــي وغـيــر ت ـكــراري ،مـمــا أدى النخفاض
األرب ــاح العائدة لمساهمي المجموعة األم عــن الربع
ـام  2022إل ــى  1.3مـلـيــون دوالر م ـقــارنــة بـ
ال ـثــالــث ل ـعـ ً
 152.1مليونا عن الفترة نفسها ًمن عام  ،2021بنسبة
ان ـخ ـفــاض بـلـغــت  ،%99.1م ــؤدي ــا إل ــى تــراجــع الـ ًعــائــد
األ ســا ســي والمخفض للسهم إ لــى الصفر تقريبا عن

فترة الربع الثالث من عام ( 2022الربع الثالث:2021/
 1.4سنت أميركي).
وبلغ مجموع الخسارة الشاملة العائدة لمساهمي
المجموعة خالل الربع الثالث من هذا العام  31.2مليون
دوالر (الربع الثالث :2021/مجموع الدخل الشامل 156.0
مليون دوالر).
األخذ في االعتبار أن األداء التشغيلي األساسي
مع ً
كان قويا خالل هذا الربع ،إذ بلغ صافي دخل الفوائد
 235.8مليون دوالر في الربع الثالث من عام ( 2022الربع
الثالث 222.5 :2021/مليون دوالر ،بزيادة  ،)%6.0ووصل
إجمالي الدخل التشغيلي إلى  292.0مليون دوالر في
الربع الثالث من عام ( 2022الربع الثالث274.0 :2021/
مليون دوالر ،بزيادة .)%6.6
وأعلن البنك األهلي المتحد تحقيق أربــاح صافية

عائدة لمساهمي المجموعة – بعد استثناء حصص
األقلية – بلغت  342.2مليون دوالر أميركي لألشهر
التسعة األولى من عام  ،2022بانخفاض قدره %24.1
نفس الـفـتــرة مــن الـعــام الـســابــق ،التي
مـقــارنــة بــأربــاح ً
بلغت  450.6مليونا بشكل رئيسي نتيجة للزيادة في
المخصصات االحترازية االستثنائية خالل الربع الثالث
من عام  2022حسب ما تقدم ذكره.
وبلغ كل من العائد األساسي والمخفض للسهم عن
فترة األشهر التسعة األولى من عام  2022مبلغ  2.9سنت،
مقابل  3.9سنتات لنفس الفترة من العام السابق .كما بلغ
صافي دخــل الفوائد  666.6مليون دوالر خــال األشهر
التسعة األولى من عام ( 2022األشهر التسعة األولى:2021/
 644.2مليون دوالر ،بزيادة قدرها  ،)%3.5بفضل الزيادة
في حجم األصول المدرة للفوائد.

سباق «الوطني» للجري ينطلق  10ديسمبر
ي ــواص ــل ب ـنــك ال ـك ــوي ــت الــوط ـنــي
اس ـت ـق ـب ــال ال ـم ـس ـج ـل ـيــن ف ــي س ـبــاق
ال ـ ـ ـجـ ـ ــري ،ال ـ ـم ـ ـقـ ــرر أن ي ـن ـط ـل ــق 10
دي ـس ـم ـب ــر الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ،وهـ ـ ــو الـ ـح ــدث
ال ــري ــاض ــي األض ـخ ــم ع ـلــى مـسـتــوى
الكويت.
ً
ويكتسب سباق هذا العام طابعا
ً
مختلفا مــن حـيــث نــوعـيــة الــرســالــة
التي يطرحها ،والتي دعت الراغبين
ً
في التسجيل ليكونوا جزءا من هذه
الرسالة ،وإسعاد األطفال المصابين
بــال ـســرطــان ،إذ سـيـتــم ال ـت ـبــرع لهم
بجزء من رسوم التسجيل.
ويستمر التسجيل على الموقع
اإل ل ـك ـت ــرو ن ــي .nbk.com/nbkrun
ولـجـمـيــع الــراغ ـب ـيــن ف ــي الـمـشــاركــة
مــن عـمــر  15سـنــة وم ــا ف ــوق ،زي ــارة
هــذا الــرابــط للتسجيل ودفــع رسوم
الـتـسـجـيــل ال ـتــي سـتــذهــب بــدورهــا
لمصلحة أطفال مرضى السرطان.
وقالت المسؤولة األولى في إدارة
العالقات العامة في «الوطني» ،جوان
العبدالجليل ،إن سباق الجري يهدف
إلى تشجيع المجتمع على االنخراط
في المسؤولية االجتماعية.
وأض ــاف ــت ال ـع ـبــدال ـج ـل ـيــل« :نـحــن
ف ــي الـبـنــك نـنـظــر إل ــى ه ــذا الـسـبــاق

ً
ً
على أنــه ليس فقط دافـعــا ومحفزا
ن ـح ــو مـ ـم ــارس ــات ص ـح ـي ــة ،ب ـهــدف
تحسين نوعية الحياة التي يسلكها
األفـ ــراد ودفـعـهــم بــاتـجــاه االهـتـمــام
بــرفــاه ـهــم االج ـت ـمــاعــي ،ب ــل إن هــذا
ً
السباق بإمكانه الذهاب بعيدا في
أهدافه مثل العمل من أجل مجتمع
م ـس ــؤول ت ـج ــاه األشـ ـخ ــاص األك ـثــر
ً
ضـعـفــا ،واألش ـخــاص األكـثــر حاجة
إلى الدعم».
وه ــذه ليست الـمــرة األول ــى التي
ً
يتبنى «الوطني» أهدافا لدعمها في
سباقه ،فقد سبق له أن أطلق العديد
من األهداف الصحية واالجتماعية
للترويج لها في سباقات بنسخات
س ــاب ـق ــة م ـث ــل ال ـت ــدخ ـي ــن وال ـس ـك ــري
وغيرها.
ولفتت العبدالجليل إلى أن «رحلة
عالج أطفال مرضى السرطان تشكل
ً
ً
ً
تحديا وعبئا نفسيا بموازاة األلم
الجسدي للمرض ،لذلك هدفنا من
هــذه التبرعات التي سيشارك بها
ال ـم ـت ـســاب ـقــون ف ــي هـ ــذا الـ ـح ــدث أن
نستثمرها في دعمها ومساعدتهم
وتشجيعهم».
ويـنـطـلــق الـسـبــاق مــن مسافتين
 10و 5ك ـ ــم عـ ـل ــى شـ ـ ـ ــارع ا ل ـخ ـل ـيــج

ً
العربي .ويبدأ في ال ـ  8:30صباحا
ع ـلــى م ـســاف ـت ـيــن :األولـ ـ ــى ت ـب ـلــغ 10
كيلومترات من شاطئ بنيد القار،
والثانية مسافة  5كم ،وتبدأ مقابل
س ــوق شـ ــرق ،ع ـلــى أن ت ـك ــون نقطة
ال ـن ـه ــاي ــة ل ـل ـم ـســاف ـت ـيــن ف ــي حــديـقــة
شــاطــئ ال ـشــويــخ بـجــانــب مـبـنــى ال ـ
.KPC
ً
وم ـ ـ ــازال ال ـم ـج ــال م ـف ـتــوحــا أم ــام
ال ــراغ ـب ـي ــن بــالـتـسـجـيــل لـلـمـشــاركــة
ع ـل ــى أن ي ـب ــدأ م ــوع ــد ت ـس ـلــم أرقـ ــام
الـ ـمـ ـتـ ـس ــابـ ـقـ ـي ــن يـ ـ ـ ــوم ال ـ ـ ـثـ ـ ــاثـ ـ ــاء 6
ديسمبر حتى الخميس  8ديسمبر
ً
مـ ــن ال ـ ـ ـ  3ظ ـ ـهـ ــرا إل ـ ــى  9مـ ـس ــاء فــي
حــدي ـقــة ال ـش ـه ـيــد -ال ـق ــاع ــة مـتـعــددة
االستخدامات في المرحلة الثانية.
ويـكــافــئ الـسـبــاق ثــاثــة فائزين
ب ــال ـم ــراك ــز ال ـث ــاث ــة األول ـ ـ ــى (فـئـتــي
ال ـن ـســاء وال ــرج ــال) لـمـســافــة  10كم
بـجــوائــز نـقــديــة  1000و 700و500
ديـ ـن ــار ع ـل ــى الـ ـت ــوال ــي .أمـ ــا ج ــوائ ــز
المراكز الثالثة األولى لمسافة  5كم
لكل من النساء والرجال فهي كاآلتي:
 500دينار 400 ،دينار و 300دينار
على التوالي.
ويــأتــي سباق «الــوطـنــي» للجري
في إطار المبادرات االجتماعية التي

جوان العبدالجليل
دأب البنك على تنظيمها سنويا،
ً
تأكيدا على نهجه الثابت في تنمية
المجتمع .وتشمل المبادرات مختلف
الفعاليات االجتماعية واإلنسانية
والخيرية والتعليمية والرياضية
والـبـيـئـيــة ال ـتــي تـسـعــى إل ــى خــدمــة
المجتمع والمساهمة فــي تنميته
على نحو أفضل.

ً
وتعليقا على هذه النتائج ،قال محمد فؤاد الغانم
نائب رئيس مجلس اإلدارة في البنك األهلي المتحد،
إن ــه «ف ــي إط ــار الـمـنــاخ االق ـت ـصــادي ال ـعــام ال ــذي تخيم
عليه الـمـخــاوف بـشــأن الــركــود االق ـت ـصــادي العالمي،
واالضـطــراب المستمر في سالسل التوريد ،وتقلبات
األســواق الناتجة عن الضغوط التضخمية ،والصراع
الروسي-األوكراني القائم ،قرر «األهلي المتحد» المبادرة
بشكل استباقي ومحسوب لرصد مخصصات احترازية
إضافية غير تكرارية في إطار تقدير متحفظ للمخاطر
الممكنة بلغ  160.2مليون دوالر خــال الــربــع الثالث
من عــام  ،2022بما يعكس التزام المجموعة بنهجها
المتأصل والمتحفظ على مدى سنوات بإعادة تقييم
أصولها ومخصصاتها كلما اقتضت ذلــك األوض ــاع
االقتصادية والتشغيلية في أسواقها.

ً ً
ً
«برقان» ينظم برنامجا تدريبيا عمليا
للكفاءات الوطنية
ً
استضاف بنك برقان ،أخيرا ،مجموعة
مــن الطلبة الجامعيين ،للمشاركة في
رحلة تطوير نظمها في عدد من أقسامه.
ومنحت هذه المبادرة الفرصة لعشرين
ً
مشاركا من طلبة مؤسسات الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي ،والملتحقين بالهيئة
العامة للقوى الـعــامــة ،وطلبة جامعات
خاصة من داخل الكويت وخارجها ،إلكمال
فترة تدريب عملي ميداني في مجاالت
وأنشطة مصرفية متنوعة.
َّ
وتعرف المشاركون خالل فترة التدريب
ع ـلــى أحـ ـ ــدث أس ــال ـي ــب ال ـع ـمــل الـمـتـبـعــة
فــي إدارة وتنظيم العمل المصرفي من
الناحيتين االستراتيجية والتشغيلية،
وهو ما يخدم أهداف مبادرة «برقان» ،التي
تشمل تمكين المشاركين من الحصول
عـلــى خـبــرة عملية فــي بـعــض الـمـحــاور
المدرجة بمقرراتهم الدراسية األساسية
للتخرج ،واكـتـســاب ال ـم ـهــارات المهنية
عن طريق التجربة الميدانية والتواصل
المباشر مع الموظفين من مختلف أقسام
العمل المصرفي.
وص ـ ــرح ـ ــت زه ـ ـ ــرة بـ ــوعـ ــركـ ــي ،م ــدي ــر
ً
التطوير فــي «بــرقــان» ،تعليقا على هذه
ال ـم ـبــادرة« :يسعدنا فــي البنك أن نقوم

ب ـت ـن ـظ ـيــم واسـ ـتـ ـض ــاف ــة هـ ـ ــذا الـ ـت ــدري ــب
العملي المهم ال ــذي يساهم فــي تطوير
الـمـسـيــرة التعليمية ل ـكــوادرنــا الـشــابــة،
كما أن التدريب العملي الذي استفاد منه
المشاركون داخــل البنك جمع المعارف
النظرية الـضــروريــة بالتطبيق العملي
ً
التخصصي ،كما تضمن خططا موجهة
لكل اختصاص مصرفي بشكل مستقل».
وأض ـ ــاف ـ ــت ب ـ ــوع ـ ــرك ـ ــي« :ح ــريـ ـص ــون
ف ــي (ب ــرق ــان) عـلــى دع ــم ج ـهــود مختلف
ال ـم ــؤس ـس ــات األك ــادي ـم ـي ــة وال ـتــدري ـب ـيــة
المحلية والعالمية ،والتعاون معها على
تطوير كوادرنا الوطنية ومواهبنا الشابة.
ً
ِّ
كما نــركــز فــي البنك دائ ـمــا ،ضمن إطــار
استراتيجيتنا المؤسسية التي تهدف
إلــى تفعيل دور البنك كمؤسسة مالية
وطنية رائــدة تتميز بالخبرات الواسعة
لمجموعة من أهم القيادات بالقطاع المالي
في الكويت ،على المساهمة الفاعلة في
إعداد الجيل القادم من الكفاءات الكويتية
الشابة ليكونوا قادة المستقبل في القطاع
المصرفي».
ويواصل «برقان» تطبيق استراتيجيته
الشاملة لدعم تنمية رأس المال البشري
فــي الـكــويــت ،وتمكين الـمــواهــب الشابة

محمد الغانم

زهرة بوعركي
من خالل البرامج والمبادرات التدريبية
المختلفة .كما يستمر في تعزيز قطاع
ً
التعليم بالبالد ،مؤكدا دوره كمؤسسة
مالية رائدة تؤدي واجبها في االستثمار
بالجيل الجديد ،وتأهيلهم لقيادة مستقبل
أفضل .ويلتزم البنك كذلك بتطبيق نفس
ً
النهج داخليا مع موارده البشرية ،بهدف
دف ــع عجلة نـمــوه وت ـط ــوره ،إضــافــة إلــى
المساهمة في النهوض بالقطاع المصرفي
بشكل عام.

«األهلي» يعلن الفائز في سحب «الفوز» «التجاري» ُيجري تحديثات معتادة «وربة» يجري سحوبات
على نظمه التكنولوجية
«السنبلة» و«الحصالة»

أعلن البنك األهـلــي الكويتي
فوز أمل فهد العنزي في السحب
األسـ ـب ــوع ــي ل ـح ـس ــاب «ال ـ ـفـ ــوز»
للجوائز ،بجائزة نقدية قدرها
 10.000دي ـنــار كــويـتــي ،وال ــذي
أقيم تحت إشراف وزارة التجارة
والـصـنــاعــة ،وأعـلــن اســم الفائز
يوم االثنين الماضي.
و«الفوز» للجوائز ،هو حساب
ال ـجــوائــز األول مــن نــوعــه الــذي
يتيح لعمالء البنك فرصة الفوز
بـجــوائــز ومـكــافــآت ك ـبــرى .ومــن
خالل الحساب سيحظى عمالء
«األه ـلــي» بفرصة الـفــوز بمبلغ
 10.000دي ـن ــار ض ـمــن الـسـحــب
األسـبــوعــي األعـلــى لفائز واحــد
في الكويت ،كذلك فرصة للفوز
بــالـجــائــزة ال ـك ـبــرى ،وه ــي راتــب
شهري بقيمة  5.000دينار مدة
 10سنوات.
تجدر اإلشارة إلى أنه سيكون
بمقدور كل من عمالء «األهلي»

الجدد والحاليين االستفادة من
هــذه الفرصة الفريدة فــي حالة
توفر رصيد في حسابهم بمبلغ
 100دينار فقط.
والبنك األهلي يشجع الجميع
على فتح حساب الفوز أو زيادة
أرصدتهم ،للحصول على فرص
أكبر للفوز في السحب القادم يوم
 14الجاري ،وكلما زادت المبالغ
المودعة زادت فرص الفوز.

فــي إط ــار اسـتــراتـيـجـيــة البنك
الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري الـ ـك ــويـ ـت ــي ال ــرامـ ـي ــة
إلـ ــى ت ـط ـب ـيــق ن ـظ ــم تـكـنــولــوجـيــا
الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات ال ـ ـم ـ ـت ـ ـطـ ــورة ،ب ـمــا
يمكنه من تقديم أعلى مستويات
ال ـخ ــدم ــات ال ـم ـصــرف ـيــة الــرقـمـيــة
لـ ـعـ ـم ــائ ــه ،ق ـ ـ ــرر الـ ـبـ ـن ــك الـ ـقـ ـي ــام
ببعض أعمال الصيانة والتطوير
والـ ـتـ ـح ــدي ــث ل ـن ـظ ــم وت ـط ـب ـي ـقــات
ت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـم ـع ـل ــوم ــات وم ــا
يرتبط بها من اختبارات صباح
غد حتى الثانية بعد الظهر.
ويـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوه الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــك أن أعـ ـ ـم ـ ــال
الـتـحــديــث والـصـيــانــة والتطوير
الـمـشــار إلـيـهــا قــد يـتــرتــب عليها
ح ـ ـ ــدوث إي ـ ـقـ ــاف م ــؤق ــت لـبـعــض
ال ـخ ــدم ــات ال ـت ــي ي ـقــدم ـهــا الـبـنــك
لعمالئه.
ونحن في «التجاري» إذ نعتذر
ً
سلفا من عمالئنا عن أي إزعــاج
قـ ــد ي ـت ـس ـبــب ل ـه ــم ج ـ ـ ــراء إي ـق ــاف

بـعــض الـخــدمــات الـتــي تتطلبها
االخـتـبــارات المنوه عنها ،فإننا
نـتــوجــه إلـيـهــم بـخــالــص التقدير
على تفهمهم لمتطلبات تطوير
نظم تكنولوجيا المعلومات في
البنك ،والـتــي تصب فــي النهاية
ف ــي مـصـلـحــة ال ـع ـم ـيــل ،وتـســاعــد
البنك على تقديم أفضل الخدمات
الـمـصــرفـيــة الــرق ـم ـيــة الـمـتـطــورة
للعمالء في كل األوقات.

أع ـ ـل ـ ــن ب ـ ـنـ ــك ورب ـ ـ ـ ـ ــة أس ـ ـمـ ــاء
الـفــائــزيــن بـسـحــوبــات السنبلة
األسبوعية وحساب الحصالة،
وس ـ ـي ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ــر ال ـ ـب ـ ـن ـ ــك ب ـع ـم ــل
ال ـ ـس ـ ـحـ ــوبـ ــات لـ ـ ـ ـ  10رابـ ـحـ ـي ــن
ً
أسبوعيا لحساب السنبلة و5
ل ـح ـس ــاب ال ـح ـص ــال ــة ،بـحـضــور
مـ ـمـ ـث ــل ع ـ ــن وزارة ا ل ـ ـت ـ ـجـ ــارة
والصناعة وموظفي البنك.
وبالنسبة إلى العمالء الذين
ح ــال ـف ـه ــم الـ ـح ــظ خـ ـ ــال سـحــب
السنبلة األس ـبــوعــي ،فـقــد تـ ّـوج
 10رابـ ـحـ ـي ــن م ـ ــن ع ـ ـمـ ــاء بـنــك
وربـ ـ ـ ــة حـ ـص ــل ك ـ ــل م ـن ـه ــم عـلــى
 1000ديـنــار هــم :حمد إبراهيم
الفيلكاوي ،وبراك نمر السعيدي،
وعبدالله مشعل العازمي ،وعلي
ه ــادي ال ـهــاجــري ،وعـبــدالـعــزيــز
ضيدان العجمي ،وبدور جلوي
العتيبي ،ومــريــم خــالــد الـكــوح،

وج ـمــال خــالــد الــدهـيــم ،ونــاصــر
مطر الظفيري ،وسميرة صالح
الشايجي.
ك ـمــا ي ـب ــارك «وربـ ـ ــة» لـفــائــزي
سـ ـح ــب «ال ـ ـح ـ ـصـ ــالـ ــة ال ــرق ـم ـي ــة
األسبوعي» لعمالء  ،Bloomوهم
كل مــن :غالية جاسم الظفيري،
ومسيعيد عيد الصلبي ،وروان
ح ـس ــن األنـ ـ ـص ـ ــاري ،ويــاس ـم ـيــن
ج ـمــال ال ـع ــازم ــي ،وعـبــدالـعــزيــز
هيثم التركيت.
وحـ ــول الـ ـش ــروط ق ــال مــديــر
منطقة المجموعة المصرفية
لألفراد أحمد المطوع« :يتطلب
اآلن و ج ــود  100د .ك لــد خــول
سحوبات السنبلة األسبوعية
وال ـس ـح ــوب ــات الـ ـكـ ـب ــرى ،عـلـمــا
بـ ــأن ال ـع ـم ـيــل ال ي ـ ــزال يـحـصــل
عـلــى فــرصــة واح ــدة مـقــابــل كل
 10د .ك في الحساب ،والفرص

أحمد المطوع

ت ـح ـت ـس ــب عـ ـل ــى حـ ـس ــب أدن ـ ــى
رص ـ ـيـ ــد ف ـ ــي ال ـ ـح ـ ـسـ ــاب خ ــال
الشهر .لذلك يجب أن يكون قد
مضى على المبلغ شهر كامل
فــي ا لـحـســاب لـلـتــأ هــل للسحب
األس ـب ــوع ــي ،وش ـه ــران كــامــان
للسحوبات الكبرى الحتساب
ا لـ ـف ــرص ،وال ت ــو ج ــد ق ـي ــود أو
حدود للسحب واإليداع ،فكلما
زاد المبلغ المودع زادت فرص
العميل للربح».

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 5181الجمعة  11نوفمبر 2022م  17 /ربيع اآلخر 1444هـ

tawabil@aljarida●com

13

بالدوتشي :دور نشر إيطالية متحمسة للمشاركة بمعرض الكتاب

ياسر السعدي

ً
«حفل موسيقي أوبرالي ودورات لتعليم اإليطالية مجانا في المكتبة الوطنية»
عزة إبراهيم

أعرب السفير اإليطالي لدى
الكويت كارلو بالدوتشي عن
سعادته وفخر بالده بالحلول
ضيف شرف في معرض
الكويت الدولي للكتاب ،الذي
ينطلق األسبوع المقبل ،تزامنا
مع فعاليات فنية تتخللها
الموسيقى والكتب وتعلم
اللغة اإليطالية للتعرف على
ثقافة شعبها عن قرب.

عـقــد الـسـفـيــر اإلي ـطــالــي لــدى
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ك ـ ــارل ـ ــو ب ــال ــدوتـ ـش ــي
اجتماعا بالصحافيين ،للحديث
عن حلول إيطاليا كضيف شرف
فـ ــي مـ ـع ــرض الـ ـك ــوي ــت ال ــدول ــي
للكتاب ال ــذي يـقــام فــي مـشــرف،
م ــن  16ح ـت ــى  26نــوف ـم ـبــر فــي
دورته الـ.45
وأعـ ـ ـ ـ ـ ــرب ب ـ ــال ـ ــدوتـ ـ ـش ـ ــي عــن
س ـ ـعـ ــادتـ ــه ب ـت ـل ــك الـ ـمـ ـش ــارك ــة،
وحـ ـم ــاس األوس ـ ـ ــاط الـثـقــافـيــة
اإليطالية لهذا التعاون المثمر
الـ ــذي ي ـعــزز ال ـتــرابــط الـثـقــافــي
وال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي
واالقـ ـتـ ـص ــادي ب ـيــن ال ـب ـلــديــن،
ال ـ ـلـ ــذيـ ــن ت ــربـ ـطـ ـهـ ـم ــا الـ ـع ــدي ــد
م ــن أوجـ ــه ال ـت ـعــاون وال ـت ـبــادل
الثقافي والفني وغيرهما من
أوجـ ـ ــه الـ ـتـ ـع ــاون ع ـل ــى جـمـيــع
الصعد.
وأشـ ــار إل ــى أن أك ـثــر مــن 10
دور نـ ـش ــر إيـ ـط ــالـ ـي ــة أع ــرب ــت
عـ ــن ح ـم ــاس ـه ــا ورغ ـب ـت ـه ــا فــي
المشاركة والحضور بالكويت
لـ ـع ــرض ك ـت ـب ـه ــم فـ ــي ال ـج ـن ــاح
اإليـ ـط ــال ــي ال ـج ـم ـي ــل ال ـ ـ ــذي تــم
إنـ ـش ــاؤه ل ـه ــذه ال ـم ـنــاس ـبــة في
مبنى أرض المعارض مع وكالة
التجارة اإليطالية.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف ب ـ ــال ـ ــدوتـ ـ ـش ـ ــي أن
«الـ ـجـ ـن ــاح اإليـ ـط ــال ــي س ـي ـكــون
واحـ ـ ـ ـ ــة غـ ـنـ ـي ــة بـ ـجـ ـمـ ـي ــع أفـ ـ ــرع
الثقافة والفنون اإليطالية بداية
بــال ـك ـتــب ع ــن األدب اإلي ـط ــال ــي
والموسوعات اإليطالية ،وأيضا
ك ـت ــب ل ــأطـ ـف ــال وال ـم ــراه ـق ـي ــن،
و كـتــب لتعلم اللغة اإليطالية،

من الفعاليات الموسيقية اإليطالية في الكويت

كارلو بالدوتشي

إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ك ـت ــب عـ ــن ج ـمــال
إيـطــالـيــا ،ومــا يشمله مــن الفن
والتصميم واألثاث والسيارات
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـحـ ـ ــركـ ـ ــات وك ـ ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم
واألزي ـ ــاء والـطـعــام والتصوير
الفوتوغرافي ،كل ذلك في رحلة
عبر بالدنا وطبيعتها الخالبة
واالستثنائية».
ودعـ ـ ــا زوار الـ ـمـ ـع ــرض إل ــى
«ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدوم لـ ـ ــرؤيـ ـ ــة االـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــاح،
وال ـم ـشــاركــة ف ــي ال ـم ـحــاضــرات
التي تنظمها السفارة كل يوم
في المعرض عن إيطاليا ورواد
الكتابة فــي بـلــدنــا» ،مبينا أنه
سيتم توفير الجدول التفصيلي
م ـب ــاش ــرة م ــن ق ـب ــل الـمـنـظـمـيــن
وإدارة ا ل ـم ـع ــرض بــا لـمـجـلــس
الـ ــوط ـ ـنـ ــي ل ـل ـث ـق ــاف ــة والـ ـفـ ـن ــون
واآلداب قبل انطالق المعرض
األسبوع المقبل.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ـ ــى أن ال ـ ـج ـ ـنـ ــاح
اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي نـ ـظ ــم أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن 15

مـ ـن ــاسـ ـب ــة ج ـم ـي ـل ــة ل ــاج ـت ـم ــاع
وال ـت ـح ـف ـيــز وال ـم ـن ــاق ـش ــة ،الف ـتــا
إل ــى ح ـضــور ال ـخ ـطــوط الـجــويــة
الكويتية ،في الجناح اإليطالي
بــاعـتـبــارهــا الـشــريــك فــي جهود
السفارة التنظيمية.
وأف ــاد بالدوتشي بــأن األيــام
العشرة التي يقام فيها المعرض
(من  16إلى  26الجاري) ،سيتم
فـيـهــا اف ـت ـت ــاح م ـع ــرض «Dove
il si` suona - Italians and
( »their languageدوفـ ــي إيــل
س ـ ــي س ـ ــوون ـ ــا  -اإليـ ـط ــالـ ـي ــون
ول ـغ ـت ـهــم) ،ف ــي مـكـتـبــة الـكــويــت
الــوطـنـيــة ،وه ــي فعالية تحكي
قـ ـص ــة الـ ـلـ ـغ ــة اإليـ ـط ــالـ ـي ــة عـلــى
مـ ــر ال ـ ـ ـقـ ـ ــرون ،وت ــأثـ ـي ــره ــا عـلــى
العديد من الكلمات في اللغات
األخ ـ ــرى ،واسـتـيـعــابـهــا كلمات
ومصطلحات وتعابير من لغات
وث ـق ــاف ــات أخ ـ ـ ــرى ،إض ــاف ــة إلــى
عرض لوحات توضيحية تضم

الجمهور يستمتع بالطرب األصيل
في «ليلة الوصلة المصرية»
على مسرح مركز اليرموك الثقافي بدار اآلثار اإلسالمية
●

عزة إبراهيم

ك ـ ـ ـ ـ ــان ج ـ ـم ـ ـه ـ ــور دار اآل ث ـ ـ ـ ـ ــار
اإلســام ـيــة عـلــى مــوعــد مـتـجــدد،
أمــس األول ،مــع رحـلــة موسيقية
َّ
جديدة ومختلفة ،حيث حطت بهم
رحــالـهــم فــي ليلة طــربـيــة أصيلة
بامتياز في أمسية بعنوان «ليلة
الــوص ـلــة ال ـم ـص ــري ــة» ،بــالـتـعــاون
مع فرقة الرباعي الشرقي ،والتي
َّ
ضمت الباحث في التراث الكويتي
الـ ـع ــازف ع ـلــى آل ــة ال ـك ـمــان أحـمــد
ال ـصــال ـحــي ،وال ـص ــوت الـمـصــري
الـمـبــدع مصطفى سعيد ،والــذي
ً
ش ـ ــارك أيـ ـض ــا ب ــال ـع ــزف ع ـلــى آلــة
العود ،والعازف على آلة القانون
بــال بيطار ،وأحـمــد مــراد عــازف
الرق.
اس ـت ـم ـت ــع ال ـج ـم ـه ــور ب ــال ـل ــون
ال ـ ـمـ ــوس ـ ـي ـ ـقـ ــي ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــاص الـ ـ ـ ــذي
قدمته ا لـفــر قــة الموسيقية ،وهو
الـمــوسـيـقــى الـكــاسـيـكـيــة بـمـقــام
راست ،بأعمال من التراث العربي
وموشحات ،ما جعل الليلة طربية
مــوسـيـقـيــة م ــن طـ ــراز خـ ــاص ،مع
تفاعل الجمهور ال ــذي مــأ قاعة

فرقة الرباعي الشرقي بصحبة صباح الريس
الحفل ،معربين عــن رغبتهم في
زي ــادة م ــدة الحفلة إل ــى أكـثــر من
ساعة ،كما هو متبع في حفالت
م ــرك ــز الـ ـي ــرم ــوك الـ ـثـ ـق ــاف ــي ،كـمــا
طالبوا بالتوسع فــي هــذا النوع
ُ
من األعمال الراقية ،التي تعد غذاء
لـلــروح ومـصـفــاة لمتاعب الذهن
والعصر الذي يغلب عليه الجمود.
وق ـ ـ ــال الـ ـم ــوسـ ـيـ ـق ــي ومـ ـط ــرب
الحفل مصطفى سعيد إن تفاعل
الجمهور جعله يشعر بالمزيد من
الرغبة في سلطنتهم ،واالرتـفــاع

بــاألداء الــذي تم تجهيزه للحفل،
ً
م ــؤك ــدا أن أج ـ ــواء ال ـح ـفــل كــانــت
رائ ـ ـعـ ــة ،وال ـت ـن ـظ ـي ــم ج ـ ــاء بـشـكــل
ً
اح ـتــرافــي ،مـطــالـبــا بــالـتــوســع في
إنـشــاء مــراكــز فنية وثقافية على
غرار مركز اليرموك الثقافي ،ليس
بالكويت فقط ،بل في جميع بلدان
الوطن العربي.
وأك ـ ـ ــد س ـع ـي ــد أن «ال ـج ـم ـه ــور
يستحق أن نقدم له أرقى الفنون،
ألنـ ــه ي ـتــذوق ـهــا ُ
وي ـق ـب ــل عـلـيـهــا»،
ً
داف ـعــا بـكــذب ادع ــاء أن الجمهور

ً
أحيانا يبحث عن أداء ضعيف أو
ً
غير رفيع المستوى ،موضحا أن
باق ومتطور ،ويقبل
الفن األصيل ُ ٍ
ويـقـبــل عليه الفنانون
ال ـحــداثــة،
والمستمعون من كل األجيال.
وح ــول بــرنــامــج ال ـح ـفــل ،ال ــذي
ً
ج ـ ــاء م ـ ـغـ ــايـ ــرا وم ـن ـت ـق ــى بـشـكــل
خاص ،قال« :أعددنا باقة متميزة
مـ ــن األع ـ ـمـ ــال ت ـت ـض ـمــن م ــواوي ــل
ومــوش ـحــات وق ـصــائــد ،مـنـهــا ما
نظمها أحمد الدلنجاوي في القرن
الـســابــع عشر الـمـيــادي ،وأخــرى
لبهاء الدين زهير ،والشيخ أحمد
عاشور ،إلى جانب موشح ضربة
مـصـمــودي ،وغيرها مــن األعـمــال
التي تم مزجها بأسلوب خاص،
إلمتاع الجمهور بحفل َّ
مميز».
كما تم غناء موشحات:
أحن شوقا وشعرك والجبين
وظـ ـب ــي مـ ــن ال ـ ـتـ ــرك وق ـص ـي ــدة
غيري على السلوان قادر...
يـ ــذكـ ــر أن م ـ ـقـ ــام راس ـ ـ ـ ــت هــي
كلمة فارسية بمعنى مستقيم...
والمقام المستقيم هو أول مقامات
الموسيقى المقامية العربية.

مـعـلــومــات عــن الـلـغــة وتميزها
بخصائص فــريــدة ،إضافة إلى
مجلدات ذات أهمية استثنائية
في تاريخ تطور اللغة اإليطالية.
ول ـ ـ ـفـ ـ ــت إل ـ ـ ـ ــى إق ـ ـ ــام ـ ـ ــة ح ـف ـلــة
مــوسـيـقـيــة ل ــأوب ــرا ،الخميس
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ال ـكــاس ـي ـك ـيــة اإلي ـط ــال ـي ــة عـلــى
مسرح عبدالحسين عبد الرضا
بالسالمية في السابعة مساء،
ت ـ ـ ــؤدي خ ــال ـه ــا ف ــرق ــة م ــواه ــب
إي ـط ــال ـي ــة ش ــاب ــة «بـ ـي ــل كــان ـتــو
دي ـت ــال ـي ــا» ع ــرض ــا فـنـيــا رائ ـع ــا،
ل ـت ـق ــري ــب ال ـج ـم ـه ــور أكـ ـث ــر مــن
الطبيعة االستثنائية والفريدة
للغة اإليطالية.

المطبخ اإليطالي
وأضاف بالدوتشي أنه ستعقد
خـ ــال هـ ــذه األيـ ـ ــام ال ـع ـش ــرة ،في
مكتبة الكويت الوطنية ،دروس

انـطـلـقــت أع ـم ــال ال ـ ــدورة ال ـ ـ 22
م ــن ال ـم ـهــرجــان ال ـعــربــي ل ــإذاع ــة
وال ـت ـل ـفــزيــون ،أم ــس األول ،تحت
شعار «اإلعــام في عالم يتشكل»،
بمشاركة وزارة اإلعــام بقطاعي
اإلذاع ـ ـ ـ ــة والـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــون ،بــرئــاســة
الوكيل المساعد لشؤون اإلذاعــة
د .يوسف السريع.
وقال وزير التجارة وزير اإلعالم
المكلف السعودي ماجد القصبي،
ف ــي كـلـمـتــه بــاف ـت ـتــاح ال ـم ـهــرجــان:
«أمام التطورات التقنية العالمية
اآلن في اإلعالم الجديد حان الوقت
لتضافر الجهود العربية للوصول
إلـ ــى ص ـن ــاع ــة إع ــام ـي ــة مـحـتــرفــة
مؤثرة تساعد على إيصال رسالة
العالم العربي بطريقة فاعلة».
وأوضح القصبي أن «المهرجان
يمثل فرصة ثمينة ومنصة واعدة
ل ـل ـت ـش ــاور وال ـ ـت ـ ـعـ ــارف لـتـنـسـيــق
ال ـج ـه ــود وم ــواجـ ـه ــة ال ـت ـحــديــات
لصناعة إعالم عربي جديد مؤثر
فــي مـحـتــوى يليق بقيم وع ــادات
مجتمعاتنا».
وأع ــرب عــن «األمـنـيــات بنجاح
ه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـم ـ ـ ـهـ ـ ــرجـ ـ ــان ،والـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــروج
بـ ـمـ ـخ ــرج ــات ت ــرتـ ـق ــي ب ـت ـط ـل ـعــات
ش ـعــوب ـنــا ق ـبــل ق ـي ــادت ـن ــا ،وتـلـيــق
بمتطلبات الساحة».
مـ ـ ــن جـ ـ ـهـ ـ ـت ـ ــه ،قـ ـ ـ ـ ــال الـ ــوك ـ ـيـ ــل

نصار النصار :تلقينا دعوات لعرض المسرحية بالمغرب والعراق ومصر والبحرين
أعرب المخرج نصار النصار
عن سعادته لعرض مسرحية
رابطة األدباء
ماردين في ً
الكويتيين ،مشيرا إلى أن
العمل تلقى دعوات لعرضه
في المغرب والعراق ومصر
والبحرين.

فضة المعيلي

َّ
قد مت فرقة المسرح الشعبي
على مسرح د .سعاد الصباح في
ً
رابطة األدبــاء الكويتيين عرضا
ل ـم ـســرح ـيــة «مـ ـ ــارديـ ـ ــن» ،ح ـضــره
جـمــع غـفـيــر مــن ُمـحـبــي الـمـســرح
والمثقفين.
وك ــان ــت ال ـم ـســرح ـيــة ش ــارك ــت
ضـمــن فـعــالـيــات الـ ــدورة الثانية
وال ـع ـش ــري ــن ل ـم ـهــرجــان ال ـكــويــت
المسرحي ،وتستوحي أحداثها
من قصة األغنية الشعبية التراثية
«تحبون الله وال تقولون».
ال ـم ـســرح ـيــة ت ــأل ـي ــف وإخ ـ ــراج
ً
نصار النصار ،الذي شارك أيضا
ف ــي الـبـطــولــة إل ــى جــانــب فاطمة
الـطـبــاخ ،ومجموعة مــن الــوجــوه
الجديدة ،مثل :محمد عبدالعزيز،
ومساعد خالد ،وإسماعيل كمال،
وشهد الراشد ،وشاهين النجار،
وغيرهم.

إعادة العروض
اسـتـهــل ال ـن ـصــار حــديـثــه بعد
ً
عــرض المسرحية ،قــائــا إن آخر
ع ــرض ق ـ َّـدم ــه ف ــي راب ـط ــة األدبـ ــاء
هو مسرحية «غسيل ممنوع من
النشر»َّ .
وعبر عن سعادته بتفاعل
الجمهور مع مسرحية «ماردين»،
َّ
وعــلــق« :أتمنى مــن كــل الـعــروض
الـ ـت ــي شـ ــاركـ ــت فـ ــي ال ـم ـه ــرج ــان
الـ ـمـ ـس ــرح ــي ب ـ ــدورت ـ ــه ال ـث ــان ـي ــة
وال ـع ـشــريــن أن تـعـيــد ال ـع ــروض،
وهذا ُيعد النجاح الحقيقي».

فريق عمل المسرحية
وذكر أنه يخطط إلعادة عرض
ال ـم ـســرح ـيــة ف ــي أك ـث ــر م ــن مـكــان
ً
بالمستقبل ،الفتا إلى أنهم تلقوا
دع ـ ـ ــوات ل ـعــرض ـهــا ف ــي ال ـم ـغــرب
ً
والعراق ومصر والبحرين ،مشيرا
إلى أنهم يدرسون تطوير العمل.
وأضــاف أنــه تم عــرض العمل في
ً
الــرابـطــة مــن دون دي ـكــور ،مبينا
أن هــذا العمل يصلح عرضه في
ص ــال ــة أو حــدي ـقــة أو س ــاح ــة أو
مسرح.

«األمانة العامة»
وعـ ـ ـ ـ ــن م ـ ـسـ ــرح ـ ـيـ ــة «األم ـ ـ ــان ـ ـ ــة
الـعــامــة» ،أوض ــح أنــه تــم عرضها
ف ــي ال ـش ـه ــور ال ـم ــاض ـي ــة« ،ح ـتــى
نــأخــذُ مــاحـظــات مــن الـجـمـهــور،
التي قمنا بدراستها وتعديلها،
ُ
وس ــتـ ـع ــرض ف ــي مـ ـس ــرح ك ـي ـفــان

اب ـ ـتـ ـ ً
ـداء م ــن  8دي ـس ـم ـبــر الـ ـق ــادم،
م ــع ال ـن ـج ــوم ،ل ـكــن ت ــم اس ـت ـبــدال
الفنانتين فاطمة الدمخي وشوق
الموسوي ،الرتباطهما بالدراسة
واالم ـت ـح ــان ــات ،بــالـفـنــانـتـيــن مي
التميمي وشهد الراشد».

عرض جميل
من جانبه ،قال محمد النصار،
ال ــذي أعــد موسيقى المسرحية:
«العمل جماعي بحت يعتمد على
ً
المجاميع والممثلين» ،الفتا إلى
أنه حاول بناء الموسيقى بطابع
جديد.
وعن أعماله المستقبلية ،كشف
أنه سيشارك في مسرحية «األمانة
ُ
العامة» ،التي ستعرض في أقل من
شهر ،إضافة إلى أعمال أخرى.
َّ
فتحدث
أما محمد عبدالعزيز،

شام البكور ...بسمة أمل
على شفاه المستقبل
بين البكاء والبسمة واإلعجاز كتبت قصة شام البكور ،الطفلة
السورية التي لم تتخط سبع سنوات ،والتي توجت في دبي
ً
أخيرا بلقب تحدي القراء ة العربي بموسمه السادس ،وتلقت
التكريم من نائب رئيس دولة اإلمارات ،رئيس مجلس الوزراء،
حاكم دبي سمو الشيخ محمد بن راشد ،بعد تفوقها على أكثر
من  61ألف طالب وطالبة ،ومنافسين من  18دولة عربية ،لترسم
ً
بسمة أمل على شفاه المستقبل ،وإعالنا عن تباشير جيل عربي
ً
جديد يعشق القراءة مجددا.
هــي حـكــايــة فــي حــد ذات ـهــا ،كـمــا تـقــول أم ـهــا ،ب ــدأت قصتها
بحادث مفجع فقدت فيه أباها عبر حادث انفجار في سورية،
ً
ً
لتصاب بشظايا فــي رأسـهــا ،مــودعــة أبــا غــادر الحياة مبكرا،
ً
تاركا زوجة شابة وطفلة رضيعة كان فطامها على خبز اليتم
ولبن الثكل.
هي نقطة ضوء وسط محيط الظلمات الذي يتالطم حولنا،
ً
ً
ليأتي شعاع هذه الصغيرة ،مبشرا بأن وراء الليل صباحا ،وبعد
ً
العتمة ضــوء ا ،من شأنه أن يرفع الطموح ويرسم التفاؤل في
زمن ندرت فيه بواعث التفاؤل.
عنها تقول معلماتها إنها «قائد صغير» ،عندها قدرة عجيبة
على الحفظ المباشر ،وسرد ما تقرؤه بفهم ،حيث قرأت أكثر
ً
من  70كتابا.
لم تكن والدتها وهي تنظر إليها عقب تحمل مسؤولية الطفلة
بعد رحيل أبيها أن تلك الرضيعة ،التي كانت تفكر كيف ستربى
وكيف ستشق طريقها في الحياة ،وهل ستنجح بال أب يساندها
ويتحمل عنها أعباءها ،لم تكن تعلم وهي تفكر في كل ذلك أن
الله تعالى كتبها في سجل المعجزات الناطقة ،وأنها ستكلل
أباها الراحل وأمها بل وطنها كله بإكليل الفخر ،بعدما صارت
تشرف كل من ينتسب إليها ،فيا شام البكور ،كلنا آباؤك ألننا
جميعا وبكل حب نشرف أن تكون لنا ابنة مثلك.
ً
ً
ً
ش ـكــرا لــك يــا ش ــام ،وش ـك ــرا ألم ــك ومـعـلـمـيــك ،وش ـك ــرا لــدولــة
اإلمارات التي كشفت مسابقتها القرائية عن هذه النبتة الغضة
الجميلة ،وكل دعائنا لشام ولكل السوريين بأن يعيد الله وطننا
الحبيب كما كان ساحة أمن وأمان ،وقد عم السالم أرجاءه ،وساد
التوافق بين أبنائه ليتفرغوا لبنائه من جديد ولرعاية مثل هذه
ً
ً
المواهب الصغيرة ...عفوا بل الكبيرة جدا ،مع خالص دعائنا
بأن يعيد الله تعالى لألمة العربية وحدتها وتماسكها في ظل
التحديات المحدقة من كل صوب.

انطالق المهرجان العربي لإلذاعة
والتلفزيون في الرياض

«المسرح الشعبي» تقدم «ماردين» في رابطة األدباء
●

م ـج ــان ـي ــة فـ ــي ال ـل ـغ ــة اإلي ـط ــال ـي ــة
ل ــأطـ ـف ــال والـ ـ ـكـ ـ ـب ـ ــار ،م ـ ــن خ ــال
االتفاقية التي أبرمتها السفارة
م ــع ال ـم ــرك ــز ال ـث ـق ــاف ــي «،»TALK
ا ل ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـمـ ـن ــح دورات ل ـت ـع ـل ــم
ال ـل ـغــات فــي ال ـكــويــت ،مــن بينها
اللغة اإليطالية ،إلــى جانب ذلك
س ـت ـح ـت ـفــل ال ـع ــدي ــد م ــن مـطــاعــم
ال ـف ـنــادق الــرئـيـسـيــة فــي الـكــويــت
بـ ـه ــذه ال ـف ـع ــال ـي ــات الـ ـه ــام ــة ،مــن
خالل إعداد قوائم خاصة عن فن
الطهو اإليطالي التقليدي ،والذي
ينتشر نجاحه على نطاق واسع
بالكويت خــال أسـبــوع المطبخ
اإليطالي في العالم ،والذي يقام
في نفس الفترة.

مسك وعنبر

ً
ع ــن دوره ال ـ ــذي ج ـ َّـس ــده ،ق ــائ ــا:
«دوري إمـ ـب ــاش ــي خ ـل ـي ــل ،وه ــي
الشخصية المتسلقة ،التي تسعى
لـلــوصــول إلــى مكانة عالية بأي
طريقة ،حتى لو كانت على حساب
األشخاص اآلخرين».
فيما أوضح شاهين النجار أن
دوره ينقسم إلى جزأين؛ المطرب
ً
في الحفل ،وأيضا دور أبوياسر،
وه ــو الـ ــدور األس ــاس ــي ل ــه ،حيث
يجسد دور رجل كبير في ُ
ِّ
العمر
ً
مـصــاب بـمــرض الــزهــايـمــر ،الفتا
إلى أن هذا خفف من وطأة العمل.
وبـ ـع ــد ال ـ ـعـ ــرض ،ق ـ ــال ال ـف ـنــان
عـبــدالـعــزيــز ال ـح ــداد إن ــه «ع ــرض
ً
جميل جدا ،منسق ومنظم ،وقصة
واضـحــة وهــادئــة ،وإخ ــراج رائــع،
وم ـم ـث ـلــون م ـق ـت ــدرون ،وم ـخ ــارج
حـ ـ ــروف ولـ ـغ ــة ع ــرب ـي ــة صــري ـحــة
وواضحة ،أتمنى لهم التوفيق».

يوسف السريع

ال ـم ـس ــاع ــد لـ ـش ــؤون اإلذاعـ ـ ـ ــة فــي
وزارة اإلعـ ـ ـ ــام ورئـ ـي ــس ال ــوف ــد
الكويتي المشارك في المهرجان
د .يــوســف الـســريــع ،فــي تصريح
ل ـ ـ «ك ــون ــا» ،إن م ـشــاركــة ال ـ ــوزارة
بقطاعي اإلذاعــة والتلفزيون في
ه ــذا الـمـهــرجــان «تــأتــي لاللتقاء
باإلخوة العرب ،وتبادل الخبرات
ً
والـ ـتـ ـج ــارب ،وأيـ ـض ــا الـمـنــافـســة
ع ـل ــى الـ ـج ــوائ ــز ،وه ـ ــو ال ـع ـن ــوان
الــرئـيـســي بـكــل مـهــرجــان تـشــارك
فيه الكويت».
وأع ـ ـ ـ ـ ــرب ال ـ ـسـ ــريـ ــع ع ـ ــن أم ـل ــه
ال ـح ـص ــول «ع ـل ــى م ـج ـمــوعــة مــن
الجوائز ،واكتشاف شباب جدد،

مـ ــن خـ ـ ــال إعـ ـط ــائـ ـه ــم ال ـف ــرص ــة
لدخول هذا المهرجان».
وأوضح أن «هذا العام يختلف،
كون المهرجان منذ أكثر من 40
ً
ع ــام ــا ُي ـق ــام ف ــي ت ــون ــس ،ونـجــده
ُ
هذا العام يقام هنا في العاصمة
الـ ـسـ ـع ــودي ــة (الـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــاض) ،وه ــو
أم ــر ُيـحـســب لـهــا فــي تـبـنــي هــذه
االحتفالية ،التي نجد أن هناك
ً
كثيرا من التلفزيونات العالمية
تأتي لكي تشاهد وتنقل اإلعالم
العربي وأهميته».
وت ـ ـشـ ــارك وزارة اإلع ـ ـ ــام فــي
المهرجان بمجموعة من األعمال
اإلذاع ـ ـيـ ــة وال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة ،وهــي
حلقة خاصة عن الفنان الكويتي
الــراحــل غانم الصالح ،من خالل
برنامج «أعالم العرب» ،وبرنامج
«أع ـج ــوب ــة الـ ــزمـ ــان» ،و«ال ـش ـب ــاب
وال ـع ـم ــل الـ ـتـ ـط ــوع ــي» ،و«فـ ـ ــورت
نــايــت» ،و«الـمــركـبــة الـمـجـهــولــة»،
و«مال وأعمال» ،و«تحدي وارادة»،
وفالش توعوي للبيئة.
كـمــا ت ـشــارك ال ـ ــوزارة بــأعـمــال
لقطاع التلفزيون ،هــي :برنامج
«الــرســام» ،ومسلسل «دحـبــاش»،
وبرنامج «ليلة خميس» ،وفيلم
عن القضية الفلسطينية بعنوان
«إلى أن نعود».
(كونا)

نوال تشارك في موسم الرياض
ع ــادت الـفـنــانــة ن ــوال الكويتية
إل ــى مــزاولــة نشاطها الـفـنــي ،بعد
فترة طويلة مــن االبـتـعــاد فــي عام
 ،2022بسبب إصــابـتـهــا بوعكات
صحية تسببت في تأجيل حفالتها
وأنشطتها الفنية بموسم الصيف
الماضي.
وكشفت عــن عودتها للحفالت
مــن خ ــال مــوســم ال ــري ــاض ،2022
بحفل يجمعها مع الفنانة أميمة
طـ ــالـ ــب ،ون ـ ـشـ ــرت ش ــرك ــة روت ــان ــا
بوستر حفلها ،و عـلـقــت« :الفنانة
نـ ــوال ال ـكــوي ـت ـيــة وال ـف ـنــانــة أمـيـمــة
طالب تجتمعان في ليلة استثنائية
وفــريــدة من نوعها ،عنوانها الفن
والطرب ،وألول مرة في محمد عبده
ً
أرينا  ١٨نوفمبر اإلعالن قريبا عن
موعد طرح التذاكر».
وأعـ ـ ـ ـ ــادت نـ ـ ــوال ن ـش ــر بــوس ـتــر
حفلها في موسم الرياضَّ ،
وشوقت
الجمهور لحفلها الجديد واألول

خبريات
الشعيبي سعيد بدورة
األلعاب السعودية

اختتمت منافسات دورة
األلعاب السعودية ،2022
والتي استضافت  20منشأة
رياضية بمدينة الرياض.
أقيم الحفل الختامي لفعاليات
دورة األلعاب السعودية في
الدرعية ،وأحياه عدد من
النجوم ،منهم :داليا مبارك،
وزينة عماد ،وبدر الشعيبي،
وعايض يوسف.
وعقب انتهاء الحفل كان
لهؤالء النجوم تعليقات
ورسائل خاصة نشروها
عبر حساباتهم بمنصات
التواصل االجتماعي.
وضمن هذا الصدد ،أعرب
الفنان بدر الشعيبي عن
سعادته ،لمشاركته في الحفل
الختامي لدورة األلعاب
ً
السعودية ،واصفا تلك الحفلة
بـ «أجمل ليلة».
وشارك الشعيبي ،متابعيه
صورة من الحفل عبر حسابه
ً
ً
بـ «إنستغرام» ،معلقا« :شكرا
على أجمل ليلة بالرياض
في ختام ألعاب األولمبياد
السعودية .فرحان بشوفتكم
ً
يا عيال بلدي .نوعدكم قريبا
في حفل غنائي يكسر الدنيا
في الموسم ،خليكم جاهزين».
وفي صورة أخرى نشرها
بدر ،أشاد بمجموعة الفنانين
الذين شاركوا معه الحفل،
َّ
وعلق« :مبدعون من بلدي،
وغير انهم مبدعون هم ناس
زي العسل».

مروان خوري يغني
في تورنتو األحد
نوال

بعد تعافيها من أزماتها الصحية،
وقالت« :اشتقت لكم وايد حبايبي،
ً
ً
شكرا لموسم الرياض اللي دائما
يجمعني معاكم ،وأكـيــد راح أقــدم
كل شيء يسعدكم ...وش يسعدكم؟».

الرندي قدمت ورشة عن البيئة
في مهرجان طيبة بأسوان
شــاركــت كــاتـبــة أدب الـطـفــل واإلعــام ـيــة الـكــويـتـيــة أم ــل الــرنــدي
في فعاليات الــدورة السابعة من «مهرجان طيبة الدولي للفنون
التلقائية ومسرح الطفل» ،والذي أقيم على هامش «أسوان عاصمة
الثقافة اإلفريقية».
وقد أسهمت الرندي في فعاليات المهرجان بتقديم ورشة بعنوان
«بيئة نظيفة صحة سليمة» ،تناولت فيها قصة «البيت الكبير»،
التي تحث على البيئة واالستفادة من الوقت ،والحث على زراعة
النباتات والورد ،في مدرسة السيدة نفيسة في كوم أمبو بمحافظة
أسوان ،وبمشاركة العشرات من األطفال ،الذين تفاعلوا مع القصة،
وقاموا برسم لوحات جميلة َّ
عبرت عن مخرجات الفعالية .وفي
ً
ختام الفعالية أهدت الرندي نسخا من قصتها عن البيئة الكويتية
(أصدقائي نباتات البر).

ُيحيي المطرب اللبناني
ً
ً
مروان خوري ،حفال غنائيا في
غد ،ويقدم
تورنتو بكندا بعد ٍ
خالل الحفل باقة مميزة من
أشهر أغنياته .
ً
وتألق خوري أخيرا في حفالت
ً
عديدة ،حيث أحيا حفال في
األردن ضمن حفالت مهرجان
جرش ،وحفلين في العراق؛
األول كان في بغداد ،والثاني
ً
في أربيلَّ ،
وقدم خاللهما عددا
ً
كبيرا من أغنياته ،أبرزها :كل
القصايد ،يا رب ،كمل حياتك،
ً
مهال على قلبي .وطرح خوري
أحدث أغانيه (أنت كما أنت)
على «يوتيوب» ،من ألحانه،
وكلمات سالمة خلفان،
وتوزيع موسيقي أليكساندر
ميساكيان ،وميكساج وماستر
داني خوري.

ةديرجلا

•
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دوليات

ُ
ّ
روسيا لن تطلق يد إيران في سورية وتطلب زوارق مسيرة
«الحرس الثوري» يكشف عن صاروخ بالستي فرط صوتي محلي الصنع
طهران  -فرزاد قاسمي

تمسكت موسكو بسياستها
الحذرة تجاه إطالق يد
إيران في مواجهة ضربات
إسرائيل بسورية ،رغم سعيها
للحصول على المزيد من
األسلحة والمقاتلين الموالين
لطهران لسد حاجات
المجهود الحربي بأوكرانيا ،في
حين كشف «الحرس الثوري»
عن صاروخ فرط صوتي،
وتحدثت منصة إيرانية عن
«رسالة تخريب قرب ديمونا».

اجتماعنا
األخير مع
يأت
إيران لم ِ
بجديد

ّ
الذرية»
«الطاقة

أكـ ـ ـ ــد مـ ـ ـص ـ ــدر فـ ـ ــي ال ـم ـج ـل ــس
األع ـلــى لــأمــن الـقــومــي اإليــرانــي
ل ـ ــ«ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» أن األم ـ ـيـ ــن ال ـع ــام
لـلـمـجـلــس ع ـلــي شـمـخــانــي طلب
م ــن ن ـظ ـي ــره الـ ــروسـ ــي ن ـي ـكــوالي
بــاتــروش ـيــف ،خ ــال وج ـ ــوده في
طـ ـه ــران ،أمـ ــس األول ،أن تـطـلــق
روسيا يد الجمهورية اإلسالمية
فــي ســوريــة لـلــرد على الهجمات
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة لـ ـك ــن الـ ـمـ ـس ــؤول
الروسي أبلغه أن األمر يحتاج إلى
قرار مباشر من الرئيس فالديمير
بــوتـيــن وأن ــه ال يستطيع إعـطــاء
وعد بهذا الشأن.
وذكــر المصدر أن باتروشيف
قال لشمخاني إن موسكو يمكن
أن تـ ـغـ ـي ــر م ــوقـ ـفـ ـه ــا ال ـم ـت ـح ـفــظ
وال ــرام ــي لـتـفــادي تــوسـيــع دائ ــرة
المواجهات اإلقليمية بسورية ،إذا
ما قامت الدولة العبرية بتزويد
أوكرانيا بأسلحة فقط.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـم ـ ـص ـ ــدر إلـ ـ ـ ـ ــى أن
شمخاني سـلــم نـظـيــره الــروســي
م ـل ـفــات اس ـت ـخ ـبــارات ـيــة ت ــزع ــم أن
 20000مـقــاتــل وخـبـيــر عسكري
إس ـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ــي مـ ـ ـنـ ـ ـخ ـ ــرط ـ ــون ف ــي
ال ـع ـم ـل ـي ــات ال ـع ـس ـك ــري ــة ال ــدائ ــرة
ب ــأوك ــرانـ ـي ــا إل ـ ــى ج ــان ــب كـيـيــف
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ع ـ ــدد مـ ــن م ـقــات ـلــي
ال ـم ـعــارضــة ال ـس ــوري ــة ت ــم نقلهم
لـلـقـتــال إل ــى جــانــب األوكــرانـيـيــن
ضــد ال ــروس وان هــذا يكفي لكي
ت ـف ـك ــر م ــوسـ ـك ــو ف ـ ــي الـ ـ ـ ــرد ع ـلــى
اإلسرائيليين عبر إعطاء الضوء
األخضر لحلفاء طهران بالرد على
ضربات الدولة العبرية.
وذكر أن باتروشيف أشار إلى
أن بالده لديها معلومات متطابقة
مع ما ذكره شمخاني إضافة إلى
أنباء عن تواجد عناصر إيرانية
معارضة تقاتل لمصلحة كييف.
وأوض ـ ــح ال ـم ـس ــؤول ال ــروس ــي
أن أوكـ ــران ـ ـيـ ــا واإلس ــرائ ـي ـل ـي ـي ــن
أك ـ ــدوا ل ـمــوس ـكــو أن الـمـقــاتـلـيــن
اإلســرائ ـي ـل ـي ـيــن ت ـط ــوع ــوا بشكل
شخصي.

تطوع أفغاني
ولفت باتروشيف إلى أن بالده
طلبت من طهران السماح لألفغان
م ــن «ل ـ ـ ــواء ف ــاط ـم ـي ــون» لـلـتـطــوع

سلة أخبار
التحقيق مع الغنوشي
في قضية «أنستالينغو»

شرع القضاء التونسي ،أمس،
في التحقيق مع رئيس حركة
النهضة اإلسالمية راشد
ّ
خلفية ما يعرف
الغنوشي ،على
بقضية مؤسسة أنستالينغو
التي تتضمن اتهامات بالتآمر
على أمن الدولة والتخابر مع
جهات أجنبية.
وأكد سامي الطريقي ،محامي
الغنوشي أن موكله بدأ المثول
أمام المحكمة االبتدائية
بسوسة « ،2كمشتبه فيه»،
ً
واصفا المحاكمة بأنها
سياسية.
ولدى وصوله للمحكمة ،قال
الغنوشي إن «وجودي هنا
لن يخفض األسعار ،ولن
ّ
يوفر األمن ،ولن يحل تزييف
االنتخابات».

ً
الرئيس اإليراني إبراهيم رئيسي مجتمعا باألمين العام لمجلس األمن القومي الروسي في طهران أمس األول (أ ف ب)
ل ـل ـق ـتــال ب ـج ــان ــب الـ ــروسـ ــي عـلــى
جبهات أوكــرانـيــا لما يتمتعون
بــه مــن خـبــرات فــي مـعــارك المدن
وقتال الشوارع .أوضح شمخاني
أنه يمكن السماح لتلك العناصر
بـ ــالـ ــذهـ ــاب إلـ ـ ــى روس ـ ـيـ ــا «لـ ـم ــدة
ق ـص ـيــرة» ش ــرط أن ي ـع ــودوا إلــى
إيران فور الحاجة إليهم.
وب ـح ـســب ال ـم ـص ــدر فـ ــإن عــدد
ه ـ ـ ــؤالء ال ـم ـق ــات ـل ـي ــن يـ ـص ــل إل ــى
 80000مقاتل تم تدريبهم من قبل
«الحرس الثوري».
وأشار المصدر إلى أن العديد
من المهاجرين األفغان العاديين
ً
ي ـت ـط ــوع ــون ح ــالـ ـي ــا ل ـل ـق ـت ــال مــع
ال ــروس لقاء قبول انتقالهم إلى
روسيا مع عائالتهم.

األسلحة الرخيصة
من جانب آخر ،تناول االجتماع
بين شمخاني ونظيره الروسي
ما توصلت إليه إيران من قدرات
لتصنيع أسلحة رخيصة يمكنها
مـ ــواج ـ ـهـ ــة األس ـ ـل ـ ـحـ ــة الـ ـغ ــربـ ـي ــة
المتطورة.

كما تحدث المصدر عن اتفاق
ل ـم ـنــح وزارة الـ ــدفـ ــاع اإلي ــران ـي ــة
منشآت على األراض ــي الروسية
تـقــوم مــن خاللها ك ــوادر إيرانية
بـتـصـنـيــع م ــا تـحـتــاجــه مــوسـكــو
مــن أسلحة لكي تتفادى طهران
الضغوط الغربية التي تتوعدها
في حال امدادها روسيا بأسلحة
تستخدم ضد أوكرانيا.
وذكـ ـ ـ ـ ــر أن مـ ــوس ـ ـكـ ــو جـ ـ ــددت
مطالبها بالحصول على أسلحة
جــاهــزة ،تتضمن زوارق مسيرة
عن بعد ،من الترسانة اإليرانية.
ورد شمخاني بالتأكيد على عدم
رغبة بالده في االنخراط بالصراع
بشكل مباشر ،إال أنه لم يمانع في
مد موسكو بأسلحة يمكن إجراء
تـعــد يــات عليها بحيث ال تدين
طـ ـه ــران .وات ـف ــق ال ـجــان ـبــان على
تشكيل لجنة مشتركة لمواجهة
ومنع «الهجمات اإلعالمية التي
تتم ضد روسيا في إيران»

وساطة روسية
من جهة ثانية ،قال المصدر إن

باتروشيف طرح على اإليرانيين
اسـتـعــداد روسـيــا للوساطة بين
طهران والــريــاض لحل خالفهما
وإنهاء الحرب في اليمن.
وأعـ ـ ـ ــرب الـ ـمـ ـس ــؤول ال ــروس ــي
لــإيــران ـي ـيــن ع ــن م ـتــاب ـعــة ب ــاده
بـقـلــق لــأنـبــاء الـتــي تـتـحــدث عن
احـ ـتـ ـم ــال ح ـ ــدوث ت ـص ـع ـيــد بـيــن
إيران والسعودية بسبب «الحراك
الـ ـشـ ـعـ ـب ــي» الـ ـمـ ـن ــاه ــض ل ـن ـظ ــام
ً
الجمهورية اإلسالمية ،مشيرا إلى
توطيد موسكو لعالقتها مع دول
الخليج ومنظمة «أوبك  »+وأنها
ال تستطيع تقبل أي اعتداء تجاه
الرياض.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـم ـ ـص ـ ــدر إلـ ـ ـ ـ ــى أن
ش ـم ـخــانــي شـ ــدد ع ـلــى أن إيـ ــران
ل ــدي ـه ــا وثـ ــائـ ــق عـ ــن دع ـ ــم بـعــض
الـ ـ ـ ــدول ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة ل ـل ـم ـعــارضــة
اإليرانية وتأجيج االحتجاجات،
المتواصلة منذ منتصف سبتمبر
ً
الماضي ،مؤكدا أن بلده لن تسكت
وت ـس ــرد ح ـتــى ل ــو أدى ذل ــك إلــى
ً
انزعاج أصدقاء إيران ،والفتا إلى
أن الصينيين ابلغوهم بموقف
مشابه.

وب ـ ـش ـ ــأن مـ ـل ــف ال ـ ـ ـن ـ ـ ــزاع ب ـيــن
أذربـ ـ ـيـ ـ ـج ـ ــان وأرم ـ ـي ـ ـن ـ ـي ـ ــا ،قـ ــدم
شـمـخــانــي وثــائــق ل ـلــروس تتهم
باكو بأنها تعمل خلف الكواليس
لفتح األبواب أمام الدول الغربية،
ً
م ـح ــذرا م ــن أن ــه إذا ل ــم تـتـصــرف
م ــوس ـك ــو فـ ــإن م ـش ـك ـلــة مـشــابـهــة
ألوكـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــا سـ ـ ـ ــوف ت ــواجـ ـهـ ـه ــم
فــي ال ـقــوقــاز ،وق ــال ال ـم ـصــدر ،إن
بــاتــروش ـيــف أك ــد لـشـمـخــانــي أن
روس ـ ـيـ ــا تـ ــراقـ ــب الـ ــوضـ ــع ب ـحــذر
ول ــن تـسـمــح ب ـت ـكــرار الـسـيـنــاريــو
األوك ــران ــي «ل ـكــن اإلســرائـيـلـيـيــن
يريدون جر إيران لفخ عبر اشعال
حرب مع أذربيجان».

فرط صوتي
وفي حين ،صرح المدير العام
للوكالة الــدولـيــة للطاقة الــذريــة،
رافــائ ـيــل غ ــروس ــي ،ب ــأن إي ــران لم
ت ـق ــدم أي ج ــدي ــد خـ ــال اج ـت ـمــاع
ُع ـ ـقـ ــد ف ـ ــي اآلونـ ـ ـ ـ ــة األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة فــي
فيينا بشأن برنامجها النووي،
أعـلــن قــائــد ال ـقـ ّـوة الـجــو فضائية
الـ ـت ــابـ ـع ــة ل ـ ــ«ال ـ ـحـ ــرس ال ـ ـثـ ــوري»

ّ
أ مـ ـي ــر ح ــا ج ــي زادة ،أن «إ ي ـ ــران
ً
ً
صنعت صــاروخــا بالستيا فرط
صوتي ،هايبرسونيك ،لمواجهة
منظومات الدفاع الجوي».
وزع ــم أن الـ ـص ــاروخ الـجــديــد،
ا ل ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـعـ ــد األول م ـ ـ ــن ن ــو ع ــه
ال ـ ــذي ت ـص ـن ـعــه إيـ ـ ـ ــران ،بــإم ـكــانــه
اختراق جميع منظومات الدفاع
ً
الصاروخي ،مرجحا أنــه لن يتم
الـعـثــور عـلــى تكنولوجيا ق ــادرة
على مواجهته لعقود مقبلة.

اعتقال
إل ــى ذل ــك ،قــالــت وكــالــة ف ــارس
شبه الرسمية اإليــرانـيــة لألنباء
إن الـ ـق ــوات الـمـسـلـحــة اإليــران ـيــة
اعـتـقـلــت مــوظ ـفــة بـمـحـطــة إي ــران
إن ـ ـتـ ــرنـ ــاشـ ــونـ ــال ال ـت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة
المعارضة أثناء فرارها من البالد.
ووص ــف وزي ــر االسـتـخـبــارات
اإليراني إسماعيل خطيب الثالثاء
القناة التي تتخذ من لندن مقرا
ل ـهــا بــأن ـهــا مـنـظـمــة «إره ــابـ ـي ــة».
وذكــرت وسائل إعــام إيرانية أن
المعتقلة هي إلهام أفكاري.

مصر :استنفار أمني ...وقوى وفعاليات ترفض دعوات التظاهر

السفير األميركي بإسرائيل:
سنقاوم ضم الضفة الغربية

حذر السفير األميركي في
إسرائيل ،توم نيدز ،من أن
البيت األبيض سيقاوم أي
محاوالت من جانب الحكومة
اإلسرائيلية القادمة لضم
الضفة الغربية بالكامل أو
أجزاء منها إلى إسرائيل.
وقال نيدز في حديث لقناة
«كان» اإلسرائيلية« :موقفنا
واضح :نحن ال نؤيد الضم،
وسنكافح أي محاولة للقيام
ً
بذلك» ،مشيرا إلى أن «معظم
الدول العربية تشعر بنفس
الشعور».
وأكد أنه يعتزم العمل عن كثب
مع الحكومة اليمينية المتوقع
تشكيلها في المستقبل بقيادة
بنيامين نتنياهو.

حكومة اليمن تستنكر
قصف الحوثي ميناء قنا

بايدن يشارك في مؤتمر المناخ اليوم ...والسماح لمحامي عالء عبدالفتاح بزيارته
●

القاهرة -حسن حافظ

ت ـس ــود ح ــال ــة م ــن االس ـت ـن ـف ــار األمـ ـن ــي فــي
القاهرة ومــدن مصرية لتجنب أي محاوالت
إخـ ـ ــال بـ ــاألمـ ــن ،وس ـ ــط رف ـ ــض ق ـ ــوى حــزب ـيــة
م ـعــارضــة ف ــي ال ــداخ ــل ل ـل ــدع ــوات الـمـجـهــولــة
ال ـم ـص ــدر ل ـل ـت ـظــاهــر الـ ـي ــوم اح ـت ـج ــاج ــا عـلــى
األوض ـ ـ ــاع الـمـعـيـشـيــة ف ــي الـ ـب ــاد ،وذل ـ ــك مع
بالتزامن مــع وص ــول الرئيس األمـيــركــي جو
بايدن إلى شرم الشيخ للمشاركة في فعاليات
مؤتمر المناخ ،حيث من المتوقع أن يعقد مع

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي جلسة
مشاورات قصيرة.
مـصــدر أمـنــي مـصــري كـشــف لـ ـ «ال ـجــريــدة»
خـطــة تــأمـيــن الـعــاصـمــة ،ضــد مــن وصـفـهــم بـ
ً
«العناصر التخريبية» ،موضحا أن قوات األمن
ستنتشر على جميع مداخل القاهرة والجيزة
أم ــام الـقــادمـيــن مــن الـمـحــافـظــات وتفتيشهم
والتأكد من سبب زيارتهم للعاصمة ،ومنع
األش ـخــاص الــذيــن يشتبه فيهم مــن الــدخــول
وإلقاء القبض على من يثبت تورطه.
وانتشرت عناصر أمــن فــي وســط القاهرة

وب ــدأت تفتيش هــواتــف ال ـمــارة ،بينما قــررت
شركات النقل الداخلي بين المحافظات تعليق
عملها الجمعة ،بحجة سوء األحوال الجوية،
بينما ألغت العديد من المؤسسات الحكومية
والخاصة فعالياتها المقررة الـيــوم تحسبا
ألي طارئ.
,اعتبرت دار اإلفتاء المصرية ،امس ،أن كل
حديث يدعو إلى تفريق الصف الوطني وسط
التحديات الراهنة هو «حديث فتنة».وتوقع
مراقبون فشل الدعوة للتظاهر ،على الرغم من
ضيق معظم المصريين باألزمة االقتصادية

المحسوسة لــدى الجميع ،وأرج ـعــوا الفشل
المتوقع إ لــى ع ــزوف غالبية المصريين عن
هــذه الــدعــوات المشبوهة والتي ال تحمل إال
سيناريو الفوضى ،مع رفض المزاج المصري
لمزيد من االضطرابات التي يرى الكثير أنها
لــم تجعل حياتهم أفـضــل بعد ثــورتــي يناير
 2011و يــو نـيــو  ،2013لكنهم لــم يستبعدوا
خ ــروج بـعــض الـمـسـيــرات فــي مـنــاطــق ريفية
عـلــى أط ــراف الـقــاهــرة الجنوبية وف ــي بعض
الـمـحــافـظــات حـيــث تـتــواجــد ب ــؤر «إخــوان ـيــة»
وسلفية.

فــي األث ـن ــاء ،وب ـعــد حــالــة مــن ال ـجــدل حــول
مـصـيــر الـنــاشــط الـسـيــاســي الـمـحـبــوس عــاء
عبدالفتاح ،والــذي وصلت إلــى أروقــة مؤتمر
ال ـم ـن ــاخ ول ـ ــدت ح ــال ــة ت ــراش ــق ب ـيــن ال ـقــاهــرة
ومـنـظـمــات دول ـي ــة ،سـمـحــت الـنـيــابــة الـعــامــة
المصرية أمــس الخميس ،لدفاع عبدالفتاح،
المحامي خالد علي ،بزيارة عالء في محبسه
بسجن وادي النطرون لالطمئنان على حالته
الصحية بعد إعالنه اإلضراب التام عن الطعام
منذ يومين.وفي وقت الحق قال المحامي على
«تويتر» إنه ُمنع من زيارته في السجن أمس.

ألتق باسيل ولن أساوم
نواف سالم :لم ِ
على مبادئي من أجل رئاسة الحكومة
●

بيروت  -منير الربيع

وسط الحديث المتزايد والمتداول
ف ــي األوس ـ ــاط الـسـيــاسـيــة واإلعــام ـيــة
حول السعي إلنضاج تسوية حكومية
رئــاسـيــة ،وحــديــث بعض األفــرقــاء عن
إع ــادة انـتـخــاب رئـيــس محسوب على
ح ــزب ال ـل ــه وح ـل ـفــائــه ،م ـقــابــل تكليف
رئيس للحكومة محسوب على خصوم
الحزب ،وتحت هذا المبدأ تم تسريب
م ـع ـلــومــات ت ـف ـيــد بـ ــأن هـ ــذه ال ـم ـعــادلــة
تـقـضــي بــان ـت ـخــاب سـلـيـمــان فــرنـجـيــة
لرئاسة الجمهورية مقابل تكليف نواف
ســام برئاسة الحكومة ،نفى األخير
وجود أي ترتيبات من هذا النوع.
وقال سالم في بيان وصلت نسخة
منه الى «الجريدة» ،إنه لم يسمع بهذه
ً
الـمـعــادلــة إال فــي اإلعـ ــام ،مـعـتـبــرا أنــه
ً
ال يــرى أي أفــق لها ،ونافيا صحة كل
الـمـعـلــومــات ال ـتــي تـتـحــدث ع ــن لقائه
رئ ـيــس ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر ج ـبــران
ب ــاس ـي ــل ،رغـ ــم أنـ ــه ال ي ـم ــانــع ل ـق ــاء أي
شخصية سياسية؛ إذا كان اللقاء يخدم
المصلحة الوطنية وليس فــي سبيل
الوصول إلى رئاسة الحكومة.
ً
وأكــد ســام أنــه «أيــا كــان القصد من
التسريبات ،فإنه لــن يجعلني أســاوم

ع ـلــى م ـب ــادئ ــي ،أو أب ـ ــدل ً م ــن مــواق ـفــي
ً
المعروفة قوال وممارسة منذ سنوات
طويلة في السعي إلى اإلصالح من أجل
قيام دولة حديثة ،قادرة وعادلة ،وبسط
سيادة القانون ،واعتماد نهج الشفافية
والمحاسبة في حياتنا العامة .فهذه
كانت وسوف تبقى قضيتي ،وتحقيقها
أهم وأسمى بالنسبة لي من أي مركز
مهما عال شأنه».
جــاء ذلــك ،فيما فشلت أمــس جلسة
خــام ـســة ل ـل ـبــرل ـمــان الن ـت ـخ ــاب رئـيــس
ً
جديد للجمهورية ،خصوصا مع رفض
رئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب
الله االستجابة لمطالب عدد من الكتل
النيابية بينها القوات اللبنانية ،وحزب
الكتائب ،وتكتل نواب التغيير إلى ترك
الـجـلـســة مـفـتــوحــة إل ــى حـيــن انـتـخــاب
رئ ـي ــس ج ــدي ــد ل ـل ـج ـم ـهــوريــة ،ع ـلــى أن
يدفع ذلك الكتل المختلفة إلى التشاور
والتفاوض النتخاب رئيس .لدى بري
وجهة نظر أخرى تتعلق بالدعوة إلى
حوار أو لقاء تشاوري بين الكتل ،وهو
أمر ترفضه القوى المسيحية حتى اآلن.
وبــرز في الجلسة الخامسة اسمان
جديدان تم التصويت لهما هما الوزير
ال ـســابــق زي ــاد بـ ــارود وزيـ ــاد الـحــايــك،
وبحسب المعلومات ،فــإن التصويت

لبارود جاء من أحد نواب تكتل التيار
الوطني الـحــر ،وســط مــواقــف متعددة
لـ ـن ــواب هـ ــذا ال ـت ـك ـتــل ب ــأن ـه ــم ي ـف ـكــرون
بــالـتـخـلــي ع ــن ال ــورق ــة ال ـب ـي ـضــاء ،لكن
ً
تدخال من حزب الله حصل مع باسيل
الـ ــذي ال ـت ـقــاه رئ ـيــس وحـ ــدة االرت ـب ــاط
وال ـت ـن ـس ـيــق وف ـي ــق ص ـفــا ق ـبــل يــومـيــن
أقـنـعــه ب ـض ــرورة االس ـت ـم ــرار بــالــورقــة
البيضاء.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ت ـب ــرز ح ــرك ــة ه ــادئ ــة
لــرئـيــس ال ـحــزب الـتـقــدمــي االش ـتــراكــي
ولـ ـي ــد ج ـن ـب ــاط بـ ــدأهـ ــا بـ ــزيـ ــارة ب ــري
األح ــد الـفــائــت ،وشملت زي ــارة النائب
وائ ــل أبــوفــاعــور لرئيس حــزب الـقــوات
اللبنانية سمير جعجع ورئيس حزب
الكتائب ســامــي الجميل ،أمــس األول،
ب ـهــدف الـبـحــث عــن تـســويــة شــامـلــة أو
ّ
إنضاج سلة متكاملة لالتفاق عليها.
وبحسب ما تقول مصادر متابعة،
فــإن هــذا المسار الــذي أطلقه جنبالط
سيستمر بهدوء ،وهو ال ّ
بد أن يكون
ً
م ـت ـك ــام ــا م ــع ع ـن ـصــريــن أســاس ـي ـيــن،
الـعـنـصــر األول ه ــو ت ــواف ــر الـمـقــومــات
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة الـ ـت ــي ت ــدف ــع ال ـ ـقـ ــوى نـحــو
الـتــوافــق ،والعنصر الثاني هــو توافر
ظروف إقليمية مؤاتية تؤدي إلى إنجاز
هذه التسوية.

حذرت الحكومة اليمنية ،أمس،
من تداعيات الهجمات الحوثية
«اإلرهابية» على الوضع
اإلنساني ،والحالة االقتصادية
للمواطن اليمني.
جاء ذلك تعليقا على استهداف
ميناء قنا التجاري النفطي،
أمس األول ،من جانب جماعة
«أنصار الله» الحوثية ،التي
حاولت استهداف باخرة
نفطية كانت تفرغ حمولتها
في الميناء ،بطائرة مسيرة
مفخخة.
وقالت وزارة الخارجية
وشؤون المغتربين ،في بيان،
إن «الهجوم يعكس الوجه
العدواني للميليشيات التي
ترفض كل النداءات الدولية
الرامية إلى وقف التصعيد
واستهداف البنية التحتية».

انتقاد ليبي بعد لقاء مدعي
«الجنائية الدولية» بحفتر

جانب من الجلسة البرلمانية النتخاب رئيس أمس (د ب أ)

ميقاتي :االتفاق مع صندوق النقد بيد النواب
قال رئيس وزراء حكومة تصريف
األع ـم ــال الـلـبـنــانـيــة نـجـيــب مـيـقــاتــي،
أمــس ،إن لبنان ما زال بإمكانه إبــرام
اتـ ـف ــاق م ــع صـ ـن ــدوق ال ـن ـق ــد ال ــدول ــي
بقيمة  3مليارات دوالر على الرغم من
عــدم وج ــود رئـيــس أو حكومة كاملة
الصالحيات.
ووقعت بيروت مسودة اتفاق مع
صندوق النقد في أبريل ،لكنها تمضي

ببطء في تطبيق إصالحات يطلبها
الصندوق لوضع اللمسات النهائية
على اتـفــاق ينظر لــه على أنــه حيوي
ل ـل ـخ ــروج م ــن أس ـ ــوأ أزم ـ ــة يــواجـهـهــا
لبنان .وانتقد صـنــدوق النقد لبنان
بسبب البطء الشديد في إحراز تقدم.
وقال ميقاتي إن البرلمان سيتمكن
م ــن ت ـمــريــر اإلص ــاح ــات ال ـضــروريــة
واالنـتـهــاء مــن االتـفــاق إذا كــان يرغب

في ذلك .وقال وزير العدل في حكومة
ت ـصــريــف األعـ ـم ــال ه ـنــري خـ ــوري إن
الـمــوافـقــة عـلــى االت ـفــاق ب ــدون وجــود
رئيس أو حكومة ليس أفضل الحلول،
لـكــن ف ــراغ الـسـلـطــة سيتطلب تــدخــل
ً
الـبــرلـمــان ،مضيفا ل ـ «رويـ ـت ــرز»« :مــع
كل هذه المشاكل هناك دور لمجلس
النواب .يجب أن نجد الحلول».

استنكرت شخصيات
ومنظمات حقوقية ليبية
لقاء المدعي العام للمحكمة
الجنائية الدولية ،كريم خان،
باللواء المتقاعد خليفة حفتر،
في بنغازي ،ومصافحته.
وجددت منظمات حقوقية
مطالبة «الجنائية الدولية»
بمساءلة حفتر واتخاذ
اإلجراءات التأديبية الالزمة
في حقه جراء رفضه التعاون
مع المؤسسة الدولية من خالل
االمتناع عن تسليم متهم
مطلوب بجرائم حرب .وزار
خان حفتر في مقره العسكري
بالرجمة ،شرق البالد ،الثالثاء
الماضي ،بعد سلسلة من
زيارات التقى فيها مسؤولين
آخرين في غرب البالد.

ةديرجلا
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دوليات

انسحاب روسيا من خيرسون مقدمة لتسوية أم لهجوم على القرم؟

ً
• القوات األوكرانية تتوغل جنوبا • الجيش األميركي يشير إلى فرصة للتفاوض إلنهاء الصراع
مع دخول الهجوم على
أوكرانيا شهره التاسع ،واجه
الجيش الروسي نكسة أخرى
قوية دفعته إلى مغادرة مدينة
خيرسون االستراتيجية،
في خطوة قد تكون مقدمة
لتسوية دولية لوقف الحرب.

ب ـ ـع ـ ــد ي ـ ـ ـ ـ ــوم ع ـ ـل ـ ــى إع ـ ــان ـ ــه
االنـسـحــاب مــن الضفة اليمنى
لـ ـنـ ـه ــر دن ـ ـ ـي ـ ـ ـبـ ـ ــرو ،ح ـ ـيـ ــث ت ـقــع
عاصمة المنطقة ،بــدأ الجيش
ال ــروس ــي ،أم ــس ،سـحــب قــواتــه
مـ ـ ــن خـ ـ ـي ـ ــرس ـ ــون األوكـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــة
االستراتيجية ،التي تتحكم في
الطريق البري الوحيد المؤدي
إلـ ــى ش ـبــه ج ــزي ــرة الـ ـق ــرم الـتــي
ّ
ضمها الرئيس فالديمير بوتين
عــام  ،2014مما أثــار تساؤالت
عما إذا كانت الخطوة مقدمة
لـتـســويــة م ــا ،أم سـتـتـحــول الــى
مقدمة ليمتد الهجوم األوكراني
المضاد باتجاه القرم.
وقالت وزارة الدفاع الروسية:
«تـ ـ ـ ـج ـ ـ ــري وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدات ال ـ ـج ـ ـنـ ــود
ّ
مـ ـن ــاورات بــات ـجــاه مــوقــع مـعـ ّـد
لها على الضفة اليسارية من
نهر دنيبرو بما يتوافق بشكل
صارم مع الخطة المقررة».
وف ـ ّـع ــل ال ـج ـيــش ،أم ــس ،ق ــرار
وزيــر الــدفــاع سيرغي شويغو
ب ــاالنـ ـسـ ـح ــاب مـ ــن خ ـي ــرس ــون،
فــي تـطـ ّـور كبير تحدثت هيئة
األرك ـ ـ ــان األم ـي ــرك ـي ــة ب ـع ــده عن
فرصة إلج ــراء مـفــاوضــات بين
موسكو وكييف ،إلنهاء الغزو
المستمر منذ شهر فبراير.
وب ـ ـنـ ــاء عـ ـل ــى اقـ ـ ـت ـ ــراح ق ــائ ــد
ال ـع ـم ـل ـيــات ،ال ـج ـن ــرال سـيــرغــي
س ــوروفـ ـيـ ـكـ ـي ــن ،أمـ ـ ــر شــوي ـغــو
بــانـسـحــاب ال ـقــوات مــن الضفة
اليمنى لنهر دنـيـبــرو ،إلنشاء
خ ـ ـ ـ ــط دف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ال ـ ـض ـ ـفـ ــة
ال ـي ـس ــرى (شـ ـ ــرق) لـلـنـهــر ال ــذي
ً
ً
ّ
ـزا طـبـيـعـيــا .وفــي
يـشــكــل ح ــاج ـ ّ
تـصــريـحــات بــثـهــا الـتـلـفــزيــون،
أبلغ سوروفيكين شويغو بأنه
ل ــم ي ـعــد م ــن ال ـم ـم ـكــن تــوصـيــل
اإلمدادات إلى مدينة خيرسون،
واقـتــرح إقــامــة خطوط دفاعية
ع ـل ــى ال ـض ـف ــة ال ـش ــرق ـي ــة لـنـهــر
دنيبرو الذي يشطر أوكرانيا.

ُّ
تقدم بالجنوب

 ٢٠٠ألف عسكري
روسي وأوكراني
سقطوا بين جريح
وقتيل بحسب
التقديرات األميركية

ف ـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،أع ـ ـلـ ــن ق ــائ ــد
ال ـج ـي ــش األوكـ ـ ــرانـ ـ ــي ،فــال ـيــري
زال ـ ــوجـ ـ ـن ـ ــي ،أمـ ـ ـ ــس ،م ــواصـ ـل ــة
ال ـه ـجــوم واس ـت ـع ــادة  12بـلــدة
خ ــال  24س ــاع ــة ،مــوضـحــا أن
«قوات الدفاع ّ
تقدمت بما يزيد
على  260كيلومترا ّ
مربعا.
وفـ ـ ـ ــي كـ ـلـ ـم ــة ذكـ ـ ـ ــر خ ــال ـه ــا
خ ـي ــرس ــون مـ ــرة واح ـ ـ ــدة ف ـقــط،
أكــد زيلينسكي أن قواته تعزز
«خطوة بخطوة» في
مواقعها
ّ
الجنوب ،وحــذر من أن «العدو
لــن يـقـ ّـدم لنا أي هــدايــا ،ونحن
ن ـ ـفـ ــوز بـ ـ ُك ــل شـ ـ ـ ــيء ،ل ـ ـ ــذا ن ـحــن
ن ـم ـضــي قـ ــدمـ ــا بـ ـح ــذر ش ــدي ــد،
من دون عواطف أو مخاطر ال
داعي لها».
وووصف الرئيس األوكراني
الـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــوة الـ ـ ــروس ـ ـ ـيـ ـ ــة ب ــأنـ ـه ــا
ان ـت ـص ــار ك ـب ـي ــر ،وق ـ ــال األم ـي ــن

جنود أوكرانيون على خط المواجهة في خيرسون أمس األول
الـعــام لحلف شـمــال األطلسي،
ينس ستولتنبرغ ،إ نــه يراقب
ً
معتبرا
كيفية انسحاب الروس،
ّ
ّ
أنــه إذا تــأكــد ،سيشكل «نـصـ ًـرا
ً
ً
جديدا ألوكرانيا» ،ومضيفا بعد
محادثات مع رئيسة الحكومة
االيـطــالـيــة جــورج ـيــا ميلوني:
«مــن الــواضــح أن روسـيــا تحت
ضغط كبير».
وفـ ـ ـ ـ ــي وقـ ـ ـ ـ ــت سـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــق ،ق ـ ــال
الــرئـيــس األمـيــركــي جــو بــايــدن
إن أمر االنسحاب من خيرسون
ُي ـ ـظ ـ ـهـ ــر أن ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك « م ـ ـشـ ــا كـ ــل
حـ ـقـ ـيـ ـقـ ـي ــة تـ ـ ـ ــواجـ ـ ـ ــه الـ ـجـ ـي ــش
الـ ــروسـ ــي» .وأض ـ ـ ــاف« :وجـ ــدت
أنـ ــه م ــن ال ـم ـث ـيــر ل ــاه ـت ـم ــام ان
روس ـ ـيـ ــا انـ ـتـ ـظ ــرت حـ ـت ــى بـعــد
االنتخابات النصفية لإلعالن
ع ــن االن ـس ـح ــاب» .وأم ــل بــايــدن
أن ي ـت ـم ـكــن ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــون
وال ـج ـم ـه ــوري ــون م ــن مــواصـلــة
الـ ـنـ ـه ــج الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك ل ـم ــواج ـه ــة
ال ـ ـعـ ــدوان ع ـلــى أوك ــرانـ ـي ــا بعد
انتخابات التجديد النصفي.

إنهاء الصراع
وف ــي حـيــن شككت الـقـيــادة
األوكـ ـ ـ ــران ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوة

ال ـ ـ ــروسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،وت ـ ـ ـحـ ـ ــدثـ ـ ــت ع ــن
م ـحــاولــة لـتـحــويــل خـيــرســون
إلـ ـ ــى «م ــديـ ـن ــة مـ ـ ـ ــوت» ،اع ـت ـبــر
رئيس هيئة األركان األميركية
ال ـم ـش ـت ــرك ــة ،الـ ـجـ ـن ــرال مـ ــارك
مـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــي ،أن ـ ـ ـ ــه م ـ ـ ــع اسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار
الخطوط األمامية في أوكرانيا،
قد تكون هناك فرصة إلجــراء
مـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات ب ـ ـغـ ــرض إنـ ـه ــاء
الصراع بين كييف وموسكو.
وق ــال مـيـلــي ،لشبكة ،CNN
ذل ـ ــك مـ ــن ال ـم ـم ـك ــن أن ي ـحــدث
ّ
ف ــي ال ـش ـت ــاء ،وح ـ ــث األط ـ ــراف
ع ـلــى اس ـت ـغــال ت ـلــك الـفــرصــة
ً
للتفاوض ،مضيفا أنه ينبغي
أن يكون هناك اعتراف متبادل
بأن النصر بالمعنى الحقيقي
للكلمة ال يتحقق بالوسائل
ال ـع ـس ـكــريــة ،وبــال ـتــالــي يجب
اللجوء إلى وسائل أخرى.
وش ــدد ميلي ،ال ــذي تحدث
ع ــن مـقـتــل وإص ــاب ــة أك ـث ــر من
مئة ألــف جندي روس ــي ،على
أن الواليات المتحدة ستواصل
ت ـس ـل ـي ــح أوك ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــا ،ب ـص ــرف
النظر عن إجــراء المفاوضات
أو فشلها.
وأضــاف ميلي أن  ١٠٠ألف
ج ـنــدي روس ــي يـقــابـلـهــم عــدد

مطالبة ألمانية لتركيا
والمجر

(رويترز)

مـمــاثــل م ــن االوكـ ـ ــران سقطوا
خالل النزاع بين قتيل وجريح.

سوليفان وزيلينسكي
ون ـق ـل ــت قـ ـن ــاة إن بـ ــي ســي
عـ ـ ــن م ـ ـ ـصـ ـ ــادر أن م ـس ـت ـش ــار
األمـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـق ـ ــوم ـ ــي األم ـ ـيـ ــركـ ــي
ج ــاك ســول ـي ـفــان ،ب ـحــث خــال
لـقــائــه الـمـفــاجــئ م ــع الــرئـيــس
األوكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي آف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق الـ ـ ـح ـ ــل
الــدب ـلــومــاســي وكـيـفـيــة إنـهــاء
النزاع ،وما إذا كان من الممكن
ً
ً
أن يشمل حال دبلوماسيا.
ون ـق ـل ــت «إن ب ــي س ـ ــي» عــن
مسؤول أوكراني ،أن ساليفان
تـ ـ ـط ـ ـ ّـرق إل ـ ـ ــى ضـ ـ ـ ـ ــرورة ال ـح ــل
الــدبـلــومــاســي ،مـشـيــرا إل ــى أن
مواقع أوكرانيا ستكون أقوى
ول ـ ـيـ ــس أضـ ـ ـع ـ ــف ،إن أع ـل ـنــت
انـفـتــاحـهــا عـلــى الـمـفــاوضــات
مع روسيا.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــؤول أن
ساليفان لــم يـحــاول ممارسة
الـ ـضـ ـغ ــط لـ ـي ــدخ ــل أوكـ ــران ـ ـيـ ــا
ال ـم ـفــاوضــات فـ ــورا ،أو تتخذ
أي خ ـط ــوات م ـح ــددة ،وأع ــرب
عــن الـ ــرأي بــأنـهــا ستستطيع
ال ـح ـف ــاظ ع ـل ــى دعـ ــم ال ـح ـل ـفــاء

الغربيين أكثر في حال كانوا
ينظرون إليها بمنزلة الجهة
الراغبة في إنهاء النزاع بطرق
دبلوماسية.
وص ــرح مـسـتـشــار الــرئـيــس
األوكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،م ـ ـي ـ ـخـ ــائ ـ ـيـ ــل
بودولياك ،بأن كييف ستعتبر
مـ ـ ــن يـ ـ ــوافـ ـ ــق ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـش ـ ــروط
المسبقة التي تضعها بمنزلة
شريك لها في المفاوضات.
وبـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــدد قـ ـ ـ ــال
بودولياك ،لصحيفة كورييري
ديال سيرا اإليطالية« :الشروط
المسبقة هــي ا لـمـهـمــة وليس
الـ ـ ـشـ ـ ـخ ـ ــص الـ ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـقـ ـبـ ـلـ ـه ــا،
والواليات المتحدة ال تمارس
ض ـ ـغـ ــوطـ ــا بـ ـ ـش ـ ــأن الـ ـقـ ـض ــاي ــا
المتعلقة بمفاوضات السالم».
و ك ــان زيلينسكي قــد أعلن
ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،شـ ــروط
بــدء ال ـحــوار ،وهــي «اسـتـعــادة
األراضي ،واحترام ميثاق األمم
المتحدة ،وتعويض الخسائر،
وم ـع ــاق ـب ــة م ـج ــرم ــي الـ ـح ــرب،
وضمان عدم تكرار ذلك»ّ .
فـ ـ ــي الـ ـ ــوقـ ـ ــت ن ـ ـف ـ ـسـ ــه ،وقـ ـ ــع
زيلينسكي مــر ســو مــا لتنفيذ
ق ـ ــرار م ـج ـلــس األم ـ ــن ال ـقــومــي
حـ ـ ـ ـ ـ ــول اس ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــالـ ـ ــة إجـ ـ ـ ـ ـ ــراء

م ـفــاوضــات م ــع بــوتـيــن أثـنــاء
رئاسته.
ومن جانبه ،قال نائب وزير
ال ـخــارج ـيــة ال ــروس ــي ،أنــدريــه
رودي ـن ـك ــو ،إن روس ـي ــا ليست
ل ــديـ ـه ــا أي ش ـ ـ ـ ــروط م ـس ـب ـقــة
للمفاوضات ،لكن يجب على
كييف إظهار ُحسن النية.

أميركا وأوروبا
لـ ـك ــن ص ـح ـي ـف ــة نـ ـي ــوي ــورك
تــاي ـمــز ن ـق ـلــت ع ــن مـســؤولـيــن
أم ـي ــرك ـي ـي ــن وأوروبـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــن أن
«مفاوضات السالم الجادة غير
ً
مرجحة قريبا ،وكال الجانبين
يـعـتـقــد أن اس ـت ـم ــرار األع ـمــال
ال ـع ــدائ ـي ــة س ـي ـع ــزز م ــواق ـف ــه»،
م ــؤك ــدي ــن أنـ ـ ــه «مـ ـ ــن ال ـص ـعــب
ّ
تصور شــروط تسوية توافق
عـلـيـهــا أوك ــرانـ ـي ــا وروس ـ ـيـ ــا».
وتضيف الصحيفة أنه يتعين
على إدارة بايدن الحفاظ على
ال ـ ـتـ ــوازن ب ـيــن دعـ ــم أوك ــران ـي ــا
وكيفية إنهاء الحرب».

بايدن مستعد للتعاون مع األغلبية الجديدة
كـ ـ ــان يـ ـفـ ـت ــرض أن تـفـتــح
انتخابات منتصف الوالية
الـ ـ ـط ـ ــري ـ ــق أم ـ ـ ــام ـ ـ ــه إلط ـ ـ ــاق
تـ ــرش ـ ـي ـ ـحـ ــه لـ ــان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات
الــرئــاسـيــة لـعــام  ،2024لكن
بدال من ذلك انتهت األمسية
االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة ب ـخ ـي ـب ــة أم ــل
ل ـلــرئ ـيــس ال ـس ــاب ــق دون ــال ــد
ت ـ ـ ـ ــرام ـ ـ ـ ــب ،بـ ـ ـع ـ ــدم ـ ــا عـ ـ ـ ــززت
الـ ـنـ ـت ــائ ــج م ــوق ــف م ـنــاف ـســه
الجمهوري الرئيسي حاكم
فـلــور يــدا رون ديسانتيس.
ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــق الـ ـ ــذي
وض ـ ــع ث ـق ـل ــه ش ـخ ـص ـيــا فــي
ال ـح ـم ـل ــة االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ك ــان
يـ ـحـ ـل ــم ب ــانـ ـتـ ـص ــار س ــاح ــق
للجمهوريين قـبــل «إ عــا نــه
الـكـبـيــر ج ــدا» ال ــذي وع ــد به
األسبوع المقبل ،والــذي قد
يكون ترشحه لالنتخابات
الرئاسية.
ل ـ ـ ـكـ ـ ــن «ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــد األحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــر»
المتوقع لــم يتراجع كثيرا،
ر غـ ـ ـ ـ ــم أن ا ل ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــور ي ـ ـيـ ــن
انـطـلـقــوا الن ـت ــزاع الـغــالـبـيــة
ف ـ ــي مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب ،ألن
ال ـ ـس ـ ـي ـ ـطـ ــرة ع ـ ـلـ ــى م ـج ـل ــس
الـشـيــوخ تـبـقــى غـيــر أكـيــدة.
وق ـ ـ ــال تـ ــرامـ ــب أمـ ـ ــس األول
على شبكته :Truth Social
«رغ ــم ان انـتـخــابــات األمــس
ك ــان ــت مـخ ـيـبــة ل ــآم ــال إلــى
حـ ــد مـ ــا مـ ــن وجـ ـه ــة ن ـظ ــري
ا ل ـش ـخ ـص ـيــة ،فــإ ن ـهــا شكلت
انتصارا كبيرا».
ل ـكــن االن ـت ـص ــار ال ـم ــدوي
مـ ــن ج ــان ــب ال ـج ـم ـه ــوري ـي ــن

أداء سيئ
وقـ ـب ــل االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ،عـبــر
زعـ ـي ــم األقـ ـلـ ـي ــة ال ـج ـم ـه ــوري ــة
ف ــي مـجـلــس ال ـش ـيــوخ ميتش
مـ ـ ــاكـ ـ ــون ـ ـ ـيـ ـ ــل عـ ـ ـ ــن قـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــه م ــن
«ن ــوع ـي ــة» الـمــرشـحـيــن الــذيــن
دف ـع ـه ــم دون ــال ــد ت ــرام ــب إل ــى
ال ــواج ـه ــة ،فـقــد فـشــل ال ـجــراح
ال ـن ـج ــم ال ـت ـل ـف ــزي ــون ــي مـحـمــد
أوز ،ا لـ ـ ــذي ر شـ ـح ــه ا لــر ئ ـيــس
الـ ـس ــاب ــق ،ف ــي الـ ـف ــوز بـمـقـعــد
أسـ ــاسـ ــي ل ـع ـض ــوي ــة مـجـلــس
الشيوخ في بنسلفانيا ،وهزم
أي ـ ـضـ ــا ال ـ ـمـ ــرشـ ــح ال ـم ـح ــاف ــظ
ج ــدا والـمـنــاهــض لإلجهاض
دوغ مــاسـتــريــانــو ،ال ــذي كــان
مــوجــودا أثـنــاء الـهـجــوم على
مبنى الكابيتول ،فــي معركة
مـنـصــب ح ــاك ــم ال ــوالي ــة .وقــد
يـ ـ ـك ـ ــون تـ ـ ــرامـ ـ ــب ف ـ ـقـ ــد ه ــال ـت ــه
كـ «صانع ملوك» رغم استثناء
واضـ ــح ف ــي أوه ــاي ــو م ــع فــوز

بوريل يدعو أوروبا إلى
تكييف دفاعاتها

شدد مفوض السياسة
الخارجية واألمنية
جوزيب بوريل على
أن االتحاد األوروبي
يجب أن يكيف قدراته
لزيادة سرعة التحرك
العسكري ،ونقل املعدات
والقوات داخل دوله.
وأضاف بوريل« :لقد
تغيرت البيئة األمنية
في أوروبا بشكل
كبير يجب أن نكيف
سياستنا الدفاعية مع
البيئة الجديدة يجب
علينا تكييف نظام
التنقل الخاص بقواتنا
حتى نتمكن من نقل
ونشر قواتنا العسكرية
بسرعة» ،معتبرًا أن
«هذا األمر بالغ األهمية
لدفاعنا».
وأوضح أن القدرة على
نقل القوات بسرعة
من جزء من االتحاد
األوروبي إلى آخر،
وخاصة من الغرب إلى
الشرق إلى حدودنا
الخارجية ،يعتبر أمرًا
ضروريًا.

الجمهوريون يدخلون ً«عهد ديسانتيس»
بعد خروج ترامب ضعيفا من «النصفية»
كـ ــان فـ ــوز رون ديـســانـتـيــس،
الـ ــذي أع ـيــد ان ـت ـخــابــه حــاكـمــا
لفلوريدا ،وأصبح أبرز خصم
مـ ـحـ ـتـ ـم ــل ل ـ ــدون ـ ــال ـ ــد تـ ــرامـ ــب
ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـبـ ــاق ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات
التمهيدية للجمهوريين عام
 ،2024و ف ــوزه الكبير يرسخ
و ضـعــه كالنجم ا لـصــا عــد في
الـ ـ ـح ـ ــزب ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوري ،وم ــن
اآلن و صـفـتــه مـقــا لــة نشرتها
«فــوكــس ن ـيــوز» ص ـبــاح أمــس
األول بــأنــه «الــزع ـيــم الـجــديــد
للحزب الجمهوري».

سلة أخبار

ج ـ ـ ــي دي فـ ـ ــا نـ ـ ــس ب ـم ـن ـص ــب
سيناتور.
وي ـقــول ج ــون روغــوفـسـكــي،
أسـ ـ ـت ـ ــاذ ال ـ ـع ـ ـلـ ــوم ال ـس ـي ــاس ـي ــة
فــي جــامـعــة شـيـكــاغــو ،لــوكــالــة
ف ــران ــس ب ـ ــرس ،إن ان ـت ـخــابــات
منتصف الوالية كانت عموما
في مصلحة المعارضة« ،وما
ك ـ ـ ــان ي ـ ـجـ ــب أن تـ ـ ـك ـ ــون بـ ـه ــذه
الـ ـصـ ـع ــوب ــة ل ـل ـج ـم ـه ــوري ـي ــن»،
السـيـمــا ف ــي إط ــار م ــن تضخم
شـ ــديـ ــد ي ـ ـتـ ــرافـ ــق م ـ ــع ت ــراج ــع
شـعـبـيــة ج ــو ب ــاي ــدن ،مـضـيـفــا:
« كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان أداء ا ل ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــد يـ ـ ـ ــد م ــن
الـمــرشـحـيــن» الـمــدعــومـيــن من
دونالد ترامب «سيئا».
في المقابل ،فاز بعض أشد
أعدائه ،فقد احتفظ بريان كمب،
المعارض علنا لترامب ،والذي
يأخذ عليه دوره في المصادقة
على انتخابات  ،2020بمنصبه
كحاكم جورجيا.
وه ـ ـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـن ـ ـت ـ ــائ ـ ــج ت ـظ ـه ــر
أن ـ ـ ــه «يـ ـمـ ـك ــن لـ ـشـ ـخ ــص م ـ ــا أن
يـكــون محافظا ولــديــه مـبــادئ
ومعارضا لترامب وأن يفوز»
كما قال بيتر لوج االستاذ في
جامعة جورج واشنطن .وذكر
ج ـيــف دانـ ـك ــان ،ن ــائ ــب الـحــاكــم
الجمهوري لجورجيا ،وا لــذي
ينتقد الرئيس السابق ،أمس
األول ،لشبكة «سي ان ان»« ،آن
األوان لالنتقال الى أمر آخر».

أقل إثارة لالنقسام
فـ ــي س ـك ــوت ـس ــدي ــل ب ــوالي ــة

أريزونا ،عبر بعض الناخبين
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوري ـ ـيـ ــن عـ ـ ــن رأي ـ ـهـ ــم
بالرئيس السابق .وقالت ليزا
كــري ـس ـتــوفــر ،لــوكــالــة فــرانــس
بـ ــرس« ،ن ـف ـضــل ش ـخ ـصــا أقــل
إثــارة لالنقسام .تــرامــب لديه
ذلـ ــك م ــن أجـ ــل غـ ـ ــروره ف ـقــط».
وت ـ ـ ـ ــرى ه ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرأة ،الـ ـت ــي
تبلغ  60عاما ،وتدير تجارة
ص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة لـ ـلـ ـمـ ـبـ ـيـ ـع ــات ع ـلــى
االنترنت ،أن رون ديسانتيس
«س ـيــاســي أفـ ـض ــل» ،مـضـيـفــة:
«ه ـ ــو أكـ ـث ــر اع ـ ـتـ ــداال ويـمـكـنــه
إقـ ـ ـن ـ ــاع ال ـ ـمـ ــزيـ ــد م ـ ــن الـ ـن ــاس
بالعمل معه».
وذك ـ ـ ــر ب ـ ــوب نـ ـ ـ ــوالن ،وه ــو
مـنــاصــر آخ ــر لـلـجـمـهــوريـيــن،
أن تــرا مــب « ق ــام بعمل ممتاز
وهـ ــو م ــن ك ـنــا ن ـح ـتــاجــه» فــي
 ،2016لكنه «ضالع في العديد
من القضايا» ،مشيرا إ لــى أن
«دي ـس ــان ـت ـي ــس أكـ ـث ــر واق ـع ـيــة
ومـ ـسـ ـتـ ـع ــد لـ ـلـ ـمـ ـن ــافـ ـس ــة» فــي
.2024
وصـ ـب ــاح أمـ ــس األول كــان
ال ــرئ ـي ــس ال ـس ــاب ــق «غــاض ـبــا»
و«يصرخ على الجميع» ،كما
ق ــال أح ــد مـسـتـشــاريــه لشبكة
« ســي ان ان» ،را فـضــا الكشف
ع ــن اس ـم ــه ،ل ـكــن ت ــرام ــب نفى
ذل ــك ف ــي حــديـثــه م ــع «فــوكــس
ن ـيــوز» ،وق ــال ردا عـلــى ســؤال
ح ـ ــول ف ـ ــرص إب ـ ـقـ ــاء «إع ــان ــه
الـ ـكـ ـبـ ـي ــر» الـ ـم ــرتـ ـق ــب ف ـ ــي 15
ن ــوفـ ـمـ ـب ــر« :لـ ـ ـم ـ ــاذا ن ـغ ـي ــر أي
شيء؟»،
وهو ترشيح سيهدف قبل

طالبت الحكومة
األملانية ،أمس،
نظيرتيها التركية
واملجرية بعدم تعطيل
انضمام السويد
وفنلندا إلى حلف
شمال األطلسي (ناتو).
وقالت وزيرة الخارجية
آنالينا بيربوك بعد
لقاء نظيرها السويدي
توبياس بيلستروم،
إن تركيا وهنغاريا
ّ
تعهدتا في مؤتمر
الحلف األخير في
مدريد بعدم الوقوف
في وجه الدولتني
االسكندنافيتني
الراميتني إلى االنضمام
لحلف األطلسي ،مطالبة
بمصادقة حكومتي
أنقرة وبودابست على
قرار االنضمام.
وأشارت الوزيرة
األملانية إلى أن بالدها
كانت في مقدمة الدول
األعضاء التي صادقت
على انضمام السويد
وفنلندا إلى حلف
األطلسي ،مؤكدة أن
حكومة برلني تحاول
منذ ذلك الحني
إقناع الدول األعضاء
باملصادقة على عملية
االنضمام األمر الذي
حدث حتى اآلن في
 28دولة من بني 30
دولة باستثناء تركيا
وهنغاريا.

كرواتيا تنال دعم البرلمان
األوروبي لالنضمام إلى االتحاد

ترامب وميالنيا بعد اقتراعهما الثالثاء الماضي في فلوريدا
ك ــل شـ ــيء الـ ــى ق ـطــع ال ـطــريــق
ام ـ ــام مـنــافـسـيــه الـمـحـتـمـلـيــن
ف ـ ـ ــي  ،2024ب ـ ـح ـ ـسـ ــب رون
روغوفسكي.
وف ـ ــي ن ـف ــس ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ15 ،
ن ــوفـ ـمـ ـب ــر ،س ـي ـن ـش ــر م ـنــافــس
آخ ــر ل ـتــرامــب ،نــائـبــه الـســابــق
مايك بنس مذكراته ،وقد ظهر
بعض منها في «وول ستريت
جورنال» أمس األول ،ويروي
بنس ،في مذكراته ،الضغوط
التي تعرض لها لقلب نتائج
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ـي ــة عــام
.2020

بصيص أمل
مــن نــاحـيـتــه ،أك ــد الــرئـيــس
األم ـي ــرك ــي ج ــو ب ــاي ــدن ،أمــس
األول ،ا س ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــداده ل ـل ـع ـمــل
مـ ـ ــع ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوري ـ ـيـ ــن الـ ــذيـ ــن
م ـ ــن ا ل ـم ـح ـت ـم ــل أن ي ـح ـق ـقــوا
األغـ ـلـ ـبـ ـي ــة ف ـ ــي الـ ـك ــونـ ـغ ــرس،
و قــال للصحافيين في البيت

األبـ ـي ــض غـ ـ ــداة االن ـت ـخ ــاب ــات
النصفية« :مستعد للعمل مع
زمــائــي الـجـمـهــوريـيــن ،ولقد
أوضـ ـ ـ ــح الـ ـشـ ـع ــب األمـ ـي ــرك ــي
ك ـم ــا أع ـت ـق ــد أن ـ ــه ي ـت ــوق ــع مــن
ا لـ ـجـ ـمـ ـه ــور يـ ـي ــن أن يـ ـك ــو ن ــوا
مستعدين للعمل معي أيضا».
لـكــن بــايــدن ش ــدد عـلــى أنــه
لن يؤيد أي اقتراح جمهوري
من شأنه أن يجعل التضخم
أس ـ ـ ـ ـ ــوأ« ،ولـ ـ ـ ـ ــن أت ـ ـ ــراج ـ ـ ــع عــن
االل ـت ــزام ــات الـتــاريـخـيــة الـتــي
قطعناها عـلــى أنفسنا للتو
لـ ـم ــواجـ ـه ــة أزم ـ ـ ـ ــة ال ـ ـم ـ ـنـ ــاخ»،
و ل ـ ـ ــم ي ـس ـت ـب ـع ــد أن ي ـح ــا ف ــظ
الديموقراطيون على مجلس
النواب الذي يسيطرون عليه
منذ عــام  ،2018لكنه أو ضــح
أن النتائج «ستكون متقاربة
جدا».
ووصف االنتخابات بأنها
«ي ـ ـ ــوم جـ ـي ــد عـ ـل ــى مـ ــا أع ـت ـقــد
ل ـ ـلـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراط ـ ـيـ ــة .إن ـ ـ ــه يـ ــوم
جـ ـي ــد ألم ـ ـيـ ــركـ ــا ،ولـ ـق ــد أع ـل ــن

(أ ف ب)
الناخبون إحباطهم بصورة
واضحة عبر المشاركة في
التصويت ،لقد فهمت ذلك،
وأتفهم أنها كانت سنوات
صـ ـعـ ـب ــة ح ـ ـقـ ــا ع ـ ـلـ ــى ك ـث ـي ــر
مـ ــن ال ـ ـنـ ــاس فـ ــي الـ ــواليـ ــات
المتحدة».
وج ـ ـ ـ ـ ــاء خ ـ ـ ـطـ ـ ــاب ب ـ ــاي ـ ــدن
متطابقا مع عنوان صحيفة
ف ــايـ ـنـ ـنـ ـش ــال تـ ــاي ـ ـمـ ــز ،ال ـت ــي
جاء ت افتتاحيتها بعنوان
«االنتخابات النصفية تمنح
بصيص أمل للديموقراطية
األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة» ،مـ ـعـ ـتـ ـب ــرة ان
ال ـن ـتــائــج ال ـس ـي ـئــة لــدونــالــد
تـ ـ ـ ـ ــرامـ ـ ـ ـ ــب ت ـ ـ ـع ـ ـ ـطـ ـ ــي سـ ـبـ ـب ــا
للتنفس بسهولة أكبر قليال
ب ـشــأن ال ـت ـهــديــدات األوس ــع
للديموقراطية األميركية.

ّ
صوت البرملان
األوروبي ،أمس ،على
دعم انضمام كرواتيا
لنظام االتحاد األوروبي
للسفر بدون تأشيرة
(شنغن) في يناير ،وهي
خطوة ستعزز اقتصاد
البلد املعتمد على
السياحة ،وسيسهل
مرور أكثر من عشرة
ماليني أوروبي يقضون
العطالت في كرواتيا كل
صيف .وجاء التصويت
البرملاني عقب مناقشة
ّ
قيم فيها النواب
استعداد البالد التي
يبلغ تعداد سكانها
 3.9ماليني نسمة،
للدفاع عن حدودها
والسيطرة على الهجرة.
ومازال القرار النهائي
في يد مجلس االتحاد
األوروبي لشؤون العدل
والداخلية ،الذي من
املتوقع أن يدلي بدلوه
في املسألة في التاسع
من ديسمبر.

ةديرجلا

•
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رياضة

ليلة «غير» في المنصورية ...وثأرية للكويت أمام السالمية
يضع فريقا العربي والقادسية لكرة القدم
ً
عينا على صدارة دوري زين الممتاز ،عندما
يتواجهان مساء اليوم عند السابعة إال الربع،
على استاد صباح السالم بالنادي العربي،
ضمن منافسات الجولة التاسعة «األخيرة
َ
ً
في الدور األول» ،والتي تشهد غدا مواجهتي
الساحل وكاظمة على استاد نادي الشباب
في الـ  5:45مساء ،والكويت والسالمية على
استاد نادي الكويت ،عند الثامنة إال الربع.
في المباراة األولى بين العربي والقادسية،
ولكل منهما  13نقطة ،يسعى كالهما إلى
ضرب أكثر من عصفور بحجر واحــد ،فإلى
جــانــب حـصــد ن ـقــاط ال ـف ــوز ،وال ــوص ــول إلــى
صـ ـ ــدارة مـحـتـمـلــة ف ــي حـ ــال ت ـع ـثــر ال ـكــويــت
وكاظمة ،في مواجهتي الغد ،يعتبر الفوز في
الديربي بطولة مستقلة ،تضفي على الفائز
أريحية خالل فترة التوقف المقبلة.

أحمد حامد

يلتقي فريقا العربي والقادسية
لكرة القدم مساء اليوم ،على
استاد صباح السالم ،ضمن
مباريات الجولة التاسعة من
الدوري الممتاز،
منافسات
ً
والتي تختتم غدا بمواجهتي
كاظمة والساحل ،والكويت
والسالمية.

الخطة والتوليفة
اسـتـقــر مـ ــدرب ال ـعــربــي عـلــى أن يـتــواجــد
الحارس سليمان عبدالغفور ،وجمعة عبود،
وط ــارق بوعبطة ،وعيسى ولـيــد ،وبعقوبا
دومبا ،في الدفاع ،وفي الوسط بندر السالمة،
وسلطان العنزي ،وسيف الحشان ،ومحمد
صولة ،وفي الهجوم علي خلف «بدر طارق»،
ً
وكينجسلي ابدو ،علما أن الغياب الوحيد في
صفوف الفريق للمحترف الليبي السنوسي
الهادي بداعي اإلصابة.
ومـنــح روسمير كما هــي عــادتــه الصولة
حــريــة الـحــركــة فــي الـخــط األم ــام ــي ،وتـبــادل
المراكز مع علي خلف في حال مشاركته ،على
أن يكون ا يــدو محطة هجومية ،لمشاكسة
دفاعات األصفر ،وحرمان قلبي الدفاع من
التقدم وتقديم الدعم الهجومي.

استقرار في القادسية
عـ ـل ــى الـ ـج ــان ــب اآلخ ـ ـ ـ ــر ،ت ـش ـه ــد ص ـف ــوف
الـقــادسـيــة الـجــاهــزيــة المطلوبة باستثناء
اس ـت ـمــرار غـيــاب ال ـح ــارس خــالــد الــرشـيــدي،
وهو ما يعوضه الحارسين مبارك الحربي،
وعلي جراغ.
وتـشـهــد تــولـيـفــة األص ـف ــر ع ــودة الـمــدافــع
البوركيني باتريك مالو ،ليكون إلى جانب

المباراة

التوقيت

الملعب

العربي  Xالقادسية

6:45

صباح السالم

مباراتا الغد
الساحل  Xكاظمة

5:25

الكويت  Xالسالمية

7:45

الكويت

خالد إبراهيم قوة في دفاعات القادسية ،إلى
جانب األلباني تراشي ،وعدي الصيفي ،وفي
الوسط عبد العزيز وادي ،ومشاري العازمي،
وبــدر المطوع ،وأحــد شبيب ،وفــي الهجوم
عيد الرشيدي ،وسيدرك هنري.
وبالمثل منح بونياك بدر المطوع حرية
الحركة في وسط الملعب ،والهجوم ،على أن
يقوم عيد الرشيدي بمهمة اختراق دفاعات
العربي ،إلى جانب االيفواري هنري.

وفي مباراة الكويت والسالمية ال تشهد
ص ـف ــوف ص ــاح ــب ال ـض ـيــافــة ف ــري ــق الـكــويــت
غـيــابــات م ــؤث ــرة ،بــاسـتـثـنــاء فـهــد الـهــاجــري
بداعي اإليـقــاف ،ويتطلع األبيض للثأر من
ال ـس ـمــاوي لـخـســارتــه أم ــام ــه ف ــي ك ــأس ولــي
العهد بهدفين مقابل هدف.
فــي المقابل ال تشهد صـفــوف السالمية
غيابات مؤثرة ،وهو ما يمنح الجهاز الفني
بقيادة محمد إبراهيم األريحية المطلوبة

الختيار التوليفة المناسبة ،وتشهد صفوف
ال ـس ـمــاوي اداء مـمـيــزا مــن م ـبــارك الفنيني،
وال ـع ــراق ــي اس ــو رس ـت ــم ،إل ــى ج ــان ــب جمعة
سـعـيــد ،وال ـبــرازي ـلــي ري ـف ــاس ،وغ ـيــرهــم من
الالعبين المميزين.

كاظمة والساحل
وف ــي م ـب ــاراة ال ـســاحــل وكــاظ ـمــة ،يتطلع

ال ـســاحــل م ــع م ــدرب ــه مـحـمــد دهـيـلـيــس إلــى
تحقيق أول انتصاراته في الموسم الحالي
في مسابقة الدوري ،واستغالل حالة النقص
التي يعاني منها كاظمة في الفترة األخيرة.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ي ـج ــد ال ـب ــرت ـق ــال ــي م ــع م ــدرب ــه
الصربي زيلكو مــاركــوف الفرصة سانحة،
للتقدم للصدارة في حال تعثر الكويت أمام
السالمية.

السمحان يدير «الديربي» فتح البوابات  5مساء

مباراة اليوم

الشباب

جانب من لقاء سابق للعربي

...وفرحة محترفي القادسية في مباراة سابقة

يقود الحكم سعود السمحان قمة العربي والقادسية
فــي الـجــولــة الـتــاسـعــة لـمـنــافـســات «ال ـم ـم ـتــاز» ،يـعــاونــه
عبدالهادي العنزي ،وعلي جراق كمساعدين ،وعبدالله
ال ـك ـنــدري حـكـمــا راب ـع ــا ،عـلــى أن يـتــولــى الـحـكــم هاشم
اإلبراهيم مسؤولية حكم الفار.

أعلن عضو مجلس إدارة النادي العربي
عـلــي ات ــش إقــامــة فـعــالـيــات خ ــال م ـبــاراة
الديربي ،بالمشاركة مع شركة زين ،على
أن يتم تقديم هدايا للجماهير بواقع 30
هاتفا محموال.

وقال اتش إن بوابات الدخول في استاد
صباح السالم ستفتح عند الخامسة مساء،
مشيرا إلى أن بيع التذاكر عبر منافذ البيع
بدأ منذ الثالثاء الماضي.
وأض ـ ــاف أن دخـ ــول الـمـنـصــة سـيـكــون

لحاملي الــدعــوات فقط ،على أن يتم فتح
المدرج الهاللي للجميع ،مع تحديد أماكن
جلوس رابـطــة مشجعي القادسية يمين
المقصورة ،ورابـطــة الـنــادي العربي على
يسار المقصورة.

فوز صعب «لسلة» الجهراء وسهل لليرموك «العربية» للريشة الطائرة تختتم اليوم
●

جابر الشريفي

حقق الفريق األول لـكــرة السلة
ً
ً
بـنــادي الـجـهــراء ف ــوزا صعبا على
نـظـيــره ال ـعــربــي بنتيجة 82 - 93
في المباراة التي جمعتهما أمس
األول على صالة االتـحــاد بمجمع
الشيخ سعد العبدالله الرياضي
ضمن منافسات المرحلة الثانية
من الــدوري التمهيدي لكرة السلة
ً
والتي شهدت ايضا فوز اليرموك
على التضامن .56 - 100
وبذلك ،رفع الجهراء رصيده الى
 4نقاط واليرموك إلى  3والعربي
والتضامن إلى نقطتين.
ون ـج ــح ال ـج ـه ــراء ف ــي ال ـم ـب ــاراة
األول ـ ــى ف ــي ف ــرض سـيـطــرتــه على
مجريات اللعب رغم صعوبة اللقاء
أمام خصم عنيد مثل العربي دافع
بقوة ،وتبادل الفريقان التقدم حتى
أنهى الجهراء الربع األول بتقدمه
 ،20 - 21وارتكز الجهراء في أدائه

على استثمار طول قامة محترفه
النيجيري الونو الذي صال وجال
أسـ ـف ــل س ـل ــة الـ ـع ــرب ــي ال ـ ــى جــانــب
اخ ـتــراقــات حسين الـخـبــاز لينهي
ً
ال ــرب ــع ال ـث ــان ــي أيـ ـض ــا لمصلحته
 .37 - 43وانـتـفــض الـعــربــي وعــاد
ال ـ ــى الـ ـمـ ـب ــاراة ف ــي ال ــرب ــع ال ـثــالــث
بعدما أدرك التعادل ليعود بعدها
الفريقان إلى اداء السجال غير ان
الجهراء وسع الفارق وأنهى الربع
لـثــا لــث بنتيجة  ،57 - 66و حــا فــظ
على ذلك التقدم حتى حسم المباراة
بنتيجة .82 - 93
وف ـ ــي الـ ـمـ ـب ــاراة ال ـث ــان ـي ــة ،ال ـتــي
جمعت اليرموك مع التضامن ،لم
يجد األول أي صعوبة في تجاوز
منافسه ال ــذي يـخــوض منافسات
ا ل ـ ــدوري دون محترفين للموسم
الثاني على التوالي ليخرج بفوز
سهل بنتيجة .56 - 100

محاولة تسجيل للجهراء تحت سلة العربي

فوز السالمية على برقان وتعادل
الفحيحيل مع كاظمة في «اليد»
●

محمد عبدالعزيز

ح ـقــق ال ـفــريــق األول لـكــرة
ً
ال ـيــد ب ـنــادي الـســالـمـيــة ف ــوزا
ً
مستحقا على برقان بنتيجة
 ،22-29ف ــي الـ ـمـ ـب ــاراة ال ـتــي
جمعت الفريقين على صالة
االتحاد بمجمع الشيخ سعد
العبدالله الرياضي ،في ختام
الـجــولــة الـثــانـيــة مــن ال ــدوري
الممتاز لكرة اليد ،الذي شهد
أيضا ضمن المرحلة ذاتها،
تعادل الفحيحيل مع كاظمة
بنتيجة .26-26
وبـ ـ ـه ـ ــذه الـ ـنـ ـت ــائ ــج ح ــاف ــظ
برقان على مركزه الثالث في
الترتيب العام ،رغم الخسارة
متقدما ب ـفــارق األه ـ ــداف عن
السالمية الرابع ،ولكل فريق
من الفريقين نقطتان ،بينما
اح ـ ـتـ ــل ال ـف ـح ـي ـح ـي ــل ال ـم ــرك ــز
ال ـثــامــن يـلـيــه كــاظـمــة تاسعا

بفارق األهــداف ،ولكل منهما
نقطة واحدة.
واتسمت مـبــاراة السالمية
وب ــرق ــان بــال ـســرعــة وال ـن ــدي ــة،
ون ـج ــح ال ـســال ـم ـيــة ف ــي فــرض
أفضلية طفيفة على مجريات
اللعب بفضل دفــاعــه الصلب،
ومـ ـ ـ ــن خـ ـلـ ـف ــه ت ـ ــأل ـ ــق ح ــارس ــه
ال ـ ـجـ ــزائـ ــري ي ـح ـي ــى زم ــوش ــي
فــي ال ــذود عــن مــرمــاه ،وتنفيذ
الـ ـ ـهـ ـ ـج ـ ــوم ال ـ ـم ـ ـعـ ــاكـ ــس ذل ـ ـ ــك،
ب ـ ـ ــاإلض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ـ ــى اخـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراق
وتـ ـص ــويـ ـب ــات الع ـ ـبـ ــي ال ـخ ــط
الخلفي ،خصوصا التونسي
نور الدين ماوه.
في المقابل ،قدم برقان أداء
جيدا لكن عانى خصوصا في
الشوط الثاني غياب التركيز
على فترات ،ووجود مساحات
ب ـي ــن الـ ـم ــدافـ ـعـ ـي ــن ،م ـم ــا مـنــح
السماوي الفرصة لحسم اللقاء
لمصلحته.

تختتم مـســاء الـيــوم (الجمعة)
منافسات البطولة العربية للريشة
ال ـط ــائ ــرة ،ال ـتــي ت ـقــام منافساتها
ع ـلــى م ــاع ــب ال ـل ـج ـنــة األول ـم ـب ـيــة
الكويتية بمنطقة جــابــر األحـمــد،
ً
بـمـشــاركــة  120الع ـبــا والع ـبــة في
الفئات العمرية تحت  15و 17و19
سنة ،يمثلون  11دولة هي؛ الكويت
والبحرين والسعودية واإلمــارات
واألردن ولبنان وسورية وفلسطين،
والعراق ،ومصر ،والجزائر ،برعاية
رئ ـيــس «األول ـم ـب ـي ــة» ال ـش ـيــخ فهد
الناصر ،وحـضــور عضو مجلس
إدارة اللجنة الشيخ جابر الثامر
ممثال عن رئيس اللجنة.
ورحب الثامر بضيوف الكويت
المشاركين في البطولة العربية،
متمنيا التوفيق والنجاح للجميع.
وشهدت منافسات اليوم األول
ندية قوية بين جميع المنتخبات،
س ــواء مــن شـمــال إفريقيا أو دول
غرب آسيا ،وتحديدا األردن الذي

جانب من حفل االفتتاح
ن ـجــح ق ـبــل أي ـ ــام ف ــي الـ ـف ــوز بلقب
بطولة غرب آسيا.
وق ـ ــال ال ـس ـف ـيــر ال ـم ـص ــري لــدى
البالد أسامة شلتوت« :نحن سعداء
بــإقــامــة البطولة العربية للريشة
الطائرة في الكويت ،والتي تشارك
فيها منتخبات عربية قوية منها
مصر ،ونحن نشيد بأداء المنتخب

ال ـم ـصــري ف ــي ال ـب ـطــولــة ونــدعـمــه
والقائمين عليه»
وأشـ ـ ـ ـ ــاد شـ ـلـ ـت ــوت بــال ـت ـن ـظ ـيــم
المميز للبطولة ،ونشكر القائمين
عليها على حسن التنظيم وحسن
االستقبال وتقديم كــل اإلمكانات
ل ـج ـم ـي ــع ال ـم ـن ـت ـخ ـب ــات ال ـع ــرب ـي ــة
المشاركة.

الشهاب :الكويت قادرة على استضافة البطوالت
اجتماع تنسيقي في اتحاد الكرة للقاء مصر وبلجيكا
عقد مـســاء أمــس األول بمقر
االت ـح ــاد الـكــويـتــي ل ـكــرة ال ـقــدم،
االج ـت ـمــاع الـتـنـسـيـقــي الـخــاص
بـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة م ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ـ َـبـ ــي م ـص ــر
وبلجيكا ،المقرر إقامتها عند
الـ ـس ــادس ــة م ــن م ـس ــاء الـجـمـعــة
المقبل على استاد جابر الدولي.
ح ـ ـضـ ــر االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع رئـ ـي ــس
مجلس إدارة شركة إيدو  -رئيس
اللجنة المنظمة المنبثقة عنها،
مــؤيــد ال ـش ـهــاب ،ونــائــب رئيس
اللجنة ،جاسم جاسم ،إلى جانب
األمين العام لالتحاد الكويتي
ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ،صـ ــاح ال ـق ـنــاعــي،
وأعضاء اللجان العاملة للقاء.
وأك ــد ال ـش ـهــاب أن االجـتـمــاع
جـ ـ ــاء مـ ـثـ ـم ــرا ،وشـ ـه ــد االتـ ـف ــاق
على جميع الترتيبات الخاصة
بــال ـم ـبــاراة ،مـضـيـفــا أن ممثلي
االتحاد الكويتي أبــدوا تعاونا
ً
كامال ،وتقديم كل اإلمكانات من

جانب من االجتماع التنسيقي
أجــل إنجاح المباراة والخروج
بـ ـه ــا ف ـ ــي أف ـ ـضـ ــل ص ـ ـ ـ ـ ــورة ،مــن
أج ــل تــأكـيــد ق ــدرة الـكــويــت على
استضافة وتنظيم المباريات
والبطوالت العالمية في جميع
اللعبات.

وأش ـ ــار إل ــى أن ــه ت ـقــرر إقــامــة
مـ ـ ــؤت ـ ـ ـمـ ـ ــر ص ـ ـ ـحـ ـ ــافـ ـ ــي ص ـ ـبـ ــاح
الخميس المقبل ،ثــم آخــر عقب
ان ـت ـه ــاء ال ـل ـق ــاء مـ ـب ــاش ــرة ،عـلــى
أن ي ـح ـض ــر الـ ـم ــؤتـ ـم ــر م ــدرب ــا
الـ ـف ــريـ ـقـ ـي ــن ،م ـب ـي ـن ــا أن ـ ـ ــه ت ـمــت

بوستر المباراة

ال ـمــواف ـقــة ع ـلــى وجـ ــود وســائــل
اإلع ـ ــام ف ــي ال ـت ــدري ــب الــرسـمــي
الذي سيجريه المنتخبان مساء
الخميس المقبل لـ  15دقيقة في
ك ــل ت ــدري ــب ،عـلــى اس ـت ــاد جــابــر
الدولي.

ولفت الشهاب إلى أن المباراة
دولية وديــة ،وتم اعتمادها من
قبل االتحاد الدولي لكرة القدم،
لذلك ستطبق عليها كل اللوائح
التي تخص المباريات الرسمية،
مبينا أن «الفيفا» اعتمد أيضا
ط ــاق ــم ت ـح ـك ـيــم كــوي ـت ـيــا ل ـل ـقــاء،
س ـي ـتــم ك ـشــف ال ـن ـق ــاب ع ـنــه في
وقت الحق.
وشدد على أنه وفقا لتأكيدات
مسؤولي االتحاد المصري ،فإن
نجم ليفربول اإلنكليزي محمد
صالح سيقود منتخب الفراعنة
خالل اللقاء.
وأوضح أنه سيتم استخراج
بطاقات خاصة لإلعالميين في
ال ـكــويــت ،وسـيـتــم إمـ ــداد جميع
وسائل اإلعالم بالموقع الخاص
بـتـسـجـيــل ال ـب ـي ــان ــات ال ـخــاصــة
باإلعالميين.

 3استقاالت من
لجنة تدريب
«الطائرة»
ت ـ ـق ـ ـ ّـدم نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس ل ـج ـنــة
التدريب والمنتخبات الوطنية
فــي اتـحــاد الـكــرة الـطــائــرة ،خالد
ال ـ ــدويـ ـ ـس ـ ــان ،وع ـ ـضـ ــوا ال ـل ـج ـنــة
محمد الـقـطــان وع ــادل المزيعل
باستقاالت مسببة من اللجنة.
وع ـل ــل أعـ ـض ــاء ال ـل ـج ـنــة ال ـتــي
يـتــرأسـهــا عـضــو مجلس اإلدارة
عبدالرحمن الـسـهــو ،وتـضــم في
ً
عضويتها ايـضــا مـقــرر اللجنة
مالك العنزي ،وسبب االستقالة
هو االعتراض على عدم دعوتهم
وح ـ ـض ـ ــوره ـ ــم اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ل ـج ـنــة
التدريب الذي عقد في  23أكتوبر
ال ـم ــاض ــي ،وتـ ــم خ ــال ــه مـنــاقـشــة
تـعـيـيــن مــد يــر فـنــي للمنتخبات
ّ
السنية .
الوطنية لجميع المراحل
وت ــم رف ــع االسـتـقــالــة لمجلس
إدارة االتحاد التخاذ القرار.

الجولة الثانية
لدوري الفروسية
تبدأ اليوم
ت ـن ـط ـلــق فـ ــي ال ـث ــام ـن ــة ص ـبــاح
اليوم في نادي المسيلة للفروسية
الجولة الثانية من الدوري الكويتي
لفروسية قفز الحواجز ،بمشاركة
كبيرة من الفرسان والفارسات من
مختلف األندية المحلية ،برعاية
بنك برقان.
وت ـق ــام م ـنــاف ـســات ال ـي ــوم على
ارتـفــاعــات  90-70ســم و105-100
و ،115-110و ،125-120و135-130
سم ،وتتواصل الجولة غدا بإقامة
 4أش ـ ـ ــواط ع ـلــى ارتـ ـف ــاع ــات 110
و 120و ،130وال ـجــائــزة الـكـبــرى
على ارتفاع  140سم ،وتبلغ جوائز
ال ـج ــول ــة األولـ ـ ــى  10آالف دي ـنــار
للحاصلين على المراكز األولى.
يذكر أن الدوري المحلي يضم
 8بطوالت ،كل بطولة تستمر على
يومين متتاليين ،وتشمل أشواطا
للمحترفين والهواة والناشئين،
ويتنافس في الدوري أكثر من 300
فارس وفارسة.

ةديرجلا

•
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رياضة

ليتشي يسقط أتاالنتا ...واإلنتر
يسحق بولونيا بسداسية
فشل أتاالنتا في استعادة
توازنه ،وتكبد خسارته الثانية
تواليا ،على يد ليتشي ،بينما
حقق إنتر ميالن انتصارا كبيرا
على بولونيا ،أمس األول ،في
الجولة الرابعة عشرة من
الدوري اإليطالي.

تنفس ليتشي الصعداء ،وحرم
أتاالنتا من اللحاق بميالن ،حامل
اللقب ،إلى المركز الثاني ،عندما
ت ـغ ـل ــب ع ـل ـي ــه  ،1-2أ مـ ـ ــس األول
األربـ ـع ــاء ،ف ــي ال ـمــرح ـلــة الــراب ـعــة
عـشــرة مــن بـطــولــة إيـطــالـيــا لكرة
ال ـقــدم ،وض ــرب ليتشي بـقــوة في
بداية المباراة.
وسـ ـ ـ ـج ـ ـ ــل ل ـ ـي ـ ـت ـ ـشـ ــي ه ــدفـ ـي ــن
خ ــال  3دق ــائ ــق ،عـبــر فيديريكو
باسكيروتو ( ،)27وفيديريكو دي
فرانشيسكو ( ،)29قبل أن يقلص
الدولي الكولومبي دوفان ساباتا
الـفــارق قبل نهاية الـشــوط األول
بخمس دقائق ( ،)40وهــو الفوز
ال ـث ــان ــي لـلـيـتـشــي ه ــذا ال ـمــوســم،
واألول فـ ــي مـ ـب ــار ي ــا ت ــه ا ل ـس ـبــع
األخيرة بعد  3تعادالت ومثلها
هزائم ،فرفع رصيده إلى  12نقطة،
وصعد إلى المركز السادس عشر
على حساب سبيتسيا ( 10نقاط)
الـمـتـعــادل مــع ضيفه أوديـنـيــزي
 1-1الثالثاء ،في افتتاح المرحلة.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــلُ ،مـ ـن ــي أت ــاالن ـت ــا
ب ـخ ـســارتــه ال ـثــان ـيــة تــوال ـيــا بعد
سقوطه أم ــام نــابــولــي المتصدر
 2-1ف ـ ــي الـ ـم ــرحـ ـل ــة ال ـم ــاض ـي ــة،
والـ ـث ــالـ ـث ــة ه ـ ـ ــذا ال ـ ـمـ ــوسـ ــم وف ــي

مبارياته األربــع األخيرة ،بعدما
كـ ــان ت ـع ــرض ل ـل ـخ ـس ــارة األولـ ــى
أم ــام ضيفه التسيو صـفــر 2-في
المرحلة الحادية عشرة.
وف ـشــل أتــاالن ـتــا فــي اسـتـغــال
تـعـثــر م ـيــان الـثــانــي ( 30نقطة)
أمــام مضيفه كريمونيزي صفر-
صـفــر ال ـثــاثــاء ،فتجمد رصـيــده
عند  27نقطة ،وتراجع إلى المركز
الـخــامــس ب ـفــارق األهـ ــداف خلف
إنتر ميالن الذي قسا على ضيفه
بولونيا  ،1-6وبات أتاالنتا مهددا
بالتراجع إلى المركز السادس في
حــال فــوز يوفنتوس ( 25نقطة)
ع ـل ــى م ـض ـي ـفــه هـ ـي ــاس ف ـيــرونــا
صاحب المركز األخير ( 5نقاط)
الخميس في ختام المرحلة.

إنتر يعود إلى سكة االنتصارات
وعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد إنـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــر إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى سـ ـك ــة
االن ـت ـص ــارات ،الـتــي تــوقـفــت عند
أرب ـع ــة مـتـتــالـيــة بـخـســارتــه أم ــام
يوفنتوس صـفــر 2-فــي المرحلة
الـمــاضـيــة ،عندما أوق ــف سلسلة
ثالثة انتصارات متتالية لضيفه
بــولــون ـيــا ،وأل ـح ــق ب ــه ال ـخ ـســارة
ال ـس ــادس ــة ه ــذا ال ـمــوســم عـنــدمــا
تغلب عليه .1-6

وك ـ ـ ـ ـ ـ ــان ب ـ ــول ـ ــون ـ ـي ـ ــا الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادئ
بالتسجيل عبر المدافع اليوناني
خاراالمبوس ليكويانيس (،)22
لكن إنتر رد بثالثة أهداف تناوب
عـلــى تسجيلها الـبــوسـنــي إديــن
دجيكو ( )26وفيديريكو ديماركو
( )36واألرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي الوتـ ـ ـ ــارو
مارتينيس ( ،)42وعزز إنتر تقدمه
بثالثة أهــداف أخــرى في الشوط
ال ـثــانــي سـجـلـهــا دي ـم ــارك ــو ()48
والتركي هاكان تشالهان أوغلو

هكذا عن إيبانييز (يقصد روجر
إيبانييز) بعد مـبــاراة التسيو،
ألن ــه ك ــان أح ــد أفـضــل الالعبين
داخـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـم ـ ـل ـ ـعـ ــب ،قـ ـ ــد ن ــرت ـك ــب
األخطاء ،هذا قد يحدث».
وأض ـ ـ ـ ــاف «سـ ـبـ ـيـ ـش ــال وان»:
«ل ــن أق ــول مــن ه ــو ،لـقــد تحدثت
معه داخ ــل غــرف الـمــابــس ،لقد
تحدثت فقط مع اثنين ،أحدهما
(تــامــي) أب ــراه ــام ،واآلخ ــر بيني
وبينه .لقد سألت (أبراهام) لماذا
هــذا األداء اليوم وليس دائما،
لقد قــدم أداء استثنائيا ،وفــاز
بكل الكرات ،وحتى عندما كان
يـفـقــدهــا ،ك ــان يـفـعــل كــل شــيء
مـمـكــن الس ـت ـعــادت ـهــا ،ال أفـهــم
لماذا اليوم نعم (يقصد األداء
الجيد) ،وفي مرات أخرى ال».

مورينيو

أ كــد ســاو ثــا مـبـتــون تعيين
ن ــاث ــان جــونــز م ــدرب ــا جــديــدا
ل ـل ـف ــري ــق خ ـل ـف ــا ل ـل ـن ـم ـســاوي
رالـ ــف ه ــازن ـه ــوت ــل الـ ــذي أقــل
هذا األسبوع.
ويتولى جــو نــز ( 49عاما)
تــدريــب ســاوثــامـبـتــون قادما
مــن لــوتــون تــاون الــذي كافح
م ـع ــه ف ــي ال ـم ــواس ــم األخ ـي ــرة
من أجل الصعود إلى الدوري
الممتاز.
وت ـ ـع ـ ـل ـ ـي ـ ـقـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى ت ــولـ ـي ــه
تــدر يــب ســاو ثــا مـبـتــون بعقد
مــدتــه ثــاثــة أعـ ــوام ون ـصــف،
قــال جــونــز «أن ــا فـخــور ألنهم
منحوني هذه الفرصة».
وأ ض ــاف ا لـمــدرب الويلزي
«كـ ـ ـن ـ ــت أري ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـت ـ ــدري ـ ــب فــي
البريميير لـيــغ ،فـهــذا حلمي

سوسييداد ِّ
يعمق جراح إشبيلية
ع ـ َّـم ــق ريـ ـ ــال س ــوس ـي ـي ــداد ج ــراح
مضيفه إشبيلية المنقوص ،بفوزه
ع ـل ـيــه  1-2األرب ـ ـع ـ ــاء ،ف ــي الـمــرحـلــة
الرابعة عشرة من الــدوري اإلسباني
لكرة القدم.
ُسجلت األهداف الثالثة في الشوط
األول ،فـتـقـ َّـدم إشبيلية بـهــدف رافــا
مير ( ،)44ورد ريال سوسييداد عبر
النرويجي ألكسندر سورلوث (،)20
وبريس منديس (.)36
وخاض النادي األندلسي قرابة 56
دقيقة بتسعة العبين ،إثر طرد العب
وسـطــه ال ـكــرواتــي إي ـفــان راكيتيش،
ومــداف ـعــه الـفــرنـســي تــانـغــي نيانزو
( 28و.)34
واستعاد سوسييداد نغمة الفوز،

بعد سلسلة مــن  3مباريات لــم يذق
خاللها طعم الفوز (هزيمتان وتعادل).
وفشل أتلتيكو مدريد في استعادة
الـ ـم ــرك ــز الـ ـث ــال ــث مـ ــن س ــوس ـي ـي ــداد،
بخسارته أمام مضيفه ريال مايوركا
ص ـف ــر ،1-ليتجمد رص ـي ــده عـنــد 24
نقطة ،ويتراجع للمركز السادس.
وفــي مايوركاَّ ،
سجل الكوسوفي
فيدات موريتشي هدف الفوز ،بعدما
تابع كرة صدها الحارس السلوفيني
يان أوبالك ( ،)16في حين اعتقد ألفارو
موراتا أنه عادل الكفة بعد تمريرة في
العمق من األرجنتيني رودريغو دي
بول ( ،)21إال أن حكم الفيديو المساعد
(في آيه آر) ألغى الهدف بداعي التسلل
على المهاجم الدولي االسباني.

( )59والـ ـب ــدي ــل األلـ ـم ــان ــي روب ــن
غوزنس (.)76

روما يفرط في الفوز
وف ـ ــرط روم ـ ــا ف ــي ثـ ــاث نـقــاط
ث ـم ـي ـن ــة بـ ـتـ ـع ــادل ــه م ـ ــع م ـض ـي ـفــه
سـ ــاسـ ــوولـ ــو  ،1-1وكـ ـ ـ ــان رومـ ــا
ف ــي طــريـقــه إل ــى اس ـت ـعــادة نغمة
االن ـ ـت ـ ـصـ ــارات والـ ـم ــرك ــز ال ـثــالــث
ولـ ــو م ــؤق ـت ــا م ــن جـ ـ ــاره التـسـيــو
الــذي هزمه صفر 1-في المرحلة

ساوثامبتون يعين جونز

مورينيو :أشعر بالخيانة
أك ـ ـ ـ ــد ال ـ ـبـ ــرت ـ ـغـ ــالـ ــي جـ ــوزيـ ــه
مورينيو ،المدير الفني لروما،
ع ـ ـقـ ــب تـ ـ ـع ـ ــادل فـ ــري ـ ـقـ ــه خ ـ ــارج
ق ــواع ــده ،أم ــس األول األرب ـع ــاء،
أمام ساسولو بهدف لمثله ،في
ال ـجــولــة الـ ـ ــ 14م ــن «ال ـس ـي ــري آ»،
أن ــه شـعــر ب ــ«ال ـخ ـيــانــة» مــن أحــد
العـبــي الـفــريــق ،لكنه لــم يكشف
عن هويته.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــو ،فـ ــي
تـصــريـحــاتــه« ،أش ـعــر بالخيانة
من أحد العبي فريقي ،لقد أبلغته
بــال ـب ـحــث ع ــن ف ــري ــق ج ــدي ــد في
يناير المقبل» ،مضيفا« :الفريق
ك ــان يــرغــب ف ــي تـحـقـيــق ال ـفــوز،
لكني أشعر باألسف ألن جهودنا
تمت خيانتها من أحد الالعبين
بسلوك غير احترافي ،لم أتحدث

ديماركو نجم اإلنتر يحتفل بهدفه في مرمى بولونيا
ال ـمــاض ـيــة ،ع ـنــدمــا ت ـق ــدم بـهــدف
لمهاجمه اإلنكليزي تامي أبراهام
( ،)80لـكــن فــرحــة رج ــال ال ـمــدرب
الـبــرتـغــالــي جــوزيــه مــوريـنـيــو لم
تــدم ســوى  5دقــائــق ،حيث أدرك
أصحاب األرض التعادل بواسطة
أندريا بينامونتي (.)85
وواصــل فيورنتينا صحوته،
وحـ ـق ــق فـ ـ ـ ــوزه الـ ـث ــال ــث ت ــوالـ ـي ــا،
عـ ـن ــدم ــا ت ـغ ـل ــب ب ـص ـع ــوب ــة عـلــى
ضيفه ساليرنيتانا  ،1-2وحسم

فيورنتينا الـشــوط األول بهدف
مبكر سجله جاكومو بونافنتورا
( ،)15ل ـكــن ســال ـيــرن ـي ـتــانــا أدرك
الـتـعــادل مطلع الـثــانــي بواسطة
السنغالي ب ــوالي ديــا ( ،)55قبل
أن يخطف الدولي الصربي لوكا
يوفيتش هدف الفوز ( ،)82وصعد
فيورنتينا إ ل ــى ا لـمــر كــز العاشر
برصيد  19نقطة بفارق نقطتين
أمام ساليرنيتانا الذي تراجع إلى
المركز الحادي عشر.

واس ـ ـت ـ ـغـ ــل تـ ــوري ـ ـنـ ــو خـ ـس ــارة
ساليرنيتانا ،وارتقى الى المركز
ال ـ ـتـ ــاسـ ــع ب ـ ـ ـفـ ـ ــوزه ع ـ ـلـ ــى ض ـي ـفــه
س ـم ـب ــدوري ــا ب ـه ــدف ـي ــن نـظـيـفـيــن
س ـج ـل ـه ـم ــا ال ـ ـصـ ــربـ ــي ن ـي ـمــان ـيــا
رادون ـي ـي ـت ــش ( )29والـ ـك ــروات ــي
نـ ـيـ ـك ــوال ف ــا ش ـي ـت ــش ( .)59فــي
الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــلُ ،م ـ ـن ـ ــي سـ ـمـ ـب ــدوري ــا
بخسارته العاشرة هذا الموسم
فبقي في المركز التاسع عشر قبل
األخير برصيد  6نقاط.

أخبار منوعة

ناثان جونز

منذ أن بــدأت التدريب ،أحب
هذا النادي بالتحديد لكيفية
إدارته بعيدا عن النتائج».

• أوضــح العــب برشلونة السابق ،جـيــرارد بيكيه،
بعد اعتزاله كرة القدم الثالثاء الماضي في مباراة
فريقه أمام أوساسونا ،أنه «منذ بداية الموسم لم
تكن المشاعر على ما يرام».
وكشف بيكيه أنه «في المباريات التي لم ألعب فيها
أمام بلد الوليد وإلتشي ،وفي نهاية المباراتين
كان ّ
علي أن أتدرب ،شعرت بأنني ضللت الطريق.
وذات مرة فكرت في الذهاب إلى غرفة خلع المالبس
وأقول إنني سأعتزل ،لكن مع وجود مصابين في
مركزي ،لم أرغب في أن أخذل الفريق .ومن ناحية
أخ ــرى ،فــي ظــل التوقف الــدولــي الحالي أعلم أن
المصابين سيعودون بعد كأس العالم ،وهو ما
اعتبرته لحظة جيدة».
ومــن ناحية أخ ــرى ،سئل عما سيحدث إذا قام
المدير الفني للمنتخب اإلسباني ،لويس إنريكي،
بإدراجه في قائمة الالعبين الذين سيشاركون في
المونديال ،التي سيقدمها الجمعة المقبل ،قال
بيكيه إنه «أمر» لم يتم «التفكير فيه».
• أكد مدرب منتخب المكسيك لكرة القدم ،خيراردو

«تــاتــا» مارتينو ،أنــه سيكون «كــاذبــا» إذا قــال إن
الموسم الذي قضاه على رأس اإلدارة الفنية لنادي
برشلونة كان «رائعا» ،مشيرا إلى أنه كان العكس
تماما من ذلك .وتذكر المدرب األرجنتيني الموسم
الــذي درب فيه البرشا ( ، )2014/ 2013وأوضــح
أنه إذا كان يكرر «باستمرار» أنه كان «أسوأ عام»
في مسيرته كمدرب ،فإن األمر يتعلق أكثر بشيء
يشعر به «شخصيا» ،ألنه «ال يمكن بأي حال من
األحوال» أن يشعر «بخيبة أمل» إزاء «إدارة أحد أهم
الفرق في العالم».
• يـبــدأ اإلسـبــانــي رافــايــل نـ ــادال والـبــولـنــديــة إيغا
شفيونتيك اسـتـعــداداتـهـمــا لـبـطــولــة أسـتــرالـيــا
المفتوحة ،أولى البطوالت األربع الكبرى في كرة
المضرب ،عام  2023بالمشاركة في مسابقة كأس
يونايتد الجديدة للمنتخبات المختلطة.
وتقام منافسات المسابقة الجديدة البالغة قيمة
جوائزها  15مليون دوالر ،في بريزبين وبيرث
وسيدني بمشاركة  18دولة يمثل كل منها ثمانية
العبين كحد أقصى (أربعة رجال وأربع سيدات).

 13.2مليون دوالر ثمن فيراري قادها شوماخر

وع ـ ـ ـ ـ ـ ــاد فـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاري ـ ـ ــال إلـ ـ ـ ـ ــى س ـك ــة
االنـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــارات ب ـ ـعـ ــد ه ــزي ـم ـت ـي ــن
متتاليتين ،ب ـف ــوزه عـلــى مضيفه
إسبانيول -1ص ـفــر .وف ــاز ألميريا
على ضيفه خيتافي -1صفر.

بيعت سيارة فيراري قادها أسطورة
الفورموال واحد بطل العالم سبع مرات
األلـمــانــي ميكايل شــومــاخــر ع ــام 2003
لتحقيق لقبه السادس في مسيرته ،في
م ــزاد بجنيف أمــس األول ،مقابل مبلغ
قياسي بلغ  13.2مليون دوالر.
وقالت دار سوثبي للمزادات بعد تأكيد
البيع إن فـيــراري طــراز اف -2003ج ــي آيه
هيكل  ،229والتي فاز على متنها «البارون
األحـ ـم ــر» بــال ـعــديــد م ــن ال ـس ـب ــاق ــات خــال
ً
ً
موسم  2003حققت «سعرا قياسيا لسيارة
فورموال واحد في العصر الحديث».
وهو ما يقرب من ضعف الرقم القياسي
الـبــالــغ  7.5مــايـيــن دوالر ،ال ــذي حققته
س ـيــارة ف ـيــراري أخ ــرى قــادهــا شوماخر
ً
أي ـض ــا خ ــال مــوســم  ،2001وبـيـعــت من

السيارة المبيعة
«سوثبي» في نيويورك عام .2017
وأف ــادت دار الـمــزادات في وقــت الحــق أنه
عند إضافة الضرائب والرسوم ،وصل السعر
النهائي لفيراري  2003إلى  14.9مليون دوالر.
ولم يتم اإلفصاح عن هوية المشتري الذي

قدم عرضه عبر الهاتف باتصال من أوروبا،
بعد حرب مزايدة استمرت أكثر من  40دقيقة،
في حين فاق السعر النهائي التوقعات بكثير،
حيث قدرت دار المزادات قبل البيع أن السيارة
ستجلب ما يصل إلى  9.6ماليين دوالر.

سيميوني :الهزيمة أمام مايوركا مؤلمة «تريبل دابل» لدورانت تعيد نتس لسكة االنتصارات
أقر األرجنتيني دييغو سيميوني ،مدرب أتلتيكو
مدريد ،بأن الهزيمة أمام مايوركا بهدف نظيف ضمن
الجولة الـ  14من الدوري اإلسباني لكرة القدم «مؤلمة»،
ً
معترفا بأن األهداف المبكرة التي يتلقاها فريقه «تربك»
الخطط التي يواجه بها الالعبون المباراة.
وقـ ــال سـيـمـيــونــي« :اف ـت ـقــرنــا ل ـل ـقــوة ،ونــرتـكــب
أخطاء دفاعية تجعل المباريات صعبة للغاية

بالنسبة لنا .حقيقة االضطرار إلى تغيير نتيجة
تخلق لنا صعوبات».
ودافع سيميوني عن التغييرات التي أجراها خالل
اللقاء ،لكنه أقر في الوقت ذاته بمرارة الهزيمة قبل
ً
توقف «الليغا» ،بسبب مونديال  2022في قطر ،قائال:
ً
«الهزيمة تؤلمنا ،وستجبرنا على العمل كثيرا عند
العودة ،ألنه أمامنا مباريات معقدة للغاية».

واصــل النجم كيفن دوران ــت سلسلته الــرائـعــة بــ25
نقطة أو أكـثــر فــي مبارياته ال ــ 12مــع فريقه بروكلين
نتس هذا الموسم ،وقــاده إلى حسم ديربي «بيغ آبل»
أمــام جــاره نيويورك نيكس  85-112بتحقيقه «تريبل
دابل» ،أمس األول األربعاء ،في دوري كرة السلة األميركي
للمحترفين.

وسـجــل دوران ــت  29نقطة مــع  12متابعة ،ومثلها
تمريرات حاسمة ،وأعــاد فريقه إلى سكة االنتصارات
عقب خسارته أمام مضيفه داالس مافريكس  96-94في
الثواني األخيرة االثنين.
وسجل النجم البالغ  34عاما  25نقطة على األقل في
كل مباراة من مباريات بروكلين البالغة  12مباراة منذ

خروج مبكر ألندية «العاصمة» من كأس الرابطة اإلنكليزية
خ ــرج خـمــاســي الـعــاصـمــة تـشـلـســي الــوصـيــف،
وأرسنال متصدر الدوري ،وتوتنهام ،ووست هام،
وكريستال باالس من الدور الثالث لمسابقة كأس
رابطة األنــديــة اإلنكليزية لكرة الـقــدم ،بينما أنقذ
الـحــارس االيــرلـنــدي الشمالي كاومهين كيليهير
فريقه ليفربول من فقدان اللقب.
وودع تشلسي المسابقة التي خسر مباراتها
النهائية العام الماضي أمام ليفربول  11-10بركالت
الترجيح ،بسقوطه أمام مضيفه مانشستر سيتي
صفر.2-
وص ـمــد تـشـلـســي طـ ــوال ال ـش ــوط األول ق ـبــل أن
تستقبل شباكه هدفين في مــدى  5دقائق عندما
هــزهــا ال ــدول ــي ال ـجــزائــري ري ــاض مـحــرز مــن ركلة
ح ــرة مـبــاشــرة مــن خ ــارج المنطقة ( ،)53وأض ــاف
ً
األرجنتيني جوليان ألفاريس الثاني مستغال كرة
مرتدة من الحارس الدولي السنغالي إدوار مندي
اثر تسديدة قوية لمحرز (.)58
ولم تكن حال أرسنال أفضل من جاره تشلسي،
وودع ال ـم ـســاب ـقــة م ـب ـكــرا ب ـخ ـســارتــه أمـ ــام ضيفه
برايتون .3-1
وكـ ــان رجـ ــال ال ـم ــدرب اإلس ـبــانــي مـيـكــل أرتـيـتــا
سـبــاقـيــن إل ــى الـتـسـجـيــل عـبــر إي ــدي نـكـيـتـيــاه في
الدقيقة  ،20لكن بــرايـتــون قلب الـطــاولــة بثالثية،

مباريات السبت
التوقيت

القناة الناقلة

المباراة

الدوري اإلنكليزي

فأدرك التعادل عبر مهاجم المدفعجية ومانشستر
يونايتد السابق داني ويلبيك ( 27من ركلة جزاء)،
ثــم تـقــدم بــواسـطــة الـيــابــانــي ك ــاورو ميتوما ()58
والغاني طارق المبتي (.)71
وخرج توتنهام بخسارته أمام مضيفه نوتنغهام
فوريست صاحب المركز األخير في الدوري الممتاز
بهدفين نظيفين.
وخرج وست هام يونايتد بخسارته امام ضيفه
بالكبيرن روفرز من التشامبيونشيب  10-9بركالت
الترجيح بعد تعادلهما  2-2في الوقت األصلي.
كما ّ
ودع الفريق اللندني اآلخر كريستال باالس
بـخـســارتــه أم ــام مضيفه نـيــوكــاســل يــونــايـتــد 3-2
بركالت الترجيح عقب التعادل السلبي في الوقت
األصلي.

كيليهير ينقذ ليفربول
وفـ ــرض حـ ــارس ال ـمــرمــى االي ــرل ـن ــدي الـشـمــالــي
ً
كاومهين كيليهير نفسه نجما في مـبــاراة فريقه
ليفربول حامل اللقب أمــام ضيفه ديربي كاونتي
من التشامبونشيب وقــاده إلى الفوز  2-3بركالت
الترجيح ،بعدما انتهى الوقت األصلي بالتعادل
السلبي.
وتألق كيليهير بتصديه لثالث ركالت ترجيحية

بداية الموسم ،وهي أطول سلسلة متتالية منذ أن افتتح
نجم شيكاغو بولز مايكل جوردان موسم 1989-1988
بـ 16مباراة مع  25نقطة أو أكثر في كل مباراة.
واستعاد ميلووكي باكس متصدر المنطقة الشرقية
توازنه عقب خسارته األولى هذا الموسم ،وانتزع فوزا
صعبا من مضيفه أوكالهوما سيتي ثاندر .132-136

3:30

مانشستر سيتي  -برينتفورد beINSPORTS PR1

6:00

بورنموث  -ايفرتون

beINSPORTS EN3

6:00

ليفربول  -ساوثامبتون

beINSPORTS PR1

6:00

توتنهام – ليدز يونايتد

beINSPORTS PR2

6:00

وست هام – ليستر سيتي

beINSPORTS PR3

8:30

نيوكاسل  -تشلسي

beINSPORTS PR1

10:45

وولفرهابتون  -ارسنال

beINSPORTS PR1

جانب من مباراة مانشستر سيتي وتشلسي
لمواطنه كونور هوريهان واالسكتلندي فورسايث
ولويس دوبين.
وأهـ ــدر لـيـفــربــول ركـلـتـيــن األولـ ــى عـبــر مــدافـعــه
اإلس ـبــانــي سـتـيـفــان بايسيتيتش وال ـثــان ـيــة عبر
مهاجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو ،فيما سجل

له ألكسندر أوكساليد-تشامبرالين واألوروغوياني
داروين نونييس وهارفي إيليوت.
وتأهل ولفرهامبتون بفوزه على ليدز يونايتد
 -1صفر ،وساوثامبتون على شيفيلد ونسداي من
التشامبيونشيب .1 -2

الدوري اإليطالي
5:00

نابولي  -أودينيزي

STARZ PLAY

8:00

سمبدوريا  -ليتشي

STARZ PLAY

10:45

بولونيا  -ساسولو

STARZ PLAY

باق  ٩أيام
ٍ

ّ
تقنية تبريد االستادات تجسد اإلرث المستدام لمونديال 2022
أوفت قطر بوعودها فيما
يخص تجهيز تقنية التبريد
في استادات مونديال ،2022
فعلى الرغم من إقامة البطولة
في نوفمبر وديسمبر ،فإن
االبتكار جاهز لالستخدام
دون إصدار براءة اختراع
إلتاحة االستفادة منها في
جميع أنحاء العالم.

تمثل تقنية تبريد استادات
كأس العالم  FIFAقطر ️™2022
إحدى أبرز قصص نجاح رحلة
اإلعـ ـ ــداد الس ـت ـضــافــة الـبـطــولــة،
ً
انطالقا من المكانة التي حظي
بها كل من االبتكار واالستدامة،
في صميم التحضيرات لتنظيم
النسخة األولــى من المونديال
في العالم العربي.
والتزمت قطر بما تعهدت به
لمجتمع كــرة الـقــدم فــي العالم
خــال تقديم ملفها الستضافة
البطولة ،بتطوير تقنية مبتكرة
ل ـت ـب ــري ــد اس ـ ـ ـتـ ـ ــادات ال ـب ـط ــول ــة،
لـلـتـغـلــب ع ـلــى حـ ـ ــرارة الـصـيــف
خ ــال ف ـتــرة ال ـم ـنــاف ـســات ،الـتــي
ك ــان ــت ت ـق ــام عـ ـ ــادة ف ــي ش ـهــري
يــونـيــو ويــول ـيــو ،خ ــال النسخ
السابقة من البطولة.
ورغ ـ ـ ـ ـ ــم إق ـ ـ ــام ـ ـ ــة مـ ـن ــافـ ـس ــات

الدكتور سعود عبدالغني

الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــون ـ ـ ــدي ـ ـ ــال ف ـ ـ ـ ــي ن ــوفـ ـمـ ـب ــر
وديسمبر ،حيث تتراوح درجة
الـ ـح ــرارة ف ــي ق ـطــر ب ـيــن 24-18
درجة مئوية ،وهي أجواء مثالية
لــاعـبـيــن والـمـشـجـعـيــن ،أوف ــت
ق ـط ــر ب ـم ــا وعـ ـ ــدت بـ ــه ،وق ـ ّـدم ــت
ً
ل ـل ـعــالــم صـ ــروحـ ــا مــونــديــال ـيــة
ّ
مبردة ،باستخدام تقنية تبريد
ُ
مبتكرة حرصت على أال تصدر
لها براءة اختراع إلتاحة فرصة
االستفادة منها في جميع أنحاء
العالم.
وك ــان اسـتــاد خليفة الــدولــي
أول االستادات المونديالية التي
شـهــدت تشغيل نـظــام التبريد
الـ ـج ــدي ــد خـ ـ ــال افـ ـتـ ـت ــاح ــه فــي
مــايــو  ،2017ثــم جــرى تضمين
الـتـقـنـيــة الـمـبـتـكــرة ف ــي ب ـنــاء 6
استادات مونديالية أخرى ،إلى
جــانــب اسـتـخــدامـهــا فــي تبريد
مجموعة من المرافق في أنحاء
البالد .وتتيح التقنية المبتكرة
استضافة المنافسات واألحداث
الكبرى على مدار العام من خالل
تبريد المرافق الرياضية ،وكذلك
تبريد مرافق أخرى مثل وجهات
التسوق والمزارع ،ما يسهم في
تعزيز األمن الغذائي في البالد.
وت ــأت ــي الـتـقـنـيــة ال ـم ـت ـطــورة
ال ـمــوفــرة لـلـطــاقــة ث ـمــرة لعالقة
وثـ ـيـ ـق ــة بـ ـي ــن الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ـع ـل ـيــا
ل ـل ـم ـش ــار ي ــع واإلرث و جــا م ـعــة
قطر ،حيث نجح فريق من كلية
ال ـه ـن ــدس ــة بــال ـجــام ـعــة ب ـق ـيــادة

أستاذ الهندسة الدكتور سعود
ع ـبــدال ـغ ـنــي ف ــي اب ـت ـك ــار تقنية
الـتـبــريــد ،بـعــد إع ــان ف ــوز قطر
بحق استضافة المونديال.
وق ـ ـ ــال الـ ــدك ـ ـتـ ــور سـ ـع ــود إن
دراسـتــه لنيل درجــة الدكتوراه
تـ ـن ــاول ــت ت ـك ـي ـي ــف الـ ـ ـه ـ ــواء فــي
الـ ـسـ ـي ــارة ،وم ـن ـه ــا ان ـط ـل ــق فــي
مـشــروعــه البـتـكــار نـظــام تبريد
يعمل على نطاق أوسع مصمم
ً
خصيصا الستادات المونديال.
وأوض ــح أن جميع اسـتــادات
ال ـ ـمـ ــونـ ــديـ ــال جـ ـ ــرى ت ــزوي ــده ــا
بالتقنية المتطورة باستثناء
وحيد الستاد  974الــذي يمكن
تفكيكه بالكامل ،ويمتاز بتهوية
ً
طـبـيـعـيــة ،ن ـظــرا إلطــال ـتــه على
مياه الخليج العربي .وتختلف
آل ـي ــة ع ـمــل تـقـنـيــة ال ـت ـبــريــد في
االستادات السبعة عن بعضها
ً
الـ ـبـ ـع ــض وفـ ـ ـق ـ ــا ل ـت ـص ـم ـي ــم كــل
استاد ،حيث جرى تعديها بما
يتالءم مع المواصفات الخاصة
بــالـتـصـمـيــم وال ـم ــزاي ــا ال ـفــريــدة
التي يتصف بها كل استاد.
ُ
وأضـ ــاف« :تـسـتـخــدم الطاقة
ال ـش ـم ـس ـيــة ف ــي ت ــول ـي ــد ال ـطــاقــة
الــازمــة لتبريد الـهــواء ،ثم دفع
الهواء البارد إلى داخل االستاد،
ّ
المبرد من قبل،
ثم سحب الهواء
ل ـي ـعــاد ت ـب ــري ــده مـ ــرة أخ ـ ــرى ثم
ً
تنقيته ،قـبــل دفـعــه م ـجــددا في
اتجاه المشجعين والالعبين في
االستاد ،عبر فوهات في جوانب

أجهزة التبريد في أحد استادات قطر
أرضية االستاد ،وأسفل مقاعد
الجمهور .كما تستخدم أنظمة
العزل والتبريد الذي يستهدف
ن ـق ــاط ــا م ـ ـحـ ــددة فـ ــي االس ـ ـتـ ــاد،
لجعل التقنية صديقة للبيئة
قدر اإلمكان.

عدم إصدار براءة اختراع
وفي ضوء عدم إصدار براءة

أنغيسا وموتينغ يقودان الكاميرون
ّ
ضمت التشكيلة الرسمية للكاميرون
التي ستخوض غمار مونديال  2022في
كرة القدم النجمين أندريه  -فرانك زامبو
أنغيسا واريك مكسيم تشوبو  -موتينغ.
وف ـ ــي م ـش ــارك ـت ـه ــم ال ـث ــام ـن ــة ،ي ـخــوض
«األس ـ ـ ـ ـ ــود غـ ـي ــر الـ ـ ـم ـ ــروض ـ ــة» م ـن ــاف ـس ــات
المجموعة السابعة مع البرازيل وصربيا
وسويسرا ،محاولين معادلة افضل انجاز
لهم عندما بلغوا ربع النهائي في مونديال
إيطاليا .1990
ً
ّ
ويعول المنتخب المصنف الـ  43عالميا
على نجاعة تشوبو -موتينغ صاحب 9
أهداف في آخر ثماني مباريات مع بايرن
ميونيخ األلماني.

ً
تشكيلة الـ  26العبا لمونديال قطر:

حراسة المرمى :أندريه أونانا (إنتر
اإل ي ـط ــا ل ــي) ،سـيـمــون نغاباندويتينبو
(مرسيليا الفرنسي) ،ديفي إيباسي (أبها
السعودي)
الـ ـ ـ ــدفـ ـ ـ ــاع :ك ــولـ ـيـ ـن ــز فـ ـ ـ ــاي (ال ـ ـطـ ــائـ ــي
الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي) ،نـ ـيـ ـك ــوال نـ ـك ــول ــو (أريـ ـ ــس
ثيسالونيكي الـيــونــانــي) ،إنــزو إيبوس

األرجنتين تطلق آيس كريم
«سكالونيتا» لتشجيع المنتخب

جانب من تدريبات المنتخب الكاميروني
(أودينيزي اإليطالي) ،أوليفييه مبايزو
(فـيــادلـفـيــا يــونـيــون األم ـيــركــي) ،نوهو
ت ــول ــو (س ـي ــات ــل سـ ــاونـ ــدرز األمـ ـي ــرك ــي)،
جان-شارل كاستيليتو (نانت الفرنسي)،
كريستوفر ووه (لنس الفرنسي)
الوسط :صامويل أوم غويه (ميشلين
الـبـلـجـيـكــي) ،م ــارت ــان هــونـغــا (فـيــرونــا
اإليطالي) ،أندريه -فرانك زامبو -أنغيسا

(نـ ــابـ ــولـ ــي اإليـ ـ ـط ـ ــال ـ ــي) ،ب ـ ـيـ ــار ك ــون ــدي ــه
(أولمبياكوس اليوناني) ،أوليفييه تشام
(س ــوان ـس ــي اإلن ـك ـل ـي ــزي) ،غ ــاي ــل أونـ ــدوا
(هانوفر األلماني)
الـ ـهـ ـج ــوم :ف ـن ـس ــان أب ــوبـ ـك ــر (ال ـن ـصــر
الـسـعــودي) ،بــرايــن مبويمو (برنتفورد
اإلنكليزي) ،جــان  -بيار نساميه (يونغ
بويز السويسري) ،جورج  -كيفن نكودو

تشكيلة أميركية بال مفاجآت
كشف مدرب الواليات المتحدة غريغ بيرهالتر،
أمس األول ،عن تشكيلة منتخب بالده المشاركة في
نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر.
ولم تشهد التشكيلة التي يقودها صانع ألعاب
تشلسي اإلنكليزي كريستيان بوليسيك والعب
وســط يوفنتوس اإليطالي وستون ماكيني ،أي
مفاجآت.
وفـضــل بيرهالتر ه ــداف نوريتش اإلنكليزي
(التشامبونشيب) جــوش سيرجنت على النجم
ً
الصاعد ريكاردو بيبي البالغ من العمر  19عاما
(خرونينغن الهولندي) ،فيما غاب حارس مرمى
ً
ليدز يونايتد اإلنكليزي زاك ستيفن مفضال عليه
الحارس البديل ألرسنال اإلنكليزي مات تورنر.
وتلعب الواليات المتحدة في العرس العالمي
في المجموعة الثانية إلى جانب ويلز وإنكلترا
وإيران.

وهنا التشكيلة:
حراسة المرمى :إيثان هورفات (لوتون تاون

اإلنكليزي) ،شون جونسون (نيويورك سيتي إف
سي) ،ومات تورنر (أرسنال اإلنكليزي)
الـ ــدفـ ــاع :ك ــام ـي ــرون ك ــارت ــر  -ف ـي ـكــرز (سـلـتـيــك
االسكتلندي) ،سيرجينيو ديست (ميالن اإليطالي)،
آرون لونغ (نيويورك ريد بولز) ،أنتوني روبنسون
وتـ ـي ــم ريـ ــم (ف ــولـ ـه ــام اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي) ،ج ــو سـكــالــي
(بوروسيا مونشنغالدباخ األلـمــانــي) ،ديأندري
يدلين (إنـتــر ميامي األمـيــركــي) ،ووك ــر زيمرمان
وشاكيل مور (ناشفيل)
الوسط :كيلين أكوستا (لوس أنجليس أف سي)،
تايلر أدامس (ليدز يونايتد اإلنكليزي) ،لوكا دي
ال توري (سلتا فيغو اإلسباني) ،وستون ماكيني
(يوفنتوس اإليـطــالــي) ،يونس موسى (فالنسيا
اإلسباني) ،كريستيان رولدان (سياتل ساوندرز)
الهجوم :جيوفاني رينا (بوروسيا دورتموند
األل ـم ــان ــي) ،خـيـســوس فـيــريــرا (أف ســي داالس)،
جــوردان موريس (سياتل ســاونــدرز) ،كريستيان
بوليسيك (تشلسي اإلنكليزي) ،جوش سيرجنت
(نوريتش سيتي اإلنكليزي) ،حجي رايت (أنطاليا
سبور التركي) ،تيموثي وياه (ليل الفرنسي)

اخـتــراع لحماية حقوق ابتكار
الـتـقـنـيــة؛ يمكن االس ـت ـفــادة من
ت ـص ـم ـي ـم ـه ــا وتـ ـع ــديـ ـلـ ـه ــا ب ـمــا
ي ـن ــاس ــب م ـخ ـت ـلــف اح ـت ـيــاجــات
قطاع األعمال والــدول وتطوير
نـظــم تـبــريــد مماثلة فــي أنـحــاء
العالم.
وفـ ــي هـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،أض ــاف
مبتكر تقنية ا لـتـبــر يــد« :تشكل
ه ــذه الـتـقـنـيــة نـقـلــة نــوعـيــة من

شأنها إح ــداث تغيير ملموس
فــي ال ــدول ذات الـطـقــس الـحــار،
ولـ ـه ــذا ال ـس ـب ــب ح ــرص ـن ــا عـلــى
إت ــاحـ ـتـ ـه ــا ل ـل ـج ـم ـيــع لـتـحـقـيــق
الفائدة العامة بدون أن يترتب
عـ ـل ــى ذلـ ـ ــك أي كـ ـلـ ـف ــة .وأشـ ـع ــر
باالعتزاز البتكار هذه التقنية
فــي قطر والـتــي يمكن تكييفها
ً
وتـعــديـلـهــا ،وف ـقــا الحـتـيــاجــات
قطاع األعمال والدول من حول

ال ـعــالــم ،وت ـعــد أح ــد اإلن ـج ــازات
ال ـ ـم ـ ـه ـ ـمـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـف ـ ـخـ ــر ق ـط ــر
بتقديمها إلى العالم».
وتـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ال ـت ـق ـن ـي ــة ال ـت ــي
ابتكرها الدكتور عبدالغني في
أنظمة تبريد مماثلة في عدد من
األماكن في قطر ،بما فيها كتارا
بالزا ،ومزرعة في منطقة الخور
إلن ـتــاج ال ـخ ـضــروات والـفــاكـهــة
لالستهالك المحلي.

(بـشـيـكـتــاش ال ـت ــرك ــي) ،مــومــي نـغــامــالــو
(دينامو موسكو الــروســي) ،كــارل توكو
 إيكامبي (ليون الفرنسي) ،كريستيانباسوغوغ (شنغهاي شنخوا الصيني)،
سوايبو ماري (كوتون سبورت) ،جيروم
نغوم (كولومب الرياضي) ،إريك مكسيم
ت ـش ــوب ــو  -م ــوت ـي ـن ــغ (ب ـ ــاي ـ ــرن م ـيــون ـيــخ
األلماني).

ظهرت نكهة جديدة لأليس كريم في األرجنتين
خالل األسبوع الجاري ،لدعم وتشجيع منتخب
«راقصي التانغو» بقيادة ليو ميسي ،وسط آمال
بحصد لقب كأس العالم للمرة الثالثة في التاريخ
خالل البطولة التي ستقام بعد أيام بقطر.
وق ـب ــل أيـ ــام قـلـيـلــة م ــن ان ـط ــاق ب ـطــولــة كــأس
العالم التي يشعر تجاهها األرجنتينيون بآمال
كبيرة ،أطلقت جمعية مصنعي اآليس كريم نكهة
مبنية على «طعم الحليب» ،تكريما للفريق الذي
سيسعى للفوز بكأس العالم للمرة الثالثة في
تاريخ األرجنتين.
وتـحــت مسمى « ،»Dulce Scalonetaظهرت
الـنـكـهــة ال ـج ــدي ــدة خ ــال أس ـب ــوع «اآلي ـ ــس كــريــم
ال ـف ـنــي» ،مــا سـيـكــون لــه بــا شــك تــأثـيــر إيجابي
على المبيعات.
وخ ــال بـطــولــة «ك ــوب ــا أم ـيــركــا» ال ـتــي أقيمت
ب ــالـ ـب ــرازي ــل ع ـ ــام  ،2021وف ـ ــاز ب ـه ــا الـمـنـتـخــب
األرجنتيني لينهي بذلك  28عاما متتالية دون
ألقاب ،بدأ األرجنتينيون يطلقون «ال سكالونيتا»
علىى الفريق الذي يحمل ليونيل ميسي شعاره.

ماريو غوتزه يعود إلى المنتخب األلماني

ماريو غوتزه

ع ــاد الع ــب خــط الــوســط مــاريــو غــوتــزه صــاحــب هــدف
الفوز بمونديال البرازيل  2014أمام األرجنتين ( - 1صفر
بعد التمديد) إلى صفوف منتخب ألمانيا لخوض غمار
مونديال قطر ،حسب ما أعلن الخميس المدرب الوطني
هانزي فليك.
ولم يتم استدعاء غوتزه «بطل ريو» عام  2014بالنسبة
أللـمــانـيــا إل ــى التشكيلة مـنــذ  14نــوفـمـبــر 2017
ومباراته الودية أمام فرنسا .2-2
وان ـ ـضـ ــم الع ـ ــب أيـ ـنـ ـت ــراخ ــت ف ــران ـك ـف ــورت
ً
إلــى قائمة مــن  26العـبــا إلــى جــانــب كــل من
تــومــاس مــولــر ،وح ــارس الـمــرمــى مانويل
نــويــر ،وماتياس غينتر ،األبـطــال األربعة
لتكريس البرازيل ،في حين استبعد فليك
قائد بوروسيا دورتموند ماركو رويس.
وأدرج فليك ثالثة حراس مرمى بينهم
حــارس بــايــرن ميونيخ نــويــر المتعافي
من إصابة في كتفه اليسرى أبعدته عن
المالعب مــدة أربعة أسابيع في أكتوبر،
مما أثار مخاوف بشأن األسوأ بالنسبة
ل ـحــارس عــريــن ال ـن ــادي ال ـبــافــاري الــذي
يستعد ل ـخــوض غ ـمــار نـهــائـيــات كــأس

العالم للمرة الرابعة في مسيرته بعد  2010و 2014و.2018
وفي ما يلي تشكيلة ألمانيا لمونديال قطر:
حراسة المرمى :مانويل نوير (بايرن ميونيخ) ،مارك-
أنــدريــه تـيــر شتيغن (بــرشـلــونــة اإلس ـبــانــي) ،كيفن تــراب
(أينتراخت فرانكفورت).
الدفاع :أرميل بيال كوتشاب (ساوثمبتون اإلنكليزي)،
مــاتـيــاس غينتر وكــريـسـتـيــان غــونـتــر (ف ــراي ـب ــورغ) ،ثيلو
كيهرر (وست هام اإلنكليزي) ،لوكاس كلوسترمان ودافيد
راوم (اليبزيغ) ،أنتونيو روديغر (ريال مدريد اإلسباني)،
نيكو شلوتربيك (بوروسيا دورتموند) ونيكالس زوله
(بوروسيا دورتموند).
الوسط :يوليان برانت (بوروسيا دورتموند) ،ماريو
غ ــوت ــزه (أي ـن ـت ــراخ ــت ف ــران ـك ـف ــورت) ،إي ـل ـك ــاي غ ــون ــدوغ ــان
(مانشستر سيتي اإلنكليزي) ،كــاي هافيرتس (تشلسي
اإلنكليزي) ،يوزوا كيميش وجمال موسياال وتوماس مولر
وليون غوريتسكا (بايرن ميونيخ).
الهجوم :كريم أديمي (بوروسيا دورتموند) ،نيكالس
ف ــولـ ـك ــروغ (ف ـ ـيـ ــردر ب ــريـ ـم ــن) ،س ـي ــرج غ ـن ــاب ــري ول ـ ــوروا
سانيه (بــايــرن مـيــونـيــخ) ،يــونــاس هــوفـمــان (بــوروسـيــا
م ــونـ ـشـ ـنـ ـغ ــادب ــاخ) ،ي ــوس ــوف ــا م ــوك ــوك ــو (ب ــوروسـ ـي ــا
دورتموند).

مونديال األرجنتين  ...1978مؤامرات و«سوبر ماريو»
عندما حصلت األرجنتين عام
 1966على حق استضافة مونديال
 ،1978لم يكن أبناؤها يتخيلون
أن منتخب التانغو سيحصد أول
ألقابه العالمية تحت نظام «خونتا»
دكتاتوري أخفى اآلالف منهم.
قـ ـب ــل س ـن ـت ـي ــن عـ ـل ــى انـ ـط ــاق
ال ـب ـطــولــة ،ش ـه ــدت ال ـب ــاد مـجــيء

مجلس عسكري بقيادة الجنرال
خورخي فيديال ،بعد انقالب قضى
على ُحكم الرئيسة إيسابيل بيرون،
وسط أعمال عنف ذهب ضحيتها
 10آالف قتيل ،و 15ألف مفقود ،و8
آالف سجين ،وفــق منظمة العفو
الدولية.
وكـ ـ ـ ــان ي ـ ــوه ـ ــان ك ـ ــروي ـ ــف أح ــد
أفضل العبي العالم ،وقاد هولندا
قبل أرب ــع سـنــوات إلــى الــوصــافــة،
بأسلوب كرة شاملة سحر العقول
والقلوب.
لكن «الـهــولـنــدي الـطــائــر» أعلن
ً
نهاية  1977اعتزاله دوليا عن 30
ً
عاما ،في قــرار تباينت تفسيراته
ودواف ـ ـ ـعـ ـ ــه ،ب ـي ــن دعـ ـم ــه ض ـحــايــا
النظام ،ورضوخه لقرارات زوجته،
أو ُّ
تعرضه لمحاولة خطف.

للمرة األولى ،لكنها لم تبصر النور
قبل .1982
ن ـســي ال ـفــرن ـس ـيــون قمصانهم
الـ ــزرقـ ــاء ال ـبــدي ـلــة ع ـلــى ُب ـع ــد 400
ك ـل ــم مـ ــن م ـل ـعــب م ــواج ـه ـت ـه ــم مــع
المجر ،فاستعاروا قمصان فريق
ّ
كيمبرلي المغمور مقلمة باألخضر
واألبيض ،ليتأخر انطالق المباراة
ثالثة أرباع الساعة.
وب ـ ـقـ ــرار غ ــري ــب ،ألـ ـغ ــى الـحـكــم
ً
ال ــوي ـل ــزي ك ــاي ــف ت ــوم ــاس هــدفــا
لـلـبــرازيــل سجله زيـكــو فــي مرمى
ً
السويد بالدور األول ،مطلقا صفارة
ً
النهاية فورا بعد تنفيذ الركنية.
في باكورة مشاركاتها ،أصبحت
تونس أول دولــة إفريقية وعربية
ً
تحقق ف ــوزا فــي الـنـهــائـيــات ،على
المكسيك  ،1-3وكادت تنتزع بطاقة
ال ـتــأهــل ل ــو تـغـلـبــت ع ـلــى ألـمــانـيــا
الغربية (.)0-0

ُ
اعتمد نفس نظام  ،1974بتأهل
بطلي مجموعتي الدور الثاني إلى
النهائيّ .
أقر «فيفا» ركالت الترجيح

نصف دزينة ...ومؤامرة

أول فوز عربي وإفريقي
ملصق مونديال 1978

وف ـي ـمــا ضـمـنــت ه ــول ـن ــدا ،رغــم

اع ـتــزال كــرويــف ،بطاقة النهائي،
متصدرة مجموعة َّ
ضمت إيطاليا
وألمانيا الغربية والنمسا ،جاء
ت ــأه ــل األرج ـن ـت ـيــن ع ــن «ال ـثــان ـيــة»
ً
جدليا.
تعادلت مع البرازيل بالنقاط ،ثم
فازت األخيرة على بولندا  ،1-3ما
وضع أصحاب األرض أمام ضرورة
الـ ـف ــوز ع ـلــى ب ـي ــرو بـ ـف ــارق أرب ـعــة
أهداف ،لكن النتيجة جاءت !0-6
حامت شكوك حول دفع رشوة
لـ ـح ــارس ب ـي ــرو رام ـ ـ ــون ك ـيــروغــا،
المولود في روساريو األرجنتينية،
ً
ً
لكنه نفى نفيا قــاطـعــا .فيما أكد
آخ ــرون أن العـبــي بـيــرو تعرضوا
لتهديدات بالقتلَّ ،
وادعــى موظف
مدني أرجنتيني أن بيرو حصلت
عـلــى شـحـنــات ح ـبــوب ك ـجــزء من
صـفـقــة م ــع ن ـظ ــام ف ـيــديــا مـقــابــل
الخسارة.

حلق شاربيه َّ
فسجل نصف دزينة

ب ـل ـغــت األرج ـن ـت ـي ــن ال ـن ـهــائــي

للمرة الثانية ،بعد نسخة 1930
األولـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـتـ ــي خـ ـس ــرتـ ـه ــا أم ـ ــام
األوروغ ــواي  ،4-2فيما تواجهت
هولندا مع الدولة المضيفة مرة
ً
ثانية تواليا.
أم ـ ـ ـ ـ ــام ج ـ ـم ـ ـهـ ــور أرج ـن ـت ـي ـن ــي
ش ـغ ــوف ن ــاه ــز  72ألـ ــف م ـت ـفــرج،
أقيم النهائي في ظل عواصف من
الورق األزرق واألبيض المتناثر،
ال ـم ـعــروف بــاســم «بــابـيـلـيـتــوس»،
وهو تقليد أميركي جنوبي يقضي
بــرمــي قـصــاصــات ال ــورق إلظـهــار
االح ـت ـف ــاالت ،لكنها ت ـلـ ّـوث أرض
الملعب.
كان ماريو كمبيس األرجنتيني
الوحيد المحترف خــارج البالد،
بـعــد إحـ ــرازه لـقــب ه ــداف ال ــدوري
اإلسباني مرتين مع فالنسيا.
ق ـ َّـرر حلق لحيته بعد صيامه
عــن التسجيل فــي أول مباراتين،
ً
لكنه عجز مجددا في الثالثة .قال
له مينوتي« :لم ال تحلق شاربيك
ً
أيضا ،ربما ينقلب حظك وتتذكر
كيف تسجل األهداف؟».

األرجنتيني باساريال يحمل كأس العالم 1978

َّ
فسجل
حلق كمبيس شاربيه،
 6مرات في أربع مباريات ،ليتوج
ب ـل ـق ــب ال ـ ـه ـ ــداف ،بـ ــواقـ ــع ثـنــائـيــة
فــي مــرمــى كــل مــن بــولـنــدا وبـيــرو
واألغلى أمام هولندا في النهائي.

ب ـعــد ان ـت ـه ــاء ال ــوق ــت األص ـل ــي
ب ــالـ ـتـ ـع ــادل ( )1-1وارت ـ ـ ـ ـ ــداد ك ــرة
الـهــولـنــدي روب رنسنبرينك في
الــرمــق األخ ـيــر مــن ال ـقــائــمَّ ،
سجل
«ســوبــر مــاريــو» هدفه الثاني في

الدقيقة  ،105قبل أن يقضي دانيال
بــرتــونــي على آم ــال «الـطــواحـيــن»،
ّ
ف ـســلــم الـ ـجـ ـن ــرال ف ـيــديــا ال ـكــأس
لـلـقــائــد دان ـي ــال بــاســاريــا وســط
أجواء احتفالية.

ةديرجلا
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توسعة جديدة في مطار حمد الستقبال المشجعين
ب ــدأت قـطــر الـعـمــل فــي تــوسـعــة ضخمة
جــديــدة لمطارها الــدولــي الرئيسي ،فيما
رد رئيس «الخطوط الجوية القطرية» على
«شائعات» بأن الشركة العمالقة ال تستطيع
الـتـعــامــل م ــع األع ـ ــداد الـكـبـيــرة لمشجعي
كأس العالم.
وقـ ـ ــال ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي لـلـخـطــوط
القطرية أكبر الباكر ،في مؤتمر صحافي،
إن ال ـطــاقــة االسـتـيـعــابـيــة فــي م ـطــار حمد
ال ــدول ــي سـتــرتـفــع م ــن  40مـلـيــون مسافر
سنويا إلى  58مليونا.

وتـ ـضـ ـي ــف الـ ـت ــوسـ ـع ــة  39بـ ــوابـ ــة إل ــى
البوابات الحالية وعددها  ،140في المطار
الذي يعد مركزا رئيسيا لركاب الترانزيت.
وتم افتتاح التوسعة قبل  10أيام فقط
من بداية بطولة كأس العالم لكرة القدم،
وال ـت ــي م ــن ال ـم ـتــوقــع أن ت ـجــذب أك ـثــر من
مليون زائر إلى الدولة الخليجية ،أصغر
مضيف على اإلطالق للحدث الضخم.
وأعادت قطر فتح مطار الدوحة الدولي
لـتـخـفـيــف ال ـض ـغــط ع ــن م ـطــار ح ـمــد ،كما
ألغت الخطوط الجوية القطرية  18وجهة
لــزيــادة الــرحــات مــن أس ــواق كــأس العالم
الــرئـيـسـيــة ،وال ـس ـمــاح ل ـشــركــات الـطـيــران
األخرى بتشغيل رحالت للمشجعين.
ورف ـ ــض ال ـب ــاك ــر ال ـت ـل ـم ـي ـحــات بــأن
س ـل ـط ــات الـ ـطـ ـي ــران ال ـق ـط ــري ــة ال
تستطيع التعامل مع هذه
األعداد ،وقال« :لطالما
ك ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــت ه ـ ـن ـ ــاك
شــائ ـعــات»،

مضيفا« :نحن في وضع جيد جدا لتلبية
هـ ــذا ال ـت ــدف ــق ال ـك ـب ـيــر جـ ــدا م ــن الـ ــركـ ــاب»،
منتقدا جهات لم يسمها بأنها تقف خلف
«حملة إعالمية سلبية ضد بلدي الحبيب
قطر ،ألنهم ال يستطيعون قبول فوز دولة
صغيرة» باستضافة البطولة.
وواجهت قطر تدقيقا شديدا في سجلها
الـ ـحـ ـق ــوق ــي مـ ـن ــذ ح ـص ــول ـه ــا عـ ـل ــى ش ــرف
استضافة كأس العالم عام .2012
وف ــي قـلــب الـتــوسـعــة ال ـجــديــدة حديقة
استوائية داخلية تضم أكثر من  300شجرة
مـخـتـلـفــة و 25000ن ــوع ن ـبــات م ــن جميع
أنحاء العالم.
وسـتـبــدأ مــرحـلــة جــديــدة مــن التوسعة
في يناير ،بهدف رفع الطاقة االستيعابية
لمطار حمد الذي افتتح عام  ،2014إلى أكثر
من  70مليون مسافر سنويا.

١٩

رياضة

ً
غاريث بيل ليس جاهزا %100
ألمح مدرب منتخب ويلز لكرة
ال ـقــدم روب بــايــج إل ــى أن النجم
ال ـم ـخ ـض ــرم غـ ــاريـ ــث ب ـي ــل قـ ــد ال
ً
ً
يكون جاهزا بدنيا لخوض ثالث
م ـب ــاري ــات ف ــي تـسـعــة أيـ ــام خــال
دور الـمـجـمــوعــات فــي مــونــديــال
ق ـطــر  ،2022وذل ـ ــك خـ ــال اع ــان
ً
تشكيلة من  26العبا ستخوض
الحدث الكبير.
ً
وك ــان بــايــل مـلـهـمــا فــي قـيــادة
ويـلــز إلــى الـمــونــديــال الثاني في
تاريخها بعد .1958
ً
ودخـ ـ ــل اب ـ ــن ال ـ ـ ـ  33ع ــام ــا مــن
م ـق ــاع ــد ال ـ ـبـ ــدالء ل ـي ـس ـجــل ه ــدف
تعادل بالغ االهمية لفريق لوس
أنجلس أف سي األميركي ،ساهم
فــي إحـ ــرازه لـقــب ك ــأس أم أل أس
بركالت الترجيح السبت الماضي.
وق ـ ــال ب ــاي ــج ع ــن ج ـن ــاح ري ــال
مـ ــدريـ ــد اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي وت ــوت ـن ـه ــام
ً
اإلنكليزي السابق «ليس جاهزا
ً
بنسبة  100في المئة حاليا .هل
خــاض دقائق كافية كما نرغب؟
على االرج ــح كــا .لكن هــذا األمــر
ال يقلقني».

ً
تشكيلة الـ  26العبا للمونديال

ح ـ ـ ـ ــراس ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــرمـ ـ ـ ــى :واي ـ ـ ـ ــن
هينيسي ،داني وورد ،آدم ديفيس.
الــدفــاع :إيـثــان أمـبــادو ،كريس
مـيـفــام ،تــوم لــوكـيــر ،بــن ديفيس،
كريس غونتر ،كونور روبرتس،

«كاف» يؤيد دعوة «فيفا» للوحدة
أعلن االتحاد االفريقي لكرة القدم (كاف)
امــس دعـمــه لــدعــوة االت ـحــاد الــدولــي للعبة
(ف ـي ـف ــا) لـ ـل ــوح ــدة ،وإقـ ــامـ ــة ب ـط ــول ــة شــامـلــة
ونــاجـحــة لـكــأس الـعــالــم لـكــرة القدم
«قطر .»2022
وق ــال الــدك ـتــور بــاتــريــس
موتسيبي ،رئيس االتحاد
اإلفــري ـقــي ل ـكــرة ال ـق ــدم في
تصريحات نقلها الموقع
الرسمي للكاف« :نــدرك أن
كـ ــرة الـ ـق ــدم ك ــان ــت ع ـلــى مر
ال ـس ـن ـيــن أداة م ـه ـمــة لـجـمــع
وتــوحـيــد ال ـنــاس مــن مختلف
األعـ ــراق والـمـجـمــوعــات اللغوية
والخلفيات الدينية» .وأضاف :تعد بطولة
كــأس العالم لكرة القدم «قطر  »2022حدثا
ريــاض ـيــا عــالـمـيــا مـهـمــا يـجـمــع ال ـن ــاس من

مختلف البلدان والقارات من أجل تطوير كرة
القدم واالحتفاء بها في جميع أنحاء العالم
والنهوض باإلنسانية.
وأعـلــن «ك ــاف» أن رئيسه سيصل
إلى كوت ديفوار اليوم الجمعة
لـ ـحـ ـض ــور ت ــوقـ ـي ــع ات ـف ــاق ـي ــة
استضافة أبيدجان لبطولة
كأس أمم إفريقيا .2023
وذكر «كاف» عبر موقعه
ال ــرسـ ـم ــي ام ـ ــس ال ـخ ـم ـيــس
أن بـ ــا تـ ــر يـ ــس م ــو ت ـس ـي ـب ــي
ً
س ـي ـح ـضــر أيـ ـض ــا م ـب ــاري ــات
ب ـط ــول ــة ال ـ ـمـ ــدارس اإلفــري ـق ـيــة
لـكــرة ال ـقــدم .وأضـ ــاف« :سيقام
حفل توقيع استضافة كوت ديفوار لبطولة
األمم األفريقية بحضور رئيس كاف ونوابه
وقيادات كرة القدم بكوت ديفوار»( .د ب أ)

جــو رودون ،نيكو ولـيــامــس ،بن
كابانغو.
الوسط :جو ألن ،آرون رامسي،
هــاري ولـســون ،جوني وليامس،
جو موريل ،ديــان ليفيت ،روبن

كــولــويــل ،ســوربــا ت ــوم ــاس ،مــات
سميث.
الـهـجــوم :غــاريــث بـيــل ،دانـيــال
جـ ـيـ ـم ــس ،ك ـي ـف ــر مـ ـ ـ ــور ،ب ــري ـن ــان
جونسون ،مارك هاريس.

انضمام لوكاكو لقائمة بلـــجيكا
انضم روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميالن
اإل يـطــا لــي إ لــى القائمة النهائية لمنتخب
بلجيكا في مونديال قطر ،رغم اإلصابة.
ويعاني لوكاكو من إصابة في الفخذ
األيـســر ،تسببت في تراجع مشاركاته مع
إنـتــر مـيــان ه ــذا ال ـمــوســم ،حـيــث ظـهــر في
خمس مـبــاريــات فقط .ولكن رغــم ذلــك قرر
روبــرتــو مارتينيز المدير الفني لبلجيكا
ضم لوكاكو لقائمة الـ 26العبا التي كشف
عنها امس.
وي ـع ـت ـبــر ل ــوك ــاك ــو ال ـ ـهـ ــداف ال ـتــاري ـخــي
لمنتخب بلجيكا برصيد  66هدفا ،ولكنه
قــد ي ـشــارك فــي م ـب ــاراة واحـ ــدة فـقــط بــدور
الـمـجـمــوعــات لـلـمــونــديــال .وغ ــاب لــوكــاكــو
شهرين في بداية الموسم بسبب اإلصابة
فــي أوتـ ــار الــرك ـبــة ثــم ت ـعــرض إلصــابــة في

ال ـف ـخــذ ب ـعــد ف ـتــرة وج ـي ــزة م ــن عــودتــه
إلنتر مـيــان ،الــذي يلعب فــي صفوفه
على سبيل اإلعارة من صفوف تشلسي.
ويـ ـ ـلـ ـ ـع ـ ــب مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب بـ ـلـ ـجـ ـيـ ـك ــا ض ـم ــن
المجموعة السادسة للمونديال إلى جانب
كندا والمغرب وكرواتيا.

قائمة المنتخب البلجيكي
فـ ــي حـ ــراسـ ــة الـ ـم ــرم ــى :ت ـي ـب ــو ك ــورت ــوا
وسيمون منيوليه وكوين كاستيلز.
وفي خط الدفاع :يان فيرتونخن وتوبي
ألــديــرفـيــرلــد وتــومــاس مونييه وتيموثي
كــاسـتــانــي وزيـنــو ديـبــاســت وووت فايس
وأمادو أونانا أكسيل فيتسل وأرتور تياتي.
وفـ ــي خ ــط ال ــوس ــط :كـيـفــن دي بــرويــن

حمد الله في تشكيلة المنتخب المغربي
ّ
وجه مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم
ول ـيــد ال ــرك ــراك ــي ،أم ــس ،ال ــدع ــوة إل ــى مهاجم
نادي اتحاد جدة السعودي عبدالرزاق حمد
الله للمشاركة في نهائيات كأس العالم في
قطر ،بعد غياب لسنوات بسبب خالفات مع
المنتخب.
وتــأتــي ع ــودة حـمــد الـلــه إل ــى الئـحــة الـ ـ 26
العبا التي أعلنها الركراكي غداة تصريحات
إعالمية لحمد الله قــدم فيها «اع ـتــذاره» عن
مغادرة معسكر المنتخب في  ،2019معتبرا
أنها كانت «نقطة سوداء» في مساره.
وضمت التشكيلة جل األسماء األساسية
الـ ـت ــي ح ـم ـلــت ق ـم ـيــص الـ ـمـ ـغ ــرب ف ــي ال ـف ـتــرة
األخ ـيــرة ،وعـلــى رأسـهــا نجومه المحترفون
فــي أوروب ــا مثل مــدافــع بــاريــس ســان جرمان
ال ـفــرن ـســي أشـ ــرف حـكـيـمــي وال ـق ــائ ــد روم ــان
سايس (بشيكتاش التركي) ،وحارس مرمى
اشبيلية اإلسباني ياسين بونو وزميله في
النادي األندلسي يوسف النصيري ،والعب
وسط مرسيليا الفرنسي أمين حارث.

ثورغان هازارد وتشارلز دو كاتيلير ويوري
تيليمانس ويانيك كاراسكو وهانز فاناكين
ولياندر ديندونكر وجيريمي دوكو.
وفي خط الهجوم :إدين هازارد وروميلو
ل ــوك ــاك ــو ولـ ـي ــان ــدرو تـ ــروسـ ــارد ومـيـتـشــي
باتشواي ودريس ميرتنز ولويس أوبيندا.

مانيه سيكون ضمن قائمة السنغال

وهنا التشكيلة:
 حراسة المرمى :ياسين بونو ،أحمد رضاالتكناوتي ،منير المحمدي القجوي.
 الدفاع :أشــرف حكيمي ،نصير مــزراوي،نايف أكرد ،رومان سايس ،أشرف داري ،جواد
الياميق ،يحيى عطية الله ،بدر بانون.
 ال ــوس ــط :سـفـيــان أم ــراب ــط ،عـبــد الحميدص ــاب ـي ــري ،سليم أمالح ،عز الدين أوناحي،
ب ــال الـقـنــوس،
يحيى جبران.
 ا ل ـ ـ ـه ـ ـ ـجـ ـ ــوم:حـ ـكـ ـي ــم زيـ ـ ـ ــاش،
سـ ـفـ ـي ــان بـ ــوفـ ــال،
أمين حــارث ،عبد
ال ـص ـمــد ال ــزل ــزول ــي،
زكـ ــريـ ــاء ابـ ــو خ ـ ــال ،إل ـي ــاس
شــاعــر ،عـبــد الـ ــرزاق حـمــد ال ـلــه ،وليد
شديرة ،يوسف النصيري.

أكد مصدر في االتحاد السنغالي لكرة القدم أمس أن نجم منتخب البالد
وبايرن ميونيخ األلماني ساديو مانيه سيكون ضمن التشكيلة النهائية
المشاركة في مونديال قطر ،على الرغم من إصابته في طرف عظمة الشظية
(فيبوال) اليمنى.
وقال المصدر ،لوكالة فرانس برس ،إن صاحب المركز الثاني في جائزة
ً
الكرة الذهبية ألفضل العب في العالم « 2022يبقى هادئا .هو محترف
ويعلم أن اإلصابة جزء من مسيرته».
وسيعلن المدرب أليو سيسيه اليوم قائمة الالعبين
الذين سيتم اختيارهم لكأس العالم في قطر ،من 20
نوفمبر الجاري حتى  18ديسمبر المقبل.
ويغيب مانيه ،الذي تحوم شكوك حول مشاركته
في العرس الكروي العالمي بقطر ،عن مباراة فريقه
بايرن ميونيخ المقبلة ضد شالكه غدا السبت في
الدوري األلماني.
وتستهل السنغال حملتها في قطر بمواجهة
هولندا في  21الـجــاري ،ضمن المجموعة األولــى،
إلى جانب الدولة المضيفة واإلكوادور.
ويتواجد طبيب منتخب «اسود تيرانغا» مانويل أفونسو
في ميونيخ إلجراء فحوصات طبية لمواطنه.

لويس إنريكي العنيد يعيش ويموت بأفكاره
ُيـ ـ ـع ـ ـ ّـد ال ـم ـن ـت ـخ ــب اإلسـ ـب ــان ــي
بقيادة المدرب لويس إنريكي من
ّ
المرشحين الـبــارزيــن للمنافسة
على لقب مــونــديــال  ،2022حيث
ً
ت ـ ـضـ ـ ّـم ت ـش ـك ـي ـل ـت ــه مـ ــزي ـ ـجـ ــا مــن
المواهب الواعدة مع العبين من
أصحاب الخبرة الذين فازوا بكل
شيء ،لكن اليزال «ال روخا» يفتقر
إلى الالعب النجم في صفوفه.
ف ـفــي ح ـيــن ي ـب ــرز اسـ ــم الـنـجــم
لـيــونـيــل مـيـســي م ــع األرجـنـتـيــن،
ون ـي ـمــار م ــع ال ـب ــرازي ــل ،وكـيـلـيــان
م ـ ـبـ ــابـ ــي مـ ـ ــع فـ ــرن ـ ـسـ ــا ،وهـ ـ ـ ــاري
كــايــن ف ــي ص ـفــوف إن ـك ـل ـتــرا ،فــإن
الشخصية ال ـبــارزة مــع إسبانيا
هو المدرب إنريكي.
ُيعتبر مدرب برشلونة السابق
( 52ع ــام ــا) ،وج ــه الـمـنـتـخــب ،إذ
يقوم بتشكيل فريقه كما يشاء،
وي ــرف ــض االنـ ـصـ ـي ــاع لـلـمـطــالــب
الـشـعـبـيــة واس ـت ــدع ــاء الــاعـبـيــن
الذين ال يعتقد أنهم سيتناسبون
م ـ ــع خ ـط ـط ــه بـ ـغ ــض الـ ـنـ ـظ ــر عــن
االنتقادات التي يتلقاها.
ُ
انـ ــت ـ ـقـ ــد ف ـ ــي بـ ـع ــض األح ـ ـيـ ــان

للتحيز ضد العبي ريال مدريد،
ح ـ ـي ـ ــث شـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدت ب ـ ـع ـ ــض فـ ــرقـ ــه
ً
ً
السابقة تمثيال محدودا أو حتى
م ـعــدومــا م ــن «لـ ــوس بــان ـكــوس»
ً
ً
رغم هيمنتهم محليا وقاريا في
السنوات األخيرة.
واذا كــان فــي طريقه لتجاهل
المطالبة المتزايدة لضم مدافع
بــاريــس ســان جــرمــان المخضرم
سيرخيو رامــوس إلــى التشكيلة
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة الـ ـت ــي سـ ـتـ ـش ــارك فــي
مونديال قطر ،فإنه فــي المقابل
من المرجح أن يجلب جناح ريال
مدريد ماركو أسنسيو.

العبون آخرون امثال المهاجم
ألـفــارو مــوراتــا ،وحــارس المرمى
أون ـ ــاي سـيـمــون انـقـسـمــت اآلراء
ح ــول ــه أه ـل ـي ـت ـه ـمــا ،ل ـك ــن لــويــس

ّ
يتمسك بهما في السراء
إنريكي
والضراء.
ّ
ال ي ـ ــوزع الـ ـم ــدرب أم ــاك ــن فــي
تشكيلة إسبانيا لمكافأة النادي

ّ
الجيد ،لكنه يفكر فقط في كيفية
خدمة الالعبين ألسلوبه القائم
على االستحواذ .3-3-4
وع ــوق ــب مـهــاجــم سـلـتــا فيغو

«أريد فريقا»
ي ـقــول لــويــس إنــري ـكــي «هـنــاك
الع ـب ــون ف ــي فــرق ـهــم ،ه ــم ال ـق ــادة،
يسجلون األهــداف والفرق تلعب
م ـع ـهــم .ال ي ـتــم تـشـكـيــل منتخب
ً
مــن أفضل  11العـبــا فــي الــدوري.
عليك أن تنظر إلــى السياق ومع
إسبانيا ،أريد فريقا».
بعد االنـتـقــادات الـتــي تعرض
لها المدرب اثر العروض األخيرة
المتواضعة التي ّقدمتها إسبانيا،
رد لويس انريكي على منتقديه،
وس ـلــط ال ـضــوء عـلــى أداء أفضل
المنتخبات الــدولـيــة فــي أوروب ــا
عـ ـل ــى م ـ ـ ــدى الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــوات الـ ـث ــاث
الماضية.
بــاس ـت ـخــدام تـعــريـفــه ال ـخــاص
لـلـنـجــاح ،ق ــام بــاعـتـبــار إسبانيا

جدل كبير
ً
وسيثير هذا االستدعاء جدال،
ألن المهاجم اإلسباني ال يحصل
على دقائق عديدة مع ناديه ،مثل
بابلو سارابيا فــي بــاريــس سان
جــرمــان على سبيل الـمـثــال ،لكن
إنــريـكــي ي ـ ّ
ـرد ان الــاعـبـيــن الــذيــن
اختارهم لم يخذلوه عندما كان
في مهمة دولية.

لويس إنريكي خالل تدريبات سابقة للمنتخب اإلسباني

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

ياغو أسـبــاس بـخـيــارات انريكي
ً
في السنوات األخيرة ،ونــادرا ما
ُ
استدعي الــى المنتخب الوطني
رغ ــم احـتــالــه لـقــب أفـضــل هــداف

إس ـب ــان ــي ف ــي الـ ـ ـ ــدوري الـمـحـلــي
ف ــي أربـ ـع ــة م ــن ال ـم ــواس ــم الـسـتــة
الماضية ،فــي حين تـتــردد انباء
عن امكانية ان سيكون على الئحة
االنتظار هذه المرة.

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

اإلعالنات:

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

ال ـم ـن ـت ـخ ــب األك ـ ـثـ ــر نـ ـج ــاح ــا فــي
ت ـلــك ال ـف ـت ــرة ألدائـ ـه ــا ف ــي جميع
ال ـم ـس ــاب ـق ــات رغ ـ ــم ع ـ ــدم ف ــوزه ــا
بأي لقب.
فسر البعض ّ
ّ
رد فعل انريكي
ع ـلــى أن ــه إش ـ ــارة إل ــى أن يــواجــه
الضغط قبل كــأس الـعــالــم ،حيث
زع ــم ســابـقــا ع ــدم االس ـت ـمــاع إلــى
االنتقادات اإلعالمية أو قراءتها.

آراء متضاربة
و عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ا لـ ـ ـ ــر غـ ـ ـ ــم مـ ـ ـ ــن اآلراء
المتضاربة ،فــإن إسبانيا تصل
بال شك إلى نهائيات كأس العالم
في وضع أفضل بكثير مما كانت
عليه قبل أربع سنوات في روسيا
 2018عندما أقيل مدربها خولين
لوبيتيغي عشية البطولة بعد أن
أعـلــن ري ــال مــدريــد أن ــه سيتولى
منصب المدرب بعد كأس العالم،
لـيـتــولــى فــرنــانــدو هـيـيــرو مهمة
االشـ ـ ــراف ع ـلــى الـمـنـتـخــب خــال
النهائيات.

الشكاوى والتوزيع:

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

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

بيع إرث شريك غيتس
بـ  1.5مليار دوالر

درايش

أعلنت دار كريستيز للمزادات أن لوحات ومنحوتات من
مجموعة المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت ،بول ألن،
حققت مبيعات تاريخية خالل مزاد الليلة قبل الماضية ،بلغت
حوالي  1.5مليار دوالر.
وقالت دار المزادات في نيويورك إن  5لوحات دخلت النادي
الحصري لألعمال الفنية التي بيعت بأكثر من  100مليون
دوالر بالمزادات ،في إشارة إلى استمرار نمو سوق األعمال
الفنية ،رغــم الضبابية الـســائــدة بفعل الـحــرب فــي أوكرانيا
والتضخم.
ّ
وحققت لوحة رسمها جورج سورا عام  1888بعنوان «Les
ً
( »Poseuses, Ensembleالعارضات ،معا) ،وهو عمل مشهور
بتقنية التنقيط ،أعلى سعر فــي الـمــزاد بلغ  149.24مليون
دوالر ،بما يشمل الرسوم ،وفق الدار ،التي أعلنت أن ريع المزاد
سيوجه بالكامل لتمويل أعمال خيرية.
وبيعت خالل المزاد  60رزمة من أصل  ،150في حين تباع
األعمال المتبقية بوقت الحق.
وجمع ألن ثروته من خالل إنشاء نظام تشغيل الكمبيوتر
الشخصي مع شريكه الشهير بيل غيتس عام ( .1975أ ف ب)

نقط

وثيقة لها تاريخ

باسم اللوغاني

loughanib@hotmail.com
@loughanib
		

نفقته الخاصة ،ثم ألــزم نفسه باإلنفاق على الشهداء من
قبيلته الكريمة بعد المعركة.
وعندما ّ
هب الكويتيون للدفاع عن بلدهم عام  ،1920كان
في الطليعة ،ولم يتردد عن المساهمة بمبلغ كبير لبناء
السور الثالث .وفي مجال التعليم ،كانت له اليد الطولى

nashmi22@hotmail.com

مـ ـ ـط ـ ــول ـ ــك ي ـ ـ ــا لـ ـ ـي ـ ــل والـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرا قـ ـصـ ـي ــره
َ
وال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــر كـ ـ ــال ـ ـ ـمـ ـ ــاي والـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرح ـ ـ ــه ِن ـ ــق ـ ــط
وهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي األي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ف ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ــوك ـ ـ ــب أم ـ ـ ـيـ ـ ــره
َ
ّ
مـ ـ ـ ــا َ
در ت ب ـ ــا لـ ـ ـل ـ ــي تـ ـ ـع ـ ــل ـ ــق أو َس ـ ــق ـ ــط
ال تـ ـ ـ ـ ــروح اب ـ ـع ـ ـيـ ــد بـ ــال ـ ـف ـ ـكـ ــره ال ـ ـغـ ــزيـ ــره
اغـ ـ ـ ـن ـ ـ ــم ال ـ ـ ـل ـ ـ ـح ـ ـ ـظـ ـ ــات مـ ـ ـ ــن عـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرك فـ ـق ــط
ت ـ ـس ـ ـكـ ــن األف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراح ف ـ ـ ــي أش ـ ـ ـيـ ـ ــا صـ ـغـ ـي ــره
وال ـ ـ ـن ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــه الـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي خ ـ ـط ـ ـف ـ ـهـ ــا والـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــط

الحر يقتل  ٩٠ألف أوروبي

هالل المطيري ...ووثيقة تاريخية جديدة
ال ش ــك ف ــي أن الـ ـت ــراث ال ـك ـب ـيــر ال ـ ــذي ت ــرك ــه الـتــاجــر
والمحسن والسياسي هالل بن فجحان المطيري ،رحمه
ً
الله (ّ ،)1938 - 1852
ثري جدا ،ألننا ما زلنا نعثر على
ً
وثائق جديدة أو نسمع قصصا فريدة عن معامالته مع
الناس وتجارته الواسعة وأمالكه الممتدة في الكويت
وخارجها.
ً
ً
ً
ً
لم يكن هــال رجــا عــاديــا ،بل كــان إنسانا استثنائيا،
ينظر بعين ثاقبة للمستقبل ،ويزن األمور بميزان حكيم،
ويتخذ قراراته بعد تمحيص وتدقيق ،ويسارع في دعم
الشيوخ والـنــاس ،على حـ ّـد ســواء ،حتى بلغ منزلة البدر
في الليلة الظلماء عند الكثير من أهل الكويت وخارجها.
ً
ً
جاء إلى الكويت فقيرا ووحيدا ،وغادرها إلى السماء
ً
العليا وهــو من أغنى رجالها وأكثرهم احتراما ومحبة
ً
فعل ما تركه من أوقاف خيرية كثيرة
وإجــاال.
يكفيه من ٍ
ً
ُ
ليس لها مثيل يذكر في تاريخ الكويت ،ويكفيه فخرا موقفه
ً
ً
في الحروب ،عندما ّ
جهز عددا كبيرا من المحاربين على

ّ
وضاح

ّ
التبرع بـ  5آالف روبية لتأسيس أول مدرسة نظامية
في
في الكويت عام .1911
أمــا عــن مساعدته للناس ،القريبين منه والبعيدين،
ّ
فحدث وال حرج ،فمنها ما نعرفه وتم توثيقه ،ومنها ما
هو في علم الله وفي سجل أعماله التي سيلقى بها ّ
ربه
سبحانه تعالى.
ً
ً
وقد أحسن األستاذ حمزة عليان عندما ّ
أعد كتابا شامال

عن هالل ،صدر عام  2020تحت اسم «رجل من مهد الذهب»،
وروايات وشهادات
جمع فيه كل ما وقع بين يديه من وثائق ُ
تتحدث عن آثار هذا الرجل العصامي الذي أطلق عليه لقب
«ملك اللؤلؤ» في زمانه.
ً
ون ـق ــا ع ــن ه ــذا ال ـك ـتــاب ال ـقـ ّـيــم ،وص ــف اإلنـكـلـيــز هــال
المطيري بوصف دقيق وواقعي بقولهم «كان يحمي تجارته
وأمواله ،ويستدفئ بنار السياسة وال يحترق».
ً
وفي تقرير بتاريخ  2مايو  ،1928وفقا للكتاب ،قال عنه
اإلنكليز «من أغنى المطران في المدينة (الكويت) ،بل في
الخليج كله ،هو هالل المطيري تاجر اللؤلؤ المليونير،
وهو ال يحبنا كقومية إنكليزية ،كما أنه يستطيع بكلمات
قليلة منه أن يثير الناس ضدنا ،لذا يجب عدم استثارته
ضد اإلنكليز اآلن».
ّ
والحديث يطول ويطول عن هذا الرجل األسطورة ،لكنني
أود اإلشارة إلى أن ما كتبته في المقال هو مقدمة ضرورية
لوثيقة جــديــدة ع ـثـ ُ
ـرت عليها فــي أح ــد مـلـفــات األرشـيــف
البريطاني المتوافر عبر الشبكة العنكبوتية من خالل موقع
مكتبة قطر الرقمية.
المقال المقبل ،إن شاء الله ،سأنشر الوثيقة الجديدة
في ّ
التي توثق حجم القدرة الشرائية للتاجر هالل المطيري
وانتشار أمالكه خارج الكويت.

َّ
ح ــذرت وكــالــة البيئة األوروب ـيــة مــن أنــه إذا لــم يتم اتخاذ
اإلج ــراء ات المناسبة ،فقد تــؤدي موجات الحر إلى وفــاة 90
ألف أوروبي كل عام بحلول نهاية القرن.
وأفاد تقرير للوكالة ،نشره موقع روسيا اليوم ،أمس ،بأنه
«من دون إجراءات التكيف ،وفي ظل سيناريو  3درجات مئوية
لالحتباس الحراري بحلول عام  »2100يمكن أن تموت كل هذه
ً
اآلالف من الحرارة الشديدة سنويا.

وفيات
دالل محمد مرزوق المشيلح أرملة :ثويني علي الثويني
 89عــامــا ،شيعت ،الــرجــال :الـعــزاء فــي المقبرة فقط ،النساء:
صباح السالم ،ق ،7ش ،1ج ،12م ،36ت،99054536 ،99623636 :
99758339 ،55125344

مواعيد الصالة
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

 4:470
06:08
11:32
02:34
04:55
06:15

الطقس والبحر
العظمى  72
الصغرى 16
ً
أعلى مد  00:14صب ــاحـ ـ ــا
 02:39م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر  08:01صب ــاحـ ـ ــا
 07:42م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءً

