
25 أكتوبر 2022م 

29 ربيع األول 1444هـ 

العدد 5166 - السنة السادسة عشرة

20 صفحة 

السعر 100 فلس

الثالثاء

www.aljarida.com

إجراء قرعة »خليجي 25« 
في البصرة اليوم

رياضة

»التمييز«: القضاء 
مختص بمراقبة العقوبات 
االنضباطية الصادرة بحق 

رجال الشرطة

منتدى الحكومة اإللكترونية 
ينطلق بـ »ركيزة نهضة 

تنموية شاملة«

»المحاسبة« يفوز 
 بعضوية 3 لجان 
في »األرابوساي«

قصر العدل

محليات

محليات

0707

0404

0505

حوا: قيمة كبيرة الندماج 
»المتحدة« و»أبراج« 

و»الضيافة«

فلسفة العلم لدى مظفر 
واب أغنت نظرته 

َّ
الن

الشعرية )3-٤(

اقتصاد

ثقافات

12

15

18

»التشريعية«... بين »مقبرة 
المقترحات« وجودة التشريع

مسؤولية أعضائها إعادة بناء صورتها وتحويلها بوابة لحماية المنظومة من االقتراحات غير الدستورية

فــي مـــوازاة سعي عــدد مــن أعضاء 
ــتــــراح  ــم اقــ ــقـــديـ ــى تـ ــ مـــجـــلـــس األمـــــــة إلــ
يهدف إلى إحالة االقتراحات النيابية 
ــلــــجــــان الـــمـــخـــتـــصـــة مـــبـــاشـــرة  إلــــــى الــ
دون عــرضــهــا عــلــى لــجــنــة الـــشـــؤون 
الــتــشــريــعــيــة والــقــانــونــيــة، رغــبــة في 
تقليص الـــدورة المستندية لعملية 
التشريع وتسريع وتيرتها، معتبرين 
أن اللجنة باتت »مقبرة للتشريعات 
والقوانين« بحسب ما صرح النائب 
د. عبدالعزيز الصقعبي، وأيـــده في 
ذلك النائبان د. عبدالكريم الكندري، 
ــر، أعــــــــرب عـــــــدد مــن  ــ ــايـ ــ ــسـ ــ ــنــــد الـ ومــــهــ
المراقبين عن تخوفهم من أن يؤدي 
هـــذا االقـــتـــراح، إذا طــبــق، إلـــى تــراجــع 
جودة التشريعات وضعف التقارير 

المعنية باالقتراحات.
وأقــــــر الـــمـــراقـــبـــون بـــــأن مــســبــبــات 
 ألحوال 

ً
التعديل تبدو منطقية وفقا

اللجنة في بعض المجالس السابقة، 
حيث تحكم الحالة المزاجية لبعض 

أعـــضـــائـــهـــا مــســتــقــبــل االقــــتــــراحــــات، 
ــى أن الــمــجــالــس األخـــيـــرة  الفــتــيــن إلــ
 فــي أعــمــال الــلــجــان، 

ً
شــهــدت انــحــرافــا

ومــن ضمنها »التشريعية«، إذ بات 
السباق نحو رفع عدد القوانين المقرة 
أو تقارير االقــتــراحــات المنجزة هو 
أساس اإلنجاز، دون اعتبار للجودة 
ولــــآراء الفنية لـــذوي االخــتــصــاص، 
ودون النظر إلــى االقــتــراحــات بعين 

دســتــوريــة قــانــونــيــة مــحــايــدة، ودون 
اهــتــمــام بـــإقـــرار الــبــرلــمــان لــلــقــوانــيــن 

من عدمه.
 وأكدوا أن هذا االنحراف أدى إلى 
تحول في أدوات »التسويق السياسي 
واالنــتــخــابــي« لعمل الــنــائــب، إذ بات 
 بالكم ال الكيف، وكـــان أثــره 

ً
مرتبطا

 على القوانين التي استوطنت 
ً
واضحا

الــجــســد الــتــشــريــعــي دون االســتــفــادة 

منها أو تفعيلها، حتى تحولت إلى 
عائق أمام قوانين أخرى.

ورأوا أن الـــتـــخـــوف مـــمـــا يــخــفــيــه 
الــمــســتــقــبــل لــلــجــنــة، وتـــولـــي زمــامــهــا 
نـــواب غير مختصين وعــودتــهــا إلى 
حالة تعطيل التشريعات وقبرها في 
اللجنة، تخوف قائم اليوم ومستمر 
إلى الغد وما بعده، في »التشريعية« 
ــلــــجــــان، مــبــيــنــيــن أن هـــذه  وســــائــــر الــ

الفرضية تنطبق على جميع اللجان 
 »قبرت« 

ً
وأعضائها، إذ إن هناك لجانا

ــــي أدراجـــــهـــــا،  ــة فـ ــيــ ــيــــن إصــــاحــ قــــوانــ
وأخــرى عدلت قوانين بصورة أخلت 

بسامتها وأهدافها.
وأوضــــح الــمــراقــبــون أن مسؤولية 
ــيــــوم، الــتــي  أعـــضـــاء »الــتــشــريــعــيــة« الــ
تــحــمــل أغــلــبــيــة أعــضــائــهــا شـــهـــادات 
القانون، ليست التملص من مهامها، 
ــا، بــل  ــ ــهـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــلــــص مــــــن أعـ ــتــــخــ وال الــ
التمسك باختصاصاتها وإعادة بناء 
تها وتمسكها  صـــورة اللجنة وكفاء
باألصول والتقاليد البرلمانية، داخل 
مــجــلــس األمــــة وخـــارجـــه، وتحويلها 
مــن »مــقــبــرة للمقترحات« إلـــى بــوابــة 
لحماية المنظومة التشريعية من أي 
اقتراحات مخالفة للدستور، معقبين 
بأنها مسؤولية عظيمة من شأنها أن 
 بين اللجان، وتشكل أحد 

ً
تخلق توازنا

أنــواع الرقابة الداخلية الذاتية على 
اقتراحات القوانين قبل أن ترى النور.

عمل اللجنة أحد أنواع الرقابة 
البرلمانية الداخلية على اقتراحات 

القوانين قبل خروجها للنور 

أدوات التسويق السياسي للنائب 
مرتبطة بالكم ال الكيف وتخلق 

قوانين معوقة دون فائدة

التخوف مما يخفيه المستقبل 
للجنة وعودتها للتعطيل فرضية 

مطروحة مع كل اللجان

المادة 55 عالجت تأخر »التشريعية«
في سياق تأييدهم لإلبقاء على دور »التشريعية«، ذكر 
المراقبون أن المادة 55 من الائحة الداخلية لمجلس األمة 
عالجت مسألة تعطل االقتراحات البرلمانية المقدمة إلى 
اللجنة، عبر نصها على أن تقدم »التشريعية« تقريرها 
خال ثاثة أسابيع من إحالة الموضوع إليها، وإذا تكرر 
التأخير عرض رئيس المجلس األمر على المجلس في أول 

جلسة تالية، وللمجلس حينئذ أن يقرر ما يشاء.

هل يمكن إلغاء دور »الفتوى«؟
أمام غاية إنجاز العمل واختصار الدورة المستندية، 
الـــتـــي أعــلــنــهــا مــقــتــرحــو عــــدم اســتــقــبــال »الــتــشــريــعــيــة« 
اقتراحات باقي اللجان، قال المراقبون إنه إذا جاز إلغاء 
دور اللجنة لهذا السبب، »أفا يحق تطبيق نفس المبدأ 
على هيئة الــفــتــوى والتشريع بــداعــي تعطيلها بعض 
المشاريع الحكومية، ولماذا ال يجوز إسقاط دورها في 

سبيل اإلنجاز واختصار الدورة المستندية؟!«.

تالعبات مليونية بتعاونيتين 
في حولي والعاصمة

في توريد الخضراوات وعجز بضائع

● جورج عاطف
كشفت مصادر مطلعة، أن التقارير األولية للجان 
التي شّكلتها وزارة الشؤون االجتماعية لمراجعة 
أعــمــال بعض الجمعيات التعاونية، أمــاطــت اللثام 
عن وجود تاعبات مالية مليونية داخل تعاونيتين 

بمحافظتي حولي والعاصمة.
ــادر لـــــ »الـــــجـــــريـــــدة«، أن هـــذه  ــمــــصــ وأوضـــــحـــــت الــ
الــتــاعــبــات تـــقـــّدر بــــ 2.5 مــلــيــون ديـــنـــار، تــمــثــلــت في 
توريدات مخالفة للخضراوات والفواكه بالجمعية 
األولى بنحو مليون دينار، في حين ظهرت في صورة 
عجز بضائع في السوق المركزي بالتعاونية األخرى 

ّدرت بـ 1.5 مليون دينار.
ُ
ق

 »Ooredoo« تربح 
 32.8 مليون دينار 

في 9 أشهر بنمو %1٤٤
11

 
ً
سقوط إقامة األجنبي تلقائيا

إذا تجاوز 6 أشهر في الخارج
● محمد الشرهان

أصـــــدر الـــمـــديـــر الـــعـــام لـــــــإلدارة الــعــامــة 
ــابـــة الــعــمــيــد عــلــي  ــاإلنـ ــة بـ ــامــ لــــشــــؤون اإلقــ
 إلى جميع 

ً
 إداريا

ً
العدواني، أمس، تعميما

إدارات اإلقــــامــــة فـــي الــمــحــافــظــات الــســت، 
واإلدارة العامة لنظم المعلومات، يقضي 
 للمواد 17 

ً
بإلغاء إقامات المقيمين وفقا

)موظف حكومي( و19 )مستثمر أجنبي( 
و22 )التحاق بعائل( و23 )للدراسة( و24 
)كفيل نفسه(، إذا زادت مدة وجوده خارج 

الـــبـــاد عــلــى 6 أشـــهـــر، عــلــى أن تحتسب 
 مــن تــاريــخ 1 أغسطس 

ً
تلك الــمــدة اعــتــبــارا

الماضي.
 وبناء على ذلك التعميم، تمت مخاطبة 
»نـــظـــم الـــمـــعـــلـــومـــات« لــتــفــعــيــل الــبــرنــامــج 
الـــــخـــــاص بــــإســــقــــاط إقــــــامــــــات الــــوافــــديــــن 
الموجودين خــارج الــبــاد مــدة تزيد على 
 مــن 1 /2 /2023، على أن 

ً
6 أشــهــر اعــتــبــارا

 إذا تجاوز هذه 
ً
لغى إقامة األجنبي آليا

ُ
ت

المدة خارج الباد.

ل الدراسة 
ّ
»الكسوف« الجزئي يعط

و»األوقاف« تواكبه بالصالة
»الصحة«: النظر للشمس وتصويرها بالهاتف ينذران بفقدان البصر

● عادل سامي وسيد القصاص
 
ً
 كسوفا

ً
تشهد الباد اليوم عند الـ 1:20 ظهرا

 للشمس قررت وزارة التربية على ضوئه 
ً
جزئيا

 منها على سامة 
ً
تعطيل الدراسة اليوم »حرصا

الطلبة«، وبناء على توصيات وزارة الصحة بعدم 
التعرض ألشعة الشمس مباشرة قبل الكسوف 

بساعتين لحماية العين. 

مــن جــهــتــهــا، دعـــت وزارة األوقـــــاف والــشــؤون 
االســامــيــة األئـــمـــة والــخــطــبــاء إلـــى إقـــامـــة صــاة 
 
ً
 فـــي 90 مــســجــدا

ً
الــكــســوف عــنــد الــــ 01.30 ظـــهـــرا

بمحافظات الباد، في وقت حذرت »الصحة« من 
النظر المباشر إلى الشمس أثناء الكسوف، مبينة 
أن إطــالــة النظر إليها وتصويرها بالهاتف قد 

يؤديان إلى فقدان البصر.

دخــل ريــشــي ســونــاك، التاريخ 
مــن أوســـع أبــوابــه، بعدما أصبح 
ــانـــي  ــــس وزراء بـــريـــطـ ــيـ ــ أول رئـ
مـــن أصـــــول مـــهـــاجـــرة فـــي تــاريــخ 
ــبـــاد، وأول رئــيــس وزراء غير  الـ
أبــيــض يبلغ هـــذا الــمــنــصــب، مما 
دفـــع وســائــل إعـــام لــوصــفــه بأنه 
»أوباما البريطاني«، في إشارة إلى 
الرئيس األميركي الديموقراطي 
الــســابــق بــــاراك أوبــامــا الـــذي كــان 
أول رئيس للواليات المتحدة غير 

أبيض ومن والد مهاجر.

خط إنتاج روسي - إيراني للمسّيرات
 • طهران تشارك في مؤتمر ُمصدري الغاز بالقاهرة 

• لليوم الثالث إسرائيل تقصف دمشق في وضح النهار
● طهران - فرزاد قاسمي

على وقــع االتــهــامــات الغربية بــتــورط إيــران 
الواسع في حرب أوكرانيا، عبر تزويدها لروسيا 
بـــآالف الــطــائــرات الــمــســّيــرة الــتــي تحتاج إليها 
لقصف المدن األوكرانية مع تناقص مخزونها 
من األسلحة الدقيقة، أبرمت طهران وموسكو 
صفقة تسلح يتم بموجبها إنشاء خط إلنتاج 
المسّيرات بشكل مشترك بين البلدين، حسبما 
علمت »الــجــريــدة«، من مصدر في وزارة الدفاع 

اإليرانية.

 وبحسب المصدر، تشمل الصفقة التي وافق 
عليها المرشد األعلى علي خامنئي ليل السبت 
ـ األحــد، تصنيع 10 آالف طائرة من دون طيار 
من طراز »شاهد 136«، و5 آالف مسيرة من طراز 

»آرش 2«، و20 ألف صاروخ متوسط المدى.
وأفاد المصدر بأن األسلحة سيتم تصنيعها 
في معامل إيرانية ـ روسية مشتركة، مع إدخال 
 إلى أنه 

ً
مواصفات وتعديات روسية عليها، الفتا

سيتم استخدام أنظمة توجيه جغرافي روسية.
 
ً
ــدا ــ ــالـــت مـــقـــابـــل الـــعـــقـــد وعـ ــال إن إيـــــــران نـ ــ وقــ

بالحصول على طائرات روسية مقاتلة 
ريشي سوناك

 سوناك أول رئيس وزراء بريطاني  سوناك أول رئيس وزراء بريطاني 
غير أبيض ومن أصول مهاجرةغير أبيض ومن أصول مهاجرة

»أوباما البريطاني« الفرصة األخيرة لهزيمة »لعنة بريكست«»أوباما البريطاني« الفرصة األخيرة لهزيمة »لعنة بريكست«

مركز بورشه 
الكويت يحتفل 
 
ً
بمرور 20 عاما

على طرح سيارة 
كاين الرائدة
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محيي عامر

 لـ »التمييز«
ً
بن ناجي رئيسا

 لـ »المالية« والسجاري لـ »األوقاف«
ً
المنيفي وكيال

اعتمد مجلس الوزراء نقل تبعية عدد من الهيئات 
والــمــؤســســات، وتشكيل الــلــجــان الـــوزاريـــة الدائمة 
 عــن تشكيل المجالس واللجان 

ً
بالمجلس، فضا

 لمباشرة كــل منها اختصاصاته 
ً
العليا، تمهيدا

ومهامه.
كــمــا اعــتــمــد المجلس مــشــروع مــرســوم بتعيين 
 لمحكمة التمييز، 

ً
كــل مــن محمد بــن ناجي رئيسا

 لـ »االستئناف«، 
ً
والمستشار محمد أبوصليب رئيسا

 لرئيسها، إلى 
ً
والمستشار يونس الياسين نائبا

جانب موافقته على مشروع مرسوم بتعيين أسيل 
ــــوزارة الــمــالــيــة، ومــوافــقــتــه على   لــ

ً
الــمــنــيــفــي وكـــيـــا

 
ً
 عاما

ً
مشروع مرسوم بتعيين صقر السجاري أمينا

لألمانة العامة لألوقاف بدرجة وكيل وزارة.
وقرر رفع مشروعات المراسيم إلى صاحب السمو 

أمير الباد الشيخ نواف األحمد.

مجلس الوزراء: قبول مساهمتين من عائلة 
المرزوق بقيمة 15 مليون دينار

إلنشاء مستشفى ومركز طبي بمدينة صباح األحمد
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس 
على قبول المساهمة المقدمة من أبناء 
المغفور له، بإذن الله تعالى، خالد يوسف 
المرزوق إلنشاء مركز طبي متكامل داخل 
مدينة صباح األحمد البحرية بقيمة 5 

مايين دينار.
كما وافق على قبول المساهمة المقدمة 
من فواز خالد المرزوق وزوجته وأبنائه 
إلنـــشـــاء مستشفى طــبــي مــتــكــامــل داخـــل 

مــديــنــة صــبــاح األحـــمـــد الــبــحــريــة بقيمة 
10 مايين دينار، لخدمة أهالي وسكان 
 
ً
المناطق الــواقــعــة جــنــوب الــبــاد، معربا
عن شكره وتقديره لهاتين المساهمتين 
الــلــتــيــن تــعــبــران عــمــا جــبــل عليه الشعب 

الكويتي الوفي من مساهمات وطنية.

فواز المرزوق
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سوناك أول رئيس...

خط إنتاج روسي - إيراني...

 له بعد أيام من استقالة 
ً
وانتخب حزب المحافظين سوناك زعيما

ليز تراس، وبعد أن تفوق على بيني موردنت، التي لم تحصل على دعم 
كاٍف من نواب الحزب لدخول المنافسة، بينما انسحب رئيس الوزراء 
( الذي واجهت عودته المحتملة إلى 

ً
السابق بوريس جونسون )58 عاما

 من شرائح واسعة من الحزب.
ً
10 دوانينغ ستريت رفضا

(، أحد أغنى السياسيين 
ً
وسيطلب الملك تشارلز من سوناك )42 عاما

في وستمنستر، ووزير المالية السابق، تشكيل حكومة، ليكون بذلك 
ثــالــث رئــيــس وزراء فــي أقـــل مــن شــهــريــن، تــقــع عــلــى عــاتــقــه مسؤولية 
إعادة االستقرار إلى بلد يعاني منذ سنوات االضطرابات السياسية 
 عن الركود 

ً
واالقتصادية حيث التضخم هو األعلى منذ 40 سنة، فضال

االقتصادي.
ويعلم سوناك أنها فرصته التاريخية رغم الظروف الصعبة التي 
 سيلعب لمصلحته هــو ضمان 

ً
 مهما

ً
تواجهها الــبــالد، إال أن عــامــال

تأييد الكتلة البرلمانية لحزب المحافظين، فكلهم يعلمون أن هذه 
فرصتهم األخيرة، وعليهم االلتفاف حول زعيمهم الجديد، وفي حال 
فشله فالخيار سيكون انتخابات مبكرة، وكل استطالعات الرأي تشير 

إلى أن أي انتخابات سابقة لوقتها ستحمل حزب العمال إلى الحكم.
وتعاني بريطانيا أزمة سياسية منذ خروجها من االتحاد األوروبي 

)بريكست(.

ومن المتوقع أن يطلق المليونير ورئيس صندوق التحوط السابق، 
تدابير خفض إنفاق كبيرة لمحاولة إعادة بناء سمعة بريطانيا المالية، 
في وقت تنزلق البالد إلى حالة من الركود بسبب ارتفاع تكلفة الطاقة 

والغذاء.
وجذب سوناك االهتمام على المستوى العام عندما أصبح، في سن 
 للمالية في حكومة جونسون مع تعرض بريطانيا 

ً
، وزيـــرا

ً
39 عــامــا

لجائحة »كورونا« وتطويره برنامج اإلجــازة المؤقتة بسببها والذي 
ت لمصلحة صفقة تيريزا ماي لـ »بريكست« في  . كما صوَّ

ً
حقق نجاحا

المرات الثالث التي ُعرضت فيها على البرلمان.
وُولــــد ســونــاك فــي مــديــنــة ســاوثــهــامــبــتــون الــبــريــطــانــيــة عـــام 1980 
 
ً
ألبوين من أصــل هندي هاجرا من شــرق إفريقيا. وكــان والــده طبيبا
عاما ووالدته تدير صيدليتها الخاصة. والتحق بالمدرسة الخاصة 
المرموقة »وينشستر كوليدج« وعمل ناداًل في مطعم »كاري هاوس« في 
ساوثهامبتون خالل العطل الصيفية، ثم التحق بجامعة »أكسفورد« 

لدراسة الفلسفة والسياسة واالقتصاد.
وأثـــنـــاء دراســـتـــه لــلــحــصــول عــلــى ماجستير فــي إدارة األعـــمـــال في 
»ستانفورد«، التقى بزوجته مورتي، ابنة نارايانا مورتي، الملياردير 
الهندي والمؤسس المشارك لشركة خدمات تكنولوجيا المعلومات 

العمالقة »إنفوسيس«. ولدى سوناك ومورتي ابنتان.
وُيعتقد أنه أحد أغنى أعضاء البرلمان البريطاني، لكنه لم يتحدث 

 عن مقدار ثروته.
ً
علنا

وفي مقابلة مع BBC في 2019، قال سوناك: »فيما يتعلق بالتنشئة 
الثقافية، أنــا أذهــب للمعبد في عطلة نهاية األســبــوع، أنــا هندوسي، 
 يوم السبت، 

ً
لكنني أحضر مباراة نادي ساوثهامبتون لكرة القدم أيضا

يمكنك أن تمزج بين الثقافتين وهذا ما أفعله«.
)لندن ـ وكاالت(

 أن طهران نشرت نحو ألف خبير 
ً
وقاذفات من الجيل الجديد، كاشفا

ومشغل للمسيرات في روسيا، بناًء على طلب األخيرة، بعد أن تبين 
لموسكو أن لديها مشكلة حقيقية في الكوادر العسكرية المتخصصة 

في المسيرات.
في غضون ذلك، أعلن رئيس شركة تطوير وهندسة الغاز اإليرانية 
 مع روسيا لتزويدها 

ً
الحكومية، رضا نوشادي، أن بالده أبرمت عقدا

 بهدف مساعدتها في مجال صناعة الغاز، في ظل 
ً
بعدد 40 توربينا

العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بعد حربها على أوكرانيا.
وتشارك إيران اليوم في االجتماع الرابع والعشرين لوزراء منتدى 
الدول الُمصدرة للغاز الطبيعي، الذي تترأس القاهرة دورته الحالية 
وتستضيف االجتماع، وقال مصدر مصري مطلع لـ »الجريدة«، إن 
االجتماع سيركز على مناقشة تداعيات أزمة الطاقة العالمية، وزيادة 
 عن مناقشة أسعار الغاز 

ً
حجم الغاز المصدر للدول األوروبية، فضال

والحفاظ على ثباتها بما يحقق مصالح ومكاسب الدول األعضاء، 
 إلى أن مصر 

ً
وفي الوقت نفسه يحافظ على االستقرار العالمي، الفتا

تسعى عبر التعاون مع قطر للتأكيد على ضــرورة تعزيز االعتماد 
على الغاز المسال في عمليات التصدير.

وقــــال الــمــصــدر، إن الــقــاهــرة تــرحــب بجميع ضــيــوفــهــا فــي ضــوء 
التزاماتها الدولية واإلقليمية، وترحب بالوفد اإليراني مثله مثل 

بقية الوفود المشاركة في منتدى الغاز.
وكـــان المتحدث بــاســم الخارجية اإليــرانــيــة نــاصــر كنعاني، قال 
أمس، إن »األجــواء اإلقليمية باتت مهيأة« إلجراء جولة سادسة من 
المفاوضات بين بالده والسعودية إلنهاء الخالفات وإعادة العالقات.
وكانت العالقات بين واشنطن والرياض توترت بعد قرار »أوبك 

+« خفض إنتاج النفط. 
وقالت إدارة الرئيس جو بايدن، إنها تقّيم العالقات مع المملكة، 
ويرى بعض المراقبين أن هذا األمر قد يدفع إلى تقارب تكتيكي بين 

الرياض وطهران.
ر خبراء من انعكاس التورط اإليراني في 

ّ
إلى ذلك، وفي حين حذ

 في سورية، إذ قد تعرقل روسيا الغارات اإلسرائيلية 
ً
أوكرانيا توترا

على مــواقــع إيــرانــيــة، واصــلــت إسرائيل لليوم الثالث قصف مواقع 
 أن الهجوم وقع في وضح النهار، وهو 

ً
لطهران في سورية، وكان الفتا

 ما تقوم تل أبيب بعملياتها خالل الليل.
ً
أمر نادر، إذ عادة

١٧

األمير يهنئ رئيس زامبيا بالعيد الوطني
بــعــث صـــاحـــب الــســمــو أمــيــر 
ــواف األحـــمـــد،  ــ ــبـــالد الــشــيــخ نـ الـ
ــيـــس  ــة إلـــــــى رئـ ــئـ ــنـ ــهـ بـــبـــرقـــيـــة تـ
ــا الــصــديــقــة  ــيـ ــبـ جـــمـــهـــوريـــة زامـ
هـــاكـــايـــنـــدي هــيــشــيــلــيــمــا، عــبــر 
فيها سموه عن خالص تهانيه 
بمناسبة العيد الوطني لبالده، 
متمنيا سموه له موفور الصحة 
والعافية، ولجمهورية زامبيا 
وشــعــبــهــا الــصــديــق كـــل الــتــقــدم 

واالزدهار.

ولي العهد هنأ زامبيا بالعيد الوطني
بعث سمو ولي العهد الشيخ 
مــشــعــل األحــمــد بــبــرقــيــة تهنئة 
إلـــى رئــيــس جــمــهــوريــة زامــبــيــا 
الصديقة هاكايندي هيشيليما 
ضمنها سموه خالص تهانيه 
بمناسبة العيد الوطني لبالده، 
راجيا له وافر الصحة والعافية.

»البلدي« ينقل تخصيص السيرة النبوية لـ »هيئة القرآن«
أقر نقل ملكية أصول مختبر األغذية من البلدية إلى هيئة الغذاء

• محمد جاسم
ــق الــمــجــلــس الــبــلــدي، فـــي جــلــســتــه أمــس  وافــ
بــرئــاســة عــبــدالــلــه الــمــحــري، عــلــى طــلــب الهيئة 
الــعــامــة للعناية بطباعة ونــشــر الــقــرآن الكريم 
والسنة النبوية وعلومهما، نقل تبعية مشروع 
تــخــصــيــص مــركــز الــســيــرة الــنــبــويــة والــحــديــث 
الــشــريــف فــي منطقة جــنــوب مــبــارك العبدالله 
لمصلحتها، حيث إن الموقع مخصص منذ عام 
2002 لـ »أمانة األوقاف«، وما زال المشروع أرض 
ذ، كما سيشتمل المركز على أكبر 

ّ
فضاء ولم ينف

متحف فــي الــشــرق األوســـط يتحدث عــن سيرة 
وحياة النبي األكرم محمد، صلى الله عليه سلم، 

بمساحة 25 ألف متر مربع.
ووافق »البلدي« على تخصيص موقع لبيت 
الــزكــاة مــن ضمن حــدود مركز ضاحية منطقة 
الخالدية، وعلى طلب  وزارة الصحة نقل ملكية 
أصول مبنى مختبر األغذية المركزي لفحص 
األغذية ومبنى األغذية المستوردة من بلدية 
الــكــويــت إلـــى الهيئة الــعــامــة لــلــغــذاء والتغذية 

بمنطقة الشويخ الصناعية.
ــقــــى الــمــجــلــس عـــلـــى الــــجــــدول الــحــســاب  وأبــ
الختامي للبلدية عن السنة المالية 2022/2021 

ومشروع ميزانية المجلس البلدي للسنة المالية 
2024/2023 ومــشــروع ميزانية البلدية للسنة 
المالية 2024/2023، مع تزويد األعضاء بنسخة 
من CD الحساب الختامي ومشروع الميزانيات.

وحفظ المجلس طلب وزارة الدفاع استكمال 
إجراءات قرار تخصيص الموقع الخاص بقيادة 

القوة الجوية في منطقة صبحان. 
وأبــــدى المجلس عـــدم مــوافــقــتــه عــلــى إعـــادة 

النظر فــي مــشــروع تقسيم إحــدى القسائم في 
منطقة الفنيطيس بمحافظة مبارك الكبير، حيث 
قال المدير العام لبلدية الكويت، المهندس أحمد 
المنفوحي، في رده على مداوالت األعضاء: إنه 
يجب التمييز في عمل البلدية بين مشروَعي 
التقسيم والتنظيم، ففي مــشــروع التقسيم ال 
تطلب البلدية موافقات من وزارات الخدمات، 
وتكتفي باعتماد المخطط من المالك لألرض، 
مع الزامه باستقطاع أراضي الدولة وحمايتها، 
بينما في مشروع التنظيم تكون البلدية هي 
ــم وتــتــبــع الــالئــحــة الــخــاصــة 

ّ
الـــمـــبـــادر والــمــنــظ

بالقطع التنظيمية، والــتــي تقترن بالمطالبة 
بموافقة وزارات الــخــدمــات كالكهرباء والــمــاء 
وهيئة الــطــرق وغــيــرهــا، مشيرا إلــى الخطوط 
ــار الــتــقــســيــم لــلــقــســائــم الـــخـــام،  ــ الـــحـــمـــر فــــي إطــ
وضرورة المحافظة على االستقطاعات الخاصة 
بــالــدولــة، والــتــي ال يمكن تجاوزها أو تعديها 

بموجب القانون والالئحة لعام 1978.

المطالع والنفايات
وقد فتح أعضاء المجلس البلدي باب النقاش 
بشأن المشاكل والمخالفات في منطقة المطالع 
ــرق، وطــالــب  ــطــ ورمـــــي نـــفـــايـــات الـــبـــنـــاء عــلــى الــ

األعضاء بتشديد الرقابة وإيجاد حلول سريعة 
بالتعاون مع الجهات الحكومية األخرى، ووافق 
األعضاء على طلب نائب رئيس المجلس البلدي 
خــالــد الــمــطــيــري إحـــالـــة الــمــوضــوع إلـــى لجنة 

اإلصالح والتطوير. 
وذكــر العضو فهد العبدالجادر أن التعامل 
مـــع مــلــف الــمــطــالع يــجــب أن يــكــون بــالــطــريــقــة 
الصحيحة، خاصة أنها قد تنعكس على ضواٍح 
جديدة في المنطقة ومشاريع إسكانية مقبلة. 

ــى أن قــــــرار اإلبــــعــــاد اإلداري حــق  ــ ولـــفـــت إلـ
ــص مــن تــحــّمــل المسؤولية 

ُّ
ــه تــمــل

ّ
مــشــروع، لــكــن

الحقيقية لمعالجة المشكلة، مطالبا بوضع 
ضوابط لعمل المقاولين بشأن النفايات، في ظل 
وجود حلول سهلة يمكن تطبيقها وفق خريطة 

واضحة لمراقبة نقل النفايات. 
بــــدوره، وصــف العضو عبداللطيف الدعي 
مــراقــبــة الــبــلــديــة فـــي مـــشـــروع الــمــطــالع بــأنــهــا 
 برقابة استباقية 

ً
عبارة عن ردة فعل، مطالبا

من أجهزة البلدية.
مــن جــانــبــه، قـــال الــعــضــو د. حــســن كــمــال إن 
العبء األكبر يقع على مؤسسة الرعاية السكنية، 
خاصة أنها المسؤولة عن تنفيذ مشاريع البنية 
 بمراقبة الشركات 

ً
التحتية واإلنشائية، مطالبا

المتعاقدة معها الرعاية السكنية أواًل.
وقالت العضوة شريفة الشلفان إن اإلبعاد 
اإلداري للمقاولين آخـــر حــل يــجــب أن تتخذه 
الــبــلــديــة، بينما أكـــد الــعــضــو عــبــدالــلــه الــعــنــزي 
ــواردة مــن أصــحــاب القسائم،  كثرة الشكاوى الـ
 
ً
بوجود نفايات وأنــقــاض في القسائم، مشيرا
الــى أنــه حدثت خالفات بين أصحاب القسائم 
 
ً
حول مسؤولية النظافة ورمي األنقاض، مطالبا
بتطبيق اللوائح والنظم والقوانين من وزارة 

الداخلية وشرطة البيئة.
ــال الـــعـــضـــو نــــاصــــر الـــجـــدعـــان:  ــ فــــي حـــيـــن قــ
هناك نقص في مراقبة النظافة، وعلينا زيادة 
الموظفين من قبل ديوان الخدمة، حيث إن المدن 
الجديدة تحتاج إلى إعداد كبيرة من الموظفين 

لتغطية الرقابة والتفتيش.

جانب من جلسة »البلدي« أمس

رئيس الوزراء يهنئ زامبيا 
بالعيد الوطني

بــعــث رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء ســمــو الــشــيــخ أحــمــد نـــواف 
األحمد، ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية زامبيا الصديقة 

هاكايندي هيشيليما، بمناسبة العيد الوطني لبالده.

»التخطيط«: 21% نسبة النساء
في المناصب القيادية

مهدي: تمكين المرأة الكويتية في بيئة األعمال من أهم معززات التنمية
أكــــد األمـــيـــن الـــعـــام للمجلس 
األعلى للتخطيط والتنمية، د. 
خــالــد مــهــدي، أمــــس، أن تمكين 
المرأة الكويتية في بيئة األعمال 
ــم مـــعـــززات التنمية  يــعــد مــن أهـ
االقــتــصــاديــة، مشيدا بالجهود 
الــتــي تــبــذلــهــا الــكــويــت فـــي هــذا 

المجال.
وأضـــاف مــهــدي، فــي تصريح 
للصحافيين على هامش اجتماع 
»لجنة المرأة واألعمال« التابعة 
للمجلس، أن اللجنة أنشئت العام 
الــمــاضــي بــهــدف تمكين الــمــرأة 
الكويتية اقتصاديا وانخراطها 
فــــي ســـــوق الـــعـــمـــل بــالــقــطــاعــيــن 
الحكومي والخاص، بما يحقق 
ــــن أهــــــداف  ــــدف الــــخــــامــــس مـ ــهـ ــ الـ

التنمية المستدامة التابعة لألمم 
المتحدة ورؤيــة )كويت جديدة 

.)2035
وأوضــــــــــــــــــــــــح أن مــــــــــــن أهــــــــم 
ــة رصــــد  ــنـ ــلـــجـ ــات الـ ــتــــصــــاصــ اخــ
التحديات الــتــي تــواجــه تطوير 
التشريعات المنظمة للمرأة في 
مجال األعمال ورفع التوصيات 
ــة حـــــول  ــتــــصــ ــخــ ــمــ لــــلــــجــــهــــات الــ
الــــقــــرارات الــتــي تــعــزز مــؤشــرات 
الــــــمــــــرأة الـــــــصـــــــادرة عـــــن الـــبـــنـــك 

الدولي.
وذكر أن اللجنة أطلقت مبادرة 
ــيــــادات كــويــتــيــات لــلــتــغــيــيــر«،  »قــ
وهي منصة تفاعلية على موقع 
ليكند إن اإللكتروني، وهدفها 
دعـــم صــنــاع الـــقـــرار فــي اخــتــيــار 

ات من النساء الكويتيات  الكفاء
لشغل المناصب القيادية.

ــســـاء  وأفــــــــــاد بـــــــأن نـــســـبـــة الـــنـ
بالمناصب القيادية في الكويت 
بــلــغــت 21 بـــالـــمـــئـــة، مـــعـــربـــا عــن 
الــتــطــلــع إلــــى زيـــادتـــهـــا، الســيــمــا 
بعد تعيين 4 نساء في المجلس 
البلدي، وفــوز اثنتين بعضوية 
مجلس األمة، وتعيين وزيرتين 

في التشكيل الحكومي الجديد.
ــة  ــنــ ــجــ وأكـــــــــــــد مـــــــهـــــــدي أن »لــ
ــــال« مــاضــيــة في  ــمـ ــ الــــمــــرأة واألعـ
تحفيز الـــمـــبـــادرات والــمــشــاركــة 
المجتمعية لتفعيل دور النساء 
الــكــويــتــيــات فـــي بــيــئــة األعـــمـــال، 
بغية تعزيز تنافسية االقتصاد 

الكويتي إقليميا ودوليا.

 دور الكويت المشّرف تجاه أزمة اليمن
ً
بن سفاع: نثّمن عاليا

 ألجندات النظام اإليراني«
ً

»ميليشيا الحوثي تجاوزت كل الخطوط الحمر خدمة
ثــّمــن السفير اليمني لــدى الــبــالد علي منصور 
 الــدور المبدئي والمشّرف لدولة 

ً
بن سفاع، »عاليا

الكويت تجاه األزمــة اليمنية، ووقوفها في جميع 
الــمــحــافــل الــدولــيــة الـــى جــانــب الــشــرعــيــة اليمنية، 
ومساندتها ألي حلول أو مقترحات تؤدي الى إيجاد 
حل لألزمة منذ بدايتها عندما استضافت الكويت 
بقيادتها السياسية الحكيمة مباحثات المئة يوم 
عام 2016 برغبة صادقة وأخوية إليجاد حل لألزمة، 

ومن أجل إيقاف معاناة الشعب اليمني«. 
مت »الجريدة« نسخة منه، قال بن 

ّ
وفي بيان تسل

سفاع: »إن توّجهات جماعة اإلرهابيين الحوثية 
أبت أن تتم المباحثات حتى تبلغ النهاية المرجوة، 
وضــربــت عـــرض الــحــائــط بــكــل الــجــهــود المخلصة 
من القيادة السياسية الكويتية حتى أفشلت تلك 

المحاوالت الكويتية النبيلة«.
وأضـــاف: »واســتــمــر الــدعــم الكويتي الالمحدود 
 
ً
لــلــشــعــب الــيــمــنــي ولــلــحــكــومــة الــيــمــنــيــة ســيــاســيــا

، فقد أيدت الكويت، الهدنة التي 
ً
 وانسانيا

ً
واجتماعيا

تم االتفاق عليها طوال الفترة الماضية، والجهود 
المبذولة من األمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى 

أن هدم الحوثيون الهدنة، برفضهم مقترح المبعوث 
الــخــاص لألمين الــعــام لــألمــم المتحدة بتمديدها 
وتوسيعها«. وأشــار إلــى أن الحوثيين »استأنفوا 

هجماتهم اإلرهابية على المنشآت النفطية، وكانت 
الكويت مــن أوائـــل الـــدول الــتــي أعلنت ادانــتــهــا لما 
أقدمت عليه الميليشيات الحوثية من هجوم إرهابي 
بالطائرات المسيرة والصواريخ مستهدفة ميناء 
الضبة النفطي بحضرموت بعدما سبق، واستهدفت 
بالطيران المسير ميناء رضوم البترولي بهجمتين 
متعاقبتين في إصرار واضح من هذه الميليشيات 
على اســتــهــداف المنشآت المدنية والــتــجــاريــة في 

انتهاك واضح للقانون الدولي«.
وتــابــع: »وفـــي وقـــت حــرصــت الــحــكــومــة اليمنية 
على تقديم كل التسهيالت لتجديد الهدنة األممية 
 عن أي تصعيد 

ً
والحفاظ على الوضع القائم بعيدا

عسكري، تتجاوز الميليشيات الحوثية كل الخطوط 
ــّددت دول الـــجـــوار وكــل  ــ الــحــمــر بــعــد أن ســبــق وهــ
شــركــات النفط العاملة فــي المنطقة، باستهداف 
 
ً
منشآتها وبناها التحتية ووسائل النقل، خدمة
ألجندات النظام اإليــرانــي في المنطقة وتقديمها 
لــمــصــالــحــه عــلــى مــصــلــحــة الــشــعــب الــيــمــنــي، ومــا 
يشكله ذلك من اعتداء وتهديد سافر لألمن والسلم 

الدوليين«.

السفير علي بن سفاع

المنفوحي: قانون البلدية ال يردع المخالفين
 

ــام بـــلـــديـــة الـــكـــويـــت،  ــ ــعـ ــ أكــــــد الــــمــــديــــر الـ
الــمــهــنــدس أحــمــد الــمــنــفــوحــي، أن قــانــون 
البلدية ال يسعف ردع المخالفين، وهو 
ما يدعو البلدية إلى أن تستعين بجهات 
 تملك قوانين قاسية ورادعة، 

ً
أخرى أحيانا

 
ً
مثل قانون الهيئة العامة للبيئة، مشيرا
إلــى أن مشاكل مدينة المطالع، وخاصة 
ق بالمخلفات اإلنشائية ملف 

ّ
فيما يتعل

تــحــتــاج مــنــاقــشــتــه إلــــى جــديــة عــالــيــة في 

إحــــــدى لـــجـــان الــمــجــلــس الـــبـــلـــدي. ولــفــت 
المنفوحي إلــى الحاجة إلعـــادة تصنيف 
مــقــاولــي الــهــدم وشـــركـــات نــقــل الــنــفــايــات، 
موضحا أن جميع المالحظات التي دّونها 

األعضاء مستحقة.
وأكــد أن ملف نقل النفايات اإلنشائية 
أحــــــد الـــمـــلـــفـــات الـــشـــائـــكـــة الــــتــــي تـــواجـــه 
»الفتوى والتشريع« بعدم معلومية الجهة 

المسؤولة عنها.

الخالد: اليقظة والضرب بيد من 
حديد لضبط مهّربي المخدرات

• محمد الشرهان
دعا النائب األول لرئيس مجلس 
ــر الـــداخـــلـــيـــة، الــشــيــخ  ــ الـــــــوزراء وزيـ
ــمــــزيــــد مــن  طــــــالل الــــخــــالــــد، إلــــــى الــ
اليقظة وتكثيف التحريات لضبط 
المهربين والمروجين للمخدرات، 
والـــضـــرب بــيــد مـــن حــديــد لــكــل من 
تسول لــه نفسه بــث السموم التي 

تستهدف أبناء المجتمع.
جــــاء ذلــــك خــــالل زيــــــارة الــخــالــد 
الــى مــقــر اإلدارة الــعــامــة لمكافحة 
ــــدرات لـــمـــعـــايـــنـــة كـــمـــيـــة مــن  ــــخـ ــمـ ــ الـ
ــمــــؤثــــرات الــعــقــلــيــة  الـــمـــخـــدرات والــ
والــخــمــور التي تــم ضبطها أمــس، 
حــيــث كــــان فـــي اســتــقــبــالــه الــوكــيــل 
المساعد لشؤون األمــن الجنائي، 
ــلــــواء حـــامـــد الــــــــدواس، والــمــديــر  الــ
الـــعـــام لـــــــإدارة الـــعـــامـــة لــمــكــافــحــة 
المخدرات، العميد محمد قبازرد، 
وعدد من القيادات األمنية بقطاع 

األمن الجنائي.

ــكــــره  وأعـــــــــــــرب الـــــخـــــالـــــد عـــــــن شــ
وتـــقـــديـــره لـــرجـــال اإلدارة الــعــامــة 
لمكافحة المخدرات على جهودهم 
المخلصة فــي الــتــصــدي بــكــل قــوة 
ــواد الـــمـــخـــدرة،  ــمــ وحـــــزم لـــتـــجـــار الــ
مــشــيــدا بـــقـــدرة رجـــــال األمـــــن عــلــى 
ــرويـــج  ــل أســــالــــيــــب تـ ــكـ الــــتــــصــــدي لـ
المواد المخدرة وتوجيه الضربات 

المستمرة لتجار المخدرات.
ــق بــيــان لـــ ـــوزارة الــداخــلــيــة،  ووفــ
فــــــــــإن الـــــــمـــــــخـــــــدرات ضــــبــــطــــت مـــع 
شخصين بحوزتهما نحو مليون 
قــرص الريكا و4 كيلوغرامات من 
الـــمـــخـــدرات و386 زجـــاجـــة خــمــر، 
وكـــمـــيـــة مــــن أقــــــــراص الـــكـــبـــتـــاغـــون 

ومبالغ مالية حصيلة البيع.

الخالد خالل معاينة المضبوطات أمس
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جورج عاطف

حّمر 
ُ
»الشؤون« »ت

العين« للجمعيات 
غير الملتزمة 

بـ »الشراء المباشر«

سلة أخبار

طلق حملة 
ُ
»نماء« ت

»أغيثوا أطفال اليمن«

»التراث«: خطة تدريب 
لتطوير المهارات اإلدارية

يغادر وفد من نماء الخيرية 
بجمعية اإلصالح االجتماعي 
مكون من مدير إدارة التسويق 

عبدالعزيز اإلبراهيم، ومدير 
اإلغاثة خالد الشامري، إلى 

اليمن، لتفقد إغاثات عاجلة، 
والمساهمة في إنقاذ حياة 

مئات األطفال، إضافة إلى 
إطالق حملة »أغيثوا أطفال 
اليمن«. وقال اإلبراهيم، في 
تصريح صحافي، أمس، إن 

الوضع المعيشي المتفاقم في 
اليمن، وما رافق ذلك من انهيار 

النظام الصحي في البالد، 
 في إصابة 

ً
 رئيسا

ً
ُيعد سببا

 عن 
ً
األطفال بالمرض، كاشفا

إطالق »نماء« حملة إلغاثة 
الشعب اليمني أثناء تقديم 
اإلغاثة. من جانبه، أوضح 

الشامري أن الرحلة تقدم 
سالت غذائية وسالت لإليواء 

وتناكر للمياه وإقامة مخيم 
لعمليات العيون ومرضى 
الضغط والسكري وزيارة 

موقع المدينة السكنية التي 
تقوم »نماء« على تشييدها 
ووضع حجر األساس لها.

أعلنت جمعية إحياء التراث 
اإلسالمي تنفيذ خطة طموحة 

لتطوير العمل وتنمية 
المهارات اإلدارية واإلعالمية 

للعاملين، حيث تنظم هذا 
األسبوع برامج ودورات من 

خالل مركز تراث للتدريب 
التابع لقطاع العالقات 

العامة واإلعالم تستضيف 
فيه متخصصين في عدة 

مجاالت لترتقي بالعمل لما 
يواكب أفضل وأحدث نظم 
العمل، وتساعد في إيجاد 

كوادر مؤهلة قادرة على تلبية 
متطلبات العمل الجديدة التي 

أصبحت واسعة ومتشعبة.
وتبدأ اليوم دورة »مهارات 

التسويق اإللكتروني« لمدة 
يومين بقاعة مركز تراث 

للتدريب بالمقر الرئيسي 
بقرطبة، ويحاضر فيها خالد 
الصفران. كما تنظم الجمعية 

فعالية »األسبوع اإلعالمي« 
 
ً
والذي يتضمن برنامجا

يشمل ثالث دورات في صناعة 
المحتوى الهادف.

تالعبات بـ 2.5 مليون دينار في تعاونيتين بحولي والعاصمة
جراء توريدات مخالفة للخضراوات والفاكهة وعجز بضائع باألسواق

شددت »الشؤون« على 
جديتها في تطبيق قرار 

الشراء المباشر للخضراوات 
والفاكهة من المنافذ 

المعتمدة، السيما أن دعم 
االلتزام ُيعد مخالفة جسيمة 

ترقى إلى حل مجلس إدارة 
التعاونية أو عزل بعض 

أعضائها.

على وقع ما كشفته التقارير 
ــة  ــعــ ــراجــ ــمــ ــــان الــ ــــجـ ــلـ ــ األولــــــــيــــــــة لـ
ــــن وزارة   مــ

ً
ــة أخــــــيــــــرا ــلـ ــكـ ــمـــشـ الـ

الشؤون االجتماعية على بعض 
الــجــمــعــيــات الــتــعــاونــيــة الــمــقــدم 
بحقها شــكــاوى مــن المراقبين 
الماليين واإلداريــيــن المعينين 
داخــلــهــا، عــلــمــت »الـــجـــريـــدة« أن 
ــذه الـــتـــقـــاريـــر أمـــاطـــت  ــ بـــعـــض هـ
اللثام عن وجود تالعبات مالية 
مـــلـــيـــونـــيـــة داخـــــــل تــعــاونــيــتــيــن 

بمحافظتي حولي والعاصمة.
 لــمــصــادر »الـــشـــؤون« 

ً
ووفـــقـــا

فإن هذه التالعبات تقّدر بنحو 
2.5 مليون دينار خاصة بتوريد 
الخضراوات والفاكهة بالجمعية 
األولـــى بــواقــع مليون، فــي حين 
ظهرت بصورة عجز بضائع غير 
موجودة داخل السوق المركزي 
للتعاونية الثانية قّدرت قيمتها 
بـ 1.5 مليون، إضافة إلى جملة 
ــة عــلــى حــرمــة  ــارخـ تـــعـــّديـــات صـ
أمــــــــوال الـــمـــســـاهـــمـــيـــن، مـــشـــددة 
عــلــى أن ذلــــك جــــاء مـــن منطلق 
حرص الوزارة على هذه األموال، 
والمحافظة على المراكز المالية 
لــلــجــمــعــيــات، بـــصـــدد اتــخــاذهــا 

ات قانونية رادعـــة بحق  إجــــراء
ــالــــس الـــمـــتـــالحـــقـــة عــلــى  ــمــــجــ الــ
إدارة الــتــعــاونــيــتــيــن، »وحـــيـــال 
أي تجاوزات مالية وإداريــة من 
ة المالية  شأنها إضعاف المالء

للجمعيات«.
ــى ذلـــــك، كــشــفــت الــمــصــادر  إلــ
عــــن قـــــرب صـــــــدور قـــــــرار إداري 
بــشــأن تشكيل لــجــنــة لمراجعة 
أعمال وحسابات جمعية الوفرة 
التعاونية، على خلفية شكاوى 
مقدمة مــن بعض المساهمين، 
والــــــتــــــقــــــاريــــــر الـــــمـــــرفـــــوعـــــة مـــن 
المراقبين الماليين واإلداريين 
الـــمـــعـــيـــنـــيـــن داخــــلــــهــــا بــــوجــــود 
شـــــبـــــهـــــات تــــــــــجــــــــــاوزات مــــالــــيــــة 
ــى تــعــيــيــن  ــ ــة إلـ ــافــ وإداريــــــــــة، إضــ
مدير داخل جمعية فهد األحمد 
التعاونية، على خلفية تقديم 5 
أعــضــاء داخــــل مــجــلــس إدارتــهــا 

استقاالتهم إلى الوزارة.
الشراء المباشر للخضراوات

ــــي مــــوضــــوع آخـــــــر، شــّكــل  وفــ
الوكيل المساعد لشؤون قطاع 
ــعــــاون فــــي الــــــــــــوزارة، أحــمــد  ــتــ الــ
العنزي، فريق عمل لمتابعة دعم 
المنتج الوطني الزراعي، ومدى 

الــــتــــزام الــجــمــعــيــات الــتــعــاونــيــة 
ــقــــرار الــــــــوزاري رقــم  بــتــطــبــيــق الــ
)115/ت( بــــشــــأن دعـــــم تـــرويـــج 
ــي الــمــحــلــي في  ــزراعــ الــمــنــتــج الــ
الجمعيات التعاونية، الذي ألزم 
الــجــمــعــيــات بـــشـــراء الــمــنــتــجــات 
ــة الــمــحــلــيــة مــــن خـــالل  ــيــ ــزراعــ الــ
الــمــشــاركــة فـــي الـــمـــزاد الــيــومــي 
بــمــنــافــذ الــتــســويــق الــمــعــتــمــدة، 
بنسبة ال تقل عن 75 في المئة 
من احتياجاتها، وبحسب وفرة 
اإلنتاج، وعلى أن يكون الشراء 
بــمــوجــب فــواتــيــر مميكنة ومــن 

منافذ التسويق المعتمدة.
وأكـــــــــــــــــــــدت الــــــــــمــــــــــصــــــــــادر أن 
الــــوزارة جـــادة فــي تطبيق قــرار 
الـــشـــراء الــمــبــاشــر لــلــخــضــراوات 
والفاكهة من المنافذ المعتمدة 
بالعارضية واألندلس، مشددة 
على أن دعم االلتزام ُيعد مخالفة 
جسيمة ترقى إلــى حــل مجلس 
اإلدارة أو عــزل بعض أعضائه، 
مـــوضـــحـــة أن الـــفـــريـــق ســيــكــون 
 بــــصــــورة يـــومـــيـــة فــي 

ً
ــودا ــ ــــوجـ مـ

ــزادات، لــلــتــأكــد مــــن وجــــود  ــ ــمــ ــ ــ ال
مندوبي التعاونيات ودخولهم 
المزايدات، إلى جانب احتساب 

الـــكـــمـــيـــات الــــتــــي يـــتـــم شــــراؤهــــا 
، والتأكد من مدى حاجة 

ً
يوميا

 التباعها 
ً
الجمعية إليها، تجنبا

سياسة شرائية غير سليمة.
وأضــافــت أنــه »عقب ذلــك يتم 
التنسيق مع المراقبين الماليين 
المعينين داخــــل الــتــعــاونــيــات، 
للتأكد من وصول ذات الكميات 

ــا أســـــواق  ــراة ودخــــولــــهــ ــتـ ــشـ ــمـ الـ
الجمعيات«، مؤكدة حرص وكيل 
التعاون على أن تكون المنتجاب 
ذات جــــــــــودة عــــالــــيــــة وبـــســـعـــر 
تــعــاونــي، خــصــوصــا أن العمل 
الـــتـــعـــاونـــي تـــطـــوعـــي بـــالـــدرجـــة 

األولى، وفكرة غير ربحية.

وكيل »التعاون« خالل جولته على منافذ بيع المنتج الزراعي المحلي

البغلي: حريصون على دعم التعاونيات وتطويرها

أكدت وزيرة الشؤون االجتماعية والتنمية المجتمعية 
وزيـــرة الــدولــة لــشــؤون الــمــرأة والــطــفــولــة، المهندسة مي 
البغلي، حرص »الشؤون« وسعيها الدائم لدعم وتطوير 
العملية التعاونية في الكويت، حسب التوصيات والقوانين 
الــمــعــمــول بــهــا، ووفـــقـــا لــتــوجــيــهــات الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة 
ومجلس الوزراء في تنمية وتطوير كل ما من شأنه تقديم 

أفضل الخدمات للجمهور.
وأكـــدت البغلي على هــامــش رعايتها افــتــتــاح السوق 
الــمــركــزي 3 فــي جمعية صــبــاح السالم التعاونية الــدور 
الوطني والتنموي واالقتصادي الذي تقوم به الجمعيات 
التعاونية في الكويت، والذي يعتبر منارة من المنارات 
المضيئة للدولة، وقد أثبت فاعليته وأهميته خالل األزمات 

وآخرها ما مرت به الدولة والعالم في أزمة كورونا.
وباركت لجمعية صباح السالم هذه اللبنة الجديدة في 
سس بجهد وإصرار أهل 

ُ
بنيان التعاونيات الكبير الذي أ

الكويت، مشددة على ضرورة االلتزام بدعم المنتج الزراعي 
المحلي، وهو ما تؤكده القيادة العليا ويحظى بمتابعتها 
المستمرة، معربة عن تمنياتها للجمعية بالتوفيق، وأن 
تكون دائما من ضمن العديد من الجمعيات التعاونية 
المتميزة في تقديم السلع والخدمات بكل أنواعها وبأعلى 

جودة للمواطنين والمقيمين.
حضر حفل االفتتاح وكيل وزارة الشؤون االجتماعية 
باإلنابة مسلم السبيعي، والوكيل المساعد لقطاع التعاون 

باإلنابة أحمد العنزي ومجلس إدارة الجمعية.

البغلي خالل رعايتها افتتاح السوق المركزي 3 بجمعية صباح السالم

وزيرة الكهرباء تدعو لتطوير العمل واإلصالح
حثت القياديين على االلتزام بسرعة إنجاز األعمال

● سيد القصاص
ــرة األشـــغـــال الــعــامــة  تــرأســت وزيــ
وزيـــــرة الــكــهــربــاء والـــمـــاء والــطــاقــة 
الــــمــــتــــجــــددة، د. أمـــــانـــــي بــــوقــــمــــاز، 
ــيـــاديـــي  ــاع قـ ــمــ ــتــ صــــبــــاح أمــــــــس، اجــ
وزارة الكهرباء، مثمنة ثقة القيادة 
الــــســــيــــاســــيــــة بـــتـــولـــيـــهـــا الـــحـــقـــيـــبـــة 

الوزارية. 
واطلعت بوقماز خالل االجتماع 
ــر الـــمـــســـتـــجـــدات الــخــاصــة  ــ عـــلـــى آخـ
بمشاريع الوزارة التنموية الجاري 
تنفيذها والمتوقع طرحها قريبا، 
واستمعت إلى كل المقترحات التي 
من شأنها تطوير العمل بــالــوزارة 

داخل القطاعات كافة.  
وشـــددت عــلــى ضـــرورة اســتــمــرار 
ــل  ــ ــر الـــعـــمـــل داخـ ــويــ ــطــ اإلنـــــجـــــاز وتــ
قطاعات الــوزارة، لمواصلة مسيرة 
اإلصـــــــالح واالنـــــجـــــاز ودفــــــع عــجــلــة 
التنمية فــي الــبــالد، وحــثــت جميع 

قياديي الوزارة والمنتسبين إليها 
ــرورة الــعــمــل فــريــقــا واحـــدا،  عــلــى ضـ
وإعالء مصلحة العمل، مع االلتزام 
بــســرعــة إنـــجـــاز األعـــمـــال الــمــنــوطــة 

بجميع قطاعات الوزارة، وتطويرها 
لتكون وزارة الكهرباء مصدر فخر 

لجميع منتسبيها.

بوقماز تترأس اجتماع »الكهرباء« أمس

»الكسوف« يعطل الدراسة اليوم و»األوقاف« تدعو للصالة
• يشمل مناطق واسعة من نصف الكرة الشمالي في ظاهرة تستمر ساعتين

• »الصحة«: إطالة النظر لقرص الشمس أثناء الكسوف قد تؤدي لفقدان البصر
● عادل سامي وسيد القصاص

بينما تشهد البالد اليوم كسوفا جزئيا 
لــلــشــمــس يــبــدأ عــنــد الـــواحـــدة و20 دقيقة 
ظهرا، أعلنت وزارة التربية تعطيل الدراسة 
اليوم للطلبة فقط بكل المدارس الحكومية 
والخاصة بسبب الكسوف، على أن تستأنف 

الدراسة غدا.
وقالت الوزارة، في بيان صحافي أمس، 
ان »هذا القرار يأتي نظرا للكسوف الجزئي 
الذي ستمر به البالد اليوم، وحرصا منها 
على سالمة الطلبة وبناء على توصيات 
وزارة الـــصـــحـــة بــــعــــدم الـــتـــعـــرض ألشــعــة 
الشمس مباشرة قبل الكسوف بساعتين 
لحماية العين«، مؤكدة حرصها الدائم على 
ات الــالزمــة للحفاظ  توفير جميع االجــــراء
عــلــى الــطــلــبــة، وتــوفــيــر الــبــيــئــة التعليمية 

المناسبة. 
ــــن جـــهـــتـــهـــا، دعـــــــت وزارة األوقـــــــــاف  مــ
والشؤون االسالمية األئمة والخطباء إلى 
إقــامــة صــالة الكسوف ظهر الــيــوم، تزامنا 

مع الكسوف.
وأوضــحــت الـــوزارة، في بيان صحافي، 

ــوزارة  ــدره وكــيــل الــ ــا أصــ ــ ان تعميما إداريـ
ــاع الــــمــــســــاجــــد،  ــ ــطـ ــ ــؤون قـ ــ ــشــ ــ ــد لــ ــاعــ ــســ ــمــ الــ
بـــدر الــعــتــيــبــي، حـــدد فــيــه 90 مــســجــدا في 
محافظات الــبــالد إلقــامــة صــالة الكسوف 

عند الساعة 01.30 ظهرا. 

تحذيرات صحية

من جهته، حذر استشاري طب وجراحة 
الــعــيــون، د. يــوســف الــظــفــيــري، مــن النظر 
مباشرة إلــى أشعة الشمس، أثناء حدوث 
ــد تــــــــؤدي إلــــــى عـــاهـــة  ــ ــا قـ ــهــ الــــكــــســــوف، ألنــ
، وال 

ً
مستديمة للعين وفقدان البصر كليا

يجدي معها أي عالجات.
وأكـــد الظفيري، فــي تصريح صحافي، 
خطورة النظر الى قرص الشمس، خاصة 
وقت الكسوف الذي سيحدث اليوم من دون 

ارتداء النظارات المخصصة لذلك. 
وأوضـــــــــح أن تــــأثــــيــــرات األشـــــعـــــة فـــوق 
 
ً
ــررا ــ الــبــنــفــســجــيــة عـــلـــى الـــعـــيـــن تــســبــب ضـ
 في شبكية العين في حاالت يطلق 

ً
شديدا

عــلــيــهــا »عــمــى الــكــســوف الــشــمــســي«، وهــو 
مــرض يصيب من يحدقون أبصارهم في 

قرص الشمس مباشرة لمتابعة الكسوف، 
فيؤدي ذلك إلى إتالف الخاليا الحساسة 
للضوء الموجودة في شبكية العين، بسبب 

التعرض لألشعة ذات الطاقة العالية.
ــدد الـــظـــفـــيـــري عـــلـــى ضــــــــرورة مــنــع  ــ ــ وشـ
األطــفــال مــن الــنــظــر إلـــى الــكــســوف لتفادي 
األخطار المحتملة على عيونهم، والتي قد 

ال تظهر إال بعد فترة من الزمن.
بدوره، حذر رئيس مجلس أقسام العيون 
بوزارة الصحة، استشاري العيون د. أحمد 
ــفـــودري، مــن الــنــظــر الــمــبــاشــر الـــى قــرص  الـ
الــشــمــس أثـــنـــاء عــمــلــيــة الــكــســوف الــجــزئــي 
اليوم، مبينا ان إطالة النظر إليه قد تؤدي 

الى فقدان البصر.
وقال الفودري لـ »كونا«، أمس، إن النظر 
الى قرص الشمس أثناء الكسوف الجزئي 
يسبب الضرر لمركز اإلبصار في الشبكية 
بسبب األشعة فوق البنفسجية، موضحا 
أنــه كلما طــالــت مــدة النظر ازداد الــضــرر، 
مما يــؤدي الى احتراق في مركز اإلبصار 

أو اعتالل الشبكية الشمسي.
ودعــــا كـــل الــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن في 
البالد الى عدم النظر المباشر إلى قرص 
الــشــمــس وعــــدم الــتــصــويــر بــالــهــواتــف، إذ 
قــد تتعرض العين لألشعة الــضــارة وقت 
الــتــصــويــر، مــشــيــرا الـــى انـــه يمكن متابعة 
الـــحـــدث عــبــر وســـائـــل اإلعــــــالم والـــقـــنـــوات 

التلفزيونية حفاظا على العين.
ــاس ال يــمــلــكــون  ــنــ وأفــــــــاد بـــــأن أغـــلـــب الــ
نــظــارات الحماية الــخــاصــة الــتــي تمكنهم 
من مراقبة هذه الظاهرة الكونية التي تمر 
بها البالد، داعيا أولياء األمور الى متابعة 
ومراقبة أوالدهم، وعدم السماح لهم بالنظر 

المباشر الى قرص الشمس.
وسيشهد العالم الــيــوم كسوفا جزئيا 
للشمس يشمل مناطق واسعة من نصف 
الكرة الشمالي، في ظاهرة تستمر ساعتين، 
لن تؤدي إلى ظلمة كاملة، لكن يتعين على 

الراغبين في متابعتها التزام الحذر.

إرشادات صحية خالل الظاهرة
وضــــعــــت وزارة الــــصــــحــــة مــجــمــوعــة 
إرشادات صحية لظاهرة الكسوف، حيث 
شــددت الــوزارة على عدم النظر مباشـرة 
لــقــرص الشـمس أثــنــاء الــكــســوف، مبينة 
أن النظـر مباشـرة للشـمس دون حماية 
 أو 

ً
 دائــمــا

ً
عند الكسـوف، قــد يسبب تلفا

مؤقتا في خاليا شبكية العين، أو اعتالل 
الشبكية، أو قد يسبب العمى ال قدر الله.

ــارات  ــنـــظـ كـــمـــا بــيــنــت »الـــصـــحـــة« أن الـ
الـــــشـــــمـــــســـــيـــــة وعـــــــدســـــــــــــــة الــــــكــــــامــــــيــــــرات 

الفوتوغرافية أو كاميرات الهواتف النقالة 
ال توفر حماية كافية لذلك، موضحة أن 
الطريقة اآلمنة للنظر مباشـرة إلى الشمس 
أثناء الكسوف هو باستخدام النظارات 
أو التلسكوبات الــخــاصــة لمتابعة هذه 

الظاهرة الفلكية.
ولفتت »الصحة« إلى ضرورة مراجعة 
الــطــبــيــب الــمــخــتــص حـــال ظــهــور أعـــراض 
على الــعــيــن، بعد الــمــشــاهــدة غير اآلمنة 

للكسوف.
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منتدى الحكومة اإللكترونية ينطلق بـ »ركيزة نهضة تنموية شاملة«
الناهض: التحول الرقمي يعزز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد

ــات مـــنـــتـــدى  ــيــ ــالــ ــعــ انـــطـــلـــقـــت فــ
الحكومة اإللكترونية التاسع تحت 
رعــايــة وزيـــر الــتــجــارة والصناعة 
وزيــــر الـــدولـــة لــشــؤون االتــصــاالت 
وتكنولوجيا الــمــعــلــومــات، مــازن 
الـــنـــاهـــض، والــــــذي تــنــظــمــه شــركــة 
»نـــــــــــوف إكـــــســـــبـــــو« تــــحــــت شـــعـــار 
»الحكومة اإللكترونية ركيزة نهضة 
تنموية شاملة« ويستمر مــن 23 

حتى 25 الجاري. 
ــــض، فــــــي كــلــمــة  ــاهــ ــ ــنــ ــ ــ وقــــــــــال ال
ــه، إن الـــمـــنـــتـــدى يــــواكــــب تــطــور  ــ لــ
ــــات الـــحـــكـــومـــيـــة  ــهـ ــ ــــجـ ــود الـ ــ ــهــ ــ وجــ
بـــالـــكـــويـــت فــــي تـــطـــويـــر مــنــظــومــة 
الحكومة اإللكترونية التي تسعى 
لــجــعــل الـــكـــويـــت مــــركــــزا مــتــقــدمــا 
للتكنولوجيا، والتي تشكل الرافعة 
األساسية لمجتمع المعلومات الذي 

ننشد تحقيقه.
وأضاف أن الحكومة اإللكترونية 
ــــوض الــــــذي  ــهـ ــ ــنـ ــ تـــمـــثـــل مـــــســـــار الـ
تعتمده الحكومات لتطوير دولها 
وترفع مستوى معيشة شعوبها، 
مردفا: »ال يجب أن يقتصر فهمنا 
للحكومة اإللــكــتــرونــيــة على أنها 
مجموعة مشروعات ننفذها ذاتيا 
أو بالتعاون مع الشركات المحلية 
والعالمية، ولكنها مسيرة تطور 
مستدام تنهض بمختلف جوانب 

الحياة في المجتمعات«.
ورأى أن ذلـــك يــبــدأ مــن تعامل 
ــمــــواطــــن وتــعــامــلــه  الـــــدولـــــة مــــع الــ
معها، وتعامل مؤسسات الدولة 
مع بعضها البعض ومــع القطاع 
ــل الــــــدولــــــة مــع  ــامــ ــعــ الــــــخــــــاص، وتــ
مجتمع االعمال داخل الكويت وفي 
الــــدول األخـــــرى، فــكــل ذلـــك يتطلب 
 
ً
تــطــورا نوعيا ومــســتــدامــا، مــؤكــدا
أن استدامة التطور عنصر يميز 
مــنــظــومــة الــحــكــومــة اإللــكــتــرونــيــة 
ليحقق طــمــوح الــمــجــتــمــع الــدائــم 
للنمو والتطور«، »ومن هذا المفهوم 
ننطلق لنتوجه لمؤسسات الدولة 
القائمة على تطوير خدماتها من 
خالل برامج التحول الرقمي لديها 
لنساعدها على النهوض وتذليل 

العقبات وصوال إلى ما نحلم به«.

مسار النمو

ــور ال  ــطــ وأشـــــــــار إلــــــى أن أي تــ
يــكــتــمــل إال بـــالـــنـــظـــر الــــــى مــســار 
النمو اآلخـــر الـــذي تمر فيه الــدول 
وتــســعــى لتحقيقه، ونــقــصــد هنا 
خطط التنمية لديها، ونرى أنه قد 
يكون من المفيد دراســة المبادرة 
الــتــي يطرحها مــنــتــدى الحكومة 
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة بـــــدورتـــــه الــحــالــيــة 
لدراسة إمكانية التكامل مع خطة 
التنمية 2035، معتبرا أن الحكومة 
اإللكترونية وخطة التنمية 2035 
تمثالن مساري النمو والنهوض 
اللذين نسعى لتحقيقهما، كما ان 
»هذا التكامل قد يوفر على الدولة 
الكثير من الوقت والجهد والمال«.

وأشــــــــار إلـــــى أن هـــنـــاك جــانــبــا 
لــلــتــطــور الــمــنــشــود، »إذ نــــرى أنــه 
يجب ان نستغل مميزات الشفافية 
والسرعة وتحديد التدخل البشري 
بالتعامالت الحكومية والقدرة على 
التنبه والتنبيه المباشر اللذين 
تتميز بهما الخدمات اإللكترونية 
لدعم جهود الدولة بتعزيز جهود 
ــة ومــكــافــحــة  ــزاهــ ــنــ الــشــفــافــيــة والــ

الفساد«.

تطوير الكفاءات الكويتية

وذكــر أنــه ال يتحقق كل ذلــك إال 
من خالل »االلتفات جديا لتطوير 

ــاءات الــكــويــتــيــة فــــي جميع  ــفــ ــكــ الــ
الـــمـــجـــاالت والــتــخــصــصــات الــتــي 
ــي تـــطـــويـــر وتــنــفــيــذ  نــحــتــاجــهــا فــ
خططنا ومشروعاتنا«، موضحا أن 
»اإلنسان هو الساعد الذي يبني في 
الوقت الذي يمثل فيه الهدف الذي 

نبني ألجله«.
وأعرب الناهض عن تطلعه ألن 
يــوفــق الــمــشــاركــون فـــي المنتدى 
بالخروج بتصور لمدى إمكانية 
االستفادة من هذه األفكار الجديرة 
بـــالـــدراســـة والــمــتــابــعــة، الفــتــا إلــى 
أن نجاحها قد يسهم في تحقيق 
نقلة نوعية لمستقبل أكثر إشراقا 
لــلــكــويــت فـــي ظـــل قـــيـــادة صــاحــب 
السمو أمــيــر الــبــالد الشيخ نــواف 
األحمد، وسمو ولي العهد األمين 
الـــشـــيـــخ مــشــعــل األحــــمــــد، وســمــو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد 

نواف األحمد.

 خطة التنمية

ــال الــمــديــر الــعــام  مـــن جــهــتــه، قــ
لشركة نوف إكسبو، يوسف خالد 
الـــــمـــــرزوق، إن مــنــتــدى الــحــكــومــة 
اإللكترونية التاسع يتفرد بطرح 
جـــديـــد عــلــى مــســتــوى الــــدولــــة، إذ 
يــعــتــبــر أن هـــنـــاك عــــوامــــل كــثــيــرة 
تجمع بين تنفيذ خطة التنمية 
ومنظومة الحكومة اإللكترونية 
بالكويت، بل إنــه ال يمكن الفصل 

بينهما أو تنفيذ أحدهما بعيدا 
عـــن اآلخــــــر، مــوضــحــا أن كليهما 
ــراءات  معنيان بتطوير نظم وإجــ
الـــعـــمـــل فــــي الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة 
كـــافـــة، ويــتــطــلــبــان الــقــيــام بــإعــادة 
هندسة اإلجراءات الحكومية على 
نحو شــامــل ومــتــرابــط ومتكامل، 
ويتطلبان الكثير من مراحل العمل 
التي يجب أن تقوم على أسس إدارة 
المشروعات المعترف بها عالميا 
ابــتــداء مــن التخطيط وصـــوال إلى 

التنفيذ وما بعده.
وزاد المرزوق: »كالهما يتطلبان 
تـــطـــويـــر قـــــــدرات بـــشـــريـــة كــويــتــيــة 
ــة، والــــتــــوجــــه نـــحـــو تنفيذ  ــلـ مـــؤهـ
خطط التنمية ومنظومة الحكومة 
اإللــكــتــرونــيــة مـــن خــطــة نهضوية 
موحدة وشاملة يعود على الدولة 
بالكثير من الوفر من ناحية الموارد 
الــمــالــيــة ووقــــت التنفيذ والــجــهــد 
 في ظل حقيقة 

ً
المبذول خصوصا

واضحة أنهما يحتاجان الكثير من 
الموارد المشتركة وال يمكن تنفيذ 
أحدهما دون اآلخر في زمن عصر 

المعلومات الذي نعيشه«.

فرص واعدة

وأعــــرب الــمــرزوق عــن تطلعاته 
تــجــاه الــمــنــتــدى بـــأن ينير السبل 
ــتـــي تــمــكــن الـــكـــويـــت مــــن الــســيــر  الـ
بــرحــلــتــهــا نـــحـــو الـــنـــمـــو الــشــامــل 

ــدام وتــحــقــيــق تــطــلــعــات  ــتـ ــمـــسـ والـ
 للجميع فرصا 

ً
شعبها، متمنيا

واعدة لتطوير أعمالهم واالستفادة 
من محاور المنتدى وأنشطته بما 
يعود عليهم بالنفع، وعلى الكويت 
ــار فــي ظــل قيادة  ــ بكل خير وازدهـ
صاحب السمو أمير البالد، وسمو 
ولي العهد، وسمو رئيس مجلس 

الوزراء.
وأشار إلى أن النسخة التاسعة 
مــن المنتدى جـــاءت بعد انقطاع 
ــتــــدى الـــحـــكـــومـــة  ــنــ ــن مــ ــ ــــري عــ ــــسـ قـ
اإللكترونية بشكله التقليدي الذي 
تجتمع فــيــه الــجــهــات الحكومية 
ذات العالقة والــشــركــات العالمية 
والمحلية المتخصصة والخبراء 
والــمــســتــشــارون تــحــت قــبــة سقف 

واحد.
وأعرب عن سعادته بالترحيب 
بالمشاركين مجددا وجها لوجه 
في منتدى الحكومة اإللكترونية 
: »رغم النجاح الكبير 

ً
التاسع، قائال

الذي حققه لقاؤنا السنة الماضية 
فـــي الــمــنــتــدى الـــثـــامـــن افــتــراضــيــا 
عــبــر الــفــضــاء الــســيــبــرانــي، يبقى 
للقاء المباشر مع ضيوفنا رونقه 
الـــخـــاص وفــائــدتــه الــجــمــة، فأهال 

وسهال بكم جميعا«.

رؤية 2035

من جهتها، قالت المدير العامة 

لــلــجــهــاز الـــمـــركـــزي لتكنولوجيا 
ــا الــــودعــــانــــي  ــيــ ــات، هــ ــومــ ــلــ ــعــ ــمــ الــ
ــادة  ــيـ ــقـ ــهـــات الـ ــيـ إن تــنــفــيــذ تـــوجـ
السياسية المتعلقة بتحقيق رؤية 
كــويــت جـــديـــدة 2035، وتــحــديــدا 
تطوير الخدمات الحكومية الذكية 
في البالد هي مسؤولية مشتركة 
بين مختلف جهات الدولة، السيما 
أن الـــمـــســـؤولـــيـــة تـــتـــعـــاظـــم يــومــا 
بعد يــوم نتيجة تطور المجتمع 
الكويتي باعتماده للتكنولوجيا 
ــكـــل نــــواحــــي الــــحــــيــــاة الــيــومــيــة  بـ

والعملية.
 وذكــــــــــــــــــرت الـــــــــودعـــــــــانـــــــــي أن 
»تكنولوجيا المعلومات« ال يدخر 
جــهــدا بــاالضــطــالع بمسؤولياته 
كاملة في دعم وتطوير الخدمات 
الــحــكــومــيــة، مــؤكــدة أن الحكومة 
اإللــكــتــرونــيــة كــانــت والتـــــزال أحــد 
األهــــــداف األســاســيــة الــتــي يعمل 
الجهاز على تنفيذها وتطويرها 
بالتعاون مع الجهات الحكومية، 
بــاعــتــبــارهــا الـــركـــيـــزة األســاســيــة 
لـــلـــنـــهـــضـــة الـــتـــنـــمـــويـــة الـــشـــامـــلـــة 
والمستدامة للوصول إلى حكومة 

ذكية. 

تطبيق »سهل«

ــلـــق  ــل عــــــــام أطـ ــبــ وأضــــــــافــــــــت: قــ
الـــتـــطـــبـــيـــق الـــحـــكـــومـــي الـــمـــوحـــد 
لــلــخــدمــات االلــكــتــرونــيــة »ســهــل« 

ــبـــادرة مـــن الـــجـــهـــاز الــمــركــزي  ــمـ بـ
لتكنولوجيا المعلومات وأمنت 
بها الحكومة، ليكون بداية لتحول 
رقمي حقيقي في البالد من خالل 
تطبيق ذكي وشامل ومتاح، حيث 
جاءت فكرة التطبيق من ضرورة 
الـــتـــوجـــه نـــحـــو الـــتـــحـــول الــرقــمــي 
بخطوات متسارعة لتحقيق نقلة 
نوعية في طبيعة تقديم الخدمات 
مـــــن تـــنـــفـــيـــذ ومـــتـــابـــعـــة وإنــــجــــاز 
الــمــعــامــالت، وذلــــك لجميع فئات 
المجتمع مــن خـــالل مؤسساتها 
ــة الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، فــضــال  ــيـ ــكـــومـ الـــحـ
عــن عملية الــتــطــويــر والــتــحــديــث 

المستمرة للخدمات الحكومية«.

البيروقراطية الحكومية

مــن جــانــبــه، قـــال رئــيــس اتحاد 
ــاتــــب الـــهـــنـــدســـيـــة والـــــــــدور  ــكــ ــمــ الــ
االســـتـــشـــاريـــة الــكــويــتــيــة، م. بــدر 
الــســلــمــان: رغـــم الــنــجــاحــات التي 
حققتها جهود الجهات الحكومية، 
فالكثير من الخدمات الحكومية 
مـــازالـــت تــتــم يــدويــا بــالــعــديــد من 
ــازالـــت طــوابــيــر  اتـــهـــا، بـــل مـ إجـــراء
الـــمـــراجـــعـــيـــن تــنــتــشــر فــــي بعض 
الجهات الحكومية، ومازلنا نرى 
الترهل والبيروقراطية بـــاإلدارة 
العامة، وهذا كله يستنزف الكثير 
مــــن جـــهـــد ومــــــــــوارد الــمــواطــنــيــن 
والــقــطــاع الـــخـــاص والـــدولـــة على 

حد سواء.
وأضـــاف السلمان: ال يبعد ما 
نلحظه عــلــى منظومة الحكومة 
اإللــكــتــرونــيــة عــمــا نــشــهــده خــالل 
ــذ مـــــشـــــروعـــــات الـــتـــنـــمـــيـــة،  ــيـ ــفـ ــنـ تـ
فــالــتــأخــيــر فـــي الــتــنــفــيــذ، والــفــرق 
الواضح بين ما يقر للمشروعات 
من موارد وما تستنزفه من موارد 
مــالــيــة وبــشــريــة يــــدل عــلــى وضــع 
يتطلب التنبه والمراجعة الجدية 

على أقل تقدير.
 

التخطيط االستراتيجي

ــال: »يتطلب معالجة األمــر  وقــ
واالنـــطـــالق إلـــى آفــــاق مستقبلية 
ــــادة الــنــظــر في  جــديــدة لــبــلــدنــا إعـ

ات العمل ابتداء  ــراء أساليب وإجــ
ــيـــجـــي  ــتـــراتـ ــن الـــتـــخـــطـــيـــط االسـ ــ مـ
صعودا نحو كل المراحل الالحقة، 
مستطردا: وال يخفى كذلك أهمية 
تــوفــر الــعــامــل الــبــشــري ســـواء من 
ــدرات  ــقــ الــــنــــواحــــي اإلداريــــــــــة او الــ
الــفــنــيــة خــــالل كـــل مـــراحـــل تنفيذ 

المشروعات.
ــك فــــــإن ســالمــة  ــ ــذلـ ــ وتـــــابـــــع: وكـ
التخطيط والــتــنــفــيــذ ال تستقيم 
دون دور هام للمراقبة والتدقيق 
ــان تــحــقــيــق  ــمـ ــة لـــضـ ــبـ ــاسـ ــمـــحـ والـ
النتائج المرجوة، وهذه العوامل 
الثالثة من التخطيط االستراتيجي 
الــعــلــمــي الــســلــيــم وتـــوفـــر الــعــامــل 
ــيـــق  ــبـ ــطـ ــل وتـ ــ ــؤهــ ــ ــمــ ــ ــري الــ ــ ــشــ ــ ــبــ ــ ــ ال
المحاسبة الجدية تعتبر حيوية 
ومشتركة لنجاح التنفيذ بين كل 

مشروعات الدولة«.

جلسات اليوم األول 

في بداية الجلسة االولى تحدث 
المستشار والباحث نبيل العبيدي 
عن معوقات الحكومة اإللكترونية 
في الكويت، مؤكًدا ان المعوقات 
قد تكون فرًصا لإلنجاز والتطور.

وأشار العبيدي الى ان الحكومة 
اإللكترونية تواجه معوقات مرئية 
وغير مرئية، مثل غياب المعيار 
لقياس التحول الــرقــمــي، وغياب 
مــعــيــار الــعــوائــد الــمــبــاشــرة وغير 
الــمــبــاشــرة، وعــــدم وجــــود تــدويــر 
اصــول البرمجيات بين الـــوزارات 
والــهــيــئــات، وغـــيـــاب مــكــتــب إدارة 
ــــذي يــقــوم بتوحيد  الــمــشــاريــع الـ
وإنشاء وإدارة عمليات التخطيط 
والتشغيل، وغياب مكتب الجودة 
لـــرفـــع مــســتــوى االداء وتــحــســيــن 

نوعية الخدمات.
وقال إن الحكومة اإللكترونية 
والــمــوظــف االفــتــراضــي أصبحت 
حــقــيــقــة، خـــاصـــة بــعــد أن ســرعــت 
جــائــحــة كـــورونـــا عملية التحول 
ــــي، وبـــــعـــــد أن أصـــبـــحـــت  ــمــ ــ ــرقــ ــ الــ
التكنولوجيا هي األســاس، حيث 
تـــحـــول الــمــجــتــمــع مـــن الــصــنــاعــة 
الى االنفرادية العلمية، وتحولت 
األسواق من المحلية الى العالمية، 
وتــــحــــولــــت الـــــــمـــــــوارد مـــــن الــــمــــال 

والعمالة إلى المعرفة والذكاء. 

البرنامج الحكومي

ــــى تــعــرض  ولـــفـــت الــعــبــيــدي الـ
البرنامج الحكومي لضغوطات 
داخــــلــــيــــة وخـــــارجـــــيـــــة، وتــتــمــثــل 
الضغوطات الخارجية في معايير 
ا  األمــم المتحدة التي تشكل جزء
من الضغوطات التي تدفع الدولة 
للتحول الرقمي ومواكبة التطور 
الــتــكــنــولــوجــي، فــضــال عـــن رفــض 
بــعــض الـــــدول الــتــعــامــل بــالــنــظــام 
التقليدي، أما الضغوط الداخلية 
ــيـــة الــتــحــتــيــة  ــنـ ــبـ فــتــتــمــثــل فـــــي الـ

والقطاع الخاص.
وأضــــــــاف أن األمـــــــم الــمــتــحــدة 
تشجع الــــدول والــحــكــومــات على 
استخدام التقنيات الرقمية التي 
تــتــمــحــور حـــول خــدمــة الــمــواطــن، 
وأن هذا األمر بات يؤثر في ترتيب 
الدول بمؤشر الخدمات، مبينا أنه 
ال بــد مــن إعـــادة هيكلة الخدمات 
الحكومية عبر التعاون المشترك 
بين الجهاز المركزي لتكنولوجيا 
الـــمـــعـــلـــومـــات وديـــــــــــوان الـــخـــدمـــة 
ــتــــوى والـــتـــشـــريـــع  ــفــ ــيـــة والــ الـــمـــدنـ

وجامعة الكويت.

ــا د. أنـــور الحربي،  فــي الحلقة النقاشية الــتــي أدارهــ
مــســتــشــار تكنولوجيا الــمــعــلــومــات بــالــجــهــاز الــمــركــزي 
لتكنولوجيا الــمــعــلــومــات، قـــال األمــيــن الــعــام للمجلس 
األعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي إن سياسة 
التحول الرقمي هي ضمن حزمة من السياسات المتكاملة 

التي يجب أن تعمل إلى جانب بعضها البعض.
وأضــــاف د. مــهــدي أن الــحــكــومــة تــقــوم بــثــالثــة أدوار 

باعتبارها صانعا للسياسات ومنظما ومــراقــبــا على 
التنفيذ ومشغال للخدمات، وهو ما يعرف بالمركزية التي 
تؤثر سلبا على الخدمات، ألن التحول الرقمي سيغرق في 
مثل هذا النوع من السياسات، مشددا على ضرورة إعادة 

النظر في رسم شكل الحكومة االلكترونية.
وأكـــد أن المجلس األعــلــى للتخطيط عــمــل عــلــى هــذا 
األمــر عبر اعــادة هيكلة إدارات الدولة، بحيث يكون من 

يعمل على وضع السياسات التشغيلية هي جهة بعيدة 
عن الجهات التي تنظم وتراقب، وبعيدة في الوقت نفسه 
عن الجهات التي تشغل، مبينا أن »المشكلة الرئيسية 
التي نراها في الكثير من الجهات الحكومية هي وجود 
خطوات إضافية ليست بها قرارات منظمة أو تشريعات 
ولكنها تتم بموجب الــعــرف«، وأكــد ضــرورة إلغاء هذه 
الخطوات واالكتفاء بالخطوات التنظيمية والتشريعية.

مهدي: إعادة هيكلة اإلدارات الحكومية... ومشكلتنا في »العرف«

تكريم الناهض بمشاركة المرزوق والودعاني والسلمان

جانب من الحضور

الناهض يلقي كلمته في افتتاح المنتدى

الحسيني: حوكمة البيانات واالستثمار 
في العنصر البشري أهم التحديات

ذكر نائب المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات 
د. عــمــار الحسيني أنــه بـــدون الــتــحــول فــي طريقة عمل الحكومة 
لن يكون هناك تحول رقمي حقيقي، مشددا على ضــرورة نسف 

اإلجراءات الحكومية الحالية ومواكبة متطلبات المواطنين.
وأكــــد ضــــرورة الــعــمــل عــلــى اســتــخــدام الــتــكــنــولــوجــيــا الحديثة 
الــصــحــيــحــة فــي الــمــكــان الــصــحــيــح والـــوقـــت الــصــحــيــح، مبينا أن 
التحديات الرئيسية تتمثل في ترتيب وتنظيم وحوكمة البيانات 
التي تعتبر أهم تحديات نجاح الحكومة االلكترونية، إضافة الى 

أهمية االستثمار في العنصر البشري.
وأشــار إلــى أنــه ستتم رقمنة الخدمات الحكومية وتصميمها 
بأسلوب يتم من خالله تنظيم األدوات المطلوب استخدامها، مثل 
تطبيق هويتي، أو منصة الخدمات الحكومية، ومنصة ميكنة 

إجراءات األعمال.

المحيلبي: »Map Service« خريطة 
للخدمات المتكاملة في »البلدية«

اســتــعــرض الــوكــيــل المساعد بــــوزارة البلدية المهندس سعد 
المحيلبي رؤية بلدية الكويت في التحول الرقمي وميكنة وتوفير 
الخدمات اإللكترونية المميزة للمواطنين، مشيرا إلى أن البلدية 
قطعت شوطا كبيرا فيما يتعلق بإصدار تراخيص البناء واستالم 
األراضي إلكترونيا، بالتعاون مع مختلف وزارات الدولة مثل العدل 

واألشغال والكهرباء والتجارة.
وكشف المحيلبي عن مشروع البلدية الجديد الذي يحمل اسم 
Map Service، وهو عبارة عن خريطة للخدمات المتكاملة التي 
توفرها بلدية الكويت، مبينا أن هذا المشروع سيتيح للجهات 
الحكومية كــل الــدخــول الــى مــوقــع البلدية اإللــكــتــرونــي عبر اسم 
مستخدم ورقــم ســري، من أجــل اقتراح المسارات التي تحتاجها 
لمشاريعها الجديدة، ما يساعد في إنهاء اإلجراءات بدون الحاجة 

الى االجتماعات الحضورية التي كانت تضيع الوقت والجهد.
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محليات

الشايع: »المحاسبة« فاز بعضوية 3 لجان في »األرابوساي«

قال رئيس ديوان المحاسبة، 
فيصل الــشــايــع، إن الــديــوان فاز 
بعضوية 3 لــجــان فــي المنظمة 
ــزة الـــعـــلـــيـــا  ــ ــهــ ــ ــــأجــ الـــــعـــــربـــــيـــــة لــ
لـــلـــرقـــابـــة الـــمـــالـــيـــة والــمــحــاســبــة 

)األرابوساي(.
وأعــلــن الــشــايــع، فــي تصريح 
ـــ »كــــــونــــــا« أمـــــــس األول، عــلــى  ــ ــ ل
هامش أعمال اجتماع المجلس 
التنفيذي الـ 64 للمنظمة العربية 
لأجهزة العليا للرقابة المالية 
والــمــحــاســبــة )األرابـــــوســـــاي( أن 
الـــــديـــــوان فـــــاز بـــعـــضـــويـــة لــجــنــة 
تنمية القدرات المؤسسية ولجنة 
الــمــعــايــيــر الــمــهــنــيــة والــرقــابــيــة 
ولـــجـــنـــة الــــرقــــابــــة عـــلـــى أهــــــداف 
الـــتـــنـــمـــيـــة الـــمـــســـتـــدامـــة وتــمــتــد 
عــضــويــة الــلــجــان 3 ســنــوات من 

2023 حتى 2025.

وأضـــــاف أن االجـــتـــمـــاع اطــلــع 
ــدد مــــن تــــقــــاريــــر رئــيــس  ــ ــلـــى عــ عـ
ــامــــة  ــعــ ــلــــس واألمــــــــانــــــــة الــ ــجــ ــمــ الــ
واللجان الفنية واعتماد تشكيل 
الـــلـــجـــان الــرئــيــســيــة والـــفـــرعـــيـــة، 
وكــــــذلــــــك مــــتــــابــــعــــة الـــــمـــــبـــــادرات 
التطويرية المقترحة من رئاسة 
المجلس التنفيذي، وغيرها من 
البنود على جدول األعمال التي 
تسعى إلى تطوير عمل المجلس.

مـــن جــهــتــه، قــــال مــمــثــل دولـــة 
الكويت في رئاسة لجنة الرقابة 
على أهداف التنمية المستدامة، 
كبير المدققين بالديوان عبدالله 
الـــشـــيـــتـــان، فـــي تــصــريــح مــمــاثــل 
لـــ »كـــونـــا«، إنـــه اســتــعــرض خــال 
االجــتــمــاع نتائج تنفيذ الخطة 
الــتــشــغــيــلــيــة لــلــجــنــة لــعــام 2022 

والخطة التشغيلية لعام 2023.

وأضــاف أنه استعرض أيضا 
ــــس الـــلـــجـــنـــة حــــول  ــيـ ــ ــر رئـ ــريــ ــقــ تــ
مشاركته في االجتماع التشاوري 
ــداد المخطط االستراتيجي  إلعـ
2028(، إضــــافــــة إلـــى   - 2023 (
مـــقـــتـــرح الــلــجــنــة بـــشـــأن تــمــثــيــل 
المنظمة العربية في اجتماعات 
ــتــــوســــاي«،  مــجــمــوعــة عــمــل »األنــ
المعنية بالتنمية المستدامة، 
وكــذلــك الــتــقــريــر الــمــرحــلــي حــول 
التقدم المحرز في تنفيذ األنشطة 
ــرة الـــتـــفـــاهـــم  ــ ــذكـ ــ ــــي مـ الــــــــــــواردة فـ
بين »اإلســكــوا« و»االرابـــوســـاي«، 
ونــــتــــائــــج ورشــــــــة الــــعــــمــــل حــــول 
الــرقــابــة عــلــى الــهــدف الــرابــع من 
أهـــــــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة الـــمـــســـتـــدامـــة 
)التعليم الجيد(، التي تم ينفذها 

ديوان المحاسبة الكويتي.
وتــــــــــــشــــــــــــارك الــــــــكــــــــويــــــــت فــــي 

اجتماعات »األرابـــوســـاي« بوفد 
ــــوان الــمــحــاســبــة بــرئــاســة  مـــن ديـ
رئيسه، وعضوية كل من الوكيل 
الــمــســاعــد لــقــطــاع الـــرقـــابـــة على 
الــــجــــهــــات الـــمـــســـتـــقـــلـــة، ســـامـــي 

الدويهيس، ومدير إدارة التدريب 
والـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة، د. ســعــود 
ــان، ومـــراقـــبـــة الـــعـــاقـــات  ــانــ ــزمــ الــ
ــة فـــــي إدارة الــــتــــدريــــب  ــ ــيـ ــ ــــدولـ الـ
والعاقات الدولية هبة العوضي، 

وكبير المدققين في إدارة الرقابة 
ــاع واألمـــــن والـــشـــؤون  ــدفـ عــلــى الـ

العامة، عبدالله الشيتان.
وتستضيف السعودية أعمال 
ــــدورة الــــ 14 للجمعية العامة  الـ

لـــــ »األرابــــــــوســــــــاي« واجـــتـــمـــاَعـــي 
الــمــجــلــس الــتــنــفــيــذي 64 و65، 
والتي بدأت أمس األول، وتستمر 

حتى بعد غد.

فيصل الشايع

 4.3 ماليين دينار خسائر هيئة 
الطرق في 5 سنوات

• سيد القصاص
أكد تقرير ديوان المحاسبة أن أهم 
الماحظات التي أخـــذت على الهيئة 
الــعــامــة لــلــطــرق والــنــقــل الـــبـــري، وفــق 
بـــيـــانـــات الـــحـــســـاب الــخــتــامــي للسنة 
المالية 2021/ 2022، تمثلت في عدم 
صـــــــدور مــــرســــوم بـــتـــحـــديـــد رأســــمــــال 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــطــرق حــتــى تــاريــخ 
إعـــــداد الــتــقــريــر، حــيــث إنــــه لـــم يــصــدر 
مرسوم وفقا لقانون الهيئة، رغم مرور 

8 سنوات على إنشاء الهيئة.
وقــــال »الــمــحــاســبــة« فــي تــقــريــره إن 
الــمــاحــظــة الــثــانــيــة الــتــي تــؤخــذ على 
الهيئة تتمثل في استمرار عدم مراعاة 
ــة عـــنـــد إعــــــــداد تــــقــــديــــرات بــعــض  ــدقــ الــ
ــرادات وأنـــواع المصروفات  أبــواب اإليـ
بـــالـــمـــيـــزانـــيـــة، حـــيـــث يــســتــمــر وجــــود 
انـــحـــرافـــات بــيــن تـــقـــديـــرات الــمــيــزانــيــة 
والمنفذ الفعلي لبعض أبواب اإليرادات 

وأنواع المصروفات. 
ــاف: تــعــانــي الــهــيــئــة اســتــمــرر  ــ وأضــ
عــدم شغل كامل الــوظــائــف المعتمدة 
بميزانية الهيئة للسنة المالية 2021/ 
ــوان بــيــان أســبــاب  ــديـ 2022، وطــلــب الـ
عــدم شغل كامل الــوظــائــف المعتمدة 
بميزانية الهيئة، إضافة إلى استمرار 
تحقيق الهيئة صافي خسائر للعام 
الــخــامــس عــلــى الــتــوالــي، حــيــث بلغت 
الــخــســائــر الــمــرّحــلــة للخمس ســنــوات 

األخيرة 4.3 مايين دينار.
ــى أن الــهــيــئــة مــســتــمــرة  ــ وأشـــــــار إلـ
فـــي مــخــالــفــة تــعــامــيــم وزارة الــمــالــيــة 

بشأن تقارير المتابعة ربــع السنوية 
للمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة، 
حيث إنها لم تقم بإعداد التقرير ربع 
السنوي الــرابــع للسنة المالية 2021/ 
2022، مطالبا بموافاة الديوان بأسباب 

عدم إعداد التقرير. 
ــاك الــــــعــــــديــــــد مـــن  ـــ ــنــ ــ ــ ــن أن هـ ــ ــ ــيـ ــ وبـــ
الماحظات التي أسفرت عنها عمليات 
الـــفـــحـــص والــــمــــراجــــعــــة لــلــحــســابــات 
والــســجــات وشــــؤون الــتــوظــيــف لعام 
ــدم قــيــام مــجــلــس إدارة  2022 مــنــهــا عـ
الهيئة ببعض اختصاصاته الــواردة 
بالائحة الداخلية منها إصدار الئحة 
ــة مــنــاقــصــات  ــقـــل، والئــــحــ ــنـ أنـــشـــطـــة الـ
ومـــزايـــدات الهيئة، والئــحــة المخازن، 
وعدم تحديد الصاحيات الممنوحة 
للمدير العام للهيئة وتفويضه للقيام 
بــاالخــتــصــاصــات الــمــخــولــة لـــه طبقا 

لائحة الداخلية. 
وأشــــار إلـــى مخالفة الـــمـــادة رقـــم 6 
ــانـــون الــهــيــئــة الـــتـــي تــنــص على  مـــن قـ
أنه »يحظر على أعضاء مجلس إدارة 
الهيئة والموظفين أثناء توليهم العمل 
في الهيئة القيام بأي عمل تجاري عن 
نــفــســه أو بــصــفــتــه بــمــا يــتــعــارض مع 

عمل الهيئة«. 
وأوضـــــح قــيــام الــهــيــئــة بــصــرف 26 
ألــف ديــنــار لـــ 18 موظفا خــال السنة 
الميادية مكافأة أعمال ممتازة دون 
التثبت من وجودهم على رأس عملهم 
بــمــدة ال تقل عــن 180 يــومــا بمخالفة 

قرارات ديوان الخدمة المدنية.

ً
 2.6 ماليين دينار انخفاضا

في إيرادات بيت الزكاة
أكد تقرير ديــوان المحاسبة أن أهم الماحظات التي أسفر 
عنها فحص ومراجعة الحساب الختامي لبيت الزكاة للسنة 
لت في انخفاض المبالغ المنصرفة 

ّ
المالية 2021 / 2022 تمث

على المشاريع اإلنشائية بنحو 408.4 آالف دينار بنسبة 99.9 
بالمئة عن المبلغ المعتمد، البالغ 409 آالف دينار، إضافة إلى 
ي اإليرادات المحّصلة من عوائد حساب التوفير، 

ّ
استمرار تدن

حيث بلغت تلك العوائد 1.22 ألف دينار بانخفاض 17.4 ألفا 
بنسبة 94.5 بالمئة. 

وأشار إلى أن بيت الزكاة يستمر في عدم مراعاة الدقة عند 
إعداد تقديرات بعض بنود المصروفات بالميزانيات التقديرية 
للسنة المالية 2021/ 2022، مع استمرار زيادة الصرف في الربع 

األخير من السنة المالية بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية. 
وبّين أن من الماحظات استمرار عدم شغل كامل الوظائف 
المعتمدة بالميزانية العامة للبيت، وعددها 965 وظيفة، حيث 
تم شغل 857 وظيفة، وتبقى 108 وظائف شاغرة بنسبة 11.2 
بالمئة، مع استمرار انخفاض إيـــرادات الــزكــاة للسنة المالية 
المنتهية 2021، مقارنة بإيرادات السنة المالية السابقة، حيث 
بلغت 12.8 مليونا، بانخفاض 2.6 مايين بنسبة 17 بالمئة عن 

إيرادات السنة المالية 2020، والبالغة 15.4 مليونا.
ولفت إلــى استمرار ظهور عجز ببيان اإليــــرادات واإلنــفــاق 
للزكاة والخيرات، حيث بلغ 4.4 مايين، بارتفاع 4.250 مايين، 
مقارنة بأعمال السنة المالية السابقة 2020، حيث بلغ العجز 

241 ألف دينار.

ضبط 3 آسيويين حاولوا تهريب مواد مخدرة
• محمد الشرهان

تــمــّكــن رجــــال اإلدارة الــعــامــة 
للجمارك، إدارة الجمرك الجوي 
في مبنى الركاب T5، من إحباط 
محاولة تهريب كميات متفاوتة 
من المواد المخدرة عثر عليها 
بحوزة 3 مسافرين قادمين الى 

الباد على متن طائرة واحدة.
وفــــــي تـــفـــاصـــيـــل الــضــبــطــيــة 
األولى، قال عضو لجنة اإلعام 
ــة  ــامـ ــعـ الــــجــــمــــركــــي بـــــــــــــاإلدارة الـ
ــلـــجـــمـــارك، مــشــعــل الــظــفــيــري،  لـ
إن مــفــتــشــة جــمــركــيــة فـــي إدارة 
الجمرك الجوي بمبنى الركاب 
الـ T5، اشتبهت بلحوم مجمدة 
جلبها مسافر آسيوي من باده، 
وعــنــد تفتيشها بــشــكــل دقــيــق، 
عثر بداخلها على كمية من مادة 

الماريغوانا المخدرة.

ــيـــري: وعــلــى  ــفـ ــظـ وأضــــــــاف الـ
ــة نــفــســهــا، اشـــتـــبـــه أحـــد  ــلـ الـــرحـ
المفتشين الجمركيين بــورقــة 
نـــــقـــــديـــــة مـــــلـــــفـــــوف بـــــهـــــا مـــــــادة 

الـــمـــاريـــغـــوانـــا، وكـــانـــت مــخــبــأة 
بشكل سري داخل حافظة نقود 
المسافر اآلسيوي، الذي أخضع 
لتفتيش دقيق بعد أن بدت عليه 

عــامــات االرتــبــاك عند وصوله 
الى نقطة التفتيش الجمركي.

وذكــــر أن الــضــبــطــيــة الثالثة 
ــلـــة  ــلــــى الـــرحـ ــر عــ ــافـ ــسـ ــمـ تــــمــــت لـ
ذاتها، حيث عثر مفتش الجمرك 
ــــاب بـــ  ــركـ ــ ــي مــبــنــى الـ ــجــــوي فــ الــ
T5 عـــلـــى مـــــــادة الـــمـــاريـــغـــوانـــا 
المخدرة وبــذورهــا داخــل ورقة 
كلينكس كانت مخبأة في جيب 
بنطال مسافر آسيوي، أخضع 
هــو اآلخــــر لتفتيش ذاتــــي عند 
وصـــولـــه الــــى نــقــطــة الــتــفــتــيــش 

الجمركية.

»الماريغوانا« داخل الورقة النقدية

»السكنية«: 8 ماليين دينار 
أعباء مالية لبدل إيجار التنازل

كشف تقرير ديـــوان المحاسبة للحساب الختامي 
للسنة المالية 2022/2021 عن تحمل المؤسسة العامة 
للرعاية السكنية أعباء مالية إضافية على ميزانيتها 
بــحــدود 8 مــايــيــن ديـــنـــار، كتلفة صـــرف بـــدل اإليــجــار 
لـــحـــاالت الــتــبــادل والـــتـــنـــازل الــتــي تــمــت مـــن تـــاريـــخ 31 

مارس 2021. 
وذكر التقرير أن المؤسسة احتسبت التكلفة إضافة 
إلــى التكلفة المتوقعة للحاالت التي ســوق تتم خال 
السنة المالية 2022/2021 بواقع مليون و610 آالف دينار، 
ليبلغ إجمالي التعديل المطلوب بالزيادة 10 مايين، 
 أن القيمة المصروفة ترتبت بالمخالفة للبند 22 

ً
مبينا

من الفصل الخامس للمصروفات لقواعد تنفيذ ميزانيات 
المؤسسات المستقلة 2021، والتي نصت على تجنب 
اتخاذ قرارات جديدة لم تؤخذ في االعتبار عند إعداد 

الميزانية وترتب أعباء مالية إضافية. 
وأشار إلى أن عدم تنفيذ »السكنية« 82 من مشاريعها 
 
ً
اإلنشائية المدرجة ضمن خطة التنمية السنوية، مبينا

أنها لم تشرع بتنفيذ هذه المشاريع بالمخالفة للخطط 
والبرامج الزمنية الخاصة بها. 

ولفت التقرير إلــى أن أبــرز الماحظات التي شابت 
الحساب الختامي للسكنية تضمن إنجاز وصيانة أعمال 
ربط شبكة المياه المعالحة على طريق ميناء عبدالله 
 ضعف متابعة 

ً
لمشروع مدينة صباح األحمد، مؤكدا

المؤسسة والتنسيق مع وزارة األشــغــال بشأن أعمال 
المشروع ما ترتب عليه تداخل في أعمال الجهتين، وعدم 
ات الازمة حيال المفقودات والسرقات  اتخاذ اإلجـــراء

التي تمت في الشبرات الخاصة بالعقد.
ــام الـــمـــؤســـســـة بــــإصــــدار دلــيــل  ــيـ ــدم قـ ــ ــى عـ ــ وأشـــــــار إلـ
المستثمرين لتحديد األراضـــي والــعــقــارات والقسائم 
المخصصة بغير أغـــراض الــرعــايــة السكنية، مضيفا 
انها لم تقيم األراضي غير المخصصة ألغراض الرعاية 
السكنية بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 9 لسنة 
2016 بشأن حصر وتقييم األصول العقارية المملوكة 

للدولة.

انخفاض إيرادات »كونا« %14.2
 ديوان المحاسبة أكد عدم وجود ضوابط تنظم فترات ندب موظفي الوكالة وإعارتهم

• أحمد الشمري
كشف تقرير ديوان المحاسبة 
عـــن بــيــانــات الــحــســاب الــخــتــامــي 
للسنة المالية 2021-2022 لوكالة 
ــا« عــن  ــونـــ ــبـــــاء الـــكـــويـــتـــيـــة »كـــ األنـــ
االنخفاض في اإليرادات الفعلية 
بلغ نحو 26.930 دينارا، وبنسبة 
14.2 فــــي الـــمـــئـــة مـــــــن اإليــــــــرادات 
الــتــقــديــريــة، فــيــمــا بــلــغ الــوفــر في 
المصروفات الفعلية 2.400.617 
دينارا وبنسبة 15.6 في المئة من 
المصروفات التقديرية، في حين 
بلغ التمويل من ميزانية الوزارات 
واإلدارات الحكومية 12.801.313 
ــنــــارا بــانــخــفــاض 2.373.687  ديــ
دينارا عن المعتمد وبنسبة 15.6 

في المئة.
ــــى ان أهـــم  واشـــــــار الـــتـــقـــريـــر إلـ
ــر عــنــهــا  ــفـ ــتـــي اسـ الـــمـــاحـــظـــات الـ
ــوان  ــديــــــ فـــــحـــــص ومـــــــراجـــــــعـــــــة الــــــ

لــلــبــيــانــات الــمــالــيــة الــــــــواردة في 
الحساب الختامي هي استمرار 
ــداد  ــ ــــدم مــــراعــــاة الــــدقــــة عـــنـــد اعـ عـ
ــعــــض االنــــــــــــواع فــي  ــديـــــرات بــ تـــــقـــ
ــرار  ــمــ ــتــ ــة، واســ ــ ــالـ ــ ــــوكـ مــــيــــزانــــيــــة لـ
ــة بــــعــــدم تـــســـويـــة رصــيــد  ــالــ الــــوكــ
السلف المستديمة والمؤقتة قبل 
نهاية السنة المالية 2022/2021 
ــارا  ــنــ والـــبـــالـــغـــة 741/7.085 ديــ
بالمخالفة للبند 23 مــن قواعد 

اقفال القيود المحاسبية.

عدم تحصيل المستحقات

ولــفــت الــتــقــريــر إلـــى اســتــمــرار 
عدم تحصيل مستحقات الوكالة 
ــنــــوات ســـابـــقـــة مــــن بــعــض  عــــن ســ
المشتركين في الخدمة االخبارية 
بالمخالفة للبند »22 - ب«، حيث 
ظــهــر رصـــيـــد حـــســـاب االيـــــــرادات 
المستحقة في البيانات المالية 

لــلــوكــالــة فـــي 31-3-2022 ضمن 
الـــمـــوجـــودات بمبلغ 872/8.820 
دينارا، ويمثل ايــرادات مستحقة 

عن سنوات الخدمة االخبارية.
ولــفــت إلـــى اســتــمــرار تضمين 
االرصدة المدينة مبالغ مستحقة 
على بعض موظفي الوكالة يرجع 
تـــاريـــخ بــعــضــهــا لــلــســنــة الــمــالــيــة 
2013 دون تــحــصــيــلــهــا  -2012

بالمخالفة للبند »-22ج«.
ولــفــت الــتــقــريــر إلـــى اســتــمــرار 
زيـــادة الــصــرف فــي الــربــع االخير 
مـــن الــســنــة الــمــالــيــة 2022-2021 
بالمخالفة للبند 19 من الفصل 
الخامس »المصروفات« بقواعد 
تــنــفــيــذ مـــيـــزانـــيـــات الــمــؤســســات 

المستقلة 2021.
ــى  ــر إلــ ــريــ ــقــ ــتــ ــرق الــ ــ ــطـ ــ فـــيـــمـــا تـ
الــمــاحــظــات الــتــي اســفــرت عنها 
عــمــلــيــات الـــفـــحـــص والـــمـــراجـــعـــة 
ــــؤون  لـــحـــســـابـــات الـــســـجـــات وشـ

الــتــوظــف لــــ »كـــونـــا« ابـــرزهـــا عــدم 
اصــدار تقارير دوريــة بالمخالفة 
لـــقـــرار تــشــكــيــل الـــلـــجـــان الــدائــمــة 
والمؤقتة، وصرف مبالغ العضاء 
اللجان باالمخالفة لقرار مجلس 
االدارة رقم »2019/18«، واختاف 
المبلغ المنصرف الحــد أعضاء 
اللجان بالكشف المعد من ادارة 
الشؤون المالية عن القرار الصادر 

بالصرف.

ندب وإعارة

ولفت التقرير إلى عدم وجود 
ضوابط تنظم فترات ندب واعارة 
موظفي الوكالة، وإعارة موظفي 
الوكالة لجهات خارجية بمرتب 
ــلـــى 3  ــرات تــــزيــــد عـ ــتــ ــفــ شــــامــــل ولــ
ــنـــوات واســتــثــنــائــهــم مـــن قـــرار  سـ
مجلس الخدمة المدنية رقــم 11 
لسنة 1999 بشأن قواعد واحكام 

واعـــــــــــادة الـــمـــوظـــفـــيـــن لــلــجــهــات 
الحكومية، وعـــدم تــواجــد بعض 
الموظفين على رأس عملهم فترات 
طويلة تصل إلى عدة سنوات مما 
ينعكس على حسن سير االعمال 

في الوكالة.

وظائف إشرافية

وبين ان الوكالة لم تراع توفر 
المؤهل العلمي المطلوب لبعض 
موظفي الوكالة الذين تم تكليفهم 
بوظائف اشرافية مخالفة للمادة 
الخامسة من قرار شرط الحصول 

على المؤهل العلمي المطلوب.
وذكــــر الــتــقــريــر انـــه تــبــيــن عــدم 
شغل معظم الوظائف االشرافية 
ــإدارات  فــي الــوكــالــة والمتعقلة بــ
واقسام الوكالة ذات االهمية وهم: 
نائب المدير العام لقطاع التحرير 
ــم مــكــتــب  والـــمـــكـــتـــب الـــفـــنـــي وقـــسـ

الخدمة الوطنية العسكرية، الفتا 
أن هناك تكليفا لبعض الموظفين 
بوظائف اشرافية فترات طويلة 

تصل إلى عدة سنوات.

المهمات الخارجية

ــح الــتــقــريــر أن الــوكــالــة  ــ وأوضـ
خــالــفــت تــعــمــيــم ديــــــوان الــخــدمــة 
المدنية حــول الحد من التكليف 
من المهمات الرسمية الخارجية، 
وقامت بإيفاد بعض موظفيها في 
مهمات رسمية خال فترة المنع.
ولفت الى ان ابرز الماحظات 
الفنية التي شابت النظام االداري 
ــــود  ــــي الــــوكــــالــــة هــــــي: عــــــدم وجـ فـ
تـــطـــابـــق بـــيـــن رصــــيــــد االجــــــــازات 
الــــدوريــــة طــبــقــا لــنــظــام الــبــطــاقــة، 
وعــــدم اضــافــة الـــتـــدرج الوظيفي 
ــدم تــفــعــيــل بــعــض  ــ والــــمــــالــــي، وعــ

نماذج التأمينات االجتماعية.

االجتماعات تستمر 
حتى بعد غد 

وتناقش المبادرات 
التطويرية 
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ولي العهد استقبل السعدون ومكتب المجلس
استقبل سمو ولــي العهد 
الشيخ مشعل األحمد، بقصر 
بـــيـــان صـــبـــاح أمــــــس، رئــيــس 
مجلس األمة أحمد السعدون. 
ــل ســـــمـــــوه،  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ كـــــمـــــا اسـ
بـــقـــصـــر بـــيـــان صـــبـــاح أمــــس، 
الــــســــعــــدون وأعــــضــــاء مــكــتــب 
ــاد  ــقــ ــعــ الــــمــــجــــلــــس لـــــــــدور االنــ
لـــلـــفـــصـــل  األول  لــــــــــعــــــــــادي  ا
الـــتـــشـــريـــعـــي الــــســــابــــع عـــشـــر، 
ــن نــــائــــب رئـــيـــس  ــ ــل مـ ــ وهــــــم كـ
ــلـــس مـــحـــمـــد الـــمـــطـــيـــر،  الـــمـــجـ
وأمــيــن ســر الــمــجــلــس أســامــة 
الشاهين، ومــراقــب المجلس 
ــم الــــكــــنــــدري،  ــريــ ــكــ ــدالــ ــبــ د. عــ
ورئـــــــيـــــــس لــــجــــنــــة الــــــشــــــؤون 

ــيــــة  ــانــــونــ ــقــ الــــتــــشــــريــــعــــيــــة والــ
مهند الساير، ورئيس لجنة 
الشؤون المالية واالقتصادية 

شــعــيــب الـــمـــويـــزري، ورئــيــس 
لـــجـــنـــة األولــــــويــــــات عـــبـــدالـــلـــه 
فهاد، واألمين العام لمجلس 

األمــة عــادل الــلــوغــانــي، وذلــك 
ــبــــة تــــشــــكــــيــــل هـــيـــئـــة  ــنــــاســ ــمــ بــ

المكتب.

ولي العهد خالل اجتماعه مع مكتب المجلس

النواب يواصلون تقديم االقتراحات المالية
• وقف االستقطاع الشهري لبنك االئتمان • إضافة ربات البيوت إلى تأمين »عافية«

لــلــيــوم الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي، 
ــنــــواب تــقــديــم  واصـــــل عــــدد مـــن الــ
ــم الــــمــــالــــيــــة، ســـــواء  ــهــ ــاتــ ــراحــ ــتــ اقــ
الجماعية أو الفردية، وتضمنت 
اقـــتـــراحـــات الـــيـــوم الـــثـــانـــي وقــف 
االستقطاع الشهري لبنك االئتمان 
عــــــن الــــمــــواطــــنــــيــــن الـــمـــخـــصـــص 
لــهــم قــســائــم فــي مــديــنــة المطالع 
ومــنــطــقــة جـــنـــوب غــــرب عــبــدالــلــه 
الــمــبــارك، وإضــافــة ربــات البيوت 
إلى تأمين المتقاعدين »عافية«، 
ــبــــدالت والـــمـــســـاعـــدات  وزيـــــــادة الــ

االجتماعية.
وتقدم النواب د. حسن جوهر 
ــمــــضــــف وشـــعـــيـــب  وعــــبــــدالــــلــــه الــ
شعبان ومهند الساير ومهلهل 
الــمــضــف بــاقــتــراح بــرغــبــة لــوقــف 
بنك االئتمان الكويتي االستقطاع 
ــلـــقـــروض اإلســكــانــيــة  الـــشـــهـــري لـ
ــاب الـــرعـــايـــة  ــحــ الـــمـــمـــنـــوحـــة ألصــ
ــم تــخــصــيــص  ــ الـــســـكـــنـــيـــة مـــمـــن تـ
قــســائــم لــهــم فــي مــديــنــة المطالع 
السكنية لحين االنتهاء من توفير 
الخدمات األساسية في المدينة.

ــي مـــقـــدمـــة  ــ وقـــــــــال الـــــــنـــــــواب، فــ
اقتراحهم، إنــه »لما كانت مدينة 
ــر  ــبـ ــن أكـ ــ ــــالع الـــســـكـــنـــيـــة مــ ــــطـ ــمـ ــ الـ
الــمــشــاريــع اإلســكــانــيــة الــحــديــثــة 
فــي الــكــويــت، ولــمــا كـــان أصــحــاب 
الــــقــــســــائــــم الـــســـكـــنـــيـــة فــــــي هــــذه 
المدينة مــن الشريحة الشبابية 
حديثة الــزواج، األمر الذي يعني 
أن معظم أفرادها من األطفال من 
مختلف الفئات العمرية المبكرة، 
ولما كانت هــذه األســر الكويتية 
هــي األكــثــر تــضــررا مــن االرتــفــاع 
الكبير في أسعار البناء والمواد 
ــيـــة، فـــضـــال عــــن ســـنـــوات  اإلنـــشـــائـ
سكنهم مقابل إيــجــارات شهرية 

هي األعلى في تاريخ الكويت«.
وأضـــافـــوا: »لــمــا كــانــت مدينة 
ــدة تــنــقــصــهــا  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الــــمــــطــــالع الـ
الخدمات األساسية ذات األهمية 
ــقـــصـــوى لــلــســكــن واالســــتــــقــــرار  الـ
المعيشي، وفي مقدمتها المدارس 
والمراكز الصحية وتوافر فرص 
الـــعـــمـــل فــــي الـــهـــيـــئـــات والـــمـــرافـــق 
الحكومية، إضافة إلى الخدمات 
ــيـــة، مــا  ــيـــهـ ــتـــرفـ ــيـــة والـ ــتـــمـــاعـ االجـ
يضطر أهــالــي المنطقة إمـــا إلــى 
ــر مــــســــافــــات طــويــلــة  ــبـ الـــتـــنـــقـــل عـ
لالستفادة من هذه الخدمات أو 
االنتقال إلى السكن في منازلهم 
الجديدة الذي تترتب عليه نفقات 

مالية إضافية، في وقت استحق 
على الكثير منهم البدء في سداد 
أقــــســــاط الــــقــــرض اإلســـكـــانـــي مــن 
بنك االئــتــمــان، لــذا فإننا تقدمنا 

باالقتراح برغبة«.
بـــــــــــــــدوره، أعــــــلــــــن الـــــنـــــائـــــب د. 
عـــبـــدالـــعـــزيـــز الــصــقــعــبــي تــقــّدمــه 
باقتراح برغبة نص على »تأجيل 
أقـــــســـــاط الــــــقــــــروض اإلنـــشـــائـــيـــة 
للمواطنين المخصص لهم في 
مدينة المطالع ومنطقة جنوب 
عــبــدالــلــه الـــمـــبـــارك، حــتــى تكتمل 
الخدمات األساسية ويتم تشغيل 
الــمــبــانــي الــرئــيــســة فـــي الــمــطــالع 

وجنوب عبدالله المبارك«.
وقـــال الصقعبي فــي اقتراحه: 
»إنـــه لــمــا كـــان الــعــديــد مــن أهــالــي 
مدينة المطالع ومنطقة جنوب 
عبدالله المبارك قد أبــرمــوا، قبل 
عــامــيــن، عــقــد الـــقـــرض اإلنــشــائــي 
ــا كـــان  ــمــ ــان، ولــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــع بـــنـــك االئـ ــ مـ
ــقــــرض ســـيـــبـــدأ فــي  اســـتـــقـــطـــاع الــ
مــارس 2023، ولما كانت مدينة 
المطالع ومنطقة جنوب عبدالله 
ــــارك تــــفــــتــــقــــدان حــــتــــى اآلن  ــبـ ــ ــمـ ــ الـ
الــــخــــدمــــات الـــرئـــيـــســـة كـــإيـــصـــال 
التيار الكهربائي والمياه العذبة 
وإنــــارة الـــشـــوارع وغــيــرهــا، ولما 
ــانــــت الـــمـــبـــانـــي الـــخـــدمـــيـــة فــي  كــ
المطالع وجنوب عبدالله المبارك 
كالجمعيات التعاونية والمخافر 
ــمــــدارس والــمــســتــوصــفــات لم  والــ
يتم تشغيلها حتى اليوم، وحيث 
إن كــل ذلـــك سيعيق األهــالــي من 
استغالل المنزل، وسيترتب عليه 
الــتــزامــهــم بـــإيـــجـــارات مساكنهم 
الحالية، إضافة إلى تفعيل خصم 
قرض بنك االئتمان، الذي سيلتهم 

ُعشر إجمالي الراتب، فإنني أتقدم 
باالقتراح المذكور أعاله«.

ــالــــت: ولـــمـــا كــــان الــدســتــور  وقــ
الكويتي قــد نــّص فــي الــمــادة 11 
منه على واجب الدولة في كفالة 
الــمــعــونــة لــلــمــواطــنــيــن فـــي حــالــة 
الشيخوخة والــمــرض أو العجز 
عن العمل، وعلى توفير خدمات 
الــتــأمــيــن االجــتــمــاعــي والــمــعــونــة 
االجتماعية والــرعــايــة الصحية، 
فضال عما جــاء في الــمــادة 5 من 
ضـــرورة عناية الــدولــة بالصحة 
العامة وبوسائل الوقاية والعالج 
ــة، ولــكــل  ــ ــئــ ــ ــن األمـــــــــراض واألوبــ مــ
هـــذا ُرؤي الــتــقــدم بــهــذا االقــتــراح 
بــقــانــون لتعديل نــص الــمــادة 2، 
حيث تسري أحكام القانون على 
ربـــات الــبــيــوت الكويتيات أســوة 
بالمتقاعدين، وبداهة أن الوزير 
ــر الــصــحــة،  الــمــخــتــص، وهـــو وزيــ
سيصدر مــن الــلــوائــح والــقــرارات 
ــانـــون -  ــقـ ــادة 13 مـــن الـ ــمــ وفــــق الــ
ــة لــتــنــفــيــذ الــــقــــانــــون بــعــد  ــ ــــالزمـ الـ

تعديله بموجب هذا االقتراح.

ربات البيوت 
الى ذلك، تقّدم 5 نواب باقتراح 
بقانون في شأن التأمين الصحي 
عــلــى الــمــواطــنــيــن والمتقاعدين، 
ونــص االقــتــراح على أن ُيستبدل 
بنص الــمــادة 2 مــن الــقــانــون رقم 
114 لــســنــة 2014 الـــمـــشـــار إلــيــه 
ــنـــص الـــتـــالـــي: »تــــســــري أحـــكـــام  الـ
ــانـــون عــلــى الــمــواطــنــيــن  ــقـ هــــذا الـ
ــيــــن  ــلــ ــمــــســــجــ ــن الــ ــ ــديــ ــ ــاعــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــمــ ــ ــ ال
بــالــمــؤســســة الــعــامــة للتأمينات 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة، وربــــــــات الـــبـــيـــوت 
الكويتيات، ويجوز إضافة شرائح 

أخرى بقرار يصدره الوزير«.
وجاء في المذكرة اإليضاحية 
ــانـــون الــــــذي قـــّدمـــه  ــقـ لــــالقــــتــــراح بـ
الــنــواب د. عـــادل الــدمــخــي وثامر 
السويط وفارس العتيبي ومبارك 
الحجرف ومحمد المطير، إنه عند 
صــدور القانون رقم 114 المشار 
إليه، جاء في مذكرته اإليضاحية، 
أن الغاية منه هي تحقيق النفقات 
ــلـــى عــاتــق  ــاة عـ ــقـ ــلـ ــمـ الـــصـــحـــيـــة الـ
المواطنين المتقاعدين، بعد أن 
تعددت وسائل الوقاية والعالج 
الحديثة مع تقّدم الطب، واستتبع 
ذلك زيادة كبيرة جدا في تكاليف 

الرعاية الصحية من حيث سعر 
ــهــــزة  ــدات واألجــ ــعــ ــمــ األدويـــــــــة والــ
وأجـــور الــقــوى العاملة، وخاصة 
األطــبــاء االستشاريين فــي فــروع 

الطب المختلفة.
وأضـــــــــــــافـــــــــــــت: ولــــــــقــــــــد نــــصــــت 
ــادة 2 مـــن الــقــانــون رقـــم 114  ــمـ الـ
عــلــى أن تــســري أحـــكـــام الــقــانــون 
عـــلـــى الـــمـــواطـــنـــيـــن الــمــتــقــاعــديــن 
المسجلين بــالــمــؤســســة الــعــامــة 
للتأمينات االجتماعية، ويترتب 
ــّدم الـــخـــدمـــات  ــ ــقـ ــ عـــلـــى ذلــــــك أن تـ
الصحية للمشمولين بالقانون، 
وتـــتـــحـــمـــل وزارة الـــصـــحـــة وفـــق 
الــــمــــادة 3 قــيــمــة الــتــأمــيــن ووفـــق 
ــم تـــحـــصـــيـــل قــيــمــة  ــتـ الـــــمـــــادة 7 يـ
الــــعــــالج مــــن شــــركــــات الـــتـــأمـــيـــن، 
ويــخــطــر تحصيل أي مــبــالــغ من 

المؤّمن عليهم.
ــانـــت ربــــات  ــا كـ ــمـ وتـــابـــعـــت: ولـ
البيوت من المواطنات الكويتيات 
ال يقل عطاؤهن للوطن والمجتمع 
عــــــن الــــمــــتــــقــــاعــــديــــن، وأن عــلــى 
عواتقهن تقع مسؤولية تنشئة 
وتربية األجيال الصاعدة تنشئة 
قويمة وسليمة، مــع مــا فــي ذلك 
من رهق وعناء وسهر وتضحية، 
وحــــــيــــــث إنــــــهــــــن ال يـــتـــقـــاضـــيـــن 
مـــــعـــــاشـــــات تـــــقـــــاعـــــديـــــة، ولــــيــــس 
بمقدورهن تحّمل تكاليف العالج 

الباهظة، خاصة مع تقّدم السن.

شعيب شعبان حسن جوهر مبارك الحجرفمهند الساير

كشف النائب ماجد المطيري عن تقدمه بحزمة اقتراحات بقوانين 
ــاع المعيشية للمواطنين، إضــافــة إلــى تعديل ما  لتحسين األوضـ
»حرمان المسيء«، وضم ربات البيوت وذوي اإلعاقة إلى  يتعلق بـ

قاعدة التأمين الصحي »عافية«.
وقال المطيري، في تصريح أمس، إن االقتراحات التي تهدف إلى 
تحسين المعيشة تشمل استحقاق المرأة الكويتية البالغة 40 عاما، 
سواء كانت متزوجة أو عزباء أو مطلقة أو أرملة، المساعدة المالية 

المخصصة لربات البيوت.
وأضاف أن االقتراحات تشمل زيادة بدل غالء المعيشة من 120 
إلــى 240 ديــنــارا، وتخفيض نسبة القسط اإلسكاني من 10 إلــى 5 
في المئة، وزيـــادة مكافأة الطلبة إلــى 350 ديــنــارا، وزيـــادة مكافأة 

التخصص النادر إلى 750 دينارا.
وأشار إلى تقديمه اقتراحا لزيادة العالوة االجتماعية إلى 100 
دينار لألبناء و200 دينار للمعاق شهريا، فضال عن اقتراح بفتح 
معهد ديني للبنات للمرحلتين المتوسطة والثانوية في منطقة 

األحمدي.
وذكر أن من بين االقتراحات ما يقضي بتخصيص بيت الزكاة 
200 دينار شهريا لكل من لديه بطاقة تثبت إعاقته ممن تقدموا 
بطلب مساعدة مالية، سواء كان كويتيا أو من أبناء الكويتيات أو 
من البدون، الفتا إلى أن »تقديم هذه االقتراحات جاء وفاء بوعده 
بتقديمها فــي افــتــتــاح دور االنــعــقــاد األول مــن الفصل التشريعي 

الحالي«.

المطيري: زيادة بدل غالء المعيشة ومساعدات المعاقين

العبيد لتنفيذ العبيد لتنفيذ 
مرسوم بيع إجازات مرسوم بيع إجازات 

الموظفينالموظفين

قــــال الــنــائــب حــمــد الــعــبــيــد إن 
»على الحكومة تنفيذ مرسوم بيع 
اإلجازات كما صدر وعدم التعديل 
عــلــيــه، وتــدبــيــر الــمــبــالــغ الــالزمــة 
لتغطيته، خصوصا بعد أن أصدر 
ديوان الخدمة المدنية الضوابط 
الالزمة وقامت الجهات الحكومية 
بـــخـــصـــم رصــــيــــد اإلجــــــــــــازات مــن 
ــاء عـــلـــيـــه قـــام  ــ ــنـ ــ الـــمـــوظـــفـــيـــن، وبـ
الموظفون بترتيب أولوياتهم«، 
 أن »التراجع مرفوض بعد 

ً
مؤكدا

كل هذه األمور«.
ــا العبيد   فــي ســيــاق آخــــر، دعـ
ــة إلــــــــى اإلســـــــــراع  ــيــ ــربــ ــتــ وزيـــــــــر الــ
ــائـــف اإلشـــرافـــيـــة  بــتــســكــيــن الـــوظـ
فــي الــمــيــدان الــتــربــوي، ومتابعة 
الموضوع لعالقته المباشرة برفع 
جودة العملية التعليمية وتمكين 
الكفاءات من أهل الميدان من أداء 

مهامهم بالشكل المطلوب.

نافذة نيابيةنافذة نيابية

الخالد تسأل وزير الخارجية: لماذا طلبتم ملحقين 
دبلوماسيين ولديكم باحثون؟

ــر الــخــارجــيــة  ــؤاال إلـــى وزيــ وجــهــت الــنــائــبــة عــالــيــة الــخــالــد ســ
الشيخ سالم الصباح، قالت في مقدمته: »نشرت إحدى الصحف 
في 8 الــجــاري خبرا عن حاجة وزارة الخارجية إلــى 30 ملحقا 
دبلوماسيا وقنصليا من الجنسين من حملة الشهادات الجامعية 
والماجستير والــدكــتــوراة فــي العلوم السياسية واالقتصادية 
والقانون واإلعــالم والتاريخ والجغرافيا، وكــان ذلــك مع وجود 
عدد كبير من أبناء وطننا يعملون لدى وزارة الخارجية بوظيفة 
باحثين وبــاحــثــات ســيــاســيــات، وهــي وظيفة تضطلع بأعمال 

الدبلوماسيين نفسها«.
وأضافت الخالد: »على ضوء ذلك أطلب تزويدي بكشف بعدد 
وأسماء الباحثات السياسيات الالتي يعملن في وزارة الخارجية 
حاليا، وهل نقلت باحثات إلى وظائف دبلوماسية أو قنصلية؟! 
إن كــانــت اإلجــابــة بــاإليــجــاب فكم عــددهــن؟! مــع تــزويــدي بكشف 
بأسمائهن ووظائفهن حاليا، وإذا كانت اإلجابة بالنفي، يرجى 
تزويدنا بأسباب ذلك، وكشف بعدد العاملين والعامالت في السلك 

الدبلوماسي والقنصلي«.

عالية الخالد

»بيئة األعمال«: 5% نسبة الممولين من أصحاب المشروعات الصغيرة

قررت لجنة تحسين بيئة األعمال والمشاريع 
الصغيرة فــي اجتماعها، أمــس، فــرض سياسة 
التمكين للمشاريع المتوسطة والصغيرة، ودعوة 
جمعيات النفع العام إلى تقديم أي تعديالت على 

القوانين التي تخص هذه المشاريع. 
وقــال مقرر اللجنة النائب عبدالله األنبعي، 
في تصريح أمــس، إن اللجنة اجتمعت برئاسة 
النائب عبدالوهاب العيسى وعضوية النائب 
فارس العتيبي، وقررت فرض سياسة التمكين 
لحاجة هذا القطاع المهم والرئيس، الذي يشكل 
نــحــو 75 بالمئة مــن نسبة تمثيله فــي غالبية 

الدول ما يستوجب دعمه.
وأوضـــــح األنــبــعــي أن نــســبــة الــمــمــولــيــن من 
أصــحــاب الــمــشــروعــات الصغيرة والمتوسطة 
تصل إلى 5 بالمئة بينما 95 بالمئة ممولون 
ذاتيا أو حائزون على تمويل اعتيادي خارج 

 أن سياسة التمكين ستكون 
ً
الصندوق، مؤكدا

سائدة على جميع القوانين التي تتعلق بهذه 
المشاريع، لكون أصحاب المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة يحتاجون إلــى التمكين أكثر من 
مــوضــوع الــتــمــويــل الـــذي لــن يــتــوقــف وسيبقى 

على استمراريته. 
وبّين أن اللجنة قررت أيضا دعوة جمعيات 
الــنــفــع الــعــام والــمــجــامــيــع الــتــطــوعــيــة المعنية 
إليصال أفكارهم ونقل الهموم التي يعيشون بها 
يوميا، الفتا إلى أن جدول أعمال اللجنة سيشمل 
كل القوانين ذات الصلة، بعد أن تأخذ دورتها 
المستندية، وأن هذه اللجنة أسست حديثا ألنه 

في المجلس الماضي لم تكن اللجنة مشكلة.
وأضاف: »نحن مضطرون إلى إعادة بناء هذه 
اللجنة من جديد وإعادة مناقشة القوانين التي 

تخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة«.

لجنة تحسين بيئة األعمال في اجتماعها أمس

الحويلة يسأل عن المدينة الطبية لـ »صباح األحمد«
قدم النائب د. محمد الحويلة سؤاال الى وزير 
الصحة د. أحمد العوضي قال فيه: يعد مستشفى 
جابر صرحا طبيا عالميا متنوعا باختصاصاته 
ــــط،  وتــجــهــيــزاتــه، وهــــو األكـــبـــر فـــي الـــشـــرق األوسـ
وكان من المتوقع أن يغطي منطقة مبارك الكبير 

الصحية بجميع مناطقها.
وأضاف: لكن صدر قرار وزاري يقضي باعتماد 
المناطق السكنية التي سيقدم مستشفى جابر 
األحمد الخدمة الصحية للمواطنين القاطنين بها 
وهي جنوب السرة، ومشرف، وغرب مشرف، وبيان، 
والمسايل، وأبوفطيرة، والمسيلة، والفنيطيس، 
وأبوالحصانية، وتجاهل القرار مناطق ذات كثافة 
 مثل منطقة ضاحية 

ً
سكانية عالية وأقرب جغرافيا

صباح السالم، والقرين، والقصور، والعدان، وباقي 
مناطق محافظة مبارك الكبير.

وتابع: لماذا لم تضف منطقة ضاحية صباح 
السالم وباقي مناطق محافظة مبارك الكبير ضمن 
المناطق السكنية التي سيقدم مستشفى جابر 
األحمد الخدمة الصحية للمواطنين القاطنين بها؟ 
وما األسس التي اعتمدت عليها وزارة الصحة في 
تحديد المناطق؟ هــل هــي جغرافية أم بالكثافة 
السكنية؟ وهل شكلت لجنة لتحديد المناطق التي 
يشملها مستشفى جابر بالخدمات الصحية؟ إذا 
كانت اإلجابة باإليجاب يرجى تزويدي بقرارات 
هذه اللجنة وتوصياتها، وعلى أي أســاس تمت 
هذه التوصيات باعتماد هذه المناطق وتجاهل 
المناطق األقــرب، وإذا كانت اإلجابة بالنفي فما 

الجهة التي أوصت باعتماد هذه المناطق؟
كما قدم الحويلة سؤاال اخر قال فيه: صدر قرار 
من مجلس الوزراء للبدء بإجراءات تجهيز وإنشاء 

المدينة الطبية في مدينة صباح االحمد السكنية 
وتكليف وزارة الصحة بتجهيزها لتقديم الرعاية 
الصحية لــســكــان الــمــديــنــة والــمــنــاطــق الجنوبية 
لتعطي دافــعــا إيــجــابــيــا لــخــدمــة أهــالــي المناطق 
الجنوبية، حيث إن أهالي المدن الجنوبية بأمس 
الحاجة لمثل هذه الخدمات المستحقة لهم بسبب 
معاناتهم من البعد عن المستشفيات واالزدحام 
ــــدان الــــــذي يــخــدم  ــعـ ــ الــــــذي يـــشـــهـــده مــســتــشــفــى الـ
محافظتي األحــمــدي ومــبــارك الكبير، وكذلك قلة 

التخصصات بالمراكز الطبية.
ات الــتــي اتــخــذتــهــا وزارة  ــاف: مــا اإلجـــــراء وأضــ
الصحة للبدء في إنشاء وتجهيز مشروع المدينة 
الطبية فــي مدينة صــبــاح األحــمــد السكنية منذ 
ــذا الـــســـؤال؟  صــــدور الـــقـــرار حــتــى تـــاريـــخ ورود هـ
وما الموعد المحدد لتنفيذ هذا المشروع وبيان 
المراحل حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وما الطاقة 

االستيعابية المقدرة لهذا المشروع؟

الحويلة وبجانبه المهان

هايف: نرحب باقتراحات 
معالجة الظواهر السلبية

قال رئيس لجنة القيم ومعالجة الظواهر السلبية النائب محمد 
هــايــف، إن »مــن مــوضــوعــات الــتــي ستناقشها اللجنة الــمــخــدرات 
والرشوة والغش، سواء في االختبارات أو الغش التجاري، ومحاربة 
الواسطة التي تهضم حق المواطنين، وتمنع تكافؤ الفرص، وحماية 
غين عــن الــظــواهــر السلبية«، مضيفا »ونــرحــب بــأي مقترح 

ّ
المبل

إيجابي يعالج مثل هذه الظواهر وغيرها«.

أكد النائب صالح عاشور أن االقتراح بقانون، الــذي تقدم به 
ومجموعة من النواب أول أمس بشأن شراء المديونيات وقروض 

المواطنين، ال يشمل القروض التجارية واالستثمارية.
وقال عاشور، في تصريح صحافي بمجلس األمة، إن االقتراح 
يقتصر على القروض الشخصية واالستهالكية والمقسطة التي 

تكون فيها العالقة مباشرة بين المواطنين والبنوك.
من جانب آخــر، ذكــر عاشور أن االقــتــراح الــذي تقدم به وعدد 
ــواز تــقــديــم أي هــبــات أو مــنــح أو مــســاعــدات  مــن الــنــواب بــعــدم جـ
خارجية مــن قبل الــصــنــدوق الكويتي للتنمية، إال بعد موافقة 
مجلس األمــة، يتسق مع الظروف الدولية، ســواء االقتصادية أو 
السياسية، وحاجة الدولة إلى دعم المشاريع الداخلية والحفاظ 

على األموال العامة.
وأشار إلى أنه سبق أن تقدم بهذا القانون عام 2016، ولكنه لم 
ير النور، متمنيا تعاون الحكومة مع المجلس إلقــرار مثل هذه 
القوانين في ظل الظروف الدولية واالقتصادية الداخلية والتوجه 

العام للدولة.
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تراكم الطعون 
والجلسات 
المسائية!

ــاعــــل الـــمـــحـــمـــود  ــفــ ــتــ الــ
ــيــــس  الـــــــــــذي أظـــــــهـــــــره رئــ
محكمة التمييز بالنيابة 
ــادل  ــ ــ الــــمــــســــتــــشــــار د. عـ
 بورسلي مع قضية تراكم 
الــطــعــون أمــــام المحكمة 
ــر مسائية  ــ بــإنــشــاء دوائـ
لنظر  الطعون أمر يدعو 
ــفــــاؤل، اللــتــفــات  ــتــ ــى الــ ــ إلـ
المسؤولين في السلطة 
القضائية لمواجهة هذه 

القضية  المزمنة. 
ورغم أن تلك الخطوات 
غـــيـــر كـــافـــيـــة لـــمـــواجـــهـــة 
ــم الــطــعــون  ــراكــ قــضــيــة تــ
التي تزيد أعدادها على 
  60 ألــــف طــعــن بــمــخــازن 
محكمة الــتــمــيــيــز لكنها 
خــــطــــوة جــــيــــدة تــتــطــلــب 
ــاز  ــ ــجــ ــ ــى  إنــ ــ ــلــ ــ ــل عــ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ ــ ال
خــــطــــوات أخــــــرى أهــمــهــا 
ــات  ــ ــئــ ــ ــيــ ــ ــهــ ــ مــــــطــــــالــــــبــــــة الــ
القضائية بالعمل على 
ــر  مــن  ــ ــبـ ــ إنـــــجـــــاز عـــــــدد أكـ
ــــون الــــمــــعــــروضــــة  ــعـ ــ ــطـ ــ الـ
ــــع مــعــدالت  أمـــامـــهـــا، ورفـ
الــفــصــل فــي الـــدوائـــر إلــى 
نسب تزيد على  معدالت 
الفصل الحالية، والتي ال 
 نظر 

ً
تــتــجــاوز أســبــوعــيــا

ــا مـــوضـــوعـــيـــا  ــنـ ــعـ 20  طـ
أو أقــــل بــمــا يـــكـــون معه 
ــل  شــــــــهــــــــريــــــــا تــــــنــــــظــــــر كــ
ــرة أقـــل مــن 60 طعنا  دائــ
موضوعيا، وهي  معدالت 
بسيطة ال تكفي للتعامل 
مع قضية تراكم الطعون!

 كـــمـــا يــتــعــيــن مــطــالــبــة 
نــيــابــة الــتــمــيــيــز بــســرعــة 
ــــون  ــعـ ــ ــــطـ الـــــنـــــظـــــر فــــــــي الـ
الـــمـــحـــالـــة إلـــيـــهـــا إلبـــــداء 
رأيــــــهــــــا وفــــــــق الــــقــــانــــون 
ــــو تـــطـــلـــب ذلـــك  ــتــــى لـ وحــ
 مطالبة أعضائها بالعمل 
ــائـــي أو  ــسـ ــو مـ ــحـ ــى نـ ــلـ عـ
إضـــــافـــــي، أســــــــوة بـــقـــرار 
إنشاء الدوائر المسائية 

في  محكمة التمييز.  
كــمــا أن األمــــر يتطلب 
إنـــــشـــــاء دوائــــــــــر جــــديــــدة 
ــي مـــحـــكـــمـــة الـــتـــمـــيـــيـــز،  ــ فـ
وخـــــصـــــوصـــــا الـــــــدوائـــــــر 
 اإلداريـــــــــة لــنــظــر قــضــايــا 
الـــــمـــــواطـــــنـــــيـــــن وكـــــذلـــــك 
ــا الــــتــــجــــاريــــة  ــايـــ ــــضـــ ـــقـ ــ ال
والمدنية والعمالية، ولو 
كان ذلك  على حساب نقل 
مستشارين مــن محكمة 
االستئناف إلــى محكمة 

التمييز. 
وتـــــــــلـــــــــك الـــــــخـــــــطـــــــوات 
العملية تملكها محكمة 
ــا  ــهــ ــكــ ــلــ ــمــ الـــــتـــــمـــــيـــــيـــــز ويــ
مجلس القضاء  للتعامل 
ــــون  ــعـ ــ ــطـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــــضـ مــــــــع قـ
الــمــتــراكــمــة، عــــالوة على 
ــانـــون  ــعـــديـــل قـ ــة تـ ــألـ مـــسـ
الـــــمـــــرافـــــعـــــات الـــمـــدنـــيـــة 
ــادة   والــتــجــاريــة نــحــو زيـ
كفاالت الطعن بالتمييز، 
ــتـــي تــتــطــلــب إســـراعـــا  والـ
في إقرارها للتأكيد على 

جدية  الطعون.
قـــــــضـــــــيـــــــة الـــــــطـــــــعـــــــون 
الــمــتــراكــمــة تــحــتــاج إلــى 
ــر كــــــــــل جـــــهـــــود  ــ ــ ــافـ ــ ــ ــــضـ ــ تـ
الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي مــحــكــمــة 
الـــتـــمـــيـــيـــز مـــــن  إداريـــــيـــــن 
ومـــســـتـــشـــاريـــن وخـــطـــط 
واقـــعـــيـــة يــعــمــل الــمــكــتــب 
الفني في المحكمة على 
وضــعــهــا، وآلــيــات فاعلة 
ــم الــكــبــيــر  ــكـ لـــمـــواجـــهـــة الـ
مــــن الـــطـــعـــون الــمــعــطــلــة 
ــام 2015، والــتــي  مــنــذ عــ
ــى  ــ يـــــــعـــــــود بــــعــــضــــهــــا إلــ
غياب التنظيم للتعامل 
معها نحو ضم الملفات 
الــمــرتــبــطــة بــهــا، والــفــرق 
اإلداريــــــــــــــــــة الــــمــــســــؤولــــة 
ــــى  ــا لـــــلـــــوصـــــول إلـ ــهــ ــنــ عــ
رؤيـــة حقيقية وواقــعــيــة 
لــلــتــعــامــل الــكــامــل معها 
بـــــاعـــــتـــــبـــــارهـــــا أولــــــويــــــة 
تــمــثــل خــــطــــورة قــصــوى 
ــة إن  ــدالـ ــعـ عــلــى مـــرفـــق الـ
لــــم يـــتـــم الـــتـــعـــامـــل مــعــهــا 
جــــــديــــــا، خـــــاصـــــة وســــط 
ارتــفــاع معدالتها بشكل 
مخيف يصعب مستقبال 

السيطرة عليها.

»التمييز«: القضاء مختص بمراقبة العقوبات 
االنضباطية الصادرة بحق رجال الشرطة

• المحكمة أكدت أنها جزاءات تأديبية وال تعد من أعمال السيادة 
• القضاء يبحث وقائع بناء القرار اإلداري والتحقق من مدى مطابقته للقانون

حسين العبدالله

فــــي حـــكـــم قـــضـــائـــي بـــــارز، 
ــة الـــتـــمـــيـــيـــز  ــمــ ــكــ ــحــ أكــــــــــــدت مــ
ــثـــة، بــرئــاســة  ــالـ ــثـ الـــمـــدنـــيـــة الـ
المستشار د. عبيد العجمي، 
ــــي صــاحــبــة  أن الـــمـــحـــاكـــم هـ
ــة لـــلـــقـــضـــاء  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـــــــواليـــــــة الـ
المختص بالفصل في عامة 
الــمــنــازعــات أيـــا كـــان نــوعــهــا 
وأيا كان أطرافها، ما لم يكن 
االخــتــصــاص بــالــفــصــل فيها 
ــررا بـــنـــص خـــــاص لــجــهــة  ــقــ مــ
أخـــرى دون غــيــرهــا أو كانت 

من أعمال السيادة.
وقـــــالـــــت »الــــتــــمــــيــــيــــز«، فــي 
حـــيـــثـــيـــات حـــكـــمـــهـــا، إن عـــدم 
ورود نــص فــي الــدســتــور أو 
القانون رقــم 23 لسنة 1968 
ــوة الـــشـــرطـــة  ــ بــــشــــأن نــــظــــام قــ
والمرسوم بقانون رقــم 136 
لسنة 1992 بــإصــدار قــانــون 
ــقــــوبــــات  ــعــ ــمــــات والــ ــاكــ ــمــــحــ الــ
الــــعــــســــكــــريــــة مـــــــا يـــخـــصـــص 
لــمــحــاكــم مــعــّيــنــة للفصل في 
طلب التعويض عن األضرار 
الـــــنـــــاجـــــمـــــة عــــــــن الـــــــــقـــــــــرارات 
الــصــادرة بشأن أحــد أعضاء 
ق 

ّ
قــوة الشرطة، حتى ما تعل

ــرارات الــــصــــادرة  ــقــ ــالــ مــنــهــا بــ
بـــالـــعـــقـــوبـــات االنـــضـــبـــاطـــيـــة، 
ات تأديبية،  والتي تعد جزاء
مما مــؤداه عــدم اعتبار هذه 
ــبــــل أعــــمــــال  الـــــــقـــــــرارات مـــــن قــ

السيادة.

المصلحة العامة

وأوضحت أنه من المقرر - 
في قضاء هذه المحكمة - أن 
جهة اإلدارة تستقل بتقدير 
مناسبة إصدار القرار اإلداري 
ــاة ظـــروفـــه  ــراعـ ــمـ مـــن عـــدمـــه بـ
دون الــمــالبــســات الــمــحــيــطــة 
ب عليها مادام 

ّ
به، بما ال معق

كـــــان الـــبـــاعـــث عـــلـــيـــه ابـــتـــغـــاء 
المصلحة العامة، ولم يثبت 
ة  أن قرارها ينطوي على إساء
استعمال السلطة، وأن النص 
فــي الــمــادة 113 مــن الــقــانــون 
23/ 1968 بــشــأن نــظــام قــوة 

الشرطة أجاز لوزير الداخلية 
أن ينيب عــنــه وكــيــل الــــوزارة 
في إصدار اللوائح والقرارات 

الالزمة لتنفيذه.
ــه  ــه مــــن الــــمــــقــــرر أنـ ــ ــا أنــ ــمـ كـ
وإن كان لمحكمة الموضوع 
ــة تـــفـــســـيـــر الـــــــقـــــــرارات  ــلــــطــ ســ
والمحررات وفقا لما تراه من 
ظــروف الواقعة ومالبساتها 
 على ما قصده محررها، 

ّ
داال

وال رقــابــة لمحكمة التمييز 
عــلــيــهــا فـــي ذلـــــك، إال أن ذلــك 
مشروط بأن يكون تفسيرها 
مــمــا تحتمله تــلــك الــعــبــارات، 
ــه انـــــــحـــــــراف عـــن  ــ ــيـ ــ ولـــــيـــــس فـ
داللتها، وأن تبّين في حكمها 
أن األســـبـــاب الــتــي اعتنقتها 
والمعنى الــذي أخــذت به هو 
الــمــعــنــى الـــمـــقـــصـــود، وتــدلــل 
ــبـــاب ســائــغــة  ــك بـــأسـ ــ عـــلـــى ذلـ
لها أصلها الثابت بــاألوراق، 
ــى الــنــتــيــجــة الــتــي  ــــؤدي إلــ وتــ
انـــتـــهـــت إلـــيـــهـــا، وأن أســـبـــاب 
ــر مــــشــــوبــــة  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ الــــــحــــــكــــــم تـ
بــالــفــســاد فـــي االســــتــــدالل إذا 
انــــــطــــــوت عــــلــــى عــــيــــب يـــمـــّس 
سالمة االستنباط، ويتحقق 
ذلــــك إذا اســتــنــدت الــمــحــكــمــة 
ــا عــــلــــى أدلــــــة  ــهــ ــاعــ ــنــ ــتــ فــــــي اقــ
ــالـــحـــة مــــن الــنــاحــيــة  ــيـــر صـ غـ
الموضوعية لالقتناع بها، أو 
عــدم فهم العناصر الواقعية 
الــتــي تثبت لــديــهــا، أو وقــوع 
تناقض بين هــذه العناصر، 
كما هي في حالة عدم اللزوم 
ــقـــي لـــلـــنـــتـــيـــجـــة الـــتـــي  ــنـــطـ ــمـ الـ
انتهت إليها المحكمة، بناء 
على تلك العناصر التي تثبت 

لديها.

تفويض باختصاصات الوزير

ولّما كان ذلك، وكان الثابت 
من األوراق أن وزير الداخلية 
أصدر قراره رقم 188 بتاريخ 
يــــض  ــو ــفــ ــتــ بــ  2 0 0 6  /3  /1
الـــطـــاعـــن بــصــفــتــه فـــي بــعــض 
اختصاصاته، والذي ال يزال 
ســـاريـــا، وخــلــت األوراق مما 

ه، وكان من بينها  يفيد إلغاء
مــا ورد فــي الــبــنــد الــرابــع من 
ــــى االخــتــصــاص  الـــمـــادة األولـ
ــاط الــــصــــف  ــ ــبــ ــ بــــتــــســــريــــح ضــ
واألفـــــراد والــخــفــراء للصالح 
الـــــعـــــام وإنــــــهــــــاء خـــدمـــاتـــهـــم، 
وكــــان الــحــكــم الــمــطــعــون فيه 
قد خالف هذا النظر، وانتهى 
إلى أن القرار المطعون عليه 
رقــــم 2916/ 2019 بــتــســريــح 
الــــمــــطــــعــــون ضــــــده قـــــد صــــدر 
ــن غـــيـــر مـــخـــتـــص وبـــطـــالن  ــ مـ
الــتــفــويــض الـــصـــادر للطاعن 
بــصــفــتــه لـــتـــنـــازل الـــوزيـــر عن 
اختصاصاته بشكل دائم، مما 
ال يــجــوز بــحــال مـــن األحــــوال 
ه بإلغاء  ب على ذلك قضاء

ّ
ورت

قـــرار الــتــســريــح الــمــشــار إلــيــه، 
فإنه يكون معيبا بما يوجب 

تمييزه.
ــنــــاف  ــئــ ــتــ وحـــــيـــــث إن االســ
 2020 لــــســــنــــة   1019 رقــــــــــم 
تجاري مدني حكومة صالح 
ــّدم  ــقــ ــا تــ ــ ــمـ ــ ــه، ولـ ــ ــيـ ــ ــفـــصـــل فـ ــلـ لـ
ــان مـــن الــمــقــرر فـــي قــضــاء  وكــ
هــذه المحكمة أن مــفــاد نص 
الـــمـــادتـــيـــن األولــــــى والــثــانــيــة 
ــانـــون رقـــم  ــقـ مــــن الـــمـــرســـوم بـ
۲۳ لسنة ۱۹۹۰ بشأن قانون 
تنظيم الــقــضــاء، أن المحاكم 
هــي صــاحــبــة الــواليــة العامة 
الــقــضــاء، فــتــخــتــص بالفصل 
ــا كــان  فـــي كـــل الـــمـــنـــازعـــات أيــ
نوعها وأيا كان أطرافها، ما 
لم يكن االختصاص بالفصل 
ــا مـــــقـــــررا بــــنــــص خــــاص  ــيـــهـ فـ
لجهة أخــرى دون غيرها، أو 

كانت من أعمال السيادة.

جزاءات تأديبية

ومــن المقرر أن عــدم ورود 
نص في الدستور أو القانون 
رقــــم 23 لــســنــة 1968 بــشــأن 
نظام قوة الشرطة والمرسوم 
ــانــــون 136 لـــســـنـــة 1992  ــقــ بــ
بــإصــدار قــانــون المحاكمات 
والـــعـــقـــوبـــات الـــعـــســـكـــريـــة مــا 
ــم مـــعـــّيـــنـــة  ــاكــ ــحــ يـــخـــصـــص مــ

للفصل فــي طــلــب التعويض 
ــمـــة عــن  ــنـــاجـ عــــن األضـــــــــرار الـ
القرارات الصادرة بشأن أحد 
أعـــضـــاء قــــوة الـــشـــرطـــة حــتــى 
ـــق مــنــهــا بـــالـــقـــرارات 

ّ
ــا تـــعـــل مــ

الــــــــــــصــــــــــــادرة بـــــالـــــعـــــقـــــوبـــــات 
االنـــضـــبـــاطـــيـــة، والــــتــــي تــعــد 

ات تــــأديــــبــــيــــة، مــمــا  جــــــــــــزاء
ــدم اعــتــبــار هــذه  مــــؤداه عـ

القرارات من قبيل أعمال 
السيادة.

وأنه من المقرر 
لـــمـــحـــكـــمـــة  ن  أ
الـــــــــمـــــــــوضـــــــــوع 
سلطة التعرف 
على ما تصدره 
الجهة اإلداريـــة 

مـــــــن أعـــــــمـــــــال أو 
ــرارات أن تعطيها وصفها  قــ
ــا لـــمـــا هــــو ثــابــت  ــقـ الــــحــــق، وفـ
لديها من أوراق ومستندات، 
ــب عــلــيــهــا فـــي ذلـــك، 

ّ
وال مــعــق

طــــالــــمــــا كــــــان اســـتـــخـــالصـــهـــا 
ــــت  ــابـ ــ ســــــائــــــغــــــا لـــــــــه أصـــــــــــل ثـ
ــــى مــا  بــــــــــــاألوراق، ويــــــــؤدي الــ
انــتــهــت الــيــه مــن نتيجة، وأن 
نص المادة 104 من القانون 
رقــم 23 لسنة 1968 المعدل 
ــانـــون 31 لــســنــة 2016  ــقـ ــالـ بـ
ــوة الـــشـــرطـــة،  ــ بـــشـــأن نـــظـــام قـ
عــلــى أنـــه »يـــســـّرح عــضــو قــوة 
الـــشـــرطـــة مــــن الـــخـــدمـــة ألحـــد 
األســبــاب اآلتــيــة: إذا اقتضى 
الصالح العام تسريحه، وأن 
مـــن الــمــقــرر أيــضــا أن الــجــهــة 
ــقـــل بـــتـــقـــديـــر  ــتـ اإلداريـــــــــــــة تـــسـ
ــة إصـــــــــــدار قـــــرارهـــــا  ــبــ ــنــــاســ مــ
وتترخص في تقدير مالءمته 
ومـــــــــراعـــــــــاة ظـــــــروفـــــــه ووزن 
مالبساته المحيطة به، مادام 
الباعث عليه ابتغاء مصلحة 
ة  عامة ولم يشُبه عيب إساء
استعمال السلطة، وأن رقابة 
الــــقــــضــــاء اإلداريـــــــــــة فــــي وزن 
القرارات اإلدارية ينبغي عند 
حد المشروعية أو عدمها في 
نطاق الرقابة القانونية، فال 
يتجاوزها الى وزن مالبسات 
القرار، وغير ذلك مما يدخل 

في نطاق المالءمة التقديرية 
الـــتـــي تــمــلــكــهــا جــهــة اإلدارة، 
ة اســتــعــمــال  ــاء ــ وأن عــيــب إسـ
ــراف بــهــا  ــ ــحـ ــ الــســلــطــة أو االنـ
ــرار  ــ ــقـ ــ ــاء الـ ــ ــغــ ــ ــرر إلــ ــ ــبـ ــ الـــــــــذي يـ
اإلداري من العيوب العقدية 
في السلوك اإلداري، فيلزم أن 
تكون اإلدارة قد تنّكبت معه 
المصلحة العامة التي يجب 
أن يــتــغــّيــاهــا الــقــرار اإلداري، 
وأن تكون قد أصدرته بباعث 
ــلــــك الـــمـــصـــلـــحـــة  ــتــ ال يـــــمـــــّت لــ
بصلة، لذلك فــإن هــذا العيب 
ال يــفــتــرض، بـــل يــجــب إقــامــة 
الدليل عليه، وأن تقدير ثبوت 
ذلك من عدمه هو مما تستقل 
محكمة الموضوع متى كان 
استخالصها سائغا، كما أن 
األصــــل أن جــهــة اإلدارة غير 
مــلــزمــة بــتــســبــيــب قـــراراتـــهـــا، 
إال حـــيـــث ُيـــلـــزمـــهـــا الـــقـــانـــون 
بـــذلـــك، ويــفــتــرض فـــي الـــقـــرار 
ــام على  ــه قــ غــيــر الــمــســبــب أنــ
ســبــبــه الــصــحــيــح، وعــلــى من 
يــّدعــي الــعــكــس إقــامــة الدليل 

على ذلك.

إخالل وظيفي

ولــــمــــا كــــــان قــــــــرار الـــفـــصـــل 
الــصــادر مــن الــجــهــة اإلداريــــة 

قد أســس على أن المستأنف 
ــــل بــمــقــتــضــيــات  ــــده قــــد أخـ ضـ
واجــــــبــــــه الــــوظــــيــــفــــي وأضــــــــّر 
بسمعة جهة عمله الستيالئه 
على كمية مــن المضبوطات 
من مواد مسكرة في القضية 
رقــم 11/ 2018 والقضية رقم 
13/ 2018 جــنــح الــمــخــدرات، 
وقــــــــــد أحــــــيــــــل إلــــــــــى مـــجـــلـــس 
ــرار  ــ ــقـ ــ ــمــــوجــــب الـ الـــــتـــــأديـــــب بــ
ــــم 1075/ 2018  الــــــــوزاري رقـ
لــمــحــاكــمــتــه عـــّمـــا أســـنـــد إلــيــه 
في القضية رقم 1266/ 2018 
محاكمات، وقد استقر بيقين 
مجلس التأديب أن المستأنف 
ضده قد سلك مسلكا معيبا 
 باالنضباط العام، ومن 

ّ
وأخل

ثـــم عـــرض األمــــر عــلــى الجهة 
الــمــخــتــصــة الـــتـــي ارتــــــأت فــي 
حــــدود مـــا خــــول لــهــا قــانــونــا 
بالمادة 104 من القانون رقم 
32 لسنة 1968 بــشــأن نظام 
قــــــوة الــــشــــرطــــة وتـــعـــديـــالتـــه، 
ــأنـــف ضـــده  ــتـ ــمـــسـ تـــســـريـــح الـ
مــن الــخــدمــة لــلــصــالــح الــعــام، 
بموجب الــقــرار الــــوزاري رقم 
188/ 2006 بـــشـــأن تــفــويــض 
المستأنف بصفته في بعض 
ــات، ومــــــــن ثــم  ــ ــاصــ ــ ــــصــ ــتــ ــ االخــ
صدر القرار رقم 2916/ 2019 
بتاريخ 10/ 7/ 2019 المتظلم 

منه بتسريحه من الخدمة.

رفض الدعوى

ــرار  ــ ــقــ ــ ــ ــا كـــــــــان هـــــــــذا ال ــ ــمــ ــ ولــ
ــاء  ــقــــضــ ــع لـــــرقـــــابـــــة الــ ــخــــضــ يــ
ــدى  ــ ــ الـــــــــــعـــــــــــادي لــــــتــــــقــــــديــــــر مـ
ــتــــد هــــذه  ــتــــه، وتــــمــ ــيــ مــــشــــروعــ
الرقابة لبحث الوقائع التي 
ــقــــرار اإلداري  ُبـــنـــي عــلــيــهــا الــ
للتحقق من مطابقته أو عدم 

مطابقته للقانون.
وكـــان الــبــّيــن للمحكمة من 
مــطــالــعــة ســائــر األوراق ومــا 
ــّدم فــيــهــا مـــن مــســتــنــدات أن  ــ ـ

ُ
ق

ــرار الــتــســريــح الـــصـــادر من  ــ قـ
الجهة اإلداريــــة يتناسب مع 
الــفــعــل الـــذي أتـــاه المستأنف 
ضــــده، مــمــا مــــؤداه أن الــقــرار 
المطعون فيه قــد صــدر وفق 
صحيح القانون، األمــر الذي 
ــّيـــن مـــعـــه تــــأيــــيــــده، وإذ  ــتـــعـ يـ
خالف الحكم المستأنف هذا 
النظر وقــضــى بــإلــغــاء الــقــرار 
 المحكمة 

ّ
المطعون فيه، فــإن

تقضي والحال كذلك بإلغائه 
ــاء مـــــجـــــددا بـــرفـــض  ــ ــــضـ ــقـ ــ والـ

الدعوى.

من قصر العدل

  غير معقول
  أن تـــســـتـــمـــر الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
ــا  ــ لــلــمــعــلــومــات الــمــدنــيــة ووزارتــ
ــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة، والـــعـــدل،  الـ
ألكثر من  عامين بتجاهل تطبيق 
أحكام قانون المرافعات المعّدلة 
لــإعــالن اإللــكــتــرونــي لــلــشــركــات، 
رغـــم الــقــدرة عــلــى التنسيق  بين 
الهيئة والــوزارتــيــن إلنــهــاء هــذه 
ــــا الـــى 

ّ
الـــقـــضـــيـــة الـــمـــرهـــقـــة، ومــــن

وزيَري العدل عبدالعزيز الماجد، 
والتجارة مازن  الناهض.

مطالبة  
ــة  ــامـ ــعـ بــــــأن تــــقــــوم الــــنــــيــــابــــة الـ
واإلدارة الــــعــــامــــة لــلــتــحــقــيــقــات 
بـــإدخـــال أوراق الــتــحــقــيــقــات في 
الــقــضــايــا الــجــنــائــيــة  وفــــق نــظــام 
»االيمج«، وإرسالها الى المحاكم، 
وذلــــــــــك ضــــمــــانــــا لـــــعـــــدم ضــــيــــاع 
الــمــلــفــات، ولــســهــولــة اســتــخــراج 
نة 

ّ
 نسخ مــن تلك الملفات المخز

في األنظمة اآللية لكل من النيابة 
وإدارة التحقيقات، ولضمان عدم 
 تأجيل القضايا لسنوات بسبب 
ــر ضــم الــمــلــفــات مــن مــخــازن 

ّ
تــأخ

التحقيقات الى الدوائر القضائية 
في  المحاكم.

  أمنية
أن يعمل المجلس األعلى للقضاء والنيابة العامة والمحكمة الكلية على سرعة 
تخصيص محكمة  الجهراء لنظر كــل القضايا الجزائية مــن جنح وجنايات لكل 
المحاكم، ومنها محكمة التمييز، وجعلها  مخصصة للقضايا الجزائية، بدال من 
تركها دون إشغالها حتى اآلن وبال تنظيم ُيذكر،  وهو األمر الذي يتطلب اإلسراع 

في إنجازه. 

  استفهام
  ما زالت قضية تحديد قضايا الجنح 
العادية والبلدية واإلطــفــاء والــشــؤون، 
وغــيــرهــا مــن الــجــنــح الــخــاصــة، مرهقة 
ال من وزير 

ّ
 للمتقاضين، وتتطلب تدخ

الــعــدل والـــــــوزارة، بــالــتــعــاون مــع قطاع 
المحاكم، إذ ال يعقل أن تكون  الجلسات 

محددة إلــى عــام 2026، وعندما يتقدم 
الــمــتــقــاضــون لــطــلــب الــتــأجــيــل تــرفــض 
بعض الدوائر القضائية قبول طلبات 
التأجيل، فهل ُيعقل أن تبقى مصائر 

الناس وحقوقها الى عام 2026؟ 

قرار فصل شرطي 
سس على إخالل 

ُ
أ

األخير بمقتضيات 
واجبه الوظيفي 

وإضراره بسمعة 
جهة عمله الستيالئه 

على كمية من 
مخدرات مضبوطة

الدستور لم يخصص 
محاكم معينة للفصل 

في طلب التعويض 
عن أضرار العقوبات 

العسكرية

الشرطي المستأنف 
 
ً
ضده سلك مسلكا

 وأخل 
ً
معيبا

باالنضباط وقرار 
فصله من الخدمة 
للمصلحة العامة

مازن  الناهض عبدالعزيز الماجد

عبيد العجمي

https://www.aljarida.com/articles/1666628975340591400/?utm_source=whatsapp
https://www.aljarida.com/articles/1666628788960585100/?utm_source=whatsapp
https://www.aljarida.com/articles/1666628688290580000/?utm_source=whatsapp
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حلت بالمرتبة 
الـ 30 في تصنيف 

QS للجامعات 
العربية

أحمد الشمري وفيصل 
متعب وحمد العبدلي

جامعة الكويت تتصدر المراكز 
 في البحث العلمي

ً
األولى محليا

ضمن تصنيف »AD Scientific Index« العالمي لعام 2023
حصلت جامعة الكويت على المركز األول على 
مــســتــوى الــجــامــعــات فــي مــجــال الــبــحــث العلمي 
بالكويت، وعلى نتائج متقدمة في منطقة »آسيا« 
 AD Scientific Index والــعــالــم، ضمن تصنيف
2023 العالمي، الذي يهتم بشؤون البحث العلمي 

والباحثين األكاديميين.
 AD« ــادت الــجــامــعــة، فــي بــيــان أمــــس، بـــأن ــ وأفــ
Scientific Index« هو نظام تصنيف الجامعات 
في مجال البحث العلمي بمنهجية مختلفة تستند 
إلــى معطيات منصة »الــبــاحــث العلمي ألعضاء 
هيئة التدريس – Google Scholar«، والمتمثلة 
فــي معامل H، ومعامل i10، وعـــدد االقتباسات 
لمنشورات الباحث التي توضح مــدى إنتاجية 
وفعالية الباحث لنتائج عام 2023، ونتائج آخر 5 

سنوات في المؤشرات البحثية المعتمدة.
وأضافت أن النتائج أظهرت تقدما في ترتيب 
جامعة الــكــويــت محليا مــن إجــمــالــي 14 جامعة 
ومؤسسات بحثية خالل السنوات الخمس السابقة 
مقارنة بالعام الحالي في إجمالي معامل H الذي 
ارتــفــع مــن الــتــرتــيــب الــثــالــث إلـــى الــتــرتــيــب األول، 
ومعامل i10 الــذي ارتفع من الترتيب الثاني إلى 
األول، إضافة إلى ارتفاع مؤشر العدد اإلجمالي 
القتباسات المنشورات الــذي تقدم إلــى الترتيب 
األول مــقــارنــة بترتيبه الــرابــع لــأعــوام الخمسة 

السابقة.
وأشــارت إلى أن الجامعة حصلت على نتائج 
متقدمة في منطقة آسيا من إجمالي 10.119 جامعة 

ومؤسسات بحثية، وتقدمت عالميا من إجمالي 
19.514 جامعة ومؤسسات بحثية.

QS للجامعات العربية
وفي تصنيف آخر حصلت جامعة الكويت على 
المرتبة الـ 30 عربيا في نتائج تصنيف كيو أس 
لجامعات المنطقة العربية 2023 »عن بيانات العام 
األكاديمي السابق 2021-2020«، والذي أعلن مؤخرا 

في مدينة دبي خالل منتدى كيو أس العربي.
ــارت الــجــامــعــة، فــي بــيــان أمـــس، إلـــى أنها  ــ وأشـ
حافظت على نسبة 15 في المئة تقريبا من أفضل 
 QS الــجــامــعــات الــعــربــيــة فـــي تصنيف كــيــو أس
للجامعات العربية، مبينة انها تسعى إلى تطوير 
وتدعيم جميع الممارسات األكاديمية والبحثية 
واإلداريــــة لضمان تحقيق التميز فــي مخرجات 
الــتــعــلــيــم الــعــالــي والــبــحــث الــعــلــمــي والــخــدمــات 
المجتمعية، بما يتوافق مع احتياجات المجتمع 

ومتطلبات سوق العمل. 
وأعلنت حصولها على تقدم في بعض مؤشرات 
التصنيف، أبرزها عدد أعضاء هيئة التدريس من 
حملة شهادة الدكتوراه، وتحسن مؤشر سمعة 
أرباب العمل بنسبة فاقمت 9 في المئة عن بيانات 
الـــعـــام الــجــامــعــي الـــســـابـــق، وتــحــســن فـــي مــؤشــر 
احتساب معدل الهيئة األكاديمية بنسبة قاربت 
20 في المئة، وتحسن مؤشر معيار تأثير الموقع 
اإللكتروني بنسبة فاقت 100% مقارنة ببيانات 

العام الجامعي السابق.

»الصندوق الكويتي« يدعم موارد »السكنية«
494 مليون دينار إجمالي ما تم تحويله للمؤسسة منذ عام 2003

صرح المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية، مروان الغانم، بمناسبة قرب اعتماد الميزانية العامة 
للدولة، بأن الصندوق سيحول 89 مليون دينار من المبالغ 
المستحقة لمصلحة المؤسسة العامة للرعاية السكنية، بعد 
اعتماد وإقرار الحساب الختامي من قبل مجلس األمة للسنة 

المالية 2021/2020.
وبًين الغانم أنه منذ عام 2003 قام الصندوق باستقطاع ما 
ال يزيد على 25 بالمئة من صافي أرباحه السنوية وتحويلها 
لمصلحة المؤسسة العامة للرعاية السكنية دعما لمواردها، 
مــوضــحــا انـــه حــتــى اآلن تــم تــحــويــل 376 مــلــيــون ديــنــار إلــى 
المؤسسة، فيما من المقرر بعد إقــرار الحسابات الختامية 
للسنوات المالية 2021/2020 و2022/2021 أن يبلغ إجمالي 

ما سيتم تحويله للمؤسسة نحو 494 مليون دينار.
مروان الغانم

»التقنية« تستضيف ندوة الصحة العقلية وتجنب اإلرهاق
 )ktech( استضافت كلية الكويت التقنية
فـــي 18 الــــجــــاري، بـــالـــتـــعـــاون مـــع الــســفــارة 
األميركية في الكويت، نــدوة بعنوان »دعم 
الصحة العقلية وتجنب اإلرهاق«، من خالل 
الشراكة بين قسم الشؤون العامة في السفارة 

وبرنامج المتحدثين األميركيين. 
ــارة إلــيــزابــيــث ســيــس ود.  ــ وقـــامـــت د. سـ
نيكوالس سكل بإلقاء جلسة لجميع موظفي 
وأعضاء هيئة التدريس في ktech. ومن أبرز 
المشاركين فــي الــنــدوة، الملحقة الثقافية 
كاثرين غاري، واختصاصية التبادل المهني 

شيماء إبراهيم.
وناقشت د. سيس ود. سكل أهمية إعطاء 
األولــويــة لرفاهية الــفــرد وصحته العقلية، 
وكيفية رعاية والحفاظ على مساحة آمنة 
للطالب والمعلمين والمسؤولين في جميع 

أنحاء الكلية. وقدمت رئيسة معهد كيتيك 
للتدريب األهــلــى نـــورة العصيمي شكرها 
ألعضاء السفارة األميركية والملحقة الثقافية 
كاثرين غاري واختصاصية التبادل المهني 
شيماء إبراهيم والمتحدثين الخبراء؛ د. سارة 

إليزابيث سيس، ود. نيك سكل.
ــي كــلــيــة الــكــويــت  ــالـــت الــعــصــيــمــي: »فــ وقـ
التقنية، تظل رفاهية موظفينا ونموهم على 
 لشراكتنا 

ً
رأس أولوياتنا. نحن ممتنون حقا

مع سفارة الواليات المتحدة من خالل برنامج 
المتحدثين األميركيين، وإتــاحــة الفرصة 
لــنــا إلظـــهـــار الــتــزامــنــا الــمــســتــمــر وتفانينا 
تجاه موظفينا والصحة العقلية ألعضاء 
هيئة التدريس، وسنظل متحمسين لدفع 
هذه الشراكة إلى األمام عبر مختلف السبل 
ومــجــاالت التركيز التي تشترك فيها كلتا 

المنظمتين«. وصرحت الملحقة الثقافية في 
سفارة الواليات المتحدة كاثرين غاري: »أنا 
ممتنة لبرنامج المتحدث للواليات المتحدة، 
الذي سمح لنا بإحضار خبراء أميركيين إلى 
الكويت لتعزيز الصحة النفسية. يسعدني 

دعــم الشراكة مــع ktech، إذ تــواصــل الكلية 
تــعــزيــز خــدمــاتــهــا لــطــالب التعليم الــعــالــي، 
وخاصة في مجال الصحة العقلية، ونتطلع 
 في هذه القضية المهمة، من 

ً
إلى العمل معا

خالل فرص التبادل األكاديمي والمهني«.

جانب من المشاركين في الندوة

عقد مؤتمره الثالث »العائد على االستثمار في تطوير جودة المبادرات«
ــد مــــســــتــــشــــفــــى طـــيـــبـــة،  ــ ــقـ ــ عـ
مــــــؤتــــــمــــــره  األول،  مـــــــــــــــس  أ
الـــثـــالـــث عـــن »جــــــودة الــرعــايــة 
الــصــحــيــة«، بــعــنــوان »الــعــائــد 
عــلــى االســتــثــمــار فـــي تــطــويــر 
ــادرات«، ونــاقــش  ــبــ ــمــ ــودة الــ ــ جـ
ــه أحــــدث  ــمـــحـــاضـــرون خـــاللـ الـ
ــا تــوصــلــت إلـــيـــه الــــدراســــات  مـ
ــوم الــطــبــيــة  ــلــ ــعــ ــة والــ ــثـ الـــحـــديـ
فيما يتعلق بــجــودة الرعاية 
ة الــمــنــشــآت  الــصــحــيــة وكــــفــــاء
الطبية، وآليات قياس العائد 
على االستثمار ROI في تطوير 
مــبــادرات الــجــودة، مشيرا إلى 
أن »جـــــــودة الـــرعـــايـــة الــطــبــيــة 

بالكويت في تطور ملحوظ«.
ــأتـــي الــمــؤتــمــر الــعــلــمــي،  ويـ
ــثـــر مــــن 200  ــــذي حـــضـــره أكـ الــ
ــيــــب ومـــــــمـــــــرض وإداري  ــبــ طــ
فـــي مــجــال الــرعــايــة الصحية 
والطبية بالكويت، كجزء من 
استراتيجية مستشفى طيبة 
لــلــعــام الــحــالــي، وتــأكــيــدا على 
ــــدوره ومــســؤولــيــتــه  الــتــزامــه بـ
ــة فــــــــي تــــعــــزيــــز  ــيــ ــعــ ــمــ ــتــ ــجــ ــمــ الــ
ــة  ــيـ ــحـ ــة الـــصـ ــ ــرفـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــل الـ ــ ــبـ ــ سـ
ــة، ونــــشــــرهــــا داخـــــل  ــيــ ــبــ ــطــ والــ
ــتـــي بــهــدف  ــكـــويـ الـــمـــجـــتـــمـــع الـ
دعــــم احــتــيــاجــاتــه، فــضــال عن 
تسهيل التواصل المباشر مع 
المرضى، انطالقا من 3 أسس 
رئــيــســيــة، هـــي »طــيــبــة تــهــتــم« 
و»طـــيـــبـــة تـــتـــواصـــل« و»طــيــبــة 

تثقف«. 

العائد االستثماري للجودة 

من جهتها، قالت الرئيسة 
التنفيذية لمستشفى طيبة، 
ــة »إن الـــنـــمـــو  ــالــ ــفــــضــ ــمــــى الــ لــ
واإلبـــــــداع والـــتـــقـــدم فـــي قــطــاع 
ــان وال  ــ ــة الـــصـــحـــيـــة كــ ــايــ ــرعــ الــ
ــا  ــتـ ــورا الفـ ــ ــطــ ـــ يـــــــــزال يـــشـــكـــل تـ
ــاضـــي، غــيــر  ــمـ ــوال الــــقــــرن الـ ــ طــ
أن الـــالفـــت بــحــق هـــو الــتــأثــيــر 
المباشر للجودة على قطاع 
الرعاية الصحية، وعليه فإنه 
يــقــع عــلــى عــاتــقــنــا مــســؤولــيــة 
ــارك فــي  ــتــــشــ أن نـــتـــواصـــل ونــ
المعرفة، والخبرة والخبراء، 
لــكــي يستفيد منها مرضانا 

ومجتمعاتنا«.
ــة  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ وشــــــــــــــــــــــارك فـــــــــــي الـ
االفــتــتــاحــيــة لــلــمــؤتــمــر مــديــر 
إدارة الــــــجــــــودة واالعــــتــــمــــاد 
فــــي وزارة الـــصـــحـــة د. طـــالل 

الــفــضــالــة، قـــائـــال: إن »الــعــائــد 
االستثماري لمشاريع تحسين 
الجودة من المواضيع المهمة 
التي تمّس األنظمة الصحية 
ــومـــي  ــكـ ــحـ ــيــــن الـ ــقــــطــــاعــ فــــــي الــ

واألهلي.
وقــــــــد أثــــبــــتــــت الـــــــدراســـــــات 
العالمية أن مشاريع تحسين 
الــجــودة تساعد على التقليل 
مـــن الــتــكــلــفــة وتـــرفـــع الــفــائــدة 
بالنسبة إلى هذه القطاعات«. 
ــاف: »إنــنــا نعمل على  وأضــ
تحسين وتطوير كل العمليات 
الفنية واإلدارية ورفع مستوى 

كفاءة األداء«.

أوراق علمية

وافــتــتــح الــمــؤتــمــر السنوي 
ــة الــــــــذي  ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــفــــى طـ ــتــــشــ ــمــــســ لــ
ينظمه مــكــتــب إدارة الــجــودة 
ــي الـــمـــســـتـــشـــفـــى، بـــرئـــاســـة  ــ فــ
ــون، الـــتـــي ألــقــت  ــ د. عــائــشــة جـ
كلمة افتتاحية فــي المؤتمر، 
أوضحت فيها أهــدافــه وعمق 

أطروحاته العلمية، في حين 
قــدمــت د. هــنــاء الــغــانــم ورقـــة 
عــلــمــيــة بــعــنــوان »ربــــط قــيــاس 
ة فـــي الــجــودة  األداء بــالــكــفــاء

المبادرات«.
وقّدم أكبر خان ورقة علمية 
بـــعـــنـــوان »مــــن الــمــخــاطــر إلــى 
تحسين الجودة إلى الربحية«، 
تــلــتــهــا ورقــــــة عــلــمــيــة قــّدمــهــا 
د. ثــيــنــاراســو مـــاروثـــامـــوثـــو، 
ــاولــــت ســـبـــل »اســـتـــخـــدام  ــنــ وتــ
مـــتـــابـــعـــة الـــتـــبـــايـــن لــتــحــســيــن 
ــج الـــــرعـــــايـــــة الـــصـــحـــيـــة  ــائــ ــتــ نــ
والــتــكــلــفــة«، ثــم أعقبتها ورقــة 
علمية بعنوان »تأثير القيادة 
ــى نـــتـــائـــج  ــ ــلـ ــ الــــتــــحــــويــــلــــيــــة عـ
ــريـــــض مــــــن الـــنـــاحـــيـــتـــيـــن  ــ ــمـ ــ الـ
ــلـــيـــة«،  ــيـ الــــســــريــــريــــة والـــتـــشـــغـ

وقّدمتها تينا بارماخيان.
ــاولــــت د.  ــنــ ــا، تــ ــهـ ــتـ ــهـ مـــــن جـ
هوما ناز في ورقتها موضوع 
ــة الــمــرضــى  ــودة وســـالمـ ــجــ »الــ
ــفـــجـــوة فــــي إعـــــــدادات  - ســــد الـ
الــــــمــــــوارد الــــصــــعــــبــــة«، بــيــنــمــا 
تــحــّدث د. مـــارال اتــاشــيــان في 

ورقــتــه عــن »عــائــد االســتــثــمــار 
ــــى مـــــــــــبـــــــــــادرات الـــــــجـــــــودة  ــلــ ــ عــ

المختلفة«. 
ــة الــــمــــؤتــــمــــر،  ــ ــايـ ــ ــهـ ــ وفـــــــــي نـ
ــنــــاول  عــــقــــدت ورشــــــــة عــــمــــل تــ
ســـــــبـــــــل »تــــــحــــــســــــيــــــن جــــــــــودة 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة والــتــكــلــفــة 
 MINITAB باستخدام برنامج
اإلحــــــصــــــائــــــي«، وأدارهـــــــــــــــا د. 

ثيناراسو ماروثاموثو.

صورة جماعية

جانب من المؤتمر

حازت قائمة المستقبل الطالبي 
مقاعد الهيئة اإلدارية لالتحاد العام 
لطلبة ومــتــدربــي الــهــيــئــة الــعــامــة 
للتعليم التطبيقي والتدريب للعام 
النقابي 2022/ 2023، بعد حصولها 
عــلــى 6288 صـــوتـــا، مــقــابــل 4688 

صوتا للقائمة المستقلة.
وشــهــدت االنتخابات مشادات 
ــا بــيــن مــنــاصــري  ــدا وتـــجـــاذبـ ــ وشــ
ــــالق  الــــقــــوائــــم الـــطـــالبـــيـــة قـــبـــل إغـ
الصناديق، وتدخلت وزارة الداخلية 

 المشاحنات الطالبية.
ّ

في فض
وسجلت مواقع كليات ومعاهد 
الهيئة المختلفة فــي العارضية 
والشويخ حضورا طالبيا متفاوتا، 
فـــي ظـــل إجـــــــــراءات تــنــظــيــمــيــة من 
ــادة شــــــؤون الــطــلــبــة في  ــمــ قـــبـــل عــ
»الــتــطــبــيــقــي« لــتــصــويــت الــطــلــبــة 

إلكترونيا.

التربية األساسية
ــة الــــتــــربــــيــــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ وشــــــــهــــــــدت كـ
ــة فـــــي مــــوقــــع الــهــيــئــة  ــ ــيـ ــ ــــاسـ األسـ
بالعارضية إقباال طالبيا كبيرا 
مــنــذ الــصــبــاح الــبــاكــر، فــي أجـــواء 
ــيـــة عـــبـــر رفــــــع الـــالفـــتـــات  حـــمـــاسـ
المؤيدة للقوائم المتنافسة، وسط 

حضور رجال وزارة الداخلية في 
مــحــيــط الــكــلــيــات، لــضــبــط حــركــة 

المرور واألمن العام.
ووصــــل عــــدد الــمــقــتــرعــات في 
كلية التربية األساسية إلى 820 
طــالــبــة حــتــى الــســاعــة 12 ظــهــرا، 
بينما بلغ عــدد المقترعين أكثر 

من 750 طالبا.

الدراسات التجارية
وفي كلية الدراسات التجارية 
ــقــــوائــــم عــلــى  حـــــرص مـــنـــدوبـــو الــ
ــد مـــنـــذ الـــصـــبـــاح الــبــاكــر  ــواجـ ــتـ الـ
ــام لـــجـــان االقـــــتـــــراع، مــطــلــقــيــن  ــ أمــ
صــيــحــاتــهــم الــحــمــاســيــة لــدعــوة 
الطلبة إلى التصويت في العملية 

االنتخابية.
وفــي فترة الظهيرة، تجاوزت 
أعداد المقترعين في لجان البنين 

والـــبـــنـــات أكـــثـــر مـــن 1000 طــالــب 
وطالبة.

الشويخ وحولي
ولم تكن انتخابات االتحاد العام 
لطلبة ومتدربي الهيئة في لجان 
مــوقــع الشويخ مختلفة عــن بقية 
الكليات، فقد كــان تــواجــد الطلبة 
الفتا منذ الصباح الباكر مع فتح 

باب االقتراع في الثامنة صباحا.
وشهدت لجان كلية الدراسات 
التكنولوجية توافدا طالبيا عند 
ــراع، وانــســيــابــيــة في  ــ ــتـ ــ لـــجـــان االقـ
دخـــول الــقــاعــات، وتجهيز أجهزة 
الحاسوب للتصويت اإللكتروني، 
وبلغ أعداد المقترعين حتى الساعة 
12.30 ظــهــرا أكــثــر مــن 450 طالبا 

و500 طالبة.
بينما فــي مــوقــع حــولــي، ســاد 

الــهــدوء معهد الــخــدمــات االداريــــة، 
حيث كــان اإلقــبــال على صناديق 

االقتراع محدودا من قبل الطلبة.
مـــن جــانــبــه، أكـــد عــمــيــد شـــؤون 
الطلبة في »التطبيقي« د. عبدالكريم 
العريعر أن الهيئة تعيش عرسها 
ــراء  الـــديـــمـــوقـــراطـــي، مـــن خــــالل إجــ
عـــمـــلـــيـــة االنــــتــــخــــابــــات الـــخـــاصـــة 
بــاالتــحــاد الــعــام لطلبة ومتدربي 

الهيئة.
وقــــــال الـــعـــريـــعـــر، فــــي تــصــريــح 
صحافي، إن هناك 12 لجنة اقتراع، 
موزعة على كليات ومعاهد الهيئة، 
إضافة إلــى لجنة الفرز الرئيسية 
فــي الــعــارضــيــة، مضيفا أنـــه تمت 
مخاطبة وزارة الداخلية لتوفير 
قوة أمنية للحفاظ على أمن الطلبة، 
وتنسيق عملية االنتخابات بكل 

يسر وأمان لهم.

جانب من طوابير الطلبة في موقع العارضية

»المستقبل الطالبي« تفوز بمقاعد »اتحاد التطبيقي«»المستقبل الطالبي« تفوز بمقاعد »اتحاد التطبيقي«
االنتخابات شهدت مشادات بين مناصري القوائم الطالبية قبل إغالق الصناديقاالنتخابات شهدت مشادات بين مناصري القوائم الطالبية قبل إغالق الصناديق

للجودة 
تأثير مباشر 
على الرعاية 

الصحية
لمى الفضالة

مستشفى طيبة: تطور ملحوظ
لجودة الرعاية الطبية في الكويت
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 في عــام 2012 وفــي ذروة انشغال منطقتنا بما سّمي 
»الــربــيــع الــعــربــي«، لفتني أن »الــمــصــالــحــة« الفلسطينية- 
الفلسطينية التي رعتها دولــة قطر لم تأخذ في الميدان 
السياسي وال الساحة اإلعالمية مساحة كافية من الضوء 
 فــي بحر 

ً
وال التعليق وال التحليل، فــولــد الــحــدث منسيا

أحداث تتالطم فيه األمواج من كل حدب وصوب، رغم أنه في 
ظاهر األمر حدث مفصلي كان من المفترض أن يضع نهاية 
لالنقسام الذي نتج عن الرفض الغربي ومعه حركة »فتح« 
لفوز حركة »حماس« في االنتخابات التشريعية العامة التي 

شارك فيها الفلسطينيون عام 2007.
ع 

ّ
وبتاريخ 13/ 10/ 2022، وبعد مرور عقد من الزمن، يوق

 ومن بينها حركتا »حماس« و»فتح« 
ً
 فلسطينيا

ً
14 فصيال

على وثيقة »إعالن الجزائر«، حيث اتفق المشاركون في لقاء 
المصالحة الذي عقد في »قصر األمم«- الذي سبق أن أعلن 
فيه رئيس »منظمة التحرير الفلسطينية« ياسر عرفات في 
15 نوفمبر 1988 قيام »الــدولــة الفلسطينية«- على اجــراء 

انتخابات تشريعية ورئاسية في غضون عام.
 
ً
ومـــرة أخـــرى، يفترض بهذا االتــفــاق أن يكون مفصليا
فــي مسار إصــالح ذات البين الفلسطيني، اال أنــه يخشى 
 الـــى حـــدث منسي ينضم الـــى عشرات 

ً
أن يتحول ســريــعــا

المصالحات ومحاوالت رأب الصدع التي عّبر المنخرطون 
فيها عن تفاؤل وجّدية بتحقيق نجاحها بينما أثبت الواقع 

عكس ذلك!
ونستذكر في السياق مآالت اليمين التي أقسمها قادة 
»حماس« و»فتح« بجوار الكعبة المشرفة في مارس 2007، 
وكذلك فشل المحاوالت المصرية المتكررة بتحقيق التوافق 
المنشود بقيادة الراحل عمر سليمان، ناهيك عن إخفاق 
 بجوالت التقاتل 

ً
الحكومة الوطنية في عــام 2014، مــرورا

األهلي وسلسلة المواجهات الخطابية واإلعالمية والشعبية. 
عقب »إعــالن الجزائر« خرج زعيم حركة حماس إسماعيل 
 لـ »يــوم األفــراح داخــل فلسطين والجزائر وكل 

ً
هنية مهلال

 الــى يــوم »األحــزان 
ً
األمــة العربية ومحّبي الحرية«، والفــتــا

 :
ً
داخل الكيان الصهيوني«، وهنا يبدو التساؤل مشروعا

هل سيكون التفاؤل في تنفيذ ما اتفق عليه هذه المرة أعلى 
 من المّرات السابقة؟ وهل أن »الكيان اإلسرائيلي« 

ً
منسوبا

 
ّ

 ويــقــلــق عــلــى مــصــيــره مـــن وحـــــدة الــصــف
ً
ســيــحــزن فـــعـــال

الفلسطيني أكثر من أي وقت مضى؟!
التحوالت اإلقليمية والدولية التي جّهزت األرضية التفاق 
»الدوحة« عام 2012 كانت واضحة، فالربيع العربي أجبر 
البعض- ولــو عــن غير قناعة- الــى تقديم تــنــازالت وقبول 
مصافحات لــم تكن مستساغة مــن قبل، وكــانــت مؤشرات 
وصول »التيارات اإلسالمية« الى الواجهة والحكم واضحة 
 
ً
زا

ّ
في وقتها، كما كــان عــدم استقرار النظام السوري محف

لحركة »حماس« للبحث عن مخارج أخرى تحمي ظهرها 
، ومع تحّول »الربيع العربي« الى 

ً
الذي كاد أن يكون مكشوفا

خريف دام، ومع تبّدل المعطيات والتوازنات، عاد الجميع 
الى سابق عهدهم من عدم االتفاق الذي سرعان ما يتحول 

الى شقاق.
 عن الظروف والمعطيات 

ً
وهنا يبدو االستفهام منطقيا

التي أّمــنــت المناخ المؤاتي »إلعـــالن الــجــزائــر« الــذي يأمل 
الشعب العربي من الخليج الى المحيط أن تكون المصالحة 
التي نتجت عنه نهائية، جادة وحقيقية، وأن تكون قناعات 
اتــهــا كــافــة قد  الــفــصــائــل الفلسطينية بأشكالها وانــتــمــاء
رســت على المصلحة الوطنية المشتركة ال على منطق 

المحاصصة والصراع على السلطة.
ال شــك أن المصالحة الــجــديــدة كــانــت نتيجة حماسة 
جــزائــريــة تقليدية للقضية العربية األم، وقـــد ســاهــم في 
إنضاجها وهن فلسطيني مشترك مع حرص الرئيس »تبون« 
على تحقيق نتائج ملموسة قبل انــعــقــاد القمة العربية 
المرتقبة في الجزائر، في وقــت يرّجح البعض أن مبادرة 
الرئيس الجزائري »التي بدأ التحضير لها منذ نحو عام 
 غير مباشر على التقارب المغربي- اإلسرائيلي، 

ً
تتضمن رّدا

والسيما مع التدهور المستجد في عالقة بلد »المليون 
شهيد« مع الجار اللدود »المغرب«.

ونتساءل في هــذا السياق: هل انشغال القارة العجوز 
والواليات المتحدة األميركية بالحرب الروسية- األوكرانية 

فتح كّوة في جدار االلتفات الدولي عن القضية الفلسطينية؟ 
أم أن التوازنات الدولية- اإلقليمية تريد للجبهة الفلسطينية 
أن تكون مــوّحــدة بمواجهة الــكــّم المتزايد مــن التحديات 
االقتصادية واالجتماعية التي يعانيها الشعب الفلسطيني 
في قطاع غزة والضفة الغربية على حد سواء، مما يخشى 
معه أن يتحّول بلحظة الى انفالت ذي طابع أمني وعكسري 

 للمصالح اإلسرائيلية؟!
ً
يشكل تهديدا

الجواب عما سبق غير واضح حتى اللحظة مع ميالن 
 عدم حضور 

ً
نحو الترقب الحذر، وخصوصا أنه كان الفتا

الرئيس الفلسطيني الى الجزائر وغيابه عن مشهد يفترض 
، ومما يزيد درجــة الترقب ما سّرب 

ً
أنــه سيكون تاريخيا

لإلعالم عن اختالف وجهات النظر بين الفصائل الرئيسة 
حول تشكيل حكومة وحدة وطنية يلتزم المشاركون فيها 

بمقررات »الشرعية الدولية«.
ير الوجوه وتحّول 

ّ
 هو أن تغ

ً
الثابت الوحيد لدينا عموما

 
ً
 في النهج وال تبديال

ً
الظروف ال يعني بالضرورة تغييرا

في الذهنية، وهذا ما يذّكرني بما سبق أن أشرت اليه في 
مقال سابق عن حادثة واقعية رواهــا لي أحد الفرنسيين 
 للفصائل 

ً
 بأسف كيف أنهت الفوضى لقاء جامعا

ً
مستذكرا

الــفــلــســطــيــنــيــة نــجــح فـــي تــحــقــيــقــه الـــيـــســـار الــفــرنــســي في 
ثمانينيات الــقــرن الــمــاضــي للتعريف بالقضية العربية 
واإلنسانية المركزية، وقــد كــان السبب فــي انتهاء اللقاء 
فوضى عارمة وحماسة زائدة دارت رحاها نتيجة اختالف 
المتحدثين ومن ثم المشاركين حول »مستقبل فلسطين 

ما بعد التحرير«!
على الفصائل الفلسطينية أن تثبت هــذه الــمــّرة أنها 
مت من دروس الماضي وأنها ستنجح في عدم تكرار 

ّ
تعل

النتائج السلبية لكل انشقاق واقتتال وتشرذم، وعلينا كعرب 
أن ندرك ونتيقن أن تداعيات ومآالت القضية الفلسطينية 
المباشرة وغير المباشرة، اإليجابية والسلبية، حاضرة في 
 بصمات 

ً
ماضينا ومؤثرة في حاضرنا وسيكون لها حتما

واضحة في مستقبل أجيالنا.
* كاتب ومستشار قانوني.

اشترت الحكومة اليابانية الين من سوق الصرف 
األجنبي ألول مرة منذ عام 1998، وكانت وزارة المالية 
تحاول وقف انزالق الين السريع، ولفترة من الوقت بدا 
األمر وكأن التدخل بضخ 20 مليار دوالر قد نجح في 
أداء الغرض منه؛ فقد ارتفعت قيمة الين من نحو 146 

ينا للدوالر إلى أقل قليال من 141 ينا.
ولكن بعد فترة وجيزة من انتهاء التدخل، بدأ الين 
يتراجع، وظل سعر الــدوالر مقابل الين أقل من 164 
ينا، أي عند مستوى نقطة التدخل، لمدة 3 أسابيع 
تقريبا، قبل أن يهبط إلى نحو 150 ينا في الـ 19 من 

أكتوبر الجاري.
قــد يــتــســاءل الــمــرء عــمــا إذا كـــان هـــذا الــتــطــور أمــرا 
سيئا، لكن العملة الضعيفة من المفترض أن تعود 
بالفائدة على الــصــادرات، وتعزز النمو االقتصادي 

بالتالي.
وتكمن المشكلة في أن شركات التصنيع اليابانية 
اتجهت، على نحو متزايد، إلى تحويل مرافق إنتاجها 
إلى الخارج خالل العقود األخيرة، ورغم أن انخفاض 
قيمة الين يؤدي إلى تضخم أرباح الشركات التابعة 
األجنبية، فإنه ال يعزز حجم الصادرات أو مستويات 
تشغيل العمالة المحلية، على األقل ليس على الفور.

الواقع أن انخفاض قيمة الين ال يجلب القليل من 
الفوائد فحسب؛ بل ينطوي أيضا على تكاليف عالية، 
فــي هيئة تضخم مــســتــورد، فقد بلغ مــعــدل تصخم 
الــمــســتــهــلــك فـــي الـــيـــابـــان 3 فـــي الــمــئــة فـــي أغــســطــس، 
ورغــم أن هــذا قد يبدو متواضعا مقارنة بالتضخم 
في أماكن أخرى - في الواليات المتحدة على سبيل 
المثال ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 8.2 في 
المئة في سبتمبر - فإنه أعلى معدل تشهده اليابان 

منذ عام 1991.
وقد فـرض هذا ضغوطا شديدة على حكومة رئيس 
الوزراء فوميو كيشيدا، التي جعلت مكافحة التضخم 
وتخفيف تأثيره على رأس أولوياتها، وكانت محاولة 
الــحــد مــن انخفاض قيمة الــيــن - الـــذي يعتبره عامة 
الناس مسؤوال عن زيادات األسعار - خطوة طبيعية 

في هذه العملية.
ومــــن الــمــؤكــد أن الـــتـــدخـــالت فـــي أســـــواق الــصــرف 
، ويــؤكــد 

ً
األجــنــبــي تــكــون عــــادة مــشــحــونــة ســيــاســيــا

اإلجماع بين دول مجموعة السبع أن تحركات سعر 
الصرف يجب أن تحددها قوى السوق، لكن مجموعة 

السبع تتفق أيضا على أن التقلب المفرط أمــر غير 
مرغوب.

ويبدو أن تحركات سعر صرف الين - أو على وجه 
التحديد انخفاض قيمته بأكثر من 25 في المئة مقابل 

الدوالر هذا العام - تلبي هذا الشرط. 
في الثاني والعشرين من سبتمبر، انخفضت قيمة 
الين بمقدار 2 ين لكل دوالر قبل إغــالق يــوم العمل، 
عندما بدأ التدخل، ومع نمو انحراف سعر الصرف 
بعيدا عن االتجاه الطويل األجل، ينمو أيضا الحافز 

للتدخل.
ومع ذلك، يزعم كثيرون أن محاوالت اليابان دعم 
الين يحبطها بنكها المركزي، ويتمثل أحد األسباب 
الرئيسية وراء انخفاض قيمة الين فــي حــرص بنك 
الــيــابــان على اإلبــقــاء على أســعــار الــفــائــدة منخفضة 
للغاية - يبلغ السعر الرسمي 0.1 في المئة بالسالب، 
في حين يبلغ سعر الفائدة على السندات ألجــل 10 
ســنــوات 0.25 فــي المئة - حتى فــي حين ترفع بنوك 

مركزية أخرى أسعار الفائدة.
لذا، كانت رؤوس أموال الـمحافظ تتدفق إلى خارج 

اليابان باتجاه اقتصادات مثل الواليات المتحدة،
وال يزال بنك اليابان ملتزما بهذا النهج، ففي يوم 
التدخل بسوق الصرف األجنبي - بعد يــوم من رفع 
سعر الفائدة في بنك االحتياطي الفدرالي األميركي 
بمقدار 75 نقطة أســاس - أعلن محافظ بنك اليابان 
هاروهيكو كورودا أن »المركزي لن يرفع أسعار الفائدة 
في المستقبل المنظور«. ويزعم كورودا أن االقتصاد 
الياباني ال يزال في وضع التعافي، وأن معدل التضخم 

»المرتفع« الذي بلغ 3 في المئة حالة مؤقتة.
عـــالوة على ذلـــك، إذا استثنينا األغــذيــة الطازجة 
والـــطـــاقـــة، يــصــبــح مــعــدل الــتــضــخــم فـــي الـــيـــابـــان أقــل 
كــثــيــرا - 1.6 فــي الــمــئــة فــي أغــســطــس، وهــــذا أقـــل من 
مــعــدل الــتــضــخــم الــمــســتــهــدف 2 فــي الــمــئــة الـــذي كــان 
ساريا منذ يناير 2013، وما دام معدل التضخم في 
اليابان مختلفا بشدة عن نظيره في الواليات المتحدة 
وأوروبــــــا، فــســوف تــظــل هـــذه أيــضــا حـــال سياستها 
ا  النقدية. ويعد ضمان استقرار سعر الــصــرف جــزء
مــن تفويض وزارة الــمــالــيــة، ولــيــس بين تفويضات 

بنك اليابان. 
وعندما تتدخل وزارة المالية في أســواق الصرف 
األجــنــبــي لكبح جــمــاح الــتــقــلــبــات، فــإنــهــا بــهــذا تقوم 

بوظيفتها، تماما كما يــقــوم بنك الــيــابــان بوظيفته 
عندما يعدل أسعار الفائدة لضمان استقرار األسعار، 
وتجسد سلطة كــل مــن الهيئتين تقسيما تكميليا 

للمسؤولية.
ــــع الــرئــيــســيــة وراء  ــــدوافـ فــــي كــــل األحـــــــــوال، تـــقـــع الـ
انخفاض قيمة الين خارج نطاق سيطرة كل من وزارة 
المالية وبنك اليابان، فقد ارتفعت أسعار الطاقة بسبب 
الحرب الدائرة في أوكرانيا، وفي وقت أقرب إلى الزمن 
الحاضر، بسبب القرار الذي اتخذته منظمة أوبك + 
بخفض إنتاج النفط، كما تعززت قيمة الدوالر مقابل 
كل العمالت الرئيسية بفعل إحكام السياسات النقدية 

التي ينتهجها بنك االحتياطي الفدرالي األميركي.
إذا انخفضت قيمة الين على نحو مفاجئ مقابل 
الــدوالر - وليكن ذلك بسبب أنشطة المضاربة - فقد 
تــتــدخــل وزارة الــمــالــيــة مــــرة أخــــــرى، لــكــن مـــا دامـــت 
األساسيات االقتصادية الحالية والظروف الخارجية 
قــائــمــة، فــســوف تستمر قــيــمــة الــيــن فــي االنــخــفــاض، 
وسوف تستمر اليابان في استيراد التضخم، وليس 
لطوكيو أن تتوقع عكس اتجاه انخفاض قيمة الين 
بأي طريقة دائمة، إال إذا تغيرت الظروف، وخاصة إذا 

انخفض التضخم في الواليات المتحدة.
من ناحية أخرى، قد يتسنى لليابان أن تجد طريقة 
لتخفيف آالم التضخم، فبوسع الشركات اليابانية 
المتعددة الجنسيات أن تمرر األربــاح التي تجنيها 
من شركاتها األجنبية، بفضل ضعف الين، إلى العمال 

في اليابان. 
بــهــذا، يــتــحــول الــتــضــخــم الــــذي يــدفــع التكلفة إلــى 
االرتــفــاع إلــى تضخم يجتذب الطلب، وقــد يقرر بنك 
اليابان، في األمد المتوسط، رفع التضخم أخيرا إلى 
الهدف 2 في المئة بطريقة مستدامة، وآنئذ يحين وقت 
البدء في زيادة السعر الرسمي وسعر الفائدة الطويل 
األجل، مما يساعد في إبطاء انحدار قيمة الين دون 

إلحاق األذى باالقتصاد المحلي.

* نائب مساعد وزير مالية اليابان األسبق، وهو 
أستاذ في كلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة 
كولومبيا، وكبير أساتذة المعهد الوطني للدراسات 
السياسية العليا في طوكيو.
»بروجيكت سنديكيت، 2022«، باالتفاق مع 
»الجريدة«

تطبيق القانون على الجميع

قيس األسطى

يفترض بـ »إعالن الجزائر« 
 في 

ً
أن يكون مفصليا

مسار إصالح ذات البين 
الفلسطيني، إال أنه 

 
ً
يخشى أن يتحول سريعا

إلى حدث منسي ينضم 
إلى عشرات المصالحات 
ومحاوالت رأب الصدع 

التي عّبر المنخرطون فيها 
عن تفاؤل وجّدية بتحقيق 
نجاحها بينما أثبت الواقع 

عكس ذلك!

ر بخير، لكن حذار من أهداف الوقت الضائع 
ِّ

األمور تبش
 أن فريق 

ً
التي تعادل النتيجة، وممكن أن تقلبها، خصوصا

الفساد، كما ذكرنا، لديه العبون خبرة مازالوا قادرين على 
تسجيل األهداف ولو في الثواني األخيرة.

الربيع العربي 
أجبر البعض ولو 

عن غير قناعة على 
تقديم تنازالت 

وقبول مصافحات 
لم تكن مستساغة 

من قبل 

كثيرون يزعمون أن 
»المركزي« الياباني 

يحبط محاوالت 
دعم عملة بالده 

 على إبقاء 
ً
حرصا

أسعار الفائدة 
منخفضة 

الدوافع الرئيسية 
وراء انخفاض قيمة 

الين تقع خارج 
نطاق سيطرة وزارة 
المالية و»المركزي« 

الياباني السيما 
مع ارتفاع أسعار 

الطاقة بسبب حرب 
أوكرانيا 

في شهر سبتمبر، اختار الرئيس الصيني، شي جينبينغ، آسيا 
الوسطى كوجهة أول رحلة خارجية يقوم بها منذ يناير 2020. وبعد 
جولته في آسيا الوسطى بفترة قصيرة، حيث زار كازاخستان، وحضر 
قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان، سارع نائبه، وانغ كيشان، 
إلــى كازاخستان لحضور القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وتدابير 
بناء الثقة في آسيا، وتؤكد هذه الزيارات المتالحقة لكبار المسؤولين 
الصينيين إلى دول آسيا الوسطى زيادة أهمية األمن القومي في محيط 
الصين الغربي، السيما في ظل احتدام الصراع الروسي- األوكراني في 

الفترة األخيرة.
ــيــن 

َ
وّســـعـــت الــصــيــن حــضــورهــا فـــي آســيــا الــوســطــى عــبــر خــطــوت

ين: تحسين الروابط الملموسة بين الصين وجيرانها في آسيا 
َ
أساسيت

الوسطى، ودعم بناء آلية أمنية متعددة األطراف في المنطقة.
قبل أن يقترح شي جين بينغ مبادرة »الحزام االقتصادي لطريق 
 في عام 2013، تصاعدت الدعوات إلى إعادة تنشيط 

ً
الحرير« رسميا

طريق الحرير البري القديم، حيث كانت آسيا الوسطى همزة وصل 
، شّدد شي جينبينغ 

ً
أساسية بين الصين وأوروبا، ولهذا السبب أيضا

على أهمية السكة الحديدية بين الصين وقيرغيزستان وأوزبكستان 
خالل جولته إلى آسيا الوسطى في الشهر الماضي. وفي ظل استمرار 
ين للحدود )تربطان بين الصين 

َ
العمل على بناء سكتي حديد عابرت

وباكستان ونيبال(، يبدو أن الصين تحاول بهذه الطريقة ربط حدودها 
الغربية بالدول المجاورة في آسيا الوسطى وجنوب آسيا. ويتعلق 
الهدف األساسي باسترجاع مجد »طريق الحرير« وتحقيق االزدهار في 
المنطقة، لكن بعد إطالق هذا النوع من المشاريع لربط المناطق، ظهرت 
مجموعة من المشاكل األمنية، حيث جعلت الصين الرد على التهديدات 
األمنية محور عمل منظمة شنغهاي للتعاون من جهة، ودعمت مؤتمر 
التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا من جهة أخرى، وكان حضور وانغ 
للقمة السادسة لهذا المؤتمر أحدث خطوة تتخذها الصين لتسريع 

تعاونها األمني المتعدد األطراف في المنطقة.
فـــي عــــام 1992، دعــــا رئــيــس كــازاخــســتــان الــســابــق، نــــور سلطان 
نزارباييف، إلى تأسيس مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا، 
ويشمل هذا المؤتمر حتى اآلن 27 دولة عضوا، و8 دول مراِقبة، وخمس 
منظمات دولية تحمل صفة المراِقب. تقع األمانة العامة للمنظمة في 
عاصمة كازاخستان، ويتألف معظم أعضائها مــن بــلــدان فــي آسيا 
الوسطى وغــرب آسيا وجنوبها. وقــد تسلمت كازاخستان الرئاسة 
الدورية هذه السنة، فاستغلت توّسع الصين في آسيا الوسطى لتعزيز 
التعاون األمني ومتعدد األطـــراف مع بكين داخــل »مؤتمر التفاعل« 
بهدف توسيع نفوذ هذا المؤتمر، وزيــادة قــدرة دول آسيا الوسطى 
 بتوّسع دور مؤتمر 

ً
ت الصين طبعا على حماية أمنها القومي، وقد ُسرَّ

التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا، لترسيخ التعاون الدفاعي بين 
الــدول األعضاء والحفاظ على السالم واالستقرار في المنطقة. طرح 
شي جينبينغ هذه الرؤية في 2014، حين استضافت الصين القمة 
الرابعة للمؤتمر، في وقــت تحاول الــواليــات المتحدة أن تتقّرب من 
دول آسيا الوسطى منذ فترة طويلة عن طريق التعاون االقتصادي 
والدفاعي والتواصل السياسي، بهدف احتواء نفوذ الصين وروسيا 
في المنطقة، لكن دول آسيا الوسطى ال تريد أن تتورط في »لعبة ال 
غالب وال مغلوب«، حيث تضطر إلى االختيار بين شركائها. وفي ظل 
هذه الدوامة الجيوسياسية الشائكة، تعطي هذه الدول أهمية متزايدة 
لدعم اآلليات األمنية المتعددة األطراف والمبنية على الثقة المتبادلة.

رّكز 
ُ
باختصار، من المتوقع أن تتسارع استراتيجية الصين التي ت

على محيطها الغربي من خالل تعميق الروابط الملموسة بين دول 
المنطقة ودعـــم مؤتمر التفاعل وتــدابــيــر بــنــاء الثقة فــي آســيــا، وفي 
ــا فــي آسيا  المستقبل القريب، قــد تسعى الصين إلــى توسيع دورهـ

»ذي دبلومات«     .
ً
الوسطى عموما

الصين تسّرع استراتيجية 
التواصل مع الغرب

نيان بينغ *

تاكاتوشي إيتو *

جه إلى الهبوط
ّ
الين يت

إعالن الجزائر والمصالحة الفلسطينية

bilalsandid@hotmail.comد. بالل عقل الصنديد *

ات في  منذ عقود من الزمن ونحن نسمع عن استثناء
 ال تعلم 

ً
 استثنائيا

ً
عطي راتــبــا

ُ
الجهاز الحكومي، فــالن أ

عــطــي بــعــثــة دراســيــة بــاالســتــثــنــاء، 
ُ
وفـــق أي مــبــرر، وآخـــر أ

وآخر وآخر استثني من مخالفة بناء منزل أو عمارة إلى 
آخر األمور التي سمعنا عنها في األيام القليلة الماضية.
كما ذكــرنــا، ال أحــد يعرف المعايير واألســـس، لكن من 
عــطــيــت ألســبــاب شخصية وتــبــادل منافع 

ُ
الــواضــح أنــهــا أ

بين مسؤول وآخر.
الــحــل بتقديري يكمن فــي تطبيق الــقــانــون بكل شــيء؛ 
قانون المرور، وقانون الجنسية، وقانون الخدمة المدنية، 
بكل تفرعاته، والقوانين المتعلقة بمخالفات االنتخابات، 

ت على خير. مع أن األخيرة عدَّ
نحتاج أال نسمع أن ابن نائب أو شيخ أو متنفذ خالف 
القانون، وذهب أحد ما وأخرجه من المخفر أو حتى من 
دوريــة تابعة لــوزارة الداخلية، بعد أن اعتقلته الشرطة، 
خـــرج مــن قضية 

ُ
 أن ابــن فــالن أ

ً
ونــحــتــاج أال نــســمــع أيــضــا

مخدرات أو اعتداء ألن الوالد اتصل بمسؤول إلخراجه.
 ُيطلق على نفسه »دكتور« 

ً
ال نحتاج أن نسمع أن شخصا

ـــن بـــإحـــدى الــمــؤســســات األكــاديــمــيــة، مـــع أن الــجــامــعــة  ُعـــيِّ
الــتــي حصل منها على الــدكــتــوراه »ال تــســوى بصلة« في 
ــة، بــســبــب واســـطـــة مـــن مــســؤول  ــيـ ــمـ ــاديـ الــتــصــنــيــفــات األكـ
أكــاديــمــي ال يــخــاف الــلــه، ويمكن قــيــاس أمــور كثيرة على 

ذلك المنوال.
تطبيق الــقــانــون ســُيــعــيــد الــثــقــة الــمــفــقــودة بمؤسسات 
قد بشكل كبير في آخر 

ُ
الدولة، وسُيشعرك بالعدل الذي ف

عشرين سنة بهذا البلد.
ر بخير، لكن فريق الفساد لن 

ِّ
كل المؤشرات جيدة وتبش

ب بشكل جيد، وبه العبون لديهم قدرات  يسكت، فهو مدرَّ
إعــالمــيــة وســيــاســيــة، ومــازالــت بــعــض جــيــوبــهــم مــوجــودة 
بــمــؤســســات مــهــمــة بـــهـــذا الــبــلــد، عــلــى أمــــل اقــتــالعــهــم فــي 

األسابيع القليلة القادمة.
 عــلــى أن أي خــريــطــة طـــريـــق إلصـــالح 

ً
فــلــنــتــفــق جــمــيــعــا

ــاع وعــــودة الــكــويــت إلـــى الـــريـــادة بــالــمــنــطــقــة الــتــي  ــ األوضـ
احــتــفــظــت بــهــا لــعــقــود مـــن الـــزمـــن وخــســرتــهــا بــالــعــقــديــن 
األخــيــريــن تــبــدأ بتطبيق الــقــانــون عــلــى الــجــمــيــع، وأقــصــد 

الجميع من دون استثناء.
ر بخير، لكن حــذار مــن أهــداف الوقت 

ِّ
نعم األمــور تبش

 
ً
الضائع التي تعادل النتيجة، وممكن أن تقلبها، خصوصا
أن فريق الفساد، كما ذكرنا، لديه العبون خبرة مازالوا 

قادرين على تسجيل األهداف ولو في الثواني األخيرة.
فهل وصلت الرسالة؟ آمل ذلك.

 على أن أي خريطة طريق 
ً
فلنتفق جميعا

إلصالح األوضاع وعودة الكويت إلى 
الريادة بالمنطقة تبدأ بتطبيق القانون 

على الجميع بال استثناء
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تراجع مؤشرات البورصة... والسيولة 43.3 مليون دينار

• علي العنزي
استسلمت مؤشرات بورصة 
الكويت للون األحمر خالل ثاني 
تداوالتها لهذا األسبوع امس، 

وخـــســـر مـــؤشـــر الـــســـوق الــعــام 
بنسبة 0.9 في المئة أي 65.55 
نـــقـــطـــة، لــيــقــفــل عـــلـــى مــســتــوى 
بـــســـيـــولـــة  نــــقــــطــــة،   7200.98
متراجعة قياسا على معدلها 

آلخر خمس جلسات، إذ توقفت 
أمس حول 43.3 مليون دينار، 
تداولت 139.6 مليون سهم عبر 
تنفذي 9204 صفقة، وتم تداول 
ــع مــنــهــا 34  ــفــ 122 ســهــمــا ارتــ

سهما، وانخفضت أســعــار 74 
سهما، بينما استقر 14 سهما 

دون تغير.
ــــوق  ــسـ ــ  وخــــــســــــر مــــــؤشــــــر الـ
األول نــســبــة 1.03 فــــي الــمــئــة 
أي 83.58 نــقــطــة لــيــقــفــل على 
مستوى 8060.88 نقطة بسيولة 
متراجعة 35.4 مليون ديــنــار، 
تداولت 62.6 مليون سهم عبر 
ــــح 4 اســهــم  6007 صــفــقــة، وربـ
فقط، بينما تراجعت 20 سهما، 
بينما استقر سهمان دون تغير.

 وكــــانــــت خــــســــارة الـــمـــؤشـــر 
الرئيسي اقل وهي نسبة 0.39 
في المئة أي 21.16 نقطة، ليقفل 
على مستوى 5397.82 نقطة، 
بسيولة تراجعت الى حوالي 8 
ماليين دينار تداولت 77 مليون 
ســهــم عــبــر 3197 صــفــقــة، وتــم 
تداول 96 سهما في »الرئيسي« 
ربــــح مــنــهــا 30 ســهــمــا، بينما 
تـــراجـــع 54، واســتــقــر 12 دون 

تغير.

جني أرباح مستمر

بــدأت عمليات جني األربــاح 
بعد مكاسب واسعة خالل رابع 
جــلــســات الــمــاضــيــة مــنــذ بــدايــة 
جلسة أمــس األول، واستمرت 

الـــى جلسة أمـــس فــي بدايتها، 
وزادت مع مرور الوقت تركزت 
عــلــى اســـهـــم بــيــتــك واجــيــلــيــتــي 
ومباني، وكان اجيليتي األكثر 
خسارة بنسبة زادت عن 2 في 
المئة، ثم تراجعت معظم اسهم 
السيولة امس، وخسر الوطني 
وصناعات وبنك الخليج بنسب 
ــانـــت دون 1 فــــي الــمــئــة،  ــــل كـ اقـ

بــيــنــمــا خــســر بــيــتــك نــســبــة 1.4 
في المئة.

 وفـــــــــي الـــــمـــــقـــــابـــــل ســـجـــلـــت 
بعض اسهم السوق الرئيسي 
نـــمـــوا مــعــاكــســا لــــــأداء الـــعـــام، 
ــا ســهــم اعـــيـــان وارزان،  ابــــرزهــ
الـــلـــذيـــن حــقــقــا ارتـــفـــاعـــات بــــ 4 
و2 فــلــس، وتــحــرك مــزايــا وزاد 
نــشــاطــه واصـــبـــح مـــن األســهــم 

ذات الــنــشــاط بــتــداوالت بأكثر 
مـــن 4.7 مــاليــيــن ســهــم، بينما 
تراجعت بقية األسهم النشيطة 
مثل االستهالكية وصالحية، 
واستقر جي اف اتش دون تغير 
لتنتهي الــجــلــســة الـــى خــســارة 

واضحة.
وتــراجــعــت جميع مــؤشــرات 
األســـــــواق الــمــالــيــة الــخــلــيــجــيــة 

وســط تــراجــع مــحــدود ألسعار 
الــنــفــط فـــي بـــدايـــة تــعــامــالتــهــا 
ــان الــكــويــتــي  ــ ــيـــة، وكــ ــبـــوعـ األسـ
ــــي  ــوالـ ــ ــــحـ األكــــــــثــــــــر خــــــــســــــــارة بـ
نــقــطــة مــئــويــة، وخـــســـرت بقية 
الــمــؤشــرات الخليجية بنسب 
اقـــل، وكـــان الــســعــودي األفــضــل 
وتماسك معظم فترات الجلسة 

ليقفل على ارتفاع محدود.

»االستثمار«: حصتنا الجديدة
في »بيتك« %16.08

ك بنسبة %9.1
ّ

»التأمينات« تعود لكبار المل
• محمد اإلتربي

قدمت الهيئة العامة لالستثمار 
إفصاحا رسميا للجهات الرقابية 
بشأن ملكيتها الجديدة في رأسمال 
بيت التمويل الكويتي، بعد االنتهاء 
من إتمام االستحواذ، وتبلغ ملكية 

الهيئة حاليا 16.08 بالمئة.
ــه، قـــّدمـــت الــهــيــئــة  ــ ــار ذاتــ ــ فـــي اإلطــ
ـــر إفــصــاحــا  الـــعـــامـــة لـــشـــؤون الـــقـــصَّ
مماثال عــن ملكيتها الــجــديــدة بعد 
االســتــحــواذ، وبــلــغــت 7.32 بالمئة، 
فيما تتبقى ملكية األمــانــة العامة 
ــفـــصـــح عــن  ــيــــث لـــــم تـ لـــــــأوقـــــــاف، حــ

ملكيتها الــجــديــدة حتى اآلن، ومن 
المنتظر أن تخطر الجهات الرقابية 
بــالــمــلــكــيــة الــــجــــديــــدة، عــلــمــا بــأنــهــا 
سابقا - وفق إفصاحها في 21 يناير 

2016 - تبلغ 7.30 بالمئة. 
ــات  ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــأمــ ــ ــتــ ــ ــ فـــــيـــــمـــــا عـــــــــــــــادت »ال
االجتماعية« للواجهة من جديد في 
ك »بيتك«، بعد إتمام 

ّ
قائمة كبار مال

االســـتـــحـــواذ، حــيــث تــبــلــغ ملكيتها 
ــــدوق فــيــرســت  ــنـ ــ ومـــجـــمـــوعـــتـــهـــا صـ

أوفشور 9.19 بالمئة.
ُيــذكــر أن رأســـمـــال بــيــت التمويل 
يــبــلــغ حــالــيــا 1.348 مــلــيــار ديـــنـــار، 

موزعة على 13.309 مليار سهم.

 إلنجاز اشتراطات هيئة 
ً
»إن ديجيتال« تطلب تمديدا

األسواق ورفعها األسبوع المقبل
كشفت مصادر مطلعة لـ »الجريدة« أن شركة ان 
ديجيتال سرفس القابضة طلبت من هيئة أسواق 
المال الموافقة على تمديد المهلة القانونية الممنوحة 

لها بشأن إنجاز المعالجات المطلوبة منها.
ــالـــت الـــمـــصـــادر إن مــجــلــس اإلدارة الــجــديــد،  وقـ
الــذي تسلم إدارة الشركة بعد إقالة مجلس اإلدارة 
السابق الــذي بــذل جــهــودا مضنية مــن أجــل إنجاز 
كــل المطالبات والمعالجات التي وضعتها هيئة 
أســــواق الـــمـــال، بــشــأن اســتــمــرار تــــداول الــشــركــة في 
بورصة الكويت لأوراق المالية، مشيرة إلى أنه تم 
استيفاء كــل المعالجات واالشــتــراطــات المطلوبة، 
ــال الــبــيــانــات الــمــالــيــة الــمــطــلــوبــة قبل  ــ وســيــتــم إرسـ
المهلة القانونية الممنوحة لها، والتي تنتهي في 

3 نوفمبر المقبل. 
وذكــرت أن الشركة قدمت إلى هيئة أســواق المال 
كــتــابــا تــوضــح فــيــه كــل اإلجــــــراءات الــتــي قــامــت بها 
للحيلولة مــن ســريــان قــــرار شطبها مــن مقصورة 

اإلدراج في بورصة الكويت لأوراق المالية، رغبة في 
تدعيم موقفه،ا ومساندة مجلس اإلدارة الحالي في 
إتمام اإلجراءات المتعلقة بمرحلة ما بعد المعالجات 
والمتعلقة بتعديل أوضاع الشركة المالية واإلدارية. 
وبينت المصادر أن الهيئة قررت إيقاف سهم »ان 
ديجتال سرفس« القابضة عن التداول في بورصة 
الــكــويــت لـــــأوراق الــمــالــيــة، الـــى حــيــن قــيــام الــشــركــة 
بمعالجة تــحــفــظــات مــراقــب حــســابــاتــهــا الــخــارجــي 
الواردة في تقريره المعد عن البيانات المالية للشركة 
للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021، حيث منحتها 

مهلة قانونية في موعد أقصاه 27 أبريل 2022. 
ــواق الـــمـــال« قــررت  ــ ولــفــتــت الــمــصــادر إلـــى أن »أسـ
تمديد فترة ايقاف سهم »ان ديجيتال سيرفس« عن 
الــتــداول الــى موعد أقــصــاه 3 نوفمبر المقبل، نظرا 
للخطوات الــتــي قــام بها مساهمو الشركة مــن حل 
لمجلس اإلدارة السابق، وانتخاب مجلس إدارة جديد، 
وقيامه بتقديم خطة الستيفاء المتطلبات الالزمة 

لرفع اإليفاف عن سهم الشركة، وتعهده بإنجاز ذلك 
خالل فترة التمديد.

وأشارت المصادر إلى أن الشركة بمجلس إدارتها 
الجديد حريصة على نيل ثقة الهيئة بشأن االلتزام 
بكل التعليمات الصادرة، مدعما موقفه باإلجراءات 
الــتــي أتمها خــالل الــفــتــرة الــمــاضــيــة، بــشــأن االلــتــزام 
بــالــقــرارات الــخــاصــة بــاســتــمــرار إيــقــاف الــشــركــة عن 
التداول، وتقديمها الى »أسواق المال« للحصول على 

طلب التمديد. 
ونوهت إلى أن مجلس اإلدارة سيقدم إلى هيئة 
أســواق المال البيانات المالية للشركة للربع األول 
لسنة 2022 في تاريخ 15 نوفمبر المقبل، وبيانات 
الشركة للربع الثاني في موعد أقصاه 30 نوفمبر، 
وبيانات الربع الثالث في موعد أقصاه 15 ديسمبر 
2022، كما ستتم الــدعــوة إلـــى عقد جمعية، وأخــذ 
مــوافــقــات مــن هيئة أســـواق الــمــال بــشــأن اإلجــــراءات 

المتعلقة بتخفيض رأس المال.

عيسى عبدالسالم

ً»المركزي« يصدر 
سندات وتورقا

بـ 200 مليون دينار

أعـــــلـــــن بــــنــــك الـــكـــويـــت 
الـــــــــــمـــــــــــركـــــــــــزي أنــــــــــــــــه تــــم 
تــخــصــيــص آخــــر إصــــدار 
لـــســـنـــدات وتــــــورق الــبــنــك 
بــقــيــمــة إجـــمـــالـــيـــة بــلــغــت 
200 مليون ديــنــار ألجل 
3 أشــهــر، وبــمــعــدل عائد 

.%3.375

2.305 مليار دينار مديونية الخزانة العامة لمصلحة »التأمينات«
بنسبة 86% من إجمالي مطالبات المؤسسة

• حصة المطيري
أفــادت المؤسسة العامة للتأمينات 
ــأن لـــديـــهـــا مــســتــحــقــات  ــ االجـــتـــمـــاعـــيـــة بـ
عــلــى كــل مــن وزارة الــمــالــيــة وأصــحــاب 
ــة  ــيـ ــكـــومـ ــات الـــحـ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ األعـــــــمـــــــال مــــــن الـ
والــعــســكــريــة والــنــفــطــيــة، حــيــث أكـــدت 
ذلــــك مــخــاطــبــتــهــا لـــــــوزارة الــمــالــيــة في 
عدة كتب ومطالبات رسمية ومناقشة 
مــديــونــيــة الــخــزانــة الــعــامــة لــلــدولــة في 
ات ومناسبات،  عــدة اجتماعات ولــقــاء
ر الخزانة العامة في تسديد 

ّ
إال أن تأخ

التزاماتها المتعلقة بالمؤسسة؛ سواء 

كــانــت مساهمة الــدولــة فــي الصناديق 
التأمينية، أو سداد ما ُيعهد للمؤسسة 
بصرفه وتنفيذه مــن قوانين وقـــرارات 
بخالف قانون التأمينات االجتماعية، 
مما كان له بالغ األثر في زيــادة صرف 
مــديــونــيــات الــمــؤســســة لـــدى الــغــيــر، إذ 
ل مديونية الخزانة العامة للدولة 

ّ
تمث

لمصلحة المؤسسة، كما في 31 مارس 
2022، نحو 2.305 مليار دينار، أي أن 
ــل نــحــو 86 بالمئة من 

ّ
الــمــديــونــيــة تــمــث

مطالبات المؤسسة على الغير.
وبــالــنــســبــة إلــــى مــديــونــيــة أصــحــاب 
ــة  ــيـ ــكـــومـ ــات الـــحـ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ األعـــــــمـــــــال مــــــن الـ

والعسكرية والنفطية المملوكة للدولة، 
 حــيــال 

ً
ــا ــعــ ــر الـــمـــؤســـســـة وســ ــّدخــ فـــلـــم تــ

مطالبتهم بشكل مستمر، وقــد بلغت 
مديونياتهم 241.623 مليونا، بزيادة 
عن رصيد نهاية السنة المالية السابقة 
ــان قـــد بــلــغ 137.587 مــلــيــونــا،  ــــذي كــ الـ
بــنــســبــة زيـــــادة فـــي الــمــديــونــيــة تــعــادل 
132.2 بالمئة عن رصيد نهاية السنة 
المالية السابقة، ومجموع المستحق 
على الخزانة العامة والجهات الحكومية 
والعسكرية والنفطية المملوك للدولة 
نسبته 95 بالمئة من إجمالي األرصدة.

وبّينت المؤسسة أنها حريصة على 

تحصيل مستحقاتها لدى الغير، بالرغم 
من مخاطبة المؤسسة لــوزارة المالية 

في عدة كتب ومطالبات رسمية.
وقــــد جــــاء رد الــمــؤســســة ذلــــك على 
تــقــريــر ديـــــوان الــمــحــاســبــة بــخــصــوص 
تحصيل مديونيات المؤسسة، حيث 
أعــلــن الـــديـــوان اســتــمــرار تــزايــد أرصـــدة 
بــعــض المدنيين فــي 31 مـــارس 2022 
بنسبة بلغت 121.5 في المئة، مقارنة 
بالسنة المالية المنتهية في 31 مارس 
2021، واستمرار تباين إحالة متعثري 
الــــســــداد ألصـــحـــاب الــبــابــيــن الــخــامــس 
والــــثــــالــــث لــــــــــإدارة الـــمـــعـــنـــيـــة التـــخـــاذ 

اإلجراءات القانونية الالزمة.
ــــة  ــالـ ــ ــن إحـ ــيــ ــابــ ــتــ ــا يــــتــــعــــلــــق بــ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ وفـ
المتعثرين، فقد أوضحت المؤسسة أن 
رصيد مديونية أصحاب أعمال القطاع 
ــاب الــخــامــس والــعــامــلــيــن  ــبـ األهـــلـــي والـ
بــالــخــارج وتــأمــيــن الخليجيين خــالل 
الـــســـنـــة الـــمـــالـــيـــة 2021/ 2022 الــبــالــغ  
141.853 مــلــيــونــا، بـــزيـــادة عــن رصيد 
السنة المالية السابقة 10.561 ماليين 
دينار، بما نسبته 7.5 بالمئة، وأسباب 
ذلــك هــو تــزايــد أعـــداد أصــحــاب األعمال 
ممن سلف ذكــرهــم، وتــأجــيــل تحصيل 
االشتراكات بموجب القرار المنظم لذلك.

أخبار الشركات

»مملوكة« لـ »تعليمية« تستحوذ»مملوكة« لـ »تعليمية« تستحوذ
على مدرسة خاصةعلى مدرسة خاصة

أعــلــنــت الــمــجــمــوعــة التعليمية الــقــابــضــة إخــطــارهــا مــن قبل 
شركة مملوكة لها بحصة 42 في المئة االستحواذ على مدرسة 
خاصة في الكويت. ولفتت »تعليمية« إلى أنه لن يترتب على هذا 

االستحواذ أي تغير في قيمة االستثمارات بالشركات الزميلة.

»كابالت«: ترسية مناقصة»كابالت«: ترسية مناقصة
على تابعة بـ على تابعة بـ 2.42.4 مليون دينار  مليون دينار 

تسلمت شركة تابعة لشركة الخليج للكابالت والصناعات 
الكهربائية »شركة الخليج للكابالت والصناعات المتعددة – 
األردن« كتاب ترسية مناقصة؛ لتوريد كابالت ضغط متوسط 
من وزارة الكهرباء العراقية، بقيمة 7.76 ماليين دوالر أميركي، 
بما يعادل 2.4 مليون دينار. وتوقعت »كابالت« تحقيق أرباح 
تشغيلية بنسبة تــتــراوح بين 6 إلــى 8 فــي المئة خــالل الربع 

الرابع من 2022.

»استثمارات«: إظهار قيمة عمليات التمويل »استثمارات«: إظهار قيمة عمليات التمويل 

حصلت شركة االستثمارات الوطنية من بنك الكويت المركزي 
على كــتــاب الموافقة بعد دراســـة البيانات الــدوريــة المطلوبة 
لمتابعة عمليات التمويل في الشركة، كما في 30 سبتمبر 2022، 
وبناء عليه فإنه ابتداء من الربع الثالث من 2022 ستظهر في 
البيانات المالية قيمة إجمالي عمليات التمويل المقدمة من 

الشركة. 

تابعة لـ »مشاعر«: تسهيالتتابعة لـ »مشاعر«: تسهيالت
بـ بـ 4.64.6 ماليين دينار ماليين دينار

حــصــلــت شـــركـــة تــابــعــة لــشــركــة مــشــاعــر الــقــابــضــة على 
تسهيالت ائتمانية بقيمة 4.59 ماليين دينار من أحد البنوك 

المحلية.
ــارت الــشــركــة إلـــى أن الــتــســهــيــالت ســيــتــم توظيفها  ــ وأشــ
بغرض االستثمار العقاري، منوهة إلى أن األثر على المركز 
المالي للشركة سيتضح عند القيام باستخدام التسهيالت 

الممنوحة.

 لمجلس إدارة »أسيكو«
ً
عماد العيسى رئيسا

 في مختلف القطاعات
ً
يتمتع بخبرة تتجاوز ٣٥ عاما

أعــلــنــت »أســيــكــو الــمــجــمــوعــة« تــزكــيــة مجلس 
إدارتـــهـــا عــمــاد الــعــيــســى ليشغل منصب رئيس 
مجلس إدارة شــركــة أســيــكــو لــلــصــنــاعــات، خلفا 
لوزير التجارة والصناعة مازن الناهض، رئيس 
مجلس إدارة الشركة السابق، علما أن العيسى 
تولى قبل ذلــك منصب عضو مجلس إدارة غير 
تنفيذي – رئيس لجنة المخاطر وعضو لجنة 

التدقيق، منذ 2021/5/30.
وعليه، ستبدأ مهام العيسى، بصفته رئيس 
مجلس إدارة الشركة، مباشرة بعد 2022/10/20، 
ــــادة الـــمـــجـــلـــس لــتــطــويــر  ــيـ ــ ــه قـ ــقـ ــاتـ ــلـــى عـ آخـــــــذا عـ
ــة الــشــركــة،  اســتــراتــيــجــيــة ســـديـــدة تــتــفــق مـــع رؤيــ
وتطبيقها من خالل توجيه اإلدارة التنفيذية نحو 
مسار عمل يحقق األهـــداف المرجوة منها، بما 
يضمن نمو حقوق المساهمين وتعزيز العالقات 
المرتبطة بالمصالح العملية واإلدارية للشركة، 
فــقــد أتــــت تــزكــيــة الــعــيــســى اســـتـــنـــادا إلــــى سجله 
الناجح والمستمر في تحقيق نتائج استثنائية، 
فيما يتعلق بتعزيز مستوى الربحية واإليرادات، 

ورفــع األداء التشغيلي. ولــدى العيسى مــا يزيد 
على 35 عاما من الخبرة الواسعة في العديد من 
المجاالت، بما يشمل إدارة الصفقات وعمليات 
الدمج واالستحواذ وبيع الشركات واالستحواذ 
عــن طــريــق االقــتــراض، وكــذلــك التحاليل المالية 

وإعادة هيكلة الشركات.
وخالل مسيرته العملية الطويلة، تقلد العيسى 
عضوية مجالس إدارات عــدة ومناصب قيادية 
مرموقة في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع 
االستثماري والعقاري والفندقي، شاغال منصب 
الــرئــيــس التنفيذي فــي شــركــة عــقــارات الــكــويــت، 
ومنصب المدير العام لشركة عقار لالستثمارات 
العقارية، ومنصب نائب رئيس إدارة األصول في 
المجموعة الخليجية للمال، كما عمل بمنصب 

مدير إدارة االستثمار شركة عقارات الكويت.
الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أيـــضـــا أن الــعــيــســى حــاصــل 
على شهادة بكالوريوس إدارة األعمال/تمويل، 
سنة 1985، من جامعة كاليفورنيا بوليتكنيك 

بالواليات المتحدة.

عماد العيسى

مؤشر السوق السعودي يرتفع %0.6
أنــهــى مــؤشــر »الـــســـوق الــســعــودي« جلسة 
أمس، على ارتفاع بنسبة 0.6 في المئة، مغلقا 
 أعلى 

ً
عند 12075 نقطة )+ 69 نقطة(، مسجال

إغالق منذ نحو شهر ونصف، بتداوالت بلغت 
قيمتها اإلجمالية نحو 6.6 مليارات ريال.

وارتفع سهم مصرف »الراجحي«، بنسبة 1 
في المئة عند 88.10 رياال.

وأنهت أسهم »مجموعة تداول«، و»البحري«، 
و»علم«، و»السعودية للكهرباء«، و»المراعي«، 
ــان«، و»ســلــوشــنــز«، و»الــجــزيــرة«،  ــ و»دار األركــ
و»أكــــوا بــــاور«، تــداوالتــهــا أمـــس، على ارتــفــاع 

بنسب تراوح بين 1 و4 في المئة.
وتــصــدر سهم »ســدافــكــو«، ارتــفــاعــات أمس 
بالنسبة الــقــصــوى عــنــد 221 ريــــاال، مسجال 
أعلى إغالق منذ اإلدراج في السوق، بتداوالت 

بلغت نحو  134 ألف سهم.
وكانت الشركة قد أعلنت ارتفاع أرباح الربع 
الثاني المنتهي في سبتمبر 2022، إلى 85.6 

مليون ريـــال، وبنسبة 58 فــي المئة مقارنة 
بنفس الفترة من 2021.

وسجل سهما »مــعــادن« و»بــوبــا العربية«، 
ــــالق مــنــذ اإلدراج في  جــلــســة امــــس أعـــلـــى إغـ
السوق، عند 82 رياال )+ 3%( لأول و189.80 

رياال )+ 2%( للثاني.
في المقابل، تراجع سهم »كيان السعودية« 
ــاال، عقب  بنسبة 4 فــي الــمــئــة عــنــد 13.80 ريــ
إعــالن الشركة تسجيل خسائر بقيمة 812.3 

مليون ريال في الربع الثالث 2022.
ــنـــيـــة«،  وهـــبـــطـــت أســــهــــم »الـــتـــصـــنـــيـــع الـــوطـ
و»مجموعة صــافــوال«، و»سليمان الحبيب«، 
ــة«، و»جـــــريـــــر«،  ــدمــ ــقــ ــتــ ــمــ و»بــــــتــــــرورابــــــغ«، و»الــ
و»أسمنت اليمامة« بنسب تــراوح بين 1 و3 

في المئة.
ــخــــص الــــصــــنــــاديــــق الــــعــــقــــاريــــة  ــا يــ ــمــ ــيــ وفــ
المتداولة، أغلق »ملكية ريت« عند 8.65 رياالت 

)- 1%(، عقب نهاية أحقية توزيعات.

عمليات جني أرباح مستمرة على معظم األسهم المتداولةعمليات جني أرباح مستمرة على معظم األسهم المتداولة
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»Ooredoo« تربح 32.8 مليون دينار في 9 أشهر بنمو %144
ً
قاعدة العمالء الموحدة ارتفعت إلى 24.7 مليون عميل واإليرادات 464.8 مليونا

ــــت الـــــشـــــركـــــة الــــوطــــنــــيــــة  ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
 Ooredoo لــالتــصــاالت المتنقلة
نتائجها الــمــالــيــة لــفــتــرة األشــهــر 
التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 
2022، مــحــقــقــة نـــمـــوا قـــويـــا على 
مستوى جميع مؤشراتها المالية 

الرئيسية.
• وارتفعت اإليــرادات الموحدة 
بنسبة 4% لتصل إلى 464.8 مليون 
ديـــنـــار فـــي فــتــرة األشـــهـــر التسعة 
المنتهية فــي 30 سبتمبر 2022 
مقارنة بـ448.5 مليونا لنفس الفترة 
من سنة 2021، وقد تأثرت اإليرادات 
بالدينار بشكل إيجابي بالتخفيف 
الــتــدريــجــي لــلــقــيــود فـــي الــكــويــت، 
واإليرادات القياسية في فلسطين، 
وتحسنا باألداء في جزر المالديف 
مــقــارنــة بالسنة السابقة والنمو 
الـــصـــحـــي فــــي تـــونـــس والـــجـــزائـــر 

بالعملة المحلية.
ــربــــح الــعــائــد  • بـــلـــغ صـــافـــي الــ
ــة لـــالتـــصـــاالت  ــيـ ــنـ لـــلـــشـــركـــة الـــوطـ
المتنقلة 32.8 مليون دينار في فترة 
األشــهــر التسعة المنتهية فــي 30 
سبتمبر 2022 مقارنة بـ13.4 مليونا 
لنفس الفترة من سنة 2021 بنمو 
144%، حيث استمد دعــمــا قويا 
مــن تحسن اإليـــــرادات التشغيلية 
والــمــالــيــة مــن Ooredoo الكويت 
 Ooredooتــونــس و Ooredooو
الــجــزائــر وOoredoo فلسطين و

Ooredoo المالديف.
• بلغت األرباح الموحدة للسهم 

الواحد 65 فلسا في فترة األشهر 
التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 
ـــ27 فلسا للسهم  2022 مــقــارنــة بــ

لنفس الفترة من عام 2021.
ــمـــالء  ــعـ ــدة الـ ــ ــاعــ ــ • ارتــــفــــعــــت قــ
الموحدة لتصل الــى 24.7 مليون 
عــمــيــل فـــي فــتــرة األشـــهـــر التسعة 
المنتهية فــي 30 سبتمبر 2022 
مقارنة بـ23.9 مليونا لنفس الفترة 

من عام 2021.
ــد بـــن  ــ ــمـ ــ ــــحـ وقـــــــــــــال الـــــشـــــيـــــخ مـ
عبدالله آل ثــانــي، رئيس مجلس 
اإلدارة: »حققت الشركة الوطنية 
ــــاالت الـــمـــتـــنـــقـــلـــة نــتــائــج  ــــصـ ــــالتـ لـ
قوية خــالل فترة األشهر التسعة 
المنتهية في 30 سبتمبر 2022، 

مــدفــوعــة بــــإيــــرادات قــيــاســيــة في 
ــــي األداء  فــلــســطــيــن وتـــحـــســـنـــا فـ
بـــالـــكـــويـــت والــــمــــالــــديــــف مــقــارنــة 
بالسنة السابقة، إلى جانب نمو 
ــــي الـــســـوقـــيـــن الـــتـــونـــســـي  جـــيـــد فـ

والجزائري، بالعملة المحلية«.
وارتــفــعــت اإليـــــــرادات الــمــوحــدة 
بــنــســبــة 4% لــتــبــلــغ 465 مــلــيــون 
ديــنــار مــقــارنــة بالفترة ذاتــهــا من 
السنة الماضية مدعومة بهامش 
قوي للدخل قبل الفائدة والضريبة 
واالســتــهــالك واإلطــفــاء بلغ %37، 
حــيــث ارتـــفـــع الـــدخـــل قــبــل الــفــائــدة 
والضريبة واالستهالك واإلطفاء 
بنسبة 7%، مــن 161 مليونا إلى 

173 مليونا خالل الفترة.
في الكويت، ارتفعت اإليـــرادات 
بنسبة 13% لتصل إلى 177 مليون 
دينار، كما ارتفع الدخل قبل الفائدة 
والضريبة واالستهالك واإلطفاء 
بــنــســبــة 15% لــيــبــلــغ 53 مليونا 
لألشهر التسعة مــن سنة 2022، 
وتــجــدر اإلشــــارة إلـــى أن التحسن 
تحقق إلى حد كبير من خالل تعزيز 
الكفاءة التشغيلية في كل أنشطة 
األعــمــال، األمــر الــذي أدى إلــى نمو 
قاعدة العمالء بنسبة 19% لتصل 

إلى 2.7 مليون. 
ــيــــس  ـــن جـــــانـــــبـــــه، ذكـــــــــر الــــرئــ ــ مــ
»Ooredoo الكويت«  التنفيذي لــــــــ
عبدالعزيز البابطين: »إن النمو 
الـــكـــبـــيـــر خــــــالل األشــــهــــر الــتــســعــة 
ــاء بسبب  ــى لــســنــة 2022 جــ ــ األولــ
اجتهاد فريق العمل الذي أدى الى 
األداء القوي والجهود المستمرة 

والعمل الجاد لكل فــرد في عائلة 
.»Ooredoo

وأضاف البابطين: »تحققت هذه 
ــدؤوب  الــنــتــائــج بسبب سعينا الــ
إلجراء العديد من التغييرات التي 
تهدف الى ارضاء عمالئنا من خالل 
تقديم خدمات مبتكرة تخدم شرائح 
المجتمع بــتــنــوعــهــا، وهـــو سبب 
رئــيــســي الرتـــفـــاع قــاعــدة عمالئنا 
وثقتهم الكبيرة بنا، حيث قدمت 
 ،+Fiber مؤخرا حلول Ooredoo
وهي تقنية ثورية تعتبر األولى من 
نوعها في الكويت مناسبة للمنازل 
الذكية والمؤسسات الرقمية ضمن 
حرصنا الدائم على توفير كل جديد 
ومبتكر في عالم التحول الرقمي«.

وأردف: »كما نفتخر بحصول 
Ooredoo الــــكــــويــــت عــــلــــى أول 
تـــرخـــيـــص لــــخــــدمــــات الـــحـــوســـبـــة 
السحابية من قبل الهيئة العامة 
لــالتــصــاالت وتــقــنــيــة المعلومات 
)CITRA( لنكون أيضا أول شركة 
تحصل على مثل هــذا الترخيص 
بــالــكــويــت، ولــديــنــا مــركــز بيانات 
يحظى بأعلى مستويات األمـــان 
وأحــــدث التقنيات لتوفير خدمة 
ــة واألمـــــــن  ــيـ ــابـ الـــحـــوســـبـــة الـــســـحـ
السيبراني، وهو المركز الذي يوفر 
اإلنترنت الثابت والمضمون دون 
انقطاع على مدار الساعة طوال أيام 
األسبوع من أي مكان بالعالم بكل 

أمان وسرية«.
ــتــــدرك: »وحـــــول اهتمامنا  واســ
وتــمــيــزنــا بــقــطــاع الــشــركــات قمنا 
 Ooredoo Cloud بــإطــالق خدمة

Connect بــالــتــعــاون مــع هـــواوي، 
ــات  ــدمـ ــن خـ ــ ــد مـ ــديــ ــيـــل جــ وهــــــو جـ
الشبكات المدارة عن طريق الحلول 
السحابية الــتــي ستمكن العمالء 
من االستفادة من التقنيات الرائدة 
لتخدم القطاعات المختلفة، كقطاع 
التعليم والرعاية الصحية ومراكز 
التسوق والحلول الذكية للقطاع 
العقاري وقطاع الضيافة وأصحاب 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة«.

نظرة على العمليات

يمكن تلخيص األداء التشغيلي 
للمجموعة على النحو التالي:

Ooredoo - الكويت

ســجــلــت Ooredoo الــكــويــت 
زيادة في اإليرادات بنسبة %13 
لتصل إلى 176.6 مليون دينار في 
فترة األشهر التسعة المنتهية في 
30 سبتمبر 2022 مقارنة بـ155.7 
مــلــيــونــا لــنــفــس الــفــتــرة مـــن عــام 
2021، وارتفع الدخل قبل احتساب 
الفوائد والضرائب واالستهالك 
ــاء بــنــســبــة 15% لتصل  ــفــ واإلطــ
إلى 53.1 مليونا في هذه الفترة، 
مقارنة بـ46.3 مليونا لنفس الفترة 
من عام 2021، مدفوعة بالكفاءات 
الــتــشــغــيــلــيــة فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء 
األعمال التجارية، وارتفعت قاعدة 
عمالء Ooredoo في الكويت إلى 
2.7 مليون عميل خــالل الفترة، 
بزيادة قدرها 19% مقارنة بنفس 

الفترة من عام 2021.

Ooredoo – تونس

انخفضت قيمة الدينار التونسي 
بنسبة 9% على أساس سنوي، مما 
أدى إلــى انخفاض اإليـــــرادات إلى 
94.1 مليون دينار في فترة األشهر 
التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 
2022، مقارنة بـ100.6 مليون دينار 

لنفس الفترة من عام 2021.
ومــــن حــيــث الــعــمــلــة الــمــحــلــيــة، 
ــــت اإليــــــــــــــــــرادات بـــالـــعـــمـــلـــة  ــعـ ــ ــفـ ــ ارتـ
المحلية بنسبة 2% وبلغ الدخل 
قبل احتساب الفوائد والضرائب 
واالستهالك واإلطفاء 41.8 مليون 
ديـــنـــار فـــي فــتــرة األشـــهـــر التسعة 
المنتهية فــي 30 سبتمبر 2022، 
 Ooredoo وسجلت قاعدة عمالء
فــي تــونــس 7.2 ماليين عميل في 

هذه الفترة.

Ooredoo – الجزائر

 Ooredoo ارتفعت قاعدة عمالء
الــجــزائــر بنسبة 2% لــتــصــل إلــى 
13.0 مليون عميل في فترة األشهر 
التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 
2022 مقارنة بـ12.7 مليونا لنفس 
ــام 2021، وتـــأثـــرت  ــ الـــفـــتـــرة مــــن عـ
األعــمــال في الجزائر سلبا بسبب 
انخفاض قيمة الدينار الجزائري، 
حــيــث تــراجــع بنسبة 5.4% على 
أســـــــاس ســــنــــوي، ونـــتـــيـــجـــة لــذلــك 
انــخــفــضــت اإليــــــــرادات إلــــى 139.2 

مليونا فــي فترة األشــهــر التسعة 
المنتهية فــي 30 سبتمبر 2022 
مقارنة بـ140.9 مليونا لنفس الفترة 

من سنة 2021. 
ومــــن حــيــث الــعــمــلــة الــمــحــلــيــة، 
فــقــد ارتــفــعــت اإليــــــــرادات بالعملة 
المحلية بنسبة 4%، وارتفع الدخل 
قبل احتساب الفوائد والضرائب 
واالســتــهــالك واإلطــفــاء ليصل الى 
52.5 مليون دينار في فترة األشهر 
التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 
2022، مقارنة بـ50.3 مليونا لنفس 

الفترة من عام 2021.

Ooredoo - فلسطين 
ــرادات بنسبة %4  ــ ارتفعت اإليـ
لتصل إلى 26.7 مليون دينار في 
فترة األشهر التسعة المنتهية في 
30 سبتمبر 2022، مقارنة بـــ25.6 
مليونا لنفس الفترة من عام 2021، 
وسجلت الشركة ارتفاعا جوهريا 
فــي الــدخــل قبل احتساب الفوائد 
والضرائب واالستهالك واإلطفاء 
بنسبة 8% ليصل إلى 10.0 ماليين، 
مـــقـــارنـــة بــــــــ9.3 مـــاليـــيـــن، مــدفــوعــة 
ات التشغيلية فــي جميع  بالكفاء

أنحاء األعمال التجارية.

Ooredoo – المالديف
ســجــلــت Ooredoo الــمــالــديــف 
ارتفاعا في اإليرادات بنسبة %10، 
لتصل إلى 28.2 مليون دينار في 
فترة األشهر التسعة المنتهية في 
30 سبتمبر 2022، مقارنة بـــ25.7 
مليونا لنفس الفترة من عام 2021.

ـــع معهد الــكــويــت لألبحاث 
َّ
وق

العلمية والهيئة العامة للصناعة، 
 يهدف إلى 

ً
في مقر المعهد، عقدا

تحقيق التعاون في إعداد فرص 
اســتــثــمــاريــة لــمــشــاريــع صناعية 
مــن أهــم المنتجات المشتقة من 
الصناعات البترولية في الكويت. 
ــــع الــمــذكــرة نــيــابــة عن 

َّ
وقـــد وق

»األبحاث« القائم بأعمال المدير 
العام للمعهد د. مانع السديراوي، 
وعــــن »الــصــنــاعــة« الــمــديــر الــعــام 
لـــلـــهـــيـــئـــة بـــالـــتـــكـــلـــيـــف م. مــحــمــد 

العدواني.
ــذه الـــمـــنـــاســـبـــة، ذكــــــر د.  ــ ــهـ ــ وبـ
الــســديــراوي أن هـــذا الــعــقــد يأتي 
 لــلــتــعــاون المستمر بين 

ً
امـــتـــدادا

الـــمـــعـــهـــد وهـــيـــئـــة الـــصـــنـــاعـــة فــي 
تــوفــيــر أفــضــل الــخــبــرات العلمية 
 
ً
في المجاالت المختلفة، وتأكيدا

 إلعــداد 3 
ً
لذلك »نوقع اليوم عقدا

فرص من أهم المنتجات المشتقة 
مــن الــصــنــاعــات الــبــتــرولــيــة التي 
تساهم في تطوير التكنولوجيا 

البترولية والنهوض بالصناعات 
البترولية بالكويت«.

ــفــــت الـــــســـــديـــــراوي إلــــــى أن  ولــ
الــمــعــهــد ســيــقــوم بتنفيذ العقد 

على ثماني مــراحــل، هــي: تقديم 
المقترحات للفرص االستثمارية، 
ــة  وتــحــديــد األفــضــلــيــة واألولـــويـ
ــع الــهــيــئــة الــعــامــة  بــالــتــنــســيــق مـ
للصناعة، ومن ثم تطوير الفرص 
المقترحة، ومراجعة المقترحات، 
وإعــــــداد الـــفـــرص االســتــثــمــاريــة، 
وتسليم ملفات دراسة الجدوى، 
 
ً
والمراجعة مع المستثمر، وأخيرا

دراسة نقل التكنولوجيا.
وأضــــاف أن هـــذا الــعــقــد يأتي 
 لــبــرنــامــج عــمــل الحكومة، 

ً
دعــمــا

 في المحور األول من 
ً
خصوصا

الــبــرنــامــج، فــي تنشيط الــقــطــاع 
الخاص، وتحسين بيئة األعمال، 
واالســــتــــدامــــة الـــمـــالـــيـــة الـــعـــامـــة، 
وتــنــمــيــة ســـوق الــعــمــل، وتــعــزيــز 
توطين الصناعات، حيث يدعم 
االقـــتـــصـــاد الــمــعــرفــي مـــن خــالل 
نقل المعرفة وابتكارات المعهد 
إلــــى الــقــطــاع الـــخـــاص لتصنيع 
ــات  ــ ــراعـ ــ ــتـ ــ وتــــســــويــــق هـــــــذه االخـ
واالبتكارات العلمية وتطويرها، 
ـــالـــة فــــي الــصــنــاعــات  لـــتـــكـــون فـــعَّ
ــــن شــأنــهــا  ــــي مـ ــتـ ــ الــــوطــــنــــيــــة، والـ
تعزيز االقتصاد الوطني، ودفع 
عجلة التنمية االقتصادية بقوة 
المعرفة واالبتكار والتكنولوجيا. 
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، قــــــــــال الــــقــــائــــم 
بأعمال المدير التنفيذي لمركز 
ــتــــرول فــــي الــمــعــهــد  ــبــ أبــــحــــاث الــ
ــزاد: »مــــــن خـــالل  ــ ــهــ ــ د. داوود بــ
الــعــقــد ســيــوفــر الــمــعــهــد الــكــوادر 
ــة لــبــحــث  ــ ــــالزمــ االســــتــــشــــاريــــة الــ
الفرص االستثمارية المبتكرة، 
وتـــــحـــــويـــــلـــــهـــــا مــــــــن مــــبــــتــــكــــرات 
وتــقــنــيــات علمية إلـــى صناعات 
كـــبـــيـــرة، بـــالـــتـــعـــاون مــــع الــهــيــئــة 
والمستثمرين، بــهــدف تحسين 
جودة عملية التصنيع واإلنتاج 
ــاعــــات  ــنــ ــل فــــــي الــــصــ ــيــ ــغــ ــتــــشــ والــ
البترولية بشكل خاص، وتنمية 
ســـــــوق الــــعــــمــــل فـــــي الـــقـــطـــاعـــات 

األخرى بشكل عام«. 
ــع  ــانــ ، ذكــــــــــر د. مــ

ً
وخــــــــتــــــــامــــــــا

الـــســـديـــراوي أن الــمــعــهــد يــزخــر 
بــالــكــوادر الــعــلــمــيــة والــفــنــيــة في 
مــجــاالت البحث العلمي بصفة 
ــاالت الــتــطــبــيــقــيــة  ــجـ ــمـ ــة، والـ عـــامـ
 
ً
بــصــفــة خـــاصـــة، ويــســعــى دائــمــا

لتوفير شراكات جهات القطاعين 
الــــــــعــــــــام والــــــــــخــــــــــاص، لــــتــــوفــــيــــر 
االســـتـــشـــارات الــعــلــمــيــة والــفــنــيــة 
ــرات عـــلـــمـــيـــة مــتــخــصــصــة  ــبــ ــخــ بــ
وتشجيع الفرق البحثية العلمية 
ــادل الـــخـــبـــرات  ــ ــبـ ــ الـــمـــشـــتـــركـــة وتـ
والـــتـــجـــارب واألنــظــمــة البحثية 
لــــتــــحــــقــــيــــق االســــتــــراتــــيــــجــــيــــات 

الوطنية.

جانب من توقيع العقد 

تحليل تسعة أشهرتحليل ربع سنوي

الربع 
الثالث 
2022

الربع 
الثالث 
2021

نسبة 
التغيير 

%
20222021

نسبة 
التغيير %

%3464.8448.54%158.7153.8اإليرادات الموحدة )مليون دينار(

الدخل قبل احتساب الفوائد 
والضرائب واالستهالك واإلطفاء 

)مليون دينار(
60.456.4%7172.6161.3%7

هامش الدخل قبل احتساب 
الفوائد والضرائب واالستهالك 

واإلطفاء )%( 
%38%37-%37%36-

صافي األرباح العائدة للشركة 
الوطنية لالتصاالت المتنقلة 

)مليون دينار(
12.06.5%8632.813.4%144

%324.723.93%24.723.9قاعدة العمالء الموّحدة )مليون( 

عبدالعزيز البابطين الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني

 إلعداد 
ً
»األبحاث« و»الصناعة« يوقعان عقدا

فرص استثمارية لمشاريع صناعية

https://www.aljarida.com/articles/1666627216300529300/?utm_source=whatsapp
https://www.aljarida.com/articles/1666627268550531400/?utm_source=whatsapp
https://www.aljarida.com/articles/1666627268550531400/?utm_source=whatsapp
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حوا: قيمة كبيرة الندماج »المتحدة« و»أبراج« و»الضيافة«
• »يعزز تنّوع أصول العقارات المتحدة مع تنمية إيراداتها وأرباحها التشغيلية« 

• »عمومية« المتحدة وافقت على االندماج وزيادة رأسمالها إلى 143.1 مليون دينار

 نالت زيادة رأسمال »العقارات 
المتحدة« بـ 24.3 مليون دينار، 

موافقة المساهمين، ليرتفع 
من 118.8 مليونا إلى 143.1 

مليونا.

وافـــــــــــق مــــســــاهــــمــــو شــــركــــة 
العقارات المتحدة على صفقة 
ــن طـــريـــق الـــضـــّم  االنـــــدمـــــاج عــ
مـــع شــركــتــي أبـــــراج الــمــتــحــدة 
القابضة والضيافة القابضة، 
وذلك خالل اجتماع الجمعية 
الــعــامــة غــيــر الــعــاديــة للشركة 

الذي ُعقد أمس.
كما وافق مساهمو الشركة 
ــادة رأســـمـــال الــشــركــة  ــ عــلــى زيـ
بـ 24.3 مليون دينار، ليرتفع 
مــن 118.8 مليونا إلــى 143.1 
مـــــلـــــيـــــونـــــا، وذلــــــــــــك بــــــإصــــــدار 
ــم عــــادي  ــهـ ــيـــون سـ ــلـ 242.6 مـ
بــالــقــيــمــة االســــمــــيــــة، عـــلـــى أن 
يتم تخصيص حوالي 184.2 
مليون سهم لمساهمي شركة 
ــتـــحـــدة الـــقـــابـــضـــة،  ــمـ أبــــــــراج الـ
ــمـــعـــدل تــــبــــادل أســــهــــم 0.64  بـ
سهم جديد في رأسمال شركة 
العقارات المتحدة مقابل كل 
سهم واحد في رأسمال شركة 
ــتـــحـــدة الـــقـــابـــضـــة،  ــمـ أبــــــــراج الـ
بخالف األسهم المملوكة من 
قبل شركة العقارات المتحدة 
ــة أبــــــــراج الــمــتــحــدة  فــــي شــــركــ

القابضة.

كـــــمـــــا ســــيــــتــــم تـــخـــصـــيـــص 
ــيـــون ســهــم  ــلـ ــــي 58.3 مـ ــــوالـ حـ
ــمــــي شــــركــــة  ــاهــ ــمــــســ ــد لــ ــديــــ جــــ
الــضــيــافــة الـــقـــابـــضـــة، بــمــعــدل 
تبادل أسهم يبلغ 0.58 سهم 
جــــديــــد فـــــي رأســــــمــــــال شـــركـــة 
العقارات المتحدة مقابل كل 
سهم واحد في رأسمال شركة 

الضيافة القابضة.
من جهته، أكد نائب رئيس 
لــــرئــــيــــس  ا مــــجــــلــــس اإلدارة 
التنفيذي للمجموعة في شركة 
العقارات المتحدة،  مازن حّوا، 
أن االندماج بين الشركة وكل 
مــن أبـــراج المتحدة القابضة 
والــضــيــافــة الــقــابــضــة بطريق 
ــم يــحــمــل قــيــمــة مــضــافــة  الـــضـ
كبيرة لمساهمي الشركة األم 

.
ً
والمساهمين الجدد أيضا

وأشار حوا، في تصريحاته 
ــاء مــــــن أعــــمــــال  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ بــــعــــد االنــ
ــيــــة الــــعــــمــــومــــيــــة، أن  الــــجــــمــــعــ
العملية ســتــعــزز مــن محفظة 
عــقــارات الشركة والعمل على 
تنوعها، حيث ستزيد بنحو 
ــار، لــتــصــل  ــ ــنـ ــ 100 مـــلـــيـــون ديـ
في مجملها إلــى 700 مليون، 

موزعة بين السوقين المحلي 
والخارجي.

وتــــابــــع أن الــــشــــركــــة تــهــتــم 
ــا  ــهــ ــولــ ــلــــة أصــ ــكــ ــيــ بــــــــإعــــــــادة هــ
وعقاراتها، إلى جانب تنظيم 
ــة عــلــى  ــ ــداولـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــة الـ ــولــ ــيــ الــــســ
 في 

ً
أســهــم الــشــركــة مــســتــقــبــال

بـــورصـــة الـــكـــويـــت، مـــؤكـــدا أن 
الهدف األساسي من االندماج 
هــــو إعــــــــادة هــيــكــلــة مــلــكــيــات 
ــاء حــلــول  ــ ــطـ ــ الـــمـــجـــمـــوعـــة وإعـ

لــلــمــســاهــمــيــن فـــي »الــضــيــافــة« 
و»أبــــراج«، مــن خــالل استبدال 
أسهمهم بسهم مدرج في سوق 

الكويت لألوراق المالية.
وأضـــــــــــــــاف أن االنــــــــدمــــــــاج 
سيحقق تعزيز تــنــّوع أصــول 
»الـــعـــقـــارات الــمــتــحــدة« ونــمــو 
اإليرادات واألرباح التشغيلية 
ــة، وتــــعــــزيــــز الــــكــــوادر  ــركـ ــلـــشـ لـ
الــبــشــريــة، مــمــا يــعــود بالنفع 

.
ً
على المساهمين جميعا

وأعطى حوا لمحة عامة عن 
الشركتين، قــائــال إن »األبـــراج 
ــنـــذ 15  الـــمـــتـــحـــدة« أســــســــت مـ
، وتــمــتــلــك مــجــمــوعــة من 

ً
عـــامـــا

الــعــقــارات فــي الــعــاصــمــة، مثل 
ــرج كــيــبــكــو وبــــــرج الــشــهــيــد  ــ بـ
ــــي تــم  ــتـ ــ ــنــــة، والـ وبــــــــرج الــــمــــديــ
تــطــويــرهــا جــمــيــعــهــا مـــن قبل 
ــا  ــتــــحــــدة«، أمـ ــمــ ــارات الــ ــقـــ ــعـــ »الـــ
»الـــضـــيـــافـــة« فـــقـــد أشــــــار حـــوا 
إلى أنها أسست منذ نحو 16 

ــا، وتــمــتــلــك مـــشـــاريـــع في  ــامـ عـ
السوقين المصري واللبناني.

ولفت إلى أن آخر مشروعات 
»الــــعــــقــــارات الـــمـــتـــحـــدة«، وهــو 
الـــمـــكـــون الـــســـكـــنـــي لـــمـــشـــروع 
حــــصــــة الـــــمـــــبـــــارك، حــــيــــث مــن 
الــمــتــوقــع االنــتــهــاء مــن أعــمــال 
إنشائه في النصف األول من 
عــام 2023، واستكمال أعمال 
ــاري بــــدايــــة عـــام  ــجـ ــتـ الــــجــــزء الـ

.2024
وأوضـــح أن نسبة اإلنــجــاز 
فــي مــشــروع حصة تخطت الـ 
60 بــالــمــئــة، فـــي حــيــن بلغت 
ــراج  ــ نــســبــة الــمــبــيــعــات فــــي أبـ
حصة 80 بالمئة وبيوت حصة 
نــحــو 70 بــالــمــئــة، مــشــيــرا الــى 
أن مــتــوســط ســعــر الـــوحـــدات 
السكنية بــأبــراج حصة يبلغ 

نحو 300 ألف دينار.
وفــي كلمته خــالل اجتماع 
الجمعية العمومية، قال حوا: 
ــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــمـ نـــعـــمـــل ضـ
واضـــحـــة تــهــدف إلـــى تحقيق 
الــقــيــمــة والـــنـــتـــائـــج الــمــرجــوة 
ــــذه،  ــــن عـــمـــلـــيـــة االنــــــدمــــــاج هـ مـ
والمتمثلة باالرتقاء بمحفظة 

ــعــــزيــــز  ــة، وتــ ــ ــركــ ــ ــشــ ــ أصــــــــــول الــ
قدرتها على زيـــادة اإليـــرادات 
بــصــورة أســاســيــة، وهــو األمــر 
الذي يؤدي إلى تحقيق قيمة 
مــــضــــافــــة تـــــعـــــود بـــالـــمـــنـــفـــعـــة 
المشتركة لجميع المساهمين 
ــذا الــكــيــان  الــمــشــاركــيــن فـــي هــ

الناتج عن صفقة االندماج«.
 
ً
ــا ــمـ ــتـ وأضــــــــــــــاف: »نـــــحـــــن حـ

سعداء بالحصول على موافقة 
ــرام لــتــنــفــيــذ  ــ ــكـ ــ مــســاهــمــيــنــا الـ
االنــــدمــــاج مـــع شــركــتــي أبــــراج 
المتحدة القابضة والضيافة 
القابضة، حيث تمت الموافقة 
على االندماج عن طريق الضم 
مــن قبل مساهمي الشركتين 
المندمجتين خالل االجتماع 
ــادي لــجــمــعــيــتــهــمــا  ــ ــعــ ــ غـــيـــر الــ
الــعــمــومــيــة فــــي 17 الــــجــــاري. 
 لمتابعة 

ً
دما

ُ
وعليه، نتطلع ق

ات النهائية  استكمال اإلجــراء
وتــنــفــيــذ الــصــفــقــة مــــع حــلــول 

نهاية العام الحالي«.

مازن حوا خالل اجتماع »العمومية«

»البورصة« تضيء مبناها باألزرق احتفاًء 
بالعمل المناخي والشباب

أضاءت بورصة الكويت مبناها 
باللون األزرق، لرفع الوعي حول 
الــعــمــل الــمــنــاخــي، ودور الشباب 
ــي الـــيـــوم  ــ الــــقــــيــــادي لــتــحــقــيــقــه فـ
العالمي لألمم المتحدة، بالتعاون 
مع هيئة األمم المتحدة وبرنامج 
األمــم المتحدة اإلنمائي والمبرة 

التطوعية البيئية.
ــل يــــــوم األمـــــــم الــمــتــحــدة  ويــــحــ
حول العالم في 24 أكتوبر من كل 
ــام، لتسليط الـــضـــوء عــلــى دور  عــ
األمم المتحدة، وأهمية شركائها 
فــي تحقيق التنمية المستدامة، 
وستحتفي األمم المتحدة بيومها 
الــعــالــمــي هـــذا الــعــام تــحــت شعار 
»طموح الشباب للقيادة من أجل 
العمل المناخي«، كما تمت إضاءة 
عدة مبان في الكويت وحول العالم 
باللون األزرق احتفاء بهذا اليوم. 
وصــــرح الــرئــيــس األول إلدارة 
الــتــســويــق واالتـــصـــال المؤسسي 
فــــــي بــــــورصــــــة الـــــكـــــويـــــت نـــاصـــر 
الــــســــنــــعــــوســــي: »تــــعــــتــــز بــــورصــــة 
الكويت بشراكاتها االستراتيجية 
ــة الــــبــــيــــئــــة  ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ الــــــمــــــتــــــعــــــددة لــ
ــك مـــع مختلف  ــ والــمــجــتــمــع، وذلــ

ــم الـــمـــتـــحـــدة، مثل  ــ مــنــظــمــات األمــ
برنامج األمــم المتحدة اإلنمائي، 
وبــرنــامــج األمـــم المتحدة للمرأة، 
والــمــفــوضــيــة الــســامــيــة لــشــؤون 
الالجئين، وبرنامج األمم المتحدة 

للبيئة«.
وأضـــــــاف الـــســـنـــعـــوســـي: »كــمــا 
تشجع البورصة األعمال التطوعية 
الـــتـــي تـــخـــدم الــبــيــئــة والــمــجــتــمــع 
وتـــحـــرص عــلــى تــبــنــيــهــا، وتــقــوم 
بــــالــــشــــراكــــة مـــــع بــــرنــــامــــج األمـــــم 
المتحدة اإلنمائي بتنظيم الورش 
التدريبية للشركات المدرجة ضمن 

ــا الــمــســتــمــرة لــتــعــزيــز  ــهـ ــادراتـ ــبـ مـ
اســتــدامــة الــشــركــات بــســوق المال 
الكويتي وتحفيزها على اتباع 
أعلى معايير اإلفصاح في تقارير 
الحوكمة والمسؤولية االجتماعية 

والبيئية«.
ــة  ــــق أن نـــظـــمـــت بــــورصــ ــبـ ــ وسـ
الــكــويــت برنامجا تثقيفيا حول 
المعايير والممارسات واألدوات 
المتاحة لضمان التطبيق واإلبالغ 
ــل لــلــحــوكــمــة والــمــســؤولــيــة  ــثـ األمـ
 ،)ESG( االجـــتـــمـــاعـــيـــة والــبــيــئــيــة
ــة دمــــجــــهــــا مــــــع أهــــــــداف  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ وأهـ

التنمية المستدامة فــي عمليات 
الــشــركــات، بالتعاون مــع برنامج 
األمم المتحدة اإلنمائي، في إطار 
الــتــزامــهــا بــدعــم وتــعــزيــز األعــمــال 
المسؤولة والمستدامة والمؤثرة، 
بــحــضــور أكـــثـــر مـــن 40 مــســؤوال 
مــخــتــصــا مـــن مــخــتــلــف الــشــركــات 

الكويتية المدرجة.
كما رحب نائب الممثل المقيم 
لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
خالد شهوان بهذه المبادرة قائال: 
»يسعدني أن أحتفل بــيــوم األمــم 
الــمــتــحــدة لــعــام 2022 فـــي مبنى 
بورصة الكويت، ويشرفني أن أذكر 
الشراكة بين برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي وبورصة الكويت، التي 
تساهم في كل مبادرات البرنامج 
المتعلقة باالستثمار المستدام، 
ــبـــادئ الــحــوكــمــة  وأهــمــيــة دمــــج مـ
والمسؤولية االجتماعية والبيئية 
فـــي نـــمـــاذج أعــمــالــهــم وقـــراراتـــهـــم 
االســتــثــمــاريــة، والــتــي تساهم في 
تعزيز األرباح، إضافة إلى تحقيق 
أهداف التنمية المستدامة وخطة 
الــدولــة للتنمية الوطنية ورؤيـــة 

»كويت جديدة 2035«.

السلمي: فتح آفاق جديدة للتعاون االقتصادي 
المشترك بين الكويت وقبرص

ــبــــل رئـــــيـــــس اتــــحــــاد  ــقــ ــتــ اســ
شـــركـــات االســـتـــثـــمـــار، صــالــح 
ــلــــمــــي، فـــــي مــــقــــره ســفــيــر  الــــســ
ــــرص مـــايـــكـــل  ــبـ ــ ــة قـ ــهــــوريــ ــمــ جــ
ــيــــت تـــــم خــــالل  مـــــــافـــــــروس، حــ
ــل  ــبــ الــــــــلــــــــقــــــــاء مــــــنــــــاقــــــشــــــة ســ
ــــادي بــيــن  ــــصـ ــتـ ــ الــــتــــعــــاون االقـ
الــبــلــديــن، وتــطــويــر الــعــالقــات 
الــتــجــاريــة وتــشــجــيــع الــفــرص 

االستثمارية.
مــن ناحيته، أكــد مــافــروس 
أن جــمــهــوريــة قــبــرص تسعى 
إلــى زيـــادة الــتــبــادل الــتــجــاري 
ــن دولـــــــة  ــ ــيـ ــ واالقــــــــتــــــــصــــــــادي بـ
الــكــويــت وجــمــهــوريــة قــبــرص، 
والـــــــــذي وصــــــل حـــجـــمـــه ســنــة 
2021 إلـــــى 9 مـــاليـــيـــن يــــورو 
لـــمـــصـــلـــحـــة قـــــبـــــرص، وكــــانــــت 
صــــــــــــــادرات الـــــكـــــويـــــت بـــعـــض 
المنتجات النفطية المحدودة.

بـــــــــــــدوره، أشــــــــــاد الـــســـلـــمـــي 
ــود الـــــمـــــبـــــذولـــــة مـــن  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ ــالـ ــ بـ
الهيئات الرسمية في البلدين 
لتطوير الــعــالقــات، وذلـــك من 
خــــالل تــوقــيــع مـــذكـــرة تــفــاهــم 
إلنشاء لجنة للتعاون، وتعزيز 

التنسيق بجميع الــمــجــاالت، 
وتبادل المعلومات في يناير 

 .2022
ــم فـــــي الــــســــنــــوات  ــ ــ هــــــــذا، وتـ
ــع عـــــــدد مــن  ــيــ ــوقــ ــة تــ ــقــ ــابــ ــســ الــ
مذكرات التفاهم التي وصلت 
ــة لـــتـــســـيـــر  ــ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ إلـــــــــى 15 اتـ
الــــــعــــــالقــــــات الــــثــــنــــائــــيــــة بـــيـــن 

البلدين.

ومـــن مــركــز اتــحــاد شــركــات 
االســـــتـــــثـــــمـــــار، قــــــــدم الـــســـفـــيـــر 
القبرصي دعوة إلى الشركات 
ــر رئـــيـــس  ــبــ االســــتــــثــــمــــاريــــة عــ
ــمـــي،  ــلـ ــح الـــسـ ــ ــالـ ــ االتــــــحــــــاد صـ
ــة فـــــــي الـــمـــلـــتـــقـــى  ــ ــاركـ ــ ــــشـ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
االستثماري القبرصي األول 
فــــي دولـــــــة الــــكــــويــــت بـــعـــنـــوان 
»قبرص: بوابتك إلى أوروبــا« 

يوم 31 الجاري، لالطالع على 
الفرص االستثمارية المتاحة 

في الجمهورية القبرصية.
ــيــــر  ــفــ ــــــــط الــــســ

ّ
هـــــــــــــذا، وســــــــل

ــلـــى  ــي الــــــــضــــــــوء عـ ــ ــــرصــ ــبــ ــ ــقــ ــ ــ ال
ــا  ــنـــهـ ــقــــى، ومـ ــتــ ــلــ ــمــ أهـــــــــــداف الــ
أهمية الموقع االستراتيجي 
للجمهورية القبرصية، الذي 
يتيح الــوصــول إلــى األســـواق 
األوروبية واإلفريقية، والنظام 
مــة في  الضريبي األكــثــر مــالء

االتحاد األوروبي.
وأعـــلـــن الــســفــيــر أن تنظيم 
ــيـــكـــون تــحــت  هـــــذا الــــحــــدث سـ
ــة  ــيــ ــنــ رعـــــــايـــــــة الــــهــــيــــئــــة الــــوطــ
 INVEST لتشجيع االستثمار
CYPRUS، وتمنى على االتحاد 
ــه الـــــــدعـــــــوات إلـــــــى كــل  ــيــ تــــوجــ
شــركــات االســتــثــمــار االعــضــاء 
ــاد لـــحـــضـــور هـــذا  ــ ــحــ ــ ــي االتــ ــ فـ
الـــمـــلـــتـــقـــى، وســـيـــطـــرح الـــوفـــد 
القادم كل الفرص والمميزات 
ــل عـــلـــيـــهـــا  ــ ــــصـ ــحـ ــ ــيـ ــ الــــــــتــــــــي سـ

المستثمر الكويتي.

السلمي ومافروس

 انطالق معرض العطور بمشاركات 
محلية وإقليمية

تـــنـــطـــلـــق الـــــيـــــوم فـــعـــالـــيـــات 
مـــــعـــــرض الـــــعـــــطـــــور وأدوات 
الــتــجــمــيــل لـــعـــام 2022، الـــذي 
تقيمه وتنظمه شركة معرض 
الـــكـــويـــت الــــدولــــي عـــلـــى أرض 
المعارض الدولية في منطقة 
مشرف، بمشاركة أكثر من 300 
شركة محلية وإقليمية ووكالء 
ألكــــبــــر الــــمــــاركــــات الــعــالــمــيــة، 
وسيفتتحه الرئيس التنفيذي 
للشركة عبدالرحمن النصار، 
ــتــــى 5 نـــوفـــمـــبـــر  ويـــســـتـــمـــر حــ
المقبل في صــاالت )5 / 6 / 7( 

بتجهيزات عالية المستوى.
وقــالــت الــمــديــرة التنفيذية 
لقطاع التسويق والمبيعات 
في »الكويت الــدولــي«، باسمة 
ــم، إن الــــمــــعــــرض يــعــّد  ــيــ ــدهــ الــ
ــة  ــويــ ــنــ ــارض الــــســ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــمـ ــ ــ مـــــــن الـ
الـــتـــي تـــحـــرص الـــشـــركـــة عــلــى 
احتضانها، ويستقبل العديد 
مــن الــجــمــاهــيــر، ويــقــدم كــل ما 
هـــو جـــديـــد فـــي عـــالـــم الــعــطــور 
ــتــــحــــضــــرات الـــتـــجـــمـــيـــل،  ومــــســ
عــــــــــــــالوة عــــــلــــــى اســــتــــقــــطــــابــــه 
كــبــريــات الـــشـــركـــات الــعــالــمــيــة 
المتخصصة في هذا المجال، 
وإطــــــــالق أحـــــــدث الـــمـــوديـــالت 
ــا لـــطـــرح  ــهـ ــعـ ــيـ ــمـ ــابــــق جـ ــتــــســ تــ

منتجاتها المتنوعة.
وأكــــــــدت الـــدهـــيـــم االنـــتـــهـــاء 
كمن امل االستعدادات الفتتاح 
الـــمـــعـــرض، حـــيـــث تــــم تــجــهــيــز 
جميع صاالت المعرض بأعلى 
المستويات الستقبال الــزوار 
والــمــهــتــمــيــن بــمــســاحــة تناهز 
13 ألف متر مربع، عالوة على 
تطهير جميع صاالت العرض 
ــى الـــتـــحـــتـــيـــة  ــنــ ــبــ وتــــجــــهــــيــــز الــ
ــيــــات  مـــن الــــديــــكــــورات واألرضــ

وغيرها.
وأفــــــــــــــادت بــــــــأن حـــــجـــــوزات 
الــــــمــــــعــــــرض اكــــتــــمــــلــــت خـــــالل 

األسابيع األولى من التسجيل، 
وذلــــــــــــك داللــــــــــــة عـــــلـــــى مــــكــــانــــة 
الـــمـــعـــرض بـــيـــن الــمــشــاركــيــن، 
حــــيــــث ضــــمــــت الــــمــــشــــاركــــات 
حــشــدا مــن الــشــركــات المحلية 
واإلقليمية، فضال عن أصحاب 
العالمات والماركات التجارية 
العالمية من العطور وأدوات 
ومــــســــتــــحــــضــــرات الـــتـــجـــمـــيـــل 

تسابقت جميعها للمشاركة.
ــعــــرض  ــمــ وأضــــــــافــــــــت أن الــ
المتخصص يضّم العديد من 
الــعــالمــات الــتــجــاريــة الــفــاخــرة 
في مجال العطور والمنتجات 
 عن 

ً
العطرية والــطــيــب، فــضــال

وجود العديد من الخبراء من 
قبل الشركات المشاركة إلعطاء 
جميع المعلومات لمنتجاتهم 
ــلـــيـــهـــا بـــطـــريـــقـــة  ــرف عـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـ

عصرية وحديثة.
وبـــــيـــــنـــــت أنـــــــــه ســــيــــتــــم فـــي 
الــــــمــــــعــــــرض تـــــوفـــــيـــــر أمـــــاكـــــن 
ــات  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــكـ ــ ــلـ ــ مـــــخـــــصـــــصـــــة لـ
والمطاعم لتلبية رغبات الزوار 
والـــمـــشـــاركـــيـــن مــــن مــــأكــــوالت 

ومشروبات.
وذكــــــــــــــــــرت أن الـــــمـــــعـــــرض 
ــد إطــــــــــالق مـــنـــتـــجـــات  ــهـ ــشـ ــيـ سـ

حـــصـــريـــة لـــبـــعـــض الـــشـــركـــات 
المشاركة، وأنــه ستتم إتاحة 
ــة لــلــجــمــهــور  ــربـ ــتـــجـ ــة الـ فــــرصــ
والــزوار، للتعرف على تركيب 
المنتجات العطرية الخاصة 
وتقديم العروض والخصومات 

الحصرية الخاصة بهم.
وأشارت الدهيم إلى حرص 
»الكويت الــدولــي« على حصر 
الشركات المشاركة في ملتقى 
واحــــــــــــــد، لــــتــــســــهــــيــــل حــــصــــول 
الــــزوار على احتياجاتهم من 
المنتجات تحت سقف واحد، 
مؤكدة قدرة الشركة بموقعها 
في أرض المعارض بمشرف، 
عــلــى تــوفــيــر جميع الــخــدمــات 
التي تحقق للعارضين منصة 
وبيئة فاعلة إلبراز منتجاتهم.

وتوقعت أن يشهد المعرض 
ــــزوار  إقـــبـــاال مــمــيــزا بــتــوافــد الـ
عــلــيــه القـــتـــنـــاء احــتــيــاجــاتــهــم 
من العطور والبخور والطيب 
ــمـــســـك، فــضــال عـــن اغــتــنــام  والـ
ــارة الـــمـــعـــرض  ــ ــزيــ ــ ــة بــ ــفــــرصــ الــ
لـــالســـتـــفـــادة، مــمــا يـــوفـــره من 
أجواء تسوق وعروض جاذبة 

مميزة من المستلزمات. 
ــيــــد زيــــــارة  ــر أن مــــواعــ ــ ــذكـ ــ ُيـ
ــــي الــــعــــطــــور وأدوات 

َ
مــــعــــرض

ــلـــى  ــون عـ ــ ــكــ ــ ــتــ ــ ــــل ســ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــجـ ــتـ ــ الـ
فترتين، صباحية من الساعة 
 ،

ً
 إلى 1:30 ظهرا

ً
9:30 صباحا

ومــســائــيــة مـــن الـــســـاعـــة 4:30 
 إلــــــى 10 مـــــســـــاء، أمـــا 

ً
عـــــصـــــرا

يومي الخميس والسبت فمن 
الـــســـاعـــة 10 صــبــاحــا إلــــى 11 
مــســاء، والجمعة مــن 4 عصرا 

إلى 11 مساء.

باسمة الدهيم

»زين« راع بالتيني لمنتدى الحكومة اإللكترونية
الروضان: الشراكة بين القطاعين العام والخاص ركيزة لتنمية االقتصاد الرقمي

ــويــــت رعـــايـــتـــهـــا  ــكــ أعـــلـــنـــت »زيــــــــــن« الــ
البالتينية لمنتدى الحكومة اإللكترونية 
الــــتــــاســــع، الــــــذي نــظــمــتــه شـــركـــة »نــــوف 
إكسبو«، بالتعاون مع الجهاز المركزي 
لتكنولوجيا المعلومات واتحاد المكاتب 
الهندسية والدور االستشارية الكويتية، 
تحت شعار »الحكومة اإللكترونية ركيزة 
نهضة تــنــمــويــة شــامــلــة«، تــحــت رعــايــة 
وحضور وزير التجارة والصناعة وزير 
الدولة لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا 

المعلومات مازن الناهض.
وشــاركــت »زيــن« في فعاليات افتتاح 
المنتدى بفندق كـــراون بـــالزا، بحضور 
راعـــي الحفل وزيـــر التجارة والصناعة 
وزيــــــــــر الـــــــدولـــــــة لــــــشــــــؤون االتــــــصــــــاالت 
وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، 
والرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت 
ــــس مــجــلــس  ــيـ ــ ــان الـــــــروضـــــــان، ورئـ ــ ــمـ ــ إيـ
اإلدارة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة 
لــالتــصــاالت وتــقــنــيــة الــمــعــلــومــات عمر 
الــعــمــر، والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــألعــمــال 
ــــن الـــكـــويـــت حمد  ــلـــول بــشــركــة زيـ والـــحـ
ــمـــرزوق، والــمــديــر الــعــام لــشــركــة نــوف  الـ
إكسبو يوسف المرزوق، والمدير العام 
للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات 

هيا الودعاني، ورئيس اتحاد المكاتب 
الهندسية والدور االستشارية الكويتية 

بدر السلمان.
وفــي الكلمة االفتتاحية الــتــي ألقتها 
خـــالل الــمــنــتــدى، قــالــت إيــمــان الــروضــان 
الرئيس التنفيذي لشركة زيــن الكويت: 
 
ً
 رئيسيا

ً
 ومشاركا

ً
»نعتز بكون زين راعيا

في هذا المنتدى السنوي البارز على مدار 
السنوات الخمس السابقة، فنحن نؤمن 
 بأهمية إشراك مؤسسات 

ً
 راسخا

ً
إيمانا

القطاع الخاص الكويتي في تنفيذ خطة 
التنمية، ولعل أحد أبرز الجوانب الرئيسية 
لنجاح تلك المشاركة ما نراه من توسع 
مــضــطــرد فـــي تــطــبــيــق الــتــحــول الــرقــمــي 

الشامل فــي وزارات ومــؤســســات الــدولــة 
المختلفة«.  وتابعت الــروضــان: »مما ال 
شك فيه أن منتدى الحكومة اإللكترونية 
- وعــلــى مـــدار مواسمه السابقة - أسهم 
وبشكٍل فعال في طرح العديد من الحلول 
ــرؤى المستقبلية الناجعة  ــ الـــجـــادة والــ
لتطوير الخدمات اإللكترونية الحكومية 
ورفــــع كــفــاءتــهــا، وذلــــك بــمــا يحقق رؤيــة 

كويت جديدة بحلول عام 2035«.  
وأضافت: »نؤمن بأن القطاع الخاص 
الــكــويــتــي شــريــك اســتــراتــيــجــي وجــــزء ال 
يتجزأ مــن خطط التنمية المحلية، بل 
ويعتبر أحد ركائزها األساسية، فللقطاع 
ــيـــادة الــنــشــاط  الـــخـــاص دور بـــــارز فـــي قـ

االقــتــصــادي، وتشجيع روح المنافسة، 
وزيـــــادة مــســتــويــات الــكــفــاءة اإلنــتــاجــيــة، 
تحت مظلة رؤية الدولة وفي إطار هويتنا 
الوطنية الراسخة، فمعا يمكننا تحقيق 
الــنــمــو الــبــشــري، وبــنــاء البنية التحتية 
الـــمـــالئـــمـــة، وخـــلـــق فـــــرص عـــمـــل جـــاذبـــة 
للشباب الكويتي يتم من خاللها صقل 
وتــنــمــيــة الــمــهــارات واكــتــســاب الــخــبــرات 

الستكمال ريادة الكويت في المنطقة«.
واستدركت: »لقد كان لدى زين رصيد 
متميز من الشراكات المثمرة مع العديد 
مــن مــؤســســات الــقــطــاع الحكومي خالل 
األعـــوام األخــيــرة، فقد أخــذنــا العديد من 
الــخــطــوات الثابتة نحو تعزيز ريادتنا 
بقطاع االتـــصـــاالت وتقنية المعلومات 
في الكويت والمنطقة، ورؤيتنا لتمكين 
الــتــحــول الــرقــمــي الــشــامــل فــي القطاعات 

الحيوية المختلفة بالكويت«. 
وتابعت: »ومن األمثلة البارزة على ذلك، 
تعاوننا مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة 
المتجددة في إدخــال منظومة العدادات 
الذكية بما تتضمنه من قنوات رقمية تتيح 
للمستخدم إمكانية متابعة االستهالك 
وتــنــظــيــمــه، وقـــنـــوات الـــدفـــع اإللــكــتــرونــي 

الرقمية لسداد فواتير الكهرباء«.

سند الشمري

»بيتك« يعلن الفائزين في حساب الرابح
أعــلــن بــيــت الــتــمــويــل الــكــويــتــي )بــيــتــك( 
الفائزين في حساب الــرابــح، حيث فــاز 20 
عميال بجوائز نقدية، قيمة كل منها 1500 
دينار، عن األسبوعين األول والثاني لشهر 
أكتوبر 2022، إضافة إلى اإلعالن عن الفائز 
الشهري بـ1 كيلوغرام من الذهب، وهو وحيد 
صادق رزق، وذلك عن شهر سبتمبر 2022.
والـــفـــائـــزون بــالــجــائــزة الــنــقــديــة بقيمة 
1500 ديــنــار لكل منهم هــم: محمد نايف 
ــنــــادي مـــوفـــق خــــطــــاب، علي  الــعــتــيــبــي، هــ
ــاد، آللــــئ جــاســم الــلــيــفــان،  ــتــ عــبــدالــلــه االســ
سعاد صالح الماص، عروب أحمد القطان، 
عبدالله خالد عزيران، عبدالله بدر البحر، 

مــنــيــرة عبداللطيف عــبــدالــرحــمــن، عمشة 
محمد فيحان، حنان سلمان العلي، عمر 
عبدالرحمن العمر، محمد محمد عبدالهادي، 
ــامـــر محمد  ــنـــدس يـــوســـف الـــعـــجـــيـــل، ثـ سـ
الــمــعــصــب، داود عــبــدالــغــنــي عــبــدالــكــريــم، 
مذكر عايض الــرشــيــدي، مصطفى حمزة 
كــوروث، دعيج فهاد المطيري، محمد طه 
المورايري. وتتضمن الحملة، التي أطلقها 
»بيتك« بحلتها الجديدة لعام 2022، عدة 
سحوبات وجــوائــز تمنح العمالء فرصة 
الفوز »أسبوعيا، وشهريا، وربع سنويا«، 
ليصل مجموع الفائزين خالل العام الى 536 
عميال. وأجري السحب في المقر الرئيسي 

»بيتك«، تحت إشراف ممثل وزارة التجارة  لـ
والصناعة.

وتأتي الحملة انطالقا من سعي »بيتك« 
المتواصل إلى تقديم منتجات متميزة تلبي 
طموحات العمالء وتعزز مكانته الرائدة 
محليا وعالميا، وتعكس تميزه في طرح 
المنتجات والخدمات المصرفية وفقا ألعلى 

معايير الجودة.
و»الــــــرابــــــح« هــــو حـــســـاب راتــــــب يــتــوفــر 
للعمالء الراغبين في تحويل رواتبهم وإدارة 
حساباتهم الشخصية، ويفتح بالدينار 
لــألفــراد عبر فـــروع »بــيــتــك« المنتشرة في 
الكويت، أو عن طريق القنوات اإللكترونية 

المتاحة، ويشترط تحويل الراتب كشرط 
أساسي لدخول السحب، واستمرار تحويله 

في الحساب.

 الروضان والعمر والمرزوق والودعاني والسلمان في جناح »زين«
ً
الناهض متوسطا

مبنى البورصة باللون األزرق
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كان الجميع شاهدا على اضطرابات االقتصاد البريطاني 
مؤخرا، والتي تشمل ارتفاع التضخم وزيادة التكلفة على 
األسر البريطانية وانخفاض الجنيه اإلسترليني في أسواق 
العمالت وحدوث أزمة في سوق الرهن العقاري، كما شهدت 

أسواق السندات تقلبات حادة. 
جميع هـــذه الــعــوامــل تـــدل عــلــى عـــدم ثــقــة المستثمرين 
ــواق األســــهــــم الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فـــقـــد انـــخـــفـــض الــجــنــيــه  ــ ــأسـ ــ بـ
اإلسترليني الــى أدنـــى مستوى لــه ليصل الــى 1.035 مع 
الدوالر، وارتفعت عوائد السندات ألجل 30 عاما الى %5.14، 
كما أظهرت البيانات الرسمية أن االستثمارات انخفضت 
الى 5.7% مقارنة بـ7.14% قبل البريكست )انفصال المملكة 
ــاءات كــذلــك على  الــمــتــحــدة عـــن أوروبـــــــا(، وتـــؤكـــد اإلحــــصــ
انكماش في الناتج االقتصادي بنسبة 0.3%، وانخفاض 
االنتاج الصناعي بنسبة 1.6%، وانخفاض قطاع الخدمات 

بنسبة %0.1.
ــن تـــأخـــر أعــمــال  وهـــــذا االنـــخـــفـــاض الــمــلــحــوظ نـــاجـــم عـ
الصيانة فــي قــطــاع النفط والــغــاز فــي بحر الــشــمــال، مما 
أدى إلـــى تــبــاطــؤ اإلنــتــاج والــخــدمــات. الــجــديــر بــالــذكــر أن 
مبيعات المساكن في بريطانيا تراجعت بشدة بعد سحب 
المؤسسات المالية عروضها للتمويل الــعــقــاري نتيجة 

أسعار الفائدة.
نتيجة ذلك قرر البنك المركزي البريطاني شراء السندات 
الحكومية طويلة األمــد، لضمان االستقرار المالي، نظرا 
العتبارها أكثر االســتــثــمــارات أمــانــا والحفاظ على قيمة 

الصناديق التقاعدية.
ولــلــخــروج مـــن الـــمـــأزق االقـــتـــصـــادي، أعــلــنــت الــحــكــومــة 
الــبــريــطــانــيــة الــشــهــر الــمــاضــي الــمــيــزانــيــة الــمــصــغــرة التي 
تتضمن خفض الضرائب من الشركات واألشخاص االعلى 
دخال بقيمة 45 مليار جنيه، ولكن هذا االقتراح سبب حالة 
من الذعر في اســواق المال، وسرعان ما تراجع عنه وزير 
المالية، وتمت إقالته من الحكومة، مما ادى الى ارتياح في 

األسواق المالية وعودة الثقة من المستثمرين.
مــن وجــهــة نــظــري على وزيـــر المالية الجديد تحديات 
كــبــيــرة يــجــب مواجهتها للتصدي لــالنــكــمــاش الــحــاد في 
االقتصاد البريطاني، باعتماد سياسات نقدية متوازنة، 
وتــخــفــيــض أســعــار التكلفة لــأســر الــبــريــطــانــيــة، وأهمها 

مصروفات الكهرباء والغاز في فصل الشتاء القادم.

حسان فوزي بيدس

وجهة نظر

التحديات في 
اقتصاد بريطانيا

أسعار النفط تتراجع بعد بيانات ضعف الطلب الصيني
إمدادات الخام الروسية لبكين ترتفع 22% على أساس سنوي

الـــروســـيـــة 22 فــــي الـــمـــئـــة خـــالل 
ســبــتــمــبــر عــلــى أســـــاس ســنــوي، 
ــيــــال مـــن  ــلــ ــــت أقـــــــــل قــ ــلـ ــ لــــكــــنــــهــــا ظـ
الــــــواردات الــســعــوديــة، فــي حين 
ــرت الـــمـــصـــافـــي الــمــســتــقــلــة  ــتــ اشــ
ــل فــي  ــ ــيــــا بــســعــر أقـ وقـــــــودا روســ
مواجهة ضعف هوامش التكرير 

المحلية.
وأظــهــرت بــيــانــات مــن اإلدارة 
العامة الصينية للجمارك أمس، 
أن اإلمــــــــدادات مـــن روســـيـــا، بما 
فــي ذلــك النفط الـــذي يتم ضخه 
عبر خط أنابيب شرق سيبيريا 
والــمــحــيــط الـــهـــادئ والــشــحــنــات 
المنقولة بحرا من موانئ روسيا 
فـــي أوروبـــــــا والــــشــــرق األقـــصـــى، 

بلغت 7.46 ماليين طن.
وتشكل الكمية، الــتــي تعادل 
1.82 مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا، 
تراجعا مــن 1.96 مليون برميل 
يــومــيــا فـــي أغــســطــس ومــقــارنــة 
بمستوى قــيــاســي بــلــغ مليوني 
برميل يوميا تقريبا فــي مايو.

وبـــــــلـــــــغـــــــت الـــــــــــــــــــــــــــــواردات مــــن 
السعودية، أكبر مــورد للصين، 
7.53 ماليين طن، أي 1.83 مليون 
ــا، انـــخـــفـــاضـــا مــن  ــيـ بـــرمـــيـــل يـــومـ
1.99 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا في 
أغــســطــس، وفـــي تـــراجـــع بنسبة 
5.4 في المئة على أساس سنوي.

وأوضحت البيانات أن الزيادة 
ــتـــريـــات مــن  ــمـــشـ ــيـــرة فــــي الـ ــبـ ــكـ الـ

روســـيـــا، مــع انــخــفــاض إجــمــالــي 
واردات الصين من النفط الخام 
بــواقــع 2 فــي الــمــئــة عــلــى أســاس 
ســـنـــوي، واصـــلـــت الــضــغــط على 
اإلمـــدادات المنافسة من أنجوال 
والـــتـــي تــراجــعــت بـــواقـــع 36 في 

المئة على أساس سنوي.
وفي الشهور التسعة األولى، 
احتلت السعودية المرتبة األولى 
بــإجــمــالــي إمـــــــدادات بــلــغ 65.84 
ــد  ــن، بــانــخــفــاض واحـ مــلــيــون طــ
فـــي الــمــئــة عــلــى أســــاس ســنــوي. 
وزادت اإلمدادات الروسية بنحو 
9 في المئة إلى 64.26 مليون طن 

لتأتي في المرتبة الثانية.
وكـــشـــفـــت بـــيـــانـــات الـــجـــمـــارك 

ــواردات مــن ماليزيا،  أيضا أن الــ
التي غالبا ما استخدمت كنقطة 
تحويل في العامين الماضيين 
للنفط القادم من إيران وفنزويال 
وفي اآلونــة األخيرة من روسيا، 
زادت بـــأكـــثـــر مـــــن مـــثـــلـــيـــن إلـــى 
مستوى مرتفع جديد بلغ 4.05 
ماليين طــن. وتــجــاوز ذلــك الرقم 
الــقــيــاســي الــســابــق المسجل في 
أغسطس والــبــالــغ 3.37 ماليين 
طــــــن. كـــمـــا اســــــتــــــوردت الــصــيــن 
نــحــو 795 ألــــف طـــن مـــن الــنــفــط 
الـــخـــام األمـــيـــركـــي فـــي سبتمبر، 
ولـــم تــســتــورد مــنــه أي كمية في 
أغــســطــس. ولـــم يــتــم تسجيل أي 

واردات من فنزويال أو إيران.

أظهرت بيانات جمركية أنه 
رغم أن واردات الصين من النفط 
الخام لشهر سبتمبر كانت أعلى 
من أغسطس عند 9.79 ماليين 
، فقد انخفضت 2 في 

ً
برميل يوميا

المئة عن العام الماضي.

 
ً
 « تحصد جوائز عالمية تقديرا
ً
»»stcstc« تحصد جوائز عالمية تقديرا

لخططها في مجال استمرارية األعماللخططها في مجال استمرارية األعمال
الحربي: نهدف إلى استدامة األعمال أمام الكوارث المفاجئة

ــاالت  ــ ــــصــ ــة االتــ ــ ــركـ ــ ــنــــت شـ ــلــ أعــ
الــكــويــتــيــة stc فــوزهــا بجائزتي 
ــيـــن دولــيــتــيــن  ــتـ ــالـ تـــمـــيـــز مــــن وكـ
ــن مـــتـــخـــصـــصـــتـــيـــن  ــيـ ــتـ ــلـ ــفـــصـ ــنـ مـ
فـــي مـــجـــال اســـتـــمـــراريـــة األعـــمـــال 
ــيــــط، حــيــث  ــتــــخــــطــ واإلدارة والــ
 Business ــلـــى » stc عـ حـــصـــلـــت 
Continuity Global Award« من 
)CIR( خــالل حفل تــوزيــع جوائز 
اســـتـــمـــراريـــة األعــــمــــال الــســنــوي 
الـــرابـــع والــعــشــريــن، والــــذي أقيم 
في العاصمة البريطانية لندن، 
 Most Effective« وكذلك جائزة
Recovery 2022« في حفل توزيع 

جوائز BCI الشرق األوسط.
وفـــي بــيــان لــهــا، ذكـــرت stc أن 
فوزها بالجائزتين جاء بعد أن 
اســتــعــرضــت الــشــركــة خــطــواتــهــا 
لتنفيذ خطة استمرارية األعمال، 
ومـــدى مرونتها التنظيمية في 
مــــواجــــهــــة الــــــطــــــوارئ واألزمـــــــــات 

والكوارث غير المتوقعة. 
ــز  ــ ــوائـ ــ وأشـــــــــــــــارت إلـــــــــى أن جـ
استمرارية األعمال التي حصلت 
عليها بمنزلة شهادة على مدى 
فــاعــلــيــة ومـــرونـــة خــطــة الــشــركــة، 
ــم تــفــعــيــلــهــا عـــلـــى عـــدة  ــتــــي تــ والــ
مــســتــويــات، بــمــا فـــي ذلــــك خــالل 

.COVID-19 جائحة
ــا عـــلـــى  ــنــ ــلــ وأشـــــــــــــــــارت: »حــــصــ
الــجــائــزتــيــن بــعــد عــمــلــيــة فحص 
وتقييم صارمة نفذتها وكــاالت 
التقييم الــدولــيــة، اشتملت على 
مــراجــعــة لخططها التحضيرية 
لسيناريوهات مواجهة الكوارث 
المختلفة، األمر الذي مكنها من 
مــواصــلــة عملياتها التشغيلية 
خـــالل الــســنــوات الــمــاضــيــة. فقد 
 stc ــدرة أظـــهـــرت تــلــك الــجــوائــز قــ
ــات  ــ ــدمـ ــ ــــصـ ــــى امـــــتـــــصـــــاص الـ ــلـ ــ عـ
ــثـــل وبـــــــاء كــوفــيــد  ــة، مـ ــئـ ــفـــاجـ ــمـ الـ
19، حيث ســاهــم تنفيذ الخطط 
ــة لــلــعــمــل عــــن ُبــــعــــد، فــي  ــالـ ــعـ ــفـ الـ

مزيد الحربي
علي المعتوق

الحفاظ على أداء الشبكة وقدرتها 
عــلــى االســـتـــمـــرار، وضـــمـــان سير 

العمليات التجارية بسالسة«.
ــا عــلــى الــجــوائــز، قــال 

ً
وتــعــلــيــق

الــــمــــهــــنــــدس مـــــزيـــــد بــــــن نـــاصـــر 
ــربــــي، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي  الــــحــ
لــشــركــة stc: »تــعــكــس الــجــوائــز 
ــا قـــــوة  ــهــ ــيــ ــلــ ــا عــ ــنــ ــلــ الــــــتــــــي حــــصــ
ومــــرونــــة خــطــطــنــا الســتــمــراريــة 
ــم اخــتــبــارهــا  ــتـــي تـ األعــــمــــال، والـ
ــتـــويـــات مــنــذ  ــمـــسـ ــلــــى الـ ــلـــى أعــ عـ
بـــدايـــة الــــوبــــاء. فـــي stc ، نــؤمــن 
بأنه من الضروري تنفيذ خطط 
اســتــدامــة الســتــمــراريــة األعــمــال 
تكون قابلة للتكيف مع مختلف 
ــات والــــــظــــــروف،  ــاريــــوهــ ــنــ ــيــ ــســ الــ
السيما خالل الكوارث المختلفة. 
سمحت الخطط الــمــدروســة من 
تكنولوجيا اليوم لتقديم أفضل 
خـــدمـــة اتـــصـــال ودون انــقــطــاع، 
بــمــواصــلــة تــقــديــم نــفــس جـــودة 
الـــخـــدمـــة لــعــمــالئــنــا خــــالل فــتــرة 

أثارت تحديات عالمية«.
ــربــــي: »عـــنـــدمـــا  وأضــــــــاف الــــحــ
يتعلق األمر باستمرارية األعمال، 
فإن هدفنا ليس فقط التخطيط 
االستراتيجي للكوارث المفاجئة، 
ـــــا االســـــتـــــفـــــادة مــن 

ً
ــــن أيـــــض ــكـ ــ ولـ

تكنولوجيا اليوم، لتوفير خدمة 
غير منقطعة وثابتة طوال الوقت. 

»الوطني« ينظم معرض RISE للقيادة النسائية
ــم بــنــك الــكــويــت الــوطــنــي، ضمن 

ّ
نــظ

بـــرنـــامـــج »RISE«، الــعــالــمــي لــلــقــيــادات 
النسائية مــعــرض NBK RISE لتعزيز 
القيادات النسائية، وإلهام المزيد من 
السيدات لتولي مناصب قيادية أعلى.

 NBK ــــن  مـ
ً
ا ــد الــــمــــعــــرض جـــــــــزء ــعــ ويــ

ــــى من  ــبـــادرة الــعــالــمــيــة األولــ RISE الـــمـ
نــوعــهــا لــتــعــزيــز الـــقـــيـــادات الــنــســائــيــة، 
صممتها النساء لدعم النساء، بهدف 
تقديم تجربة شاملة لتعزيز المواهب 
الـــنـــســـائـــيـــة، ومـــســـاعـــدتـــهـــن عـــلـــى تــقــلــد 

مناصب قيادية بارزة. 
ويهدف البرنامج إلى تحفيز وخلق 
تغيير إيجابي في قطاع الشركات على 
مستوى العالم في المؤسسات الكويتية 

وعلى مستوى المنطقة والعالم.

ويعكس المعرض صـــورة إبداعية 
للجوانب المختلفة للقيادة النسائية، 
بــعــرض القطع المختلفة والمحطات 
التفاعلية إلرسال رسائل ملهمة حول 

الرحلة القيادية. 
ــــرض، الــــــــذي تـــولـــى  ــعـ ــ ــمـ ــ وحــــضــــر الـ
تنظيمه فريق عمل NBK RISE اإلدارة 
العليا للمجموعة والعديد الموظفين 
من بنك الكويت الوطني، لالطالع على 
الــمــســارات المختلفة التي يجب على 
النساء خوضها ليصبحن قائدات في 
 NBK RISE المستقبل.  ويهدف معرض
إلى تأهيل موظفات المجموعة للسعي 
لــتــولــي الــمــنــاصــب الــقــيــاديــة، وتــوفــيــر 
منصة لدعم هؤالء النساء في تحقيق 

أهدافهن.

ويـــعـــد بـــرنـــامـــج NBK RISE الــــذي 
ــبــــحــــر،  ــيــــخــــة الــ ــه شــ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ تــــتــــولــــى رئـ
نــائــب الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لمجموعة 
»الـــوطـــنـــي« مـــن أول الــبــرامــج الـــرائـــدة 
ــلـــى مـــســـتـــوى الـــمـــنـــطـــقـــة وصــمــمــتــه  عـ
الــنــســاء لــدعــم الــنــســاء، ويــتــولــى إدارة 
البرنامج نجالء الصقر، رئيسة إدارة 
المواهب والتطوير بالموارد البشرية 
لــمــجــمــوعــة الــبــنــك، وعــالــيــا أبــوالــفــتــح 
رئــيــســة الــعــالقــات الــعــامــة والتسويق 
في شركة الوطني لالستثمار وإدارة 

الثروات.
ويـــســـعـــى NBK RISE إلـــــى تــغــيــيــر 
ــادة الــمــرأة في  الــعــقــلــيــات، وتــعــزيــز ريـ
الكويت والمنطقة والعالم من خالل 
إشـــراك وإلــهــام وتحفيز الــنــســاء على 

مستوى مختلف المناطق والقطاعات 
والتخصصات، كما سيعمل البرنامج 
ــادات  ــيــ ــقــ ــن الــ ــ عـــلـــى خـــلـــق مـــجـــتـــمـــع مـ
الــنــســائــيــة لــمــواصــلــة تــقــدم الــمــبــادرة 

وتنميتها بصفة مستدامة.
 عــلــى 

ً
ــا وســيــعــمــل الـــبـــرنـــامـــج أيــــضــ

ات  تــــزويــــد الــــمــــشــــاركــــات مــــن الـــكـــفـــاء
النسائية الموهوبة بالمهارات الالزمة 
ــة الــــفــــرص لــيــصــبــحــن  ــاحــ والـــثـــقـــة وإتــ
قائدات مؤثرات، ما يفسح لهن الطريق 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي مــــجــــالــــس اإلدارات 
واللجان التنفيذية، واتخاذ القرار في 
م هذا البرنامج مع  المستقبل ليتواء
أهداف االستدامة للبنك المتمثلة في 
الشمول والتنوع، بما يدعم التنمية 

المستدامة لرأس المال البشري.

ــار الـــنـــفـــط 2  ــ ــعـ ــ ــعــــت أسـ ــراجــ تــ
فــي الــمــئــة صــبــاح أمـــس، بــعــد أن 
أظهرت بيانات صينية أن الطلب 
ــتـــورد لـــلـــخـــام فــي  مــــن أكـــبـــر مـــسـ
 في سبتمبر، 

ً
العالم ظل ضعيفا

إذ أدت سياسات مجابهة »كوفيد 
ــيـــود تــصــديــر  19« الـــصـــارمـــة وقـ

الوقود إلى خفض االستهالك.
وانــخــفــضــت الـــعـــقـــود اآلجــلــة 
لخام برنت 1.67 دوالر، أي 1.8 
ــة، إلـــــى 91.83 دوالرا  ــئـ ــمـ فــــي الـ
لــلــبــرمــيــل بــعــد ارتـــفـــاعـــهـــا 2 في 
المئة األسبوع الماضي، في حين 
نزل خام غرب تكساس الوسيط 
األميركي تسليم ديسمبر 1.78 
دوالر، أي 2.1 فـــي الـــمـــئـــة، إلــى 

83.27 دوالرا للبرميل.
وأظهرت بيانات جمركية أنه 
رغم أن واردات الصين من النفط 
الخام لشهر سبتمبر كانت أعلى 
مــن أغسطس عند 9.79 ماليين 
برميل يوميا، فقد انخفضت 2 

في المئة عن العام الماضي.
وقـــال محللو »إيـــه إن زد« في 
مـــذكـــرة »تــعــثــر الــتــعــافــي األخــيــر 
في واردات النفط في سبتمبر«، 
مضيفين أن المصافي المستقلة 
ــادة مــن  ــفــ ــتــ ــن االســ ــم تــتــمــكــن مــ لــ
ــدة، إذ أثـــر  ــزايــ ــتــ ــمــ الـــحـــصـــص الــ
اســـتـــمـــرار اإلغـــــــالق الــمــتــعــلــق بـــ 

»كوفيد« على الطلب.
وكـــانـــت الــســعــوديــة وروســيــا 
على قدم المساواة باعتبارهما 
أكبر موردي الصين في سبتمبر.
وذكر محللو »آي إن جي« في 
مــذكــرة، إن حالة الضبابية إزاء 
سياسة مكافحة فيروس كورونا 
ــــي الــصــيــن  ــــارات فـ ــقـ ــ ــعـ ــ وأزمـــــــــة الـ
يــــقــــوضــــان فـــعـــالـــيـــة اإلجــــــــــراءات 
الــــداعــــمــــة لـــلـــنـــمـــو، رغـــــم أن نــمــو 
الــنــاتــج الــمــحــلــي اإلجـــمـــالـــي في 

الربع الثالث تجاوز التوقعات. 
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، ارتــفــعــت 
ــفـــط  ــنـ واردات الــــصــــيــــن مــــــن الـ

»بوبيان« مستمر في توعية عمالئه
بـ »الجرائم اإللكترونية«

يواصل بنك بوبيان مشاركته 
ودعــمــه للحملة التوعوية )لنكن 
عــلــى درايــــــــة(، الـــتـــي أطــلــقــهــا بنك 
الكويت المركزي واتحاد مصارف 
الكويت للعام الثاني على التوالي، 
بهدف توعية عمالء البنوك بعدد 
من المخاطر، السيما مع انتشار 
العديد من الجرائم اإللكترونية، 
وضـــرورة تعزيز دور البنوك في 
زيــادة الوعي السيبراني لحماية 
بــــيــــانــــات الــــعــــمــــالء الــشــخــصــيــة 

والمصرفية.
وقــــــــال مــــديــــر أول إدارة أمـــن 
الــمــعــلــومــات فـــي »بـــوبـــيـــان« علي 
المعتوق: »باآلونة األخيرة انتشرت 
العديد من الجرائم اإللكترونية بين 
مستخدمي اإلنــتــرنــت والــهــواتــف 
المحمولة، السيما بعد أن أصبحت 
الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية 

 ال يتجزأ من حياتنا اليومية، 
ً
جزءا

وبات من الصعب علينا أن نتخلى 
عنها، لكن وجب علينا الحذر منها، 
 لعمليات 

ً
فــقــد أصــبــحــت أســـاســـا

التسوق والتطبيقات البنكية، ومن 
هنا يكمن التحدي الحقيقي في فهم 

استراتيجية استخدام هذه النوعية 
من التكنولوجيا وانتشار عمليات 
ــيــــال عــــن طـــريـــق الــهــنــدســة  ــتــ االحــ
ــعــد األعــلــى 

ُ
االجــتــمــاعــيــة، والــتــي ت

 فـــي عــمــلــيــات الــقــرصــنــة 
ً
ــارا ــشـ ــتـ انـ

بالكويت«.
وأوضــح المعتوق أن الهندسة 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة هــــي عــمــلــيــة إيـــهـــام 
ــا بــــــأن االتـــــصـــــال يــأتــي  الـــضـــحـــايـ
مــن جــهــة مــوثــوقــة، حــتــى يحصل 
المحتال على ثقة الضحية، ويقوم 
بــإقــنــاعــه بــاإلفــصــاح عـــن بياناته 
السرية والشخصية والمصرفية، 
وحتى فــي بعض الــحــاالت يطلب 
ــرامـــج وتــطــبــيــقــات  مــنــه تــحــمــيــل بـ
مشبوهة أو الضغط على روابــط 
غير موثوقة، من خاللها يتمكن من 
سرقة بيانات ومعلومات وكلمات 

المرور الخاصة.

»المتحد«: توعية بـ »سرطان الثدي«
تزامنا مــع الــيــوم العالمي لمكافحة سرطان 
الثدي، الــذي يحل في شهر أكتوبر من كل عام، 
نظم البنك األهلي المتحد، بالتعاون مع مركز 
الكويت لمكافحة الــســرطــان، نـــدوة توعوية في 

المبنى الرئيسي للبنك.
ــــدوة خــــلــــود الــــصــــورانــــي  ــنــ ــ ــي الــ ــ ــدثــــت فـ وتــــحــ
أخصائية رعاية الثدي، ورغــد عبيد أخصائية 
التغذية فــي مركز الكويت لمكافحة السرطان، 
وتضمنت الندوة توعية موظفات البنك بمخاطر 
ــثــــدي، وأهـــمـــيـــة الــكــشــف الــمــبــكــر في  ســـرطـــان الــ
تشخيص الـــمـــرض، وتــعــريــف الــســرطــان بشكل 
عام، وعالمات وأعراض سرطان الثدي، وتحديد 
العوامل التي تزيد من خطر اإلصابة بهذا المرض 
وسبل الوقاية منه، كما تضمنت أهمية الفحص 
المبكر في التشخيص والمساعدة على الشفاء 
من سرطان الثدي حال اكتشف في مراحله األولى، 
والــتــعــريــف بــالــمــواقــع الــتــي تــتــوافــر فيها خدمة 

الفحص المبكر.
وشهدت الندوة نقاشا مفتوحا مع اخصائيتي 

مركز الكويت لمكافحة السرطان، اللتين قدمتا 
مجموعة مــن النصائح واإلرشــــادات لموظفات 
البنك، الذي أكد خالل الندوة دعمه لهذه المبادرة 
مـــن خــــالل تـــوزيـــع أشـــرطـــة ورديــــــة عــلــى جميع 
الــمــوظــفــيــن، وحــثــهــم عــلــى ارتــدائــهــا دلــيــال على 

دعمهم لهذه المناسبة.
ــبــــادرات  ــي إطــــــار الــــمــ ــــدوة فــ ــنـ ــ ــي هـــــذه الـ ــأتــ وتــ
الــتــوعــويــة الـــتـــي يـــحـــرص الــبــنــك عــلــى إطــالقــهــا 
كجزء من برنامجه للمسؤولية المجتمعية تجاه 
مختلف القضايا التي تهم المجتمع، حيث تعكس 
هـــذه الــنــدوة اهــتــمــام الــبــنــك بموظفيه ودعمهم 
وتــعــزيــز جــمــيــع الــجــوانــب المتعلقة بصحتهم 

ورفاههم.
من جهتها، قالت رئيسة االتصال المؤسسي 
في البنك األهلي المتحد فاتن التميمي: »تأتي 
هذه الندوة التوعوية من منطلق حرصنا على 
نشر الوعي حول أحد أكثر أنواع السرطان فتكا 
بالنساء، مما يدعم الجهود المجتمعية المشتركة 

لمكافحة هذا المرض«.
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»الشتيمة« لدى النواب سياسية ال أخالقية التبرؤ من تهمة اإللحاد 

واب أغنت نظرته الشعرية
َّ
)٣-٤(فلسفة العلم لدى مظفر الن

 الشاعر الكبير رفض فجاجة التبسيط في الشعر العامي وانتهازية دور النشر

• لماذا ال تجمع أعمالك في كتاب بطريقتك 
الخاصة؟

سأل كثيرا عن ذلك، وأحيانا أبدأ بالجمع 
ُ
- أ

ولكن هناك عوائق، العائق األساسي أنه كلما 
أردت جمع القصائد فالبد أن أنقلها بخط واضح 
ليتمكنوا من قراءتها في المطبعة وقت الطبع 
 من 

ً
خِرُج كّما

ُ
وتوزيع الكلمات، وأيضا عندما أ

القصائد واألوراق لترتيبها أو إعادة توزيعها، 
يأتي في بالي كتابة قصيدة جديدة، فأتوقف 
عــن ترتيب الــقــديــم وأقـــول لنفسي إذا لــم أكتب 
القصيدة الــجــديــدة اآلن فستضيع، خصوصا 
أنــي أجــد عندي قــدرة على كتابة ما هو أفضل 
مما كتبته، ولكن على األقــل القصائد القديمة 
موجودة وبإمكان أي شخص أن يجمعها في 

كتاب. 
األشياء األخرى الملحقة بهذا العائق أن دور 
النشر بشكل عام سيئة في التعامل مع الكتاب 
والفنانين والشعراء، فمثال عندما كنت أسكن 
نــي صاحب  فــي الــقــاهــرة فــتــرة مــن الـــزمـــن، جــاء
دار نــشــر وطـــلـــب مــنــي مــجــمــوعــة قــصــائــد كي 
يطبعها، التقينا في الشيراتون ولم يكن معنا 
ورق، فكتبنا الــعــقــد عــلــى الــــورق الــــذي ُيــفــرش 
تحت األكل، واتفقنا على طباعة عدد معين من 
النسخ بشرطين أساسيين: اتفقنا على طبيعة 
عرض على أي رقابة 

ُ
الطباعة والتوزيع، وأال ت

عــربــيــة، لكنه قــام بتسليمها للرقابة العراقية 
وتمت مصادرتها وضاعت كل المجموعة التي 
ال أملك نسخة منها، لكن األمر الجيد أنها كانت 
صغيرة، وجاءني صاحب الدار بعدها يتوسل 

بي كيال أقيم عليه دعوى. 
فيما يتعلق بديوان »الريل وحمد« المكتوب 
بالعامية، لــم يكن عــنــدي رغــبــة بطباعته، لكن 
الناشر في بيروت أعطاني رسالة من صديق من 
العراق يتوسط فيها للناشر بأنه إنسان طيب 
ومتضرر من الحرب، فاتفقنا على عقد بطباعة 
عشرة آالف نسخة، رغم أن دور الطباعة آنذاك 
لم تكن تطبع أكثر من 2000-3000 نسخة، لكني 
أكدُت له أنها ستنفد بسرعة، واتفقنا على سعر 
النسخة كــي ال يستغل الــنــاس أيــضــا، واتفقنا 
على طبيعة الطباعة. فدفع لــي المبلغ مقدما 
لعلمه أن الكتب ستباع بسرعة، والحقيقة أن 
هــذه الطبعة نفدت خــالل دقــائــق فــي بــغــداد، إذ 
كان مسموحا بها وتباع بالشوارع والمكتبات، 
ألنـــي قــبــل خــروجــي مــن الـــعـــراق أخــــذت مــوافــقــة 
وزارة االعــالم عليها، وبعدها بأسبوعين، زار 
صديق لي في لبنان دار النشر فجأة واكتشف 
أن الناشر طبع 6000 نسخة زيادة عن المتفق 
عــلــيــه، وجـــاء الــنــاشــر يتوسلني أال أقــيــم عليه 

دعوى ودفع لي ثمنها. 
ثم خالل الحرب األهلية مررت بسوق الكتب 
ونـــادانـــي صــاحــب مكتبة ال أعــرفــه، ســألــنــي كم 
ــد«، فــأجــبــتــه 10 آالف  ــمـ ــريـــل وحـ طــبــعــُت مـــن »الـ
بالبداية ثــم 6 آالف، قــال بــل طبع الناشر 100 
ألف نسخة، وظل يبيع الديوان في الفترة التي 
غــبــت فــيــهــا عـــن الــمــنــطــقــة، حــيــث لـــم أتــمــكــن من 
البقاء فــي المنطقة بسبب قــصــائــدي، وتنقلت 
بين ليبيا وأوروبا، واستغل الناشر هذه الفترة 
بطباعة كميات كبيرة وبيعها بدون وجود من 
يتابع حتى صار مليونيرا، وقبل ثالث أو أربع 
سنوات ربما، التجأُت إلى صديق، وهو نائب في 
البرلمان اللبناني، أخبرني أنه يعرف صاحب 
دار النشر فاستدعاه وعاتبه أمامي بعصبية، 
وكان الناشر المليونير يعاني من مرض القلب 
فــبــدأ يــتــعــرق وخــفــت أن تصيبه جلطة بسبب 
الديوان فقمت بتهدئة الوضع. لكنه أحضر معه 
نسخة وأقسم أيمانا أنها آخر نسخة لديه في 
المطبعة، وعندما فتحناها وجدنا أنها الطبعة 
الثانية وواجــهــتــه بــهــذا، فكتب لــي ورقــة أن كل 
ما لديه نفد وأنه المسؤول في حال صدور أي 
طبعة أخــرى، ومــا زلــت أحتفظ بالورقة لكن ال 
يوجد فيها ضمان، اآلن ربما ُسن قانون جديد 
لحقوق المؤلفين، وباعتقادي يحتاج تنفيذه 
إلى آلية وال يكفي سن قانون ألن هذه القضايا 
زّور بالسر ال العلن، ولها عالقة بوعي المجتمع 

ُ
ت

وعيا عاما اجتماعيا، ففي أوروبا مثال أي شيء 
ات، ويكون  خذ اإلجراء

َّ
ـت

ُ
مزور ُيكتشف رأسا وت

الجمهور هو الشاهد على كشف هذا التزوير. 
أتذكر حادثة حكاها لي صديق ليبي التقى 
مصادفة بصديقه الملحن المصري بليغ حمدي 
يرحمه الله في فندق الميريديان، أنا أعرف أن 
بليغ من النوع الــذي يصرف أمــوالــه وال يوفر، 
وصديقي الليبي نفدت أمواله حينها فطلب من 
بليغ مــاال، فسأله بليغ: »كــم تريد؟ عشرة آالف 
دوالر؟«، فاستغرب صديقي أن يتحدث بليغ عن 
مبلغ بهذا الحجم بتلك الطريقة، وطلب خمسة 
آالف دوالر فــقــط، وفــعــال استلم المبلغ فسأله 
كيف حصل عليه؟ فقال بليغ إن المبلغ جاءه من 

حــيــث ال يــحــتــســب، إذ كـــان جــالــســا فـــي الــغــرفــة 
واتــصــل بــه بــعــض الفرنسيين وطــلــبــوا رؤيــتــه 
مدة خمس دقائق للضرورة فسمح لهم، فقدموا 
لــه ظــرفــا يحتوي على مئة ألــف دوالر تقريبا، 
وأخبروه أنهم استخدموا ثالث دقائق من قطعة 
موسيقية من تأليفه كخلفية موسيقية لفيلم 
من أفالمهم، وهــذا المبلغ هو حق االستخدام، 
وبـــدأوا يــعــتــذرون مــنــه، فحصل بليغ على مئة 
ألف مع اعتذارات! فالغرب لديهم حقوق المؤلف 
محفوظة، وعندنا ال وجــود لهذه الحقوق وال 
يوجد آلية لتنفيذ القوانين، فالرشوة ممنوعة 
لكن أين اآللية لتنفيذ عدم أخذ الرشوة؟ لذلك 
مــن الــعــوائــق اســتــغــالل دور الــنــشــر للمستهلك 
ــواء، وهــــذا يــثــبــط عــنــدي  ــ والــكــاتــب عــلــى حـــد سـ
موضوع النشر، واآلن هناك ضــرورة للطباعة 
ر ويساء إليها، كما أن من  زوَّ

ُ
ألن القصائد بدأت ت

مساوئ الطباعة أيضا وجود األخطاء المطبعية 
أو تجدين قصيدة تتداخل مع أخــرى في حين 

هما قصيدتان ال عالقة إلحداهما باألخرى. 

ــّيــرت بين حــضــور مسرحية أو فيلم 
ُ

• لــو خ
سينمائي أو أمسية شعرية أو أمسية موسيقية 

أو معرض تشكيلي، فأيها تختار؟

- حسب من هو صاحب المعرض التشكيلي، 
ما هي الفرقة التي تقدم السيمفونية، ومن هو 
م أعماله؟ ليس عندي  قدِّ

ُ
الموسيقار الــذي ست

ــإذا ســمــعــت عـــن وجــــود أمسية  تــوجــه مــعــيــن، فــ
شعرية لشاعر أعتبره شاعرا جيدا، وفي الوقت 
نــفــســه يــوجــد فــيــلــم ســيــنــمــائــي، فــســوف أفــضــل 
األمــســيــة الشعرية، وإذا كــان يــوجــد فيلم جيد 
ل الفيلم، أحيانا 

ّ
وأمسيات شعرية سيئة فسأفض

قليلة جدا أحضر الموجود على الساحة كي أفهم 
مـــاذا يــحــدث حتى بـــدون قناعتي بالموضوع، 
فلو سمعت عن مجموعة شعراء جدد ال أعرف 
عنهم شيئا أحضر األمسية ألفهم الوضع على 
الساحة، ففي إحدى المرات حضرت لمجموعة 
ــورة أو صـــورتـــيـــن مــن  ــت بــــصــ ــرجــ ــراء وخــ ــعــ شــ
قصيدة والبقية ال شيء! مع األسف هذا العبث 
يستشري وينتشر، والتهمة موجهة للجمهور 
أنه ال يفهم! أنا أقول إن الجمهور يفهم، الجمهور 
عنده ذكاؤه الخاص، فأمسيتي األخيرة برعاية 
دار المدى كــان جمهورها من مختلف الفئات، 
نــاس كبار وصغار والكل كــان ينصت ويتابع 
ة رغــم الحر  وصـــار صمتا عجيبا أثــنــاء الــقــراء
لكنهم جلسوا ألكثر من ساعة، وبعض الناس 
وا قبل األمسية بأربع ساعات، معناها أن  جــاء
الــجــمــهــور يــعــرف ويــمــيــز، ويــجــد مــن يعبر عن 
هــمــه، وال يلتفت لنرجسية الكاتب أو الشاعر 
وغــيــرهــمــا، فــالــشــعــر الــــذي ال يــرتــبــط بــالــحــيــاة، 

بــشــأن الــشــتــائــم الــتــي وردت فــي شــعــره، يؤكد 
ــنـــواب أن تــلــك »الــشــتــيــمــة ســيــاســيــة ال شتيمة  الـ
أخــالقــيــة إن صـــح الــتــعــبــيــر، فــمــثــال عــنــدمــا أذكـــر 
ــفـــردة الـــفـــالنـــيـــة فـــأنـــا ال أقـــصـــد بـــهـــا داللــتــهــا  ــمـ الـ
األخالقية، ففي قصيدة )القدس عروس عروبتكم( 
الصورة كلها سياسية، أنا برأيي إذا قلنا للحاكم 
)أنت انتهازي( فقد يفرح، لكن لو قلنا له أنت )ابن 

كذا( ستكون مشكلة وتنقلب الدنيا«. 
وقــــال إن قــصــيــدة )الـــقـــدس عــــروس عــروبــتــكــم( 

كاملة، جــزء مــن بنائها هــو الشتيمة، »شتائمي 
هي واقع يومي في حياتنا، ففي الشارع اللبناني 
مثال أو العربي عموما، سنجد الشتيمة متداولة، 
صبح 

ُ
لكن عندما نستخدمها في العالم الشعري ت

صـــورة لـــإدانـــة وتــنــقــلــب الــدنــيــا، وال أرى مــبــررا 
النقالب الدنيا ألن هذا هو واقعنا، والفرق بين 
االبتذال وعدم االبتذال عندما نفهم هل الشتيمة 
الــمــقــصــود بــهــا الـــتـــرويـــج لـــلـــصـــورة أم مــحــاولــة 
للتخلص من الصورة؟ هل هو ترويج للزنى أم 

إدانة للزنى مثال، هناك إدانة طبعا بمعنى أنها 
ُمغتصبة ورغم ذلك تطالبها بالسكوت«!

ويــروي أنــه قــال في إحــدى أمسياته في ليبيا 
ــنـــي أســـتـــخـــدم كـــلـــمـــات بــذيــئــة،  ــقـــال إنـ ــا يـ ــانـ ــيـ »أحـ
ة مما نحن فيه«، والغريب  فأروني واقعا أكثر بذاء
أن بعض األخالقيين يهتز من ُمفردة وال يهتز من 
وضع بأكمله، »فأنا ضد هذا لوجود خلل بالفهم 

والوعي، وكما يقال »الكفر في مكانه عبادة«.

نفى الشاعر الكبير مظفر النواب أن يكون ملحدا، »وعندما 
أواَجه بهذا الكالم يتبادر إلى ذهني بيت شعر لعمر الخيام، 
والــذي كان مسلما، يقول: لسُت بالناضج حقا، ال، وال النيئ 
صدقا«، معقبا: »فأنا لست دينيا جدا، ولست ال دينيا نهائيا، 
 حسب 

ٌّ
وأعبر عن مفهومي هذا في قصيدتي جسر المباهج: كل

طريقته في العشق يصلي«.
ويضيف أن »كبار المتصوفة يقولون عندما يصل أحدهم 
إلى درجة من التصوف تسقط عنه التكاليف كالصوم والصالة، 

ربما الشعراء أيضا تسقط عنهم التكاليف«!

لم يكن عندي 
رغبة في 

طباعة ديوان 
»الريل وحمد« 

المكتوب 
بالعامية 

 
ً
لكن صديقا
من العراق 

توسط للناشر 
في بيروت 

فوافقت

باعتقادي 
أن تنفيذ 

قانون حقوق 
المؤلفين 

يحتاج إلى 
آلية إضافة 
إلى أن وعي 

المجتمع فيه 
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قدموا لبليغ 
 
ً
حمدي ظرفا

يحتوي على 
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دوالر ألنهم 
استخدموا 

ثالث دقائق 
من قطعة 

موسيقية من 
تأليفه 

الفنان كوكب 
حمزة قال لي 
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 عملته: 
ً
لحنا

 
ً
دع لنا شيئا

فإذا بدأَت 
بالتلحين فلن 

نشتغل 

 أي شعر 
أو فيلم أو 

معرض 
ال يرتبط 

بالحياة ال 
 
ً
يعني شيئا

للناس وهذا 
من حقهم 

في إحدى 
أمسياتي 

جاء بعض 
الجمهور 

قبلها بأربع 
ساعات 

وكان ينصت 
ويتابع 
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ً
 عجيبا

ً
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أثناء القراءة

 من عوائق 
نشر الكتب 

استغالل 
دور النشر 
للمستهلك 

والكاتب على 
حد سواء وهذا 

يثبط عندي 
موضوع 

النشر

والفيلم الذي ال يرتبط بالحياة، والمعرض الذي 
ال يرتبط بالحياة، هذا كله ال يعني شيئا للناس 
وهــذا من حقهم، شيء ال يهمني وال يخصني، 
لماذا أذهب وأستمع لشخص يقف كالطاووس 
وراء الميكروفون! األفضل الذهاب للتفرج على 

!
ً
طاووس حقيقي إذا

• الحظُت أنك تحب التحرك والتمثيل أثناء 
إلــقــاء الــقــصــائــد! وأنــــك ال تــحــفــظ قــصــائــدك عن 

ظهر قلب!

- هذا يعطيني حرية أكثر باإللقاء وإيصال 
ــمـــة، وهـــــــذا أفــــضــــل مــــن الـــــوقـــــوف جــــامــــدا،  ــلـ ــكـ الـ
ة من الــورق فهذا بحكم السن  وبالنسبة للقراء
ألني أنسى، هذا جانب، ومن جانب آخر صارت 
قــصــائــدي كــثــيــرة، فعند بــدايــة كــتــابــاتــي كانت 
القصائد قليلة ال تتجاوز العشرين قصيدة مثال، 
نرددها بسهراتنا ولذلك كنت أحفظها، فقصيدة 
البراءة مثال ألقيت جانبا كبيرا منها لكن كي ال 
أنسى كنت أراجــع الورقة بين كل عشرة أسطر 
مرة للتأكد أني لم أضّيع شيئا، لكن مثال قصيدة 
)وا هّراه( اللي عن القطط، أو قصيدة )في الوقوف 
بين الــســمــاوات ورأس الحسين(، هــذه قصائد 
طويلة جدا، قد أتذكر مقاطع منها لكن يصعب 
أن أتذكرها كلها، فأضطر لرؤية الورقة كي ال 
أخطئ، طبعا القصائد التي أحفظها تعطيني 
حــريــة أكــبــر وحـــريـــة أكــثــر بــالــحــركــة والــتــعــبــيــر 
واالنــــصــــراف إلــــى نــفــســي أكـــثـــر مـــن االنـــصـــراف 

للورقة.

• ابن أخيك ضرغام يتعلم العود اآلن، ألم تفكر 
أن يعزف ضرغام وأنت تلقي الشعر؟

ــذا  ــهـ ــرة بـ ــيــ ــثــ ــات كــ ــ ــظـ ــ ــــالحـ ــع إلــــــــى مـ ــمــ ــتــ - أســ
الخصوص، بعض الناس يحبون إلقاء الشعر 
بال عــود، يقولون إن العود يضّيع عليهم جو 
القصيدة بسبب وجود فواصل وترية، والبعض 
يقول مع العود أجمل، فاألمر محير ألن الجمهور 
لديه مشاعر، وقد يحتاج األمر أن أتعلم العود 
بنفسي بدال من االعتماد على اآلخــر، فأحيانا 
تأتي في بالي ليس اإليقاعات فقط، إنما تأتي 

في ذهني أنغام. 
أنـــا لــّحــنــت قــصــيــدة أو قــصــيــدتــيــن، حــتــى أن 
كوكب حمزة، وهو فنان عراقي وملحن مهم جدا، 
الذي لّحن )يا طيور الطايرة(، ويعتبر واحدا من 
ثالثة من كبار الملحنين العراقيين وهم طالب 
القرغولي ومحمد جواد أموري وكوكب حمزة. 
كوكب سمع اللحن الذي عملته، فقال لي »دع لنا 

شيئا، إذا بدأَت بالتلحين فلن نشتغل«.
حاولت عدة مرات أن أتعلم العزف على العود 

لكن األمر يحتاج أن أداوم على ذلك، إذ ال ينفع 
أن أتعلم شهرا وأنقطع شــهــرا، هكذا لــن أتعلم 
مستحيل، والــســبــب الــــذي يجعلني أرغــــب في 
تعلم العود هو أال أعتمد على عازف يرافقني، 
كوكب حمزة مثال مرافق جيد لكن كوكب يعيش 
فــي الــدنــمــارك ومـــن الــصــعــب أن يــرافــقــنــي هنا، 
واالعتماد على عــازف آخــر يعني أن يفهم هذا 
العازف ماذا يصنع، أحتاج أن أتمرن معه على 

كل قصيدة على حده حتى يعيش في جوها.
أتذكر مرة أحد الشباب الذين عزفوا معي في 
سينما الحمراء في دمشق )منطقة الصالحية(، 
قلت له »ال تطلع عن طور التقاسيم، سأعطيك 
مدخال لتعرف من أي المقامات تدخل ألنــي ال 
أعــرف كل المقامات، وتدخل بالمقام وتستمر 
بالمقام نفسه«، ثــم وصــلــُت إلــى أوج القمة في 
القصيدة التي فيها جو محتدم، بدأ العازف يدق 
لحن »عيني سمر عيني سمر« على أساس أنه 
يريد التنويع، لكنه أضــاع لي الجو الــذي كنت 
أعــيــشــه، فــاألمــر فــيــه مشكلة، ولــذلــك أعــتــقــد بال 
عود يكون أفضل أحيانا، كما أن الذين يحبون 
سماع الشعر وحده يقولون إن صوتي الجهوري 

يساعدني ويكفيني.

• أال تعتقد أن الذين تناولوا التحليل النقدي 
لشعرك قلة؟ 

- نــعــم قــلــة، لــكــن يــوجــد كــتــاب بــاقــر يــاســيــن 
»مظفر النواب: حياته وشعره«، وكتاب مشترك 
لــهــانــي الــخــّيــر وعــبــدالــقــادر الــحــصــنــي بعنوان 
»مظفر الــنــواب شــاعــر الــمــعــارضــة السياسية«، 
وكتاب لعبدالله الشاهر »مظفر النواب: مالمح 

ومميزات«. 
ــــة شــعــري بــحــاجــة إلـــى عــمــق، ومــعــرفــة  دراسـ
بعض األبعاد التي تتضمنها القصيدة، وليس 
فقط ظاهرها، فالظاهر سهل ويمكن ألي إنسان 
أن يتناوله، لكن األعماق التي في القصيدة هي 
األهــــم، خــصــوصــا أن التركيبة اللفظية عندي 
ــــذي أدى دورا كــبــيــرا في  مــتــعــلــقــة بـــالـــتـــراث، الـ

قصائدي. 
هناك مصطلح سائد اآلن في الشعر الحديث، 
مصطلح البساطة الذي يصل إلى حد الفجاجة ال 
البساطة، أنا ضد هذا النوع من البساطة، بمعنى 
ما يصل إلى القارئ فليصل إليه، وأجد أن مهمة 

النقد معدومة حتى اآلن.
قسم من النقاد يخاف االقتراب من القصائد 
ألن لــهــا أبـــعـــادا ســيــاســيــة تتعلق بالحكومات 
وغيرها، خصوصا إذا أخذنا الصحافة والهيمنة 

عليها بحيث ال تريد الدخول إلى مآزق.

• بالنسبة للحداثة في الشعر، ما رأيك بها؟

- هــنــاك حــداثــة حقيقية وهـــي ســمــاع نبض 
ــقــــاع الــعــصــر ومــتــطــلــبــاتــه وفــهــمــه  الــعــصــر وإيــ
والتنوع الذي يحتويه والتطور العلمي الهائل، 
ــرأ الــكــتــب الــعــلــمــيــة، ال ســيــمــا الــمــتــعــلــقــة  ــ ــا أقـ أنــ
بمفاهيم الــزمــن أو الــقــضــايــا الفلكية أو حتى 
العلوم األخـــرى التي باستطاعتي أن أفهمها، 
ولــيــســت تــلــك الــتــي تــحــتــوي مــعــادالت رياضية 
فهذه صعبة علّي، وأقرأ أيضا في فلسفة العلوم 
وهــذا الــذي يهمني أكثر، الجانب الفلسفي في 

العلم الذي ُيغني النظرة الشعرية. 
كشوفات الفلك مثال هي شعر بحد ذاتها في 
الحقيقة، واآلن مثال عندما نــقــرأ مــا يـــدور في 
العوالم واألفالك األخرى والمكتشفات الجديدة، 
نجدها أبعد من الخيال في الحقيقة، وهذا مهم 
ويوسع أفق الشاعر، فال يكفي أن يعتمد الشاعر 
على ثروته اللغوية وفهمه للغة والــتــراث دون 
 أيضا، بمعنى فهمه ألبعاد 

ً
أن يكون معاصرا

هذا العصر وتطوراته العلمية، وأخذه للجانب 
الفلسفي منها حتى يكون هناك نظرة شمولية. 
الشخصيات الشمولية معدومة في عصرنا 
مـــع األســــــف، يــعــنــي ابــــن ســيــنــا كــــان شخصية 
شمولية، والرسول صلى الله عليه وسلم كان 
شخصية شمولية، واإلمام علي أيضا شخصية 
شمولية لتناوله جوانب عديدة في الحياة، وأنا 

أعتقد أن هذا مهم جدا في الشعر. 

حافظ الدروبي ونوري الراوي وإسماعيل الشيخلي في افتتاح معرض فني بالمتحف الوطني 

إلقاء الشعر بال عود 
أفضل ال سيما أن الذين 

يحبون سماع الشعر 
وحده يقولون إن صوتي 

الجهوري يساعدني 
ويكفيني

هذا اللقاء مع الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب أجري في 19 أبريل 2001، 
، يرى النور على صفحات »الجريدة«. 

ً
وها هو بعد ما يزيد على عشرين عاما

 من 
ً
استعرض النواب في ذلك اللقاء، الذي تم في ضاحية دمر بدمشق، جزءا

تاريخه ونشاطاته الفنية واالجتماعية والسياسية وهواياته، واألشخاص 
 مواقف من نشأته 

ً
الذين أثروا في حياته، سواء من عائلته أو أصدقائه، ساردا

في حي الكرخ في بغداد، وكيف كانت طفولته، وبواكير موهبته في الكتابة منذ 
المرحلة االبتدائية، وما تبعها من مراحل. ثم انتقل إلى إضاءة الشاعر مساحة 

من نشاطاته األدبية والسياسية في المرحلة الثانوية والجامعية، ومشاركته 

 عن 
ً
في المظاهرات أثناء الحكم الملكي وقدوم البعثيين إلى الحكم، فضال

معارضته لكثير من األفكار السياسية التي كانت سائدة في العراق آنذاك. 
كانت الصراحة تتجلى في أرقى صورها من خالل تجاوبه مع األسئلة، مما منح 

 بسبب عفوية الشاعر وصراحته المطلقة في اإلجابة بكل 
ً
 خاصا

ً
اللقاء رونقا

أريحية وبتفاصيل دقيقة لكل جزئية، نضعها بين يدي القارئ ليطلع على 
محطات جديدة من حياته،... وفيما يلي تفاصيل الحلقة الثالثة من اللقاء:

 أنا ضد 
مصطلح 

البساطة الذي 
يصل إلى حد 

الفجاجة

الملحن محمد جواد أموري الملحن طالب القرغولي الفنان كوكب حمزة الملحن بليغ حمدي 

bookishola@gmail.comحاورتـــه: عال حسني منصور

tawabil@aljarida●com
توابل ةديرجلا•
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خبريات

السبكي يطالب دنيا سمير 
غانم بتمديد »أنستونا«

فردوس عبدالحميد 
تشارك في »عملة نادرة«

اقترح المنتج أحمد السبكي 
على الفنانة دنيا سمير غانم 

تمديد أيام عرض مسرحيتها 
الجديدة )أنستونا(، التي 
انطلقت في القاهرة تحت 

قيادة المخرج خالد جالل، 
 لإلقبال الجماهيري 

ً
نظرا

الكبير على حجز التذاكر.
وطلب السبكي من دنيا زيادة 

أسبوع عرض عن المخطط، 
أو تقديم يوم عرض رابع 
إضافي، وخاصة في ظل 

نفاد تذاكر العروض لثالثة 
أسابيع مقبلة، فيما ال يتبقى 

سوى عدد محدود من التذاكر 
الخاصة لضيوف المسرحية، 

والتي يتم حجبها عن البيع.
دنيا تفكر في عرض السبكي، 

 أن المسرحية 
ً
خصوصا

عرض في السعودية 
ُ
ست

، ولديها ارتباطات 
ً
قريبا

أخرى، بخالف ارتباطاتها 
العائلية، التي جعلتها تتأنى 

في حسم موقفها من تمديد 
العرض أليام إضافية.

انضمت الفنانة فردوس 
عبدالحميد لفريق عمل 

المسلسل الدرامي الجديد 
»عملة نادرة«، حيث ستبدأ 

شركة العدل غروب، المنتجة 
للمسلسل، إعالن أبطال العمل 

 النطالق 
ً
، استعدادا

ً
تباعا

التصوير بحلول نهاية الشهر 
المقبل على أقصى تقدير.

ويباشر المخرج ماندو العدل 
معاينة مواقع التصوير 

التي سيجري فيها العمل 
خالل األسابيع األولى من 
التصوير، حيث يرغب في 

استغالل الفترة التي ستشهد 
بناء الديكورات الداخلية 

إلنجاز أكبر عدد من المشاهد 
الخارجية التي يتطلبها 

العمل. المسلسل الذي كتبه 
مدحت العدل وينتمي لنوعية 

الدراما الصعيدية سيجري 
تصويره بالكامل داخل مصر.

العجمي: »مفترق طرق« رؤية إعالمية تناقش مسيرة الشباب
أكد لـ ةديرجلا• أن اإلعالم الكويتي رائد في المنطقة

• بعد مسيرة نحو ربع قرن 
في مجال العمل اإلعالمي، كيف 
 ،

ً
م اإلعـــالم الكويتي حاليا تقيِّ

وخاصة قطاع البرامج؟
- اإلعـــــــــالم الـــكـــويـــتـــي رائـــــد 
ــة فـــــــــي مـــخـــتـــلـــف  ــ ــقـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ بـ
ــيـــة، عــبــر  ــبـــرامـــجـ الــــمــــجــــاالت الـ
اإلذاعــــة أو التلفزيون، وكذلك 
الدراما، ومؤثر، وقدوة إلعالم 
الـــمـــنـــطـــقـــة، وقـــــــد مـــــر بــبــعــض 
ــــات،  ــديـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــــات والـ ــــوبـ ــعـ ــ ــــصـ الـ
وخــاصــة مــع القفزات النوعية 
الــتــي حققتها بــعــض وســائــل 
اإلعـــــــــالم بـــــــدول شـــقـــيـــقـــة وفـــي 
ر اإلعــالم  المنطقة، إال أن تــطــوُّ
الـــكـــويـــتـــي بـــقـــي فـــــي ســـنـــوات 
مـــاضـــيـــة دون الــــمــــأمــــول، رغـــم 
وجـــود كـــوادر إعــالمــيــة رائــعــة، 
بسبب تــأرجــح اإلدارة للنهج 
اإلعـــالمـــي، لــكــن اآلن أعــتــقــد أن 
اإلعــــــالم تـــتـــوافـــر فــيــه عــنــاصــر 
النجاح والتميز، بوجود قيادة 
شابة تمتلك الحماس والخبرة، 
وأرى أن الكثير من القيادات في 
جــت فــي خبراتها،  اإلعـــالم تــدرَّ
وتمتلك الشغف لتحقيق شيء 

ــر  مـــخـــتـــلـــف، وذلــــــك بـــدعـــم وزيــ
اإلعـــالم والثقافة وزيــر الدولة 
لــشــؤون الــشــبــاب عبدالرحمن 

المطيري.
 يـــرى أن مسيرة 

ْ
• هــنــاك َمــــن

اإلعـــالم الكويتي فــي تــراجــع، ما 
السبب من وجهة نظرك؟

- ال أعتقد أن اإلعالم الكويتي 
اآلن فـــي تـــراجـــع، إن كــنــا نقصد 
التلفزيون الكويتي، لكن إذا كنا 
نتكلم عن الصحافة والتلفزيون 
واإلعـــــــــالم بــشــكــل عــــــام؛ الــمــرئــي 
والمقروء، فأعتقد أنه طــرأت في 
اآلونـــة األخــيــرة تــطــورات نوعية 
الفــتــة، فــي ظــل تــحــديــات الــثــورة 
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة وثــــــورة اإلنــتــرنــت 
وعالم الرقمنة، الذي جعل بالفعل 
ــن الــصــحــف الــعــالــمــيــة  الــكــثــيــر مـ
تــــغــــلــــق أبــــــوابــــــهــــــا، أو تـــنـــتـــهـــي، 
ل إلى إلكترونية.  وبعضها تحوَّ

لــقــد أثــــرت الــســوشــيــال ميديا 
على اإلعالم التقليدي )التلفزيون 
واإلذاعــــة(. إعــالم اآلن جــديــد، في 
ظل مواقع التواصل االجتماعي، 
 لإلعالم الكويتي 

ً
ل تحديا ما يشكِّ

ولــكــل أشــكــال اإلعـــالم التقليدي، 
وأمامنا تحديات تتطلب مواءمة 
ومـــواكـــبـــة لــهــذه الــتــغــيــرات، وإال 
ــــن خـــريـــطـــة اإلعــــــالم  ســـنـــخـــرج مـ
، وبالتالي سيبقى اإلعالم 

ً
أساسا

ــذه الـــتـــطـــورات  ــ الـــــــذي يــــواكــــب هــ
وال يـــغـــفـــلـــهـــا، ومــــــن ال يــعــرفــهــا 
ســيــتــخــلــف، وأعـــتـــقـــد أن اإلعــــالم 
الــكــويــتــي بـــدأ بــمــواكــبــة الــتــغــيــر، 
وإن كان بخطوات ليست سريعة، 
ل وضرورة  وأدرك مثل هذا التحوُّ

التعامل معه.

• أعلنت ميالد برنامج جديد 
بعنوان »مفترق طـــرق«، مــا فكرة 

هذا البرنامج؟ وما الهدف منه؟
- وجـــــــــود بــــرنــــامــــج »مـــفـــتـــرق 
طــــــرق« ضـــمـــن خـــريـــطـــة الـــبـــرامـــج 
التلفزيونية لتلفزيون الكويت 
ــل رؤيـــــة إعـــالمـــيـــة مــتــطــورة  يــشــكِّ
تــنــاقــش بعمق مــســيــرة الــشــبــاب، 
ــتـــرق طـــرقـــهـــم بـــالـــحـــيـــاة فــي  ــفـ ومـ
مسيرتهم األكــاديــمــيــة والعلمية 
والتربوية والثقافية والصحية 
ــة، كــمــا  ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ واألمـــــنـــــيـــــة والـ
يتناول تفاصيل هموم الشباب 
والــتــحــديــات الــتــي تــواجــهــهــم في 
ــنـــهـــجـــهـــم فـــــي هــــذه  طــــرقــــهــــم، ومـ
م عبر هذه المساحة  الحياة، لنقدِّ
الـــحـــواريـــة األســـبـــوعـــيـــة كـــل يــوم 
ة  أحـــــد الـــســـاعـــة 7 مــــســــاًء إضـــــاء
مكثفة بــرؤيــة إعــالمــيــة مختلفة، 
ــات تــفــاعــلــيــة  ــاحـ ــة مـــسـ ــاحــ ــع إتــ مــ
للشباب والشريحة المستهدفة، 
إلـــى جــانــب وجـــود متخصصين 
وخــبــراء ومسؤولين كــبــار داخــل 
االستديو، للحديث واإلجابة عن 
الكثير من التساؤالت والتحديات 

التي تواجه شبابنا.
• كــيــف تـــرى ضــــرورة تطوير 
ــــالم الــســيــاســي في  مــنــظــومــة اإلعـ

الكويت؟
- تـــطـــويـــر مـــنـــظـــومـــة اإلعــــــالم 
الـــســـيـــاســـي يــتــمــثــل فــــي مــواكــبــة 
التطورات والتوجهات السياسية 
ن مناغمة  فــي الــبــلــد، حيث يتعيَّ
وانــــســــجــــام أي خــــطــــاب إعـــالمـــي 
»حكومي« مع الخطاب السياسي 
ل  ــا نــــالحــــظ تـــحـــوُّ ــنــ ــة، وهــ ــدولــ ــلــ لــ
اإلعــالم الكويتي لالستجابة مع 

الــقــيــادة السياسية والتوجهات 
ــرة مـــن 22 يــونــيــو، وكــلــمــة  ــيـ األخـ
ــر نـــاحـــيـــة تــصــحــيــح  ــيــ ســـمـــو األمــ
 
ً
المسار والعودة للشعب، وأيضا

التأكيد على ضرورة العمل، ومنع 
الفساد، وضرورة توافر الشفافية. 
لــــمــــشــــاهــــد  ــــد أن ا ــقـ ــ ــتـ ــ اآلن أعـ
ــر مـــن  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ ســـــيـــــالحـــــظ عـــــبـــــر الـ
التطورات، ومنها برنامج »مفترق 
طـــرق«، تــوافــر الــجــرأة فــي الطرح، 
 
ً
حــيــث يــأتــي الــبــرنــامــج متناغما
مـــع الـــتـــوجـــه اإلعــــالمــــي الــجــديــد، 
 لخريطة البرامج، 

ً
 مكمال

ً
وأيضا

بدعم من مراقب البرامج الثقافية 
فـــي الــتــلــفــزيــون مــســفــر الــحــيــان، 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع الـــمـــخـــرج بــشــار 

الديكان، وطاقم عمل محترف.
عت مسيرتك اإلعالمية  • تنوَّ
فــي إذاعـــة وتــلــفــزيــون الــكــويــت، و

BBC كيف تتوقع أن تكون تجربة 
البرامج الحوارية التلفزيونية؟

- كل الخبرات التي مــررت بها 
حــــــان وقــــــت قــــطــــاف ثــــمــــارهــــا فــي 
برنامج »مفترق طــرق«، الذي أرى 
أنــه مفترق طــرق بالنسبة لي في 
مــســيــرتــي اإلعـــالمـــيـــة مــنــذ 1994 
ومــســيــرتــي فــي الــعــمــل اإلخــبــاري 
ــيــــاســــي وإعـــــــــــداد الـــبـــرامـــج  والــــســ
االجتماعية والسياسية والثقافية 
والكثير من البرامج، وعلى رأسها 
برنامج السنعوسي، بالعربي مع 
غالب، وحان اآلن ترجمة خالصة 
هــذه الخبرات في تقديم برنامج 
يعتمد على مقدمة شائقة جاذبة 
عميقة وعلى أسئلة حوارية نوعية 
مختلفة وعــلــى مــســاحــة حــواريــة 
 مــع الضيف بشكل عميق، 

ً
أيــضــا

ويعتمد عــلــى اخــتــيــار الضيوف 
الــذيــن هــم على قــدر مــن الفاعلية، 
وتقديم األفكار والرؤى التي تفيد 

الشباب في مفترق طرق. 
ــي  ــ ـــالمــ ــ • مـــــــا مـــــقـــــومـــــات اإلعـ
الناجح على الصعيدين اإلذاعي 

والتلفزيوني؟
- العمل اإلذاعـــي يعتمد على 
الـــــصـــــوت، وخــــاصــــة فــــي تــقــديــم 
البرامج اإلذاعــيــة، حيث تجد أن 
مــقــدم الــبــرامــج اإلذاعــيــة يغوص 
ــاره  ــكــ  فــــي أفــ

ً
ــمـــق دائـــــمـــــا ــعـ فــــي الـ

ومحتواه وقضاياه في حواره مع 
ضيفه، وال يوجد هناك مؤثرات 
كثيرة، كما الحال في التلفزيون، 
، فهناك 

ً
حيث يبدو األمر مختلفا

عوامل كثيرة مؤثرة، من إضاءة، 
ـــور، ومــــؤثــــرات  ــكــ ــرا، وديـــ ــيــ ــامــ وكــ
صوتية تساهم في رسم الصورة 
اإلجــمــالــيــة أو الشكل للبرنامج. 
لذلك عندما يأتي َمــن يعمل في 
م فــــي الــتــلــفــزيــون  اإلذاعــــــــة لـــيـــقـــدِّ
ستجد أنـــه يــأتــي بعمق الــطــرح، 
ويـــجـــب عــلــيــه أن يـــوائـــم الـــطـــرح، 
 المستجدات الجديدة في 

ً
وأيضا

العمل التلفزيوني، وقد حدث ذلك 
لكثير من اإلعالميين المحترفين، 
على سبيل المثال سامي حداد 
وفــيــصــل الــقــاســم وجــمــيــل عـــازر، 
الــذيــن كــانــوا يعملون فــي إذاعـــة 
BBC، ومــن ثــم انتقلوا للجزيرة 

كتلفزيون وغيرهم الكثير.

 
ً
قال د. محمد العجمي إن برنامج »مفترق طرق« أتى متناغما
 لخريطة البرامج 

ً
 مكمال

ً
مع التوجه اإلعالمي الجديد، وأيضا

الجديدة، بقيادة شابة تمتلك الحماس والخبرة والكفاءة التي 
أتيحت لها المساحة، في ظل قيادة وزير اإلعالم والثقافة 

وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري. »الجريدة« 
التقته، وكان اللقاء كالتالي:

فضة المعيلي

 اإلذاعة 
والتلفزيون 

أمام تحديات 
تتطلب التغيير 

وإال سنخرج 
من خريطة 

اإلعالم

محمد العجمي

هر إلى عار وقتل
ُّ
»طاهرة«... حينما يتحول الط

● عزة إبراهيم
مــت فــرقــة مــســرح الخليج الــعــربــي، أمس  قــدَّ
ــرة(، ضمن  ــ ــاهـ ــ األول، عــرضــهــا الــمــســرحــي )طـ
منافسات مهرجان الكويت المسرحي الـ 22 على 
مسرح الدسمة، وهو العرض الذي أبهر الجمهور 
والنقاد، وخاصة حول الرؤية اإلخراجية للمخرج 
الشاب هاني الهزاع، الذي حظي بنصيب األسد 
من اإلشادة، إذ ثار على النص بما يفوق العادة، 
ل إلــى جريمة وعار  هر حين يتحوَّ

ُّ
ر الط وصـــوَّ

 على 
ً
بلوحة إخراجية شديدة اإلبــداع، اعتمادا

عناصر السينوغرافيا والمالبس والموسيقى 
وأداء الممثلين المتناغم مع جوهر العمل، الذي 
كتبه باحترافية شديدة المؤلف د. حمد الرومي 

في أولى تجاربه المسرحية.
ط النص الضوء على الفوارق النسبية 

َّ
وسل

في القيم البشرية، وُسبل مواجهة صعوبات 
ــاهــــرة«، التي  الــحــيــاة، مـــن خـــالل شخصية »طــ
مت 

َّ
دتها الفنانة أحــالم حسن، التي تحط جسَّ

ضت له من  أحالمها وطموحاتها، نتيجة ما تعرَّ
ظلم وطغيان، فقررت إنهاء معاناتها بطريقتها، 
د بقسوة  لت إلى قاتلة في مشهد يجسِّ بأن تحوَّ
لها إلى قاتلة.  في تحوُّ

ً
هرها كان سببا

ُ
كيف أن ط

وشـــــــارك فـــي الـــعـــرض الـــفـــنـــانـــون: إبــراهــيــم 
الشيخلي، ومحمد الكليبي، وماجد البلوشي 

وغيرهم.
وبعد انتهاء العرض بنجاح غير مسبوق 
في عروض المهرجان، بدأت الندوة التطبيقية 
للمسرحية، بحضور مــؤلــف ومــخــرج العمل، 
 على الــعــرض أســتــاذ الـــدرامـــا والنقد 

ً
ومعقبا

المسرحي بالسعودية، د. سامي الجمعان، الذي 
قال: »نحترم كل عرض يحترم المشاهد، وهو ما 
 
ً
 إنسانيا

ً
د في )طاهرة(، التي ناقشت هما تجسَّ

 إلى أن العمل اإلنساني في 
ً
في المقام األول«، الفتا

المسرح هو الباقي، لذلك فإن أعمال شكسبير ال 
تزال سائغة ورائجة على خشبة المسرح، رغم 
مرور مئات السنين، ألنه عالج قضية اإلنسان 
فــي المقام األول، وهــو مــا حــدث مــع »طــاهــرة«، 
هرها فــي أن تكون غير طاهرة 

ُ
ب ط التي تسبَّ

حين قامت بارتكاب جريمة القتل، وما أفظعها 
من جريمة.

وأشار إلى أنه قرأ النص األصلي الذي كتبه 
مؤلف المسرحية د. حمد الرومي، لكنه حين رأى 
 للمخرج، 

ً
العرض وجد شخصية مستقلة تماما

حتى إن النص الذي جاء في 52 صفحة اختزله 
 
ً
المخرج برؤية إبداعية مستقلة في 32 مشهدا
ن مــن حل  فــقــط، ومــن خــالل هــذا االخــتــزال تمكَّ
أزمات الطول في النص، بمزج المشاهد في صور 

مسرحية ثالثية األبعاد.
ووصــــف الــجــمــعــان الــمــخــرج هــانــي الــهــزاع 
 أن المخرج الذي ينقل 

ً
بالثائر على النص، مؤكدا

النص من دون وضع بصمته المستقلة، هو نوع 
 ،

ً
من االستسهال، وهو ما ابتعد عنه الهزاع كليا

حتى إن أول مشهد بالمسرحية غير مكتوب في 
النص األصــلــي، وهــو مشهد القماش األبيض 
الـــذي تلتف بــه طــاهــرة، والـــذي أصبح فــي آخر 

المسرحية أســـود، في دليل آخــر على الرمزية 
الناجحة التي اعتمدها مخرج النص في رؤيته 
 للثورة على النص 

ً
اإلبداعية، والتي دفعته أيضا

في مواضع عدة، منها أنه ألغى أي شيء محلي 
بالنص، كأغنيات عبدالله الفضالة، إبقاًء على 
رمــزيــة الــنــص، وهــو مــا ال ُيـــالم عليه، وخاصة 
في ظل نجاحه باستخدام موسيقى تصويرية 

مقننة لم تكن فائضة عن الحاجة.
وأكد الجمعان أن قضية المسرحية شائكة 
، وهــي قضية الفتاة التي تعضل، 

ً
ومهمة جــدا

 
ْ
أو أن يحافظ عليها والــدهــا ويــرفــض كــل َمــن

م لها، والتي نعانيها في الخليج، بسبب  يتقدَّ
ما يسمى عدم تكافؤ النسب، حتى إن محاكم 
قــت الكثير مــن األزواج  سعودية وخليجية فــرَّ

لعدم تكافؤ النسب.
من جهته، أوضــح المخرج هاني الهزاع أن 
مسرحية »طاهرة« ثاني مسرحية يقدمها بعد 
»وميض«، التي شارك من خاللها في مهرجان 
مسرح الشباب، وكانت بدايته التي لم تكتمل، 
 أن البداية اكتملت بعرض »طاهرة«، التي 

ً
مؤكدا

 
ً
 من إبداعه، متقدما

ً
خرج شيئا

ُ
استطاعت أن ت

بالشكر لفرقة مسرح الخليج العربي والفنانة 
د. أحالم حسن والمؤلف د. حمد الرومي، الذين 
عملوا كثالثي على المسرحية خالل عام كامل 

جرت فيه الكثير من التعديالت.
فيما أكــد المؤلف د. حمد الــرومــي انبهاره 
من حجم التركيز الذي تمتع به النص والعمل، 
حتى جـــاءت التعليقات والــمــداخــالت لترصد 
 جمالية، ومشاهد 

ً
تفاصيل ُجمل حوارية، وصورا

ومالحظات في غاية الدقة في زمن يكون الفكر 
 ويصعب معه الــتــركــيــز، بشكل أثلج 

ً
مــشــوشــا

 أنه حين يكتب يسأل نفسه 
ً
صدره ككاتب، مؤكدا

: »هل سيصل ما أقصده إلى المشاهد؟«، 
ً
كثيرا

لكنه انبهر بحجم هذا التركيز الذي يثلج الصدر، 
 إلى أن »طاهرة« أول عمل مسرحي له.

ً
مشيرا

جانب من الندوة التطبيقية للمسرحية

من المسرحية

»المهن الموسيقية« تلغي 
»أغاني المهرجانات«

ــة الـــمـــهـــن  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ أصـــــــــــــدرت نـ
الموسيقية فــي مــصــر، أمــس 
األول، عــــدة قــــــرارات لــتــوفــيــق 
أوضاع مطربي المهرجانات، 
عبة جديدة 

ُ
حيث تم إنشاء ش

ــــي«،  ــــوتـ ــــصـ ــم »األداء الـ ــ ــاسـ ــ بـ
ســتــضــم كــــل الــــمــــؤديــــن، ومـــن 
بينهم حسن شاكوش وحمو 
ــاء  ــغــ ــم إلــ ــتــ ــلــــى أن يــ ــا، عــ ــكــ ــيــ بــ
مسمى »أغاني المهرجانات« 
، وعدم تقديم األغنيات 

ً
نهائيا

الــــقــــديــــمــــة عــــبــــر أي حـــفـــالت 
قادمة مع االحتفاظ بها عبر 

»يوتيوب«.
وبـــحـــضـــور مـــعـــظـــم نــجــوم 
أغــــانــــي الـــمـــهـــرجـــانـــات، أعــلــن 
نقيب الموسيقيين المطرب 
ــى كــــــــامــــــــل إنــــــشــــــاء  ــ ــفـ ــ ــطـ ــ ــــصـ مـ
ــل نــقــابــة  ــ ـــعـــب جــــديــــدة داخــ

ُ
ش

الـــمـــوســـيـــقـــيـــيـــن، لـــتـــضـــم كــل 
فــــئــــات الـــمـــطـــربـــيـــن، وتــغــيــيــر 

اسم المهرجان إلى أغنية أداء 
عبة راب 

ُ
صــوتــي، وإضــافــة ش

تــضــم عــنــبــة وأورتـــيـــجـــا، ومــا 
شــابــه ذلــك الــنــوع فــي الغناء، 
 أي مــطــرب يستخدم 

ً
مــتــوعــدا

كــلــمــة مــهــرجــانــات بــالــشــطــب، 
كــمــا تــوعــد بــعــقــوبــات قاسية 
ــيـــات تــضــم  ــنـ ــال صــــــدور أغـ ــ حـ
كــلــمــات أو تلميحات مسيئة 
أو فاضحة، على أن يتم منح 
ــاريـــح  أعـــــضـــــاء الــــشــــعــــب تـــصـ
بالغناء سنوية وربع سنوية، 
ــن الــــرقــــابــــة عـــلـــى مــا  كـــنـــوع مــ
ينتجه، والــخــضــوع للتقييم 
 أن الــرقــابــة 

ً
الـــــــدوري، مــــؤكــــدا

ــهـــم فــــــي حـــفـــالتـــهـــم  ــلـ ــمـ ــتـــشـ سـ
الـــخـــارجـــيـــة، ألنـــهـــم يــمــثــلــون 

صورة مصر بالخارج.

الحجايا: الشعر مرتبط بالذائقة 
العربية وال يمكن أن ينتهي

● فضة المعيلي
أقام بيت الشعر أمسية شعرية 
في رابطة األدباء الكويتيين شارك 
فيها د. فالح بــن طفلة، د. مشعل 
الحربي، ود. عطالله الحجايا، وأدار 
ــراك، وانتهت  ــبـ األمــســيــة محمد الـ
بــتــكــريــم أمــيــنــة ســـر الـــرابـــطـــة أمــل 

عبدالله للشعراء المشاركين.
زت األمسية بالقصائد التي  تميَّ
عت في أساليبها ومضامينها  تنوَّ

وأشكالها. 
ــة أنــــشــــد بــــن طــفــلــة  ــدايــ ــبــ فــــي الــ
مجموعة من القصائد، التي جاءت 
وفــــق مــنــظــومــة شــعــريــة متنوعة، 
ومعظمها إنسانية ومــن تجارب 
الحياة، كذلك ألقى قصائد غزلية 
ووجدانية، مثل: »هوى نجد«، و»أمي 
ي 

َ
الثانية«. وقــرأ الحجايا قصيدت

 على بقاء 
ً
»الزلزلة« و»البئر«، معلقا

الــشــعــر بــقــولــه: »الــشــعــر بالنسبة 

للعرب سيبقى، فهو يتعلق بالذائقة 
ت أنـــواع أدبية، 

َّ
العربية مهما حل

كالرواية والقصة، وأخذت مساحة. 
الــشــعــر ال يــمــكــن أن يــنــتــهــي، هو 
ى بصور مختلفة، 

َّ
بالنهاية يتجل

وبالحداثة والتطوير«.
م الـــحـــربـــي مــجــمــوعــة من  وقـــــــدَّ
الــقــصــائــد الـــتـــي تــمــيــزت بــطــالقــة 
التعبير وجــمــال الــمــفــردات، وقــال 
إن الــقــصــائــد مـــن الــســجــالت التي 
يحفظها، وهــي ليست بالقديمة، 
بــل جــديــدة يحب أن يــقــرأهــا على 
الجمهور، وأضاف أنه يعتبر نفسه 
مــن الشعراء الكالسيكيين، حيث 
يكتب الشعر العمودي على وزن 
وقافية موحدة، كما هو عليه شكل 
الشعر والقصيدة العربية القديمة 
التي استمرت إلى اليوم، واحتفظت 
بشكلها الــخــارجــي، وتــجــددت في 
مضمونها وأســالــيــبــهــا وطريقة 

عرضها.

درة بجلسة تصوير تستعرض 
جمال صحراء العال

اشتهرت الفنانة التونسية درة فــي الفترة األخيرة 
بإطاللتها الــمــمــيــزة، والــتــي تستعرض فيها جمالها 
ورشاقتها، إضافة إلى ذوقها المميز في عالم األزيــاء. 
ــــاءت أحــــدث إطـــاللـــة لــهــا خـــالل جــلــســة تــصــويــر في  وجـ

صحراء العال بالسعودية.
»إنــســتــغــرام«،  شــاركــت درة الــصــور عــلــى حــســابــهــا بـــ
 
ً
 أبيض رقيقا

ً
وظهرت في صحراء العال مرتدية فستانا

بقماشة نــاعــمــة، وطــويــل األكــمــام، وكــانــت تقف بجوار 
قت: »صباح 

َّ
المناظر الطبيعية الرائعة في الصحراء، وعل

بجمال الصحراء وسالم الــروح«. وتفاعل الجمهور مع 
تلك الصور، وخاصة أن درة ظهرت في الصور رشيقة 
 يناسب اللون 

ً
 خفيفا

ً
مثل الفراشات، واعتمدت ماكياجا

األبيض للفستان.
ت درة لبطولة مسلسل »المتهمة«، الذي  ، تصدَّ

ً
فنيا

ُعرض على منصة شاهد الرقمية مطلع الشهر الجاري، 
ــار مـــن الــتــشــويــق والـــغـــمـــوض، حــول  ــــذي دار فـــي إطــ والـ
فقدانها الــذاكــرة واتهامها بقتل زوجــهــا، حيث تبحث 
تــهــا من  طــوال حلقات المسلسل العشر على أدلــة بــراء

جريمة ال تتذكرها.
درة
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اجتمع، أمس، بجنوب 
إفريقيا، وفد حكومي إثيوبي 

وآخر من قوات تيغراي، 
في أول محادثات سالم 

رسمية منذ اندالع الحرب 
قبل عامين. وذكرت حكومة 
أديس أبابا أنها تنظر إلى 

املحادثات، التي يتوسط بها 
االتحاد اإلفريقي، كفرصة 

لحل النزاع سلميا وتحسني 
الوضع على األرض. ووصل 
وفد تيغراي على منت طائرة 

عسكرية أميركية، برفقة 
املبعوث األميركي الخاص 

للقرن اإلفريقي.  وجرت 
المحادثات في الوقت الذي 

تحقق القوات اإلثيوبية 
االتحادية وحلفاؤها مكاسب 

كبيرة.

قبل ثمانية أيام على 
انتخابات »الكنيست« 

اإلسرائيلي، أظهر استطالع 
رأي نشر أمس أن كتلة 

بنيامين نتنياهو تقف 
عند 61 مقعدا، ما سيخوله 

تأليف حكومة، فيما تقف 
كتلة »التغيير« أمام حصيلة 

ال تزيد على 55 مقعدا، 
ويتقدم »الليكود« بقيادة 

نتنياهو على كل األحزاب 
المنافسة بـ32 مقعدا، يليه 
حزب »يش عتيد«، بزعامة 

رئيس الوزراء الحالي يائير 
.
ً
البيد برصيد 23 مقعدا

وأشارت نتائج االستطالع 
إلى حصول الجبهة العربية 

للتغيير على 4 مقاعد، 
و»القائمة الموحدة« على 4 

مقاعد.

سلة أخبار

انعقاد أول محادثات سالم
بين إثيوبيا و»تيغراي«

نتنياهو يتقدم في سباق 
»الكنيست« والحكومة

أكدت رئيسة مجلس النواب 
األميركي، نانسي بيلوسي، 
أن الرئيس السابق دونالد 

ترامب »جبان للغاية« لينفذ 
أمر استدعاء من »الكونغرس« 

يجبره على اإلدالء بشهادته 
أمام لجنة خاصة تحقق في 
دوره بهجوم 6 يناير 2021 

على مبنى »الكابيتول«. 
وقالت بيلوسي في مقابلة 

تلفزيونية: »ال أعتقد أنه رجل 
بما يكفي ليحضر. ال أعتقد 

أن المحامين سيرغبون 
في حضوره، ألنه يتعين 

عليه الشهادة تحت القَسم«. 
وأضافت: »سنرى ما إذا كان 

رجال بما يكفي ليحضر«.

بيلوسي: ترامب ليس 
 بما يكفي

ً
رجال

أعلن جيش كوريا الجنوبية، 
أمس، أنه أطلق عيارات 

تحذيرية على سفينة كورية 
شمالية عبرت حدود األمر 

الواقع للبلدين، ما دفع كوريا 
الشمالية إلى إطالق عيارات 

تحذيرية في المقابل.
وذكر الجيش الكوري 

الجنوبي أن »سفينة تجارية 
كورية شمالية عبرت »خط 

الحد الشمالي«، لكنها تراجعت 
بعدما أطلقت بحريتنا عيارات 

تحذيرية. من جانبه، قال 
جيش الشمال إن »سفينة 
عسكرية كورية جنوبية 

انتهكت حدود األمر الواقع، 
ما دفع الجيش الشعبي الى 
إطالق 10 عيارات تحذيرية 

 على ذلك«.
ً
باتجاهها ردا

»احتكاك بحري« 
بين الكوريتين

مّهد روسيا لهجوم على أوكرانيا بـ »قنبلة قذرة«؟
ُ
هل ت

33 تكتيكات مختلفة إلسقاط كييف للمسّيرات اإليرانية و تكتيكات مختلفة إلسقاط كييف للمسّيرات اإليرانية و66 أسابيع لتحقيق مكاسب ضد القوات الروسية أسابيع لتحقيق مكاسب ضد القوات الروسية

واصلت روسيا التلويح بنّية 
كــيــيــف اســتــخــدام »قــنــبــلــة قــــذرة«، 
رغم النفي األميركي ـ البريطاني 
ـ الــفــرنــســي، بــعــد اتـــصـــاالت غير 
ــدول  ــ مـــســـبـــوقـــة لـــــــــوزراء دفـــــــاع الــ
الــــثــــالث مــــع نـــظـــيـــرهـــم الــــروســــي 
ز 

ّ
سيرغي شويغو، األمر الذي عز

التساؤالت التي يثيرها عدد من 
المحللين بــأن التلويح الروسي 
قد يكون مجرد تمهيد ألن تبادر 
موسكو بنفسها الستخدام هذا 

السالح الفتاك. 
وقال وزير الخارجية الروسي 
ســيــرغــي الفــــروف للصحافيين، 
عقب مباحثات أجراها مع األمين 
العام لمنظمة التعاون اإلسالمي، 
حسين طه في موسكو أمــس، إن 
المعلومات عن تحضير أوكرانيا 
الستخدام »قنبلة قذرة« قد أعيد 
فحصها، وأنها ليست محل شك 
ــه. وأضــــــــاف: »لــديــنــا  ــ ــاس لـ ــ ال أســ
مـــعـــلـــومـــات مــــحــــددة عــــن أن تــلــك 
الــمــؤســســات فــي أوكــرانــيــا وتلك 
الــمــعــاهــد الــعــلــمــيــة الـــتـــي تمتلك 
التكنولوجيا، تعتزم تصنيع تلك 

القنبلة القذرة للغاية«. 
بـــــــــــدوره، أكــــــد الــــمــــســــؤول عــن 
ــة والـــمـــنـــتـــجـــات  ــّعـ ــمـــشـ الـــــمـــــواد الـ
الــكــيــمــاويــة والــبــيــولــوجــيــة داخــل 
الـــجـــيـــش الـــــروســـــي، الــلــفــتــنــانــت 

ن 
ّ

خيرسون تدش
»تشكيالت 

الدفاع اإلقليمي« 
وإسرائيل تمّد 

أوكرانيا بمعلومات 
استخبارية

جنود أوكرانيون على ناقلة مدرعة بالقرب من بوريفسك في منطقة خاركيف أمس األول    )أ ف ب(

الـــجـــنـــرال إيـــغـــور كــيــريــلــوف، في 
 لــلــمــعــلــومــات 

ً
ــا ــ ــقـ ــ ــان، أنـــــه »وفـ ــيــ بــ

متان 
ّ
المتوافرة لدينا، هناك منظ

ــان لــديــهــمــا تــعــلــيــمــات  ــتـ ــّيـ ــرانـ أوكـ
محّددة لصنع القنبلة القذرة. وقد 

دخل عملهما المرحلة األخيرة«.
وقـــــــــال إن »الــــــهــــــدف مـــــن هــــذا 
االســــــــتــــــــفــــــــزاز اتــــــــهــــــــام روســــــيــــــا 
بــاســتــخــدام أســلــحــة دمـــار شامل 
فـــي أوكـــرانـــيـــا، وبــالــتــالــي إطـــالق 
حــمــلــة ضــخــمــة مــعــاديــة لــروســيــا 
 أن كييف تريد 

ً
في العالم«، معتبرا

على وجــه الــخــصــوص »تخويف 
ق 

ّ
السكان المحليين وزيــادة تدف

الالجئين عبر أوروبا«.
كذلك، اتهم كيريلوف المملكة 
المتحدة »بالحفاظ على اتصاالت 
مع كييف بشأن مسألة إمكانية 
حصول أوكرانيا على التقنيات 
ــلـــحـــة  الـــــضـــــروريـــــة إلنـــــتـــــاج األسـ
النووية«. جاء ذلك، بعد أن أعلنت 
الـــواليـــات الــمــتــحــدة وبــريــطــانــيــا 
فــرنــســا، فـــي بــيــان مــشــتــرك عقب 
اتصاالت بين وزراء دفاع البلدان 
الـــثـــالث مـــع شــويــغــو، الــــذي اتــهــم 
ــيــــف بـــالـــتـــحـــضـــيـــر  ــيــ ــا كــ ــ ــهـ ــ ــــاللـ خـ
ــذرة: »نرفض  الســتــخــدام قنبلة قـ
ــة لـــروســـيـــا بــأن  ــاذبـ ــكـ ــم الـ ــزاعـ ــمـ الـ
ــا تـــســـتـــعـــد الســـتـــخـــدام  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ
قـــنـــبـــلـــة قـــــــذرة عـــلـــى أراضــــيــــهــــا«، 

مــضــيــفــة أن »الــعــالــم ســـيـــرى، من 
ــتـــخـــدام  ــــالل أي مــــحــــاولــــة السـ خــ
ــاء، ذريــعــة للتصعيد.  ــ هـــذا االدعــ
نرفض أي ذريــعــة للتصعيد من 
ــيـــا«. وجــــددت الـــدول  جــانــب روسـ
الثالث التزامعها بمواصلة الدعم 
ــلـــدفـــاع عــــن نــفــســهــا  ــا لـ ــيــ ــرانــ ألوكــ

ألطول فترة ممكنة.
من ناحيته، أفاد وزير الدفاع 
األوكــــرانــــي، ألــكــســي ريــزنــيــكــوف 
بأن »المجرمين الروس يحاولون 
بشكل استباقي إلقاء مسؤولية 
جــريــمــتــهــم الـــخـــاصـــة بـــهـــم عــلــى 
ضــحــيــة الــــعــــدوان«، مـــشـــددا على 
أن الــمــواقــع الــنــوويــة األوكــرانــيــة 
مفتوحة أمام المنظمات الدولية، 
ال سيما الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية. 
وفي وقت سابق، قال الرئيس 
األوكراني فولوديمير زيلينسكي، 
إن روســيــا هــي الــدولــة الــوحــيــدة 
الــقــادرة على استخدام األسلحة 

النووية في أوروبا.
وُصّممت »القنبلة القذرة«، أو 
األســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة الــمــنــخــفــضــة 
الـــقـــوة، لــتــلــويــث مــنــطــقــة واســعــة 
ــة، مــــمــــا يــجــعــلــهــا  ــّعــ ــشــ بـــــمـــــواد مــ
خطيرة على المدنيين. إال أنها ال 

تنطوي على انفجار نووي.
وفــــــــي وقــــــــت أعـــــلـــــن االتـــــحـــــاد 

األوروبــي أن المسّيرات اإليرانية 
فــي أوكــرانــيــا »تــرقــى إلـــى جــرائــم 
ــاع  ــ ــدفـ ــ حـــــــــــرب«، أكـــــــــدت وزارة الـ
الــبــريــطــانــيــة، أمـــــس، أن روســيــا 
تواصل استخدام طائرات مسّيرة 
إيرانية الصنع لمهاجمة أهداف 
ــفـــة الــجــهــود  فـــي أوكـــرانـــيـــا، واصـ
األوكــرانــيــة لــلــتــصــدي لــهــا بأنها 

»ناجحة بشكل متزايد«.
من ناحيتها، أفادت صحيفة 
ــأن كــيــيــف  ــ ــز بــ ــمـ ــايـ ــويــــورك تـ ــيــ نــ
نجحت في وضــع استراتيجية 
لمكافحة المسيرات منذ بــدأت 
ــا الــشــهــر  ــهـ ــدامـ ــخـ ــتـ ــا اسـ ــ ــيـ ــ روسـ
الماضي. وأشارت الصحيفة الى 
3 تكتيكات مختلفة تعتمدها 
ــرات  ــ ــّي ــســ ــمــ كـــيـــيـــف إلســــــقــــــاط الــ
اإليرانية من خالل: أواًل، طائرات 
مقاتلة تقوم بدوريات على مدار 
، صواريخ أرضية 

ً
الساعة، وثانيا

 ،
ً
ــلــــطــــائــــرات، وثـــالـــثـــا مــــضــــادة لــ

ــــرق مــــن الـــجـــنـــود الــمــســلــحــيــن  فـ
بالبنادق اآللية يحاولون إسقاط 

المسّيرات أثناء تحليقها.
وقــال مستشار وزيــر الدفاع 
األوكـــــــــــــرانـــــــــــــي، يـــــــــــــوري ســــــــاك، 
ــه تـــمـــكـــنـــت - رغــــــم كــل  ــ ــــواتـ إن قـ
ــقــــاط نــحــو  الـــعـــراقـــيـــل - مــــن إســ
70 بالمئة من طــائــرات »شاهد 
136« الــمــســّيــرة الــتــي اشترتها 

روسيا من إيــران في أغسطس.
وأشار الى أن »هذه المسيرات 
ــا خــصــيــصــا  ــرهــ ــويــ ــطــ ــم تــ ــتــ ــم يــ ــ لــ
ــم  ــهــ : »إنــ

ً
ــا ــفــ ــيــ ــا«، مــــضــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرانـ ــ ــ ألوكـ

يــســتــخــدمــون أوكــــرانــــيــــا كــــأرض 
اخــتــبــار، لمعرفة نــقــاط الضعف، 
وعاجال أم آجال سيستخدمونها 
ضـــــــــاف: »إذا 

َ
ــل«. وأ ــيــ ــرائــ ضــــد إســ

م إسقاط 
ّ
تمّكنت أوكرانيا من تعل

 
ّ
الــــــدرون بــجــهــدهــا الـــثـــالثـــي، فـــإن
جــيــوش الـــدول المتحالفة يمكن 
أن تجني ثمار هذه التجربة التي 

 األنفس«.
ّ

تحققت بشق
ــويـــورك  ــلـــت صـــحـــيـــفـــة نـــيـ ــقـ ونـ
تـــايـــمـــز األمـــيـــركـــيـــة عــــن مـــســـؤول 
أوكراني، في حديث غير رسمي، 
قوله إن »إسرائيل قّدمت معلومات 
استخباراتية مفيدة الستهداف 
الطائرات اإليرانية من دون طيار«.

6 أسابيع 
 

ــــت اإلدارة  ــنــ ــ ــلــ ــ وبـــــيـــــنـــــمـــــا أعــ
الــعــســكــريــة الــمــدنــيــة فـــي مــديــنــة 
خــيــرســون الــمــحــتــلــة فـــي جــنــوب 
أوكـــرانـــيـــا تــشــكــيــل لــجــان لــلــدفــاع 
اإلقــلــيــمــي مــن الـــرجـــال المتبقين 
ــقـــديـــرات  فــــي الـــمـــديـــنـــة، تـــشـــيـــر تـ
االستخبارات األميركية، إلــى أن 
الفرصة المثلى للجيش األوكراني 

لــتــحــقــيــق مــكــاســب ضـــد الـــقـــوات 
الــروســيــة ستستمر لـــ 6 أسابيع 
ــــرى تــقــريــًبــا، وفــــق مـــا كشفت  أخـ

»نيويورك تايمز«.
وتكمن أهمية هذه التقييمات 
ــي  ــ ــروسـ ــ ــلــــرئــــيــــس الـ بـــالـــنـــســـبـــة لــ
فالديمير بوتين في أنها تجعله 
يعتقد أن الــوقــت فــي مصلحته، 
فـــتـــرّكـــز قـــواتـــهـــا عــلــى الــعــمــلــيــات 
الدفاعية للعمل على جعل جبهة 
ــهـــر  ــــالل األشـ الــــحــــرب تــســتــقــر خــ
المقبلة، قبل أن تتهيأ الظروف من 

 هجمات كبرى.
ّ
جديد لشن

ولخص موقع ستراتفور، وهو 
مركز دراسات استراتيجي وأمني 
أمــيــركــي، الــعــوامــل الــتــي ستزيد 
من تعقيد التقدم األوكراني بعد 
اإلطــــار الــزمــنــي لـــ 6 أســابــيــع في 
زيـــادة الطقس الغائم والممطر، 
مــــمــــا ســــيــــعــــوق صــــــــور األقـــــمـــــار 
االصطناعية وحــركــة المركبات. 
 تساقط 

ّ
ــة إلـــى ذلــــك، فــــإن ــافـ وإضـ

أوراق الشجر هذا الشتاء سُيفقد 
ــتــــي كــانــت  ــوات الــ ــقـــ تـــجـــمـــعـــات الـــ
ــا  ــاءهـ ــطـ تـــحـــجـــبـــهـــا األشــــــجــــــار غـ
الطبيعي، وفضال عن ذلك سيصل 
المزيد من الجنود الروس الذين 
تــتــم تعبئتهم وتــدريــبــهــم حالًيا 

إلى خط المواجهة في أوكرانيا.
)عواصم ـ وكاالت(

إيران: تحذير لألصوليين واإلصالحيين من »المشانق«
طهران: أجواء إقليمية مهيأة لجولة سادسة من المفاوضات مع السعودية

في وقت تتسع دائرة الخالفات بين أجنحة النظام 
اإليــرانــي بــشــأن كيفية التعاطي مــع الــحــراك الشعبي 
المستمر منذ 6 أسابيع في أنحاء البالد، أطلق محافظ 
 
ً
مــــازنــــدران اإليـــرانـــيـــة مــحــمــود حــســيــنــي بـــور تــحــذيــرا
للمسؤولين اإلصالحيين واألصوليين مــن مواجهة 
»مــشــانــق« يــتــم نصبها فــي حـــال ســقــوط الجمهورية 
اإلســـالمـــيـــة عــلــى وقــــع االحــتــجــاجــات واالضـــطـــرابـــات 

والضغوط االقتصادية والدبلوماسية. 
وقال بور، ليل األحد ـ االثنين، في اجتماع مجلس 
إدارة الــمــحــافــظــة الـــواقـــعـــة بــشــمــال الـــبـــالد: »أعـــلـــم أن 
ــلــوا مــا سيحدث في 

ّ
بعض المسؤولين جلسوا وحــل

المستقبل؛ يجب على الجميع، بمن فيهم اإلصالحيون 
واألصــولــيــون، أن يفتحوا آذانــهــم ألنــه إذا حــدث شيء 
إليـــران فعليهم أال يعتقدوا أن الــعــدو سيتركهم، بل 

سيشنقهم قبل أي شيء«. 
وأضاف المسؤول اإليراني أن الجمهورية اإلسالمية 
 يــقــف إلــــى جـــانـــب الـــثـــورة حتى 

ً
 ثـــوريـــا

ً
ــرا تـــريـــد »مــــديــ

 الــتــغــطــيــة اإلعــالمــيــة لـــوفـــاة الــشــابــة 
ً
الـــشـــهـــادة«،عـــازيـــا

الكردية اإليرانية مهسا أميني، في حجز شرطة اآلداب 
بسبب مخالفتها قواعد ارتداء الحجاب اإللزامي، إلى 
»الهجمات الدعائية ضد الجمهورية اإلسالمية« والتي 
جلبت، »حتى الطبقات الرمادية من المجتمع« معها. 

وادعى أن معظم المعتقلين في االحتجاجات، التي 
انطلقت منتصف سبتمبر الماضي، »كانوا من عائالت 
.»

ً
فقيرة وأطفال ألبوين مطلقين ومتضررين اجتماعيا

في هذه األثناء، خرجت احتجاجات متفرقة في عدة 
مناطق بطهران ويزد وكردستان وتبريز وأذربيجان 

الغربية وسيستان وبلوشستان.
ــراء« النسائية في  ــزهـ ونــظــمــت طــالــبــات جــامــعــة »الـ
العاصمة، وقفة احتجاجية، ورددن هتاف: »كــل هذه 

السنوات من اإلجرام... الموت لوالية الفقيه«.
كما قام طالب جامعة »خواجه نصير« في طهران 
بمنع المتحدث باسم الحكومة بهادري جهرمي من 
مواصلة كلمة حــاول أن يلقيها داخــل حــرم الجامعة. 

وهتف الطالب أثناء كلمته: »الموت لخامنئي«.
في غضون ذلك، شكلت النقابات العمالية اإليرانية 
جبهة جديدة بـ »الحراك الشعبي« المناهضة للنظام، 
ــوات االضــطــرابــات فــي الــعــديــد من  فــي ظــل تــوســع دعــ
الشركات والمصانع والقطاعات الحيوية إضافة إلى 

المدارس والجامعات.

وواصــــل الــمــعــلــمــون إضــرابــهــم لــلــيــوم الــثــانــي على 
 على »العدد الكبير من الوفيات 

ً
التوالي، أمس، احتجاجا

والسجون للتالميذ، وكثير منهم خالل المظاهرات«.
وفــي حين ذكــرت صحيفة »وول ستريت جورنال« 
أن السلطات في طهران ردت بمراقبة واعتقال بعض 
العمال الذين يضربون أو يشاركون في المظاهرات، 
ــزة األمــنــيــة اإليـــرانـــيـــة أنــهــا اعــتــقــلــت 10  ــهـ ذكــــرت األجـ
أشـــخـــاص مــرتــبــطــيــن بــــ »الـــمـــوســـاد« اإلســرائــيــلــي في 
محافظة أذربيجان الغربية، وقالت إنهم حاولوا تنفيذ 
عمليات تخريب واغتيال عناصر أمنية. وزعمت »وكالة 
فــــارس«، المرتبطة بــالــحــرس الــثــوري أن »المعتقلين 
أجــــروا اتــصــاالت مــبــاشــرة عــبــر الــفــيــديــو بــضــبــاط في 
الــمــوســاد وكـــانـــوا يــنــشــطــون فــي أذربــيــجــان الغربية 

وطهران وهرمزغان«.
من جهة أخــرى، طالب أكثر من 680 من المحامين 
وأســـاتـــذة جــامــعــات الــقــانــون الناشطين فــي أكــثــر من 
20 دولـــة، بينها أمــيــركــا وإنــكــلــتــرا وكــنــدا وإســرائــيــل، 
في رسالة إلى األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو 

غوتيريش، بتحرك المنظمة الدولية لوقف القمع في 
إيران وعقد جلسة استثنائية لمجلس حقوق اإلنسان 
بــشــأن طــهــران. على صعيد منفصل، اتــهــم المتحدث 
بــاســم الخارجية اإليــرانــيــة نــاصــر كنعاني، الــواليــات 
المتحدة بأنها ال تــرغــب فــي إحــيــاء االتــفــاق الــنــووي 

وتعتمد سياسة »النفاق والتالعب«.
 من جانب آخر، قال كنعاني إن »األجواء اإلقليمية 
باتت مهيأة« إلجراء جولة سادسة من المفاوضات بين 

بلده والسعودية إلنهاء الخالفات وإعادة العالقات. 
وأضاف: »نعتقد أن البلدين يتخذان خطوة جديدة 
في تجاه تحسين العالقات بينهما.. سيقدم البلدان 
 إلى 

ً
المصالح المشتركة والمصالح اإلقليمية«، مشيرا

أن »هناك العديد من مجاالت التعاون المشترك بين 
البلدين«. وتوترت العالقات بين واشنطن والرياض 
بعد قرار »أوبك بالس« خفض انتاج النفط. وقالت ادارة 
الرئيس جو بايدن إنها تقيم العالقات مع المملكة. 
ويرى بعض المراقبين ان هذا االمر قد يدفع الى تقارب 

تكتيكي بين الرياض وطهران.

لبنان: فشل »رئاسي« رابع لبنان: فشل »رئاسي« رابع 
وتحضيرات للحواروتحضيرات للحوار

● بيروت - منير الربيع 
ــة  ــعـ ــرابـ كــــــان مـــصـــيـــر الـــجـــلـــســـة الـ
النتخاب رئيس جديد للجمهورية 
 للجلسات التي 

ً
فــي لبنان مشابها

ســبــقــتــهــا، إذ فــشــلــت فــــي انــتــخــاب 
رئيس جديد للبالد، قبل أيــام فقط 
ــة الــرئــيــس ميشال  مـــن انــتــهــاء واليــ
عون ومغادرته قصر بعبدا.  وبفعل 
تـــوازن الــقــوى الـــذي أظــهــرتــه نتائج 
الجلسات، تتكرس قناعة أساسية 
ــأن الــمــشــهــد الـــســـيـــاســـي ســيــكــون  ــ بـ
 بــــالــــتــــوافــــق، وال بــــد مــن 

ً
ــا مـــحـــكـــومـ

انتظار توفر ظــروف للتوافق على 
شخصية تــكــون وســطــيــة وتحظى 
بــثــقــة الــلــبــنــانــيــيــن والــمــجــتــمــعــيــن 
 عن ذلك فإن 

ً
العربي والدولي. بعيدا

األزمة ستكون طويلة ومعطوفة على 
أزمات متالحقة ومتفرقة، خاصة في 
حال لم يتم تشكيل حكومة جديدة.  
وفــي هــذا الــســيــاق، تكشف مصادر 
متابعة أن ملف تشكيل الحكومة قد 
 أمين عام حزب 

ً
تدخل به شخصيا

الله حسن نصرالله الذي تواصل مع 
رئيس التيار الوطني الحّر جبران 
بــاســيــل ألجـــل تسهيلها، ولتجنب 
الـــــــدخـــــــول فــــــي فـــــوضـــــى ســـيـــاســـيـــة 

ودستورية.
وفــي حــال وصلت المساعي إلى 
نــتــائــجــهــا الــمــرجــوة فـــإن الــحــكــومــة 
ــــي األيـــــــام  ــكـــل فــ ــتـــشـ ــتــــرض أن تـ ــفــ يــ
ــة عــون  ــ الــقــلــيــلــة الــمــتــبــقــيــة مـــن واليـ
ــرات الــى  الـــرئـــاســـيـــة. وبــــــرزت مــــؤشــ
إمكانية النجاح بتشكيل حكومة، 
ــيـــان الــــصــــادر عــــن رئـــاســـة  ــبـ مـــثـــل الـ
الجمهورية برفض توقيع مرسوم 
يقضي باستقالة حكومة تصريف 
األعمال في حال عدم تشكيل حكومة 
جــــديــــدة، وكــــذلــــك اإلجــــــــــراءات الــتــي 
اتــخــذهــا الــمــصــرف الــمــركــزي ببيع 

الدوالرات في السوق بدون شرائها 
ما أدى إلى انخفاض كبير في سعر 
صــرف الـــدوالر. أمــا فــي حــال الفشل 
فــي الــتــشــكــيــل، فـــإن مــجــلــس الــنــواب 
سيتولى تفسير الدستور وعندها 
سيكون رئيس المجلس نبيه بري 
صــاحــب الــصــالحــيــات وتــوزيــعــهــا، 
فـــيـــمـــا يــــواصــــل مـــســـاعـــيـــه لـــلـــدعـــوة 
إلـــى حـــوار وطــنــي وقـــد بـــدأ بالفعل 
باستمزاج آراء الكتل النيابية على 
ان يحسم قـــراره بعد دخـــول لبنان 
في الشغور الرئاسي نهاية الشهر 
ــاري. يــأتــي ذلــــك، بينما يشهد  الـــجـ
لبنان 3 استحقاقات يرغب عون في 
اضافتها الى سجل إنجازات عهده، 
وهــي توقيع اتفاق ترسيم الحدود 
البحرية الجنوبية الخميس، وزيارة 
وفد رسمي لبناني لدمشق للبحث 
فـــي تــرســيــم الــــحــــدود الــبــحــريــة مع 
ســوريــة، وعـــودة الدفعة األولـــى من 
الالجئين السوريين ضمن برنامج 
خــطــة عــمــل إعـــــادة الــالجــئــيــن.  الــى 
ذلــك، بــرزت زيــارة في األيــام القليلة 
الماضية للسفير الــســعــودي وليد 
الــبــخــاري إلــى العاصمة الفرنسية 
باريس، حيث عقد اجتماعات شهدت 
توقيع المرحلة الثانية من توزيع 
المساعدات اإلنسانية على مختلف 
الــمــنــاطــق والـــقـــطـــاعـــات الــلــبــنــانــيــة، 
تخللها بحث في الملفات السياسية 
بــحــســب مـــا تــقــول مـــصـــادر متابعة 
وال ســيــمــا فـــي اســتــحــقــاق انــتــخــاب 
رئــيــس لــلــجــمــهــوريــة. هـــذه الملفات 
 في لقاءات 

ً
السياسية حضرت أيضا

عقدتها الممثلة الشخصية لألمين 
الــــعــــام لـــألمـــم الـــمـــتـــحـــدة فــــي لــبــنــان 
يوانا فرونتيسكا في السعودية مع 
وزيــر الخارجية فيصل بن فرحان، 
ووزيـــر الــدولــة لــلــشــؤون الخارجية 

عادل الجبير.

تظاهرة داعمة الحتجاجات إيران في لندن السبت الماضي )رويترز(
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• حازم ماهر
تلقى كل من مجلسي إدارتي ناديي 
الكويت والسالمية كتابا من االتحاد 
الكويتي لكرة القدم، مساء أمس األول، 
طــالــب كــا منهما بتفسير األحـــداث 
التي شهدتها مباراتهما، التي اقيمت 
مــســاء الجمعة الــمــاضــيــة، فــي الـــدور 
األول لبطولة كأس سمو ولي العهد.

 لمصادر من داخل الناديين، 
ً
ووفقا

ــبـــاط ســتــعــقــد في  فــــإن لــجــنــة االنـــضـ
الــســابــعــة اجــتــمــاعــا لــمــنــاقــشــة 
األحـــــــــداث الـــتـــي شــهــدتــهــا 
الــــــمــــــبــــــاراة، إلــــــــى جـــانـــب 
االطــاع على تفسير كل 

ناٍد للواقعة.
ــتــــم حــســم  وقـــــــد ال يــ
القرارات في اجتماع الغد، 
ــي حــــــــال وجـــهـــت  ــ فــ
الـــلـــجـــنـــة 

استدعاء لعدد من مسؤولي الناديين، 
واالستماع لهم في اجتماع آخر.

ــر أن العــــــــب الــــكــــويــــت فــهــد  ــ ــذكـ ــ يـ
الهاجري قد سدد الكرة خارج الملعب 
فـــي الــدقــيــقــة 85، ووقــــع بــيــنــه وبين 
رئيس نــادي السالمية الشيخ تركي 
اليوسف ماسنة، كادت تتطور إلى 
مــا ال يحمد عقباه بخصوص هذه 
الواقعة، التي نفاها كل طــرف، علما 
بـــأن مجلس إدارة الــســمــاوي اصــدر 
بيانا طالب خاله بضرورة توقيع 
عقوبة مغلظة على الــاعــب، كما 
أصـــدر االتــحــاد الكويتي بيانا 
شجب واستنكر األحداث، مؤكدا 
تــوقــيــع الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي تنص 

عليها اللوائج والقوانين.
ــد حــســم  ــ وكـــــــــان الــــســــالــــمــــيــــة قــ
النتيجة لمصلحته بــالــفــوز 2-3 
بــعــد لـــجـــوء الــفــريــقــيــن إلــــى وقــت 

إضافي.
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ستكون مدينة البصرة في الساعة 
11:00 من صباح اليوم على موعد مع 
إجـــراء قرعة بطولة خليجي 25 لكرة 
القدم، التي تقام خال الفترة من 6 إلى 
19 يناير المقبل، إذ يحتضن فندق 
»غـــرانـــد مــيــلــيــنــيــوم« الــحــفــل بحضور 
وفود المنتخبات الثمانية المشاركة.

ــلــــى  وتــــــــــــــــــــوزع الــــــمــــــنــــــتــــــخــــــبــــــات عــ
مجموعتين، عــلــى أن يــكــون منتخب 
البلد المضيف العراق وبطل النسخة 

األخيرة البحرين على رأسيهما.
وتـــجـــرى الــقــرعــة وفــقــا للتصنيف 
األخير لاتحاد الدولي »فيفا« لتوزيع 
مستويات المنتخبات المشاركة عند 

إجراء القرعة.
وتحمل الكويت الرقم القياسي في 
عــدد مــرات الفوز باللقب )10(، مقابل 
ــقـــاب لــكــل مـــن الــســعــوديــة وقــطــر  3 ألـ

ــارات  ــ والــــعــــراق، ولــقــبــيــن لــكــل مـــن اإلمـ
وسلطنة عمان.

اجتماع »المسابقات«
ــــدت لـــجـــنـــة الـــمـــســـابـــقـــات فــي  ــقـ ــ وعـ
اتحاد كأس الخليج اجتماعها أمس 
األول األحـــد فــي الــبــصــرة، حيث تمت 
مناقشة الموضوعات الُمدرجة على 
جـــدول األعــمــال، واالطــــاع على 
جــاهــزيــة الــمــنــشــآت الــريــاضــيــة 
الســـتـــضـــافـــة الـــبـــطـــولـــة، ومـــقـــار 

إقامة المنتخبات المشاركة.
 وتـــــــرأس االجـــتـــمـــاع الــيــمــنــي 
د. حــمــيــد الــشــيــبــانــي، بــحــضــور 
ــادات،  ــ ــحـ ــ مــمــثــلــيــن عــــن بــقــيــة االتـ
مــن بينهم األمــيــن الــعــام لاتحاد 

الكويتي صاح القناعي. 
كما ُعقد االجتماع األول للجنة 
ــة لـــلـــبـــطـــولـــة بــالــبــصــرة  ــيــ اإلعــــامــ

برئاسة أحمد عودة زامل، وبحضور 
رئيس إدارة اإلعام والعاقات العامة 
ــام عـــلـــي،  ــطــ بــــاالتــــحــــاد الـــكـــويـــتـــي ســ
وممثلين عــن االتــحــادات المشاركة، 

واالتحاد الخليجي.
 لــجــدول أعــمــال اللجنة، تم 

ً
ووفــقــا

االطــــاع عــلــى اخــتــصــاصــات اللجنة 
اإلعامية بناًء على الئحة البطولة، 
وتــم اعــتــمــاد رئــيــس الــوفــد اإلعــامــي 
القطري خالد مبارك الكواري نائبا 
لرئيس اللجنة اإلعامية لـ »خليجي 
25« بناًء على ترشيح من األعضاء، 
ــاد تـــشـــكـــيـــل الـــلـــجـــنـــة  ــمــ ــتــ كــــمــــا تـــــم اعــ
اإلعامية للبطولة والمصادقة عليه. 

الرميحي: المعضلة في »الميناء«
ــال األمـــيـــن الـــعـــام التـــحـــاد كــأس   وقــ
الخليج جاسم الرميحي: »نأمل أن يتم 
حفل اجـــراء القرعة على أجمل حلة«، 

مــضــيــفــا أن »الــمــعــضــلــة الــرئــيــســيــة 
ــــي اســـتـــاد  لــخــلــيــجــي 25 تـــتـــمـــثـــل فـ
الميناء الدولي، لكن العمل على وشك 

.»
ً
االنتهاء منه ليصبح جاهزا

عقلة: ندعم العراق
مــن ناحيته، اعتبر نائب 
ــاد الــكــويــتــي  ــ ــحـ ــ رئــــيــــس االتـ
لــكــرة الـــقـــدم احــمــد عــقــلــة أن 
»المشاركة في القرعة مؤشر 
دعم كبير لاتحاد العراقي 
 
ً
إلنجاح البطولة«، مضيفا

أنــــه يــأمــل مــشــاركــة مــؤثــرة 
لـــــأزرق الــــذي يــمــر بمرحلة 

بناء جديدة«.
)أ ف ب(

من اجتماع لجنة المسابقات

»االنضباط« تطالب الكويت والسالمية 
بتفسير أحداث مباراتهما

تركي اليوسف

العسعوسي: مباراة كاظمة والقادسية »صعبة«
يضع الجهاز الفني للفريق األول لكرة 
الــقــدم بــنــادي كاظمة بــقــيــادة الــمــدرب 
ـــوف لــمــســاتــه  ـــاركـ الـــصـــربـــي زيـــلـــكـــو مـ
األخـــيـــرة عــلــى الــخــطــة الــتــي سيواجه 
بها القادسية غــدا األربــعــاء، فــي دور 
الــثــمــانــيــة لــبــطــولــة كــــأس ســمــو ولــي 
الـــعـــهـــد، وذلـــــك خــــال الـــتـــدريـــب الـــذي 

سيجرى اليوم.
وتابع مــاركــوف ومــعــاونــوه، أمس، 
ــاراة الــــقــــادســــيــــة مــع  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ تـــســـجـــيـــا لـ
الــصــلــيــبــيــخــات فــي الــــدور التمهيدي 
لـــلـــبـــطـــولـــة، إلـــــى جـــانـــب مــــبــــاراتــــه مــع 

الكويت في دوري زين الممتاز.

وعمل ماركوف على تافي األخطاء 
الدفاعية، وإهـــدار الفرص في مباراة 
ــا  ــرارهـ ــكـ ــعــــدم تـ ــيــــــرة، لــ الــــشــــبــــاب األخــــ

مجددا غدا.

العسعوسي: جاهزون للقاء
ــدرب الـــمـــســـاعـــد لــكــاظــمــة  ــ ــمـ ــ ــد الـ ــ أكــ
مــشــعــل الــعــســعــوســي، أن الــبــرتــقــالــي 
ــبـــاراة الـــغـــد، مــضــيــفــا أنــهــا  جـــاهـــز لـــمـ
ستأتي صعبة جدا على الفريقين، ال 
سيما أن كا منهما يطمح إلى التأهل 
للدور نصف النهائي. وتابع: »فريق 
الــقــادســيــة جــديــر بـــاالحـــتـــرام، ويضم 

العــبــيــن أكـــفـــاء فـــي جــمــيــع خــطــوطــه، 
ويــمــكــن الـــقـــول إن الــحــالــة الــمــعــنــويــة 

للفريق ارتفعت في الفترة األخيرة«.
ــعــــوســــي عــــلــــى أن  ــعــــســ  وشــــــــــدد الــ
»مـــواجـــهـــة الـــغـــد، تــخــتــلــف تــمــامــا عن 
لقاء البرتقالي واألصــفــر في الــدوري 
ــتـــي حــســمــنــا نتيجتها  الــمــمــتــاز، والـ
ــــدف، فــلــكــل  ــداف مـــقـــابـــل هــ ــ بـــثـــاثـــة أهـــ
مــبــاراة ظروفها الــخــاصــة«، الفتا إلى 
أن صفوف كاظمة مكتملة باستثناء 
محمد العازمي الذي سيغيب بداعي 

اإلصابة.

عبدالقدوس: الفحيحيل كامل العدد
أكد رئيس جهاز الكرة في نادي الفحيحيل خالد 
عبدالقدوس جاهزية فريقه، من دون غيابات، استعدادا 
لــمــواجــهــة الــعــربــي بــعــد غــد الخميس فــي الــــدور ربــع 

النهائي لكأس سمو ولي العهد.
ــان الــفــحــيــحــيــل قـــد تــأهــل بــعــد تـــجـــاوز خيطان  وكــ
بهدفين من دون رد، ليضرب موعدا مع العربي، الذي 
سبق أن تواجه معه في الــدوري الممتاز في الجولة 

الماضية.
وقــال عبدالقدوس لـــ »الــجــريــدة«، ان فريقه يتطلع 
إلى تقديم أفضل مستوى أمام العربي، وحجز بطاقة 
نصف النهائي، مؤكدا أن مباريات الكؤوس تختلف عن 
مباريات الدوري، ألنها ال تقبل القسمة على االثنين.

وأضــاف ان الجهاز الفني بقيادة فــراس الخطيب، 

عــمــل عــلــى تــجــهــيــز الــاعــبــيــن بـــالـــصـــورة الــمــطــلــوبــة، 
وسط إصرار من الفريق على الظهور بصورة مغايرة 
عــن األداء الــذي قدمه أمــام العربي فــي آخــر مباريات 
الدوري الممتاز، والتي شهدت فوز األخضر بهدفين 

مقابل هدف واحد.
وشدد عبدالقدوس على أهمية التحلي باألخاق 
الرياضية في بطولة تحمل اسما عزيزا على قلوب 

الجميع.
جــديــر بــالــذكــر أن الــفــحــيــحــيــل تـــراجـــع فـــي بــطــولــة 
الـــدوري الممتاز إلــى المركز الــســابــع، بعد أن تجمد 
رصيده عند تسع نقاط بعد أن فاز في ثاث مباريات 

وخسر في أربع.

الخباز إلى دبي لحضور 
ورشة »وصل«

ــادر أمـــيـــن الـــســـر الـــعـــام في  ــ غـ
االتــحــاد الــكــويــتــي لــكــرة السلة، 
عبدالرحمن الــخــبــاز، إلــى دبــي، 
لحضور ورشة العمل الخاصة 
ببطولة األندية الخليجية تحت 
عنوان »وصل«، وستقام البطولة 
في ديسمبر المقبل، على أن تقام 
قرعتها في بيروت بمقر االتحاد 

االسيوي 28 الجاري.
وسيشارك في البطولة نادي 
الكويت، ومازالت مشاركة كاظمة 
لم تتأكد بعد أن يجري االتحاد 
اتــصــاالت مــع نــظــيــره اآلســيــوي 
لمشاركة كاظمة، على اعتبار أن 
األبيض سيشارك، لكونه حاما 
للقب، فــي حين يطلب االتــحــاد 
مــشــاركــة كــاظــمــة، لــكــونــه ممثل 

السلة الكويتية في البطولة.
ــة  ــ ويـــتـــضـــمـــن بــــرنــــامــــج ورشـ
العمل المسؤولية التي ستلقى 
على االتحادات، مناقشه عامة، 
ومؤتمرا صحافيا بعد االنتهاء 

من الورشة.

خالص العزاء

يــتــقــدم الــقــســم الــريــاضــي 
ــزاء وصـــــادق  ــ ــعـ ــ بـــخـــالـــص الـ
الــمــواســاة إلــى العبي نــادي 
السالمية السابقين عبدالله 
وخـــالـــد وطــــــارق وطــحــنــون 
الــمــا، لــوفــاة الــمــغــفــور لها، 

بإذن الله، والدتهم.
تغّمد الله الفقيدة بواسع 
رحمته، وألهم أهلها الصبر 

والسلوان.
ــه وإنـــــــــــــا إلــــيــــه  ــ ــلــ ــ ــ »إنـــــــــــــا ل

راجعون«.

انطالق بطولتين دوليتين للتنس انطالق بطولتين دوليتين للتنس 
على مجمع جابر العبدالله الدوليعلى مجمع جابر العبدالله الدولي

فالح العتيبي

»الطموح« يعود بفضيتين وأرقام تأهيلية
عاد إلى الباد وفد نادي الطموح الرياضي 
الكويتي، بعد مشاركته وانجازه غير المسبوق 
بتحقيق ميداليتين فضيتين لاعب مشعل البدر 
في بطولة العالم العاشرة للسباحة »لمتازمة 
الــــــداون« الــتــي استضافتها الــبــرتــغــال مـــن 15 
حتى 23 الجاري، تحت إشراف االتحاد الدولي 

لمتازمة الداون suds بمشاركة 23 دولة. 
وحــظــي الـــوفـــد بــاســتــقــبــال مميز فـــي مطار 
الكويت من قبل ممثلي الهيئة العامة للرياضة 
واعــضــاء مجلس ادارة نــادي الطموح واهالي 

الاعبين ومنتسبي النادي. 
واشادت رئيسة مجلس ادارة نادي الطموح 
رئيسة الوفد رحــاب بورسلي بالروح العالية 
والــحــمــاس واالنــضــبــاط الـــذي تمتع بــه العبو 
الكويت بالبطولة، ونجاحهم في تقديم صورة 
مشرفة لرياضة األشخاص ذوي اإلعاقة الكويتية 

في هذا المحفل العالمي.
ــداد  ــ ــدة االعـ ــم مــ ــه رغــ واضـــافـــت بــورســلــي انــ
القصيرة، والمستوى الفني العالي للبطولة 
الــتــي زخــــرت بــمــشــاركــة عــالــمــيــة كــبــيــرة تمكن 
أبطال الكويت من اعتاء منصة التتويج بإحراز 
ميداليتين فضيتين لاعب البطل مشعل البدر، 

وتــحــقــيــق ارقـــــام كــويــتــيــة جـــديـــدة فـــي سباقي 
50م ظهر و50م حــرة، كما تمكن الاعبان فايز 
النيباري ومحمد التركيت مــن تحقيق أرقــام 
شخصية جــديــدة فــي سباقات 50م حــرة و50 
ظهر، وتأهل العبونا الثاثة للنسخة المقبلة 
لبطولة العالم التي ستقام في االرجنتين مارس 

المقبل.
واهدت االنجاز الى صاحب السمو أمير الباد 

الشيخ نواف االحمد، وولي عهده االمين الشيخ 
مشعل االحمد، والى الشعب الكويتي، وجميع 
منتسبي ريــاضــة ذوي االعـــاقـــة، مــؤكــدة أن ما 
تحقق من انجاز في هذا المستوى العالمي يعد 
حافزا كبيرا لبذل المزيد من الجهد والعمل الجاد 
والعطاء لمواصلة مسيرة التألق واالنجازات 

لرياضة ذوي االعاقة.

وفد نادي الطموح لدى وصوله إلى مطار الكويت

بوسكندر: كاظمة عمل لكسر احتكار الكويت لبطوالت السلة
• جابر الشريفي

قـــال امــيــن الــســر الــعــام فــي نــادي 
كاظمة يوسف بوسكندر إن الفريق 
ر 

ّ
األول لــكــرة الــســلــة بــالــنــادي حض

ــرة كـــبـــيـــرة لــيــكــون  ــتــ نـــفـــســـه مـــنـــذ فــ
 لــنــادي الكويت الــذي 

ً
 ونـــدا

ً
منافسا

تــســّيــد بـــطـــوالت كــــرة الــســلــة خــال 
السنوات الماضية دون منازع.

ــار بــوســكــنــدر إلــــى أن إدارة  ــ  وأشــ
الفريق البرتقالي نجحت في قطفت 
ثمار العمل الـــدؤوب بتحقيقه الفوز 
بــلــقــب الــنــســخــة الــســابــعــة لــبــطــولــة » 
كأس السوبر« التي اقيمت على صالة 
ــيـــخ ســعــد  ــشـ ــــي مـــجـــمـــع الـ االتـــــحـــــاد فـ
العبدالله الرياضي من الفريق االبيض 
المهيمن على االلقاب خال السنوات 
الخمس الماضية بنتيجة مستحقة 

.94 -102
وذكر أن الفوز جاء في الفترتين 
الــثــالــثــة والـــرابـــعـــة بــعــدمــا انــتــفــض 
 ان فـــريـــقـــه قـــدم 

ً
الـــفـــريـــق، مـــوضـــحـــا

أسوأ مستوى له في مبارياته خال 
االعـــــــوام الــســابــقــة فـــي اول ربــعــيــن 
عندما وصــل الــفــارق إلــى 30 نقطة 

لمصلحة الكويت.
وأضــــــــاف أن مـــحـــتـــرفـــي الـــفـــريـــق 

االمـــيـــركـــيـــيـــن ويـــلـــيـــامـــز ومـــيـــرفـــي 
مستمران مع الفريق بشكل مؤكد ال 
سيما بعد االداء المميز الذي قدماه 
خال بطولة االندية العربية وكأس 

السوبر
يــذكــر ان اخــر لقب حققه كاظمة 
يــعــود لــعــام 2016 حــيــن فـــاز بلقب 

كأس االتحاد.
وأوضح أن الفريق تنتظره بطولة 
مقبلة وهي بطولة الخليج لأندية 
 استحقاق 

ً
بحلتها الجديدة، مؤكدا

ــة مــــرافــــقــــة نـــــــــادي الـــكـــويـــت  ــمــ ــاظــ كــ
 ان يكون 

ً
للمشاركة في البطولة، آما

البرتقالي منافسا على هذا اللقب.
وأكد أن شغف حضور الجماهير 
لمباريات كرة السلة في الكويت بات 

اكثر من مسابقات كرة القدم.
تكريم البلوشي 

وفي سياق آخر، توجه بوسكندر 
بالشكر الــى مجلس ادارة االتــحــاد 
الــكــويــتــي لـــكـــرة الــســلــة عــلــى بــــادرة 
تـــكـــريـــم نـــجـــم فـــريـــق نــــــادي كــاظــمــة 
والمنتخب الوطني احمد البلوشي 
بجائزة مالية بعد حرمان االتحاد 
ــربـــي لـــكـــرة الـــســـلـــة الــــاعــــب مــن  ــعـ الـ
ــي الــبــطــولــة  ــزة افـــضـــل العــــب فـ ــائـ جـ

ومــنــحــهــا لـــاعـــب اخــــر بـــالـــرغـــم من 
 
ً
استحقاق البلوشي للجائزة وفقا

لإلحصائيات الخاصة بالبطولة.

العنزي: مستوى الفت 
مــن جــانــبــه، قـــال رئــيــس االتــحــاد 
الكويتي لكرة السلة رشيد العنزي 

ان الــمــســتــوى الـــــذي قـــدمـــه كــاظــمــة 
والـــكـــويـــت فـــي كــــأس الــســوبــر الفــت 
ــلــــة فــي  ويــــعــــكــــس تــــطــــور كـــــــرة الــــســ
 الـــى أن المنتخب 

ً
الــكــويــت، مــشــيــرا

الوطني ينتظره استحقاقات مقبلة 
مــمــا يعكس تــطــور الــمــســتــوى على 

المنتخبات الوطنية.

وقـــال الــعــنــزي ان االتــحــاد جاهز 
النـــطـــاق مــنــافــســات الـــــــدوري يــوم 
ــد الــمــقــبــل، كــاشــفــا أن االتــحــاد  االحــ
تعاقد مع خبير تحكيمي من خارج 
 ان 

ً
الكويت لتطوير أداء الحكام، آما
يستفيد الحكام من هذه الفرصة.

 مع أبطال السوبر
ً
بوسكندر محتفال

 الكويت تستضيف بطولتي الريشة الطائرة
تستعد الكويت الستضافة 
البطولة العربية، وبطولة غرب 
ــرة، الــتــي  ــائـ ــطـ آســـيـــا لــلــريــشــة الـ
تــقــام مــنــافــســاتــهــا عــلــى ماعب 
الــلــجــنــة األولـــمـــبـــيـــة الــكــويــتــيــة 
في منطقة جابر األحمد خال 
نــوفــمــبــر الــمــقــبــل، تــحــت رعــايــة 
وحضور رئيس اللجنة الشيخ 

فهد الناصر. 
وأعــلــن أمــيــن الــســر المساعد 
بـ »األولمبية الكويتية« رئيس 
االتحاد الكويتي، ونائب رئيس 
االتــحــاد اآلســيــوي للعبة، علي 
المري، انطاق بطولة غرب آسيا 
5 نوفمبر، بمشاركة 9 منتخبات 
هــــــي: الــــكــــويــــت، والــــســــعــــوديــــة، 
واإلمــــــــــــــــــــــــــــارات، والــــــبــــــحــــــريــــــن، 
وفلسطين، واألردن، والــعــراق، 
وســوريــة، ولبنان لفئتي تحت 
15 وتــحــت 17 ســنــة، وتستمر 

منافساتها حتى 7 نوفمبر. 
وقـــال الــمــري خـــال المؤتمر 

الـــصـــحـــافـــي، الـــــــذي عـــقـــد أمـــس 
ــة  ــيــ ــبــ ــمــ ــقــــر »األولــ األول، فـــــي مــ
ــة«، بـــحـــضـــور جــمــيــع  ــيـ ــتـ ــويـ ــكـ الـ
الــلــجــان الــعــامــلــة فـــي الــبــطــولــة، 
إن »الــــمــــنــــتــــخــــبــــات ســتــحــصــل 
ــوم 8 نـــوفـــمـــبـــر،  ــ ــ عــــلــــى راحــــــــة يـ
عــلــى أن تــبــدأ فــي الــيــوم التالي 
مـــنـــافـــســـات الـــبـــطـــولـــة الــعــربــيــة 
للعبة بمشاركة 12 منتخبا هي: 

الكويت، والسعودية، واإلمارات، 
والبحرين، وفلسطين، واألردن، 
والـــــعـــــراق، وســــوريــــة، ولــبــنــان، 
ومصر، والجزائز، وقطر، لفئات 
تحت 15 و 17 و 19 سنة فردي 
ــال،  وزوجــــــي لــلــســيــدات والــــرجــ
وتــســتــمــر مــنــافــســات الــبــطــولــة 

حتى 11 نوفمبر. 

المري يتوسط أعضاء اللجان العاملة

»السندباد« تعويذة البطولة تمأل المدن العراقية وطرقات البصرة

جرى مراسم قرعة »خليجي 
ُ
ت

25« لكرة القدم عند الساعة 
11:00 صباح اليوم بمدينة 
البصرة، ويأتي منتخب البلد 

المضيف وبطل النسخة 
السابقة على رأس كل 

مجموعة.

إجراء قرعة »خليجي إجراء قرعة »خليجي 2525« بالبصرة اليوم« بالبصرة اليوم
 لرئيس »اإلعالمية«

ً
 لتصنيف »فيفا« األخير... والكواري نائبا

ً
 لرئيس »اإلعالمية«وفقا

ً
 لتصنيف »فيفا« األخير... والكواري نائبا

ً
وفقا

انطلقت أمس االثنين على مجمع 
الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس 
البطولتان الدوليتان للتنس للرجال 
ــران  ــمـ ــتـ ــسـ M15 ALZAHRA(، وتـ (
حتى الــســادس مــن نوفمبر المقبل، 
ويتنافس فيهما العبون مصنفون من 
مختلف دول العالم من أجل حصاد 

نقاط التصنيف العالمي.
وأعــلــن أمــيــن الــســر الــعــام لاتحاد 
الـــكـــويـــتـــي لــلــتــنــس فـــالـــح الــعــتــيــبــي، 
ــطـــاق مـــبـــاريـــات الــــــدور الــرئــيــســي  انـ

لـــلـــبـــطـــولـــة الـــــدولـــــيـــــة األولــــــــى 
لـــلـــرجـــال بــمــشــاركــة العــبــيــن 
 جاهزية 

ً
من 16 دولة، مؤكدا

االتــــحــــاد الــكــويــتــي للتنس 
لتنظيم مثل هذه البطوالت 

الدولية تحت إشراف 
االتحاد الدولي.

وأوضـــــــــــــــــــــــــــح 
الـــــــعـــــــتـــــــيـــــــبـــــــي 
لـــــــهـــــــدف  ا ن  أ
األساسي من 
تــنــظــيــم هــذه 
ــــوالت  ــطـ ــ ــبـ ــ الـ

الــدولــيــة هــو إعــطــاء الــفــرصــة ألفضل 
العناصر من العبي منتخب الكويت 
لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، 
سواء من ناحية االحتكاك بالاعبين 
ــاب الـــمـــســـتـــويـــات  ــ ــحـ ــ ــيــــن أصـ ــيــ الــــدولــ
المرتفعة، أو من ناحية تحصيل نقاط 
الــتــصــنــيــف الـــدولـــي الــتــي تــســاعــدهــم 
 في مشوار احتراف 

ً
على المضي قدما

اللعبة. 
 وقال العتيبي إن الفرصة متاحة 
لــلــجــمــهــور مـــن مــحــبــي لــعــبــة الــتــنــس 
ــور الــــمــــبــــاريــــات، الـــتـــي  حــــضــ
ــا عـــلـــى  ــهــ ــعــ ــيــ ــمــ تــــــقــــــام جــ
مــاعــب مــجــمــع الــشــيــخ 
جــــــــابــــــــر الـــــعـــــبـــــدالـــــلـــــه 
ــدولـــي مـــن الــســاعــة  الـ
 
ً
الــــعــــاشــــرة صــبــاحــا
ــة  ــعــ ــرابــ ــى الــ ــ ــتـ ــ وحـ
 طوال أيام 

ً
عصرا

األسبوع.

فهد الهاجري
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توج بوكا جونيورز بلقب الدوري األرجنتيني 
لكرة القدم الـــ73، بعد تعادله بهدفين لمثليهما 
أمام إندبندينتي في الجولة األخيرة، حيث احتفل 
بفوز غريمه التاريخي ريفر بليت كونه ساهم في 

تتويجه بالبطولة.
وفــي المباراة على ملعب ال بومبونيرا، وقع 
جــيــيــرمــو فــيــرنــانــديــز وســيــبــاســتــيــان فــيــا )ق34 

و50( على هدفي صاحب األرض، في حين سجل 
لـــيـــانـــدرو مــيــجــيــل فــيــرنــانــديــز )ق32( وخــابــيــيــر 

نيكوالس بييخو )ق81( هدفي الضيوف.
وبهذا التعادل، أصبح رصيد بوكا جونيورز 
52 نقطة في صدارة الترتيب بفارق نقطتين عن 
راسينغ كــلــوب، أقــرب ماحقيه الــذي سقط أمــام 
ريفر بليت )1-2( فــي إطــار نفس الــجــولــة، ليقدم 

فريق »المليونيرات« هدية لغريمه التقليدي.
وجـــاء فــوز ريــفــر بليت على مضيفه بثنائية 
من توقيع ميجيل بورخا )ق80 و90(، في حين 
سجل ماتياس روخاس على هدف صاحب األرض 

الوحيد من ركلة جزاء )ق56(.
وبــذلــك، أنهى ريفر بليت البطولة في المركز 

الثالث برصيد 47 نقطة.

قـــــــــــاد الــــــمــــــهــــــاجــــــم الـــــــدولـــــــي 
الــنــيــجــيــري فــيــكــتــور أوسيمهن 
ــابـــولـــي إلـــــى مــواصــلــة  فـــريـــقـــه نـ
بــدايــتــه الـــرائـــعـــة هــــذا الــمــوســم، 
بتسجيله هدف الفوز على روما 
ــفــــر، األحــــــد، عــلــى الــمــلــعــب  1-صــ
ــــي قـــمـــة الـــمـــرحـــلـــة  األولــــمــــبــــي فـ
ــة عــــشــــرة مــــن الـــــــدوري  ــاديــ ــحــ الــ

اإليطالي لكرة القدم.
ــمــــهــــن الــــهــــدف  ــيــ ــــل أوســ ـ ــــجَّ سـ
الــوحــيــد )80( عندما تلقى كرة 
من البديل ماتيو بوليتانو داخل 
المنطقة فشل المدافع اإلنكليزي 
كريس سمولينغ في تشتيتها، 
فسددها قوية بيمناه من زاوية 
ضيقة وأسكنها الزاوية اليمنى 
البعيدة للحارسي البرتغالي 

روي باتريسيو.
ض أوسيمهن إهــداره  وعــوَّ
لــفــرصــة مــمــاثــلــة )69( عندما 
ــدد الــــكــــرة بــــجــــوار الـــقـــائـــم  ــ ســ

االيمن البعيد )69(.
 
ً
وهــــو الـــفـــوز الــســابــع تــوالــيــا
لنابولي والــتــاســع فــي الـــدوري 
هــذا الــمــوســم، فــعــزز موقعه في 
الـــــصـــــدارة بـــرصـــيـــد 29 نــقــطــة، 
بفارق ثاث نقاط أمام مطارده 
الــجــديــد مــيــان )حــامــل الــلــقــب(، 
الـــــذي كــــان أكـــــرم وفــــــادة ضيفه 
مـــونـــتـــســـا 4-1، الـــســـبـــت، فــيــمــا 
ــا بــخــســارتــه الــثــالــثــة  ــ ُمـــنـــي رومـ
هذا الموسم واألولى بعد ثاثة 

انتصارات متتالية.
كــمــا هــو الــفــوز الــثــانــي عشر 
للفريق الجنوبي الساعي إلى 
لقبه الثالث في تاريخه واألول 
1990 بــمــخــتــلــف  -1989 مــــنــــذ 
المسابقات هذا الموسم )العامة 
الكاملة في 4 جــوالت بمسابقة 
دوري أبـــطـــال أوروبـــــــــا(، وبــقــي 
الوحيد دون خسارة في الدوري 
حتى اآلن هــذا الموسم، بعدما 

سقط أتاالنتا، مطارده المباشر 
الــســابــق، أمـــام مضيفه التسيو 

صفر-2.

ويــلــعــب نـــابـــولـــي مـــع ضيفه 
ريــنــجــرز االسكتلندي األربــعــاء 
المقبل في الجولة الخامسة قبل 

األخيرة من مسابقة دوري أبطال 
 بأنه ضمن بلوغه 

ً
أوروبا، علما
من النهائي.

ُ
ث

ُمــنــي لــوس أنجلس ليكرز بخسارته الثالثة 
 في دوري كرة السلة األميركي للمحترفين، 

ً
تواليا

بسقوطه أمام ضيفه بورتاند ترايل بايزرز 104-
106، األحد، في مباراة تألق خالها نجم األخير 
دامــيــان لــيــارد الــعــائــد إلــى الــمــاعــب بعد غياب 

طويل لإلصابة، بتسجيله 41 نقطة.
عــاد لــيــارد ليفرض نفسه مــن جــديــد، بعدما 
تعافى مــن تــمــزق فــي عــضــات بطنه وخضوعه 
لــجــراحــة أبــعــدتــه عـــن الــمــاعــب نــصــف الــمــوســم 
الماضي، في حين يتخبط ليكرز ببداية سلبية 
 فــي المركز الثالث عشر للمنطقة 

ً
جعلته قابعا

الغربية.
وفــي ســان فرانسيسكو، عــاد غــولــدن ستايت 
ووريـــــرز، حــامــل الــلــقــب، إلـــى ســكــة االنــتــصــارات، 
بعد يومين مــن خــســارتــه فــي دنــفــر، بــفــوزه على 

ساكرامنتو كينغز 125-130.
وبــرز في صفوف الفائز ستيفن كــوري، الذي 
سجل 28 نقطة من نقاطه الـ 33 في الشوط األول، 
الذي شهد تسجيل ووريرز 89 نقطة، منها 50 في 
الربع الثاني، وهو رقم قياسي شخصي للنادي.

وفــــرض مــيــنــيــســوتــا تــمــبــروولــفــز نــفــســه على 
مضيفه أوكاهوما سيتي ثاندر 106-116.

وفاز كليفاند كافالييرز على واشنطن ويزاردز 
117-107، ويوتا جاز على نيو أورليانز بيليكانز 

121-122 بعد التمديد.
وخــســر لــوس أنجلس كليبرز أمـــام فينيكس 
صنز 95-112، وأتانتا هوكس أمــام تشارلوت 

هورنتس 126-109.

واصـــــــــــــــــل بـــــرشـــــلـــــونـــــة 
ــقــــب ســـقـــوطـــه  ــه عــ ــوتــ ــحــ صــ
ــام غــريــمــه الــتــقــلــيــدي ريـــال  ــ أمـ

مـــدريـــد 1-3 فـــي الــكــاســيــكــو، وحــقــق 
فوزه الثاني تواليا عندما أكرم وفادة 
ضيفه أتلتيك بــلــبــاو بــقــيــادة مــدربــه 

السابق إرنستو فالفيردي 4 - صفر 
األحد في المرحلة الحادية عشرة من 
الــدوري اإلسباني لكرة القدم، مؤكدا 
استعداده الستضافة بايرن ميونيخ 
األلماني األربعاء المقبل في مسابقة 

دوري أبطال أوروبا.
وعلى غــرار مباراته السابقة التي 
نفض فيها غبار خسارة الكاسيكو 
عــنــدمــا تــغــلــب عــلــى ضــيــفــه فــيــاريــال 
بــثــاثــيــة نــظــيــفــة فـــي الـــشـــوط األول، 
بــيــنــهــا ثـــنـــائـــيـــة لــنــجــمــه الـــبـــولـــنـــدي 
روبرت ليفاندوفسكي، حسم النادي 
الــكــتــالــونــي مــواجــهــة بــلــبــاو ومــدربــه 
السابق فالفيردي بثاثية في الشوط 

األول.
وهــي الــمــبــاراة االولـــى لفالفيردي 
عــلــى مــعــب »ســبــوتــيــفــاي كـــامـــب نــو« 
منذ إقالته من اإلدارة الفنية للنادي 
الكتالوني في يناير 2020 بعدما قاده 

إلى لقبين في الليغا.
وأعــاد برشلونة الــفــارق إلــى ثاث 
نقاط بينه وبين ريــال مدريد الفائز 

على اشبيلية 3 - 1 السبت.
ــغـــط بـــرشـــلـــونـــة مـــنـــذ الـــبـــدايـــة  وضـ
ونــجــح فــي افــتــتــاح التسجيل مبكرا 
عــنــدمــا ســـدد ديــمــبــلــي كـــرة قــويــة من 
خارج المنطقة ابعدها الحارس أوناي 

سيمون، فتهيأت أمام ليفاندوفسكي 
الذي رفعها عرضية أمام المرمى طار 
لها الدولي الفرنسي برأسه من مسافة 

قريبة وأسكنها يسار سيمون )12(.
وعــــزز الـــنـــادي الــكــتــالــونــي تــقــدمــه 
بــهــدف ثــــاٍن إثــــر لــعــبــة مــشــتــركــة بين 
ديمبلي وسيرجي روبرتو في الجهة 

اليمنى فــمــرر األول كـــرة الـــى االخــيــر 
داخـــل المنطقة ســددهــا قــويــة داخــل 

المرمى )18(.

ديمبلي يتألق

وتــابــع ديــمــبــلــي تــألــقــه ورد الــديــن 

للمهاجم البولندي عندما مرر له كرة 
عــلــى طــبــق مــن ذهـــب داخــــل المنطقة 
فتاعب ببراعة بالمدافع أوسكار دي 
ماركوس وسددها قوية بيسراه داخل 

المرمى )22(.
وهـــــــــــو الـــــــــهـــــــــدف الـــــــثـــــــانـــــــي عـــشـــر 
لــلــيــفــانــدوفــســكــي فــــي الـــــــــدوري هـــذا 
ــــزز صــــــدارتــــــه الئـــحـــة  ــعـ ــ ــم، فـ ــ ــــوسـ ــمـ ــ الـ
الهدافين، والسابع عشر في مختلف 
الــــمــــســــابــــقــــات مــــنــــذ انــــضــــمــــامــــه الــــى 

برشلونة قادما من بايرن ميونيخ.
وتــلــقــى بــرشــلــونــة ضــربــة موجعة 
بإصابة نجم خــط وســطــه غــافــي في 
عــضــات الحالبين فــي الــدقــيــقــة 30، 
فدخل مكانه الــدولــي العاجي فرانك 

كيسييه )34(.
ــيــــدري،  ــم تـــــوريـــــس، بــــديــــل بــ ــتــ وخــ
الــهــدف الــرابــع عــنــدمــا تلقى كـــرة من 
ديـــمـــبـــلـــي داخـــــــل الـــمـــنـــطـــقـــة فــهــيــأهــا 
لنفسه وتابعها زاحفة داخــل مرمى 

سيمون )74(.
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يسعى باريس سان جرمان إلى 
حسم تأهله للدور الثاني من 
مسابقة دوري أبطال أوروبا، 
عندما يالقي مكابي حيفا في 

الجولة الخامسة من دور 
المجموعات بالمسابقة.

سيكون باريس سان جرمان الفرنسي 
أمــام فرصة مثالية لحسم تأهله للدور 
ثــمــن الــنــهــائــي لــمــســابــقــة دوري أبــطــال 
ــقــــدم، حــيــن يستضيف  أوروبـــــــا لـــكـــرة الــ
اليوم مكابي حيفا )الكيان الصهيوني( 
فــي الــجــولــة الخامسة قبل األخــيــرة من 
مــنــافــســات الــمــجــمــوعــة الــثــامــنــة، بينما 
سيكون يوفنتوس اإليطالي أمام فرصة 
أخـــيـــرة لــتــجــنــب الــــخــــروج، لــكــن المهمة 
ستكون شــاقــة جــدا فــي ضيافة بنفيكا 

البرتغالي.
ــنـــس«،  ــريـ ــلـــى مـــلـــعـــب »بـــــــــارك دي بـ عـ
وبعد تعادلين على التوالي مع بنفيكا 
البرتغالي بنتيجة واحــدة 1-1، سيكون 
ســان جــرمــان مرشحا لحسم تأهله من 
خـــال الــفــوز على ضيفه مكابي حيفا، 
الـــذي خسر أمـــام الــنــادي الباريسي 3-1 

ذهابا على أرضه.
ــدر ســــــــان جــــــرمــــــان تـــرتـــيـــب  ــ ــــصـ ــتـ ــ ويـ
المجموعة بثماني نقاط وبفارق األهداف 
المسجلة أمام بنفيكا نتيجة تعادلهما 
فــي المواجهتين المباشرتين بينهما، 
وبــالــتــالــي سيضمن بــطــاقــتــه إلــــى ثمن 
النهائي قبل حلوله ضيفا في تورينو 
خـــال الــجــولــة الختامية فــي حـــال فــوزه 
عــلــى الــفــريــق اإلســرائــيــلــي، أو حــتــى في 
حــال تعادله شــرط عــدم فــوز يوفنتوس 
في البرتغال. ومنذ تعادله على أرضه مع 
بنفيكا بغياب النجم األرجنتيني ليونيل 
مــيــســي، حــقــق ســــان جـــرمـــان نتيجتين 
جــيــدتــيــن مــحــلــيــا بــتــغــلــبــه عــلــى غريمه 
مرسيليا 1-صــفــر بــواســطــة الــبــرازيــلــي 
نيمار، ثم على أجاكسيو 3-صفر بفضل 

ثنائية لكيليان مبابي وهدف لميسي.
وعلى ملعب »دا لــوش« في لشبونة، 
ــام مــهــمــة شــاقــة  ــ ســيــكــون يــوفــنــتــوس أمـ
جـــدا ضــد بنفيكا، الــــذي أســقــط الفريق 
اإليطالي في معقله ذهابا بالفوز عليه 
2-1، وال بديل ليوفنتوس عن الفوز في 
معقل بنفيكا إذا أراد الحفاظ على آماله 
بالتأهل لثمن النهائي، كونه يحتل المركز 
الثالث بثاث نقاط وبفارق 5 عن ثنائي 
الصدارة بعد سقوطه في الجولة السابقة 
على أرض مكابي صفر-2، ما منح األخير 
فوزه األول في دور المجموعات منذ 29 
أكتوبر 2002 حين تغلب على مانشستر 
د كثيرا 

َّ
يونايتد اإلنكليزي 3-صفر، وَعق

مهمة عماق تورينو.

مهمة صعبة لتشلسي

وفــــي الــمــجــمــوعــة الـــخـــامـــســـة، يمني 
تشلسي اإلنكليزي النفس بحسم بطاقته، 
لــكــن المهمة لــن تــكــون سهلة بــتــاتــا في 
ضيافة ريد بول سالزبورغ النمساوي، 
الــذي يتخلف عن فريق المدرب غراهام 
بــوتــر بــفــارق نقطة فــقــط، ومـــن خلفهما 
ميان اإليطالي ودينامو زغرب الكرواتي 
اللذان يتواجهان على ملعب األخير ولكل 

منهما أربع نقاط.
ــــى الــــفــــوز على  ويـــحـــتـــاج تــشــلــســي الـ
الــفــريــق الــنــمــســاوي الــــذي أجــبــر الــنــادي 
 فــي 

ً
ــادل ذهــــــابــــــا ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــلــــى الـ ــلــــنــــدنــــي عــ الــ

»ستامفورد بريدج«، من أجل حسم تأهله 
بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية، 
 في حال التعادل شرط 

ً
كما سيتأهل أيضا

فوز ميان في كرواتيا، في حين سيضمن 
الصدارة إذا فاز وانتهت المباراة الثانية 

بالتعادل.
وبعدما حسم ريال مدريد اإلسباني 
حامل اللقب البطاقة األولى في المجموعة 
الـــســـادســـة، يــحــل فــريــق الـــمـــدرب كــارلــو 
أنشيلوتي ضيفا على اليبزيغ األلماني 
الـــذي ينافس شاختار دانييتسك على 

ــات سلتيك  الــبــطــاقــة الــثــانــيــة، بــيــنــمــا بــ
األســكــتــلــنــدي خـــــارج دائــــــرة الــمــنــافــســة 
بنقطته الوحيدة حتى اآلن، وسيضمن 
ــال صــــــــدارة الـــمـــجـــمـــوعـــة فــــي حـــال  ــ ــريـ ــ الـ
التعادل، في حين سينال اليبزيغ البطاقة 
الثانية في حال فوزه على النادي الملكي 

وخسارة شاختار في أسكتلندا.
وعلى غــرار الــريــال، ضمن مانشستر 

سيتي اإلنكليزي تأهله عن المجموعة 
السابعة بتعادله فــي الــجــولــة السابقة 
مــع كــوبــنــهــاغــن الــدنــمــاركــي، مــا يجعله 
يــخــوض مـــبـــاراة الـــيـــوم أمــــام بــوروســيــا 
دورتموند األلماني من دون ضغوط في 
لقاء سيشكل الظهور األول لنجمه الجديد 
الــنــرويــجــي إرلــيــنــغ هــاالنــد عــلــى ملعب 

فريقه السابق.

وسيكون التعادل كافيا لفريق المدرب 
ــوال، مـــن أجــل  ــ ــوارديــ ــ اإٍلســـبـــانـــي بــيــب غــ
ضمان صدارة المجموعة قبل جولة على 
النهاية، فيما يحتاج دورتموند الى الفوز 
لضمان تأهله بغض النظر عن نتيجة 
المباراة الثانية بين إشبيلية اإلسباني 
وكــوبــنــهــاغــن الــلــذيــن يملكان نقطتين، 

مقابل 10 لسيتي و7 لدورتموند.

جانب من احتفاالت بوكا جونيورز

مبابي

أوسيمهن نجم نابولي يحتفل بهدفه

داميان ليارد

جانب من تدريبات باريس سان جرمان استعدادًا لحسم التأهل

تشافي يثني على العبيه
اعتبر تشافي هــرنــانــديــز، المدير 
الفني لبرشلونة، عقب الفوز الكبير 
عــلــى أثلتيك بــلــبــاو بــربــاعــيــة نظيفة 
األحـــد ضمن الجولة الــــ11 لليغا، أن 
الفرنسي عثمان »ديمبلي كان رائعا«، 

بعد أن سجل هدفا وصنع ثاثة.
وقال تشافي إن »كرة القدم تعتمد 
عــلــى الــــقــــرارات، والـــاعـــبـــون أحــيــانــا 
يصيبون، وأحيانا أخرى يخطئون. 
ــادر على  ديمبلي دائــمــا مــوجــود، وقـ
الـــقـــيـــام بــــهــــذه األشـــــيـــــاء. لــــهــــذا كــنــت 

مصمما على بقائه«.
وحول تغيير طريقة اللعب، بالدفع 
بأربعة العبين في الوسط، وهو األمر 

الــذي أقــر إرنستو فالفيردي، المدير 
الفني ألثلتيك بلباو، بأنه فوجئ به، 
أوضــح: »كنا نعلم أن بلباو سيلعب 
بضغط عــال، وبتواجد بــيــدري، كان 
هناك العب إضافي في وسط الملعب. 
ولكن كان بإمكاننا اللعب بشكل أكبر 
من العمق، ولكن األمور سارت بشكل 
ــم، ديــمــبــلــي صنع  ــدا. ومـــن ثـ طــيــب جــ

الفارق معنا اليوم«.
كما أثــنــى مـــدرب البلوغرانا على 
الــظــهــيــر األيــســر الـــواعـــد ألــيــخــانــدرو 
بالدي، مؤكدا أنه يؤدي بجرأة وثقة، 
ويمتلك قوة مذهلة على المستويين 

البدني والفني. 

41 نقطة لليالرد في سلة ليكرز نابولي يواصل انتصاراته ويعزز صدارته

630630 مليون يورو تبقي مبابي في باريس مليون يورو تبقي مبابي في باريس
ذكرت صحيفة »لو باريزيان« الفرنسية 
في عددها الصادر امس أن نجم المنتخب 
بطل مونديال 2018 كيليان مبابي وافق 
عــلــى الـــبـــقـــاء مـــع بـــاريـــس ســــان جــرمــان 
ــال مــدريــد  ــ ــى ريـ  عـــن االنـــتـــقـــال الــ

ً
ــا عـــوضـ

اإلسباني بعدما حصل على عقد »غير 
مسبوق« في تاريخ كرة القدم مدته ثاثة 

أعوام مقابل 630 مليون يورو.
وأفـــادت الصحيفة بــأن »المفاوضات 
بين باريس سان جرمان وجماعة مبابي 
أسفرت عن عقد غير مسبوق. عقد القرن... 
أكبر عقد تم توقيعه في تاريخ الرياضة«.

 مع 
ً
 جديدا

ً
ع مبابي في مايو عقدا

ّ
ووق

ســان جــرمــان لــمــدة عامين حتى يونيو 
2024، مــع خــيــار تــمــديــده عــامــا إضافيا 
 
ً
مرتبطا برغبة الــاعــب الــبــالــغ 23 عاما
 عن 

ً
وفــق مــا كشفت »لــو بــاريــزيــان« نــقــا
»مصادر متطابقة مقربة من الملف«.

وفي التفاصيل، تم تحديد راتب مبابي 
بـــ72 مليون يــورو قبل الضرائب عن كل 
 
ً
عام من العقد، أو 6 مايين يورو شهريا

 بعد اقتطاع الضرائب(.
ً
)2.7 مليونا

يــضــاف الــى ذلــك مكافأة توقيع يبلغ 
مجموعها 180 مــلــيــون يــــورو ومــوزعــة 
ــاط بــحــســب  دفـــعـــاتـــهـــا عـــلـــى ثـــاثـــة أقــــســ

الصحيفة.
كــمــا تــحــدثــت الــصــحــيــفــة عـــن مــكــافــأة 
»والء« تــرتــفــع قــيــمــتــهــا اإلجــمــالــيــة قبل 
الضرائب من 70 مليون يورو ألول عام من 
العقد الى 80 مليونا للعام الثاني، و90 
 في حال قرر مبابي تفعيل خيار 

ً
مليونا

البقاء مع نادي العاصمة عاما ثالثا.
وحاولت وكالة فرانس برس التواصل 
مــع محيط مبابي لــلــوقــوف على صحة 
 
ً
 لم يكن متاحا

ً
هذه المعلومات، إال أن أحدا

لتأكيدها أو نفيها.
وبالمجمل، في حال قرر مبابي البقاء 
مع سان جرمان حتى عام 2025، فسينال 
مبلغ 630 مليون يورو قبل الضرائب، أو 

 بعد اقتطاع الضرائب.
ً
282 مليونا

بوكا جونيورز يتوجبوكا جونيورز يتوج
بالدوري األرجنتينيبالدوري األرجنتيني

برشلونة يواصل صحوته برباعية في شباك بلباو

سان جرمان لحسم تأهله ويوفنتوس أمام فرصة أخيرة بدوري األبطالسان جرمان لحسم تأهله ويوفنتوس أمام فرصة أخيرة بدوري األبطال

ديمبلي نجم برشلونة يحتفل بالهدف األول
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عبدالعزيز مطلق أحمد اإلبراهيم
88 عاما، شيع، العزاء في المقبرة، ت: 99059070

سعود محمد جاسم اللوغاني
57 عاما، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: عبدالله 

المبارك، ق6، ش609، م2، ت:55899000
ناصر زيد مطلق الصانع

49 عاما، شيع، الرجال: الجابرية، ق7، ش9، م A48، النساء: 
جابر األحمد، ق6، ش624، م659، ت:99601586، 97997872، 

50417979
رشيد محمد عبدالرحمن الكندري

79 عــامــا، شيع، الــرجــال: الــعــزاء فــي المقبرة، النساء: مبارك 
العبدالله، ق2، شــارع أحمد الحميض، م39، ت:66610237، 

69997750 ،50050096 ،51515134
هند محمد جاسم الفضالة 

71 عاما، شيعت، الــرجــال: الــعــزاء في المقبرة، النساء: غرب 
مشرف )مبارك العبدالله(، ق3، ش402، م20، ت:99725884

مريم طحنون سليم عنبر
أرملة عبدالرحمن علي المال

84 عــامــا، شيعت، الــرجــال: الفنيطيس، ق2، ش201، م142، 
النساء: حطين، ق1، ش116، م2، ت:55550259، 97834505

الفجر

الشروق

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

4:36

5:56

11:32

2:44

5:08

6:26

الطقس والبحرمواعيد الصالة

العظمى

الصغرى

أعلى مد

أدنى جزر

33

18
ً
12:05 ظــــــــــــهـــــــــــــرا

11:48 مــــــســــــــــــــــاًء
ً
06:02 صبـــاحــــــا

06:08 مــــــســــــــــــــــاًء

تشارلز الثالث يبيع خيول أمه وزير »غاضب« يصفع مواطنة »محتجة«
ــيــــة  ذكـــــــــــرت وســـــــائـــــــل إعــــالمــ
بــريــطــانــيــة أن الـــمـــلـــك تــشــارلــز 
الــثــالــث قـــرر بــيــع بــعــض خيول 
السباق التي ورثها عن والدته 
الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.
وقـــــــــالـــــــــت دار الـــــــــــمـــــــــــزادات 
Tattersalls في نيوماركت، في 
بيان نقله موقع روسيا اليوم، 
أمس، إنها باعت 14 من خيول 

الملكة.

ــر الــمــتــحــدث بـــاســـم دار  ــ وذكـ
الــمــزادات، جيمي جــورج، أن ما 
 
ً
 خارجا

ً
قام به الملك ليس أمــرا

عن المألوف، »هو يبيع الخيول 
ــل عــــــــام، وكــــــــان لــــــدى الــمــلــكــة  ــ كـ
خيول خاصة بها كانت ترّبيها 
وتبيعها. ال يمكن االحتفاظ بها 

.»
ً
جميعا

وأكد أن »بيع خيول الملكة ال 
يرمز إلــى نهاية عالقة العائلة 

الـــمـــالـــكـــة بـــســـبـــاق األحـــصـــنـــة، 
ك«.

ّ
جاللته يفعل ما يفعله الُمال

يـــذكـــر أن الــمــلــكــة ورثـــــت عن 
والدها الملك جــورج السادس، 
ــو مــركــز  ــ الـــمـــربـــط الـــمـــلـــكـــي، وهـ
ــــول الــــســــبــــاق فــي  ــيـ ــ لـــتـــربـــيـــة خـ

ساندرينغهام.

ــة غــريــبــة شــهــدتــهــا واليـــــة كــارنــاتــاكــا  ــادثـ فـــي حـ
الهندية، صفع وزير سيدة على وجهها أمام عدسات 
الكاميرات، أثناء توزيع صكوك ملكية األراضي هناك، 

 في البالد.
ً
مما أثار جداًل واسعا

 وقال موقع »العربية نت«، أمس، إن وزير تطوير 
البنية التحتية لــواليــة كارناتاكا أقــدم على زيــارة 
لقرية هانغاال بمنطقة »تشاماراجاناغار«، لإلشراف 
على توزيع سندات ملكية األراضــي ضمن برنامج 

عام أطلقته الدولة.
وبينما كان في مهمته، أظهر مقطع فيديو انتشر 

كالنار في الهشيم، لحظة اقتراب امرأة من الوزير، 
وســط حشد كبير من الناس لالحتجاج على عدم 
حصولها على سند ملكية أرض، فما كان من الوزير 
إال أن رد عليها بلكمة عــلــى وجــهــهــا، مــمــا تسبب 
بصدمة واسعة أمام الحشد. ورغم ذلك، لم تتراجع 
السيدة بل اقتربت من الوزير وظهرت وهي تلمس 
 ،

ً
قدميه، إال أن فعلة الوزير لم تمر مرور الكرام أبدا

بل أحدثت حالة غضب واسعة في األوساط الهندية 
وعبر مواقع التواصل االجتماعي، مما دفعه لالعتذار 

 وتبرير ما جرى بأنه »حالة غضب«.
ً
الحقا

قبعات ضد الغش باالمتحاناتقبعات ضد الغش باالمتحانات
انــتــشــرت عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل بــشــكــل فــيــروســي صــور 
أغطية رأس تعرف بعضها باسم »القبعات المضادة للغش« 

في الفلبين.
وذكــرت صحيفة »نيويورك بوست« األميركية، في الخبر 
 أظهرت طلبة 

ً
الذي نقله موقع سكاي رنيوز أمس، أن صورا

في إحدى الكليات في الفلبين، وهم يرتدون هذه القبعات التي 
تغطي رؤوس الطلبة.

األلمان يؤكدون: فيروس كورونا مختبري!األلمان يؤكدون: فيروس كورونا مختبري!
أظــهــرت دراســـة أجــراهــا ثالثة علماء ألــمــان أنهم 
عثروا على دليل أصل مخبري لفيروس كورونا، وأن 
99.9% من الفيروس تم صنعه وإنتاجه داخل مختبر.

وقال فالنتين بروتيل، أحد المشاركين في الدراسة، 
والذي حصل على درجة الدكتوراه في علم المناعة 
في عام 2022، في حديث لقناة التلفزيون األلمانية 
»n-tv«، نقله مــوقــع روســيــا الــيــوم أمـــس األول، إن 

ع بنسبة 
ّ
»نتائجنا تظهر أن هــذا الــفــيــروس مصن

99.9%، وربــمــا يــكــون نسخة تــم الــتــالعــب بــهــا من 
فيروس طبيعي«. 

وأوضـــح بروتيل أن األســالــيــب التي استخدمت 
 
ً
 بطريقة مشابهة جدا

ً
لصنع »كورونا« تستخدم أيضا

من قبل المختبرات الفيروسية المتخصصة إلنتاج 
فيروسات اصطناعية.

 هذه األساليب في عمله 
ً
وقال إنه يستخدم أيضا

اليومي، ولكنه يسعى من خاللها لتطوير عقاقير 
« لعالج أمراض المناعة 

ً
بروتينية »غير ضارة تماما

الذاتية.
 من 

ً
 للعلماء األلمان الثالثة، فقد وجدوا نوعا

ً
ووفقا

»البصمة« في جينوم »Sars-CoV-2«، وأوضح بروتيل 
أن هذا نمط يتكرر بانتظام في جينوم الفيروس.

وقــارن بروتيل وزمـــالؤه جينومات الفيروسات 
االصــطــنــاعــيــة الــمــعــروفــة والــفــيــروســات الطبيعية، 
وأوضــح أنه في الفيروسات الطبيعية، يتم توزيع 
مــواقــع الــتــعــرف بشكل عــشــوائــي تــمــامــا، بينما في 
المواقع المصطنعة تظهر دائما بنمط معين، وهذا 
النمط موجود أيضا في فيروس »Sars-CoV-2«، ولكن 

ليس في الفيروسات المشابهة.
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يومية سياسية مستقلة

ر؟
َّ

د أم بش حسن العيسىهدَّ

ر وطمأن النائب محمد هايف 
َّ

د أم بش د وتوعَّ ماذا نقول: هدَّ
أهل الكويت بحزمة قوانين أخالقية قادمة؟ الجواب يختلف 
وفــق فكر المخاطبين بــه. فهو بــشــارة خير وطمأنينة عند 
توا للنائب، وعند الذين بصموا على خطابه الديني  الذين صوَّ
المتزمت، ويبدو أنهم األكثرية، فمحمد هايف حمل همومهم 
بع الغرب الكافر 

َّ
ب في أخالقه، يت الكبيرة بأن هذا المجتمع مغرَّ

في هيئته وعــاداتــه، منحرف في سلوكياته، بعيٌد عن دينه، 
فال قضية وال نازلة غير تلك السلوكيات الشائنة، كالتشبه 
بالنساء عند المنحرفين الشواذ، أو االختالط بين الجنسين، 
والدعوات اإلباحية، كالسماح للخمور، وإلخ إلخ من بالغيات 

القفزة الكبرى للقرن السابع الميالدي.
أم نقول إنه خطاب تهديد ووعيد عند غير السابقين من 
المخاطبين به، فهو يحمل في طياته مسألة أنه ال قضية في 
الدولة تشغل هّم النائب محمد هايف ورفاقه في لجنة الشرطة 
الدينية اآلن غير القضية األخالقية، التي شرعت قوانين الجزاء 
من أجلها، وال مكان بعد ذلك للتدخل في أدق خصوصيات 
ر بها 

ّ
البشر بالتشريع الملزم، وأن القوانين القادمة التي يبش

النائب ستزيد من التضييق على حقوق وُحريات األفراد في 
سلوكهم ونهج حياتهم، وهي قوانين إذا خرجت من رحم هذا 
المجلس، فلن تكون غير صورة أخرى من مشروع قانون إعدام 
 
ً
المسيء الذي بصم عليه نواب األكثرية، في زمن مضى، وأيضا

معهم نواب لم يكونوا من المحافظين الدينيين، بل كانت تلك 
أصول االنتهازية السياسية.

 من االنغالق بهذه 
ً
 مثل تلك القوانين ستعني مزيدا

ً
أيضا

الدولة، وغلق كل أبواب األمل في مشروع انفتاحي للسياحة 
واالستثمار األجنبي. كذلك ستزيد من جرعات الملل والسأم 
عند الناس المهرولة بين الموالت وسباق الشوارع، وتغلغل 

روح الالجدوى في نفوس البائسين الحالمين بغٍد أجمل. 
مثل ذلك المشروع من القوانين لحزب الشرطة الدينية هو 
مسمار آخر في نعش الديموقراطية، ورغم أن الديموقراطية 
لطة وقيم مجتمعية  الكويتية ناقصة ومقيدة بسالسل السُّ
محنطة وثقافة شعبية متواضعة، فــإن مثل تلك المشاريع 

ستزيد من تفاهة حالها...
ر وطمأن...؟ ال 

َّ
د النائب محمد هايف أم بش د وتوعَّ هل هدَّ

جواب... والله يهني شعب الكويت على اختياراته المصيرية.

هناك خوف دائم من المرض...
ــن الـــخـــدمـــات والـــرعـــايـــة  ورغـــــم تــحــسُّ
ــإن انـــتـــشـــار  ــ ــويــــت، فــ ــكــ الـــصـــحـــيـــة فــــي الــ
ــدو بــــــــازديــــــــاد، رغـــــــم أن  ــ ــبـ ــ األمـــــــــــــراض يـ
اإلحصائيات الرسمية تؤكد أن المعدالت 
تضاهي المعدالت العالمية، وليس هناك 
ما يدل على أنها أعلى من المستويات 

العالمية.
، لكن عندما 

ً
قــد يــكــون ذلــك صحيحا

تكتشف أن الكويت تحتل المركز الرابع 
 في زيــادة الــوزن والسمنة، وفي 

ً
عالميا

ــــرى تــحــتــل الــكــويــت الــمــركــز  جـــــداول أخـ
، فإن األمر يوجب الحذر 

ً
رقم 11 عالميا

والتدارك!
بغض النظر عــن الترتيب العالمي، 
مــا يــجــب عــلــى المجتمع إدراكــــه هــو أن 
مــكــافــحــة الــســمــنــة جـــــزء ال يـــتـــجـــزأ مــن 
مكافحة األمــــراض الــشــائــعــة المرتبطة 

 السرطان!
ً
بالسمنة، خصوصا

فــي الــكــويــت تعتبر مــعــدالت السمنة 
 بين األطــفــال 

ً
، خــصــوصــا

ً
عالية نسبيا

ــة عــلــمــيــة عــلــى أن  والـــنـــســـاء، وهـــنـــاك أدلــ
 فــي انتشار 

ً
 كــبــيــرا

ً
السمنة تلعب دورا

 
ً
األمراض المزمنة والشائعة، خصوصا

مرض السرطان.
ــر طــــرق  ــن عــــشــ ــ ــل عــ ــقــ ــا ال يــ ــ ــاك مــ ــ ــنـ ــ هـ

لتخفيف الوزن ومكافحة السمنة...
إحـــــدى هــــذه الـــطـــرق اعـــتـــمـــاد الـــغـــذاء 
الــكــيــتــونــي إلنــقــاص الــــوزن، الــتــي يملك 
األستاذ الدكتور حسين دشتي، أستاذ 
 
ً
الجراحة بكلية الطب، الريادة بها محليا

.
ً
وعالميا

وملخصها االبــتــعــاد عــن النشويات 
والسكريات، واالعتماد على البروتين 
والـــدهـــون فــي الــوجــبــات الــغــذائــيــة، كما 
أن الــطــرق األخـــرى لتخفيف الـــوزن لها 

ــلـــمـــوســـة لـــلـــتـــخـــلـــص مــن  ــيــــات مـ ــابــ إيــــجــ
السمنة.

الجزء اآلخر لتخفيف الوزن ومكافحة 
ــاط الــبــدنــي  ــنـــشـ ــو زيـــــــادة الـ الـــســـمـــنـــة هــ
واإلكثار من الحركة في الحياة اليومية 

لألفراد.
 
ً
ــع عــالــمــيــا ــ ــرابـ ــ ــقـــد أن الـــمـــركـــز الـ ــتـ أعـ
رقــم مخيف، ويــجــب أن تـــزداد التوعية 

الصحية للقضاء على السمنة.
ــر الـــجـــديـــد  ــ ــوزيــ ــ نــــأمــــل أن يـــعـــطـــي الــ
الــدكــتــور أحــمــد عــبــدالــوهــاب الــعــوضــي 
 أنه 

ً
هــذا الــمــوضــوع أولــويــة، خــصــوصــا

من النشطين في مجال الرعاية األولية 
.
ً
والرعاية الصحية عموما

ــة، ومــــا هو  ــحـ خـــطـــورة الــســمــنــة واضـ
 لمكافحة تلك اآلفة، 

ً
أوضح أن هناك سبال

وليكن للوزير الجديد دور بذلك.

د. ناجي سعود الزيدآفة يجب القضاء عليها

الله بالنور

اإلعــالمــي واألديــــب الــســعــودي محمد رضــا نصرالله كــان نجم 
معرض كتاب الرياض الدولي لهذا العام، حيث عرض له المركز 
ن من ثالثة  األكاديمي لألبحاث كتاب »حوارات القرن«، الذي يتكوَّ
أجزاء، وكل جزٍء يحتوي على أكثر من 800 صفحة، من القطع الكبير، 
ت حــوارات مع أكثر من 180 شخصية كان نصرالله حاورها  ضمَّ
في برامجه األدبية التي ُبثت بعدة قنوات تلفازية، اخترت لقراء 
»الجريدة« من كل جزٍء شخصية كان المؤلف قد طرح عليها أسئلة، 

وإجابته عنها، وأبدأ بالمفكر السعودي إبراهيم البليهي:
* متى بدأ االهتمام الفكري في حياة إبراهيم البليهي؟ 

د  - بدأ التساؤل منذ االبتدائية، فالمتوسطة، والثانوية، وبمجرَّ
 على الحصول على الُكتب بدأت أقرأ وأبحث عن 

ً
أن أصبحت قادرا

األسئلة. 
* كيف توافرت لك الُكتب؟ 

- بصعوبة بالغة وكبيرة، فكتاب »قصة الفلسفة« كلفني 35 ريااًل، 
وهو مبلغ كبير بالنسبة لميزانيتي.

ر؟  * هل القراءة ساهمت في وعيك المبكِّ
 
ً
- ساهمت إلى حٍد كبيٍر بالوعي األخالقي، ألنك إذا لم تُكن إنسانا

 يؤمن في تعامله باألخالق، فقل على الدنيا السالم، لذلك ال 
ً
أخالقيا

 فال نزل القطُر«، ألن 
ً
يزال البعض يعيش على ثقافة »إذا مُت ظمآنا

هذا البعض ال تعنيه األخالق.
***

في الجزء الثاني طرح نصرالله على صمويل هنتغتون، صاحب 
كتاب »ِصدام الحضارات«، السؤال التالي:

، نحن المسلمين، الذعر 
ً
* في مقولتك الصارخة، والتي تبعث فينا

والرعب، وهي »الحدود الدموية لإلسالم«، ماذا تقصد بهذه العبارة؟! 
ثت عنها توجد في صراع البوسنة  - الحدود الدموية التي تحدَّ
وجاراتها، والقوقاز، حيث صراع األذربيجان واألرمن، وهناك صراع 
الــروس والشيشان، وكذلك صراع تركيا واليونان، وصــراع الهند 
وباكستان، وهناك مواجهات بين المورو والحكومة الكاثوليكية 
بالفلبين، وفـــي الــشــرق األوســــط الــحــروب المستمرة بــيــن الــعــرب 
واإلسرائيليين، وهناك الكثير من الصراعات التي ال يتسع المجال 

لذكرها، فهذا ما قصدته بالحدود الدموية.
***

ه به إلى الشاعرة  وانتقل نصرالله في الجزء الثالث إلى سؤال توجَّ
فدوى طوقان:

* أستاذة فدوى، بعد كارثة 67 أغلقِت باب الرومانسية في الشعر، 
وانضممِت إلى درويش، والقاسم، وزياد، وإميل حبيبي، فهل عبرِت 

؟ 
ً
بانضمامك لهم شعرا

- نعم... قلت:
رسموا الطريق إلى الحياة

رصفوُه بالمرجان بالُمهج الفتية بالعقيق 
 حريق 

ً
 جمرا

ً
رفعوا القلوب على األُكف حجارة

رجموا بها وحش الطريق 
هذا أوان الشّد فاشتدي

***
م الــعــديــد مــن األســئــلــة للكثير مــن المفكرين  كــم تمنيت أن أقــــدِّ
واألدباء والشعراء، لكن المقال الصحافي محكوم بضوابط ال يجوز 

أن يتخطاها الكاتب!

د. نجم عبدالكريمحوارات القرن
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