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ولي العهد يواصل مشاورات تشكيل الحكومة

محليات

سموه استقبل رؤساء مجالس الوزراء السابقين
م ـ ـ ــواصـ ـ ـ ـل ـ ـ ــة ل ـ ـ ـل ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــاورات
ال ـت ـق ـل ـيــديــة الـ ـج ــاري ــة لـتـشـكـيــل
ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـج ــدي ــدة ،اسـتـقـبــل
سمو ولي العهد الشيخ مشعل
األح ـم ــد ،ف ــي قـصــر ب ـيــان أم ــس،
رئيس مجلس ال ــوزراء األسبق
س ـمــو ال ـش ـيــخ ن ــاص ــر الـمـحـمــد،
ً
ً
كما أجرى سموه اتصاال هاتفيا
بــرئـيــس ال ـ ــوزراء األس ـبــق سمو
الشيخ جابر المبارك.
واس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل سـ ـ ـم ـ ــوه رئ ـي ــس
الحكومة السابق سمو الشيخ
صباح الخالد ،ثم رئيس الوزراء
سمو الشيخ أحمد نواف األحمد.

السعيد :الصحة ركيزة
التنمية ...واتفاقيات لتوفير
طواقم تمريض

٠٤

َ
«نزاهة» تشكو ضعف قانونها
ً
ولي العهد مستقبال المحمد أمس

حددت  5عوائق
تكبل عملها:

 ...ورئيس الوزراء

 ...وصباح الخالد

عدم تحديث بيانات المشمولين بـ «الذمة» تأخر إصدار القوانين
عجزها عن التظلم ضعف التنسيق غياب حصانة أعضائها

اقتراحاتها ويستعجل إقرار «تعارض المصالح» وتعديل قانون الجزاء
على
يوافق
الوزراء
مجلس
•
ً ِّ
ً
• الهيئة طلبت تعديال تشريعيا يمكنها من التظلم على قرارات حفظ النيابة
محيي عامر

عـلـمــت «ال ـج ــري ــدة» م ــن م ـصــادرهــا أن الهيئة
العامة لمكافحة الفساد ( نــزا هــة) تشكو ضعف
قانونها ،وحــددت ،في تقريرها نصف السنوي
ً
الذي اطلع عليه مجلس الوزراء مؤخرا 5 ،معوقات
ت ــواج ــه ع ـم ـل ـهــا ،م ــع اق ـت ــراح ـه ــا عـ ــدة تــوص ـيــات
ل ـت ـجــاوزهــا ،مـبـيـنــة أن تـلــك الـتــوصـيــات حظيت
بموافقة المجلس ،الــذي خاطب بــدوره الجهات
ً
المعنية لتنفيذها ،مستعجال إقرار قانون تعارض
المصالح وتعديل قانون الجزاء.
وك ـش ـفــت ال ـم ـص ــادر أن أول هـ ــذه ال ـم ـعــوقــات

استمرار تأخر بعض الجهات في تحديث بيانات
ً
ً
المشمولين بأحكام الذمة المالية أوال بأول عمال
بنص المادة  20من الالئحة التنفيذية للهيئة،
وعليه أوصت «نزاهة» بحث الجهات على توفير
البيانات المطلوبة وتحديثها باستمرار.
وقــالــت إن ثــانــي الـمـعــوقــات يتمثل فــي تأخر
إق ـ ـ ــرار ال ـق ــوان ـي ــن م ــن م ـج ـلــس األم ـ ـ ــة ،م ـب ـي ـنــة أن
مجلس ال ــوزراء أوصــى باستمرار المتابعة مع
ً
«األمــة» إلقرار القوانين ذات العالقة ،وخصوصا
«ت ـعــارض المصالح» وتـعــديــات قــانــون الـجــزاء،

في حين تضمن المعوق الثالث «ضعف التنسيق
بـيــن ال ـج ـهــات ف ــي ال ـم ـب ــادرات الـمـشـتــركــة ضمن
استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة
الفساد ،وجاءت التوصية بحض الجهات المنفذة
على ضرورة التواصل المستمر مع اللجان الفنية
لتقديم التقارير والمستندات المطلوبة في الوقت
المحدد.
وذك ــرت أن الـمـعــوق الــرابــع ج ــاء تـحــت عـنــوان
«عدم قدرة الهيئة على التظلم من قرارات النيابة
العامة بالحفظ» ،والذي أوصت فيه الهيئة بإجراء

«الوطني» يولم على شرف وفد غرفة التجارة في القاهرة

عصام الصقر يتوسط ياسر الطيب ووليد السيوفي ومصطفى الجندي وعمرو األلفي وكريم كمال

تعديل تشريعي لقانون إنشائها يكفل قدرتها
على التظلم بشكل مباشر من قرارات الحفظ ،وهو
ما وافق عليه مجلس الوزراء.
وأضافت المصادر أن المعوق الخامس ينبع
مــن اسـتـمــرار عــدم تمتع رئـيــس «نــزاهــة» ونائبه
وم ـج ـل ــس أم ـن ــائ ـه ــا وأم ـي ـن ـه ــا الـ ـع ــام وأم ـنــائ ـهــا
الـمـســاعــديــن والـمــوظـفـيــن الفنيين بالحصانة،
مبينة أن الهيئة أوصت بإجراء تعديل تشريعي
ع ـل ــى ق ــان ــون إن ـش ــائ ـه ــا ي ـم ـنــح ب ـمــوج ـبــه ه ــؤالء
المذكورون الحصانة.
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قلب العاصمة يعود للحياة

حلول االزدحام ...النقل
الجماعي وتقديم الدوام
المدرسي وتأخير «الحكومي»

٠٣

محليات

انتخابات «اتحاد
الجامعة» ...إقبال طالبي
بـ «الشدادية»

٠٦

اقتصاد

الموسى :بدء تنفيذ أعمال الصيانة بدروازة العبدالرزاق
ل ـت ـلــك األع ـ ـمـ ــال الـ ـت ــي تـشـمــل
● سيد القصاص
بعد إغالقها عامين ،دشنت
الهيئة العامة للطرق والنقل
البري إجراء الصيانة الجذرية
ل ــدروازة العبدالرزاق بتكلفة
 1.250م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ،وذل ــك
بحضور وزير األشغال العامة
وزير الكهرباء والماء والطاقة
المتجددة علي الموسى.
وق ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـمـ ـ ــوسـ ـ ــى ،خ ـ ــال
بــدء األع ـمــال ،أم ــس ،إن «قلب
الـ ـع ــاصـ ـم ــة ي ـ ـعـ ــود ل ـل ـح ـي ــاة»
ب ــإش ــراف خ ـيــرة ال ـش ـبــاب من
مهندسي الـكــويــت ،خــال 90
ً
يــومــا ،وه ــي ال ـمــدة الـمـحــددة

١٣-١٢

محليات

الصيانة الجذرية للنفق.
وأوض ـ ـ ـ ــح أن ذلـ ـ ــك ي ـش ـمــل
«ال ـك ـش ــط ال ـك ــام ــل لــأسـفـلــت،
والـ ـحـ ـف ــر ،وإزالـ ـ ـ ــة ال ـف ــواص ــل،
وعمل فواصل جديدة ،وحقن
الفوم ،ورفع الجسور» ،إضافة
ُ
إلى أعمال فنية أخرى تجرى
في المنطقة.
02

 %3مكاسب
للبورصة ...والسيولة
 77.6مليون دينار

٠٩

دوليات

ً
بيانات العمل الخيري المالية متاحة إلكترونيا مواجهات بين العشائر و«العصائب» في البصرة

ً
الشريعان ألزم الجمعيات بنشرها تحقيقا لـ «الشفافية»
●

جورج عاطف

ً
ت ـح ـق ـي ـق ــا ل ـم ـب ــدأ ال ـش ـفــاف ـيــة
ً
وت ـط ـب ـي ـقــا ل ـق ــواع ــد ال ـحــوك ـمــة،
أصدر وزير التجارة والصناعة
وزي ـ ـ ــر الـ ـ ـش ـ ــؤون االج ـت ـم ــاع ـي ــة
وال ـت ـن ـم ـي ــة ال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة فـهــد
ً
ً
الشريعان قــرارا وزاريــا يقضي
ب ــإل ــزام ج ـم ـع ـيــات ال ـن ـفــع ال ـعــام
ذات الطابع الخيري والمبرات

توتر شديد في الناصرية ...والصدريون ُي ِّ
عدون للعودة إلى الشارع

ال ـ ـم ـ ـش ـ ـهـ ــرة كـ ـ ــافـ ـ ــة ،بـ ـ ـض ـ ــرورة
اإلفـصــاح عن بياناتها المالية
ً
إلكترونيا.
ً
ووفقا للقرار ،الــذي حصلت
«الـ ـج ــري ــدة» ع ـلــى نـسـخــة مـنــه،
ت ـل ـت ــزم ال ـج ـم ـع ـي ــات ال ـخ ـيــريــة
ً
والـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــرات الـ ـمـ ـشـ ـه ــرة ط ـب ـق ــا
ألحـكــام الـقــانــون رقــم  24لسنة
 ،1962ال ـص ــادر بـشــأن األنــديــة
وجمعيات النفع العام 02

تقدم أوكراني في الجنوب
وترقب لخطوة
بوتين التالية

١٦

رياضة

واشنطن :الشباب اإليرانيون اكتفوا
من قمع السلطات
على وقع تواصل التظاهرات اإليرانية لليوم
الـ  19على التوالي ،واتخاذها عدة أشكال للتكيف
ً
مع التضييق األمني المتصاعد ،خصوصا في
الجامعات والمدارس الثانوية ،أكدت المخابرات
األميركية أن اسـتـمــرار تلك االحتجاجات ومــدة
انتشارها أمــر مفاجئ وذلــك بعد اتهام المرشد
األعـ ـل ــى ع ـل ــي خــام ـن ـئــي ل ــواش ـن ـط ــن وإس ــرائ ـي ــل
بالتخطيط للتحركات التي اندلعت بعد مقتل

الشابة الكردية اإليرانية مهسا أميني في مركز
للشرطة بعد توقيفها بسبب قوانين الحجاب.
ووصف مدير وكالة المخابرات المركزية «سي
آي إيه» بيل بيرنز مدى انتشار االحتجاجات التي
انطلقت للتنديد بوفاة أميني ،بعد اعتقالها من
جانب شرطة اآلداب بسبب مخالفتها قواعد ارتداء
الحجاب ،بـ «الصاعق».
وقال بيرنز ،في مقابلة مع شبكة «سي 02

قادة الجيش العراقي يصلون إلى ذي قار أمس (رووداو)
ش ـهــدت مــديـنــة ال ـب ـصــرة لـيــل االث ـن ـيــن  -الـثــاثــاء
اشتباكات بمختلف أنواع األسلحة ،وشملت إطالق
صواريخ على مقر هيئة الحشد الشعبي ،وميليشيا
«عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي ،بمبنى
مجمع القصور الحكومية.
ووفـ ــق شـبـكــة «رووداو» وق ـن ــاة «ال ـع ــرب ـي ــة» فــإن

«االشتباكات دارت بين عشائر لديها أبناء اعتقلهم
الحشد الشعبي ،وبعد فشل محاوالت إطالق سراحهم
قررت مواجهة العصائب بالسالح» ،موضحة أن «عدة
صواريخ كاتيوشا وقذائف هاون ،سقطت على مجمع
القصور ،ما أسفر عن خسائر بشرية من الفصائل
المسلحة ،وتدمير عدد من عجالتها».
02

إيران واليابان تتأهالن
لنصف نهائي
الصاالت»
«آسيوية
١٧

ةديرجلا

الثانية

•
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األمير يهنئ ملك ليسوتو بالعيد الوطني ولي العهد يهنئ الملك ليتسي الثالث
بعث سمو ولي العهد الشيخ
مشعل األحمد ببرقية تهنئة إلى
الملك ليتسي الثالث ،ملك مملكة
ل ـي ـســوتــو ال ـص ــدي ـق ــة ،ضـمـنـهــا
سموه خالص تهانيه بمناسبة
العيد الوطني لبالده ،راجيا له
وافر الصحة والعافية.

ب ـعــث ص ــاح ــب ال ـس ـمــو أمـيــر
الـ ـب ــاد ال ـش ـي ــخ نـ ـ ــواف األح ـم ــد
ببرقية تهنئة إ لــى ملك مملكة
ل ـي ـس ــوت ــو الـ ـص ــديـ ـق ــة لـيـتـســي
ال ـث ــال ــث ،ع ـبــر فـيـهــا س ـمــوه عن
خ ـ ــال ـ ــص تـ ـه ــانـ ـي ــه ب ـم ـن ــاس ـب ــة
العيد الوطني لـبــاده ،متمنيا
ل ــه م ــوف ــور ال ـص ـحــة وال ـعــاف ـيــة،
ول ـم ـم ـل ـكــة ل ـي ـســوتــو وشـعـبـهــا
الصديق كل التقدم واالزدهار.

بعث سمو الشيخ أحمد نــواف األحمد الصباح رئيس مجلس
الوزراء ببرقية تهنئة إلى الملك ليتسي الثالث ،ملك مملكة ليسوتو
الصديقة ،بمناسبة العيد الوطني لبالده.

ً
الناصر استقبل سفير الهند مودعا
وتسلم أوراق سفيري السودان وألمانيا
استقبل وزير الخارجية الشيخ د .أحمد الناصر ،في ديوان عام
وزارة الخارجية ،سفير الهند لدى الكويت سيبي جورج ،بمناسبة
انتهاء فترة عمله سفيرا لبالده لدى الكويت.
وأشاد وزير الخارجية ،خالل اللقاء ،بجهود السفير وإسهاماته
التي قدمها في إطار تعزيز العالقات الثنائية الوثيقة التي تربط
البلدين الصديقين.
في مجال آخر ،تسلم وزير الخارجية نسخة من أوراق اعتماد
سفير السودان لدى الكويت عوض الكريم الريح بلة موسى ،خالل
اللقاء الذي تم صباح أمس في ديوان عام وزارة الخارجية.
وت ـم ـنــى ال ـنــاصــر لـلـسـفـيــر ال ـجــديــد ال ـتــوف ـيــق ف ــي م ـه ــام عـمـلــه،
وللعالقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين المزيد
من التقدم واالزدهار.
كما تسلم أوراق اعتماد سفير ألمانيا االتحادية لدى الكويت
هــانــس كريستيان رودول ــف فرايهير فــون ريبنيتس ،وتمنى له
التوفيق في مهام عمله ،وللعالقات الثنائية الوثيقة التي تجمع
البلدين الصديقين التقدم واالزدهار.

الناصر يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير السودان

«دسمان» يشارك في المؤتمر العالمي
لمدربي «السكري» بالواليات المتحدة

ً
مشاركة الكويت تعد األولى عربيا وترفع شأنها بالمحافل الدولية
●

عادل سامي

ش ـ ـ ـ ــارك فـ ــريـ ــق قـ ـس ــم ت ـع ــدي ــل
الجرعة من أجــل طعام اعتيادي
«داف ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــي» مـ ـ ــن مـ ـعـ ـه ــد دس ـ ـمـ ــان
للسكري ،الــذي أنشأته مؤسسة
ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت ل ـ ـل ـ ـت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـع ـ ـل ـ ـمـ ــي،
ب ـت ـقــديــم م ـح ــاض ــرة ف ــي مــؤت ـمــر
جمعية رعــايــة مــرضــى السكري
وأخصائيي التدريب في الواليات
المتحدة مؤخرا.
وق ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ـع ـ ـهـ ــد ،ف ـ ـ ــي بـ ـي ــان
صحافي ،إن هــذه المشاركة هي
األول ــى مــن نوعها على مستوى
الخليج والوطن العربي في هذا
الـمــؤتـمــر الـعــالـمــي المتخصص
بالتدريب والتعليم حــول كل ما
يخص مرض السكري ،والذي يعد
األضـخــم واأله ــم لمثقفي السكر
على مستوى العالم.
وأش ــار إلــى أن هــذه المشاركة
تعتبر األول ــى الـتــي يتم قبولها
من دولــة عربية ،وهــو ما يعكس
الجهود الحثيثة لخدمة المرضى
ورفــع شــأن الكويت في المحافل
ال ــدولـ ـي ــة ،مـبـيـنــا أن أخـصــائـيــي
تثقيف السكري لدى المعهد ألقوا

معهد دسمان للسكري
مـحــاضــرة فــي الـمــؤتـمــر ،تطرقت
إلى الرعاية التي يقدمها برنامج
«دافني» للمصابين بالنوع األول
مــن الـسـكــري ،وق ــد نــالــت إعـجــاب
المشاركين والحضور.
وأ ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن م ـ ـ ـ ــو ض ـ ـ ـ ــوع
المحاضرة تمحور حــول نتائج
البحث واألثر المرصود لمشاركة
المنتسبين لبرنامج دافني خالل

السنوات العشر السابقة ،حيث إن
البرنامج انطلق من المعهد منذ
سنة  2011حتى اليوم ،بإشراف
رئيس القطاع الطبي بالمعهد د.
إبــاء العزيري ،إلــى جانب رئيس
قـســم الـتـغــذيــة جـمــانــة الـكـنــدري،
وه ــو بــرنــامــج تعليمي تــدريـبــي
مكثف للمصابين بالنوع األول
من السكر.

ول ـ ـفـ ــت ال ـ ـ ــى أن ـ ـ ــه خ ـ ـ ــال ه ــذه
السنوات تمت متابعة المرضى
لمعرفة جودة البرنامج وتأثيره
ع ـلــى ح ـيــات ـهــم ،وك ــان ــت الـنـتــائــج
إي ـ ـجـ ــاب ـ ـيـ ــة ،حـ ـي ــث أس ـ ـف ـ ــرت عــن
انخفاض في معدالت سكر الدم
ال ـت ـج ـس ـس ــي وت ـح ـس ـي ــن ج ـ ــودة
الحياة لدى المرضى.

«اإلعالم» :وضع قواعد الئحة تنظيم
اإلعالنات اإللكترونية
قــالــت وزارة االع ـ ــام إن لـجـنــة تنظيم
اإلعالنات بمواقع التواصل والواقع المعزز
(االفـتــراضــي) ستضع القواعد التنفيذية
لــائ ـحــة تـنـظـيــم اإلع ــان ــات اإللـكـتــرونـيــة
بضوابط قانونية وتنظيمية ،مع تحديد
ال ـم ـص ـط ـل ـح ــات ذات ال ـص ـل ــة واألن ـش ـط ــة
الخاضعة بأشكالها الحالية باختالفها.
ج ــاء ذل ــك ف ــي االج ـت ـم ــاع األول للجنة
تنظيم اإلعالنات (شركات وأفراد) بمواقع
التواصل والواقع المعزز ،أمــس ،برئاسة
وك ـي ــل وزارة اإلعـ ـ ــام بــالـتـكـلـيــف محمد
ب ــن ن ــاج ــي ،وع ـضــويــة ع ــدد م ــن الـجـهــات
الحكومية ذات الصلة.
وأو ض ـحــت المتحدثة الرسمية باسم
ال ـ ــوزارة ،أن ــوار م ــراد ،ل ـ «ك ــون ــا» ،أن لجنة
تـنـظـيــم اإلعـ ــانـ ــات سـتـعـمــل ع ـلــى وضــع
ال ـقــواعــد الـتـنـفـيــذيــة لــائـحــة تـنـظـيــم هــذا
النوع من اإلعالنات اإللكترونية بضوابط
قانونية وتنظيمية.
وأضــافــت أنــه سيتم العمل كــذلــك على
بلورة ضوابط وشروط اإلعالنات التي يتم
تداولها بمواقع التواصل والواقع المعزز
للشركات واألفراد.
وذكــرت أن عمل اللجنة جــاء منسجما
مـ ـ ــع ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورات ت ـن ـظ ـي ـم ـي ــة وق ــان ــونـ ـي ــة
وتجارية ومهنية لحماية وحفظ حقوق

«الصحافيين» :تقرير «العربية» االنتخابي
يراع المهنية اإلعالمية
مستغرب ولم ِ
أكـ ــد م ـج ـلــس إدارة جـمـعـيــة ال ـص ـحــاف ـي ـيــن ،ف ــي بـيــان
م ـق ـت ـضــب ،رف ـض ــه واس ـت ـغ ــراب ــه ل ـم ـض ـمــون الـتـقــريــر
اإلخباري الذي بثته قناة العربية.
وأعلنت «الجمعية» ،في بيانها ،أ نــه بعيدا
عن الخوض في تفاصيل التقرير اإلخباري
ال ــذي لـ ّـم ي ــراع الـقــواعــد المهنية اإلعــامـيــة
التي كنا نتمنى أن تؤطر تقرير بثته قناة
لها مكانة في اإلعالم العربي ،فإن مجلس
إدارة الجمعية يـعــرب عــن عتبه الشديد
على «الزمالء في إدارة قناة العربية» ،آمال
ع ــدم مخالفتها مستقبال ل ـق ــرارات القمم
الـخـلـيـجـيــة وال ـم ـج ـلــس ال ـ ـ ــوزاري ومـجـلــس
وزراء اإلعالم الخليجي بشأن طبيعة التعامل
اإلعالمي بين دول مجلس التعاون.
وختم مجلس إدارة الجمعية بيانه باعتزازه
الالمحدود بالديموقراطية الكويتية وبمسيرة مجلس
األمة التي ترعاها حكمة القيادة السياسية ،ألنها أوال وأخيرا
ّ
تعبر عن خيارات الشعب الكويتي المؤمن بقيادته وبالمؤسسات
الدستورية في البالد.

ّ
الموسى يدشن أعمال الصيانة بدروازة العبدالرزاق
تمنى أن تكون المرحلة القادمة تحت شعار «تعاون السلطتين وخدمة الشعب»
• أشكناني 1.250 :مليون دينار تكلفة الصيانة الجذرية للدروازة
●

سيد القصاص

ب ــدأت الـهـيـئــة الـعــامــة للطرق
والـ ـنـ ـق ــل الـ ـ ـب ـ ــري ،أم ـ ـ ــس ،تـنـفـيــذ
أعمال الصيانة الشاملة لدروازة
العبدالرزاق في قلب العاصمة،
إلع ــادة الـنـفــق إل ــى ســابــق عهده
وتـ ـسـ ـيـ ـي ــر ال ـ ـحـ ــركـ ــة ال ـ ـمـ ــروريـ ــة
بالمنطقة.
وأشــار وزيــر األشـغــال العامة
وزي ــر الـكـهــربــاء وال ـم ـ ّـاء ،م .علي
ال ـ ـمـ ــوسـ ــى ،خـ ـ ــال تـ ـف ــق ــده نـفــق
الـ ـ ـ ــدروازة ،إل ــى «بـ ــدء ال ـع ـمــل في
هذا التقاطع المهم الــذي يعتبر
أه ــم نقطة فــي عــاصـمــة الكويت
االقتصادية ،لوجودها وسط أهم
المباني التجارية والبنوك ،الفتا
إلى أن فريق المشروع على تلك
األعمال سيكون كويتيا بالكامل،
وال يــوجــد بــه مـسـتـشــارون ،لكن
بإشراف مهندسين كويتيين من
خيرة الشباب.
وأضــاف الموسى :يتم تنفيذ
تلك األعمال خالل  90يوما ،وقد
تـسـتـغــرق أق ــل م ــن ذلـ ــك ،مـشـيــرا
إلــى توجيهات مــن سمو رئيس
الوزراء والجهات الرقابية إلنجاز
جميع اإلج ــراء ات الرقابية لتلك

األعمال في أسرع وقت ممكن.
وت ــاب ــع :تــم وض ــع مــواصـفــات
مناسبة لتلك المنطقة ،لتستمر
لمدى طويل ،لكي ال يحدث بها
أي ـ ــة مـ ـش ــاك ــل ،م ـب ـي ـنــا أن وزارة
األشـ ـغ ــال م ـســؤولــة ع ــن افـتـتــاح
الطريق ،وإجــراء بعض األعمال
ال ـب ـس ـي ـطــة أس ـف ــل ال ـن ـف ــق ،حـتــى
ّ
يتسنى للبلدية تسلم الموقع،
مـ ـتـ ـمـ ـنـ ـي ــا أن ي ـ ـتـ ــم ا سـ ـتـ ـغ ــا ل ــه
ألص ـحــاب الـمـشــاريــع الصغيرة
ويكون مكانا للزيارات.

صيانة شاملة
وأشـ ــار إل ــى أن األع ـم ــال التي
تنفذ على الدروازة تشمل إجراء
ص ـيــانــة شــام ـلــة ،وم ـن ـهــا أع ـمــال
«ال ـ ـك ـ ـشـ ــط ال ـ ـكـ ــامـ ــل ل ــأس ـف ـل ــت،
والحفر ،وإزالة الفواصل ،وعمل
ف ــواص ــل ج ــدي ــدة ،وح ـقــن ال ـفــوم،
ورفـ ــع ال ـج ـس ــور» ،إل ــى غـيــر ذلــك
من أعمال فنية يتم إجراؤها في
المنطقة.
وأشـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ــى أن ـ ــه ت ـ ــم إج ـ ــراء
العديد من االختبارات على النفق
بإشراف جامعة الكويت وبعض
المختبرات الحكومية والخاصة.

بيانات العمل الخيري...
وتعديالته ،بنشر البيانات المالية المدققة وإتاحتها لالطالع من
خالل مواقعها اإللكترونية ،مسترشدة في ذلك بنموذج البيانات
المرفق بالقرار.
وقـ ّـســم هــذا النموذج المعلومات الــواجــب نشرها إلــى بيانات
اإليـ ـ ــرادات وتـشـمــل «ال ـت ـبــرعــات واألن ـش ـطــة وال ـخ ـيــريــة ،والـعــوائــد
والودائع ،ومجموع االيرادات والعوائد» ،واإلنفاق الخيري ويتضمن
«المصروفات اإلداريــة ،والمصروفات األخــرى ،ومجموع اإلنفاق
الخيري والمصروفات ،وفائض أو عجز اإليرادات والمصروفات»،
إضافة إلى بيانات الميزانية العامة وتشمل «الموجودات المتداولة،
ً
وغير المتداولة ،ومجموع الـمــوجــودات» ،فضال عن المطلوبات
وهي «المطلوبات المتداولة ،وغير المتداولة (حقوق المتبرعين)،
ومجموع المطلوبات».

واشنطن :الشباب اإليرانيون...

المستهلكين واستجابة لرغبة الفاعلين
ف ــي م ـجــال اإلع ــان ــات ب ـمــواقــع ال ـتــواصــل
لتنظيم هذا النشاط التجاري واإلبداعي
اإللكتروني.
ّ
وبينت أن الضوابط التي تعمل لجنة
ت ـن ـظ ـي ــم اإلعـ ـ ــانـ ـ ــات اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة عـلــى
إص ــداره ــا تـضـمــن فــي عـمــومـهــا تصريح
المعلن بتقديمه مادة إعالنية ،وذكر اسم

المنتج والخدمة المعلن عنها واسم موفر
الخدمة.
وشددت مراد على أن الضوابط ستشمل
ف ــي الئ ـح ـت ـهــا عـ ــدم تـضـمـيــن اإلعـ ـ ــان أي
ادعـ ـ ـ ــاء ات أو عـ ـب ــارات ك ــاذب ــة أو مضللة
للمستهلك ،وع ــدم اإلع ــان عــن أي منتج
ّ
مقلد أو مغشوش أو عالمة تجارية ال يملك
المعلن حق استخدامها.

رئيس الوزراء يهنئ ليسوتو
بالعيد الوطني

بي أس» األميركية ،إن «الشباب اإليرانيين اكتفوا من القمع السياسي
ً
مــن السلطات» ،مضيفا أن «اإليرانيين الشباب ،السيما النساء،
فاض بهم الكيل ،سواء من األزمة االقتصادية والظروف المعيشية
الصعبة ،أو الفساد والقيود االجتماعية والقمع السياسي في البالد،
مما جعلهم مستعدين للمخاطرة بكل شجاعة».
في موازاة ذلك ،كشف الرئيس األميركي جو بايدن أن الواليات
المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على اإليرانيين المسؤولين عن
أعمال العنف ضد المتظاهرين الذين يحتجون ضد الحكومة بعد
ً
وفاة أميني ،مؤكدا أن بالده تقف إلى جانب «اإليرانيات والمواطنين
الذين ألهموا العالم بشجاعتهم».
ووسط دعوات لإلضراب ،تواصلت االحتجاجات في عدة مناطق
في طهران وأصفهان وشيراز وتبريز وكردستان ،في الوقت الذي
تواصل امتداد االحتجاجات إلى المدارس الثانوية وسط حراك
ملحوظ داخل الجامعات.
وفي حادثة اعتبرها محتجون أنها تظهر مقتل أميني داخل مقر

الموسى يطلع على مخطط أعمال الصيانة
ّ
ورد ا ع ـ ـل ـ ــى س ـ ـ ـ ـ ـ ــؤال ح ـ ــول
الـتـشـكـيـلــة ال ـجــديــدة للحكومة،
ق ــال ال ـم ــوس ــى :أت ـم ـنــى أن أك ــون
وفقت في خدمة الكويت وأهلها،
وأتمنى أن تكون المرحلة القادمة
تحت شعار «تـعــاون السلطتين
وخدمة الشعب».
بــدورهــا ،قالت مــديــرة الهيئة
العامة للطرق والنقل الـبــري ،م.
سـهــى أشـكـنــانــي ،إن تكلفة تلك
األع ـم ــال ت ـقــدر بـ ـ  1.250مليون
دينار ،وتشمل اصالحات جذرية
لـلـنـفــق ب ــدع ــم م ـج ـلــس ال ـ ـ ــوزراء،

بــال ـت ـن ـس ـيــق مـ ــع الـ ـجـ ـه ــات ذات
العالقة.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ـ ـ ــى أن ـ ـ ـ ــه س ـي ـتــم
م ـع ــال ـج ــة ال ـت ـش ـق ـق ــات وإعـ ـ ـ ــادة
ال ـ ـن ـ ـفـ ــق لـ ـلـ ـحـ ـي ــاة ع ـ ـبـ ــر أع ـ ـمـ ــال
الصيانة المختلفة وفق برنامج
زمـنــي مـحــدد وبـصــورة مطابقة
للمواصفات الموضوعة.

للشرطة ليس حالة معزولة ،تسلمت عائلة شابة إيرانية تدعى نيكا
ً
شكارمي ( 17عاما) جثتها محطمة الجمجمة واألنف ،بعد أسبوع
من اختفاء أثرها عندما كانت تشارك في تظاهرة بطهران .وقالت
الشرطة إن شكارمي ،وهي فنانة وناشطة ،وقعت من مسافة عالية،
بينما أكد أصدقاؤها أن قوات األمن كانت تبحث عنها.
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مواجهات بين العشائر...
جــاء ذلــك ،بينما شهدت مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قــار،
ليل االثنين -الثالثاء ،احتجاجات واسعة ،تبادلت منصات وحسابات
تابعة للتيار الصدري والفصائل المسلحة الموالية إليران االتهامات
بالمسؤولية عن تحويلها ألعمال شغب ،وصلت إلى حد حرق مبنى
ديوان المحافظة.
يأتي ذلك ،بينما أكد قيادي بالتيار الصدري لوكالة شفق نيوز أمس،
ً
أن «القيادة تبحث جديا إعادة االحتجاجات في بغداد ،مع توسيعها
ً
إلى بعض محافظات الوسط والجنوب ،خالل أيام قليلة ،خصوصا مع
قرب أربعين شهداء تظاهرات المنطقة الخضراء».
وبعد اتهامه في ذكــرى رحيل الرئيس األسبق جــال طالباني في
ً
أربيل أطرافا سياسية بعرقلة عمل كابينة تصريف األعمال والتحريض
على المتظاهرين ،حذر الكاظمي ،في مقابلة مع صحيفة «لو فيغارو»
الفرنسية ،من أن المواجهات الدامية في المنطقة الخضراء بين التيار
الصدري والفصائل المسلحة وضعت العراق على حافة الحرب األهلية،
ً
مــؤكــدا أن للصدر الحق في تشكيل الحكومة ،غير أنــه أخطأ وأضــاع
الفرصة بعد انسحاب كتلته من البرلمان والعملية السياسية.
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محليات

ً
«الشؤون» للجمعيات :اإلفصاح عن البيانات المالية إلكترونيا

ً
• تطبيقا للشفافية وقواعد الحوكمة • ميكنة كاملة للعمل الخيري
جورج عاطف

ً
اعتبارا من األسبوع المقبل
سيدخل العمل الخيري مرحلة
الميكنة الكاملة واالستغناء
عن األوراق دون الحاجة إلى
مراجعة مندوبي الجمعيات
والمبرات اإلدارية المختصة.

عـلـمــت «ال ـج ــري ــدة» أن وزيــر
الـ ـتـ ـج ــارة والـ ـصـ ـن ــاع ــة ،وزيـ ــر
الشؤون االجتماعية والتنمية
الـمـجـتـمـعـيــة فـهــد الـشــريـعــان،
ً
أصـ ـ ــدر ق ـ ـ ـ ــرارا وزاري ـ ـ ـ ــا ب ــإل ــزام
ج ـم ـع ـي ــات ال ـن ـف ــع ال ـ ـعـ ــام ذات
ال ـط ــاب ــع الـ ـخـ ـي ــري ،وال ـم ـب ــرات
ال ـ ـم ـ ـش ـ ـهـ ــرة كـ ـ ــافـ ـ ــة ،بـ ـ ـض ـ ــرورة
اإلفصاح عن البيانات المالية.
ً
ووف ـق ــا ل ـل ـقــرار /174أ لسنة
 ،2022الذي حصلت «الجريدة»
عـ ـ ـل ـ ــى ن ـ ـخ ـ ـسـ ــة م ـ ـ ـنـ ـ ــه ،تـ ـلـ ـت ــزم
الجمعيات الخيرية والمبرات
ً
المشهرة وفقا ألحكام القانون
رق ــم  24لسنة  ،1962الـصــادر
بـ ـ ـش ـ ــأن األن ـ ـ ــدي ـ ـ ــة وج ـم ـع ـي ــات
النفع العام وتعديالته ،بنشر

إلغاء اللجان والفرق يربك «الشؤون»
أحدث التعميم اإلداري رقم /16أ الصادر بشأن إلغاء اللجان
وف ــرق العمل كــافــة المشكلة بموجب ق ــررات إداري ــة فــي وزارة
ال ـشــؤون ربـكــة نــوعـيــة داخ ــل ال ـ ــوزارة ،السـيـمــا بـعــد أن فوجئ
الموظفون بإلغاء اللجان والفرق المشاركين فيها قبل مواعيد
انعقاد بعضها بساعات قليلة ،إضافة إلى شموله بعض اللجان
الفاعلة التي تنتظر إعادة تشكليها الستئناف أعمالها.

الـ ـبـ ـي ــان ــات ال ـم ــال ـي ــة ال ـمــدق ـقــة
وإتــاحـتـهــا لــاطــاع مــن خــال
ً
مواقعها اإللكترونية ،تحقيقا
ل ـم ـب ــدأ اإلف ـ ـصـ ــاح وال ـش ـفــاف ـيــة
وقــواعــد الحوكمة ،مسترشدة
فـ ــي ذل ـ ــك بـ ـنـ ـم ــوذج ال ـب ـي ــان ــات
المالية المرفق مع القرار ،على
ً
أن ُيعمل بأحكام القرار اعتبارا
م ــن ت ــاري ــخ ن ـش ــره بــال ـجــريــدة
الـ ـ ــرس ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وع ـ ـ ـلـ ـ ــى ج ـ ـهـ ــات
االختصاص العلم وتنفيذ ما
ورد به.
وقـ ـ ّـسـ ــم ن ـ ـمـ ــوذج ال ـب ـي ــان ــات
ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة الـ ـ ـم ـ ــرف ـ ــق بـ ــال ـ ـقـ ــرار
ال ـم ـع ـلــومــات ال ــواج ــب نـشــرهــا
ك ـ ــاآلت ـ ــي :بـ ـي ــان ــات اإليـ ـ ـ ـ ــرادات
وتشمل (التبرعات واألنشطة
والخيرية ،والعوائد والودائع،
ومجموع اإليرادات والعوائد)،
واإلن ـف ــاق ال ـخ ـيــري ،ويتضمن
(الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـص ـ ـ ــروف ـ ـ ــات اإلداريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة،
وال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــروفـ ـ ـ ــات األخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى،
ومـ ـجـ ـم ــوع اإلنـ ـ ـف ـ ــاق ال ـخ ـي ــري
وال ـ ـم ـ ـصـ ــروفـ ــات ،وفـ ــائـ ــض أو
عجز اإليرادات والمصروفات)،
إضافة إلــى بيانات الميزانية
الـعــامــة ،وتشمل (الـمــوجــودات
الـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــداول ـ ــة ،والـ ـ ـم ـ ــوج ـ ــودات
غـ ـي ــر ال ـ ـم ـ ـتـ ــداولـ ــة ،وم ـج ـم ــوع

ً
الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــوج ـ ـ ـ ــودات) ،ف ـ ـض ـ ــا ع ــن
المطلوبات ،وهي «المطلوبات
الـمـتــداولــة ،والـمـطـلــوبــات غير
المتداولة (حقوق المتبرعين)،
ومجموع المطلوبات».

ميكنة العمل الخيري
ً
إلى ذلك ،وتنفيذا لتوجيهات
مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ب ـت ـس ـخ ـيــر
التقنيات اإللكترونية الحديثة
كـ ــافـ ــة لـ ــارت ـ ـقـ ــاء ب ــالـ ـخ ــدم ــات
المقدمة للمؤسسات واألفراد،
ً
واس ـت ـمــرارا فــي النهج الــرامــي
إل ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـت ـ ــوس ـ ــع بـ ــاس ـ ـت ـ ـخـ ــدام
األن ـظ ـمــة اآللـ ـي ــة ،ع ـق ــدت إدارة
الجمعيات الخيرية والمبرات
ف ـ ــي وزارة ا ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون ،أ م ـ ــس،
ورش ــة عـمــل مــوسـعــة لـتــدريــب
القائمين على نظام المساعدات
المركزي الخاص بالجمعيات
الـ ـخـ ـي ــري ــة ،ب ـح ـض ــور ال ــوك ـي ــل
المساعد لشؤون قطاع التنمية
االجـتـمــاعـيــة بـ ــالـ ــوزارة ،ســالــم
الرشيدي ،واإلدارة عبدالعزيز
ال ـع ـج ـمــي وال ـم ـه ـنــدس محمد
أبو الحسن ،وموظفي اإلدارة،
إلى جانب ممثلي الجمعيات.
ً
ووفـقــا لمصادر «الـشــؤون»،

جانب من ورشة شرح كيفية عمل النظام اآللي للعمل الخيري
ً
ف ــإن ــه اع ـ ـت ـ ـبـ ــارا مـ ــن األسـ ـب ــوع
المقبل سيدخل العمل الخيري
مـ ــرح ـ ـلـ ــة الـ ـمـ ـيـ ـكـ ـن ــة الـ ـك ــامـ ـل ــة
واالستغناء عن الورقيات دون
الحاجة إلى مراجعة مندوبي
الـجـمـعـيــات وال ـم ـبــرات اإلدارة
المختصة في مجمع الوزارات،
إال فـ ــي ح ــال ــة الـ ـ ـ ـض ـ ـ ــرورة ،أو
األمـ ــور ال ـتــي تـتـطـلــب ض ــرورة
المراجعة الشخصية.

حلول االزدحام ...النقل الجماعي وتقديم
الدوام المدرسي وتأخير «الحكومي»

المضف :للمعلمين دور أساسي
في تنشئة األجيال

ً
• اقتراحات ببدء المدارس  7صباحا مع توفير بيئة جاذبة وتفعيل مرافقي الطلبة
•«التربية» ضاعفت األزمة بعدم توفير حافالت للمتوسط والثانوي
فهد الرمضان
في ظل ما تشهده البالد من ازدحــام
واخـتـنــاقــات مــروريــة مــع ع ــود الــدراســة
الشاملة وانتظام حوالي  660ألف طالب
بمختلف المراحل واألنظمة التعليمية،
ظ ـه ــرت ال ـع ــدي ــد م ــن م ـق ـتــرحــات تـعــديــل
أوقــات الــدوام المدرسي ،لتخفيف حدة
االزدحام.
وفي السياق ،قالت أوساط تربوية لـ
«الجريدة» إن موضوع االزدحام المروري
ليس بـجــديــد ،فهو مـعــانــاة يومية منذ
أكثر من  3عقود ولــم يجد المسؤولون
حــا جــذريــا لــه حتى يومنا ه ــذا ،إال أن
أزمة «كورونا» وانقطاع الدوام المدرسي
خــال العامين الماضيين جعل الناس

ي ـن ـس ــون هـ ــذه األزم ـ ـ ــة م ــؤق ـت ــا ،وكــأن ـهــم
فوجئوا بها اليوم.
وأضافت األوساط أن األيام الماضية
ش ـه ــدت ظ ـه ــور عـ ــدة م ـق ـتــرحــات بـشــأن
تعديل الــدوام المدرسي ،حيث اقترحت
جمعية المعلمين تعديل موعد خروج
طلبة االبتدائي إلى  1:20بدال من ،1:30
إال أن هذا الحل لن تختفي الزحمة معه،
ول ــن ي ـكــون ال ـع ـصــا ال ـس ـحــريــة لمشكلة
أزلية.
وتـ ــاب ـ ـعـ ــت أن الـ ـمـ ـت ــاب ــع لـ ـم ــوض ــوع
االزدحــام المروري يجد أن قياديين في
«التربية» وآخرين في «الداخلية» اقترحوا
م ــرارا تعديل مواعيد ال ــدوام الحكومي
وتقسيم موعد بدء دوام الوزارات بحيث
ال تكون في نفس التوقيت ،إضافة إلى

عطل طارئ يقطع التيار
ً
مؤقتا عن الصليبيخات
●

سيد القصاص

تسبب عطل كهربائي طارئ
في انقطاع التيار صباح أمس
بمنطقة الصليبيخات وشمال
غربها ،ووجهت وزارة الكهرباء
والماء والطاقة المتجددة عددا
م ــن ال ـم ـح ــوالت إلعـ ـ ــادة الـتـيــار
إلـ ــى األج ـ ـ ــزاء ال ـت ــي ق ـطــع عنها
الص ــاح الـخـلــل ال ــذي نـتــج عن
خـ ــروج  3م ـغــذيــات فــرع ـيــة من
محطة التحويل الرئيسية جابر
األحمد «.»AW
وقالت مصادر «الكهرباء» إن
ف ــرق الـ ـط ــوارئ اسـتـنـفــرت على
الفور إلــى موقع العطل إلجــراء
األعـ ـ ـم ـ ــال ال ـ ــازم ـ ــة وال ـص ـي ــان ــة
األولية داخــل محطة التحويل،
فيما استعانت الفرق بعدد من
المحوالت الكهربائية المتحركة
إلع ـ ـ ـ ــادة الـ ـتـ ـي ــار حـ ــرصـ ــا عـلــى
اس ـت ـم ــرار ال ـي ــوم ال ــدراس ــي في
المدارس ،ووصول الخدمة إلى
كــا فــة المستهلكين بالمنطقة
خاصة كبار السن.
وبينت أن الفرق أعلنت إعادة
التيار إلــى المناطق التي قطع
ع ـن ـهــا ب ـش ـكــل ت ــدريـ ـج ــي خ ــال

أعمال المعالجة والصيانة التي
تمت فور وقوع العطل.
وف ـ ــي سـ ـي ــاق م ـت ـص ــل ،ت ـبــدأ
وزارة الـكـهــربــاء وال ـمــاء أعـمــال
ال ـص ـي ــان ــة ال ـ ــدوري ـ ــة لـمـخـتـلــف
محطاتها خالل الفترة القادمة
استعدادا لموسم الصيف القادم
 ،2023وأع ـل ـنــت ال ـ ـ ــوزارة طــرح
عدة مناقصات ألعمال الصيانة
لبعض التوربينات في مختلف
المحطات.
وتـشـمــل تـلــك األع ـمــال إج ــراء
ال ـص ـيــانــة ف ــي مـحـطــة الـصـبـيــة
ل ـت ــول ـي ــد الـ ـط ــاق ــة ال ـك ـهــربــائ ـيــة
وتـ ـقـ ـطـ ـي ــر ال ـ ـم ـ ـيـ ــاه ،وت ـح ــدي ــث
مـحـطــات الـتــوزيــع الـفــرعـيــة في
محطة الدوحة الغربية ،إضافة
إل ـ ـ ــى بـ ــاقـ ــي أعـ ـ ـم ـ ــال ال ـص ـي ــان ــة
ال ــدوري ــة فــي مـحـطــات التوليد
التابعة للوزارة وفقا للجداول
الموضوعة لتلك األعمال خالل
المرحلة القادمة.

تعديل مواعيد دوام المدارس وجعلها
مختلفة عن الجامعات والوزارات بحيث
يمكن تالفي االختناقات المرورية ،لكن
هذه المقترحات حفظت باألدراح بمجرد
خروج من اقترحها من منصبه اإلشرافي.

«باصات» المدارس
وفـ ـيـ ـم ــا يـ ـخ ــص «الـ ـ ـت ـ ــربـ ـ ـي ـ ــة» ،أك ـ ــدت
األوساط أن الوزارة ساهمت بحد كبير
فــي األزم ــة ال ـمــروريــة السـيـمــا أنـهــا هــذا
العام لم توفر حافالت «باصات» المدارس
ف ــي الـمــرحـلـتـيــن الـمـتــوســط والـثــانــويــة
والتي كان يمكن أن تساهم في تخفيف
االزدحام لكون الباص الواحد يستوعب
 50طالبا تغني عن حضور  50سيارة

وبـيـنــت ال ـم ـصــادر أن نظام
ّ
الميكنة يتيح تسلم المعامالت
ك ــاف ــة ال ـخ ــاص ــة بــالـجـمـعـيــات
والمبرات بصورة آلية ،والتي
ت ـت ـض ـم ــن ال ــرغـ ـب ــة ف ـ ــي إق ــام ــة
المشروعات الخيرية الداخلية
وال ـخ ــارج ـي ــة ،أو ب ــدء حـمــات
الـ ـتـ ـب ــرع ــات ،والـ ـم ــوافـ ـق ــة عـلــى
التحويالت المالية الخارجية،
إضــافــة إلــى المشروعات كافة

الـ ـخ ــاص ــة ب ــال ـع ـم ــل ال ـخ ـي ــري،
مـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــرة إ لـ ـ ـ ـ ــى أن ا ل ـ ـ ــور ش ـ ـ ــة
ً
ش ـه ــدت ش ــرح ــا م ـف ـصــا حــول
ط ــري ـق ــة ال ـت ـع ــام ــل م ــع ال ـن ـظــام
اآللـ ـ ــي ل ـل ـم ـس ــاع ــدات ال ـخــاصــة
بالجمعيات الخيرية ،وكيفية
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــراس ـ ـ ــات ب ـ ـيـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة
والجمعيات.

الص ـط ـحــاب ـهــم .وش ـ ــددت ع ـلــى ض ــرورة
تفعيل دور مــرافـقــي ومــراف ـقــات الطلبة
الذين تم تعيينهم منذ سنوات لتشجيع
األســر على استخدام الحافالت ،مؤكدة
أهمية تعديل موعد بدء الدوام المدرسي
ليكون في السابعة صباحا وإطالة اليوم
الـمــدرســي لينتهي فــي االبـتــدائــي 1:30
والمتوسط  1:45والثانوي عند  2بعد
الظهر مع إطالة زمن الفرص التي يمكن
استغاللها في ترفيه الطلبة وتوفير بيئة
ترفيهية جاذبة لهم.
واقترحت األوســاط التربوية تعديل
الــدوام الحكومي ليتمكن ولي األمر من
إيـصــال أبـنــائــه والـتــوجــه إلــى دوام ــه ثم
العودة إليهم قبل موعد نهاية دوامهم.

هنأ وزير التربية وزير التعليم
الـعــالــي والـبـحــث العلمي د .علي
الـمـضــف المعلمين والمعلمات،
بمناسبة االحتفال باليوم العالمي
للمعلم ،ال ــذي يـصــادف  5أكتوبر
مــن كــل ع ــام ،م ـشــددا على دوره ــم
الـحـيــوي والرئيسي فــي العملية
التعليمية وتنشئة وتعليم األجيال.
وق ـ ــال ال ـم ـض ــف ،ف ــي رســال ـتــه،
إن دس ــات ـي ــر ال ـع ــال ــم وال ـمــواث ـيــق
وال ـ ـع ـ ـهـ ــود الـ ــدول ـ ـيـ ــة ك ـف ـل ــت حــق
التعليم ،باعتباره العنصر األبرز
فـ ــي ت ـح ـق ـيــق ال ـت ـن ـم ـيــة ال ـب ـشــريــة
والتطوير االجتماعي واالقتصادي،
مشيرا إلى أن التعليم عامل رئيسي
لتوفير السالم لألوطان والتنمية
المستدامة.
وأضـ ـ ـ ــاف أن ال ـ ـيـ ــوم ال ـعــال ـمــي
للمعلم يكتسب أهمية خاصة على
مستوى دول العالم ،ليس باعتباره
يــومــا لـلـتـكــريــم ف ـقــط ،ب ــل إلي ـمــان
المجتمع الدولي بأن التعليم هو
مـفـتــاح التنمية وأس ــاس ـه ــا ،وأن
دول ال ـعــالــم ل ــن تـحـقــق أهــداف ـهــا
ال ـتــي تـسـعــى إلـيـهــا إال م ــن خــال
التعليم ،مبينا أن الرعاية السامية
والمستمرة من القيادة السياسية
بــدعــم ق ـطــاع التعليم وااله ـت ـمــام
بالمعلمين ،تأتي لإليمان الراسخ
بمكانة مربيي األجـيــال ودوره ــم
الكبير في النهوض والبناء.
م ــن ج ــان ـب ـه ــا ،هـ ـن ــأت جمعية
ال ـم ـع ـل ـم ـي ــن ج ـ ـمـ ــوع ال ـم ـع ـل ـم ـيــن
والـمـعـلـمــات بــالـمـنــاسـبــة ،معربة
ع ــن تـقــديــرهــا ال ـبــالــغ واع ـتــزازهــا
بمكانتهم بصفتهم أصحاب رسالة

علي المضف

شبهت برسالة األنبياء ،وبصفتهم
حملة راي ــة العلم وصـنــاع أجيال
ال ـغــد ومـسـتـقـبــل ال ــوط ــن ،وأك ــدت
دورهم الكبير في تحقيق األهداف
والطموحات المنشودة.
وقالت الجمعية ،في بيان لها،
«ال شك في أن االحتفال بيوم المعلم
العالمي يمثل جانبا مما يستحقه
المعلم من تقدير ورعاية واهتمام،
وم ــن تأكيد على دوره ورسالته
والمسؤوليات الجسام الملقاة على
عاتقه في تربية وتعليم األجيال
وتنشئتهم التنشئة الصالحة».
وأض ــاف ــت« :نــدعــو كــل الجهات
الـمـعـنـيــة ،وع ـلــى رأس ـه ــا مجلس
الـ ــوزراء ،للنظر إلــى واقــع المعلم،
فـ ــي ظـ ــل الـ ـح ــاج ــة الـ ـم ــاس ــة إل ــى
معالجة القضايا التربوية العالقة،
إل ــى جــانــب جـعــل التعليم ضمن
أولوية االهتمام ،وتهيئة األجواء
والـمـيــزانـيــات المناسبة للخطط
والمشاريع التربوية».

رئيس وأعضاء «البلدي» دشنوا زياراتهم الميدانية من رجم خشمان بـ «كبد»
●

محمد جاسم

قــام رئيس المجلس البلدي عبدالله
المحري وأعـضــاء المجلس البلدي في
لـجـنــة ش ــؤون الـبـيـئــة ب ــأول ــى زيــارات ـهــم
الميدانية إلى مــرادم النفايات لالطالع
عـلــى سـيــر ال ـع ـمــل ،ونــوع ـيــة المخلفات
ال ـت ــي يـسـتـقـبـلـهــا الـ ـم ــردم ،وج ــال ــوا في
مردم نفايات رجم خشمان بمنطقة كبد
لتدوين المالحظات المتعلقة بعملية
نقل النفايات خاصة اإلنشائية منها،
وك ـي ـف ـيــة ت ـع ــام ــل الـ ـش ــرك ــات م ــع إعـ ــادة
تدويرها.
وأك ــد الـمـحــري خــال الــزيــارة صباح
أمـ ــس ،أن الـمـجـلــس ال ـب ـلــدي ه ــو بــوابــة
الـتـنـمـيــة وال ـت ـعــامــل م ــع ك ــاف ــة الـجـهــات
الحكومية لتقليل كل الصعوبات التي
تواجههم من خالل إعداد لوائح وإصدار
قـ ـ ــرارات تـتـمــاشــى م ــع ال ــواق ــع لتسهيل
المهمة عليهم.
وأف ــاد ب ــأن «ال ـب ـلــدي» فــي ط ــور إع ــداد
الئحة جديدة تتعلق بالنظافة تتطلب
ً
ال ـ ـنـ ــزول م ـي ــدان ـي ــا إل ـ ــى أكـ ـث ــر م ــن جـهــة
لمتابعة كافة المعوقات والصعوبات
ومـعــرفــة الـخـلــل مــن أجــل إق ــرار الـلــوائــح
ل ـت ـن ــدرج ت ـحــت إقـ ـ ــرار ق ــوان ـي ــن تـنــاســب

«التراث» تنظم محاضرة
«تعزيز اليقين» اليوم

تنظم جمعية إحياء التراث
اإلسالمي سلسلة من الدروس
العلمية والمحاضرات ،ضمن
أنشطتها الثقافية والعلمية.
وقالت الجمعية ،في بيان،
إنها تقيم محاضرة أسبوعية
بعنوان «تعزيز اليقين»
يلقيها الشيخ د .فيصل
العتيبي ،مساء اليوم ،في
ديوانية فرع سعد العبدالله
التابع للجمعية.
وأشارت إلى أنها نظمت
محاضرة حول اسم الله
تعالى «النور» ،ضمن
سلسلة شرح كتاب «النهج
األسمى في شرح أسماء الله
الحسنى» للشيخ د .محمد
النجدي.
وأردفت :نظمت لجنة الكلمة
الطيبة التابعة للجمعية
في صباح السالم محاضرة
بعنوان «كيف تستقبل العام
الدراسي الجديد؟» للشيخ د.
فالح المطيري.

«النجاة» ترمم سكن طالب
مدرسة في البوسنة

فهد الرمضان

المحري :الئحة جديدة إلعادة تدوير نفايات المرادم
الجميع ،وذلك من أجل الصالح العام.
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن األع ـ ـض ـ ــاء ت ــاب ـع ــوا
ً
الوضع ميدانيا من أجل تدوير موضوع
ً
الـنـفــايــات الـصـلـبــة ،م ــؤك ــدا أن مــن أبــرز
ال ـم ـعــوقــات ال ـتــي لـمـسـهــا األعـ ـض ــاء في
مـ ـ ـ ـ ــرادم الـ ـنـ ـف ــاي ــات الـ ـتـ ـب ــاي ــن ف ـ ــي ع ــدد
السيارات الناقلة التي كانت تصل الى
 700سيارة في اليوم ،ووصلت فيما بعد
إلــى  40س ـيــارة ،بسبب تغيير الطريق
وط ــول مـســافــة الـطــريــق ال ـجــديــد ،وعــدم
قـ ــدرة ح ــاف ــات ال ـب ـلــديــة ع ـلــى الــوصــول
ل ـل ـم ــوق ــع األول ،وت ـس ـب ـب ـه ــا فـ ــي رم ــي
النفايات واألنـقــاض فــي الصحراء مما
ً
يسبب مشكلة بيئية أخرى ،مشددا على
وضع حلول لمعالجة هذه المشكلة.
ولفت إلى أن البلدي سيحاول السير
في خطوط متوازية فيما يتعلق بوضع
حلول لكافة المشاكل التي تواجه مرادم
ً
النفايات ،مشددا على أن أعضاء البلدي
سيحرصون على تقديم مقترح لطريق
آخر يسهل الوصول لمواقع المرادم.
وأك ــد أن طريقة الـهــدم واإلنشائيات
البـ ــد م ــن وج ـ ــود م ـعــاي ـيــر مـنـهــا لحفظ
ح ـق ــوق ال ـن ــاق ــل خ ــاص ــة أن عـمـلـيــة فــرز
الـ ـ ـط ـ ــاب ـ ــوق ،وفـ ـيـ ـم ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ــالـ ـم ــواد
اإلنشائية ،أصبحت تتم أمام المنازل.

سلة أخبار

جانب من جولة «البلدي»
بدوره ،قال نائب رئيس البلدي خالد
المطيري إن األعضاء قاموا بزيارة أحد
مواقع تدوير نفايات المواد اإلنشائية
ً
لبعض الشركات ،الفتا إلى أن االعضاء
استمعوا لشرح مفصل عن آلية تدوير
النفايات والتحديات أمام شركات الفرز.
وبين المطيري أن أحــد معالم تلوث
الـبـيـئــة الـمـحـيـطــة فــي الـمـنـطـقــة يتعلق
بالنقل العشوائي للنفايات اإلنشائية
حـ ـي ــث وجـ ـ ــد ال ـك ـث ـي ــر م ـن ـه ــا م ـل ـق ــى فــي
م ـن ـت ـصــف ال ـط ــري ــق ال ـ ـمـ ــؤدي ل ـشــركــات

إعادة تدوير النفايات بالقرب من المردم
الرئيسي.
وأشـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى أن الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ب ـص ــدد
االنتهاء من إعداد الئحة النظافة العامة
مــع وضــع تـعــديــات عـلــى الئـحــة البناء
تـتـضـمــن آل ـي ــة ال ـت ـعــامــل م ــع ال ـن ـفــايــات
ً
الصلبة واإلنشائية ،مــؤكــدا أن الــزيــارة
الـمـيــدانـيــة كشفت الـعــديــد مــن المعرفة
التي يحتاجها المجلس خالل مراجعة
اللوائح المخصصة في نقل النفايات.

أعلنت جمعية النجاة
الخيرية إصالح وترميم
مبنى سكن طالب مدرسة
الغازي خسروبك ،في
البوسنة والهرسك ،بدعم
من األمانة العامة لألوقاف،
وبالتنسيق والتعاون مع
وزارتي الشؤون االجتماعية
والخارجية.
وقال المدير العام للجمعية
محمد األنصاري ،في
تصريح صحافي ،أمس،
إن المشروع يستفيد منه
سنويا  120طالب علم،
مضيفا أن تكلفة الترميم
بلغت  45222دينارا.
وأوضح األنصاري أن
«النجاة» تلقت كتاب شكر من
المفتي العام في البوسنة
والهرسك
د .حسين كفازوفيتش،
ومدير مديرية األوقاف د.
سنايد زاموفيتش ،أشادا
خالله بالدور العالمي
والرائد الذي تقوم به الكويت،
أرض الصداقة والسالم ،تجاه
دعم المسلمين في البوسنة
والهرسك.

«الرحمة» 8 :آالف سوري
عادوا لمقاعدهم في مدارسنا

قالت جمعية الرحمة
العالمية ،إن  12مدرسة
بمناطق النازحين والالجئين
السوريين في الداخل
السوري شهدت عودة منظمة
للعام الدراسي الجديد 2022
 .2023وذكر رئيس مكتب تركيا
وبالد الشام في الجمعية،
وليد السويلم ،في تصريح
صحافي ،أمس ،إن نحو 8
آالف طالب وطالبة عادوا
ً
لمقاعدهم الدراسية ،موضحا
أن  207فصول مدرسية
استقبلت طالب «الرحمة»،
بإشراف ومتابعة من 287
معلما ومعلمة.
وأشار السويلم إلى أن
من مدارس «الرحمة» التي
استأنفت نشاطها الدراسي،
هي :سنا الخير ،وقرية
البسام ،والرحمة ،ومجمع
الرحمة السكني ،وبسمة أمل،
والوفاء ،والرحمة النموذجية،
وطوبى ،والرحمة بالقلمون.
ودعا المحسنين من أهل
الكويت إلى مواصلة التبرع
للطالب النازحين والالجئين
السوريين.

4
محليات
السعيد :الصحة ركيزة التنمية واتفاقيات لتوفير طواقم تمريض
ةديرجلا
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رعى حفل تسليم شهادة اعتماد منطقتي الشامية وضاحية عبدالله السالم الصحيتين
عادل سامي

احتفلت وزارة الصحة أمس
بتسليم شهادة اعتماد
منطقتي الشامية وضاحية
عبدالله السالم الصحيتين،
بتأكيد أن الصحة ركيزة
أساسية للتنمية الشاملة
المستدامة.

كشف وزيــر الصحة د .خالد
السعيد عن وجود عدة اتفاقيات
مع باكستان واألردن ،عالوة على
اتفاقيات مع دول أخرى لتوفير
طواقم التمريض للمساعدة في
تـشـغـيــل ال ـتــوس ـعــات بــالـمــرافــق
الـصـحـيــة ،وق ــال إن الـتــوسـعــات
الحالية للمرافق الصحية هي
نتاج جهد سنوات مضت.
وأك ـ ـ ــد ال ـس ـع ـي ــد ،فـ ــي كـلـمـتــه
صـبــاح أمــس على هــامــش حفل
تسليم شهادة اعتماد منطقتي
ال ـش ــام ـي ــة وض ــاحـ ـي ــة ع ـبــدال ـلــه
السالم الصحيتين ،أن مبادرة
الـ ـم ــدن ال ـص ـح ـيــة ت ـم ـثــل إح ــدى
الـمـنـهـجـيــات ال ـف ـعــالــة لتحقيق
أه ـ ـ ــداف ال ـت ـن ـم ـيــة ال ـم ـس ـت ــدام ــة،
ال سـيـمــا مساهمتها المباشرة
ف ـ ــي ت ـح ـق ـي ــق ال ـ ـه ـ ــدف الـ ـث ــال ــث
والهدف الـ 11من أهداف التنمية
المستدامة.وأضاف أن الصحة
إحدى الركائز األساسية للتنمية
الـشــامـلــة الـمـسـتــدامــة ،وعنصر
أساسي لتحقيق الرفاه والحياة
ً
الكريمة للشعوب ،مـشــددا على
دور الصحة الجلي في تحقيق
األمن واألمان الوطني والعالمي
أث ـن ــاء جــائـحــة «كــوف ـيــد  ،»19إذ
أضحت قضايا الصحة العامة
تتبوأ سلم األولويات وعلى قمة
األجندة السياسية للدول.

ً
تلقينا طلبا
من جامعة
الكويت
لجعل مدينة
صباح السالم
الجامعية
«كويت »2035
جامعة
وذكـ ـ ـ ـ ـ ــر وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــة أن
صحية

«العديلية»
وصلت
إلى مرحلة
التقييم الذاتي
وأصبحت
جاهزة
بنسبة %100

وزير الصحة

 23مدينة
في إقليم شرق
المتوسط
منحت لقب
مدينة صحية

المنظري

«رؤي ــة الـكــويــت  2035والــركــائــز
األساسية لخطة التنمية أفردت
ً
ً
حيزا مهما للصحة ،وألقت على
ً
ً
عاتقنا تحديا كبيرا في توفير
الرعاية الصحية عالية الجودة
ل ـل ـج ـم ـيــع ،وال ش ــك أن غــايـتـنــا
وهــدف ـنــا وط ـمــوح ـنــا الــرئـيـســي
تعزيز وصون الصحة والحفاظ
عـلــى الـمـكـتـسـبــات واإلنـ ـج ــازات
الصحية التي تحققت ،وضمان
ص ـح ــة ون ــوعـ ـي ــة حـ ـي ــاة أف ـضــل
لـجـيـلـنــا ال ـحــاضــر وم ــن ه ــم في
المستقبل».
وش ـ ـ ـ ــدد عـ ـل ــى أن «االلـ ـ ـت ـ ــزام
ال ـس ـيــاســي ال ـق ــوي الـ ــذي أبــدتــه
ق ـ ـيـ ــادت ـ ـنـ ــا الـ ـ ــرش ـ ـ ـيـ ـ ــدة وكـ ــذلـ ــك
ال ـم ـح ــاف ـظ ــون ،إض ــاف ــة لـتـفــانــي
الـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن ف ـ ــي م ـك ـت ــب الـ ـم ــدن
الـصـحـيــة ف ــي ال ـ ـ ــوزارة الـصـحــة
والـ ـق ــائـ ـمـ ـي ــن عـ ـل ــى ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرات
ال ـص ـح ـي ــة وال ـ ــدع ـ ــم الـ ـفـ ـن ــي مــن
منظمة الصحة العالمية أسهم
ف ــي تـحـقـيــق إنـ ـج ــازات مــرمــوقــة
ليس فقط على الصعيد الوطني،
إنما على الصعيدين اإلقليمي
والدولي».
وأشار السعيد إلى أن منطقة
ال ـعــدي ـل ـيــة وص ـل ــت إلـ ــى مــرحـلــة
ال ـت ـق ـي ـي ــم ال ـ ــذات ـ ــي مـ ــن مـنـظـمــة
ال ـص ـحــة ال ـعــال ـم ـيــة ،وأصـبـحــت
جــا هــزة بنسبة  %100للتقييم
الخارجي بهدف حصولها على
شهادة منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن بقية المناطق وصلت
نـسـبــة اإلن ـج ــاز ألك ـثــر مــن %70
في منطقة السرة و %60في كل
مــن منطقتي الــرحــاب والعيون
و %50في كل من منطقتي جابر
العلي ومبارك الكبير.
وأضـ ـ ـ ــاف وزي ـ ـ ــر ال ـص ـح ــة أن
م ـبــادرة الـمــدن الصحية تتميز
بــال ـقــوة واالس ـت ــدام ــة م ــن خــال

وزير الصحة والنائبة عالية الخالد ومحافظ حولي والعاصمة بالوكالة يتوسطون اللجنة التنسيقية لمدينة ضاحية عبدالله السالم الصحية
المشاركة والتمكين المجتمعي
وانخراطه في التنمية الصحية،
وبـتـعــاون وشــراكــة حقيقية مع
الـقـطــاع الـحـكــومــي ،وعـلــى كافة
الـ ـمـ ـسـ ـت ــوي ــات ،كـ ــذلـ ــك ال ـق ـط ــاع
الخاص والمؤسسات األكاديمية
والبحثية.
وأشـ ـ ـ ـ ــاد ب ـ ـم ـ ـبـ ــادرة م ـح ــاف ــظ
حولي طلب االنضمام لمنظومة
المدن الصحية ،وجعل «حولي»
ً
محافظة صـحـيــة ،الف ـتــا إل ــى أن
ً
ال ـ ـ ــوزارة تـلـقــت ط ـل ـبــا م ــن إدارة
جــام ـعــة ال ـكــويــت لـجـعــل مــديـنــة
صباح السالم الجامعية جامعة
ً
صـحـيــة ،مـعــربــا عــن تطلعه ألن
ت ـس ـت ـم ــر وت ـ ـتـ ــوسـ ــع م ـن ـظ ــوم ــة
ال ـمــدن الـصـحـيــة لتشمل مــزيــدا
من المناطق.

ديناميكية
م ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،أك ـ ـ ـ ــد الـ ـم ــدي ــر
اإلقـ ـلـ ـيـ ـم ــي ل ـم ـن ـظ ـم ــة ال ـص ـح ــة
الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ل ـ ـشـ ــرق ال ـم ـت ــوس ــط
د .أحـ ـم ــد ال ـم ـن ـظ ــري ف ــي كـلـمــة
مسجلة للحفل أن برنامج المدن
ً
الصحية ال يعتبر برنامجا في
حد ذاته بل حركة دينامكية بين
القطاعات كافة لالرتقاء بالصحة
مـ ــن خـ ـ ــال ج ـم ـي ــع الـ ـمـ ـح ــددات
والعوامل المؤثرة على الصحة.
وأض ـ ـ ـ ــاف الـ ـمـ ـنـ ـظ ــري أن مــن
بين أهــداف التنمية المستدامة
تـ ـحـ ـسـ ـي ــن الـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــة الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة،
والـتـغـطـيــة الـصـحـيــة الـشــامـلــة،
ً
م ـش ـيــرا إل ــى أن بــرنــامــج ال ـمــدن
ال ـص ـح ـيــة ي ـســاعــد ع ـلــى إي ـجــاد
هـ ـي ــاك ــل ت ـن ـظ ـي ـم ـي ــة وصـ ـي ــاغ ــة
وتنفيذ رؤيــة مشتركة للمدينة
والـتـنـمـيــة ال ـص ـح ـيــة ،وتحقيق
أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أن المكتب اإلقليمي
لمنظمة الصحة العالمية لشرق
المتوسط بــدأ العمل ببرنامج
ال ـ ـمـ ــدن ال ـص ـح ـي ــة م ـن ــذ ،1990
وأنشئت في عــام  2012الشبكة
االقليمية للمدن الصحية التي
تضم  103مدن في  15دولــة من
الدول األعضاء باإلقليم.

وأع ـلــن الـمـنـظــري أن المكتب
اإلقـ ـلـ ـيـ ـم ــي ل ـم ـن ـظ ـم ــة ال ـص ـح ــة
العالمية لشرق المتوسط منح
لقب مدينة صحية لـ  23مدينة
من دول اإلقليم من بينها مدينة
ال ـش ــام ـي ــة وض ــاحـ ـي ــة ع ـبــدال ـلــه
السالم في دولة الكويت.
وأك ــد دعــم المكتب اإلقليمي
ً
ً
الـكــامــل تقنيا وفـنـيــا لمنظومة
ً
ال ـم ــدن الـصـحـيــة ،الف ـت ــا إل ــى أن
ال ـك ــوي ــت أول ـ ــت مـ ـش ــروع ال ـمــدن
الصحية أولوية قصوى.

جهود جماعية
بـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ـ ــال مـ ــديـ ــر م ـك ـتــب
مـ ـنـ ـظـ ـم ــة ال ـ ـص ـ ـحـ ــة الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة
بــال ـكــويــت د .أس ـعــد حـفـيــظ في
ك ـل ـم ـت ــه ،إن اعـ ـتـ ـم ــاد مــدي ـن ـتــي
عبدالله السالم والشامية لتكونا
مــديـنـتـيــن صحيتين ه ــو ثـمــرة
الجهود الجماعية الرامية إلى
ت ـح ــوي ــل رؤيـ ـ ــة «ك ــوي ــت »2035
إلى واقع.
وأض ـ ـ ـ ــاف ح ـف ـي ــظ أن الـ ـم ــدن
الـصـحـيــة تـعـتـبــر ش ــاه ــدة على
فعالية حشد طــا قــات المجتمع
واإلرادة الـسـيــاسـيــة وااللـ ـت ــزام
ً
بــاالسـتــدامــة ،الفـتــا إلــى أنــه «مع
كــل مــديـنــة جــديــدة ت ـضــاف إلــى
شبكة المدن الصحية تتواصل
م ـس ـي ــرت ـن ــا فـ ــي إثـ ـ ـ ــراء ب ــرن ــام ــج
المنظمة بطرق جديدة للتصدي
للتحديات المتعلقة بالصحة».
وت ـ ـ ــاب ـ ـ ــع أن مـ ـكـ ـت ــب ال ـ ـمـ ــدن
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة فـ ـ ــي الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت م ـنــذ
ً
إنشائه عام  2014يعتبر منبرا
لـلـتـخـطـيــط ف ــي م ـج ــال الـصـحــة
ً
ً
وال ـعــاف ـيــة ،ورك ـن ــا أســاس ـيــا في
ر س ــم مــا مــح مستقبل مستدام
ً
وص ـ ـحـ ــي ،م ـ ــؤك ـ ــدا دع ـ ــم مـكـتــب
مـ ـنـ ـظـ ـم ــة ال ـ ـص ـ ـحـ ــة الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة
بالكويت ألي مبادرة تسهم في
تعزيز جودة حياة جميع الناس
لتحقيق أقصى إمكاناتهم.

معافاة تامة
م ـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،قـ ــالـ ــت وك ـي ـلــة

تكريم مختار ضاحية عبد الله السالم

وزير الصحة يكرم مختار الضاحية بحضور الخالد
وزارة الصحة المساعدة لشؤون
الـ ـخ ــدم ــات ال ـط ـب ـيــة األه ـل ـي ــة د.
ف ــاطـ ـم ــة الـ ـنـ ـج ــار إن «ت ـح ـق ـيــق
المعافاة التامة ألبناء مجتمعنا
م ــن م ـن ـظــور ش ــام ــل ال يقتصر
على توفير الرعاية والخدمات

وزير الصحة افتتح «عيون الجهراء» :اعتماد المستشفيات المتكاملة
خليفة :تقديم خدمة صحية متميزة بأحدث وسائل التشخيص المبكر
افتتح وزير الصحة أ .د .خالد السعيد،
قسم طب وجراحة العيون في مستشفى
الجهراء الجديد ،في إطــار خطة الــوزارة
بـ ـش ــأن اع ـت ـم ــاد نـ ـم ــاذج الـمـسـتـشـفـيــات
المتكاملة والـشــامـلــة ،كــأسـلــوب لتقديم
الخدمة الصحية ،تسهيال على المواطنين.
وأكد الوزير السعيد ،في كلمة له بهذه
المناسبة ،أن هذا االفتتاح يعد خطوة من
خطوات العمل على استكمال التحول إلى
الالمركزية في تقديم الخدمات الصحية.

م ــن جـهـتـهــا ،قــالــت رئ ـي ـســة ق ـســم طب
وجراحة العيون في المستشفى ،د .عهود
خليفة ،إن تدشين العمل بالقسم يأتي
ب ـه ــدف ت ـقــديــم خ ــدم ــة صـحـيــة مـتـمـيــزة،
بــأحــدث وســائــل التشخيص المبكر في
أمراض العيون المختلفة ،مع توفير أحدث
األجهزة واألدوات الجراحية لكل جراحات
العيون التخصصية.
وأوض ـحــت خليفة أن خــدمــات القسم
متكاملة فيما يـخــص تخصصات طب

(تصوير نوفل إبراهيم)

وجراحة العيون ،ويشمل عيادات العيون
بجميع تخصصاتها ،ويضم  7غرف في
تخصصات «القرنية والمياه البيضاء -
الجلوكوما  -الشبكية والجسم الزجاجي
 محجر العين والجفون  -عيون األطفالوال ـ ـح ـ ــول» ،مـ ــردفـ ــة :ك ـم ــا ي ـض ــم  5غ ــرف
ل ـف ـحــوصــات أم ـ ــراض ال ـع ـي ــون ،وتـشـمــل
«فـ ـح ــص ح ـ ــدة اإلبـ ـ ـص ـ ــار ،وفـ ـح ــص ق ــاع
العين ،وسونار الشبكية ،وفحص مجال
اإلبصار».

وأضافت أن القسم يحتوي أيضا على
غرفتين ألجـهــزة الـلـيــزر لـعــاج االعـتــال
الشبكي السكري ،والجلوكوما ،كما يضم
غرفتي عمليات كـبــرى ،وغــرفــة عمليات
صغرى ،فضال عن تقديم القسم خدمات
طـ ـ ــوارئ ال ـع ـي ــون ب ـن ـظ ــام االسـ ـتـ ـش ــارات
الطبية ،إلى جانب حاالت دخول األجنحة
واالستشارات للحاالت التي يطلب األقسام
األخرى تقييمها من قسم العيون.

الـصـحـيــة بــل يـتـنــاول أب ـعــد من
ذلك ،ويأتي على مختلف جوانب
الحياة».
وأضافت النجار ،أن «تحقيق
ّ
ً
ذلك يتطلب التفكير جديا بكل
الوسائل والسبل الكفيلة بتعبئة
الجهود الرامية لتحسين نوعية
حياة الناس ،ومقاربة ما يطلق
عـلـيــه ال ـم ـح ــددات االجـتـمــاعـيــة
للصحة ،مما يعزز بل ويتطلب
العمل خــارج السياق التقليدي
وي ــؤك ــد أه ـم ـيــة إيـ ـج ــاد ق ـنــوات
ل ـل ـت ـعــاون وال ـت ـن ـس ـيــق وال ـع ـمــل
المشترك مع كافة الشركاء خارج
القطاع الصحي وفي مقدمتهم
أفراد المجتمع».
وأكـ ـ ـ ــدت أن الـ ـ ـ ـ ــوزارة تـعـكــف
ً
حاليا على إعداد االستراتيجية
الوطنية للمدن الصحية 2023
–  2030والتي حوت العديد من
المبادرات مثل االماكن الصحية
والـمــدن صديقة الطفل والمدن
الـ ـم ــراعـ ـي ــة ل ـل ـم ـس ـن ـيــن والـ ـم ــدن
الذكية وغيرها.

عالية الخالد :كل الدعم
لمبادرة المدن الصحية
أكــدت عضوة مجلس األمــة عالية الخالد دعمها لمبادرة المدن
الصحية ،الفتة إلى أن تلك المبادرة تفيد المواطن والمجتمع والدولة.
وقالت الخالد في تصريح للصحافيين على هامش االحتفال ،إنه
من الضروري أن نقدم لهذه المبادرة الدعم بهدف توسعها وانتشارها،
مشيرة إلى أن تلك المبادرة تتصل بحياة الفرد ،ومن المهم ألي مشروع
أن يكون استقرار الفرد هدفه األسمى.
وذكرت أن مبادرة المدن الصحية لديها الدعائم العالمية لرعاية
الفرد صحيا وبيئيا ونفسيا وأمنيا واجتماعيا ،مشيرة الى ان كل
هذه المحاور تساعد المشرعين وأعضاء مجلس االمة على دعم هذه
المبادرة حتى يتحقق استقرار الفرد.
وأكدت ان تلك المبادرة ستسهل عمل النواب ،حيث انه يتعرف على
المشاكل الحقيقية التي تحدث في المناطق السكنية.
وحول اهتمامها بقضايا المرأة تحت قبة عبدالله السالم ،أشارت
الى أن المرأة جزء من المجتمع ،وأن الدستور يقصد بالمواطن الرجل
والمرأة معا ،مشددا على ان صحة المواطن مكون أساسي لصحة
المجتمع .وأكدت الخالد أن هناك بعض التشريعات التي تحتاج الى
إعادة النظر فيها ،وأن الجميع يهدف الى استقرار المواطن بجنسيه
على كل الصعد الصحية والنفسية والمعيشية وغيرها.

الوقيان :اعتماد الضاحية مدينة صحية مصدر فخر واعتزاز
مردود مبادرة المدن الصحية حيوي على أهالي وقاطني «عبدالله السالم»

فيصل الوقيان وعالية الخالد

هنأ مختار منطقة ضاحية عبدالله الـســالــم ،فيصل
الوقيان ،سكان المنطقة بمناسبة اعتماد الضاحية منطقة
صحية في منظمة الصحة العالمية.
وأب ـ ــدى ال ــوق ـي ــان ف ــي تـصــريــح لـ ـ «ال ـج ــري ــدة» سـعــادتــه
ً
الكبيرة بهذه المناسبة ،مثمنا الجهود التي بذلتها اللجنة
التنسيقية للوصول إلى اعتماد المنطقة مدينة صحية،
ً
مضيفا أن اعتماد ضاحية عبدالله السالم مدينة صحية
على شبكة المدن الصحية اإلقليمية ،جاء بعد استيفائها
كافة معايير برنامج المدن الصحية.
وأشار إلى أن اعتماد المنطقة مدينة صحية ،يعد مصدر
فخر واعتزاز كبيرين ،وجاء بسواعد جميع أبناء المنطقة،
ويـشـيــر إل ــى حـجــم الـعـمــل والـتــوعـيــة المجتمعية ألبـنــاء
المنطقة ،وقدرة الضاحية على تحقيق صناعة مستويات

متقدمة في جودة التعليم والصحة والبيئة وغيرها وصوال
الى تعزيز التنمية المستدامة.
وذكر مختار الضاحية أن المنطقة الصحية تعني رفع
المستوى الصحي والتعليمي والحياة المعيشية الكريمة
ً
للمواطن في المنطقة ،مشددا على أهمية مبادرة المدن
الصحية ومردودها الحيوي على أهالي وقاطني الضاحية،
ً
مثمنا الجهود الحثيثة التي بذلها القائمون على مكتب
المدن الصحية بوزارة الصحة النضمام أكبر عدد ممكن
من المناطق إلى هذه المبادرة الرائدة والمتميزة.
وأشاد الوقيان بالمجهود الكبير والمسيرة الجادة من
مختلف اللجان العاملة في ضاحية عبدالله السالم للوصول
إلى اعتمادها كمدينة صحية على شبكة المدن الصحية
ً
اإلقليمية ،مشيرا إلى أن الصحة تعد ركيزة أساسية من

ً
ركائز التنمية المستدامة ،مثمنا االهتمام الكبير الذي توليه
الدولة للشأن الصحي.
وتقدم مختار منطقة ضاحية عبدالله السالم ،فيصل
الــوقـيــان بالشكر إلــى نائب رئيس مجلس ال ــوزراء وزيــر
الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طالل الخالد ،الذي
«كان من أكثر الداعمين لمبادرة المدن الصحية والمؤيدين
ً
لها ،حينما كان محافظا للعاصمة» ،كما تقدم بالشكر إلى
وزير الصحة د .خالد السعيد على تكريم منطقتي ضاحية
عبدالله السالم والشامية ،بمناسبة االنضمام للمبادرة،
ً
مقدما شكره أيضا إلى جميع العاملين في وزارة الصحة
على المجهود المبذول للوصول إلى هذه اللحظة .وقدم
شكره كذلك إلى محافظة حولي ومحافظ العاصمة بالوكالة
علي األصفر ،على دعمه الكبير.
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محليات

ّ
• أشرف والشريعان على فض أحراز محاولة تهريب  23ألف زجاجة خمر بقيمة  1.5مليون دينار
تعاون «الداخلية» و«الجمارك» أحبط إدخال الخمور المخبئة بشاحنتين قادمتين من دولة آسيوية عبر ميناء الشويخ
محمد الشرهان

كل الشكر
لرجال مكافحة
المخدرات على
استمرارهم في
توجيه ضربات
ضد ّ
مروجي
الممنوعات

تطبيق القانون
على الجميع
بال استثناء
وحفظ أمن
البلد أمانة في
ً
أعناقنا جميعا

الخالد

أك ــد ن ــائ ــب رئ ـي ــس مجلس
الـ ـ ـ ــوزراء وزي ـ ــر ال ــدف ــاع وزي ــر
الــداخ ـل ـيــة بــالــوكــالــة ،الـشـيــخ
طالل الخالد ،أهمية التعاون
بين مختلف الجهات المعنية
للتصدي لـمـحــاوالت تهريب
الممنوعات الى البالد ،واعتبر
أن ت ـط ـب ـي ــق الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون ع ـلــى
الجميع دون استثناء وحفظ
أمــن البلد أمــانــة فــي أعناقنا
ً
جميعا.
ج ـ ـ ــاء ذل ـ ـ ــك خ ـ ـ ــال إش ـ ـ ــراف
الـ ـ ـخ ـ ــال ـ ــد ووزيـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة
والـ ـصـ ـن ــاع ــة وزي ـ ـ ــر الـ ـش ــؤون
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــة وال ـ ـت ـ ـن ـ ـم ـ ـيـ ــة
المجتمعية فهد الشريعان،
بحضور وكيل وزارة الداخلية
الـ ـ ـف ـ ــري ـ ــق أن ـ ـ ـ ـ ــور الـ ـ ـب ـ ــرج ـ ــس،
والمدير العام لإلدارة العامة
ل ـل ـج ـم ــارك س ـل ـي ـم ــان ال ـف ـه ــد،
مساء أمــس األول ،على فض
أح ـ ـ ــراز م ـح ــاول ــة ت ـه ــري ــب 23
الـ ــف زج ــاج ــة خ ـمــر مـتـنــوعــة
إل ــى ال ـبــاد عــن طــريــق ميناء
ال ـ ـشـ ــويـ ــخ ،وت ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـدر ق ـي ـم ـت ـهــا
الـ ـس ــوقـ ـي ــة بـ ـح ــوال ــي م ـل ـيــون
ونصف المليون دينار.
وفـ ــي تـفــاصـيــل الـضـبـطـيــة
ال ـت ــي ت ـم ــت بــال ـت ـن ـس ـيــق بـيــن
اإلدارة ا ل ـ ـعـ ــا مـ ــة ل ـم ـكــا ف ـحــة
ال ـم ـخ ــدرات واإلدارة الـعــامــة
ل ـ ـل ـ ـج ـ ـمـ ــارك ،وال ـ ـ ـتـ ـ ــي رواهـ ـ ـ ــا
لـ ـ ــ«الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة» عـ ـض ــو ل ـج ـنــة
اإلع ـ ـ ــام ال ـج ـم ــرك ــي ب ـ ـ ــاإلدارة

ّ
الخالد خالل اإلشراف على فض األحراز
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـ ـل ـ ـج ـ ـمـ ــارك م ـش ـعــل
الـ ـظـ ـفـ ـي ــري ،أن قـ ـط ــاع األمـ ــن
ال ـج ـنــائــي ب ـ ـ ــوزارة الــداخ ـل ـيــة
م ـ ـم ـ ـثـ ــا بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاإلدارة ال ـ ـعـ ــامـ ــة
لـ ـ ـمـ ـ ـك ـ ــافـ ـ ـح ـ ــة ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــدرات،
وب ــال ـت ـع ــاون وال ـت ـن ـس ـيــق مع
رج ـ ـ ــال الـ ـجـ ـم ــارك ال ـعــام ـل ـيــن
ّ
فـ ــي م ـي ـن ــاء الـ ـش ــوي ــخ تـمــكـنــا
م ــن إح ـب ــاط م ـحــاولــة إدخـ ــال
حاويتين تحتويان على كمية
ضخمة من الخمور قادمتين
من إحدى الدول اآلسيوية.

الخمور المضبوطة

وأ ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن مـ ـفـ ـتـ ـش ــي
الجمارك في ميناء الشويخ،
فتشوا الحاويتين بدقة ،بناء
على المعلومات الــواردة لهم
مـ ــن رج ـ ـ ــال مـ ـب ــاح ــث اإلدارة
العامة لمكافحة الـمـخــدرات،
فعثروا على كمية كبيرة من
الخمور المتنوعة ّ
تقدر بـ 23
ُ
أل ـ ــف زج ــاج ــة خ ـب ـئ ــت بـشـكــل
سري داخل الحاويتين ،الفتا
الى أن رجال الجمارك نسقوا،
ف ـ ـ ــور اكـ ـتـ ـش ــافـ ـه ــم الـ ـخـ ـم ــور،

تنسيق رجال
«الجمارك»
و«الداخلية» كان له
األثر الطيب وأثمر
عن عدة ضبطيات

الفهد

نـ ـسـ ـق ــوا م ـ ــع رجـ ـ ـ ــال م ـبــاحــث
اإلدارة ا ل ـ ـعـ ــا مـ ــة ل ـم ـكــا ف ـحــة
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـخـ ـ ــدرات ،وت ـ ـ ــم ضـ ـب ــط 4
متهمين جلبوا الخمور.
وأع ــرب الــوزيــر الخالد عن
شكره وتقديره لرجال اإلدارة
الـعــامــة لمكافحة الـمـخــدرات
على جهودهم المخلصة في
توجيه ا لـضــر بــات المتتالية
ضـ ــد مـ ــروجـ ــي ال ـم ـم ـن ــوع ــات
بـكــل ق ــوة وح ـ ــزم ،كـمــا تـ ّ
ـوجــه
بالشكر والتقدير إلى اإلدارة

العامة للجمارك على تعاونها
المستمر ومتابعتها المكثفة
مـ ــع رجـ ـ ــال وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة
ف ــي ضـبــط عـمـلـيــات مـحــاولــة
التهريب عن طريق إدخالها
إلـ ـ ــى ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد ،عـ ـب ــر ال ـم ـن ــاف ــذ
الجوية والبرية أو البحرية.
ح ـض ــر ف ــي ال ـم ــوق ــع وك ـيــل
وزارة ا ل ــدا خـ ـلـ ـي ــة ا ل ـم ـســا عــد
لشؤون األمن الجنائي ،اللواء
حامد الدواس ،والمدير العام
لـ ـ ـ ـ ــإدارة الـ ـع ــام ــة ل ـل ـع ــاق ــات

واإلع ـ ـ ـ ـ ـ ــام األمـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي ،الـ ـ ـل ـ ــواء
تــوح ـيــد الـ ـكـ ـن ــدري ،وال ـمــديــر
العام لإلدارة العامة لمكافحة
ال ـ ـم ـ ـخـ ــدرات ،ال ـع ـم ـيــد مـحـمــد
قـبــازرد ،ونائب المدير العام
ل ـ ـ ـ ـ ــإدارة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـل ـج ـم ــارك
لـ ـش ــؤون ال ـب ـح ــث وال ـت ـح ــري،
راشـ ــد ال ـب ــرك ــة ،وم ــدي ــر إدارة
جـ ـم ــارك ال ـم ــوان ــئ الـشـمــالـيــة
صالح الحربي.

رئيس األركان
استقبل الملحق «اإلطفاء» :تأمين الشواطئ للحفاظ على األرواح
العسكري السنغالي

المكراد ترأس االجتماع األول للجنة تنظيم الشواطئ
●

ً
الصالح مستقبال ديانغ
استقبل رئـيــس األركـ ــان الـعــامــة للجيش ،الـفــريــق الــركــن خالد
الصالح ،بمكتبه صباح أمس ،الملحق العسكري البحري والجوي
لسفارة السنغال لدى البالد (المقيم بالرياض) ،العقيد مودو ديانج.
وتم خالل اللقاء تبادل األحاديث الودية ومناقشة أهم األمور
والمواضيع ذات االهتمام المشترك ،ال سيما المتعلقة بالجوانب
العسكرية ،وقد أشاد الصالح بعمق العالقات الثنائية بين البلدين
الصديقين.

«اإلطفاء واإلنقاذ البحري» تعثر
على جثة قرب ميناء الشويخ

محمد الشرهان

ترأس رئيس قوة اإلطفاء العام
الفريق خالد المكراد ،في مبنى
رئاسة قــوة اإلطفاء صباح أمس
األول ،اال جـ ـتـ ـم ــاع األول لـلـجـنــة
تنظيم وتأمين الشواطئ البحرية،
بحضور الوكالء المساعدين في
الجهات المعنية بالدولة.
وف ــي ب ــداي ــة االج ـت ـم ــاع ،رحــب
ال ـم ـك ــراد بــال ـح ـضــور ون ـق ــل لهم
ت ـح ـي ــات وتـ ـق ــدي ــر ن ــائ ــب رئ ـيــس
مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير
الداخلية بالوكالة الشيخ طالل
الـخــالــد ،وتمنياته لـهــذه اللجنة
بــال ـتــوف ـيــق ف ــي ع ـم ـل ـهــا ،تـنـفـيــذا
لـ ــرغـ ـبـ ــة سـ ـمـ ــو رئـ ـ ـي ـ ــس م ـج ـلــس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـشـ ـي ــخ أح ـ ـمـ ــد ن ـ ــواف
األحمد لجعل الشواطئ آمنة بعد

ً
المكراد مترئسا االجتماع
وضع اشتراطات األمن والسالمة
للحفاظ على أرواح المواطنين
والـمـقـيـمـيــن مــن حـ ــوادث ال ـغــرق،
وفقا لمتطلبات قوة اإلطفاء العام
والجهات المعنية بالدولة.
وأك ــد الـمـكــراد ض ــرورة العمل
بـ ــروح ال ـف ــري ــق ال ــواح ــد لـحـمــايــة

األرواح ،مـ ـ ــع أ ه ـ ـم ـ ـيـ ــة ت ـ ـعـ ــاون
المواطنين والمقيمين وتقيدهم
باشتراطات األمن والسالمة.
وتـ ــم خـ ــال االج ـت ـم ــاع ع ــرض
إحصائية قــوة اإلطـفــاء لحوادث
الغرق ومواقع الشواطئ الخطيرة
وال ـش ــواط ــئ ذات ال ـك ـثــافــة بـعــدد

ً
 3سفن هندية تزور الكويت تعزيزا للعالقات الدفاعية

●

ربيع كالس

فـ ـ ـ ــي خـ ـ ـط ـ ــوة جـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدة ت ـ ــدل
ع ـلــى ع ـمــق ال ـع ــاق ــات الــدفــاعـيــة
المتنامية بين الهند والكويت،
وص ـ ـلـ ــت ،أمـ ـ ـ ــس ،سـ ـف ــن الـ ـس ــرب
التدريبي األول للبحرية الهندية
 ( INS TIRالسهم) و،INS SUJATAجنبا إلى جنب مع سفينة خفر
ال ـســواحــل الـهـنــديــة ،SARATHI
إل ــى مـيـنــاء ال ـشــويــخ ،ف ــي زي ــارة
تستمر  4أيام للتبادل التدريبي،
عقب زيارة مماثلة قامت بها في
يوليو ،سفينة .INS TEG
ولقيت السفن لــدى وصولها
إلى ميناء الشويخ ترحيبا حارا
م ــن م ـســؤولــي ال ـق ــوات الـبـحــريــة
الكويتية وحرس الحدود ،إضافة
الـ ـ ــى مـ ـس ــؤولـ ـي ــن مـ ــن الـ ـسـ ـف ــارة
الهندية ،وفي مقدمتهم السفير
سـيـبــي جـ ــورج ،كـمــا ك ــان أطـفــال
الـ ـم ــدارس حــاضــريــن للترحيب
بالسفن.
وتعتبر « »INS TIRأول سفينة

ضباط عسكريون كويتيون في استقبال السفن الهندية
ت ــدري ــب ك ـ ــوادر م ـخ ـص ـصــة يـتــم
بناؤها فــي فبراير  ،1986وهي
األولــى في ســرب التدريب األول
ل ـل ـق ـي ــادة ال ـب ـح ــري ــة ال ـج ـنــوب ـيــة
وم ـ ـج ـ ـهـ ــزة ب ـج ـم ـي ــع الـ ـمـ ـع ــدات
ووس ـ ــائ ـ ــل ال ـ ــراح ـ ــة ال ـت ــدري ـب ـي ــة
ال ـح ــدي ـث ــة .وعـ ـل ــى م ــر ال ـس ـن ـيــن،
ق ــام ــت ال ـس ـف ـي ـنــة ب ـت ــدري ــب أكـثــر
من  4000ضابط ،بمن فيهم من
دول أج ـن ـب ـيــة ص ــدي ـق ــة ،وزارت

 29دول ــة ،وكــانــت مـنــارة لتعزيز
الدبلوماسية البحرية والتعاون
الخارجي.
و ي ـم ـكــن لـلـسـفـيـنــة أن تحمل
ما يصل إلــى  293شخصا على
متنها ،رغم أن انتشارها المعتاد
هو  20مدربا و 120طالبا ،وتم
تزويدها برادار من طراز «ديكا»،
ون ـ ـظ ـ ــام مـ ــاحـ ــة عـ ـب ــر األق ـ ـمـ ــار
االصـ ـطـ ـن ــاعـ ـي ــة ،وتـ ـحـ ـم ــل ع ـلــى

متنها طائرة مروحية ،وشاركت
أيضا في مهام مكافحة القرصنة
بالماضي.
أ مـ ـ ــا س ـف ـي ـن ــة INS SUJATA
ف ـه ــي دوري ـ ـ ــة ب ـح ــري ــة م ــن ط ــراز
«سوكانيا» ،وتم بناؤها محليا
م ـ ــن الـ ـبـ ـح ــري ــة ال ـ ـه ـ ـنـ ــديـ ــة ،وت ــم
تدشينها فــي  3نوفمبر ،1993
و ت ـقــوم السفينة بعمليات د عــم
األسـ ـ ـط ـ ــول وم ـ ـهـ ــام ال ـم ـس ــاع ــدة

اإلنسانية والــدوريــات البحرية
ومــراقـبــة المحيطات وواجـبــات
ال ـمــراف ـقــة ،وه ــي سفينة تــدريــب
م ـ ـنـ ــذ  9س ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــوات ،ويـ ـتـ ـع ــرض
الـ ـضـ ـب ــاط لـ ـلـ ـج ــوان ــب ال ـع ـم ـل ـيــة
ل ـل ـمــاحــة وال ـم ــاح ــة ع ـلــى متن
هــذه السفينة قبل االنـتـقــال إلى
مهام معقدة.
وب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة ل ـس ـف ـي ـن ــة خ ـفــر
ال ـس ــواح ــل ال ـه ـنــديــة SARATHI
(الـعــربــة) ،التي تــم تشغيلها في
 ،2016فهي مزودة بأحدث معدات
ال ـمــاحــة واالتـ ـص ــاالت وأج ـهــزة
االس ـ ـت ـ ـش ـ ـعـ ــار واآلل ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــات ،وت ــم
تصميم السفينة لحمل طائرة
مروحية خفيفة ذات محركين ،و5
قوارب عالية السرعة ،بما في ذلك
زورقــان قابالن للتفاعل السريع
ل ـع ـم ـل ـي ــات ال ـ ـص ـ ـعـ ــود ال ـس ــري ــع
والبحث واإلنقاذ وإنفاذ القانون
وال ـ ــدوري ـ ــات ،وت ـح ـمــل السفينة
أيضا معدات استجابة للتلوث
الحتواء تسرب النفط في البحر.

«الشهيد» يدشن الدورة الرابعة من «أكاديمية المبدعين»
أك ــد الـمــديــر ال ـعــام لمكتب الشهيد،
التابع للديوان األميري ،صالح العوفان،
أمـ ـ ــس األول ،ال ـ ـحـ ــرص عـ ـل ــى تـنـظـيــم
«أكاديمية المبدعين» ،المعنية بتنمية
شـخـصـيــات أب ـن ــاء ال ـش ـه ــداء وتـطــويــر
مهاراتهم ليصبحوا عناصر فاعلة في
المجتمع.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــوفـ ـ ـ ــان ،فـ ـ ـ ــي تـ ـص ــري ــح
صحافي ،خالل تدشين الدورة الرابعة
لألكاديمية ،إن مكتب الشهيد يطمح
إلى أن يقوم أبناء الشهداء بأدوار كبيرة
في المجتمع ليكونوا امتدادا لوالدهم
الشهيد أو والــدتـهــم الـشـهـيــدة ،الــذيــن
ضحوا بأرواحهم من أجــل الــدفــاع عن
عال من
الكويت ،وأن
يكونوا على قدر ٍ
ً
المسؤولية ،مشيرا إلى أن «الدول تعتمد

ع ـلــى ال ـش ـب ــاب ،ف ـهــم ع ـمــاد المستقبل
وأساس تحقيق التنمية الوطنية».
وأض ـ ــاف أن األكــادي ـم ـيــة تــركــز عبر
برنامجها ،ال ــذي يشمل إقــامــة دورات
تدريبية ،على جوانب تهم المتدربين،
كالتنمية الوطنية وا لـجــا نــب النفسي
واالجتماعي والصحي والحفاظ على
االستقرار األسري.
وذكــر أن التسجيل لألكاديمية بعد
انقطاع عامين ،بسبب تداعيات فيروس
ً
كـ ــورونـ ــا ،جـ ــاء إل ـك ـت ــرون ـي ــا ،ف ــي حـيــن
قامت لجنة مختصة بإعداد اختبارات
للراغبين في المشاركة ،ليتم قبول الحد
ً
األقصى ،وعددهم  45مشاركا.
م ــن جــان ـبــه ،ق ــال م ــدي ــر األكــادي ـم ـيــة
بدر الياقوت إن «أكاديمية المبدعين»

جانب من إحدى دورات األكاديمية
ً
تـغــرس قيما مهمة فــي أبـنــاء الشهداء
عبر التدريب على المهارات اإلبداعية،
وتنظيم حياتهم ،وتطوير مهاراتهم،
وتعزيز المواطنة لديهم.
وأكــد الياقوت أن التدريبات تشمل

جميع جوانب الحياة ،ويحاضر فيها
أكاديميون ومختصون ،وبعد انتهاء
ال ـ ـ ـ ـ ــدورات س ـي ـح ـصــل الـ ـمـ ـت ــدرب عـلــى
شـهــادات معتمدة ،ليستفيد منها في
خبرته الحياتية والمهنية.

ال ـمــرتــاديــن ،وذل ــك للتنسيق مع
الجهات المعنية لوضع الحلول
ل ـل ـت ـق ـل ـي ــل مـ ـ ــن هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـحـ ـ ــوادث
ال ـمــأســاويــة ،حـفــاظــا عـلــى األم ــن
ال ـم ـج ـت ـم ـع ــي ،وه ـ ـنـ ــاك ع ـ ــدد مــن
التوصيات خرج منها االجتماع
لمناقشتها في االجتماع القادم.

عثر رجال إدارة اإلطفاء واإلنقاذ البحري ،التابعة لقوة اإلطفاء
العام ،صباح أمس ،على جثة طافية على سطح الماء بالقرب من
ميناء الشويخ ،يعتقد أنها تعود للمفقود الذي ألقى بنفسه من
جسر الشيخ جابر األحمد أمس األول.
وفــي التفاصيل ،قالت إدارة العالقات العامة واإلعــام بقوة
اإلطفاء العام ،إن إدارة العمليات في القوة تلقت بالغا من أحد
الصيادين أفــاد خالله باالشتباه فــي بمشاهدة جثة مجهولة
تطفو فوق الماء ،مشيرة إلى انه تم توجيه زوارق اإلطفاء واإلنقاذ
البحري من مركز الشويخ البحري إلى موقع البالغ ،وقد عمل
غواصو اإلنـقــاذ البحري على انتشال الجثة ونقلها إلــى مركز
السالمية لإلطفاء واالنقاذ البحري ،تمهيدا لتسليمها لرجال
األدلة الجنائية لنقلها إلى إدارة الطب الشرعي لتحديد هويتها.
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محليات
انتخابات «اتحاد الجامعة» ...إقبال طالبي كثيف بـ «الشدادية»
ةديرجلا
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ّ
الوتر َ
القبلي تحكم في كليتي «اآلداب» و«التربية» وهدوء بــ «العلوم»
أحمد الشمري
وفيصل متعب
وحمد العبدلي

ا ن ـ ـط ـ ـل ـ ـقـ ــت فـ ـ ــي  22ل ـج ـن ــة
انتخابية في جامعة الكويت،
انـتـخــابــات االت ـحــاد الــوطـنــي
لطلبة الكويت  -فرع الجامعة،
لـلـعــام الـنـقــابــي 2023 /2022
م ــن خ ـ ــال ت ـن ــاف ــس  3ق ــوائ ــم
ط ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة ،ه ـ ـ ــي االئ ـ ـتـ ــاف ـ ـيـ ــة
واالت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد اإلس ـ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـ ــي،
والـ ـمـ ـسـ ـتـ ـقـ ـل ــة واإلس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة،
و ســط إ قـبــال طالبي ملحوظ
فـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـخـ ـ ـتـ ـ ـل ـ ــف الـ ـ ـكـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــات
الـ ـج ــامـ ـعـ ـي ــة أبـ ـ ــرزهـ ـ ــا م ــوق ــع
الـشــداديــة ،الــذي شهد إقباال
كثيفا من الجموع الطالبية
م ـنــذ ف ـتــح ب ــاب االقـ ـت ــراع في

التاسعة صباحا.

«الهندسة»
وش ـه ــدت ل ـج ــان االقـ ـت ــراع في
كلية الهندسة والبترول طوابير
طــويـلــة مــن الـطـلـبــة ،لــدرجــة أدت
إلـ ـ ـ ــى تـ ــأخ ـ ـيـ ــرهـ ــم عـ ـ ــن م ــواعـ ـي ــد
مـحــاضــراتـهــم بسبب انـتـظــارهــم
دخول قاعة التصويت.
واخـتـلــف المشهد االنتخابي
ف ــي كـلـيــة ال ـه ـنــدســة بــال ـشــداديــة
ع ـ ّـم ــا ك ــان ــت عـلـيــه ح ــال مــوقـعـهــا
السابق في الخالدية ،حيث خلت
ك ـل ـيــة الـ ـش ــدادي ــة م ــن ال ـش ـع ــارات
االنتخابية واألوشحة التي كانت

فتح الترشح النتخابات «االجتماعية» و«التربية»
أع ـل ـنــت الـلـجـنــة ال ـم ـشــرفــة ع ـلــى انـتـخــابــات
الجمعيات العلمية بكليات جامعة الكويت
للعام الجامعي  2023 /2022فتح باب الترشح
النتخابات جمعيتي كليتي العلوم االجتماعية
والـتــربـيــة ،مـشـيــرة إل ــى أن انـتـخــابــات الهيئة
اإلدارية تعقد يوم األحد ( 16الجاري).

وقــالــت اللجنة ،فــي بـيــان صـحــافــي ،أمــس،
إن آخر موعد لتسجيل أوراق الترشح هو يوم
الثالثاء  11الـجــاري ،وآخــر موعد لالنسحاب
من الترشح يوم األربعاء  12الجاري ،وموعد
انعقاد الجمعية العمومية هو يوم الخميس
 13الجاري.

تـ ّ
ـزيــن م ـم ــرات ال ـح ــرم الـجــامـعــي،
واقـتـصــرت عـلــى ش ـعــارات نــادرة
ولوحات بأسماء المرشحين في
بهو الكليات فقط.

«العلوم» و«اإلدارية»
ولم يختلف المشهد االنتخابي
فـ ــي ك ـل ـي ــة الـ ـعـ ـل ــوم عـ ــن األعـ ـ ـ ــوام
ال ـس ــاب ـق ــة ،ح ـيــث ات ـس ــم بــال ـهــدوء
الـ ـنـ ـسـ ـب ــي واإلق ـ ـ ـبـ ـ ــال ال ـخ ـف ـي ــف،
ن ـظ ــرا اللـ ـت ــزام ال ـط ـل ـبــة بـمــواعـيــد
مـ ـ ـح ـ ــاض ـ ــراتـ ـ ـه ـ ــم ،ول ـ ـك ـ ــن أع ـ ـ ـ ــداد
المقترعين ارتفعت بشكل ملحوظ
خ ـ ــال فـ ـت ــرة الـ ـظـ ـهـ ـي ــرة .وب ـل ـغــت
أعدادهم خالل الساعة  12.30ظهرا
فــي ص ـنــدوق البنين  300طالب،
و 350طالبة.
أما كلية العلوم اإلدارية ،فتعتبر
رقـ ـم ــا ص ـع ـب ــا فـ ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
الـطــابـيــة ،حـيــث ارت ـف ـعــت وتـيــرة
المنافسة أمام صناديق االقتراع
من قبل المقترعين في الكلية بعد
فترة الظهر ،لتبلغ نسبة التصويت
خالل الساعة الواحدة أكثر من 30
بالمئة من أعــداد المقيدين الذين
يحق لهم التصويت.

وقـ ـ ـ ــال رئـ ـي ــس ل ـج ـن ــة ال ـع ـل ــوم
اإلداريـ ـ ــة عـبــدالـعــزيــز الحسيني،
لـ «الـجــريــدة»« :لــم نشهد أي حالة
حـ ـ ــرمـ ـ ــان مـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـشـ ــارك ـ ـيـ ــن فــي
االنتخابات» ،مشيرا إلى أن اإلقبال
زاد خالل الظهيرة.

«الحياتية»
ب ــدوره ــا ،عــاشــت كلية العلوم
الـ ـحـ ـي ــاتـ ـي ــة أج ـ ـ ـ ـ ــواء ه ـ ــادئ ـ ــة مــن
المشاركين في العرس الطالبي،
حيث ســارت األج ــواء االنتخابية
ُ
بسالسة دون أية مشاكل تذكر.
وقـ ـ ـ ــال رئـ ـي ــس ل ـج ـن ــة ال ـع ـل ــوم
ال ـح ـي ــات ـي ــة أحـ ـم ــد ال ـس ـب ـي ـع ــي ل ـ
«الجريدة» ،بلغت أعداد المقترعين
أكثر من  120طالبا حتى الساعة
 12.30ظـهــرا ،بينما بلغت أعــداد
المقترعات  320طالبة.

«التربية»
وف ـ ــي ك ـل ـي ــة الـ ـت ــربـ ـي ــة ،ت ــواف ــد
ال ـط ـل ـب ــة ب ـش ـك ــل الفـ ـ ــت الخ ـت ـي ــار
مـ ـمـ ـثـ ـلـ ـيـ ـه ــم ف ـ ـ ــي االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات
الطالبية ،وارتسم الحماس على
وجوه المشاركين في االنتخابات،
خاصة من قبل المستجدين الذين

جانب من تصويت الطالبات في االنتخابات (تصوير عبدالله الخلف)
يشاركون ألول مرة فيها.
ّ
وتـ ـ ـح ـ ــك ـ ــم الـ ـ ـط ـ ــاب ـ ــع الـ ـق ـ َـبـ ـل ــي
بــاتـجــاهــات أص ــوات المشاركين
في التصويت بكلية التربية ،التي
قــال رئيس لجنتها لـ «الجريدة»
إن أعــداد المقترعين وصلت إلى
أكثر من  900صوت حتى الساعة
 ،12.30أم ــا أص ــوات المقترعات
فتجاوزت  1000صوت.
و فـ ـ ــي كـ ـلـ ـي ــة اآلداب ،ت ـس ـ ّـي ــد
االزدحــام الطالبي خالل ساعات
الظهيرة ،ليرتفع حجم المشاركة
فــي العملية االنتخابية مــن قبل
الـطـلـبــة ،ليصل عــدد المقترعين
إلى  850طالبا و 930طالبة.

موقع الشويخ ...أروقة خالية من الشعارات
شهدت انتخابات االتحاد الوطني لطلبة الكويت  -فرع الجامعة
َ
في موقع الجامعة بالشويخ ،الذي يضم كليتي الحقوق والعلوم
االجتماعية إقباال متوسطا من الطلبة في الساعات األولى من فتح
باب االقتراع ،حيث لم تشهد انتخابات هذا العام أي هتافات طالبية
أو شعارات انتخابية ،باستثناء حاالت نادرة.
وذكــر رئيس لجنة االقـتــراع في «العلوم االجتماعية» ،حسين
العطار ،أن عدد المقترعين والمقترعات وصل حتى الساعة الواحدة
والنصف ظهرا الــى  550طالبا من أصــل  ،1050و 600طالبة من
أصل  .2300وأعلن رئيس لجنة االقتراع في «الحقوق» ،عبدالكريم
الكندري ،أن عدد المقترعين حتى الساعة الواحدة والنصف كان
 950طالبا من أصل  ،1300و 690طالبة من أصل .2000

الجامعة األميركية تستقبل العام الجديد انطالق حملة «األسترالية» عن األمن
ً
الجامعية
بالحياة
للتعريف
تنويريا
نظمت لقاء
السيبراني بسلسلة محاضرات توعوية
روالند ابي نجم خالل المحاضرة

صور عامة لفعاليات أسبوع الترحيب واللقاء التنويري
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـق ـ ـ ـب ـ ـ ـلـ ـ ــت الـ ـ ـج ـ ــامـ ـ ـع ـ ــة
األمـيــركـيــة فــي الـكــويــت الـعــام
األكـ ــادي ـ ـمـ ــي الـ ـج ــدي ــد -2022
 2023بــا ل ـتــر ح ـيــب بــا لـطـلـبــة
المستجدين وأ ع ـضــاء هيئة
التدريس الجدد ،حيث عقدت
س ـل ـس ـلــة م ــن ال ـف ـع ــال ـي ــات فــي
الحرم الجامعي ،شملت اللقاء
ال ـت ـن ــوي ــري وأنـ ـشـ ـط ــة ت ـهــدف
إ لــى تعريف الطلبة بالحياة
الجامعية.
وف ـ ـ ــي ل ـ ـقـ ــائـ ــه مـ ـ ــع أع ـ ـضـ ــاء
هيئة ا لـتــدر يــس والموظفين
الـجــدد ،رحــب رئيس الـمــوارد
الـ ـبـ ـش ــري ــة ب ــالـ ـج ــامـ ـع ــة ب ــول
باسيل بمنتسبي الجامعة،
م ـ ـش ـ ـيـ ــدا بـ ـ ـ ـ ــدور ال ـم ــوظ ـف ـي ــن
وأع ـضــاء هيئة الـتــدريــس في
تـحـقـيــق إنـ ـج ــازات الـجــامـعــة،
كما عمل باسيل على تعريف
الـمـنـتـسـبـيــن ال ـج ــدد بــأقـســام
الجامعة واألدوار المختلفة
لزمالئهم.
وفـ ـ ـ ــي ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء الـ ـتـ ـن ــوي ــري
للطلبة ا لـمـسـتـجــد يــن ،بينت
رئ ـي ـس ــة ال ـج ــام ـع ــة د .روض ــة

ع ــواد سـبــل ازدهـ ــار الجامعة
قائلة« :فــي حين نطبق خطة
ال ـعــودة إلــى الـحــرم الجامعي
ون ـ ـ ــواج ـ ـ ــه ت ـ ـحـ ــديـ ــات ـ ـهـ ــا ،ل ـقــد
نـ ـجـ ـحـ ـن ــا فـ ـ ــي تـ ـطـ ـبـ ـي ــق عـ ــدد
مــن ال ـم ـب ــادرات الـمـمـيــزة ذات
األهداف طويلة األمد والقابلة
للتطوير في المؤسسة».
وت ــاب ـع ــت د .عـ ـ ــواد« :خ ــال
العامين الماضيين ،شاركت
مـ ــع م ـج ـت ـمــع ال ـج ــام ـع ــة ه ــذه
المبادرات التي تشمل تطوير
البنى التحتية القائمة على
ال ـ ـت ـ ـك ـ ـنـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــا وتـ ــوس ـ ـعـ ــة
ال ـ ـحـ ــرم الـ ـج ــامـ ـع ــي وت ـط ــوي ــر
ا لـخــد مــات المتعلقة بالطلبة
والـ ـخ ــريـ ـجـ ـي ــن ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ــى
مشاريع وشراكات أخــرى مع
مؤسسات حكومية وخاصة،
سواء على المستوى المحلي
أو العالمي ،كما شاركت معهم
ن ـ ـجـ ــاح م ـ ـ ـبـ ـ ــادرات االعـ ـتـ ـم ــاد
األك ــادي ـم ــي وتـقـيـيــم الـبــرامــج
واإلنتاج البحثي واإلبداع في
أساليب التدريس وغيرها».
مــن جهتها ،عــر فــت عميدة

الجامعة تستضيف
االحتفال بيوم
األمم المتحدة
أعلنت جامعة الكويت
أن ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا سـ ـتـ ـسـ ـتـ ـضـ ـي ــف
االحـ ـتـ ـف ــالـ ـي ــة الـ ـخ ــاص ــة
بيوم األمــم المتحدة 26
ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري تـ ـح ــت ش ـع ــار
«الشباب من أجل العمل
المناخي :الشباب يقود
الطموح» ،وذلك بمناسبة
ً
م ـ ـ ـ ــرور  77عـ ـ ــامـ ـ ــا ع ـلــى
إنشائها.
وأشارت الجامعة ،في
بيان صحافي أمس ،إلى
أن هذه الفعالية ستعقد
ف ـ ـ ــي رح ـ ـ ـ ـ ــاب الـ ـج ــامـ ـع ــة
ب ــالـ ـم ــرك ــز الـ ـثـ ـق ــاف ــي فــي
م ــدي ـن ــة صـ ـب ــاح ال ـس ــال ــم
الـ ـ ـج ـ ــامـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــة ،لـ ـتـ ـع ــزي ــز
ال ـعــاقــة االسـتــراتـيـجـيــة
ب ـ ـيـ ــن األم ـ ـ ـ ـ ــم الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة
والـ ـ ـمـ ـ ـجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــع الـ ـ ــدولـ ـ ــي
وجامعة الكويت ،مبينة
ً
أنها تأتي إيمانا بالدور
الـمـحــوري للجامعة في
دعـ ـ ـ ــم طـ ـ ـم ـ ــوح الـ ـشـ ـب ــاب
والـ ـمـ ـب ــادرات اإلب ــداع ـي ــة
الـمـسـتــدامــة فــي الكويت
ودعمها ألهداف التنمية
المستدامة ورؤية كويت
جديدة.

ش ـ ـ ــؤون ال ـط ـل ـب ــة بــال ـجــام ـعــة
ه ـ ــا الـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــدال ـ ــرزاق ال ـط ـل ـب ــة
المستجدين بالبيئة الجاذبة
فــي ال ـحــرم الـجــامـعــي ،والـتــي
تشمل الفعاليات األكاديمية
وال ـتــرف ـي ـه ـيــة ،قــائ ـلــة« :نـسـعــد
اليوم باستقبال الطلبة الذين
م ــن ال ـم ـتــوقــع ت ـخــرج ـهــم عــام
 ،2026كما نــر حــب بزمالئهم
مـ ـ ــن الـ ـطـ ـلـ ـب ــة الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـم ــري ــن،
ونرجو أن يحالفهم الحظ في
مسيرتهم العلمية بالجامعة
األمـيــركـيــة فــي ال ـكــويــت» .كما
ُعــرض مقطع مصور يوضح
مـ ـ ــرافـ ـ ــق الـ ـ ـج ـ ــامـ ـ ـع ـ ــة ،ت ـب ـع ـتــه
عـ ــروض تـقــديـمـيــة م ــن مكتب
المنح الدراسية والمساعدات
ال ـمــال ـيــة بــال ـجــام ـعــة ،ومـكـتــب
الشؤون الطالبية والمجلس
ال ـ ـ ـطـ ـ ــابـ ـ ــي ،إذ ت ـ ـ ــم تـ ـع ــري ــف
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـج ــدي ــن ب ــالـ ـخ ــدم ــات
المتوافرة بالجامعة.

أط ـ ـل ـ ـقـ ــت ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة س ـل ـس ـلــة
مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاض ـ ـ ــرات تـ ـ ــوعـ ـ ــويـ ـ ــة ح ـ ــول
التكنولوجيا ،وأم ــن الـحــاســوب،
بهدف نشر الوعي ضمن المجتمع
وبصورة خاصة فئة الشباب.
وتـ ـ ـحـ ـ ـت ـ ــوي الـ ـسـ ـلـ ـسـ ـل ــة ع ـلــى
مجموعة ندوات مجانية للراغبين
فـ ــي الـ ـحـ ـض ــور لـتـثـقـيـفـهــم ح ــول
التطورات الحديثة في تكنولوجيا
ال ـم ـع ـلــومــات وح ـم ــاي ــة األن ـظ ـمــة،
وأقـيـمــت أول ن ــدوة تـحــت عـنــوان
«األمن السيبراني» ،وقدمها مدرب
أول معتمد ومطور في الجمعية
الــدول ـيــة لـلـمــدربـيــن والـمـطــوريــن
روالند أبي نجم.
وتتضمن السلسلة مجموعة
نــدوات في مجاالت التكنولوجيا
الحديثة ،مثل الواقع االفتراضي
والواقع المعزز والميتافيرس من
تقديم أبي نجم.
وس ـت ـك ــون الـ ـن ــدوة ال ـتــوعــويــة
الـتــالـيــة عــن عــالــم األل ـع ــاب ،تحت
عنوان «أساسيات صناعة األلعاب
اإللكترونية وتصميمها» ،وأخرى
عن «الــذكــاء االصطناعي والتعلم
اآللي» و«قوة الحوسبة».

ةديرجلا
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برلمانيات

«نزاهة» 5 :معوقات تواجهنا ووضعنا التوصيات لتجاوزها

ً ّ
ً
الهيئة طلبت من مجلس الوزراء تعديال تشريعيا يمكنها من التظلم على قرارات حفظ النيابة
محيي عامر

المعوقات تتمثل
بتأخر تحديث
البيانات وإصدار
القوانين وعدم قدرة
«نزاهة» على التظلم
وضعف التنسيق
وغياب الحصانة

ع ـ ـل ـ ـمـ ــت «ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــدة» م ــن
م ـصــادرهــا ،أن تـقــريــر الهيئة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـم ـك ــاف ـح ــة الـ ـفـ ـس ــاد
«نزاهة» نصف السنوي الذي
اط ـل ــع ع ـل ـيــه م ـج ـلــس الـ ـ ــوزراء
ً
أخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرا ح ـ ـ ـ ــدد  5م ـ ـعـ ــوقـ ــات
وسلبيات تــوا جــه الهيئة في
ع ـم ـل ـهــا ،ووض ـ ــع ال ـتــوص ـيــات
المقترحة لتجاوزها ،وحظيت
بموافقة المجلس ،الذي خاطب
ب ــدوره الـجـهــات المعنية إلــى
تنفيذها.
وأوضحت المصادر ،أن أول
هذه المعوقات استمرار تأخر
ب ـعــض ال ـج ـه ــات ف ــي تـحــديــث
بـيــا نــات المشمولين بأحكام
ً
ً
الذمة المالية أوال بــأول عمال
بنص الـمــادة  20مــن الالئحة
ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ل ـل ـه ـي ـئــة ،م ـمــا قد
ي ـعــرض الـخــاضـعـيــن لعقوبة
التأخير عن تقديم إقرار الذمة
المالية ،فكانت التوصية بحث
الجهات على توفير البيانات
الـمـطـلــوبــة لـلـهـيـئــة بــالـســرعــة
ً
الممكنة وتحديثها أوال بأول،
ليتسنى للهيئة القيام بدورها
فــي حـصــر الـبـيــانــات وتوعية
ال ـم ـش ـمــول ـيــن ب ــأح ـك ــام ال ــذم ــة

وتعديالت قانون الجزاء ،في
حين تضمن ا لـمـعــوق الثالث
ضعف التنسيق بين الجهات
فــي الـمـبــادرات المشتركة في
استراتيجية الكويت لتعزيز
الـ ـن ــزاه ــة وم ـكــاف ـحــة ال ـف ـســاد،
ّ
وجـ ـ ـ ـ ـ ــاءت ال ـ ـتـ ــوص ـ ـيـ ــة بـ ـح ــث
ال ـج ـه ــات ال ـم ـن ـف ــذة م ــن خ ــال
الـلـجـنــة الـعـلـيــا عـلــى ض ــرورة
ال ـتــواصــل بـشـكــل مستمر مع
اللجان الفنية لتقديم التقارير
والمستندات المطلوبة بالوقت
المحدد.

التظلم على القرارات

المالية ،من خالل التعميم على
كل الجهات من مجلس الوزراء،
حتى يستمر اإلنجاز والنسب

العالية التي حققتها الهيئة
ّ
في التسلم.
وأضافت أن المعوق الثاني

تمثل في تأخر إقرار القوانين
مـ ــن م ـج ـلــس األم ـ ـ ــة ،وأوص ـ ــى
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء بــاس ـت ـمــرار

م ـت ــاب ـع ـت ــه إلق ـ ـ ـ ــرار ال ـق ــوان ـي ــن
ً
ذات ا ل ـ ـ ـعـ ـ ــا قـ ـ ــة ،خ ـ ـصـ ــو صـ ــا
ق ـ ــان ـ ــون تـ ـ ـع ـ ــارض ال ـم ـص ــال ــح

وتـ ــاب ـ ـعـ ــت أن «عـ ـ ـ ــدم ق ـ ــدرة
الهيئة على التظلم على قرارات
النيابة العامة بالحفظ» ،كان
ع ـنــوان الـمـعــوق ال ــراب ــع ،الــذي
أوصت فيه الهيئة ،ووافق على
تــوصـيـتـهــا مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء،
ب ـ ـ ــإج ـ ـ ــراء ت ـ ـعـ ــديـ ــل ت ـش ــري ـع ــي
لقانون إنشائها يكفل قدرتها
على التظلم بشكل مباشر من
قــرارات الحفظ التي تصدرها
الـنـيــابــة الـعــامــة فــي القضايا
التي تحال إليها مــن الهيئة،

أمــا الـمـعــوق الـخــامــس فتمثل
في استمرار عدم تمتع رئيس
الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ون ـ ــائـ ـ ـب ـ ــه وم ـج ـل ــس
األمناء واألمين العام واألمناء
ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــديـ ــن والـ ـم ــوظـ ـفـ ـي ــن
الفنيين بالحصانة ،وأوصي
ب ـ ـ ــإج ـ ـ ــراء ت ـ ـعـ ــديـ ــل ت ـش ــري ـع َــي
بـقــانــون إن ـشــاء الهيئة ُيمنح
بموجبه المذكورون الحصانة.
وقـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر ،إن
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ك ـلــف وزارة
الــدولــة لـشــؤون مجلس األمــة
متابعة القوانين ذات الصلة
بمكافحة الفساد والمحالة إلى
مجلس األمة وسرعة إقرارها
وح ــث الـجـهــات المعنية على
التعاون مع «نــزاهــة» ،لتوفير
البيانات المطلوبة المتعلقة
بالمشمولين بــأ حـكــام ا لــذ مــة
المالية وتحديثها بالسرعة
الممكنة.

مطالبات تطبيق الدوام المرن مستمرة

كتلة الـ  :5برنامجنا جاهز وسيقدم للمجلس

المويزري :نرفض التدخل في مسؤوليات رئيس الوزراء

جوهر :نتطلع للتوافق والتراضي واإلجماع النيابي على مناصب المكتب واللجان

تــوا صـلــت المطالبات النيابية بتطبيق
نظام الدوام المرن والعمل بنظام الفترتين
من أجل حل مشكلة االزدحام المروري ،التي
تواجهها طرق الكويت المختلفة ،التي جاءت
ً
تزامنا مع بدء الدوام المدرسي.
وأك ــد الـنــائــب ع ــادل الــدمـخــي أن تطبيق
ال ـقــانــون ب ـحــزم ،ون ـظــام ال ـســاعــات الـمــرنــة،
وال ـحــافــات ال ـمــدرس ـيــة ،واس ـت ـخــدام النقل
العام ،وتواجد رجال المرور ،وفتح منافذ،
وفـتــح بــوابــات الجامعة ،ونـظــام الفترتين،
كلها حلول يجب تطبيقها بصفة عاجلة،
وعـ ـل ــى الـ ـ ـ ـ ــوزارات ال ـم ـخ ـت ـصــة أن تـبـحـثـهــا
بالسرعة القصوى.
ومــن جانبه ،شــدد النائب د .عبدالكريم
ال ـك ـن ــدري ع ـلــى أن ق ـيــام ال ــرع ــاي ــة السكنية
بتطبيق الساعات المرنة للعمل أمر مقدر،
وعلى ديوان الخدمة تعميم هذا القرار على
ً
الجهات الحكومية ،مضيفا «وفــي المقابل
يجب ضبط ساعات عمل القطاع الخاص،

ب ـح ـيــث ال ت ـت ـس ـبــب ح ــرك ــة ذهـ ـ ــاب وع ـ ــودة
الموظفين خــال فترتين في اليوم الواحد
في استمرار االزدحام حتى ساعات متأخرة».
أما النائب خالد العميرة ،فقال «أصبحنا
ً
ج ـم ـي ـعــا ن ـع ــان ــي الـ ـي ــوم ظ ــاه ــرة االزدح ـ ـ ــام
المروري في كثير من شوارع الكويت ،مما
يـسـتــوجــب عـلــى الـحـكــومــة الـحــالـيــة إيـجــاد
حـلــول جــذريــة وعاجلة لتلك الـظــاهــرة ،لما
تسببه من تعطل مصالح المواطنين».
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،تـمـنــى ال ـنــائــب شعيب
المويزري إفشال أية محاوالت إلقحام النواب
في الصراع بين كل األطراف فمصلحة الوطن
والشعب أكبر من الجميع.
ودعا المويزري ،في تغريدة على «تويتر»،
إلى تفويت الفرصة على من ُيظهر عكس ما
يبطن وينتظر أي فرصة النتهاك الدستور،
ً
مـ ـش ــددا ع ـلــى أن «رئـ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ــوزراء
يـتـحـمــل ال ـم ـســؤول ـيــة ال ـكــام ـلــة ف ــي اخـتـيــار
وزرائه ،ونرفض التدخل في مسؤولياته».

أعلن النائب د .حسن جوهر
أن كـتـلــة الـخـمـســة ف ــي مجلس
األم ـ ـ ــة ،الـ ـت ــي ت ـض ـمــه والـ ـن ــواب
عـ ـب ــدالـ ـل ــه الـ ـمـ ـض ــف وم ـه ـل ـه ــل
الـمـضــف ومـهـنــد الـســايــر وبــدر
المال ،جاهزيتها لتقديم برنامج
ع ـم ـل ـه ــا ل ـل ـف ـص ــل ال ـت ـش ــري ـع ــي
الجديد لمجلس .2022
وقـ ــال ج ــوه ــر« :ن ـح ــن ككتلة
الـ ـخـ ـمـ ـس ــة ،كـ ـم ــا عـ ــاهـ ــدنـ ــا رب
الـعــالـمـيــن وال ـش ـعــب الـكــويـتــي،
ملتزمون بما تعهدنا ووعدنا
به الشعب الكويتي ،وسنسعى
ج ــاه ــدي ــن ب ـك ــل م ــا أوت ـي ـن ــا مــن
قــوة مــن أجــل حماية الدستور
واالنتصار للمبادئ الدستورية
والـعــدالــة والـمـســاواة وتكريس
الـ ـعـ ـم ــل الـ ـجـ ـم ــاع ــي بـ ـم ــا يـفـيــد
ال ـكــويــت وأه ـل ـهــا ،لــذلــك قدمنا
ً
ً
مشروعا متكامال بمشاركة أكثر

م ــن  250شـخـصـيــة م ــن شـبــاب
وبنات الكويت ،وترجم ذلك إلى
برنامج شــا مــل يحمل مختلف
االقـتــراحــات ،كما أخذنا وجهة
نظر النواب سواء من كانوا في
مجلس  2020أو مجالس سابقة،
وخـبــرات وطنية ،حيث نظمت
االقتراحات وقدمت كمرتكزات
أسـ ــاس ـ ـيـ ــة ،وقـ ـمـ ـن ــا ب ـخ ـط ــوات
حثيثة من أجل تحقيق أهدافها
وفق جــدول زمني محدد للبدء
في عملية التنفيذ».

جاهز لإلطالق
وأضاف أن البرنامج يختصر
ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن الـ ــوقـ ــت وال ـج ـه ــد،
وج ـ ــاه ـ ــز ل ـ ــإط ـ ــاق م ـ ــع ب ــداي ــة
المجلس الجديد ،ولفت الى أن
ً
بــر نــا مــج العمل ليس برنامجا

لكتلة ا لـ ـ  5فحسب بــل للشعب
الـ ـك ــويـ ـت ــي ،وق ـ ــاب ـ ــل ل ـل ـت ـطــويــر
وال ـن ـقــاش والـتـعــديــل حـتــى مع
ً
األط ـ ـ ــراف ال ـح ـكــوم ـيــة ،آم ـ ــا أن
«تأتي الحكومة ببرنامج عمل
واقعي يكون أفضل مما قدمناه
أو يدعمه ،من أجل دفع عجلتي
االصالح والتنمية لألمام».

رسالة شكر
وح ـ ــول م ـنــاصــب الـمـجـلــس،
ذك ـ ـ ــر ج ـ ــوه ـ ــر« :ن ـ ــري ـ ــد إيـ ـص ــال
ر ســا لــة شـكــر للشعب الكويتي
م ـ ــن خـ ـ ــال ال ـ ـتـ ــوافـ ــق عـ ـل ــى كــل
ً
مـنــاصــب الـمـجـلــس» ،مـبـيـنــا أن
«ال ـش ـع ــب ال ـك ــوي ـت ــي الـ ـي ــوم مــن
خ ــال ان ـت ـخــابــات  2022سجل
ً
صورة جميلة جدا من التالحم
الوطني خلف القيادة السياسية

ً
والمطالب الدستورية ودفاعا
ع ــن ال ــدسـ ـت ــور ،وكـ ــل الـمـطــالــب
فـ ــي ال ـم ـج ـل ــس الـ ـس ــاب ــق كــانــت
مـسـتـحـقــة ،وف ــي ه ــذا االت ـج ــاه،
والـيــوم نحن أمــام مرحلة بناء
وت ـن ـم ـيــة ومـ ـش ــاري ــع ،ن ــأم ــل أن
يكتب لها الـنـجــاح فــي القريب
العاجل».
وأردف« :اليوم علينا كنواب
رد ال ـت ـح ـي ــة ل ـل ـم ــواط ـن ـي ــن ب ــأن
تـ ـك ــون ج ـم ـي ــع الـ ـمـ ـن ــاص ــب فــي
مجلس األمة القادم ،سواء مكتب
المجلس أو اللجان البرلمانية،
بالتوافق والتراضي واإلجماع
ً
النيابي ،كي يعطينا ذلك زخما
ً
كبيرا لإلنجاز في قــادم األيــام،
ون ـ ـتـ ــأمـ ــل الـ ـ ــوصـ ـ ــول إل ـ ـ ــى ه ــذا
الهدف».

مرشحون يتجهون للطعن في نتائج االنتخابات
و«الداخلية» تنفي حصول أي مرشح على الكشوف
الحمد :شبهات وتجاوزات وسأطعن ...فأرقامي في اللجان أعلى بكثير من المعلن
حصلت
على كشف
أكد نجاحي
وعلى
«العدل»
و«الداخلية»
إعالن ذلك

حماد

سأثبت
بطالن
العملية
االنتخابية
وحجم
التالعب
والعبث في
محاضر
الفرز

عايد

ف ــي وق ـ ــت ان ـت ـه ــت ان ـت ـخــابــات
م ـج ـل ــس األمـ ـ ـ ـ ــة ،بـ ـ ـ ــادر ع ـ ــدد مــن
مرشحي مجلس  2022الى إعادة
حـســاب األصـ ــوات الـتــي حصلوا
عليها ،بغية التأكد من إجمالي
ما حصلوا عليه ،وما إذا كان ذلك
يؤهلهم للنجاح في االنتخابات أم
ال ،إذ يتجه هؤالء إلى الطعن أمام
المحكمة الدستورية.
وك ـشــف الـمــرشـحــون سـعــدون
حـ ـ ـم ـ ــاد وخـ ـ ــالـ ـ ــد ع ـ ــاي ـ ــد وجـ ــابـ ــر
ال ـم ـح ـي ـل ـبــي وبـ ـ ــدر سـ ـي ــار وع ـمــر
دم ـي ـث ــة وأح ـ ـمـ ــد م ـط ـي ــع وأح ـم ــد
الـ ـحـ ـم ــد ،وغ ـ ـيـ ــرهـ ــم ،عـ ــن وجـ ــود
أخـطــاء شــابــت عملية الـفــرز أدت
إلى سقوطهم ،مستندين بذلك إلى
كشوف وزارة الداخلية ،على حد
قولهم ،األمــر الــذي نفته ال ــوزارة،
م ـ ــؤك ـ ــدة ع ـ ـ ــدم مـ ـن ــح أي م ــرش ــح
الكشفوف األصلية للفرز.
وق ــال النائب الـســابــق ،مرشح
الــدائــرة الـثــالـثــة ،سـعــدون حماد:
ً
وفقا ألرقام«الداخلية» ،فأنا فائز
ً
في االنتخابات ،مشيرا إلــى أننا
كنا متأكدين من أرقامنا ،وعندما
أعلنت النتائج حصل عكس ما
تم جمعه.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال حـ ـ ـم ـ ــاد فـ ـ ـ ــي م ــؤتـ ـم ــر
صحافي :حصلت على كشف من
وزارة الداخلية ُيظهر أنني بين
َ
الناجحين ،وأطالب وزارتي العدل
والداخلية بإعالن نجاحي ،كي ال
أضطر للجوء إلى «الدستورية».
ً
وتــابــع ق ــائ ــا« :ب ـمــا أن وزارة
الداخلية أصبح لديها علم بفوزي
فــي االنـتـخــابــات ،فلماذا ال يكون
ه ـن ــاك تــرت ـيــب بـيـنـكــم وال ـق ـضــاء
إلعـ ــان ن ـجــاحــي ب ـش ـكـ ٍـل رس ـمــي،
ك ــي أت ـم ـك ــن م ــن حـ ـض ــور جـلـســة
االفتتاح والمشاركة فــي اللجان
البرلمانية ،لماذا يتم اللجوء الى
المحكمة الدستورية وأنتم على

ما حدث في لجنتين فقط من أصل
 239لجنة في الدائرة الخامسة.
وزاد :بعد الـتــأكــد مــن الجمع،
ثبت استحقاقي للمركز العاشر،
وبـ ــإذن ال ـلــه س ــأق ــدم الـطـعــن لــدى
ال ـم ـح ـك ـمــة ال ــدسـ ـت ــوري ــة إلث ـب ــات
نجاحي.
وأقول ألبناء الدائرة الخامسة:
أنا قــادم للمركز العاشر بالدليل
القاطع.
ب ـ ــدوره ،ق ــال ال ـنــائــب الـســابــق
م ــرش ــح الـ ــدائـ ــرة ال ـث ــان ـي ــة ،أحـمــد
الحمد :خضت انتخابات عديدة
وخسرت ونجحت ،ولــم أفكر في
ي ــوم مــن األي ــام بــالـطـعــن ،لـكــن ما
حـصــل فــي االنـتـخــابــات األخـيــرة
غـيــر مـقـبــول ،وســأطــالــب بــإعــادة
ا ل ـ ـفـ ــرز و كـ ـش ــف األوراق كــا م ـلــة
ل ـل ـت ـثـ ّـبــت م ــن ّس ــام ــة س ـي ــر ه ــذه
العملية التي كنا ننتظر أن تكون
ش ـفــافــة وب ـع ـيــدة ع ــن ك ــل شــائـبــة
تشوبها.

تزايد الطعون على انتخابات مجلس األمة
علم بنجاحي؟!
وزاد حماد :في كل انتخابات
يعلن القاضي ،قبل إعالن النتائج،
إج ـم ــال ــي ع ـ ــدد ن ــاخ ـب ــي ال ــدائ ــرة
والحضور واألصوات الصحيحة
والـ ـب ــاطـ ـل ــة ون ـس ـب ــة ال ـم ـش ــارك ــة،
لـكــن فــي ه ــذه االنـتـخــابــات  -ألنــه
ي ـ ـشـ ــوب ـ ـهـ ــا شـ ـبـ ـه ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــزويـ ـ ــر -
ً
ف ــال ـق ــاض ــي لـ ــم ي ـع ـلــن أبـ ـ ـ ــدا ه ــذه
األمور.

شبهة تزوير
وكـ ـش ــف سـ ـع ــدون ع ــن شـبـهــة
تزوير واضحة في عدد األصوات
اإلض ـ ـ ــافـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي ال ـ ـص ـ ـنـ ــاديـ ــق
ً
االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب ـ ـيـ ــة ،م ـ ـش ـ ـيـ ــرا إل ـ ـ ــى أن
النسبة ال تعكس حجم المشاركة
ً
والناخبين ،مطالبا «الــداخـلـيــة»

بمنح كشوف نتائج االنتخابات
ل ـج ـم ـي ــع الـ ـم ــرشـ ـحـ ـي ــن ،م ـث ـل ـمــا
حصلت عليها وفوجئت بنجاح
أحــد المرشحين الــذيــن أعلن عن
سقوطهم.
من جهته ،قال النائب السابق
م ــرش ــح ال ـ ــدائ ـ ــرة ال ـث ــان ـي ــة خــالــد
عايد ،إناأليام حبلى بالمفاجآت،
وسنكشف بالطعن أمام المحكمة
الــدسـتــوريــةبــاألدلــة واإلثـبــاتــات
بطالن العملية االنتخابية وحجم
ال ـت ــاع ــب وال ـع ـب ــث ف ــي مـحــاضــر
الفرز والتجميع ،وسيتم الكشف
ع ــن ال ـت ـفــاص ـيــل أمـ ــام الـمـحـكـمــة،
ً
حفاظا على سالمة األدلة.
أمـ ــا ال ـن ــائ ــب ال ـس ــاب ــق مــرشــح
الــدائــرة الـخــامـســة ،أحـمــد مطيع،
ف ـقــال :تــريـثــت إل ــى أن تــأكــدت من
حصولي على المركز العاشر في

ثبت
استحقاقي
لـ «العاشر» في
«الخامسة»...
وسأطعن لدى
«الدستورية»
مطيع

الدائرة الخامسة بجدارة ،بعدما
جلست مــع الــوكــاء والـمـنــاديــب،
وتحققت من اللجان االنتخابية
البالغ عددها  239لجنة انتخابية
أصلية وفرعية ،وثبت لي بالدليل
ال ـق ــاط ــع ح ـصــولــي ع ـلــى ال ـمــركــز
العاشر.
وأضــاف :أخطاء كثيرة شابت
ً
عمليات ال ـفــرز ،فـمـثــا فــي لجنة
مــن الـلـجــان ع ــدد الـحـضــور فيها
ً
 749ناخبا صوتوا وعدد األوراق
الصحيحة  695والباطلة  14ورقة
ً
بمجموع  ،709بفارق  40صوتا،
والـمـثــال الثاني لجنة انتخابية
ً
حضورها  737ناخبا ،واألوراق
الصحيحة  664ورق ــة ،والباطلة
 12والمجموع  667ورقة والمفقود
 97ورقــة ،وهــذان مثاالن إجمالي
ً
المفقود منهما  137صوتا ،وهذا

االنتخابات األخيرة
وأضاف :بعد دراسة ما حصل
فـ ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات األخ ـ ـي ـ ــرة مــن
شبهات وتجاوزات ،قررت تقديم
طعن في نتائجها أمام المحكمة
الدستورية ،فأرقامي في اللجان
أعلى بكثير من المعلن ،ووكيلي
لـ ـ ــم ي ـت ـم ـك ــن مـ ـ ــن االط ـ ـ ـ ـ ــاع ع ـلــى
المحاضر أو التأكد من المظاريف.
ب ـي ـن ـمــا قـ ـ ــال م ــرش ــح الـ ــدائـ ــرة
الخامسة ،جابر المحيلبي :هناك
بعض المعلومات وصلتني إن
ّ
صحت وتمكنت من حصر عددها،
سأتقدم بطعن إلعــادة االنتخاب
على المقعد العاشر فــي الــدائــرة
الخامسة بإذن الله.
ع ـل ــى ص ـع ـيــد م ـن ـف ـص ــل ،نـفــت
وزارة ا ل ــدا خـ ـلـ ـي ــة م ـ ــا ورد فــي

وسائل التواصل عن حصول
أح ــد الـمــرشـحـيــن ف ــي ال ــدائ ــرة
االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة الـ ـث ــالـ ـث ــة ع ـلــى
كشوف نتائج تفصيلية بشأن
االنـتـخــابــات الـعــامــة لعضوية
مجلس األمة التي أجريت يوم
الخميس  29سبتمبر ،وسوف
يتم اتخاذ اإلجراءات القانونية
بهذا الشأن.
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ق ـ ـ ــال الـ ـن ــائ ــب
ال ـ ـس ـ ــاب ـ ــق ،م ـ ــرش ـ ــح ال ـ ــدائ ـ ــرة
ال ـخ ــام ـس ــة م ـ ـبـ ــارك ال ـخ ـج ـمــة:
سأتقدم بالطعن أمام المحكمة
الدستورية في نتيحة دائرتي
التي ترشحت عنها.
وذكـ ـ ـ ــر ال ـخ ـج ـم ــة أنـ ـ ــه بـعــد
االجتماع مــع اللجان العاملة
واستعراض جميع المستندات
واألرق ـ ــام التفصيلية لـلـجــان،
ومـ ـ ــا ت ـ ــم خـ ـ ــال ع ـم ـل ـي ــة ف ــرز
األصوات من مخالفات قانونية
تثير شبهة التالعب والعبث
بالعملية االنتخابية ،فإن األمر
يستوجب اللجوء إلى المحكمة
الدستورية للطعن وطلب إعادة
فرز األصوات.

مخالفات
قانونية
تثير شبهة
التالعب
والعبث
باالنتخابات
الخجمة
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أليسا بافيا*

أ .د .محمد أمين الميداني*

هل تستحق جورجيا ميلوني
ثقة واشنطن؟

الحق في االنتخاب

ُ
اعت ِبرت جورجيا ميلوني لفترة طويلة شخصية مثيرة للجدل،
ً
ً
ً
محليا وخارجيا ،نظرا إلى انحدار حزبها من الحركة الفاشية الجديدة
ً
مباشرة ،لكن من المتوقع أن تصبح اآلن رئيسة الحكومة اإليطالية
بعدما حصد حزبها أكبر عدد من األصوات في االنتخابات األخيرة،
تشكلت صورتها كسياسية يمينية مزعجة بسبب آرائها المثيرة
للجدل حول الهجرة ،وانبهارها السابق بالرئيس الروسي فالديمير
بوتين ،وموقفها المعادي للمثليين ،وانتقادها الصريح لالتحاد
ً
األوروبي .لكن تغيرت ميلوني كثيرا منذ أن اعتبرت االتحاد األوروبي
ً
«فاسدا في جوهره» عام  ،2016وعارضت العقوبات ضد روسيا بعد
ضم شبه جزيرة القرم عام  ،2014فهي تعتبر نفسها وحزب «إخوة
إيطاليا» الذي تنتمي إليه من معسكر المحافظين ،مما يعني أنهم
يدعمون تخفيض الضرائب ويفضلون مقاربة محورها األعمال،
لكنها ّ
طورت في مرحلة ّ
معينة عالقات قوية في واشنطن ،وأصبحت
من أشرس داعمي إرسال الدعم العسكري إلى أوكرانيا.
ً
ال ـي ــوم ،أصـبــح مــوقــف ميلوني مــن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة واضـحــا
ً
ً
ً
وصريحا ،فقد عقدت اتفاقا جديدا مع «المعهد الجمهوري الدولي
األمـيــركــي» لتنظيم مؤتمر كبير حــول أفغانستان فــي روم ــا ،وهي
ً
منتسبة أيضا إلى «معهد آسبن» ،وشاركت في مؤتمر العمل السياسي
للمحافظين هذه السنة ،حتى أنها أعلنت أن إيطاليا والواليات المتحدة
ً
تتقاسمان «جــذورا مشتركة» وتواصلت مع أهم الصحف األميركية
للدفاع عن مواقفها.
ً
ً
ّ
لكن مواقف ميلوني محليا ترسم صورة أكثر تعقيدا عنها وتطرح
ً
السؤال التالي :هل تستطيع الواليات المتحدة أن تثق بها فعال؟
ً
نظرا إلى الروابط الثقافية والتجارية واألمنية بين واشنطن وروما،
يجب أن يراقب البيت األبيض مواقف شريكته اإليطالية عن كثب.
ُ
على المستوى االستراتيجي ،تعتبر إيطاليا شريكة أساسية في
تأمين الجناح الجنوبي للناتو في محيط البحر األبيض المتوسط،
حيث تجازف تداعيات الصراعات في شمال إفريقيا بزعزعة استقرار
الحلف ،كــذلــك ،تضطلع إيطاليا بــدور مـحــوري فــي ليبيا عبر دعم
مفاوضات السالم في البلد ،حيث نشرت روسيا مرتزقة من «مجموعة
فاغنر» لتوسيع نفوذها في المنطقة ،وفي الوقت نفسه ،تشمل إيطاليا
األسطول السادس التابع للبحرية األميركية في نابولي ،حيث يتمركز
أكثر من  33ألف جندي أميركي.
لكن تتعدد المؤشرات التي تثبت أن ميلوني قد ال تكون شريكة
جديرة بالثقة ،فقد كشفت مواقفها الحقيقية بعدما اعتبر قرار صادر
ً
ً
عن البرلمان األوروبــي المجر «نظاما هجينا يقوم على االستبداد
االنتخابي» ،فقد انتقدت ميلوني هذا التصويت وأعلنت أن «أوربان فاز
في االنتخابات» ،مما يعني أن المجر «نظام ديموقراطي».
يطرح دعم ميلوني الصريح ألوربان تساؤالت أخرى حول احتمال
تأييدها لموقف المجر الذي يعارض زيادة العقوبات على روسيا،
ً
وانتشرت حديثا صورة لها مع وزير موال لبوتين كان قد أنشأ عام
 ،2016قنصلية مزيفة لجمهورية دونيتسك الشعبية االنفصالية في
«تــوريــن» .على صعيد آخــر ،يحمل سجل «إخــوة إيطاليا» مؤشرات
تحذيرية واضحة حول احتمال أن ّ
يخرب الحزب وحدة أوروبا ،مما
ً
ينعكس سلبا على المعركة المشتركة ضد روسيا ومصالح واشنطن،
ً
لهذا السبب يجب أن تتبنى إدارة بايدن مقاربة أكثر حذرا في تعاملها
ً
مع ميلونيُ .يفترض أن يوضح األميركيون لميلوني أوال أن التراجع
الديموقراطي في إيطاليا قد يسيء إلى الشراكة العابرة لألطلسي ،وإذا
ً
ّ
طبقت إيطاليا سياسات معادية للديموقراطية محليا ودعمت القادة
ً
شبه المستبدين خارجيا ،فلن يكون التعاون مع الواليات المتحدة
ً
ضد روسيا كافيا لتحرير العالم وضمان ازده ــاره ،كذلك ،يجب أن
تدين واشنطن أي روابط مستمرة بين حزب «إخوة إيطاليا» والحركات
الفاشية الجديدة واألفكار الموالية لبوتين ،وترفض لقاء أعضاء من
ً
الحزب إذا دعموا هذه المبادئ يوما.
ّ
تتحمل الواليات
فهذا الموقف الصارم يحمل رسالة واضحة :لن
المتحدة أي جهة أوروبية فاسدة أخرى.
* «المجلس األطلسي»

شهدت األسابيع القليلة الماضية ،وفي العديد من بلدان العالم،
ممارسة فعلية للحق في االنتخاب الذي نصت عليه الفقرة ( )3من
المادة  21من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام  ،1948والتي
ّ
ُ
ُ
جاء فيها« :إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم ،ويجب أن تتجلى
ً
هذه اإلرادة من خالل انتخابات نزيهة تجرى دوريا باالقتراع العام
ِّ
السري أو بإجراء
وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت
مكافئ مــن حيث ضمان حـ ِّـر يــة التصويت» .ونصت كذلك الفقرة
(ب) مــن الـمــادة  25مــن العهد الــدولــي الـخــاص بالحقوق المدنية
والـسـيــاسـيــة ل ـعــام  ،1966عـلــى حــق كــل مــواطــن ف ــي« :أن ينتخب
ُ
وينتخب ،في انتخابات نزيهة تجرى دوريا باالقتراع العام وعلى
قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري ،تضمن التعبير
الحر عن إرادة الناخبين» .ونصت بدورها الفقرة ( )3من المادة
 24من الميثاق العربي لحقوق اإلنسان لعام  2004على حق كل
مواطن في« :ترشيح نفسه أو اختيار من يمثله بطريقة حرة ونزيهة
وعلى قدم المساواة بين جميع المواطنين بحيث تضمن التعبير
الحر عن إرادة المواطن» ،ومن المؤكد ونحن نراجع هذه الوثائق
الدولية واإلقليمية وغيرها ،بأن ممارسة حق االنتخاب هي مظهر
من مظاهر الديموقراطية ،وتداول السلطة ،والمشاركة في الحياة
السياسية بمختلف البلدان.
وأظهرت نتائج العديد من االنتخابات األخيرة بعض المفاجآت
أو الـنـتــائــج الـمـتــوقـعــة ،ولـعـلـنــا ن ـبــدأ بــاالنـتـخــابــات األخ ـي ــرة في
دولـ ــة ال ـكــويــت ،وم ـشــاركــة ال ـمــواطــن الـكــويـتــي بــانـتـخــاب أعـضــاء
ً
البرلمان الكويتي الجديد ،لنسجل مظهرا من مظاهر الممارسة
الديموقراطية ،ولنلفت النظر إلــى جانب إيجابي تمثل بوصول
سيدتين إلى هذا البرلمان ،مما يعزز المشاركة النسائية في الحياة
السياسية فــي الـكــويــت والـسـمــاح لـلـمــرأة بـتــأديــة دوره ــا وتعزيز
مكانتها في السلطة التشريعية إلى جانب مكانتها وأدوارها في
السلطتين :التنفيذية والقضائية.
أما في القارة األوروبية فنود أن نلفت النظر إلى مثال متميز
يتعلق بالمشاركة السياسية ومختلف مظاهرها وبخاصة في
ممارسة حق االنتخاب في سويسرا ،لم تصادق هــذه الدولة وال
تلتزم بــالـبــروتــوكــول األول لـعــام  1952والـمـضــاف إلــى االتفاقية
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«والية فقيه» ...أم خراب
ديار؟!
خليل علي حيدر
األوروبية لحقوق اإلنسان لعام  ،1950على الرغم من أنها صادقت
على هــذه االتفاقية وكــل البروتوكوالت المضافة إليها وعددها
حتى اآلن  16بروتوكوال دخلت كلها حيز النفاذ! أمــا سبب عدم
المصادقة على هذا البروتوكول األول فسببه جملة في المادة 3
من هذا البروتوكول! حيث تنص هذه المادة على ما يلي« :تتعهـد
ّ
األطراف السـامية المتعاقدة بأن تنظم ،في فترات معقـولة ،انتخابات
حرة باقتراع سـري ،وبشـروط تضمـن للشـعب حرية التعبير عن
رأيه في اختياره للهيئـة التشـريعية» .والكلمة المقصودة «سري»،
فاالنتخابات في سويسرا حرة ولكن تتم باقتراع علني ،وقد سمعت
في إحدى الدورات التعليمية ،القاضية السويسرية في المحكمة
األوروبـيــة لحقوق اإلنسان ،وفي تسعينيات القرن الفائت ،وهي
تشرح وتبرر عدم مصادقة دولتها على هذا البروتوكول ،وأعتقد
شخصيا أن مـمــارســة االق ـت ــراع بـشـكــل عـلـنــي فــي مختلف أن ــواع
االنتخابات رئاسية أو تشريعية هو أكثر شفافية وديموقراطية
وجرأة أيضا.
سمحت االنـتـخــابــات البرلمانية األخ ـيــرة فــي أوروبـ ــا لليمين
المتطرف أن يحقق نجاحات ،ويحظى بأغلبية المقاعد فــي كل
من السويد وإيطاليا ،ولكن لم تأت االنتخابات التي جرت مؤخرا
في بلغاريا بأي جديد ولم تبدل المواقف ،وبقيت مقاعد البرلمان
البلغاري مفرقة وموزعة بين مختلف األحزاب.
لكن األنظار كانت متجهة في نهاية األسبوع الماضي إلى دولة
كبرى في قارة أميركا الجنوبية ،ونقصد بها البرازيل ،ولم تحسم
بدورها نتائج االنتخابات الرئاسية اختيارات الناخب البرازيلي،
ولكنها سمحت للرئيس السابق (لــوال دا سيلفا) أن يتقدم على
مـنــافـســه الــرئـيــس المنتهية والي ـتــه (جــايــر بــول ـســونــارو) ،وعلى
الناخبين البرازيليين التوجه إلى صناديق االقتراع في نهاية هذا
الشهر الختيار رئيسهم الجديد.
يبقى الحق في االنتخاب ،وعلى الرغم مما يؤثر في ممارسته
من مخالفات وتجاوزات ،حقا أساسيا وضروريا لإلنسان يسمح
له بالمشاركة في الحياة السياسية ،ويشعره بمكانته في بلده،
ويقوي انتماءه لوطنه ،واعتزازه بكونه واحدا من أبنائه.
* أكاديمي وكاتب سوري مقيم بفرنسا.

كريستوفر شيفيس*

ماذا لو استعمل بوتين
أسلحته النووية؟

آن ماري سلوتر*

ال أمن بدون أمن المناخ
تغير المناخ هو تهديد
وجودي ،ويجب على إدارة
بايدن ومؤسسة األمن
القومي األميركية التعامل
معه على هذا النحو،
وسيتطلب القيام بذلك
إعادة تخصيص مبالغ
مالية كبيرة من الجيش
للوكاالت الحكومية التي
ّ
تركز على بناء المرونة
المحلية والحماية المدنية
كما سيتطلب األمر كذلك
إنشاء وكاالت أمنية جديدة
تكون مهمتها التصدي
للتهديدات العالمية.

تمرير بايدن قانون
الحد من التضخم
يعني أنه تمكن من
تحقيق انتصار
تشريعي تاريخي
يجعل أميركا تفي
بالتزاماتها لخفض
انبعاثات الكربون

أج ــرى مــديــر وكــالــة الـمـخــابــرات الـمــركــزيــة األمـيــركـيــة
ويليام بيرنز في يوليو مقابلة مدتها  45دقيقة في منتدى
إسبن لألمن ،وفقط في نهاية المقابلة وبعد توجيه أسئلة
لــه عــن ال ـحــرب الــروس ـيــة-األوكــران ـيــة والـصـيــن وتــايــوان
وإيــران وأفغانستان كان هناك ســؤال عما يمكن لوكالة
المخابرات المركزية األميركية أن تفعله من أجل تحديد
المكان الذي من المرجح أن يتسبب فيه تغير المناخ في
اندالع الصراعات.
لقد كان جواب بيرنز واضحا وال لبس فيه ،حيث الحظ
أن التغير المناخي هو «أولوية مهمة لوكالة المخابرات
المركزية والمخابرات األميركية بشكل عــام» ،وبعد ذلك
أشار الى أنه ينظر الى الصين على اعتبار أنها «التحدي
الجيوسياسي األكبر الذي تواجهه بلدنا في القرن الحادي
والعشرين» ،إال أنه ينظر أيضا الى التغير المناخي «كأكبر
تهديد وجودي» للواليات المتحدة األميركية.
إن الخطر الــوجــودي كما تـحــدده مـبــادرة ستانفورد
للمخاطر الوجودية هو خطر «يمكن أن يتسبب في انهيار
الحضارة البشرية أو حتى انقراض الجنس البشري» .ربما
ً
ما كان يعنيه بيرنز هو شيء أقل حدة بكثير  -ربما كان
يقصد حدث كارثي من شأنه إلحاق ضرر ال يمكن إصالحه
ويـغـيــر ال ـح ـيــاة كـمــا نـعــرفـهــا ،لـكــن مــع ذل ــك وخ ــال هــذا
المنتدى الذي يستمر أسبوعا والمخصص للمناقشات
ّ
األمنية الوطنية والدولية ،لم تركز أي لجنة بشكل خاص
وكامل على تغير المناخ.
إن هذا ليس غريبا وكما أشار بيرنز فإن تغير المناخ
ال يتناسب مع التعريف التقليدي لتهديد األمن القومي
وعليه فــإنــه يقع ضمن اخـتـصــاص اإلدارات الحكومية
األخرى.
ومع ذلك ،إذا كان تغير المناخ يشكل تهديدا وجوديا
للواليات المتحدة ،فيجب على جهاز الــدفــاع األميركي
المشاركة في القتال ضــده ،وتحت قيادة بيرنز أنشأت
ّ
وكــالــة الـمـخــابــرات الـمــركــزيــة مهمة تــركــز على مساعدة
«صناع السياسات في حكومة الواليات المتحدة على فهم
عواقب تغير المناخ ضمن المجتمعات الهشة بالفعل» ،ان
كل من مجلس األمن القومي ووزارة الخارجية والبنتاغون
ٍ
ّ
لــديـهــا جميعا وحـ ــدات تــركــز عـلــى ال ـنــزاعــات المتعلقة
بتغير الـمـنــاخ فــي ال ـخ ــارج ،وم ــع ذل ــك م ــاذا عــن التأثير
المباشر لتغير المناخ على الواليات المتحدة األميركية؟
فالجنراالت عادة ال يتوقفون عن القتال عندما يمتد القتال
من الخارج إلى األراضي األميركية.
ّ
ال يواجه كتاب الخيال العلمي أي مشكلة في استحضار
المستقبل ووضعه في إطار الحاضر فعلى سبيل المثال

الثائرون في إيران ال يطالبون بإنصاف مهسا أميني فحسب
بل يريدون كذلك التخلص من النظام ،فالكثيرون يعارضون
كــل مـظــاهــر الـحـيــاة الـسـيــاسـيــة واالق ـت ـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة،
ومعظم اإليرانيين اليوم حتى بعض كبار رجال الدين يشعر
أنه مسجون في هذه البالد الواسعة ،منذ أكثر من أربعين سنة
دون أمل في الخروج إال إلى المدافن أو السجون والمهاجر!
لــم يتمتع اإلي ــران ــي مـثــا ط ــوال ه ــذه السنين ب ـثــروة إي ــران
المالية ،النفطية أو السياحية أو الدينية أو الزراعية ،ولم يذق
يوما ما تتمتع به دول مجلس التعاون أو حتى في الكثير من
دول البترول األخرى من رفاهية! كان من الممكن جدا كما قلنا
أن تتحول إيران منذ عام  1990أو  1995أو سنة  2000إلى دولة
صناعية زراعـيــة سياحية تجارية تعليمية طبية ،من الثراء
ووفرة الفرص ،بحيث يكون دخل الفرد اإليراني الشهري آالف
الــدوالرات كما هي الحال في بعض دول الجوار وحتى آسيا،
هــل تصدق أن متوسط دخــل الـفــرد فــي تايلند وهــي بــا نفط
ضعف دخل المواطن اإليراني ،كان من الممكن أن توفر إيران
العمل والــرواتــب للكثير مــن المهندسين واألط ـبــاء والفنيين
الخليجيين والغرب وغيرهم ،وتنتعش في اقتصادها كبرى
شــركــات األدوي ــة والـشــركــات الكيماوية والـمــؤسـســات المالية
الشهيرة ،وكان من الممكن أن يكون المواطن اإليراني مضرب
المثل في الغنى والرفاهية بدال مما تتخبط فيه أغلبية مناطق
إيــران من فقر وتخلف وما يعانيه اإليراني من تعاسة اليوم،
سبق أن قلنا هذا الكالم في مقاالت سابقة ،وذكرنا قدرة إيران
على أن تكون تركيا الخليج على األقل ،وتركيا كذلك مثل تايلند
كـمــا ذكــرنــا ال تعتمد عـلــى تـصــديــر الـنـفــط ال ـخــام ،ولـكــن دخــل
المواطن التركي ثالثة أضعاف اإليراني تقريبا ،ولوال بعض
مغامرات قيادة تركيا السياسية الرتقت إلى مستويات أعلى
لكنها تبنت لألسف أوهام اإلسالم السياسي وأحزابه وجرى
لليرة والمصالح التركية ما جرى!
كان قائد الثورة اإليرانية الخميني صاحب خبرة كبيرة في
الثورة والتحريض وهدم النظام القائم لكنه لم يكن يعرف وال
يريد أن يعرف كيف يبني نظاما اقتصاديا سياسيا حديثا
وبخاصة بعد أن قرر أن يدير ظهره لشعارات الثورة ومطالب
الديموقراطية ويبني بدال من ذلك نظام رجــال الدين والولي
الفقيه ودولة الحزب الواحد المهيمن الذي نراه منذ .1979
ولكن لماذا تجنب قائد الثورة بناء هذه الدولة الحديثة حتى
لو أرشده أو ساعده من كان معه من قادة الثورة عام  1979وما
بعد ذلك من سنوات؟ لسبب بسيط واضح وهو أن االقتصاد
الحديث وا لـمــؤ سـســات السياسية الديموقراطية والمجتمع
العصري ال مكان فيه إال لعدد قليل جــدا مــن عـشــرات ومئات
األلــوف من رجــال الدين والشيوخ والفقهاء وطلبة الدراسات
الدينية ،وال يمكن ألي برلمان أو مجلس قائم على انتخابات
حرة أن يمتلئ بكل هذه الشخصات الدينية والعمائم وأن تتحكم
بثروتها الوطنية ودخل النفط والمؤسسات االقتصادية الدينية
التي يديرها السيد علي الخامنئي الذي هو في نهاية األمر أحد
أصحاب الخميني وقادة الثورة.

لسنة
تبدأ رواية «الحرب األميركية» للكاتب عمر العقاد ً
 2017بخريطة للواليات المتحدة في عام  2075وطبقا
لتلك الـخــريـطــة فــإن فـلــوريــدا ونـيــو أورلـيـنــز ونـيــويــورك
سيتي ولونغ آيالند ولــوس أنجلوس كلها تحت الماء
كما تبدأ رواية كيم ستانلي روبنسون لعام « 2020وزارة
المستقبل» بموجة حارة في الهند تجتاح شبكة الطاقة
وتقتل ً 20مليون شخص.
طبقا للسيناريو الذي يتخيله روبنسون تصل درجات
الـحــرارة في واليــة أوتــار بــراديــش إلــى «درجــة حــرارة مع
رطوبة تبلغ  42درجة مئوية» ،فهل يعتبر ذلك سيناريو
مبالغ فيه؟ ضع في اعتبارك أنه في موجة الحر األخيرة
في والية كاليفورنيا وصلت درجات الحرارة في منطقة
الخليج ووادي ساكرامنتو إلى  46.6درجة مئوية (115.9
درجة فهرنهايت) حيث استعدت كاليفورنيا لفرض قيود
على استخدام الكهرباء أو انقطاع التيار الكهربائي بشكل
كامل ،ومع كسر مقياس الحرارة لألرقام القياسية ال يبدو
أن احتمال وفاة مئات اآلالف من األميركيين في موجة حر
ضرب من ضروب الخيال.
رب ـمــا تـكـمــن الـمـشـكـلــة فــي أن «ال ـخ ـطــر» ال ــوج ــودي لم
يصبح حتى اآلن «تهديدا» وجوديا في حين أن الحرب في
أوكرانيا والعسكرة الصينية والتطلعات النووية اإليرانية
تتطلب اهتماما فوريا ،لكن هل هذا الطرح يقنع ضحايا
اإلعصار والحرائق والفيضانات الذين عانوا من عواقب
الطقس الكارثي خالل العقد الماضي .يختفي اآلن نهر
كولورادو وبحيرة ميد وبحيرة سولت ليك الكبرى كما
بدأ الناس يحسون بارتفاع مستوى سطح البحر بالفعل
في نورفولك وميامي ،أما المستقبل وكما يخبرنا العلماء
باستمرار فلقد وصل بالفعل.
ل ـكــي ن ـك ــون مـنـصـفـيــن فـ ــإن ال ـ ــذي ح ـق ـقــه ال ـكــون ـغــرس
والرئيس جو بايدن يتجاوز أي إدارة سابقة .إن تمرير
بايدن قانون الحد من التضخم يعني أنه تمكن من تحقيق
ّ
انتصار تشريعي تاريخي سيمكن ا لــوال يــات المتحدة
األميركية من الوفاء بالتزاماتها الدولية لخفض انبعاثات
ثاني أكسيد الكربون ،وفــي آخــر مؤتمر لألمم المتحدة
بشأن تغير المناخ ،تفاوض المبعوث الرئاسي الخاص
جون كيري على صفقة حاسمة مع الصينيين من أجل
السماح للعالم بالمضي ً
قدما فيما يختص بالتزاماته
المتعلقة بالمناخ.
عالوة على ذلك ،فإن مسؤولي األمن القومي األميركيين
منشغلون بشكل تام ،وإن خطر استخدام روسيا لسالح
نــووي في أوكرانيا هو خطر حقيقي ومتزايد وانتهاك
المحرمات النووية يمكن أن يجر دول الناتو إلى حرب

نووية بين الدول العظمى يمكن أن تقضي على البشرية
جمعاء ،كما سيكون الصراع النووي مع الصين مميتا
بالقدر كما أن امتالك إيــران لألسلحة النووية سيؤدي
ً
أيــضــا إل ــى االن ـت ـشــار ال ـن ــووي فــي جـمـيــع أن ـحــاء الـشــرق
األوسط مما يؤدي فعليا إلى تقويض معاهدة عدم انتشار
األسلحة النووية ويزيد بشكل كبير خطر الحرب النووية
واإلرهاب النووي.
ومع ذلك فإن المقياس الحقيقي لمدى األهمية التي
تــولـيـهــا الـحـكــومــة األمـيــركـيــة لـتـهــديــد مـعـيــن هــو مـقــدار
الوقت والمال الذي تستثمره في التصدي له ،وأشك في
أن بايدن ومستشاريه يقضون أكثر من  10٪من وقتهم
في االستعداد لتأثير التغير المناخي ،فالقضية هنا هي
قضية وج ــود مـنـظــور مـعـيــن ،ومـســؤولــو األم ــن القومي
يـعـمـلــون ف ــي عــالــم ال ـج ـغــراف ـيــا الـسـيــاسـيــة والـمـنــافـســة
والـتـعــاون بين ال ــدول ،فهم مــدربــون على ردع الـحــروب
ومنعها وخوضها أو التفاوض على السالم مع الحكومات
األخرى ال التعامل مع التهديدات العالمية التي تتجاوز
الحدود الوطنية ،وكما يقول المثل عندما يكون كل ما
لديك هو مطرقة فإن كل مشكلة تبدو كأنها مسمار.
لقد فهم بيل بيرنز األمر بشكل صحيح فتغير المناخ
هو تهديد وجــودي ويجب على إدارة بايدن ومؤسسة
األمــن القومي األميركية التعامل معه على هــذا النحو،
وسيتطلب الـقـيــام بــذلــك إع ــادة تخصيص مبالغ مالية
ّ
كبيرة من الجيش للوكاالت الحكومية التي تركز على بناء
المرونة المحلية والحماية المدنية كما سيتطلب األمر
كذلك إنشاء وكاالت أمنية جديدة تكون مهمتها التصدي
للتهديدات العالمية.
ً
ولن يكون التقليل من مخاطر تغير المناخ سهال ،لكن
ليس لدينا خيار ،وإذا أعدنا صياغة جملة من مسلسل
ً
ً
لعبة العروش فإنه يمكننا القول إن صيفا طويال وقاتال
قادم إلينا ،وإذا لم نرتق إلى مستوى التحدي ،فلن ينجو
العديد من األميركيين.
* مديرة سابقة لتخطيط السياسات في وزارة
الخارجية األميركية وحاليا مديرة تنفيذية لمركز
األبحاث «نيو أميركا» وأستاذة فخرية في السياسة
والشؤون الدولية في جامعة برينستون ومؤلفة كتاب
«التجديد :من األزمة الى التحول في حياتنا وعملنا
وسياستنا».
«بروجيكت سنديكيت »2022،باالتفاق مع «الجريدة»

اجتاحت أخبار التقدم العسكري األوكراني األخير مختلف
ً
العواصم الغربية وسط أجــواء تفاؤلية عارمة ،ففجأة تحقق
ـرب بقيت غــارقــة تـحــت ن ـيــران الـمــدفـعـيــات طــوال
خ ــرق فــي ّح ـ ٍ
وتفوق الجيش األوكراني على القوات الروسية ،فهرب
أشهر،
ً
الجنود الروس وأثبتوا مجددا أنهم أضعف مما توقع الجميع،
وفي الوقت نفسه ،زادت اآلمال بتحقيق فوز أوكراني وإجبار
المعتدي على العودة إلى خطوط ما قبل الحرب ،أو ربما أبعد
من ذلك.
توصلت روسيا إلى التقييم نفسه ،حيث يعرف فالديمير
ً
ً
بوتين أن جيشه تـضــرر كـثـيــرا وهــو ي ــزداد ضعفا مــع مــرور
األيــام ،لذا ّ
رد الرئيس الروسي عبر إعالن التعبئة العسكرية
واالس ـت ـعــداد لضم المناطق األوكــران ـيــة الـتــي تسيطر عليها
روسيا اليوم ،كما فعلت مع شبه جزيرة القرم عام  ،2014كذلك
هــدد بوتين باستعمال األسلحة النووية «لحماية روسيا»،
ّ
يضمها
مما يعني أنه قد يستخدمها للدفاع عن المناطق التي
إلى بلده.
ال يعني اكـتـفــاء بوتين بالتهديد حتى اآلن أنــه لــن يطلق
ً
ً
هجوما نوويا على أرض الواقع ،إذ تتعدد االحتماالت القادرة
عـلــى إط ــاق م ـســار نـ ــووي ،لـكــن يـمـكــن اخ ـت ـصــار الـسـيـنــاريــو
األساسي بما يلي:
يقرر الـغــرب زي ــادة دعمه ألوكــرانـيــا خــال الخريف الحالي
ّ
(سـبــق أن أرس ــل أنـظـمــة تـســلــح جــديــدة وكـمـيــات م ـتــزايــدة من
األسلحة) .ثم تسمح االستخبارات الغربية لألوكرانيين بتحقيق
ّ
تفوق إضافي ضد القوات الروسية التي تبقى واسعة لكنها
تفتقر إلى التدريب والمعدات وتتراجع معنوياتها مع مرور
الوقت ،ويتكبد الجيش الروسي حينها خسائر هائلة ،فينسحب
من إحدى المناطق األوكرانية التي كانت قد ّ
ضمتها روسيا.
وفق هذا السيناريو ،يبدأ مشروع بوتين الكبير باالنهيار
بالكامل ،وتتصاعد االحتجاجات في روسيا ،فيخشى الرئيس
الــروســي أن يخسر سيطرته على السلطة ويـجـ ّـره الناس في
الشوارع ،كما حصل مع معمر القذافي في ليبيا ،وسرعان ما
يضرب القوات األوكرانية بسالح نووي تكتيكي لتسليط الضوء
على المخاطر الـمـطــروحــة ،ووق ــف ال ـحــرب ،وتجنب النتائج
ً
الكارثية عليه ،هو ال يريد بذلك أن يتفوق عسكريا ،بل يرغب
في زيادة المخاطر لدرجة أن تضطر العواصم الغربية إلعادة
النظر باستراتيجيتها.
في المرحلة الالحقة ،يصعب أن يمنع أحد تصعيد الوضع،
إذ ستتعرض الــواليــات المتحدة والـقــوى الـنــوويــة فــي حلف
الناتو للضغوط كي تطلق ضربات نووية ضد روسيا ألنها ال
تملك خيارات أخرى ،ثم ّ
ترد روسيا على هذه الضربة بتوسيع
الصراع النووي ضد الناتو.
ُيفترض أن يرغب العالم أجمع في تجنب هذا السيناريو،
ويجب أن يستعمل األميركيون وحلفاؤهم جميع الوسائل
المتاحة (عقوبات ومكافآت) إلقناع الصين والهند ودول أخرى
من مجموعة العشرين بإدانة التهديد النووي الروسي.
ً
لكن لن يكون الضغط على اآلخرين كافيا على األرجح ،بل
يجب أن يجد الرئيس جو بايدن طريقة للتأكيد على امتناع
الواليات المتحدة عن إسقاط بوتين ،رغم صعوبة أن يقتنع
الروس بهذه الفكرة بعد فرط العقوبات المفروضة ،وتصريحات
بايدن عن بوتين ،وتاريخ الواليات المتحدة في إسقاط الطغاة.
ً
أخيرا ،يجب أن تقنع العواصم الغربية القادة األوكرانيين
على األقل بأن فرص استرجاع جميع أراضيهم ليست إيجابية
ً
بقدر ما يأملون ،فال يزال الطريق طويال قبل تحقيق األهداف
المنشودة ،فقد كانت عمليتهم في خاركيف بالغة األهمية،
ً
لكنها أعادت إليهم جزءا من أراضيهم ،وال شيء يؤكد إمكانية
تكرار اإلنجاز نفسه في األراضي المتبقية ،وفي الحد األدنى،
ّ
ً
ال ُيعتبر الــوقــت مناسبا الـيــوم لعرض أنظمة تسلح جديدة
ومتقدمة على األوكرانيين.
لقد قـ ّـدم بوتين خـيــارات مستحيلة إلــى الـعــالــم ،ويجب أن
تخرج روسيا من هذه األزمة بعد معاقبتها على تهورها ،وفي
الوقت نفسهُ ،يفترض أن يجد القادة ،خالل األسابيع القليلة
المقبلة ،معادالت معينة لتجنب أسوأ النتائج ،وهذه المقاربة
تتطلب أقصى درجات المرونة واالبتكار من جميع األطراف.
* «الغارديان»

ةديرجلا
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اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي

الـديـنـار الـكـويـتـي

السوق األول السوق الرئيسي

السوق العام

8.048

7.186

5.377

2.842 3.255 3.227

 %3مكاسب للبورصة ...والسيولة  77.6مليون دينار

ارتفاعات كبيرة لمعظم األسهم القيادية بقيادة «أجيليتي» و«بيتك» و«وطني» و«الخليج»
علي العنزي

ارتداد عالمي
وبعد اجتماع طــارئ للجنة الـفــدرالــي األميركي
مساء االثنين ،الذي ركز على النمو وقد تكون هناك
بيانات اقتصادية جيدة تساعدها على تخفيف حدة
اللهجة في رفع الفائدة ،ارتد مؤشر داو جونز وربح
 750نقطة ،وفي المقابل صدرت بعض تقارير قريبة
من «أوبك بلس» تتحدث عن نية المجموعة خفض
إنتاجها بمليون برميل خالل االجتماع القادم ،وهو

إجمالي أرباح  /خسائر القيمة السوقية للبورصات الخليجية
سبتمبر 2022

أقـ ـف ــل س ـ ــوق دب ـ ــي الـ ـم ــال ــي أمـ ــس،
ً
مــرتـفـعــا بـنـسـبــة  1.8ف ــي الـمـئــة عند
مستوى  3379نقطة ،بتداوالت بلغت
قيمتها اإلجمالية  386مليون درهم.
وأقـ ـف ــل س ـه ــم «إع ـ ـمـ ــار ال ـع ـق ــاري ــة»
مرتفعا بنسبة  2.9في المئة عند 5.95
دراهــم ،وبتداوالت قاربت  20مليون
سهم ،بينما ارتفع سهما «سوق دبي
ال ـمــالــي» ،و»اإلمـ ـ ــارات دب ــي الــوطـنــي»
بنسبة  3.5في المئة عند  1.48درهم،
ً
و 13.30درهما على التوالي.
وارتـفـعــت أسـهــم «دبــي اإلســامــي»

بنسبة  1.7في المئة عند  6.00دراهم،
بـتــداوالت تجاوزت  11مليون سهم،
بينما ارتفع سهم «سالمة» بنسبة 8.9
في المئة عند  0.610درهم ،بتداوالت
تجاوزت  21مليون سهم.
ً
وأك ـثــر األس ـهــم ت ـ ــداوال ،ك ــان سهم
ً
«سالك» مرتفعا بنسبة  3.6في المئة
عند  2.28درهم ،بتداوالت قاربت 31
مليون سهم.
وأق ـ ـف ـ ــل مـ ــؤشـ ــر س ـ ـ ــوق أب ــوظـ ـب ــي
ً
ل ـ ـ ــأوراق ال ـمــال ـيــة ال ـج ـل ـســة مــرتـفـعــا
بنسبة  1.5فــي الـمـئــة ،عند مستوى

أخبار الشركات
«البورصة» تعطل أعمالها األحد المقبل

«مزايا» :استقالة ملحس
واف ـقــت شــركــة الـمــزايــا الـقــابـضــة عـلــى قبول
االس ـت ـقــالــة ال ـم ـقــدمــة م ــن الــرئ ـي ـســة الـتـنـفـيــذيــة
ً
للعمليات للمجموعة ،سلوى ملحس ،اعتبارا
من  31ديسمبر .2022

أفادت بورصة الكويت لألوراق المالية بأنها
ستعطل أعمالها يوم  9أكتوبر المقبل ،بمناسبة
حلول المولد النبوي الشريف ،على أن يستأنف
الدوام الرسمي  10أكتوبر المقبل.

 20أكتوبر بيع سفينة لمصلحة «سفن»
كشفت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة
وب ـن ــاء الـسـفــن تـفــاصـيــل بـيــع سـفـيـنــة بــالـمــزاد
العلني يوم  20الجاري .وأوضحت أنها الحاجز
على السفينة ،منوهة أن المبلغ المحجوز من
أجله يبلغ  752.15ألــف ديـنــار ،والمصروفات

القضائية  500ديـنــار أتـعــاب محاماة .وبينت
«سفن» أن اســم مالك السفينة شركة ديزنديز،
ومــوطـنـهــا إيـ ــران ،وه ــي مــوجــودة بمقر شركة
«سفن» بميناء الشويخ بوابة رقم  ،7مبينة أن
الثمن األساسي يبلغ  430.46ألف دينار.

شركة تابعة لـ «الرابطة» تقدم أقل األسعار في مناقصة
بـ  4.47ماليين دينار
قدمت إحدى الشركات التابعة لشركة رابطة
الكويت والخليج للنقل أقل األسعار في مناقصة
بقيمة  4.47ماليين دينار.
وقالت «الرابطة» ،إن المناقصة تتعلق بتوريد
وصيانة آلـيــات لـقــوة اإلطـفــاء الـعــام والـتــدريــب،
منوهة أن الشركة التابعة لم تتسلم أي إخطار
رسمي بذلك ،ولكن تلك المعلومات جاء ت ً
بناء

عـلــى اإلعـ ــان الــداخ ـلــي للجنة فــض الـعـطــاء ات
بالجهاز المركزي للمناقصات العامة.
ولفتت إلى أن اإليرادات المتولدة عن هذا العقد
ستنعكس على البيانات المالية للشركة التابعة
في حــدود عائد متوقع قــدره  5في المئة قابلة
ً
ً
للتغيير صعودا أو هبوطا أثناء فترة التنفيذ
من حيث ظروف التنفيذ أو التغييرات السعرية.
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السعودية اإلجمالي

المصدر :بحوث كامكو إنفست ،أسواق األسهم الخليجية ،بلومبيرغ

وارتفع سهم «ملتیبالي» بنسبة 4
في المئة عند  3.08دراهم ،بتداوالت
قاربت  49مليون سهم ،بينما ارتفع
سهم «حديد اإلمــارات أركــان» بنسبة
 3.8ف ـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة عـ ـن ــد  1.38در هـ ـ ــم،
وبتداوالت تجاوزت  52مليون درهم.

السوق السعودي يكسب %1.5
أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة أمــس على
ً
ارتفاع بنسبة  1.5في المئة ،مغلقا عند  11780نقطة
( 172 +نقطة) ،وبتداوالت بلغت قيمتها اإلجمالية
نحو  7مـلـيــارات ري ــال ،لـيــواصــل الـســوق السعودي
ً
صـعــوده للجلسة الـســادســة على الـتــوالــي ،مسجال
خاللها مكاسب بأكثر من  870نقطة وبنسبة  8في
المئة.
ً
وشهدت الجلسة ارتفاعا ألغلب األسهم المتداولة،
ت ـق ــدم ـه ــا س ـه ـم ــا «م ـ ـصـ ــرف الـ ــراج ـ ـحـ ــي» و«أرامـ ـ ـك ـ ــو
ً
السعودية» عند  84.50ريــاال ( 2 +في المئة) لألول
ً
و 36رياال ( 1 +في المئة) للثاني.

«التأمينات» تغير ممثلين
لها في شركات مدرجة
شملت «صناعات» و«تسهيالت» و«أجيليتي»

•
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مؤشر دبي يرتفع  %1.8وأبوظبي يكسب %1.5
 9878ن ـق ـط ــة ،بـ ـ ـت ـ ــداوالت تـ ـج ــاوزت
قيمتها اإلجمالية  1.3مليار درهم.
ومـ ــن أصـ ــل  64ش ــرك ــة ت ــم تـ ــداول
أسـهـمـهــا ،ارتـفـعــت أسـهــم  50شــركــة،
بـيـنـمــا انـخـفـضــت أس ـهــم  11شــركــة،
وبقيت  3على ثبات.
ً
وأق ـ ـف ـ ــل سـ ـه ــم «طـ ـ ــاقـ ـ ــة» م ــرت ـف ـع ــا
بنسبة  7.9في المئة عند  2.59درهم،
بـتــداوالت تجاوزت  30مليون سهم،
بينما ارتفع سهم «إشراق لالستثمار»
بنسبة  3.8في المئة عند  0.514درهم،
وبتداوالت تجاوزت  63مليون سهم.
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ً
ً
سجلت مؤشرات بورصة الكويت ارتدادا كبيرا هو
األكبر منذ بداية مارس  2020بعد دخول أول موجات
كورونا ،واستطاع مؤشر السوق العام أن يربح نسبة
ً
كبيرة اقتربت من  3في المئة وكانت تحديدا 2.93
فــي المئة أي  204.55نقاط ليعوض كامل خسائر
هــذا األسبوع ويقفل على مستوى  7186.53نقطة،
ً
ً
مستعيدا مستوى  7آالف نقطة بسيولة عالية جدا
بلغت  77.6مليون دينار تداولت  296.8مليون سهم
ً
من خالل  17434صفقة ،وتم تداول  132سهما ،ربح
ً
ً
منها  96سهما ،وخسر  29سهما ،بينما استقر 7
أسهم دون تغير.
وارتفعت جميع أسهم السوق األول باستثناء سهم
الجزيرة الذي تراجع بنسبة محدودة ،وربح مؤشر
السوق الرئيسي نسبة  1.76في المئة أي  93.07نقطة
ليقفل على مستوى  5377.55نقطة بسيولة مضاعفة
ً
قياسا على سيولة أمــس األول ،بلغت  15.8مليون
دينار تداولت  174.5مليون سهم عبر  6627صفقة،
ً
وتم تداول  106أسهم ربح منها  71سهما وخسر 28
ً
سهما بينما استقر  7أسهم دون تغير.

ً
ما دفع سعر النفط لالرتداد القوي واالستقرار قريبا
ً
مــن مستوى  90دوالرا للبرميل ،وهــو مــا انعكس
على مــؤشــرات األس ــواق العالمية والخليجية على
حد سواء لتسجل مكاسب واضحة ،وبما أن مؤشر
بورصة الكويت العام كــان األكثر خسارة وبنسبة
بلغت  7فــي المئة خــال  6جلسات فقط فــإنــه كان
ً
األك ـثــر ارت ـفــاعــا ومـنــذ بــدايــة الجلسة حـيــث ارت ــدت
أس ـعــار األس ـهــم ال ـق ـيــاديــة ،ب ـق ـيــادة أجـيـلـيـتــي الــذي
سجل مكاسب مبكرة بنسبة  4في المئة وبنسبة أقل
«بيتك» .وشمل االرتفاع جميع األسهم ذات السيولة،
عدا سهم واحد فقط هو الجزيرة ،كما حققت أسهم
السوق الرئيسي نسب ارتفاعات أكبر أفضلها سهم
استهالكية والصفاة ،حيث زادت على  7في المئة،
كما ربح جي إف إتش وأعيان نسبة  4و 3.5في المئة
وتـصــدر الــرابـحـيــن فــي الـســوق األول سهم كابالت
بنمو كبير بلغ  10في المئة ،وكذلك صعد «الكويتية»
ً
بنسبة  7في المئة أيضا ،لتنتهي الجلسة على أفضل
سيناريو وهو االرتفاعات الكبيرة وبسيولة كبيرة
تعزز مصداقيتها.
وارت ــدت كذلك معظم مــؤشــرات األس ــواق المالية
ً
بدول مجلس التعاون الخليجي خصوصا األسواق
ذات السيولة والتي يتواجد بها مستثمر أجنبي،
وك ــان «الـقـطــري» هــو األفـضــل بنمو تـجــاوز  3.5في
المئة ثم «الكويتي» بنسبة  3في المئة ،في حين ارتد
«دبي» و«أبوظبي» بنسب أقل وربح «السعودي» نحو
 1.5في المئة ،وكانت الخسارة من نصيب مؤشري
عمان والبحرين وبنسبة محدودة لكليهما ،وكانت
أسعار النفط تستمر في االرتــداد وبلغت منتصف
ً
جلسة األمس مستوى  90دوالرا للبرميل.

عيسى عبدالسالم

أجــرت المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية تغييرات عدة
في مجالس إدارات الشركات المدرجة في بورصة الكويت لألوراق
المالية ،عبر تغيير ممثليها في هذه الشركات.
وأفادت شركة أجيليتي للمخازن العمومية بأنه ورد إليها كتاب
من قبل المؤسسة يتضمن أن خالد الفضالة لم يعد ممثال لها في
مجلس إدارة الشركة ،علما أنه سيتم تزويدنا باسم الممثل الحقا.
وقالت شركة مجموعة الصناعات الوطنية إنها تسلمت كتابا من
المؤسسة يفيد بأن إيمان األحمد لم تعد ممثلة للمؤسسة في مجلس
إدارة المجموعة ،وسيتم تزويد الشركة باألسهم في وقت الحق.
وبينت شركة التسهيالت التجارية أن الكتاب المرسل لها من
المؤسسة مفاده أن أيمن البلوشي لم يعد ممثل المؤسسة في مجلس
إدارة الشركة اعتبارا من  26سبتمبر  ،2022وسيتم تزويد الشركة
بالممثل الجديد الحقا .وتساءلت مصادر متابعة عن األسباب وراء
تغيير ممثلي المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في عدد من
الشركات المدرجة في بورصة الكويت لألوراق المالية ،وهل سيسري
ذلك على كل مساهمات المؤسسة في الشركات المدرجة؟
جدير بالذكر أن وزير المالية وزير الدولة للشؤون االقتصادية
واالستثمار عبدالوهاب الرشيد أصدر قرارا بتكليف رئيس قطاع
العمليات في المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية أحمد الثنيان
مديرا عاما إلى حين تعيين مدير عام جديد.

ً
وأغلق سهم «األهلي السعودي» عند  65ريــاال (+
 2في المئة).
وأنـ ـه ــت أسـ ـه ــم «س ــاب ــك ل ـل ـم ـغ ــذي ــات» و«م ـ ـعـ ــادن»
و«ســابــك» و«بنك ســاب» و«سبكيم العالمية» و«بنك
الرياض» و«دار األركان» و«مصرف اإلنماء» تداوالتها
اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين  1و 4في المئة.
وصعد سهم «جبل عمر» بنسبة  7في المئة عند
ً
 22.40ري ــاال ،وســط ت ــداوالت بلغت نحو  4ماليين
ّ
سـ ـه ــم .وس ـج ـل ــت أسـ ـه ــم «ال ـ ـخـ ــريـ ــف» و«الـ ـحـ ـم ــادي»
و«سليمان الحبيب» ،جلسة أمــس أعلى إغــاق منذ
اإلدراج في السوق السعودي.

حجم القروض يتجاوز الودائع بـ %8.8
«المركزي» يعيد تصنيف مصادر الودائع
 قروض أخرى لها طبيعة خاصة.• محمد اإلتربي
 بعض التصنيفات لقروض مؤسسية وراء زيادةوفق التصنيفات الجديدة للودائع المصرفية ،التي
عكس بها بنك الكويت المركزي شفافية كبيرة غير
مسبوقة أظهرت البيانات أن حجم الودائع الحكومية
والمؤسسات العامة ،التي تصنف كجهات وأذرع
ً
حكومية أيضا تقدر بنحو  10.987مليارات دينار
كويتي بواقع  3.824مليارات ودائع حكومية و7.163
مليارات للمؤسسات العامة.
في المقابل ،يمكن اإلشارة إلى أن حجم القروض
الـمـمـنــوحــة لـكــل الـقـطــاعــات اإلس ـكــان ـيــة ،وال ـت ـجــارة،
والـصـنــاعــة ،واألوراق الـمــالـيــة ،وال ـق ـطــاع الـعـقــاري،
واالس ـت ـهــاك ـيــة ،بـلــغ  51.346مـلـيــار دي ـنــار تخطى
حجم إجمالي الودائع في القطاع المصرفي البالغة
ً
ً
مجتمعة «قطاعا خاصا وحكومة ومؤسسات عامة»
 47.188مليار دينار ،مما يعني أن القروض باتت أكثر
من حجم الودائع في القطاع المصرفي بنحو 4.158
مليارات بنسبة .%8.8
وت ـع ـت ـب ــر تـ ـل ــك الـ ـح ــال ــة الـ ـق ــائـ ـم ــة مـ ــن ال ـ ـحـ ــاالت
ً
االستثنائية نــادرة التكرار ،فتاريخيا كانت تتفوق
ً
الودائع على حجم القروض ،علما أن البنك المركزي
لديه نسب محددة في هذا الخصوص ،لكن مصادر
مصرفية أف ــادت ب ــأن مــن بـيــن أس ـبــاب زي ــادة تفوق
القروض على حجم الودائع مايلي:
 -بعض االستثناءات المسبقة على بعض القروض.

نسبتها على الودائع.
وزادت الـمـصــادر ب ــأن رسـمـلــة الـبـنــوك الكويتية
تعتبر األقوى في المنطقة والقطاع لديه سيولة عالية
وكبيرة ،فكافة النسب الخاصة بالسيولة والمؤشرات
المالية أعلى من المطلوب من الجهات الرقابية.
ً
ً
أيضا بينت أن هناك نحو  10مليارات دينار تقريبا
من رؤوس أموال واحتياطيات وغيرها يغطي منها
ً
القطاع الفارق بين الودائع ،علما أنه على الرغم من
تفوق الـقــروض على الــودائــع فللبنوك مطالب على
البنك المركزي تقدر بقيمة  3.2مليارات دينار ،زادت
الشهر الـمــاضــي  %5.1ومــن بــدايــة الـعــام نحو %8
ناهيك عن بعض قنوات السيولة األخــرى المتوفرة
للبنوك ويمكن في هــذا الصدد مالحظة زيــادة بند
المطلوبات األجنبية إلى  12.3مليار دينار.
تصنيف مصادر الودائع األساسية لدى البنوك
القيمة بالمليون دينار
الجهة
3824
الحكومة
7163
المؤسسات العامة
36201
القطاع الخاص
47188
اإلجمالي

هذه ليست دعابة« ...كريدي سويس» عرضة لالنهيار
إحـ ــدى أي ـقــونــات ال ـغ ــرب ،رمــز
ش ـه ـي ــر ل ـ ــواح ـ ــة األم ـ ـ ـ ـ ــان ودول ـ ـ ــة
ال ـح ـيــاد األش ـه ــر س ــوي ـس ــرا ،بنك
ً
يعتبر عنوانا للقطاع المصرفي
ال ـس ــوي ـس ــري ب ــأك ـم ـل ــه ،إن ـ ــه بـنــك
«كريدي سويس» الذي بات اسمه
بـ ـي ــن ع ـش ـي ــة وضـ ـح ــاه ــا يـ ـت ــردد
ً
ممزوجا بمشاعر الــذهــول وعدم
ال ـت ـصــديــق ب ـعــد ان ـخ ـف ــاض م ــدوٍّ
لسهمه بنحو  11.5في المئة خالل
جلسة ،أمــس األول ،فحسب ،مما
وصل بخسائره منذ بداية العام
إلى  55في المئة ،وسط مبيعات
م ــذع ــورة تـهــز ثـقــة المستثمرين
بـشــأن الـبـنــك وتـفـتــح ال ـبــاب أمــام
المزيد من المخاوف حيال انهيار
محتمل.
النظرة إلــى «كــريــدي سويس»
ف ــي الـمـعـتــاد لـيـســت ن ـظــرة لبنك
اع ـت ـيــادي ،فـقــد ك ــان للبنك الــذي
أس ــس ع ــام  1856ع ـلــى ي ــد رجــل

األعـمــال والسياسي السويسري
«ألـفــريــد إي ـشــر» ،ال ــذي ك ــان اسمه
فـ ــي الـ ـم ــاض ــي م ـع ـه ــد الـ ـق ــروض
السويسري ،دور مهم فــي تطور
سويسرا ،وكــان الهدف الرئيسي
للبنك عند تأسيسه هــو تمويل
تطوير شبكة السكك الحديدية
وم ـ ـسـ ــار ال ـت ـص ـن ـيــع فـ ــي الـ ـب ــاد.
ومـ ـن ــذ ذلـ ـ ــك الـ ـحـ ـي ــن نـ ـم ــا ال ـب ـنــك
وع ـب ــر سـلـسـلــة م ــن االن ــدم ــاج ــات
واالستحواذات ،أصبح أحد أكبر
ب ـنــوك أوروبـ ـ ــا وث ــان ــي أك ـبــر بنك
سويسري.
وه ـ ــذه ل ـي ـســت الـ ـم ــرة األول ـ ــى،
ا لـتــي يعانيها البنك بأكمله من
م ـت ــاع ــب ،ل ـك ــن ال ـم ـن ــاخ الـمـحـيــط
باالقتصاد األوروبي بوجه خاص
والعالمي بشكل عام بسبب رفع
أسعار الفائدة والحرب الروسية
األوكرانية والتحذيرات المتكررة
من ركود قادم وسط تقلبات حادة

فــي شـتــى فـئــات األصـ ــول فاقمت
الـمـخــاوف بـشــأن مستقبل البنك
مع اقترابه من موعد الكشف عن
عـمـلـيــة إعـ ـ ــادة ه ـي ـك ـلــة ،وف ــي ظل
س ـي ـنــاريــوهــات مـتـشــائـمــة بـشــأن
قـ ــدرة ال ـب ـنــك ع ـلــى ت ـج ــاوز أزم ـتــه
وصلت إلى حد توقع أنه قد يطلب
مساعدة الدولة في واقعة نــادرة
الحدوث.
وكـ ـ ـ ــان الـ ـبـ ـن ــك ق ـ ــد تـ ـ ـ ــورط فــي
سلسلة مــن الفضائح والقضايا
ت ـ ــراوح ـ ــت بـ ـي ــن االح ـ ـت ـ ـيـ ــال عـلــى
العمالء إلى الرشوة والتعامل مع
أشخاص متهمين بانتهاك حقوق
اإلنسان ورجال أعمال خاضعين
لعقوبات دولية.
وك ــان ــت ال ــواق ـع ــة األشـ ـه ــر في
س ـل ـس ـلــة ال ـف ـض ــائ ــح إدانـ ـ ـت ـ ــه مــن
القضاء السويسري إلخفاقه في
منع عمليات غسل أمــوال نفذها
تنظيم إجرامي بلغاري متخصص

ف ــي ت ـهــريــب ال ـكــوكــاي ـيــن ف ــي أول
محاكمة جنائية في البالد لواحد
من بنوكها الكبرى.
وأص ـ ـبـ ــح الـ ـبـ ـن ــك الـ ـ ـ ــذي ي ــدي ــر
ً
أصوال بقرابة  1.6تريليون فرنك،
وي ــوظ ــف م ــا يــزيــد ع ـلــى  50ألــف
ً
مــوظــف فــي دائـ ــرة ال ـضــوء أيـضــا
بـعــد سلسلة مــن الـخـســائــر التي
تكبدها على مدار الفترة الماضية،
بلغت نحو أربعة مليارات دوالر
على مدى األرباع الثالثة السابقة
فـ ـق ــط ،ب ـي ـن ـمــا ارت ـف ـع ــت تـكــالـيــف
ت ـم ــوي ـل ــه ب ـع ــد خ ـف ــض تـصـنـيـفــه
االئتماني.
ليس هذا فحسب ،بل إن البنك
عانى إخفاقات كبيرة في مجال
إدارة ال ـم ـخــاطــر وت ـغ ـي ـيــرات في
اإلدارة ال ـع ـل ـيــا .وكـ ــان ال ـب ـنــك قد
اضطر إلــى جمع رأسـمــال ووقف
ع ـم ـل ـي ــات إع ـ ـ ــادة ش ـ ـ ــراء أس ـه ـمــه
وخفض توزيعاته النقدية وأجرى

عمليات تغيير واسعة في إدارته
بعد أن خسر ما يزيد على خمسة
م ـل ـي ــارات دوالر ب ـس ـبــب ان ـه ـيــار
صندوق «أركيجوس» الشهير في
مارس  ،2021حين تأثرت خدمات
ً
البنك أيضا بسبب انهيار شركة
التمويل «جرينسيل».

تغييرات في اإلدارة
في الوقت ذاته ،كانت فضيحة
ت ـج ـس ــس ع ـل ــى رئـ ـي ــس ال ــوح ــدة
السابقة إلدارة الثروات في البنك
باستخدام مكاتب تحقيق خاصة
بـعــد أن انـتـقــل إل ــى مـنــافـســه «يــو
ب ــي إس» أجـ ـب ــرت رئ ـي ــس الـبـنــك
الـتـنـفـيــذي «تـيـجــانــي ت ـيــام» على
االستقالة عام  ،2020وقالت وقتها
جهات الرقابة المالية السويسرية
إن ال ـب ـن ــك ض ـل ـل ـهــا بـ ـش ــأن حـجــم
عمليات المراقبة.

وحتى بعد أن تولى «توماس
ج ــوت ـس ـت ـي ــن» م ـن ـص ــب ال ــرئ ـي ــس
الـتـنـفـيــذي ،فــإنــه رح ــل عــن البنك
في يوليو الماضي ،حين اختار
ال ـب ـن ــك ال ـخ ـب ـي ــر ال ـم ـخ ـض ــرم فــي
عمليات إع ــادة الهيكلة أورليش
كورنر إلنقاذه والذي أطلق ثاني
عملية مراجعة استراتيجية في
غضون عــام للتركيز على نشاط
إدارة الثروات األشهر لدى البنك
وتـقـلـيــص ال ـخــدمــات المصرفية
االستثمارية.
وح ـتــى رؤسـ ــاء مـجـلــس إدارة
ال ـم ـج ـمــوعــة ل ــم ي ـك ــون ــوا بـمـنــأى
عـ ــن ال ـت ـغ ـي ـي ــرات ال ـع ـن ـي ـفــة ال ـتــي

ضــربــت ال ـب ـنــك ،إذ تــولــى أكسيل
ً
ليمان منصبه في يناير خلفا لـ
«أنطونيو هورتا أوساريو» الذي
استقال بعد تسعة أشهر فقط من
توليه المنصب بسبب انتهاكه
ل ـقــواعــد اإلج ـ ـ ـ ــراءات االح ـت ــرازي ــة
لـفـيــروس كــورونــا بعد أن حضر
مباراة للتنس دون اتباع قواعد
الحجر الصحي في بريطانيا.
وكـ ــان «أورس رون ـ ــر» ،رئـيــس
مـ ـجـ ـل ــس اإلدارة ا ل ـ ـ ـ ـ ــذي س ـبــق
«أوسـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــو» ،قـ ـ ــال ع ـن ــدم ــا ت ــرك
منصبه في  2021إن البنك خيب
آمال العمالء والمساهمين ،وليس
(أرقام)
للمرة األولى.
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«أجيليتي» تستثمر في  Loop Globalالمتخصصة
في شحن المركبات الكهربائية

االنتقال
للسيارات
الكهربائية
النظيفة لن
ينتشر إال
بنفس سرعة
توافر البنية
التحتية لشحن
المركبات
الكهربائية
كافانو

أعلنت شركة أجيليتي ،أن ذراعها االستثمارية  ،Agility Venturesقد استثمرت
في Loop Globalالشركة األميركية الرائدة في تطوير األجهزة والبرمجيات الخاصة
بشبكات محطات شحن المركبات التي تعمل بالطاقة الكهربائية.
وأعلنت شركة  ،Loopالمنتشرة في كل الواليات األميركية الـ  50وفي أكثر من
 15دولة ،أنها ستستخدم استثمارات  Agility Venturesومستثمرين جددا آخرين
لدعم توسعها ونموها.
وقد تجاوزت مبيعات  Loopأكثر من  7000محطة شحن لعمالء في جميع
أنحاء العالم ،وذلك من خالل شركائها من البائعين والموزعين الذين يشكلون
ً
ً
شبكة مشتركة تضم أكثر من  750مقاوال كهربائيا .وتقدم الشركة أحدث ما طورته
من الحلول التي تعتمد على آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا شحن السيارات
ُ
الكهربائية ،وهي حلول تقبل عليها البلديات وبعض أكبر الشركات العالمية
ّ
المتخصصة بالتجارة ،وتجار التجزئة ،والملك العقاريين للمباني والمجمعات
التجارية والسكنية ،وشركات أساطيل المركبات ،وشركات الضيافة.
وفي توضيح موجز عن  ،Loopقال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي،
داستن كافانو« :نحن نعتقد أن االنتقال إلــى السيارات الكهربائية النظيفة لن
ينتشر إال بنفس سرعة توافر البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية التي
تدعم تلك السيارات .وعليه ،نعمل في  Loopعلى تبسيط هذا التحول ،من خالل
ً
تطوير حلول البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية األحدث واألكثر تطورا
لمصلحة أصحاب العقارات وتقديمها بأسعار مدروسة ومعقولة توفر أقل تكلفة
إجمالية في السوق».
وتشير التوقعات إلى انتشار ما يصل إلى  230مليون سيارة كهربائية على
الطرقات بحلول عام  .2030ولذلك ،أصبح الطلب على بنية تحتية بأسعار معقولة
ً
وموثوقة لشحن المركبات الكهربائية مرتفعا للغاية.
ّ
ومع ذلك ،ال يعرف العديد من مالكي العقارات من أين ينطلقون عندما يتعلق
األمر بتنفيذ هذه التكنولوجيا داخل ممتلكاتهم .وتوفر منتجات شحن  EVالذكية
ً
والبسيطة والميسورة التكلفة من  Loopحلوال جاهزة لمحطات شحن المركبات
الكهربائية في المنزل والعمل وعلى الطرق.
وبهذه المناسبة ،قالت رئيسة مجلس إدارة أجيليتي وفريق Agility Ventures
هنادي الصالح« :إن العمل على االنتقال إلى صفر انبعاثات هو حقيقي وآخذ
بالتقدم بالفعل ،حيث تنفق الحكومات والشركات وكذلك المستهلكين حول العالم
على خياراتهم األكثر مراعاة للبيئة ،بما في ذلك السيارات الكهربائية .ولكن ،ومن

أجل أن يحقق هذا التوجه قفرة في اإلنجازات ،فإننا بحاجة إلى اعتماد وجهة نظر
النظام البيئي ،وليس باستطاعة أي تقنية خضراء بمفردها إحداث تغيير ملحوظ،
بل إن ذلك يكمن في القدرة على إنشاء البنية التحتية الداعمة التي تسمح بتطبيق
التحول على نطاق واسع .هذا ما نحبه في  - Loopفهي تساعد على التقليل من
الحواجز التي تحول دون انتشار وسائل النقل األنظف لعدد أكبر من الناس».
يذكر أن «أجيليتي» قد خصصت أكثر من  170مليون دوالر لالستثمار في
النقل المستدام والطاقة والتكنولوجيا .وتشمل محفظتها استثمارات في Hyliion
 الشركة األميركية المبتكرة في أنظمة توليد القوة بواسطة الكهرباء للشاحناتالتجارية؛  - Freteسوق الشحن الرائد في البرازيل؛  -Volta Trucksالشركة السويدية
المصنعة لشاحنات النقل الكهربائية للرحالت المتوسطة والقصيرة المسافة؛
 - Swvlشركة مقرها دبي لخدمات النقل الجماعي والمشترك؛ و -TVP Solarالشركة
السويسرية المصنعة لأللواح الشمسية العالية األداء وفائقة الكفاءة.
وأضــاف كافانو« :إن  ،Loopومن مقرها في ألسيغوندا  -كاليفورنيا ،تتطلع
إلى تركيب شبكات شحن كهربائية في مواقع ّ
تجمع الشاحنات ،حيث يقضي
السائقون معظم يومهم .نحن نمكن المستهلكين من التخلص من متاعب ومصاعب
الخروج مضطرين عن طريقهم عند حاجة مركباتهم الكهربائية للشحن ،ونتيح
لهم االستفادة من الوقت المكتسب.

«هيئة األسواق» تشارك في االجتماع
الـ  25للجنة رؤساء الهيئات الخليجية
شــاركــت هيئة أس ــواق ال ـمــال فــي أعـمــال
االجتماع الخامس والعشرين للجنة رؤساء
هيئات األس ــواق المالية (أو مــن يعادلهم)
بــدول المجلس ،ممثلة فــي رئيس مجلس
مفوضي الهيئة المدير التنفيذي أ .د .أحمد
الملحم ،عبر تقنية االتصال المرئي.
ويأتي هذا االجتماع الدوري بين الدول
األعضاء لمتابعة المستجدات والتطورات
بـيــن الـجـهــات المنظمة لــأســواق المالية،
وترأس االجتماع نائب رئيس مجلس هيئة
السوق المالي يوسف البليهد (دولة الرئاسة
– ال ـس ـع ــودي ــة) ،وب ـم ـشــاركــة األم ـي ــن ال ـعــام
المساعد للشؤون االقتصادية والتنموية
بــاألمــانــة ال ـعــامــة لـمـجـلــس ال ـت ـعــاون ل ــدول
الخليج العربية خليفة الـعـبــري ،ورؤســاء
مجالس اإلدارات واألمانة العامة لمجلس
ال ـت ـعــاون ل ــدول الـخـلـيــج الـعــربـيــة وه ــم :د.
مريم السويدي – الرئيس التنفيذي لهيئة
األوراق المالية والسلع  -اإلمارات ،وعبير آل
سعد  -مدير إدارة مراقبة األسواق المالية –
مصرف البحرين المركزي ،عبدالله السالمي
– الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق
ال ـمــال  -ع ـمــان ،نــاصــر الـشـيـبــي – الــرئـيــس
التنفيذي لهيئة قطر لألوراق المالية.
وتطرق االجتماع في بدايته الى متابعة
تنفيذ قــرارات االجتماع الرابع والعشرين
للجنة في اجتماعها األخير مارس الماضي،
وما تم إنجازه خالل هذه الفترة ،حيث تم
عرض مذكرة األمانة بخصوص التسجيل
الـبـيـنــي للمنتجات الـمــالـيــة بـيــن الـجـهــات
المنظمة لــأســواق الـمــالـيــة ب ــدول مجلس
الـتـعــاون ل ــدول الخليج الـعــربـيــة ،حيث تم
اعتماده من لجنة الرؤساء ومن بعده رفعه

ً
مشاركا في االجتماع
الملحم
الــى اللجنة الــوزاريــة ،إضافة إلــى الموافقة
على محاضر اجتماع فرق العمل المنبثقة
من اللجنة.
كـ ـم ــا اسـ ـتـ ـع ــرض ــت الـ ـلـ ـجـ ـن ــة م ـح ــاض ــر
االجتماع لعدة مواضيع ،منها أعمال الفريق
الـخــاص باستراتيجية التكامل لــأســواق
المالية بــدول المجلس ،كما ناقشت عمل
ال ـف ــري ــق ال ـم ـخ ـتــص ب ــال ـت ــواص ــل وتــوع ـيــة
المستثمرين بالجهات المنظمة لألسواق
ال ـم ــال ـي ــة بـ ـ ــدول ال ـم ـج ـل ــس ،واس ـت ـعــرضــت
لـجـنــة ال ــرؤس ــاء ن ـتــائــج وتـ ـط ــورات الـعـمــل
لفريق المسؤولين عن البرنامج التدريبي
للمختصين باإلعالم والتوعية في الهيئات
المنظمة.
وف ــي ال ـخ ـتــام ت ــم االتـ ـف ــاق ع ـلــى تـحــديــد
مارس  2023ليكون الموعد القادم الجتماع
لجنة رؤساء الهيئات السادس والعشرين.

«بيتك» :فتح حساب لغير العمالء عبر « XTMالمتحد» :المزيد من الخدمات عبر تطبيق الهاتف
أعـلــن بـيــت الـتـمــويــل الكويتي
(بيتك) تقديم خدمة جديدة ،وهي
إتــاحــة فـتــح ح ـســاب جــديــد لغير
عمالء «بيتك» بشكل آلــي وفــوري
وآم ـ ــن م ــن خـ ــال ج ـه ــاز الـتـفــاعــل
ال ـمــرئــي  XTMالـمـنـتـشــر ف ــي 10
مواقع ،حيث يتواصل الراغب في
فتح الـحـســاب هاتفيا بالصوت
والصورة عبر الجهاز مع موظف
خدمة العمالء في مركز االتصال،
وم ــن ث ــم يـتـبــع خ ـط ــوات م ـحــددة
بعد تقديم وتسجيل المعلومات
المطلوبة ،لينتهي بفتح الحساب
في وقت قصير.
وق ـ ـ ــال م ــدي ــر ال ـ ـص ـ ـ ّـراف اآللـ ــي
والفروع اإللكترونية في «بيتك»-
مشعل مندني ،إن الخدمة الجديدة
تؤكد استمرار توجه «بيتك» نحو
الرقمنة ،وتعظيم دور التكنولوجيا
ال ـح ــدي ـث ــة ف ــي تـحـقـيــق ال ـش ـمــول
الـمــالــي وتــوسـيــع دائـ ــرة العمالء
وال ـح ـص ــة ال ـس ــوق ـي ــة ،وتـحـسـيــن
جـ ــودة ال ـخــدمــات وإتــاح ـت ـهــا في
معظم األوق ـ ــات وأغ ـلــب األمــاكــن،

حيث يكون «بيتك» دائما موجودا
وق ــري ـب ــا م ــن ع ـم ــائ ــه الـحــالـيـيــن
والمستقبلين .
وأوض ـ ـ ــح م ـنــدنــي أن بــإم ـكــان
األفـ ـ ـ ـ ـ ــراد بـ ــأع ـ ـمـ ــار م ـ ــن  15سـنــة
فـمــا ف ــوق ،زيـ ــارة أق ــرب ف ــرع ذكــي
إلـكـتــرونــي ل ـ «بـيـتــك» (،)KFH GO
وطلب فتح حساب جديد من خالل
التواصل مع موظف خدمة العمالء
عبر أجهزة التفاعل المرئي XTM
 ،مشيرا الى انه يتم تقديم الخدمة
مجانا للراغبين مــن المواطنين
والمقيمين ،وال يـشـتــرط وجــود
رصـيــد افتتاحي لفتح الحساب
الجديد المتاح بثالثة أن ــواع من
الحسابات هي الخدمة اإللكترونية
والتوفير والرابح.
وحول أماكن توفير الخدمة ،قال
إنها متاحة في فروع «بيتك» الذكية
 KFH GOالمنتشرة في الكويت (10
فروع) وتوزيعها المكاني كالتالي:
ف ــرع مـعــرض ال ـس ـيــارات الشويخ
 – KFH Autoاألفـنـيــوز -ضاحية
عبدالله السالم  -الجابرية  -السالم

مشعل مندني

 إشبيلية  -المطار  -أبوفطيرة -المنقف  -صباح األحمد.
وأضـ ـ ــاف م ـنــدنــي أن ــه بــإمـكــان
ال ـع ـم ـي ــل ال ـ ـ ـ ــذي نـ ـج ــح ف ـ ــي فـتــح
ح ـس ــاب ،طـبــاعــة بـطــاقــة السحب
اآللي للحساب الجديد عن طريق
أجهزة الطباعة الفورية الموجودة
في نفس الفرع اإللكتروني ،حيث
يتم طباعتها خالل  3دقائق ،ومن

ثم يتسلمها العميل ،وبذلك يكون
ّ
قد فتح الحساب وتسلم بطاقته
ف ــي وق ــت ق ـيــاســي دون مــراجـعــة
الـفــرع ،مشيرا الــى أن باستطاعة
العميل التعامل مــع جهاز XTM
بمنتهى السهولة ،وإرف ــاق ما قد
يتطلبه األمر من صور مستندات
مـعـ ّـيـنــة م ــن خ ــال نـفــس الـجـهــاز
بشكل مباشر ،وبمساعدة موظف
خدمة العمالء.
ّوأوض ــح أن الـخــدمــة الجديدة
ت ـم ــث ــل خـ ـط ــوة م ـت ـقــدمــة إلت ــاح ــة
ال ـف ــرص ــة ع ـب ــر أكـ ـث ــر م ــن طــريـقــة
النضمام عمالء جدد تحت مظلة
«ب ـي ـتــك» ،وب ـمــا يـمـكــن م ــن تنويع
ش ــرائ ــح ال ـع ـم ــاء ،خــاصــة أولـئــك
الذين يفضلون الوسائل التقنية
الحديثة عن الطرق التقليدية ،مما
ّ
وتفهم «بيتك»
يؤكد مدى دراســة
ل ـل ـســوق واح ـت ـي ــاج ــات ال ـع ـمــاء،
واس ـت ـعــداده الـتــام لتقديم افضل
الخدمات بأحدث الطرق والوسائل
وبأعلى مستويات األمــان والدقة
والسرعة.

يـ ـ ـ ــواصـ ـ ـ ــل ال ـ ـب ـ ـن ـ ــك األه ـ ـل ـ ــي
المتحد سعيه لتعزيز خدماته
المصرفية الــرقـمـيــة ،مــن خــال
إعـ ـ ـ ـ ـ ــان إطـ ـ ـ ـ ـ ــاق ال ـ ـ ـمـ ـ ــزيـ ـ ــد م ــن
الخدمات عبر تطبيقه للهواتف
الــذك ـيــة ،والـ ــذي اسـتـطــاع بقوة
ج ــذب واس ـت ـق ـطــاب ال ـمــزيــد من
العمالء الجدد ،فضال عن كونه
يحظى بإقبال متزايد من عمالء
البنك الذين وجــدوا فيه األمان
والسهولة التي يطمحون إليها.
مـ ــع هـ ـ ــذه الـ ـب ــاق ــة الـ ـج ــدي ــدة
مـ ــن الـ ـخ ــدم ــات ي ـت ـم ـكــن ع ـمــاء
البنك من التسجيل في تطبيق
ال ـب ـن ــك ع ـب ــر الـ ـه ــوات ــف الــذك ـيــة
ع ــن ط ــري ــق تـطـبـيــق «هــوي ـتــي»،
بــال ـت ـعــاون م ــع ال ـه ـي ـئــة الـعــامــة
للمعلومات المدنية في الكويت
( ،)PACIك ـم ــا ي ـم ـكــن لـلـعـمــاء
أي ـ ـضـ ــا إع ـ ـ ـ ـ ــادة ت ـف ـع ـي ــل ال ــرق ــم
ال ـس ــري ف ــي ح ــال نـسـيــانــه عبر
ال ـت ـح ـقــق م ــن ال ـت ـط ـب ـيــق ،حـيــث
ت ـعــد هـ ــذه ال ـخ ــدم ــات ن ـمــوذجــا
جـيــدا للتعاون بين القطاعين

المصرفي والحكومي ،لتمكين
عمالء البنك من الحصول على
خــدمــات مـصــرفـيــة أكـثــر سرعة
ومرونة وأمان.
كما تضم الخدمات الجديدة
إمـكــانـيــة تـغـيـيــر ال ــرق ــم الـســري
ال ـ ـخـ ــاص ب ـب ـط ــاق ــات االئ ـت ـم ــان
أو بـ ـط ــاق ــات الـ ــدفـ ــع ال ـم ـس ـبــق،
وك ــذل ــك «إعـ ـ ـ ــادة ت ـف ـع ـيــل ال ــرق ــم
ال ـس ــري لـبـطــاقــات االئ ـت ـمــان أو
ب ـطــاقــات ال ــدف ــع ال ـم ـس ـبــق ،مما
يمنح العمالء المزيد من األمان
ل ـع ـم ـل ـي ــات ـه ــم م ـ ــن خ ـ ـ ــال ه ــذه
البطاقات».
وأصـ ـ ـ ـب ـ ـ ــح ب ـ ــإمـ ـ ـك ـ ــان عـ ـم ــاء
«األهـ ـ ـل ـ ــي ال ـم ـت ـح ــد» االخ ـت ـي ــار
ب ـيــن االس ـ ـتـ ــرداد ال ـن ـق ــدي على
البطاقات االئتمانية أو بطاقات
ال ــدف ــع ال ـم ـس ـبــق ل ـل ـن ـقــاط الـتــي
يـحـصـلــون عـلـيـهــا م ــع ك ــل مــرة
ي ـس ـت ـخ ــدم ــون ف ـي ـه ــا ب ـط ــاق ــات
المتحد االئتمانية ،أو بطاقات
الدفع المسبق ،أو االستفادة من
هــذه الـنـقــاط مــن خــال برنامج

«األهلي» :مزايا خاصة لكبار الشخصيات «الخليج» يوفر خدمة «صناديق
األمانات» في فرع المطار

أعلن البنك األهلي الكويتي إطالق بطاقته
االئتمانية الجديدة ،التي يتم منحها لعمالء
إدارة الـخــدمــة المصرفية الـخــاصــة ،بناء
ً
على دعــوة شخصية ،مانحا إياهم مزايا
وخدمات خاصة.
ويمكن لحاملي بطاقة فـيــزا إنفينيت
بريفيليج االئتمانية الجديدة االستمتاع
ُ
بتجربة إقامة ال تنسى في أرقــى الفنادق
وبأسعار تنافسية ،واالستفادة من مكافآت
وام ـت ـي ــازات خــاصــة بــأصـحــاب العضوية
الذهبية في برنامج مكافآت فنادق جميرا
سـ ـي ــري ــوس ،وف ـض ــا ع ــن ذلـ ـ ــك ،ي ـتــم منح
حاملي البطاقة الجديدة مرشدا متخصصا
ب ـ ـ ـ ــإدارة ن ـم ــط الـ ـحـ ـي ــاة ،وأفـ ـض ــل خ ــدم ــات
الكونسيرج على مستوى العالم من خالل
«.»Quintessentially
مــن جهته ،قــال لــؤي مـقــامــس -الرئيس
التنفيذي فــي الـبـنــك« :يـســرنــا اإلع ــان عن
إنجاز جديد نقدمه كبنك لعمالء الخدمات
المصرفية الخاصة ،من خالل طرح البطاقة
االئـتـمــانـيــة الـمـعــدنـيــة ،إذ سـيـكــون بوسع
العمالء اآلن االستمتاع بالعديد من المزايا
والتسهيالت االستثنائية أثناء السفر إلى

لؤي مقامس

ً
الخارج ،مما يجعل رحالتهم أكثر تميزا».
ويقول مدير فيزا انترناشيونال بالكويت
آنكوش ديفادسون« :سعداء بتقديم البطاقة
االئ ـت ـمــان ـيــة ال ـج ــدي ــدة ل ـع ـمــاء ال ـخــدمــات
الـمـصــرفـيــة ال ـخــاصــة ل ــدى الـبـنــك يعكس
ً
تصميم البطاقة ضمنيا ما تمنحه فيزا لفئة
مختارة من عمالئها ،من خبرات استثنائية
لكل من يبحث عن خدمات شخصية فريدة».

ف ــي إط ـ ــار ال ـت ــزام ــه ومـســاعـيــه
الــمتــواص ـلــة نـحــو تـقــديــم أفـضــل
ال ـخــدمــات وال ـح ـلــول المصرفية
للعمالء ،أعلن بنك الخليج توفير
خدمة صناديق األمانات في فرع
المطار ،بصالة الوصول -المبنى
رقم .1
وب ـهــذه الـمـنــاسـبــة ،ق ــال نائب
المدير العام للخدمات المصرفية
الشخصية لــأفــراد– مدير إدارة
الفروع ،باسل األســد ،إن الخدمة
ال ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة تـ ـسـ ـتـ ـه ــدف ت ــوف ـي ــر
ح ـ ـلـ ــول آم ـ ـنـ ــة الحـ ـتـ ـف ــاظ ع ـم ــاء
الـبـنــك الـمـســافــريــن خ ــارج الـبــاد
بمقتنياتهم الثمينة.
وأشار إلى أن «فرع المطار بات
ً
يعمل على مدى  24ساعة يوميا،
وطـ ـ ـ ــوال أي ـ ـ ــام األس ـ ـب ـ ــوع ،ضـمــن
مـســاعــي (ال ـخ ـل ـيــج) الـمـتــواصـلــة
لتوفير أفضل الخدمات للعمالء
ب ــالـ ـمـ ـك ــان ال ـ ـ ـ ــذي يـ ــرغ ـ ـبـ ــون فــي

ت ــواج ــدن ــا ب ـ ــه ،وب ــال ــوق ــت الـ ــذي
يحددونه ،من خالل شبكة فروع
ً
تضم  53فرعا تنتشر بمختلف
مناطق الكويت».
وذكــر أن فــرع المطار متكامل
الخدمات ،ويقدم للعمالء جميع
ال ـخ ــدم ــات الـمـصــرفـيــة ،م ــن فتح
حسابات ،وطلب قروض ،والتقديم
على البطاقات االئتمانية ،وإجراء
عـ ـمـ ـلـ ـي ــات الـ ـسـ ـح ــب واإلي ـ ـ ـ ـ ـ ــداع،
وت ـ ـحـ ــويـ ــل وص ـ ـ ـ ــرف الـ ـعـ ـم ــات،
إضافة إلى خدمة اإلصدار الفوري
لبطاقات السحب اآللي.
وأوضــح أن خدمات «الخليج»
المصرفية متواصلة كذلك على
مدار  24ساعة ،من خالل الموقع
اإلل ـك ـت ــرون ــي ،وتـطـبـيــق الخليج
على «الـمــوبــايــل» ،وعبر خدمتي
الـ ــرسـ ــائـ ــل ال ـن ـص ـي ــة ال ـق ـص ـي ــرة
و«الواتساب» ،وتطبيق Visit Gulf
 Bankلألجهزة النقالة ،الذي يتيح

باسل األسد

لـلـعـمـيــل ح ـجــز م ـكــانــه ف ــي صف
االن ـت ـظــار ب ــأي وق ــت وأي مـكــان،
ً
فضال عن إمكانية فتح الحساب
«أون الين» في دقيقة واحدة ،وهو
أسرع وقت لفتح حساب مصرفي
في الكويت.

في إطــار حــرص إدارة بنك وربــة على
االرتقاء بمستوى جميع العاملين ،وبما
ً
ينعكس إيجابيا على مستوى المنتجات
وخدمات العمالء ،يواصل البنك مبادرته
األولى من نوعها (رعاية) لدعم الموظفين
الموهوبين ،ومساندتهم لتحقيق أهدافهم
ً
الشخصية بعيدا عن الجانب الوظيفي،
حيث تم اختيار مجموعة من الموظفين
ودعـ ـمـ ـه ــم عـ ـل ــى ال ـم ـس ـت ــوي ـي ــن ال ـ ـمـ ــادي
والمعنوي لتحقيق طموحاتهم.
وبهذا الصدد ،قال الرئيس التنفيذي
شــاه ـي ــن ال ـغ ــان ــم« :نـ ـح ــرص ع ـل ــى ات ـبــاع
أحدث خطط التطوير العالمية في تنمية
ً
مواهب مواردنا البشرية ،إيمانا من إدارة
الـبـنــك ومـجـلــس اإلدارة بــأنـهــا العنصر
ً
الرئيسي ألي تطور ونمو» ،موضحا أن
«هذا البرنامج يأتي ضمن سعينا الدائم
لتوفير بيئة عمل إيجابية فــي (ور ب ــة)،
وج ـعــل الـبـنــك عــامــة ف ــارق ــة ف ــي الـقـطــاع
المصرفي ،مــن حيث االهـتـمــام بتجارب
الموظفين ورفع مستوى الرضا الوظيفي،

البطاقات االئتمانية ومسبقة الدفع

لقطة جماعية خالل الزيارة

ّ
عمر المسلم

على جوائز حملة صيف  2022من البنك،
وهي قسيمة سفر بمبلغ يصل إلى 1000
دينار ألي وجهة حول العالم للفائز مع
مرافقيه بالتنسيق مع مكتب السفريات
لتجهيز حجوزات الرحلة ،متمنين لهم
رح ــات شيقة وممتعة باستخدامهم
لقسائم السفر».

في إطــار الفعاليات المجتمعية الرامية إلى المحافظة على
البيئة وتثقيف النشء والشباب بأهمية المحافظة على البيئة
عــن طــريــق إع ــادة تــدويــر المخلفات البالستيكية ،قــام القطاع
المؤسسي في البنك بزيارة مدرسة الخليج اإلنجليزية ،مطلقا
حملة إعادة تدوير ،والمحافظة على البيئة  Go Greenبالتعاون
مع فريق «يدوي».
بدورها ،قالت أماني الورع – نائبة المدير العام لقطاع التواصل
المؤسسي بالبنك« :تستحوذ األنشطة الهادفة إلى المحافظة على
البيئة البرية والبحرية على اهتمام كبير ضمن أجندة وأنشطة
المسؤولية االجتماعية واالستدامة للبنك ،وقد جاءت هذه الزيارة
لتعزيز نشاط الطالب والطالبات فيما يرتبط بالمحافظة على
البيئة ،وإثراء معلوماتهم عن البيئة ،وكيفية الحفاظ عليها في
سياق التعاون بين البنك التجاري وفريق يدوي».

ٔ
الطبطبايي
لمياء

«وربة» يواصل مبادرة «رعاية»
لدعم الموظفين الموهوبين

 KIBيختتم حملته الصيفية لحاملي «التجاري» و«يدوي» في ضيافة «الخليج اإلنجليزية»
أعلن بنك الكويت الدولي ( )KIBأسماء
الــرابـحـيــن األرب ـعــة فــي آخ ــر سحب من
الحملة الصيفية  2022لحاملي البطاقات
االئتمانية ومسبقة الــدفــع ،وال ــذي تم
تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة،
حيث فاز كل من عبيد ناهض العتيبي،
وشيراز أمين السيد ،ورحاب عبدالعزيز
أشكناني ،وسامية أحمد الغانم ،بجوائز
السحب الشهري الثالث للحملة ،وهي
عـ ـب ــارة ع ــن ق ـس ــائ ــم س ـف ــر ألي وج ـهــة
يرغبون بها ،والتي تصل قيمتها لغاية
 1000دينار ،صالحة لمدة سنة كاملة
من تاريخ السحب.
و قـ ـ ـ ـ ــال مـ ــد يـ ــر أول إدارة ت ـط ــو ي ــر
ّ
المنتجات فــي  ،KIBعمر المسلم ،في
ه ــذه الـمـنــاسـبــة« :م ــع اخـتـتــام حملتنا
الترويجية ،نأمل في  KIBأن تكون نالت
إع ـجــاب واسـتـحـســان جميع عمالئنا
من حاملي البطاقات االئتمانية وفيزا
مـسـبـقــة ال ــدف ــع طـ ــوال األش ـه ــر الـثــاثــة
ً
الماضية ،كما سعدنا بفوز  12عميال من
عمالئنا المحظوظين منهم بالحصول

مكافآت السفر (الاللئ الفورية)،
ال ــذي حـقــق نـجــاحــا كـبـيــرا بين
عـ ـم ــاء ال ـب ـن ــك ال ــذي ــن يـمـكـنـهــم
االخ ـ ـت ـ ـيـ ــار مـ ــن ثـ ـ ــاث ش ــرك ــات
ط ـيــران ه ــي :الـخـطــوط الـجــويــة
ال ـك ــوي ـت ـي ــة ،وط ـ ـيـ ــران ال ـخ ـل ـيــج،
و»الخطوط الجوية القطرية».
وبـ ـ ـه ـ ــذه الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ،ق ــال ــت
ل ـ ـم ـ ـيـ ــاء الـ ـطـ ـبـ ـطـ ـب ــائ ــي ن ــائ ـب ــة
الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي لـلـخــدمــات
الـمـصــرفـيــة ال ـم ـســانــدة بالبنك
األه ـ ـلـ ــي الـ ـمـ ـتـ ـح ــد :نـ ـه ــدف مــن
خالل هذه التحديثات المتتالية
وال ـم ـس ـت ـم ــرة ل ـت ـط ـب ـي ـق ـنــا عـبــر
ال ـ ـهـ ــاتـ ــف ال ـ ــذك ـ ــي إل ـ ـ ــى ت ـع ــزي ــز
تـ ـ ـج ـ ــارب عـ ـم ــائـ ـن ــا م ـ ــن خ ــال
القنوات الرقمية السريعة النمو
واالنتشار ،وقــد نجحنا في أن
نوفر للمستخدم أفضل الحلول
من خــال الخدمات المصرفية
عـبــر ال ـهــاتــف ال ــذك ــي م ــن خــال
ت ـج ــرب ــة أكـ ـث ــر ب ـس ــاط ــة وأم ــان ــا
وفعالية من أي وقت مضى.

وأوضـحــت ال ــورع أن الــزيــارة اشتملت على ورشــة عمل ،قام
خاللها الطالب والطالبات باستخدام بعض المخلفات الزجاجية
والبالستيكية وزخرفتها بحيث يمكن االستفادة منها وإعادة
تدويرها .والقت هذه الزيارة تفاعال كبيرا من الطالب والطالبات
الذين ساهموا في تدوير بعض المنتجات البالستيكية بأفكار
رائعة ساهمت في صنع مزهرية ومقلمة وحصالة يستفيد منها
الطالب والطالبات وتساهم في تزيين فصولهم وبشكل بسيط.
وفي ختام الزيارة ،تقدمت إدارة مدرسة الخليج االنجليزية
بالشكر والتقدير إلى إدارة البنك على هذه الزيارة التي ساهمت
في إضافة معلومات مهمة وشيقة لطالب وطالبات المدرسة
عن أهمية المحافظة على البيئة ،مشيدين بدور البنك التجاري
الكويتي ومسؤوليته االجتماعية تجاه األنشطة الهادفة إلى
حماية البيئة الكويتية من التلوث.

إذ سيتم التركيز هــذا الـعــام على بعض
المواهب في المجاالت الخاصة بالصحة
والرياضة ،والعلوم التقنية ،إضافة إلى
ً
مهارات التصوير والفنون ،وسيتم الحقا
إدراج مــزيــد مــن الـمـجــاالت الـتــي تحظى
باهتمام موظفي البنك».
وت ــاب ــع ال ـغ ــان ــم« :االه ـت ـم ــام بــالـجــانــب
اآلخ ــر مــن حـيــاة الـمــوظــف وتـطــويــره في
الجوانب التي تشكل أهمية بالنسبة له ال
يقل أهمية عن تطويره في مجال العمل،
كما يعتبر االهتمام بالجانب الشخصي
للموظف من األمــور الحيوية التي تعزز
الــوالء الوظيفي واالنتماء ،وتشكل قيمة
م ـض ــاف ــة ل ـل ـم ــزاي ــا ال ـت ــي ي ــوف ــره ــا الـبـنــك
لموظفيه».
وذك ـ ــر أن «ورب ـ ـ ـ ــة» ن ـج ــح ب ــال ـس ـن ــوات
األخيرة في تنفيذ العديد من المبادرات
المهمة في سبيل تنمية وتطوير موظفيه،
وهو ما ساهم في خلق المزيد من الوالء
بين الموظفين للمؤسسة التي ينتمون
إليها.

«المصارف» :البنوك تعطل
أعمالها  9الجاري
ص ــرح ــت م ــدي ــرة ال ـع ــاق ــات
الـ ـع ــام ــة فـ ــي ات ـ ـحـ ــاد م ـص ــارف
الكويت ،شيخة العيسى ،بأنه
ب ـم ـنــاس ـبــة قـ ــرب ح ـل ــول ذك ــرى
المولد النبوي الشريف للسنة
الهجرية 1444هـ ــ ،فــإن البنوك
المحلية ستعطل أعمالها يوم
األحـ ـ ــد  9ال ـ ـجـ ــاري ،بــاع ـت ـبــاره
عطلة رسمية ،على أن تباشر
أعمالها يــوم اال ثـنـيــن  10منه،
بناء على التعميم الصادر من
ب ـن ــك ال ـك ــوي ــت الـ ـم ــرك ــزي ب ـهــذا
الشأن.
وي ـن ـت ـه ــز اتـ ـ ـح ـ ــاد مـ ـص ــارف
الكويت هذه المناسبة ليتقدم
بــأطـيــب الـتـهــانــي والـتـبــريـكــات
إل ــى سـمــو أمـيــر ال ـبــاد الشيخ
نواف األحمد الصباح ،وسمو
ول ـ ـ ــي الـ ـعـ ـه ــد الـ ـشـ ـي ــخ م ـش ـعــل
األح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــد ،ورئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس م ـج ـل ــس
ال ـ ـ ـ ــوزراء س ـم ــو ال ـش ـي ــخ أح ـمــد
نواف األحمد ،وشعب الكويت،

شيخة العيسى

وجميع عمالء البنوك ،سائلين
ا ل ـل ــه ا ل ـع ـلــي ا ل ـقــد يــر أن يحفظ
ا ل ـكــو يــت و ش ـع ـب ـهــا ،وأن يعيد
ه ــذه الـمـنــاسـبــة ع ـلــى الـجـمـيــع
بالخير ُ
واليمن والبركات.
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الفارس :التحالف سيضمن إمدادات الطاقة بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين

وزارة النفط
تعمل على
تحديث
استراتيجيتها
الخمسية
نمر الصباح

ارت ـ ـف ـ ـعـ ــت أسـ ـ ـع ـ ــار ال ـن ـف ــط،
أم ـ ـ ــس ،وسـ ـ ــط ت ــوقـ ـع ــات ب ــأن
مجموعة أوبــك +ربما توافق
عـ ـل ــى خـ ـف ــض كـ ـبـ ـي ــر إلنـ ـت ــاج
ال ـخــام خ ــال اجـتـمــاعـهــا هــذا
األسبوع.
وارت ـف ـع ــت ال ـع ـق ــود اآلج ـلــة
لخام برنت  79سنتا ،أو 0.9
فــي الـمـئــة ،إلــى  89.65دوالرا
للبرميل ،بعد أن كسب أكثر
مـ ــن  4فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة بــال ـج ـل ـســة
السابقة.
وزادت كذلك العقود اآلجلة
ل ـل ـخــام األم ـي ــرك ــي  60سـنـتــا،
أو  0.7فــي الـمـئــة ،إلــى 84.23
دوالرا لـلـبــرمـيــل ،وك ــان ــت قد
ارتفعت بأكثر من  5في المئة
بالجلسة السابقة.
وارتـ ـفـ ـع ــت أس ـ ـعـ ــار ال ـن ـفــط
أ مـ ـ ـ ــس األول ،ع ـ ـلـ ــى خ ـل ـف ـيــة
ت ـجــدد ال ـم ـخــاوف ب ـشــأن شح
الـ ـمـ ـع ــروض ،وث ـم ــة تــوق ـعــات
بأن منظمة البلدان المصدرة
لـلـبـتــرول (أوبـ ــك) وحـلـفــاء هــا،
المعروفين مجتمعين باسم
أو ب ــك ،+سيخفضون اإلنتاج
بأكثر من مليون برميل يوميا
في أول اجتماع شخصي لهم
منذ  2020اليوم.
وقالت مصادر في «أوبــك»
إن التخفيضات الطوعية من
قبل األ عـضــاء يمكن أن تأتي
عالوة على ذلك ،مما يجعلها
أكبر موجة خفض منذ بداية
جائحة كوفيد .19

و ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال إدوارد مـ ـ ــو يـ ـ ــا،
المحلل البارز في أواندا ،في
م ــذك ــرة« ،ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن كل
ش ــيء ي ـجــري م ــع ال ـح ــرب في
أوكرانيا ،لم تكن أوبك +بهذه
ال ـقــوة عـلــى اإلطـ ــاق ،وســوف
تفعل كــل مــا يلزم للتأكد من
دعم األسعار».
وع ـ ــززت «أوب ـ ـ ــك »+اإلن ـت ــاج
هـ ــذا الـ ـع ــام ب ـعــد تـخـفـيـضــات
ق ـيــا س ـيــة عـ ــام  ،2020بـسـبــب
تـ ـض ــرر الـ ـطـ ـل ــب الـ ـن ــاج ــم عــن
جائحة كورونا ،لكن المنظمة
ف ـش ـلــت ف ــي األشـ ـه ــر الـقـلـيـلــة
الماضية في تلبية الزيادات
الـمـقــررة بــاإلن ـتــاج ،وال ـتــي لم
تحققها في يوليو بمقدار 2.9
مليون برميل يوميا.
وت ــراج ـع ــت أسـ ـع ــار الـنـفــط
ألر بـعــة أشهر متتالية ،حيث
أدى إ غ ـ ـ ــاق ك ــو فـ ـي ــد  19فــي
الصين ،أكبر مستورد للنفط،
إلى كبح الطلب ،في حين أدى
ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع
ال ـ ـ ـ ــدوالر إلـ ـ ــى الـ ـضـ ـغ ــط عـلــى
األسواق المالية العالمية.
من جهته قال نائب رئيس
مجلس ا لـ ــوزراء وز ي ــر النفط
وزيــر الــدولــة لـشــؤون مجلس
ال ــوزراء وزيــر الــدولــة لشؤون
م ـج ـل ــس األم ـ ـ ــة ب ــال ــوك ــال ــة د.
م ـح ـمــد ال ـ ـفـ ــارس ،إن تـحــالــف
«أوب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ب ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــس» س ـ ـ ـيـ ـ ــدرس
الوضع العام للسوق النفطي
ال ـع ــال ـم ــي ،وس ـي ـت ـخــذ الـ ـق ــرار

محمد الفارس
ال ـم ـنــاســب ل ـض ـمــان إم ـ ــدادات
ال ـط ــاق ــة ب ـم ــا ي ـخ ــدم مـصــالــح
ال ـم ـن ـت ـج ـيــن وال ـم ـس ـت ـه ـل ـك ـيــن
عـ ـل ــى ح ـ ــد س ـ ـ ـ ــواء .جـ ـ ــاء ذل ــك
فــي تـصــريــح أدل ــى بــه الــوزيــر
الفارس قبل مغادرته الكويت
ل ـل ـم ـشــاركــة ف ــي االج ـت ـم ــاع الـ ـ
 45للجنة الوزارية المشتركة
لمراقبة االنتاج ( )JMMCفي
تـحــالــف «أوبـ ــك ب ـل ــس» ،كــذلــك
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع الـ ـ ـ ـ ـ ــوزاري الـ ـ ـ ـ 33
لتحالف «أوبك بلس» ،المزمع
ً
انعقاده حضوريا للمرة
األول ـ ــى م ـنــذ مـ ــارس 2020
بعد جائحة كورونا ،في مقر

«أرامكو» :سوق النفط ال يركز على انخفاض الطاقة الفائضة
قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» السعودية أمس ،إن سوق
النفط ال يركز على حقيقة أن الطاقة الفائضة العالمية لزيادة إنتاج
ً
النفط منخفضة جدا ،في حين أشار الرئيس التنفيذي لشركة «شل»
إلى أن االستثمارات لن تتغير ألن األسعار مرتفعة.
وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي ألرامكو في منتدى إنيرجي
إنتليجنس في لندن «(السوق) يركز على ما سيحدث للطلب إذا حدث
ركــود في أجــزاء مختلفة من العالم .إنهم ال يركزون على أساسيات
العرض» .وأضــاف أن الطاقة الفائضة تبلغ  1.5في المئة من الطلب
ً
العالمي ،مشيرا إلى أن توفير مخزون احتياطي من الطاقة الفائضة،
الــذي سيتم استخدامه عندما تعيد الصين فتح اقتصادها وترفع
قيود مكافحة كوفيد  ،19ليس مسؤولية أرامكو السعودية وحدها.

وفي حديثه في نفس المؤتمر ،قال بن فان بيردن الرئيس التنفيذي
لشركة شل ،إن األسعار المرتفعة الحالية ال تترجم بسهولة إلى تحول
ً
في تخصيص رأس المال نظرا ألن مشروعات النفط والغاز قد تستغرق
ً
عقودا حتى تنتج وتؤتي ثمارها.
وأضاف« :ال يمكنكم الحصول على استجابة سريعة إلشارات السوق
التي نشهدها اليوم» ،وذكر أن استراتيجية شل الشاملة ال تزال تركز
على االبتعاد عن منتجات النفط والغاز.
وقال «ال يمكننا العيش في هذا العالم بدون طاقة فائضة».
وأش ــار فــان ب ـيــردن ،ال ــذي سيترك شــل الـعــام المقبل ،إلــى أنــه إذا
كــان لديه مليار دوالر إضافي إلنفاقه ،فسيستثمر في «نظام طاقة
المستقبل».

«الكويت للتأمين» نظمت فعاليات «الشهر الوردي»
بــال ـتــزامــن م ــع ش ـهــر الـتــوعـيــة
ً
بسرطان الثدي (المعروف أيضا
ب ــال ـش ـه ــر ال ـ ـ ـ ـ ــوردي) والـ ـ ـ ــذي يـتــم
االحتفاء به في شهر أكتوبر من
ك ــل عـ ــام ،نـظـمــت ش ــرك ــة الـكــويــت
ل ـل ـت ــأم ـي ــن ح ـم ـل ــة ت ــوعـ ـي ــة ح ــول
الـكـشــف الـمـبـكــر لـســرطــان الـثــدي
ً
أطلقتها تحت شعار «لنحارب معا
سرطان الثدي» حرصا منها على
أهمية تنظيم مثل هذا النوع من
الحمالت الصحية والمجتمعية
الـ ـت ــي ت ــدع ــو إل ـ ــى ت ـث ـق ـيــف أك ـبــر
شريحة ممكنة من المجتمع حول
خطورة مرض سرطان الثدي وهو
ً
أكثر أنواع السرطان انتشارا بين
النساء.
وقالت مديرة التواصل لشركة
الـكــويــت لـلـتــأمـيــن ،فـجــر الصايغ
إن «ه ـ ـ ــذه ال ـح ـم ـل ــة ت ــأت ــي ضـمــن
ال ـم ـبــادرة الـتــي أطلقتها الشركة
في إطار االهتمام بصحة المرأة،
والتي تهدف إلى تثقيف الجمهور
بأهمية الكشف المبكر عن سرطان
ال ـثــدي والـتـشـجـيــع عـلــى إجــرائــه
وتوعية ذويـهــم بأهمية الكشف
المبكر والوقاية من المرض».
وأضافت :بهذه المناسبة ،نظم
قسم التواصل في شركة الكويت
لـلـتــأمـيــن عــرضــا تـقــديـمـيــا حــول
زي ــادة الــوعــي عــن مــرض سرطان

لقطة جماعية
الثدي ،أشــار من خالله الــى طرق
الوقاية والعالج من مرض سرطان
ال ـث ــدي ،وأهـمـيــة الـكـشــف المبكر
من خالل الفحوص الدورية التي
ً
يستوجب عملها خصوصا بعد
سن األربعين أو النساء اللواتي
لــدي ـهــن ت ــاري ــخ عــائ ـلــي لــإصــابــة
بسرطان الثدي.
وأج ــرت الـصــايــغ سحبا على
فـ ـ ـح ـ ــوص ـ ــات «الـ ـ ـم ـ ــام ـ ــوغ ـ ــراف ـ ــي»
ً
لـلـمــوظـفــات تـحـفـيــزا عـلــى إج ــراء
ال ـف ـحــوصــات ال ـتــي تـســاعــد على
الكشف المبكر عن المرض ،الفتة
الــى ان فــريــق قسم الـتــواصــل قام
بــإعــداد نـشــاطــات مختلفة خالل

ً
شهر أكتوبر ،بدءا بنشر الرسائل
الـتــوعــويــة عـلــى الـصـفـحــات عبر
وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي،
ً
وانتقاال إلى توزيع البروشورات
التوعوية حــول أع ــراض المرض
وطـ ــرق الــوقــايــة م ـنــه ،بــاإلضــافــة
إلى ارتداء اللون الوردي ،وشهدت
ً
ً
الفعاليات حـضــورا وتفاعال من
قبل موظفات الشركة.
وأض ــاف ــت ال ـصــايــغ أن شـعــار
ً
الحملة هــذا العام «لنحارب معا
ســرطــان ال ـثــدي» رســالــة مباشرة
لجميع النساء بهدف تشجيعهن
على عدم انتظار ظهور األعراض،
ف ـفــي ب ـعــض األح ـ ـيـ ــان ،ق ــد يـبــدو

ً
ال ـ ـخـ ــارج ط ـب ـي ـع ـيــا ول ـك ـن ــه لـيــس
كذلك من الــداخــل ،كما إن مفتاح
البقاء بصحة جيدة هو االكتشاف
ال ـم ـب ـك ــر لـ ـلـ ـم ــرض وعـ ــاجـ ــه فــي
مراحله األولى بما يضمن الشفاء
بإذن الله.
وخـتـمــت ال ـصــايــغ :ف ــي شــركــة
ال ـكــويــت لـلـتــأمـيــن ن ـحــرص على
تقديم الدعم والمساعدة للمرأة
فــي جـمـيــع م ـجــاالت الـحـيــاة بما
ف ـي ـه ــا الـ ـصـ ـح ــة الـ ـع ــام ــة كــون ـهــا
ً
ً
ً
ع ـ ـن ـ ـصـ ــرا ف ـ ـع ـ ــاال أس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــا فــي
الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع ،ف ــالـ ـش ــرك ــة ت ـع ـت ـبــر
موظفيها الـعــامــل األســاســي في
نجاحها وتمتعها بموقع الريادة.

تكشف نتائج استطالعها حول
«ديليفرو»
ً
القهوة تزامنا مع يومها العالمي
ً
احتفاال باليوم العالمي للقهوة ،يــوم  1أكتوبر ،أجــرت «ديليفرو»
ً
استطالعا لسكان الكويت ،للتعرف على سبب شعبية القهوة ،ومعرفة
االتجاهات الجديدة المثيرة لها .وفيما يلي ما خلص إليه االستطالع:
سواء كانت قهوة ُمعدة على يد مختص أو ُمعدة في المنزل ،هناك
ش ــيء واح ــد مــؤكــد ،أن هـنــاك فـنـجــان قـهــوة مفضال ل ــدى كــل شخص.
وال يخفى على أحد أن القهوة التركية ال تــزال مفضلة لدى معجبيها
الكويتيين ،حيث يحب الكثيرون النكهة الفريدة لها.
في الكويت ،قال معظم المشاركين في االستطالع إنهم يفضلون المذاق
التقليدي للقهوة التركية ،حيث اختارها  25في المئة من محبي القهوة
على البدائل األخــرى .وهذا ال يعني أن القهوة التركية كانت المفضلة
ً
لدى الجميع ،حيث تأتي القهوة بالحليب أيضا ضمن قائمة المشروبات
ً
المفضلة لــدى الـنــاس .ووفـقــا الستطالع ديليفرو ،احتل الكابتشينو
والالتيه المركزين الثاني والثالث على الـتــوالــي ،حيث فضل  13في
المئة من المشاركين الكابتشينو ،فيما اختار  9في المئة منهم الالتيه.
عالوة على ذلك ،عندما ُسئلوا عن النكهات التي استمتعوا بها في
قهوتهم ،اختار حوالي ثلث المشاركين الهيل ،مفضلين النكهات اإلقليمية
المعطرة على نكهات أخرى ،مثل :الكراميل والبندق والشوكوالتة.
وعندما تطرق االستطالع إلى الطريقة التي يفضل من خاللها الناس
تـنــاول فنجان قهوتهم ،أش ــار  31فــي المئة مــن المشاركين إلــى أنهم
يستمتعون بقهوتهم مع قطعة من الشوكوالتة ،للموازنة بين مــرارة
القهوة وحالوة الشوكوالتة.
كما تحظى الحلويات المقدمة مع القهوة بشعبية كبيرة في الكويت،

حيث أشار  17في المئة من الناس أيضا إلى أنهم يفضلون االستمتاع
بقهوتهم مع الكيك .واحتلت القائمة أيضا ثنائيات مالحة ،حيث اختار
 10في المئة من المشاركين الكرواسون مع قهوتهم .بغض النظر عن
األطعمة التي تقدم مع القهوة ،هناك شيء واحد مؤكد :القهوة تتناسب
مع كل شيء!
وأكد حوالي  70في المئة من األشخاص أيضا أنهم منفتحون على
تجربة نكهات جديدة وإضافتها إلــى قهوتهم .بينما تتميز الكويت
بامتالكها للعديد من محالت القهوة ،األمر الذي يصعب على الكويتيين
االختيار من بينها ،فقد أشــار المشاركون أيضا إلــى أنهم سيكونون
منفتحين على المزيد من التنوع من حيث النكهة ،أو حتى تقنيات
التخمير الجديدة .في المقابل ،قال حوالي  30في المئة من المشاركين
أنهم ال يفضلون اختبار أن ــواع جديدة عندما يتعلق األمــر بالقهوة،
مفضلين قهوتهم المجربة على تجربة أنواع جديدة.
سواء كنت تفضل النكهة القوية والحادة للبن المحمص ،أو النكهة
الشاملة والـمـتــوازنــة للتحميص الـمـتــوســط ،أو ال ـقــوام الـنــاعــم ولــون
التحميص الخفيف ،فإن اختيار طريقة تحميص القهوة المفضلة لديك
ُيعد قرارا مهما.
فــي الـكــويــت ،يفضل حــوالــي  75فــي الـمـئــة مــن الـسـكــان التحميص
الـمـتــوســط ،وي ـخ ـتــارون خـلـطــات الـقـهــوة ذات الـحـمــوضــة المتوسطة
والحالوة الرقيقة .في المقابل ،أشار  10في المئة من المشاركين إلى
أنهم يفضلون التحميص الخفيف اللذيذ ،فيما أكد  16في المئة أنهم
يفضلون مرارة التحميص الغامق.

األمانة العامة لمنظمة البلدان
المصدرة
ل ـل ـن ـفــط (أوب ـ ـ ــك) ف ــي فـيـيـنــا
اليوم بحضور محافظ دولة
ال ـكــويــت ل ــدى «أوب ـ ــك» محمد
ال ـش ـط ــي وال ـم ـم ـث ــل ال ــوط ـن ــي
ل ــدول ــة ال ـكــويــت ل ــدى منظمة
أو بــك الشيخ عبدالله صباح
سالم الحمود الصباح.
وقـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــارس ،إن ه ــذه
االجتماعات الدورية ستتابع
ت ـ ـ ـطـ ـ ــورات الـ ـ ـس ـ ــوق ال ـن ـف ـط ــي
العالمي ،بهدف اتخاذ القرار
المناسب للحفاظ على ميزان
العرض والطلب.
وذ كـ ـ ـ ـ ــر أن «أو ب ـ ـ ـ ـ ــك بـ ـل ــس»
ت ـ ـ ـ ـ ــدرس ك ـ ـ ــل ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـجـ ــدات
وال ـ ـم ـ ـت ـ ـغ ـ ـيـ ــرات فـ ـ ــي ال ـ ـسـ ــوق
لتصل إلى قرارات تضمن أمن
اإلمدادات واستقرار األسواق،
وأ كــد أهمية االجتماعات في
فيينا كونها تنظر إ لــى آفاق
تجديد التعاون كما أن «أوبك
بلس» لديها من المرونة تحت
مـظـلــة ات ـفــاق إع ــان الـتـعــاون
لضمان تعافي وتوازن السوق
وأثبتت نجاحها خالل األعوام
 2020و.2021
م ـ ــن جـ ــانـ ــب آخـ ـ ـ ــر ،ك ـش ـفــت
وزارة ا لـ ـنـ ـف ــط عـ ــن خـطـطـهــا
لــو ضــع استراتيجية جــد يــدة
لـ ـ ـل ـ ــوزارة ل ـ ــأع ـ ــوام ال ـخ ـم ـســة

البرميل الكويتي ينخفض
 4.04دوالرات إلى 92.04
انخفض سعر برميل النفط الكويتي  4.04دوالرات ليبلغ
 92.04دوالرا للبرميل فــي ت ــداوالت أمــس األول مقابل 96.08
دوالرا للبرميل في تداوالت يوم الجمعة الماضي ،وفقا للسعر
المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
ا لـمـقـبـلــة ،متضمنة منظومة
م ـ ـت ـ ـكـ ــام ـ ـلـ ــة ل ـ ـل ـ ـع ـ ـمـ ــل داخـ ـ ـ ــل
القطاعات والبرامج بالوزارة
ّ
ل ـت ـع ــظ ـي ــم ال ـق ـي ـم ــة ال ـم ـضــافــة
ل ـل ـن ـفــط وال ـ ـغـ ــاز ف ــي ال ـكــويــت
وتحقيق التنمية المستدامة
والحفاظ على الثروة الوطنية
لألجيال القادمة.
وفـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق قـ ــال
و ك ـي ــل وزارة ا ل ـن ـف ــط ا لـشـيــخ
الـ ــدك ـ ـتـ ــور نـ ـم ــر الـ ـصـ ـب ــاح أن
ف ــري ــق ع ـمــل ال ـ ـ ــوزارة بـ ــدأ فــي
وضع االستراتيجية الجديدة
للوزارة التي تأتي منسجمة
م ـ ـ ـ ــع األه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف ال ـ ــوطـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة
والتوجهات التي تضمنتها
رؤيــة «كــويــت جــديــدة ،»2035
وتهدف لإلسراع في التحول
الــرقـمــي واس ـت ـشــراف الـفــرص

والتحديات في كل القطاعات
داخل الوزارة ،ووضع الخطط
االس ـت ـب ــاق ـي ــة ب ـع ـي ــدة ال ـم ــدى
ل ـهــا ع ـلــى ك ــاف ــة ال ـم ـس ـتــويــات
لتحقيق إنجازات نوعية.
وأفـ ــاد ب ــأن االسـتــراتـيـجـيــة
ستركز على إرساء مجموعة
من القيم األساسية في العمل
لـتـعــزيــز ال ـنــزاهــة والـشـفــافـيــة
واإلبداع واالبتكار والتعاون
وال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــراكـ ـ ـ ــة واالسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدام ـ ـ ــة
والمساهمة في تعزيز مكانة
الكويت على خريطة الطاقة
ال ـع ــال ـم ـي ــة مـ ــن خـ ـ ــال إعـ ـ ــداد
وإدارة السياسات واألنظمة
الفعالة لقطاع النفط والغاز
ال ـت ــي تـسـتـجـيــب لـلـتـحــديــات
الحالية والمستقبلية.
وأوضــح أن رسالة الــوزارة

ت ـت ـم ـثــل ف ــي ال ـم ـحــاف ـظــة عـلــى
الثروة البترولية واستغاللها
وتطويرها وفق أفضل السبل
وب ـ ـمـ ــا ي ـك ـف ــل ت ـن ـم ـي ــة مـ ـ ــوارد
الدولة وزيادة دخلها القومي
وت ــأمـ ـي ــن س ــام ــة ال ـعــام ـل ـيــن
والبيئة والمنشآت.
وأض ــاف أن «الـنـفــط» قامت
ب ـت ـش ـك ـيــل ل ـج ـن ــة ال ـت ـخ ـط ـيــط
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي يـ ـ ـق ـ ــع عـ ـ ـل ـ ــى ع ــاتـ ـقـ ـه ــا
ت ـحــديــث اس ـتــرات ـي ـج ـي ـت ـهــا إذ
ت ــم تـشـكـيــل ال ـل ـج ـنــة بــرئــاســة
وك ـيــل الـ ـ ــوزارة وع ـضــويــة كل
من الوكيل المساعد للشؤون
اإلداريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة ون ـظ ــم
المعلومات فاضل سيد علي
والــوك ـيــل الـمـســاعــد لـلـشــؤون
الفنية خالد الديين والوكيل
المساعد للشؤون االقتصادية
بالوكالة عيد المطيري.
ولفت إلى ان اللجنة تضم
ً
أي ـضــا مــديــر إدارة الـعــاقــات
العامة الشيخة تماضر خالد
األ ح ـم ــد و م ــد ي ــر إدارة مكتب
ال ـ ــوزي ـ ــر عـ ـب ــدالـ ـل ــه ال ـظ ـف ـيــري
ومدير إدارة الشؤون اإلدارية
م ـنــال الــوه ـيــب وم ــدي ــر إدارة
الشؤون المالية نادية العطار
و مـ ــد يـ ــر إدارة اال س ـت ـك ـش ــاف
والـ ـتـ ـط ــوي ــر أحـ ـم ــد ال ـع ـي ـســى
و مـ ـ ــد يـ ـ ــر إدارة م ـ ــر ك ـ ــز ن ـظــم
المعلومات عائشة الرباح.
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«الوطني» يولم على شرف وفد غرفة التجارة
بحضور عدد من كبار الشخصيات ورجال األعمال الكويتيين والمصريين

عصام الصقر :مصر تجني ثمار ثورة المشروعات العمالقة وتطوير البنية التحتية

ً
وملقيا كلمته الترحيبية
...

ً
متوسطا ياسر الطيب ووليد السيوفي ومصطفى الجندي وعمرو األلفي وكريم كمال
عصام الصقر

ّ
نسخر
إمكاناتنا
لتقديم
الحلول
التمويلية
لدعم تدفق
االستثمارات
وزيادة حجم
التبادل
التجاري بين
البلدين

أقام بنك الكويت الوطني-
مصر حفل عشاء على شرف
وف ــد غــرفــة ت ـجــارة وصـنــاعــة
ا ل ـك ــو ي ــت ا ل ـ ــذي زار ا ل ـقــا هــرة
خ ـ ـ ــال األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع الـ ـ ـج ـ ــاري،
وذل ـ ـ ـ ــك بـ ـ ـه ـ ــدف ب ـ ـحـ ــث س ـبــل
ت ـع ــزي ــز م ـس ـت ـق ـبــل ال ـع ــاق ــات
االقتصادية بين البلدين في
العديد من المجاالت وزيادة
فرص االستثمار.
وحـ ـض ــر مـ ــأدبـ ــة ال ـع ـش ــاء،
التي أقامها البنك في فندق
فـ ـ ــورس ـ ـ ـيـ ـ ــزون ن ـ ــاي ـ ــل ب ـ ـ ــازا،
سـ ـفـ ـي ــر ال ـ ـكـ ــويـ ــت ف ـ ــي م ـصــر
غــا نــم ا لـغــا نــم ،ور ئـيــس هيئة
الـ ـ ــرقـ ـ ــابـ ـ ــة ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة ب ـم ـص ــر
محمد فريد صالح ،ورئيس
الـ ـب ــورص ــة ال ـم ـص ــري ــة رام ــي
ا لــد كــا نــي ،إ لــى جــا نــب كوكبة
من رجال األعمال الكويتيين
والمصريين.

عالقات تاريخية
و قــال نائب رئيس مجلس
اإلدارة ا ل ــر ئ ـي ــس ا ل ـت ـن ـف ـيــذي
لـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة ب ـ ـنـ ــك ال ـ ـكـ ــويـ ــت
الــوطـنــي ،عـصــام الـصـقــر ،في
كـلـمـتــه الـتــرحـيـبـيــة بضيوف
ال ـح ـف ــل ،إن ال ـك ــوي ــت وم ـصــر
ً
تـ ــرت ـ ـب ـ ـطـ ــان مـ ـ ـع ـ ــا بـ ـع ــاق ــات
تـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة وم ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ــرة
مـتـمـيــزة تتجسد فــي شــرا كــة
استراتيجية يعززها انسجام
وتـ ـط ــاب ــق س ـي ــاس ــة ال ـب ـلــديــن
فـ ـيـ ـم ــا يـ ـتـ ـعـ ـل ــق ب ــالـ ـقـ ـض ــاي ــا
الثنائية واإلقليمية ،وحرص
ال ـح ـكــومــات الـمـتـعــاقـبــة على
ت ــوطـ ـي ــد أواصـ ـ ـ ـ ــر الـ ـص ــداق ــة
واألخوة بين البلدين وتوقيع
ات ـ ـفـ ــاق ـ ـيـ ــات وب ـ ــروت ـ ــوك ـ ــوالت
التعاون في كل المجاالت.
وأ ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ا لـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـق ـ ـ ــر أن
االقتصاد المصري يشهد في
ً
ً
الفترة األخـيــرة تـطــورا الفتا
فــي جـمـيــع ال ـق ـطــاعــات ،حيث
تجني الدولة المصرية ثمار
برنامج اإلصالح االقتصادي
الذي بدأت الحكومة تطبيقه
م ـن ــذ عـ ــدة س ـ ـنـ ــوات ،وتـشـهــد
ل ــه ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـمــؤس ـســات
الدولية بالنجاح.
وأوض ـ ـ ـ ــح ،فـ ــي ك ـل ـم ـت ــه ،أن
التطور الشامل الذي تشهده
الـ ـبـ ـنـ ـي ــة الـ ـتـ ـحـ ـتـ ـي ــة ب ــأنـ ـح ــاء
ال ـبــاد كــافــة ،وكــذلــك تدشين
مشروعات قومية في قطاعات
حـيــويــة مـثــل الـنـقــل والـطــاقــة،
األمر الذي يوفر بيئة مواتية
ل ـ ـن ـ ـمـ ــو االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاد وج ـ ـ ــذب
االستثمارات.

«الوطني»
أكبر
المستثمرين
الكويتيين في
مصر ويتطلع
إلى مزيد
من التوسع
رؤية استباقية
بالسوق
وشـ ـ ـ ــدد الـ ـصـ ـق ــر عـ ـل ــى أن
المصري
عصام الصقر

جانب من الوفد الكويتي

مـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــة بـ ـ ـن ـ ــك ال ـ ـكـ ــويـ ــت
الــوط ـنــي كــانــت لــدي ـهــا رؤي ــة

الصقر وياسر الطيب في حوار مع خالد الغانم
استباقية بـشــأن االستثمار
ف ــي الـ ـس ــوق الـ ـمـ ـص ــري ،وم ــا
ي ـت ـم ـتــع ب ــه م ــن آف ـ ــاق واعـ ــدة
وفـ ــرص ق ــوي ــة ل ـل ـن ـمــو ،حـيــث
كــان حــا ضــرا منذ عــام 2007
وواص ـ ـ ــل ال ـع ـم ــل وال ـت ـط ــوي ــر
وت ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ــث الـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ــات
وال ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـجـ ــات الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة
وإطالق استراتيجية ناجحة
للتحول الرقمي ترتكز على
ما تتمتع به المجموعة من
ب ـن ـي ــة ت ـح ـت ـيــة ت ـك ـنــولــوج ـيــة
هائلة وخبرات واسعة.
وأو ضـ ـ ـ ـ ــح أن «ا لـ ــو ط ـ ـنـ ــي»
ي ـضــع إم ـك ــان ــات الـمـجـمــوعــة
ال ـهــائ ـلــة وم ــا تـتـمـتــع ب ــه مــن
خـ ـب ــرات واسـ ـع ــة ف ــي ت ـقــديــم
الحلول التمويلية والخدمات
االس ـت ـش ــاري ــة ف ــي ال ـســوق ـيــن
ال ـك ّــوي ـت ــي والـ ـمـ ـص ــري لــدعــم
تــدفــق االسـتـثـمــارات وزي ــادة
ح ـ ـجـ ــم الـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــادل ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري
َ
قطاعي
وإ ثــراء التعاون بين
األع ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــال وال ـ ـ ـمـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة ،وبـ ـم ــا يـنـعـكــس
ً
إي ـجــابــا ع ـلــى ن ـمــو وازدهـ ــار
اقتصاد الدولتين.

صحة الرهان
وشـ ـ ـ ــدد الـ ـصـ ـق ــر عـ ـل ــى أن

«الوطني» أثبت صحة رهانه
ً
منذ  15عاما على االستثمار
فــي مـصــر ،حيث أ صـبــح بنك
ا ل ـ ـكـ ــو يـ ــت ا لـ ــو ط ـ ـنـ ــي  -م ـصــر
ال ـ ـيـ ــوم أكـ ـب ــر االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات
ا لـ ـ ـك ـ ــو يـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــة ع ـ ـ ـلـ ـ ــى األرض
ً
الـ ـمـ ـص ــري ــة ،مـ ـشـ ـي ــرا إل ـ ــى أن
ا لـ ـبـ ـن ــك نـ ـج ــح فـ ــي أن ي ـت ـبــوأ
ً
ً
مــوقـعــا مـهـمــا ضـمــن الـبـنــوك
ً
األكـ ـث ــر ت ـم ـي ــزا ع ـلــى خــريـطــة
القطاع المصرفي المصري.
وأو ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن خـ ـ ـ ـي ـ ـ ــار
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــار فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـس ـ ــوق
ال ـم ـص ــري ي ـع ـكــس ال ـث ـقــة فــي
السوق وأهمية الوجود فيه
ك ـخ ـيــار اس ـتــرات ـي ـجــي طــويــل
األ جـ ـ ــل ،إذ ش ـه ــد ا ل ــو ط ـن ــي -
ً
ً
مـصــر ت ـطــورا مـلـحــوظــا على
ج ـم ـيــع ال ـم ـس ـت ــوي ــات ،حـيــث
ارتفع إجمالي األصول ليبلغ
نحو  87مليار جنيه مصري.
و قــد تحقق ذ لــك مــن خالل
النمو المتسارع في محفظة
ال ـ ـ ـقـ ـ ــروض ال ـ ـتـ ــي بـ ـلـ ـغ ــت 48
مـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــار جـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــه ،م ـ ـ ــن خ ـ ــال
تمويل كل قطاعات النشاط
االقتصادي المصري بما فيه
من مشاريع قومية وتنموية
رائ ـ ـ ـ ــدة ،كـ ـم ــا ي ـت ـم ـت ــع ال ـب ـنــك
بـمــو قــع متميز عـلــى خريطة

المدير العام لالتحاد الكويتي لألغذية سالم الرشيدي

حسين الخرافي

صالح البابطين
القطاع المصرفي المصري،
بفضل مركزنا المالي القوي
وانتشارنا الواسع في جميع
محافظات و مــدن مصر ،إلى
جــانــب الـتـطــويــر الـمـتــواصــل
لـ ـك ــل مـ ــا يـ ـق ـ ّـدم ــه الـ ـبـ ـن ــك مــن
حـ ـل ــول م ـص ــرف ـي ــة وخ ــدم ــات
ا سـتـشــار يــة ،وذ ل ــك بالتزامن
م ــع ال ـط ـف ــرة ال ـت ــي تـشـهــدهــا
قنواتنا الرقمية في إتمام كل
المعامالت المصرفية.

وليد الشريعان

خالد الغانم
وأشـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـص ـ ـقـ ــر إل ـ ـ ــى أن
الوطني  -مصر شهد تطورا
ً
ملحوظا على صعيد تطوير
وتـ ـح ــدي ــث ال ـب ـن ـي ــة الــرق ـم ـيــة
وت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ال ـم ـع ـلــومــات
والقنوات اإللكترونية للبنك،
والـ ـت ــي ش ـه ــدت ق ـف ــزة هــائـلــة
ً
وخ ـل ـقــت م ــن ال ـب ـنــك مـنــافـســا
ً
قــويــا فــي ال ـســوق الـمـصــرفــي
ً
ّ
بـ ـه ــذا الـ ـ ـص ـ ــدد ،فـ ـض ــا ع ــم ــا
يمثله ذ لــك من التماشي مع

وفاء القطامي

فهد الجوعان

رؤية مصر  2030وتوجهات
الـ ـ ــدولـ ـ ــة وال ـ ـب ـ ـنـ ــك الـ ـم ــرك ــزي
الـمـصــري نـحــو الـتـحــول إلــى
االقتصاد الرقمي والشمول
المالي.
وأوضح أن البنك حريص
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى خـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــة ال ـ ـم ـ ـج ـ ـت ـ ـمـ ــع
ا لـمـصــري مــن خــال التركيز
عـلــى ا لـمـشــار كــة فــي العملية
التنموية التي تتماشى
م ـ ـ ــع أهـ ـ ـ ـ ـ ــداف الـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة

عواد الخالدي

عماد الزيد مع عصام الصقر

رئيس هيئة الرقابة المالية محمد فريد صالح ورئيس البورصة المصرية
رامي الدكاني وخالد سري صيام وأحمد فكري عبدالوهاب

economy@aljarida●com

خالل زيارته للقاهرة
• االستثمارات الكويتية تسهم في تعزيز
التنمية االقتصادية واالجتماعية وترسخ التعاون
بين البلدين الشقيقين

محمد الصقر ورئيس مجموعة «بنية» أحمد مكي خالل الحفل

ً
مرحبا بوفاء القطامي وجواد بوخمسين
عصام الصقر
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــدامـ ـ ــة لـ ـمـ ـص ــر
ل ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــا م  ،2 0 3 0حـ ـي ــث
بـلـغــت مـيــزانـيــة الـمـســؤولـيــة
االجتماعية خــال السنوات
الـخـمــس األخ ـي ــرة نـحــو 158
مليون جنيه.

استقبال رئاسي
وك ـ ــان ال ــرئ ـي ــس ال ـم ـصــري
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـف ـ ـتـ ــاح الـ ـسـ ـيـ ـس ــي قــد

اس ـت ـق ـبــل ف ــي م ـق ــر ال ــرئ ــاس ــة
المصرية بالقاهرة وفد غرفة
ت ـ ـجـ ــارة وصـ ـن ــاع ــة ال ـك ــوي ــت
الـ ـ ــذي يـ ـ ــزور الـ ـق ــاه ــرة خ ــال
األسـ ـ ـب ـ ــوع الـ ـ ـج ـ ــاري ،ب ـه ــدف
بـحــث سـبــل تـعــز يــز مستقبل
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاق ـ ـ ــات االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة
ف ــي ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـم ـج ــاالت،
وزيادة فرص االستثمار بين
البلدين.
وأكـ ـ ـ ـ ــد الـ ـسـ ـيـ ـس ــي حـ ــرص

وليد الفهيد

عماد وجواد بوخمسين

أثناء عزف النشيدين الوطنيين للبلدين

شيماء المال

بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاده عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــواص ـ ـ ــل
الـمـسـتـمــر م ــع الـمـسـتـثـمــريــن
ا ل ـ ـكـ ــو ي ـ ـت ـ ـي ـ ـيـ ــن ،ل ـ ـتـ ــذ ل ـ ـيـ ــل أي
عـقـبــات قــد تــوا ج ـه ـهــم ،فيما
أشاد الوفد الكويتي بالبيئة
االستثمارية المحفزة التي
ت ـش ـه ــده ــا م ـص ــر ف ــي اآلون ـ ــة
األخ ـ ـيـ ــرة ب ـف ـضــل ال ـخ ـط ــوات
الـ ـحـ ـثـ ـيـ ـث ــة ال ـ ـتـ ــي اتـ ـخ ــذتـ ـه ــا
الحكومة المصرية للتيسير
على المستثمرين ،مؤكدين

ّ
محمد الصقر :تعرفنا على فرص
استثمارية ممتازة في مصر
المال :حريصون على تعزيز التعاون مع الكويت في قطاع البترول والغاز
●

القاهرة -حسن حافظ

في ختام زيارة لمصر استغرقت 4
أيام ،قال رئيس غرفة تجارة وصناعة
الكويت ،رئيس الوفد الكويتي ،محمد
جاسم الصقر ،أمس ،إن الوفد ّ
تعر ف
خــال الــزيــارة والـلـقــاء ات مــع ال ــوزراء
بــال ـح ـكــومــة ال ـم ـصــريــة ع ـلــى ال ـفــرص
االس ـت ـث ـم ــاري ــة ال ـم ـت ــاح ــة ه ـن ــاك أم ــام
االستثمارات الكويتية واستعراضها
بشكل متميز ،إذ شكلت الزيارة فرصة
ذهبية لتعزيز ا لـتـعــاون االقتصادي
بين الكويت ومصر.
وأ ش ـ ـ ـ ـ ـ ــار ا لـ ـ ـصـ ـ ـق ـ ــر إ ل ـ ـ ـ ــى أن م ـص ــر
قطعت خـطــوات جـبــارة فــي اإل صــاح
االقتصادي واالستثماري قبيل ظهور
ال ـت ـح ــدي ــات ال ـع ــال ـم ـي ــة ف ــي ال ـعــام ـيــن
األ خـيــر يــن ،مشيدا بتجربة مصر في
تطوير االقتصاد ،ومؤكدا أهمية هذه
الزيارة التي تعكس الرغبة المتبادلة
من البلدين لزيادة التعاون والشراكة،
م ـع ـ ً
ـرب ــا ع ــن اع ـ ـتـ ــزازه ب ـل ـقــاء الــرئ ـيــس
ال ـ ـم ـ ـصـ ــري ع ـ ـبـ ــدال ـ ـف ـ ـتـ ــاح الـ ـسـ ـيـ ـس ــي،
ورئـ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء مـصـطـفــى
مدبولي.
واخ ـت ـتــم الـصـقــر وال ــوف ــد الـكــويـتــي
زي ــارة ال ـقــاهــرة بـلـقــاء وزي ــر الـبـتــرول
والـ ـث ــروة الـمـعــدنـيــة ال ـم ـصــري ط ــارق
ال ـم ــا ،لـبـحــث ال ـف ــرص االس ـت ـث ـمــاريــة
المتاحة في مجال الطاقة المصرية،
إذ رح ــب ال ـم ــا ب ــال ــوف ــد االق ـت ـص ــادي
ا لـ ـك ــو يـ ـت ــي ،مـ ــؤ كـ ــدا أن ه ـ ــذه ا لـ ــز يـ ــارة
ت ـع ـكــس م ـتــانــة الـ ــروابـ ــط ال ـتــاري ـخ ـيــة
بـيــن الـبـلــديــن الـشـقـيـقـيــن ،والـعــاقــات
المتميزة بين القيادة السياسية في
كال البلدين.
وأ شـ ـ ـ ـ ــار ا لـ ـ ــوز يـ ـ ــر إ ل ـ ـ ــى أن حـ ــرص
ا لــر ئـيــس السيسي ود .مــد بــو لــي على
ل ـق ــاء ال ــوف ــد ي ـع ـكــس اه ـت ـم ــام ال ــدول ــة
بتطوير وتقوية الروابط االقتصادية
مع الكويت الشقيقة ،وترجمة ذلك إلى
مشروعات واستثمارات متنوعة في
مختلف القطاعات لتحقيق التكامل
وال ـم ـن ـف ـعــة ال ـم ـش ـتــركــة ،وخ ــاص ــة فــي
قطاع الطاقة.
وتـ ـح ــدث ال ـم ـس ــؤول ال ـم ـص ــري عــن
ع ـ ــاق ـ ــات الـ ـ ـش ـ ــراك ـ ــة الـ ـمـ ـمـ ـت ــدة ال ـت ــي
ت ـج ـم ــع بـ ـ ــاده ب ــال ـك ــوي ــت فـ ــي م ـج ــال

حـ ـ ـ ـ ـ ــرص رج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال األع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـي ـ ـيـ ــن عـ ـ ـل ـ ــى زي ـ ـ ـ ــادة
اس ـت ـث ـم ــارات ـه ــم ب ـم ـص ــر ،فــي
ض ـ ـ ـ ــوء م ـ ـ ــا ي ـ ـل ـ ـم ـ ـسـ ــونـ ــه م ــن
ّ
وتحسن
تطور كبير و جــاد،
ملموس في مناخ االستثمار،
مـشـيــدا ب ــإج ــراء ات اإلص ــاح
االق ـت ـص ــادي ال ـتــي اتـخــذتـهــا
ال ـح ـك ــوم ــة ال ـم ـص ــري ــة خ ــال
الفترة الماضية.
وأو ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا أن

السفير الكويتي غانم الغانم

فيصل صرخوه في حوار مع عماد بوخمسين

محمد الصقر ونائب رئيس مجموعة العربي ممدوح محمود العربي خالل الحفل
ال ـب ـتــرول وال ـغ ــاز ،فــي ص ــورة نـمــاذج
إيجابية للتعاون المشترك ممثلة في
االتفاقات التجارية مع مؤسسة النفط
الكويتية ،والشراكات االستثمارية مع
مجموعة الخرافي و»كويت إنرجي»،
األ م ــر ا ل ــذي يهيئ ا لـمـنــاخ لـمــز يــد من
االستثمارات والشراكات الناجحة.
وشـ ـ ـ ــدد عـ ـل ــى حـ ـ ــرص مـ ـص ــر ع ـلــى
توسيع قاعدة التعاون االستثماري
ال ـم ـش ـتــرك م ــع ال ـكــويــت الـشـقـيـقــة فــي
قـ ـط ــاع الـ ـبـ ـت ــرول والـ ـ ـغ ـ ــاز ،بـمـخـتـلــف
أنشطته من البحث واإلنتاج والتكرير
وال ـت ــوزي ــع ،وأك ــد أن ال ـت ـطــور الـكـبـيــر
ال ـ ـ ـ ــذي ت ـ ـش ـ ـهـ ــده صـ ـ ـن ـ ــاع ـ ــات ت ـع ـظ ـيــم
ال ـق ـي ـم ــة الـ ـمـ ـض ــاف ــة فـ ــي م ـ ـصـ ــر ،م ـثــل
ال ـب ـت ــروك ـي ـم ــاوي ــات واألس ـ ـمـ ــدة يــوفــر
فـ ـ ً
ـرصـ ــا اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة ج ـ ــاذب ـ ــة ،وذلـ ــك
م ــن خـ ــال ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـم ـش ــروع ــات
الطموحة للتوسع فــي هــذا المجال،
ً
إذ تـعــد مـصــر مــر كــز ا مـهـ ًـمــا لصناعة
البتروكيماويات.
وكشف الوزير المصري عن اهتمام
ا لــدو لــة بتوفير البيئة اال سـتـثـمــار يــة
الـ ـم ــائـ ـم ــة ،وت ــذلـ ـي ــل ال ـعـ ـقـ ـب ــات أمـ ــام

االس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــارات الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة
ف ــي م ـصــر تـسـهــم ف ــي تـعــزيــز
الـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة
واالجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــة وتـ ــرس ـ ـيـ ــخ
الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاون بـ ـ ـي ـ ــن ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــن
ال ـش ـق ـي ـق ـيــن ،وت ـف ـتــح ال ـعــديــد
من مجاالت التعاون لتحقيق
التنمية المستدامة وتعزيز
مجاالت التبادل التجاري.
ح ـ ـ ـضـ ـ ــر الـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاء رئـ ـ ـي ـ ــس
مجلس إدارة غرفة التجارة
والصناعة الكويتية ،محمد
ال ـ ـ ـص ـ ـ ـقـ ـ ــر ،وم ـ ـ ـم ـ ـ ـث ـ ـ ـلـ ـ ــون ع ــن
الغرفة والهيئات الحكومية
الـ ـ ـك ـ ــويـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــة واالت ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــادات
والشركات.

«الوطني»
أثبت صحة
رهانه منذ
ً
 15عاما على
مستقبل
واعد ينتظر
االقتصاد
المصري

الملتقى االقتصادي
وتضمنت فعاليات زيارة
الوفد الكويتي إقامة ملتقى
التعاون المصري  -الكويتي
بتنظيم مشترك بين االتحاد
ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ل ـ ـل ـ ـغـ ــرف الـ ـتـ ـج ــاري ــة
الـ ـمـ ـص ــري ــة وغ ـ ــرف ـ ــة تـ ـج ــارة
وصـ ـن ــاع ــة الـ ـك ــوي ــت ،وال ـ ــذي
ي ـش ـه ــد ت ــوقـ ـي ــع ب ــروت ــوك ــول
ت ـعــاون بـيــن االت ـحــاد وغــرفــة
ال ـك ــوي ــت ،ك ـمــا ن ــاق ــش فــرص
االس ـت ـث ـم ــار وب ـي ـئــة األع ـم ــال

طارق السلطان وريم البحر

أنغام تخت شرقي من دار األوبرا المصرية

االس ـت ـث ـمــارات ،حـيــث إن اإلصــاحــات
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة الـ ـت ــي ن ـف ــذت ـه ــا حـقـقــت
نـ ـت ــائ ــج إيـ ـج ــابـ ـي ــة فـ ــي ه ـ ــذا ال ـم ـج ــال
خالل السنوات األخيرة ،بعد تطوير
اإل ّج ــراء ات التشريعية والمالية بما
يمثل دعائم لالستثمار.
وت ـ ـ ــرأس ال ـص ـق ــر ال ــوف ــد ال ـكــوي ـتــي
ا لـ ـ ــذي زار م ـص ــر بـ ــدا يـ ــة مـ ــن ا ل ـس ـبــت
ً
ا لـ ـ ّم ــا ض ــي ،وضـ ــم ال ــو ف ــد  46ع ـض ــوا،
يمثلون مجلس إدارة الغرفة ،وبعض
الـ ـجـ ـه ــات الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة واالت ـ ـ ـحـ ـ ــادات
ال ـم ـه ـن ـيــة وم ـج ـم ــوع ــة م ــن ال ـش ــرك ــات
ال ـكــوي ـت ـيــة م ــن الـمـهـتـمـيــن بـقـطــاعــات
االستثمار ،والمصارف ،والصناعة،
وال ـ ـس ـ ـيـ ــاحـ ــة والـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــدق ـ ــة ،وال ـ ـ ـمـ ـ ــواد
ال ـغــذائ ـيــة ،وال ـخ ــدم ــات الـلــوجـسـتـيــة،
والـ ـشـ ـح ــن وال ـ ـم ـ ـنـ ــاولـ ــة والـ ـتـ ـخ ــزي ــن،
وال ـط ـي ــران ،والـتـعـلـيــم ،واالت ـص ــاالت،
والبناء والمقاوالت ،وأعضاء مجلس
التعاون المصري  -الكويتي ،إضافة
إلى الجهاز اإلداري بـ «الغرفة».

ف ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـصـ ـ ــر الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي بـ ـحـ ـث ــت
م ـنــاخ اال س ـت ـث ـمــار ف ــي مصر
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــروعـ ـ ــات الـ ـق ــومـ ـي ــة
الـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرى الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي تـ ـتـ ـضـ ـم ــن
قطاعات ا لــزرا عــة والصناعة
واالستثمار العقاري ،إضافة
إل ـ ـ ـ ــى ق ـ ـ ـطـ ـ ــاعـ ـ ــات الـ ـسـ ـي ــاح ــة
والمشروعات الخدمية.
كما ناقش الملتقى المناخ
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ف ــي ال ـك ــوي ــت،
ا ل ــذي قـ ّـد م ـتــه هـيـئــة تشجيع
االستثمار المباشر ،إضافة
إل ـ ــى قـ ـي ــام الـ ــوفـ ــد ال ـكــوي ـتــي
ب ـ ـ ــإج ـ ـ ــراء زيـ ـ ـ ـ ـ ــارة مـ ـي ــدانـ ـي ــة
للعاصمة اإلدار ي ــة الجديدة
لالطالع على التطور الالفت
واإلنـ ـ ـج ـ ــازات الـ ـت ــي تـحـقـقــت
على صعيد البنية التحتية
والمشروعات الضخمة التي
شهدتها ا لـعــا صـمــة اإلدار ي ــة
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة خـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة
الماضية.

الكويت
ومصر
تجمعهما
عالقات
متجذرة
ً
رسميا
ً
وشعبيا
ً
تمثل نموذجا
ُيحتذى في
العالقات
الدولية

أواصر تاريخية
تـ ـجـ ـم ــع مـ ـص ــر والـ ـك ــوي ــت
ع ــاق ــات تــاري ـخ ـيــة م ـت ـجــذرة
رسـ ـ ـم ـ ـ ًـي ـ ــا وشـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ـ ًـي ـ ــا ،ح ـي ــث
ت ـع ــد ن ـم ــوذج ــا ُي ـح ـت ــذى فــي
ا ل ـعــا قــات ا لــدو ل ـيــة ،وتعتبر
االس ـت ـث ـمــارات الـكــويـتـيــة في
مصر حاضرة بقوة في كثير
مــن ا لـقـطــا عــات ،حـيــث تسهم
الـحـكــومــة وال ـق ـطــاع الـخــاص
ال ـك ــوي ـت ــي ب ـش ـك ــل ف ــاع ــل فــي
تنمية ودفع عجلة االقتصاد
ال ـ ـم ـ ـصـ ــري ،وقـ ـ ــد بـ ـل ــغ ح ـجــم
االس ـت ـث ـمــارات الـكــويـتـيــة في
مصر نحو  19مليار دوالر،
وبلغ حجم التبادل التجاري
بين مصر والكويت في 2020
حوالي  5مليارات دوالر ،كما
أن ال ـكــويــت ت ـعــد ثــالــث أكـبــر
ش ــري ــك تـ ـج ــاري ع ــرب ــي بـعــد
السعودية واإلمارات ،ورابع
ش ــري ــك ت ـج ــاري عــال ـمــي بـيــن
الدول المستثمرة.

االستثمار
في السوق
المصري
يعكس الثقة
وأهمية
الحضور
فيه كخيار
استراتيجي
طويل األجل

عصام الصقر
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يرى أن غناءه في الكويت والبحرين له خصوصية كبيرة لتميز هذا الفن بإيقاعاته
فضة المعيلي

قال د .الصالحي ،إن فن
الصوت هو فن متطور
ومتغير ،غير جامد وساكن،
يستسلم في أدائه لذائقة
مؤديه ،فيغير في اآلالت بما
يالئم موسيقاه.

ض ـ ـمـ ــن الـ ـ ـم ـ ــوس ـ ــم الـ ـثـ ـق ــاف ــي
الـ ـ ـ  27ل ـ ــدار اآلثـ ـ ــار اإلس ــام ـي ــة،
أقيمت بمركز اليرموك الثقافي
المحاضرة األسبوعية بعنوان
«اآلالت ا لـمــو سـيـقـيــة واألدوات
المستخدمة فــي أداء الـصــوت»،
حاضر فيها د .أحمد الصالحي،
َّ
ـاض ــر وأدار حــولــه
وقـ ـ ــدم ال ـم ـح ـ ِ
الـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــاش رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس دي ـ ــوان ـ ـي ـ ــة
الموسيقى بدار اآلثار م .صباح
الريس.
وف ـ ــي ت ـق ــدي ـم ــه ،ذك ـ ــر ال ــري ــس
أن د .ال ـصــال ـحــي ح ــاص ــل على
شـ ـه ــادة ال ــدكـ ـت ــوراه م ــن رويـ ــال
هـ ـ ــولـ ـ ــواي -ج ــامـ ـع ــة ل ـ ـنـ ــدن ،فــي
ال ـم ـم ـل ـكــة ال ـم ـت ـح ــدة ،تـخـصــص
ع ـ ـ ـلـ ـ ــم م ـ ــوس ـ ـي ـ ـق ـ ــى الـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــوب
( ،)Ethnomusicologyويعمل
كـمـحــاضــر ف ــي الـمـعـهــد الـعــالــي
للفنون الموسيقية.
بعدها استهل د .الصالحي
ال ـم ـحــاضــرة ،ح ـيــث قـ ــال« :غ ـنــاء
الـصــوت فــي الكويت والبحرين
وبقية المناطق لــه خصوصية
ك ـب ـيــرة ،بـسـبــب تـمـيــز ه ــذا الـفــن
بألحانه وآالته وإيقاعاته ،وغير
ذل ــك مــن الـجــوانــب الموسيقية،
والرتـ ـ ـب ـ ــاط ـ ــه ب ـج ـم ـي ــع ش ــرائ ــح
المجتمع ا لـقــد يــم فــي المنطقة،
سـ ـ ـ ــواء م ـج ـت ـم ــع الـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــارة ،أو
م ـج ـت ـمــع الـ ـعـ ـم ــال ،أو مـجـتـمــع
ال ـمــدي ـنــة .وتـ ـح ـ َّـول ال ـص ــوت مع
ظهور الدولة الحديثة ،من بداية
الستينيات ،إلى فن يمثل هوية
شعوب المنطقة الثقافية ،لقيمته
ً
ً
أدبيا وموسيقيا ،ولتداخله مع
جميع أطياف المجتمع المحلي».
وذكــر د .الصالحي أن اآلالت
ال ـمــوس ـي ـق ـيــة ف ــي أداء ال ـصــوت
ً
ً
ً
تـمـثــل دائ ـم ــا عـنـصــرا مـهـمــا في

تميزه وتفرده عن بقية الفنون
الشعبية.

قالب الصوت
وعـ ـ ــن قـ ــالـ ــب ال ـ ـص ـ ــوت ،ق ـ ــال:
«ال ـ ـصـ ــوت م ـص ـط ـلــح مــوسـيـقــي
ـان مختلفة ،فـهــو ُيقصد
لــه م ـعـ ٍ
به األغنية عند العرب القدماء،
ونـ ـج ــد ذلـ ـ ــك فـ ــي كـ ـت ــب ت ــراث ـي ــة
عديدة ،مثل األغاني لألصفهاني
واألدوار ل ـ ــأرم ـ ــوي ،ف ــي حـيــن
أن ال ـم ـص ـط ـلــح هـ ــذا كـ ــان يــرمــز
لــأغ ـن ـيــة ال ـع ــرب ـي ــة ال ـت ــي كــانــت
ت ـ ـقـ ــدم ف ـ ــي الـ ـ ـب ـ ــاط ال ـع ـث ـم ــان ــي
بالقرن السادس عشر ،فكل غناء
عــربــي هــو ص ــوت عـنــدهــم .وفــي
شـبــه الـجــزيــرة الـعــربـيــة ،وحتى
ً
فترة قريبة نسبيا ،كان الصوت
ً
مستخدما بأماكن مختلفة ،فهو
يرمز لألغنية المحلية المؤداة
ع ـلــى ال ـع ــود بـمـنـطـقــة ال ـح ـجــاز،
وهذا موجود في تسجيالت تمت
ً
عام  1911تقريبا .وفي الكويت
والبحرين وبقية مناطق ساحل
الـخـلـيــج ال ـعــربــي ،ك ــان الـصــوت
ً
مرتبطا بلون َّ
معين
كمصطلح
من الغناء ،وال ُيطلق على غيره
ً
مـ ــن الـ ـفـ ـن ــون ،ل ــذل ــك هـ ــو دائـ ـم ــا
مرتبط بهذا النمط الذي نعرفه
إلى اليوم باسم الصوت».

العود الهندي
وق ـ ـ ـ ـ ـ َّـدم د .الـ ـص ــالـ ـح ــي ع ــدة
نـمــاذج ل ــآالت المستخدمة في
أداء الـ ـص ــوت ،ف ـعــن آل ــة ال ـع ــود،
أوض ـ ــح« :آلـ ــة ال ـع ــود ال ـم ـتــداولــة
اليوم بين الموسيقيين العرب
واألت ـ ـ ـ ــراك وال ـ ـفـ ــرس ،م ــن أش ـهــر

أحمد الصالحي
اآلالت الموسيقية في المنطقة،
لـكـنـهــا ك ــان ــت م ــن اآلالت ن ــادرة
االس ـت ـخ ــدام ف ــي ش ـبــه ال ـجــزيــرة
ال ـعــرب ـيــة ،ح ـتــى س ـن ــوات قليلة
ب ـعــد ال ـح ــرب الـعــالـمـيــة األولـ ــى.
وكــان الموسيقيون في الكويت
ً
وال ـب ـحــريــن يـسـتـخــدمــون نــوعــا
ً
مختلفا من العودُ ،
ويطلق عليه
الـ ـع ــود الـ ـهـ ـن ــدي ،وقـ ــد ان ـ َـدث ــرت
ً
هــذه اآلل ــة قــديـمــا ،ولــم يـبــق لها
أي وث ـي ـقــة ت ـث ـبــت وج ــوده ــا أو
هيئتها».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ذك ـ ـ ـ ـ ـ ــره
الـمــوسـيـقـيــون الـقــدمــاء وال ــرواة
فــي وص ــف ال ـعــود ال ـه ـنــدي ،أنــه
ً
يختلف كثيرا عن العود العربي،
من حيث الشكل والمواد الداخلة
فـ ــي ص ـن ــاع ـت ــه ،ح ـي ــث ي ـح ـتــوي
العود الهندي على أربعة أوتار،
ث ــاث ــة مـنـهــا م ــزدوج ــة وال ــراب ــع
م ـف ــرد .ول ـك ــل وت ــر اس ــم يـمـيــزه،
فالوتر األول (من األسفل) اسمه
(الـ ـش ــرار) ،وال ـثــانــي (ال ـم ـثــانــي)،
والـثــالــث (الـمـثــالــث) ،أم ــا الــرابــع
واألخير فهو (اليتيم) ،ألنه وتر
ً
مـفــرد ،ون ــادرا مــا ُيـعــزف عليه»،

ً
الفـتــا إلــى أن مصطلح «اليتيم»
أشـ ـ ــار إلـ ـي ــه م ـح ـم ــود ال ـكــوي ـتــي
ومحمد زويد ،اللذان عاينا هذا
الـ ـع ــود وم ــارس ــا الـ ـع ــزف عـلـيــه،
وكــذلــك أش ــار إلـيــه فهد العسكر
في قصيدة «على نغمات العود»،
الـ ـ ـت ـ ــي سـ ـجـ ـلـ ـه ــا ع ـب ــدال ـل ـط ـي ــف
الكويتي على أسطوانة.
وذكـ ـ ــر د .ال ـص ــال ـح ــي أن مــن
أش ـ ـهـ ــر مـ ــن عـ ـ ــزف عـ ـل ــى الـ ـع ــود
الهندي عبدالله الفرج ويوسف
ال ـ ـب ـ ـكـ ــر ،واألخ ـ ـ ـيـ ـ ــر أط ـ ـلـ ــق ع ـلــى
عوده اسم «بطلوس» ،ومحمود
الكويتي عزف عليه لمدة طويلة،
ً
ً
قبل أن يشتري عــودا عربيا من
صانع عراقي.

العود الشامي
وف ـ ـ ـ ــي حـ ــدي ـ ـثـ ــه ع ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــود
الشامي ،أوضح أن ما يميزه عن
العود الهندي ،عدا شكله ،طريقة
ت ـص ـن ـي ـعــه ،ح ـي ــث ك ـ ــان ُي ـص ـنــع
م ــن ق ـطــع خـشـبـيــة مـتـفــرقــة يتم
تجميعها وتثبيتها مع بعضها
ال ـب ـعــض ،كــذلــك يـحـتــوي الـعــود

الرواد يرفضون قانون نقابة الفنانين واإلعالميين
أصـ ـ ـ ــدر ع ـ ــدد م ـ ــن ال ـف ـن ــان ـي ــن
ً
ً
الكويتيين الرواد بيانا صحافيا،
أمس األول ،يطالبون فيه بعدم
األخـ ـ ــذ ب ـق ــان ــون ال ـم ـه ــن الـفـنـيــة
الـ ـمـ ـق ــدم مـ ــن نـ ـق ــاب ــة ال ـف ـنــان ـيــن
واإلعــام ـي ـيــن ،مـعـتـبــريــن أن ــه ال
يصب في مصلحة الفن واإلعالم.
وقال موقعو البيان« :نتقدم
بــالـتـهـنـئــة وال ـم ـب ــارك ــة لجميع
أع ـ ـضـ ــاء م ـج ـل ــس األم ـ ـ ــة ،2022
ونرجو التكرم منكم بعدم قبول
أو تبني قــانــون الـمـهــن الفنية،
الـ ـمـ ـق ــدم مـ ــن نـ ـق ــاب ــة ال ـف ـنــان ـيــن
الكويتيين العاملين بمهن الفن
واإلعـ ــام ،نـقــابــة عـمــالـيــة ،وذلــك
ألنه سيعوق الحركة الفنية ،وال
يـخــدم الـفـنــانـيــن نـهــائـيــا ،وعــدم
األخ ــذ بــرأيـنــا كـ ــرواد لـلـفــن عند
صياغته».

حياة الفهد

سعد الفرج

سعاد عبدالله

وتابع البيان« :كما أن النقابة
منذ  2009حتى اآلن لم تقدم ما
يخدم الفن واإلعــام ،إضافة إلى
أن هناك تجاهال تاما للفنانين

الــرواد من النقابة ،ونفيدكم بأن
ً
هذا القانون قد تم رفضه مسبقا
مـ ــن قـ ـب ــل الـ ـفـ ـت ــوى والـ ـتـ ـش ــري ــع،
وللعلم هــذا الـقــانــون هــو السبب

المباشر الستقالة زميلنا الفنان
الراحل عبدالحسين عبد الرضا
من منصبه نقيب الفنانين بعد
اطالعه عليه».

وأضـ ـ ــاف« :ك ـمــا أن ال ـن ـقــابــة ال
تمثلنا كفنانين رواد وال تمثل
الـغــالـبـيــة م ــن الـفـنــانـيــن الـنـجــوم
وال ـش ـب ــاب ،وت ـق ـب ـلــوا م ـنــا جــزيــل
الشكر ،ووفقكم الله وسدد خطاكم
لما فيه خير البالد والعباد».
يــذ كــر أن الفنانين الموقعين
عـ ـل ــى الـ ـبـ ـي ــان هـ ــم حـ ـي ــاة ال ـف ـهــد
وإبراهيم الصالل ومريم الصالح
وس ـع ــاد ع ـبــدال ـلــه وس ـع ــد ال ـفــرج
ومحمد المنصور ومحمد جابر
ومحمد المنيع وجاسم النبهان
وخالد العبيد وعبدالرحمن العقل
وعبداإلمام عبدالله ومن الفنانين
النجوم حسين المنصور ومحمد
الـ ـعـ ـجـ ـيـ ـم ــي وزهـ ـ ـ ـ ـ ــرة الـ ـخ ــرج ــي
وحسين ا لـبــام والمنسق العام
ل ـل ـف ـنــان ـيــن ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن ال ـ ـ ــرواد
المخرج واإلعالمي خالد الراشد.

الصالحي أثناء المحاضرة
على خمسة أوتار ،مقابل أربعة
في العود الهندي.
ول ـفــت إل ــى أن أغ ـلــب مطربي
الصوت هم عازفون على العود
ً
أيـ ـض ــا ،واالسـ ـتـ ـثـ ـن ــاءات قـلـيـلــة،
مثل :عبداللطيف الكويتي ،ومال
س ـعــود ال ـم ـخــايـطــة ،ح ـيــث كــانــا
يغنيان األص ــوات وال يضربان
ً
عـلــى ال ـع ــود ،م ـش ـيــرا إل ــى ثــاثــة
م ـطــرب ـيــن ك ــان ــت ل ـه ــم إض ــاف ــات
ب ــارزة فــي مسألة تـطــور العزف
على العود في الصوت ،هم :داود
ال ـكــوي ـتــي ،وم ـح ـمــد ب ــن فـ ــارس،
وحمد خليفة.

آلة الكمان
وفـيـمــا يـتـعـلــق بــآلــة الـكـمــان،
أوض ـ ــح د .ال ـصــال ـحــي أنـ ــه كــان
ً
موجودا في الفرقة الموسيقية

ال ـ ـمـ ــؤديـ ــة لـ ـغـ ـن ــاء ال ـ ـصـ ــوت فــي
ع ـش ــري ـن ـي ــات ال ـ ـقـ ــرن ال ـم ــاض ــي،
س ــواء فــي الكويت أو البحرين،
لـكــن الـمــراجــع الـقــديـمــة لــم تقدم
تفاصيل كافية عن الكمان قبل
هذا العقد ،والوحيد الذي تكلم
ً
عنه قديما هو الباحث يوسف
دوخــي ،الــذي ذكر أن آلة الكمان
ك ــان ــت مـ ـت ــداول ــة ب ــال ـك ــوي ــت فــي
أواخر القرن التاسع عشر ،وأشار
إلـ ــى ال ـ ـعـ ــازف ع ـل ــي ال ـخ ـض ــر أو
األخضرَّ .
وبين أنه رغم أن الكمان
ُيعد أداة إضافية أو غير أساسية
في الفرقة الصوت ،لكن له تأثير
كبير على األداء االرتجالي.

فن متطور
وف ــي خـتــام الـمـحــاضــرة ،قــال
د .الـصــالـحــي« :ال ـصــوت هــو فن

م ـت ـط ــور وم ـت ـغ ـي ــر ،غ ـي ــر جــامــد
وساكن ،يستسلم في أدائه لذائقة
م ــؤدي ــه ،فـيـغـيــر ف ــي اآلالت بما
يــائــم مــوسـيـقــاه ،ويـضـيــف من
اآلالت ما ّ
يجمل من أداء الصوت
ال إض ـع ــاف ــه أو إلع ـط ــائ ــه سـمــة
مــوسـيـقـيــة تـشـبــه ثـقــافــة أخ ــرى.
إن ه ــذه ال ـم ـت ـغ ـيــرات ف ــي اآلالت
واألداء والتصفيق ساهمت إلى
الـ ـي ــوم ف ــي ج ـعــل الـ ـص ــوت أب ــرز
ف ــن مـ ـت ــوارث بــال ـكــويــت يـنــافــس
بشعبيته ال ـف ـنــون الـمـعــاصــرة،
بـ ـسـ ـب ــب قـ ـ ــدرتـ ـ ــه عـ ـل ــى ال ـت ـغ ـي ــر
وال ـت ـطــور بـمــا ي ـتــاءم مــع نمط
موسيقاه وذائقة الجمهور ،في
حين أن بقية ا لـفـنــون الشعبية
أصبحت تصارع النسيان ،أو قد
يكون بعضها اندثر».

ً
المظفر ينتهي من كتابة «سقط سهوا»
أع ـلــن ال ـف ـنــان خــالــد المظفر،
انتهاءه من كتابة أول  30حلقة
ً
من عمله الجديد (سقط سهوا)،
ً
المقرر عرضه قريبا.
وش ـ ــارك ال ـم ـظ ـفــر مـتــابـعـيــه،
ص ــورة لــه أثـنــاء كتابته للعمل
ع ـب ــر ح ـس ــاب ــه ب ـ ـ «إنـ ـسـ ـتـ ـغ ــرام»،
َّ
وعــلــق« :تــم بحمد الله االنتهاء
مـ ــن ك ـت ــا ب ــة أول  30ح ـل ـق ــة مــن
ً
تأليفي بعنوان (سقط سـهــوا)،
ً
وبإذن الله يرى النور قريبا».
عـ ـل ــى جـ ــانـ ــب آخـ ـ ـ ــر ،يـ ـش ــارك
ال ـم ـظ ـفــر ف ــي مـسـلـســل «ال ــدول ــة
العميقة» المقرر عرضه في يناير
 .2023وت ــدور أحــداثــه فــي إطــار
مــن الـجــريـمــة واإلث ـ ــارة ،ويـضــم
كوكبة من النجوم على رأسهم:
ال ـف ـن ــان س ـعــد الـ ـف ــرج ،وجــاســم

خالد المظفر

الـ ـنـ ـبـ ـه ــان ،وخ ـ ــال ـ ــد ال ـب ــري ـك ــي،
وف ـي ـص ــل ال ـع ـم ـي ــري ،وي ـع ـقــوب
عبدالله ،وبشار الشطي ،وروان

بـ ــن ح ـس ـي ــن ،وخـ ــالـ ــد ال ـم ـظ ـفــر،
وعـبــدالـلــه الـبـلــوشــي ،ومـشــاري
الفريح ،وعبدالقدوس إسماعيل،
وغيرهم من الفنانين.
وش ــارك المظفر فــي الموسم
ال ــدرام ــي الــرمـضــانــي الـمــاضــي،
م ــن خـ ــال مـسـلـســل «س ـتــوديــو
 ،»22الذي دارت أحداثه عن قناة
تعلن إفالسها ،لكن الموظفين
ي ـت ـف ــاج ــأون ب ـشــرائ ـهــا م ــن ِقـبــل
رجل أعمال ،وهو الفنان حبيب
الـحـبـيــب ،ال ــذي يـتــولــى إدارت ـهــا
ب ــرفـ ـق ــة سـ ـك ــرتـ ـي ــرت ــه «لـ ـهـ ـي ــب»،
ف ـت ـن ـشــأ غـ ـي ــرة وم ـن ــاف ـس ــة بـيــن
الجميع إلثبات نفسه في القناة.
والعمل بطولة :حبيب الحبيب،
ومــاجــد فـ ــواز ،وخــالــد الـمـظـفــر،
وعبدالعزيز النصار.

سمية الخشاب :أقدم دور
«نيرة» في «التاروت»
●

القاهرة  -محمد قدري

ع ـ ـبـ ــرت الـ ـفـ ـن ــان ــة س ـم ـيــة
ال ـ ـخ ـ ـشـ ــاب ع ـ ــن س ـع ــادت ـه ــا
ب ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــدي ـ ـ ـم ـ ـ ـهـ ـ ــا ف ـ ـي ـ ـل ـ ـم ـ ـهـ ــا
ال ـج ــدي ــد «الـ ـ ـت ـ ــاروت» ال ــذي
بـ ـ ــدأ تـ ـص ــوي ــره قـ ـب ــل أيـ ـ ــام،
بـ ـ ــاإلضـ ـ ــافـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى الـ ـ ـع ـ ــودة
ل ـل ـع ـمــل م ــع ال ـف ـن ــان ــة ران ـي ــا
ي ــوس ــف ب ـع ــد أك ـث ــر م ــن 20
عاما وبعد آخر عمل جمع
بينهما وهو «عائلة الحاج
متولي» بطولة الراحل نور
الشريف.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ــت سـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة فـ ــي
ت ـصــري ـحــات خ ــاص ــة ،إن ـهــا
تقدم دورا خاصا ومختلفا
م ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ــال دور خـ ـبـ ـي ــرة
ف ــي ع ـل ــم ال ـ ـتـ ــاروت وال ـف ـلــك
واألب ـ ـ ـ ــراج ،ل ـك ـن ـهــا ال تــريــد
اإلفـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاح عـ ـ ــن م ـ ــزي ـ ــد م ــن
ا ل ـم ـع ـل ــو م ــات ح ـت ــى ال يـتــم
ح ــرق ال ـع ـمــل ،وه ــي إح ــدى
 3فـتـيــات فــي ا لـعـمــل ،حيث
يكون العمل بطولة نسائية
ث ــاث ـي ــة م ــع رانـ ـي ــا يــوســف
وناهد السباعي.

و ت ـ ـ ــا بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــت أن ا ل ـ ـف ـ ـي ـ ـلـ ــم
الجديد جعلها إلى حد ما
تـسـتـعـيــن ب ـعــدد مــن خـبــراء
التاروت ،الفتة ان علم الفلك
و قــراء ة األ بــراج وغيرها له
طرقه المختلفة وله أسس.
وأ ك ـ ـ ـ ــدت أن «ا ل ـ ـ ـتـ ـ ــاروت»
ج ـع ـل ـهــا تـ ـق ــدم ه ـ ــذا ال ـن ــوع
م ــن األف ـ ــام ل ـل ـمــرة األولـ ــى،
وف ـ ـ ـكـ ـ ــرتـ ـ ــه حـ ـمـ ـسـ ـتـ ـه ــا ل ـ ــه،
فــا لـفـكــرة وا ل ــدور مختلفان
تماما ،والعالقة بين بطالت
ال ـع ـم ــل م ـخ ـت ـل ـفــة وم ـم ـي ــزة،
ورانـ ـ ـي ـ ــا يـ ــوسـ ــف م ـخ ـت ـل ـفــة
وراقية ومتحمسة للعودة
ل ـل ـع ـمــل م ـع ـهــا مـ ــرة أخـ ــرى،
وأنـ ـ ـه ـ ــا واثـ ـ ـق ـ ــة م ـ ــن ج ـ ــودة
العمل وقوته.
و ق ـ ــا ل ـ ــت إن ا ل ـش ـخ ـص ـيــة
التي تقدمها اسمها نيرة،
واالسـ ـ ــم بــال ـط ـبــع م ـق ـصــود
في إشارة إلى الشابة نيرة
أشـ ـ ـ ــرف ال ـ ـتـ ــي قـ ـتـ ـل ــت ع ـلــى
ي ــد أحـ ــد الـ ـشـ ـب ــاب ،وك ــان ــت
حديث الرأي العام في مصر
والوطن العربي.

سمية الخشاب
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دوليات
واشنطن :الشباب اإليراني اكتفى من القمع السياسي واالجتماعي
• «كيهان» %99 :من اإليرانيين يؤيدون النظام • حفيد الخميني يدعو لحوار ويرفض «إهانة» خامنئي
وصفت وكالة المخابرات
المركزية األميركية مدى
انتشار االحتجاجات اإليرانية
المناهضة للنظام بالصاعق،
بالتزامن مع تعهد البيت
األبيض بتدفيع السلطات
اإليرانية تكلفة قمع
المتظاهرين السلميين،
في حين أقر حفيد المرشد
المؤسس حسن الخميني
بوجود أزمة لكنه اعتبر أن
إهانة المرشد األعلى تعوق
أي حوار.

اإلفراج عن «مطرب
التغريدات» ومأساة
مهسا تتكرر مع
فنانة وناشطة في
طهران

على وقــع تواصل التظاهرات
اإليرانية لليوم  19على التوالي،
وات ـخــاذهــا ع ــدة أش ـكــال للتكيف
مع التضييق األمني المتصاعد،
ً
خـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا فـ ـ ـ ــي ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــات
وال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــدارس ال ـ ـثـ ــانـ ــويـ ــة ،أك ـ ــدت
المخابرات األميركية أن استمرار
تلك االحتجاجات ومدة انتشارها
أمر مفاجئ.
ووصف مدير وكالة المخابرات
المركزية «سي آي إيه» بيل بيرنز
مــدى انتشار االحتجاجات التي
انطلقت للتنديد بــو فــاة الشابة
الكردية اإليــرانـيــة مهسا أميني،
بعد اعتقالها مــن شــرطــة اآلداب
بسبب مخالفتها قــواعــد ارت ــداء
الـحـجــاب ،ب ـ «الـصــاعــق» ،السيما
أن ـ ـه ـ ــا ط ـ ــال ـ ــت عـ ـ ـش ـ ــرات ال ـ ـمـ ــدن
والـمـحــافـظــات ،وشـتــى الطبقات
االجتماعية.
وقـ ــال ب ـيــرنــز ،ف ــي مـقــابـلــة مع
شبكة «ســي بــي إس» األميركية،
إن «ال ـش ـبــاب اإليــران ـي ـيــن اكـتـفــوا
من القمع السياسي للسلطات»،
ً
مضيفا أن «اإليرانيين الشباب،
السيما النساء ،فاض بهم الكيل،
سـ ـ ــواء م ــن األزم ـ ـ ــة االق ـت ـص ــادي ــة
وال ـظ ــروف الـمـعـيـشـيــة الـصـعـبــة،
أو الفساد والـقـيــود االجتماعية
والقمع السياسي في البالد ،مما
جعلهم مستعدين للمخاطرة بكل
شجاعة» .في م ــوازاة ذلــك ،كشف
ال ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي ج ــو ب ــاي ــدن
أن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ستفرض
تكاليف إضافية على اإليرانيين
المسؤولين عن أعمال العنف ضد
المتظاهرين الذين يحتجون ضد
الحكومة بعد وفاة أميني.
وق ـ ــال ب ــاي ــدن ،ف ــي بـ ـي ــان ،ليل
ً
االثنين ـ الـثــاثــاء ،إنــه «قلق جــدا
بـ ـش ــأن ال ـت ـق ــاري ــر الـ ـت ــي تـتـحــدث
ع ــن ال ـح ـم ـلــة ال ـع ـن ـي ـفــة الـمـكـثـفــة
على المتظاهرين السلميين في
ً
إيران» وتعهد برد سريع ،متابعا:
«س ـت ـف ــرض الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
ه ــذا األس ـب ــوع تـكــالـيــف إضــافـيــة
عـ ـل ــى م ــرت ـك ـب ــي أعـ ـ ـم ـ ــال ال ـع ـنــف
ض ــد ال ـم ـت ـظــاهــريــن الـسـلـمـيـيــن.
وسنواصل محاسبة المسؤولين
اإليرانيين ودعم حقوق اإليرانيين
في االحتجاج بحرية».
وذكرت السكرتيرة الصحافية
ل ـل ـب ـي ــت األبـ ـ ـي ـ ــض ك ـ ــاري ـ ــن ج ــان
بيير أن طالب الجامعات بإيران
«غاضبون بحق» من وفاة أميني،
وإن حمالت القمع تدفع الشباب
ف ــي إيـ ـ ــران إل ـ ــى م ـ ـغـ ــادرة ال ـب ــاد
«والبحث عن الكرامة والفرص في
أماكن أخرى».

●

ّ
ســلــم لبنان مالحظاته على المقترح األميركي
بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل للسفيرة
األميركية في بيروت دوروث ــي شيا ،التي أرسلتها
إلــى واشنطن ليتسلمها الوسيط األميركي آموس
هوكشتاين المبعوث الخاص في إدارة الرئيس جو
بايدن لشؤون الطاقة العالمية.
وتكشف مصادر سياسية لبنانية ،أن المالحظات
التي ّقدمها لبنان ال تغير في جوهر االتفاق ،إنما كان
ً
قد جرى تداولها سابقا مع هوكشتاين وتم االتفاق
حــولـهــا مـعــه ،لـكــن لـبـنــان يــريــد تضمينها فــي نص
ً
المقترح كي تكون مدرجة الحقا في المرسوم ،الذي
سيتم إيداعه لدى األمــم المتحدة .وتؤكد المصادر
أن هذه المالحظات تشمل مجموعة نقاط طالما أن
االق ـتــراح ينص على حـصــول لبنان على الـخــط 23
وحقل قانا ،وهذه النقاط هي:
* النقطة األول ــى :أن لبنان هــو صاحب السيادة
على حقل قانا ،بالتالي ال سلطة إلسرائيل بإعطاء
اإلذن أو السماح لبواخر التنقيب أو حتى لبواخر
ً
التصدير الحقا في حال أرادت الدخول إلى الحقل ،بل
فقط يتم إبالغ األمم المتحدة بذلك وهي التي تعطي
العلم إلسرائيل.
*النقطة الثانية :تتعلق بآلية العمل خــال فترة
الحفر ،وهذه تفاصيل يفترض أن تكون مدرجة في

سلة أخبار
مباحثات بين عبدالله الثاني
والسلطان هيثم في مسقط

أج ــرى مـلــك األردن عبدالله
الثاني ،مباحثات تناولت آخر
التطورات الدولية واإلقليمية
م ــع س ـل ـط ــان ع ـم ــان ه ـي ـثــم بــن
طارق ،في مسقط أمس .وتأتي
ال ــزي ــارة تلبية لــدعــوة تلقاها
ملك األردن من سلطان ُعمان.
وذك ــر ب ـيــان مـلـكــي أن ال ــزي ــارة
تـسـتـمــر يــوم ـيــن ،حـيــث يــرافــق
عبدالله الثاني عقيلته الملكة
ران ـ ـي ـ ــا ،وولـ ـ ـ ــي ع ـ ـهـ ــده األمـ ـي ــر
الحسين ،ووفد رفيع المستوى.
وت ـع ـ ّـد ال ــزي ــارة ه ــي األول ــى
لـمـلــك األردن م ـنــذ ي ـنــايــر عــام
 ،2020عـ ـن ــد م ــا ذ ه ـ ـ ــب إ ل ـي ـه ــا
ً
معزيا بوفاة السلطان قابوس
بن سعيد.

تنديد ليبي وإقليمي باتفاق
النفط بين الدبيبة وأنقرة
رئيسي خالل حضوره جلسة برلمانية في طهران أمس (رويترز)
في المقابل ،رفض المتحدث
باسم وزارة الخارجية اإليرانية
نـ ـ ــاصـ ـ ــر ك ـ ـن ـ ـعـ ــانـ ــي م ـ ـ ــا أس ـ ـمـ ــاه
ً
الرياء األميركي ،داعيا الرئيس
ً
األميركي إلى أن «يفكر قليال في
سجل وتــاريــخ ب ــاده فــي مجال
ً
حقوق اإلنسان بدال من التظاهر
بالدفاع عنه».
وأم ــس األول ،اعتبر المرشد
األع ـلــى للجمهورية اإلســامـيــة
آي ــة ال ـلــه عـلــي خــامـنـئــي أن هــذه
ً
االحـ ـتـ ـج ــاج ــات ك ـ ــان «م ـخ ـط ـطــا
ً
ً
لـهــا م ـس ـب ـقــا» ،مـتـهـمــا ال ــوالي ــات
الـمـتـحــدة وإس ــرائ ـي ــل ،الـعــدويــن
ال ـ ـلـ ــدوديـ ــن لـ ـ ـب ـ ــاده ،ب ــال ــوق ــوف
خلفها.
ب ــالـ ـت ــزام ــن ،ح ـ ـ ــاول ال ــرئ ـي ــس
اإليـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي إب ـ ــراه ـ ـي ـ ــم رئ ـي ـس ــي
ت ـه ــدئ ــة ال ـغ ـض ــب ال ـش ـع ـبــي ضــد
الحكومة ،وأقر بأن «الجمهورية
اإلســام ـيــة لــديـهــا ن ـقــاط ضعف
ونواقص» ،لكنه شدد في الوقت
عينه على الرواية الرسمية بأن
االضطرابات مؤامرة من األعداء.
من جهته ،شــدد رئيس هيئة
األركـ ـ ــان مـحـمــد ب ــاق ــري ع ـلــى أن
«األمن قادر على حماية النظام»،
فـ ـ ـ ــي حـ ـ ـي ـ ــن ق ـ ـص ـ ـفـ ــت م ــدفـ ـعـ ـي ــة
ومـ ـسـ ـي ــرات «ال ـ ـحـ ــرس الـ ـث ــوري»

م ـن ــاط ــق فـ ــي إق ـل ـي ــم ك ــردس ـت ــان
العراق مجددا أمس.

حسن الخميني
وم ـ ـ ـ ـ ــع اش ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــداد ال ـ ـض ـ ـغـ ــوط
الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة وال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ع ـلــى
رمــوز النظام أقــر حفيد مؤسس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة اإلس ــامـ ـي ــة حـســن
ً
الخميني بوجود أزمة ،داعيا إلى
ً
حــوار للخروج منها ،معربا عن
أسفه لما يحصل في بالده.
وق ــال حـســن الـخـمـيـنــي ،ال ــذي
استبعد عــدة م ــرات مــن الترشح
للرئاسة بسبب عدم األهلية ،في
بيان ،إن «االعتراض يعكس حركة
المجتمع وحياته ،بينما الشغب
ً
ال يثمر إال تطرفا وفوضى ،وهذا
م ــا تـبـحــث ع ـنــه وس ــائ ــل اإلع ــام
التابعة للعدو».
واتهم وسائل اإلعالم بـ «إحداث
ً
ش ـ ــرخ داخ ـ ـ ــل إي ـ ـ ـ ـ ــران» ،م ـض ـي ـفــا:
«ه ـ ــذه ال ــوس ــائ ــل اإلع ــام ـي ــة لـهــا
تاريخ طويل من العداء معنا أو
انها تــرتــزق مــن دول تريد إيــران
ضعيفة».
وف ـي ـم ــا بـ ــدا أنـ ــه ت ـع ـل ـيــق عـلــى
«هـ ـ ـت ـ ــاف الـ ـ ـم ـ ــوت لـ ـل ــدكـ ـت ــات ــور»،
ال ـ ــذي ي ـ ــردده ال ـم ـح ـت ـجــون ،رأى

ً
الخميني ال ــذي ك ــان يـعــد قــريـبــا
من اإلصالحيين أن «المرشد علي
خامنئي يحظى باحترام خاص
وفريد من كل من يعرفه واإلساءة
له تمنع نجاح أي نوع من التفاهم
والبدء في الحوار».

احتجاجات متفرقة
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذه األثـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاء ،ان ــدلـ ـع ــت
احتجاجات متفرقة بعدة مناطق
ف ــي ط ـه ــران وأص ـف ـه ــان وش ـي ــراز
وتـبــريــز وكــردس ـتــان ،،فــي الوقت
الذي تواصل امتداد االحتجاجات
إلى المدارس الثانوية وسط حراك
ملحوظ داخل الجامعات.
وعـ ـ ـم ـ ــد ال ـ ـ ـطـ ـ ــاب إلـ ـ ـ ــى ش ـتــى
الــوســائــل للتعبير عــن تنديدهم
بقمع المتظاهرين ،فمن الهتافات
عـ ـل ــى أسـ ـط ــح الـ ـبـ ـن ــاي ــات ،وه ــي
الـطــريـقــة ال ـتــي اعـتـمــدهــا الـنـظــام
نـفـســه قـبــل س ـنــوات طــويـلــة ضد
الشاه ،إلى األغاني ،وحرق صور
ً
المرشد علي خامنئي ،ووصوال
إلى إطالق أبواق السيارات أمس.
وب ـ ـ ــدأ طـ ـ ــاب طـ ـ ـه ـ ــران ،أمـ ــس،
الـ ـتـ ـعـ ـبـ ـي ــر ع ـ ـ ــن غـ ـضـ ـبـ ـه ــم ع ـب ــر
اسـتـخــدام أب ــواق الـسـيــارات ،بعد
حملة االعتقاالت غير المسبوقة

التي طالتهم ،خاصة في جامعة
شريف أمس األول.
ونـظــم ط ــاب «خ ــواج ــه نصير
الـ ـ ــديـ ـ ــن» ف ـ ــي طـ ـ ـه ـ ــران ت ـج ـم ـعــا
ً
حاشدا ،ورددوا هتافات« :المرأة
والحياة والحرية» .ودخل طالب
جامعة «رجــائــي» بالعاصمة في
إضراب مفتوح عن الدراسة دعما
لالحتجاجات.

مهسا جديدة ومطرب
التغريدات
وفــي حــادثــة اعتبر محتجون
أنها تظهر أن مقتل مهسا أميني
ل ـي ــس ح ــال ــة مـ ـع ــزول ــة ،تـسـلـمــت
عائلة شابة إيرانية تدعى نيكا
ً
ش ــاركـ ـم ــي ( 17ع ـ ــام ـ ــا) جـثـتـهــا
محطمة الجمجمة واألن ــف ،بعد
أسبوع من اختفاء أثرها عندما
كانت تشارك في تظاهرة بطهران.
وقالت الشرطة إن شكارمي ،وهي
فنانة وناشطة ،وقعت من مسافة
عالية ،بينما أكــد أصــدقــاؤهــا أن
ق ــوات األم ــن كــانــت تـبـحــث عنها
بعد مشاركتها في التظاهرة.
كما أفرجت السلطات اإليرانية
بكفالة عن المغني شروين حاجي
ب ـ ــور ،ال ـ ــذي أوق ـ ــف ب ـعــد تـقــديـمــه

ً
أغنية لقيت انتشارا على مواقع
التواصل ،دعم فيها احتجاجات
أعـ ـقـ ـب ــت م ـق ـت ــل ال ـ ـشـ ــابـ ــة م ـه ـســا
أميني ،واكتسب حاجي بور (25
ً
عـ ــامـ ــا) ،ال ـ ــذي عـ ــرف بـمــوسـيـقــى
الـبــوب وكتابة األغـنـيــات ،شهرة
واس ـ ـعـ ــة فـ ــي األي ـ ـ ـ ــام ال ـم ــاض ـي ــة،
ـراي» (مــن
عـلــى خـلـفـيــة أغـنـيــة «بـ ـ ـ ِ
أجــل) بالفارسية .وكانت كلمات
األغ ـن ـي ــة م ـس ـت ـقــاة م ــن ت ـغــريــدات
يتحدث فيها مستخدمو «تويتر»
عــن األس ـب ــاب ال ـتــي تــدفـعـهــم الــى
االحتجاج.
وأفـ ـ ـ ـ ــاد نـ ـشـ ـط ــاء ب ـ ـلـ ــوش ب ــأن
حصيلة قتلى إطالق قوات األمن
اإليرانية النار في زاهدان ،جنوب
شرقي إي ــران ،الجمعة الماضي،
وصلت إلى أكثر من  80شخصا
بينهم طفالن.
وف ـ ــي ت ـع ـل ـيــق ع ـل ــى اس ـت ـم ــرار
االح ـت ـج ــاج ــات ،ك ـت ـبــت صحيفة
ك ـي ـه ــان ،ال ـتــاب ـعــة ل ـل ـمــرشــد علي
خــامـنـئــي« :لــديـنــا أغـلـبـيــة ثــوريــة
وأقلية غير ثورية .ال شك في أن
األغلبية العظمى ،أي المجتمع
اإلي ــران ــي ب ــأس ــره ،ث ـ ــوري ،وغـيــر
الثوريين هم أقلية .ربما يمكننا
أن نقول إن  99في المئة مقابل 1
في المئة».

مالحظات لبنان على مقترح هوكشتاين
ال تغير جوهر اتفاق «الترسيم»
بيروت  -منير الربيع
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الـنــص اللبناني ،كــي ال يـكــون إلســرائـيــل ق ــدرة على
تعطيل األعمال اللبنانية.
*النقطة الثالثة :حصول بيروت على ضمانة دولية
ً
بعدم التراجع عن هذا االتفاق الحقا بسبب خالفات
إسرائيلية أو صراعات داخلية.
* النقطة الرابعة واأله ــم فهي تتعلق بالمنطقة
األم ـن ـيــة ال ـتــي يـطــالــب بـهــا اإلســرائ ـي ـل ـيــون .ويــؤكــد
المصدر أنه لن تكون هناك منطقة عازلة أو منطقة
أمنية إلسرائيل ويقول« :ال أستطيع الكالم أكثر ،ولكن
الطرح األول الذي جاء به هوكشتاين كان يطالب بأن
تكون الحدود االسرائيلية عند خط الطفافات ،ولكن
ً
هذا األمر لم يعد مطروحا».
كذلك تتضمن المالحظات بعض النقاط التقنية
ً
جدا حول االحداثيات لكنها بحسب المصادر لن تكون
ً
ً
عنصرا معرقال لالتفاق.
ويفترض أن يناقش الوسيط األميركي المالحظات
اللبنانية مع المسؤولين اإلسرائيليين للحصول على
جواب منهم خالل أيام ،وبحال وافق اإلسرائيليون،
سيبلغ هوكشتاين المسؤولين اللبنانيين الجواب
الرسمي النهائي .ويعتبر المصدر أنه ال بد من ترقب
الجواب اإلسرائيلي لكن يفترض أن يتم الوصول إلى
اتفاق في غضون أيام إال إذا طرأت مفاجآت.
ويشير المصدر إلى أن الخالفات داخل إسرائيل
التي تأتي قبل االنتخابات قد تؤثر على المسار العام،
وال يمكن الـجــزم بــذلــك ،لــذلــك فــإن احـتـمــال اإلطــاحــة

جندي إسرائيلي يغلق بوابة على حدود لبنان (أ ف ب )
باالتفاق قائم .وتعتبر مصادر أخــرى مشاركة في
المفاوضات أن البلبلة في الداخل اإلسرائيلي حول
العرض األميركي قد يكون الهدف من ورائها الضغط
على لبنان وإحــراجــه بــأن حكومة يائير البيد غير
ق ــادرة على تقديم الـمــزيــد مــن الـتـنــازالت وبالتالي
على لبنان اغتنام الفرصة ،وتضيف هذه المصادر
ً
أن الخالفات الداخلية اإلسرائيلية قد تكون مؤشرا
على الجدية التي يعالج فيها الملف ،وتشير إلى أن
البيان الذي صدر عن الخارجية القطرية الذي يتضمن
ً
ترحيبا بالمقترح األميركي ،هو دليل على أن االتفاق
ً
بات متبلورا وأن القرار بالتوصل إلى اتفاق قد اتخذ
على مستويات دولية وإقليمية عالية .وجدد زعيم

اقتحامات جديدة للمصارف
اقتحم علي ديب الساحلي أمس ،فرع مصرف «بي إل سي» في مدينة شتورة
ً
بمنطقة البقاع (شرق) ،وبحوزته سالح ،مطالبا بالحصول على وديعته التي
تفوق قيمتها  24ألف دوالر يريد تحويل بعض منها البنه الذي يقيم ويدرس
في أوكــرانـيــا ،ضمن حلقة جديدة من حــوادث مماثلة يقدم عليها مودعون
يطالبون بأموالهم في بلد يرزح تحت أزمة اقتصادية خانقة.
وهــذه الحادثة هي واحــدة من ثالث عمليات اقتحام أمس وتعقب سبعة
ً
حوادث مماثلة الشهر الماضي دفعت بالمصارف إلى إغالق فروعها أسبوعا
ً
قبل أن تعيد فتح أبوابها جزئيا وســط إج ــراء ات أمنية مـشــددة ،مستعينة
بمجموعات خاصة لحراسة فروعها إضافة الى قوى األمن .وبات غالبيتها
يستقبل الزبائن بناء على مواعيد مسبقة .واقتحم الساحلي المصرف واحتجز

رهائن بداخله قبل أن توقفه القوى األمنية بعدما تمكن أحد األشخاص في
المصرف من سحب السالح منه.
وفي مدينة صور (جنوب) ،اقتحم المودع علي حسن فرع بنك بيبلوس،
وفق ما أفــادت جمعية صرخة المودعين .وسلم حسن نفسه للقوى األمنية
بعدما سلمه المصرف وديعته بالليرة اللبنانية وفــق سعر الصرف الذي
تعتمده المصارف.
وفي طرابلس (شمال) ،اقتحم عدد من موظفي شركة كهرباء قاديشا مصرف
ً
«إف إن بــي» احتجاجا على عــدم تسلمهم رواتـبـهــم ،وفــق مــا أف ــادت الوكالة
الوطنية الرسمية لإلعالم .وفي منطقة الحازمية قرب بيروت ،يعتصم مودع
ً
ً
بطريقة سلمية داخل مصرف ،مطالبا برفع سقف السحوبات المتاح له شهريا.

المعارضة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو تهديده
بإبطال االتـفــاق فــي حــال فــوزه بالحكم ،بينما ذكر
مصدر سياسي إسرائيلي رفيع ،أن البيد «لن يوافق
على مالحظات مرتقبة لبيروت».
وتقول المصادر إنه في حال وافق اإلسرائيليون
على المالحظات ،وسلموا الجواب الخميس ،يفترض
بـهــوكـشـتــايــن أن يــدعــو إل ــى اج ـت ـمــاع ف ــي ال ـنــاقــورة
ً
بحضوره شخصيا ،وحضور ممثل عن األمم المتحدة
وهــذا قــد يحصل بحال كانت األج ــواء إيجابية إما
أواخر هذا األسبوع أو األسبوع المقبل ،ويعمل لبنان
على توقيع النص الذي سيرسله لألمم المتحدة مع
توقيع الوسيط األميركي وممثل األمم المتحدة ،فيما
يوقع االسرائيليون على ورقة مختلفة ويعملون على
إيداعها لدى األمم المتحدة.
وذكرت «القناة  »13العبرية ،أن شريك البيد رئيس
الحكومة البديل نفتالي بينيت ،أعرب عن تحفظه على
االتفاق ،وقال إنه «يختلف عن االتفاق الذي عرض أمام
ً
المجلس األمني المصغر» ،مؤكدا أن «لبنان في هذا
االتفاق حصل على كل ما طلبه».
وكشف موقع «تايمز أوف إسرائيل» ،أن المحكمة
الـعـلـيــا اإلســرائـيـلـيــة ستنظر ف ــي  27الـ ـج ــاري ،في
الـتـمــاس قدمته مــؤسـســات يمينية يطالب بــإجــراء
تصويت كامل في الكنيست على أي صفقة حدودية
بحرية مع لبنان.
وكـ ــانـ ــت مـ ـعـ ـل ــوم ــات ت ـ ـ ـ ــرددت أن رئـ ـي ــس ط ــاق ــم
ً
المفاوضات اإلسرائيلي استقال من منصبه احتجاجا
على االتفاق.

ً
أعـ ـل ــن  73عـ ـض ــوا بمجلس
الــدولــة الليبي رفضهم مذكرة
ال ـت ـف ــاه ــم «الـ ـغ ــامـ ـض ــة ال ـب ـن ــود
واألهداف» التي وقعتها حكومة
«ال ـ ـ ــوح ـ ـ ــدة» ال ـم ــؤق ـت ــة ب ــزع ــام ــة
عبدالحميد الدبيبة مع تركيا في
مجال التنقيب عن النفط.
وقـ ـ ــال األعـ ـ ـض ـ ــاء ،ف ــي ب ـي ــان،
إن «ال ـ ـتـ ــوق ـ ـيـ ــع ف ـ ــي مـ ـث ــل ه ــذا
ال ـتــوق ـيــت والـ ـظ ــرف الـسـيــاســي
المنقسم يمثل محاولة لفرض
سياسة األمــر الــواقــع» ،منددين
بـ ـ «االن ـت ـه ــازي ــة الـسـيــاسـيــة من
األش ـقــاء األت ـ ــراك» .وإضــافــة إلى
الــرفــض الليبي الداخلي نــددت
الـ ـ ـي ـ ــون ـ ــان وم ـ ـصـ ــر واالت ـ ـح ـ ــاد
األوروبي بمذكرة التفاهم.

أميركا ترفض التهديد
الحوثي للسفن والنفط

أعـ ــربـ ــت وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة
األمـيــركـيــة ع ــن قلقها م ــن عــدم
ال ـت ــوص ــل إلـ ــى اتـ ـف ــاق بـتـمــديــد
الـهــدنــة فــي الـيـمــن ،مــرحـبــة في
بـيــان بــدعــم الـحـكــومــة اليمنية
لمقترح األمم المتحدة لتمديد
ال ـ ـهـ ــدنـ ــة .وط ــالـ ـب ــت واش ـن ـط ــن
جماعة «أنـصــار الله» الحوثية
المتمردة بـ «مواصلة التفاوض
ب ـح ـس ــن نـ ـ ـي ـ ــة» ،مـ ـ ـش ـ ــددة عـلــى
رف ـض ـه ــا ل ـخ ـط ــاب الـحــوثـيـيــن
الذي ينطوي على تهديد للسفن
الـتـجــاريــة والـشــركــات النفطية
العاملة في المنطقة .بدوره ،دعا
مسؤول السياسة الخارجية في
االتحاد األوروبي جوزيب بوريل
الـحــوثـيـيــن إل ــى إظ ـه ــار ال ـتــزام
حقيقي بالسالم.
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ُّ
ُّ
تقدم أوكراني في الجنوب وترقب لخطوة بوتين التالية
الروس يغرقون المحامين بطلبات المساعدة على تجنب القتال وشويغو يعلن التحاق  200ألف بالتعبئة
مع تصاعد الضغط على
بوتين بعد المكاسب
األوكرانية في شرق البالد،
بموجب إعالن الضم
األسبوع الماضي وتزايد
مقاومة جهود التعبئة
ّ
داخل روسيا ،حذر مسؤول
أميركي سابق من أنه في
حال استخدام الرئيس
الروسي أسلحة نووية
تكتيكية ،فسيتم إغراق
األسطول الروسي في البحر
األسود وتدمير القوات
الروسية في أوكرانيا.

أعلن الجيش األوكراني أمس أنه حرر خمس قرى أخرى في جنوب
البالد من قبضة القوات الروسية بينما دعت سلطات االحتالل الروسي
في جنوب أوكرانيا إلى عدم «الهلع» حتى لو اضطرت القوات الروسية إلى
التراجع أمام الهجوم المضاد األوكراني في منطقة خيرسون.
وأش ــارت قناة «رايـبــار» الروسية على تلغرام ،التي تتابع ّ
تحركات
القوات الروسية ،إلى ّأن األوكرانيين ّ
يتقدمون في مناطق أرخانغيلسكي
ودودتشاني لـ»قطع إمدادات المجموعات الروسية الموجودة على الضفة
اليمنى لنهر دنيبر».
يتمركز حــوالــي  20ألــف جـنــدي روس ــي فــي هــذه المنطقة ،بحسب
التقديرات الغربية واألوكرانية.
ركــزت القوات األوكرانية نيرانها في األسابيع األخيرة على مواقع
ومستودعات روسية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر وعلى الجسور
الممتدة على هذا النهر كذلك من أجل قطع خطوط اإلمداد الروسية.
احتلت القوات الروسية في بداية غزوها أوكرانيا خيرسون الواقعة
على نهر دنيبر ،وهي العاصمة اإلقليمية الوحيدة التي تمكنت حتى
اآلن من االستيالء عليها.
وازاء هذا الوضع ،تتجه األنظار إلى الخطوة التالية التي قد يلجأ
اليها الرئيس الروسي فالديمير بوتين .وقال المدير السابق لوكالة
االسـتـخـبــارات المركزية األميركية  CIAالـجـنــرال المتقاعد ديفيد
ً
بترايوس ،ان الوضع الميداني بالنسبة للروس بات «يائسا» وأن لم يعد
هناك أي شيئ يمكن القيام به وانه حتى لو لجأت موسكو الى استخدام
ً
سالح نووي تكتيكي فن ذل لن يكون قادرا على تغيير هذا الواقع .
ً
وكان الفتا إعالن موسكو ،أمس األول ،أن المناطق األربع التي جرى
ضمها لم ترسم حدودها بعد وهذا يعني موسكو لن تعتبر أي هجوم
أوكراني داخل الحدود اإلدارية لهذه المناطق كما جرى في بلدة ليمان قبل
ً
أيام هجوما على أراضيها وبالتالي فإن سيناريو استخدام سالح نووي
للدفاع عن سيادة البالد وفق العقيدة النووية الروسية بات غير مطروح.
ويشير بعض المراقبين إلــى أن إعــان التعبئة الجزئية قــد يعني
أن الجيش الــروســي قــد يـكــون بـصــدد التحضير لهجوم بــري مضاد

لوقف عمليات القضم التي نجحت القوات األوكرانية في استعادة آالف
الكيلومترات خاللها .وأعلنت واشنطن ،أمس األول ،أنها لم ترصد أي
حشود عسكرية روسية على الحدود مع أوكرانيا .كما أن شن هكذا هجوم
قد يكبد القوات الروسية خسائر عالية في األرواح والعتاد وهو ما يزيد
ً
الضغط .والسيناريو األكثر ترجيحا بات أن تلجأ القوات الروسية إلى
بناء خط دفاعي في المناطق التي تعتبر أنه من المستحيل التنازل عنها
ً
خصوصا في عمق مناطق االنفصاليين الناطقين بالروسية.

التعبئة الجزئية
ودافع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن عملية التعبئة الجزئية
التي وصفت بالفوضوية ،وأكد أنه تم تجنيد أكثر من  200ألف شخص
ً
وأن التدريب يتم في  80موقعا وستة مراكز .ودعا إلى عدم رفض أي رجل
إال إذا توفرت أسباب جدية إلعفائه.
ويقول المحامون الروس ،الذين انهالت عليهم طلبات مدفوعة بالذعر
تنشد المساعدة في تفادي التجنيد ،إنهم يعملون بجد لتقديم النصح
ألولئك المعرضين إلرسالهم للقتال في أوكرانيا.
وفر مئات اآلالف إلى دول مثل كازاخستان وجورجيا وفنلندا.
وبقى كثيرون غيرهم في روسيا مختبئين من القائمين على
التجنيد العسكري ،ويصلون رجاء لعدم استدعائهم أو
يأملون في اإلعفاء من الخدمة.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال سـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــرغ ـ ـ ـ ــي كـ ـ ــري ـ ـ ـف ـ ـ ـي ـ ـ ـن ـ ـ ـكـ ـ ــو،
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـ ــديـ ـ ــر مـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــة ت ـس ـم ــى
(المواطن،الجيش،القانون) وتضم
ً
عـ ـش ــرة م ـح ــام ـي ــن ت ـق ــري ـب ــا
«إنـنــا نعمل على مــدار
الساعة».

ُ
ماسك يقترح خطة سالم تغضب
كييف وتنال ثناء موسكو
اقترح الملياردير األميركي إيلون ماسك
«خ ـطــة سـ ــام» إلن ـه ــاء ال ـح ــرب ال ــروس ـي ــة في
أوكـ ــران ـ ـيـ ــا ،يـ ـق ــوم ع ـل ــى اج ـ ـ ــراء اس ـت ـف ـت ــاءات
جديدة في المنااالربع التي اعلنت موسكو
ضمها بمراقبة االمم المتحدة ليقرر سكانها
مـصـيــرهــم عـلــى ان ي ـجــري اع ـت ــراف رسمي
بضم موسكو للقرم في  2014في طرح سرعان
م ــا قــوبــل بـتـنــديــد األوك ــران ـي ـي ــن ،ب ـمــن فيهم
الرئيس فولوديمير زيلينسكي ،وبمباركة
من الكرملين.
وكتب ماسك على تويتر« :روسـيــا لديها

وأضاف «الناس ُينتزعون من حياتهم العادية ...هذه تعبئة بال حدود
زمنية خالل حرب .يمكن أن تستمر لشهور أو سنوات .قد ال يعود الناس...
ترك الجيش أمر مستحيل إلى حد كبير .الطريقة الوحيدة هي الموت أو
اإلصابة أو السجن بسبب عصيان األوامر».
ُ
وتنفذ عملية التعبئة بفوضوية .على الرغم من إعالن استدعاء ذوي
الخبرة العسكرية والتخصصات المطلوبة ،إال أن التنفيذ بدأ في الغالب
ً
غافال عن سجل الخدمة العسكرية لألفراد أو حالتهم الصحية أو وضعهم
كطالب أو حتى أعمارهم.
واعـتــرف بوتين األسـبــوع الماضي بــاألخـطــاء وش ــدد على ضــرورة
تصحيحها .وقال «على سبيل المثال ،أفكر في آباء عدد كبير من األطفال،
أو األشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة ،أو الذين تجاوزوا سن
التجنيد بالفعل».
وقال حاكم منطقة خاباروفسك في أقصى شرق البالد ،أمس األول ،إنه
تم فصل المفوض العسكري بالمنطقة بعد إعادة نصف الرجال الذين تم
استدعاؤهم حديثا إلى ديارهم لعدم استيفاء معايير التجنيد.
وانتشرت كالنار في الهشيم قصص الرجال الذين ينبغي إعفاؤهم
من الخدمة العسكرية بموجب المعايير المذكورة ولكن تم استدعاؤهم
على أي حال.
وقال دميتري لوتسينكو ،العضو في إدارة مجموعة تسمى (اإلفراج)
تقدم االستشارات والمعلومات القانونية «أفضل طريقة لتجنب التجنيد
اإلجباري هي مغادرة روسيا اآلن» .وأضاف أن الخيار األفضل الثاني هو
االختباء .وقال «تجنب التوقيع على استدعاء ...تجنب المكاتب العسكرية.
العقوبة القانونية لعدم الذهاب هي غرامة صغيرة ،وال أعرف أي شخص
تم تغريمه حتى اآلن».

حظر التفاوض مع بوتين
ً
وبينما أصدر الرئيس األوكراني فلوديمير زيلينسكي امس مرسوما
يحظر «اعتبارا من اآلن» ،إجــراء مفاوضات مع بوتين كرد على الضم،
قال بيسكوف« :أي مفاوضات تحتاج إلى طرفين ،لذلك سننتظر تغييرا
في موقف الرئيس األوكراني الحالي ،أو موقف الرئيس الذي سيخلفه،
ويغير موقفه لصالح الشعب األوكراني».
(عواصم ـ وكاالت)

أكثر من  3أضعاف سكان أوكرانيا ،لــذا فإن
النصر ألوكرانيا غير مرجح في حرب شاملة.
إذا كنت تهتم بشعب أوكرانيا ،فاطلب السالم».
ً
وردا ع ـل ــى ذل ـ ــك ،ك ـت ــب زي ـل ـي ـن ـس ـكــي عـلــى
«تويتر»« :أي من إيلون ماسك تحب أكثر؟»،
ً
مـقــدمــا إجــابـتـيــن« :أحــدهـمــا يــدعــم أوكــرانـيــا،
واآلخر يدعم روسيا».
في المقابل ،أعلن الكرملين ،أمس ،أن وضع
ً
ماسك خطوطا عريضة التفاق سالم محتمل
مع أوكرانيا «خطوة إيجابية».
ص ــاروخ لحظة انـطــاقــه مــن راج ـمــة ص ــواري ــخ أوكــرانـيــة
ّ
باتجاه موقع تحتله روسيا في جنوب أوكرانيا (أ ف ب)

ّ
صاروخ كوري شمالي يرعب اليابان ...وسيول وواشنطن تجربان قنابل دقيقة
في خامس عملية إطالق تقدم عليها خالل  10أيام ،وسط
استعراض الواليات المتحدة وكوريا الجنوبية عضالتهما
العسكرية ،أجرت كوريا الشمالية اختبارا على صاروخها
البالستي األطول مدى ،أمس ،والذي أطلقته فوق اليابان للمرة
األولى منذ  5سنوات.
وف ــي ح ــدث ن ــادر أرع ــب ال ـس ـكــان ،تسببت ه ــذه التجربة
الصاروخية الكورية الشمالية في تفعيل نظام اإلنذار المبكر
«ج ــي-أل ـي ــرت» بــالـيــابــان ،إذ ظـهــر عـلــى شــاشــات التلفزيون
الوطني «إن إتش كي» تحذير يدعو سكان المناطق الشمالية
والشمالية الشرقية إلى االحتماء داخل مبان أو تحت األرض،
كما ُعلقت بعض خدمات القطارات.
وأعلن مسؤولون في طوكيو وسيول أن الصاروخ قطع ما

بين  4500و 4600كيلومتر ،وحلق على ارتفاع حده األقصى
 1000كيلومتر ،قبل أن يسقط في المحيط الهادئ.
وكان هذا أول صاروخ كوري شمالي يتبع مثل هذا المسار
منذ عــام  ،2017كما أن مـســاره كــان أط ــول مسافة يقطعها
صاروخ كوري شمالي خالل التجارب ،والتي غالبا ما تكون
على ارتفاع كبير لتجنب التحليق فوق الدول المجاورة.
وقال وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا إن بالده لم
تتخذ أي خطوات إلسقاط الصاروخ ،كما أنها لن تستبعد
أي خيارات ،بما في ذلك قدرات الهجوم المضاد ،ألنها تتطلع
إلى تعزيز دفاعاتها في مواجهة عمليات إطالق الصواريخ
المتكررة من جانب كوريا الشمالية.
وبينما وصــف رئيس ال ــوزراء الياباني فوميو كيشيدا

تـصــرفــات كــوريــا الشمالية بأنها «هـمـجـيــة» ،اعتبر رئيس
كــوريــا الجنوبية يــون ســوك يــول االخـتـبــار بــأنــه «طــائــش»،
وقال إن جيش بالده وحلفائها والمجتمع الدولي سيردون
عليه بحسم.
وأجرى مستشار األمن القومي جايك ساليفان محادثات
منفصلة مع نظيريه الكوري الجنوبي والياباني لبلورة رد
«دولي مناسب وقوي».
وق ــال ــت آدريـ ـي ــن واتـ ـس ــون ،الـمـتـحــدثــة ب ــاس ــم ســالـيـفــان،
فـ ــي ب ـ ـيـ ــان ،إنـ ـ ــه أع ـ ـ ــاد ال ـت ــأك ـي ــد ع ـل ــى «االلـ ـ ـت ـ ــزام الـ ــراسـ ــخ»
لـلــواليــات المتحدة الــدفــاع عــن الـيــابــان وكــوريــا الجنوبية،
م ـش ـيــرة إل ــى أن «هـ ــذا ال ـع ـمــل الـخـطـيــر وال ـم ـت ـه ــور ،يــزعــزع
االسـ ـتـ ـق ــرار وي ـظ ـه ــر ت ـج ــاه ــل ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة الـ ـص ــارخ

ل ـ ـ ـقـ ـ ــرارات م ـج ـل ــس األم ـ ـ ــن وم ـع ــاي ـي ــر الـ ـس ــام ــة ال ــدولـ ـي ــة».
وأجرى وزير الخارجية األميركي أنتوني بلينكن اتصاال
هاتفيا مع نظيريه الكوري الجنوبي والياباني «دان بقوة»
خالله االختبار الصاروخي.
وفــي رد مــن الــواليــات المتحدة وكــوريــا الجنوبية على
االختبار الصاروخي الكوري الشمالي ،أسقطت طائرة F15
 Kتابعة لسالح الجو الكوري الجنوبي قذيفتين موجهتين
على هدف قبالة ساحلها الغربي ،فيما وصفه الجيش الكوري
الجنوبي بأنه إظهار للقدرة على شن ضربة دقيقة ضد مصدر
االستفزازات الكورية الشمالية .وتأتي هذه التطورات في وقت
تكثف سيول مناوراتها العسكرية المشتركة مع واشنطن.
(عواصم ـ وكاالت)

شي جينبينغ أعاد هيكلة الجيش الصيني
ومنطقة آسيا  -الهادئ في  10سنوات
خ ــال عـقــد م ــن حـكــم الــرئـيــس
الـشـيــوعــي شــي جـيـنـبـيـنــغ ،بنت
الصين أكـبــر أسـطــول بـحــري في
العالم ،وأعادت هيكلة أكبر جيش
م ـح ـت ــرف فـ ــي الـ ـع ــال ــم ،وط ـ ــورت

ترسانة نووية وبالستية قــادرة
على إثارة قلق أعدائها.
وم ــع سـعــي الـ ــدول ال ـم ـجــاورة
للصين الى اتباع هذا النمط ،من
المحتمل أن تترافق واليــة ثالثة

من خمس سنوات لشي جينبينغ
مع تسارع في السباق إلى التسلح
في منطقة آسيا -المحيط الهادئ.
و شـهــدت مشتريات األسلحة
ارتفاعا ،من كوريا الجنوبية التي
طورت قوتها البحرية في أعماق
البحار ،إلى أستراليا التي تشتري
غواصات نووية وغيرهما.
ويـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــد ال ـ ـم ـ ـع ـ ـهـ ــد ال ـ ــدول ـ ــي
للدراسات االستراتيجية ومقره
فـ ــي لـ ـنـ ــدن ،ب ـ ــأن ن ـف ـق ــات ال ــدف ــاع
تجاوزت السنة الماضية تريليون
دوالر في منطقة آسيا -المحيط
الهادئ.
خالل العقد الماضي ،ضاعفت
الصين والفلبين وفيتنام حجم
انفاقها العسكري ،كما أن كوريا
ال ـج ـنــوب ـيــة وال ـه ـن ــد وبــاك ـس ـتــان
ليست بعيدة عنها .حتى اليابان
قدمت هذه السنة موازنة قياسية
في مجال الدفاع منهية تحفظها
متحدثة عــن مـنــاخ أمـنــي «ي ــزداد
ع ـن ـف ــا» .وق ـ ــال مــال ـكــولــم ديـفـيــس
الـ ـمـ ـس ــؤول ال ـس ــاب ــق ف ــي ال ــدف ــاع
االسترالي ،والذي يعمل حاليا في
معهد االستراتيجية السياسية،
إن «ك ـ ــل ال ــاع ـب ـي ــن الــرئ ـي ـس ـي ـيــن
فــي مـنـطـقــة الـمـحـيـطـيــن الـهـنــدي
والهادئ يردون بأسرع ما يمكن
على تحديث الجيش الصيني».

جيش التحرير الشعبي يعتبر
قديما وغير فعال ،حتى ان أحد
ال ـم ــؤرخ ـي ــن وص ـف ــه ب ــأن ــه «أك ـب ــر
متحف عسكري في العالم» .كان
مجهزا بمعدات عسكرية قديمة
م ــن ص ـنــع االتـ ـح ــاد الـســوفـيــاتــي
السابق وينخره الفساد ،ويستند
بشكل أساسي على وحدات مشاة
لم يكن أداؤها جيدا على األرض
في الخارج.
وخالل الحرب الكورية ،تدخل
ج ـي ــش ال ـت ـح ــري ــر ال ـش ـع ـب ــي ال ــى
جــانــب كــوريــا الـشـمــالـيــة وخسر
 400ألف عنصر بحسب الغربيين،
أو  180ألفا بحسب بكين .وواجه
في عام  1979فيتنام خالل حرب
مقتضبة لكن دامية.
وحين أصبح جينبينغ القائد
العام للقوات المسلحة عام ،2013
كانت اإلصالحات قد بــدأت .وقد
بوشرت في سنوات التسعينيات
ب ــرئ ــاس ــة ج ـي ــان ــغ زي ـم ـي ــن الـ ــذي
أع ـ ـجـ ــب بـ ــال ـ ـبـ ــراعـ ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة
األم ـيــرك ـيــة خ ــال ح ــرب الخليج
وأزمة مضيق تايوان الثالثة.
وص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرح ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــار
االستراتيجي الكسندر نيل« :لكن
فـقــط مــع وص ــول شــي جينبينغ
ب ــدأت ه ــذه الـجـهــود تـتـحــول الــى
قدرات».

أكبر متحف عسكري

حاملتا طائرات

وع ـ ـلـ ــى م ـ ـ ــدى سـ ـ ـن ـ ــوات ،ك ــان

كــان جيش التحرير الشعبي

قــد وضــع للتو قيد الـخــدمــة أول
حاملة طــائــرات لــه ،اشـتــراهــا من
أوكرانيا ومقاتالته وهي قاذفات
من نوع  J-15مستوحاة من طائرة
ســوخــوي السوفياتية .وتسجل
ال ـم ــوازن ــة ال ـع ـس ـكــريــة الـصـيـنـيــة
ارت ـف ــاع ــا م ـت ــزاي ــدا م ـنــذ  27عــامــا
بحسب المعهد الــدولــي ألبحاث
السالم في استوكهولم.
وب ـ ــات ـ ــت الـ ـصـ ـي ــن ت ـم ـل ــك اآلن
حــامـلـتــي ط ــائ ــرات قـيــد الـخــدمــة،
ومـ ـئ ــات الـ ـص ــواري ــخ الـبــالـسـتـيــة
الطويلة المدى ومتوسطة المدى،
وآالف الطائرات المقاتلة ،وأكبر
ق ــوة بـحــريــة فــي الـعــالــم ،متقدمة
على الواليات المتحدة.
وق ـ ـ ـ ــال ك ـ ـ ـ ــارل ت ـ ــوم ـ ــاس ق ــائ ــد
األسطول السابع لوسائل إعالم
أميركية« :لديهم قوة بحرية كبيرة
جدا ،وإذا أرادوا الترهيب ووضع
سفن في محيط تايوان ،فيمكنهم
القيام بذلك فعال».
في الوقت نفسه فإن الترسانة
ال ـنــوويــة لـلـصـيــن ت ـتــزايــد بشكل

التحدي الوحيد
وجاء في تقرير للبنتاغون عام
 ،2021أن ا لـصـيــن « ه ــي الخصم
الــوحـيــد ال ـقــادر على الجمع بين
قوتها االقتصادية والدبلوماسية
والعسكرية والتكنولوجية لتشكل
ً
تحديا طويل األمــد لنظام دولي
مستقر ومنفتح».
وأضـ ـ ـ ــاف أن ب ـك ـي ــن «ت ـس ـعــى

ترامب يطالب CNN
بـ  475مليون دوالر

ّ
تقدم الرئيس األميركي السابق
دونالد ترامب بشكوى ضد
محطة  CNNالتلفزيونية،
متهمًا إياها بتشويه صورته
ألنها تخشى ان يترشح لوالية
جديدة في  ،2024ومطالبًا
إياها بتعويض قدره 475
مليون دوالر.
ويرى الجمهوري الذي بات
يتناول علنا فكرة الترشح
مجددا ،أن « CNNسعت إلى
استخدام نفوذها الواسع
للتشهير به لدى مشاهديها
والقراء بهدف التغلب عليه
سياسيا» وفق ما جاء في نص
الشكوى التي رفعت في والية
فلوريدا.
واتهم ترامب املحطة بالسعي
إلى «جعل ميزان السياسة
يميل إلى اليسار».

فرنسا :لسنا طرفًا
في بوركينا فاسو

نأت باريس بنفسها عن
االنقالب الثامن من نوعه
الذي شهدته بوركينا فاسو،
مستعمرتها السابقة ،وأفضى
األحد إلى اإلطاحة بالكولونيل
بول هنري داميبا ،بعد
انقالب مماثل قام به األخير
ّ
بداية العام الحالي ومكنه من
الوصول إلى السلطة.
وإزاء ما تعتبره باريس حملة
ممنهجة ومنظمة معادية
لها ،رأت وزيرة الخارجية
الفرنسية كاترين كولونا ،أن
هناك «مجموعة من األنباء
الزائفة يتم تداولها ،وهي تدفع
لالعتقاد بأن فرنسا متورطة
في أزمة بوركينا فاسو
السياسية الداخلية» ،مؤكدة
أن باريس «ليست طرفًا فيما
يحصل ،وهو شأن داخلي».

ُ
أفغانستان :المقاومة تعلن
السيطرة على شيكاي

أعلنت جماعة «جبهة املقاومة
الوطنية» املناهضة لـ «طالبان»،
أن قواتها سيطرت على
منطقة شيكاي االستراتيجية
في إقليم باداخشان شمال
أفغانستان.
وتعد هذه أول مرة تعلن فيها
جماعة مسلحة مناهضة
ّ
املتطرفة السيطرة على
للحركة
منطقة منذ عودة «طالبان»
للسلطة العام املاضي.
وتقع شيكاي ،التي تبلغ
مساحتها  620كيلومترًا
مربعًا ،ويبلغ تعداد سكانها
أكثر من  31ألف شخص،
على الحدود مع أفغانستان
وطاجيكستان.
وقال املتحدث باسم
«الجبهة»إنه تم القبض على
حاكم املنطقة اضافة إلى 10
آخرين من أعضاء «طالبان».

ألمانيا ترفض تعويض
بولندا عن «العالمية الثانية»

جينبينغ خالل حفل استقبال بقاعة الشعب في  30سبتمبر (أ ف ب)
كبير وق ــد تـكــون قـ ــادرة ،بحسب
البنتاغون ،على إطالقها من البر
والبحر والجو.
بحسب مجلة «عـلـمــاء ال ــذرة»،
فـ ـ ــإن الـ ـصـ ـي ــن ت ـم ـت ـل ــك اآلن 350
رأس ــا ن ــووي ــة ،أي ضـعــف الكمية
ال ـ ـت ـ ــي ك ـ ــان ـ ــت ت ـم ـت ـل ـك ـه ــا خـ ــال
ال ـح ــرب ال ـ ـبـ ــاردة .وت ـق ــدر أج ـهــزة
االسـتـخـبــارات األمـيــركـيــة أن هذا
الـ ـمـ ـخ ــزون قـ ــد ي ـت ـض ــاع ــف أك ـثــر
ليصل الى  700رأس بحلول عام
 .2027ويتم بناء صوامع صواريخ
نووية جديدة في الشمال الغربي.

سلة أخبار

إلى إعادة تشكيل النظام الدولي
لـ ـيـ ـتـ ـم ــاش ــى بـ ـشـ ـك ــل أفـ ـ ـض ـ ــل مــع
نظامها ا لـسـلـطــوي ومصالحها
الــوط ـن ـيــة» .ه ــذا االح ـت ـم ــال يثير
مـ ـخ ــاوف ،وف ــي الـمـنـطـقــة تـهــدف
ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـم ـش ــاري ــع ك ـمــا هــو
واضح الى تعزيز القدرة الرادعة.
ت ــرغ ــب ك ــوري ــا ال ـج ـنــوب ـيــة في
تـطــويــر ق ــوة بـحــريــة قـ ــادرة على
العمل قبالة سواحلها ،وتخطط
أستراليا لشراء ثماني غواصات
ن ـ ــووي ـ ــة بـ ـمـ ـس ــاع ــدة ب ــري ـط ــان ـي ــة
وأميركية بموجب اتفاق أوكوس.
وت ـت ـحــدث كــان ـب ـيــرا أي ـضــا عن
شراء أسلحة تفوق سرعة الصوت،
وصواريخ بالستية طويلة المدى،
وحتى قــاذفــات شبح ق ــادرة على
ال ـضــرب فــي أي مـكــان فــي العالم
بدون أن ترصد.
وي ـق ــول مــال ـكــولــم دي ـف ـيــس ،إن
هذه المشاريع تعكس إدراكا بأن
الصين لديها قدرة متعاظمة على
هندسة المنطقة ،وفقا لرغبتها.
(سيدني  -أ ف ب)

رفضت وزيرة الخارجية
األملانية أنالينا بيربوك مجددا
مطالبات بولندية بالتعويض
عن األضرار والخسائر التي
تسببت فيها أملانيا خالل
الحرب العاملية الثانية.
وقالت بيربوك بعد مشاورات
مع نظيرها البولندي زبيغنيو
راو في وارسو ،أمس ،إن
حكومتها ترى أن مسألة
التعويضات مغلقة ،مضيفة
«تظل مهمتنا األبدية أن نتذكر
ماليني املعاناة التي سببتها
أملانيا لبولندا».
وكان راو وقع االثنني مذكرة
دبلوماسية بشأن مطالب
بالده بتعويضات من أملانيا
عن الحرب العاملية الثانية.

ةديرجلا
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إيران واليابان تتأهالن لنصف نهائي «آسيوية الصاالت»

ً
البناي 40 :العبا خضعوا لفحص المنشطات
حجز منتخب إيــران أول مقاعد الــدور نصف
النهائي لبطولة كأس آسيا لكرة الصاالت التي
تستضيفها الكويت حتى السبت المقبل ،بفوزه
الكاسح على المنتخب الفيتنامي  1 - 8في اللقاء
الـ ــذي جـمـعـهـمــا أم ــس ف ــي مـجـمــع ال ـش ـيــخ سعد
العبدالله للصاالت ضمن الدور ربع النهائي.
سجل أهداف إيران حسين طيبي ( 7و 16و)33
وسـ ــاالر آغ ــاب ــور ( )10وع ـلــي رض ــا راف ـع ــي ()10
ومحمد حسين بــازيــار ( )25ومسم أوالدغــوبــاد
( )28وأحمد سعيد عباسي ( ،)38في حين أحرز
فام دوك هوا ( )38هدف فيتنام.

اليابان تعبر إندونيسيا
بدوره ،تأهل المنتخب الياباني للدور نصف
النهائي بعد فوزه المثير على اندونيسيا 2 - 3
ضمن منافسات الدور ربع النهائي أمس.
سجل اهــداف اليابان ميزوتاني ( )32وبيريز
( )33وكانازاوا ( )39وألندونيسيا ديوا رزقي ()21
وصامويل ايكو (.)39
وشهدت اللحظات األخيرة من المباراة إحراز
اندونيسيا هــدف الـتـعــادل غير انــه لــم ُيحتسب
النتهاء الوقت.

البناي :إشادة بالمركز الطبي
د .عبدالمجيد البناي

م ــن ج ــان ــب آخـ ــر ،أك ــد رئ ـي ــس اإلدارة الـطـبـيــة
بــاالت ـحــاد الـكــويـتــي ل ـكــرة ال ـق ــدم ،رئ ـيــس اللجنة
الطبية المنبثقة عــن اللجنة المحلية المنظمة

للبطولة د .عبدالمجيد البناي أن األ م ــور فيما
يخص النواحي الطبية تسير على خير ما يرام.
وقال البناي في تصريح« :خضع  40العبا حتى
انتهاء دوري الثمانية لفحص المنشطات ،بواقع
ً
العبين من كل منتخب في المباراة» ،مضيفا« :أما
المركز الطبي في مجمع الشيخ سعد العبدالله
للصاالت الذي يعمل تحت إشراف وزارة الصحة،
فيقوم بعمله على أكمل وجه ،لذلك لم تدون ضده
أي مالحظة ،بل لقي إشادة وتقدير جميع الوفود».
وأشار البناي إلى أن قسم الطوارئ تعامل مع
إصابة العب منتخب تركمانستان الذي تعرض
لـكـســر فــي ال ـفــك بـشـكــل مـثــالــي ،فـقــد تــم تحويله
إلــى مستشفى جــابــر ،ال ــذي وقــع الكشف الطبي
عليه ،وقام بدوره بتحويله إلى مستشفى العدان
لـلــوقــوف عـلــى رأي األط ـبــاء المختصين ،الــذيــن
أوصوا بإخضاعه للتدخل الجراحي ،غير أنه غادر
مع وفد منتخب بالده ،وفضل العالج في بالده.
وت ــاب ــع« :ت ــم ال ـت ـعــامــل ك ــذل ــك م ــع إص ــاب ــة عــدد
مــن الالعبين مــن بينهم ال عــب منتخب الكويت
عبدالرحمن الوادي داخل الملعب ،علما بأن وزارة
الصحة وفرت  12مسعفا في الصالة 8 ،للملعب،
و 4لـلـمــدرجــات ،مــع تــزويــدهــم بــاألدويــة الــازمــة
للتعامل مع الحاالت التي تحتاج عالجا عاجال».
ول ـفــت إل ــى أن ال ـع ـي ــادات ال ـم ــوج ــودة ف ــي مقر
إق ــام ــة الـ ــوفـ ــود والـ ـحـ ـك ــام ومـ ـس ــؤول ــي االتـ ـح ــاد
اآلسيوي ،تعاملت مع الحاالت بشكل رائــع ،إلى
جانب تحويل بعض الحاالت إلى المستشفيات
المختصة بشكل سريع.

العبو إيران يحتفلون بالفوز الكبير

قالوا بعد المباريات
• م ــدرب إيـ ــران وح ـيــد شــامـســائــي« :لــم
أتــوقــع ال ـفــوز عـلــى منتخب فـيـتـنــام بهذه
الـنـتـيـجــة ال ـك ـب ـيــرة ،حـقـقـنــا ال ـه ــدف األه ــم
بالتأهل لنصف النهائي ،حللنا المنتخب
الفيتنامي قبل المباراة ،وتمكنا من تعطيل
ابرز مفاتيح اللعب لديه ،واستغالل نقاط
الـ ـضـ ـع ــف ف ـ ـيـ ــه ،وس ـن ـس ـت ـع ــد ل ـل ـمــواج ـهــة

أزرق الناشئين يواجه الهند في التصفيات اآلسيوية

اليرموك يلتقي خيطان في الدرجة األولى
يـسـتـضـيــف ف ــري ــق الـصـلـيـبـيـخــات لـكــرة
ال ـقــدم نـظـيــره ال ـش ـبــاب ،عـنــد ال ـســادســة من
مساء اليوم ،ضمن منافسات الجولة الـ 4من
منافسات دوري زيــن للدرجة األولــى ،وفي
التوقيت نفسه يلتقي اليرموك مع خيطان
على استاد عبدالله الخليفة بنادي اليرموك.
في المباراة األولى يتطلع الصليبيخات
لـ ـل ــدخ ــول فـ ــي سـ ـب ــاق الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدارة ،ف ــال ـف ــوز
ي ـعــادل كفته مــع ال ـيــرمــوك ،ويـسـعــى مــدرب
الصليبيخات مــالــك ال ـقــاف إل ــى مواصلة
الصحوة التي بدأها في الجولة الماضية
بالفوز على خيطان.
ع ـلــى ال ـجــانــب اآلخ ـ ــر ،س ـت ـكــون الـفــرصــة
س ــان ـح ــة ل ـل ـش ـبــاب ل ـل ــوص ــول إلـ ــى صـ ــدارة
البطولة في حال فوزه على الصليبيخات،
إذ تدخل كتيبة الـمــدرب عيد سابج اللقاء
بــأربــع نـقــاط مــن تـعــادل مــع بــرقــان ،والـفــوز
على خيطان.

جانب من مباراة الشباب واليرموك
وفي المباراة الثانية بين اليرموك صاحب
الصدارة بـ  6نقاط ،وخيطان بثالث نقاط،
يسعى أنباء مشرف مع مدربهم البرتغالي
جورجي إلى مواصلة النتائج اإليجابية.

مــن جهته ،يــأمــل خيطان بـقـيــادة مدربه
هاني الصقر الوصول إلى مستوى اإلقناع،
السيما أن الفريق خسر في آخــر مبارياته
بمواجهة الصليبيخات

ً
ندوم نائبا لرئيس «آسيوي الصحافة»

يــوا صــل منتخبنا للناشئين
تحت  17سنة لكرة القدم مسيرته
فــي المجموعة الــرابـعــة المؤهلة
لـ ـنـ ـه ــائـ ـي ــات كـ ـ ـ ــأس آس ـ ـي ـ ــا ال ـت ــي
تستضيفها الـبـحــريــن فــي الـعــام
ا لـمـقـبــل ،حينما يلتقي منتخب
الهند في الساعة  9:30من مساء
اليوم على استاد األمير سعود بن
جلوي في مدينة الدمام.
وتسبق ذلــك مـبــاراة المنتخب
ال ـس ـعــودي الـمـضـيــف مــع نظيره
المالديفي في الساعة  6:15على
الملعب ذاته.
وي ـت ــرب ــع مـنـتـخـبـنــا ع ـلــى قمة
المجموعة برصيد  6نقاط جمعها
من الفوز على منتخب المالديف
 0-6ال ـس ـبــت الـ ـم ــاض ــي ،ث ــم على
منتخب مـيــانـمــار  0-1بصعوبة

مساء أمس األول ،ويأتي المنتخب
الـ ـسـ ـع ــودي فـ ــي الـ ـم ــرك ــز ال ـثــانــي
برصيد  3نـقــاط ،مــع الــوضــع في
االعتبار انــه لعب مـبــاراة واحــدة،
ويــأتــي المنتخب الـهـنــدي ثالثا
بنفس الرصيد من النقاط.
وعـ ـم ــل ال ـج ـه ــاز ال ـف ـن ــي خ ــال
تدريب أمس على تــدارك األخطاء
التي وقع فيها الالعبون خالل لقاء
ميانمار ،وأبرزها افتقاد التركيز،
وســوء االنتشار ،وإهــدار عدد من
الفرص السهلة.
وطالب الجهاز الفني الالعبين
بالتركيز فــي م ـبــاراة ال ـيــوم أمــام
المنتخب الهندي ،واصفا المنافس
بالقوي ،السيما في ظل فوزه على
منتخب المالديف بنتيجة  ،0-5ما
يعني أنه فريق متطور ،والمواجهة

صراع على الكرة بين العبي األزرق وميانمار
صعبة .وتتجه النية لدى الجهاز
الـفـنــي ف ــي إج ـ ــراء تـغـيـيــرات غير
م ـ ـحـ ــدودة ع ـل ــى ال ـت ـش ـك ـيــل ال ــذي
يخوض به مباراة اليوم ،في ظل

ظهور أكثر من العب في المباراة
ً
السابقة بـعـيــدا عــن مـسـتــواه ،مع
اإلبقاء عليهم على مقاعد البدالء،
للدفع بهم وقت الحاجة إليهم.

العربي والجهراء يقصان شريط «تنشيطية» الطائرة

ندوم يتوسط حضور «العمومية»
زكــت الجمعية العمومية لــاتـحــاد اآلس ـيــوي للصحافة
الــريــاض ـيــة ،الــزم ـيــل ال ـم ـصــور خـلـيــل نـ ــدوم ،لـمـنـصــب نــائــب
الرئيس ،وذلك في االنتخابات التي جرت على هامش انعقاد
الجمعية العمومية لالتحاد الدولي للصحافة الرياضية في
العاصمة اإليطالية روما.
كما انتخبت الجمعية العمومية الكوري الجنوبي ،هي
دونــغ ،بمنصب الرئيس خلفا للزميل سطام السهلي ،الذي
كان ممثال للكويت في الدورة السابقة.
وعلى مستوى التمثيل العربي في االتحاد اآلسيوي ،فاز

المقبلة في الدور نصف النهائي ،وعلينا
التركيز أكثر لما هو قادم واالعداد الجيد،
خصوصا أن كل منافس يحتاج إلى طريقة
لعب أو تعامل مختلف».
• م ــدرب فيتنام راؤول :الـخـســارة أمــام
ايران بثمانية أهداف تبدو واقعية ،بالنظر
الى قوة المنافس وما يضمه في صفوفه

من العبين محترفين ،حاولنا الصمود منذ
البداية لمجاراتهم ،لكننا لم نتمكن بسبب
الـفــوارق الكبيرة بين الالعبين واألهــداف
األربعة السريعة في الشوط األول ،والمباراة
ت ـعــد فــرصــة لـكـســب ال ـخ ـبــرة واالس ـت ـف ــاده
لتطوير الفريق لالستحقاقات المقبلة.

السعودي عــادل الــزهــرانــي بمنصب النائب األول للرئيس،
وكال من الزميلين خليل ندوم ،ومبارك البوعينين من قطر
كنائبين للرئيس.
وفي عضوية المكتب التنفيذي ،كان التمثيل العربي من
نصيب العماني أحمد الكعبي والفلسطيني مروان أبو شنب.
مــن جــانـبـهــا ،هـنــأت لجنة اإلع ــام الــريــاضــي فــي اللجنة
األول ـم ـب ـيــة الـكــويـتـيــة نـ ــدوم ع ـلــى فـ ــوزه بـعـضــويــة الـمـكـتــب
التنفيذي لالتحاد اآلسيوي للصحافة الرياضية.

تنطلق اليوم منافسات بطولة االتحاد
ال ـكــوي ـتــي ل ـل ـكــرة الـ ـط ــائ ــرة «الـتـنـشـيـطـيــة»
عندما يلتقي في السابعة مساء العربي مع
الجهراء على صالة االتحاد بمجمع صاالت
الشيخ سعد العبدالله ضمن الجولة األولى
من المسابقة.
وتقام البطولة التي تشارك فيها  9أندية
هي الكويت وكاظمة والقادسية والعربي
وب ــرق ــان والـ ـجـ ـه ــراء وال ـش ـب ــاب وال ـســاحــل
وال ـص ـل ـي ـب ـي ـخ ــات  ،ب ـي ـن ـم ــا ي ـغ ـي ــب عـنـهــا
التضامن الذي اعتذر أمس قبل يوم واحد
من انطالق البطولة ونادي اليرموك ،بنظام
الدوري من دور واحد وتتأهل الفرق األربعة
األوائ ـ ـ ــل لـ ـل ــدور ن ـصــف ال ـن ـهــائــي ويـصـعــد
منه الفائزان للمنافسة على لقب البطولة
والخاسران على المركزين الثالث والرابع.

ً
يسعى جاهدا لبداية قوية تفي بطموحات
العـبـيــه فــي الـمـنــافـســة عـلــى تحقيق مركز
متقدم في الموسم الجديد.
وكان األخضر أنهى عقد مدربه اإليطالي
أليساندرو لــودي لـظــروف خاصة وأسند
الـمـهـمــة ل ـم ـســاعــده ال ـتــون ـســي ص ـب ــري بن
األزرق مدرب الجهراء السابق ،كما استغنى
عن خدمات محترفه الروسي مكسيم لعدم
ظ ـهــور بـشـكــل جـيــد فــي حـيــن ي ـشــرف على
ال ـج ـه ــراء ج ـه ــاز ف ـنــي أرج ـن ـت ـي ـنــي بـقـيــادة
بابلو خافير.
يذكر أن فريق كاظمة توج بلقب بطولة
الـســوبــر لـلـمــرة الـثــانـيــة فــي تــاريـخــه أمــس
األول بعد فوزه على نظيره الكويت بثالثة
أشواط مقابل شوط واحد في المباراة التي
جمعتهما على صالة االتحاد.

المحترفون األجانب
النادي

المحترفون

الكويت

الروسي رومان دانيلوف واأللباني
غازميند هوساج

كاظمة

الكوبي روالندو سبيدا
والدومينيكاني الفس سانتوس

القادسية

البرازيلي ديغالما موريرا
والروسي فيكتور سيسويف

العربي

البيالروسي فياتشاسالو شارابوفيتش
والبلغاري فلين كرانكوف

برقان

األميركي نوفيل فالديس والصربي
عرفان حمزاديتش

العربي والجهراء

الجهراء

الكوبي اليخاندرو روزي
والبرازيلي لويس فرناندو

ويتطلع العربي الفتتاح موسمه بشكل
ً
جيد طمعا في استعادة بريقه المفقود من
الموسم الماضي على حساب الجهراء الذي

اليرموك

الباكستاني مراد جيهان والمغربي
إبراهيم عامر

الصليبيخات

التونسي محمد العربي

الكويت واألهلي الليبي في افتتاح «عربية السلة» اليوم
كاظمة يلتقي البشائر العماني والجهراء يصطدم بدجلة العراقي
تـفـتـتــح ف ــي ال ـســاب ـعــة مـســاء
ال ـيــوم بـطــولــة األنــديــة العربية
ال ــ 34لكرة السلة للرجال ،على
صالة االتحاد بضاحية صباح
السالم ،وتعقب حفل االفتتاح
المتنوع مواجهة تجمع فريق
ا لـكــو يــت ،مستضيف البطولة،
مع نظيره أهلي بنغازي الليبي
عند  8مساء ،ضمن منافسات
المجموعة األولى.
وتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــام ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم األول
للبطولة التي تمتد منافساتها
ح ـتــى  15أك ـت ــوب ــر ال ـ ـجـ ــاري6 ،
مـبــاريــات مــوزعــة على صالتي
االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد ون ـ ـ ـ ـ ـ ــادي ال ـ ـكـ ــويـ ــت،
وت ـش ـمــل ج ـم ـيــع ال ـم ـج ـمــوعــات

األربع للبطولة ،وتنطلق أولى
المباريات على صالة االتحاد
ف ــي  3عـ ـص ــرا ،ح ـي ــث يـصـطــدم
ال ـ ـم ـ ـي ـ ـنـ ــاء الـ ـيـ ـمـ ـن ــي ب ــاألهـ ـل ــي
ال ـم ـصــري حــامــل ال ـل ـقــب ضمن
منافسات المجموعة الثانية،
وتتبعها في  5مساء المواجهة
ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة ،وت ـ ـج ـ ـمـ ــع االتـ ـ ـح ـ ــاد
السكندري المصري مــع أهلي
ح ـلــب الـ ـس ــوري ف ــي مـنــافـســات
ال ـم ـج ـمــوعــة األولـ ـ ـ ــى ،وعـ ـن ــد 8
مساء يــواجــه «العميد» نظيره
أهلي بنغازي الليبي.
وعـلــى صــالــة ن ــادي الكويت
ب ـ ـ ـك ـ ـ ـي ـ ـ ـفـ ـ ــان ،ي ـ ـل ـ ـت ـ ـقـ ــي األه ـ ـ ـلـ ـ ــي
ال ـب ـح ــري ـن ــي م ــع ن ـظ ـي ــره ال ـســد

القطري في تمام  3عصرا ضمن
منافسات المجموعة الثالثة،
وتـتـبـعـهــا عـنــد  5م ـســاء ضمن
ذات المجموعة ،مباراة تجمع
كــاظـمــة مــع الـبـشــائــر العماني،
بينما يلتقي الجهراء مع دجلة
الجامعة الـعــراقــي فــي  7مساء
أولـ ـ ــى م ــواجـ ـه ــات ال ـم ـج ـمــوعــة
الـ ـ ــراب ـ ـ ـعـ ـ ــة ،وذل ـ ـ ـ ــك عـ ـلـ ــى ن ـفــس
الصالة.

«األبيض» ألفضل بداية
ممكنة
يـ ـسـ ـع ــى ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت ،وصـ ـي ــف
الـ ـنـ ـسـ ـخ ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة الـ ـس ــابـ ـق ــة،

إل ــى ال ـض ــرب ب ـقــوة ف ــور ان ـطــاق
ال ـب ـطــولــة ،وت ـبــدو نـقـطـتــي الـفــوز
أقرب وفي المتناول ،على حساب
مـنــافـســه أهـلــي بـنـغــازي الليبي؛
نظرا لجاهزية «األبيض» ،فضال
عن المستوى الفني الــذي يصب
في مصلحة بطل الخليج ،وكذلك
الـحــال لكاظمة ممثل كــرة السلة
الكويتية الثاني في البطولة ،وإن
كــانــت بنسبة أق ــل فــي مواجهته
مع البشائر العماني الذي خاض
دورة عربية مجمعة بالدوحة قبل
مشاركته في البطولة مباشرة.
أمــا الـجـهــراء فيواجه غموض
فريق دجلة العراقي الذي يشارك
في البطولة ألول مرة في تاريخه،

وقــد تحضرت األنــديــة الكويتية
الثالثة للبطولة بأفضل طريقة
ممكنة ،عبر معسكرات خارجية،
تخللتها مباريات وديــة ،إضافة
الــى تـعــاقــدات مــن الـعـيــار الثقيل
ابرمتها مع محترفين مميزين.

«الغرافة» يطلب اليوسف من القادسية
إل ــى ذل ــك ،أرس ـلــت إدارة نــادي
ال ـغ ــراف ــة ال ـق ـطــري ك ـتــابــا رسـمـيــا
إلى إدارة نادي القادسية ،تطلب
ف ـيــه إعـ ـ ــارة العـ ــب ال ـف ــري ــق األول
والـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب الـ ــوط ـ ـنـ ــي ص ــال ــح
الـ ـي ــوس ــف ل ـل ـم ـش ــارك ــة م ـع ــه فــي
البطولة ،وقد أبدت إدارة األصفر

موافقة مبدئية على طلب النادي
القطري ،ومــن المتوقع أن يكون
الطرفان قد أنهيا تفاصيل «العقد
الـ ـم ــؤق ــت» ف ــي وقـ ــت م ـت ــأخ ــر مــن
مساء أمس.

وي ـن ــص ن ـظ ــام ال ـب ـطــولــة على
ال ـ ـس ـ ـمـ ــاح ل ـ ـكـ ــل نـ ـ ـ ــاد ب ـت ـس ـج ـيــل
محترفين أجنبيين ،إضافة إلى
آخر عربي ،على أال يتواجد داخل
الملعب أكثر من اثنين.
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الجولة الخامسة لدوري زين :أداء باهت وصدارة بيضاء
حازم ماهر وأحمد حامد

تربع الكويت على قمة دوري
زين الممتاز لكرة القدم للمرة
األولى بفوزه على الفحيحيل،
في وقت تعادل كاظمة مع
السالمية.

ع ـ ــادت ع ـج ـلــة دوري ز يــن
الممتاز لكرة القدم للدوران
ً
م ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــددا ،ب ـ ـعـ ــد اسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـنـ ـ ــاف ـ ـ ـسـ ـ ــات ب ـ ــالـ ـ ـج ـ ــول ـ ــة
الخامسة ،التي جاء ت باهتة
ً
ودون المستوى ،ألن عددا من
األ نــد يــة لعبت معتمدة على
أسلوب تجاري لضمان عدم
الخسارة.
ول ـ ـعـ ــل الـ ـج ــدي ــد فـ ــي ه ــذه
الـ ـج ــول ــة ،ه ــو ارت ـ ـقـ ــاء ن ــادي
الكويت للقمة ليس بمجهود
ـال
الع ـب ـيــه وت ـح ـق ـيــق فـ ــوز غ ـ ٍ
عـ ـل ــى ال ـف ـح ـي ـح ـي ــل ب ـهــدف ـيــن
لهدف فحسب ،بل بمساعدة
صديق ،والصديق هذه المرة
هــو الـســالـمـيــة ،ال ــذي تـعــادل
مع المتصدر السابق كاظمة
بهدف لمثله.
وتتنافس مباراتا الكويت
مع الفحيحيل ،والعربي مع
الـ ـجـ ـه ــراء ع ـل ــى ل ـق ــب أف ـضــل
المباريات في هــذه الجولة،
ال سـ ـيـ ـم ــا فـ ـ ــي ظـ ـ ــل الـ ـن ــدي ــة
بـيــن ال ـفــرق األرب ـع ــة ،وتــأخــر

أرقام
• انعكس المستوى الباهت والحذر على عدد أهداف الجولة
الخامسة ،إذ شهدت إحراز  9أهداف فقط بمعدل تهديفي 1.8
هدف في المباراة الواحدة ،وهي أقل الجوالت «أهدافا».
• احتسب الحكام  3ركالت جزاء نفذت جميعها بنجاج ،عبر
محترف الساحل البرازيلي جوفاني ،والتونسي يوسف بن
سودا (الفحيحيل) ،والعب السالمية محمد الهويدي.
وأشهر الحكام بطاقة حمراء لالعب النصر خليفة رحيل،
والالعب هو الثالث الذي يتم طرده من فريقه للمباراة الثالثة
على التوالي.
• الكويت هو أكثر الفرق تحقيقا للفوز ( 4مباريات) ،وأقلها
خسارة مع السالمية والعربي (مباراة واحدة) ،كما أنه صاحب
الهجوم األقوى برصيد  10أهداف ،بينما كاظمة هو األقوى
دفاعا ،إذ منيت شباكه بـ 3أهداف فقط.
• استمر الساحل دون تحقيق انتصارات ،بينما العربي
والتضامن والنصر األقل فوزا (مباراة واحدة).
• الساحل صاحب الدفاع األضعف بعد أن اهتزت شباكه
في  12مناسبة ،وهجوم التضامن األضعف وله  3أهداف فقط.
• واصــل محترف الكويت ياسين الخنيسي تربعه على
قمة الهدافين برصيد  7أهــداف ،يليه مهاجم كاظمة شبيب
الخالدي ،ومحترف الساحل البرازيلي جيوفاني في المركز
الثاني ،ولكل منهما  4أهداف ،يليهما محترف الجهراء ابودو
ايساكا دي ــارا ،والبرتقالي ديمبلي في المركز الثالث ولكل
منهما  3أهداف.

حسم النتيجة إ لــى الدقائق
األخيرة.

روح قتالية
وإلـ ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب روح الع ـب ــي
الكويت القتالية ،يبقى التونسي
طه ياسين الخنيسي كلمة السر
في انتصارات الفريق ،بصفته
مــاك ـي ـنــة أه ـ ـ ــداف ال تـ ـه ــدأ ،إل ــى
جانب العائد بقوة إلى مستواه
يوسف ناصر .كما استمر تألق
محترف الفحيحيل التونسي
يــوســف ب ــن سـ ــودا ،األم ــر ال ــذي
جـعــل األنــديــة الـكـبـيــرة تعتبره
أحـ ـ ــد أهـ ـ ــم أهـ ــداف ـ ـهـ ــا فـ ــي ف ـتــرة
االنتقاالت الصيفية المقبلة!
أما العربي ،فنجح في تقديم
مستوى جيد ،بعد التألق الالفت
ل ـم ـح ـتــرفــه ال ـل ـي ـبــي الـسـنــوســي
الهادي العائد لمستواه.

انتشار جيد
ورغم الخسارة ،فإن الجهراء

هدف بن سودا في مرمى الكويت
ً
قدم مستوى رائعا كالعادة ،في
ظل االنتشار الجيد واالستحواذ
والهجوم بشكل مستمر.
وتـ ـع ــد مـ ـبـ ــاراتـ ــا ،ال ـســال ـم ـيــة

مـ ــع ك ــاظـ ـم ــة ،والـ ـق ــادسـ ـي ــة مــع
ً
ال ـن ـصــر وج ـه ــان لـع ـم ـلــة ،ن ـظــرا
لـغـيــاب الـمـسـتــوى ،فـقــد جــاءت
«األولـ ـ ــى» دون الـمـسـتــوى على

تراجع الحكام
تراجع أداء الحكام في الجولة الخامسة
مقارنة بالجوالت السابقة ،وكانت البداية
م ــع ال ـح ـك ــم ض ـي ــف الـ ـل ــه ال ـف ـض ـلــي ال ــذي
أدار الـمــواجـهــة االفـتـتــاحـيــة فــي الـجــولــة،
بين التضامن والساحل ،حيث قــدم أداء
مـتــواضـعــا بــابـتـعــاده عــن م ـكــان ال ـحــدث،
وعدم تفاهمه بشكل كامل مع بقية الطاقم
التحكيمي.
وأث ــار الحكم علي محمود الـجــدل في
مــواج ـهــة ال ـعــربــي وال ـج ـه ــراء ،خصوصا
عندما عاد لتقنية الفار ،لمراجعة اشتراك
ب ـيــن م ــداف ــع األخ ـض ــر ع ـلــي ع ـبــدالــرســول
وم ـهــاجــم ال ـج ـهــراء اس ــاك ــا ،وه ــو م ــا كــان
يـسـتــوجــب رك ـل ــة جـ ــزاء ل ـل ـج ـهــراء ،إال أن
الـحـكــم أش ــار بــاسـتـمــرار الـلـعــب مــن دون
احتساب خطأ.
وفــي مباراة القادسية والنصر ،اتخذ
الحكم عبدالله عرب قرارا جريئا ،عندما
أشـهــر البطاقة الـحـمــراء لـحــارس النصر
خـلـيـفــة رح ـي ــل ،السـيـمــا ان األخ ـي ــر عطل
فرصة هدف محقق للقادسية .لكن عاب

من أقوال المدربين بعد الجولة

الحكم علي محمود في لقاء سابق
ع ــرب ،الـسـمــاح لــاعـبــي الـنـصــر بإضاعة
الوقت ،وعدم تعويض الوقت المهدر.
ون ـجــح ال ـح ـكــم ع ـبــدال ـلــه ال ـك ـن ــدري في
قيادته لمباراة الكويت والفحيحيل إلى
بر األمان ،وكان موفقا أيضا في احتساب
القرار األصعب في اللقاء ،والذي أسفر عن
هدف الفوز للكويت في الوقت المحتسب
بدل من الضائع ،وسط اعتراض من العبي

الفحيحيل ،بــداعــي تـجــاوز الـكــرة حــدود
الملعب ،قب ان تصل ليوسف ناصر الذي
سدد في المرمى.
ورغم صحة أغلب قرارات الحكم سعد
الفضلي فــي م ـبــاراة السالمية وكاظمة،
فــإن تعامل الفضلي مــع الالعبين شابه
بعض التجاوزات ،خصوصا عندما دفع
المحترف األردني أحمد العرسان بيديه.

«الكاياك» يشارك في البطولة العربية بالقاهرة
غادر البالد متوجها إلى القاهرة وفد المنتخب الكويتي للكاياك،
لخوض غمار منافسات البطولة العربية التي ينظمها االتحاد
العربي للكاياك وتستضيفها القاهرة ،بمشاركة  8منتخبات عربية.
ويضم وفد المنتخب ،المشكل من قبل لجنة الشراع والتجديف
والكاياك في النادي البحري الرياضي الكويتي ،أربعة العبين هم:
عبداللطيف مــال الله ومحمد دشتي وعيسى الحمادي ومحمد
بستكي ،إلى جانب المدرب الوطني محمد العوضي.
وأكد رئيس لجنة الشراع والتجديف والكاياك أحمد الفيلكاوي
أهمية مشاركة المنتخب في البطولة الكتساب المزيد من المهارات
الفنية وفرص االحتكاك والمنافسة ،وفي ظل القدرة على تحقيق
نتائج متقدمة ،خاصة أن للمنتخب مشاركاته المتميزة السابقة
في البطوالت المختلفة.
وأشاد الفيلكاوي بالدعم الذي قدمته الهيئة العامة للرياضة،
واهـتـمــام مجلس إدارة ال ـنــادي الـبـحــري ،مشيرا إلــى أن مشاركة
الـمـنـتـخــب تــأتــي ضـمــن ال ـب ـطــوالت ال ـمــدرجــة لـلـمــوســم الــريــاضــي
 ،2022-2023وفي إطار خطط النادي البحري لتأهيل فرق الشراع
والتجديف والكاياك للمشاركة في التصفيات األولمبية.

غ ـيــر ال ـم ـتــوقــع ،بـسـبــب خشية
طرفيها الخسارة ،واللعب بحذر
السيما السماوي ،بينما جاءت
«الثانية» سلبية ً
أداء ونتيجة.

أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــاء الـ ـ ـتـ ـ ـض ـ ــام ـ ــن
وال ـ ـسـ ــاحـ ــل ،ف ـي ـعــد األض ـع ــف
ف ــي ه ــذه ال ـجــولــة ،خصوصا
أن الفريقين سعيا للتعادل،

وغ ــاب ــت عـنـهـمــا رغ ـبــة ال ـفــوز،
ول ـ ـ ــذل ـ ـ ــك نـ ـ ـ ـ ـ ــدرت الـ ـهـ ـجـ ـم ــات
الخطيرة على المرميين.

• القبندي :التضامن تأثر بالغيابات في مواجهة الساحل
وبفترة التوقف ...نتطلع إلى تقديم األفضل في المباريات
المقبلة.
ً
• دهيلس :تلقينا هدفا في توقيت صعب ،وبحثنا عن
الفوز أمــام التضامن وكنا األقــرب ،إال أن غياب التركيز في
آخر الدقائق كلفنا هدف التعادل.
ً
• بونياك :قدمنا ً
أداء جيدا أمام النصر ،وكنا األقرب للفوز
عطفا عـلــى ال ـفــرص الـمـتــاحــة للتسجيل ،وأث ــق فــي فريقي
وقدرته على الوصول للمستوى المطلوب خالل المباريات
المقبلة.
ً
• المشعان :النقص الـعــددي بــات مألوفا داخــل صفوف
النصر ،ونقطة القادسية بطعم الفوز.
• رادان :ال تــوجــد م ـب ــاراة سـهـلــة ف ــي ال ـ ــدوري الـمـمـتــاز،
ومهمتنا لم تكن سهلة في مباراة الفحيحيل.
• الخطيب :واجهنا صعوبة في الحفاظ على التقدم أمام
ً
فريق بحجم الكويت ،والمخزون اللياقي كان متواضعا.
ً
• الـهــاجــري :السالمية قــدم مستوى مميزا فــي مواجهة
كاظمة ،وكان األقرب لحصد نقاط الفوز.
• ماركوف :السالمية فريق يملك مقومات كثيرة للنجاح،
وال أعرف السبب وراء تراجعه الدفاعي بصورة مبالغ فيها
في مواجهة فريقي.

األبيض يعسكر في القاهرة
«يد»
ً
استعدادا لبطولة العالم
•

محمد عبدالعزيز

يغادر ظهر اليوم الفريق األول لكرة اليد بنادي
ً
الكويت متوجها إلى العاصمة المصرية القاهرة،
إلق ــام ــة مـعـسـكــر تــدري ـبــي ه ـن ــاك م ــدة  12يــومــا،
ً
استعدادا للمشاركة في منافسات بطولة العالم
لألندية «السوبر جـلــوب» ،والـتــي مــن المزمع أن
تستضيفها مدينة الدمام السعودية خالل الفترة
من  18حتى  23الجاري.
ويترأس وفد األبيض في المعسكر مدير الفريق
األول سامح الهاجري ،ويتكون من الجهاز الفني
بقيادة المدير الفني الوطني هيثم الرشيدي،
ومـســاعــده التونسي عـصــام اللحياني ،ومــدرب
حراس المرمى علي الخضر ،وأخصائي العالج

المنتخب في المطار قبل المغادرة

الطبيعي الـتــونـســي يــاسـيــن بــوقــره ،و 20العبا
ضمنهم المحترفان الـقـطــري فرانكيس م ــارزو،
والبرتقالي آنخل هيرنانديز.
وأكد الهاجري أن الفريق سيلعب خالل فترة
ً
المعسكر  4 - 3م ـبــاريــات تـجــريـبـيــة ،اس ـت ـعــدادا
ً
للبطولة ،الفتا إلى أن إدارة الفريق تفاضل بين
عدد من المحترفين األجانب لالستعانة بخدمات
األفضل منهم ،إال أن الصورة لم تتضح حتى اآلن
بالنسبة لهم.
يــذكــر أن قــرعــة بـطــولــة ال ـعــالــم لــأنــديــة ،التي
ي ـشــارك فـيـهــا  12ن ــادي ــا ،أوق ـعــت الـكــويــت ضمن
الـمـجـمــوعــة ال ـثــال ـثــة وب ـجــان ـبــه ن ــادي ــا تــاوبــاتــي
البرازيلي ،وكيلسي البولندي.

ً
باريس تمتنع عن عرض مباريات المونديال ليستر يضع حدا ألسوأ بداية منذ 1983
على شاشات عمالقة
انضمت العاصمة باريس إلى مدن فرنسية
عدة في االمتناع عن عرض مباريات مونديال
قطر  2022الذي ينطلق في  20الشهر المقبل،
على شاشات عمالقة أو عن تخصيص أماكن
للمشجعين من أجــل متابعة الحدث الكروي
األهم على اإلطالق.
ون ـق ـلــت وك ــال ــة «ف ــران ــس بـ ــرس» ع ــن نــائــب
الــرئ ـيــس ال ـم ـســؤول ع ــن الــريــاضــة ف ــي بلدية
باريس بيار رابادان قوله« :بالنسبة لنا ،لم يكن
ً
واردا إقامة أماكن مخصصة لنقل المباريات
لـعــدة أسـبــاب األول هــو ش ــروط تنظيم كأس
ال ـعــالــم ه ــذه ،س ــواء م ــن الـنــاحـيــة الـبـيـئـيــة أو
االجتماعية .والثاني هو التوقيت وواقع أنها
(تمتد) في ديسمبر».
وس ــارت بــاريــس على خطى مــدن فرنسية
عدة مثل مرسيليا وبوردو ونانسي وريمس
ً
أو ستراسبورغ وليل وروديه التي اتخذت قرارا

ً
مماثال بشأن الحدث الذي تنظمه قطر بين 20
نوفمبر و 18ديسمبر.
وب ـ ـ ــررت ب ـل ــدي ــة مــرس ـي ـل ـيــا ال ـت ــي يــرأس ـهــا
االشـتــراكــي بينوا بــايــان وبـمـشــاركــة تحالف
كبير من اليساريين والبيئيين ،قرارها بالقول،
ً
إن «هذه البطولة تحولت تدريجيا الى كارثة
إنسانية وبيئية ال تتوافق مع القيم التي نريد
ُ
أن نــراهــا تـحـ َـمــل مــن خــال الــريــاضــة السيما
كرة القدم».
وشددت البلدية في بيان على أن «مرسيليا،
الملتزمة بشدة بقيم المشاركة والتضامن في
الرياضة وملتزمة ببناء مدينة أكثر بيئية ،ال
يمكنها المساهمة في الترويج لكأس العالم
لكرة القدم  2022في قطر».
بـ ـ ـ ــدوره ،قـ ــال رئ ـي ــس ب ـل ــدي ــة ب ـ ـ ــوردو ب ـيــار
ه ــورمـ ـي ــك ل ــوس ــائ ــل اإلع ـ ـ ـ ــام ب ـي ـن ـهــا وك ــال ــة
فرانس برس إنه «لدي انطباع حقيقي أنه إذا

اسـتـضــافــت ب ــوردو أمــاكــن المشجعين هــذه،
ً
سأكون شريكا في الجريمة» في «هذا الحدث
ال ــري ــاض ــي ال ـ ــذي ي ـم ـثــل ج ـم ـيــع االن ـح ــراف ــات
اإلنسانية والبيئية والرياضية».
ورأى هــورم ـيــك أن ــه «ال يـمـكـنــك أن تــدعــو
مواطنيك الى الرصانة (في استهالك الطاقة)
ً
وأن تكون في نفس الوقت متواطئا في انحراف
ً
مــن هــذا الـنــوع على صعيد الـطــاقــة» ،مضيفا
أن «أولئك الذين منحوا في  2010كأس العالم
لـقـطــر ك ــان ــوا ب ـع ـيــديــن س ـن ــوات ضــوئ ـيــة عن
رصانة الطاقة».
وأوضـ ــح رئـيــس الـبـلــديــة الـبـيـئــي ال ــذي تم
انتخابه في  ،2020أن القرار لم يكن ليتغير لو
ً
أقيمت كأس العالم في فصل الصيف ،مشددا
ع ـلــى أن ق ـ ــرار االم ـت ـن ــاع ع ــن وضـ ــع شــاشــات
ً
عمالقة سيبقى ساريا حتى لو تأهل المنتخب
الفرنسي حامل اللقب الى المباراة النهائية.

ً
وض ـ ـ ــع ل ـي ـس ـت ــر س ـي ـت ــي ح ـ ــدا
ألس ـ ـ ـ ــوأ ب ـ ــداي ـ ــة مـ ــوسـ ــم ل ـ ــه م ـنــذ
 1983بتحقيقه ف ــوزه األول بعد
تغلبه على ضيفه الجريح اآلخر
ن ــوت ـن ـغ ـه ــام فـ ــورسـ ــت  - 4صـفــر
االثنين في ختام المرحلة التاسعة
من الدوري اإلنكليزي لكرة القدم.
ودخل فريق المدرب األيرلندي
الشمالي بــرنــدن رودج ــرز اللقاء
وهــو فــي ذيــل الترتيب ألول مرة
مـنــذ  2001بـعــد اكـتـفــائــه بنقطة
وف ـ ـش ـ ـلـ ــه فـ ـ ــي ت ـح ـق ـي ــق أي فـ ــوز
فـ ــي س ـب ــع م ـ ـبـ ــاريـ ــات ،وذل ـ ـ ــك فــي
س ـي ـن ــاري ــو ل ــم ي ـح ـصــل م ـع ــه فــي
دوري األضــواء منذ بداية موسم
 1984-1983ح ـيــن ا ن ـت ـظــر حتى
المرحلة الحادية عشرة لتحقيق
فوزه األول (تعادالن و 8هزائم قبل
الفوز األول).
لكنه اسـتـفــاد على أكـمــل وجه
من سوء وضع ضيفه نوتنغهام

داكا نجم ليستر يحرز هدفه
ً
ف ــورس ــت ل ـي ـخــرج ف ــائ ــزا م ــن أول
م ــواج ـه ــة بـيـنـهـمــا ع ـل ــى صـعـيــد
دوري الكبار منذ مايو ( 1999فاز
نــوتـنـغـهــام حينها  - 1صـفــر في
ملعبه) ،بفضل ثنائية لجيمس

م ــادي ـس ــون ،األول بـتـســديــدة من
خــارج المنطقة ( )25والثاني من
ركلة حرة ( ،)35وهدفين لهارفي
ً
بــارنــز مــن خ ــارج المنطقة أيضا
( )27والـبــديــل الــزامـبــي باتسون

داك ـ ــا ( .)73ورف ـ ــع ل ـي ـس ـتــر ال ــذي
يملك مباراة مؤجلة ضد أستون
فيال ،رصيده إلى أربع نقاط وترك
المركز العشرين األخير لمصلحة
ضيفه بفارق األهداف بينهما.

هيغواين يعتزم االعتزال في نهاية الموسم

غونزالو هيغواين

يخطو المهاجم األرجنتيني غونزالو
هيغواين آخــر خطواته االحترافية في
مــاعــب ك ــرة ال ـق ــدم ،بـعــدمــا أع ـلــن أمــس
األول ،أن ــه سـيـعـتــزل الـلـعــب ف ــي نهاية
الموسم الحالي مع نــادي إنتر ميامي
األميركي.
ً
وقال ابن الـ  34عاما بتأثر كبير خالل
مؤتمر صحافي« :لقد حان اليوم ألقول
ً
وداعا لكرة القدم التي منحتني الكثير.
ً
كان امتيازا لي أن أزاول هذه المهنة في
حلوها ّ
ومرها».
ِ
ومــع وجــود إنتر ميامي فــي المركز

السابع من منافسات المنطقة الشرقية
للدوري األميركي «إم إل إس» ،تبقى أمام
هـيـغــوايــن م ـبــاراتــان فـقــط فــي الـمــوســم
المنتظم ،على أمل أن تقوداه وفريقه الى
األدوار اإلقصائية «بالي أوف».
وان ـضــم هـيـغــوايــن ال ــى إن ـتــر ميامي
ا ل ــذي يملكه النجم اإلنكليزي السابق
ديـفـيــد بـيـكـهــام ف ــي صـيــف ع ــام ،2020
ً
قادما من يوفنتوس اإليطالي الذي دافع
عن ألوانه طيلة تسعة مواسم.
وان ـت ـق ــل ه ـي ـغــوايــن إلـ ــى يــوفـنـتــوس
عــام  2016مقابل  90مليون ي ــورو من

نابولي ،لكن بعد موسمين متواضعين
مع الفريق ،انضم إلى ميالن على سبيل
اإلعـ ـ ـ ــارة م ــوس ــم  2019-2018ث ــم إل ــى
تشلسي اإلنـكـلـيــزي ،قبل أن يـعــود إلى
تورينو في صيف .2019
وغــادر هيغواين ،الــذي خــاض ثالثة
نـهــائـيــات فــي ك ــأس الـعــالــم وس ـجــل 31
ً
ه ــدف ــا ف ــي  75م ـ ـبـ ــاراة دول ـ ـيـ ــة ،ع ـمــاق
تورينو بعدما ساهم في فوزه بلقب الـ
«سيري أ» ثالث مرات.
وحل هيغواين في أوروبا عام 2006
ً
حين انضم لريال مدريد اإلسباني قادما

في ريفر باليت ،في طريقه إلحراز لقب
دوري «ال ل ـي ـغــا» ث ــاث مـ ــرات وال ـكــأس
م ــرة واح ـ ــدة والـ ـك ــأس ال ـســوبــر مــرتـيــن
ق ـبــل الــرح ـيــل ع ــام  2013إل ــى نــابــولــي،
الذي حطم بألوانه الرقم القياسي لعدد
أهداف الدوري في موسم واحد ( 36في
 35مـبــاراة موسم  )2016-2015قبل أن
ً
ي ـعــادلــه الح ـقــا ه ــداف التـسـيــو تشيرو
إيموبيلي (موسم .)2020-2019
وخ ــال أع ــوام ــه الـثــاثــة فــي ال ــدوري
ً
األميركي ،سجل هيغواين  27هدفا في
 67مباراة من دون أن يحرز أي لقب.

١٩
ً
الريال والسيتي لفوز ثالث تواليا وقمة ساخنة بين تشلسي وميالن
ةديرجلا

•
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يسعى ريال مدريد اإلسباني
إلى تحقيق الفوز الثالث
تواليا في مسابقة دوري
أبطال أوروبا ،عندما يواجه
شاختار األوكراني ،بينما تتجه
األنظار إلى مباراة القمة بين
تشلسي اإلنكليزي وميالن
اإليطالي اليوم ،في الجولة
الثالثة من المسابقة.

ت ـبــدو الـفــرصــة مــواتـيــة أم ــام ري ــال مــدريــد
اإلسـبــانــي حــامــل الـلـقــب ومــانـشـسـتــر سيتي
اإلنكليزي لتحقيق فوز ثالث تواليا ،عندما
يستضيفان شاختار دانييتسك األو كــرا نــي
وكــوبـنـهــاغــن الــدن ـمــاركــي ال ـيــوم فــي الـجــولــة
الثالثة من دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.
وي ـل ـت ـقــي بـنـفـيـكــا ال ـبــرت ـغــالــي وب ــاري ــس
ســان جرمان في قمة لفض شراكة صــدارة
المجموعة الثامنة بعد عالمتهما الكاملة
ف ـ ــي الـ ـج ــولـ ـتـ ـي ــن األولـ ـ ـ ـ ــى وال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة ع ـلــى
حـ ـس ــاب ي ــوف ـن ـت ــوس اإليـ ـط ــال ــي وم ــاك ــاب ــي
حيفا اإلسرائيلي ،فيما يبحث
تشلسي اإلنكليزي عن فوزه
األول ،عندما يستضيف
ميالن في إحدى أبرز
مــواجـهــات الجولة
الثالثة.
وي ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــك
ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ــن

ريــال وسيتي فرصة حسم التأهل المبكر
لثمن النهائي كونهما سيالقيان شاختار
وكــوب ـن ـهــاغــن أي ـض ــا ف ــي ال ـج ــول ــة الــراب ـعــة
الثالثاء المقبل لكن على أرض األخيرين.
ويـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــى ري ـ ـ ـ ـ ــال لـ ـ ـلـ ـ ـع ـ ــودة ال ـ ـ ـ ــى س ـك ــة
االنـتـصــارات التي توقفت األحــد عند ستة
متتالية فــي ال ــدوري ،وتسعة فــي مختلف
المسابقات ،وذلك للمرة األولى هذا الموسم،
عـنــدمــا سـقــط فــي فــخ الـتـعــادل أم ــام ضيفه
أوساسونا  1-1في الدوري.
ولن يكون شاختار خصما سهل المنال،
وهـ ــو وجـ ــه إن ـ ـ ــذارا ل ـل ـن ــادي ال ـم ـل ـكــي ال ــذي
سيستمر غـيــاب حــار ســه البلجيكي تيبو
كورتوا بسبب اإلصابة ،بفوزه الكبير على
مضيفه ميتاليست خاركيف  1-6السبت في
ال ــدوري المحلي ،منتزعا الـصــدارة مؤقتا
برصيد  13نقطة من دنيبرو .1
وفي المجموعة ذاتها ،يلتقي الجريحان
اليبزيغ األخير من دون رصيد مع سلتيك
ال ـث ــال ــث ب ـن ـق ـطــة واحـ ـ ـ ــدة ،بـ ـه ــدف ت ـ ــدارك
ال ـمــوقــف ،واإلب ـق ــاء عـلــى اآلمـ ــال في
المنافسة على البطاقة الثانية عن
المجموعة.

إعصار السيتي

مودريك نجم شاختار

أوباميانغ نجم تشلسي

ط ــال ــب الـ ـم ــدرب اإلي ـطــالــي
ك ـ ــارل ـ ــو أنـ ـشـ ـيـ ـل ــوت ــي الع ـب ــي
فريقه ريال مدريد اإلسباني
حامل اللقب بإظهار «سلوك
م ـخ ـت ـلــف ،وه ــوي ــة مـخـتـلـفــة»
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــوم ضـ ـ ـ ـ ـ ــد ش ـ ـ ــاخـ ـ ـ ـت ـ ـ ــار
دان ـي ـي ـت ـس ــك األوكـ ـ ــرانـ ـ ــي فــي
دوري أب ـطــال أوروبـ ــا ،وذلــك
بـعــد تعثر أول هــذا الموسم
ل ـ ـل ـ ـنـ ــادي الـ ـمـ ـلـ ـك ــي ب ـت ـع ــادل ــه
األحد في الدوري المحلي مع
أوساسونا .1-1
ورأى أ ن ـش ـي ـل ــو ت ــي «أ نـ ـه ــا
مباراة مهمة للغاية من أجل
البقاء في صدارة المجموعة
بتسع نقاط .علينا أن نظهر
ً
ً
س ـ ـلـ ــوكـ ــا مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــا ،وه ــوي ــة
م ـخ ـت ـل ـف ــة ،مـ ـق ــارن ــة ب ــاألح ــد.
مـ ــع األخـ ـ ــذ فـ ــي االعـ ـتـ ـب ــار أن
خصمنا خطير للغاية ،وبدأ
هــذه المجموعة بشكل جيد
ً
جدا».
وكشف أنشيلوتي أن داني
س ـي ـب ــاي ــوس «ع ــان ــى مـشـكـلــة

أنشيلوتي
ف ــي أوت ـ ـ ــار الـ ـم ــأب ــض» أث ـن ــاء
التمارين وسيغيب بالتالي
عن لقاء شاختار على ملعب
«ســانـتـيــاغــو بــرنــابـيــو» ،على
غ ـ ـ ــرار الـ ـ ـح ـ ــارس ال ـب ـل ـج ـي ـكــي
ت ـي ـب ــو كـ ــورتـ ــوا الـ ـ ــذي م ـ ــازال
ي ـ ـعـ ــانـ ــي مـ ـشـ ـكـ ـل ــة فـ ـ ــي عـ ــرق
الـ ـنـ ـس ــا لـ ـكـ ـن ــه ب ـ ـ ــات «أفـ ـض ــل

بكثير بعد ا لـعــاج ا لــذي قام
به أمس (االثنين) .سنرى ما
إذا كــان سيشارك في مباراة
خيتافي (السبت في الدوري
اإلسباني) ،»...لكن «بالتأكيد
ً
سـ ـيـ ـك ــون ح ـ ــاض ـ ــرا لـ ـمـ ـب ــاراة
اإلياب ضد شاختار» الثالثاء
المقبل.

منديش ودانيلو لفض شراكته مع بنفيكا.
وفي المجموعة ذاتها ،يملك يوفنتوس،
بطل نسختي  1985و ،1996فرصة إنعاش
آ م ــا ل ــه بـعــد خـســار تـيــن متتاليتين عندما
يستضيف ماكابي حيفا.
وبعد خمس مباريات من دون انتصار،
تنفس يوفنتوس الـصـعــداء األح ــد عندما
أكرم وفادة بولونيا بثالثية نظيفة.
وي ـحــل م ـيــان ،ثــانــي أف ـضــل المتوجين
باللقب ( 7مرات) ،ضيفا ثقيال على تشلسي.
ويتصدر الفريق اللومباردي المجموعة
ال ـخــام ـســة بــرص ـيــد  4ن ـق ــاط م ـقــابــل نقطة
واح ـ ــدة لـلـفــريــق الـلـنــدنــي صــاحــب الـمــركــز
األخير.
ويدخل تشلسي المباراة على وقع فوزه
األول بقيادة مدربه الجديد غراهام بوتر
عـنــدمــا حـســم ل ـقــاء ال ــدرب ــي م ــع ج ــاره
كريستال باالس .1-2

وتتجه األنظار إلى ملعب «دا لوش» في
لشبونة حيث القمة المرتقبة بين متصدري
المجموعة الثامنة بنفيكا ،المتوج باللقب
مرتين عامي  1961و ،1962وســان جرمان
الباحث عن باكورة ألقابه في المسابقة.
وي ـعــول الـفــريــق الـبــرتـغــالــي عـلــى عاملي
االرض والـجـمـهــور لكسب الـنـقــاط الـثــاث،
وت ـعــزيــز ح ـظــوظــه ف ــي تـخـطــي دور
المجموعات قبل أن يحل ضيفا
على فريق العاصمة الثالثاء
المقبل.
لـ ـك ــن م ـه ـم ــة ب ـن ـف ـي ـكــا لــن
ت ـك ــون سـهـلــة أمـ ــام وصـيــف
ب ـطــل ن ـس ـخــة  2020ال ـســاعــي
الى فوز ثامن تواليا في مختلف
المسابقات.
ويـ ـ ــأمـ ـ ــل ف ـ ــري ـ ــق ال ـ ـعـ ــاص ـ ـمـ ــة فــي
اس ـت ـغ ــال ال ـك ـت ـي ـبــة ال ـبــرت ـغــال ـيــة في
صفوفه أبرزها الواعد فيتينيا ونونو

أكــد آخــر مــران لــريــال مدريد
قبل مواجهة شاختار دونيتسك
في دوري األبطال تحسن حالة
كل من لوكا مودريتش ولوكاس
ف ــاس ـك ـي ــز ،ب ـع ــد م ـشــارك ـت ـه ـمــا
بشكل طبيعي فــي الـتــدريـبــات
الـجـمــاعـيــة إث ــر تـعــافـيـهـمــا من
متاعبهما البدنية.
وتـ ـ ــابـ ـ ــع الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــدرب ك ـ ــارل ـ ــو
أنشيلوتي مشاركة مودريتش
وفاسكيز خالل المران عن كثب
كي يتخذ قرارا بشأن إدراجهما
ف ــي ق ــائ ـم ــة م ـ ـبـ ــاراة ش ــاخ ـت ــار،
ب ـعــد عـ ــودة ل ــوك ــا بــإصــابــة في
ال ـ ـحـ ــوض أث ـ ـنـ ــاء وج ـ ـ ـ ــوده مــع
منتخب كرواتيا ،بينما تعرض
لوكاس إلصابة عضلية في 11
سبتمبر الماضي أمام مايوركا
في الليغا.
بالمثل ،عاد إلى التدريبات
ال ـ ـج ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة العـ ـ ـ ـ ــب ال ـ ــوس ـ ــط

فينيسيوس نجم ريال مدريد

مودريتش

الفرنسي إدواردو كامافينغا
ال ـ ـ ـ ــذي غ ـ ـ ــاب االث ـ ـن ـ ـيـ ــن ب ـس ـبــب
صــدمــة قــويــة أم ــام أوســاســونــا
ً
لكنه أصبح جــاهــزا للمشاركة
مــع الــريــال فــي الـجــولــة الثالثة
(إفي)
من التشامبيونز.

قال المدرب اإلسباني للمنتخب البلجيكي لكرة
القدم روبرتو مارتينيز إنه يعتقد أن إيدن هازارد ال
يزال «واحدا من أفضل الالعبين بالعالم» في مركزه،
على الــرغــم مــن الدقائق القليلة التي يخوضها مع
فريقه ريال مدريد بسبب إصاباته المتكررة.
وبدأ هازارد مباراة واحدة فقط مع ريال مدريد هذا
الموسم ،لكنه قاد منتخب بالده في مباراتيه بدوري
األمم األوروبية ضد ويلز وهولندا الشهر الماضي.
وأث ــارت الدقائق الـمـحــدودة ،التي يخوضها مع
ال ـنــادي الـمـلـكــي ،ج ــدال ح ــول دوره فــي ك ــأس العالم
الشهر المقبل ،لكن مارتينيز أصــر على أن الالعب
البالغ  31عــامــا يظل عنصرا أساسيا فــي تشكيلة
«الشياطين الحمر».
وقال مارتينيز ،لقناة «آر تي بي إف» البلجيكية،
«ه ــل م ــا زال إيـ ــدن هـ ـ ــازارد الع ـبــا مـهـمــا للمنتخب
الوطني؟ نعم 100 ،في المئة».
وأضــاف« :أعتقد أن خبرته ،والطريقة التي يؤثر
بـهــا عـلــى ال ـخ ـصــم ،وال ـطــري ـقــة ال ـتــي ال يـ ــزال ي ــراوغ
بها الالعبين ،إنــه يشكل تهديدا حقيقيا» ،متابعا:
«بالنسبة لي ،يعد هــازارد من بين األفضل بالعالم
في مركزه ،وحتى الوقت الحالي».

ميسي يولد من جديد في باريس

ليونيل ميسي

خروج رود من دورة طوكيو
خرج النرويجي كاسبر رود
المصنف أول مــن ال ــدور األول
ل ـ ـ ـ ــدورة ط ــوكـ ـي ــو الـ ــدول ـ ـيـ ــة فــي
ك ــرة ال ـم ـضــرب بـخـســارتــه أم ــام
اإلسباني خــاومــي مــونــار الــ58
عالميا  6-3و 6-3الثالثاء.
وكـ ـ ــان رود ال ـث ــال ــث عــالـمـيــا
خ ـ ــرج م ــن رب ـ ــع ن ـه ــائ ــي ل ـ ــدورة
س ـ ـ ـيـ ـ ــول الـ ـ ــدول ـ ـ ـيـ ـ ــة األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع
الـ ـم ــاض ــي عـ ـل ــى يـ ــد ال ـي ــاب ــان ــي
يوشيهيتو نيشيوكا ،مــا أدى
إلى خسارته وصافة التصنيف
ال ـع ــال ـم ــي ل ـص ــال ــح اإلس ـب ــان ــي
المخضرم رافايل نادال.
ويـ ـلـ ـع ــب مـ ــونـ ــار فـ ــي الـ ـ ــدور
ال ـم ـق ـب ــل مـ ــع م ــواطـ ـن ــه بـ ـي ــدرو
مارتينيس الـ 68عالميا.
و فـ ـ ـ ــي أول ظـ ـ ـه ـ ــور لـ ـ ــه م ـنــذ
خ ــروج ــه ال ـش ـهــر ال ـم ــاض ــي من
ال ـ ـ ــدور ربـ ــع ال ـن ـه ــائ ــي لـبـطــولــة

كاسبر رود

فـ ــاش ـ ـي ـ ـنـ ــغ مـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدوز ع ـ ـلـ ــى يــد
ال ــروس ــي ك ــاري ــن خــات ـشــانــوف،
عانى األسترالي نيك كيريوس
الخامس من مشكلة في التنفس
لكن ذلــك لــم يمنعه مــن تجاوز

التايواني تشون هسين-تسانغ
 3-6و.1-6
وك ـ ـ ـشـ ـ ــف وص ـ ـ ـيـ ـ ــف بـ ـط ــول ــة
وي ـم ـب ـل ــدون «ع ــان ـي ــت للتنفس
ف ـ ــي ال ـ ـن ـ ـقـ ــاط األولـ ـ ـ ـ ـ ــى .أع ـت ـق ــد
أن ذل ـ ـ ــك ي ـ ـعـ ــود ال ـ ـ ــى م ـس ـت ــوى
الرطوبة وعودتي (بعد غياب)
ً
الــى الـتـنــافــس» ،مضيفا «بــدأت
بـ ـب ــطء ألنـ ـ ــي ال ألـ ـع ــب ال ـك ـث ـيــر
مــن الـمـبــاريــات ،وبــالـتــالــي كــان
م ــن الـصـعــب ال ــدخ ــول مـبــاشــرة
ف ــي ال ــوت ـي ــرة ال ـت ـنــاف ـس ـيــة .لكن
مــا نجحت فــي ال ـفــوز بشوطي
ً
األول ،استعدت مستواي مجددا
ً
ولعبت بشكل جيد جدا».
ولـ ــم ي ـكــن األس ـت ــرال ــي اآلخ ــر
أل ـي ـك ــس دي م ـي ـن ــور الـ ـس ــادس
ً
موفقا بقدر كيريوس ،إذ خسر
ام ــام ال ـك ــوري الـجـنــوبــي كــوون
سونوو  6-3و.6-2

موسم الفريق الباريسي ،وهو أمر كان يصعب
تخيله بعد الموسم الماضي المتواضع للغاية
لــدرجــة أنــه تركه خ ــارج المنافسة على الكرة
الذهبية ألول مرة منذ  16عاما.
وأق ــر الــاعــب نفسه بــأنــه يشعر بتحسن،
وأنــه تــرك وراءه فترة صعبة مــن التكيف مع
مدينة جديدة ،وبلد جديد ،ونــاد جديد ولغة
جديدة ،والكثير من المتغيرات التي أربكته في
الموسم الماضي.
ووص ــل ال ـحــال فــي الـمــوســم الـمــاضــي إلــى
إطالق صافرات االستهجان ضد الالعب الذي
لم يترك شيئا في اللعبة إال وحققه ،وال لعدد من
المحللين الذين أشاروا إلى أن الـ«بي إس جي»
تعاقد مع العب على وشك االعتزال.

لياو نجم ميالن

مارتينيز :هازارد ال يزال أحد أفضل
الالعبين في العالم

عودة مودريتش وفاسكيز
إلى التدريبات

لــم تكن مسألة انتقال النجم األرجنتيني
ليونيل ميسي من برشلونة اإلسباني إلى
باريس سان جرمان الفرنسي صيف العام
الماضي باألمر الهين ،بل إن صاحب
الـكــرة الذهبية  7م ــرات احـتــاج إلى
عام للتأقلم على األجواء في (حديقة
األمراء) ،والعودة للعب دور الحسم
فـ ــي الـ ـمـ ـب ــاري ــات ه ــذا
الموسم.
واستعاد قائد
الـبــرشــا السابق
االبتسامة والشرارة
في لعبه واللمسة الحاسمة التي قادته
إلــى أن يكون القطعة األساسية في بداية

وهــي المباراة الثانية لتشلسي بقيادة
بــوتــر فــي المسابقة الـقــاريــة العريقة عقب
تعادله المخيب أمام سالزبورغ النمسوي
 1-1ف ــي أول مـ ـب ــاراة ل ــه م ـع ــه ،ع ـقــب إقــالــة
األلماني توماس توخل اثر الخسارة امام
دينامو زغرب الكرواتي صفر 1-في الجولة
األولى.

بنفيكا وسان جرمان

سـ ـيـ ـك ــون م ــان ـش ـس ـت ــر س ـي ـتــي،
الـ ـس ــاع ــي الـ ـ ــى ل ـق ـب ــه االول فــي
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــاب ـ ـ ـقـ ـ ــة الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاري ـ ـ ــة
العريقة ،مرشحا بقوة
ل ـل ـفــوز ع ـلــى ضيفه
كوبنهاغن ضمن
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوع ـ ـ ــة
الـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــة،
م ـ ـعـ ــوال ع ـلــى
«إع ـص ــاره»
الهجومي
بـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادة
هـ ـ ـ ـ ـ ــدافـ ـ ـ ـ ـ ــه
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي
النروجي
إرلـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـن ـ ـ ــغ
هاالند.
وضرب هاالند بقوة
منذ انتقاله ا لــى صفوف

أنشيلوتي يطالب بإظهار هوية مختلفة

سيتي هذا الصيف وسجل له  17هدفا في
 10مباريات في مختلف المسابقات ،بينها
ثالث ثالثيات في المباريات البيتية الثالث
األخيرة لفريقه.
وف ـ ــي ال ـم ـج ـم ــوع ــة ذات ـ ـهـ ــا ،تـ ـب ــدو مـهـمــة
اشبيلية اإلس ـبــانــي ال ــذي يـعــانــي األمــريــن
م ـح ـل ـي ــا ،ص ـع ـب ــة أم ـ ـ ــام ض ـي ـف ــه ب ــوروس ـي ــا
دورت ـمــونــد األلـمــانــي بالنظر إل ــى الـعــرض
الــرائــع ال ــذي قــدمــه األخ ـيــر ام ــام سيتي في
الجولة الثانية ،عندما خسر  2-1بعدما كان
البادئ بالتسجيل.
ويدخل الفريقان المباراة بعد خسارتين
قاسيتين فــي ا ل ــدوري المحلي ،فإشبيلية
سقط أمــام ضيفه أتلتيكو مدريد صفر،-2
فيما خسر دورتـمــونــد أمــام مضيفه كولن
.3-2
وح ـقــق اشـبـيـلـيــة ف ــوزا واحـ ــدا فـقــط هــذا
ال ـمــوســم ف ــي مـخـتـلــف ال ـم ـســاب ـقــات ،وب ــات
مصير مدربه خولن لوبيتيغي على المحك،
فـيـمــا ي ـعــول ال ـن ــادي االل ـمــانــي كـثـيــرا على
مــواجـهــة األرب ـع ــاء لــاقـتــراب أكـثــر مــن ثمن
النهائي قبل الـ«كالسيكر» أمام غريمه بايرن
ميونيخ السبت في الـ«بوندسليغا».

رياضة

هازارد
واحتلت بلجيكا المركز الثالث بمونديال 2018
في روسيا ،بعد خسارتها أمام فرنسا صفر  1 -في
ال ــدور نـصــف الـنـهــائــي ،وخــرجــت مــن رب ــع النهائي
في كــأس أوروب ــا على يد إيطاليا في غياب هــازارد
المصاب والذي سجل  7أهداف فقط لريال مدريد منذ
انضمامه إلى صفوفه قبل أكثر من  3سنوات قادما
من تشلسي اإلنكليزي.

مباريات اليوم

وبعد فترة من العناء ،استطاع ميسي توفير
األجواء الهادئة والمألوفة التي كان يتمتع بها
في برشلونة .فبعد أشهر من العيش في فندق،
وجد أخيرا مسكنا في بلدية نويي الخاصة،
وقد تم ترجمة هذا الصفاء داخــل المستطيل
األخضر.
ورغ ــم أن الغموض كــان يحيط بمستقبل
ميسي مع بطل فرنسا قبل أشهر قليلة ،فإن
األمور تبدلت اآلن تماما ،واستعادت المدرجات
األحالم والطموح ،أمال أن يساعدهم األسطورة
األرجنتيني فــي تحقيق الحلم ال ــذي طالما
استعصى عليهم في السنوات األخيرة ،وهو
حصد لقب دوري األب ـطــال للمرة األول ــى في
تاريخ النادي.

التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

7:45

ريد بول – دينامو زغرب

beINSPORTS PR2

7:45

اليبزيغ  -سيلتيك

beINSPORTS PR3

10:00

تشلسي  -ميالن

beINSPORTS PR1

10:00

مانشستر سيتي  -كوبنهاغن

beINSPORTS xtra1

10:00

إشبيلية – بروسيا دورتموند

beINSPORTS EN2

10:00

يوفنتوس – ماكابي حيفا

beINSPORTS xtra2

10:00

بنفيكا – سان جرمان

beINSPORTS PR3

10:00

ريال مدريد  -شاختار

beINSPORTS PR2

غوفان يقصي ألكاراس من «أستانا»
َّ
ودع اإلس ـبــانــي ك ــارل ــوس أل ـكــاراس
الـمـصـنــف أول عــالـمـيــا دورة أسـتــانــا
الدولية في كرة المضرب لفئة  500نقطة
من الدور األول بخسارته أمام البلجيكي
دافيد غوفان  7-5و 6-3أمس.
واحتاج غوفان الى ساعة و 47دقيقة
للثأر لخسارته المواجهة األولــى أمام
اإلسباني الواعد في دور الــ 32لبطولة
أسـتــرالـيــا المفتوحة ،أول ــى البطوالت
األربع الكبرى ،العام الماضي.
وفرض التعادل نفسه في المجموعة
األولى حتى الشوط العاشر  5-5قبل أن
يحسمها البلجيكي في صالحه .5-7
وواصـ ـ ـ ـ ـ ــل غـ ـ ــوفـ ـ ــان أفـ ـضـ ـلـ ـيـ ـت ــه فــي
المجموعة الثانية وتقدم  ،1-5وقلص
اإلسـ ـب ــان ــي الـ ـ ـف ـ ــارق إل ـ ــى  5-3ق ـب ــل أن
يستعيد البلجيكي ت ــوازن ــه ويكسب
الشوط التاسع منهيا المجموعة في
صالحه .3-6

دافيد غوفان
وضـ ـ ــرب غ ــوف ــان م ــوع ــدا ف ــي الـ ــدور
الثاني مع الفرنسي أدريان مانارينو.
وهــي ال ــدورة االول ــى التي يـشــارك فيها
ألكاراس منذ تتويجه بلقب بطولة الواليات
المتحدة المفتوحة ،آخر البطوالت األربع

الكبرى ،بعدما ساهم في تأهل منتخب بالده
للدور ربع النهائي لمسابقة كأس ديفيس.
وسيسافر ألكاراس إلى سويسرا لخوض
غ ـم ــار دورة بـ ـ ــازل ،ث ــم سـيـلـعــب ف ــي دورة
باريس األلف نقطة للماسترز ،وبعدها في

بطولة «أيــه تي بــي» الختامية في تورينو
في نوفمبر.
واس ـ ـت ـ ـهـ ــل ال ـ ـيـ ــونـ ــانـ ــي س ـت ـي ـف ــان ــوس
تسيتسيباس ال ـس ــادس عالميا والـثــالــث
في ال ــدورة مـشــواره في بقوة بتغلبه على
الكازاخستاني ميخائيل كوكوشكين 1-6
و.4-6
واحـتــاج تسبتسيباس الــى ساعة و23
دقـيـقــة لتحقيق فـ ــوزه الـ ـ ــ 50ه ــذا الـمــوســم
والرابع على الالعب الكازخستاني المشارك
ببطاقة دعوة ،في أربع مواجهات بينهما.
ويلتقي تسيتسيباس ،الساعي إلى لقبه
األول فــي دورات ال ـ ــ 500نقطة الـتــي خسر
مبارياتها النهائية ثماني مرات ،في الدور
الثاني مع اإليطالي لوكا ناردي الصاعد من
التصفيات والفائز على الروسي ألكسندر
شيفتشنكو الصاعد بدوره من التصفيات
 )4-7( 6-7و.2-6

ةديرجلا

•
العدد  / 5149األربعاء  5أكتوبر 2022م  9 /ربيع األول 1444هـ

www●aljarida●com

آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

درايش

الطعون قضية عادية
ومآالتها معروفة

حكومة إنقاذ

أ .د .غانم النجار

من األمور الالفتة للنظر في الحياة العامة بالكويت
االسـتـعــداد لتحويل مــواضـيــع عــاديــة ،لها سياقاتها
القانونية المعتمدة ،إلــى أزم ــة ،وكــأنـهــا تـحــدث ألول
مــرة ،ليتحول موضوع ال أســاس له إلــى قضية عامة،
يتجادل حولها المتجادلون ،لينشغل المجتمع في
قضايا محسومة.
حــالــة االرتـ ـب ــاك ال ـشــديــدة ال ـتــوغــل ف ــي الـتـعــامــل مع
ً
األحداث ،صارت جزءا من عاداتنا وتقاليدنا ،حتى لو
ً
كان ذلك الحدث مكررا ،نسخة طبق األصل ،كاالنتخابات
ً
م ـثــا ،وال ـتــي كــانــت آخــرهــا النسخة الـتــاسـعــة عـشــرة.
فانتخابات  ٢٩سبتمبر كانت هادئة ،قليلة الملوحة،
كالماء ،تخللتها زخات من التالسن ،بين بعض النواب،
ولـكـنـهــا مـضــت فــي طــريـقـهــا ،وانـتـهــت إل ــى مــا انتهت
إليه .نتائجها عادية ،مع بعض المفاجآت في حدود
المعقول ،وتم إعالن النتائج واعتمادها.
في انتخابات  ،٢٠١٢التي كانت حامية الوطيس ،ما
ً
إن أعلنت النتائج حتى تم تقديم أكثر من  ٥٠طعنا،
منها بطالن مرسوم الحل ،لعدم قسم الحكومة أمام
البرلمان ،ومنها الصوت الواحد ،ومنها انتفاء الضرورة
بــإنـشــاء اللجنة الــوطـنـيــة لــانـتـخــابــات ،وال ـتــي قضت
المحكمة الدستورية ببطالن االنتخابات بسببها .وكان
فــي انتخابات سابقة أن تقدم طاعن لنقض الحقوق
السياسية لـلـمــرأة ،ولـكــن الـطــاعــن مــن حيث ال يقصد
ساهم في تثبيت دستورية حقوق المرأة السياسية.
ً
وباإلمكان أيضا الطعن بشكل فردي بنتيجة بعينها،
ً
بسبب أخطاء في الجمع والفرز ،كما يتم الطعن غالبا
ب ـع ــدم أه ـل ـيــة نــاخ ـب ـيــن ،بـسـبــب كــون ـهــم مــوقــوف ـيــن أو
عسكريين ،أو الختالف السكن ،أو اعتبارات أخرى ،وقد
حكمت المحكمة بإعادة انتخابات ،بين المتنافسين،
ً
وكان أن فاز طاعن حينا وعاد للفوز فائز ،بمعنى أن
هناك سوابق أكيدة في هذا الموضوع ،فلماذا يجري
تضخيمه؟
النظام االنتخابي ومساراته واضحة مبدأ ومنتهى.
بمعنى أن المحكمة الدستورية لها اختصاص مطلق.
ً
وقد حكمت في كل االتجاهات ،فرفضت طعونا ،وأعادت
انتخابات جزئية ،وحدث أن فاز الطاعن ،كما حدث أن
خسر.
ً
ً
ً
وهكذا فــإن لدينا نظاما متكامال ،معروفا مسلكه،
يستطيع المتضرر أن يلجأ للقضاء ،وهي مسألة حدثت
مرات ومرات وليست المرة األولى!
التنبؤ بما سيحدث للطعون سيكون شأن المحكمة
الــدس ـتــوريــة ،ال ـتــي ستعتمد عـلــى األدل ـ ــة والـبــراهـيــن
ً
الـمـقــدمــة م ــن قـبــل الـطــاعـنـيــن ،وأيـ ــا ك ــان الـحـكــم ال ــذي
سيصدر ،أعجبنا أم لم يعجبنا ،سنقبله ،فبال مرجعية
قضائية تضيع معالم المجتمع ،أ كـثــر مما ضيعها
السياسيون.

(أحسنوا اختيار الوزراء)

رسالة األمة ...إصالح بيت األمة
في ظل النظام البرلماني الكويتي بمالءماته
السياسية التي ُولــد فــي كنفها بدستور ،١٩٦٢
وفــي ضــوء نظام انتخابي مـشـ َّـوه ومعلول منذ
 ،١٩٨١خ ـضــع لـلـتـجــريــب وال ـت ـج ــاذب واأله ـ ــواء
ُ
مــن الـ ُّـسـلـطــة وم ــن مـجـلــس األمـ ــة ،رغ ــم ذل ــك كـلــه،
َّ
تـمــكـنــت األم ــة (مـمـثـلــة بــالـشـعــب ال ـكــوي ـتــي) ،من
توجيه رسائل واضحة لجميع المعنيين ،مللنا
ً
ً
تجريبا وتشرذما وفــرديــة ،إذ أفــرزت بجولتين
ان ـت ـخــاب ـي ـت ـيــن م ـج ـل ـس ـيــن م ـت ـعــاق ـب ـيــن بــأغـلـبـيــة
ً
بــر لـمــا نـيــة بصبغة إ صــا ح ـيــة ،للعمل جماعيا
إلصالح مسار ُّ
السلطتين التنفيذية والتشريعية،
بعد انحراف كل منهما عن مسؤولياته ،وهيمنة
الـفــرديــة ،وردود الفعل بــا بــرنــامــج وال قضايا
مـحــددة ،فكانت رســالــة األم ــة لهما «إصالحكما
ً
صار حتميا».
ُّ
ف ـع ـلــى م ـس ـتــوى الــس ـل ـطــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ،أظـهــر
الناخبون عدم الرضا عن نمط تشكيل الحكومات،
ً
سواء بأسلوب تشكيلها بعيدا عن قراءة توجهات
َّ
األمــة ،التي تتطلع إلــى حكومة إصــاح وتوافق
وطني ،تنطلق من فريق كفؤ واثق نزيه ومتوافق
بشخصيات ٍّ
ٍّ
وطني ،خالية من الترضيات
بحس

أ.د .محمد المقاطع

والمحاصصة والشخصيات الهالمية الفاقدة
ً
إلرادتـ ـه ــا ،وتـعـمــل تـبـعــا لـنـفــر مـعـيــن .نـعــم ،هــذه
رسالة الناخبين «حكومة رجــاالت دولة بمعنى
ُ
الكلمة» ،تعيد االعتبار لمجلس الوزراء ،وتصون
مؤسسيته ،كما رسمها الدستور ،لتهيمن على
مصالح الدولة ،وترسم سياساتها ،وال تقبل بأن
تـفـ ِّـرط فــي صالحياتها ،أو تتراجع عــن المسار
ً
تبرير
اإلصالحي توجسا من المساء لة أو ألي
ٍ
كان.
أما على مستوى مجلس األمة ،فإن الناخبين
َّ
َّ
عبروا عن «ضــرورة إصالح بيت األمــة» ،وتجلى
ذلك برفضهم للعمل البرلماني الفردي والتسابق
المحموم الذي ينشغل به األعضاء ُ
لصنع أمجاد
وه ـم ـيــة ب ـم ـق ـتــرحــات أو أس ـئ ـلــة ب ــا ج ـ ــدوى ،أو
تدخلهم في عمل ُّ
السلطة التنفيذية ،وممارسة
ُّ
االبتزاز السياسي والتكسب االنتخابي الذي ُأرهق
ً
البلد ،بانحراف برلماني مشهود ،بدء ا من نظم
انتخابية تحقق مآربهم ،وتضمن لهم مقاعدهم،
ُم ـث ـق ـلــة بــال ـع ـص ـب ـيــات وال ـف ـئ ــوي ــة وال ـم ـنــاط ـق ـيــة
ً
والقبلية والطائفية ،بدال من نظام انتخابي يفتت
العصبيات بمنطلقات تـعــزز الـعــدالــة والـنــزاهــة

وتنافس على شرائها نحو 30
ً
ً
شخصا صينيا ،حتى اشتراها
أحدهم بسعر يقترب من  4آالف
ضعف قيمتها.
ومع إضافة رسوم البائع ،كان
سعر الـشــراء النهائي نحو 9.1
ماليين يورو.
وعـ ــرضـ ــت ام ـ ـ ـ ــرأة ال ـم ــزه ــري ــة
المصنوعة من الخزف في المزاد،
بعد أن ورثتها عن والدتها التي

والتنافس البرامجي والخطاب الوطني ،لتجويد
مخرجات االنتخابات وضمان تجانس أعضائه
وقبولهم للعمل المؤسسي.
وينبغي على األعضاء؛ فرادى ومجتمعين ،أن
يقرأوا رسالة الناخبين لهم بشكل صحيح ،بعد
َّ
أن تمكنوا من اختيار مجلس متوافق األعضاء ذي
ُّ
صبغة إصالحية ،رغم تشوه النظام االنتخابي.
ولعل «إصالح بيت األمة» ،بوضع نظام انتخابي
ً
وطـنــي رشـيــد ال جـغــرافــي بـعـيــدا عــن العصبيات
والـمـنــاطـقـيــة والـف ـئــويــة والـشـخـصــانـيــة ال ـتــي ما
زال ــت تــأســر البعض ،ولنضمن أعـضــاء يحققون
ً
غايات النظام البرلماني ،ونظن أن نظاما قوامه
يوم ميالد الناخب بتوزيع متماثل العدد لخمس
دوائ ـ ــر ،وب ـتــوزيــع ع ـشــوائــي قـبــل ك ــل انـتـخــابــات،
وبنظام القائمة والتمثيل النسبي ،أو أي نظام
مشابه يحقق تلك االعتبارات ،هو مطلب الناخبين.
ومن ذلك تعديالت مستحقة لالئحة الداخلية
للمجلس ،تحقق نــزاهــة األعـضــاء ومنع تضارب
ُّ
والتكسب واالبتزاز السياسي والتدخل
المصالح،
في عمل الحكومة أو ابتزازها ،ومحاوالت التربح
أو ال ـت ـن ـف ـيــع ،وت ـش ـك ـيــل ل ـج ـنــة ل ـل ـق ـيــم وال ـس ـل ــوك

ورث ـت ـه ــا ب ــدوره ــا ع ــن والــدت ـهــا
أي ـضــا ،حـيــث نقلت إل ــى بــاريــس
وتمت الصفقة هناك.
وذكـ ــر ج ــان بـيـيــر أوس ـي ـنــات،
أحد العاملين في دار المزادات،
في تصريح نقله «سكاي نيوز»،
أمس ،أن البيع «قصة مجنونة»،
حيث إن المزهرية تعود للقرن
ال ـع ـشــريــن ال ال ـثــامــن ع ـشــر كما
اعتقد المشاركون في المزاد.

شـ ـ ـه ـ ــدت بـ ـ ـل ـ ــدة ال ـ ـ ـمـ ـ ــرج فــي
ال ـب ـقــاع األوسـ ــط شــرقــي لبنان
ً
ً
ح ــادث ــا خ ـط ـي ــرا ،ح ـيــث أصـيــب
ط ـف ــل ب ــإط ــاق ن ـ ــار ،ون ـق ــل إل ــى
المستشفى بسبب «ديك».
وقال موقع سكاي نيوز أمس
إن الطفل عبدالقادر حسين (9
سـنــوات) حــاول استعادة ديكه
الـ ـ ـخ ـ ــاص م ـ ــن بـ ـي ــن دجـ ــاجـ ــات
تـعــود لسعد الــديــن محمد (65

يومية سياسية مستقلة

سنة) أمس األول ،فبادر األخير
بإطالق النار عليه.
وفـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــت سـ ـ ـلـ ـ ـط ـ ــات األم ـ ـ ــن
ً
ً
تـحـقـيـقــا ف ــوري ــا ب ــال ـح ــادث في
أعـقــاب إصــابــة الطفل الضحية
بشظايا في الصدر والظهر.
وذك ـ ــر ح ـسـيــن حـ ـم ــود ،وال ــد
ال ـط ـف ــل ،ل ـمــوقــع «سـ ـك ــاي نـيــوز
عربية» ،أن «سبب الحادث ديك
خ ــاص بــاب ـنــي اصـطـحـبــه أحــد

أص ــدق ــائ ــه ع ـلــى سـبـيــل ال ـمــزاح
ربما ،إلى بيت الجيران ،ووضعه
بين الدجاجات هناك».
وتابع األب« :اعـتــرض الجار
وطلب من طفلي عدم الحضور
إل ــى ال ـم ـكــان ،إال أن ــه أص ــر على
ً
ال ـ ــذه ـ ــاب صـ ـب ــاح ــا لـيـسـتـعـيــد
ديكه ،فأطلق الجار النار عليه
مــن الـشــرفــة ،وأصــابــه بشظايا
استقرت قرب الرئتين».

وفيات
جاسم محمد حسين الحي

 53ع ــام ــا ،ش ـيــع ،ال ـع ــزاء ف ــي الـمـقـبــرة ف ـقــط ،ت،99675275 :
66131344

بدر سيد محمد الطبطبائي

 66ع ــام ــا ،ش ـيــع ،ال ـع ــزاء ف ــي الـمـقـبــرة ف ـقــط ،ت،97807958 :
99611187

رده مفضي محمد

 87عاما ،شيعت ،العزاء في المقبرة فقط ،ت99994408 :

جوزة عامر خالد المطيري

أرملة عبدالله هالل ساري المطيري
 88عــامــا ،شيعت ،ال ـعــزاء فــي المقبرة فـقــط ،ت،99014858 :
55858686

حسن علي عمران االستاد

 75ع ــام ــا ،ش ـيــع ،ال ـع ــزاء ف ــي الـمـقـبــرة ف ـقــط ،ت،97555766 :
96697056

بللوه!
فوجئ باحث التطور السويدي
سـفــانـتــي ب ــاب ــو -ب ـعــد إعـ ــان ف ــوزه
ب ـج ــائ ــزة ن ــوب ــل لـلـطــب ه ــذا ال ـع ــام،
بـقـيــام زمــائــه بــإلـقــائــه فــي حــوض
مـ ـ ـي ـ ــاه خـ ـ ـ ــال احـ ـتـ ـف ــالـ ـه ــم ب ـ ـفـ ــوزه
بالجائزة المرموقة.
ً
ُيـ ـ ــذ كـ ـ ــر أن ب ـ ــا ب ـ ــو ( 67ع ـ ــا م ـ ــا )
يـعـمــل ف ــي مـعـهــد «م ــاك ــس بــانــك»

مواعيد الصالة
لألنثروبولوجيا التطورية بمدينة
اليبزيغ األلمانية منذ .1999
وقال موقع الجزيرة مباشر أمس،
إن العديد من زمالء بابو في المعهد
ق ــام ــوا ب ــإم ـس ــاك ــه ب ـع ــدم ــا حـمـلــوه
إلــى الفناء الداخلي لمعهد ماكس
بالنك ،ثم ألقوه بقوة من فوق جدار
الحوض ليسقط في المياه.

ّ
وتقبل بابو األمر بروح الدعابة،
وأخ ــذ ي ـضــرب فــي ال ـم ـيــاه بقدميه
ضاحكا مما فعله زمالؤه.
وفــي النهاية ،ألقى إليه الزمالء
ط ـ ــوق ن ـ ـجـ ــاة خ ـ ــرج ب ـ ــه بـ ــابـ ــو مــن
الحوض ،وبعد ذلك جمع أغراضه
ّ
ثم اختفى داخل المعهد وهو مبتل
ً
تماما.

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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البرلماني تتلقى الشكاوى على األعضاء ،وترصد
سلوكياتهم ،وتتخذ إج ــراء ات فــوريــة ومباشرة
للتنويه وللتنبيه أو أي إجراءات رادعة أخرى.
وم ــن ذل ــك إع ـ ــادة ال ـم ـج ـلــس ل ـم ـس ــاره الـســابــق
الصحيح ،بجعل جلساته أسبوعية ،كما بدأ ،وقبل
َّ
ظهور بدعة األسبوعين ،التي أخلت بالعديد من
النصوص الدستورية والالئحية ،ومنحت أعضاء
مجلس األمة وظيفة «بارت تايم» ،فتفاقمت ظاهرة
الغياب عن الجلسات واللجان ،بسبب المجاملة
والتساهل في قبول العذر والترضيات.
ً
ورســالــة الناخبين أي ـضــا ،أن تـكــون للمجلس
ً
قضايا محددة وجدول زمني إلنجازها ،خصوصا
مــا هــو ُمـلـ ٌّـح ،مثل :اإلسـكــان والتعليم والتطبيب
والــوظــائــف وبـنـيــة الـبـلــد التحتية ،وأال تتقاذفه
َّ
َّ
لمجرد غياب
قضايا هامشية ،وتتعطل جلساته
الحكومة بفهم خاطئ للمادة .١١٦
وإلغاء قانون المسيء أو آثاره المجردة للحقوق
لتصحيح اتجاهات قضائية غير مقبولة ،وقانون
الم ِّ
العفو العام ،وإلغاء كل القوانين ُ
كبلة للحريات
وحماية األموال العامة بإجراءات استرداد عملية
ً
برا بقسمهم القادم بعد أيام.

ديك يشعلها بين الجيران والضحية طفل!

 3دول تتقاسم «فيزياء» نوبل
ُمـنـحــت جــائــزة نــوبــل للفيزياء أم ــس ،لـكــل من
الفرنسي آالن أسبيه واألمـيــركــي جــون كالوسر
ً
والنمساوي أنتون زيلينغر ،تقديرا الكتشافهم
آليات ثورية في مجال علم المعلومات الكمية.
وأعلنت لجنة «نوبل» أن الباحثين السبعينيين
الـثــاثــة كــوفـئــوا مــن أج ــل أعـمــالـهــم ال ــرائ ــدة على
صعيد «التشابك الكمي» ،وهي ظاهرة يكون فيها
ً
جزيئان كميان مترابطين بصورة كاملة ،أيا كانت
المسافة الفاصلة بينهما.
وم ـ ّـهــد الـكـشــف ع ــن ه ــذه الـخــاصـيــة الـمــذهـلــة،
الطريق لتقنيات جديدة في الحوسبة الكمومية
واالت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ف ــائ ـق ــة األم ـ ـ ـ ــان ،أو ح ـت ــى أج ـه ــزة
االستشعار الكمومية الفائقة الحساسية التي
ً
تسمح بقياسات دقيقة جــدا ،مثل الجاذبية في
الفضاء الجوي.
وأض ــاف ــت الـلـجـنــة «أجـ ــرى آالن أسـبـيــه وجــون
كالوسر وأنتون زيلينغر تجارب رائدة باستخدام
حاالت كمومية متشابكة ،حيث يتصرف جسيمان
كوحدة واحدة حتى عند فصلهما».
وتكهنت نظرية الكم بهذه الميكانيكا المحيرة.
ومع ذلك ،حتى ألبرت أينشتاين لم يكن يؤمن بهذه
النظرية :فقد كان بإمكان جسيمين ملتصقين في
البداية (مثل التوائم) أن يحتفظا بعالمة ماضيهما
المشترك ويتصرفا بشكل مشابه ،حتى مع وجود
مسافة فاصلة بينهما.
ً
وينتمي آالن أسبيه البالغ  75عاما إلى جامعة
باريس ساكليه الفرنسية ومعهد البوليتكنيك،
بينما يبلغ جون كالوسر المقيم في كاليفورنيا
ً
 79عاما وأنتون زيلينغر من جامعة فيينا ويبلغ
ً
 77عاما.
وقال زيلينغر في اتصال أجرته معه لجنة نوبل
خالل مؤتمر اإلعالن عن الفائزين في ستوكهولم
ً
«لقد فوجئت كثيرا بتلقي االتصال».

nashmi22@hotmail.com

َ ْ
«ح ـ ـ ـكـ ـ ــومـ ـ ــة اإلن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذ» ...خ ـ ـ ـ ــط ـ ـ ـ ــوه ب ـ ـم ـ ـشـ ــوار
ِّ
وس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــارك واألس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ك ـ ـ ـث ـ ـ ـيـ ـ ــره
ِّ
وال ت ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ــد د دا ئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــره بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن فـ ـ ـ ــر جـ ـ ـ ــار
وت ـ ـ ـ ـ ـ ــدور ف ـ ـ ــي ْ
وس ـ ـ ـ ـ ــط ال ـ ـم ـ ـسـ ــاحـ ــه الـ ـصـ ـغـ ـي ــره
اقـ ـ ـ ـ ـ ــرا نـ ـ ـت ـ ــاي ـ ــج شـ ـ ـ ْـعـ ـ ــب «ل ـ ـل ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس» اخـ ـ ـت ـ ــار
نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـواب مـ ـ ـ ـ ــاش ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــن ب ـ ـ ـ ـ ــأم ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ــي كـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــره
ِّ
وزر «رجـ ـ ـ ـ ـ ــل دولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه» م ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاس األخ ـ ـ ـيـ ـ ــار
إل ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــي بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ــرارك ع ـ ـ ـ ـ ــن ث ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــه تـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــره
وت ـ ـ ـ ـ ــوزي ـ ـ ـ ـ ــر اب ـ ـ ـ ـ ـ ــن عـ ـ ـ ـ ّـمـ ـ ـ ــك فـ ـ ـ ـ ــا ي ـ ـن ـ ـق ـ ــذ ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدار
ّ
وسـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــره
إل ا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي عـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــده أ م ـ ـ ـ ـ ـ ــا ن ـ ـ ـ ـ ـ ــه ِ
ال ـ ـ ـ ـ ــوق ـ ـ ـ ـ ــت م ـ ـ ـ ـ ــا ي ـ ـ ـس ـ ـ ـمـ ـ ــح لـ ـ ـ ــأخ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاء تـ ـ ـ ـك ـ ـ ــرار
أو تـ ـنـ ـتـ ـه ــي  -قـ ـ ـب ـ ــل ا ل ـ ـ ـبـ ـ ــدا يـ ـ ــه  -ا ل ـ ـم ـ ـس ـ ـيـ ــره!

مزهرية «عادية» بيعت بـ  9.1ماليين يورو!
بيعت مزهرية «عادية» قيمتها
ال تزيد على ألفي يورو في مزاد،
مقابل نحو  8ماليين يورو ،بعد
مـنــافـســة شــرســة ب ـيــن مشترين
م ـق ـت ـن ـع ـيــن أنـ ـه ــا ق ـط ـع ــة أث ــري ــة
صينية ن ــادرة تـعــود إلــى القرن
الثامن عشر.
وق ــال ــت صـحـيـفــة «غ ــاردي ــان»
البريطانية إن المزهرية عرضت
ل ـل ـب ـي ــع ب ـ ــالـ ـ ـم ـ ــزاد ف ـ ــي ف ــرنـ ـس ــا،

ّ
وضاح

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

ويـ ـش ــار إلـ ــى أن س ـفــان ـتــي بــابــو
هو أول باحث يقوم -من بين أمور
أخ ـ ــرى -ب ــوض ــع تـسـلـســل لـجـيـنــوم
اإلنـ ـ ـس ـ ــان ال ـ ـبـ ــدائـ ــي ،وق ـ ــد مـنـحـتــه
لجنة جائزة نوبل في استوكهولم
ً
ـرا لـمــا تـ ّ
ـوصــل
جــائــزتـهــا للطب ن ـظـ
إل ـيــه م ــن ن ـتــائــج تـتـعـلــق بــالـتـطــور
البشري.

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

04:24

العظمى 38

الشروق

05:43

الظهر

11:37

العصر

02:59

المغرب

05:30

العشاء

06:46

الصغرى 21
ً
أعلى مد  05:08صب ــاحـ ـ ــا
 09:09م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر  00:17صب ــاحـ ـ ــا
 02:24م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
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