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«الشال» :عدم رفع الفائدة يضغط
على الدينار واحتياطيات «المركزي» والسيولة
انخفاض أسعار الفائدة يؤدي إلى قبول هبوط
سعر الصرف أو سحب السيولة ...وكالهما مكلف
ارتفاع الودائع  %5.2ونمو التسهيالت
االئتمانية  %7.9نهاية سبتمبر يثيران القلق

األمل أن يكون مانع البنك عن رفع سعر
ُّ
الخصم هو تأخر اكتمال تشكيل مجلس إدارته

غير جائز اختالف بيانات «المركزي» عن وزير المالية بشأن التضخم

١١

النيابة تحجز عضو «بلدي» بتهمة الرشوة
ً
ُ
ض ِبط متلبسا بعد بالغ قدمته شركة رفضت رشوته
ألقت أجهزة األمن القبض
عـ ـل ــى عـ ـض ــو ف ـ ــي ال ـم ـج ـلــس
ً
ال ـب ـلــدي مـتـلـبـســا بـحـصــولــه
على رشوة مالية عبر وسيط
إلنجاز معامالت في البلدية؛
في وقت أمرت النيابة العامة
بحجزه وباقي المتهمين في

SMS
الـتـحــرك الـعــاجــل مــن الـنـيــابــة الـعــامــة عبر
أمرها بحجز عضو «البلدي» المرتشي خطوة
ً
تستحق اإلش ــادة ،غير أن األكثر استحقاقا
لـ ــإشـ ــادة ه ــو إع ــان ـه ــا ه ـ ــذا ال ـت ـح ــرك أم ــام
الرأي العام بكل شفافية ودون احترازات أو
حسابات لألسماء.

الجريمة على ذمة التحقيق.
وأع ـ ـل ـ ـنـ ــت ال ـ ـن ـ ـيـ ــابـ ــة ،ع ـلــى
مــوق ـع ـهــا ،أن ـه ــا قـ ــررت حجز
ال ـع ـضــو لـطـلـبــه م ـبــالــغ على
سـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــل ال ـ ـ ـ ـ ــرش ـ ـ ـ ـ ــوة؛ نـ ـظـ ـي ــر
سعيه فــي إنـجــاز معاملتين
 ت ـ ـ ــدخ ـ ـ ــان ضـ ـ ـم ـ ــن ن ـ ـطـ ــاقاخـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاص ـ ــه ال ـ ــوظـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــي-
لمصلحة شركتين محليتين،
موضحة أن إحدى الشركتين
اللتين رفضتا طلب الرشوة
ه ـ ــي ص ــاحـ ـب ــة الـ ـ ـب ـ ــاغ ضــد
المتهم.
ولـفـتــت الـنـيــابــة إل ــى أنـهــا
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــوبـ ـ ــت الـ ـمـ ـتـ ـهـ ـمـ ـي ــن
ووجـ ـه ــت ل ـهــم ت ـهــم ال ــرش ــوة
واس ـت ـغ ــال ال ـن ـف ــوذ ،وق ــررت
حجز الراشي (ممثل الشركة
األخرى) ،وحبس الوسيط في
ً
ْ
الرشوتين احتياطيا02 ،

شيخة البحر تحصد
جائزة اإلسهامات
المتميزة في القطاع
المصرفي العربي
12

«تجمع الدواوين»:
 4حلول لقضية
«البدون»
٠٣
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األمير يهنئ رئيس أنغوال بالعيد الوطني ولي العهد يهنئ أنغوال بالعيد الوطني
ب ـعــث ص ــاح ــب ال ـس ـمــو أمـيــر
الـ ـب ــاد ال ـش ـي ــخ نـ ـ ــواف األح ـم ــد
بـ ـب ــرقـ ـي ــة ت ـه ـن ـئ ــة إل ـ ـ ــى رئ ـي ــس
جمهورية أنغوال جواو مانويل
ل ــوري ـن ـس ــو ع ـب ــر ف ـي ـه ــا س ـمــوه
ع ــن خــالــص تـهــانـيــه بمناسبة
ً
العيد الوطني لـبــاده ،متمنيا
ل ــه م ــوف ــور ال ـص ـحــة وال ـعــاف ـيــة،
ولـجـمـهــوريــة أن ـغــوال وشعبها
الصديق كل التقدم واالزدهار.

بعث سمو ولي العهد الشيخ
مـشـعــل األح ـمــد بـبــرقـيــة تهنئة
إل ـ ــى ال ــرئـ ـي ــس ج ـ ـ ــواو م ــان ــويــل
ل ــوري ـن ـس ــو رئـ ـي ــس ج ـم ـهــوريــة
أنغوال الصديقة ضمنها سموه
خالص تهانيه بمناسبة العيد
ً
الوطني لبالده ،راجيا له وافر
الصحة والعافية.

رئيس الوزراء يهنئ بالعيد
الوطني ألنغوال

بعث سمو الشيخ أحـمــد ن ــواف األحـمــد رئـيــس مجلس ال ــوزراء
ببرقية تهنئة إلى الرئيس جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية
أنغوال ،ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبالده.

الخبيزي :مهتمون بتوسيع عالقاتنا مع األرجنتين

رئيس بنين :سياسة الكويت حكيمة
ودورها محوري بمختلف المجاالت

ّ
أشاد بتدشين نصب تذكاري في سانتافي يخلد عالقات البلدين
●

ربيع كالس

وص ــف نــائــب وزي ــر الـخــارجـيــة
بالوكالة السفير وليد الخبيزي،
األرج ـن ـت ـيــن ب ـ ـ «ال ــدول ــة الـمـهـمــة»،
ً
مـ ـعـ ـتـ ـب ــرا أن «فـ ـ ـض ـ ــاء الـ ـع ــاق ــات
الـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــة يـ ــزخـ ــر ب ــالـ ـع ــدي ــد مــن
الفرص التي باإلمكان اسـتغاللها
بـمــا ي ـعــود بــالـنـفــع عـلــى الـبـلــديــن
و شـعبيهما ا لـصــد يـقـيــن ،وضمن
ذل ـ ــك م ـجــال األمـ ــن ال ـغــذائــي ال ــذي
ي ـح ـظــى ب ــااله ـت ـم ــام ال ـب ــال ــغ ل ــدى
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،وت ـت ـم ـت ــع األرج ـن ـت ـي ــن
ً
بــإم ـكــانــات كـبـيــرة ب ــه» ،الف ـت ــا إلــى
عضوية األرجنتين فـي مجموعـة
ا لـ ـعـ ـش ــر ي ــن ( ،)G20وا لـ ـ ـت ـ ــي يـعــد
اق ـت ـصــادهــا ثــانــي أق ــوى اقـتـصــاد
بأميركا الالتينية.
كـ ـ ـ ــام ال ـ ـخ ـ ـب ـ ـيـ ــزي جـ ـ ـ ــاء خـ ــال
حـضــوره حفل سـفــارة األرجنتين

بمناسبة العيد الوطني لبالدها.
وأشـ ـ ـ ـ ــاد الـ ـخـ ـبـ ـي ــزي بـ ـع ــاق ــات
الصداقة التاريخية والطيبـة بين
الكويت واألرجـنـتـيــن ،والـتــي تمر
في عامها الـ  53منذ تأسيسـها عام
ً
 ،1969معربا عـن التطلع لتعزيزها
على كل المسـتويات ،السيما على
الصعد االقتصادية واالستثمارية
والتجارية.
وأشـ ــاد نــائــب وزي ــر الـخــارجـيــة
ب ــال ــوك ــال ــة ب ـم ـق ـتــرح ح ــاك ــم والي ــة
سانتافي األرجنتينية ،بتدشين
نصـب تــذكــاري فــي الــواليــة يخلد
عـ ــاقـ ــات ال ـ ـصـ ــداقـ ــة بـ ـي ــن شـعـبــي
الـ ـك ــوي ــت واألرج ـ ـن ـ ـت ـ ـيـ ــن ،وك ــذل ــك
إقامة مساحة خضراء قرب ميناء
س ــان ـت ــاف ــي ي ـح ـم ــل اسـ ـ ــم «مـ ـي ــدان
الصداقة بين سانتافي والكويت»،
ً
تقديرا للكويت لتمويلها مختلف
ال ـم ـش ــاري ــع ال ـت ـن ـمــويــة ف ــي والي ــة

سانتافي عبـر الصندوق الكويتي،
ً
مشيرا إ لــى توقيع مـذكرة تفاهم
بين الصندوق الكـويتي للتنمية
وواليـ ـ ــة ســان ـتــافــي ف ـ ــي ديـسـمـبــر
 ،2021مـ ــن أج ـ ــل إن ـش ـ ــاء النصـب
ال ـ ـت ـ ـ ـ ــذكـ ــاري ،وطـ ـل ــب الـ ـ ـصـ ـ ـن ــدوق
مـ ــن الــواليـ ــة مــوافــاتــه بمخططات
وتفاصيل المقترح األرجنتيني
لدراستها.
بـ ـ ـ ـ ــدورهـ ـ ـ ـ ــا ،أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادت سـ ـفـ ـي ــرة
األرجـنـتـيــن ل ــدى ال ـبــاد ،كــاوديــا
أليخاندرا زامبييري بقوة ومتانة
الـعــاقــات األرجنتينيةـ الكويتية
التي بدأت قبل أكثر من  50عاما،
مـ ـشـ ـي ــرة إل ـ ـ ــى م ـ ــراح ـ ــل تـ ـط ــوره ــا
خ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات الـ ـم ــاضـ ـي ــة ،فــي
ك ــل ال ـم ـجــاالت ومـخـتـلــف الصعد
السياسية واالقتصادية والثقافية.
وأضافت أن إجراءات التأشيرة
ً
ب ـس ـي ـط ــة ج ـ ـ ــدا وتـ ـسـ ـتـ ـغ ــرق نـحــو

الخبيزي وسفيرة األرجنتين خالل االحتفال بالعيد الوطني لبالدها
أس ـ ـبـ ــوع ـ ـيـ ــن ب ـ ـحـ ــد أق ـ ـ ـصـ ـ ــى ،وأن
الـسـفــارة تنجز نـحــو  20تأشيرة
في الشهر ،مشيرة إلى أن بالدها
وجهة مميزة لقضاء شهر العسل.
وقــالــت إن عــدد جاليتهم يصل

ً
مراسيم «كويت اليوم» تقتصر على  16قياديا
من  22اعتمدهم مجلس الوزراء االثنين

مرسومان بتعيين مي المسعد وعبير الدعيج في «األشغال» وديوان الخدمة
خ ــاف ــا ل ـ ـق ـ ــرارات م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء،
ف ــي ج ـل ـس ـتــه االث ـن ـي ــن الـ ـم ــاض ــي ،ال ـتــي
اعتمد بموجبها مراسيم بتعيين 22
قياديا في عدد من الــوزارات واإلدارات
والجهات الحكومية ،صــدرت أمس في
الجريدة الرسمية (كويت اليوم) مراسيم
ّ
المعينين في
بتعيين  16قياديا فقط من
الجلسة ،كما صدر مرسومان بتعيينات
لم تتضمنها قرارات مجلس الوزراء.

واستنادا إلى المراسيم الصادرة في
«كويت اليوم» ،غابت أسماء  5قياديين
أع ـل ــن اع ـت ـم ــاد م ــراس ـي ــم تـعـيـيـنـهــم في
جلسة مجلس الوزراء في الهيئة العامة
ل ـلــريــاضــة ،وه ــم ال ـمــديــر ال ـع ــام للهيئة
بدرجة وكيل وزارة ،ويوسف البيدان،
ونواب المدير العام بدرجة وكيل وزارة
مساعد ،وهــم طــال العتيبي ،وفيصل
اليتيم ،وبشار السالم ،وحامد الهزيم.

ك ـمــا غ ــاب ع ــن مــراس ـيــم الـتـعـيـيـنــات
ف ــي ال ـج ــري ــدة الــرس ـم ـيــة وك ـي ــل ديـ ــوان
المحاسبة يوسف المزروعي.
أم ـ ــا م ــن خـ ـ ــارج األس ـ ـمـ ــاء الـ ـص ــادرة
ع ــن مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ،ف ـقــد ص ــدر أمــس
مرسومان بتعيين كل من مي المسعد
وكيلة لــوزارة األشغال ،وعبير الدعيج
وكيلة لديوان الخدمة المدنية.

وفد أميركي يناقش «مكافحة االتجار بالبشر»
●

ربيع كالس

وص ــل م ـســاء أم ــس ال ــى ال ـبــاد أع ـضــاء الــوفــد ال ــزائ ــر من
مكتب مراقبة ومكافحة االتجار بالبشر في وزارة الخارجية
األميركية.
وع ـل ـمــت «الـ ـج ــري ــدة» م ــن مـ ـص ــادر مـطـلـعــة ف ــي ال ـس ـفــارة
األميركية ،طالبة عدم الكشف عن هويتها ،أن الوفد يتألف
من نائب مدير مكتب مراقبة ومكافحة االتجار بالبشر بوزارة

الخارجية بريان ماركوس ،ومسؤولة الشؤون الخارجية في
المكتب تشيلسي كاسر.
المصادر نفسها ،التي عـ ّـبــرت عــن عــدم تفاؤلها بوضع
الكويت في التقرير المقبل الذي سيصدر عن «الخارجية»
ً
األميركية ،أكــدت أيـضــا أن مــاركــوس وكــاســر سيبقيان في
الـكــويــت حـتــى  16ال ـجــاري ،وسـيـجــريــان جــولــة واسـعــة من
المحادثات مع عدد كبير من المسؤولين.

إ لــى  100نسمة منهم العديد من
الـمـهـنــدسـيــن ال ــذي ــن يـعـمـلــون في
شركات النفط الكويتية.

أشاد رئيس بنين باتريس تالون
بسياسة دولــة الكويت «الحكيمة»
وإدارت ـ ـ ـهـ ـ ــا ل ـع ــاق ــات ـه ــا مـ ــع ال ـ ــدول
ً
المختلفة ،مثمنا الدور «المحوري»
الذي تقوم به في مختلف المجاالت،
السـ ـيـ ـم ــا اإلن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة والـ ـخـ ـي ــري ــة
والتنموية.
وقالت سفارة الكويت لدى بنين
فــي بـيــان ل ـ «كــونــا» أمــس األول ،إن
ذلك جاء خالل مراسم تقديم السفير
د .مشعل المنصور أوراق اعتماده
ً
سفيرا لدولة الكويت لدى بنين إلى
الرئيس تالون.
ونقل رئيس بنين بحسب البيان
ت ـح ـي ــات ــه إل ـ ــى س ـم ــو أمـ ـي ــر ال ـب ــاد
الشيخ ن ــواف األح ـمــد ،وإل ــى سمو
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد،
ً
مؤكدا قــوة ومتانة العالقات التي
تجمع بالده مع الكويت.
وقـ ـ ــال إن الـ ـك ــوي ــت ش ــري ــك مـهــم

لبنين لدعمها ومساندتها عملية
الـتـنـمـيــة وال ـت ـطــويــر ال ــداخ ـل ــي في
بـ ــاده خ ــال ال ـس ـن ــوات الـمــاضـيــة،
ً
مثنيا على ا لـجـهــود ا لـتــي بذلتها
الكويت في دعم بنين في مجاالت
التعليم والزراعة والبنى التحتية
وغيرها.
من جانبه ،نقل السفير المنصور
إلــى الــرئـيــس تــالــون تحيات سمو
أمـ ـي ــر الـ ـب ــاد وسـ ـم ــو ول ـ ــي الـعـهــد
وت ـم ـن ـيــات ـه ـمــا لـ ــه ول ـش ـع ــب بـنـيــن
الصديق التقدم واالزدهار والرقي.
وشدد على حرص الكويت على
تـعــزيــز عــاقــاتـهــا م ــع بـنـيــن وفـتــح
م ـج ــاالت ال ـت ـع ــاون الـمـخـتـلـفــة بما
يـعــزز التفاهمات المتبادلة حول
الـقـضــايــا ذات االهـتـمــام المشترك
على الصعد كافة ويحقق مصلحة
البلدين والشعبين الصديقين.

ً
«اإلعالم» تدافع عن ترشيحها مدانا بتزوير
«إيسيسكو»!
في
لمنصب
دكتوراه
شهادة
ً

بررت بأن «الشهادة المزورة ليست ضمن ملفه ولم تكن سندا لترشيحه»
أثار قرار وزير اإلعــام والثقافة
وزيـ ـ ـ ــر ال ـ ــدول ـ ــة ل ـ ـشـ ــؤون ال ـش ـب ــاب
عـبــدالــرحـمــن الـمـطـيــري الخميس
الـمــاضــي ،الـمــوافـقــة عـلــى انضمام
إع ــام ــي كــوي ـتــي لـمـنـظـمــة ال ـعــالــم
اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة
ً
(إيسيسكو) ممثال للكويت مواقف
م ـس ـت ـغــربــة ،الس ـي ـمــا أن اإلع ــام ــي
ال ـ ـمـ ــذكـ ــور أدي ـ ـ ـ ــن م ـ ــن «ال ـت ـم ـي ـي ــز»
الكويتية في فبراير  2020بتهمة
تزوير شهادة الدكتوراه ،وقد صدر
حكم مبرم من المحكمة بهذا الشأن
وتم تغريمه  3آالف دينار.
وفـ ـ ـ ــي مـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة سـ ـبـ ـق ــت قـ ـ ــرار
الـمـطـيــري ب ــأي ــام ،ش ــارك اإلعــامــي
الـ ـم ــذك ــور م ـم ـثــا لـ ـ ـ «إي ـس ـي ـس ـكــو»
بمؤتمر دول ــي أقـيــم بكلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية بجامعة سيدي
مـحـمــد بــن عـبــدالـلــه بـمــديـنــة فــاس
يومي  4و 5نوفمبر الجاري.
وفي دفاع مستغرب من «اإلعالم»

ع ــن تــرشـيـحـهــا لــاعــامــي ال ـمــدان
ب ــالـ ـت ــزوي ــر مـ ــن م ـح ـك ـمــة الـتـمـيـيــز
اعتبرت الوزارة أن ترشيحه لوظيفة
خـبـيــر بـ ـ ــإدارة اإلع ـ ــام وال ـتــواصــل
الـمــؤسـســي ف ــي «ايـسـيـسـكــو» جــاء
مـطــابـقــا لـ ـ «الـ ـش ــروط وال ـمــؤهــات
والـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــرات ال ـ ـ ـ ـ ـ ــواردة ف ـ ــي إع ـ ــان
المؤسسة».

بيان «اإلعالم»
وقالت المتحدثة الرسمية باسم
«اإلعـ ـ ـ ــام» أنـ ـ ــوار م ـ ــراد إن حقيقة
األم ــر تتمثل فــي ان ــه ورد بتاريخ
 2022/6/7كتاب من األمانة العامة
للجنة الوطنية الكويتية للتربية
والعلوم والثقافة (وزارة التربية)
تبين مــن خــالــه ب ــأن «ايسيسكو»
قد أعلنت عن وظيفة خبير بإدارة
االع ـ ـ ــام والـ ـت ــواص ــل ال ـمــؤس ـســي،
وطالبت الوزارة بالتعميم وتقديم

بيانات من تنطبق عليه الشروط
والمؤهالت والخبرات الــواردة في
اإلعالن .وقد قامت الوزارة بتاريخ
 2022/7/7بإرسال أسماء موظفين
اثنين منها ممن انطبقت عليهما
الـ ـش ــروط وال ـم ــؤه ــات وال ـخ ـبــرات
التي تضمنها اإلعالن الصادر عن
«ايسيسكو» من جهة ،وموافقتهما
عـلــى الـعـمــل ل ــدى الـمـنـظـمــة خــارج
البالد.
وأضــافــت م ــراد :الحـقــا أص ــدرت
«ايـسـيـسـكــو» ب ـتــاريــخ 2022/10/6
قــرارهــا باختيار أحــد اإلعالميين
ل ــوظ ـي ـف ــة خ ـب ـي ــر ب ـ ـ ـ ـ ــإدارة اإلعـ ـ ــام
والتواصل المؤسسي بعد إجراءات
ومـقــابــات تمت مــن قبل المنظمة
بـ ـي ــن الـ ـمـ ـتـ ـق ــدمـ ـي ــن .وح ـ ــرص ـ ــا مــن
«اإلع ــام» على الشفافية وااللـتــزام
بالخطوات القانونية قامت الوزارة
بمخاطبة ديــوان الخدمة المدنية
لالستفسار عن اإلجراءات الواجب

ات ـبــاع ـهــا ومـ ــدی ام ـكــان ـيــة االعـ ــارة
لـلـمـنـظـمــة وف ـق ــا لـلـنـظــم وال ـلــوائــح
الـمـعـمــول بـهــا ،وق ــد اف ــادت الجهة
الـمـخـتـصــة ب ـتــاريــخ 2022/10/27
بجواز اعــارة المذكور عمال بقرار
م ـج ـل ــس ال ـ ـخـ ــدمـ ــة الـ ـم ــدنـ ـي ــة رق ــم
(.)2006/24
وب ـي ـن ــت انـ ــه ف ـي ـمــا ي ـت ـع ـلــق بـمــا
اثير حــول الحكم الـخــاص بصحة
الـ ـ ـم ـ ــؤه ـ ــات ال ـع ـل ـم ـي ــة ال ـخ ــاص ـ ـ ــة
بـ ــاإلعـ ــامـ ــي فـ ـت ــؤك ــد ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ان
ال ـم ــذك ــور ل ــم ي ـس ـبــق ل ــه ان طـ ــالــب
بتضمين تلك الشهادة محل الحكم
ضمن ملفه بالوزارة ،ولم تكن سندا
أو سـبـبــا فــي تــرشـيـحــه ب ــأي شكل
من االشكال ،الفتة إلى أن «اإلعالم»
حريصة على تطبيق كافة اللوائح
والنظم على جميع موظفيها بما
ي ـح ـفــظ ح ـق ــوق ـه ــم ويـ ـح ــاف ــظ عـلــى
جودة العمل وإنتاجيته.

الكويت :متمسكون بإقامة منطقة خالية
من أسلحة الدمار الشامل
أكـ ــدت ال ـكــويــت تـمـسـكـهــا بــإقــامــة منطقة
خــال ـيــة م ــن األس ـل ـحــة ال ـن ــووي ــة وغ ـيــرهــا من
أسـلـحــة ال ــدم ــار ال ـشــامــل ف ــي مـنـطـقــة الـشــرق
األوسط ،وفقا لقرار مؤتمر مراجعة معاهدة
عــدم االنتشار لعام  ،1995ونتائج مؤتمري
المراجعة في عامي  2000و.2010
ج ــاء ذل ــك ف ــي ب ـي ــان ال ـك ــوي ــت ال ـ ــذي أل ـقــاه
الملحق الــدبـلــومــاســي أحـمــد سالمين أمــام
الجمعية العامة لألمم المتحدة في مناقشة
بند «تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وش ـ ــدد س ــال ـم ـي ــن ع ـل ــى أه ـم ـي ــة ان ـض ـمــام
إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار األسلحة

ال ـنــوويــة ،وإخ ـض ــاع كــل مـنـشــآتـهــا الـنــوويــة
لـنـظــام الـضـمــانــات الـشــامـلــة الـتــابــع للوكالة
الدولية للطاقة الذرية كونها الطرف الوحيد
في المنطقة الذي لم ينضم إلى المعاهدة.
وأع ــرب عــن إيـمــان الكويت بأهمية الــدور
ال ــذي تـضـطـلــع بــه الــوكــالــة الــدول ـيــة للطاقة
الذرية في مختلف المجاالت ،ومن أهمها نقل
المعرفة وبناء القدرات لتعظيم االستفادة من
التطبيقات النووية.
وأك ـ ـ ــد ضـ ـ ـ ــرورة ت ـع ــزي ــز آل ـ ـيـ ــات ال ـت ـع ــاون
فــي م ـجــال االس ـت ـخــدامــات الـسـلـمـيــة للطاقة
الــذريــة ودعــم حقوق الــدول غير النووية في

التوظيف الكامل لحقها غير القابل للتصرف
فــي االسـتـخــدام السلمي للطاقة الــذريــة ،بما
ي ـت ــواف ــق م ــع م ــا ن ـصــت عـلـيــه م ـع ــاه ــدة عــدم
ان ـت ـشــار األس ـل ـحــة ال ـن ــووي ــة ،م ـح ــذرا م ــن أن
خطر انتشارها يشكل تحديا للسلم واألمن
الدوليين.
ودعــا سالمين إيــران إلــى التعاون الكامل
مع الوكالة الدولية ،لتتمكن الوكالة من تقديم
ضـمــانــات ذات مصداقية بـشــأن عــدم وجــود
مواد وأنشطة نووية غير معلنة في إيران ،مع
استمرار ضمان وضعيتها كدولة غير حائزة
للسالح النووي.

 ...وتستنكر الهجوم الحوثي بقنا
أعربت وزارة الخارجية عن إدانــة واستنكار الكويت للهجوم
اإلرهابي الذي استهدفت به ميليشيا الحوثي ميناء قنا التجاري
في محافظة شبوه بالجمهورية اليمنية الشقيقة.
وأوضـحــت ال ــوزارة ،فــي بيان لها ،أن هــذا الهجوم الــذي يأتي
استمرارا لالنتهاكات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي في تعديها
على المنشآت المدنية يشكل تهديدا لحركتي المالحة البحرية
والتجارة العالمية ،وخرقا للمواثيق الدولية ،األمــر الــذي يؤكد
أهمية مسارعة المجتمع الدولي في التحرك لوقف هذه االعتداءات
ووضع حد لها.
وشــددت على موقف الكويت الداعم للجهود الدولية وجهود
األمم المتحدة في سعيها لتمديد الهدنة ،بما يمهد للتوصل إلى
حل سياسي شامل لألزمة اليمنية وفق المرجعيات الثالث ،وبما
يحقق للشعب اليمني الشقيق تطلعاته باألمن واالستقرار.

النيابة تحجز عضو «بلدي» بتهمة...
معلنة استكمال إجراء ات التحقيق.
وفــي السياق ،علمت «الـجــريــدة» ،من مصادرها ،أن ممثل
شركة متخصصة في األلبان أبلغ المباحث والنيابة عن طلب
عضو «البلدي» الرشوة عبر وسيط مقابل إنجاز معامالت
تخص أراض ــي فــي البلدية ،الفتة إلــى استمرار التحقيقات
مع المتهمين.
وأوضحت المصادر أن النيابة ستطلب إحالة المتهمين
إلــى المحاكمة الـجــزائـيــة ،وسيتم إخـطــار المجلس البلدي
باإلجراءات المتبعة ،الفتة إلى أنه في حال صدور حكم نهائي
بإدانة عضو المجلس فسيؤدي ذلك إلى إسقاط عضويته،
ً
وانتخاب آخر بدال منه.

ةديرجلا

•
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محليات
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تجمع دواوين الكويت ٤ :حلول إلنهاء ملف «البدون»
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ً
ً
أصدر بيانا بعنوان «الجنسية الكويتية ...بين من يراها رزقا ومن يراها هوية وطنية»
اإلعالن عن
موعد نهائي
لتقديم أي ادعاء
باستحقاق
الجنسية

نشيد بجهود
الجهاز المركزي
والدور الوطني
للفضالة في
تحصين الهوية
الكويتية
ّ
وكشف المدعين

اس ـ ـت ـ ـغـ ــرب تـ ـج ـم ــع دواوي ـ ـ ـ ــن
الـ ـك ــوي ــت ال ـه ـج ـم ــة وال ـت ـش ـك ـيــك
وال ـت ـشــويــه ال ـتــي ي ـت ـعـ ّـرض لها
الـ ـجـ ـه ــاز ال ـ ـمـ ــركـ ــزي ل ـم ـعــال ـجــة
أوضــاع المقيمين بصورة غير
قــانــون ـيــة وال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي
للجهاز صالح الفضالة ،مؤكدا
رفضه وشجبه لكل سلوك يريد
اإلضرار بأمن البلد واستقراره،
وكـســر ثــوابــت الـقــانــون ،والنيل
م ــن هـيـبــة ال ــدول ــة وس ـيــادت ـهــا،
مشيدا بجهود الجهاز البناء ة
والجلية وال ــدور الوطني الــذي
ي ـقــوم ب ــه الـفـضــالــة والـعــامـلــون
بــالـجـهــاز فــي تحصين الـهــويــة
الكويتية وكشف تالعب ّ
مدعي
استحقاقهم الجنسية الكويتية
بالوثائق والمستندات.
وق ــال الـتـجـمــع ،ال ــذي يــرأســه
فـهــد الـمـعـجــل ،ف ــي ب ـيــان ام ــس،
ب ـع ـنــوان «ال ـج ـن ـس ـيــة الـكــويـتـيــة
بـيــن م ــن ي ــراه ــا رزق ــا وب ـيــن من
يــراهــا هــويــة وط ـن ـيــة» ،إن ــه «مــن
م ـ ـبـ ــدأ ح ــرصـ ـن ــا عـ ـل ــى س ــام ــة

ال ــوط ــن واسـ ـتـ ـق ــراره وسـمـعـتــه،
ورفــض كل مـحــاوالت النيل من
وح ــدة وتــآلــف أه ـلــه ،وإضـعــاف
روح المواطنة فيه ،فإننا نؤكد
وقوفنا ومساندتنا للجهاز ولما
يقوم به والعاملون معه من جهد
جـبــار لمعالجة قضية سميت
(ال ـب ــدون) ،وكـشــف الـتــاعــب في
من يدعي استحقاقه للجنسية
ال ـك ــوي ـت ـي ــة وبـ ـم ــا يـ ـت ــواف ــق مــع
ال ـقــوان ـيــن ال ـس ــاري ــة ويـتـمــاشــى
م ــع الـمـصـلـحــة ال ـعــامــة لـلـبــاد،
م ــع ال ـ ـتـ ــزام ال ـج ـه ــاز بــال ـجــانــب
اإلنـســانــي ،وتــوفـيــر الـعــديــد من
المزايا والخدمات والتسهيالت
االجـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة وال ـ ـ ـمـ ـ ــدن ـ ـ ـيـ ـ ــة
واإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــة والـ ـمـ ـعـ ـيـ ـشـ ـي ــة
لـلـمـسـتـحــق م ـن ـه ــم» ،م ــؤك ــدا أن
«هذا إنجاز منهم يستحقون أن
ُيشكروا عليه».

تجريد المواطنة
وتــابــع :كـمــا يؤلمنا أن نــرى

ف ـئ ــة م ــن أبـ ـن ــاء ال ــوط ــن تـسـعــى
ل ـت ـج ــري ــد الـ ـم ــواطـ ـن ــة وال ـه ــوي ــة
الكويتية من معناها الحقيقي،
مما ي ــؤدي إلــى إضـعــاف أركــان
ال ـ ــدول ـ ــة والـ ـنـ ـي ــل مـ ــن هـيـبـتـهــا
وسـ ـي ــادتـ ـه ــا وسـ ــامـ ــة ال ــوط ــن
واستقراره وأمنه.
وأردف :و ن ـ ـحـ ــن و مـ ـ ــن ب ــاب
المشاركة الشعبية ،فإننا نتمنى
أن تـتـبـنــى ك ــل م ــن الـسـلـطـتـيــن
التنفيذية والتشريعية حلوال
واقعية وقابلة للتطبيق لقضية
أشغلت البالد والعباد لسنوات
ط ــويـ ـل ــة ،واس ـت ـغ ـل ـه ــا ال ـب ـعــض
(إع ــام ـي ــا) ألغـ ـ ــراض شخصية
وتـ ـش ــوي ــه س ـم ـعــة الـ ـك ــوي ــت فــي
الداخل والخارج.

 4حلول
واقـ ـ ـت ـ ــرح ال ـت ـج ـم ــع  4ح ـلــول
ل ـق ـض ـي ــة «الـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــدون» جـ ـ ـ ــاء فــي
م ـقــدم ـت ـهــا :اإلع ـ ـ ــان ع ــن مــوعــد
ن ـ ـهـ ــائـ ــي ل ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــم أي ادع ـ ـ ـ ــاء

فهد المعجل

باستحقاق الجنسية الكويتية،
ح ـت ــى ي ـت ــم إغـ ـ ــاق الـ ـب ــاب عـلــى
أي ط ـل ـبــات ج ــدي ــدة مـسـتـقـبــا،
خصوصا أن مسألة التجنيس
حق سيادي للدولة ،وتتم وفقا
لمقتضيات ا لـمـصـلـحــة العليا
لـلـبــاد ،مـطــالـبــا بــالــرد ال ـفــوري
الــرس ـمــي عـلــى أي ات ـهــامــات أو
افتراءات تجاه الجهاز المركزي

ل ـم ـعــال ـجــة أوض ـ ـ ــاع الـمـقـيـمـيــن
بصورة غير قانونية والعاملين
فيه.
وشدد على ضــرورة اإلسراع
ال ـح ـكــومــي مـتـمـثــا ب ــال ــوزارات
واألج ـ ـهـ ــزة ال ـم ـع ـن ـيــة ب ــال ــدول ــة،
ب ــات ـخ ــاذ اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـح ــازم ــة
والحاسمة ،للحد من تداعيات
ونتائج هذه المشكلة والكفيلة
باإلسراع في حلها ،على ضوء
ما توصل إليه الجهاز المركزي
مــن مـعـلــومــات وب ـيــانــات ،حتى
ي ـت ــم إس ـ ـكـ ــات كـ ــل ص ـ ــوت وق ـلــم
يشكك في حرص الدولة متمثلة
ب ــال ـج ـه ــاز الـ ـم ــرك ــزي ع ـل ــى حــل
هـ ـ ــذا ال ـ ـمـ ــوضـ ــوع ،ل ـل ـم ـحــاف ـظــة
على سالمة الوطن واستقراره
وسمعته ،ورفض كل محاوالت
الـنـيــل مــن وح ــدة وتــآلــف أهـلــه،
وإضعاف روح المواطنة فيه.

سمعة الكويت

ع ــن خ ـط ــوات ال ـح ــل ،وإشـ ــراك
مـنـظـمــات الـمـجـتـمــع الـمــدنــي
وج ـم ـع ـيــات ح ـق ــوق اإلن ـس ــان
ال ـم ـح ـل ـي ــة م ـن ـه ــا والـ ــدول ـ ـيـ ــة،
و سـفــارات الكويت بالخارج،
للحفاظ على سمعة الكويت
وغ ـ ـ ـلـ ـ ــق األبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواب عـ ـ ـل ـ ــى أي
تأويالت وتحليالت وأكاذيب
ف ــي ه ـ ــذا الـ ـم ــوض ــوع ،وق ـطــع
الـ ـط ــري ــق أم ـ ـ ــام أي ت ــدخ ــات
ح ــال ـي ــة وم ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة م ــن أي
ج ـه ــة ك ــان ــت ،م ــن ش ــأن ـه ــا أن
ت ــؤث ــر ع ـلــى تــرك ـي ـبــة ال ـكــويــت
الـ ـسـ ـك ــانـ ـي ــة وتـ ـغـ ـيـ ـي ــر ه ــوي ــة
شعبها ومس سيادتها.
وف ـ ــي خـ ـت ــام الـ ـبـ ـي ــان ،دع ــا
ال ـت ـج ـم ــع الـ ـم ــول ــى عـ ــز وج ــل
أن يـحـفــظ ال ـكــويــت وأرض ـهــا
ووحـ ـ ــدة أه ـل ـه ــا م ــن ال ـش ــرور
والفتن ،وأن يمن على الجميع
بموفور الصحة والعافية.

ودعا إلى اإلعالن بشفافية

البغلي لقياديي «الشؤون» :حل الشكاوى وفق األطر القانونية
الكندري لـ ةديرجلا :.األمور في دور الرعاية طيبة عقب موجة األمطار
●

جورج عاطف

ّ
وج ـه ــت وزي ـ ــرة الـ ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة
والتنمية المجتمعية ،وزيرة الدولة لشؤون
الـمــرأة والطفولة ،مــي البغلي ،القطاعات
ّ
المعنية كافة بالوزارة والجهات التابعة
لها إلى ضرورة التعامل بجدية مع جميع
ّ
ال ـش ـك ــاوى ال ـم ـقــدمــة وح ــل ـه ــا وفـ ــق األط ــر
القانونية ،إضــافــة إلــى بحث االقتراحات
ّ
المقدمة واإلفادة عن جدواها ومالءمتها
واأله ـ ــداف ال ـم ـن ـشــودة لـ ـل ــوزارة وال ـم ـهــامّ
المنوطة بها.
ودع ـ ـ ــت ال ـب ـغ ـل ــي الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــن ،خ ــال
اسـتـقـبــالـهــا ع ــددا م ــن الـمــواطـنـيــن الــذيــن
ت ـق ـ ّـدم ــوا ب ـط ـل ـبــات لـلـقــائـهــا ع ـبــر تطبيق
«سهل» ،إلى انتهاج سياسة الباب المفتوح،
واالس ـت ـم ــاع إل ــى مــاح ـظــات الـمــواطـنـيــن
ً
ومـتــابـعــة شـكــواهــم ،تـنـفـيــذا للتوجيهات

الـ ـس ــامـ ـي ــة بـ ـ ـض ـ ــرورة ت ـل ـب ـي ــة ت ـط ـل ـع ــات
المواطنين ،ووضع مصلحة الكويت فوق
كل اعتبار.
إل ــى ذلـ ــكّ ،
وج ـه ــت الـبـغـلــي الـقـطــاعــات
المعنية بالوزارة إلى سرعة بحث قضية
األطفال المودعين بمستشفى األحمدي،
والتواصل مع المختصين لبحث مسؤولية
الـ ـ ـ ــوزارة واتـ ـخ ــاذ اإلج ـ ـ ـ ــراءات الـقــانــونـيــة
ّ
ً
الالزمة التي تحل مشكالتهم وفقا لقانون
الحضانة العائلية.

«الدور» واألمطار
ْ
ف ــي م ــوض ــوع آخ ــر ،وع ـلــى وق ــع مــوجــة
األمطار التي ضربت البالد ،أمس األول ،أكد
مدير إدارة رعاية األحداث بالوزارة ،رئيس
فــريــق ال ـط ــوارئ فــي مـجـمــع دور الــرعــايــة
االجتماعية ،د .جاسم الكندري ،أن األمور

طـيـبــة واألوض ـ ـ ــاع مـسـتـقــرة داخـ ــل ال ــدور
اإليوائية بالمجمع ،عقب موجة األمطار
التي ّ
تعرضت لها البالد أمس األول.
وأوض ـ ـ ـ ــح ال ـ ـك ـ ـنـ ــدري فـ ــي تـ ـص ــري ــح ل ـ
«الـ ـج ــري ــدة» ،أنـ ــه أجـ ـ ــرى ،بـمـعـيــة أع ـضــاء
الفريق ،جولة تفقدية على الدور للوقوف
على مدى االستعدادات ،والتأكد من عدم
ُ
حدوث أي أضرار تذكر جراء األمطار .إلى
ذلك ،كشف الكندري عن تنظيم محاضرة
توعية حــول قــانــون البيئة لـنــزالء اإلدارة
من األحداث الموقوفين على ذمة االختبار
ال ـق ـض ــائ ــي ل ـق ـض ــاي ــا ب ـي ـئ ـي ــة ،ب ــال ـت ـع ــاون
وال ـت ـن ـس ـيــق ال ـم ـس ـبــق م ــع ش ــرط ــة الـبـيـئــة
ً
ممثلة في النقيب حسن الرشيدي ،مشيرا
إلــى أن المحاضرة حضرها نحو  30من
الـنــزالء ،رفقة أولـيــاء أمــورهــم ،إضافة إلى
مراقبي السلوك ومسؤولي حاالت االختبار
القضائي.

جانب من جولة فريق الطوارئ على دور الرعاية

الصندوق الكويتي يحاضر بمؤتمر المناخ «فادية البقاء واالزدهار» تنظم مسيرة
حول دوره في دعم التنمية المستدامة توعية عن سرطان الثدي
بالتعاون مع السفارة الفرنسية وحضور ضيوف من  13دولة
●

مشاركة «الصندوق» في المؤتمر
ضمن نشاطه في جناح الكويت المشارك في
ّ
التغير المناخي  ،COP27المقام حاليا
مؤتمر
بمدينة شرم الشيخ بمصر حتى  18الجاري ،ألقى
المستشار االقـتـصــادي فــي الـصـنــدوق الكويتي
للتنمية ،م .ط ــارق الـمـنـيــس ،مـحــاضــرة بعنوان
«دور ال ـص ـنــدوق فــي دع ــم التنمية االقـتـصــاديــة
واالجتماعية المستدامة في الدول النامية».
وتـطـ ّـرق المنيس ،في محاضرته التي جاء ت
ض ـمــن الـفـعــالـيــة ال ـتــي نـظـمــت ب ـج ـنــاح ال ـكــويــت،
ب ـح ـض ــور ع ـ ــدد م ــن ال ـم ـه ـت ـم ـيــن وال ـم ـخ ـت ـص ـيــن،

ع ــن إس ـه ــام ــات ال ـص ـن ــدوق ال ـكــوي ـتــي ف ــي تـقــديــم
المساعدات التنموية واإلنسانية للدول النامية،
من أجل تحقيق التنمية المستدامة في قطاعات
مختلفة كــالــزراعــة وال ــرع ــي وال ـم ـيــاه ،وال ـصــرف
الصحي ،والطاقة ،وغيرها.
ّ
وق ــد شــاركــت فــي الفعالية ع ــدة جـهــات تمثل
مؤسسات ووزارات محلية ،مثل وزارة الصحة
والهيئة العامة لحماية البيئة ،إضافة إلى ممثلين
عن القطاع الخاص.

الغانم :التقدم في العمر والسمنة
والوراثة من أسباب سرطان البروستاتا
●

عادل سامي

قال رئيس وحدة المسالك البولية
في مستشفى جابر للقوات المسلحة
د .محمد الغانم ،إن نوفمبر هو شهر
الـتــوعـيــة بصحة الــرجــل ،وم ــن بين
األمــراض التي يجب التنبيه عليها
في هذا الشهر سرطان البروستاتا،
ً
خ ـصــوصــا مــع ارت ـب ــاط ه ــذا الشهر
بحملة أطلق عليها «موفمبر» ،يقوم
ف ـي ـهــا الـ ــرجـ ــال ب ــإط ــاق ش ــوارب ـه ــم
واالل ـت ــزام بكل الـفـحــوصــات الطبية
الالزمة.
وأضـ ـ ـ ــاف الـ ـغ ــان ــم ،فـ ــي ت ـصــريــح
صحافي ،أنه ال يوجد سبب واضح

لإلصابة بسرطان البروستاتا ،لكن
الـ ــدراسـ ــات ال ـط ـب ـيــة أث ـب ـتــت أن ــه من
العوامل التي قد تؤدي إلى اإلصابة
به التقدم في العمر ووجــود تاريخ
إصابة بسرطان اإلصابة عند األب
أو األخ ،والزيادة المفرطة في الوزن،
وت ـنــاول كـمـيــات كـبـيــرة مــن اللحوم
الحمراء المشبعة بالدهون.
ونصح الغانم كل من تجاوز 50
ً
عــامــا بعمل فحص دوري لسرطان
ً
ال ـب ــروس ـت ــات ــا ،م ـش ـي ــرا إلـ ــى أنـ ــه في
حالة اكتشاف سرطان البروستاتا
ف ـ ــي حـ ـ ـ ــاالت مـ ـبـ ـك ــرة ت ـ ـكـ ــون ن ـس ـبــة
ً
الشفاء عالية ،الفتا إلى أن سرطان
البروستاتا بطيء النمو.

عادل سامي

احتفلت جمعية السرطان العالمية «فادية
الـبـقــاء واالزدهـ ـ ــار» وال ـس ـفــارة الـفــرنـسـيــة في
ال ـبــاد ،بــالـشـهــر الـ ــوردي للتوعية بسرطان
ال ـ ـثـ ــدي ،م ــن خ ـ ــال ت ـن ـظ ـيــم م ـس ـي ــرة تــوع ـيــة
م ـج ـت ـم ـع ـي ــة ،أقـ ـيـ ـم ــت فـ ـ ــي ح ــديـ ـق ــة م ـج ـمــع
ً
البوليفارد ،تحت شعار «معا».
وقــالــت رئـيـســة الجمعية د .ران ـيــة عــزمــي،
إنــه يتم تكريس الجهود لتثقيف المهتمين
بمرض السرطان كذلك الجمهور حول الوقاية
والمعلومات العامة القائمة على األدلة حول
سرطان الثدي.
ً
وأكدت عزمي ،أن فرنسا كانت دائما مركزية
في قضية السرطان في جميع أنحاء العالم،
ألنها المقر الرئيسي للوكالة المتخصصة
لمنظمة الصحة العالمية ألبحاث السرطان.
وأوض ـحــت أن الـفـعــالـيــة حـضــرهــا العديد
من المشاركين وضيوف الشرف من أكثر من

عزمي والسفيرة الفرنسية خالل الفعالية
 13دول ــة ،حـيــث ب ــدأ ال ـحــدث بمسيرة رمــزيــة
للتوعية بالشهر ال ــوردي كــان فــي مقدمتها
سفيرة فرنسا لــدى الكويت كلير لو فليشر،
الـتــي ألـقــت كلمة أك ــدت فيها «وج ــود تـعــاون
طويل األمد بين فرنسا والكويت ،ال سيما في

ً
مجال الصحة ،لذلك من الطبيعي أن نظهر معا
رغبتنا في مكافحة المرض ورعاية المرضى
بشكل أفضل .أردت أن أكون معكم لدعم هذه
المبادرة ودعم عمل جمعية السرطان العالمية
«فادية البقاء واالزدهار».

ُ
الكلية العسكرية تجري قرعة اختيار الطلبة الضباط

●

محمد الشرهان

أجريت أمس في كلية علي الصباح
الـعـسـكــريــة إج ـ ـ ــراءات ال ـقــرعــة الـعـلـنـيــة
لـلـطـلـبــة ال ـض ـبــاط دف ـعــة  49م ــن حملة
شـ ـه ــادة ال ــدب ـل ــوم وال ـث ــان ــوي ــة ال ـعــامــة،
ب ـح ـض ــور ج ـم ـي ــع ال ـم ـت ـق ــدم ـي ــن ال ــذي ــن
اجتازوا بنجاح مراحل التسجيل.
وأكد آمر الكلية العميد الركن خالد
العتيبي أن إجراءات اختيار المقبولين
من خالل القرعة العلنية تمت بناء على
نهج الشفافية ،وتحقيقا لمبدأ العدالة
وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.
وأضـ ــاف العتيبي أن ــه تــم فـتــح بــاب
التسجيل للمتقدمين لـلــد فـعــة  49من
 2022/7/6إ ل ــى  ،2022/7/23و حــر صــا
من القيادة العسكرية على دخول أكبر
ع ــدد تــم تـمــديــد عـمـلـيــة الـتـسـجـيــل إلــى

جانب من إجراءات القرعة
 ،2022/7/31الف ـتــا إل ــى أن ــه ت ــم تعديل
العمر المسموح به من  21إلى  23سنة
بالنسبة لحاملي الشهادة الثانوية ،ومن
 22إلى  24سنة لحاملي شهادة الدبلوم.
وأوضح أن عملية التسجيل تمت من
خالل الموقع اإللكتروني الخاص بكلية

علي الصباح العسكرية ،وإتاحة الحرية
للمتقدم فــي اختيار الـقــوة الــراغــب في
االلتحاق بها ،مضيفا أن العدد اإلجمالي
لمن قاموا بعملية التسجيل من خالل
الموقع بلغ .16267
وأشـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ــى أن ج ـم ـي ــع إجـ ـ ـ ـ ــراءات

التسجيل تـمــت إلـكـتــرونـيــا ،مــن بــدايــة
الـتـسـجـيــل ح ـتــى االن ـت ـه ــاء م ــن عملية
ال ـق ــرع ــة ،مــوض ـحــا أن ع ــدد م ــن اج ـتــاز
الـمـقــابـلــة األول ـي ــة بـلــغ  ،2201وه ــم من
دخلوا القرعة للقبول في سالح الطيران
والقوة البحرية والقوة البرية.

هناك من
استغل القضية
ً
إعالميا ألغراض
شخصية
وتشويه سمعة
الكويت في
الداخل والخارج

اتخاذ إجراءات
حازمة لإلسراع
في حل المشكلة
على ضوء بيانات
الجهاز المركزي

سلة أخبار
«الخيرية» تدشن حفل
ُّ
«تعلم الالجئين السوريين»

نظمت الهيئة الخيرية اإلسالمية
العاملية ،برعاية وحضور رئيس
مجلس إدارتها د .عبدالله
ً
املعتوق ،حفال إلشهار مشروعها
التعليمي النوعي «معالجة
صعوبات التعلم لدى الالجئني
السوريني» الذي يستفيد منه
 15ألف طالب وطالبة في كل من
لبنان واألردن وتركيا ،ويستمر
العمل فيه مدة ثالث سنوات.
حضر الحفل عدد كبير من
ممثلي املنظمات الدولية
واإلقليمية والجمعيات الخيرية
الكويتية ،والجامعات املشاركة
في املشروع ،واملؤسسات
األكاديمية املهتمة بالتعليم
في حاالت الطوارئ ومعالجة
صعوبات التعلم.
وأكد املعتوق خالل كلمته
في الحفل أن الهيئة وفرقها
التطوعية تواصل تدخالتها
اإلنسانية النوعية بالتعاون مع
شركائها في الداخل والخارج
لتخفيف معاناة الالجئني
والنازحني السوريني.

«النجاة» تستعد لحملة
«دفئًا وسالمًا» الشتوية
ذكر مدير إدارة املشاريع
بجمعية النجاة الخيرية
عبدالله العبيدلي أن الجمعية
تستعد لحملة «دفئا وسالما»،
التي تسعى من خاللها إلى
حماية الشرائح الضعيفة
والفقراء واملنكوبني من شدة
البرودة والعواصف في فصل
الشتاء.
وقال العبيدلي ،في تصريح
صحافي ،أمس ،إن «النجاة»
تدرس توسيع نطاق
الحملة لتشمل العديد من
الدول ،ومنها لبنان وتركيا
وسريالنكا والنيجر والبوسنة
والبانيا والجبل األسود
وتشاد وكمبوديا وتونس
ومصر والنيجر وبنغالدش.

«العمارة» تنظم مؤتمر
«المسجد ...عابر للثقافات»
أعلنت كلية العمارة بجامعة
الكويت تنظيم املؤتمر العاملي
لعمارة املساجد بنسخته
الثالثة ،تحت شعار «املسجد:
مبنى عابر للثقافات» ،بالتعاون
مع جائزة الفوزان لعمارة
املساجد وبشراكة رئيسية بني
كلية العمارة ودار العثمان،
وأيضا بمشاركة جمعية
املهندسني ،من  14حتى 16
الجاري ،في الساعة  6:15مساء،
في مركز الشيخ جابر األحمد
الثقافي.
وقال عضو هيئة التدريس في
الكلية رئيس اللجنة التنفيذية
للمؤتمر د .محمد العجمي:
«يجتمع نخبة من املعماريني
والباحثني املتخصصني في
عمارة وفنون املساجد من كل
بلدان العالم على مدى  3أيام في
املؤتمر».

أول الغيث ...غرقة
«األشغال» تنقل مضخات عمالقة لسحب المياه وتصريفها

الف َرق المختصة مع هطول األمطار« ...مصيبة»
• بوقماز :بطء تفاعل ِ
• «خطة الوزارة ضعيفة وهي تعاني عدم وجود عقود صيانة ...وأرواح الناس ليست لعبة»
ُ
• «طلبت إفادة بالنواقص ...وفي آخر اجتماع طوارئ قالوا أمورنا زينة»
محمد الشرهان
وسيد القصاص

فشل لجنة
األمطار في أول اختبار
لها خالل نصف ساعة
أمام  25ملم أمطار

األول،
شهدت الـبــاد ،أمــس ّ
غ ــرق ع ــدة م ـنــاطــق «ف ــي رش ــة
مـ ـ ــاء» ،ع ـقــب ه ـط ــول األمـ ـط ــار،
وب ـ ـ ــال ـ ـ ــرغ ـ ـ ــم مـ ـ ـ ــن تـ ـ ـح ـ ــذي ـ ــرات
اإلدارة العامة لــأرصــاد ،فإن
ُش ـب ـك ــة م ـ ـيـ ــاه األمـ ـ ـط ـ ــار ال ـت ــي
أعـلــن تنظيفها واسـتـعــدادهــا
للموسم فشلت في استيعاب
األمـ ـط ــار ،م ــع أن أع ـل ــى مـعــدل
للمتساقطات لــم يـتـجــاوز 25
ملم في الرابية ،وبالتالي باءت
اسـ ـتـ ـع ــدادات لـجـنــة ال ـط ــوارئ
بالفشل ،فــي أول اخـتـبــار لها

خالل موسم األمطار الجاري،
ع ـل ـم ــا بـ ـ ــأن م ـ ـصـ ــادر ال ـل ـج ـنــة
اع ـ ـت ـ ـبـ ــرت ،ق ـب ـي ــل اج ـت ـمــاع ـهــا
األخـ ـي ــر م ــع وزي ـ ـ ــرة األشـ ـغ ــال
الـ ـع ــام ــة د .أمـ ــانـ ــي ب ــوقـ ـم ــاز،
م ـن ــذ أي ـ ـ ــام ،أن «األمـ ـ ـ ــور تـحــت
السيطرة».
وتـعـقـيـبــا ع ـلــى «غ ــرق ــة أول
الغيث» ،أكدت الوزيرة بوقماز
فـ ــي «تـ ـس ــري ــب ص ــوت ــي ل ـه ــا»،
خ ــال اجـتـمــاعـهــا مــع ق ـيــادات
«األشغال» وقت هطول األمطار،
أن البطء في التفاعل مع غرق

الشوارع عقب هطول األمطار
م ــن ق ـبــل اإلدارات المختصة
فــي ال ـ ــوزارة أم ــر غـيــر مـقـبــول،
مشددة على أن الكل مسؤول
ب ـ ــداي ـ ــة م ـ ــن وزيـ ـ ـ ــر األشـ ـ ـغ ـ ــال،
و«أرواح الناس ليست لعبة»،
مبينة أن هناك مشكلة قائمة
ّ
تتمثل فــي ع ــدم وج ــود عقود
للصيانة ،إضــافــة إلــى وجــود
خ ـط ــة ض ـع ـي ـفــة ل ـل ـت ـعــامــل مــع
موسم األمطار ،و»فوق هذا رد
الفعل البطيء ،وتلك مصيبة».
وأض ــاف ــت« :أري ـ ــد أن أع ــرف

ّ
أوجـ ــه ال ـخ ـلــل ،لـكــنـنــي عـنــدمــا
أتـيــت االج ـت ـمــاع األخ ـيــر قلتم
أمــورنــا طيبة وأم ــورن ــا زيـنــة،
ف ـ ـيـ ــه ن ـ ـقـ ــص وط ـ ـل ـ ـبـ ــت إفـ ـ ـ ــادة
بــال ـنــواقــص؛ سـ ــواء مضخات
أو تناكر».
وكانت بوقماز قد اجتمعت
مـ ــع قـ ـ ـي ـ ــادات «األش ـ ـ ـغـ ـ ــال» فــي
غـ ــرفـ ــة الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات ل ـم ـتــاب ـعــة
حـ ــالـ ــة ال ـ ـ ـشـ ـ ــوارع والـ ـط ــرق ــات
الـتــي شـهــدت غــرقــا فــي بعض
ال ـم ـحــاف ـظــات ،وم ـتــاب ـعــة فــرق
ال ـطــوارئ الـتــي تعمل فــي تلك
المناطق لتصريف تجمعات
ل ـل ـم ـيــاه م ــن خـ ــال اس ـت ـخ ــدام
ال ـت ـن ــاك ــر وع ـم ـل ـي ــات تـنـظـيــف
جاليات األمطار.

غزارة بالجهراء
م ــن ج ـه ـتــه ،أكـ ــد الـمـتـحــدث
ا لـ ـ ـ ــر س ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــي بـ ـ ـ ــا سـ ـ ـ ــم وزارة
األشـ ـغ ــال ،م .أح ـمــد ال ـصــالــح،
لـ ـ «ال ـجــريــدة» أن ف ــرق ال ــوزارة
كــانــت مــوجــودة فــي مواقعها
بالمناطق المتوقع أن تكون
حــرجــة ،الفـتــا إلــى أن االمـطــار
فـ ــي الـ ـجـ ـه ــراء ك ــان ــت غ ــزي ــرة،
وتـسـبـبــت ف ــي ان ـس ــداد بعض

محاولة سحب إحدى السيارات العالقة في المياه

ّ
غرق أحد الطرق السريعة وتعطل الحركة المرورية
ف ـت ـحــات ال ـج ــال ـي ــات ال ـخــاصــة
بتصريف األمطار ،وتم العمل
عـلــى تـنـظـيــف تـلــك الـجــالـيــات
وإع ــادتـ ـه ــا لـلـعـمــل لـتـصــريــف
ا ل ـم ـيــاه ا ل ـتــي تجمعت بسبب
انسدادها.

مناطق
وأعلنت مصادر «األشغال»
غرق مناطق القيروان ،وسعد
العبدالله والجهراء ،واألندلس،
وشـ ـ ــارع ك ـن ــدا دراي وم ــواق ــع
أخرى ،عقب هطول أمطار أمس
األول عـنــد الـســاعــة الخامسة
والـنـصــف م ـســاء ،حـيــث ازداد
هـ ـ ـط ـ ــول األم ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــار ،وأعـ ـلـ ـن ــت
وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة ال ـع ــدي ــد من
ال ـت ـحــذيــرات ل ـمــرتــادي الـطــرق
والبحر.
وانتقلت فرق الطوارئ إلى
الـ ـم ــواق ــع الـ ـت ــي أعـ ـل ــن غــرق ـهــا
للسيطرة على ّ
تجمعات المياه
من خالل المضخات والتناكر

القراوي لـ ةديرجلا• 25 :ملم أعلى
معدل لألمطار كان في الرابية
ك ـشــف م ــراق ــب ال ـت ـن ـب ــؤات ال ـج ــوي ــة ع ـبــدال ـعــزيــز الـ ـق ــراوي
لـ «الجريدة» أن أعلى كمية أمطار تم تسجيلها خالل هطول
أمطار أمــس األول كانت  ٢٥ملم في الرابية ،واختلف معدل
هطول األمطار من موقع إلى آخر.
وكانت «األشغال» قد أكدت أن شبكتها الخاصة بتصريف
األمطار داخل المناطق في مختلف المحافظات تستوعب 17
ملم من المياه ،والــزيــادة على ذلك تــؤدي إلى غرق المناطق
حتى يتم تصريفها عبر الشبكة خالل فترة زمنية إذا كانت
الشبكة نظيفة من دون أية عوائق تحول دون استيعاب تلك
المياه.

صاعقة تقتل
 27رأس غنم
في بر رحية
ضــربــت صاعقة جاخور
أح ـ ـ ــد الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن ف ـ ــي بــر
رحية ،وتسببت في قتل 27
رأسا من الغنم خالل أمطار
أمس األول.
وحذرت مصادر األرصاد
ال ـج ــوي ــة أصـ ـح ــاب األغ ـن ــام
والحالل من الصواعق ،وعدم
ترك أغنامهم في البر بدون
حماية خالل موسم األمطار.

دورية شرطة تساعد إحدى السيارات العالقة
وم ـح ــاوالت تنظيف مـجــاريــر
األمطار في تلك المواقع.

إغالق
م ــن ج ــان ـب ــه ،أعـ ـل ــن اإلع ـ ــام
األمـ ـن ــي ف ــي وزارة الــداخ ـل ـيــة
إغـ ـ ـ ــاق ع ـ ـ ــدد م ـ ــن الـ ـمـ ـن ــاط ــق،
بـسـبــب م ــوج ــة األمـ ـط ــار الـتــي
عنها
تشهدها البالد ،وما نتج ّ
من تجمعات للمياه ،وتمثلت
ت ـ ـلـ ــك ال ـ ـم ـ ـنـ ــاطـ ــق فـ ـ ــي ال ـ ـطـ ــرق
السريعة ،وهي نفق الصليبية
مع الدائري السادس ،والدائري
الـخــامــس يمين مسجد بــال،
ومـخــرج الــدائــري الــرابــع على
طريق الرياض باتجاه المطار.
وفــي محافظة الـجـهــراء ،تم
إغ ــاق ال ــدائ ــري ال ـخــامــس مع
نفق القيروان في االتجاهين،
وجـ ـس ــر أم ـ ـغـ ــرة مـ ــع الـ ــدائـ ــري
السادس باتجاه «الصناعية»،
وط ــري ــق ال ـص ـب ـيــة ق ـب ــل جـســر
ج ــاب ــر ،وط ــري ــق ال ـج ـهــراء قبل
وصلة الدوحة باتجاه المدينة.
وأش ـ ـ ــار إل ـ ــى إغـ ـ ــاق ش ــارع
ال ـغ ــوص ّ
ودوار ف ـهــد األح ـمــد
فــي مـحــافـظــة األح ـم ــدي ،وفــي
محافظة الـفــروانـيــة تــم إغــاق

الدائري الرابع يمين الرقعي،
ويمين قرطبة ،وشارع األردن
يمين الفروانية.
وفـ ــي م ـحــاف ـظــة ال ـعــاص ـمــة،
تم إغالق الجهراء مع الغزالي
باتجاه سيتي سنتر ،وسيتي
س ـن ـتــر ب ــات ـج ــاه الـ ـجـ ـه ــراء مــع
ال ـ ـ ـغـ ـ ــزالـ ـ ــي ،وس ـ ـي ـ ـتـ ــي س ـن ـت ــر
بــاالتـجــاه الـثــالــث مــع المطار،
وجـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال عـ ـ ـب ـ ــدالـ ـ ـن ـ ــاص ـ ــر م ــع
ال ـغ ــزال ــي ب ــات ـج ــاه ال ـم ـطــاحــن،
ومخرج التالل شارع الجهراء،
ومخرج التالل من شارع جمال
عبدالناصر ،والجهراء العلوي
نازل على سيتي سنتر.

الجهراء والفروانية
والعاصمة األكثر
ً
تضررا والبالغات
ّ
تنوعت بين ُّ
تسرب
مياه للمنازل وغرق
المركبات وحوادث
التصادم

ً
 147بالغا تعاملت معها فرق اإلطفاء
ذكــرت إدارة العالقات العامة واإلع ــام بقوة
اإلط ـف ــاء ،أن ف ــرق اإلط ـف ــاء تـعــامـلــت م ـســاء أمــس
األول مع  147بالغا خالل فترة هطول األمطار
في مختلف المحافظات.
وقالت اإلدارة إن النائب األول لرئيس مجلس
ال ـ ــوزراء وزي ــر الــداخـلـيــة ،الـشـيــخ ط ــال الـخــالــد،
كــان يتابع الـبــاغــات الـتــي كــانــت تحت إشــراف
مباشر من رئيس قوة اإلطفاء العام الفريق خالد
المكراد ،ونائب الرئيس لقطاع المكافحة ،اللواء
جمال ناصر.
ّ
وأوضـحــت أن أهــم البالغات تركز في بعض
األنفاق والطرق التي تجمعت بها كميات كبيرة
مــن مياه األمـطــار ،وقــد تعاملت معها فــرق قوة

اإلطفاء العام عبر مضخات السحب الهيدروليكية
المتطورة وإعــادة فتحها مرة أخرى ،بالتعاون
مع وزارات الدولة المعنية ،كما تعاملت الفرق
مـ ــع ت ـج ـ ّـم ـع ــات ل ـم ـي ــاه األمـ ـ ـط ـ ــار فـ ــي س ــرادي ــب
بعض الـمـنــازل ،وتــم إنـقــاذ عــدد مــن األشخاص
المحتجزين في مركباتهم ببعض الطرق ،إضافة
الــى حــوادث تصادم مركبات وحرائق محوالت
للكهرباء وكيابل أرضية وسقوط أشجار.
ّ
وبينت أن عدد األشخاص الذين تم إنقاذهم
بعد ان كانوا محتجزين في مركباتهم بلغ 211
ُ
شـخـصــا ،وال تــوجــد بينهم أي إصــابــات تــذكــر،
وتركزت معظم البالغات في محافظات الجهراء
والفروانية والعاصمة وحولي.

محاولة دفع إحــدى السيارات العالقة في مياه
األمطار وفي اإلطار الشرطة تغلق أحد الطرق

ةديرجلا
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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

٨-5

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

ً
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 الخامسة بتصرف.

عبدالعزيز الصقر والتطور التاريخي إلنشاء غرفة التجارة
والصناعة في الكويت ودورها االقتصادي والسياسي
ُ
توافق الشيخ أحمد
الجابر مع التجار
َ
وضع اللبنة األولى
لتأسيس غرفة
التجارة عام 1938

الثقة المتبادلة بين
الحاكم والتجار
ساهمت في إنشاء
بنك الكويت
الوطني مع أحد
أبرز مؤسسيه وهو
عبدالعزيز الصقر

ب ـعــد اب ـت ـع ــاده ع ــن ال ـم ـنــاصــب ال ـس ـيــاس ـيــة ،ت ـفـ ّـرغ
عبدالعزيز الصقر لـلـشــؤون االقـتـصــاديــة ،فقد كان
ً
ً
عضوا أو رئيسا في عدد من مجالس إدارات وشركات
كويتية ،ويـعــد الـحــديــث عــن غــرفــة تـجــارة وصناعة
الكويت ونشأتها وتـطــورهــا هــو حــديــث عــن صــرح،
َ َ
ً
وم ْعلم كبير ،كان شاهدا على تطور خطة اقتصادية
واسعة النطاق ،بــدأت منذ زمــن مبكر من ستينيات
القرن المنصرم؛ لتكون دعامة أساسية في سياقها
الطبيعي لدعم االقتصاد الكويتي الذي تطور ،بال شك،
ً
ً
في حقبة ما بعد النفط ،وقد لعب الصقر دورا كبيرا
فيه ،وساعد ببناء اقتصاد مستقل تمثل بمشاريع
ّ
كثيرة ساهمت فــي تنوع الــدخــل القومي ،وأك ــد ،من
ً
خالل رئاسته غرفة التجارة على مدى ثالثين عاما،
أن الغرفة تعد واحــدة من الغرف الــرائــدة في منطقة
ًّ
ً
رياديا على المستويين
الخليج العربي؛ إذ تبوأت دورا
اإلقليمي والدولي.
أم ــا مــا تـعـ ّـرضــت لــه الـغــرفــة أث ـنــاء ال ـغــزو العراقي
الغاشم على الكويت عام 1990م فيجب التطرق إليه؛
ً
ألنها بوعي من القائمين عليها ،وتحديدا من رئيسها،
قــامــت أث ـنــاء محنة االح ـتــال بــالـنـهــوض ،ومـحــاولــة
السير ومسايرة األحداثَ ،والتأكيد على شموخ قطاع
االقتصاد الكويتي ،ولم تنأ بنفسها عن دعم الشرعية
الـكــويـتـيــة إب ــان االح ـت ــال مــن خ ــال دع ــم الـحـكــومــة،
وتقديم كل ما يعزز من موقف الحق الكويتي ،وكانت
شخصية رئيس الغرفة التي اجتمع حولها الكويتيون،
ً
ً
لعبت دورا مميزا ،فعلى الرغم من مرضه ،فإن الخبرة
ّ
والحكمة والحنكة التي تميز بها باعتراف كــل من
حكام ،وأولياء عهود ،وحتى رؤساء وزراء
عاصره ّمن ّ
ترجح كفته.
كانت
ً
وكان اهتمامه بالشأن االقتصادي واضحا من قبل
أن يتسلم رئاسة الغرفة؛ إذ إن إسهاماته الصادقة
دف ـع ــت ع ـج ـلــة ال ـم ـش ــارك ــة ب ـتــأس ـيــس ب ـن ــوك (ال ـب ـنــك
الوطني مثال على ذلك) وشركات حتى ما قبل مرحلة
االستقالل عام 1961؛ مما يؤكد استراتيجية اقتصادية
مميزة لخط سير المجاالت االقتصادية في الكويت
منذ ذلك الوقت المبكر.
ً
ول ــم يـكــن الـشـيــخ أح ـمــد الـجــابــر بـعـيــدا عــن رؤيــة
الـتـجــار المستقبلية فمنذ ع ــام  ،1938وإبـ ــان قيام
ً
المجلس التشريعي األول كان هذا المطلب موجودا،
ً
ً
ومتفقا عليه ،وهو يعطينا تصورا لبعد النظر الذي
حظي به هؤالء التجار ،كما أن القيمة المعنوية لقيام
صرح كبير يحوي في طياته كل ما يرتبط بالسياق
التجاري للبلد من منظور أبناء الوطن ،فكانت البدايات
المطالبة ببرنامج انتخابي لتأسيس غرفة التجارة،
َولوال ثقة واهتمام وحرص الشيخ أحمد الجابر ،لما
َ
ً
ً
ق ِبل بإدراج هذا البرنامج بندا رئيسا من قبل الكتلة
الوطنية إبان المجلس التشريعي عام .1938
إن الـتـطــور الـتــاريـخــي ال ــذي واك ــب صـعــود غرفة
التحديات
التجارة في الكويت ،وساعد على مواكبتها
ّ
الجديدة في كل مرحلة من مراحل بناء الوطن ،تحقق
بفضل دعم قيادة مستنيرة كانت ترى أن االقتصاد
ّ
يشكل ركيزة أساسية لبلد مثل الكويت ،وأن اتفاقيات
التعاون الدولية التي دعمتها الغرفة ما هي إال لتعزيز
الجانب السياسي للكويت ،وتقويته ،والتأكيد مرة
أخرى على معادلة «التجار +الحكم= االستقرار».

النشاط االقتصادي في الكويت ما بعد النفط

غرفة التجارة
ُ
أنشئت بمرسوم
أميري عام 1955
لتساهم في تنظيم
وتقوية القطاع
الخاص واالقتصاد
الوطني

جاء عام  1946ليصبح عام النفط بامتياز ،إذ تم
تـصــديــر أول شحنة نـفــط كويتية بـعــد س ـنــوات من
ً
الحرب العالمية الثانية ،وكان ذلك مصاحبا للعزوف
عن المهن البحرية ،وانــدثــار كل ما يتعلق بالبحر،
واتـجــاه الكويتيين نحو مرحلة اقتصادية جديدة
ً
ً
شهدت تطورا واسعا في ذلك السياق ،تمثل في بناء
أساسي لكل ما يتعلق بالبنية االقتصادية للكويت،
فجاءت االتفاقيات النفطية ،وما صاحبها من تأسيس
شركات نفطية ،واهتمام القيادة بكل ما يدعم القطاع
النفطي في مرحلة بناء الكويت الحديثة ،من مشاريع
وبنى تحتية تؤدي دورها في مساندة ودعم اقتصاد
الكويت ،والتقدم بها إلى مصاف الدول المنتجة للنفط،
ً
والرائدة في صناعته ،ولم يكن ذلك كافيا في الرؤية
االستراتيجية لحاكم مثل الشيخ عبدالله السالم ،الذي
كان يعي ويدرك أن الخطوط جميعها يجب أن تسير
وفق آليه متناسقة ،وبخطوات ثابتة في التقدم على
الصعد جميعها.
ومن المناسب هنا ذكر قصة بنك الكويت الوطني،
وهو أحد أهم قطاعات الكويت المصرفية ،التي تلقت
الدعم من الحاكم للتجار ،وكــان ذلك بمنزلة ملحمة
وطنية؛ نتيجة إيمان الحاكم ،وثقته بشعبه ،وبالتجار،
وهو من تحالف معهم في عهد الشيخ أحمد الجابر
كما سبق الحديث عنه ،وهنا تبدأ حكاية جديدة في
مسيرة الــوطــن ،التي كــان أحــد أبــرز مؤسسيها عبد
العزيز الصقر.
لم يكن في الكويت قبل عــام ُّ 1952
بنك سوى
أي ٍ
البريطاني للشرق األوســطّ ،الــذي َّ
ِّ
تم افتتاحه
البنك

من اليمين الشيخ جابر األحمد الجابر الصباح وعبدالعزيز الصقر والشيخ سعد
العبدالله السالم الصباح في افتتاح مبنى غرفة التجارة في  ٦نوفمبر ١٩٦٨م
ًّ
رسميا عــام  ،1942بعد أن سمح له بمزاولة نشاطه
ّ
ِّ
المصرفي في الكويت بموجب اتفاق مع الشيخ أحمد
الصباح عام  ،1941وكانت َّ
الجابر ّ
َّ
المصرح بها
المدة
ً
لهذا البنك فــي الكويت خمسا وعشرين سنة ،وقد
مد ْ
ّ
دت أربع سنوات ،وانتهت عام  1971عندما أصبحَّ
َّ
َّ
ّ
ً
ُ
البنك كويتيا ،وتغير اسمه إلى «بنك الكويت والشرق
األوس ـ ــط» ،وف ــي ع ــام  1949رف ــض مــديــر الـبـنــك وهــو
بريطاني الجنسية ،طلب قرض بقيمة  10000روبية
ّ
تقدم به أحد التجار الكويتيين ،وطلب منه إحضار
كفيل ،فلم تعجب التاجر طريقة تعامل البنك معه،
فدعا لعقد اجتماع عاجل مع رفاقه التجار ،وقـ ّـرروا
إنشاء بنك وطني كويتي.
ّ
الوطني عــام 1952
ويــؤكــد تأسيس بنك الكويت
الـحــق الــوطـنــي للكويتيين فــي إن ـشــاء بـنــك كويتي،
شركة مساهمة لم يتجاوز رأسمالها
وكان
َ
عبارة عن ً
ثالثة َ
عشر مليونا ،ومئة ألف روبية؛ أي :ما يعادل
ُ
ّ
الوطني
دينار ،وحمل آنذاك اسم «بنك الكويت
المليون
ٍ
وفي بدايات عام َ 1952
عقد ّ
مؤسسو البنك
المحدود»،
ً
اجتماعا َ
السالم ّ
مع الشيخ عبدالله ّ
الصباح
األوائــل

حضره كل من :خالد زيد الخالد ،وأحمد سعود الخالد،
َّ
وخالد عبداللطيف الحمد ،وخليفة الخالد الغنيم،
وسيد علي سيد سليمان الرفاعي ،وعبدالعزيز حمد
ّ
ّ
الخرافي ،ويوسف أحمد
الصقر ،ومحمد عبدالمحسن
الغانم ،ويوسف عبدالعزيز الفليج.
وبارك هذا االجتماع الشيخ عبدالله ّ
السالم ،الذي
ّ
أكد دعمه وانحيازه لشعبه على ّ
الرغم من التحديات
ّ
َّ
الكثيرة التي كان أبرزها أن عقد تأسيس فرع البنك
البريطاني مع حكومة الكويت ُّ
ينص على عدم َّ
ّ
السماح
َ
وعندما حاولت
ـاد،
ـ
ب
ـ
ل
ا
في
ـرى
ـ
خ
أ
ـارف
ـ
ص
ـ
بإنشاء م
بريطانيا االحـتـجــاج َّاتـضــح لها َّأن الـ ّـشــرط ُ
الم َ
برم
َّ
األجنبية فقط ،وال
في العقد يقتصر على المصارف
ّ
ّ
تأسيس مصارف كويتية وطنية
ينطبق على
فكرة َّ ِ
داخل الكويت؛ ً
َّ
البريطاني للشرق
علما بأن عقد البنك
ّ
األوسط الذي بدأ عام  1941ينتهي في الستينيات.
ُ
وف ــي  19م ــاي ــو  1952ص ــدر ال ـم ــرس ــوم األم ـي ــري
ّ
الوطني .وفي  15نوفمبر من العام
بتأسيس البنك
ًّ
ّ
رسميا كشركة
الوطني للعمل
نفسه افتتح بنك الكويت
ِ
ّ
المصرفيةً ،وكان
مساهمةٍ كويتيةٍ لممارسة األعمال
ُ
عدد العاملين في البنك عند تأسيسه  17موظفاَّ ،
ثم
ً
ارتـفــع هــذا الـعــدد ليصل إلــى  50موظفا عــام ،1954
وليصبح البنك اآلن عالمة فارقة ليس على مستوى
الكويت فحسب ،بل على المستوى العالمي ،هذا البنك
الذي كان رئيس مجلس إدارته عبد العزيز الصقر.
ويـبــدو أن أساسيات القيام بأعمال قانونية من
خالل التعاقد مع مجموعة من المحاسبين القانونيين

ً
الصقر لعب دورا
ً
مؤثرا في إنشاء
اتحاد عام للغرف
ّ
العربية تولت
الكويت رئاسته
()1968 – 1965

ّ
الصقر تولى رئاسة
أول مجلس إدارة
للغرفة وأضفى
عليها الدور القومي
والبعد العربي

الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح برفقة عبدالعزيز الصقر رئيس غرفة تجارة
وصناعة الكويت أثناء افتتاح مبنى الغرفة عام ١٩٦٨م

مثل «روسل وشركاؤه» ،كانت من أولويات المؤسسين؛
إذ كــانــت كـشــوف الـمـيــزانـيــات بـعــد إع ــداده ــا تعتمد
َّ
من رئيس مجلس اإلدارة ونائبه ،ويتضح من هذه
ً
َّ
البنك كــان يــزاول منذ البداية أعمال
الميزانيات أن
ّ ً
ومصرفي ًة ،فقد كانت لدى البنك اعتماداتٌ
ّ
تجاري ٌة
ِ
ٌ
ّ
تجارية ،وكفاالت للعمالء ،وكذلك مخزون من النقد
َّ
ُّ
يغطي الطلب على السيولة.

إنشاء غرفة التجارة وتطورها
ُ
أس ـس ــت غــرفــة ال ـت ـج ــارة وال ـص ـنــاعــة ف ــي الـكــويــت
ً
بـمــرســوم أم ـي ــري ،وه ــو أم ــر ال يـعــد ج ــدي ــدا عـلــى أي
كويتي ،بل حرص أعضاء المجلس التشريعي منذ
عام  1938على وضع أهم التنظيمات والتشريعات
لالئحة المتعلقة بإنشاء غرفة التجارة منذ ذلك الوقت
ً
المبكر في تاريخ الكويت؛ مما يعطينا تصورا للرؤية
الـثــاقـبــة وبـعـيــدة ال ـمــدى ،واإلدراك العميق لمفهوم
التجارة واالقـتـصــاد بشكل عــام فــي الكويت كقطاع
كبير مهم للدولة.
ولعل من المناسب القول إنــه منذ نشأة الكويت
تميزت النخبة التجارية بمحاولة تنظيم نفسها،
وعمل تكتل خاص بها من أجل الدفاع عن مصالحها،
والمساهمة في ازدهار النشاط التجاري ،وبناء البلد؛
ولذلك نشأت فكرة تأسيس غرفة تجارية منذ فترة
مبكرة قبل االستقالل؛ حيث تم بحث الموضوع عام
 1952في المجلس البلدي ،إال أنه لم يطبق على أرض
الواقع إال في  12فبراير من عام  ،1955ونص القرار
على« :إنشاء غرفة للتجارة بمرسوم أميري ،توكل إليها
مهمة إصــدار األنظمة والقوانين الخاصة بالشؤون
التجارية ،بحيث تتالءم مع الوضع والطابع التجاري
في الكويت» ،وقد سعت الغرفة منذ نشأتها إلى تحقيق
هدفين أساسيين ،هما:
 - 1المساهمة في تنظيم وتنمية االقتصاد الوطني،
ومحاولة إيجاد بنية مستدامة متجددة ال تركز على
النفط كمصدر أساسي للدخل.
 - 2إيجاد قطاع خاص قوي يتمتع بالكفاءة في
العمل تحت مظلة رؤية الدولة وخططها.
وقد تم وضع القانون األساسي للغرفة بناء على
تطورات كثيرة ،أهمها الوضع القانوني للغرفة ،ولعل
األهداف األساسية تمثلت في حماية مصالح األعضاء
المنتسبين إلـيـهــا ،والـمـحــافـظــة عـلــى ث ــروة الـبــاد،
وتشجيع المنتج الــوطـنــي .وبحكم تـعــدد األه ــداف
رافقت الغرفة المسيرة التنموية منذ بدايتها ،وكان لها
الفضل في إبراز الدور اإليجابي للقطاع الخاص في
خدمة المجتمع الكويتي ،واإلسهام في دعم مؤسسات
الدولة االقتصادية من خالل إبرام اتفاقيات التعاون،
وتوقيع بــرتــوكــوالت عــديــدة كــانــت ،بــا شــك ،إضافة
ً
وإسهاما في تفعيل دورها ،وتأكيد أهميتها من خالل
وضع قانون لها ذي توجه وطني كبير.
وكانت لغرفة التجارة ،تحت رئاسة أول رئيس لها،
وهو الصقر ،صالت جيدة بالغرف العربية ،وكانت
ُ
ت ْدعى لحضور مؤتمرات الغرف العربية ،واإلسالمية،
واألجنبية ،وكانت لها إسهامات فعالة في تحقيق نقلة
نوعية في المجاالت االقتصادية المختلفة ،من خالل
الدعم ،والتحفيز ،واالنضمام إلى كل ما يدعم االقتصاد
الكويتي ،ويمثل له إضافة في أي بقعة من بقاع العالم.
وكان للمؤتمر التاسع بين  18 – 14نوفمبر ،1959
الــذي عقد في الكويت ،أهمية كبيرة جـ ًـدا؛ حيث ّ
أقر
المجتمعون تكليف لجنة فنية لوضع مشروع إلنشاء
مؤسسة أهلية عربية لالستثمار ،يكون هدفها إنشاء،
وتمويل المشاريع االقتصادية واألهلية في البالد
العربية ،ودعوة الغرف العربية إلقامة اتصاالت وثيقة،
والتأكيد على عروبة الخليج ،وكان عبدالعزيز الصقر،
ً
رئيس الغرفة ،حــاضـ ًـرا فيه ممثل عن الكويت ،كما

شاركت الغرفة تحت رئاسته بكثير من المؤتمرات،
التي تؤكد عمق العالقات االقتصادية بين البلدان
العربية ،وغير العربية.
ولـعــل مــن االن ـص ــاف ال ـقــول إن الـمــد الـقــومــي كــان
حــاضـ ًـرا فــي فـتــرة رئــاســة الـصـقــر ،ال ــذي ص ـ ّـدق على
قرارات المؤتمر العاشر المنعقد في بيروت في الفترة
من  23 – 21نوفمبر  ،1960وكان تحت رعاية اللواء
فــؤاد شهاب رئيس الجمهورية اللبنانية آن ــذاك؛ إذ
اتخذت به قــرارات متعددة من بينها تأييد األماني
القومية ،ودعم حركة النضال العربي ضد المستعمرين
في الجزائر وفلسطين.
وتم تدشين مبنى غرفة التجارة الجديد عام 1968؛
ً ّ
حـيــث ألـقــى الـصـقــر خـطــابــا أك ــد فـيــه أهـمـيــة الـغــرفــة،
ّ
ودورهــا الرائد ،وخدماتها نحو المجتمع ،كما بين
أن تأسيسها جاء لتأكيد أهمية ومكانة التجارة في
نفوس الكويتيين ،وجــاء فــي تصميم مبنى الغرفة
مراعاة ثالثة أمور رئيسية ،هي:
 - 1أصالة الفن (فن العمارة العربي اإلسالمي).
 - 2مالءمة العوامل المناخية.
 - 3االنسجام مع طبيعة عمل الغرفة.
والغرفة لم تكن بعيدة عن حقل العلم والمعرفة؛
حيث شاركت في مؤتمر الكويت لتطوير المناهج
المدرسية الذي عقد في  23 – 18مارس  ،1972الذي
دعت إليه وزارة التربية؛ بهدف دعوة المتخصصين
مــن رج ــال الـتــربـيــة ،والمهتمين بالسلك التعليمي
للمشاركة ،وإبداء الرأي في القضايا المتعلقة بمناهج
الدراسة في المدارس والمعاهد ،وقد دعيت الغرفة
للمؤتمر المذكور ،وألقى رئيسها الصقر كلمة أعرب
فـيـهــا أن ث ــروة ال ـكــويــت اإلنـســانـيــة هــي المستقبل،
واع قـ ــادر ع ـلــى مــواجـهــة
وتـعـتـمــد ع ـلــى ب ـنــاء ج ـيــل ٍ
التحديات ،ومواكبة التقدم في شتى المجاالت.
ً
ً
ولعب الصقر دورا مؤثرا على المستوى العربي
فــي دع ــم إن ـشــاء ات ـحــاد ع ــام للغرف الـعــربـيــة؛ بهدف
وض ــع الـخـطــوط الـعــريـضــة الت ـحــاد الـ ــدول العربية،
ودعم مجاالت التجارة والصناعة والزراعة ،وكان ذلك
من خــال سلسلة متتالية من االجتماعات ،ووضع
صيغة لبرتوكول يعمل من خالله ،ووفق بنوده رئاسة
مجلس اتحاد الغرف العربية ،حتى إن الكويت ترأسته
في فترة من الفترات خالل تولي الصقر رئاسة غرفة
التجارة وكان ذلك في الفترة من .1968 –1965
ويبدو أن السياسة حاضرة في االقتصاد ،وأنها
السياسة بمحض
جزء ال يتجزأ منه ،فإن غادر الصقر
ً
إرادته عام  ،1967فإنها كانت ً
واقعا مفروضا عليه عام
 ،1979من خالل ترؤسه وفد الكويت لمؤتمر الغرف
العربية في الرباط  29أبريل 1979م ،بعد توقيع مصر
اتفاقية كامب ديفيد ،وقــد تألف الوفد المذكور من
ً
الصقر رئيسا ،وعضوية :عبدالرزاق الخالد ،ويعقوب
يوسف الحمد ،ومحمد عبدالرحمن البحر ،وناصر
عبدالوهاب القطامي ،ويعقوب يوسف الحميضي،
وماجد بدر جمال الدين مستشار الغرفة ،وقد ّنبه إلى
خطورة هذه االتفاقية السياسية على االقتصاد ،وما
ستجره من ويالت على عالمنا العربي واإلسالمي.
ّ
وأكــد مستشار الغرفة ماجد بدر جمال الدين في
حديثه على «دقة عمل ،وحنكة ،والتزام رئيس الغرفة
عبدالعزيز الصقر بمواعيده ،واالنضباط التام الذي
يتمثل به عند رئاسته أي وفد رسمي لغرفة التجارة
والـصـنــاعــة الكويتية فــي شتى ال ــزي ــارات المختلفة
للبلدان األجنبية ،أو العربية على حد ســواء» ،ومن
الجميل ذك ــر مــا قــالــه عــن إع ـجــاب اليابانيين بدقة
مواعيد الصقر ،وأنه من النادر إيجاد شخصية عربية
بذلك االنضباط.
ومن المناسب ذكر ما قامت به الغرفة تحت قيادته
من توثيق المجاالت االقتصادية ،وتسليط الضوء على
حجم المصالح االقتصادية مع الــواليــات المتحدة،
من خالل تنظيم اللقاءات مع المسؤولين األميركيين
مــن رج ــال أعـمــال ،وشــركــات ،ومــؤسـســات ،ومحاولة
وضع تصور لألرقام التجارية من استيراد وتصدير،
ومقارنتها ومحاولة دفعها للنمو واالرت ـفــاع؛ مما
يخدم شعبي البلدين.
ويجب هنا التأكيد على أن التعامل مع بلد بحجم
ً
تحديا
الواليات المتحدة ،وفي تلك الحقبة كان يمثل
كـبـيـ ًـرا فــي ظــل نـظــام عالمي جــديــد ،كــانــت الــواليــات
المتحدة أحد طرفيه ،فكان لموضوع األزمــة المالية
التي تبعت وقف النفط عام  ،1973في ظل القرار الذي
اتخذته ال ــدول العربية المنتجة للنفط ،آثــار بالغة
ً
على االقتصاد األميركي ،فكان للصقر بصفته رئيسا
للغرفة دور على طرح فكرة استخدام الموارد المالية
المتاحة للبالد العربية الـمـصــدر للنفط فــي إقامة
أنشطة مشتركة؛ تستفيد بدرجة كبيرة من تنويع
اقتصادات هذه البلدان ،فكون المعادلة ذات طرفين،
فإنه كــان يؤكد في مجمل خطاباته التي ألقاها في
هذا الشأن على أن الفائدة الفنية والتقنية المقدمة
مــن الجانب األمـيــركــي مهمة فــي مـيــزان المدفوعات
األمـيــركـيــة ،كما أنـهــا مهمة السـتـقــرار سعر ال ــدوالر
كعملة عالمية.

٦

برلمانيات
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ً
جلسة بعد غد 14 ...بندا و 48فقرة و 85شكوى

majles@aljarida●com

نافذة نيابية

األعضاء تسلموا جدول أعمالها واستكمال الخطاب األميري سيستغرق معظم وقتها
من المقرر أن يواصل مجلس
األمة في جلسته العادية
المقررة بعد غد ،التي تعد
جلسة اليوم التالي تكميلية
مناقشة الخطاب األميري،
لها ً
تمهيدا إلحالته للجنة الرد
على الخطاب ،ومدرج ًعلى
جدول أعمالها  14بندا و48
فقرة.

 3طلبات
تشكيل لجان
تحقيق
في توزيع
القسائم
الصناعية
واألمن
الغذائي

ت ـس ـلــم أع ـ ـضـ ــاء م ـج ـلــس األمـ ــة
جـ ـ ـ ــدول أع ـ ـمـ ــال ج ـل ـس ــة بـ ـع ــد غــد
ال ـثــاثــاء ،وتكميليتها األرب ـع ــاء،
للنظر ف ــي ب ـنــود جـ ــدول األع ـمــال
ً
ال ـم ـكــون م ــن  14ب ـن ــدا و 48فـقــرة،
و 131رسالة واردة ،إلى جانب 85
شكوى وعريضة ،وتقريري لجنة
الشؤون التشريعية والقانونية عن
طلبين برفع الحصانة عن النائبين
د .عبيد الوسمي وحامد البذالي.
ويـ ــواصـ ــل ال ـم ـج ـلــس مـنــاقـشــة
الخطاب األم ـيــري ال ــذي افتتح به
دور االن ـع ـق ــاد الـ ـع ــادي األول من
الفصل التشريعي السابع عشر،
وينتخب أعضاء للبرلمان العربي،
ك ـمــا يـسـتـكـمــل تـشـكـيــل عـضــويــة
بعض اللجان.
وي ـن ـظ ــر ال ـم ـج ـل ــس فـ ــي ثــاثــة
طلبات بتشكيل لجان تحقيق في
توزيع القسائم الصناعية ،وأسباب
عدم االكتفاء الغذائي ،والمعوقات
الـ ـت ــي تـ ــواجـ ــه ال ـم ـن ـت ــج ال ـغ ــذائ ــي
المحلي ،باإلضافة إلى طلب تشكيل
لجنة مؤقتة بشأن المتقاعدين.
ك ـم ــا ي ـن ـظــر ال ـت ـق ــري ــر ال ـســابــع
ل ـل ـج ـنــة ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة ،وال ـ ـمـ ــدرج
بصفة االستعجال عــن طلب رفع
الحصانة النيابية عــن النائب د.
عـبـيــد الــوس ـمــي ف ــي الـقـضـيــة رقــم
( 251لسنة  )2022جنح مستأنفة
/مميز ،1/والتقرير الثامن للجنة،
الـ ـم ــدرج بـصـفــة االس ـت ـع ـجــال عن
طلب رفــع الحصانة النيابية عن
العضو حامد البذالي في القضية
رقم ( 2010لسنة  )2022حصر نيابة
العاصمة ،المقيدة برقم ()2022/537
جنايات المباحث.
ومن المقرر أن يواصل المجلس
بعد ذلــك وحتى نهاية التكميلية
النظر في الخطاب األمـيــري الذي
افتتح به دور االنعقاد يوم الثالثاء
 18أك ـتــوبــر ال ـمــاضــي ،للنظر في
إحــالـتــه إل ــى لجنة إع ــداد مشروع
الجواب على الخطاب األميري.
ومـ ـ ـ ــدرج ع ـل ــى ج ـ ـ ــدول أع ـم ــال

«الظواهر السلبية» تناقش
استقالة مقررها العازمي
ف ـ ـ ـ ــي وقـ ـ ـ ـ ـ ــت تـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــد لـ ـجـ ـن ــة
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــزانـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات وال ـ ـ ـح ـ ـ ـسـ ـ ــاب
ً
الـ ـخـ ـت ــام ــي اجـ ـتـ ـم ــاع ــا ال ـ ـيـ ــوم،
تـ ـن ــاق ــش فـ ـي ــه تـ ـق ــري ــر دي ـ ـ ــوان
المحاسبة بشأن أهم المؤشرات
ال ـمــال ـيــة والـ ـظ ــواه ــر الــرقــاب ـيــة
وا لـمـسـتـجــدات للسنة المالية
 ،2022 /2021تناقش لجنة القيم
وم ـعــال ـجــة ال ـظ ــواه ــر الـسـلـبـيــة
آلية عملها ،واستقالة عضوها
ال ـن ــائ ــب حـ ـم ــدان ال ـع ــازم ــي من
مـنـصــب م ـقــرر ال ـل ـج ـنــة ،بينما
ت ـ ـنـ ــاق ـ ـشـ ــة ل ـ ـجـ ـنـ ــة ال ـ ـعـ ــرائـ ــض
ً
والشكاوى عددا من الشكاوى،
بـحـضــور وزيـ ــر الـتــربـيــة وزي ــر
التعليم العالي والبحث العلمي.

حمدان العازمي

نواب عن ذكرى الدستور :عالمة فارقة بتاريخ الكويت

جلسة سابقة لمجلس األمة
المجلس انتخاب أعضاء البرلمان
العربي ،واستكمال تشكيل عضوية
بـعــض ال ـل ـجــان ،وان ـت ـخــاب عضو
جــديــد لشغل الـمـكــان الـشــاغــر في
لجنة حـقــوق اإلن ـس ــان ،بـنــاء على
االستقالة المقدمة من النائب محمد
ه ــاي ــف ،وط ـل ــب م ـق ــدم م ــن بعض
األع ـضــاء بتشكيل لجنة تحقيق
ف ــي ت ــوزي ــع الـقـســائــم الـصـنــاعـيــة،
وطـلــب مـقــدم مــن بعض األعـضــاء
بـتـكـلـيــف ل ـج ـنــة ح ـم ــاي ــة األمـ ـ ــوال
ال ـعــامــة ،بصفتها لـجـنــة تحقيق
في تـجــاوزات القسائم الصناعية
ً
وتوزيعاتها ،فضال عن طلب مقدم
من بعض األعضاء بتشكيل لجنة
تحقيق لبحث أسباب عدم االكتفاء
الغذائي والمعوقات التي تواجه
المنتج الغذائي المحلي.
وكذلك من الـمــدرج على جدول
األعـ ـم ــال ال ـت ـقــريــر ال ـثــانــي للجنة
الميزانيات والـحـســاب الختامي،
الـ ـم ــدرج بـصـفــة االس ـت ـع ـجــال عن
م ـ ـشـ ــروع قـ ــانـ ــون بـ ـش ــأن اع ـت ـمــاد
الـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــاب ال ـ ـخ ـ ـتـ ــامـ ــي ل ـل ـه ـي ـئــة
الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة لـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون ال ـ ـق ـ ـصـ ــر عــن
السنتين الماليتين 2019/2018
–  ،2020/2019وتـقــاريــر الجهات
الرقابية ذات الصلة ،وعــددهــا (4

تـقــاريــر) ،والتقرير الثالث للجنة
الـمـيــزانـيــات والـحـســاب الختامي
وال ـم ــدرج بصفة االسـتـعـجــال عن
م ـ ـشـ ــروع قـ ــانـ ــون بـ ـش ــأن اع ـت ـمــاد
الحساب الختامي للهيئة العامة
ل ـل ـغ ــذاء وال ـت ـغــذيــة ع ــن السنتين
الماليتين ،۲۰۲۰/۲۰۱۹ ،۲۰۱۹/۲۰۱۸
وت ـقــاريــر ال ـج ـهــات الــرقــاب ـيــة ذات
الصلة وعددها ( 4تقارير).
ويتضمن جدول األعمال كذلك،
تقارير لجنة الميزانيات والحساب
ال ـ ـخ ـ ـتـ ــامـ ــي ،وال ـ ـم ـ ــدرج ـ ــة بـصـفــة
االستعجال عــن اعتماد الحساب
الختامي لعدة جهات عن السنتين
الماليتين ۲۰۲۰/۲۰۱۹ ،۲۰۱۸/۹/۲۰
منها الهيئة العامة للشباب ،وقوة
اإلطـ ـف ــاء الـ ـع ــام ،وال ـه ـي ـئــة الـعــامــة
للمعلومات المدنية ،والهيئة العامة
للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم
والسنة النبوية وعلومهما ،وهيئة
تشجيع االستثمار المباشر ،وبيت
الــزكــاة ،ووكــالــة األنـبــاء الكويتية،
والهيئة العامة لمكافحة الفساد،
وال ـه ـي ـئ ــة الـ ـع ــام ــة ل ـ ـشـ ــؤون ذوي
اإلع ــاق ــة ،والـهـيـئــة الـعــامــة للطرق
والنقل البري ،وهيئة أسواق المال،
والهيئة العامة لتقدير التعويضات
ع ــن خ ـس ــائ ــر ال ـ ـعـ ــدوان ال ـع ــراق ــي،

وال ـمــؤس ـســة ال ـعــام ــة لـلـتــأمـيـنــات
االجتماعية.
ك ـ ـمـ ــا تـ ـشـ ـم ــل تـ ـ ـق ـ ــاري ـ ــر ل ـج ـنــة
ً
الميزانيات كال من الهيئة العامة
لـلـقــوى الـعــامـلــة ،والـهـيـئــة العامة
لـلـتـعـلـيــم الـتـطـبـيـقــي وال ـت ــدري ــب،
وجامعة الكويت ،وهيئة مشروعات
الـ ـش ــراك ــة ب ـي ــن ال ـق ـطــاع ـيــن ال ـع ــام
والخاص ،وبلدية الكويت ،والهيئة
الـعــامــة ل ـشــؤون ال ــزراع ــة وال ـثــروة
الـسـمـكـيــة ،ومـجـلــس األمـ ــة ،وبنك
االئ ـت ـم ــان ال ـكــوي ـتــي ،وال ـص ـنــدوق
الوطني لرعاية وتنمية المشروعات
ال ـص ـغ ـي ــرة وال ـم ـت ــوس ـط ــة ،وب ـنــك
الكويت المركزي ،والهيئة العامة
للبيئة ،والمؤسسة العامة للرعاية
السكنية ،ومعهد الكويت لألبحاث
العلمية ،والهيئة العامة لالستثمار،
إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى اعـ ـتـ ـم ــاد ال ـح ـس ــاب
الختامي لـ ــإدارة المالية للدولة
عن السنتين الماليتين .2020/2019

عالية الخالد

ّ
ويتصدى لقوى الفساد.
بالبالد
ف ـي ـم ــا ق ـ ـ ــال ال ـ ـنـ ــائـ ــب م ـح ـمــد
الـمـ ّـهــان ،إن الــدسـتــور عقد بين
الحاكم والشعب ُسطرت مواده
ً
ق ـبــل  60ع ــام ــا م ــن شـخـصـيــات
وطنية مؤمنة بالديموقراطية
وإشراك الشعب في اتخاذ القرار.

بوشهري :النزاهة وتعارض المصالح
وتجريم الرشوة أولى األولويات
شددت النائبة د .جنان بوشهري على ضرورة إقرار قوانين
مكافحة الفساد .وقالت بوشهري في تغريدة على حسابها في
«تويتر» :باتت قوانين تعزيز النزاهة وتعارض المصالح ومدونة
السلوك النيابي وتجريم الرشوة في القطاع الخاص كما هي في
القطاع العام أولى األولويات.
ً
وأضافت بوشهري :أصبح واجبا على السلطتين التشريعية
والتنفيذية إقرارها قبل أي قانون آخر،فاإلصالح الحقيقي يتطلب
منا اإلسراع في وضع قواعد مكافحة الفساد.

ً
 20نائبا يطلبون لجنة مؤقتة للمتقاعدين فيصل الكندري لـ «األشغال»:

أدرج رئـيــس مجلس األم ــة أحـمــد السعدون
ً
على جدول أعمال جلسة بعد غد طلبا تقدم به
ُ
ً
 20نائبا لتشكيل لجنة برلمانية مؤقتة تعنى
ب ـش ــؤون الـمـتـقــاعــديــن ،وال ـع ـمــل عـلــى تحسين
ظروفهم المعيشية ،والبحث عــن بــدا ئــل لرفع
مداخيلهم.
وتقدم بالطلب كل من النواب :خليل الصالح،
وفـ ــارس الـعـتـيـبــي ،ومــاجــد الـمـطـيــري ،وخــالــد
الطمار ،وحمدان العازمي ،وعبدالله فهاد ،ود.
عـبــدالـعــزيــز الـصـقـعـبــي ،ود .حـمــد الـمـطــر ،ود.
محمد المهان ،ود .محمد الحويلة ،وعبدالله
األنبعي ،وفيصل الكندري ،وحمد العبيد ،ود.
خـلـيــل أب ــل ،وعــال ـيــة ال ـخــالــد ،وم ـب ــارك الـطـشــة،
وي ــوس ــف ال ـب ــذال ــي ،وص ــال ــح ع ــاش ــور ،وهــانــي
شمس ،ود .حسن جوهر.
ً
وأكــد الطلب أن المتقاعدين يعانون ظروفا
مـعـيـشـيــة ص ـع ـبــة ف ــي ظ ــل ت ــدن ــي ال ـم ـعــاشــات،
وزيـ ــادة م ـعــدالت الـتـضـخــم وارت ـف ــاع األس ـعــار،

بما يستلزم االهـتـمــام بهم ،والسعي إلــى رفع
ً
قــدراتـهــم المعيشية ،خـصــوصــا أنـهــم مثقلون
بالمسؤوليات واألعباء األسرية ،باإلضافة إلى
أعمارهم التي تتطلب رعاية خاصة وخدمات
صحية نوعية ،فالمتقاعدون أ فـنــوا أعمارهم
وشبابهم فــي خدمة هــذا الــوطــن ،ولــم يدخروا
جهدا خالل وجودهم على رأس عملهم ،والعمل
على تحسين ظروفهم المعيشية ،والبحث عن
ً
بدائل لرفع مداخيلهم ال يسدد جزءا من الجهود
التي قاموا بها في خدمة الكويت.
وجــاء بالطلب :لما كــان الدستور الكويتي
ينص في المادة  11على تكفل الدولة المعونة
للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو
العجز عن العمل ،كما توفر لهم خدمات التأمين
االجـتـمــاعــي والـمـعــونــة االجـتـمــاعـيــة والــرعــايــة
الصحية ،لذا فإننا نتقدم بطلب تشكيل لجنة
ُ
برلمانية مؤقتة تعنى بشؤون المتقاعدين.

الحكومة لـ «الداخلية والدفاع» :ثبوت التالعب
في القيود االنتخابية بجميع الدوائر

اللجنة انتهت إلى الموافقة على «البطاقة المدنية» وإضافة مناطق جديدة
أدرج رئ ـ ـيـ ــس مـ ـجـ ـل ــس األم ـ ـ ـ ــة أح ـم ــد
السعدون على جــدول أعمال جلسة الغد
تـقــريـ َـري لجنة ش ــؤون الداخلية والــدفــاع
البرلمانية؛ األول بـشــأن مــرســوم اعتماد
البطاقة المدنية في الجداول االنتخابية،
واآلخر بشأن إضافة مناطق جديدة لبعض
الدوائر االنتخابية ،واللذين انتهت اللجنة
إلى الموافقة عليهما.
وف ــي تـقــريــرهــا األول ب ـشــأن الـمــرســوم
بقانون رقم  5لسنة  2022بتعديل بعض
اح ـك ــام ق ــان ــون ان ـت ـخــابــات مـجـلــس االم ــة،
قالت «الداخلية والدفاع» إنها اطلعت على
المرسوم بقانون المشار إليه ،وتبين لها
أن الهدف منه هو تعديل إجراءات العملية
االنتخابية بـغــرض القضاء على ظاهرة
الـتــاعــب فــي الـقـيــود االنـتـخــابـيــة ،والـتــي
تتمثل في نقل مجموعة من الناخبين بين
الدوائر االنتخابية ،لدعم مرشحها الذي
تريد فرضه على الدائرة المرشح بها من
ً
خ ــال تسجيل نفسها بـهــا صــوريــا على
خالف الحقيقة والموطن الفعلي المسجل
بــالـبـطــاقــة الـمــدنـيــة ال ـص ــادرة مــن الهيئة
العامة للمعلومات المدنية.
وأضــافــت الـلـجـنــة ،ل ــذا ج ــاء الـمــرســوم
ب ـق ــان ــون ل ـت ـحــديــد ال ـم ــوط ــن االن ـت ـخــابــي
للناخب تحديدا دقيقا في المادة الرابعة
من القانون التي عرفته بأنه «المكان الذي
يقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائمة
والثابت ببطاقته المدنية» ،وبناء على هذه
الـمــادة يجب أن يتولى كل ناخب حقوقه
االنتخابية بنفسه في الدائرة االنتخابية
التي بها موطنه الثابت ببطاقته المدنية
دون غيرها.
وتــاب ـعــت أن ال ـم ــادة ( )9م ــن الـمــرســوم
بقانون المشار إليه ،أوجبت عرض جداول
االنتخاب لكل دائرة انتخابية ،مدرجة فيها
أسـمــاء الناخبين فــي مكان بــارز بمخافر
ال ـشــرطــة واألم ــاك ــن ال ـعــامــة األخـ ــرى التي
حددها وزير الداخلية ،وأضاف المرسوم

أك ــد ع ــدد م ــن ن ـ ــواب مجلس
األم ـ ـ ــة أن ال ــدسـ ـت ــور ال ـكــوي ـتــي
ّ
شــكــل عــامــة ف ــارق ــة ف ــي تــاريــخ
الـ ـك ــوي ــت ال ـس ـي ــاس ــي وال ـح ـي ــاة
الديموقراطية ،مشيرين إلى أنه
شهد والدة الـكــويــت ونشأتها،
وواك ـ ـ ـ ـ ــب ت ـ ـطـ ــورهـ ــا ونـ ـم ــوه ــا،
وسيكون الطريق نحو الكويت
الجديدة.
واع ـ ـت ـ ـبـ ــرت الـ ـن ــائـ ـب ــة عــال ـيــة
الخالد الدستور الكويتي صورة
رائعة من العالقة التعاقدية بين
ال ـحــاكــم وال ـش ـعــب ،مـشـيــرة الــى
أن ال ــوف ــاء الـحـقـيـقــي ألج ــدادن ــا
ال ـيــوم هــو أن نـحــافــظ عـلــى هــذا
الدستور من العبث بالتطبيق
واالنـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــراف فـ ـ ــي الـ ـمـ ـم ــارس ــة
واالنفراد بالتفسير.
وقالت الخالد :ما بين عامي
 1962و ،2022تـجــارب وأزم ــات
في الديموقراطية وفهم الدستور
و تـ ـطـ ـبـ ـي ــق ن ـ ـصـ ــو صـ ــه ،إال أن
ً
صمودة على مدى  60عاما هو
نتاج استيعاب النظرة الثاقبة

للحاكم وأسرة الحكم ورجاالت
الكويت المؤسسين.
وأكد النائب أسامة الشاهين،
ف ــي ال ــذك ــرى الـ ـ ـ  60ل ـلــدس ـتــور:
ن ـ ـس ـ ـتـ ــذكـ ــر الـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ــط الـ ـعـ ـمـ ـي ــق
والـ ـق ــوي آلب ــائ ـن ــا الـمــؤسـسـيــن،
يــرح ـم ـهــم الـ ـل ــه ،ب ـيــن الــدس ـتــور
والديموقراطية و مجلس األمة،
ّ
ً
م ـش ـيــرا إل ــى أن الــدس ـتــور نــظــم
العالقة بين الحاكم والمحكومة،
وك ــان وال ي ــزال الـطــريــق األمـثــل
نحو الديموقراطية والحريات
وحقوق المواطنين في البالد.
من جهته ،قال النائب عبدالله
فـ ـه ــاد :ت ـت ــزام ــن ال ــذك ــرى الـ ـ ـ 60
إلص ــدار العقد الــدسـتــوري بين
الحاكم والمحكوم مع الخطاب
ال ـتــاري ـخــي لـسـمــو ولـ ـ ّـي الـعـهــد
عـ ـن ــدم ــا ق ـ ـ ــال« :قـ ـمـ ـن ــا ب ــإح ـي ــاء
الديموقراطية بعد موتها» ،وهذا
ّ
ً
ً
يتطلب مــنــا جميعا  -برلمانا
وحـكــومــة  -االل ـت ــزام بالدستور
وتحقيق رغبات األمــة ،وتقديم
ب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج إص ـ ــاح ـ ــي ي ـن ـهــض

اجتماع سابق للجنة الداخلية والدفاع
بـقــانــون أرب ــع م ــواد جــديــدة إل ــى الـقــانــون
رقــم ( )35لسنة  ،1962وهــي الـمــواد أرقــام
( 7مكررا أ) و( 8مكررا أ) و( 9مكررا) و(17
مكررا).
وذكـ ـ ــرت أن الـ ـم ــادة ( 9مـ ـك ــررا) نظمت
المواعيد واإلجراءات والطعون في الجداول
من أصحاب الشأن والفصل فيها إذا أهمل
إدراج أسمائهم في جداول االنتخاب بغير
حق ،واعتبر المرسوم بقانون المشار إليه
جميع أحكامه انتقالية ،تنتهي بإجراء أول
انتخابات بعد نفاذه.
وأوردت اللجنة رأي الحكومة ،إذ أوضح
ممثلوها أن النائب األول لرئيس مجلس
الـ ــوزراء وزي ــر الداخلية السابق قــد شكل
لـجـنــة لتقصي الـحـقــائــق ب ـشــأن الـتــاعــب
فــي الـقـيــود االنتخابية ،وقــد انتهت هذه
اللجنة فــي تقريرها إلــى ثـبــوت التالعب
في القيود االنتخابية في جميع الدوائر
االنتخابية ونقلها على خــاف الحقيقة
والواقع بالمخالفة ألحكام القانون ،وبناء
على ذلــك صــدر المرسوم بقانون المشار
إل ـي ــه ،إذ يـسـمــح لـلـنــاخــب بــالـتـعـبـيــر عن
اإلرادة الحقيقية لــأمــة ،وذل ــك مــن خالل
إل ـغــاء الـقـيــود االنـتـخــابـيــة الـتــي تـمــت في
الفترة السابقة.

وأوضحت أن ممثلي الحكومة ذكــروا
أن الـمــرســوم بقانون المشار إلـيــه أوجــب
على «المعلومات المدنية» تــزويــد إدارة
االنـتـخــابــات بالكشوف لكل منطقة على
ح ــدة بــأس ـمــاء جـمـيــع الـكــويـتـيـيــن الــذيــن
توافرت فيهم شروط الناخب ،وتم نشر هذه
الكشوف في الجريدة الرسمية والمخافر
حتى يتمكن الناخب مــن االط ــاع عليها
واالع ـتــراض ،إن كــان لــه وجــه خــال المدد
الـمـحــددة بــالـمــرســوم بـقــانــون ،كما أكــدوا
أن هذا اإلجراء تم بالربط اآللي بين وزارة
الداخلية و«المعلومات المدنية».
وق ــال ــت «الــداخ ـل ـيــة وال ــدف ــاع» إن ــه بعد
البحث والدراسة ،رأت اللجنة أن المرسوم
ب ـقــانــون ق ــد ســاهــم ف ــي ال ـحــد م ــن ظــاهــرة
التالعب في القيود االنتخابية ،وذلك من
خالل تحديد الموطن االنتخابي بالمكان
الـ ــذي يـقـيــم فـيــه الـشـخــص بـصـفــة فعلية
ودائـمــة كما هــو ثابت ببطاقته المدنية،
األم ــر ال ــذي أدى إل ــى تمكين الـنــاخــب من
اختيار نائبه الحقيقي ب ــإرادة خالية من
التالعب والتدليس.
وأضافت أنه ّ
تبين للجنة أن المرسوم
بقانون المشار إليه ،قد جاء إعماال للحق
ال ـم ـخــول لــأمـيــر بمقتضى ال ـم ــادة ()71

مــن الــدسـتــور وال ـمــادة ( )111مــن القانون
رقــم ( )12السنة  ،1963فــي شــأن الالئحة
الداخلية لمجلس األمــة والـتــي تنص في
فقرتها األول ــى عـلــى أن ــه «إذا ح ــدث فيما
بين أدوار انعقاد مجلس األمة أو في فترة
حله ما يوجب اإلسراع في اتخاذ تدابير ال
تحتمل التأخير ،جاز لألمير أن يصدر في
شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون ،على
أال تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات
المالية الواردة في قانون الميزانية».
وراعت اللجنة ما ورد في المادة ()113
من القانون رقم ( )12لسنة  1962المشار
إليه التي نصت على أنه «ال تقبل في اللجنة
أو المجلس اقتراحات التعديل في نصوص
المراسيم بقوانين».
وبـعــد المناقشة وت ـبــادل اآلراء انتهت
ال ـل ـج ـن ــة إل ـ ـ ــى الـ ـم ــوافـ ـق ــة بـ ــإج ـ ـمـ ــاع آراء
الحاضرين مــن أعضائها على المرسوم
بقانون المشار إليه.
وفــي تقريريها الثاني ،أوردت اللجنة
رأي الحكومة ال ــذي أك ــدت فيه أن النائب
األول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
السابق قد شكل لجنة لتقصي الحقائق
حول وقائع التالعب بالقيود االنتخابية،
وقد تبين لها وجود شريحة من المواطنين
المستوفين لشروط الناخب ويقطنون في
تلك المناطق ولم يتم قيدهم في أي دائرة
انتخابية بسبب عدم إدارج مناطقهم في
الــدوائــر االنتخابية ،األم ــر ال ــذي أدى إلى
حرمانهم من ممارسة حقهم في االنتخاب
والترشح ،لــذا جــاء هــذا المرسوم بقانون
بإضافة هــذه المناطق الـجــديــدة للدوائر
وتلبية الحاجة إلى التدخل التشريعي لقيد
الناخبين المستوفین لشروط الناخب في
المناطق الجديدة المأهولة بالسكان ،علما
بأن وزارة الداخلية تقدمت سابقا بمشروع
قانون مماثل للمرسوم بقانون المشار إليه.

جنان بوشهري

سقطتم في أول اختبار لألمطار
انتقد النائب فيصل الكندري ما حدث في مناطق وطرق البالد
المختلفة جراء سقوط األمطار.
وقــال الكندري ،في تغريدة على «تويتر»« ،بالرغم من إعالن
وزي ــرة األشـغــال الـعــامــة وزي ــرة الكهرباء والـطــاقــة المتجددة د.
أماني بوقماز استعدادات الوزارة لألمطار لكنهم سقطوا في أول
اختبار» .وأكد أن على الوزيرة محاسبة المسؤولين من قيادات
وشركات ،وتحمل مسؤولية كل األضرار التي طالت المواطنين،
مبينا أنه «كون الوزيرة جديدة ال يعفيها من المحاسبة».

فيصل الكندري

الكندري :انفالت باألسعار بأكثر من الزيادات العالمية
أكد النائب عبدالكريم الكندري أن االنفالت
ب ــأس ـع ــار الـ ـخ ــدم ــات وال ـم ـن ـت ـج ــات ب ــأك ـث ــر مــن
الزيادات العالمية المسببة يعود إلى تقصير
وزارة التجارة وغياب الرقابة.

وق ــال الـكـنــدري« :مــن غـيــر الـمـقـبــول تعذرها
بأن هذا عائد لدواعي العرض والطلب ،فالسلع
األســاسـيــة سيقدم عليها الـمــواطــن مهما بلغ
سعرها ،لذلك الدولة هي التي يجب أن تحكمها».

ً
ً
ً
البلدية 18 :موقعا للمخيمات شماال و 16جنوبا

كمال يسأل عن «كود البناء الخليجي»

المطيري لـ ةديرجلا  :انطالق حملة «حالة البر نظيف» وفرق ميدانية للمراقبة
•

محمد جاسم

أطلقت إدارة العالقات العامة
فـ ــي ب ـل ــدي ــة الـ ـك ــوي ــت حـمـلـتـهــا
الـتــوعــويــة تـحــت ع ـنــوان «حــاة
الـ ـب ــر ن ـظ ـي ــف» ب ـم ـنــاس ـبــة ق ــرب
موسم التخييم الربيعي بهدف
المحافظة على البر واستخدام
وسائل صديقة للبيئة لحماية
مواقع التخييم والحفاظ على
نظافتها أ ثـنــاء التخييم وعند
نهايته.
وكشفت البلدية عن تحديد
ً
 34مــوقـعــا إلقــامــة المخيمات،
لهذا العام الذي يبدأ  15نوفمبر
ال ـ ـجـ ــاري ح ـت ــى  15مـ ـ ــارس مــن
الـ ـ ـع ـ ــام الـ ـمـ ـقـ ـب ــل م ـ ــوزع ـ ــة ع ـلــى
محافظتي الجهراء واالحمدي
حيث تشمل المنطقة الشمالية
ً
 18موقعا والمنطقة الجنوبية
ً
 16موقعا.
وذكر مدير العالقات العامة
وال ـم ـت ـح ــدث ال ــرس ـم ــي لـبـلــديــة
ال ـك ــوي ــت م ـح ـمــد ال ـم ـط ـي ــري أن
الـ ـ ـه ـ ــدف م ـ ــن الـ ـحـ ـمـ ـل ــة ت ــوع ـي ــة
الـ ـ ـمـ ـ ــواطـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــن والـ ـمـ ـقـ ـيـ ـمـ ـي ــن
لـلـمـحــافـظــة عـلــى ال ـبــر والـبـيـئــة
واالس ـ ـت ـ ـم ـ ـتـ ــاع ب ـ ـ ــاألج ـ ـ ــواء فــي
م ــوس ــم ال ـم ـخ ـي ـمــات الــربـيـعـيــة،
مـ ـش ــددا ع ـلــى ضـ ـ ــرورة م ــراع ــاة

ق ـ ـ َّـدم ع ـضــو ال ـم ـج ـلــس ال ـب ـل ــدي د .ح ـســن ك ـمــال،
ً
ســؤاال عن كــود البناء الخليجي الموحد ،قــال فيه
ُ
إن قـطــاع الـبـنــاء والتشييد فــي الـكــويــت يـعــد ثاني
ال ـق ـطــاعــات االق ـت ـصــاديــة االسـتـثـمــاريــة بـعــد قـطــاع
ً
البتروكيماويات ،مشيرا إلى أن دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية تشهد نهضة وطفرة عمرانية
هائلة.
وأشار كمال إلى أن الكود يطبق على جميع أعمال
البناء والتشييد ،بما في ذلــك التصميم والتنفيذ
والـتـشـغـيــل والـصـيــانــة وال ـه ــدم والـتـعــديــل وإع ــادة
التأهيل للمباني والمنشآت.

ً
ً
وأفاد بأن فرقا ولجانا فنية بدول مجلس التعاون
ً
تعمل على إصــدار كود بناء خليجي موحد ،الفتا
إلى أنه في سبتمبر الماضي دشن الوزراء المعنيون
بشؤون البلديات بدول «التعاون» ،خالل اجتماعهم
الـ  ،25كود البناء الخليجي الموحد.
ولفت إلــى أن المدير العام للبلدية أكــد أن إقــرار
الكود سيكون لمدة ثالث سنوات كمرحلة تجريبية
واسترشادية ،ثم يصدر فيه قــرار إلزامي لكل دول
مجلس التعاون لاللتزام به ،وهو جهد قامت به كل
دول المجلس من خالل اللجان الفنية المتخصصة،
ً
متسائال عن بدء المرحلة التجريبية للكود.

منيرة األمير تستفسر عن مشاريع «الجهراء»
محمد المطيري

االش ـتــراطــات وال ـضــوابــط التي
وض ـع ـت ـه ــا ل ـج ـن ــة ال ـم ـخ ـي ـمــات
الربيعية.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــري أنـ ـ ـ ــه
بـتــوجـيـهــات م ــن ال ـمــديــر الـعــام
لـ ـبـ ـل ــدي ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت ال ـم ـه ـن ــدس
أحمد المنفوحي ستكون هناك
ف ـ ــرق م ـي ــدان ـي ــة ل ـم ــراق ـب ــة كــافــة
المستلزمات والـخــدمــات التي
يحتاجها رواد البر وأصحاب
الـ ـ ـمـ ـ ـخـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــات مـ ـ ـ ــن ح ـ ـ ــاوي ـ ـ ــات
نـظــافــة وعـمـلـيــات تنظيف إلــى
ج ــان ــب م ــاح ـظ ــة م ـ ــدى الـ ـت ــزام

حملة «حالة البر نظيف»
بالمساحات الممنوحة و عــدم
تجاوزها على المواقع الممنوع
التخييم بها.
وب ـيــن الـمـطـيــري أن تشكيل
فـ ــرق ال ـم ــراق ـب ــة ي ــأت ــي م ــن أجــل
إنجاح موسم التخييم الربيعي
وإيصال رسالة لالجيال القادمة

بـ ـ ـ ـض ـ ـ ــرورة ال ـ ـم ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــة ع ـلــى
الـمــوســم ال ــذي يعتبر المفضل
فــي ال ـكــويــت ،لـكــن مــع الـحــرص
عـ ـل ــى عـ ـ ــدم اإلضـ ـ ـ ـ ــرار بــال ـب ـي ـئــة
«وأج ـ ـهـ ــزة ال ـب ـل ــدي ــة ع ـل ــى كــافــة
االستعداد ألي مالحظات تدفع
الى تجميل الموسم».

قـ َّـدمــت عضو المجلس البلدي م .منيرة األمير،
ً
س ــؤاال حــول مـشــاريــع محافظة الـجـهــراء التنموية
والخدمية الحالية والمستقبلية.
وط ــال ـب ــت م ـن ـي ــرة ف ــي س ــؤال ـه ــا بـ ــاالطـ ــاع عـلــى
تـقـسـيـمــات ال ـم ـشــروعــات م ــن حـيــث ط ــرق التنفيذ،
وكــذلــك األهـ ــداف المختلفة لـكــل ج ــزء مــع ال ـجــدول
الــزمـنــي الـمـطــروح لتنفيذ الـمـشــروع وفــق مراحله
ً
المختلفة ،فضال عن التصور االستثماري ،ودراسة
الجدوى االقتصادية للمشروع ،مضيفة« :ما الشروط
االسـتـثـمــاريــة الـتــي تــم عرضها على المستثمرين
األج ــان ــب وال ـكــوي ـت ـي ـيــن ل ـل ـم ـشــاركــة ،وآلـ ـي ــات طــرح
المشاريع بنظام BOT؟ وهل سيتم عمل استثناءات
تخص مدة االستثمار في الجهراء ،أم سيظل العمل
بقانون ونظام  BOTالحالي؟».
ودعـ ــت إل ــى ت ـحــديــد ال ـمــوقــف ال ـح ــال ــي ،ونـسـبــة

اإلنجاز في مشروع تطوير سوق الجهراء القديم،
ومشروع مضمار قيادة السيارات ،قائلة« :ما موقف
المشاريع التي تــم طرحها فــي عــام  2018لتطوير
المحافظة؟ وما نسبة إنجاز مشاريع المؤسسات
اإلص ــاح ـي ــة ،وم ـج ـمــع م ـ ــدارس ال ـتــرب ـيــة ال ـخــاصــة،
وتــوسـعــة محطة تنقية كـبــد ،ومـشــاريــع الصيانة
لمنطقة العيون؟».
وتساءلت كذلك عن المشروعات التنموية الحالية
فــي الـمـحــافـظــة ،وع ــن الـمـشــاريــع المخطط لـهــا في
السنوات الخمس المقبلة ،مطالبة بإطالعها على
خـطــة الـمـحــافـظــة الـتـنـمــويــة بشكل ع ــام ،وال ـجــدول
الزمني للمشاريع فيها ،وتقييمات البلدية للخدمات
التي يجب تطويرها خالل السنوات الخمس المقبلة،
الستيعاب التغيرات ،أو لصيانة الخدمات القائمة
بالفعل وتطويرها.

المفتوحة تحتفل
العربية
الجامعة
فادية السعد :هدفنا تطوير التنمية وتمكين المرأة
ً
على هامش حفل عشاء لسفراء الدول المشاركة بالمسابقة العلمية اليوم بمرور  20عاما على تأسيسها
●

تدشن معرض «طالل ...تاريخ تقرأه األجيال»

عادل سامي

أك ـ ـ ــدت رئ ـي ـس ــة مـ ـب ــرة ال ـس ـعــد
للمعرفة والبحث العلمي الشيخة
فــاديــة السعد ،أن مشاركة الــدول
الخليجية والعربية في مسابقة
ف ــادي ــة ال ـس ـعــد الـعـلـمـيــة ك ــان لها
أث ــر بــالــغ ف ــي إن ـج ــاح فعالياتها
وإيصالها إلــى العالمية ،مثمنة
جهود كل الــدول المشاركة فيها،
معربة عن األمل في مشاركة أوسع
في دورتها المقبلة.
وقالت السعد ،على هامش حفل
الـعـشــاء ال ــذي أقــامـتــه على شرف
عــدد مــن سـفــراء ال ــدول المشاركة
فــي الـمـســابـقــة ،إن االن ـط ــاق إلــى
العالمية سيعمل على التنافس
اإليـجــابــي بين المشاركين فيها
وتبادل الخبرات والتجارب وشحذ
العقول والعصف الذهني وتحفيز
آلـيــة التطوير والتنمية العلمية
ل ـل ـخ ــروج ب ـم ـشــاريــع واب ـت ـك ــارات
علمية تخدم البشرية.
وأوض ـح ــت ،أن الـمـبــرة تهدف
إلى المشاركة في تطوير التنمية

فادية السعد في حوار مع عدد من السفراء
الـبـشــريــة وتـعــزيــز تمكين الـمــرأة
ف ــي ال ـم ـج ـت ـمــع م ــن خـ ــال تـقــديــم
االستشارات ،والدراسات والتدريب
وإع ـ ـ ـ ـ ــداد وت ـن ـظ ـي ــم الـ ـم ــؤتـ ـم ــرات
والـ ـ ـن ـ ــدوات فـ ــي مـ ـج ــال ال ـتــرب ـيــة
والتنمية المستدامة.
من جهتها ،استعرضت المديرة
العامة للمسابقة د .عائشة الهولي
مسيرة المسابقة التي انطلقت في
ال ـعــام  1999وت ـهــدف إل ــى تمكين
المرأة وتعزيز قدراتها عن طريق

االس ـت ـث ـم ــار ف ــي ط ــال ـب ــات ال ـي ــوم
واك ـت ـش ــاف مــواه ـب ـهــن وصـقـلـهــا
وتنميتها بما يعود بالنفع عليهن
وعلى مجتمعاتهن.
ولفتت الهولي إلى أن المسابقة
ً
لها رؤية مستقبلية للمضي قدما
نحو تــوجــه استراتيجي يعتمد
على تنفيذ خطط طموحة للبحث
العلمي لـمــواكـبــة تـقــدم المسيرة
العلمية التي تستلهم مبادئها من
خطة التنمية.

وت ـ ـض ـ ـمـ ــن االح ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــال ال ـ ـ ــذي
حـضــره س ـفــراء المملكة العربية
السعودية ودولة اإلمارات العربية
ال ـم ـت ـح ــدة وال ـب ـح ــري ــن وسـلـطـنــة
ع ـ ـمـ ــان وق ـ ـطـ ــر وم ـ ـصـ ــر واألردن
والمغرب وفلسطين وإندونيسيا،
ع ــرض فيديو اسـتـعــرض مراحل
ً
المسابقة على مــدى  23عاما من
الـنـجــاح واالن ـط ــاق مــن المحلية
الــى الخليجية والعربية ومــن ثم
العالمية.

أبوستة يلقي محاضرة عن «وعد بلفور»
في جامعة إدنبرة
استضافت جامعة إدنبرة في العاصمة االسكتلندية،
مؤسس ورئيس مركز العودة في لندن وأبرز الباحثين
في ملكية األراضي الفلسطينية د .سلمان أبوستة إللقاء
محاضرة بمناسبة الذكرى الـ  105لصدور وعد بلفور،
بحضور حشد كبير مــن الـطــاب والباحثين وهيئة
التدريس في الجامعة ،وكذلك من المهتمين بالشأن
الفلسطيني من مختلف األطياف والجنسيات.
وقال الباحث د .بشير عودة ،في تصريح ،إن اللقاء
ترأسه وافتتحه الرئيس السابق لمركز الوليد بن طالل
للدراسات اإلسالمية في جامعة إدنبرة البروفيسور
هيو جودارد.
وأضاف عودة أن سلمان اختار أن تكون محاضرته
عـلــى هيئة رســالــة وجـهـهــا إل ــى ال ـل ــورد بـلـفــور ،حيث
استعرض غزو بريطانيا لجنوب فلسطين سنة ،1917
حيث أرغم الشعب الفلسطيني على هجر أرضه من خالل
حملة إرهابية تضمنت استعمال السالح وارتكاب ما
يزيد على مئتي مجزرة وتدمير أكثر من ستمئة قرية.
وذك ــر أن سلمان أك ــد أن كــل ذل ــك ك ــان يـجــري تحت
سمع وبصر سلطات االنتداب التي كان هدفها المعلن
هو إقامة «وطن قومي لليهود في فلسطين» .ولم يلق
الفلسطينيون عندها مــن البريطانيين ســوى القتل

أبوستة خالل المحاضرة
واألذى والتنكيل والسجن؛ فيما كان الصهاينة يلقون
معاملة مميزة ،بل ويعينون في وظائف رئيسية في
حكومة االحتالل .وأوضح أن سلمان أشار إلى أن حملة
ترويع الفلسطينيين كانت مخططة مسبقا وكان الهدف
منها االسـتـيــاء على أرض فلسطين مــع طــرد أهلها
ً
منها ،الفتا إلى أن سلمان خالل زيارة الى غزة قبل عام
تأثر جدا بتصميم أهلها على الصمود رغم الحصار
والمعاناة اليومية ومن ذلك طنين الطائرات المسيرة
الذي ال ينقطع.

«حماية البيئة» تشارك
كمراقب في قمة المناخ
●

عادل سامي

أك ـ ــدت رئ ـي ـســة الـجـمـعـيــة ال ـكــوي ـت ـيــة لـحـمــايــة
البيئة د .وجــدان العقاب أن وفــد الجمعية المشارك
في قمة المناخ « ،»Cop27المنعقدة حاليا في مدينة
شرم الشيخ ،يشارك بفعاليات متعددة في النطاقين
(الـمـنـطـقــة ال ــزرق ــاء والـمـنـطـقــة ال ـخ ـضــراء) عـلــى مــدار
أسبوعي القمة .وقالت العقاب ،في تصريح صحافي،
إن «الكويتية لحماية البيئة» هي جمعية معتمدة لدى
األمــم المتحدة بصفة مــراقــب ،وحصلت على مقاعد
خاصة لمؤسسات المجتمع المدني في األسبوعين
طوال فترة القمة من  8حتى  18نوفمبر.
وأوض ـح ــت أن الــوفــد نـظــم بــالـتـعــاون مــع الشبكة
العربية للبيئة والتنمية ورشــة عمل دولية بعنوان
«التحديات الخاصة بتمويل التغير المناخي» ،مضيفة
أنها قدمت خالل الورشة تحدي «رفع الوعي البيئي
بالبرامج التلفزيونية رغم وجود قصور في الدعم ال
يغطي كلفة اإلنتاج العالية وكيفية تجاوزه بوجود
داعمين لسلسلة البرامج الوثائقية للحياة الفطرية في
الكويت بتغطية جزء كبير من تلك التكاليف كمؤسسة
الكويت للتقدم العلمي وصندوق حماية البيئة التابع
للهيئة العامة للبيئة».

«الجمارك» :إيقاف «كرفان أميركي»
يحتوي على طلقات ومواد متفجرة
●

محمد الشرهان

ً
ت ــأك ـي ــدا ل ـمــا انـ ـف ــردت بـنـشــره
«الـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــدة» ع ـ ـل ـ ــى م ــوقـ ـعـ ـه ــا
اإلل ـك ـتــرونــي م ـســاء أم ــس األول،
تـ ـمـ ـك ــن ر ج ـ ـ ـ ــال اإلدارة ا لـ ـع ــا م ــة
لـ ـلـ ـجـ ـم ــارك ،م ــراقـ ـب ــة ال ـت ـف ـت ـيــش
واالسـتـيــداع فــي ميناء الشويخ،
مــن ضبط سـيــارة كــرفــان ،قادمة
إلــى الـبــاد عــن طــريــق البحر من
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة األم ـيــرك ـيــة،
وع ـ ـث ـ ــر بـ ــداخ ـ ـل ـ ـهـ ــا ع ـ ـلـ ــى ك ـم ـيــة
م ــن ال ـط ـل ـقــات ال ـن ــاري ــة والـ ـم ــواد
المتفجرة وعجينة متفجرة.
وفـ ــي ال ـت ـفــاص ـيــل ،قـ ــال عضو
لـ ـجـ ـن ــة اإلع ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـجـ ـم ــرك ــي فــي
«ال ـج ـم ــارك» مـشـعــل الـظـفـيــري إن
إدارة الجمارك في ميناء الشويخ
ورد إليها إرسالية سيارة کرفان
مستعملة اشـتــراهــا مــواطــن وتم
جـلـبـهــا م ــن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة،

الكرفان األميركي بعد ضبطه
مشيرا إلى أن أحد مفتشي مراقبة
التفتيش واالستيداع اشتبه في
المركبة ومــا تحتويه من اشياء
مشبوهة.
وأضاف الظفيري انه فور تلقي
الـبــاغ أرسـلــت «الــداخـلـيــة» إدارة
المتفجرات التابعة لقوات االمن
ال ـخــاصــة وإدارة االثـ ــر الـتــابـعــة

لالدارة العامة للعمليات المركزية
كما تــم ارســال وحــدة كــاب االثــر
البوليسية التابعة لالدارة العامة
ل ـل ـج ـم ــارك ،واخ ـ ـضـ ــاع ال ـمــرك ـبــة
لعملية تفتيش دقيقة.
وذكر أن رجال ادارة المتفجرات
ع ـثــروا داخ ــل ال ـكــرفــان عـلــى 780
ط ـل ـقــة ب ـم ـخ ـت ـلــف األنـ ـ ـ ـ ــواع ،و11

برعاية سامية من صاحب السمو أمير
البالد الشيخ نواف األحمد ،تحتفل
الجامعة العربية المفتوحة اليوم
ً
بذكرى مرور عشرين عاما على
تأسيسها بحضور ممثل راعي
الحفل وزيــر التربية والتعليم
ال ـعــالــي وال ـب ـحــث العلمي
د .حمد العدواني ورئيس
مـجـلــس أم ـن ــاء الـجــامـعــة
سمو األ مـيــر عبدالعزيز
بــن طــال بــن عبدالعزيز،
وض ـ ـيـ ــوف الـ ـج ــامـ ـع ــة مــن
األم ــراء والـشـيــوخ وأعـضــاء
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـلـ ـ ــك ال ـ ــدبـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــاس ـ ــي
وش ـخ ـص ـي ــات ال ـم ـج ـت ـمــع
الـ ـ ـك ـ ــويـ ـ ـت ـ ــي ،ف ـ ـ ــي مـ ـق ــره ــا
بمنطقة العارضية في تمام
الساعة السابعة مساء.
وقالت الجامعة ،في بيان ،أمس ،إن الحفل
يشهد تــدشـيــن مـعــرض مــؤســس الجامعة
األمير طالل بن عبدالعزيز آل سعود رحمه
ال ـل ــه ت ـح ــت ش ـع ــار «ط ـ ـ ـ ــال ...ت ــاري ــخ ت ـق ــرأه
األجـيــال» ،يستمر إلى  19نوفمبر الجاري،

خزنة ذخـيــرة لسالح آلــي ومــادة
بيضاء اللون يبلغ وزنها 2.314
كيلو غ ــرام ،و 192ملم مــن سائل
يشتبه بكونه مــادة للمتفجرات،
ً
و 86غــرامــا ب ــودرة س ــوداء اللون
يشتبه فــي أنـهــا م ــواد متفجرة،
ً
و 14كـيـســا (رمـ ــادي ال ـلــون) وزن
كــل واح ــد  6غ ــرام ــات يشتبه في
احتوائه مواد متفجرة ،الفتا إلى
أن رجال إدارة المتفجرات حرزوا
المواد المضبوطة وأحالوها إلى
اإلدارة الـعــامــة لــأدلــة الجنائية
ل ـف ـح ـص ـهــا ف ـي ـم ــا ت ـح ـف ــظ رجـ ــال
األمن على مستورد المركبة ،الذي
أنكر معرفته بالذخائر والمواد
المتفجرة التي عثر عليها.

وي ـ ـ ـهـ ـ ــدف إل ـ ـ ــى ع ـ ـ ــرض س ـي ــرة
األمـ ـي ــر الـ ــراحـ ــل ط ـ ــال بــن
ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ،وال ـت ــرك ـي ــز
على جهوده في التعليم
والتنمية.
وأضــافــت أن المعرض
ً
يستعرض أيضا ارتباط
األ مـيــر بالكويت ومسيرة
الجامعة العربية المفتوحة
ما بين الماضي والحاضر
والمستقبل ،داعية الجمهور
إل ــى تسجيل الـحـضــور عبر
ال ـمــوقــع االل ـك ـت ــرون ــي «ww.
 »talalexpo.comخ ــال
الـفـتــرة الـصـبــاحـيــة مــن 9
ً
إلى  12ظهرا أو من خالل
الـ ـفـ ـت ــرة ال ـم ـس ــائ ـي ــة مـ ــن 3
مساء إلى  9مساء.

انطالق اختبارات الـ «ميدتيرم»
في جامعة الكويت
●

فيصل متعب

انـ ـطـ ـلـ ـق ــت ص ـ ـبـ ــاح أمـ ـ ــس اخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات
ال ـ «مـيــدتـيــرم» بمختلف الكليات العلمية
واألدبية بجامعة الكويت ،حيث نظم قسم
اللغة اإلنكليزية في كلية التربية اختبار
«اإلنكليزية» للمقرر التمهيدي « ،»090وسط
حضور طالبي ملحوظ ،كما حرص القسم
على اعتماد نموذجي « »A,Bأثناء تقديم
االختبار ،نظرا لحرص القسم على جودة
التعليم ،واختالف األسئلة الموضوعية
بين الطلبة.
وبينما تأجل اختبار المنتصف لمقرري
اللغة اإلنكليزية « ،»142 - 141الــذي كان
مقررا أمس إلى يوم السبت المقبل ،نظمت
كلية العلوم اختبار اللغة اإلنكليزية «»161
خالل الفترة المسائية ،حيث جاءت األسئلة
مـتـنــاسـبــة م ــع ال ـف ـهــم واالس ـت ـي ـع ــاب رغــم
اختالف نماذجها.
م ــن جــان ـب ـهــا ،نـظـمــت كـلـيــة الـهـنــدســة
والبترول في جامعة الكويت ،مساء أمس،
اخ ـت ـب ــار «ث ـي ــرم ــو» ف ــي الـ ـح ــرم الـجــامـعــي
بالشدادية ،كما حرصت الكلية على توفير
قاعات متعددة المقاعد للطلبة المختبرين،
لكثرة األعداد التي تقدمت ألداء االختبار.

بطاقة مشتريات بـ  100دينار
لمواليد مساهمي «تعاونية مشرف»
ً
الفضالة :اعتبارا من مطلع الشهر الجاري

أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية
مـشــرف الـتـعــاونـيــة خــالــد الفضالة،
أن الجمعية قدمت بطاقة مشتريات
لـمــوالـيــد أب ـنــاء الـمـســاهـمـيــن بقيمة
 100ديـنــار ،بــدايــة مــن مطلع الشهر
الـ ـج ــاري ومـ ــا يـلـيـهــا م ــن ال ـمــوال ـيــد
بشكل مستمر.
وقـ ـ ـ ــال الـ ـفـ ـض ــال ــة ،ف ـ ــي ت ـص ــري ــح
ص ـحــافــي ،أمـ ــس ،إن ه ــذه الـخـطــوة
ال ـتــي ت ـفــردت بـهــا تـعــاونـيــة مشرف
تهدف إلى مشاركة أسر المساهمين
فــرحـتـهــم ب ـق ــدوم ال ـم ــول ــود الـجــديــد
ولـلـتــأكـيــد ع ـلــى ال ـ ــدور االجـتـمــاعــي
الرائد لجمعية مشرف التعاونية في
تقديم كل جديد من أنشطة وفعاليات
ومشاركة المساهمين مناسباتهم
ال ـس ـع ـيــدة ،ك ـمــا تـعـبــر ال ـب ـطــاقــة عن
مساهمة من إدارة الجمعية في دعم
األسرة ومحاربة موجة الغالء.

خالد الفضالة

وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن ـ ــه ت ـ ــم تـ ـح ــدي ــد آل ـي ــة
االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مـ ــن ال ـب ـط ــاق ــة وك ـي ـف ـيــة
الحصول عليها عبر قنوات التواصل
االج ـت ـم ــاع ــي ل ـح ـس ــاب ــات الـجـمـعـيــة
واالت ـ ـ ـصـ ـ ــال ال ـم ـب ــاش ــر ب ــال ـع ــاق ــات

ً
العامة ،مشيرا إلــى إصــدار البطاقة
من قسم المساهمين بالجمعية بعد
إحضار األوراق المطلوبة.
وتـ ــابـ ــع :ي ـح ــق ل ـح ــام ــل ال ـب ـطــاقــة
استخدامها خــال أربـعــة أشهر من
ت ــاري ــخ إصـ ـ ــدارهـ ـ ــا ،وه ـ ــي صــال ـحــة
لالستخدام في جميع أفرع الجمعية
واألسواق المركزية إضافة إلى فروع
الصيدلية ولــوازم العائلة والعطور
والتجميل.
وأكـ ــد ال ـف ـضــالــة أن ال ـ ــدور الــرائــد
لجمعية مشرف في العمل التعاوني
وما تميزت به من خدمات اجتماعية
أله ـ ــال ـ ــي الـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة يـ ـجـ ـع ــل إدارة
الـجـمـعـيــة تـسـعــى وب ـش ـكــل مستمر
فـ ــي ت ـق ــدي ــم األف ـ ـضـ ــل ع ـل ــى صـعـيــد
المهرجانات التسويقية واألنشطة
االجـتـمــاعـيــة وال ـخــدمــات المبتكرة
للمساهمين وأهل المنطقة.

تحرير  4846مخالفة وحجز  48مركبة
«المرور» و«النجدة» نفذتا حمالت على المستهترين خالل فترة األمطار
●

محمد الشرهان

نفذ قطاع المرور والعمليات،
عــددا مــن الحمالت األمنية التي
استهدفت المستهترين على جسر
جابر والصبية والدائري الثاني
وش ــارع دمـشــق وش ــارع الغوص
وطريق الوفرة.
وأس ـ ـفـ ــرت ت ـل ــك ال ـح ـم ــات عــن
ت ـحــريــر  4846مـخــالـفــة م ــروري ــة
متنوعة ،وحجز  48مركبة ودراجة
نارية ،وضبط  5مطلوبين أمنيا،
و 17مركبة مطلوبة لجهات أمنية
وق ـضــائ ـيــة ،و 7أحـ ــداث ي ـقــودون
م ــركـ ـب ــات دون الـ ـحـ ـص ــول عـلــى
رخصة سوق.
واسـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــدف ـ ـ ـ ـ ــت ح ـ ـ ـمـ ـ ــات
اإلدارة ال ـعــامــة لـشــرطــة الـنـجــدة
المستهترين والمخالفين على
طــريــق ال ــدائ ــري ال ـثــانــي وش ــارع
دم ـشــق ،لـضـبــط الـمــركـبــات التي
تصدر منها أصوات مزعجة.

ضبط إحدى مركبات المستهترين
وقـ ــال ضــابــط ق ـســم ال ـعــاقــات
الـعــامــة والـتــوعـيــة ال ـمــروريــة في
قطاع الـمــرور والعمليات الرائد
عبدالله بوحسن إن شرطة النجدة
وض ـع ــت خ ـط ــة أم ـن ـي ــة مـتـكــامـلــة
بعد ازدي ــاد شـكــاوى المواطنين
والمقيمين في المناطق المطلة
عـ ـل ــى طـ ــريـ ــق ال ـ ــدائ ـ ــري ال ـث ــان ــي
وشارع دمشق من ارتفاع معدالت
االستهتار وارتفاع عدد المركبات

التي تصدر منها أصوات مزعجة
تقلق المواطنين.
وأضـ ــاف بــوحـســن أن الحملة
أس ـ ـفـ ــرت عـ ــن ض ـب ــط  23مــرك ـبــة
تـ ـص ــدر م ـن ـهــا أصـ ـ ـ ــوات مــزع ـجــة
وأخرى ارتكب قائدوها مخالفات
مرورية جسيمة ،وتمت إحالتها
ال ــى كـ ــراج ال ـح ـجــز الـ ـم ــرور ،كما
تــم تحرير  300مخالفة مــروريــة
مـ ـتـ ـن ــوع ــة ،فـ ـض ــا عـ ــن ضـ ـب ــط 4

أشـ ـ ـخ ـ ــاص م ـط ـل ــوب ـي ــن ل ـت ـن ـف ـيــذ
األحـ ـك ــام ال ـج ـنــائ ـيــة ومـطـلــوبـيــن
لجهات امنية وقضائية أخرى.
وأوض ـ ــح أن دوري ـ ــات اإلدارة
العامة للمرور ،وإدارة العمليات
وم ـبــاحــث الـ ـم ــرور ،ن ـفــذت حملة
أمنية خالل فترة سقوط األمطار
أسـفــرت عــن ضبط  20مستهترا
وإحالة  7أحداث الى إدارة شرطة
االحــداث ،يقودون مركبات بدون
الحصول على رخصة سوق.
ول ـف ــت إلـ ــى أن رج ـ ــال ال ـم ــرور
سـجـلــوا  4546مخالفة مــروريــة،
وتـ ـمـ ـكـ ـن ــوا م ـ ــن ضـ ـب ــط ش ـخــص
مطلوب وإحالة  17مركبة مطلوبة
إل ـ ــى جـ ـه ــات أم ـن ـي ــة وق ـض ــائ ـي ــة،
وأحالوا أيضا  25مركبة ودراجة
نارية إلى كراج حجزالمرور.
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شكرا دبي ...وتحية
لشام

المستشار شفيق إمام

في ظالل الدستور :على هامش تعديل الالئحة الداخلية لمجلس األمة
إن التعديل الذي ًأقره
مجلس األمة أخيرا،
والذي يقضي بإحالة
االقتراحات بقوانين
التي يقدمها أعضاؤه
إلى اللجان المتخصصة،
أسوة بمشروعات القوانين
المقدمة من الحكومة،
التي تحال مباشرة إلى
هذه اللجان ،يغيب الدور
المهم للجنة التشريعية
والقانونية للمجلس.

اس ـت ـع ــدت م ــن الـ ــذاكـ ــرة م ـقــولــة أسـ ـت ــاذ األج ـي ــال
الـقــانــونـيــة فــي الــوطــن الـعــربــي كـلــه د .عـبــد ال ــرزاق
السنهوري يقول فيها« :ليس القانون الذي يظلمنا
ولكننا نظلم القانون» ،تذكرت هذه المقولة ،عندما
تغيب ا لــدور المهم للجنة التشريعية والقانونية
لمجلس األمة ،في الرقابة التي يبسطها المجلس
عـلــى دسـتــوريــة الـقــوانـيــن وعـلــى مــاء مــة التشريع
في ضوء البناء القانوني للدولة ككل ،في التعديل
ً
الذي أقره مجلس األمة أخيرا والذي يقضي بإحالة
االقتراحات بقوانين التي يقدمها أعضاء مجلس
األمــة إلى اللجان المتخصصة ،أســوة بمشروعات
القوانين المقدمة من الحكومة ،التي تحال مباشرة
إلى هذه اللجان.
وكانت الالئحة الداخلية ،قبل التعديل المقترح
تنص على إحالة االقتراحات بقوانين المقدمة من
األعضاء إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية،
والتي تختص بالجانب القانوني في أعمال مجلس
األم ــة ،وبعد أن تبدي هــذه اللجنة رأيـهــا فــي فكرة
اال قـتــراح بقانون المقدم من األعضاء ووضعه في
الصيغة القانونية تــر فــع تقريرها فــي هــذا الشأن
إل ــى ال ــرئ ـي ــس الـ ــذي يـحـيـلــه إل ــى ال ـل ـج ـنــة الـنــوعـيــة
المتخصصة س ــواء ا لــدا خـلـيــة وا لــد فــاع أو المالية
واالقتصادية ،أو التعليم والثقافة أو الخارجية أو
المرافق أو لجنة الميزانيات.
ولعل هذه المغايرة في أحكام الالئحة الداخلية-
ق ـبــل ه ــذا ال ـت ـعــديــل -ت ــرج ــع إل ــى أن ال ـح ـكــومــة لها
م ــن األج ـه ــزة ال ـقــانــون ـيــة ،م ــا يـعـيـنـهــا ع ـلــى دراس ــة
مـشــروعــات الـقــوانـيــن الـتــي تقدمها الـحـكــومــة ،بما
يـغـنــي ع ــن ال ـع ــرض ع ـلــى ال ـل ـج ـنــة الـتـشــريـعـيــة في
ً
مجلس األمة ،فضال عن عرض هذه المشروعات على
اللجنة التشريعية في مجلس الوزراء.
وألهـمـيــة ال ــدور ال ــذي تـقــوم بــه هــذه اللجنة ،في
درا ســة االقتراحات بقوانين المقدمة من األعضاء
من الناحية الدستورية والمالء مة التشريعية ،فضال
عن اختصاصها النوعي بوزارتي العدل واألوقاف
وإدارة الفتوى والتشريع ،كانت هذه اللجنة األكثر
ً
عددا من كل اللجان.

استقالل القضاء
وحصانته
ضمانتان
أساسيتان لحماية
الحقوق والحريات
ويجب أن نحشد كل
الضمانات لدعم هذا القانون في إجازة
قالها في آوا خــر الستينيات من القرن الماضي
االستقالل

مظفر عبدالله

مـحــافــظ ال ـقــاهــرة الـسـيــد سـعــد زاي ــد ،عـنــدمــا سأله
أحـ ــد ال ـص ـحــاف ـي ـيــن ع ــن مـ ــدى م ــواف ـق ــة اإلج ـ ـ ــراء ات
ال ـت ــي ات ـخ ــذه ــا ف ــي ال ـم ـحــاف ـظــة ألحـ ـك ــام ال ـق ــان ــون،
باحتجاز مالك العقارات المبنية الذين تقاضوا من
المستأجرين خلوات رجــل ،إلــى أن يردوها إليهم،
فأجاب بأن القانون في إجازة ،وكانت هذه المقولة
م ـحــور م ـقــال لــي نـشــر فــي  1972/2/2فــي صحيفة
«أخـ ـب ــار الـ ـي ــوم» ال ـم ـصــريــة ت ـحــت عـ ـن ــوان «س ـي ــادة
القانون واستقالل ا لـقـضــاء» ،أعيد نشره و قــد فقد
القانون بريقه ،مع األحداث المتسارعة في العالم،
بحيث أصـبــح الـقــانــون فــي بعض الـبــاد مــن قبيل
الرفاهية.

سيادة القانون واستقالل القضاء
الـلـهــم ال شـمــاتــة بــل ع ـبــرة وتــذك ـيــر ،لــم يـكــن هــذا
القول أصدق منه في الحكم الذي أصدرته محكمة
أمن الدولة العليا ببراء ة سعد زايد مما نسبته إليه
النيابة العامة من تهمتي اإل ض ــرار بــأ مــوال الدولة
وال ـك ـســب غـيــر ال ـم ـش ــروع ،وان ـب ـنــى الـحـكــم ال ـصــادر
بالبراء ة على عدم توافر األركان القانونية الالزمة
للمساء لة الجنائية.
ً
ولعل أ حــدا لم يفاجأ بصدور هــذا الحكم مثلما
ف ــوج ــئ س ـعــد زايـ ــد نـف ـســه ب ــه ،ف ـهــو الـ ــذي اس ـتـبــاح
لنفسه يوما وهو في مركز القوة أن يعطي القانون
إجازة معلنا ذلك على المأل في زهو وخيالء ،وهو
ال ــذي أح ــل إرادت ـ ــه مـحــل إرادة ال ـق ـضــاء وح ــال بين
الناس وبين قاضيهم الطبيعي منتحال لنفسه كل
السلطات من تشريعية وقضائية وتنفيذية ،وهو
الذي أغضبه أن يصدر يومها حكم لمحكمة القضاء
اإلداري لمجلس الدولة برئاسة المستشار الدكتور
د .ضياء الدين صالح نائب رئيس مجلس الدولة في
السادس من فبراير  1968بإلغاء قرار أصدره السيد
محافظ القاهرة بإغالق أحد محال الفاكهة وإلغاء
الترخيص الصادر له ،يومها قال مجلس الدولة لمن
كان يمثل أحد مراكز القوى في بالدنا إن القرار قد
بني على غير سند مــن ا لـقــا نــون ،و صــدر متجاوزا
حدود االختصاصات المخولة للجهات اإلدارية في
شأن إلغاء رخص المحال التجارية وغلقها إداريا،
وأن ــه ال يـجــوز أليــة سلطة إداري ــة أن تـقــرر لنفسها
اختصاصا معينا لم يمنحه لها القانون.

ولعل السيد سعد زايد حين استرجع الماضي
ال ـقــريــب ،بـكــل مــا ح ــواه مــن أسـ ــرار وأخ ـب ــار ،وحين
شــاهــد ال ـحــاضــر بـكــل إش ــراق ــه ،قــد تـحــركــت شفتاه
بكلمات الندم واالستغفار ،أمام مبدأ أنكرته النفس
األمارة بالسوء يوما حين كانت غالبة قوية ،طاغية
متمردة ،ولكن تلك النفس أفاقت على صوت المبدأ
ذاتــه يهزها مــن األع ـمــاق ،وهــي فــي مــركــز الضعف،
معذبة فيما تصدره من العبرات واألنات ،ليقول لها،
إنني أنا مالذك أيتها النفس مستضعفة ،ومفزعك
خــائ ـفــة ،أن ــا كــافــل ال ـحــريــات وح ــام ــي ال ـح ـقــوق ،أنــا
سيادة القانون.
لقد تمخض كل من الحكمين ،الحكم الذي أصدره
مجلس الدولة ضد سعد الزايد وهو في مركز القوة
والحكم الذي أصدره القضاء الجنائي لصالحه وهو
في مركز الضعف دروسا بينات وآيات مفصالت في
مبدأ سيادة القانون ،وأن هذا المبدأ ال يعرف ضعفا
أو قوة ،حيث يخضع الحاكم للقانون ،مثلما يخضع
سائر الناس.
وليس هذا ما نستخلصه من الحكمين فقط ،ولكن
هذين الحكمين يقدمان دليال كل يوم الذي ال يرقى
إليه شك أبدا على نزاهة القضاء قي بالدنا ،فهو لم
يمالئ من كان في مركز القوة ،وهو لم يعرف االنتقام
إذ قضى ببراء ته وهو في مركز الضعف ،متمثال في
ذلك كله قول عمر بن الخطاب في رسالته الى أبي
موسى األشعري قاضي الكوفة «إن القضاء فريضة
محكمة وسنة متبعة وأس بين الناس في مجلسك
وفــي وجـهــك وقـضــائــك حـتــى ال يطمع الـشــريــف في
حيفك ،وال يبأس ضعيف من عدلك ،وإياك والغضب
والـقـلــق والـضـجــر وال ـت ــأذي بــالـنــاس والـتـنـكــر عند
الخصومة ،فإن القضاء في مواطن الحق مما يوجب
الله به األجر ويحسن به الذكر ،فمن خلصت نيته في
الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس».
كما أن ذلك ينبه إلى حقيقة هامة هي أن استقالل
القضاء وحصانته هما ضمانان أساسيان لحماية
الـ ـحـ ـق ــوق والـ ـ ـح ـ ــري ـ ــات ،وأن ـ ـ ــه ي ـج ــب أن ن ـح ـش ــد كــل
الضمانات لدعم هذا االستقالل بسطا لمبدأ سيادة
ً
القانون وتأكيدا لسلطانه ،ليكون (التقاضي) حقا
ً
ً
مـصــونــا وم ـك ـفــوال لـلـنــاس كــافــة ،ول ـكــل مــواطــن حق
االلتجاء إلى قاضيه الطبيعي ،وتكفل الدولة سرعة
الفصل في القضايا ،ويحظر النص في القوانين على
تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.

د .فتوح الرقم*

ً
مرت مناسبة مرور  ٦٠عاما على العمل بدستور الدولة
بهدوء غير بريء.
***
ً
ً
كان حفال مبهجا بحق تم من خالله االحتفاء بالمتنافسين
في أبرز نشاط عربي ثقافي على اإلطالق وهو حفل تتويج
أب ـطــال ت ـحــدي ال ـق ــراء ة الـعــربــي  ٢٠٢٢وإعـ ــان االسـتـحـقــاق
الذي نالته زهرة المهرجان الطفلة السورية شام البكور (٧
سنوات) ،ما أجمل هذا االسم وما أبهى هذه اإلمــارة (دبي)
التي منحت طاقتها للثقافة وتشجيع القراء ة ودعــم اللغة
العربية.
شام طفلة آسرة لمن الحظ سالمة نطقها وسرعة بديهتها
وإيماءاتها الالفتة ،ولقد تبادر إلى الذهن السؤال اآلتي :كم
مــن شــام فــي م ــدارس الـعــرب ممن ال يلتفت إليهن ،وكــم من
أطفال أهملهم آباؤهم رغم اإلشارات التي بانت من سلوكهم
في سنوات عمرهم األولى؟
تحية لمن بــادر في تأسيس هــذه التظاهرة التي تشكل
دعامة أساسية للغة العربية ولمعاني اإلق ــدام والمبادرة
والمواجهة التي رأيناها فــي أداء األطـفــال والفتيان ،وهم
كالشعراء والخطباء الفطاحل على مسرح االحتفالية ،نعم
تحية كبيرة لنائب رئـيــس دول ــة اإلمـ ــارات ،رئـيــس مجلس
الوزراء ،حاكم دبي سمو الشيخ محمد بن راشد الذي بدعمه
نما حجم المشاركة في مواسم المسابقة التي بدأت عام ٢٠١٥
بثالثة ماليين و ٦٠٠ألــف مشارك لتصل عــام  ٢٠٢٢إلــى ٧٩
مليون مشارك من مختلف أنحاء العالم ،فمن يتابع مسيرة
المتنافسين والـفــائــزيــن فسيجد أث ــر ال ـق ــراء ة والتحصيل
الثقافي على مسيرتهم العلمية والعملية ،فمنهم سفير
لمنظمات إنسانية وثقافية ومنهم العالم والطبيب وغير
ذلك ،فأي نصر هذا الذي يأتي من العناية بالثقافة؟
فــي الـكــويــت نحن أم ــام استحقاق شخصي وع ــام بشأن
نتائج المسابقة التي ر عــا هــا وحضرها الشيخ محمد بن
راشد ،فالطفلة غال العنزي كانت من بين المتنافسين األوائل،
واألول ــى في منافسات الكويت ،فيجب على وزارة التربية
ً
والتعليم استغالل هذه المكانة محليا وتوظيفها لتوجيه
طالب المدارس وعامة الناس حول أهمية القراءة والمعرفة
وإع ــادة النظر في البرامج التعليمية الالصفية كالمسرح
والموسيقى والــريــاضــة ،أمــا االستحقاق العام فهو موجه
لمؤسسات الثقافة لدينا للتركيز على إ بــدا عــات األ طـفــال
ودعمها والترويج لها لدفع المشهد الثقافي إلى األمام.

شراكة مصلحة بين روسيا
وأفغانستان

التحول األخضر ليس باألمر السهل ،وسيتطلب الكثير من
الدعم المادي والتقني ،وعليه يجب على الجميع ،من دول
وحكومات ومؤسسات ومنظمات غير حكومية وجمعيات
وتفان ،فإن حمل مؤتمر
نفع عام وأفراد العمل معا بعزيمة
ٍ
األطراف السابع والعشرون سمة التنفيذ ،فماذا ستكون
سمة المؤتمر القادم الذي سيعقد في أبو ظبي؟

* رئيسة جمعية مهندسي الطاقة األميركية
لعام 2022

أول العمود:

كلوديا شيا يي إن *

قمة المناخ والتحول
للتنفيذ

ينعقد حاليا مؤتمر األطراف التفاقية األمم المتحدة
اإلطارية المعنية بتغير المناخ (مؤتمر األطراف السابع
والعشرون) في شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية،
حـيــث ب ــدأ الـمــؤتـمــر فــي ال ـس ــادس مــن نــوفـمـبــر الـحــالــي
ويستمر حتى الثامن عشر منه.
ولطالما ركز هذا المؤتمر في دورا تــه السابقة على
ق ـضــايــا ال ـخ ـســائــر واألضـ ـ ــرار ،إال أن ــه ه ــذا ال ـع ــام طــرح
قـضـيــة أ خ ــرى أال و ه ــي «ا ل ـم ـســؤو ل ـيــة» ،فـهــل ستتحمل
البلدان الصناعية المتسببة في ارتفاع نسبة االحتباس
ال ـح ــراري مـســؤولـيــاتـهــا تـجــاه ال ـب ـلــدان الـفـقـيــرة والـتــي
تعاني بشكل مباشر من اآلثار السلبية؟
أط ـل ــق ع ـلــى ال ـمــؤت ـمــر س ـمــة ال ـت ـن ـف ـيــذ ،وهـ ــذا م ــا يـتــم
حث األ طــراف المعنية عليه واال لـتــزام بتنفيذ الوعود،
ونلحظ من خالل فعاليات الموتمر اتفاق معظم رؤساء
وقادة الدول على أهمية االستمرار في تنفيذ مشاريع
ال ـط ــاق ــة ال ـم ـت ـج ــددة وال ـن ـق ــل ال ـن ـظ ـيــف ،وع ـل ــى ضـ ــرورة
سن القوانين والتشريعات التي من شأنها أن تسهل
االستثمار في المشاريع الخضراء وتفعيل االقتصاد
األخ ـض ــر مـنـخـفــض االن ـب ـع ــاث ــات .ولـيـمـضــي الـمـجـتـمــع
الدولي بشكل موحد ومتسق للتعاون يجب أن يكون
هذا التعاون بقدر اإلمكانات ،فال بد من توفير الدعم
المناسب ،ولتنمية الثقة بين جميع األطراف المطلوبة
في المرحلة القادمة للتحكم في ارتفاع معدالت درجة
ا لـحــرارة ،فالواجب أن تكون المسؤولية مشتركة بين
األط ـ ــراف ،وأن تـتـخــذ ال ــدول خ ـطــوات وت ـع ـهــدات جــادة
ومحددة والتي يجب اإلشراف عليها ومتابعة تنفيذها.
إن أه ـم ـيــة ال ــوف ــاء بــال ـت ـع ـهــدات وت ـن ـف ـيــذ ال ـم ـب ــادرات
ال ـط ـمــوحــة وال ـف ـعــالــة ل ـلــوصــول ال ــى خ ـفــض ان ـب ـعــاثــات
ً
ا ل ـغــازات ا لــد فـيـئــة سـيـكــون أ م ــرا حتميا لمنع تــدا عـيــات
المناخ مثل األعاصير والفيضانات والجفاف وارتفاع
منسوب المياه الساحلية والعواصف الرملية ،ولعلنا
ندرك أهمية ذلك في الكويت لما عايشناه من األمطار
والسيول والعواصف الرملية التي أدت إلى الخسارة
في األرواح والممتلكات وتداعيات في األحوال الصحية
في السنوات األخيرة.
إن تـ ـح ــد ي ــد م ـص ـي ــر ن ــا و مـ ـصـ ـي ــر األ جـ ـ ـي ـ ــال ا لـ ـق ــاد م ــة
مقرون بأفعالنا الحالية ،ومع توافر العلوم والمعرفة
والتقنيات الحديثة فإنه باستطاعتنا أن نتحكم في
تـحــد يــد ه ــذا ا لـمـصـيــر ،إال أن ذ ل ــك لــن يـتــم إال بتضافر
الجهود بين جميع األطراف.
إن المفاوضات المتعلقة بما يتطلب العمل لتقليل
اآل ثــار الناتجة عن تغير المناخ مستمرة حتى الثامن
عـشــر مــن الـشـهــر الـحــالــي ،كـمــا أن بـعــض ال ــدول أعلنت
تــو جـهــا تـهــا و مـســا عـيـهــا للمساهمة فــي تخفيض آ ثــار
تغير المناخ ،وأخص بالذكر هنا ما أعلنه حاكم دولة
اإل مــارات العربية المتحدة الشقيقة الشيخ محمد بن
زايد آل نهيان عن اتفاقية الطاقة المتجددة مع الواليات
المتحدة األميركية والتي سيتم استثمار ما قيمته 100
مليار دوالر على مستوى العالم فــي مشاريع الطاقة
النظيفة.
إن التحول األخضر ليس باألمر السهل ،وسيتطلب
الكثير مــن ا لــد عــم ا ل ـمــادي وا لـتـقـنــي ،و عـلـيــه يـجــب على
الجميع ،من دول وحكومات ومؤسسات ومنظمات غير
حكومية وجمعيات نفع عام وأفراد العمل معا بعزيمة
ـان  ،فــإن حمل مؤتمر األ ط ــراف ا لـســا بــع وا لـعـشــرون
و ت ـفـ ٍ
سمة التنفيذ ،فماذا ستكون سمة المؤتمر القادم الذي
سيعقد في أ بــو ظبي؟ هل ستكون التدقيق والتقييم،
التدقيق على االلتزامات وتقييم اإلنجازات؟

mudaffar.rashid@gmail.com

د .بالل عقل الصنديد*

bilalsandid@hotmail.com

ما بين  13و !31
للمنظومة السياسية التي شارك فيها الرئيس ميشال عون
دور بارز وواضح في كل الصراعات الدموية ،واالنقسامات
العمودية ،والسياسات االقتصادية ،والفساد الظاهر أو ذلك
ّ
المموه بشعارات مكافحته.
من األقدار الالفتة أن يلتصق الرقمان ( )1و( )3بالمفاصل الكبرى
لمسيرة العماد ميشال عون ،الرئيس السابق للجمهورية اللبنانية،
ّ
يعبر ّ
وأن ّ
تبدلهما في الموقع عن التقلبات التي شهدتها مسيرته
المذكورة باختالف المواقف والمواقع التي التصقت باسم العماد.
فــي منتصف ليل  31أكتوبر  2022انتهت الــواليــة الدستورية
للعماد الرئيس بعد أن غادر قصر «بعبدا» قبل يوم من هذا التاريخ
لتمكين مناصريه من مرافقته -يــوم العطلة األسبوعية -من مقر
الــرئــاســة ال ــى الـسـكــن الـمـخـصــص إلقــامـتــه فــي منطقة «المطيلب
بــالــرابـيــة» حـيــث يـقــع مـنــزلــه الـحــديــث ال ــذي ث ــار ج ــدل ح ــول تــاريــخ
انتهائه وتكاليفه.
التمرد التي ّ
ّ
تزعمها العماد
وفي ليل  13أكتوبر  1990انتهت حالة
نفسه -رئيس الحكومة العسكرية المؤقتة آنذاك -بفراره من ضربات
ً
الجيش الـســوري وحلفائه اللبنانيين ،مـغــادرا القصر نفسه إلى
سفارة الجمهورية الفرنسية التي ّأمنت له وألسرته -التي تبعته
ً
مناسبا ّ
تفرغ فيه لتأسيس وتنظيم تياره السياسي
فيما بعد -منفى
واختيار شعاراته الجذابة كاإلصالح والتغيير ومحاربة الفساد.
يقال في المثل الشعبي اللبناني إن «بين تشرين وتشرين صيف
ً
ثــانــي» ،ويقصد بذلك مناخيا أنــه فــي الفترة الممتدة بين أواخــر
شهر أكتوبر وأوائل شهر نوفمبر عادة ما يشهد البلد المتوسطي
الجميل فترة صحو تشتد فيها حرارة الشمس بعد أن تكون األرض
قد شبعت من أولى بشائر المطر ،مما يساهم في إنضاج حبوب
ّ
الزيتون ويمكن المزارعين من قطافه ،أمــا عن «تشريني العماد»
ّ
فـلـيــس للشمس ودفـئـهــا أي دور ه ــذه ال ـ ّم ــرة فــي رف ــع حـ ــرارة جو
بينهما وما بعدهما ،حيث تكفلت بذلك نيران المعارك
الفترة ما ُ
العسكرية ،وأتون االنقسامات الدموية ،ومن ثم «جهنم» االنهيارات
االقتصادية والكيانية.
ليس من السهل في بعض السطور اختصار المسيرة الطويلة
للعماد ميشال عون بما فيها من تغيير للمواقع والمواقف ،وليس
ً
المجال متاحا لذكر أسباب وتفاصيل االنقسامات التي ارتبطت
ً
ب ـخ ـيــاراتــه ال ـس ـيــاس ـيــة وال ـش ـخ ـص ـيــة ،ول ــم ي ـعــد م ـجــديــا س ــرد كل
المالبسات العسكرية والدستورية واالقتصادية التي ّ
ميزت الفترات
التي كان فيها «للجنرال» دور أو سلطة ،فيكفي التذكير وتسليط
الضوء على بعضها:
في عام  1990خرج قائد «حرب التحرير» من قصر «بعبدا» تحت
ً
وابل مقذوفات الطيران السوري ،وعاد إليه رئيسا للجمهورية بعد
أن «سامح» وصافح وحالف النظام «األســدي» الــذي دعم انتخابه
أو على األقل لم يعارض ذلك ،وقد سبق للجنرال في عام  1989أن
«شيطن» الدستور الناتج عن «اتفاق الطائف» ،فهاجمه وشكك في
ّ
وخون من وافق عليه ،واعتبره خطيئة
أهدافه ،وعارض نصوصه،
وطنية ومسيحية على وجه الخصوص ،ومن ثم بعد عودته من

منفاه في عام  2005انضم الى مظلة الدستور نفسه ليتربع على
الـكــرســي الـنـيــابــي ،وم ــن ثــم الـكــرســي الــرئــاســي ،ويـحـكــم مــن خــال
نصوصه دون أن يعمل بشكل ّ
جدي على تعديله وفق ما يعتبره
ً
مناسبا .وفــي النهار «التشريني» األخير إلقامة الرئيس السابق
ّ
للجمهورية فــي ّ
مقر الــرئــاســة ،ارت ــأى «بـ ّـي الـكــل» أن يـغــادر القصر
ً
بصورة «جنرال الرابية» زعيم «التيار الوطني ّ
الحر» ،متجاهال -ربما
بالفطرة ومن غير قصد -الصورة المفترضة للرئيس الجامع لكل
ّ ً
اللبنانيين ،ومــؤكــدا في ذلــك على نهجه الــذي استمر طــوال فترة
واليته الدستورية.
ال يـنــازع أحــد فــي حـ ّ
ـريــة فخامته باختيار مــا يـشــاء مــن وجهة
ّ
ومصر على تكريس
سياسية وتوجهات حزبية يبدو أنه فخور بها
ّ
ما ّ
يميزها من شعارات استقطابية ،ومواجهات حــادة ،ومروحة
خصومات تمتد على مسافة المجتمع اللبناني بكل أطيافه ومعظم
أحزابه ما عدا «حزب الله» الذي بادله الغطاء السياسي لتأمين ما
ّ
يسمى «الشرعية الميثاقية».
ّ
ول ـكــن عـنــدمــا يـتـعــمــد الـعـمــاد أن يـظـهــر -فــي سلسلة مقابالته
التلفزيونية األخيرة وفي خطابه الوداعي الذي ألقاه على مناصريه
قبل مغادرته قصر «بعبدا» -بصورة المعارض «للمنظومة السياسية
الـفــاســدة» وقــد كــان على رأس حكمها لست سـنــوات ،وأن يعترف
بفشل عهده ويلقي باللوم في ذلك على الجميع دونه رغم أنه ّ
سوق
ّ
يصر على توقيع مرسوم اعتبار الحكومة
لنفسه «كرئيس قوي» ،وأن
ً
مستقيلة وهي مستقيلة حكما بموجب أحكام الدستور ،وأن يساهم
مع الحلفاء والفرقاء السياسيين بإدخال الرئاسات الدستورية في
شغور دستوري خطر ،فذلك شأن يطول مصالح جميع اللبنانيين
ويضع فخامته تحت نظر التقييم لما أقدم عليه وساهم في حدوثه.
قد ال يسأل فخامة الرئيس السابق للجمهورية اللبنانية بمفرده
عن كل االنهيارات واالنفجارات واألزمات التي رافقت عهده وطبعت
صورته في أذهــان اللبنانيين ،فللمنظومة السياسية التي شارك
فيها الــرئـيــس -مــع اخ ـتــاف الـنـســب وت ـبـ ّـدل األزم ـنــة واألمـكـنــة في
تسبيب مآسي اللبنانيين منذ ثمانينيات ا لـقــرن الماضي حتى
اللحظة -دور بارز وواضح في كل الصراعات الدموية ،واالنقسامات
العمودية ،والسياسات االقتصادية ،والفساد الظاهر أو ذلك ّ
المموه
بشعارات مكافحته.
لكن فخامته مـســؤول بــا أي شــك عــن سياساته الـتــي حركتها
ط ـبــاعــه ال ـشـخـص ـيــة ،وت ــوق ــه ال ــى ال ـت ـم ـ ّـرد ،وش ـغ ـفــه بــالـم ـعــارضــة،
والتمترس خلف منصب القيادة لالنقضاض على كل من يخالفه
الــرأي والتوجه ،وهــو مسؤول ّ
عما يثار من أسئلة وشكوك حول
تقريب فئة أو شخص أو حزب عن غيرهم ممن يفترض أن يكون
راعّــي مصالحهم الوطنية دون تمييز ،كما يقع على عاتقه عبء
تبخر وع ــوده التي حركت فــي وج ــدان كــل مــن ّ
صدقها رومانسية
الشعارات الوطنية ،واألح ــام «الرحبانية» واألمــل بـ «فخر الدين»
جديد ...وكانت النتيجة محاوالت االلتفاف على واقع االنكسار في
« 13تشرين (اكتوبر)  »1990بتسويق شعار «االنطالق من معركة
التحرير الى معركة التحرر» ،ومن ثم قدوم « 31تشرين  »2022على
ّ
فشل عهد بـ ّ
ـرره الرئيس وفريقه بمقولة «ما خلونا» متخذين من
ُ
ذلك حجة لسلوك درب المعارضة التي عادة ما تربح أكثر في سوق
االنتخابات وأحالم الرئاسة.
* كاتب ومستشار قانوني.

ّ
كانت الصفقة المؤقتة التي وقعت عليها روسيا و«طالبان» ،في
ُ
سبتمبر  ،2022أول اتفاق اقتصادي دولي مهم تبرمه الحركة على
ً
عن إعالن تأمين الغاز والنفط والقمح من روسيا
اإلطالق ،لكن بعيدا ُ َ
ّ
ً
إلى أفغانستان ،لم تنشر تفاصيل الدفع واألسعار علنا ،ولم يتضح
ما سيفعله البلدان للتحايل على العقوبات الدولية والتعامل مع
إخراجهما من النظام المصرفي العالمي.
يتزامن هذا االتفاق مع استمرار محادثات تجارية ناشطة بين
«طالبان» وجيرانها اإلقليميين ومتابعة النقاشات الروسية مع عدد
من البلدان غير الغربية حــول عقود النفط طويلة األجــل ،قد تكون
القيمة االقتصادية للعالقات التجارية بين أفغانستان وروسيا سيئة،
لكن تبقى االلتزامات والشراكات الثنائية المتزايدة ميزة دبلوماسية
إيجابية لروسيا و«طالبان» ،فهي تثبت للمجتمع الدولي أن َ
البلدين
َ
غـيــر مـعــزولـيــن .تسعى «طــال ـبــان» مـنــذ فـتــرة إل ــى تـنــويــع شركائها
التجاريين وتحسين عالقاتها مع جيرانها اإلقليميين ،حيث تأثرت
ً
الشركات األفغانية سلبا بالعقوبات الدولية ثم قرار الواليات المتحدة
بتجميد أصول البلد،و منذ أغسطس  ،2021انكمش االقتصاد األفغاني
بنسبة تتراوح بين  20و .%30كانت «طالبان» تتوقع في البداية أن
تستفيد من االستثمارات الصينية ،لكن لم تتحقق توقعاتها على
ّ
أرض الواقع ،فقد ترددت بكين في تكثيف استثماراتها ولطالما شككت
بالتزام «طالبان» بقطع عالقاتها مع الحزب اإلسالمي التركستاني.
كانت روسيا الخيار الطبيعي لـ «طالبان» ألنها شريكة تجارية
ً
للبلد أصال وهي غنية بموارد الطاقة ،وحافظت الحركة َعلى موقف
ً
حيادي من الصراع القائم بين روسيا وأوكرانيا ودعت الطرفين رسميا
إلى ضبط النفس ،لكن رغم إبرام االتفاق التجاري المؤقت ،يبدو أن
ّ
ً
بشكل أساسي في
الكرملين لن يعترف رسميا بـ «طالبان» ،ويتضح ذلك
ٍ
إقصاء الحركة من قمة منظمة شنغهاي للتعاون ،في سبتمبر ،2022
في سمرقند ،أوزبكستان ،وال أحد يعرف بعد إذا كانت أفغانستان
ستحتفظ بصفة المراقب في تلك المنظمة ،بما أن المجتمع الدولي لم
يعترف بحركة «طالبان» كحكومة شرعية ألفغانستان.
باإلضافة إلى إصدار بيانات حول دعم االقتصاد األفغاني ،أكدت
النقاشات التي شهدتها القمة انشغال المنطقة في المقام األول
بتحديد أفضل الطرق لحماية نفسها من وصول أعمال العنف إليها
ً
من أفغانستانّ ،
وعبر الرئيس الروسي فالديمير بوتين مــرارا عن
قلقه من إقدام المسلحين على التدفق إلى الدول المجاورة على شكل
أفغانستان وتخطيطهم ألعمال إرهابية ،وتفيد التقارير
الجئين من
ّ
بأن تنظيم «داعش» كثف حملته الدعائية المعادية لموسكو ،فاعتبر
ّ
وشجع مناصريه على
روسيا «حكومة صليبية» و«عدوة اإلسالم»،
إلحاق الضرر بالبلد.
يؤكد التفجير االنتحاري في السفارة الروسية في كابول ،في
 5سبتمبر الماضي حقيقة المخاوف الروسية من ّ
توسع «الدولة
اإلسالمية في والية خراسان» داخل أفغانستان ،إذ كان ذلك الهجوم
أول اعتداء يستهدف سفارة أجنبية منذ عودة «طالبان» إلى كابول
في أغسطس .2021
باإلضافة إلى إضعاف شرعية روسيا ،يتحدى «داعش» وتنظيم
«الدولة اإلسالمية في والية خراسان» ُحكم «طالبان» داخل أفغانستان
ً
ً
ً
أيضا ،ومنذ عام  ،2014يتقاسم الكرملين و«طالبان» رأيا مشتركا
المسؤولون
حول التهديدات الكبرى التي يطرحها «داعش» .اعترف
ُ
ً
الروس علنا بتبادل المعلومات مع «طالبان» بشأن التنظيم ،ون ِشرت
تقارير أخرى عن انضمام مقاتلين سابقين من «طالبان» ومن آسيا
الوسطى إلى صفوف «داعــش» ،فــزادت مخاطر التهديدات األمنية
المطروحة ،وفي غضون ذلك ،يؤدي ّ
توسع «داعش» وحملته المعادية
لموسكو إلى إضعاف نطاق النفوذ الروسي في آسيا الوسطى ذات
األغلبية المسلمة.
ال تزال «طالبان» تطالب باعتراف المجتمع الدولي بمكانتها
كـحــاكـمــة أفـغــانـسـتــان ،لـكــن فــي ظــل جـمــود االق ـت ـصــاد واسـتـمــرار
ّ
األع ـمــال الـعــدائـيــة مــع المنظمات الـمـســلـحــة ،ت ــدرك الـحــركــة أنها
مـضـطــرة للتركيز عـلــى تــدفــق الـمـســاعــدات وال ـم ــوارد إل ــى البلد،
ويحتل االستقرار السياسي واالجتماعي واالقتصادي أهمية كبرى
على أفغانستان.
بالنسبة إلى «طالبان» إذا أرادت أن تتابع السيطرة َ
تجدر اإلشــارة إلى استمرار العالقات بين الطرفين حتى اآلن
ً
رغم عدم استعداد روسيا لالعتراف رسميا بـ «طالبان» كحاكمة
أفغانستان الشرعية وتصنيف الحركة كمنظمة إرهابية منذ عام
 ،2003في الوقت الراهن ،سيستمر التواصل بين روسيا و«طالبان»
رغم كل شيء.
تعتبر «طالبان» روسيا شريكة اقتصادية جاذبة ألنها تستطيع
أن ّ
تؤمن لها إمدادت النفط والغاز ّالتي أصبح االقتصاد األفغاني
ُ
ّ
بأمس الحاجة إليها بأسعار مخفضة ،أمــا روسـيــا ،فهي تعتبر
ً
ً
ّ
«طالبان» الخيار األكثر استقرارا في البنية األمنية المتبدلة إقليميا،
وهي الجهة الوحيدة التي تستطيع كبح ّ
تقدم «داعش» حتى اآلن.
َ
باختصار ،ال سبب يدعو الطرفين إلى التخلي عن هذه المنافع.
* «منتدى شرق آسيا»
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اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي

الـديـنـار الـكـويـتـي

السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

8.460

7.541

5.603

2.759 3.150 3.259

 %14تراجع حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي
بعد خفض تعامالت «الكاش» في المعارض والعقار والصفقات المباشرة
ً
فيما يمكن اعتباره إنجازا
ع ـلــى طــريــق تـحـقـيــق مـكــاســب
مـ ـلـ ـم ــوس ــة وإي ـ ـجـ ــاب ـ ـيـ ــة ع ـلــى
صعيد ملف االلتزام المؤسسي
بـكــل تعليمات مكافحة غسل
األمـ ــوال ،أظ ـهــرت بـيــانــات بنك
الكويت المركزي تراجع قيمة
وحجم النقد الـمـتــداول خــارج
ً
ال ـج ـهــاز ال ـم ـصــرفــي ،ب ـ ــدءا من
نهاية أبــريــل الماضي ،أي في
غضون  7أشهر بنحو 269.9
مـلـيــون دي ـنــار ،وبنسبة تـقـ ّـدر
بنحو  14في المئة ،بعد اتخاذ
ق ـ ــرارات تنظيمية هــدفــت إلــى
خفض تعامالت «ال ـكــاش» في
المعارض والعقار والصفقات
المباشرة ،مما يسهم في رفع
الوعي وتكريس التعامل عبر
القنوات اإللكترونية وتقليص
دورة الكاش ،ما يمكن اعتباره
ً
ً
م ـك ـس ـب ــا كـ ـبـ ـي ــرا وخ ـ ـطـ ــوة فــي
الطريق الصحيح.
فـ ــي سـ ـي ــاق م ـت ـص ــل ،أكـ ــدت

محمد اإلتربي

ّ
معنية لـ «الجريدة» ،أنه
مصادر
بجانب دور البنك المركزي في
هذا الملف وتشدده مع القطاع
المصرفي فيما يخص عمليات
اإلبـ ــاغ ال ـف ــوري وج ـه ــوده في
وض ــع ضــوابــط دقـيـقــة تكشف
م ـث ــل ه ـ ــذه الـ ـتـ ـع ــام ــات ،ي ـبــرز
دور هيئة أس ــواق الـمــال التي
تضطلع بعمليات الرقابة على
قاعدة واسعة تفوق الوحدات
الخاضعة للمركزي ،إذ تشمل
البورصة والشركات المدرجة
وال ـ ـ ـص ـ ـ ـنـ ـ ــاديـ ـ ــق وال ـ ـم ـ ـحـ ــافـ ــظ
وش ــرك ــات ال ــوس ــاط ــة الـمــالـيــة
والحسابات التي تـتــداول في
الـ ـ ـس ـ ــوق وجـ ـ ـم ـ ــوع ال ــاع ـب ـي ــن
ً
عـ ـم ــوم ــا فـ ــي ال ـ ـسـ ــوق ال ـم ــال ــي
وذوي العالقة بتعامالته.
ووف ـ ـ ـ ــق ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــادر ،ت ـضــع
ه ـي ـئ ــة األسـ ـ ـ ـ ــواق هـ ـ ــذا ال ـم ـلــف
عـلــى قـ ّـمــة األول ــوي ــات لضمان
خـلــو ال ـســوق وإب ـع ــاده عــن أي
ش ـ ـب ـ ـهـ ــات ،وتـ ـتـ ـخ ــذ خـ ـط ــوات

اسـ ـتـ ـب ــاقـ ـي ــة رادع ـ ـ ـ ـ ــة فـ ـ ــي ه ــذا
الخصوص من خالل التفتيش
الـ ـ ـ ـ ــدوري والـ ـمـ ـي ــدان ــي وط ـ ّلــب
ال ـت ـقــاريــر الـمـسـتـمــرة وتـعــقــب
أي عـ ـمـ ـلـ ـي ــات يـ ـشـ ـتـ ـب ــه ف ـي ـهــا
والــوقــوف بــالـجــزاءات الــرادعــة
التي تحفز الخاضعين للرقابة
عـلــى الـمـحــافــظ ب ـشــأن ســامــة
سجالتهم من أي خروقات.
وتـ ـشـ ـي ــر مـ ـ ـص ـ ــادر إل ـ ـ ــى أن
تـ ـ ـ ــرا جـ ـ ـ ــع وا نـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـس ـ ـ ــار دورة
«الكاش» في معظم التعامالت
وتكريس هــذا النهج ال سيما
فـيـمــا ي ـخــص ال ـم ـع ــارض ذات
السلع البيعية ،يكشف حجم
التنسيق بين مختلف الجهات
المؤسسية في الدولة لضمان
س ـ ـ ـ ّـد ج ـم ـي ــع الـ ـ ـثـ ـ ـغ ـ ــرات ،وق ــد
ً
ب ــرز أخ ـيــرا ه ــذا ال ــدور ل ــوزارة
التجارة المعنية بالترخيص
واإلش ـ ـ ـ ـ ــراف عـ ـل ــى الـ ـمـ ـع ــارض
التي يتم فيها البيع ،وبات يتم
اشـتــراط الـســداد عبر األجهزة

الــذك ـيــة وم ـن ــع ال ــدف ــع الـنـقــدي
اتقاء ألي شبهات.
ويضم مربع المكافحة البنك
المركزي ،وهيئة أسواق المال،
ووحـ ـ ــدة ال ـت ـح ــري ــات ال ـمــال ـيــة،
ووزارة ال ـت ـجــارة والـصـنــاعــة،
ن ــاهـ ـي ــك ب ـ ـ ـ ــدور كـ ـ ــل الـ ـجـ ـه ــات
الـمــرخـصــة وال ـخــاض ـعــة لـهــذه
المؤسسات.
وت ـ ـقـ ـ ّـدر م ـ ـصـ ــادر م ـس ــؤول ــة
أن ال ـعــام الـحــالــي سـيـكــون من
ّ ً
تقدما على هذا
أبرز السنوات
الـصـعـيــد م ــن خ ــال مــؤشــرات
وتـ ـق ــاري ــر الـ ـجـ ـه ــات الــرقــاب ـيــة
ال ـتــي انـتـهــت فــي األش ـهــر ال ـ ـ 9
األولى من العام الحالي ،التي
ّ
متقد م
تعمل بشكل مؤسسي
م ـنــذ ف ـت ــرة ح ـتــى وص ـل ــت إلــى
مرحلة متقدمة ،ونجحت في
تكوين خبرات وتدريب كفاءات
ـال مــن المسؤولية
على قــدر عـ ٍ
والتأهيل العلمي ،مؤكدة أنه
خـ ــال ال ـمــرح ـلــة ال ـمــاض ـيــة لم

ت ـك ــن هـ ـن ــاك ج ـ ـ ـ ــزاءات ت ـخـ ّـص
ه ــذا ال ـم ـلــف م ــن جــانــب الـبـنــك
المركزي على البنوك.
األم ـ ــر نـفـســه بــالـنـسـبــة إلــى
الـبــوابــة األول ــى فــي الـبــورصــة،

وهو قطاع الوساطة الذي بات
يضطلع بدور واسع ومحوري
ف ــي عـمـلـيــات فـتــح الـحـســابــات
وتـ ـح ــدي ــث بـ ـي ــان ــات ال ـع ـم ــاء
واالسـتـفـســار منهم عــن كــل ما

يتعلق بمصادر أموالهم ،وقد
حقق القطاع منذ بداية العام
نجاحات ومكاسب كبيرة على
صـعـيــد اال لـ ـت ــزام بالتعليمات
الرقابية.

3.91
«البترول» تستعد لتحصيل مبالغ متأخرة  3مصانع تعدت على أمالك
الدولة البرميل الكويتي يرتفع ً
خالفت تنبيه «الصناعة» ...والهيئة أنذرت  4أخرى دوالرات إلى  95.02دوالرا
من «كوفبيك» بـ  1.88مليار دوالر
●

أشرف عجمي

أشـ ــار م ـصــدر نـفـطــي مـطـلــع إل ــى أن هـنــاك
ً
ً
تنسيقا يجري حاليا بين مؤسسة البترول
ال ـك ــوي ـت ـي ــة مـ ــن جـ ـه ــة ،والـ ـش ــرك ــة ال ـكــوي ـت ـيــة
لالستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك)
التابعة لها من جهة أخرى ،لتحصيل مبالغ
ً
مـتــأخــرة للمؤسسة عـنــد الـشــركــة ،الف ـتــا إلــى
أن مــا تــم تحصيله مــن الـشــركــة خــال السنة
الـمــالـيــة  2022/2021بـلــغ نـحــو  325مليون
دوالر ،ليصل بذلك إجمالي ما تم تحصيله
م ـن ـهــا ح ـت ــى  2022/3/ 31مـ ــا ق ـي ـم ـتــه 1.88
مـلـيــار دوالر ،بنسبة بـلـغــت  29.7فــي المئة
من إجمالي المبالغ المقدمة خالل السنوات
السابقة ،والبالغة  3.360مليارات دوالر منذ
ع ــام  ،2016م ــع تــوج ـيــه ال ـمــؤس ـســة للشركة
ً
بـضــرورة بــدء الـســداد على أقـســاط ،وفقا لما
جاء بقرار مجلس إدارتها والمؤرخ بتاريخ
 ،2018/8/15لمواجهة المؤسسة العجز في
تدفقاتها النقدية المستقبلية ،األمر الذي قد
يترتب عليه عدم قدرتها على سداد التزاماتها
وتـنـفـيــذ مـشــروعــاتـهــا الــرأسـمــالـيــة الـمــدرجــة

فــي الخطة الخمسية للمؤسسة وشركاتها
التابعة.
وأشار المصدر إلى ضرورة حرص الطرفين
ً
عـلــى تـســويــة ه ــذه ال ـمــديــون ـيــة ،مــوض ـحــا أن
المؤسسة تقوم بالتنسيق الدائم مع الشركة
ً
ف ــي ه ــذا اإلطـ ـ ــار ،م ــدل ــا ع ـلــى ذل ــك ب ــأن ــه كــان
يفترض لخطة سداد الشركة أن تبدأ في عام
 2024بمبلغ بسيط يصل إلى  16مليون دوالر
ً
فقط ،مبينا أن الشركة سددت دفعتين خالل
الـسـنــة الـمــالـيــة  2022/2021بـمــا قيمته 325
مليون دوالر.
ولفت إلى أن هناك دفعتين سيتم سدادهما
خــال السنة المالية  2023/2022بما قيمته
 275مـلـيــون دوالر ،لـيـصــل إج ـمــالــي المبلغ
المتبقي سداده ما قيمته  4.2مليارات دوالر،
ً
مبينا أن ذلك يشير إلى حرص الشركة على
س ــداد الـتــزامــاتـهــا ت ـجــاه الـمــؤسـســة مـتــى ما
توافرت لديها السيولة.
وأش ـ ــار ال ـم ـصــدر إل ــى أن ــه ف ــي ظ ــل ارت ـفــاع
ـار التنسيق
أس ـعــار الـنـفــط الـحــالـيــة فــإنــه ج ـ ٍ
بين المؤسسة والشركة لزيادة قيمة المبالغ
المسددة.

●

جراح الناصر

رغم تنبيه الهيئة العامة للصناعة مستثمري القسائم الصناعية إلى
ضرورة االلتزام بالمساحة المخصصة لهم وعدم التعدي على أمالك الدولة،
فإنه تم ضبط  3مصانع تعدت على أمالك الدولة عن طريق تسوير ساحاتها
الجانبية بمساحات تتراوح بين  7500م 2و3500م 2و 3500م 2واستغاللها.
وعلى صعيد متصل ،أغلقت «الصناعة»  10قسائم صناعية وأنذرت 4؛
الرتكابها عدة مخالفات متنوعة.
وتضمنت المخالفات التي أغلقت بسببها الهيئة قسيمة في منطقة
ُ
الشويخ الصناعية أنها تستغل في أعمال الحدادة دون الحصول على موافقة
الجهات الحكومية المختصة حيث اشترطت الهيئة على المحل الذي يستغل
تلك القسائم إزالة المخالفات خالل شهر وإال فسيتم توقيع جزاء أشد.
وأغلقت الهيئة قسيمة في منطقة الري ،لوجود ورش كيربي في سطحها
لـ  5محالت بمساحة  6أمتار مربع لكل ورشة والعمل بها دون ترخيص
ألعمال األلمنيوم.
أم ــا ال ـم ـخــال ـفــات األخـ ـ ــرى ،ال ـت ــي وص ـل ــت عـقــوبـتـهــا إل ــى ح ــد إغ ــاق
األنشطة ،فكانت استغالل القسائم من قبل الغير ،ومزاولة أنشطة من
دون تراخيص ومزاولة أنشطة في نشاط مختلف (نجارة وحفر) ،في
منطقتي ميناء عبداالله ،والشعيبة الصناعية ،إضافة الى اكتشاف فرق
التفتيش لمصانع متوقفة عن العمل وال يوجد بها خطوط إنتاج ،إلى
جانب مزاولة نشاط أعمال إنتاج خراطة المعادن بدون ترخيص في
الشويخ الصناعية.

ارت ـفــع سـعــر بــرمـيــل الـنـفــط الـكــويـتــي 3.91
ً
دوالرات لـيـبـلــغ  95.02دوالرا لـلـبــر مـيــل في
ً
تـ ـ ــداوالت أم ــس األول ،م ـقــابــل  91.11دوالرا
ً
للبرميل في تداوالت الخميس الماضي ،وفقا
للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وف ــي األس ـ ــواق الـعــالـمـيــة ،ارت ـف ـعــت أسـعــار
النفط عند التسوية ،أمس األول ،لكنها هبطت
على أساس أسبوعي بعد أن خففت السلطات
الصحية في الصين بعض القيود الصارمة
المرتبطة بـ «كوفيد  »19في البالد ،مما عزز
اآلمال في تحسن النشاط االقتصادي والطلب
في أكبر مستورد للخام في العالم.
وصعدت العقود اآلجلة لخام برنت 2.32
ً
دوالر لـتـبـلــغ ع ـنــد ا ل ـت ـســو يــة  95.99دوالرا
ً
للبرميل ،لتواصل ارتفاعا قدره  1.1في المئة
بالجلسة السابقة ،لكنها انخفضت  2.6في
المئة خالل األسبوع.
وزادت العقود اآلجلة لخام غــرب تكساس
الوسيط األميركي  2.49دوالر ،أي  2.9في المئة،
ً
إلى  88.96دوالرا للبرميل ،بعد صعودها 0.8
في المئة بالجلسة السابقة ،لكنها تراجعت
بنحو أربعة في المئة خالل األسبوع.

وت ــراج ــع ال ـخــامــان خ ــال األس ـب ــوع بسبب
ارتفاع مخزونات النفط األميركية واستمرار
المخاوف بشأن الحد من الطلب على الوقود
في الصين ،لكن مكاسب نهاية األسبوع حدت
من الخسائر.
ويعزز ضعف الدوالر األميركي الطلب على
ال ـن ـفــط ،ألن ــه يـجـعـلــه أرخـ ــص لـلـمـشـتــريــن من
حائزي العمالت األخرى.
ً
كما زادت األسـعــار أيـضــا أمــس األول بعد
أن عزز ارتفاع التضخم األميركي ،على نحو
أق ــل مــن الـمـتــوقــع ،اآلم ــال أن يخفض مجلس
االحتياطي االتحادي حجم الزيادات المقبلة
في أسعار الفائدة.
وذكرت وكالة بلومبرغ ،أمس األول ،أن وزير
الطاقة السعودي األمير عبدالعزيز بن سلمان
قــال ،إن منظمة «أوبــك  »+ستظل حــذرة بشأن
ً
إنـتــاج الـنـفــط ،مـشـيــرا إلــى أن األع ـضــاء يــرون
«ضبابية» في االقتصاد العالمي قبل اجتماع
المنظمة التالي في ديسمبر.

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

ارتفاع متفاوت لجميع المؤشرات وخسارة «السعودي» %2
«العام» الكويتي يقود الرابحين بنمو كبير  %2.4ومكاسب أقل لقطر ودبي وأبوظبي
●

علي العنزي

رب ـحــت مـعـظــم م ــؤش ــرات األس ــواق
ال ـم ــال ـي ــة ف ــي دول م ـج ـلــس ال ـت ـع ــاون
الـخـلـيـجــي ب ـت ـفــاوت خ ــال تـعــامــات
األسبوع الماضي ،وجاءت محصلتها
األسبوعية بنمو  6مؤشرات بقيادة
مــؤشــر بــورصــة الكويت الـعــام ،وكــان
الـتــراجــع الــوحـيــد فــي مــؤشــر الـســوق
السعودي الرئيسي «تاسي» إذ خسر
ً
نسبة كبيرة بلغت  %2تقريبا.
وان ـت ـهــى مــؤشــر ب ــورص ــة الـكــويــت
العام إلى مكاسب عريضة بلغت %2.4
تـ ــاه م ــؤش ــر الـ ـس ــوق ال ـق ـط ــري بنمو
قريب بلغ  %2ثم جاء مؤشرا سوقي
اإلم ــارات ســوق دبــي المالي بارتفاع
بنسبة  %1.70ومؤشر سوق أبوظبي
ً
بارتفاع كبير أيضا بلغ  ،%1.41وربح
مؤشرا سوق عمان المالي والبحرين
ً
المالي نسبا مـحــدودة كانت %0.61
و %0.20على التوالي.

مكاسب عريضة لمؤشرات
بورصة الكويت
قفزت مــؤشــرات بورصة الكويت
ب ـ ـقـ ــوة خ ـ ـ ــال األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع ال ـم ــاض ــي
وك ــان ــت خ ـض ــراء ب ـق ــوة خ ــال أرب ــع

جـلـســات مـتـتــالـيــة ،وانـتـهــى مؤشر
بــورصــة الـكــويــت الـعــام إلــى ارتـفــاع
كبير بنسبة  %2.4أي  176.62ليقفل
على مستوى  7541.81نقطة ليرفع
مكاسبه لهذا العام الى .%7.5
وواصـ ـ ـ ــل م ــؤش ــر ال ـ ـسـ ــوق األول
ً
ارت ـف ــاع ــه ك ــذل ــك وح ـق ــق نـ ـم ــوا أكـبــر
بلغ  %2.66أي  219.24نقطة ليبلغ
م ـس ـت ــوى  8460.44ن ـق ـط ــة ل ـيــر فــع
م ــراب ـح ــه هـ ــذا الـ ـع ــام إلـ ــى ،%11.3
وكانت مكاسب السوق رئيسي 50
أقــل بالكاد بلغت نسبة  %1.86أي
 105.52نـقــاط ليقفل على مستوى
ً
 5767.98نقطة لكنه بقي خاسرا لهذا
العام نسبة .%7.1
وارتفعت متغيرات السوق الثالثة
(الـقـيـمــة وكـمـيــة األس ـهــم الـمـتــداولــة
وع ــدد الصفقات) بـقــوة مـقــارنــة مع
أدائـهــا األسـبــوع األسـبــق حيث بلغ
ن ـمــو ال ـس ـيــولــة  %29بـيـنـمــا ارت ـفــع
النشاط بقوة تجاوزت نسبة %77
وعدد الصفقات  ،%37.4وقاد سهم
بيتك التعامالت بنمو قريب من %5
بينما ارتـفـعــت أس ـهــم صـغـيــرة من
حيث النشاط واألسعار وكان أبرزها
سهم آسيا بنمو كبير بنسبة %28
وال ـص ـف ــاة ب ـحــوالــي  %20ورب ـحــت
األسـ ـ ـه ـ ــم الـ ـقـ ـي ــادي ــة األخـ ـ ـ ـ ــرى م ـثــل

واستفاد مؤشرا سوقي اإلمارات
مـ ـ ــن تـ ـ ــراجـ ـ ــع بـ ـ ـي ـ ــان ـ ــات ال ـت ـض ـخ ــم
ف ـ ــي االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد األم ـ ـيـ ــركـ ــي ال ـت ــي
تــراج ـعــت إل ــى  %7.7وبـنـســب أقــل
مـ ــن الـ ـتـ ـق ــدي ــرات ل ـت ــدع ــم األسـ ـ ــواق
العالمية خــال جلستي الخميس
والجمعة لتبلغ مكاسب سوق دبي
المالي نسبة  %1.7خالل األسبوع
الماضي التي تعادل  56.84نقطة
ليقفل على مستوى  3407.31نقاط
ويرفع مكاسبه لهذا العام إلى نسبة
 ،%6.5بينما ر بــح أبوظبي نسبة
 %1.41أي  147.41نقطة ليقفل على
مـسـتــوى  10629.75نـقـطــة لتصل
م ـكــاس ـبــه لـ ـع ــام  2022إل ـ ــى نـسـبــة
 %25.5وهي من أكبر المكاسب في
األسواق العالمية.
المباني وزين بعد إعالن نتائجها
ال ـم ــال ـي ــة ل ـي ـن ـت ـهــي األسـ ـ ـب ـ ــوع عـلــى
أفضل سيناريو وبانتظار أسبوع
بسيناريو قد يكون أفضل.

ارتداد مؤشر قطر وسوقي اإلمارات
ارتد مؤشر السوق القطري خالل
األس ـبــوع الـمــاضــي وهــو على بعد

أسـ ـب ــوع م ــن اف ـت ـت ــاح كـ ــأس ال ـعــالــم
 2022والحدث الــذي طــال انتظاره
ً
ً
عــربـيــا منذ عشر سـنــوات تقريبا،
وهناك تقديرات باستفادة العديد
مــن الـقـطــاعــات واألس ـه ــم الـقـيــاديــة
من الحدث العالمي الكبير ،وحقق
مــؤشــر ال ـســوق الـقـطــري الرئيسي
ً
ن ـم ــوا بـنـسـبــة  %2.04أي 251.19
نقطة ليقفل على مستوى 12557.26

ملخص مؤشرات أسواق المال الخليجية خالل األسبوع المنتهي في 2022/11/11

نـقـطــة ،وق ــد ي ـكــون ه ــدوء األح ــداث
الـجـيــوسـيــاسـيــة فــي منطقة شــرق
أوروبـ ـ ـ ــا ب ـي ــن روسـ ـي ــا وأوك ــرانـ ـي ــا
ً
دعما لمؤشرات األســواق العالمية
والـ ـخـ ـلـ ـيـ ـجـ ـي ــة ك ـ ــذل ـ ــك ارت ـ ـفـ ــاعـ ــات
مؤشرات األســواق األميركية التي
أقفلت بعد إقفال األسواق الخليجية
على أفضل مستوى قريب مــن 34
ألف نقطة.

مكاسب محدودة للعماني
والبحريني
وسـ ـج ــل م ــؤش ــرا س ــوق ــي ع ـمــان
ً
المالي والبحرين نـمــوا أقــل حيث
كان بنسبة  %0.61أي  26.86نقطة
ليقفل على مستوى  4428.43نقطة
ً
لـســوق عـمــان الـمــالــي لـيــرتــد قليال
بينما ربــح مؤشر ســوق البحرين
المالي نسبة محدودة لم تتجاوز

ُعشري نقطة مئوية أي  3.77نقاط
ليقفل على مستوى  1865.84نقطة.

تراجع أسعار النفط ومؤشر «تاسي»
ارت ـبــط مــؤشــر ال ـســوق الـسـعــودي
بــدرجــة كـبـيــرة بــأسـعــار الـنـفــط التي
ت ــأث ــرت مـنـتـصــف األسـ ـب ــوع وخـســر
حــوالــي  %6ليسجل مــؤشــر الـســوق
ً
السعودي الرئيسي «تاسي» انخفاضا
ً
م ـع ــاك ـس ــا التـ ـج ــاه م ـع ـظــم األسـ ـ ــواق
العالمية والخليجية ا لـتــي ارتفعت
ق ـب ـيــل إعـ ــانـ ــات بـ ـي ــان ــات الـتـضـخــم
بــاالقـتـصــاد األمـيــركــي وأقـفــل مؤشر
ً
السوق السعودي قبلها فاقدا نسبة
ً
 %2تقريبا أي  227.49نقطة وعلى
ً
مستوى  11211.7نقطة متخليا عن
جميع مكاسب هذا العام التي بلغت
أول خمسة أشهر نسبة  %20بانتظار
أسـ ـب ــوع إي ـج ــاب ــي م ــن ال ـم ـح ـت ـمــل أن
يعوض جميع خسائر هذا األسبوع
وأكثر بعد ارتداد أسعار النفط خالل
جـلـسـتــي الـخـمـيــس والـجـمـعــة كــذلــك
تــأكـيــد تـحـســن الـنـظــرة المستقبلية
لالقتصاد العالمي بقيادة االقتصاد
األميركي بعد انحسار موجة الذعر
من التضخم والركود.

ملخص تداوالت بورصة الكويت خالل األسبوع المنتهي في 2022/11/10
عـدد الصـفـقـات

إقـفـال المـؤشــر
العــام

إقـفـال المـؤشــر
األول

إقـفـال المـؤشــر
رئيـسـي 50

عـدد جـلـسـات
الـتــداول

األسـبـوع
( صفقة)

الكميـة المتـداولـة القيمـة المتـداولـة
(ديـنـار)
(سهم)

2022/11/03

749.206.266

244.227.924

44.355

7.365.19

8.241.20

5.662.46

5.00

1.326.084.997

315.017.095

60.940

7.541.81

8.460.44

5.767.98

5.00

70.789.171

16.585

176.62

219.24

105.52

0.00

%28.98

%37.39

%2.40

%2.66

%1.86

%0.00

األسـبـوع

الكـويـت

السـعوديـة

الـدوحــة

مـسـقـط

المـنـامـة

أبـو ظـبـي

دب ــي

2022/11/04

7.365.19

11.439.19

12.306.07

4.401.57

1.862.07

10.482.34

3.350.47

2022/11/11

7.541.81

11.211.70

12.557.26

4.428.43

1.865.84

10.629.75

3.407.31

2022/11/10

الفـرق

176.62

227.49-

251.19

26.86

3.77

147.41

56.84

الفـرق

576.878.731

التغير ()%

%2.40

%1.99-

%2.04

%0.61

%0.20

%1.41

%1.70

التغير ()%

%77.00
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اقتصاد
ً
بورصات خليجية تطلب من شركات كويتية بيانا عن الخسائر المتراكمة
ةديرجلا
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 12شركة تجاوزت خسائرها الـ  %50وشركتان الـ %75
عيسى عبدالسالم

كـ ـ ـشـ ـ ـف ـ ــت مـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر م ـط ـل ـع ــة
لـ «الجريدة» ،أن بورصات خليجية
طـ ـلـ ـب ــت م ـ ــن ش ـ ــرك ـ ــات ك ــوي ـت ـي ــة
مـ ــزدوجـ ــة اإلدراج (مـ ــدرجـ ــة فــي
السوق الكويتي وسوق خليجي)
ً
ً
ب ـي ــان ــا تـفـصـيـلـيــا ع ــن الـخـســائــر
المتراكمة من الميزانية الختامية
لها.
وقــالــت ال ـم ـصــادر ،إن شــركــات
ك ــوي ـت ـي ــة تـ ـك ـ َّـب ــدت خ ـ ــال ال ـف ـتــرة
الماضية خسائر متراكمة ،بفعل
األزمـ ــات الـتــي م ـ َّـرت عـلــى أس ــواق
ال ـ ـمـ ــال ال ـع ــال ـم ـي ــة ،س ـ ـ ــواء بـفـعــل
تــداعـيــات «ك ــورون ــا» ،أو ألسـبــاب
ت ـت ـع ـلــق ب ـ ــاألوض ـ ــاع ال ـس ـيــاس ـيــة
واالقتصادية ،األمر الذي زاد من
م ـع ــدالت ال ـخ ـســائــر ف ــي مـيــزانـيــة
هذه الشركات.
وأشارت إلى أن الشركات التي
فقدت أكثر مــن نصف رأسمالها
ت ـظ ـه ــر عـ ـن ــدم ــا ت ـس ـت ـم ــر إح ـ ــدى
الشركات في تحقيق خسائر لعدة
س ـن ــوات ،م ــا يـ ــؤدي إل ــى الـقـضــاء
ع ـلــى رص ـي ــد األرب ـ ـ ــاح ال ـمـ َّ
ـرح ـلــة،
ً
أو جعل هــذا الرصيد ســالـبــا ،أو
زيادة رصيد الخسائر المتراكمة،
م ـم ــا ي ـش ـيــر إل ـ ــى وج ـ ــود رص ـيــد
للخسائر المتراكمة ضمن حقوق

المساهمين ،ألن الخسائر تؤدي
إل ــى نـقــص حـقــوقـهــم ،كـمــا أن ــه ال
يجوز توزيع أي أربــاح حتى تتم
تغطية الـخـســائــر الـمـتــراكـمــة من
االحـتـيــاطـيــات ،أو عبر تخفيض
رأس المال ،ثم زيادته مرة أخرى
وفق الحاجة.
وأض ـ ــاف ـ ــت بـ ــورصـ ــة ال ـك ــوي ــت
لــأوراق المالية شركة ديجيتال
سرفسس القابضة ضمن قائمة
الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ــزي ـ ــد ن ـس ـبــة
الخسائر المتراكمة لديها أكثر
مــن  75فــي المئة مــن رأس المال
المدفوع.
وب ـ ـلـ ــغ ع ـ ــدد ال ـ ـشـ ــركـ ــات ال ـت ــي
تـجــاوزت خسائرها أكثر مــن 50
في المئة من رأس المال المدفوع
وال تتجاوز نسبة الـ  75في المئة
نـحــو  12شــركــة ،فـيـمــا اقـتـصــرت
قــائ ـمــة ال ـش ــرك ــات ال ـت ــي تـتـجــاوز
خسائرها  75في المئة فأكثر من
رأس المال المدفوع على شركتين
فقط ،لديهما خطط إلطـفــاء هذه
الخسائر.
وق ــال ــت الـ ـمـ ـص ــادر ،إن هـيـئــة
أسـ ــواق ال ـم ــال عـمـلــت عـلــى إق ــرار
الـ ـم ــزي ــد مـ ــن األط ـ ـ ــر الـتـنـظـيـمـيــة
ل ـم ـع ــال ـج ــة أوض ـ ـ ـ ـ ــاع الـ ـش ــرك ــات

الـ ـمـ ـتـ ـعـ ـث ــرة ،حـ ـي ــث ع ـ ـمـ ــدت إل ــى
اس ـ ـت ـ ـحـ ــداث دلـ ـي ــل اسـ ـت ــرش ــادي
لتصنيف كفاءة الشركات المدرجة
في البورصة ،وتصنيفها إلــى 5
ً
فئاتً ،
بناء على قراءة  17مؤشرا
تم اختيارها بعناية ،وتوزيعها
عـ ـل ــى  4مـ ـجـ ـم ــوع ــات م ـخ ـت ـل ـفــة،
لـمـقــارنــة أداء كــل شــركــة مــن هــذه
الـشــركــات مــع نظيرتها ،لمعرفة
ً
أيها أكثر تفوقا على األخرى.
وأوض ـ ـحـ ــت أن ـ ــه ت ــم تـصـنـيــف
ً
ك ـ ـ ـفـ ـ ــاءة ال ـ ـش ـ ــرك ـ ــات وف ـ ـ ـقـ ـ ــا لـ ـ ـ ـ 4
مـجـمــو عــات تتضمن المجموعة
األول ـ ـ ـ ـ ــى الـ ـنـ ـس ــب والـ ـ ـم ـ ــؤش ـ ــرات
ال ـمــرت ـب ـطــة ب ـ ـ ــأداء الـ ـش ــرك ــات في
ال ـبــورصــة ،والـمـجـمــوعــة الثانية
ً
تـ ـ ــم ت ـق ـس ـي ـم ـه ــا وف ـ ـ ـقـ ـ ــا ل ـل ـن ـســب
والمؤشرات الخاصة بسعر السهم
المدرج في البورصة ،إضافة إلى
الـثــالـثــة الـتــي تــم تصنيفها وفــق
ال ـن ـســب وال ـم ــؤش ــرات الـمــرتـبـطــة
بديون الشركة وسيولة أصولها،
في حين تم تصنيف الرابعة وفق
ال ـن ـســب وال ـم ــؤش ــرات الـمــرتـبـطــة
بأرباح الشركات.
ولفتت إلــى أن هيئة األس ــواق
وضـ ـع ــت أن ـظ ـم ــة وب ـ ــرام ـ ــج عـمــل
لتصنيف كل الشركات المدرجة

إلــى فـئــات مـحــددة تتعلق بمدى
ق ـ ـ ــوة وض ـ ـعـ ــف ه ـ ـ ــذه الـ ـش ــرك ــات
ع ـلــى م ـس ـتــوى أدائ ـ ـهـ ــا ،وأس ـع ــار
األسـهــم ،إضــافــة إلــى حجم ديــون
الـ ـش ــرك ــة ،ومـ ـ ــدى ت ــواف ــر سـيــولــة
أصــولـهــا ،وقــدرتـهــا على تحقيق
ً
األرباح ،فضال عن إلزام الشركات
الـمـتـعـثــرة بـتـقــديــم دراس ـ ــة فنية

ّ
شموه :السوق العقاري المحلي مشوه ومزاجي
أكد صعوبة التنبؤ به أو مقارنته باألسواق األخرى
●

سند الشمري

قال نائب رئيس مجلس اإلدارة
الرئيس التنفيذي لشركة «غلوبال
العقارية» يوسف شموه ،إن تكلفة
االقـتــراض ارتفعت بشكل مستمر
منذ بداية العام ،في محاولة لكبح
جماح التضخم وارتفاع األسعار،
وال تبدو أي ب ــوادر فــي األفــق بأن
هذه الزيادات ستتوقف.
وأضاف شموه ،أن ارتفاع أسعار
الفائدة سيؤثر على القوة الشرائية
لمشتري العقار السكني بالتمويل
من البنوك ،كما سيرفع تكلفة شراء
المنزل ،لــذا من المتوقع أن يتأثر

ً
الطلب على العقارات عموما ،وكلما
قل الطلب على العقار أثر ذلك في
ً
االنخفاض نوعا ما.
وأش ــار إلــى أنــه ،خــال العامين
الماضيين أصبحت تكلفة قسط
ً
ال ـ ـقـ ــرض ت ـق ــري ـب ــا م ـت ـس ــاوي ــة مــع
الدخل الشهري ،لــذا ارتفع الطلب
على الشراء عبر القروض ،وتراجع
الطلب على خيار نظام استئجار
ال ـع ـق ــارات .وفـيـمــا يـخــص الـســوق
المحلي ،أوضــح شموه أنــه سوق
م ـش ـ ّـوه وص ـعــب وم ــزاج ــي ،وذل ــك
لعدم وجود هيئة أو جهة مختصة
تهتم بشؤون القطاع العقاري ،ومن
الخطأ أن تتم مقارنته باألسواق

العالمية لـعــدة أس ـبــاب ،منها أنه
ً
يعتبر سوقا صغير الحجم ،لكنه
ضخم في قيمة التداول ،ويرجع ذلك
إلى قيمة أسعار العقارات المرتفعة
ً
جدا مقارنة مع األسواق األخرى.
وت ــاب ــع أن م ــن ب ـي ــن االسـ ـب ــاب
ً
أيـضــا ،أن مؤشر السوق العقاري
في الكويت يعتمد بشكل كبير على
حـجــم كمية ال ـت ــداول فــي الـعــرض
وال ـط ـلــب ،كـمــا أن حـجــم السيولة
المتوافرة داخل السوق له السيطرة
ف ــي ارتـ ـف ــاع وان ـخ ـف ــاض ال ـس ــوق،
إضافة إلى قلة نوعية المتداولين
بالسوق باختالف أنواعهم ،بمعنى
أن ع ــدد ال ـم ـتــداول ـيــن ف ـيــه يعتبر

ً
محدودا ،ألنه ال وجود للمستثمر
األج ـن ـب ــي والـ ـش ــرك ــات ال ـم ـط ــورة
العالمية فيه ،وال توجد مشاريع
تنموية متنوعة ،لذلك المتداولون
في هذا السوق محدودون.
وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى أن ع ـ ــدد ص ـغــار
الـمـسـتـثـمــريــن واص ـح ــاب رؤوس
االمـ ـ ـ ـ ــوال ال ـص ـغ ـي ــرة ال ب ـ ــأس ب ــه،
ولـكـنـهــم ال يـمـلـكــون الـ ـق ــدرة على
إن ـشــاء أس ــواق ومـشــاريــع عقارية
تنعش القطاع والسوق العقاري،
ل ــذل ــك تـ ـك ــون ق ــدرت ـه ــم ال ـشــرائ ـيــة
مـ ـح ــدودة م ـقــابــل ال ـم ـع ــروض في
السوق نتيجة عدم تحرير األراضي
والمشاريع التنموية سـ ً
ـواء كانت

يوسف شموه
سكنية أم استثمارية أم تجارية أو
ترفيهية أم صناعية« ،وفي نهاية
ال ـم ـط ــاف ن ـج ــد أن سـ ــوق ال ـع ـقــار
الكويتي صعب التنبؤ به ومقارنته
مع األسواق المفتوحة والعالمية».

معتمدة لقياس ومتابعة الحد من
المخاطر التي قد تترتب على عدم
نجاح خطة الهيكلة.
وأش ـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه تـ ــم إلـ ـ ــزام
الشركات المتعثرة بتقديم دراسة
فنية بشأن قياس ومتابعة والحد
من المخاطر التي قد تترتب على
ع ــدم ن ـجــاح خـطــة إعـ ــادة جــدولــة

ً
مديونيات الشركة ،فضال عن مدى
تأثير فشل الخطة المذكورة على
الـمــركــز الـمــالــي لـلـشــركــة ،إضــافــة
إلى دراسة البدائل الممكنة لتلك
ال ـخ ـط ــة ،إذ ف ــرض ــت ع ـل ــى إدارة
ال ـم ـخ ــاط ــر ل ـ ــدى ه ـ ــذه ال ـش ــرك ــات
وضع دراسة َّ
مفصلة تتعلق بشأن
الــديــون ،يتم فيها توضيح مدى

تأثير خطة الهيكلة في حال عدم
نجاحها عـلــى مـخــاطــر السمعة،
ومـخــاطــر الـتـشـغـيــل ،والـمـخــاطــر
ال ـق ــان ــون ـي ــة الـ ـت ــي ق ــد تــواج ـه ـهــا
الـشــركــة فــي ح ــال لـجــوء الجهات
الدائنة للقضاء السترجاع األموال
التي تم منحها لهذه الشركات.

« »FTXتشهر إفالسها بعد زوبعة
في سوق العمالت المشفرة
من المقرر أن تبدأ بورصة العمالت المشفرة
 FTXإجـ ــراء ات اإلف ــاس فــي ال ــوالي ــات المتحدة،
كما قــرر رئيسها التنفيذي ســام بانكمان فرايد
التنحي ،بعد أزمة سيولة ضربت منصة العمالت
المشفرة ،وأدت إلى تدخل المنظمين في جميع
أنحاء العالم.
ك ــان ــت م ـن ـصــة «تـ ـ ـ ـ ــداول» الـ ـعـ ـم ــات ال ـم ـش ـفــرة
الـمـتـعـثــرة تـكــافــح مــن أج ــل جـمــع ال ـم ـل ـيــارات من
األمـ ــوال ل ــدرء االن ـه ـيــار ،بينما تخضع لتدقيق
تنظيمي شديد.
وق ــال ــت ال ـشــركــة ف ــي ب ـي ــان ،أم ــس األول ،تمت
مشاركته عبر تغريدة ،إن  FTXوصندوق تداول
العمالت المشفرة التابع لها Alameda Research
وحوالي  130شركة أخرى بدأت إجراءات طوعية
ب ـشــأن اإلف ـ ــاس ب ـمــوجــب ال ـف ـصــل  11ف ــي والي ــة
ديالوير.

«الـمـلـحـمــة» ال ـتــي اسـتـمــرت أس ـبـ ً
ـوعــا والـتــي
بــدأت بتعثر  FTXوصفقة استحواذ مهجورة
مــن قبل منافستها باينانس ،قــد وصـلــت إلى
عملة بتكوين ورموز أخرى بدأت تكافح بالفعل.
ً
وأفــادت «رويـتــرز» نقال عن مصادر ،أن FTX
كانت تسعى جاهدة لجمع حوالي  9.4مليارات
دوالر م ــن الـمـسـتـثـمــريــن والـمـنــافـسـيــن ،حيث
س ـعــت ب ــورص ــة ال ـع ـم ــات ال ـم ـش ـفــرة الـشـهـيــرة
إل نـقــاذ نفسها بعد عمليات سحب كبيرة من
قبل العمالء.
ويمثل المأزق انتكاسة سريعة لسام بانكمان
ً
فرايد البالغ من العمر  30عاما ،والذي يعد أحد
األسماء الشهيرة في عالم العمالت المشفرة،
حيث قــدرت «فــوربــس» ثروته بنحو  16مليار
دوالر قبل شهرين فقط قبل أن تتحول في هذه
األزمة إلى الصفر.

ةديرجلا

•
العدد  / 5182األحد  13نوفمبر 2022م  19 /ربيع اآلخر 1444هـ

economy@aljarida●com

11

اقتصاد

تقرير الشال االقتصادي األسبوعي

عدم رفع الفائدة يضغط على الدينار واحتياطيات «المركزي» والسيولة
• اختالف بيانات البنك المركزي عن وزير المالية بشأن التضخم ...غير جائز
• ارتفاع الودائع  %5.2ونمو التسهيالت االئتمانية  %7.9في نهاية سبتمبر أمران يثيران القلق

انخفاض أسعار
الفائدة على
الدينار سيؤدي إلى
نتيجتين مكلفتين
إما القبول بهبوط
سعر الصرف أو
سحب السيولة

األمل بأن ما
يمنع بنك الكويت
المركزي من رفع
سعر الخصم
ُّ
هو تأخر اكتمال
تشكيل مجلس
إدارته

ق ــال ت ـقــريــر «الـ ـش ــال» األس ـب ــوع ــي إن بنك
االحـتـيــاطــي الـفــدرالــي األمـيــركــي رفــع يــوم 2
نوفمبر الجاري سعر الفائدة األســاس على
الدوالر بثالثة أرباع النقطة المئوية ،ليصبح
 3.75في المئة  -4.00في المئة ،وهناك زيادة
قادمة قبل نهاية العام الحالي ،وما لم تظهر
مؤشرات على انخفاض مسارات التضخم،
ف ـم ــن الـ ـم ـ ّ
ـرج ــح أن ت ـك ــون الـ ــزيـ ــادة ال ـق ــادم ــة
ً
بالحد األقصى أيضا ،أي ثالثة أرباع النقطة
المئوية ،وإن بدأ التشدد النقدي يعطي بعض
ثماره ،قد تكون الزيادة نصف نقطة مئوية.
وأض ــاف «ال ـشــال» :بالتبعية ،قــامــت  5من
البنوك المركزية فــي دول مجلس التعاون
بــرفــع أسـعــار الـفــائــدة على عمالتها بنسبة
مماثلة ،وال تشكو تلك الدول من ارتفاع في
معدالت التضخم أسوة بالواليات المتحدة،
لكنه إجراء حمائي من أجل توطين عمالتها
الـمــرتـبــط سـعــر صــرفـهــا  100ف ــي الـمـئــة مع
الدوالر.
ولم يقم بنك الكويت المركزي برفع سعر
ً
الخصم على الدينار ،البالغ حاليا  3في المئة،
ليصبح الفارق لمصلحة الدوالر ،وألول مرة،
بين  0.75و 1.00في المئة.
ً
وأصدر بنك الكويت المركزي بيانا يؤكد
فيه استقرار المؤشرات االقتصادية والنقدية،
ً
شامال االتجاه الهبوطي لمعدالت التضخم
من مستوى  4.71في المئة في أبريل الفائت
إلى  3.19في المئة في سبتمبر الفائت ،ولدى

ّ
وزير المالية رقم تضخم مختلف ،وذلك أمر
غير جائز.
وم ــع ك ــل االحـ ـت ــرام لـلـبـيــان ،فــإنــه ال بــأس
من بعض االختالف مع مضمونه ،وال بأس
مــن ال ـبــدء بالتذكير ب ــأن تــأثـيــر حــركــة سعر
الـفــائــدة على مـعــدالت التضخم فــي الكويت
محدود ،ألن معظم احتياجات الناس السلعية
مستوردة ،ونتيجة درجة انكشاف االقتصاد
العالية ،يظل اقـتـصــادا مـسـتــوردا للتضخم
ً
وليس متحكما فيه.
والواقع أن انخفاض أسعار الفائدة على
الدينار سيؤدي إلى نتيجتين مكلفتين؛ إما
القبول بانخفاض سعر الصرف  -302.45فلس
في نهاية فبراير و 309.45فلوس للدوالر في
نهاية أكتوبر -وذلك مصدر أساسي الستيراد
التضخم ،أو دعــم سعر الصرف باستخدام
احتياطيات بنك الكويت المركزي األجنبية،
أو سحب سيولة بإصدار أذونــات وسندات
ب ـف ــائ ــدة مــرت ـف ـعــة ،وذل ـ ــك م ـص ــدر اس ـت ـنــزاف
للمالية العامة.
وال ـم ـب ــرر اآلخـ ــر ف ــي ال ـب ـيــان ك ــان مــؤشــرا
لـلـتــدلـيــل عـلــى االس ـت ـق ــرار ال ـن ـقــدي والـمــالــي
بمفهومه الجزئي ،هــو اإلش ــارة إلــى ارتفاع
الودائع بنحو  5.2في المئة ،ونمو التسهيالت
االئـتـمــانـيــة بنحو  7.9فــي الـمـئــة فــي نهاية
سبتمبر ،وهو أمر يثير القلق.
ً ّ
أوال ،ألن هـنــاك فـتــرة سـمــاح بـيــن اتـســاع
هــامــش ال ـفــائــدة لمصلحة ال ـ ــدوالر وظـهــور

ً
آثـ ـ ــاره ،وث ــان ـي ــا ،ب ــات م ــن مـصـلـحــة الـعـمــاء
ال ـك ـبــار زيـ ــادة االق ـت ــراض بــالــديـنــار بتكلفة
أدن ــى مــن عــائــد ال ــودائ ــع عـلـيــه ،ثــم إيــداعـهــا
ل ــإف ــادة مــن ال ـف ــرق ،ذل ــك مــا لــم يـتــم تحويل
الدينار إلــى عمالت أخــرى ،وفــي الحالتين،
سوف ينتج عنهما اضطراب في بيئة أعمال
المصارف ،واألخـطــر ،هو استنزاف متصل
للمالية العامة.
ونــؤكــد اسـتـمــرار احـتــرامـنــا لمهنية بنك
الكويت المركزي ،ولكن ،ال نعتقد أن اختالف
ّ
آلية سعر الـصــرف وربــط الدينار بسلة من
العمالت يهيمن الــدوالر عليها يسمح بتلك
ال ـفــوارق فــي الـفــائــدة بين العملتين .وحتى
لو افترضنا أن وزن الدوالر في سلة عمالت
الــديـنــار هــو  70فــي الـمـئــة ،فـفــي مـقــابــل رفــع
سعر الفائدة األســاس على ال ــدوالر  6مرات
مـنــذ م ــارس الـفــائــت بـ ـ  3.75فــي الـمـئــة ،كــان
يفترض رفعها على الدينار على أقل تقدير
بنحو  2.6في المئة ،ولو تم ذلك ،ألصبح سعر
ً
الخصم على الدينار حاليا بحدود  4.375في
المئة ،أي هامش موجب لمصلحة الدينار.
الكويت
ويـبـقــى األم ــل ب ــأن مــا يمنع بـنــك
ُّ
ال ـمــركــزي مــن رف ــع سـعــر الـخـصــم هــو تــأخــر
اكـتـمــال تشكيل مجلس إدارتـ ــه ال ــذي يملك
ً
وح ــده حــق رفــع سعر الخصم وفـقــا للمادة
( 26فقرة د) من قانون بنك الكويت المركزي
رقم  32لسنة  ،1968مما يعني أن االستدراك
محتمل حال اكتمال التشكيل.

 46.4مليار دينار إجمالي التسهيالت المقدمة
من البنوك حتى نهاية سبتمبر
تـنــاول «ال ـشــال» فــي تقريره إص ــدار بنك
الكويت المركزي نشرته اإلحصائية النقدية
الشهرية لشهر سبتمبر  2022والمنشورة
عـلــى مــوقـعــه عـلــى اإلن ـتــرنــت ،وأظ ـه ــرت أن
رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي
(بـمــا فيها سـنــدات وعمليات الـتــورق منذ
أب ــري ــل  )2016ان ـخ ـفــض ب ـمــا قـيـمـتــه 670
ً
مليون دينار ليصبح  280مليونا في نهاية
سبتمبر  2022مقارنة بمستواه في نهاية
سبتمبر  ،2021أي مــا نسبته نحو %0.5
من حجم الناتج المحلي اإلجمالي المقدر
لعام  2022والبالغ نحو  56.512مليار دينار
(تقديرات ال ـ  )EIUمن دون احتساب الدين
العام الخارجي .في التفاصيل ،بلغ متوسط
أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين
العام ،لمدة سنة  ،%4.000ولمدة سنتين
 ،%4.000ولمدة  3سنوات  ،%4.000ولمدة 5
سنوات  ،%4.125ولمدة  7سنوات ،%4.125
ولمدة  10سنوات .%4.250

وتستأثر الـبـنــوك المحلية بما نسبته
 %100م ــن إج ـم ــال ــي أدوات ال ــدي ــن ال ـعــام
المحلي ( %100في نهاية سبتمبر .)2021
وت ــذك ــر ن ـش ــرة «الـ ـم ــرك ــزي» أن إجـمــالــي
التسهيالت االئتمانية للمقيمين المقدمة
من البنوك المحلية في نهاية سبتمبر 2022
بلغ نحو  46.486مليار دينار ،وهو ما يمثل
نحو  %57.1من إجمالي موجودات البنوك
المحلية ،بارتفاع بلغ نحو  3.872مليارات
دينار أي بنسبة نمو بلغت نحو  %9.1عما
كان عليه في نهاية سبتمبر .2021
وبـلــغ إجـمــالــي التسهيالت الشخصية
نحو  18.191مليار دينار ،أي ما نسبته نحو
 %39.1من إجمالي التسهيالت االئتمانية
للمقيمين بينما كانت نحو  16.338مليار
ديـنــار فــي نهاية سبتمبر  2021وبنسبة
نمو بلغت نحو  ،%11.3وذلك في تقديرنا
انحراف في مقاصد النمو االئتماني النافع.
وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها

نحو  15.529مليار دينار ،أي ما نسبته نحو
 %85.4من إجمالي التسهيالت الشخصية،
وبلغت قيمة ال ـقــروض االستهالكية نحو
 1.935مـلـيــار دي ـن ــار .وبـلـغــت التسهيالت
االئتمانية لقطاع العقار نحو  9.473مليارات
دينار أي ما نسبته نحو  %20.4من إجمالي
التسهيالت االئتمانية (نحو  9.057مليارات
في نهاية سبتمبر  ،)2021ولقطاع التجارة
نحو  3.215مليارات أي ما نسبته نحو %6.9
(نـحــو  3.079مـلـيــارات فــي نهاية سبتمبر
 ،)2021ول ـش ــراء أوراق مــالـيــة نـحــو 3.167
مليارات ،أي ما نسبته نحو  %6.8من إجمالي
التسهيالت االئتمانية (نحو  2.662مليار
في نهاية سبتمبر  ،)2021ولقطاع الصناعة
نحو  2.463مليار أي ما نسبته نحو %5.3
(نحو  2.264مليار في نهاية سبتمبر ،)2021
ولقطاع المقاوالت نحو  1.975مليار دينار أي
ما نسبته نحو ( %4.2نحو  1.801مليار في
نهاية سبتمبر  ،)2021ولقطاع المؤسسات

المالية -غير البنوك -نحو  994مليون دينار
أي ما نسبته نحو ( %2.1نحو  1.043مليار
في نهاية سبتمبر .)2021
ً
وتظهر النشرة أيـضــا ،إلــى أن إجمالي
ال ــودائ ــع ل ــدى ال ـب ـنــوك الـمـحـلـيــة بـلــغ نحو
 46.892مليار ديـنــار وه ــو مــا يمثل نحو
 %57.6م ــن إج ـم ــال ــي م ـط ـلــوبــات ال ـب ـنــوك
المحلية ،بــارتـفــاع بلغ نحو  2.377مليار
أي بنسبة  %5.3عما كــان عليه في نهاية
سبتمبر  .2021وي ـخــص ع ـمــاء الـقـطــاع
الخاص نحو  35.959مليار ديـنــار ،أي ما
نسبته  %76.7ويخص الحكومة نحو 3.796
مليارات دينار ،ويخص المؤسسات العامة
نحو  7.138مليارات ،ونصيب ودائع عمالء
الـقـطــاع الـخــاص بــالــديـنــار الكويتي منها
نحو  34.301مليار دي ـنــار ،أي مــا نسبته
 ،%95.4وما يعادل نحو  1.657مليار دينار
بالعمالت األجنبية لعمالء القطاع الخاص
ً
أيضا.

 %3.2نمو موجودات «بيتك»
%3.2
إلى  22.6مليار دينار
تطرق «الشال» إلى نتائج أعمال بنك بيت التمويل الكويتي خالل
األشهر التسعة األولى من العام الحالي ،إذ حقق صافي أرباح (بعد
خصم الضرائب) بلغت نحو  248.6مليون دينار ،بارتفاع بلغ نحو
 36.8مليونا ،أي ما نسبته ،%17.4مقارنة بنحو  211.8مليونا للفترة
ذاتها من عــام  .2021ويعود االرتـفــاع في صافي أربــاح البنك إلى
ارتفاع الربح التشغيلي (قبل خصم المخصصات) بنحو  99.1مليون
دينار ،وبنسبة  ،%27.2إضافة إلى انخفاض قيمة جملة المخصصات
بنسبة  ،%49.6أي ما قيمته  58.6مليونا ،وحقق البنك خسائر نقدية
بنحو  85.2مليونا ناتجة عن إعادة تقييم عمليات البنك الكويتي
التركي للمساهمة -التابع -بسبب ما يتعرض له االقتصاد من ضغوط
تضخمية وغياب السياسة النقدية االنكماشية.
وفي التفاصيل ،ارتفع إجمالي اإليرادات التشغيلية بنحو 107.2
ماليين دينار ،أي نحو  ،%18.1وصوال إلى نحو  698مليونا مقارنة
بما قيمته  590.8مليونا ،للفترة نفسها من العام السابق ،وتحقق
ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بنحو  65.5مليونا أو
بنسبة  ،%14.8ليصل إلى  508.5ماليين مقابل  443مليونا ،وارتفع
أيضا بند إيرادات استثمار بنحو  26.1مليونا أو بنسبة ،%612.2
وصوال إلى نحو  30.4مليونا مقارنة بنحو  4.3ماليين.

المصروفات التشغيلية
من جهة أخرى ،ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بنحو 8.1
ماليين دينار ،أو بنسبة  ،%3.6وصوال إلى نحو  234.6مليونا ،مقابل
 226.5مليونا ،سببه ارتفاع معظم بنود المصروفات التشغيلية،
وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي اإليرادات
التشغيلية نحو  ،%33.6بعد أن كانت نحو  %38.3خالل الفترة ذاتها
من عام  ،2021وانخفضت جملة المخصصات بنحو  58.6مليونا ،أو
ما نسبته  %49.6كما أسلفنا ،وصوال إلى نحو  59.6مليونا مقارنة
بنحو  118.2مليونا ،وبلغ هامش صافي الربح نحو  %35.6مقارنة
بنحو  %35.8للفترة نفسها من العام السابق.
وارت ـفــع إجـمــالــي مــوجــودات الـبـنــك بنحو  880.1مـلـيــون ديـنــار،
وبنسبة  ،%4ليصل إلــى نحو  22.668مليارا مقابل نحو 21.788
مليارا فــي نهاية عــام  ،2021وكــذلــك ارتـفــع بنحو  697مليونا ،أو
بنسبة  ،%3.2مقارنة بنحو  21.971مليارا للفترة المماثلة من العام
الفائت ،وارتفع بند مدينو تمويل بنحو  1.111مليار ،أو ما نسبته
 ،%9.8ليبلغ  12.466مليارا ( %55من إجمالي الموجودات) مقارنة
بنحو  11.355مليارا ( %52.1من إجمالي الموجودات) في نهاية عام
 ،2021في حين ارتفع بنحو  1.121مليار ،أي نحو  ،%9.9حين بلغ
نحو  11.345مليارا ( %51.6من إجمالي الموجودات) عند المقارنة
مع الفترة ذاتها من العام السابق.
وبلغت نسبة مدينو تمويل إلى حسابات المودعين نحو %78.6

مقارنة بنحو  ،%70.9بينما انخفض بند نقد وأرصدة لدى البنوك
والمؤسسات المالية بنحو  251.4مليون دينار ،أي ما نسبته ،%10.8
وصوال إلى نحو  2.074مليار ( %9.1من إجمالي الموجودات) مقارنة
بنحو  2.325مليار ( %10.7من إجمالي الموجودات) في نهاية عام
 ،2021وانخفض بنحو  827.6مليونا ،أي بنسبة  ،%28.5مقارنة
بالفترة نفسها من العام السابق حين بلغ نحو  2.901مليار (%13.2
من إجمالي الموجودات).

مطلوبات البنك
وتشير األرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق
الملكية) سجلت ارتفاعا بلغت قيمته  725مليون دينار ،ونسبته
 ،%3.7لتصل إلى  20.206مليارا ،بعد أن كانت  19.481مليارا في
نهاية عــام  ،2021وارتفعت بنحو  556.9مليونا أو بنحو ،%2.8
حيث بلغت نحو  19.649مليارا للفترة المماثلة لعام  ،2021وبلغت
نسبة إجمالي المطلوبات إلــى إجمالي الـمــوجــودات نحو %89.1
مقارنة بنحو .%89.4

األفراد ال يزالون أكبر المتعاملين
في البورصة ونصيبهم إلى انخفاض
أش ــار تقرير «ال ـشــال» إلــى أن الـشــركــة الكويتية
للمقاصة أصدرت تقريرها «حجم التداول للسوق
ً
الرسمي وفقا لجنسية وفئة المتداولين» للفترة
من  2022/01/01إلى  ،2022/10/31والمنشور على
الموقع اإللكتروني لبورصة الكويت.
وأفـ ـ ـ ــاد ال ـت ـق ــري ــر ب ـ ــأن األفـ ـ ـ ـ ــراد الي ـ ــزال ـ ــون أك ـبــر
المتعاملين ونصيبهم إلى انخفاض ،إذ استحوذوا
ع ـلــى  40.3ف ــي ال ـم ـئــة م ــن إج ـمــالــي قـيـمــة األس ـهــم
المبيعة ( 46.7فــي المئة لألشهر الـعـشــرة األولــى
 )2021و 38.8فــي المئة مــن إجمالي قيمة األسهم
ُ
المشتراة ( 46.1في المئة لألشهر العشرة األولــى
ً
 .)2021وبــاع المستثمرون األف ــراد أسهما بقيمة
ً
 5.229مليارات دينار ،بينما اشتروا أسهما بقيمة
 5.032مليارات ديـنــار ،ليصبح صافي تداوالتهم
ً
األكثر بيعا بنحو  196.714مليون دينار.
وأض ـ ــاف :ثــانــي أك ـبــر الـمـســاهـمـيــن ف ــي سـيــولــة
السوق هو قطاع المؤسسات والشركات ونصيبه
إلــى ارتـفــاع ،فقد استحوذ على  33.3في المئة من
إجـمــالــي قيمة األس ـهــم الـ ُـمـشـتــراة ( %26.1للفترة
نفسها  )2021و 29.9فــي المئة مــن إجمالي قيمة
األ س ـهــم المبيعة ( %25.3لـلـفـتــرة نفسها .)2021
ً
وقــد اشترى أسهما بقيمة  4.313مليارات دينار،

ً
في حين باع أسهما بقيمة  3.872مليارات دينار،
ً
ليصبح صافي تداوالته «الوحيدون» شراء بنحو
 440.800مليونا.
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن ث ــال ــث ال ـم ـســاه ـم ـيــن ه ــو قـطــاع
حسابات العمالء (المحافظ) ونصيبه إلى ارتفاع،
فقد استحوذ على  25.6في المئة من إجمالي قيمة
األسهم المبيعة ( 23.6في المئة للفترة نفسها )2021
و 24.5في المئة من إجمالي قيمة األسهم ُ
المشتراة
( %23.5للفترة نفسها  .)2021وقد باع هذا القطاع
ً
أسهما بقيمة  3.323مليارات دينار ،في حين اشترى
ً
أسهما بقيمة  3.175مليارات دينار ،ليصبح صافي
ً
تداوالته بيعا وبنحو  148.152مليونا.
وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع
صناديق االستثمار ونصيبه إلــى انخفاض ،فقد
استحوذ على  4.2في المئة من إجمالي قيمة األسهم
المبيعة ( 4.5في المئة للفترة نفسها  )2021و3.5
في المئة من إجمالي قيمة األسهم ُ
المشتراة (4.3
في المئة للفترة نفسها  .)2021وقد باع هذا القطاع
ً
أسـهـمــا بقيمة  544.903مـلـيــون دي ـن ــار ،فــي حين
ً
ا شـتــرى أسهما بقيمة  448.967مليونا ،ليصبح
ً
صافي تداوالته بيعا بنحو  95.934مليونا.

١٢
اقتصاد
ً
شيخة البحر تحصد جائزة «اإلسهامات المتميزة» عربيا
ةديرجلا
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البحر :الثقافة المؤسسية الفريدة في الكيانات العريقة تدفع قادتها إلى تخطي الحدود وتحقيق اإلنجازات
أعتز بكوني
ً
جزءا من
فريق القيادة
الذي يدير
دفة «الوطني»
ويساهم في
وصوله إلى
هذه المكانة
المميزة
ً
محليا
ً
وإقليميا

منحت جمعية المصرفيين
العرب نائبة الرئيس التنفيذي
لمجموعة بنك الكويت الوطني
شيخة البحر جائزة اإلسهامات
المتميزة في القطاع المصرفي
الـ ـع ــرب ــي لـ ـع ــام  ،2022ت ـقــديــرا
لجهودها وإسهاماتها البارزة
في تطوير الصناعة المصرفية
ال ـعــرب ـيــة ع ـلــى مـ ــدى ال ـس ـنــوات
الماضية.
وق ـ ـ ــام عـ ـم ــدة الـ ـح ــي ال ـم ــال ــي
ال ـســابــق لـمــديـنــة ل ـن ــدن ال ـل ــورد
ول ـيــام راس ــل بتسليم الـجــائــزة
إل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـب ـ ـح ـ ــر ،خ ـ ـ ـ ــال الـ ـحـ ـف ــل
السنوي للجمعية ،الذي أقيم في
العاصمة البريطانية ،وحضره
ن ـخ ـبــة م ــن ك ـب ــار الـشـخـصـيــات
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة والـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة
العالمية والعربية.
وف ـ ـ ـ ـ ـ ــي ك ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ــة لـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا خ ـ ـ ــال
الـحـفــل قــالــت الـبـحــر إن الثقافة
المؤسسية الفريدة في كيانات
ع ـ ــريـ ـ ـق ـ ــة ،م ـ ـثـ ــل ب ـ ـنـ ــك الـ ـك ــوي ــت
الــوطـنــي ،تــدفــع الـقـيــادات دائما
إلـ ــى ت ـخ ـطــي ح ـ ــدود ال ـم ــأل ــوف،
وتحقيق أعلى الطموحات ،حيث
ال يقتصر دورهم على تشجيع
أعضاء فريق العمل على التميز
فـ ـحـ ـس ــب ،بـ ــل فـ ــي الـ ـعـ ـم ــل عـلــى
تقديم الــدعــم واألدوات الــازمــة
لمساعدتهم على تجسيد هذا
التميز على أرض الواقع.

عطاء مجتمعي

إنجازاتنا
المهنية
يقف خلفها
مسار طويل
وشاق من
التفاني ورغبة
حقيقية في
تحقيق أعلى
الطموحات

وأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـب ـ ـح ـ ــر فـ ـخ ــره ــا
باإلنجازات التي تحققت طوال
م ـس ـي ــرت ـه ــا ال ـم ـه ـن ـي ــة مـ ــع بـنــك
الكويت الوطني ،والتي تتوافق
ب ـش ـكــل وثـ ـي ــق م ــع مـعـتـقــداتـهــا
وأهـ ــداف ـ ـهـ ــا ال ـش ـخ ـص ـي ــة ،وه ــو
مــا ســا عــد عـلــى تحقيق الكثير
م ــن تـطـلـعــاتـهــا ال ـش ـخ ـص ـيــة ،ال
سيما تلك التي تتعلق بالعطاء
المجتمعي من خالل الممارسات
المصرفية المسؤولة.
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت« :أعـ ـ ـت ـ ــز ب ـك ــون ــي
جـ ــزءا م ــن فــريــق ال ـق ـي ــادة ال ــذي
يدير دفة بنك الكويت الوطني،
ووصوله إلى المكانة المتميزة
التي يحتلها اليوم ،كأحد أبرز
ال ـم ــؤس ـس ــات ال ـم ــال ـي ــة ال ــرائ ــدة
فــي الـمـنـطـقــة» ،م ـشــددة عـلــى أن
ق ـص ــص ال ـن ـج ــاح واإلن ـ ـجـ ــازات
ال ـم ـه ـن ـيــة ي ـق ــف خ ـل ـف ـهــا م ـســار
ط ـ ــوي ـ ــل وشـ ـ ـ ـ ــاق مـ ـ ــن الـ ـتـ ـف ــان ــي
وال ـ ـ ــرغـ ـ ـ ـب ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـتـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــز م ــن
خ ــال ال ـع ـمــل ال ـج ــاد والـتـفـكـيــر

االستباقي خارج حدود المألوف
ومواجهة التحديات.
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت أن م ـس ـي ــرت ـه ــا
الحافلة فــي الـقـطــاع المصرفي
ي ـج ـســدهــا ال ـت ـف ــان ــي وال ـت ـط ــور
واإللهام ،حيث بدأت الرحلة مع
بنك الكويت الوطني كمتدربة
فــي أحــد فــروع البنك إلــى تبوؤ
منصب نائب الرئيس التنفيذي
للمجموعة ،والمشاركة في تولي
زم ـ ــام الـ ـمـ ـب ــادرة ،وت ـ ــرك بصمة
إيجابية والقيام بــدور رئيسي
في تشكيل الرؤية االستراتيجية
لـ ـلـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة وات ـ ـجـ ــاهـ ــات ـ ـهـ ــا
الـمـسـتـقـبـلـيــة وب ـلــوغ ـهــا مـكــانــة
م ــرم ــوق ــة ال ـ ـيـ ــوم ب ـي ــن ال ـع ــام ــة
ال ـت ـج ــاري ــة ال ـم ـصــرف ـيــة األع ـلــى
قيمة في الكويت ،وضمن أفضل
خمس عالمات تجارية مصرفية
في المنطقة.

ثقافة منفتحة

البحر خالل كلمتها في الحفل

وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت ال ـ ـب ـ ـحـ ــر إل ـ ـ ـ ــى أن
«الوطني» يتبنى ثقافة منفتحة
تــركــز على الـعـمــاء ،واالبـتـكــار،
والـعـقـلـيــة الــرقـمـيــة ،واالع ـتـمــاد
عـلــى تحليل الـبـيــانــات التـخــاذ
القرارات ،مما هيأ البنك لتعزيز
مكانته كرائد في مجال التحول
الرقمي على المستويين المحلي
واإلق ـ ـل ـ ـي ـ ـمـ ــي ،وتـ ـق ــدي ــم ال ـج ـيــل
الجديد من الخدمات المصرفية
الرقمية.
وأكدت أن البنك يحرص دائما
ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى تـحـقـيــق أقـصــى
استفادة لكل أصحاب المصالح،
انطالقا من إيمانه بــأن ازدهــار
وتعزيز قيمة عمالئه وموظفيه
ومـجـتـمـعــه ي ـك ـمــن ف ــي تحقيق
قـيـمــة م ـضــافــة وط ــوي ـل ــة األج ــل
لكل أصحاب المصالح ،متابعة:
«أؤمـ ـ ـ ــن ب ـ ــأن الـ ـق ــائ ــد الـحـقـيـقــي
ه ـ ــو م ـ ــن ي ـ ـعـ ــرف كـ ـي ــف ي ـص ـنــع
ويـ ـق ــود ال ـت ـغ ـي ـيــر ،ل ــذل ــك أل ـت ــزم
دائما بالمناداة بتمكين المرأة
وتعزيز مركزها داخل مجالس
اإلدارة وإطــاق المبادرات التي
كــان آخرها برنامج NBK RISE
لتعزيز القيادات النسائية».
وشـ ـ ـ ــددت ع ـل ــى أن تـشـجـيــع
الـ ـتـ ـك ــاف ــؤ أص ـ ـبـ ــح ف ـ ــي ال ــوق ــت
الـ ـ ـح ـ ــاض ـ ــر مـ ـ ــن أبـ ـ ـ ـ ــرز م ـ ـحـ ــاور
الـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاش ،مـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــرة إلـ ـ ـ ـ ــى أن
«الــوطـنــي» أخــذ زم ــام الـمـبــادرة،
وب ــدأ التطبيق مــن الــداخــل ،في
إطــار الحرص على كسر حاجز
تمثيل المرأة في مجالس اإلدارة،

وال ـتــأك ـيــد عـلــى ضـ ــرورة تــوافــر
كاف في جميع مجالس
تمثيل ٍ
اإلدارة واللجان المنبثقة عنها
في جميع أنحاء المجموعة.
وأردف ــت« :فــي ظــل التطورات
السريعة التي نشهدها اليوم،
تبرز أهمية مواصلة إلهام فرق
العمل لتهيئتهم ليكونوا قادة
المستقبل ،وتزويدهم باألدوات
الالزمة إلحداث تغييرات فاعلة
ف ــي ال ـم ــؤس ـس ــات م ــن ال ــداخ ــل،
وت ـعــزيــز خ ـلــق ال ـق ـي ـمــة ،وصـقــل
الـ ـكـ ـف ــاءات ال ـم ـم ـي ــزة ،وتـحـقـيــق

«التجاري» :خدمات جديدة نحو
التحول الرقمي واالبتكار
في إطــار التحول الرقمي واالبتكار
وج ـ ـهـ ــوده لــرق ـم ـنــة ال ـع ـم ــل ال ـم ـصــرفــي
لألفراد والشركات ،أعلن البنك التجاري
مجموعة متنوعة من الخدمات الرقمية
الجديدة ،منها خاصية إضافة وصف
للعمليات .وقد تم تطوير هذه الخدمة
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة عـ ـب ــر ت ـط ـب ـي ــق «ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري»
لألجهزة الذكية بشكل يتيح للعمالء
إضــافــة وصــف خــاص للعمليات التي
تتم على حساباتهم لكي يتم الرجوع
إليها والتعرف على تفاصيل العملية
وسبب/جهة الخصم إن لم تتوافر في
ً
الوصف التلقائي المبرمج مسبقا من
النظام .وهذه الخاصية متاحة لجميع
أن ــواع الحسابات فــي «الـتـجــاري» ،بما
فـيـهــا ال ـب ـطــاقــات مـسـبـقــة ال ــدف ــع ،وهــي
ً
ً
مفيدة جدا ،خصوصا للعمليات التي
ال تـظـهــر بـهــا تـفــاصـيــل تـتـيــح للعميل
التعرف على ماهيتها ،وهي متاحة على
جميع أنواع المعامالت ،مثل :السحب
النقدي واإليداع أو العمليات التي تتم
ع ــن طــريــق اإلن ـتــرنــت أو أج ـه ــزة نـقــاط
البيع ،سواء داخل الكويت أو خارجها.
وفــي هــذا اإلط ــار ،أفــاد رئيس قطاع

محمد آل هيد

ال ـت ـحــول الــرق ـمــي واالب ـت ـك ــار بــالــوكــالــة
محمد آل هيد ،بأن «مسيرة (التجاري)
نحو التحول الرقمي مستمرة ،لمواكبة
ك ــل م ــا ه ــو ج ــدي ــد ،وابـ ـتـ ـك ــار ال ـح ـلــول
الــرق ـم ـيــة ال ـبــدي ـلــة لـتـسـهـيــل ال ـخــدمــات
المصرفية المقدمة لعمالئنا ،ولتلبية
حــاجــات ـهــم ب ـط ــرق ت ــوف ــر ل ـهــم الـســرعــة
والسهولة واألمــان ،لخدمتهم بطريقة
أفضل».

القائد
الحقيقي هو
من يصنع
التغيير ويلهم
فرق العمل
ليصبحوا
شكر وتقدير
قادة
وفي ختام كلمتها تقدمت
الـ ـبـ ـح ــر ب ــال ـش ـك ــر وال ـت ـق ــدي ــر
المستقبل

البحر تتسلم الجائزة من عبدالعزيز الخريجي رئيس مجلس إدارة جمعية المصرفيين
العرب في لندن وجورج كنعان المدير التنفيذي للمؤسسة

بهذه المناسبة ،قــال عمدة
الحي المالي السابق لمدينة
ل ـ ـنـ ــدن الـ ـ ـل ـ ــورد ول ـ ـيـ ــام راسـ ــل
إن الـ ـبـ ـح ــر ت ـش ـك ــل ن ـم ــوذج ــا
يحتذى به للعديد من النساء
الطموحات فــي جميع أنحاء
ال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ـ ـ ــط وخـ ــارجـ ــه،
ح ـي ــث ت ـع ــد واح ـ ـ ــدة م ــن ك ـبــار
ال ـم ـص ــرف ـي ـي ــن ف ـ ــي ال ـخ ـل ـي ــج،
وتـمـتـلــك رؤيـ ــة اسـتــراتـيـجـيــة
ورأي ـ ـ ـ ـ ــا يـ ـسـ ـع ــى ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن

صــانـعــي الـسـيــاســات وال ـقــادة
إلى االستفادة منه.

دور بارز
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،أك ـ ـ ــد ال ــرئ ـي ــس
التنفيذي لجمعية المصرفيين
ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــرب جـ ـ ـ ـ ـ ــورج كـ ـ ـنـ ـ ـع ـ ــان أن
البحر لعبت دورا أساسيا في
ت ـطــويــر ال ـخ ــدم ــات الـمـصــرفـيــة
بجميع أنحاء الشرق األوســط،
إضــافــة إلــى دوره ــا المميز في
مساعدة الشركات والمؤسسات
لـ ـلـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى ال ـم ـن ـت ـج ــات
والـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــدم ـ ـ ــات ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة الـ ـت ــي
يحتاجونها لتحقيق أهدافهم
ورؤاهم.
وت ـ ـ ـ ـ ـ ــأسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ــت ج ـ ـ ـم ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــة
المصرفيين الـعــرب عــام 1980
كـمــؤسـســة غـيــر ه ــادف ــة لـلــربــح،
تتخذ من لندن مقرا لها ،وتعد
من المؤسسات المالية الرائدة
في الصناعة المصرفية ،حيث
ي ـع ـمــل أع ـض ــاؤه ــا ف ــي ال ـب ـنــوك
والـكـيــانــات ذات الـصـلــة ،والتي
تعمل بــالـقـطــاع الـمــالــي فــي كل
دول العالم العربي وبريطانيا.
وتسعى الجمعية مــن خالل
مجموعة متميزة مــن البرامج
والفعاليات إلى تعزيز العالقات
والـ ـت ــراب ــط ب ـيــن ال ـعــام ـل ـيــن في
القطاع المالي بالدول العربية
وبريطانيا ،من خالل التواصل
المستمر وتبادل المعلومات.

«الخليج» الشريك االستراتيجي المصرفي
التحاد طلبة الكويت بأميركا

ممثلو فريق «برقان» وشركة بيكوك كونسيرج
أع ـ ـ ـلـ ـ ــن ب ـ ـنـ ــك ب ـ ـ ــرق ـ ـ ــان إط ـ ـ ـ ـ ــاق خ ــدم ــة
المساعدة الشخصية ،في إطار شراكته
مــع شــركــة بـيـكــوك كــونـسـيــرج ،لتوسيع
نـ ـط ــاق الـ ـم ــزاي ــا ال ـم ـق ــدم ــة ل ـع ـم ــاء بــاقــة
بريميير المصرفية والخدمات المصرفية
الخاصة والخدمات المصرفية للشركات
وعمالء بطاقة هيبة.
وص ـ ـ ـ ـ ــرح رئ ـ ـي ـ ــس م ـ ـ ــدي ـ ـ ــري ال ـ ـخـ ــدمـ ــات
المصرفية الشخصية في «بــرقــان» ،ناصر

أف ـض ــل ال ـن ـت ــائ ــج» ،م ـض ـي ـفــة أن
ترسيخ ثقافة التعلم المستمر
هو مفتاح النجاح ،ولفتت إلى
أن إمكانية التعلم تكون بشكل
أســرع عند مواجهة التحديات
عـلــى أرض ال ــواق ــع ،واالع ـت ـمــاد
عـلــى الـجـهــود الشخصية لحل
ت ـلــك ال ـم ـش ـكــات دون الـتـمــاس
مساعدة اآلخرين.

إل ـ ـ ـ ـ ــى مـ ـ ــوظ ـ ـ ـفـ ـ ــي م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة
ب ـنــك ال ـك ــوي ــت ال ــوط ـن ــي عـلــى
تـ ـف ــانـ ـيـ ـه ــم وإخـ ــاص ـ ـهـ ــم فــي
العمل ،وأيضا على جهودهم
وعطائهم المتواصل لتعزيز
المكانة الريادية التي وصل
إليها البنك ودفعه إلى آفاق
جديدة.
وأ شـ ـ ـ ـ ـ ــارت إ ل ـ ـ ــى أن « هـ ـ ــذه
ا لـجــا ئــزة تعكس رؤ يــة البنك
واستراتيجيته القائمة على
م ــواصـ ـل ــة مـ ـسـ ـي ــرة ال ـت ـم ـي ــز،
وتــأك ـيــد عــزم ـنــا ف ــي الـحـفــاظ
ع ـلــى م ـســار نـهـجـنــا الـشــامــل
وال ـ ـمـ ــرن والـ ـمـ ـسـ ـت ــدام ،حـيــث
نركز دا ئـمــا فــي بنك الكويت
ا لــو طـنــي عـلــى تـطــو يــر أفضل
ال ـق ـيــادات ال ـب ــارزة مــن داخــل
وخـ ـ ـ ـ ـ ــارج الـ ـ ـم ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــة ،م ـم ــا
ينعكس بصورة إيجابية في
تحسين جودة عملياتنا».

نموذج للطموح

«برقان» يطلق خدمة «كونسيرج»

القيسي عن التعاون مع بيكوك كونسيرج،
ً
ق ــائ ــا« :ي ـق ــوم ه ــذا ال ـت ـع ــاون بـيــن (ب ــرق ــان)
وشركة بيكوك كونسيرج على أساس ثقتنا
بتاريخ الشركة ،ومستوى الخدمات التي
ً
تــوفــرهــا لـلـنـخـبــة .نـحــن ننطلق دائ ـم ــا من
حرصنا على توفير المزيد مــن الخدمات
الــراق ـيــة ،وإضــافــة قيمة مـمـيــزة تمنح لكل
فئة مــن عمالئنا تجربة مصرفية خاصة
تتناسب مــع أسـلــوب حياتهم ،وقــد كانت

الصقر والبحر وبوحديبة والدجاني مع عمدة الحي المالي السابق للندن اللورد راسل

شركة بيكوك كونسيرج الشريك المثالي
لتحقيق هذا الهدف».
ب ـ ــدوره ،ق ــال حـســن ال ـســويــدي ،الــرئـيــس
الـتـنـفـيــذي لـمـجـمــوعــة بـيـكــوك كــونـسـيــرج:
«أش ـعــر بــاالع ـتــزاز بــانـضـمــام (ب ــرق ــان) إلــى
قائمة عمالئنا من البنوك المحلية داخل
ال ـكــويــت ،وه ــي إض ــاف ــة مـمـيــزة لمجموعة
بيكوك كونسيرج».

ض ـمــن بــرام ـجــه ال ـم ـتــواص ـلــة لـتــرسـيــخ بــرامــج
االستدامة المجتمعية ،وفي إطار دعمه للشباب
الـكــويـتـيـيــن داخـ ــل ال ــوط ــن وخ ــارج ــه ،أع ـل ــن بنك
الخليج شراكته االستراتيجية مع االتحاد الوطني
لطلبة الكويت  -فرع الواليات المتحدة األميركية
فــي رعــايــة الـمــؤتـمــر الـسـنــوي الـ ـ  ،38ال ــذي يعقد
بمدينة لــوس أنجلس األمـيــركـيــة ،بــرعــايــة سمو
الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح رئيس مجلس
الوزراء ،في الفترة بين  24و 27نوفمبر الجاري.
وبهذه المناسبة ،قالت المديرة العامة للموارد
البشرية في البنك سلمى الحجاج ،إن «الخليج»
يــواصــل دعمه ورعايته لالتحاد الوطني لطلبة
الكويت – فرع الواليات المتحدة ألنه أكبر تجمع
لطلبة الكويت خارج الوطن ،ولدوره المتميز في
دعــم وتــوجـيــه الـطــاب الـجــدد وتنظيم فعاليات
متميزة.
وأض ــاف ــت ال ـح ـجــاج أن بـنــك الـخـلـيــج الـشــريــك
االستراتيجي المصرفي لالتحاد في مؤتمر العام
الحالي ،الذي يقام تحت شعار «شباب يسمو به
ً
الوطن» مما يجعلها المشاركة األكثر تميزا ،سواء
من حيث مقابالت التوظيف والتعريف بمجاالت

العمل المتاحة ،في إحدى أبرز جهات التوظيف في
القطاع الخاص الكويتي ،أو من خالل السحوبات
والفعاليات والهدايا القيمة التي يعتزم إطالقها.
وعـبــرت عــن فخرها بــالــدور ال ــذي يــؤديــه بنك
الخليج في دعم الشباب واالرتقاء بمهاراتهم ،من
خالل برامج متنوعة تستهدف تحقيق أحد أهم
المرتكزات الرئيسية الستراتيجية بنك الخليج
 ،2025ورؤية «كويت  »2035المتمثلة في «تمكين
الشباب».
وأضــافــت أن الـمــؤتـمــر الـسـنــوي الت ـحــاد طلبة
الكويت في أميركا فرصة متميزة ،ألنه أحد أكبر
تجمعات الطلبة الكويتيين خارج الوطن ،الذين
يحرص بنك الخليج بشكل دائم على مشاركتهم
مـنــاسـبــاتـهــم ،ومــواكـبــة توجهاتهم وتطلعاتهم
المستقبلية.
ول ـف ـت ــت إلـ ــى أن ال ـش ـب ــاب ه ــم ذخـ ـي ــرة ال ــوط ــن
لمواصلة مسيرة التنمية وا لـتـطــور ،ومستقبل
بـنــك الـخـلـيــج ال ــذي يـسـعــى إل ــى تــرسـيــخ مكانته
ً
كبنك المستقبل ،ولهذا يسعى جاهدا إلى الحفاظ
على مكانته كجهة توظيف مفضلة لدى الشباب
والباحثين عن عمل.

سلمى الحجاج

«المتحد» ِّ
يكرم موظفتين تميزتا في برنامج «بيتك» يعلن الفائزين بباقات
حضور كأس العالم في قطر
«مساعد مدير فرع معتمد»
أعــرب البنك األهلي المتحد عن
اعتزازه بالتفوق والتميز الذي حققه
موظفوه المشاركون في البرنامج
الـ ـت ــدريـ ـب ــي «مـ ـس ــاع ــد مـ ــديـ ــر ف ــرع
مصرفي معتمد» ،الذي َّ
قدمه معهد
الدراسات المصرفية لمديري الفروع
ً
في البنوك ،أخيرا ،وشارك فيه عدد
من الموظفين من البنوك المحلية.
وفي هذا اإلطار ،كشف البنك عن
حـصــول وف ــاء الـخـمـيــس ،الموظفة
ب ـخــدمــة ال ـع ـم ــاء ف ــي ال ـب ـن ــك ،على
الـمــركــز األول على مستوى جميع
المشاركين في البرنامج التدريبي،
ك ـم ــا ح ـص ـل ــت ع ــائ ـش ــة ال ـت ــوي ـت ــان،
مشرف عمليات فــرع بالبنك ،على
المركز السادس في نفس البرنامج.
وب ـهــذه الـمـنــاسـبــة ،قــامــت عضو
مجلس اإلدارة الــرئـيــس التنفيذي
بـ«المتحد» جهاد الحميضي ،ونقيب
أمين المدير العام للموارد البشرية
في «المتحد» ،بتكريم وفاء الخميس
وعــائـشــة الـتــويـتــان ،على تفوقهما
الـ ـمـ ـلـ ـح ــوظ ،وال ـ ـ ـ ــذي ي ــؤك ــد ن ـجــاح
البنك فــي جــذب وتطوير الكفاء ات

جهاد الحميضي ونقيب أمين وعدد من الموظفين في
تكريم وفاء الخميس وعائشة التويتان
المصرفية المتميزة والقادرة على
تحقيق الصدارة والتميز.
وف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــرض ت ـ ـكـ ــري ـ ـم ـ ـهـ ــا
لـلـمــوظـفـتـيــن الـمـتـمـيــزتـيــن ،أف ــادت
الحميضي بأن «التفوق الذي حققه
ً
(ال ـم ـت ـح ــد) ،م ـم ـثــا ف ــي مــوظـفـتـيــه،
ً
ليس جديدا على موظفينا األكفاء،
فقد سبق أن حقق فــارس الـفــارس،
م ــدي ــر عـ ــاقـ ــات الـ ـعـ ـم ــاء بــال ـب ـنــك،
الـمــركــز األول بـيــن الـمـشــاركـيــن من
كــل ال ـب ـنــوك الـكــويـتـيــة فــي بــرنــامــج

شـ ـه ــادة م ــدي ــر فـ ــرع م ـع ـت ـمــد ،الـتــي
نظمها (الــدراســات المصرفية) في
الـعــام الـمــاضــي ،مــا يــؤكــد أن تفوق
وتميز موظفي (المتحد) نتاج خطة
عمل واستراتيجية واضحة تعنى
بــان ـت ـقــاء وجـ ــذب أف ـض ــل الـعـنــاصــر
من الكوادر المصرفية من الشباب
الكويتي الطموح ،ثم متابعة العمل
على تنمية مهاراتهم وقدراتهم من
خ ــال ب ــرن ــام ــج م ـت ـكــامــل لـلـتــدريــب
والتطوير».

أعلن بيت التمويل الكويتي أسماء
الفائزين بباقات حضور كأس العالم
فــي قـطــر ،ضمن حملة «الـبـطــاقــة في
ملعبك مع  ،»VISAالتي تتيح للعمالء
فرص الفوز بجوائز باقات لحضور
ً
كــأس العالم  2022فــي قطر ،حرصا
من «بيتك» على مواصلة تميزه في
منح العمالء قيمة مضافة ومميزات
ف ــري ــدة عـنــد اس ـت ـخــدام بـطــاقــاتــه في
عمليات الشراء.
والـفــائــزون بـبــاقــات حـضــور كأس
ال ـع ــال ــم بــال ـس ـحــب ال ـث ــان ــي لـحــامـلــي
بطاقة  VISAهم :منى أحمد الريس،
حنان ناصر العازمي ،سامي سعود
المفرح ،سالم عطيه الشمري ،لطيفه
راش ـ ـ ــد ال ـ ـطـ ــرمـ ــوم ،ح ـ ـمـ ــدان مـحـســن
العنزي ،وبالنسبة للفائزين لحاملي
بطاقة  VISAحسابي هم :محمد ثاني
شخير وعبدالله خلف المطيري.
ي ــذك ــر أن م ـج ـمــوع الــراب ـح ـيــن في
حملة «البطاقة في ملعبك مع »VISA
ً
هو  16فائزا ،بينهم  4فائزين من فئة
عمالء حسابي للشباب.
وعـ ــن ب ــاق ــات الـ ـج ــوائ ــز ،يـحـصــل

كــل فــا ئــز على بــا قــة لحضور إ حــدى
م ـب ــاري ــات ف ـي ـفــا كـ ــأس ال ـع ــال ــم قـطــر
 ،2022تـتـضـمــن ا ص ـط ـحــاب مــرا فــق
واح ـ ــد ،ورح ـل ــة ذهـ ــاب وع ـ ــودة إلــى
ال ـعــاص ـمــة ال ـق ـطــريــة ال ــدوح ــة لـمــدة
 3أي ـ ــام ع ـل ــى م ـت ــن ط ــائ ــرة خ ــاص ــة،
وإق ــام ــة ل ـمــدة لـيـلـتـيــن ف ــي ف ـنــدق 5
نجوم ،و مــوا صــات من وإ لــى مطار
الدوحة والملعب ،وحضور مباراة
كأس العالم ربع النهائي أو نصف
ا لـنـهــا ئــي فــي كبينة خــا صــة للفائز
والمرافق.

«بوخمسين» :شراكة مع «ماندارين أورينتال» إلدارة فندقها بالكويت
جواد بوخمسين :نتطلع إلى تقديم الخدمة العريقة في هذه الوجهة المهمة
نتطلع إلى
التعاون مع
«بوخمسين
القابضة»
إلنشاء عقار
فخم يلبي
أعلى معايير
االستدامة
العالمية

جيمس رايلي

يسعدنا أن
نتشارك مع
«ماندارين
أورينتال»
إلنشاء أكثر
الفنادق فخامة
ً
وتطورا في
الكويت

جواد بوخمسين

أع ـ ـل ـ ـنـ ــت شـ ـ ــركـ ـ ــة م ـج ـم ــوع ــة
بــوخ ـم ـس ـيــن الـ ـق ــابـ ـض ــة ،أمـ ــس،
ً
ً
أن ـهــا سـتــديــر ف ـنــدقــا فـخـمــا في
الكويت ،ومن المتوقع افتتاحه
في عام  .2028ويقع الفندق في
قلب المنطقة المالية ،ويتصف
ب ـم ـعــاي ـيــر ع ــال ـي ــة م ــن ال ـف ـخــامــة
واألناقة للمدينة.
سـ ـيـ ـك ــون ف ـ ـنـ ــدق مـ ــانـ ــداريـ ــن
ً
أوري ـ ـ ـن ـ ـ ـتـ ـ ــال -الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،ج ـ ـ ــزءا
ً
مــرت ـكــزا فــي ب ــرج جــديــد يعتبر
ً
تـحـفــة مـعـمــاريــة مـكــونــا مــن 80
ً
ط ــابـ ـق ــا ،ص ـم ـمــه ال ـم ـه ـنــدســون
المعماريون الـحــائــزون العديد
من الجوائز العالمية & Foster
 ،Partnersوكــذلــك يضم منصة
ت ـحــوي مـجـمــوعــة مـتـنــوعــة من
مراكز البيع بالتجزئة والترفيه
ً
الـعــالـمـيــة ،فـضــا عــن مساحات
مكاتب استثمارية متميزة .كما
سيضم المقر الرئيس لمجموعة
بوخمسين القابضة ،التي تعمل
على تطوير المشروع بشكل عام.
وسيحتوي الفندق على 159
ً
غرفة شاملة ل ـ  33جناحا و10
شقق فندقية واسعة وعصرية،
مــا سيوفر إط ــاالت رائـعــة على
وسط مدينة الكويت ،منها أبراج
الكويت وبرج الحمراء.
س ـي ــوف ــر الـ ـفـ ـن ــدق م ـج ـمــوعــة
واسعة من المطاعم والمقاهي،
التي تضم تجربة طعام مميزة،
ً
وم ـكــانــا ل ـت ـنــاول ال ـط ـعــام ط ــوال
ً
اليوم ،ومقهى ومطعما بجانب
ً
المسبح ،وبهو استقبال كبيرا
يحتوي على متجر مخبوزات

ً
عماد بوخمسين مستقبال عصام الصقر

جواد بوخمسين وممثل مجموعة ماندارين أورينتال وعماد بوخمسين خالل توقيع العقد
م ــان ــداري ــن أوريـ ـنـ ـت ــال ،وصــالــة
ـاد ،وك ــاف ـي ــه ،وس ـت ـكــون هـنــاك
نــ
ٍ ً
أيضا قاعات واسعة لالحتفاالت
واالج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاعـ ـ ــات السـ ـتـ ـيـ ـع ــاب
األحداث االجتماعية والتجارية.
كما سيوفر المنتجع الصحي
ال ـش ــام ــل م ــان ــداري ــن أوري ـن ـت ــال
مـجـمــوعــة واس ـع ــة م ــن خــدمــات
الـ ـسـ ـب ــا وال ـ ـص ـ ـحـ ــة وال ـ ـج ـ ـمـ ــال،
فسيضم ثـمــانــي غ ــرف عالجية
ً
خاصة ،ومركزا للياقة البدنية،
ً
ً
ً
ومسبحا داخليا وخارجيا يقع
بين المناظر الطبيعية.
وذكـ ـ ـ ــر ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
لمجموعة مــانــداريــن أوريـنـتــال
جـيـمــس رايـ ـل ــي« :،ن ـحــن سـعــداء
ب ـهــذه ال ـفــرصــة ،لـتــوســع أعـمــال
م ـ ــرك ـ ــز مـ ـجـ ـم ــوع ــة م ـ ــان ـ ــداري ـ ــن
أوري ـن ـتــال فــي ال ـشــرق األوس ــط،

جواد بوخمسين يلقي كلمته خالل حفل التوقيع ...وبجواره الشيخ حمد جابر العلي
من خالل هذا المعلم المهم في
الـكــويــت ،ونتطلع إلــى التعاون
مع شركة مجموعة بوخمسين

الـقــابـضــة إلن ـش ــاء ع ـقــار متميز
ب ــالـ ـفـ ـخ ــام ــة ،ون ـ ـشـ ــارك ـ ـهـ ــم فــي
الـحــرص على أن يـكــون المبنى

يلبي أعـلــى معايير االسـتــدامــة
العالمية».
مـ ـ ـ ــن جـ ـ ــان ـ ـ ـبـ ـ ــه ،ق ـ ـ ـ ـ ــال جـ ـ ـ ــواد

بــوخ ـم ـس ـيــن ،م ــؤس ــس ورئ ـيــس
مـجـلــس إدارة شــركــة مجموعة
بوخمسين القابضة« :يسعدنا
أن ن ـ ـت ـ ـشـ ــارك م ـ ــع (م ـ ــان ـ ــداري ـ ــن
أوريـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــال) إلن ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاء أك ـ ـثـ ــر
ً
الـ ـفـ ـن ــادق ف ـخ ــام ــة وت ـ ـطـ ــورا فــي
ال ـ ـكـ ــويـ ــت .ن ـت ـط ـل ــع إلـ ـ ــى ت ـقــديــم
ال ـخــدمــة الـعــريـقــة ال ـتــي يشتهر
بـهــا (م ــان ــداري ــن أوري ـن ـت ــال) في
ه ـ ــذه ال ــوجـ ـه ــة ال ـم ـه ـم ــة ،حـيــث
ي ـق ــع ال ـف ـن ــدق ف ــي م ــوق ــع ج ـيــد،
للوصول إلى المؤسسات المالية
والـ ـتـ ـج ــاري ــة وال ـح ـك ــوم ـي ــة فــي
الـمــديـنــة ،وعـلــى ُبـعــد  20دقيقة
ب ــال ـس ـي ــارة م ــن مـ ـط ــار ال ـكــويــت
الدولي».
وانـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــت م ـ ـج ـ ـم ـ ــوع ـ ــة
بوخمسين بشركاتها المتنوعة
والمتعددة منذ أكثر من نصف

صورة جماعية لمسؤولي المجموعتين

«ديليفرو» تطلق مسابقة
الباكيت الذهبي من «كنتاكي»
ت ـط ـلــق «دي ـل ـي ـف ــرو» حملة
فريدة لعشاق دجاج كنتاكي،
من  12إلى  16الجاري ،حيث
سيحصل العمالء على فرصة
للفوز بجائزة نقدية بقيمة
 250دينارا ،إذا تضمن طلبهم
الدجاجة الذهبية.
وسـتـعـلــن «دي ـل ـي ـفــرو» عن
فــائــز واح ــد يــوم ـيــا ،يحصل
ع ـل ــى ج ــائ ــزة ن ـق ــدي ــة بـقـيـمــة
 250دي ـ ـنـ ــارا ،ل ـم ــدة  5أيـ ــام،
ليصبح المجموع  5فائزين
على مدار الحملة ،وسيحصل
الـفــائــزون أيضا على جائزة
ف ــري ــدة ل ـت ـج ـعــل م ــن ف ــوزه ــم
ذكــرى ال تنسى لــأبــد ،وهي
كأس ذهبية على شكل دجاج
كنتاكي.
وق ــال ــت الـ ـم ــدي ــرة ال ـعــامــة
لـ ـش ــرك ــة ديـ ـلـ ـيـ ـف ــرو ال ـك ــوي ــت
س ـه ــام ال ـح ـس ـي ـنــي« :ع ـنــدمــا
يـ ـتـ ـعـ ـل ــق األم ـ ـ ـ ـ ــر بـ ــالـ ــدجـ ــاج
المقلي ،فإن ديليفرو جاهزة
لتلبية جميع الطلبات .نحن
متحمسون جدا لشراكتنا مع
كنتاكي إلطالق حملة فريدة

سهام الحسيني

لجميع عشاق الــدجــاج .لكل
طلب من كنتاكي ،سيحصل
العمالء على فرصة للفوز .ال
يسعنا االنتظار لبدء اإلعالن
عـ ــن ف ــائ ــز واح ـ ـ ــد فـ ــي ال ـي ــوم
بالجائزة القيمة البالغة 250
دينارا ،وبالطبع أحد أفضل
أط ـب ــاق ال ــدج ــاج ف ــي ال ـب ــاد!
نتمنى للجميع حظا سعيدا».

«زين» 10 :شركات تكنولوجية كويتية ناشئة إلى دبي
أولى محطات البرنامج اإلقليمي للموسم السابع من Zain Great Idea
أعلنت شــركــة زيــن أسـمــاء الشركات
الكويتية التكنولوجية الناشئة ،التي
سـتـنـتـقــل إل ــى أولـ ــى مـحـطــات بــرنــامــج
ال ـت ـس ــري ــع اإلق ـل ـي ـم ــي ف ــي دب ـ ــي ب ــدول ــة
اإلمـ ـ ـ ـ ــارات ال ـع ــرب ـي ــة ال ـم ـت ـح ــدة ،ضـمــن
الدورة السابعة من برنامج Zain Great
 Ideaلتسريع الشركات التكنولوجية
الناشئة.
ً
ّ
ونــظـمــت زي ــن أخ ـيــرا فعالية Super
 Saturdayالتي استعرض المبادرون
خاللها شركاتهم الناشئة وأ هــدا فـهــم
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة وخ ـط ــط عـمـلـهــم أم ــام
لجنة التحكيم المكونة من خبراء ريادة
األع ـمــال واالبـتـكــار ُ
وممثلي الشركات
االستثمارية وشركات تسريع الشركات
الناشئة ،حيث قــامــت اللجنة بــدراســة
وتقييم جميع المشاركين واختيار 30
شــركــة ستنضم إلــى برنامج التسريع
اإلقليمي ،منها  10شركات ستشارك في
ً
أولى محطات البرنامج في دبي قريبا.
وسـيـشــارك أصـحــاب هــذه الشركات
فــي أول ــى محطات البرنامج اإلقليمي
لتسريع الشركات الناشئة الـخــاص بـ
 ،Zain Great Ideaالذي سيستمر على
مـ ــدار ثــاثــة أيـ ــام ف ــي دبـ ــي ،وسـيـشـمــل
جلسات استشارية فردية بين المبادرين

وم ـســؤول ـيــن تـنـفـيــذيـيــن ومستثمرين
من كبرى شركات المنطقة مثل رئيس
ح ــاض ـن ــة «ومـ ـ ـض ـ ــة» ل ـ ــري ـ ــادة األعـ ـم ــال
ومؤسس شركة «أرامكس» فادي غندور
ومسؤولي وحدة التكنولوجيا المالية
في مجموعة ماجد الفطيم وغيرهم.

المشاريع الـ 10
منصة  :Business4Saleمنصة
تخدم أصحاب الشركات واالستثمارات
فــي منطقة الخليج ا لـعــر بــي الراغبين
بالتخارج ،بهدف خلق الـفــرص لــرواد
األع ـ ـمـ ــال وال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن وإي ـصــال ـهــم
المهتمين من خالل منصة موحدة.
مــنــصــة  :Bazzar Gateمـنـصــة
للتجارة اإللكترونية ُمختصة بخدمات
إ ح ـ ــا ل ـ ــة ا لـ ـشـ ـح ــن ( ،)dropshipping
بحيث يمكن للعمالء إنشاء متاجرهم
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ع ـب ــر ال ـم ـن ـص ــة وعـ ــرض
منتجاتهم وتـحـقـيــق الــربــح خ ــال 30
دق ـي ـقــة ،وتـعـتـمــد الـمـنـصــة ع ـلــى نـظــام
االشـ ـ ـت ـ ــراك وتـ ـخ ــدم ال ـع ـم ــاء بـمـنـطـقــة
الخليج العربي.
منصة  :Matriiمنصة ُمتخصصة
ب ـخــدمــات تـنـظـيــف ال ـم ــرات ــب واألس ـ ـ ّـرة

الشخصية في المنازل والتجارية في
ال ـف ـنــادق وغ ـيــرهــا ،وال ـتــي ال تستغرق
ً
سوى  15دقيقة بعد الحجز إلكترونيا.
تطبيق «م ــوت ــري» :ت ـط ـب ـي ــق سـهــل
وسـ ــريـ ــع االس ـ ـت ـ ـخـ ــدام لـ ــاطـ ــاع عـلــى
الـ ـسـ ـي ــارات ال ـت ــي ت ـعــرض ـهــا ال ــوك ــاالت
والـتـعــرف على تفاصيلها وأسـعــارهــا
وصورها عبر العديد من الفئات ،كما
ً
يمكن للمستخدم أ يـضــا حجز تجربة
القيادة عبر التطبيق واختيار وموعد
للصيانة وحجز سـيــارة بديلة وطلب
خدمة تقييم قيمة المركبة قبل بيعها
وغيرها من الخدمات.

تطبيق  :Punchتـطـبـيــق ُي ـســا عــد
الـمـسـتـخــدم عـلــى الـبـحــث عــن بـطــاقــات
وبـ ـ ــرامـ ـ ــج ال ـ ـ ـ ـ ــوالء وت ــرتـ ـيـ ـبـ ـه ــا ،وذل ـ ــك
لـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة واس ـ ـ ـعـ ـ ــة مـ ـ ــن الـ ـمـ ـط ــاع ــم
وال ـ ـم ـ ـقـ ــاهـ ــي وص ـ ــال ـ ــون ـ ــات ال ـت ـج ـم ـيــل
وخدمات غسيل السيارات وغيرها عبر
منصة ّ
موحدة الكتشاف بطاقات الوالء
وتجميع النقاط ومتابعتها وصرفها.
تطبيق  :Yuehliaتطبيق للتجارة
اإللـكـتــرونـيــة الـ ُـمـتـخـصـصــة بمنتجات
وخ ــدم ــات األطـ ـف ــال واألمـ ـه ــات ،بحيث
يساعد األمـهــات واآلب ــاء على اكتشاف
كل ما يحتاجونه من خدمات ومنتجات
ألطفالهم مــن خــال استضافة العديد
من متاجر التجزئة في منصة واحدة،
وتم اختيار العالمات التجارية المحلية
والـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ب ـع ـن ــاي ــة لـ ـضـ ـم ــان أع ـل ــى
مستويات الـجــودة لخدمة احتياجات
كافة أفراد العائلة.
منصة  :Phinestsم ـن ـصــة را ئـ ــدة
لـلــوصــول إلــى الـخــدمــات الـتــي ُي ّ
قدمها
الـشـبــاب مــن ذوي الـمـهــارات اإلبــداعـيــة
الذين يقدمون خدمات األعمال الحرة في
مجاالت اإلعالن والتواصل والتسويق.
منصة «تــدلــل» :مـنـصــة ذات حـلــول
م ـت ـعــددة لـجـمـيــع اح ـت ـيــاجــات ال ـهــدايــا

«العقارات المتحدة» الراعي الرئيسي لبطولة «»Battle of the East
أعـ ـلـ ـن ــت شـ ــركـ ــة الـ ـعـ ـق ــارات
راع رئـيـســي
ال ـم ـت ـحــدة ،أن ـه ــا ٍ
لبطولة ،Battle of the East
ال ـت ــي س ـت ـقــام ف ــي  2ديـسـمـبــر
ال ـم ـق ـبــل ،وع ـل ــى م ــدى يــومـيــن
مـتـتــالـيـيــن ،حـيــث ت ـهــدف إلــى
جـمــع اآلالف مــن الرياضيين
والـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدربـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن وال ـ ـ ـعـ ـ ــائـ ـ ــات
وا لـمـشـجـعـيــن ،للمنافسة في
المسابقات الرياضية وقضاء
أوقـ ـ ـ ــات م ـم ـت ـعــة فـ ـت ــرة إق ــام ــة
البطولة.
تم إطالق أول بطولة Battle
 of the Eastف ــي عـ ــام 2013
مــن قبل نــادي  +Circuitوهو
حدث سنوي يقام في الكويت
بمشاركة رياضيين محترفين
مـ ــن م ـخ ـت ـلــف أن ـ ـحـ ــاء ال ـش ــرق
األوسـ ـ ـ ـ ــط وشـ ـ ـم ـ ــال إف ــري ـق ـي ــا
وأوروب ــا والــواليــات المتحدة
األم ـي ــرك ـي ــة .ويـ ـه ــدف ال ـحــدث

إلى تعزيز الوعي حول أهمية
ال ــري ــاض ــة ،وت ـش ـج ـيــع الـ ــروح
الــريــاض ـيــة والـتـنــافـسـيــة بين
الشباب.
ومن المتوقع أن تستقطب
بـطــو لــة Battle of the East
لـ ـه ــذا ال ـ ـعـ ــام أكـ ـث ــر مـ ــن 5000
رياضي ومشارك من مختلف
الـ ـ ـ ــدول ،ح ـي ــث س ـي ـت ـنــاف ـســون
ض ـ ـمـ ــن فـ ـ ـئ ـ ــات م ـخ ـت ـل ـف ــة مــن
البطوالت ،منها :رفــع األثقال
وال ـجــوج ـي ـت ـســو ال ـبــرازي ـل ـيــة،
وك ـ ــرة ال ـط ــائ ــرة وال ـكــروس ـفــت
وال ـس ــوب ــر ت ـيــم كـ ــب ،وغـيــرهــا
الكثير.
وسـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــارك مـ ـ ــوظ ـ ـ ـفـ ـ ــو
ً
«العقارات المتحدة» أيضا في
ف ـئــات مـخـتـلـفــة ،ب ـمــا ف ــي ذلــك
سـبــاق  ،Saracenوهــو سباق
حواجز يمتد لـ  5كيلومترات
مصمم بــدقــة الخـتـبــار الـقــدرة

قرن عبر رؤية جواد بوخمسين
رجل األعمال ،من خالل مؤسسة
جــواد بوخمسين التجارية في
عــام  ،1957وتحت قيادته نمت
ه ـ ــذه ال ـم ــؤس ـس ــة ال ـم ـتــواض ـعــة
مـ ــن مـ ـج ــال األع ـ ـمـ ــال ال ـع ـق ــاري ــة
والسياحة إلى مؤسسة متكاملة
م ـت ـق ــدم ــة فـ ــي قـ ـط ــاع ال ـس ـيــاحــة
والضيافة.
دخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت مـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــوع ـ ـ ـ ــة
بوخمسين في مجال الضيافة
بالسبعينيات ،حـيــث افتتحت
أول ف ـ ـنـ ــدق هـ ــو ل ـ ـيـ ــداي إن فــي
ال ـشــرق األوس ـ ــط .وال ـي ــوم تحت
أس ـطــول ـهــا ،تـمـتـلــك الـمـجـمــوعــة
عـ ـق ــارات ف ـنــدق ـيــة ،م ـث ــل :كـ ــراون
بـ ـ ـ ــازا ،وهـ ــول ـ ـيـ ــداي إن ال ـث ــري ــا
سيتي ،وهوليداي إن السالمية،
وإنـتــركــونـتـيـنـنـتــال ال ـفــروان ـيــة،
إض ــاف ــة إل ــى ال ـب ـنــوك وســاســل
ً
المطاعم الشهيرة مثال ،وليس
ً
حصرا مطعم فوشون.
وت ـع ـت ـب ــر م ـج ـم ــوع ــة فـ ـن ــادق
ماندارين أورينتال هي المالك
والمشغل الحائز جوائز لبعض
أف ـخ ــم الـ ـفـ ـن ــادق وال ـم ـن ـت ـج ـعــات
والشقق الفندقية حــول العالم،
ثــم نمت مــن جــذورهــا مــن خالل
الـ ـ ــدول اآلس ـي ــوي ــة ل ـتــرت ـقــي إلــى
عــامــة ت ـجــاريــة عــال ـم ـيــة ،حيث
ً
تدير المجموعة اآلن  36فندقا
وثمانية مراكز شقق فندقية في
ً
 24دول ــة وإقـلـيـمــا .ويعكس كل
عقار تــراث المجموعة الشرقي
والـثـقــافــة الـمـحـلـيــة والتصميم
الفريد .ولدى ماندارين أورينتال
م ـج ـم ــوع ــة ق ــوي ــة مـ ــن ال ـف ـن ــادق
وم ــراك ــز ال ـش ـقــق الـفـنــدقـيــة قيد
التطوير واإلنشاء ،وهي عضو
في مجموعة جارين ماثيسون.

ناصر القالف

ع ـل ــى ال ـت ـح ـم ــل ودف ـ ـ ــع حـ ــدود
المنافسين إلى أعلى مستوى.
ك ـم ــا سـتـسـتـضـيــف ال ـشــركــة
مجموعة متنوعة من األنشطة
والمسابقات التفاعلية الممتعة
في الجناح الخاص بها ،والتي
تـقــام على هــامــش هــذا الـحــدث،

خالل توقيع الرعاية
وس ـت ـكــون مـفـتــوحــة للضيوف
وال ـم ـشــارك ـيــن ،لـلـحـصــول على
فرصة للفوز بجوائز قيمة.
ً
وتعليقا على رعاية الحدث،
صـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـرح ال ـ ـ ـمـ ـ ــديـ ـ ــر الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي
للمبيعات وا لـتـســو يــق ،محمد
ً
عـ ـيـ ـت ــان ــي ،ق ـ ــائ ـ ــا« :ك ـ ـجـ ــزء مــن

مـ ـس ــؤولـ ـيـ ـتـ ـن ــا ال ـم ـج ـت ـم ـع ـي ــة،
نلتزم بدعم المبادرات الهادفة
وال ـ ـف ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــات الـ ـن ــوعـ ـي ــة ذات
الحضور المهم ،والـتــي تهدف
إل ـ ـ ـ ــى تـ ـشـ ـجـ ـي ــع الـ ـسـ ـل ــوكـ ـي ــات
الصحية ،من أجل صحة أفضل
ألفراد المجتمع».

من جهته ،أشار نائب رئيس
إدارة ال ـت ـســويــق واإلع ـ ـ ــام في
«الـ ـعـ ـق ــارات ال ـم ـت ـح ــدة» ،نــاصــر
القالف ،إلى أن «الشركة تهدف
ً
دائما من خالل هذه الرعاية إلى
تحقيق الـتــواصــل مــع مختلف
ش ـ ــرائ ـ ــح ال ـم ـج ـت ـم ــع والـ ـفـ ـئ ــات
ال ـع ـمــريــة ،إض ــاف ــة إل ــى تحفيز
ال ــري ــاض ـي ـي ــن الـ ــذيـ ــن ي ـم ـث ـلــون
ال ـك ــوي ــت م ــن أج ـ ــل ال ـم ـنــاف ـســة،
وإح ـ ـ ـ ـ ــراز االنـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــارات أثـ ـن ــاء
مشاركتهم في بطوالت إقليمية
وعالمية».
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاف« :نـ ـح ــن
ف ـخ ــورون ب ــأن نشهد مـثــل هــذا
الحدث الرياضي واالجتماعي
الضخم ،والــذي تم تنظيمه من
قبل شباب كويتي ملهم ،بل إننا
سعداء باإلقبال المتزايد على
مثل هذه الفعاليات من مختلف
الفئات العمرية».

مثل قوائم الهدايا والهدايا الجماعية
وغيرها ،وتم إطالق المنصة عام 2020
كسوق إلكتروني متكامل يحتوي على
أكثر من  50شركة تقدم للمستخدمين
اخ ـت ـي ــارات م ـت ـعــددة م ــن ال ـه ــداي ــا الـتــي
تناسب مختلف المناسبات.
منصة  :Enabillمنصة للتكنولوجيا
ُ
المالية تسهل عملية الطلبات والدفع
ً
مــا بـيــن الـمـطــاعــم وضـيــوفـهــم ب ــدال من
اس ـت ـخ ــدام وس ــائ ــل ال ــدف ــع الـتـقـلـيــديــة،
بحيث يتم استخدام جهاز موحد لطلب
الطعام والــدفــع من خالله بكل سهولة
ويسر مع تخفيض التكاليف التشغيلية
والــوقــت ال ــذي تستغرقه عملية الــدفــع
التقليدية مع تقديم تجربة عمالء فريدة
من نوعها.
منصة  :The Wish Listمـنـصــة
إلـكـتــرونـيــة لــربــط ال ـعــامــات الـتـجــاريــة
ومـحــات التجزئة مــع الـعـمــاء ،والتي
ت ـ ـح ـ ـتـ ــوي ع ـ ـلـ ــى مـ ـجـ ـم ــوع ــة مـ ـخـ ـت ــارة
م ـ ـ ــن أف ـ ـ ـضـ ـ ــل ال ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـجـ ــات واألزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
واالكـسـســوارات من إنتاج المصممين
الجدد المبدعين ،منها األزياء ومنتجات
االهتمام بالجمال واألحذية والحقائب
واالكسسوارات للنساء واألطفال.
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البرنامج نجح خالل عامه الثاني بالوصول
إلى شريحة واسعة من الجمهور
تهدف حملة
التوعية
المصرفية
«لنكن على
دراية» إلى نشر
الثقافة المالية
لدى أوسع
شريحة من
المجتمع

وسيلة فاعلة
لتوعية
عمالء البنوك
بحقوقهم
التي يحرص
المركزي على
حمايتها عبر
تعليماته
الرقابية
للجهاز
المصرفي

الحملة تلقت
ً
دعما من كل
من شركة «زين»
وOoredoo
و«تمدين»
و«الوطنية
العقارية»
و«الحمرا»

ضـ ـ ـم ـ ــن ج ـ ـ ـهـ ـ ــود بـ ـ ـن ـ ــك ال ـ ـكـ ــويـ ــت
المركزي المستمرة لتعزيز الثقافة
ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة لـ ـ ـ ــدى مـ ـخـ ـتـ ـل ــف شـ ــرائـ ــح
المجتمع ،وتوجيهاته نحو توسيع
وت ـع ــزي ــز دور ال ـق ـط ــاع ال ـم ـصــرفــي
الكويتي في المسؤولية المجتمعية،
أك ــد «الـ ـم ــرك ــزي» ف ــي ب ـيــن ل ــه أم ــس،
نجاح برنامج التوعية المصرفية
«لنكن على درايــة» في عامه الثاني
ف ــي ال ــوص ــول إل ــى شــريـحــة واسـعــة
مــن الجمهور ،للتوعية بجملة من
المواضيع المهمة في مجال الثقافة
ال ـم ــال ـي ــة وح ـم ــاي ــة ع ـم ــاء ال ـب ـن ــوك،
بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون م ـ ــع اتـ ـ ـح ـ ــاد مـ ـص ــارف
الكويت.
وذكــر أن عــدد المشاهدات وصل
خالل تسعة شهور إلى ما يقارب 86
مليون مشاهدة ،من خالل منصات
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي الـمـخـتـلـفــة،
ً
مـشـيــدا ب ــدور الـبـنــوك الكويتية في
دعــم البرنامج ،ونـشــره على أوســع
نطاق.
وفــي هــذا الـصــدد ،أشــاد بتعاون
ال ـع ــدي ــد م ــن الـ ـجـ ـه ــات ،م ــن بـيـنـهــا:
وزارة اإلعـ ـ ــام ،ووزارة الــداخ ـل ـيــة،
وهيئة أسواق المال ،واإلدارة العامة
للطيران المدني ،ووحدة التحريات
الـمــالـيــة ،والهيئة الـعــامــة لمكافحة
الفساد (نزاهة) ،وشبكة المعلومات

االئتمانية ( ،)Ci-netووحدات الجهاز
الـمـصــرفــي الـكــويـتــي ،ودع ــم :شركة
زي ــن وشــركــة االت ـص ــاالت الكويتية
( ،)STCوشــركــة أوري ــدو ،إلــى جانب
دور شركة تمدين العقارية ،وشركة
الوطنية العقارية ،ومجمع الحمرا.
وي ـهــدف الـبــرنــامــج ،ال ــذي انطلق
فــي بــدايــة سنة  2021بــإشــراف بنك
ال ـكــويــت ال ـم ــرك ــزي وبــال ـت ـعــاون مع
اتـحــاد مـصــارف الـكــويــت ،إلــى نشر
الثقافة المالية لدى أوســع شريحة
مــن المجتمع ،وزيـ ــادة الــوعــي لــدى
الجمهور بــدور القطاع المصرفي،
وكـيـفـيــة االس ـت ـف ــادة م ــن ال ـخــدمــات
المتنوعة التي تقدمها البنوك على
الوجه األمثل.
وأك ـ ـ ــد «الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــزي» ،فـ ــي ب ـي ــان ــه،
أهمية مثل هذه البرامج ،التي توفر
وسيلة فاعلة لتوعية عمالء البنوك
بحقوقهم التي يحرص «المركزي»
عـ ـل ــى ح ـم ــاي ـت ـه ــا ،عـ ـب ــر ت ـع ـل ـي ـمــاتــه
الرقابية للجهاز المصرفي.
ونــوه إلــى تنوع المواضيع التي
شملها البرنامج في عامه الثاني،
من بينها :التوعية بمخاطر عمليات
االحتيال ،والجرائم اإللكترونية التي
تستهدف الـعـمــاء بـطــرق متنوعة،
س ــواء عـبــر الـبــريــد اإلل ـك ـتــرونــي ،أو
ال ــرس ــائ ــل الـنـصـيــة ع ـلــى تطبيقات

نجاح الحملة
عائد لتعاون
عديد من األطراف
بينها وزارتا
اإلعالم والداخلية
و«أسواق المال»
و«الطيران
المدني»
و«التحريات
المالية» و«نزاهة»
و«»Ci-net
ووحدات الجهاز
المصرفي

التوعية بمخاطر
االحتيال والجرائم
اإللكترونية
وغسل األموال
وتمويل اإلرهاب
إلى جانب
تشجيع االدخار
أبرز المواضيع
التي شملتها
الحملة في عامها
الثاني

الـ ـه ــوات ــف ال ــذكـ ـي ــة ،أو ال ـم ـكــال ـمــات
الهاتفية ،أو عبر تطبيقات مخصصة
ُ
لـهــذا ال ـغــرض ،حـيــث تـسـتـخــدم تلك
الوسائل للحصول على المعلومات
الـمـصــرفـيــة ال ـســريــة لـلـعـمـيــل ،مـثــل:
رق ــم حـســابــه ،ورق ـمــه ال ـســري ،ورقــم
 ،OTPبهدف سرقة األموال أو سرقة
البيانات الشخصية.
كـمــا ت ـن ــاول ال ـبــرنــامــج الـتـعــريــف
ببعض أشكال غسل األموال وتمويل
اإلره ـ ــاب .ويـغـطــي الـبــرنــامــج كذلك
م ــوض ــوع تـشـجـيــع االدخ ـ ـ ــار ضمن
م ـ ـ ــواده الـ ـ ــذي ي ـس ـلــط الـ ـض ــوء عـلــى
أهمية االدخار وبعض طرق االدخار
ً
ووس ـ ــائـ ـ ـل ـ ــه ،ف ـ ـضـ ــا ع ـ ــن م ــواص ـل ــة
التوعية بمواضيع البرنامج التي
ط ــرح ــت الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي بــأس ـلــوب
جديد.
ُيذكر أن البرنامج يوظف العديد
م ـ ــن الـ ــوسـ ــائـ ــل وال ـ ـق ـ ـن ـ ــوات ،ح ـيــث
يشتمل عـلــى فـيــديــوهــات تــوعــويــة،
وتصريحات ومـقــابــات صحافية،
ومواد تعريفية ومحاضرات ،عبر كل
ً
قنوات التواصل ،خصوصا القنوات
ال ــرق ـم ـي ــة ،وحـ ـس ــاب ــات «الـ ـم ــرك ــزي»

والبنوك الكويتية واتحاد مصارف
ال ـك ــوي ــت ع ـل ــى م ـن ـص ــات ال ـت ــواص ــل
االجتماعي ،وفروع البنوك ،وغيرها
مــن ن ـقــاط ال ـتــواصــل مــع الـجـمـهــور،
بما يضمن أوس ــع انـتـشــار لرسالة
البرنامج ،وتفاعل الجمهور معها،
ً
فضال عن أنشطة وفعاليات ميدانية،
بهدف التواصل المباشر مع العمالء،
وم ـعــرفــة م ــدى وع ـي ـهــم بــالـمـفــاهـيــم
والمواضيع التي تطرحها البرنامج.

الحملة سجلت 86
مليون مشاهدة
خالل تسعة أشهر
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ً
العنزي 29 :بلدا حول العالم تشارك بمعرض الكويت للكتاب

ً
ينطلق األربعاء المقبل مصحوبا بفعاليات ثقافية لألطفال والكبار
عزة إبراهيم

على قدم وساق تأتي
تحضيرات معرض الكويت
الدولي للكتاب في دورته
الـ  45واألولى منذ بدء جائحة
بمشاركة
كورونا ،التي تحظى ً
 520دار نشر من  29بلدا
حول العالم منها  18عربية
و 11أجنبية ،لعرض 230
ألف عنوان كتاب ،في مهرجان
ثقافي ضخم تترقبه الكويت
واألوساط الثقافية حول
العالم.

تطبيق
إلكتروني
للتعريف
بأنشطة
المعرض
وأسعار الكتب
وأماكن بيعها

كـشــف مــديــر م ـعــرض الـكــويــت
الــدولــي للكتاب فــي دورت ــه ال ـ 45
سعد العنزي عن آخر االستعدادات
إلقامة المعرض المقرر افتتاحه
األربعاء المقبل ،وتستمر فعالياته
حتى  26الشهر الجاري ،في أرض
المعارض بمشرف.
وقال العنزي ،لـ «الجريدة» ،إن
القائمين على المعرض يعملون
ع ـلــى م ـ ــدار  24س ــاع ــة لــانـتـهــاء
م ــن ت ـج ـه ـيــزات ال ـم ـع ــرض ،ال ــذي
يحظى برعاية سمو الشيخ أحمد
ن ـ ـ ــواف األح ـ ـمـ ــد رئـ ـي ــس مـجـلــس
ال ــوزراء ،ووزي ــر اإلع ــام والثقافة
وزيـ ـ ــر الـ ــدولـ ــة لـ ـش ــؤون ال ـش ـبــاب
عبدالرحمن المطيري.
وأوض ــح أن المعرض يحظى
بمشاركة أكثر من  520دار نشر
م ــن داخ ـ ــل ال ـك ــوي ــت وخ ــارج ـه ــا،
بطريقة التعاون المباشر أو عن
ً
طريق توكيل ،وهي تمثل  29بلدا
حول العالم منها  18عربية و11
أجنبية ،لعرض ما يتجاوز 230
أل ــف ع ـنــوان ك ـتــاب ،مــن ضمنهم
 28ألف إصدار جديد ،إضافة إلى
مشاركة أندية القراءة وجمعيات
النفع العام والــوزارات والهيئات
الحكومية.

أنشطة مصاحبة
وعـ ـ ــن األنـ ـشـ ـط ــة ال ـم ـصــاح ـبــة
للمعرض ،أكد أن فعالية معرض
الـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــاب غـ ـنـ ـي ــة ب ــالـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــات
واألن ـش ـط ــة الـمـصــاحـبــة لعملية
ع ـ ـ ــرض وب ـ ـيـ ــع ال ـ ـك ـ ـتـ ــب ،وم ـن ـه ــا
أنـ ـشـ ـط ــة ل ـل ـط ـف ــل وم ـ ـحـ ــاضـ ــرات
تقيمها جمعيات النفع العام على
هــامــش ال ـم ـعــرض ،لـضـمــان أكبر
قدر من االستفادة والمتعة لزوار
المعرض.

سعد العنزي

ً
واسـتـطــرد أن هـنــاك اهتماما
ً
خ ـ ــاص ـ ــا ب ــأنـ ـشـ ـط ــة الـ ـطـ ـف ــل فــي
ال ـ ـم ـ ـعـ ــرض ،م ـن ـه ــا ورش عـمــل
تتعلق بالرسم والخط ،ومسرح
الـطـفــل ،وال ــدم ــى ،والـمـســابـقــات،
والـمـحــاضــرات س ــواء فــي جناح
ث ـقــافــة ال ـط ـفــل ال ـتــابــع للمجلس
الـ ــوط ـ ـنـ ــي لـ ـلـ ـثـ ـق ــاف ــة وال ـ ـف ـ ـنـ ــون
واآلداب ،أو في قاعة المحاضرات
ً
الرئيسية ،فضال عن أن العديد من
دور النشر المتخصصة بكتب
ً
األطـ ـ ـف ـ ــال ،ت ـخ ـصــص جـ ـ ـ ــزءا مــن
اهتمامها لتقديم أنشطة وورش
العمل بأجنحتها الخاصة داخل
المعرض.
وطمأن الجمهور على توافر
ال ـم ـســاعــدات الـمـســانــدة لجميع
الفئات من زوار المعرض ،منها
خــدمــات خاصة لتسهيل تجول
أص ـ ـحـ ــاب ال ـه ـم ــم وك ـ ـبـ ــار ال ـســن
كـتــوفـيــر ك ــراس ــي مـتـحــركــة ،إلــى
جــانــب ع ـي ــادة طـبـيــة بــالـتـعــاون
مــع وزارة الـصـحــة للتعامل مع
ً
أي ظ ــرف صـحــي ط ـ ــارئ ،فضال
عـ ــن ال ـ ــوج ـ ــود األم ـ ـنـ ــي الـمـكـثــف

صورة أرشيفية لمعرض الكتاب
ألفــراد األمــن التي توفرها وزارة
الداخلية.

خريطة المعرض
وعن كيفية تعرف زوار المعرض
عـلــى األن ـش ـطــة الـمـتــاحــة وج ــدول
الـم ـحــاضــرات والـفـعــالـيــات ،أشــار
ال ـع ـنــزي إل ــى أن ــه ت ــم ال ـع ـمــل على
نـظــام فـهــرســة إلـكـتــرونــي يساعد
ً
الجمهور على التعرف آلـيــا على
خرائط المعرض وسيتم من خالل
الفهرس اآللي المتاح عبر تطبيق
«معرض الكويت الدولي للكتاب»
وال ـم ـتــوفــر بـ ــإصـ ــدارات ال ـهــواتــف
النقالة األندرويد» أو «اي يو اس»،
تسهيل تعرف زوار المعرض على
أماكن دور النشر المختلفة ،والكتب
المتاحة بها وأسعارها واألنشطة
ال ـم ـصــاح ـبــة وم ــواعـ ـي ــد وج ـ ــدول
الفعاليات الفنية والثقافية طوال
أيام المعرض العشرة.
وق ـ ـ ــال الـ ـعـ ـن ــزي ،إن ال ــوص ــول
ل ـق ــاع ــات م ـع ــرض ال ـك ـت ــاب سيتم
ت ـس ـه ـي ـلــه م ـ ــن خ ـ ـ ــال  9بـ ــوابـ ــات

كتارا تعلن انطالق الدورة التاسعة لعام 2023
تـعـلــن مــؤس ـســة ك ـت ــارا ،ان ـط ــاق الـ ـ ــدورة ال ـتــاس ـعــة لـجــائــزة
كتارا للرواية العربية لعام  ،2023وجمهور الجائزة الوطن
العربي ،وفروعها :الرواية العربية المنشورة ،الرواية العربية
غير المنشورة ،البحث والنقد الروائي ،روايــات الفتيان غير
المنشورة ،الرواية القطرية المنشورة ،آخر موعد للمشاركة 31
يناير  ،2023وتاريخ إعالن النتائج  13أكتوبر .2023
وكانت جائزة كتارا للرواية العربية ،أعلنت أسماء الفائزين
فى دورتـهــا الثامنة ،ففي فئة الــروايــة المنشورة فــازت روايــة
«دل ـشــاد ...سيرة الـجــوع والشبع» لبشرى خلفان مــن سلطنة
عمان ،ورواية «عناق األفاعي» للجزائري األكاديمي عز الدين
جالوجي ،وروايــة «أحــام متقاطعة» للكاتبة نبيهة العيسى
من تونس.
وفي فئة الرواية غير المنشورة «المخطوط» فاز كل من رواية
«البرج» للمؤلف نور الدين الهاشمي من سورية ،ورواية «بحر
وحنين» عبدالقادر مغوي من السودان ،وفازت ملك اليمامة عن
روايتها «أرامل السخرة».
والــدراســات غير المنشورة فــاز سعيد الـفــال عــن دراسته
السرديات من النظرية البنيوية للمقاربات الثقافية ،وفاز عبد
المجيد الموسى عن النص المركب دراســة في أنساق النص

الروائي العربي ،وفاز سعيد يقطين عن السرديات التطبيقية
قراءة في سرية الرواية العربية.
وفــاز عبد اللطيف الميال عــن روايـتــه الرحلة العجيبة هي
الحمراء ،وعماد الدبوسي عن منجزه المدن المخفية ،وفازت
«حروب صغيرة» لمحمد عاشور هاشم من مصر .وفئة الرواية
الـقـطــريــة ف ــازت روايـ ــة «دخـ ـ ــان ...م ــذك ــرات دبـلــومــاســي ســابــق»
لمؤلفها أحمد عبدالمالك.

خارجية ألرض المعارض ،بطريقة
آمـ ـن ــة ومـ ـيـ ـس ــرة ،ع ـل ــى أن تـتــركــز
فـعــالـيــات ال ـم ـعــرض بــال ـقــاعــات 5
و 6و 7و 7Bوهــي خيمة خارجية
تضم معرض للفنون التشكيلية،
ومعرض لفن الكاريكاتير بالتعاون
مع جمعية الكاريكاتير الكويتية
وأجنحة خاصة بالمجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب ،وجناح
تـعـلــم ال ـخــط ال ـع ــرب ــي ،وفـعــالـيــات
مصاحبة للمعرض.

مواعيد العمل
وذكر أن المعرض يفتح أبوابه
من األربـعــاء المقبل في الساعة 9
ً
ً
صباحا وحتى  1ظهرا ،ومن 4:30
ً
ً
عصرا حتى  9:30مساء يوميا ما
ً
عدا يوم الجمعة من  4عصرا حتى
 10مساء.
وأش ـ ــار إل ــى أن ــه بــالـتـعــاون مع
أص ـ ـحـ ــاب ال ـم ـش ــاري ــع ال ـص ـغ ـيــرة
وال ـم ـت ــوس ـط ــة ت ــم ت ــوف ـي ــر أم ــاك ــن
لــأط ـع ـمــة والـ ـمـ ـش ــروب ــات خ ــارج
أجـنـحــة ال ـم ـعــرض لـلـحـفــاظ على

أعلن مجلس إدارة النقابة العامة
التحاد كتاب مصر ،برئاسة الشاعر
الدكتور عالء عبدالهادي ،ترشيحاته
لجوائز الدولة لعام  ،2023بناء على
ما جاء في جلسته المنعقدة في 29
أكتوبر الماضي ،وأفرزت الترشيحات
ً
عن اآلتي :أوال :جائزة النيل
 - 1جائزة النيل لآلداب :المترجم
العلم د .محمد عناني.
 - 2ج ـ ـ ــائ ـ ـ ــزة ال ـ ـن ـ ـيـ ــل ل ـل ـع ـل ــوم
االجتماعية :عالم االقتصاد الكبير
د .محمد دويدار.
 - 3جائزة النيل العربية :الناقد
ال ـعــراقــي الكبير د .محسن جاسم
ال ـمــوســوي ،ال ــذي أسـهــم عـلــى مــدار
عقود طويلة في التعريف بــاآلداب

بعثة مصرية عثرت عليها مطموسة تحت الرمال لمدة  3000سنة
●

«صعود آتون» مدينة مصرية
ظلت مفقودة لمدة ثالثة آالف عام،
حتى تم العثور عليها مطموسة
تحت رمال مدينة األقصر (أقصى
جنوبي مصر) في سبتمبر ،2020
ً
وح ــازت المدينة أخـيــرا الجائزة
األولى ألهم كشف أثري في العالم
خـ ــال اح ـت ـف ــال نـظـمـتــه بــورصــة
البحر المتوسط للسياحة واآلثار.
واكـ ـتـ ـسـ ـب ــت «ص ـ ـعـ ــود آتـ ـ ــون»
شـهــرتـهــا م ــن ارتـبــاطـهــا بالملك
ال ـف ــرع ــون ــي ال ــذه ـب ــي تـ ــوت عنخ
آم ــون ،ال ــذي يحتفل المصريون
بمئوية اكتشاف مقبرته األثرية،
مــن  4إل ــى  6ال ـج ــاري ،وم ــن هنا
ف ــإن أح ــد األس ـم ــاء ال ـتــي خلعها
عليها علماء اآلثــار هو «المدينة
الذهبية».
وج ــرى العثور على المدينة،
التي ظل مكانها في علم الغيب
ألكثر من  3000سنة ،بفضل بعثة
أثــريــة يـقــودهــا عــالــم المصريات
وزير اآلثار المصري األسبق زاهي
ح ــواس .وتكمن أهمية «صعود
آتــون» في أنها أكبر مدينة أثرية
تم العثور عليها ،ومؤسسها هو
أحد أعظم حكام مصر ،أمنحتب
الثالث ،الملك التاسع من األسرة
الفرعونية الثامنة عـشــرة ،الــذي
حـكــم مـصــر مــن ع ــام  1391حتى
 1353قبل الـمـيــاد ،وقــد شاركه
ابنه ووريــث العرش المستقبلي

أمنحتب الرابع (إخناتون) خالل
آخر  8سنوات من عهده.

أكبر مستوطنة إدارية
وت ـع ـت ـبــر ه ـ ــذه ال ـم ــدي ـن ــة أك ـبــر
مستوطنة إداري ــة وصناعية في
عصر اإلمبراطورية المصرية على
الضفة الغربية لمدينة األقـصــر،
حيث ُعثر فيها على منازل يصل
ارتفاع بعض جدرانها إلــى نحو
ثــاثــة أمـ ـت ــار ،وه ــي مـقـ َّـسـمــة إلــى
ش ــوارع .ورغــم أن تــاريــخ المدينة
الـمـفـقــودة يـعــود إل ــى عـهــد الملك
أم ـن ـح ـت ــب الـ ـث ــال ــث ،ف ـق ــد اس ـت ـمــر
استخدامها مــن قبل الملك توت
عنخ آمون ،أي منذ  3000عام.
وحين انطلقت أعمال التنقيب
عــن «ص ـعــود آتـ ــون» فــي سبتمبر
 ،2020بدأت تشكيالت من الطوب
اللبن تتكشف بجميع االتجاهات
في غضون أسابيع قليلةُ ،
ود ِهش
أعـ ـض ــاء ال ـب ـع ـثــة األث ــري ــة حينما
اتـ ـض ــح أن الـ ـم ــوق ــع هـ ــو مــدي ـنــة
كـبـيــرة بـحــالــة ج ـيــدة ،وجــدرانـهــا
شبه مكتملة ،بخالف وجود غرف
ممتلئة ب ــأدوات الحياة اليومية،
وقــد بقيت الطبقات األثــريــة على
حالها منذ ُآالف السنين ،وتركها
سـكــانـهــا ال ــق ــدام ــى كـمــا ل ــو كانت
باألمس!
الـ ـعـ ـث ــور ع ـل ــى هـ ـ ــذه ال ـمــدي ـنــة
التاريخية لفت أنظار علماء اآلثار
حـ ــول ال ـع ــال ــم ،ح ـتــى إن أس ـت ــاذة

بعض القطع األثرية ُ
المكتشفة

مدينة «صعود آتون»

زاهي حواس

علم المصريات في جامعة جون
هوبكنز األميركية بيتسي بريان،
اعتبرت أن اكتشاف هذه المدينة
المفقودة ُيعد ثاني اكتشاف أثري
مهم بعد العثور على مقبرة الملك
توت عنخ آمون.

لغز تاريخي
ومـ ــن ال ـنــاح ـيــة ال ـع ـل ـم ـيــة ،فــإن
اك ـت ـش ــاف ال ـم ــدي ـن ــة ال ــذه ـب ـي ــة لــم
يعط فقط لمحة ن ــادرة عن حياة
ِ
ال ـم ـصــري ـيــن الـ ـق ــدم ــاء ف ــي عـصــر
اإلم ـبــراطــوريــة ،بــل إن ــه سيساعد
ً
أي ـضــا فــي إل ـقــاء هــالــة ض ــوء على
أح ــد أع ـظ ــم األلـ ـغ ــاز ف ــي ال ـتــاريــخ
وسبب اتخاذ إخناتون ونفرتيتي
قرار االنتقال إلى «العمارنة» ،وهي
العاصمة الجديدة التي أنشأها
الملك إخناتون في شمال صعيد
ً
مصر (محافظة المنيا حاليا).
وتقع المدينة ُ
المكتشفة بين
م ـع ـبــد ال ـم ـل ــك رم ـس ـي ــس ال ـثــالــث
بمدينة هــابــو ،ومـعـبــد أمنحتب
ال ـث ــال ــث ف ــي م ـم ـن ــون .وقـ ــد ب ــدأت
البعثة المصرية العمل فــي هذه
ً
المنطقة بحثا عن معبد توت عنخ
آمــون الجنائزي ،وكــان الملك آي،
خليفة توت عنخ آمــون ،هو الذي
َّ
شيد معبده على موقع تم تجاوره

اهتمام خاص
بالطفل عبر
ورش عمل
ورسم وخط
ومسرح ودمى
ومسابقات

اتحاد كتاب مصر يعلن مرشحيه
لجوائز الدولة

«المدينة الذهبية» ...أهم كشف أثري في العالم
القاهرة – أحمد َّ
الجمال

نـ ـظ ــافـ ـت ــه وه ـ ــدوئ ـ ــه وفـ ـ ـ ــي ن ـفــس
الوقت تقديم الخدمات المساندة
الـتــي يتطلبها جمهور المعرض
والمشاركين به.
ولـ ـف ــت ال ـع ـن ــزي إل ـ ــى م ـشــاركــة
إي ـطــال ـيــا كـضـيــف ش ــرف مـعــرض
ال ـ ـكـ ــويـ ــت الـ ـ ــدولـ ـ ــي ل ـ ـهـ ــذا ال ـ ـعـ ــام،
وسيصاحب ذلــك أنشطة ثقافية
وفـنـيــة وم ـحــاضــرات ،إضــافــة إلــى
م ــراس ــم تــرح ـيــب بــال ـض ـيــوف من
خالل تقديم القهوة اإليطالية للزوار
ً
مجانا ،إلــى جانب دورات لتعليم
اللغة اإليـطــالـيــة بمكتبة الكويت
ً
الوطنية مجانا خالل أيام المعرض.

الكتابات الهيروغليفية
على أواني النبيذ

قطع أثرية ُع ِثر عليها في
بدابة التنقيب عام 2020

ً
الحقا على جانبه الجنوبي بمعبد
رمسيس الثالث في مدينة هابو.
وك ـ ـ ــان ال ـ ـهـ ــدف األول لـلـبـعـثــة
األث ــري ــة ه ــو تـحــديــد ت ــاري ــخ هــذه
الـمــديـنــة ،ونـجـحــت فــي ذل ــك بعد
أن جـ ـ ــرى الـ ـعـ ـث ــور ع ـل ــى ن ـقــوش
هيروغليفية على أغطية خزفية
ألوانــي النبيذ ،كما تم التأكد من
ت ــاري ــخ ال ـمــدي ـنــة م ــن خـ ــال عــدد
كبير من المكتشفات ،مثل الخواتم
والـجـعــاريــن واألوان ـ ــي الـفـخــاريــة
الملونة والطوب اللبن الذي يحمل
أخـتــام خــرطــوش الملك أمنحتب
الثالث.
وت ـش ـيــر ال ـم ــراج ــع الـتــاريـخـيــة

إل ـ ــى أن ال ـم ــدي ـن ــة ك ــان ــت ت ـتــألــف
م ــن ث ــاث ــة ق ـص ــور مـلـكـيــة للملك
أمنحتب الثالث ،إضافة إلى المركز
اإلداري والصناعي لإلمبراطورية
المصرية.
ُيـ ـش ــار إلـ ــى أن رئ ـي ــس الـبـعـثــة
َّ
ال ـمـصــريــة ،زاه ــي حـ ــواس ،تسلم
الجائزة األولــى ألهــم كشف أثري
بالعالم ،في احتفال كبير نظمته
بورصة البحر المتوسط للسياحة
واآلثار ،بمدينة بوستم اإليطالية،
ُ
قبل أيــام .والجائزة تعرف باسم
األث ـ ـ ــري ال ـ ـسـ ـ ُـوري الـ ــراحـ ــل خــالــد
األسعد ،الذي قتل على يد تنظيم
داعش في  18أغسطس .2015

العربية في أكبر جامعات الواليات
المتحدة.
ً
ثانيا :جائزة الدولة التقديرية وقد
رشحت النقابة لها الكبار:
 - 1جائزة الــدولــة التقديرية في
اآلداب :الروائي فتحي امبابي.
 - 2جائزة الــدولــة التقديرية في
العلوم االجتماعية :أستاذ العلوم
السياسية د .جمال زهران.
ً
ثالثا :جائزة التفوق
 - 1ج ــائ ــزة ال ـت ـفــوق ف ــي اآلداب:
الناقد د .مراد عبدالرحمن مبروك.
 - 2ج ــائ ــزة ال ـت ـفــوق ف ــي الـعـلــوم
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة :أس ـ ـ ـتـ ـ ــاذ الـ ـخ ــدم ــة
االجتماعية د .صالح هاشم.

قصيدة

حفيدتي نور
ْ
ـور
قـ ـ ـ ــد أش ـ ـ ـ ــرق ـ ـ ـ ــت بـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــائـ ـ ـه ـ ــا كـ ـ ــال ـ ـ ـحـ ـ ـ ِ
ْ
ـور
وتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأألت كـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــؤلـ ـ ـ ـ ِـؤ الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ِ
ً
كـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــت ُم ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـ َّـبـ ـ ـ ـ ــأة ب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ِـم غ ـ ـ ـيـ ـ ـ ِـبـ ـ ــهِ
ْ
ـدور
ـابـ ـ ــهِ ال ـ ـ ـم ـ ـ ـقـ ـ ـ ِ
ح ـ ـ ـتـ ـ ــى ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدت ب ـ ـ ـح ـ ـ ـسـ ـ ـ ِ
ـور ع ـ ـ ـلـ ـ ــى نـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـذاك ض ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ُ
نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌ
ـاؤه
ٍ
َ
ُ ُ
َّ
ـور
ع ـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـ ـ ــوج ـ ـ ـ ـ ــود ب ـ ـ ــرحـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ٍـة وظـ ـ ـ ـ ــهـ ـ ـ ـ ـ ِ
ف ـ ـ ــالـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ُـد لـ ـ ـ ـل ـ ـ ــه ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ب ـ ـ ـح ـ ـ ـنـ ـ ــانـ ـ ــهِ
ْ
ُ
ـور
زادت ع ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــا يـ ـ ـ ـ ــاه بـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــذا ا لـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ِ
ْ
ـودة
ق ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ــت ك ـ ـ ـم ـ ـ ـثـ ـ ـ ِـل ه ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ٍـة م ـ ـ ـ ــوع ـ ـ ـ ـ ٍ
ْ
ـور
ـادق وط ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ِ
وأتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت كـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ٍـر صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ْ ُ
ـال فـ ـ ــي أجـ ــوائ ـ ـهـ ــا
ج ـ ـل ـ ـبـ ــت مـ ـ ـن ـ ــى اآلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ْ
ـور
وافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ك ـ ـ ـ ـ ًبـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ـ ِـة فـ ـ ـ ـ ــرحـ ـ ـ ـ ـ ٍـة وزهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
جـ ـ ـ ـ ـ ــاء ت مـ ـ ـح ـ ـ َّـمـ ـ ـل ـ ــة بـ ـ ـحـ ـ ـل ـ ـ ِـو سـ ـم ــاتـ ـه ــا
َّ
بـ ـ ـصـ ـ ـف ـ ــائـ ـ ـه ـ ــا ون ـ ـ ـقـ ـ ــائ ـ ـ ـهـ ـ ــا الـ ـ ـ ـ ِـبـ ـ ـ ــلـ ـ ـ ــوري
ٌ
هـ ـ ــي فـ ـ ــرحـ ـ ــة لـ ـ ــأهـ ـ ـ ِـل فـ ـ ــي ض ـح ـك ــات ـه ــا
َ
َ
ت ـ ـ ـهـ ـ ــدي لـ ـ ـن ـ ــا اإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراق ب ـ ـ ـيـ ـ ــن عـ ـبـ ـي ـ ِـر
ِّ ً
َ
تـ ـصـ ـح ــو م ـ ـ ـبـ ـ ــكـ ـ ــرة فـ ـيـ ـصـ ـح ــو ح ــولـ ـه ــا
ْ
ٌ
ـور
ب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــت ب ـ ـ ـ ـ ــزه ـ ـ ـ ـ ـ ِـو مـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ٍـة وح ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ِ
ُ َّ
ـاره ـ ــا
ت ـ ـل ـ ـهـ ــو م ـ ـ ــع األتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـراب ج ـ ـ ـ ـ ــل نـ ـ ـه ـ ـ ِ
ِ ً
ُ
ـور
ت ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــي مـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـك ـ ـ ــرة ك ـ ـ ـمـ ـ ــا الـ ـ ـعـ ـ ـصـ ـ ـف ـ ـ ِ
ذه ـ ـ ـبـ ـ ـ ْـت لـ ــروض ـ ـت ـ ـهـ ــا تـ ـ ـف ـ ــاخ ـ ـ ُـر أخـ ـتـ ـه ــا
َ
ـور
وهـ ـ ـم ـ ــا ك ـ ـمـ ــا الـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــري ـ ـ ِـن ب ـ ـيـ ــن ط ـ ـيـ ـ ِ
عــــــ ْ
ـادت لـ ـ ـ ـت ـ ـ ــروي ع ـ ـ ــن ع ـ ــوالـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــا ل ـن ــا
ِّ
ـور
ـرح ب ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــل حـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ِ
م ـ ـ ـ ــا كـ ـ ـ ـ ـ ــان م ـ ـ ـ ــن م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
(ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـور) الـ ـ ـت ـ ــي بـ ـجـ ـبـ ـيـ ـنـ ـه ــا وعـ ـي ــونـ ـه ــا
ـرور
ب ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــرى غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـد بـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ٍ
ـادة وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ُ
أوالدن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أح ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ُ
ـاب ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــا وب ـ ـ ـقـ ـ ــرب ـ ـ ـهـ ـ ــم
ُ
ٍّ
ـور
آ يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات رب وا هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـب و شـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ُ
ـرة درب ـ ـنـ ــا
ف ـ ـهـ ــم ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــادة فـ ـ ــي مـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ـ ِ
و ع ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــا ِء ذ ي ا آل ال ِء و ا ل ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــو يـ ـ ـ ِـر
َ ِّ
ـرش فـ ـ ــي مـ ـلـ ـك ــو ت ــهِ
س ـ ـب ـ ـحـ ــان رب ا ل ـ ـ ـعـ ـ ـ ِ
وا لـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ُـر لـ ـ ـل ـ ــر حـ ـ ـم ـ ـ ِـن ذي ا لـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــد ي ـ ـ ِـر
ك ـ ـ ــم ق ـ ـ ــد حـ ـ ـب ـ ــان ـ ــا م ـ ـ ــن جـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ـ ِـل هـ ـب ــات ــه
ً
َ
ف ـ ـ ـيـ ـ ــضـ ـ ــا م ـ ـ ـ ــن ا آل ال ِء د و ن نـ ـ ـظـ ـ ـي ـ ـ ِـر !
صـ ـل ــى اإللـ ـ ـ ـ ُـه عـ ـل ــى الـ ـنـ ـب ـ ِّـي ال ـم ـص ـط ـفــى
َّ
َ
ـور
والـ ـ ـ ــطـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــون ب ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ـ ِـتـ ـ ــهِ الـ ـ ـمـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ـ ِ
ص ـل ــى اإللـ ـ ـ ُـه ع ـل ــى ال ـح ـب ـي ـ ِـب الـ ُـم ـج ـت ـبــى
ِّ
ـور
ب ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــهِ وب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهِ الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ِ
ُ
ـول ال ـ ُـم ـق ـت ــدى
ص ـل ــى اإلل ـ ـ ــه ع ـل ــى ال ـ ــرس ـ ـ ِ
ـور
بـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاب ـ ـ ــهِ وب ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـوحـ ـ ـ ـ ــهِ ال ـ ـ ـم ـ ـ ـس ـ ـ ـطـ ـ ـ ِ
*شـ ـ ـع ـ ــر :ن ـ ـ ــدى الـ ـسـ ـي ــد يـ ــوسـ ــف ال ــرف ــاع ــي

ُ
مؤسسة الفكر العربي تصدر
«الشرق األوسط والعالم»
ض ـم ــن ب ــرن ــام ــج «ح ـض ــارة
واح ـ ـ ـ ــدة» ،أص ـ ـ ــدرت مــؤسـســة
الفكر العربي الترجمة العربية
لكتاب «أوضاع العالم ،»2021
ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان «ال ـ ـ ـشـ ـ ــرق األوس ـ ـ ــط
والعالم» .والكتاب الذي أشرف
عـلـيــه ال ـبــاح ـثــان الـفــرنـسـيــان
األستاذان في معهـد الدراسات
السياسية في باريس ،برتران
بادي ودومينيك فيدال ،نقله
إل ــى الـعــربـيــة األس ـتــاذ نصير
مروة.
«الشرق األوسط» في «وثيقة
والدتـ ـ ــه» أقـ ــرب إل ــى أن يـكــون
«شـ ـ ـه ــرة» م ـنــه إل ــى أن يـكـ ــون
ً
ً
اسـما .فهـو أوال الـشــرق ،ألنـه
ش ــرق ال ـ ــذات األوروب ـ ـيـ ــة .إنـ ــه
اســم مجال إقليمي أو فضاء
ج ـ ـهـ ــوي ،ارتـ ـسـ ـم ــت ص ــورت ــه
ً
ً
سـلـفــا تـبـعــا لـبــرنــامــج خ ــارج
عـ ـن ــه ،واسـ ـتـ ـج ــاب ــة ل ـم ـشــروع
غ ـ ــري ــب ع ـل ـي ــه ،وه ـ ـ ــو اسـ ــم لــم
ي ـخ ـت ــره أصـ ـح ــاب ــه ل ـ ـ ــه ،لـكـنــه
انـتـهــى إلـيـهــم كـمــا ه ــو ،لهـذا
َّ
فـ ــإن ـ ـ ـ ــه يـ ـعـ ـك ــس غـ ـلـ ـب ــة ح ــل ــت
بـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،فـ ـ ـج ـ ــرى رس ـم ـه ــا
وإعــادة تكوينهـا على أساس
هـ ــذه ال ـغ ـل ـبــة ،وت ـح ــت ضغط
األحـداث الدولية ،التي عادت
هي بدورهـا فأثرت فيها.
ويـ ـ ــرى ب ـ ـ ــرت ـ ـ ــران بـ ـ ــادي أن
ه ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاع ـ ــات ه ـ ـ ــي م ــن
ال ـق ــوة بـحـيــث إنـه ـ ــا تستحق
تــوجـيــه االن ـت ـبــاه إل ـي ـهــا ،وأن
األمـر يسـتحق إجراء «تحليل
دول ــي للشرق األوسـ ــط» .وقد
شــارك فــي هــذا التحليل أكثر
ً
ً
مــن  30خـبـيــرا ومختصا في
السياسة والعالقات الدولية
واالس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة وال ـت ــاري ــخ
والـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــارة ،وال ـ ـ ـتـ ـ ــاريـ ـ ــخ
االستعماري.
فــي ق ــراء ة للشرق األوســط
من منظور دولي ،تناول هنري
لورانـس الــدور الــذي اضطلع

ب ــه ال ـت ــاري ــخ ف ــي ت ـكــويــن هــذا
ً
الـ ـش ــرق األوسـ ـ ـ ــط ،م ـت ـقــاط ـعــا
م ــع رأي آالن غ ــر ي ــش ف ــي أن
أول ســاحــات الـحــرب الـبــاردة
توافقت مع ظهور دور النفط
اإلقليمي فــي النظـام ا لـدولي
مـنـ ــذ الـخـمـسـيـنـيــات وه ــو ما
توقف عنده ماتيو أوزانو.
كـمــا فـصــل دن ـيــس بــوشـ ــار
االنسحاب التدريجي للبلدان
الغربية مــن الـشــرق األوس ــط،
وفك ارتباطها التاريخي معه
في ظل صعود قــوى إقليمية
ش ــرق أوس ـط ـيــة ك ـبــرى ،إذ إن
إدارة الـلـعـبــة الـكـبــرى الـشــرق
أوسـطـيــة عند مفترق -1990
 ،1991قـد انتقلت ،كما يقول
فـ ــريـ ــديـ ــريـ ــك ش ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــون ،مــن
ـاد أخ ـ ــرى .فـكــان
ـاد إل ــى أي ـ ـ ـ ٍ
أي ـ ـ ـ ٍ
ال ـ ـحـ ــدث األهـ ـ ــم ب ـع ـ ــد ال ـح ــرب
الباردة ونهايتها عنـد هؤالء
الـكـتــاب ،هـو سـقــوط االتحـاد
ال ـ ـسـ ــوف ـ ـيـ ــاتـ ــي ،بـ ـحـ ـي ــث ي ــرى
برنارد هوركـاد في ثورة 1979
اإليرانية« ،الثورة األولى الما-
ً
بعـد -سوفياتية» ،فضال عن
فشل القطبية األحــاديــة التي
اعتمدتها المحافظة األميركية
الجديدة ،وفشل األيديولوجية

ال ـتــي ت ـقــوم عـلـيـهـ ــا كـمــا يــرى
سـيـلـفــان سـيـبـيــل .فــالـحــروب
األخـ ـي ــرة ف ــي الـمـنـطـقــة كــانــت
ت ـ ـهـ ــدف إل ـ ـ ــى الـ ـب ــرهـ ـن ــة ع ـلــى
أن ـ ــه «ل ـي ــس ث ـمــة خ ـي ــار بــديــل
ق ــاب ــل ل ـل ـح ـيــاة» ع ــن ال ـ ــزعــامــة
األميركية فيها ،وأنهـا أنهت
ً
سلفا األطروحة التي تشاء أن
تـكــون نـهــايــة ال ـحــرب ال ـبــاردة
قـد فتحت الطريق أمــام عالم
متعدد األقطاب.
لهـذا يتساء ل كريم باكـزاد
َّ
عما إذا كانت بواعث التنازالت
األمـيــركـيــة فــي تـفــاوضـهــا مع
«طــالـبــان» أفغانستان ليست
فك ارتباط ،بل محاولة تجعل
من «طالبان» ومن عـرابها ،أي
باكسـتان ،حلفاء ألميركا في
المسـتقبل.

توابل ةديرجلا
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مسك وعنبر

َّ
«أوبرا ثارثويال» حلقت بمسرح عبدالحسين عبدالرضا القصبي والسدحان يعودان
لـ «طاش ما طاش»

الحجي شاركت الفرقة اإلسبانية الغناء
فضة المعيلي

َّقدمت فرقة «أوبرا ثارثويال»
اإلسبانية أمسية رائعة على
خشبة مسرح عبدالحسين
عبدالرضا ،حيث عزفت وغنت
أجمل األغنيات بكل مهارة
واقتدار.

كان جمهور مسرح عبدالحسين
عـبــدالــرضــا عـلــى مــوعــد مــع أمسية
من نوع خاص ،لالستماع إلى فرقة
أوب ـ ــرا ث ــارث ــوي ــا اإلس ـب ــان ـي ــة ،الـتــي
َّ
تكونت من المغني األوبرالي لويس
النـ ـي ــزا ،وع ـ ــازف ال ـب ـيــانــو إدواردو
فرياس ،اللذين تألقا خالل الحفل،
وشــاركـتـهـمــا ف ــي ال ـخ ـتــام المغنية
األوبرالية أماني الحجي.
ح ـض ــر ال ـح ـف ــل م ــدي ــر ال ـع ــاق ــات
الـثـقــافـيــة ال ـخــارج ـيــة ف ــي المجلس
الوطني محمد بن رضا ،وجمع من
الدبلوماسيين والشخصيات.
في البدايةَّ ،
عبر السفير اإلسباني
لــدى البالد ميغيل مــورو اغيال عن
س ـع ــادت ــه بــال ـت ـعــاون م ــع الـمـجـلــس
الــوطـنــي للثقافة والـفـنــون واآلداب
ً
فــي الفعاليات الثقافية ،مستذكرا
ً
حفال لفرقة الفالمنغو «Flamenco
 ،»arsa y tomaا ل ــذي أ ق ـيــم الشهر
ً
ً
الماضي ،وحقق نجاحا كبيرا من
حيث الحضور.
وفـ ـ ــي ح ــديـ ـث ــه ع ـ ــن الن ـ ـي ـ ــزا ،ق ــال
السفير مــورو اغيال إنه التقاه منذ
سـ ـن ــوات ف ــي مــدي ـنــة بـ ــارمـ ــا ،وقـ ـ َّـدم
ً
ً
حينها عــرضــا جميال فــي المسرح
ً
الوطني ،مشيرا إلى أن النيزا يمتلك
ً
ً
ص ــوت ــا قـ ــويـ ــا ،وجـ ـ ــال ف ــي ال ـعــديــد
ً
م ــن دول ال ـع ــال ــم ،م ـق ــدم ــا عــروضــه
األوبرالية في كل القارات ،ويحظى
بشعبية واسعة.
وف ــي ال ـح ـفــل ،أدى الن ـي ــزا الـعــديــد

المسلسل يعرض في رمضان المقبل على «»MBC

من أجواء األمسية
مـ ــن الـ ـمـ ـقـ ـط ــوع ــات ال ـغ ـن ــائ ـي ــة ال ـت ــي
أظهرت إمكانياته الصوتية العالية،
واحـتــرافـيـتــه فــي الـغ ـنــاء األوب ــرال ــي،
َّ
وحـ ــلـ ــق ب ــال ـح ـض ــور إل ـ ــى فـ ـض ــاءات
أوب ـ ـ ــرالـ ـ ـ ـي ـ ـ ــةَّ ،ومـ ـ ـ ــأ ص ـ ــوت ـ ــه أرجـ ـ ـ ــاء
الـمـســرح ،وغــنــى للشاعر اإلسـبــا َّنــي
غــارثـيــا لــوركــا « ،»Sevillanaوغــنــى
لألرجنتيني كارلوس غواستاڤينو
مجموعة من األغــانــي األرجنتينية،
َّ
وغنى « »La linda tapadaلإلسباني
ُ
فرنسيسكو ألونسو،الذي ولد في 9
مــايــو  1887بغرناطة فــي إسبانيا،
وتوفي في  18مايو .1948
أمــا ع ــازف البيانو فــريــاس ،فكان
ً
عزفه متناغما مع صوت النيزا.
وكــان مسك ختام الحفل «O sole

 ،»Mioالـتــي تـشــارك فيها اليـنــزا مع
الـ ـحـ ـج ــي ،وقـ ـ َّـدمـ ــاهـ ــا ب ـش ـكــل جـمـيــل
ومنسجم مع عازف البيانو فرناس.
ج ــدي ــر بـ ــالـ ــذكـ ــر ،أن الن ـ ـيـ ــزا قـ ـ َّـدم
ً
عروضا على نطاق واسع في إسبانيا
وألـ ـم ــانـ ـي ــا وال ـت ـش ـي ــك وس ـلــوف ـي ـن ـيــا
والـ ـب ــرتـ ـغ ــال وإيـ ـط ــالـ ـي ــا والـ ـن ــروي ــج
وفرنسا والدنمارك والسويد والمجر،
وكــذلــك فــي الـعــديــد مــن دول أميركا
الجنوبية والوسطى ،وفي إفريقيا.
وقد كتب الملحن اإلسباني مانويل
غارسيا مورانت العديد من األعمال
لالنيزا ،وكلها لشعراء إسبان مهمين.
ويـ ـق ـ ِّـدم الن ـي ــزا م ـح ــاض ــرات حــول
الموسيقى الـصــوتـيــة ،ودورات عن
الموسيقى اإلسبانية التقليدية.

أع ـلــن الـمـسـتـشــار تــركــي آل الشيخ
رئ ـيــس مـجـلــس إدارة الـهـيـئــة الـعــامــة
للترفيه في السعودية ،عودة مسلسل
ً
«طاش ما طاش» ،مشيرا إلى أن العمل
س ـي ـك ــون ب ــدع ــم مـ ــن ه ـي ـئــة ال ـت ــرف ـي ــه،
وس ـ ُـي ـع ــرض ع ـلــى  MBCف ــي رم ـضــان
المقبل.
وس ـي ـج ـمــع ال ـم ـس ـل ـســل ال ـس ـع ــودي
األشهر َ
قطبي الدراما؛ ناصر القصبي
وع ـب ــدال ـل ــه الـ ـس ــدح ــان ،إلـ ــى الــواج ـهــة
ً
مجددا ،بعد أن سكن «طــاش» وجدان
المجتمع السعودي لسنين.
الـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـس ـ ــل ن ـ ـ ــاق ـ ـ ــش ال ـ ـق ـ ـضـ ــايـ ــا
االجتماعية للمجتمع السعودي في
ً
قالب كوميدي لفترة تخطت  17عاما،
حـيــث ب ــدأ مــن ع ــام  1993عـنــدمــا كــان
ُي ـعــرض عـلــى الـتـلـفــزيــون ال ـس ـعــودي،
قبل أن ينتقل إلى  MBCفي عام .2006
وفي عام  2008توقف إنتاجه ،وتم
ً
عرض مسلسل «كلنا عيال قرية» بديال
ً
عنه ،ليواصل الركب مجددا حتى عام
 ،2011حيث شارك فيه نخبة من أبرز
نـجــوم الـفــن وال ــدرام ــا فــي الـسـعــوديــة
والخليج.
َّ
وقد علق الفنان ناصر القصبي على
ع ــودة «ط ــاش مــا ط ــاش» فــي رمـضــان
ً
المقبل ،والـتـعــاون مـجــددا مــع الفنان
عـبــدالـلــه ال ـســدحــان ،عـبــر حـســابــه في

السدحان والقصبي
ً
«تويتر» ،موجها رسالته لرئيس هيئة
الترفيه تركي آل الشيخ« :أنت المبادر
وراعي الفكرة يا بوناصر ،والله يقدرنا
على تقديم شيء مختلف».
و فـ ـ ـ ــي أول رد ف ـ ـعـ ــل ع ـ ـلـ ــى عـ ـ ــودة
ً
المسلسل اعتبارا من رمضان المقبل،
ق ــال الـفـنــان عـبــدالـلــه ال ـســدحــان« :آمــل
أن تكون عــودة (طــاش ما طــاش) عند
َ ْ
وم ــن
ُحـســن ظـنــك وظ ــن الـمـشــاهــديــن،
حملنا ه ــذه الـمـســؤولـيــة ،نـســأل الله
التوفيق».

ليلة استثنائية لمحمد عبده في موسم الرياض
ً
ً
ق ـ َّـدم الـفـنــان محمد عـبــده حـفــا جميال في
موسم الرياض  ،2022بمشاركة عدد كبير من
المطربين الـعــرب واألجــانــب ،الــذيــن صدحوا
ً
بحناجرهم ُحبا لـ «فنان العرب» ،حيث أشعلت
ً
ً
وصالت الطرب الحضور حماسا وتفاعال ،بعد
أن امتألت بهم مدرجات «محمد عبده أرينا» في
«بوليفارد رياض سيتي».
وأط ــل ع ـبــده ف ــي حـفــل «لـيـلــة ف ـنــان ال ـعــرب»
برفقة أ صــد قــا ئــه فــي ليلة استثنائية ،شــارك
ً
ً
فيها أكثر مــن  80عــازفــا وموسيقيا ،بقيادة
المايسترو وليد فايد .وحملت الحفلة مجموعة
من الوصالت والمقطوعات الغنائية بطريقة
«ال ـم ـيــدلــي» ،وت ـصـ َّـدرت ـهــا رائ ـع ــة ف ـنــان الـعــرب
«اختلفنا».

واستقبل «فـنــان الـعــرب» رابــح صقر ،كــأول
ً
الفنانين المشاركين في ليلته ،وأديا معا أغنية
«حبيب الحب» ،و«ليتك معي ساهر» ،ثم زينة
عماد ،التي أكد للجمهور أن صوتها سيحبونه
َ
أكثر وأكثر عبر أغنيتي «يا مستجيب للداعي»
و«كـ ــل م ــا ن ـس ـنــس» ،تــاه ـمــا ال ـف ـنــان عـبــدالـلــه
َ
الرويشد بأغنيتي «البساط أحمدي» ،و«أبعاد»،
َ
ثــم الفنان عايض بأغنيتي «ظبي الجنوب»،
ً
و«مــن بــادي الــوقــت» ،وأخـيــرا الفنانة بلقيس،
التي غنت «وينك يا درب المحبة» و«لو كلفتني
المحبة».
وشارك في الحفلة الفنان العالمي اإلسباني
خــوس ـيــه كـ ــاريـ ــراس ،وه ــو أول م ـط ــرب أوب ــرا
إسباني يشارك «فنان العرب» على المسرح،

ً
وتمثل مشاركته مزجا بين ثقافات الموسيقى
العربية واألجنبية.
واخـتـتــم الـحـفــل ،ال ــذي أح ـيــاه محمد عبده
وأصدقاؤه من الفنانين العرب ،بأداء جماعي
لألغنية الوطنية السعودية «فوق هام السحب»،
ً
ً
التي تفاعل معها الجمهور طربا وتصفيقا،
في ليلة من أبهى ليالي موسم الرياض .2022
من جهته ،قال الفنان محمد عبده إن هذه
ُ
الليلة التي جمعته بأصدقائه تعد من أجمل
الليالي ،إذ تتميز بتبادل الذكريات معهم أمام
ً
جماهيرهم الكبيرة ،مؤكدا أنها خطوة كبيرة
نحو االنفتاح الذي يتحقق مع القيادة الرشيدة
بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.

شيرين عبدالوهاب تعلن عودتها
لحسام حبيب ...وندمها
●

القاهرة  -هيثم عسران

أع ـ ـل ـ ـنـ ــت ال ـ ـف ـ ـنـ ــانـ ــة ش ـي ــري ــن
عـبــدالــوهــاب عــودتـهــا لطليقها
الـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــان حـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــام حـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــب،
بـ ـ ـع ـ ــد ان ـ ـ ـف ـ ـ ـصـ ـ ــال ل ـ ـ ـمـ ـ ــدة ع ـ ـ ــام،
وش ـه ــد ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـم ـشــاكــل
وال ـم ـش ــاح ـن ــات ،الـ ـت ــي وص ـلــت
إلى وسائل اإلعــام ،في خطوة
جـ ـ ــاءت ب ـع ــد أيـ ـ ــام ق ـل ـي ـلــة عـقــب
خروجها من المستشفى ،الذي
قضت بــه عــدة أي ــام للعالج من
اإلدم ــان ،وفــق التقارير الطبية
وال ـت ـح ـق ـي ـقــات ال ـت ــي بــاشــرتـهــا
النيابة العامة.
وك ـ ـش ـ ـفـ ــت شـ ـ ـي ـ ــري ـ ــن ،خـ ــال
مداخلة هاتفية لها مع اإلعالمي
عـ ـ ـم ـ ــرو أديـ ـ ـ ـ ــب ع ـ ـبـ ــر ب ــرن ــام ــج
ال ـح ـكــايــة ع ـلــى ش ــاش ــة mbc 2
مصر ،عن استمرار خضوعها
لـلـعــاج الـنـفـســي ال ــذي تتابعه
م ـنــذ إن ـجــاب ـهــا اب ـن ـت ـي ـهــا مــريــم
وه ـ ـنـ ــا ،م ـش ـي ــرة إل ـ ــى أنـ ـه ــا فــي

ح ــال أف ـض ــل بــالــوقــت ال ـحــالــي،
وت ـ ـت ـ ـنـ ــازل عـ ــن الـ ـقـ ـض ــاي ــا ضــد
شقيقها ،لرغبتها في التسامح
مع الجميع ،وأال تبكي والدتها
بسبب خالفاتها مع شقيقها.
وأعلنت أن عقد القران الذي
ش ـه ــد ع ــودتـ ـه ــا ل ـح ـس ــام أق ـيــم
ب ـح ـض ــور ال ـم ـق ــرب ـي ــن م ـن ـه ـمــا،
معربة عــن ندمها للحديث في
العلن حول حياتها الشخصية،
واصفة حسام بأنه ُحب حياتها.
وتـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدت ش ـ ـ ـيـ ـ ــريـ ـ ــن بـ ـ ــأن
تتوقف عن الحديث في األمور
الشخصية ،وأن يكون تركيزها
ً
منصبا على الغناء بشكل أفضل
فــي ال ـف ـتــرة الـمـقـبـلــة ،وسـتـكــون
موجودة مع الجمهور.
َّ
وتحدث حسام عن حياتهما
ً
ال ـب ـس ـي ـط ــة كـ ــزوج ـ ـيـ ــن ،م ــؤك ــدا
تـعــاهــدهـمــا ع ـلــى أن ي ـكــون كل
ً
منهما مـشــرفــا لــآخــر.وتـعـتــزم
شـ ـي ــري ــن عـ ـق ــد جـ ـلـ ـس ــات ع ـمــل
خ ــال الـفـتــرة المقبلة مــع عــدد

شيرين وحبيب
من الشعراء والملحنين ،إضافة
إلى االتفاق على جولة غنائية
تشمل إقامة عدة حفالت داخل
مصر وخارجها ،بينها الحفل
الـمــؤجــل ال ــذي كــان يفترض أن
تحييه بالكويت ،فيما يسعى

ع ــدد مــن أصــدقــائـهــا المقربين
الحـ ـت ــواء األزمـ ـ ــة بـيـنـهــا وبـيــن
ً
شقيقها بشكل أكبر ،خصوصا
م ــع رغ ـب ـت ـهــا ف ــي اإلب ـ ـقـ ــاء عـلــى
عالقة الود مع عائلتها.

إليسا تعتذر إلى المصريين

«الونش» يعرض في  19الجاري

اعـ ـت ــذرت ال ـف ـنــانــة الـلـبـنــانـيــة
إلـ ـيـ ـس ــا ،ب ـع ــدم ــا أث ـ ـ ــارت غـضــب
بـعــض المصريين عـلــى مــواقــع
ً
التواصل أخيرا ،بسبب تغريدة
أعادت نشرها ،مطالبة بالتظاهر
أم ــام ال ـس ـفــارة الـبــريـطــانـيــة في
بـ ـي ــروت ل ــإف ــراج ع ــن الـسـجـيــن
المصري عالء عبدالفتاح.
وكـشـفــت إل ـي ـســا ،ف ــي اتـصــال
هاتفي مع اإلعالمي عمرو أديب
عبر قناة «إم بي سي مصر ،»2
أنها كانت تعتقد أن عالء مواطن
ً
لبناني وليس مصريا ،مضيفة:
«ال أسمح لنفسي بالتدخل في
ش ـ ــؤون أي دول ـ ــة غ ـيــر ب ـل ــدي»،
رافضة التشكيك في ُحبها تجاه
مصر.
وأك ـ ــدت أن «م ـصــر وشعبها
خط أحمر» ،مشيرة إلى تأييدها
ل ـل ـج ـيــش الـ ـمـ ـص ــري وك ـ ــل ق ــرار
يتخذه ،وأعربت عن أسفها عن
سوء التفاهم الذي حصل.
ول ـف ـتــت إلـ ــى أن ال ـســوش ـيــال
ميديا سالح ذو حدين ،معتبرة
ً
أن هناك أشخاصا «بال عقل ،لكن
لديهم القدرة على التأثير على
المتابعين».
ُيـ ــذكـ ــر أن إلـ ـيـ ـس ــا ك ــان ــت قــد
أشعلت موجة انتقادات ،بعدما
طالبت ،عبر إعادة نشر تغريدة،

ك ـش ــف ال ـن ـج ــم م ـح ـم ــد رج ــب
ع ـ ـ ــن مـ ـ ــوعـ ـ ــد عـ ـ ـ ـ ــرض م ـس ـل ـس ــل
«ال ـ ــون ـ ــش» ،ح ـي ــث ن ـش ــر ص ــورة
الـبــوسـتــر الـخــاصــة بالمسلسل
ع ـبــر صـفـحـتــه ف ــي «ف ـي ـس ـبــوك»،
وعـلــق قــائــا« :توكلنا على الله
انتظروا مسلسل الونش السبت
 19نوفمبر».
و«ال ــون ــش» مــن تــألـيــف أحمد
عـبــدالـفـتــاح ،وإخ ــراج إسماعيل
فاروق ،وإنتاج شركة سينرجي،
وبـطــولــة محمد رج ــب ،محمود
عـبــدالـمـغـنــي ،م ـيــرهــان حسين،
منة فضالي ،دانا حلبي ،محسن
مـنـصــور ،إيـهــاب فـهـمــي ،محمد
أب ــو داود ،مـيـمــي ج ـمــال ،حنان
س ـل ـي ـم ــان ،عـ ــاء م ــرس ــي ،عـبـيــر
منير ،ريـهــام نبيل ،أحمد إمــام،
الطفلة ريم عبدالقادر ،وعدد آخر
من الفنانين.
ي ـ ــذك ـ ــر أن رج ـ ـ ـ ــب غ ـ ـ ـ ــاب ع ــن
تقديم مسلسالت جديدة العام
الماضي ،وآخر ظهور له كضيف
ش ـ ـ ـ ــرف ف ـ ـ ــي أح ـ ـ ـ ـ ـ ــداث م ـس ـل ـس ــل
«االخ ـت ـيــار  ،»2ال ــذي ع ــرض في
رم ـضــان قـبــل ال ـمــاضــي ،بطولة
كــريــم عـبــدالـعــزيــز ،أح ـمــد مـكــي،
إياد نصار ،بشرى ،إنجي المقدم،
أسـمــاء أبــوالـيــزيــد ،أحـمــد شاكر
عبداللطيف ،محمد عالء ،أحمد

إليسا

بـ ــاالع ـ ـت ـ ـصـ ــام أمـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـس ـ ـفـ ــارة
البريطانية في بيروت للمطالبة
باإلفراج عن عالء عبدالفتاح.
ً
وردا ع ـ ـلـ ــى ذ ل ـ ـ ـ ـ ــك ،ا نـ ـتـ ـش ــر
هاشتاغ #إليسا_غير_مرحب_
بك في_مصر على نطاق واسع
ِ
في «تويتر» ،بالتزامن مع إعالن
حفلها الغنائي بمصر فــي 18
الجاري.
فما كان من الفنانة اللبنانية
إال أن حذفت التغريدة ،ونشرت
أخرى أثنت فيها على التنظيم
المصري لقمة المناخ ،لتعتذر
ً
الحـ ـق ــا ع ــن ذلـ ـ ــك ،ب ـس ـبــب س ــوء
فهمها محتوى التغريدة.

محمد رجب

حــاوة ،وتأليف هاني سرحان،
وإخراج بيتر ميمي.
وأحدث أعمال رجب ،مسلسل
«ض ــرب ــة م ـع ـلــم» ،تــأل ـيــف أحـمــد
عبدالفتاح ،وإخــراج إسماعيل
فاروق ،وإنتاج شركة سينرجي،
وبطولة محمد رجب ،مي سليم،
محمد نجاتي ،رياض الخولي،
رانيا فريد شوقي ،هاجر أحمد،
م ـح ـمــد عـ ــز ،م ـح ـســن م ـن ـصــور،
سلوى عثمان ،أنعام سالوسة،
ي ــاس ـم ـي ــن ال ـب ـش ـب ـي ـش ــي ،دعـ ــاء
رج ــب ،محمد ال ـصــاوي ،وعــدد
آخر من الفنانين ،وتدور أحداثه
في إطار شعبي.

عبده والرويشد مع عدد من المطربين

سلة أخبار
سماح أنور تشارك
في «بطن الحوت»

تستعد الفنانة سماح
أنور للمشاركة في الدراما
الرمضانية ،بعد غياب طويل،
من خالل مسلسلها الجديد
(بطن الحوت) ،الذي ينطلق
تصويره قريبًا للعرض في
رمضان املقبل ،حيث ينتمي
العمل لنوعية دراما الـ 30
حلقة .وستشارك سماح في
املسلسل إلى جانب كل من:
باسم سمرة ،ومحمد فراج،
وأسماء أبواليزيد ،إضافة إلى
الفنان عبدالعزيز مخيون،
فيما كتب العمل ويخرجه
أحمد فوزي ،الذي يباشر
في الوقت الحالي معاينة
أماكن التصوير وجلسات
العمل مع املمثلني للتحضير
للشخصيات.

نسرين أمين مطربة
شعبية في فيلم رهبة

ِّ
تصور الفنانة نسرين أمني
املشاهد األخيرة لها في فيلم
«رهبة» مع أحمد الفيشاوي،
والذي ِّ
تجسد في أحداثه
شخصية شقيقة الفيشاوي،
وتعمل مطربة شعبية في
األفراح .فيلم «رهبة» سيناريو
وحوار محمد عالم ،وإخراج
رضا عبدالخالق ،وبطولة:
أحمد الفيشاوي ،ونسرين
أمني ،وثراء جبيل ،ومحمود
البزاوي ،ومصطفى غريب،
وبيومي فؤاد ،وسما إبراهيم،
وعدد آخر من الفنانني.

ةديرجلا

•
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دوليات

ً
ً
«البنتاغون» تترقب هجوما إيرانيا على منشآت طاقة سعودية
• ماكرون يصف احتجاجات اإليرانيين بـ «ثورة» ...وشولتس يتوعد قامعيها بعقوبات رادعة

ّ
في
أميركي
مسؤول
ع
توق
ً
«البنتاغون» شن إيران هجوما
على البنية التحتيةً للطاقة في
السعودية ،كاشفا عن تحليق
قاذفتين من طراز بي 52فوق
المنطقة كرسالة لطهران،
في حين استمرت احتجاجات
غرب البالد وجنوبها،
إيران ً
خصوصا إقليمي سيستان
وبلوشستان ،وتوعدت ألمانيا
بفرض المزيد من العقوبات
على قامعي التظاهرات
المطالبة بالتغيير.

طهران تبدأ
محاكمة  11بتهمة
قتل رجل أمن...
و«محافظو الذرية»
يبحثون ملفها
النووي

ب ــال ـت ــزام ــن م ــع تــأك ـيــد مـصــدر
إي ــران ــي م ـط ـلــع لـ ــ«الـ ـج ــري ــدة» أن
«الـحــرس ال ـثــوري» يــدفــع باتجاه
اس ـت ـه ــداف إحـ ــدى دول الـخـلـيــج
وسط إصــراره على اتهام جهات
خ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة ب ـ ـتـ ــدب ـ ـيـ ــر وت ــأجـ ـي ــج
اح ـت ـج ــاج ــات ال ـ ـحـ ــراك الـشـعـبــي
المتواصلة منذ منتصف سبتمبر
الماضي ،صرح مسؤول في وزارة
ال ــدف ــاع األمـيــركـيــة «الـبـنـتــاغــون»
ب ــأن إي ـ ــران تـخـطــط ل ـشــن هـجــوم
على البنية التحتية للطاقة في
المملكة العربية السعودية.
ون ـقــل مــوقــع «بــولـيـتـيـكــو» عن
الـ ـمـ ـس ــؤول األمـ ـي ــرك ــي ق ــول ــه ،إن
ً
بالده تراقب مع السعودية تهديدا
ً
ً
ً
إيرانيا متزايدا للعراق ،معتبرا
أن ا ل ـهــدف مــن تحليق قاذفتين
أميركيتين من طــراز «بــي »52في
الشرق األوسط الخميس الماضي
كان بمنزلة رسالة استعراض قوة
للجمهورية اإلسالمية.
وأعرب المسؤول األميركي عن
قلق البيت األبيض إزاء «تحركات
إي ــران فــي المنطقة ،بما فــي ذلك
نقل طائرات مسيرة إلى روسيا».
فــي وق ــت ســابــق مــن األسـبــوع
الماضي ،كشفت تقارير أميركية،
أن «الـقـيــادة الــوسـطــى األميركية
المتمركزة فــي البحرين أطلقت
مـ ـق ــات ــات فـ ــي م ـن ـط ـقــة ال ـخ ـل ـيــج
بــات ـجــاه إي ـ ــران ،ك ـجــزء م ــن حــالــة
التأهب الشاملة للقوات األميركية
والسعودية».
وال ـخ ـم ـيــس ال ـم ــاض ــي ،كـشــف
الجيش اإلسرائيلي ،أن مقاتلتين
إسرائيليتين مــن طــراز «إف »35
رافـقـتــا الـقــاذفـتـيــن األميركيتين
خالل تحليقهما فوق إسرائيل.
وذكـ ــر أن ال ـخ ـطــوة ال ـتــي تعد
األول ـ ـ ــى م ــن ن ــوع ـه ــا ج ـ ـ ــاءات فــي
إطــار زيــادة التعاون مع الجيش
ً
األميركي وكانت جزءا من مناورة
وبــرنــامــج تــدريـبــي مـشـتــرك بين
الـ ـق ــوات الـمـسـلـحــة ف ــي الـبـلــديــن
لـتـحـسـيــن الـ ـق ــدرات الـعـمـلـيــاتـيــة
وزي ـ ــادة «االس ـت ـع ــداد لمجموعة
متنوعة من السيناريوهات».
وجاءت الخطوة األميركية في
حين واصلت طهران الحديث عن
تطور قدرات صواريخها ،معلنة
تصنيعها ألول صاروخ باليستي
فـ ــرط ص ــوت ــي «هــاي ـبــرســون ـيــك»،
الخميس الماضي.

صورة نشرتها «سنتكوم» لقاذفة بي
 52خ ــال تـحـلـيـقـهــا بـمـنـطـقــة الـشــرق
األوسط الخميس الماضي (تويتر)
كـمــا تــزامــن الـتــرقــب األمـيــركــي
للتصعيد اإليراني المحتمل ،مع
تهديد يحيى السريع المتحدث
العسكري باسم جماعة «أنصار
الـ ـل ــه» ال ـح ــوث ـي ــة ،ال ـم ــدع ــوم ــة من
طـهــران ،بشن مــا وصفه بـ «حرب
ب ـحــريــة ش ــدي ــدة» ض ــد «ت ـحــالــف
دعم الشرعية» بقيادة السعودية.
وتــأتــي تـلــك ال ـت ـطــورات فــي وقــت
تتزايد التلميحات اإلسرائيلية
واألم ـي ــرك ـي ــة بــإم ـكــان ـيــة اع ـت ـمــاد
«حل عسكري» لمعالجة البرنامج
ً
الـ ـ ـن ـ ــووي اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي ،خ ـص ــوص ــا
ب ـع ــد ف ـ ــوز ال ـي ـم ـي ـنــي ال ـم ـت ـطــرف
بنيامين نتنياهو بأغلبية مقاعد
«الكنيست» ،ووسط الجمود الذي
تشهده مفاوضات االتفاق النووي
بـ ـي ــن ط ـ ـهـ ــران وإدارة ا ل ــر ئ ـي ــس
األميركي جو بايدن.

احتجاجات وضغوط
إل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،تـ ـ ـ ــواص ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــت
االح ـت ـج ــاج ــات الـلـيـلـيــة ف ــي عــدة
مدن إيرانية ليل الجمعة ـ السبت
فـ ـ ــي غـ ـ ـ ــرب الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاد ،وجـ ـن ــوبـ ـه ــا
ً
وخ ـص ــوص ــا إق ـل ـي ـمــي سـيـسـتــان
ً
وبلوشستان اللذين شهدا بعضا
من أسوأ االضطربات ،فيما نفى

قائد بـ«الحرس الثوري» اإليراني
وجود «نزعات انفصالية» بهما.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت مـ ـنـ ـظـ ـم ــة «ه ـ ـن ـ ـغـ ــاو»
ال ـ ـ ـكـ ـ ــرديـ ـ ــة اإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة ل ـح ـق ــوق
اإلنـســان ،أمــس األول ،إنها تلقت
تسجيالت مصورة تظهر استمرار
االح ـت ـجــاجــات ف ــي غ ــرب ال ـبــاد،
بمدن سنندج ،وسقز ،بمحافظة
كردستان ،ومهاباد ،وبوكان ،في
أذربيجان الغربية غربي البالد.
وأف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد تـ ـ ـلـ ـ ـف ـ ــزي ـ ــون «إي ـ ـ ـ ـ ـ ــران
إن ـ ـتـ ــرنـ ــاش ـ ـيـ ــونـ ــال» ،أمـ ـ ـ ــس ،ب ــأن
طــاب جامعة «بهشتي» شمالي
ال ـعــاص ـمــة ط ـه ــران ن ـظ ـمــوا وقـفــة
احتجاجية للتنديد بما وصفه
بـ«اعتقال الطالب».
وذكر «إيران انترناشيونال» ،أن
مراسم تشييع وذكرى األربعين،
الـ ـت ــي أق ـي ـم ــت ال ـج ـم ـع ــة ل ـتــأب ـيــن
عدد من الضحايا الذين سقطوا
خالل االحتجاجات ،تحولت إلى
س ــاح ــات لـلـتـجـمــع االحـتـجــاجــي
شهدت ترديد عـبــارات مناهضة
لـلـنـظــام اإلي ــران ــي ،وه ــو مــا ردت
عليه قوات األمن بإطالق النار.
وف ـ ــي جـ ـن ــوب ش ــرق ــي الـ ـب ــاد،
ً
خــرج آالف اإليرانيين احتجاجا
ع ـلــى حـمـلــة ق ـمــع ن ـفــذت ـهــا ق ــوات
األمـ ــن ف ــي  30سـبـتـمـبــر وعــرفــت

ب ــاس ــم «ال ـج ـم ـع ــة الـ ــدام ـ ـيـ ــة» ،فــي
وقت يستمر فيه حكام البالد في
مقاومة اضطرابات مستمرة في
أنحاء البالد.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،بـ ــرر الـمـتـحــدث
بــاســم ال ـح ـكــومــة اإلي ــران ـي ــة علي
ب ـ ـهـ ــادري ج ـه ــرم ــي ف ــي ل ـق ــاء مــع
طـ ـ ــاب حـ ـ ـ ــوزة م ـش ـه ــد ال ــدي ـن ـي ــة
اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام بـ ـع ــض ال ـم ـس ــؤول ــي
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ل ـ ـمـ ــواقـ ــع الـ ـت ــواص ــل
االج ـت ـم ــاع ــي ب ــالـ ـق ــول« :وس ــائ ــل
إعالمنا الرسمية ضعفت بشدة،
ً
لذا يتعين على الحكومة أحيانا
أن تلعب في أراضــي العدو ،على
سبيل المثال تستخدم تويتر».
وف ـ ـ ـ ــي وق ـ ـ ـ ــت ّ
وج ـ ـ ـ ـ ــه الـ ـقـ ـض ــاء
ً
اإليــرانــي إلــى  11مــوقــوفــا بينهم
امرأة ،تهما تصل عقوبة بعضها
إل ـ ـ ــى االعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدام ،ل ـض ـل ــوع ـه ــم فــي
ق ـت ــل ع ـن ـص ــر أم ـ ــن ق ـ ــرب ط ـه ــران
هــذا الـشـهــر ،أكــد رئـيــس السلطة
الـقـضــائـيــة ،غ ــام حـسـيــن اجـئــي،
أن ـ ــه س ـي ـتــم ال ـت ـع ــام ــل بـ ـح ــزم مــع
األشخاص الذين ارتكبوا جرائم
وتـ ـسـ ـبـ ـب ــوا فـ ـ ــي مـ ـقـ ـت ــل ال ـك ـث ـي ــر
م ــن أف ـ ــراد ق ــوى األمـ ــن الــداخ ـلــي،
وسيعاقبون بشدة.
وقالت منظمة حقوق اإلنسان
اإليــرانـيــة ان  25ام ــرأة و 43طفال

من بين ضحايا القمع في إيران،
بـيـنـمــا ارتـ ـف ــع عـ ــدد ال ـمــوقــوف ـيــن
الفرنسيين في إيران الى . 7
وغـ ـ ـ ـ ـ ــداة ت ـ ـنـ ــديـ ــد ب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا
وفـ ــرن ـ ـسـ ــا فـ ـ ــي بـ ـ ـي ـ ــان مـ ـشـ ـت ــرك،
أ م ـ ـ ـ ــس األول ،ب ـ ـ ـ « ق ـ ـم ـ ــع إ ي ـ ـ ـ ــران
العنيف لالحتجاجات السلمية
ال ـ ـم ـ ـشـ ــروعـ ــة» ،وصـ ـ ــف ال ــرئ ـي ــس
الفرنسي إيمانويل ماكرون ،في
كلمة لــه ،خــال لقائه بالناشطة
اإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة م ـس ـي ــح عـ ـل ــي ن ـج ــاد
ونــاش ـطــات إيــران ـيــات فــي مجال
حقوق اإلنسان ،انتفاضة الشعب
اإليراني بأنها «ثورة».
وف ـ ــي إش ـ ـ ــارة إل ـ ــى ل ـق ــائ ــه مــع
الـ ـن ــاشـ ـط ــات اإليـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــات ،ق ــال
م ـ ــاك ـ ــرون ف ـ ــي ك ـل ـم ـت ــه ب ـم ـن ـتــدى
بــاريــس للسالم« :أؤكــد احترامي
وثنائي على الثورة التي يقدنها».
فــي الـمـقــابــل ،أش ــارت عـلــي نجاد
المقيمة منذ سنوات في الواليات
المتحدة ،إلى أنها قالت للرئيس
ال ـف ــرن ـس ــي ،إن «ف ــرن ـس ــا أرس ـل ــت
الخميني إلى إيران وآن األوان أن
تسترده».
في موازاة ذلك ،أعلن المستشار
األلـ ـم ــان ــي ،أوالف ش ــول ـت ــس ،أن
االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي أعـ ــد حــزمــة
ع ـق ــوب ــات م ـت ـع ــددة ع ـلــى الـنـظــام

اإليراني ،وستتم المصادقة على
ال ـع ـق ــوب ــات الـ ـج ــدي ــدة األسـ ـب ــوع
ً
الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ،م ـ ــؤك ـ ــدا أن االت ـ ـحـ ــاد
األوروبـ ـ ـ ــي س ـي ـضــاعــف الـضـغــط
على «الحرس الـثــوري» والقيادة
السياسية والضالعين فــي قمع
االحتجاجات.
فـ ـ ــي غـ ـ ـض ـ ــون ذلـ ـ ـ ـ ــك ،ي ـس ـت ـعــد
مجلس حقوق اإلنسان في األمم
ال ـم ـت ـح ــدة ل ـع ـقــد ج ـل ـســة خــاصــة
ح ـ ــول إي ـ ـ ــران ،وأع ـل ـن ــت ال ــوك ــال ــة
الدولية للطاقة الذرية أمس األول
أن مجلس محافظيها سيناقش
األربعاء المقبل عدة ملفات أبرزها
برنامج ايران النووي.
وب ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــا ذك ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ص ـح ـي ـف ــة
«ج ـي ــروزال ـي ــم ب ــوس ــت» الـعـبــريــة
ّ
أمــس أن اســرائـيــل بــاتــت تخشى
الطائرات المسيرة اإليرانية في
أيدي «حزب الله» وحلفاء طهران
في سورية والعراق واليمن ،وال
سيما بعد استخدامها مــن قبل
روسـ ـي ــا ف ــي أوكـ ــران ـ ـيـ ــا ،ش ـهــدت
دم ـشــق ام ــس اج ـت ـمــاعــا مــوسـعــا
للفصائل الفلسطينية مع وفد من
مجلس الشورى االيراني برئاسة
الـسـيــد ابـطـحــي ال ــذي اعـتـبــر في
تصريح ان زوال إسرائيل لم يعد
ً
أمرا بعيدا.

تنتخب برلمانها وبلدياتها ...ترشيحات قياسية وتشويش إلكتروني
البحرين
ُ

سلة أخبار
تونس« :العليا لالنتخابات»
ترفض إلغاء االقتراع

ّ
في وقت تكثف قوى معارضة
تحركاتها امليدانية ملحاولة إلغاء
أو تأجيل االنتخابات التشريعية
املقررة في  17ديسمبر املقبل،
شدد نائب رئيس الهيئة العليا
املستقلة لالنتخابات في تونس
ماهر الجديدي ،على استحالة
تأجيل االقتراع ،وقال في تصريح،
ليل الجمعة ـ السبت ،إن خطط
اجراء االنتخابات مستمرة.
يأتي ذلك بينما ّ
تقدم الحزب
«الدستوري الحر» بقضية
مستعجلة إللغاء االنتخابات
باعتبارها «إهدارًا للمال العام
ألنها غير قانونية» ،فيما يطالب
«اتحاد الشغل» الرئيس قيس
سعيد بإعادة النظر في القانون
االنتخابي.

إسرائيل تخطف
قياديًا بـ «سرايا القدس»

اختطفت قوة خاصة من الجيش
اإلسرائيلي ،أمس ،األسير املحرر
القيادي بـ «سرايا القدس» الذراع
العسكرية لحركة «الجهاد
اإلسالمي» ،محمد أبوزينة.
ووفق مصادر ،فإن أبوزينة جرى
اعتقاله بعد محاصرته داخل
أحد املحالت في قباطية بالضفة
الغربية ،وذلك بعد نحو شهر
من فشل سلطات االحتالل في
اعتقاله من مخيم جنني.
إلى ذلك ،وبانتظار تسلم حكومة
جديدة في إسرائيل مهامها
برئاسة بنيامني نتنياهو ،حذر
الرئيس الفلسطيني محمود
عباس في اتصال هاتفي تلقاه
من وزير خارجية االتحاد
األوروبي جوزيب بوريل ،من
ممارسات إسرائيل التي تقوض
حل الدولتني.

تركيا تقصف مواقع
سورية حكومية بإدلب

• وزير العدل :لم تسجل أي مخالفات • رئيسة مجلس النواب :مسيرتنا الديموقراطية في ُّ
تقدم
أدلى الناخبون البحرينيون بأصواتهم بمراكز االقتراع
في أنحاء المملكة ،أمــس ،في انتخابات نيابية جديدة
شهدت تنافس عــدد قياسي من المرشحين ،رغــم غياب
ّ
بعض أطياف المعارضة ،مما يقلل من حــدة المنافسة
ً
السياسية .واخـتــار البحرينيون  40عضوا في مجلس
النواب التشريعي و 30آخرين بالمجالس البلدية من بين
 507مرشحين ،منهم  94امرأة .وبين هؤالء أكثر من 330
ً
مرشحا من بينهم  73امــرأة النتخابات مجلس النواب
ّ
الــذي يـقــدم المشورة للعاهل البحريني الملك حمد بن
عيسى ،الذي يحكم البالد منذ وفاة والده في مارس .1999
وكــان عدد المرشحين في انتخابات عام  2018األخيرة
ً
شخصا من بينهم  41امرأة .وقبل فتح أبواب مراكز
293
ّ
ّ
االقـتــراع أمــام أكثر مــن  340ألــف ناخب مسجل ،تعرض
مــوقــع الـبــرلـمــان للقرصنة ،وكــذلــك مــوقــع وكــالــة األنـبــاء
الحكومية وموقع االنتخابات الرئيسي.
ّ
وبينما لــم تتضح الجهة التي تقف خلف القرصنة،
أعـلـنــت وزارة الــداخـلـيــة فــي تـغــريــدة «اس ـت ـهــداف مــواقــع
ّ
الكترونية بهدف تعطيل العملية االنتخابية وبث رسائل

بحرينية تدلي بصوتها في جد حفص أمس (أ ف ب)

سلبية للتأثير عليها ،م ـحــاوالت يائسة ولــن تـنــال من
عزيمة المواطنين».
وأظ ـهــرت لقطات لمستخدمي اإلنـتــرنــت ص ــورة بعد
االختراق تزعم أنه تم تنفيذه من قبل حساب غير معروف
سابقا باسم «الطوفان» .ونقلت صحيفة الوطن المحلية
عن مصدر مسؤول ،أن «بعض المواقع الرسمية ّ
تعرضت
ّ
الستهداف مقصود من إيران لبث رسائل لتضليل العملية
االنتخابية» .وعن غياب بعض أحزاب المعارضة ومقاطعة
البعض اآلخــر ،أكــد مسؤول حكومي بحريني ،في بيان
لوكالة فرانس برس ،أمس ،أن «ممارسة الحقوق السياسية
في البحرين يحميها الدستور ،باستثناء الحاالت التي ال
يتم فيها استيفاء شروط الترشيح».
وتتضمن المتطلبات «عدم وجود سجل جنائي أو عدم
االنتماء إلى مجموعة تم حلها بسبب تورطها في أعمال
ـروع» ،وفقا
عنف تتعارض مع النشاط السياسي الـمـشـ ً
الذي أكد أيضا أن «حق التصويت هو أيضا حق
للمسؤول ّ
ً
التزاما .ال أحد يعاقب على اختيار
دستوري ،لكنه ليس
عدم التصويت».

وأكد وزير العدل واألوقاف ،رئيس لجنة االنتخابات،
نواف المعاودة ،عدم تسجيل أي مخالفات في إجراءات
االقتراع أو الدعاية في الدوائر االنتخابية ومحيطها،
ً
مشيرا إلى أن البحرينيين سجلوا بحضورهم الالفت
وال ـك ـث ـيــف م ـشــاهــد دي ـمــوقــراط ـيــة غ ــاي ــة ف ــي الــوطـنـيــة
وااللتزام والمسؤولية.
ً
ً
ً
واس ـت ـق ـبــل  15م ــرك ــزا ع ــام ــا و 40فــرع ـيــا م ــن لـجــان
االقـتــراع الناخبين ،واعتبرت رئيسة مجلس النواب،
فــوزيــة زي ـنــل ،أث ـنــاء اإلدالء بـصــوتـهــا ،أن «الـمـشــاركــة
الـفــاعـلــة دل ـيــل واضـ ــح وراس ـ ــخ عـلــى مــواص ـلــة الـتـقــدم
للمسيرة الديموقراطية والتجربة البرلمانية للبحرين».
وبحسب أمر ملكي صدر في سبتمبر الماضي ،فإنه في
حال لم يحصل المرشح على نسبة  51بالمئة ،ستتم
ً
إقامة جولة إعادة بين المرشحين األكثر حصوال على
األص ــوات يــوم السبت المقبل ،على أن تجرى اإلعــادة
في الخارج بالسفارات والبعثات التابعة يوم الثالثاء،
ً
بعدما أجريت الدورة األولى في  8الجاري في  37مقرا
ً
دبلوماسيا حول العالم.

ً
نواف سالم لـ ةديرجلا  :لبنان ال يحتاج تسوية على الطريقة القديمة

استهدفت القوات التركية
املتمركزة في منطقة جبل الزاوية
جنوب محافظة إدلب ،أمس،
مواقع عسكرية لقوات الحكومة
السورية في ريف إدلب ،تزامنًا
مع تحليق طائرة استطالع
روسية في أجواء املنطقة الواقعة
بشمال سورية .وقصفت القوات
التركية مواقع عسكرية لـ «الفرقة
 25مهام خاصة» في مدينة
كفرنبل ،إضافة إلى استهداف
محور تالل «الكبانة» في منطقة
جبل األكراد بالالذقية .وكانت
قوات دمشق قصفت باملدفعية
بلدة آفس قرب مدينة سراقب
التي تنشط بها فصائل معارضة
مدعومة من أنقرة.

المشنقة تنتظر حفيد
شقيق صدام حسين

•

قائد الجيش في مرمى استهدافات متعددة ...وتفسيرات متناقضة لمطالبة نصرالله بضمانات
●

بيروت  -منير الربيع

غداة نفيه وجود أي تسوية تتضمن تعيينه
ً
رئـيـســا للحكومة وانـتـخــاب زعـيــم تـيــار الـمــردة
ً
س ـل ـي ـمــان فــرن ـج ـيــة رئ ـي ـس ــا ل ـل ـج ـم ـهــوريــة ،ق ــال
الـسـيــاســي والــدبـلــومــاســي وال ـقــاضــي اللبناني
البارز نواف سالم لـ «الجريدة» ،إن لبنان ال يحتاج
الــى تسوية سياسية وفــق القواعد السابقة ،بل
ً
ً
ً
الى خطة تتضمن برنامجا سياسيا وقضائيا
ً
ً
ً
واقتصاديا وماليا واضحا ،ينطلق من توافق عام
وقرار لبناني غالب يسعى من خالله اللبنانيون
الـ ــى وضـ ــع ب ـلــدهــم ع ـلــى س ـكــة الـ ـح ــل ،واع ــادت ــه
الــى خريطة االهـتـمــام الــدولـيــة .ويـقــول ســام إن
التسريبات التي أشارت الى عقده لقاءات مع زعيم
«التيار الوطني الحر» جبران باسيل ،والحديث
عن معادلة «فرنجية ـ ســام» بالطريقة التي تم
طرحها هي مجرد محاولة الستهدافه وإدخاله
في حسابات لبنانية ضيقة.

ويضيف أن الـهــدف منها إحــراقــه أو تلويث
سـمـعـتــه ع ـبــر إغ ــراق ــه ف ــي «زواري ـ ـ ـ ــب» ال ـعــاقــات
المتوترة بين القوى السياسية لمجموعة أسباب،
أولها ،تصويره بأنه ينشط ويتحرك للحصول
ً
ً
على الموقع ،علما بأنه عندما عرض عليه سابقا
رفضه لعدم وجود قدرة على تحقيق االصالحات
ً
في حينها ،وحتى عندما تلقى عــروضــا كثيرة
لخوض االنتخابات ليتم تكليفه بعدها برئاسة
ً
الحكومة رفض أيضا ،ألن المسألة بالنسبة اليه
مختلفة عن هذه الحسابات.
وثاني هذه األسباب ،محاولة استفزاز بيئة
الثورة الوطنية أو البيئة السنية من خالل القول
إن الــرجــل الـتـقــى بــاسـيــل ،وكــأنــه يـقــدم تـنــازالت
مسبقة له بهدف نيل التكليف ،وهو امر غير وارد
بالنسبة له ،على الرغم من تشديده وحرصه على
ً
اللقاء مع كل القوى ،وثالثها محاولة التأثير سلبا
على عالقاته العربية والدولية لضرب موقع الرجل
بالنسبة الى الثورة او بالنسبة الى المقتضيات

االصالحية التي يحتاجها لبنان ،وفي مقدمها
إبراز صورة ومنهجية مختلفتين عن آلية صياغة
التسويات التي كانت قائمة قبل ما يسميه «ثورة
 ١٧تشرين» ،في إشارة الى الحراك الشعبي الواسع
عام .2019
ال يخفى أن كل هذه المحاوالت لها مجموعة
دوافع ،فبعضها من طامحين لرئاسة الحكومة،
وبعضها اآلخ ــر مـمــن يــريــد قـطــع الـطــريــق على
اي محاولة للتجديد واالصــاح ،كما أن التداول
بمعادلة «فرنجية  -ســام» ال تستهدف األخير
وحـ ــده ،بــل أري ــد منها اس ـت ـهــداف قــائــد الجيش
ً
جوزيف عون والنيل منه أيضا.
يأتي ذلك بينما تشهد الكواليس السياسية في
لبنان حركة تهدف للوصول الى تسوية رئاسية
ً
ً
وحكومية معا ،خصوصا أن مسؤولين لبنانيين
ودوليين يؤكدون أن الحاجة ليست فقط النتخاب
رئيس جديد للجمهورية ،بل هي في إعادة انتاج
للسلطة من انتخاب رئيس الجمهورية الى تكليف

رئيس الحكومة وفريق عمله ووزرائه ،باإلضافة
الى وضع خطوط عريضة لمنهجية عمل العهد
الرئاسي الجديد في إقــرار اإلصــاحــات ووضع
خطة إنـقــاذيــة .وفــي حين يعمل رئـيــس مجلس
النواب نبيه بري والزعيم الدرزي وليد جنبالط
على مبادرة وفاقية ،يعمل كل طرف على وضع
شروطه وتحديد سقفه ،على غرار ما فعل االمين
الـعــام ل ـ «ح ــزب الـلــه» حسن نصرالله فــي كلمته
االخيرة ،عندما طالب برئيس توافقي وبالحوار
«لكن بشرط أال يطعن المقاومة في الظهر» ،وهذا
ما تضاربت التفسيرات حوله ،وكثرت التساؤالت
ً
اذا كان نصرالله يريد التوافق فعال مع الحصول
عـلــى ضـمــانــات داخـلـيــة وخــارجـيــة بـعــدم المس
بسالحه وعــدم الــذهــاب الــى سياسة تصعيدية
ضد الحزب ،أم أن الشروط التي يضعها وتتجلى
بانتخاب رئيس ال يغير مواقفه وال يخاف من
تهديدات السفارات تعني أنه يريد انتخاب رئيس
حليف له مشابه لميشال عون وإميل لحود.

سالم بعد إدالئه بصوته في انتخابات
مايو
وتحتاج معادلة نصرالله إلى مزيد من الوقت
ً
ً
كــي تـتـبـلــور ،خـصــوصــا ان الــرجــل شــن هجوما
ً
على « ١٧تشرين» ،متهما األميركيين بتحريكها،
ً
ً
وهذا يتضمن انتقادا ضمنيا لقائد الجيش ،كما
مطالبته بضمانات ما يعني أنه قد يوافق على
جوزيف عون إذا كانت هناك ضمانات أال تتكرر
تجربة ميشال سليمان.

سلم لبنان ،أمس األول ،إلى
الحكومة العراقية ،عبدالله
ياسر السبعاوي ،حفيد شقيق
الدكتاتور العراقي الراحل صدام
حسني ،بعدما أوقفته السلطات
األمنية في يونيو املاضي ،على
خلفية وجود اعترافات ضده
بتورطه في مجزرة «سبايكر»،
التي ارتكبت ضد الجيش
العراقي في تكريت عام .٢٠١٤
وفي حني تحدث سعد
السبعاوي ،عم املتهم ،عن صفقة
سياسية بني بغداد وبيروت،
أكدت مصادر أن حفيد شقيق
صدام يواجه حبل املشنقة
بتهمة التعاون مع «داعش» في
ارتكاب املجزرة.

ةديرجلا
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أوكرانيا تستعد لمعركة جديدة بعد «انتصار خيرسون»
إدارة بايدن منقسمة حول الخطوة المقبلة ...والجيش يدفع للمفاوضات مع اقتراب الشتاء
ُ
بعدما أجبرت القوات الروسية
على االنسحاب من خيرسون
في هزيمة ثالثة ومذلة،
ودخول الجيش األوكراني
هذه المدينة الرئيسية في
جنوب البالد ،كشفت مصادر
موالية لموسكو عن الوجهة
المقبلة للقوات األوكرانية،
مؤكدة أن منطقة زابوريجيا
ستكون الهدف المقبل لقوات
كييف.

بعد نجاح قواتها في استعادة
م ــديـ ـن ــة خ ـ ـيـ ــرسـ ــون ال ـج ـن ــوب ـي ــة
االستراتيجية الكبيرة من الجيش
الروسيّ ،
تعهدت كييف باستمرار
الـ ـح ــرب ،فـيـمــا كـشـفــت ت ـقــاريــر أن
الوجهة المقبلة للقوات األوكرانية
بعد خيرسون ،أول مدينة سقطت
في بداية الغزو الروسي ألوكرانيا
في فبراير الماضي.
وأكد وزير الخارجية األوكراني،
دميترو كوليبا ،خالل لقائه وزير
ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،أن ـتــونــي
بلينكن ،على هــامــش قمة رابطة
جـنــوب شــرقــي آسـيــا (آس ـي ــان) في
كمبوديا ،أمس ،أن «قلة من الناس
آمنوا بأن أوكرانيا ستنجو .فقط
بعملنا مـ ًـعــا يمكننا أن ننتصر
ون ـ ـخـ ــرج روس ـ ـيـ ــا مـ ــن أوك ــرانـ ـي ــا.
سـ ـيـ ـك ــون انـ ـتـ ـص ــارن ــا ال ـم ـش ـتــرك
ً
انتصارا لكل الدول المحبة للسالم
في كل أنحاء العالم».
وأشـ ـ ــاد بـلـيـنـكــن ب ـ ـ «الـشـجــاعــة
ال ـ ــرائـ ـ ـع ـ ــة» لـ ـلـ ـجـ ـي ــش والـ ـشـ ـع ــب
األوك ــرانـ ـيـ ـي ــن ،ووع ـ ــد بـ ــأن الــدعــم
األم ـيــركــي «سيستمر طــالـمــا لــزم
األمر» إلنزال الهزيمة بروسيا.
وقـ ــال كــولـيـبــا ف ــي وق ــت سابق
إن أوكــران ـيــا «تـكـســب م ـعــارك لكن
الـحــرب مستمرة» .وأض ــاف خالل
لقاء مع رئيس الــوزراء األسترالي
أنتوني ألبانيزي «طالما أن الحرب
مـسـتـمــرة ،ونـ ــرى روس ـي ــا تحشد
ال ـمــزيــد م ــن ال ـم ـج ـنــديــن ،وتجلب
المزيد من األسلحة إلى أوكرانيا،
سنواصل بالتأكيد التعويل على
دعمكم المستمر».
م ـ ــن ج ــانـ ـب ــهّ ،
رحـ ـ ـ ــب ال ــرئ ـي ــس
ال ـف ــرن ـس ــي ،إي ـم ــان ــوي ــل م ــاك ــرون،
ع ـلــى تــوي ـتــر ب ـ ــ«عـ ــودة خـيــرســون
إلــى أوكــرانـيــا ،وهــي خطوة ّ
مهمة
نحو االستعادة الكاملة لحقوقها
ّ
السيادية».
وفـ ـ ـ ـ ــي لـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدن ،اع ـ ـت ـ ـبـ ــر وزي ـ ـ ــر
الــدفــاع البريطاني ،بن واالس ،أن
االنسحاب الروسي من خيرسون
يشير إلــى «خ ـســارة استراتيجية
جديدة» لموسكو ،ورأى أن الخسارة
س ـتــزرع الـشــك فــي صـفــوف ال ــرأي
العام الروسي.
وأشارت تقديرات االستخبارات
البريطانية إلى أن استعادة القوات
األوكـ ــران ـ ـيـ ــة لـ ـخـ ـي ــرس ــون ،يـعـنــي
«إضرارا كبيرا بسمعة روسيا».
وقبل ذلــك ،قال جايك ساليفان
مستشار األمن القومي للرئيس جو
بايدن «يبدو أن األوكرانيين حققوا
ً
انتصارا استثنائيا» ،مشيرا
للتو
إلى أن «العاصمة اإلقليمية الوحيدة
الـتــي اسـتــولــت عليها روسـيــا في

هذه الحرب عادت اآلن تحت العلم
األوك ــران ــي ،وهــو أمــر رائ ــع» .وقــال
الــرئـيــس األوك ــران ــي ،فولوديمير
زيلينسكي ،في كلمته اليومية إنه
«يوم تاريخي .نحن نستعيد جنوب
البالد ونستعيد خيرسون».
وه ــذا هــو االنـسـحــاب الــروســي
الـكـبـيــر الـثــالــث مـنــذ بــدايــة الـغــزو
فـ ـ ــي  24ف ـ ـبـ ــرايـ ــر ف ـ ـب ـ ــراي ـ ــر .ف ـقــد
اضـطــرت روسـيــا إلــى التخلي عن
االستيالء على كييف فــي الربيع
في مواجهة المقاومة الشرسة من
األوكــران ـي ـيــن قـبــل طــردهــا مــن كل
منطقة خاركييف (ش ـمــال شــرق)
فــي سبتمبر .ومـســاء الجمعة في
ساحة االستقالل الرمزية في كييف
احتفل سكان خيرسون الذين كانوا
الجئين منذ أشهر فــي العاصمة
بالنبأ بابتهاج.
في المقابل ،أعلنت روسيا أمس،
أنه تم إعــان مدينة غينيتشيسك
بوصفها العاصمة اإلدارية الموقتة
لخيرسون ،بدال من المدينة التي
انسحبت منها قواتها.
وبعد التطورات في خيرسون،
ازدادات التحذيرات التي يطلقها
االنفصاليون الموالون لموسكو
ف ـ ـ ــي مـ ـنـ ـطـ ـق ــة زاب ـ ــوري ـ ـج ـ ـي ـ ــا مــن
ً
تصعيد محتمل .وك ــان الف ـتــا أن
عـضــو المجلس الــرئــاســي إلدارة
زابــوري ـج ـيــا ،فــاديـمـيــر روغـ ــوف،
أطـلــق تصريحات تتوقع حــدوث
معركة مقبلة في المدينة.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ــر روغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوف أن «ه ـ ـنـ ــاك
ً
أك ـ ـثـ ــر مـ ــن  450فـ ـ ـ ـ ــردا مـ ــن قـ ــوات
العمليات الخاصة( ،نخبة القوات
األوكرانية) ،الذين تدربوا في بلدة
فولنواندريفكا .وانضم  300مقاتل
ً
عادوا من بريطانيا أخيرا ،وهم اآلن
يتدربون على عبور نهر دنيبرو،
واالستيالء على محطة زابوريجيا
الكهروذرية».

إدارة بايدن منقسمة
في غضون ذلك ،كشفت مصادر
ف ــي اإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة ،لـشـبـكــة
 ،CNNأن رئيس األركان األميركي،
الجنرال مارك ميلي ،قاد جهودا
ق ــوي ــة ،ف ــي األس ــابـ ـي ــع األخـ ـي ــرة،
خالل المناقشات الداخلية حول
الحرب في أوكرانيا ،للبحث عن
حل دبلوماسي مع اقتراب فصل
الشتاء.
وبحسب المصادر ،ال يحظى
مـ ــوقـ ــف ال ـ ـج ـ ـنـ ــرال م ـي ـل ــي ب ــدع ــم
واسـ ــع م ــن ف ــري ــق األمـ ــن الـقــومــي
للرئيس جو بايدن ،بما في ذلك
وزيــر الخارجية أنتوني بلينكن
ومستشار األمن القومي ،وكالهما
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القاهرة  -حسن حافظ

منيت الدعوات المجهولة للتظاهر في مصر
أمــس األول الجمعة ( 11نوفمبر) ،بفشل ذريــع،
ّ
م ــا ولـ ــد ارت ـيــاحــا عــامــا ف ــي ال ـب ــاد ال ـتــي كــانــت
تستضيف قـمــة ال ـم ـنــاخ ،وس ــط ح ـضــور دولــي
وغربي واسع ّ
توج ،أمس األول ،بزيارة الرئيس
األميركي جو بايدن.
ّ
وفضلت جموع المصريين تجاهل د عــوات
الـتـظــاهــر غـيــر واض ـحــة الـمـعــالــم ،وق ـضــوا يــوم
العطلة األسبوعية في بيوتهم ،ولــم تشهد أي
مدينة مصرية أو قرية تظاهرة أو مسيرة ضد
حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

سلة أخبار
إيطاليا :ميلوني تتهم
ماكرون بالخيانة

كتبت صحيفة بوليتيكو
أن رئيسة الوزراء
اإليطالية ،جورجيا
ميلوني ،اتهمت الرئيس
الفرنسي إيمانويل
ماكرون بالخيانة ،بسبب
أزمة سفينة اإلنقاذ
«أوشن فايكنغ» ،التي
استمرت أيامًا وانتهت
برسو السفينة التي كان
على متنها نحو 230
مهاجرا تم إنقاذهم في
البحر املتوسط بميناء
تولون العسكري جنوب
فرنسا ،بعد أن رفضت
روما استقبالهم .وردًا
على موقف إيطاليا
بدأت فرنسا تشديد
الرقابة على الحدود
بني البلدين ،وانتقدت
ميلوني اليمينية
املتشددة «املوقف
العدائي» لفرنسا ،وقالت
إن باريس مستاءة من
اضطرارها الستقبال
 230مهاجرا ،في حني أنه
منذ بداية العام وصل
نحو  90ألف مهاجر إلى
إيطاليا.

البرازيل :احتجاجات
اليمين تتراجع

جدارية لفنان الغرافيتي الشهير بانكسي في بلدة بورودينكا األوكرانية
التي احتلتها موسكو حتى أبريل قبل أن تستعيدها كييف
يعتقد أن الــوقــت قــد حــان للقيام
بدفع جاد إلجراء محادثات بشأن
أوكرانيا.
وكـ ـ ـ ـ ـ ــان م ـ ـي ـ ـلـ ــي أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ،ف ــي
تـ ـ ـ ـص ـ ـ ــريـ ـ ـ ـح ـ ـ ــات بـ ـ ـ ـ ــ«الـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــادي
االق ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادي» ب ـ ـن ـ ـيـ ــويـ ــورك،
بالجيش األوكــرانــي لمحاربته
روسيا حتى وصلت إلى طريق
م ـس ــدود ،لـكـنــه ق ــال إن تحقيق
ن ـص ــر ع ـس ـك ــري ص ــري ــح بـعـيــد
ال ـم ـن ــال ،وقـ ـ ــال« :ع ـن ــدم ــا تـكــون
هناك فرصة للتفاوض ،ويمكن
تحقيق السالم اغتنم الفرصة».
ور غـ ـ ـ ـ ـ ــم أن ا ل ـ ـت ـ ـصـ ــر ي ـ ـحـ ــات
ل ــم ت ـف ــاج ــئ م ـس ــؤول ــي اإلدارة
األميركية ،نظرا لمعرفتهم برأي
الجنرال ،فإنها أثــارت مخاوف

البعض بشأن اإلدارة التي تبدو
منقسمة في نظر الكرملين.
وفــي حين أن بعض مسؤولي
إدارة ب ــاي ــدن أك ـثــر انـفـتـ ً
ـاحــا على
استكشاف الشكل ال ــذي قــد تبدو
عليه الجهود الدبلوماسية ،فإن
الـمـصــادر قــالــت ل ـ  CNNإن معظم
كبار مسؤولي الخارجية واألمــن
الـقــومــي قلقون مــن منح الرئيس
الروسي فالديمير بوتين أي نوع
من النفوذ على طاولة المفاوضات،
ويعتقدون أن األوكــرانـيـيــن يجب
أن يـقــرروا متى يجب عليهم ذلك
إجــراء محادثات ،وليس الواليات
المتحدة.
وفي المناقشات الداخلية ،يقول
المسؤولون إن الجنرال ميلي سعى

ّ
لتوضيح رؤيته بأنه ال يحض على
استسالم أوكرانيا ،بل إنه يعتقد
أن الوقت الحالي هو الوقت األمثل
لالنطالق نحو إنهاء الحرب قبل أن
تستمر في الربيع أو بعده ،ما يؤدي
إلى المزيد من الموت والدمار من
دون تغيير الــوضــع فــي الخطوط
األمامية.
وقــال مسؤول مطلع على رؤية
رئ ـيــس األرك ـ ــان األم ـيــركــي «إن ــه ال
يتسرع فــي التفاوض مــع روسيا
أو الضغط على الرئيس األوكراني
فولوديمير زيلينسكي ،إنه نقاش
حول وقف القتال من أجل الوصول
لنهاية سياسية».
لكن هذا الرأي ال يتم تبنيه على
نطاق واسع في اإلدارة األميركية،

حيث أوضــح أحــد المسؤولين أن
وزارة الخارجية على الجانب اآلخر،
وقد أدى هذا إلى وضع فريد حيث
يدفع القادة العسكريون بشدة من
أجل اعتماد الدبلوماسية أكثر من
الدبلوماسيين.
ويــأتــي مــوقــف الـجـنــرال ميلي
في الوقت الذي يزيد فيه الجيش
األم ـي ــرك ــي م ــن إرس ـ ــال األسـلـحــة
األوكرانيين ويجوب العالم
لدعم
ً
ح ــال ـ ًـي ــا ب ـح ــث ــا عـ ــن م ـ ـ ــواد لــدعــم
أوكرانيا مع اقتراب فصل الشتاء،
مـ ـث ــل الـ ـسـ ـخ ــان ــات وال ـ ـمـ ــولـ ــدات
الكهربائية ،ما أثار مخاوف بشأن
المدة التي تستغرقها هذه الحرب
يمكن أن تستمر.
(عواصم ـ وكاالت)

ارتياح في القاهرة بعد فشل دعوات التظاهر
ّ
وقــال مـصــدر مـصــري مطلع ل ـ «الـجــريــدة» إن
هناك حالة من السعادة في دوائــر صنع القرار
بمظهر البالد يوم الجمعة ،إذ إن ما جرى فاق كل
التوقعات ،ولم يستجب أي طرف لتلك الدعوات
المشبوهة بالتظاهر ،حتى أن بعض المناطق
المعروفة بقربها من األفكار اإلخوانية لم تشهد
أي تظاهرات.
واع ـت ـب ــر ال ـم ـص ــدر أن م ــا جـ ــرى م ــن ع ــزوف
المصريين الكلي بمنزلة شهادة مبايعة جديدة
للرئيس السيسي وحـجــم التقدير ال ــذي يلقاه
بين المصريين ،وثقتهم بـقــدر تــه على العبور
بهم من األزمة االقتصادية الحالية ،وأن تجاهل
المصريين لــد عــوات التظاهر ّ
يحمل الحكومة

دوليات

مسؤولية أن تكون على نفس قدر ثقة المواطنين.
من جهته ،قال نقيب الصحافيين ،رئيس لجنة
أمناء الحوار الوطني ،ضياء رشوان ،إن يوم /11
 11سيكون شعارا على فشل أصحاب الدعوة من
الخارج إلى التظاهر ،وأشاد بوعي المصريين
قائال« :الكل في مصر يعرف أنه من دون الدولة
لن يكون هناك مستقبل».
أجواء االرتياح حضرت كذلك في شرم الشيخ،
إذ سيطرت صورة للرئيس األميركي وهو يضع
يــده على كتف السيسي ،بعد صــورة للسيسي
وهو يتأبط ذراع رئيسة مجلس النواب األميركي
نانسي بيلوسي ،بما يكشف عن تجاوز الطرفين
ّ
توتر ملف حقوق اإلنسان.

ووصف الرئيس األميركي مصر بـ «أم الدنيا»،
وأعلن تقديم  500مليون دوالر لمساعدة مصر
للتحول إلى الطاقة النظيفة ،مشيدا بدور القاهرة
فــي الـحـفــاظ عـلــى الـتـهــدئــة بـيــن الفلسطينيين
واإلس ــرائ ـي ـل ـي ـي ــن ،ومـ ـش ــددا ع ـلــى أن ال ــوالي ــات
ً
ً
ً
المتحدة تعتبر مصر صديقا وحليفا قويا تعول
عليه في المنطقة.
من جهته ،أكد الرئيس السيسي أهمية عالقات
ا لـشــرا كــة االستراتيجية الممتدة بين البلدين
الصديقين ،ودوره ــا الـمـحــوري فــي دعــم األمــن
واالستقرار بمنطقة الشرق األوسط.
وقـ ــال ال ـم ـت ـحــدث بــاســم ال ــرئ ــاس ــة الـمـصــريــة
إن اللقاء شهد كذلك تبادل الــرؤى حــول األزمــة

الروسية  -األوكرانية وامتداد تداعياتها السلبية
َ
قطاعي الغذاء
على مستوى العالم ،خاصة في
والطاقة ،والتباحث بشأن تطورات األوضاع في
كل من ليبيا واليمن وســوريــة ،فضال عن ملف
ســد النهضة اإلثـيــوبــي ،إذ شــدد السيسي على
أهمية الــدور األميركي لالضطالع بــدور مؤثر
لحلحلة تلك األزمة.
في األثناء ،تقدمت منى سيف ،شقيقة الناشط
ع ــاء ع ـبــدال ـف ـتــاح ،بـطـلــب رس ـم ــي «م ــؤث ــر» إلــى
ً
ً
السيسي ،لمنح شقيقها عفوا رئاسيا ،،بينما
توقعت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن تستجيب
مؤسسة الرئاسة من خالل لجنة العفو الرئاسي
ُ
لطلب أسرة عبدالفتاح ،وتفرج عنه قريبا.

تراجعت االحتجاجات
في البرازيل التي تشهد
ً
ً
شديدا منذ
استقطابا
االنتخابات الرئاسية
قبل نحو أسبوعني،
لكن بعض املؤيدين
املتشددين للرئيس
ّ
املتطرف
اليميني
جايير بولسونارو
ما زالوا في الشوارع.
ويعتصم نحو 100
شخص أمام ثكنة
دوكي دي كاشياس
العسكرية وسط
ريو دي جانير في
ساو باولو (جنوب
شرق) ،مطالبني
الجيش بالتدخل لعزل
الرئيس اليساري لوال
دي سيلفا ،بعدما
كان عددهم باآلالف
عقب صدور نتائج
االنتخابات الرئاسية
في  30أكتوبر.
وقالت القوات املسلحة،
في بيان أمس األول ،إن
«حل الخالفات يجب
أن يكون عبر األدوات
القانونية لسيادة
القانون الديموقراطي».

آمال الديموقراطيين بالسيطرة على «الشيوخ»
ترتفع ...وترامب يرفض تأجيل إعالن ترشحه

بايدن يعزز الشراكة مع «آسيان» ّ
ويحض شي في « »G20على كبح كوريا الشمالية
اقـ ـت ــرب ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــون من
االحتفاظ بالسيطرة على مجلس
ال ـ ـش ـ ـيـ ــوخ األم ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ،م ـ ــع ف ــوز
مرشحهم في والية أريزونا ،بينما
يستعد الرئيس السابق دونالد
ت ــرام ــب إلعـ ــان تــرشـيـحــه للبيت
األبيض في .2024
فـقــد ت ـ ّـم اع ــان إعـ ــادة انتخاب
الـسـيـنــاتــور الــديـمــوقــراطــي مــارك
كيلي عــن والي ــة أري ــزون ــا .وبفوز
كيلي رائ ــد الفضاء السابق على
خصمه الجمهوري بليك ماسترز،
يـ ــرت ـ ـفـ ــع عـ ـ ـ ــدد أع ـ ـ ـضـ ـ ــاء م ـج ـلــس
الشيوخ الديموقراطيين إلــى 49
حتى اآلن ،أي بفارق مقعد واحد
لضمان الغالبية ،بينما يستمر
في نيفادا فرز األصوات ،وستجرى
ف ــي جــورج ـيــا دورة ثــانـيــة ف ــي 6
ديسمبر.
ولم يعترف ماسترز بهزيمته
على الفور ،بينما كتب ترامب على
شبكته للتواصل االجتماعي ،أن
بعض اآلالت االنتخابية لم تعمل
في أريزونا ،مما أدى إلى «عملية
احتيال وتزوير انتخابي» .وقد دعا
إلى «إعادة االنتخاب».
وقال البيت األبيض إن الرئيس

جــو بــايــدن اتصل هاتفيا بكيلي
لتهنئته.
وكــان األميركيون قد توجهوا
ال ـثــاثــاء الـمــاضــي إل ــى صناديق
االق ـ ـتـ ــراع لـتـجــديــد ك ــاف ــة ًأع ـضــاء
مجلس النواب  435مقعدا ،وثلث
ً
مجلس الشيوخ  ،35فضال عن 36
حاكم والية.
ورغ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ــدع ـ ـ ــوات ال ـم ـط ــال ـب ــة
بتأجيل ترشيحه ،مــن المقرر أن
ي ـع ـلــن ت ــرام ــب ال ـث ــاث ــاء تــرشـحــه
لالنتخابات الرئاسية في ،2024
كما قال مستشاره منذ فترة طويلة
جيسون ميلر.
ّ
وس ـي ـك ــون ذل ـ ــك ث ــال ــث ت ــرش ــح
لترامب إلــى السباق نحو البيت
األبيض.
وسـ ـي ــأت ــي إع ـ ـ ــان تـ ــرامـ ــب فــي
فلوريدا ،بعد سلسلة من خيبات
األمــل لعدد من المرشحين الذين
دعـمـهــم فــي انـتـخــابــات منتصف
الـ ـ ــواليـ ـ ــة ،مـ ــع أن أكـ ـث ــر مـ ــن 100
مرشح جمهوري طعنوا في نتائج
انتخابات  2020الرئاسية فــازوا
في السباق.
وخسر بعض المرشحين الذين
اختارهم بنفسه مقاعد أساسية

للجمهوريين أمام الديموقراطيين.
وكــان ترامب يأمل في تحقيق
«مد» جمهوري من شأنه أن يهيئ
األج ـ ـ ـ ـ ــواء لـ ـيـ ـخ ــوض ان ـت ـخ ــاب ــات
رئاسية أخرى .لكن يبدو أن الحزب
فــي طريقه لتحقيق نصر أصغر
بكثير مما كان متوقعا.
وبحصولهم على  211مقعدا
حتى اآلن ،يبدو أن الجمهوريين
سيتمكنون مــن تحقيق غالبية
ضئيلة فــي مجلس الـنــواب الــذي
ً
مقعدا.
يضم 435
بيد أن السيطرة على مجلس
الـشـيــوخ قــد ال تتضح قبل دورة
اإلع ــادة فــي  6ديسمبر فــي واليــة
جورجيا.
ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ت ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــادل الـ ـ ـح ـ ــزبـ ـ ـي ـ ــن
بـ ـحـ ـص ــول كـ ــل م ـن ـه ـم ــا عـ ـل ــى 49
مـقـعـ ًـدا فــي «الـشـيــوخ» ،سيحتفظ
الديموقراطيون بسيطرتهم على
ال ـم ـج ـلــس ب ـف ـضــل ص ـ ــوت نــائـبــة
الرئيس كاماال هاريس.
مــن جـهــة أخ ــرى ،رف ــع تــرامــب
دع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوى ق ـ ـض ـ ــائ ـ ـي ـ ــة لـ ـلـ ـطـ ـع ــن
بــاسـتــدعــائــه ل ــإدالء بشهادته،
الصادر عن لجنة مجلس النواب
ال ـتــي تحقق فــي اقـتـحــام مبنى

الكونغرس يوم  6يناير .2021
على صعيد آخر ،وفيما تسعى
الواليات المتحدة لمواجهة نفوذ
الصين في المنطقة ،أعلن الرئيس
األم ـي ــرك ــي ج ــو ب ــاي ــدن أن ب ــاده
وراب ـطــة دول جـنــوب ش ــرق آسيا
(آسـ ـي ــان) سـتــرتـقـيــان بــالـعــاقــات
الدبلوماسية بينهما إلى «شراكة
إستراتيجية شاملة».
وفــي معرض حديثه أمــام قمة
«آس ـي ــان» فــي بـنــوم بـنــه ،عاصمة
ك ـم ـب ــودي ــا ،أكـ ــد ب ــاي ــدن ال ـشــراكــة
الوثيقة بين الجانبين ،وقــال إنه
طـلــب تــوفـيــر اس ـت ـث ـمــارات بـ ـ 850
مليون دوالر لمبادرات جديدة من
أجل «تعزيز آسيان وزيادة الربط
عبر جـنــوب شــرق آسـيــا» .وتــابــع:
«آسـ ـي ــان ف ــي ق ـلــب إسـتــراتـيـجـيــة
إدارتـ ـن ــا ف ــي مـنـطـقــة المحيطين
الهندي والهادئ .ونواصل تعزيز
ال ـت ــزام ـن ــا» .وأضـ ـ ــاف أن «آس ـي ــان
والـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة ستعمالن
مــن أج ــل الـتـصــدي ألكـبــر مشاكل
ع ـص ــرن ــا ،والـ ـت ــي ت ـش ـمــل الـتـغـ ّـيــر
ال ـم ـنــاخــي وال ـت ـه ــدي ــدات لـسـيــادة
القانون ،وفي الوقت نفسه إقامة
مـنـطـقــة ال ـه ـنــدي الـ ـه ــادئ لـتـكــون

صورة تذكارية لزعماء العالم المشاركين بقمة «آسيان» في بنوم بنه أمس (أ ف ب)
حرة ومفتوحة ،مستقرة ومزدهرة،
مرنة وآمنة».
وت ـس ـت ـض ـيــف ك ـم ـب ــودي ــا قـمــة
«آسـ ـي ــان» وال ـق ـمــم الـمــرتـبـطــة بها
خـ ـ ـ ــال ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة مـ ـن ــذ ال ـخ ـم ـي ــس
الماضي ،وتنتهي اليوم ،بمشاركة
 9مــن زعـمــاء ال ــدول األع ـضــاء في
الرابطة ،ما عــدا ميانمار ،إضافة
إلى زعماء بعض األطراف الشركاء
في الحوار ،وهي اليابان والصين
واالتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي وال ــوالي ــات
المتحدة والهند وروسيا وكوريا
الجنوبية وأستراليا ونيوزيالندا
وكندا.
ووص ــل بــايــدن إل ــى بـنــوم بنه،
أمس ،للقاء قادة دول جنوب شرقي
آسـيــا قـبــل مـحــادثــاتــه مــع نظيره
ً
الصيني شــي جينبينغ غــدا في
بالي بإندونيسيا.
ويــأتــي االجتماع بين رئيسي
القوتين العظميين ،بعد أن أجرت
كوريا الشمالية عددا قياسيا من
تجارب إطــاق الصواريخ ،بينما
يـتـحــدث مــراق ـبــون ع ــن اسـتـعــداد

بيونغ يانغ إلجراء تجربة نووية
ستكون السابعة في تاريخها.
وق ــال مستشار األم ــن القومي
للرئيس األميركي جاك ساليفان
لـصـحــافـيـيــن ،إن ب ــاي ــدن سيبلغ
شــي عـلــى هــامــش قـمــة مجموعة
بأنه
الـعـشــريــن ف ــي إنــدونـيـسـيــاّ ،
من مصلحة بكين «لعب دور بناء
ف ــي كـبــح أسـ ــوأ تــوج ـهــات كــوريــا
الشمالية».
وس ـيــؤكــد الــرئ ـيــس األم ـيــركــي
لـنـظـيــره الـصـيـنــي أي ـضــا أن ــه إذا
واص ـ ـلـ ــت بـ ـي ــون ــغ ي ــان ــغ ت ـطــويــر
صواريخها وترسانتها النووية
«عـ ـل ــى ه ـ ــذا الـ ـط ــري ــق ،ف ـس ـيــؤدي
ذلــك ببساطة إلــى تعزيز الوجود
العسكري واألمـنــي األميركي في
الـمـنـطـقــة» ،كـمــا أض ــاف ساليفان
الذي كان يتحدث على متن طائرة
الرئاسة في طريقها إلى كمبوديا،
ً
مشيرا إلــى أن بايدن لن ّ
يقدم أي
طـلــب إل ــى الـصـيــن ،بــل سيعرض
لشي «وجهة نظره».
وتــابــع أن «وجـهــة النظر» هذه

ّ
تفيد بأن «كوريا الشمالية ال تشكل
تهديدا للواليات المتحدة وحدها
وال لـكــوريــا الـجـنــوبـيــة والـيــابــان
فـقــط ،بــل للسالم واالسـتـقــرار في
كل أنحاء المنطقة».
وخالل قمة مصغرة مع الصين
وكــوريــا الجنوبية و«آس ـيــان» في
ب ـن ــوم ب ـن ــه ،قـ ــال رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء
الياباني فوميو كيشيدا إنه يضم
صــوتــه إل ــى ال ــدع ــوات إل ــى تـحـ ُّـرك
دولي منسق إلنهاء برنامج بيونغ
يانغ الصاروخي.
وتشعر طوكيو وسيول بقلق
عميق من عمليات اإلطالق األخيرة
الـتــي شملت ص ــاروخ ــا بالستيا
عابرا للقارات.
وكــان بايدن وشــي قد تحادثا
ه ــات ـف ـي ــا م ـ ــرات ع ـ ــدة م ـن ــذ تــولــى
الرئيس الديموقراطي منصبه في
يناير  .2021لكن الوباء وامتناع
ش ـ ــي ع ـ ــن الـ ـسـ ـف ــر إل ـ ـ ــى ال ـ ـخـ ــارج
منعاهما من االجتماع حضوريا.
وال ـ ـم ـ ـل ـ ـفـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي ي ـف ـت ــرض
أن ي ـنــاق ـش ـهــا ال ـ ــرج ـ ــان ك ـث ـي ــرة،

فواشنطن وبكين على خالف حول
قـضــايــا مــن ال ـت ـجــارة إل ــى حقوق
اإلن ـســان فــي منطقة شينجيانغ
الصينية ،مرورا بوضع تايوان.
وفي السنوات األخيرة ،عرضت
الـ ـصـ ـي ــن ق ــوتـ ـه ــا عـ ـب ــر الـ ـتـ ـج ــارة
والدبلوماسية والقوة العسكرية
ف ــي مـنـطـقــة تـعـتـبــرهــا ســاحـتـهــا
الخلفية االستراتيجية.
وش ـ ـ ـ ّـج ـ ـ ــع رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـم ـج ـل ــس
األوروب ـ ـ ــي شـ ــارل م ـي ـشــال ،أم ــس،
ال ـ ـص ـ ـيـ ــن ع ـ ـلـ ــى «اس ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــدام كــل
الوسائل» إلقناع روسيا باحترام
الـقــانــون الــدولــي ،قبل أي ــام قليلة
من قمة مجموعة العشرين التي
تهيمن عليها عواقب الصراع في
أوكرانيا.
مــن جــانـبــه ،ص ـ ّـرح بــايــدن بــأن
الــواليــات المتحدة تريد التعاون
م ــع آس ـي ــان «ل ـل ــدف ــاع ع ــن نفسها
في وجه التهديدات الكبيرة التي
ي ــواج ـه ـه ــا ال ـن ـظ ــام ال ـق ــائ ــم عـلــى
القواعد وسيادة القانون».
(عواصم ـ وكاالت)

آراء متباينة بعد نتيجة «الديربي» تتأرجح بين اإلشادة واالعتذار
ويعد بالتصحيح
• روسمير :األخضر استحق الفوز على فريق قوي • بونياك يلوم الحظ واألرضية ِ
حسم فريق العربي لكرة القدم
نتيجة الديربي أمام القادسية
 ،1-3في المباراة التي جمعت
بينهما مساء أمس األول ،ضمن
منافسات الجولة التاسعة من
منافسات دوري زين الممتاز،
والتي شهدت فوز التضامن
على النصر برباعية نظيفة ،وفوز
الجهراء على الفحيحيل .1- 4

ج ـ ـ ـ ـ ــاء ت اآلراء م ـت ـب ــا ي ـن ــة
حـ ـ ـ ـ ـ ــول ال ـ ـ ـم ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــوى ال ـ ـف ـ ـنـ ــي
لمباراة الديربي بين العربي
والقادسية التي جمعت بينهما
مـ ـ ـس ـ ــاء أ مـ ـ ـ ــس األول ،ض ـمــن
منافسات الجولة التاسعة من
منافسات دوري زين الممتاز،
إذ أكـ ــد م ـ ــدرب ف ــري ــق ال ـعــربــي
لكرة القدم البوسني روسمير
سفيكو ،أن األ خـضــر استحق
الفوز في الديربي ،مشيدا بأداء
الالعبين ودعــم الجمهور في
المباراة ،السيما بعد أن تمكن
االخضر من حصد نقاط الفوز،
ع ـل ــى اس ـ ـتـ ــاد صـ ـب ــاح ال ـســالــم
بالمنصورية ،را فـعــا رصيده
ّ
تجمد
إلى  16نقطة ،في حين
رصيد القادسية عند  13نقطة.
وقال روسمير بعد المباراة،
إن المهمة لم تكن سهلة أمام
فريق قــوي ،يملك الكثير من
ال ـ ـم ـ ـقـ ــومـ ــات السـ ـتـ ـغ ــال
أنصاف الفرص ،مشيرا
إلـ ـ ـ ــى أنـ ـ ـ ــه أكـ ـ ـ ــد ع ـلــى
ال ــاعـ ـبـ ـي ــن ض ـ ـ ــرورة
تـ ـ ــأم ـ ـ ـيـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـنـ ــاطـ ــق
الــدفــاعـيــة ،واسـتـغــال
المساحات في دفاعات
األصفر.
وأضـ ــاف ان ال ـفــوز يعد
دا فـعــا لألخضر للتجهيز
للفترة المقبلة ،باألريحية
الـ ـمـ ـطـ ـل ــوب ــة ،م ـ ــؤك ـ ــدا فــي
ال ــوق ــت نـفـســه أن م ـشــوار

ال ـم ـن ــاف ـس ــات ال يـ ـ ــزال ط ــوي ــا،
لتحقيق الهدف المنشود ،وهو
صعود منصات التتويج.

غضب في القادسية
على الجانب اآلخ ــر ،ســادت
حالة من الغضب داخــل نادي
ال ـقــادس ـيــة م ــن قـ ـ ــرارات الحكم
س ـعــود الـسـمـحــان ،إذ اتهمته
الجماهير بالتغاضي عن ركلة
جــزاء صحيحة لالعب الفريق
سلمان البوص.
وقال مدرب األصفر الصربي
بـ ــوريـ ــس ب ــونـ ـي ــاك ،ان مـلـعــب
المباراة لم يكن صالحا القامة
المباراة ،مشيرا إلى ان الحظ لم
يخدم فريقه ،لترجمة افضليته
في أوقات كثيرة .ولفت بونياك
الــى أن المباراة فرصة للتعلم
مــن األخ ـطــاء ،معربا عــن ثقته
بتجاوز الخسارة في الديربي،
وال ـع ــودة بـقــوة فــي منافسات
الدور الثاني.

التضامن والنصر
بـ ـ ـ ــدوره ،أك ـ ــد مـ ـ ــدرب فــريــق
ال ـت ـض ــام ــن جـ ـم ــال ال ـق ـب ـنــدي،
أن فـ ــوز ف ــري ـق ــه ع ـل ــى الـنـصــر
برباعية نظيفة جاء مستحقا،
مضيفا أ ن ــه ج ــاء فــي توقيت
م ـثــالــي ب ـخ ـتــام ال ـق ـســم األول،
إذ سيفيد الـفــريــق كـثـيــرا في

«الرباط الصليبي» يغيب السالمة  8أشهر
أعلن الـنــادي العربي إصــابــة العــب الفريق األول لكرة
ً
القدم بندر السالمة بقطع في الرباط الصليبي ،مشيرا
على موقع النادي الرسمي إلى غياب الالعب مدة  8أشهر.
وكــان السالمة قد تعرض إلصابة في مـبــاراة فريقه،
أمــس األول ،أمــام القادسية ،مما استدعى خــروجــه من
المباراة ،ليخضع أمس ألشعة الرنين المغنطيسي ،التي
أثبتت إصابة الالعب بقطع في الرباط .ومن المقرر أن
يغادر السالمة خــال الفترة المقبلة ،إلجــراء الجراحة،
ومن ثم الدخول في مرحلة التأهيل والعودة للمالعب.

 3مباريات في «ممتاز اليد»
•

محمد عبدالعزيز

تنطلق اليوم منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز لكرة
ً
اليد ،بإقامة ثالث مباريات ،حيث يلتقي في الرابعة والنصف عصرا
ً
مساء
العربي مع القرين ،يليها في السادسة وخمس عشرة دقيقة
م ـبــاراة كاظمة مــع الـكــويــت ،وف ــي الثامنة م ـسـ ً
ـاء يلعب بــرقــان مع
ُ
اليرموك ،وتقام المباريات على صالة االتحاد بمجمع الشيخ سعد
العبدالله الرياضي.
ُ
وتـعــد مـبــاراة الـكــويــت ،متصدر الترتيب ب ـ  4نـقــاط ،مــع كاظمة
ً
الثامن بنقطة واحــدة ،هي األبــرز ،نظرا لطموح األول في الثأر من
خسارته لقب كأس السوبر والمحافظة على قمة الترتيب من دون
ً
عثرات ،فيما يأمل الثاني النهوض من كبوته ،وتكرار الفوز ،طمعا
في االقـتــراب من فــرق المقدمة .وسيحاول مــدرب الكويت الجديد،
البرازيلي أوليفيرا ،الذي َّقدم أوراق اعتماده بشكل الئق عقب تغلبه
على العربي في أول ظهور له مع الفريق ،استغالل معنويات العبيه
ً
المرتفعة وصفوفه شبة المكتملة لتحقيق نتيجة إيجابية ،معتمدا
على القطري فرانكيس والكوبي هرنانديز.
في المقابل ،سيسعى مدرب كاظمة ،اإلسباني غارسيا ،لتصحيح
ً
األخطاء السابقة ،خصوصا الدفاعية ،وإيجاد حلول هجومية ،على
ً
أمل تصحيح مسار الفريق ،وحصد نقطتي اللقاء ،معتمدا على خبرة
العبيه وتألق التونسيين أنور بن عبدالله ومحمد فراد.
ً
وتـحـمــل ال ـم ـب ــاراة الـثــانـيــة ش ـعــار «ال ـت ـعــويــض» ،ن ـظ ــرا لطموح
الفريقين؛ برقان (الثالث) واليرموك (السادس) ،ولكل منهما نقطتان،
في استعادة اتزانهما مرة أخــرى ،بعد خسارتهما أمــام السالمية
ً
والقادسية بالجولة الماضية .وأخيرا ،ستكون الفرصة سانحة في
المباراة الثالثة أمام العربي الخامس بنقطتين الستعادة نغمة الفوز
ً
مجددا عبر بوابة القرين األخير من دون رصيد.

محاولة الالعبين تجاوز بركة الماء في االستاد
صراعه على البقاء في الدوري
الممتاز.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـق ـ ـ ـب ـ ـ ـنـ ـ ــدي أن
التضامن فــرض أسلوبه على
ال ـن ـصــر ،حـيــث لـعــب بــأسـلــوب
مـ ـ ـت ـ ــوازن فـ ــي ال ـ ـشـ ــوط األول،
وال ـ ـع ـ ـمـ ــل عـ ـل ــى ع ـ ـ ــدم اه ـ ـتـ ــزاز
شباك الحارس المتألق سعود
الـقـنــاعــي ،ثــم هــاجــم ب ـقــوة في
ال ـشــوط الـثــانــي وأحـ ــرز أربـعــة
أهـ ـ ـ ــداف وأضـ ـ ـ ــاع الـ ـع ــدي ــد مــن
الفرص.
وأشار إلى أنه منح الالعبين
راحـ ـ ـ ــة أربـ ـ ـع ـ ــة أي ـ ـ ـ ــام ،عـ ـل ــى أن
يستأنفوا التدريبات الثالثاء
المقبل؛ اسـتـعــدادا لكأس زين
«التنشيطية» ،مبينا أن الحديث

عــن مصير استمرار أو رحيل
المحترفين سابق ألوانه.

الجهراء يكتسح الفحيحيل
وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز ال ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــراء عـ ـل ــى
الفحيحيل بأربعة أهداف مقابل
هـ ــدف ،ف ــي مـ ـب ــاراة تــألــق فيها
الغاني أبودو إيساكا بإحرازه
ثالثة أهداف.
م ـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،ق ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ــدرب
الجهراء السلوفاني ساندي ،إنه
م ــازال فــي مرحلة بناء الفريق
في الوقت الحالي ،مشددا على
أن فريقه قدم مستوى رائعا في
اللقاء ،ونجح في تحقيق فوز
مستحق على منافس شرس.

األزرق يغادر إلى معسكر أبوظبي اليوم
•

حازم ماهر

يغادر وفــد منتخبنا األول
لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم ال ـ ـبـ ــاد ال ـس ــاع ــة
الثانية بعد ظهر اليوم األحد،
ً
متوجها إلى أبوظبي للدخول
في معسكر تدريبي.
وي ـ ــأت ـ ــي ال ـم ـع ـس ـك ــر ،ال ـ ــذي
سـيـسـتـمــر أس ـبــوع ـيــن ،ضمن
اسـ ـتـ ـع ــدادات األزرق لـخــوض
م ـن ــاف ـس ــات ب ـط ــول ــة خـلـيـجــي
 ،25ا لـتــي تستضيفها مدينة
البصرة العراقية خالل الفترة
من  6إلى  19يناير المقبل.
وي ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرأس ال ـ ـ ــوف ـ ـ ــد ع ـض ــو
م ـج ـلــس إدارة اتـ ـح ــاد ال ـك ــرة
ج ـ ـمـ ــال الـ ـعـ ـتـ ـيـ ـب ــي ،ف ـ ــي حـيــن
يضم الوفد مدير المنتخبات
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة س ـ ـعـ ــود ال ـم ـج ـم ــد،
وأع ـ ـ ـضـ ـ ــاء األج ـ ـ ـهـ ـ ــزة ال ـف ـن ـي ــة
واإلدارية والطبية.
وكـ ـ ـ ـ ــان مـ ـ ـ ـ ــدرب م ـن ـت ـخ ـب ـنــا
الـ ــوط ـ ـنـ ــي ،الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي روي
بـ ـيـ ـنـ ـت ــو ،ق ـ ــد وق ـ ـ ــع اخـ ـتـ ـي ــاره
عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ق ـ ـ ــائـ ـ ـ ـم ـ ـ ــة ضـ ـ ـ ـم ـ ـ ــت 26
الع ـب ــا ه ــم :ضـ ــاري الـعـتـيـبــي،
بـ ـ ـ ــدر ال ـ ـص ـ ـع ـ ـنـ ــون ،س ـل ـي ـم ــان
عـ ـب ــدالـ ـغـ ـف ــور ،ح ـم ــد الـ ـق ــاف،

روي بينتو
مشاري غنام ،بدر جمال ،راشد
ال ــدوس ــري ،سـلـطــان الـعـنــزي،
حسن ح ـمــدان ،خــالــد شــامــان،
خالد إبراهيم ،حمد الحربي،
عبدالعزيز وادي ،عبدالله فهد،
بدر طــارق ،علي خلف ،مهدي
دش ـت ــي ،فـ ــواز ع ــاي ــض ،أحـمــد
ال ـظ ـف ـي ــري ،مـ ـب ــارك الـفـنـيـنــي،
عيد الرشيدي ،أحمد شبيب،
محمد دحام ،شبيب الخالدي،
عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز مـ ـ ـ ــروي ،وبـ ـن ــدر
السالمة.
وتم تأكيد استبعاد الالعب
ب ـن ــدر ال ـس ــام ــة م ــن ال ـقــائ ـمــة،

ب ـس ـب ــب إص ــابـ ـت ــه ب ـق ـط ــع فــي
الرباط الصليبي خالل مباراة
الديربي التي جمعت العربي
والقادسية مساء أمس األول،
فـ ـ ــي ال ـ ـجـ ــولـ ــة ال ـ ـتـ ــاس ـ ـعـ ــة مــن
منافسات دوري زين الممتاز،
ويحتاج السالمة إلى  8أشهر
للتعافي من هذه اإلصابة ،كما
ُ
بعد الالعب أحمد شبيب
است ِ
لإلصابة ذاتها.
ويخوض منتخبنا الوطني
مباراتين تم تأكيدهما خالل
المعسكر مع منتخبي لبنان
والـ ـ ـج ـ ــزائ ـ ــر ،يـ ــومـ ــي  19و25
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري ،ف ـ ــي حـ ـي ــن ت ـن ـســق
اإلدارة الفنية لـمـبــاراة ثالثة
م ــع مـنـتـخــب آخ ــر ف ــي  29من
الشهر ذاته.

تهالك المنشآت الرياضية يكشفه «غيث» السماء من القطرات األولى ،وما نحتاج
واقع
ً
إليه حاليا مسح كامل بنفس األدوات المستخدمة في يد عمالة استاد صباح السالم
وبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،أك ـ ـ ـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ـ ــدرب
ال ـف ـح ـي ـح ـيــل الـ ـ ـس ـ ــوري فـ ــراس
الخطيب ،أنه من بديهيات كرة

«سيدات الطائرة»
يغادر إلى األردن
يـ ـغ ــادر مـ ـس ــاء الـ ـي ــوم وف ــد
منتخب الكويت لسيدات الكرة
الطائرة إلى األردن للمشاركة
فــي بطولة غــرب آسيا األولــى
الـمـقــرر إقــامـتـهــا ه ـنــاك خــال
الفترة من  15حتى  24نوفمبر
الجاري.
وي ـ ـتـ ــرأس وف ـ ــد الـمـنـتـخــب
استقالل الرقم ،ويضم حميدة
اليوسفي «إداري ـ ــة» وال ـمــدرب
الـتــونـســي مـحـمــد الميموني
وسامية النجار وآمال مرزوق
«مـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدتـ ـ ـي ـ ــن» ،و«ال ـ ـح ـ ـكـ ــم
الـ ـم ــراف ــق» أحـ ـم ــد ال ـب ـلــوشــي،
و 14العبة هن «فاتن المزيعل،
وفــاطـمــة ال ـصــابــري ،وجمانة
مـ ـحـ ـم ــود ،وب ـ ـ ـ ــدور الـ ـنـ ـك ــاس،
ول ـج ـي ــن ال ـع ـم ــان ــي ،وض ـحــى
أب ــل ،ووض ـحــة الـعـمــر ،وروان
صالح ،ولطيفة باقر ،وزينب
أحمد ،وزهرة الحسين ،وحصة
عبداللطيف ،وحليمة رشيد،
وحوراء فرج».
يذكر أن المنتخب سيفتتح
مشواره في البطولة األربعاء
المقبل بلقاء منتخب قطر.

الـقــدم مــن يهدر فرصا محققة
ت ـس ـت ـق ـب ــل شـ ـب ــاك ــه األه ـ ـ ـ ــداف،
مـ ــوض ـ ـحـ ــا أن فـ ــري ـ ـقـ ــه أه ـ ـ ــدر

عــددا كبيرا من الـفــرص ،وكان
ف ــي م ـ ـقـ ــدوره ح ـس ــم الـنـتـيـجــة
لمصلحته مبكرا.

مباراتان في دوري كرة السلة
•

جابر الشريفي

تنطلق اليوم منافسات الجولة الثالثة من الدوري التمهيدي
لكرة السلة ،إذ يلتقي العربي مع التضامن في الساعة الخامسة
ً
والربع ،تليها مباشرة مباراة القادسية مع اليرموك ،وتقام
المباراتان على صالة االتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله
الرياضي.
وتتأهل الفرق الستة األوائل في الدور التمهيدي إلى الدور
الثاني من البطولة للمنافسة على اللقب،
في المباراة األولى التي تجمع العربي برصيد نقطتين من
خسارتين أمام الصليبيخات والجهراء مع التضامن بنفس
الــرصـيــد إثــر خـســارتــه أم ــام نــاديــي النصر والـيــرمــوك ،يبدو
ً
األخضر على موعد مع تحقيق أول فوز له في البطولة نظرا
إلى الفارق الفني الكبير بين الطرفين ،ال سيما أن التضامن
يخوض منافسات البطولة دون محترفين للموسم الثاني
على التوالي.
وفــي مباراة الثانية ،يلتقي القادسية برصيد أربــع نقاط
جمعها من فوزين القرين والنصر مع اليرموك وله  3نقاط
من خسارة أمام الجهراء وفوز على التضامن.
لن تكون األمور ميسرة لألصفر لخطف النقاط في مباراته
من أبناء مشرف بقيادة المدرب الوطني خالد القالف على
اعتبار أن اليرموك يمتلك العبين مميزين أمـثــال األميركي
جاكسون وأحمد فالح وعلي بوصلحه وعبدالله السالم.
ويعول القادسية بقيادة مدربه الصربي برانكو على جهود
محترفه األميركي لوري في التصويب من الخارج ،إلى جانب
تحركات الصربي ستيميتش وصالح اليوسف أسفل السلة
واختراقات عبدالمحسن مرتضى.

 6ميداليات للجمباز اإليقاعي في كازاخستان المنتخب المصري يصل اليوم للقاء بلجيكا
ف ـ ــرض ال ـم ـن ـت ـخ ــب ال ـك ــوي ـت ــي ل ـل ـج ـم ـبــاز
اإليـ ـق ــاع ــي ل ـل ـف ـت ـيــات حـ ـض ــوره الـ ـق ــوي فــي
بـطــولــة أل ـمــاتــي ال ــودي ــة ال ـتــي تستضيفها
ً
المدينة الكازاخستانية حاليا ،بحصاده 6
ميداليات ملونة ،بواقع  3ذهبيات وفضيتين
وبــرونــزيــة فــي اليومين األول والـثــانــي من
الـبـطــولــة ،ال ـتــي تـشـهــد مـشــاركــة نـحــو 850
العبة من كازاخستان والـعــراق ،إلى جانب
العبات الكويت.
وجـ ـ ــاءت م ـيــدال ـيــات الـمـنـتـخــب ف ــي هــذا
ال ـت ـج ـم ــع الـ ــريـ ــاضـ ــي ال ـك ـب ـي ــر عـ ـب ــر سـ ــارة
البناي (مواليد  )2012التي انتزعت ذهبية
المجموعة ( ،)Aوســط مـشــاركــة  22العبة.
فيما نالت أصغر العبة في الوفد الكويتي
تــالـيــا بـهـبـهــانــي (مــوال ـيــد  )2014الــذهـبـيــة
ً
الثانية فــي المستوى ( )Aأيـضــا ،وتوجت
دالل الجسام (مواليد  )2013بالذهبية الثالثة
في منافسات المجموعة ( ،)Cالتي شهدت
مشاركة  19العبة.
وحـقـقــت نبيلة الـخــرافــي وراي ــة القصار
(مواليد  )2013فضيتي المجموعة ( )Aالتي
تنافست فيها  36العـبــة ،فــي حين أحــرزت

سارة البناي مع المدربة إيرينا

تاليا بهبهاني مع المدربة تين إيرينا وفيكتوريا

أمـيـنــة ال ـك ـنــدري بــرونــزيــة الـمـسـتــوى ذات ــه
والفئة العمرية نفسها.
وهنأ االتحاد الكويتي للجمباز العبات
ً
المنتخب بهذا اإلنجاز ،الذي جاء تتويجا
لجهودهن طيلة فترة اإلع ــداد تحت قيادة

المدربتين األوكرانيتين إيرينا كوفالتشوك
ً
وفيكتوريا فسيوك ،مجددا تأكيده أن الهدف
من المشاركة في هذه البطولة هو االرتقاء
ب ـم ـس ـتــوى ال ــاعـ ـب ــات ،واإلع ـ ـ ـ ــداد ال ـم ـثــالــي
لالستحقاقات الرسمية المقبلة.

يصل إلى البالد اليوم المنتخب المصري
لـكــرة الـقــدم ،لمواجهة نظيره البلجيكي في
السادسة من مساء الجمعة المقبل على استاد
جابر األحمد الدولي.
و يـسـتـعــد المنتخب ا لـمـصــري الستكمال
م ـنــاف ـســات الـتـصـفـيــات ال ـمــؤه ـلــة لـنـهــائـيــات
كأس األمم اإلفريقية ،بينما يختتم المنتخب
البلجيكي استعداداته لخوض بطولة كأس
الـعــالــم الـتــي تستضيفها قـطــر خ ــال الفترة
من  20الجاري إلى  18ديسمبر المقبل ،علما
بأنه سيغادر إلى الدوحة عقب انتهاء المباراة
مباشرة.
وسـ ـيـ ـك ــون فـ ــي اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال وفـ ـ ــد مـنـتـخــب
الفراعنة ،السفير المصري أســامــة شلتوت،
ورئـيــس مجلس إدارة شــركــة إي ــدو – رئيس
الـلـجـنــة المنظمة لـلـقــاء مــؤيــد ال ـش ـهــاب ،إلــى
ج ــان ــب ب ـعــض م ـس ــؤول ــي االتـ ـح ــاد الـكــويـتــي
لكرة القدم.
وكــان وفــد مــن الـعــاقــات العامة باالتحاد
المصري لكرة القدم وعدد من أعضاء الجهاز
اإلداري للمنتخب ،قد وصل إلى البالد الجمعة
الماضي ،للوقوف على جاهزية الفندق الذي

بوستر المباراة
سيقيم به الوفد ،وكذلك الملعب الذي سيتدرب
عليه منتخب الفراعنة ،وأشاد أعضاء الوفد
بحفاوة االستقبال ومقر اإلقامة والملعب.
وأعلن مدرب المنتخب المصري البرتغالي

فيتوريا القائمة النهائية للقاء ،والتي ضمت
 24العبا من بينهم نجم ليفربول اإلنكليزي
محمد صالح ،والالعبون الذي وقع االختيار
عليهم هم :محمد الشناوي ،أحمد الشناوي،
محمد عــواد ،عمر جابر ،أكــرم توفيق ،أحمد
ح ـجــازي ،عـلــي جـبــر ،أســامــة ج ــال ،محمود
ع ــاء ،محمد ح ـمــدي ،حسين الـسـيــد ،طــارق
ح ــام ــد ،ح ـمــدي فـتـحــي ،مـحـمــد ال ـن ـنــي ،إم ــام
عاشور ،محمود حمادة ،محمد مجدي (أفشة)،
طاهر محمد طاهر ،محمود حسن (تريزيغيه)،
مصطفى محمد ،أحـمــد حسن (كــوكــا) ،عمر
مرموش ،محمد صالح ،زيزو.
وم ــن ال ـم ـق ــرر ،أن يـكـتـمــل وف ــد الـمـنـتـخــب
المصري بوصول جميع المحترفين بعد غد.
إل ـ ــى ذل ـ ــك ،ت ـل ـقــت ش ــرك ــة اي ـ ــدو وال ـل ـج ـنــة
الـمـنـظـمــة ل ـل ـم ـبــاراة كـتــابــا م ــن قـبــل االت ـحــاد
البلجيكي لكرة القدم ،تم التأكيد خالله على
وصول الوفد إلى البالد يوم الثالثاء المقبل،
ع ـلــى أن ي ـج ــري تــدري ـب ـيــن ي ــوم ــي األربـ ـع ــاء
والخميس ،والسماح لوسائل اإلعالم بتغطية
التدريبين مــدة  15دقيقة فقط بعد انطالق
التدريب.

ةديرجلا
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رياضة

برنتفورد يصدم مانشستر
سيتي في عقر داره
أحرز المهاجم إيفان توني
هدفين ،أحدهما في اللحظات
األخيرة ،ليقود برنتفورد لفوز
مفاجئ  1-2على مانشستر
سيتي حامل اللقب وصاحب
األرض في الدوري اإلنكليزي
الممتاز لكرة القدم السبت،
في آخر مباراة للفريقين قبل
توقف طويل بسبب كأس
العالم.

حقق برنتفورد مفاجأة من
العيار الثقيل بعودته ظافرا
من أرض مانشستر سيتي 1-2
في افتتاح المرحلة السادسة
عشرة من بطولة انكلترا لكرة
الـ ـ ـق ـ ــدم ح ـ ــارم ـ ــا م ـن ــاف ـس ــه مــن
اع ـتــاء ال ـص ــدارة ول ــو مؤقتا.
وتجمد رصيد سيتي عند 32
نقطة في المركز الثاني خلف
ارسنال.
وه ــي ثــانــي نـتـيـجــة كبيرة
لبرنتفورد هــذا الموسم بعد
أن الحق خسارة قاسية على
ارض ـ ــه بـمــانـشـسـتــر يــونــايـتــد
بــربــاعـيــة نـظـيـفــة ف ــي الـجــولــة
الثانية.
وكـ ـ ــان ن ـج ــم الـ ـلـ ـق ــاء هـ ــداف
برنتفورد ايفان توني الذي لم
يختره مــدرب انكلترا غاريث
س ــاوثـ ـغـ ـي ــت فـ ـ ــي ال ـت ـش ـك ـي ـلــة
ال ـ ــرسـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة ف ــي
مونديال قطر على الرغم من
تــأل ـقــه ال ــاف ــت هـ ــذا ال ـمــوســم،
وذل ـ ـ ـ ـ ـ ــك بـ ـتـ ـسـ ـجـ ـيـ ـل ــه هـ ــدفـ ــي
المباراة.
ودخـ ـ ــل مــان ـش ـس ـتــر سـيـتــي
اللقاء بسجل مثالي على ارضه
هذا الموسم محليا بعد فوزه
في مبارياته السبع منذ مطلع
الموسم الحالي ،لكن برنتفورد

وضع حدا لهذه السلسلة.
وال ـ ـ ـخ ـ ـ ـسـ ـ ــارة هـ ـ ــي االولـ ـ ـ ــى
ا يـضــا للسيتي مـنــذ سقوطه
امـ ــام ل ـي ـفــربــول ص ـفــر  1 -في
 16اكـ ـت ــوب ــر ،وحـ ـق ــق بـعــدهــا
ال ـف ــوز ال ـف ــوز ف ــي ال ـم ـبــاريــات
الثالث االخيرة على برايتون
 1 - 3وليستر سيتي  - 1صفر
وف ــول ـه ــام  1 - 2ف ــي ال ـ ــدوري
كما اخــرج تشلسي مــن كأس
الرابطة بالفوز عليه  - 2صفر
االربعاء الماضي.
وعـ ـ ـ ــاد هـ ـ ـ ــداف مــان ـش ـس ـتــر
س ـي ـت ــي الـ ـن ــرويـ ـج ــي ارل ـي ـن ــغ
هالند الى التشكيلة االساسية
ب ـ ـعـ ــد غ ـ ـيـ ــابـ ــه عـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة
االخيرة ضد تشلسي في كأس
الــرابـطــة ( - 2صفر) منتصف
االسبوع يعاونه على االطراف
كل من فيل فودن والبرتغالي
برناردو سيلفا.
وال ـل ـق ــاء كـ ــان ال ـث ــال ــث بين
الفريقين وقد حقق برنتفورد
فوزه االول بعد خسارتين.
بدأ برنتفورد المباراة بقوة
وكـ ـ ــان ن ـ ــدا ع ـن ـي ــدا الص ـح ــاب
االرض ونـ ـج ــح فـ ــي اف ـت ـت ــاح
ال ـت ـس ـج ـيــل ب ــواسـ ـط ــة ه ــداف ــه
ايـ ـف ــان ت ــون ــي ال ـ ــذي اسـتـثـمــر
ك ـ ـ ـ ـ ـ ــرة عـ ــرض ـ ـيـ ــة

إيفان توني نجم برنتفورد يسجل الهدف الثاني
ليتابعها برأسه داخل الشباك
رغم تدخل المدافع االسباني
الدولي ايميريك البورت.
وجـ ـ ـ ــد الـ ـسـ ـيـ ـت ــي ص ـع ــوب ــة
ف ــي اخ ـت ــراق دفـ ــاع بــرنـتـفــورد
ال ـم ـن ـظــم ولـ ــم ي ـس ــدد بــات ـجــاه
ال ـمــرمــى لـلـمــرة االولـ ــى ســوى
في الدقيقة  39بواسطة فودن
لكن الحارس االسباني دافيد
رايا تصدى لمحاولته ببراعة.
ب ـيــد ان رايـ ــا وق ــف عــاجــزا
عندما اطلق فودن كرة قوية

تين هاغ :أعلم أهمية
المباراة أمام فولهام

كلوب :أرنولد سيكون إحدى
ركائز «األسود الثالثة»

قال إريك تين هاغ المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد اإلنكليزي لكرة
القدم ،إنه ال يمكن لالعبين أن يتشتتوا بسبب اقتراب كأس العالم ،وشدد على
حاجة الالعبين لبذل كل ما في وسعهم للتغلب على فولهام.
ً
ويدخل مانشستر يونايتد الجولة األخيرة قبل التوقف محتال المركز
الخامس ،ويسعى ليتوج البداية الواعدة مع تين هاغ ،الذي تولى تدريب
الفريق في الصيف ،بالفوز على فولهام.
وخسر مانشستر يونايتد في مباراته األخيرة بالدوري  3-1أمام أستون
فيال ،لكنه عاد لطريق االنتصارات بفوزه على نفس المنافس في كأس
الرابطة  2-4يوم الخميس الماضي.
وقال تين هاغ« :أعتقد أن كل الالعبين على علم بأهمية المباراة أمام
فولهام .لن أضع كأس العالم في االعتبار».
وأضـ ــاف« :سـنــدفــع بــأفـضــل فــريــق ،حـتــى ي ــوم األح ــد ،ه ــذا لمصلحة
مانشستر يونايتد ،وفقط لمصلحة مانشستر يونايتد».
الممتاز
الدوري
«ستكون مباراة صعبة .أعتقد أن كل شيء في
ً
وأردفً :
متقارب جدا ،وما رأيته حتى اآلن من فولهام أنه فريق نشيط جدا».

يعتقد المدير الفني لفريق ليفربول اإلنكليزي لكرة القدم
يورغن كلوب أن ترينت ألكسندر أرنولد لم يكن لديه أي شكوك
بـشــأن انـضـمــامــه لقائمة المنتخب اإلنـكـلـيــزي الـمـشــاركــة في
بطولة كأس العالم بقطر ،مؤكدا أن الالعب كان سيحزن لو لم
يتواجد في القائمة.
وذكــرت وكالة األنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن الجدل
بشأن إمكانية اختيار غاريث ساوثغيت ،مدرب «األسود الثالثة»،
ألرنولد استمر لمدة أشهر ،ولكن إصابة رييس جيمس العب
تشلسي ،هي التي رجحت كفة اختيار أرنولد ( 24عاما).
وب ـعــد تــأكــد وجـ ــوده ف ــي الـقــائـمــة الـخـمـيــس ،ق ــال ك ـلــوب إن
ألكسندر أرنولد سيكون إحدى الركائز في قطر ،مضيفا« :لست
مـتــأكــدا مــن أن ــه ك ــان يـشــك ،ولـكــن مــع كــل الـمـنــاقـشــات ،إذا كــان
الجميع متاحا على األرجح لن تصطحب أربعة العبين يلعبون
في مركز الظهير األيمن».
وأردف« :ترينت تقبلها ،إنه هادئ جدا .يلعب كرة القدم التي
يلعبها ،يحاول التطور ،والتحسن ،ولكني أعتقد أنه كان ليحزن
لو لم يتواجد».

تين هاغ

ووريرز يهزم كليفالند

بايرن
ميونيخ
يعلن
تمديد عقد
أولريش
أعـلــن ن ــادي بــايــرن ميونيخ األلـمــانــي لـكــرة ال ـقــدم ،أم ــس األول
الجمعة ،تمديد تعاقده مع الحارس البديل سفين أولريش لمدة
عام حتى صيف .2024
ومؤخرا ،لعب الحارس ،الذي انتقل لبايرن من شتوتغارت عام
 ،2015بدال من مانويل نوير في مباريات قليلة ،حيث كان نوير
يتعافى من إصابة في الكتف ،وحافظ أولريش على نظافة شباكه
في مباريات الفريق بالدوري أمام فرايبورغ وهوفنهايم ،وأيضا
في دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة وإنتر ميالن.
وقــال أولــريــش« :سعيد جــدا ألنني سأبقى في بــايــرن .التعاون
مع الفريق كله وخاصة مانويل نوير نما لشيء مميز على مدار
العديد من السنوات .نحن منسجمون معا بشكل مذهل ،وأستمتع
جدا بعملي».
(د ب أ)

بيسراه على الطاير لتعانق
شباكه (.)1+45
وضغط مانشستر سيتي
مطلع الشوط لكنه لم ينجح
فــي تـهــد يــد مــر مــى برنتفورد
ا لــذي كاد يتقدم مجددا لوال
ت ــدخ ــل الب ـ ــورت ف ــي الـلـحـظــة
اال خـيــرة البعاد كــرة عرضية
ك ـ ـ ـ ـ ـ ــادت ت ـ ـ ـصـ ـ ــل الـ ـ ـ ـ ــى تـ ــونـ ــي
المتربص امام المرمى (.)65
ورمى سيتي بثقله اواخر
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاراة واش ـ ـ ـ ـ ــرك مـ ــدربـ ــه

االس ـب ــان ــي ب ـي ــب غ ــواردي ــوال
م ـ ـ ـهـ ـ ــاج ـ ـ ـمـ ـ ــه االرجـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــي
الشاب خوليان الفاريس في
محاولة لحسم النتيجة لكن
ب ــرنـ ـتـ ـف ــورد اسـ ـتـ ـغ ــل ه ـج ـمــة
مــرتــدة ســريـعــة وســط ضغط
س ـي ـتــي لـيـسـتـغــل ت ــون ــي كــرة
عرضية متقنة من جوشوا دا
سيلفا ويتابعها من مسافة
قريبة دا خــل الشباك ()90+8
وس ـ ــط ص ــدم ــة داخـ ـ ــل مـلـعــب
االتحاد .ورفع توني رصيده

تعملق الموزع ستيفن كوري في صفوف
حامل اللقب غولدن ستايت ووريرز ليقود
حامل اللقب إلى الفوز على ضيفه كليفالند
كافالييرز  ،101-106بتسجيله  40نقطة
الجمعة ضمن دوري كــرة السلة األميركي
للمحترفين.
ً
ً
وك ـ ـ ــان ك ـ ـ ــوري قـ ـ ــدم عـ ــرضـ ــا الف ـ ـتـ ــا ضــد
س ــاك ــرامـ ـنـ ـت ــو ك ـي ـن ـغ ــز االثـ ـنـ ـي ــن ال ـم ــاض ــي
بتسجيله  47نقطة ،وتابع تألقه في مواجهة
كافالييرز بمساهمته الفعالة بالفوز على
ً
األخير ،حيث كان حاسما في الربع األخير
الذي شهد تسجيله  18نقطة من أصل 40
ً
فــي الـمـبــاراة بينها أيـضــا 10 ،فــي الثواني
ال ـ  78األخـيــرة ،ليحسم النتيجة لمصلحة
فريقه.
وتألق الثنائي جايسون تايتوم وجايلن
براون في صفوف بوسطن سلتيكس فسجل
األول  34نقطة والثاني  25ليقودا فريقهما
ً
إلى فوز خامس تواليا على دنفر ناغتس
ً
 112-131معززا مركزه الثاني في المنطقة
الشرقية.
ودفـ ــع م ـي ـلــووكــي بــاكــس ب ـطــل الـمــوســم
قبل الماضي ثمن غياب نجميه المؤثرين
الـيــونــانــي يــانـيــس انتيتوكونمبو وجــرو

الى  9اهداف في الدوري هذا
الموسم.

مان يونايتد يواجه فولهام

ّ
مـ ـ ـ ـ ــن جـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــب اخ ـ ـ ـ ـ ـ ــر يـ ـ ـح ـ ــل
ً
مانشستر يونايتد ضيفا على
فولهام اليوم في ختام المرحلة.
ّ
ورد فريق «الشياطين الحمر»
اعتباره أمــام أستون فيال فثأر
ل ـخ ـس ــارت ــه  3 - 1ف ــي الـ ـ ــدوري
بــالـفــوز عليه  2 - 4بـعــد أربـعــة
أيام في كأس الرابطة في مباراة

غ ــاب عـنـهــا ال ـن ـجــم الـبــرتـغــالــي
كريستيانو رونالدو.
وي ـع ـت ــزم ي ــون ــاي ـت ــد صــاحــب
ال ـم ــرك ــز ال ـخ ــام ــس بــرص ـيــد 23
ً
نقطة متأخرا بفارق  3نقاط عن
توتنهام الرابع العودة بالنقاط
الـثــاث لــاقـتــراب أكثر مــن فرق
المقدمة.

ً
ً
ً
فورالني رئيسا تنفيذيا جديدا لميالن
أعلن نادي ميالن ،بطل الدوري اإليطالي
ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ،ال ـج ـم ـعــة ،ف ــي بـ ـي ــان ،تعيين
ً
ً
ً
جــورجــو فــورالنــي رئيسا تنفيذيا جديدا
ً
ل ـل ـن ــادي ،خ ـل ـفــا ل ـل ـج ـنــوب إف ــري ـق ــي إي ـفــان
غازيديس ،الذي ينتهي عقده في  5ديسمبر
المقبل.
ً
وكــان فورالني عضوا في مجلس إدارة
النادي اللومباردي منذ عام  2018عندما
كان األخير في ملكية صندوق االستثمارات
«إل ـي ــوت مــانـجـمـنــت» ،قـبــل أن تـتـحــول إلــى
الصندوق األميركي «ريدبيرد» في أواخــر
أغسطس الماضي مقابل  1.2مليار يورو.
ون ـق ــل ال ـب ـي ــان ع ــن ج ـي ــري ك ــاردي ـن ــال ــي،
مؤسس «ريدبيرد» ،قوله« :بشرائنا نادي
إيه سي ميالن ،قلنا إننا سنجلب خبرتنا
في الرياضة واإلعالم والترفيه إلى النادي
إلعادته إلى قمة كرة القدم األوروبية التي
ينتمي إليها».

بفضل كوري

وأضاف كاردينالي« :وجدنا في جورجو
(ف ـ ــورالن ـ ــي) ال ـش ـخ ــص ال ـم ـث ــال ــي لـلــرئـيــس
ً
التنفيذي لـقـيــادة ال ـنــادي يــومــا بعد يــوم،
وال ـع ـم ــل ع ــن ك ـثــب م ــع ف ــري ــق (ري ــدبـ ـي ــرد)،
لتحويل هذه الرؤية إلى حقيقة».
وك ــان م ـيــان أع ـلــن األرب ـع ــاء أن رئيسه
الـتـنـفـيــذي مـنــذ  2018غــازيــديــس سيترك
منصبه مطلع ديسمبر المقبل.
وقال النادي ،في بيان ،إن عقد غازيديس
ً
ً
( 58عاما) سينتهي في  5ديسمبر ،مشيدا
بــدوره في «فترة تطور وتحديث (الفريق)
داخل الملعب وخارجه».
وكـ ـ ـ ــان غـ ــازيـ ــديـ ــس الـ ـي ــون ــان ــي األص ـ ــل
ً
ً
مسؤوال كبيرا في بطولة الدوري األميركي
ً
للمحترفين لمدة  14عاما حتى رحيله في
عام  2008لالنتقال إلى العمل في صفوف
نادي أرسنال اإلنكليزي لمدة عشر سنوات.

مباريات اليوم
التوقيت

القناة الناقلة

المباراة

الدوري اإلنكليزي
5:00

برايتون – أستون فيال

beINSPORTS PR1

7:30

فولهام – مانشستر يونايتد

beINSPORTS PR1

الدوري اإليطالي

كوري نجم غولدن ستايت خالل مواجهة كافالييرز
هوليداي فسقط أمام سان أنتونيو سبيرز
ً
 111-93الذي حقق فوزه الخامس تواليا.
وتأثر لوس أنجلس ليكرز الذي يعاني
م ــن مـطـلــع ال ـمــوســم ال ـحــالــي غ ـيــاب نجمه
ليبرون جيمس ومني بخسارته الخامسة
ً
تواليا أمام ساكرامنتو كينغز .120-114

وتغلب أورالنــدو ماجيك على فينيكس
صنز  97-114بفضل  20نقطة و 10متابعات
لويندل كــارتــر جونيور و 17نقطة لفرانز
فاغنر.

2:30

أتاالنتا – انتر ميالن

STARZ PLAY 1

5:00

فيرونا  -سبيتسيا

STARZ PLAY 2

5:00

روما  -تورينو

STARZ PLAY 1

5:00

مونزا  -ساليرنيتانا

STARZ PLAY

8:00

ميالن  -فيورنتينا

STARZ PLAY 1

10:45

يوفنتوس  -التسيو

STARZ PLAY 1

الدوري الفرنسي
3:00

سان جرمان  -أوكسير

beINSPORTS PR1

نابولي يواصل سحق منافسيه
واإلنتر في ضيافة أتاالنتا اليوم
واصـ ــل ن ــاب ــول ــي ال ـت ـغــريــد وح ـي ــدا ف ــي ال ـص ــدارة
معززا موقعه قبل التوقف المؤقت بسبب مونديال
قطر  ،2022عندما تغلب على ضيفه أودينيزي 2-3
امس األحد في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري
اإليطالي لكرة القدم.
وتناوب على تسجيل ثالثية نابولي ،النيجيري
ف ـي ـك ـت ــور أوسـ ـيـ ـمـ ـه ــن ( ،)15والـ ـب ــولـ ـن ــدي ب ـيــوتــر
جيلينسكي ( ،)31والمقدوني الشمالي إليف إلماس
( ،)58فــي حـيــن أح ــرز هــدفــي أودي ـن ـيــزي المقدوني
الشمالي اآلخر إيليا نيستوروفسكي ( ،)79واأللماني
الزار ساماردجيتش (.)82
وحقق نابولي فــوزه الحادي عشر على التوالي
ً
في الدوري والثالث عشر هذا الموسم ،رافعا رصيده
إلى  41نقطة في الصدارة بفارق  11نقطة عن أقرب
مالحقيه التـسـيــو الـثــانــي وم ـيــان الـثــالــث وحــامــل
اللقب ،واللذين واجها يوفنتوس وفيورنتينا على
التوالي أمس.
ويبقى نابولي الفريق الوحيد الذي لم يخسر أي
مباراة حتى اآلن في ال ــدوري ،في مسعاه إلــى لقبه

الثالث في تاريخه واألول منذ موسم .1990-1989
من جهته ،فشل أودينيزي في العودة إلــى سكة
ّ
وسجل المباراة السابعة له من دون
االنتصارات،
ً
ّ
فوز في الــدوري ،بعدما ودع أيضا مسابقة الكأس
المحلية على يد مونتسا الوافد الجديد على دوري
األضواء.
ّ
وبعدما شكل مفاجأة مع بداية الموسم وكان على
مرمى حجر من الصدارة قبل نحو شهر ،بات اآلن
في المركز الثامن مع  24نقطة.
وبمعزل عن معركة الصدارة المحسومة ،ستشهد
ال ـمــرح ـلــة ال ـي ــوم  3م ــواج ـه ــات ق ــوي ــة ب ـيــن أتــاالن ـتــا
وضيفه إنتر اللذين يتشاركان عــدد النقاط نفسه
ً
( ،)27ويحتالن المركزين السادس والخامس تواليا،
ّ
بينما يستقبل ميالن حامل اللقب فيورنتينا ،ويحل
ً
ً
التسيو الوصيف ضيفا ثقيال على يوفنتوس ،الذي
ّ
المقدمة.
عاد األسبوع الحالي إلى صفوف رباعي
ويـمـكــن وص ــف مــواج ـهــة أتــاالن ـتــا-إن ـتــر بــاألكـبــر
هذا األسبوع في بيرغامو ،إذ يفصل بينهما فارق
األهداف فقط في السباق على المراكز األربعة األولى.

ً
ورغم الهزيمة أمام يوفنتوس مؤخرا ،اليزال إنتر
يحمل زخــم احـتــال أحــد الـمــراكــز المؤهلة لــدوري
أبطال أوروبا الموسم المقبل قبل االستراحة التي
تستمر حتى يناير المقبل.
ّ
وقد تمكن إنتر من الفوز بتسع مباريات مع خمس
هزائم في  14مباراة .وبعد الفوز على بولونيا 1-6
في المرحلة الماضية ،بات «نيراتسوري» ثاني أفضل
ً
خط هجوم في الدوري ( 31هدفا) بعد نابولي (.)34
أمــا بالنسبة ألتــاالنـتــا ،فقد مني بانتكاسة في
مباراته األخيرة أمام ليتشي ( )1-2وكانت خسارته
ً
الثانية تواليا بعد السقوط أمام نابولي بالنتيجة
نفسها في المرحلة ما قبل السابقة.

ميالن أمام فيورنتينا
في المقابل ،سيواصل ميالن سعيه إلى الحفاظ
ّ
على لقبه ،لكنه يواجه خطر التخلف عن الركب.
فقد تعادل «روسونيري» بشكل مفاجئ من دون
أهداف مع كريمونيزي من قعر الترتيب في المرحلة
الماضية ،ما أفقده مركز الوصافة بفارق األهــداف

أوسيمين يحرز الهدف األول
عن التسيو الذي فاز على مونتسا -1صفر األسبوع
الحالي.
وسيواجه ميالن هذه المرة فيورنتينا الذي حقق
ً
ً
ً
مؤخرا فوزا مهما على أرضه أمام ساليرنيتانا .1-2
وإذا مــا كــانــت مـســألــة فــك االرت ـب ــاط مــع التسيو
لميالن.
ممكنة ،تبقى حسابات النقاط معقدة
ّ
ذلـ ـ ــك أنـ ـ ــه فـ ــي حـ ـ ــال خـ ـس ــارت ــه أو تـ ـع ــث ــره أمـ ــام

فيورنتينا ،لن تجديه أي خدمة ّ
يقدمها له يوفنتوس
ً
أمام التسيو نفعا ،إذ سيكون «بيانكونيري» الفائز
األك ـبــر حينئذ بانقضاضه عـلــى الــوصــافــة ،إذ إنــه
يمتلك  28نقطة في المركز الــرابــع ،كما أن فــوز أي
من إنتر أو أتاالنتا سيجعل مركزه بخطر في حال
الخسارة.
(أ ف ب)

22
رياضة
أرقام قياسية وإنجازات فردية
وجماعية في تاريخ النهائيات
ةديرجلا

•
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يزخر تاريخ بطوالت كأس
العالم بالعديد من األرقام
القياسية واإلنجازات الفردية
والجماعية التي بقيت عالقة
في ذاكرة البطولة ،كما أن
النهائيات المقبلة في قطر
قد تشهد كسر بعض هذه
األرقام ،وتحقيق إنجازات
جديدة على حد سواء.

مــن األهـ ــداف الـ ــ 13الـتــي سجلها الفرنسي
ج ــوس ــت فــون ـت ـيــن عـ ــام  ،1958الـ ــى خـمــاسـيــة
الروسي أوليغ سالينكو عام ّ ،1994
يعج تاريخ
كــأس العالم بأرقام قياسية يمكن تحطيهما
فــي نسخة قـطــر  ،2022كـعــدد الـمـبــاريــات في
النهائيات والمشاركات الذي عادله النجمان
البرتغالي كريستيانو رونالدو ،واألرجنتيني
ليونيل ميسي بخمس لكل منهما.

 5للبرازيل
تحمل البرازيل الرقم القياسي بعدد األلقاب
العالمية ( 1994 ،1970 ،1962 ،1958و،)2002
مـتـقــدمــة ع ـلــى أل ـمــان ـيــا (1990 ،1974 ،1954
و )2014وإيطاليا ( 1982 ،1938 ،1934و)2006
التي تعتبر الغائبة األكبر عن النهائيات بعد
فشلها في التأهل ،على غرار نسخة .2018
ووحدها البرازيل تواجدت في جميع النسخ
الـ 21السابقة ،وستخوض في قطر مشاركتها
ال ـثــان ـيــة وال ـع ـش ــري ــن ،فـيـمــا خ ــاض ــت ألـمــانـيــا
النهائيات  19مرة ،لكنها تحمل الرقم القياسي
بـعــدد الـمـبــاريــات النهائية ( )8والـظـهــور في
نصف النهائي (.)13

ً
 12هدفا في مباراة واحدة

الـ ـمـ ـب ــاراة األكـ ـث ــر غ ـ ـ ــزارة ف ــي ت ــاري ــخ ك ــأس
العالم كانت في ربع نهائي  1954بين النمسا
وســوي ـســرا ،حـيــث فــازت
األو ل ـ ـ ـ ـ ــى  5-7ب ـف ـضــل
ث ـ ــاثـ ـ ـي ـ ــة لـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــودور
«تورل» فاغنر في لقاء
ً
شهد أيضا أجمل
عـ ــودة من

بعيد ،إذ تقدمت سويسرا  - 3صفر بعد 19
دقـيـقــة قـبــل أن تقلب النمسا الـطــاولــة عليها
وتتأهل لنصف النهائي حيث انتهى المشوار
ً
بخسارة أمام ألمانيا ُ .6-1س ّجل  11هدفا في
ستراسبورغ حيث فازت البرازيل على بولندا
 5-6بعد التمديد فــي ثمن نهائي عــام ،1938
وإذا سجل ليونيداس ثالثية لـ «سيليساو»،
فإن إرنست أوتون فيليموفسكي سجل أربعة
للبولنديين.

فوز بفارق  9أهداف
ان ـت ـهــت أك ـب ــر ث ــاث ــة انـ ـتـ ـص ــارات ف ــي تــاريــخ
النهائيات بفارق تسعة أهــداف ،وكانت المجر
ً
ط ــرف ــا ف ـي ـهــا مــرت ـيــن ع ــام ــي  1954ح ـيــن ف ــازت
عـلــى ك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة  - 9صـفــر بـثــاثـيــة من
س ــان ــدور كــوتـشـيـتــش ،و 1982حـيــن اكتسحت
السلفادور  1-10بثالثية السلو كيش .كما فازت
يوغوسالفيا بنتيجة  - 9صفر على زئير عام
 1974بثالثية من دوشان باييفيتش.

ً
بيليه األكثر تتويجا

يبقى البرازيلي األسطوري بيليه حتى اآلن
ً
الالعب األكثر تتويجا باللقب (ثــاث مــرات في
 1958و 1962و ،)1970فيما يتصدر األلماني
ً
لــوثــار مــاتـيــوس الئـحــة أكـثــر الالعبين خوضا
للمباريات ( 25من  1982الــى  1998في خمس
ً
نسخ) ،متقدما على مواطنه ميروسالف كلوزه
( 24ب ـيــن  2002و ،)2014واإل يـ ـط ــا ل ــي بــاو لــو
مالديني ( 23من  1990الى .)2002
وسيكون بإمكان ميسي ( )19ورونالدو ()17
االقتراب منهم إذا ذهبت األرجنتين والبرتغال
ً
بعيدا في المونديال القطري.

رقم جديد لميسي ورونالدو

األلماني كلوزه أفضل هداف في تاريخ المونديال

س ـ ـ ـي ـ ـ ـض ـ ـ ـيـ ـ ــف
ميسي ورونــالــدو
ً
ً
إن ـج ــازا جــديــدا الــى
سـ ـجـ ـلـ ـيـ ـهـ ـم ــا ،إذ ينضمان الــى أربعة العبين
خـ ــاضـ ــوا ك ـ ــأس الـ ـع ــال ــم خ ـم ــس م ـ ــرات (أع ـ ــوام
 2006و 2010و 2014و ،)2018وهــم ماتيوس

sports@aljarida●com

تتويج البرازيل في مونديال  2002وهي المرة الخامسة التي يظفر فيها باللقب
والمكسيكيان أنتونيو كارباخال ( 1950و1954
و 1958و 1962و ،)1966ورافايل ماركيس (1998
و 2002و 2006و 2010و ،)2014وا لـ ـح ــارس
اإلي ـطــالــي جــانـلــويـجــي ب ــوف ــون ( 1998و2002
و 2006و 2010و.)2014

ً
ً
ديشان بطل العبا ومدربا

انضم ديدييه ديـشــان قبل أربـعــة أع ــوام الى
ال ـبــرازي ـلــي مــاريــو زاغ ــال ــو واألل ـمــانــي فــرانـتــس
بـكـنـبــاور بـعــدمــا أض ــاف لـقـبــه ك ـمــدرب لفرنسا
فــي روس ـيــا  2018الــى لقبه كــاعــب عــام .1998
وك ــان زاغــالــو أح ــرز اللقب كــاعــب عــامــي 1958
و 1962ثم كمدرب في  ،)1970وبكنباور كالعب
عــام  1974وم ــدرب عــام  ،1990حتى أن زاغــالــو
ً
كــان مساعدا للمدرب عندما تــوج «سيليساو»
باللقب عام .1994

كلوزه وفونتين يتزعمان الهدافين
األلماني ميروسالف كلوزه هو أفضل هداف
ً
في تاريخ المونديال ( 16هدفا سجلها في أربع
ً
نسخ) ،في حين سيكون من الصعب جدا على أي
العب أن يحقق انجاز الفرنسي جوست فونتين
ً
الذي سجل  13هدفا في نسخة واحدة عام .1958
ويأتي البرازيلي رونالدو من بعد كلوزه في عدد
األهداف ( )15وخلفه األلماني اآلخر غيرد مولر
( )14وفونتين (.)13

خماسية سالينكو

ً
ً
ومدربا
العبا
الفرنسي ديشامب الفائز باللقب
خماسية في مباراة واحــدة وكــان ذلــك عام
 1994في الفوز على الكاميرون  ،1-6فيما
سجل ستة العبين أربعة أهداف البولندي
إرن ـس ــت أوت ـ ــون فيليموفسكي ع ــام 1938
ضد البرازيل ( 6-5بعد التمديد) ،البرازيلي
أديمير  1950ضد السويد ( ،)1-7المجري
ساندور كوتشيتش عام  1954ضد ألمانيا
ال ـغــرب ـيــة ( 3-8ف ــي ال ـ ــدور األول) ،فــونـتـيــن
 1958ضد ألمانيا الغربية ( ،)3-6البرتغالي
أوزيبيو عام  1966ضد كوريا الشمالية (،)3-5
واإلسباني إميليو بوتراغينيو  1986ضد
الدنمارك (.)1-5

شوكور األسرع

وح ــده ال ــروس ــي أول ـيــغ سالينكو سجل

يبقى هدف التركي هاكان شوكور األسرع

في النهائيات بتسجيله في مرمى كوريا
الجنوبية خالل مباراة تحديد المركز الثالث
عام  2002بعد أقل من  11ثانية ( ،)2-3فيما
يـبـقــى ال ـكــام ـيــرونــي روج ـي ــه م ـيــا الــاعــب
ً
الـمـيــدانــي األك ـبــر سـنــا فــي الـنـهــائـيــات (42
ً
ً
عاما و 31يوما في الخسارة أمــام روسيا
ً
ً
 6-1عام  1994حين حطم رقما قياسيا قبل
ً
أربعة أعــوام بــأن يصبح أكبر هــداف أيضا
في النهائيات .أما أكبر العب بالمطلق في
النهائيات فهو الـحــارس المصري عصام
ً
ً
الحضري ( 45عاما و 161يوما عام  2018في
الخسارة أمام السعودية  ،)2-1في حين أن
أصغر العب هو األيرلندي الشمالي نورمان
ً
ً
وايتسايد الذي كان يبلغ  17عاما و 42يوما
ضد يوغوسالفيا ( )0-0عام .1982

صربيا بقيادة الهداف فالهوفيتش في مونديال قطر
كـ ـش ــف مـ ـ ـ ــدرب ص ــربـ ـي ــا دراغـ ـ ـ ــان
س ـت ــوي ـك ــوف ـي ـت ــش ع ـ ــن ال ـت ـش ـك ـي ـلــة
النهائية من  26العبا لمنتخب بالده
للمشاركة في نهائيات كأس العالم
ل ـكــرة ال ـق ــدم فــي ق ـطــر ،وض ـمــت على
َ
مهاجمي فولهام
وجــه الخصوص
اإلنـكـلـيــزي ألـكـسـنــدر ميتروفيتش،
ويـ ــوف ـ ـن ـ ـتـ ــوس اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي دوش ـ ـ ــان
فالهوفيتش.
وضـ ـ ـ ـ َّـم س ـت ــوي ـك ــوف ـت ــش م ـهــاجــم
«السيدة العجوز» فالهوفيتش رغم
معاناته مــن إصــابــة أسفل عضالت
الـبـطــن ت ـعــرض لـهــا أواخ ـ ــر أكـتــوبــر
الـمــاضــي ،فــي حين تكهنت وسائل
اإلعالم المحلية باحتمال غيابه عن
العرس العالمي الذي تستهله صربيا
بمواجهة البرازيل في  24الجاري.
وغــاب المهاجم البالغ من العمر
 22ع ــام ــا ع ــن ال ـم ــاع ــب م ـنــذ رحـلــة
يــوفـنـتــوس إل ــى لـشـبــونــة لمواجهة
بنفيكا البرتغالي ( )4-3في  25أكتوبر
ال ـمــاضــي ،ضـمــن الـجــولــة الخامسة

قبل األخ ـيــرة مــن دور المجموعات
ف ــي مـســابـقــة دوري أب ـط ــال أوروب ـ ــا،
ل ـكــن ن ــادي ــه ي ــأم ــل ع ــودت ــه لـخــوض
مـبــاراتــه الـيــوم فــي الـ ــدوري المحلي
ضد التسيو.
من جهته ،كان ميتروفيتش البالغ
من العمر  28عاما والهداف التاريخي
للمنتخب الصربي برصيد  50عاما،
أصيب في كاحله خالل مباراة صربيا
ض ــد ال ـس ــوي ــد ف ــي ن ـهــايــة سبتمبر
الماضي بدوري األمم األوروبية.
وتخوض صربيا نهائيات كأس
الـعــالــم لـلـمــرة الـثــالـثــة فــي تاريخها
بعد  2010و ،2018وأوقعتها القرعة
فــي المجموعة السابعة إلــى جانب
البرازيل والكاميرون وسويسرا.
وتــأتــي التشكيلة النهائية على
النحو التالي:
 ل ـ ـحـ ــراسـ ــة الـ ـ ـم ـ ــرم ـ ــى :بـ ـ ـ ـ ــردراغرايكوفيتش (ريال مايوركا اإلسباني)،
م ــارك ــو دم ـي ـتــروف ـي ـتــش (إشـبـيـلـيــة
اإلس ـبــانــي) ،فانيا ميلينكوفيتش-

سافيتش (تورينو اإليطالي).
 لـلــدفــاع :ستيفان ميتروفيتش(خ ـ ـي ـ ـتـ ــافـ ــي اإلسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــان ـ ـ ــي) ،ن ـي ـك ــوال
ميلنكوفيتش (فيورنتينا اإليطالي)،
ستراهينيا بافلوفيتش (سالزبورغ
الـنـمـســوي) ،ميلوش فيليكوفيتش
(فـ ـي ــردر بــري ـمــن األلـ ـم ــان ــي) ،فيليب
م ــاديـ ـن ــوفـ ـيـ ـت ــش (ل ـي ـغ ـي ــا وارس ـ ـ ــو
البولندي) ،ستراهينيا إيراكوفيتش
(النجم األحـمــر) ،ســردجــان بابيتش
(ألميريا اإلسباني).
 لـ ـل ــوس ــط :ن ـي ـم ــان ـي ــا غ ــودي ـل ــي(إشبيلية) ،سيرغي ميلينكوفيتش-
سافيتش (التسيو اإليطالي) ،ساشا
لوكيتش (تورينو) ،ماركو غروييتش
(بورتو البرتغالي) ،فيليب كوستيتش
(ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي) ،أوروش
راتشيتش (براغا البرتغالي) ،نيمانيا
مكسيموفيتش (خ ـي ـتــافــي) ،إيـفــان
إيليتش وداركــو الزوفيتش (فيرونا
اإليطالي) ،أندريا جيفكوفيتش (باوك
اليوناني).

 للهجوم :ألكسندر ميتروفيتش(فـ ـ ــول ـ ـ ـهـ ـ ــام اإلن ـ ـ ـك ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــزي) ،ف ـي ـل ـيــب
دجـ ــوري ـ ـت ـ ـش ـ ـي ـ ـتـ ــش (س ـ ـم ـ ـبـ ــدوريـ ــا
اإليـ ـط ــال ــي) ،نـيـمــانـيــا رادون ـي ـي ـتــش
(تورينو) ،لوكا يوفيتش (فيورنتينا)،
دوشــان تاديتش (أياكس أمستردام
ال ـه ــول ـن ــدي) ،دوش ـ ــان فالهوفيتش
(يوفنتوس).

فالهوفيتش

ماركو سيلفا :جاهزية ميتروفيتش تبقى محل شك كبير
ق ــال مــاركــو سـيـلـفــا ،الـمــديــر الـفـنــي لفريق
فــولـهــام اإلنـكـلـيــزي ل ـكــرة ال ـق ــدم ،إن جــاهــزيــة
ألكسندر ميتروفيتش تبقى محل شك كبير،
رغم اختياره في قائمة المنتخب الصربي.
وتوقع أن تتسبب إصابة القدم في غياب

ميتروفيتش عن مباراة الفريق أمام مانشستر
يونايتد ،المقرر إقامتها اليوم ،في آخر مباراة
ل ـفــول ـهــام ق ـبــل ف ـت ــرة ت ــوق ــف ال ـ ـ ــدوري بسبب
المونديال.
وقال سيلفا للصحافيين« :ما يمكنني قوله

لكم إنه ربما يتم اتخاذ قرار األسبوع الجاري
بين الجهاز الطبي للمنتخب الصربي وبين
جهازنا الطبي .هذا سيساعد في تحديد ما
ً
كناد أيضا،
هو أفضل بالنسبة لالعب ،ولنا
ٍ
ً
ألنه العب مهم جدا».

وتابع« :لست الشخص المناسب لقول ما
إذا كان الالعب بإمكانه المشاركة هناك أم ال.
ً
ً
ما أعلمه حاليا أنه لم يكن جاهزا للمشاركة
ً
فــي آخــر م ـبــاراة ،ولــن يـكــون جــاهــزا للمباراة
المقبلة ،لسوء الحظ معنا».

مونديال المكسيك  ...1986زلزال مارادونا
ُيمكن اختصار مونديال المكسيك
 1986بكلمة واحدة :مارادونا.
ال يختلف كثيرون أن «الولد الذهبي»
قاد األرجنتين وحده إلى إحراز لقبها
ً
الثاني في كأس العالم ،مسطرا مالحم
ّ
فنية غير مسبوقة تخللها هدف «إلهي»
بيده.
ف ــي غـ ـض ــون خ ـم ــس دق ــائ ــق مـطـلــع
ال ـشــوط الـثــانــي مــن رب ــع النهائي ضد
إنكلترا ،رســم الـفـنــان دييغو أرمــانــدو
مارادونا لوحتين متناقضتين دخلتا
ُ
تــاريــخ الـمـسـتــديــرة ،تـعـ ِّـبــر األولـ ــى عن
ش ـخ ـص ـي ــة ج ــدلـ ـي ــة ّغـ ـي ــر م ـن ـض ـب ـطــة،
والثانية عن موهبة فذة.
ف ــي ال ـثــانــي وال ـع ـشــريــن م ــن يونيو
 1986وأمام  115ألف ّ
متفرج على استاد
استيكا في مكسيكو ،أقيمت المباراة في
ظــل حساسية سياسية بين البلدين،
بعد أربــع سنوات من حــرب الفوكالند
نتيجة ال ـصــراع على إقليمين جنوب
المحيط األطلسي.
ّ
المدبر ،صانع
كــان مــارادونــا العقل
ّ
والهداف ،فخلق متاعب كبيرة
األلعاب
ّ
لــانـكـلـيــز ال ــذي ــن ج ــرب ــوا ك ــل ال ـح ـلــول
إليقافه ،بينها التدخالت الخشنة من

دون نتيجة ،فيما كــان لرباطة جأشه
ً
وه ــدوء اعصابه م ــزودا بــأقــراط األذن،
دور كبير في متابعة تألقه واستعراض
ً
عضالته فنيا.

«يد الله»
افتتح التسجيل بعد كسره مصيدة
ً
التسلل ،منتبها لخروج الحارس بيتر
ً
شيلتون ،فسبقه مرتقيا ولكز الكرة بيده
ّ
احتج االنكليز
اليسرى داخــل الشباك.
ّ
بشدة على الهدف ،لكن الحكم التونسي
عـلــي بــن نــاصــر لــم يـتــراجــع عــن ق ــراره
ّ
مؤكدا شرعيته.
قال مارادونا في المؤتمر الصحافي
ً
ً
ّ
«سجلت قليال برأسي وقليال بيد الله»،
ً
ً
مـضـيـفــا «ل ـســت ن ــادم ــا ول ــن أن ــدم على
التسجيل ب ـيــدي .اع ـتــذر أل ــف م ـ ّـرة من
اإلنـكـلـيــز .لكن فــي الــواقــع ســأكـ ّـرر هذه
مرة ّ
الحركة ألف ّ
ومرة».
لم تكن إنكلترا تكاد تهضم الهدف
األول حتى تلقت صدمة ثانية 11 .لمسة
ً ّ
و 11ثانية و 68مـتــرا تخللها تصفية
ً
مدافعي إنكلترا واحدا تلو اآلخر .راوغ
مارادونا أوال بيتر بيردزلي وبيتر ريد،

مارادونا يحمل كأس العالم 1986
ً
تجاوز خط الملعب منطلقا كالسهم،
فابتلع تيري بوتشر وتيري فنويك ،ثم
راوغ الحارس شيلتون بتمويه جسدي
ً
مسجال في الشباك الخالية .اختير هذا
الهدف األجمل في تاريخ كأس العالم.

«أردت التصفيق له»
روى زم ـي ـلــه ال ـم ـهــاجــم خــورخــي

ف ــال ــدان ــو «ع ـش ــت ه ــذا ال ـه ــدف كــأنــه
م ـ ـصـ ـ ّـور ب ـك ــام ـي ــرا مـ ـتـ ـح ـ ّـرك ــة .عـلــى
غ ــرار أي مـهــاجــم ،واك ـبــت مــارادونــا
وتمركزت على القائم البعيد ألمنحه
ً
ً
ح ــا إض ــاف ـي ــا .ف ــي غ ــرف الـمــابــس،
قــال لــي انــه رمقني بنظرة مــن أجل
الـتـمــريــر لـ ــي ...ه ــذا يــؤكــد ان ـنــا كنا
بحضرة عـبـقــري .لــو م ـ ّـرر لــي ،لكان
ً
هــد فــا يسهل تسجيله ،لكن لــم نكن

هدف مارادونا باليد في مرمى إنكلترا
ل ـن ـش ــاه ــد أجـ ـم ــل ه ـ ــدف ف ــي ت ــاري ــخ
كأس العالم».
أم ـ ــا اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي غ ـ ـ ــاري لـيـنـيـكــر
هداف البطولة ( ،)6فقال «اعتقد ان
الحكم المساعد شــا هــد لمسة اليد
لكنه تـغــاضــى عـنـهــا» ،وعــن الـهــدف

ً
ال ـثــانــي «ك ــان جـمـيــا ل ــدرج ــة أردت
التصفيق له».

ٌ
طرد بعد  52ثانية

م ـ ّـرة جــديــدة تـغـ ّـيــر ن ـظــام الـبـطــولــة،

ق ـضــى ب ـخ ــروج ال ـم ـغ ـلــوب م ــن م ـب ــاراة
ً
واح ــدة ب ــدءا مــن ال ــدور الـثــانــي لــزيــادة
اإلثــارة ،على أن يتأهل لدور الــ 16بطل
ووصيف كل مجموعة ،باإلضافة إلى
أفضل أربـعــة منتخبات تحتل المركز
الثالث في دور المجموعات.
وش ــارك المغرب مـ ّـرة ثانية ،فصدم
ً
إنكلترا وبــولـنــدا والـبــرتـغــال متصدرا
مجموعته ،قبل سقوطه بـهــدف قاتل
أمام ألمانيا الغربية ،حيث أصبح أول
منتخب إفــري ـقــي وع ــرب ــي يـبـلــغ ال ــدور
الثاني.
وخ ـســرت الـمـجــر بـســداسـيــة نظيفة
أمام االتحاد السوفياتي في الدور األول،
فــأجـبــر مـ ـ ّ
ـدرب األولـ ــى جــورجــي ميزي
العبيه على مشاهدة المباراة ثالث مرات
في اليوم التالي.
ُ
وطـ ـ ـ ـ ــرد األوروغ ـ ــوي ـ ــان ـ ــي خــوس ـيــه
بــات ـي ـس ـتــا ب ـع ــد  52ث ــان ـي ــة م ــن ب ــداي ــة
مواجهة اسكتلندا ،فيما ُحــرم العراق
ب ـم ـشــارك ـتــه األولـ ـ ــى م ــن ه ـ ــدف مــؤكــد
ألحمد راضــي أمــام الباراغواي ،عندما
أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط األول
ورأسيته في طريقها إلى الشباك.

ةديرجلا

•
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رياضة

الجماهير تستهل احتفاالتها بأبهى صورة في الدوحة

جانب من مسيرة مشجعي المنتخب األرجنتيني

لم تنتظر جماهير المنتخبات
المشاركة في مونديال قطر 2022
بدء الفعاليات المصاحبة التي تنطلق
قبل يوم من البطولة ،حيث بدأت
الجماهير الموجودة في الدوحة
االحتفال عبر مسيرات نظمتها
قطر بشكل يؤكد الترحيب الذي
ستحظى به الوفود القادمة لمؤازرة
منتخباتها.

تعويذة المونديال في لوسيل

ب ـ ـ ـ ــدأت جـ ـم ــاهـ ـي ــر ال ـم ـن ـت ـخ ـب ــات
المشاركة فــي مونديال قطر 2022
التوافد الــى الــدوحــة ،حيث شهدت
العديد من المواقع السياحية العديد
من الفعاليات التي نظمتها الدولة
الخليجية المضيافة.
وخـ ـ ــرجـ ـ ـ ْـت ح ـ ـشـ ــود غـ ـفـ ـي ــرة مــن
رابطة ُمشجعي ُمنتخب األرجنتين
وال ـبــرازيــل ،رافـعـيــن أع ــام البلدين
على طول كورنيش الدوحة وساحة
األعالم ومتحف قطر الوطني.
وان ـط ـل ـق ــوا ف ــي م ـس ـي ــر ٍة طــوي ـلــةٍ
ـداد ك ـب ـيــرة ل ـي ـش ـع ـلــوا حـمــاس
بـ ــأعـ ـ ٍ
مــونــديــال قطر ويــؤكــدوا روع ــة كرة
القدم في جمع األمم والشعوب على
أرض الدوحة.
وت ـس ـت ـعــد ال ـج ـمــاه ـيــر لـحـضــور

أكثر مــن  90فعالية ومنطقة جذب
مـبـهــرة و 8وج ـه ــات رائ ـع ــة تنتظر
ض ـيــوف َّ
ورواد ال ـمــونــديــال ،وذل ــك
ُ
عندما تنطلق الفعاليات المصاحبة
ً
وتحديدا
بيوم واحــد
قبل البطولة
ٍ
ف ـ ــي ال ـ ـتـ ــاسـ ــع عـ ـش ــر م ـ ــن ن ــوف ـم ـب ــر
الـجــاري وحتى  18ديسمبر ،حيث
ت ـك ــون ال ـب ــداي ــة م ــع م ـهــرجــان FIFA
للمشجعين فــي حــديـقــة ال ـبــدع في
ق ـلــب الـ ــدوحـ ــة ،م ـقــابــل ال ـكــورن ـيــش
َ
أروع الـ ـع ــروض
والـ ـ ـ ــذي ي ـت ـض ـمــن
الفنية والموسيقية ْ
وسط أجواء من
االحتفاالت الثقافية والتي تستمر
حتى  18ديسمبر.
ويـ ـسـ ـتـ ـضـ ـي ــف م ـ ـهـ ــرجـ ــان FIFA
للمشجعين أكثر من  100ساعة من
العروض الموسيقية ّ
الحية ،حيث َّ
تم

عدد من الفنانين
اإلعالن بالفعل عن ٍ
المشاركين الذين سيزينون األجواء،
وال يقتصر المهرجان على مشاهدة
العمالقة
الـمـبــاريــات على الـشــاشــة ُّ ً
يضم أيضا
واالحتفاالت فحسب ،بل
ثالث مناطق مختلفة تضمن قضاء
أوقات ممتعة.
ُ
وتشمل المناطق ِمنطقة العروض
ّ
الحية والـبــث ،حيث البث المباشر
للمباريات والفعاليات الترفيهية،
وم ـن ـط ـقــة ال ـط ـع ــام ح ـيــث الـمـطــاعــم
ِ
وأكشاك األطعمة المحلية والعالمية،
وم ـن ـط ـق ــة األلـ ـ ـع ـ ــاب ح ـي ــث أن ـش ـطــة
ِ
التسلية ،وك ــرة الـقــدم ،والفعاليات
التي تناسب جميع أفراد العائلة.
َّوبــال ـن ـس ـبــة ألوقـ ـ ــات ال ـف ـعــال ـيــات
فــإنـهــا سـتـكــون مــن الــراب ـعــة عـصـ ًـرا

أع ـل ــن اإلسـ ـب ــان ــي ،فليكيس
س ــان ـش ـي ــز ،م ـ ـ ــدرب ال ـم ـن ـت ـخــب
القطري لكرة القدم ،أمس األول،
القائمة النهائية المشاركة في
نهائيات كأس العالم  2022التي
يـسـتـضـيـفـهــا «ال ـع ـن ــاب ــي» على
ً
أرضــه اعـتـبــارا مــن  20الـجــاري
حتى  18ديسمبر المقبل.
وضـمــت القائمة  26العبا
دون أية مفاجآت تذكر بعدما
اح ـت ـف ــظ ال ـ ـمـ ــدرب اإلس ـب ــان ــي
بجل الالعبين ا لــذ يــن طالما
تواجدوا في المنتخب تحت
إمــرتــه مـنــذ أن تــولــى اإلدارة
ال ـف ـن ـي ــة ،مـ ــن ب ـي ـن ـهــم أع ـم ــدة
رئـ ـيـ ـسـ ـي ــة عـ ـل ــى غ ـ ـ ـ ــرار أك ـ ــرم
عـفـيــف والـمـعــز عـلــي وحسن
ال ـه ـي ــدوس وال ـ ـحـ ــارس سعد

الشيب ،فيما تواجد المدافع
بوعالم خوخي ضمن القائمة
رغم األنباء التي راجت مؤخرا
حول تعرضه لإلصابة.
وجاء ت القائمة على النحو
التالي:
حراسة المرمى :سعد الشيب
ومشعل برشم (السد) ويوسف
حسن (الغرافة).
ال ـ ـ ــدف ـ ـ ــاع :ب ـ ـي ـ ــدرو م ـي ـغ ـي ــل،
ومـ ـ ـصـ ـ ـع ـ ــب خ ـ ـ ـضـ ـ ــر ،وطـ ـ ـ ـ ــارق
سـ ـلـ ـم ــان ،وب ـ ــوع ـ ــام خ ــوخ ــي،
وع ـب ــد ال ـك ــري ــم ح ـســن (الـ ـس ــد)،
وبـ ـ ّـسـ ــام ال ـ ـ ـ ــراوي ،وإس ـمــاع ـيــل
مـ ـحـ ـم ــد (ال ـ ـ ــدحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــل) ،وه ـ ـمـ ــام
األمين (الغرافة) ،وجاسم جابر
(العربي).
الـ ــوسـ ــط :م ـص ـط ـفــى ط ـ ــارق،

فاتي :اختياري للمونديال أكثر من حلم
أكد أنسو فاتي االسم الجديد في القائمة التي تضم  26العبا للمدرب
لويس إنريكي لخوض مونديال قطر  2022أن اختياره لخوض هذه
البطولة الكبيرة «أكثر من حلم».
ولم يعرف فاتي قرار المدرب اإلسباني لويس إنريكي وعلم باألمر
عبر الشريط المصور الذي عرض في قاعة لويس أراغونيس في مدينة
كرة القدم عندما ذكر لويس إنريكي اسمه والذي أقر بعد ذلك بأنه
كانت تحوم شكوك حول مشاركته حتى الدقيقة األخيرة.
وأعـ ـ ــرب ف ــات ــي ع ــن س ـع ــادت ــه ع ـلــى ح ـســابــه على
«انستغرام» بجانب صورة مرتديا فيها قميص
الـمـنـتـخــب «إنـ ـن ــي ف ـخ ــور بـتـمـثـيــل الـمـنـتـخــب
اإلس ـبــانــي فــي ال ـمــونــديــال .إن ــه أكـثــر مــن حلم.
تحيا إسبانيا» .وعقب غيابه عن بطولة كأس األمم األوروبية 2020
لإلصابة والـتــي أقيمت فــي صيف عــام  2021نتيجة تفشي فيروس
كورونا المستجد ،سيخوض أنسو فاتي أول بطولة كبرى كالعب دولي.
(إفي)

درب لوسيل
َ
ُ ً
ُ
الفعاليات أيضا فعالية
وتشمل
ُ
درب لوسيل التي تتضمن فعاليات
ّ ُ
َ
حية تـضــيء الـمـكــان على
ترفيهية
ُ
وتضفي أجــواءً
امتداد البوليفارد،

ِّ
َّ
استثنائية على كل أرجاء
احتفالية
مدينة لوسيل العصرية ،مع حفالت
موسيقية ّ
ـروض ترفيهية
حية ،وعـ
ٍ
ف ــي الـ ـش ــوارع ،وف ـعــال ـيــات مـبــاشــرة
وي ـت ـس ــع لـ ـ ـ  60أل ـ ــف زائـ ـ ـ ــر ،وت ـم ـتــد
الفعالية على طول  1.3كم وتتضمن
ً
عــروضــا ضوئية يومية و 50كشك
ط ـعــام وأن ـش ـطــة تــرفـيـهـيــة مناسبة
للعائالت.
ُ
وب ـ ــدأت ال ـف ـعــالـ َّـيــة بــالـفـعــل م ــن ١
ُّ
وتستمر إ لــى  ١٨ديسمبر
نوفمبر
ً
يــومـ ًّـيــا م ــن ١١ص ـب ــاح ــا إل ــى  ٢بعد
منتصف الليل ،وأقرب محطة مترو
لها هي لوسيل ( QNBالخط األحمر).
وال ــدخ ــول مـجــانــي لـلـجـمـيــع ،ولكن
َ
ب ـعــض ال ـف ـعــال ـيــات تـتـطـلــب ت ــذك ــرة
دخول.

ً
تشكيلة سعودية تضم  12العبا من «الهالل»

سانشيز يعلن قائمة منتخب قطر الرسمية
وع ـ ـلـ ــي أسـ ـ ـ ــد ،ومـ ـحـ ـم ــد وع ـ ــد،
وس ـ ــال ـ ــم ال ـ ـه ـ ــاج ـ ــري ،وح ـس ــن
ال ـ ـه ـ ـيـ ــدوس (الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــد) ،وك ــري ــم
بـ ــوض ـ ـيـ ــاف ،وعـ ــاصـ ــم م ــادب ــو
(الــدح ـيــل) وعـبــدالـعــزيــز حــاتــم،
ون ــاي ــف ال ـح ـضــرمــي (ال ــري ــان)،
وخالد منير(الوكرة).
الـهـجــوم :أحـمــد ع ــاء الــديــن
(الغرافة) ،وأكرم عفيف (السد)،
والمعز علي ،ومحمد مونتاري
(الدحيل).
وكان المدرب اختار  27العبا
للدخول فــي المرحلة األخـيــرة
من التحضير للمونديال خالل
مـعـسـكــر دخ ـل ــه الـمـنـتـخــب في
مدينة مــاربـيــا اإلسـبــانـيــة منذ
مطلع أكتوبر الماضي ،لتشهد
القائمة النهائية استبعاد العب

حتى  2بعد منتصف الليل ،وخالل
الـفـتــرة م ــن 29 - 21نوفمبر مــن 11
ً
صباحا حتى  2بعد منتصف الليل،
وخالل الفترة من  30نوفمبر حتى
ً
عصرا حتى  2بعد
 18ديسمبر من 4
منتصف الليل ،ومن  30نوفمبر إلى
ً
عصرا حتى  2بعد
 18ديسمبر من 4
منتصف الـلـيــل ،ويـتـطـلــب حضور
مـهــرجــان  FIFAللمشجعين إظهار
َ
بطاقة ه َّيا عند المداخل.

ً
وتـ ـتـ ـضـ ـم ـ ُـن الـ ـفـ ـع ــالـ ـي ـ ُ
ـات أي ــض ــا
مهرجان أركاديا الموسيقي والذي
ي ـضـ ُّـم قــائـمــة اسـتـثـنــائـيــة م ــن ألـمـ ِـع
ن ـ ـجـ ــوم م ــوسـ ـيـ ـق ــى تـ ـكـ ـن ــوه ــاوس،
ُ
ويتسع لـ  15.000شخص ويتوقع
على
أن يحضره  200ألــف شخص
ً
مـ ــدار ال ـب ـطــولــة ،حـيــث ي ـضـ ُّـم نخبة
مـ ــن أشـ ـه ــر ال ـف ـن ــان ـي ــن والـ ـ ـ ــدي جــي
الـعــالـمـيـيــن وي ـقــدم أروع ال ـعــروض
على وجــه األرض .وتـبــدأ الفعالية
ي ــوم  ١٩نــوفـمـبــر إل ــى  ١٩ديسمبر
ً
ً
صباحا إلــى ً ٥
فجرا
يوميا مــن ١٠
ُفي منطقة راس أبوفنطاس بالوكرة
قرب محطة مترو راس أبوفنطاس
(الخط األحمر) والدخول يكون من
خالل التذاكر.

سانشيز

واحــد وهو عبدالرحمن فهمي
الع ـ ــب ال ــدحـ ـي ــل الـ ـ ــذي ل ــم يـكــن
مــن بـيــن ال ـخ ـيــارات األســاسـيــة
للمدرب سانشيز.

أع ـ ـلـ ــن الـ ـ ـم ـ ــدرب ال ـف ــرن ـس ــي
ل ـل ـم ـن ـت ـخــب الـ ـسـ ـع ــودي ل ـكــرة
ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدم ،ه ـ ـيـ ــرف ـ ـيـ ــه ريـ ـ ـ ـن ـ ـ ــارد،
التشكيلة الرسمية المشاركة
بنهائيات كأس العالم بقطر،
وكـ ــانـ ــت حـ ـص ــة األس ـ ـ ــد فـيـهــا
لـ ـن ــادي الـ ـه ــال ب ـطــل ال ـ ــدوري
المحلي ودوري أبطال آسيا،
بـ  12العبا.
وخـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــة م ــن
ال ـم ـف ــاج ــآت ،وشـ ـه ــدت وج ــود
ج ـم ـي ــع الـ ـعـ ـن ــاص ــر الـ ـم ــؤث ــرة
التي يعتمد عليها «األخضر»
أس ــاس ـي ــا ،وض ـم ــت  6العـبـيــن
م ـ ــن الـ ـنـ ـص ــر ثـ ــانـ ــي ال ـ ـ ـ ــدوري
ه ــذا الـمــوســم و 3مــن الشباب
مـتـصــدره ،والعبين مــن أهلي
ج ــدة ال ــذي يلعب فــي الــدرجــة

الثانية.
وسـ ـيـ ـب ــدأ األخ ـ ـضـ ــر ال ـي ــوم
المرحلة الرابعة من برنامجه
اإلع ــدادي لكأس العالم ،حيث
س ـي ـس ـت ــأن ــف تـ ــدري ـ ـبـ ــاتـ ــه فــي
العاصمة الرياض ،بعد الراحة
التي منحها المدرب لالعبين
م ــدة يــومـيــن بـعــد ال ـع ــودة من
معسكر أبوظبي ،حتى موعد
مباراته الودية الدولية األخيرة
أمام منتخب كرواتيا األربعاء
المقبل.
وهنا التشكيلة الرسمية:
 لـحــراســة الـمــرمــى :محمدالـ ـع ــوي ــس (ال ـ ـه ـ ــال) وم ـح ـمــد
ال ـ ـيـ ــامـ ــي (األه ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــي) ونـ ـ ـ ــواف
العقيدي (النصر).
 -ل ـل ــدف ــاع :س ـل ـطــان الـغـنــام

(الـ ـ ـه ـ ــال) حـ ـس ــان الـتـمـبـكـتــي
(الشباب).
 ل ـل ــوس ــط :س ـل ـم ــان ال ـف ــرجوسالم الدوسري ومحمد كنو
ونــاصــر ال ــدوس ــري وعـبــدالـلــه
ع ـط ـيــف وعـ ـب ــداإلل ــه ال ـمــال ـكــي
(الهالل) ،وعبدالرحمن العبود
(االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد) ،س ــام ــي الـنـجـعــي
وعلي الحسن (النصر) ،هتان
ب ــاه ـب ــري (ال ـش ـب ــاب) وري ــاض
شراحيلي (أبها).
 للهجوم :صالح الشهري(الـ ـ ـه ـ ــال) وفـ ـ ـ ــراس ال ـب ــري ـك ــان
(ال ـ ـ ـف ـ ـ ـتـ ـ ــح) وه ـ ـي ـ ـثـ ــم ع ـس ـي ــري
(األه ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــي) وفـ ـ ـ ـه ـ ـ ــد ال ـ ـمـ ــولـ ــد
(الشباب).

هيرفيه رينارد

وعـبــداإللــه الـعـمــري وعبدالله
مادو (النصر) ومحمد البريك
وع ـ ـ ـلـ ـ ــي الـ ـبـ ـلـ ـيـ ـه ــي وس ـ ـعـ ــود
عبدالحميد وياسر الشهراني

المنتخب األميركي أول الواصلين
وصل المنتخب األميركي لكرة القدم،
أم ــس األول ،إل ــى ال ــدوح ــة ،ليصبح أول
منتخب يصل إلى قطر ،حيث سينطلق
الـ ـم ــون ــدي ــال اعـ ـتـ ـب ــارا مـ ــن  20الـ ـج ــاري
بالمباراة االفتتاحية التي سيخوضها
المنتخب المضيف واإلكوادور.
وكـشــف االت ـح ــاد ال ــدول ــي لـكــرة الـقــدم
(الفيفا) أن أول من دخل البالد عبر مطار
حمد الدولي مع المدرب جريج بارهالتر،
الذي أعلن األسبوع الجاري قائمة تضم
 26العـبــا أمـيــركـيــا سـيـحــاولــون تـجــاوز
إنـكـلـتــرا ووي ـلــز وإي ـ ــران فــي المجموعة
الثانية لبلوغ ثمن النهائي.
وتـ ـش ــارك الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ،الـتــي
تـ ـسـ ـتـ ـضـ ـي ــف ال ـ ـن ـ ـس ـ ـخـ ــة الـ ـمـ ـقـ ـبـ ـل ــة م ــن

المونديال بجانب المكسيك وكندا التي
ستقام في عام  ،2026في النسخة الـ11
من المونديال.
وتعد الجماهير األميركية األكثر شراء
لتذاكر الدخول بعد جماهير قطر.
ورح ــب حـســن الـ ــذوادي األم ـيــن الـعــام
للجنة العليا لـلـمـشــار يــع واإلرث بــأول
منتخب يـصــل إل ــى ال ـب ــاد ،قــائــا «إنـنــا
س ـ ـعـ ــداء ب ــال ـت ــرح ـي ــب بـ ـ ـ ــأول ال ــاع ـب ـي ــن
والمدربين والطاقم في الدوحة لخوض
كـ ـ ــأس الـ ـع ــال ــم ف ـ ــي قـ ـط ــر  .2022ن ــأم ــل
استمتاع الالعبين والجماهير بكل ما
تقدمه قطر خالل أول مونديال للفيفا في
الشرق األوسط».
(إفي)

أعضاء بعثة المنتخب األميركي لدى وصولهم إلى الدوحة أمس األول

من شوماخر إلى زيدان« ...مشاغبون» على مر التاريخ
حفلت كــأس العالم لكرة القدم
بالعبين ّ
دونــوا أسماء هم بسبب
إحــراز األلقاب أو تسجيل أهــداف
طبعت فــي ال ــذاك ــرة ،إال أن تاريخ
ال ـم ــون ــدي ــال ش ـهــد أي ـض ــا العـبـيــن
ي ـس ـت ــذك ــره ــم ال ـم ـش ـج ـع ــون عـلــى
خلفية «مشاغبات» قاموا بها.

شوماخر وأسنان باتيستون
شـهــد نـصــف نـهــائــي مــونــديــال
 1982اص ـطــدام األلـمــانــي الغربي
ه ـ ـ ـ ــارال ـ ـ ـ ــد (ت ـ ـ ـ ــون ـ ـ ـ ــي) ش ـ ــوم ـ ــاخ ـ ــر
بــال ـفــرن ـســي ب ــات ــري ــك بــاتـيـسـتــون
ال ــذي ك ــان شـبــه مـنـفــرد ،ويـحــاول
تسجيل هدف في مرمى الحارس
ال ـم ـت ـق ــدم ،ونـ ـت ــج ع ــن االصـ ـط ــدام
أسـ ـن ــان ل ـل ـمــدافــع ال ـفــرن ـســي على
أرض الملعب ،وض ــرر فــي فقرات
ال ـع ـنــق ،وان ـت ـهــت ال ـم ـب ــاراة بـفــوز

م ـقــابــل  5ب ـطــاقــات ص ـف ــراء إلسـبــانـيــا.
وقال ألونسو« :شعرت وكأن جسدي
ق ــد تـ ـم ــزق ،ولـ ــم ي ـت ــم تـجـمـيـعــه بـشـكــل
صحيح».

ألـ ـم ــانـ ـي ــا الـ ـغ ــربـ ـي ــة  4-5ب ــرك ــات
الترجيح بعد التعادل  ،3-3علما أن
كرة باتيستون لم تنجح في دخول
الشباك ،ولم ُيطرد شوماخر الذي
تابع اللعب بشكل اعتيادي.

«نطحة» زيدان

«معركة نورمبرغ»
وتـ ـح ــول الـ ـ ــدور ث ـمــن الـنـهــائــي
ل ـم ــون ــدي ــال  2006إلـ ــى م ــا يـشـبــه
«م ـ ـعـ ــركـ ــة ن ـ ــورمـ ـ ـب ـ ــرغ» ،ال ـم ــدي ـن ــة
األلمانية التي استضافت المباراة
ب ـيــن ه ــول ـن ــدا وال ـب ــرت ـغ ــال ،ورف ــع
الحكم الروسي فالنتين إيفانوف
ع ـ ـ ـ ــددا قـ ـي ــاسـ ـي ــا م ـ ــن الـ ـبـ ـط ــاق ــات
وص ــل ال ــى  16بـطــاقــة ص ـفــراء و4
حـمــراء ،فــي مـبــاراة عنيفة حولت
أرض الملعب الى ما يشبه حلبة
مصارعة!
وأب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرز ال ـ ـم ـ ـشـ ــاغ ـ ـب ـ ـيـ ــن كـ ــانـ ــا

نطحة زيدان لماتيراتزي
«البرتقالي» خالد بولحروز الذي
ت ـل ـقــى ب ـط ــاق ــة صـ ـف ــراء أولـ ـ ــى إث ــر
تدخل قاس على فخذ البرتغالي
كريستيانو رونالدو ،وثانية بعد
ض ــرب ــه ل ــوي ــس ف ـي ـغــو بــال ـمــرفــق،
ف ــي ح ـي ــن ط ـ ــرد ديـ ـك ــو النـ ــذاريـ ــن:
األول بعد تدخل قاس على جون

دي يونغ وتشابي ألونسو
هايتينغا ،والـثــا نــي للمس الكرة
باليد.

«كاراتيه» دي يونغ
وفي نهائي مونديال جنوب افريقيا
 ،2010لــم يـحــرز الـهــولـنــدي نــايـغــل دي

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

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

يــونــغ لـقــب ك ــأس الـعــالــم ،بـعــدمــا خسر
منتخب ب ــاده أ م ــام إسبانيا بنتيجة
-1ص ـف ــر ب ـعــد ال ـت ـمــديــد ،إال أن الــاعــب
الهولندي أحرز «ميدالية» في رياضات
األلـ ـع ــاب ال ـق ـتــال ـيــة ،ب ـعــدمــا س ــدد ركـلــة
بقدمه المرتفعة ألكثر من متر عن أرض
الـمـلـعــب ،فــي ص ــدر اإلس ـبــانــي تشابي

اإلعالنات:

ألونسو في الدقيقة .28
واك ـت ـفــى ال ـح ـكــم اإلن ـك ـل ـيــزي ه ــاورد
ويب بمنح دي يونغ بطاقة صفراء ،إال
أن هــذا الـتـصــرف العنيف شـكــل بــدايــة
سـلـسـلــة م ــن ال ـت ــدخ ــات ال ـقــاس ـيــة فــي
المباراة التي تلقى خاللها الهولنديون
 9ب ـط ــاق ــات صـ ـف ــراء وب ـط ــاق ــة ح ـم ــراء،

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

لعلها من أشهر اللقطات في تاريخ
المباريات النهائية لكأس العالم ،في
 ،2006زين الدين زيدان ،قائد المنتخب
الـفــرنـســي  ،يـخــوض م ـبــاراتــه األخـيــرة
ق ـبــل االع ـ ـتـ ــزال ،وأم ــام ــه ف ــرص ــة ق ـيــادة
«الديوك» إلى اللقب الثاني في تاريخهم
بعد .1998
انهارت األحالم الفرنسية لدى سقوط
المدافع اإليطالي ماركو ماتيراتزي على
أرض الملعب ،ليتبين بحسب اللقطات
الـتـلـفــزيــونـيــة أن زيـ ــدان وج ــه «نـطـحــة»
بــرأســه الــى صــدر الــاعــب ،بعد مــا قال
إنها إهانة وجهها الى والدته.

الشكاوى والتوزيع:

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

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

الستر زين

نحو إدارة لدولة
قانون وليس
لعشوائية االختيار

د .ناجي سعود الزيد

ماذا يجب أن يقال حول كارثة األمطار؟!
ً
توفيرا للوقت؛ سنورد ما يتردد بعد أن تأتي أمطار
ويتكرر رد الفعل الرسمي وكأنها مفاجأة تحدث ألول مرة!
ما تردد ويتردد هو التالي:
وين راحت الفلوس؟!
التحتية؟!
ووين راحت البنية ّ
وإلى متى نغرق من زخة مطر؟!
وإلى متى نتحسر على ما جرى ويجري؟!
فجأة ،ال دخــول وال خــروج من معظم المناطق بسبب
األمطار ،وفجأة كان هناك سجن إجباري مليء بالحسرة
على هكذا حال وهكذا هدم للبنية الفوقية والتحتية!
ال ـك ــل ي ـس ــأل م ــن ه ــو ال ـم ـق ــاول أو ال ـم ـق ــاول ــون لـلـطــرق
والجسور والبواليع والمجاري؟! ومن سيعوض الدولة
والسكان المتضررين؟!
وب ـعــد ذل ــك ت ـقــوم الـحـكــومــة مـنـفــردة أو بــالـتـعــاون مع
المجلس البايخ بتشكيل لجان تحقيق تنتهي ببيانات
ً
وسطور معهودة ،غالبا ما تتسم بالتستر على المقاولين
وكبار المالك للشركات!
ضاعت الفلوس...
وضاعت الطرق...
وضاعت معها منشآت عديدة وممتلكات ألفراد!
بـعــد ذل ــك ت ـبــدأ تـشـنـجــات ال ـن ــواب بـتـعــويــض خسائر
المواطنين وتضيع األمور «بالصقلة» ،وينسون المهمل
والحرامية الكبار ،وتدخل الدولة في سبات عميق
الحقيقي
ّ
إلــى أن تأتي زخــة أمـطــار أخــرى ويتكرر نفس الكابوس
بانتظار صحوة حقيقية لهكذا حكومة ولهكذا نواب...
لــن تــأتــي هــذه الـصـحــوة ألنـنــا تعلمنا منذ األزل على
مقولة« :الستر زين».

وفيات
الجمعة 11/11
صبيحه شريجي أحمد

أرملة :عبدالحليم سالم الكعبي
 69عاما ،شيعت ،الرجال :هدية ،ق،1
ش ،6م( ،3دي ـ ــوان ال ـك ـع ـبــي) ،الـنـســاء،
جـ ــا بـ ــر ا ل ـ ـع ـ ـلـ ــي ،ق  ،2ش  ،3م  ،19ت:
66000106

فضل حكم سعيد جمعان

مواعيد الصالة

الطقس والبحر

الفجر

04:48

العظمى 26

الشروق

06:10

الصغرى 14

الظهر

11:33

العصر

02:33

المغرب

04:54

العشاء

06:14

ً
أعلى مد  01:06صب ــاحـ ـ ــا
 04:08م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر  09:01صب ــاحـ ـ ــا
 08:47م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

 72عاما ،شيع ،الرجال :العزاء في المقبرة،
النساء :الخالدية ،ق ،3شارع بلودان ،م،16
ت99914440 ،99668809 :

عواطف يوسف يعقوب منصور

زوجة :مطلق مبارك الصانع
 65ع ــام ــا ،ش ـي ـعــت ،ال ــرج ــال :الـ ـع ــزاء في
المقبرة ،النساء :السرة ،ق ،1ش ،8م،300
ت99066283 :

نوره حمدان محمد العدواني

زوجة :خليفة علي العدواني
 73عاما ،شيعت ،الرجال :الفحيحيل ،ق،1
ش عوض الخضير ،م ،13النساء :المنقف،
ق ،4ش ،50م ،8ت،65667779 ،99079909:
99736779 ،66466470

صقر عبدالوهاب عبدالعزيز القطامي

مزنه ناصر عبدالله الحامد

 93عاما ،شيع ،الرجال :العزاء في المقبرة،
ال ـن ـســاء :ضــاحـيــة عـبــدالـلــه ال ـســالــم ،ق،3
ش ع ـبــدالــوهــاب الـ ـف ــارس ،ج ،34م ،5ت:
22522273 ،24915475

أرملة :محمد مشوط جرمان المطيري
 73عـ ــامـ ــا ،شـ ـيـ ـع ــت ،ال ـ ــرج ـ ــال والـ ـنـ ـس ــاء:
صباح السالم ،ق ،13ج ،11ش األول ،م،46
ت99017333 ،99988715:

أرملة :خالد عبدالعزيز الخليفة
 75عاما ،شيعت ،العزاء في المقبرة ،ت99826969 :

أرملة :سليمان سلطان محبوب العامر
 85ع ــام ــا ،ش ـي ـع ــت ،ال ـ ــرج ـ ــال :ال ـ ـعـ ــزاء فــي
الـمـقـبــرة ،ال ـن ـســاء :عـبــدالـلــه ال ـم ـبــارك ،ق،1
ش ،124م ،34ت97917119 ،50499969 :

لطفية عبدالوهاب محمد السنان

 76ع ــام ــا ،ش ـيــع ،ال ـع ــزاء ف ــي ال ـم ـق ـبــرة ،ت:
52225222

فاطمة محمد علي الفيلكاوي

إبراهيم مصطفي إبراهيم العوضي

منيره خلف محمد العجل

 33ع ــام ــا ش ـي ــع ،الـ ـع ــزاء ف ــي ال ـم ـق ـبــرة ،ت:
66622700

فالح عبدالهادي الكدم

أرملة :أحمد عبداللطيف السنان
 82عــامــا ،شيعت ،الـعــزاء فــي المقبرة ،ت:
66224439

هاني مختار حسين محمد كابلى
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 64ع ــام ــا ،ش ـي ــع ،ال ــرج ــال :مـسـجــد االم ــام
الحسن ،بيان ،النساء :بيان ،ق ،11ش ،1ج،5
ً
م ،35عصرا فقط ،ت55800204 ،50690093:

 72ع ــام ــا ،ش ـي ــع ،ال ـســال ـم ـيــة ،ق ،12ج،11
شارع أبــوذر الغفاري ،م ،1ت،99407119 :
97544408 ،99292519

وثيقة لها تاريخ

باسم اللوغاني
loughanib@hotmail.com
@loughanib
		

حسن العيسى

ُ
تعرقل أو توقف مشروع صدور بعض المراسيم بتعيين أكثر
ً
من عشرين قياديا ،بعد اعتراض وأسئلة برلمانية من د .عبيد
الــوسـمــي ،ومــاحـظــات النائبة جـنــان بــوشـهــري .يمكن تصور
أن مشاريع المراسيم صدرت بعجلة ودون مراعاة «اإلجراءات
القانونية» المفترضة للتعيين في المناصب القيادية ،وقد يرى
البعض أن الحكومة تتخبط في اتخاذ القرارات ومن بعد تشعر
ً
بحالة تورط وتعدل عنها ،أيا تكن وجهة النظر ،المؤكد أن رئيس
ً
ً
الــوزراء أظهر مرونة وتجاوبا سريعا لمالحظات النائبين أو
انتقاد نهج وسلوك السلطة في اختيار كبار القياديين بالدولة،
وهـ ــذه تـحـســب لـسـمــوه ف ــي تـلــك ال ـجــزئ ـيــة ،فـعـقـلـيــة المشيخة
المتعالية في اتخاذ القرارات السياسية واإلدارية هي القاعدة
في إدارة الدولة ،وحين يكسر الشيخ أحمد النواف هذا النهج
االستئثاري في اإلدارة فقد تقدم بخطوة كبيرة لألمام.
ّ
وأمر من قضية مشروع مراسيم تم توقيف
المسألة أخطر
بعضها أو مراجعتها كالحالة السابقة ،فعبارات مثل «التعيينات
البراشوتية» واالختيار حسب المحاصصة العائلية والطائفية
وال ـق ـب ـل ـيــة ل ـيــس ف ــي م ـنــاصــب عـل ـيــا تـتـطـلــب ص ـ ــدور مــراسـيــم
فقط ،بــل حتى فــي ق ــرارات إداري ــة لـلــوزراء ولقياديين الختيار
أنــاس محسوبين عليهم ومقربين منهم ،تخضع لهذا النهج
االستبدادي وال تراعي مبادئ الكفاءة والجدارة في االختيار،
هــو بحد ذات ــه الـكــارثــة فــي إدارة الــدولــة ،وإذا كــان الـقــانــون قد
ً
خول  -مثال  -سلطات محددة للوزير في التعيين أو اإلنهاء من
العمل الوظيفي لموظف ما ،فهنا يفترض أن تطبيق القانون
في أي من الحالتين قد تم بحسن نية وللمصلحة العامة ،ولم
ً
يكن قرار االختيار للوظيفة عشوائيا ولتحقيق مصلحة خاصة
لصاحب الـقــرار العـتـبــارات تحسب حساب الــدولــة القبائلية -
كمفهوم عام يشمل العائلة والطائفة والعشيرة  -وليس الدولة
القانونية المتجردة.
القانون كقواعد عامة ومجردة يفترض الثقة وإرادة المصلحة
العامة من قبل هذا الوزير أو ذاك القيادي ،وإذا انحرف مثل هذا
الشخص المسؤول في سلوكه فال يجدي عندها االعتراض حين
يعين المتردية والنطيحة أو ينهي عمل موظف صاحب كفاءة
وليس صاحب عالقة.
فاالعتراض على قرار المسؤول عند المحاكم اإلدارية منهك،
فدرب المحاكم طويل ومضن ،والمحكمة قد يكون اجتهادها في
ً
الحكم مراعيا لحرفية النص القانوني أكثر منه كعمل إبداعي
يتغيا روح التقدم والعدالة ،وهذا من طبيعة إرثنا القانوني -
ً
القضائي وليس هذا وقتا للنقاش فيه.
دولة حكم القانون – متى كانت تلك القوانين عادلة ومنصفة
 هي الغاية ،ومتى تحقق هذا عندها سنطمئن على مستقبلناتحت مظلة العدالة وليس تحت خيمة مزاجية ومصلحة أهل
القرار.

ُ
ةديرجلا .تعيد نشر «هالل المطيري...
ووثيقة تاريخية جديدة»
«من حق هالل علينا»  -كما قالت السيدة
عادلة مساعد الساير  -أن تعيد «الجريدة»
مقالة باسم اللوغاني بشأن «ملك اللؤلؤ»
هالل فجحان المطيري ،وذلك لورود بعض
المعلومات غير الدقيقة فيها.
وكانت عادلة قد تحاورت مع إخوانها
بدر وهالل وناصر بشأن «حق هالل عليهم»
ف ــي أن يـ ـ ّ
ـؤرخـ ــوا وي ــوث ـق ــوا س ـي ــرت ــه ،وهــو
ال ــذي ك ــان شخصية مـحــوريــة فــي الحالة
االقتصادية الكويتية ،باالستعانة برفيقة
دربها السيدة فريال الفريح.
و«ال ـج ــري ــدة» تـعـيــد نـشــر م ـقــال الــزمـيــل
اللوغاني ،الــذي نشر أمس األول الجمعة،
بعد التصحيح:
***
ال شك في أن التراث الكبير الــذي تركه
ال ـتــاجــر والـ ُـمـحـســن والـسـيــاســي ه ــال بن
فـجـحــان الـمـطـيــري ،يــرحـمــه ال ـلــه (- 1852
ً
ٌّ
ثري جدا ،ألننا ما زلنا نعثر على
،)1938
ً
وثائق جديدة أو نسمع قصصا فريدة عن
مـعــامــاتــه مــع ال ـنــاس وت ـجــارتــه الــواسـعــة
وأمالكه الممتدة في الكويت وخارجها.
ً
ً
ً
لم يكن هالل رجال عاديا ،بل كان إنسانا
ً
استثنائيا ،ينظر بعين ثاقبة للمستقبل،
ويزن األمور بميزان حكيم ،ويتخذ قراراته
بعد تمحيص وتدقيق ،ويـســارع في دعم
الشيوخ والناس ،على حد سواء ،حتى بلغ
منزلة البدر في الليلة الظلماء عند الكثير

من أهل الكويت وخارجها .جاء إلى الكويت
ً
ً
فقيرا ووحيدا ،وغادرها إلى السماء العليا
ً
وهو من أغنى رجالها ،وأكثرهم احتراما
ً
ومحبة وإجالال.
وي ـك ـف ـيــه م ــن ف ـع ـ ٍـل م ــا ت ــرك ــه م ــن أوقـ ــاف
خـيــريــة كـثـيــرة لـيــس لـهــا مـثـيــل ُي ــذك ــر في
ً
تــاريــخ الـكــويــت ،ويكفيه فـخــرا موقفه في
ً
ً
ال ـ ـحـ ــروب ع ـن ــدم ــا ج ـ ّـه ــز ع ـ ـ ــددا كـ ـبـ ـي ــرا مــن

المحاربين على نفقته الـخــاصــة ،ثــم ألــزم
نفسه بــاإلنـفــاق على الـشـهــداء مــن قبيلته
الـ ـك ــريـ ـم ــة بـ ـع ــد الـ ـمـ ـع ــرك ــة .وعـ ـن ــدم ــا ه ـ ّـب
الكويتيون عــام  ،1920للدفاع عن بلدهم،
كان في الطليعة ،ولم يتردد في المساهمة
بمبلغ كبير لبناء السور الثالث.
وفي مجال التعليم ،كانت له اليد الطولى
في التبرع بمبلغ  5آالف روبية لتأسيس
أول مدرسة نظامية بالكويت عام .1911
أما عن مساعدته للناس ،القريبين منه
والـبـعـيــديــن ،ف ـحـ ّـدث وال ح ــرج ،فمنها ما
نعرفه وتم توثيقه ،ومنها ما هو في علم
ّ
سجل أعماله التي سيلقى بها ّ
ربه
الله وفي
سبحانه تعالى.
ً
وقــد أعــدت السيدة فريال الفريح كتابا
ً
شامال عن هالل صدر عام  2020تحت اسم
«رج ــل مــن مهد الــذهــب» ،بطلب مــن رفيقة
دربها السيدة عادلة الساير ،بعد التشاور
مــع إخــوانـهــا ال ـســادة بــدر وه ــال ونــاصــر،
ونشرته «الـجــريــدة» ،وجمعت فيه وثائق
ورواي ــات وشـهــادات ُتتحدث عــن آثــار هذا
الرجل العصامي الذي أطلق عليه لقب «ملك
اللؤلؤ» في زمانه.
ً
ونـ ـق ــا ع ــن هـ ــذا ال ـك ـت ــاب ال ـق ـ ّـي ــم ،وصــف
اإلن ـك ـل ـيــز هـ ــال ال ـم ـط ـيــري ب ــوص ــف دقـيــق
وواق ـ ـعـ ــي ب ـقــول ـهــم «كـ ـ ــان ي ـح ـمــي ت ـجــارتــه
وأمـ ــوالـ ــه ،وي ـس ـتــدفــئ ب ـنــار ال ـس ـيــاســة 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،
وهـ ــو ال ي ـحـ ّـب ـنــا ك ـقــوم ـيــة إن ـك ـل ـيــزيــة ،كما
أ نــه يستطيع بكلمات قليلة منه أن يثير
الناس ضدنا ،لذا يجب عدم استثارته ضد
اإلنكليز اآلن».
يطول ويطول عن هذا الرجل
والحديث
ّ
األس ـ ـطـ ــورة ،ل ـكــن ـنــي أود اإلشـ ـ ــارة إلـ ــى أن
ُ
مــا كتبته فــي المقال هــو مقدمة ضرورية
ُ
لوثيقة جديدة عثرت عليها في أحد ملفات
األرشيف البريطاني المتوافر عبر الشبكة
العنكبوتية مــن خ ــال مــو قــع مكتبة قطر
الرقمية.
شاء الله ،سأنشر
إن
المقبل،
المقال
في
ّ
الوثيقة الجديدة التي توثق حجم القدرة
الشرائية للتاجر هالل المطيري ،وانتشار
أمالكه خارج الكويت.

