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« »Smileالمرعب يتصدر
شباك التذاكر ص ١٧

ولي العهد يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة
ف ـ ـ ــي إط ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــاورات
التقليدية ا لـجــار يــة لتشكيل
الحكومة الـجــديــدة ،استقبل
سـ ـم ــو ول ـ ـ ــي الـ ـعـ ـه ــد ال ـش ـي ــخ
مشعل األ ح ـمــد ،بقصر بيان
أمـ ــس ع ـلــى ال ـت ــوال ــي ،رئـيــس
مجلس األمة السابق مرزوق
الغانم ،ورئيس مجلس األمة
األسبق أحمد السعدون.
ومن المتوقع أن تستكمل
ً
ال ـم ـش ــاورات الح ـقــا بـلـقــاءات
رؤس ـ ـ ـ ـ ـ ــاء مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
ً
الحالي والسابقين ،تمهيدا
لتكليف رئيس الوزراء المقبل
وتشكيل حكومته.

قصر العدل

«التمييز» :عدم قبول دعاوى
العقارات إال بعد التأشير
عليها بالسجل العيني

٠٨

ً
ولي العهد مستقبال الغانم أمس

محليات

ً
 ...وسموه مستقبال السعدون

الصقر :نتابع باهتمام تطورات اإلصالح االقتصادي المصري

إخالء سبيل البذالي
واستمرار حبس الخليفة

أشاد بجهود مصر في تحسين مناخ االستثمار وفتح أبوابه للكويتيين

●

• مدبولي :الحكومة المصرية ترحب
بزيادة حجم االستثمارات الكويتية
 أكد ضمان خروج رأس المال منالسوق المصري إذا رغب المستثمر
• معيط :نمتلك كل مقومات القدرة
على استيعاب التوسعات االستثمارية
• الوفد االقتصادي يشارك في ملتقى
األعمال الكويتي  -المصري
١١

حسين العبدالله

قررت محكمة الجنايات ،أمس ،اإلفراج
عــن النائب حــامــد الـبــذالــي وع ــدد آخــر من
المتهمين فــي قضية تنظيم االنتخابات
ال ـفــرع ـيــة لـقـبـيـلــة ب ـنــي غ ــان ــم ف ــي ال ــدائ ــرة
االنتخابية الثانية ،وأجـلــت القضية إلى
جلسة  1ديسمبر المقبل ،وأخطرت وزير
العدل لمخاطبة مجلس األمــة بطلب رفع
الحصانة البرلمانية عــن ال ـبــذالــي ،الــذي
سيتمكن بـعــد إ خ ــاء سبيله مــن حضور
جلسة أداء القسم المزمع عقدها فــي 11
الجاري.
وع ـل ــى ص ـع ـيــد آخ ـ ــر ،رف ـض ــت محكمة
الـتـمـيـيــز ال ـجــزائ ـيــة ،بــرئــاســة الـمـسـتـشــار
عبدالله العبدالله ،أمس ،فتح باب المرافعة
ف ــي قـضـيــة تـنـظـيــم االن ـت ـخــابــات الـفــرعـيــة
لـقـبـيـلــة ش ـمــر وال ـم ـح ـب ــوس ع ـلــى ذمـتـهــا
النائب مرزوق الخليفة والمعلن فوزه في
ً
انتخابات  29الماضي نائبا عن الدائرة
الــرابـعــة .ومــن المتوقع إص ــدار الحكم في
الطعن  10الجاري.

الـصـقــر ومـحـمــد الـمـصــري خــال
توقيع االتفاقيات المشتركة

نواب لـ «العربية» :نفتخر بديموقراطيتنا ودستورنا «الداخلية» ترفض طلب «الشؤون»
تقديم موعد انتخابات «التعاونيات»
انتقدوا اتهام القناة لمجلس األمة بتعطيل التنمية
●

ﻓﻬﺪ ﺗﺮﻛﻲ و ﻋﻠﻲ اﻟﺼﻨﻴﺪح

رفــض عــدد مــن الـنــواب مــا تضمنه تقرير إخـبــاري بثته
قناة العربية مــن اتـهــام لمجلس األمــة بأنه «المتسبب في
تعطيل التنمية في دولة الكويت؛ من خالل تعطيله مشاريع
ً
اس ـت ـث ـمــاريــة وت ـن ـمــويــة كــانــت س ـتــدر ع ـلــى ال ــدول ــة أرب ــاح ــا
بماليين ال ــدوالرات كالشراكة مــع داو كيميكال ،ومشروع
مدينة الحرير» ،معربين عن فخرهم بالدستور والتجرية
الديموقراطية الكويتية التي ساهمت في حماية أموال الدولة
وإرساء االستقرار وحماية حقوق المواطنين.
ْ
وقالت النائبة د .جنان بوشهري ،في تصريح ،إن كان
لـلـبـعــض م ـصــالــح ت ـف ــوق مـصـلـحــة ال ـك ــوي ــت ،فــإن 02

«اإلعالم» :القناة ابتعدت عن المهنية
●

فهد الرمضان

في خطاب وجهته لمكتب قناة «العربية» اإلخبارية في الكويت ،أعربت وزارة
اإلع ــام عــن رفضها لطريقة عــرض الـبـيــانــات الـتــي ج ــاء ت فــي تقرير الـقـنــاة حول
االنتخابات البرلمانية التي جرت الخميس الماضي.
وقالت الوزارة ،في الخطاب ،إن القناة «ابتعدت عن المهنية اإلعالمية والموضوعية
في التغطية» ،مؤكدة أن مثل هذه التقارير تعتبر مخالفة للقرارات الوزارية ذات الصلة.

●

جورج عاطف

كـ ـشـ ـف ــت م ـ ـ ـصـ ـ ــادر فـ ـ ــي وزارة ا لـ ـ ـش ـ ــؤون
االجتماعية أن وزارة الداخلية رفضت طلب
«الـ ـش ــؤون» ب ـشــأن تـقــديــم مــوعــد انـتـخــابــات
مجالس إدارات الجمعيات التعاونية ،التي
انتهت واليتها القانونية ،والمقرر انطالقها
بعد  23الجاري.
وقالت المصادر ،لـ «الجريدة» ،إن «الشؤون»
ً
خاطبت «الــداخـلـيــة» رسميا وطلبت تقديم
موعد االنتخابات ،غير أن األخـيــرة رفضت
الـطـلــب ،معللة ذلــك «بـعــدم إمكانية تحقيق

اإلشراف األمني الكامل على االنتخابات قبل
تاريخ  23الجاري».
وأوضحت أن طلب «الشؤون» تقديم موعد
االن ـت ـخ ــاب ــات ه ــدف ــه عـ ــدم تـعـطـيــل أعـ ـم ــال 7
«تعاونيات» ستنتهي والية مجالس إداراتها
 31الجاري ،السيما أن الفترة المتبقية ،لن
تتيح لـهــذه الجمعيات إ ج ــراء انتخاباتها،
مما يستدعي تأخير عقدها قرابة الشهرين،
إضافة إلــى تعيين أعضاء داخــل مجالسها
ً
تفاديا لفقدانها النصاب القانوني.

أكــد مـصــدر رفـيــع فــي مكتب المرشد
اإلي ــران ــي عـلــي خــامـنـئــي ،لـ ـ «ال ـجــريــدة»،
أن األخـ ـي ــر رف ـ ــض ت ــأي ـي ــد خ ـط ــة أق ــره ــا
الـمـجـلــس األع ـل ــى ال ـثــاثــي ،الـ ــذي يضم
رؤساء السلطات التنفيذية والقضائية
والـ ـتـ ـش ــريـ ـعـ ـي ــة ،ل ـك ـب ــح االحـ ـتـ ـج ــاج ــات
ال ـم ـت ــواص ـل ــة م ـن ــذ م ـن ـت ـصــف سـبـتـمـبــر
الماضي ،باستخدام قوات الجيش.
وب ـح ـس ــب الـ ـمـ ـص ــدر ،ف ـ ــإن ال ـم ـج ـلــس

15

اقتصاد

مقربون من بوتين
ينتقدون جنراالت الجيش
بعد الهزائم األخيرة

20

القفز على الجمال بمهرجان الخوخة في الحديدة السبت الماضي (أ ف ب)

جامعات إيران تغلي ...والمرشد يصف التظاهرات بالمدبرة
●

 51.3مليار دينار إجمالي
القروض منها 3.056
مليارات في  8أشهر

دوليات

خامنئي يتريث في زج الجيش بقمع االحتجاجات بريطانيا :تراس تتراجع عن خفض ضرائب األثرياء
طهران  -فرزاد قاسمي

اقتصاد

15

«الحوثيون» يعودون إلى تهديداتهم للرياض وأبوظبي ...واستئناف محدود للقتال
بعد نصف عام من الهدوء النسبي في اليمن،
ً
ْ
استؤنف القتال سريعا ،وإن كان بشكل محدود،
وسط تصعيد سياسي ،بعد فشل جميع المساعي
التي قادتها األمــم المتحدة في التوصل التفاق
على تمديد الهدنة التي أوقفت المعارك الدائرة
بـيــن الـحـكــومــة وال ـم ـت ـمــرديــن الـحــوثـيـيــن مـنــذ 8
ّ
سنوات ،وسمحت باتخاذ تدابير للتخفيف من
الظروف المعيشية الصعبة ،ومواجهة واحدة من
أسوأ القضايا اإلنسانية في العالم.
وك ــان إع ــان الـهــدنــة قــد تــزامــن مــع استئناف
السعودية وإي ــران الجولة الخامسة من الحوار
بينهما فــي ب ـغ ــداد ،وأثـ ــار الـفـشــل فــي تمديدها
مـ ـخ ــاوف م ــن تـصـعـيــد إق ـل ـي ـمــي واسـ ـ ــع ،رغـ ــم أن
مراقبين تساء لوا إذا كانت جولة التصعيد هذه
ً
ً
تسبق اتفاقا كبيرا بين العاصمتين اإلقليميتين
الكبيرتين.

06

 03النفط يقفز  4دوالرات مع
دراسة «أوبك  »+خفض
اإلنتاج

هدنة اليمن تنهار ...ومخاوف من تصعيد إقليمي
وبعد قليل من إعالن مبعوث األمم المتحدة
هــانــس غــرونــدبــرغ ،ف َــي بـيــان ،بــوقــت متأخر من
مساء أمس األول ،أسفه لعدم تمديد الهدنة التي
سبق أن ُم ِّددت مرتين منذ أبريل الماضي ،سارعت
جماعة الحوثي ،على لسان المتحدث العسكري
باسمها يحيى سريع ،إلى التهديد باستهداف
مواقع نفطية في السعودية واإلمارات.
وأعلنت جماعة «ألــويــة الــوعــد الـحـ ّـق» العراقية
الشيعية المغمورة ،التي سبق أن تبنت هجمات
ً
على السعودية دعما للحوثيين ،أنها «تقف إلى
ّ
جانب اليمنيين» ،وتوعدت دول التحالف والشركات
النفطية فيها «بهجمات لن تكون كسابقاتها».
وف ــي طـ ـه ــران ،خ ـفــض ال ـم ـت ـحــدث ب ــاس ــم وزارة
ال ـخــارج ـيــة اإلي ــران ـي ــة ،نــاصــر ك ـن ـعــانــي ،مـنـســوب
التفاؤل بانعقاد جولة سادسة من المفاوضات مع
السعودية في وقت قريب.
02

االختناقات المرورية
عمت البالد وحاصرت
مستخدمي الطرق

ان ـع ـقــد ع ـصــر ال ـس ـبــت بـمـكـتــب الــرئـيــس
إبراهيم رئيسي وأوصى باتخاذ قرارات
منها مطالبة القوات المسلحة بالتدخل
إلعادة السيطرة على المدن التي تواجه
احـتـجــاجــات ع ــارمــة فــي ال ـبــاد وفــرض
أحكام عسكرية وحظر تجول ليلي بها
حتى تهدأ األمور.
وجــاء تمهل خامنئي بــإنــزال القوات
ً
ال ـم ـس ـل ـح ــة وال ـ ـج ـ ـيـ ــش ،خـ ـص ــوص ــا فــي
المناطق الكردية الحدودية ومحافظة
بـلــوشـتـســان وسـيـسـتــان حيث 02

رياضة

بعد ّ
تمرد داخل حزبها واضطراب في األسواق المالية
ب ـع ــد  10أيـ ـ ــام ف ـق ــط م ــن اإلع ـ ـ ــان عــن
م ــوازن ــة أث ـ ــارت ال ـفــوضــى ف ــي األسـ ــواق
ً
المالية وانـتـقــادات حــادة وتـمـ ّـردا داخل
حزبها على وقع ارتفاع كلفة المعيشة،
ّ
اضطرت رئيسة الوزراء البريطانية ليز
ت ــراس ،أم ــس ،إلــى ال ـعــدول عــن خططها
لخفض أعلى معدل لضريبة الدخل على
األثرياء البالغة  45في المئة.
وكــانــت ت ــراس ،الـتــي تــولــت منصبها
فــي  6سبتمبر ووزي ــر ماليتها كواسي
كــوارت ـي ـنــغ ،أعـلـنــا «خ ـطــة ن ـمــو» جــديــدة

في  23سبتمبر بقيمة  45مليار جنيه
إس ـتــرل ـي ـنــي ( 50م ـل ـيــار دوالر) بـهــدف
تـشـجـيــع الـنـمــو االق ـت ـص ــادي واج ـت ــذاب
االستثمارات الخارجية من خالل جعل
ً
بــريـطــانـيــا األق ــل فــرضــا لـلـضــرائــب بين
اقتصادات الدول المتقدمة ،ومن شأنها
خفض الضرائب وتعديل القوانين ذات
الصلة عبر اقتراض حكومي كبير إلخراج
االقتصاد من تعثره على مدى سنوات.
لكن الخطة كانت لها نتائج عكسية
فورية وأثارت أزمة تتعلق بثقة 02

«األزرق» في اختبار
صعب أمام أوزبكستان
الليلة
٢١

ةديرجلا

•
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الثانية

األمير يعزي بايدن
بضحايا إعصار «إيان»
بـعــث صــاحــب الـسـمــو أم ـيــر ال ـبــاد،
الشيخ ن ــواف األ ح ـمــد ،ببرقية تعزية
إل ـ ـ ـ ــى رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـ ـ ـ ــوالي ـ ـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة
األميركية ،جوزيف بايدنّ ،
عبر فيها
س ـم ــوه ع ــن خ ــال ــص ت ـعــازيــه وص ــادق
م ــواس ــات ــه ب ـض ـحــايــا إع ـص ــار «إي ـ ــان»،
ال ــذي ض ــرب ج ـنــوب شــرقــي الــواليــات
الـمـتـحــدة ،وأسـفــر عــن سـقــوط العديد
م ــن ال ـض ـحــايــا وال ـم ـصــاب ـيــن وتــدمـيــر
الممتلكات وال ـمــرافــق الـعــامــة ،راجـيــا
س ـ ـمـ ــوه ل ـل ـم ـص ــاب ـي ــن سـ ــرعـ ــة ال ـش ـف ــاء
والعافية ،وأن يتمكن المسؤولون في
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ولي العهد يعزي
بايدن ويهنئ ألمانيا
بعيدها
بعث سمو ولي العهد ،الشيخ مشعل األحمد،
بـبــرقـيــة تـعــزيــة إل ــى رئـيــس ال ــوالي ــات المتحدة
األميركية ،جوزيف بايدن ،ضمنها سموه خالص
ت ـعــازيــه وص ـ ــادق م ــواس ــات ــه بـضـحــايــا إع ـصــار
«إي ـ ـ ــان» ،الـ ــذي ض ــرب ج ـن ــوب ش ــرق ــي ال ــوالي ــات
المتحدة ،وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا
والمصابين وتدمير الممتلكات والمرافق العامة،
متمنيا سموه للمصابين سرعة الشفاء العاجل.
كـمــا بـعــث سـمــوه ببرقية تهنئة إل ــى رئيس
جـمـهــوريــة ألـمــانـيــا االت ـحــاديــة الــدك ـتــور فــرانــك
شـتــايـنـمــايــر ،ضـمـنـهــا س ـمــوه خــالــص تهانيه
بمناسبة العيد الوطني لبالده ،راجيا له وافر
الصحة والعافية.

الـبـلــد ال ـصــديــق مــن ت ـجــاوز آث ــار هــذه
الكارثة الطبيعية.
من جانب آخر ،بعث سموه ببرقية
تهنئة إ لــى ر ئـيــس جمهورية ألمانيا
االتحادية الدكتور فرانك شتاينماير،
عـ ّـبــر فيها سـمــوه عــن خــا لــص تهانيه
ب ـم ـن ــاس ـب ــة الـ ـعـ ـي ــد ال ــوطـ ـن ــي لـ ـب ــاده،
م ـت ـم ـن ـيــا سـ ـم ــوه لـ ــه مـ ــوفـ ــور ال ـص ـحــة
وال ـ ـعـ ــاف ـ ـيـ ــة ،ولـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة أل ـم ــان ـي ــا
االتحادية وشعبها الصديق كل التقدم
واالزدهار.

رئيس الوزراء يعزي أميركا ويهنئ ألمانيا الناصر :مواصلة العمل مع «الصليب األحمر»
أجرى وزير الخارجية الشيخ د .أحمد
الناصر ،أمس ،اتصاال هاتفيا مع رئيسة
اللجنة الدولية للصليب األحمر ميريانا
سبولياريتش إيغر حيث قــدم التهنئة
بمناسبة توليها رئاسة اللجنة الدولية
للصليب األحمر.
وأعــرب الناصر عن تطلعه لمواصلة
الـمـسـيــرة الـتــاريـخـيــة للعمل المشترك
الوثيق القائم بين دولة الكويت واللجنة
الــدولـيــة للصليب األحـمــر السيما عبر
الحوار االستراتيجي بين دولة الكويت
واللجنة الدولية.
واسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــذك ـ ـ ــر أب ـ ـ ـ ـ ـ ــرز مـ ـ ـحـ ـ ـط ـ ــات ت ـل ــك
ال ـعــاقــة ال ـتــي ام ـت ــدت إل ــى أك ـثــر م ــن 31
ع ــام ــا ومـ ــن أه ـم ـهــا ال ـع ـمــل ال ـ ــذي تـقــوم
ب ــه ال ـل ـج ـنــة ال ــدول ـي ــة لـلـصـلـيــب األح ـمــر

بعث رئيس مجلس ال ــوزراء
س ـ ـمـ ــو ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ أحـ ـ ـم ـ ــد نـ ـ ــواف
األحمد ببرقية تعزية إلى رئيس
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة األمـيــركـيــة
ج ـ ـ ــوزي ـ ـ ــف ب ـ ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ــدن ،ض ـم ـن ـه ــا
سموه خالص تعازيه وصادق
مـ ــواسـ ــاتـ ــه ب ـض ـح ــاي ــا إعـ ـص ــار
«إيان» الذي ضرب جنوب شرقي
الواليات المتحدة.
وبعث سموه ،ببرقية تهنئة
إل ــى رئـيــس جـمـهــوريــة ألمانيا
االتـ ـ ـح ـ ــادي ـ ــة الـ ــدك ـ ـتـ ــور ف ــران ــك
شـتــايـنـمــايــر ،بـمـنــاسـبــة العيد
الوطني لبالده.

وزير العدل يدشن نظام الوكاالت
باللغة اإلنكليزية
يعزز جذب االستثمار ويرفع تصنيف الكويت
تنفيذا لرؤية الدولة في تنشيط مناخ
االس ـت ـث ـمــار ودعـ ــم ال ـكــويــت ك ـمــركــز مــالــي
واس ـت ـث ـمــاري بــالـمـنـطـقــة وتـحـسـيــن بيئة
األع ـم ــال ،أع ـلــن وزي ــر ال ـعــدل وزي ــر الــدولــة
لـ ـش ــؤون ت ـعــزيــز ال ـن ــزاه ــة وزي ـ ــر األوق ـ ــاف
والـ ـش ــؤون اإلس ــام ـي ــة الـمـسـتـشــار جـمــال
الجالوي بدء العمل بالخدمة االختيارية
بنظام الوكاالت المقدمة باللغتين العربية
واإلن ـك ـل ـيــزيــة لـمــن يــرغــب ف ــي ذل ــك وب ــذات

الـ ــرسـ ــوم الـ ـمـ ـق ــررة ع ـل ــى ال ــوك ــال ــة بــالـلـغــة
العربية ،وسيتيح هذا النظام للمراجعين
ال ـح ـص ــول ع ـلــى ال ــوك ــاالت بــالـلـغـتـيــن في
آن واحـ ــد اخ ـت ـيــاريــا ف ــي ح ــال الــرغ ـبــة في
اس ـت ـخ ــدام ـه ــا خـ ـ ــارج ال ـك ــوي ــت أو ل ـم ــن ال
يجيد اللغة العربية ،مما سيكون لــه أثر
إيجابي فــي جــذب االستثمار ،والتسهيل
على جمهور المتعاملين مع الوزارة ،ورفع
تصنيف الكويت في المؤشرات الدولية.

سفير الكويت لدى العراق
يقدم أوراق اعتماده لصالح
قدم سفير الكويت لدى العراق طارق الفرج أمس
األول أوراق اعتماده للرئيس العراقي برهم صالح.
وقــال الـفــرج ،ل ـ «كــونــا» ،إنــه نقل للرئيس صالح
تحيات سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد ،وولي
العهد الشيخ مشعل األحمد ،وتمنياتهما للعراق
الشقيق باالزدهار والنمو واألمن والسالم.
وأع ــرب عــن تطلع الكويت إلــى تعزيز العالقات
الثنائية بين البلدين وتطويرها بما يخدم مصلحة
الشعبين ،مضيفا أن الرئيس العراقي حمله تحياته
لسمو أمير البالد وولي العهد وللحكومة الكويتية
والشعب الكويتي الشقيق متمنيا للسفير التوفيق
في أداء مهامه.

م ــن خ ـ ــال رئ ــاس ـت ـه ــا ل ـل ـج ـنــة ال ـثــاث ـيــة
المعنية بمتابعة وإنهاء ملف األســرى
والـمـف ـقــوديــن الـكــويـتـيـيــن وغ ـيــرهــم من
رعايا البلدان األخرى منذ حرب تحرير
دولة الكويت عام  1991وحتى اآلن.
مــن جــانـبـهــا ،أش ــادت رئـيــس اللجنة
الــدول ـيــة لـلـصـلـيــب األح ـم ــر بـ ــدور دول ــة
ال ـك ــوي ــت وم ـســاع ـي ـهــا اإلن ـســان ـيــة حــول
الـعــالــم ودعـمـهــا ومساندتها للشعوب
المنكوبة والمتضررة وما تضفيه تلك
الـجـهــود عـلــى دول ــة الـكــويــت مــن مكانة
مميزة ومشهودة على الصعيد الدولي
كمركز عالمي للعمل اإلنساني متطلعة
للعمل الـمـشـتــرك مــع دول ــة الـكــويــت في
هذا اإلطار.

أحمد الناصر

نواب لـ «العربية» :نفتخر...
مجلس األم ــة سيبقى السلطة الـتــي تـشــرك المواطنين فــي إدارة
الــدولــة ،وتحمي أمــوال الشعب وتحفظ كرامتهم« ،ونفتخر بهذه
المؤسسة وحمايتها واجــب علينا» ،مطالبة وزارة اإلعــام بالرد
على مثل هذه التقارير.
من جانبه ،صرح النائب د .عبدالكريم الكندري بأن لكل تجربة
إيجابيات وسلبيات« ،لكن الجميل أن بعض األشقاء بدول الجوار
يشاركوننا ديموقراطيتنا التي ال يرغبون فيها على حد قولهم»،
ً
فــي حين علق النائب د .عبدالعزيز الصقعبي بــأن هناك إعالما
ً
ً
موجها منزوع اإلرادة ،مشيرا إلى أن فكرة نجاح النموذج الكويتي
ُ
في األمن واالستقرار تؤرقهم وتفشل حمالتهم.
وبينما رأى النائب ثامر السويط أن ما ُبــث رأي خاطئ وغير
مـهـنــي ،ويـ ــدل عـلــى مــوقــف خ ــاص وم ــرف ــوض م ــن تـجــربــة عريقة
ومحترمة ،أكد زميله فارس العتيبي أن ما ورد في التقرير «غير
صحيح ،ونرفض هذا االتهام ،فمجلس األمة بيت الشعب ،ولم يكن
ً
ً
يوما سببا في تعطيل التنمية».
ب ــدوره ،اعتبر النائب حمد المدلج أن الكويت هي الــرائــدة في
الممارسة الديموقراطية على مستوى المنطقة منذ نشأة الدستور،
تقابلها مقاومة مستمرة لوأد مثل هذه الممارسة الراقية ،في وقت
أكد النائب عبدالله المضف ،أن التجربة البرلمانية الكويتية مثلت
ً
نبراسا للمنطقة ،فالديموقراطية قــادرة على تصحيح مسارها
بالكلمة الحرة والطرح اإلصالحي ،ورفض زميلهما فيصل الكندري
ً
تقرير الـقـنــاة ،معتبرا أن «تـشــويــه ص ــورة المؤسسة التشريعية
ووصفها بأنها معطلة للتنمية في البالد أمر مرفوض».
ُ
إلى ذلك ،وفي وقت تستكمل المشاورات التقليدية لتسمية رئيس
الحكومة الجديدة ،استبق بعض النواب والكتل التشكيلة الوزارية
بإعالن عدم الرغبة في دخولها ،إذ أكد عضو كتلة الخمسة النائب
د .حسن جوهر ،أن الكتلة لن تشارك في الحكومة المقبلة ،كما أعلن
النائب أسامة الزيد عدم رغبته في االنضمام إليها ،وهو الموقف
الذي سبقته بإعالنه النائبة جنان بوشهري.
ومع بدء العد التنازلي لموعد الجلسة االفتتاحية لدور االنعقاد
األول للفصل التشريعي السابع عشر المقررة  11الجاري ،ووسط
اسـتـمــرار الـمـطــالـبــات الـنـيــابـيــة بحسم مـنــاصــب مكتب المجلس
ً
بالتزكية ،أعلن النائب مبارك الحجرف أنه سيقدم خاللها اقتراحا
بقانون العفو الشامل ،وسط تأييد وتضامن عدد من النواب معه.
ً
«وفاء بالعهد الذي قطعته أمام الله ثم أمام أبناء
وقال الحجرف:
الشعب ،وحتى نطوي صفحة الماضي بكل صراعاته وأحــداثــه،
فإنني أعلن تقديمي االقـتــراح بقانون العفو الشامل في الجلسة
االفتتاحية» ،في وقت تمنى جوهر تشكيل كتل برلمانية وفق رؤى
وقواسم مشتركة ألن من شأنها تسهيل العمل البرلماني الجماعي.
وك ـشــف جــوهــر أن ه ـنــاك مـســاعــي مــن بـعــض ال ـن ــواب لترتيب
ً
عضوية اللجان البرلمانية ورؤساء اللجان ،موضحا أن الكتلة لديها
اهتمام بـ «الميزانيات» واللجنتين المالية والتشريعية ،إضافة إلى
رغبتها في إنشاء لجنة مؤقتة معنية بشؤون النفط.
أمــا الـنــائــب عـمــار العجمي ،فــأوضــح أن أعـضــاء المجلس بكل
توجهاتهم وأطيافهم سيجتمعون ويتفقون على جميع مناصب
مكتب المجلس واللجان ،واألولــويــات التي سيتم التطرق إليها
خالل فترة زمنية محددة «لكي نثبت للشعب أن النواب على قدر
المسؤولية وردوا التحية بأفضل منها».
بدوره ،دعا الزيد الحكومة القادمة لضم وزراء من ذوي الكفاءة
ً
واالبتعاد عن توزير أي وزيــر انتهك الدستور ،مبينا أنــه لم تتم
الدعوة إلى اجتماعات تنسيقية حتى اآلن بين النواب ،في وقت
شددت بوشهري على ضرورة أن تواكب الحكومة القادمة طموحات
أهل الكويت وأحداث التنمية واإلصالح ومكافحة الفساد ،مضيفة:
ً
ً
ً
«ننتظر برنامجا حكوميا واقعيا يحاكي البالد ويعالج المشكالت
ويهتم بالمواطنين ،ومن المفترض أن تقدم الحكومة برنامج عملها
الجديد فور تشكيلها ،لنبدأ العمل واإلنجاز».
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هدنة اليمن تنهار...
وأوضح كنعاني ،في مؤتمر صحافي بطهران أمس ،أنه «خالل
الجوالت الخمس الماضية اتفقنا على بعض األمور ،وفور تنفيذ
تلك االتفاقات نحن مستعدون للمشاركة في جولة جديدة»،
ً
مؤكدا أن «إيران ترحب بعودة العالقات مع السعودية ،ونأمل أن
نرى تنفيذ االتفاقات السابقة لتهيئة الظروف لجولة جديدة».
وانتقد كنعاني تغطية قناة «إيران انترنشونال» المعارضة،
ُ َّ
ال ـت ــي ت ــت ـه ــم ال ـس ـع ــودي ــة بــدع ـم ـهــا ،لــاح ـت ـجــاجــات ف ــي إي ـ ــران،
وق ــال« :حــذرنــا ال ــدول الـتــي تستضيف ه ــذه ال ـق ـنــوات ،وال ــدول
التي تدعمها ،من أن إيــران ستستخدم إمكانياتها القانونية
والـسـيــاسـيــة ضــد أع ـمــال ه ــذه الـجـهــات ،وه ــي أع ـمــال إرهــابـيــة
وليست إعالمية».
من ناحيته ،أكد وزير الخارجية اإليراني حسين عبداللهيان،
ضرورة استمرار وقف إطالق النار في اليمن ،رغم أن طهران لم
تمارس ،على ما يبدو ،أي ضغوط على الحوثيين لتمديد الهدنة.
وكان غروندبرغ شدد ،في بيانه ،على أن مفاوضاته مع جميع
ً
األطراف ستستمر ،داعيا الجميع للحفاظ على الهدوء ،واالمتناع
عن أي شكل من أشكال االستفزازات أو األعمال التي قد تؤدي
ً
الى تصعيد العنف ،فضال عن الوفاء بالتزاماتهم ومتابعة كل
سبل السالم .لكن على األرض ،أكدت مصادر عسكرية متعددة
تابعة للحكومة وقوع اشتباكات في منطقة الحد عند الحدود
بين محافظتي لحج والبيضاء ،مبينة أن «الحوثيين دفعوا

الكويت :نتابع بقلق بالغ ضم
ألراض أوكرانية
روسيا
ٍ
أعلنت وزارة الـخــارجـيــة أن الـكــويــت تتابع
بقلق بالغ التطورات الحالية في األزمة الروسية
أراض
ـ األوكرانية المتعلقة بإعالن روسيا ضم
ٍ
أوكرانية ،مشددة على ضرورة احترام سيادة
أوكــران ـيــا وســامــة أراض ـي ـهــا ضـمــن حــدودهــا
المعترف بها دوليا.
وج ــددت «ال ـخــارج ـيــة» ،فــي بـيــان لـهــا أمــس،
موقف دولة الكويت الداعي إلى ضرورة االلتزام
بميثاق األمم المتحدة والمبادئ الراسخة في
القانون الدولي المنظمة للعالقات بين الدول
بما فيها تلك الواردة بالميثاق المتعلقة بفض
المنازعات الدولية باستخدام الوسائل السلمية
وانتهاج مبدأ الحوار.

ً
بـتـعــزيــزات إلــى معظم جبهات م ــأرب ،خـصــوصــا فــي الجنوب
والشرق وعلى حدود الجوف».
واتهم عضو مجلس القيادة اليمني عبدالله العليمي ميليشيا
الحوثي بالتعامل مع الهدنة «كمعركة سياسية وفرصة لالبتزاز
ً
وتقديم مصالح إيران على اليمنيين» ،مؤكدا أنها «أبعد ما تكون
عن شريك السالم».

خامنئي يتريث في زج...
أسفرت االضطرابات عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى،
في وقت كشف المصدر أن المرشد وافق على منح القوات المسلحة
واألمنية صالحيات واسعة تخولها اقتحام أي مكان دون انتظار
الحصول على إذن قضائي ،إضافة إلى إمكانية استخدام األسلحة
وإطالق النار في المناطق الفرعية دون الرجوع إلى القيادة المركزية
في طهران.
وأم ـ ــس ،ك ـس ــر خــام ـن ـئــي ح ــاج ــز ال ـص ـمــت ال ـ ــذي ال ـت ــزم ــه تـجــاه
االحتجاجات التي أشعلتها وفــاة الشابة الكردية مهسا أميني
بعد اعتقالها من جانب شرطة اآلداب في طهران بسبب مخالفتها
ً
قواعد الحجاب اإللــزامــي ،متهما الــواليــات المتحدة وإسرائيل بـ
«التخطيط» لالضطرابات.
وقال خامنئي ،خالل مشاركته في مراسم بأكاديمية عسكرية في
طهران أمس« :أقول بوضوح إن أعمال الشغب تم التخطيط لها من
ّ
والمزيف،
جانب الواليات المتحدة والنظام الصهيوني الغاصب
ومأجوريهم وبعض اإليرانيين الخائنين في الخارج ساعدوهما».
ووص ــف المرشد وف ــاة مهسا ب ـ «ال ـحــادث الـمــريــر» ،لكنه أعــرب
ً
ً
عن دعمه القوي لقوات األمــن ،قائال إنهم واجـهــوا إجحافا خالل
االحتجاجات.
فــي غـضــون ذل ــك ،تــواصـلــت االحـتـجــاجــات فــي مـنــاطــق متفرقة
بـعــدة مــدن إيــرانـيــة رئيسية بينها العاصمة وأصـفـهــان وشـيــراز
وتبريز وكرج.
واجتاحت االحتجاجات عــدة جامعات إيرانية شهيرة بينها
«أص ـف ـه ــان ال ـص ـنــاع ـيــة» و«ع ـل ــم وص ـن ـعــت» و«ط ـ ـهـ ــران» و«ال ـع ـلــوم
والتحقيقات» و«شيراز» و«تبريز» و«مشهد» و«الخوارزم» و«الزهراء»،
غداة اشتباك قوات األمن مع طالب «شريف» وهي واحدة من أبرز
الجامعات في طهران.
وليل األحــد ـ االثـنـيــن ،شهدت العاصمة اإليــرانـيــة أكبر عملية
اعتقال للطالب منذ أحداث  ،1999حيث حاصرت األجهزة األمنية
ً
طــاب «شــريــف» وقــامــت باعتقال أكـثــر مــن  150طالبا مــن محيط
الجامعة والمدينة الطالبية.
وواجه طالب جامعات أخرى في طهران نفس المصير حيث تم
اعتقال العشرات من جامعة «أمير كبير» وكلية الطب والصيدلة
للجامعة الحرة.
١٩

بريطانيا :تراس تتراجع...
المستثمرين فــي الحكومة ،مما أدى إ لــى تقويض قيمة الجنيه
اإلسترليني مقابل الدوالر ليصل إلى مستوى غير مسبوق ،ويبلغ
ً
الجنيه الواحد نحو  1.03دوالر ،فضال عن تقويض أسعار السندات
الحكومية وهز األسواق العالمية لدرجة أن «بنك إنكلترا المركزي»
اضطر إلى التدخل ببرنامج قيمته  65مليار إسترليني ( 73مليار
دوالر) لدعم األسواق.
وكان لقرار إلغاء ضريبة الـ  45في المئة على من تفوق أجورهم
 150ألف جنيه (أكثر من  167ألف دوالر) النصيب األكبر من حملة
ً
االنـتـقــاد ،وخصوصا مــن جانب نــواب حــزب المحافظين الحاكم
والذين اعتبروا القرار بـ «مثابة انتحار سياسي سيؤدي بهم إلى
خارج السلطة».
وبعد ساعات فقط من ظهور تراس على تلفزيون هيئة اإلذاعة
ً
البريطانية للدفاع عن هذه السياسة ،أصدر كوارتينغ بيانا قال فيه
إنه يقبل بأن الخطة تشتت االنتباه عن الجهود األوسع لمساعدة
ً
األســر خالل فصل الشتاء الصعب ،مضيفا« :ونتيجة لذلك ،أعلن
ً
أننا لن نمضي قدما في إلغاء معدل الضريبة».
وم ــن الـمــرجــح أن ي ــؤدي ال ـع ــدول عــن الـخـطــة إل ــى وض ــع تــراس
وكوارتينغ تحت ضغط هائل بعد أقل من  4أسابيع على توليهما
منصبيهما.
وقالت تــراس ،إنه كان ينبغي عليها أن تفعل المزيد «لتمهيد
الطريق» لهذه السياسة.
ً
علنا
وعــارض عــدد من أعضاء البرلمان من حــزب المحافظين 
هذه السياسة ،قائلين إن خفض اإلنفاق الحكومي ورفع االقتراض
لـتـمــويــل الـتـخـفـيـضــات الـضــريـبـيــة ل ـمــن ه ــم أك ـث ــر ثـ ــراء مـحـفــوف
بالمخاطر السياسية في ظل أزمة تكلفة المعيشة.
(لندن ـ أ ف ب ،رويترز)

ةديرجلا
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محليات
«الداخلية» ترفض تقديم موعد انتخابات «التعاونيات»
ُ
ّ
لم تقر طلب «الشؤون» لعدم إمكانية اإلشراف األمني الكامل عليها قبل  23الجاري

جورج عاطف

ً
تعكف «الشؤون» حاليا على
إدخال تعديالت جوهرية
على بعض مواد القرار رقم
(/24ت) لسنة ،2017
الصادر بشأن تنظيم العملية
االنتخابية في الجمعيات
واالتحادات التعاونية،
لتتوافق و«التصويت
اإللكتروني» الذي دشنه
الوزير فهد الشريعان في 22
سبتمبر الماضي.

علمت «ا لـجــر يــدة» أن وزارة
الــداخـلـيــة رفـضــت طـلــب وزارة
الـ ـش ــؤون االج ـت ـم ــاع ـي ــة ب ـشــأن
تـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــم مـ ـ ــوعـ ـ ــد ان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات
م ـج ــا ل ــس إدارات ا ل ـج ـم ـع ـيــات
الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاونـ ـ ـي ـ ــة ،ال ـ ـت ـ ــي انـ ـتـ ـه ــت
والي ـت ـه ــا ال ـق ــان ــون ـي ــة ،ال ـم ـقــرر
ا نـ ـط ــا قـ ـه ــا بـ ـع ــد  23أ ك ـت ــو ب ــر
الجاري.
ً
ووفـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــا لـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر ف ـ ــإن
«الـ ـ ـش ـ ــؤون» م ـم ـث ـلــة ف ــي ق ـطــاع
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاونّ ،
وج ـ ـهـ ــت م ـخــاط ـبــة
رسمية إ لــى و كـيــل «الداخلية»
طالبت خاللها بتقديم موعد
االنـتـخــابــات ،غـيــر أن األخـيــرة
رف ـ ـضـ ــت م ـع ـل ـل ــة ذل ـ ـ ــك «بـ ـع ــدم
إمـ ـك ــانـ ـي ــة ت ـح ـق ـي ــق اإلشـ ـ ـ ــراف
األمني الكامل على االنتخابات
قبل التاريخ السالف ذكره».
و ب ـي ـن ــت أن ط ـل ــب ا لـ ـ ـ ــوزارة،
تـ ـق ــدي ــم م ــوع ــد االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات،
جاء بهدف عدم تعطيل أعمال
ن ـحــو  7ت ـعــاون ـيــات سـتـنـتـهــي
ال ــوالي ــة ال ـقــانــون ـيــة لـمـجــالــس
إدارا ت ـهــا  31ال ـجــاري ،السيما
أن ا ل ـف ـتــرة ا لـمـتـبـقـيــة ،م ــا بين
ال ـمــوعــديــن ال ـســالــف ذكــرهـمــا،
لـ ــن ت ـت ـي ــح ل ـ ـهـ ــذه ال ـج ـم ـع ـي ــات
إجـ ـ ـ ـ ـ ــراء ان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ـ ـهـ ــا ،م ـم ــا
يستدعي تأخير عقدها قرابة
ا لـشـهــر يــن ،إ ضــا فــة إ لــى تعيين
ً
أعضاء داخل مجالسها تفاديا
لفقدانها النصاب القانوني.
وك ــان ــت «ال ـ ـشـ ــؤون» أعـلـنــت
فـ ــي  25أ غـ ـسـ ـط ــس ا لـ ـم ــا ض ــي،
تأجيل ا نـتـخــا بــات الجمعيات
ا ل ـت ـع ــاو ن ـي ــة إ ل ـ ــى  23أ ك ـت ــو ب ــر
ا لـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ــاري ،بـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاء ع ـ ـ ـلـ ـ ــى رد
«الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة» بـ ـع ــدم إم ـك ــان ـي ــة
تـ ـغـ ـطـ ـي ــة هـ ـ ـ ــذه االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات

●

أك ــد وزي ــر األش ـغ ــال العامة
وزير الكهرباء والماء والطاقة
ال ـم ـت ـج ــددة م .ع ـلــي الـمــوســى
أن وزارة ال ـك ـهــربــاء اج ـت ــازت
ال ـم ــرح ـل ــة ال ـح ــرج ــة لــأح ـمــال
الكهربائية لصيف  2022بكل
نجاح.
وأضــاف الموسى أن وزارة
الـكـهــربــاء وال ـمــاء «استطاعت
ً
أن تتجاوز بــذلــك تحديا آخر
بجهود العاملين فيها الذين
يتميزون بالتفاني واإلخالص علي الموسى
ف ــي ال ـع ـمــل لـمـصـلـحــة وطـنـنــا
الغالي الكويت وكل من يقطن  2022إلـ ــى رقـ ــم ق ـي ــاس ــي بـلــغ
 16.180م ـي ـغ ــاواط ف ــي درج ــة
على أرضها».
و تـ ـ ـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ـ ـ ــع أن األ ح ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــال حـ ــرارة بـلـغــت  50درجـ ــة ،مما
ً
الكهربائية وصلت في صيف يـشـكــل ســابـقــة تـطـلـبــت جـهــدا

«تراحم» :نكفل  3آالف
يتيم في  15دولة

خــال فترة انتخابات مجلس
األم ــة ال ـتــي أج ــري ــت الـخـمـيــس
الماضي.

تعديل «انتخابات التعاونيات»
فـ ـ ــي مـ ـ ــوضـ ـ ــوع آخـ ـ ـ ـ ــر ،ت ـع ـكــف
ً
وزارة الشؤون حاليا على إدخال
ت ـعــديــات جــوهــريــة ع ـلــى بعض
م ـ ــواد الـ ـق ــرار رقـ ــم (/24ت) لسنة
 ،2017الـ ـ ـص ـ ــادر بـ ـش ــأن تـنـظـيــم
العملية االنتخابية في الجمعيات
واالت ـحــادات التعاونية ،لتتوافق
واآللية الجديدة التي دشنها الوزير
فـهــد الـشــريـعــان فــي  22سبتمبر
الماضي والمعروفة بـ «التصويت
اإللكتروني».
وع ـ ـل ـ ـم ـ ــت «ال ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ــدة» م ــن
م ـصــادرهــا ،أن أب ــرز ال ـم ــواد التي
سيشملها التعديل نــص الـمــادة
الخامسة من القرار السالف ذكره،
ال ـتــي ت ـحــدد آل ـيــة إع ـ ــداد األوراق
الخاصة باالقتراع وكيفية ترتيبها
والجهة المسؤولة عن ذلك ،إضافة
إل ــى ن ــص الـ ـم ــادة الـســابـعــة الـتــي

جانب من انتخابات إحدى التعاونيات
تحظر عـلــى الـنــاخــب تـصــويــر أو
ً
إظ ـهــار ال ــورق ــة للغير ،فـضــا عن
نص المادة ( )16التي تحدد حاالت
بطالن أوراق التصويت المختومة،
والمادة ( )19التي تتيح لمندوبي

المرشحين داخــل لجان االقـتــراع
االطـ ـ ــاع ع ـلــى أوراق الـتـصــويــت
أثـ ـن ــاء عـمـلـيــة الـ ـف ــرز ،الس ـي ـمــا أن
عـمـلـيــة ال ـت ـصــويــت س ـت ـكــون آلـيــة
دون الـحــاجــة إل ــى اسـتـخــدام مثل

ِّ
لجنة دائمة لبت عطاءات األفرع المستثمرة

هذه األوراق ،كما أن إعالن النتائج
سـيـعـقــب ان ـت ـهــاء ال ـم ــدة الــزمـنـيــة
ال ـ ـم ـ ـحـ ــددة لـ ــذلـ ــك ،وبـ ـع ــد إغـ ــاق
صناديق االقتراع مباشرة.
وأضـ ــافـ ــت الـ ـمـ ـص ــادر ،أنـ ــه من

أصــدر وزيــر التجارة والصناعة ،وزيــر الشؤون االجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان ،القرار الــوزاري رقم (/183ت)
لسنة  ،2022بشأن تشكيل لجنة دائمة لفض المظاريف والبت في العطاءات لألنشطة المطروحة لالستثمار من الغير باالتحادات
والجمعيات التعاونية.
ً
ووفقا للقرار ،الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه ،تختص اللجنة بالبت في العطاء ات بعد انتهاء فترة اإلعالن مباشرة،
ً
ودراسة الطلبات المقدمة كافة وترسية العطاءات طبقا للضوابط المقررة ،بحضور رئيس الجمعية صاحبة اإلعالن أو من ينوبه،
ومخاطبة الجمعية بنتائج الترسية ،إضافة إلى بحث التظلمات المقدمة ،وعمل محاضر لفض المظاريف.
كما تختص اللجنة بإعالن الترسية خالل أسبوعين من جلسة فض المظاريف وإخطار الجمعية وفق نظامي الميكنة والصادر
من السجل العام ،وفي حالة عدم البت يتم رفع مذكرة إلى وكيل التعاون بأسباب ذلك ،كما تلتزم اللجنة بمراجعة أوراق التراخيص
وعمل جدول يبين األوراق والمستندات المطلوبة ،وتقدم التظلمات خالل  10أيام من تاريخ فض المظاريف.

«الكهرباء» اجتازت بنجاح المرحلة
الحرجة من صيف 2022
سيد القصاص

سلة أخبار

ً
استثنائيا قام به العاملون في
الوزارة ،وعملوا بروح الفريق
الواحد في مختلف القطاعات
الفنية واإلدارية والمالية.
وق ــدم الـمــوســى الـشـكــر لكل
العاملين فــي وزارة الكهرباء
والماء والطاقة المتجددة على
ج ـه ــوده ــم ال ـم ـتــواص ـلــة خــال
ً
ذروة الصيف ،متمنيا للجميع
ً
دوام التوفيق والسداد ،مثمنا
دوره ـ ـ ــم ف ــي إيـ ـص ــال خ ــدم ــات
ال ـ ـ ـ ــوزارة بـ ـج ــودة ع ــال ـي ــة لـكــل
المستهلكين.

(أرشيف)

المواد التي سيتضمنها التعديل
ً
أيـضــا نــص ال ـمــادة ( )14الخاصة
ب ــال ـت ـص ــوي ــت ب ــال ـط ــاق ــة ال ـمــدن ـيــة
األصـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة ،ال ـ ـتـ ــي م ـ ــن ال ـم ـت ــوق ــع
أن يـ ـض ــاف إل ـي ـه ــا فـ ـق ــرة تـسـمــح
بالتصويت وفق تطبيق «هويتي»
ً
المعتمد حاليا بين جهات الدولة
كافة.
يذكر أن «التصويت اإللكتروني»
ُ
ع ـبــارة عــن شــاشــات ثــابـتــة تشبه
األجـهــزة اللوحية الذكية ستكون
ّ
م ـ ــوزع ـ ــة داخـ ـ ـ ــل لـ ـج ــان االق ـ ـتـ ــراع
ي ـس ـت ـط ـيــع الـ ـن ــاخ ــب مـ ــن خــالـهــا
اختيار مرشح واحد فقط من ُجملة
أس ـمــاء وص ــور الـمــرشـحـيــن التي
ستظهر أمامه على الشاشة ،وعقب
االخ ـت ـي ــار س ــوف تـظـهــر للناخب
أي ـق ــون ــة أخ ـ ــرى لـتــأكـيــد اخ ـت ـيــاره
وفور الضغط عليها تنتهي عملية
التصويت.

أعلنت جمعية تراحم لألعمال
الخيرية واإلنسانية ،أن
«تراحم» تكفل  3آالف يتيم
في  15دولة مختلفة ،من
منطلق إحياء روح التكافل
االجتماعي بين المسلمين.
وقال المدير العام للجمعية
عبدالحميد الدوسري ،في
تصريح صحافي ،أمس ،إن
رسالة الجمعية في كفالة
األيتام تتمثل في بناء اليتيم
ً
وتأهيله ،ليصبح قادرا
على كفاية نفسه وبناء
ذاته ،ورعاية أسرته وخدمة
مجتمعه ،إضافة إلى تنشئته
على األسس اإلسالمية
السليمة ،المبنية على تعاليم
اإلسالم الحنيف ،وكذلك
سد احتياجاته وتحسين
أحواله .وتابع« :تتواصل
مسيرتنا بكفالة األيتام
في  15دولة ،هي :سورية
واليمن وفلسطين والهند
والفلبين وألبانيا ،وكثير
من دول إفريقيا ،كالصومال
والنيجر والسودان والسنغال
وموريتانيا وغامبيا وتوغو
وأوغندا وبنين».

«النجاة» تطرح حملة
«إبصار»  14الجاري

«التربية» :نقل «المناهج والبحوث» لمبنى الوزارة
نقل الموظفين يخلق أزمة لعدم استيعاب مواقف السيارات لألعداد
●

فهد الرمضان

قررت وزارة التربية نقل اإلدارات التابعة لقطاع المناهج والبحوث
التربوية إلى مبنى ديوان عام الوزارة الرئيسي ،بهدف إعادة تنظيم
اإلدارات المركزية التابعة لها.
في السياق ،علمت «الجريدة» من مصادرها أن الجهات المختصة
فــي «الـتــربـيــة» ق ــررت نقل جميع اإلدارات التابعة لقطاع المناهج
وال ـب ـحــوث الـتــربــويــة مــن الـمـبــانــي ال ـتــي تشغلها وه ــي ع ـبــارة عن
روضتين في منطقة مبارك الكبير التعليمية إلى الدورين الخامس
والسادس بالمبنى الرئيسي للوزارة في جنوب السرة ،موضحة أن
عملية النقل ستتم خالل أكتوبر الجاري.
وأضافت المصادر أن مبنيي الروضتين سيتم تسليمهما إلى
منطقة مبارك حيث إنها بحاجة ماسة لهما.
إلى ذلك ،أشارت المصادر إلى أن نقل موظفي المناهج إلى المبنى
الرئيسي يتطلب البحث عن حلول لمواقف الموظفين ،حيث إن عدد
موظفي الوزارة قبل نقل ادارات المناهج يفوق الطاقة االستيعابية
للمواقف وبالتالي يجب إيجاد حل لهذه المشكلة.
وذكرت أن الوزارة كانت قد حصلت على وعود باستغالل  3أدوار
في مبنى المواقف المخصص لبنك االئتمان ،حيث إنه مالصق لمبنى
ً
ً
«التربية» تماما ،ويمكن أن يستوعب عددا من الموظفين والمراجعين.

اتحادً الجمعيات :مليار دينار حجم مبيعاتنا
سنويا وسيولتنا النقدية  400مليون

«السكنية» :تسارع الخطى لمواكبة
احتياجات المواطنين من السكن

أعلن مدير إدارة المشاريع
في جمعية النجاة الخيرية
الشيخ عبدالله العبيدلي
طرح الجمعية حملة «إبصار»
السادسة ،في  14الجاري،
ً
تزامنا مع اليوم العالمي
لإلبصار .وأشار العبيدلي،
في تصريح صحافي ،أمس،
إلى النجاحات الكبرى التي
حققتها حملة «إبصار»
خالل األعوام الخمسة
الماضية ،والتي قارب عدد
ً
المستفيدين منها  116ألفا،
وتنوعت بين إجراء العمليات
الجراحية وإقامة المخيمات
الطبية وتقديم الفحوصات
واالستشارات وتوزيع األدوية
ً
والنظارات الطبية ،مشيرا إلى
تنفيذ الحملة في  8دول.
وأوضح أن «تكلفة العملية
ً
الجراحية  40دينارا ،ومن
خالل هذا المبلغ بإذن الله
نساهم في عودة النور
إلنسان عاش سنوات طويلة
حبيس الظالم والعتمة،
وندخل السعادة والسرور
على أسرته».

«بلد الخير» تنفذ حملتين
بالكويت واليمن

الدوسري :العمل التعاوني يواجه تحديات وصعوبات في تأدية رسالته الهداب :خطتنا ال تقف عند توفير المسكن لقوائم االنتظار
كـ ـ ـ ـش ـ ـ ــف رئـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــس اتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد
الـجـمـعـيــات الـتـعــاونـيــة ب ــداح
ا ل ــدو س ــري أن حـجــم مبيعات
ال ـج ـم ـع ـي ــات ال ـت ـع ــاون ـي ــة فــي
ً
ال ـكــويــت س ـنــويــا يـبـلــغ مليار
دي ـ ـنـ ــار (نـ ـح ــو  3.3م ـل ـي ــارات
دوالر) ،و ت ـ ـصـ ــل س ـيــو ل ـت ـهــا
ال ـن ـقــديــة ف ــي ب ـعــض ال ـف ـتــرات
لـ ـنـ ـح ــو  400مـ ـلـ ـي ــون د يـ ـن ــار
( ن ـح ــو  1.2م ـل ـيــار دوالر) مــا
يجعلها من مراكز االستثمار
الرئيسية.
وقـ ــال الـ ــدوسـ ــري ،ف ــي لـقــاء
م ــع «ك ــون ــا» ،أم ــس ،إن الـعـمــل
التعاوني يــواجــه الـعــديــد من
ال ـت ـحــديــات وال ـص ـعــوبــات في
تــأديــة رسالته والـهــدف الــذي
أنـ ـش ــئ مـ ــن أج ـ ـلـ ــه ،مـ ــن خ ــال
الدور االجتماعي والتسويقي
أمـ ـ ـ ــام م ـس ــاه ـم ـي ــه والـ ـج ــان ــب
ال ــرق ــاب ــي وال ـ ـسـ ــوق ال ـم ـح ـلــي
مــن خــال األس ــواق الـمــوازيــة،
ً
مـ ـ ـضـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــا أن ا ل ـ ـج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــات
الـ ـتـ ـع ــاونـ ـي ــة تـ ـلـ ـت ــزم ب ــات ـب ــاع
الضوابط التعريفية للسياسة
الـ ـش ــرائـ ـي ــة بـ ـش ــأن األصـ ـن ــاف
االستهالكية الـمـسـتــوردة ،إذ
يشترط على المورد أن يكون
ً
حــاصــا عـلــى وكــالــة مصدقة

م ــن غ ــرف ــة الـ ــوكـ ــاالت بـ ـ ــوزارة
الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارة لـ ــأص ـ ـنـ ــاف الـ ـت ــي
يوردها دون وجود وسيط.
وفـيـمــا يـتـعـلــق بــاألصـنــاف
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـص ـ ـ ـن ـ ـ ـعـ ـ ــة ،أوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أنـ ـ ــه
ي ـ ـ ـش ـ ـ ـتـ ـ ــرط ع ـ ـ ـلـ ـ ــى الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة
ال ـت ـعــامــل م ــع ال ـش ــرك ــات الـتــي
لديها مصنع قائم لممارسة
ال ـ ـن ـ ـشـ ــاط الـ ـمـ ـخـ ـص ــص ،ك ـمــا
أن ا ل ـع ـمــا لــة ا لــو ط ـن ـيــة تعتبر
ال ـعــامــل األس ــاس ــي لـلـنـهــوض
بمؤسسات الدولة ورقيها ،لذا
فإن الدولة تسعى إلى تقديم
الدعم وإيجاد فرص العمل لها
تطبيقا لقرار مجلس الوزراء
بإلزامها تعيين  10في المئة
من عمالتها من المواطنين.
وأك ـ ـ ــد ح ـ ــرص ال ـج ـم ـع ـيــات
ال ـت ـع ــاون ـي ــة ع ـل ــى تـخـصـيــص
م ـ ـسـ ــاحـ ــات ل ـ ـهـ ــا فـ ـ ــي األف ـ ـ ــرع
المستثمرة ،بما يحقق منح
وتوفير المساحة للمنتجات
ال ـ ـ ــوطـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة والـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاري ـ ـ ــع
ً
الصغيرة ،مشيرا إلى أن القرار
الوزاري رقم /25ت لسنة 2021
بـ ـش ــأن دع ـ ــم ت ــروي ــج الـمـنـتــج
ا لــزرا عــي المحلي يعتبر أحد
أشـ ـ ـك ـ ــال ال ـ ــدع ـ ــم ال ـت ـش ــري ـع ــي
ل ـل ـم ـن ـتــج ال ـك ــوي ـت ــي الـ ــزراعـ ــي

بداح الدوسري

المحلي.
وب ـيــن ال ــدوس ــري أن هـنــاك
ا لـعــد يــد مــن األدوات الرقابية
ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـم ـ ـ ـكـ ـ ــن ال ـ ـج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة
التعاونية من السيطرة على
ارت ـ ـفـ ــاع األسـ ـ ـع ـ ــار ،م ــن خ ــال
إجـ ـ ـ ـ ــراء مـ ـ ـق ـ ــارن ـ ــات األس ـ ـعـ ــار
ب ـيــن ال ـت ـعــاون ـيــات واألسـ ــواق
ال ـمــوازيــة ،وم ــن خ ــال التقيد
التام بتعاميم االتحاد.
وشدد على أن االتحاد يقف
بشكل جماعي أمام توجه أي
شــركــة الفـتـعــال أي زي ــادة في
األس ـع ــار بـشـكــل مـصـطـنــع أو

غير منطقي ،هــذا بـخــاف ما
تقوم به الجمعيات التعاونية
من إجراء ات لتخفيض أسعار
السلع والمنتجات بها ،وإقامة
الـ ـمـ ـه ــرج ــان ــات ال ـت ـس ــوي ـق ـي ــة
المتنوعة على مدار العام.
و ع ـ ـ ـ ـ ــن دور ا ل ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــرأة ف ــي
الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع وتـ ـج ــربـ ـتـ ـه ــا فــي
الـ ـ ـح ـ ــرك ـ ــة الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاونـ ـ ـي ـ ــة ،أكـ ــد
«أه ـم ـيــة ه ــذا ال ـ ــدور ف ــي وقــت
ضمن القانون حق التصويت
والترشح للمرأة في انتخابات
الجمعيات ،و نــأ مــل وصولها
إل ـ ـ ــى مـ ـن ــاص ــب ف ـ ــي م ـج ــال ــس
إدارات الجمعيات التعاونية
ل ـت ـعــزيــز دورهـ ـ ــا ف ــي ال ـحــركــة
التعاونية».

االتحاد يقف
أمام افتعال
الشركات أي
زيادة غير
منطقية في
األسعار

أكد المدير العام للمؤسسة
الـ ـع ــام ــة لـ ـل ــرع ــاي ــة ال ـس ـك ـن ـيــة
أح ـمــد ال ـه ــداب أن الـمــؤسـســة
ب ـك ــوادره ــا الـفـنـيــة واإلداري ـ ــة
وال ـقــانــون ـيــة ت ـس ــارع الـخـطــى
ب ـ ـ ـث ـ ـ ـبـ ـ ــات ورؤى وا ض ـ ـ ـحـ ـ ــة
ل ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــواك ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــة احـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاج ـ ـ ــات
المواطنين بتوفير المساكن
الـ ـك ــافـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ـت ــواف ــق مــع
زيادة الطلبات اإلسكانية.
وقــال الـهــداب ،فــي تصريح
صـ ـح ــاف ــي ،أمـ ـ ــس ،ب ـم ـنــاس ـبــة
اليوم العربي لإلسكان الذي
يصادف االثنين أول أكتوبر،
إن ا س ـتــرا ت ـي ـج ـيــة ا ل ـمــؤ س ـســة
ت ـت ـط ــاب ــق مـ ــع ط ـب ـي ـع ــة رؤيـ ــة
ك ــو ي ــت ج ــد ي ــدة  ،2035ا ل ـتــي
تـ ـنـ ـتـ ـهـ ـجـ ـه ــا الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة ف ــي
تطوير مشاريعها اإلسكانية
الـ ـضـ ـخـ ـم ــة ،ومـ ـنـ ـه ــا مـ ـش ــروع
مدينة ا لـمـطــاع ،أ حــد أضخم
الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع الـ ـ ـت ـ ــي ن ـف ــذت ـه ــا
الـمــؤسـســة ،وم ـشــروع جنوب
س ـ ـعـ ــد ال ـ ـع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه وج ـ ـنـ ــوب
مدينة صباح األحمد.
وأوضح أن المؤسسة نفذت
مشروع السكن العمودي في
مدينة جابر األ حـمــد وشمال
ً
غ ــرب الـصـلـيـبـيـخــات ،مــؤكــدا
حرص والتزام المؤسسة بما

أحمد الهداب

ينص عليه الدستور الكويتي
وق ــوان ـي ــن ال ــرع ــاي ــة الـسـكـنـيــة
م ــن م ـســؤول ـيــة تـبـنــي قـضــايــا
األس ـ ــرة واح ـت ـيــاجــات ـهــا وفــي
مقدمتها الرعاية السكنية.
وأضاف أن خطة المؤسسة
ال تـقــف عـنــد تــو فـيــر المسكن
أل ع ــداد المواطنين المدرجة
ً
طـلـبــاتـهــم حــالـيــا عـلــى قــوائــم
ً
االنتظار ،بل أيضا النظر في
احتياجات األجيال القادمة،
ً
ل ـ ــذا ك ـ ــان ض ـ ــروري ـ ــا ت ـســريــع
خـ ـط ــوات ت ـن ـف ـيــذ ال ـم ـش ــاري ــع
اإلس ـكــان ـيــة بـمــا فـيـهــا الـمــدن
الجديدة متكاملة الخدمات.

وأشـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـهـ ـ ــداب إل ـ ـ ــى أن
ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــة أحـ ـ ــدثـ ـ ــت ن ـق ـل ــة
نـ ـ ــوع ـ ـ ـيـ ـ ــة وح ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــة ف ــي
مجال الرعاية السكنية ،من
خ ــال تفعيل دور ا لـخــد مــات
اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة عـ ـب ــر ت ـط ـب ـيــق
سـهــل الـحـكــومــي بـتــوفـيــر 20
خدمة إلكترونية وتخليص
المعامالت دون الحاجة إلى
مراجعة المؤسسة التي تقوم
بـ ــدورهـ ــا ب ـت ـس ـه ـيــل وم ــرون ــة
اإلجراء ات.
و بـ ـي ــن أن تـ ــوا فـ ــر خـ ـب ــرات
ال ـك ــوادر الــوطـنـيــة الـشـبــابـيــة
وت ـ ـنـ ــوع ـ ـهـ ــا ي ـ ـس ـ ـهـ ــل ت ـن ـف ـي ــذ
ال ـم ـشــاريــع وي ـن ـعــش الـقـطــاع
الـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــاص ال ـ ـ ــوطـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي بـ ـك ــل
ً
ق ـطــاعــاتــه ،خ ـص ــوص ــا قـطــاع
ال ـت ـش ـي ـيــد وص ـن ــاع ــة ال ـب ـنــاء،
إضــافــة إلــى فـتــح الـبــاب أمــام
فرص اإلبداع والتجديد التي
ت ـص ــب ف ــي خ ــدم ــة ال ـم ــواط ــن
دون تكاليف إضافية عليه،
وتـ ـقـ ـل ــص فـ ـ ـت ـ ــرات االنـ ـتـ ـظ ــار
ل ـل ـم ــواط ـن ـي ــن ال ـم ـس ـت ـح ـق ـيــن
للرعاية السكنية.

نفذت جمعية بلد الخير،
حملة طبية لمكافحة أمراض
العيون في اليمن ،استفادت
منها أكثر من  56حالة.
وقال مدير إدارة الجمعية
عثمان الثويني ،في تصريح
صحافي ،أمس ،إن الجمعية
أجرت  56عملية للعيون،
ً
بواقع  50دينارا لكل عملية،
ً
مبينا أن هذه الحملة تأتي
في إطار الجهود الخيرية
اإلنسانية للجمعية في اليمن.
وأضاف أن هذه الحملة تهدف
إلى المساهمة في القضاء
على العمى وأمراض العيون
ضمن الجهود اإلغاثية
اإلنسانية المختلفة المنفذة
في اليمن .على صعيد متصل،
أعلن الثويني تنفيذ مشروع
«بيوتهم أجمل» استفادت منه
خمس أسرة متعففة داخل
ً
الكويت ،مبينا أن المشروع
ساهم في توفير المستلزمات
األساسية لألسر من أجهزة
تكييف وثالجات وغيرها من
األجهزة الضرورية األخرى.

محليات
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«فنية البلدي» تحيل موقع «المخلفات السائلة»
و«المباني التاريخية» إلى الجهاز التنفيذي

local@aljarida●com

العنزي يحصل على براءة اختراع
من أميركا في تحلية المياه

لجنة الفروانية :نقل تبعية مركز «السيرة النبوية» لهيئة العناية بالقرآن الكريم الرومي :يعالج التلوث بطريقة علمية وفعالة
محمد جاسم

البلدي» خالل
حفظت «فنية
ً
اجتماعها أمس عددا من
االقتراحات ،أبرزها ما يتعلق
باعتماد المخطط الهيكلي
الرابع ،واتفاقية الخدمات
االستشارية لتحسين أداء
الطريق الدائري الرابع.
جانب من اجتماع اللجنة الفنية
أحـ ـ ــالـ ـ ــت الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ـف ـن ـي ــة
ف ــي ال ـم ـج ـلــس الـ ـبـ ـل ــدي طـلــب
الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـل ـص ـنــاعــة
تـ ـخـ ـصـ ـي ــص مـ ـ ــوقـ ـ ــع إلقـ ــامـ ــة
مـحـطــة لـمـعــالـجــة الـمـخـلـفــات
الصناعية السائلة في منطقة
صـ ـبـ ـح ــان الـ ـصـ ـن ــاعـ ـي ــة ،إل ــى
ا لـجـهــاز التنفيذي فــي بلدية
ال ـك ــوي ــت؛ إلج ـ ــراء دراس ـ ــة عن
كيفية االستفادة من المخلفات
ال ـســائ ـلــة وال ـح ــاج ــة الـفـعـلـيــة
للمساحة المخصصة ،فضال
عن دراسة مرورية شاملة.
وأحــالــت اللجنة أيضا إلى
الجهاز ،في اجتماعها أمس،
برئاسة د .حسن كمال ،ملف
الـمـبــانــي الـتــاريـخـيــة التابعة
لـلـمـجـلــس ال ــوط ـن ــي لـلـثـقــافــة
والـ ـفـ ـن ــون واآلداب ،م ــن أجــل

مدير الجامعة مكرما العنزي بحضور حنين الغبرا

مـخــاطـبــة الـمـجـلــس الــوطـنــي
قبل إص ــدار تــراخـيــص الهدم
ل ـل ـم ـبــانــي الـ ـت ــي م ـض ــى عـلــى
ب ـنــائ ـهــا أكـ ـث ــر م ــن  30ع ــام ــا،
وعدم إصدار تراخيص البناء
الجديدة للمباني التاريخية
وال ـ ـتـ ــراث ـ ـيـ ــة ال ـم ـس ـج ـل ــة ل ــدى
المجلس الوطني.
ً
وح ـف ـظ ــت ال ـل ـج ـنــة كـ ــا مــن
االق ـت ــراح الـمـقــدم مــن عضوي
«الـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــدي» الـ ـس ــابـ ـقـ ـي ــن م ـهــا
الـبـغـلــي وم ـش ـعــل الـحـمـضــان
ب ـ ـ ـشـ ـ ــأن اعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاد ال ـم ـخ ـط ــط
الهيكلي الرابع لدولة الكويت،
وكتاب وزارة الداخلية بشأن
االجتماع رقم  2022 /2للجنة
الـفـنـيــة لـ ـ «ال ـب ـلــدي» لمناقشة
االتفاقية االستشارية بشأن
الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــدم ـ ـ ــات االس ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــاريـ ـ ــة

لــدراســة وتصميم واإلش ــراف
ع ـل ــى ت ـح ـس ـيــن أداء ال ـطــريــق
ً
الـ ــدائـ ــري الـ ــرابـ ــع ،ف ـض ــا عــن
حفظ كتاب مؤسسة الكويت
لـلـتـقــدم الـعـلـمــي ب ـشــأن دعــوة
االجتماع الثالث للجنة الفنية
من دور االنعقاد األول للفصل
ال ـت ـش ــري ـع ــي الـ ـث ــال ــث ع ـش ــر ل ـ
«البلدي».
م ـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،وافـ ـق ــت
لجنة الفروانية في «البلدي»
برئاسة خالد مفلح المطيري
على نقل تبعية مــو قــع مركز
ال ـس ـي ــرة ال ـن ـبــويــة وال ـحــديــث
ال ـشــريــف ف ــي مـنـطـقــة جـنــوب
م ـ ـبـ ــارك الـ ـعـ ـب ــدالـ ـل ــه الـ ـج ــاب ــر،
مــن األم ــان ــة ال ـعــامــة لــاوقــاف
إل ــى الـهـيـئــة ال ـعــامــة للعناية
بطباعة القرآن الكريم والسنة

الـ ـنـ ـب ــوي ــة وعـ ـل ــومـ ـه ــا ،إذ إن
ال ـم ــوق ــع م ـخ ـصــص م ـنــذ عــام
 2002ألمانة األوقاف وما زال
ال ـم ـش ــروع أرض ـ ــا ف ـض ــاء ولــم
ي ـن ـفــذ ،ك ـمــا سـيـشـمــل الـمــركــز
أك ـ ـ ـبـ ـ ــر م ـ ـت ـ ـحـ ــف ف ـ ـ ــي الـ ـ ـش ـ ــرق
االوسـ ـ ــط ي ـت ـحــدث ع ــن سـيــرة
وحياة النبي محمد صلى الله
عليه سلم على مساحة  25ألف
متر مربع.
كـ ـم ــا وافـ ـ ـق ـ ــت الـ ـلـ ـجـ ـن ــة فــي
اجـتـمــاعـهــا عـلــى طـلــب وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية
تـ ـخـ ـصـ ـي ــص مـ ـسـ ـج ــد ض ـمــن
القطعة  16في منطقة الرقعي.

سجلت جامعة الكويت من خالل مكتب براءات
االختراع والملكية الفكرية التابع لمكتب نائب
مدير الجامعة لألبحاث ،وبجهود د .بدر العنزي
م ــن قـســم إدارة الـتـقـنـيــة الـبـيـئـيــة بـكـلـيــة الـعـلــوم
الحياتية ،ب ــراء ة اخ ـتــراع مــن المكتب األميركي
لبراءات االختراع التابع لوزارة التجارة األميركية.
وتـعـتـمــد ف ـك ــرة االخـ ـت ــراع ع ـلــى اب ـت ـكــار نـظــام
تهجين الطاقة وتحلية المياه منعدمة التلوث
كنظام متكامل تماما لتحلية مياه البحر أو ما
شابه ذلك ،ومعالجة المحلول الملحي المرفوض
( )Brineمــن محطات تحلية الـمـيــاة إلنـتــاج ماء
مخفف قليل الملوحة إلعادته مرة أخرى في البحر
أو استعماله في تطبيقات أخــرى ،وإنتاج طاقة
خضراء صديقة للبيئة.
وص ـ ــرح م ــدي ــر جــام ـعــة ال ـك ــوي ــت أ.د .يــوســف
الرومي بأن «الجامعة فخورة بنخبة مميزة من
المخترعين أمثال العنزي الذي حصل على اختراع
يسهم في تحسين البيئة الكويتية».
ومن جهتها ،قالت مساعد نائب مدير الجامعة

لـلـتـعــاون البحثي الـخــارجــي واالس ـت ـشــارات في
مكتب نــائــب مــديــر الجامعة لــأبـحــاث د .حنين
الغبرا ،إن اختراع العنزي يعد عالمة فارقة في
تحسين المياه في البيئة الكويتية ،وحال لمشكلة
التلوث بطريقة علمية فعالة.
بــدوره ،أوضــح المخترع العنزي «أن محطات
التحلية تنتج محلول /مياه غير مــر غــوب فيها
يتم تصريفها الى البحر بشكل يومي وبكميات
عالية».
وأض ــاف العنزي أن مــا يسمى محلول البحر
( ،)Brineهو محلول ملحي عالي الملوحة ،يؤثر
ً
سلبا على البيئة البحرية في المناطق الساحلية
القريبة ،إذ إن التغييرات في ملوحة مياه البحر
ً
تجلب العديد من التحديات التي تؤثر سلبا على
الحياة البحرية والحيوانات والنباتات المختلفة،
متابعا :ويشكل استنفاد األكسجين المذاب (نقص
ً
األكـسـجــة) ،واح ــدا مــن التهديدات التي يسببها
التصريف المستمر للمحلول الملحي ()Brine
في مياه البحر.

«المرأة الدولية» تهنئ األمير بذكرى توليه الحكم
المجموعة نظمت فعالية «جمال كوريا» برعاية سفارة سيول
ه ـ ـنـ ــأت رئـ ـيـ ـس ــة «م ـج ـم ــوع ــة
المرأة الدولية بالكويت» غادة
شــوقــي ،حــرم السفير المصري
ل ـ ــدى ال ـ ـبـ ــاد ،ص ــاح ــب ال ـسـمــو
أمير البالد الشيخ نواف األحمد
بمناسبة الذكرى الثانية لتوليه
مـ ـق ــالـ ـي ــد ال ـ ـح ـ ـكـ ــم ،كـ ـم ــا ه ـن ــأت
الشعب الكويتي بنجاح العرس
الديموقراطي بإجراء انتخابات
مجلس االم ــة ،متمنية «لــدولــة
الـ ـك ــوي ــت ال ـح ـب ـي ـبــة مـ ــزيـ ــدا مــن
التقدم واالزدهــار تحت القيادة
ال ــرشـ ـي ــدة ل ـس ـمــو أم ـي ــر ال ـب ــاد
يحفظه الله».
وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءت ت ـ ـه ـ ـن ـ ـئـ ــة شـ ــوقـ ــي
خ ــال فـعــالـيــة ثـقــافـيــة نظمتها
«مـ ـجـ ـم ــوع ــة الـ ـ ـم ـ ــرأة ال ــدولـ ـي ــة»

بالمشاركة مع السفارة الكورية
لدى البالد تحت عنوان «جمال
ك ــوري ــا» ،وب ـح ـضــور مـجـمــوعــة
من السفيرات المعتمدات لدى
ال ـك ــوي ــت ،اض ــاف ــة إل ــى زوج ــات
السفراء.
وقــالــت شــوقــي« :المجموعة
مـحـظــوظــة بــاالحـتـفــال بــه كــون
احد اهدافها العمل على التقارب
وال ـت ـكــامــل بـيــن ال ـث ـقــافــات ،وان
كـ ــوريـ ــا ب ـل ــد لـ ــه تـ ــاريـ ــخ عــريــق
يعود إلى  7000عام مضت وهو
بلد غني بالثقافة والتقاليد».
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت« :الـ ـشـ ـع ــب الـ ـك ــوري
فخور بثقافته التقليدية الفريدة
ونـجــاحــه االق ـت ـصــادي السريع
خـ ـ ــال فـ ـت ــرة زمـ ـنـ ـي ــة ق ـص ـي ــرة،
وع ـلــى الـمـسـتــوى االجـتـمــاعــي،
فالشعب الكوري يظهر احتراما
كبيرا لكبار السن والعائلة ،وبر
ال ــوال ــدي ــن ،وي ــؤم ــن بــاإلخــاص
واالجتهاد والتواضع والعمل
الجاد .وهو يتبع قواعد سلوك
معينة أثـنــاء االجـتـمــاع واألكــل
والصالة وحتى االحتفال».
مـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ،أل ـ ـقـ ــى سـفـيــر
ك ـ ــوري ـ ــا ل ـ ـ ــدى الـ ـ ـب ـ ــاد ت ـش ــون ــغ
بيونغ ها كلمة أعرب فيها عن
سعادته بتقديم بعض الجوانب
المتعلقة بالثقافة الكورية بما

السفير الكوري وزوجته يتوسطان سيدات «المرأة الدولية»
فـيـهــا «ال ـه ــان ـب ــوك» ،وه ــو ال ــزي
التقليدي الكوري الــذي يعكس
ً
جمال الماضي وجزءا مهما من
نمط الحياة التراثية في كوريا.
وبـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد ذل ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،قـ ـ ـ ـ ــام جـ ـ ـ ــراح
ال ـت ـج ـم ـي ــل ال ـ ـك ـ ــوري ال ــدكـ ـت ــور
جونغهيون كيم ،الذي يعمل في
أحد مراكز التجميل في الكويت
وزوجـ ـت ــه ال ــدك ـت ــورة سونهيي
هير وهي أيضا طبيبة ،بتقديم
نصائح للمشاركين عن الجمال
الـكــوري ،اضــافــة الــى معلومات

طبية مفيدة عن الروتين اليومي
الضروري للعناية بالبشرة.
تضمنت الفعالية عرض فيلم
قصير عن كوريا ،سلط الضوء
عـلــى جــوا نــب مختلفة للحياة
فــي كــوريــا مثل حـيــاة المدينة،
والموسيقى ،والطعام وغيرها.
واختتمت الفعالية بعرض
ل ـ ــأزي ـ ــاء الـ ـك ــوري ــة ال ـت ـق ـل ـيــديــة
«ال ـه ــان ـب ــوك» ،حـيــث ق ــام بعض
ال ـم ـش ــارك ـي ــن ب ـت ـج ــرب ــة ارت ـ ــداء
«الهانبوك».

ةديرجلا
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محليات

افتتاح «الطب النووي» بمستشفى واره
العوضي :ضمن خطتنا لتقديم أفضل معايير الجودة العالمية
عادل سامي

أعلن مستشفى واره افتتاح
قـســم الـطــب ال ـن ــووي ،ال ــذي يعد
ت ـخ ـص ـصــا دق ـي ـق ــا وفـ ــريـ ــدا مــن
نوعه ،وهو الوحيد في القطاع
الصحي الخاص بالكويت.
وي ـس ـت ـخ ــدم ال ـق ـس ــم األدويـ ـ ــة
المشعة اآل مـنــة لتقييم وظائف
ال ـج ـســم وت ـش ـخ ـيــص األم ـ ــراض
وعالجها.
وق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـمـ ــديـ ــر الـ ـطـ ـب ــي فــي
المستشفى ،د .أحمد العوضي،

فـ ــي ت ـص ــري ــح ص ـح ــاف ــي أمـ ــس،
إن افـتـتــاح قـســم الـطــب الـنــووي
جــاء ضمن خطة «واره» لتقديم
الـ ـخ ــدم ــة والـ ــرعـ ــايـ ــة ال ـص ـح ـيــة
المتميزة ،وبما يتفق مع أفضل
معايير الجودة العالمية.
مــن جــانـبــه ،أك ــد رئ ـيــس قسم
ا لـ ـ ـط ـ ــب ا لـ ـ ـ ـن ـ ـ ــووي فـ ـ ــي «واره»،
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــاري ال ـ ـ ـطـ ـ ــب ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي
والتصوير الجزيئي ،د .محمد
م ـه ـنــا ،ف ــي ت ـصــريــح م ـمــاثــل ،أن

ف ـ ــي ف ـ ـحـ ــوص ال ـ ـطـ ــب ال ـ ـنـ ــووي
يتم اسـتـخــدام «الـجــامــا كاميرا»
ل ـ ـل ـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــر ،وه ـ ـ ـ ــي م ـص ـم ـم ــة
ً
خصيصا لتتبع مـســار ا لـمــواد
المشعة وأماكن تركزها بالجسم.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح أن ك ـم ـي ــة ال ـ ـمـ ــواد
ً
المشعة المستخدمة ضئيلة جدا
تحسب بطريقة علمية دقيقة،
وت ـع ـت ـم ــد ع ـل ــى ع ـم ــر ال ـمــريــض
ووزن ــه وحــالـتــه الـمــرضـيــة ،كما
تعطى المواد المشعة للمريض

من اليمين د .غنيمة العمر ود .محمد مهنا والسفيرة الكندية ومحافظ مبارك الكبير ود .عبدالرزاق العبيد

بوشهري ومواني والعوضي ومهنا في إحدى غرف العالج

ع ــن طــريــق ال ـفــم أو الـتـنـفــس أو
الحقن.
ويقدم قسم الطب النووي في
المستشفى خدمات طبية عديدة
م ـن ـه ــا االس ـ ـت ـ ـشـ ــارات ال ـخ ــاص ــة
بفحوص الطب النووي ،ومسح
الـغــدة الدرقية والـجــار الدرقية،
وتصوير العدوى وااللتهابات،
وتـ ـص ــوي ــر ال ـ ــدم ـ ــاغ وال ــرئ ـت ـي ــن
والـ ـكـ ـب ــد والـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرارة ،وت ـص ــوي ــر
العظام ثالثي األبـعــاد المدمج،
ودراسة تروية عضلة القلب في
ال ـيــوم ال ــواح ــد ،ودراسـ ــة تفريغ
ال ـم ـع ــدة واالرت ـ ـجـ ــاع ال ـمــري ـئــي،
واكـ ـتـ ـش ــاف ج ــرث ــوم ــة ال ـم ـع ــدة،
وف ـ ـ ـحـ ـ ــوص ال ـ ـك ـ ـلـ ــى وال ـت ـق ـي ـي ــم
الوظيفي لها.
كـ ـم ــا يـ ـق ــدم الـ ـقـ ـس ــم خ ــدم ــات
عــاج ـيــة مـنـهــا ال ـع ــاج بــالـيــود
الـمـشــع لـنـشــاط ال ـغــدة الــدرقـيــة،
والعالج النووي آلالم الركبة.
ح ـض ــر افـ ـتـ ـت ــاح ق ـس ــم ال ـطــب
ا ل ـ ـنـ ــووي فـ ــي «واره» ،م ـحــا فــظ
مبارك الكبير ،محمود بوشهري،
والسفيرة الكندية لــدى البالد،
عـلـيــا م ــوان ــي ،إل ــى جــانــب إدارة
المستشفى.

د .غنيمة العمر ّ
تكرم السفيرة الكندية بحضور بوشهري

مستشفى واره

(تصوير نوفل إبراهيم)

ً
بوشهري ّ
يقدم درعا تذكارية إلدارة المستشفى

الصالح :ارتفاع نسبة الشفاء من سرطان الثدي لـ %75.2

السعيد وجمعية األسنان ناقشا
المهنة
تحديات
مواجهة
سبل
«كان» تدشن الحملة السنوية للسرطان تحت شعار «صحتك تاج»
إضافة مزيد من التخصصات للبورد الكويتي ألطباء األسنان
دشنت الحملة الوطنية
للتوعية بمرض السرطان
(كان) فعاليات حملة التوعية
بسرطان الثدي ،التي تقام هذا
العام تحت شعار «صحتك
تاج» ،برعاية وزير الصحة د.
خالد السعيد.

ً
السعيد متوسطا أعضاء جمعية األسنان

•

عادل سامي

بحث وزير الصحة د .خالد السعيد وأعضاء
مجلس إدارة جمعية أطـبــاء األسـنــان ع ــددا من
الحلول المقترحة بشأن تجاوز التحديات التي
تواجه المنتسبين للمهنة.
وأك ــدت وزارة الصحة فــي بـيــان صحافي ان
اللقاء تخللته مناقشة إقــرار االكتفاء بحصول
أطباء األسنان على دورة دعم أساسيات الحياة
 ،BLSواالستعاضة عن حصولهم بدورة االنعاش
القلبي والرئوي المتقدم  ACLSبدورة طوارئ طب
األسنان .MED
وذكرت أن االجتماع تطرق إلى بحث اإلجراءات
التنظيمية الخاصة باختبارات التعيين لألطباء
الحديثي التخرج ،للحصول على ترخيص مزاولة
المهنة ،وتنظيم دورات تدريبية لتأهيل األطباء
الذين تواجههم بعض التحديات في شأن اجتياز
االختبار ،مع بحث آلية منحهم التدريب والتأهل
المناسب ،عبر التعاون والتنسيق في هذا الشأن
بـيــن ال ـ ــوزارة والـجـمـعـيــة ،وذل ــك لتمكينهم من
اجتياز االختبار.
وأشارت «الصحة» إلى أن االجتماع بحث إقرار

إضافة مزيد من التخصصات فيما يخص البورد
الكويتي ألطباء األسنان ،وزيادة أعداد المقبولين
سـنــويــا ،بما يــواكــب الــزيــادة على خــدمــات طب
األسنان ،وتمكين الكفاءات الوطنية ،بما يتوافق
مع سياسة الوزارة الرامية إلى الحد من استقدام
الكوادر الطبية من الخارج.
وأضافت الوزارة أن وفد الجمعية ثمن القرار
ال ــوزاري فيما يخص مـســاواة الحاصلين على
الجزء األول من البورد الكويتي ،مع الحاصلين
على الماجستير ،وال ــذي يخدم شريحة أطباء
األسنان.
وفي موضوع منفصل ،قامت الجمعية الطبية
بالتنسيق مع الخدمات الطبية في وزارة الدفاع
الكويتية والفريق الطبي في الجيش األميركي
لعقد دورات وورش عمل عن التعامل مع الحروب
النووية والبيولوجية والكيميائية ،حيث تعمل
الجمعية على االتـفــاق على عقد هــذه ال ــدورات
خالل مؤتمر الجمعية الطبية المزمع عقده في
ديسمبر المقبل.
وتعمل الجمعية الطبية على التنسيق لعقد
ورش عمل اضافية عبر اقامة دورات لألطباء في
القطاعين الحكومي واألهلي.

«شؤون الطلبة» في «التطبيقي»
دشنت حملة «اسألني»
• أحمد الشمري
دشنت عمادة شؤون الطلبة في الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب في كلية الدراسات التكنولوجية،
أمس ،حملة «اسألني» إلرشاد الطلبة وتوعيتهم باللوائح
والنظم.
وقال عميد شؤون الطلبة بـ «التطبيقي» د .عبدالكريم
العريعر ،في تصريح على هامش الحملة ،إن فريق الحملة
حضر في «الــدراســات التكنولوجية» الستقطاب جميع
الطلبة المستجدين والمستمرين للتعرف على أوضاعهم
األكاديمية ،أو إرشــادهــم وتوعيتهم باللوائح والنظم،
ومساعدتهم في تحسين أوضاعهم الدراسية ،ومعرفة
وضعهم خالل مدة البقاء في الكليات تفاديا للوقوع في
اإلنذارات الطالبية.
وعلى صعيد متصل ،أعلنت «شؤون الطلبة» حضور
فريق «اسألني» اليوم في كلية الدراسات التجارية للبنين
مبنى  »T5« 2الساعة  9صباحا.
وم ــن ج ـه ـتــه ،أع ـل ــن مـكـتــب شـ ــؤون الـطـلـبــة ف ــي كلية
التربية األساسية للبنات بـ «التطبيقي» تنظيم اللقاء
التنويري للفصل الدراسي األول للطالبات المستجدات
للعام الدراسي  2023 /2022بالتعاون مع مكتب االرشاد
األكاديمي ومكتب التسجيل ،بعد غد الساعة  9.30صباحا
على مسرح مبنى رقم  6في مقر الكلية بالعارضية.

الشراكة
المجتمعية
تمثل أهم
ّ
الوسائل
لنشر الوعي
الصحي على
أوسع نطاق

حصة الشاهين

•

عادل سامي

كـشــف رئ ـيــس مـجـلــس إدارة
الـ ـحـ ـمـ ـل ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ل ـل ـتــوع ـيــة
بمرض السرطان (كان) د .خالد
الصالح عن ارتفاع نسبة الشفاء
م ــن س ــرط ــان الـ ـث ــدي بــالـكــويــت
لتصل إل ــى  75.2فــي الـمـئــة من
نسبة  68.3في المئة.
وش ــدد الـصــالــح فــي كلمة له
خــال تدشين «فعاليات حملة
التوعية بسرطان الثدي والتي
ت ـق ــام ه ــذا الـ ـع ــام ت ـحــت شـعــار
«ص ـح ـتــك ت ـ ــاج» ،بــرعــايــة وزي ــر
الصحة د .خالد السعيد ،على
أه ـم ـي ــة ال ـف ـح ــص ال ـ ـ ـ ــدوري فــي
اك ـت ـشــاف اإلص ــاب ــة ب ــال ــورم في
مــرح ـلــة م ـب ـك ــرة» ،الف ـتــا إل ــى أن
التشخيص المبكر ينقذ الحياة.
وأوض ـ ــح أن س ــرط ــان الـثــدي
من السرطانات القابلة للشفاء
في حال اكتشافها في المراحل
األول ــى ،وذلــك مــن خــال فحص
الماموغرام.
وذكر الصالح أن الماموغرام
ال يـ ــرسـ ــل أش ـ ـعـ ــة م ــؤيـ ـن ــة ،ل ــذا
ف ــإن ــه آمـ ــن ع ـلــى ص ـحــة الـ ـم ــرأة،
وال يتسبب تكرار الفحص في
ً
أي مضاعفات ،ناصحا المرأة
بــإجــراء فحص دوري بعد سن
األرب ـع ـي ــن لــاك ـت ـشــاف الـمـبـكــر
لسرطان الثدي.
وأضـ ـ ـ ــاف أن ث ـق ــاف ــة ال ــوع ــي
ل ــدى ال ـن ـســاء أدت إل ــى وص ــول
السيدات المصابات بالمراحل
األولـ ـ ـ ـ ــى ،وال ـ ـتـ ــي ي ـح ـق ــق فـيـهــا
العالج نتائج إيجابية وترتفع
فيها نسب الشفاء ،إلى أكثر من
 90فــي المئة دون الحاجة إلى

جانب من تدشين الحملة السنوية للسرطان
إزالة العضو المصاب في أغلب
الحاالت.
وق ــال إن ســرطــان ال ـثــدي هو
ً
األك ـث ــر ان ـت ـش ــارا بـيــن الـسـيــدات
ً
مـ ـحـ ـت ــا ا ل ـ ـمـ ــر كـ ــز األول ب ـع ــدد
اإلص ــاب ــات ف ــي ال ـكــويــت وح ــول
العالم ،اذ بلغ عدد اإلصابات عام
 ،2020بحسب منظمة الصحة
العالمية نحو  2.3مليون حالة،
ب ـن ـس ـب ــة  24.2ف ـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة مــن
مجموع األورام لدى النساء.
وعــن انتشار ســرطــان الثدي
خ ــال ال ـس ـن ــوات ال ـســاب ـقــة ،قــال
الصالح «بحسب سجل السرطان
فـ ــي م ــرك ــز الـ ـك ــوي ــت ل ـم ـكــاف ـحــة
ال ـســرطــان لـعــام  2018فـقــد بلغ
عدد اإلصابات بسرطان الثدي
بين الكويتيات وغير الكويتيات
 640حالة ،بلغت نسبة اإلصابة
بين الكويتيات  41.2في المئة
(ب ـم ـعــدل م ـع ـيــاري لـلـعـمــر يبلغ
 43.5لـ ـك ــل مـ ـئ ــة ألـ ـ ــف ن ـس ـم ــة)،
ونـسـبــة  38.5فــي الـمـئــة إصــابــة

«الجمعيات العلمية» ناقشت آلية سير االنتخابات الطالبية
المانع« :جامعتي وطن» ...شعار االنتخابات
•

أحمد الشمري

عقدت اللجنة العليا لإلشراف على انتخابات
الجمعيات العلمية فــي جــا مـعــة ا لـكــو يــت للعام
ا لـنـقــا بــي  ،2023 /2022ا جـتـمــا عــا تنسيقيا مع
المديرين اإلداريين في مختلف كليات الجامعة
لـتـحــديــد سـيــر عـمــل االن ـت ـخــابــات الـطــابـيــة في
مختلف الكليات بمقر العمادة أمس األول.
وناقش االجتماع اختيار أماكن االقتراع والفرز
ُ
التي ستجرى فيها االنتخابات مع الحرص على
اختيار األمــاكــن المناسبة التي تتسع لألعداد
الكبيرة من الطلبة المقترعين.
واستمع القائم بأعمال عميد شــؤون الطلبة
بجامعة الكويت د .سامي الدريعي خالل االجتماع
القـ ـت ــراح ــات وأفـ ـك ــار مـمـثـلــي ال ـك ـل ـي ــات ،وسـيـتــم
النظر في إمكانية تطبيقها في االنتخابات هذا
الـعــام حرصا على راحــة الطلبة ونـجــاح العرس
الطالبي .وشدد الدريعي على أهمية التنسيق بين
اللجنة العليا لالنتخابات والمديرين اإلداريين
وال ـم ـســؤول ـيــن ف ــي مـخـتـلــف ال ـك ـل ـيــات ،ومـتــابـعــة
اال نـتـخــا بــات والمحافظة على سيرها لتحقيق
األهداف المرجوة في هذا العرس الطالبي.

جانب من اجتماع اللجنة

من جانبه ،قال القائم بأعمال العميد المساعد
للخدمات الطالبية في عمادة شــؤون الطلبة د.
عادل المانع إن العمادة اتخذت «جامعتي وطن»
ش ـعــارا لـهــا فــي انـتـخــابــات الجمعيات العلمية
المقبلة.
وأش ـ ــار إل ــى أن «ال ـش ـع ــار يـعـتـبــر رس ــال ــة إلــى

جميع القوائم المشاركة في العملية االنتخابية
بـضــرورة التعايش فــي مختلف فئات الجامعة
ألنها تعتبر مكونا رئيسيا لهم ،ويجب المحافظة
عليه من قبل الطلبة عبر االلتزام باللوائح والنظم
الجامعية».

ب ـيــن غ ـيــر ال ـكــوي ـت ـيــات (بـمـعــدل
 63.9لكل مئة ألف نسمة).

الشراكة المجتمعية
مـ ــن ج ــان ـب ـه ــا ،أك ـ ـ ــدت ع ـضــوة
مجلس إدارة الحملة ومسؤولة
مبادرة التوعية بسرطان الثدي،
د .حصة الشاهين ،أهمية الشراكة
الـمـجـتـمـعـيــة ،ال ـتــي تـعــد مــن أهــم
الــوســائــل لنشر الــوعــي الصحي
على أوسع نطاق.
وش ــددت عـلــى ض ــرورة إج ــراء
السيدات للفحص الذاتي للثدي،
مــرة كل شهر ،إلــى جانب فحص
الماموغرام مرة كل عام ،مؤكدة أن
اهتمام الحملة بالجانب اإلنساني
من خالل إقامة فعالية خاصة بهم
للوقوف بجانبهم ورفــع الحالة
النفسية وتقديم الدعم المعنوي
لهم ،وترفيههم من خــال تنفيذ
عدد من األنشطة.
وأوضـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـش ـ ــاهـ ـ ـي ـ ــن أن

مشاركة شركة «بوتيكات» كداعم
ماسي للحملة ،وشراكة الجمعية
الـكــويـتـيــة الـتـطــوعـيــة الـنـســائـيــة
لتنمية و خ ــد م ــة ا لـمـجـتـمــع على
م ــدى أعـ ــوام إن ـمــا تـعـكــس أهمية
الـ ــدور الـكـبـيــر فــي دع ــم الـجــانــب
الصحي للمرأة.
وأع ــرب ــت الـشــاهـيــن عــن ال ــدور
ال ـم ـهــم لـلـبـنــك األهـ ـل ــي الـكــويـتــي
ال ــذي يــدعــم م ـب ــادرات الـمـعــارض
خ ـ ـ ــال شـ ـه ــر أك ـ ـتـ ــوبـ ــر ،م ـش ـي ــرة
إلـ ــى أن ال ـم ـع ــارض م ــن األم ــاك ــن
المهمة التي يقصدها العديد من
أف ـ ــراد الـمـجـتـمــع ،خـصــوصــا في
المجمعات التجارية والجامعات
وغيرذلك من األماكن التي ستقوم
ال ـح ـم ـلــة ب ـت ـن ـف ـيــذهــا .وق ــال ــت إن
مشاركة جمعية صـنــدوق إعانة
المرضى لحملة «كــان» من خالل
طباعة بعض اإلصدارات للتوعية
إنما تأتي من الحرص على دعم
عجلة التوعية الخاصة بالمرأة
في أكتوبر الوردي.

 3قوائم تتنافس اليوم
على مقاعد «اتحاد الجامعة»
•

حمد العبدلي

تنطلق انـتـخــابــات االت ـحــاد الــوطـنــي لطلبة جامعة
الكويت صباح اليوم ،بمشاركة أكثر من  36ألف طالب
وطالبة من مختلف الكليات ،و ســط منافسة «القائمة
االئـتــافـيــة واالت ـحــاد اإلســامــي ،والـقــائـمــة المستقلة،
والقائمة اإلسالمية» ،وغياب ملحوظ لقائمة الوسط
الديموقراطي.
وستشمل االنتخابات مختلف كليات الجامعة بواقع
 22لجنة انتخابية موزعة على مواقع الجامعة المختلفة
في الشدادية وكيفان والشويخ والجابرية ،على أن يكون
مقر الفرز كما هو معمول به كل عام في كيفان.
وتــوقــع مــراق ـبــون أن تـشـهــد االن ـت ـخــابــات ه ــذا الـعــام
ً
هدوء ا في مختلف الكليات ،السيما مع ضعف التفاعل
الطالبي مقارنة بالسنوات السابقة مع غياب الحماس
وا لـمـهــرجــا نــات الخطابية لمختلف ا لـقــوا ئــم ،إذ كانت
تستقطب الجموع الطالبية.
يذكر أن انتخابات العام الماضي شهدت فوز القائمة
ً
االئتالفية واالتـحــاد اإلسالمي بـ  6546صوتا ،بفارق
ً
 3837صــو تــا عــن منافستها ا لـقــا ئـمــة المستقلة التي
حـصـلــت ع ـلــى  2709أصـ ـ ــوات ،فـيـمــا حـصـلــت الـقــائـمــة
ً
اإلسالمية على  338صوتا.
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محليات
َّ
االختناقات المرورية عمت البالد وحاصرت مستخدمي الطرق
ةديرجلا

•
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ّ
وكيل «الداخلية» تفقد الحركة من الجو ووجه بمساعدة الحاالت اإلنسانية والطارئة
محمد الشرهان

أجــرى وكيل وزارة الداخلية الفريق
أن ــور ال ـبــرجــس ،يــراف ـقــه وك ـيــل الـ ــوزارة
الـمـســاعــد ل ـشــؤون ال ـم ــرور والعمليات
ال ـ ـلـ ــواء ج ـم ــال الـ ـص ــاي ــغ ،ج ــول ــة جــويــة
خ ــال ف ـتــرة ال ـ ــذروة الـصـبــاحـيــة ،اطـلــع
خاللها على الكثافة المرورية في بعض
ال ـم ـنــاطــق وح ــرك ــة ال ـس ـيــر ع ـلــى ال ـطــرق
السريعة وعدد من المناطق الداخلية.
وفـيـمــا قــالــت «الــداخ ـل ـيــة» ،فــي بـيــان،
إن الجولة تأتي ضمن حــرص قيادات
ال ــوزارة على تسهيل حركة الـمــرور مع
بــدايــة ال ـعــام ال ــدراس ــي ال ـجــديــد بكامل
طــاقـتــه ،وبــالـتـعــاون مــع ال ـقــوة الجوية
التابعة لــوزارة الدفاع كشفت المعاينة
الجوية كما الرصد األرضي اختناقات
مرورية كثيفة في معظم طرقات البالد
الس ـي ـمــا الــرئ ـي ـس ـيــة وال ـس ــري ـع ــة ،حيث
ح ــاص ــر االزدح ـ ـ ــام مـسـتـخــدمــي ال ـطــرق
وتسبب في ربكة مرورية خانقة أفضت
إل ــى ت ــأخ ــر الـمــوظـفـيــن ع ــن دوام ــات ـه ــم،
ً
خ ـصــوصــا الـصـبــاحـيــة ال ـم ـتــزام ـنــة مع
ذروة االزدحام.
واطـلــع الـبــرجــس خــال الـجــولــة على
انتشار الــدوريــات الثابتة والمتحركة
والتنسيق مع األجهزة األمنية المعنية،
لتسهيل حركة السير على المواطنين
والمقيمين قائدي المركبات.
ووجه البرجس بالعمل على مساعدة
الحاالت اإلنسانية والتعاون مع الحاالت
الـ ـط ــارئ ــة وفـ ــق م ــا تـقـتـضـيــه ال ـح ــاج ــة،
لتعزيز روح الـتـعــاون بين المواطنين
ورجال األمن.

ازدحام خانق في الطرق السريعة ...وفي اإلطار البرجس والصايغ خالل الجولة

«نقابة الموظفين» لتخفيض «البيئة» :نطبق «الساعة المرنة» منذ 2017

ديوان الخدمة يدرس «البصمة المرنة»

وزارتي «الداخلية» و«التربية» لوضع الحل األمثل العمل األسبوعي إلى  4أيام
َ
يعقد اجتماعات مع
●

محمد جاسم

كشف مصدر في ديــوان الخدمة المدنية عن ّنية
الــديــوان التوجه لتطبيق آلية «البصمة المرنة» في
مؤسسات وجهات الدولة ،للمساهمة في الحد من
االختناقات المرورية خالل أوقات الذورة.
ولـفــت الـمـصــدر إل ــى أن البحث ج ــار فــي الــديــوان
لكونه المسؤول عن رسم فترات الدوامات الرسمية
في القطاع الحكومي ،إليجاد الحل األنسب للمساهمة
في التخفيف من حدة االزدحام المروري الذي تشهده
الطرق الرئيسية والداخلية.
وبـ ّـيــن أن ال ــدي ــوان سـيـشــارك فــي اجـتـمــاعــات مع
الجهات المعنية ،ومنها وزارتــا الداخلية والتربية
لعرض التصور األمثل وتوزيع أوقات مختلفة لتوافد

الموظفين إلى دواماتهم ،بما ال يخل بسير األعمال في
الوزارات ،مؤكدا وضع آلية عمل كل مجموعة وظيفية
بنظام حضور وانصراف ّ وإن كان بشكل مؤقت لحين
وضع القرار األجدر لتجنب التكدس في الشوارع.
وأشار المصدر إلى أن الجانب األكبر من الدراسة
يستهدف الجهات التي ال تتطلب في عملها الحضور
ال ـج ـمــاعــي ب ـمــواق ـيــت مـ ـح ــددة ،ح ـيــث بــإمـكــانـهــا أن
تخفف وتنجح بشكل تدريجي فــي معالجة كثافة
ً
االزدح ــام ــات ،مــؤكــدا حــرص الــديــوان على الـخــروج
بالتصور األنسب بالتعاون مع «التربية» ،و»الداخلية»،
ً
قــائــا إن الــديــوان سيعرض مجموعة مــن التجارب
ّ
ال ـم ـطــب ـقــة ع ـلــى أرض ال ــواق ــع ف ــي ب ـعــض ال ـج ـهــات
الحكومية ،ومــؤكــدا أن الــديــوان يسعى إلــى تكثيف
جهده خالل هذا األسبوع لالنتهاء من الدراسة.

ً
«الشباب» 56 :كويتيا حصلوا
على شهادة التحكيم الدولي
اختتمت الهيئة العامة للشباب ،أمس األول،
برنامج المحكم التجاري الــدولــي «Kuwait
 ،»arbitrationبالتعاون مع مركز التميز في
اإلدارة بكلية العلوم اإلدارية بجامعة الكويت،
لتأهيل محكمين كويتيين على المستوى
الدولي.
وق ـ ــال ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام ل ـل ـه ـي ـئــة د .مـشـعــل
الشاهين ،فــي كلمة ألقاها بهذه المناسبة،
إن البرنامج شــارك فيه  56متدربا ،حصلوا
على شهادات دولية معتمدة بعد اجتيازهم
البرنامج.
وأض ـ ـ ـ ــاف د .الـ ـش ــاهـ ـي ــن أنـ ـ ــه تـ ــم ت ــدري ــب
الـمـشــاركـيــن وف ــق أس ــس عـمـلـيــات التحكيم
ال ـت ـج ــاري ال ــدول ــي ،ورفـ ــع ك ـفــاء ت ـهــم وصـقــل

مــواهـبـهــم عـبــر مـنــاهــج تــدريـبـيــة أكــاديـمـيــة
تتيح لهم فرصا وظيفية في مجال التحكيم
التجاري الدولي.
وش ـ ـ ــدد ع ـل ــى أه ـم ـي ــة اكـ ـتـ ـس ــاب ال ـش ـب ــاب
ل ـل ـم ـهــارات ال ــازم ــة لـلـنـجــاح ،م ــؤك ــدا حــرص
الهيئة على توفير البرامج المتنوعة الحتضان
الطاقات الشبابية وتوجيهها.
ولفت الى أن الهيئة قامت بتأهيل الشباب
للعمل فــي مجال التحكيم التجاري الدولي
واكـســابـهــم م ـهــارة إب ــرام اتـفــاقـيــات التحكيم
الدولي وكشف الثغرات ،الى جانب توضيح
المبادئ االساسية لقواعد التحكيم الدولية
وتطبيقاتها.

جانب من تكريم المشاركين في برنامج المحكم

دعا نائب رئيس االتحاد الوطني للموظفين رئيس نقابة العاملين في
وزارة التعليم العالي د .خالد البراك ديوان الخدمة المدنية إلى دراسة
مقترح تخفيض أيام العمل األسبوعي إلى  4أيام ،واالستفادة من تجربة
حكومة الشارقة بدولة االمارات التي قامت بتطبيقها.
وذكــر الـبــراك في تصريح صحافي ،أنــه زار إمــارة الشارقة للتعرف
ميدانيا على التجربة التي طبقتها حكومتها عن تخفيض أيام العمل
األسبوعي إلى  4أيام.
وتابع أنه التقى مسؤولين كبارا بدائرة الموارد البشرية بحكومة
الشارقة ،وأكــدوا له نجاح التجربة وتحقيقها نتائج مذهلة والرضا
الوظيفي المطلوب مما أثمر ارتفاع مؤشرات األداء والخدمات المقدمة،
وارتفاع انتاجية الموظف خالل ساعات العمل.
وأضاف أن هذه التجربة سبق أن طبقها عدد من كبرى الشركات في
بريطانيا دون تخفيض الرواتب ،بإشراف من أكاديميين من جامعتي
أوكسفورد وكمبريدج ،وخبراء من كلية بوستون في الواليات المتحدة،
وتهدف لتخفيف العبء عن الموظفين وتحقيق مردود أفضل للعمل.

اإلبراهيم :تسهم في تخفيف االزدحام المروري
أكــدت مديرة إدارة العالقات
ال ـع ــام ــة واإلعـ ـ ـ ـ ــام ،ال ـم ـت ـحــدثــة
ٔ
للبيية،
الرسمية بالهيئة العامة
شيخة اإلبراهيم ،أن الهيئة تعد
أول جهة حكومية طبقت نظام
الساعة المرنة للدوام منذ عام
 ،2017ح ـيــث ت ـت ـيــح لـلـمــوظــف
إثـ ـب ــات ال ـح ـض ــور ق ـبــل أو بعد
بداية ال ــدوام الرسمي ،ومــن ثم
تـعــويــض ذل ــك بـنـهــايــة الـ ــدوام،
بواقع ساعة واحــدة في اليوم،
وذلك ً
بناء على تعليمات المدير
الـ ـع ــام لـلـهـيـئــة رئ ـي ــس مجلس
إدارتها الشيخ عبدالله االحمد.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــارت اإلبـ ـ ــراه ـ ـ ـيـ ـ ــم ،فــي

تـ ـص ــري ــح صـ ـح ــاف ــي أم ـ ـ ــس ،أن
ن ـظــام الـســاعــة الـمــرنــة يـعــد من
النظم اإلدارية الواجب توافرها
ل ـت ـه ـي ـئ ــة األج ـ ـ ـ ـ ــواء ال ـم ـن ــاس ـب ــة
للموظفين والمساهمة في زيادة
إن ـتــاج ـي ـت ـهــم ،وت ــوف ـي ــر ال ــوق ــت
ال ـم ـنــاســب لـلـمــوظـفـيــن إلن ـجــاز
معامالتهم بالفترة الصباحية
وقضاء احتياجات األسرة.
وأوضحت أن «الساعة المرنة»
ت ـس ـهــم ف ــي تـخـفـيــف االزدحـ ـ ــام
ال ـم ــروري ال ــذي تـشـهــده الـطــرق
يوميا مع بداية العام الدراسي
ً
الجديد ،ونظرا لبدء العمل في
الجهات الحكومية بوقت واحد.

ُ
«اختالفات التعلم» تطلق «أنت لست وحدك»

«الكويت» تقدم بـ«األوقاف الخليجي»
ورقة عمل لمواجهة الفكر المتطرف الساير %40 :من مضطربي تشتت االنتباه يعانون صعوبات تعلم

اجتماع وكالء «األوقاف» بدول مجلس التعاون

●

سيد القصاص

رفعت الكويت ممثلة فــي وزارة األوق ــاف والـشــؤون اإلسالمية
ورقة آللية العمل االسترشادية لوزارات وهيئات األوقاف والشؤون
اإلسالمية والدينية في دول مجلس التعاون الخليجي تضمنت
ستة مرتكزات أساسية تقوم على تعزيز المواطنة الصالحة ،ونشر
الوسطية واالعتدال الفكري والمنهجي لمواجهة الفكر المتطرف
وتأهيل أئمة وخطباء المساجد وتعزيز الدور المناط بهم ،إضافة
إلى تعزيز دور الشباب وإدارة مواهبهم وتعزيز دور المرأة القيمي
في المجتمع مع تنمية وتطوير األداء بمؤسسات العمل الوقفي.
جاء ذلك خالل مشاركة وكيل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
م .فريد عمادي في االجتماع السابع لمساعدي الوزراء المسؤولين
عن الشؤون اإلسالمية واألوقاف الخليجيين عبر تقنية االتصال
المرئي.
ونــاقــش االج ـت ـمــاع مـقـتــرح المملكة الـعــربـيــة الـسـعــوديــة حــول
ً
م ـكــاف ـحــة اإلرهـ ـ ـ ــاب ،ومـ ــا قــدم ـتــه الـ ـ ــدول األعـ ـض ــاء ج ـم ـي ـعــا حــول
موضوعات الوقف اإلسالمي وإقامة يوم عالمي للوقف.

أط ـ ـل ـ ـقـ ــت الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة
الختالفات التعلم ،أمس األول ،حملتها
التوعية بعنوان «أنــت لست وحــدك»،
لـتـسـلـيــط الـ ـض ــوء ع ـلــى اض ـط ــراب ــات
تشتت االنتباه وفــرط الحركة وسبل
تـشـخـيـصــه وال ـت ـعــامــل م ـعــه وتـقـبـلــه
وتبني إيجابياته.
وق ـ ــال ـ ــت رئـ ـيـ ـس ــة مـ ـجـ ـل ــس إدارة
الجمعية آمال الساير لـ «كونا» ،بهذه
المناسبة ،إن التشخيص المبكر لهذا
االضطراب يمكن الشخص من التعامل
م ـعــه بـطــريـقــة إي ـجــاب ـيــة ،إل ــى جــانــب
التركيز على إيجابيات االضـطــراب،
ومنها الذكاء العالي والتركيز المفرط
والتفكير خارج الصندوق.
وأض ــاف ــت الـســايــر أن التشخيص
المبكر من قبل أولياء األمور ووعيهم
ب ــوج ــود االضـ ـط ــراب ع ـنــد صـغــارهــم
من شأنه رفــع قدرتهم الثنائية على
التواكب والتعامل األمثل معه.
وبينت أنــه يمكن متابعة األطفال
منذ الـعــام الـثــالــث على تعاملهم مع
بعض األمــور اليومية التي قد تبين
وجود االضطراب الذي يتفاوت بشدته
بين شخص وآخر.
وأشـ ــارت إل ــى أن ذل ــك التشخيص
يصب في قلب الحملة التوعوية ،التي

جانب من استقبال األطفال في الحملة
تستمر أسبوعا في مجمع األفنيوز،
م ــن خ ـ ــال ت ـس ـل ـيــط الـ ـض ــوء عـلـيـهــا،
ومخاطبة أولـيــاء األم ــور ،وتعريفهم
مباشرة باالضطراب.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ــرت أن شـ ـه ــر أك ـ ـتـ ــوبـ ــر هــو
المخصص لنشر التوعية بهذا النوع
مــن االضـطــرابــات حــول الـعــالــم ،الفتة
إلى أن  40في المئة من الذين يعانون
اضطراب تشتت االنتباه وفرط الحركة
ً
يـ ـع ــان ــون أي ـ ـضـ ــا صـ ـع ــوب ــات الـتـعـلــم
المختلفة.
ولـفـتــت إل ــى أن مــن األطـعـمــة التي
أظـهــرت ال ــدراس ــات العلمية تأثيرها

«اإلطفاء» :استمرار البحث عن مفقود جسر جابر
عثر على مركبته بوضع التشغيل وبداخلها هوية شخصية
●

وشددت على أن النظام المرن
سيخفف جزاءات التأخير على
الموظفين ،األمر الذي سينعكس
ً
إيـجــابـيــا عـلــى إنـتــاجـيـتـهــم في
م ـق ــر ع ـم ـل ـهــم ،داعـ ـي ــة ال ـج ـهــات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة إلـ ـ ــى الـ ـعـ ـم ــل عـلــى
ن ـقــل ه ــذه ال ـت ـجــربــة لـجـهــاتـهــم،
ليستفيد منها جميع موظفي
الدولة.

محمد الشرهان

واص ـلــت ال ـقــوة الـبـحــريــة المشتركة،
ال ـمــؤل ـفــة م ــن زوارق وغ ــواص ــي ال ـقــوة
الـبـحــريــة بــالـجـيــش الـكــويـتــي واإلدارة
العامة لخفر السواحل وإدارة اإلطفاء
واإلنقاذ البحري في قوة اإلطفاء العام،
لـلـيــوم ال ـثــانــي عـلــى ال ـت ــوال ــي ،عمليات
البحث والتمشيط عن المواطن المفقود
الــذي يعتقد أنــه ألقى بنفسه مــن أعلى
جسر جابر.
وقالت إدارة العالقات العامة واإلعالم
بقوة اإلطـفــاء الـعــام إن إدارة العمليات
المركزية تلقت بالغا يفيد باالشتباه
ف ــي وج ـ ــود ش ـخــص قـ ــام ب ــإل ـق ــاء نفسه
مــن جسر الشيخ جــابــر ،وعـلــى اث ــره تم
تــوجـيــه زوارق إدارة اإلط ـفــاء واإلن ـقــاذ
ال ـب ـحــري الـمـخـتـصــة بـعـمـلـيــات البحث
واإلنقاذ من مركزي الشويخ والسالمية
الـبـحــريـيــن ،مضيفة أن زوارق اإلطـفــاء
واإلنقاذ البحري مازالت تواصل عملية

انتشار زوارق اإلنقاذ بالقرب من الجسر
مسح شاملة للمنطقة المحيطة بالجسر
على أمل العثور على المفقود.
وأفـ ـ ــاد م ـص ــدر أم ـن ــي ،ل ــ«ال ـج ــري ــدة»،
بــأن مواطنا أبلغ غرفة عمليات وزارة

الداخلية عن مشاهدته مركبة في وضع
التشغيل على جسر جابر ،وال يوجد بها
أي شـخــص ،مضيفا أن رجــال دوريــات
شرطة النجدة ورجال األمن العام انتقلوا

ال ــى مــوقــع ال ـب ــاغ ،وش ــاه ــدوا المركبة
ب ــوض ــع ال ـت ـش ـغ ـي ــل ،وب ــداخ ـل ـه ــا هــويــة
لمواطن يبلغ  21عاما ،إضافة إلى حذاء.

السلبي المباشر عند بعض حــاالت
اضطراب تشتت االنتباه وفرط الحركة
المواد الحافظة واأللوان االصطناعية
ً
واإلف ـ ــراط فــي ت ـنــاول الـسـكــر ،وأيـضــا
منتجات األل ـبــان الـتــي تحتوي على
ً
بروتين الكاسين الذي قد يؤثر سلبا
على الذين يعانون االضطراب.
وذكـ ــرت أن مــن سـبــل الـتـعــامــل مع
االض ـط ــراب ،مـمــارســة الــريــاضــة عند
الكبار واللعب في الـخــارج أو الهواء
الطلق الــذي له تأثير عميق ومثالي
عـلــى ال ـص ـغــار ال ــذي ــن يـتـعــامـلــون مع
االضطراب.

محافظ األحمدي
بحث التعاون مع
«شؤون المحافظات»
اس ـت ـق ـب ــل مـ ـح ــاف ــظ األح ـ ـمـ ــدي
الشيخ فواز الخالد ،أمس ،بديوان
ع ـ ــام ال ـم ـح ــاف ـظ ــة ،األم ـ ـيـ ــن ال ـع ــام
المساعد باألمانة العامة للمجلس
األعلى لشؤون المحافظات ،الشيخ
ص ـبــاح أح ـمــد ال ـســالــم ،بمناسبة
مباشرته مهام عمله.
وخالل اللقاء ،قدم له المحافظ
ً
ال ـت ـه ــان ــي ،م ـت ـم ـن ـيــا ل ــه ولـجـمـيــع
م ـن ـت ـس ـبــي ال ـم ـج ـل ــس ال ـت ــوف ـي ــق،
ك ـم ــا تـ ــم ال ـ ـت ـ ــداول بـ ـش ــأن أحـ ــدث
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـس ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــدات ع ـ ـ ـلـ ـ ــي صـ ـعـ ـي ــد
ً
ال ـم ـحــاف ـظــات إج ـم ــاال وأول ــوي ــات
ال ـع ـمــل ،وس ـبــل تـعــزيــز التنسيق
وال ـت ـع ــاون الـمـشـتــرك بـمــا يحقق
الـمـصـلـحــة ال ـع ــام ــة ،وي ـك ـفــل أداء
ال ـم ـه ــام ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ع ـل ــي الـنـحــو
ال ـ ـمـ ــأمـ ــول ،ووف ـ ـ ــق م ــاي ـق ـض ــي بــه
المرسوم رقم  81لسنة  2014بشأن
نظام المحافظات.

٧
كتلة الخمسة لن تشارك بالحكومة ...والعفو الشامل إلى الواجهة
ةديرجلا
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برلمانيات

ً
الحجرف :سأقدم اقتراحا بقانون العفو في الجلسة االفتتاحية ...ونواب يتضامنون معه
الزيد :أرفض دخول الحكومة ويجب أن تضم وزراء كفاءة
علي الصنيدح

عاد االقتراح بقانون بشأن
العفو الشامل إلى الواجهة
من جديد بإعالن النائب
مبارك الحجرف تقديمه
له في الجلسة االفتتاحية،
وسط إعالن عدد من النواب
تأييدهم له.

مع بدء العد التنازلي لموعد الجلسة
االفتتاحية لدور االنعقاد األول للفصل
الـتـشــريـعــي ال ـســابــع عـشــر ال ـم ـقــررة 11
أكتوبر ال ـجــاري ،تــزايــدت التصريحات
ال ـن ـيــاب ـيــة ال ـم ـطــال ـبــة ب ـح ـســم مـنــاصــب
م ـك ـت ــب الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ،السـ ـيـ ـم ــا ال ــرئ ـي ــس
ونائبه بالتزكية ،وبدأ التنسيق النيابي
لعضوية اللجان الدائمة والمؤقتة التي
يرغب المجلس فــي تشكيلها ،وإعــان
ً
النائب مبارك الحجرف تقديمه اقتراحا
بـقــانــون العفو الـشــامــل خــالـهــا ،وسط
إعالن عدد من النواب تضامنهم معه.
وف ـ ــي ح ـي ــن ت ـس ـت ـك ـمــل الـ ـمـ ـش ــاورات
الـتـقـلـيــديــة لـتـسـمـيــة رئ ـي ــس الـحـكــومــة
الجديدة ،استبق بعض النواب والكتل
التشكيلة الــوزاريــة بإعالن عــدم الرغبة
الدخول فيها ،إذ أكد عضو كتلة الخمسة
الـنــائــب د .حـســن جــوهــر ،أن الكتلة لن
تشارك في الحكومة المقبلة ،كما أعلن
النائب أسامة الزيد عدم رغبته بدخولها،
وهو ما سبقته في إعالنه النائبة جنان
بوشهري.
ً
«وفاء
وقال النائب مبارك الحجرف،
بالعهد الذي قطعته أمام الله سبحانه
وت ـعــالــى ،ثــم أم ــام أب ـنــاء الـشـعــب الــذيــن
شرفوني بهذا التكليف النيابي ،وحتى
نطوي صفحة الماضي بكل صراعاته
وأحداثه ،فإنني أعلن تقديمي االقتراح
ب ـق ــان ــون ال ـع ـفــو ال ـش ــام ــل ف ــي الـجـلـســة
االفتتاحية ،واسأل الله أن يجعل اإلقرار
نصيب هذا القانون».
مــن ناحيته ،تمنى النائب د .حسن
جوهر تشكيل كتل برلمانية وفق رؤى
وقواسم مشتركة ألن من شأنها أن تسهل
العمل البرلماني الجماعي« ،وسبق أن
ذكرت في حملتي االنتخابية أن تشكل
جبهة نيابية واسعة بغض النظر عن
االخـتــافــات واالجـتـهــادات وتـكــون هذه

المرن وانصراف
بالدوام
نيابية
مطالبة
ً
«االبتدائي» في الـ  12ظهرا
طالب عدد من النواب الحكومة بوضع حلول عاجلة
لمعالجة مشكلة االختناقات المرورية التي تعانيها
طرق البالد بسبب الدوام المدرسي ،مقترحين تطبيق
ن ـظ ــام ا لـ ـ ــدوام ا ل ـم ــرن ع ـلــى أن يـنـتـهــي دوام ا لـمــر حـلــة
ً
االبتدائية في ا لـ  12ظهرا.
وأكد النائب خليل الصالح أن مشكلة االختناقات
المرورية التي تستنزف الوقت وتعطل مصالح الناس
ً
تتطلب ح ـلــوال عــا جـلــة ،إذ يـجــب إ ع ــادة تنظيم ا لـيــوم
ا لــدرا ســي وا عـتـمــاد مبدأ ا لـســا عــات المرنة فــي العمل،
والتنسيق بين مختلف الجهات لحل هــذه المشكلة
المزمنة.
من جانبه ،قال النائب مبارك الطشة :لليوم الثاني
على التوالي يحدث ازد حــام مــروري ويتأخر وصول
الطلبة لـلـمــدارس وتتعطل ا لـمـصــا لــح ،و هــو أ مــر غير
ً
مقبول ،مطالبا وزراء الداخلية والتربية واأل شـغــا ل
بإيجاد حلول سريعة ودائمة لهذه القضية كتعديل
دوام ا ل ـط ـل ـبــة وا ل ـن ـق ــل ا ل ـج ـمــا عــي و م ـعــا ل ـجــة مـشــا كــل
ان ـس ـي ــاب ـي ــة ال ـ ـطـ ــرق ،وهـ ـ ــذا ل ــن يـ ـك ــون إال بــالـتـنـسـيــق
المشترك.
ع ـلــى صـعـيــد آخـ ــر ،ذك ــر ال ـط ـشــة :كــال ـعــادة وم ــع كل
تشكيل وزاري جديد يتم إدخال بعض األسماء لهدف
ً
ً
معين« ،و بـنـ ً
ـاء عليه أنفي نفيا قاطعا قبول الدخول
بــالـتـشـكـيــل الـ ـ ــوزاري ال ـجــديــد ألن ـنــي مـتـمـســك بــالـثـقــة
الـشـعـبـيــة ال ـتــي حـظـيــت بـهــا لـتـمـثـيـلـهــم فــي الـبــرلـمــان
ً
نائبا عن األمة».
من جهته ،قال النائب د .عبدالكريم الكندري :على
د يــوان الخدمة التنسيق مع كافة ا لــوزارات والجهات
الحكومية وا لـقـطــاع ا لـخــاص إل قــرار ا لـســا عــات المرنة
لـلـعـمــل فــابــد م ــن ه ــذا ال ـحــل ال ـمــؤقــت لـلـتـخـفـيــف عن
المواطنين من االختناقات المرورية التي تستنزف
الــوقــت وال ـطــاقــة وتـتـسـبــب بــالـضـغــط الـنـفـســي لحين
وضح حلول حقيقية دائمة.
و ك ــان ا لـنــا ئــب ح ـمــدان ا ل ـعــاز مــي أ ك ــد أن مــا شهدته
ال ـبــاد مــن ازدح ــام م ــروري ك ــان بـسـبــب تـخـبــط وزارة
التربية في اتخاذ قــرار ا نـصــراف جميع المراحل في
نـفــس ال ـتــوق ـيــت ...ل ــذا يـجــب االس ـت ـع ـجــال ف ــي ال ـعــودة
ال ــى ال ـن ـظــام ال ـقــديــم بـحـيــث ي ـكــون ان ـص ــراف الـمــرحـلــة
االبتدائية في ا لـ  12ظهرا والمتوسطة والثانوية في
ً
ا لـ 1ظهرا.

الجبهة لحماية الدستور وفرض الرقابة
البرلمانية الحقيقية المسؤولة وفرض
برنامج عمل حكومة واضح المعالم وفق
جدول زمني محدد».
وأع ــرب جــوهــر عــن سـعــادتــه بإعالن
بعض النواب الجدد رغبتهم باالنضمام
ً
إلى كتلة الخمسة ،موضحا أن هذا األمر
يعكس وق ــع عـمــل الكتلة عـلــى الـشــارع
ً
الكويتي وبين النواب ،مختتما تصريحه
بـ ــأن ال ـك ـت ـلــة ل ــن تـ ـش ــارك ف ــي الـحـكــومــة
القادمة.
وكشف أن هناك مساعي مــن بعض
ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب لـ ـت ــرتـ ـي ــب عـ ـض ــوي ــة ال ـل ـج ــان
ً
البرلمانية ورؤساء اللجان ،موضحا أن
الكتلة لديها اهتمام بلجنة الميزانيات
واللجنة المالية واللجنة التشريعية،
باإلضافة إلى رغبة الكتلة بإنشاء لجنة
ً
مؤقتة معنية بشؤون النفط ،موضحا
أن ل ـ ــدى ال ـك ـت ـلــة مـ ـش ــروع ع ـم ــل وه ــذه
اللجان معنية بمشروعنا من أجل إقرار
قوانينها.
وعــن مناصب مكتب المجلس ،قال:
للكل حــق الترشح لمناصب المجلس
وهو حق مقدر ومحترم وهناك توافق
على رئيس مجلس األمة وهناك جهود
ً
أيضا للتوافق على منصب نائب الرئيس
وبقية مناصب مكاتب المجلس واللجان
البرلمانية وبالذات المهم ،فليس لدينا
وقت لنخسره وعلينا أن نسابق الزمن
إلقرار مشروع وطني ولنطمئن الشارع
الكويتي بأن المجلس أتى من أجل العمل
منذ البداية.
م ــن ن ــاح ـي ـت ــه ،ق ـ ــال ال ـن ــائ ــب مـهـلـهــل
الـمـضــف ،إن كتلة الخمسة ستقف مع
التوافق وتــدفــع بــه بين جميع الـنــواب.
وع ــن ان ـض ـمــام ن ــواب ج ــدد للكتلة قــال
ال ـم ـضــف :ال ـكــل مــرحــب ب ــه ول ـكــن األم ــر
مؤجل.

جوهر :أتمنى تشكيل كتل برلمانية وفق رؤى مشتركة

بدوره ،ناشد النائب شعيب المويزري
سمو األمير وسمو ولي العهد العفو عن
النائبين مرزوق الخليفة وحامد البذالي،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ال ـع ـفــو ع ــن الـمـهـجــريــن
ً
ً
وسجناء الــرأي ،معتبرا إيــاه أمــرا ليس
بغريب على سمو األم ـيــر وسـمــو ولي
العهد.
وشدد المويزري على ضرورة دخول
النواب إلى الجلسة األولى لمجلس األمة
من دون صراع بين النواب أو مجموعة
وأخ ــرى ودون خصومة أو البحث عن
ً
المصالح الشخصية ،مضيفا :نريد أن
نعمل مع بداية المجلس مباشرة.
وأوض ــح الـنــائــب عـمــار العجمي أنه
سيتم اجـتـمــاع جميع أع ـضــاء مجلس
األمـ ـ ـ ــة بـ ـك ــل ت ــوج ـه ــات ـه ــم وأطـ ـي ــافـ ـه ــم،
وسيخرج الجميع من االجتماع متفقين
عـلــى جميع مـنــاصــب مكتب المجلس
واللجان البرلمانية ،واألولــويــات التي
سيتم التطرق إليها خــال فترة زمنية
محددة لكي نثبت للشعب بــأن النواب
ع ـلــى ق ــدر ال ـم ـســؤول ـيــة وردوا التحية
بأفضل منها.
وفيما أشار العجمي إلى أن مجلس
« »2012كان مجلس أغلبية غير مسبوقة،
وصف مجلس األمة  2022بأنه المجلس
التأسيسي الثاني في ظل النهج الجديد
واإلجـ ـ ـ ــراءات وال ـ ـقـ ــرارات التصحيحية
ً
ال ـتــاري ـخــي ال ـتــي ات ـخ ــذت ،مـضـيـفــا أنــه
سيكون لهذا المجلس قرارات تصحيحية
ً
وإنجاز ،مؤكدا أنه سيدخل مع األعضاء
إلــى الجلسة االفتتاحية متفقين على
ً
جميع المناصب ،مختتما بأنه أبلغ من
ً
النواب بأنه سيكون منسقا لهم.
من جانبه ،تمنى النائب أسامة الزيد
تزكية النائب د .حسن جوهر لمنصب
نائب رئيس مجلس األمة للوصول إلى
استقرار في المجلس.

ورفض الزيد مشاركته في الحكومة
ً
الـقــادمــة ،داع ـيــا إلــى أن تضم الحكومة
القادمة وزراء من ذوي الكفاءة واالبتعاد
عــن تــوزيــر أي وزي ــر انـتـهــك الــدسـتــور،
ً
مبينا أنه لم تتم الدعوة إلى اجتماعات
تنسيقية ،حتى اآلن بين النواب.
بدوره ،قال النائب خالد المونس إن
منصب نائب الرئيس وتشكيل اللجان
ً
مهم وسيتم الـتــوافــق عليه قــريـبــا لكن
األهم التشكيل الحكومي الذي يجب أن
ً
يأتي متوافقا مــع رســالــة الشعب التي
ً
كتبت باالنتخابات ،مضيفا :نتطلع ألن
ً
ً
نرى فريقا حكوميا ذا كفاءة لديه مرونة
ورغ ـب ــة ص ــادق ــة ف ــي ال ـت ـعــاون لتحقيق
أجندتنا التشريعية والعمل على تغيير
واقعنا المحبط.
من ناحيته ،قال النائب خليل الصالح،
إن اإلجـمــاع الحاصل على الرمز أحمد

ً
الـسـعــدون رئـيـســا لمجلس األم ــة يليق
بتاريخه ومتطلبات المرحلة المقبلة
التي تحتاج شخصية قــادرة على دفع
عجلة اإلنجاز وتقريب المواقف لتحقيق
تطلعات المواطنين ،ونتمنى أن يكتمل
ذلك باالتفاق على تزكية النائب حسن
ً
ً
جوهر نائبا للرئيس تجسيدا للوحدة
الوطنية ولما يتمتع به من قبول شعبي
وبرلماني.
مـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ،قـ ـ ــال الـ ـن ــائ ــب ه ــان ــي
شمس :كل النواب وصلوا إلــى مجلس
األمة ليعملوا لمصلحة البالد والعباد
ويدنا مـمــدودة لتعاون الحكومة وهو
أمــر مرهون بخطة عملها لبدء مسيرة
ً
اإلصــاح وتعويض ما فاتنا ،مضيفا:
سنتعاون مــع الحكومة فــي تشريع ما
تحتاجه من قوانين لتنفيذ برامج عملها
وفي الوقت نفس سيكون جناح المراقبة

ً
والمحاسبة موجودا في حال أي تقصير
حكومي.
من ناحيته ،أكد النائب شعيب شعبان
استحقاق النائب حسن جوهر لمنصب
نائب رئيس مجلس األمة باعتباره رد
اعتبار لجوهر عما حدث في المجلس
الـمــاضــي ،وبـيــن أن الديمقراطية تقول
ب ــال ـع ـم ــل الـ ـجـ ـم ــاع ــي ،وأنـ ـ ــه س ـي ـخ ـتــار
االنضمام للكتلة التي يراها من وجهة
نظره األصلح.
وأوضح أنه لم تتم الدعوة ألي اجتماع
ً
نيابي حتى اآلن ،داعيا إلى فتح صفحة
جديدة ّ
وطي صفحة الماضي كما ينتظر
م ــن ال ـح ـكــومــة ت ـقــديــم ب ــرن ــام ــج عملها
للمرحلة المقبلة وإبــداء التعاون معها
وإعطائها وقتها للعمل دون اي اصطدام.

نواب لـ «العربية» :نفتخر بديموقراطيتنا ودستورنا
انتقدوا تقرير القناة الذي اتهم مجلس األمة بتعطيل التنمية
بوشهري :وزارة اإلعالم مطالبة بالرد لتبين أهمية الدستور والديموقراطية
كل تجربة
لها إيجابيات
وسلبيات
وبعض
األشقاء
يشاركوننا
ديموقراطيتنا
واليرغبون
فيها
عبدالكريم

رأي خاطئ
وغير مهني
ومرفوض في
تجربة عريقة
ومحترمة

السويط

●

قالوا

فهد تركي

رف ــض نـ ــواب مـجـلــس األمـ ــة ما
بــث مــن تقرير إخـبــاري على قناة
العربية اتهم في حيثياته مجلس
األمــة بأنه «المتسبب في تعطيل
الـتـنـمـيــة ف ــي دول ـ ــة ال ـك ــوي ــت؛ من
خالل تعطيله مشاريع استثمارية
وت ـ ـنـ ـمـ ــويـ ــة ك ـ ــان ـ ــت سـ ـ ـت ـ ــدر ع ـلــى
ً
الدولة أرباحا بماليين الــدوالرات
كـ ــال ـ ـشـ ــراكـ ــة م ـ ــع داو ك ـي ـم ـي ـكــال
ومشروع مدينة الحرير» ،معربين
عن فخرهم بالدستور والتجرية
ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة ال ـكــوي ـت ـيــة الـتــي
ساهمت في حماية أمــوال الدولة
وإرساء االستقرار وحماية حقوق
المواطنين.
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت ال ـ ـنـ ــائ ـ ـبـ ــة د .جـ ـن ــان
بوشهري ،إن كان للبعض مصالح
ت ـف ــوق مـصـلـحــة الـ ـك ــوي ــت ،يبقى
مجلس األمــة السلطة التي تشرك
ال ـم ــواط ـن ـي ــن فـ ــي إدارة الـ ــدولـ ــة،
وتـحـمــي أم ـ ــوال الـشـعــب وتحفظ
كرامتهم.
وأضافت بوشهري :نفتخر بهذه
المؤسسة وحمايتها واجب علينا،
وعلى وزارة اإلعالم الرد على مثل
هذه التقارير بتقارير تبين أهمية
الدستور والديموقراطية ومجلس
األمة».

تجربة
م ـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ـب ـ ــه ،ق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـنـ ــائـ ــب
د.ع ـب ــدال ـك ــري ــم الـ ـكـ ـن ــدري ،إن كل

ً
العتيبي :نرفض هذا االتهام والمجلس بيت الشعب ولم يكن يوما سبب تعطيل التنمية
عبدالله المضف :التجربة البرلمانية نبراس للمنطقة والديموقراطية قادرة على تصحيح مسارها
ً
فيصل الكندري :تشويه صورة المؤسسة التشريعية واعتبارها معطال للتنمية أمر مرفوض
المدلج :إرادتك مرهونة لدى آخرين يرغمونك على الكالم والصمت متى ما شاءوا
تجربة لها إيجابيات وسلبيات،
لـكــن الـجـمـيــل أن بـعــض األش ـقــاء
ب ـ ـ ـ ـ ــدول ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــوار يـ ـش ــارك ــونـ ـن ــا
ديموقراطيتنا التي اليرغبون بها
على حد قولهم ،فتجدهم يغضون
ال ـن ـظ ــر م ـج ـب ــري ــن ع ـم ــا يـحـصــل
لديهم ويمارسون حرية التعبير
واالنتقاد لتجربتنا الديموقراطية
وممارساتنا النيابية ويناقشون
ق ـض ــاي ــان ــا ال ـي ــوم ـي ــة م ـع ـنــا بـكــل
أريحية».
وتفاعل النائب د.عبدالعزيز
الـصـقـعـبــي ب ـقــولــه :إع ــام مــوجــه
منزوع اإلرادةّ ،
مقيد ال يملك النقد
أو الـتـعـلـيــق ع ـلــى أي حـ ــدث في
ً
بلده حتى همسا  ،يعالج عجزه
بــالـتـشــويــه واإلسـ ـ ــاءة لـلـتـجــارب
الديموقراطية حوله.
وق ـ ـ ـ ــال الـ ـصـ ـقـ ـعـ ـب ــي ،إن ف ـك ــرة
نجاح النموذج الكويتي في األمن
واالس ـت ـق ــرار والـتـنـمـيــة ال ـيــوم في

ظل اإلطــار الديموقراطي تؤرقهم
ُ
وتفشل حمالتهم.

رأي خاطئ
أمــا النائب ثامر السويط فقال
إن ما بث رأي خاطئ وغير مهني،
ً
ول ـيــس خ ـب ــرا ،ويـ ــدل عـلــى موقف
خاص ومرفوض في تجربة عريقة
ومحترمة ،من يريد معرفة أهمية
مجلس األمــة بإمكانه إجــراء عمل
صحافي محترم ومهني لفهم أثر
الديموقراطية الكويتية بــإرســاء
االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار وحـ ـم ــاي ــة ال ـشــرع ـيــة
وح ـق ــوق الـمــواطـنـيــن ف ــي ال ـب ـلــد...
االنـتـقــائـيــة وتــزي ـيــف الـحـقــائــق ال
يليقان باإلعالم.
مــن جانبه ،غــرد النائب فــارس
ً
ال ـع ـت ـي ـبــي ،ق ــائ ــا إن م ــا ورد في
التقرير «غير صحيح ،كما نرفض
هذا االتهام ،مجلس األمة هو بيت

ً
ً
الشعب ،ولــم يكن يــومــا سببا في
ً
ً
تعطيل التنمية ،بل كان سدا منيعا
ً
ضــد كــل م ـحــاوالت الفساد ورم ــزا
ً
ل ــإص ــاح وال ـم ـحــاس ـبــة ،وم ـن ـبــرا
للتعبير ع ــن ط ـمــوحــات وحـقــوق
الشعب الكويتي ،وال نقبل تدخلكم
غـيــر ال ـم ـبــرر ف ــي ال ـش ــأن الــداخـلــي
الكويتي».
على صعيد متصل ،قال النائب
ح ـم ــد الـ ـم ــدل ــج ،إن الـ ـك ــوي ــت هــي
الرائدة في الممارسة الديموقراطية
على مستوى المنطقة منذ نشأة
الدستور ،تقابلها مقاومة مستمرة
لوأد مثل هذه الممارسة الراقية ،من
خالل االستمرار في محاولة تشويه
ص ــورة مؤسسة تشريعية تمثل
الشعب وتحمي حقوقهم».
وأض ـ ـ ــاف الـ ـم ــدل ــج :مـشـكـلــة أن
إرادتـ ـ ـ ـ ـ ــك م ــره ــون ــة ل ـ ـ ــدى آخ ــري ــن
يــرغـمــونــك عـلــى ال ـكــام والصمت
متى ما شاءوا.

إلى ذلك ،اعتبر النائب عبدالله
الـمـضــف ،أن التجربة البرلمانية
ً
الكويتية مثلت نبراسا للمنطقة،
فالديموقراطية قادرة على تصحيح
مـســارهــا بالكلمة الـحــرة والـطــرح
اإلصــاحــي ،والشعب الــذي نهض
ً
بـهــذه البلد وجـعــل منها نبراسا
ل ــدول وش ـعــوب المنطقة ق ــادر أن
ً
يعيدها نموذجا يعلم ويتعلم منه
اآلخرون».
ف ـي ـم ــا رفـ ـ ــض الـ ـن ــائ ــب فـيـصــل
ً
الكندري التقرير قائال ،إن تشويه
ص ـ ـ ــورة ال ـم ــؤس ـس ــة الـتـشــريـعـيــة
ووصفها بأنها معطل للتنمية في
البالد أمر مرفوض».
وأكـ ـ ـ ــد ال ـ ـك ـ ـنـ ــدري أن «م ـج ـلــس
األم ـ ــة ه ــو ب ـيــت األم ـ ــة واألعـ ـض ــاء
مـمـثـلــون لـلـشـعــب ودوره رقــابــي
وتشريعي واألم ــم المتقدمة نمت
بديموقراطيتها ومشاركة الشعب
ببناء الوطن».

التحديات
تواكب
حكومة
نريد
جنان:
ً
ً
ً

أكدت خالل استقبالها المهنئين :ننتظر برنامجا حكوميا واقعيا يحاكي البالد
●

فهد تركي

شددت النائبة د .جنان بوشهري
ع ـل ــى ضـ ـ ـ ــرورة أن تـ ـك ــون ال ـح ـكــومــة
الـ ـق ــادم ــة م ــواكـ ـب ــة ل ـط ـم ــوح ــات أه ــل
الكويت واحــداث التنمية واإلصــاح
ومـكــافـحــة ال ـف ـســاد ،مـضـيـفــة« :أع ــان
الله سمو الشيخ أحمد نواف األحمد
رئيس مجلس ال ــوزراء على تشكيل
حكومته الجديدة».
وقالت بوشهري ،خالل استقبالها
المهنئين« ،ننتظر برنامجا حكوميا
واق ـ ـع ـ ـيـ ــا يـ ـح ــاك ــي الـ ـ ـب ـ ــاد وي ـع ــال ــج
ال ـم ـش ـكــات وي ـه ـت ــم بــال ـمــواط ـن ـيــن»،
الفتة الى أنه «من المفترض أن تقدم
الحكومة برنامج عملها الجديد فور
تشكيلها ،لنبدأ العمل واالنجاز».

وكشفت أن التصويت على رئاسة
م ـج ـلــس األم ـ ــة وم ـن ــاص ــب الـمـجـلــس
س ــري ،لـكــن ي ـبــدو أن ه ـنــاك إجـمــاعــا
على النائب أحمد السعدون ليكون
رئيسا للمجلس ،مضيفة« :لم نسمع
حتى اآلن سوى السعدون الذي أعلن
ترشحه للرئاسة فقط من بين نواب
األم ــة ،لــذلــك مــن الطبيعي أن تذهب
رئاسة المجلس إليه».
وع ـ ـ ــن مـ ـنـ ـص ــب نـ ــائـ ــب ال ــرئـ ـي ــس،
تابعت« :سنرى األسماء التي تترشح
مــن الـنــواب ال ـكــرام ،وعـلــى ضــوء ذلك
نتخذ القرار الذي نرى فيه مصلحة
ال ـب ــاد وال ـم ـج ـلــس» ،آم ـلــة أن تشهد
الـمــرحـلــة الـمـقـبـلــة ال ـت ـعــاون المثمر
ب ـيــن الـسـلـطـتـيــن« ،ك ـم ــا نـتـطـلــع الــى
أن يـشـهــد الـمـجـلــس س ــن تـشــريـعــات

بوشهري ويوسف الجاسم وصورة سلفي
وق ــوان ـي ــن مـهـمــة نـكـســر م ــن خــالـهــا
سطوة الشركات على القرار الحكومي
أو ال ـن ـيــابــي ،وهـ ــذا م ــا ت ـنــاول ـتــه في
برنامجي االنتخابي».

وأردفــت بوشهري« :منذ ترشحي
أعلنت عدم وجود نية لدي للدخول
ف ــي ال ـح ـك ــوم ــة ،وال ـ ـيـ ــوم أجـ ـ ــدد ع ــدم
دخولي الحكومة كوزير ،وأتمنى أن

جنان مستقبلة مهنئيها
تكون هناك حكومة تواكب التحديات
التي تمر بها البالد على كل الصعد».
واسـتـطــردت« :لـيــس معنى أنــي ال
أدخل في الحكومة ان أكون حكومية

أو م ـعــارضــة ،فــالـفـكــرة أس ــاس ــا أنـنــا
ن ـم ـلــك ب ــرام ــج ورؤى ك ـ ـنـ ــواب ،وأن ــا
رؤيتي تنطلق من الدستور الكويتي،
ولدي كثير من القضايا التي تحدثت

ع ـن ـه ــا وأتـ ـبـ ـن ــاه ــا خـ ـ ــال ال ـم ــرح ـل ــة
الـقــادمــة ،مثل محور الفساد والشق
التعليمي و قـضــا يــا أ خ ــرى ستكون
محط اهتمامي».

قصر العدل

٨

ةديرجلا

•
العدد  / 5148الثالثاء  4أكتوبر 2022م  8 /ربيع األول 1444هـ

local@aljarida●com

«التمييز» :عدم قبول دعاوى العقارات
إال بعد تأشير السجل العيني عليها

ّ
أكدت أن الحكم المطعون فيه طبق القانون بصورة صحيحة ...والنعي عليه بال أساس 
حسين العبدالله

أكدت محكمة التمييز أن
األحكام الموضوعية ال
تسري على الوقائع والمراكز
القانونية السابقة على تاريخ
العملبالقانون المقرر لتلك
األحكام ،مبينة أن ما يحكم
تلك الوقائع والمراكز هو
ً
القانون الذي كان معموال به
وقت وقوعها.

فـ ــي ُحـ ـك ــم ق ـض ــائ ــي بـ ـ ـ ــارز ،أكـ ــدت
محكمة التمييز التجارية ،برئاسة
ال ـم ـس ـت ـش ــار أن ـ ـ ــور ب ــورسـ ـل ــي ،ع ــدم
قبول الــدعــاوى القضائية الخاصة
بالعقارات إال بعد التأشير عليها من
السجل العيني بوزارة العدل.
وق ــال ــت ال ـم ـح ـك ـمــة ،ف ــي حـيـثـيــات
حكمها ،إن هناك سببين ينعى بهما
الطاعن على الحكم المطعون فيه،
ه ـمــا :ال ـخ ـطــأف ــي تـطـبـيــق ال ـقــانــون،
وم ـخــال ـفــة ال ـث ــاب ــت ب ـ ـ ـ ــاألوراق ،وفــي
بيانهما يقول إن الحكم المطعون فيه
أيد الحكم االبتدائي في قضائه ،بعدم
الطعن بال أساس
قبول الــدعــوى ،لعدم تقديم شهادة
دالة على حصولالتأشير في بيانات حقوق غير منتقلة
أنور بورسلي
وذكــرت «التمييز» أن مفاد هذه
السجل العيني ،رغــم أن عقد البيع،
وتابعت أنه كان من المقرر بنص الـمـقـيــدة أي اث ــار س ــوى االل ـتــزامــات النصوص ،آنفة البيان ،أن الدعاوى
سند الدعوى ،تضمن تكفل المطعون
ضــدهــا بتسجيل الــوحــدة المبيعة ،المادة  11من القانون رقم  21لسنة الشخصية بين ذوي الشأن.
المتعلقة بالحقوق والتصرفات
ً
وأش ـ ـ ــارت إلـ ــى أن الـ ـم ــادة  14من ال ـ ـم ـ ـشـ ــار إلـ ـيـ ـه ــا ف ـ ــي ال ـ ـ ـمـ ـ ــادة 11
خصوصا أنه قام بسداد كامل الثمن 2019 ،بـشــأننـظــام الـسـجــل العيني
رغم إنذاره لها كي تقومبالتسجيل ،والـ ـمـ ـنـ ـش ــور ب ــالـ ـج ــري ــدة الــرس ـم ـيــة ذات القانون نصت على أنــه «يجب م ــن ذل ــك ال ـق ــان ــون إذا رف ـعــت بعد
أنها رفضت ذلك ،مما يكون الحكم ب ـت ــار ي ــخ « ،2019 /5 /26أن جميع أن تـتـضـمــن ال ــدع ــاوى ال ـتــي تتعلق ال ـع ـمــلب ـقــانــون ال ـس ـجــل الـعـيـنــي،
إال ً
التصرفات من شأنها إنشاء حق من بــال ـح ـقــوقأو ال ـت ـصــرفــات ال ــواج ــب ف ــإن ال ـم ـشــرع ف ــي الـ ـم ــادة  14منه
معيبا بما يستوجب تمييزه.
التغيير أوج ــب عـلــى الـمــدعــي فيها اتـخــاذ
الحقوق العينية العقارية األصلية قيدها ما يفيد طلب إجــراء ُ
أو ا لـتـبـعـيــة أو نـقـلـهــا أو تغييرها في بيانات السجل العيني ،وال تقبل
الطلبات
تضمين
هو
معين،
إجراء
عدم رجعية القانون
ً
ً
أو زوالها ،وكذلك األحكام النهائية الــدعــوى إال بعد تقديم شهادة دالة الــواردة في الدعوى طلبا إضافيا
وأض ــاف ــت أن ه ــذا الـنـعــي م ــردود ،المثبتة ألي من تلك التصرفات ،بما عـلــى ح ـصــول الـتــأشـيــر فــي السجل بإجراء التغيير في بيانات السجل
حيث إنــه من المقرر في قضاء هذه في ذلكالوقف والوصية وحق اإلرث بمضمون هذه الطلبات».
ال ـع ـي ـنــي ،وال ـت ــأش ـي ــر ف ــي الـسـجــل
العيني بمضمون تلك الطلبات،
المحكمة ،أناألحـكــام الموضوعية يجب قيدها في السجل العيني».
ً
ال ت ـس ــري ع ـلــى ال ــوق ــائ ــع وال ـمــراكــز ولفتت المحكمة إلــى أنــه يترتب  60يوما
وتقديم شهادة تدل علىحصوله.
وبينت أ نــه بالنسبة للدعاوى
القانونية السابقة على تاريخ العمل على عــدم القيد أن هــذهالـحـقــوق ال
وأوضحت أنهفي المادة  15منه ،المرفوعة قبل العمل بهذا القانون
بــالـقــانــون الـمـقــرر لتلك األح ـكــام ،إذ تنشأ وال تنتقل وال تتغير وال تزول،
ُ«يمنح المدعون في الدعاوى المشار وال تـ ـ ــزال م ـن ـظ ــورة ح ـت ــى ت ــاري ــخ
يحكم تلك الوقائع والمراكز القانون ال ب ـي ــن ذوي ا لـ ـش ــأن وال بــا لـنـسـبــة
ً
ً
الــذي كان معموال بهوقت وقوعها ،لغيرهم ،وال يكون للتصرفات غير إل ـي ـهــا ف ــي الـ ـم ــادة ال ـســاب ـقــة،وال ـتــي العمل به ،فإنه إعماال بالمادة 15

ت ـكــون ق ـيــد الـ ـت ــداول أمـ ــام الـمـحــاكــم
ولم
في تاريخ العمل بهذا القانونً ،
ُتـسـجــل صحيفتها مـهـلــة  60يــو مــا
تحسب من التاريخ المذكور بطلب
التأشير بمضمون الطلبات سالفة
البيان،وإذ لــم تقدم فــي أول جلسة
بعد انتهاء هذه المدة بحصول هذا
التأشير توقف الــدعــوى ،واليجوز
استئناف السير في الدعوى إال بعد
تقديم مــا يفيد بــإجــراء التغيير في
بيانات السجل بمضمون الطلبات
المؤشر بها».

س ــواء فــي نشأتها ،أو فــي إنتاجها
آلث ــاره ــا أو انـقـضــائـهــا ،كـمــا يطبق
منذ نـفــاذهبأثر مباشر على اآلثــار
المستقبلية التي تترتب على المراكز
ً
القانونية السابقة ،إعماال لمبدأعدم
رجعية القوانين ،مــا لــم ينص على
خالف ذلك ،وال يستثنى من ذلك إال
آثار التصرفاتالمبرمة تحت سلطان
القانون القديم ،إذ تبقى خاضعة له،
مــا لــم تـكــن أح ـكــام الـقــانــون ًالجديد
متعلقة بالنظام الـعــام ،عمال بنص
ال ـمــادة  179مــن الــدس ـتــور ،وال ـمــادة
الثالثة منالقانون المدني.

من هذا القانون ال يجوز االستمرار
في نظرها إال بعد قيام«المدعي»
ف ـي ـهــا بـ ـ ــاإلجـ ـ ــراءات ال ـم ـن ـصــوص
في هذه المادة خالل مهلة
عليها ً
 60يــومــا مــن تــاريــخالـعـمــل بهذا
القانون.
وأضافت أنه لما كان ذلك ،وكان
الثابت في األوراق أن الطاعن أقام
دعـ ــواه فــي  ،2020 /11 /3أي بعد
س ــري ــان ق ــان ــون ال ـس ـجــل الـعـيـنــي،
أحكامه
والذي بدأ العمل به وسرت
ً
بـعــدسـنــة مــن تــاريــخ نـشــره وفـقــا
لـلـمــادة  32مـنــه فــي 2020 /5 /26
بطلب الحكم بصحة و نـفــاذ عقد
الـبـيــع االب ـت ــدائ ــي الـمـتـضـمــن بيع
المطعون ضدها األولى له العقار
محل التداعي له وإلــزامالمطعون
ضدهما بتسجيل العقار باسمه
وإصدار الوثيقة الرسمية المثبتة
لهذه الملكية،ومن ثم فإن الدعوى
تخضع في رفعها للقيود الواردة
فــي قــانــون الـسـجــل الـعـيـنــي ،آنفة
البيان،وإذا لم تتضمن صحيفتها
مـ ــا ي ـف ـي ــد طـ ـل ــب إجـ ـ ـ ــراء ال ـت ـغ ـي ـيــر
ف ــي ب ـيــانــات ال ـس ـجــل ال ـع ـي ـنــي ،أو
تـقــديــمش ـهــادة دال ــة عـلــى حصول
ال ـتــأش ـيــر ف ــي ال ـس ـجــل بـمـضـمــون
ه ــذه ال ـط ـل ـبــات ،فــإنـهــا ت ـكــون غير
مقبولة ،وإذ التزم الحكم المطعون
يكون قد طبق
فيه هذا النظرً ،فإنه
ً
القانون تطبيقاصحيحا ،ويكون
النعي عليه بسببي الطعن على
غير أساس.

«الجنايات» :السجن  ٧سنوات لسارقي سوق الذهب في الجهراء
امتنعت عن عقاب حدث لرغبته في دراسة الطب بعد حصوله على  %98بالثانوية
المتهمون سرقوا
محل المجوهرات
عبر كسر بابه بعد
ربطه بطرف حبل
وخلعه بمركبة
قادها المتهم األول

نعي المتهمين
بخلو األوراق
من الدليل الفني
كوجود سمات
وراثية أو بصمات
ال يعدو كونه
محاولة لتجريح
أدلة الدعوى

ق ـض ــت م ـح ـك ـمــة الـ ـجـ ـن ــاي ــات ،ب ــرئ ــاس ــة
ال ـم ـس ـت ـشــار ف ـي ـصــل ال ـح ــرب ــي وع ـضــويــة
الـقــاضـيـيــن نــاصــر ال ـب ــدر وح ـمــد ال ـ ــوزان،
بحبس ثالثة متهمين فــي جريمة سرقة
سوق الذهب بمحافظة الجهراء  7سنوات
مع الشغل والنفاذ واإلبعاد عن البالد ،بعد
تنفيذ العقوبة ،وقررت االمتناع عن عقاب
المتهم الرابع الحدث لظروف خاصة.
وقالت المحكمة ،في حيثيات حكمها،
إنها اطمأنت لما شهد به ضابط المباحث
في ارتكاب المتهمين لواقعة السرقة وفق
مــا توصلت إلـيــه تحرياته ،والـتــي عــززت
األدلة القائمة بحق المتهمين ،والمتمثلة
ف ــي اع ـ ـتـ ــراف ال ـم ـت ـه ـم ـيــن األول وال ـث ــان ــي
والثالث ،الذي جاء مطابقا لحقيقة وواقع
الــدعــوى عـلــى الـنـحــو الـمـتـقــدم ،وم ــا قــرره
الشهود مــن حالة مكان الواقعة ووصــف
الـ ـمـ ـس ــروق ــات ،وم ـ ــا أظـ ـه ــرت ــه تـسـجـيــات
كاميرات المراقبة ،ومــا أسفر عنه تقرير
األدلــة الجنائية ،فضال عن أن التحريات
ج ــزء م ــن ش ـه ــادة ضــابــط الـمـبــاحــث الـتــي
اطـمــأنــت لـهــا ،وان دف ــع المتهمين بشأن
شهادة الضابط يكون على غير أساس من
الواقع والقانون ترفضه المحكمة.

ثبوت التهمة
وأض ــاف ــت أن تـهـمــة ال ـســرقــة ع ــن طــريــق
االق ـ ـت ـ ـحـ ــام ل ـل ـم ـح ــل بـ ـكـ ـس ــر بـ ــابـ ــه ث ـب ـتــت
للمحكمة ،وتــوافــرت األدلــة اليقينية على
صحتها وصحة إسنادها للمتهمين ،من
واقع اطمئنان المحكمة لما قرره الشهود

ومــا شهد بــه الضابط مـجــري التحريات
بقيام المتهمين في زمان ومكان الواقعة
ب ـســرقــة ال ـم ـش ـغ ــوالت الــذه ـب ـيــة م ــن محل
لـلـمـجــوهــرات ،عــن طــريــق اقتحامه بكسر
بابه ،إبان وقت إغالقه ،بأن قام المتهمان
األول وال ـثــانــي بــربــط ط ــرف الـحـبــل على
بــاب المحل وربــط طرفه اآلخــر بالمركبة
ال ـتــي ح ـضــروا فـيـهــا ،وق ــاد الـمـتـهــم األول
المركبة وكسر بذلك باب الرول الحديدي،
الذي اتخذه المالك وسيلة للمحافظة على
أمــوالــه ال ـمــوجــودة داخ ــل الـمـحــل ،فتمكن
ال ـم ـت ـه ـمــون ب ـت ـلــك الــوس ـي ـلــة م ــن دخ ــول ــه،
وحـطــم المتهم الـثــانــي الــزجــاج الــداخـلــي،
واس ـتــولــى الـمـتـهـمــون جـمـيـعــا عـلــى عقد
وخـ ــواتـ ــم وأسـ ـ ـ ــاور وأقـ ـ ـ ــراط م ــن ال ــذه ــب،
المبينة وصفا وقيمة باألوراق ،والمملوكة
لصاحب المؤسسة ،والمؤيدة بما أظهرته
ت ـس ـج ـي ــات م ــراقـ ـب ــة ال ـم ـح ــل وم ـ ــا أث ـب ـتــه
محضر الـمـعــايـنــة ،وك ــذا مــا أثـبـتــه تقرير
األدلة الجنائية من تماثل الهيئة والبنية
الجسمانية للمتهمين األول والــرابــع مع
من ظهر من أشخاص في تلك التسجيالت،
فضال عن اعتراف المتهمين األول والثاني
والثالث بتحقيقات النيابة العامة ،مما
يقيم إزاء المتهمين أركــان جناية السرقة
المسندة إليهم ،وأن منعى المتهمين في
انـتـفــاء الــركــن الـمـعـنــوي للجريمة وخلو
األوراق مــن الدليل الفني كــوجــود سمات
وراثية أو بصمات لهم ،أيا كانت األسباب،
ال يـعــدو أن يـكــون مـحــاولــة لتجريح أدلــة
الدعوى التي اطمأنت المحكمة لسالمتها
تــأد يــا لمناقضة ا ل ـصــورة المرتسمة في

وج ــدان ـه ــا ،وجـ ــدال مــوضــوعـيــا ل ــم يقصد
به سوى النيل من تلك األدلــة التي ّ
عولت
عليها في قضائها.

تخفيف العقوبة
وقالت المحكمة ،بعد إدانتها المتهمين
الثالثة لثبوت الواقعة بحقهم وتطبيقها
الجريمة األشــد ،انــه بشأن المتهم الرابع
الحدث فمن المقرر أن المادة  81من قانون
ال ـجــزاء تنص على أنــه «إذا اتـهــم شخص
بجريمة تستوجب الحكم عليه بالحبس
جـ ــاز لـلـمـحـكـمــة ،إذا رأت م ــن أخ ــاق ــه أو
ماضيه أو سنه أو الـظــروف الـتــي ارتكب
فـيـهــا جــريـمـتــه أو ت ـفــاهــة ه ــذه الـجــريـمــة
م ــا يـبـعــث ع ـلــى االع ـت ـق ــاد ب ــأن ــه ل ــن يـعــود
إلى اإلجــرام ،أن تقرر االمتناع عن النطق
بالعقاب.»...
وتابعت« :جــاء في المذكرة التفسيرية
بشأن تخفيف العقوبة أن القانون تـ ّ
ـدرج
فيه تدرجا ملحوظا ،فبدأ بأخف الحاالت
وهـ ــي ال ـح ــال ــة ال ـت ــي يـ ــرى ف ـي ـهــا ال ـقــاضــي
االمتناع عن النطق بالعقاب لالعتبارات
الـ ـ ــواردة ف ــي ال ـنــص ال ـم ــذك ــور ،وال ـت ــي من
شأنها أن تبعث على االعتقاد بأن المتهم
لن يعود إلى اإلجرام ،مما مفاده أن تقرير
المحكمة االمتناع عن النطق بالعقاب ال
يكون إال لمصلحة اجتماعية وهي إصالح
حـ ــال ال ـم ـح ـكــوم ع ـل ـيــه ،وت ـم ـه ـيــد الـسـبـيــل
لـعــدم عــودتــه إل ــى ارت ـكــاب ال ـجــرائــم ،ومــن
ثــم فــإنـهــا ال ت ـقــرر إال لـمــن ت ــراه مستحقا
له من المتهمين بحسب ظــروف الدعوى

وح ــال ــة ك ــل مـتـهــم شـخـصـيــا ،وب ـش ــرط أن
تلتزم حــدود المبررات واالعتبارات التي
وضعها القانون ،وأن تقيم قضاء ها في
ه ــذا ال ـخ ـصــوص ع ـلــى أس ـب ــاب تــرتــد إلــى
أصــل ثابت في األوراق وال تجافي العقل
والمنطق».
وب ـي ـنــت انـ ــه ف ــي م ـج ــال ت ـقــديــر عـقــوبــة
المتهم الرابع الحدث ،فإنها ترى بالنظر
لسنه والظروف التي ارتكب فيها جريمته،
أخذا بما أورده تقرير مراقب السلوك بشأن
تـشـخـيــص مـشـكـلــة ال ـم ـت ـهــم بـ ــأن شقيقه
ال ـم ـت ـهــم األول ت ـس ـبــب ف ــي دخ ــول ــه بـهــذه
القضية ،وبــأن الــوالــديــن يـحــاوالن توفير
بيئة مستقرة للمتهم وفصله عن شقيقه،
السـيـمــا وق ــد أب ــان ملخص حــالــة الـحــدث
الــدراس ـيــة أن ــه فــي الـصــف الـثــانــي عـشــر –
علمي ،وحاصل على نسبة  98في المئة،
وقــد انتهى لتوه مــن اخـتـبــارات الثانوية
العامة ،وينتظر النتائج النهائية متطلعا
إلــى دراســة الطب في الـخــارج؛ مما يبعث
على االعتقاد بأنه لن يعود إلى اإلجــرام.
مــن هـنــا وان ـطــاقــا مــن الـسـلـطــة المخولة
للمحكمة بــالـمــادة  81مــن قــانــون الـجــزاء
والمادة  15من قانون األحداث ،وإصالحا
لحال المتهم الرابع ،فإنها تقضي بالتقرير
باالمتناع عن النطق بعقابه ،عمال بالمادة
 1/172من قانون اإلجــراء ات والمحاكمات
الجزائية ،على النحو الوارد بالمنطوق.

مرافعة

حسين العبدالله
h.alabdullah@aljarida.com

حضورك سلبي!
فـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـ ــذي
أك ـ ـ ــد ق ـ ــان ـ ــون اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
وال ـم ـح ــاك ـم ــات ال ـجــزائ ـيــة
حق المحامي في حضور
التحقيقات التي تجريها
سلطة التحقيق بالقضايا
ال ـج ــزائ ـي ــة ،والـ ـت ــي تحقق
فـ ـيـ ـه ــا ال ـ ـن ـ ـيـ ــابـ ــة الـ ـع ــام ــة
بـ ـقـ ـض ــاي ــا ال ـ ـج ـ ـنـ ــايـ ــات أو
الجنح المختصة أو اإلدارة
الـ ـع ــام ــة ل ـل ـت ـح ـق ـي ـقــات فــي
ق ـضــايــا ال ـج ـنــح ال ـع ــادي ــة،
فإن الواقع العملي يكشف
عن تحجيم دور المحامي
وأداء مهامه أثناء التحقيق
عـنــد الـحـضــور مــع موكله
في القضايا الجنائية.
ومثلما تحرص سلطات
التحقيق ا لـقـضــا ئـيــة على
ضمان إج ــراء ات التحقيق
وع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم ض ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــاع األدلـ ـ ـ ـ ـ ــة
المرتبطة بسير الدعاوى
الـجــزائـيــة عـنــدمــا تـمــارس
التحقيقات الجنائية ،فإن
المحامين كذلك يحرصون
ع ـلــى اس ـت ـف ــادة مــوكـلـيـهــم
من الضمانات الدستورية
والقانونية المكفولة لهم
ول ـمــوك ـل ـي ـهــم أثـ ـن ــاء ف ـتــرة
التحقيق.
وم ـث ــل ت ـلــك ال ـض ـمــانــات
تـسـتــدعــي ،بـحـكــم ال ـل ــزوم،
أن يـ ـطـ ـل ــب الـ ـ ـم ـ ــداف ـ ــع مــع
المتهم من سلطة التحقيق
ب ـ ـعـ ــض اإلي ـ ـ ـضـ ـ ــاحـ ـ ــات أو
ا لـ ـ ـ ـش ـ ـ ــوا ه ـ ـ ــد أو اال طـ ـ ـ ـ ــاع
ع ـلــى أوراق الـتـحـقـيـقــات،
أو إطـ ـ ـ ــاع الـ ـمـ ـتـ ـه ــم ع ـلــى
اإلف ـ ـ ـ ـ ـ ــادات الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادرة مــن
ضــابــط الــواقـعــة ،إال أن ّ
رد
بـعــض ال ـســادة المحققين
األف ـ ــاض ـ ــل يـ ـك ــون ب ــأن ــه ال
كمحام الحديث
يمكن لــك
ٍ
في التحقيق ،وأن حضورك
سلبي!
الـ ـمـ ـش ـ ّـرع ال ـك ــوي ـت ــي لــم
ي ـنـ ّـص صــراحــة عـلــى ذلــك،
ولـ ـ ـ ــم يـ ـ ـق ـ ــرر سـ ـلـ ـبـ ـي ــة هـ ــذا
الـحـضــور مــن قبل الـســادة
المحامين ،وهــو ما يشير
إلـ ـ ــى عـ ـ ــدم اإليـ ـ ـم ـ ــان بـ ــدور
المحامي لدى التحقيقات
الجنائية فــي ظــل صراحة
النصوص القانونية التي
تــوجــب حـضــور المحامي
لـلـتـحـقـيــق ،ف ــي ح ــال طلب
المتهم صــراحــة ذل ــك لــدى
ّ ّ
جـهــة الـتـحـقـيــق ،إل أن ما
يـ ـ ـح ـ ــدث مـ ـ ــن ق ـ ـبـ ــل ب ـعــض
الـ ـ ـس ـ ــادة ال ـم ـح ـق ـق ـي ــن ،مــع
األسف ،ال يتفق مع أحكام
القانون ورغبة المتهم في
حضور محاميه ،إذ يطلب
مــن المتهم االسـتـمــرار في
ً
التحقيق ،وبعضهم  -نظرا
لقلة خبرته  -في التحقيق
يسعى إلى أن ُيوقع المتهم
فـ ــي ال ـت ـح ـق ـي ــق ،وي ـح ـصــل
على إفادات أو إقرارات ولو
جزئية باتصاله بالواقعة
الجنائية ،رغــم أن اإلنـكــار
لـ ـلـ ـتـ ـه ــم ولـ ـ ـل ـ ــوق ـ ــائ ـ ــع حــق
خالص للمتهم ،وال يجوز
منازعته فيه.
ورغ ـ ـ ــم أه ـم ـي ــة ح ـضــور
المحامي للتحقيقات مع
الـمـتـهــم ،فـقــد أوجـ ــب مثال
قانون األحداث على سلطة
ال ـت ـح ـق ـيــق ح ـض ــور م ـحــام
مـعــه ال ــى الـتـحـقـيــق ،إال أن
بعض الــوقــائــع القضائية
التي عرضت أمام المحاكم
عكست عدم االلتزام بذلك،
وه ـ ـ ــو األم ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ــذي ي ـث ـيــر
ً
ً
تساؤال مهما ،وهو ما قيمة
التشريعات التي تكفل أحد
ح ـق ــوق ال ـم ـت ـهــم ،ول ــو كــان
ً
حـ ــدثـ ــا ،ب ــوج ــوب ح ـضــور
محام للتحقيق معه ،وعدم
جواز البدء به إال بعد ندب
أي من المحامين؟
ً
أخ ـ ـيـ ــرا ،ي ـت ـعـ ّـيــن تــأكـيــد
أن ليس للمحقق دور في
إدانة المتهم أو براءته في
الــوقــائــع الـمـنـســوبــة إلـيــه،
كـمــا أن ــه لـيــس لمصلحته
التساهل معه أو مع دفاعه
ال ـحــاضــر ،لـكــونــه فــي هــذه
ً
الـ ـم ــرحـ ـل ــة ي ـ ـمـ ــارس ع ـم ــا
ً
ح ـي ــادي ــا ،وي ـك ـفــل للمتهم
حـ ـ ـق ـ ــوق ـ ــه ويـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــى إل ـ ــى
تحقيقها ،والتي من بينها
حق المتهم في الحديث مع
محاميه ،واللقاء به ،وهي
ح ـقــوق ُي ـف ـتــرض أن تـكــون
مشروعة!

ةديرجلا
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فاطمة لمحرحر*

نظرية الصراع الثقافي في
تحليل العالقات الدولية
الصراع الثقافي يعد إشكالية كبرى في الواقع الدولي خالل
هذه المرحلة ،مما يؤسس لنوع جديد من العالقات الدولية
ال مجال فيها لمراعاة الخصوصية الثقافية للشعوب ،في
محاولة لفرض القيم واألفكار ،مما سيخلق نوعا من الصراع،
الذي قد يؤدي إلى بروز أشكال جديدة للعنف والتطرف.
إذا أردنا أن نصف واقع العالقات الدولية اليوم ،فإننا سننطلق
من الصراع الثقافي في شرح عملية التفاعل داخل المنظومة الدولية،
فالثقافة تشكل عنصرا أساسيا في بنية كلية يتشابك فيها الثقافي
باالقتصادي والسياسي باالجتماعي.
فــالـصــراع الثقافي ،أصـبــح أحــد األبـعــاد األســاسـيــة الـتــي تحرك
العالقات السياسية واالقتصادية على مستوى الشعوب واألمــم،
وحينما نتأمل األح ــداث والـتـحــوالت المتسارعة التي تجري في
العالم ،نجد أن الصراعات والحروب اإلثنية والعرقية والقومية التي
ظننا أنها أصبحت من الماضي ال تــزال تتصدر المشهد الدولي،
و تـقــف خلف العديد مــن مظاهر العنف والتعصب ،لتتحول إلى
أداة لفرض أنماط وأفكار وسلوكيات من األطراف القوية لتنميط
البنى الثقافية ،وفقا ألولوياتها انطالقا من وجهة نظرها وتبعا
ألهدافها ومصالحها.
انطالقا من هــذه الحقيقة ،نستطيع القول إن الـصــراع الثقافي
يـنـحــو تــدريـجـيــا ليصبح مـحــركــا لـلـتـفــاعــات الــدول ـيــة ،وعـنـصــرا
تفسيريا للتحالفات الجديدة؛ في تعويض تام لمفهوم األيديولوجيا
ً
الذي ظل مسيطرا لفترة طويلة على السياسات الدولية ،خصوصا
مع طرح العديد من المفكرين أطروحات مثل ،نهاية التاريخ وصدام
الحضارات ومــا تالها من تأثيرات أدت إلــى تحكم القيم الثقافية
والحضارية في اختيارات الــدول والتكتالت اإلقليمية والدولية،
وعنصرا محددا لخطابات السياسيين.
وبالتالي ،فإن الصراع الثقافي يعتبر إشكالية كبرى في الواقع
الدولي خالل هذه المرحلة ،مما يؤسس لنوع جديد من العالقات
الدولية ال مجال فيها لمراعاة الخصوصية الثقافية للشعوب ،في
محاولة لفرض القيم واألفكار ،مما سيخلق نوعا من الصراع ،الذي
قد يؤدي إلى بروز أشكال جديدة للعنف والتطرف.
* باحثة في العالقات الدولية

د .بالل عقل الصنديد *

في الصميم« :كويت تصحيح
المسار»

bilalsandid@hotmail.com

ٌ
عهد بين فراغين
بقي أقــل من شهر على انقضاء المدة
ال ــدسـ ـت ــوري ــة الـ ــازمـ ــة الن ـت ـخ ــاب رئ ـيــس
ً
لـلـجـمـهــوريــة الـلـبـنــانـيــة خ ـل ـفــا لـلــرئـيــس
الحالي الــذي ارتبط عهده بكل ما يمكن
أن يذكر من مصائب وكوارث وانفجارات
وانهيارات.
فعند تـجــاوز عقرب الساعة منتصف
ليل آخــر يــوم مــن أي ــام هــذا الشهر يكون
لبنان دخل بشكل رسمي مرحلة الشغور
الرئاسي الرابع في تاريخه ،حيث سبق
أن حــالــت ال ـظــروف المحلية واإلقليمية
ع ــام  1988دون ان ـت ـخــاب رئ ـيــس يخلف
الرئيس أمين الجميل لمدة تتجاوز العام
بقليل ،وكذلك الحال في عام  2007الذي
انـتـهــت فـيــه والي ــة الــرئـيــس إمـيــل لـحــود،
ومـ ــن ث ــم عـ ــاش ل ـب ـنــان ال ـش ـغ ــور األطـ ــول
ف ــي تــاري ـخــه ب ـيــن مــايــو  2014وأك ـتــوبــر
 ،2016بـفـعــل تـمـســك ال ــرئ ـي ــس ال ـحــالــي،
وهو الرئيس السابق ألكبر تكتل نيابي
مـسـيـحــي ،بــاسـتـحـقــاقــه خــافــة الــرئـيــس
ميشال سليمان ،على سند من الترويج
أنه «الرئيس القوي» المؤيد من جزء من
القوى السياسية اللبنانية المتحالفة مع
«حزب الله».
وعليه يضيف الجنرال عون الى ألقابه
الـمـحـبـبــة ألنـ ـص ــاره ل ـقــب «ال ــرئ ـي ــس بين
ً
الفراغين» ،علما أن الشغور الدستوري
ّ
ً
في منصب رئيس الجمهورية يولد فراغا
ّ
والمروع
في الحياة السياسية من السهل
أن يمأل بكل ما ّ
يسر األعداء والمتربصين
وما يتيسر لهم من زعزعات أمنية وتفكك
اج ـت ـمــاعــي وانـ ـهـ ـي ــارات اق ـت ـصــاديــة غير
مسبوقة!
ً
لــم يـعــد مـهـمــا فــي ال ـشــوط األخ ـيــر من
هذا العهد تحميل المسؤوليات ،ولم يعد
ّ
ً
مستساغا امتطاء شعار «ما خلونا» أو–
على العكس -المبالغة في تحميل صهر
ً
الرئيس والــرئـيــس معا وزر كــل السنين
السابقة ،وإن كانا وفق المقولة اللبنانية

«ج ـس ـم ـه ـمــا ل ـ ّـبـ ـي ــس» ،ك ـم ــا أن أداء ه ـ ـمـ ــا
وطباعهما الشخصية ليس مــن السهل
تقبلها مــن قـبــل ا لـكـثـيــر مــن اللبنانيين
وغير اللبنانيين.
م ـ ــن الـ ـسـ ـه ــل عـ ـل ــى الـ ـ ـم ـ ــراق ـ ــب ل ـل ـش ــأن
ال ـس ـيــاســي ال ـل ـب ـنــانــي أن يـسـتـنـتــج عــدم
ّ
الجدية في انتخاب رئيس جديد للبالد،
وفـ ـ ــي ذلـ ـ ــك خـ ــدمـ ــة ل ـك ـث ـي ــر م ـ ــن األطـ ـ ــرف
ال ـخــارج ـيــة وال ـم ـح ـل ـيــة ،ك ــل وف ــق نظرته
ومصالحه الخاصة.
ً
ولو أن الجميع أبــدى -صادقا -رغبته
في مــلء الشغور بأسرع وقــت ممكن ،إال
ً
أن الحقيقة أيضا أن كل طرف من األطراف
ً
المحلية والخارجية يريد رئيسا يخدم
تطلعاته ومـســاراتــه فــي السنوات الست
القادمة.
فتجربة العهد الحالي ليست مشجعة
لما يسمى أطراف « 14آذار» ألن ّ
يقدموا أي
تنازل أو يدخلوا في أي تفاهم يعيد الى
الــذاكــرة فشل تفاهم «عون-جعجع» عند
أول مفصل تنافرت فيه الرؤى وتعارضت
بعده المصالح.
وفي المقابل فإن «حزب الله» ومن يدور
في فلكه ليس من السهل بعدما كسبوا
ّ
ورقة «الترسيم البحري» أن يسلموا القرار
ّ
في السلطة الدستورية األولى لمن يشكل
ً
ً
لهم تهديدا أو على األقل قلقا ،فواهم من
يظن أن فائض القوة عند الحزب سيسمح،
تحت أي اعتبار ،بأن ّ
يمر الملف الرئاسي
بــات ـجــاه ال يــرضــي ال ـم ـحــور الـمـمـتــد من
طهران الى بيروت بنسبة مئة في المئة
وبخاصة في هذه الفترة التي من المتوقع
ً
أن يعمل فيها الكيان الصهيوني جاهدا
بمحاولة التحكم في ما يمكن من خيوط
المعادلة النفطية التي فرضها حزب الله.
وبين هذا المحور أو ذاك يلعب الطامح
«جبران باسيل» والنجيب «ميقاتي» ،كما
معظم األطراف المحلية ،على عامل الوقت
ً
ّ
بتبدل األحوال بما يخدم التطلعات
أمال

روبرت د .كابالن*

روسيا وإيران ومخاطر ما بعد
حكم الفرد المطلق
في بعض األحيان ،قد تشكل دورة األخبار أكثر من مجرد ضوضاء،
فهي تزودنا من حين إلى آخر بإشارة صاخبة وخارقة حول ما قد يكون
كامنا وراء األفــق ،حدث شيء من هذا القبيل الشهر الماضي ،عندما
ظهرت إلى الوجود تطورات جيوسياسية أكثر تبشيرا ،وأشد خطورة،
ومختلفة جذريا ،في غضون أيــام قليلة حرفيا شهدنا شبه انهيار
الجيش الروسي في أوكرانيا وإذالل النظام في شوارع المدن اإليرانية.
كشف جنود الرئيس الروسي فالديمير بوتين عن كونهم مجرد
جماعة من الغوغاء ،فبعد أن عذبوا وأساؤوا معاملة المدنيين الذين
وقعوا تحت سيطرتهم ،تخلوا فجأة عن مواقعهم وفروا هاربين حرفيا
مولين األدبار للقوات األوكرانية المتقدمة ،وربما تتحول دولة األمن
القومي ذات الميول الفاشية بقيادة بوتين إلى رماد ،ويكشف تهديد
بوتين بشن حرب نووية عن حقيقة مفادها أن األنظمة االستبدادية تبلغ
أشد مستوياتها خطورة في السنوات التي تسبق سقوطها.
أما عن إيران ،فقد تجلى خزي النظام وسوء سمعته بين رعاياه في
أوضح صورة ،مع االحتجاجات الحاشدة التي اجتاحت عشرات المدن
والحشود التي تطالب بنهاية الجمهورية اإلسالمية .هذا الغضب ،الذي
عملت وسائط التواصل االجتماعي على تأجيجه ،اشتعلت شرارته
بسبب مقتل مهسا أميني على يد ما يسمى شرطة األخــاق ،مهسا
أميني امــرأة تبلغ من العمر  22عاما كانت محتجزة لعدم ارتدائها
الحجاب على النحو الصحيح ،لكن عشرات السنين من القمع والفساد،
واالقتصاد المخرب ،كانت الوقود الذي غذى االحتجاجات.
غيرت الحرب الدائرة في أوكرانيا بالفعل األوضاع الجيوسياسية
األوروبية والعالمية ،لكن نهاية نظام بوتين من شأنها أن تؤدي إلى
تحوالت ال حصر لها :فقد يتفكك االتحاد الروسي ذاته ،في حين يتوسع
حلف شمال األطلسي (الناتو) واالتحاد األوروبــي شرقا ،وعلى نحو
مماثل ،قد ُيـفـضي سقوط نظام رجال الدين في إيران ّإلى تغيير الشرق
األوسط بأسره ،وينهي فعليا الحرب الطائفية بين ُ
السـنـة والشيعة التي
دامت عقودا من الزمن ،ويحسن بدرجة كبيرة من الوضع االستراتيجي
إلسرائيل والدول العربية المحافظة ،بل قد يؤدي سقوط هذا النظام
إلى تعزيز استقرار العراق ،ناهيك عن لبنان وسورية.
ال يواجه النظام الروسي وال النظام اإليراني اآلن تهديدا مباشرا
بشكل خاص ،فكل منهما قادر على االستمرار لسنوات ،لكن هذا الشهر
قــدم لنا لـمحة عن زوال النظامين في نهاية المطاف ،ألن بوتين ال
يستطيع الفوز في حربه في أوكرانيا أو حتى الخروج منها متعادال،
وألن الماللي (رجال الدين) مبغوضون صراحة بين قطاعات واسعة
َ
من مواطنيهم ،فيجب أن ُيـنـظـر إلى مسألة سقوطهم على أنها مسألة
َ
وقت ،وفي عالـم حيث من الممكن أن تنتشر أخبار هزيمة عسكرية ،أو
عمل عنيف ،أو تصرف غامض ورمزي ،في التو والحال على وسائط
التواصل االجتماعي ،يعجز رجال من أمثال بوتين والمرشد األعلى
اإليراني علي خامنئي عن النوم ملء جفونهم.
ولكن في حين أن هذه األنظمة ليس لها مستقبل حقيقي فال يوجد
بديل واضح وقابل للتطبيق مؤسسيا يحل محلها ،وهنا يكمن الخطر
الجيوسياسي ،فنحن ال نتحدث عن أي دولتين ،حيث إن روسيا قوة
عظمى مسلحة نوويا ،وإيران دولة محورية رئيسة في الشرق األوسط
وآسيا الوسطى ،وعلى وشك أن تتحول إلى قوة نووية.
حتى عندما تنجح الديموقراطية ،فإنها ال تنشأ بين عشية وضحاها
في دول ال تعرف تقاليدها الحقيقية ،وكثيرا ما يترتب على حلولها
المفاجئ سنوات من االضطرابات ،كانت تسعينيات القرن العشرين
في روسيا ،في أعقاب انهيار االتحاد السوفياتي ،فترة اتسمت بتفشي
الجريمة ،والفوضى االقتصادية ،واإلصالحات الرديئة اإلدارة التي
تركت ما يقرب من  %70من الروس يعيشون عند أو دون خط الفقر،
ومن هذه الدوامة من الديموقراطية المختلة وظيفيا ظهر بوتين أخيرا.
سياسي أقل
من عجيب المفارقات أن إيران مرت عبر مرحلة انتقال
َ
إيالما وأقصر أمدا في عام  ،1979ألن الديموقراطية لمن تكن قـط أحد
أهداف الماللي ،بل سارعوا إلى وضع استبداد رجال الدين في محل
استبداد الشاه ،لكن الماللي دمــروا مجتمعهم إلــى الحد الــذي ربما
أصبحت معه إيران ما بعد حكم رجال الدين غير قابلة للحكم أو قد
أسس ِعـرقية وجغرافية عديدة.
تتفكك حتى على
ََ
وعلى هذا فإن الغـلبة الديموقراطية التي ستصاحب سقوط هذين
النظامين في السنوات المقبلة سرعان ما ستفسح المجال أمام إدراك
واقعي للفراغ السياسي الهائل في موسكو وطهران ،حيث ربما تنتظر
في الكواليس قوى أكثر راديكالية ،مثل القوميين الروس المتطرفين
في روسيا والحرس الثوري في إيران ،وكلما كان الطغيان أشد تدميرا
َ
كانت الفوضى الالحقة أكثر تغلغال .في هذا العالـم الفوضوي الذي
تجلبه نهاية الطغيان واالستبداد ،سيكون الهدف المهيمن البحث عن
النظام ،وبين المثقفين وصناع السياسات ،سيحل الخوف من الفوضى
محل الخوف من االستبداد ،ومن األسهل أن نتخيل هذا السيناريو
عندما نضع في الحسبان مدى صعوبة تحقيق االستقرار في الدول
والمجتمعات المنهارة تماما التي سيخلفها بوتين والماللي في
أعقابهم ،ومن الواضح أن انحدار حكم الفرد المطلق لن يؤدي إال إلى
جعل عمل الديموقراطية أصعب إلى هذا الحد.
* رئيس قسم الدراسات الجيوسياسية في معهد أبحاث السياسة
الخارجية وأحدث مؤلفاته الكتاب المرتقب «العقل المأساوي :الخوف،
والمصير ،وعبء القوة».
«بروجيكت سنديكيت »2022 ،باالتفاق مع «الجريدة»

٩

زوايا ورؤى

طالل عبد الكريم العرب
ويلبي الطموحات الشخصية والحزبية
والفئوية.
إن ان ـت ـظــار ال ـم ـلــف الـ ـن ــووي اإلي ــران ــي
ً
لــن يـغـ ّـيــر كـثـيــرا فــي الـمـعــادلــة الــداخـلـيــة
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة؛ فـ ـ ــإن ك ـس ـب ــت ال ـج ـم ـه ــوري ــة
اإلسالمية اإليرانية في الميدان التفاوضي
سـيـكــون لـهــا ول ـمــن يــؤيــدهــا فــي الــداخــل
ال ـل ـب ـنــانــي ألـ ــف س ـبــب وأسـ ـل ــوب لـفــرض
بصمتها على الملف الــرئــاســيّ ،أم ــا في
ح ــال ل ــم تـسـفــر ال ـم ـفــاوضــات ع ــن نتائج
مــرضـيــة لــإيــرانـيـيــن فــإنـهــم سيتجهون
ً
حـتـمــا لـلـضـغــط عـلــى «حـ ــزب ال ـل ــه» لـعــدم
خسارة ورقة رئاسة الجمهورية في فترة
ً
ً
حساسة وعصيبة دوليا واقليميا.
ً
مــا الـمـتــوقــع إذا؟ مــا لــم تستعر حــرب
نووية ّ
تغير الحسابات وتقلب المعادالت
في أقطار المعمورة كافة ،فمن المتوقع
أن يمتد الشغور الرئاسي ألشهر تكون
طويلة وعصيبة على اللبنانيين ،على
ً
ً
األقل اقتصاديا واجتماعيا ،ومن ثم تحت
سقف المصالح األوروبية-اإلسرائيلية
في الغاز والنفط المتوسطي سيتحرك
األط ــراف اللبنانيون للبحث عــن رئيس
وس ـطــي ال يـسـتـفــز ال ـس ـعــوديــة وتــرضــى
عنه إي ــران ،ويتماشى فــي لبنان مــع كل
التوازنات المحلية بخالف رضا النواب
الـتـغـيـيــريــن ال ــذي ــن ف ــرض ــوا وقـعـهــم على
ً
ال ـســاحــة الــداخ ـل ـيــة أمـ ــا مـنـهــم ف ــي رســم
مستقبل أفضل لبالد األرز.
ّ
كل األسـمــاء المتداولة بقوة ال يتوقع
ل ـهــا ال ـن ـج ــاح ف ــي ك ـســب نـعـمـتــي الــرضــا
ال ـخــارجــي وال ـق ـبــول الــداخ ـلــي ،فللنتظر
«بستانيا» يجيد زرع ورورد الدبلوماسية
فــي ال ـص ـحــارى وال ـج ـنــان ،أو «عـسـكــريــا»
تفرضه الظروف كحل وحيد ...والله أعلم
ببلد عجز البشر عن فهم خباياه ودهاليز
سياسته!
* كاتب ومستشار قانوني.

talalalarab@yahoo.com
الكويت اليوم تعيش حقبة كويت تصحيح المسار ،وهناك
مؤشرات تبشر بذلك ،فقد بدأت حملة تصحيحية بتبديل وإقالة
بعض من هيمنوا بال وجه حق على مفاصل مهمة في البلد ،كما
أن هناك بعض المالحقات على بعض الفاسدين ،وهناك أحكام
سجن واسترجاع أموال من بعض الناهبين والمختلسين ،ولكن
بالتأكيد هذا ليس كافيا وال مقنعا ما لم تتم محاسبة ّ
النهابة
الكبار ،وحيتان الفساد فهم ما زالوا يتمتعون بما نهبوه داخل
الكويت وخارجها.
التصحيح يبدأ من األعلى ،فالكل ملم بالجرم الذي ارتكب
بحق الكويت خــال عقود مــن ترسيخ مـبــادئ مــدمــرة ،جعلت
من الكويت بال مبالغة بؤرة ومركزا ومثاال سيئا ال يريد وال
يتمنى أحد أن يقتدي به ،فخالل تلك الحقبة السيئة عم الفساد
وتــرســخ مـبــدأ الـتــزويــر فــي كــل ش ــيء ،وأصـبـحــت الــرشــوة هي
الطريق لتيسير األمور.
سمو األمير وسمو نائبه طلبا من الكويتيين حسن اختيار
النواب وإال سيتم اتخاذ إجــراء ات صارمة إلنقاذ الكويت من
بــراثــن المتكالبين على ثــرواتـهــا ،وه ــذا تحذير لــن يـكــون في
مصلحة ا لـفــا ســد يــن والمتسلقين ،الشعب انتخب مجلسا ال
ّ
ندعي أنه جاء كما تمناه الكثيرون ،لكننا نأمل أن يكون عند
حسن ظن ولي األمر ،ونتمنى أن نخرج من عنق الزجاجة ،ومن
مرحلة التأزيم والتناحر.
الغريب أن نتائج االنتخابات أسعدت الغالبية العظمى ليس
بسبب فوز البعض ولكن للسقوط المستحق والمدوي لبقايا
فساد ســابــق ،هــذا السقوط كشف وبــا مــواربــة أن فــوز بعض
النواب السابقين لم يكن لعبقريتهم وأدائهم ووطنيتهم ،ولكن
لكونهم مدعومين من متسلطين ال تمر معامالت المواطنين
إال عن طريقهم ،ولما أقفل العهد الجديد األبواب في وجوههم
بانت وانكشفت سوءاتهم.
أمر آخر عجيب غريب وهو فوز مرشحين اثنين وهما خلف
القضبان ألمر ال بد أنه غير قانوني ،ولكن الفزعة السيئة لهم
أنجحتهم ،وهــذا توجه ال يبشر بخير ،كــان األولــى أن يختار
الناخبون مرشحين ليس عليهم شبهات ،ولكنها الفزعة العمياء
التي يجب على الكويت أن تتخلص منها.
سبقت االنتخابات حمالت بعضها ال يقال عنها إال أنها
مخزية وأعطت صورة سيئة عن بعض المرشحين ،أما الحمالت
األخــرى ولألمانة فقد كانت على المستوى الــذي يمثل الرقي
والنكهة الكويتية المميزة ،هذه المرة لن تكون هناك صراعات
وتوترات على منصب الرئيس الذي يبدو أنه قد حسم ،وسيكون
هناك تنافس عقالني على منصب نائب الرئيس الذي يتمنى
الكثيرون أن يعكس التعددية الكويتية.
نتمنى كما يتمنى الكثيرون أن تقوم السلطة بتحييد حيتان
الفساد ،وإبعادهم عن مجلس األمة ،بل حتى عن االقتراب منه
حتى ال يلوثوه كما لوثوا عدة مجالس سابقة ،كما نتمنى من
الحكومة أن تكبح جماح بعض النواب الذين لم يترشحوا إال
ألجل مكاسبهم الشخصية مقلدين من سبقوهم الذين تحولوا
الى أصحاب ماليين ،ونتمنى أن تكون أعمال ونشاطات النواب
وأداؤهم محصورة تحت قبة البرلمان ،وأال يسمح لهم بتمرير
أي معامالت تصب في مصلحتهم االنتخابية ،كما نتمنى أن ترد
الحكومة التحية للشعب الكويتي بأن تبدأُ بتصحيح المسار
من األعلى ،وأن تبدأ من اآلن باسترجاع ما نهب ،ووضع الرجل
المتمكن النزيه القوي في المكان المناسب.
لــم يكن الـفــوز الـســاحــق للرئيس الـســابــق أحـمــد الـسـعــدون،
واألخ ـتــان جنان بــو شهري وعالية الخالد ود .حسن جوهر
مـفــاجــأة ،ففوزهم كــان رم ــزا للتعددية الكويتية ،كما سعدنا
بإعادة انتخاب بعض النواب ،وفوز بعض الشباب الواعدين ،أما
أكثر ما أسعدنا وأسعد الجميع فهو السقوط المدوي لنواب غير
مأسوف على التخلص منهم ،فالشعب يريد التغيير الى األفضل.
ظهرت لقطات لشخص قال إنه شارك في االنتخابات ،وإنه
اآلن عائد إلى بلده ،وهذا تعبير غريب فالمفهوم أن الكويت هي
بلد الناخب ،أمثال هذا الشخص يعدون بعشرات اآلالف إن لم
يكونوا عدة مئات ،هؤالء ينافسون المنتمين لهذه األرض في
كل شيء ،ويتوافدون في المواسم االنتخابية ليختاروا النائب
الذي سيمثلهم في مجلس األمة الكويتي ،والذي بالتأكيد لن
يشرع إال لمصلحة من انتخبه ،وهذه حقيقة ال يمكن إنكارها،
وهو وضع ال بد من تصحيحه.

دينا خابييفا*

بوتين وابتزازه النووي الجديد
يجب أن يؤخذ تهديد
الحرب النووية على محمل
الجد ،ولكن إذا استسلم
الغرب البتزاز بوتين وسمح
له بالمطالبة بأراضي
أوكرانيا وإعالن النصر في
الحرب ،فإن هذا يعني أن
النظام العالمي كما نعرفه
سينهار حتما ،لتضيع
معه اآلمال في األمن
واحترام القانون الدولي في
المستقبل.

أوكرانيا المزدهرة
الديموقراطية ذات
ُ
التوجه الغربي ت َـعـد
لعنة من منظور
بوتين

قبل أيــام أعلن الرئيس الــروســي فالديمير بوتيين
«التعبئة الجزئية» للقوات المسلحة الروسية ،وهذا
يعني تجنيد  300ألــف جـنــدي احـتـيــاطــي ،وإن كانت
بعض التقارير تفيد أن التجنيد سيشمل  1.2مليون
شـخــص ،وعـنــد علمي بـهــذا الـخـبــر ،اتصلت بصديقة
فــي ســانــت بـطــرسـبــرغ ،الـتــي أوضـحــت لــي وهــو تبكي
ِب ُـحـرقة أن ابنها الذي يبلغ من العمر ثالثين عاما يفضل
الذهاب إلى السجن على القتال في أوكرانيا ،البلد الذي
َ
ُد ِفـنـت في أرضه جدته األوكرانية ،وهو يعمل اآلن عن
ُبـعـد خوفا من أن يلتقطه مسؤولو التجنيد من الشارع.
كانت هذه المرة الثانية التي أسمع فيها صديقتي
تبكي ،كانت أول مرة في الرابع والعشرين من فبراير،
عندما غزت روسيا أوكرانيا.
قصة صديقتي ليست فريدة من نوعها ،ففي مختلف
أنحاء روسيا ،أصبح األشخاص الذين كانوا ينظرون
إلى السياسة على أنها ممارسة بعيدة عنهم ومجردة
على وعي تام اآلن بالتطورات السياسية ،التي تصيبهم
بالذهول غالبا ،لكن ليس كل المجندين المحتملين
يتفاعلون مع التعبئة مثل ابن صديقتي ،فالواقع أن كل
من يأمل نجاح المقاومة الشعبية في إحباط التعبئة من
المرجح أن يصاب بخيبة الرجاء واإلحباط.
فعلى الرغم من أن العديد من الرجال الــروس قد ال
يرغبون في الموت في حرب -فـر منهم إلى الخارج حتى
اآلن نحو  200ألف -فإنهم في األغلب األعم ال يحاولون
تجنب التجنيد ،ربما يعكس هــذا جزئيا خوفهم من
مواجهة عقوبات جنائية -والتي عززها للتو مجلس
الــدومــا الــروســي -إذا تهربوا مــن التجنيد اإلجـبــاري،
لكن كثيرين أيضا ي ــرددون دعاية بوتين قائلين «إن
األوكرانيين فاشيون في نهاية المطاف» وإن الغرب
وأوكرانيا «يكرهوننا على أية حال».
ي ـ َّـواس ــي ال ـش ـبــاب أنـفـسـهــم ب ــأن يـتـخـيـلــوا أن ـه ــم لن
ُي َـجـنـدوا أو أنهم على األ قــل سيحصلون على «القدر
الـكــافــي مــن ال ـتــدريــب» ،ال ــذي قــد ي ــدوم ثــاثــة أو أربـعــة
قبل نشرهم ،ولكن في بداية الحرب في فبراير
أشهرُ ،
رس ـ ــل الـمـجـنــدون الـشـبــاب إل ــى الـجـبـهــة ،وال
وم ــارس أ ِ
يوجد من األسباب ما يجعلنا نتصور أن هذا قد يتغير
اآلن ،خصوصا أن روسيا تفتقر إلى البنية األساسية
العسكرية المالئمة والمدربين.
لذا ،يبدو أن أغلب الشباب الروس مستعدون لتقبل
مصيرهم بشكل سلبي ،حتى إن كان هذا يعني إرسالهم
إلــى الـمــوت فــي حــرب إجــرامـيــة يشنها نظام إجــرامــي،
وسيصبحون وق ــودا لـلـمــدافــع ليست لـغــرض عظيم،
بــل ألن بوتين يـخــاف ال ـثــورة ،وخصوصا ذلــك النوع
«البرتقالي» الذي اخترعته أوكرانيا.
أصبح هــذا الخوف مفرطا بدرجة ال تطاق في عام
 ،2019عندما انتخب األوكرانيون الرئيس فولوديمير
زيلينسكي الذي أعلن برنامجا مؤيدا للديموقراطية

وم ـح ــارب ــة ال ـف ـس ــاد ،ال ــواق ــع أن أوك ــرانـ ـي ــا ال ـم ــزده ــرة
ُ
الديموقراطية ذات التوجه الغربي ت َـعـد لعنة من منظور
ُ
بوتين ألنها تـث ِـبـت للروس أنهم ليسوا مضطرين إلى
العيش فــي ظــل استبدادية لصوصية ،ومــن الواضح
أن بوتين شعر بالتهديد بفقدان السيطرة السياسية
على المعارضة ،ولم يفعل الكرملين أي شيء تقريبا
لدعم الناس أثناء جائحة مرض فيروس كورونا 2019
(كوفيد ،)19وأظهر رفض الــروس الجماعي الحصول
على لقاح سبوتنيك  5إلى أي مدى أصبح فقدان الثقة
في النظام خطيرا.
كان المفترض أن تؤدي الحرب الخاطفة في فبراير،
والتي يعقبها استعراض النصر في كييف ،إلى إحياء
شعبية بوتين المتدهورة وبالتالي تمكينه من الحفاظ
على نظامه ،فلم يدخر الكرملين جهدا في حشد الروس
حول «العملية العسكرية الخاصة» وبخاصة من خالل
اس ـتـحـضــار ذكـ ــرى «ال ـح ــرب الــوط ـن ـيــة ال ـعـظ ـمــى» ضد
الـنــازيــة ،لكن ســرعــان مــا اصطدمت مخططات بوتين
بالمقاومة األوكرانية الملهمة ،وبــات من الواضح أن
روسيا لن تكرر بسهولة ضم شبه جزيرة القرم في عام
 ،2014الــذي رحــب به أغلب ال ــروس ،والــذي لم يقاومه
الغرب إال قليال.
اآلن ،يتعين على الغرب أن يواجه أيضا تهديدات
ب ــوت ـي ــن الـ ـج ــدي ــدة ب ـن ـشــر أس ـل ـح ــة نـ ــوويـ ــة ،م ـث ــل ه ــذه
الـتـهــديــدات ليست مفاجئة :يلجأ بوتين إلــى خطابه
«يوم الحساب» على نحو أكثر تكرارا مقارنة بكل القادة
األوروبـيـيــن مجتمعين ،وفــي عــام  ،2000سنة بوتين
ُ
ضـعت عقيدة عسكرية جديدة تحتوي
األولى كرئيس ،و ِ
على ابتزاز نووي ضمني ،وفي عام  ،2010أثناء رئاسة
دميتري ميدفيديف ،الرئيس ُ
الدمية الذي وضعه بوتين
ليحتفظ له بمنصبه -وصقر الحرب األول في روسيا
اآلن -بات ذلك االبتزاز صريحا ،مع اإلعالن عن إمكانية
استخدام األسلحة النووية «للدفاع» ردا على أي «تهديد
لوجود الدولة الروسية».
يـكـمــن وراء اس ـت ـخــدام االب ـت ــزاز ال ـن ــووي مــن جانب
الكرملين افتراضان أساسيان:
األول أن الغرب سيتراجع حتما ،بسبب «سياسته
المسؤولة» :في مواجهة احتمال نشوب حرب نووية،
سيدفع المواطنون المرتعبون حكوماتهم المنتخبة
باتجاه التفاوض واالسترضاء.
والثاني أن الوحدة السياسية الغربية ضد روسيا
من غير الممكن أن تصمد أمام خطر حرب فناء نووية؛
بدال من ذلــك ،ستسارع كل دولــة إلى إنقاذ نفسها من
خالل التوسط للتوصل إلى اتفاق خاص مع الكرملين،
وربما عزز قرار الغرب باتخاذ موقف أكثر تساهال بعد
غزو روسيا ألوكرانيا في عام  2014هذين االفتراضين.
اآلن ،يخطو بوتين خطوة أخرى على مسار االبتزاز
الـ ـن ــووي ،وب ــإج ــراء اس ـت ـف ـتــاءات ص ــوري ــة ف ــي األجـ ــزاء

الـمـحـتـلــة م ــن ل ــوه ــان ـس ــك ،ودون ـي ـت ـس ــك ،وخ ـي ــرس ــون،
وزاب ـ ــاروجـ ـ ـي ـ ــا ،يـ ـب ــدو أن ـ ــه ي ـم ـهــد األرض الس ـت ـخ ــدام
األسلحة النووية «للدفاع» عن األراضي األوكرانية التي
اغتصبتها روسيا ضد محاوالت تحريرها من جانب
القوات المسلحة األوكرانية.
مما ال شك فيه ،كما ســارع المراقبون إلى اإلشــارة،
أراض روس ـي ــة -في
أن هـجـمــات وق ـعــت بــالـفـعــل عـلــى ُ َ
منطقتي بلغورود وكــروســك -ولــم تـنـشـر أيــة أسلحة
نووية ،وعالوة على ذلك ،ال يبدو أن «ساكن المخبأ» كما
يسمي بوتين بعض المدونين المنتقدين ،أو اللصوص
المنتمين إلى بطانته ،على استعداد للموت في سبيل
أي قضية ،ربما كانوا أقل استعدادا لبدء حرب نووية
مما يريدون العالم أن يتصور.
نـحــن ال نعلم أي ش ــيء عــن التسلسل ال ـق ـيــادي في
روسيا إلطالق األسلحة النووية ،بما في ذلك ما إذا كان
كل فرد في هذه السلسلة سيذعن ألمر اإلطالق ،فأثناء
أزمة الصواريخ الكوبية في عام  ،1962رفض فاسيلي
أرخيبوف ،ضابط إحــدى الغواصات الروسية إطالق
صــاروخ نــووي ،وعــاوة على ذلــك ،في بعض األحيان
تفشل أسلحة بوتين ببساطة.
وألن الشيء الوحيد الذي يقدره ندماء بوتين حقا
هو حياتهم وثرواتهم ،فمن المرجح أنهم يبحثون اآلن
بالفعل عن المرشح المناسب لخالفته ،فإذا لم تتمكن
حربه في أوكرانيا من حماية نظام المافيا ،فربما يتمكن
من ذلك خليفة يرغب الغرب في التفاوض معه.
بمراقبة تكتيكات بوتين ،ال يملك المرء إال أن يتخيل
شـخـصــا ي ـحــاول تـخــويــف الـضـحـيــة بـسـكـيــن ،يتوقف
استخدام السكين من عدمه على استجابة الضحية،
والظروف المحيطة (كأن يتدخل شخص آخر) ،والحظ،
وبصفتها نصيرة أو كــرا نـيــا المفترضة ،يتعين على
القوى الغربية أن تضع ذلك في الحسبان.
يجب أن يؤخذ تهديد الحرب النووية على محمل
الجد ،ولكن إذا استسلم الغرب البتزاز بوتين وسمح له
بالمطالبة بأراضي أوكرانيا وإعالن النصر في الحرب،
فإن هذا يعني أن النظام العالمي كما نعرفه سينهار
حتما ،لتضيع معه اآلمــال في األمــن واحترام القانون
الدولي في المستقبل.
* أستاذة اللغة الروسية في معهد جورجيا
للتكنولوجيا ،ومن المنتظر صدور الطبعة الثانية
من الترجمة الفرنسية لكتابها «جرائم بال عقوبة» في
يناير .2023
«بروجيكت سنديكيت »2022 ،باالتفاق مع
«الجريدة»

ةديرجلا

•
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

7.797

6.981

5.284

2.876 3.305 3.227

ارتداد لمؤشرات البورصة… والسيولة نحو  57مليون دينار
تذبذب في بداية الجلسة ثم صعود ارتكز على سهمي «أجيليتي» و«زين»
علي العنزي

حقق مؤشر السوق الرئيسي
ً
نموا أكبر بنسبة فاقت نقطة
مئوية ،أي  1.16في المئة،
تعادل  60.55نقطة ،ليقفل
على مستوى 5284.48
نقطة.

ارت ــدت مــؤشــرات بورصة
ً
ال ـك ــوي ــت الــرئ ـي ـس ـيــة أخـ ـي ــرا
ب ـ ـعـ ــد س ـل ـس ـل ــة طـ ــوي ـ ـلـ ــة مــن
ال ـخ ـســائــر ال ـق ــاس ـي ــة ،ورب ــح
مــؤشــر ال ـســوق ال ـعــام نسبة
 0.86بالمئة ،أي  59.61نقطة،
ليقفل على مستوى 6981.98
نـقـطــة بـسـيــولــة ج ـيــدة أعلى
م ــن م ـس ـتــويــات الـجـلـسـتـيــن
الـســابـقـتـيــن بـلـغــت نـحــو 57
مـلـيــون دي ـنــار ت ــداول ــت 174
مليون سهم من خالل 13922
ً
صفقة ،وتم تداول  126سهما
ربـ ــح م ـن ـهــا  74وخ ـس ــر ،42
بينما استقرت  10دون تغير.
وك ـ ـ ــان ال ـ ــدع ـ ــم م ـ ــن أس ـه ــم
قيادية دفعت بمؤشر سوقها
األول بنسبة  0.79في المئة،
أي  60.93نقطة ،ليقفل على
مـ ـسـ ـت ــوى  7797.17ن ـق ـطــة
بسيولة كـبـيــرة بلغت 48.4
مليون ديـنــار ،تــداولــت 82.9
م ـ ـل ـ ـيـ ــون س ـ ـهـ ــم ع ـ ـبـ ــر 9715
ً
صفقة ،وربــح  18سهما في
السوق األول مقابل تراجع .8
وحـ ـ ـق ـ ــق م ـ ــؤش ـ ــر ال ـ ـسـ ــوق
ً
الرئيسي نموا أكبر بنسبة
فاقت نقطة مئوية ،أي 1.16
ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،تـ ـ ـع ـ ــادل 60.55

نـقـطــة ،ليقفل عـلــى مستوى
 5284.48ن ـق ـط ــة ب ـس ـيــو لــة
مـسـتـقــرة ح ــول  8.5ماليين
ديـ ـن ــار تـ ــداولـ ــت  91مـلـيــون
س ـهــم ع ـبــر  4207ص ـف ـقــات،
وت ــم ت ــداول  100سـهــم ،ربــح

منها  56و خـســر  ،34بينما
استقرت  10أسهم.

ارتداد «أجيليتي» و«زين»
قــاد سهما أجيليتي وز يــن

تـ ـع ــام ــات بـ ــورصـ ــة ال ـك ــوي ــت
أمس ،وبعد بداية ثقيلة خسر
بـ ـه ــا الـ ـم ــؤش ــر ن ـس ـب ــة نـصــف
ن ـق ـط ــة مـ ـئ ــوي ــة وبـ ـضـ ـغ ــط مــن
ً
أسهم بيتك وأجيليتي أيضا
ً
أول نـصــف ســاعــة تـقــريـبــا ،إذ

«الوسيط» و«هيرمس إيفا» و«بيتك»
األعلى أداء في سبتمبر

أخبار الشركات
«المصالح العقارية» تحقق  1.13مليون دينار
من تخارج
كشفت شركة المصالح العقارية عن تفاصيل عملية التخارج
استثماراتها في شركة جمشيا كــراون لميتد في
النهائي من ّ
مالطا ،حيث وقعت على العقد النهائي للتخارج من استثماراتها؛
إذ قامت الشركة ببيع استثمار خاسر بقيمة  537.13ألف دينار.
ويأتي ذلــك لقاء تخفيض التزام تأجيري تمويلي الموجب
بذمة «المصالح» بقيمة مليوني يورو أو ما يوازي  595.36ألف
دينار .ولفتت الشركة إلى أن األثــر المالي للتخارج يتمثل في
التخلص منَ استثمار خاسر وتخفيض قيمة أعباء «المصالح»
ً
بقيمة مليوني يــورو؛ بالتالي ستحقق الشركة أرباحا مقدرة
بـ  1.13مليون دينار ،في الربع الثالث من السنة الحالية بعد
االنتهاء من تحضير المعالجات المحاسبية وإصدار البيانات
المالية.

«أعيان» :تابعة تبيع عقارات بـ  3.5ماليين دينار
ّ
وقعت شركة بوابة الشرق العقارية التابعة والمملوكة بنسبة
 100بالمئة لشركة أعيان لإلجارة واالستثمار عقد بيع ابتدائي
لعدد من العقارات بصفقة إجمالية بلغت  3.51ماليين دينار .وبينت
أن األثر المالي سيتضح بعد إتمام الصفقة وتحويل العقارات.

«المركز» تتخارج من مشروع بالواليات المتحدة
تخارجت شركة المركز المالي الكويتي كمدير استثمار من
أحد المشروعات بالواليات المتحدة األميركية.
وتتوقع الشركة تحقيق إيرادات بـ  0.8مليون دينار معظمها
أتعاب ،مرجحة زيادة إجمالي األصول بنفس المبلغ في البيانات
المالية للربع الثالث المنتهي في  30سبتمبر .2022

«الفنادق» توافق على عقد إدارة في مصر وتناقش
تقرير مستشار االستثمار
ناقش مجلس إدارة شركة الفنادق الكويتية
تقرير مستشار االستثمار الـصــادر مــن شركة
نور لالستثمار المالي الذي ّ
قدر القيمة العادلة
ً
للسهم بسعر  138فلسا ،ووافــق المجلس على
عقد تشغيل وإدارة فـنــدق فــي مــرســى مطروح
بمصر.
وقرر المجلس التوصية لمساهمي «الفنادق»
ّ
المقدم من شركة
بأن عرض االستحواذ اإللزامي
بتروبرت الكويت للتجارة العامة والمقاوالت
واألط ـ ـ ـ ــراف ال ـم ـت ـحــال ـفــة م ـع ـهــا لـ ـش ــراء األس ـه ــم
ً
المتبقية مــن الشركة بسعر  180فلسا للسهم
ي ـف ــوق ال ـق ـي ـمــة ال ـع ــادل ــة لـلـسـهــم ال ـم ـح ــددة من
مستشار االستثمار بـ  30.4في المئة.وأوضحت
الشركة ،أنه ً
بناء عليه يكون السعر المعروض
ً
عادال لمساهمي «الفنادق» وتوصي به الشركة،
ً
عـلـمــا أن رأس مـسـتـشــار االسـتـثـمــار وتــوصـيــة
مجلس اإلدارة غـيــر مـلــز مــة للمساهمين ،وأن
قرار البيع من عدمه يرجع للمساهمين أنفسهم
ً
وفقا لتقديراتهم.
وكانت الشركة أعلنت موافقة هيئة أســواق
المال في سبتمبر الماضي على نشر مستند

انخفاض العمالت المشفرة...
و«بتكوين» ال تزال فوق  19ألف دوالر
انخفضت العمالت المشفرة خالل تعامالت
أم ـ ــس وس ـ ــط تـ ــراجـ ــع فـ ــي ش ـه ـيــة ال ـم ـخ ــاط ــرة
باألسواق ،حيث يقيم المستثمرون البيانات
ال ـ ــواردة بـحـثــا ع ــن إشـ ـ ــارات ح ــول الـتــوقـعــات
االقتصادية العالمية.
وأظ ـه ــرت بـيــانــات «بـلــومـبــرغ إنتليجنس»
تباطؤ وتيرة التدفقات الخارجة من صناديق
االس ـت ـث ـمــار ال ـم ـتــداولــة الـمــرتـبـطــة بــالـعـمــات
المشفرة ،إذ سحب المستثمرون  17.6مليون
دوالر مــن الصناديق خــال الــربــع الثالث من
العام ،مقارنة بـ  683.4مليون دوالر تم سحبها
خالل الربع الثاني.

عــرض االسـتـحــواذ اإللــزامــي الـمـقــدم مــن شركة
بتروبرت الكويت للتجارة العامة والمقاوالت
واألطــراف المتحالفة معها على جميع األسهم
ً
المتبقية ،بسعر  180فلسا للسهم الواحد ،على
ً
أن تبدأ فترة التجميع اعتبارا من  6الجاري حتى
 7نوفمبر المقبل.
وكشفت «الفنادق» عن موافقة مجلس اإلدارة
على عقد تشغيل وإدارة فندق في مرسى مطروح
بمصر والـخــاص بشركة سفير الدولية إلدارة
الفنادق والمنتجعات (إحدى الشركات التابعة)
لمدة  10سنوات ،مع تفويض الرئيس التنفيذي
باالنتهاء من إجراءات توقيع العقد المزمع.
وتوقعت الشركة أن يظهر األثر المالي لتلك
اإلجراءات بداية من الربع الثاني من عام 2023
وحتى الربع األول من عام .2033
كما وافق مجلس االدارة على زيادة رأسمال
إحــدى الشركات التابعة «شركة سفير الدولية
إلدارة الفنادق» (شركة إماراتية ذات مسؤولية
مـ ـح ــدودة) م ــن  300أل ــف درهـ ــم إل ــى  4مــايـيــن
درهــم ،بما يعادل  335ألف دينار من الحساب
الجاري للشركة.

«مواشي» :عقد توريد بـ  1.46مليون دينار
ّ
قالت شركة تجارة وتقل المواشي ،إنها وقعت
ـواش حـيــة م ــع احـ ــدى الـشــركــات
عـقــد ت ــوري ــد مـ ـ
ٍ
ً
الـخـلـيـجـيــة بـ ـ  4.71مــايـيــن دوالر ت ـقــري ـبــا ،ما

ب ـلــغ أجـيـلـيـتــي ق ــاع ــه الـيــومــي
ً
أمس عند مستوى  634فلسا،
وتـ ـ ــراجـ ـ ــع «ب ـ ـي ـ ـتـ ــك» إل ـ ـ ــى 779
ً
ف ـل ـســا ،بـيـنـمــا خ ـســر الــوطـنــي
ً
أيـ ـ ـض ـ ــا وب ـ ـلـ ــغ مـ ـسـ ـت ــوى 962
ً
فلسا ،لتبدأ مـضــاربــات قوية

ي ـعــادل  1.46مـلـيــون دي ـنــار ،خ ــال شـهــريــن من
توقيع العقد.

نجاح تأهيل شركات الوساطة أهم خطوات عملية التطوير
وذكرت المصادر ،أن استكمال
«ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» أن قـ ـط ــاع ش ــرك ــات
• عيسى عبدالسالم
ال ـ ــوس ـ ــاط ـ ــة يـ ـسـ ـتـ ـع ــد ل ـت ــأه ـي ــل المتطلبات الفنية مــن شركات
أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت شـ ـ ــركـ ـ ــة ب ـ ــورص ـ ــة
ً
الكويت لــأوراق المالية تقريرا
ً
ً
جـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدا يـ ـتـ ـضـ ـم ــن ت ـص ـن ـي ـف ــا
لـ ـش ــرك ــات ال ــوس ــاط ــة ال ـم ــال ـي ــة؛
حسب القيمة الـمـتــداولــة لشهر
سبتمبر الماضي ،دون احتساب
ال ـص ـف ـق ــات الـ ـخ ــاص ــة ،وج ـل ـســة
الشراء اإلجباري.
وج ـ ـ ـ ــرى ت ـص ـن ـي ــف شـ ــركـ ــات
الوساطة وأدائها حسب القيمة
الـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــداول ـ ــة لـ ـشـ ـه ــر س ـب ـت ـم ـبــر
الماضي ،على الترتيب التالي:
شركة الوسيط لألعمال المالية،
والـمـجـمــوعــة الـمــالـيــة هيرمس
إي ـفــا ل ـلــوســاطــة ،وش ــرك ــة بيتك
لـ ـل ــوس ــاط ــة الـ ـم ــالـ ـي ــة ،وش ــرك ــة
ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ــوس ــاط ــة ال ـم ــال ـي ــة،
وال ـ ـشـ ــركـ ــة األولـ ـ ـ ـ ــى ل ـل ــوس ــاط ــة
المالية ،وشركة الشرق األوسط
للوساطة المالية ،وشركة الشرق
للوساطة المالية ،وشركة «كي
آي سـ ـ ــي» لـ ـل ــوس ــاط ــة ،وش ــرك ــة
الـ ـتـ ـج ــاري ل ـل ــوس ــاط ــة ال ـمــال ـيــة،
وشركة كفيك للوساطة المالية.
وك ـش ـف ــت مـ ـص ــادر م ـط ـل ـعــة ل ـ

استقر سعر صــرف ال ــدوالر األميركي أمام
الدينار الكويتي أمس عند مستوى  0.309دينار
وسعر صرف اليورو عند مستوى  0.303دينار
مقارنة بأسعار أمس األول.
وقـ ــال بـنــك ال ـكــويــت ال ـم ــرك ــزي ،ف ــي نشرته
الـيــومـيــة عـلــى مــوقـعــه اإلل ـك ـتــرونــي ،إن سعر
صــرف الجنيه اإلسترليني انخفض بنسبة
 0.57في المئة إلى مستوى  0.343دينار ،فيما
ارتفع الفرنك السويسري بنسبة  0.15في المئة
لمستوى  0.314ديـنــار ،في حين استقر الين
الياباني عند مستوى .0.0021
ً
عالميا ،صعد الجنيه اإلسترليني صباح
أم ــس ،بـعــد أن أعـلـنــت بــريـطــانـيــا ال ـع ــدول عن
خطة إللـغــاء أعـلــى مـعــدل لضريبة الــدخــل في
ال ـب ــاد ،فـيـمــا ت ــراج ــع ال ـيــن ع ــن مـسـتــوى 145
مقابل الدوالر.

«ذا بيغ شورت» يحذر من االنهيار المقبل لألسهم
اشتهر بتوقعه لألزمة المالية العالمية
في عام  ،2008وذاع صيته حينها باسم
«ذا ب ـيــغ شـ ـ ـ ــورت» ،ب ـس ـبــب ره ــان ــه عـلــى
ان ـخ ـفــاض األسـ ـه ــم ،واآلن يـلـقــي مــايـكــل
بـيــوري ،بتحذيره األكثر خطورة بشأن
االقـتـصــاد األمـيــركــي ،ال ــذي وصـفــه بأنه
سيكون أسوأ من الركود العظيم.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ب ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــوري ،الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـشـ ـغ ــل
م ـن ـص ــب ر ئـ ـي ــس ش ــر ك ــة Scion Asset
 ،Managementإ لـ ــى أن أ حـ ــد محللي
الـ ـس ــوق ل ــدي ــه قـ ــال إن تـعـلـيـقــاتــه كــانــت
«مخيفة» ،ألنه أعرب عن مخاوفه في 29
سبتمبر ،ال ــذك ــرى الـسـنــويــة النـخـفــاض

شركاته للعمل بنموذج الوسيط
ال ـمــؤهــل لــان ـض ـمــام لمنظومة
ال ـت ـقــاص وال ـت ـســويــة ال ـجــديــدة،
إذ سـيـتــم االن ـت ـقــال إل ــى مرحلة
االخ ـت ـب ــارات ال ـخــاصــة بـتــأهـيــل
الـ ــوس ـ ـطـ ــاء قـ ـب ــل نـ ـه ــاي ــة الـ ـع ــام
الحالي ،إذ سيتم فتح حسابات
ت ـس ــوي ــة ل ـل ــوس ـط ــاء ال ـمــؤه ـل ـيــن
لدى البنوك ،وستتولى الشركة
ال ـك ــوي ـت ـي ــة ل ـل ـم ـقــاص ــة اخ ـت ـي ــار
الـ ـبـ ـن ــوك الـ ـم ــؤهـ ـل ــة ،الـ ـت ــي يـتــم
م ــن خ ــال ـه ــا ت ـح ــوي ــل ال ــدف ـعــات
الـمـتـعـلـقــة بـعـمـلـيــة ال ـت ـســويــات
إلى البنك المركزي ،ومن ثم إلى
البنوك.
وبينت المصادر أن شركات
ً
ال ــوس ــاط ــة أج ـ ـ ــرت أخ ـ ـيـ ــرا ع ــدة
اخ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــارات ضـ ـ ـم ـ ــن س ـل ـس ـل ــة
االخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات الـ ـم ــوض ــوع ــة مــن
هيئة أسواق المال إلطالق عمل
منظومة الطرف المقابل المركزي
ـار اس ـت ـك ـمــال بـقـيــة
« ،»ccpوج ـ ـ ٍ
ً
االخ ـت ـب ــارات ،عـلـمــا أن النتائج
األولية لهذه االختبارات تشير
الى اجراء مزيد من االختبارات.

الــوســاطــة سيمكنها مــن القدرة
عـلــى إدارة ح ـســا بــات عمالئها
ب ـش ـك ــل م ـت ـك ــام ــل ،إذ سـيـسـمــح
للوسيط المؤهل بفتح حسابات
ل ـ ـل ـ ـع ـ ـم ـ ــاء ،واتـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــاذ ج ـم ـي ــع
الخطوات الالزمة للحصول على
المعلومات والبيانات الصحيحة
والـكــامـلــة الـتــي تتيح للوسيط
ُّ
معرفة العميل ،إضافة إلى تسلم
وإي ــداع أم ــوال وأص ــول العمالء
فــي الـحـســاب الـمـجـمــع الـخــاص
بوسيط األوراق المالية.
ولفتت إلى أن المرحلة المقبلة
من استكمال خطة تطوير السوق
المالي تعتبر من أهــم المراحل
ً
ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـي ــة ،خـ ـص ــوص ــا بـعــد
اعتماد أنظمة تسوية وتقاص
ج ــدي ــدة ضـمــن م ـش ــروع الـطــرف
ً
المقابل المركزي ،مبينة أنه وفقا
لإلجراءات المرتقبة ستواجه كل
شــركــة وســاطــة مــؤهـلــة مخاطر
كـ ـبـ ـي ــرة بـ ـع ــد الـ ـعـ ـم ــل ب ــال ـن ـظ ــام
الجديد وإدارة أمــوال عمالئها،
مما يجعل نجاحها فــي ترقية
أنظمتها نجاح عملية التطوير.

استقرار الدوالر واليورو وتراجع اإلسترليني

وتــراج ـعــت الـبـتـكـ ًـويــن بنسبة  %0.48عند
ً
 19170.62دوالرا ،وفقا لبيانات «كوين باس».
ً
وان ـخ ـف ـض ــت أيـ ـض ــا ث ــان ــي أكـ ـب ــر ال ـع ـمــات
المشفرة من حيث القيمة السوقية «اإليثريوم»
ً
بنسبة  %1.26إلى  1288.90دوالرا ،كما هبطت
ً
الريبل  %3.65إلى  44.31سنتا.
وتراجعت القيمة السوقية العالمية للعمالت
ال ـم ـش ـف ــرة خ ـ ــال األربـ ـ ـ ــع والـ ـعـ ـش ــري ــن ســاعــة
الـمــاضـيــة بنسبة  %0.96إل ــى  926.21مليار
دوالر ،بحسب بيانات «كوين ماركت كاب».

مؤشر داو جونز في وول ستريت 777.68
نقطة خالل العام  .2008وصنفت في ذلك
الــوقــت على أنها أكبر هبوط يومي في
التاريخ للمؤشر الصناعي.
وق ــال بـيــوري فــي تـغــريــدة تــم حذفها:
عال عما إذا كان
«اليوم تساءلت بصوت ٍ
هذا يمكن أن يكون أسوأ من عام ،»2008
مضيفا« :ما تفعله أسعار الفائدة ،أسعار
الـصــرف على الصعيد الـعــالـمــي ...تبدو
البنوك المركزية رجعية».
وانخفض مؤشر داو جونز بما يقرب
من  500نقطة قبل تغريدة باري ،وهبط
أكثر من  20في المئة من أعلى مستوى

عـلــى األس ـهــم الـقـيــاديــة رفعت
س ـ ـيـ ــو لـ ــة أول ن ـ ـصـ ــف س ــا ع ــة
بـقــوة ،قبل أن يــرتــد أجيليتي
ً
ّ
ويحول خسارته تدريجيا إلى
ً
ً
مكاسب ،ويسجل نموا كبيرا
بنسبة  4.5فــي المئة ،سانده
سـهــم زي ــن ،إذ رب ــح نسبة 2.8
في المئة وبـتــداوالت نشيطة،
ك ـم ــا ح ـق ــق س ـه ـمــا ص ـنــاعــات
وطنية وبنك وربة الذي ينشط
ً
بقوة خالل هذه الفترة ارتفاعا
بنسبة  2.3في المئة ،واكتفى
ب ـن ـكــا «ب ــوبـ ـي ــان» و»ال ــوط ـن ــي»
بــأقــل مــن نـقـطــة م ـئــويــة ،فيما
اس ـت ـمــر ال ـض ـغــط ع ـلــى أس ـهــم
ً
بيتك وكويتية ،وخسرا فلسا
وي ـن ـت ـظ ــر الـ ـ ـس ـ ــوق ت ـع ــام ــات
مساهمي «أهلي متحد» ،الذين
ّ
ي ـت ـســل ـمــون أسـ ـه ــم الـ ـب ــدل مــن
«بيتك» يوم الخميس المقبل.
وعـ ـ ـل ـ ــى م ـ ـس ـ ـتـ ــوى ال ـ ـسـ ــوق
الــرئ ـي ـســي ،ك ــان ــت االرت ـ ـ ــدادات
متقاربة لسهمي استهالكية
و» ج ـ ـ ـ ـ ـ ــي إف إ ت ـ ـ ـ ـ ـ ــش» و ه ـ ـمـ ــا
األكـ ـث ــر س ـي ــول ــة وب ـن ـس ــب اق ــل
م ــن  2ف ــي ال ـم ـئــة ،فـيـمــا خسر
س ـه ــم ال ـك ــوي ـت ـي ــة ك ـم ــا ذك ــرن ــا
ً
ً
فـلـســا واحـ ـ ــدا ،ورب ـحــت أسهم
أعيان ،وسجل سهم الوطنية

ً
ً
الـعـقــاريــة ن ـمــوا كـبـيــرا بنسبة
 5.5في المئة وبسيولة جيدة
ارت ـ ـ ـ ــد س ـ ـهـ ــم «إس تـ ـ ــي سـ ــي»
ً
بنسبة  1.8فــي الـمـئــة أي ـضــا،
لتنتهي الـجـلـســة عـلــى الـلــون
األخـضــر لمعظم األسـهــم ذات
ال ـس ـيــولــة ،ول ــم ي ـتــراجــع منها
س ـ ـ ــوى  4أسـ ـ ـه ـ ــم؛ ه ـ ــي ب ـي ـتــك
وكــوي ـت ـيــة ومـ ـي ــزان وبــوب ـيــان
بتروكيماويات.
و ت ـ ـبـ ــا يـ ــن أداء مـ ــؤ شـ ــرات
أسـ ـ ــواق الـ ـم ــال ب ـ ــدول مجلس
التعاون الخليجي ،بدعم من
ارت ـ ـ ـ ــداد أس ـ ـعـ ــار ال ـن ـف ــط ال ـتــي
استجابت لحديث «أوبك بلس»
بخفض اإلنتاج بمليون برميل
ً
يوميا ،الــذي من المحتمل أن
ي ـقــر خ ــال االج ـت ـم ــاع ال ـق ــادم،
وارتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــع س ـ ـعـ ــر ن ـ ـفـ ــط ب ــرن ــت
ً
ا ل ـق ـي ــا س ــي إ ل ـ ــى  88.5دوالرا
للبرميل ،ليرتد مؤشر السوق
ال ـس ـعــودي والـكــويـتــي بنسب
جيدة متقاربة  0.8في المئة،
وبنسب أقل ربح مؤشرا قطر
وع ـ ـمـ ــان ،ب ـي ـن ـمــا ت ــراج ــع دب ــي
بنسبة وا ض ـحــة فــا قــت نسبة
 1بــالـمـئــة ،كـمــا خـســر مــؤشــرا
أب ــوظ ـب ــي وال ـب ـح ــري ــن بـنـســب
محدودة.

له عند  37000نقطة ،مما دفعه لالنتقال
ً
إل ــى منطقة ال ـســوق الـهــابـطــة ،وف ـقــا لما
ذكره موقع «نيويورك بوست» ،واطلعت
عليه «العربية.نت».
وسـ ـ ــارع ب ـنــك االح ـت ـي ــاط ــي ال ـف ــدرال ــي
وال ـب ـنــوك ال ـمــركــزيــة األخـ ــرى ف ــي جميع
أنحاء العالم إلى رفع أسعار الفائدة في
األشـهــر األخ ـيــرة فــي مـحــاولــة لترويض
التضخم المرتفع منذ عقود.
في حين حذر البنك الدولي وآخــرون
من أن البنوك المركزية تخاطر بالتسبب
ً
ف ــي ركـ ــود عــال ـمــي بـيـنـمــا تـمـضــي قــدمــا
ف ــي رف ــع أس ـع ــار ال ـف ــائ ــدة بـشـكــل ســريــع

ومتزامن على الرغم من عالمات تباطؤ
االقتصادات.
وفي وقت سابق من األسبوع الماضي،
حذر وزير الخزانة السابق الري سمرز،
وهـ ــو م ــن ال ـم ـن ـت ـقــديــن الس ـت ـج ــاب ــة بـنــك
االحتياطي الفدرالي المتأخر للتضخم،
من أن مستويات المخاطر االقتصادية
العالمية مماثلة لتلك التي شوهدت في
عام  2007قبل الركود العظيم.
وقــال سمرز لـ «بلومبرغ»« :بالطريقة
نفسها التي أصبح فيها ا لـنــاس قلقين
في أغسطس من عام  ،2007أعتقد أن هذه
ً
لحظة يجب أن يكون فيها القلق متزايدا».

والمس اإلسترليني  1.128دوالر ،بعد تقارير
إعالمية أفادت بالعدول عن الخطة ،وهو أعلى
م ـعــدل للعملة مـنــذ  22سبتمبر ،وه ــو الـيــوم
السابق إلعالن وزير المالية البريطاني كواسي
كوارتنغ «خطة نمو» جديدة تخفض الضرائب
والقيود بتمويل من اقتراض حكومي واسع،
والتي بثت االضطرابات في األسواق.
وسـجــل اإلسـتــرلـيـنــي فــي أح ــدث ال ـتــداوالت
ً
صعودا  0.2في المئة إلى  1.1188دوالر.
وفي آسيا ،تراجع الين الياباني إلى 145.40
ً
ً
مقابل الدوالر ،متجاوزا سعر  145ينا للدوالر
ل ـل ـمــرة األول ـ ــى م ـنــذ  22سـبـتـمـبــر ب ـعــد تــدخــل
الحكومة لدعم العملة.
ً
وسجل الين انخفاضا في أحدث التعامالت
بنسبة  0.24في المئة إلى .145.10
وتراجعت العملة اليابانية بعد أن تمسك بنك

ً
اليابان بأسعار فائدة منخفضة جدا مع ارتفاع
أسعار الفائدة في أنحاء العالم .وبعد الكثير من
التكهنات ،تدخلت السلطات بإنفاق قياسي بلغ
 2.8تريليون ين ( 19.7مليار دوالر) لدعم الين.
وانخفض اليورو  0.2في المئة إلى 0.97785
دوالر ،وسط البيانات التي أظهرت زيادة تراجع
أنشطة التصنيع على مستوى منطقة اليورو
الشهر الماضي.
كما أثرت تقارير لـ «رويترز» وتقارير إعالمية
أخرى بأن مجموعة «أوبك  »+تناقش تخفيضات
محتملة في إنتاج النفط بأكثر من مليون برميل
ً
ً
يوميا على العملة ،نـظــرا لوضع الطاقة غير
المستقر في أوروبا.
وأعطت هذه األنباء دفعة صغيرة للكرونه
الـنــرويـجـيــة والـ ـ ــدوالر ال ـك ـنــدي ،مــع انـخـفــاض
ً
الدوالر األميركي  %0.5تقريبا أمامهما.
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• مدبولي :نرحب بزيادة حجم االستثمارات الكويتية ونحرص على تعزيز الشراكة محليا ودوليا
• الوفد االقتصادي يشارك في ملتقى األعمال الكويتي  -المصري
القاهرة  -حسن حافظ

أكـ ــد رئ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة
غ ــرف ــة الـ ـتـ ـج ــارة وال ـص ـن ــاع ــة
م ـح ـم ــد الـ ـصـ ـق ــر أن ال ـق ـط ــاع
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي ي ـت ــاب ــع
ب ــاه ـت ـم ــام ت ـ ـطـ ــورات بــرنــامــج
اإلصالح االقتصادي المصري
منذ عام .2016
ي ــأت ــي ذلـ ــك ض ـمــن ال ــزي ــارة
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي يـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوم ب ـ ـ ـهـ ـ ــا الـ ـ ــوفـ ـ ــد
االقـتـصــادي الكويتي الرفيع
ال ـم ـس ـت ــوى ،والـ ـت ــي تـنـظـمـهــا
غرفة تجارة وصناعة الكويت
لـمـصــر ،م ــن  1إل ــى  4أكـتــوبــر
الجاري ،برئاسة محمد الصقر
– رئيس مجلس إدارة الغرفة،
ويضم في عضويته  43عضوا
يمثلون مجلس إدارة الغرفة،
وجهات حكومية ،واالتحادات
القطاعية ،وشركات متعددة.
وتـضـمــن بــرنــامــج ال ــزي ــارة
لـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــاءات مـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــادات
ال ـ ـم ـ ـصـ ــريـ ــة ال ـ ـع ـ ـل ـ ـيـ ــا ،ح ـي ــث
الـتـقــى الــوفــد فــي ال ـيــوم األول
م ــن وص ــول ــه رئ ـي ــس مجلس
الـ ـ ـ ــوزراء مـصـطـفــى مــدبــولــي،
ف ــي ل ـق ــاء ح ـض ــره ال ـم ـه ـنــدس
أحـمــد سـمـيــر ،وزي ــر الـتـجــارة
والـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــاع ـ ــة ،والـ ـمـ ـسـ ـتـ ـش ــار
محمد عـبــدالــوهــاب ،الرئيس
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـل ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة
لالستثمار والمناطق الحرة،
والسفير غانم الغانم ،سفير
الكويت لدى القاهرة ،ومحمد
المصري ،نائب رئيس اتحاد
الغرف التجارية.

مصر تفتح
أبوابها
عالقات قوية
لالستثمار
ورحـ ـ ـ ـ ــب رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
بإرادة
بالوفد الكويتي ،مؤكدا عمق
وقـ ـ ــوة الـ ـع ــاق ــات ب ـي ــن مـصــر
سياسية قوية
والكويت ،وأشار إلى الزيارات
محفزة للقطاع المتبادلة بين البلدين على
مـسـتــوى ال ـق ـي ــادات ،وآخــرهــا
الخاص
زي ـ ـ ــارة ال ــرئ ـي ــس ع ـبــدال ـف ـتــاح
معيط

السيسي ،رئيس الجمهورية،

للكويت في فبراير الماضي.
وتـطــرق الــى عــدة مواضيع
محورية متعلقة بالتحديات
الراهنة في ظل الظروف التي
مر بها العالم كجائحة كورونا
والحرب الروسية األوكرانية،
وأثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ذل ـ ـ ـ ـ ـ ــك عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى الـ ـ ـش ـ ــق
االق ـت ـصــادي وارت ـف ــاع أسـعــار
ال ـط ــاق ــة وال ـس ـل ــع األس ــاس ـي ــة،
واسـ ـتـ ـع ــرض الـ ـجـ ـه ــود ال ـتــي
قامت بها الحكومة المصرية
في سبيل توفير االحتياجات
األساسية للشعب المصري،
وكــذلــك النهوض باالقتصاد
المصري من جديد لكي يعود
كما كان في السابق وأفضل.
وأع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب ع ـ ـ ـ ـ ــن ت ـ ــرحـ ـ ـي ـ ــب
ال ـح ـكــومــة ال ـم ـصــريــة ب ــزي ــادة
حجم االستثمارات الكويتية
في مصر خالل الفترة المقبلة،
وحرصها على تعزيز الشراكة
مــع الـقـطــاع الـخــاص المحلي
والدولي ،خاصة مع ما تتبناه
ال ـ ــدول ـ ــة اآلن م ـ ــن س ـي ــاس ــات
ت ـ ـح ـ ـف ـ ـيـ ــزيـ ــة لـ ـ ــدعـ ـ ــم ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع
الـخــاص ،الفتا إلــى أن قانون
االسـتـثـمــار الـمـصــري يضمن
عملية دخول وخروج رؤوس
األموال واألرباح للمشروعات
فـ ــي أي وق ـ ـ ــت ،ك ـم ــا أص ـ ــدرت
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ق ـ ــان ـ ــون اإلفـ ـ ــاس
لحماية المستثمر فــي حالة
التصفية أو اإلغالق.
وط ـ ـمـ ــأن الـ ــوفـ ــد ال ـك ــوي ـت ــي
بـ ـش ــأن ضـ ـم ــان خ ـ ـ ــروج رأس
الـ ـم ــال م ــن الـ ـس ــوق ال ـم ـصــري
إذا ر غ ـ ـ ـ ــب ا لـ ـمـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــر ف ــي
ذل ــك ،وكــذلــك تـحــويــل األرب ــاح
ل ـل ـخ ــارج ،م ـش ـيــرا ال ــى ات ـخــاذ
حـ ـك ــوم ــة ب ـ ـ ــاده الـ ـع ــدي ــد مــن
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات خـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـع ـ ــام
الماضي لتهيئة مناخ األعمال
أمـ ـ ـ ــام ال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن ،وأه ـ ــم
ه ــذه اإلجـ ـ ـ ــراء ات اإلع ـ ــان عن
الــرخ ـصــة الــذهـبـيــة ال ـتــي يتم
إصدارها مباشرة من مجلس

الصقر خالل توقيعه االتفاقيات مع الجانب المصري
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ويـ ـج ــب ال ـح ـص ــول
*عليها جميع الموافقات التي
تـصــدر مــن الـجـهــات المعنية
األخرى.

تطوير العالقات
االقتصادية
مــن ناحيته ،أع ــرب الصقر
ع ــن ش ـكــره وت ـقــديــره لرئيس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء وات ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد ال ـ ـغـ ــرف
التجارية المصرية؛ لحفاوة
االستقبال ،مؤكدا أن القطاع
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي ي ـت ــاب ــع
ب ــاه ـت ـم ــام ت ـ ـطـ ــورات بــرنــامــج
اإلصالح االقتصادي المصري

مـ ـن ــذ عـ ـ ــام  ،2016م ـب ـي ـنــا أن
زيـ ـ ـ ـ ــارة ال ـ ــوف ـ ــد االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي
الكويتي ،ا لــذي يمثل تقريبا
أغلب القطاعات في االقتصاد
ال ـ ـ ـكـ ـ ــوي ـ ـ ـتـ ـ ــي ،يـ ـ ـعـ ـ ـك ـ ــس مـ ـ ــدى
االهتمام بالسوق المصري.
كما التقى ا لــو فــد الكويتي
في لقاء منفصل مع المهندس
أحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــد س ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــر ،ب ـ ـح ـ ـضـ ــور
قيادات االتحاد العام للغرف
ال ـت ـجــاريــة ال ـم ـصــريــة ،وعـلــى
رأس ـ ـهـ ــم م ـح ـم ــد الـ ـمـ ـص ــري –
نــائــب رئ ـيــس االتـ ـح ــاد ،حيث
عقدت حــوارات بين الشركات
الكويتية والوزير ،تم خاللها
استعراض بعض المعوقات،

وتقديم المقترحات لتطوير
العالقات االقتصادية الكويتية
المصرية.

ملتقى األعمال
وبـ ـتـ ـنـ ـظـ ـي ــم م ـ ـش ـ ـتـ ــرك ب ـيــن
غرفة تجارة وصناعة الكويت
واالت ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــاد الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام لـ ـلـ ـغ ــرف
التجارية المصرية ،عقد ملتقى
األعـ ـم ــال ال ـكــوي ـتــي ال ـم ـصــري،
الــذي حضره المهندس أحمد
سمير ،ود .محمد معيط  -وزير
المالية.
وأل ـقــى الـصـقــر كلمة تطرق
ف ـي ـه ــا الـ ـ ــى مـ ـت ــان ــة الـ ـع ــاق ــات
ال ـكــوي ـت ـيــة ال ـم ـص ــري ــة ،مـعــربــا
عن سعادته بزيارة هذا الوفد
االقـتـصــادي الكويتي لمصر،
وال ـ ـ ــذي ي ـع ــد رابـ ـ ــع اكـ ـب ــر وف ــد
عــددا ونــوعــا خــال ال ــ 60عاما
الماضية ،وأشار الى لقاء الوفد
الرئيس عبدالفتاح السيسي
– رئ ـ ـيـ ــس جـ ـمـ ـه ــوري ــة م ـصــر
العربية ،إضافة الى لقاء رئيس
مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء م ـص ـط ـفــى
مدبولي ،ومــا تم التماسه من
اهتمام مباشر ورغبة شديدة
في دخول المستثمر الكويتي
الى السوق المصري ،وتوسيع
دائــرة االستثمارات الكويتية،
ورفع معدل التبادل التجاري،
ك ـمــا ت ـط ــرق ال ـص ـقــر الـ ــى عــدة
نقاط أخرى.
وأل ـق ــى د .مـعـيــط كـلـمــة أكــد
فيها أن مـصــر تفتح أ بــوا بـهــا
لــاسـتـثـمــار بـ ـ ــإرادة سياسية
قوية محفزة للقطاع الخاص،
م ـ ـعـ ــربـ ــا عـ ـ ــن تـ ـطـ ـل ــع ح ـك ــوم ــة
بالده إلى تعزيز االستثمارات
الكويتية في مصر لالستفادة

مـ ــن ال ـ ـفـ ــرص ال ـت ـن ـم ــوي ــة غـيــر
الـ ـمـ ـسـ ـب ــوق ــة ،مـ ـشـ ـي ــرا الـ ـ ــى أن
الكويت تعد ثالث أكبر شريك
تجاري عربي والرابع عالميا،
حيث إن االستثمارات الكويتية
فــي مصر ت ـجــاوزت  15مليار
دوالر ،وحجم التبادل التجاري
بلغ نحو  5مليارات.
وأكـ ـ ـ ـ ــد ام ـ ـ ـتـ ـ ــاك م ـ ـصـ ــر كــل
مقومات القدرة على استيعاب
الـتــوسـعــات االسـتـثـمــاريــة في
ش ـتــى ال ـق ـط ــاع ــات ،م ــع تــوافــر
ف ــرص واعـ ــدة بــاقـتـصــاد أكثر
ت ـ ـنـ ــوعـ ــا ل ـي ـس ـت ـط ـي ــع ت ـ ـجـ ــاوز
الصدمات العالمية ،حيث إن
مصر سجلت أعلى معدل نمو
منذ عــام  2008بنسبة %6.6
من الناتج المحلي في يونيو
 ،2022وحـقـقــت فــائـضــا أولـيــا
 %1.3من الناتج المحلي بدال
من عجز أولي استمر أكثر من
 20عاما.
وأ ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إ ل ـ ـ ـ ـ ـ ــى أن عـ ـج ــز
ال ـ ـمـ ــوازنـ ــة تـ ــراجـ ــع مـ ــن %13
فــي الـعــام المالي 2013-2012
إل ــى  %6.1فــي يــونـيــو ،2022
كما استطاعت الدولة خفض
م ـع ــدل ال ــدي ــن م ــن  %103في
يونيو  2016إلــى  %87.2في
يــون ـيــو  ،2022ث ــم ت ـطــرق إلــى
«وثيقة سياسة ملكية الدولة»
و«الرخصة الذهبية» ،معتبرا
إياهما بمنزلة انطالقة قوية
لتمكين القطاع الخاص.

دعم كامل
ورح ـ ـ ــب م ـح ـم ــد ال ـم ـص ــري،
في كلمته ،بوفد غرفة تجارة
وصناعة الكويت مــن قيادات
الـ ـم ــال واألع ـ ـمـ ــال ف ــي وطـنـهــم

ً
«أجيليتي» توقع عقدا مع «اقتصادية قناة السويس»

لقطة جماعية خالل الملتقى

الـ ـث ــان ــي مـ ـص ــر ،وت ـ ـطـ ــرق ال ــى
الدعم الكامل الذي تم تقديمه
للوفد الكويتي من لقاء رئيس
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ،ول ـ ـقـ ــاء رئ ـيــس
الـ ــوزراء ،ولـقــاء وزي ــر التجارة
والصناعة ،بلقاء مشترك مع
قيادات الغرف التجارية ،مؤكدا
أن ه ــذا الملتقى يجسد روح
ال ـت ـع ــاون األخ ـ ــوي ب ـيــن مصر
والكويت ،وتطلع مصر لتطوير
عــاقــات الـتـعــاون االقـتـصــادي
والـتـجــاري مــع مجتمع قطاع
األعـمــال والـشــركــات الكويتية
وتنمية استثماراتها في مصر.
وتـ ـن ــاول بــرنــامــج الملتقى
عدة محاور وعرض االستثمار
وب ـ ـي ـ ـئـ ــة االعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال فـ ـ ــي م ـصــر
والمشروعات القومية الكبرى
في قطاعات الزراعة ،الصناعة،
االستثمار العقاري ،السياحة
والخدمات ،إضافة الى االطالع
ع ـلــى س ـيــاســة مـلـكـيــة ال ــدول ــة
وفرص الشراكة بين القطاعين
الـعــام وال ـخــاص ،ومشروعات
الـمـنـطـقــة االق ـت ـص ــادي ــة لـقـنــاة
ال ـ ـسـ ــويـ ــس ،كـ ـم ــا قـ ـ ــام مـحـمــد
يـ ـعـ ـق ــوب  -مـ ـس ــاع ــد الـ ـم ــدي ــر
الـعــام لتطوير األعـمــال لهيئة
تشجيع اال سـتـثـمــار المباشر
ب ـعــرض الـمـنــاخ االسـتـثـمــاري
فـ ــي الـ ـك ــوي ــت ،وقـ ـ ــدم د .حـمــد
ال ـ ـح ـ ـسـ ــاوي – األم ـ ـيـ ــن الـ ـع ــام
التحاد مصارف الكويت لمحة
ع ــن االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـك ــوي ـت ــي ،ثم
قدم عبدالله بورقبة  -الرئيس
ال ـت ـن ـف ـي ــذي لـ ـش ــرك ــة ال ـ ـجـ ــودة
ال ـكــوي ـت ـيــة ل ـل ـم ــواد ال ـغــذائ ـيــة
والـ ـخـ ـض ــار وال ـ ـفـ ــواكـ ــه لـمـحــة
عـ ــن الـ ـمـ ـش ــروع ــات ال ـص ـغ ـيــرة
والمتوسطة في الكويت.

باستثمارات تبلغ  60مليون دوالر لتطوير الخدمات واألعمال الجمركية

تطوير
األعمال
الجمركية
يساهم في
دعم تدفق
سالسل
اإلمداد
العالمية

جمال الدين

أعـلـنــت الـمـنـطـقــة االق ـت ـصــاديــة لـقـنــاة الـســويــس،
في بيان ،أمــس ،توقيع اتفاقية مع شركة أجيليتي
الكويتية بـشــأن تطوير وتشغيل مــراكــز الخدمات
اللوجستية واألعمال الجمركية في المنطقة ،وجاء
التوقيع على هامش الملتقى االقتصادي المصري-
الكويتي ،المنعقد في القاهرة.
ووقــع العقد رئـيــس المنطقة االقـتـصــاديــة لقناة
الـســويــس ولـيــد جـمــال الــديــن ،ونــائــب رئـيــس شركة
أجيليتي طارق سلطان ،وبموجب هذا العقد ،تعمل
«أجـيـلـيـتــي» مــع المنطقة االقـتـصــاديــة عـلــى تنفيذ
رؤيتها االستراتيجية ،خاصة في مجاالت الخدمات
واألنـشـطــة اللوجستية ودع ــم المناطق الصناعية
مــن خــال تأسيس ذراع تقنية ولوجستية للهيئة
تـســاهــم ف ــي إدارة ال ـن ـظــام الـجـمــركــي ال ـخ ــاص بها
ع ــن طــريــق مـيـكـنــة الـنـظــم واألع ـم ــال داخ ــل الــدوائ ــر
الجمركية الخاصة بالمنطقة والربط المعلوماتي
بـيــن الـجـهــات الـحـكــومـيــة الـمـعـنـيــة بــأعـمــال فحص
الـشـحـنــات واس ـت ـخ ــدام اآلل ـي ــات اإلل ـك ـتــرون ـيــة الـتــي
ت ـت ـنــاســب م ــع ال ـن ـظ ــام ال ـج ـمــركــي ال ـج ــدي ــد بـغــرض
تسهيل التجارة وتسريع عمليات الصادر والــوارد
لمستثمري المنطقة ،وكذلك ميكنة دليل اإلجراءات
الجمركية للنظم الخاصة بالمنطقة ،من خالل إنشاء
مركز لوجستي على مساحة  100ألف متر مربع في
المنطقة الصناعية بالسخنة ،ومركز آخر بمساحة
 100ألف متر مربع في شرق بورسعيد ،باستثمارات
تبلغ  60مليون دوالر ،على أن يبدأ العمل في المرحلة
األولى للمشروع بالمنطقتين على مساحة  25ألف

سلطان وجمال الدين خالل توقيع االتفاقية
متر مربع لكال المنطقتين ،ليدخال حيز التنفيذ في
النصف الثاني من العام المقبل.
وعقب توقيع العقد ،قال جمال الدين« :إن توقيع
عقد اليوم مع واحــدة من الشركات الــرائــدة في هذا
المجال ،لتشغيل المركز اللوجستي الجمركي المطور
يــأ تــي فــي إ ط ــار استكمال الهيئة لمرحلة التمكين
ضمن خطتها االستراتيجية  ،2025-2020واستكماال
ل ـك ــل األن ـظ ـم ــة والـ ـل ــوائ ــح األس ــاسـ ـي ــة لــاس ـت ـث ـمــار
بالمنطقة ،فضال عــن خلق مـنــاخ اسـتـثـمــاري قــادر
على تحقيق نمو اقتصادي متكامل ومستدام ،مما
يساهم في توفير الكثير من فرص العمل ،كما أن هذا
العقد سيمكن الهيئة من إحكام الرقابة الجمركية

على حركة تــداول السلع والبضائع داخــل المنطقة
االقـتـصــاديــة ،ومــن ثــم تسهيل اإلجـ ــراءات الخاصة
بــاإلفــراج الجمركي عنها ،وبــالـتـعــاون مــع مشروع
نــافــذة مـمــا يقلل مــن زم ــن اإلفـ ــراج الـجـمــركــي وعــدم
تـكــدس البضائع وزي ــادة حــركــة ال ـتــداول والـتـجــارة
محليا وإقليميا ،من خالل هذا المشروع».
وأض ـ ـ ـ ــاف« :ان ه ـ ــذا االت ـ ـفـ ــاق ي ــأت ــي ات ـس ــاق ــا مــع
س ـي ــاس ــات ال ــدول ــة ال ـم ـصــريــة ف ــي ت ـطــويــر خــدمــات
التخليص الجمركي عبر بناء منظومة آلية متكاملة
لرفع كفاء ة الخدمات الجمركية ،وتخفيف تكدس
البضائع ،وتقديم خدمة عالية الجودة للمستثمرين
المتعاملين ،فضال عن أن التنسيق والتعاون الكامل

مع وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك
ينعكس بــاإليـجــاب على هــذا الـنــوع مــن الـخــدمــات،
خاصة التكامل الــذي يتم بين الهيئة االقتصادية
وجـمـيــع ال ـج ـهــات ال ـح ـكــوم ـيــة» ،م ــؤك ــدا ان «تـطــويــر
األعمال الجمركية سيساهم في دعم تدفق سالسل
اإلمداد العالمية».
من جانبه ،قــال سلطان :إن «أجيليتي» تستثمر
ف ــي االب ـت ـكــار واالس ـت ــدام ــة ،الف ـتــا ال ــى أن تـعــاونـهــا
ً
مع المنطقة االقتصادية سيعزز مكانتها عالميا.
وأضاف سلطان «لطالما لعبت مصر دورا مهما في
التجارة العالمية واإلقليمية ،وإن مشروع التحديث
الطموح هذا ،إلى جانب جهود التنمية االستراتيجية
األخــرى التي تقوم بها الحكومة ،يظهران تصميم
الدولة على أن تكون اقتصادية رائدة في المستقبل».
وأوض ــح أن ــه مــن خ ــال تـطــويــر وتـحــديــث مــراكــز
الخدمات الجمركية واللوجستية ،تعمل المنطقة
االقـتـصــاديــة لقناة الـســويــس والـحـكــومــة المصرية
على جعل مصر واحدة من أكثر المشغلين تقدما في
العالم ،وشريكا تجاريا ال غنى عنه في القرن الحادي
والـعـشــريــن كحلقة وصــل لمنطقة ال ـشــرق األوســط
وشمال افريقيا وآسيا وأوروبا ،وستتمتع الشركات
التي لها وجود في مشروعات المنطقة االقتصادية
لقناة السويس باالستفادة من أفضل بنية تحتية
وخدمات لوجستية في العالم ،إضافة إلى موقعها
المتميز على مفترق الطرق التجارية العالمية ،وسط
األسواق األسرع نموا.

«أجيليتي»
تستثمر
في االبتكار
واالستدامة
وتعاونها
مع المنطقة
االقتصادية
يعزز مكانتها
ً
عالميا

سلطان
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 تراجع سهم «كريدي سويس» يعيد للذاكرة انهيار «ليمان براذرز»
ةديرجلا

•
العدد  / 5148الثالثاء  4أكتوبر 2022م  8 /ربيع األول 1444هـ

economy@aljarida●com

قلق على صحة البنك المالية بسبب طلبه من المستثمرين  100يوم لتقديم استراتيجية تحول جديدة

تكلفة التأمين
على ديون البنك
ترتفع إلى أعلى
مستوياتها منذ
2009

تــراجــع سـهــم بـنــك «كــريــدي
سويس» مطلع تداوالت ،أمس،
بعد أن طلب الرئيس التنفيذي
للبنك من المستثمرين منحه
أق ـ ـ ــل م ـ ــن  100ي ـ ـ ــوم ل ـت ـق ــدي ــم
اسـتــراتـيـجـيــة تـحــول جــديــدة.
ل ـك ــن فـ ــي ظـ ــل ق ـل ــق وت ـق ـل ـبــات
األس ـ ـ ــواق ت ـب ــدو هـ ــذه الـمـهـلــة
ً
طويلة ج ــدا .وارتـفـعــت تكلفة
ال ـت ــأم ـي ــن ع ـل ــى ال ـ ــدي ـ ــون ضــد
التعثر  CDSبنحو  15في المئة
األسبوع الماضي ،لتصل إلى
مستويات لم نشهدها منذ عام
 2009مما يعيد إلــى الــذاكــرة
انهيار «ليمان ب ــراذرز» خالل
أزمة االئتمان العالمية.
وهـ ـ ـ ـب ـ ـ ــط س ـ ـ ـهـ ـ ــم «ك ـ ـ ــري ـ ـ ــدي
سـ ـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ـ ــس» فـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــات
الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــورص ـ ـ ــة ال ـ ـسـ ــوي ـ ـسـ ــريـ ــة،
أم ـ ـ ــس 9.05 ،فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة إل ــى
 3.62ف ــر نـ ـك ــات س ــو ي ـس ــر ي ــة،
ليتداول عند أدنى مستوياته
ع ـلــى اإلطـ ـ ــاق ،ب ـعــدمــا ذك ــرت
«ف ـ ــايـ ـ ـن ـ ــانـ ـ ـش ـ ــال تـ ـ ــاي ـ ـ ـمـ ـ ــز» أن
المسؤولين التنفيذيين بالبنك

يـ ـج ــرون م ـح ــادث ــات م ــع كـبــار
المستثمرين لطمأنتهم ،مع
تزايد المخاوف بشأن الصحة
المالية للمصرف السويسري.
وأوضحت الصحيفة أن أحد
الـمـســؤولـيــن الـمـشــاركـيــن في
النقاشات قال :نتلقى مكالمات
واردة بــرســائــل دعــم مــن كبار
المستثمرين لدينا.
وط ـم ــأن ال ـمــديــر التنفيذي
ل ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــك أول ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــش كـ ـ ــورنـ ـ ــر
الموظفين الجمعة بأن «كريدي
سويس» لديه قاعدة رأسمالية
ق ــوي ــة ووضـ ـ ــع س ـي ــول ــة ق ــوي،
وأوض ـ ـ ـ ــح أنـ ـ ــه سـ ـي ــرس ــل لـهــم
ً
ً
تحديثا منتظما حتى إعالن
خطة استراتيجية جديدة في
 27أكتوبر الجاري.
ونقلت «رويترز» عن مصادر
مطلعة ،أن البنك يعتزم إجراء
م ـ ـحـ ــادثـ ــات مـ ــع م ـس ـت ـث ـمــريــن
لـ ـ ــزيـ ـ ــادة رأس الـ ـ ـم ـ ــال وس ــط
احـتـمــالـيــة ت ـخ ــارج الـبـنــك من
السوق األميركي ،في حين أن
الخطة االستراتيجية الجديدة

ق ـ ـ ــد تـ ـتـ ـضـ ـم ــن ب ـ ـيـ ــع أص ـ ـ ـ ــول.
وكـ ـ ــانـ ـ ــت أسـ ـ ـه ـ ــم «ك ـ ــري ـ ــدي
ســويــس» ،تراجعت بنحو 56

ف ــي ال ـم ـئــة م ـنــذ م ـط ـلــع ال ـعــام
الحالي.
وحــذر الخبير االقتصادي

أل ـك ـس ـن ــدر ن ـ ـ ــزاوف م ــن ت ـك ــرار
إفـ ــاس بـنــك «ل ـي ـمــان ب ـ ــراذرز»
الــذي أغــرق العالم فــي واحــدة

من أسوأ األزمات االقتصادية،
ً
مشيرا إلى أن السيناريو يمكن
أن يتكرر مع «كريدي سويس».

وذك ـ ــر نـ ـ ــزاوف ف ــي مـنـشــور
عـ ـل ــى قـ ـن ــات ــه عـ ـل ــى «تـ ـلـ ـغ ــرام»
أمـ ـ ــس ،أن «كـ ــريـ ــدي س ــوي ــس»
يعتبر العمود الفقري للعالم،
وينتمي إ لــى مجموعة بنوك
ن ـظــام االح ـت ـيــاطــي ال ـفــدرالــي،
وأن سـ ـ ـ ـق ـ ـ ــو ط ـ ـ ــه سـ ـيـ ـسـ ـب ــب
تــأثـيــر الــدومـيـنــو فــي الـقـطــاع
ال ـم ـصــرفــي األوروب ـ ـ ــي وح ــول
العالم.
وأوض ــح أن ف ــرع الـبـنــك في
«وول سـ ـت ــر ي ــت» ل ــد ي ــه 25.5
مـلـيــون دوالر فـقــط مــن أم ــوال
ال ـع ـم ــاء الـمـنـفـصـلــة ال ــازم ــة
لتغطية مقايضات المقاصة
الخاصة بهم ،في نهاية يوليو
 ،2022مـقــارنــة مــع  2.1مليار
دوالر في نهاية يونيو ،و8.9
مليارات دوالر في نفس الفترة
مــن الـعــام الـمــاضــي .وأضــاف
أن سعر مقايضات االئتمان
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاصـ ـ ــة ب ـ ـب ـ ـنـ ــك «كـ ـ ــريـ ـ ــدي
س ــوي ــس» ارت ـف ــع بـشـكــل ح ــاد،
ً
ً
ً
قائال :يبدو أن بنكا استثماريا
ً
ً
أوروب ـ ـ ـيـ ـ ــا كـ ـبـ ـي ــرا ع ـل ــى وش ــك
اإلفالس.

«بوبيان» يختتم دورته التدريبية الثالثة «التطوير «المتحد» يفوز بجائزة أفضل تجربة مصرفية
وفق منهجية  »leanلموظفي KFAS
للعميل في الكويت لعام 2022
يستمر بنك بوبيان في التعاون المشترك
مع مؤسسات القطاعين العام والخاص ،حيث
اختتم ا ل ــدورة التدريبية الثالثة لمجموعة
من موظفي مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
( ،)KFASضمن برنامج تبادل المعرفة Lean
 ،Management Programب ـهــدف الـتــأثـيــر
اإليجابي على تطوير آلية العمل وتسريعها.
وت ــم اخ ـت ـتــام الـ ـ ــدورة ال ـتــدري ـب ـيــة بـتـكــريــم
مــوظ ـفــي  KFASال ـم ـشــارك ـيــن ف ـي ـهــا م ــن ِقـبــل
ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـل ـخــدمــات الـمـصــرفـيــة
الـشـخـصـيــة والــرق ـم ـيــة عـبــدالـلــه الـتــويـجــري،
وال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـل ـع ـم ـل ـيــات ع ـبــدال ـلــه
الـمـحــري ،والـمــديــر الـعــام لمجموعة الـمــوارد
الـبـشــريــة ع ــادل ال ـح ـمــاد ،إل ــى جــانــب الـمــديــر
العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي د .خالد
الفاضل ،ومدير إدارة التخطيط االستراتيجي
والتقييم عبدالله أبوقماشة.
ً
وتعليقا على ذلك ،قال مساعد المدير العام
إلدارة التغيير والتطوير في «بوبيان» ،عبدالله
الـحـسـيـنــان« :م ــع اخـتـتــام الـ ــدورة التدريبية
الثالثة ،بالتعاون مع (التقدم العلمي) تبرز
أهمية الشراكة وتبادل الخبرات بين القطاعين،
والـتــي تهدف إلــى كيفية تبسيط اإلج ــراء ات
والخطوات ،وتقليص الدورة المستندية».
وأوضح الحسينان أن Lean Management

مسؤولو «بوبيان» مع د .خالد الفاضل
 Programهو أسلوب ومنهجية للتحسين،
ِّ
يــركــز على تقليل الخطوات ذات القيمة غير
المضافة ،وتحسين العمليات اإلنتاجية ،حيث
يرى الممارسون لتطبيق  leanأنه إذا لم تتم
مراجعة تلك الخطوات ،فإن معظم العمليات
اإلنتاجية ستكون ذات قيمة غير مضافة.
وأشـ ــار إل ــى أن الـ ــدورة الـتــدريـبـيــة أقيمت
بــإشــراف فــريــق إدارة التطوير المستمر في
«ب ــوب ـي ــان» ،واس ـت ـمــرت ثــاثــة أيـ ــام ،وشـهــدت
ً
مشاركة  15موظفا من «التقدم العلمي» ،وتم
مــن خاللها تـنــاول أفـضــل أساليب التطوير،

ورف ــع مستوى األداء عبر تقنيات الـحــد من
الوقت المستغرق لــإجــراء ات والتركيز على
تطويرها .وأوض ــح الحسينان أن «بوبيان»
مستمر في استكمال استراتيجية الشراكات
وال ـت ـع ــاون م ــع ج ـهــات وم ــؤس ـس ــات كــويـتـيــة
مؤثرة في سوق العمل مثل  ،KFASوالتي من
خاللها يسعى إلى تطوير بيئة العمل الداخلية
لـ ـ ـ ــإدارات الـمـخـتـلـفــة ال ـقــائ ـمــة ع ـلــى اإلب ـ ــداع
واالب ـت ـكــار واالرت ـق ــاء بمنظومة المؤسسات
اإلدارية بجانب ضبط الجودة.

أعلن البنك األهلي المتحد ،فــوزه بجائزة
أفضل تجربة مصرفية للعميل فــي الكويت
لعام  2022مــن قبل مجلة غلوبل فاينانس،
ً
نظرا لإلنجازات الملموسة التي حققها في
قـطــاع الـخــدمــات المصرفية لــأفــراد ،وأدائ ــه
ال ـم ـت ـم ـي ــز ،والـ ـ ـ ــذي اتـ ـض ــح م ــن خ ـ ــال ال ـق ــوة
والـنـجــاح فــي الـخــدمــات والـمـنـتـجــات ،والتي
تتضمن ال ــدردش ــة الـنـصـيــة ،وال ــدردش ــة عبر
الفيديو ،وإدارة تحديد المواعيد ،وخدمة فتح
ً
الحسابات إلكترونيا ،والتصميم التفاعلي
لـلـمــوقــع اإلل ـك ـت ــرون ــي ،ك ـمــا ي ـق ــدم «الـمـتـحــد»
الـخــدمــات والـمـنـتـجــات الـتــي تلبي تطلعات
ً
ً
العميل وتحقق لــه مـ ــردودا إيـجــابـيــا وقيمة
مضافة.
وت ــم اخ ـت ـيــار ال ـب ـنــك لـلـحـصــول ع ـلــى هــذه
ال ـج ــائ ــزة م ــن ب ـيــن ال ـم ـش ــارك ــات ال ـت ــي جــرى
تقييمها من جانب لجنة من المحكمين ذوي
المستوى العالمي ،قبل أن تتم مراجعتها من
قبل «إنفوسيس» ،الشركة العالمية الرائدة في
مجال االستشارات وتكنولوجيا المعلومات،
وبـعــد ذلــك يـكــون االخـتـيــار النهائي مــن ِقبل
محرري «غلوبال فايننس».
وأقيم حفل تسليم الجوائز في فندق ريتز
كارلتون بمدينة دبي في  20سبتمبر الماضي،
وتسلم الـجــائــزة نيابة عــن «المتحد» محمد

«بيتك» يعلن فائزي حساب «الرابح»
أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) أسماء الفائزين في
حساب «الرابح» ،حيث فاز  30عميال بجوائز نقدية قيمة
كل منها  1500دينار ،وذلك عن األسابيع الثاني والثالث
والرابع لشهر سبتمبر الماضي.
والفائزون بالجائزة النقدية بـ  1500دينار لكل منهم
هم :عبداللطيف جبر الشريعان ،وسالم محمود الشيباني،
وم ـشــاري فهد الـمـطـيــري ،وسـعــد محل الـضـفـيــري ،وهيا
صالح البراهيم ،وأحمد عبداللطيف اإلبــراهـيــم ،وطــارق
يــوســف ال ـع ـم ـيــري ،ون ــوف ــه مــانــع الـعـجـمــي ،وخ ــال ــد علي
الدوسري ،وفهد جاسم السنافي ،وعودة محمد البشيتي،
وحمد مطلق العنزي ،وعبدالرحيم محمود عبدالقادر،
ومـحـســن ب ــدر الـسـبـيـعــي ،وعـبــدالـعــزيــز ج ـمــال الـقـنــاعــي،
وأسماء ماجد المسباح ،وسعاد ماجد الزيادي ،وهنادي
خـلـيـفــة ال ـش ـحــومــي ،وأح ـم ــد زبـ ــار ال ـف ـض ـلــي ،وصـفـيـنــاز
عبدالعزيز محمد ،وعماد صالح الحسن ،وراشــد ناصر
الهاجري ،ومرزوقة طرقي العنزي ،ومريم نعمان المتروك،
وعــواطــف ابراهيم الشايعي ،وخــولــة عبدالله السبيعي،
وفرحان علي الرشيدي ،وفاطمة جمعة الفهد ،وعبدالعزيز
محمد الشطي ،وخالد مشعان المطيري.
ّ
وتتضمن الحملة التي أطلقها «بيتك» بحلتها الجديدة
لعام  ،2022عدة سحوبات وجوائز تمنح العمالء فرصة
الفوز «أسبوعيا ،وشهريا ،وبشكل ربــع سنوي» ،ليصل
مجموع الفائزين خالل العام الى  536عميال.

وأج ــري الـسـحــب فــي الـمـقــر الــرئـيـســي ل ـ «بـيـتــك» تحت
إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.
وتــأتــي الحملة انـطــاقــا مــن سعي «بـيـتــك» المتواصل
لتقديم منتجات متميزة تلبي طموحات العمالء وتعزز
مكانته الرائدة محليا وعالميا ،وتعكس ّ
تميزه في طرح
الـمـنـتـجــات وال ـخــدمــات الـمـصــرفـيــة وفـقــا ألعـلــى معايير
الجودة.
وح ـس ــاب ال ــراب ــح ه ــو ح ـس ــاب راتـ ــب ي ـتــوافــر لـلـعـمــاء
الراغبين في تحويل رواتبهم وإدارة حساباتهم الشخصية.
ويفتح حساب «الرابح» بالدينار لألفراد عبر فروع «بيتك»
المنتشرة في الكويت أو عن طريق القنوات اإللكترونية
المتاحة ،ويشترط تحويل الراتب كشرط أساسي لدخول
السحب ،واستمرار تحويله في الحساب.
وفيما يتعلق بشروط وأحكام الجوائز والسحب ،تتم
عملية السحب على  10جوائز بمعدل  1500دينار لـ 10
عمالء أسبوعيا ،و 1كيلو من ذهب «بيتك» لعميل واحد
شهريا ،و 25ألف دينار لعميل واحد كل ربع سنة ،وبذلك
يصل مجموع العمالء الفائزين الى  536فائزا خالل العام،
وذلك بعد مراعاة شروط وأحكام السحب ،وهي أن يودع
العميل  3رواتب خالل األشهر الثالثة التي تسبق عملية
ّ
السحب ،ويشترط أل يقل الرصيد األدنــى للحساب عن
 50دينارا في نهاية كل شهر خالل األشهر الثالثة التي
تسبق عملية السحب.

«األهلي» و«سكاي واردز» يحتفالن
ً
بـ  20عاما من العالقة االستثنائية

ً
يشهد هذا العام مرور  20عاما
على الشراكة االستراتيجية التي
جمعت بين البنك األهلي الكويتي
وبرنامج المكافآت الحائز العديد
م ــن ال ـج ــوائ ــز ال ـمــرمــوقــة «سـكــاي
واردز» ،ا لـ ـ ـ ــذي تـ ـق ــد م ــه طـ ـي ــران
اإلمارات وفالي دبي.
ً
اح ـت ـفــاال ب ـهــذه ال ــذك ــرى ،أعلن
«األهلي» إطالق إعالن تلفزيوني
بعنوان «وتــدوم العشرة» يعكس
ط ـب ـي ـع ــة ال ـ ـعـ ــاقـ ــة ال ـ ـتـ ــي ط ــال ـم ــا
ربـطــت الـبـنــك وط ـي ــران اإلمـ ــارات،
والـمـسـتـمــرة فــي مـنــح عمالئهما
خ ـبــرات سـفــر وم ـكــافــآت ال مثيل
لها .يسلط اإلع ــان التلفزيوني
ال ـض ــوء عـلــى ال ـعــديــد م ــن األم ــور
ً
الطيبة التي تــدوم ،مقارنا إياها
بالعالقة الـتــي امـتــدت على مــدار
ً
 20عاما بين البنك وسكاي واردز
طيران اإلمارات.
تمنح بطاقات «األهلي»– طيران
اإلم ـ ــارات إمـكــانـيــة ال ــوص ــول إلــى
باقة من المزايا التي تم تصميمها

ً
خ ـص ـي ـصــا ل ـل ـع ـمــاء ال ـم ـم ـيــزيــن،
مانحة إياهم العديد من المكافآت
والمزايا والخدمات .يتم تسجيل
حاملي بطاقات فيزا سيجنتشر
ً
وف ـي ــزا إنـفـيـنـيــت تـلـقــائـيــا ضمن
بــرنــامــج س ـكــاي واردز للمسافر
الــدائــم ،الحاصل على العديد من
ال ـجــوائــز ،والـ ــذي يـمـنــح حامليه
«أميال سكاي واردز» التي يمكن
جمعها واستبدالها بتذاكر سفر،
أو ترقية درجة السفر ،إلى جانب
العديد من المزايا األخرى ضمن
البرنامج .إضافة إلى ذلك ،يمكن
لحاملي بطاقات «األهلي» -طيران
اإلمـ ـ ـ ــارات ،ال ــدخ ــول إل ــى ص ــاالت
االستراحة في المطارات لحامل
البطاقة وضيف واحد في أكثر من
 550مطارا حول العالم ،من خالل
.LoungeKey
وفي هــذا ،قالت جهير معرفي
ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام إلدارة ال ـخــدمــات
المصرفية لــأفــراد بــاإلنــابــة في
«األه ـلــي»« :ارتـبــط البنك وسكاي

جهير معرفي
واردز ط ـي ــران اإلمـ ـ ــارات بـشــراكــة
عميقة وطويلة المدى ساهمت في
تعزيز تجربة العمالء المصرفية،
لــذا يشرفنا االحـتـفــال بـمــرور 20
ً
عاما على التعاون مع شريك مميز
مثل طـيــران اإلمـ ــارات» .وأضــافــت
مـعــرفــي أن «الـبـنــك ي ـحــرص على
تــوف ـيــر خ ــدم ــات م ـصــرف ـيــة أكـثــر
س ـهــولــة وب ـس ــاط ــة ل ـل ـع ـمــاء ،لــذا
نسعى بشكل مستمر نحو إقامة
شـ ــراكـ ــات م ــوج ـه ــة ن ـح ــو تـقــديــم
خدمات ال مثيل لها للعمالء».

ً
متسلما الجائزة
الياسين
وإثراء تجربة عمالئه ،وتمكينهم من الحصول
على خدماتهم المصرفية بسهولة تامة ،مع
تحقيق أعلى مستويات المرونة في الخدمة،
وإت ــاح ــة الـمـعــامــات عـبــر مختلف الــوســائــل
الرقمية ،لتسهيل «حياة عمالئنا واالستجابة
الحتياجاتهم».

«الخليج» 10 :فائزين في سحب
«الدانة» الشهري

ويحرص «بيتك» على مواصلة تعزيز منظمومة خدماته
ومنتجاته المصرفية بما يتالء م مع متطلبات العمالء
واحتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم ،وتــزويــدهــم بما هو
عصري ومبتكر ،بما ينعكس على تحقيق رضا العميل،
وال ــذي هــو مــن أســاسـيــات العمل فــي «بـيـتــك» ال ــذي حقق
نقلة نوعية وتـمـ ّـيــزا على مستوى الـخــدمــات المطروحة
باالستفادة من األدوات التكنولوجية ودراســة متطلبات
ال ـس ــوق ،وم ــاء م ــة ك ــل مــرحـلــة وك ــل شــريـحــة م ــن شــرائــح
العمالء.

«التجاري» يعلن فائزي
«حساب »YOU
أج ــرى البنك الـتـجــاري ،أمــس،
ال ـس ـح ــب ع ـل ــى «ح ـ ـسـ ــاب »YOU
ف ــي م ـب ـنــاه ال ــرئ ـي ـس ــي ،بـحـضــور
ممثل وزارة التجارة والصناعة
عبدالعزيز أشكناني.
وقام البنك بتغطية السحوبات
مـبــاشــرة عـبــر وســائــل الـتــواصــل
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،وج ـ ـ ـ ــاءت نـتـيـجــة
السحب على النحو التالي:
 .1محمد ماجد سليمان الهذال
 .2نوف عبدالعزيز السعيدي
بـجــائــزة قيمتها  250دي ـنــارا
لكل منهما
ومـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـعـ ــروف أن ح ـس ــاب
« »YOUمخصص لفئة الشباب
الـ ـ ـ ــذيـ ـ ـ ــن ي ـ ـ ـحـ ـ ــولـ ـ ــون ال ـ ـم ـ ـكـ ــافـ ــأة
االجتماعية الشهرية إلــى البنك
التجاري ،حيث تتاح لهم الفرصة
لالستفادة من مميزات عديدة عند
فتحهم الحساب بقيمة  10دنانير
ف ـ ـقـ ــط ،وال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـ ـل ــى ه ــدي ــة
نقدية بقيمة  50دي ـنــارا ،إضافة

الياسين ،مدير إقليمي الخدمات المصرفية
لألفراد بالبنك.
وب ـهــذه الـمـنــاسـبــة ،ق ــال رئ ـيــس الـتـســويــق
وت ـط ــوي ــر ال ـم ـن ـت ـج ــات ف ــي إدارة ال ـخ ــدم ــات
الـمـصــرفـيــة ل ــأف ــراد ف ــي «ال ـم ـت ـحــد» ،أمــريــش
ً
ناندكيول يــار« :انطالقا من المكانة الرائدة
ً
التي يحظي بها (المتحد) نعمل دائما على
توفير أفـضــل الـحـلــول المصرفية لعمالئنا،
ونفخر بهذا التقييم المستقل من ِقبل مجلة
دولية مرموقة عن جودة خدماتنا المصرفية».
ولـفــت إلــى أن «هــذه الـجــائــزة تــأتــي تأكيدا
ألسـلــوبـنــا الـمـتـفــرد ،وحــرصـنــا الـشــديــد على
توفير وتقديم تجربة مصرفية فريدة حازت
رضا وثقة عمالئنا .ونحن نغتنم هذه الفرصة
ّ
لنعبر عن عميق امتناننا لجميع عمالئنا على
دعمهم المتواصل ،لمساعدتنا على تحقيق
هذه اإلنجازات المتميزة».
وأعـ ــرب نــانــدكـيــول ي ــار عــن اع ـت ــزاز البنك
ُ
بــال ـح ـصــول ع ـلــى ه ــذه ال ـج ــائ ــزة ،ال ـت ــي تـعــد
ً
تتويجا للخطوات النوعية التي قطعها البنك
على طريق تمكين منظومته الرقمية ،وتطوير
حلوله المبتكرة في مجال المصرفية الرقمية،
والتي تتصدر محركات النمو االستراتيجية
ال ـتــي يـسـعــى الـبـنــك إل ــى تــدعـيـمـهــا لترسيخ
قدراته التنافسية ،وتعزيز حصته السوقية،

ال ــى ف ــرص ل ــدخ ــول ال ـس ـحــوبــات
الـشـهــريــة لـلـفــوز ب ـجــوائــز قيمة،
إلى جانب الحصول على بطاقة
مـسـبـقــة ال ــدف ــع م ـجــان ـيــة لـلـسـنــة
األولـ ـ ـ ـ ــى ل ـل ـع ـم ــاء ال ـ ــذي ـ ــن ت ــزي ــد
أع ـمــارهــم عـلــى  18ع ــام ــا ،فضال
عــن االس ـت ـفــادة مــن الـخـصــومــات
والعروض الترويجية على مدار
ال ـع ــام ،حـيــث سيحصل الـعـمــاء
الجدد على فرصتين للدخول في
السحب الشهري للفوز بجائزة
نقدية بقيمة  250دينارا.

في إطــار حرصه على مكافأة عمالئه ،أعلن بنك
الخليج أسماء  10فائزين بــ 1000دينار لكل منهم،
في سحب الدانة عن شهر سبتمبر الماضي ،وهم:
 .1حسين محمود البستان
 .2محمد اشتياق مشتاق احمد
 .3محمد عبدالرحمن العوضي
 .4أحمد مشاري سعود الدارمي
 .5سيد عيسى سيد مهدي – قاصر
 .6مازن سعيد سامي
 .7منى أحمد أكبر البهبهاني
 .8حوراء أحمد عبدالله السلطان – قاصر
 .9سعد صياح عيد الشمري
 .10شيخة محمد عسيالن العتيبي
ويعد حساب الدانة من أفضل حسابات االدخار
في الكويت ،بسحوباته الدورية التي تحمل جوائز
قيمة وبمميزاته الكثيرة لحاملي الحساب ،فهناك
فرص شهرية للفوز بألف دينار لـ 10فائزين ،إضافة
إلى سحبين ربع سنويين جائزة كل منهما  100ألف
دينار ،وسحب نصف سنوي جائزته مليون دينار،
والسحب السنوي الكبير على الجائزة الكبرى التي
تبلغ  1.5مليون.

ويعتبر «الخليج» البنك الوحيد في الكويت الذي
يضيف للمجتمع مليونيرين سنويا ،إذ منح عمالء
حساب الدانة فرصة الفوز بمليون دينار في يوليو
الـمــاضــي ،ويعلن الـفــائــز بـجــائــزة المليون ونصف
المليون دينار في سحب يجرى في  19يناير المقبل،
بحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة ،وشركة
ارنست آند يونغ .ومن المميزات العديدة التي يتمتع
بها عـمــاء حـســاب الــدانــة أنــه الــوحـيــد فــي الكويت
الذي يحول فرصك بالفوز من السنة الماضية إلى
السنة التالية ،ضمن برنامج مكافأة العمالء على
وفائهم ووالئهم لبنك الخليج .ولزيادة فرص الربح،
يجب على العمالء أن يحافظوا على المبلغ المودع
في الحساب بأال يقل عن  200دينار ،أو أن يزيدوه
للحصول على فرص ربح أكثر باستمرار ،وللحفاظ
عـلــى ف ــرص الـمـشــاركــة فــي الـسـحــب الـشـهــري وربــع
السنوي والسنوي.

«وربة» يشارك في أسبوع التسجيل
بجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا
شـ ــارك ب ـنــك وربـ ــة ف ــي أس ـبــوع
التسجيل بجامعة الخليج للعلوم
والتكنولوجيا ،بالتعاون مع نادي
العالقات العامة في الجامعة ،عبر
جـنــاح خ ــاص امـتــد مــن  24حتى
 28سبتمبر الماضي ،حيث أقام
البنك عدة فعاليات بمناسبة بدء
العام الدراسي الجديد ،بإقامة عدة
تحديات في لعبة البالي ستيشن
 ،5إضــافــة إلــى تقديم العديد من
ال ـه ــداي ــا اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ،وق ـســائــم
الـمـشـتــريــات مــن ع ــدة مـتــاجــر في
الكويت.
وق ـ ــال م ــدي ــر ق ـط ــاع الـتـســويــق
واالت ـ ـصـ ــال ال ـمــؤس ـســي ف ــي بنك
وربــة أيمن المطيري« :نسعى مع
بداية العام الدراسي الجديد إلى
تحفيز الطلبة ،السيما الجدد في
الجامعات ،عبر تقديم العديد من
الفعاليات التي تسهل عليهم بدء
عامهم الــدراســي في الجامعات»،
م ـض ـي ـفــا« :س ـت ـك ــون ل ـن ــا ال ـعــديــد

جانب من
جناح «وربة»
م ــن ال ـم ـشــاركــات ف ــي ال ـعــديــد من
الفعاليات بالجامعات على مدار
الـعــام الــدراســي» .واختتم« :أطلق
بنك وربة حسابه الخاص للشباب
 ،BLOOMال ــذي يقدم العديد من
االمـتـيــازات لهذه الفئة» ،متابعا:
«بإمكان جميع الطلبة االستفسار
عن أعمال بنك وربة والمزايا التي
يقدمها للطلبة عبر أجنحة البنك
ال ـم ـشــاركــة ف ــي ال ـجــام ـعــات ط ــوال
العام الدراسي الحالي».
الجدير بالذكر أن بنك وربة ميز

شريحة عمالء « »Bloomبتجربة
مصرفية رقمية فريدة من نوعها،
ترتقي لطموحاتهم وتوجهاتهم
التي تعتبر ركيزة التطور من خالل
تطبيق مصرفي خاص ،واألول من
نوعه ليس في الكويت فحسب؛ بل
في المنطقة بأسرها ،مستوحى
مــن تطبيقات وســائــل الـتــواصــل
االج ـت ـم ــاع ــي ،األك ـث ــر اسـتـخــدامــا
م ــن ح ـيــث الـتـصـمـيــم وال ــواج ـه ــة
وطــرق التصفح واختيار األلــوان
ً
خصيصا للشباب.

ةديرجلا
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النفط يقفز  4دوالرات مع دراسة «أوبك »+خفض اإلنتاج
ً
المجموعة تبحث أكبر خفض منذ  2020بما يتجاوز مليون برميل يوميا
قـفــزت أس ـعــار الـنـفــط نـحــو 4
دوالرات أمــس ،في الوقت الذي
ت ــدرس فـيــه مـجـمــوعــة «أوبـ ــك»+
خـفــض اإلن ـت ــاج بـمــا يــزيــد على
مليون برميل يوميا ،ما سيكون
أكبر خفض منذ جائحة كورونا،
في محاولة لدعم السوق.
وارتفعت العقود اآلجلة لخام
برنت  3.46دوالرات أو  4.1في
المئة إلى  88.60دوالرا للبرميل.
وارت ـ ـ ـفـ ـ ــع أي ـ ـضـ ــا خ ـ ـ ــام غ ــرب
تكساس الوسيط األميركي 4.3
فــي المئة أو  3.39دوالرات إلى
 82.88دوالرا للبرميل.
وتـ ــراج ـ ـعـ ــت أسـ ـ ـع ـ ــار ال ـن ـف ــط
ألربعة أشهر متتالية منذ يونيو
بعد أن أضر إغالق كوفيد  19في
الصين ،أكبر مستهلك للطاقة،
ب ــالـ ـطـ ـل ــب ب ـي ـن ـم ــا أث ـ ـ ــر ارت ـ ـفـ ــاع
أسعار الفائدة وارتفاع الدوالر
األميركي على األســواق المالية
العالمية .وقال مصدر في «أوبك»
إن مجموعة «أوب ــك »+لمنتجي

 51.3مليار دينار إجمالي القروض
منها  3.056مليارات في  8أشهر
الودائع بالعمالت األجنبية تنمو  %4.6في  8أشهر
●

ال ـ ـن ـ ـفـ ــط تـ ـبـ ـح ــث ت ـخ ـف ـي ـض ــات
م ـح ـت ـم ـلــة ل ــإنـ ـت ــاج ب ــأك ـث ــر مــن
مليون برميل يوميا ،باستبعاد
أي تخفيضات طوعية من قبل
أي دولة عضو بمفردها.
وت ـ ـع ـ ـقـ ــد مـ ـنـ ـظـ ـم ــة ال ـ ـب ـ ـلـ ــدان
ال ـ ـم ـ ـصـ ــدرة لـ ـلـ ـبـ ـت ــرول (أوبـ ـ ـ ــك)
وحـ ـلـ ـف ــاؤه ــا ،وهـ ـ ــي م ـج ـمــوعــة

ت ـ ـعـ ــرف بـ ــاسـ ــم «أوبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،»+أول
ا جـتـمــاع بالحضور الشخصي
لـهــا مـنــذ  2020ف ــي فـيـيـنــا يــوم
األرب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاء لـ ـتـ ـح ــدي ــد س ـي ــاس ــة
اإلنتاج.
وأف ـ ـ ــاد ال ـم ـص ــدر «ق ـ ــد ي ـكــون
ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء مـ ـهـ ـم ــا مـ ـث ــل اجـ ـتـ ـم ــاع
أب ــري ــل  ،»2020ف ــي إش ـ ــارة إلــى

االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع الـ ـ ـ ــذي اتـ ـفـ ـق ــت فـيــه
«أوبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك »+ع ـ ـلـ ــى ت ـخ ـف ـي ـض ــات
قـيــاسـيــة ل ــإم ــدادات م ــع تــأثـيــر
جائحة كوفيد  19على الطلب.
وسيكون هذا هو ثاني خفض
شهري على التوالي ألوبك +بعد
أن خـفـضــت اإلنـ ـت ــاج  100ألــف
برميل يوميا الشهر الماضي.
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ارت ـف ـع ــت ودائ ـ ــع ال ـق ـطــاع
الخاص بالعمالت األجنبية
ف ـ ـ ــي أغـ ـ ـسـ ـ ـط ـ ــس ال ـ ـمـ ــاضـ ــي
بنسبة  %2.6إلى ما قيمته
 1.730م ـل ـي ــار د ي ـ ـنـ ــار ،فــي
ح ـيــن ارت ـف ـع ــت م ـق ــارن ــة مــع
أغ ـس ـط ــس الـ ـع ــام ال ـمــاضــي
بـنـسـبــة  %6.3و م ــن بــدا يــة
العام حتى نهاية أغسطس
الماضي بواقع .%4.6
وبلغ إجمالي الودائع في
الـقـطــاع الـمـصــرفــي الـقـطــاع
الـ ـ ـخ ـ ــاص وال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــي مــا
نسبته  40.034مليار دينار
ً
مـقــار نــة مــع  37.297مليارا
بنهاية ديسمبر الماضي.
ً
وإج ـم ــاال يـمـكــن اإلش ــارة
إلى زيادة حجم الودائع في

القطاع المصرفي من بداية
ا ل ـعــام بـنـحــو  2.737مـلـيــار
ديـ ـن ــار ب ــواق ــع إيـ ـ ــداع يـبـلــغ
ً
 342.1مليون دينار شهريا.
عـ ـ ـل ـ ــى ص ـ ـع ـ ـيـ ــد مـ ـتـ ـص ــل،
قـ ـف ــزت تـ ـع ــام ــات الـ ــودائـ ــع
فـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا بـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوك
«اإل نـتــر بـنــك» فــي شهر فقط
 473مليون دينار ،إذ بلغت
في يوليو  2022نحو 2.337
مليار دينار ،في حين بلغت
فــي أ غـسـطــس  2.810مليار
د يـنــار بنسبة نمو %20.2
في شهر واحد فقط.
وبـ ـ ـل ـ ــغ ح ـ ـجـ ــم الـ ـ ـق ـ ــروض
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ال ـ ـتـ ــي ض ـخ ـت ـهــا
الـ ـبـ ـن ــوك مـ ــن بـ ــدايـ ــة الـ ـع ــام
 3.056م ـ ـل ـ ـيـ ــارات د ي ـ ـنـ ــار،
إذ ب ـلــغ إ ج ـم ــا ل ــي ا ل ـق ــروض
 51.346مليار دينار بنمو

ف ــي  8أ ش ـهــر ب ـلــغ  %6.3إذ
بـلــغ ر صـيــد ديسمبر ا لـعــام
ً
الماضي  48.290مليارا.
ون ـم ــت ع ـم ـل ـيــات تـمــويــل
شـ ـ ـ ـ ــراء األوراق ا لـ ـم ــا لـ ـي ــة
م ــن ب ــدا ي ــة ا ل ـع ــام  %9.1إذ
ارتفعت من  2.8مليار دينار
إ ل ــى  3.1م ـل ـي ــارات ،و بــر غــم
ظ ــروف ال ـس ــوق فـقــد مــولــت
ال ـ ـب ـ ـنـ ــوك ل ـش ـه ــر أغ ـس ـط ــس
عمليات شراء أوراق مالية
ً
فقط بقيمة  65مليونا .

«ميد»« :نفط الكويت» بحاجة إلى معالجة ارتفاع واردات الغاز

زادت  %35.5في ّ 2021
جراء سوء إدارة الموارد الطبيعية ومشاريع البنية التحتية
شهدت دول مجلس التعاون الخليجي معدل نمو سنوي في استيراد
الـغــاز بنسبة  9.8فــي المئة منذ عــام  2011مــع ارتـفــاع أسـعــار الطاقة
العالمية في الشهرين الماضيين ،أصبحت واردات الغاز الطبيعي مصدر
قلق متزايد لقيادة الدولة.
وعـلــى الصعيد المحلي ،أعـلــن خــالــد العتيبي الــرئـيــس التنفيذي
باإلنابة لشركة نفط الكويت ( ،)KOCفي سبتمبر الماضي ،أن الشركة
تهدف إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلي .وجاء هذا
اإلعالن وسط ارتفاع واردات الغاز الطبيعي في الكويت وارتفاع أسعار
ً
الغاز عالميا.
وبحسب «ميد» ،استوردت الكويت  7.7مليارات متر مكعب من الغاز
ً
الطبيعي عام  ،2021وفقا للمعلومات التي قدمتها شركة  BPالمنتجة
للطاقة فــي المملكة المتحدة .وهــذا يزيد بنسبة  35.5فــي المئة عما
استوردته في العام السابق.
وأشارت «ميد» إلى أن استيراد كميات متزايدة من الغاز يرجع إلى
ســوء إدارة الـمــوارد الطبيعية في الكويت ومشاريع البنية التحتية،
بالنظر إلى أن الكويت واحدة من أكبر مصدري النفط في العالم ،ولديها
احتياطيات غاز محلية ضخمة.
فـفــي ع ــام  ،2020ك ــان ل ــدى ال ـكــويــت  1.7تــريـلـيــون مـتــر مـكـعــب من
احتياطيات الغاز المؤكدة ،وفق بيانات منشورة عام  2022من شركة
النفط والغاز البريطانية .BP
ً
ولفتت إلى أن هناك عامال آخر يجعل األمر يبدو وكأن حجم واردات

الغاز المتزايد يعود إلى سوء اإلدارة ،وهو الحجم الكبير للغاز المصاحب
ً
الذي تحرقه الدولة في منشآتها النفطية بدال من جمعها وتوزيعها.
ً
ففي عام  ،2021أطلقت الكويت مليار متر مكعب من الغاز ،وفقا لبيانات
جمعتها شركة «بريتيش بتروليوم» .وارتفع هذا بنسبة  17.4في المئة
مقارنة بالعام السابق.

ارتفاع استهالك الغاز
فشل إنتاج الغاز في مواكبة الطلب المتزايد في الكويت ،إذ بلغ اإلنتاج
 17.4مليار متر مكعب في عام  ،2021بزيادة قدرها  5.9في المئة فقط
مقارنة بالعام السابق.
وخالل الفترة نفسها ،ارتفع استهالك الغاز  13.5في المئة ،إذ ارتفع
من  22.1مليار متر مكعب عــام  2020إلــى  25.1مليار متر مكعب عام
ً
ً
 .2022ويعد ارتفاع الطلب المحلي على الكهرباء مصدرا رئيسيا لزيادة
استهالك الغاز.
وأفادت التقارير بأن ذروة الطلب على الطاقة في البالد وصلت إلى
مستوى قياسي بلغ  15.7غيغاوات في يوليو من العام الماضي .قبل
تلك الفترة ،كان من المفهوم أن ذروة الحمل لم تتجاوز ً
أبدا  15غيغاواط.
ت ـع ـت ـبــر خـ ـط ــط ش ــرك ــة نـ ـف ــط الـ ـك ــوي ــت ل ـ ــزي ـ ــادة إن ـ ـتـ ــاج ال ـ ـغـ ــاز مــن
احـتـيــاطـيــات ال ـبــاد خـطــوة منطقية إل ــى األم ــام فــي مـحــاولــة لخفض
ال ـ ـ ـ ــواردات ،وي ـجــب أن ت ـكــون م ـشــاريــع ال ـخ ـفــض الـكـبـيــر ل ـحــرق ال ـغــاز

ً
ً
فـ ــي الـ ـك ــوي ــت ج ـ ـ ـ ــزءا أسـ ــاس ـ ـيـ ــا مـ ــن ك ـي ـف ـي ــة م ـع ــال ـج ــة نـ ـق ــص الـ ـغ ــاز.
وسيؤدي خفض حجم الغاز الذي يتم حرقه إلى توفير فوائد بيئية
كبيرة وتحسين سمعة الكويت عندما يتعلق األمر بالمسؤولية البيئية.
ُ
ً
وعلى الرغم من أن األرقام الرسمية لحرق الغاز تظهر أن ما يزيد قليال
ً
ً
على مليار متر مكعب من الغاز يتم حرقه سنويا ،لكن تحقيقا أجراه
ً
أخيرا  ،Unearthedوحدة التحقيق في  ،Greenpeaceو BBCوجد أن
ً
األرقام المبلغ عنها ألحجام الغاز المشتعل غالبا ما تكون ،تم اإلبالغ
عنها من قبل شركات النفط.
وهــذا يعني أن تركيب البنية التحتية لتجميع الـغــاز ،الــذي يمكن
ً
حرقه بطريقة أخرى يمكن أن يوفر مزيدا من المساعدة في تلبية الطلب
ً
المحلي أكثر مما كان متوقعا .كما تعالج الكويت نقص الغاز عن طريق
تحويل زيت الوقود منخفض الكبريت من مصافيها إلى محطات توليد
الكهرباء ليحل محل الغاز المستورد باهظ الثمن.
ويعمل هذا كطريقة بسيطة لخفض الطلب على الغاز ،لكنه يأتي مع
عواقب بيئية سلبية ،إذ إن حرق زيت الوقود منخفض الكبريت عادة
ما ينبعث منه المزيد من الملوثات في الغالف الجوي أكثر من حرق
الغاز الطبيعي.
في  29سبتمبر ،كشفت «ميد» أن الكويت تعيد ضبط استراتيجيتها
فيما يتعلق بعملية التكليف بمشروع مصفاة الــزور البالغة تكلفته
 16مليار دوالر من أجل تلبية الطلب المحلي على الطاقة وسط ارتفاع
أسعار الغاز العالمية.

«كيبكو» تطلق الموسم الثالث من «جينيريشن ألفا»
للعام ا لـثــا لــث على التوالي
تطلق شركة مشاريع الكويت
القابضة – كيبكو برنامجها
الـ ــرائـ ــد ف ــي دعـ ــم الــريــاض ـي ـيــن
الصغار «جينيريشن ألفا ،»٣
ّ
الذي يسلط الضوء على أبطال
رياضيين تتراوح أعمارهم بين
ً
 7و 13عاما يمارسون رياضات
متنوعة ،وحاصلين على مراكز
متقدمة من خالل مشاركاتهم
فــي ب ـطــوالت عــالـمـيــة ممثلين
وطنهم الكويت.
وفـ ـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـ ـصـ ـ ــدد ،تـعـلــن
«كـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـك ـ ـ ــو» ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدء ب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج
«جينيريشن ألفا  »٣بالشراكة
مـ ــع «إي ـ ـتـ ــي بـ ـي ــرسـ ـن ــت» وه ــي
مــؤسـســة ريــاضـيــة ذات تـ ّ
ـوجــه
اجتماعي ،وبدعم من مجموعة
( )OSNا لـ ـت ــا بـ ـع ــة ل ـم ـج ـمــو عــة
كيبكو وبالتعاون مع مؤسسة
الـ ـ ـ ـ ــراي اإلع ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة ،الـ ـش ــري ــك
اإلع ــام ــي لـلـعــديــد م ــن بــرامــج
الـمـســؤولـيــة المجتمعية لــدى
«كيبكو».
وقــد تم فتح بــاب التسجيل
ل ـ ـ ـهـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــام فـ ـ ـ ــي بـ ــرنـ ــامـ ــج
«جينيريشن ألفا  »٣منتصف
يــول ـيــو ال ـمــاضــي ل ـم ــدة شـهــر،
ً
وكـ ـ ــان ال ـت ـس ـج ـيــل إل ـك ـتــرون ـيــا
ع ـب ــر ت ـط ـب ـيــق «اآلن» ،ب ـهــدف
ت ـس ـه ـيــل ت ـس ـج ـيــل ال ـب ـي ــان ــات،
ورص ـ ــد أك ـب ــر عـ ــدد م ـم ـكــن من
األبـطــال الرياضيين الصغار.
وت ـق ــدم لـلـتـسـجـيــل ع ــدد كبير
من الرياضيين ،مما استدعى
القائمين على البرنامج لتمديد
فـ ـت ــرة ال ـت ـس ـج ـيــل ألس ـبــوع ـيــن
إض ــاف ـي ـي ــن ،أع ـق ـب ـت ـهــا مــرحـلــة
الـفــرز والـمـقــابــات الشخصية
لكل المتقدمين ،وانتهت لجنة

لقطة جماعية
ال ـت ـح ـك ـيــم بــإخ ـت ـيــار  13بطال
رياضيا ناشئا من  10رياضات
م ـخ ـت ـل ـف ــة ،حـ ـس ــب ال ـم ـع ــاي ـي ــر
الموضوعة للبرنامج ،وهم:
محمد عسكر( ،الفروسية)،
عبدالله الرشيدي( ،المبارزة)،
فـ ّـي الشايع (التنس األرضــي)،
عـ ـل ــي ال ـ ـح ـ ـمـ ــود( ،ك ـ ـيـ ــك ب ـنــش
فـ ـ ـ ـ ــو) ،خ ـ ــال ـ ــد ال ـ ـع ـ ـبـ ــدال ـ ـسـ ــام،
(اإلس ـك ــواش) ،ياسمين جعفر
وي ــوس ــف ج ـع ـفــر( ،الـ ــدراجـ ــات
الــرمـلـيــة) ،سـلـيـمــان الــدلـيـجــان
وحسين البغلي( ،كــرة القدم)،
زي ــاد تيفوني( ،ب ــادل) ،فاطمة
ال ـ ـن ـ ـمـ ــا ومـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــرة ال ـ ـغ ـ ـمـ ــاس،
(ال ـج ـم ـبــاز ال ـف ـن ــي) ،م ـســك أبــل
(الجمباز اإليقاعي).
وفـ ــي هـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،سـيـتــم
عـ ـ ــرض الـ ـم ــوس ــم الـ ـث ــال ــث مــن
ب ــرن ــام ــج «ج ـي ـن ـيــري ـشــن أل ـف ــا»
اب ـ ـتـ ـ ً
ـداء م ــن  10الـ ـج ــاري على
شاشة تلفزيون «الراي» ،وعلى
تطبيق «اآلن» وتطبيق ،+OSN
ع ـبــر  7ح ـل ـقــات يـ ـش ــارك فيها

األبـطــال الصغار للتحدث عن
ريــاضـتـهــم وم ـشــاركــة قصص
نجاحهم وكل التحديات التي
اسـ ـتـ ـط ــاع ــوا ال ـت ـغ ـل ــب عـلـيـهــا
ب ـف ـض ــل ال ـش ـغ ــف ال ــامـ ـح ــدود
واالنضباط واالستمرارية.
وش ـ ـ ـهـ ـ ــد ال ـ ـ ـبـ ـ ــرنـ ـ ــامـ ـ ــج ف ــي
ال ـم ــوس ـم ـي ــن األول والـ ـث ــان ــي
ً
ً
ً
نجاحا بــاهــرا ومـلـحــوظــا ،من
خـ ــال ع ــرض ــه ع ـلــى تـلـفــزيــون
«ال ـ ـ ـ ــراي» وت ـط ـب ـي ـقــي «اآلن» و
 ،+OSNم ـم ــا ح ـق ــق االن ـت ـش ــار
الواسع من قبل فئة الرياضيين
الصغار.
وس ـي ـش ـه ــد الـ ـب ــرن ــام ــج فــي
م ــوس ـم ــه ال ـث ــال ــث ظـ ـه ــور ع ــدد
م ــن أول ـي ــاء أمـ ــور الــريــاضـيـيــن
ال ـم ـش ــارك ـي ــن وم ـج ـم ــوع ــة مــن
أب ـط ــال ال ـكــويــت الــامـعـيــن في
ريــاضــات مختلفة ،مثل نــواف
ال ـ ـ ـخـ ـ ــالـ ـ ــدي (ح ـ ـ ـ ـ ـ ــارس م ــرم ــى
م ـن ـت ـخ ــب ال ـ ـكـ ــويـ ــت ال ــوطـ ـن ــي
السابق لـكــرة ال ـقــدم) ،ونجيب
الـ ـ ـع ـ ــوض ـ ــي (الع ـ ـ ـ ـ ــب م ـن ـت ـخ ــب

ال ـكــويــت ف ــي ري ــاض ــة ال ـب ــادل)،
وعبدالله المزين (بطل الكويت
في اإلسكواش) ،ومحمد جعفر
(ب ـطــل ال ـكــويــت ف ــي ال ــدراج ــات
الرملية) ،والعديد من المدربين
المحليين والعالميين الذين
ي ـس ـه ـم ــون فـ ــي تـ ـط ــور هـ ــؤالء
األب ـ ـطـ ــال وي ـ ـثـ ــرون مـسـيــرتـهــم
نحو العالمية.
أم ــا بـشــأن أهـ ــداف «كيبكو»
وخ ـط ـط ـه ــا ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة فــي
ت ـح ـق ـيــق ال ـن ـج ــاح ل ـل ـبــرنــامــج،
فـقــد قــامــت إدارة الـمـســؤولـيــة
َ
المجتمعية بتنظيم ور شــتــي
عـمــل لـجـمـيــع الـمـشــاركـيــن في
ه ــذا الـبــرنــامــج مـنــذ انطالقته
عام  ،٢٠٢٠حيث أقيمت الورشة
األولـ ــى ف ــي يـنــايــر ال ـمــاضــي بـ
«تشيرمانز كلوب» برج كيبكو
 وك ــان ــت مـخـصـصــة ألول ـي ــاءأم ــور ه ــؤالء األب ـط ــال بـعـنــوان
«عـلــم النفس الــريــاضــي» ،وفي
سبتمبر الماضي تمت إقامة
ور ش ــة عمل تفاعلية مصممة

ً
خ ـص ـي ـص ــا ألب ـ ـطـ ــال ب ــرن ــام ــج
«جينيريشين أ ل ـفــا» بحضور
أول ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــاء أمـ ـ ـ ــورهـ ـ ـ ــم ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان
«  »Believe in yourselfفي
الجامعة األميركية بالكويت،
ب ـهــدف تـعــزيــز الـثـقــة بالنفس
وص ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاراتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم عـ ـل ــى
الـ ـمـ ـسـ ـت ــوى ال ـ ــذهـ ـ ـن ـ ــي ،وذل ـ ــك
بالتعاون مع منظمة الباشن،
وهـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـن ـ ـظ ـ ـمـ ــة م ـج ـت ـم ـع ـي ــة
متخصصة ب ــإدارة المشاريع
والبرامج ،وتهدف إلى مساعدة
األشـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص ع ـ ـلـ ــى اكـ ـتـ ـش ــاف
وتـ ـط ــوي ــر ش ـغ ـف ـهــم والـ ـعـ ـط ــاء
للمجتمع.
وفي هذه المناسبةّ ،
صرحت
المديرة التنفيذية للمسؤولية
ال ـم ـج ـت ـم ـع ـي ــة ف ـ ــي م ـج ـمــوعــة
مـ ـش ــاري ــع الـ ـك ــوي ــت ال ـقــاب ـضــة
(ك ـي ـب ـك ــو) ،ع ـب ـيــر ال ـع ـم ــر ،ب ــأن
«االستثمار في موهبة هؤالء
األبطال الصغار هو استثمار
جذري لهذه الفئة العمرية من
حيث تبني مهاراتهم وصقلها
لـ ـلـ ـنـ ـه ــوض بـ ـمـ ـسـ ـت ــوى ي ـل ـيــق
بالرياضة الكويتية ورفع اسم
الكويت فــي مختلف المحافل
ً
الرياضية مستقبال».
وأض ــاف ــت الـعـمــر« :حــرصـنــا
فــي هــذا الموسم على تحقيق
أح ـ ــد أه ـ ــم أهـ ـ ـ ــداف ال ـب ــرن ــام ــج
منذ انطالقه قبل  3أعــوام ،من
خالل تزويد هؤالء الرياضيين
ب ـ ـ ـفـ ـ ــرص تـ ـ ـ ــدريـ ـ ـ ــب وت ـ ـطـ ــويـ ــر
ع ـلــى أي ـ ــدي مـتـخـصـصـيــن في
المجال الرياضي فيما يخص
ال ـت ـح ـف ـيــز ال ــذه ـن ــي والـنـفـســي
وال ـت ـك ـيــف م ــع ك ــل ال ـت ـحــديــات
التي قد تواجههم في مسيرتهم
الرياضية».

«ديليفرو» قدمت مشروبات للناخبين يوم االنتخابات
كجزء من أحــدث مـبــادرة لها لمكافأة الناخبين يوم
االنتخابات ،قدمت شركة ديليفرو العصائر والمشروبات
المفضلة ألكثر من  300شخص ،بالشراكة مع محل أي
زي جوس.
وقالت سهام الحسيني ،المديرة العامة لـ»ديليفرو
الكويت»« :في ضوء موسم االنتخابات ،نحن فخورون
بالقيام بدورنا ومتحمسون كوننا قادرين على قيادة
هذه المبادرة ومكافأة الناخبين بمشروباتهم المفضلة
بالشراكة مع أي زي جوس .فمع اجتماع عدد كبير من
الكويتيين لإلدالء بأصواتهم ،أردنا الحصول على فرصة
حتى نتمكن مــن اال حـتـفــال بحضور الناخبين .ونحن

سعداء باالحتفال بيوم االنتخابات مع عمالئنا».
وف ــي س ـيــاق م ـت ـصــل ،ق ــال م ــاري ــون م ــن م ـحــل أي زي
جــوس« :نحن فـخــورون بشراكتنا مــع ديليفرو لتقديم
العصائر والمشروبات الطازجة المفضلة لدى الناخبين
في جميع أنحاء البالد .دائما ما يكون يوم االنتخابات
حماسيا بشكل كبير ،ويسعدنا أن نكون جزء ا من هذا
اليوم المميز».
تجدر اإلشارة إلى أن الناخبين استمتعوا بمجموعة
مختارة من العصائر الطازجة ،فضال عن الشاي المثلج
والمزيد من المشروبات األخرى المفضلة لديهم.
واحـتـفـلــت «ديـلـيـفــرو» هــذا الـعــام بعامها الـثــالــث في

الكويت ،حيث قدمت مئات اآلالف من الوجبات للعمالء
في جميع أنحاء البالد .ومنذ انطالقها ،تمكنت «ديليفرو»
من تحقيق العديد من اإلنـجــازات ،وحــازت مؤخرا لقب
«أفضل تطبيق توصيل» في الكويت من قبل «سيرفس
هيرو» التي تقدم مؤشر رضا العمالء الوحيد المدعوم
من قبل المستهلك في المنطقة .ومع المطاعم المشاركة
في «ديليفرو» حصريا ،والخصومات الخاصة وعروض
الوجبات ،يمكن للعمالء أن يثقوا باختيارهم لديليفرو
الكويت .ولمتابعة أحدث عروض المطاعم والمقاهي في
الكويت ،يرجى تحميل التطبيق من آب ستور ألجهزة iOS
وجوجل بالي ألجهزة أندرويد.

وتم اآلن تخصيص بعض صهاريج التخزين التي كان من المقرر
طرحها عبر
أن تكون من بين األجزاء األخيرة من المشروع التي سيتم ً
اإلنترنت كأولوية عالية وسيتم توفيرها عبر اإلنترنت وفقا لجدول
زمني سريع.
وسيسهل قرار إعادة ترتيب أولويات أجزاء من المشروع بيع كميات
ً
أكـبــر مــن الــوقــود منخفض الكبريت إلــى محطة كـهــربــاء قــريـبــة ،وفقا
لمصادر صناعية ،الذين قالوا إنه خالل األشهر الثالثة الماضية ،قامت
مصفاة الزور بتصدير وبيع كميات أعلى من المتوقع من زيت الوقود
ً
منخفض الكبريت إلنتاج الطاقة محليا بسبب ارتـفــاع أسعار الغاز
المستورد للكويت.

خطط الوزارة
تخطط وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت للعديد من
مشاريع توليد الطاقة التي تعمل بالغاز لتلبية الطلب المحلي المتزايد
على الكهرباء .وستشتري الــوزارة مخططين مصممين لتوسيع قدرة
مجمع الصبية للطاقة في البالد بمقدار  1150ميغاوات.
في أبريل ،تلقت ال ــوزارة عطاءين لعقد استشاري للمرحلة األولــى
المخطط لها بقدرة  3600ميغاوات لمحطة متكاملة للمياه والطاقة
في النويصيب .مع بدء تشغيل هذه المرافق ،فمن المحتمل أن تمارس
ً
ً
ضغطا تصاعديا على الطلب على الغاز في البالد.

«الكويتية» تدشن رحالتها
إلى كوااللمبور الماليزية
انطلقت رحلة «الكويتية» رقم  KU409إلى العاصمة
الماليزية (كوااللمبور) ،أمس األول ،مدشنة بذلك بدء
التشغيل ،بــواقــع رحلتين فــي األس ـبــوع أي ــام األحــد
واألربعاء خالل الشهر الجاري ،وبواقع ثالث رحالت
بــاألسـبــوع أي ــام الـثــاثــاء والخميس والسبت خالل
نوفمبر القادم وعلى مدار العام.
وفي هذا الشأن ،صرح الرئيس التنفيذي للخطوط
الجوية الكويتية ،م .معن رزوقــي« :يسر (الكويتية)
أن تدشن أولــى رحالتها التجارية إلــى كوااللمبور
ُ
عاصمة ماليزيا ،والـتــي تعد إحــدى أهــم وجهاتها
الجديدة ،حيث جــاء اختيار وجهة كوااللمبور لما
تحتويه من معالم سياحية وتاريخية غنية بالثقافات
ال ـم ـت ـنــوعــة ،ك ـمــا تـتـمـيــز كــوج ـهــة م ـنــاس ـبــة لـقـضــاء
ُ
العطالت ،ولها مكانة كبيرة ،ألنها تعد المركز الثقافي
والمالي واالقتصادي في ماليزيا والشرق األقصى»،
ً
مشيرا إلى استخدم طائرات االيرباص طراز A330
صديقة البيئة لمثل هــذه الــوجـهــات متوسطة إلى

ُ
بعيدة المدى ،والتي تعد من الطائرات حديثة الطراز في
رحلة تستغرق  8ساعات من الكويت إلى كوااللمبور.
وأضــاف رزوق ــي« :يأتي إطــاق وجهة كوااللمبور
ضمن استراتيجية الشركة في اتساع شبكة خطوطها
من وجهات ومحطات متنوعة ،لتغطية المزيد من
ً
الوجهات المرغوبة ،وصوال إلى ما بعد التميز ،وتلبية
لمتطلبات سوق الطيران المحلي واإلقليمي والعالمي».
ً
وت ــاب ــع« :إطـ ــاق وج ـهــة كــواالل ـم ـبــور ج ــاء مـكـ ّـمــا
للخطط التي وضعتها (الكويتية) لتوسيع شبكة
خطوطها حول العالم ،ولتشغيل رحالت إلى أسواق
جديدة ومتنوعة ومطلوبة تلبي طموحات ورغبات
ً
عمالئها ،خصوصا للمهتمين بفتح المجال أكثر،
كما أن الشركة الكويتية تعمل بدورها على تنمية
وتسهيل األع ـمــال التجارية والسياحية والنشاط
االقتصادي بين البلدين .إن افتتاح الوجهة يساهم
بـشـكــل ف ـ َّـع ــال ف ــي تـسـهـيــل ح ــرك ــة ن ـقــل الـمـســافــريــن
والبضائع».

آمبر هيرد تواجه معركة قضائية جديدة
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تواجه النجمة العالمية أمبر هيرد
معركة قضائية جديدة تتعلق بدفع
قـيـمــة األ ت ـع ــاب ا لـقــا نــو نـيــة فــي قضية
تـشـهـيــر زوج ـهــا ال ـســابــق جــونــي ديــب
ض ــد ه ــا ،وا لـ ـت ــي ا س ـت ـم ــرت  6أ ســا ب ـيــع
بقاعة محكمة والية فرجينيا.
كما تواجه هيرد أزمة قانونية أخرى
تتعلق بتبعات قضيتها التشهيرية ضد
جوني ديب ،حول دفع األتعاب القانونية
التي تزيد قيمتها على  8ماليين دوالر،
حيث أفادت التقارير بأن لديها بوليصة
تأمين لملكية منزل مع شركة Travelers
 ،Commercial Insuranceوو ثـيـقــة تأمين
مــع شــر كــة  ،New York Marineوكلتاهما

مطالبة بتغطية قيمة التعويض واألتعاب
القانونية.
ورفعت شركة  Travelersد عــوى قضائية
ضد  ،New York Marineتطالب فيها بدفع
نـصــف األ تـعــاب ا لـقــا نــو نـيــة ا لـتــي تــم إنفاقها
بالفعل لفريق الدفاع عن آمبر هيرد ،وأكدت
شركة  ،Travelersالتي قامت بتمويل الجزء
األكبر من دفاع هيرد ،بأن األخيرة لها الحق
في اختيار محاميها ،لكن شركة New York
 Marineاعترضت وأرسلت محاميها ،الذي
ُيفترض أن قيمة أتعابه القانونية أرخص.

 »Smileالمرعب يتصدر شباك التذاكر
««»Smile
الفيلم يدور حول طبيبة تتعرض لحادث مروع مع مريضتها

مشهد من الفيلم

آمبر هيرد

ً
رحيل ساشين ليتلفيذر عن  75عاما
ت ــوف ـي ــت ال ـم ـم ـث ـلــة وال ـن ــاش ـط ــة ســاشـيــن
ً
ليتلفيذر عن عمر يناهز  75عاما والمنتمية
إل ــى الـسـكــان األميركيين األصليين والتي
قوبلت عام  1973بصيحات االستهجان خالل
احتفال توزيع جوائز األوسكار عندما رفضت
ّ
تسلم جائزة نيابة عن الممثل مارلون براندو.
وقــالــت ليتلفيذر فــي آخ ــر تصريحاتها
ً
«عندما أرحل ،تذكروا دائما أنكم ،في كل مرة
ُ
تدافعون فيها عن حقيقتكم ،تبقون صوتي
وأصوات أممنا وشعوبنا حية».
وك ــان ــت أكــادي ـم ـيــة أوسـ ـك ــار أق ــام ــت قبل
ً
أس ـبــوع ـيــن اح ـت ـف ــاال ك ـ ّـرم ــت ف ـيــه ليتلفيذر
ً
واعتذرت اليها علنا عن المعاملة التي لقيتها
خالل احتفال توزيع جوائز األوسكار قبل 50
ً
عــامــا ،الــذي قوبلت فيه ليتلفيذر المنتمية
َ
إل ــى شـعــبــي أبــات ـشــي وي ــاك ــي ،بــالـسـخــريــة،
عندما شرحت سبب رفض مارلون براندو
قبول أوسكار أفضل ممثل عن فيلم ّ
«العراب»،
ً
احتجاجا على معاملة هوليوود لألميركيين
(أ ف ب)
األصليين.

ساشين ليتلفيذر

كيم وكاني في عرض أزياء «بالنسياغا»

ّ
تصدر فيلم الرعب النفسي « »Smileشباك التذاكر في الواليات المتحدة وكندا
ً
ً
أمس األول ،متقدما على فيلم التشويق السوداوي «دونت ووري دارلينغ» ،ومثبتا
ً
ً
بذلك أن األشرطة القائمة على إثارة الخوف تستقطب جمهورا كبيرا إلى الشاشات
األميركية الشمالية.
ّ
وتمكن «سمايل» ،الذي أنتجته «باراماونت» ،وتولى إخراجه باركر فين ،من أن
يحقق إيرادات بلغت  22مليون دوالر بين الجمعة واألحد ،وفق األرقام الصادرة
األحد عن شركة إكزبيتر ريليشنز المتخصصة.
ويتناول الفيلم قصة مؤثرة عن طبيبة تــؤدي دورهــا سوسي بيكون  -ابنة
الممثلين كيفن بيكون وكيرا سيدجويك  -راحت تفقد الصلة مع الواقع ،بعدما
ً
ً
شهدت حدثا مروعا حصل لمريضة.
ّ
ً
وحــل «سمايل» قبل فيلم آخــر ذي سيناريو مخيف أيضا هو «دون ــت ووري
ً
دارلينغ» الــذي حقق  7.3ماليين دوالر ،متراجعا إلى المركز الثاني ،بعدما كان
احتل األول في نهاية األسبوع الفائت ،وهو من إخراج أوليفيا وايلد التي تؤدي
ً
دورا فيه إلى جانب شريك حياتها نجم البوب هاري ستايلز والممثلة فلورنس
بيو ُوكريس باين.
وش ِّبه «دونت ووري دارلينغ» بصيغة محدثة من «ترومان شو» ،وتدور أحداثه في
الواليات المتحدة خالل خمسينيات القرن العشرين في بلدة فيكتوري النموذجية
الصغيرة التي بناها رجل أعمال غامض في وسط الصحراء ،وتتوافر فيها للسكان
كل مستلزمات الرفاهية المادية ،ولكن بشرط وحيد هو أال يغادروها.
ً
وواصل فيلم «ذي وومان كينغ» من إنتاج سوني تراجعه ،إذ حل ثالثا بإيرادات
بلغت  7ماليين دوالر .وتؤدي دور البطولة في هذا العمل فايوال ديفيس الفائزة
بجائزة أوسكار ،وهو قصة تاريخية عن جيش من المحاربات اإلفريقيات في مملكة
داهومي (غرب إفريقيا) في القرن التاسع عشر.
وتاله في المرتبة الرابعة فيلم «بروز» ( )Brosالذي يتناول قصة رجلين تربطهما
ً
عالقة عاطفية ،وقد بلغت عائداته  4.8ماليين دوالر ،فيما حل خامسا بـ  4.7ماليين
ً
فيلم «أفاتار» الشهير من عام  2009للمخرج جيمس كاميرون ،ويعاد عرضه راهنا
ً
استباقا لطرح الجزء الثاني منه في ديسمبر المقبل بعنوان «أفــاتــار ...ذي واي
أوف ووتر».
وفيما يلي األفالم الخمسة المتبقية في ترتيب هذا األسبوع:
« - 6بونيين سيلفان ...بارت  4.1( »1ماليين دوالر)
« - 7باربيريان» ( 2.8مليون)
« - 8بوليت تراين» ( 1.4مليون)
« - 9دي سي ليغ أوف سوبر -بيتس» ( 1.3مليون)
(أ ف ب)
« - 10توب غن ...مافريك» ( 1.2مليون).

كيم وكاني

افتتح مغني الراب كاني ويست عرض دار
«بالنسياغا» ،الذي أقيم على أرض موحلة في
فيلبينت ،على هامش أسبوع باريس للموضة،
ً
وبعيدا من بهرجة منصاته التقليدية.
وارت ـ ـ ـ ــدى ويـ ـس ــت ،وه ـ ــو ص ــدي ــق لمصمم
ً
ً
«بالنسياغا» الجورجي ديمنا ،سرواال جلديا
وسترة سوداء متعددة الجيوب ،وكان يعتمر
قبعة تـحــت غـطــاء ل ـل ــرأس ،وينتعل حــذاء يــن
ريــاضـيـيــن كـبـيــريــن ،وك ــان ــت شــريـكــة حياته
السابقة وملهمة «بالنسياغا» كيم كارداشيان
في مقدمة الحضور خالل العرض الــذي أقيم
بموقع تفوح فيه رائحة وحل قوية.
واسترعت االنتباه اإلكسسوارات التي حملها
ً
العارضون الرجال ،منها مثال حماالت أطفال،
وحقائب يد ملونة وطفولية ،وأخ ــرى كبيرة
للتسوق ،وحقائب كتف مربعة بأكمام مدمجة،
وهي من أبرز ما تضمنته تشكيلة ربيع 2023
وصيفها .أما العارضات ،فقد ارتدين فساتين
وردية أو بيضاء أو سوداء ،ومالبس براقة.
(أ ف ب)

«بياريتز» يؤكد الحضور النسائي
في سينما أميركا الالتينية

ملصق المهرجان

 ...ومشهد آخر

سوسي بيكون

تعبر الدورة الـ 31لمهرجان بياريتز ،جنوب
غرب فرنسا ،عن الحضور المتزايد للنساء في
السينما األميركية الالتينية ،إذ يبلغ عدد النساء
 6بين مخرجي األفالم الـ 10المتنافسة في فئة
األف ــام الــروائـيــة ،وهــو ما رأى فيه المنظمون
«انعكاسا مباشرا لحركة قوية في المجتمع».
والحـ ــظ ال ـم ـفــوض ال ـع ــام لـلـمـهــرجــان جــان
كريستوف برجون أن «النساء في الوقت الراهن
ُيقبلن بكثافة» على السينما األميركية الالتينية.

وخــافــا للمهرجانات الـكـبــرى ،التي غالبا
ما تتعرض لالنتقادات بسبب ضعف حضور
أفــام النساء فيها ( 5أفــام لمخرجات من 21
شــاركــت فــي مسابقة مهرجان كــان مثال هذه
الـسـنــة) ،فجائزة «أبـ ــرازو» ألفضل فيلم ،وهي
المكافأة الكبرى في مهرجان بياريتزُ ،منحت
إلى «لوس رييس ديل موندو» للكولومبية لورا
مورا حائزة «الصدفة الذهبية» في مهرجان سان
(أ ف ب)
سيباستيان سبتمبر الفائت.

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

الثور

 20أبريل  20 -مايو

َّ
ً
ً
مهنيا :ال تتخل عن أي مشروع إبداعي ألنه م ـه ـن ـيــا :ت ـبــرع ج ــدا ف ــي ح ـيــاتــك المهنية
لن يتكرر كل يوم.
وتنطلق نحو مراكز أفضل.
ّ
ُ
ً
ً
عاطفيا :نادرا ما تصادف وجها يثير إعجابك ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :كـ ــل م ـش ـك ـلــة ت ـ ـحـ ــاوالن حــل ـهــا
وسوف يحصل هذا النهار.
بالتفاهم معا ستصل إلى خاتمة سعيدة.
ً
ً
تمضيه
لقاء
تخصيص
اجتماعيا :ال بأس في
اجتماعيا :تعاني من مشكلة ضيق الوقت
مع األصدقاء أو في حضور برنامج ما.
باستمرار وتدفع العائلة الثمن.
رقم الحظ44 :
رقم الحظ32 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مهنيا :العمل بعجلة وبــدون تحضير
يعني ارتكابك للمزيد من األخطاء.
ً
عاطفيا :قم بتغيير في عالقتك العاطفية
وال تدع الروتين يحطمها.
ً
ً
اجتماعيا :يفوق األمــر طاقتك أحيانا
ّ
وال تعود تتحمل مــا يجري حولك في
المنزل.
رقم الحظ43 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر
ً
ً
ً
م ـه ـن ـيــا :ت ـم ــارس ت ــأث ـي ــرا حـقـيـقـيــا على
الزمالء من خالل مهارتك في اإلنجاز.
ً
عاطفيا :حاول أن تنجز مع الشريك أي
أمر فتراه في قمة الهناء.
ً
اجـتـمــاعـيــا :طالما أنــك تستطيع إقناع
نـفـســك بـخـطــأ ارتـكـبـتــه فــإنــك ق ــادر على
إصالحه.
رقم الحظ22 :

الجوزاء

السرطان

 21مايو  21 -يونيو

 22يونيو  22 -يوليو

ً
ً
مهنيا :ال تكن في معاملتك قاسيا فتكسر
وال لينا فتعصر بل مرنا.
ً
عاطفيا :عليك أن تخلق الوقت لتقضيه مع
الشريك فهذا واجب أساسي تجاهه.
ً
اجتماعيا :السبب الوحيد للقيام بالرياضة
هو صحتك الجسدية والمعنوية.
رقم الحظ1 :

ً
مهنيا  :التأجيل المستمر أل حــد مشاريعك
سوف يؤدي إلى خسارة كبيرة.
ً
عاطفيا :ثمن ّ
الحب خدمة وتضحية وإال فإنه
يصبح ّ
مجرد أنانية.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :اس ـت ـنــد ف ــي كــامــك إل ــى بعض
االستشهادات ّ
القيمة لتعطي للحديث منفعة.
رقم الحظ9 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا  :تشعر باإلحباط لعدم استطاعتك
الحصول على مشروع جديد.
ً
عاطفيا  :فاجئ الشريك بمشروع ترفيهي
تقومان به معا في أقرب وقت.
ً
اجـتـمــاعـيــا :وج ــودك فــي المجتمع أحيانا
ينطوي على ضرورة المحافظة على رضى
الناس.
رقم الحظ35 :

الجدي

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
مهنيا :وسائل مهنتك تتطور فالحق بها
ألن المنافسة أصبحت شديدة.
ً
عاطفيا :يجتاحك ملل عاطفي كبير يضع
عالقتك على المحك.
ً
اجتماعيا :صداقة شخص نبيل نعمة من
الله فتمسك به إن وجدته.
رقم الحظ3 :

الدلو

 22ديسمبر  19 -يناير

 20يناير  18 -فبراير

ً
مـهـنـيــا :ابـحــث عــن تحسين ج ــودة عملك
فالمنافسة غدت على األبواب.
ً
عاطفيا :ال للغضب ،ال للحزن ،ال لليأس،
كن متفائال مع شريك عمرك.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :أم ـض ـيــت ال ـك ـث ـيــر م ــن الــوقــت
لرفاهيتك وحان دور العائلة.
رقم الحظ3 :

ً
مهنيا :تغيير أسلوب عملك سيحدث فرقا
ّ
ويحرك األمور.
حاسما
ّ
ً
عاطفيا  :يعترف الشريك لــك بــأ نــه تعلم
الكثير من خالل رفقته لك.
ً
اجتماعيا :سيطر بهدوئك ورزانتك على
أي موقف عائلي يصبح الحل أسهل.
رقم الحظ43 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
مهنياَ :
إسع أن يكون في عملك لمسة إبداع
ليختلف عن اآلخرين.
ً
ّ
بالحب تجاه
عاطفيا :يالمس قلبك شعور
شخص قابلته سابقا.
ً
ً
اجتماعيا :تختبر نشاطا ترفيهيا جديدا
ّ
ّ
عله يخفف من وحدتك الراهنة.
رقم الحظ6 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا  :كــن فــي تعاملك فــي مهنتك مثل
الشجرة التي تنحني بدال من أن يكسرها
الريح.
ً
عــاطـفـيــا :قــم بــأمــور غـيــر اعـتـيــاديــة أمــام
الشريك وأنقذه من الرتابة التي يعيشها.
ً
اجتماعيا :من يستمع إليك بقلبه وينظر
ّ
فتمسك به.
في عينيك هو صديق
رقم الحظ45 :

مسك وعنبر
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 500من المؤثرين الخليجيين والعرب يدشنون «كالم مدينة»

النسخة األولى من الملتقى تقام برعاية ولي عهد األردن في البحر الميت
ب ـح ـضــور وزيـ ــر ال ـس ـيــاحــة واآلث ـ ــار،
ً
نايف حميدي الفايز ،مندوبا عن سمو
األمير الحسين بن عبدالله ولي العهد،
وعطوفة الــدكـتــور عـبــدالــرزاق عربيات
المدير العام لهيئة تنشيط السياحة،
وم ـج ـمــوعــة م ــن ال ـش ـخ ـصـ ّـيــات الـعــامــة
ومئات المؤثرين العرب ،وممثلين عن
وسائل اإلعــام؛ أقامت شركة أومنيس
م ـي ــدي ــا ب ــال ـش ــراك ــة م ــع ه ـي ـئــة تـنـشـيــط
ً
ال ـس ـي ــاح ــة األردنـ ـ ـي ـ ــة حـ ـف ــا ف ــي مــركــز
الملك حسين بن طالل للمؤتمرات في
البحر الميت ،الستقبال المشاركين في
ً
ملتقى «كالم مدينة» ،وإيذانا بانطالق
ّ
المقررة للملتقى.
الفعاليات
وخ ـ ــال ال ـح ـف ــلّ ،
رح ـ ــب ف ـهــد الــذيــب
الــرئ ـيــس ال ـتـن ـف ـيــذي ل ـشــركــة أومـنـيــس
ميديا المنظمة للملتقى بالحاضرين،
وت ـ ّ
ـوج ــه بــال ـش ـكــر وال ـت ـقــديــر لـصــاحــب
ال ـ ّـس ـم ــو ال ـم ـل ـكــي األمـ ـي ــر ع ـب ــدال ـل ــه بــن
الحسن ،والرعاة والداعمين ،وقال« :لقد
عملنا فــي أومـنـيــس مـيــديــا عـلــى إيــاء
االهتمام بمختلف القضايا التي تتعلق
ب ـمــا اص ـط ـلــح ع ـلــى تـسـمـيـتــه بـظــاهــرة
المؤثرين ،والتي تحولت بفعل ّ
تطور
األدوات والتطبيقات ،وبفعل االهتمام
بأثر المؤثرين إلى مهنة مربحة وإلى
عنصر مهم وفاعل في عالم األعمال».

ممثل ولي عهد األردن متوسطأ كبار الشخصيات
م ــن ج ـه ـت ــه ،أشـ ـ ــاد وزيـ ـ ــر ال ـس ـيــاحــة
واآلث ــار بالجهود المبذولة والتنظيم
ً
المميز لهذا الملتقى ،الــذي جمع عددا
ً
غـ ـفـ ـي ــرا مـ ــن ال ـم ــؤث ــري ــن ع ـل ــى ش ـب ـكــات
التواصل وصناع محتوى وإعالميين
ورواد في صناعة التسويق في مكان
واح ــد ،ومـ ّـمــا جــاء فــي كلمته« :نجتمع
ف ــي الـبـحــر الـمـيــت وم ــن أخ ـفــض نقطة
على سطح الكرة األرضية ،وهو وجهة
سياحية أردنية فريدة ال مثيل لها على

كــوكـبـنــا األزرق ،وم ـق ـصــد لـ ــآالف من
الـسـيــاح سنويا مــن المنطقة والـعــالــم،
ً
ويشكل جزءا مهما من المنتج السياحي
األردن ـ ــي ال ـم ـم ـيــز ب ـت ـنــوعــه وم ـف ــردات ــه،
هويته الـكــرم وحـســن الضيافة الـلــذان
يتميز بهما شعبنا األردن ــي األصـيــل،
ً
ً
وشعارنا دوما يا هال بالضيف تطبيقا
وممارسة».
ّ
وأكـ ـ ـ ــد د .ع ــربـ ـي ــات إي ـ ـمـ ــان ال ـه ـي ـئــة
ب ـ ـضـ ــرورة اكـ ـتـ ـم ــال ع ـن ــاص ــر الـعـمـلـيــة

جانب من افتتاح الملتقى
الـتـســويـقـيــة لـيـنــدمــج فـيـهــا الـتـقـلـيــدي
والمبتكر ،وات ـبــاع احـتـيــاجــات وميول
السوق وتطور األدوات بعقول متفتحة
تتقبل الـجــد يــد وتستثمر فـيــه ،بقوله:
«تـ ـع ــاون ــا م ــع ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـم ــؤثــريــن
ً
األردنـيـيــن المبدعين وأي ـضــا نتعاون
مــع مــؤثــريــن أع ــزاء مــن ال ــدول العربية
الشقيقة ،واستهدفنا بعض المؤثرين
العالميين في قطاع السياحة والسفر
ودعوناهم الستكشاف األردن المدهش

توجهاتنا
بعيونهم ولجماهيرهم .وفي
ِ
التي نعمل على تطويرها بكل ما يحدث
من متغيرات في عالم اإلعالن التفاعلي
نـسـعــى أن ت ـك ــون خـطـطـنــا م ـس ـتــدامــة،
فــال ـم ـح ـتــوى ال ـ ــذي يـنـتـجــه ال ـم ــؤث ــرون
ً
المبدعون مثلكم هو دوما محل تقديرنا
ً
وتفاعلنا وأيضا متابعتنا».
وسيجمع ملتقى «كالم مدينة» الذي
سيقام على مــدار  3أيــام أكثر مــن 500
مؤثر على شبكات التواصل االجتماعي

ومـخـتــص فــي صـنــاعــة الـتـســويــق عبر
ال ـم ــؤث ــري ــن م ــن م ـخ ـت ـلــف دول ال ــوط ــن
العربي ،حيث ستتم مناقشة آخر وأهم
التطورات في صناعة التأثير والتسويق
عبر المؤثرين ،وأهمية إثراء المحتوى
الـعــربــي مــن منطلق ال ـعــدد الـكـبـيــر من
المؤثرين عبر الشبكة العنكبوتية ،وآلية
استثمار هذا المحتوى واالستفادة منه.
ويتضمن الملتقى  6جلسات نقاشية
ومـثـلـهــا م ــن ورش ال ـع ـمــل ،إل ــى جــانــب
لقاءات وحوارات خاصة يومية مع أبرز
ً
الشخصيات العربية المؤثرة ،وصوال
إلى الخروج بتوصيات وحلول للعديد
من النقاط المحورية.
ّ
ي ـشــار إل ــى أن «ك ــام مــدي ـنــة» سيتم
تـنـظـيـمــه بـشـكــل س ـنــوي ض ـمــن إح ــدى
المدن العربية ،بهدف تسليط الضوء
ع ـل ــى آخـ ــر م ــا ت ــوص ـل ــت إل ـي ــه صـنــاعــة
التأثير والتسويق عبر وسائل التواصل
االج ـت ـم ــاع ــي ،وإلت ــاح ــة ال ـس ـبــل وآفـ ــاق
ال ـت ـع ــاون ب ـيــن مـخـتـلــف األط ـ ــراف ذات
العالقة ،إلى جانب اإلسهام في الترويج
للبلد المستضيف مــن خ ــال جمهور
المؤثرين المشاركين من مختلف دول
الــوطــن ال ـعــربــي ،وسـيـتــم بــث الملتقى
بالمجان عبر المنصة الرقمية وشبكات
التواصل االجتماعي الخاصة بالملتقى.

القديري تفوز بجائزة معرض «تريناله فيلباخ» سلمان أبوستة يخاطب بلفور في عقر داره

األلماني للمجسمات الصغيرة

يلقي محاضرة بجامعة أدنبرة في ذكرى صاحب «الوعد المشؤوم»

أعمالها تجسد تاريخ الخليج العربي وتطوره في الفترة النفطية
شاركت القديري بمجسم فني
ُعرض في معرض «إكسبو دبي
 »2020في نوفمبر الماضي،
وأطلقت عليه عنوان «كيميرا»،
ويندرج تحت الفنون البصرية
المعاصرة.

حـ ـ ـ ــازت الـ ـفـ ـن ــان ــة ال ـت ـش ـك ـي ـل ـيــة
الـكــويـتـيــة مـنـيــرة ال ـقــديــري ،أمــس
األول ،جائزة الدورة الـ  15لمعرض
«تـ ــري ـ ـنـ ــالـ ــه فـ ـيـ ـلـ ـب ــاخ» األلـ ـم ــان ــي
للمجسمات الصغيرة.
وعـ ـ ــزت ل ـج ـنــة ال ـت ـح ـك ـيــم مـنــح
الـ ـفـ ـن ــان ــة الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ال ـ ـجـ ــائـ ــزة،
لتجربتها وأعـمــالـهــا «ال ـفــريــدة»،
قائلة إن هذه األعمال تجسد تاريخ
الخليج العربي وتطوره في الفترة
الـنـفـطـيــة ،وت ــرم ــز بـلـمـحــات فنية
فريدة إلى هذه الفترة.
وسلمت عمدة مدينة فيلباخ،
غابرييال زول ،الـجــائــزة ورســالــة
تقديرية للقديري.
وتقدمت الفنانة بالشكر للجهة
المنظمة للمعرض ،مؤكدة أهمية
الجائزة «القيمة» لها في مسيرتها
الفنية .وقدمت الفنانة ثالثة أعمال
فنية في المعرض ،هي« :أربت »4
و»طيف  »1و»الركن المقدس» ،في
إطار دورة هذا العام ،التي شارك
ً
فيها  56فنانا وفنانة.
وركـ ـ ـ ــزت الـ ـ ـ ـ ــدورة ال ـ ـ ـ  15ل ـهــذا
ال ـم ـع ــرض ع ـلــى اس ـت ــدام ــة حـيــاة
األشياء ،األمر الذي عكسته أعمال
الفنانين المشاركين.

القديري مع عمدة فيلباخ
وكـ ـ ــانـ ـ ــت ال ـ ـق ـ ــدي ـ ــري شـ ــاركـ ــت
بمجسم فني ُع ــرض فــي معرض
«إكسبو دبــي  »2020فــي نوفمبر
ال ـمــاضــي ،وأط ـل ـقــت عـلـيــه عـنــوان
«ك ـي ـم ـيــرا» ي ـن ــدرج ت ـحــت الـفـنــون
البصرية الـمـعــاصــرة .والمجسم
ع ـب ــارة ع ــن مـنـحــوتــة كـبـيــرة ذات
أل ـ ـ ـ ـ ــوان ق ــزحـ ـي ــة والم ـ ـع ـ ــة ت ـش ـبــه
ح ـف ــارة ال ـن ـفــط .وأع ــرب ــت حينها
عن سعادتها بــردود الفعل تجاه

المجسم ،وقالت إن المنحوتة تأتي
في إطار زمني بين فترتين هما ما
قبل وما بعد عصر النفط.
وعن سبب تسميتها «كيميرا»،
قـ ــالـ ــت إن ـ ـ ــه ج ـ ـ ــاء م ـ ــن األس ــاطـ ـي ــر
اإلغريقية ،الفتة إلــى أن لــه عالقة
بتاريخ اللؤلؤ في الخليج ،وتاريخ
الـنـفــط وم ــا بـعــد ظ ـه ــوره ،مشيرة
إلــى أن العمل يتضمن العديد من
(كونا)
الدالالت والمضامين.

تستضيف جامعة أدنبرة  8نوفمبر  2022د .سلمان أبو ستة ،المؤرخ
والباحث ورسام الخرائط الفلسطيني البارز ،إللقاء محاضرة هي األولى
من حيث المضمون والموقع ،في الذكرى المئوية لالنتداب البريطاني
( )1948 – 1922على فلسطين ،أي ذكرى وعد آرثر بلفور.
وتنظم المحاضرة من قبل «Council for British Research in the
 ،»Levantوبرعاية مشتركة من قسم علم االجتماع والسياسة والعالقات
الدولية ،وكذلك مجموعة أبحاث الشرق األوسط والدراسات اإلسالمية،
وتقام في «عقر دار بلفور» باعتباره أحد المستشارين البارزين (1891
–  )1930لهذه الجامعة ولمدة  30سنة ،إضافة إلى أنه مهندس التحول
اإلمبراطوري نحو األكاديمية.
ويخاطب د .أبوستة «صاحب الوعد المشؤوم» ،وكأنه يترافع أمام
محكمة العدل الدولية ،ليضع الحقائق أمام الجمهور والباحثين وأساتذة
الجامعات بأسلوب علمي وموضوعي ،من شأنه أن يحدث تأثيرا بالغا،
لما يملكه المحاضر من قدرة ومعلومات ووثائق في هذا الجانب .يذكر
أن جامعة أدنبرة تعتبر هيئة خيرية مسجلة في أسكتلندا ،وتدير الحوار
د .شعيرة فاداساريا مساعد مدير قسم علم االجتماع.

محمد رمضان يبدأ تصوير
مسلسل «العمدة»

بدأ الفنان محمد رمضان
تصوير مسلسله الجديد
«العمدة» ،مع المخرج
محمد سامي ،بأحد
الديكورات الرئيسية
لألحداث ،حيث سيتواجد
مع أحمد داش ،تامر
عبدالمنعم وعدد من
الفنانين.
وحرص رمضان على نشر
أول صورة من تصوير
العمل مع ممثلي الشركة
المنتجة ،لإلعالن رسميا
عن وجوده في السباق
الرمضاني ،بوقت يراهن
على تجربته في المسلسل
بعد تعثر مسلسله األخير
«المشوار» الذي تعرض
لمشكالت عدة.
واتفق رمضان مع المخرج
محمد سامي على كل
التفاصيل الخاصة
بالمسلسل الجديد فيما
يتعلق بمواعيد التصوير،
في ظل ارتباطه بتحضير
مشروعين للسينما
بخالف حفالت يقوم
بإحيائها بالتزامن مع
تصوير المسلسل المتوقع
أن ينتهي نهاية مارس
المقبل.

آسر يخوض سباق رمضان
بـ «نسيت كلمة السر»

سلمان أبوستة

بلقيس تروج أغنيتها «المزاجنجي»
ح ـ ــرص ـ ــت ال ـ ـف ـ ـنـ ــانـ ــة الـ ـ ـش ـ ــاب ـ ــة بـ ـلـ ـقـ ـي ــس ع ـلــى
إثـ ــارة تـفــاعــل جـمـهــورهــا مــع أغنيتها الـجــديــدة
«المزاجنجي» التي أصدرتها قبل بضعة أيام من
خالل فيديو راقص نشرته عبر حسابها الرسمي
على «إنستغرام» أرفقته بتعليق قالت فيه« :وروني
فيديوهات تفاعلكم على األغنية».
واألغنية من كلمات مالك عــادل ولحن محمد
يحيى وإنتاج حمدي بدر وإخراج علي أبوطالب.
وقــدم العمل المصور بنكهة مصرية ،أبــرز أهم

خبريات

مـعــالــم الـمـحــروســة الـسـيــاحـيــة بـمـشــاهــد مبهرة
أظهرت األهرامات وجمال القاهرة من ظهر مركب
يبحر في نهر النيل.
ً
ً
وكانت الفنانة الشابة قد أحيت أخـيــرا حفال
على هامش «موسم الجيمرز» بالمملكة العربية
السعودية ،في الرياض ،واعتبر حفلها األضخم
من بين الحفالت في المملكة.

الدراما الصعيدية تنتشر في موسم
رمضان القادم

يخوض الفنان آسر
ياسين السباق الدرامي
في رمضان المقبل ،من
خالل مسلسل «نسيت كلمة
السر» ،وهو العمل المأخوذ
عن رواية تحمل االسم
نفسه كتبها حسن كمال،
فيما يجري ترشيح فريق
العمل خالل الفترة الحالية.
والمسلسل الذي تتم
كتابة المعالجة الخاصة
به خالل الفترة الحالية
يتناول قصة حياة العب
رياضي يتعرض لإلصابة
بمرض التصلب الجانبي
الضموري الذي يؤثر
على الخاليا العصبية،
لنتابع تداعيات إصابته
خالل األحداث وتأثيرها
على حياته بمختلف
المستويات.
وسيتفرغ آسر لتصوير
المسلسل بشكل كامل بعد
االنتهاء من تصوير فيلمه
الجديد «شماريخ» ،الذي
يقوم ببطولته مع عمرو
سالمة ،حيث يتوقع أن
ينتهي من التصوير نهاية
الشهر المقبل.

«بيت فرح» يعرض خارج
الدورة البرامجية الرمضانية

نيللي كريم

●

أحمد العوضي

القاهرة  -محمد قدري

ب ــدأ ع ــدد كبير مــن نـجــوم الــوســط الفني
التحضير ألعـمــالـهــم الــرمـضــانـيــة الـقــادمــة،
وكان الالفت في األمر هذا العام زيادة جرعة
األعمال الصعيدية بشكل كبير.
كانت البداية مع إعالن النجمة نيللي كريم
عن مسلسلها الجديد ،الــذي تقدمه باللون
الصعيدي للمرة األولى في مسيرتها .والعمل
ً
ُيـكـتــب حــالـيــا تـحــت اس ــم «ول ــو بـعــد حـيــن»،
وانتهى مدحت العدل من كتابة المعالجة
الدرامية له بالكامل ،وكذلك الحلقات األولى.
ويتعاون المخرج ماندو العدل مع المؤلف
والشركة المنتجة ،من أجل ترشيح األدوار،
و تــم اختيار بعضهم ،منهم الفنانة فريدة
سيف النصر.

الشهامة والرجولة
وكانت المفاجأة مع تقديم الفنان أحمد
ً
ً
الـعــوضــي مـسـلـســا ج ــدي ــدا لــم يـتــم تحديد
اس ـمــه ب ـعــد ،لـكــن سـيـقــدم ال ـلــون الصعيدي
لشاب من محافظة سوهاج بصعيد مصر،
ويتحدث في مسلسله عن الشهامة والرجولة
وعدم ترك الحق للضياع.
ومن المقرر اختيار فريق العمل في األيام
القليلة المقبلة لبدء التصوير خالل نوفمبر
الـ ـق ــادم .وي ـح ــاول ال ـعــوضــي تحقيق نجاح

روجينا

مـخـتـلــف ،بـعــد الـنـجــاح الـكـبـيــر ال ــذي حققه
مسلسل «ال ـلــي مــالــوش كـبـيــر» مــع الفنانة
ياسمين عبدالعزيز قبل عامين.

موسم رمضان
وت ــأت ــي ال ـن ـج ـمــة روج ـي ـن ــا ض ـم ــن قــائـمــة
ال ـم ـفــاجــآت ه ــذا الـ ـع ــام ،م ــن خ ــال مسلسل
جديد باسم «ستهم» أعلنت عنه خالل العام
الماضي ،بعد االنتهاء من مسلسلها األخير
(ان ـ ـحـ ــراف) ،وت ـق ــدم الـمـسـلـســل ال ـجــديــد مع
المخرج نفسه ،وهو رؤوف عبدالعزيز ،الذي
ً
يجري حاليا المفاوضات األخيرة الختيار
األب ـط ــال ،مــن أج ــل الـتـصــويــر الـشـهــر الـقــادم
للحاق بالموسم الرمضاني المقبل.
وان ـت ـه ــت ورش ـ ــة ك ـتــابــة مـسـلـســل الـنـجــم
الـكــومـيــدي أحـمــد مكي مــن كتابة الحلقات
الـ ـخ ــاص ــة ب ــالـ ـج ــزء الـ ـس ــاب ــع مـ ــن مـسـلـســل
«الـكـبـيــر أوي» ،ال ــذي سـيـتــواجــد فـيــه نفس
قوام الجزء السادس من العمل .ومن المقرر
أن ُي َّ
قدم المسلسل باللون الصعيدي ،على
غرار األجزاء السابقة ،ويشارك في بطولته:
رحمة أحمد وبيومي فؤاد وهشام إسماعيل
ومحمد سالم ،وغيرهم من النجوم وضيوف
الشرف.

تخوض الفنانة داليا
مصطفى البطولة
التلفزيونية من خالل
مسلسلها الجديد «بيت
فرح» ،الذي يجري
التحضير لتصويره خالل
الفترة الراهنة ،ويعرض
خارج السباق الرمضاني
عبر إحدى الشاشات
المصرية .ويشارك في
بطولة المسلسل فتحي
عبدالوهاب ومحمد
علي رزق ومجموعة من
الفنانين الشباب ،حيث
ينتمي لنوعية األعمال
االجتماعية من خالل
قصص مجموعة من
الجيران في أحد العقارات
نشاهد ظروف حياتهم
وقصصهم المختلفة.
وتسعى مخرجة المسلسل
شيرين عادل في الوقت
الحالي لالنتهاء من
تحضيرات العمل،
واالستقرار على فريق
العمل بالكامل ،من أجل
بدء التصوير بحلول
نهاية الشهر الجاري ،حيث
يستمر التصوير لنحو
شهرين متواصلين.

ةديرجلا
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دوليات
خامنئي :االحتجاجات مدبرة وموت مهسا «أحرق قلبي»
المرشد يدافع عن الشرطة وجامعات إيران تنتفض واألمن يحاصر طالب «شريف»

١٩

سلة أخبار
مقتل فلسطينيين برصاص
إسرائيلي شمال رام الله

قتل شابان فلسطينيان وأصيب
آخر بجروح خطيرة ،أمس ،بعد
إطالق قوات إسرائيلية الرصاص
باتجاه مركبتهم في مخيم
الجلزون لالجئني الفلسطينيني
شمالي مدينة رام الله ،وسط
الضفة الغربية املحتلة .وذكر
مسؤول باملخيم ،أن دوريات
راجلة من الجيش اإلسرائيلي
كانت تنصب كمينًا في املنطقة
عندما أطلقت النار على
الفلسطينيني .من جهتها ،دانت
الرئاسة الفلسطينية «عمليات
القتل اليومية» التي تنفذها
إسرائيل ،وقالت إن التصعيد
سواء في القدس أو في جنني أو
نابلس تجاوز الخطوط الحمراء.

سورية :أول ظهور للقائد
الجديد لـ «مغاوير الثورة»

صورة ملتقطة بهاتف لتجمع خارج جامعة شريف أمس األول

اتهم المرشد اإليراني علي
خامنئي الواليات المتحدة
وإسرائيل بـ «التخطيط»
لالضطرابات التي تشهدها
بالده منذ أسابيع على خلفية
مقتل الشابة مهسا أميني بعد
توقيفها من شرطة اآلداب،
فيما اجتاحت التظاهرات
جامعات عدة وشهدت
العاصمة طهران مواجهات
بين محتجين وقوات الشرطة.

واشنطن تنفي أي
صلة بين إطالق
أميركيين وتحرير
أصول إيرانية
ّ
مجمدة

خ ــرج الـمــرشــد اإلي ــران ــي علي
خامنئي عن حالة الصمت التي
ال ـت ــزم ـه ــا تـ ـج ــاه االح ـت ـج ــاج ــات
المتواصلة في عموم البالد منذ
منتصف سبتمبر الماضي ،بعد
مقتل شابة كردية تدعى مهسا
أمـ ـيـ ـن ــي عـ ـق ــب احـ ـتـ ـج ــازه ــا مــن
شرطة اآلداب بسبب مخالفتها
ً
قواعد الحجاب اإللزامي ،متهما
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة وإس ــرائ ـي ــل
ب ـت ــدب ـي ــر االن ـت ـف ــاض ــة الـشـعـبـيــة
و»إثارة الشغب واالضطرابات».
وقال خامنئي ،في تصريحات
خـ ــال حـ ـض ــوره م ــراس ــم ت ـخــرج
طـ ــاب أك ــادي ـم ـي ــة ع ـس ـكــريــة فــي
طـهــران ،أمــس ،إن «بعض الناس
ت ـس ـب ـبــوا ف ــي ان ـ ـعـ ــدام األم ـ ــن فــي
ً
الشوارع» مضيفا «االحتجاجات
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة مـ ـ ـهـ ـ ـس ـ ــا ب ـ ـعـ ــدمـ ــا
احتجزتها شرطة األخالق كانت
مخططة ولــم ينظمها إيرانيون
ً
عاديون» .قائال ،إن موت آميني
«أح ـ ـ ـ ــرق ق ـل ـب ــي» وت ـ ــاب ـ ــع« :أقـ ـ ــول
بــوضــوح إن أعـمــال الشغب هذه
واالضطرابات تم التخطيط لها
مــن الــواليــات المتحدة والنظام
ّ
والمزيف،
الصهيوني الغاصب
ومأجوريهم وبعض اإليرانيين
الخائنين في الخارج ساعدوهم».
وأع ــرب عــن دعـمــه ال ـقــوي لـقــوات
ً
األمـ ـ ـ ـ ــن ،قـ ـ ــائـ ـ ــا ،إن ـ ـهـ ــم واج ـ ـهـ ــوا

ً
إجحافا خالل االحتجاجات.
وعن االضطرابات في المناطق
ال ـتــي تـسـكـنـهــا األق ـل ـيــة ال ـكــرديــة
بغرب إي ــران واألقلية البلوشية
بـ ـ ـش ـ ــرق ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد الـ ـ ـت ـ ــي شـ ـه ــدت
مواجهات مسلحة واضطرابات
دامية أودت بحياة العشرات ،رأى
خامنئي أن «ا ل ـعــدو مخطئ في
حساباته حــول الشمال الغربي
وال ـج ـنــوب الـشــرقــي مــن ال ـبــاد»،
ً
مشيرا إلى أن «أميركا ليست فقط
ضد الجمهورية اإلسالمية ،ولكن
ضــد إي ــران الـقــويــة والمستقلة».
فــي م ــوازاة ذل ــك ،كتبت صحيفة
«إي ـ ـ ـ ــران» ال ـح ـك ــوم ـي ــة ،إن وزارة
الدفاع األميركية «البنتاغون هي
غرفة إدارة الشغب في إيران».

احتجاجات الجامعات
وجاء أول تعليق من خامنئي
فــي وق ــت اجـتــاحــت الـتـظــاهــرات،
جامعات عدة في البالد من بينها
شريف وأصفهان وشيراز وتبريز
وم ـش ـهــد و ال ــزه ــراء وخ ــوازم ــي،
فـيـمــا ش ـهــدت الـعــاصـمــة طـهــران
مواجهات بين محتجين وقوات
الشرطة.
ك ـمــا ش ـهــدت جــام ـعــات «أم ـيــر
ك ـ ـبـ ـيـ ــر» و «عـ ـ ـل ـ ــم وص ـ ـن ـ ـعـ ــت» و
«طهران» و «العلوم والتحقيقات»

خامنئي خالل مشاركته في مراسم بأكاديمية عسكرية في طهران أمس (رويترز)
وكلية الطب والصيدلة للجامعة
ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــرة فـ ـ ـ ــي م ـ ــديـ ـ ـن ـ ــة طـ ـ ـه ـ ــران
احتجاجات.
واش ـت ـب ـكــت ق ـ ــوات األم ـ ــن لـيــل
األحد ـ االثنين مع طالب «شريف
للتكنولوجيا» وهــي واح ــدة من
أبرز الجامعات في طهران.
وت ـنــامــى ال ـق ـلــق ح ــول الـعـنــف
في جامعة شريف ،حيث أفــادت
تقارير بأن شرطة الشغب واجهت
خالل الليلة الماضية المئات من
ا ل ـطــاب المحتجين باستخدام
الـغــاز المسيل للدموع والـكــرات
الملونة وكــان أفــرادهــا يحملون
أسلحة تطلق كرات معدنية غير
قاتلة.
وقــررت إدارة الجامعة تعليق
ال ــدراس ــة وتـحــويـلـهــا إل ــى نـظــام
الــدراســة عن ُبعد عبر اإلنترنت،
بعد أن فشلت في عقد لقاء دعت
لــه الــوزيــر محمد علي زلفيغول
للحديث إلى الطالب بهدف تهدئة
األوضاع.
فــي الـمـقــابــل ،طــالــب المجلس
الـتـنـسـيـقــي لـنـقــابــات المعلمين
اإلي ــران ـي ـي ــن ،ف ــي ب ـي ــان ،ال ـطــاب
ب ـ ـ ـ ــاالمـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــاع عـ ـ ـ ـ ـ ــن ح ـ ـ ـضـ ـ ــور
الـ ـصـ ـف ــوف ال ـ ــدراس ـ ـي ـ ــة ،وأعـ ـل ــن
عــن دعـمــه وتـضــامـنــه ال ـقــوي مع
االحتجاجات العامة واإلضرابات.
ودعـ ـ ــا ال ـم ـج ـل ــس الـتـنـسـيـقــي

لـنـقــابــات الـمـعـلـمـيــن اإليــرانـيـيــن
ا ل ـع ـس ـك ــر ي ـي ــن «ألداء وا ج ـب ـه ــم
األس ــاس ــي ،وه ــو ح ـمــايــة أرواح
المواطنين وسالمتهم ،والوقوف
إلى جانب المحتجين والباحثين
عـ ــن ال ـ ـعـ ــدالـ ــة ،واالن ـ ـف ـ ـصـ ــال عــن
الظالمین واآلمرين بالقمع حتى
ال يخجلوا في المستقبل القريب
أمام ضميرهم ومحكمة الشعب».
وط ـ ــال ـ ــب الـ ـمـ ـجـ ـل ــس الـ ـط ــاب
ب ــاإلض ــراب ع ــن ال ــدراس ــة ال ـيــوم،
ق ـب ـي ــل يـ ـ ــوم ال ـم ـع ـل ــم ال ـع ــال ـم ــي،
و»إظـ ـه ــار تـضــامـنـهــم مــع جميع
المتظاهرين ضد الظلم».

عقوبات أوروبية
في هذه األثناءّ ،
قدمت ألمانيا
وفــرن ـســا وال ــدن ـم ــارك وإسـبــانـيــا
وإيـطــالـيــا وجـمـهــوريــة التشيك،
مقترحات لفرض عقوبات جديدة
من االتحاد األوروبي على إيران
ب ـس ـب ــب ق ـم ـع ـهــا االح ـت ـج ــاج ــات
المتعلقة بحقوق المرأة بحسب
تقرير ألـمــانــي نشر أم ــس .ونقل
التقرير عن مصادر أن العقوبات
ً
المقترحة تستهدف  16شخصا
وم ـن ـظ ـم ــة وم ــؤسـ ـس ــة م ـســؤولــة
عــن قمع االحـتـجــاجــات .ويتوقع
أن يبت فــي المقترح  17أكتوبر
الجاري ،مع عدم توقع أي مقاومة

من األعضاء اآلخرين في االتحاد
األوروبي.

النووي والسعودية
إلى ذلــك ،أكد المتحدث باسم
وزارة الخارجية اإليرانية ناصر
ك ـن ـع ــان ــي ،أن الـ ـف ــرص ــة إلح ـي ــاء
االتفاق النووي ما زالت متاحة،
ل ـك ـن ــه رم ـ ــى ال ـ ـكـ ــرة فـ ــي ال ـم ـل ـعــب
ً
األميركي ،مشيرا إلى أن واشنطن
«إذا م ــا أب ـ ــدت إرادة سـيــاسـيــة،
يمكن التوصل التفاق في أقصر
وقـ ــت م ـم ـك ــن» ،م ــع ال ـت ــأك ـي ــد أن ــه
«ل ــن ي ـكــون ه ـنــاك ات ـف ــاق ف ــي ظل
الـتـهــديــد وال ـع ـقــوبــات» .وأض ــاف
كنعاني ،أن المفاوضات النووية
مستمرة بصيغة تبادل الرسائل
م ــع م ـن ـســق االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ــي
ووزراء خ ــار جـ ـي ــة دول ج ـ ــارة.
وجاء ذلك في وقت نفت الواليات
المتحدة ،تقارير إيرانية تفيد بأن
َ
أميركيين
إط ــاق طـهــران س ــراح
محتجزين سيؤدي إلــى اإلفــراج
ع ــن  7مـ ـلـ ـي ــارات دوالر مـجـمــدة
ب ـس ـب ــب الـ ـعـ ـق ــوب ــات فـ ــي ك ــوري ــا
الجنوبية.
من جانب آخر ،لفت المتحدث
اإلي ــران ــي إل ــى أن ب ــاده لــم تقرر
ب ـعــد مـصـيــر ال ـج ــول ــة ال ـســادســة
مــن المفاوضات مــع السعودية،

ً
موضحا أن تنفيذ ما تم االتفاق
ع ـل ـي ــه ف ـ ــي ال ـ ـ ـجـ ـ ــوالت ال ـس ــاب ـق ــة
سيمهد الطريق للجولة المقبلة.
ً
وردا على ســؤال حــول جهود
م ــزع ــوم ــة ت ـ ـقـ ــوم بـ ـه ــا الـ ــريـ ــاض
ض ـ ـ ــد طـ ـ ـ ـه ـ ـ ــران ق ـ ـ ـ ــال كـ ـنـ ـع ــان ــي:
«ب ـ ـشـ ــأن نـ ـش ــاط ــات قـ ـن ــاة إيـ ـ ــران
إن ـ ـتـ ــرنـ ــاش ـ ـيـ ــونـ ــال الـ ـمـ ـع ــارض ــة
ً
الـ ـم ــدع ــوم ــة س ـ ـعـ ــوديـ ــا ،ن ـح ــن ال
نعتبرها جهة إعــامـيــة ،وهناك
م ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة لـ ـ ــإعـ ـ ــام ال ـم ـه ـن ــي
وال ـم ـس ـت ـقــل لـلـتـعــامــل م ــع هـكــذا
ً
نشاطات غير مهنية» ،معتبرا أن
الـقـنــاة الـمـعــارضــة «تـحــولــت إلى
مراكز لتلفيق األكاذيب وعمليات
ال ـت ـحــريــض ع ـلــى أع ـم ــال الـعـنــف
والتخريب والهجوم على المواقع
الحكومية وزعزعة األمن».
وشـ ـ ـ ــدد عـ ـل ــى أن ـ ـ ــه «ال ي ـم ـكــن
ً
القبول بأعمال هذه الجهات ،نظرا
إلى قوانين الــدول المضيفة لها
والقوانين الدولية».
وتابع كنعاني« :حذرنا الدول
ال ـتــي تـسـتـضـيــف ه ــذه ال ـق ـنــوات
وال ــدول التي تدعمها بــأن إيــران
سـ ـ ــوف ت ـس ـت ـخ ــدم إم ـكــان ـيــات ـهــا
الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة والـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ضــد
أعمال هذه الجهات ،وهي أعمال
إرهابية وليست إعالمية».
(طهران ـ أ ف ب،
رويترز ،د ب أ)

لبنان يوافق على عرض «الترسيم» األميركي مع مالحظات
●

بيروت  -منير الربيع

ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ال ـ ــرسـ ـ ـم ـ ــي م ـت ـف ــائ ــل
ب ــاقـ ـت ــراب ال ــوص ــول إلـ ــى ات ـف ــاق
لترسيم الـحــدود ويــرســل اليوم
رده ع ـل ــى األق ـ ـتـ ــراح األم ـي ــرك ــي.
أم ــا نـ ــواب ال ـم ـعــارضــة فـيـبــدون
م ـتــوج ـس ـيــن مـ ــن ه ـ ــذا االت ـ ـفـ ــاق،
ً
ويعتبرون أن لبنان ّ
يقدم تنازال
ً
ك ـب ـي ــرا إلس ــرائـ ـي ــل ب ـت ـن ــازلــه عــن
مساحة تفوق الـ  1400كلم مربع
مع حقل كاريش الغني بالغاز.
ع ـل ــى الـ ـج ــان ــب اإلس ــرائ ـي ـل ــي
ً
هناك أيضا إصرار من الحكومة
ورئيسها يائير البيد للوصول
إلــى االت ـفــاق ،فيما هــو يتعرض
لـحـمـلــة ش ــرس ــة م ــن ال ـم ـعــارضــة
بــزعــامــة رئـيــس ال ــوزراء السابق
بنيامين نتنياهو.

ف ـ ـ ـ ــي ل ـ ـ ـب ـ ـ ـنـ ـ ــان ع ـ ـ ـقـ ـ ــد رئ ـ ـيـ ــس
ً
الجمهورية ميشال عون اجتماعا
للجنة التقنية العسكرية للبحث
في الرد على المقترح األميركي،
بحسب ما تقول مصادر متابعة،
ف ــإن األجـ ـ ــواء إي ـجــاب ـيــة ،وه ـنــاك
ب ـعــض ال ـم ــاح ـظ ــات الـلـبـنــانـيــة
الـ ـت ــي س ـي ـت ــم ت ــوض ـي ـح ـه ــا ،مــع
تسليم ال ـ ّ
ـرد للوسيط األميركي
آم ـ ــوس هــوك ـش ـتــايــن خـ ــال هــذا
األسبوع ،بعد االجتماع التقني
ع ـقــد اج ـت ـمــاع ل ـعــون م ــع رئـيــس
الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس
مجلس النواب نبيه بري.
بحث الرؤساء في كيفية إعداد
ال ـ ـ ــرد ،وفـ ــي ال ـت ــوض ـي ــح لـلـكـثـيــر
مــن النقاط التفصيلية ،الـتــي ال
بــد مــن معالجتها عـنــد الـعــودة
إلى المفاوضات غير المباشرة

ف ــي ال ـن ــاق ــورة .ف ــي ه ــذا الــوقــت،
ك ــان ن ــواب التغيير يعترضون
على آلية الموافقة على االتفاق،
مـعـتـبــريــن أن ــه ال ب ــد م ــن عــرضــه
على الرأي العام والحصول على
موافقة المجلس النيابي.
في المقابل ،كانت التعقيدات
األبـ ــرز ف ــي ال ــداخ ــل اإلســرائـيـلــي
م ــن خ ــال ال ـم ـعــارضــة الـشــرســة
ً
ل ــاتـ ـف ــاق ،واعـ ـتـ ـب ــاره ان ـت ـص ــارا
لحزب الله ولبنان ،مما أدى إلى
استقالة رئيس الوفد اإلسرائيلي
الـ ـ ـمـ ـ ـف ـ ــاوض ب ـ ـهـ ــذا الـ ـمـ ـل ــف مــن
منصبه.
فــي ه ــذا الــوقــت كــانــت وزي ــرة
ال ـ ـطـ ــاقـ ــة اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة تـ ـ ــزور
ال ـع ــاص ـم ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة ب ــاري ــس
ل ـل ـب ـحــث مـ ــع ش ــرك ــة تـ ــوتـ ــال فــي
كيفية الحصول على مبالغ مالية
كـتـعــويــض عــن إن ـتــاج ال ـغــاز من
حقل قانا اللبناني الــذي يعتبر
اإلسرائيليون أن الجزء الجنوبي
منه هو من حصتهم.
بعد اجتماع الرؤساء الثالثة
فـ ــي ال ـق ـص ــر الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري غـلــب
التفاؤل على الموقف اللبناني،
وســط توقعات بإمكانية إنجاز
ً
االت ـفــاق قــريـبــا .خــال االجتماع
تـ ــم ال ـب ـح ــث فـ ــي ال ـم ـق ـت ــرح وق ــد
أعــد لبنان ورقــة تتضمن بعض
ال ـمــاح ـظــات واالس ـت ـي ـضــاحــات
مــن الــوسـيــط األم ـيــركــي عـلــى أن
يتم تسليمه الــورقــة خــال أربــع
وعشرين ساعة.
وب ـح ـس ــب ال ـم ـع ـل ــوم ــات ،ف ــإن
الـمــاحـظــات تتعلق بـمــا يعرف
بخط العوامات والمنطقة األمنية
ال ـتــي تـطــالــب بـهــا إس ــرائ ـي ــل ،إذ
يــرفــض لـبـنــان ذل ــك ،كـمــا تتعلق
ب ـ ـ ــأن لـ ـبـ ـن ــان يـ ــرفـ ــض أن ي ــدف ــع
الحصة المالية التي يطالب بها

ع ـي ـنــت الـ ـقـ ـي ــادة ال ـم ــرك ــزي ــة
األميركية العقيد فريد القاسم،
ً
ً
ً
قـ ــائـ ــدا ع ــام ــا جـ ــديـ ــدا لـفـصـيــل
«ج ـ ـي ـ ــش م ـ ـغ ـ ــاوي ـ ــر الـ ـ ـ ـث ـ ـ ــورة»
ال ـم ـت ـمــركــز ف ــي ق ــاع ــدة الـتـنــف
ضمن منطقة الـ  55برفقة قوات
«التحالف الدولي».
وفـ ـ ــي أول ظـ ـه ــور لـ ـ ــه ،ق ــال
القائد الجديد« :نتطلع للعمل
م ــع ال ـج ـم ـيــع إلنـ ـش ــاء س ــوري ــة
ال ـم ـس ـت ـق ـب ــل ،ونـ ـح ــاف ــظ ع ـلــى
عالقاتنا الجيدة مع الجيران».
ثـ ــم اس ـت ـق ـب ــل الـ ـق ــاس ــم أح ــد
المسؤولين بالقيادة األميركية
الــذي بــارك له منصبه الجديد
ووعده بالدعم الدائم.
وفـ ــي وقـ ــت س ــاب ــق ،أوعـ ــزت
الـقـيــادة األميركية بـعــزل قائد
الفصيل مهند أحمد الطالع.

مقتل أحد مؤسسي
«الشباب الصومالية»

ذكرت الحكومة الصومالية ليل
األحد ـ االثنني ،أنها قتلت عبدالله
نادر ،أحد مؤسسي «حركة
الشباب» املتشددة ،في عملية
مع شركاء دوليني .وقالت إن
«العملية التي قتلت نادر حدثت
يوم السبت» .وأوضحت أنه
كان «املدعي العام للحركة ،وكان
مرشحًا ليحل محل زعيمها أحمد
الدرعي املريض».
إلى ذلك ،تسبب هجوم انتحاري
شنته «الشباب» بسيارة مفخخة
على مجمع حكومي في مدينة
بلدوين وسط الصومال في مقتل
 9أشخاص بينهم وزير الصحة،
بوالية هيرشيبيلي زكريا هوري.

تونس :اتساع دائرة مقاطعة
االنتخابات البرلمانية
ً
متوسطا ميقاتي وبري في بعبدا أمس (داالتي ونهرا)
عون
ً
اإلسرائيليون بدال من الغاز الذي
سيستخرج من حقل قانا.
يفترض بعد تقديم الورقة أن
ً
ينتظر لبنان ردا من هوكشتاين،
وعلى أساسه ،يتحدد الموقف،
وبـحــال تمت الـمــوافـقــة يفترض
تحديد موعد لجلسة مفاوضات
غير مباشرة في الناقورة.
رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــةن ـج ـي ــب
مـيـقــاتـي ،أك ــد أن ــه «ك ــان ــت لدينا
بعض المالحظات بشأن االتفاق
والـلـجـنــة الـتـقـنـيــة أخـ ــذت بـهــا»،
ً
م ــؤك ــدا أن ــه «س ـي ـكــون لــدي ـنــا رد
ُ
سيرسل إلى الوسيط األميركي
أموس هوكشتاين».
وشـ ـ ـ ـ ـ ــدد م ـ ـي ـ ـقـ ــاتـ ــي ع ـ ـلـ ــى أن
«األعمدة األساسية التي نريدها
ً
في االتفاق موجودة» ،مشيرا إلى
أن «األمـ ــور تسير عـلــى الطريق
الـ ـصـ ـحـ ـي ــح فـ ـ ــي م ـ ـلـ ــف ت ــرس ـي ــم
الحدود وموقف لبنان موحد».
أمـ ـ ـ ــا نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـلــس
ال ـن ــواب إل ـيــاس بــوصـعــب فلفت

إلـ ــى أن «ال ـف ــري ــق ال ـت ـق ـنــي ّ
وح ــد
ك ــل الـ ـم ــواق ــف وق ـم ـن ــا بـتــوحـيــد
كــل الـمــاحـظــات لـنــرفــع التقرير
للوسيط ،ونحن نتأمل أنه خالل
الغد سيكون الرداللبناني عند
هــوك ـش ـتــاي ـن ،وع ـل ــى ض ــوء ذلــك
سـيـعــرضــه عـلــى ال ـفــريــق اآلخ ــر،
وال ـع ـمــل م ـتــواصــل بـيـنـنــا وبـيــن
هــوك ـش ـتــايــن ون ـت ــأم ــل أن يصل
لنا الـجــواب عند آخــر األسـبــوع،
ً
وعندها يتبين إن كان سلبيا أو
ً
ً ّ
إيجابيا» ،موضحا أن «جوابنا
ً
ّ
ل ـي ــس رس ـم ـي ــا ب ــل ه ــو رد عـلــى
ط ــرح هــوكـشـتــايــن ،والشياطين
في التفاصيل أصبحت صغيرة
ً ّ
وليست كبيرة» ،مؤكدا أن «لبنان
حصل على كامل حقوقه في حقل
ً
ق ــان ـا« ،م ـش ـيــرا إل ــى أن «الـتـقــريــر
سـيــرســل إل ــى هوكشتاين وفيه
طـ ـل ــب ال ـ ـت ـ ـعـ ــديـ ــات والـ ـم ــوق ــف
النهائي سيكون بعد جوابه على
المالحظات».
وعن تعليقات رئيسالحكومة

اإلســرائـيـلـيـة الـســابــق نتنياه و
بأنه «إذا مر اتفاق الترسيم غير
القانوني فلن نكون مجبرين به»،
ّ
ش ــدد عـلــى أن «ك ــل الـمـســؤولـيــن
اإلسرائيليين ومنهم نتنياهو
يعرفون مكمن القوة في لبنان»،
ً
مـ ـشـ ـي ــرا إلـ ـ ــى «أن ـ ـنـ ــا ال ن ـع ـتــرف
بالعدو االسرائيلي ولــن ندخل
بمعاهدات معه أو اتفاقات ،ولكن
هناك آليات أخــرى» ،كما أوضح
ّ
أن مكمن القوة في لبنان معروفة
بفضل مـعــاد لــة الشعب الجيش
والمقاومة ،ووحدة الموقف الذي
عبر عنه لبنان.
ً
ع ـم ـل ـي ــا ،وب ـ ـحـ ــال تـ ــم تــوق ـيــع
ً
ً
اإلتـ ـف ــاق قــري ـبــا خ ـصــوصــا قبل
انتهاء واليــة عون الرئاسية في
آخـ ــر ال ـش ـهــر ال ـح ــال ــي ،فـ ــإن ذلــك
سيكون قد أرسى قواعد جديدة
على الحدود الجنوبية للبنان،
ال سيما أن االتفاق سيؤدي إلى
تكريس االستقرار لبدء عمليات
ً
التنقيب لبنانيا ،واالسـتـخــراج

ً
إســرائـيـلـيــا وه ــذا مــا يــركــز عليه
اإلســرائـيـلـيــون الــذيــن يعتبرون
أن االتفاق يتضمن ضمانة أمنية
متوفرة في اطــار تبرير حكومة
البيد للموافقة عليه.
مـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارض ـ ـ ــون لـ ـ ـ ـح ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه
يعتبرون أن هــذا االتـفــاق ،ودفع
شـ ــركـ ــة ت ـ ــوت ـ ــال مـ ـب ــال ــغ م ــال ـي ــة
لمصلحة إســرائ ـيــل تــوضــع في
خ ــان ــة ال ـت ـط ـب ـيــع غ ـيــر الـمـبــاشــر
أو غ ـي ــر ال ـم ـع ـل ــن ،ف ـي ـم ــا ه ـنــاك
أسئلة كثيرة تطرح حول كيفية
اسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــراج ال ـ ـغ ـ ــاز م ـ ــن ل ـب ـن ــان
ً
واعتماد أي آلية لتصديره الحقا،
وي ـع ـت ـب ــر ه ـ ـ ــؤالء أن ه ـ ــذا األمـ ــر
سيؤدي إلى تكريس التطبيع.
فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــل ،فـ ـ ـ ــإن رئـ ـي ــس
الـجـمـهــوريــة مـيـشــال ع ــون نفى
أي ش ـكــل م ــن أشـ ـك ــال الـتـطـبـيــع
ويعتبر أن االت ـفــاق ال يعني أن
ً
لبنان سيكون مرتبطا بأي عالقة
م ــع اإلســرائ ـي ـل ـي ـيــن أو ف ــي دفــع
التعويضات لهم.

اتـ ـسـ ـع ــت دائـ ـ ـ ـ ــرة األحـ ـ ـ ــزاب
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـ ـم ـ ـقـ ــاط ـ ـعـ ــة
لالنتخابات البرلمانية المزمع
تنظيمها فــي تــونــس ي ــوم 17
ً
ديـسـمـبــر ال ـم ـق ـبــل ،احـتـجــاجــا
عـ ـل ــى الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي
ال ـجــديــد ،الـ ــذي أقـ ـ ّـره الــرئـيــس
قيس ّ
سعيد ،وسط مخاوف من
تأثير ذلك على نسب المشاركة
فــي الـتـصــويــت .وأم ــس األول،
أعلن حزب «المسار» مقاطعته
لالنتخابات المرتقبة ،لينضم
بذلك إلى قائمة األحزاب التي
أعـ ـلـ ـن ــت م ـق ــاط ـع ـت ـه ــا ،وع ـل ــى
رأسها «جبهة الخالص» التي
ً
تضم أحزابا وازنة ،من بينها
«النهضة» ،إلى جانب ائتالف
حزبي يضم  5أحــزاب ومعهم
«الدستوري الحر».
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مقربون من بوتين ينتقدون جنراالت الجيش بعد الهزائم
• موسكو تفتح الباب لترسيم حدود المناطق األربع التي ضمتها
• «الناتو» يتخوف من تجربة نووية روسية بـ «غواصة نهاية العالم»
أدت خسارة القوات الروسية
سيطرتها على مدينة ليمان
االستراتيجية ،شرق أوكرانيا،
بعد الهزيمة التي تكبدتها
في خاركيف ،إلى حالة من
الجدل وهجوم «غير مسبوق»
على القادة العسكريين
الروس ،انضم إليها مقربون
من الرئيس فالديمير بوتين،
بينهم رئيس جمهورية
الشيشان رمضان قديروف،
ومؤسس جماعة فاغنر
المعروف بـ «طباخ بوتين».

ّ
قديروف يتعهد
بإرسال  3من أبنائه
الـ  14للقتال
في أوكرانيا

تـ ــدفـ ــق سـ ـي ــل م ـ ــن االتـ ـه ــام ــات
ال ـع ـل ـن ـي ــة والـ ـمـ ـش ــاحـ ـن ــات ح ــول
المسؤول عن االنتكاسات األخيرة
للقوات الروسية في بلدة ليمان،
شرق أوكرانيا ،على قنوات «تلغرام
المتشددة الموالية للكرملين» ،وفقا
لتقرير لصحيفة واشنطن بوست،
وأدت خسارة القوات الروسية إلى
هجوم غير مسبوق من «شخصين
قــويـيــن» تـقــاتــل قــواتـهـمــا بجانب
قوات موسكو في أوكرانيا.
وكانت البداية بتوجيه الزعيم
ال ـش ـي ـش ــان ــي رم ـ ـضـ ــان ق ــدي ــروف
اتهامات للقادة العسكريين الروس،
داعيا إلى «استخدام أسلحة نووية
ت ـك ـت ـي ـك ـي ــة» .وفـ ـ ــي م ـن ـش ــور عـلــى
«تلغرام» ،السبت ،هاجم قديروف،
الحليف المقرب من بوتين ،والذي
تـقــاتــل ق ــوات ــه إل ــى جــانــب ال ـقــوات
الــروس ـيــة فــي أوكــران ـيــا ،الـجـنــرال
الــروســي المكلف العمليات حول
مــدي ـنــة ل ـي ـم ــان ،ال ـك ـس ـنــدر الب ـيــن،
واتهمه بأنه «لم يؤمن االتصاالت
والتفاعل واالمداد الضروري على
صعيد الــذخــائــر» للجنود الــذيــن
كانوا يدافعون عن المدينة.
وفــي تصريحات علنية نــادرة،
ه ــاج ــم رج ـ ــل األع ـ ـمـ ــال ال ــروس ــي،
الـم ـقــرب مــن الـكــرمـلـيــن ومــؤســس
م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة فـ ـ ــاغ ـ ـ ـنـ ـ ــر ،ي ـف ـغ ـي ـن ــي
بريغوجين ،قادة الجيش الروسي.
وقال بريغوجين ،الملقب بـ «طباخ
بوتين» ،والــذي تقاتل مجموعته
فــي أوك ــران ـي ــا« ،أعـتـقــد أنـنــا يجب
أن نرسل كل هــؤالء األوغــاد حفاة
األق ـ ـ ــدام إلـ ــى ال ـج ـب ـهــة بــال ـب ـنــادق
اآللية» ،في إشارة واضحة إلى كبار
القادة العسكريين الروس ،وفقا لـ
«واشنطن بوست».
ووصفت إيلينا بانينا ،عضوة
مجلس الــدومــا الــروســي السابقة
مديرة مؤسسة روسترات البحثية
ال ـم ــوال ـي ــة ل ـل ـكــرم ـل ـيــن ،الـهـجـمــات
العلنية على شخصيات عسكرية
روسية بارزة بأنها «غير مسبوقة»،
وفقا لما نقلته «واشنطن بوست».
وفي دعوة إلقالة كبار المسؤولين
العسكريين الروسي ،دعت بانينا
إلــى «تغييرات نوعية فــي األف ــراد
ذات طبيعة تنظيمية وتشغيلية».
ون ــدد مــدونــون روس مؤيدون
للحرب بانسحاب القوات الروسية
من ليمان ،منتقدين «االنتكاسات
ال ـم ـت ـت ــال ـي ــة لـ ـلـ ـق ــوات فـ ــي ســاحــة
الـ ـمـ ـع ــرك ــة» ،وم ـت ـه ـم ـي ــن «ال ـ ـقـ ــادة
العسكريين» بالتسبب فــي ذلــك،
وفقا لـ «التايمز».
وفي تعليق عبر قناته بتطبيق

زعماء وسط أوروبا
يتعهدون بكبح المهاجرين
ً
جندي أوكراني يفكك مدفعا من حاملة جنود روسية قرب بلدة إيزيوم بمنطقة خاركيف
تـلـغــرام ،وصــف منفذ «ريــدوفـكــا»
اإلخباري الموالي للكرملين البث
الـعـلـنــي لــاتـهــامــات بــأنــه «أس ــوأ
م ــن ال ـخ ـيــانــة» ،داع ـي ــا إل ــى وضــع
حد لـ «االتهامات العامة» .وسعى
«الكرملين» لتبرير االنسحاب من
ليمان ،مستخدما قنواته الدعائية
لإلشارة إلى أن موسكو في حالة
حــرب مــع «ال ـغــرب بأكمله» ،وفقا
لتقرير لصحيفة نيويورك تايمز.
وفي البرنامج السياسي الروسي
األكـثــر شهرة على شاشة القناة
األول ــى الــرسـمـيــة ،تــم بــث مقابلة
م ــع بـعــض ال ـج ـنــود ال ــذي ــن قــالــوا
إنهم «أجبروا على التراجع ،ألنهم
كانوا يقاتلون جنود الناتو وليس
األوكرانيين فقط».

«الكرملين» ينتصر لقديروف
من ناحية أخرى ،بدا أن الناطق
باسم الكرملين دميتري بيسكوف،
ي ـن ـت ـصــر لـ ـق ــدي ــروف ال ـ ــذي وج ــه
انتقادات الذعة للجنراالت الروس،
ودع ــا السـتـخــدام أسلحة نووية
تكتيكية ،حيث قال« :قدم قديروف
وشعب الشيشان مساهمة كبيرة
فـ ــي ال ـع ـم ـل ـي ــة الـ ـخ ــاص ــة بـشـكــل
بطولي ّ
وفعال ،لكن وفي اللحظات
الصعبة يجب استبعاد العواطف
من التقييمات» ،مضيفا انه يحق

ل ــرؤس ــاء األقــال ـيــم الـتـعـلـيــق على
األحداث الجارية.
وع ــن دع ــوة ق ــدي ــروف إلدخ ــال
األس ـل ـحــة ال ـنــوويــة ف ــي الـمـعــركــة
األوكــرانـيــة ،أوضــح بيسكوف أن
«ك ــل ش ــيء مــوضــح ف ــي الـعـقـيــدة
الـنــوويــة الــروسـيــة ،وال يمكن أن
تكون هناك أي اعتبارات أخرى».
وأع ـ ـلـ ــن قـ ـ ــديـ ـ ــروف ،أم ـ ـ ــس ،أن
 3م ــن أب ـنــائــه ال ـمــراه ـق ـيــن أحـمــد
وإيلي وآدم الذين تبلغ اعمارهم
ً
على التوالي  16و 15و 14عاما،
سيلتحقون بالقتال في أوكرانيا.
وأضـ ــاف« :ح ــان الــوقــت بالنسبة
لهم للظهور في معركة حقيقية ،ال
يسعني إال أن أشيد بتصميمهم.
ً
وسـ ـي ــذهـ ـب ــون ق ــريـ ـب ــا إلـ ـ ــى خــط
ال ـم ــواج ـه ــة ف ــي أص ـ ًع ــب مـنــاطــق
الـ ـم ــواجـ ـه ــات» .ووفـ ــقـ ــا لـمــوقـعــه
االلكتروني الرسمي ،لدى الزعيم
ً
الشيشاني  14ولدا ،لكن قد يكون
لديه المزيد ،بحسب وسائل إعالم
روسية.
وبـ ـ ـع ـ ــدم ـ ــا صـ ـ ـ ـ ــادق ال ــرئـ ـي ــس
الروسي الجمعة على ضم مناطق
خيرسون وزابوريجيا ودونيتسك
ولوغانسك األوكــران ـيــة ،الواقعة
تحت سيطرة الجيش الــروســي
بشكل جــزئــي أو بــالـكــامــل خــال
م ــراس ــم أق ـي ـم ــت ف ــي ال ـكــرم ـل ـيــن،
أعلن بيسكوف لــدى سؤاله عما

إذا كــانــت مــوسـكــو ستضم هــذه
الـمـنــاطــق بــالـكــامــل أم ستكتفي
باألجزاء الواقعة تحت سيطرتها
فـ ـق ــط ،أن «روس ـ ـيـ ــا سـتـسـتـشـيــر
س ـك ــان خ ـيــرســون وزابــوري ـج ـيــا
بـ ـ ـ ـش ـ ـ ــأن ت ـ ــرس ـ ـي ـ ــم ح ـ ــدوده ـ ـم ـ ــا
الـمـشـمــولـتـيــن بــال ـضــم م ــن قبل
موسكو».
بدوره ،صرح وزير الخارجية
س ـيــرغــي الف ـ ــروف ب ــأن انـضـمــام
ال ـم ـن ــاط ــق األرب ـ ـ ـ ــع إلـ ـ ــى روس ـي ــا
«بمنزلة استمرار منطقي إلعادة
توحيد األراض ــي الروسية التي
بدأت مع عودة شبه جزيرة القرم
وسيفاستوبول في .»2014

«تسونامي نووي»
في غضون ذلك ،كشفت وسائل
إعالم إيطالية عن استعداد روسيا
إلجــراء تجربة نووية في القطب
ال ـش ـمــالــي ،ع ـبــر غ ــواص ــة نــوويــة
تسمى «كــا -329بيلغورود» (Ka-
.)329 Belgorod
وو ف ــق صحيفة ال ريبوبليك
اإلي ـط ــال ـي ــة ،أرس ـ ــل ح ـلــف شـمــال
األطـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـس ـ ـ ــي (ن ـ ـ ـ ـ ــات ـ ـ ـ ـ ــو) مـ ـ ــذكـ ـ ــرة
اسـتـخـبــاراتـيــة ألعـضــائــه ،يحذر
فيها من استعداد روسيا لتعبئة
ال ـغــواصــة ،الـتــي تحمل ص ــاروخ
«بــوس ـيــدون» ال ـن ــووي المخيف،

(رويترز)
الـ ـمـ ـع ــروف أيـ ـض ــا ب ــاس ــم س ــاح
نهاية العالم.
والغواصة الجديدة تم إطالقها
فــي يوليو الماضي ،ويـقــال إنها
م ـغ ـم ــورة اآلن ف ــي م ـي ــاه الـقـطــب
الشمالي بعد تورطها المحتمل
في تخريب خطوط أنابيب الغاز
«نورد ستريم».
وي ـخ ـش ــى «نـ ــاتـ ــو» أن تـتـمـثــل
مهمته اآلن فــي اختبار طوربيد
«بوسيدون» الفائق السرعة ،وهو
مقذوف قادر على االنتقال لمسافة
تصل إلى  10000كيلومتر تحت
ال ـم ــاء ،ث ــم االن ـف ـجــار بــال ـقــرب من
الساحل الحداث «تسونامي مشع».
وب ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــا ت ـ ـ ــواص ـ ـ ــل ال ـ ـق ـ ــوات
األوكـ ــران ـ ـيـ ــة ت ـح ـق ـيــق إن ـ ـجـ ـ ُـازات
ميدانية آخرها في خيرسون ،أعيد
آالف الـ ــروس الــذيــن تــم حشدهم
للخدمة العسكرية فــي أوكرانيا
إلى بيوتهم ،وتمت إقالة المفوض
العسكري في منطقة خاباروفسك
الروسية ،في أحدث نكسة للتعبئة
اإلل ــزام ـي ــة ال ـجــزئ ـيــة ال ـفــوضــويــة
الـتــي أم ــر بـهــا بــوتـيــن لـعــدد 300
ألف جندي ،وهي أول تعبئة منذ
الحرب العالمية الثانية.

ماكماستر وبترايوس
في الجهة المقابلة ،أكد الجنرال

ال ـم ـت ـقــاعــد بــال ـج ـيــش األم ـي ــرك ــي
مستشار األم ــن الـقــومــي السابق
إتــش آر ماكماستر أن «استعادة
أوكرانيا لليمان يمكن أن يتحول
إلــى سلسلة متتالية من الهزائم
ل ـل ـقــوات ال ــروس ـي ــة ،ف ـمــا يحصل
هنا هو حقا أن الجيش الروسي
على وشــك االنهيار في أوكرانيا
بخالف االنهيار األخالقي .وأعتقد
أنـهــم وص ـلــوا بالفعل إل ــى نقطة
االنهيار».
وت ــاب ــع« :إذا نـظــرنــا فـقــط إلــى
أع ـ ـ ـ ــداد الـ ـضـ ـح ــاي ــا ،وال ـم ـس ــاح ــة
الشاسعة التي يحاولون الدفاع
عنها ،واآلن محاولة روسيا حشد
المجندين وإرسالهم إلى الجبهة
مــن دون تــدريــب ،أعتقد أن األمــر
غاية في األهمية».
وف ـ ـ ــي تـ ـص ــريـ ـح ــات م ـم ــاث ـل ــة،
قــال الجنرال المتقاعد بالجيش
األميركي المدير السابق لوكالة
االستخبارات المركزية  CIAديفيد
بترايوس إن إخفاقات بوتين في
الحرب «غير قابلة لإلصالح».
وتــابــع« :ال يــوجــد أي نــوع من
التعبئة المشبوهة ،وهي الطريقة
الوحيدة لوصفها ،وال يمكن ألي
نــوع من ضم األراض ــي ،وال حتى
التهديدات النووية أن يخرجه من
هذا الوضع بالذات».
(عواصم  -وكاالت)

الهجوم ،وربما على أراضي صديقة متنازع عليها.
وتعرف منظمة يونيون اوف كونسورند ساينتستس
العلمية األسلحة النووية التكتيكية بأنها عـبــارة عن
رؤوس نــوويــة غـيــر استراتيجية بـمــدى قـصـيــر ،تكون
مصممة لالستخدام في ساحة المعركة ،لتوجيه ضربة
محدودة إلى العدو ،دون تعريض القوات الصديقة في
الميدان للخطر ،بينما األسلحة النووية االستراتيجية
تـكــون م ــزودة بحمولة انـفـجــاريــة أك ـبــر ،وه ــي مصممة
لتوجيه ضــربــة مباشرة إلــى الــدولــة الـعــدو ،مــن شأنها
تدمير مدن بأكملها.

ولــدى ال ــرؤوس النووية التكتيكية مــردود انفجاري
يـ ـت ــراوح ب ـيــن  10و 100كـيـلــوطــن م ــن مـ ــادة ت ــي إن تي
الـمـتـفـجــرة ،فـيـمــا ت ـت ــراوح ال ـق ــوة الـتـفـجـيــريــة ل ـلــرؤوس
الحربية النووية االستراتيجية بين  500و 800كيلوطن.
وتشير المنظمة إلــى أن استخدام األسلحة النووية
التكتيكية يهدف إلى كسب المعركة ،بينما يتم استخدام
األسلحة النووية االستراتيجية لكسب الحرب.
غـيــر أن ال ـقــوة الـتـفـجـيــريــة لــأسـلـحــة التكتيكية من
 10إلى  100كيلوطن ال تــزال كافية إلحــداث دمــار كبير،
بحسب شبكة سي إن إن ،األميركية ،التي ذكرت أن القنابل

الذرية التي أسقطتها الواليات المتحدة على هيروشيما
وناغازاكي في اليابان كانت تتراوح قوتها االنفجارية
بين  15و 21كيلوطن من الديناميت ،لكنها أسفرت عن
وفــاة  105آالف شخص على الفور ،فيما توفي عشرات
اآلالف فــي وقــت الحــق بسبب اإلشـعــاع المنبعث ،وفقا
ألرشيفات الحكومة األميركية.
وأفــاد موقع يورو نيوز بأن معظم األسلحة النووية
االستراتيجية يمكن تعديل قوتها التفجيرية ،مما يعني
أن كمية حمولتها المتفجرة يمكن رفعها أو خفضها
اعتمادا على الموقف واألهداف العسكرية.

لوال يفشل في هزيمة بولسونارو من الجولة األولى
القيادي النقابي يحصل على شهر إضافي إللحاق البرازيل بموجة اليسار الالتيني
مع ّ
تقدم الرئيس البرازيلي السابق
لــويــس ل ــوال داسـيـلـفــا بشكل طفيف
ف ــي ال ـ ــدورة األولـ ــى مــن االنـتـخــابــات
الــرئــاسـيــة عـلــى اليميني الـمـتـطـ ّـرف
جايير بولسونارو الذي حقق نتيجة
أف ـض ــل م ــن ال ـم ـتــوقــع ،ت ـب ــدأ االثـنـيــن
الـمـقـبــل ،مــرحـلــة جــديــدة فــي الحملة
الرئاسية تستمر  4أسابيع ،ويتوقع
أن ت ـك ــون م ـح ـمــومــة وزاخ ـ ـ ــرة بـعــدم
اليقين بالنسبة للبالد.
وفـ ـ ـ ـ ــاز لـ ـ ـ ـ ــوال ،أبـ ـ ـ ـ ــرز ش ـخ ـص ـي ــات
اليسار البرازيلي بنسبة  48بالمئة
مــن األص ــوات متقدما على الرئيس
المنتهية واليته الذي نال  43بالمئة،
أي بفارق نحو  6ماليين صــوت ،إال
أن القيادي النقابي والرئيس السابق
فـشــل ف ــي مـســاعـيــه لـحـســم الـمـعــركــة
من الجولة األولــى وإلحاق البرازيل
بموجة ال ــدول فــي أميركا الالتينية
التي فاز بها اليسار.
وي ـت ـب ـيــن أن اس ـت ـط ــاع ــات الـ ــرأي
ً
كثيرا ،إذ كانت تتوقع ّ
تقدم
أخطأت
لوال ب ـ  14نقطة ( 50بالمئة في مقابل
 36بالمئة) ولم تستبعد إمكان فوزه
من الدورة األولى حتى .وقال مخضرم
السياسة البرازيلية األحد «أؤكد لكم
أننا سنفوز بهذه االنتخابات ،هذا
مجرد تمديد».
ووع ــد ل ــوال «بـمــزيــد مــن الـلـقــاءات
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة وال ـ ـ ــزي ـ ـ ــارات» ل ـمــاقــاة
البرازيليين للفوز بــواليــة ثالثة في

واشنطن تتعهد بمساعدة
تايوان في الدفاع عن نفسها

وعد وزير الدفاع األميركي
لويد أوستن بمساعدة
تايوان على «تطوير قدرتها
للدفاع عن نفسها» أمام غزو
صيني محتمل.
وقال اوستن في مقابلة مع
محطة « CNNإننا ملتزمون
بمساعدة تايوان على
تطوير قدرتها للدفاع عن
نفسها».
كما أعلن أنه ال يرى غزوا
صينيا وشيكا لتايوان،
لكنه أضاف أن الصين
تحاول إقامة «وضع طبيعي
جديد» من خالل أنشطتها
العسكرية حول الجزيرة.

ما هي األسلحة النووية التكتيكية؟
السالح النووي االستراتيجي مصمم لالستخدام ضد
أه ــداف غالبا فــي األراض ــي المستقرة بعيدا عــن ساحة
الـمـعــركــة ك ـجــزء م ــن خـطــة اسـتــراتـيـجـيــة ،مـثــل الـقــواعــد
العسكرية ومراكز القيادة العسكرية وصناعات األسلحة
والنقل والبنية التحتية االقتصادية والطاقة ،والمناطق
المكتظة بالسكان ،مثل الـمــدن والـبـلــدات ،والـتــي غالبا
مــا تحتوي على مثل هــذه األهـ ــداف .إنــه على النقيض
من السالح النووي التكتيكي ،المصمم لالستخدام في
الـمـعــركــة ك ـجــزء مــن ه ـجــوم مـشـتــرك مــع ق ــوات تقليدية
صديقة ،وغالبا ما تكون هــذه الـقــوات قريبة من موقع

سلة أخبار

مؤيدو لوال يحتفلون بالنتيجة في برازيليا مساء أمس األول (أ ف ب)
 30أكتوبر« ،ألن علينا إقناع المجتمع
البرازيلي».
وقال« :غدا أبدأ حملتي .لو فزت من
الدورة األولى ألخذت عطلة من  3أيام،
وذهبت في شهر عسل» .وكان لوال قد
اقترن بزوجته الثالثة في مايو.
وسجل أنصار بولسونارو نتائج
ممتازة في االنتخابات العامة التي
ش ـه ــدت ـه ــا ال ـ ـبـ ــرازيـ ــل األح ـ ـ ــد أي ـض ــا،
وانتخب الكثير منهم نوابا أو حكاما
وبينهم وزراء سابقون في حكومات
بولسونارو.
وقال الخبير السياسي في جامعة

بــرازي ـل ـيــا ب ــاول ــو كــال ـمــون« :الـسـبــاق
س ـي ـك ــون م ـف ـت ــوح ــا أك ـ ـثـ ــر ،وي ـت ــوق ــع
ح ـص ــول مـنــافـســة م ـح ـتــدمــة» .ورأى
أن «بــولـســونــارو ال ي ــزال يملك كامل
الفرص للفوز» بوالية جديدة.
وي ـ ـتـ ــوقـ ــع أن ي ـغ ـي ــر ل ـ ـ ــوال ك ــذل ــك
استراتيجيته بعدما ارتكب خطأ قبل
ّ
الدورة األولى «بشن حملة تتركز فقط
على إن ـجــازات واليـتـيــه السابقتين»
( ،)2010 /2003و ع ـل ـي ــه أن « ي ـق ــدم
مشاريع للمستقبل».
وأكد ماركو انتونيو تيكسيرا من
مؤسسة جيتوليو فارغاس« ،ستكون

ال ــدورة الثانية صعبة ج ــدا .الـفــارق
خـمــس ن ـقــاط فـقــط سـنـشـهــد مرحلة
متوترة جدا».
وق ــال مــايـكــل شيفتر المحلل في
مؤسسة «الـحــوار بين األميركيين»،
إن النتيجة التي سجلها بولسونارو
«ستمده قوة».
ورأى غ ـي ـيــرمــي ك ــاس ــروي ــش مــن
مؤسسة غيتوليو فارغاس ،أن النكسة
النسبية الـتــي تكبدها لــوال تمنحه
«ش ـه ــرا إضــاف ـيــا إلثـ ــارة اض ـطــرابــات
في الشارع».
واعـ ـتـ ـب ــر أيـ ـض ــا أن «فـ ـ ــرص ل ــوال

لينتخب باتت أضعف» .وقال شيفر
مــن جـهـتــه «ال يمكننا أن نستبعد
أن يتمكن بــولـســونــارو مــن تحفيز
ق ــواع ــده ويـشـجـعـهــم ع ـلــى م ـطــاردة
أنصار لوال».
ورأى أن بـ ـ ـي ـ ــن ا لـ ـمـ ـعـ ـسـ ـك ــر ي ــن
«الكثير مــن الكراهية والـحـقــد ،ومن
غـيــر الـمـسـتـبـعــد أن يـ ــؤدي ذل ــك إلــى
اضطرابات» ،في حين عرفت الحملة
أعمال عنف.
وغالبا مــا أكــد أنـصــار للوال أنهم
امتنعوا من ارتداء ألوان حزب العمال
الحمراء خوفا من اعتداءات من جانب
أنصار لبولسونارو.
وسـيـسـعــى ال ـمــرش ـحــان اآلن إلــى
استقطاب ناخبي المرشحين اللذين
حــا فــي الـمــرتـبــة الـثــالـثــة والــراب ـعــة،
وه ـمــا عـلــى ال ـتــوالــي سـيـمــون تــابــت
(الـيـمـيــن ال ــوس ــط) م ــع  4بــالـمـئــة من
األص ــوات وسـيــرو غوميش (اليسار
الــوســط)  3بالمئة ،والـبــالــغ عددهم
نحو  8ماليين شخص.
وع ــززت ال ــدورة األول ــى مــن بغض
بولسونارو الستطالعات الرأي التي
ّ
كانت تشير إلى تخلفه الكبير عن لوال
منذ أسابيع.
ّ
وقال الرئيس الشعبوي «لقد كذبنا
استطالعات الرأي» ،مؤكدا أنه يفضل
جـ ّـس نبض البرازيليين في الشارع
خالل ّ
تجمعات انتخابية كبيرة.
(ريو دي جانيرو  -أ ف ب)

تعهد زعماء المجر
وصربيا والنمسا أمس
بإجراءات جديدة الحتواء
تدفق المهاجرين غير
الشرعيين إلى االتحاد
األوروبي عبر غرب البلقان،
حيث ترزح قوات مراقبة
الحدود لضغط متزايد.
وقال فيكتور أوربان رئيس
وزراء المجر ،التي بدأت
الجهود ،إن هذه اإلجراءات
تهدف إلى دفع خط دفاع
االتحاد األوروبي األمامي
نحو مقدونيا الشمالية
من الحدود الجنوبية
للمجر مع صربيا،
وترحيل المهاجرين غير
الشرعيين ،وإنشاء مناطق
خارج حدود الكتلة لتقديم
طلبات اللجوء.

وزيرا خارجية أرمينيا
وأذربيجان بحثا السالم

بحث وزيرا خارجية أرمينيا
آرارات ميرزويان ونظيره
األذربيجاني جيهون
بايراموف «مسودة نص
معاهدة السالم» مساء
األحد في جنيف ،وفق ما
أكدت يريفان وباكو ،عقب
مواجهات دامية حصلت
الشهر الماضي بين البلدين
وأسفرت عن مقتل 286
ً
شخصا قبل هدنة توسطت
ً
بها واشنطن ووضعت حدا
ألسوأ معارك منذ الحرب
التي تواجه فيها البلدان
الواقعان في منطقة القوقاز
في عام .2020
وتأتي هذه المحادثات
عقب لقاء بين الرئيس
األذربيجاني إلهام علييف
ورئيس الوزراء األرمني
نيكول باشينيان في 31
اغسطس في بروكسل،
بوساطة االتحاد األوروبي.

بلينكن يبدأ جولة في «الباحة
الخلفية» لواشنطن
وصل ،أمس ،وزير الخارجية األميركي
أنـتــونــي بلينكن إل ــى كــولــومـبـيــا ،أولــى
م ـح ـط ــات ج ــول ــة ل ــه ف ــي دول أم ـيــرك ـيــة
الت ـي ـن ـي ــة ،ال ـت ــي ت ـع ــد ال ـب ــاح ــة الـخـلـفـيــة
لواشنطن ،حيث تم أخيرا انتخاب الكثير
من الرؤساء اليساريين.
وسـ ـيـ ـش ــارك ب ـل ـي ـن ـكــن ف ــي الـجـمـعـيــة
العامة السنوية لمنظمة الدول األميركية،
وسـيـنــاقــش خ ــال الـجــولــة ال ـتــي تشمل
كذلك تشيلي والبيرو ،مخاوف واشنطن
بشأن الديموقراطية والهجرة وحقوق
ّ
وتغير المناخ.
اإلنسان
ويبدو أن زيــارة بلينكن ،التي كانت
بالده تركز أكثر في الفترة األخيرة على
منطقة آسيا والحرب بأوكرانيا ،ستهدف
بشكل جزئي إلى معالجة أي مخاوف من
إهمال الواليات المتحدة لحلفائها في
أميركا الالتينية.
وتــأتــي جــولــة بلينكن بــالـتــزامــن مع
انـتـهــاء الـ ــدورة األول ــى مــن االنـتـخــابــات
الــرئــاسـيــة فــي ال ـب ــرازي ــل ،وع ـقــب عملية
ت ـب ــادل أسـ ــرى بـيــن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
وفـ ـن ــزوي ــا ،م ــا ي ـع ـكــس ت ـح ـس ـنــا ح ــذرا
للعالقات بين الدولتين رغم عدم اعتراف
واش ـن ـطــن ب ــإع ــادة ان ـت ـخــاب االش ـتــراكــي
نيكوالس مــادورو رئيسا لفنزويال عام
.2018
كما تأتي بعد «قمة األميركيتين» التي
عـقــدت بـلــوس أنجلس فــي يــونـيــو ،وتم
خاللها إطــاق شراكة حول الهجرة في
أميركا الالتينية ،لكن قاطعتها الكثير

من الدول وفي مقدمها المكسيك بسبب
عــدم دعــوة «ال ــدول غير الديموقراطية»
إلـيـهــا مــا اعـتـبــر نـكـســة إلدارة الــرئـيــس
جو بايدن.
وقـ ـ ـ ـ ــال مـ ـس ــاع ــد وزيـ ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
األميركية لشؤون نصف الكرة األرضية
ال ـغ ــرب ــي ب ــراي ــن ن ـي ـكــول ــز لـصـحــافـيـيــن
الـجـمـعــة« :ل ــم تـكــن لــديـنــا عــاقــات بهذه
القوة من قبل مع هذا النصف من الكرة
األرضية» ،مضيفا« :ال نحكم على الدول
على أساس موقعها في الطيف السياسي
بل على أســاس التزامها الديموقراطية
وسيادة القانون وحقوق االنسان».
وخ ــال وجـ ــوده فــي بــوغــوتــا ،التقى
بلينكن الرئيس غوستافو بيترو ،الذي
أصـبــح فــي مطلع أغـسـطــس أول رئيس
يساري في تاريخ كولومبيا ،لمناقشة
تهريب الـمـخــدرات وتــأثـيــره على األمــن
والصحة والبيئة ،فضال عن الهجرة.
ومن بوغوتا ،يتوجه وزير الخارجية
األم ـي ــرك ــي غ ــدا إل ــى ســان ـت ـيــاغــو ،حيث
سيعقد اجتماعا مع الرئيس التشيلي
اليساري غابرييل بوريتش ،البالغ 36
عــامــا ،وال ــذي تــولــى منصبه فــي مــارس
الماضي ثــم إلــى البيرو ،للقاء الرئيس
االشتراكي بيدرو كاستيو الذي ينتمي
لليسار الراديكالي والمستهدف بعدة
تـحـقـيـقــات بـشـبـهــات ف ـســاد واسـتـغــال
السلطة منذ وصوله إلــى الرئاسة قبل
أكثر من عام.
(واشنطن  -وكاالت)

ةديرجلا
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رياضة
«األزرق» في اختبار صعب أمام أوزبكستان ...الليلة
يلتقي اليوم منتخبنا الوطني
األول مع نظيره األوزبكي،
وإيران مع فيتنام ،واليابان
مع إندونيسيا ،وتايلند مع
طاجيكستان ،في دور الثمانية
لبطولة كأس آسيا لكرة
الصاالت.

يـسـعــى مـنـتـخــب ال ـكــويــت إلــى
ب ـ ـلـ ــوغ الـ ـ ـ ـ ــدور نـ ـص ــف ال ـن ـه ــائ ــي
عـنــدمــا يــواجــه نـظـيــره األوزب ـكــي
عند الساعة  8:00من مساء اليوم
على مجمع صــاالت الشيخ سعد
ال ـع ـب ــدال ـل ــه فـ ــي م ـن ـط ـقــة ص ـبــاح
السالم ،ضمن منافسات الدور ربع
النهائي لبطولة كأس آسيا لكرة
قــدم الـصــاالت ،التي تستضيفها
البالد حتى  8الجاري.
وضمن الــدور ذاتــه تقام اليوم
ث ــاث م ـب ــاري ــات أخ ـ ــرى ،فيلتقي
منتخب إيران متصدر المجموعة
الثالثة مع فيتنام ثاني «الرابعة»
ً
ف ــي  11:00صـ ـب ــاح ــا ،وال ـي ــاب ــان
متصدر «الرابعة» مع إندونيسيا
ً
ثــانــي «ال ـثــال ـثــة» فــي  2:00ظ ـهــرا،
وتــاي ـل ـنــد م ـت ـصــدر «األولـ ـ ـ ــى» مع
طاجيكستان ثاني «الثانية» في
 5:00مساء.

الكويت وأوزبكستان

إقامة دور
الثمانية لكأس
آسيا لكرة
الصاالت اليوم

ومن المؤكد ،أن مباراة األزرق
ً
ً
مع أوزبكستان تعد اختبارا صعبا
ً
جدا ،باعتباره سيواجه أحد أفضل
وأقوى المنتخبات في البطولة.
وأنهى منتخب الكويت مشواره
فــي ال ــدور األول باحتالل المركز
الثاني ضمن المجموعة األولــى
برصيد  5نقاط من فوز على عمان
 2-7وتعادلين مع تايلند والعراق
بالنتيجة ذاتها  ،2-2فيما تصدرت
تايلند المجموعة بـ  7نقاط.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،ت ـص ـ ّـدر منتخب
أوزبـكـسـتــان الـمـجـمــوعــة الثانية
ب ــرص ـي ــد ك ــام ــل ( 9ن ـ ـقـ ــاط) بـعــد
تـ ـسـ ـجـ ـيـ ـل ــه ث ـ ــاث ـ ــة انـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــارات
عـ ـل ــى ت ــركـ ـم ــانـ ـسـ ـت ــان  8-ص ـف ــر،
وطــاجـيـكـسـتــان  ،2-3والـبـحــريــن
 ،1-6ليقدم نفسه كمنافس قوي

في هذه البطولة ،وتكرار ما حققه
في النسخة الماضية عندما بلغ
الدور نصف النهائي.
والالفت أن المنتخبين التقيا
م ــرت ـي ــن ض ـم ــن اس ـت ـع ــدادات ـه ـم ــا
ل ـل ـب ـط ــول ــة ،إذ ف ـ ــاز األوزبـ ـ ـ ـ ــك فــي
المواجهتين الوديتين  3-4و .2-4
و يـ ـ ـ ــأ مـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ـ ـ ــدرب «األزرق»،
الـ ـب ــرازيـ ـل ــي ري ـ ـ ـكـ ـ ــاردو س ــوب ــرال
«ك ـ ــاك ـ ــاو» أن يـ ـك ــون الع ـ ـبـ ــوه فــي
أفضل حاالتهم ،وأن يقدموا ً
أداء
أف ـضــل مـمــا قــدمــوه فــي مـبــاراتــي
ً
تايلند والـعــراق ،خصوصا أنهم
س ـي ـص ـط ــدم ــون ب ـم ـنــافــس ي ـبــدو
أقوى من آخر منتخبين واجههما
«األزرق».
ويـ ـ ـع ـ ـ ّـول «ك ـ ــاك ـ ــاو» ع ـل ــى ع ــدد
مــن نـجــوم المنتخب مثل صالح
ال ـفــاضــل وع ـبــدالــرح ـمــن الـطــويــل
وعـبــدالـلـطـيــف ال ـع ـبــاســي ،الــذيــن
س ـ ـ ّـج ـ ــل كـ ـ ــل مـ ـنـ ـه ــم ه ــدفـ ـي ــن فــي
البطولة ،إلــى جانب عبدالرحمن
ال ـم ـس ـب ـح ــي ويـ ــوسـ ــف ال ـخ ـل ـي ـفــة
وعبدالرحمن الوادي الذي لم يكمل
مـ ـب ــاراة الـ ـع ــراق بـسـبــب اإلصــابــة
وخضع لعالج مكثف في اليومين
الماضيين للحاق بمواجهة اليوم،
وتبقى مشاركته فــي يــد الجهاز
الفني بعد تعافيه بالفعل.
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،يـ ـ ـعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــد مـ ـ ـ ـ ــدرب
أوزبكستان ،أحـمــدوف باكودير،
ع ـل ــى ك ــوك ـب ــة مـ ــن ال ــاع ـب ـي ــن فــي
م ـقــدم ـت ـهــم مـ ــاشـ ــراب ع ــادي ـل ــوف
وي ــوسـ ـم ــون ــوف أكـ ـب ــر واخ ـت ـي ــار
روبـ ـيـ ـي ــف والـ ـبـ ـي ــك تــول ـي ـن ـكــوف
وغصن الدين نيشونوف.
وفي بقية المباريات ،تبدو كفة
المنتخب االيــرانــي حــامــل اللقب
ووص ـي ـف ــه ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـيــابــانــي
أرجـ ــح عـنــدمــا يــواج ـهــان فيتنام
واندونيسيا على التوالي ،من دون

قالوا قبل المباريات
إغفال إمكانية إحداث مفاجأة من
ً
األخيرين ،خصوصا أنهما قدما
مستويات متطورة في الدور األول،
وحجز كل منهما المركز الثاني
في مجموعته بجدارة.
أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــاء ت ـ ـ ــايـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـن ـ ـ ــد م ــع
طاجيكستان فينتظر إلى أن يكون
ً
متكافئا ،لتقارب المستوى بين
الجانبين ،بصرف النظر عن كون
تايلند قد تصدرت مجموعتها،
ف ــي ح ـيــن ج ـ ــاءت طــاجـيـكـسـتــان
ث ــانـ ـي ــة خـ ـل ــف أوزبـ ـكـ ـسـ ـت ــان فــي
المجموعة الثانية.

• مــدرب الكويت كــاكــاو :مواجهتنا أمام
أوزبـكـسـتــان صـعـبــة ،وف ـخــور بـكــون األزرق
بــات الممثل الوحيد لـلــدول الخليجية في
البطولة ،ونفتقد فقط لجهود عبدالعزيز
البسام لإليقاف.
• م ــدرب أوزب ـك ـس ـتــان أح ـم ــدوف :احـتــرم
منتخب الكويت ،وأتوقعها مباراة قوية ،وفي
ملعب ممتلئ بالجماهير ،وال يمثل األمــر
ً
مشكلة لنا بل اعتبره حافزا لالعبين.
• مــدرب تايلند كارلوس سيزار :دفاعنا
قوي ،لكن لدينا صعوبة في تسجيل األهداف
وس ـن ـس ـع ــى إل ـ ــى حـ ــل ال ـم ـش ـك ـل ــة ،مــواج ـهــة

المشعان :النصر أجاد رغم النقص العددي
أك ـ ــد الـ ـم ــدي ــر ال ـف ـن ــي ل ـفــريــق
ال ـن ـصــر ل ـك ــرة الـ ـق ــدم د .محمد
ال ـم ـش ـعــان أن فــري ـقــه أج ـ ــاد في
مواجهة القادسية رغم النقص
الـ ـع ــددي ب ـعــد إش ـه ــار الـبـطــاقــة
الـحـمــراء لـحــارس مــرمــى فريقه
خليفة رحيل منذ الدقيقة .18
ون ـ ـجـ ــح الـ ـنـ ـص ــر فـ ــي خـطــف
نقطة التعادل من القادسية ،في
المباراة التي جمعت الفريقين
أم ــس األول ،ض ـمــن مـنــافـســات
الـجــولــة الـخــامـســة ل ــدوري زيــن
الممتاز.
وقال المشعان ،في المؤتمر
ال ـص ـحــافــي ب ـعــد الـ ـمـ ـب ــاراة ،إن
النقص الـعــددي ال يــزال يطارد
العنابي في مباريات «الممتاز»
للجولة الـثــالـثــة عـلــى الـتــوالــي،
ً
مـ ـشـ ـي ــرا إل ـ ــى أن ه ـ ــذا األم ـ ـ ــر ال
يتمناه أي جهاز الفني.

جانب من لقاء القادسية والنصر
وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن الـ ـتـ ـع ــام ــل مــع
النقص العددي من جانب العبي
ً
النصر كان مميزا ،وهو ما أثمر
ً
نقطة بطعم ا لـفــوز ،عطفا على
ما واجــه العنابي في المباراة،

ً
مشددا على أنه يتطلع مع فريقه
لتقديم األفـضــل فــي المباريات
المقبلة ،وتالفي السلبيات التي
كـلـفـتــه ب ـعــض ال ـن ـق ــاط الـمـهـمــة
خالل المباريات الماضية.

ب ـ ــدوره ،انـتـقــد نــائــب رئـيــس
ج ـهــاز ال ـكــرة فــي ن ــادي النصر
فـ ـه ــد ال ــديـ ـح ــان ــي أداء ال ـح ـكــم
ً
عبدالله عــرب ،مؤكدا أنــه اتخذ
العديد من القرارات بعشوائية

«يد» الكويت تقترب من حسن قداح
•

محمد عبد العزيز

اقترب نــادي الكويت من الحصول على خدمات
نجم منتخب مصر ونادي الزمالك لكرة اليد حسن
ق ــداح لــدعــم ص ـفــوف األب ـيــض خ ــال مـشــاركـتــه في
بطولة العالم لألندية «السوبر غلوب» المزمع أن
تستضيفها مدينة الدمام السعودية في الفترة بين
 18و 23أكتوبر الجاري.
وق ـ ــال م ــدي ــر ف ــري ــق ال ــزم ــال ــك ل ـك ــرة ال ـي ــد ح ـمــادة
عبدالباري في تصريحات صحافية ،إن نادي الكويت
ً
قدم عرضا لنادي الزمالك من أجل ضم قــداح على

ً
سبيل اإلعارة خالل بطولة العالم لألندية ،مضيفا
أن ال ـم ـفــاوضــات بـيــن الـطــرفـيــن تـسـيــر فــي االت ـجــاه
الصحيح ،ومن المنتظر إعالن إتمام الصفقة خالل
األيام المقبلة.
ً
وي ـضــم فــريــق ال ـكــويــت حــال ـيــا ثــاثــة محترفين
أجانب هم الكوبي هرنانديز ،والقطري فرانكيس،
والتونسي جهاد جاب الله.
ويـسـتـعــد فــريــق ال ـكــويــت لـلـسـفــر إل ــى الـعــاصـمــة
ً
ال ـم ـصــريــة ال ـق ــاه ــرة غـ ــدا ل ــان ـخ ــراط ف ــي مـعـسـكــره
الـتــدريـبــي الـخــارجــي الـمـقــرر إقــامـتــه هـنــاك مــدة 12
ً
ً
يوما استعدادا للمشاركة في بطولة العالم لألندية.

الالعبة الكندري مع المدربة أوغلو والمشرفة القالف
األلعاب الرياضية الخمس التي
يشرف عليها ،وهــي إضــافــة إلى
ال ـهــوكــي ع ـلــى الـجـلـيــد والـفـيـغــر
أل ـ ـعـ ــاب الـ ـس ــرع ــة عـ ـل ــى ال ـج ـل ـيــد
والكيرلنج والتزحلق على الجليد.
م ــن ج ــان ـب ـه ــا ،ق ــال ــت الــاع ـبــة
الـكـنــدري إن مشاركتها فــي هذه

البطولة الكبيرة إلى جانب أفضل
الــاعـبــات فــي االخـتـصــاص ومن
أهــم المنتخبات بهذه الرياضة،
مـثــل ك ـنــدا والـ ــواليـ ــات الـمـتـحــدة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة وع ـ ـ ـ ــدد م ـ ــن ال ـ ـ ــدول
األورب ـ ـيـ ــة واآلسـ ـي ــوي ــة وغ ـيــرهــا
مــن المنتخبات المتقدمة بهذه

رادان :عقلية الفوز رجحت كفتنا
أرج ـ ــع ال ـم ــدي ــر ال ـف ـنــي لـفــريــق
ال ـك ــوي ــت ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ال ـك ــروات ــي
رادان ق ــدرة فــريـقــه عـلــى ال ـعــودة
في مواجهة الفحيحيل ،وتحويل
التأخر بـهــدف إلــى فــوز بهدفين
إلـ ــى عـقـلـيــة الـ ـف ــوز ال ـت ــي يتميز
ً
بها العـبــو األبـيــض ،مشيدا بما
ً
قدمه الفحيحيل أيضا على مدار
شوطي اللقاء.
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــت تـ ـ ـج ـ ــاوز
الفحيحيل بهدفين مقابل هدف
واحــد ،في المباراة التي جمعت
بينهما مساء أمس األول ،ضمن
الجولة الخامسة مــن منافسات
دوري زين الممتاز ،ليرفع رصيده
إلـ ــى  12ن ـق ـط ــة ،م ـق ــاب ــل  6ن ـقــاط
للفحيحيل.
و قـ ـ ـ ــال رادان ،ف ـ ــي ا ل ـم ــؤ ت ـم ــر
ال ـص ـح ــاف ــي ،إن األبـ ـي ــض عــانــى
البطء في الشوط األول ،وهو ما
مـنــح الفحيحيل الـفــرصــة لخلق

من لقاء الكويت والفحيحيل
ً
أكـ ـث ــر مـ ــن فـ ــرصـ ــة ،وصـ ـ ـ ــوال إل ــى
ً
تسجيل ه ــدف ا ل ـس ـبــق ،مضيفا
أن العناصر البديلة نجحت في
تطوير أداء األبـيــض فــي الشوط
الـ ـث ــان ــي ،وه ـ ــو م ــا أت ـ ــى ب ـث ـمــاره
بتحقيق الفوز والنقاط الغالية.
على الجانب اآلخر ،أبدى مدرب
فريق الفحيحيل فراس الخطيب
رضــاه الـتــام عــن المستوى الــذي

ً
ظ ـه ــر ع ـل ـيــه ف ــري ـق ــه ،م ـع ــرب ــا عــن
أمله تعويض هــذه الخسارة في
مواجهة التضامن المقبلة.
وأك ــد الخطيب أن الفحيحيل
ً
ورغم قوة الكويت كان قادرا على
تحقيق نتيجة أقـلـهــا ال ـت ـعــادل،
ً
مشيرا إلى أن النقص العددي في
آخــر ثلث ســاعــة مــن عمر اللقاء،
أربك حسابات الفريق.

سيدات القرين يخسرن أمام أوزبيتشكا طائرة كاظمة تستعيد سانتوس
مني فريق سيدات القرين لكرة اليد
بــالـخـســارة الـثــالـثــة عـلــى ال ـتــوالــي في
البطولة اآلسـيــويــة الخامسة لألندية
لـلـسـيــدات «الـمــؤهـلــة لـبـطــولــة السوبر
غلوب» على يد نظيره فريق أوزبيتشكا
األوزبكستاني بنتيجة  32-20ضمن
الـجــولــة الـثــالـثــة مــن الـبـطــولــة المقامة
ً
حاليا في مدينة ألماتا الكازاخستانية.
كـ ــانـ ــت سـ ـ ـي ـ ــدات ال ـ ـقـ ــريـ ــن ق ـ ــد خ ـس ــرن
مباراتهن األول ــى أم ــام الـتــاو اروالري

منتخب الكويت للفيغر يشارك
في بطولة االتحاد الدولي للناشئين
ي ـ ـ ـشـ ـ ــارك مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب الـ ـك ــوي ــت
لالستعراض الفني على الجليد
(الفيغر) في بطولة جائزة االتحاد
ال ــدول ــي للناشئين والـنــاشـئــات
للعبة ال ـتــي تنطلق ف ــي بــولـنــدا
الخميس.
وق ـ ــال رئ ـي ــس ن ـ ــادي األل ـع ــاب
الشتوية الكويتي فهيد العجمي،
إن مشاركة منتخب الكويت في
البطولة الدولية التي يطلق عليها
«كــأس البلطيق» ،وتستمر ثالثة
أيام ،ستكون عبر الالعبة الواعدة
ً
خيرية الكندري ( 17سنة) ،الفتا
إل ــى األهـمـيــة الـكـبـيــرة للبطولة،
باعتبارها تقام بإشراف االتحاد
الدولي للفيغر (.)ISU
وأوض ــح أن الــاعـبــة الكندري
استعدت بشكل جيد لخوض هذه
ً
البطولة الكبيرة ،مــؤكــدا حرص
الـنــادي على دعــم العبيه فــي كل

ومن دون التثبت من صحتها.
وأشار الديحني إلى أن عرب
لجأ إلى الحكم الرابع في أكثر
مــن مـنــاسـبــة ،إلي ـقــاف ال ـقــرارات
الخاطئة ،لكن من دون جدوى.
ع ـلــى ال ـجــانــب اآلخ ـ ــر ،انـتـقــد
ن ــائ ــب رئ ـي ــس ج ـه ــاز ال ـك ــرة في
الـقــادسـيــة حسين فــاضــل ،عدم
ت ـعــويــض ال ـح ـكــم ل ـلــوقــت ال ــذي
تـعـمــد فــريــق الـنـصــر إضــاعـتــه،
ً
مـعـتـبــرا أن الـلـعــب الـفـعـلــي في
المباراة لم يتجاوز  35دقيقة.
بدوره ،أبدى مدرب القادسية
ال ـ ـصـ ــربـ ــي بـ ـ ــوريـ ـ ــس ب ــونـ ـي ــاك
رضاه عن المستوى الذي قدمه
األصـفــر ،مــؤكــدا أن فريقه ظهر
بـ ـص ــورة ج ـي ــدة رغـ ــم ال ـتــراجــع
ال ـك ـب ـي ــر مـ ــن الـ ـنـ ـص ــر لـمـنـطـقــة
الدفاع.

طاجيكستان صعبة ،ونعلم كــل ش ــيء عن
المنافس.
• م ــدرب طاجيكستان بــايــراف :مهمتنا
ً
صعبة أمام تايلند ،فنحن نواجه منتخبا من
أفضل المنتخبات في القارة ،سنبذل كل ما
في وسعنا من أجل تحقيق الفوز.
• مدرب إندونيسيا ،محمد زادة :اليابان
ً
منتخب ممتاز ،ويبقى مرشحا لكل األلقاب
مع إيــران ،العبونا صغار في السن ،وجئنا
للكويت من أجل اكتساب الخبرات.
• م ــدرب الـيــابــان ،كينيشيرو كــوغــوري:
ت ـج ــاوزن ــا ال ـخ ـس ــارة أم ـ ــام ال ـس ـع ــودي ــة في

افتتاح البطولة بعد االجتماع مع الالعبين
وتحقيق فوزين متتالين ،منتخب إندونيسيا
قوي لديهم العبون أكفاء ومدرب على أعلى
مستوى.
• مدرب إيران ،وحيد شامسائي :مواجهة
ُ
ً
ً
فيتنام في ربع النهائي تعد تحديا جديدا
لـنــا ،الـمـبــاراة ستكون صعبة ،ونطمح إلى
المزيد من األهداف واالنتصارات.
• م ـ ــدرب ف ـي ـت ـنــام راؤول :إي ـ ــران أفـضــل
ً
منتخب آسيوي حاليا ،وهم مرشحون للفوز،
ً
لكننا نلعب بـ  14العباَ ،
ولم ال نتغلب عليه؟
ً
خصوصا أنني أؤمن بقدرات الالعبين.

الــريــاضــة ،تعتبر تـجــربــة فــريــدة
وان ـطــاقــة استثنائية لـهــا نحو
العالمية في هذه اللعبة.
وأع ــرب ــت ع ــن أمـلـهــا بتحقيق
أف ـ ـضـ ــل نـ ـتـ ـيـ ـج ــة ،واالسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــادة
م ــن م ـشــاركــة أه ــم ال ــاع ـب ــات في
ه ــذه الـلـعـبــة ،واك ـت ـســاب خـبــرات
المشاركة في الملتقيات الكبرى،
مـقــدمــة الـشـكــر لــرئـيــس وأعـضــاء
ال ـنــادي على االهـتـمــام بالعبات
ال ـم ـن ـت ـخ ــب الـ ـك ــويـ ـت ــي ل ـل ـف ـي ـغــر،
كذلك لمدربتها التركية سيلين
أوغلو ،والمشرفة على المنتخب
فــرح الـقــاف على جهودهما في
تحسين أدائها الفني.

الكازاخستاني بنتيجة  ،45-14والثانية
على يد فوالذ اإليراني بنتيجة .21-19
بذلك ظل فريق القرين بدون رصيد
في المركز السادس قبل األخير بينما
تساوى أوزبيتشكا األوزبكستاني مع
سوجر جليدرز الكوري الجنوبي في
ً
صــدارة الترتيب مؤقتا بـ  4نقاط لكل
منهما.

اسـ ـتـ ـع ــاد الـ ـف ــري ــق األول ل ـل ـكــرة
الـ ـط ــائ ــرة بـ ـن ــادي ك ــاظ ـم ــة خ ــدم ــات
مـحـتــرفــه ال ـســابــق الــدومـيـنـيـكــانــي
الفيس سانتوس بعقد لمدة موسم
ً
واحد بديال عن المحترف البوسني
آرمين ،لعدم ظهوره بمستوى جيد
خالل الفترة الماضية.
وكان كاظمة تعاقد منذ فترة مع
الـمـحـتــرفـيــن ،الع ــب نـ ــادي الـكــويــت
السابق الكوبي سبيدا والبوسني
أرمين ،استعدادا للموسم الجديد،

لـ ـك ــن األخـ ـ ـي ـ ــر ل ـ ــم ي ـ ـقـ ــدم الـ ـ ـم ـ ــردود
الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـظ ــر ،م ـ ـمـ ــا دفـ ـ ـ ــع مـ ـس ــؤول ــي
ال ـبــرت ـقــالــي إلـ ــى ال ـب ـحــث ع ــن بــديــل
يتماشى مع طموح الفريق.
وسبق لسانتوس ،ا لــذي يتمتع
بخبرة طويلة في الدوري الكويتي،
أن مثل ألوان البرتقالي في المواسم
الثالثة السابقة ،لكن إدارة الفريق
أنـ ـه ــت عـ ـق ــده فـ ــي ن ـه ــاي ــة ال ـم ــوس ــم
الماضي بهدف تجديد الدماء.

«التنس» يختتم البطولة الدولية للناشئين
برعاية وحضور الشيخ أحمد
الجابر العبدالله الجابر الصباح
رئ ـ ـي ـ ــس االت ـ ـ ـحـ ـ ــاديـ ـ ــن ال ـك ــوي ـت ــي
وال ـعــربــي للتنس اخـتـتـمــت ،أول
من أمس ،بطولة الكويت الدولية
الثامنة عشرة للتنس للناشئين
والناشئات على مالعب االتحاد
الكويتي للتنس بمجمع الشيخ
جابر العبدالله الجابر الصباح
الدولي للتنس بمشاركة  18العبة
ً
م ــن  8دول و 38العـ ـب ــا يـمـثـلــون
 15دولة.
وأسفرت نتائج المباريات عن
فــوز الالعب هوغو ســواريــس من
فرنسا بالمركز األول في مسابقة
فردي الرجال الالعب وفوز الالعب
راي ــان ســاجــد كــوثــرات مــن الهند
بالمركز الثاني.
وفي مسابقة زوجي الناشئين
فاز الثنائي المكون من الالعبين
نوردال كالوزن من الدنمارك وفاز
بالمركز الثاني الثنائي المكون من
الالعبين أحمد نصاري من تونس

تتويج الالعبين الفائزين
وزميله أريان ناندا من الهند.
وفي مسابقة فــردي الناشئات
ف ـ ـ ــازت ب ــال ـم ــرك ــز األول ال ــاع ـب ــة
ريناتا غاراييفا من روسيا وفازت
بالمركز الـثــانــي الــاعـبــة دوروزا
شيراغي من إيران.
وفي مسابقة زوجي الناشئات
فاز باالمركز األول الثنائي المكون
من الالعبتين دوروزا شيراغي من

إيــران وزميلتها ريناتا غاراييفا
من روسيا وفــاز بالمركز الثاني
الـثـنــائــي ال ـم ـكــون م ــن الالعبتين
الري ـ ـسـ ــا ب ــراسـ ـي ــل مـ ــن الـ ـب ــرازي ــل
وزمـيـلـتـهــا ج ـنــات شـيــريـبــال من
الهند.
تـ ــأتـ ــي ه ـ ــذه الـ ـبـ ـط ــول ــة ضـمــن
أرب ــع ب ـطــوالت دول ـيــة للناشئين
والـ ـن ــاشـ ـئ ــات ي ـن ـظ ـم ـهــا االتـ ـح ــاد

الكويتي للتنس بإشراف االتحاد
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي وتـ ـسـ ـتـ ـم ــر عـ ـل ــى م ــدى
األسبوعين المقبلين حتى الثامن
عشر من الشهر الجاري ،ويشارك
فـيـهــا ال ــاع ـب ــون وال ــاعـ ـب ــات من
مختلف دول العالم من أجل حصد
ن ـقــاط تصنيف االت ـح ــاد الــدولــي
للناشئين.
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رياضة
بنزيمة يهدر ركلة جزاء ويحرم الريال من استعادة الصدارة
ةديرجلا
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أوقف أوساسونا قطار
انتصارات مضيفه ريال مدريد
في مختلف المسابقات خالل
الموسم الحالي ،بعدما فرض
عليه التعادل اإليجابي 1 - 1
أمس األول ،في المرحلة
السابعة لبطولة الدوري
اإلسباني لكرة القدم.

أهـ ـ ـ ـ ــدر ال ـ ـم ـ ـهـ ــاجـ ــم ال ـ ــدول ـ ــي
ال ـفــرن ـســي ك ــري ــم بـنــزيـمــة ركـلــة
جـ ــزاء حــاسـمــة م ــع ع ــودت ــه إلــى
المنافسات ليحرم ريال مدريد
اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــادة صـ ـ ـ ـ ـ ــدارة الـ ـ ـ ـ ــدوري
اإلسباني لكرة القدم من غريمه
برشلونة ،باكتفائه بالتعادل
 1-1مع ضيفه أوساسونا أمس
األول ،ضمن منافسات المرحلة
السابعة.
ت ـق ــدم ري ـ ــال ع ـبــر ال ـبــرازي ـلــي
فينيسيوس جونيور مع نهاية
الشوط األول ( )42قبل أن يعادل
ال ـض ـيــوف ف ــي مـسـتـهــل الـثــانــي
(.)50
وأهـ ــدر بـنــزيـمــة الـعــائــد بعد
غـيــابــه مـنــذ قــرابــة الـشـهــر ركلة
جـ ــزاء حــاس ـمــة ت ـحـ ّـصــل عليها
بنفسه بعدما ارتــدت محاولته
مــن الـعــارضــة قبل عشر دقائق
من النهاية (.)79
وه ـ ـ ــذه ال ـ ـمـ ــرة األولـ ـ ـ ــى ال ـتــي
يهدر الفريق الملكي النقاط هذا
الـمــوســم بـعــد سـتــة انـتـصــارات
مـ ــن أول سـ ــت مـ ــراحـ ــل ،ل ـيــرفــع
رصيده إلى  19نقطة في المركز
ال ـث ــان ــي بـ ـف ــارق األهـ ـ ـ ــداف فـقــط
عــن برشلونة المتصدر الفائز
ع ـل ــى ري ـ ـ ــال مـ ــايـ ــوركـ ــا ال ـس ـبــت
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ب ـ ـهـ ــدف الـ ـب ــولـ ـن ــدي
ً
روبرت ليفاندوفسكي ،علما أن
الغريمين يلتقيان في المرحلة
التاسعة على ملعب «سانتياغو
برنابيو» بعد أسبوعين.
وغـ ـ ــاب ب ـنــزي ـمــة م ـن ــذ ب ــداي ــة

سبتمبر بسبب تعرضه إلصابة
في فخذه األيمن خالل فوز ريال
م ــدري ــد ع ـل ــى م ـض ـي ـفــه سـلـتـيــك
االسـكـتـلـنــدي فــي دوري أبـطــال
أوروبا ،ما حرمه المشاركة في
ال ـن ــاف ــذة ال ــدول ـي ــة م ــع منتخب
بالده.
ول ـعــب بـنــزيـمــة فــي المقدمة
إل ــى جــانــب الـثـنــائــي الـبــرازيـلــي
ف ـي ـن ـي ـس ـيــوس-رودري ـغــو ،فيما
ل ـع ــب األلـ ـم ــان ــي ت ــون ــي ك ــروس
والفرنسي أوريليان تشواميني
ودان ـ ـ ـ ــي سـ ـيـ ـب ــاي ــوس ف ـ ــي خــط
الوسط وغــاب المخضرم لوكا
مـ ــودري ـ ـتـ ــش بـ ــداعـ ــي اإلص ــاب ــة
والحارس األساسي البلجيكي
تيبو كــورتــوا إلصابة في عرق
النسا.
ولـ ـ ــم ي ـش ـه ــد ال ـ ـشـ ــوط األول
ً
فــرصــا خـطـيــرة ،إذ كــانــت أولــى
المحاوالت للضيوف عبر جون
مونكايوال الذي سدد كرة قوية
ت ـصــدى لـهــا األوك ــران ــي أن ــدري
ل ــونـ ـي ــن ،ب ــدي ــل كـ ــورتـ ــوا (،)28
ق ـب ــل أن يـ ـح ــاول فـيـنـيـسـيــوس
ف ــي ال ـج ــان ــب اآلخ ـ ــر ب ـعــد ث ــوان
ً
بتسديدة سهلة جــدا بين يدي
الحارس سيرخيو هيريرا.
وأتيحت أول فرصة مهمة
للقلعة البيضاء عندما رفع
فينيسيوس ك ــرة جميلة من
ال ـج ـه ــة الـ ـيـ ـس ــرى إل ـ ــى داخـ ــل
المنطقة نـحــو بـنــزيـمــة الــذي
ً
رفع رجله عاليا وتابعها «على
الـطــايــر» جميلة م ــرت بـجــوار
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بنزيمة نجم ريال مدريد لحظة تسديده لركلة الجزاء
القائم األيمن (.)37

فينيسيوس يفتتح التسجيل
وسـ ـج ــل ف ـي ـن ـي ـس ـيــوس ه ــدف
االف ـ ـت ـ ـتـ ــاح عـ ـن ــدم ــا رف ـ ـ ــع الـ ـك ــرة
ع ــن ال ـج ـهــة ال ـي ـســرى إل ــى داخ ــل
المنطقة لكنها خدعت الحارس
عـ ـن ــدم ــا ت ــابـ ـع ــت ط ــري ـق ـه ــا إل ــى

ً
الشباك من دون أن تلمس أحدا
(.)42
وسجل كيكي غارسيا هدف
ال ـ ـت ـ ـعـ ــادل فـ ــي ال ـ ـشـ ــوط ال ـث ــان ــي
برأسية جميلة إثــر عرضية من
أوناي غارسيا (.)50
ً
دفـ ـ ـ ــع أن ـ ـش ـ ـيـ ـلـ ــوتـ ــي س ــريـ ـع ــا
ب ـ ــاألوروغ ـ ــوي ـ ــان ـ ــي ف ـي ــدي ــري ـك ــو
فـ ــال ـ ـف ـ ـيـ ــردي ،أف ـ ـضـ ــل الع ـ ــب فــي

ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري ل ـ ـش ـ ـهـ ــر سـ ـبـ ـتـ ـمـ ـب ــر،
والفرنسي إدواردو كامافينغا
ً
بدال من تشاوميني وسيبايوس
( )54ف ـ ــي م ـ ـحـ ــاو لـ ــة ل ـت ـن ـش ـيــط
ال ـه ـجــوم ،لـكــن مــن دون ج ــدوى،
ق ـبــل أن يـ ــزج بــال ـث ـنــائــي مــاركــو
أس ـي ـن ـس ـي ــو والـ ـب ــرازي ـ ـل ــي إيـ ــدر
ميلتاو (.)74
وتـحـصــل بـنــزيـمــة عـلــى ركلة

جــزاء إثــر مراجعة حكم الفيديو
المساعد «فــي أيــه آر» بعد دفعة
مــن الـخـلــف مــن داف ـيــد غــارسـيــا،
ُ
ال ــذي ط ــرد مــن ال ـم ـبــاراة بعدما
ّ
روض ال ـف ــرن ـس ــي ع ــرض ـي ــة مــن
مواطنه كامافينغا وكان يحاول
م ـتــاب ـع ـت ـهــا ف ــي الـ ـم ــرم ــى ،لـكـنــه
نفذها ارتدت من العارضة (.)79
وحـ ـ ــاول ب ـنــزي ـمــة الـتـعــويــض

ً
أنشيلوتي :سننتفض سريعا غوارديوال :هاالند لديه غرائز ال تصدق

أنشيلوتي

أبــدى اإليـطــالــي كــارلــو أنشيلوتي ،المدير الفني
لريال مدريد ،أسفه للتعادل اإليجابي بهدف أمام
ضيفهم أوساسونا.
وقـ ــال أنـشـيـلــوتــي :ه ــذا ال ـفــريــق يـشـعــر بــالـحــزن
عندما ال يفوز .لسنا سعداء بالتأكيد .هذا الفريق
فــاز بالكثير في الموسم الماضي .مجرد التعادل
يشعرنا بالحزن ،ولكننا سننتفض سريعا.
وأضـ ـ ــاف :األفـضـلـيــة ال ـعــدديــة بـعــد ط ــرد العــب
من المنافس كانت قبل قليل من نهاية المباراة،
وحاولنا إرسال كرات عرضية كثيرة للتسجيل .لم
نقدم مباراة جيدة .كان من الممكن التقدم من ركلة
الجزاء (التي أهدرها كريم بنزيمة) ،ولكن كل شيء
قــد يحدث فــي الليغا .توقفت سلسلة انتصارات
إيجابية للغاية ،وسنحاول اآلن بدء أخرى.

أشاد اإلسباني جوسيب غوارديوال ،المدير الفني لفريق
مانشستر سيتي ،بتصميم العبه النرويجي إيرلينغ هاالند
عـلــى «الــركــض مـثــل ال ـح ـيــوان» ،بـعــد أن حــافــظ عـلــى بدايته
المذهلة مع الفريق.
وقال غوارديوال« :هاالند يواصل فعل ما قام به في جميع
األندية السابقة التي دافع عن ألوانها في النرويج والنمسا
وألمانيا».
وأض ــاف« :بالطبع ،الـجــودة التي نتمتع بها إلــى جانبه
تساعده على تسجيل األهداف ،لكن لم أعلمه ما يقوم به اآلن»،
متابعا« :هاالند لديه غرائز ال تصدق .إنها تأتي من والدته
وأبيه ،لقد ولد بها حقا».
وأردف« :نحن محظوظون اآلن .في الموسم الماضي لم
يستطع لعب العديد من المباريات ،فقد أصيب في معظم
األوقات» ،مضيفا« :لقد وصل إلى هنا ولدينا فيزيائية رائعة.
بفضلهم يمكنه اللعب كــل  90دقيقة .الموسم الماضي لم
يتمكن دورتموند من القيام بذلك ولكن يمكننا القيام بذلك».

يوفنتوس يسحق بولونيا بثالثية
عاد يوفنتوس لتذوق طعم
االن ـ ـت ـ ـص ـ ــارات ف ـ ــي «الـ ـسـ ـي ــري
آ» ب ـف ــوزه الـكـبـيــر ع ـلــى ضيفه
بــولــون ـيــا بـثــاثـيــة نـظـيـفــة في
ال ـل ـقــاء الـ ــذي احـتـضـنــه ملعب
«أليانز ستاديوم» ،أمس ،ضمن
الجولة الثامنة بدوري الدرجة
األولى اإليطالي لكرة القدم.
واف ـ ـ ـت ـ ـ ـتـ ـ ــح العـ ـ ـ ـ ــب ال ـ ــوس ـ ــط
ال ـصــربــي فـيـلـيــب كــوسـتـيـتــش
ثــاث ـيــة «ال ـب ـي ــان ـك ــون ـي ــري» في
الدقيقة  24من بداية المباراة،
وه ــو ال ـه ــدف الـ ــذي ان ـت ـهــى به
الشوط.
وفــي النصف الـثــانــي ،حمل
الهدف الثاني النكهة الصربية
ً
أيـ ـض ــا وهـ ـ ــذه الـ ـم ــرة بـتــوقـيــع
ال ـ ـم ـ ـهـ ــاجـ ــم الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاب دوش ـ ـ ـ ــان

ف ــاه ــوفـ ـيـ ـت ــش فـ ـ ــي ال ــدقـ ـيـ ـق ــة
 ،59قـبــل أن يختتم البولندي
أركـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ــوش م ـي ـل ـي ــك ث ــاث ـي ــة
أصحاب الضيافة بعدها بثالث
دقائق.
وبــالـنـتـيـجــة ه ــذه تستعيد
كـتـيـبــة ا ل ـم ــدرب ماسيمليانو
أليغري توازنها بعد  3جوالت
ل ــم ت ـح ـقــق ف ـي ـهــا أي ان ـت ـصــار،
مـكـتـفـيــة ب ـت ـعــادل ـيــن وخ ـس ــارة
وفوز وحيد في آخر  5مباريات
في «السيري آ».
ً
ويــأتــي الـفــوز ليعيد بعضا
م ـ ــن الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوازن لـ ـلـ ـف ــري ــق ال ـ ــذي
يـ ـسـ ـتـ ـع ــد ل ـ ـ ـخـ ـ ــوض م ـ ـبـ ــاراتـ ــه
«ال ـم ـه ـمــة» ف ــي دوري األب ـط ــال
األربعاء المقبل وسط أنصاره
أم ــام مـكــابــي حـيـفــا ،وال ـتــي لن

يـ ـك ــون لـ ــه ف ـي ـه ــا ب ــدي ــا س ــوى
ا لـ ـ ـ ـف ـ ـ ــوز ،ب ـ ـعـ ــد أن خ ـ ـسـ ــر أول
جــولـتـيــن فــي الـمـجـمــوعــة أمــام
باريس سان جيرمان الفرنسي
( ،)1-2ثــم «الـمـفــاجــأة» فــي عقر

العصيمي :إتمام جميع الترتيبات
الستضافة بطولة السلة العربية
أعـ ـل ــن ن ــائ ــب رئـ ـي ــس مـجـلــس
إدارة نادي الكويت رئيس اللجنة
المنظمة العليا لبطولة األندية
العربية الرابعة والثالثين لكرة
الـسـلــة ل ـلــرجــال ب ــدر الـعـصـيـمــي،
إتمام جميع الترتيبات المتعلقة
بــالـبـطــولــة ،الـتــي ي ـشــارك فـيــه 16
ً
ً
ً
ناديا عربيا تنطلق غدا ،وتستمر
حـتــى  15ال ـج ــاري ،عـلــى صالتي
اتحاد كرة السلة ونادي الكويت.
ورحب العصيمي بكل األشقاء
الـعــرب فــي بلدهم الـثــانــي ،وقــال:
ً
ً
«أهـ ـ ــا وسـ ـه ــا ب ــأب ـط ــال األن ــدي ــة
العربية بين إخوانهم ومحبيهم،
ونأمل لهم طيب اإلقامة ،ومشاركة
إي ـج ــاب ـي ــة ف ــاع ـل ــة ت ـس ـه ــم مـعـهــا
بنجاح البطولة».
وأضـ ـ ــاف« :سـعـيـنــا جــاهــديــن،
بــالـتـعــاون مــع االت ـحــاد الكويتي
لـ ـك ــرة الـ ـسـ ـل ــة ،إلـ ـ ــى بـ ـ ــذل جـمـيــع
األسباب لتحقيق أقصى درجات
النجاح على مختلف الصعد ،ولن
ي ـكــون ه ـنــاك فــائــز وخ ــاس ــر بين
األشقاء ،فتجمع الشباب العربي
فــي وط ــن ال ـصــداقــة وال ـســام هو
الغاية األسمى ،والجميع فائز».
وأك ــد العصيمي ،ال ــذي يــرأس
جهاز كرة السلة بنادي الكويت،
ج ــاه ــزي ــة ف ــري ـق ــه ،ب ـعــد أن أنـهــى
ً
ً
ً
م ـع ـس ـكــرا ت ــدري ـب ـي ــا ن ــاج ـح ــا في
ً
صــربـيــا ،خ ــاض خــالــه ع ــددا من
المباريات الودية مع أفضل الفرق

َّ
الصربية ،وتمكن المدرب األلماني
بـيـتــر شــومــرز مــن ال ــوص ــول إلــى
أفـ ـض ــل ج ــاه ــزي ــة م ـم ـك ـن ــة فـنـيــة
ً
وبــدنـيــة ،مـشـيــرا إل ــى أن تحقيق
الفريق للمركز الثاني في البطولة
الـســابـقــة يضعه أم ــام مسؤولية
مضاعفة اليوم ،واألمل ُ
بالمضي
ُ ً
ق ــدم ــا ف ــي ال ـم ـنــاف ـســات الـصـعـبــة
ً
المتوقعة ،وص ــوال إلــى المباراة
النهائية.

 3تعاقدات للكويت
ُيــذكــر أن مـجـلــس إدارة نــادي
ال ـكــويــت ،بــرئــاســة خــالــد الـغــانــم،
تعاقد مع ثالثة محترفين ،لتدعيم
صفوف الفريق في البطولة ،هم:
الهاييتي كادي الالن ،واألميركي
م ــارك ــس ه ــان ــت ،والـفـلـسـطـيـنــي
ساني سكاكيني.

معسكر مصري للجهراء
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،اسـ ـتـ ـع ــد ف ــري ــق
الجهراء للمشاركة في البطولة،
من خــال معسكر خارجي أقامه
في العاصمة المصرية (القاهرة)
ً
لمدة  15يوما ،لعب خالله «أبناء
ال ـق ـصــر األحـ ـم ــر» ع ــدة م ـبــاريــات
ت ـجــري ـب ـيــة ،أب ــرزه ــا م ــع الــزمــالــك
بـطــل إفــريـقـيــا ،كـمــا أب ــرم الجهاز
اإلداري ثالثة تعاقدات ،حيث َّ
جدد

بدر العصيمي

تعاقده مع اللبناني وائل عرقجي
أفضل العب في قارة آسيا ،إضافة
إلــى التونسي صــالــح الـمــاجــري،
واألميركي الونو شينمولو.

 ...ومعسكر بحريني لكاظمة
ب ــدوره ،اسـتـعــد كــاظـمــة ،ثالث
ممثلي كــرة السلة الكويتية في
البطولة ،بإقامة معسكر خارجي
ف ــي ال ـب ـحــريــن ،ل ـعــب خ ــال ــه عــدة
مباريات ودية ،إضافة إلى تعاقده
مع األميركيين ويليامز وميرفي.

بدء وصول الوفود
إل ــى ذل ــك ،ب ــدأت وف ــود األنــديــة

ً
ً
ال ـعــرب ـيــة ال ــوص ــول ت ــوال ـي ــا ب ــدءا
مــن أم ــس ،حيث استقبلت لجنة
الـ ـع ــاق ــات ال ـع ــام ــة وفـ ـ ــود أن ــدي ــة
االتـ ـح ــاد ال ـس ـك ـن ــدري ال ـم ـصــري،
وأه ـل ــي ب ـن ـغــازي الـلـيـبــي ،ووداد
بـ ــوفـ ــاريـ ــك الـ ـ ـج ـ ــزائ ـ ــري ،ودجـ ـل ــة
الـجــامـعــة ال ـعــراقــي ،وأه ـلــي حلب
ال ـ ـسـ ــوري ،وال ـب ـش ــائ ــر ال ـع ـمــانــي،
واأله ـ ـلـ ــي ال ـب ـح ــري ـن ــي ،واألهـ ـل ــي
المصري ،والميناء اليمني ،على
أن يصل اليوم وفدا ناديي بيروت
اللبناني ،والغرافة القطري ،وقد
ب ــاش ــرت أغ ـل ــب األن ــدي ــة الـعــربـيــة
ً
تدريباتها تحضيرا لمواجهات
الغد.
ج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر ،أن ال ـب ـطــولــة
ً
تـقــام بمشاركة  16نــاديــا ،وزعــت
على  4مجموعات ،ضمت األولى:
الكويت (المستضيف) ،واالتحاد
الـ ـسـ ـكـ ـن ــدري الـ ـمـ ـص ــري ،وأه ـل ــي
حـلــب ال ـس ــوري ،وأه ـلــي بـنـغــازي
ال ـل ـي ـب ــي ،ف ـي ـمــا ض ـم ــت ال ـثــان ـيــة:
األهـلــي المصري (حــامــل اللقب)،
والــريــاضــي الـلـبـنــانــي ،والـغــرافــة
ال ـ ـق ـ ـطـ ــري ،والـ ـمـ ـيـ ـن ــاء ال ـي ـم ـن ــي،
وجـمـعــت الـثــالـثــة أن ــدي ــة :األهـلــي
الـبـحــريـنــي ،والـبـشــائــر العماني،
وكــاظ ـمــة ،وال ـســد ال ـق ـطــري ،فيما
ض ـ ـمـ ــت ال ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة الـ ــراب ـ ـعـ ــة
واألخيرة أندية :الجهراء ،وبيروت
اللبناني ،وواد بوفاريك الجزائري،
ودجلة الجامعة العراقي.

سمبدوريا يقيل مدربه جيامباولو

غوارديوال

أعلن نادي سمبدوريا اإليطالي إقالة مدرب الفريق
ماركو جيامباولو من منصبه؛ بسبب سوء النتائج
منذ بداية الموسم في «السيري آ» وآخرها الخسارة
وس ــط جـمــاهـيــره عـلــى يــد الـصــاعــد حــديـثــا مــونــزا،
بثالثية نظيفة ،واالستقرار في قاع الجدول.
وأعلن النادي في بيانه إقالة ماركو جيامباولو
من منصبه كمدير فني للفريق األول ،شاكرا المدرب،
وأعـضــاء طاقمه الفني على «الـجــديــة واالحترافية
خالل فترة عملهم في النادي».
ولم ينجح سمبدوريا في حصد سوى نقطتين
فقط خــال  7مباريات في الــدوري اإليطالي ،كانتا
أمام العمالقين التسيو ويوفنتوس ،مقابل  6هزائم،
ليتذيل جدول الترتيب بهاتين النقطتين.
ويعد جيامباولو ثالث ضحايا النتائج السلبية
في «السيري آ» هذا الموسم بعد الصربي سينيسا
مـيـهــايـلــوفـيـتــش (بــولــون ـيــا) ،وجـيــانـلــوكــا سـتــروبــا
(مونزا).

الخليفة ثالث بطولة اليونان لكرة
الطاولة للكراسي المتحركة

فالهوفيتش نجم يوفنتوس يحتفل بهدفه
داره ع ـلــى ي ــد بـنـفـيـكــا بنفس
النتيجة.
ورفــع الفوز رصيد «السيدة
الـعـجــوز» إلــى  13نقطة يحتل
ب ـه ــا ال ـم ــرك ــز الـ ـس ــاب ــع .بـيـنـمــا

لكن ألغي له هدف بعد دقيقتين
بــداعــي التسلل إث ــر تـمــريــرة من
رودريغو.
ً
ويستضيف ريال غدا شاختار
دان ـي ـي ـت ـس ــك األوك ـ ــران ـ ــي ضـمــن
الجولة الثالثة من دوري األبطال
لتعزيز ص ــدارة المجموعة إ ثــر
فوزين افتتاحيين على اليبزيغ
األلماني وسلتيك.

اس ـت ـق ـب ــل ب ــول ــون ـي ــا خ ـس ــارت ــه
الــراب ـعــة ه ــذا ال ـمــوســم ،ليبقى
رصيده عند  6نقاط في المركز
الـ ــ ،17وال يفصله ســوى نقطة
وحيدة عن منطقة الخطر.

حـ ـ ـ ـق ـ ـ ــق الع ـ ـ ـ ـ ـ ــب مـ ـنـ ـتـ ـخـ ـبـ ـن ــا
الوطني لكرة الطاولة للمعاقين
يـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــوب ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـي ـ ـفـ ــة ال ـ ـمـ ــركـ ــز
الـثــالــث والـمـيــدالـيــة الـبــرونــزيــة
ف ــي ف ـئ ــة الـ ـك ــراس ــي الـمـتـحــركــة
بـبـطــولــة ال ـيــونــان الـبــارالـمـبـيــة
المفتوحة لكرة الـطــاولــة ،التي
اختتمت منافساتها في مدينة
ارغ ـس ـتــونــي ال ـيــونــان ـيــة ،مـســاء
أمس األول.
وكان الخليفة قد تأهل للدور
قبل النهائي للبطولة الدولية،
ً
التي شهدت أكثر من  50العبا
مــن  30دولـ ــة ،بـعــد تغلبه على
مـ ـن ــافـ ـسـ ـي ــه م ـ ــن الـ ـهـ ـن ــد ()0-3
ً
والتشيك ( )1-3تواليا.

جانب من تتويج يعقوب الخليفة
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،أشـ ـ ـ ــاد رئ ـي ــس
اللجنة البارالمبية لكرة الطاولة
دعيج الهاجري باإلنجاز الذي
ً
حققه الخليفة ،قائال إنه «إضافة

مهمة لــإنـجــازات الـتــي حققها
أبطال الكويت في كرة الطاولة
خـ ـ ــال مـ ـش ــارك ــاتـ ـه ــم ال ــدولـ ـي ــة
السابقة».

إدارة األهلي تجدد رفضها المصري البورسعيدي يعدل عقد
التونسي الجالصي
عودة رمضان صبحي

رمضان صبحي
جدد مسؤولو النادي األهلي المصري رفضهم فتح
باب المحاوالت الجارية لعودة جناح الفريق األسبق
ونــادي بيراميدز الحالي رمضان صبحي إلــى القلعة
الحمراء ،رغم استعداد الالعب لتقديم اعتذار رسمي إلى
إدارة النادي وجماهيره عما بدر منه.
وبرر مسؤولو األهلي رفضهم لضم صبحي بموقفه
مــن االنـتـقــال إل ــى القلعة ال ـح ـمــراء ،وتـعـمــده الـمــراوغــة
والمماطلة في هذه المسألة قبل االنتقال الى صفوف
نادي بيراميدز ،رغم أن النادي ساهم في صنع شعبيته
وتقدم بطلب لشرائه نهائيا من هيدرسفيلد اإلنكليزي
صيف  2020وبمقابل م ــادي وصــل وقتها إلــى ثالثة
ماليين جنيه إسترليني وراتب سنوي كبير يفوق كل
نجوم الفريق الحاليين.
إلى ذلك ،تأكد غياب الجنوب افريقي بيرسي تاو عن
مباراتي بطل تونس بسبب استمرار إصابته بتمزق
في العضلة األمامية ،ورفض مدرب الفريق كولر الدفع
به إال بعد تعافيه.
من ناحية أخــرى ،طلب مسؤولو النادي من اتحاد
الكرة المصري مخاطبة وزارة الداخلية للحصول على
موافقتها على حضور  25الف مشجع ،في مباراة األهلي
أمام االتحاد المنستيري في إياب الدور  32من منافسات
دوري أبطال إفريقيا ،وهي السعة الكاملة الستاد السالم.
ً
ويخرج األهلي أوال لمالقاة منافسه التونسي يوم 9
الجاري ،ويدير المباراة الحكم الزامبي جاني سياكوزي.

أغلق النادي المصري البورسعيدي
ً
ت ـمــامــا ال ـب ــاب أمـ ــام رح ـي ــل ن ـجــم وســط
الفريق التونسي إلياس الجالصي في
فترة االنتقاالت الصيفية الحالية ،بعدما
كان يريد فك ارتباطه بالنادي الساحلي
وخوض تجربة جديدة بعد أن تلقى عدة
عــروض مــن أنــديــة ومصرية وخليجية
كانت ترغب في التعاقد معه.
وطلب مــدرب المصري إيهاب جالل
من رئيس النادي كامل أبوعلي ضرورة
ً
أن يـتــم تـعــديــل عـقــد ال ـجــاصــي مــاديــا
بــدايــة مــن الـمــوســم الـمـقـبــل؛ لتعويضه

عن العروض التي وصلت اليه من أندية
أخرى وبراتب سنوي كبير مقارنة بما
يتقاضاه حاليا مــع فريقه ،ولــم يتردد
رئيس النادي في االستجابة للطلب.
في سياق آخر ،ينتظر الجهاز الفني
لفريق المصري مــن اإلدارة سرعة حل
أزمة غياب النيجيري أنطوني أكبوتو
العــب الفريق الجديد الــوافــد مــن نــادي
قطر القطري في فترة االنتقاالت الحالية،
إذ لم يحضر حتى اآلن فترة اإلعداد رغم
أنه كان قد حدد أكثر من موعد لوصوله
إلي مصر.

إلياس الجالصي

sports@aljarida●com

ديماركو نجم اإلنتر

ماني نجم بايرن

٢٣
بايرن ونابولي لالقتراب من التأهل
وقمة بين إنتر وبرشلونة
ةديرجلا

•
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يسعى كــل مــن بــايــرن ميونيخ األل ـمــانــي ونــابــولــي
اإليـطــالــي إل ــى االق ـت ــراب أكـثــر مــن ال ــدور ثـمــن النهائي
لـمـســابـقــة دوري أب ـط ــال أوروب ـ ــا ف ــي ك ــرة ال ـق ــدم ،فيما
يخوض إنتر ميالن اإليطالي وبرشلونة اإلسباني قمة
شبه حاسمة.
وضرب النادي البافاري والفريق الجنوبي اإليطالي
بقوة في الجولتين األولى والثانية بالعالمة الكاملة في
المجموعتين الثالثة واألولى تواليا ،وهما يدركان جيدا
أن الفوز الثالث تواليا سيضعهما على مشارف الدور
ثمن النهائي في أحد أقوى مجموعتين في الدور األول.
وت ـنـت ـظــر ب ــاي ــرن مـ ـب ــاراة سـهـلــة ع ـلــى أرض ـ ــه أم ــام
فيكتوريا بلزن التشيكي ،بينما يحل نابولي ضيفا
على أيــاكــس أمـسـتــردام الـهــولـنــدي فــي رحـلــة محفوفة
بالمخاطر.
ووجه بايرن ميونيخ ،البطل  6مرات آخرها عام ،2020
ً
إنــذارا شديد اللهجة إلى فيكتوريا بلزن بفوزه الكبير
على ضيفه باير ليفركوزن برباعية نظيفة الجمعة في
افتتاح المرحلة الثامنة.
وكان الفوز على ليفركوزن هو األول لبايرن ميونيخ
بعد سلسلة أربع مباريات دون فوز في البوندسليغا
(ثالثة تعادالت وخسارة) ،وهو سيسعى إلى تأكيده قبل
حلوله ضيفا على غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند
السبت المقبل في كالسيكر الدوري.
وي ـبــدو بــايــرن مــرشـحــا لحجز الـبـطــاقــة األولـ ــى عن
مجموعته القارية ،كونه سيالقي فيكتوريا بلزن على
أرض األخير في الجولة الرابعة في  12أكتوبر الحالي،
باإلضافة إلى استفادته من المواجهتين المباشرتين
بين مطارديه المباشرين إنتر وبرشلونة.
ويدخل إنتر ،المتوج باللقب ثالث مرات آخرها عام
 ،2010مباراته ضد النادي الكاتالوني ،صاحب خمسة
القاب آخرها عام  ،2015بمعنويات مهزوزة بعدما مني
ً
مني إنتر بخسارته الثانية تواليا والثالثة في مبارياته
األربع األخيرة في الدوري والخامسة في عشر مباريات
في مختلف المسابقات هذا الموسم ،عندما سقط أمام
ض ـي ـفــه روم ـ ــا  2-1ال ـس ـبــت ع ـلــى ملعب
«جوزيبي مياتسا» في ميالنو.
وس ـ ـي ـ ـكـ ــون مـ ـ ــدربـ ـ ــه س ـي ـم ــون ــي
إيـ ـن ــزاغ ــي ال ـ ـ ــذي كـ ـث ــرت األص ـ ـ ــوات
ال ـم ـطــال ـبــة بــإقــال ـتــه ف ــي ظ ــل تشبث
اإلدارة بخدماته ،مجبرا على كسب

عودة كومان إلى التدريبات
بـعــد غ ـيــاب ثــاثــة أســاب ـيــع ون ـصــف األس ـب ــوع ع ــن الـمــاعــب
لإلصابة ،عاد المهاجم الفرنسي كينغسلي كومان إلى تمارين
بايرن ميونيخ األلماني ،أمس ،عشية مواجهة النادي البافاري
مع ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي في دوري أبطال أوروبا في
كرة القدم.
وتـبــادل كــومــان مطلع الحصة التدريبية ،أمــس ،الـكــرات مع
زمالئه ،بعد الترحيب به بحرارة من الالعبين والمدرب يوليان
ناغلسمان.
وكان كومان تعرض لتمزق في عضالت فخذه األيمن في 9
سبتمبر الماضي ،وغاب عن تجمع منتخب بالده الشهر الماضي
ومباراتين في دوري األمم األوروبية ضد النمسا والدنمارك.
ُ
ً
وتعد عودته إلى تشكيلة الفريق األحمر نبأ جيدا للمنتخب
الفرنسي ،قبل سبعة أسابيع من بداية حملة الدفاع عن لقبه
بكأس العالم في قطر.
وك ــان نــاغـلـسـمــان أش ــار األس ـب ــوع الـمــاضــي إل ــى أن ــه يتعين
االنتظار ،لمعرفة قدرة كومان على اللعب مع فريقه ،الذي يستعد
ً
أيضا لمواجهة بوروسيا دورتموند في الدوري المحلي ،الذي
سيطر بايرن على لقبه طوال العقد الماضي.

مودريتش وفاسكيز
يتطلعان لمواجهة شاختار
عاد الكرواتي لوكا مودريتش ولوكاس فاسكيز إلى المران
الجماعي لريال مدريد أمــس ،وقــد يتمكنان من اللعب لبضع
ً
دقائق في مواجهة شاختار دونيتسك المقررة غــدا ،في ثالث
جوالت دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
ومن هنا وحتى يوم المباراة ،التي تقام على ملعب سانتياغو
برنابيو ،سيتم تحديد ما إذا كانت حالة مودريتش وفاسكيز
ستسمح بإدراجهما ضمن قائمة الفريق لهذا الموعد األوروبي.
ومن المنتظر أال يواجه الفرنسي إدواردو كامافينغا مشكلة
في المشاركة بهذه المباراة ،على الرغم من أنه لم يتدرب عقب
تعرضه لضربة في مواجهة أوساسونا ضمن منافسات الليغا،
لكن مصادر من النادي أشارت إلى أنه قد يعود للتدريبات اليوم.
وقبل انطالق الجولة الثالثة من دور المجموعات ،يتصدر
ريــال مــدريــد المجموعة الـســادســة بالعالمة الكاملة ( )6أمــام
شاختار دونيتسك الوصيف بأربع نقاط.
(إفي)

برشلونة يعول على ليفاندوفسكي
ويعول برشلونة على آلته التهديفية الجديدة الدولي
البولندي روبرت ليفاندوفسكي صاحب هدف الفوز على
المضيف ريال مايوركا ( - 1صفر) السبت وهو الهدف
التاسع لمهاجم بايرن ميونيخ األلماني السابق في «ال
ليغا» هذا الموسم.

نابولي لمواصلة انطالقته
يــأمــل نــابــولــي فــي مــواصـلـتــه عــروضــه ال ـج ـيــدة هــذا
الموسم في مختلف المسابقات ،عندما يحل ضيفا على
أياكس أمستردام ضمن منافسات المجموعة األولى.
ورغم رحيل أبرز نجومه في مقدمتهم القائد لورنتسو
إينسينيي ،والع ــب الــوســط اإلسـبــانــي فــابـيــان رويــس،
وقطب الــدفــاع السنغالي خاليدو كوليبالي ،والجناح
البلجيكي دريس مرتنس وحارس المرمى الكولومبي
ّ
يتصدر نابولي الدوري بستة انتصارات
دافيد أوسبينا،
وتعادلين ،ومجموعته فــي المسابقة القارية بفوزين
كبيرين على ضيفه ليفربول اإلنكليزي وصيف الموسم
الماضي  ،1-4ومضيفه رينجرز االسكتلندي  - 3صفر.
واستعد نابولي ،الساعي الى لقبه األول في المسابقة،
جيدا لمباراة اليوم بفوزه الكبير على ضيفه تورينو 1-3
السبت ،فيما يدخلها أياكس ،صاحب أربعة ألقاب آخرها
عام  ،1995بعد ثالث مباريات لم يتذوق فيها طعم الفوز
في مختلف المسابقات (خسارتان وتعادل) ،وتخليه عن
صدارة الدوري لصالح ألكمار.

كينغسلي كومان

وعلى غــرار بايرن ميونيخ ونابولي ،يطمح كل من
كـلــوب ب ــروج البلجيكي ،مـفــاجــأة المجموعة الثانية،
وسبورتينغ البرتغالي في تحقيق الفوز الثالث تواليا،
عندما يستضيف األول أتلتيكو مدريد اإلسباني في
اخ ـت ـبــار ص ـعــب ،وي ـحــل ال ـثــانــي ضـيـفــا عـلــى مرسيليا
الفرنسي في مهمة ال تخلو من صعوبة.
في المقابل ،يأمل بورتو البرتغالي ،بطل المسابقة
عامي  1987و ،2004في تحقيق فوزه األول بعد خسارتين
متتاليتين عندما يستضيف باير ليفركوزن األلماني،
فيما يسعى توتنهام اإلنكليزي ،وصيف نسخة ،2019
إلى فض شراكة وصافة المجموعة الرابعة مع مضيفه
أينتراخت فرانكفورت األلماني.

ليفربول يواجه رينجرز
وف ــي المجموعة ذات ـهــا ،سـيـكــون لـيـفــربــول ،المتوج
 6مــرات آخــرهــا عــام  ،2019مطالبا بالفوز على ضيفه

التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

7:45

بايرن ميونيخ – فكتوريا بلزن

beINSPORTS PR1

7:45

مرسيليا – سبورتنغ لشبونة

beINSPORTS PR2

10:00

أياكس  -نابولي

beINSPORTS xtra1

10:00

ليفربول – غالسكو رينجرز

beINSPORTS PR2

10:00

بورتو – باير ليفركوزن

beINSPORTS

10:00

كلوب بروج – أتلتيكو مدريد

beINSPORTS xtra2

10:00

انتر ميالن  -برشلونة

beINSPORTS PR1

10:00

اينتراخت فرانكفورت  -توتنهام

beINSPORTS PR3

موسكيرا نجم فكتوريا بلزن

اكتمال جاهزية دي بول وليمار وهيرموسو
استعاد األرجنتيني دييغو سيميوني ،مدرب أتلتيكو
مدريد ،كال من رودريغو دي بول وتوماس ليمار وماريو
هيرموسو في قائمة الفريق لمباراة دوري أبطال أوروبا
أمام كلوب بروج البلجيكي المقررة اليوم في ثالث جوالت
دور المجموعات من المسابقة.
كما عــاد للقائمة ناهويل مولينا ،بعد الشد العضلي
الذي أجبره على الخروج من مواجهة إشبيلية يوم السبت
الماضي ضمن منافسات ال ــدوري اإلسباني لكرة القدم،
وفي المقابل ،غاب فيليبي مونتيرو وسيخجيو ريجيلون
بسبب اإلصابة.
وبذلك جاءت قائمة األتلتي لمواجهة اليوم على النحو
الـتــالــي :حــراســة الـمــرمــى :يــان أوب ــاك وأنـطــونـيــو غوميز.
ال ــدف ــاع :نــاهــويــل مولينا وسـتـيـفــان سافيتش وخوسيه
مــاريــا خيمينز وريـنــالــدو ماندافا ومــاركــو مورينو .خط
الوسط :ساؤول نييغيز وكوكي ريسوريكسيون وماركوس
يورنتي وأكسيل ويتسل وجيوفري كوندوغوبيا ويانيك
كاراسكو .الهجوم :جواو فيليكس وآنخل كوريا وألفارو
(إفي)
موراتا وأنطوان جريزمان وماتيوس كونيا.

ميامي هيت يمدد عقد هيرو  4سنوات
أعـلــن ن ــادي ميامي هـيــت ،الـمـشــارك فــي دوري كــرة السلة األميركي
للمحترفين ،األحد ،تمديد عقد العب االرتكاز تايلر هيرو لمدة أربع سنوات.
وذكرت تقارير عدة ،أن قيمة الصفقة تبلغ  30مليون دوالر في الموسم
مع حوافز األداء على مدى مدة العقد ،والتي يمكن أن تجعل قيمتها تصل
إلى  130مليون دوالر.
وقال رئيس ميامي ،بات رايلي« ،تايلر العب متعدد األدوار ،وذو تأثير
على مدى السنوات الخمس المقبلة».
كبير ،ونحن
متحمسون لتوقيعه ُ
َّ
«تحسن كل عام منذ أن قمنا بالتعاقد معه حتى يومنا هذا.
وأضاف:
ُّ
التحسن».
في
سيستمر
نعتقد أنه
ً َّ
وكان تايلر ( 22عاما) وقع عقده كالعب مبتدئ بصفوف ميامي في 10
يوليو  ،2019بعد اختياره في الدرافت السنوي الذي يسمح لألندية الـ14
التي لم تتأهل إلى األدوار اإلقصائية باختيار الالعبين الواعدين الجدد.
بلغ الدور النهائي مع ميامي هيت في موسمه األول معه عندما خسر
أمــام لوس أنجلس ليكرز عام  ،2020لكنه خرج من الــدور األول للبالي
أوف في العام التالي ( ،)2021وخسر نهائي المنطقة الشرقية هذا العام
أمام بوسطن سلتيكس.
ً
خاض تايلر  56مباراة من أصل  66بديال الموسم الماضي ،وحصل

دي بول

فرانكفورت يفتقد
غوتزه لإلصابة

هيرو
على جائزة أفضل العب احتياطي في الدوري بمتوسط  20.7نقطة وخمس
متابعات وأربع تمريرات حاسمة في  32.6دقيقة على الملعب .بلغ متوسط
أرقامه  16.7نقطة و 4.7متابعات و 3.2تمريرات حاسمة خالل المواسم
الثالثة التي قضاها في الدوري.

غاب العب خط الوسط ماريو غوتزه عن المران األخير لفريق
آينتراخت فرانكفورت األلماني قبل المواجهة المرتقبة اليوم أمام
توتنهام اإلنكليزي ،ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وجاء غياب غوتزه ،المتوج مع المنتخب األلماني بلقب كأس
العالم  ،2014عن تدريبات آينتراخت صباح أمــس األول بسبب
إصــابــة فــي الـكــاحــل تثير الـشـكــوك ح ــول إمـكــانـيــة مـشــاركـتــه في
مباراة اليوم.
وتـعــرض غــوتــزه لإلصابة خــال الـمـبــاراة الـتــي انتهت بفوز
آينتراخت فرانكفورت على يونيون برلين  - 2صفر السبت ،ضمن
منافسات الدوري األلماني.
ويحتل آينتراخت ،الفائز ببطولة الدوري األوروبي الموسم
الماضي ،المركز الثالث في المجموعة الرابعة بدوري األبطال
برصيد  3نقاط ،حيث خسر أمام سبورتينغ لشبونة البرتغالي
في الجولة األولى ثم تغلب على مارسيليا الفرنسي في الجولة
الثانية.

ً
المكسيكي بيريز بطال لجائزة سنغافورة

تصنيف الالعبين الخمسة األوائل
 .1اإلسباني كارلوس ألكاراس

 6740نقطة

 .2اإلسباني رافايل نادال

5810

 .3النرويجي كاسبر رود

5645

 .4الروسي دانييل مدفيديف

5065

 .5األلماني ألكسندر زفيريف

5040

تصنيف الالعبات الخمس األوليات
 .1البولندية إيغا شفيونتيك

ليفاندوفسكي نجم برشلونة

كلوب بروج المفاجأة

مباريات اليوم

سابقة إلسبانيا باحتالل ألكاراس
ونادال الصدارة والوصافة
س ـي ـب ـقــى ي ـ ــوم ال ـث ــال ــث م ــن أك ـت ــوب ــر 2022
ً
تاريخيا لكرة المضرب اإلسبانية مع سابقة
َ
اعتالء العبيها كارلوس ألكاراس ورافايل نادال
صــدارة ووصافة تصنيف رابطة المحترفين
«اي ــه تــي ب ــي» ،منذ ص ــدوره للمرة األول ــى في
.1973
ً
وبعد أن أصبح ألكاراس ( 19عاما) أصغر
م ـص ـنــف أول ع ـلــى ال ـع ــال ــم إثـ ــر ت ـتــوي ـجــه في
بطولة الواليات المتحدة المفتوحة منتصف
ً
سبتمبر الماضي ،عاد نادال ( 36عاما) أمس
إلى الوصافة على حساب النرويجي كاسبر
رود ،وصيف «فالشينغ ميدوز» ،الذي تراجع
الى المرتبة الثالثة.
وتعود المرة االخيرة إلى اعتالء َ
العبين من
ذات البلد المركزين األولـيــن الــى السابع من
أغسطس  2000عبر األميركيين أندري أغاسي
(متصدر) وبيت سامبراس (وصيف) .وباتت
إسبانيا ثاني بلد فقط بعد الواليات المتحدة
تحقق هذا اإلنجازً ،
علما أن االميركيين حققوه
ً
عـلــى دف ـع ــات ع ــدة مـنــذ الـسـبـعـيـنـيــات م ــرورا
بالثمانينيات والتسعينيات.

النقاط الثالث خصوصا أنه يلعب على أرضه ،إلنعاش
حظوظه في تخطي الدور األول بانتظار مواجهة الجولة
الرابعة في برشلونة األربعاء المقبل.
لكن المهمة لن تكون سهلة أمام برشلونة المنتشي
بانتزاع صــدارة الليغا بفارق األهــداف من غريمه ريال
مدريد والذي يمني النفس بمحو خسارته أمام بايرن
صفر -2في ميونيخ في الجولة الثانية.

رينجرز االسكتلندي لضرب
ع ـص ـف ــوري ــن ب ـح ـجــر واح ـ ــد،
األول ت ـعــزيــز ح ـظــوظــه في
تخطي دور المجموعات،
وال ـث ــان ــي مصالحة
ج ـ ـ ـمـ ـ ــاه ـ ـ ـيـ ـ ــره ب ـع ــد
تعادله المخيب على
أرض ـ ـ ــه أم ـ ـ ــام ضـيـفــه
برايتون  3-3السبت في البريمرليغ.
ويبدو ليفربول ،الوصيف بخسارته امام ريال مدريد
ً
اإلسباني ،بعيدا عن مستواه في األعوام األخيرة ،وبعدما
كان خط دفاعه قوته الضاربة والمساهم في تتويجه
بلقبي المسابقة القارية العريقة وال ــدوري اإلنكليزي،
أصبح سهل المنال لخصومه.
وحقق رجال المدرب األلماني ثالثة انتصارات فقط
في تسع مباريات في مختلف المسابقات هذا الموسم،
واهتزت شباكهم  13مرة ،فيما يعاني خط هجومه في
حسم المباريات بسبب ابتعاد نجومه عن مستواهم
في مقدمتهم هدافه الموسم الماضي الدولي المصري
محمد صالح.

رياضة

 10180نقطة

 .2التونسية أنس جابر

4885

 .3اإلستونية أنيت كونتافيت

4010

 .4اإلسبانية باوال بادوسا

3934

 .5البيالروسية أرينا سابالينكا

3470

ف ــاز المكسيكي ســرخـيــو «تـشـيـكــو» بيريز،
ســائــق فــريــق ري ــد ب ــول ،أم ــس األول ،بـجــائــزة
سنغافورة الكبرى ،المرحلة الـ 17ببطولة العالم
لسباقات س ـيــارات الفئة األول ــى (ف ــورم ــوال،)1
ليؤجل بذلك تتويج زميله في الفريق ،الهولندي
ماكس فيرستابين ،باللقب للعام الثاني على
التوالي.
ونجح صاحب الـ 31عاما في قطع الـ 59لفة
هي عمر السباق المقام على حلبة «مارينا باي»
خــال ساعتين ودقيقتين و 15ثــانـيــة ،و238
ً
جزءا من األلف من الثانية ،متفوقا على ثنائي
ف ـيــراري ،مــن مــونــاكــو ش ــارل لوكلير ،بـفــارق 7
ثوان و 595جزءا من األلف ،واإلسباني كارلوس
ساينز بـ  15ثانية و 305أجزء من األلف.
أما حامل لقب البطولة ومتصدر الترتيب،
ا لـهــو لـنــدي فيرستابين ،فلم ينجح فــي حسم
ال ـل ـقــب «إكـلـيـنـيـكـيــا» ب ـعــد أن ح ــل ســاب ـعــا في
الـسـبــاق .وسـيـكــون أم ــام الـســائــق ال ــذي احتفل
بعيد مـيــاده ال ــ 25الجمعة الـمــاضـيــة ،فرصة
أخــرى لحسم األمــور فــي المرحلة المقبلة في
(إفي)
اليابان األسبوع القادم.

بيريز يحتفل بالفوز

ةديرجلا

•
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

ُحكم دار
ندوة قريش

د .نجم عبدالكريم

لـمــا كــانــت ال ـت ـجــارة تـحـكــم ح ـيــاة قــريــش مـكــة ف ــإن نظامها
الروحي ،والديني ،والثقافي ،كان أساس البيع والشراء والربح،
ً
فضال عن أن التجار كانوا فيها هم الحاكمين ،فيفرضون ما
يحقق لهم مصالحهم في كل نشاطات الحياة بمكة ،فاآللهة
داخــل الكعبة ،والتي كانوا يعبدونها وينزلون على حكمها،
ويسألونها الـبــركــة فــي البيع وال ـشــراء ،ويــذعـنــون لقضائها،
كانوا هم المعنيين بتعيين كهنتها وعرافيها الذين يختصون
بتفسير إرادة تلك التماثيل الصماء التي أقاموها كرموز ألرباب
يعبدونها.

***

* ه ـ ــؤالء ال ـت ـج ــار ك ــان ــوا يـهـيـمـنــون ع ـلــى ك ــل ثـ ـ ــروات مـكــة،
ويمتلكون الواحات والنخيل واألعناب التي يستقطرون منها
ُ
وت َّ
ربى في ُمزارعهم الخنازير ،ويفرضون شروطهم
الخمور،
على ُ
ُ
الع َّمال الفقراء األجراء ،إذ يعمل بعضهم بما يلقى إليه من
فضالت الطعام ليسد جوعه.

المهم التركيز

د .ناجي سعود الزيد

كثير من الـنــواب السابقين الذين لم
يـحــالـفـهــم ال ـحــظ ف ــي ه ــذه االنـتـخــابــات
ً
ً
قــد يكونون تلقوا درس ــا قاسيا وجهه
الناخب لهم...
ً
وس ـق ــوط ـه ــم ي ـج ــب أن يـ ـك ــون درس ـ ــا
للنواب الحاليين ،لكي ال ينجرفوا وراء
أشخاص أو مصالح وهبات.
ال ـ ـكـ ــويـ ــت أمـ ـ ـ ــام م ـس ـت ـق ـب ــل م ـح ـف ــوف
بالمخاطر ،واألوضاع االقتصادية برغم
وصفها بأنها مطمئنة ،فإنها ال تتصف
بالديمومة ،بل تحيط بها شكوك كثيرة!
ً
سعر برميل البترول ممتاز نسبيا
وث ـ ــاب ـ ــت ،ول ـ ـكـ ــن بـ ـمـ ـج ــرد ع ـ ـبـ ــور أزم ـ ــة

أوكرانيا قد يعود للتذبذب واالنحدار!
ً
اس ـت ـث ـمــارات ـنــا ال ـخــارج ـيــة أي ـض ــا في
ً
وض ــع ج ـيــد ،وتـ ــدر عـلــى ال ــدول ــة أمـ ــواال
طائلة...
ً
استثماراتنا الداخلية أ يـضــا بخير،
ويكفي النظر ألرباح مؤسسة التأمينات،
لكي نرى أن السواعد الكويتية الشابة
هي األمل وهي الطموح...
هـ ـن ــاك م ــؤسـ ـس ــات ن ــاجـ ـح ــة ،وب ــرغ ــم
نجاحها قامت الحكومة بتغييرات على
مستوى مجالس اإلدارات وفي المناصب
التنفيذية العليا!
كــل ذل ــك تــم دون إي ـضــاح أو تفسير،

والناس تقبلت هذا التغيير على طريقة
«الشيوخ أبخص»!
مـ ـ ــا هـ ـ ــو م ـ ـهـ ــم اآلن ال ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــز ع ـلــى
األول ـ ـ ــوي ـ ـ ــات ،م ـث ــل ال ـت ـع ـل ـي ــم وال ـص ـح ــة
والسكن ،وهذا ما يهم المواطن مباشرة،
ومــن الـضــروري وضــع خطط متوسطة
ال ـم ــدى لتفتيت الـمـشــاكــل والـمـعــوقــات
وال ـح ـفــاظ عـلــى أم ــن واس ـت ـق ــرار وتـقــدم
الوطن.

***

ُ
* وكانت تقام األسواق ،وأشهرها سوق ُعكاظ ،الذي كان أشبه
ُ
َ
بمهرجان ُ ،تشترك فيه القبائل العربية ،وتعرض فيه بضائع
ُ
من بــاد الفرس وال ــروم ،ومــن بــاد أخــرى ،وتقام فيه المنابر،
ويتبارى الشعراء ،وكذلك تنشط تجارة الرقيق لفتيات حبشيات،
وروميات ،ومن بالد فارس ،ومن ُبلدان كالهند وغيرها ،وفي
ُ
السوق رهبان ،ويهود يتلون كتبهم ،ونشاط اجتماعي ،وكثير
من المؤرخين والنسابين والنخاسين ،وكانت بعض النساء
ً
يعرضن أنفسهن للزواج وأخريات لقضاء متعة معهن ،فضال
عن حضور بعض الملوك واألمراء للبحث عن مجوهرات نادرة.

***

* وكانت أغلبية سكان مكة تعيش على الكفاف ،وإذا لم يتمكن
ً
عبدا له بموجب ُ
العرف
المدين من ّ سداد ديونه جعله الدائن
ال ــذي استنه الـتـجــار ،بــل إن بعض المدينين كــانــوا يـســددون
ديونهم بالنساء ،فيرهن لــدى الدائن زوجته أو ابنته أو أمه،
ُ
فيلحقها صاحب الدين ،لكي يسترد ماله ،بأحد بيوت الفاحشة،
َ ْ
ويــرفــع لها راي ــة تـحــدد المبلغ ال ــذي سيدفعه م ــن يعاشرها،
حتى تستوفي ما على المدين الــذي رهنها ،لهذا كــان بعض
الرجال يقتلون البنات فــور والدتـهــن ،لكي ال يتعرضوا لمثل
هذا الموقف.

***

* لكن رغم هيمنة نظام التجار المتعسف ضد الفقراء ،وعبادة
ْ
َّ
ويتمسكون
األوثان ،كان هناك َمن يتطلعون إلى حياة كريمة،
بالجاه والشرف ،ضد سيطرة وهيمنة أعضاء بيت ندوة تجار
ُ
قــريــش ،وأشــد مــا يكرهون أن تنتزع الــزوجــة مــن بيت زوجها
ً
لتعاشر األغــراب ســدادا للديون ،وتعسف المدين على الدائن،
ً
بحيث يجعله عبدا له ،فهوالء لم يكن لهم غير الرمضاء والمرارة
واأللم الممزق.

***

* وفي هذا الوضع الجائر ،وفي هذا الظالم المريع ،انبثق
النور ،وظهر اإلسالم ،الذي أرسى دعائم الحياة الكريمة للبشر.

ً
سرعة الشاهين  ٣٢٠كيلومترا بالساعة
ك ـش ـفــت م ـج ـلــة ع ـل ـم ـيــة عــن
أسرع طائر على اإلطالق ،حيث
تم التوصل إلى هذه النتائج
بـنـ ً
ـاء على دراس ــة َّ
مفصلة من
ِقبل العلماء ،جعلت مــن طير
ص ـغ ـي ــر ب ـ ـ ــوزن  1ك ـي ـل ــوغ ــرام
يدخل موسوعة غينيس عام
.1999
ويشتهر الفهد بأنه أسرع
م ـخ ـل ــوق ع ـل ــى وج ـ ــه األرض،

لكن مملكة ا لـحـيــوان متسعة
ً
جــدا ،وتشمل اليابسة والماء
ً
والهواء أيضا ،حيث إن سرعة
الـ ـطـ ـي ــور ي ـج ــب وض ـع ـه ــا فــي
الميزان.
ووفــق المقال المنشور في
مجلة « »livescienceالعلمية،
والــذي نقله موقع سبوتنيك،
أمـ ـ ــس ،ف ـ ــإن أسـ ـ ــرع ط ــائ ــر هــو
الـ ـ ـصـ ـ ـق ـ ــر ،ل ـ ـكـ ــن أس ـ ـ ـ ـ ــرع هـ ــذه

عـ ـث ــر رج ـ ـ ــل م ـ ـصـ ــادفـ ــة ع ـلــى
ك ـم ـي ــة ك ـب ـي ــرة مـ ــن ال ـكــوكــاي ـيــن
تـقـ َّـدر قيمتها بنحو  90مليون
جـنـيــه إسـتــرلـيـنــي ،أث ـنــاء نزهة
على شاطئ البحر غربي ويلز،
أمس األول.
ـان ال ــرج ــل ي ـت ـج ــول عـلــى
وكـ ـ ـ ُ
شاطئ قرب بلدة أبيريستويث،
ع ـن ــدم ــا ت ـع ـثــر ف ــي س ـل ـس ـلــة مــن
ع ـ ـ ـشـ ـ ــرات األكـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاس ال ـ ـ ـسـ ـ ــوداء

الـصـقــور هــو صـقــر الشاهين
أو الصقر «الجوال» أو المسافر
باللغة الالتينية.
وتصطاد صقور الشاهين
فريستها من ارتفاعات كبيرة،
إم ـ ــا م ــن الـ ـج ــو ،أو م ــن م ـكــان
ً
مرتفع جدا .وعندما تعثر على
الهدف تنقض بسرعة كبيرة
ً
جدا تصل إلى حوالي  200ميل
في الساعة ( 320كم /ساعة).

َّ
تمكن من تحديد االختالفات الجينية بين اإلنسان العاقل والبشر المنقرضين
لـلـمــرة األول ـ ــى مـنــذ س ـن ــوات ،انـفــرد
رائ ــد علم المجين اإلحــاثــي السويدي
سـفــانـتــي ب ــاب ــو ،أمـ ــس ،ب ـجــائــزة نــوبــل
للطب وعلم وظائف األعضاء ،في سابقة
نادرة ّ
توجت دوره في تحديد التسلسل
الكامل َلمجين اإلنـســان البدائي ،وفي
تأسيس هذا االختصاص ،الذي يسعى
من خالل درس الحمض النووي العائد
لمتحجرات العصور القديمة إلى معرفة
خصائص الجينات البشرية في غابر
األزمنة.
واع ـت ـب ــرت ال ـل ـج ـنــة ال ـم ـس ــؤول ــة عــن
اخـتـيــار الـفــائــزيــن ،أن اكـتـشــافــات بابو
الـمــولــود فــي استوكهولم والمقيم في
أل ـمــان ـيــا م ـنــذ ع ـق ــود «أرس ـ ــت األس ــاس
السـتـكـشــاف مــا يجعل الـبـشــر كائنات
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة مـ ــن
نـ ــوع ـ ـهـ ــا ،مــن
خالل إظهار

يومية سياسية مستقلة

السياسة هنا ليست فن الممكن ،هي فن الردح والنبش في
حياة األشخاص العامين حتى تتسابق جماعات عريضة من
المجتمع يتجرعون من كؤوس الملل النفسي واالجتماعي
ف ـي ـص ـبــوا إح ـب ــاط ـه ــم وت ـف ــاه ــات ـه ــم ع ـب ــر رس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل
االجتماعي لتصل إلى اآلخرين ،كل واحد منهم يشعر بأهميته
ً
ً
ً
حين يتداول بحماس خبرا قديما خاويا من المعنى ،منبعه
جلسات شــاي الضحى أو رســالــة واتـســاب ضحلة ،وينسى
عندها أبطال الفراغ أن هذا العالم االفتراضي وهمي وكاذب
وال يقوم مقام الحقيقة وال يخلق عالقات إنسانية جدية.
هذه كانت حالتنا في األيام الماضية ،حين اشتدت حرارة
االنتخابات ،فأخذ ما يسمى اليوم «الذباب اإللكتروني» يحوم
فوق رؤوسنا بطنينه المزعج ،ويزيد من انتشار أوبئة الجهل
ً
ً
بين الناس .خــذوا مثال بسيطا ،النائب محمد هايف وهو
صاحب رؤية دينية محافظة ومتشددة عبر عنها بالماضي
بأطروحات ال يمكن هضمها في عالم الحداثة ،إال أن محمد
ً
ً
ً
هايف أظهر في أكثر من مناسبة حسا إنسانيا مرهفا في
قضايا معينة مثل حقوق ا لـبــدون والعفو السياسي ،هذا
النائب قبل أن يحلف فــي قاعة عبدالله السالم نسب إليه
ً
زورا تصريح يهدد فيه وزير المالية بالمساء لة السياسية
إذا صرح لمشروع ترفيهي ،وتم تــداول هذا الخبر كحقيقة
تهز الكون!
ً
أيضا بعض الناطقين باسم الليبرالية المشوهة أخذوا
يسكبون الدموع الساخنة على فوز مرشحين سلفيين ،وعبروا
بسخط عن عدم تمكن بعض األفراد الذين تم تصويرهم كنسخ
جينية من توماس جيفرسون وهوبز وفولتير ،وغيرهم من
أعمدة الدولة المدنية ،بينما لم يكن لدينا حقيقة صاحب فكر
ليبرالي تقدمي طرح نفسه في االنتخابات ،هؤالء الندابون
«ليبرتيرين» الدولة الريعية كانوا في كثير من األحوال مثل
الـقــراد الملتصق بضرع أهــل السلطة السياسية وأصحاب
المال الممتد ،وكانت مواقف هؤالء من مدعي الليبرالية في
عدد من قضايا حقوق اإلنسان أكثر من مخجلة ،وهمهم األكبر
محصور فــي السخط على أبـنــاء القبائل ورفــض سياسات
التجنيس برمتها ،ويرون اآلخرين هم سبب بالء الدولة....
مــن مـقــال فــي «نـيــويــوركــر» ،كتب آدم غوبنك هــذه الفقرة:
« ...لكن أعظم خدمة للسياسة ليست هي بين الناس الذين
لديهم نفس اآلراء ،إنما تكون عندما تختلف وجهات نظرهم،
ً
السياسة هي جعل أفكارنا تتشاجر بــدال من أشخاصنا...
الديموقراطية عندما يسير الناس في واشنطن ويتجمعون
ً
ً
في الحدائق ويشعرون بأنهم وجدوا هدفا مشتركا ،تمارس
السياسة عندما يتحول الصراخ إلى مبادلة ،كانت السياسة
(ف ــي إنـكـلـتــرا ال ـق ــرن ال ـتــاســع ع ـشــر) ه ــي ح ـصــول دزرائ ـي ـلــي
رئيس الوزراء على صوت واحد في الحزب الليبرالي ،ليقدم
هذا برنامجه إلصالح النظام الديموقراطي من أجل الطبقة
العاملة ،السياسة هي أن مانديال عقد صفقة مع دي كالرك
الحترام األقلية البيضاء مقابل االنتقال السلمي للسلطة في
جنوب إفريقيا.»...
تلك كانت السياسة ...ما لدينا ليس سياسة ...هو تفاهة.

ال ـ ـمـ ــربـ ــوطـ ــة ب ـ ـجـ ــوال ـ ـيـ ــن ،وقـ ــد
جرفتها المياه إلى البر.
وق ــال ــت صـحـيـفــة دي ـل ــي ميل
البريطانية ،في الخبر الذي نقله
موقع سكاي نيوز ،أمس ،إن كل
ك ـيــس ك ــان ي ـح ـتــوي ع ـلــى نحو
الكوكايين النقي.
كيلوغرام من
َّ
وذكر الرجل ،الذي فضل عدم
الـكـشــف ع ــن هــوي ـتــه« :ك ـنــت في
رح ـلــة م ـشــي بــال ـص ـبــاح الـبــاكــر

ً
ع ـن ــدم ــا رأي ـ ـ ــت ش ـي ـئ ــا مـ ــا عـلــى
ال ـ ـشـ ــاطـ ــئ .كـ ـ ــان لـ ـ ـ ـ َّ
ـدي فـ ـض ــول،
وتوجهت إلـيــه ،وعــرفــت مــا هو
ً
على الفور تقريبا».
وأضـ ـ ــاف أن س ـي ــدة اتـصـلــت
ب ــالـ ـش ــرط ــة ،الـ ـت ــي ج ـ ـ ــاءت بـعــد
حوالي نصف ساعة ،و«قطعوا
ً
كيسا بدا وكأنه كوكايين نقي.
سـ ـحـ ـب ــوا األك ـ ـ ـيـ ـ ــاس كـ ـلـ ـه ــا مــن
الشاطئ وأخذوها».

وفيات
فايزة عبدالوهاب عبدالله البسام

أرملة يوسف عبدالمحسن سالم العبدالرزاق
 86عــامــا ،شيعت ،الــرجــال :الـعــزاء فــي المقبرة فقط ،النساء:
العديلية ،ق ،2ش ،31م ،1فترة العصر فقط ،ت،99799046 :
99714940 ،99675868 ،99603611 ،22560323

سعاد سالم علي السحيب

زوجة إبراهيم خلف الحوطي
 56عــامــا ،شيعت ،الــرجــال :الـعــزاء فــي المقبرة فقط ،النساء:
ا ل ـق ـي ــروان ،ق ،2ش ،221م ،18ت،67773444 ،97393933 :
97930118 ،99938133

ماجدة حسن علي فياض

أرملة ناصر عبدالله العيسى
 87ع ــام ــا ،ش ـي ـعــت ،الـ ــرجـ ــال :الـ ـع ــزاء ف ــي ال ـم ـق ـبــرة ف ـق ــط ،ت:
50860607 ،99889883

مواعيد الصالة
ف ــي أوروب ـ ــا وج ـن ــوب آس ـي ــا -ال ـم ــوروث
من تقاطع مع َ
المجين البشري حصل
قبل نحو  60ألف عــام ،هم أكثر عرضة
لخطر مضاعفات حادة في حال أصيبوا
بـ «كورونا».
ورأت ل ـج ـنــة ن ــوب ــل أن «الـ ـف ــروق ــات
الجينية بـيــن اإلن ـس ــان الـعــاقــل وأق ــرب
أسالفنا الذين انقرضوا كانت مجهولة
إل ــى حـيــن تــم تـحــديــدهــا بفضل أعـمــال
بابو».

وتـ ـمـ ـك ــن الـ ـب ــاح ــث ال ـ ـسـ ــويـ ــدي مــن
تجاوز مشكلة تدهور نوعية الحمض
ال ـنــووي ب ـمــرور الــوقــت ،إذ لــم يـبــق من
هــذا الحمض العائد إلــى آالف السنين
ً
سوى بضعة آثار ،وهي فضال عن ذلك
ملوثة إلى حد كبير بالبكتيريا أو بآثار
بشرية حديثة.
وي ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــواصـ ـ ـ ــل م ـ ـ ــوس ـ ـ ــم ن ـ ـ ــوب ـ ـ ــل ف ــي
اس ـتــوك ـهــولــم ال ـي ــوم م ــع إعـ ــان جــائــزة
ً
نــوبــل للفيزياء ،ثــم الكيمياء غ ــدا ،قبل

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

حسن العيسى

رجل يتعثر في  90مليون إسترليني!

السويدي سفانتي بابو ينفرد بـ «نوبل» للطب
االختالفات الجينية التي تميز جميع
البشر األحياء عن البشر المنقرضين».
وبفضل تحديد تسلسل عظمة ُعثر
عليها فــي سيبيريا ع ــام  ،2008أ تــاح
ً
بابو أيضا اكتشاف وجود نموذج آخر
من أشباه البشر مختلف عن غيره ولم
ً
ً
يكن معروفا سابقا ،هو رجل دينيسوفا
ً
كان يعيش في آسيا بينما أصبح حاليا
ً
روسيا.
وفي  ،2009اكتشف بابو ،الذي يعمل
فــي معهد مــاكــس بــانــك ال ـمــرمــوق ،أن
ً
ا ن ـت ـقــاال للجينات بنسبة  2فــي المئة
حصل بين أشـبــاه البشر المنقرضين
ً
راه ـنــا كــإنـســان نـيــانــدرتــال ،واإلن ـســان
ال ـع ــاق ــل .وك ـ ــان ل ـه ــذا االن ـت ـق ــال الـقــديــم
للجينات إلــى اإلنـســان الــراهــن تبعات
فيزيولوجي ملموسة اليوم من خالل
ً
تــأثـيــره م ـثــا عـلــى طريقة
ت ـ ـ ـفـ ـ ــاعـ ـ ــل نـ ـظ ــامـ ـن ــا
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـنـ ـ ــاعـ ـ ــي م ــع
األمراض.
وأظـ ـ ـ ـه ـ ـ ــرت
أبـ ـح ــاث بــابــو
ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي اآلون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
األخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة ،أن
مــرضــى «كــوف ـيــد »19
ً
الــذيــن يحملون ج ــزء ا من
الحمض النووي إلنسان
ً
نـيــانــدرتــال  -وخـصــوصــا

السياسة
كفن التفاهة

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

ً
جائزة اآلداب ،المرتقبة جــدا ،والسالم
ي ــوم الـجـمـعــة ال ـم ـق ـبــل ،وه ــي ال ـجــائــزة
الوحيدة التي تعلن في أوسلوُ ،
ويختتم
مــوســم نــوبــل االثـنـيــن الـمـقـبــل بجائزة
االقتصاد .وارتفع عــدد الفائزين حتى
اليوم بجوائز نوبل الـ  113للطب وعلم
وظائف األعضاء منذ إنشائها ،إلى ،226
بينهم  12امرأة.
(استوكهولم  -أ ف ب)

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

04:24

العظمى 38

الشروق

05:42

الصغرى 22

الظهر

11:37

ً
أعلى مد  03:57صب ــاحـ ـ ــا

العصر

02:59

 08:11م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

05:31

ً
أدنى جزر  12:45ظ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا

العشاء

06:47

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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