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الصقر :نتمسك
بما ّ
رسخه اآلباء
المؤسسون
من قيم وطنية
ملهمة
12

تزويد
ترفض
إيران
اعتداء بقنبلة يوقع
باألسلحة
روسيا
 6قتلى في إسطنبول

رئيسي تذرع بالضغوط الدولية لتبرير امتناعه عن
ّ
تسليم موسكو طائرات وصواريخ وزوارق مسيرة إردوغان يشجب «الهجوم الدنيء» ويشير إلى ضلوع امرأة
• اشتكى لبوتين تأخر صفقة «سوخوي »35

ّ
مقاتالت سعودية تحلق برفقة قاذفة بي  52أميركية قالت «البنتاغون» إنها
أرسلتها إلى المنطقة لردع إيران (وزارة الدفاع السعودية)

طهران  -فرزاد قاسمي

بـعــد ســاعــات فـقــط مــن انتهاء
زي ـ ـ ـ ــارة األم ـ ـيـ ــن ال ـ ـعـ ــام لـمـجـلــس
األمــن القومي الــروســي نيكوالي
ب ــات ــروشـ ـي ــف ل ـ ـط ـ ـهـ ــران ،أج ـ ــرى
الرئيس الروسي فالديمير بوتين،
ً
أم ـ ــس األول ،اتـ ـ ـص ـ ــاال ب ـن ـظ ـيــره
اإلي ــران ــي إبــراه ـيــم رئ ـي ـســي ،في
مؤشر إلــى أن زيــارة باتروشيف
لم تحقق ،حسبما يبدو ،أهدافها،
في وقت تتصاعد الضغوط على
إيــران ،مع تواصل االحتجاجات
ال ــداخ ـل ـي ــة ،وهـ ــو م ــا بـ ــات ي ـهــدد

بأزمة حقيقية بين طهران والدول
األوروب ـيــة التي ّأمـنــت لها غطاء
في أصعب الظروف بما في ذلك
خ ــال واليـ ــة الــرئ ـيــس األم ـيــركــي
دونالد ترامب.
وك ـ ـشـ ــف م ـ ـصـ ــدر ف ـ ــي م ـك ـتــب
رئيسي ،لـ «الجريدة» ،أن اتصال
بوتين كان يتمحور حول ضرورة
أن ّ
تسرع طهران تسليم موسكو
صـ ـ ــواريـ ـ ــخ وط ـ ــائ ـ ــرات وزوارق
م ـ ـسـ ـ ّـيـ ــرة فـ ـ ــي ضـ ـ ـ ــوء األوضـ ـ ـ ـ ــاع
الميدانية التي تشهدها 02

ُ
قـتــل  6أشـخــاص على األقــل
ُ
وجـ ـ ـ ـ ـ ــرح  ،53أ مـ ـ ـ ـ ــس ،ع ـن ــد م ــا
ان ـ ـف ـ ـجـ ــرت ق ـن ـب ـل ــة ف ـ ــي ط ــري ــق
م ــزدح ــم ف ــي شـ ــارع االسـتـقــال
بمنطقة تقسيم في إسطنبول،
وه ـ ــو وجـ ـه ــة تـ ـس ــوق ش ـه ـيــرة
للسياح في الجزء األوروبي من
المدينة التركية.
وقبل مغادرته إلــى جزيرة
بالي اإلندونيسية للمشاركة
فــي قـمــة مـجـمــوعــة الـعـشــريــن،
دان الرئيس التركي رجب طيب
إردوغـ ـ ـ ـ ــان الـ ـهـ ـج ــوم ووص ـف ــه
بـ ـ «ال ــدن ــيء» ،وق ــال إن ــه ينتظر
ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات ل ـي ـح ـك ــم إذا مــا
ً
ً
كان إرهابيا أم ال ،مشيرا إلى
مشاركة امرأة في الهجوم ،في
ات ـه ــام مـحـتـمــل ل ـحــزب الـعـمــال
ال ـكــردس ـتــانــي ال ـم ـت ـمــرد ،ال ــذي
ع ـ ـ ـ ــادة مـ ـ ــا ي ـس ـت ـخــدم 02

إجراء أول انتخابات تعاونية
بـ  5ساعات في «الصليبيخات
والدوحة»

03

محليات

عقب حادث االنفجار
الذي شهدته إسطنبول
أمـ ــس ،أع ـل ـنــت ال ـس ـفــارة
الكويتية في تركيا عدم
وجـ ـ ــود كــوي ـت ـي ـيــن بـيــن
ضحايا االنفجار.

«البا» تختتم «درب
األخضر» بخطوات للحدّ
من ّ
التغير المناخي

موقع االنفجار في إسطنبول أمس (رويترز)

ً
ً
السعدون يقترح حال نهائيا للتجنيس
ً

قدم اقتراحا بقانون من  10مواد يتضمن  3فئات ويتيح
إمكانية االعتراض على أي تزوير
منح األسماء الواردة بالحصر للكويتي أن يعترض بوثائق معتمدة
حصر «الداخلية» خالل سنة أسماء
من دولة تعترف بها الكويت تقر
طالبي الحصول عليها في اللجنة العليا «مدنية» صالحة مدة معينة
ومكتب الشهيد و«المعلومات المدنية» وتجديدها إلى حين البت النهائي أن حامل الوثيقة من رعاياها

يحق للواردين بالحصر حتى حسم وضعهم استخراج شهادات الميالد
والوفاة وعقود الزواج ورخص القيادة والعمل والعالج والتعليم
منح حائزي الشروط ًالجنسية خالل سنة حبس سنة وغرامة ألف دينار لكل من قدم بيانات
من نشر األسماء وفقا لحاجة البالد
غير صحيحة لالستفادة من هذا القانون 06

وزير الدفاع :استكمال اإلصالح
يتوافق مع وثيقة العهد الجديد
أكـ ــد وزي ـ ــر ال ــدف ــاع الـشـيــخ
عبدالله ا لـعـلــي ،أن استكمال
مـ ـسـ ـي ــرة الـ ـعـ ـم ــل واإلصـ ـ ـ ــاح
ف ـ ــي وزارة ا لـ ـ ــد فـ ـ ــاع يـنـطـلــق
مـ ــن الـ ـت ــوجـ ـيـ ـه ــات ال ـس ــام ـي ــة
ل ـق ـيــادت ـنــا ال ـح ـك ـي ـمــة ،ويــأتــي
ً
ً
انسجاما وتوافقا مع وثيقة
العهد الجديد ،التي دعت إلى
وتحفيز
تفعيل دور الشباب،
ّ ً
مبادراتهم؛ ليكونوا صناعا
في بناء كويت الغد.
وق ــال الـعـلــي ،فــي تصريح،
خ ـ ـ ــال إشـ ـ ــرافـ ـ ــه عـ ـل ــى ق ــرع ــة
القبول العلنية التي أجرتها

م ـســاء أم ــس األول ،إن وزارة
ال ــدف ــاع حــرصــت عـلــى تعزيز
م ـف ـه ــوم ال ـش ـف ــاف ـي ــة ،وت ـكــافــؤ
الفرص أمام جميع المتقدمين
مــن أبـنــاء الــوطــن المستوفين
ل ـش ــروط ال ـق ـبــول ومـتـطـلـبــات
ً
االلتحاق ،مؤكدا أن هذا النهج
يبعث على الطمأنينة ،ويسهم
في تحقيق اإلنصاف والحياد،
وي ـخ ـل ــق أج ـ ـ ـ ـ ً
ـواء مـ ــن ال ــرض ــا
والقبول في نفوس الجميع.

●

محمد جاسم

ّ
وج ــه وزي ــر الــدولــة ل ـشــؤون الـبـلــديــة عبدالعزيز
المعجل ،إلى إلغاء كل نتائج اختبارات لجنة مقابلة
المرشحين لشغل الوظائف اإلشرافية في األمانة
العامة للمجلس البلدي.
وجاء توجيه المعجل ً
بناء على كتاب من رئيس

ُ«البلدي» عبدالله المحري بشأن مجموعة تظلمات
ق ّدمت من المرشحين لشغل هذه الوظائف نتيجة
تسريب أسئلة االختبارات ،والخلل في تقييم أحد
األعضاء بلجنة المقابالت ،إذ أجرى العضو نفسه 3
ً
تقييمات للمرشحين ،استنادا إلى شغـور وظيفتي
عضوين مــن أعـضــاء اللجنة مــن وقــت إص ــدار قــرار
تشكيلها وحتى انتهاء مدة عملها.
02

مسك وعنبر

في عالم البنوك الرقمية وتقنية األموال ،كما تشهد
استعراض تجارب مختلفة في هذا المجال بمشاركة
حشد من الرواد والمتخصصين والشركات.
ت ـ ـ ــأت ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـق ـ ـم ـ ــة ب ـ ـم ـ ـش ـ ــارك ـ ــة ال ـ ـش ـ ــرك ـ ــاء
االستراتيجيين ،بمن فيهم بيت التمويل الكويتي،

سهيلة العطية ترسم المهن
البحرية ببقايا األنسجة
والتطريز اليدوي

١٣

03

دوليات

بمشاركة بنوك وشركات اتصاالت واستثمار وتحصيل دفوعات ورواد أعمال ومستثمرين
تسريب االختبار وشغور لجنة التقييم
يلغيان نتائج «إشرافية البلدي»

07

«تعزيز الشفافية أمام المتقدمين للكلية العسكرية»
كلية علي الصباح العسكرية،
● محمد الشرهان

ةديرجلا .تطلق اليوم مؤتمر «»MoneyTech
ُّ
للتعرف إلى آخر تطورات تقنية األموال
ضمن مبادرة ”قمم الجريدة“ لتنظيم المؤتمرات
وبهدف صناعة محتوى مختلف ،تنطلق اليوم في
فندق جراند حياة بالكويت ،أول قمة لتقنية األموال
« ،»MoneyTechحيث تجمع تحت مظلتها رواد
األعمال وأصحاب شركات كبيرة وناشئة ،إلى جانب

ولي العهد يتسلم التقرير
السنوي السابع لهيئة
تشجيع االستثمار

محليات

ال كويتيين
بين الضحايا

ّ
للتعرف
مستثمرين متخصصين في هذا المجال،
ِ
آخر تطورات عالم تقنية األموال والمساهمة في
إلى ِ
رسم مستقبلها بالكويت.
وتتضمن القمة كلمات رئيسية وجلسات حوارية
ً
وعروضا مرئية حول مواضيع مهمة ومتخصصة

الثانية

وبنك الكويت الوطني ،وشركة أوريدو ،وشركة تاب
للمدفوعات لتسهيل استقبال وتحصيل المدفوعات،
إلى جانب المركز المالي الكويتي «المركز» ،وشركة
كامكو إنفست لالستثمارات المصرفية ،ومنصة
بليمز.
02

وحدة الدفاع ضد
أسلحة الدمار
الشامل تواصل
المسح األمني
لمالعب المونديال
١٩

ماكرون يثير الجدل
بمساعيه للتحول إلى
وسيط سالم

15

رياضة

الصدارة للكويت ...والعربي
يقفز للوصافة بعد انتهاء
القسم األول ١٦

ةديرجلا

•
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الثانية

ولي العهد يتسلم التقرير
السنوي لـ «تشجيع االستثمار»

www●aljarida●com

رئيس الوزراء يستقبل نائب
رئيس الحرس الوطني

استقبل وزيري الداخلية والمالية ونائب رئيس الحرس

اسـتـقـبــل سـمــو ول ــي الـعـهــد الشيخ
مشعل األح ـمــد ،بقصر ب ـيــان ،صباح
أم ــس ،ال ـنــائــب األول لــرئـيــس مجلس
الـ ــوزراء وزي ــر الــداخـلـيــة الشيخ طالل
الخالد.
كما استقبل سـمــوه ،وزي ــر المالية
وزي ـ ــر ال ــدول ــة ل ـل ـش ــؤون االق ـت ـصــاديــة
واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــار رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس إدارة
هـيـئــة تـشـجـيــع االس ـت ـث ـمــار الـمـبــاشــر
عـبــدالــوهــاب الــرشـيــد ،ونــائـبــة رئيس
مجلس إدارة الهيئة و ف ــاء القطامي،
وأعضاء مجلس اإلدارة ،والمدير العام

ولي العهد يتسلم تقرير هيئة االستثمار من مشعل الجابر أمس

لهيئة تشجيع اال سـتـثـمــار المباشر
الشيخ د .مشعل الجابر ،حيث قدموا
ل ـس ـم ــوه ال ـت ـق ــري ــر الـ ـسـ ـن ــوي ال ـس ــاب ــع
عــن أ ع ـمــال هيئة تشجيع االستثمار
المباشر عن السنة المالية .2022-2021
حضر المقابلة مــد يــر مكتب سمو
ولـ ــي ال ـع ـهــد ال ـف ــري ــق م ـت ـقــاعــد ج ـمــال
الذياب.
واسـ ـتـ ـقـ ـب ــل س ـ ـمـ ــوه ،ن ــائ ــب رئ ـي ــس
الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف
األ ح ـم ــد بـمـنــا سـبــة تعيينه بمنصبه
الجديد.

ً
رئيس الوزراء مستقبال فيصل النواف أمس

ّ
المعجل يوجه إللغاء نتائج لجنة الوظائف اإلشرافية في «البلدي»
ً
المقابالت مجددا
• ّ
المحري طالب بإعادة تشكيلها بعد تعيين القياديين ...وإجراء ّ
• تظلمات مرشحين من تسريب األسئلة وشغـور عضوين باللجنة حتما اإللغاء

●

محمد جاسم

ّ
وج ـ ــه وزي ـ ــر الـ ــدولـ ــة ل ـش ــؤون
ال ـب ـل ــدي ــة ،ع ـبــدال ـعــزيــز الـمـعـجــل،
ب ــإلـ ـغ ــاء كـ ــل نـ ـت ــائ ــج اخـ ـتـ ـب ــارات
لجنة مقابلة المرشحين لشغل
الــوظــائــف اإلشــرافـيــة فــي األمــانــة
ال ـ ـع ـ ــام ـ ــة لـ ـلـ ـمـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـب ـ ـلـ ــدي،
وإع ــادة االخـتـبــارات والمقابالت
الشخصية لجميع المتقدمين.
وأتـ ــى تــوج ـيــه ال ـم ـع ـجــل ،بعد
م ـ ـخـ ــا ط ـ ـبـ ــة وردت م ـ ـ ــن ر ئـ ـي ــس
المجلس البلدي عبدالله المحري
في كتاب حصلت «الجريدة» على
ّ
نسخة منه ،بشأن اللجنة المشكلة
واالختبارات ومجموعة تظلمات
قـ ـ ّـدمـ ــت مـ ــن ال ـم ــرش ـح ـي ــن لـشـغــل
الوظائف اإلشرافية في األمانة،
نتيجة تسريب أسئلة االختبارات.
وخـ ــاطـ ــب الـ ـمـ ـح ــري الـ ــوزيـ ــر

ّ
المقدمة
المعجل بشأن التظلمات
ضد نتائج المقابالت الشخصية
واختبارات الوظائف اإلشرافية
ف ــي األمـ ــانـ ــة ال ـع ــام ــة لـلـمـجـلــس
ً
ال ـ ـب ـ ـلـ ــدي ،مـ ـط ــالـ ـب ــا ب ــإلـ ـغ ــاء كــل
نـتــائــج االخ ـت ـبــارات الـتــي قامت
ّ
بـهــا الـلـجـنــة الـمـشــكـلــة لمقابلة
ال ـمــرش ـح ـيــن ل ـش ـغــل ال ــوظ ــائ ــف
اإلش ــرافـ ـي ــة ب ـ ـ «الـ ـبـ ـل ــدي» ،وذل ــك
لمجموعة اعتبارات ،منها شغـور
وظـيـفـتــي عـضــويــن م ــن أعـضــاء
هـ ــذه ال ـل ـج ـنــة م ــن وقـ ــت إصـ ــدار
قرار تشكيلها وإلى انتهاء مدة
ً
عملها ،موجها بضرورة إرجاء
أم ــر لـجـنــة مـقــابـلــة الـمــرشـحـيــن
لشغل الوظائف اإلشــرافـيــة إلى
حـيــن اكـتـمــال تعيين الــوظــائــف
الـ ـقـ ـي ــادي ــة الـ ـش ــاغ ــرة ب ــاألم ــان ــة
الـ ـع ــام ــة ل ـل ـم ـج ـلــس ب ــاألص ــال ــة،
وعـ ـل ــى رأس ـ ـهـ ــا األم ـ ـيـ ــن الـ ـع ــام.

و ب ـ ـ ـ ـ ّـي ـ ـ ـ ــن أ نـ ـ ـ ـ ـ ــه س ـ ـ ـبـ ـ ــق أن ت ــم
اس ـت ـعــراض ال ــرأي الـقــانــونــي من
قبل وزيرة الدولة لشؤون البلدية
الـســابـقــة ،د .رن ــا ال ـف ــارس ،بشأن
ّ
المقدمة ،والذي خلص
التظلمات
إلــى قـبــول اإلدارة الـقــانــونـيــة في
ً
مكتب الوزير تلك التظلمات شكال
وف ــي ال ـم ــوض ــوع ،بــإل ـغــاء جميع
نتائج المقابلة الشخصية لجميع
ال ـم ــرش ـح ـي ــن ل ـش ـغ ــل ال ــوظ ــائ ــف
اإلشرافية ،وإعادة إجراء المقابلة
مرة أخرى.
وأوضح أن الرأي ّبين أن عضو
اللجنة ونائبها ّ
قيم المرشحين
 3مــرات ،األولــى بصفته األصيلة
ك ــأم ـي ــن ع ـ ــام م ـس ــاع ــد ل ـل ـش ــؤون
ال ـم ــال ـي ــة واإلداريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،وال ـث ــان ـي ــة
ً
والثالثة بصفته منتدبا للقيام
بــأع ـمــال األم ـيــن ال ـعــام الـمـســاعــد
ل ـ ـشـ ــؤون الـ ـجـ ـلـ ـس ــات والـ ـلـ ـج ــان،

وب ـ ّـيــن أن الـ ــرأى أش ــار إل ــى أن
هذا اإلجــراء المتمثل في التقييم
ّ
يشكل مخالفة للمادة األولى من
ّ
قرار تشكيل اللجنة ،التي نصت
ع ـل ــى أن ت ـش ـك ـيـ ّـل ال ـل ـج ـنــة م ــن 5
أعضاء ال  ،3ويمثل مخالفة أيضا
لغاية القرار الوزاري المتمثلة في
تشكيل اللجنة من عدة أشخاص،
بهدف الــوصــول إلــى أفضل أداء،
ً
وضمانا لنزاهة أعـضــاء اللجنة
ً
بمراقبة بعضهم البعض وحفاظا
على حياديتهم.
عبدالعزيز المعجل

بطالن التقييم

واألمين العام المساعد للشؤون
الهندسية والفنية ،وكذلك ّقيمهم
ً
تـبـعــا لـهــذه الـصـفــات المجتمعة
كرئيس للقطاع التابع له الوظيفة
محل االختبار.

ّ
وبين المحري أن الرأى انتهى
إلــى أن التقييم الـثــانــي والـثــالــث
لـعـضــو الـلـجـنــة ونــائـبـهــا بــاطــل،
لكونه صادرا من شخص واحد،
ّ
ب ـغ ــض ال ـن ـظــر ع ــن ت ـغـ ّـيــر صفته

فــي كــل منهما ،وأنــه بالنظر إلى
إلغاء تقييمه سوف يترتب عليه
إلغاء نسبة  15بالمئة من نسبة
التقييم لبعض المرشحين على
نحو ّ
يغير من النتائج اإلجمالية
النهائية ،وبالتالي فإنه يلزم تبعا
لذلك إلغاء جمـيع نتائج المقابلة
الشخصية لجميع المرشحين
ل ـش ـغ ــل الـ ــوظـ ــائـ ــف اإلش ـ ـ ــرافـ ـي ــة،
وإعادة إجراء المقابلة الشخصية
مـرة أخرى.
وأكد «ضرورة قبول التظلمات،
وتأكيد ما جاء به الرأي القانوني
بــإل ـغــاء جـمـيــع ن ـتــائــج الـمـقــابـلــة
الشخصية لجميع المرشحين
لشغل وظيفة إشــرافـيــة ،وإع ــادة
إ ج ــراء المقابلة الشخصية مــرة
أخرى».

استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد،
في قصر بيان ،أمس ،نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل
نواف األحمد ،بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد.

وزير التربية يكرم المتأهلين
بجائزة بن زايد ألفضل معلم
●

فهد الرمضان

استقبل وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
د .حمد العدواني ،األمين العام لجائزة محمد بن زايد ألفضل
معلم الدكتور حمد أحمد الدرمكي ،والوفد المرافق له ،لتكريم
المعلمتين المتأهلتين من المرحلة األولى في جائزة محمد بن
زايد ألفضل معلم ،وهما شريفة المطوع ،وثمر الشناوي.
ّ
وكرم العدواني جميع المشاركين بالمرحلة األولى ،بحضور
قياديي الوزارة ،ومدير إدارة العالقات العامة واإلعالم التربوي،
ضيدان العجمي ،والموجه الفني لالجتماعيات والمنسق العام
للجائزة حمد البحوه.
وأكد الوزير في كلمة ألقاها بهذه المناسبة ،أن جائزة محمد
بن زايد ألفضل معلم تعزز مكانة المعلم في الميدان التربوي،
خصوصا أنها تركز على ثالث مراحل لتقييم أفضل الممارسات
ً
التربوية للمتسابقين خالل السنة األولى من الدورة الرابعة ،بدءا
ً
بالتقييم المكتبي للملفات ثم المقابالت الشخصية ،وأخيرا
إجراء المقابالت مع المعلم ،ثم زمالء المعلم والمتعلمين.
وشـكــر د .الـعــدوانــي رئـيــس دول ــة اإلمـ ــارات الـعــربـيــة ،الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان ،على تقديم كل أشكال الدعم إلبراز دور
المعلم وتكريمه ،وتعزيز الحراك التربوي محليا وعربيا ودوليا،
كما أكد حرص وزارة التربية على توفير بيئة التميز واإلبداع
لمعلميها ،إلعداد أجيال واعدة من الشباب بقيادة حكيمة من
صاحب السمو أمير البالد الشيخ نــواف األحمد ،وولــي عهده
األمين سمو الشيخ مشعل األحمد.

«الخارجية» :موقفنا ثابت برفض التدخل في سيادتنا «عاصمة البلدي» تبحث تطوير شاطئ الشويخ
●

«نتابع تصريحات نائب عراقي بوقف األنشطة النفطية التخاذ الموقف المناسب»
●

حمد العبدلي

أك ــد م ـصــدر رف ـيــع فــي وزارة الـخــارجـيــة أن
الوزارة تتابع عن كثب تطورات تصريح النائب
ال ـع ــراق ــي ع ــام ــر ع ـبــدال ـج ـبــار ،ب ـش ــأن «ال ــدع ــوة
إليقاف أنشطة الكويت لالستكشاف النفطي
قــرب الـمـمــرات الـبـحــريــة الـعــراقـيــة» ،مــؤكــدة أن
الـ ـ ــوزارة تـعـكــف عـلــى تـقــديــر تـبـعــات تصريح
النائب العراقي التخاذ المواقف المناسب تجاه
الموضوع في الكويت.

وأوضحت المصادر أنها تتابع حاليا مع
سفارة الكويت في بغداد اتخاذ موقف مع وزارة
الخارجية العراقية على خلفية التصريحات
البرلمانية الـعــرا قـيــة ،لتأكيد مــو قــف الكويت
الثابت من عدم السماح بالتدخل في السيادة
الكويتية.
وقال النائب عبدالجبار لصحيفة الصباح
الرسمية الـصــادرة أمــس «إن مباشرة الكويت
بإقامة منصة حفر واستكشاف للنفط بالمنطقة
التجارية البحرية ،ال بـ ّـد أن تواجه بإجراء ات

محمد جاسم

وافـ ـق ــت ل ـج ـنــة م ـحــاف ـظــة ح ــول ــي ف ــي الـمـجـلــس
ّ
المقدم
البلدي ،في اجتماعها أمــس ،على الطلب
من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية على
تــوس ـعــة الـمـسـتـشـفــى ال ـب ـي ـطــري ال ـكــائــن بمنطقة
السالمية.
ووافقت اللجنة ،برئاسة العضو ناصر الجدعان،
على رد الهيئة العامة للطرق والنقل البري بشأن
ّ
المقدم من الجدعان نفسه بشأن االختناق
االقتراح
المروري في مداخل ومخارج منطقة سلوى ،بينما
ّ
المقدم من الهيئة
أبقت على جدول أعمالها الطلب
العامة للشباب بشأن الموافقة على تغيير استعمال

ّ
وتحركات دبلوماسية لرفع التجاوزات
قانونية
الكويتية البحرية» .ودعا الحكومة العراقية إلى
«إلغاء األوامر الصادرة في ظل حكومة تصريف
مصطفى الكاظمي)
األعمال السابقة (حكومة
ّ
َ
وإيقاف محضر االجتماع الموقع بين وزارتي
النقل العراقية والكويتية في أغسطس من العام
الماضي الخاصة باألنشطة البحرية والتجارية
بالمياه اإلقليمية والتجارية في الخليج العربي
ّ
لتجنب األض ــرار االقتصادية والـسـيــادة التي
تلحق بالبالد».

مــركــز الـشـبــاب الـكــائــن بمنطقة م ـبــارك العبدالله
الجابر قطعة  4الى مدينة األعمال التكنولوجية.
مــن جــانـبـهــا ،تـعـقــد لـجـنــة مـحــافـظــة الـعــاصـمــة
اجتماعها ا ل ـيــوم ،حيث تبحث اللجنة بمشروع
تطوير شاطئ الشويخ المقابل لمركز الشيخ جابر
األحـمــد الـثـقــافــي ،وطـلــب األمــانــة الـعــامــة لمجلس
الوزراء بشأن موقع بديل لقسائم شرق الصناعية.
وتنظر اللجنة برئاسة فهد العبدالجادر ،طلب
الهيئة العامة للبيئة تخصيص موقع مبنى مخفر
ً
الـشــويــخ ســابـقــا بمنطقة الـشــويــخ الـثــالـثــة ضمن
القطعة ج كمركز مراقبة لها ،وطلب بلدية الكويت
ومقاه من دون
قطاع المشاريع تخصيص مطاعم
ٍ
شيشة بمنطقة أسواق الري.

الجيش يحقق مراكز متقدمة في مسابقة حفظ القرآن بالسعودية
العقيد الغانم يفوز بالمركز األول
اخ ـت ـت ـمــت ،ص ـب ــاح أم ـ ــس ،ف ــي م ـكــة ال ـم ـكــرمــة،
المسابقة الدولية التاسعة في حفظ القرآن الكريم
لـلـعـسـكــريـيــن بــرعــايــة س ـمــو ول ــي ال ـع ـهــد رئـيــس
مجلس الــوزراء األمير محمد بن سلمان ،والتي
تنظمها اإلدارة العامة للشؤون الدينية للقوات
المسلحة بالسعودية ،بمشاركة  27دولة إسالمية
شقيقة وصديقة و 139متسابقا من العسكريين.
من جهته ،أشاد رئيس الوفد الكويتي ،العقيد
ناصر النصافي ،بالجهود المبذولة إلنجاح هذه
المسابقة ،معربا عن بالغ فخره وسعادته بأداء

الوفد الكويتي المشارك في المسابقة ،حيث حصل
على المركز األول في فرع التالوة العقيد أحمد
الـغــانــم( ،مــن الجيش الـكــويـتــي) ،كما أح ــرز بقية
الوفد مراكز متقدمة.
وتهدف المسابقة ّإلى خلق روح التنافس في
حفظ كتاب الله وتمثله والعمل به والسير على
تعاليمه ونهجه والعمل بما جاء به.

فتح التخصيص على  114قسيمة
في «جابر األحمد» األحد
أع ـل ـن ــت ال ـم ــؤس ـس ــة ال ـعــامــة
ل ـل ــرع ــاي ــة ال ـس ـك ـن ـيــة ف ـت ــح ب ــاب
التخصيص على  114قسيمة
ح ـك ــوم ـي ــة فـ ــي م ــدي ـن ــة «ج ــاب ــر
األحمد» األحد المقبل لألولوية
الـتــاريـخـيــة حـتــى  31ديسمبر
.1999
وقـ ـ ــال ن ــائ ــب ال ـم ــدي ــر ال ـع ــام
لـلـمــؤسـســة ل ـش ــؤون الـعــاقــات
العامة والتطوير عمر الرويح،
ف ــي تـصــريــح أم ــس ،إن تــوزيــع
هذه القسائم جاء بعد موافقه
مجلس إدارة المؤسسة برئاسة
وزي ــر ال ــدول ــة ل ـش ــؤون مجلس
األم ـ ـ ــة وزي ـ ـ ــر ال ـ ــدول ـ ــة ل ـش ــؤون
اإلس ـكــان والـتـطــويــر العمراني
عمار العجمي.
وأضـ ــاف ال ــروي ــح أن تــوزيــع
ال ـ ـق ـ ـسـ ــائـ ــم س ـ ـي ـ ـجـ ــري ب ـن ـظ ــام
«أرض و ق ـ ـ ـ ــرض» بـ ـع ــد أن تــم
االتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق عـ ـل ــى ت ــأجـ ـي ــل رب ــط
المشاريع اإلسكانية بالمطور
ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري وذل ـ ـ ــك حـ ـت ــى إقـ ـ ــرار
القانون الخاص بــه ،مبينا أن
التخصيص سيكون متاحا من
خــال خــدمــات المؤسسة عبر
تطبيق «سهل».
وأوضـ ـ ــح أن م ــن ل ــدي ــه ق ــرار
تـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــص عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى أي م ــن

عمر الرويح

المشاريع اإلسكانية ومشمول
ب ــاألول ــوي ــة ال ـتــاري ـخ ـيــة يمكنه
تـ ـغـ ـيـ ـي ــر ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــص ع ـل ــى
الـمـنـطـقــة ،م ـش ـيــرا إل ــى تــواجــد
فريق خــاص بمتابعة خدمات
المؤسسة المقدمة عبر «سهل»
في بهو «السكنية» لإلجابة عن
استفسارات المواطنين خالل
أوقات الدوام الرسمي.

لقطة جماعية للمشاركين في المسابقة

إيران ترفض تزويد روسيا...
المعركة في أوكرانيا بعد االنسحاب الــروســي من مدينة خيرسون
الجنوبية ،في ثاني أكبر تراجع للقوات الروسية منذ بدء الحرب في
فبراير المنصرم.
وحـســب الـمـصــدر ،فــإن رئيسي أبـلــغ بوتين أن الـضـغــوط الدولية
الكبيرة التي مورست على طهران منذ الكشف عن مشاركة ّ
مسيراتها
ً ً
في قصف مدن أوكرانية ،تجعل تسليم هذه األسلحة صعبا جدا.
وفي حال كانت هذه المعلومة صحيحة ،ستكون تلك نهاية سريعة
ً
جدا للتورط اإليراني في حرب أوكرانيا ،وقد تعيد حسابات الغرب في
التعامل مع طهران بملفات أخرى ،بينما يشهد األسبوع المقبل مناقشة
ّ
ملف إيران في مجلس حقوق اإلنسان للمرة األولى ،كما سيبحث حكام
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملفها النووي.
وأفاد المصدر بأن رئيسي اشتكى لبوتين تأخر تنفيذ اتفاق سابق
بينهما على شراء إيران  150مقاتلة حديثة من طراز سوخوي ( 35سو
 ،)35وأبلغه أن طهران تسلمت فقط  50من هذه الطائرات ،لكن المفاجأة
ً
كانت أن قطعا أساسية وضرورية إلدخالها الخدمة كانت ناقصة.
وأض ــاف أن الــرئـيــس اإليــرانــي اشتكى كــذلــك رفــض روسـيــا إطــاق
ّ
بالرد ،حسب تقديرها في الزمان
يد إيــران في سورية والسماح لها
وال ـم ـكــان ،عـلــى ال ـضــربــات اإلســرائـيـلـيــة الـمـتــواصـلــة عـلــى مــواقـعـهــا،
ً
خـصــوصــا أن حكومة جــديــدة مقبلة فــي تــل أبـيــب بــرئــاســة بنيامين
ً
نتيناهو ستكون األشــد عدائية ضدها ،مضيفا أن طهران تدفع من
دماء أبنائها ثمن استمرار التنسيق األمني بين موسكو وتل أبيب.
وكان المسؤولون اإليرانيون أثاروا هذه النقطة مع باتروشيف الذي
رد بأن الملف في يد بوتين.
وحسب المصدر ،كانت إجابات بوتين مجرد محاوالت للتهرب ،ولم
تقنع طهران ،فقد عزا نقصان قطع من مقاتالت «سو  »35إلى العقوبات
الغربية المفروضة على بالده بسبب الحرب في أوكرانيا ،كما قال إن
العقبة الرئيسية دون إطالق يد طهران في سورية ليست موسكو بل
الرئيس الـســوري بشار األســد الــذي ال يرغب أن تنخرط ســوريــة في
ً
حربين في آن واحد ،خصوصا أن فتح الجبهة مع إسرائيل قد يعني أن

بؤر تمرد نائمة قد تستيقظ ويعود الوضع الميداني إلى نقطة الصفر.
ولفت المصدر إلى أن بوتين أبلغ نظيره اإليراني أنه في حال فشل
المساعي الحالية للتوصل إلى تسوية لألزمة في أوكرانيا ،فإن روسيا
ستكون أمام ضرورة الذهاب إلى خيار حسم عسكري شامل مع كل ما
ً
يعنيه ذلك من متطلبات عسكرية ،مشددا على أن بالده لم تستخدم
سوى  10في المئة من ذخائرها ،إال أن السالح الروسي الصاروخي
الثقيل ال يناسب حرب المدن ،بسبب تكلفته العالية وقدرته التدميرية
الكبيرة.
وحسب المصدر ،أشار بوتين إلى أنه يمانع مضاعفة إيــران عدد
ً
خبرائها الموجودين فعليا إلى جانب القوات الروسية على جبهات
القتال .وحسب بعض المصادر فإن  1500مستشار عسكري إيراني
ً
تابعين للحرس الثوري مــوجــودون حاليا في جزيرة القرم وبعض
المناطق األخرى المتاخمة للحدود األوكرانية .ومن ضمن ما عرضه
بوتين على نظيره اإليراني ،حسبما علمت «الجريدة» ،تزويد موسكو
لطهران بشكل عاجل بالكميات النقدية التي تحتاجها العملة الصعبة
والذهب إلعادة االستقرار إلى األسواق اإليرانية ،على شكل ديون طويلة
األمد أو استثمارات أو حتى ثمن لشراء بضائع وأسلحة إيرانية.
وفي ملف آخر ،طمأن بوتين رئيسي إلى أنه حصل على ضمانات
جدية من الرئيس األذربيجاني إلهام علييف ،بعدم القيام بأي عمليات
عسكرية في أرمينيا تؤثر على وضع الحدود اإليرانية ـ األرمنية ،وأن
باكو مستعدة لتوطيد التعاون مع إيران وروسيا لتسريع وتوسيع
ً
العمل بخط الشمال  -الجنوب ،وحذره من تقارير موجهة استخباريا
بهدف زرع فتنة بين إيران وأذربيجان.
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اعتداء بقنبلة يوقع  6قتلى في...
النساء في الهجمات.
وزار عمدة إسطنبول موقع االنفجار الــذي رجــح مسؤولون
أنه إرهابي .وجــرى تكليف  5مدعين للتحقيق ،وأغلقت منطقة
االنفجار ،كما أعلن المجلس األعلى للبث التلفزيوني واإلذاعي
ً
ً
حـظــرا مؤقتا على بــث أي تقارير لقنوات تلفزيونية .وأظهرت

أشــرطــة مـصــورة التقطتها الـكــامـيــرات فــي الـشــارع لحظة وقــوع
االنفجار ،تبتعها لقطات ألشخاص مستلقين على األرض.
ُ
وستعقد االنتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية القادمة،
وهي الثانية منذ انتقال البالد إلى النظام الرئاسي ،في يونيو
 2023عـلــى األرج ـ ــح .وف ــي حـيــن وج ـهــت بـعــض أص ــاب ــع االت ـهــام
إلــى متشددي تنظيم «داع ــش» اإلرهــابــي ،نفت وزارة الخارجية
اإلسرائيلية مقتل أو إصابة أي من مواطنيها في تركيا ،وذلك بعد
تقارير عبرية في األشهر الماضية حذرت من مخططات إيرانية
الستهداف إسرائيلين في تركيا.
وأشار محللون إلى أن صحيفة «جمهوري إسالمي» نشرت أمس
ً
مقاال يصف «تدخل تركيا في دعم االحتجاجات» الجارية في إيران
بأنه يرتقي إلى مستوى «عمل عدائي حربي».

ةديرجلا .تطلق اليوم مؤتمر...
وم ــن أب ــرز الـمـتـحــدثـيــن الــرئـيـسـيـيــن فــي الـقـمــة ،رؤس ــاء ومــديــرون
تنفيذيون من شركات عدة مثل أوريدو ،وبنك الخليج ،وشركة سبير
الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية ،والبنك التجاري الكويتي،
وبنك الكويت الوطني ،و«كامكو إنفست» ،وبيت التمويل ،وشركة كويت
ً
نت لنظم المعلومات وحلول المواقع اإللكترونية ،فضال عن «تاب»
للمدفوعات ،و«المركز» ،وشركتي الداو كابيتال و«تمارا» الناشئة في
مجال تقنية األموال.
كـمــا يـتـحــدث فــي الـقـمــة م ـشــاركــون مــن مـكـتــب «تـقـنـيــن» للخدمات
القانونية المبتكرة ،وشــركــة أوليفر ويـمــان لالستشارات فــي مجال
إدارة األع ـمــال ،وع ــدد مــن الـمـبــادريــن ومــؤسـســي شــركــات ناشئة في
مجال تقنية األموال ،بما في ذلك شركتا «سبير» ،و«تالي سوليوشنز»،
ومنصة روبا للتكنولوجيا المالية ،وشركة بيزة لتقديم خدمات وحلول
تقنية مبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية ،ومنصتا تينانتيف
إلدارة العقارات ،و«لين» للخدمات والحلول التقنية ،إلى جانب شركة
سنت سيرفس للتجارة العامة ،ومنصة بيكست لبيع وشراء الشركات
الخاصة.

العلي :استكمال اإلصالح بـ «الدفاع» يتوافق مع وثيقة العهد الجديد
أشرف على إجراء قرعة القبول العلنية للمتقدمين لكلية علي الصباح العسكرية
محمد الشرهان

تعزيز مفهوم
الشفافية
وتكافؤ
الفرص أمام
المتقدمين من
أبناء وطننا

أك ـ ــد وزيـ ـ ــر الـ ــدفـ ــاع ال ـش ـيــخ
عـبــدالـلــه ال ـع ـلــي ،أن اسـتـكـمــال
م ـ ـس ـ ـيـ ــرة ال ـ ـع ـ ـمـ ــل واإلصـ ـ ـ ـ ــاح
ف ــي وزارة ال ــدف ــاع يـنـطـلــق من
التوجيهات السامية لقيادتنا
ال ـ ـح ـ ـك ـ ـي ـ ـمـ ــة ،ك ـ ـمـ ــا أنـ ـ ـ ــه ي ــأت ــي
ً
ً
انـسـجــامــا وتــوافـقــا مــع وثيقة
العهد الجديد ،التي دعت إلى
تفعيل دور ا لـشـبــاب ّوتحفيز
ً
مبادراتهم ليكونوا صناعا في
ً
بناء كويت الغد ،مشيرا إلى أن
من أسس هذا التحفيز ترسيخ
مبادئ العدل والمساواة ،وفتح
جميع المجاالت أمامهم لخدمة
وطنهم واإلسـهــام فــي تحقيق
نهضته وتطوره وازدهاره.
جاء ذلك في تصريح وزير
الدفاع ،خالل إشرافه ،بحضور
رئيس األركان العامة للجيش
الـفــريــق الــركــن خــالــد الـصــالــح،
على قرعة القبول العلنية التي

أج ــرت ـه ــا ك ـل ـيــة ع ـلــي ال ـص ـبــاح
العسكرية ،مساء أمــس األول،
للمتقدمين مــن حملة شهادة
ال ــدبـ ـل ــوم والـ ـث ــان ــوي ــة ال ـعــامــة
الراغبين في االلتحاق بشرف
الـ ـخ ــدم ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة كـطـلـبــة
ض ـبــاط فــي الـجـيــش الكويتي
ضمن الدفعة «.»49
وقال العلي إن تطبيق إجراء
الـ ـق ــرع ــة ال ـع ـل ـن ـيــة فـ ــي عـمـلـيــة
قبول المتقدمين للكلية لهذا
ال ـع ــام ه ــي األول ـ ــى م ــن نوعها
فــي تــاريــخ الكلية ،إذ حرصت
وزارة الدفاع على تعزيز مفهوم
الشفافية ،وتكافؤ الفرص أمام
جـمـيــع الـمـتـقــدمـيــن م ــن أب ـنــاء
ال ــوط ــن الـمـسـتــوفـيــن ل ـشــروط
القبول ومتطلبات االلتحاق،
ً
مـضـيـفــا أن ه ــذا الـنـهــج يبعث
عـلــى الـطـمــأنـيـنــة ،ويـسـهــم في
تـحـقـيــق االنـ ـص ــاف وال ـح ـي ــاد،

ويـ ـخـ ـل ــق أج ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـواء م ـ ــن ال ــرض ــا
والقبول في نفوس الجميع.

الربط العسكري
وب ـ ـ ـعـ ـ ــد إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء الـ ـ ـق ـ ــرع ـ ــة،
ّ
وجـ ــه الـعـلــي الـتـهـنـئــة ألبـنــائــه
الـ ـمـ ـقـ ـب ــولـ ـي ــن ،ودعـ ـ ــاهـ ـ ــم إل ــى
إظهار الجدية واالجتهاد في
م ـس ـي ــرة تـحـصـيـلـهــم الـعـلـمــي
والتدريبي بالكلية ،مع ضرورة
مـ ـح ــافـ ـظـ ـتـ ـه ــم ع ـ ـلـ ــى ال ـض ـب ــط
ً
والربط العسكري ،متمنيا لمن
لــم يحالفهم الحظ فــي القرعة
الـتــوفـيــق وال ـن ـجــاح وال ـس ــداد،
وخ ــدم ــة ال ــوط ــن م ــن مـخـتـلــف
المواقع والتخصصات.
وأع ـ ــرب ع ــن خ ــال ــص شـكــره
وتقديره لمنتسبي كلية علي
الـصـبــاح الـعـسـكــريــة والـلـجــان
المشاركة في عملية التسجيل،

أولویة القبول بدورة ضباط الصف المقبلة
لمن لم يحالفهم الحظ بالقرعة
أعلنت رئاسة األركان العامة للجيش،
أن منح أولویة القبول الفوري لاللتحاق
بـشــرف الـخــدمــة العسكریة سيكون لمن
لــم يحالفهم الحظ فــي القرعة ،مــن خالل
التسجیل فــي دورة ضباط الصف (مــدة

الــدورة ثالثة أشهر ونصف الشهر) التي
ً
سیتم إعالنها قريبا.
وأش ـ ـ ــارت رئ ــاس ــة األركـ ـ ـ ــان ،ف ــي ب ـيــان،
إلى أن كل من لديه استفسار عن أسباب
اس ـت ـب ـعــاده م ــن قــرعــة الـمـقـبــولـیــن لكلیة

علي الصباح العسكریة يمكنه التواصل
عبر تطبیق سهل أو الموقع اإللكتروني
لرئاسة األرك ــان (إدارة خدمة المواطن)،
ً
ويأتي ذلك حرصا منها على فتح قنوات
التواصل مع جمهور المواطنین.

«الشؤون»« :غربلة» واسعة للمبرات
وإلغاء إشهار غير الفاعلة

ً
«سحب تراخيص  5برغبة ُمشهريها… و 35بالطريق قريبا»
●

جورج عاطف

علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون االجتماعية،
ممثلة فــي إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات
ً
بقطاع التنمية ،تعكف حاليا على عمل «غربلة»
واسعة للمبرات الخيرية المشهرة كافة والبالغة
قرابة  93مبرة موزعة على جميع مناطق البالد،
لـلــوقــوف على مــدى فاعليتها والـخــدمــات التي
تـقــدمـهــا للمجتمع ،إضــافــة إل ــى م ــدى الـتــزامـهــا
ب ــال ـض ــواب ــط واالش ـ ـتـ ــراطـ ــات ال ـم ـن ـظ ـمــة لـلـعـمــل
الخيري ،وتحقيقها األهداف التي أشهرت ألجلها.
ً
ووفقا لمصادر «الشؤون» فإن عملية «الغربلة»
أسفرت عن صدور قرارات بسحب إشهار  5مبرات
ً
بـنــاء على طلب ُمشهريها نـظــرا لـعــدم تفرغهم
إلدارة شؤونها ،وانشغالهم بأمور أخرى تحول
دون مباشرة أعمالها ،كاشفة أن ثمة  35مبرة
جــديــدة بــاتــت ق ــاب قــوسـيــن مــن ص ــدور ق ــرارات
بــإل ـغــاء تــراخـيـصـهــا ألس ـبــاب ع ــدة مـنـهــا إغــاق
حسابها البنكي منذ فترة كبيرة ،وعدم قيامها
بأي أنشطة على أرض الواقع منذ سنوات مضت،
إضــافــة إل ــى ع ــدم تــزويــدهــا ال ـ ــوزارة بــالـمــوازنــة

التقديرية أو التقارير المالية للسنوات الماضية،
أو كشوفات حساباتها البنكية.
وأوضحت المصادر ،أنه بشأن األموال المودعة
في حسابات هذه المبرات ستؤول إلى الــوزارة
ً
بـعــد تصفيتها ،تـمـهـيــدا لـتـحــديــد الـجـهــة التي
ً
ستؤول إليها ،وفقا لما جــاء في الـمــادة  25من
النظام األســاســي النموذجي للمبرات الخيرية
التي قضت بأن «تباشر وزارة الشؤون بالنسبة
لـلـمـبــرات اخ ـت ـصــاصــات الـجـمـعـيــات العمومية
لجمعيات النفع العام فيما ال يتعارض مع طبيعة
نشاط المبرة ،وتؤول أموال المبرة بعد تصفيتها
إلى وزارة الشؤون ،لتقوم بتحديد الجهة التي
ستؤول اليها هذه األموال».
ً
وشددت على أن الوزارة ،ستخذ قرارا بحسب
ُ
إش ـه ــار أي م ـبــرة ت ـص ـ ّـر ع ـلــى مـخــالـفــة الــائـحــة
التنظيمية ،والقوانين المنظمة للعمل الخيري في
البالد ،والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في
هذا الصدد ،أو في حالة كانت غير فاعلة ،وليس
لها دور على أرض الواقع ،ما لم تعدل أوضاعها
وتتالفى مخالفاتها وتحرص على إبراز دورها
المجتمعي على الوجه األكمل.

 801بالغ لـ «الكهرباء»
خالل األمطار

ً
الفريج مجتمعا مع لجنة األمطار بـ «الكهرباء»

●

سيد القصاص

أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالتكليف،
م .خليفة الفريج ،أن محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه
استمرت في عملها خالل أمطار الجمعة الماضية بشكل طبيعي،
ما عــدا بعض االنقطاعات التي قامت الفرق الفنية بمعالجتها
وإرجاع الخدمة للعمالء.
جاء ذلك خالل اجتماع الفريج بفريق االستعداد لموسم األمطار،
حيث ناقش أعمال الفريق خالل أمطار الجمعة الماضية ،واطلع
على التقرير الوارد ببالغات االنقطاعات التي وردت للوزارة.
ً
ّ
وتبين من التقرير ورود  3268اتصاال لمركز االتصال الموحد،
حيث بلغت االنقطاعات الفعلية  801بالغ ،وتبين أن  52بالمئة
ّ
منها يتعلق بالشبكة الداخلية للمنازل ،التي تحتاج إلى التأكد
من سالمة التوصيالت الداخلية لمنازل المواطنين .وأشاد الفريج
بجهود الفريق وحرصهم على متابعة شكاوى المواطنين من
ً
جميع القطاعات فــي ال ــوزارة ،شــاكــرا الجهود المبذولة بسرعة
التعامل مع البالغات ،لضمان استمرار وصول خدمات الكهرباء
والماء.

العلي خالل إشرافه على إجراء القرعة

على ما بذلوه من جهود وعمل
مـتــواصــل دؤوب خــال الفترة
ً
ال ـمــاض ـيــة ،داع ـي ــا ال ـمــولــى عز
وجل أن يحفظ وطننا الغالي
من كل مكروه ،وأن يديم عليه
نـعـمــة األم ـ ــن واألمـ ـ ــان وال ـع ــزة
وال ـ ــرفـ ـ ـع ـ ــة فـ ـ ــي ظـ ـ ــل ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة
الحكيمة لصاحب السمو أمير
ال ـبــاد الـقــائــد األع ـلــى لـلـقــوات
المسلحة ،وسمو ولــي العهد،
وسمو رئيس مجلس الوزراء.

شرف الخدمة العسكرية
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،أوضـ ـ ـ ــح آم ــر
كلية علي الصباح العسكرية
ال ـع ـم ـيــد ال ــرك ــن خ ــال ــد شـجــاع

العتيبي ،أن الكلية بدأت بفتح
باب التسجيل بتاريخ  6يوليو
 2022الس ـت ـق ـبــال الـمـتـقــدمـيــن
مـ ــن ح ـم ـل ــة ش ـ ـهـ ــادة ال ــدبـ ـل ــوم
وال ـث ــان ــوي ــة ال ـعــامــة الــراغـبـيــن
فــي االلـتـحــاق بـشــرف الخدمة
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ك ـط ـل ـب ــة ض ـب ــاط
ً
ض ـم ــن ال ــدف ـع ــة « ،»49م ـش ـيــرا
إلــى أنــه تمت دعــوة مــن اجتاز
جميع مراحل عملية التسجيل
المتمثلة في المقابلة األولية
والفحص الطبي واالختبارات
والمقابلة الشخصية للدخول
ف ــي ال ـق ــرع ــة ال ـع ـل ـن ـيــة ،وال ـت ــي
قـ ـسـ ـم ــت بـ ـ ــدورهـ ـ ــا إل ـ ـ ــى ث ــاث
م ــراح ــل بـ ــدأت ب ــإج ــراء الـقــرعــة
لـلـمـتـقــدمـيــن ل ـل ـقــوة الـبـحــريــة،

«تضم أكثر من  10آالف مساهم يحق لهم التصويت ...وتحديد  20لجنة لالقتراع»
●

اجتماع «شؤون
الموظفين» األسبوع
الجاري لبحث
قرارات التثبيت

جورج عاطف

على وقع قرار وزيرة الشؤون االجتماعية
وال ـت ـن ـم ـي ــة ال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة ،وزيـ ـ ـ ــرة ال ــدول ــة
لشؤون المرأة والطفولة ،مي البغلي ،رقم
(/189ت) لسنة  ،2022بشأن تنظيم العملية
االن ـت ـخــاب ـيــة ف ــي الـجـمـعـيــات واالتـ ـح ــادات
ال ـت ـع ــاون ـي ــة ،وال ـق ــاض ــي بـ ــأن «تـ ـح ــدد مــدة
االقـ ـت ــراع ع ـلــى ال ـن ـحــو ال ـت ــال ــي 3 ،ســاعــات
للجمعيات التي ال يتعدى عدد مساهميها
 5000مساهم ،و 4ساعات للجمعيات التي
فيها  5001مساهم وال يزيد على ،10000
وخ ـمــس س ــاع ــات لـلـجـمـعـيــات ،ال ـتــي يــزيــد
عدد مساهميها على  10000مساهم ،كما
يـجــوز تـمــديــد ه ــذه ال ـمــدة حـســب الـظــروف
واألحـ ـ ـ ــوال ال ـت ــي ت ــراه ــا الـ ـ ـ ـ ــوزارة» ،تـبــاشــر
إدارة شؤون العضوية وإشهار الجمعيات
واالتحادات التعاونية في وزارة الشؤون،
اليوم ،إجراء أول انتخابات لمجالس اإلدارة
التعاونية وفق نظام الـ  5ساعات في جمعية
الصليبيخات والدوحة التي تضم ما يزيد

عادل سامي

وقـ ـ ـ ـع ـ ـ ــت راب ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــة جـ ـ ــراحـ ـ ــي
ال ـت ـج ـم ـيــل ال ـك ــوي ـت ـي ــة ات ـفــاق ـيــة
ت ـف ــاه ــم وتـ ـ ـع ـ ــاون م ـش ـت ــرك مــع
الـجـمـعـيــة األم ـيــرك ـيــة لـجــراحــة
التجميل ،تلبية لدعوة منتدى
قــادة التخصص المنعقد على
هامش المؤتمر السنوي العام
فــي والي ــة بــوسـطــن بــالــواليــات
المتحدة.
وعبر رئيس الرابطة د .هشام
بورزق عن سعادته بهذا اإلنجاز
الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ــؤك ـ ــد تـ ـمـ ـي ــز جـ ــراحـ ــي
التجميل في الكويت وكفاءتهم
العالية ،والتي تؤهلهم ليكونوا

على  10000مساهم ومساهمة ممن يحق
لهم التصويت.
ً
ووف ـقــا لـمـصــادر «ال ـش ــؤون» ف ــإن اإلدارة
المختصة حددت مدرستين القتراع الرجال
والنساء تضمان  20لجنة اقتراع الستيعاب
هذا العدد الضخم من مساهمي الجمعية،
مؤكدة أنه تم التنسيق المسبق مع وزارة
الداخلية لتوفير ا لـقــوة المناسبة لضبط
األمن وإحكام السيطرة والتنظيم قبل وأثناء
وعقب انتهاء العملية االنتخابية ،ومنع أي
تدافع وتزاحم من شأنه التأثير على صحة
وسالمة عقدها.
إل ــى ذل ــك كـشـفــت ال ـم ـص ــادر ،أن ثـمــة 15
ُ
ُ
ت ـعــاون ـيــة ســت ـع ـقــد ع ـمــوم ـيــات ـهــا وت ـج ــرى
ً
ً
انتخابات مجالس إداراتها تباعا اعتبارا
مــن مطلع ديسمبر المقبل حـتــى نهايته،
بواقع  7انتخابات و 8عموميات ،مضيفة
ُ
أن «الجمعيات التي ستجرى انتخاباتها
ه ـ ــي :ال ـع ـب ــدل ــي ،ال ــدعـ ـي ــة ،ال ـ ــوف ـ ــرة ،ال ــرق ــة،
ُ
إشبيلية ،الفروس ،غرناطة ،في حين ستعقد
عموميات في تعاونيات الدسمة ،الفنطاس،

مـ ــع أق ــرانـ ـه ــم فـ ــي ال ـت ـظ ــاه ــرات
ً
ال ـع ــال ـم ـي ــة ،م ـت ـط ـل ـعــا ل ـت ـع ــاون
م ـت ـي ــن يـ ـت ــم م ـ ــن خـ ـ ــال تـ ـب ــادل
الخبرات باالتجاهين وتأهيل

ال ـكــوادر الشابة والسعي نحو
ممارسة طبية مبنية على األدلة
والبراهين العلمية.
وش ــدد بـ ــورزق عـلــى أن هــذه

ال ـخ ـط ــوة ت ــأت ــي ض ـم ــن ج ـهــود
كـ ـثـ ـي ــرة ت ـ ـهـ ــدف ال ـ ـ ــى االرتـ ـ ـق ـ ــاء
بالمهنة والتعاون مع الهيئات
والمنظمات الدولية.
م ــن ج ــان ـب ــه ،ع ـبــر أم ـي ــن سر
رابـ ـ ـ ـط ـ ـ ــة ج ـ ـ ــراح ـ ـ ــي ال ـت ـج ـم ـي ــل
الـكــويـتـيــة د .أح ـمــد الـعـلــي عن
سـ ـع ــادت ــه ب ـت ــوق ـي ــع االت ـف ــاق ـي ــة
ً
ً
حضوريا في بوسطن ،مشيرا
إلـ ــى أنـ ــه خـ ــال مــؤت ـمــر ال ـق ــادة
تمت اإلشــادة بجهود الرابطة،
حـ ـي ــث تـ ــوجـ ــت تـ ـل ــك الـ ـجـ ـه ــود
ب ـت ــوق ـي ــع م ــذك ــرة ال ـت ـف ــاه ــم مــع
رئيس الجمعية األميركية بيتير
روبين بعد أشهر من التنسيق
واستيفاء المتطلبات.

صحافي ،افتتاح عيادات نوعية
فـ ــي ق ـس ــم الـ ـعـ ـظ ــام بـمـسـتـشـفــى
ال ـفــروان ـيــة م ـثــل وحـ ــدة الـعـمــود
الفقري ووحدة األطراف العلوية،
وذلـ ــك ن ـهــايــة ال ـع ــام الـ ـج ــاري أو
مطلع العام المقبل.
وأك ـ ـ ـ ــد أن ج ـ ـهـ ــاز ال ـ ــروب ـ ــوت
الجديد يتفوق على الجراحات
التقليدية من حيث الدقة وإطالة
الـ ـعـ ـم ــر االف ـ ـتـ ــراضـ ــي لـلـمـفـصــل
الـ ـصـ ـن ــاع ــي وتـ ـ ـ ـ ــوازن ال ـم ـف ـصــل

وخروج المريض من المستشفى
في وقت قصير.
وأش ـ ــار إل ــى أن ق ـســم الـعـظــام
في مستشفى الفروانية يعد أول
قسم يدخل الروبوت في جراحة
تبديل المفاصل بالمستشفيات
الحكومية في الكويت.
وأض ــاف أنــه تــم تنظيم ورش
ع ـ ـمـ ــل لـ ـلـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن فـ ـ ــي ال ـق ـس ــم
لتدريبهم عـلــى كيفية التعامل
م ــع ال ـج ـهــاز ال ـج ــدي ــد ،وتـعــريــف

األطـبــاء بــه .وأوض ــح العنزي أن
«ال ــروب ــوت» اآلل ــي يتميز بالدقة
الكبيرة فــي تحسين العمليات
ال ـج ــراح ـي ــة ،ح ـيــث سـيـمـكــن من
رؤية المفاصل بأبعاد ثالثية قبل
قـطــع الـمـفـصــل ،كـمــا أن ــه يساعد
ال ـم ــري ــض ف ــي ال ـ ـعـ ــودة ســري ـعــا
ً
إلى حياته الطبيعية ،مؤكدا أن
إدخال هذا الجهاز يمثل إضافة
نوعية فــي المنظومة الصحية
في الكويت.

العلي وروبين يوقعان االتفاقية

ً
«روبوت» لتبديل مفاصل الركبة بـ «الفروانية» قريبا

●

عادل سامي

ك ـش ــف رئـ ـي ــس ق ـس ــم ال ـع ـظــام
ف ـ ــي م ـس ـت ـش ـف ــى ال ـ ـفـ ــروان ـ ـيـ ــة د.
خـ ـ ــالـ ـ ــد ال ـ ـ ـع ـ ـ ـنـ ـ ــزي ع ـ ـ ــن إدخـ ـ ـ ـ ــال
جـهــاز «ال ــروب ــوت» اآلل ــي لتبديل
مفاصل الركبة الصناعية ،كأول
مستشفى حكومي فــي الكويت
يقوم بهذه الخدمة ،خالل الفترة
القليلة المقبلة.
وأع ـلــن ال ـع ـنــزي ،فــي تصريح

قبول 393
ً
طالبا
ً
ضابطا في
تخصصات
البحرية
والبرية
والقوة
الجوية من
أصل 2201
دخلوا القرعة

إجراء أول انتخابات تعاونية بـ  5ساعات
في «الصليبيخات والدوحة»

تعاون رابطتي جراحي التجميل الكويتية واألميركية

●

ثم للمتقدمين للقوة الجوية،
ً
وخـ ـت ــام ــا ل ـل ـم ـت ـقــدم ـيــن لـلـقــوة
البرية.
وأب ـل ـغــت م ـص ــادر عسكرية
مـطـلـعــة «الـ ـج ــري ــدة» ،أن قــرعــة
ال ـط ـل ـب ــة الـ ـضـ ـب ــاط مـ ــن حـمـلــة
شهادة الثانوية العامة وحملة
ال ــدب ـل ــوم ان ـت ـهــت ب ـق ـبــول 393
ً
ً
طالبا ضابطا من أصل 2201
متقدم حق لهم دخول القرعة،
الف ـت ــة الـ ــى ان الـمـقـبــولـيــن هم
 103ط ــاب ض ـبــاط ف ــي الـقــوة
ً
ً
البحرية ،و 20طالبا ضابطا
طيارا في القوة الجوية ،و30
ً
ً
طــال ـبــا ضــاب ـطــا بتخصصات
م ـس ــان ــدة ف ــي الـ ـق ــوة ال ـجــويــة،
و 240في القوة البرية.

العدان والقصور ،عبدالله السالم ،الجابرية،
الرابية ،أبو فطرية ،الدعية».

اجتماع «شؤون الموظفين»
ً
ف ــي م ــوض ــوع آخ ـ ــر ،وتـ ـف ــاع ــا م ــع خـبــر
«ال ـج ــري ــدة» الـمـنـشــور فــي عــددهــا ال ـصــادر
بتاريخ  9الجاري بعنوان (عشرات موظفي
«ال ـ ـشـ ــؤون» ي ـن ـت ـظــرون الـتـثـبـيــت والـلـجـنــة
المختصة تؤجل اجتماعها!) تعقد لجنة
ش ــؤون الموظفين بــرئــاســة وكـيــل ال ــوزارة
ً
وح ـضــور ال ــوك ــاء الـمـســاعــديــن ،اجـتـمــاعــا
األسبوع الجاري ،للنظر في الموضوعات
المتعلقة بالوظائف اإلشــرافـيــة الشاغرة،
وع ـلــى رأس ـه ــا بـحــث ق ـ ــرارات تـثـبـيــت نحو
ً
 30موظفا من شاغلي الوظائف اإلشرافية
بالتكليف من المديرين والمراقبين ورؤساء
األق ـ ـسـ ــام ،ال ــذي ــن مـ ـ ّـر ع ـلــى ص ـ ــدور ق ـ ــرارات
تكليفهم أكثر من العام ،من ثم رفع أسمائهم
إل ــى دي ــوان الـخــدمــة لــدراسـتـهــا وال ـبــت في
أمرها.

ً
«الطرق» تتسلم موقعا خارج
الجهراء لتصريف مياه األمطار
●

سيد القصاص

كشفت مصادر الهيئة العامة للطرق والنقل البري عن تسلم
ً
الهيئة موقعا خارج محافظة الجهراء من البلدية ،لتصريف مياه
األمطار التي يتم تجميعها من خالل التناكر أو عبر البحيرات
وال ـخــزانــات الـتــي يتم تجميع مـيــاه األم ـطــار فيها مــن منطقة
جامعة الشدادية أو صباح الناصر.
وقالت المصادر ،لـ «الجريدة» ،إن «األشغال» تترقب سقوط
أمطار بين غزيرة ومتوسطة مع نهاية األسبوع الجاري ،مشيرة
ً
إلى أن هناك اجتماعات متواصلة مع مسؤولي الوزارة سعيا
إلى سرعة متابعة تجمعات المياه في مختلف المناطق عند
حدوثها.
وأضافت أن هيئة الطرق حرصت على تأمين منطقة الوفرة
بالمضخات كأحد اإلجــراء ات االحترازية لتأمين المنطقة من
تجمعات المياه ،الفتة إلى أن الساتر الترابي في مدينة صباح
األحمد يحتاج إلى صيانة بشكل دائم ،خاصة مع وجود بعض
التعديات من األهالي خالل فترة التخييم.

أحد السواتر الترابية في مدينة صباح األحمد
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•
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ّ
«القوى العاملة» تفعل نظام استقدام
المنازعات
العمالة المنزلية وخدمات
ً

الشمري لـ ةديرجلا  :نطالب بإصدار التراخيص آليا أسوة بـ «التجارة»
•

جورج عاطف

على وقــع إعــان الهيئة العامة
لـلـقــوى الـعــامـلــة تنظيمها ورشــة
عمل ،اليوم ،خاصة بتفعيل نظام
إدارة اسـتـقــدام العمالة المنزلية
وخــدمــات التفتيش والـمـنــازعــات
الخاصة بها ،طالب المتخصص
في شؤون العمالة المنزلية بسام
ال ـش ـمــري ،ب ـض ــرورة ال ـتــوســع في
استخدام األنظمة اآللية وشمولها
ال ـ ـخـ ــدمـ ــات الـ ـخ ــاص ــة بــال ـع ـمــالــة
ً
المنزلية فــي ال ـبــاد ،م ـشــددا على
أن أول هـ ــذه ال ـخ ــدم ــات ال ــواج ــب
إطالقها إصــدار تراخيص مزاولة
ً
النشاط آليا أسوة بوزارة التجارة
وال ـص ـنــاعــة ،إضــافــة إل ــى ض ــرورة
الــربــط اآلل ــي مــع وزارة الــداخـلـيــة
فيما يخص اصدار صحف الحالة

الجنائية الختصار الوقت والجهد
الكبيرين المبذولين في سبيل ذلك.
وق ـ ــال ال ـش ـم ــري ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة»،
إن ــه مــن أب ــزر الـخــدمــات الـتــي بات
إطــاقـهــا ضـ ــرورة ّ
ملحة التعامل
بالتراسل اإللكتروني فيما خص
االسـتــدعــاءات ألصـحــاب المكاتب
ع ــن ط ــري ــق ال ـب ــري ــد اإلل ـك ـت ــرون ــي
الخاص بالمكتب أو الشركة المبين
لــدى الهيئة ،إضــافــة إلــى ضــرورة
السماح بتلقي الشكاوى الخاصة
بــالـعـمــالــة الـمـنــزلـيــة «أون الي ــن»،
السيما أن تفعيل هــذه الخدمات
ً
ً
آل ـيــا يقضي نـهــائـيــا عـلــى تكدس
ً
المراجعين ،مطالبا الهيئة بتقديم
الدعم المعنوي للمواطنين أصحاب
المشروعات الصغيرة والمتوسطة

المكراد لقوة اإلطفاء المشاركة بتأمين كأس
العالم بقطر :كونوا خير ممثلين للكويت

ً
تتكون من 155عسكريا للحفاظ على المالعب ومقرات المنتخبات والمشجعين

●

بسام الشمري
ً
«م ــن أص ـحــاب الـمـكــاتــب» تماشيا
وسياسة مجلس ال ــوزراء الرامية
إلى تشجيع المواطنين للعمل في
القطاع الخاص.

local@aljarida●com

محمد الشرهان

ّ
ودع رئيس قــوة اإلطفاء العام
ال ـف ــري ــق خ ــال ــد الـ ـمـ ـك ــراد ،صـبــاح
أمس ،قوة اإلطفاء التي ستشارك
فـ ــي خ ـط ــة ت ــأم ـي ــن ب ـط ــول ــة ك ــأس
العالم  2022بدولة قطر ،بحضور
نــائــب رئ ـيــس ق ــوة اإلط ـف ــاء الـعــام
ل ـق ـطــاع الـمـكــافـحــة الـ ـل ــواء جـمــال
البليهيص ،ومـســاعــد آم ــر الـقــوة
الجوية الكويتية اللواء ركن طيار
بندر المزين.
ونقل المكراد للقوة المغادرة
تـحـيــات وأم ـن ـي ــات ال ـنــائــب األول
ل ــرئ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء وزي ــر
الــداخ ـل ـيــة الـشـيــخ ط ــال الـخــالــد،

المكراد والمزين والبليهيص مع أفراد القوة قبيل مغادرتها إلى قطر
وح ـث ـه ــم ع ـل ــى أن يـ ـك ــون ــوا عـلــى
قــدر المسؤولية والثقة بالمهمة
المسندة إليهم ،وأن يكونوا خير
ممثلين للكويت من خالل التعاون
ً
مع الدفاع المدني القطري ،متمنيا
لهم التوفيق والنجاح.،

ً
وتتكون الفرقة من  155ضابطا
وضــابــط صــف لـتــأمـيــن المالعب
وال ـ ـف ـ ـنـ ــادق وال ـ ـف ـ ـنـ ــادق ال ـعــائ ـمــة
ومـ ـق ــرات الـمـشـجـعـيــن واألم ــاك ــن
الـسـيــاحـيــة وم ـق ــرات المنتخبات
المشاركة.

كما أرسلت قوة اإلطفاء العام 4
زوارق إطفاء وإنقاذ مهمتها توفير
الحماية الالزمة للفنادق العائمة،
ً
ك ــذل ــك ف ــرق ــا مـخـتـصــة بـعـمـلـيــات
المواد الخطرة والبحث واإلنقاذ.

«البيئة» تشارك بجناح في قمة المناخ مبرة السعد تعلن أسماء الدول الفائزة في مسابقتها
أعربت رئيسة الجمعية الكويتية لحماية البيئة د .وجدان العقاب عن
تقديرها لمنظمي « unالمنطقة الزرقاء» في قمة المناخ « »Cop27المنعقدة
حاليا في شرم الشيخ ،لتسهيل ترتيبات حجز جناح للجمعية لعرض
مشاريعها وإنتاجها وبرامجها.
وأك ــدت د .العقاب ،في تصريح صحافي ،أن جناح الجمعية شمل
عروضا مرئية ولــوحــات توعوية وإص ــدارات تخصصية ،إضافة إلى
«عرض سلسلة البرامج الوثائقية لتوثيق الحياة الفطرية في الكويت،
والتي تضمنت أكثر من  200حلقة تناولت العديد من المواضيع البيئية
كأهداف التنمية المستدامة وتأثير التغير المناخي على بعض الكائنات
الحية ،إضافة إلى التطرق لبعض المشاكل البيئية الناتجة عن التجاوزات
والممارسات الخاطئة في التعامل مع البيئة.

●

عادل سامي

أعلنت مبرة السعد للمعرفة والبحث
الـعـلـمــي الـكــويـتـيــة أس ـم ــاء ال ـف ــائ ــزات في
النسخة ال ـ  23مــن مسابقة فــاديــة السعد
العلمية ،وحلت في المركز االول لشريحة
المرحلة الثانوية قبس الغافرية وماريا
الجابري المنتسبتان لمدرسة ســودة أم
الـمــؤمـنـيــن للتعليم االس ــاس ــي بسلطنة
ع ـم ــان.وف ــي الـحـفــل الـخـتــامــي للمسابقة
الذي أقيم بمركز جابر الثقافي أعلن فوز
الطالبات فرح كمال وجنا الشايجي وعذوب
المكيمي مــن مــدرســة فاطمة الصرعاوي
الثانوية في الكويت بالمركز الثاني ،في
حين فازت الطالبات زينب ميرزا والعنود
الحمر والـجــازي المجد من مدرسة الحد
ال ـثــانــويــة ف ــي مملكة الـبـحــريــن بالمركز

الثالث .وفي مسابقة المرحلة المتوسطة
حلت الطالبتان شهد وآم ـنــة الجحافية
من مدرسة الجزع للتعليم األساسي في
سلطنة عمان فــي المركز االول ،وجــاءت
الطالبتان حور جعبري وبتول قواسمة من
مدرسة فاطمة ادكيداك في دولة فلسطين
في المركز الثاني ،والطالبتان ماريا الحداد
ودانة المالكي من مدرسة زنوبيا االعدادية
فــي مملكة البحرين بالمركز الثالث ،في
حين كان المركز الثالث المكرر من نصيب
رغد عشا ولبن حماد من مدرسة النظيف
االعدادية في المملكة االردنية.
وهـنــأت رئيسة المبرة الشيخة فادية
السعد في كلمة لها خالل الحفل الفائزات
متمنية لهن المزيد من التفوق وتحقيق
االنـ ـج ــازات العلمية بـمــا يـخــدم البشرية
وي ـح ـقــق ط ـمــوحــات ـهــن وي ـح ـفــزهــن على

االبتكار في المجاالت العلمية.
وأش ـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى نـ ـج ــاح ال ـم ـســاب ـقــة في
استقطاب العديد من المشاركات المحلية
والخليجية والعربية ،عالوة على تحقيق
أهدافها في نشر الثقافة العلمية وتعزيز
مهارات البحث العلمي والعمل الجماعي
وتحفيز آلية التطوير والتقدم في مجال
البحث العلمي لتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه ،أكد سفير االمارات لدى البالد
د .مطر النيادي في تصريح للصحفيين
ع ـلــى ه ــام ــش ال ـح ـفــل ح ــرص ب ـ ــاده على
المشاركة في جميع المسابقات الثقافية
والعلمية خاصة مسابقة الشيخة فادية
ال ـس ـعــد «ال ـم ـه ـم ــة» والـ ـت ــي ت ـعــد «وس ــام ــا
حقيقيا يحفز البحث العلمي واالبتكار
لدى الطالبات».
بـ ــدوره ،أع ــرب سفير مملكة البحرين

الجمعية اليابانية تنظم حملة لتنظيف الشاطئ
أعلنت سفارة اليابان لدى البالد ،أمــس ،تنظيم
الجمعية اليابانية حملة تنظيف الشاطئ تحت اسم
«عملية السلحفاة» ،السبت المقبل ،في حديقة شاطئ
ً
ً
الشويخ من  10:30صباحا حتى  12ظهرا.
وأوضـحــت الـسـفــارة ،فــي بـيــان تلقت «الـجــريــدة»
نسخة منه ،أن «هذه الحملة بدأت عام  2000بهدف

إعادة الحياة للبيئة البحرية في الكويت حتى تعود
السالحف البحرية لشواطئها ،إضافة إلى زيادة وعي
أفراد المجتمع بأهمية حماية البيئة» ،مشيرة إلى أن
«هذه الحملة مفتوحة للجمهور ،والجمعية اليابانية
ترحب بمشاركة أي شخص مهتم بهذه الحملة».

اتفاقية بين «النوري»
و«اليونيسف» لدعم
التعليم باليمن
وقعت جمعية الشيخ عبدالله
الـنــوري الخيرية اتفاقية تعاون
مع منظمة األمم المتحدة للطفولة
«الـ ـي ــونـ ـيـ ـس ــف» لـ ــدعـ ــم ال ـع ـم ـل ـيــة
التعليمية ف ــي ا ل ـي ـمــن ،بحضور
رئـ ـي ــس م ـج ـلــس إدارتـ ـ ـه ـ ــا ج ـمــال
الـ ـن ــوري ،وم ــدي ــر ق ـط ــاع ال ـم ــوارد
واإلعـ ـ ــام عـبــدالـلـطـيــف ال ـ ــدواس،
وم ـم ـثــل «ال ـيــون ـي ـســف» ل ــدى دول
ال ـخ ـل ـيــج ال ـط ـيــب آدم ،والـمـمـثـلــة
الـ ـخ ــاص ــة ب ــ«ال ـي ــون ـي ـس ــف» ل ــدى
فلسطين لوتشيا إلـمــي ،ومديرة
ال ـش ــراك ــات بـمـكـتــب الـخـلـيــج هنا
حمادة.
ودعـ ـ ــا الـ ـ ـن ـ ــوري ،ف ــي تـصــريــح
صحافي ،أهل الخير والعطاء إلى
دعم الحملة التي أطلقتها الجمعية
لمساعدة طالب اليمن.
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدواس إن
ال ـهــدف مــن اتـفــاقـيــة ال ـشــراكــة مع
«الـيــونـيـســف» هــو دع ــم المسيرة
التعليمية لنحو  25أ ل ــف طالب
يمني ،وإعــادة تأهيل  40مدرسة
م ـ ـت ـ ـضـ ــررة ،وت ـج ـه ـي ــز ال ـف ـص ــول
الدراسية.

ُ«إحياء التراث»
تطلق ملتقى
«خواطر شرعية»
أطلقت جمعية إحـيــاء التراث
اإلسـ ـ ــامـ ـ ــي ،أمـ ـ ــس ،فـ ــي مـنـطـقــة
ص ـ ـ ـبـ ـ ــاح ال ـ ـن ـ ــاص ـ ــر بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون
م ــع وزارة األوق ـ ـ ـ ــاف والـ ـش ــؤون
ً
اإلسالمية ،ملتقى ثقافيا بعنوان
«خواطر شرعية» ،والذي تستمر
فعالياته لمدة أسبوع.
وق ــال ــت ال ـج ـم ـع ـيــة ،ف ــي ب ـيــان،
أ م ــس ،إن الملتقى يحتوي على
ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـم ـح ــاض ــرات الـتــي
سـيـلـقـيـهــا نـخـبــة م ــن الـمـشــايــخ،
منهم :د .عايد البرازي ،ود .محمد
النجدي ،وصالح العبدلي ،حيث
ستكون جميع المحاضرات بعد
صالة المغرب في مسجد سبيكة
البلوشي بمنطقة صباح الناصر.
ول ـ ـف ـ ـتـ ــت إلـ ـ ـ ــى أنـ ـ ـه ـ ــا س ـت ـق ـيــم
ً
ملتقى ثقافيا تحت شعار «أفال
تـبـصــرون» يتضمن سلسلة من
ال ـ ـ ـ ــدروس ال ـتــوج ـي ـه ـيــة ل ــأس ــرة
وال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــشء ،يـ ـ ـش ـ ــرف عـ ـلـ ـي ــه فـ ــرع
الجمعية بمنطقة العمرية.
وأش ـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى ت ـن ـظ ـيــم درس
بـ ـعـ ـن ــوان «س ـل ـس ـل ــة أس ـ ـمـ ــاء ال ـلــه
الـ ـحـ ـسـ ـن ــى» ل ـل ـش ـي ــخ د .ع ـي ـســى
الجاموس ،أمس ،في مسجد نوير
الوطري.

فادية السعد وعدد من السفراء مع الفائزات في المسابقة العلمية
صــالــح الـمــالـكــي فــي تـصــريــح مـمــاثــل عن
سعادته بالتواجد والمشاركة في الحفل
الختامي للمسابقة التي تعد «فرصة مميزة
للطالبات البراز مواهبهن».
من جهته ،عبر سفير مصر لدى البالد
أســامــة شـلـتــوت فــي تـصــريــح مـمــاثــل عن

سـعــادتــه بـمـشــاركــة ب ــاده فــي المسابقة
ل ـل ـعــام ال ـثــالــث ع ـلــى ال ـت ــوال ــي ،م ــؤك ــدا أن
«المسابقة تفجر طاقات ومواهب الطالبات
وتتيح تبادل الخبرات بين طالبات الوطن
العربي ما يدفع في اتجاه تحقيق االهداف
المنشودة.

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

٨-6

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 السادسة بتصرف.

عبدالعزيز الصقر ونشاطه السياسي خارج المؤسسة التشريعية
ت ـعــرضــت غــرفــة ت ـج ــارة وصـنــاعــة
الكويت ،شأنها شأن مؤسسات الدولة،
لالقتحام والسيطرة على مقدراتها
وأمــوالـهــا ،وي ــروي المستشار ماجد
بدر جمال الدين أنه كان خارج الكويت،
حيث كان يقضي إجازته الصيفية؛ إذ
سمع بموضوع الغزو العراقي الغاشم
ً
ع ـلــى ال ـك ــوي ــت ،ف ــأج ــرى ل ـق ـ ً
ـاء عــاجــا
بالصقر في لندن ،وقد أكد سعادته أن
الثالثة الكبار المعتمد توقيعهم لدى
فــرع البنك الوطني فــي لندن أعطوه
الصالحيةّ ،
وفوضوه من أجل تأسيس
مكتب لتسيير أعمال الغرفة ،فأجرى
ترتيبات نقل السيولة المالية المتوفرة
فــي بـنــك الـكــويــت الــوطـنــي ف ــرع لندن
إلم ــارة دبــي؛ لتشغيل مكتب الغرفة،
وبالفعل بدأ المكتب تسيير األعمال
من المقر المؤقت للغرفة في إمارة دبي
في دولة اإلمارات.
وذكـ ـ ـ ــرت ص ـح ـي ـفــة ال ـفــاي ـن ــان ـش ــال
تايمز ما ّ
نصه« :ألول مرة في التاريخ
يستطيع جسد مبتور عــن رأس ــه أن
ي ـج ـعــل ك ــل أطـ ــرافـ ــه ت ـع ـمــل بـتـنــاســق
وف ـع ــال ـي ــة ونـ ـ ـج ـ ــاح» ،وهـ ـ ــذا ع ــن بنك
الكويت الوطني الذي كان عبدالعزيز
الصقر أحد أبرز مؤسسيه ،وبالفعل
كــانــت ال ـم ـبــالــغ ال ـم ـتــوفــرة ق ــد نقلت؛
لـتـكــون أس ــاس عـمــل ال ـغــرفــة ،وإدارة
ّ
وتكون دائرة
األمور التي تتعلق بها،
من طاقم عمل جديد ،يسعى ألن يكون
ً
حاضرا في هذا الموقف الصعب الذي
تمر به دولــة الكويت ،وليؤكد متانة
أساس وعمق الغرفة.
وفي هذا الصدد أؤكد أن الظروف
الصعبة الـتــي عايشها أبـنــاء الوطن
أث ـ ـنـ ــاء احـ ـت ــال ــه وهـ ـ ــم فـ ــي ال ـ ـخـ ــارج،
تجعلنا ننظر للمشهد بشمولية ،فقد
يعرف الجميع بعض األحداث؛ لكننا
ب ـصــدد الـتــركـيــز عـلــى مــوقــف رئيس
غرفة التجارة عبدالعزيز الصقر من
ً
ً
وحريصا على
متابعا
الغزو ،فقد كان
كل ما يتعلق بالغرفة ،وكان المجلس
متضامنا ّ
كليا مع الشرعية الكويتية
والحكومة في مشهد عميق ال يختلف
عليه أي كويتي ،ففي تلك الظروف منح
الصقر السلطات والـصــاحـيــات من
أجــل تسيير دعامة العمل من مكتب
ّ
مؤجر ،ولعل من أهم سجاياه أنه كان
يقبل الرأي ،والرأي اآلخر ،واالجتهاد؛
لكنه ك ــان يـعــاقــب عـلــى الـخـطــأ؛ إذ ال
مـجــال للتهاون فــي مصلحة الوطن
وأهله.
وعـلــى الــرغــم مــن حــالـتــه الصحية
الـ ـمـ ـتـ ـه ــورة ،ف ـق ــد ك ــان ــت الـمـصـلـحــة
الوطنية ومصلحة الكويت هاجسه
ً
األول ،ومــع ألمه ،كــان يــدرك تماما أن
همه األوحد يتمثل في عودة الوطن،
والـ ـك ــوي ــت أله ـل ـه ــا؛ ل ـ ــذا ك ـ ــان يتتبع
األخبار ً
دفاعا عن كرامة الوطن ،وعلى
الرغم من وجود أحد أعضاء مجلس
إدارة الغرفة في الكويت ،إال أنــه نأى
بنفسه عــن أي مــوقــع فــي ظــل وجــود
ق ــوات االح ـت ــال ال ـعــراقــي عـلــى أرض
الكويت.
وك ـ ـ ـ ــان الـ ـصـ ـق ــر عـ ـل ــى مـ ــوعـ ــد مــع
ال ـقــدر ،ولـكــن مــن زاوي ــة أخ ــرى؛ فأبى
إال أن يكون ذلــك الرجل الــذي تجاوز
السبعين من عمره ،وحمل هم وطنه
وأرض ــه بين حنايا ضـلــوعــه؛ ليعلن
فيما بعد أن ذلك الرجل الكبير الذي
يجلس على ذلــك الكرسي المتحرك،
ّ
سيكون هوية الوطن في تلك
هو من
الحقبة وانسيابية األحداث ،ولعل ذلك
الموقع السياسي قد اختار الصقر ،ولم
يختره عبدالعزيز بنفسه ،وهو موقع
من نوع آخر ال يقل هيبة وفخامة عن
غيره من المواقع التي شغلها الصقر،
بل هو إرث تفردت به عائلة الصقر؛
لـ ــذا جـ ــاء ع ـبــدال ـعــزيــز ال ـص ـقــر ومـعــه
رجاالت الكويت من لندن ،ورافقه ابن
أخيه محمد جاسم الصقر ،الرئيس
ً
ً
الحالي للغرفة؛ ليقدم درســا جديدا،
ويكتب اسمه في التاريخ ،ولكن هذه
المرة بطريقة أخــرى ،كما سنرى في
الفصل الرابع.

التطورات الداخلية بالكويت
في الثمانينيات
ً
ت ــأث ــر ال ـش ــأن ال ـكــوي ـتــي ك ـث ـيــرا في
ً
الثمانينيات ،وتحديدا في سبتمبر

1980م ،وبينما كــانــت وف ــود منظمة
أوبـ ـ ــك ت ـج ـت ـمــع ف ــي ف ـي ـي ـنــا؛ ل ــإع ــداد
ً
لالحتفال بـمــرور عشرين عــامــا على
تــأس ـي ـس ـهــا ،ف ــوج ــئ ال ـع ــال ــم ب ــان ــدالع
ال ـحــرب الـعــراقـيــة – اإليــران ـيــة ،وقـيــام
ال ـع ــراق بــاخ ـتــراق ال ـح ــدود اإليــرانـيــة
ً
بهجوم واســع مستخدما فيه جميع
أس ـل ـح ـت ــه ،وكـ ـ ــان م ــن أه ـ ــم أس ـبــاب ـهــا
الخالف على شط العرب ،واالتفاقيات
السابقة التي وقعها العراق مع إيران
فــي ظــل م ــوازي ــن ق ــوى مختلة ،وكــان
آخــرهــا اتفاقية الجزائر عــام 1975م،
على الــرغــم مــن أن اللجان المشتركة
ب ــاش ــرت ع ـم ـل ـهــا ل ــوض ــع ال ــدع ــام ــات
الـ ـ ـح ـ ــدودي ـ ــة ،وبـ ـمـ ـش ــارك ــة مــوظ ـف ـيــن
جزائريين كانوا يشتركون في مراحل
ع ـمــل ال ـل ـج ــان ال ـعــراق ـيــة – اإلي ــران ـي ــة
المشتركة كلها ،ويتم تثبيت المحاضر
بوثائق أودعت لدى وزارات الخارجية
في البلدان الثالثة ،وقد ألغاها صدام
حسين في  17سبتمبر 1980م بإعالنه
ذلك أمام مجلس قيادة الثورة العراقي؛
إذ كــان صــدام حسين يــرى أن الثورة
ً
اإليــران ـيــة تشكل خ ـطــرا عـلـيــه ،وعلى
المنطقة بأكملها ،وشاركه هذا الشعور
الغرب ،والمحيط العربي بما في ذلك
دول الخليج العربية ،وقد مرت الحرب
الـعــراقـيــة – اإلي ــران ـي ــة ب ــأرب ــع مــراحــل
طوال السنوات الثماني؛ أي طوال مدة
الـحــرب ،فعلى الرغم من الوساطات،
ومحاوالت رأب الصدع بين البلدين،
فإن كلمة آلة الحرب كانت هي األقوى.
وكان ثمن وقوف الكويت مع العراق
ً
في حربه مع إيران غاليا ،فقد دفعته
الكويت على حـســاب أمنها ،وأرواح
أبنائها ،إضافة إلى الخسائر المادية
ال ـك ـب ـي ــرة الـ ـت ــي م ـن ـيــت ب ـه ــا بـنـيـتـهــا
التحتية ،وقد طالت التفجيرات أماكن
تتمتع بالحصانة الدبلوماسية وفق
القانون الــدولــي ،وأماكن لمدنيين ال
نــاقــة لهم وال جمل فــي ه ــذه الـحــرب؛
لـكــن اإلرهـ ــاب ال دي ــن ل ــه ،وق ــد عرفته
ً
الكويت باكرا نتيجة مواقفها الثابتة،
َ
ومبدئها الذي لم تتخل أو تتنازل عنه،
أو تساوم عليه.
وبالتزامن مع تلك األحداث تعرضت
العملية الــديـمــوقــراطـيــة فــي الكويت
ً
أيـ ـض ــا الن ـت ـكــاســة ف ــي ظ ــل ال ـظ ــروف
اإلق ـل ـي ـم ـيــة وال ــداخ ـل ـي ــة ال ـت ــي حــدثــت
داخ ــل الـنـطــاق اإلقليمي أو الداخلي
للكويت ،وقد ارتأت السلطة أن تأخذ
زمــام الموقف ،وتتصدر المشهد من
خالل قرارات يبدو للبعض أنها كانت
بعيدة كل البعد عن المشهد ،وإن كانت
اإلجراءات صارمة في ذلك التوقيت ،إال
أن القوى السياسية بمختلف أطيافها
واجهت الموقف واألح ــداث بشجاعة
عن طريق شخصيات كان لها ثقلها،
فكان عبدالعزيز الصقر ،الــذي غــادر
السلطة في شبه أزمة (رئاسة مجلس
األمة 1963م ،واستقالته من عضوية
مجلس األمة عام 1967م) ،وعلى الرغم
مما كانت تمر به الكويت من أحداث
وخــافــات تـمــزق الـصـفــوف ،فقد كان
عبدالعزيز يقوم من دون دعوة بدور
رسول السالم؛ لتقريب وجهات النظر
بـحـكــم مـكــانـتــه الـمــرمــوقــة وصــداقـتــه
للجميع ،فقد كــانــت وطنيته وآراؤه
السياسية ذات منطق وجرأة وواقعية،
ويحكم العقل على العاطفة ،والحقيقة
على الـخـيــال ،وك ــان يضع المصلحة
العامة فوق أي اعتبار آخر.
وعلى الرغم من أن الحكم في مفهوم
الصقر رســالــة ،فإنه مــا كــان يتهافت
عـلـيــه؛ إذ إن ــه لــم يـكــن فــي حــاجــة إلــى
سـلـطــة ،أو مـ ــال ،أو جـ ــاه ،ول ـيــس في
نفسه جوع إلى ذلك ،أو ظمأ فقد كان
ً
ً
ً
أبــوه من قبله زعيما كبيرا ،ووجيها
ً
ً
بـ ــارزا ومــرمــوقــا ،وك ــان أخ ــوه األكـبــر
ً
ً
ً
ً
سياسيا بــارزا ،والمعا ومعروفا؛ لذا
كــان المشهد قــد اخ ـتــاره فــي حدثين
بارزين ،وكأن التاريخ يريد أن يكون
هو ال غيره في ذلك التوقيت ،ولم يكن
ً
عبدالعزيز الصقر بعيدا عما يحدث
عـلــى الـســاحــة الـسـيــاسـيــة الكويتية،
ً
ً
ف ـقــد ك ــان ح ــاض ــرا م ـتــاب ـعــا أحــداث ـهــا
بعين فاحصة مدققة ،على الرغم من
ً
عــدم كــونــه رئـيـســا لمجلس األم ــة ،أو
ً
عضوا فيه.
وق ــد ك ــان مــا يـجــري عـلــى الساحة
الـسـيــاسـيــة مــن ت ـجــاذبــات ب ــات ينذر

بحدوث صــدام وشيك يواجه الحياة
ً
الـ ـنـ ـي ــابـ ـي ــة ،ف ــال ـص ـق ــر ك ـ ـ ــان شـ ــاهـ ــدا
ع ـلــى ب ــداي ــات ال ـت ـج ــرب ــة ،ومــراح ـل ـهــا
التصاعدية ،ولكنه آثــر االبتعاد عن
السياسة بمحض إرادت ــه ،وكــان هذا
الـقــرار محل تقدير واح ـتــرام مــن قبل
ً
ً
الجميع ،إال أن اسمه بات رقما صعبا
تدرك السلطة قوته ،وحجمه ،وتبعاته،
والتفاف أطـيــاف الشعب نحو اإلرث
التاريخي للنخبة التجارية بقيادته،
فالسلطة تعرف مع من تتعامل.
وقد كانت مبادئه ،وحنكته ،وزهده
ف ــي ال ـم ـن ـصــب ،وت ـغ ـل ـيــب الـمـصـلـحــة
العامة على الخاصة ،وإيـثــار إيجاد
قيم سياسية أصيلة تنبع من مواثيق
ًّ
وبرا بالقسم الذي
الكلمات والعهود،
ً
ً
أقسم به يوما ،دافعا لجعل الجموع
الشعبية تسلمه عام 1990م عريضة
مـمـهــورة بـتــواقـيــع أط ـيــاف المجتمع
الـكــويـتــي كــافــة؛ لينقلها بـ ــدوره إلــى
األمـيــر الشيخ جــابــر األحـمــد الجابر
الصباح فــي ملحمة كويتية وطنية
وتاريخية ،تطالب بــالـعــودة للحياة
النيابية ،وااللتفاف حــول الدستور،
وهو من قرأ نص مبايعة أسرة الحكم،
وه ــي ف ــي ال ـم ـن ـفــى ،ف ــي مــؤت ـمــر جــدة
الشعبي عام 1990م ،في مشهد أقل ما
يقال عنه إنه تاريخي ،ودرس وطني
كــويـتــي بــام ـت ـيــاز ،م ـف ــاده أن الشعب
الكويتي ال يريد أي قيادة أخــرى إال
أســرة آل الصباح ،وأن االخـتــاف في
وجهات النظر ال يعني اإلقصاء ،وإنما
هو إعادة بناء لمرحلة جديدة تستحق
الكويت فيها ما هو األفضل؛ لذا سيتم
ال ـحــديــث ع ــن ال ـعــري ـضــة ال ـت ــي كــانــت
باسمه ،واألسـبــاب والحيثيات التي
ً
قــدمــت مــن أجـلـهــا ،وص ــوال للمجلس
الــوطـنــي ،ثــم كلمته فــي مــؤتـمــر جــدة
الشعبي عام 1990م إبان الغزو العراقي
الغاشم على دولة الكويت.

توثيق أممي للخطاب
الذي ألقاه العم عبدالعزيز
حمد ال
صقر في مقر األمم المتحدة

عريضة الصقر الموقعة
من أطياف المجتمع
حملها إلى األمير
عام  1990للمطالبة
بالعودة للحياة
النيابية والعمل
بالدستور

عريضة عبدالعزيز الصقر حول
المجلس الوطني 1990م:
ي ـب ــدو أن م ــا أسـ ـف ــرت ع ـنــه نـتــائــج
ان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ع ـ ـ ــام 1985م م ـ ــن ف ــوز
ال ـ ـم ـ ـعـ ــارضـ ــة ،م ـم ـث ـل ــة بــال ـم ـجــام ـيــع
المختلفة من األصوليين ،والقوميين،
وغيرهم ،جعلت الحكومة عاجزة عن
حشد نواب موالين لها؛ لذا يعد هذا
المجلس هو األقــوى منذ االستقالل،
ّ
فقد شكلت المعارضة فيه األغلبية،
وبالمقابل كانت المواالة هي األقلية؛
إذ وصلت نسبة المشاركة فيها إلى
 ،%84.8فيما كــا نــت نسبة التغيير
ف ــي أع ـض ــاء الـمـجـلــس  %56مـقــارنــة
بالمجلس السابق.
وال بأس من ذكر ما شهدته الكويت
على الصعيدين الداخلي والخارجي
مــن اض ـطــرابــات ع ــدة مــن 1983م إلــى
1987م؛ إذ أخذت األحداث في الكويت
ً
ً
ً
تأخذ بعدا ديناميكيا وتفاعليا تجاه
ال ـت ـف ـج ـيــرات ،واخ ـت ـط ــاف ال ـط ــائ ــرات،
ومحاولة اغتيال رمز الكويت المتمثل
بسمو األم ـيــر الشيخ جــابــر األحـمــد،
وكـلـهــا أح ـ ــداث حــدثــت أث ـن ــاء الـحــرب
الـعــراقـيــة – اإلي ــران ـي ــة ،فـقــد ك ــان ثمن
وق ــوف الكويت مــع الـعــراق فــي حربه
ً
تلك غاليا ،دفعته الكويت على حساب
أمـنـهــا ،وأرواح أبـنــائـهــا ،إضــافــة إلى

مجموعة الـ  45ضمت
ً
أطيافا مختلفة
من الكويتيين
ونادت بالعودة إلى
الديموقراطية

الوفد العربي االقتصادي في الواليات المتحدة األميركية عام ١٩٧٨

الخسائر المادية الكبيرة التي منيت
ب ـهــا بـنـيـتـهــا ال ـت ـح ـت ـيــة ،وقـ ــد طــالــت
التفجيرات أماكن تتمتع بالحصانة
الدبلوماسية وفــق القانون الــدولــي،
وأماكن لمدنيين ال ناقة لهم وال جمل
في هذه الحرب؛ لكن اإلرهــاب ال دين
ً
لــه ،وقــد عرفته الكويت باكرا نتيجة
مواقفها الـثــابـتــة ،ومـبــدأهــا ال ــذي لم
َ
تتخل أو تتنازل عنه ،أو تساوم عليه.
وهــذا مــا جعل الجميع ينظر إلى
الكويت نظرة احترام وتقدير؛ ألنها
مرت بظروف استثنائية لم تعايشها
أي دول ــة بحجمها وإمكانياتها ،إال
أن ـه ــا ظ ـلــت شــام ـخــة ع ـلــى ال ــرغ ــم من
ك ــل األعـ ـم ــال اإلره ــاب ـي ــة ال ـت ــي طــالــت
أراضيها على يد أهل الغدر واإلجرام،
وقــد حــدثــت فــي الـكــويــت صـبــاح يوم
 1983-12-12سلسلة من االنفجارات
المتتالية ،حتى قيل إن بين االنفجار
واآلخــر مــدة وجيزة ال تتجاوز ثالث
دقــائــق ،وهــي أكـبــر تفجيرات حدثت
في تاريخ الكويت ،وتمت على أيدي
إرهابيين لم يراعوا أرواح األبرياء ،أو
القوانين الدولية ،أو حرمة بلد آوتهم،
وحــاف ـظــت ع ـلــى كــرام ـت ـهــم م ــن خــال
العمل والعيش الكريم فيها؛ لذا كان ال
بد من فرض القيود األمنية الكويت؛
ً
تحسبا ألي عمل إرهــابــي ،أو هجوم
مرتقب من قبل العابثين الذين عبثوا
باألمن واألمان.
ً
وال ي ـبــدو أن ذل ــك ك ــان كــاف ـيــا ،بل
كــانــت ألسنة ال ـنــار تشتعل لتستمر
األزم ــات السياسية بــدورهــا ،وتلقي
بـظــالـهــا عـ ــام 1986م ع ـنــدمــا اتـخــذ
الشيخ جابر األحمد الجابر الصباح
ً
أمير البالد ق ــرارا بحل مجلس األمة
الـســادس 1985م ،ال ــذي ب ــدأت حياته
النيابية في  20فبراير من العام نفسه،
وتعليق الحياة النيابية مدة تقارب
أرب ــع سـنــوات ،وإن كــان عمله ال يعد
سابقة في الحياة البرلمانية ،بل سبقه
حل مجلس األمة األول عام 1976م.
كـ ـ ــان ذلـ ـ ــك ن ـت ـي ـجــة اسـ ـتـ ـج ــواب ــات
نـ ــواب الـمـجـلــس ،ال ـتــي ان ـهــالــت على
المسؤولين ،ومطالبتهم بتعويض
ال ـم ـت ـض ــرري ــن م ــن الـ ـك ــارث ــة ال ـمــال ـيــة
المتمثلة (بسوق المناخ عام 1982م)
فــي بــورصــة األوراق المالية؛ بسبب
عـ ــدم ق ـ ــدرة ك ـب ــار الـمـتـعــامـلـيــن على
سداد السندات والشيكات المستحقة،
إض ــاف ــة إل ـ ــى م ـحــاول ـت ـهــم مـحــاسـبــة
مسؤولي الحكومة تحت قبة البرلمان،
ولكنها كانت من غير جــدوى ،ولعل

مـنــاقـشــة ال ـق ـضــايــا ال ـح ـســاســة الـتــي
تتعلق بتجاوزات طالت المال العام؛
تسببت بالمطالبة بسحب الثقة من
أربعة وزراء في الحكومة ،وكــان ذلك
ّ
ً
كفيال بقرار حله من قبل األمير ،ومن
الجدير بالذكر كذلك أن هذا المجلس
ب ـن ــواب ال ـم ـعــارضــة فـيــه ل ــم يتجاهل
القضايا الشعبية التي تمس المواطن
بصورة مماثلة ،فعلى سبيل المثال
ث ــارت فــي تلك الفترة «قضية الطلبة
الـمـفـصــولـيــن» م ــن وظــائـفـهــم بحجة
دراستهم الجامعية ،فأصدر المجلس
ً
ق ـ ـ ــراره ب ـع ــودت ـه ــم م ـم ـه ــا ال ـح ـكــومــة
أسـبــوعـيــن ،وبــال ـعــودة إل ــى مــوضــوع
الحل يمكن القول بأن حل مجلس أمة
1975م ،ومجلس أمــة 1985م لــم يكن
فــي إط ــار الـحــل ال ــذي رسـمــه دسـتــور
الكويت ،لسببين:
 - 1إن حل مجلس األمة عام 1975م،
وعام 1985م كان بأمر أميري ،ولم يكن
بمرسوم أميري.
 - 2إن األمر األميري القاضي بالحل
ل ــم يـ ـ ُ
ـدع إلج ـ ــراء ان ـت ـخــابــات لمجلس
جديد في موعد ال يتجاوز الشهرين
مــن تــاريــخ الـحــل ،كما نــص على ذلك
ّ
الدستور في المادة ( ،)107وقد ترتب
عـلــى ذل ــك أن ح ــل مـجـلــس األمـ ــة عــام
1976م امتد لمدة تقارب أربعة أعوام
ونصف ،وأن حل مجلس األمة 1986م
امتد لمدة تقارب ست سنوات وثالثة
أشهر.
وقد اتصف الرد الحكومي بالقوة؛
ً
إذ قدم عام 1986م ستة عشر وزيرا من
الحكومة استقالتهم بشكل جماعي،
ً
وقد ترك هذا القرار أثرا في النفوس،
فلم يحدث من قبل في منطقة الخليج
أن تستقيل حـكــومــة معينة مــن قبل
األمير بسبب انتقادات من البرلمان
المنتخب ،ومن خالل إلقاء المسؤولية
بشكل مباشر على أعـضــاء أس ــرة آل
المؤسساتي
الصباح ،وعلى التوازن
ً
ً
يكون النواب قد ارتكبوا خطأ فادحا؛
لــذلــك حــل الشيخ جــابــر األحـمــد أمير
ال ـب ــاد ف ــي  3يــولـيــو 1986م مجلس
األمة من جديد.
جاء التصعيد في البداية من خالل
الـتـضـيـيــق ع ـلــى ال ـ ـنـ ــواب؛ ح ـيــث قــرر
مجلس ال ــوزراء منع أعـضــاء مجلس
األمــة من المشاركة في الندوات التي
تقام في جامعة الكويت في مارس عام
1986م ،وحالت استقالة بعض الوزراء
من استجوابهم.
ويبدو أن التضييق الحكومي كان
م ــن ج ــان ــب م ــع تـصـعـيــد الـ ـن ــواب من
جانب آخر بشأن االستجوابات ،إلى
أن جاء يوم مناقشة البرلمان مشروع
الميزانية العامة للدولة في  3يوليو
1986م لـيـصــدر األم ــر األم ـي ــري بحل
مجلس األم ــة ،ووق ــف العمل بأحكام
ال ـم ــواد 56 :ف ـقــرة ( ،)3و ،107و،174
و 181مــن الــدس ـتــور ،على أن يتولى
األمير ومجلس الوزراء االختصاصات
ال ـم ـخ ــول ــة ل ـم ـج ـلــس األم ـ ـ ــة ب ـمــوجــب
الدستور ،وتصدر القوانين بمراسيم
أم ـ ـيـ ــريـ ــة ،ويـ ـ ـج ـ ــوز عـ ـن ــد الـ ـ ـض ـ ــرورة
إصدارها بأوامر أميرية.
وحسب ما جــاء في األمــر األميري
تتلخص أسباب الحل في اآلتي:
 تعرضت الـبــاد لمحن متعددة،قاسية لم يسبق لها مثيل،
وظــروف ُ
وت ـعــرض أمــنـهــا ل ـمــؤامــرات خارجية
هددت األرواح ،وكادت تدمر الثروات.
 واجه البلد أزمة اقتصادية شديدة. ظهور تكتالت وأح ــزاب أدت إلىتمزيق الوحدة الوطنية.
 تعطيل األعمال ،وتعذر استمرارمجلس الوزراء في عمله.
 الظروف الحرجة التي مــرت بهاالمنطقة؛ مما سيعرض الكويت لنتائج
غير محمودة العواقب.
 الـ ـح ــرص ع ـلــى س ــام ــة ال ـكــويــتواستقرارها.
 اسـتـمــرار الحياة النيابية يهددمصالح البالد العليا.
ومـ ــن ال ـمــاح ـظــات ع ـلــى الـخـطــاب
األميري أنه تمسك بالحياة البرلمانية
دون تحديد مــوعــد رجــوعـهــا ،مثلما
حــدث في قــرار حل مجلس األمــة عام
1976م ،وفــي  12يوليو 1986م شكل
ال ـش ـي ــخ س ـع ــد ال ـع ـب ــدال ـل ــه حـكــومـتــه،
ً
ً
ً
وضمت  21وزيرا ،بدال من  16وزيرا.

وف ـي ـمــا يـتـعـلــق بـ ـن ــواب الـمـجـلــس
ال ـم ـن ـحــل ،ف ـقــد ظ ـل ــوا يـجـتـمـعــون في
الديوانيات على أمــل أن يقوم األمير
ب ــال ــدع ــوة ل ـل ـق ـيــام بــان ـت ـخــابــات بعد
ً
م ـ ــرور ش ـه ــري ــن؛ أي  60ي ــوم ــا ،وفــق
الـمــادة  107مــن الــدسـتــور ،ولكن ذلك
لم يحدث؛ لــذا كانت الديوانيات هي
ال ـف ـض ــاء الـ ـ ــذي ان ـط ـل ــق م ـن ــه ال ـن ــواب
بــاحـتـجــاجــات سلمية للضغط على
ال ـس ـل ـطــة ،وال ــدي ــوانـ ـي ــة تـقـلـيــد قبلي
قديم كــان يطلق عليه اســم المجلس
ف ــي مـجـتـمـعــات الـخـلـيــج ،وال ـجــزيــرة
العربية ،ويمكن تفسير ذلك على أنه
اسـتـيــاء شعبي وجـمــاهـيــري لغياب
نتائج ملموسة كــان مــن المتوقع أن
ت ـب ــادر ب ـهــا ال ـس ـل ـطــة ،وت ـع ــد م ـب ــادرة
ح ـســن ن ـيــة م ــن جــان ـب ـهــا ،وكـ ــان على
النواب أن يعملوا على إعادة صياغة
االستراتيجية ،وتنظيم وجهات النظر،
وتـحــديــد الـمـطــالــب ،وتشكيل جبهة
موحدة؛ لــذا فقد ّ
تقدم بناء على ذلك
جميع المعارضين لسياسة الحكومة
من مختلف مناطق الكويت باالجتماع
والتباحث في ديوانيات االثنين  -تقام
فــي ي ــوم االثـنـيــن مــن كــل أس ـبــوع في
ً
إحــدى ديوانيات ال ـ  32نائبا  -وهي
ل ـن ــواب الـمـجـلــس الـمـنـحــل بتنسيق
جغرافي ال يخلو من مراقبة ،ومتابعة
السلطة لبعض النواب في ذلك الوقت،
وهو أمر طبيعي.
وبعد مرور كل تلك السنوات تبقى
مرحلة التقييم بعيدة عن العواطف
والـمـهــاتــرات ،ويبقى الــوضــع األمني
واألحـ ــداث ،التي تــم ذكــرهــا فــي بداية
الفصل ،من أولى األولويات ،فتوحيد
ال ـص ـف ــوف ،وعـ ــدم تــأجـيـجـهــا مطلب
وطني ،وتبقى الكويت للجميع ،وهي
ال ـخــط األح ـم ــر ،وال تـقـبــل الـمـســاومــة
عليها من أي أحد.
أمـ ـ ــا ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـ ـل ـ ـقـ ــاءات الـ ـن ــواب
والـ ـمـ ـج ــامـ ـي ــع فـ ـق ــد كـ ــانـ ــت ت ـت ـصــف
بالسلمية ،والتعبئة الحثيثة الجادة
في مواجهة السلطة ،وقد امتدت إلى
عــام 1988م ،وتوسعت نخب الحركة
لتشمل بــدورهــا مجموعة «الخمسة
وأرب ـع ـي ــن» ،و«ال ـح ــرك ــة الــدس ـتــوريــة»
ال ـمــؤيــدة لـلــديـمــوقــراطـيــة ،وال تخلو
الساحة العالمية والدولية من تطورات
ك ـس ـقــوط ج ـ ــدار بــرل ـيــن ف ــي نــوفـمـبــر
1989م ،واال ن ـت ـف ــا ض ــة الفلسطينية
التي بدأت في ديسمبر 1987م ،وكذلك
عملية وقــف إط ــاق الـنــار بين إيــران
وال ـ ـعـ ــراق عـ ــام 1988م ،أس ـه ـمــت في
استقرار السياق الداخلي على األقل
ً
م ــؤق ـت ــا؛ ألن أح ــد أس ـب ــاب ال ـحــل كما
ذكــرهــا األم ـيــر الـشـيــخ جــابــر األحـمــد
في قــراره بحل المجلس عــام 1986م:
أن ال ـت ــوت ــرات اإلقـلـيـمـيــة والــداخ ـل ـيــة
التي سببتها الحرب تتطلب توحيد
الصفوف ،وخلق جبهة داخلية موحدة
كان يهدد وجودها مجلس األمة؛ لذا
لــم يكن مــن المقبول أو الـمــرضــي أال
تعود الحياة الديموقراطية بعد انتهاء
الحرب لوضعها الطبيعي.
وعلى الرغم من ذلــك لم تكن غرفة
تـ ـج ــارة وصـ ـن ــاع ــة الـ ـك ــوي ــت ب ـق ـيــادة
رئـيـسـهــا عـبــدالـعــزيــز الـصـقــر بعيدة
ع ــن الـمـشـهــد ال ـس ـيــاســي ،السـيـمــا أن
وقـ ـف ــة الـ ـع ــائ ــات ال ـم ــؤس ـس ــة لـغــرفــة
ً
إحياء لدور تلك
التجارة بقيادته تعد
الـنـخـبــة ،واس ـتــذكــار دوره ــا الوطني
في التاريخ السياسي الكويتي ،وهو
دور أق ــل م ــا ي ـقــال عـنــه إن ــه تقليدي،
ويـبــدو أن المعارضة أدرك ــت مقولة:
إن الـتــاريــخ يعيد نفسه ،وإن وجــود
النخبة التجارية مهم ،وله حافز كبير،
ودعم ال محدود لشرعية المطالب في
العودة للمشاركة السياسية عن طريق
الـعــودة للحياة البرلمانية ،ولــم تكن
النخبة التجارية بعيدة عن المشهد
ال ـس ـيــاســي ال ـم ـح ـت ـقــن ف ــي األس ـ ــاس،
ً
فقد كانت تعي تماما أن انهيار سعر
برميل النفط ،وانخفاض االلتزامات
ً
العامة واالستثمارات بات يشكل خطرا
ً
وشيكا يهدد االقتصاد الكويتي.
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٦

ةديرجلا

•
العدد  / 5183االثنني  14نوفمبر 2022م  20 /ربيع اآلخر 1444هـ

majles@aljarida●com

ً
ً
السعدون يضع حال نهائيا لطالبي الجنسية الكويتية

ً
قدم اقتراحا بقانون من  10مواد وحدد  3فئات تستحق الحصول عليها
 3سنوات فترة تنفيذ القانون
من تاريخ إقراره

اقتراح بإسقاط  %40من مخالفات
المرور للمواطنين فقط

•  3أشهر لنشر الئحته التنفيذية من تاريخ صدوره
• سنة لحصر األسماء
•  6أشهر لنشر الحصر بالجريدة الرسمية
•  3أشهر لتلقي اعتراضات المواطنين
• سنة لوضع الحل الشامل
ً
ً
وضع ًرئيس مجلس األمة أحمد السعدون حال شامال
الحصول على الجنسية الكويتية ،عبر تقديمه
ونهائيا لطلبات ً
ً
اقتراحا بقانون مكونا من  10مواد .وألزم االقتراح وزارة
الداخلية بحصر أسماء جميع طلبات الحصول على الجنسية
المسجلة لدى جهات ،ومنها اللجنة العليا للجنسية بمجلس
الوزراء ومكتب الشهيد والهيئة العامة للمعلومات المدنية.

وزارة الداخلية
تتولى حصر أسماء
جميع طلبات
الحصول على
الجنسية

لكل كويتي بلغ سن
الرشد أن يعترض
على األسماء
المنشورة بالحصر

المنح يكون وفق
المصلحة العليا
للوطن وحاجة
البالد وال يعني
ذلك منحها لجميع
المخاطبين

ت ـق ــدم رئ ـي ــس م ـج ـلــس األم ــة
أحمد السعدون باقتراح بقانون
بشأن وضع حل شامل ونهائي
لجميع طلبات ا لـحـصــول على
الجنسية الكويتية ،نصت مواده
على ما يلي:
م ـ ــادة أولـ ـ ــى :ت ـتــولــى وزارة
ال ــداخ ـل ـي ــة خـ ــال س ـن ــة واحـ ــدة
من تاريخ العمل بهذا القانون
ح ـص ــر أسـ ـم ــاء ج ـم ـيــع طـلـبــات
ال ـ ـ ـح ـ ـ ـصـ ـ ــول عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـجـ ـنـ ـسـ ـي ــة
المسجلة لدى الجهات التالية،
بكشف منفصل لكل منها على
حدة:
 – 1اللجنة العليا للجنسية
بمجلس الوزراء.
 – 2مكتب الشهيد.
 – 3الهيئة العامة للمعلومات
المدنية ،ممن أقاموا في الكويت
ً
 1965ومـ ــا ق ـب ـل ـهــا وف ـق ــا
س ـن ــة
ً
لـلـبـنــد ثــالــثــا م ــن ال ـق ــان ــون رقــم
 21لسنة  2000بتعديل بعض
أحكام المرسوم األميري رقم 15
لسنة  1959بـقــا نــون الجنسية
الكويتية.
مادة ثانية :يمنح كل من ورد
اسمه فــي الحصر المنصوص
عليه في المادة السابقة بطاقة
ً
مدنية صالحة لـمــدة وفـقــا لما
ي ـجــري ب ــه ال ـع ـمــل ل ــدى الهيئة
ال ـعــامــة لـلـمـعـلــومــات الـمــدنـيــة،
ويجوز تجديدها إلى حين البت
ً
في وضعه بصورة نهائية وفقا
ألحكام المادة الخامسة من هذا
القانون.
مـ ـ ـ ــادة ث ــالـ ـث ــة :عـ ـل ــى وزارة
الداخلية أن تنشر في الجريدة
الرسمية خالل ستة شهور من
انتهاء المدة المحددة في الفقرة
األولى من المادة األولى من هذا
ال ـقــانــون ،أس ـمــاء جميع مــن تم
ً
حصرهم وفـقــا ألحـكــام البنود
( 1و 2و )3من الفقرة ذاتها كل
ً
جـهــة عـلــى ح ــدة وخــاصــة وفـقــا
ألحـ ـك ــام ال ـب ـنــد ( )3م ــن ال ـف ـقــرة
األولى من المادة األولى من هذا
ً
الـقــانــون ،مرتبة وفـقــا لألحرف

الهجائية مع بيان الرقم المدني
لكل منهم.
مادة رابعة :لكل كويتي بلغ
ً
سن الرشد وفقا ألحكام القانون
أن يقدم ما لديه من اعتراض في
وثــائــق رسـمـيــة معتمدة وغير
مزورة صادرة من دولة تعترف
بها الكويت تقر أن حامل هذه
ال ــوث ـي ـق ــة مـ ــن رعـ ــايـ ــاهـ ــا وت ـقــر
الكويت أن حامل هــذه الوثيقة
قد دخل الكويت بشكل مشروع
عن طريق أحد المنافذ الرسمية
وذلـ ــك ف ــي ش ــأن ك ــل م ــن نـشــرت
ً
أس ـمــاؤهــم وف ـقــا ألح ـكــام البند
( )3من الفقرة األولى من المادة
األولى من هذا القانون.
وتحدد وزارة الداخلية آخر
موعد لتقديم الوثائق المشار
إليها في الفقرة السابقة وكيفية
تـ ـق ــديـ ـمـ ـه ــا ،عـ ـل ــى أال ي ـت ـع ــدى
تقديمها ثالثة أشهر من تاريخ
نـ ـش ــر األس ـ ـم ـ ــاء ف ـ ــي الـ ـج ــري ــدة
ً
الــرسـمـيــة وف ـقــا ألح ـكــام الـمــادة

أحمد السعدون
الثالثة من هذا القانون.
م ـ ـ ـ ـ ـ ــادة خـ ـ ــام ـ ـ ـسـ ـ ــة :تـ ـلـ ـت ــزم
ال ـح ـك ــوم ــة ب ــوض ــع ح ــل شــامــل
ونهائي خــال سنة واحــدة من
تاريخ نشر األسماء في الجريدة
ً
الــرسـمـيــة وف ـقــا ألح ـكــام الـمــادة
الثالثة من هــذا القانون ،وذلك
للفئات التالية:
 - 1المسجلين لــدى اللجنة
الـ ـعـ ـلـ ـي ــا ل ـل ـج ـن ـس ـي ــة ب ـم ـج ـلــس
الوزراء.
 - 2الـمـسـجـلـيــن ل ــدى مكتب
الشهيد.
كما تلتزم بوضع حل شامل
ون ـه ــائ ــي خـ ــال مـ ــدة ي ـحــددهــا
مجلس الــوزراء تبدأ من تاريخ
نـ ـش ــر األس ـ ـم ـ ــاء ف ـ ــي الـ ـج ــري ــدة
ً
الــرسـمـيــة وف ـقــا ألح ـكــام الـمــادة
بالنسبة
الثالثة من هذا القانون ً
إلى فئة المخاطبين بـ (ثالثا) من
المادة ( )5من المرسوم األميري
رقم ( )15لسنة ( )1959بقانون
الجنسية الكويتية بعد تعديله

خطوات القانون
• وزارة الداخلية تتولى خالل سنة واحدة من تاريخ العمل
به حصر أسماء جميع طلبات الحصول على الجنسية
الكويتية المسجلة لدى «اللجنة العليا للجنسية بمجلس
الوزراء ،ومكتب الشهيد ،والهيئة العامة للمعلومات
المدنية».
• يمنح كل من ورد اسمه في الحصر المنصوص عليه بطاقة
مدنية.
• تقوم «الداخلية» بنشر أسماء جميع من تم حصرهم في
الجريدة الرسمية.
ً
• لكل كويتي أن يقدم ما لديه من اعتراض مدعما
بالمستندات على أي اسم في الحصر.
• تلتزم الحكومة بوضع حل شامل ونهائي بمنح ًالجنسية
الكويتية لمن تتوافر فيهم شروط منحها ،وفقا لحاجة
البالد ،وما يحقق المصلحة العليا للوطن من دون أن
يعني ذلك منحها لجميع المخاطبين بهذه المادة.
• يتمتع جميع من تم حصرهم إلى أن يتم تحديد وضعهم
النهائي بحق العالج والتعليم ...إلخ.
• يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تجاوز
ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات
أو مستندات أو وثائق غير صحيحة.

بالقانون رقم ( )21لسنة .2000
وي ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــون الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــل الـ ـ ـش ـ ــام ـ ــل
والنهائي بمنح الجنسية لمن
ت ـت ــواف ــر فـيـهــم ش ـ ــروط منحها
ً
وفقا لحاجة البالد وما يحقق
المصلحة العليا للوطن من دون
أن يـعـنــي ذل ــك مـنـحـهــا لجميع
المخاطبين بهذه المادة.
مــادة سادسة :يتمتع جميع
ً
م ــن ت ــم حـصــرهــم وف ـق ــا لـلـمــادة
األولى من هذا القانون وإلى أن
يـتــم تـحــديــد وضـعـهــم النهائي
ً
وف ـق ــا ألح ـك ــام ال ـم ــادة الـســابـقــة
بالحقوق التالية:
 –1الـحـصــول عـلــى شـهــادات
الميالد والوفاة.
 –2ت ـحــريــر وت ــوث ـي ــق عـقــود
ال ـ ـ ـ ـ ــزواج وال ـ ـط ـ ــاق وال ــوصـ ـي ــة
وح ـصــر اإلرث وك ــل مــا يتعلق
باألحوال الشخصية.
 –3رخ ــص ال ـق ـي ــادة بجميع
أنواعها.
 –4الحق في العمل.
 –5الحق في العالج.
 –6الحق في التعليم.
 –7أي خدمات أخرى يقررها
مجلس الوزراء بناء على عرض
وزير الداخلية.
وذلــك كله مــع مــراعــاة أحكام
الــدسـتــور والـقــوانـيــن واللوائح
المعمول بها.
م ـ ـ ـ ــادة س ـ ــابـ ـ ـع ـ ــة :م ـ ــع ع ــدم
اإلخ ــال بــأي عقوبة أشــد نص
ع ـل ـي ـه ــا ق ـ ــان ـ ــون آخ ـ ـ ــر ي ـع ــاق ــب
ب ــال ـح ـب ــس مـ ـ ــدة ال ت ــزي ــد عـلــى
س ـنــة وب ـغ ــرام ــة ال ت ـج ــاوز ألــف
دينار كويتي أو بإحدى هاتين
العقوبتين كل من قــدم بيانات
أو م ـس ـت ـنــدات أو وث ــائ ــق غـيــر
صحيحة لـلـجـهــات المختصة
أو أدلى ببيانات غير صحيحة
أمــام ـهــا بـقـصــد االس ـت ـف ــادة من
أحكام هذا القانون سواء لنفسه
أو للغير.
مادة ثامنة :تصدر الالئحة
التنفيذية لهذا القانون بقرار من
مجلس الوزراء بناء على عرض
وزير الداخلية ،وذلك خالل ثالثة
أشهر من تاريخ العمل به.
مــادة تاسعة :يلغى كل حكم
يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مـ ــادة ع ــاش ــرة :ع ـلــى رئـيــس
مجلس الـ ــوزراء والـ ــوزراء  -كل
فـ ـيـ ـم ــا يـ ـخـ ـص ــه  -ت ـن ـف ـي ــذ ه ــذا
القانون.

طلب «الجنسية» ...قضية حساسة تحتاج للحسم
أكـ ــدت ال ـم ــذك ــرة اإليـضــاحـيــة
ل ــاق ـت ــراح ب ـق ــان ــون ال ـ ــذي قــدمــه
رئـ ـ ـي ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس األم ـ ـ ـ ــة أح ـم ــد
السعدون أن قضية المتقدمين
ل ـ ـل ـ ـح ـ ـصـ ــول عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـجـ ـنـ ـسـ ـي ــة
الـكــويـتـيــة ع ـلــى اخ ـت ــاف تـنــوع
م ــا أط ـلــق عـلـيـهــم م ــن مسميات
مثل «غير محددي الجنسية» أو
«البدون» أو «غير كويتي» ،كانت
وم ــازال ــت واح ـ ــدة م ــن الـقـضــايــا
الـ ـحـ ـس ــاس ــة ال ـ ـتـ ــي ل ـ ــم ت ـت ــوق ــف
الـمـنــاداة والــدعــوة إلــى ضــرورة
اإلس ــراع بحسمها وعــدم تركها
معلقة من غير حل جذري.
وش ـ ـ ـ ــددت عـ ـل ــى ض ـ ـ ـ ــرورة أن
ً
تراعى فيه أوال المصلحة العليا
للوطن التي جسدها الدستور

والقوانين المعمول بها ،ويبتعد
عن أي حلول عشوائية قد تؤدي
إل ــى حــرمــان صــاحــب ال ـحــق في
ً
الجنسية الذي انتظر طويال وال
ي ــزال يـنـتـظــر ال ـح ـصــول عليها،
بينما يـكــا فــأ بمنحه الجنسية
ال ـكــوي ـتـيــة م ــن ال ح ــق ل ــه فـيـهــا،
فيتكرر بذلك مــا سبق أن أشــار
إلـ ـي ــه حـ ـض ــرة ص ــاح ــب ال ـس ـمــو
األم ـ ـيـ ــر الـ ــراحـ ــل ال ـش ـي ــخ جــابــر
األحمد الجابر الصباح  -طيب
ً
الله ثراه -عندما كان وليا للعهد
ً
ورئ ـي ـس ــا لـمـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء في
بيان لسموه بتاريخ 1970/6/24
حيث ورد في ذلك البيان بشأن
الجنسية الكويتية.
وأضافت المذكرة :وإذا كانت

الـحـكــومــة قــد قــامــت بـمـحــاوالت
ع ــدة لـمـعــالـجــة أوض ـ ــاع طالبي
الجنسية الكويتية على اختالف
مــا أ طـلــق عليهم مــن مسميات،
وكــانــت حـلــوال جــزئـيــة ،قــد تمت
من خالل القوانين التي صدرت
وس ــوي ــت م ــن خ ــال ـه ــا أوض ـ ــاع
ب ـعــض أصـ ـح ــاب ال ـط ـل ـبــات فــإن
األمر المؤكد هو أن هذه القضية
المهمة والـحـســاســة وم ــا اتخذ
في شأنها من إج ــراء ات ال تزال
ب ـع ـي ــدة ع ــن ال ـح ــل ال ـ ـجـ ــذري مــا
يستدعي الـبــدار إلــى العمل من
دون أدن ـ ــى تــأخ ـيــر ل ــوض ــع حل
شامل ونهائي لهذه القضية.
وأضــافــت :السعي إلــى وضع
ً
م ـث ــل هـ ــذا ال ـح ــل ال ي ـع ـنــي أبـ ــدا

نافذة نيابية

منح الجنسية الكويتية لكل من
طلبها وإن ـمــا يـجــب أن يخضع
ذلــك لمبادئ ومــرتـكــزات يتولى
وضعها مجلس الــوزراء يراعي
ً
ف ـي ـه ــا أوال ال ـم ـص ـل ـحــة ال ـع ـل ـيــا
للوطن وأمنه واستقراره ،إضافة
إلى مراعاة كل صاحب حق إذ ال
شــك أن بـعــض الـفـئــات تستحق
أن تبحث أوضــاعـهــا على وجه
السرعة والبت فيها بعد استيفاء
الخطوات التنفيذية كافة المقررة
في هذا الشأن وهذه الفئات هي:
أ – الطلبات المسجلة لدى
اللجنة العليا للجنسية بمجلس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء م ــع م ــا ت ـش ـت ـمــل عـلـيــه
ط ـل ـبــات م ــن ي ــدع ــون االن ـت ـســاب
ألب كويتي ولم يسبق إضافتهم
ب ـم ـل ـفــات آب ــائ ـه ــم ،وط ـل ـب ــات من
ي ــدع ــون بـ ــأن ل ــدي ـه ــم أشـ ـق ــاء أو
أعماما أو أن أبناءهم حاصلون
عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـج ـ ـن ـ ـس ـ ـيـ ــة الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة
بالتأسيس ،أو طلبات من قابلوا
ل ـج ــان تـحـقـيــق الـجـنـسـيــة الـتــي
ق ــررت ع ــدم اقـتـنــاعـهــا بمنحهم
الجنسية الكويتية بالتأسيس.

ب – الحاالت المسجلة لدى
مكتب الشهيد.
وي ـ ـب ـ ـقـ ــى ب ـ ـعـ ــد ذل ـ ـ ـ ــك ج ـم ـي ــع
المسجلين لــدى الهيئة العامة
للمعلومات المدنية ممن ًتنطبق
عليهم أحـكــام البند (ثــالــثــا) من
ال ـقــانــون رق ــم ( )21لـسـنــة 2000
بتعديل بعض أحكام المرسوم
األم ـي ــري رق ــم ( )15لسنة 1959
ب ـق ــان ــون ال ـج ـن ـس ـيــة ال ـكــوي ـت ـيــة،
والذين يأتي ضمن أولويات من
يجب النظر في طلباتهم والبت
فـيـهــا ه ــم أول ـئ ــك ال ــذي ــن خــدمــوا
تحت العلم الكويتي في مختلف
الـحــروب القومية التي شاركت
ف ـي ـه ــا دولـ ـ ـ ــة الـ ـك ــوي ــت والـ ــذيـ ــن
خدموا تحت العلم الكويتي في
ح ــرب ت ـحــريــر ال ـك ــوي ــت ،وكــذلــك
الذين استوفوا جميع الشروط
واستمرت إقامتهم الطويلة في
الكويت ألجيال متعاقبة ،حتى
ال ـج ـي ــل ال ـث ــال ــث وربـ ـم ــا الـجـيــل
الرابع في بعض الحاالت.

تـقـ ّـدم النائب شعيب شعبان
باقتراح برغبة بشأن إسقاط 40
فــي الـمـئــة مــن مـخــالـفــات الـمــرور
للمواطنين فقط.
وعـ ــزا ش ـع ـبــان اق ـت ــراح ــه لما
يـعــانـيــه ال ـم ــواط ــن م ــن مـعــوقــات
م ـ ــال ـ ـي ـ ــة ول ـ ــرف ـ ـع ـ ـه ـ ــا وإنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاز
معامالتهم لدى وزارة الداخلية
ال ـت ــي تـتـطـلــب دفـ ــع الـمـخــالـفــات
الـ ـم ــروري ــة ،ول ـم ـنــح الـمــواطـنـيــن
ف ــرص ــة ل ــدف ــع هـ ــذه ال ـم ـخــال ـفــات
ذات القيمة المستحقة للدولة،
وتشجيعا لهم ،علما بأن مثل هذا
االقتراح ّ
مطبق في بعض البلدان
األوروبية ذات التصنيف العالمي
ال ـنــاجــح ف ــي اإلدارة ال ـم ــروري ــة،
وم ـث ـلــه اي ـضــا ف ــي ب ـعــض ال ــدول
العربية المتطورة ،مع مالحظة
أن الحاصل هو عبارة عن دورة

مـسـتـنــديــة يـتــم فـيـهــا ه ــذا األم ــر
بالتسوية أمام اإلدارة المرورية
أو المحكمة المختصة في جنح
المرور.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال :عـ ـ ـل ـ ــى ض ـ ـ ـ ـ ــوء ذلـ ـ ـ ــك،
أق ـت ــرح ق ـب ــول ال ـص ـلــح وتـســويــة
المخالفات الـمــروريــة المسجلة
بحق المواطنين ،بما ال يتجاوز
 40بــال ـم ـئــة م ــن إج ـم ــال ــي قيمة
الـ ـمـ ـخ ــالـ ـف ــات ال ـ ـم ـ ــروري ـ ــة ع ـلــى
الـمــواطــن ،وذل ــك عــن المخالفات
غير الجسيمة ،ويتم ذلك بتقديم
طـلـبــات الـصـلــح والـتـســويــة لــدى
اإلدارة العامة للمرور خالل مدة
ش ـه ــر ،وإعـ ـف ــاء ال ـم ـخــالــف ال ــذي
يــدفــع  40بالمئة مــن قيمة بقية
المخالفة ،وذلــك عن المخالفات
غـيــر الـجـسـيـمــة ،وت ـحــدد اإلدارة
العامة للمرور الضوابط الالزمة

شعيب شعبان

ّ
واآللية المتبعة لذلك ،مع تحديد
م ــدة زمـنـيــة ل ـهــا ،وت ـكــرر اإلدارة
المشار اليها فــي البند السابق
هــذا االق ـتــراح إذا حقق األه ــداف
ّ
المرجوة منه.

فيصل الكندري :زيادة بدل اإليجار
واستمرار الطلب اإلسكاني بعد الطالق

فيصل الكندري

أعلن النائب فيصل الكندري ّ
تقدمه بتعديالت على القانون رقم
 47لسنة  1993بشأن الرعاية السكنية بزيادة بدل اإليجار وزيادة
مبلغ التثمين وتوزيع الشقق السكنية على األرامل والمطلقات.
وقال الكندري أنه قام بالتعديل على  5مواد أوالها زيادة بدل
ً
ً
اإليجار من  150دينارا إلى  ،300مشيرا إلى أن البعض قد يقول
ً
إن هذه االقتراحات لكسب الشارع ،إال أن مبلغ الـ  150دينارا مع
زيادة التضخم وزيادة أسعار العقار ال توفي أي رب أسرة حتى
لو كانت صغيرة.
ًً
مشيرا
وأضاف أن هناك تعديال على المادة  22بشأن التثمين،
ً
ً
إلى أنه في السابق من كان ّ
يثمن بيتا أو يتملك بيتا ال يستحق
القرض اإلسكاني ومبلغه الـ  70ألفا ،وتقضي أن تنزل أسعار
العقار بيعا وشراء ،وأن يكون للحكومة دور في هذا الشأن ،في
ظل هذا التضخم ،ينبغي أن يكون مبلغ التثمين  500ألف دينار
بدال من  300ألف.

الشاهين لتوحيد إجراءات الدعوى
وضم «التحقيقات» إلى النيابة العامة
أعلن النائب أسامة الشاهين ّ
تقدمه وعدد من النواب باقتراح
ّ
بقانون لتوحيد إجراءات الدعوى العمومية ،وضم اإلدارة العامة
للتحقيقات إلى النيابة العامة.
وق ــال الـشــاهـيــن ،فــي تـصــريــح صـحــافــي ،إن الــوضــع الحالي
ووجــود جهتين لرفع الدعوى العمومية هو استثناء ورد في
الدستور منذ  60عاما.
ّ
وبين الشاهين أن المادة  167من الدستور تقرر أن الدعوى
العمومية تختص بها النيابة العامة ،وهي ّجهة قضائية مستقلة
حتى يضمن اإلنسان  -فردا أو جماعة  -حقه في الدفاع وشرف
الخصومة ونزاهتها.
وأشار إلى أن الدستور ّ
بين أنه يجوز أن يعهد بقانون لجهات
األم ــن ب ــأن تـتــولــى ال ــدع ــوى الـعـمــومـيــة فــي الـجـنــح عـلــى سبيل
ً
االستثناء ،مضيفا «أي أنه نص على أن األصل النيابة العامة،
ويجوز أن ُيعهد لجهات أمنية باالستثناء».

أسامة الشاهين

جوهر يسأل الشيتان :لماذا لم تطبق
الحوكمة في اختيار القياديين؟
سأل النائب حسن جوهر نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير
الدولة لشؤون مجلس ال ــوزراء بــراك الشيتان عن الترشيحات
للوظائف القيادية في الجهات الحكومية ،وعدم تطبيق الحوكمة
في اختيار القياديين.
وطـلــب جــوهــر ،فــي ســؤالــه ،ص ــورة ضوئية مــن ق ــرار مجلس
الخدمة المدنية رقم  8لسنة  2018بشأن تحديد الجهة المختصة
بإجراء اختبار المرشح لشغل وظيفة قيادية ،والقواعد والشروط
واإلجراءات العامة لالختبار وطريقة أدائه.
وتساءل عن أسباب ومبررات تعديل القرار رقم  8لسنة ،2018
والجهة أو الجهات التي أوصت باستبدال المواد  ،1و ،2و ،3و4
منه« ،مع تزويدي بالدراسات أو نتائج االجتماعات التي أفضت
إلى اقتراح هذه التعديالت ،إن وجدت».
حسن جوهر

األنبعي يستفسر عن «التكويت» ويسأل
العدواني عن توصيل الطلبة المكفوفين
تقدم النائب عبدالله االنبعي بسؤال برلماني إلــى نائب رئيس
مجلس الــوزراء وزيــر الدولة لشؤون مجلس الــوزراء بــراك الشيتان،
بشأن وظائف المحاسبين ،وعدم إدراجها ضمن وظائف التكويت.
وتساءل األنبعي ،لماذا لم تدرج وظائف المحاسبين والمستشارين
القانونيين والمهندسين في قرار التكويت لدى ديوان الخدمة المدنية،
ً
علما بأنهم شريحة كبيرة من الوافدين؟ مطالبا بإفادته بأي وظيفة
غير مدرجة بقرار التكويت وسبب ذلك« ،ولماذا يتم تجديد عقود عمل
ً
ً
الوافدين الى ما بعد الستين عاما مساواة بالكويتيين؟».
من جهة أخــرى ،سأل االنبعي وزير التربية وزير التعليم العالي
والبحث العلمي د .حمد العدواني عن الخدمات التي تقدمها الوزارة
للمكفوفين .وقال في سؤاله« :نمى إلى علمنا أنه تم ايقاف خدمات
توصيل الطلبة المكفوفين من جميع المحافظات لعدم توافر المشرفين
في الباصات ،فهل ما زال هذا القرار قائما؟ في حال اإلجابة بنعم ما
أسباب استمراره؟

عبدالله األنبعي
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ّ
ّ
«البا» تختتم «درب األخضر» بخطوات للحد من التغير المناخي
ةديرجلا
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محليات

ّ
ّ
خرجت الدفعة األولى من المتدربين ومنحتهم شهادة «حامي البيئة»
ّ
نتوج عيدنا
العشرين
ببرامج تخدم
ّ
أولوياتنا
ّ
المرحلية

السقاف

البرنامج
يعكس
إيماننا
العميق
ّ
بالمسؤولية
ّ
المجتمعية
تجاه القضايا
ّ
البيئية
ّ
الملحة

الفهد

ف ــي وقـ ــت تـنـعـقــد ق ـ ّـم ــة الـمـنــاخ
( )COP 27في شرم الشيخ ،وتتداعى
ال ـم ـنــاشــدات الـعــالـمـ ّـيــة لـلـحـ ّـد من
ت ــداع ـي ــات ت ـغـ ّـيــر ال ـم ـن ــاخ وآث ـ ــاره
الــداه ـمــة ،تـثــابــر أكــاديـمـ ّـيــة لــويــاك
للفنون (البــا) على تنفيذ البرامج
ّ
النموذجية من أجل الحفاظ على
بـيـئــة ال ـك ــوي ــت ،وبــال ـتــالــي تعزيز
الـ ــوع ـ ــي ال ـب ـي ـئ ــي والـ ـمـ ـس ــؤول ـ ّـي ــة
ّ
المجتمعية لدى الشباب الكويتي
والعربي.
وف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ـ ـ ــار ،اح ـت ـف ـلــت
ّ
باختتام برنامج
أكاديمية «البــا»
ُّ
«درب األخضر» الذي نفذ بالتعاون
مع محمية «شباب الشامية» وتحت
رعاية مجموعة «كــوت» الغذائية،
حيث ّ
تم تخريج الدفعة األولى من
ّ
المتدربين الذين تراوحت أعمارهم
بين  16و 22سنة ،وذلك بعد شهر
ّ
والفعاليات واألنشطة
من الجهود
ّ
ّ
التدريبية .وتخلل حفل االختتام
تــوزيــع مكافآت ّ
نقدية وشـهــادات
ّ
خبرة على ّ
والخريجات.
الخريجين
ّ
ّ
ون ــال ك ــل مـتـخــرج أن ـجــز سبعين
ساعة مــن العمل الــزراعــي شهادة
«حامي البيئة» ،إضافة إلــى مهام
مستقبلية ّ
ّ
تخوله المشاركة
ومزايا
ّ
في أنشطة «البا» وبرامجها البيئية.
وك ــان برنامج «درب األخـضــر»
جاء ترجمة لسعي «البا» وحرصها
ع ـلــى تـحـقـيــق أه ــدافـ ـه ــا الـبـيـئـ ّـيــة
ّ
ّ
وتضمن جلسات
االستراتيجية.
تدريبية ّ
ّ
ً
ّ
بمعدل أربع ساعات يوميا،
ّ
حـيــث ت ــولــى ال ـخ ـبــراء واألس ــات ــذة
ّ
المتخصصون تقديم محاضرات
ّ
موجهة لرفع الوعي حول القضايا
ّ
ّ
البيئية وتداعيات التغير المناخي
وسبل تنشيط القطاع الزراعي.

ّ
واألولويات
السقاف

مجموعة
كوت و«البا»
تتشاركان
الرؤى
واألهداف
البيئية

أمين محمد

وف ــي كـلـمـتـهــا ،ش ـكــرت رئيسة
مجلس إدارة «البا» فارعة السقاف
مـجـمــوعــة «كـ ــوت» عـلــى رعــايـتـهــا:
ف ـقــد آمـ ـن ـ ْـت بــرؤي ـت ـنــا وأص ـب ـحــت
ًّ
استراتيجيا لـ «لوياك» منذ
شريكا
نـشــأتـنــا فــي ع ــام  .2002وكـ ــان أن
ّ
البيئية
ج ـ ّـددت إيمانها برؤيتنا
واسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ـ ّـيـ ـتـ ـن ــا ال ـ ـخ ـ ـضـ ــراء،
وشــاركـتـنــا األه ـ ــداف .فـكــانــت ّأول
حليف اسـتــراتـيـجـ ّـي فــي الجيش
ال ـب ـي ـئـ ّـي األخ ـض ــر ال ـ ــذي ن ــأم ــل أن
ن ـح ـشــد ل ــه أك ـب ــر عـ ــدد م ـم ـكــن من
ّ
ّ
والمتدربين والعاملين
المتطوعين
في القطاع الزراعي.
وأضافت :نحتفل اليوم بتخريج
ّأول دفعة من ّ
متدربي درب األخضر،

فارعة السقاف تلقي كلمتها
ّ
حيث حفزنا الشباب على اختبار
ال ـع ـم ــل ال ـ ــزراع ـ ــي ك ـح ــرف ــة ،وذل ــك
بــال ـتــزامــن م ــع احـتـفــالـنــا بعيدنا
العشرين .فعلى مدى عشرين عاما
نجحت «لــويــاك» فــي تمكين ّآالف
الشباب الكويتي والعربي وحثهم
ّ
عـلــى الـتـحــلــي بـمـســؤولـ ّـيــة ووعــي
أكـبــر فــي سبيل خــدمــة أوطــانـهــم.
ك ـم ــا أثـ ـم ــرت م ـ ّ
ـؤس ـس ــة تــدري ـبـ ّـيــة
محترفة ّ
تقدم مجموعة من البرامج
ّ
المتخصصة في التنمية البشرية،
ّ
تتبعها كـيــانــات متخصصة في
تنمية مـهــارات الرياضة والفنون
واإلعـ ــام وإدارة الـمـنـشــآت .فكان
أن ّ
امتدت خدماتها لتشمل األردن
ولبنان واليمن.
وت ــابـ ـع ــت ال ـ ـس ـ ـقـ ــاف :ارت ــأيـ ـن ــا
وزميالتي عضوات مجلس اإلدارة،
االحتفال بعيد «لوياك» العشرين من
خالل المزيد من المشاريع والبرامج
التنموية الـضـ ّ
ّ
ـروريــة لمجتمعنا.
فاعتمدنا المشروع البيئي األخضر
تحت عـنــوان «لــويــاك للمساحات
الخضراء».
واستعادت رئيسة مجلس إدارة
«البا» بدايات «لوياك» ،قائلة :طرحنا
الصيفي الــذي
حينها برنامجنا
ّ
ً
ـوفــر ً
فرصا
ك ــان برنامجا الفــتــا يـ
فــريــدة لتطوير م ـهــارات الشباب،
من خــال إتاحة التدريب المهني
لطالب الجامعات وتالمذة المرحلة
األخـيــرة مــن التعليم الـثــانــوي ،ما
يساهم في بناء قدراتهم وتمكينهم
قبل دخولهم سوق العمل ومجال
ّ
ًّ
عاطفيا
التطوع ،وبالتالي تأهيلهم
ّ
ً
ونفسيا لخوض تجارب الحياة.
ّ
وق ــد تـمــكــن ال ـبــرنــامــج م ــن تغيير
المفاهيم النمطية السائدة ورسم
ص ـ ــورة ج ــدي ــدة ،دف ـع ــت الـشـبــاب

ال ـك ــوي ـت ــي إلـ ــى ال ـع ـم ــل ف ــي قـطــاع
الـضـيــافــة ،س ــواء فــي الـمـطــاعــم أو
الـ ـفـ ـن ــادق .وك ــان ــت ش ــرك ــة «كـ ــوت»
ً
ًّ
أساسيا في هذا البرنامج،
شريكا
بحيث فتحت أبوابها أمــام طالب
«ل ــوي ــاك» ،وث ــاب ــرت عـلــى تدريبهم
ضمن مطاعمها.

تكريم المشاركين

ّ
وتوجهت السقاف بالشكر إلى
ّ
إحدى مؤسسات فريق
أديبة الفهد،
ً
ّ
«السيدة
المحمية ،واصفة ّإياها بـ
ّ
ّ
لمحمية
الروحية
العظيمة واألم
الشامية» .كما ّ
ّ
حيت «جهود حمد
الكليب وأنــس بورحمة مــن فريق
ّ
المحمية ،بحيث استجابا
عمل

أي ّ
لرغبتنا من دون ّ
تردد .والشكر
موصول لفريق (البــا) الــذي سارع
ّ
ّ
اإلداري ـ ـ ــة
لـتـنـفـيــذ كـ ــل اإلج ـ ـ ـ ــراءات
ّ
ّ
لجهوزية
والتسويقية المطلوبة
ّ
المتدربين وانطالقة البرنامج في
ّ
غضون أقل من شهر».

جانب من المشاركين في احتفال «البا» باختتام «درب األخضر»

ٌ
ّ
تجربة استثنائية واكتساب مهارات
أبدى المشاركون إعجابهم بما ّقدمه البرنامج من
ّ
ّ
أشادت
نوعية،
منهجيات وآليات وخبرات
بحيث ّ
ّ
غنيمة المسباح بالجلسات التدريبية المتعلقة
ُ
اشتركت في البرنامج بهدف تطوير
بالزراعة ،قائلة:
بالطرق األمثل
واإللمام
المائية
الزراعة
مهاراتي في
ً
ً
ابتداء من المنزل والحقا على نطاق
لتكاثر النباتات،
المجتمع .كما عمل ّ
أسس
المدربون على تمكيننا من
ً
إع ــادة تــدويــر البالستيك وغ ـيــره .لقد كــانــت فعال
فرصة لزيادة وعينا المجتمعي حول سبل تخفيف
االحتباس الحراري في الكويت .وال يسعنا سوى
ّ
ألكاديمية «البا» على مبادرتها الكريمة.
تقديم الشكر

وف ــي إفــادت ـهــا ،قــالــت ن ــور أب ــودق ــر :الجميل في
جانب
البرنامج يكمن فــي التطبيق
النظري إلــى ّ
ّ
العملي ،بحيث ّ
إمكانية الزراعة حتى
تعرفنا على
في المناخ الصحراوي ،وأهمية زيادة الوعي البيئي
واالستفادة من ّمفهوم إعادة التدوير.
وفي سياق متصلّ ،
تحدث عبدالعزيز الكندري
والمثمرة فــي البرنامج :فقد
عــن تجربته الرائعة
ّ
اكتسبنا مهارات عـ ّـدة متعلقة بالزراعة وعمليات
إعادة التدوير ،باستخدام مختلف المواد والنفايات،
وأدركنا ّ
أهمية مشاركتنا في هذا البرنامج المفيد.

«الجمعيات الطالبية» لـ ةديرجلا  :دخول الحرم
الجامعي بالهوية الدراسية يمنع الظواهر السلبية
•

•

فيصل متعب

طالبت الجمعيات الطالبية في كليات جامعة
الكويت بضرورة الدخول إلى الحرم الجامعي
في مختلف مواقع الجامعة بالهوية الطالبية،
ّ
وصد العبث
لحفظ األمن داخل كليات الجامعة،
الخارجي من الفئة غير المقيدة في الجامعة،
والتي عــادة ما تسبب حــدوث بعض المشاكل
والـظــواهــر غير األخــاقـيــة أثـنــاء دخولهم إلى
الجامعة.
بداية ،أكد رئيس الهيئة اإلدارية لجمعية طلبة
كلية التربية منصور المطيري ،أن استخدام
الهوية الدراسية للدخول إلى الحرم الجامعي
ً
أصبح ضروريا لحفظ األمن في مواقع الكليات.
وتــابــع المطيري ل ـ «ال ـج ــري ــدة»« ،أن تنظيم

الدخول وفقا لتلك الهوية في البوابات الرئيسية
الخارجية من قبل رجال األمن ،يسهم في تقليص
المشاكل التي تحدث مع المنتسبين من خارج
الكلية».
وأف ــاد ب ــأن تطبيق دخ ــول الطلبة بالهوية
الجامعية معمول في جامعات مختلفة.
مــن جــانـبــه ،قــال رئـيــس جمعية طلبة كلية
العلوم اإلداري ــة ،ناصر القمالس «إن الجمعية
تــؤيــد ق ــرار الــدخــول إلــى الـحــرم الجامعي عبر
الهوية الدراسية ،ولكن في الوقت نفسه ترفض
طريقة التعامل التي يقوم بها بعض رجال األمن
في التدقيق على الطلبة».
وأضاف القمالس لـ «الجريدة»« :من الممكن
أن يسبب هذا التوجه ازدحاما ويؤخر الطلبة
خــاصــة ف ــي حـ ــاالت االخ ـت ـب ــارات الـفـصـلـيــة أو

النهائية ،مما يسفر عن تصادم بين الطرفين،
ألنهم خالل فترة االختبارات يخضعون للضغط
النفسي».
ومــن جهته ،ذكــر رئيس جمعية طلبة كلية
الهندسة والبترول ،خالد المشعل ،لـ «الجريدة»
أن أعــدادا من الطلبة غير مقيدين في الجامعة
يحضرون إلــى الحرم الجامعي ألغ ــراض غير
أخالقية ،والتي تسبب مشاكل ،حيث إن الدخول
بالهوية الدراسية يحد من تلك الظواهر السيئة.
ودعا المشعل إلى ضرورة التدقيق من قبل
نساء األمن في الكلية ،ألن التدقيق الذي يحصل
في إظهار الهويات فقط يكون على الطلبة ،بينما
ال يتم التدقيق على هويات الطالبات ،مطالبا
بضرورة توفير مفتشات للتدقيق عليهن.
منصور المطيري

مشاركة الشباب

ب ـ ــدوره ـ ــا ،ت ـح ـ ّـدث ــت األسـ ـت ــاذة
أدي ـبــة الـفـهــد عــن أهـمـ ّـيــة الـتـعــاون
ّ
أكاديمية «البا»،
الذي يجمعهم مع
ال ّ
سيما مــن خــال برنامج «درب
األخـ ـ ـض ـ ــر» .األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي «يـعـكــس
ّ
استراتيجيتنا وإيماننا العميق
ّ
ّ
المجتمعية وضرورة
بالمسؤولية
ّ
الكويتي في القضايا
إشراك الشباب
ّ
ّ
الحيوية
البيئية ومجمل المسائل
ّ
الملحة».
ّ
ولفتت إلــى أن «درب األخضر»
ّ ٌ
ٌ
«متميز يتالقى مع الدعوات
برنامج
ّ
ّ
ال ـعــال ـمــيــة ل ـل ـحــد م ــن االح ـت ـبــاس
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــراري وت ـ ــداع ـ ـي ـ ــات ال ـت ـغ ـ ّـي ــر
المناخي ،ويأتي اختتامه بالتزامن
مــع انـعـقــاد قـ ّـمــة الـمـنــاخ فــي شــرم
ّ
ّ
العربية.
جمهورية مصر
الشيخ في
ّ
ّ
ولعل إحدى أبرز األولويات اليوم
ّ ّ
ّ
تكمن بأهمية اتخاذ خطوات جدية
ملموسة من أجــل حماية الموارد
ّ
ّ
والطبيعية وحفظ الكوكب
البيئية
وضمان االستدامة والحياة» .وإذ
أشــادت بـ «المشاركين واندفاعهم
ّ
ل ـل ـت ـع ــل ــم واك ـ ـت ـ ـسـ ــاب س ـل ــوك ـ ّـي ــات
وأســال ـيــب صــديـقــة لـلـبـيـئــة» ،رأت
الفهد في البرنامج «بارقة أمل نحو
مستقبل أخضر».

هاجس األمن الغذائي

بدورهّ ،
تطرق الرئيس التنفيذي
لشركة مجموعة «كــوت» الغذائية،
ّ
ّ
التغير
«إشكالية
أمين محمد ،إلى
حقيقياً
ّ
المناخي بوصفه خـطـ ًـرا
ّ
البشرية
داه ـ ًـم ــا ،ي ـهـ ّـدد مستقبل
ً
جمعاء .فاألمن الغذائي بات هاجسا
ع ــال ـم ـ ًّـي ــا ،وك ــذل ــك األم ـ ــن ال ـمــائــي،
ّ
ً
خصوصا في ظل تداعيات األزمات
ّ
العالمية المتتالية واستمرار ارتفاع

درجـ ــات ال ـح ــرارة ف ــوق مـعـ ّـدالتـهــا
ّ
ّ
أهمية تكثيف
الطبيعية .من هنا
جهود التنمية ورفع الوعي وتحفيز
الـشـبــاب الـكــويـتــي وال ـعــربــي على
حماية بيئتهم ،باعتبارها منفذهم
ومنفسهم الــوح ـيــد ،وإال الـجــوع
ّ
ّ
والبيئية».
الطبيعية
والكوارث
ّ
ّ
وركز على «أهمية تعزيز اإلنتاج
ّ
ال ـ ــزراع ـ ــي والـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى كـمــيــة
ونوعيتها ،ال ّ
ّ
سيما
المحاصيل
وسط ما نشهده من موجات جفاف
ّ
وتصحر وفيضانات في أكثر من
ّ
دولــة .وتشكل هذه القضية إحدى
األولـ ـ ـ ّ
ـويـ ـ ــات ال ـت ــي تـ ـن ــدرج ضمن
ّ
ّ
استراتيجية (كوت) الغذائية .فقد
حرصنا طيلة السنوات الماضية
ع ـل ــى ن ـس ــج ع ــاق ــات وطـ ـي ــدة مع
ّ
مؤسسة (لوياك) ،باعتبارها إحدى
ّ
ّ
المؤسسات الكويتية العريقة التي
نـتـشــارك معها ال ــرؤى واألهـ ــداف،
َ
ـوان يـ ً
ـومــا عــن تعزيز
والـتــي لــم ت ـتـ
ّ
مفهوم الخدمة المجتمعية .فكان
ّ
ّ
اإلنسانية
أن تخطت بإنجازاتها
حدود الوطن».

ّ
مسؤولية شبابية

وتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ّـدث بـ ـ ــاسـ ـ ــم الـ ـ ـط ـ ــاب
الخريجين ،حمد ّ
ّ
ّ
المدرب
الكليب،
وال ـ ـم ـ ـشـ ــرف ع ـل ــى طـ ـ ــاب «درب
األخـ ـض ــر» م ــن مـحـمـيــة «ش ـبــاب
ّ
الشامية» ،فأشار إلى أن «الجيل
ّ
ّ
يتحمل مسؤولية كبيرة
الشبابي
ّ
لناحية المساهمة في الحد من
ّ
ّ
التغير المناخي .ولعل
تبعات
مـشــاركـتـهــم ف ــي بــرنــامــج (درب
األخضر) خطوة نحو المزيد من
االبتكارات والجهود والمبادرات
ال ـب ـي ـئ ـ ّـيــة .ف ـق ــد اك ـت ـس ـب ــوا خ ــال
ّ
ّ
تضمنها
التدريبية التي
الورش
البرنامج ،العديد مــن المهارات
والـخـبــرات حــول سبل الـحـ ّـد من
االحتباس الحراري في الكويت
ّ
والتكيف مع تداعياته ،إلى جانب
ّ
إت ـقــان أســالـيــب زراع ــي ــة مبتكرة
ّ
اإلنتاجية األعلى واألكفأ،
تعتمد
ّ
بكلفة أقل وبطرق صديقة للبيئة.
كـمــا تـعـ ّـمـقــوا ف ــي مـفـهــوم إع ــادة
ّ
ال ـتــدويــر وآل ـي ــات الـتـخــلــص من
الـنـفــايــات بـطــريـقــة آم ـن ــة ،أضــف
ّ
ّ
التلوث
إلــى اآلث ــار المترتبة عن
واالح ـ ـتـ ــرار ال ـعــال ـمــي ،ودوره ـ ــم
كشباب في زيادة الوعي البيئي
وترجمة المفاهيم واآلليات على
أرض الواقع».

«التعليم العالي» تطلق حملة
«أسبوع مع مكتبنا بالسعودية»
ً
ً
 419مبتعثا مستمرا في المملكة ...و 20في طلبة المنح

•

أحمد الشمري

أعلنت وزارة التعليم العالي انطالق حملة «أسبوع مع المكتب
الـثـقــافــي فــي الـكــويـتــي فــي الـسـعــوديــة» السـتـقـبــال اسـتـفـســارات
الطلبة ،أمس ،عبر وسائل التواصل ،مشيرة إلى أن عدد الطلبة
المبتعثين المستمرين  419مبتعثا ،فيما كان عدد طلبة المنح
المستمرين  20طالبا.
وكشفت الوزارة ،خالل انطالق الحملة أمس ،موعد اإلجابة عن
جميع استفسارات الطلبة المبتعثين يوم الخميس  17الجاري من
قبل رئيس المكتب الثقافي الكويتي في السعودية ،أحمد الخنفر.
وأضافت الوزارة أن المكتب يعمل تحت مظلة وزارة التعليم
ال ـع ــال ــي ت ــم إنـ ـش ــاؤه ع ــام  1990وي ـع ـنــى بــال ـعــاقــات الـثـقــافـيــة
واألكاديمية بين الكويت والسعودية الشقيقة ،ويشرف المكتب
على عدد كبير من الدارسين في المراحل الجامعية ،بمختلف
التخصصات الطبية والعلمية والشرعية الملتحقين بأفضل
الجامعات الحكومية السعودية والخاصة.

خالد المشعل

«بوكسهل» تنظم حملة للتبرع بالدم تعاون بين «الصحافيين» و«العالقات العامة»
أق ــام ــت ك ـل ـيــة بــوك ـس ـهــل ال ـكــويــت
للبنات يوما مفتوحا للتبرع بالدم
فــي ح ــرم الـكـلـيــة ،إذ كــانــت الــدعــوة
لـ ـلـ ـتـ ـب ــرع عـ ــامـ ــة ل ـج ـم ـي ــع ط ــالـ ـب ــات
وأساتذة وإداريي وإداريات الكلية،
ّ
ً
ً
ك ـمــا وف ـ ــرت ال ـك ـل ـيــة م ـكــانــا م ـج ـهــزا
بالكامل الستقبال المتبرعين من
ً
ا ل ـس ــا ع ــة  9:00ص ـب ــا ح ــا إ لـ ــى 2:00
بعد الظهر.
وفـ ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق ،قـ ــال رئ ـيــس
م ـج ـل ــس األ مـ ـ ـن ـ ــاء د .ع ـب ــدا ل ــر ح ـم ــن
ال ـشــاي ـجــي إن ال ـك ـل ـيــة ن ـظ ـمــت هــذه
ً
الحملة إيمانا منها بمسؤوليتها
ً
تجاه المجتمع الكويتي ،الفتا إلى
أن ا لـحـمـلــة بـمـنــز لــة د ع ــوة للجميع
للتبرع بــا لــدم ،فـقــد تنقذ قـطــرة دم
ً
ح ـيــاة إن ـســان ،مـشـيــرا إل ــى أن الــدم
هــو و قــود تأمين الحياة فــي جسم
اإلنسان.
في إطار عدد
الحملة
هذه
وتأتي
ّ
من المبادرات التي تبنتها الكلية
ف ــي م ـج ــال ال ـت ـب ــرع ب ــال ــدم وال ـع ـمــل
على ز يــادة مخزون بنك ا لــدم الذي
عانى مؤخرا نقصا في فصائل دم
مـعـ ّـيـنــة مــن شــأنـهــا أن ت ـهــدد حـيــاة
الـعــديــد ّمــن الـمــرضــى .والـمـبــادرات
التي تبنتها الكلية هي لالحتفال
بــال ـيــوم الـعــالـمــي ل ـســرطــان ال ـثــدي،
وال ـ ـتـ ــي ه ــدف ــت إل ـ ــى رف ـ ــع م ـس ـتــوى
ال ــوع ــي بــأه ـم ـيــة ال ـف ـح ــص الـمـبـكــر
وأهمية الشعور بالمسؤولية ،كذلك

جانب من الحملة
إ يـجــاد جيل جــد يــد مــن المتبرعين
ّ
بالتبر ع بالدم
الدائمين الملتزمين
 25مرة على األقل طوال حياتهن.
وي ـع ـت ـبــر ال ـت ـبــرع ب ــال ــدم م ـب ــادرة
نـ ــاب ـ ـعـ ــة مـ ـ ــن الـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــور بـ ــالـ ــواجـ ــب
تـ ـج ــاه ال ـم ـج ـت ـم ــع وحـ ـ ــب الـ ـعـ ـط ــاء،
و تـقـ ّـد ر الكلية أهمية التبرع بالدم
و تـشـيــد بـعـطــاء جـمـيــع المتبرعين
والمتبرعات وتفانيهم فــي سبيل
مساعدة اآلخرين.
ً
و تــد عــم الكلية دا ئـمــا ا لـمـبــادرات
التي من شأنها أن تسهم في تنمية
المجتمع ومؤسساته ،باعتبارها
ً
جزء ا من مسؤوليتها االجتماعية
ا ل ـت ــي ت ـح ــرص ع ـل ــى أن تـسـتـجـيــب
لمتطلبات المجتمع الكويتي.

تم توقيع مذكرة تفاهم بين جمعيتي
الصحافيين الكويتية والعالقات العامة
الكويتية ،بمقر األولى ،واتفق الطرفان على
التعاون فيما بينهما للوصول إلى أحدث
الوسائل المستخدمة في مجال العالقات
الـعــامــة ،والعمل على المساهمة فــي دفع
عجلة التنمية وتحقيق أهداف مشتركة.
وقــال أمين سر «الصحافيين» ،الزميل
جــاســم ک ـمــال ،إن تــوقـيــع مــذكــرة التفاهم
والتعاون المشترك يأتي في إطار حرص
الـجـمـعـيــة عـلــى تـطــويــر وتـنـمـيــة ال ـق ــدرات
الفنية والمهنية للزمالء الصحافيين في
المجال الـعــاقــات الـعــامــة ،مشيرة إلــى أن

الجانبين اعتمدا تبادل الخبرات وإقامة
دورات التدريب فيما بينهما.
بـ ــدوره ،أش ــاد رئ ـيــس جمعية الـعــاقــات
العامة الكويتية ،جمال النصرالله ،بتعزيز
ال ـت ـعــاون الـمـشـتــرك بـيــن الـطــرفـيــن ،وتـقــديــم
ال ــدع ــم الـلــوج ـس ـتــي لـجـمـعـيــة الـصـحــافـيـيــن
والــزمــاء الصحافيين فــي مـجــال العالقات
العامة وفن التواصل مع الجماهير واإلعالم
والتخصصات التابعة لهم.
ّ
وقد وقع مذكرة التفاهم كل من جاسم کمال
والـنـصــرالـلــه ،وحـضــر الـتــوقـيــع نــائــب رئيس
مجلس إدارة جمعية العالقات العامة ،محمد
الموسوي ،وأمين السر محمد الياسين.

جانب من توقيع المذكرة

«تعاونية» جليب الشيوخ :استعدادات الفتتاح
سوق لمستلزمات البر والمخيمات بأسعار تنافسية
أع ـل ــن ن ــائ ــب رئ ـي ــس جـمـعـيــة جـلـيــب الـشـيــوخ
ً
الـ ـتـ ـع ــاونـ ـي ــة ،ثـ ــامـ ــر ال ـ ـم ـ ـط ـ ـيـ ــري ،أن ـ ـ ــه ت ـم ــاش ـي ــا
م ــع اس ـتــرات ـي ـج ـيــة م ـج ـلــس اإلدارة ف ــي تـنـظـيــم
الـمـهــرجــانــات الموسمية والـتـنــويــع بالخدمات
ج ــار ال ـع ـمــل ع ـلــى تـجـهـيــز س ــوق م ــرك ــزي مــؤقــت
لمستلزمات البر والكشتات عند مدخل فروسية
الـ ـف ــروانـ ـي ــة ب ــال ـت ـع ــاون مـ ــع كـ ـب ــري ــات ال ـش ــرك ــات
والمؤسسات المتخصصة في مجال لــوازم البر
والكشتات.

وأشاد المطيري ،في تصريح صحافي ،بدور
رئـيــس مجلس االدارة ه ــزاع المطيري وأعـضــاء
لجنة المشتريات ،وبما يقومون به من دور في
تنظيم المهرجانات والعروض الموسمية ألهالي
ً
المنطقة والمساهمين بأسعار تنافسية ،الفتا الى
أن جميع الشركات المشاركة في مهرجان البر ذات
جودة وأسعار تنافسية وصاحبة اختصاص في
هذا المجال.
ً
وق ـ ــال ال ـم ـط ـيــري إنـ ــه اح ـت ـف ــاال ب ـق ــدوم مــوســم

التخييم ستقيم الجمعية مخيما ربيعيا لعوائل
مـســاهـمــي جـمـعـيــة جـلـيــب ال ـش ـيــوخ الـتـعــاونـيــة
بـجــانــب ال ـســوق ال ـمــركــزي الـمــؤقــت لمستلزمات
ال ـب ــر ،وس ـي ـكــون يــومــا مـفـتــوحــا م ــن ك ــل أس ـبــوع
للمساهمين فــي المخيم ،وسيتخلل هــذا اليوم
ً
ألعاب ترفيه ،وسيتم اإلعالن عن الموعد الحقا،
الفتا إلى أن اليوم المفتوح للعوائل يتم تنظيمه
ألول مرة في تاريخ الجمعية.

ثامر المطيري
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مبادرات محمد بن سلمان
في خفض انبعاثات الكربون

أحمد باقر

رياح وأوتاد :ليست قضية السبيعي والسنين والفضالة

حمزة عليان
hamzaolayan@icloud.com
«إذا استمر اإلنفاق والصرف في معدالته الحالية فسنعود
بعد خمسين سنة إلى الغوص في البحر بحثا عن اللؤلؤ
وال ـس ـفــر إل ــى الـهـنــد لـلـتـجــارة م ــن ج ــدي ــد» ،ه ـكــذا بـ ــادر ابــن
الثمانين الصديق أبــو إيــاد المعتوق في ديــوانــه المفتوح
كل يوم جمعة ،أما لماذا الخمسون سنة فبحسب الدراسات
المتداولة هناك من يقول إنه في ذلك الوقت سيتوقف إنتاج
النفط ،ولن تبقى له قيمة مالية في األسواق العالمية كما هو
اآلن إضافة إلى اقتراب نضوبه من باطن األرض.
ً
ً
ً
ك ــان حــديـثــا شـيـقــا وم ـث ـيــرا ،اش ـتــرك فـيــه اإلخـ ــوة سامي
الجزاف وإياد المعتوق وآخرون ،والذين خالفوا هذا الرأي
السائد ،قائلين إنها كذبة كبرى تلك القائلة بنضوب النفط
األحفوري ،فهذه لعبة «الشركات العمالقة» صاحبة المصلحة،
ً
ً
وإن الـحــديــث عــن الـنـفــط الـصـخــري ك ــان ق ـ ــرارا سـيــاسـيــا ال
ً
اقـتـصــاديــا ،المهم برأيهما أن يتوقف الـهــدر بالمال العام
وتتوقف عمليات اإلفساد السياسية المغلفة بالمال العام
وسنكون عندها بخير.
ط ــرف ثــالــث مــن الـحـضــور أمـســك بــالـنـقــاش وأدار الــدفــة
ً
باتجاه آخر قائال «يا جماعة نحن نعيش برفاهية مقارنة
بغيرنا من دول الجيران وحتى الــدول الغربية ،لسنا نحن
فقط بل من يعيش على هذه األرض من الوافدين المقيمين
ً
عندنا ،فهم أيضا مستفيدون من كل الــدعــوم والتقديمات
والـخــدمــات الـتــي تقدمها الــدولــة» ،وض ــرب على ذلــك أمثلة
واقعية :نحن كمواطنين ومقيمين ال ندفع ضرائب ،أليس هذا
ً
ً
تفضيال وامتيازا ثم أكمل حديثه ،أعطني دولة في العالم ال
تأخذ من مواطنيها ضرائب ،دع عنك دول مثل أميركا وكندا
وأستراليا وأوروبا وغيرها أكثر من عشرين أو ثالثين في
المئة من الدخل يذهب كضريبة إلى خزينة الدولة ،عندنا
نحصل على الكهرباء والماء والخدمات الصحية وغيرها
ً
تقريبا بالمجان؟ ثــم أعطى مثال على خــدم الـمـنــازل ،كيف
ً
ً
ً
تذهب خادمة لعالج أسنانها وتدفع دينارا كويتيا واحدا
في مستوصفات الدولة في حين أن كلفته في القطاع الخاص
أكثر من مئة دينار؟
تشعب الحديث والـكــام عن دولــة الرفاهية ال سيما أن
ً
«مــزايــا دول ــة الــرفــاهـيــة» لــم تـعــد تــرفــا بــل هــي تـنــذر بــأســوا
ال ـع ــواق ــب ع ـلــى األجـ ـي ــال ال ـق ــادم ــة ،وأن إع ـف ــاء الـمــواطـنـيــن
والمقيمين من دفع الضرائب يعتبر من «الكوارث االقتصادية»
ً
التي ستظهر نتائجها قريبا إن لم يتم تدارك الوضع وتبقى
حنفية الصرف واإلنفاق من الدولة هكذا دون ترشيد أو «عسر
لمزيا الرفاهية» أو إشراك المواطن والمقيم بتحمل جزء من
اإلنفاق عبر الضرائب.
هناك من يضع عينه على «الوافد المقيم» باعتباره الطرف
األضعف في المعادلة وتحميله مسؤولية اإلنفاق والهدر،
وهــذه نظرة لألسف غير واقعية وفيها الكثر من األخطاء،
ألن اإلصالح االقتصادي وتصحيح الحالة المالية ال يتم وال
يستوى حاله من خالل هذا التمييز والفصل ،نعم الكويت
بألف خير في مستوى المعيشة والخدمات التي يحصل
عليها المواطن ويستفيد منها المقيم ،وهذه ستكون ساطعة
عند النظر إليها من الـخــارج ،فالذهاب إلــى «دول أجنبية»
والــوقــوف على حياة الفرد ومستوى المعيشة والضرائب
والـخــدمــات الصحية وغيرها ،يكفي لمعرفة مــا نقوله ،أو
سماع إحدى العامالت المهاجرات في فندق بمدينة أميركية،
وهي بالرغم من عملها في وظيفتين كل واحدة منها سبع
ساعات عمل ،تكتفي بأربع ساعات من النوم والراحة على
م ــدى  24ســاعــة ،تــدفــع ال ـضــرائــب وتستهلك مــن الـخــدمــات
بالحدود الدنيا التي تمكنها من البقاء على قيد الحياة.

الـشـعــب الـكــويـتــي يـطــالــب بـحــل مشكلة
البدون منذ سنوات ،ولطالما أكدنا وأكد
غيرنا على ضرورة أن يفرق الحل المطلوب
بين الصادقين الذين ال يحملون جنسية
أو هوية أو انتماء ألي بلد ،وبين الذين تم
العثور على أوراق تثبت أنهم أو أصولهم
قــدمــوا إلــى الـكــويــت ب ــأوراق وإثـبــاتــات من
دول أخرى.
ومـنــذ سـنــوات قــامــت الحكومة بإنشاء
الـلـجـنــة الـتـنـفـيــذيــة ث ــم ال ـج ـهــاز ال ـمــركــزي
للتعامل مــع هــذه المشكلة ا لـتــي خلقتها
حكومات سابقة بسبب عدم اشتراط طلب
ال ـهــويــات والـمـسـتـنــدات لـكــل الـقــادمـيــن أو
المقيمين على أرض الكويت.
وقــد قــامــت هــذه األج ـهــزة الـتــي ترأسها
اإلخــوة محمد السبيعي وفيصل السنين
ً
وغيرهما وأخـيــرا صالح الفضالة بجمع
كثير مــن الـمـسـتـنــدات والــوثــائــق القديمة
والـحــديـثــة ،ونـجـحــت فــي الـعـثــور عـلــى ما
يـثـبــت هــويــة وان ـت ـمــاء ع ــدد مــن المقيمين
بصورة غير قانونية ،كما أفادت بأنها لم
تجد أي مستند يثبت هوية عدد آخر منهم،
ف ـق ــررت تـجــديــد ال ـهــويــات ال ـتــي يـصــدرهــا
الجهاز لمن لم تجد لهم أي وثائق مع تقديم
الخدمات لهم ،وكذلك جددت هويات الذين
وافقوا على الوثائق التي وجدها الجهاز،
كما قررت مواجهة اآلخرين بما عثرت عليه
من وثائق تثبت هويات أصولهم وذويهم،

ورغم الهجوم الذي تعرض له الجهاز فإنه
يـحـســب ل ــه رده وتــوض ـي ـحــه ف ــي مختلف
وسـ ــائـ ــل الـ ـت ــواص ــل ع ـل ــى كـ ــل مـ ــا ي ـطــرحــه
ال ـم ـس ـي ـئــون م ــن ش ـب ـه ــات أو أكـ ــاذيـ ــب ،إذ
سرعان ما ينشر الجهاز الحقائق الموثقة.
هــذا الــوضــع الـجــديــد لــم يعجب أغلبية
الــذيــن لــم يـسـتـفـيــدوا مـنــه ،ف ـق ــرروا الطعن
في الجهاز وفــي صالح الفضالة ،وتحرك
معهم عدد من أعضاء مجلس األمة الذين
ق ــدم ــوا اق ـت ــراح ــا ب ــاس ــم ال ـح ـقــوق الـمــدنـيــة
للبدون الذي وجهت إليه انتقادات قانونية
كثيرة ،منها أنه يعامل جميع المسجلين
معاملة واحدة ،وينسف كل جهود الجهاز
ومستنداته التي أنفق الجهاز سنوات في
جـمـعـهــا وتـصـنـيـفـهــا م ــن جـمـيــع الـجـهــات
الـحـكــومـيــة ،كـمــا أن ال ـمــذكــرة الـتـفـسـيــريــة
ً
لهذا القانون تضفي عليهم جميعا مسمى
عــديـمــي الـجـنـسـيــة ،وه ــذا الـمـسـمــى يرتب
ال ـتــزامــات قــانــونـيــة خـطـيــرة عـلــى الـكــويــت
حسب االتفاقيات الدولية ،وهو بالتأكيد
ال ينطبق على الكثيرين منهم ممن عثر
الجهاز على وثائق تخصهم.
كما قــام بعض األعـضــاء بتبني اقتراح
ج ـم ـع ـيــة ال ـم ـح ــام ـي ــن الـ ـ ــذي سـ ـي ــؤدي إل ــى
تجنيس الجميع دون األخذ بعين االعتبار
ج ـه ــود ووث ــائ ــق ال ـج ـه ــاز الـ ـم ــرك ــزي ،مما
أدى إلــى فــزعــة رافـضــة وكـبـيــرة لكثير من
الكويتيين ودواوينهم.

د .أحمد العنيسي *

نـ ـ ـح ـ ــن م ـ ـ ــع جـ ـ ـم ـ ــع م ـ ـ ــن الـ ـسـ ـي ــاسـ ـيـ ـي ــن
والمراقبين ننتظر أن يكون تحرك أعضاء
المجلس في هذا الموضوع تحركا علميا،
بــاإلضــافــة إل ــى ال ـت ـحــرك اإلن ـس ــان ــي ،وكـنــا
ن ــرج ــو أن ي ـس ـت ـم ـعــوا إل ـ ــى رأي ال ـج ـه ــاز،
ّ
ويــط ـل ـعــوا ع ـلــى مـسـتـنــداتــه وي ـن ـظــروا في
ً
ح ـج ـجــه بـ ـ ــدال م ــن إلـ ـغ ــاء ج ـم ـيــع ج ـه ــوده
وعدم وضع أي اعتبار لها ،باإلضافة إلى
إصرارنا على أن يضعوا الجانب اإلنساني
فــي مــو ضـعــه السليم دون أن يطغى على
الجانب العلمي الموثق أو على الجوانب
المتعلقة بالجنسية الكويتية وسيادتها
واالس ـت ـح ـق ــاق ل ـه ــا ،ومـ ــدى قـ ــدرة الـكــويــت
على االستيعاب ،وأن يلجأوا إلى الجوانب
الدبلوماسية وحتى المالية من أجــل حل
مشكلة الجيل الثاني أو الثالث الذين ولدوا
في الكويت.
اما الهجوم على السيد الفضالة ،وأهل
الكويت المعارضين للقوانين المطروحة
فــي الـمـجـلــس واإلس ـ ــاءة إلـيـهــم واتـهــامـهــم
بــال ـع ـن ـصــريــة واإلسـ ـ ـ ــاءة ال ـم ـتــواص ـلــة في
وســائــل االت ـصــال فهو خ ــروج عــن المسار
العلمي السليم الذي يحفظ الكويت ،وهو
ً
أي ـضــا مـخــالــف لـلـقــانــون ،وعـلــى الحكومة
ال ـت ـح ــرك إزاء ه ،فـلـيـســت ال ـق ـض ـيــة قضية
الجهاز أو الفضالة والسبيعي والسنين،
وإنما هي قضية شعب وحكومة ومستقبل
أجيال.

خولة مطر

ريتشارد هاس*

نعم أخاف الكوليرا لكني أخشى «الخوف» أكثر *

محاولة فهم انتخابات التجديد النصفي في أميركا

كلما غـصـ َـت فــي زحـمــة ال ـشــوارع والجسور
واألب ـ ــراج أخ ــذك الـحـنـيــن إل ــى ذاك الــوقــت غير
البعيد عندما كــان البحر جــار الطريق وجــار
المنزل والجار السابع للمكتب ،وهو أيضا ال
يبعد سوى مسافة بسيطة ليتحول إلى بحر
ممتد في أفق غير منتهٍ .
تسلي النفس أن البحر اختفى أو تالشى أو
«خصص» ولكن يبقى هناك مد طويل من الحب
ً
والجمال على هــذه البقعة الصغيرة جــدا من
األرض ،تمني النفس أحيانا أو ربما تطمئنها
أو تهدئ من ذاك الفزع على تضاؤل مساحات
الجمال بكل أنماطه وعلى التعلق أو اإلعجاب
ال ـم ـفــرط بـ ــذاك ال ـن ـم ــوذج الـمـصـطـنــع ب ــل ربـمــا
المشوه ،والذي تحول مع الوقت وبفعل سحر
الدعاية «الغوبليه» المتطورة إلى مكان يلهث
البشر للحج إليه طوال العام ،كلهم أصبحوا ذاك
النادي الذي يسمى «بلد»! ذاك الذي استطاع أن
يجمع كل البشاعات في التعامل البشري ال في
البناء والعمار فقط ،ومع ذلك حافظ على لقب
«األكبر» «األعلى» «األطول» األعمق و ...و ...وكأنه
سباق لجنس ال بلد فيه بشر وبعض من تاريخ.
في ابتعاد البحر عن الجزيرة مؤشر البتعاد
ً
كل ما كانت عليه ،فتدريجيا تتحول هي إلى
غــابــات مــن األب ـ ــراج واألح ـي ــاء غـيــر المخططة
ً
بشكل علمي والطرقات السريعة وطبعا كثير
ً
من المجمعات التجارية حتى أصبحت مكانا
للقاء والرياضة والتسلية والبحث عن آخرين،
ً
وأي ـضــا أصـبـحــت م ـجــاال للتفاخر فيما يبرز
ال ـســؤال :مــا سبب تفاخر بعض أو كــل دولنا
بالمراكز الـتـجــاريــة ،ومــا اإلب ــداع أو االخـتــراع
فيها؟ وما هي سوى مراكز أخرى لتعزيز مزيد
من االستهالك وقليل من العقل في وقت أصبح
الـســائــد هــو أال تتكلم إال عــن المسموح بــه أو
لنقل المقبول من العقل الجمعي للحكم وبعض
المجتمع الذي أصبح أحيانا أسوأ وأكثر رقابة
ودفاعا ونفاقا من الحكم نفسه!
سـكــان ه ــذه الـجــزيــرة الـمــدافـعــون عنها هم
األكثر بحثا عن فرصة للهروب منها والسفر
إلى أي مكان كــان ،وكأنها تخنقهم أيضا كما
هم والحاكمون باألمر يخنقون النفس والكلمة،
وي ـس ـج ـنــون ال ـف ـكــرة ف ــي زن ــازن ـي ــن أك ـثــر عتمة
ً
مــن سجن القلعة ســابـقــا ،وال لــوم عليهم فقد
يكونون أيضا ضحية لكل ذاك الضخ اليومي
م ــن اإلع ـ ــام ال ـم ـغ ـلــوط ح ـتــى ال ن ـقــول ال ـكــاذب
والمنافق والمسير لمصلحة شريحة واحــدة
فـقــط ضــد الــوطــن ،هــم جميعا ض ــده ول ــم يبق
له ،أي الوطن ،سوى فقرائه وليسوا جميعهم
أيضا ،فكثيرون منهم هم أكثر ضحايا الضخ
المستمر للمعلومات الناقصة والمغلوطة التي
تبعث على التفرقة وتقسيم المقسم وتفتيته،
وه ـ ــي ال ـت ـه ــم ن ـف ـس ـهــا الـ ـت ــي ي ــوج ـه ــون ـه ــا هــم
للمعارضين الذين حوصروا حتى في بيوتهم
الضيقة والمساحات المحدودة المتاحة لهم
عـبــر وســائــل ال ـتــواصــل ،فللتغريدة والهمسة
ً
والرسالة القصيرة ثمنها الباهظ جدا الذي قد
يكلفك جواز سفرك أو حتى جنسيتك.

إنها األرض العربية التي تضيق بساكنيها
مـ ــن األح ـ ـ ـ ــرار ال ـم ـع ــروف ـي ــن ل ـل ـم ـج ـت ـمــع بــاســم
«مجانين» أو «متعصبين» أو مضحوك عليهم
أو «قومجية» «ناصريين» ...إلخ .تكثر األلقاب
والتسميات وتبقى النتيجة واحدة هي العزلة
فـ ــي أضـ ـي ــق م ـس ــاح ــة ح ـت ــى ي ـص ـبــح ال ـص ــوت
المختلف عن السائد «عورة»! فيطفح الزبد من
البشر وينتشرون على الشواطئ وفي األزقة
والشوارع والحارات وطبعا في «الكمبوندات»
والـفـلــل الفخمة وخــاصــة منها الـتــي تملك أن
تكون في حضن البحر أو على مقربة منه بعد
أن تــم تخصيصه هــو كـمــا خـصــص التعليم
والطب وحتى الحب والعشق تحولت جميعا
إلى مشاريع قابلة للربح بما في ذلك المشروع
الربحي األكبر فإما أن يكون «مال يتزوج ماال»
أو مال يرفع من ال مال له!
تبقى هناك بقع متفرقة من بعض البلدان
العربية التي ال يزال الحديث فيها في األماكن
ً
ال ـعــامــة م ـتــاحــا دون الـتـلـفــت يـمـيـنــا وش ـمــاال
وال ـب ـحــث ع ــن ج ـهــاز هـنــا أو عـيــن ه ـن ــاك ،راح
زمن المخبر المتخفي خلف الجريدة بمظهره
ال ـم ـض ـح ــك وأص ـ ـبـ ــح «الـ ــوات ـ ـسـ ــاب» وأخـ ــواتـ ــه
وسـيـلــة للتنصت عـلــى أحــاديــث الـبـشــر حتى
وهــم متحلقون جــول مــائــدة عـشــاء ،يبحثون
عن دفء هنا أو بسمة هناك ،حتى هنا عليهم
وعليهن أن يكونوا حذرين فكل ما يقال يسجل
وكله بثمنه!
تبقى بيروت رغم الخراب والدمار واالنفجار
وسـ ـق ــوط ال ـل ـي ــرة لـيـصـبــح ال ـ ـ ــدوالر بــأربـعـيــن
أل ــف لـيــرة حـســب الـتــوقـيــت وال ـي ــوم!! والـتـلــوث
واألمراض وأخيرا الكوليرا عندما يشح الماء
أو يتلوث وتعتم المدينة بسبب عــدم توافر
ال ـك ـهــربــاء ،وال ـقــائ ـمــة ف ــي ب ـي ــروت طــوي ـلــة وال
يقصر اإلعالم العربي وخصوصا المتلفز منه
واللبناني أيضا باالسترسال في ذلــك ،ربما
لهدف مــا أو ربما لجهل مــا!! فــي حين اليــزال
ً
البحر فــي بـيــروت ملكا للجميع فــي عاصمة
الجمال التي كتب لها أن تدفع ،ككل المدافعين
ً
عن الحريات والحقوق ،ثمنا باهظا لذلك.
ي ـت ــري ــض ف ــي ال ـص ـب ــاح ال ـب ــاك ــر ك ـث ـيــر مــن
اللبنانيين وآخـ ــرون يلعبون أو يـصـطــادون
ً
الـسـمــك ،وال ـكــل يـتـحــدث بــأعـلــى ص ــوت معلنا
موقفا سياسيا ال يتصور هو أنــه قد يدخله
ً
سجونا عربية كثيرة ،في بيروت ال خوف إال
مــن الـتـفـجـيــرات وال ــرص ــاص الـطــائــش أو غير
الطائش أمــا كثير من الحريات األخــرى فهي
كالكتب متوافرة في كل زاوية وحول كل موائد
ا لـعـشــاء ،فــي المطاعم البسيطة منها وحتى
الفاخرة.
يـســألــونــك «أال تخافين ال ـكــول ـيــرا؟» وتـبــدو
اإلج ــاب ــة غــريـبــة «ن ـعــم أخـ ــاف ال ـكــول ـيــرا ولـكــن
ال ـخ ــوف م ــن عـقـلـيــة ال ـق ـط ـيــع ومـ ــن أن الـفـكــرة
قــد تـكــون طريقا للتهلكة والـعــزلــة إن لــم تكن
السياسية فقد تكون المجتمعية ،هذا يخيفني
أكثر من الكوليرا بالتأكيد».
* ينشر بالتزامن مع «الشروق» المصرية.

تفادت الواليات المتحدة
في انتخابات التجديد
النصفي زلزاال سياسيا،
وستظل السياسة
الخارجية األميركية في
ُ
األغلب األعم تـدار على
تضاريس مألوفة خالل
العامين المقبلين ،حتى
االنتخابات الرئاسية ،وبعد
هذا من الممكن أن يحدث
أي شيء.

لعل أكثر العواقب
المترتبة على
انتخابات التجديد
النصفي أهمية هي
أن نتائجها أضعفت
الرئيس السابق
دونالد ترامب

ُ
تـجرى انتخابات التجديد النصفي
في الواليات المتحدة كل أربع سنوات،
مع انتصاف فترة والية الرئيس وقبل
ع ــامـ ـي ــن م ـ ــن االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ال ــرئ ــاسـ ـي ــة
ال ـت ــال ـي ــة ،ويـ ـج ــري الـ ـسـ ـب ــاق ع ـل ــى ثـلــث
مقاعد مجلس الشيوخ ،ومقاعد مجلس
النواب بالكامل ،وبعض مناصب حكام
الواليات ،والعديد من مناصب الواليات
والمناصب المحلية.
ال يـشـتـمــل األ م ــر عـلــى تـصــو يــت على
النتائج تميل
المستوى الوطني ،لكن
ُ َ
إ لــى عكس موقف ا لــدو لــة وتـف َّـسـر على
أنها استفتاء على الحزب الحاكم (في
ح ــال ـت ـن ــا ه ـ ــذه ال ـ ـحـ ــزب ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي
بـقـيــادة الــرئـيــس جــو بــايــدن) ،ورغ ــم أن
األصوات ال تزال قيد الفرز واإلحصاء-
و فــي بعض الحاالت ُيـعـاد إحصاؤها-
فـلـيــس مــن الـســابــق ل ــأوان اسـتـخــاص
بعض االستنتاجات األولية.
ب ــادئ األم ــر ،مــا كــان مــن الـمـتــوقــع أن
ي ـش ـكــل ت ـصــوي ـتــا حــاس ـمــا ع ـلــى سـحــب
ال ـث ـق ــة فـ ــي بـ ــايـ ــدن فـ ــي أغـ ـل ــب األمـ ـ ــر لــم
يـتـحـقــق ،وكـ ــان م ــن ال ـم ـتــوقــع أي ـضــا أن
ي ــأ ت ــي أداء ا ل ـج ـم ـهــور ي ـيــن أ ف ـض ــل مـمــا
شـهــد نــاه ،فــا لـحــزب ا لـحــا كــم يخسرعلى
نـ ـ ـح ـ ــو دائ ـ ـ ـ ـ ــم ت ـ ـقـ ــري ـ ـبـ ــا الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــاع ـ ــد ف ــي
ان ـت ـخ ــاب ــات ال ـت ـجــديــد ال ـن ـص ـفــي ،حـيــث
ي ـس ـع ــى الـ ـن ــاخـ ـب ــون إل ـ ــى ال ـت ـع ـب ـي ــر عــن
ت ـع ــاس ـت ـه ــم ويـ ـبـ ـحـ ـث ــون عـ ــن ال ـت ـغ ـي ـي ــر،
وال ـح ــق أن ال ـعــديــد م ــن ال ـق ـضــايــا الـتــي
تتصدر ا هـتـمــا مــات الناخبين ،بما في
ذلـ ــك ال ـت ـض ـخــم ،وال ـج ــري ـم ــة ،وال ـه ـجــرة
غ ـيــر ال ـقــانــون ـيــة ،ك ــان م ــن الـمـنـتـظــر أن
ُ
تـ ـسـ ـ ِـفـ ــر عــن مـكــاســب جـمـهــوريــة كـبـيــرة،
لـكــن م ـخــاوف ا لـنــا خـبـيــن بـشــأن قضايا
أخرى ،من حقوق اإلجهاض إلى صحة
الــديـمــوقــراطـيــة األم ـيــرك ـيــة ،إل ــى جــانــب
تساؤالت حول مدى مالء مة وجود عدد
كبير من المرشحين الجهوريين ،عملت
لمصلحة الديموقراطيين.
كما هي الحال في كثير من األحيان،
يـبــدو أن مـخــاوف السياسة الخارجية
لم تهم الناخبين كثيرا ،فعلى الرغم من
الحرب المستعرة في أورو بــا ،ورغم أن
ا لــوال يــات المتحدة تقدم نصيب األسد
مــن المساعدات ألو كــرا نـيــا ،فمع و جــود
عـ ــدد ق ـل ـيــل م ــن الـ ـق ــوات األم ـي ــرك ـي ــة فــي
مناطق الصراع ،ينشغل أغلب الناخبين
بأمور محلية.
مــع ذ لــك ،تخلف انتخابات التجديد
النصفي بعض التأثير على السياسة
الخارجية األ مـيــر كـيــة ،وإن مـجــرد سير
االنتخابات بشكل سلمي إلى حد كبير
ووف ـق ــا لـلـخـطــة ال ـمــوضــوعــة ل ـهــا يجب
أن ي ـط ـم ـئــن أ صـ ــد قـ ــاء أ م ـي ــر ك ــا و ي ـح ـبــط
أول ـ ـئـ ــك الـ ــذيـ ــن كـ ــانـ ــوا ي ــأمـ ـل ــون تـ ـك ــرار
االحـ ـتـ ـج ــاج ــات وأع ـ ـمـ ــال ال ـع ـن ــف ال ـتــي

نشيد بمبادرة سمو ولي العهد السعودي ،األمير محمد بن
ّ
سلمان ،ونلتمس من سموه حث جميع القادة العرب والمسلمين
على االهتمام أكثر بشؤون البيئة ،ونتطلع إلى المزيد في خدمة
اإلنسانية فيما يخص المجال البيئي ،ألن هذه المبادرات
ً
ستعزز مكانة الشرق األوسط ،فضال عن التمويالت التي
تخصصها السعودية لصندوق المناخ األخضر.
أتحفتنا وأثلجت صدورنا ،كلمة سمو ولي العهد األمير محمد
بــن سلمان رئـيــس مجلس ال ــوزراء الـمــوقــر ،فــي الشقيقة الكبرى
السعودية عندما أعلن مبادرته في الشرق األوسط المتعلق بخفض
إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون بقيمة  2.5مليار دوالر ،كما أعلن
زرع  10مـلـيــارات شـجــرة ،فــي العقود الـقــادمــة ،وال ننسى عطايا
الشقيقة الكبرى السخية لصندوق المناخ األخضر.
بعدما أضـحــت أراض ــي الـشــرق األوس ــط -ال سيما فــي الخليج
الـعــربــي -أراض ــي ج ــرداء وصـحــارى قاحلة جــاء نــا الـفــرج مــن هذه
المبادرات الحيوية العظيمة ،التي ستنعش المنطقة ،وذلك بتحول
أوروب ــا الـجــديــدة إلــى ال ـشــرق ،كما ذكــر سمو ولــي الـعـهــد ،حفظه
الله ،فضال عن تحقيق األمن الغذائي فيما لو تم استثمار الزراعة
المثمرة بشكل أوســع ،ونحن نقول الشرق األوســط يحتاج األمن
الغذائي بصورة عاجلة أكثر من االستثمارات الملوثة للبيئة.
ال جدال أن هذه المبادرات تنم عن فكر مستنير وآفاق واسعة
فيما يتعلق بتحسين الـمـنــاخ ،وبالطبع هــذا االهـتـمــام بالبيئة
يشعرك بالفخر واالعتزاز لما تمتلكه قياداتنا الشرق األوسطية
من مسؤولية نحو البيئة.
وكخبير بيئي أشـعــر بــاالعـتــزاز بــأن لدينا ق ـيــادات لها نظرة
مستقبلية تجاه الوطن العربي ،لتحقيق استقراره االقتصادي
بالتزامن مع ثبات بيئته واعتدال المناخ مما سيسهم حتما في
تنشيط كل المسارات.
كذلك ال ننسى مبادرات سموه المتعلقة بمشروعه الكبير «نيوم»
باستثمار ( )180مليار ريال على طول شريط ساحلي يقدر بـ450
كلم ،فالحلم الكبير والطموح العظيم يصب في تحقيق التنمية
المستدامة ألن جميع استثماراته تعتمد على الطاقة المتجددة.
هــذه المسؤولية تجاه مكافحة أزمــة المناخ تشعرنا بالفخر
لما لدينا من فكر نحو البيئة واإلنسان واألرض ،لتفادي تلوث
الهواء والتصحر والفيضانات والعواصف واألمــراض العصرية
المختلفة وارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات واالحتباس
الحراري وغيرها.
الـشـعــارات التناسلية الـتــي نسمعها فــي قـمــم الـمـنــاخ لــم تعد
تنفع ،نريد تجاوز هذه الشعارات لألفعال وبإلزام جميع الدول
لمعالجة التخفيف والتكيف مع المناخ ،وندعو بمناسبة انعقاد
قمة المناخ في جمهورية مصر العربية جميع قادة الدول الشرق
أوسطية وغرب آسيا إلى مبادرات نحو معالجة المناخ بالتعاون
مع صندوق المناخ األخضر الــذراع التمويلية لتحسين المناخ،
فتداعيات أزمة المناخ (االحتباس الحراري) ستكون خطيرة في
جميع الـمـســارات ،ال سيما فــي أزمــة الـغــذاء والصحة والتغيرات
المناخية المختلفة والتي تم ذكرها أعاله.
كمدافعين عن حقوق البيئة نشيد بمبادرة سمو ولي العهد،
ونلتمس مــن سـمــوه حــث جميع الـقــادة الـعــرب والمسلمين على
االه ـت ـمــام أك ـثــر ب ـشــؤون الـبـيـئــة ،ونـتـطـلــع إل ــى الـمــزيــد فــي خدمة
اإلنسانية فيما يخص المجال البيئي ،فهذه المبادرات في الواقع
ً
ستعزز مكانة الشرق األوسط فضال عن التمويالت التي تخصصها
المملكة العربية السعودية لصندوق المناخ األخضر.
* كاتب بحريني

أعـقـبــت االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة فــي عــام
 ،2020فـفــي الــوقــت الــراهــن ،عـلــى األقــل،
صمدت الديموقراطية األميركية.
أمـ ـ ــا ع ـ ــن ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــة ،فـ ـ ــإن ال ـن ـت ــائ ــج
المختلطة ال توفر أي تفويض لتغيير
كبير ،فهذا يعني في األر جــح أن الدعم
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي والـ ـعـ ـسـ ـك ــري ألوك ــرانـ ـي ــا
سيستمر ،وإن كان من الممكن أن نشهد
بعض المحاوالت من جانب الكونغرس
ل ـل ـحــد م ــن ن ـط ــاق هـ ــذا ال ــدع ــم أو رب ـطــه
ب ـب ـعــض ال ـم ـف ــاوض ــات ف ــي الـمـسـتـقـبــل،
وس ـت ـظ ــل ال ـع ـق ــوب ــات ال ـم ـف ــروض ــة عـلــى
روسيا سارية.
وك ـ ــذا سـيـسـتـمــر ال ـم ــوق ــف ال ـم ـت ـشــدد
في التعامل مع الصين ،وا لــذي يعكس
إجماعا سياسيا قويا ،والواقع أن أحد
انتصارات بايدن التشريعية الثنائية
الـحــزبـيــة الـقـلـيـلــة ك ــان ق ــان ــون الــرقــائــق
وال ـع ـلــوم ،ال ــذي يــوفــر مـئــات الـمـلـيــارات
من الدوالرات لتعزيز القدرة التنافسية
األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي مـ ـج ــاالت م ـثــل تـصـنـيــع
أشباه الموصالت ،وفي ظل الكونغرس
المنقسم ،سيكون أحد مجاالت االتفاق
ال ـم ـح ـت ـمــل ال ـق ـل ـي ـلــة ت ـشــري ـعــات مـمــاثـلــة
تستهدف الصين ،فعلى سبيل المثال،
من الممكن أن تقدم الواليات المتحدة
ع ـم ـل ـي ــة فـ ـح ــص ل ــاسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ال ـم ــوج ــه
إل ــى الـ ـخ ــارج ،أو وض ــع ق ــواع ــد جــديــدة
ل ــاسـ ـتـ ـثـ ـم ــار الـ ـصـ ـيـ ـن ــي ف ـ ــي ال ـ ــوالي ـ ــات
المتحدة ،أو كال األمرين.
كما سيستمر دعم تايوان ،وقد يعود
إلى الحياة على يد الكونغرس الجديد
قانون سياسة تايوان ،الذي من شأنه أن
يرفع مستوى العالقات الثنائية بطرق
تضمن استفزاز الصين وتزويد تايوان
بقدر أعظم من المساعدات العسكرية،
فـ ـ ـ ــإذا أص ـ ـبـ ــح ك ـي ـف ــن م ـ ـكـ ــارثـ ــي رئ ـي ـس ــا
لمجلس النواب ،كما هو محتمل تماما،
ف ـمــن ال ـمــرجــح أن ي ـســافــر إل ــى ت ــاي ــوان،
وهـ ــذا م ــن ش ــأن ــه أن يـسـتـفــز اسـتـجــابــة
صينية قوية بذات القدر.
الـ ـتـ ـج ــارة مـ ـج ــال آخ ـ ــر ح ـي ــث سـتـظــل
ال ـس ـيــا ســة دون تـغـيـيــر إل ــى ح ــد كـبـيــر،
ح ـيــث ال ي ــو ج ــد د عـ ــم ك ـب ـيــر م ــن أي مــن
الـحــزبـيــن لـمـبــادرات جــديــدة ،ومــن غير
ا لـمــر جــح أن تـنـضــم ا ل ــوال ي ــات المتحدة
إلى االتفاقية الشاملة التقدمية للشراكة
عـبــر الـمـحـيــط ال ـهــادئ أو أي اتـفــاقـيــات
تجارية أخرى.
أم ـ ـ ــا عـ ـ ــن إيـ ـ ـ ـ ـ ــران ،فـ ـ ــا يـ ـخـ ـل ــو األمـ ـ ــر
م ـ ــن خ ـ ــاف ـ ــات ح ـ ـ ــول كـ ـيـ ـفـ ـي ــة م ـع ــال ـج ــة
القضية النووية ،بيد أن االحتجاجات
المتصاعدة في إيران ،إلى جانب األدلة
حول الدعم العسكري اإليراني لروسيا،
أ نـ ـ ـه ـ ــت أي ف ـ ــر ص ـ ــة ل ـ ـ ـعـ ـ ــودة ا لـ ـ ــوال يـ ـ ــات
الـمـتـحــدة لــانـضـمــام إل ــى خـطــة الـعـمــل
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تمثل كــور يــا ا لـشـمــا لـيــة تـحــد يــا آ خــر،
ب ــاس ـت ـف ــزازات ـه ــا ال ـم ـس ـت ـم ــرة واخ ـت ـب ــار
نووي سابع يلوح في األفق ،لكن ليس
ل ـ ــدى أي مـ ــن ا ل ـح ــز ب ـي ــن فـ ــي ا لـ ــوال يـ ــات
المتحدة سياسة بديلة قابلة للتطبيق
يمكن طرحها ،وهذا يعني أن الواليات
ا لـمـتـحــدة ستستمر فــي معاقبة كــور يــا
ال ـش ـمــال ـيــة ،وسـيـسـتـمــر أي ـضــا حـصــول
إسرائيل على دعم واسع في الكونغرس،
لكن ال يمكننا أن نقول الشيء نفسه عن
ا ل ـم ـبــادرات المصممة للتصدي لتغير
المناخ.
فـ ــي عـ ـم ــوم األمـ ـ ـ ــر ،سـ ـتـ ـك ــون ال ـغ ـل ـبــة
لــاس ـت ـمــراريــة ،وه ــو م ــا يــرجــع جــزئـيــا
إلـ ــى أن ا ل ـن ـظ ــام ا ل ـس ـي ــا س ــي األم ـي ــرك ــي
يمنح ا لــر ئـيــس حــر يــة وا سـعــة فــي إدارة
ا لـسـيــا ســة ا ل ـخــار ج ـيــة ،و يـتـمـثــل الخطر
الرئيسي فــي أن مجلس الشيوخ ا لــذي
يسيطر عليه الجمهوريون قــد يعرقل
تـعـيـيـنــات هـيـئــة ال ـمــوظ ـف ـيــن ،ومـجـلــس
النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون
قد يعقد جلسات استماع حول قضايا
مـثــل االنـسـحــاب مــن أفـغــانـسـتــان ،وهــذا
من شأنه أن يحرج إدارة بايدن ويشتت
انتباهها.
ل ـعــل أك ـث ــر ال ـع ــواق ــب ال ـم ـتــرت ـبــة عـلــى
ان ـت ـخــابــات ال ـت ـجــديــد ال ـن ـص ـفــي أهـمـيــة
هـ ــي أن ن ـت ــا ئ ـج ـه ــا أ ضـ ـعـ ـف ــت ا ل ــر ئ ـي ــس
الـســابــق دون ــال ــد ت ــرام ــب ،فــي حـيــن بــرز
حــا كــم فـلــور يــدا رون ديسانتيس ،ا لــذي
فاز بسهولة بإعادة انتخابه ،كمنافس
قــوي لقيادة الحزب الجمهوري ،ورغم
أن الديموقراطيين تجاوزوا التوقعات،
ت ـظــل ال ـت ـس ــاؤالت داخ ــل ال ـح ــزب قــائـمــة
ح ـ ــول م ــا إذا ك ـ ــان ي ـن ـب ـغــي لـ ـب ــا ي ــدن أن
يسعى إلى الفوز بفترة والية ثانية في
عام .2024
باختصار ،تفادت الواليات المتحدة
زل ـ ـ ــزاال س ـي ــاس ـي ــا ،وس ـت ـظ ــل ال ـس ـيــاســة
الـخــارجـيــة األمـيــركـيــة فــي األغـلــب األعــم
ُ
ت ـ ـ ـ ــدار ع ـل ــى تـ ـض ــاري ــس م ــأل ــوف ــة خ ــال
الـعــامـيــن الـمـقـبـلـيــن ،حـتــى االنـتـخــابــات
ال ــرئ ــاس ـي ــة ،وب ـع ــد ه ــذا م ــن ال ـم ـم ـكــن أن
يحدث أي شيء.
* رئيس مجلس العالقات
الخارجية ومؤلف كتاب «العالم:
مقدمة وجيزة».
«بروجيكت سنديكيت»2022 ،
باالتفاق مع «الجريدة»
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

7.623

8.557

5.647

2.745 3.135 3.247

مؤشرات البورصة تسجل مكاسب والسيولة إلى  84.5مليون دينار
شراء على معظم األسهم النشيطة في السوقين األول والرئيسي
علي العنزي

واص ـل ــت م ــؤش ــرات بــورصــة
ال ـكــويــت أداء ه ـ ــا ال ـق ــوي وبـعــد
ج ـل ـســة واح ـ ـ ــدة ف ـق ــط الل ـت ـقــاط
األن ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــاس ي ـ ـ ـ ـ ــوم الـ ـخـ ـمـ ـي ــس
الماضي عــادت أمس وسجلت
مكاسب وارتفاعات كبيرة في
الـمــؤشــرات ومتغيرات السوق
الثالثة (القيمة وكمية األسهم
المتداولة وعدد الصفقات).
ورب ــح مــؤشــر ال ـســوق الـعــام
نسبة  1.08في المئة أي 81.23
ن ـق ـط ــة ل ـي ـق ـف ــل عـ ـل ــى م ـس ـتــوى
 7623.04نقطة بسيولة كبيرة
بلغت أعلى مستوياتها لجلسة
يـ ـ ــوم أحـ ـ ــد خـ ـ ــال س ـت ــة أش ـهــر
وأكثر لتبلغ أمس  84.5مليون
دي ـن ــار ت ــداول ــت  416.5مليون
س ـهــم ،وه ــي أك ـبــر كـمـيــة خــال
سـتــة أشـهــر تــداولــت مــن خــال
 14982صفقة ،وتم تداول 130
ً
سهما ربح منها  93وخسر 25
بينما استقر  12دون تغير.
ورب ــح مــؤشــر الـســوق نسبة
أكبر بلغت  1.15فــي المئة أي
 97.27نقطة ليصل إلى النقطة
 ،8557.71وبسيولة كبيرة هي
 58.6م ـل ـي ــون ديـ ـن ــار ت ــداول ــت
 149.5مليون سهم عبر 6639
صفقة ،وربحت أسهم  20شركة
م ـق ــاب ــل تـ ــراجـ ــع  3واسـ ـتـ ـق ــرار
مثلها.
وس ـ ـ ـجـ ـ ــل مـ ـ ــؤشـ ـ ــر الـ ـ ـس ـ ــوق
ً
ال ــرئ ـي ـس ــي ارت ـ ـفـ ــاعـ ــا أق ـ ــل بـلــغ
نسبة  0.78في المئة أي 43.47
ن ـق ـط ــة ل ـي ـق ـف ــل عـ ـل ــى م ـس ـتــوى
 5647.28نقطة بسيولة ارتفعت
ً
تدريجيا حتى بلغت أمس 25.8
م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ت ــداول ــت كمية

أسـهــم كبيرة وصـلــت إلــى 267
مـلـيــون سـهــم تـمــت عـبــر 8343
صفقة لتتقدم على األول بعدد
ال ـص ـف ـقــات ل ـل ـمــرة األول ـ ــى منذ
ً
فـتــرة طويلة ،وربــح  73سهما
مقابل تــراجــع  22واسـتـقــرار 9
دون تغير.

نمو ومحفزات
بـ ــدأ األسـ ـب ــوع ع ـلــى تحسن
كـبـيــر ف ــي ال ـعــوامــل األســاسـيــة
ل ـ ــه ،وأب ـ ــرزه ـ ــا ن ـم ــو م ــؤش ــرات
األس ـ ـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ن ـه ــاي ــة
ت ـع ــام ــات األسـ ـب ــوع ال ـمــاضــي
ب ـ ـ ــدع ـ ـ ــم مـ ـ ـ ــن ت ـ ـح ـ ـسـ ــن ش ـه ـي ــة
االسـتـثـمــار بــاألسـهــم وتـجــاوز
م ــرح ـل ــة الـ ــركـ ــود ال ـت ـض ـخ ـمــي،
الـ ـت ــي ك ــان ــت ت ـ ـ ــؤرق األس ـ ـ ــواق
العالمية واالقتصادات الكبرى
بعد تراجع التضخم بالواليات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ب ـن ـس ـب ــة أك ـ ـبـ ــر مــن
التوقعات إذ بلغ خالل أكتوبر
 7.7في المئة.
كــذلــك ارتـ ــدت أس ـعــار النفط
بدعم من رفع القيود المرتبطة
بـ ـك ــورون ــا ،وقـ ــد ي ـك ــون الـطـلــب
أعلى على النفط ليرتفع برنت
ً
إ لـ ـ ــى  96.5دوالرا ل ـل ـبــر م ـيــل،
إض ــاف ــة إل ــى ن ـتــائــج ال ـشــركــات
الـكــويـتـيــة وتــرقـبـهــا تـغـيـيــرات
مـ ــؤشـ ــرات األسـ ـ ـ ــواق ال ـنــاش ـئــة
مثل «مــورغــان ستانلي» التي
ستطبق بنهاية الشهر الجاري،
لـ ـيـ ـب ــدأ األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع عـ ـل ــى ق ـف ــزة
كبيرة فــي األسـعــار والسيولة
والـتــي تـجــاوزت  5ماليين في
أول دقيقة فقط وسط عمليات

شــراء محمولة بــدأت باألسهم
القيادية ثم تحولت على أسهم
ص ـغ ـي ــرة أبـ ــرزهـ ــا آس ـي ــا وج ــي
إف إت ـ ــش وأعـ ـ ـي ـ ــان وال ـص ـف ــاة
واالسـ ـتـ ـه ــاكـ ـي ــة والـ ـتـ ـج ــاري ــة
العقارية.

وكان سهم صناعات وطنية
ً
ق ــد ح ـقــق نـ ـم ــوا بـنـسـبــة  5في
المئة وك ــان األب ــرز واستحوذ
ب ـي ـتــك ع ـلــى  30ف ــي ال ـم ـئــة من
السيولة وارتفع  2.5في المئة
وع ـ ـ ـ ّـم ال ـ ـلـ ــون األخ ـ ـضـ ــر مـعـظــم

أسهم السيولة والنشاط التي
تـ ـص ــدره ــا سـ ـه ــم آسـ ـي ــا الـ ــذي
ً
ت ــذب ــذب ك ـث ـي ــرا ق ـبــل أن ينهي
الجلسة على مكاسب محدودة
بنسبة  2.3فــي الـمـئــة ،وكــانــت
أول ــى دقــائــق الجلسة أفضلها

من حيث المكاسب والسيولة
الـمـتــدفـقــة ب ـقــوة وال ـت ــي ش ــارك
بها السوق الرئيسي بقوة أمس
وب ـلــغ أع ـلــى مـسـتــويــاتــه خــال
ً
ستة أشهر تقريبا.
وسجلت مؤشرات األســواق

ال ـمــال ـيــة الـخـلـيـجـيــة الـخـمـســة
ً
ً
الـعــامـلــة أم ــس ن ـم ــوا مـتـفــاوتــا
كان الكويتي األبرز تاله مؤشر
س ــوق ع ـمــان ال ـمــالــي بــارت ـفــاع
بـ ـ ـح ـ ــوال ـ ــي نـ ـقـ ـط ــة م ـ ـئـ ــويـ ــة ثــم
مكاسب محدودة للبقية.

أخبار الشركات
«جي تي سي» تكسب  3.26ماليين دينار

«كفيك» تربح  744.45ألف دينار
بلغت أرباح الشركة الكويتية للتمويل
واالستثمار  744.45ألف دينار بواقع 2.4
فلس للسهم خالل الفترة المنتهية في 30
ً
سبتمبر  ،2022مقابل تحقيقها أر بــا حــا
بقيمة  1.88مليون دينار بما يعادل 6.3
فلوس للسهم فــي نفس الفترة مــن العام
الماضي.
واعتمد مجلس إدارة الشركة الخميس
الماضي ،الفرص االستثمارية والمتمثلة
بـيــن ال ـشــركــة ومـجـمــوعــاتـهــا وطـ ــرف ذي
عالقة بكبار المساهمين ولديه تمثيل في

مجلس اإلدارة هــو فــاح حمد الهاجري
بشأن شراء عقار محلي من الشركة تتمثل
قيمته أكثر من  5%من أصول الشركة.
وقالت الشركة ،إن االفصاح بشأن هذه
ً
الصفقة سيتم الحقا فور إتمام اإلجراءات
والمتطلبات الرسمية ،كما وافق واعتمد
م ـج ـلــس اإلدارة ح ــل اس ـ ــم ش ــرك ــة كـفـيــك
لالستشارات اإلدارية.

«نابيسكو» تكسب  5.39ماليين دينار
قالت الشركة الوطنية للخدمات البترولية إنها حققت مكاسب
ً
قدرها  5.39ماليين دينار بواقع  55.61فلسا للسهم خالل الفترة
المنتهية في  30سبتمبر  ،2022مقابل أرباح بقيمة  3.27ماليين
ً
ديـنــار بما يـعــادل  33.8فلسا للسهم فــي نفس الفترة مــن العام
الماضي.

«مشاعر» تربح  523.86ألف دينار
ً
ذكرت شركة مشاعر القابضة أنها حققت أرباحا قدرها 523.86
ألف دينار بواقع  2.97فلس للسهم خالل الفترة المنتهية في 30
سبتمبر  ،2022مقارنة بستجيلها خسائر بقيمة  491.97ألف
دينار بما يعادل  2.79فلس للسهم في نفس الفترة من عام .2021

صدور حكم أول درجة لمصلحة «كامكو»
أعلنت شركة كامكو لالستثمار صــدور حكم أول درجــة من
محكمة ابتدائية لمصلحتها في الــدعــوى المرفوعة ضد حمد
عبدالله آل إبراهيم العطية وشركة تشييد العقارية.
وقررت المحكمة إلزام حمد العطية بأن يؤدي للطرف المدعي
«كامكو» مبلغ  60مليون ريال قطري ما يعادل  5ماليين دينار
ً
كويتي تقريبا ،وألزمته بالمناسب من المصروفات ورفض بقيمة
المطالبات.
ولفتت «كامكو» إلى أنه سيتم تحديد األثر على المركز المالي
للشركة حال صدور حكم قطعي وتنفيذ الحكم.

 3.89ماليين دينار أرباح «بورتالند»
ربحت شركة اسمنت بورتالند كويت  3.89ماليين دينار بواقع
ً
 38.82فلسا للسهم خالل الفترة المنتهية في  30سبتمبر ،2022
ً
مقارنة بتحقيقها أرباحا بقيمة  6.06ماليين دينار بما يعادل
ً
 60.5فلسا للسهم في نفس الفترة من العام الماضي.

«بيان» :دعوى ضد رئيس «مفوضي أسواق المال»
أعلنت شركة بيان لالستثمار القابضة رفع دعوى ضد رئيس
مجلس مفوضي هيئة أسواق المال بصفته ،إذ تتعلق الدعوى
بالطعن على قرار هيئة أسواق المال رقم  140لسنة  2022بشأن
إيقاف تداول سهم الشركة الصادر مطلع سبتمبر الماضي.
كما تتعلق بطلب مستعجل من «بيان» بوقف تنفيذ القرار؛
لحين الفصل في موضوع الدعوى.

«منازل» تفقد  176.66ألف دينار
بلغت خسائر شركة منازل القابضة  176.65ألف دينار بواقع
 0.41فلس للسهم خالل الفترة المنتهية في  30سبتمبر ،2022
مقابل تسجيلها خسائر بقيمة  182.7ألف دينار بما يعادل 0.89
فلس للسهم في نفس الفترة من العام الماضي.

أفادت شركة جاسم للنقليات بأنها
حققت مـكــا ســب بقيمة  3.26ماليين
ً
دينار بواقع  21.78فلسا للسهم خالل
الفترة المنتهية في  30سبتمبر ،2022

ً
مقارنة بتحقيقها أرباحا بقيمة 1.92
ً
مليون دينار بما يعادل  12.84فلسا
للسهم في نفس الفترة من عام .2021

ً
ً
«أعيان ع» تبيع عقارا صناعيا بـ  5.3ماليين دينار

انـتـهــت شــركــة أع ـيــان الـعـقــاريــة من
ك ــل اإلج ـ ـ ــراء ات ال ـقــانــون ـيــة المتعلقة
ب ـب ـي ــع ع ـ ـقـ ــار صـ ـن ــاع ــي بـ ـنـ ـظ ــام حــق
ً
االنتفاع بدولة الكويت؛علما أن القيمة
اإلج ـمــال ـيــة لـعـمـلـيــة ال ـب ـيــع تـبـلــغ 5.3
ماليين دينار.

وأشـ ــارت إل ــى أن الـصـفـقــة سينتج
عنها تحقيق صافي ربح بقيمة 1.34
مليون دينار؛ الفتة إلى أن إدراج الربح
سـيـتــم ف ــي ال ـب ـيــانــات ال ـمــال ـيــة لـلــربــع
الرابع من العام الحالي.

هيئة األسواق توافق على خفض رأسمال «تعليمية»
واف ـق ــت هـيـئــة أس ـ ــواق ال ـم ــال الـكــويـتـيــة على
تخفيض رأسـمــال شركة المجموعة التعليمية
القابضة بقيمة  16.10ألف دينار كويتي من مبلغ
 2.10مليون دينار إلى  2.09مليون.

«الخصوصية» تحقق  1.79مليون دينار
ل ـف ـت ــت ش ــرك ــة م ـج ـم ــوع ــة ال ـخ ـصــوص ـيــة
ً
القابضة إلــى تحقيقها أربــاحــا بقيمة 1.79
ً
مليون دينار بواقع  11.1فلسا للسهم خالل
الفترة المنتهية في  30سبتمبر  ،2022مقابل

مجلس إدارة «عربي قابضة» يوصي بزيادة رأس املال %100
أوص ـ ـ ــى م ـج ـل ــس إدارة م ـج ـم ــوع ــة عــربــي
القابضة الجمعية العامة غير العادية بزيادة
رأسمال الشركة بنسبة  100بالمئة بقيمة 155
ً
فلسا للسهم ،إذ ستتم الزيادة من خالل زيادة
رأس المال المصرح به من  17.29مليون دينار
موزعة على  172.96مليون سهم عادي ليصبح
 34.59مليون دينار موزع على  345.92مليون
سهم عادي وجميع األسهم نقدية.
وقالت «عربي القابضة» ،إنه سيتم إصدار
ً
األسهم بقيمة  100فلس للسهم الواحد ،مضافا
ً
إلـيـهــا ع ــاوة إصـ ــدار  55فـلـســا ،بـعــد مــوافـقــة
الجهات المختصة ،على أن يتم طرح األسهم
لــاكـتـتــاب ال ـع ــام ،وتـخـصـيــص للمساهمين
الـمـقـيــديــن بـسـجــات الـشــركــة فــي نـهــايــة يــوم

أفاد نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس
التنفيذي للشركة الكويتية للمنتزهات،
إبــراهـيــم محمد الـغــانــم ،بــأن نتائج أعمال
الشركة عن الربع الثالث من العام الحالي
أسفرت عن تحقيق صافي أرباح بلغت 2.3

المكتتب فيها لمن يرغب في ذلك من مساهمي
الشركة ،فإذن تجاوزت طلبات االكتتاب عدد
األسهم المطروحة لالكتتاب يتم تخصيصها
للمكتتبين بالطريقة التي بحددها مجلس
اإلدارة ،وفــي حــال عــدم اكـتـتــاب المساهمين
في كامل األسهم المطرحة لالكتتاب يتم طرح
فائض األسهم لالكتتاب العام أو المساهمين
الجديد.
ووافــق مجلس اإلدارة وأوصــى للعمومية
بــال ـمــواف ـقــة ع ـلــى ت ـعــديــل الـ ـم ــادة  5م ــن عقد
ال ـت ــأس ـي ــس والـ ـنـ ـظ ــام األسـ ــاسـ ــي وال ـم ـع ــدل ــة
بموجب التأشير في السجل التجاري بتاريخ
 7أغسطس 2016؛ ليصبح و فــق رأس المال
المقرر زيادته.

«التقدم» تحقق  5.8ماليين دينار

مليون ديـنــار مقارنة ب ـ  1.9مليون لنفس
الفترة مــن عــام  2021بــارتـفــاع ق ــدره 17%
ً
تقريبا عن العام السابق إذ بلغت ربحية
السهم  11.8فلس لألشهر التسعة من عام
 2022مقارنة بـ  9.9فلوس من عام .2021

ً
حققت شركة التقدم التكنولوجي أرباحا قدرها 5.8
ً
ماليين دينار بواقع  38.72فلسا للسهم خالل الفترة
ً
المنتهية في  30سبتمبر  ،2022مقابل تحقيقها أرباحا
ً
بقيمة  5.57ماليين ديـنــار بما يـعــادل  37.16فلسا
للسهم في نفس الفترة من العام الماضي.

«البورصة» توقف سهم «القرين» اليوم
أعلنت بورصة الكويت وقف التداول في أسهم شركة القرين لصناعة
ً
الكيماويات البترولية اعتبارا من اليوم وهو يوم العمل التالي ليوم حيازة

السهم المحدد من الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالموافقة على
عملية االندماج بطريق الضم مع شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو».

هيئة األسواق تمنح «البيت» موافقة لالستحواذ على «غيتهاوس»
كشفت شركة بيت األوراق المالية عن موافقة
هيئة أسواق المال لالستحواذ على  100%من
رأسمال شركة غيتهاوس كابيتال لالستشارات
االقتصادية والمالية.

وذكـ ـ ـ ــرت أن ال ـش ــرك ــة س ـت ـق ــوم بــاسـتـكـمــال
اإلجراءات الخاصة بنقل الملكية بصورة نهائية،
مبينة أن ــه فــي حــالــة إتـمــام الصفقة وال ـســداد؛
ف ـس ـتــزداد قـيـمــة أصـ ــول ال ـشــركــة بـمـقــدر قيمة

«التخصيص» تتكبد  3.13ماليين دينار
كشفت شركة التخصيص القابضة عن تكبدها خسائر بقيمة
 3.13ماليين دينار بواقع  5.14فلوس للسهم خالل الفترة المنتهية
 ،2022مقابل خسائر بقيمة  609.49آالف دينار ،بما
في 30
سبتمبر ً
ً
يعادل فلسا واحدا للسهم في نفس الفترة من عام .2021

«ورقية» يعتمد  1.08مليون دينار
اعتمد مجلس إدارة شركة الشعيبة الصناعة البيانات المالية
(ورقية) للفترة المنتهية في  30سبتمبر  ،2022إذ حققت الشركة
ً
 1.08مليون دينار بواقع  10.94فلوس للسهم ،مقابل
أرباحا بقيمة ً
تحقيقها أرباحا بقيمة  1.13مليون دينار بما يعادل  11.41فلسا
للسهم في نفس الفترة من العام الماضي.

ً
تحقيقها أرباحا بقيمة  1.01مليون دينار بما
يعادل  6.3فلوس للسهم في نفس الفترة من
العام الماضي.

«فجيرة أ» تتكبد  5.13ماليين دينار

االستحقاق وأصـحــاب حقوق األولــويــة ،على
ً
أن يتم دفــع قيمة األسهم المكتتب بها نقدا،
مشيرة إلى أنه سيتم تفويض مجلس اإلدارة
بتحديد آخر يوم لتداول السهم المحمل بالحق
فــي االكـتـتــاب بـهــذه الــزيــادة ،وتـحــديــد تاريخ
االستحقاق ،وتاريخ تداول سهم الشركة دون
حيازة الحق المؤهل لالكتتاب.
ويجوز للمساهمين المسجلين في سجل
مـســاهـمــي ال ـشــركــة الـمــؤهـلـيــن لــاكـتـتــاب في
زي ــادة رأس ال ـمــال بـيــع حقهم بــاألولــويــة في
هذا االكتتاب إلى الغير ،وفق الحكام المنظمة
لها الصادرة من هيئة أسواق المال وبورصة
الكويت.
ك ـم ــا يـ ـج ــوز االكـ ـتـ ـت ــاب فـ ــي األس ـ ـهـ ــم غـيــر

«الكويتية للمنتزهات» تربح  2.3مليون دينار

ً
وسيتم الخفض من خالل إلغاء  161سهما من
أسهم الخزينة بالقيمة االسمية  100فلس للسهم
الواحد ،بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة
غير العادية ،واستكمال كل اإلجراءات الرقابية.

الصفقة مقابل انخفاض صافي النقد بالشركة
بمبلغ  3.5ماليين دينار.
ً
ولفتت إلى أن الصفقة سينتج عنها التزاما
ً
تمويليا بما يقارب  3.5ماليين دينار.

«الديرة» تحقق  1.05مليون دينار
القابضة تحقيقها أرباحا بقيمة  1.05مليون
أعلنت شركة الديرة ً
ـال الـفـتــرة المنتهية فــي 30
ـ
خ
للسهم
فلسا
ديـنــار بــواقــع 11.52
ً
سبتمبر  ،2022مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة  697.22ألف دينار
بما يعادل  7.6فلوس للسهم في نفس الفترة من عام .2021

 1.94مليون دينار أرباح «مدينة األعمال»

ً
قالت شركة مدينة األعمال الكويتية العقارية إنها حققت أرباحا
ـال الفترة
بقيمة  1.94مليون ديـنــار بــواقــع  3.3فلوس للسهم خـ ً
المنتهية في  30سبتمبر  ،2022مقارنة بتحقيقها أرباحا بقيمة
 2.11مليون دينار بما يعادل  3.44فلوس للسهم في نفس الفترة
من العام الماضي.

تكبدت شركة أسمنت الفجيرة خسائر قدرها  5.13ماليين دينار
بواقع  0.17فلس للسهم خالل الفترة المنتهية في  30سبتمبر ،2022
مقابل خسائر بقيمة  4.27ماليين دينار بما يعادل  0.14فلس للسهم
في نفس الفترة من العام من الماضي.

«البحرينية الكويتية» تكسب  2.87مليون دينار

ً
قالت الشركة البحرينية الكويتية ً للتأمين إنها حققت أرباحا
خالل الفترة المنتهية
بقيمة  2.87مليون دينار بواقع  19فلسا للسهم ً
مقارنة بتحقيقها أرباحا بقيمة  2.6مليون
في  30سبتمبر ً ،2022
دينار بما يعادل  17فلسا للسهم في نفس الفترة من عام .2021

 14.47ألف دينار خسائر «املعادن»
منيت شركة المعادن والصناعات التحويلية بخسائر قدرها
 14.47ألف دينار بواقع  0.16فلس للسهم خالل الفترة المنتهية في
 30سبتمبر  ،2022مقابل خسائر بقيمة  852.79ألف دينار بما يعادل
 9.58فلوس للسهم في نفس الفترة من العام الماضي.

«الند» تربح  248.79الف دينار
ً
أوضحت شركة الند المتحدة العقارية أنها حققت أرباحا بقيمة
خالل الفترة المنتهية
 248.79ألف دينار بواقع  1.66فلس للسهم
ً
في  30سبتمبر  ،2022مقارنة بتحقيقها أرباحا بقيمة  47.4ألف
دينار بما يعادل  0.31فلس للسهم في نفس الفترة من عام .2021

ً
«السور» 3 :ماليين دينار أرباحا
ً
أفادت شركة السور لتسويق الوقود بأنها حققت أرباحا بقيمة 3
خالل الفترة المنتهية
ماليين دينار بما يعادل  7.43فلوس للسهم ً
في  30سبتمبر  ،2022مقابل تحقيقها أربــاحــا بقيمة  3.1ماليين
دينار بمقدار  7.67فلوس للسهم في نفس الفترة من العام الماضي.

«إيفا فنادق» تربح  3.75ماليين دينار
ً
أشــارت شركة إيفا للفنادق والمنتجعات إلــى تحقيقها أرباحا
ـال الفترة
بقيمة  3.75ماليين دينار بواقع  5.91فلوس للسهم خـ ً
المنتهية في  30سبتمبر  ،2022مقارنة بتحقيقها أربــاحــا بقيمة
 3.01ماليين دينار بمقدار  4.75فلوس للسهم في نفس الفترة من
عام .2021

«الدولي» :تأسيس شركة برأسمال  45مليون دينار
أب ــدت هـيـئــة أسـ ــواق ال ـمــال مــوافـقــة مـبــدئـيــة لـتــأسـيــس شركة
مساهمة مقفلة برأسمال قدره  45مليون دينار تمارس أنشطة
أوراق مــالـيــة تـتـمـثــل ف ــي مــديــر مـحـفـظــة االس ـت ـث ـمــار ،مستشار
حفظ ،مدير نظام استثمار جماعي ،إضافة إلى
استثمار ،أمين ً
وكيل اكتتاب ،علما بأن بنك الكويت الدولي يتملك حصة تصل
الى  99.99في المئة من رأسمال الشركة.

«ريم» :مزاد لطرح  6عقارات تجارية  9يناير

ً
ً
أسعارها تبدأ من  3.5ماليين دينار إلى  30مليونا بإجمالي  64.4مليونا
تستعد «ريم العقارية»
لتنظيم مزاد عقاري سيتضمن
طرح مجموعة  6عقارات
تجارية تمتاز بمواقعها
وعوائدها الالفتة ،حيث تصل
القيمة اإلجمالية للعقارات
المطروحة في المزاد إلى
 64.4مليون دينار كسعر
ابتدائي.

أعـلـنــت شــركــة ري ــم الـعـقــاريــة
تنظيم م ــزاد عـقــاري لبيع عدد
من العقارات التجارية لمصلحة
أحــد عمالئها المميزين ،حيث
ً
حددت يوم  9يناير  2023موعدا
لعقد المزاد.
وفـ ــي هـ ــذا ال ـخ ـص ــوص ،قــال
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ل ـ ـ ـ «ري ـ ــم
ال ـع ـقــاريــة» خــالــد ال ـص ـغ ـيــر ،إن
ال ـش ــرك ــة ال ـت ــي ك ــان ــت وم ــازال ــت
من بين الشركات المتميزة في
مجال إدارة الـعـقــارات وتنظيم
المزادات العقارية منذ أكثر من
ً
ً
 29عاما ،تستعد حاليا لتنظيم
مـ ــزاد ع ـق ــاري سـيـتـضـمــن طــرح
م ـج ـمــوعــة  6عـ ـق ــارات ت ـجــاريــة
ت ـم ـتــاز ب ـمــواق ـع ـهــا وع ــوائ ــده ــا
ال ــافـ ـت ــة ،ح ـي ــث ت ـص ــل الـقـيـمــة
اإلجمالية للعقارات المطروحة
في المزاد إلى  64.4مليون دينار
كسعر ابتدائي.
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن «ريـ ـ ــم» الـتــي
ً
ً
تدير عــددا كبيرا من العقارات
لمصلحة عــدد مــن العمالء في
السوق المحلي ،لديها الخبرة
الكبيرة في مجال إدارة األمالك
وت ـن ـظ ـيــم ال ـ ـمـ ــزادات ال ـع ـقــاريــة،
ح ـيــث ن ـظ ـمــت خـ ــال ال ـس ـنــوات
الـ ـط ــويـ ـل ــة الـ ـم ــاضـ ـي ــة مـ ـ ـ ــزادات
مـ ـتـ ـن ــوع ــة لـ ـص ــال ــح ع ـم ــائ ـه ــا،
وحققت خاللها نتائج مبهرة
الق ـ ـ ـ ــت اس ـ ـت ـ ـح ـ ـسـ ــان أص ـ ـحـ ــاب
المحافظ واألمالك العقارية.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـص ـ ـ ـغ ـ ـ ـيـ ـ ــر ،أن
ً
ال ــوق ــت ال ـح ــال ــي م ـن ــاس ــب ج ــدا

خالد الصغير

لـلـمـسـتـثـمــريــن ال ـبــاح ـث ـيــن عــن
ف ــرص اس ـت ـث ـمــاريــة م ـم ـيــزة في
ال ـس ــوق ،خـصــوصــا بـعــد عــودة
االنتعاش من جديد بعد فترة
من توقف األنشطة االقتصادية
خـ ـ ـ ــال ال ـ ـعـ ــام ـ ـيـ ــن األخ ـ ـيـ ــريـ ــن،
ون ـ ــدرة ال ـف ــرص االس ـت ـث ـمــاريــة،
وأن المزاد المذكور يعد إحدى
الـفــرص العقارية االستثمارية
الـ ـمـ ـمـ ـي ــزة لـ ـك ــون ــه ي ـت ـض ـم ــن 6
ع ـق ــارات تـجــاريــة م ــدرة للدخل
بـ ــإيـ ــرادات م ـم ـتــازة وب ـهــوامــش
ربـ ـ ـ ـ ــح فـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــدة ،كـ ـ ـم ـ ــا أن ت ـل ــك
ال ـع ـقــارات ذات سـمـعــة تـجــاريــة
م ــرم ــوق ــة فـ ــي دولـ ـ ـ ــة الـ ـك ــوي ــت،
و ت ـعــد  Landmarksبمختلف
الـمـنــاطــق والـمـحــافـظــات ،حيث
إن العقارات المطروحة موزعة
ً
ج ـغــراف ـيــا عـلــى جـمـيــع مناطق
الكويت ،إذ إنه من واقع خبرات

«اتحاد التأمين» يعقد ورشة عمل
حول المعيار الدولي 17
في  7ديسمبر بالتعاون مع «بيكر تلي»
ف ـ ــي إط ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدور الـ ـمـ ـن ــوط
بـ ــاالت ـ ـحـ ــاد الـ ـك ــويـ ـت ــي ل ـل ـتــأم ـيــن
لـخــدمــة أعـضــائــه ،يعقد االتـحــاد
ورش ـ ـ ـ ـ ــة ع ـ ـمـ ــل ح ـ ـ ـ ــول الـ ـمـ ـعـ ـي ــار
الدولي للتقارير المالية رقــم 17
«عقود التأمين» واجــب التطبيق
ً
اع ـت ـبــارا مــن  1يـنــايــر  ،2023في
ظل التحديات العديدة المرتبطة
بتطبيق المعيار.
وص ــرح رئ ـيــس مـجـلــس إدارة
االتحاد الكويتي للتأمين ،خالد
الحسن ،بأنه من المقرر أن تعقد
الورشة يوم األربعاء  7ديسمبر
 2022بـ ـفـ ـن ــدق فـ ـ ــور سـ ـي ــزو ن ــز
الكويت.
وفي هذا السياق ،قام «اتحاد
ال ـتــأم ـيــن» بــال ـت ـعــاون م ــع مكتب
بـيـكــر ت ـلــي ل ـتــدق ـيــق ال ـح ـســابــات
ف ــي االتـ ـف ــاق ع ـلــى ت ـقــديــم ورش ــة
العمل ،بحيث تمثل قيمة مضافة
للمختصين ب ـشــر كــات ا لـتــأ مـيــن
فيما يتعلق بمتطلبات تطبيق
هذا المعيار.
وق ــد ح ــرص االت ـح ــاد ومكتب
بيكر تلي على اختيار محاضرين
متميزين ولديهم خبرات متعمقة
ف ــي ت ـط ـب ـي ـقــات ال ـم ـع ـيــار  17من
المنظور المحاسبي والمنظور
االكتواري والحلول التكنولوجية،
ً
الرتباط العناصر الثالثة معا عند
تطبيق المعيار.
وسوف تقدم الورشة بواسطة
كل من هبة الله ضرغام ،مستشار
م ــال ــي م ـت ـخ ـصــص فـ ــي ص ـنــاعــة
ً
ً
التأمين ،والتي عملت مديرا ماليا
بكبرى شركات التأمين في مصر،

خالد الحسن

وسميح جحا ،الخبير االكتواري،
والرئيس التنفيذي لشركة نطاق
للخدمات االكتوارية بالسعودية،
والــذي قــام بمساعدة العديد من
شــركــات الـتــأمـيــن فــي السعودية
ودول الـخـلـيــج ودول ال ـشــام في
تطبيق المعيار .17
جــديــر ب ــال ــذك ــر ،أن ــه ف ــي مــايــو
 ،2017أص ـ ــدر م ـج ـلــس مـعــايـيــر
المحاسبة الدولية المعيار الدولي
للتقارير المالية رقــم « 17عقود
ال ـتــأم ـيــن» ،لـيـحــل مـحــل الـمـعـيــار
الــدولــي للتقارير المالية رقــم 4
«عقود التأمين» .وينص المعيار
على مـبــادئ االع ـتــراف والقياس
وال ـع ــرض واإلفـ ـص ــاح ع ــن عـقــود
التأمين التي تندرج ضمن نطاقه.
وي ـ ـس ـ ــري الـ ـمـ ـعـ ـي ــار الـ ــدولـ ــي
لـلـتـقــاريــر ال ـمــال ـيــة رق ــم  17على
ف ـت ــرات ال ـت ـقــاريــر الـسـنــويــة التي
ت ـبــدأ فــي أو بـعــد  1يـنــايــر 2023

 :Ooredooنواجه مشاكل توريد
 iPhone 14ونضمن رضا العمالء
أعلنت شركة Ooredoo
ً
أخيرا ،وصول iPhone 14
وإط ــاق ــه ف ــي واح ـ ــدة من
أكبر الفعاليات بالكويت،
ً
حيث كان الطلب مرتفعا
ع ـل ــى ال ـج ـه ــاز الـ ـ ــذي تــم
ً
إطــاقــه حــديـثــا ،وكــانــت
الشركة في طليعة تلبية
طـ ـلـ ـب ــات ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء ،مــع
تقديم عروض حصرية
وفريدة بشكل يتناسب
م ــع ال ـط ـل ــب ال ـك ـب ـيــر م ــن ال ـع ـم ــاء ألول ــوي ــة
الحصول على .iPhone 14
ً
ووفقا آلخر األخبار ،أثــرت قيود  COVID-19على المنشأة
األساسية لتجميع  iPhone 14 Proو iPhone 14 Pro Maxما
أدى إلى انخفاض كبير في قدرة القوى العاملة .وبــدوره أدى
ً
أيضا إلى انخفاض شحنات  iPhone 14 ProوiPhone 14 Pro
 Maxمــا يعني أن الـعـمــاء سـيــواجـهــون أوق ــات انـتـظــار أطــول
لتسلم الجهاز المتوقع.
تتعامل  Ooredooالكويت مع هذا الموقف ،لتضمن رعاية
ً
عمالئها دائما وتلبية مطالبهم ،من خالل العرض الحصري
«انت تنتظر  -نحن ندفع» ،الذي يلبي احتياجات عمالئهم من
خالل تقديم مزايا شامل برو ،حيث تقدم هذه الباقة المميزة
إنترنت  5Gبدون توقف ،ومكالمات محلية ،وإنترنت تجوال
ً
لمدة  3أشهر مجانا حتى تسلم الجهاز الذي تم طلبه.
العروض ال تتوقف عند هذا الحد ،فضمن عروضها المثيرة
والحصرية يمكن لعمالء  Ooredooطلب  iPhone 14 Proو
ً
ً
ً
ابتداء من  46دينارا شهريا ومزايا تشمل:
iPhone 14 Pro Max
دقائق محلية غير محدودة 500 ،غيغابايت إنترنت  ،5Gإنترنت
ت ـجــوال  5غـيـغــابــايــت ،إضــافــة إل ــى تـصـفــح غـيــر م ـحــدود على
 YouTubeوالوسائل االجتماعية.

م ــع ال ـس ـمــاح بــالـتـطـبـيــق المبكر
طالما تم تطبيق المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم .9
ولـ ـم ــا ك ـ ــان ال ـت ـط ـب ـيــق يـحـمــل
مـ ـع ــه ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن الـ ـتـ ـح ــدي ــات
واالستفسارات لشركات التأمين
التي ســوف تقوم بتطبيقه ،فقد
أخ ــذ االت ـحــاد الـكــويـتــي للتأمين
زمام المبادرة النعقاد ورشة عمل
ألعضاء االتحاد ،لتقديم الحلول
لتلك التحديات والردود على تلك
االستفسارات.
وأوضح الحسن أن هذا المعيار
ج ــاء بـمـتـطـلـبــات ج ــدي ــدة ،وهــي
اسـ ـتـ ـخ ــدام ن ـظ ــم آل ـي ــة اك ـت ــواري ــة
الحتساب مخاطر وثائق التأمين
آن
ل ـكــل نـ ــوع ع ـلــى ح ـ ــدة ،بـشـكــل ٍ
ومستمر ،مع تحديد منهجيات
محاسبية محددة يجب اختيار
إحـ ـ ــداهـ ـ ــا واإلفـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاح ع ـ ــن ه ــذه
المنهجية فــي البيانات المالية
عـنــد االعـ ـت ــراف بـعـقــود الـتــأمـيــن
وقياسها.
وق ــد اشـتـمــل تطبيق المعيار
 17ع ـ ـلـ ــى تـ ـ ـغـ ـ ـي ـ ــرات ج ــوه ــري ــة
ب ـشــأن ع ــرض ال ـب ـيــانــات الـمــالـيــة
واإلف ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ـ ــات ،وال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي م ــن
شــأنـهــا إض ـف ــاء الـحـيـطــة والــدقــة
فـ ـ ـ ــي االعـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــراف ب ـ ـ ـ ـ ــاإلي ـ ـ ـ ـ ــرادات
وال ـم ـصــروفــات الـمـبــاشــرة وغير
المباشرة في إدارة النشاط.
وأك ـ ــد ال ـح ـســن ض ـ ــرورة قـيــام
أع ـض ــائ ــه بــالـتـسـجـيــل لـحـضــور
الـ ـ ــورشـ ـ ــة ،وس ـ ـ ــوف ي ـت ــم ت ــزوي ــد
الحضور بشهادات حضور ورشة
العمل.

«ري ــم» أن تـلــك الـمـنــاطــق تحمل
مـ ــؤشـ ــرات واع ـ ـ ــدة لــاسـتـثـمــار
ال ـ ـع ـ ـق ـ ــاري ،السـ ـيـ ـم ــا ف ـ ــي ه ــذا
التوقيت المناسب ،والذي يتميز
بطفرة عقارية واقتصادية على
جميع الجوانب بدولة الكويت
ومــن أهــم تلك الـعـقــارات مجمع
«الليوان» الواقع على أرض تبلغ
مـســاحـتـهــا  5592م ـتــرا مــربـعــا
وي ـقــع عـلــى شـ ــارع رئـي ـســي و3
شـ ـ ــوارع ب ـس ـعــر اب ـت ــدائ ــي يـبــدأ
ً
من  30مليون دينار ،علما بأن
ال ــدخ ــل االفـ ـت ــراض ــي ال ـش ـهــري
للمجمع هو  193.7ألف دينار،
ويعد الليوان من أفضل المراكز
الـ ـتـ ـج ــاري ــة فـ ـخ ــام ــة وم ـس ــاح ــة
ً
ومنطقة تجارية واعدة جدا.
أم ـ ـ ــا ال ـ ـع ـ ـقـ ــار ال ـ ـثـ ــانـ ــي ال ـ ــذي
سيتم طرحه بالمزاد فهو برج
«س ـت ــار» ال ـت ـجــاري ال ــواق ــع على
أرض تبلغ مساحتها  582مترا
مربعا في منطقة المرقاب على
شـ ــارع رئ ـي ـســي وس ـك ــة ،ويـبـلــغ
دخله االفتراضي الشهري نحو
 61.9ال ــف دي ـن ــار ،حـيــث سيتم
ط ــرح ــه ب ـس ـعــر ابـ ـت ــدائ ــي يـبـلــغ
 10.4مــايـيــن ،ويـعــد أح ــد اكثر
المجمعات التجارية شهرة في
محافظة العاصمة.
أما ثالث العقارات المطروحة
فـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــزاد ف ـ ـ ـه ـ ـ ــو مـ ـجـ ـم ــع
«ال ـح ــرم ـي ــن» ال ـت ـج ــاري ال ــواق ــع
عـلــى مـســاحــة  1600مـتــر مربع
في منطقة الجهراء ،ويطل على
شــارع رئيسي وســاحــة ،ويبلغ

دخله االفتراضي الشهري نحو
 54.4الف دينار ،ومن المقرر أن
يتم طرحه بسعر ابـتــدائــي 9.2
ماليين دينار ،ويعد أحــد أكثر
المجمعات التجارية شهرة في
محافظة الجهراء.
أمـ ـ ــا رابـ ـ ـ ــع الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــارات ال ـت ــي
سيتم طرحها فــي ال ـمــزاد فهو
مـجـمــع «األس ـ ـطـ ــورة» الـتـجــاري
الــواقــع على مساحة  790مترا
مربعا في شــارع حبيب مناور
بمنطقة الفروانية ،والذي يبلغ
دخله االفتراضي الشهري 36.9
ألف دينار ،والذي سيتم طرحه
بسعر ابتدائي قدره  5.8ماليين
دينار.
وت ـطــرح «ريـ ــم» كــذلــك مجمع
حـ ـ ــور ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري ال ـ ــواق ـ ــع عـلــى
م ـس ــاح ــة  800م ـت ــر م ــرب ــع فــي
منطقة الفحيحيل ،والذي يبلغ
دخله االفتراضي الشهري نحو
 33.5أل ــف دي ـن ــار ،وم ــن الـمـقــرر
أن يتم طرحه في المزاد بسعر
ابتدائي هو  5.5ماليين دينار.
أم ــا سـ ــادس ال ـع ـق ــارات الـتــي
ستطرح في المزاد فهو مجمع
«ف ــاري ــا» ال ـت ـجــاري ال ــواق ــع على
أرض ت ـب ـل ــغ م ـس ــا ح ـت ـه ــا 548
مترا مربعا على شــارع بيروت
الــرئ ـي ـســي ف ــي مـنـطـقــة حــولــي،
وال ــذي يبلغ دخـلــه االفـتــراضــي
الشهري نحو  21.2ألف دينار،
والــذي سيتم طرحه في المزاد
ب ـس ـع ــر ابـ ـت ــدائ ــي  3.5مــاي ـيــن
دينار.

«المركز» تربح  533ألف دينار في  9أشهر
الغانم :األسواق العالمية ستواجه تحديات على المدى القريب
أعلنت شركة المركز المالي
ال ـكــوي ـتــي (الـ ـم ــرك ــز) نـتــائـجـهــا
ال ـمــال ـيــة لــأش ـهــر الـ ـ ـ  9األولـ ــى
وال ـم ـن ـت ـه ـيــة ف ــي  30سـبـتـمـبــر
 ،2022ح ـ ـيـ ــث ب ـ ـلـ ــغ إ جـ ـم ــا ل ــي
اإلي ــرادات  11.24مليون دينار،
مقارنة بـ  25.20مليونا لنفس
ً
الـ ـفـ ـت ــرة لـ ـع ــام  ،2021م ـت ــأث ــرا
ب ــال ـت ــراج ــع الـ ـح ــاد ف ــي أسـ ــواق
األسـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم ال ـ ـعـ ــال ـ ـم ـ ـيـ ــة ب ـس ـب ــب
مـسـتــويــات الـتـضـخــم ،وارت ـفــاع
أسعار الفائدة ،واستمرار حالة
عـ ــدم االسـ ـتـ ـق ــرار ال ـنــاج ـمــة عن
الظروف الجيوسياسية.
وأدت ه ـ ـ ــذه ال ـ ـعـ ــوامـ ــل إل ــى
ارتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاع احـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاالت ال ـ ــرك ـ ــود
وال ـ ـن ـ ـظـ ــرة ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة غـيــر
ال ـم ـس ـت ـق ــرة لـ ـ ــأسـ ـ ــواق ،وب ـل ــغ
صــافــي رب ــح المساهمين 533
أل ــف ديـ ـن ــار ،م ـق ــارن ــة ب ـ ـ 13.79
مليونا لنفس الـفـتــرة مــن عــام
.2021
وصرح رئيس مجلس اإلدارة
ضرار الغانم« :استمر االقتصاد
العالمي بمواجهة العديد من
ً
التحديات متأثرا بالحرب في
أوك ــرانـ ـي ــا ،ك ـمــا أن ه ـن ــاك دول
ال تـ ــزال تـعــانــي تــأثـيــر جائحة
ك ــو فـ ـي ــد  ،19 -وا لـ ـسـ ـي ــا س ــات
الحكومية المتخذة لمواجهة
الجائحة.أسعار الفائدة
وقامت البنوك المركزية برفع
ً
أسعار الفائدة تدريجيا لكبح
مستويات التضخم ،التي ألقت
بتأثيرها على تمويل االستثمار
واإلنفاق االستهالكي .وأدت كل

ضرار الغانم

هذه العوامل إلى تراجع النمو
فــي الـنــاتــج المحلي اإلجـمــالــي
ال ـ ـ ـعـ ـ ــال ـ ـ ـمـ ـ ــي ،وب ـ ـ ـ ــاألخ ـ ـ ـ ــص ف ــي
اقتصادات مجموعة العشرين.
كـ ـم ــا عـ ــانـ ــت أسـ ـ ـ ـ ــواق األسـ ـه ــم
ال ـع ــال ـم ـي ــة مـ ـن ــذ بـ ــدايـ ــة الـ ـع ــام
وح ـتــى تــاري ـخــه ،حـيــث تــراجــع
مؤشر ستاندرد آند بورز 500
( )S&P 500بنسبة  24.8بالمئة.
ك ـم ــا تـ ــراجـ ــع م ــؤش ــر م ــورغ ــان
س ـتــان ـلــي كــاب ـي ـتــال أنـتـلـجـنــس
العالمي ( )MSCI Worldبنسبة
ّ
 26.4بالمئة .إال أن أداء أسواق
األسـ ـه ــم الـخـلـيـجـيــة كـ ــان أكـثــر
ً
ثباتا مع تراجع مؤشر األسهم
ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة S&P GCCبـنـسـبــة
 0.9ب ــال ـم ـئ ــة وارتـ ـ ـف ـ ــاع مــؤشــر
الـســوق الكويتي الـعــام بنسبة
 0.9بالمئة .ونتوقع أن تواجه
أسواق المال العالمية والقطاع
ال ـع ـقــاري وأســاس ـيــات األع ـمــال

التحديات على المدى القريب،
حيث تواصل البنوك المركزية
سياسة التشديد على السيولة.
أم ـ ــا ف ـي ـم ــا ي ـت ـع ـلــق ب ـن ـتــائــج
األشـ ـه ــر الـ ـ ـ  9األول ـ ـ ــى م ــن ع ــام
 ،2022ف ـق ــد س ـج ــل «ا لـ ـم ــر ك ــز»
إج ـم ــال ــي إي ـ ـ ــرادات (بــاسـتـثـنــاء
الـ ـخـ ـس ــارة مـ ــن االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات
بــالـقـيـمــة ال ـع ــادل ــة) ب ـلــغ 12.18
مليونا ،بــارتـفــاع نسبته 12.5
بــال ـم ـئــة ع ـل ــى أسـ ـ ــاس س ـن ــوي.
وجاء هذا النمو مدفوعا باألداء
اإليـ ـج ــاب ــي م ــع ارت ـ ـفـ ــاع أت ـع ــاب
اإلدارة والعموالت بنسبة 32.73
بــالـمـئــة إل ــى  9.3مــايـيــن د .ك،
مـقــارنــة بـ ـ  7.01مــايـيــن ديـنــار
في األشهر الـ  9األولــى من عام
.2021
واسـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــرت عـ ـ ـمـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــات
االستثمار في القطاع العقاري
م ــع ال ـت ــرك ـي ــز ع ـل ــى ال ـم ـشــاريــع
ذات األس ــس الـقــويــة ومشاريع
التطوير العقاري ذات المزايا
التنافسية المتكاملة ،كما نفذنا
الـعــديــد مــن صـفـقــات الـخــدمــات
االسـتـثـمــاريــة المصرفية التي
ي ـت ـم ـيــز ب ـه ــا «ال ـ ـمـ ــركـ ــز» ،مـنـهــا
إص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارات أسـ ـ ـه ـ ــم وسـ ـ ـن ـ ــدات
واسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــارات .ك ـم ــا تــوس ـع ـنــا
ف ــي خ ــدم ــات ص ـنــاعــة ال ـس ــوق،
ً
ونـغـطــي حــال ـيــا  8شــركــات في
السوق الكويتي ،كما ّ
تميز أداء
صناديقنا الـعـقــاريــة واألسـهــم
عن مؤشراتها.

السقاف« :المشروعات السياحية» شريك
استراتيجي وجهة داعمة لمبادرات كويتية

ُ
خالل جولة تفقدية لـ «كونتينر بارك» قبيل االفتتاح

جانب من المشروع

السقاف خالل الجولة التفقدية
زار رئيس مجلس إدارة شركة المشروعات
السياحية م .محمد الـسـقــاف ،يرافقه فريق
ً
عـمـلــه ف ــي ال ـش ــرك ــة ،أخـ ـي ــرا ،م ــوق ــع م ـشــروع
كــونـتـيـنــر ب ــارك فــي منطقة ال ـبــاجــات على
شاطئ الخليج العربي ،لمتابعة وتيرة العمل
ً
في المشروع ،تمهيدا الفتتاحه أمام الجمهور
ً ً
قريبا جدا.
ً
وستشهد منطقة البالجات قريبا افتتاح
«كونتينر بارك» في الكويت ،وهو عبارة عن
فعالية ترفيهية لعرض مباريات كأس العالم
مع العديد من األنشطة الترفيهية األخــرى،
مثل األلعاب والـعــروض الموسيقية ،لخلق
جو عائلي ترفيهي على موقع مميز تديره
«المشروعات السياحية».
وستستضيف منطقة البالجات مشجعي
ك ـ ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم ،ل ـم ـت ــاب ـع ــة ال ـب ـط ــول ــة ال ـك ــروي ــة
األهـ ـ ــم ع ـل ــى اإلطـ ـ ـ ــاق ،ع ـل ــى أربـ ـ ــع ش ــاش ــات
ضخمة تــوزعــت فــي مختلف أرك ــان المكان،
وتـتــوسـطـهــا شــاشــة عـمــاقــة بـقـيــاس × 11
 6أمـتــار ،هي األكبر من نوعها في الكويت،

لـ ـب ــث م ـ ـجـ ــريـ ــات مـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات ك ـ ـ ــأس الـ ـع ــال ــم
والفعاليات الترفيهية على المسرح ،فيما
تــم تجهيز مـنــا طــق مخصصة للمتفرجين
والمشجعين ،لالستمتاع بمجموعة متنوعة
ً
من المطاعم والمقاهي في الكويت ،امتدادا
لسياسة تشجيع قطاع الشركات الصغيرة
والمتوسطة التي تتبعها الشركة.
وسـ ــوف تـفـتــح ه ــذه الــوج ـهــة الـتــرفـيـهـيــة
ً
ً
ال ـج ــدي ــدة أب ــواب ـه ــا يــوم ـيــا م ــن  ١٠صـبــاحــا
حتى منتصف الليل ابـتــداء من  20الجاري
الستقبال الزوار ،بموجب تذاكر بأسعار شبه
رمزية تسمح للجميع بالدخول ليوم كامل
وحضور جميع المباريات ،واالستمتاع بكل
األلعاب واألنشطة الترفيهية ،فيما سيسمح
لــأط ـفــال دون س ــن ال ـخــام ـســة ولـلـمــرافـقـيــن
ً
مــن العمالة المنزلية بــالــدخــول مجانا إلى
«كونتينر ب ــارك» ،حيث أع ــدت إدارة الـبــارك
باقات خاصة.
وف ـ ــي ت ـص ــري ــح ل ــه ع ـل ــى ه ــام ــش جــول ـتــه
ال ـت ـف ـقــديــة ل ـل ـم ـش ــروع ،أوض ـ ــح ال ـس ـق ــاف أن

تــدشـيــن واف ـت ـتــاح ه ــذه الــوج ـهــة الترفيهية
ً
ا لـجــد يــدة سيشكل متنفسا يحفل بالعديد
مــن األنـشـطــة الترفيهية واألل ـعــاب للصغار
والـكـبــار ،إلــى جــانــب مجموعة متنوعة من
المطاعم والمقاهي في الكويت.
وأضاف« :افتتاح (كونتينر بارك) يأتي في
إطــار الجهود التي تبذلها اإلدارة الجديدة
ل ـشــركــة ال ـم ـش ــروع ــات ال ـس ـيــاح ـيــة لتنشيط
وإحياء المرافق السياحية التي تحت إدارتها،
وابتكار صيغ ومرافق ترفيهية جديدة تقدم
خدمات ووســائــل ترفيه متنوعة ومتجددة
للمواطنين والمقيمين في الكويت».
وتابع السقاف« :يعتبر (كونتينر بــارك)
ال ــوج ـه ــة ال ـتــرف ـي ـه ـيــة ال ـثــان ـيــة ال ـت ــي يـجــري
ت ـطــويــرهــا ف ــي مـنـطـقــة ش ــاط ــئ ال ـب ــاج ــات،
بعد مشروع ميالنتزاني بــاي ذا ســي ،وهو
ال ـم ـشــروع ال ــذي قــامــت بـتـطــويــره مجموعة
س ـي ــزن ــز ،الـ ــرائـ ــدة ف ــي هـ ــذا الـ ـمـ ـج ــال ،بــدعــم
ومشاركة (المشروعات السياحية) ،الشريك
االستراتيجي الدائم لهذه المجموعة».

«الصناعة والعمل» بالغرفة تبحث قضايا الصناعيين
ع ـ ـقـ ــدت ل ـج ـن ــة ال ـص ـن ــاع ــة
والعمل ،المنبثقة عن مجلس
إدارة غرفة تجارة وصناعة
الكويت ،اجتماعها الخامس
لـ ـع ــام  ،2022ا ل ـخ ـم ـيــس 10
نوفمبر  ،2022برئاسة أحمد
سليمان القضيبي ،لمناقشة
عدد من القضايا ذات العالقة
بالقطاع الصناعي وشؤون
ال ـع ـم ــل ،واس ـت ـه ـلــت الـلـجـنــة
اج ـت ـمــاع ـهــا ب ـط ــرح ع ــدد من
التحديات العامة التي تواجه
الصناعيين وشؤون العمل،
الن ـ ـت ـ ـقـ ــاء أح ـ ـ ــد الـ ـتـ ـح ــدي ــات

والعمل على معالجتها خالل
الفترة المقبلة.
وتـ ـ ـط ـ ــرق ـ ــت الـ ـلـ ـجـ ـن ــة إلـ ــى
التقرير الــذي أعدته منظمة
العمل الدولية بالتعاون مع
الـغــرفــة ح ــول «االحـتـيــاجــات
إل ــى ال ـم ـه ــارات ف ــي الـكــويــت
بـعــد وب ــاء كــوفـيــد  ،»19ذلــك
ال ـت ـق ــري ــر الـ ـ ــذي اس ـت ـن ــد إل ــى
بـ ـح ــث مـ ـكـ ـتـ ـب ــي ،فـ ـض ــا عــن
ا س ـ ـت ـ ـب ـ ـيـ ــان آلراء م ــا ئ ـت ـي ــن
وأربـعـيــن شــركــة كويتية تم
استطالع آرائها خالل الربع
األخ ـي ــر م ــن ال ـع ــام الـمــاضــي

حــول تـحــوالت ســوق العمل
الكويتي جراء الوباء.
وأخذت اللجنة علما أنه يوم
الثالثاء  30أغسطس ُ 2022عقد
ل ـقــاء اف ـتــراضــي بـيــن المنظمة
والـ ـ ـغ ـ ــرف ـ ــة إلط ـ ـ ـ ــاق الـ ـتـ ـق ــري ــر،
بحضور حوالي أربعين شركة
كويتية ،وبمشاركة المعنيين
في المنظمة الدولية ألصحاب
ال ـ ـع ـ ـمـ ــل وال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس األع ـ ـلـ ــى
للتخطيط وا لـتـنـمـيــة والهيئة
العامة للقوى العاملة.
واس ـت ـك ـمــاال لـلـتـقــريــر تعقد
ال ـغ ــرف ــة م ـ ـشـ ــاورات حــال ـيــة مع

جانب من االجتماع
ال ـم ـن ـظ ـمــة ال ــدولـ ـي ــة ألص ـح ــاب
ا لـعـمــل لمناقشة حــر يــة انتقال
األي ـ ـ ــدي ال ـع ــام ـل ــة داخ ـ ــل س ــوق

العمل الكويتي ،وبحث إمكانية
إدخ ـ ـ ــال ص ـي ــغ ج ــدي ــدة مـتـبـعــة
ف ــي دول أخ ــرى تـتـيــح للقطاع

الخاص االستقدام واالستعانة
المؤقتة ببعض الخبرات الفنية
األجنبية.

وفد «الكويتية» يزور معرض البحرين السادس للطيران
فــي إط ــار حــرص الـشــركــة ال ــدؤوب والمستمر
على االطالع على أحدث التكنولوجيا التي وصل
إليها عالم صناعة الطيران التجاري ،زار وفد من
الخطوط الجوية الكويتية ،برئاسة رئيس مجلس
اإلدارة الـكــابـتــن عـلــي الــدخــان مـعــرض البحرين
الدولي للطيران  2022في دورته السادسة.
وعلى هامش المشاركة ،قــال الــدخــان« :بداية
وب ـم ـنــاس ـبــة ن ـج ــاح م ـع ــرض ال ـب ـح ــري ــن ال ــدول ــي
للطيران في نسخته السادسة ،باسمي وباسم
جميع موظفي شــر كــة الكويتية نتقدم للعاهل
البحريني جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
بــأحــر الـتـهــانــي والـتـبــريـكــات عـلــى ه ــذا اإلن ـجــاز

الذي يضاف لمملكة البحرين في رصيدها لعالم
الطيران خصوصا نجاحها في تنظيم هذا الحفل
الدولي».
وأضاف« :ان البحرين والكويت يعتبران توأما
ال يتخلى أحدهما عن اآلخر ،ويعبران أيضا عن
الـتــاحــم بـيــن الـبـلــديــن ،حـيــث ج ــاءت زي ــارة وفــد
الكويتية للمعرض للتعرف على التكنولوجيا
الحديثة في مجال الطيران ،إذ حقق هذا المعرض
خالل السنوات الخمس الماضية نجاحا كبيرا في
ربط شركات ومصانع الطيران والمحركات في
العالم والجهات العاملة في خدمات الطيران ليس
فقط بالمملكة إنما في المنطقة كلها».

الدخان والشيخ ثامر والعتيبي يتوسطون وفد «الكويتية» ومسؤولي السفارة

ةديرجلا
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«األسواق» :مجالس اإلدارات مسؤولة عن مخالفات الشركات «الكويت للتأمين» تربح  11.7مليون
ّ
على المساهمين حضور «العموميات» وقراءة مالحظات مراقبي الحسابات بدقة دينار في  9أشهر
محمد اإلتربي

ق ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــت مـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــادر م ـ ـع ـ ـنـ ـ ّـيـ ــة
ـ«الجريدة» إن كل الـقــرارات التي
ل
ّ
ت ـت ـخ ــذه ــا ه ـي ـئ ــة أس ـ ـ ـ ــواق ال ـم ــال
ضد الشركات المخالفة ،أو التي
تحتوي ميزانياتها على تالعبات
ومـخــالـفــات جسيمة ،وبالتبعية
ّ
يتم إيقافها أو وضعها على سكة
ال ـش ـط ــب ،ب ـعــد اس ـت ـن ـفــاد الـمـهـلــة
ال ـقــانــون ـيــة ال ـم ـح ــددة لـتـصــويــب
أوضــاع ـهــا ه ــي إج ـ ــراءات تحمي
ج ـم ــوع الـمـسـتـثـمــريــن بــالــدرجــة
األولى.
وأض ــاف ــت ال ـم ـصــادر أن كثيرا
من الشركات ّ
غررت بالمستثمرين
والمساهمين بميزانيات ملغومة
وم ـف ـخ ـخ ــة ،وت ـ ـحـ ــوي ت ـ ـجـ ــاوزات
ّ
كـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــرة ،إل أن ا لـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ت ـقــف
ب ــال ـم ــرص ــاد لـ ـه ــذه الـ ـتـ ـج ــاوزات،
مشيرة إلى أن اإليقاف أو الشطب
هدفه عدم «تحميل الشركات» أكثر
مما تحتمل ،وعدم وقوع ضحايا
جدد في شرك هذه األسهم.
ول ـف ـتــت إلـ ــى أن ه ـن ــاك سمعة
للبورصة والسوق المالي المحلي،

وكذلك قوانين ومعايير وتعليمات
واجب االلتزام بها.
وأش ـ ــارت إل ــى أن الـفـيـصــل في
وقـ ـ ــف أو ش ـط ــب أي ش ــرك ــة هــو
التنفيذية ،ورأي
القانون والالئحة
ّ
مــراقــب الـحـســابــات والـتـحــفـظــات
التي يقوم بتضمينها الميزانية
الفصلية.
وش ـ ـ ـ ــددت ع ـل ــى أن ال ـه ـي ـئ ــة ال
تنتقي الشركات لتقوم بإيقافها،
بل الفيصل هو المالحظات وعدم
االلـ ـت ــزام بــالـمـعــايـيــر وال ـضــوابــط
ال ـقــانــون ـيــة ال ـتــي تـضـمــن حماية
حقوق المساهمين والمستثمرين.
وذك ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــدر أن إحـ ـ ــدى
ال ـشــركــات ،عـلــى سبيل الـمـثــال ال
الحصر ،قامت بتسجيل أصول من

حقوق المساهمين وأصول الشركة
بأسماء أفراد ذوي صلة ،علما بأن
تـلــك األصـ ــول تـصــل قيمتها إلــى
نحو  13.5مليون دينار ،متسائال:
هل هــذا مقبول أن تتغاضى عنه
الجهة الرقابية؟
وف ـ ـ ــي س ـ ـيـ ــاق مـ ـتـ ـص ــل ،ق ــال ــت
م ـ ـص ـ ــادر إن بـ ـع ــض الـ ـش ــرك ــات
ال ـمــوقــوفــة ل ـج ــأت إلـ ــى اخـتـصــام
الهيئة قضائيا ،وهــو مــا يعتبر
حقا أصيال ،حيث إن باب التقاضي
مكفول للجميع ،لكن يجب أال يكون
أي كيان تحت الرقابة مخالفا أو
مـتـجــاوزا للقوانين والتعليمات
ثم ّ
الرقابية ،ومن ّ
يدعي قضائيا
عـ ـل ــى الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة .ولـ ـفـ ـت ــت إلـ ـ ـ ّـى أن
التظلم مكفول لجميع المرخص

لـهــم وال ـشــركــات ال ـمــدرجــة ،ويتم
النظر في كل التظلمات ،لكن بال
ّ
أي تـهــاون ،بــل يتم منح الفرصة
للجميع بعدالة لتصويب األوضاع
والمخالفات ،فــي المقابل ال يتم
ّ
ش ـط ــب ال ـك ـي ــان إل ب ـع ــد ال ـت ــدرج
واستنفاد كل األطر واإلجراءات مع
المخالفين والمتجاوزين.
في اإلطار ذاته ،دعت المصادر
المساهمين إلى ضــرورة حضور
الجمعيات العمومية ومحاسبة
ال ـم ـس ــؤول ـي ــن وأع ـ ـضـ ــاء مـجـلــس
اإلدارة عن التجاوزات والمالحظات
الـتــي يـ ّ
ـدونـهــا مــرقــب الحسابات،
وكذلك المخالفات التي ترصدها
هيئة األسواق وتلزمهم بتالوتها،
ّ
ألن م ــن ارتـ ـك ــب ال ـم ـخــال ـفــات هم
مسؤولو الشركة ال الجهة الرقابية،
وب ــال ـت ــال ــي ف ـ ــإن م ـج ـلــس اإلدارة
م ـســؤول مـســؤولـيــة كــامـلــة ،وهــو
م ــن ت ـجــب مـحــاسـبـتــه ،وال يجب
أن يتم رفــع العتب وال ـهــروب من
الـمـســؤولـيــة لـمـجــرد رف ــع قضية
على الهيئة.

شريف :الشركة مستمرة في التطلع نحو التوسع الجغرافي
أعلنت «الكويت للتأمين» نتائح
األشهر الـ  9للعام الحالي ،إذ بلغ
صافي أرباح الفترة الحالية 11.7
مليون دينار ( 37.6مليون دوالر)
مقابل  10.7ماليين ( 34.5مليـون
دوالر) لـنـفــس ال ـف ـتــرة مــن ،2021
وبلغت ربحية السهم لهذه الفترة
 63.4فلسا مقابل  58.0فلسا للعام
الماضي .وبلغ إجمالي األقساط
ال ـتــي اكـتـتــب بـهــا قـبــل تسويتها
ً
ب ــاألقـ ـس ــاط ال ـم ـق ـب ــوض ــة م ـقــدمــا
للسيارات والحياة  41.7مليونا
مقابل  35.4مليونا لنفس الفترة
م ــن ال ـع ــام ال ـمــاضــي ،ب ــزي ــادة 6.3
ماليين بنسبة .%18
وبـلـغــت اإلي ـ ــرادات التشغيلية
للفترة الحالية  29مليونا مقابل
 8.3ماليين لنفس الفترة من ،2021
وارتفعت حقوق المساهمين إلى
 123مليونا مقابل  117مليونا
ل ـن ـفــس ال ـف ـت ــرة الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي.

وبلغ الدخل من االستثمار للفترة
الـحــالـيــة  8.3مــايـيــن مـقــابــل 7.5
مــايـيــن لـنـفــس ال ـف ـتــرة م ــن الـعــام
الماضي.
وص ـ ـ ــرح ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
لـ ـلـ ـش ــرك ــة ،س ــام ــي شـ ــريـ ــف ،ب ــأن
ه ـ ـ ــذه الـ ـنـ ـت ــائ ــج ت ـع ـك ــس ال ـن ـه ــج
االستراتيجي الذي نتخذه وكذلك
مـهــارة وخـبــرة الفريق التنفيذي
للشركة ،وتؤكد أن إدارة الشركة
تعمل لتحقيق االستدامة بالنمو
واألداء اإليجابي الذي يقدم قيمة
م ـضــافــة لـلـمـســاهـمـيــن وخــدم ــات
عالية ومتنوعة للعمالء .وأضاف:
إن ـنــا ن ـقــول إن ـنــا وصـلـنــا بشركة
الـ ـك ــوي ــت ل ـل ـتــأم ـيــن إل ـ ــى مــرح ـلــة
جـ ــديـ ــدة ب ـ ـ ــدأت ت ــؤت ــي ثـ ـم ــاره ــا،
وتعزز سمعتنا من حيث الجدارة
الـتــأمـيـنـيــة .وإن الـشــركــة مــازالــت
تحافظ على التصنيف االئتماني
َ
مــن وكــالــتــي  AM BestوMoody

سامي شريف
عـنــد  A-و A3عـلــى ال ـت ــوال ــي ،مع
نظرة مستقبلية مستقرة ،ونفخر
باستمرارية الحصول على هذه
التصنيفات ،باعتبارنا في مقدمة
ال ـش ــرك ــات الـمـحـلـيــة واإلقـلـيـمـيــة
بقطاع خدمات التأمين.
وأض ـ ـ ـ ــاف أنـ ـه ــا م ـس ـت ـم ــرة فــي
التطلع نحو التوسع الجغرافي
خارج وداخل الكويت.

تفاصيل اللحظات األخيرة قبل إفالس FTX
بينما دخلت بورصة التشفير المنهارة  FTXفي الحماية من اإلفالس،
ذكرت وكالة «رويترز» أن ما بين مليار وملياري دوالر من أموال العمالء
قد اختفت من بورصة العمالت المشفرة.
ً
ووفقا لتحليل أجرته كل من «رويـتــرز» و«وول ستريت جورنال»،
فإن الرئيس التنفيذي لبورصة التشفير  ،FTXسام بنكمان فرايد قام
بتحويل  10مليارات دوالر مــن أم ــوال العمالء مــن بــورصــة العمالت
الـمـشـفــرة الـخــاصــة بــه إل ــى دار تـ ــداول األصـ ــول الــرقـمـيــةAlameda ،
ً
 ،Researchوفقا لما اطلعت عليه «العربية.نت».
ً
وتعتبر أالميدا ،التي أسسها أيضا بنكمان فريد ،شركة شقيقة لـ
 .FTXوتخضع هذه العالقات اآلن للتحقيق من قبل جهات تنظيمية
م ـت ـعــددة ،بـمــا فــي ذل ــك وزارة ال ـع ــدل ،وكــذلــك لـجـنــة األوراق المالية
والـبــورصــات ،التي تحقق فــي كيفية تعامل  FTXمــع أم ــوال العمالء،
ً
وقال مصدران تحدثا لـ «رويترز» إن الكثير من
وفقا لتقارير متعددة.
ُ
العشرة مليارات دوالر التي أرسلت إلى أالميدا «اختفت منذ ذلك الحين».

وكشف التقرير أن كال المصدرين «شغال مناصب رفيعة في FTX
حتى هــذا األس ـبــوع» ،وأضــافــا أنــه «تــم االط ــاع على الـشــؤون المالية
للشركة من قبل كبار الموظفين»ّ .
وقدر أحد المصادر الفجوة بنحو 1.7
مليار دوالر .اآلخر يضعها في حدود ما بين  1مليار دوالر و 2مليار.
وكتب بنكمان في رسالة نصية لـ «رويترز»« :ال أوافق على توصيف
تحويل  10مليارات دوالر من أمــوال العمالء إلــى شركتي الخاصة»،
ً
ً
مضيفا أنها «لم تنقل سرا».

اجتماع طارئ في جزر البهاما
ً
يــوم األح ــد الـمــاضــي ،عـقــد بنكمان فــرايــد اجـتـمــاعــا مــع المديرين
التنفيذيين في ناسو للنظر في دفاتر  FTXومعرفة مقدار النقد الذي
تحتاج إليه الشركة لتغطية الفجوة في ميزانيتها العمومية.
وقال بنكمان فرايد في تغريدة أن عمالء  FTXطالبوا أمس بحوالي

ِّ
مسابقة
في
الفائزين
م
يكر
«الخليج»
ً
«الهاكاثون» بمشاركة  135متخصصا

 5مليارات دوالر من عمليات السحب ،والتي وصفها بأنها «األكبر
بهامش ضخم» .كــان ذلــك يــوم االجتماع الـطــارئ لبنكمان فرايد في
عاصمة جزر البهاما .وبحسب ما ورد كان رؤساء الفرق التنظيمية
والقانونية في  FTXفي اجتماع ،حيث كشف بنكمان فرايد عن جداول

«النفط» :الكويت ملتزمة بتنفيذ الحياد
الكربوني بحلول عام 2050
خالل ندوة «االقتصاد الدائري للكربون ...نهج شامل إلدارة االنبعاثات»
●

اللجنة المنظمة مع ٔاحد الفرق الفائزة
كـ ـ َّـرم ب ـنــك ال ـخ ـل ـيــج ال ـف ــرق ال ـف ــائ ــزة في
النسخة األول ــى مــن مسابقة الـهــاكــاثــون،
ً
الـتــي أقيمت أخ ـيــرا ،بالتعاون مــع شركة
كودد لتنمية الموارد البشرية ،وبمشاركة
نحو  135من المتخصصين والهواة ،من
مـخـتـلــف ال ـف ـئــات واألعـ ـم ــار ،ف ــي مـجــاالت
ب ــرم ـج ــة ال ـت ـط ـب ـي ـق ــات ال ــذكـ ـي ــة ،وم ــواق ــع
اإلن ـت ــرن ــت ،وال ـح ـل ــول الـتـقـنـيــة المتعلقة
بــال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـم ــال ـي ــة ،والـ ـمـ ـص ــارف
الرقمية.
وكانت اللجنة المنظمة للمسابقة أعلنت
فوز فريق  Noobsبالمركز األول بجائزة
قيمتها  1000ديـنــار ،فــي حين فــاز فريق
 Undefinedبالمركز الثاني بقيمة 500
دينار ،وفاز فريق  Fintech Expertبالمركز
ً
الثالث بقيمة  250دينارا.
َّ
وعبر الفائزون عن شكرهم لـ «الخليج»،
ورعايته المتواصلة للمواهب الشبابية
الكويتية فــي مـجــال التكنولوجيا دا خــل
الـبـنــك وخ ــارج ــه ،وه ــي الـجـهــود الـتــي من
شأنها دعــم المواهب الوطنية ،وتطوير
م ـج ـت ـم ــع ت ـك ـن ــول ــوج ــي مـ ـحـ ـل ــي ،ي ـســاهــم

ف ــي رح ـل ــة ال ـت ـحــول الــرق ـمــي ف ــي مختلف
القطاعات بالكويت.
وقــالــوا إن مسابقة «الهاكاثون» وفرت
فــرصــة متميزة للتجمع وتـبــادل األفـكــار،
بين المتخصصين والهواة من المبرمجين
والـمـهـنــدسـيــن وذوي ال ـخ ـب ــرات التقنية
والعلمية ،وكذلك تبادل الخبرات واألفكار،
ما يساهم في ابتكار أفكار جديدة قابلة
للتطبيق.
ُيـشــار إلــى أن الـهــاكــاثــون أصـبــح ثقافة
م ـ ـعـ ــروفـ ــة ومـ ـنـ ـتـ ـش ــرة بـ ـي ــن ال ـم ـب ـت ـك ــري ــن
وال ـم ـط ــوري ــن ك ـن ـشــاط لـلـعـصــف الــذهـنــي
وال ـ ـخـ ــروج ب ــأف ـك ــار إب ــداع ـي ــة ت ـســاهــم في
تطوير مجال أو قطاع َّ
معين ،من شأنها
تطوير وتـحــديــث هــذا الـمـجــال ،مــن خالل
تحويل األفـكــار المبتكرة إلــى مشروعات
ناجحة قابلة للتطبيق.
وتـ ــأتـ ــي مـ ـ ـب ـ ــادرة «الـ ـخـ ـلـ ـي ــج» ب ــإط ــاق
مسابقة الهاكاثون في إطار استراتيجيته
ال ـخ ـم ـس ـيــة إل ـ ــى  ،2025الـ ـت ــي تـسـتـهــدف
تكريس مكانته الريادية في الكويت كبنك
المستقبل ،ودعــم االستثمار فــي الحلول

التكنولوجية الـشــامـلــة ،وكــذلــك فــي إطــار
دع ـمــه لــرؤيــة الـكــويــت  ،2035ال ـتــي تضع
التحول الرقمي والكوادر البشرية ضمن
ركائزها األساسية.
ُ
وت ـعــد مـســابـقــة الـهــاكــاثــون واح ــدة من
المبادرات العديدة التي أطلقها «الخليج»
بهدف تزويد المجتمع بمجموعة جديدة
م ــن الـ ـمـ ـه ــارات وال ـت ـح ــدي ــات ،م ــا يـســاعــد
األج ـ ـيـ ــال الـ ـق ــادم ــة ع ـل ــى ت ـح ـق ـيــق أهـ ــداف
التنمية المستدامة ،وتـعــزيــز االقـتـصــاد،
والمساهمة فــي المنفعة الجماعية ،من
خالل البيانات والخدمات الرقمية.
وكان «الخليج» أطلق في مايو الماضي
أول مسابقة «داتاثون» مفتوحة للمهتمين
بالبيانات والتحليالت الرقمية في الكويت،
ً
من سن  18عاما فما فوق ،والقت حينها
ً
إقـ ـب ــاال غ ـيــر م ـس ـب ــوق ،وس ــاه ـم ــت بشكل
واضح في تعزيز ونشر ثقافة البيانات في
المجتمع الرقمي ،من محللي البيانات ،إلى
مطوري التطبيقات ،والمهتمين بالتجارة
اإللكترونية ،ومؤلفي المواقع اإللكترونية،
وجميع أنواع منشئي المحتويات الرقمية.

بـيــانــات مـتـعــددة تــوضــح المبلغ الـنـقــدي ال ــذي أقــرضـتــه  FTXلشركة
ً
 Alamedaوألي غرض ،وفقا لـ «رويترز».
وأظهرت هذه الوثائق ،التي تعكس على ما يبدو أحدث حالة مالية
للشركة ،تحويل  10مـلـيــارات دوالر مــن ودائ ــع العمالء مــن  FTXإلى
ً
أالميدا .وكشفوا أيضا أن بعض هذه األموال – يقدر بين  1مليار دوالر
إلى  2مليار  -ال يمكن احتسابها ضمن أصول أالميدا.
ً
كما تم الكشف أيضا عن «باب خلفي» في سجالت  FTXتم إنشاؤه
بــاسـتـخــدام «بــرنــامــج مـخـصــص» .ووص ــف الـمـصــدران ال ـلــذان تحدثا
لرويترز األمــر بأنه طريقة يمكن لفرايد من خاللها إجــراء تغييرات
ً
على السجل المالي للشركة دون اإلبالغ عن الصفقة سواء داخليا أو
ً
ً
خارجيا .كان من الممكن نظريا أن تمنع هذه اآللية ،على سبيل المثال،
الكشف عن مبلغ  10مليارات دوالر محول إلى أالميدا إلى فريق االمتثال
الداخلي الخاص به أو إلى المراجعين الخارجيين.
ً
ونفى بانكمان فرايد ،تماما تنفيذ ما يسمى بالباب الخلفي.

أشرف عجمي

نـظـمــت إدارة ال ـع ــاق ــات ال ـعــامــة ف ــي وزارة
النفط ،أمس ،ندوة افتراضية بعنوان «االقتصاد
الدائري للكربون ...نهج شامل إلدارة االنبعاثات»،
حاضر فيها قائد إدارة الكربون -وزارة الطاقة
بــالـسـعــوديــة ه ــادي الـكـنــانــي ،وحـضــرهــا عــدد
من موظفي الـشــؤون الفنية واالقتصادية في
ً
الوزارة ،فضال عن الحضور من مؤسسة البترول
الكويتية وشركاتها التابعة ،والهيئة العامة
للبيئة ،ومعهد الكويت لألبحاث العلمية ،ووزارة
الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ،والمجلس
األعلى للتخطيط ،ومنظمة أوابك.
في بداية الندوة ،رحبت مدير العالقات العامة
واإلعالم في وزارة النفط الشيخة تماضر خالد
األحمد بالمحاضر من وزارة الطاقة السعودية،
وبضيوف الندوة ،حيث أشادت بعمق العالقات
بين وزارتي النفط والطاقة في البلدين الشقيقين.
ً
وقالت إن الكويت تنفذ عــددا من المشاريع
ال ـن ـف ـط ـيــة الـ ـكـ ـب ــرى الـ ـت ــي تـ ـه ــدف إل ـ ــى خفض

«التجاري» يعلن
الفائز بسحب
النجمة األسبوعي

أج ـ ــرى «الـ ـتـ ـج ــاري» سحبه
األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع ـ ـ ــي عـ ـ ـل ـ ــى ح ـ ـسـ ــاب
الـ ـ ـنـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــة ،أمـ ـ ـ ـ ـ ــس ،بـ ـمـ ـبـ ـن ــاه
الرئيسي ،بحضور عبدالعزيز
ً
أش ـك ـنــانــي ،م ـم ـثــا ع ــن وزارة
التجارة والصناعة.
َّ
وغــطــى البنك السحب عبر
وسائل التواصل ،وفاز به فؤاد
فــاضــل ال ـبــومــوســى ،بـجــائــزة
 5000دينار.
ُيــذكــر أن جــوائــز «الـنـجـمــة»
مميزة بحجم مبالغ الجوائز
ال ـ ـم ـ ـقـ ـ َّـدمـ ــة ،والـ ـ ـت ـ ــي ت ـت ـض ـمــن
سـحــوبــات أسبوعية ب ـ 5000
دي ـ ـنـ ــار ،وش ـه ــري ــة ب ـ ـ 20.000
ديـ ـ ـن ـ ــار ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ج ــائ ــزة
ن ـص ــف س ـن ــوي ــة بـ ـ ـ 500.000
دينار ،وسحب آخر العام على
أك ـبــر ج ــائ ــزة ن ـقــديــة مرتبطة
بـحـســاب مـصــرفــي بــالـعــالــم بـ
 1.500.000دينار.
ويمكن فتح الحساب بإيداع
 500دي ـن ــار ،ويـجــب أن يكون
فيه مبلغ ال يقل عن  500دينار
لـلـتــأهــل ودخـ ــول الـسـحــوبــات
عـلــى ال ـجــوائــز ال ـتــي يقدمها،
فكلما زاد رصيد العميل زادت
فرصة الفوز.

االن ـب ـعــاثــات ال ـكــربــون ـيــة ،مبنية عـلــى مـبــادئ
االق ـت ـص ــاد الـ ــدائـ ــري ل ـل ـك ــرب ــون ،وتـ ـه ــدف تلك
المشاريع إلــى تقليل حــرق الهيدروكربونات،
وكفاءة استخدام الطاقة ،والتحول إلى الوقود
النظيف والـطــاقــة الـمـتـجــددة ،مـشــددة على أن
الكويت ملتزمة بتنفيذ الحياد الكربوني بحلول
عام .2050
وأضــافــت الشيخة تماضر أن استراتيجية
الكويت لعام  2035ستعمل على تعزيز الحد
والتخلص وإع ــادة استخدام وتدوير الغازات
الــدف ـي ـئــة ،وس ــن الـتـشــريـعــات وال ـقــوان ـيــن ذات
الـعــاقــة بــالـحــد مــن االنـبـعــاثــات والـتـكـيــف مع
آثارها السلبية.
وأش ــادت بالجهود الكبيرة التي قامت بها
مؤسسة البترول وشركاتها التابعة في االنتهاء
من مشاريع مصفاة الزور والوقود البيئي ،حيث
ً
تعول عليها الكويت كثيرا في خفض االنبعاثات
الكربونية وتصدير مشتقات بترولية وفق أعلى
العالم.
المعايير البيئية لجميع دول
ُ
ً
وذكـ ـ ـ ــرت أن ال ـك ــوي ــت ت ـم ـضــى قـ ــدمـ ــا نحو

خيار استغالل الموارد المتاحة من الطاقات
الـمـتـجــددة إل ــى مــزيــج الـطــاقــة للمساهمة في
تحقيق األه ـ ــداف الــوطـنـيــة المعلنة بتأمين
وت ـنــويــع م ـص ــادر ال ـطــاقــة ،وخ ـلــق رافـ ــد قــوي
للمصادر البترولية ،مـشــددة على أن البالد
تعمل على رفــع إنـتــاج الطاقة المتجددة إلى
نحو  15في المئة.
من جانبه ،استعرض الكناني استراتيجية
الـسـعــوديــة فــي االقـتـصــاد ال ــدائ ــري للكربون،
حيث قــال إن المملكة لديها إمـكــانــات كبيرة
لتخزين ثــانــي أكسيد الـكــربــون الجيولوجي
في جميع أنحاء السعودية ،حيث يوجد عدة
جهود جارية لتقييم قدرة احتجاز ثاني أكسيد
الكربون في المنطقة الغربية ،وتمتلك المملكة
ق ــدرة احـتـجــاز كبيرة لثاني أكسيد الكربون
في المنطقة الشرقية ،وتم تقييم خيارات نقل
ثاني أكسيد الكربون من المنطقة الغربية إلى
المنطقة الشرقية للتخزين (بما في ذلك خطوط
األنــابـيــب والشحن عبر المملكة) ،لكن هناك
حاجة إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية.

١٢
اقتصاد
قيم وطنية ملهمة
من
المؤسسون
اآلباء
رسخه
بما
نتمسك
الصقر:
ً
ةديرجلا
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نائب رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي لـ «الوطني» في ذكرى مرور  70عاما على تأسيس البنك

افتتاح المقر الرئيسي األول لـ «الوطني» بالمباركية في أبريل  1963بحضور األمير
الراحل الشيخ صباح األحمد الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية واألمير الراحل
الشيخ جابر األحمد الذي كان يشغل منصب وزير المالية إلى جانب نخبة من كبار
رجاالت وتجار الكويت

قصة تأسيس
«الوطني» على
يد رجاالت
الكويت
األخيار تبث
فينا روح
العزيمة
والمسؤولية

أطلقنا دورات
تدريبية
لتأهيل
الكوادر
الوطنية منذ
ستينيات
القرن الماضي

التأسيس
تزامن مع بدء
ترسية قواعد
دولة حديثة
بحاجة إلى
مؤسسة مالية
وطنية

«الوطني» أول
من فتح باب
العمل أمام
المواطنين
بالقطاع
الخاص
وساهم في
نشر الثقافة
المالية

يحتفل بـنــك الـكــويــت الوطني
ً
بـ ـم ــرور  70ع ــام ــا ع ـلــى تــأسـيــس
الصرح المصرفي الشامخ ،وذكرى
مسيرة خير ونماء بدأها رجاالت
ال ـكــويــت األخـ ـي ــار ،وتـسـلــم الــرايــة
مــن بعدهم ك ــوادر وطنية ســاروا
على الدرب متمسكين بما رسخه
اآلباء المؤسسون من قيم االلتزام
بمسؤولياتهم تـجــاه المجتمع،
ً
فأكملوا المسار ورسموا تاريخا
يزخر بالمواقف الناصعة واألدوار
ً
الــوطـنـيــة الـ ـب ــارزة ،وم ـه ــدوا درب ــا
تـمــأ جـنـبــاتــه ال ـن ـجــاحــات لجيل
قادم يحمل ثقافة ال تعرف نهاية
للطريق سوى الوصول إلى الهدف
ليتقلد قيادة «الوطني» الذي أصبح
مـنــارة مصرفية يهتدي القاصي
والــدانــي بما تقدمه من سياسات
مالية رصينة وحصافة في إدارة
األزمات.
وب ـه ــذه الـمـنــاسـبــة ،ق ــال نــائــب
رئ ـي ــس مـجـلــس اإلدارة الــرئـيــس
التنفيذي لمجموعة بنك الكويت
الوطني عصام الصقر« :نستلهم
من قصة تأسيس البنك ومسيرته
ال ـم ـم ـتــدة ع ـلــى مـ ــدى ع ـق ــود روح
الـمـســؤولـيــة الــوط ـن ـيــة ،ونستقي
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدروس الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـف ــادة م ـ ــن كــل
التفاصيل المتعلقة بالتأسيس،
ً
وما مر به البنك خالل  70عاما من
نجاحات وأزمات ،وكيف استطاع
أبناء «الوطني» تجاوز التحديات
واألوقات العصيبة».
وأضـ ــاف الـصـقــر أن «تــأسـيــس
«ال ـ ــوط ـ ـن ـ ــي» قـ ـب ــل س ـب ـع ــة ع ـق ــود
ك ـ ــان ب ـم ـن ــزلــة م ـح ـطــة فـ ــارقـ ــة فــي
تــاريــخ الـكــويــت ،وب ــدء االستقالل
االقـتـصــادي ال ــذي مهد فيما بعد
ً
الستقالل البالد» ،مؤكدا أن البنك
ً
ً
ً
ً
دائما كان شريكا فاعال وحاضرا
بـقــوة فــي عصر النمو واالزده ــار
بعد تصدير النفط ،إذ ساهم في
تأسيس الشركات الوطنية الرائدة
ب ـكــل ق ـط ــاع ــات االقـ ـتـ ـص ــاد ،وق ــدم
التمويل الــازم إلطــاق المشاريع
التنموية والبنية التحتية.
وأك ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــل« :ل ـ ـ ـ ــم يـ ـقـ ـتـ ـص ــر دور
«الــوطـنــي» فــي االزده ــار والــرخــاء،
وإنـمــا ك ــان دوره أكـثــر أهمية في
األزمات التي استطاع أن يتخطاها
ً
جميعا ،ويخرج منها أقوى وأكثر
ً
بــريـقــا ،ولــم يكتف بــذلــك بــل يقدم
المساعدة للمؤسسات الحكومية
والـعـمــاء مــن األف ــراد والـشــركــات،
وي ـعــزز جـهــود المجتمع المدني
فــي الـتـصــدي لـتــداعـيــات األزمـ ــة»،
ً
الفتا إلى أن «الوطني» استطاع أن
ً
يقدم نموذجا يحتذى في ضرورة
التزام القطاع الخاص بالمسؤولية
تجاه المجتمع على صعيد العمل
الخيري ،وما قدمه من استثمارات
مجتمعية هائلة على مر السنين،
وتدريب الكوادر الوطنية من أجل
تأهيل أج ـيــال ق ــادرة على تحمل
المسؤولية ومواصلة النجاح.

مطلب شعبي

بدأنا العمل
في  3دكاكين
متالصقة
ومقرنا
الرئيسي
اليوم أصبح
ً
نموذجا
للمباني
الخضراء

دورنا
الوطني بدأ
مع التأسيس
وكنا أكبر
ممولي
المشروعات
التنموية منذ
الستينيات

وسرد الصقر قصة التأسيس،
وب ـ ــدأه ـ ــا ب ـ ـظـ ــروف مـ ــا ق ـب ــل فـتــح
البنك أبــوابــه ،حيث سيطر البنك
اإلمـ ـب ــراط ــوري ال ـبــري ـطــانــي على
العمل المصرفي بالكويت طوال 10
سنوات ،ولم تكن خدماته ُمرضية
ل ـل ـكــوي ـت ـي ـيــن ،ك ـم ــا ل ــم ي ـع ـلــن عــن
أرباحه ولم تكن له أية مساهمات
مجتمعية.
وت ـط ـلــع ال ـكــوي ـت ـيــون إلـ ــى بنك
وطني يساهم في تمويل التنمية
وتسهيل التجارة ويحفظ أموالهم
وتعود أرباحه إلى الكويتيين ،وقد
نشر الطلبة الكويتيون المبتعثون
لـلـقــاهــرة بـعــض األف ـك ــار ف ــي ذلــك
الشأن بمجلة البعثة.
وج ـ ـ ـ ــاء رف ـ ـ ــض تـ ـق ــدي ــم ال ـب ـن ــك

عصام الصقر

مدخل الشارع الجديد من جهة ساحة
الصفاة حيث المقر األول للبنك
ً
اإلم ـبــراطــوري اعـتـمــادا لمصلحة
خليفة خالد الغنيم «كالقشة التي
قصمت ظهر البعير» ،وتطورت من
بعدها األحداث ،حيث أجمع التجار
أمرهم على تأسيس بنك وطني،
وما كان من األمير الشيخ عبدالله
ال ـســالــم ،رح ـمــة ال ـلــه عـلـيــه ،ســوى
الموافقة وتقديم الدعم الكامل.

شراكة فريدة
التقى نخبة من تجار الكويت
الشيخ عبدالله السالم ،وناقشوا
معه تأسيس بنك وطني كشركة
مساهمة ،ووجدوا منه كل ترحيب
والتجار هم:
• خالد الزيد الخالد.
• أحمد السعود الخالد.
• خالد العبداللطيف الحمد.
• خليفة خالد الغنيم.
• سيد علي سيد سليمان الرفاعي.
• عبدالعزيز حمد الصقر.
• محمد عبدالمحسن الخرافي.
• يوسف أحمد الغانم.
• يوسف عبدالعزيز الفليج.
واتفق التجار على المساهمة
ف ــي إنـ ـش ــاء ال ـب ـن ــك ،وط ـل ــب خــالــد
عـبــدالـلـطـيــف ال ـح ـمــد م ــن الـشـيــخ
عبدالله السالم المساهمة معهم،
فدفع سموه مبلغ مليوني روبية.
ً
وجمع المؤسسون  13مليونا ومئة
ألــف روبـيــة ،وهــو رأسـمــال البنك،
وتم توزيع رأس المال على 131000
سهم ،قيمة كل منها ألف روبية.

افتتاح أول مبنى باشر به البنك أعماله في  15نوفمبر 1952

صورة تذكارية ألول يوم عمل

• تأسيس بنك وطني مهد ًالطريق أمام
استقالل الكويت اقتصاديا
• تراثنا يؤكد تمسك «الوطني» على مر السنين
بأداء مسؤولياته تجاه المجتمع
• البنك ساهم في تأسيس أغلب الشركات
الرائدة بكل قطاعات االقتصاد

دور وطني
وأك ــد الـصـقــر أن الـبـنــك ك ــان له
دور وط ـن ــي ت ــزام ــن م ــع تــأسـيــس
دولـ ـ ــة ال ـك ــوي ــت ال ـح ــدي ـث ــة ،فعلى
مـسـتــوى ال ــدول ــة ،ق ــام «الــوط ـنــي»
بتمويل مشاريع البنية التحتية
فــي كــل ال ـم ـجــاالت ،الـتــي انطلقت
ب ــوت ـي ــرة س ــري ـع ــة وق ـت ـه ــا .وعـلــى
ص ـع ـي ــد الـ ـنـ ـش ــاط االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي،
ســاهــم الـبـنــك فــي تـمــويــل العديد
من الشركات الحكومية والخاصة

أثناء بناء المقر الرئيسي عام 1962

ً
طويلة ،ظل الوطني حريصا على
تقديم أح ــدث الـخــدمــات لعمالئه،
وهــو مــا ســاهــم فــي حفاظنا على
ريادتنا المصرفية الممتدة عبر
عقود من الزمن ،وانعكست اليوم
ع ـلــى تـقــديـمـنــا أح ـ ــدث ال ـخــدمــات
ال ـم ـص ــرف ـي ــة ال ــرق ـم ـي ــة وأك ـث ــره ــا
ً
تطورا».

توجه قومي
وعن دعم بنك الكويت الوطني
للقضايا العربية ،أوضح الصقر أن
الفترة الممتدة من الخمسينيات
إ ل ــى السبعينيات سيطر عليها
ً
ـال ج ـ ـ ـ ـ ــدا ع ـلــى
ح ـ ــس ق ـ ــوم ـ ــي ع ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
المستوى الشعبي والرسمي ،وقد
انسجم «الوطني» مع ذلك التوجه
ً
بصفته جزءا من المجتمع.
وس ــاه ــم «ال ــوطـ ـن ــي» ف ــي دع ــم
الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـق ـض ــاي ــا ال ـعــرب ـيــة
الـكـبــرى ،مثل الـتـبــرع لمصر بعد
ال ـ ـع ـ ــدوان الـ ـث ــاث ــي ع ـل ـي ـهــا سـنــة
 ،1956والتبرع للجزائر إبان فترة
االستعمار الفرنسي ،كذلك التبرع
لمصر بعد حرب  ،1967باإلضافة
إل ــى م ـنــاصــرة ودعـ ــم ال ـعــديــد من
الـقـضــايــا الـعــربـيــة وع ـلــى رأسـهــا
القضية الفلسطينية.

توسع إقليمي

تجربة ناجحة
ويــرى الصقر أن نجاح تجربة
«الوطني» يرجع إلى مجموعة من
الـعــوامــل ،أبــرزهــا تــزامــن تأسيس
البنك مع بدء ترسية قواعد دولة
حديثة تحتاج إلى مؤسسة مالية
وط ـن ـي ــة ،ح ـي ــث إن ه ـن ــاك حــاجــة
ملحة لــوجــود بنك وطني لتلبية
احـتـيــاجــات المواطنين والتجار
وال ــدول ــة ،وبينما زادت السيولة
ل ــدى ال ــدول ــة واألف ـ ـ ــراد ع ــن طــريــق
إيرادات النفط والتثمين ،احتاجوا
إلى مكان يثقوا به إليداع أموالهم.
وب ـعــد تـصــديــر الـنـفــط ،شملت
تلك النهضة كل المجاالت ،وكانت
هناك حاجة لبنك وطني في ذلك
ال ــوق ــت ي ـق ــدم خ ــدم ــات ال ـت ـمــويــل
وباقي الخدمات المصرفية الالزمة،
ً
وعزز نجاح التجربة أيضا تعاون
«ال ــوطـ ـن ــي» م ــع م ـج ـلــس اإلن ـش ــاء
والتعمير الذي أنشئ عام 1951م،
ك ـم ــا قـ ــدم الـ ـخ ــدم ــات الـمـصــرفـيــة
والتمويلية لـلـشــركــات األجنبية
العاملة في الكويت.

فريق العمل األول في صورة تذكارية تعود لربيع عام 1953

القاعة المصرفية في المقر الرئيسي بمنطقة المباركية عام 1963
يناسب التوسع في األعمال وعدد
الموظفين وطبيعة ما يقدمه البنك
من خدمات».
واستطرد« :والـيــوم ،يمكنك أن
ترى المقر الرئيسي الحالي للبنك
أحــد معالم الحي المالي في قلب
الـعــاصـمــة ،ون ـم ــوذج يـحـتــذى في
المباني الخضراء الحديثة التي
تطبق أح ــدث معايير االسـتــدامــة
البيئية وتوفير أفضل بيئة عمل
ممكن لموظفينا».

وتـقــديــم االس ـت ـشــارات المصرفية
واالس ـت ـث ـم ــاري ــة ،وأص ـب ـحــت تلك
المؤسسات رائ ــدة فــي قطاعاتها
حتى اآلن.
كما فتح «الوطني» باب العمل
أمـ ـ ـ ــام الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن ف ـ ــي ال ـق ـط ــاع
الخاص ،وساهم في نشر الثقافة
المالية بين كل أطياف المجتمع،
ومــن أب ــرز أدوار الوطني أنــه قدم
ً
نموذجا لكل المؤسسات الناشئة
وقـ ـتـ ـه ــا ف ـي ـم ــا يـ ـخ ــص ال ـت ـن ـظ ـيــم
ال ـمــؤس ـســي وك ـي ـف ـيــة أداء الـ ــدور
الوطني والمجتمعي.

حذرنا من
أزمة سوق
المناخ
ودعمنا جهود
الحكومة
والمقاصة
في تحصيل
ريادة ممتدة
الشيكات

وعن قصة المقر الرئيسي ،قال
الـصـقــر ،إن بنك الـكــويــت الوطني
فتح أبــوابــه في  15نوفمبر 1952
من خالل أول مقر بالشارع الجديد
ً
(شارع عبدالله السالم حاليا) ،في
مــدخــل ال ـش ــارع الـشـمــالــي مقابل
الجمرك البحري ،وكان عبارة عن
 3دكاكين متالصقة.
وأض ــاف« :م ــرت سـنــوات قليلة
وأردن ــا الـتــوســع ،وتقدمنا بطلب
تخصيص أرض ،وانتظرنا سنوات
بعدها لنحصل على األرض ونبدأ
البناء في  ،1961وفي مطلع أبريل
 1963تــم افتتاح المقر الرئيسي
الـجــديــد للبنك وقـتـهــا فــي شــارع
ع ـب ــدال ـل ــه الـ ـس ــال ــم ،وك ـ ــان ع ـب ــارة
ع ــن مـبـنــى كـبـيــر م ـت ـعــدد األدوار

البنك انسجم
مع الحس
القومي
للمجتمع
الكويتي في
الستينيات
ودعمنا
العديد من
القضايا
العربية

أيقونة الحي المالي

ومنذ صدور المرسوم األميري
في  19مايو 1952م استغرق البنك
 7أشهر في عملية التأسيس ،وبدأ
تـقــديــم خــدمــاتــه ف ــي نــوفـمـبــر من
نفس العام ،ويقول الصقر عن تلك
الخدمات التي يقدمها البنك «إنها
كانت بسيطة إذا نظرنا لها اليوم
ً
لكنها كانت أساسية وتمثل تطورا
ً
كبيرا وقتها».
وأش ــار إلــى تــركــز عـمــاء البنك
في بداية البنك بالدوائر الحكومية
وال ـت ـج ــار وب ـعــض األف ـ ـ ــراد ،وق ــدم
البنك لهم خدمات عــدة ،مثل فتح
حسابات ،وإجراء تحويالت مالية
بالعمالت الرئيسية ،وهي الروبية
ال ـه ـنــديــة وال ـج ـن ـيــه اإلسـتــرلـيـنــي
والدوالر األميركي ،وفتح اعتمادات
مستندية.
وأض ــاف« :وعلى مــدى سنوات

الموظفون داخل المقر الرئيسي للبنك عام 1963

وضـمــن ذل ــك الـتــوجــه الـقــومــي،
ج ـ ــاء تـ ـق ــدي ــم الـ ـتـ ـم ــوي ــل والـ ــدعـ ــم
للمؤسسات المالية العربية ودعم
االسـتـقــال والـتـطــور االقـتـصــادي
ل ـ ـلـ ــدول الـ ـع ــربـ ـي ــة ،حـ ـي ــث ســاهــم
«الــوطـنــي» فــي تأسيس بنك دبي
الـمـحــدود ع ــام  ،1963كما ساهم
ب ـن ـس ـبــة ك ـب ـي ــرة مـ ــن رأس ال ـم ــال
وتأسيس بنك الريف في بيروت
ً
ع ـ ــام  ،1965وك ــذل ــك ق ـ ــدم ق ــرض ــا
للبنك المركزي المصري بقيمة 9.5
ماليين دينار عام .1966
ً
وعلق الصقر قــائــا« :تحولت
استراتيجية الوطني بعد ذلك إلى
العمل بالدول العربية واالنخراط
فــي نظامها المصرفي وتمويل
ال ـت ـن ـم ـيــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ف ــي تـلــك
البلدان من خالل التوسع خارج
الكويت حيث نتواجد اليوم في
عــواصــم عــربـيــة أبــرزهــا الـقــاهــرة
والرياض».

محطات بارزة
وعن أبرز المحطات الرئيسية
التي كــان للوطني دور بــارز في
دع ـ ــم االقـ ـتـ ـص ــاد ال ــوطـ ـن ــي ،أك ــد
الصقر أن تأسيس بنك الكويت
الــوط ـنــي ك ــان ب ــداي ــة لــاسـتـقــال
االقـ ـتـ ـص ــادي ،وت ــأك ـي ــد جــاهــزيــة
الكويت لالستقالل السياسي عن
بريطانيا ،وأن الكويت قادرة على
ً
إدارة شؤونها المصرفية داخليا
ً
وخارجيا.
وأوضـ ـ ـ ــح أن «الـ ــوط ـ ـنـ ــي» ق ــام
ب ـ ــدور ال ـب ـن ــك ال ـم ــرك ــزي وشـ ــارك
فــي اس ـت ـبــدال الـعـمـلــة الـمـتــداولــة
فــي الـكــويــت مــرتـيــن ،األول ــى عند
استبدال الروبية الهندية بأخرى
ج ـ ــد ي ـ ــدة ف ـ ــي  ،1959وا ل ـث ــا ن ـي ــة
عند اسـتـبــدال الــروبـيــة بالدينار
الكويتي سنة .1961
وبــدايــة مــن فـتــرة الستينيات
ح ـ ـتـ ــى ن ـ ـهـ ــايـ ــة الـ ـثـ ـم ــانـ ـيـ ـنـ ـي ــات،
كــانــت حقبة ازدهـ ــار ون ـمــو ،وقــد
ً
ً
أدى الـبـنــك دورا ب ـ ــارزا ف ــي دعــم
االقتصاد الكويتي في ذلك الوقت،
من تقديم التمويل وإطالق أحدث
الـخــدمــات المالية وحـلــول الدفع
وتسهيل العمليات التجارية مع
بقية دول العالم.
وأض ـ ـ ـ ــاف« :امـ ـتـ ــد ذل ـ ــك ال ـ ــدور
الوطني حتى يومنا فنحن اليوم
أكبر ممول للمشاريع التنموية
ومشروعات البنية التحتية في
البالد ،كما نستحوذ على %75

من تعامالت الشركات األجنبية
في الكويت».

ً
أكثر بريقا

ً
وأكد الصقر أن «الوطني» دائما
ً
يخرج من األزم ــات أكثر بريقا
ما ً
وبداية بأزمة المناخ  ،1982حيث
امتنع البنك الوطني عــن إقــراض
المواطنين المراهنين على أسهم
شـ ــركـ ــات س ـ ــوق الـ ـمـ ـن ــاخ ،ل ــرؤي ــة
البنك أن السوق الذي يعمل بتلك
الـطــريـقــة ل ــن يـسـتـمــر ،وسـتـحــدث
ً
أزمــة حــذر منها كثيرا ،لذلك كان
«الوطني» البنك الوحيد الــذي لم
يتأثر بانهيار ال ـســوق ،كما دعم
جـهــود الحكومة بالمساعدة في
تحصيل الشيكات والـتـعــاون مع
شركة المقاصة.
وإب ـ ــان ال ـغ ــزو ع ــام  ،1990كــان
استمرار عمل «الوطني» من لندن
ً
رم ـ ـ ـ ــزا عـ ـل ــى الـ ـصـ ـم ــود فـ ــي وج ــه
االحتالل والتمسك بسيادة الكويت،
إلـ ـ ــى ج ــان ــب دعـ ـم ــه ال ـم ــواط ـن ـي ــن
المقيمين في الخارج وتقديم مبالغ
مــالـيــة لـبـعـضـهــم ،بــاإلضــافــة إلــى
مرحلة اإلعمار بعد انتهاء الغزو
وتــدبـيــر أكـبــر قــرض فــي المنطقة
وقتها لصالح الحكومة بقيمة 5
مليارات دينار.
وأش ـ ــار إل ــى م ــا كتبته جــريــدة
 Financial Timesوقتها عن عمل
إدارة البنك من لندن وفريق العمل
بالكويت« :ألول مــرة فــي التاريخ
ٌ
ٌ
مبتور من رأسه أن
جسد
يستطيع
َ
يجعل كل أطــرافــه تعمل بتناسق
وفعالية».
أمـ ــا ف ــي األزمـ ـ ــة الـعــالـمـيــة عــام
 2008ف ـل ــم ي ـت ـع ــرض «ال ــوط ـن ــي»
لحجم الخسائر التي أصابت باقي
البنوك ،وأثبت نجاح استراتيجيته
المتعلقة بحصافة إدارة المخاطر
ً
ً
وتنويع إيراداته جغرافيا وقطاعيا،
وه ــي ال ـس ـيــاســة ال ـت ــي تــوارثـتـهــا
أجيال الوطني ،ونلتزم بها حتى
اليوم ،وأثبت البنك في األزمــة أنه
يخرج أقوى من األزمات.
ً
وأخيرا خالل جائحة كورونا،
التي أكــدت صالبة «الــوطـنــي» في
مــواجـهــة األزمـ ــات وأبـ ــرزت قدرته
الفائقة على دعم جهود الدولة في
األوقات االستثنائية ،حيث ساهم
البنك فــي مـبــادرتــي بنك الكويت
المركزي بتأسيس صندوق بقيمة
 10مــايـيــن دي ـن ــار ،وك ــذل ــك وقــف
اقتطاع أقساط القروض .وبشكل
منفرد قــدم البنك تبرعات عينية
مـتـنــوعــة أب ــرزه ــا ت ـبــرع لجمعية
الهالل األحمر بقيمة مليون دينار.

نموذج ُيحتذى

وأض ــاف الصقر« :مسؤوليتنا
تجاه المجتمع راسـخــة ،وتراثنا
ي ــؤك ــد ت ـم ـســك ال ــوط ـن ــي ع ـل ــى مر
الـسـنـيــن بـ ــأداء مـســؤولـيـتــه تجاه
ً
الـمـجـتـمــع ،يـقـيـنــا مـنــه أن تنمية
المجتمع ركيزة أساسية من أجل
ً
تحقيق النمو المستدام» ،متابعا:
«الـ ـت ــزامـ ـن ــا ب ـم ـســؤول ـي ـت ـنــا ت ـجــاه
الـمـجـتـمــع ب ـ ــدأت م ــع الـتــأسـيــس،
ليس فقط على صعيد دورنــا في
دع ــم االق ـت ـص ــاد ال ــوط ـن ــي ،وإن ـمــا
ب ـم ـســاه ـمــات اج ـت ـمــاع ـيــة خـيــريــة
ورعاية للمبادرات بكل المجاالت».
وشــدد على اهتمام «الوطني»
بتطوير ق ــدرات ال ـكــوادر البشرية
م ــن الـكــويـتـيـيــن ،وق ــد ب ــدأ تقديم
الدورات التدريبية للخريجين من
الـمــواطـنـيــن فــي ستينيات الـقــرن
الماضي ،لتمكينهم من االلتحاق
ب ـســوق الـعـمــل وخ ــاص ــة الـبـنــوك،
كما أن البنك وعلى مــدى آخــر 20
سنة أكثر من  200مليون دينار من
االستثمارات المجتمعية بقطاعات
ال ـص ـح ــة وال ـت ـع ـل ـيــم وال ـت ـب ــرع ــات
الخيرية وغيرها.

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 5183االثنين  14نوفمبر 2022م  20 /ربيع اآلخر 1444هـ

tawabil@aljarida●com

١٣

مسك وعنبر

العبيد :سأقدم المسرح الجماهيري بمواصفات أكاديمية
يمثل الكويت بمهرجان الشارقة الخليجي في فبراير 2023
فنان من طراز فريد يحمل بداخله جينات اإلخراج والتأليف وفن
السينوغرافيا ،أثرى الساحة الفنية بفنه ًالمميز عبر أروع األعمال،
سواء من إخراجه أو تأليفه ،وحصد أخيرا جائزة أفضل نص
مسرحي عن مسرحية «لنشرب القهوة» لفرقة مسرح الشباب
في الدورة الثانية والعشرين لمهرجان الكويت المسرحي،
يعشق المسرح األكاديمي ،ويجد نفسه من خالل جمهوره،
وإن كان يرغب في االتجاه نحو المسرح الجماهيري ،لكن وفق
الشروط والمواصفات األكاديمية ،إنه المخرج والمؤلف فيصل
العبيد ،الذي التقته «الجريدة» في الحوار التالي:
فضة المعيلي

تقنيتي في
اإلخراج تبدأ
من اعتماد
النص سواء
من كتاباتي أو
لمؤلف آخر

• م ــن ال ـم ـع ـلــوم أن الـمـســرح
ل ـي ــس مـ ـج ـ َّـرد عـ ــرض فـ ـق ــط ،بــل
هو وسيلة تفكير ووجهة نظر
وأس ـ ـلـ ــوب حـ ـي ــاة ،ك ـي ــف ت ـحــدد
ت ـق ـن ـي ـت ــك ف ـ ــي اإلخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج؟ وم ــا
الرسالة التي تريد إيصالها؟
 ت ـ ـ ـجـ ـ ــاربـ ـ ــي اإلخـ ـ ــراج ـ ـ ـيـ ـ ــةليست كثيرة ،حيث إن تجارب
الـتــألـيــف والـسـيـنــوغــرافـيــا هي
األغلب .وبالنسبة لتقنيتي في
اإلخراج ،فما أتبعه يتبعه معظم
الـمـخــرجـيــن اآلخ ــري ــن .تقنيتي
ف ــي اإلخـ ـ ــراج ت ـبــدأ م ــن اعـتـمــاد
ال ـن ــص ،س ــواء م ــن كـتــابــاتــي أو
لمؤلف آخر ،وفي حالة إذا كان
الـنــص مــن تأليفي ،فإنني أبــدأ
بالشغل على نص العرض من
بداية كتابة الفكرة ،ومن ثم نص
ً
الـعــرض يكون جــاهــزا ،حتى ال
يدخل في مرحلة اإلع ــداد ،وإذا
كــان النص لمؤلف آخــر ،فإنني
آخ ــذ الـمـضـمــون أو الـمــوضــوع
ال ــذي أب ـحــث ع ـنــه ،س ــواء كانت
ً
ح ــال ــة إن ـســان ـيــة أو مــوضــوعــا
ً
ـوم بتقسيمه إلى
سياسيا ،وأقـ ُ
مـ ـش ــاه ــد ،ل ـك ــي أس ـ ـهـ ــل عـمـلـيــة
اإلخــراج وأستطيع التحكم في
ً
مـفــردات الـعــرض ،وأيـضــا باقي

التفاصيل التي أحاول الوصول
إليها من خالل العمل المسرحي
ً
بشكل عام ،سواء كان ذلك تأليفا
ً
أو إخراجا ،من خالل طرح أفكار
أشـ ــارك بـهــا ال ـج ـم ـهــور ،بحيث
ت ـك ــون األفـ ـك ــار تـشـغــل ال ـش ــارع
والــرأي العام ،وقــد تكون هناك
أ فـكــار مهملة بالنسبة للناس،
وال ينتبهون إليها ،حيث أحاول
صـيــاغـتـهــا ب ــأس ـل ــوب مختلف
قريب من الواقع في فترة مرحلة
العرض.
• بــاعـتـقــادك ،مــا أهــم محطة
من محطات حياتك؟
 أهـ ـ ــم م ـح ـط ــة ف ـ ــي ح ـيــاتــيسـتـكــون الـمـحـطــة ال ـقــادمــة ،إذا
ً
استطعت أن ِّ
أقدم شيئا يتفوق
ع ـل ــى م ــا ق ـ َّـدم ـت ــه ف ــي ال ـس ــاب ــق،
ح ـيــث إن ـن ــي دائـ ــم الـتـفـكـيــر في
ال ـم ـح ـط ــات الـ ـق ــادم ــة إل ـ ــى أي ــن
تــذهــب ب ــي ،بــاع ـت ـبــار أن األه ــم
هو الـقــادم ،ويفترض أن يعمل
اإلن ـس ــان ع ـلــى ت ـطــويــر حـيــاتــه،
ويبحث عــن األح ــدث ،ويـحــاول
ً
صقل تجربته يوما تلو اآلخر،
فكل محطة تمثل تجربة مهمة،
والـقــادم بالنسبة لي هو األهم
الذي أسعى للتصدي له.
• هـ ــل جـ ـ َّـربـ ــت أو ت ـف ـكــر فــي
خوض تجربة اإلخراج الدرامي؟
ً
 لم أفكر نهائيا في خوضتجربة اإلخراج الدرامي ،وهذه
ً
الـفـكــرة لــم ت ــراودن ــي بـتــاتــا .من
الممكن أن أكتب درامــا خاصة،
ف ـ ـ ــي ظ ـ ـ ــل ت ـ ـ ــواف ـ ـ ــر مـ ـسـ ـلـ ـس ــات
الـسـيــزون مــن  6إلــى  8حلقات،
وقــد ُعــرض َّ
علي من قبل كتابة
دراما ،لكنني كنت أرفض ،ألنها
 30حلقة.
مـ ـ ــن وجـ ـ ـه ـ ــة نـ ـ ـظ ـ ــري ب ـعــض
األفـ ـ ـك ـ ــار ال ت ـت ـح ـ َّـم ــل اإلطـ ــالـ ــة،
ً
وأي ـض ــا ال أح ــب أن أك ـتــب وفــق
أسلوب المضطر لكتابة ثالثين

فيصل العبيد

حـ ـلـ ـق ــة ،إن ـ ـمـ ــا أك ـ ـتـ ــب كـ ـم ــا فــي
المسرح «وين ما تنتهي الفكرة
تنتهي» ،فشغفي ومادة الكتابة
هما من يقوداني.
• أي مسرح تفضل؟ ولماذا؟
 لـ ـ ــأمـ ـ ــانـ ـ ــة ،وجـ ـ ـ ـ ـ ــودي فــيالمسرح األكاديمي هو األكثر،
أي النسبة الطاغية ،ألن ميولي
نحو نـصــوص اللغة العربية،
ً
ً
خصوصا أن لها انتشارا أوسع
عـلــى مـسـتــوى الــوطــن الـعــربــي،
وتخاطب شرائح أكبر ،وإن كان
الجمهور أقل.
أمــا ال ـعــروض الجماهيرية،
ً
ف ــأحـ ـي ــان ــا تـ ـك ــون ف ـي ـه ــا ق ـيــود
تـ ـتـ ـعـ ـل ــق ب ـ ـق ـ ـضـ ــايـ ــا مـ ـحـ ـلـ ـي ــة،
وب ـ ــال ـ ـت ـ ــال ـ ــي البـ ـ ـ ـ ــد أن يـ ـك ــون
ً
ً
قــال ـب ـهــا ك ــوم ـي ــدي ــا ،خـصــوصــا
أن الجمهور يحضر العروض
ً
الجماهيرية غالبا ،لالستمتاع
بـ ـ ــال ـ ـ ـكـ ـ ــوم ـ ـ ـيـ ـ ــديـ ـ ــا ،وال ـ ـم ـ ـت ـ ـعـ ــة
بـ ـ ــا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــا هـ ـ ــدة ،وإن كـ ــا نـ ــت
جـمـيــع أنـ ــواع ال ـم ـســرح تتمتع
بـخــاصـيــة «ال ـف ــرج ــة» ،لـكــن لكل
نــوع جـمـهــوره .فــي ق ــادم األيــام
س ــأسـ ـع ــى إل ـ ـ ــى زيـ ـ ـ ـ ــادة ن ـس ـبــة
ج ـم ـهــور ال ـم ـســرح األك ــادي ـم ــي،
وســأت ـجــه لـمـســرح الـجـمــاهـيــر،

من أعماله
لـكــن بــال ـشــروط وال ـمــواص ـفــات
األكاديمية قدر المستطاع.
• كـيــف تـقـ ّـيــم دور المجلس
الــوطـنــي للثقافة وال ـف ـنــون في
دعم مسيرة المسرح الكويتي؟
 وفـ ـ ـ ــق رأي ـ ـ ـ ــي ال ـش ـخ ـص ــي،أحس أن الدعم متوافر من ِقبل
«ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ـث ـقــافــة» بــالـنـسـبــة
للمسرح الكويتي ،لكن نتمنى
أن تـ ـك ــون هـ ـن ــاك م ـه ــرج ــان ــات
وفعاليات أكثر ،فهناك شريحة
ك ـب ـي ــرة ت ــري ــد الـ ـحـ ـص ــول عـلــى
الفرصة.
وب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــة لـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــرح
األكـ ـ ــادي ـ ـ ـمـ ـ ــي ،أمـ ــام ـ ـنـ ــا ف ــرص ــة
الـمـهــرجــان المحلي ال ــذي ُيقام
ً
مرة واحدة في السنة ،وتقريبا
الـ ـع ــروض ال ـتــي ت ـت ـقـ َّـدم إل ـيــه ال
تـ ـتـ ـج ــاوز  8عـ ـ ـ ــروض ،ل ـ ــذا ف ــإن
ال ــدع ــم ال ـم ــوج ــود ج ـي ــد ،لكننا
نريد الزيادة ،بوجود مهرجان
آخر مع المهرجان المحلي ،مثل

مهرجان الكوميديا ال ــذي كان
فــي وقــت ســابــق ،وكــانــت إحــدى
مـمـيــزاتــه أن ــه م ــن دون جــوائــز،
حيث إن الفنان يذهب للمتعة
المباشرة.
• ما الذي يغريك في تجربة
اإلخـ ــراج؟ ومــا طبيعة اإلخ ــراج
الذي يشد اهتمامك؟
 ي ـغــري ـنــي ال ـم ـس ــرح بـشـكــلع ــام ،وبصفة خــاصــة اإلخ ــراج،
فهو المنصة التي مــن خاللها
أمـ ـل ــك ج ـم ـي ــع ال ـم ـف ــات ـي ــح عـلــى
خ ـش ـبــة ال ـم ـس ــرح ،ف ـهــو ال ـعــالــم
الــذي أستطيع السيطرة عليه،
فـنـحــن ج ــزء مــن ه ــذا المجتمع
الكبير ،و مــن الصعب توصيل
أفكارنا ،لكن من خالل المسرح
نختار الموضوعات التي نريد
أن نتناقش فيها وفريق العمل
إذا أردنا أن نتكلم بلغة العرض،
ً
وأيضا الجمهور الــذي يحضر
يشاهد العرض ،لذلك أعتقد أن

ح ـضــور ال ـع ــرض ف ــي الـقـضــايــا
لــه م ـشــاهــدون مـعـيـنــون يــأتــون
لسماع تلك القضايا ،وهذا أكثر
شــيء يغريني وأحــس بــه ،بأنه
المكان الحي الذي نستطيع من
خــالــه ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى األف ـكــار
ونـ ـ ـط ـ ــرح م ـ ــا ل ــديـ ـن ــا ب ـح ـض ــور
متلقين جيدين.
ً
• أخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرا ،مـ ـ ــا مـ ـش ــاريـ ـع ــك
المستقبلية بالنسبة للمسرح؟
 أقـ ـ ـ ـ ـ ــرب ش ـ ـ ـ ــيء ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــةللمشاريع الفنية المستقبلية،
أنني سأشارك في عرض يمثل
الـ ـك ــوي ــت ب ـم ـه ــرج ــان ال ـش ــارق ــة
ال ـخ ـل ـي ـجــي ف ــي ف ـب ــراي ــر ،2023
ونـحــن فــي ط ــور االس ـت ـعــداد له
منذ فترة ،ومشاركتي من خالل
ً
الديكور واإلضاءة .أيضا أستعد
ً
حاليا لكتابة نص جديد ألحد
ً
المخرجين ،تحضيرا للموسم
المقبل.

سهيلة العطية ترسم المهن البحرية ببقايا األنسجة والتطريز اليدوي
●

فضة المعيلي

يمثل البحر في أعمال الفنانة التشكيلية
سـهـيـلــة ال ـع ـط ـيــة رؤى تـتـعـلــق بــالـمــاضــي
ً
والحاضر معا ،فهو مصدر الحياة والرزق،
ومصدر السعادة وكذلك الفقد ،وهو المحور
الذي تدور في فلكه المشاعر واألحــام ،إذ
إنها ترسم البحر من منظور تراثي مفعم
بالحيوية.
وعلى هذا األساس جاءت بعض أعمالها
التشكيلية فــي أن ـســاق فـنـيــة ،تـتـفــاعــل مع
الحركة التي يتسم بها البحر ،ومع المهن
وال ــوظ ــائ ــف الـ ـت ــي وف ــرتـ ـه ــا حـ ـي ــاة ال ـب ـحــر
للكويتيين قــديـمــا ،مـثــل ال ـقــاف وال ـحــداد
والـ ـ ـغ ـ ــواص ،وغـ ـي ــره ــا ،إض ــاف ــة إلـ ــى إبـ ــراز
ج ـمــال ـيــات ه ــذه األم ـ ــور م ــن خ ــال األلـ ــوان

الـمـتــدرجــة ،والـتـنــاغــم مــع الـمــواضـيــع التي
تضمها اللوحات.
وقالت العطية« :تمثل أعمالي النهام :علي
المحبوب ،والقالف :علي الصباغة والزيد،
وصــانــع الـسـفــن الـحــرفــي كــامــل الغضبان،
واس ـت ـخ ــدم ــت ب ـقــايــا األن ـس ـج ــة وال ـت ـطــريــز
اليدوي في إنتاج هذه األعمال لكي أجذب
األنـ ـظ ــار ل ـه ــذه الـ ـح ــرف ،وال ـم ـه ــن الـقــديـمــة
للجيل الجديد ،والمساهمة في تعريف تراث
الكويت من خالل مشاركتي الخارجية».
ورسمت العطية النوخذة وهو جالس في
ً
تعبير حيوي عن اإلنسان الكويتي قديما،
حيث األلوان والزخارف في خلفية المشهد،
كما رصدت القالف وهو يقوم بعمله بتركيز
شــديــد ،مما يــدل على أنــه ينشد الــدقــة في
عمله ،ثــم لــوحــة أخ ــرى نــرى فيها الـقــاف،

برنامج «المركبة المهجورة»
يفوز بالجائزة الفضية
في المهرجان العربي لإلذاعة والتلفزيون

وفد وزارة اإلعالم المشارك في المهرجان
حقق برنامج «المركبة المهجورة» إلذاع ــة الكويت الجائزة
الفضية بفئة دراما الخيال العلمي في الحفل الختامي للمهرجان
العربي لإلذاعة والتلفزيون في دورتــه الـ  ،22التي أقيمت تحت
شعار «اإلعالم في عالم يتشكل» ،والذي ُيعقد للمرة األولى خارج
بلد المقر تونس.
وأشار إلى أن اتحاد إذاعات الدول العربية يعزز ثقافة تكريم
المبدعين في العالم العربي «وهو ما سنقوم به من تكريم هذه
الليلة لكوكبة مــن المبدعين ،وإنـنــا نؤمن أن التطوير مشروع
مستمر ،وفي اإلعالم من يتوقف يتراجع».
مــن جهته ،لفت الــوكـيــل المساعد لـشــؤون اإلذاع ــة فــي وزارة
اإلعالم ورئيس الوفد الكويتي المشارك في المهرجان د .يوسف
السريع إلى أن المهرجان اشتمل على أفكار كثيرة ،من خالل ما
تم تقديمه من برامج واكتشاف مواهب كثيرة تضمنتها األعمال
التي تم تقديمها .وأعرب السريع عن الشكر للسعودية واتحاد
إذاع ــات ال ــدول العربية على هــذا التجمع ،الــذي يخدم القضايا
العربية؛ السياسية واالجتماعية واالقتصادية والفنية والدراما،
وكذلك برامج األطفال ،والتعرف على ما تم استخدامه من تقنيات
ً
جديدة ،مقدما التهاني للفائزين بجوائز المهرجان هذا العام.
م ــن نــاحـيـتــه ،أوض ــح م ــراق ــب ال ـش ــؤون الـبــرامـجـيــة ف ــي إذاع ــة
البرنامج الثاني بوزارة اإلعالم الكويتية إبراهيم ماتقي ،أن الفوز
ً
بجائزة في المهرجان ُيعد فوزا لجميع العاملين في وزارة اإلعالم،
ً
وتتويجا لجهودهم ،من خالل تقديم أعمال ذات محتوى جيد.
ً
ُ
وأضاف ماتقي« :الفوز في مثل هذه المحافل يعد حافزا لتقديم
ً
أفضل ما لدينا» ،مؤكدا استمرار العمل والجهود بأفكار متجددة
في المستقبل والفوز بجوائز أكثر.
وشـ ـه ــد ال ـح ـف ــل ت ـت ــوي ــج ال ـف ــائ ــزي ــن ب ــال ـم ـس ــاب ـق ــات اإلذاع ـ ـيـ ــة
والتلفزيونية في المسار الموازي لإلذاعات والتلفزيونات الخاصة
والمسار الرئيسي للمؤسسات الرسمية.
(كونا)

ً
ً
وهو يصنع مركبا صغيرا يضاهي المراكب
الشراعية القديمة.
ورس ـم ــت الـفـنــانــة كــذلــك لــوحــة للمركب
الشراعي قبل تدشينه البحر ،وما يتضمنه
م ــن دق ــة ف ــي ال ــرص ــد ،بـيـنـمــا جـ ــاءت لــوحــة
أخــرى ألحد القالليف وهو يمارس مهنته
فــي تثبيت «ال ـبــراغــي» فــي هيكل الـمــركــب،
ويبدو في لوحة أخرى رجل الغوص وهو
يـتـفـ ّـحــص لــؤلــؤتــه ال ـتــي حـصــل عليها من
البحر .إن العطية  -عبر لوحاتها الفنية -
حريصة على توثيق حياة البحر في الكويت
ً
قديما ،من خــال رصدها للمهن والحركة
ّ
ً
التي كانت متبعة قديما  ،حيث إن البحر
بالنسبة للفنانة يمثل كــل أ ل ــوان الحياة،
وهــو الــذي يشير إلــى تــاريــخ الكويت ،بكل
جمالياته ومعطياته.

سهيلة العطية

من أعمالها

خبريات
عبدالله عبدالرضا يتلقى
التهاني بقدوم مولوده

ُرزق الفنان والمنتج عبدالله
عبدالرضا بمولود أسماه
أحمد ،وكتب في صفحته
على «إنستغرام»« :بقدومك
َّ
هلت البشاير ،وبصوتك
ّ
هزت المشاعر ،الله يحميك يا
أحمد عبدالله عبدالرضا من
العين ،ويجعلك يا صغيري
دوم طيب الخاطر».
وقد تلقى عبدالرضا العديد
من التهاني والتبريكات من
الفنانين والمتابعين.
جدير بالذكر ،أن عبدالرضا
شارك في عدة أعمال فنية،
منها مسلسل «ديستوبيا»،
الذي شارك معه في التمثيل
العديد من النجوم ،منهم:
خالد أمين ،وفيصل
العميري ،وعبدالله الطراروة،
وناصر الدوسري ،وعبدالله
التركماني ،وأحمد السلمان
وغيرهم .المسلسل إخراج
أحمد عبدالواحد ،وتأليف
حبيبة العبدالله.

بلقيس تطرح أغنية
«أمام مرايتي»

طرحت الفنانة بلقيس
فتحي جديدها؛ أغنية «أمام
مرايتي» ،والذي تضمن
كليب دراميا مؤلما قدمته
بمشاهد تمثيلية وتعليق
صوتي وغناء ،من إخراج
دان حداد ،وكلمات أمنيات،
وألحان متعب الفرج،
وتوزيع بدر كرم ،ومكس
وماستر المهندس محمد
عصمت ،وسرعان ما دخل
قلب الجمهور ،واقتربت
األغنية من حاجز المليوني
مشاهدة ،متصدرة
خالله تريند اليوتيوب
الموسيقي بالمركز الـ .27
وبدأت بلقيس الكليب
بتعليق صوتي ،مبينة أنه
يستعرض قصة متداولة،
حيث تطرق لطفلة تعرضت
لحادث ّ
سبب احتراق
وجهها ،وتتعرض بعده
للتنمر في مدرستها ،مما
يدفعها للرحيل.

استحقاقات أممية
عشية
وشولتس
ماكرون
من
غاضبة
إيران
ً ً

حريق غامض بـ «أصفهان الصناعية» وأنباء عن تدشين طهران معبرا بريا مع العراق دون موافقته
نددت السلطات اإليرانية
بلقاء الرئيس الفرنسي ماكرون
ً
عددا من شخصيات المعارضة
اإليرانية ،ووصفه الحراك
المطالب بالتغيير بأنه «ثورة»،
كما اعتبرت انتقاد المستشار
وقتل النظام
األلماني لـ «قمع ً
ً
لإليرانيين» استفزازا وتدخال
ً
أنباء
ترددت
حين
في
،
مرفوضا
ً ً
عن افتتاح طهران معبرا بريا
مع العراق دون موافقة بغداد.

بوتين يطالب
رئيسي بتعزيز
التعاون التجاري
واالقتصادي وممر
«شمال  -جنوب»

ً
استشاطت إي ــران غضبا من
لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل
م ــاك ــرون عـ ــددا م ــن شخصيات
المعارضة اإليرانية في الخارج،
ووصـ ـف ــه ل ـت ـظ ــاه ــرات «الـ ـح ــراك
ال ـ ـش ـ ـع ـ ـبـ ــي» ال ـ ـم ـ ـتـ ــواصـ ــل م ـنــذ
م ـن ـت ـصــف س ـب ـت ـم ـبــر ال ـم ــاض ــي،
بــأنــه «ث ـ ــورة» ،فيما اعـتـبــرت أن
التصريحات األخيرة التي أدلى
بها المستشار األلماني أوالف
شولتس وتساءل فيها عن «نوع
الـنـظــام ال ــذي يـطـلــق ال ـنــار على
ً
ً
مــواطـنـيــه؟» ،تــدخــا اسـتـفــزازيــا
وغير دبلوماسي ،وذلــك عشية
اس ـت ـح ـقــاقــات أم ـم ـيــة تتنظرها
في مجلس حقوق اإلنسان الذي
سيناقش ملفها لـلـمــرة األول ــى
وف ـ ــي اجـ ـتـ ـم ــاع حـ ـك ــام ال ــوك ــال ــة
الدولية للطاقة الذرية.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ـت ـ ـح ـ ــدث بـ ــاسـ ــم
«ال ـخ ــارج ـي ــة» اإلي ــران ـي ــة ،نــاصــر
ك ـن ـع ــان ــي ،أمـ ـ ــس ،تـعـلـيـقــا عـلــى
خـ ـط ــوة م ـ ــاك ـ ــرون« :م ـ ــن الـمـثـيــر
ل ــاسـ ـتـ ـغ ــراب أن يـ ـق ــوم رئ ـيــس
جمهورية بلد يتشدق بالحرية،
بخفض مـسـتــواه إل ــى درج ــة أن
يلتقي شخصيات منبوذة جعلت
نـفـسـهــا أل ـعــوبــة ب ـيــد اآلخ ــري ــن،
وسـعــت خــال الشهور األخـيــرة
إلــى نشر الكراهیة والتحريض
ع ـلــى أع ـم ــال ال ـع ـنــف وم ـمــارســة
األع ـمــال اإلرهــابـیــة داخ ــل إیــران
وض ــد الدبلوماسيين والـمـقــار
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة اإليـ ــران ـ ـيـ ــة فــي
الخارج».
ووصــف کنعاني تصريحات
مــاكــرون بشأن «دعــم الـثــورة في
إيـ ـ ــران» بــأن ـهــا «م ــدع ــاة لــأســف
ً
وال ـع ــار» ،مـعــربــا عــن احتجاجه
الشديد.
ورأى أن ل ـ ـ ـقـ ـ ــاء مـ ـ ــا كـ ـ ــرون
بالشخصيات المعادية إليــران
يـعـتـبــر «ان ـت ـهــاكــا لـمـســؤولـيــات
ب ــاري ــس ال ــدولـ ـي ــة ف ــي مـكــافـحــة
اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب وأع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال ال ـ ـع ـ ـنـ ــف،
وترويجا للظواهر المشؤومة».
وأک ـ ــد أن األعـ ـم ــال ال ـم ـعــاديــة
«س ـت ـط ـبــع دون ش ــك ف ــي ذاكـ ــرة
الـشـعــب اإلي ــران ــي العظيم الــذي
هــو على معرفة جـيــدة بالنهج
االن ـت ـقــائــي وال ـم ـن ــاوئ لـحـقــوق
اإلنسان الذي يتبعه بعض القادة
األوروبيين».

شولتس ورئيس الوزراء الفيتنامي خالل جولة بالمنطقة الحكومية في هانوي أمس
ً
و ق ـ ـ ـ ــال كـ ـنـ ـع ــا ن ــي ،ردا ع ـلــى
الـ ـم ــوق ــف األخ ـ ـيـ ــر ل ـل ـم ـس ـت ـشــار
األل ـم ــان ــي« :ل ـس ــوء ال ـح ــظ ،نسي
ب ـعــض ال ـمــداف ـع ـيــن ع ــن حـقــوق
اإلن ـس ــان سـجـلـهــم الـمـظـلــم ضد
ال ـش ـعــب اإلي ــران ــي خ ــال الــدعــم
األعـ ـم ــى وال ـ ــا إن ـس ــان ــي لـنـظــام
الدكتاتور العراقي الراحل صدام
حـسـيــن ،إل ــى جــانــب الـعـقــوبــات
القاسية التي فرضتها الواليات
الـمـتـحــدة ،وكــذلــك الصمت ضد
األعمال اإلرهابية لتنظيم داعش،
وآخرها الهجوم اإلرهابي على
ً
م ــرق ــد ش ــاهـ ـج ــراغ» ،م ــؤك ــدا أنــه
يجري «استخدام حقوق اإلنسان
كأداة لألالعيب السياسية».
واتهم كنعاني برلين بـ «توفير
ال ـم ــأوى لـلـجـمــاعــات اإلرهــاب ـيــة
واالنفصالية اإليرانية واالعتماد
على النهج االنتقائي والمزدوج»
جرائم إسرائيل.
مع
ّ
وحـ ـ ـ ـ ـ ــذر ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدث مـ ـ ــن أن
ت ــدم ـي ــر الـ ـع ــاق ــات ال ـتــاري ـخ ـيــة
بين طهران وبرلين «لــه عواقب
ً
بعيدة ال ـمــدى» ،داع ـيــا سلطات
أل ـمــان ـيــا إل ــى إعـ ـ ــادة الـعـقــانـيــة
ألج ــواء الـعــاقــات ومـنــع المزيد
من تدهورها.

طريق خطأ
فــي الـمـقــابــل ،ج ــددت بــاريــس

انتقادها لطهران أمــس ،وقالت
«الخارجية» الفرنسية ،إن اعتقال
المزيد من مواطنينا في إيــران
«ع ـمــل اس ـت ـف ــزازي» ،مـعـتـبــرة أن
طهران اخـتــارت الطريق الخطأ
وستحاسب على أفعالها.
وكـ ــانـ ــت وزي ـ ـ ـ ــرة ال ـخ ــارج ـي ــة
الفرنسية ،كــاتــريــن كــولــونــا َ ،قد
قالت ،أمــس األول ،إن مواطنين
ُ
فــرن ـسـ َـي ـيــن آخ ــري ــن اع ــت ـق ــا في
إيـ ـ ـ ــران ،لـيـصـبــح م ـج ـمــوع عــدد
ال ـم ـع ـت ـق ـل ـي ــن ال ـف ــرن ـس ـي ـي ــن فــي
سجون إيران .7
وأضـ ــافـ ــت« :مـ ــن ال ـم ـهــم أكـثــر
من أي وقت مضى تذكير إيران
بــالـتــزامــاتـهــا ال ــدول ـي ــة .إذا كــان
هدفها هو االبـتــزاز ،فلن تنجح
ف ــي ذل ـ ــك .إن ـه ــا طــري ـقــة خــاطـئــة
للتعامل معنا».
ويــأتــي تصاعد حــدة التوتر
ب ـ ـيـ ــن ط ـ ـ ـهـ ـ ــران والـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــن
األل ـ ـ ـمـ ـ ــانـ ـ ــي والـ ـ ـف ـ ــرنـ ـ ـس ـ ــي ب ـع ــد
ي ــوم ـي ــن ف ـق ــط مـ ــن ت ـصــري ـحــات
ل ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـيـ ـي ــن أوروبـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــن،
قـ ــالـ ــوا ف ـي ـهــا إن دول االتـ ـح ــاد
األوروب ــي تؤيد فــرض عقوبات
جديدة على إي ــران ،على خلفية
تعاطي السلطات اإليــرانـيــة مع
االح ـت ـج ــاج ــات ال ـش ـع ـب ـيــة الـتــي
ت ـف ـ ّـج ــرت ف ــي الـ ـب ــاد ب ـعــد وف ــاة
الـ ـش ــاب ــة م ـه ـس ــا أمـ ـيـ ـن ــي أثـ ـن ــاء
اح ـت ـجــازهــا م ــن شــرطــة اآلداب،

بسبب مخالفتها قواعد الحجاب
اإللزامي.

تعاون روسي
وفــي وقــت تــواصــل العالقات
اإلي ــرانـ ـي ــة  -ال ـغــرب ـيــة ال ـتــدهــور
ب ـ ـشـ ــدة ،ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة ال ـج ـم ــود
ب ـم ـف ــاوض ــات طـ ـه ــران ال ـن ــووي ــة
واالنـتـقــادات بشأن ملف حقوق
اإلنسان ،أجرى الرئيس الروسي
ً
فالديمير بوتين اتصاال هاتفيا
بـ ـنـ ـظـ ـي ــره ّاإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي إب ــراهـ ـي ــم
رئيسي ،حثه خالله على تعزيز
التعاون االقتصادي والتجاري.
ولـفــت الرئيس الــروســي إلــى أن
الموقع الجغرافي الخاص إليران
ّ
يمثل فرصة لتطوير ممر «شمال
ً
 جنوب» الــذي سيصبح مؤثرافــي تقليل وق ــت وتـكــالـيــف نقل
البضائع على مستوى العالم.
وأشار بوتين إلى زيارة وفد
أع ـم ــال روسـ ــي م ــؤل ــف م ــن 100
ً
عضو إلى طهران ،أخيرا ،كثالث
أكبر وفد اقتصادي روسي يزور
ً
الجمهورية اإلسالمية ،معتبرا
أن إيران وروسيا لديهما الكثير
من الطاقات والمجاالت لتوسيع
التعاون مع بعضهما البعض.
من جهتهّ ،
رحب رئيسي خالل
االتصال بتوسيع روابط البنية
الـتـحـتـيــة ،ب ـمــا ف ــي ذل ــك تـعــزيــز

(دي بي إيه)
وتطوير خطوط النقل في منطقة
أوراسيا ،ما من شأنه أن يؤدي
إلــى ازده ــار العالقات التجارية
والـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي بـيــن
البلدين الخاضعين لعقوبات
غربية مكثفة.

احتجاجات ودعم
في غضون ذلك ،دعت مجموعة
«شـبــاب أحـيــاء طـهــران» فــي بيان،
لـ ـلـ ـخ ــروج ف ــي مـ ـظ ــاه ــرت غ ـ ــدا ،ل ـ
«ت ـح ــوي ــل الـ ـ ـش ـ ــوارع إل ـ ــى جـحـيــم
ل ـل ـم ـغ ـت ـص ـب ـي ــن» ،فـ ـيـ ـم ــا ت ـج ـ ّـم ــع
إيــران ـيــون فــي بــرلـيــن عـنــد بــوابــة
ب ــران ــدنـ ـب ــورغ ل ــاح ـت ـج ــاج عـلــى
مقتل مواطنين فــي بلوشستان.
وفيما يتواصل اعتصام أعضاء
الجماعة النسوية احتجاجا على
قـمــع انـتـفــاضــة الـشـعــب اإليــرانــي
أمام مكتب حزب الخضر األلماني،
ت ـع ـ ّـرض اث ـن ــان م ــن المعتصمين
لـهـجــوم ،لـيــل الـسـبــت ـ األح ــد .في
ّ
السياق ،نظم ناشطون وإيرانيون
ً
م ـ ـق ـ ـي ـ ـمـ ــون ف ـ ـ ــي ل ـ ـن ـ ــدن ت ـج ـم ـع ــا
ً
احـتـجــاجـيــا أمـ ــام س ـف ــارة إيـ ــران،
وساروا في تظاهرة نحو البرلمان
الـبــريـطــانــي للمطالبة بالضغط
على النظام اإليراني.
إلـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ــك ،أفـ ـ ـ ـ ـ ــادت تـ ـق ــاري ــر
إي ــران ـي ــة ،أمـ ــس ،ب ــان ــدالع حــريــق
ف ــي مـصـنــع ل ــزي ــوت الـمـحــركــات

ف ــي مــدي ـنــة م ـب ــارك ــة الـصـنــاعـيــة
في أصفهان بوسط البالد ،مما
أثار مخاوف من احتمال امتداد
ال ـح ــري ــق لـلـمـنـطـقــة الـصـنــاعـيــة.
وص ــرح م ـســؤول إدارة األزم ــات
ف ـ ـ ــي إصـ ـ ـفـ ـ ـه ـ ــان ب ـ ـ ـ ــأن الـ ـح ــري ــق
ال ـغ ــام ــض ل ــم ي ـ ــؤد إل ـ ــى س ـقــوط
مضيفا أن  20فرقة إنقاذ
قتلىُ ،
وإطـ ـف ــاء أرسـ ـل ــت لـمـنــع ام ـت ــداده
إل ـ ــى م ـص ـنــع وخ ـ ــزان ـ ــات مـلـيـئــة
بــال ـك ـي ـمــاويــات .وج ـ ــاء الـحــريــق
الغامض الذي تسبب في إصابة
نحو  ،15في وقت تجدد الحديث
عــن «حــرب الـظــل» ،بين إسرائيل
وإيــران ،بعد قصف األولى قافلة
شاحنات إيرانية عقب عبورها
حدود العراق ودخولها األراضي
ً
السورية ،تمهيدا لنقل حمولتها
إل ـ ـ ــى «ح ـ ـ ـ ــزب ال ـ ـل ـ ــه» ف ـ ــي ل ـب ـن ــان
األسبوع الماضي.
وفي شأن ذي صلة ،أكد مصدر
م ـ ـسـ ــؤول فـ ــي م ـح ــاف ـظ ــة دي ــال ــى
ال ـع ــراق ـي ــة ،أمـ ــس ،ق ـي ــام الـجــانــب
اإلي ــران ــي بــإكـمــال أول ــى خـطــوات
تدشين منفذ حدودي مع العراق
ش ــرق دي ــال ــى ،وه ــو مـنـفــذ ثــالــث
للمحافظة مع الجانب اإليراني
َ
بعد منفذي المنذرية ومندلي،
رغم رفض حكومة بغداد تدشين
المنفذ وال ـبــدء بــإجــراءاتــه حتى
اآلن.
(طهران  -أ ف ب)

أسبوعان على حكومة السوداني« :وفرة» وتهديد للعالقات مع الخارج
●

بغداد  -محمد البصري

ُّ
م ــر أسـ ـب ــوع ــان ع ـل ــى ت ـس ــل ــم م ـح ـمــد ش ـيــاع
السوداني مفاتيح العراق من سلفه مصطفى
الكاظمي ،وابتسم الحظ للحكومة الجديدة التي
ّ
شكلها عمليا حلفاء طهران ،بوفرة مالية غير
مسبوقة منذ سنوات ،وأمطار غزيرة كادت تغرق
المدن نهاية األسبوع ،من رصافة بغداد حتى
ضاحية الزبير على الطرف الصحراوي للخليج.
لكن أ ب ــرز مــا حصل سياسيا يكشف مستوى
ـودانــي ،التكنوقراط
التعقيد الــذي يرتهن الـسـ ّ
الذي يحب العمل كمستقل ،لكنه الخاضع فعليا
لحزب الدعوة ورئيسه نــوري المالكي ،حسب
كل المعطيات.
وحرص السوداني طوال أسبوعين على ما
ُوصف بأنه «خطوات استعراضية» ،وخصوصا

قراره األربعاء الماضي ،بمنع الجهات الرسمية
كــافــة مــن زي ــارة الــوفــود األجنبية الرسمية أو
اسـتـقـبــالـهــا« ،إال بـعـلــم الـحـكــومــة ومــوافـقـتـهــا،
وبالتنسيق مع وزارة الخارجية» .فهو وإن كان
قــرارا متعارفا عليه طوال تاريخ الدولة ،إال أن
ّ
العقدين الماضيين ّ
بحرية هذه اللقاءات
تميزا
بين رؤساء األحزاب والسلك الدبلوماسي بعامة.
ويقول الذين يعرفون نفوذ المالكي في هذه
الحكومة ،إنه يستعد ،عبر سلسلة قرارات كهذه،
لمحاصرة الخصوم وتقييد اتصالهم بالخارج،
خاصة أن هــذا القرار يترافق مع حملة إقــاالت
متواصلة لمسؤولين تنفيذيين محسوبين على
خط رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي
وحليفه المنسحب من السياسة حاليا ،مقتدى
الصدر.
أما ثاني التعقيدات التي واجهها السوداني

فتعلق بــوجــود الــوافــديــن األجــانـ ّـب ،فمنذ عام
 ٢٠١٨سجلت المدن العراقية تدفقا كثيرا من
األج ــان ــب عـلـيـهــا وإقــام ـت ـهــم خ ـ ــارج الـمـنــاطــق
المحصنة ،حـيــث ا سـتــأ جــر كثير منهم بيوتا
وسط األحياء السكنية ،لكن األسبوع الماضي
شهد اغتياال مباشرا للناشط األميركي ستيفن
ترول ،الذي يعمل في مؤسسة  USAIDلإلغاثة،
وينتمي للكنيسة اإلنجيلية .وجرى تبني ذلك
من قبل فصائل مجهولة بأسماء وهمية يثار
ال ـجــدل ح ــول والئ ـه ــا ،لـكـنـهــا ضـمــن مــا ُيـعــرف
بالجناح األكثر تشددا في «محور المقاومة».
والـ ـح ــادث ــة ال ـ ـنـ ــادرة ال ـت ــي ف ـتــح ال ـس ــودان ــي
تحقيقا عاجال فيها ،أعادت إثارة الجدل حول
العالقة بين واشنطن وحكومة السوداني التي
ّ
يتمثل داعموها األساسيون بحزب «الدعوة»
المعروف باتصاالته مع واشنطن ،والفصائل

الموالية لطهران والمعارضة للتقارب مع اإلدارة
األميركية.
وي ـ ــرى عـ ــدد م ــن ال ـم ـقــرب ـيــن ب ـش ــأن أجـ ــواء
الـحـكــومــة ،أن جناحا ايــرانـيــا يشعر بالقلق
من «حماس أبــداه السوداني في التقرب من
واش ـن ـط ــن ،وأن ـ ــه ب ــال ــغ ف ــي ال ـظ ـه ــور بمظهر
الوطني البعيد عن طهران ،فتلقى هذا التنبيه
باغتيال الناشط األميركي ،حسب تعبيرهم.
ويوم األربعاء ايضا ،اتخذ السوداني قرارا
بتخفيف قيود الميليشيات على المجتمع
ّ
الـســنــي ،وذل ــك بــإلـغــاء التدقيق األمـنــي الــذي
ّ
عاناه الرجال في المدن ذات الغالبية السنية
منذ انتهاء الحرب ضد «داعش» ،وكان عليهم
ب ــإج ــراء ات مطولة أن يثبتوا عــدم تعاونهم
مع التنظيم.
وي ـعــد إل ـغــاء ه ــذا الـتــدقـيــق أول بـنــد ينفذ

ّ
ضمن قائمة االتفاق السني  -الشيعي ،الذي
كــان شرطا لمنح الثقة لحكومة السوداني،
دون أن تكون هناك ضمانات لتنفيذ البنود
األخرى ،مثل انسحاب الفصائل الشيعية من
الموصل ،أكبر حاضرة ّ
سنية في البالد.
أم ـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـن ـ ـ ـقـ ـ ــاش األبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرز ف ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــدور ح ـ ــول
سيناريوهات أول  ١٠٠يوم من عهد السوداني
ح ـي ــن «ت ـت ــاش ــى ن ـش ــوة ال ـ ـفـ ــوز» ،إذ يـخـتـبــر
المالكي مدى وفاء السوداني له ،بينما تختبر
الفصائل مدى وفاء المالكي نفسه للفصائل،
حيث المعروف عنه أنه ال يحب قواعد الشراكة
حتى مع حلفائه المتشددين شيعيا ،ويفرض
قــواعــد «األب ــوي ــة الـسـيــاسـيــة» عـلــى الـجـمـيــع،
وهو يدرك مدى شراسة الفصائل وانفعالها
ال ـســريــع الـ ــذي يـجـعــل ط ـه ــران أي ـضــا تــواجــه
مشاكل بشأنه.

نتنياهو :األولوية لمواجهة إيران
والسالم مع دول عربية

قلل من االنتقادات للوزراء العنصريين في حكومته المرتقبة
ت ـ ـ ـعـ ـ ـ ّـهـ ـ ــد رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
اإلســرائ ـي ـلــي الـمـكـلــف بنيامين
نتنياهو ،أمس ،بالسعي لتحقيق
تــوافــق وطـنــي بعد االنتخابات
الـ ـت ــي شـ ـه ــدت صـ ـع ــود الـيـمـيــن
المتطرف والعنصري ،مما أثار
القلق في الداخل والخارج.
وأش ــار الــرئـيــس اإلســرائـيـلــي
إسـحــق هــرتـســوغ ،ل ــدى تكليفه
ً
نتنياهو ،أمس ،رسميا بتشكيل
حكومة ،إلى أن زعيم حزب ليكود
كاف من
اليميني حصل على دعم ٍ
األح ــزاب ،التي لها الفكر نفسه،
لـيـضـمــن  64م ـق ـعــدا م ــن مقاعد
البرلمان الـ .120
ّ
وتطرق هرتسوغ ،في مراسم
ُب ـ ـثـ ــت عـ ـل ــى ال ـ ـت ـ ـل ـ ـفـ ــزيـ ــون ،إل ــى
محاكمة نتنياهو في اتهامات
بــالـفـســاد ّ ،وأك ــد أنــه ال يستهين
ّ
ب ـ ـهـ ــا ،ل ـك ــن ـه ــا ال تـ ـش ــك ــل عـقـبــة

قــانــونـيــة أم ــام تــولـيــه المنصب
من جديد.
ويـ ـض ــع ه ـ ــذا ن ـت ـن ـيــاهــو عـلــى
ط ـ ــري ـ ــق تـ ـشـ ـكـ ـي ــل إح ـ ـ ـ ـ ــدى أكـ ـث ــر
الحكومات استقرارا منذ سنوات،
ب ـع ــد غـ ـي ــاب دام  18شـ ـه ــرا حـّـل
محله خاللها تحالف نادر ،لكنه
هش ،من السياسيين الوسطيين
والليبراليين والقوميين والعرب.
ّ
وف ــور تسلمه كـتــاب التكليف،
ت ـع ـ ّـه ــد ن ـت ـن ـي ــاه ــو ،ال ـ ـ ــذي قـضــى
أطول فترة في المنصب ،بخدمة
وتشكيل
الجميع ،وبتوحيد البالد
ّ
حكومة مستقرة ومسؤولة تمثل
ج ـم ـي ــع سـ ـك ــان إس ــرائـ ـي ــل «دون
استثناء».
وفي رسالة واضحة إلى األقلية
العربية وكذلك العلمانيين اليهود
ال ـم ـت ـخــوف ـيــن م ــن ف ـ ــوز األحـ ـ ــزاب
العنصرية والــديـنـيــة ،شــدد على

ً
ً
أن هناك اتفاقا كبيرا بالفعل على
الهوية اليهودية إلسرائيل ،لكن
يجب الحفاظ أيضا على الحريات
الفردية.
وفـ ـ ــي إش ـ ـ ـ ــارة الـ ـ ــى «اتـ ـف ــاق ــات
ابــراهــام» مع اإلم ــارات والبحرين
والمغرب والسودان ،قال نتنياهو
إنه سيعمل اآلن على إبرام «المزيد
من اتفاقيات الـســام ،السالم من
خالل القوة ،السالم مقابل السالم،
مع دول عربية أخــرى ،وبالتالي،
إنهاء الصراع العربي  -اإلسرائيلي
إلى حد بعيد».
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف« :ل ـ ــم أق ـ ــل ال ـ ـصـ ــراع
اإلسرائيلي  -الفلسطيني ،لكنني
أع ـت ـق ــد ب ـ ــأن ه ـ ــذه ه ــي ال ـمــرح ـلــة
التمهيدية الـتــي س ـتــؤدي أيضا
لهذه النتيجة».
ورف ـ ــض نـتـنـيــاهــو ال ـم ـخــاوف
بأن نتيجة االنتخابات وصعود

الـيـمـيــن الـمـتـطــرف نــذيــر س ــوء لـ
«ديموقراطية إســرائـيــل» ،مشددا
ً
ً
على أن هناك توافقا واسـعــا في
إســرائـيــل عـلــى ض ــرورة مواجهة
إيـ ــران ،وأك ــد أن ــه سيعمل «بـحــزم
ض ــد مـحــاولـتـهــا ال ـح ـصــول على
السالح النووي».
وتـ ـ ـص ـ ـ ّـدر ن ـت ـن ـي ــاه ــو ن ـت ــائ ــج
االنتخابات التي أظهرت حصول
ح ــزب ل ـيـكــود بــرئــاسـتــه عـلــى 32
مـ ـقـ ـع ــدا ،ف ـي ـم ــا ح ـص ــل ال ـح ــزب ــان
المتدينان المتشددان «يهودوت
ه ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــوراه» لـ ـلـ ـيـ ـه ــود األش ـ ـك ـ ـنـ ــاز
الغربيين ،وحــزب شــاس لليهود
ال ـشــرق ـي ـيــن ال ـس ـف ــردي ــم ع ـل ــى 18
ً
مقعدا ،وتحالف اليمين المتطرف
«الـصـهـيــونـيــة الــديـنـيــة» عـلــى 14
مقعدا.
ّ
ويتطلع حزب شاس اليهودي
الشرقي برئاسة ارييه درعي ،الذي

انتخابات البحرين:
إعادة على أغلب المقاعد

أسفرت النتائج الرسمية
لالنتخابات النيابية والبلدية،
في البحرين ،عن اإلعادة على
أغلب المقاعد .وأفادت وكالة
األنباء البحرينية ،أمس ،بأن
المشاركة في التصويت ،الذي
جرى أمس األول وسط مقاطعة
من «تيار الوفاء» المحظور،
قدرت رسميا بـ  73بالمئة.
وتظهر النتائج إعادة على 34
مقعدا نيابيا وفوز  6أعضاء
بينهم امرأة .كما شهدت
االنتخابات البلدية إعادة على
 23مقعدا وفوز  7أعضاء بينهم
امرأة .وسوف تكون اإلعادة
بين أعلى مرشحين بالدائرة
االنتخابية لم يتجاوز أحدهما
نسبة الفوز المقررة.

ولي عهد السعودية يؤجل
زيارته باكستان والهند

ذكرت وزارة الخارجية
الباكستانية ،ليل السبت ـ
األحد ،أن زيارة ولي العهد
محمد بن
السعودي األمير ُ
سلمان إلسالم آباد أجلت
إلى موعد آخر سيعلن
ً
الحقا .وحسب مسؤولين
باكستانيين ،كان من المتوقع
أن يزور ولي العهد السعودي
إسالم آباد في  21الجاري،
ويعلن خاللها حزمة إنقاذ
مالية لدعم اقتصاد البالد
المتعثر.
في المقابل ،قالت صحيفة
ذي هندو الهندية الصادرة
باإلنكليزية ،أن بن سلمان ّ
أجل
مخططات لزيارة الى الهند،
مضيفة أنه في حين لم يتم
اإلعالن عن الزيارة رسميا ،إال
أنها كانت قيد التخطيط منذ
عدة أسابيع ،ومن المتوقع أن
يجتمع بن سلمان مع رئيس
وزراء الهند ناريندرا مودي في
مدينة بالي بإندونيسيا ،خالل
مشاركتهما ّ
بقمة مجموعة الـ
 20غدا.

ملك األردن بخطاب العرش:
ُ
األوطان ال تبنى بالشكوك

شدد ملك األردن عبدالله
الثاني ،أمس ،خالل افتتاحه
أعمال الدورة العادية الثانية
لمجلس األمة الـ  ،19بإلقاء
«خطاب العرش» ،على أن
ُ
«األوطان ال تبنى بالمخاوف
ً
والشكوك» ،مؤكدا أن مؤسسات
الدولة تتبنى مفهوما جديدا
لإلنجاز الوطني يلمس نتائجه
المواطنون .وقال ملك األردن
في كلمته بمجلس األمة:
ً
ً
«قطعنا شوطا مهما في إرساء
القواعد الراسخة لتحديث
الدولة ورسم مسار مئويتها
الثانية» .وأضاف« :رؤية
التحديث االقتصادي الملزمة
للحكومات هي معيار لقياس
أدائها والتزامها أمام مجلسي
األعيان والنواب».

البرهان :نريد حكومة
مدنية يحميها الجيش
ّ
هرتسوغ في مقره بالقدس يسلم لنتنياهو ،أمس ،التكليف الرسمي بتشكيل الحكومة (د ب أ)
حصل على  11مقعدا ،إلــى تولي
حقيبة الداخلية أو المالية .وكان
درعي قد دين بالتهرب الضريبي
ع ــام ُ ،2021
وس ـج ــن ف ــي الـســابــق
بتهمة الفساد.
أم ـ ــا بـتـسـلـئـيــل س ـمــوتــري ـتــش
من تحالف الصهيونية الدينية،
فيطالب علنا بوزارة الدفاع ،فيما
يطالب الزعيم اليميني المناهض
للعرب إيتمار بن غفير ،وهو الذي
ّ
بضم كامل الضفة
لطالما طالب
الغربية بتولي حقيبة األمن العام.

وخ ـ ـ ـ ـ ــال لـ ـ ـق ـ ــائ ـ ــه ،الـ ـخـ ـمـ ـي ــس،
مـمـثـلـيــن ع ــن الـيـمـيــن الـمـتـطــرف،
قـ ّـال هرتسوغ في بث مباشر إنه
تلقى «مــن اإلسرائيليين وزعماء
العالم أسئلة حساسة للغاية حول
حقوق اإلن ـســان» .وتـ ّ
ـوجــه الــى بن
ّ
غفير قائال «هناك صورة معينة لك
ولحزبك ،وأنا أقول ذلك بكل أمانة،
نواح كثيرة».
تبدو مثيرة للقلق من ٍ
وبـ ـع ــد االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات األخـ ـي ــرة
الـتــي شـهــدت انقساما سياسيا،
دعـ ـ ــت دول غ ــرب ـي ــة عـ ـ ــدة بـيـنـهــا

الواليات المتحدة إلى «التسامح
واالحـ ـت ــرام للجميع فــي مجتمع
مدني ،ال سيما األقليات» .ووجهت
«الخارجية» األميركية
انـتـقــادات ن ــادرة إلــى بــن غفير،
بسبب مشاركته في إحياء ذكرى
منظمة متطرفة .وكــانــت تقارير
قد أشــارت الى أن واشنطن ودول
عــربـيــة أبـلـغــت نتنياهو أنـهــا لن
ت ـت ـعــامــل م ــع ب ــن غ ـف ـيــر ف ــي حــال
توزيره.
(القدس  -وكاالت)

صرح رئيس مجلس السيادة
في السودان قائد القوات
المسلحة عبدالفتاح البرهان،
ً
أمس ،بأن الجيش يريد توافقا
تحميه القوات المسلحة
«وحكومة مدنية نحميها
ونقف إلى جانبها وتبتعد عن
ً
المحاصصة» ،مبديا تمنيه
بـ«تشكيل حكومة مستقلة غير
حزبية».

ةديرجلا
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دوليات

بايدن أقوى في الداخل والخارج بعد احتفاظه بـ «الشيوخ»
الرئيس األميركي يعتزم تحديد «الخطوط الحمر» لبكين في أول لقاء له مع شي جينبينغ

فاز الحزب الديموقراطي
بالمقعد الذي كان يحتاج إليه
لالحتفاظ بالسيطرة على
مجلس الشيوخ ،وهو نصر
حاسم الستمرارية رئاسة جو
«أقوى»
بايدن ،الذي بات بذلك ً
في الداخل والخارج ،مؤكدا في
الوقت نفسه أنه ينوي تحديد
«الخطوط الحمر» لبكين في
أول لقاء له مع رئيسها شي
جينبينغ ،في مروحة واسعة
من الملفات التي تتراوح بين
حقوق اإلنسان ووضعية
تايوان.

الفروف يتهم
واشنطن بالسعي
لعسكرة جنوب
شرقي آسيا
وتقسيم «آسيان»

التزام أميركي ـ
ياباني ـ كوري
بالتصدي لبيونغ
يانغ

ّ
عززت سيطرة الديموقراطيين
ّ ً
م ـ ـجـ ــددا ع ـلــى م ـج ـلــس ال ـش ـيــوخ،
ح ـضــور الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي جو
بايدن السياسي على الصعيدين
الداخلي والخارجي.
وفي هذا السياق ،قال بايدن إنه
«مسرور جدا» بنتيجة انتخابات
الـتـجــديــد النصفي الـتــي أظـهــرت
ّ
أن الحزب الديموقراطي تمكن من
المحافظة على سيطرته بمجلس
الـشـيــوخ ،فــي حين قلص الـفــارق
بينه وبين الجمهوريين بمجلس
النواب.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ف ـ ـ ــي حـ ــدي ـ ـثـ ــه إلـ ــى
الصحافيين بالعاصمة الكمبودية
بـنــوم بـنــه ،حيث التقى ع ـ ً
ـددا من
الزعماء في إطــار ّ
قمة رابطة دول
جنوب شرق آسيا (آسيان) ،التي
ت ـتــألــف م ــن  10دول ،أن تــركـيــزه
يـنـصـ ّـب عـلــى انـتـخــابــات مجلس
الـ ـشـ ـي ــوخ فّـ ــي واليـ ـ ــة ج ــورج ـي ــا،
ح ـ ـيـ ــث تـ ـ ــوقـ ـ ــع م ـ ــرك ـ ــز إديـ ـ ـس ـ ــون
ريسيرش احتفاظ الديموقراطيين
بـسـيـطــرتـهــم ال ـع ــام ال ـم ـق ـبــل ،مما
ً
ً
سيمنح بايدن انتصارا حاسما
فيما تبقى مــن واليـتــه الرئاسية
التي تنتهي عام .2024
ّ
ّ
وصرح الرئيس األميركي بأنه
ب ــات فــي ّ مــوقــع «أق ـ ــوى» ،مضيفا:
ّ
«أشعر أنني بحال ّ
جيدة ،وأتطلع
إلى العامين المقبلين».
وك ــان بــايــدن قــد أك ــد فــي وقــت
سابق أن الجمهوريين لم يتمكنوا
مــن تحقيق «مــوجــة ح ـم ــراء» ،في
إشـ ـ ـ ــارة إل ـ ـ ّـى ال ـ ـلـ ــون ال ـ ـ ــذي ي ـمـ ّـيــز
حزبهم ،لكنه أعرب ّعن استعداده
للتعاون معهم بغض النظر عن
النتائج النهائية لالنتخابات.
وكان الحزب الديموقراطي قد
فاز ،أمس األول ،بالمقعد الذي كان
يحتاج إليه لالحتفاظ بسيطرته
ع ـل ــى م ـج ـل ــس الـ ـشـ ـي ــوخ ،بـيـنـمــا
ّ
ق ــل ــص ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــون ال ـف ــارق
بـيـنـهــم وب ـي ــن ال ـج ـم ـهــوري ـيــن في
نتائج انتخابات مجلس النواب
بحصولهم حتى الساعة على 204
مقابل .211
وب ـعــد  4أي ــام عـلــى انـتـخــابــات
م ـن ـت ـصــف الـ ــواليـ ــة الـ ـت ــي خـ ّـيـبــت
آم ـ ــال ال ـج ـم ـهــوري ـيــن ،أع ـ ِـل ــن فــوز
السيناتورة الديموقراطية كاثرين
ماستو في واليــة نيفادا على آدم
الكـســالــت الـمــرشــح ال ـمــدعــوم من
الرئيس السابق دونالد ترامب.
وبإعادة انتخاب ماستو ،يرتفع
عدد الديموقراطيين المنتخبين

محامية ميالنيا ترامب
األوفر حظًا لرئاسة سلوفينيا

ّ
صوت السلوفينيون،
أمس ،في الجولة
الستحقاق
الحاسمة ّ
رئاسي ُيتوقع أن
يفضي إلى تولي امرأة
للمرة األولى ّ
سدة
رئاسة البالد ،وهي
محامية على صلة
بالسيدة األميركية
األولى السابقة ميالنيا
ترامب.
وتخوض املحامية
ناتاسا موسار،
املدعومة من حكومة
يسار -الوسط
االستحقاق في مواجهة
السياسي املخضرم
وزير الخارجية السابق
انزه لوغار ،في البالد
البالغ عدد سكانها
نحو مليوني نسمة.
واشتهرت املسؤولة
بتمثيل مصالح السيدة
األولى للواليات
املتحدة السابقة
ميالنيا ترامب،
املتحدرة من سلوفينيا،
ومنع الشركات من
تسويق منتجات تحمل
اسمها.

حديث ضاحك بين بايدن ونظيره الكوري الجنوبي على هامش قمة «آسيان» في بنوم
بنه أمس (د ب أ)
فــي مجلس الـشـيــوخ إل ــى  50من
أصل  ،100مما يسمح لحزب بايدن
بإبقاء سيطرته على هذا المجلس،
الم ِّ
باعتبار أن الصوت ُ
رجح يعود
إلى نائبته كاماال هاريس.
وال يزال بإمكان الديموقراطيين
الـ ـ ـف ـ ــوز ب ـم ـق ـع ــد آخ ـ ـ ــر ف ـ ــي والي ـ ــة
ُ
ج ــورج ـي ــا ،ح ـيــث ســتـنـظــم جــولــة
ثانية في  6ديسمبر المقبل.
وفـ ـ ــي حـ ـ ــال فـ ـ ــوز ال ـس ـي ـن ــات ــور
الديموقراطي رافائيل وارنوك في
انـتـخــابــات اإلعـ ــادة بـهــذه الــواليــة
ضد منافسه الجمهوري هيرشل
وال ـك ــر ،ف ــإن ذل ــك سـيــزيــد غالبية
الديموقراطيين إلى  51مقابل 49
للجمهوريين.
وه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره سـ ـيـ ـعـ ـط ــي
الديموقراطيين ميزة إضافية في
إقـ ــرار ع ــدد م ـحــدود مــن مـشــاريــع
ال ـقــوان ـيــن ال ـم ـث ـيــرة ل ـل ـجــدل الـتــي
ُيسمح بإجازتها بغالبية بسيطة
مــن األص ــوات ،بــدال مــن األص ــوات
الـ 60الالزمة لمعظم القوانين.
أمــا في نتائج مجلس النواب،
فال يــزال الجمهوريون متقدمين
مع استمرار فرز األصوات ،وإن كان
األمر قد يتطلب بضعة أيام أخرى
لمعرفة لـمــن سـتـكــون الغلبة في
المجلس المؤلف من  435مقعدا.
وحـ ـس ــب آخ ـ ــر ال ـن ـت ــائ ــج ال ـتــي
نشرتها وكــالــة أسوشيتد بــرس،
ف ــإن الـجـمـهــوريـيــن ف ـ ــازوا بـ ـ 211
مقعدا مقابل  204للديموقراطيين.
وت ـج ــرى ان ـت ـخــابــات الـتـجــديــد
النصفي فــي ال ــوالي ــات المتحدة
على جميع مقاعد مجلس النواب
و 35مـ ـقـ ـع ــدا فـ ـق ــط ف ـ ــي مـجـلــس
الشيوخ.
ّ
وفيما يتعلق بلقائه نظيره
الـصـيـنــي شــي جينبينغ ،ال ـيــوم،
قبل قمة مجموعة العشرين التي
تـنـعـقــد غ ــدا وب ـعــد غ ــد ،ف ــي بــالــي
بــإنــدون ـي ـس ـيــا ،أشـ ــار ب ــاي ــدن إلــى
أن النتائج الحالية لالنتخابات
ّ
النصفية عززت وضعه السياسي
قبل لقائه شي في إندونيسيا ،في
وق ــت تــراجـعــت عــاقــات القوتين
الـعـظـمـيـيــن ألدن ـ ــى م ـس ـتــوى لها
منذ عقود.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال« :أع ـ ـ ـ ـ ـ ًــرف ش ـ ـ ـ ــي ،وهـ ــو
يعرفني» ،مضيفا أنهما ً
دائما ما
كانا ُيجريان «محادثات صريحة».
ويعرف الزعيمان بعضهما منذ
أكثر من عقد من الزمن ،منذ أن كان
بايدن ً
نائبا للرئيس باراك أوباما،
ّ
ل ـكــن االث ـن ـيــن سـيـتـقــابــان وجـ ًـهــا

سلة أخبار

تشارلز يشارك كملك
في يوم «أحد الذكرى»

ّ
لــوجــه ل ـل ـمـ ّـرة األول ـ ــى مـنــذ تسلم
بايدن منصب الرئاسة.
وت ــاب ــع ب ــاي ــدن« :لــدي ـنــا القليل
جــدا مــن ســوء الـفـهــم .علينا فقط
تحديد ما هي الخطوط ُ
الحمر».
وأمل الرئيس األميركي بإيجاد
م ـ ـجـ ــاالت ل ـل ـت ـع ــاون مـ ــع ن ـظ ـيــره
الصيني بشأن «قضايا جوهرية».
وفي ختام القمة األولى من بين
 3يشارك فيها زعماء عالميون هذا
ّ
األسبوع ،علق بايدن خالل كلمة
القاها في قمة رابطة «آسيان» ،على
العالقة بين بالده والصين ،مؤكدا
أن «الواليات المتحدة ستتنافس
بـنـشــاط مــع الـصـيــن ،وستتناول
وتـتـحــدث أيـضــا عــن انتهاكاتها
لحقوق اإلنسان ،مع إبقاء خطوط
االت ـص ــال مـفـتــوحــة ،وم ــع ضمان
عدم ّ
تحول المنافسة إلى صراع».
كما شدد على أهمية المحافظة
ع ـل ــى «ال ـ ـسـ ــام واالس ـ ـت ـ ـقـ ــرار فــي
مـضـيــق ت ــاي ــوان ،وض ـم ــان حــريــة
الـ ـ ـم ـ ــاح ـ ــة فـ ـ ـ ــي ب ـ ـح ـ ــر الـ ـصـ ـي ــن
الـ ـجـ ـن ــوب ــي» .إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى ذلـ ــك،
ن ـ ــدد ب ـ ــاي ـ ــدن ب ــالـ ـغ ــزو الـ ــروسـ ــي

«الــوحـشــي وال ـغــاشــم» ألوكــرانـيــا.
وقبل اجتماع ثالثي مع رئيس
ال ــوزراء الياباني فوميو كيشيدا
والـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـك ـ ــوري ال ـج ـن ــوب ــي
ي ـ ــون س ـ ــوك ي ـ ـ ــول ،دان ال ــرئ ـي ــس
األميركي سلوك كوريا الشمالية
«االستفزازي» ،كما وصف اليابان
وكــوريــا الجنوبية ب ـ «الحليفين
المهمين للواليات المتحدة».
وت ـعـ ّـهــد الــزع ـمــاء ال ـثــاثــة ب ـ ّ
ـرد
«قـ ــوي وحـ ـ ــازم» ع ـلــى أي اخـتـبــار
نووي سابع محتمل لبيونغ يانغ.
ك ـمــا ان ـت ـقــد ك ـي ـش ـيــدا ال ـص ـيــن،
بسبب تصعيدها التصرفات التي
تنتهك س ـيــادة ال ـيــابــان فــي بحر
الصين الشرقي.
ً
والحقا ،وصل بايدن أمس الى
بالي للمشاركة في ّقمة «العشرين»،
ح ـيــث م ــن ال ـم ـت ــوق ــع أن تـتـصــدر
الحرب في أوكرانيا المناقشات،
وك ـ ــذل ـ ــك ف ـ ــي مـ ـنـ ـت ــدى الـ ـتـ ـع ــاون
االقتصادي لدول آسيا والمحيط
ال ـه ــادي (أب ـي ــك) الـ ــذي ينعقد في
بانكوك نهاية األسبوع.
من ناحية أخرى ،أخفقت روسيا

وال ــوالي ــات الـمـتـحــدة فــي االتـفــاق
عـلــى صيغة لـبـيــان مـشـتــرك بعد
انعقاد قمة كمبوديا ،مما يجعل
مـ ــن غـ ـي ــر الـ ـم ــرج ــح أن ت ـتــوصــل
مجموعة العشرين إلجماع.
ّ
الروسي،
وحمل وزير الخارجية
ّ
س ـي ــرغ ــي الف ـ ـ ـ ــروف ،ال ـ ــذي ي ـمــثــل
ال ــرئ ـي ــس ف ــادي ـم ـي ــر ب ــوت ـي ــن فــي
القمم الـثــاث ،الــواليــات المتحدة
وحلفاءها مسؤولية عدم التوصل
ّ
«أصروا على صيغة
التفاق ،وقال:
غير مقبولة إطالقا بشأن الوضع
في أوكرانيا» .وأضــاف أن أميركا
نـجـحــت ف ــي تـقـسـيــم راب ـط ــة دول
جنوب شرقي آسيا ،كما اتهم حلف
شمال األطلسي (الناتو) بتكثيف
نشاطه في المنطقة.
وقـ ــال الف ـ ــروف« :ه ـن ــاك تـ ّ
ـوجــه
واض ـ ــح ل ـع ـس ـكــرة ال ـم ـن ـط ـقــة عبر
تنسيق جهود الحلفاء المحليين
ألميركا ،مثل استراليا ونيوزيلندا
واليابان من خالل توسيع الناتو
ل ـت ـقــويــض ال ـم ـص ــال ــح الـصـيـنـيــة
والروسية في هذه المنطقة المهمة
من العالم».

وأضاف أن استراتيجية بايدن
ل ـم ـن ـط ـقــة ال ـم ـح ـي ـط ـيــن ال ـه ـن ــدي
والهادي ،التي سعى للترويج لها
بقوة خالل االجتماع ،هي محاولة
لـ ـتـ ـج ــاوز «الـ ـهـ ـي ــاك ــل ال ـش ــام ـل ــة»
للتعاون اإلقليمي.
ووص ـ ــل الفـ ـ ـ ــروف ،أم ـ ــس ،الــى
بالي للمشاركة في قمة مجموعة
العشرين.
وكـ ـ ــان «ال ـك ــرم ـل ـي ــن» ق ــد أع ـلــن
ف ــي وق ــت ســابــق غ ـيــاب الــرئـيــس
الــروســي عن مجموعة العشرين
ب ـس ـبــب قـ ـي ــود ج ـ ــدول األع ـ ـمـ ــال،
لكن ُينظر إلــى هــذا الغياب على
ّ
خضم
أنه ّعالمة على العزلة في
التدخل العسكري في أوكرانيا.
ود ع ـ ـ ـ ـ ــت وزارة ا لـ ـخ ــار جـ ـي ــة
الــروس ـيــة ،فــي ب ـيــان« ،مجموعة
الـ ـعـ ـش ــري ــن» إل ـ ــى ال ـت ــرك ـي ــز عـلــى
القضايا االقتصادية التي أسست
م ــن أج ـل ـهــا هـ ــذه ال ـص ـي ـغــة الـتــي
تجمع االقتصادات الرئيسية في
ً
العالم ،بدال من القضايا األمنية
التي تقع ضمن اختصاص األمم
المتحدة.

شارك تشارلز الثالث في
يوم «أحد الذكرى» ،وهو
ً
ّ
األول له بصفته ملكا،
أحيا فيه ذكرى ضحايا
الحروب.
وكان امللك البالغ
من العمر ً  73عاما
ّ
مثل سابقا في هذه
االحتفاالت والدته
إليزابيث الثانية التي
ّ
توفيت في سبتمبر عن
 96عاما.
ّ
ّأما اآلن وقد تولى
العرش وبات قائد
ّ
ّ
القوات املسلحة،
وضع تشارلز ،أمس،
ً
باسمه ،إكليل من زهر
الخشخاش األحمر
ً
الذي استحال رمزا لهذه
الذكرى .كما وضعت
باقة ثانية باسم زوجته
كاميال ( 75عاما) التي
شاهدت الحفل من
ّ
الخارجية.
شرفة وزارة

روسيا تخطط لبدء تدريب عسكري في المدارس ماكرون يثير الجدل بمساعيه ّ
للتحول إلى وسيط سالم
زيلينسكي يصف المعارك في دونيتسك بـ «الجحيم»
بينما تستمر الحرب الروسية في أوكرانيا،
ح ـيــث ت ـق ــوم وحـ ـ ــدات م ــن ال ـج ـيــش ال ــروس ــي
بـضــرب مــواقــع تمركز ال ـقــوات ،فيما تستمر
كييف في التقدم الستعادة أراضيها ،وكذلك
في حشد الدعم الغربي ضد الــدب الروسي،
كشفت وزارة الــدفــاع البريطانية ،أم ــس ،إن
روسيا تريد تطبيق نظام إلــزامــي للتدريب
العسكري في المدارس قبل التجنيد ،مشيرة
إل ــى مـعـلــومــات اسـتـخـبــاراتـيــة ب ــأن موسكو
تخطط لبدء  140ساعة من التدريب السنوي
ً
في المدارس اعتبارا من سبتمبر .2023
وتابعت الوزارة« :هذه المبادرة من المرجح
ً
أيضا أن تكون جزءا من مشروع أوسع نطاقا
ل ـغ ــرس أيــديــولــوج ـيــة الــوط ـن ـيــة وال ـث ـق ــة في
المؤسسات العامة بين المواطنين الروس»،
م ـش ـي ــرة إلـ ــى أن «ه ـ ــذه ال ـخ ـط ــط ه ــي إح ـيــاء
لبرنامج يعود إلى الحقبة السوفياتية ،توقف
ا ل ـعــام  ،1993و تـضـمــن التحضير لهجمات
نووية وكيماوية ،إضافة إلى دورة إسعافات
أولية وتدريب على استخدام البنادق».
وأفادت الوزارة البريطانية بأن البرنامج،
الــذي أعلنه وزيــر التعليم الــروســي سيرغي
ك ــرافـ ـسـ ـت ــوف ،ف ــي وق ـ ــت س ــاب ــق م ــن ال ـش ـهــر
الجاري ،حاول بموجبه المسؤولون الروس
إحياء التدريب الذي تم في  2014بعد الغزو
الروسي لشبه جزيرة القرم على أمل تحسين
نوعية المجندين .وأعــربــت عــن وجـهــة نظر
مفادها أنــه بعد  8سـنــوات «لــم يتغير شيء
يــذكــر ،وأن نوعية المجندين ال ــروس التــزال
س ـي ـئــة ،وم ـع ـنــويــات ـهــم م ـتــدن ـيــة وتــدري ـب ـهــم
محدود».
وفي آخر التطورات الميدانية ،أكد الجيش
األوكراني استهداف مواقع تمركزات الجيش
الروسي في مدينة خيرسون االستراتيجية
بجنوب أوكرانيا .كما أكد أن القوات الجوية
روسية ،و 5أنظمة مضادة
قصفت  8مواقع
ُ
ل ـل ـص ــواري ــخ .ه ـ ــذا ،وأع ـل ـن ــت ح ــال ــة ال ـتــأهــب
للتحذير من الغارات الجوية ،فجر أمس ،في

طـفـلــة أوك ــران ـي ــة أم ـ ــام مـبـنــى مـ ّ
ـدمــر
(رويترز)
عدة مناطق بأوكرانيا ،بما في ذلك العاصمة
كييف.
وتـسـتـهــدف روس ـيــا بـضــربــاتـهــا ،منشآت
ال ـط ــاق ــة والـ ـصـ ـن ــاع ــات ال ــدف ــاع ـي ــة وال ـق ـي ــادة
الـعـسـكــريــة ،وم ــراف ــق االتـ ـص ــاالت ف ــي جميع
أنحاء أوكرانيا.
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،أعـ ـل ــن ال ــرئـ ـي ــس األوك ـ ــران ـ ــي،
فولوديمير زيلينسكي ،أن القوات المسلحة
األوكرانية استعادت السيطرة على ما يقرب
مــن  60بـلــدة فــي خـيــرســون ،وق ــال إن الـقــوات
الروسية دمرت البنية التحتية الرئيسية في
خيرسون قبل الـفــرار ،وذلــك فــي الــوقــت الــذي
تعهد فيه نظيراه الروسي واإليراني بتعميق
العالقات االقتصادية والسياسية والتجارية.
ووصـ ـ ـ ــف زي ـل ـي ـن ـس ـك ــي ال ـ ـم ـ ـعـ ــارك ب ــأن ـه ــا
كــالـحـجـيــم ف ــي مـنـطـقــة دونـيـتـســك الـشــرقـيــة،
حيث تخوض القوات الموالية لموسكو قتاال
أكثر صرامة بعد أن تخلت روسـيــا ،الجمعة
الماضي ،عن العاصمة اإلقليمية الوحيدة التي

سيطرت عليها منذ بدء الحرب في فبراير.
وقـ ــال زيـلـيـنـسـكــي ف ــي كـلـمــة مـ ـص ــورة ،إن
الـ ــروس «ف ــي كــل م ـكــان لــديـهــم نـفــس ال ـهــدف،
وهو إذالل الناس قدر اإلمكان .لكننا سنعيد
كل شيء ،صدقوني ،قبل الفرار من خيرسون،
دمــر المحتلون كل البنى التحتية الحيوية:
االتصاالت والمياه والتدفئة والكهرباء».
وأضاف زيلينسكي إلى أن نجاح أوكرانيا
في خيرسون ومناطق أخرى يرجع إلى حد ما
إلى المقاومة في منطقة دونيتسك في مواجهة
الهجمات الروسية المتكررة.
وقال« :الوضع هناك كالجحيم ،تدور معارك
ضــاريــة ه ـنــاك كــل ي ــوم لـكــن وحــدات ـنــا تــدافــع
بشجاعة ،إنها تتحمل ضغط الغزاة الرهيب،
وتحافظ على خطوطنا الدفاعية».
إلى ذلك ،بدأت الشرطة األوكرانية في إزالة
األلغام من خيرسون غداة استعادتها وتوثيق
«الجرائم» المنسوبة إلى روسيا في المدينة
الكبيرة بجنوب البالد التي تشكل خسارتها
انتكاسة كبيرة للكرملين.
من ناحية أخرى ،أعلنت السفيرة األوكرانية
لدى الواليات المتحدة ،أوكسانا ماركاروفا ،أن
كييف وواشنطن تخططان لبناء مفاعل نووي
صغير في أوكرانيا.
وكـتـبــت م ــارك ــاروف ــا عـلــى صـفـحـتـهــا على
«فيسبوك»« :فــي إطــار مؤتمر األمــم المتحدة
الـســابــع والـعـشــريــن للمناخ ،أعـلــن المبعوث
الخاص للرئيس األميركي للمناخ جون كيري
ووزير الطاقة األوكراني ،هيرمان غالوشينكو،
إطالق مشروع تجريبي لبناء مفاعل صغير
أوكرانيا».
في ً
ووفــقــا لها ،فــإن المشاركين في المشروع
التجريبي هم االتحاد الدولي لمختبر «أرغون»
الوطني وإدارة الطاقة األوكــرانـيــة ،ومجلس
األمــن الـقــومــي ،والــدفــاع األوكــرانــي ،والمركز
العلمي والتقني الحكومي األوكراني للسالمة
النووية واإلشعاعية.
(عواصم ـ وكاالت)

يؤكد إيمانويل ماكرون أن «السالم ممكن»
بأوكرانيا ،كما في عدد من النزاعات األخرى،
مـحــاوال صنع ص ــورة رئـيــس  -وسـيــط حقق
«ن ـجــاحــات دبـلــومــاسـيــة» ك ـث ـيــرة ،وإن كــانــت
طموحاته تبقى في الــواقــع ،وإلــى حد كبير،
مثيرة للجدل.
وأكـ ـ ـ ــد الـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـف ــرنـ ـس ــي ف ـ ــي م ـن ـت ــدى
باريس للسالم الجمعة مجددا خط سياسته
ال ـخــارج ـيــة ،بـعــد خـطــابــه ف ــي قـمــة الــديــانــات
«صرخة الـســام» بروما في أكتوبر ،وكلمته
ض ــد «ان ـق ـســام ال ـعــالــم» ب ــاألم ــم الـمـتـحــدة في
سبتمبر .وقالت السفيرة السابقة لفرنسا في
الصين وبريطانيا وروسيا سيلفي بيرمان،
لــوكــالــة ف ــران ــس ب ــرس« ،إن ــه يـبـحــث ع ــن دور
وسيط» ،مضيفة أن ذلك «أعجبه» ،وأنه «يحب
البحث عن اتفاق ،عن حل وسط».
وهـ ـ ــذا خ ـص ــوص ــا أن ـ ــه م ـن ــذ االن ـت ـخ ــاب ــات
التشريعية التي جرت في يونيو ،وأدت إلى
أغلبية نسبية للمعسكر ا لــر ئــا ســي ،تقلص
هــامــش ال ـم ـنــاورة ال ــذي يملكه عـلــى الساحة
الوطنية .وخالل منتدى باريس ،حاول ماكرون
إحياء الحوار المتعثر بين معسكر الرئيس
نيكوالس مادورو وخصومه إلخراج فنزويال
مــن مــأزقـهــا الـسـيــاســي ،لـكــن لــم يـتــم اإلع ــان
عــن أي اخ ـتــراق حــالـيــا .وه ــذا الـمـلــف األخـيــر
عـلــى الئـحــة طــويـلــة مــن الـقـضــايــا ،كـمــا يؤكد
مـحـيــط الــرئ ـيــس .فــي أح ــد أي ــام أكـتــوبــر نظم
قصر اإلليزيه لقاء للصحافيين المكرسين
لـلـنــزاع فــي أوكــرانـيــا ،لكن فــي بــدايـتــه أسهب
مستشار في الحديث عن «النجاحات» التي
«يحققها الواحد تلو اآلخر» الرئيس الفرنسي،
و«تـسـتـحــق» إب ــراز «دوره» ،ومــن الـتــوتــر بين
الكونغو الديموقراطية وروان ــدا إلــى اتفاق
بين بلغاريا ومقدونيا الشمالية ،بما في ذلك
«تدخله» لتسهيل تفاهم إسرائيلي لبناني،
كــانــت الــرســالــة واض ـحــة :إيـمــانــويــل مــاكــرون
يحقق نتائج للسالم .لكن هذه «النجاحات»
محدودة كما يبدو من االنتكاسة الحادة في
العالقات الرواندية الكونغولية ،أو مبادرات
بــاريــس الـمـحــدودة فــي الـحــرب بين أرمينيا
وأذربيجان ،على الرغم من محاوالت الوساطة

ماكرون والرئيس السابق ساركوزي خالل احتفال في باريس أمس األول (أ ف ب)
الـ ـت ــي ال ت ــري ــده ــا ب ــاك ــو وم ــوسـ ـك ــو ،حـســب
دبلوماسي من المنطقة.
ومــن الــواضــح أن الرئيس الفرنسي يركز
في جهوده على الحرب التي تشنها روسيا
على أوكرانيا منذ بداية العام ،فهو «يتولى
أم ــر» مــواصـلــة الـحــديــث مــع نـظـيــره الــروســي
فــاديـمـيــر بــوتـيــن ،ال ــذي قـطــع ق ــادة غربيون
آخ ــرون ،على رأسـهــم الرئيس األمـيــركــي جو
بايدن ،كل الجسور معه .لكنه يعبر عن رأي
آخر بما في ذلك بالمعسكر األوروبي بتأكيده
ضرورة التوصل في نهاية المطاف إلى «سالم»
يتم التفاوض عليه «حــول طــاولــة» مــع «عــدو
اليوم»« ،عندما يقرر الشعب األوكراني وقادته
ذلك وبالشروط التي يقررونها».
وهذه الدعوات إلى التفاوض أثارت استياء
أوكــران ـيــا ب ـشــدة .وقــالــت سيلفي بـيــرمــان إن
إيمانويل ماكرون «محق في عدم االستسالم»،
مـضـيـفــة أن ــه «م ــن ال ـم ـهــم اإلب ـق ــاء ع ـلــى ق ـنــاة،
والذين يقولون +يجب أال نتحدث مع بوتين+
هــذا غير منطقي» ،مشيرة إلــى فــائــدة حــوار
كهذا في بعض القضايا ،مثل وصول مفتشين
دوليين إلى محطات الطاقة النووية المهددة

في النزاع أو تصدير الحبوب.
لكن الدبلوماسية السابقة تــرى أن مهمة
الرئيس الفرنسي «معقدة جــدا» ،ال سيما أن
نـظـيــره الـتــركــي رج ــب طـيــب إردوغ ـ ــان «ليس
صــديـقــه الـمـفـضــل» ،وي ـبــدو فــي وض ــع أفضل
للعب دور وساطة بشكل فعال.
ويعبر ميشال دوكلو ،المستشار الخاص
في معهد مونتين لألبحاث (ليبرالي) ،عن رأي
أقسى حيال ماكرون الذي «اعتقد لفترة طويلة
جدا أن عالقاته الشخصية وقدرته على اإلقناع
ستسمح له بدفع بوتين إلى تغيير موقفه».
وقــال السفير السابق إن «هــذا أمــر مشرف
ل ـكــن م ــن ال ــواض ــح أن ــه خ ـطــأ ف ــي الـتـحـلـيــل»،
موضحا أن ذلك يجعل فرنسا معرضة لتراجع
ثقة عدد من الحلفاء األوروبيين ،مثل بولندا
ودول البلطيق ،وكذلك واشنطن ،فيها.
ويـ ــرى أن رئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة الـفــرنـسـيــة
ي ـت ـم ـتــع «ب ـم ـص ــداق ـي ــة أكـ ـب ــر» ع ـن ــدم ــا ي ــدع ــو،
كما فعل على منبر الجمعية ا لـعــا مــة لألمم
ال ـم ـت ـح ــدة ،إل ـ ــى «عـ ـق ــد ج ــدي ــد ب ـي ــن ال ـش ـمــال
وال ـج ـنــوب» ،ويـحــث ق ــادة الـعــالــم عـلــى رفــض
«اإلمبريالية» الروسية.

ةديرجلا

•
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رياضة

الصدارة للكويت ...والعربي يقفز
للوصافة بعد انتهاء القسم األول

ً
دوري «زين» الممتاز يتوقف شهرا بسبب مونديال 2022
حازم ماهر وأحمد حامد

يتوقف دوري «زين» الممتاز
مدة شهر بسبب إقامة كأس
العالم  2022في قطر ،بعد
انتهاء منافسات القسم األول
بتصدر الكويت للقمة ،في حين
قفز العربي إلى مركز الوصافة،
بينما تراجع كاظمة.

اخـتـتــم الـقـســم األول ل ــدوري
زيــن الممتاز لكرة الـقــدم ،الــذي
سيتوقف بسبب ك ــأس العالم
 2022ب ـق ـط ــر ،ع ـل ــى أن ي ـع ــاود
استئنافه  12ديسمبر المقبل،
م ـنــاف ـســاتــه ب ـم ـف ــاج ــآت م ــدوي ــة
شـ ـه ــدتـ ـه ــا ال ـ ـجـ ــولـ ــة ال ـت ــاس ـع ــة
لـ ـلـ ـبـ ـط ــول ــة ،تـ ـمـ ـثـ ـل ــت فـ ـ ــي فـ ــوز
ال ـ ـسـ ــاحـ ــل عـ ـل ــى ك ــاظـ ـم ــة ،1-3
والجهراء على الفحيحيل ،1-4
والتضامن على النصر .0-4
في حين حقق العربي فوزه
األول على القادسية  1-3باستاد
ً
صباح السالم منذ  21عاما ،كما
فاز الكويت على السالمية ،1-2
ً
نظرا إلى تقارب المستوى بين
طــرفــي ال ـم ـبــارات ـيــن ،وال تدخل
النتيجتان في إطار المفاجآت
بالطبع.

وجـ ــاء تــربــع ال ـكــويــت على
ً
ً
ال ـق ـم ــة م ـن ـط ـق ـيــا ،ب ـع ـي ــدا عــن
عدم تقديم الفريق المستوى
ال ـم ـق ـنــع ،ل ـك ـنــه ي ـب ـقــى األك ـثــر
ً
ً
ثـ ـب ــات ــا وت ـح ـق ـي ـق ــا ل ـل ـن ـتــائــج
اإليجابية ،في المقابل ،لم يكن
أكثر المتفائلين فــي العربي
ي ـت ــوق ـع ــون أن ي ـق ـفــز ال ـفــريــق
للمركز الثاني بفارق نقطتين
ً
فقط عن المتصدر ،خصوصا
أن نتائجه في البداية لم تكن
مبشرة ،ليستمر جولتين في
المركز قبل األخير.
ً
وع ـ ـلـ ــى ال ـن ـق ـي ــض تـ ـم ــام ــا،
ت ـ ــأرج ـ ــح مـ ــركـ ــز ك ــاظـ ـم ــة فــي
ال ـ ـبـ ــدايـ ــة م ـ ــا بـ ـي ــن الـ ـ ـص ـ ــدارة
والوصافة ،لكنه فرط في عدد
كبير من النقاط كانت كفيلة
بمزاحمة الكويت على القمة،

كاظمة يطلب إعادة مباراته مع الساحل
تقدم كاظمة باحتجاج رسمي على الحكم علي
الحرز ،الذي أدار مباراة فريقه أمام الساحل ،في
الجولة التاسعة من منافسات دوري زين الممتاز.
وذك ــر كــاظـمــة أن الـحـكــم ال ـحــرز ارت ـكــب خطأ
قــانــونـيــا «بــاحـتـســابــه ضــربــة ج ــزاء فــي الدقيقة
 90من عمر المباراة ،قام بتنفيذها العب نادي
الـســاحــل ،ودخــل زميله إلــى منطقة الـجــزاء قبل
تنفيذ الركلة التي تصدى لها حــارس كاظمة،
لتذهب الكرة بعدها إلى الالعب مرتكب الخطأ
ً
ليسجل هدفا».
وأضاف« :حكم المباراة قرر إعادة ركلة الجزاء،

ما يؤكد اكتشاف الحكم للخطأ المرتكب من العب
ً
ً
ً
نــادي الساحل ،لكنه اتخذ قــرارا مخالفا تماما
لنص المادة  14من قانون كرة القدم ،والتي تنص
على احتساب ركلة حرة غير مباشره لمصلحة
فريق كاظمة».
وشدد على أن الخطأ يستوجب إعادة المباراة
كلها ،وهو ما يستدعي اإليعاز للجنة المسابقات
باتخاذ الالزم نحو إعادة المباراة.

لجنة الكرة النسائية بدأت
خطتها لدعم الموهوبين

منها الـتـعــادل مــع التضامن
 ،2-2والخسارة من الساحل.
وثمة تشابه بين القادسية
وال ـســال ـم ـيــة ،يـتـمـثــل ف ــي عــدم
ثـ ـب ــات ال ـم ـس ـت ــوى ل ـي ــس بـيــن
مباراة وأخرى ،بل في المباراة
ا ل ــواح ــدة ،كـمــا أن نتائجهما
في عدد من المباريات جاء ت
مخيبة ،وإن كانت فرصتهما
على ال ـصــدارة مــازالــت قائمة،
على الرغم من أن األصفر يأتي
في المركز السابع برصيد 12
نقطة ،لكن الفارق بينه وبين
المتصدر  6نقاط فقط.
ً
ً
كما أن هناك قاسما مشتركا
ب ـي ــن الـ ـجـ ـه ــراء وال ـف ـح ـي ـح ـيــل
وال ـ ـن ـ ـصـ ــر ،إذ ظ ـ ـهـ ــرت الـ ـف ــرق
الثالثة بمستوى رائع وحققت
ن ـتــائــج الفـ ـت ــة ،الس ـي ـمــا األول
والـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي وهـ ـ ـم ـ ــا م ــرشـ ـح ــان
ل ـل ـم ـن ــاف ـس ــة ف ـ ــي ال ـم ـج ـم ــوع ــة
األول ـ ــى ال ـتــي ت ـحــدد الـتــرتـيــب
مـ ــن األول لـ ـلـ ـس ــادس ،بـيـنـمــا
ي ـح ـتــاج ال ـن ـصــر إلـ ــى تحقيق
نـتــائــج إيـجــابـيــة لـلــدخــول في
هذه المنافسة.
على الجانب اآلخر ،قد يلعب
ال ـف ــوز الـ ــذي حـقـقــه الـتـضــامــن
والساحل (قبل األخير واألخير)
في الجولة التاسعة ،ويعتبر
ً
مـ ـ ـ ــؤشـ ـ ـ ــرا عـ ـ ـل ـ ــى خ ــروجـ ـهـ ـم ــا
للمنافسة بـقــوة عـلــى الـبـقــاء،
ً
علما أن نتائجهما ال تتماشى
على اإلطالق مع مستوييهما.

بدأت اللجنة النسائية لكرة القدم في االتحاد الكويتي الرياضي
المدرسي والتعليم العالي خطة عملها للموسم الثاني على التوالي
استعداداتها لخوض االستحقاقات المحلية من خالل المشاركة
في دوري االتحاد الكويتي لكرة القدم للشابات والتجهيز لخوض
منافسات البطولة العربية للمدارس التي ستقام في نوفمبر العام
المقبل بالقاهرة.
وأكدت عضو اللجنة الفنية  -مسؤولة كرة القدم النسائية شيخة
العالطي ،أن اللجنة وضعت خطة عمل خالل العام الثاني لمشروع
مواهبنا في مدارسنا  2الذي انطلق خالل األيام الماضية ،الذي جاء
ضمن الخطة االستراتيجية لالتحاد .2026 - 2021
وقالت العالطي« :سيكون هناك دوري المراكز سيقام في نهاية
ً
كل أسبوع من خالل  4جوالت سيتوج المركز األكثر نقاطا باللقب».

أرقام
ً
• تعد الجولة التاسعة األكثر تهديفا
ً
بــرص ـيــد  20ه ــدف ــا ،وب ـم ـعــدل تـهــديـفــي 4
أهداف في المباراة الواحدة ،وبلغ إجمالي
ً
األهداف في الجوالت التسع  125هدفا.
• يمتلك الكويت أقوى خط هجوم بعد
ً
أن أحرز  17هدفا ،يليه العربي وكاظمة في
ً
المركز الثاني ولكل منهما  16هدفا ،ويعد
الـنـصــر صــاحــب أض ـعــف خــط ه ـجــوم ولــه
 9أهــداف ،يليه الساحل والتضامن ولكل
منهما  10أهداف.
أما السالمية والجهراء فيتمتعتان بخط

دفاعي قوي ،حيث منيت شباكهما بعشرة
أه ــداف فـقــط ،يليهما الـعــربــي والتضامن
اللذان اهتزت شباكهما  10مرات ،في حين
أن خ ــط دف ــاع ال ـســاحــل األض ـع ــف بـعــد أن
ً
سكنت شباكه  16هدفا  ،يليه الفحيحيل
ً
بـ  15هدفا.
ً
• ال ـكــويــت األك ـث ــر ف ـ ــوزا ( 5م ـبــاريــات)،
يـلـيــه ال ـعــربــي وال ـج ـه ــراء والـفـحـيـحـيــل (4
مباريات) ،وحقق الساحل الفوز في مباراة
واحدة ،والتضامن والنصر (مباراتين) ،في
المقابل فإن الساحل هو األكثر خسارة (6

األزرق يباشر تدريباته في دبي اليوم

●

حازم ماهر

يباشر منتخبنا الوطني األول لكرة القدم
تدريباته في معسكره بدبي الساعة العاشرة
من صباح اليوم على ملعب شرطة دبي ،وهو
الـتــدريــب األول ال ــذي يخوضه الـفــريــق تحت
قيادة المدرب البرتغالي روي بينتو.
ويأتي المعسكر ،ضمن استعدادات األزرق
لـخــوض منافسات بطولة خليجي  25التي
تستضيفها مدينة البصرة خالل الفترة من
 6إلى  19يناير المقبل.
ً
وي ـع ـق ــد ب ـي ـن ـتــو اج ـت ـم ــاع ــا م ــع الــاع ـب ـيــن

تدريب فريق الكرة النسائية

جانب من مباراة الكويت والسالمية

قبل تــدريــب الـيــوم ،سيحدد خالله الخطوط
العريضة لما سيتبعه معهم في التدريبات.
وكــان وفــد المنتخب غــادر في ال ـ  2:00من
عصر أمس إلى دبي ،وكان بنيتو اختار ثالثة
الع ـب ـيــن لــان ـض ـمــام إل ــى ص ـفــوف المنتخب
وهــم فيصل زاي ــد ومـحـمــد بــاجـيــة وإبــراهـيــم
كميل ،بعد استبعاد بـنــدر الـســامــة وأحمد
شبيب بسبب إصابتهما بقطع فــي ا لــر بــاط
الصليبي ،ومحمد دحام الذي تقدم باعتذار
عــن ع ــدم م ـغــادرتــه مــع الــوفــد بـسـبــب ظــروف
أسرية خاصة.
وأكد عضو مجلس إدارة االتحاد الكويتي

لكرة القدم رئيس الوفد جمال العتيبي قبل
المغادرة أمس ،أن المعسكر سيتيح الفرصة
للجهاز الفني للمنتخب بقيادة روي بينتو
ً
للوقوف على مستوى الالعبين ،خصوصا
أنه التجمع األول للفريق.
وأعـ ـ ــرب ال ـع ـت ـي ـبــي ع ــن أم ـن ـي ـتــه أن يحقق
المعسكر الفائدة المرجوة منه ،ويساهم في
الــوصــول إلــى هــدف االنـسـجــام ،بين عناصر
الـمـنـتـخــب ال ـت ــي تـشـهــد اخ ـت ـي ــارات ج ــدي ــدة،
ي ــراد منها االعـتـمــاد على الالعبين الشباب
بشكل أكبر.

القادسية يسعى لعبور الفحيحيل في «ممتاز اليد»
●

محمد عبدالعزيز

ت ـقــام ال ـي ــوم م ـب ــارات ــان في
خـ ـت ــام الـ ـج ــول ــة ال ـث ــال ـث ــة مــن
ال ـ ــدوري الـمـمـتــاز ل ـكــرة الـيــد،
إذ يلتقي في الخامسة مساء
ال ـف ـح ـي ـح ـيــل مـ ــع ال ـق ــادس ـي ــة،
ت ـل ـي ـهــا فـ ــي ال ـس ــاب ـع ــة م ـســاء
مـ ـ ـب ـ ــاراة ال ـص ـل ـي ـب ـي ـخ ــات مــع

السالمية ،وتجري المباراتان
عـلــى صــالــة االت ـحــاد بمجمع
الشيخ سعد العبدالله.
في المباراة األولى يتطلع
القادسية ثاني الترتيب بـ 4
نقاط للمحافظة على سلسلة
ان ـت ـصــاراتــه ،وتـحـقـيــق الـفــوز
الـ ـث ــال ــث ع ـل ــى الـ ـت ــوال ــي عـلــى
حساب الفحيحيل قبل األخير

ب ـن ـق ـط ــة واحـ ـ ـ ـ ــدة ،والـ ـس ــاع ــي
إلـ ـ ـ ــى تـ ـحـ ـقـ ـي ــق فـ ـ ـ ـ ــوزه األول
بـعــد خـســارتــه أم ــام الـيــرمــوك
وتعادله مع كاظمة.

السالمية والصليبيخات

بنقطتين لمواصلة زحفه على
مقدمة الدوري ،وتخطي عقبة
الصليبيخات السابع بنفس
الــرصـيــد ،والـطــامــح كذلك في
التصدي لطموحات السماوي
للظفر بنتيجة اللقاء.

وف ـ ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة ال ـث ــان ـي ــة
يـ ـسـ ـع ــى الـ ـس ــالـ ـمـ ـي ــة ال ـ ــراب ـ ــع

مباريات) ،أما العربي وكاظمة والسالمية
والنصر فهم األكثر تعادال ( 4مباريات).
• أنهى محترف الكويت التونسي طه
ياسين الخنيسي القسم األول في صدارة
ال ـهــداف ـيــن بــرص ـيــد  10أهـ ـ ــداف ،بـيـنـهــا 5
أهــداف من ركــات جــزاء ،تبعه في المركز
ال ـثــانــي م ـح ـتــرف ال ـعــربــي الـلـيـبــي محمد
صـ ــوال ،وم ـح ـتــرف الـفـحـيـحـيــل الـتــونـســي
ي ــوس ــف ب ــن س ـ ـ ــودة ،وم ـح ـت ــرف ال ـج ـه ــراء
الغاني ايساكا ،ولكل منهم  6أهداف.

ليان تخطف «ذهبية»
في ختام بطولة ألماتي للجمباز

ليان بهبهاني محتفلة بإنجازها مع المدربتين
اختتم المنتخب الكويتي للجمباز اإليقاعي للفتيات مشاركته
في بطولة ألماتي الودية ،بأفضل طريقة ممكنة بعد إحراز البطلة
ليان بهبهاني الميدالية الذهبية في المستوى األول ،ليرتفع رصيد
«أزرق الجمباز» في البطولة التي أقيمت منافساتها في المدينة
الكازاخستانية على مدى ثالثة أيام ،إلى  7ميداليات ( 4ذهبيات
وفضيتان وبرونزية).
ً
وجاء إنجاز بهبهاني في فئة تحت  12عاما ،بعد يوم واحد من
الحصاد الرائع الذي تحقق لزميالتها سارة البناي وتاليا بهبهاني
ودالل الجسام ( 3ذهبيات) ونبيلة الخرافي وراية القصار (فضيتان)
وأمينة الكندري (برونزية) ،ليثبت المنتخب الكويتي حضوره في
هــذه المسابقة القوية التي شهدت مشاركة نحو  850العبة من
كازاخستان والعراق إلى جانب العبات الكويت.

الخرافي بطل «الثانية» لدوري الفروسية فوز فرق الجامعة األمريكية في الكويت بـ «»UAAK

نـ ـج ــح نـ ـج ــم نـ ـ ـ ــادي ال ـك ــوي ــت
ل ـل ـفــروس ـيــة ع ـلــي ال ـخ ــراف ــي ،في
ال ـ ـفـ ــوز ب ـل ـقــب الـ ـج ــول ــة ال ـثــان ـيــة
مـ ــن ال ـن ـس ـخ ــة ال ـث ــان ـي ــة ل ـ ــدوري
ال ـف ــروس ـي ــة ،ف ــي ال ـب ـطــولــة الـتــي
أق ـ ـي ـ ـمـ ــت ع ـ ـلـ ــى م ـ ـض ـ ـمـ ــار نـ ـ ــادي
ال ـم ـس ـي ـلــة ل ـل ـفــروس ـيــة بـمـنـطـقــة
صبحان.
ّ
وتـمــكــن الـخــرافــي مــن تخطي
الحواجز دون أخطاء في شوط
ال ـج ــائ ــزة ال ـك ـب ــرى ع ـلــى ارت ـف ــاع
 140سم.
وش ـ ـهـ ــد ال ـ ـش ـ ــوط ال ــرئ ـي ـس ــي
م ـنــاف ـســة ق ــوي ــة ب ـي ــن  5ف ــرس ــان
ه ــم ،عـلــي ال ـخــرافــي ،واإلي ـطــالــي
أنطونيو موروزو ،وعبدالرحمن
الفزيع ،وفواز السبيعي ،وأحمد
المضاحكة ،وشاركوا في جولة
تمايز لتحديد الفرسان أصحاب
المراكز األولى.
ونجح الخرافي على الجواد
«ليميركير» في تخطي الحواجز
دون أخطاء في زمن  37.18ثانية.
وعـلــى ارت ـفــاع  130س ــم ،جــاء
الـ ـ ـف ـ ــارس الـ ـبـ ـي ــاروس ــي بــاف ـيــل
ڤورونكو أوال.
وواصل النجم الصاعد حسين

تتويج أبطال شوط الجائزة الكبرى
الـ ـخ ــراف ــي ت ــأل ـق ــه ف ــي ال ـم ـيــاديــن
المحلية ب ـفــوزه بــالـمــركــز األول
على ارتفاع  120سم.
وشهدت منافسات اليوم األول
حــالــة فــريــدة فــي قـفــز الـحــواجــز،
ح ـي ــث ت ـق ــاس ــم الـ ـف ــارس ــان عـلــي
ال ـخــرافــي وعـبــدالــرحـمــن الـفــزيــع
الـ ـص ــدارة ف ــي ال ـش ــوط الـخــامــس
ع ـلــى ارتـ ـف ــاع  135سـ ــم ،ونـجــح
ال ـخ ــراف ــي وال ـف ــزي ــع ف ــي تخطي

الحواجز دون أخطاء بزمن واحد
( )65.10ثانية ،ويحصل الفائزان
على درع المركز األول مناصفة.
ي ــذك ــر أن الـ ـ ـ ـ ــدوري ال ـم ـح ـلــي
ي ـض ــم  8بـ ـ ـط ـ ــوالت ،كـ ــل ب ـطــولــة
تـ ـسـ ـتـ ـم ــر يـ ــوم ـ ـيـ ــن م ـت ـت ــال ـي ـي ــن،
وت ـش ـمــل أش ــواط ــا لـلـمـحـتــرفـيــن
والـهــواة والناشئين ،ويتنافس
في الــدوري أكثر من  300فارس
وفارسة.

مع انطالق بطولة رابطة ألعاب القوى
الجامعية في الكويت ( ،)UAAKحققت
ف ــرق ال ـجــام ـعــة األمــري ـك ـيــة ف ــي الـكــويــت
الفوز في عدد من المباريات التي أقيمت
ً
مؤخرا بالحرم الجامعي في السالمية،
إذ فاز فرق الرجال والنساء في مباريات
كرة السلة على فرق الجامعات المشاركة،
كما فاز فريق كرة الصاالت للنساء وكرة
القدم للرجال.
ً
واستضافت الجامعة األمريكية عددا
ً
من المباريات التي تضم فرقا رياضية
مختلفة من الجامعات األخرى ،بحضور
العديد من الطلبة المشجعين ،األمر الذي
يـســاعــد الطلبة عـلــى تـطــويــر مهاراتهم
الرياضية ،واالندماج مع طلبة الجامعات
األخرى.
وأش ـ ــادت عـمـيــدة ال ـش ــؤون الـطــابـيــة
بالجامعة هال العبدالرزاق ،بأداء الطلبة
خــال الـمـبــاريــات ،مبينة أنهم يتحلون
بــالــروح الرياضية والـمـثــابــرة لتحقيق
الفوز ،كما أنهم يظهرون قدراتهم بشكل
اسـتـثـنــائــي ف ــي جـمـيــع ال ـب ـطــوالت الـتــي
يخوضونها« ،ونفخر بجميع الرياضيين
في الجامعة».
ب ـ ـ ــدوره ،أوض ـ ــح ال ـم ـن ـســق الــريــاضــي
األول المدرب محمد الصالح ،أن البطولة

ت ـضــم م ــؤس ـس ــات ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـع ــال ــي ،إذ
تتنافس الفرق لتحقيق الفوز في عدد
من المباريات التي تقام خالل الفصلين
ً
الــدراسـيـيــن؛ األول ،والـثــانــي ،الفـتــا إلى
أن هذه البطوالت تمنح الطلبة الشباب
فرصة لتطوير مهاراتهم في الرياضات
المختلفة ،واالسـتـمـتــاع بــأوقــاتـهــم في
خوض منافسات رياضية داخل أسوار
الجامعة ،إذ توفر لهم الجامعة مدربين
مـحـتــرفـيــن ،وت ـق ــدم ال ـمــرافــق الــريــاضـيــة
واألدوات التي يحتاجون إليها ،ومن ثم
يمكنهم االنطالق للمنافسة المحترفة.
يــذكــر أن الجامعة األمــريـكـيــة تشارك
ً
سنويا في اتحاد ألعاب القوى الجامعية
في الكويت ( ،)UAAKوفي بطولة التعليم
العالي للمؤسسات الخاصة والحكومية،
وعلى مر السنين ،يتم تنظيم بطوالت
جماعية لبعض األنشطة الرياضية مثل
كرة القدم وكــرة الريشة وتنس الطاولة
وكرة السلة والكرة الطائرة.
وت ـح ــرص الـجــامـعــة األمــري ـك ـيــة على
تشجيع الرياضة والرياضيين ،وتعزيز
روح المنافسة الصحية بين الشباب ،بما
يعود عليهم بالفائدة البدنية والذهنية.
فريق الفتيات لكرة السلة

إنتر يسقط أتاالنتا بمعقله
ويفلت من الهزيمة
ً ً
حقق إنتر ميالن انتصارا ثمينا
على أتاالنتا ،في حين اكتفى
روما بالتعادل مع تورينو،
أمس ،في المرحلة الخامسة
عشرة من الدوري اإليطالي
لكرة القدم.

أسقط إنتر مضيفه أتاالنتا
 ،2 - 3أمس األول ،وفض الشراكة
معه في المرحلة الخامسة عشرة
من الدوري االيطالي لكرة القدم،
االخ ـي ــرة قـبــل ال ـتــوقــف م ــن أجــل
بطولة كأس العالم في قطر التي
تنطلق االسبوع المقبل.
وتقدم أصحاب االرض بركلة
جزاء للنيجيري أديموال لوكمان
( ،)25فيما عادل البوسني إدين
دجيكو إلنتر ( )36قبل أن يمنحه
التقدم ( .)56وسجل االرجنتيني
خ ــوس ـي ــه  -ل ــوي ــس بــالــوم ـي ـنــو
ال ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــدف ال ـ ـ ـثـ ـ ــالـ ـ ــث لـ ـلـ ـضـ ـي ــوف
بالخطأ فــي مــرمــى فــريـقــه ()61
ً
قبل أن يقلص شخصيا الفارق
أل صـ ـح ــاب األرض م ــن دون أن
يجنبهم الهزيمة (.)77
ودخل الفريقان الى المواجهة
فـ ــي ب ــرغ ــام ــو ب ـن ـف ــس ال ــرص ـي ــد
قـبــل أن يــرفــع إنـتــر رص ـيــده الــى
 30ن ـق ـط ــة فـ ــي الـ ـم ــرك ــز ال ــراب ــع
ب ــال ـت ـس ــاوي م ــع ك ــل م ــن م ـيــان
الثالث والتسيو الثاني اللذين
ً
ي ـ ـ ــواجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــان الحـ ـ ـ ـق ـ ـ ــا الـ ـضـ ـي ــف
فيورنتينا والمضيف يوفنتوس
ً
تواليا.
( 28نقطة)
ويحلق نابولي على بعد 11
نقطة في الصدارة بعد فوزه - 3
 2على أودينيزي السبت.
وحصل أتاالنتا على الفرص
األخطر في الشوط االول وكاد أن
يفتتح التسجيل عندما وصلت

كــرة بعيدة الــى الهولندي تون
كوبميانرس الى يمين المنطقة،
روضها وسددها قوية تصدى
لها الحارس الكاميروني أندريه
أونـ ــانـ ــا وح ـ ّـولـ ـه ــا ال ـ ــى رك ـن ـي ــة،
قبل أن يتألق مـجـ ً
ـددا فــي الكرة
الناتجة عنها بتصديه ا لــرا ئــع
لرأسية بالومينو (.)16
وتحصل الكولومبي دوفــان
ساباتا على ركلة جزاء ألصحاب
االرض إثر عرقلة من الهولندي
سـتـيـفــان دي فـ ــري ،ان ـب ــرى لها
لوكمان وسددها جميلة عالية
الى يسار الحارس االرجنتيني
خوان موسو (.)25
وعادل فريق المدرب سيموني
إن ــزاغ ــي الـنـتـيـجــة م ــن الـفــرصــة
الوحيدة المحققة له في الشوط
االول وم ــن لـعـبــة جـمـيـلــة ،بعد
أن رفع التركي هاكان تشالهان
أو غـلــو عرضية بعيدة ،تابعها
االرجنتيني الوتــارو مارتينس
رأس ـ ـي ـ ــة خ ـل ـف ـي ــة م ـ ــن مـ ـش ــارف
ال ـم ـن ـط ـق ــة ال ـ ـ ــى داخ ـ ـل ـ ـهـ ــا ن ـحــو
دجيكو الذي تابعها على الطائر
بجانب قدمه في الشباك (.)36
وبـ ـ ــدا الـ ـنـ ـي ــراتـ ـس ــوري بـحـلــة
أف ـضــل ف ــي ال ـش ــوط ال ـثــانــي ولــم
ي ـت ــأخ ــر ف ــي ال ـت ـق ــدم بــالـنـتـيـجــة
بعد عرضية من فيديريكو دي
ماركو عن الجهة اليسرى داخل
المنطقة تابعها دجيكو من امام
المرمى (.)56

ناغلسمان :بإمكاننا الفوز بكل البطوالت
يرى المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ األلماني لكرة القدم
جوليان ناغلسمان أن فريقه يمكنه الفوز بكل البطوالت هذا
الموسم.
ً
وقال ناغلسمان « 35عاما»« :يجب أن نواصل اللعب بنفس
ً
الطريقة التي نلعب بها حاليا ،ومن ثم ستكون لدينا الفرصة
للفوز بكل األلقاب التي يمكننا الفوز بها».
ويدخل بايرن العطلة الشتوية وهو يتصدر الدوري
األلماني «بوندسليغا» ،وفي دوري األبطال وصل بايرن
إلى دور الـ  ،16وسيلتقي مع باريس سان جرمان،
وفي كأس ألمانيا سيواجه بايرن فريق ماينز
في دور الـ  ،16وفي الموسم الماضي فاز بايرن
بلقب الدوري.
وفي دوري األبطال ودع الفريق البطولة من دور
الـثـمــانـيــة أم ــام ف ـيــاريــال ،وف ــي ك ــأس ألـمــانـيــا ودع
الـفــريــق الـبـطــولــة مــن ال ــدور الـثــانــي بـعــد خسارته
صفر 5 -أمام بوروسيا مونشنغالدباخ.
(د ب أ)

دزيكو نجم اإلنتر يسجل الهدف األول
ومـ ـن ــح ب ــال ــوم ـي ـن ــو الـ ـه ــدف
الـ ـث ــال ــث إلنـ ـت ــر بـ ـع ــد أن تــابــع
مارتينيس الكرة برأسه خلفية
من ركنية نحو دجيكو ،حاول
ال ـمــدافــع تشتيتها ب ــرأس ــه إال
أنها دخلت الشباك (.)61
وحاول التعويض عن خطئه
بتسجيله هدف تقليص ً الفارق
بــرأس ـيــة مــن ركـنـيــة أي ــض ــا ،إال
ً
كافيا لتجنيب
أن ذلــك لم يكن
فـ ــريـ ــق الـ ـ ـم ـ ــدرب جـ ـ ــان ب ـي ـيــرو

غاسبيريني الخسارة الرابعة
هذا الموسم.

تعادل روما وتورينو
وفي مباراة اخرى خطف روما
تعادال صعبا من ضيفه تورينو
 .1 - 1وتقدم تورينو عن طريق
ك ــارول لينيتي فــي الدقيقة ،55
قبل أن يــدرك نيمانيا ماتيتش
ال ـ ـت ـ ـعـ ــادل لـ ــرومـ ــا فـ ــي ال ــدق ـي ـق ــة

الــراب ـعــة م ــن ال ــوق ــت المحتسب
بدال من الضائع للشوط الثاني.
ورف ــع روم ــا رص ـيــده إل ــى 27
نقطة فــي المركز السابع ،فيما
تجمد رصـيــد تــوريـنــو عـنــد 21
نقطة في المركز التاسع.
وف ـ ــي م ـ ـبـ ــاراة أخـ ـ ــرى بـنـفــس
الـ ـم ــرحـ ـل ــة ،ت ـغ ـل ــب مـ ــونـ ــزا عـلــى
ساليرنيتانا  - 3صفر.
وت ـ ـ ـقـ ـ ــدم مـ ـ ــونـ ـ ــزا عـ ـ ــن ط ــري ــق
كــارلــوس أوجـسـتــو فــي الدقيقة

سان جرمان يكرم وفادة أوكسير بخماسية نظيفة
عـ ــزز ب ــاري ــس سـ ــان ج ــرم ــان ص ــدارت ــه
للدوري الفرنسي لكرة القدم في المباراة
األخـ ـي ــرة ق ـبــل ت ــوج ــه ن ـجــومــه إلـ ــى قطر
ل ـخــوض نـهــائـيــات ك ــأس ال ـعــالــم ،بـفــوزه
بخماسية نظيفة على ضيفه أوكسير في
المرحلة الخامسة عشرة أمس.
وع ـم ــد الـ ـم ــدرب كــري ـس ـتــوف غــالـتـيـيــه
أال يــريــح أي عنصر مــن هجومه الـنــاري
المؤلف مــن كيليان مبابي ،والبرازيلي
نيمار ،واألرجنتيني ليونيل ميسي ،في
مسعاه لتفادي أي انزالق قبل االستحقاق
الدولي.
ً
ودخـ ــل س ــان ج ــرم ــان ال ـل ـقــاء مـتـقــدمــا
ب ـف ــارق نـقـطـتـيــن ف ـقــط ع ــن ل ـنــس الـثــانــي
الـفــائــز  1-2عـلــى ضـيـفــه كـلـيــرمــون أمــس
األول ،لـكـنــه أعـ ــاد فـ ــارق ال ـخ ـمــس نـقــاط
محافظا على سجله الخالي من الهزائم
ً
انتصارا وتعادالن).
في الدوري (13
ول ـ ــم ي ـت ــأخ ــر س ـ ــان جـ ــرمـ ــان الف ـت ـت ــاح
التسجيل ،بعد أن رفع ميسي كرة رائعة

مبابي نجم باريس يحتفل بالهدف األول
فــوق المدافعين «ل ــوب» نحو البرتغالي
ن ــون ــو م ـن ــدي ــش ،الـ ـ ــذي غ ـم ــزه ــا ســريـعــة
عرضية منخفضة إلى مبابي الذي تابعها
خاطفة في الشباك (.)11

ولــم يرتق الـشــوط األول إلــى مستوى
ال ـت ـط ـل ـع ــات ،وغ ــاب ــت الـ ـف ــرص الـمـحـقـقــة
باستثناء كــرة وصـلــت الــى ميسي نحو
ال ـق ــائ ــم ال ـث ــان ــي ق ـب ــل أن ي ـ ـ ــراوغ العـبـيــن

أرسنال يعزز صدارته بثنائية في مرمى وولفرهامبتون
عـ ـ ــزز أرسـ ـ ـن ـ ــال ص ـ ــدارت ـ ــه ل ـت ــرت ـي ــب ال ـ ـ ــدوري
اإلنكليزي لكرة القدم ،عقب فوزه على مضيفه
وولـفــرهــامـبـتــون  - 2صـفــر أم ــس األول ،ضمن
منافسات المرحلة  16من المسابقة.
ورفع أرسنال رصيده إلى  37نقطة في المركز
األول ،بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي
صاحب المركز الثاني.
عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـ ـجـ ـ ــانـ ـ ــب اآلخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،ت ـ ـج ـ ـمـ ــد رص ـ ـيـ ــد
وول ـفــرهــام ـب ـتــون عـنــد عـشــر ن ـقــاط ف ــي الـمــركــز
العشرين واألخير.
وسجل مارتن أوديـغــارد هدفي أرسـنــال في
الدقيقتين  55و.75
وبدأت المباراة بضغط متبادل من الفريقين،
وسعى كالهما لتسجيل هدف مبكر في مرمى
اآلخر.
وتـ ـ ـ ـ ــألـ ـ ـ ـ ــق ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزي سـ ـ ـ ـ ــا ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارس م ـ ــرم ـ ــى
وولفرهامبتون في التصدي لهجمات أرسنال
ع ــن ط ــري ــق ال ـبــرازي ـل ـي ـيــن غــابــري ـيــل خـيـســوس
وغابرييل مارتينلي ،فيما نجح آرون رامسديل
حـ ـ ـ ـ ــارس أرسـ ـ ـ ـن ـ ـ ــال فـ ـ ــي الـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــدي ل ـه ـج ـم ــات
وولفرهامبتون.

وس ــدد خـيـســوس ك ــرة قــويــة فــي الــدقـيـقــة 37
لكنها اصطدمت بالعارضة ،فيما هدد غونزالو
غيديس مهاجم وولفرهامبتون.
ولم تشهد باقي دقائق الشوط األول أي جديد،
ليطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل السلبي.
ومع بداية الشوط الثاني ،هاجم أرسنال بكل
ً
قوته محاوال تسجيل هدف في شباك منافسه،
وبـعــد عـشــر دقــائــق مــن ال ـش ــوط ،ينجح القائد
م ــارت ــن أودي ـ ـغـ ــارد ف ــي تـسـجـيــل ال ـه ــدف األول،
ً
مستفيدا من عرضية من زميله فابيو فييرا.
وبـعــد ذل ــك ال ـهــدف واص ــل أرس ـنــال هجماته
الخطيرة على مرمى وولفرهامبتون ،لكن جوزي
سا نجح في الذود عن مرماه ببراعة.
وفــي الدقيقة  75نجح أرسـنــال فــي تسجيل
الهدف الثاني عن طريق أوديغارد مرة أخرى،
بعدما استفاد قائد الفريق من كــرة عائدة من
تصدي جوزي سا ،ليسددها في الشباك.
ون ـجــح أرس ـن ــال ف ــي ال ـح ـفــاظ عـلــى النتيجة
حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة ،بفوزه
 - 2صفر.
(د ب أ)

دورانت يقود نتس للفوز على كليبرز

ً
ً
ّ
قدم بروكلين نتس بقيادة نجمه كيفن دورانت ً
أداء دفاعيا مميزا
أمام المضيف لوس أنجلس كليبرز ليحقق الفوز بنتيحة ،95-110
هو الرابع في آخر خمس مباريات منذ إيقاف كايري إرفينغ ،ضمن
منافسات دوري كرة السلة األميركي للمحترفين أمس األول.
وبينما يواصل نتس انتفاضته بعد بداية سيئة للموسم ،حقق
ً
بوسطن سلتيكس انتصاره السادس تواليا على حساب مضيفه
ديترويت بيستونز  ،108-117فيما أسقط داالس مافريكس ضيفه
بورتالند ترايل باليزرز المحلق  112-117بفضل تريبل دابل لنجمه
السلوفيني لوكا دونتشيتش ،بينها  42نقطة.
ً
وتألق دورانت في طرفي الملعب مسجال  27نقطة وست متابعات
وثالث تمريرات حاسمة ،وتصدى للكرة مرتين وسرقها مرتين.
ً
ً
أصبح دورانــت « 34عاما» أول العب يبدأ موسما بـ  13مباراة
متتالية يسجل خاللها  25نقطة على األقل منذ مايكل جوردان «16
مباراة» في مستهل موسم .1989-1988

تريبل دابل دونتشيتش
وفي داالس ،خرج دونتشيتش من حالة الركود التي أحاطت به
ً
بعد هزيمتين تواليا هذا األسبوع ليحقق ثالث «تريبل دابل» له
ً
هذا الموسم ،مضيفا  13متابعة و 10تمريرات حاسمة الى نقاطه
الـ  42في فوز داالس على باليزرز.
وفي ديترويت ،سجل جايسون تايتوم  43نقطة و 10متابعات
ليتغلب بوسطن سلتيكس الغائب عنه هدافه المصاب جايلين
براون وأل هورفورد ومالكولم بروغدون  108-117على بيستونز.
وفي ميامي ،أفسد هيت الظهور األول في الموسم لالميلو بول
مع تشارلوت هورنتس بفوزه عليه .115-132

 ،24قبل أن يضيف دان ــي موتا
الهدف الثاني في الدقيقة .35
وفي الدقيقة  75سجل ماتيو
بيسينا الـهــدف الـثــالــث لمونزا
م ــن ضــربــة ج ـ ــزاء .ورفـ ــع مــونــزا
رصيده إلى  16نقطة في المركز
الرابع عشر ،فيما تجمد رصيد
ساليرنيتانا عند  17نقطة في
المركز الثاني عشر.
وض ـمــن مـنــافـســات الـمــرحـلــة
ذات ـه ــا ،نـجــح سـبـيــزيــا ف ــي قلب

ت ــأخ ــره أمـ ـ ــام م ـض ـي ـفــه ه ـيــاس
فيرونا بهدف إلى فوز .1 - 2
وتقدم فيرونا عبر سيموني
فيردي في الدقيقة  ،30لكن مباال
نزوال سجل هدفين لسبيزيا في
الدقيقتين  53و.69
ورفع سبيزيا رصيده إلى 13
نقطة فــي المركز السابع عشر،
فيما تجمد رصيد فيرونا عند
خمس نقاط في المركز العشرين
واألخير.

دورانت نجم نتس في محاولة للتسجيل في سلة كليبرز

أوديغارد نجم أرسنال يحتفل بهدفه

ً
بعيدا ( ،)38قبل أن ينتفض فريق
ويسدد
العاصمة في الثاني مسجال أربعة أهداف.
ويعود الفضل في الهدف الثاني إلى
منديش الذي قام بفاصل مهاري رائع على
ً
الجهة اليسرى داخل المنطقة متخلصا
م ــن ث ــاث ــة الع ـب ـيــن ق ـبــل أن ي ــرف ــع ال ـكــرة
تابعها سولر رأسية في المرمى (.)51
وتحول اإلسباني إلى دور الممرر بعد
أن أرسل كرة في العمق إلى حكيمي إثر
مرتدة تابعها الظهير في الشباك (.)57
وسجل سانشيس الهدف الرابع بعد
 20دقيقة مــن نــزولــه بــديــا لـســولــر ،بعد
أن تصدى أوال الحارس بونوا كوستيل
لمحاولته قبل أن يمررها له البديل اآلخر
إيكيتيكيه ،و يـســدد هــا لترتطم بالجهة
الداخلية للقائم وتدخل المرمى (.)81
وتحصل الشاب الفرنسي على هدفه
األول ،ب ـعــد أن اف ـتــك ال ـك ــرة م ــن الـخـصــم
بالقرب من منطقته ،وأودع الكرة الشباك
(.)84

ً
ناكاشيما بطال لـ «نيكست جين»
تـ ــوج األمـ ـي ــرك ــي ب ــران ــدون
ن ــاك ــاشـ ـيـ ـم ــا بـ ـلـ ـق ــب ال ـ ـ ـ ــدورة
ال ـخ ـت ــام ـي ــة ل ـل ـج ـي ــل ال ـم ـق ـبــل
«ن ـ ـي ـ ـك ـ ـسـ ــت ج ـ ـي ـ ــن» ف ـ ـ ــي كـ ــرة
ال ـم ـضــرب ف ــي م ـيــانــو ،أمــس
األول ،ا ل ـ ـتـ ــي ت ـج ـم ــع أ ف ـض ــل
ث ـمــان ـيــة الع ـب ـي ــن ف ــي س ــن الـ ـ
 21و مـ ـ ــا دون خـ ـ ــال ا لـ ـع ــام،
ب ـفــوزه عـلــى الـتـشـيـكــي ييري
ليهيتشكا.
وتفوق ناكاشيما ،المصنف
ً
 49عــا ل ـم ـيــا 3-4 ،)5/7( 3-4 ،
(  2 -4 ،)6 /8ع ـ ـلـ ــى نـ ـظـ ـي ــره
المصنف  ،74ليحقق ابن الـ 21
ً
عاما لقبه الثاني في مسيرته
بـعــد دورة س ــان ديـيـغــو هــذا
العام.
وخلف ناكاشيما ،المولود
في كاليفورنيا من أب ياباني
وأم ف ـي ـت ـن ــام ـي ــة ،اإلسـ ـب ــان ــي
كارلوس ألكاراس الذي حقق

ناكاشيما

اللقب العام الماضي ،قبل أن
يحرز في الحالي لقب بطولة
الواليات المتحدة المفتوحة،
آخر البطوالت األربع الكبرى،
ويصبح أصغر مصنف على
ً
العالم عن  19عاما.

البلجيكي نويفيل يتوج برالي اليابان
ف ـ ـ ـ ـ ـ ــاز سـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــق هـ ـ ـ ـي ـ ـ ــون ـ ـ ــداي
البلجيكي تييري نويفيل برالي
اليابان الختامي لبطولة العالم
للراليات أمــس ،بعد أن تسبب
ثـقــب فــي اإلطـ ــار ب ـخــروج أقــرب
مـ ـط ــاردي ــه ال ـب ــري ـط ــان ــي إل ـف ـيــن
إيفانز ،بينما حــل بطل العالم
الفنلندي كــالــي روفــانـبـيــرا في
المركز الثاني عشر.
ً
ب ــدأ إي ـفــانــز مـتـخـلـفــا بــأربــع
ـوان خـ ـل ــف ن ــويـ ـفـ ـي ــل ،ال ـ ــذي
ثـ ـ ـ ـ ـ ٍ
أنهى أمس األول ،في الصدارة،
ّ
وقــلــص ال ـف ــارق إل ــى  0.6ثانية
فقط بعد أداء قوي في المرحلة
االفتتاحية.
ً
لكن اصـطــدامــا فــي المرحلة
الـصـبــاحـيــة أج ـبــر إي ـفــانــز على
ت ـغ ـي ـيــر اإلط ـ ـ ــار والـ ـ ـخ ـ ــروج مــن
المنافسة ليبتعد نويفيل في
الصدارة.
تــوج روفانبيرا باللقب بعد
فوزه في رالي نيوزيلندا الشهر
الـ ـم ــاض ــي ،ل ـك ــن ن ــوي ـف ـي ــل ك ــان
ً
سـعـيــدا بـفــوزه بسباقه الثاني
هذا الموسم.
وأنهى نويفيل السباق بفارق

 1:11.1دقيقة عن تاناك الثاني،
ال ــذي ك ــان يـقــود آخ ــر سـبــاق له
مع هيونداي ،فيما حل صاحب
ً
األرض تاكاموتو كاتسوتا ثالثا
بعد أن عــاد الرالي إلــى اليابان
للمرة األولى منذ .2010

وأصبح روفانبيرا أصغر بطل
عالم عندما انتزع اللقب في أوائل
أكتوبر ،بعد يوم واحــد من عيد
ميالده الثاني والعشرين.
وأنهى ثقب السبت الماضي
فرص الفنلندي في تحقيق فوزه

البلجيكي تييري نويفيل ومساعده يحتفالن بالفوز

السابع هذا الموسم الذي أنهاه
بــرصـيــد  255نـقـطــة ب ـفــارق 50
عن تاناك.
وسـ ـب ــق ل ـت ــوي ــوت ــا أن حـســم
ب ـط ــول ــة ال ـص ــان ـع ـي ــن فـ ــي رالـ ــي
كاتالونيا الشهر الماضي.

18
رياضة
ً
ً
من بيليه إلى زيدان 11 ...العبا أسطوريا في تاريخ النهائيات
باق  ٦أيام

ةديرجلا

•
العدد  / 5183االثنني  14نوفمبر 2022م  20 /ربيع اآلخر 1444هـ

sports@aljarida●com

سطع نجم العديد من العبي
المنتخبات في تاريخ بطوالت
كأس العالم ،وال يزال سجل
البطولة يحتفي بإنجازات
ولقطات هؤالء النجوم ،الذين
حفروا أسماءهم بحروف
تاريخ
من ذهب ،ليخلدهم
التشكيلة المثالية
البطولة.
غـ ـ ـ ـ ـ ــوردون ب ــانـ ـك ــس  -ك ــاف ــو،

من «الملك» البرازيلي بيليه،
الــاعــب الــوحـيــد الـمـتــوج بلقب
ك ـ ـ ــأس ال ـ ـعـ ــالـ ــم  3م ـ ـ ـ ـ ــرات ،إل ــى
الفرنسي زين الدين زيدان الذي
فرح وحزن في النهائي ،صنعت
مباريات كأس العالم لكرة القدم
أســاطـيــر ِّ
دونـ ــت أس ـمــاؤهــم في
تاريخ اللعبة.

ف ـ ــران ـ ـت ـ ــس ب ـ ـك ـ ـن ـ ـب ـ ــاور ،ف ــابـ ـي ــو
كانافارو ،روبرتو كارلوس  -زين
الدين زيــدان ،أندريس إنييستا،
دي ـ ـي ـ ـغـ ــو م ـ ـ ـ ــارادون ـ ـ ـ ــا  -ب ـي ـل ـي ــه،
ميروسالف كلوزه ،رونالدو.

غوردون بانكس (إنكلترا)
حارس مرمى ألندية متواضعة
(لـ ـيـ ـسـ ـت ــر ،سـ ـ ـت ـ ــوك) ،ت ـ ـ ــوج ه ــذا
ً
اإلنكليزي بطال للعالم عام ،1966
واشـتـهــر ب ـصــدة «إع ـج ــازي ــة» في
مواجهة بيليه عــام ،1970
ق ـ ــال ع ـن ـه ــا الـ ـب ــرازيـ ـل ــي:
ً
«اليوم سجلت هدفا ،لكن
بانكس ّ
صده».

كافو وروبرتو
كارلوس (البرازيل)
أح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدث ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذان
البرازيليان ثــورة في
مركز الظهير عن طريق
تعزيز دوره الهجومي إلى
ح ــد ك ـب ـيــر .س ـجــل كــافــو أكـثــر
«ث ــراء» فــي كــأس الـعــالــم ،كونه
فاز بمونديالي  1994و.2002
أما روبرتو كارلوس ،فاكتفى
بـلـقــب  2002ح ـيــن ك ــان كــافــو
ً
قائد المنتخب .خسرا معا
نهائي  1998أمام فرنسا
(صفر.)3-

فرانتس بكنباور
(ألمانيا)
البرازيلي بيليه

«م ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرع» مـ ــركـ ــز
الليبرو ،تــرك «القيصر»
إحـ ـ ــدى الـ ـص ــور ال ـخ ــال ــدة
لكأس العالم ،بعدما أنهى

مارادونا وماتيوس قبل مواجهة نهائي 1990
«م ـبــاراة ال ـقــرن» الـتــي خسرتها
ألمانيا أمــام إيطاليا ( 4-3بعد
الـ ـتـ ـمـ ــديـ ــد) ف ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــدور ن ـصــف
النهائي لمونديال  1970ويده
مـ ـلـ ـف ــوف ــة .بـ ـع ــد أربـ ـ ـع ـ ــة أع ـ ـ ــوام
نجح في رفع كأس العالم على
أرضـ ــه عـنــدمــا تـمـكـنــت واقـعـيــة
«دي م ــان ـش ــاف ــت» م ــن تـحـطـيــم
روم ــان ـس ـي ــة م ـن ـت ـخــب هــول ـنــدا
ويوهان كرويف (.)1-2

فابيو كانافارو (إيطاليا)
الـ ـنـ ـم ــوذج األم ـ ـثـ ــل ل ـل ـمــدافــع
ً
اإلي ـط ــال ــي ،دائ ـم ــا ف ــي تموضع
مـ ـ ـث ـ ــال ـ ــي ،وفـ ـ ـ ــي ح ـ ــال ـ ــة ت ــرك ـي ــز
و«شــريــر» متى لــزم األم ــر .قائد
«األت ـ ـ ـ ـ ــزوري» الـ ـ ــذي أحـ ـ ــرز لـقــب
 2006ع ـ ـلـ ــى حـ ـ ـس ـ ــاب ف ــر ن ـس ــا
وزي ــدان ( 3-5بركالت الترجيح
بعد التعادل .)1-1

زين الدين زيدان (فرنسا)
دخـ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ ب ـف ـض ــل
ثـنــائـيــة ،وخـ ــرج مـنــه ببطاقة
حمراء .يتقاسم «زيزو» رقمين

قياسيين ،هما :عدد األهداف
فــي الـمـبــاريــات النهائية (،)3
ً
تـســاويــا مــع اإلنكليزي جيف
هـيــرســت وال ـبــرازي ـل ـي ـيــن فــافــا
وب ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــه ،وال ـ ـت ـ ـس ـ ـج ـ ـيـ ــل ف ــي
مباراتين نهائيتين.
رأسـ ـيـ ـت ــان أم ـ ـ ــام الـ ـب ــرازي ــل
فـ ـ ــي ن ـ ـهـ ــا ئـ ــي  ،1998ور ك ـ ـلـ ــة
ج ــزاء عـلــى طــريـقــة «بانينكا»
فـ ـ ــي ن ـ ـهـ ــا ئـ ــي  2006ب ـم ــر م ــى
اإليطالي جانلويجي بوفون.
ً
هـ ــو أي ـ ـضـ ــا الـ ــاعـ ــب ال ــوح ـي ــد
مـ ــع الـ ـك ــامـ ـي ــرون ــي ري ـغــوب ـيــر
ُ
ســونــغ ال ــذي ط ــرد مــرتـيــن في
ال ـم ــون ــدي ــال :ع ــام  1998أم ــام
السعودية ،وفي نهائي 2006
بعدما «نطح» اإليطالي ماركو
ماتيراتزي.

إنييستا (إسبانيا)
رفـ ـ ــع العـ ـ ــب ب ــرش ـل ــون ــة مــن
مـسـتــوى تـبـسـيــط ك ــرة ال ـقــدم.
م ـثــال حــي عـلــى «تـيـكــي تــاكــا»
ناديه السابق برشلونة .سجل
هدف الفوز لمنتخب بالده في

زيدان بعد الفوز بمونديال 1998

نـهــائــي مــونــديــال  2010أم ــام
هولندا ( -1صفر) قبل نهاية
الوقت اإلضافي.

دييغو مارادونا (األرجنتين)
فرض هيمنته على مونديال
 1986الذي قاده منتخب بالده
إلـ ــى ل ـق ـبــه .ف ــي ق ـمــة م ـس ـتــواه
الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــروي ب ــالـ ـمـ ـكـ ـسـ ـي ــك ،قـ ــاد
«ألبيسيليستي» حتى النهائي
والـفــوز على ألمانيا الغربية
( ،)2-3وكــاد يكرر السيناريو
ذات ــه بـعــد أرب ـعــة أعـ ــوام ،لكنه
انـحـنــى ه ــذه ال ـمــرة أم ــام «دي
مــان ـشــافــت» (ص ـ ـفـ ــر .)1-يبقى
ً
خالدا في التاريخ ،كونه سجل
في غضون أربــع دقائق أفظع
وأجمل هدف في كأس العالم،
بين «يد الله» و«سباق ّ
تعرج»
مذهل بين الــدفــاع اإلنكليزي
في الدور ربع النهائي.

بيليه (البرازيل)
الوحيد الفائز بالمونديال 3
مرات ،من كأس العالم  1958حين

ً
كــان يبلغ  17عــامــا ،إلــى التحفة
الفنية للعب الهجومي لعام .1970
ً
فاز أيضا بكأس العالم  1962رغم
ً
أنه أصيب باكرا في هذه البطولة.
ال ي ــزال ُيـعــد األفـضــل عـلــى مر
األزمنة .ترك مجموعة كبيرة من
الصور ،من الثنائية التي سجلها
ودموع المراهق أثناء الفوز بلقب
 ،1958إل ــى تـمــريــرتــه «الـعـمـيــاء»
لكارلوس ألبرتو في النهائي ضد
إيطاليا ( )1-4عام  ،1970إضافة
إلــى خــداعــه ح ــارس األوروغ ــواي
وك ــرت ــه ال ـســاق ـطــة ال ـب ـع ـيــدة ضد
تشيكوسلوفاكيا.

ميروسالف كلوزه (ألمانيا)
ق ـ ــد ال ي ـ ـكـ ــون مـ ـي ــروس ــاف
كلوزه أكثر المهاجمين مهارة،
ل ـك ـنــه ي ـح ـمــل ال ــرق ــم ال ـق ـيــاســي
ال ـم ـط ـل ــق ل ـ ـعـ ــدد األه ـ ـ ـ ـ ــداف فــي
ا لـ ـنـ ـه ــا ئـ ـي ــات ( 16بـ ـي ــن 2002
و .)2014الــوحـيــد ال ــذي خــاض
ن ـص ــف ال ـن ـه ــائ ــي أربـ ـ ــع م ـ ــرات،
وت ـم ـكــن م ــن الـ ـف ــوز ب ـمــونــديــال
ً
 ،2014علما بأنه انفرد بالرقم

القياسي في عدد األهداف على
حساب البرازيلي رونالدو (.)15

رونالدو (البرازيل)
ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف
ا لـ ـ «فينومينو»
(ال ـ ـظـ ــاهـ ــرة) كــل
شـ ــيء ف ــي ك ــأس
ال ـع ــال ــم .ت ــوج من
د و ن أ ن ي ـل ـع ــب
ً
في سن ال ـ  17عاما
فــي  ،1994وهــو سيئ
الحظ في النهائي بعد
أربعة أعــوام عندما ألمت
به وعكة صحية قبل ساعات
مــن ال ـم ـبــاراة الـنـهــائـيــة .شــارك
رونالدو في النهائي ،إال أنه كان
ً
خـيــاال للموهبة الـصــارخــة التي
كان يعرف بها.
أفضل مهاجم في حقبته ثأر
لنفسه عــام  ،2002بعدما هيمن
ً
عـلــى الـبـطــولــة ،وت ــوج هــدافــا مع
ثنائية في المباراة النهائية أمام
ألمانيا (-2صفر).

كانافارو خالل مونديال 2006

جوردي ألبا :إنريكي أفضل مدرب في العالم

نيمار :مونديال قطر قد يكون األخير لي

ال ــرف ــاق ،وهـ ــذا ه ــو م ــا ي ـهــم بــالـنـسـبــة لالعبين
وبالنسبة لي».
وعن سمات إنريكي كمدرب ،أكد الالعب أنه
«يتمتع بشخصية قوية ،وهذا مهم كمدرب:
يعرف كيف ينقل أفكاره ،ويجعل جميع
الالعبين يسيرون في نفس االتجاه .إنه
أمر صعب للغاية ،لكنه نجح في القيام
به في جميع الفرق التي قادها .جميعنا
يلتزم بما يقوله ،وهذا هو أفضل شيء».
وعن االنتقادات التي يتعرض لها
مدرب «ال روخا» ،وما إذا كان ذلك ألنه
مرجع لبرشلونة ،أوضــح ألبا أن ذلك
ً
ً
ال يهم كـثـيــرا ،معتبرا أن «االنـتـقــادات
ً ً
ً
في يومنا هذا أصبحت أمرا طبيعا جدا
بالنسبة للجميع».
(إفي)

أخرى من كأس العالم ،بصراحة ال أعرف».
وأض ــاف« :ربما أشــارك في نسخة أخــرى ،ربما ال،
األمر يتوقف (على عدة عوامل) سيكون هناك تغيير
فــي الـجـهــاز الـفـنــي (حـيــن يتنحى ال ـمــدرب تيتي عن
منصبه بعد المونديال) ،وال أعرف ما إذا كنت سأعجب
المدرب الجديد».
وتــابــع« :لقد قمت بالفعل ببناء تــاريــخ طويل مع
المنتخب الوطني ،وبالتأكيد أريد أن أنهي مسيرتي
بشكل جيد .أشعر بالسعادة ،دائما أحب ممارسة كرة
القدم وأحــب الفوز ،أتطلع إلى التحسن كل يــوم ،أود
مساعدة زمالئي ،وهو الشيء األكثر أهمية ،أتمنى أن
ينقش اسمي في تاريخ كرة القدم».
وعن فرص البرازيل في التتويج بكأس العالم ،قال
نيمار« :رغــم أن كثيرا من الناس ال تؤمن بنا ،فإننا
سنثبت العكس ،والمنتخب الوطني يمتلك الكثير من
األشياء الجيدة ،وبمقدورنا الذهاب بعيدا».

كال الالعب الدولي اإلسباني جوردي ألبا المديح
لمدرب منتخب بالده لويس إنريكي ،الذي اعتبره
أفضل مدير فني ،سواء على المستوى المهني أو
الشخصي.
وفــي مقابلة مــع صحيفة مــونــدو ديبورتيفو،
ً
أبدى العب برشلونة ( 33عاما) امتنانه الستدعاء
المدرب اإلسباني له للمشاركة في مونديال قطر،
الــذي سينطلق في غضون بضعة أيــام ،كما أبدى
سعادته ألنه سيتمكن من خوض ثالث بطولة كأس
عالم في مسيرته.
وقال ألبا إنه يعرف إنريكي منذ كان األخير
ً
ي ــدرب بــرشـلــونــة ،مــؤكــدا أن ــه «شـخــص مباشر،
ً
يثق كثيرا في الالعبين .بالنسبة لي ،طالما قلت
ذلك ،إنه أفضل مدرب في العالم .ليس ذلك على
المستوى الـكــروي فحسب ،بــل على المستوى
ً
ً
اإلنساني أيضا .إنه قريب جدا ،ويساعد جميع

إصابة بسيطة لإلكوادوري جوريزو

جوريزو

يبدو أن كارلوس جوريزو ،العب وسط منتخب اإلكوادور لكرة
القدم ،مستعد للسفر للمشاركة في بطولة كأس العالم التي تقام
في قطر .واستبدل العب أوغسبورغ في المباراة التي خسرها
فريقه أمام بوخوم في الدوري األلماني ،ولكنه تعرض إلصابة
ً
بسيطة في وتر الفخذ ،وفقا لما ذكره النادي أمس.
ويأمل الالعب البالغ  27عاما أن يتواجد اسمه في قائمة
منتخب اإلك ــوادور التي ستشارك في المونديال ،والتي
سيتم إعالنها اليوم.
ويفتتح منتخب اإلكوادور مباريات البطولة بمواجهة
منتخب قطر األحد المقبل.
واضطر جوريزو إلى أن يغادر ملعب المباراة أمام بوخوم بعد
مرور نصف ساعة من بداية اللقاء ،وقام بتغطية وجهه بقميصه.
وي ـل ـعــب مـنـتـخــب اإلكـ ـ ـ ـ ــوادور ف ــي ال ـم ـجــوعــة األول ـ ــى مــع
منتخبات السنغال وهولندا باإلضافة إلى قطر.
(د ب أ)

جوردي ألبا

نيمار

ألمح نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جرمان
الـفــرنـســي أن مــونــديــال قـطــر قــد يشهد المشاركة
األخيرة له مع المنتخب البرازيلي في كأس العالم.
ويمثل مونديال قطر المشاركة الثالثة لنيمار في
كأس العالم ،حيث يسعى لقيادة البرازيل للقب
األول منذ  20عاما .وبحلول مونديال 2026
ً
سيكون نيمار قد بلغ الـ 34من عمره ،ونظرا
لعدم وضوح الرؤية بشأن إمكانية مشاركته
فــي تلك النسخة ،فــإنــه يتطلع لـقـيــادة بــاده
للصعود إلى منصة التتويج.
وقــال نيمار لمحطة جلوبو التلفزيونية
أمس األول «سألعب كما لو أنها المشاركة
األخيرة لي ،ألنك ال تعرف
ما الــذي سيحدث غدا،
ال يمكنني التأكيد على
م ـشــارك ـتــي ف ــي نسخة

معجزة في سنغافورة تؤهل اإلمارات ألول نهائيات
«إنــي أرى أضــواء رومــا اآلن» .كلمات قالها
ً
المعلق اإلمــاراتــي عــدنــان حمد باكيا فــي 28
أكتوبر  ،1989بعدما حققت اإلمارات «معجزة
سنغافورة» بتعادلها مع كوريا الجنوبية ،1-1
وفوز قطر الجنوني على الصين  ،1-2ليتأهل
«األب ـيــض» إلــى مــونــديــال  1990للمرة األولــى
واألخيرة في تاريخه.
ّ
ً
باتت عبارة حمد الذي كان يعلق تلفزيونيا
على المباراة األخيرة أمــام كوريا الجنوبية،
أيقونة يتذكرها اإلماراتيون مع كل تصفيات
مونديال ،وفشال جديدا في تكرار إنجاز .1990
ّ
تحو لت إ لــى فيلم سينمائي
حتى أنها
في  2016حمل اسم «أضواء روما» ،وأضاء
على أجمل قصة عرفتها كرة القدم اإلماراتية

وولدت من رحم المعاناة.
ك ــان ص ـعــود «األبـ ـي ــض» إل ــى نـسـخــة كــأس
الـعــالــم فــي إيـطــالـيــا أشـبــه بــالـمـعـجــزة ،فبعد
التأهل للتصفيات النهائية لقارة آسيا التي
أقيمت في سنغافورة عام  1989بنظام التجمع،
ّ
كانت اإلمارات تفكر في االنسحاب بعد استقالة
اتحادها الكروي وتعيين لجنة مؤقتة ،فلم تكن
هناك مطالبة بالعودة بإحدى بطاقتي التأهل.
بدأ «األبيض» التصفيات بالتعادل مع كوريا
ً
الشمالية سلبا ،لكنه عوض في المباراة الثانية
ً
بالفوز على الصين  ،1-2بعدما بقي متأخرا
حتى الدقيقة  87بنتيجة صفر ،1-قبل أن يقلب
الـطــاولــة عـلــى منافسه فــي أق ــل مــن دقيقتين
بهدفي خليل مبارك وعلي ثاني.

ً
تـعــادلــت اإلمـ ـ ــارات م ـج ــددا مــع الـسـعــوديــة
ً
سلبا وقطر  ،1-1لتخوض مباراة حاسمة مع
كوريا الجنوبية التي كانت ضمنت أول مقعد
عن قارة آسيا.
ورغ ــم ال ـت ـعــادل ال ــراب ــع ل ــإم ــارات ،خطفت
المقعد الثاني بعدما رفعت رصيدها إلــى 6
نقاط ،وبـفــارق نقطتين عن كوريا الجنوبية
الـمـتـصــدرة ،بـعــدمــا قــدمــت لـهــا جــارتـهــا قطر
( 5نقاط) هدية ثمينة بالفوز على الصين (4
نقاط) .1-2
مــازال جمهور اإلمــارات يتغنى بالالعبين
ّ
الذين أهلوا المنتخب الوطني إلى كأس العالم
وأطلق عليهم لقب «الجيل الذهبي».

مونديال إيطاليا  ...1990ملل كروي وثالثة ألمانية ثابتة
على وقــع موسيقى األوب ــرا ،وتنظيم باهر
استضافت إيطاليا مونديال
في مالعب أنيقةً ً ،
 1990لكنه شهد ملال فنيا غير مسبوق ،فأحرزت
من
ألمانيا الغربية لقبها العالمي الثالث ،وثأرت ً
أرجنتين مارادونا ،بعد خسارة نهائيين تواليا.
كانت مالعبها قمة فــي الــروعــة والـحــداثــة،
ف ـجـ ّـددت عـشــرة أبــرزهــا «سـتــاديــو اولمبيكو»
في روما مضيف النهائي ،و«ســان سيرو» في
ميالنو ،حيث جرت المباراة االفتتاحية.
وامـتـلـكــت إيـطــالـيــا آنـ ــذاك أق ــوى دوري في
العالم ،تمتعت ببنية تحتية مميزة وكان النقل
التلفزيوني عــالــي الــدقــة للمرة األولـ ــى ،فيما
أصبحت ّ
«نيسون دورم ــا» للتينور لوتشانو
بافاروتي الموسيقى التصويرية للبطولة.

لعب سلبي

ً
وبلغ 2.21
لكن معدل التسجيل جاء ضعيفا ُ
في ًالمباراة في مملكة اللعب الدفاعي ،طرد 16
العبا َ
وحسمت ركالت الترجيح أربع مباريات
بينها ٌ مباراتا نصف النهائي.
ً
مـلــل أدى إل ــى منع االت ـحــاد الــدولــي الحقا
حراس المرمى بالتقاط كرة معادة من الدفاع
ومنح الفريق الفائز ثالث نقاط بدال من اثنتين.

المنتخب األلماني الفائز بمونديال 1990
فــي مـبــاراة مصر وايــرلـنــدا ،نــال حــارس مصر
أحمد شوبير على نسبة استحواذ عالية ،فقال
جاك تشارلتون المدير الفني اليرلندا «لم يأتوا
لخوض مباراة».
كان النهائي بين ألمانيا الغربية واألرجنتين
( ،)0-1األول يـعـجــز ف ـيــه أح ــد الـفــريـقـيــن ُعن
التسجيل ،وقد ُحسم بركلة جزاء متأخرة وطرد
العبان للفريق الخاسر.
«ماذا احتسب؟ لقد احتسب ركلة جزاء! لقد،

احتسب ،ركلة جزاء!» كلمات الدهشة للمعلق
األلماني غيرد روبنباور ،بعد احتساب الحكم
المكسيكي إدغاردو كوديسال منديس ركلة
جزاء جدلية لمصلحة رودي فولر في الدقيقة
 ،85رغم اعتراضات االرجنتينيين.
 82و ،86أحــرزت
نهائيي ً
بعد خسارتها ً
ألـمــانـيــا الـغــربـيــة لـقـبــا ثــالـثــا بـعــد  54و،74
معادلة رقم البرازيل ،بقيادة فرانتس بكنباور
الذي أصبح أول قائد منتخب ومدرب يحرز

ال ـل ـقــب .خ ـتــم الـمـعـلــق األل ـم ــان ــي روب ـن ـبــاور
«القيصر حصل على التاج».

نابولي إيطالية
سعت إيطاليا لتقريب الشمال الغني من
الجنوب الفقير .ولسخرية القدر ،تواجهت في
نصف النهائي مع األرجنتين ونجمها دييغو
م ــارادون ــا فــي مدينة نابولي الجنوبية التي
وضعها الولد الذهبي على الخارطة العالمية.

دعا مارادونا أهل نابولي للوقوف معه ضد
إيطاليا «مــدة  364يوما يعاملونكم كالقذارة،
ثم يطالبونكم بتشجيعهم» .رغم سطوته على
أبناء جلدتها.
المدينة ،وقفت
الجماهير مع ً
ً
وبعد تحطيمه رقما قياسيا بالحفاظ على
نظافة شباكه  517دقيقة ،ارتكب حارس إيطاليا
والـتــر زينغا خطأ سمح لـكــاوديــو كانيجيا
بالتعديل  1-1قبل العبور في ركالت الترجيح.
لكن كانيجيا ،صاحب الشعر األشقر الطويل
وبطل اقصاء البرازيل ( )0-1في الدور الثاني،
غاب عن النهائي بداعي اإليقاف مع ثالثة من
زمالئه.

سداسية توتو

ّ
قدمت إيطاليا هــداف البطولة سلفاتوري
سكيالتشي ( ،)6رغ ــم خــوضــه م ـب ــاراة دولـيــة
وحيدة قبل المونديال.
ودخــل «تــوتـ ًـو» من مقاعد الـبــدالء وفرض
نـفـســه ت ــدري ـج ــا ،ق ـبــل أن يـفـقــد مــوق ـعـًـه بعد
المونديال «مجرد استدعائي كان رائعا .كنت
ساكتفي لو جلست طوال الوقت على مقاعد
ال ـب ــدالء» .لـكــن بـعــد اإلق ـصــاء مــع األرجنتين
بركالت الترجيحّ ،
تحدث عن شعوره «بقيت

ملصق البطولة
أكثر مــن ساعتين فــي غــرف المالبس أدخــن
وأبكي».

مغامرة الكاميرون

كــانـًـت األرجـنـتـيــن ضحية مـفــاجــأة كبيرة
افتتاحا بسقوطها أمام الكاميرون .1-0
ّ
المروضة»
ولم تنته مغامرة «األســود غير
عند ه ــذا ال ـحــد ،فكانت أول منتخب إفريقي
يبلغ ربع النهائي ،حيث خسرت بصعوبة أمام
انكلترا  3-2بعد التمديد عندما كانت الطرف
األفضل.
ً
عاماّ ،
سجل لها روجيه ميال 4
عن عمر 38
أهداف .أمام كولومبيا في الدور الثاني (،)1-2
إيغيتا
انتزع الكرة من بين قدمي الحارس رينيه
ً
المتحاذقّ ،
فسجل في المرمى الخالي محتفال
برقصة شهيرة.

باق  6أيام

ةديرجلا
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وحدة الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل
تواصل المسح األمني لمالعب المونديال
النسخة األصلية لكأس العالم تصل إلى الدوحة
واصـلــت وحــدة الــدفــاع ضــد أسلحة
الــدمــار الشامل التابعة لــوزارة الدفاع
ال ـق ـط ــري ــة إج ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـم ـس ــح األم ـن ــي
ل ـم ــاع ــب ب ـط ــول ــة ك ـ ــأس ال ـع ــال ــم FIFA
قطر 2022؛ لتأكيد خلوها من المواد
الكيميائية والمشعة.
ووفقا لوكالة األنباء القطرية (قنا)
أم ــس ،جــاء ذلــك بــالـتـعــاون مــع اللجنة
األم ـن ـيــة لـلـبـطــولــة والـ ـق ــوات الشقيقة
والصديقة.
وشمل المسح األمني استاد البيت،
واستاد  ،974حيث تم استخدام أحدث
التقنيات واألجهزة المتطورة في عملية
المسح.
وكـ ــانـ ــت ال ـ ــوح ـ ــدة ب ـ ـ ــدأت األسـ ـب ــوع

الـ ـم ــاض ــي إجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـم ـس ــح األم ـن ــي
لـمــاعــب ك ــأس ال ـعــالــم ،وال ـت ــي شملت
اسـ ـت ــاد ال ـج ـن ــوب ،واسـ ـت ــاد أح ـم ــد بن
عـلــي .وتــأتــي إج ــراء ات المسح األمني
ل ـل ـمــاعــب ،ض ـمــن اسـ ـتـ ـع ــدادات وزارة
الدفاع لتأمين البطولة.

وصول النسخة األصلية
من جانب آخر ،وصلت إلى العاصمة
القطرية الدوحة ،صباح امس ،النسخة
األص ـل ـيــة م ــن ك ــأس ال ـعــالــم ف ــي نـهــايــة
جــولـتـهــا الـعــالـمـيــة ال ـتــي شـمـلــت أكـثــر
مــن  50دولــة ومنطقة .ووفـقــا ل ـ «قنا»،
ج ــاء ذل ــك قـبــل أي ــام قليلة مــن انـطــاق

منافسات كأس العالم  FIFAقطر .2022
وزارت ال ـن ـس ـخــة األص ـل ـي ــة لـكــأس
الـعــالــم ،خــال جولتها العالمية التي
انـطـلـقــت م ــن دب ــي ف ــي اإلمـ ـ ــارات مــايــو
الـمــاضــي ،جميع ال ــدول المشاركة في
ً
نـهــائـيــات ك ــأس الـعــالــم ،ودوال أخ ــرى،
في تقليد بدأ للمرة األولى عام ،2006
وم ـث ـل ــت ال ـج ــول ــة ال ـت ــروي ـج ـي ــة فــرصــة
لـل ـجـمــاهـيــر م ــن أجـ ــل م ـش ــاه ــدة كــأس
العالم األصلية التي سيتنافس عليها
 32مـنـتـخـبــا بـ ــدءا م ــن األحـ ــد الـمـقـبــل،
ويتوج بها المنتخب الفائز في المباراة
النهائية التي ستقام على ملعب لوسيل
ف ــي  18دي ـس ـم ـبــر ال ـم ـق ـبــل ،ف ــي ال ـيــوم
الوطني لدولة قطر.

وس ـت ـب ـقــى ال ـن ـس ـخــة األص ـل ـي ــة مــن
ال ـك ــأس ت ـحــت إش ـ ــراف الـلـجـنــة العليا
للمشاريع واإلرث واالتحاد الدولي لكرة
القدم (فيفا) من اآلن وحتى يوم المباراة
النهائية لكأس العالم  FIFAقطر ،2022
حيث سيتم تسليمها للمنتخب الفائز
بلقب البطولة ،في ختام المنافسات.
ً
ووف ـ ـقـ ــا لـ ـق ــواع ــد ال ـ ـ ـ «فـ ـيـ ـف ــا» ،يـحــق
ل ــأب ـط ــال ال ـســاب ـق ـيــن ورؤس ـ ـ ــاء الـ ــدول
فـقــط لـمــس ال ـكــأس ،الـتــي يحتفظ بها
المنتخب ُ
المتوج بشكل مــؤ قــت ،على
ً
أن يحصل ال حـقــا على نسخة خاصة
مـطـلـيــة بــالــذهــب وتـحـمــل ن ـقــوش علم
الـبـطــولــة وال ـ ــدول الـمـضـيـفــة والـفــريــق
الفائز ،وتسمى نسخة البطل ،في حين

ت ـعــود الـنـسـخــة األص ـل ـيــة الـمـصـنــوعــة
ً
من الذهب الخالص إلــى «فيفا» ،وفقا
للوائح والقوانين.
وت ـم ـنــح الـ ـك ــأس لـلـمـنـتـخــب ال ـفــائــز
بالبطولة ،لكنها تبقى ملكا لالتحاد
ال ـ ــدول ـ ــي ل ـ ـكـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم (ف ـ ـي ـ ـفـ ــا) ،وه ــي
مصنوعة مــن الــذهــب الخالص ويبلغ
وزن ـه ــا  6ك ـي ـلــوغــرامــات و 142غــرامــا،
ومـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــوش ع ـ ـلـ ــى سـ ـطـ ـحـ ـه ــا صـ ـ ــورة
لـشـخـصـيــن ي ـح ـمــان الـ ـك ــرة األرض ـي ــة
عاليا ،ويرجع تصميمها الحالي إلى
عام .1974
(دبأ)

إريكسن يصف عودته لكرة القدم بالمذهلة
وصف كريستيان إريكسن ،عودته للمالعب
ً
مجددا باألمر المذهل ،في الوقت الذي يستعد
مــع زمــائــه لتمثيل الــدنـمــارك فــي بطولة كأس
العالم في قطر.
وعانى العب وسط مانشستر يونايتد أزمة
قلبية في عام  2021خالل مشاركته مع منتخب
بــاده فــي كــأس أمــم أوروب ــا  2020فــي مواجهة
ً
فنلندا ،لكن بعد  18شـهــرا سيسافر إ لــى قطر
لخوض البطولة التي تقام في منتصف الموسم.
ولم يكن موقف إريكسن من مواصلة مسيرته
ً
واضحا ،حيث استغنى عنه إنتر ميالن اإليطالي،
بـسـبــب ع ــدم إمـكــانـيــة مـشــاركـتــه فــي منافسات
كرة القدم بإيطاليا ،بسبب القوانين التي تمنع

مشاركة أي العب بمنظم لضربات القلب.
وع ـقــب ع ــودت ــه إل ــى الـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي مع
ً
بــريـنـتـفــورد ،نـجــح فــي خـطــف األن ـظــار م ـجــددا،
لينتقل إلى مانشستر يونايتد.
وقــال إريكسن ،في تصريحات لقناة سكاي
سـبــورتــس« :أول مــا فـكــرت بــه وقـلـتــه ،هــو أنني
أري ــد ال ـعــودة للعب فــي ك ــأس ال ـعــالــم ،وه ــذا ما
حدث ،وبين هذا وذاك جرت األمور بشكل مذهل».
وأضاف« :الفريق يتمتع بروابط قوية للغاية،
ً
أعني أن ذلك كان يحدث دائما ،لكن بعدما حدث
ً
ل ــي أصـبـحــت األمـ ــور أك ـثــر ارت ـب ــاط ــا ،حـتــى من
ً
ً
دوني أصبح الفريق بأكمله ناضجا للغاية معا
ومع البالد».

المنتخب الياباني يتأقلم على أجواء قطر
بدأ المنتخب الياباني لكرة
الـ ـ ـق ـ ــدم ب ــال ـف ـع ــل اسـ ـتـ ـع ــدادات ــه
لبطولة ك ــأس الـعــالــم فــي قطر،
وسيواصل التأقلم على األجواء
في البلد المضيف هذا األسبوع.
وم ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـقـ ــرر أن ي ـخ ــوض
ال ـفــريــق تــدريـبــاتــه ال ـيــوم وغــدا
في ملعب نادي السد بالدوحة،

ويـ ـت ــوق ــع أن ي ـس ــاف ــر داي ـت ـشــي
كــامــادا ،العــب فريق آينتراخت
فرانكفورت األلماني ،إلــى قطر
سريعا عقب نهاية مباراة فريقه
أمام ماينز.
ويفتتح المنتخب الياباني
م ـ ـبـ ــاريـ ــاتـ ــه ف ـ ــي ك ـ ـ ــأس ال ـع ــال ــم
بـمــواجـهــة الـمـنـتـخــب األلـمــانــي

ي ــوم  23ال ـج ــاري قـبــل مواجهة
كوستاريكا ثــم إسبانيا .وفي
ن ـس ـخــة  2014م ــن ال ـم ــون ــدي ــال
التي أقيمت في روسـيــا ،وصل
الـمـنـتـخــب ا ّل ـيــابــانــي إلـ ــى دور
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،16لـ ـك ــن ــه ّ
ود ع ال ـب ـط ــول ــة
أم ـ ــام الـمـنـتـخــب الـبـلـجـيـكــي
بخسارته .3-2

رينار يستبعد فهد المولد من قائمة المنتخب السعودي
قرر المدير الفني للمنتخب السعودي األول لكرة
الـقــدم ،الفرنسي هيرفي ريـنــار ،استبعاد الالعب
فهد المولد من القائمة المشاركة في بطولة كأس
العالم «قطر .»2022
وذكــر المنتخب السعودي ،في بيان ،أن القرار
جاء بعد االطالع على مستجدات استئناف لجنة
مكافحة المنشطات الدولية في القضية المنظورة
أمام محكمة التحكيم الرياضية الخاصة بالالعب،
وبعد مشاركة وجهات النظر مع اإلدارة القانونية
باالتحاد السعودي لكرة القدم ومحامي االتحاد.
وأضـ ــاف ال ـب ـيــان أن ــه ب ـنــاء عـلــى ذل ــك ،وكــإجــراء
احـتــرازي ،قرر المدير الفني استبعاد الالعب من
القائمة المشاركة في كأس العالم واستدعاء الالعب
نواف العابد.
وك ــان الـمــدرب الفرنسي أعـلــن ،الجمعة ،قائمة
المنتخب المشاركة في كأس العالم ،التي ضمت

 26العـ ًـبــا هــم مـحـمــد ال ـعــويــس ،ومـحـمــد الـيــامــي،
ونواف العقيدي ،وسلطان الغنام ،ومحمد البريك،
وعبداإلله العمري ،وعلي البليهي ،وعبدالله مادو،
وح ـســان تمبكتي ،وس ـعــود عبدالحميد ،ويــاســر
ال ـش ـهــرانــي ،وس ـل ـمــان ال ـف ــرج ،وس ــال ــم ال ــدوس ــري،
وعـبــداإللــه الـمــالـكــي ،ومحمد كـنــو ،وعبدالرحمن
العبود ،وسامي النجعي ،وهتان باهبري ،وناصر
ال ــدوس ــري ،وع ـلــي ال ـح ـســن ،وري ـ ــاض شــراحـيـلــي،
وعبدالله عطيف ،وهيثم عسيري ،وفهد المولد،
وصــالــح الـشـهــري ،وف ــراس الـبــريـكــان ،قبل أن يتم
ً
اليوم استبعاد المولد ،ليحل بدل منه العابد.
ويــوجــد المنتخب ال ـس ـعــودي فــي المجموعة
الثالثة بكأس العالم ،حيث يفتتح مشواره بمواجهة
األرجنتين يوم  22الجاري ،قبل أن يواجه بولندا
والمكسيك يومي  26و 30منه على الترتيب.
(د ب أ)

رينار

ميسي يدعو األرجنتينيين إلى
ّ
التعقل حيال حظوظ المنتخب
ليونيل
دع ــا ال ـن ـجــم األرج ـن ـت ـي ـنــي
ّ
مـيـســي مــواط ـنــي بـ ــاده إل ــى الـتـعــقــل
حـيــال فــرص «ألبيسيليستي» للفوز
ب ـل ـقــب كـ ــأس ال ـع ــال ــم ف ــي كـ ــرة ال ـق ــدم،
وذلك خالل مقابلة مع صحيفة
أرجنتينية السبت قبل نحو
أسبوع من انطالق مونديال
قطر .2022
ويـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــر الـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــب
األرج ـن ـت ـي ـنــي ال ـ ــذي ظ ـفــر بلقب
«كوبا أميركا» بنسخته األخيرة ،أحد
الـمــرشـحـيــن لـلـتـتــويــج فــي ق ـطــر ،لكن
قــائــد مـنـتـخــب «ال ـتــان ـغــو» ال ـبــالــغ 35
ً
عاما قال لصحيفة «أولي» الرياضية:
«س ـن ـقــاتــل م ــن أجـ ــل ال ـح ـص ــول عليه
ً
ً
(اللقب) ،لكننا لن نكون أبطاال تلقائيا،
كما يعتقد األرجنتينيون».
وأكـ ــد الع ــب ب ــاري ــس س ــان جــرمــان
ً
الـ ـف ــرنـ ـس ــي أن ـ ـ ــه «م ـ ـ ــن الـ ـخـ ـط ــأ أص ـ ــا
التفكير في دور الـ  ،16يجب التفكير
ف ــي ال ـم ـب ــاراة األول ـ ــى .م ــن ال ـض ــروري
أن تـ ـ ـب ـ ــدأ بـ ــال ـ ـخ ـ ـطـ ــوة ال ـص ـح ـي ـح ــة

والـفــوز بالمباريات الـثــاث (فــي دور
المجموعات)».
وس ـي ـقــود ال ـفــائــز بــال ـكــرة الــذهـبـيــة
ً
سبع مرات ،تشكيلة من  26العبا تضم
أنخل دي ماريا وباولو ديباال اللذين
عادا بعد التعافي من اإلصابة.
وق ـ ـ ـ ــال مـ ـيـ ـس ــي «س ـ ـن ـ ـمـ ــر ب ـ ــأوق ـ ــات
عصيبة ،لكن هذه المجموعة مستعدة
لألسوأ .تم تشكيلها عندما خسرنا في
نصف نهائي كوبا أميركا عام 2019
أمــام البرازيل .ومن هناك ،أنتجت ما
حققته» ،في إشارة إلى فوز األرجنتين
في نهائي «كوبا أميركا»  2021والظفر
باللقب الخامس عشر في تاريخها.
وت ـبــدأ األرجـنـتـيــن ال ـفــائــزة مرتين
ب ـكــأس ال ـعــالــم عــامــي  1978و،1986
مشوارها في النسخة الحالية ضمن
م ـنــاف ـســات الـمـجـمــوعــة ال ـثــال ـثــة أم ــام
السعودية في  22نوفمبر ،قبل مواجهة
الـمـكـسـيــك وب ــول ـن ــدا ف ــي  26و 29من
الشهر نفسه.

إصابة ماديسون تضاعف متاعب اإلنكليز
تلقى المنتخب اإلنكليزي ضربة موجعة أخرى
فــي اسـتـعــداداتــه لـكــأس الـعــالــم ،بعدما خــرج العب
الوسط جيمس ماديسون مصابا في مواجهة فريقه
ليستر سيتي أمام ويستهام بالدوري اإلنكليزي.
وذكرت وكالة األنباء البريطانية (بي ايه ميديا)،
أن ماديسون تلقى مكافأة على أدائه الرائع مع ليستر
هذا الموسم ،باختياره ضمن قائمة من  26العبا من
المدرب غاريث ساوثغيت الخميس الماضي.
ولـكــن مــع اق ـتــراب انـطــاق كــأس الـعــالــم فــي قطر
األحد المقبل ،خرج العب الوسط من مباراة فريقه
أم ــام ويـسـتـهــام ،بعدما تـعــرض إلصــابــة فــي أسفل
الساق.
وج ـ ـ ـ ـ ــرى اس ـ ـت ـ ـب ـ ـعـ ــاد جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوردان ه ـ ـي ـ ـنـ ــدرسـ ــون
الع ــب ال ــوس ــط ،م ــن مـ ـب ــاراة فــري ـقــه ل ـي ـفــربــول أم ــام
ســاوثـهــامـبـتــون ،أم ــس األول ،ألس ـب ــاب شخصية،
في حين ينتظر ساوثغيت أخـبــارا أفضل عن هذا
الثنائي.

وسيكون ساوثغيت بدون الثنائي الدفاعي ريس
جيمس وبن شلويل ،فيما ينتظر دومينيك كالفرت
لوين ،والــذي ال يتواجد في القائمة ،لكنه يمكن أن
يكون أحــد الـبــدالء ،معرفة موقفه بعد إصابته في
أوت ــار الركبة االسـبــوع الماضي فــي الـمـبــاراة التي
خسرها فريقه إيفرتون أمام ليستر سيتي.
وش ـهــدت الـقــائـمــة تــواجــد الـثـنــائــي كــايــل والـكــر
وكالفين فيليبس ،حيث كانا قد تواجدا في قائمة
الفريق أيضا في (يــورو  ،)2020رغم وجــود شكوك
بخصوص لياقتهما البدنية ،حيث أجريا عمليات
جراحية في الفخذ والكتف.
وغــاب والكر عن المالعب منذ أكتوبر الماضي،
فــي حين ش ــارك العــب الــوســط فيليبس كبديل مع
سـيـتــي ه ــذا ال ـمــوســم بـعــد انـتـقــالــه إل ـيــه قــادمــا من
ليدز .ويتواجد المنتخب اإلنكليزي في المجموعة
الـثــانـيــة بـكــأس الـعــالــم إلــى جــانــب منتخبات ويلز
وأميركا وإيران.

إيتو يتوقع تتويج المنتخب الكاميروني بنهائي إفريقي خالص
توقع صامويل إيتو ،أسطورة
كرة القدم الكاميرونية ،وسفير
كـ ــأس ال ـع ــال ــم «ق ـط ــر  ،»2022أن
ً
ي ـك ـتــب مـنـتـخــب ب ـ ــاده تــاري ـخــا
ً
جــديــدا ،وأن يصنع المجد ،وأن
يصبح أول منتخب إفريقي يتوج
بلقب المونديال.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال رئـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــس االتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاد
ال ـك ــام ـي ــرون ــي لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم ،فــي
ح ــوار لـمــوقــع الـلـجـنــة المنظمة
لـلـمــونــديــال ،إن ــه ال يــوجــد شــيء
س ـ ـي ـ ـعـ ــادل ف ــرحـ ـت ــه ب ـم ـش ــاه ــدة
منتخب ب ــاده وهــو يــرفــع كأس
العالم في استاد لوسيل يوم 18
ديسمبر ،خالل احتفاالت اليوم
الوطني لدولة قطر.
وأضـ ـ ــاف« :يــوم ـهــا سيتحول
الـ ـحـ ـل ــم إل ـ ـ ــى حـ ـقـ ـيـ ـق ــة ،ف ــالـ ـف ــوز
ب ـ ـ ــاأل لـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاب حـ ـ ـل ـ ــم ألي ال عـ ـ ـ ــب.

ً
وبـ ـصـ ـفـ ـت ــي رئـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــا ل ــاتـ ـح ــاد
الـ ـ ـك ـ ــامـ ـ ـي ـ ــرون ـ ــي ل ـ ـ ـكـ ـ ــرة ال ـ ـ ـقـ ـ ــدم،
سـتـغـمــرنــي س ـع ــادة ال تـ َ
ـوصــف
بتتويج منتخب بالدي ببطولة
كأس العالم».
ول ـ ـ ـ ـ ـ ــم تـ ـ ـقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــر تـ ـ ــوق ـ ـ ـعـ ـ ــات
إي ـت ــو ال ـم ـت ـفــائ ـلــة ع ـلــى منتخب
الكاميرون فقط ،بل شملت جميع
المنتخبات اإلفريقية الخمسة
المشاركة في المونديال ،حيث
ت ــوق ــع ت ــأه ــل ال ـم ـغ ــرب لـلـنـهــائــي
لمواجهة الـكــامـيــرون ،ووصــول
جميع المنتخبات اإلفريقية إلى
دور الـ ـ  ،16وتـصــدر الكاميرون
والمغرب والسنغال لمجموعاتها
فـ ـ ــي ال ـ ـب ـ ـطـ ــولـ ــة .وتـ ـ ــابـ ـ ــع س ـف ـيــر
مونديال قطر « :2022المنتخبات
اإلف ــري ـق ـي ــة ت ـم ـت ـلــك م ــا يــؤهـلـهــا
لتحقيق نتائج جيدة فــي كأس

العالم ،لكننا حتى اآلن لم نقدم
أفضل ما لدينا خالل مشاركاتنا
فــي الـمــونــديــال .لقد تعلمنا من
ال ـب ـطــوالت الـســابـقــة ،وخـبــراتـنــا
ت ــزداد مــع كــل مـشــاركــة ،وأعتقد
أن األداء المشرف لم يعد يكفي.
نحن اآلن جاهزون للتتويج».
ورس ـ ــم ال ـن ـجــم ال ـكــام ـيــرونــي،
ال ــذي ش ــارك فــي أرب ــع نـســخ من
كـ ــأس الـ ـع ــال ــم ،خ ــري ـط ــة وص ــول
الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخـ ـبـ ـي ــن ال ـ ـكـ ــام ـ ـيـ ــرونـ ــي
والمغربي إلى المباراة النهائية،
ً
متوقعا أن تتخطى الكاميرون
عقبة بلجيكا في دور الثمانية
وأن تطيح بالسنغال حامل لقب
كــأس األم ــم اإلفريقية فــي الــدور
قبل النهائي ،على أن ّ
يمر المغرب
ع ـب ــر إس ـب ــان ـي ــا ف ــي دور الـ ـ ـ ،16
ً
ويضع حدا لمغامرة البرتغال في

دور الثمانية ،قبل أن يقضي على
آمــال منتخب فرنسا حامل لقب
المونديال في الدور قبل النهائي،
ليصعد إ ل ــى ا لـنـهــا ئــي المرتقب
لمواجهة نظيره الكاميروني في
نهائي إفريقي خالص.
وح ـ ـ ــول ت ــوقـ ـع ــات ــه لـمـنـتـخــب
الــدولــة المستضيفة ،قــال إيتو،
ال ـحــائــز ج ــائ ــزة ال ـك ــرة الــذهـبـيــة
كأفضل العــب فــي إفريقيا برقم
قياسي أربــع م ــرات ،إن العنابي
س ـي ـت ـجــاوز دور ال ـم ـج ـمــوعــات،
وسيحقق مفاجأة كبرى بإقصاء
المنتخب اإلنكليزي فــي دور الـ
 ،16وبلوغ دور الثمانية.

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

درايش

ال موجة حمراء
في نيفادا

لجان اختيار القياديين...
ما يعرفون يشتغلون!

أ .د .غانم النجار

هـ ـك ــذا انـ ـتـ ـه ــت األم ـ ـ ـ ــور فـ ــي ن ـ ـي ـ ـفـ ــادا ،والي ـ ـ ــة ال ـف ـضــة
والكازينوهات البارحة.
راه ـنــوا بـقــوة عـلــى مــوجــة جـمـهــوريــة ح ـمــراء ،تقتلع
ّ
تأت بما تشتهيه
الحزب الديموقراطي ،إل أن الرياح لم ِ
السفن الجمهورية ،وكان أحد أكبر الخاسرين ،الرئيس
الـســابــق تــرامــب ،وفــق «وول ستريت ج ــورن ــال» .وربما
تتضح الصورة أكثر مساء غد ،حيث ُ
سيطلق «إعالنه
الكبير».
ُ
تعد االنتخابات النصفية لـ «الكونغرس» الجارية اآلن،
ً
من ّأكثر االنتخابات النصفية إثــارة وتأثيرا .ومــع أنه
متوقع أن يفوز الجمهوريون بالغرفة األدنى( ،مجلس
ّ
الـنــواب) ،بأغلبية ضئيلة ،إل أنــه فــوز بطعم الخسارة،
فالمتوقع كان أكبر من ذلك.
أم ـ ــا م ــا ح ـ ــدث ف ــي نـ ـيـ ـف ــادا ،ف ـب ـعــد أن ك ـ ــان ال ـمــرشــح
ً
ّ
الـجـمـهــوري آدم الكـســولــت متقدما لـعــدة أي ــام ،تمكنت
منافسته الديموقراطية من التقدم عليه في اللحظات
األخـيــرة ،لتحسم الهيمنة الديموقراطية على مجلس
الشيوخ ،ولن تؤثر المنافسة الدائرة للمقعد األخير في
جورجيا على موازين القوى بمجلس الشيوخ.
وق ــد اع ـت ــادت الـسـيــاســة األم ـيــرك ـيــة أن يـخـســر حــزب
الرئيس االنتخابات النصفية ،والتي كان المفترض أن
ّ
متدنية
تكون حمراء كاسحة ،فالرئيس بايدن شعبيته
بأربعينياتها ،والتضخم في أعلى حاالته ،واستطالعات
ً
جدا ،تؤكد أن ًّ
ٌ
قادم ال محالة،
مدا أحمر
الــرأي ،المؤثرة
ولم يكن الحديث عن هزيمة الديموقراطيين ،ولكن عن
درجة تلك الهزيمة ،فجاء ت النتائج مخالفة للتوقعات،
ّ
التقدميون حققوا مكاسب.
حتى
ّ
م ـفــاجــأة الـنـتــائــج ال ت ــزال م ـحــل ب ـحــث ،إال أن بعض
أس ـب ــاب ـه ــا ،كـ ــان ارتـ ـف ــاع م ـش ــارك ــة ال ـش ـب ــاب بـنـسـبــة ٣٢
بالمئة عن أي انتخابات نصفية سابقة ،وتتجه عادة
للديموقراطيين .كذلك كان لمسألة اإلجهاض دور في
استنهاض المشاركة بعد حكم المحكمة العليا ،كما كان
ّ
للرئيس السابق ترامب ،على الرغم من تمتعه بشعبية
كبيرة لــدى الجمهوريين ،إال أن اختياراته للعديد من
الـمــرشـحـيــن ل ــم تـكــن مــوف ـقــة ،كـمــا أن إصـ ـ ــراره عـلــى أن
انتخابات ّ  ٢٠٢٠تم تزويرها ،أخاف الكثيرين ،وقد يتفاقم
األمر بترشحه للرئاسة في  ،٢٠٢٤خاصة مع ظهور حاكم
ً
ً
فلوريدا ،دي سانتس ،الذي حقق فوزا كاسحا ،كمنافس،
وهو ما ستبينه األيام.
هناك الكثير مما يقال في االنتخابات األميركية ،إال
أن أبرزه بهذه اللحظة ،تحييد ّ
المد األحمر ،والتقليل من
اندفاعه المحموم ،بما فيه من مالمح التطرف وخطاب
ً
الكراهية ،والتوجه بدال من ذلك نحو مزيد من التوازن،
ّ
في عالم مضطرب وغير مستقر ،وأبرز اضطراباته التغير
المناخي ،الذي قد ّ
يدمر العالم بال جيوش.

ذكرى صدور الدستور
تـصــادف هــذه األي ــام ذك ــرى مهمة ،أال وهــي ذكــرى
ص ــدور الــدسـتــور الكويتي ال ــذي اكتست بــه الكويت
وثيقة ميالدها القانوني ،وهو الــذي قـ ّـدم البلد دولة
ً
ً
عصرية بدال من المشيخة العشائرية ،متذكرين جميعا
ً
حكاما ومحكومين حقيقتين؛ أوالهما االستقالل الذي
ُ
ميالد الكويت العصرية الراسخة بثوابتها
كتب به
ّ
ُ
الوطنية ،ممثلة بأسرة حكم جاءت برضائية أصيلة،
ّ
فتجذر الحب والوالءّ ،
تكملها شورى مؤسسية (مجلس
ّ
منتخب لألمة) تولى من خاللها الشعب المشاركة في
إدارة شؤون الدولة وتوجيهها.
ومن ُحسن طالعنا ،كشعب ،أن ّ
تجسدت تلك الثوابت
بوثيقة دستورية توافقية تعاقدية ّ
لتعبر عن نضج
ّ
ً
الـكــويـتـيـيــن ح ـكــامــا ومـحـكــومـيــن ،ول ـعــل مــا ّتجسده
المادتان الرابعة والسادسة من الدستور يمثل عمق
التعاقد االجتماعي بتكريس لتلك الثوابت وصيانتها.
ثانيتهما أن المرجعية الدستورية الممثلة بهذه
ً
الوثيقة كــانــت هــي دوم ــا طــوق الـنـجــاة للبلد حينما
تـشـتــد األحـ ـ ــوال وت ــأت ــي األزم ـ ـ ــات ،ف ـقــد كــانــت الـسـنــد
ً
لتخليص الكويت مــن أطـمــاع قــاســم ،ثــم كــانــت سندا

أ .د .محمد المقاطع
للتحرر من براثن احتالل عراقي ّ
صدامي حاقد ،كان
يتم تغذيته منذ ميالد الكويت باستقاللها عام ،١٩٦٢
ّ ّ
وهــي محنة عـ َـبـ َـرهــا الــوطــن بفضل مــن الله عــز وجــل،
ً
وبالتماسك الفريد ألهل ّ الكويت حكاما ومحكومين،
فـسـطــروا ملحمة فــي الـ ــذود عــن شــرعـيـتـهــم ،والـتـقــى
الكويتيون على صعيد واحد في مؤتمر جدة ،لتعاد
إلــى األذهــان صــورة الرضائية بين األســرة والشعب،
قاسمها تأكيد متجدد على المرجعية الدستورية
في استعادة الوطن والحفاظ على ثوابته واالنطالق
إلعادة بنائه.
ثــم أت ــت أزم ــة انـتـقــال الـحـكــم والـسـلـطــة ع ــام ٢٠٠٦
وظــروف ـهــا الــدق ـي ـقــة ،لـ ُـيـظـهــر الـكــويـتـيــون م ــرة أخ ــرى
ً
ً
أنهم  -حكاما ومحكومين  -يلوذون جميعا بالتسليم
ً
لمرجعيتهم الدستورية ،لتكون هي الفيصل ،وفعال
ً
كــان ذلــك سـنــدا بسالسة انـتـقــال الحكم بتولية أمير
بصورة مباشرة ،واستمرت سالسة تولية ولي العهد
ّ
عام  ٢٠٢٠باتباع أحكام الدستور وإجــراءاتــه ،ليكون
ركيزة وطنية مستقرة.
وقد جاء آخر تأكيد بخطاب ولي العهد في /٦ /٢٢

الطبيعية ،وكانت قد سمحت منذ
فترة طويلة باستخدام أعضائها
لمصلحة المرضى المحتاجين،
وت ــم زرع ـهــا لـمــريــض فــي عـيــادة
جامعة بيزا.
وتم استقبال الكبد األسبوع
ال ـمــاضــي م ــن أط ـب ــاء مستشفى
«فلورنتين ســان جيوفاني دي
دي ــو» ،وق ــال ماسيمو كــارديـلــو،
م ــدي ــر الـ ـك ــونـ ـف ــدرالـ ـي ــة فـ ــي ه ــذا
ال ـصــدد« :ال تــوجــد ح ــاالت تبرع

رص ـ ـ ـ ـ ــدت وس ـ ـ ــائ ـ ـ ــل اإلع ـ ـ ـ ــام
الـ ـمـ ـص ــري ــة واقـ ـ ـع ـ ــة أغـ ـ ـ ــرب مــن
ال ـخ ـي ــال ،ح ـيــث فــوج ـئــت أس ــرة
ش ـ ـ ــاب ت ـ ــم دف ـ ـنـ ــه واس ـ ـت ـ ـخـ ــراج
ش ـهــادة بــوفــاتــه مـنــذ شـهــر ،في
م ـحــاف ـظــة ال ـم ـنــوف ـيــة ،ب ـعــودتــه
مساء أمس.
وقـ ـ ــال م ــوق ــع روسـ ـي ــا ال ـي ــوم
أ مـ ــس األول إن ا لـ ـش ــاب محمد
ع ـ ــادل م ــن ذوي ال ـه ـم ــم ،وت ــرك
ال ـم ـنــزل بـعــد رف ـضــه الـعـمــل مع

ب ــأع ـض ــاء ك ــام ـل ــة م ــن أش ـخ ــاص
ماتوا وأعمارهم تتجاوز مئة عام
على المستوى الدولي».
وأضـ ـ ـ ـ ــاف ك ـ ــارديـ ـ ـل ـ ــو« :ن ـح ــن
ً
ً
نشهد حدثا استثنائيا يوضح
القدرات الفنية والتنظيمية للزرع
اإليطالي ،بما في ذلك استخدام
أعضاء المانحين من كبار السن.
ومن المهم إعطاء استجابة فعالة
لطلبات أكثر من  8آالف مريض
ينتظرون الزرع في بلدنا».

والده في األراضي الزراعية منذ
أكثر من شهر.
وأشـ ـ ـ ــار عـ ــم ال ـ ـشـ ــاب إل ـ ــى أن
األسرة بحثت عنه في كل مكان،
ون ـش ــرت ص ــورت ــه ع ـلــى مــواقــع
التواصل االجتماعي ،وبالفعل
ً
تـلـقــت ات ـص ــاال ب ــوج ــوده داخ ــل
العناية المركزة في مستشفى
مـنـشــأة ال ـق ـنــاطــر ،ج ــراء ح ــادث
قطار.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــم ،خ ـ ـ ــال

ت ـصــري ـحــات ل ـمــوقــع «ال ـق ــاه ــرة
 ،»24أن أه ــل ال ـش ــاب تــوجـهــوا
إل ــى ال ـم ـكــان ،وبــالـفـعــل تـعــرفــوا
ً
ع ـل ـي ــه ،م ـب ـي ـن ــا أنـ ـه ــم ف ــوج ـئ ــوا
بعودة محمد ،مساء أمــس ،مع
العديد من أبناء القرية ،لدرجة
أن أسرته لم تصدق أنه نجلهم.
وان ـت ـش ــر ال ـخ ـب ــر ب ـي ــن أب ـن ــاء
ال ـقــريــة ،وتـجـمــع األه ــال ــي أم ــام
م ـن ــزل الـ ـش ــاب ،لـمـعــرفــة م ــن تم
دفنه.

وفيات
عبدالكريم محمد اليعيش

 101عــام ،شيع ،العزاء في المقبرة فقط ،ت،99400545 :
99039421

ّ
زف ال ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي ال ـســابــق،
ً
دونالد ترامب ،ابنته تيفاني ( 29عاما)،
ل ــرج ــل أعـ ـم ــال ،أم ــس األول ،ف ــي حفل
حضره جميع أف ــراد العائلة فــي مــارا
الغو بوالية فلوريدا.
وقالت مجلة بيبول ،في الخبر الذي
ّ
الحرة نت أمس ،إن العريس
نقله موقع
مايكل بولس هو رجل أعمال لبناني
ً
 أميركي ( 25عاما) ،يتحدر من عائلةلبنانية ثـ ّ
ـريــة لديها اسـتـثـمــارات في
ّ
نيجيريا ،حيث كــان قد تقدم لخطبة
تيفاني أثناء وجود ترامب في البيت
األبيض قبل نحو عامين ،وأهدى إليها
ً
خاتما للزفاف قيمته  1.2مليون دوالر.
وتيفاني هي ابنة ترامب من زوجته
الممثلة م ــارال مــابـلــز ،الـتــي تزوجها
خ ــال ال ـس ـن ــوات  ،1999 /1993وهــي
األخت غير الشقيقة إليفانكا ودونالد
جونيور وإريك وبارون.
وأعلنت عائلة الرئيس السابق زواج
تيفاني قبل يومين من إعــان ترامب
تــرش ـحــه لــان ـت ـخــابــات الــرئــاس ـيــة في
ً
 ،2024غدا.
وأشار تقرير «بيبول» إلى أن جميع
أفراد عائلة ترامب حضروا الزفاف.
وقــالــت والــدت ـهــا مــابـلــز للمجلة إن
ً
ً
«حفل الزفاف كان لبنانيا وأميركيا»،
ً
موضحة أن تيفاني ارتدت ثوبا صممه
إيلي صعب.

عبدالله أحمد سليمان الجاسم الجبر الغانم

 62عاما ،شيع ،الرجال :العزاء في المقبرة فقط ،النساء:
الزهراء ،ق ،2ش مجرن الحمد ( ،)42م ،47ت،99014105 :
66661402 ،66620181

عبداللطيف إبراهيم عبداللطيف الخضر

 71عاما ،شيع ،الرجال :العزاء في المقبرة فقط :النساء:
صـ ـب ــاح ا لـ ـس ــا ل ــم ،ق  ،7ش  ،2ج  ،2م  ،3ت،66673839 :
55592975 ،99007271 ،99966883 ،97183334

سعيد مطر باني السليماني

 90عاما ،يشيع اليوم بعد صالة العصر بمقبرة الجهراء،
الرجال :الواحة ،ق ،2ش ،8م( ،65الــديــوان خلف المنزل)،
النساء :الواحة ،ق ،4ش ،5م ،48ت50600484 :

مواعيد الصالة

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

يومية سياسية مستقلة

ّ
 ،٢٠٢٢الذي أكد أن الدستور لن ّ
يعدل ولن ُيعطل ولن
ُت ّ
مس أحكامه.
إن إدراك ـن ــا ل ـسـ ّـر قــوتـنــا بمرجعيتنا الــدسـتــوريــة
ً
ينبغي أن يكون حاضرا في كل األوقات ،وكلما تجددت
الحوارات الوطنية ،ينبغي أال تنسينا خالفاتنا هذه
ّ
ّ
التعاقدية ،وها نحن نشهد كيف أنها ُحكمت
الوثيقة
ً
في موضوعات عديدة ،تسليما بمرجعيتها.
ّ
وتكمن حيوية إدراكنا لذلك أن نذكر َبعضنا بما
ً
ً
يعنيه ذلك لنا جميعا ،خصوصا أن شواهده التاريخية
والوطنية حاضرة بيننا ،ولقد بات التذكير بكل ذلك
ً
ً
أكـثــر إلـحــاحــا ووجــوبــا هــذه األي ــام ،فقد تغلغلت في
بلدنا مظاهر ومـمــارســات هــدف مــن خاللها البعض
إل ــى اقـتــاعـنــا مــن تـلــك ال ـج ــذور الــراس ـخــة وال ـثــوابــت
المتأصلة ،لتهميش مرجعيتنا الدستورية أو إفراغها
من مضامينها.
ً
وال شك ّ
لدي في أن هناك أطرافا متضررة من توازن
الدستور وأحكامه ،وتدرك عدم قدرتها على العيش في
كنفه ،وهذا البعض وضع البلد في ذهنه أنها فرصة
ت ـجــاريــة وضــربــة حــظ سـيــاسـيــة ،ف ـحــاد عــن الـطــريــق

ّ
وتنكر للثوابت ،فصارت منطلقاته في العمل الوطني
ّ
بكل أسف ،حسابه لمصالحه التي تتنكب عن مسارات
المصلحة الوطنية ،فسارع إلى تقديم الــرأي األناني
والخاطئ وشغلته خصوماته وتطلعاته ومصالحه
عن الوطن ،وزاد من حظوة هذا البعض تراخي مجلس
ً
ً
األم ــة ،وت ـ ُّ
ـردد الـحـكــومــة ،ليكون ذلــك مـظـهــرا إضافيا
ّ
في ُ
تراجع مسيرة الوطن ،لكن ثقتنا كبيرة بالله ثم
بقيادتنا السياسية وبحكمتها وحنكتها في تجنيب
ّ
البلد عوادي األيام وتخطي محاوالت البعض للنيل
من الثوابت الوطنية والدستورية.
إن مـنــاسـبــة ص ــدور الــدس ـتــور تـسـتـحــق أن تـكــون
َ
مـنــاسـبــة إلعـ ــادة الـبـهـجــة أله ــل ال ـكــويــت ،ول ـعــل ط ـ ّـي
ص ـف ـحــات ال ـمــاضــي ال ـقــريــب وأح ــداث ــه ب ــات ض ــرورة
إلحداث نقلة وطنية ،ولعل المصالحة الوطنية بعفو
ّ
المزورين
شامل ،والحفاظ على الهوية الوطنية من
وتعزيز أجــواء الحريات وبتر بــؤر الفساد ،وإقصاء
الفاسدين ،وتعديل قانون الدوائر االنتخابية بشكل
عادل هي ما يتواكب ومتطلبات استحقاقات الوطن
في ذكرى صدور الدستور.

دفنوه وعاد إليهم بعد شهر

لبناني يخطف بنت ترامب ...بالحالل

www.aljarida.com

nashmi22@hotmail.com

راجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ  CVوانـ ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ــر ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـش ـ ـ ـهـ ـ ــاده
وال ـ ـشـ ــروط ال ـل ــي ع ـلــى ال ـش ـخــص «ال ـق ـي ــادي»
ص ـ ـ ــاي ـ ـ ــره الـ ـ ـغـ ـ ـلـ ـ ـط ـ ــات ف ـ ـ ــي الـ ـ ــدف ـ ـ ـتـ ـ ــر زي ـ ـ ـ ــاده
ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذا مـ ـ ـ ـ ــع أن األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر م ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــروض عـ ـ ـ ـ ــادي
اش يـ ـ ـ ـب ـ ـ ــي لـ ـ ـ ـ ــه غـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر تـ ـ ـفـ ـ ـكـ ـ ـي ـ ــر ور كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاده
وال ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــي ي ـ ـ ـخ ـ ـ ـتـ ـ ــار االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم رايـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ح ـ ـ ـيـ ـ ــادي
مـ ـ ـ ـ ــا يـ ـ ـ ـب ـ ـ ــون ـ ـ ــك ت ـ ـ ـن ـ ـ ـجـ ـ ــح وتـ ـ ـ ـ ــاخـ ـ ـ ـ ــذ إش ـ ـ ـ ـ ـ ــاده
لـ ـ ـي ـ ــش تـ ـعـ ـطـ ـيـ ـه ــم فـ ـ ـ ـ ـ ـ َـرص بـ ـ ـي ـ ــن األي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي!
وف ـ ـ ـ ـ ــي فـ ـ ــري ـ ـ ـقـ ـ ــك وا
ـح ش ـ ـ ـغـ ـ ــل الـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ــاده
ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ّ
ا لـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي وإن زل ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــت مـ ـ ـ ــا ت ـ ـس ـ ـمـ ــع مـ ـ ـ ـن ـ ـ ــادي!
فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـغ ـ ـ ـلـ ـ ــط أح ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــان عـ ـ ـ ـ ْـبـ ـ ـ ــره م ـ ـس ـ ـت ـ ـفـ ــاده
وإن ت ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ّـر ر ...تـ ـنـ ـتـ ـه ــي فـ ـ ــي ُج ـ ـ ـ ـ ـ ْـر ف وادي!

زراعة كبد عمرها قرن لمريض إيطالي
أعلن المركز الوطني اإليطالي
ل ــزراع ــة األعـ ـض ــاء إج ـ ــراء أط ـبــاء
إي ـط ــال ـي ـي ــن ،ل ـل ـم ــرة األولـ ـ ـ ــى فــي
ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،ع ـم ـل ـي ــة زرع كـ ـب ــد مــن
متبرعة توفيت عن عمر يتجاوز
مئة عام.
وق ــال ال ـمــركــز ،فــي بـيــان نقله
مــوقــع روس ـي ــا ال ـي ــوم ،أمـ ــس ،إن
ه ـ ــذه ال ـك ـب ــد هـ ــي المـ ـ ـ ــرأة كــانــت
تبلغ من العمر مئة عام وعشرة
ً
ً
أشهر ويوما واحدا وقت وفاتها

ّ
وضاح

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

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

04:49

العظمى 26

الشروق

 06:11 

الصغرى 14

الظهر

11:33

ً
أعلى مد  01:38صب ــاحـ ـ ــا

العصر

2:330

 04:55م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

04:54

ً
أدنى جزر  09:29صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:13

 09:25م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

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

الشكاوى والتوزيع:

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

