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طالل الخالد يقبل طلب 
رئيس األركان للتقاعد

● محمد الشرهان
أصــدر النائب األول لرئيس مجلس الـــوزراء وزيــر الداخلية وزير 
 بقبول طلب التقاعد الذي 

ً
الدفاع باإلنابة الشيخ طالل الخالد قــرارا

قدمه رئيس األركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الصالح؛ مع 
 من 25 الجاري.

ً
منحه رتبة فريق أول، اعتبارا

ــاع الــعــقــيــد الـــركـــن فهد  ــدفـ وقــــال الــمــتــحــدث الــرســمــي لــــــوزارة الـ
المطيري، في تصريح، إن الخالد أشاد بما قدمه الصالح من جهود 
ملموسة وإنجازات ساهمت في تطوير الجيش خالل فترة توليه 

رئاسة األركان.
وكان مركز التواصل الحكومي أعلن أمس األول أنه تم تكليف النائب 

األول، إضافة إلى عمله، بالقيام بأعمال وزير الدفاع خالل إجازته.

إلغاء »المعاشات االستثنائية« 10 يناير
• المجلس أقر »تعارض المصالح« و»الشخصية االعتبارية« بالمداولة الثانية

• الحكومة تستخدم حق »الفيتو« وتؤجل قوانين اللجنة المالية السبعة أسبوعين
• رفض رسالة وزير المالية باستعجال االنضمام إلى اتفاقية تأسيس البنك اآلسيوي

● محيي عامر وفهد تركي
شـــهـــدت جــلــســة مــجــلــس األمـــــة الــعــاديــة 
ــي »تــعــارض المصالح« 

َ
أمـــس، إقـــرار قــانــون

و»تجريم العقوبة للشخصية االعتبارية« 
في المداولة الثانية، وتمت إحالتهما إلى 

ــط مـــوافـــقـــة الــمــجــلــس على  الــحــكــومــة، وســ
طــلــب اســتــعــجــال لــجــنــة الــــشــــؤون الــمــالــيــة 
ــاَء قــانــون  ــغــ ــتـــصـــاديـــة الــبــرلــمــانــيــة إلــ واالقـ
الــمــعــاشــات االســتــثــنــائــيــة، ومــنــاقــشــتــه في 

جلسة 10 يناير المقبل.
واستخدمت الحكومة حق »الفيتو« في 

الرد على الطلب المقدم من مجموعة نواب 
باستعجال مناقشة 7 تقارير للجنة المالية 
في جلسة أمس، ومن بينها تقريرها بشأن 
ــراء قــــروض الــمــواطــنــيــن، إذ طــلــب وزيـــر  شــ
الدولة لشؤون مجلس األمة عمار العجمي 

ــيـــن،  ــبـــوعـ ــة أسـ ــاقـــشـ ــنـ ــمـ تـــأجـــيـــل الـ

قال ممثل سمو أمير البالد الشيخ نواف 
األحمد، رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ 
أحمد نــواف األحمد، إن استكمال ترسيم 
الحدود البحرية بين الكويت والعراق بعد 

العالمة 162 أمر ال يحتمل التأجيل.
وأضــــــاف رئـــيـــس الـــــــــوزراء، فـــي كلمة 
الــكــويــت أمــــام »مــؤتــمــر بــغــداد للتعاون 
ــقــــدت نــســخــتــه  ــة«، الـــــــذي انــــعــ ــ ــراكــ ــ ــشــ ــ والــ

الــثــانــيــة فـــي مـــركـــز الــمــلــك الــحــســيــن بن 
طالل للمؤتمرات على البحر الميت في 
األردن، أمس، أن انعقاد المؤتمر »إشارة 
واضـــحـــة وداللــــــة قــاطــعــة عــلــى اهــتــمــام 
المجتمع الدولي بأمن العراق واستقراره، 
والقناعة الراسخة بأن المنطقة لن تنعم 
باالستقرار ولن تهنأ باألمن إن فقدتهما 
إحـــــــدى دولـــــهـــــا، وإدراك دول الــــجــــوار 

لهذه الحقيقة وسعيها لصيانة أمنها 
واستقرار المنطقة«.

ولــفــت إلــى أن »الـــدول العربية، السيما 
دول مجلس التعاون الخليجي، تدرك مكانة 
الـــعـــراق وأهــمــيــتــه فـــي الــمــحــيــط اإلقــلــيــمــي 
والدولي، وتسعى الستعادة دوره الفاعل 
فـــي تــعــزيــز وجـــــوده فـــي مــحــيــطــه الــعــربــي 

ليمارس دوره المعهود بحرية 

هيبوليت فوفاك:
التسونامي 

األشيب
02

رئيس الوزراء في »بغداد 2«: المنطقة لن تنعم باألمن إن فقدته إحدى دولها
• السوداني: ال نقبل انطالق أي تهديد للجوار من أراضينا • ماكرون: أمن المنطقة من أمن أوروبا

02

02

ً الجامعة تستكمل إجراءات االنتقال  الجامعة تستكمل إجراءات االنتقال 
إلى »الشدادية« غدا
ً
٠٨إلى »الشدادية« غدا

 كلمته 
ً
ممثل األمــيــر ملقيا

في مؤتمر »بغداد 2« أمس 
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ممثل األمير: ال مجال لتأخير...

إلغاء »المعاشات االستثنائية« 10...

التسونامي األشيب

مــنــذ عـــام 2011، تــجــاوزت مبيعات 
ــِســــن فــــي الـــيـــابـــان  ــبــــار الــ ــ حـــفـــاضـــات ِك
ع، 

َّ
مثيالتها من حفاضات األطفال الُرض

مما يعكس انخفاض معدل الخصوبة 
هناك )المواليد األحياء لكل امرأة( من 
3.66 أطــفــال فــي عـــام 1950 إلـــى نحو 
1.5 بــحــلــول أوائــــل تسعينيات الــقــرن 
الـــعـــشـــريـــن، ومـــنـــذ ذلــــك الـــحـــيـــن، ظلت 
الـــخـــصـــوبـــة فــــي الـــيـــابـــان عـــالـــقـــة عــنــد 
مستوى أدنى كثيرا من »معدل اإلحالل« 
)2.1(، ليهبط المعدل إلى 1.3 فقط في 

عام 2021.
ــان الـــشـــيـــخـــوخـــة  ــ ــابـ ــ ــيـ ــ ال تــــعــــانــــي الـ
الــســكــانــيــة وحــــدهــــا، فـــقـــد انــخــفــضــت 
 إلى ما دون 

ً
معدالت الخصوبة أيضا

ــدان منطقة  ــلـ مــســتــوى اإلحــــــالل فـــي بـ
الــيــورو، وهــي منخفضة بشكل الفت 
لـــلـــنـــظـــر فـــــي هــــونــــغ كـــــونـــــغ، ومــــكــــاو، 
ــا الــجــنــوبــيــة،  ــ ــوريـ ــ ــافــــورة، وكـ ــغــ ــنــ وســ
وتــايــوان، وهــي االقتصادات الخمسة 
األكثر ثراء في شرق آسيا إذا استثنينا 
الصين، وعند معدل 0.81 و1.38 على 
ــَعــد مــعــدالت الخصوبة في 

ُ
الــتــوالــي، ت

كــوريــا الــجــنــوبــيــة وهــونــغ كــونــغ بين 
أدنى المعدالت في العالم.

عـــــالوة عــلــى ذلـــــك، مـــن الـــمـــرجـــح أن 
 في 

ً
 مطلقا

ً
تسجل الصين انــخــفــاضــا

عــــدد ســكــانــهــا عــــام 2023، فــبــرغــم أن 
الحكومة أنهت في عام 2016 سياسة 
، فإن 

ً
الطفل الواحد التي دامت 35 عاما

مــعــدل الــخــصــوبــة فـــي الــصــيــن تــوقــف 
عند 1.16 فقط فــي عــام 2021، نــزواًل 
ت األمم 

َ
ل من 6.3 في عام 1968، وقد ّعدَّ

المتحدة توقعاتها لحجم السكان في 
سن العمل في الصين )الذين تتراوح 
( لعام 2100 

ً
أعمارهم بين 15 و64 عاما

بــمــقــدار ُمـــفـــِزع )201 مــلــيــون نــســمــة(، 
 ،

ً
 إلــــى 378 مــلــيــونــا

ً
مـــن 579 مــلــيــونــا

وهـــذا االتــجــاه يــفــرض مشكلة كبيرة 
 ،

ً
عــلــى االقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي، ومـــؤخـــرا

كتبت المؤرخة رانــا ميتر من جامعة 
 :The Spectator أكسفورد فــي مجلة
»الـــيـــوم، يتعين عــلــى كــل 100 صيني 
في سن العمل دعــم 20 متقاعدا، وإذا 
استمرت هذه االتجاهات، بحلول مطلع 
 على كل 

ً
القرن المقبل، فسيكون لزاما

.»
ً
عامل دعم 120 متقاعدا

فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، انـــخـــفـــض مــعــدل 
الخصوبة في الواليات المتحدة بأكثر 
من النصف منذ عام 1960، من 3.7 إلى 
1.66 في عام 2021. وحتى سوق ناشئة 
نــشــطــة مــثــل الــهــنــد تــشــهــد انــخــفــاضــا 
في عــدد السكان، حيث سجلت معدل 
خــصــوبــة 2.03 فــي عـــام 2021 ونحو 
2.05 في العام الذي سبقه، وهذه أول 
مــرة ينخفض فيها المعدل في الهند 

إلى ما دون معدل اإلحالل.
يــشــيــر تــقــريــر األمــــم الــمــتــحــدة حــول 
الــتــوقــعــات الــســكــانــيــة الــعــالــمــيــة لــعــام 
2022 إلى أن معدل الخصوبة العالمي، 
الـــــذي بــلــغ 2.3 فـــي اإلجــــمــــال فـــي عــام 
ــى نــقــطــة الــتــحــول  ــ 2021، ســيــصــل إلـ
الديموغرافي 2.1 بحلول عــام 2050، 
بسبب االنــخــفــاض الــمــتــزامــن عالميا 
في معدالت المواليد، بما في ذلك في 

إفريقيا وأميركا الالتينية.
أفضت معدالت الخصوبة المتزايدة 
االنخفاض بالفعل إلى تحويل التوزيع 
الُعمري للسكان صعودا في العديد من 
االقتصادات، ووفقا لتقرير التوقعات 
الــســكــانــيــة الــعــالــمــيــة لــعــام 2022، فــإن 
عـــدد األشــخــاص فــي ســن 65 عــامــا أو 
أكــثــر حـــول الــعــالــم فـــاق عـــدد األطــفــال 
دون ســن الخامسة ألول مــرة فــي عام 
2018، وبحلول منتصف هــذا الــقــرن، 
سيكون عــدد كــبــار الــســن ِضــعــف عدد 
األطفال دون سن الخامسة، وسيعادل 
تقريبا إجمالي عدد األطفال تحت سن 

12 عاما.
ستكون العواقب وخيمة، وخاصة 
فـــي االقــــتــــصــــادات الــمــرتــفــعــة الـــدخـــل، 
فباإلضافة إلى إجهاد أنظمة معاشات 
التقاعد والــرعــايــة الصحية، ستعمل 
مـــعـــدالت الــخــصــوبــة الــمــنــخــفــضــة في 
غياب المزيد من الهجرة على تقليص 
عدد السكان في سن العمل، مما يؤدي 
بدوره إلى خفض االستهالك األسري 
والنمو االقتصادي، كما ستؤدي ِقلة 
العمال إلى تضخم األجور، وهو ما قد 
يضيف إلى حالة عدم اليقين والتقلب 
ــي تـــبـــتـــلـــي االقــــتــــصــــاد الـــعـــالـــمـــي،  ــتــ الــ
، كان نمو نصيب الفرد في 

ً
فتاريخيا

الـــنـــاتـــج يــمــثــل نــحــو نــصــف مــتــوســط 
النمو االقتصادي العالمي السنوي، 
في حين يأتي النصف اآلخر من النمو 
السكاني، غير أن الشيخوخة السكانية 

تهدد باإلخالل بهذا التوازن.
ــــدالت الـــخـــصـــوبـــة  ــعــ ــ ــــخ مــ ــرسـ ــ ــع تـ ــ مــ
المنخفضة على نحو متزايد، قد تلجأ 
بلدان عديدة إلى تبني سياسات داعمة 
ا لنموذج السلوك 

ً
لإلنجاب بقوة، ووفق

ــرة الـــذي قدمه  ــري وتــنــظــيــم األســ األســ
رجـــل االقــتــصــاد جــــاري بــيــكــر الــحــائــز 
جائزة نوبل والــذي يقترح أن الطلب 
على األطفال يستجيب للتغيرات في 
ســعــر »الــطــفــل الــهــامــشــي« تــمــيــل مثل 
ــــى الـــتـــأكـــيـــد عــلــى  ــــذه الـــســـيـــاســـات إلـ هـ
الحوافز المالية، مثل إجــازة األمومة 
المدفوعة األجر، و»المكافآت« لألزواج 
الذين لديهم أطفال، والمنح الشهرية 
لألمهات الالتي يقمن بإجازة لتربية 
طفل ثالث، والخصومات من الضريبة 

الــشــخــصــيــة لــتــغــطــيــة نـــفـــقـــات رعـــايـــة 
األطفال.

لــــكــــن هــــــــذه اإلغـــــــــــــــــراءات لــــــم تــثــبــت 
فعاليتها بشكل خاص، ومن المعروف 
 لألسر، ومع 

ً
 كبيرا

ً
أن فرنسا تقدم دعما

ذلك توقف معدل الخصوبة هناك عند 
مستوى 1.83 فقط في عام 2021، وما 
يضيف إلى هذا التحدي أن عوامل مثل 
ارتفاع نصيب الفرد في الدخل والتقدم 
الــطــبــي تــســبــبــت فـــي زيــــــادة مــتــوســط 
الــعــمــر الــمــتــوقــع، األمـــر الـــذي أدى إلــى 
تقليل »المنفعة« المتمثلة في إنجاب 
عدد أكبر من األطفال باعتباره وثيقة 

تأمين بين األجيال.
في أواخر القرن الثامن عشر، افترض 
ــديــــن واالقــــتــــصــــادي تـــومـــاس  رجـــــل الــ
مــالــتــوس، الــــذي ســــاوره الــقــلــق بشأن 
النمو السكاني السريع، مجموعتين 
من العوامل التي قد تعمل على تثبيت 
اســتــقــرار النمو السكاني: »الضوابط 
اإليجابية« التي تزيد من عدد الوفيات، 
بــمــا فـــي ذلـــك الـــحـــروب، والــمــجــاعــات، 
واألمــــــــراض، و»الـــضـــوابـــط الــوقــائــيــة« 
ــزواج(،  مــثــل الــعــزوبــة )االمــتــنــاع عــن الــ
وتنظيم النسل، والمواقف تجاه تنظيم 
األسرة، باإلضافة إلى التقدم في الطب، 
وقد ساعد النظام الدولي القائم على 
القواعد الذي نشأ بعد الحرب العالمية 
الثانية في تقليل الضوابط اإليجابية 
لــلــنــمــو الـــســـكـــانـــي، لـــكـــن مـــالـــتـــوس لــم 
يكن ليتخيل مــدى فعالية الضوابط 
الــوقــائــيــة خــــالل الـــســـنـــوات السبعين 

األخيرة.
ــورات مـــدفـــوعـــة  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ كــــانــــت هــــــذه الـ

بتأثيرين رئيسيين:
ــــد تـــصـــبـــح الــــتــــغــــيــــرات فــي   أواًل، قـ
أساليب تنظيم األسرة »دائمة« بمجرد 
أن تــتــرســخ كـــأعـــراف اجــتــمــاعــيــة، كما 
يوضح الجدال المتجدد حول القدرة 
ــلـــى الـــــوصـــــول إلــــــى اإلجـــــهـــــاض فــي  عـ

الواليات المتحدة.
، وهو األمــر األكثر أهمية، إذ 

ً
 ثانيا

تــفــرض مــعــدالت الــخــصــوبــة الــشــديــدة 
االنــخــفــاض تأثيرا مستمرا، فيصبح 
مــن الصعب على نحو متزايد عكس 

اتجاهها كلما طال أمد بقائها.
على مدار التاريخ الحديث، ساعدت 
الهجرة الدولية من البلدان المنخفضة 
الدخل، حيث الخصوبة مرتفعة، إلى 
البلدان حيث الدخول المتوسطة أعلى 
ــعـــدالت الــمــوالــيــد أقــــل، فـــي حماية  ومـ
هذه األخيرة من الرياح الديموغرافية 

المعاكسة.
 لتقرير التوقعات السكانية 

ً
ووفــقــا

ــان الــنــمــو  ــ الـــعـــالـــمـــيـــة لــــعــــام 2022، كــ
السكاني في البلدان المرتفعة الدخل 

ــن 2000 إلـــــى 2020  خـــــالل الـــفـــتـــرة مــ
 فـــي الــمــقــام األول بــالــهــجــرة 

ً
مـــدفـــوعـــا

الدولية، مع تجاوز صافي التدفقات 
( توازن المواليد األصلية 

ً
)80.5 مليونا

على الوفيات )66.2 مليون( بأكثر من 
20 في المئة.

ــــك، مـــن الــمــنــتــظــر أن  ــــالوة عــلــى ذلـ عـ
تصبح الهجرة الدولية المحرك الوحيد 
للنمو السكاني في هذه االقتصادات 
في العقود المقبلة، وهذا يعني حدوث 
تضخم في عدد السكان المولودين في 
الخارج في البلدان المرتفعة الدخل، 
 أكثر مــن 14.7 فــي المئة 

َ
ــل ــكَّ

َ
والـــذي ش

مـــن مــجــمــوع ســكــانــهــا فـــي عـــام 2020 
مع نسب أعلى في بعض االقتصادات 
األكــبــر حجما، بما فــي ذلــك الــواليــات 
الــمــتــحــدة )15.3 فــي الــمــئــة( وألــمــانــيــا 

)18.8 في المئة(.
عــلــى الـــرغـــم مـــن ســيــاســات الــهــجــرة 
الصارمة التي روجــت لها العديد من 
ــنـــوات األخــــيــــرة،  الـــحـــكـــومـــات فــــي الـــسـ
فقد ساعدت الهجرة الدولية البلدان 
الــمــرتــفــعــة الـــدخـــل فـــي الـــحـــفـــاظ على 
الــنــمــو االقـــتـــصـــادي وتــخــفــيــف الــعــبء 
ــم شــريــحــة ســكــانــيــة  الــمــتــمــثــل فـــي دعــ
متنامية من كبار السن، بما في ذلك 
عن طريق اإلبقاء على معاشات التقاعد 
الحكومية على مــســار مــســتــدام، وفي 
وقت يتسم بالتوترات الجيوسياسية 
المتصاعدة وخطر التفتت العالمي، 
يــصــبــح مـــن الــمــهــم أكــثــر مـــن أي وقــت 
مــضــى االعــــتــــراف بــالــعــالقــة الــمــفــيــدة 
بــشــكــل مــتــبــادل الــقــائــمــة بــيــن الــبــلــدان 
الــمــنــخــفــضــة الــخــصــوبــة والــمــرتــفــعــة 

الخصوبة.
مع ذلك، من غير المتصور أن يكون 
تسهيل الهجرة الحل الوحيد في األمد 
الــبــعــيــد، فـــــإذا انــخــفــضــت الــخــصــوبــة 
العالمية إلــى مــا دون مــعــدل اإلحــالل 
في غضون السنوات الثالثين المقبلة، 
ــة عــلــى  ــمـ ــيـ ــواقــــب وخـ ــعــ ــكــــون الــ ــد تــ ــقـ فـ
الكوكب بأسره، ربما يكون أبناؤنا هم 
م 

َ
المستقبل، لكنهم سينشأون في عال

ُمِسن َهِرم.

* كبير خبراء االقتصاد ومدير 
البحوث في البنك اإلفريقي للتصدير 
.)Afreximbank( واالستيراد

»بروجيكت سنديكيت، 2022« 
باالتفاق مع »الجريدة«

 مقال الكاتب أنجوس ديتون
ً
غدا

 عن أي تأثيرات خارجية، وما اتفاقية الربط الكهربائي الموقعة بين 
ً
بعيدا

دول مجلس والعراق إال مثال على ذلك السعي«.
 منها ألهمية 

ً
وأكد أن »الكويت سعت لدعم العراق في كل المجاالت؛ إدراكا

 للقناعة السائدة بــأن أمــن البلدين والمنطقة 
ً
هــذا البلد الشقيق، وترسيخا

 لعمق العالقات األخوية التي تجمعنا، 
ً
واستقرارهما كل ال يتجزأ. وتجسيدا

 عبر مؤتمر الكويت الدولي إلعادة 
ً
 وتنمويا

ً
جاء الدعم الكويتي اقتصاديا

إعمار العراق في فبراير 2018 أو عبر المشاريع األخرى التي قامت بها الكويت، 
 عبر مشاركتها الفعالة ضمن التحالف الدولي ضد داعش وغيرها من 

ً
وأمنيا

أوجه الدعم التي قدمتها عبر السنوات«.
وإذ استذكر بالتقدير الزيارة التي قام بها رئيس وزراء العراق محمد شياع 
السوداني للكويت و»التي حرص على أن تكون من أوائل زياراته الخارجية في 
داللة واضحة ال تحتاج إلى بيان«، شدد رئيس الــوزراء على »أننا مطالبون 
اليوم أمام حجم ما يربطنا من عالقات بالعمل على إغالق كل الملفات العالقة، 
 في 

ً
السيما استكمال ترسيم الحدود البحرية بعد العالمة 162، لننطلق معا

االنتقال بعالقاتنا إلى آفاق جديدة تعكس ما يربطنا ورغبة قيادتي بلدينا 
وتطلعات شعبينا الشقيقين لنفوت الفرصة على من دأب على استغالل هذه 

الملفات في بث أكاذيب وتلفيقات للنيل من هذه العالقة وتعكير صفوها«.
 وأكد أن »اإلرادة متوفرة والحرص على سيادة كل بلد منا ال سبيل للنقاش 
به، واآلليات والقوانين الدولية كقواعد يمكن الركون لها دامغة وحاسمة، وال 
 لتعزيز 

ً
مجال للتأخير والتأجيل لتحقيق مصالحنا المشتركة، ولنتفرغ معا

عالقاتنا، ومواجهة التحديات الجسيمة على المستويين اإلقليمي والدولي«.
مــن جهته، أكــد رئيس وزراء الــعــراق، فــي كلمته أمــام المؤتمر، الــذي ُعِقد 
بحضور العاهل األردنـــي عبدالله الثاني، وولــي عهده حسين بــن عبدالله، 
والرئيسين الفرنسي إيمانويل مــاكــرون، والــمــصــري عبدالفتاح السيسي، 
ل 

ّ
ووزراء خارجية السعودية وُعــمــان والبحرين وقطر وإيـــران، في حين مث

اإلمــارات حاكم رأس الخيمة، وتركيا سفيُرها في األردن، إلى جانب الشيخ 
 لسمو األمير، تمسَك بالده بعالقات تعاون متوازنة مع 

ً
أحمد النواف ممثال

كل الشركاء اإلقليميين والدوليين.
وجدد السوداني، تأكيد بالده اتباع سياسة النأي بالنفس عن اصطفافات 
 رفضه أن »ينطلق أيُّ تهديد من العراق ضدَّ أي دولة من دول 

ً
المحاور، مؤكدا

الجوار أو المنطقة«.
بدوره، شدد الرئيس ماكرون، في كلمته، على أن أمن منطقة الشرق األوسط 
 دول المنطقة إلى »تجاوز االنقسامات، ووضع أجندة 

ً
من أمن أوروبا، داعيا

تعاون صادقة لحل المشكالت األمنية«.
أما وزير الخارجية السعودي األمير فيصل بن فرحان، فأكد، خالل كلمته، 
ــارة إلى  رفــض المملكة »االعــتــداء على أي شبر مــن أراضـــي الــعــراق«، فــي إشـ
الهجمات التي تشنها القوات التركية واإليرانية على مناطق بإقليم كردستان 

العراق.
ومــن جــانــبــه، اخــتــار وزيـــر الخارجية اإليــرانــي حسين أمــيــر عبداللهيان، 
أن يلقي كلمته باللغتين الفارسية والعربية، من أجل »دعــوة دول المنطقة 
إلى الحوار والتعاون، ولتأكيد أهميتهما في الوصول إلى منطقة مزدهرة 

ومستقرة تنعم بالسالم«.
وفي محاولة لتهدئة مخاوف دول المنطقة، أشار عبداللهيان إلى أن طهران 
ستدعم إحــيــاء اتــفــاق 2015 الــنــووي مــع الــقــوى الــكــبــرى »طــالــمــا يتم احــتــرام 

خطوطها الحمراء«.

بموجب نص المادة 76 من الالئحة، وتمت الموافقة على طلبه.
ــرع الــمــجــلــس فـــي مــنــاقــشــة قـــانـــون إنـــشـــاء شـــركـــات لتنفيذ الــمــدن  وشــ
اإلسكانية، على أن يستكمل قائمة المتحدثين بشأنه في بداية جلسة اليوم، 
ومن المقرر أن يعقد جلسة خاصة ظهر اليوم لتقارير ديوان المحاسبة 

بناًء على قراره السابق.
وشهدت جلسة أمس، في بدايتها، الموافقة على كل الرسائل الواردة 
المدرجة على جدول أعمالها باستثناء الرسالة الواردة من وزير المالية 
باستعجال لجنة الشؤون الخارجية نظر المشروع بقانون بالمصادقة 
على انضمام الكويت إلى اتفاقية تأسيس البنك اآلسيوي لالستثمار في 

البنية التحتية، وتم التصويت عليها بالرفض.
وفــي بند األسئلة، تلقت الحكومة انتقادات كبيرة، إذ أبــدى عــدد من 
النواب استياءهم من اإلجابات التي وردت من الوزراء، والتي اعتبروها 
مخالفة للحقيقة، وسط تعّهد أكثر من وزير بالتحقق من األمر، وذهاب 
أحــد الــنــواب إلــى التلويح باستجواب الــوزيــر الــذي ال يــرد على أسئلته 

بالشكل المطلوب.

هيبوليت فوفاك*
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الماجد: ضرورة توحيد المواقف الدولية 
وتكثيف التعاون لمكافحة الفساد

أكـــد وزيــــر الــعــدل وزيــــر األوقــــاف 
والـــشـــؤون اإلســالمــيــة وزيـــر الــدولــة 
لــشــؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز 
الـــمـــاجـــد أهــمــيــة تــوحــيــد الــمــواقــف 
الــدولــيــة وتــكــثــيــف آلـــيـــات الــتــعــاون 
الـــمـــؤســـســـي بـــيـــن ســـلـــطـــات إنـــفـــاذ 
القانون ومواكبة المستجدات في 

الكشف عن الفساد ومكافحته.
جاء ذلك في كلمة للماجد خالل 
االجـــتـــمـــاع الـــــــوزاري األول ألجــهــزة 
إنــفــاذ قــوانــيــن مكافحة الــفــســاد في 
ــدول األعـــضـــاء بمنظمة الــتــعــاون  الــ
اإلســالمــي، الــذي انطلقت فعالياته 
ــدة الــســعــوديــة فـــي وقــت  بــمــديــنــة جـ
سابق أمس، تحت رعاية ولي العهد 
ــوزراء الــســعــودي  ــ رئــيــس مــجــلــس الــ

األمير محمد بن سلمان.

وقــال الماجد، إن »وتــيــرة التقدم 
وتنفيذ خطط التنمية الشاملة في 
الدول يستدعيان تلبية العديد من 
المتطلبات الدولية أهمها توحيد 
الــمــواقــف وتــكــثــيــف جــهــود وآلــيــات 
الــــتــــعــــاون الـــمـــؤســـســـي الــمــخــتــص 
ــاذ  ــفـ ــلـــطـــات إنـ ــيـــن سـ واإليــــجــــابــــي بـ
القانون المعنية بمكافحة الفساد 
إليــجــاد الــنــتــائــج الــواقــعــيــة الكفيلة 
بتحقيق مــحــاربــة فــعــالــة لــلــجــرائــم 
 في 

ً
ومواكبة ما هو مستجد دوليا

مجاالت مكافحة الفساد«.
وأضــاف أن جرائم الفساد باتت 
ــا يــســتــدعــي اتــبــاع   مـ

ً
أكـــثـــر تــعــقــيــدا

 في 
ً
أســالــيــب خــاصــة وأكــثــر ابــتــكــارا

الكشف عنها ومن خالل تعزيز سبل 
المكافحة.

وأوضـــح أن دولـــة الكويت قامت 
ــراءات الــوطــنــيــة  ـــ بــالــعــديــد مـــن اإلجـــ
 لــســيــاســات 

ً
والــــتــــي تـــعـــد تـــطـــبـــيـــقـــا

مكافحة الفساد من خــالل التعاون 
 لــلــمــقــررات 

ً
الـــدولـــي الــفــعــال تــنــفــيــذا

الـــدولـــيـــة والـــعـــربـــيـــة اإلقــلــيــمــيــة في 
ــذا الـــصـــدد مــمــا أدى إلــــى تــعــزيــز  هــ
منظومتها التشريعية والمؤسسية 
ــمـــن  ــة. وتـــضـ ــ ــمـ ــ ــريـ ــ ــجـ ــ لــــمــــكــــافــــحــــة الـ
االجتماع ورش عمل متخصصة تم 
فيها تقديم موضوعات حول أفضل 
سبل الــتــعــاون البيئية لمؤسسات 
مكافحة الفساد وتبادل المعلومات 
وتذليل الصعوبات في هذا الصدد 
نحو تــعــاون فــعــال وميسر يضمن 
نتائج متنامية في مجاالت الكشف 

عن جرائم الفساد ومكافحتها.

إيطاليا: الكويت شريك رئيسي 
في الطاقة ومكافحة اإلرهاب

ــوزراء وزيــــر الــخــارجــيــة االيــطــالــي  ــ شـــدد نــائــب رئــيــس الــ
أنطونيو تاياني على أهمية الشراكة والتعاون مع الكويت 
فــي مختلف الــمــجــاالت مــن ضمنها أمــن الطاقة ومكافحة 

االرهاب.
 على ســـؤال لـــ »كــونــا« حــول آفـــاق التعاون 

ً
جــاء ذلــك ردا

اإليطالي - الكويتي وموقف إيطاليا من الملفات العربية 
في أول مؤتمر صحافي يعقده نائب وزير الخارجية، مساء 
أمس األول، بمقر وزارة الخارجية منذ توليه حقيبة السياسة 

الخارجية في الحكومة الجديدة.
وقــــال تـــايـــانـــي: تــحــدثــت بــالــفــعــل بــشــأن قــضــايــا الــطــاقــة 
ومكافحة اإلرهاب مع وزراء خليجيين وخبراء اقتصاديين 
 بدور 

ً
 على أن »بلدان الخليج تضطلع أيضا

ً
كويتيين، مشددا

مهم فيما يتعلق بمكافحة اإلرهاب«.
ــار إلـــى اجــتــمــاعــه بمناسبة مــنــتــدى حــــوارات رومــا  وأشــ
المتوسطية )ميد 2022( مطلع الشهر الحالي مع الرئيس 
التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود 
 بالحضور 

ً
الناصر حيث »تناولنا قضايا الطاقة«، منوها

القوي لشركة الكويت بتروليوم )كيو آيت( في إيطاليا.

سلة أخبار

جدد األمني العام لألمم املتحدة 
أنطونيو غوتيريس ثقته برئيس 

الهيئة الخيرية اإلسالمية 
العاملية د. عبدالله املعتوق 

مستشارًا خاصًا لألمني العام 
لألمم املتحدة للعام السابع 

على التوالي، وبذلك يصل عدد 
سنوات عمله املتواصل في خدمة 
اإلنسانية من خالل األمم املتحدة 

إلى 11 عامًا.
وتلقى املعتوق إشعارًا من األمني 

العام لألمم املتحدة بتعيينه 
مستشارًا خاصًا لألمني العام 

لألمم املتحدة برتبة وكيل أمني 
عام لفترة سابعة تنتهي في 

مارس 2024، وفق الشروط 
واألحكام واللوائح والقوانني 

اإلدارية املعمول بها في منظمة 
األمم املتحدة.

بدوره، ثمن املعتوق هذه الثقة 
 أن 

ً
األممية املتجددة، آمال

يواصل جهوده بكل دأب من 
أجل خدمة اإلنسانية، وتعزيز 

جهود الشراكة مع األمم املتحدة 
واملنظمات الدولية، في ظل 

ما يموج به العالم من أزمات 
وكوارث إنسانية خطيرة.

تجديد الثقة بالمعتوق
مستشارًا لـ »األمم المتحدة«

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة 
واستنكار دولة الكويت للهجوم 

اإلرهابي الذي استهدف قوات 
األمن شمال العراق، وأدى إلى 

مقتل وإصابة عدد من أفراد 
القوات األمنية.

وشددت الوزارة، في بيان، 
على موقف الكويت املبدئي 

والثابت املناهض للعنف 
واإلرهاب، معربة عن خالص 

تعازي ومواساة الكويت 
لحكومة وشعب العراق الشقيق، 

وتمنياتها للمصابني بالشفاء 
العاجل.

الكويت تستنكر استهداف 
قوات األمن شمال العراق

أنطونيو تاياني

األسبوع الكويتي في مصر يواصل فعالياته
مشاركون: »أشقاء لألبد« يجّسد تالحم الشعبين

أكــد عــدد مــن المسؤولين 
الـــكـــويـــتـــيـــيـــن، أمــــــس، أهــمــيــة 
ــاون  ــعــ ــتــ ــز أواصـــــــــــر الــ ــزيــ ــعــ تــ
بــيــن الــمــؤســســات الكويتية 
ــة فــــــي مــخــتــلــف  ــ ــريـ ــ ــــصـ ــمـ ــ والـ
ــى الــصــعــد  ــلــ الــــمــــجــــاالت وعــ
كــــــــــافــــــــــة، بـــــــمـــــــا يـــــــصـــــــب فــــي 
مصلحة البلدين والشعبين 

الشقيقين.
جـــاء ذلـــك فــي تصريحات 
للمسؤولين لـــ »كـــونـــا« على 
ــم فـــي  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــاركـ ــ ــــشـ هــــــامــــــش مـ
فــعــالــيــات الـــيـــوم الــثــانــي من 
األسبوع الكويتي الـــ 13 في 
ــلـــق أمـــس  مــــصــــر، الـــــــذي انـــطـ
األول بمشاركة أكثر من 80 

جهة كويتية ومصرية.
ــل الــمــســاعــد  ــيـ ــوكـ وأكــــــد الـ
ــيـــري، الــمــديــر  بـــالـــديـــوان األمـ
ــام لــــمــــكــــتــــب الــــشــــهــــيــــد،  ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
صــــــــالح الــــــعــــــوفــــــان، حــــرص 
المكتب عــلــى الــمــشــاركــة في 

جميع الفعاليات الكويتية 
التي تقام في مصر، لتعزيز 
وتوطيد العالقات التاريخية 

بين البلدين.
ــــال إن مــشــاركــة مكتب  وقـ
الشهيد في األسبوع الكويتي 
بمصر فــي نسخته الحالية 
تأتي بعنوان »أشقاء لألبد«، 
لتؤكد مــدى تــرابــط وتالحم 
الشعبين الكويتي والمصري.

تعزيز التعاون

مــــــن جــــهــــتــــه، أكــــــــد رئـــيـــس 
قسم اإلعـــالم بالهيئة العامة 
ــة، عـــلـــي الـــجـــاســـم،  ــاعـ ــنـ ــلـــصـ لـ
ــــرص الــهــيــئــة عـــلـــى تــعــزيــز  حـ
التعاون والتكامل االقتصادي 
مــــع جــمــيــع الـــــــدول الــعــربــيــة، 
السيما مصر، نظرا للعالقات 
التاريخية التي تربط البلدين 

والشعبين الشقيقين.

وأشاد بالمستوى المتميز 
للمعرض بمشاركة قطاعات 
الـــــصـــــنـــــاعـــــة واالســـــتـــــثـــــمـــــار 
والبنوك والسياحة واإلعالم 
والثقافة وغيرها، معربا عن 
أمــلــه بـــأن يــســهــم فـــي تنمية 

العالقات بين الجانبين.
من جانبها، أكــدت مديرة 
إدارة الـــــعـــــالقـــــات الــــعــــامــــة 
ــال الـــمـــؤســـســـي فــي  ــ ــــصـ واالتـ
المؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية، فاطمة الناصر، 
ــعــــرض لـــتـــبـــادل  ــمــ أهـــمـــيـــة الــ
ــتــــجــــارب بــيــن  الـــثـــقـــافـــات والــ
ــن خـــالل  ــويـــت ومـــصـــر مــ ــكـ الـ
مشاركة مؤسسات وجهات 
ل القطاعين العام 

ّ
كبيرة تمث

والــــخــــاص فـــي كـــال الــبــلــديــن 
الشقيقين.

أكاديمي كويتي يحصل على براءة اختراع 
بات قادرة على قتل الخاليا السرطانية

ّ
لمرك

حصل عضو هيئة التدريس 
ــوم بـــجـــامـــعـــة  ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــلــــيــــة الـ فــــــي كــ
ــويــــت، د. ســـعـــد مــخــصــيــد،  ــكــ الــ
ة االخــتــراع اختصت  على بـــراء
بصناعة مــرّكــبــات جــديــدة ذات 
ــة قـــــــــادرة عــلــى  ــفــــات ضـــوئـــيـ صــ
تحويل جزئية األكسجين إلى 
جزئية فعالة وقــادرة على قتل 

الخاليا السرطانية.
وذكــــرت الــجــامــعــة، فــي بيان 
صـــحـــافـــي أمــــــــس، إن مـــشـــروع 
ـــراع مـــمـــول مـــن مــؤســســة  ــتـ االخــ
ــدم الـــعـــلـــمـــي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ الــــــكــــــويــــــت لـ
بـــالـــمـــشـــاركـــة، مــضــيــفــة أن هـــذا 
اإلنجاز يمكنه بطريقة مبتكرة 
وسهلة )طريقة التحضير وكلمة 
ــاج( تــغــيــيــر صـــفـــات مـــادة  ــتــ اإلنــ
البحث للحصول على الصفات 
الالزمة الستخدامها في عالج 

الخاليا السرطانية.
وأوضــــحــــت أن تـــلـــك الـــمـــادة 
تــمــتــاز بــســهــولــة ذوبـــانـــهـــا في 
ــي نــفــس  ــاء واحـــتـــفـــاظـــهـــا فــ ــمــ الــ

الــــوقــــت بــصــفــاتــهــا الــضــوئــيــة، 
إضــــافــــة إلـــــى إمـــكـــانـــيـــة تــغــيــيــر 
هياكلها جزئيا بما يجعل هذه 
المواد قادرة على دخول الخاليا 
ة  السرطانية بانتقائية وكفاء
عن غيرها من الخاليا السليمة.
ونـــقـــل الـــبـــيـــان عـــن مخصيد 
 نـــــــواة ذلــــــك الـــنـــشـــاط 

ّ
ــه إن ــولــ قــ

ــدأت بــنــشــر الــبــحــث  ــ الــبــحــثــي بــ
العلمي الخاص بأول مادة لها 
القدرة العالية على قتل خاليا 
سرطان الثدي، لما تتمتع به من 
خصائص ضوئية وبيولوجية 
فــــي مـــجـــلـــة عــلــمــيــة بــريــطــانــيــة 
مميزة تابعة للجمعية الملكية 
البريطانية عام 2013 وألهمية 
ــاره كــغــالف  ــيــ ــتــ ــبـــحـــث تــــم اخــ الـ

للمجلة.
وبّين أنه بعد هذا االكتشاف 
تــم الــتــعــاون فــي مــجــال البحث 
ــبــــت قــابــلــيــتــه  ــبـــي الـــــــذي أثــ ــطـ الـ
ــا الـــســـرطـــانـــيـــة  ــ ــــاليـ ــــخـ لـــقـــتـــل الـ
ألمــــــــــــــراض )ســــــــرطــــــــان الـــــرحـــــم 

وســـرطـــان الــمــبــيــض وســرطــان 
الثدي( بفعالية أكثر من المواد 
العالجية المستخدمة حاليا في 
المستشفيات بطريقة العالج 

الضوئي.
وكشف أنه يعمل حاليا على 
زيــــــادة كـــفـــاءة هــــذه الــمــركــبــات 
فــي قــدرتــهــا على الــوصــول إلى 
الــخــاليــا الــســرطــانــيــة، بــــداًل من 
الخاليا العادية السليمة، بما 
ة هــذه المرّكبات  يزيد من كفاء
فــي الــعــالج الــفــوتــو ديناميكي 
ــن اآلثـــــــار الــجــانــبــيــة،  ويـــقـــلـــل مــ
ــــد الــــذي  ــــرائـ ــــدور الـ ــالـ ــ  بـ

ً
ــدا ــيـ مـــشـ

ــة الـــكـــويـــت  ــســ ــه مــــؤســ ــ ــوم بــ ــ ــقـ ــ تـ
للتقّدم العلمي من خالل دعمها 
الـــمـــتـــواصـــل لـــتـــلـــك الـــمـــشـــاريـــع 

البحثية.
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»األشغال«: الدورة المستندية تؤخر مناقصات الصيانة 4 سنوات

كــشــفــت مـــصـــادر مــطــلــعــة في 
وزارة االشغال العامة، أن الوزارة 
ال تــــــــزال تـــعـــانـــي بــــــطء الــــــــدورة 
المستندية الــخــاصــة بمختلف 
مــشــاريــعــهــا الـــتـــي تــقــدمــهــا إلــى 
الجهات المختصة لمراجعتها 
واعــتــمــادهــا، لــتــقــوم »األشـــغـــال« 
بــعــد ذلـــك بــتــنــفــيــذهــا، مبينة أن 
لديها مناقصات بقطاع الصيانة 
ــدة مــراجــعــتــهــا اكــثــر  ــ تــخــطــت مـ
من 4 سنوات، وإلــى اآلن لم يتم 
االنتهاء من اإلجراءات المتخذة 
لبدء العمل في تلك المناقصات.
 وقـــالـــت الـــمـــصـــادر إن قــطــاع 
ــة فــــي »األشــــــغــــــال« مــن  ــانـ ــيـ الـــصـ
الــقــطــاعــات الــمــهــمــة الــتــي تمس 
الــمــواطــن بشكل مــبــاشــر، إال أن 
الـــمـــحـــافـــظـــات الــــســــت ال يــوجــد 
ــن لــلــصــيــانــة  ــديـ ــقـ ــا ســــــوى عـ ــهـ بـ
فــي محافظتين فــقــط، فــي حين 
باقي المحافظات تنتظر إنهاء 
ات المستندية الطويلة  ــراء اإلجـ
ــة  ــانـ ــيـ ــال الـــصـ ــ ــمــ ــ ــي أعــ ــ ــدء فــ ــبــ ــلــ لــ
المختلفة، ومــن ضمنها أعمال 
صيانة الطرق الداخلية للمناطق 

التي تعاني تهالك الشوارع. 

ــوائـــق  ــعـ وأشــــــــــارت إلــــــى أن الـ
اإلداريـــــــة والــمــالــيــة الـــتـــي تنتج 
دورة مــســتــنــديــة تــمــتــد ســنــوات 
البد أن يتم وضع حد لها لسرعة 
إنجاز مشاريع الوزارة المختلفة 
الــتــي تــعــانــي مــراجــعــات طويلة 
األجل، في حين أن أسعار المواد 
الخام التي تستخدم في البناء 
أو في الصيانة أو إنشاء البنية 
التحتية تتغير أسعارها يوما 

بعد يوم. 
ــاء  ــم إنــــشــ ــتــ ــت أن يــ ــ ــرحـ ــ ــتـ ــ واقـ
مركز يتوافر فيه جميع جهات 
ووزارات الـــدولـــة بــهــدف سرعة 
ــاز الـــمـــشـــاريـــع الــمــخــتــلــفــة،  إنــــجــ
ويقضي على الدورة المستندية 
العقيمة التي تتسبب في الكثير 
ــدم  ــي تـــأخـــر وعــ ــان فــ ــ ــيـ ــ ــن األحـ مــ
تــنــفــيــذ الـــعـــديـــد مــــن الــمــشــاريــع 
الحيوية التي من شأنها أن تدفع 

عجلة التنمية إلى األمام.
مركز الجودة

في مجال آخر، تفقدت وكيلة 
وزارة األشــــغــــال الـــعـــامـــة م. مي 
المسعد، أمــس، إدارات وأقسام 
الــمــركــز الحكومي للفحوصات 

ــاث  ــ ــحــ ــ ــودة واألبــ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــط الـ ــ ــبـ ــ وضـ
لــلــوقــوف عــلــى ســيــر الــعــمــل فيه 
والـــعـــمـــل عــلــى تـــطـــويـــره لــلــقــيــام 

بمهامه الرئيسية.
وأكدت المسعد، خالل الجولة 
برفقة الوكيلة المساعدة لقطاع 
الــمــركــز الحكومي بالتكليف م. 
إيمان العمر حرص الوزارة على 
ــمـــركـــز عـــلـــى شـــهـــادة  حـــصـــول الـ
ــــزو« ليضاهي المختبرات  »األيـ
العالمية، في وقت بدأت الوزارة 
أولى خطواتها في هذا االتجاه 
»ونــســعــى خــالل الــفــتــرة المقبلة 

إلى استكمالها«. 
وقالت إن »الهدف من زيارتنا 
هو االطالع على مكونات المركز 
ــدرات الــكــوادر  والـــوقـــوف عــلــى قــ
الوطنية العاملة فيه«، معربة عن 
سعادتها بجهود تلك الــكــوادر 
الـــوطـــنـــيـــة الـــتـــي تـــقـــوم بــإنــجــاز 
أعمالها »بحب وشغف«، مشيرة 
إلى أهمية األعمال المنوط بها 
الـــمـــركـــز«، وســــط ســعــي الـــــوزارة 
لتطوير األبحاث فيه باعتباره 

قلب الوزارة.
وبــــــيــــــنــــــت أهــــــمــــــيــــــة نــــتــــائــــج 

ــقــــوم بــهــا  ــتــــي يــ الـــفـــحـــوصـــات الــ
المركز ســواء المتعلقة بأعمال 
ــرى،  ــ األســـفـــلـــت أو األعــــمــــال األخـ
ــا يــتــرتــب عــلــيــهــا مـــن نــتــائــج  ومــ
لتطوير تلك األعمال التي تنفذها 
قـــطـــاعـــات الــــــــــوزارة الــمــخــتــلــفــة، 
مشيرة إلى وجود خطة لتطوير 
الــمــركــز مـــن خـــالل الــمــنــاقــصــات 

المطروحة لدى الجهاز المركزي 
ــة لــتــوريــد  ــامـ ــعـ لــلــمــنــاقــصــات الـ
أحدث األجهزة، إضافة إلى العمل 
على صيانة األجهزة الموجودة 

داخل المركز.
وعــــن تـــأخـــر تــطــويــر الــمــركــز، 
ــانــــت هــنــاك  قـــالـــت الـــمـــســـعـــد: »كــ
ظروف تحول بيننا وبين تطوير 

 على 
ً
المركز، ونحن نعمل حاليا

التغلب عليها لتطويره وللقيام 
بمهامه«.

وقد استمعت خالل جولتها 
لشرح مفصل من موظفي المركز 
بشأن اختصاصات وأعمال كل 
قــســم مـــن اقـــســـامـــه، كــمــا تــفــقــدت 

مختبراته وأجهزته.

نقص المشارط الطبية في »الصحة« 
يؤخر عالج المرضى

تستخدم في العمليات الصغرى وغير متوافرة بالصيدليات 
● عادل سامي

تـــعـــانـــي وزارة الـــصـــحـــة نــقــصــا 
فــــي بـــعـــض الـــمـــســـتـــلـــزمـــات الــطــبــيــة، 
ــــن مـــرافـــقـــهـــا الـــصـــحـــيـــة،  ــــي عــــــدد مـ فـ
ســـــــواء الــمــســتــشــفــيــات أو الـــمـــراكـــز 

التخصصية.
وقال أحد المرضى لـ »الجريدة«، إن 
ابنه الطفل راجع مركز أسعد الحمد 
لـــأمـــراض الــجــلــديــة لــعــالج مــســمــار 
ه فوجئ بعدم وجود مشرط 

ّ
لحم، لكن

طبي فــي المركز، مما أدى إلــى عدم 
عالج الطفل المريض.

وأضــــــاف أن أحــــد أطـــبـــاء الــمــركــز 
طلب منهم إحضار المشرط الطبي 
فــي الــمــراجــعــة المقبلة، بسبب عــدم 
وجــــــوده فـــي الـــمـــركـــز، الفـــتـــا إلــــى أن 
هــذا المشرط الطبي الــذي يستخدم 
للعمليات الصغرى غير متوافر في 
الصيدليات الخاصة أو أماكن بيع 

المستلزمات الطبية.
وأشـــار إلــى أنــه حينما ذهــب إلى 
الصيدلية الخاصة لطلب المشرط 
الــطــبــي، أجـــابـــه الــصــيــدلــي بـــأن هــذه 
الــمــســتــلــزمــات غــيــر مـــوجـــودة إال في 

المستشفيات الحكومية. وطالب والد 
الطفل وزير الصحة بالتدخل لتوفير 
المشارط الطبية فــي المستشفيات 
والـــمـــراكـــز الــصــحــيــة الــتــخــصــصــيــة، 
حفاظا على صحة وسالمة المرضى 

والمراجعين. 
في موضوع منفصل، نظم مجلس 
الصحة لدول مجلس التعاون ورشة 
عمل في الكويت، تم خاللها مناقشة 
سيناريو عــدة حلقات تحت عنوان 
ــافــــات  ــعــ ــات الـــتـــعـــلـــم واإلســ ــوبــ ــعــ »صــ
األولية«، وذلك بهدف تطوير حلقات 
ــتـــك« في  الـــبـــرنـــامـــج الــشــهــيــر »ســـالمـ
نسخته الــجــديــدة لــعــام 2023، التي 

ستقدم بطابع كرتوني.
 
ً
ويأتي تنظيم هذه الورشة تحقيقا
ألهــــداف مجلس الــصــحــة الخليجي 
ــعـــات  ــمـ ــتـ ــمـــجـ لـــــرفـــــع الــــــوعــــــي فــــــي الـ
الخليجية، حيث تهدف الورشة إلى 
طرح مواضيع صحة الطفل بصورة 
شاملة تتضمن آراء مختصين في 
عـــدة مـــجـــاالت، لــلــخــروج بتوصيات 
لــتــطــويــر ســـيـــنـــاريـــو الـــحـــلـــقـــات قــبــل 
إنتاجها ولضمان شموليتها على 

جميع رسائل التوعية.

البغلي تقبل استقالة وكيل »الشؤون« باإلنابة
السبيعي أجرى جولة وداعية شملت قطاعات الوزارة وإداراتها

● جورج عاطف
أصدرت وزيرة الشؤون االجتماعية 
والتنمية المجتمعية وزيــرة الدولة 
لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، 
ــم )219/أ( لسنة  الـــقـــرار الـــــــوزاري رقــ
2022، بــشــأن قــبــول اســتــقــالــة وكــيــل 
وزارة الشؤون االجتماعية باإلنابة، 
ــــؤون قـــطـــاع  ــــشـ ــد لـ ــاعـ ــمـــسـ ــيــــل الـ الــــوكــ
الرعاية االجتماعية باألصالة مسلم 
السبيعي، اعتبارا من األحــد المقبل 

25 الجاري.
ووفـــقـــا لــمــصــادر »الــــشــــؤون«، فــإن 
السبيعي أجرى جولة وداعية، أمس، 
شـــمـــلـــت جـــمـــيـــع قــــطــــاعــــات وإدارات 
الــوزارة، متوقعة صدور قرار وزاري، 
األحـــد المقبل، بتكليف وكــيــل وزارة 
جديد للقيام باألعباء الوظيفية إلى 
حين تعيين آخــر باألصالة، من بين 
الوكيلين المساعدين بالوزارة سالم 

الرشيدي وعبدالعزيز ساري.

»االبن البار«

ــر، أكــــدت البغلي  فـــي مـــوضـــوع آخــ
»أهــمــيــة الـــــدور الــــذي تــقــوم بـــه مــبــرة 
االبن البار في ترسيخ القيم التربوية 

المنطلقة مــن التزاماتها بالمبادئ 
اإلنسانية المستمدة من تعاليم ديننا 
الحنيف ونصوص دستورنا الوطني 

وقيمنا العربية األصيلة«.
وقــالــت البغلي، فــي كلمتها خالل 
ــائـــزيـــن فــــي جـــائـــزة  ــفـ حـــفـــل تـــكـــريـــم الـ
ــرنـــي أن  الــبــغــلــي لـــالبـــن الــــبــــار، »يـــسـ
ألتقي معكم فــي هــذا الحفل العطر، 
ــاء الــكــويــت  ــنــ لــتــكــريــم كـــوكـــبـــة مــــن أبــ
البررة، ممن نذروا أنفسهم وسخروا 
جــهــودهــم لــتــقــدم ورقــــي الــكــويــت في 
شتى الــمــجــاالت، ولتكريم الفائزين 
فــي هـــذه الــمــســابــقــة«، مــؤكــدة أن هــذا 
التكريم يشف عن أهمية دور األفراد 
ــمــــدنــــي،  ــع الــ ــمـ ــتـ ــمـــجـ ــات الـ ــســـ ومـــــؤســـ
ــة الـــثـــقـــافـــيـــة  ــطــ ــاألنــــشــ ــــي الــــقــــيــــام بــ فــ
ــدم أبـــنـــاء  ــخــ ــي تــ ــتــ واالجــــتــــمــــاعــــيــــة الــ

المجتمع كافة.
وأضافت أن »العمل التطوعي الذي 
يكون محوره خدمة وتنمية المجتمع، 
ــهـــام لــتــالحــم الــنــســيــج  هـــو مـــصـــدر إلـ
االجتماعي بمختلف مكوناته، وهو 
ركـــيـــزة لــتــعــزيــز الــقــيــم االجــتــمــاعــيــة 
الحميدة، كالبر والتعاون، والتراحم 
والــتــكــافــل، ورافــــد حــيــوي فــي نهضة 

وازدهار الكويت«.
ــا مــن  ــ ــالقــ ــ ــطــ ــ وأوضـــــــحـــــــت أنــــــــه »انــ

مسؤولياتنا األدبــيــة واالجتماعية، 
فـــي وزارة الـــشـــؤون تــجــاه الــقــضــايــا 
المتعلقة بتعزيز فضيلة بر الوالدين 
ــا منا  ــانـ ــمـ ــة كـــبـــار الـــســـن، وإيـ ــايــ ورعــ
ــج الـــشـــراكـــة  ــ ــرامـ ــ ــة تـــفـــعـــيـــل بـ ــيـ ــمـ بـــأهـ
الــمــجــتــمــعــيــة، مــــع مــخــتــلــف شـــرائـــح 
وأطــيــاف المجتمع، فقد تمت رعاية 

مــشــروع جــائــزة البغلي لــالبــن الــبــار 
منذ عام 2007«، الفتة إلى أن الجائزة 
ساهمت عبر تلك السنوات في توجيه 
الــبــرامــج واألنــشــطــة لــرعــايــة وخــدمــة 

كبار السن.

الشمري للحكومة: منع المرضى النفسيين 
والمدمنين من استقدام العمالة المنزلية

»القوى العاملة«: تعزيز التعاون بين الكويت وممثلي البعثات الدبلوماسية

● جورج عاطف
طــــالــــب الـــمـــتـــخـــصـــص فـــــي شـــــؤون 
الــعــمــالــة الــمــنــزلــيــة، بـــســـام الــشــمــري، 
الجهات الحكومية المعنية في البالد، 
وعلى رأسها وزارة الداخلية، والهيئة 
العامة للقوى العاملة، ممثلة في إدارة 
تــنــظــيــم اســـتـــقـــدام الــعــمــالــة الــمــنــزلــيــة، 
ــم بــحــظــر  ــيـ ــمـ ــعـ بـــــــضـــــــرورة إصـــــــــــدار تـ
استقدام العمالة المنزلية من الخارج 
عــلــى كــفــاالت الــمــواطــنــيــن والمقيمين 
 نفسية ولديهم 

ً
الذي يعانون أمراضا

ملفات متابعة لــدى مستشفى الطب 
النفسي، أو مدمني المخدرات، أو غير 
الُملتزمين بالحقوق العمالية ولديهم 

سوابق عدة بهذا الشأن.
ــدة« إنـــه  ــريــ ــجــ ـــ »الــ ــال الـــشـــمـــري لــ ــ وقــ
»فـــي حـــال صـــدور مــثــل هـــذا التعميم، 

ــل مــن  ــائــ ســـنـــتـــفـــادى حــــــــدوث عــــــدد هــ
المنازعات العمالية، السيما الخاصة 
بقضايا عدم االنتظام في دفع الرواتب 
الشهرية أو مــكــافــآت نهاية الخدمة، 
ــن االعــــــــتــــــــداءات الـــجـــســـديـــة  ــ  عـ

ً
فــــضــــال

والجنسية التي تستحوذ على نصيب 
األســــد مـــن إجــمــالــي الــمــشــكــالت الــتــي 
 
ً
تنشب بين العمالة وأربابها«، مشددا

ــــالغ الــعــامــلــة  ــــرورة إعــــالم وإبـ عــلــى ضـ
المستقدمة بطبيعة وحالة رب العمل 
وأفراد أسرته، حال كان أحدهم يعاني 
، وتــرك األمــر لها، سواء 

ً
 نفسيا

ً
مرضا

بالقبول أو الرفض، وذلك قبل وصولها 
إلى الكويت وإبرام عقد العمل.

ــاف أن أبـــرز الــمــنــازعــات التي  وأضــ
ــــودة ظــــاهــــرة تــكــدس  تـــرتـــب عــلــيــهــا عــ
الــعــامــالت الــمــنــزلــيــات داخـــل ســفــارات 
بــلــدانــهــن لــــدى الـــكـــويـــت، كـــانـــت جـــراء 

 
ً
الضرب واالعتداءات الجنسية، فضال

ــّيـــب بــســبــب  عــــن كــــثــــرة بــــالغــــات الـــتـــغـ
المشكالت التي فشلت الطرق الوّدية 
فـــي حــلــهــا، وتـــأخـــر الــفــصــل فــيــهــا من 
جانب »القوى العاملة« لفترات طويلة.

لقاء البعثات الدبلوماسية

فــي مــوضــوع آخــــر، نــظــمــت »الــقــوى 
 
ً
 تــعــريــفــيــا

ً
 مـــرئـــيـــا

ً
الـــعـــامـــلـــة« عــــرضــــا

 لـــلـــبـــعـــثـــات 
ً
بـــــحـــــضـــــور 15 مـــــمـــــثـــــال

الــدبــلــومــاســيــة والـــمـــالحـــق الــعــمــالــيــة 
ــبــــالد، لـــشـــرح الـــخـــدمـــات الــتــي  لــــدى الــ
تقّدمها للعمالة الــوافــدة، حيث أكدت 
الهيئة حرصها على تنظيم مثل هذه 
اللقاءات التي تسهم في تطوير آليات 
ــر  ــهـــدف إلــــى تــعــزيــز أواصــ الـــعـــمـــل، وتـ
التعاون بين الكويت وممثلي البعثات 

الدبلوماسية، بما يصب في مصلحة 
سوق العمل.

 لــدور 
ً
وقــّدمــت الهيئة شرحا وافــيــا

كــــل إدارة تـــعـــنـــى بـــحـــمـــايـــة الــعــمــالــة 
الـــوافـــدة؛ مثل عــالقــات الــعــمــل، ومركز 
إيواء العمالة، وتفتيش العمل، إضافة 
إلــى إدارات تنظيم اســتــقــدام العمالة 
المنزلية، والــمــركــز الــوطــنــي للصحة 
والسالمة المهنية، العالقات الدولية، 
كــمــا تــلــقــت الــهــيــئــة األســئــلــة وفــتــحــت 
باب النقاش واالستفسار بين ممثلي 
الـــســـفـــارات والــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة 
فيما يخص رعــايــاهــم، حيث تــم الــرد 
على جميعها، وتصحيح أي معلومات 

خاطئة بهذا الشأن.

صورة جماعية لمسؤولي »القوى العاملة« وممثلي البعثات الدبلوماسية

البغلي خالل تكريم أحد الفائزين

سيد القصاص

نسعى إلى 
حصول المركز 

الحكومي
للفحوصات على 

شهادة األيزو
»األشغال«

سلة أخبار

تقيم جمعية إحياء التراث 
اإلسالمي، بالتعاون مع 

مركز تعزيز الوسطية، دورة 
علمية للشيخ سعيد العمر 

من السعودية، ابتداء من 
اليوم.

وقالت الجمعية، في بيان، 
أمس، إن فعاليات الدورة 

تتضمن التعليق على كتاب 
»االعتصام من صحيح 

البخاري«، خالل أيام 
األربعاء والخميس والجمعة 

والسبت بعد صالة الفجر، 
إضافة إلى التعليق على 

»الرسالة املكية« يوم األربعاء 
بعد صالة املغرب والعشاء، 

إضافة إلى يوم الخميس 
بعد صالتي العصر واملغرب.

وأوضحت أن هذه الدورة 
التي يشرف على تنظيمها 

فرعها بالجهراء ستعقد 
في مسجد »مالك بن عوف« 
بمنطقة العيون، كما تنظم 

الجمعية اليوم محاضرة 
بعنوان »أسرار من داخل 
البيت«، يلقيها الشيخ د. 
خالد السلطان بديوانية 

منطقة سعد العبدالله.

»التراث« تنظم اليوم 
دورة علمية بالجهراء

أعلن مدير زكاة الفحيحيل، 
التابعة لقطاع البرامج 

واملشاريع بجمعية النجاة 
الخيرية، إيهاب الدبوس، أن 

عدد اآلبار التي تبرع بها 
املحسنون خالل عام 2022 

بلغ 324 بئرًا، مشيرًا إلى أنها 
ستوفر املاء العذب لـ 40 ألف 

شخص في 8 دول.
وبيَّ الدبوس، في تصريح 

صحافي، أمس، أن تكلفة 
حفر البئر الواحدة 

تختلف وفق عمقها وعدد 
املستفيدين، حيث هناك 

اآلبار السطحية، وتبدأ من 
100 دينار، ويستفيد منها 
حوالي 60 شخصًا، وهناك 

آبار تعمل بالكهرباء أو 
بالطاقة الشمسية تبدأ من 

210 دنانير، كما توجد آبار 
ارتوازية.

وأوضح أن الدول التي 
تم حفر اآلبار بها، هي: 

بنغالدش، والهند، 
وسيالن، وإندونيسيا، 

وكمبوديا، واليمن، والنيجر، 
والصومال.

»زكاة الفحيحيل«: دشنا 
324 بئرًا في 2022

أعلنت مبرة العوازم الخيرية، 
رعايتها للملتقى الثاني 

للمدرب العربي، والذي ينظمه 
معهد نيو وورلد للتدريب، 

تحت شعار »نحو تنمية 
مستدامة« في فندق مالينيوم 

بالساملية من 22 حتى 24 
الجاري، بمشاركة 22 مدربًا 

ومحاضرًا على مستوى 
الوطن العربي.

وقال رئيس مجلس إدارة 
مبرة العوازم، حمد البسيس، 

في تصريح صحافي، أمس، 
إن الهدف من امللتقى هو 

إتاحة أفضل الفرص املمكنة 
الستغالل الطاقات البشرية 

املتاحة من أجل تحقيق 
مستوى رفاهية أفضل 

لأفراد.
وأضاف أن البشر هم الهدف 
األساسي للتنمية البشرية، 
وهم أيضًا األداة األساسية 

لتحقيق هذه التنمية، مردفًا: 
»التنمية ال تعني فقط زيادة 

الثروة أو الدخل للمجتمع 
أو حتى األفراد، وإنما 

النهوض بأوضاعهم الثقافية 
واالجتماعية والصحية 
والتعليمية، وتمكينهم 

سياسيًا، وتفعيل مشاركتهم 
في املجتمع«.

مبرة العوازم ترعى
ملتقى المدرب العربي

وكيلة األشغال تتفقد المركز الحكومي

تزكية قائمة الخبير لرئاسة 
نقابة »خبراء العدل«

»نزاهة«: إحالة قياديين 
في »المالية« إلى النيابة

أعلن أمين سر نقابة الخبراء، 
مــحــمــد الــعــيــبــانــي، أن مجلس 
إدارة النقابة عقد اجتماعا أمس، 
عقب تزكية قائمة الخبير للعام 
الــنــقــابــي الــحــالــي، شــّكــل خــاللــه 
مـــجـــلـــس اإلدارة عـــلـــى الــنــحــو 
التالي: محمد العازمي رئيسا، 
وســـــالـــــم الـــظـــفـــيـــري نـــائـــبـــا لـــه، 
ومحمد العيباني أمينا للسر، 
وسعد الشمري أمينا للصندوق.
وقـــال الــعــيــبــانــي إن »مجلس 
اإلدارة قـــــــرر عــــقــــب الــتــشــكــيــل 
مــــتــــابــــعــــة جـــمـــيـــع الــــمــــواضــــيــــع 
العالقة في مجلس نقابة الخبراء 
ــم خـــطـــة عــمــل  ــديـ ــقـ الــــســــابــــق، وتـ
فـــي االجــتــمــاع الــمــقــبــل، إضــافــة 
ــــى مــخــاطــبــة الــهــيــئــة الــعــامــة  إلـ
لــلــقــوى الــعــامــلــة لمخاطبة بنك 

بوبيان العتماد توقيع كل من 
رئـــيـــس مــجــلــس اإلدارة وأمــيــن 

الصندوق«.

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد )نزاهة(، أنها أحالت قياديين 
سابقين في وزارة المالية إلــى النيابة العامة، وذلــك بعد التحقيق 
 
ً
ــة« أن ذلـــك يــأتــي اســتــمــرارا ــزاهـ وجــمــع االســــتــــدالالت.  وأوضـــحـــت »نـ

لجهودها الرامية إلى مكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره ومالحقة 
ــوارد فــي الــمــادة 24 مــن قــانــون   الختصاصها الــ

ً
مرتكبيه، وتــفــعــيــال

ت بتهم شبهة  إنشائها.  ولفتت إلى أن إحالة هؤالء القياديين جاء
جريمة اإلضـــرار غير العمدي بالمال الــعــام الــــواردة فــي الــمــادة رقم 
)14( من قانون حماية األموال العامة رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية 
األموال العامة، والمعتبرة من جرائم الفساد إعمااًل للمادة رقم )22( من 
قانون 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة واألحكام الخاصة بالكشف 
عن الذمة المالية. وأكدت عزمها مواصلة الجهود واإلجراءات بشأن 
فحص وجمع االستدالالت والتحريات، في جميع المعلومات الجدية 

مكتملة الشروط التي ترد إليها بأي طريقة.

محمد العيباني

بسام الشمري
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مطعم هاشم هاشم من »تونس« إلى »بيروت«

بعد 45 سنة من افتتاحه و60 سنة من إقامة صاحبه بالكويت

• حمزة عليان
يحتفظ جاسم عباس أشكناني، أحد 
رواد ومــحــبــي »مــطــعــم هــاشــم هــاشــم«، 
بذكريات طيبة عنه، روى لي انطباعاته 
 
ً
عن صاحب المطعم، قائال: »دخلت يوما
في الثمانينيات إلى المطبخ، فوجدته 
أنــــظــــف مــــن الـــقـــمـــيـــص األبــــيــــض الــــذي 

يرتديه صاحبه«.
وهـــــذا مـــا يـــوصـــي بـــه هـــاشـــم نــفــســه 
 عــلــى كــرســي 

ً
عــنــدمــا الــتــقــيــتــه جـــالـــســـا

في المقر الجديد الــذي انتقل إليه في 
»مجمع األندلس« بشارع بيروت، بعد 
45 سنة من عمره في أول شارع تونس 
بحولي، فيقول: »وصيتي األولى كونوا 
كرماء مع الزبائن وأحسنوا استقبالهم، 
والثانية االهــتــمــام بالنظافة، وهاتان 
الخاصيتان هما الــرأســمــال الحقيقي 

ألي مطعم يريد االستمرار والشهرة«.
هاشم هاشم، اسم اختاره له محافظ 
 باسم »مطعم الجبري« 

ً
األحمدي، تيمنا

الشهير في شــارع فهد السالم، والــذي 
افـــتـــتـــح فــــي الـــمـــرحـــلـــة األولـــــــى بـــشـــارع 
العثمان في السبعينيات، وكان يقتصر 
ــم انــتــقــل إلــى  ــل، ثـ ــفـــالفـ ــفـــول والـ عــلــى الـ
شارع تونس عام 1980 وبحلة جديدة 

 
ً
ومختلفة، عندما تم قص الشريط معلنا
في اليوم األول أن كل الطلبات ستكون 

بالمجان.
هاشم مضى على وجوده في الكويت 
أكــثــر مــن 60 ســنــة، ولـــم يــغــادر منطقة 
حولي، فقد درس عام 1963 بالمدرسة 
المباركية، وانتقل إلى ثانوية الشويخ 
عام 1965، وأكمل دراسته الجامعية في 

جامعة بيروت العربية.
ــــارس مــهــنــة الـــمـــقـــاوالت، وشــّدتــه  ومـ

فكرة المطعم عندما كان يزور بيروت 
في الستينيات، ولذلك عزم على خوض 
التجربة عندما أقــام شراكة مع كفيله 
ناظر إحدى المدارس، وهو العم سعود 

محمد العبدالله الجارالله.
وشهرته لم تأت من فــراغ، فأسعاره 
تناسب الوزير كما الموظف والعامل، 
أدخل أوالده محمد وعلي بالمهنة وهم 
خريجو الجامعة األميركية في بيروت، 
وكــــانــــوا مــــع والــــدهــــم يـــواظـــبـــون عــلــى 
التواجد والعمل على مدار الساعة في 
المطعم، ما أكسبهم المزيد من الزبائن 

الذين يشعرون كأنهم في بيوتهم.
مــطــعــم هـــاشـــم هـــاشـــم عـــالقـــة فــارقــة 
فــي شــــارع تــونــس، اشــتــهــر بـــ »اللحمة 
الــمــشــويــة« وصـــحـــن الــتــبــولــة األصــلــي 
و»المنسف« وبكرمه وضيافته ونظافته، 
يــســتــعــد اآلن لــفــتــح أبـــوابـــه مـــن جــديــد 
وبــإطــاللــة واســعــة مــن مجمع األنــدلــس 

في شارع بيروت.

مطعم هاشم في شارع تونس

هاشم هاشم

اللجان المشتركة في »البلدي« ناقشت الئحة البناء

• محمد جاسم
عــقــدت الــلــجــان الــمــشــتــركــة في 
ــلــــدي« )الـــفـــنـــيـــة والـــقـــانـــونـــيـــة  ــبــ »الــ
ــا األول  ــهــ ــاعــ ــمــ ــتــ والـــــمـــــالـــــيـــــة( اجــ
أمــــــــــــس، وأقــــــــــــــرت اإلبـــــــــقـــــــــاء عـــلـــى 
الــبــنــديــن الــمــدرجــيــن عــلــى جــدول 
أعمالها، المتعلقين بالتعديالت 
ــتـــرح بـــشـــأن  ــقـ ــمـ ــلـــى الـــــجـــــدول الـ عـ
االشـــــــتـــــــراطـــــــات والـــــمـــــواصـــــفـــــات 
الخاصة إلقامة محطات اتصاالت 
راديــــويــــة عـــامـــة بــجــمــيــع مــنــاطــق 
ــكـــويـــت الــمــخــتــلــفــة، والــتــعــديــل  الـ
على الئــحــة تنظيم أعــمــال البناء 
والــجــداول الملحقة بــه مــع دعــوة 
ــلـــي  ـــــــــــــــــي الــــمــــخــــطــــط الـــهـــيـــكـ

َ
إدارت

والقانونية في الجهاز التنفيذي، 
والــفــريــق الفني الـــذي قــام بــإعــداد 
ــال الـــبـــنـــاء  ــ ــمــ ــ ــم أعــ ــيـ ــنـــظـ ــة تـ ــ ــحـ ــ الئـ
والـــجـــداول الــمــلــحــقــة، إضــافــة الــى 

مطالبة اللجنة بتزويدها بنسخة 
من الالئحة الحالية.

وقال رئيس اللجنة الفنية، عضو 
المجلس البلدي، د. حسن كمال، إن 
االشتراطات والمواصفات الخاصة 
إلقامة محطات اتصاالت راديوية 
هـــي الئـــحـــة خـــاصـــة بـــاالتـــصـــاالت، 
بينما تدخل الئحة تنظيم أعمال 

البناء والجداول الملحقة به ضمن 
 إلى أن 

ً
الئحة أعمال البناء، مشيرا

التعديالت المقترحة مــن الجهاز 
التنفيذي مذكورة في البند الثاني 

من جدول أعمال اللجنة.
ــــي تــصــريــح  ــال، فـ ــ ــمـ ــ وأضـــــــــاف كـ
صحافي: »ناقشت اللجنة المشتركة 
 الموضوع األول المدرج 

ً
تفصيليا

عـــلـــى جــــــدول أعـــمـــالـــهـــا، وارتـــأيـــنـــا 
اإلبـــقـــاء عــلــى الــمــعــامــلــة لالجتماع 
ــادم، ودعــــوة عـــدد مــن الــجــهــات  ــقـ الـ
المعنية بها الستكمال مناقشتها«، 
 إلـــى »مــنــاقــشــة الــلــجــنــة لـــ 19 

ً
الفــتــا

جــدواًل في تعديالت الئحة البناء 
ــتـــعـــمـــاالت األراضـــــــــي، إضـــافـــة  واسـ
إلى جداول جديدة من ضمنها ما 

ق بالرجوع إلى كود المعاقين، 
ّ
يتعل

 اإلبــــقــــاء عــلــى الــمــعــامــلــة 
ً
مـــوضـــحـــا

لمناقشتها باستفاضة مع الجهاز 
الــتــنــفــيــذي بـــوجـــود الـــفـــريـــق الـــذي 
 الــقــانــونــيــيــن من 

ً
ــا ــا، وأيــــضــ أعــــدهــ

 الجهود 
ً
اإلدارة القانونية، مثمنا

المبذولة من قبل البلدية في إعداد 
التعديالت.

اجتماع اللجان المشتركة في »البلدي«

كمال: محطات اتصاالت راديوية بجميع المناطقكمال: محطات اتصاالت راديوية بجميع المناطق

»التربية«: تعميم مشروع لتحسين طالقة »الفرنسية« بالثانويات
طلبة الثانوي يستأنفون اختباراتهم اليوم

ــام لــلــغــة  ــ ــعـ ــ أكــــــد الــــمــــوجــــه الـ
الفرنسية أنور الكندري البدء 
بـــتـــفـــعـــيـــل اتــــفــــاقــــيــــة الــــتــــعــــاون 
ــلــــيــــمــــي مــع  الـــــتـــــربـــــوي والــــتــــعــ
»مــــايــــكــــروســــوفــــت« فــــي مــجــال 
الــلــغــة الــفــرنــســيــة بـــالـــمـــدارس، 
 أن وكـــيـــل الــتــعــلــيــم 

ً
ــا مـــوضـــحـ

الـــعـــام أســـامـــة الــســلــطــان وجــه 
إلى تعميم التجربة على جميع 
الــمــدارس للطلبة في الصفين 

الحادي عشر والثاني عشر.
وقــال الكندري، في تعميم 
ــي الـــــمـــــادة  ــهــ ــمــــوجــ وجـــــهـــــه لــ
بـــالـــمـــنـــاطـــق الــتــعــلــيــمــيــة، إن 
ــر إيـــجـــابـــي  ــ ــروع لــــه أثــ ــشــ ــمــ الــ
فـــــــــــي تــــــحــــــســــــيــــــن الــــــطــــــالقــــــة 
اللغوية وتحقيق االستفادة 
 مـــع 

ً
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة تــــمــــاشــــيــــا

 إلـــى أن 
ً
خــطــة الــــــوزارة، الفـــتـــا

ــام قـــــام بــعــمــل  ــعــ الـــتـــوجـــيـــه الــ
ورش تدريبية لما يقارب 755 
 
ً
 ورئيس قسم وموجها

ً
معلما

ــــوع، وبــعــد  ــبـ ــ  لــــمــــدة أسـ
ً
فـــنـــيـــا

موافقة وكيل التعليم العام، 

ــروع  ــشــ ــيـــم مــ ــتـــعـــمـ ــي بـ ــ ــــوصـ نـ
 Reading Progress for «
French Teacher« على جميع 
ــدارس لـــطـــالب الــمــرحــلــة  ــ ــمـ ــ الـ
الثانوية، على أن يطبق على 
الــمــعــلــمــيــن مــمــن هـــم بــحــاجــة 
إلى التنمية المهنية بحسب 

رأي كل توجيه فني.

حماية المعلم

مــــن جــــانــــب آخـــــــر، تــقــدمــت 
جــمــعــيــة الــمــعــلــمــيــن بــمــقــتــرح 
قـــانـــون لــحــمــايــة الــمــعــلــم إلــى 
رئــــيــــس الـــلـــجـــنـــة الــتــعــلــيــمــيــة 
بمجلس األمة د. حمد المطر 
ــاء مــجــلــس  ــ ــــن أعـــــضـ وعـــــــدد مـ
األمــــة، وتـــم تــقــديــمــه كــاقــتــراح 

بقانون لرئيس المجلس.
وأوضحت الجمعية أن أبرز 
ــا تــضــمــنــه االقـــــتـــــراح تــغــلــيــظ  مــ
العقوبة على َمــن يتعدى على 
الــــمــــعــــلــــم، وإنـــــــشـــــــاء صــــنــــدوق 
اجتماعي لتعويض المعلم عن 

ــرار، ومــنــحــه حــق االطـــالع  ــ األضـ
ة، الفتة إلى أن  على تقرير الكفاء
المقترح حاز دعم رئيس اللجنة 

التعليمية وأعضائها.
فـــــــي مــــــجــــــال آخــــــــــــر، يـــــعـــــاود 
طــلــبــة الــمــرحــلــة الــثــانــويــة أداء 
ــم لـــنـــهـــايـــة الــفــصــل  ــهـ ــاراتـ ــبـ ــتـ اخـ
الـــدراســـي األول صــبــاح الــيــوم، 
إذ يختبر طلبة العاشر بمادة 

األحـــــيـــــاء فـــيـــمـــا يـــخـــتـــبـــر طــلــبــة 
الحادي عشر أدبي بمادة اللغة 
الفرنسية وطلبة العلمي بمادة 

الكيمياء.

يــذكــر أن الــجــهــات المعنية 
حــــــرصــــــت عـــــلـــــى وضــــــــــع يـــــوم 
الثالثاء راحة لجميع للطلبة، 
إلعــطــائــهــم فـــرصـــة لــلــمــراجــعــة 

السيما فــي الــمــواد األساسية 
التي تتطلب ساعات مراجعة 

أكثر.

فهد الرمضان

أنور الكندري

»كونا« تبحث التعاون
مع مفوضية الالجئين

بحثت المديرة العامة لوكالة 
ــالــــم مــع  »كـــــونـــــا« د. فـــاطـــمـــة الــــســ
ممثلة المفوضية السامية لألمم 
ــيـــن  ــئـ ــــؤون الـــالجـ ــشــ ــ ــدة لــ ــحــ ــتــ ــمــ الــ
ــان ومــــســــؤولــــة  ــعــ ــيــ ــربــ نــــســــريــــن الــ
الــبــرامــج إيــمــان الــعــيــنــاوي أوجــه 
التعاون الثنائي في مجال اإلعالم 

والتدريب الميداني.
ــــس، مـــع رئــيــس  كــمــا بــحــثــت أمـ
جــمــعــيــة الــكــاريــكــاتــيــر الــكــويــتــيــة 
مــحــمــد ثـــالب الــتــعــاون اإلعــالمــي 

الثنائي بين الوكالة والجمعية.
ــتـــعـــرض الـــجـــانـــبـــان خــالل  واسـ
ــادل الــــخــــبــــرات  ــ ــبـ ــاء ســــبــــل تـــ ــقــ ــلــ الــ
وتــنــظــيــم الـــــــــدورات والـــمـــعـــارض 
الســيــمــا فـــي مــجــال الــكــاريــكــاتــيــر 
ــــون الـــمـــخـــتـــلـــفـــة الـــتـــابـــعـــة  ــنـ ــ ــفـ ــ والـ
لــلــجــمــعــيــة بـــالـــشـــراكـــة مــــع قــطــاع 
التحرير بالوكالة ومركز »كونا« 

لتطوير القدرات اإلعالمية وإدارة 
التسويق والعالقات العامة.

وأوضــــــــــح الــــجــــانــــبــــان أهـــمـــيـــة 
الــــشــــراكــــة اإلعــــالمــــيــــة الـــثـــنـــائـــيـــة 
والتعاون في مختلف المجاالت 
اإلعالمية إلبراز الوجه االعالمي 
لــــــدولــــــة الـــــكـــــويـــــت فــــــي مـــخـــتـــلـــف 
ــــاالت نــــظــــرا لــــمــــا تــمــتــلــكــه  ــــجـ ــمـ ــ الـ
ــوادر  ــ الـــوكـــالـــة والــجــمــعــيــة مــــن كـ
ــرات مــتــمــكــنــة قــــــــادرة عــلــى  ــ ــبـ ــ وخـ

تطوير العمل اإلعالمي.
وحـــضـــر الـــلـــقـــاء نـــائـــب الــمــديــر 
العام لقطاع التحرير في »كونا« 
عــصــام الــغــانــم وإدارة التسويق 
ــيــــن ســر  والــــعــــالقــــات الـــعـــامـــة وأمــ

الجمعية بدر المطيري.

جانب من اختبارات اليوم األول

ً
»الخيرية« تقدم منحا

 في غزة
ً
لـ 1072 طالبا

ــنـــت الـــهـــيـــئـــة الــخــيــريــة  ــلـ أعـ
اإلسالمية العالمية، تقديم منح 
 وطالبة من 

ً
مالية لـ 1072 طالبا

أربع جامعات فلسطينية، عبر 
دفـــع رســومــهــم الجامعية من 
خــالل حملة »حــبــر« لمساعدة 
طــالب فلسطين، وذلـــك ضمن 

مبادرة »دينارين«.
ــــي حـــفـــل أقـــيـــم  جــــــاء ذلــــــك فـ
بــالــجــامــعــة اإلســالمــيــة بــغــزة، 
وبــــدأ بــالــســالمــيــن الوطنيين 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي والــــكــــويــــتــــي، 
بـــــحـــــضـــــور مـــــــئـــــــات الـــــطـــــالب 
ورؤســــــــــــــــاء أربــــــــــــع جــــامــــعــــات 
وكليات فلسطينية مستفيدة 
مــن الــمــشــروع، وهــي الجامعة 
اإلسالمية، وجامعة األقصى، 
وجامعة األزهر، وكلية العلوم 

التطبيقية.
وقـــال المدير الــعــام للهيئة 
الخيرية م. بــدر الصميط، في 
كلمة مسجلة خالل االحتفال، 
إن مــبــادرة »ديــنــاريــن« تعتبر 
إحــــدى الـــمـــبـــادرات اإلنــســانــيــة 
الــتــي أطلقت عــام 2010 تحت 

مظلة الهيئة.
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ــات الـــعـــامـــة  ــعــــاقــ ــيــــس جــمــعــيــة الــ ــد رئــ ــ أكــ
الكويتية، جمال النصرالله، أن »االستدامة« 
 
ً
، الفتا

ً
طريق واجب السلوك وليس اختياريا

إلى أن البيئة السليمة هي شريان الحياة لنا 
ولألجيال المقبلة، وأن االهتمام بالطبيعة هو 
الحل للعديد من قضايا التنمية المستدامة.

ــه، إلــى  ــار الــنــصــرالــلــه، فـــي تــصــريــح لـ ــ وأشـ
أن مــؤتــمــر كــويــت االســـتـــدامـــة، الــــذي نظمته 
 

ّ
الجمعية برعاية الهيئة العامة للبيئة، دق

ــاقـــوس الــخــطــر لــقــضــيــة الــتــغــّيــر الــمــنــاخــي  نـ
وتراجع التنوع البيولوجي والتراجع البيئي، 
 إلى أن المشاركين في المؤتمر وضعوا 

ً
الفتا

ــا الــعــمــل على  ــرزهـ  مـــن الــتــوصــيــات، أبـ
ً
عـــــددا

تحقيق استدامة الطبيعة، وتبني االستدامة 
في الجامعات الحكومية والخاصة، وتعزيز 
ركــــن االســـتـــدامـــة فـــي خــطــة جــامــعــة الــكــويــت 
ــة واألنـــشـــطـــة  ــيــ ــدراســ وتـــطـــويـــر الـــمـــنـــاهـــج الــ
الطابية، لتتماشى مــع أفــكــار »التعليم من 
أجــــل الــتــنــمــيــة الـــمـــســـتـــدامـــة«، وبـــنـــاء أجــيــال 
تــقــدر االســـتـــدامـــة والـــدفـــع فـــي اتـــجـــاه تنفيذ 

ي مفاهيم 
ّ
مشروع مدارس األفق الذكية وتبن

ـــي الــمــقــاصــف 
ّ
الـــــمـــــدارس الــــخــــضــــراء، وتـــبـــن

المدرسية لمبادئ االقتصاد الدائري وتقليل 
النفايات، والعمل على زيادة الرقعة الخضراء 
فــي الــكــويــت والــتــوســع فــي عــمــل المحميات 

الطبيعية.
كما دعــت التوصيات إلــى إنشاء هيئة أو 
مركز لجمع المعلومات والبيانات والــداتــا 
التي فــي جميع وزارات ومؤسسات الــدولــة، 
وجعلها متاحة للجهات البحثية، وضرورة 
التنسيق بــيــن الــجــهــات الــحــكــومــيــة وتــبــادل 
المعلومات بينها، والتوسع في عمل المدن 
الصحية، وتحفيز جميع المحافظات لتكون 
بها مــدن صحية عالمية، واالقــتــداء بمنطقة 
ــيــــرمــــوك الـــمـــديـــنـــة؛ الـــصـــحـــيـــة األولــــــــى فــي  الــ
ي فكر 

ّ
العالم، وتشجيع القطاع الخاص لتبن

االستدامة واالستثمار في التنوع البيولوجي، 
والـــحـــّد مـــن الــتــلــوث الــبــيــئــي، والـــتـــوســـع في 
مشاريع الطاقات المتجددة وإعادة التدوير.

ودعــــت الــتــوصــيــات إلـــى دراســــة الــجــدوى 

االقتصادية إلنشاء محطات ضخمة لتوليد 
الــكــهــربــاء مــن خـــال الــخــايــا الــشــمــســيــة في 
ــة بــالــكــويــت  ــمــــال الـــمـــنـــطـــقـــة الــــصــــحــــراويــ شــ
ــي الـــــصـــــحـــــراء الـــمـــغـــربـــيـــة  ــ ــــودة فــ ــــوجـ ــمـ ــ ــالـ ــ كـ
لاستخدام المستدام الحالي والمستقبلي 

وإمكانية التصدير.
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قوة اإلطفاء المشاركة في تأمين 
مونديال قطر اختتمت أعمالها

اخــتــتــمــت قـــوة اإلطـــفـــاء الــعــام الــمــكــلــفــة تأمين 
بطولة كأس العالم )فيفا 2022( التي أقيمت في 
دولة قطر أعمالها أمس، بعد مشاركتها في تأمين 

وحماية األمن العام.
ــــت إدارة الــــعــــاقــــات الــــعــــامــــة واإلعـــــــام  ــالـ ــ وقـ
»اإلطفاء« في بيان صحافي، إن القوة أرسلت عدة  بـ
 
ً
 بشريا

ً
فرق برية وبحرية بمشاركة 155 عنصرا

و4 زوارق بحرية، وتولت تأمين سامة الماعب 
والمواقع التنافسية والمنشآت وبعض المواقع 

الحيوية في قطر.
وأضاف البيان أن القوة المشاركة كانت تعمل 
على مدار الساعة بالتعاون مع فرق الدفاع المدني 

وخفر السواحل وقوات األمن القطرية.

اختتام فعاليات بطولة الماراثون العسكري الثاني

اختتمت صباح أمــس فعاليات بطولة 
الماراثون العسكري الثاني لمسافة 8 كم، 
الـــذي نظمته مــديــريــة االتـــحـــاد الــريــاضــي 
العسكري بمشاركة عــدد مــن الرياضيين 
العسكريين مــن مختلف وحـــدات الجيش 
الــكــويــتــي، فــي مــيــدان الــفــروســيــة بمنطقة 
صــبــحــان، بــرعــايــة رئــيــس األركــــان العامة 
للجيش، وحــضــور رئــيــس هيئة التعليم 

العسكري اللواء الركن فهد الطريجي.
 بــــــــدأت فــــعــــالــــيــــات الــــبــــطــــولــــة بـــإعـــطـــاء 
الــطــريــجــي شـــــارة بــــدء الـــســـبـــاق، وجــــاءت 

نــتــائــج مــنــافــســات ســبــاق الــمــاراثــون على 
النحو التالي: في بطولة الفرق أحرز لواء 
التحرير اآللي/6 المركز األول، في حين جاء 
، وحــقــق لــواء 

ً
لـــواء الــســور اآللـــي/ 26 ثــانــيــا

المغاوير/25 المركز الثالث، وفــي بطولة 
الــفــردي حقق المقدم محمد سلمان سيد 
خلف من لواء السور اآللي/ 26 المركز األول، 
وجاء الرقيب عبدالله مطر حرابة من لواء 
الــتــحــريــر /6 بــالــمــركــز الــثــانــي، بينما حل 
الوكيل أول جراح مناع الظفيري من لواء 

.
ً
التحرير/6 ثالثا

 وفـــي الــخــتــام قـــام الــطــريــجــي بتتويج 
الفائزين وتوزيع الكؤوس والجوائز على 

األوائل من المتسابقين والفرق.
 وأشــاد بالجهود التي تبذلها مديرية 
االتــــحــــاد الـــريـــاضـــي ودورهـــــــا الــكــبــيــر في 
تنظيم مثل هــذه المسابقات التي تهدف 
إلــى رفــع معدل اللياقة البدنية لمنتسبي 
ــافـــس بــيــن  ــنـ ــتـ الــــجــــيــــش، وزيــــــــــادة روح الـ
 للمتسابقين 

ً
الوحدات المشاركة، متمنيا

ــدات الــجــيــش الــمــزيــد من  مــن مختلف وحــ
العطاء والنجاح.

محمد الشرهان

تكريم الفائزين ببطولة الماراثون العسكري

»كويت االستدامة« يوصي بإنشاء مركز
 للبيانات والداتا لتسهيل عمل الباحثين

النصرالله: تنفيذ مدارس األفق الذكية وبناء أجيال تقّدر االستدامة

جمال النصرالله

تمديد التسجيل لدورتي ضباط الصف واألفراد
ــه الـــنـــائـــب األول لــرئــيــس مجلس  وجــ
ــر الـــدفـــاع  ــ ــر الـــداخـــلـــيـــة وزيـ ــ الـــــــوزراء وزيـ
ــالـــد أمــــس،  ــــال الـــخـ بـــاإلنـــابـــة الـــشـــيـــخ طـ
بتمديد فترة التسجيل لدورتي ضباط 

الــصــف واألفــــراد حــتــى الـــ 31 مــن الشهر 
الجاري.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع 
العقيد الركن فهد المطيري، في تصريح 

صـــحـــافـــي، إن هــــذه الـــتـــوجـــيـــهـــات تــأتــي 
 مــن الخالد على إتــاحــة الفرصة 

ً
حــرصــا

اللــتــحــاق أكــبــر عـــدد مــن شــبــاب الــكــويــت 
بشرف الخدمة العسكرية.

»المواصالت«: حكم بـ 714 
ألف دينار لمصلحتنا

أعلنت وزارة المواصات، صدور حكم نهائي لمصلحتها ضد 
شركة غلوبل فيجن؛ لعدم التزامها بسداد المبالغ المستحقة 

للوزارة عن بطاقات االتصاالت الدولية مسبقة الدفع.
وقالت الوزارة، في بيان، أمس، إن المحكمة قضت بدفع مبلغ 
 لـــ »الـــمـــواصـــات«، مــوضــحــة أن إدارة الــشــؤون 

ً
714324 ديـــنـــارا

ات تنفيذ الحكم بعد أن تم فتح ملف  القانونية باشرت إجــراء
تنفيذ بإدارة التنفيذ، وجاٍر تحصيل المبلغ المذكور.

وأشادت بعدالة القضاء بالكويت، وكذلك باإلدارة القانونية 
بـ »المواصات« وجهودها الحثيثة، ودورها البارز في متابعة 
القضايا المقدمة ضد الوزارة، مما له األثر البالغ في تحصيل 

مبالغها المستحقة سواء من الشركات أو األفراد.

دعوة المتقدمين لـ »ضباط االختصاص« 
لمراجعة أكاديمية سعد العبدالله

دعا قطاع شؤون التعليم 
والــتــدريــب بـــوزارة الداخلية 
الـــمـــتـــقـــدمـــيـــن لـــــــــدورة طــلــبــة 
ــاص  ــ ــــصــ ـــتــ ــ الـــــــضـــــــبـــــــاط االخـ
ـــفـــيـــن عــــن الــكــشــف 

ّ
)الـــمـــتـــخـــل

ــمــــراجــــعــــة إدارة  الــــطــــبــــي( لــ
القبول والتسجيل بأكاديمية 
ــلــــه لــلــعــلــوم  ســــعــــد الــــعــــبــــدالــ
األمـــنـــيـــة فـــي مـــوعـــد أقــصــاه 
الــــخــــمــــيــــس 29 الـــــــجـــــــاري، 
مؤكدا أنــه »لــن ينظر في أي 

ــتــــاريــــخ«. طـــلـــب بـــعـــد هـــــذا الــ
ــــت اإلدارة الـــعـــامـــة  ــالـ ــ وقـ
لــلــعــاقــات واإلعـــــام األمــنــي 
بالوزارة، في بيان صحافي 
أمس، إن هذا التوجيه يأتي 
حــرصــا مـــن الــقــيــادة العليا 
بالوزارة على إتاحة الفرصة 
لــكــل المتقدمين وتشجيعا 
ــوادر الــــوطــــنــــيــــة عــلــى  ــ ــكــ ــ ــلــ ــ لــ
االلـــتـــحـــاق بـــشـــرف الــخــدمــة 

العسكرية.

https://www.aljarida.com/article/8646
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ســمــو الــشــيــخ أحــمــد نــواف 
األحمد 

الشيخ طالل الخالد 
عبدالعزيز الماجد

مرزوق الخليفة 
سالم الصباح

قرارات الجلسة

قالت النائبة عالية الخالد إن »أي سؤال 
م من أي نائب ألي وزير البد  برلماني ُيقدَّ
أن تكون اإلجابة كاملة، وأنا عن نفسي لن 
أقــبــل بــأي إجــابــة ال تــكــون كــامــلــة، ومدينة 
جــابــر األحــمــد تــئــن مــن الــتــلــوث، والبـــد من 
االهتمام بها، وحل المشكلة البيئية التي 
تعانيها، كما أن مؤسسة الرعاية السكنية 
مطالبة بخلق التوازن بين الرعاية البيئية 
والسكنية فيما يتعلق بجنوب القيروان، 

وإيجاد البديل السكني المناسب«.
ــر، ذكــــرت الــخــالــد في  وفـــي مـــوضـــوع آخــ
مداخالتها بجلسة أمس، أن »قضية مكتب 
استثمار لندن من القضايا المهمة، والتي 
تتعلق بالمال العام، وطلبنا تكليف لجنة 
حماية األمــوال العامة البرلمانية متابعة 
خــســائــر مكتب اســتــثــمــار لــنــدن، والــســؤال: 
هل ستتضرر الحكومة من الُحكم الصادر 
بــفــرض غــرامــة مــلــيــاري ديــنــار عــلــى شركة 

غلينكور التي يتعامل معها المكتب؟«.

بند األسئلة 
البرلمانية يشهد 

 على 
ً
هجوما

الحكومة بسبب 
اإلجابات الناقصة

المجلس يستكمل 
اليوم مناقشة 
قانون إنشاء 

شركات لتنفيذ 
المدن اإلسكانية

المجلس رفض 
رسالة وزير المالية 

باستعجال نظر 
مشروع المصادقة 

على انضمام 
الكويت إلى اتفاقية 

تأسيس البنك 
اآلسيوي 

الموافقة على تمديد 
عمل لجنة التحقيق 

في قرعة ضباط 
الجيش حتى نهاية 
دور االنعقاد الحالي

محيي عامر وفهد تركي

المجلس يستعجل إلغاء المعاشات االستثنائية ويستكمل 
• أقر في المداولة الثانية »تعارض المصالح« و»مضاعفة عقوبة الشخصية االعتبارية« وأحالهما إلى الحكومة

ي تعارض المصالح ومضاعفة 
َ
مع عبور قانون

عقوبة الشخصية االعتبارية في المداولة 
الثانية بجلسة مجلس األمة العادية التي 

عقدها أمس، وافق المجلس على طلب 
استعجال لجنة الشؤون المالية واالقتصادية 
البرلمانية إلغاء قانون المعاشات االستثنائية 

ومناقشته بجلسة 10 يناير المقبل.
واستخدمت الحكومة حق الفيتو في الرد على 
الطلب الذي قدمه مجموعة نواب باستعجال 

مناقشة سبعة تقارير للجنة المالية، منها 
تقريرها بشأن شراء قروض المواطنين، 

إذ طلب وزير الدولة لشؤون مجلس األمة 
عمار العجمي تأجيل المناقشة أسبوعين، 

وتمت إجابة طلبه بموجب نص المادة 76 من 
الالئحة.

وبدأ المجلس مناقشة قانون إنشاء شركات 
لتنفيذ المدن اإلسكانية على أن يستكمل 

قائمة المتحدثين في بداية جلسة اليوم 
المدرج عليها تقريرا لجنة شؤون الداخلية 

والدفاع بشأن القوائم النسبية وإنشاء 
المفوضية العليا لالنتخابات، ومن المقرر 

أن يعقد جلسة خاصة ظهر اليوم لتقارير 
ديوان المحاسبة بناء على قراره السابق.

جلسة مجلس األمة أمس )تصوير عبدالله الخلف(

افـــتـــتـــح رئــــيــــس مــجــلــس األمــــة 
أحمد السعدون جلسة المجلس 
العادية في التاسعة صباح أمس، 
وتال األمين العام أسماء األعضاء 
الــحــضــور والــمــعــتــذريــن عـــن عــدم 

الحضور.
 وفـــي نقطة نــظــام قـــال النائب 
فيصل الكندري: »تبنينا قضايا 
الــــشــــعــــب مــــهــــمــــا كـــــانـــــت الـــكـــلـــفـــة 
ــذلـــك، ومـــواقـــفـــي في  الــســيــاســيــة لـ
قــاعــة عــبــدالــلــه الــســالــم ستترجم 
مـــــا وعــــــــدت بـــــه الـــمـــواطـــنـــيـــن فــي 
الحملة االنتخابية، فأهل الكويت 

يستاهلون«.
ــتــــهــــل الـــمـــجـــلـــس جــلــســتــه  واســ
بالتصديق على مضبطتي الجلسة 
ــــداء مــالحــظــات،  الــمــاضــيــة دون إبـ
وانتقل إلى كشف الرسائل الواردة 

المدرج عليه 7 رسائل.

تأبين خلف دميثير
وابــن السعدون خلف دميثير، 
قائال: »تلقينا ببالغ األســف خبر 
وفاة النائب السابق خلف دميثير، 
ونــتــقــدم بــأحــر الــتــعــازي ألســرتــه، 
ــو الــلــه أن يسكنه الــفــردوس  وأدعــ

األعلى«.
ــال الـــوزيـــر عــمــار الــعــجــمــي:  ــ وقـ
»نعزي أسرة الفقيد النائب السابق 
خلف دميثير، الــذي مثل مجلس 
األمــة لـــدورات عــديــدة، وكــان مثااًل 
للعمل الــوطــنــي، ونـــدعـــو الــلــه أن 

يرحمه ويسكنه الجنة«.
ــر الـــنـــائـــب  مـــبـــارك  ــ بــــــــــدوره، ذكــ
الــحــجــرف أن وزيـــــر الــمــالــيــة قــدم 
إجابات غير مفهومة حول مكتب 
اســتــثــمــار لـــنـــدن، وجـــــاءت ردوده 
مبهمة، ولم يوضح ما طلبته حول 
حدوث عمليات الفساد في المكتب، 
وأضـــم صــوتــي إلـــى صـــوت عالية 
الخالد، حول انتقادها إلجابة وزير 
المالية على الصعيد، وأقــــول إن 
النار من مستصغر الشرر يا وزير 
المالية، فال يجوز تجاهل األسئلة، 
كما أؤكد أن الهيئة العامة للطرق 
ال تعمل وفق ما هو خطط له، وال 
تــقــوم بــصــيــانــة طــريــقــي الصبية 
والعبدلي، حيث تسببا في كثير 

مـــن الــــحــــوادث والـــوفـــيـــات خاصة 
خالل موسم البر والتخييم.

ــاد الــنــائــب صــالــح عــاشــور  ــ وأفـ
بـــأن مكتب اســتــثــمــار لــنــدن يبيع 
أصــــوال قــيــمــة بــمــبــالــغ لــيــســت من 
ــا، واإلقــــــــــدام عـــلـــى بيعها  ــعـــرهـ سـ
تــوجــد بـــه شــبــهــة تنفيع لجهات 
مــعــيــنــة ولـــصـــالـــح مــتــنــفــذيــن في 
ــــول لــــــوزارة الــمــالــيــة  الـــكـــويـــت، وأقــ
وهيئة االستثمار عليكما التدقيق 
على بعض عمليات البيع ألصول 
الــكــويــت والــــعــــودة الــــى الــحــكــومــة 

قبل بيعها.

مكتب استثمار لندن
وانتقد النائب صالح عاشور 
مكتب استثمار لندن، مشددا على 
أنـــه يــقــوم بعمليات بيع األصـــول 
القديمة بقيم سعرية ال تقدر بثمن، 
وال بد للحكومة أن تضع حدا لهذا 

االمر والتجاوز.
وأكـــــد الـــنـــائـــب د. حــمــد الــمــطــر 
أن هناك تعيينات براشوتية في 
مكتب استثمار لندن، وهناك سوء 
إدارة في هذا المكتب، مما أدى إلى 
فوضى كبيرة، وعلى الحكومة أن 
تنتبه لــهــذا الــمــلــف، كما يجب أن 
يعين الشباب الكويتي من أصحاب 
الخبرة، فلدينا مشكلة في قضية 
الــتــعــيــيــنــات والـــــــوزراء مستثنون 
من عملية التعيينات، فما يحصل 
قاتل لطموح الشباب من خالل عدم 

تعيينهم في المؤسسات.
أما النائب خليل الصالح فأكد 
أن ألفا من خريجي كلية الطيران 
الـــمـــتـــخـــصـــصـــيـــن ال تــــوجــــد لــهــم 
تعيينات في المواقع المتخصصة 
المناسبة لهم، »وحرقة في القلب أن 
نرى أبناءنا جالسين في منازلهم، 
وأقول للحكومة ال يمكن أن يتخرج 
أي شـــاب إال وأن تــكــون وظيفته 
جــاهــزة، فمن غير المعقول ثالث 

سنوات وال يتم تعيينهم«.
ووافق مجلس األمة على تمديد 
مناقشة بند الرسائل الواردة، وقال 
الــنــائــب د. عــبــدالــكــريــم الــكــنــدري: 
»فــي الحديث عن الوضع بمدينة 
جابر األحــمــد البــد أن نعرج على 

حكم التمييز الخاص بمنطقة أم 
الهيمان بأنها ال تصلح للسكن 
ــلــــوث، وهـــــي مــأهــولــة  ــتــ بــســبــب الــ
بـــالـــســـكـــان، وعـــلـــى لــجــنــة الــبــيــئــة 
النظر لهذا الحكم، والناس ال تزال 
تقطن الــمــنــطــقــة، وإذا كـــان هناك 
أحــد ال يهتم لهم فنحن نهتم وال 
ننسى جنوب القيروان، واستمرار 
رئيس هيئة البيئة بتصريحاته 
االستفزازية لــن تسكن القيروان، 
رغم تكليف مجلس الوزراء بإزالة 
الــعــوائــق، ونــحــن وضــعــنــا حلوال 
، وإذا كان 

ً
ومجلس الـــوزراء أيضا

هناك سبب آخــر يجعل القيروان 
غير صالحة للسكن فليخبرونا، 
ــاك حـــكـــومـــة  ــ ــنـ ــ ــــت هـ ــانـ ــ أمــــــــا إذا كـ
بحكومتين فهذا أمر آخــر، ونحن 
بــعــد قــلــيــل لــديــنــا مـــشـــروع الــمــدن 
اإلســـكـــانـــيـــة كــيــف ســنــتــعــامــل مع 

القانون«.

بنك ربوي
بـــــــــدوره، أكـــــد الـــنـــائـــب حـــمـــدان 
العازمي أن »بنك آسيان ربوي، وال 
يمكن أن ندخل الدولة في مشاريع 
ربوية، ويجب أن يعرض هذا األمر 
على اللجنة المعنية ومــن خالل 
دراســة، فماذا تستفيد الدولة منه 

وهو مختص في شرق آسيا«.
وأوضح العازمي أن حكم تلوث 
أم الهيمان بات واضحا وال يمكن 
تجاهله وهـــذه مسؤولية رئيس 
الــــــــــوزراء ومـــنـــذ إنــــشــــاء الــمــديــنــة 
قالوا ال تصلح واستجوب جابر 
الـــمـــبـــارك مــرتــيــن بــشــأن تــلــوث أم 
الــهــيــمــان بسبب الــمــصــانــع، التي 
ال تــــزال تــعــمــل والبــــد مـــن حـــل ألم 
الهيمان، وتعريض حياة الناس 
لــلــخــطــر، فــكــيــف حــكــومــة ال تهتم 
بأرواح الناس، والحكم الذي صدر 
خرج بعد تقارير صحية وعلمية، 
واألمراض الحالية لسكان المنطقة 
بسبب قــرب المصانع والشركات 
النفطية وجنوب القيروان تكرار 
ــد، لكن  ــمـ لــمــا حــــدث فـــي فــهــد األحـ
وقــتــهــا الــحــكــومــة اتـــخـــذت الــقــرار 
بــــــإزالــــــة األشـــــــجـــــــار، والــــــيــــــوم فــي 
القيروان، كيف شجر ال تستطيع 

ــتــــه، فــكــيــف ستعالج  حــكــومــة إزالــ
الحكومة القضية اإلسكانية بهذه 

الطريقة.
وأكد النائب أسامة الشاهين أنه 
البد من التحقق من ماهية البنك 
اآلسيوي الذي يتبع الصين، وعلى 
الحكومة االنتباه الى عدم التعامل 
مع الربا لدى تنفيذ اتفاقية البنك، 
فالفوائد الربوية محرمة فــي كل 
األديـــــان الــســمــاويــة وهـــي وسيلة 

لتركيع الشعوب.
ــــك، قــــال الــنــائــب مــــرزرق  إلــــى ذلـ
الحبيني إن الــحــكــومــة ال تعرف 
تتعامل مع اإلهمال البيئي الكبير 
فــي أم الهيمان، ففي الــوقــت الــذي 
تــهــتــم هــيــئــة الــبــيــئــة فــــي جــنــوب 
الــــقــــيــــروان تــــنــــام عــــن أوضــــــــاع أم 
الهيمان المأساوية وعلى رئيس 
ــــوزراء اتــخــاذ قـــرار ســريــع فــي أم  الـ
الــهــيــمــان، كــي ال تــتــفــاقــم القضية 
الصحية البيئية هناك وال يمكن 
السكوت عن هذه القضية، ونحذر 
ــول لـــه الــكــرة  ــ ــ ــان وأقـ ــكــ ــر اإلســ ــ وزيــ
في ملعبك، وإذا لم تستعجل في 
تنفيذ حــكــم التمييز فستتحمل 
المسؤولية كاملة والمسألة ليست 
ــنــــاورات أو تــكــســب إنــمــا أرواح  مــ
ــذر مـــن أنــــذر،  ــ مـــواطـــنـــيـــن، وقــــد أعــ
ــل الــكــويــت مهمة وإذا  فصحة أهـ
الحكومة ال تهتم بها فالمجلس 
كفيل بــإعــادة الحكومة الــى جادة 

الصواب.

مسؤولية رئيس الوزراء
وبين النائب عادل الدمخي أن 
رئيس الوزراء مسؤول أمام مجلس 
ــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــعــدم تنفيذ  ــ األمـ
أحكام التمييز، خاصة في مدينة 
أم الهيمان التي تئن من التلوث، 
ولدينا مشكلة تضارب في القرارات 
الحكومية، حيث يتم نسف بعض 

القرارات بعد صدورها.
ــال الــنــائــب عبدالله  فــي وقـــت قـ
األنـــبـــعـــي: عــشــر ســـنـــوات وســكــان 
جابر األحمد يعيشون في شوارع 
مــتــكــســرة وجــــــــــادات، والبــــــد على 
الحكومة ممثلة في وزيرة األشغال 
ــــذه الــقــضــيــة وإنـــجـــاز  مــعــالــجــة هـ

مــــخــــارج ومــــداخــــل فــــي الــمــديــنــة، 
فأهلها تعبوا من كثرة الصراخ وال 

حياة لمن تنادي.
ــائـــب شعيب  ــنـ بـــــــــدوره، ذكـــــر الـ
شعبان: نعاني من قضية الوعود 
والــتــعــهــدات الــحــكــومــيــة، فــوعــود 
بـــعـــض الــــــــــوزراء ال تـــكـــفـــي، وغــيــر 
مــعــقــول االنــبــعــاثــات الــقــريــبــة من 
المناطق في الصليبيخات وجابر 
األحمد تتسبب في وفاة المواطنين 
ووزيــرة األشغال تقوم بجولة مع 
30 مصورا دون نتيجة أو إجــراء 

لمعالجة مشاكل هذه المناطق.
وأكد النائب فالح الهاجري أنه 
البد أن تمر اتفاقية البنك اآلسيوي 
على اللجان المعنية والتأكد من 
إتمامه للجوانب الشرعية، وأقول 
للحكومة البد من تزكية البشر على 
الشجر فيما يتعلق بإنشاء المدن 
اإلسكانية خاصة جنوب القيروان.
وهنا بدأ المجلس التصويت، 
ورفـــض رســالــة مــن وزيـــر المالية 
وزير الدولة للشؤون االقتصادية 
واالستثمار يطلب فيها استعجال 
لــجــنــة الــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة نظر 
الـــمـــشـــروع بـــقـــانـــون بــالــمــصــادقــة 
على انضمام الكويت إلى اتفاقية 
تأسيس البنك اآلسيوي لالستثمار 
في البنية التحتية، في ظل موافقة 
الحكومة مــن خـــالل سبعة وزراء 

موجودين.
ووافق مجلس األمة على رسالة 
مــن رئيس لجنة التحقيق بشأن 
رعة 

ُ
االستبعاد مــن الــدخــول فــي ق

طلبة ضباط الجيش، يطلب فيها 
تمديد مدة عمل اللجنة حتى نهاية 

دور االنعقاد الحالي.
كما وافق المجلس على رسالة 
من مجموعة من أعضاء المجلس 
يطلبون فيها تكليف لجنة البيئة 
واألمــــن الــغــذائــي والــمــائــي ببحث 
وتحّري وتقّصي ما ورد في تقارير 
الجهات الرقابية ووحدات القياس 
ــكــــاوى الــمــواطــنــيــن  والــــرصــــد وشــ
ــي جـــابـــر األحــمــد 

َ
قــاطــنــي مــديــنــت

وشــمــال غـــرب الصليبيخات من 
تجاوزات بيئية من دون وقوف أي 
جهة على مدى خطورة هذا األمر.

ووافق على رسالة من مجموعة 
من أعضاء المجلس يطلبون فيها 
تكليف لجنة حماية األموال العامة 
بمتابعة خسائر مكتب االستثمار 
الكويتي في لندن، التابع للهيئة 
الــــعــــامــــة لـــالســـتـــثـــمـــار مــــع شــركــة 
غــلــيــنــكــور، عــلــى أن تـــقـــّدم اللجنة 

تقريرها للمجلس خالل شهرين.
كما وافق على رسالة من رئيس 
لجنة العرائض والشكاوى، يطلب 
فيها إحالة الشكوى رقم 165 بشأن 
عدم الموافقة على استصدار كتاب 
تحديد عقار وشهادة أوصاف من 
بلدية الكويت، إلى لجنة الشؤون 
الــمــالــيــة واالقــتــصــاديــة لــالرتــبــاط 
وفقا لحكم المادة 156 من الالئحة 

الداخلية.
ــق عــلــى رســالــة مــن عضو  ووافــ
المجلس شعيب شعبان، يطلب 
فيها تكليف لجنة المرافق العامة 
بالتباحث مــع الــجــهــات المعنّية 
لــحــل مــشــكــلــة الــمــدخــل الــرئــيــســي 
ــع  ــواقــ ــد الــ ــ ــمـ ــ ــر األحـ ــابــ لـــمـــديـــنـــة جــ
بينها وبــيــن منطقة شــمــال غرب 
الصليبيخات، على أن تقّدم اللجنة 

تقريرها خالل 3 أشهر.
ووافق المجلس على رسالة من 
عضَويه د. عبدالعزيز الصقعبي 
ومـــهـــنـــد الـــســـايـــر، يــطــلــبــان فيها 
تــكــلــيــف لــجــنــة الـــشـــأن الــريــاضــي 
بنظر وبحث ومتابعة المواضيع 
الــمــتــعــلــقــة بـــريـــاضـــة الـــــدراجـــــات 
الــهــوائــيــة، عــلــى أن تــرفــع اللجنة 

تقريرها خالل 4 أشهر.
ــلـــس الـــــــى بــنــد  ــمـــجـ وانــــتــــقــــل الـ
االســـئـــلـــة الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة، وتـــحـــدث 
النائب مرزوق الحبيني عن إجابة 
لـــوزيـــر الــصــحــة قـــائـــال: إجــابــاتــك 
مضللة حول المرافق الصحية في 
»صباح األحمد«، وعيادات األطفال، 
ومستشفى جابر ال يخدم محافظة 
ــارك الـــكـــبـــيـــر، وأقـــــــــول لـــوزيـــر  ــ ــبـ ــ مـ
الصحة: استخدم المخبر السري 
في مراقبة ربعك، وستكتشف أن 
إجابتك غير صحيحة، واألعـــداد 
التي يعالجونها غير صحيحة، 
والـــطـــفـــل ال يـــجـــد لــــه مــــوعــــدا فــي 

عيادات األسنان.

لطتان تؤبنان الفقيد هالل المطيري  لطتان تؤبنان الفقيد هالل المطيري السُّ السُّ

العجمي: صاحب إسهامات كبيرة في العمل الوطني
ــلــطــتــان الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة،  أبــنــت الــسُّ
في مستهل الجلسة، وزير التجارة والصناعة 

األسبق هالل مشاري المطيري.
وقــال رئيس مجلس األمــة أحمد السعدون: 
»تلقينا ببالغ الحزن واألسى خبر وفاة الوزير 
السابق هالل المطيري، وباألصالة عن نفسي 
وبالنيابة عن نــواب األمــة، نعزي أســرة الفقيد 
الـــمـــطـــيـــري، ونـــدعـــو الـــلـــه أن يــرحــمــه بــرحــمــتــه 

الواسعة، وأن يسكنه الفردوس األعلى«.
من جهته، ذكر وزير الدولة لشؤون مجلس 
ــــة عـــمـــار الــعــجــمــي: »تــلــقــيــنــا بــبــالــغ الــحــزن  األمـ
واألســى رحيل الوزير السابق هالل المطيري، 
أحد رجــاالت الكويت، والــذي كان له إسهامات 
كبيرة في العمل الوطني على صعيد االقتصاد 
واالستثمار والتجارة، ونسأل الله أن يرحمه، 
وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر 

والسلوان«.

 الفقيد 
ً
العجمي مؤبنا
هالل المطيري

ــة مــــن وزيــــــر الــمــالــيــة  ــالــ • رفـــــض رســ
باستعجال لجنة الشؤون الخارجية 
نظر المشروع بقانون بالمصادقة 
على انضمام الكويت إلــى اتفاقية 
تأسيس البنك اآلسيوي لالستثمار 

في البنية التحتية.
• الــمــوافــقــة عــلــى تــمــديــد عــمــل لجنة 
الــتــحــقــيــق بـــشـــأن االســـتـــبـــعـــاد مــن 
ـــرعـــة طــلــبــة ضــبــاط 

ُ
الـــدخـــول فـــي ق

الجيش حتى نهاية دور االنعقاد. 
ــيـــف لـــجـــنـــة الـــبـــيـــئـــة واألمـــــــن  ــلـ ــكـ • تـ
الغذائي والمائي ببحث وتحّري 
ــي تــــقــــاريــــر  ــ ــــي مــــــا ورد فــ ــّصـ ــ ــقـ ــ وتـ

الجهات الرقابية ووحدات القياس 
والــــرصــــد وشــــكــــاوى الــمــواطــنــيــن 
ـــي جـــابـــر األحـــمـــد 

َ
قـــاطـــنـــي مـــديـــنـــت

وشـــمـــال غــــرب الــصــلــيــبــيــخــات مــن 
تجاوزات بيئية. 

• تـــكـــلـــيـــف لـــجـــنـــة حـــمـــايـــة األمـــــــوال 
الـــعـــامـــة بــمــتــابــعــة خــســائــر مــكــتــب 

االستثمار الكويتي في لندن.
• إحالة الشكوى رقم 165 بشأن عدم 
الـــمـــوافـــقـــة عــلــى اســـتـــصـــدار كــتــاب 
تحديد عقار وشهادة أوصاف من 
بلدية الكويت، إلى لجنة الشؤون 

المالية واالقتصادية لالرتباط.

ــرافـــق الــعــامــة  ــمـ •  تــكــلــيــف لــجــنــة الـ
بــالــتــبــاحــث مــع الــجــهــات الــمــعــنــّيــة 
لــحــل مــشــكــلــة الـــمـــدخـــل الــرئــيــســي 

لمدينة جابر األحمد. 
• تــكــلــيــف لــجــنــة الـــشـــأن الـــريـــاضـــي 
بنظر وبحث ومتابعة المواضيع 
ــة الـــــدراجـــــات  ــريــــاضــ الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بــ

الهوائية.
ــة تــأجــيــل  ــكـــومـ ــلـــب الـــحـ • إجــــابــــة طـ
تــقــاريــر الــلــجــنــة الــمــالــيــة الــســبــعــة 
وضــــــمــــــنــــــهــــــا شــــــــــــــــراء الــــــــقــــــــروض 

أسبوعين.
• اســتــعــجــال تــقــريــر لــجــنــة الــشــؤون 

ــمـــعـــاشـــات  ــاء الـ ــ ــغـ ــ ــن إلـ ــ الـــمـــالـــيـــة عـ
االستثنائية ومناقشته في جلسة 

10 يناير المقبل.
•  الــمــوافــقــة عــلــى الــمــداولــة الثانية 
لمشروع قانون تعارض المصالح.

• الــمــوافــقــة عــلــى الــمــداولــة الــثــانــيــة 
لـــــــمـــــــشـــــــروع مـــــضـــــاعـــــفـــــة عــــقــــوبــــة 

»الشخصية االعتبارية«.

https://www.aljarida.com/article/8597
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نحو نحو ٢٥٢٥ ألف قطعة فضاء ألف قطعة فضاء
أبل: المسؤول الذي يترزز في بشته يترزز ببيتهأبل: المسؤول الذي يترزز في بشته يترزز ببيته
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فــــي مـــداخـــلـــتـــه بــجــلــســة 
ــال الــنــائــب خليل  أمــــس، قـ
أبل: »كم كلفة هيئة البيئة 
ــلــــى مــــيــــزانــــيــــة الـــــدولـــــة؟  عــ
وقبل وجــود الهيئة كيف 
كـــان وضــعــنــا فـــي الــبــاد؟ 
ــا كـــيـــف  ــ ــهـ ــ ــائـ ــ ــشـ ــ وبــــــعــــــد إنـ

أصبح وضعنا؟«.
وأضـــــــــــــــــــــــــــــــــاف: »نــــــــحــــــــن 
ســنــكــتــشــف أن الــحــكــومــة 
تــــنــــشــــئ مـــــؤســـــســـــات، وال 
تــســتــوعــب أنـــه فــي اإلدارة 
هــنــاك حكومة مــركــزيــة أو 
ــلـــى مـــؤســـســـات  مــــوزعــــة عـ
صغيرة، وال يوجد إدراك 

وال ُبعد في هذا األمر«.
ــاك قــصــور  ــنـ وتــــابــــع: »هـ
فــي قـــدرات بعض الـــوزراء 
عــــــلــــــى هــــــــــــذا الـــــصـــــعـــــيـــــد، 

ومــــــديــــــنــــــة مـــــثـــــل جــــنــــوب 
القيروان، يتطلع شبابنا 
 
ً
خـــالـــهـــا أن تـــكـــون ســكــنــا
ــة  ــئــ ــيــ ــبــ ــة الــ ــ ــئــ ــ ــيــ ــ لـــــــهـــــــم، وهــ
تــــــــــرفــــــــــض الـــــــــمـــــــــشـــــــــروع، 
بـــحـــجـــة شـــجـــر تـــاريـــخـــي، 
وال يــمــكــن اقـــتـــاعـــه، وفــي 
الــمــقــابــل يــتــركــون مــديــنــة 
جـــــابـــــر األحــــــمــــــد ضـــحـــيـــة 
لـــغـــازات مــحــطــة الـــدوحـــة، 
ــول لــلــجــنــة الــبــيــئــة إن  ــ وأقـ
المسؤول الذي يترزز في 
بشته والسديري ال يأتي 
ــتــــرزز فــي  لـــلـــجـــنـــة، إنـــمـــا يــ
بيته وفريجهم، وليس في 

مؤسسات الدولة«.

...والري وبوشهري  الجلسة وبجانبه المطير والشاهين
ً
السعدون مترئسا

• الحكومة تستخدم حق الفيتو في تأجيل »القوانين المالية« 

الجلسة في عناوينمنظومة »مكافحة الفساد«

فــــــي وقــــــــت قــــــــال الـــنـــائـــب 
عبدالله فهاد: إجابة وزبر التجارة 
وقيادات الهيئة العامة للصناعة 
ــة غــيــر  ــيـ ــاعـ ــنـ عـــــن الـــقـــســـائـــم الـــصـ
مقبولة، ولماذا يمارس التضليل؟ 
ولحماية من يمارس ذلك؟ فالقيمة 
اإليجارية لهذه القسائم في ميناء 
عبدالله دينا،ر ومخازن الصليبية 
والجهراء تتراوح بين 100 و200 
فلس و3 دنانير، وهذه المبالغ في 
السنة للمتر المربع، ويتم تأجيره 

بقيمة تفوق 60 ضعفا.
وقــــــال وزيــــــر الـــصـــحـــة لــلــنــائــب 
ــوقــــف  ــ

ُ
ــــد ت ــيـ ــ ــــواعـ ــمـ ــ ــنــــي: الـ ــيــ ــبــ الــــحــ

قــبــل انــتــهــاء الــعــمــل بــــ 3 ســاعــات، 
واألولوية لكبار السن في مواعيد 
الـــــمـــــرافـــــق الــــصــــحــــيــــة، ألنـــــهـــــم ال 
ــن طــريــق  يــســتــطــيــعــون الــحــجــز عـ
نظام الـ »أوناين«، وأنا أتعهد إذا 
كــانــت المعلومات حـــول إجابتي 
غير صحية، فأنا أتعهد بمساءلة 

من زودني بها.
ــازن الــنــاهــض  ــ ــ ــر مـ ــ ــــوزيـ ورد الـ
على عبدالله فــهــاد: فيما يتعلق 
بالقسائم الصناعية، فنحن نطبق 
قــــرارات مجلس الـــــوزراء فــي شأن 
بـــدل تخصيص الــقــســائــم، وتمت 
مراجعة أسعار التأجير، وسنكشف 
كل المعلومات في لجنة التحقيق 

على هذا الصعيد.
إلــى ذلــك، قــال النائب أسامة 
ــد: ال يـــمـــكـــن أن يــتــعــامــل  ــ ــزيــ ــ الــ
الــوزراء مع األسئلة البرلمانية 
بهذه الطريقة غير الصحيحة، 
وأقول للوزير الذي ال يتجاوب 
مــــع أســـئـــلـــتـــنـــا: ســـأضـــعـــك عــلــى 
ــد أن الــســيــاســة  ــ الــمــنــصــة، وأؤكـ
االقتصادية غائبة، وإجابة وزير 
الدولة لشؤون مجلس الــوزراء 

غير مقبولة.
ــي الــــســــيــــاق، قــــــال الـــنـــائـــب  ــ فـ
عبيد الوسمي: وزيــر الداخلية 
يستطيع اإلجــابــة شفاهة على 
ــول مـــاهـــيـــة الــقــيــود  ــ ســــؤالــــي حـ
األمنية، واإلجابة أتتني سرية، 
ــي األمــــــانــــــة، وهـــي  ــ وأودعـــــــــــت فـ
ــلـــومـــات عــــامــــة، وهـــــــذا غــيــر  مـــعـ
ــقـــدم بــطــلــب مع  ــأتـ مـــقـــبـــول، وسـ
نواب لرفع السرية عن اإلجابة، 

وعرضها على مجلس األمة.
وتقّدم نواب بطلب استعجال 
ــة تــــــقــــــاريــــــر الـــلـــجـــنـــة  ــ ــــشـ ــاقـ ــ ــنـ ــ مـ
المالية السبعة، ومنها شركة 
ــراء  ــة وشــ ــيـ ــزراعـ الــمــحــاصــيــل الـ
ــقــــروض واســـــتـــــرداد الــفــوائــد  الــ
وتــــحــــويــــل الــــخــــطــــوط الـــجـــويـــة 
الــكــويــتــيــة الـــى شــركــة وتــعــديــل 

قانون التأمينات.
وقــال الوزير عمار العجمي: 
الحكومة تطلب تأجيل مناقشة 
تــقــاريــر الــلــجــنــة الــمــالــيــة، وقــال 
السعدون: يجاب لطلب التأجيل 
ــن، بـــنـــاء عـــلـــى طــلــب  ــيـ ــبـــوعـ ألسـ
الحكومة، وفقا لما تنص عليه 
الـــــمـــــادة ٧٠، وســــــط مـــعـــارضـــة 

واحتجاج من النواب.
ق مقرر اللجنة المالية، 

ّ
وعل

ــح عـــــاشـــــور: مــن  ــالــ ــائــــب صــ ــنــ الــ
حـــق الــحــكــومــة طــلــب الــتــأجــيــل، 
لــكــن الــحــكــومــة تــعــّهــدت مرتين 
داخل اللجنة المالية بالتأجيل 
ــبــــيــــانــــات، ولـــــم تــقــم  وتـــقـــديـــم الــ
بذلك، والسعدون يــرد: من حق 
الحكومة طلب التأجيل من دون 
نقاش، وعاشور يرد: ما يصير 
الــحــكــومــة تــطــلــب الــتــأجــيــل وال 

تقدم بيانات.
ووافــــق الــمــجــلــس عــلــى طلب 
باستعجال تقرير لجنة الشؤون 
المالية عن إلغاء المادة 80 من 
قــانــون التأمينات االجتماعية 
الصادر باألمر األميري رقم 61 
لسنة 1976، على أن يتم إدراجه 
ــــدول أعـــمـــال جــلــســة 10  عــلــى جـ

يناير 2023.
وانتقل الى المداولة الثانية 
لقانون تعارض المصالح، وأكد 
رئيس التشريعية النائب مهند 
الــســايــر أن الــقــانــون استحقاق 
وطـــنـــي قـــبـــل أن يـــكـــون دولـــيـــا، 
و»الــتــشــريــعــيــة« وصـــلـــت الــيــهــا 

تعديات بعد المداولة األولى.
ووافق المجلس على المداولة 
الثانية لمشروع الــقــانــون بعد 
ــال تــعــديــات بالتوافق مع  إدخـ
الحكومة من خــال حضور 58 
عـــضـــوا ومـــوافـــقـــة 57، ورفــــض 
النائبة عالية الخالد، ويحيله 

الى الحكومة... ورفع السعدون 
الجلسة ألداء صاة الظهر.

استئناف الجلسة
واســتــأنــف الــرئــيــس الــســعــدون 
الــجــلــســة، وانــتــقــل الــمــجــلــس إلــى 
ــــول تــعــديــل  الــــمــــداولــــة الــثــانــيــة حـ
قــانــون الــجــزاء بمضاعفة عقوبة 
الشخصية االعتبارية، والــذي تم 
إقراره في المداولة األولى بجلسة 
14 ديــســمــبــر 2022 وســـط تأكيد 
رئيس اللجنة التشريعية النائب 
مهند الساير على أهمية القانون 
ــــي على  كــاســتــحــقــاق وطــنــي ودولـ
طــــريــــق الـــمـــنـــظـــومـــة الــتــشــريــعــيــة 

لمكافحة الفساد.
ووافــــــــــــق الــــمــــجــــلــــس بـــإجـــمـــاع 
أعضائه الحضور على المداولة 
الثانية لمشروع القانون بتعديل 
الــــقــــانــــون رقــــــم 31 لـــســـنـــة 1970 
بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء 
)فــي مــا يتعلق بمضاعفة عقوبة 
الشخصية االعتبارية( وأحاله إلى 

الحكومة.
وشـــــكـــــر الــــــســــــعــــــدون الـــلـــجـــنـــة 
ــاز تــعــديــل  الــتــشــريــعــيــة عــلــى انـــجـ
الــــقــــانــــون رقــــــم 31 لـــســـنـــة 1970 
بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء 
)فــي مــا يتعلق بمضاعفة عقوبة 
الشخصية االعــتــبــاريــة(، لينتقل 
المجلس إلى مناقشة تقرير انشاء 

شركات المدن االسكانية.
ــال رئـــيـــس الــلــجــنــة الــنــائــب  ــ وقــ
د. حسن جــوهــر إن قــانــون المدن 
االسكانية مهم جــدا، وهــو ضمن 
حزمة تشريعات مستحقة لضمان 
استدامة الرعاية السكنية وتنظيم 

قضية العقار في دولة الكويت.
بينما قـــال مــقــررهــا الــنــائــب د. 
عــبــدالــعــزيــز الــصــقــعــبــي ان لجنة 
ــان والـــــعـــــقـــــار بـــحـــوزتـــهـــا  ــ ــ ــكـ ــ ــ االسـ
مجموعة من التشريعات الكفيلة 
بــمــعــالــجــة الـــقـــضـــيـــة االســـكـــانـــيـــة 
مـــن جــــذورهــــا، ونــحــن مــنــذ بــدايــة 
الـــمـــجـــلـــس قـــمـــنـــا بــــرســــم خـــارطـــة 
التشريعات لمعالجة القضية من 
خــال مناقشة المناطق السكنية 
والعوائق الحالية خاصة المطبات 
في جنوب سعد العبدالله، وصباح 

االحــمــد، وتعطيل البنى التحتية 
المتأخرة، فضا عن غرب عبدالله 
المبارك، والسلوك الحكومي في 
تــعــاطــيــه مـــع الــقــضــيــة االســكــانــيــة 

يحتاج وقفة جادة.
وأضاف الصقعبي: نتطلع الى 
الـــتـــعـــاون الــمــثــمــر بــيــن الــحــكــومــة 
والمجلس من اجل اقرار القوانين 
الـــخـــاصـــة بــالــقــضــيــة االســكــانــيــة 
ــاك 15  ــنــ لــمــعــالــجــة الـــقـــضـــيـــة، وهــ
الـــــــف أرض فــــضــــاء فـــــي مــنــاطــق 
ــن الـــــــخـــــــاص، وهــــــنــــــاك مــن  ــكــ ــســ الــ
يحتكر نحو 20 في المئة من هذه 
 أن أبــرز مشاكل 

ً
األراضـــي، معتبرا

القضية السكانية سوء التنسيق 
الحكومي - الحكومي، ومع االسف 
البيروقراطية التزال قائمة وبتعمد 

وفعل فاعل.
وفي وقت أكد جوهر أن الشريك 
االستراتيجي في المدن االسكانية 
الــشــركــات، وهـــي مطالبة بتقديم 
افضل العروض وأجود المنتجات 
ــدات الــســكــنــيــة،  ــ ــــوحـ فــــي تــنــفــيــذ الـ
وأصحاب المشروعات الصغيرة 
والواسطة سيكون لهم نصيب في 
الــمــدن اإلســكــانــيــة، مشيرا الــى أن 
ميزة القانون بعد تنفيذه تقليص 
فترات االنتظار لحصول المواطن 

على السكن بقيمة 70 الف دينار.

جاذبية الكويت
وبــدأت المناقشة، وقال النائب 
مبارك الحجرف، إن قانون المدن 
ــاهـــم في  ــيـــة جـــيـــد، ويـــسـ ــانـ ــكـ االسـ
معالجة القضية االسكانية لكن 
الـــســـؤال مــا هــي جــاذبــيــة الكويت 
الســتــقــطــاب المستثمر االجنبي 
خاصة ان هناك تجربة حكومية 
سيئة مع جنوب سعد العبدالله 
والشركة الكورية طفشت بسبب 

بيروقراطية الحكومة؟!
مــن جهته، قــال النائب عبدلله 
ــون شــــركــــات  ــ ــ ــانـ ــ ــ االنـــــبـــــعـــــي إن قـ
ــمــــدن اإلســـكـــانـــيـــة نــقــلــة نــوعــيــة  الــ
فـــي الــقــضــيــة اإلســكــانــيــة بــعــد 60 
سنة مــن بــيــروقــراطــيــة الحكومة، 
والـــمـــواطـــن الــمــســتــفــيــد األول من 
القانون ويحصل على منزل، وهو 

المستثمر في الوقت نفسه.

بدوره، قال النائب خليل ابل إن 
 
ً
القضية اإلسكانية ليست سكنا
فــقــط انــمــا بــاتــت تشمل اســتــقــرار 
ــرة الــكــويــتــيــة، والــــســــؤال: من  ــ االسـ
يــعــطــل الــقــضــيــة اإلســكــانــيــة التي 
أصــبــحــت الــحــكــومــة عــــاجــــزة عن 

حلها؟
فـــي وقـــت قــالــت الــنــائــبــة جنان 
بوشهري انه في 2010 بشر مجلس 
االمة ممثا في اللجنة االسكانية 
المواطنين بحل القضية االسكانية 
ومن خال شركات، ولاسف اصبح 
ذلــك حجر عثرة في حل القضية، 
ونتمنى اال يتكرر هذا االمــر، لكن 
الـــســـؤال: هــل كــانــت هــنــاك دراســـة 
جـــدوى للقانون والــشــركــات التي 

ستتولى عملية التنفيذ؟
أمــا النائب حمد المدلج فأكد 
أن مــشــكــلــة الــــدولــــة فــــي الــقــضــيــة 
االسكانية مالية في ظل التضخم، 
وأهمية القانون تمت في تحرير 
االراضـــي بعيدا عن تجار العقار، 
وسيتم استقطاب رؤوس االموال 
االجــــنــــبــــيــــة، وكـــــــــان االتــــــفــــــاق مــع 
الحكومة إقرار القانون في مداولة 
اولى وسيكون هناك عائد مباشر 

للدولة.
وقــــال الــنــائــب د. حــمــد الــمــطــر: 
نحتاج ثقة بيننا وبــيــن الشعب 
الكويتي، وهذه الثقة ستتحقق من 
خال قانون المدن االسكانية، وال 
يمكن أن تكون هناك ازمة اسكانية 
ــاء انــمــا  بــســبــب االراضـــــــــي الـــفـــضـ
السبب هو مافيا العقار، فمثلما 
االن نحن فئة ندعم هــذا القانون 
في الجانب االخر خارج المجلس 
هناك فاسدون يخططون الفشال 
القانون واسقاطه، واالن البد من 
المحافظة على تماسك المجلس 
من اجــل انجاز القانون، فكل يوم 
يتم التهديد باالبطال، والقضية 
ــرة  ــ ــة هــــي قــضــيــة االســ ــيـ ــانـ ــكـ االسـ
االولى، وسيسهرون الليل البطال 

القانون.
وفي هذه األثناء رفع السعدون 
الجلسة عند الساعة الثانية ظهرا، 
على أن تستكمل المناقشة بداية 

جلسة اليوم.

خليل عبدالله

مادة القرآن الكريم... بين هايف والعدوانيمادة القرآن الكريم... بين هايف والعدواني
ق النائب محمد هايف على سؤاله لوزير 

ّ
عل

التربية بشأن اقتراحه حول تطبيق تدريس مادة 
القرآن الكريم في رياض األطفال، مؤكدا أن اقتراحه 
بتدريسها كــان محل ترحيب الــوزيــر األســبــق لـ 
»الــتــربــيــة« والـــــوزارة أكـــدت الــحــاجــة إلـــى تــدريــس 
القرآن لتنمية الجوانب اإليمانية للطفل، كما يفتح 
الفرص الوظيفية لمعلمات القرآن، ومنذ 2016 لم 

ينفذ المقترح رغم موافقة الوزارة عليه.
وأضاف هايف: الغريب انه عند سؤالي وزير 
الــتــربــيــة الــحــالــي، قــالــت اللجنة المكلفة إن هــذا 
المقترح مطّبق وإن الــوزارة تعمل به، وهذا غير 
صحيح، فــا وجـــود لــتــدريــس الــقــرآن الــكــريــم في 

ريــاض األطــفــال، وأقـــول للوزير ولكل الــــوزراء: ال 
تكونوا ضحية لإلجابات الخاطئة، وهي تضلل 

النواب والوزراء.
ورّد وزير التربية مؤكدا أن رياض األطفال غير 
الــزامــيــة، وبــنــاء المنهج يتم مــن خــال 24 خبرة 
تربوية، ويتم التعامل مع القرآن الكريم من خال 
 األطفال. 

ّ
السور القرآنية القصيرة التي تناسب سن

وذكر أن هناك أنشطة تعتمد على القراءة اليومية، 
ــادة الــقــرآن الــكــريــم مـــوجـــودة، وأنـــا شخصيا  ومــ
طلبت من اللجنة المكلفة إجابة اكثر تفصيا، 
وأتعاون مع هايف لتكون اإلجابة كاملة ودقيقة.

محمد هايف وزير التربية

ــه  ــثــ ــديــ فــــــــي مـــــــعـــــــرض حــ
ــة، قــــــــــال مــــقــــرر  ــ ــسـ ــ ــلـ ــ ــجـ ــ ــالـ ــ بـ
اللجنة اإلسكانية النائب 
د. عــبــدالــعــزيــز الــصــقــعــبــي 
إن »الـــحـــكـــومـــة كــشــفــت لــي 
فــي إجــابــة عــن وجــود 146 
 يملكون بين 15 و25 

ً
تاجرا

ألــــف قــطــعــة أرض فـــضـــاء، 
أي ما يقارب 20 في المئة 
مـــن الــطــاقــة االســتــيــعــابــيــة 
للسكن الخاص.. إذا علمنا 
أن إجــمــالــي عــــدد الــبــيــوت 
ــقــــارب 140  فــــي الـــكـــويـــت يــ

 فقط!«.
ً
ألفا

 وأضــــــــــــاف الـــصـــقـــعـــبـــي: 
ــع إلــــــــى الــــتــــعــــاون  ــلــ ــطــ ــتــ »نــ
ــثــــمــــر بــــيــــن الـــحـــكـــومـــة  الــــمــ
والـــــــمـــــــجـــــــلـــــــس مــــــــــن أجـــــــل 

إقـــــرار الــقــوانــيــن الــخــاصــة 
ــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ بــــالــــقــــضــــيــــة اإلسـ

لمعالجتها«.

عبدالعزيز الصقعبي

• السعدون يفتتح جلسة المجلس العادية في موعدها التاسعة من صباح أمس

ي الجلسة األخيرة ويناقش 7 رسائل واردة 
َ
• المجلس يصادق على مضبطت

• السلطتان تؤبنان الوزير السابق هالل مشاري المطيري والنائب السابق خلف دميثير

• مبارك الحجرف: النار من مستصغر الشرر يا وزير المالية فال يجوز تجاهل األسئلة

• صالح عاشور: يجب التدقيق على بعض عمليات بيع أصول الكويت قبل بيعها

• حمد المطر: تعيينات براشوتية في مكتب استثمار لندن... وفوضى كبيرة

• خليل الصالح: حرقة في القلب أن نرى أبناءنا في البيوت بال عمل

• عبدالكريم الكندري: إذا كانت هناك حكومة بحكومتين فهذا أمر آخر

 وال يمكن تجاهله 
ً
• حمدان العازمي: حكم تلوث أم الهيمان بات واضحا

• أسامة الشاهين: الفوائد الربوية محرمة وهي وسيلة لتركيع الشعوب

• مرزوق الحبيني عن »أم الهيمان«: قد أعذر من أنذر فأرواح الناس ليست لعبة

• عادل الدمخي: رئيس الحكومة هو المسؤول عن تطبيق المراسيم 
والقرارات الصادرة وال أحد غيره

• عبدالله األنبعي: ١0 سنوات وسكان »جابر األحمد« يعيشون في شوارع متكسرة

 دون نتيجة أو إجراء 
ً
• شعيب شعبان: وزيرة األشغال تقوم بجولة مع 30 مصورا

• فالح الهاجري: البد من تزكية البشر على الشجر فيما يتعلق بإنشاء المدن اإلسكانية

• المجلس صّوت على الرسائل الواردة وانتقل إلى بند األسئلة

• مرزوق الحبيني لوزير الصحة: إجاباتك مضللة حول المرافق الصحية في »صباح األحمد«

• وزير الصحة للحبيني: أتعهد بمساءلة كل من يثبت أنه أعد إجابة مضللة

• عبدالله فهاد لوزير التجارة: إجابتك عن القسائم الصناعية غير مقبولة

• الوزير مازن الناهض لفهاد: سنكشف كل المعلومات في لجنة التحقيق 

• أسامة الزيد: الوزير الذي ال يريد الرد على أسئلتنا سأضطر لوضعه على المنصة

• عبيد الوسمي: سأتقدم مع نواب برفع السرية عن جواب القيد األمني

• الحكومة تطلب تأجيل التقارير السبعة للجنة المالية والمجلس يجيب طلبها

• صالح عاشور: الحكومة تعّهدت مرتين داخل اللجنة المالية بالتأجيل وتقديم البيانات

 للمادة 7٦
ً
• السعدون يرد: من حق الحكومة طلب التأجيل من دون نقاش طبقا

• المجلس يوافق على استعجال تقرير لجنة الشؤون المالية عن إلغاء المعاشات االستثنائية 

• المجلس يوافق على المداولة الثانية لمشروع قانون تعارض المصالح

• المجلس يوافق على المداولة الثانية لمشروع مضاعفة عقوبة 
»الشخصية االعتبارية« ويحيله إلى الحكومة

• المجلس ينتقل إلى مناقشة تقرير إنشاء شركات المدن اإلسكانية

 لضمان استدامة الرعاية السكنية
ً
• حسن جوهر: قانون المدن اإلسكانية مهم جدا

 • عبدالعزيز الصقعبي: لجنة اإلسكان والعقار بحوزتها مجموعة 
من التشريعات الكفيلة بمعالجة القضية اإلسكانية

• مبارك الحجرف: ما هي جاذبية الكويت الستقطاب المستثمر األجنبي 
في تنفيذ المشاريع اإلسكانية؟

• عبدلله األنبعي: قانون شركات المدن اإلسكانية نقلة نوعية بعد ٦0 
سنة بيروقراطية

 فقط بل باتت تشمل استقرار األسرة الكويتية
ً
• خليل أبل: القضية ليست سكنا

• جنان بوشهري: هل كانت هناك دراسة جدوى للقانون والشركات 
التي ستتولى عملية التنفيذ؟

• حمد المطر: البد من المحافظة على تماسك المجلس من أجل إنجاز 
القانون فكل يوم يتم التهديد باإلبطال 

• السعدون رفع الجلسة على أن تستكمل المناقشة بداية جلسة اليوم

https://www.aljarida.com/article/8597
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ً
الجامعة تستكمل إجراءات االنتقال إلى »الشدادية« غدا

في خطوة تهدف إلى تسريع 
االنــتــقــال الــكــلــي لــجــمــيــع مباني 
جامعة الكويت إلى مدينة صباح 
السالم فــي »الــشــداديــة«، تستعد 
اإلدارة الــجــامــعــة لــانــتــقــال إلــى 
م 

ُّ
المباني اإلداريــة غدا بعد تسل

ــمـــشـــروع بــشــكــل كـــامـــل، وذلـــك  الـ
 مــــن مــكــتــب 

ً
ا ــلـــى مــــراحــــل بــــــــدء عـ

ــواب الــمــديــر  ــ مــديــر الــجــامــعــة ونـ
فــــي الـــمـــرحـــلـــة األولــــــــى، تــتــبــعــهــا 
باقي إدارات األمــانــة العامة، ثم 
الـــعـــمـــادات الــنــوعــيــة فـــي شـــؤون 
الطلبة والقبول والتسجيل، في 
موعد أقصاه نهاية يناير المقبل.
ــيـــر اإلدارة الــجــامــعــيــة  وتـــسـ
ــة  ــارعـ ــتـــسـ ــــوات مـ ــطـ ــ ــــخـ ــا بـ ــيــ ــالــ حــ
م المشروع من 

ّ
لانتهاء من تسل

خــال إنــجــاز نحو 90 فــي المئة 
مــنــه، بــعــد أن تــســلــمــت الــمــبــانــي 
ــاعــــات  ــة وقــ ــيـ ــافـ ــقـ ــثـ اإلداريـــــــــــة والـ
المؤتمرات والمكتبة الجامعية 
والمباني االكاديمية، وهــي في 
م مباني 

ّ
طــور االنــتــهــاء مــن تسل

ــان الـــطـــابـــي، والــمــنــشــآت  ــكـ اإلسـ
الرياضية القريبة من الكليات، 

ونادي العاملين بالجامعة.

كــمــا أن الــبــرنــامــج اإلنــشــائــي 
فــي مــشــروع المدينة الجامعية 
يعكف حــالــيــا عــلــى اإلســــراع في 
االنتهاء من باقي المشاريع التي 
م بعد، إذ تبقى 3 كليات لم 

ّ
سل

ُ
لم ت

مها، وهي كلية الحقوق 
ّ
يتم تسل

والشريعة والدراسات اإلسامية، 
ــتـــي مـــن الــمــتــوقــع تسليمها  والـ
ــل بــــــدايــــــة الــــــعــــــام الــــــدراســــــي  ــبــ قــ
الجديد في سبتمبر المقبل، أما 
كــلــيــة الــعــلــوم االجــتــمــاعــيــة فمن 
المتوقع ان تكون في العام الذي 
يــلــيــه، بــاإلضــافــة إلـــى المنشآت 

الرياضية الرئيسية. 
ويــأتــي اإلســــراع فــي االنــتــقــال 
إلـــى الــمــديــنــة الــجــامــعــيــة بسبب 
انجاز مبانيها، وكذلك االستعداد 
لــتــســلــيــم الــمــبــانــي الــحــالــيــة في 
الـــشـــويـــخ والـــخـــالـــديـــة وكــيــفــان 
لجامعة عبدالله السالم الجديدة، 
ــــن الـــمـــتـــوقـــع ان تـــبـــدأ  ــــي مـ ــتـ ــ والـ
الــــدراســــة فــيــهــا خــــال سبتمبر 

المقبل.
وكـــــــــانـــــــــت خــــــطــــــة االنــــــتــــــقــــــال 
لـــلـــمـــشـــاريـــع ذات األهـــمـــيـــة أوال 
مثل المباني اإلداريــة والكليات، 

ــاقـــي الـــمـــنـــشـــآت الــتــي  وتــلــيــهــا بـ
تحتاج الى وقت كاف إلنجازها 
دون أي تــعــطــيــل فــــي الـــجـــانـــب 

األكاديمي للطلبة واألساتذة.
وتعكف اإلدارة الجامعية على 

وضــــع خــطــة واضـــحـــة لــانــتــقــال 
بكل يسر إلــى المباني اإلداريـــة 
الــجــديــدة، عــبــر تــوفــيــر ســيــارات 
الــنــقــل، ومــواقــف ســيــارات كافية 
ــداد  لــلــمــوظــفــيــن، خــصــوصــا االعــ

كــبــيــرة، بــاإلضــافــة إلـــى شبكات 
االنــتــرنــت، وأجـــهـــزة الــحــاســوب، 
وتجربة أجهزة البصمة، وتوفير 
ــة  ــ ــــازمـ ــزة الـــكـــمـــبـــيـــوتـــر الـ ــ ــهــ ــ أجــ

للموظفين.

ويــــرى مــراقــبــون أن االنــتــقــال 
إلى المباني الجامعية الجديدة 
يـــعـــطـــي مـــســـاحـــة أكــــبــــر لـــــــإدارة 
الــجــامــعــيــة لــرؤيــة الــمــشــاكــل عن 
كــثــب، وســرعــة حــلــهــا تــدريــجــيــا، 

ــالــــة الـــتـــي  ــفــ ــكــ وفــــقــــا لـــــشـــــروط الــ
تضمن للجامعة حلها مع منفذ 

المشروع.

حمد العبدلي

ندوة في »األميركية« عن عالقة »األدب والطب«
ــعـــة األمـــيـــركـــيـــة فــي  ــامـ أقــــامــــت الـــجـ
الــكــويــت الــنــدوة السابعة مــن سلسلة 
مــنــتــدى الـــحـــوارات البحثية ألعــضــاء 
هيئة الــتــدريــس، وثــانــي نــدوة بالعام 
ــــي 2023/2022، وحــمــلــت  ــمـ ــ ــاديـ ــ األكـ
عنوان »األدب والطب في فصل اآلداب 
اإلنــكــلــيــزيــة،« حيث قّدمتها األســتــاذة 
الــمــشــاركــة فــي آداب اللغة االنكليزية 
بكلية اآلداب والعلوم، د. حنان مظفر، 
بحضور عــدد مــن األســاتــذة والطلبة 

والضيوف.
وعرضت د. مظفر العاقة بين الطب 
واألدب، مبينة أن الطلبة المتخصصين 
باللغة اإلنكليزية معتادون على دمج 
اتــهــم األدبــيــة،  الــتــخــصــصــات فــي قــراء
ات في الفلسفة  حيث إنها تشمل قــراء

والعلوم، والفن، والسياسة والطب.

كما بّينت أن األجيال الحالية تتميز 
بوعيها الــخــاص بالصحة الجسدية 
والنفسية، إضافة إلى قدرتها ورغبتها 
فــي الــحــديــث عــن معاناتها الصحية، 
 فتح مجال للحوار بين الطلبة 

ّ
لذلك فإن

وتــلــك األعــمــال األدبــيــة بشخصياتها 
ا األمراض 

ً
ابها الذين يعانون أيض

ّ
وكت

الــجــســديــة والــنــفــســيــة يــســاعــد الطلبة 
ــة أنــفــســهــم كـــجـــزء مـــن عــالــم  ــ عــلــى رؤيـ
أكبر، مما يمنحهم القدرة على تقّبل 

هذه المعاناة.
وأكدت مظفر أهمية تمكين الطلبة 
ــــاع الــمــعــانــي 

ّ
مــــن أن يـــصـــبـــحـــوا صــــن

والتحليات لما يقرأونه في الفصول 
ــيــــة، وطـــرحـــت بــعــض األمــثــلــة  الــــدراســ
الخاصة لتفاعل الطلبة مع موضوع 
المرض في األدب من خال قراءة بعض 

 
ً
كــتــابــاتــهــم، والــتــي تتضمن انــعــكــاســا
لفهم األدب عبر تجاربهم الشخصية.

واختتمت الحلقة البحثية بفقرة 
األسئلة والنقاش المفتوح الذي ساهم 
ــراء مــعــلــومــات الــحــاضــريــن عن  ــ فـــي إثـ

موضوع الندوة.
ويــأتــي منتدى الــحــوارات البحثية 
كفرصة لتواصل الطلبة مع أساتذتهم 
ومعرفة المزيد عن تخصصاتهم، كما 
يــّمــكــن أعـــضـــاء هــيــئــة الــتــدريــس ذوي 
الخبرة في مناقشة ومشاركة البحوث 
المتعددة التخصصات، حتى تتمكن 
ــل وخــــــــارج مــجــتــمــع  ــ ــ الـــجـــمـــاهـــيـــر داخـ
الــجــامــعــة األمــيــركــيــة فـــي الــكــويــت من 
االطاع على أحدث النتائج البحثية، 
وتعزيز معرفتهم في مجاالت متعددة.

حنان  مظفر

معرض لأللعاب التعليمية في كلية التربية
برعاية وحــضــور األمــيــن الــعــام لجامعة 
الكويت باإلنابة، القائم بأعمال عميد كلية 
التربية بجامعة الكويت، د. فايز الظفيري، 
م قسم المناهج وطرق التدريس بالكلية 

ّ
نظ

برئاسة د. سعاد الفريح معرض مشاريع 
ــراف د.  ــإشــ ــاب الــتــعــلــيــمــيــة الـــثـــالـــث بــ ــعــ األلــ
عبدالله الفيلكاوي في بهو كلية التربية؛ 
المبنى الجنوبي في مدينة صباح السالم 

الجامعية.
وذكــر الظفيري أن هــذا المعرض موّجه 
ــلـــطـــاب مــــن مــخــتــلــف  ــة األولــــــــى لـ ــدرجــ ــالــ بــ

األعمار، وهو نتاج علمي وثقافي وتوجيهي 
وتــربــوي من عمل طلبة وطالبات مقررات 
تكنولوجيا التعليم، مما يساعد الطلبة 
في المجتمع على اتخاذ القرارات السليمة 
في حياتهم باستخدام األلعاب، بأن تقوم 
اللعبة بخدمة المتعلم لتنفيذ قــرار سليم 
من خال االستفادة من خبرات سابقة، أو 
االحتكام لقوانين اللعبة ليصل الطالب إلى 

قرار سديد.

»تدريس الجامعة« 
 بشأن 

ً
تكسب حكما

مشروعية »العمومية«

● حمد العبدلي
كشف رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس 
خال الفترة االنتقالية، د. إبراهيم الحمود، أن 
الجمعية كسبت الحكم القضائي في الدعوى 
المرفوعة من أحد األشخاص الذي شكك - بكل 
أسف - في مشروعية الجمعية العمومية غير 
الـــعـــاديـــة، بــعــد أن قـــامـــت األغــلــبــيــة فـــي الــهــيــئــة 

اإلدارية بتدويره.
وأضاف الحمود أن الحكم انتصر ألكثر من 
١٧٩٩ أستاذا جامعيا عزموا على عقد جمعية 
عــمــومــيــة غــيــر عـــاديـــة، مصممين عــلــى تعديل 
المسار، ومنادين بــضــرورة تصويب األخطاء 
من أجــل أن تبقى الجمعية مدافعة عن حقوق 

أعضاء هيئة التدريس.
وبـــّيـــن الــحــمــود أن الــحــكــم تـــصـــّدى فـــي هــذه 
ح بــه المدافع 

ّ
الــدعــوى بكل مــا يتعين أن يتسل

عــن الــحــق وأهــلــه، مــؤكــدا أنـــه بصفته الرئيس 
ــتـــرة  ــفـ ــــال الـ ــ الـــمـــنـــتـــخـــب إلدارة الـــجـــمـــعـــيـــة خـ
االنتقالية، سيعمل على حماية المبادئ النقابية 
واستقالية الجامعة، وتفعيل دور أعضاء هيئة 
الــتــدريــس فــي مجلس الــجــامــعــة، وفــقــا ألحــكــام 
قانون الجامعات الحكومية رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٩.
يــشــار إلـــى أن رئــيــس جمعية أعــضــاء هيئة 
التدريس السابق، د. شمان القناعي، قد رفع 
ات الجمعية  ــــوى قــضــائــيــة بــبــطــان إجـــــــراء دعـ
الــعــمــومــيــة غــيــر الــعــاديــة بــحــل مــجــلــس اإلدارة 
السابق، بعد موافقة غالبية أعضاء الجمعية 

العمومية.
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 بالمدارس وكليات الطب

ً
طالبا

أشاد رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لمساعدة 
ــة الــعــامــة  ــانـ الــطــلــبــة عــبــدالــلــه الــســابــج بــجــهــود ودور األمـ
لألوقاف ممثلة في األمين العام لألمانة صقر السجاري، 
ونائب األمين العام للمصارف الوقفية منصور الصقعبي، 
لدعم أنشطة الجمعية، وخــاصــة إعــانــة األســر المحتاجة 
والمتعففة في سداد رسوم أبنائها بالمدارس والجامعات 

داخل الكويت.
وأوضح السابج، في تصريح صحافي، أمس، أن الجمعية 
خصصت مشروعها لدعم طاب المدارس الخاصة للعام 
2022-2023 وطــاب الجامعات تخصص طب، مضيفا أن 
ـــ107 طــاب وطالبات  الجمعية ســـددت أقــســاطــا دراســيــة لـ
بالمدارس الخاصة، إضافة إلى دعم مشروع طلبة الجامعات 

لـ17 طالبا وطالبة بكليات الطب البشري.
وأشــار إلى أن الجمعية أعــدت خطة تشغيلية تضمنت 
تشكيل لجنة لدراسة الحاالت، وحصر الطاب المعسرين 
ماديا، وتصنيفهم حسب األولوية لاستمرار في الدراسة.

بخطوات متسارعة بعد إنجاز بخطوات متسارعة بعد إنجاز 9090% من المشروع% من المشروع

حرية اآلخرين... واحترام القوانين
في يوم من األيــام، ذهبت إلى المستشفى للحصول على 
تقرير طبي، وأثناء انتظار دوري للدخول على الطبيب، كان 
بجانبي شخصان أحدهما كبير في السن، واآلخر شاب مدخن. 
ى من األدخنة المتصاعدة من 

ّ
والحظت أن كبير السن قد تأذ

السيجار في مكان مغلق داخل مبنى يقصده المرضى للعاج، 
كما أن األماكن المغلقة التي ال تحتوي على تهوية، ال يجوز 
التدخين فيها، وفق القانون الصادر من مجلس الــوزراء في 

هذا الشأن.
 بتنبيه الشاب المدخن بأنه في 

ّ
وبعد أن قام الرجل المسن

مكان عام ُيمنع فيه التدخين، غضب األخير بشدة، وتطاول 
ا بكام بذيء، رغم أنه مخالف للقانون.

ّ
على َمن يكبره سن

وكانت توجد خلف الشاب الئحة بشأن منع التدخين في 
األمــاكــن العامة المغلقة، ومكتوب بها أن »َمــن يخالف ذلك 
لة القانونية«، إضافة إلــى ما ورد في  يعّرض نفسه للمساء
المادة الـ 49 بالدستور الكويتي التي تنّص على »أن مراعاة 
النظام العام واحترام اآلداب العامة واجب على جميع سكان 

الكويت«.
ــادة، قــــامــــت الـــجـــهـــة الــتــنــفــيــذيــة  ــ ــشـ ــ ــمـ ــ وعــــلــــى أثــــــر تـــلـــك الـ
بالمستوصف بتفعيل وتطبيق القانون على المدخن، وإجباره 

على دفع غرامة مالية.
ومن باب التناصح القانوني، وتفادًيا للمشاكل والمشادات 
التي قد تتطور الى ما ال ُيحمد عقباه في مثل هذه الحوادث 
المتكررة بشكل يومي، إذا رأى أحدنا شخصا مخالفا للقانون، 
فا يبادر بنفسه بتوجيه اللوم له، واألفضل التوجه الى الجهة 
المسؤولة التخاذ الازم، وفق القنوات القانونية، باعتبار أن 
الدولة فقط هي التي تملك سلطة التنظيم لسلوك األفراد في 

المجتمع، وهي التي تملك سلطة الجزاء للمخالفين.
وحفظ الله الكويت وقيادتها وشعبها من كل مكروه.

دانة فاضل الخالدي
طالبة - كلية الدراسات التجارية

 رأي طالبي 

جانب من المعرض
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ــــت واشــنــطــن الــشــهــر الــمــاضــي أن  اّدعـ
ــة مــــن كـــوريـــا  ــلـــحـ ــا تـــشـــتـــري األسـ ــيــ روســ
الــشــمــالــيــة وتــســتــعــمــلــهــا فـــي أوكـــرانـــيـــا، 
وبــــدأت الــمــزاعــم حـــول تكثيف الــتــعــاون 
ــن  ــيــ ــتــ ــدولــ الــــعــــســــكــــري بــــيــــن هــــاتــــيــــن الــ
ين لعقوبات هائلة تنتشر بعد 

َ
الخاضعت

 على بدء حرب روسيا 
ً
تسعة أشهر تقريبا

ضد جارتها الموالية للغرب، وقــد أدى 
هذا الصراع إلى استنزاف مخزونها من 
القذائف المدفعية، والذخائر، وصواريخ 

»كروز«.
ات صحيحة،  إذا كــانــت هـــذه االدعــــــاء
فــإن ذلــك يعني أن نقل الــمــعــدات ينتهك 
ــة الــــــذي فــرضــتــه  ــلـــحـ حـــظـــر تــــوريــــد األسـ
األمم المتحدة على كوريا الشمالية في 
عـــام 2016، لــكــن بــيــونــغ يــانــغ وموسكو 
 عن ادعاءات 

ً
أنكرتا هذه المزاعم، وبعيدا

المسؤولين األميركيين، ال يمكن التأكيد 
على أي معلومة.

ــا دولـــزيـــكـــوفـــا، بــاحــثــة في  ــ تــقــول داريـ
ــال يــونــايــتــد لــلــخــدمــات« في  »مــعــهــد رويــ
لندن، إن معظم األسلحة والذخائر التي 
تملكها بيونغ يانغ ُمصّممة على الطريقة 
السوفياتية ويسهل أن تستعملها القوات 

الروسية.
ما من أدلة على استخدام أسلحة من 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة فـــي ســاحــة الــمــعــركــة، 
لكن ذلــك ال يعني بــالــضــرورة أنــهــا غير 
موجودة في أوكرانيا، فربما تزّود كوريا 
الشمالية روسيا بأنواع ذخائر يصعب 
، ويمكن إخــفــاء الشحنات 

ً
رصــدهــا مــثــا

 
ً
إلـــى روســيــا أو نقلها إلـــى الجبهة ســرا

برأي المحللين.
يــقــول دانـــيـــال ســـالـــزبـــوري، خــبــيــر في 

تجارة األسلحة وباحث مرموق في مركز 
الــعــلــوم والـــدراســـات األمــنــيــة فــي جامعة 
»كينغز كوليدج لندن«: »استعملت روسيا 
ــراد »)BM-21( في  قــاذفــات صـــواريـــخ« غـ
ــع، وســبــق أن  أوكــرانــيــا عــلــى نــطــاق واســ
باعت كوريا الشمالية صواريخ من عيار 

122 ملم«.
قـــال الــرئــيــس األوكـــرانـــي فــولــوديــمــيــر 
زيلينسكي الشهر الماضي، إن روسيا 
أطلقت أكثر من 4700 صــاروخ على مر 
الصراع، بما في ذلك وابل من الصواريخ 
الــُمــصــمــمــة لــتــدمــيــر شــبــكــة الـــطـــاقـــة في 
أوكرانيا، وأدت هذه الحملة على األرجح 
إلى استنزاف المخزون الروسي، وذكرت 
صحيفة »نيويورك تايمز« في األسبوع 
الماضي أن روسيا تطلق اآلن ذخائر تم 

تصنيعها في األشهر القليلة الماضية.
ــلـــحـــة  ــــرار حــــظــــر األسـ ــمـ ــ ــتـ ــ فـــــي ظـــــل اسـ
والعقوبات المفروضة من األمم المتحدة 
على موسكو بعد بدء الغزو في فبراير 
ــمـــاضـــي، تــســتــعــمــل كـــوريـــا الــشــمــالــيــة  الـ
وروسيا على األرجح قنوات سرية لنقل 

المعدات.
ل الــدول أن 

ّ
يوضح سالزبوري: »تفض

تبقي أي صــفــقــات أســلــحــة غــيــر شرعية 
سرية إذا كانت تنتهك العقوبات بسبب 
التداعيات القانونية المحتملة، لكني أظن 
أن البلَدين قلقان من محاولة األميركيين 
وســواهــم تــخــريــب الــشــحــنــات«. تتقاسم 
 ممتدة 

ً
كوريا الشمالية وروسيا حدودا

، لــكــن يــعــنــي تــراجــع 
ً
عــلــى 17 كــيــلــومــتــرا

التجارة بينهما بسبب جائحة كورونا أن 
أي عمليات لنقل األسلحة يسهل رصدها 
 إذا وصلت الشحنات إلى روسيا 

ً
نسبيا

 عبر القطارات أو الشاحنات.
ً
مباشرة

ــزبــــوري أن  ــالــ ــبـــب، يـــظـــن ســ لـــهـــذا الـــسـ
شحنات األسلحة تمّر على األرجح ببلد 
ثالث: »هــذه المقاربة ليست غريبة على 
كــوريــا الــشــمــالــيــة الــتــي تــرســل الــمــعــدات 
 عبر طــرقــات غير مباشرة لخداع 

ً
ــا دومـ

كل من يراقبها«.
برأي سام كراني إيفانز، محلل دفاعي 
ــال يــونــايــتــد للخدمات«  فــي »مــعــهــد رويــ
فـــي لـــنـــدن، قـــد يــشــّكــل تــأمــيــن األســلــحــة 
ــــران وكـــوريـــا الشمالية  مـــن دول مــثــل إيـ
 لــمــوســكــو الــتــي تسعى إلــى 

ً
 مــؤقــتــا

ً
حـــا

تكثيف إنتاجها الدفاعي المحلي لتلبية 
الحاجات العسكرية، فهذه الطريقة تسمح 
لروسيا بمتابعة القتال باإليقاع نفسه.

يضيف كــرانــي إيــفــانــز: »مــن الــواضــح 
أن روسيا تنافس الغرب اآلن في مجال 
اإلنتاج الصناعي، وهي مضطرة لتغيير 
اقتصادها الدفاعي على هــذا األســاس، 
وتــتــطــلــب هـــذه العملية بــعــض الــوقــت«، 
ــراء أن  ــبــ ــــي غــــضــــون ذلـــــــك، يـــظـــن الــــخــ وفــ
تــلــقــي الــصــواريــخ والــذخــائــر مــن كــوريــا 
الشمالية يترافق مع مخاطر معينة، إذ 
مــن المستبعد أن تتمتع تــلــك الــمــعــدات 

بجودة عالية.
ــّرح ويــلــيــام ألــبــيــرك، مدير  ، صــ

ً
ــرا ــيـ أخـ

ــم الــــحــــد مــــن الـــتـــســـلـــح فــــي الــمــعــهــد  قـــسـ
الدولي للدراسات االستراتيجية، لمجلة 
»موسكو تايمز«: »ال تملك روسيا أي فكرة 
عــن مــســتــوى ضــبــط الـــجـــودة فــي كــوريــا 
ــة الــوحــيــدة الــتــي   الـــدولـ

ّ
الــشــمــالــيــة، لــكــن

تتراجع فيها تدابير ضبط الجودة أكثر 
من روسيا هي كوريا الشمالية«.

* »موسكو تايمز«

كانت انتخابات التجديد النصفي في الواليات المتحدة والتي جرت الشهر 
 
ً
الماضي مفاجئة على أكثر من نحو، فلم يسفر أداء الديموقراطيين الذي كان قويا
بدرجة غير متوقعة عن تحول التضاريس السياسية خــال العامين المقبلين 
 عــن حقيقة مفادها أن عـــددا كبيرا مــن الناخبين عبر 

ً
فحسب، بــل كشف أيــضــا

الخطوط الحزبية، وكثير منهم من الشباب، قلقون بشدة بشأن مصير الديموقراطية 
األميركية، ولكن لم يعرض أحد على هؤالء الناخبين أجندة جديرة بالثقة لتحسين 
وتعزيز قوة حكم الذات. كان الدعم الشعبي لجهود الدفاع عن األعراف الديموقراطية 
 بالفعل فــي استطاعات الـــرأي قبل االنتخابات، ففي استطاع أجرته 

ً
واضــحــا

مؤسسة بيو لألبحاث قبل أسبوع من التصويت، اعتبر 70% من المستجيبين 
 »بالغ األهمية« مقارنة 

ً
»مستقبل الديموقراطية في الــواليــات المتحدة« شاغا

بنحو 79% اعتبروا االقتصاد مصدر قلق كبير، وعلى نحو مماثل، وجد استطاع 
الخروج عند مراكز االقتراع والذي أجرته شبكة NBC أن 68% من الناخبين وصفوا 
الديموقراطية األميركية بأنها »مهددة« على العكس من »آمنة«. حتى أن بعض 
الجمهوريين أعطوا األولوية للديموقراطية قبل السلطة السياسية، وأظهر بحث 
حديث أجراه مختبر أبحاث االستقطاب وهو مشروع مشترك بين كلية دارتموث 
وجامعة بنسلفانيا وجامعة ستانفورد أن تجاهل المعايير الديموقراطية داخل 
الحزب الجمهوري يقتصر على فصيل »لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى« بقيادة 
 أن يفشل إعان حملة إعادة انتخاب ترامب 

ً
دونالد ترامب، ليس من المستغرب إذا

في إثارة حماس الجمهوريين، وحتى فوكس نيوز غطت جزءا فقط من الحملة، 
في حين كانت صحيفة نيويورك بوست المحاِفظة فاترة الهمة عندما وضعت 
على غافها العنوان التالي: »رجل فلوريدا يلقي بتصريح«، ثم دفنت القصة في 
الصفحة 26. ينتشر القلق بشأن الديموقراطية األميركية بشكل خاص بين الفئات 
األصغر سنا، فقد وجد استطاع خروج أجرته كلية كينيدي في جامعة هارفارد أن 
االقتصاد وحقوق اإلجهاض فقط سبقت في األهمية »حماية الديموقراطية« بين 
الناخبين من سن 18 إلى 29 عاما. كان هؤالء الناخبون أساسيين في األرجح في 
االنتصارات التي حققها الديموقراطيون في مجلس الشيوخ في جورجيا، وأريزونا، 
وبنسلفانيا، فضا عن فوز الحاكم في والية وسكنسن، الافت للنظر أن 5% فقط من 

الشباب وصفوا الديموقراطية األميركية بأنها »سليمة معافاة«.
الواقع أن الحماسة الديموقراطية التي أبداها األميركيون الشباب فاجأت بعض 
المراقبين، وأشارت دراسة مؤثرة من عام 2017 أجراها ياشا مونك وروبرتو فوا أن 
رى هل 

ُ
دعم الديموقراطية كان في انحسار بين الشباب في مختلف أنحاء العالم، ت

من الممكن أن تسفر خمس سنوات من مراقبة الديموقراطيات تحت الضغط عن جعل 
الناخبين الشباب أكثر انتباها إلى المخاطر؟

أيا كانت األسباب وراء مكاسب الديموقراطية في انتخابات التجديد النصفي، 
فا يبدو أن االستفادة منها تمثل أولوية قصوى، وقبل االنتخابات، أكد الرئيس جو 
، لكنه لم يقدم 

ً
 الئقا

ً
 حماسيا

ً
بايدن على أهمية »مناصرة« الديموقراطية، كان خطابا

أجندة واضحة للتخفيف من مخاطر تراجع الديموقراطية. في ديسمبر 2021، أصدرت 
إدارة بايدن صحيفة وقائع روجت لمجموعة من السياسات لحماية الديموقراطية 
األميركية، ومن المؤكد أن بعض التدابير من زيادة القدرة على الوصول إلى إنترنت 
النطاق العريض إلى »تذكير المدارس« بالتزامها بتدريس التربية المدنية من شأنها 
أن تساعد في حماية المعايير الديموقراطية في األمد البعيد، لكن االنطباع العام الذي 
خلفته القائمة التي قدمتها اإلدارة يجعل المرء يتصور أن متدربا مثقا بالعمل في 
البيت األبيض سرق قائمة مهام صادرة عن أحد مراكز الِفكر الُمناِصرة للديموقراطية.

لكن التهديد أعظم من أن نكتفي ببذل القليل من الجهد في مواجهته، فعلى الرغم 
ت«( في 

َ
من هزيمة العديد من أنصار كذبة ترامب الكبرى )بأن انتخابات 2020 »ُسِرق

انتخابات التجديد النصفي واستبعادهم من مناصب الدولة حيث كان بوسعهم أن 
يحدثوا أكبر قدر من الضرر، فإن الديموقراطية األميركية ال تزال في خطر، فبسبب 
فوز عدد كبير من منكري االنتخابات في انتخابات على مستوى الواليات والمستوى 
الفدرالي وبقائهم في الكونغرس، ال يوجد سبب يحملنا على االعتقاد بأن خطر 

العنف السياسي تضاءل، وال يمكننا أن نثق في أن الخاسرين في االنتخابات لن 
يحاولوا استخدام المحاكم الفدرالية لقلب االنتخابات لمصلحتهم، كما فعل ترامب 

في عام 2020.
مع ذلــك، عندما يتعلق األمــر بالجهود التشريعية الملموسة، فإن دعــاة الكذبة 
، واستغلوا باستهزاء إن لم يخترعوا المخاوف 

ً
الكبرى هم الذين كانوا األكثر نشاطا

بشأن نزاهة االنتخابات للدفع بقوانين جديدة لقمع الناخبين في 19 والية، وفي 
انحراف واضح، نجد أن اإلصاحات القانونية األكثر فعالية التي يجري تنفيذها 

باسم حماية الديموقراطية اليوم تسعى بنشاط إلى تقويضها.
 لتطور القوى المناهضة للديموقراطية في الداخل والخارج، يتعين على 

ً
نظرا

إدارة بايدن أن تتحرك، من جانب واحد ومن خال الكونغرس، لتعزيز المؤسسات 
الديموقراطية، ليست المشكلة نقص األفكار، فقد اقترحت منظمات عديدة وباحثون 
من مختلف ألوان الطيف السياسي عشرات من تدابير اإلصاح، لكن نافذة الفرصة 

للتحرك ستضيق مع اشتداد سخونة دورة انتخابات 2024.
حتى بدون سيطرة الديموقراطيين على مجلس النواب، تستطيع إدارة بايدن 
استخدام األوامر التنفيذية لتعزيز الحكم الديموقراطي، ويمكنها أن تعزز القواعد 
استعداد لتواصل البيت األبيض مع إدارة اإليرادات الداخلية بشأن التحقيقات المعلقة 
أو المحتملة، بناء على القواعد التي أصدرها المدعي العام ميريك غارالند بالفعل 
لوزارة العدل في يوليو 2021، وبوسعها أيضا أن تدعم وضع مفتشي العموم داخل 
الدولة اإلدارية، وينبغي لها أيضا أن تقدم ضوابط تنظيمية جديدة لحماية استقالية 
المدعين الخصوصيين الذين يحققون في تضارب المصالح المحتمل في وزارة العدل.

من األهمية بمكان منع تكرار الجهود الحزبية التي بذلها المدعي العام السابق 
ويليام بار لدفن تقرير المستشار الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي في 
انتخابات 2016 الرئاسية، الواقع أن سلوك بار أثناء المراحل األخيرة من التحقيق، 
من ماحظاته الختامية الصادرة مبكرا قبل إصدار التقرير إلى التنقيح المفرط في 
النسخة العامة، جلب عليه التوبيخ من ِقَبل قاض فدرالي. من الممكن أن يستخدم 
الديموقراطيون أيضا الموسم الذي سيكون فيه الكونغرس عاجزا عن اتخاذ قرارات 
إلصاح قانون فرز األصــوات االنتخابية لعام 1887، بما يتفق مع مشروع قانون 
حديث تقدمت به السيناتورة سوزان كولينز الجمهورية، وفي الوقت ذاته، ينبغي 
لهم أن يعكفوا على إعداد تشريع موجه لمعالجة القضية التي نوقشت أمام المحكمة 
العليا في وقت سابق من هذا الشهر والتي قد تؤدي إلى زعزعة استقرار االنتخابات 

الفدرالية األميركية بشدة.
تتعلق قضية مور ضد هاربر، بنظرية كانت من قبل هامشية مفادها أن الدستور 
يمنح »المجالس التشريعية المستقلة في الواليات« السلطة الكلية إلدارة االنتخابات 
الفدرالية، فــإذا أصــدرت المحكمة حكما لمصلحة هــذا النهج، فسيصبح بمقدور 
الهيئات التشريعية تجاهل دساتير الــواليــات وقوانين الــدوائــر وربــمــا تتجاوز 
التصويت الشعبي، ويتعين على الكونغرس أن يستخدم سلطته الواسعة بموجب 
المادة األول من الدستور لضمان سامة ونزاهة االنتخابات، ويجب أيضا استغال 
مشروع قانون حقوق التصويت المعطل الذي تقدم به الديموقراطيون في عام 2019 
 عن البنود التي ال يزال من 

ً
 باسم »قانون من أجل الشعب«(، بحثا

ً
)المعروف أيضا

الممكن أن تحظى بدعم الحزبين.
لقد شقت بلدان أخرى عديدة طريقها عائدة من االنحطاط الديموقراطي، وقد 
أظهرت انتخابات التجديد النصفي األميركية أن معظم األميركيين يفضلون تعزيز 
قــوة المؤسسات المدنية، لكن الديموقراطيين والجمهوريين مــن ذوي العقلية 
الديموقراطية يتعين عليهم أن يتحركوا اآلن، وفي ضوء الشعبية المثبتة التي 
تحظى بها مثل هذه التدابير، ال يملك المرء إال أن يتساءل: ماذا تنتظر إدارة بايدن؟

*عزيز حق أستاذ القانون في جامعة شيكاغو، ومؤلف كتاب »انهيار العاجات 
الدستورية«، وتوم غينسبيرغ أستاذ القانون الدولي وأستاذ العلوم السياسية في 
جامعة شيكاغو، وأستاذ األبحاث في نقابة المحامين األميركية.
»بروجيكت سنديكيت، 2022« باالتفاق مع »الجريدة«

قليلون من سيندمون على عام 2022، وهو عام ميزه الوباء 
المستمر، والتقدم في تغير المناخ، والتضخم المتسارع، 
وتباطؤ النمو االقتصادي، وأكثر من أي شيء آخر، اندالع حرب 
 
ً
مكلفة في أوروبــا والمخاوف من انــدالع صراع عنيف قريبا

، لكن الكثير منه لم يكن 
ً
في آسيا، كان بعض من هذا متوقعا

، وكل ذلك يشير إلى دروس نتجاهلها على مسؤوليتنا.
ً
منتظرا

أواًل: فكرة أن الحرب بين الدول، التي يعتقد أكثر عدد من 
األكاديميين أنها عفا عليها الزمن، ليست صحيحة. ما نراه 
في أوروبـــا هو حــرب إمبريالية قديمة الــطــراز، يسعى فيها 
الرئيس الروسي فاديمير بوتين إلى القضاء على أوكرانيا 
ككيان مستقل ذي سيادة، هدفه هو ضمان أن دولة ديموقراطية 
ذات توجه ليبرالي وتسعى إلقامة عاقات وثيقة مع الغرب ال 
يمكنها أن تزدهر على حدود روسيا وأن تكون قدوة قد تكون 
جذابة للروس. بالطبع، بداًل من تحقيق النصر السريع والسهل 
الذي توقعه، اكتشف بوتين أن جيشه ليس بالقوة نفسها، وأن 
 مما توقعه، فبعد عشرة أشهر، استمرت 

ً
خصومه أكثر تصميما

الحرب با نهاية تلوح في األفق.
 
ً
: فكرة أن االعتماد االقتصادي المتبادل يشكل حصنا

ً
ثانيا

ضــد الــحــرب، ألنــه لــن يــكــون ألي طــرف مصلحة فــي تعطيل 
العاقات التجارية واالستثمارية ذات المنفعة المتبادلة، لم يعد 
من الممكن الدفاع عنها. االعتبارات السياسية تأتي األول، في 
الواقع، من المحتمل أن يكون اعتماد االتحاد األوروبي الكبير 
على إمدادات الطاقة الروسية قد أثر على قرار بوتين بالغزو، 

من خال دفعه إلى استنتاج أن أوروبا لن تصمد أمامه.
 من السياسة الغربية 

ً
: فشل التكامل، الذي حرك عقودا

ً
ثالثا

 إلى االعتقاد 
ً
تجاه الصين، واستندت هذه االستراتيجية أيضا

 إلــى جنب مــع الــتــبــادالت 
ً
بــأن الــعــاقــات االقــتــصــاديــة- جنبا

الثقافية واألكاديمية وغيرها- من شأنها أن تدفع التطورات 
السياسية ال العكس، مما يـــؤدي إلــى ظهور الصين األكثر 
 معتدلة 

ً
 والموجهة نحو السوق والتي كانت أيضا

ً
انفتاحا

في سياستها الخارجية.
لم يحدث أي من هذا، على الرغم من أنه يمكن ويجب مناقشة 
ما إذا كان الخلل يكمن في مفهوم التكامل أو في الطريقة التي 
تم تنفيذه بها، لكن ما هو واضــح هو أن النظام السياسي 
 بشكل متزايد، واقتصادها يتحرك 

ً
في الصين أصبح قمعيا

.
ً
في اتجاه اقتصاد موجه، وسياستها الخارجية تزداد حزما

: العقوبات االقتصادية، في كثير من الــحــاالت هي 
ً
رابــعــا

ــرد على انتهاكات  األداة المفضلة للغرب وحلفائه عند الـ
 ما 

ً
ــادرا الحكومة لحقوق اإلنــســان أو الــعــدوان الــخــارجــي، نــ

تــؤدي إلــى تغييرات ذات مغزى في السلوك، حتى العدوان 
الــصــارخ والــوحــشــي لروسيا ضــد أوكــرانــيــا فشل فــي إقناع 
 ،

ً
 أو اقتصاديا

ً
معظم حكومات العالم بعزل روسيا دبلوماسيا

وفي حين قد تؤدي العقوبات التي يقودها الغرب إلى تآكل 
القاعدة االقتصادية لروسيا، لم يقتربوا من إقناع بوتين 

بالتراجع عن موقفه. 
 
ً
: يجب إلغاء عبارة »المجتمع الدولي«. ال يوجد بتاتا

ً
خامسا

مجتمع دولي، لقد أدت قوة الفيتو الروسية في مجلس األمن 
إلى جعل األمم المتحدة عاجزة، في حين أن التجمع األخير 
لزعماء العالم في مصر للتعامل مع تغير المناخ كان بمنزلة 

فشل ذريع. عاوة على ذلك، هناك القليل من االستجابة العالمية 
لكوفيد19 وقليل من االستعدادات للتعامل مع الوباء القادم، 
وتظل التعددية ضرورية، لكن فعاليتها ستعتمد على صياغة 
ترتيبات أضيق بين الحكومات المتشابهة التفكير، وإن فكرة 

التعددية أو ال شيء ستؤدي في الغالب إلى ال شيء.
: من الواضح أن الديموقراطيات تواجه نصيبها من 

ً
سادسا

التحديات، لكن المشاكل التي تواجهها األنظمة االستبدادية 
 ما تدفع األيديولوجيا وبقاء النظام 

ً
قد تكون أكبر، وغالبا

 ما يقاوم القادة 
ً
عملية صنع القرار في مثل هذه األنظمة، وغالبا

االستبداديون التخلي عن السياسات الفاشلة أو االعتراف 
بــاألخــطــاء، خشية أن ُينظر إلــى ذلــك على أنــه عامة ضعف 
ويــغــذي الــدعــوات العامة مــن أجــل تغيير أكــبــر، ويجب على 
 لخطر االحتجاج 

ً
 دائما

ً
مثل هذه األنظمة أن تحسب حسابا

الجماهيري، كما هي الحال في روسيا، أو التهديد الحقيقي، 
 في الصين وإيران.

ً
كما رأينا مؤخرا

: قــــدرة اإلنــتــرنــت عــلــى تمكين األفـــــراد مــن تحدي 
ً
ســابــعــا

الحكومات أكبر بكثير في الديموقراطيات منها في األنظمة 
المغلقة، ويمكن لألنظمة االستبدادية مثل تلك الموجودة في 
الصين وروسيا وكوريا الشمالية إغاق مجتمعها ومراقبة 

المحتوى والرقابة عليه.
ــيـــوم شــبــكــات إنــتــرنــت مــتــعــددة ومــنــفــصــلــة،   ونــــواجــــه الـ
وفـــي الــوقــت نــفــســه، فـــإن وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي في 
الديموقراطيات عرضة لنشر األكاذيب والمعلومات المضللة 

التي تزيد االستقطاب وتجعل الحكم أكثر صعوبة.
: ال يــزال هناك الــغــرب )مصطلح يعتمد على القيم 

ً
ثامنا

المشتركة أكثر من الجغرافيا(، وتظل التحالفات أداة حاسمة 
لتعزيز الــنــظــام، وردت الــواليــات المتحدة وشــركــاؤهــا عبر 
األطلسي في الناتو بشكل فعال على العدوان الروسي على 
أوكــرانــيــا. كما أقــامــت الــواليــات المتحدة عــاقــات أقـــوى في 
المحيطين الهندي والهادئ للتصدي للتهديد المتزايد المنبثق 
من الصين، بشكل أساسي من خال رباعية نشطة )أستراليا 
والهند والــيــابــان والــواليــات المتحدة(، ومجموعة أوكــوس 
)أستراليا، والمملكة المتحدة، والواليات المتحدة(، وزيادة 

التعاون الثاثي مع اليابان وكوريا الجنوبية.
: ال تــــزال الــقــيــادة األمــيــركــيــة ضـــروريـــة، وال يمكن 

ً
تــاســعــا

للواليات المتحدة أن تتصرف من جانب واحد في العالم إذا 
أرادت أن تكون مؤثرة، لكن العالم لن يجتمع لمواجهة األمن 
المشترك والتحديات األخـــرى إذا كانت الــواليــات المتحدة 
 ما يكون االستعداد األميركي للقيادة من األمام 

ً
سلبية، فغالبا

.
ً
ال من الخلف مطلوبا

: يجب أن نتحلى بالتواضع بشأن ما يمكننا معرفته، 
ً
أخيرا

إنــه لمن دواعـــي التواضع أن ناحظ أن القليل من الــدروس 
السابقة كان يمكن التنبؤ بها قبل عام، وما تعلمناه ليس أن 
، في السراء والضراء، 

ً
التاريخ قد أعاد نفسه فقط، ولكن أيضا

يحتفظ بقدرته على مفاجأتنا، مع أخذ ذلك في االعتبار حتى 
عام 2023!

* رئيس مجلس العاقات الخارجية ومؤلف »وثيقة 
االلتزامات: العادات العشر للمواطنين الصالحين« )2023(.
»بروجيكت سنديكيت، 2022« باالتفاق مع »الجريدة«

آالم الهوس باألسلحة

جيمس زغبي*

رغم وضوح النص في المادة )62( من الدستور اللبناني ومفادها 
ناط صاحيات رئيس 

ُ
أنه »في حال خلو سدة الرئاسة ألّي علة كانت، ت

 بمجلس الوزراء«، يدور جدل قانوني وسياسي حول 
ً
الجمهورية وكالة

مدى صحة االنعقاد األخير للحكومة المستقيلة باجتماع تحكمت في 
تحديد حجم وبنود جدول أعماله حرارة المواقف واألهواء السياسية.

فرغم انتفاء أي سند دستوري يمنع الحكومة من االجتماع ضمن 
إطــار تصريف األعمال، ورغــم عدم وجــود أي اشتراط دستوري على 
انعقادها »مجتمعة« لممارسة الصاحيات المنوطة بها عند الشغور 
 
ً
الرئاسي، ورغم ما ساقته السوابق- التي ال ترقى إلى أن تصبح عرفا

- من توقيع جماعي للوزراء على المراسيم 
ً
لعدم صوابيتها دستوريا

التي قد تخرج عن الحكومة في مثل هذه الحاالت، ليس من السهل 
تبرير أو قبول تذييل المراسيم الناتجة عن الجلسة األخيرة بتوقيعين 
لرئيس الحكومة: واحد بصفته وآخر عن رئيس الجمهورية، ولكن ذلك 
 لترددات 

ً
من الجانب السياسي يجد صداه بالقبول أو الرفض تبعا

االنقسام السياسي-المذهبي الذي يتحكم فيه قانون الفعل وردة الفعل 
في إطار الصراع على السلطة، وفي حين لم يفلح كل ذلك بملء الشغور 
الرئاسي وال بالمحافظة على كرامة المواطن وال بتمتين أواصر الكيان، 
وال ساهم با شك في إخــراج المجتمع اللبناني من أزماته الكبرى 
على الصعد كافة. في الواقع، إن الدائرة المفرغة التي تحيط بمصير 
اللبنانيين ال تعدو أن تكون مسار لعبة قديمة-جديدة سمتها الحقيقية 
ي أصحاب المصالح الشخصية والفئوية خلف شعارات شعبوية 

ّ
تلط

تنجح عادة في تحويل المنازعات الصغرى الى انشقاقات فئوية خطيرة 
أو حروب دموية كبرى. فللوصول الى مرادها اتبعت الزعامات والقوى 
 تتفنن من خاله في إدخال مناصريها 

ً
 خبيثا

ً
 تقليديا

ً
اللبنانية أسلوبا

بما قد يسمى »رهاب الطوائف األخرى« وهي دوامة َمَرِضّية تعانيها 
كل شرائح المجتمع اللبناني من خال سياسة »التخويف من اآلخر«، 
األمر الذي ينتهي- كما تكشف السوابق- بتسويات سياسية على حساب 
مصالح الناس وتضحيات الصادقين والتزام العقائديين. ضمن إطار 
االعــتــراض الـــ »عوني-القواتي« على اجتماع مجلس الـــوزراء األخير، 
صّوب الوزير جبران باسيل بشكل مباشر على حزب الله وأمينه العام 
، األمر الذي تناوله بحنكة واضحة - 

ً
وعلى »تفاهم مار مخايل« ضمنا

 في الوقت نفسه- في حديث تلفزيوني قد يبدو أنه 
ً
 وتراجعا

ً
إصــرارا

 ذلك بتغريدات يمدح فيها- بلغة التراجع 
ً
مرتب لغايات محددة، متبعا

التكتيكي واالعتذار الممنهج- شخص األمين العام لحزب الله. 
م وطبق األسلوب 

ّ
لقد أثبت الوزير الطامح أنه أذكى وأسرع من تعل

التقليدي للسياسة اللبنانية، فهو- كمن سبقه ويعاصره من القيادات- 
يتقن استخدام الشعارات الجاذبة وتسويقها بشكل محترف، كما 
ْهر أظافرها في وجه 

َ
يجيد تقمص دور الضحية التي من المبرر لها ش

حاشريها في الــزاويــة، وهو الــذي يعرف أين ومتى يرفع أو يخفض 
سقف مواقفه، وكيف يستفيد من إصراره عليها أو تراجعه عنها، وهو 
الذي رغم عدم استعداده المطلق للتخلي عن تحالفه االستراتيجي 
مع حزب الله، ال يتوانى عن إسماع صوته من خال خطابات الهجوم 
وتغريدات الدفاع وخطط التراجع التكتيكي الممهور بختم التهديد 
والوعيد الضمنيين. ولعل هذا النهج الذي يفسر أصداء- وربما مقاصد- 
تسريبات »البلطجة« التي اتهم بها الوزير باسيل رئيس مجلس النواب 
نبيه بّري، وكذلك الحال في شأن نشر بعض أسرار اللقاءات السياسية 
للرئيس السابق ميشال عون في القصر الجمهوري، دون أن ننسى 
تسريبات لقاء رئيس التيار الوطني الحر مع أنصاره في العاصمة 
الفرنسية التي أراد أن يثبت لها ومنها مــدى صابته في مواجهة 
الضغوط المحلية والخارجية مقابل التقليل من حجم وأهمية الوزير 
سليمان فرنجية كمرشح رئاسي تدور حول اسمه دائرة المفاوضات 
 
ً
 وإقليميا

ً
ومحاولة التسوية بين حزب الله ومواقع اتخاذ القرار محليا

 بدوحة قطر.
ً
 من باريس إلى واشنطن مرورا

ً
ودوليا

المعركة الرئاسية في لبنان ما هي إال حلقة رديئة من مسلسل 
 على شعب 

ً
 وتكرارا

ً
االنهيار القيمي والكياني الذي تعرض حلقاته تباعا

منهك وضعيف، مع ما يبدو معه أنه لن يشهد في القريب العاجل كلمة 
»النهاية« عقب المشهد الختامي.  فقد أفلح سياسيو لبنان في أكثر من 
مرة بتحويل المعركة الرئاسية الى معارك فرعية خطيرة بين المذاهب 
والطوائف من خال تأجيج الصراع على »حقوق« يتم تسويقها على 

أنها دستورية ووجودية وهي في واقع األمر واهية ووهمية!
وقد آن األوان أن تستبدل المعركة الرئاسية بمعركة رئيسة هدفها 
التصّدي لتحالف الطائفيين مع أصحاب المصالح، وعنوانها سحق 

نرجسية القيادة المتحكمة بتبعية جاهلة ومّجهلة.
* كاتب ومستشار قانوني.

 
ً
 صغيرا

ً
األسبوع الماضي، حلت الذكرى العاشرة لمقتل 20 طفا

وستة من معلميهم في مدرسة »ساندي هوك« االبتدائية في نيوتاون 
بوالية كونيتيكت، لقد تعرضنا إلطاق نار جماعي من قبل، لكن هذه 

المرة شعرنا أنها مختلفة.
، وبكى الرئيس باراك أوباما 

ً
 وكثيرين جدا

ً
 جدا

ً
كان الضحايا صغارا

 إن »قلوبنا انفطرت« مرات 
ً
وعبر بباغة عن حزن األمة الجماعي، قائا

كثيرة ويجب القيام بشيء ما إلنهاء القتل، وعكف أعضاء لوبي الساح 
القوي )االتحاد القومي لألسلحة( إلى العمل، وبعد فترة قصيرة، رفض 
مجلس »الشيوخ« مشروع قانون متواضع إلصاح الساح بمعارضة 

.
ً
 مقابل موافقة 40 صوتا

ً
60 صوتا

واألرقــام منذ »ساندي هوك« مذهلة وتتزايد بمعدل ينذر بالخطر، 
وفي العقود األربعة التي سبقت »ساندي هوك«، وقع 1094 حادث إطاق 
 
ً
نار في المدارس، لكن خال العقد الماضي ضاعفنا هذا العدد تقريبا

بوقوع 948 حادث إطاق نار في المدارس، منها أكثر من 109 عمليات 
إطاق نار جماعي، التي يلقى حتفه فيها 4 ضحايا أو أكثر، لكن حوادث 
إطاق النار في المدارس ليست سوى جزء من القصة، فهناك 81 مليون 
أميركي يمتلكون اآلن 415 مليون بندقية، وهذه األسلحة نستخدمها 
بانتظام ضد بعضنا. وشهدت كل سنة من السنوات الثاث الماضية 
أكثر من 600 عملية إطاق نار جماعي، والعام الماضي سجل أعلى معدل 
بواقع 690 عملية إطاق نار، أي أكثر من ضعف عدد عمليات إطاق 
النار الجماعية كل عام من العقد السابق، وفي هذا العام وحده، شهدنا 
 بين 

ً
43 حالة وفاة مرتبطة باألسلحة النارية، مقسمة بالتساوي تقريبا

 في المتوسط 
ً
جرائم القتل واالنتحار، وكل يوم في أميركا يموت 12 طفا

من جراء إطاق النار. ويصاب 32 آخرون بالرصاص، وفي الواقع، تعتبر 
البنادق السبب الرئيس للوفاة بين األطفال والمراهقين في الواليات 
 حيال ذلك، فقد أصبح 

ً
، وال نفعل شيئا

ً
المتحدة، فالبنادق تقتلنا حرفيا

إطاق النار الجماعي من األمور المألوفة، ولم يروعنا ويوقع الهول في 
قلوبنا إال األحداث مذهلة الرعب مثل »ساندي هوك« أو كولومبين أو 
باركاند أو أوفالدي، وحين وقعت مذبحة لألطفال قبل عقد من الزمن، 
ظننا أن التغيير الحقيقي قادم. واآلن، تاشى هذا الظن، ونحن نوافق 
على إصاحات طفيفة ال تؤدي إال إلى تعديل آلة القتل، ولم نعد نجرؤ 
حتى على التشبث بأمل حظر األسلحة الهجومية، أو تنظيم مبيعات 
األسلحة، أو أن تتمكن التجمعات السكانية من حظر أسلحة الحرب 
في إطار سلطانها القضائي، وفي مواجهة وباء العنف المسلح، يجب 
تنفيذ مثل هذه اإلجراءات المنطقية، لكن ألن المحافظين في الكونغرس 
والمحاكم لديهم تفسير أيديولوجي غريب للدستور، أو هوس مرضي 

، لم يعد إنقاذ أطفالنا يمثل أولوية.
ً
بالبنادق، أو كليهما معا

رسل عدد قليل من األعضاء الجمهوريين 
ُ
وفي عيد المياد الماضي، أ

»المسيحيين« في الكونغرس بطاقات تصور عائاتهم أمام شجيراتهم 
لعيد المياد وكل فرد من األسرة )بما في ذلك األطفال الصغار( يحمل 
باعتزاز أسلحة هجومية، وحمل أحدهم بطاقة تحث سانتا كلوز على 
»إحضار الذخيرة«، وكما أشــرت من قبل، فإن مشكلة العنف المسلح 
متأصلة بعمق في ثقافتنا. ومن الموروث األسطوري للغرب القديم 
إلــى إضفاء صــورة رومانسية على رجــال العصابات في عشرينيات 
القرن الماضي، إلى ألعاب الفيديو اليوم، نحن مرضى، ونغذي مرضنا 
بمزيد من األسلحة واالعتقاد المغلوط بأنها تجعلنا أقوياء وآمنين، 
وبعد جريمة قتل جماعي وحشية في إحدى دور السينما في لويزيانا، 
جادل أحد األشخاص الذين استضافتهم شبكة )سي.إن.إن( التلفزيونية 
، لكان بإمكانه ردع 

ً
بأنه لو كان أحد المشرفين على دار السينما مسلحا

الجاني، وقد سمعت الشيء نفسه بعد اختطاف طائرة.
إنــه كــابــوس ال حــل أن نفكر فــي نشر عــدد مــن حاملي الــســاح في 
مسرح مظلم أو في طائرة على ارتفاع 30 ألف قدم، ويجب فرض حظر 
على األسلحة الهجومية، والمطالبة بتدقيق شامل لسجل مشتري 
الــســاح، وبالتأكيد يتعين علينا إبــعــاد األسلحة عــن أيـــدي األطفال 
 عقلية، لكن يجب علينا أيضا بذل جهد مخلص 

ً
ومن يعانون أمراضا

وبعزيمة قوية لمعالجة األسباب الجذرية لهوسنا المرضي باألسلحة، 
وتجاه قوة لوبي الساح الذي يعوق اإلصاح، ويجب مداواة الثقافة 
 أمام 

ً
الشعبية التي تتقبل القتل بالبنادق. ويتعين علينا أن نرفع دوما

»لوبي البنادق« وأنصارهم وجوه األطفال الذين لقوا حتفهم، وأن نعلن 
أسماء ونلحق الخزي بالذين تسمح أفعالهم وتقاعسهم عن الفعل 
استمرار القتل، فجناية هؤالء ال تقل عن الذين يطلقون النار ويجب أن 
يشعروا بالمسؤولية عن نسيان ضحايا »ساندي هوك« و»كولومبين« 
و»ستونهام دوغاس« و»أوفالدي«، وجميع المذابح األخرى التي وقعت 
في ظل إشرافهم.          *رئيس المعهد األميركي العربي في واشنطن.

هل تتلقى روسيا األسلحة من كوريا الشمالية؟
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... وتطرح مناقصتين بـ 80 مليون دوالر لصيانة مصفاة ميناء عبدالله
طــرحــت شــركــة الـــبـــتـــرول الــوطــنــيــة 
الكويتية )KNPC(، مشغل النفط والغاز 
الــمــمــلــوك لـــلـــدولـــة، مــنــاقــصــة عــقــديــن 
لصيانة مصفاة ميناء عبدالله. ومن 
المتوقع أن تتراوح قيمة العقد األول 
لــخــدمــات الصيانة الميكانيكية في 
مصفاة ميناء عبدالله ما بين 50 و80 

مليون دوالر.
وحسب »ميد«، تبلغ قيمة الكفالة 
األولــيــة للمشروع مليون دينار )3.2 
 لوثائق نشرها 

ً
ماليين دوالر(، وفقا

الجهاز المركزي للمناقصات العامة 

في الكويت )Capt(. فيما يشير حجم 
التأمين األولي إلى أن هذا العقد يجب 
أن يــكــون ذا قــيــمــة أعــلــى مـــن الــعــقــود 
 
ً
، وفقا

ً
المماثلة التي تم طرحها أخيرا

لمصادر صناعية.
وقــال أحد المصادر: »من المتوقع 
أن يمتد عــقــد الــصــيــانــة لــمــدة خمس 
ســنــوات«. والــمــوعــد النهائي لتقديم 
الــعــطــاءات بــشــأن هـــذا الــعــقــد هــو 17 
يناير 2023. ومن المقرر عقد اجتماع 

ما قبل العطاء في 28 ديسمبر.
أمـــا الــعــقــد الــثــانــي، فيشمل أعــمــال 

صيانة األنظمة الكهربائية وأنظمة 
الــحــريــق فــي مصفاة ميناء عبدالله. 
ومن المتوقع أن تكون قيمة هذا العقد 
 بقيمة 220 

ً
أقل، حيث يتطلب ضمانا

ألــف ديــنــار )717 ألــف دوالر(، والــذي 
ســيــكــون ســـــاري الــمــفــعــول لـــمـــدة 90 
. والموعد النهائي لتقديم العطاء 

ً
يوما

لهذا العقد هو 22 يناير 2023، ومن 
الــمــقــرر عقد اجــتــمــاع مــا قبل العطاء 

في 3 يناير.
ــم إصـــــــالح مـــصـــفـــاة مــيــنــاء  ــ وقــــــد تـ
عبدالله في الكويت كجزء من مشروع 

الــــوقــــود الــنــظــيــف بــتــكــلــفــة 16 مــلــيــار 
دوالر. وفــي سبتمبر 2021، عرضت 
شـــركـــة الـــبـــتـــرول الــوطــنــيــة الــكــويــتــيــة 
الــوحــدات النهائية لــمــشــروع الــوقــود 
ــرنــــت. واشــتــمــل  ــتــ الــنــظــيــف عـــلـــى اإلنــ
المشروع على دمج وتحديث مصفاة 
مــيــنــاء عــبــدالــلــه الــكــويــتــيــة ومــصــفــاة 
مــيــنــاء األحـــمـــدي. وزادت الــســعــة منذ 
ذلــك الحين إلــى 454 ألــف برميل في 
اليوم في مصفاة ميناء عبدالله، و346 
ألف برميل في اليوم بمصفاة ميناء 

األحمدي.

»الصناعة« تطالب »أجيليتي« »الصناعة« تطالب »أجيليتي« 
بـ بـ 34.534.5 مليون دينار  مليون دينار 

أعـــلـــنـــت شـــركـــة أجــيــلــيــتــي لــلــمــخــازن 
العمومية رفع المدير العام للهيئة العامة 
للصناعة بصفته دعــويــيــن قضائيتين 
ضد الشركة لمطالبتها بدفع 34.5 مليون 

دينار.
وتتعلق الــدعــوى األولـــى بطلب إلــزام 
»أجيليتي« بأن تؤدي للهيئة مبلغ 31.59 
مليون ديــنــار عــن عقد التخصيص رقم 
208 بشأن القسيمة الكائنة فــي منطقة 
ميناء عبدالله وما يستجد من مستحقات 
لمصلحة الهيئة الطالبة ومقابل أتعاب 

المحاماة.
ــا الـــدعـــوى الــثــانــيــة فتتعلق بطلب  أمـ
إلزام »أجيليتي« بأن تؤدي للهيئة مبلغ 
2.91 مليون دينار عن عقد التخصيص 
رقم 211 بشأن القسيمة الكائنة بمنطقة 
الصليبية والمستغلة ألغراض التخزين 
ومـــا يستجد مــن مستحقات لمصلحة 

الهيئة الطالبة ومقابل أتعاب المحاماة.

»البترول الوطنية« تدشن خط الغاز المسال الخامس
 و106 آالف برميل من المكثفات والغاز المسال 

ً
إلنتاج 805 ماليين قدم مكعبة من الغاز يوميا

• بتكلفة إجمالية 428 مليون دينار ويضيف 30% إلى الطاقة اإلنتاجية لمصنع الغاز في األحمدي
أشرف عجمي

ــتــــرول  ــبــ ــة الــ ــ ــركـ ــ احـــتـــفـــلـــت شـ
الوطنية الكويتية امس بتشغيل 
خـــط الـــغـــاز الـــمـــســـال الــخــامــس 
بمصفاة ميناء األحمدي بطاقة 
إنتاجية تبلغ 805 ماليين قدم 
مكعبة مــن الــغــاز يوميا و106 
آالف برميل من المكثفات والغاز 
المسال، والــذي يعد ثاني أكبر 
مشاريع الشركة االستراتيجية 
مــن حــيــث األهــمــيــة واإلنــتــاجــيــة 
بــعــد مـــشـــروع الـــوقـــود الــبــيــئــي، 
الذي سبق للشركة تشغيله في 

شهر مارس الماضي.
ــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي  ــرئــ وأكــــــــد الــ
لــمــؤســســة الـــبـــتـــرول الــكــويــتــيــة 
الشيخ نـــواف ســعــود الصباح، 
فـــي كــلــمــة ألــقــاهــا خـــالل الحفل 
الــــــــــــذي أقــــــيــــــم تـــــحـــــت رعــــايــــتــــه 
ــة الــرئــيــســي  ــركـ فــــي مــبــنــى الـــشـ
بمدينة األحمدي، أن المشروع 
يـــــحـــــظـــــى بـــــأهـــــمـــــيـــــة كـــــبـــــيـــــرة، 
الرتــبــاطــه بــاألهــداف الرئيسية 
ــة  ــمــــؤســــســ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ السـ
ــة إلــــى  ــيــ ــاعــ ــســ ــام 2040، الــ ــ ــعـ ــ لـ
ــوارد  ــ ــمـ ــ ـــل لـ ــ ــثـ ــ االســـــتـــــغـــــالل األمــ
بالدنا الهيدروكربونية، وعلى 
وجـــه الــخــصــوص الــتــوســع في 
اســـتـــكـــشـــاف وتـــصـــنـــيـــع الـــغـــاز 
ــمـــصـــاحـــب وغــيــر  الـــطـــبـــيـــعـــي الـ
الــــمــــصــــاحــــب لـــلـــنـــفـــط الـــــخـــــام، 
ــتـــاج مــشــتــقــات نــفــطــيــة ذات  وإنـ
ربحية عالية، تلبي متطلبات 
األسواق العالمية، وتتوافق مع 

اشتراطاتها البيئية.

وقال الصباح ان دولة الكويت 
رائـــدة فــي مــجــال االبــتــكــار، وان 
الــقــطــاع الــنــفــطــي يــســتــثــمــر في 
ــيــــة لــتــأمــيــن  ــنــ ــات الــــوطــ ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ الـ
مــســتــقــبــل الــــبــــالد، مـــشـــيـــرا إلـــى 
ان »هـــــــذا الــمــســتــقــبــل مـــرهـــون 
بنجاحنا في توظيف مواردنا 
بــمــشــاريــع تــحــافــظ عــلــى مكانة 
الكويت كمورد أساسي للطاقة 

النظيفة«.

توليد الطاقة 

ولــــــفــــــت الــــــصــــــبــــــاح إلــــــــــى أن 
اســــتــــخــــدام الـــــغـــــاز فـــــي تــولــيــد 
 
ً
 عــالــمــيــا

ً
ــارا ــيـ الــطــاقــة أصــبــح خـ

 من الناحيتين البيئية 
ً
ال

َّ
ض

َ
ُمف

واالقــتــصــاديــة، مــقــارنــة بــأنــواع 
ــوري األخـــــــرى،  ــ ــفــ ــ الـــــوقـــــود األحــ
حيث يسهم الغاز في المحافظة 
عــلــى الــبــيــئــة، مـــن خــــالل تقليل 

االنبعاثات الضارة بالمناخ.
وأوضــــــح أن الـــعـــالـــم يعيش 
 مرحلة »العصر الذهبي 

ً
حاليا

لصناعة الغاز الطبيعي«، وهو 
ما يحتم على القطاع مضاعفة 
االستثمارات في مشاريع تؤمن 
إمدادات المواد الهيدروكربونية 
لألسواق العالمية، مشيرا إلى 
ان مــشــروع خــط الــغــاز المسال 
 مـــن هــذه 

ً
ا ــزء ــ الــخــامــس يــعــد جــ

الــمــعــادلــة. وأضـــاف ان »القطاع 
 
ً
الــنــفــطــي الــكــويــتــي يــلــعــب دورا

 فـــــي دعــــم 
ً
 ورئــــيــــســــيــــا

ً
حــــيــــويــــا

اقتصاد الدولة، وتحقيق رؤية 
كــويــت جـــديـــدة 2035، لــــذا فــإن 
شركات القطاع تعمل بكل جدية 
من أجل توفير مصادر جديدة 
ــتــيــح أمـــام 

ُ
لــلــطــاقــة الــنــظــيــفــة، ت

اقتصادنا الوطني المزيد من 
فرص الربح والنمو المستقبلي 

المستدام«.
واخــــتــــتــــم الــــصــــبــــاح كــلــمــتــه 
بتهنئة إدارة وموظفي »البترول 
الوطنية« بتحقيق هذا اإلنجاز، 
ــــوي  ــيـ ــ ــــحـ مـــــنـــــوهـــــا بـــــــــالـــــــــدور الـ
والــتــنــمــوي الــرائــد الـــذي تؤديه 
الــشــركــة، كما أعـــرب عــن تطلعه 
إلى المزيد من اإلنجازات، التي 

تعزز نجاحات القطاع النفطي 
الكويتي، وتسهم في المحافظة 
عــلــى الــمــكــانــة الــمــتــمــيــزة لــدولــة 
ــــي صـــنـــاعـــة الــنــفــط  ــويــــت فـ ــكــ الــ

والغاز العالمية.
 

زيادة مستقبلية 

مــن جــانــبــهــا، قــالــت الرئيسة 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــشــــركــــة الــــبــــتــــرول 
الـــوطـــنـــيـــة الـــكـــويـــتـــيـــة وضـــحـــة 
أحــــــمــــــد الــــخــــطــــيــــب فـــــــي كـــلـــمـــة 
مــمــاثــلــة ان إنــــشــــاء خــــط الـــغـــاز 
المسال الخامس جــاء لتمكين 
الــشــركــة مــن اســتــيــعــاب الــزيــادة 

ــة فــي  ــعـ ــتـــوقـ ــمـ الــمــســتــقــبــلــيــة الـ
كميات الــغــاز والمكثفات التي 
تــنــتــجــهــا شـــركـــة نــفــط الــكــويــت 
ــة لــنــفــط  ــيــ ــتــ ــويــ ــكــ ــة الــ ــ ــركــ ــ ــشــ ــ والــ
الخليج، إضافة إلى كميات الغاز 
البترولي التي تنتجها مصافي 

الشركة.
وأوضــحــت أن مصنع الــغــاز 
الــــمــــســــال فـــــي مــــصــــفــــاة مـــيـــنـــاء 
األحـــمـــدي بــخــطــوطــه الــخــمــســة 
يلبي احتياجات السوق المحلي 
ــاز الــبــتــرولــي الــمــســال،  ــغـ مـــن الـ
ويــــســــاهــــم فـــــي تـــــزويـــــد وزارة 
الكهرباء والماء باحتياجاتها 
من غــاز الوقود المستخدم في 
توليد الكهرباء، كما يعد المزود 
الرئيسي للصناعات التحويلية 

المحلية.
وأضافت أن المصنع يصدر 
منتجات بترولية عالية الجودة 
لــألســواق العالمية، تتمثل في 
ــازي الــــبــــروبــــان والـــبـــيـــوتـــان،  ــ غــ
 أعلى 

ً
 ربحيا

ً
مما يحقق عــائــدا

ــة، ويــجــعــل  ــركــ لـــمـــنـــتـــجـــات الــــشــ
مصفاة ميناء األحــمــدي القلب 

النابض للغاز في البالد.
وتقدمت الرئيسة التنفيذية 
ــرول الـــوطـــنـــيـــة  ــ ــتــ ــ ــبــ ــ لــــشــــركــــة الــ
الـــكـــويـــتـــيـــة فــــي خـــتـــام كــلــمــتــهــا 
ــن ســــاهــــم فــي  ــ بـــالـــشـــكـــر لـــكـــل مـ
ــــروع، وخـــصـــت  ــشــ ــ ــمــ ــ ــاز الــ ــ ــجــ ــ إنــ
بــــالــــذكــــر الـــــــكـــــــوادر الـــوطـــنـــيـــة، 
وفــرق العمل في مصفاة ميناء 
األحـــمـــدي، وقـــطـــاع الــمــشــاريــع، 

والــدوائــر المساندة والشركات 
المنفذة، الذين قالت انهم عملوا 
 كــفــريــق واحــــد متناغم 

ً
جــمــيــعــا

ومتجانس.

طاقة إنتاجية 

ــال نـــائـــب الــرئــيــس  بــــــدوره، قــ
الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــمـــصـــفـــاة مـــيـــنـــاء 
األحــمــدي شــجــاع العجمي في 
ــاز الــمــســال  ــغـ كــلــمــتــه ان خـــط الـ
الخامس يضيف ما يقارب %30 
إلى الطاقة اإلنتاجية اإلجمالية 
لمصنع الــغــاز بمصفاة ميناء 
األحــمــدي، موضحا أن التكلفة 
اإلجمالية لهذا المشروع بلغت 
حوالي 428 مليون دينار أي ما 

يعادل )1.4 مليار دوالر(.
وأوضــــح أن نصيب القطاع 
الـــخـــاص الــمــحــلــي مـــن إجــمــالــي 
الميزانية الكلية للمشروع ما 
نــســبــتــه 29.7%، وهـــــي نــســبــة 
ــى  ــ ــتـــجـــاوز نــســبــة الـــحـــد األدنـ تـ
الــمــطــلــوبــة لـــإنـــفـــاق والــبــالــغــة 
20%، الفــتــا إلــى أن هــذا يظهر 
ــلـــــى دعـــــم  ــة عـــ ــ ــركــ ــ ــشــ ــ حـــــــــرص الــ
الــمــحــتــوى الــمــحــلــي، وتشجيع 
شــركــات الــقــطــاع الــخــاص على 
الــمــشــاركــة بفاعلية فــي تنفيذ 

مشاريعها الكبرى.
وأشــار العجمي إلــى أن عدد 
العمالة التي شاركت في تنفيذ 
الــمــراحــل المختلفة للمشروع 
قاربت 7 آالف عامل، مؤكدا أن 

الـــشـــركـــة تــفــخــر بــأنــهــا نجحت 
فــي توفير أعــلــى معايير األمــن 
والسالمة لهذا العدد الكبير من 
العمالة، حيث بلغ عدد ساعات 
الــعــمــل قــرابــة 58 مــلــيــون ساعة 

عمل دون تسجيل أي حوادث.
ولــفــت العجمي إلــى أن نجاح 
الـــشـــركـــة فـــي تــنــفــيــذ ثـــم تشغيل 
مشروع بهذه الضخامة لم يخل 
من مواجهة العديد من التحديات 
والصعوبات، مشيرا إلــى أن من 
أهمها إنجاز عملية الربط بين 
خطوط الغاز الطبيعي القادمة 
مـــن شـــركـــة نــفــط الـــكـــويـــت وخــط 
الــغــاز الجديد دون التأثير على 
سالمة التشغيل واستمرار عملية 
اإلنــــتــــاج، وأكــــد بــهــذا الـــصـــدد أن 
كوادر الشركة نجحت في التغلب 
عــلــى كــافــة الــتــحــديــات، وإنــجــاز 

المشروع بالشكل األمثل.
يشار إلى أن خط الغاز المسال 
الخامس يعزز الطاقة اإلنتاجية 
لــخــطــوط الــغــاز األربــعــة القائمة 
بطاقة إنتاجية إضافية تقدر بـ 
805 ماليين قدم مكعبة قياسية 
من الغاز، و106 آالف برميل من 
الــمــكــثــفــات والــــغــــاز الـــمـــســـال في 
الــــيــــوم، بــحــيــث تــصــبــح الــطــاقــة 
اإلنــتــاجــيــة اإلجــمــالــيــة الــيــومــيــة 
لـــلـــخـــطـــوط الـــخـــمـــســـة مــجــتــمــعــة 
3 مـــلـــيـــارات و125 مـــلـــيـــون قـــدم 
مكعبة قياسية من الغاز، و332 
ألف برميل من المكثفات والغاز 

المسال.

لقطة جماعية لمسؤولي المؤسسة وشركة البترول الوطنية

العمر: عمومية »آن ديجيتال« المقبلة  
الفرصة األخيرة قبل الشطب

»مجالس إدارات سابقة تسببت في خسارة الشركة 93.5 مليون دينار«
• عيسى عبدالسالم

دعـــــا رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
شركة آن ديجيتال سيرفسس 
القابضة، عبدالله العمر، جميع 
مساهمي الشركة إلــى ضــرورة 
حـــضـــور الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
الــمــقــبــلــة لــلــشــركــة، الســيــمــا أن 
مــصــيــر اســـتـــمـــرار الـــشـــركـــة في 
مـــقـــصـــورة اإلدراج بـــبـــورصـــة 
ق بما 

ّ
الكويت لألوراق المال معل

ســتــؤول إلــيــه نــتــائــج الجمعية 
العمومية العادية وغير العادية 
للشركة، والــتــي ستعقد نهاية 

الشهر الجاري. 
وكــشــف الــعــمــر، فــي تصريح 
لـ »الجريدة«، أن مجلس اإلدارة 
ــات  ــانـ ــل لـــــم يــــعــــّد الـــبـــيـ ــنـــحـ ــمـ الـ
الــمــالــيــة لـــعـــام 2021، وعــــّرض 
سهم الشركة لإلغاء من اإلدراج 
فـــي بـــورصـــة الــكــويــت لــــألوراق 
المالية ومن سوق دبي المالي، 
ــه بــتــطــبــيــق قـــرار  ــزامـ ــتـ بـــعـــدم الـ
ــواق الـــمـــال 26 لسنة  ــ هــيــئــة أسـ
ـــظـــات 

ّ
ــف 2022 لـــمـــعـــالـــجـــة تـــحـ

مراقبي الحسابات كما في 30 
سبتمبر2021. 

وبــّيــن أن حــضــور الجمعية 
العامة للشركة من  المساهمين 
ــيـــر ومــســتــقــبــل  ــد مـــصـ ــديـ ــتـــحـ لـ
اســتــثــمــاراتــهــم وأمـــوالـــهـــم يعد 
 
ً
 فائق الضرورة، خصوصا

ً
أمرا

أن عــدم نجاح الشركة في عقد 
جــمــعــيــتــهــا الــعــمــومــيــة بسبب 
عدم اكتمال النصاب، سيعّرض 
الشركة للشطب واالبتعاد عن 
رقابة هيئة أسواق المال وإنقاذ 

أموال المساهمين. 
وأوضــــح أن مــجــلــس اإلدارة 
اتـــــــخـــــــذ عــــــــــدة خــــــــطــــــــوات رغـــــم 
ــع  ــ ــا واقــ ــ ــهـ ــ صــــعــــوبــــتــــهــــا، إال أنـ
تصحيحي إلعادة تقييم أصول 

 للمعايير الدولية 
ً
الشركة، وفقا

التي تمثلت في: 
- مــخــصــص خــســائــر بنحو 
ــنــــار عـــلـــى كــل  ــــف ديــ 816.44 ألـ
األرصدة المدينة مع طرف ذي 
صلة بالمجموعة السابقة التي 

كانت تتولى إدارة الشركة.
- مخصص خصائر بـ 911.2 
ألف دينار على كامل استثمار 
فــــي عـــقـــد مـــضـــاربـــة ومـــشـــاركـــة 
ــاح مــع طـــرف )ذات صلة(  ــ األربـ
بالمجموعة السابقة التي كانت 

تتولى إدارة الشركة. 
 11.11 ــنــــحــــو  - خــــســــائــــر بــ
 من خــالل إعــادة تقييم 

ً
مليونا

بند الــشــهــرة فــي شــركــة قنوات 
القابضة في استثمارها بشركة 
قنوات للنظم السعودية، بناء 
عـــلـــى تـــقـــريـــر دراســـــــة مــــن جــهــة 

مستقلة. 
ــــالل  ــر أنـــــــــه خـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ وبـــــــّيـــــــن الـ
الـــفـــتـــرة الـــمـــمـــتـــدة بـــيـــن عــامــي 
تــــولــــى إدارة   ،2020 2009 و
الــشــركــة مــجــالــس إدارات عــدة، 
وكـــــان لــبــعــضــهــم األثـــــر الــبــالــغ 
ــفـــوق  ــر تـ ــائــ ــيـــق خــــســ ــقـ ــــي تـــحـ فــ
93.5 مليون دينار، إثر قرارات 
ــارات  ــمــ ــثــ ــتــ ــي اســ ــ بـــــالـــــدخـــــول فــ

وشراكات في كل مما يلي:
- االستثمار في شركة هيتس 
ــمـــل فــــي مــجــال  ــعـ إفـــريـــقـــيـــا، وتـ
االتصاالت، من خالل شركاتها 
الــتــابــعــة فــي حـــدود 50 مليون 
ديــنــار، ونــتــج عــن ذلــك خسائر 
على كامل رأس المال، علما بأن 

الشركة تحت التصفية.
ــة هـــيـــتـــس  ــ ــركــ ــ ــــل شــ ــــويـ ــمـ ــ - تـ
إفريقيا بـ 57.68 مليون دوالر، 
)ما يعادل 23.5 مليون دينار(، 
نــتــج عـــن ذلــــك مــخــصــص على 
ــل، لــكــون  ــويـ ــمـ ــتـ كـــامـــل قــيــمــة الـ

الشركة تحت التصفية. 

- االستثمار في شركة هيتس 
إسبانيا بحدود 8 ماليين دوالر 
)مـــا يــعــادل تقريبا 2.5 مليون 
ديــنــار(، ونتج عن ذلــك خسائر 

على كامل رأس المال. 
- االستثمار في شركة هيتس 
دو بــرازيــل بـ 22 مليون دوالر، 
)مـــا يـــعـــادل 6 مــاليــيــن ديـــنـــار(، 
ونتج عن ذلك خسائر على كامل 

رأس المال.
ــة  ــ ــاربـ ــ ــــضـ ــد مـ ــ ــقــ ــ - إبــــــــــــــــرام عــ
ومشاركة بالربح مع أطراف ذات 
صلة في اإلدارة السابقة، وعمل 
تسويات عينية لتلك العقود في 
شــركــة الهند القابضة بمبالغ 
تفوق 11.5 مليون ديــنــار، مما 
أدى الـــى مخصص عــلــى كامل 
قيمة االستثمار، وتم احتسابه 
على مدى سنوات سابقة، كان 
آخــرهــا عـــام 2021 عــلــى اقتناء 

تلك الشركة. 
وذكــر أن المخصصات التي 
تم احتسابها من عام 2009 الى 
2021 مع األطراف السابقة ذات 
الصلة ال تعني البتة التنازل 
عن تلك المطالبات، فهي بمنزلة 
حقوق وأموال المساهمين التي 

ســتــتــم الـــمـــطـــالـــبـــة بـــهـــا حــســب 
اإلجراءات القانونية. 

معالجة الخسائر 

وأكد العمر أن مجلس اإلدارة 
ــدة إجــــــــراءات  ــ الـــحـــالـــي اتــــخــــذ عــ
لــمــعــالــجــة الــخــســائــر الــمــتــراكــمــة 
الــتــي تكبدت بها الــشــركــة خالل 
تــلــك الـــســـنـــوات بــنــســبــة خــســائــر 
متراكمة بلغت 81.36 في المئة، 
ات لمعالجة  وأن من أهم االجراء
الـــخـــســـائـــر الـــمـــتـــراكـــمـــة وإعــــــادة 

هيكلة رأس المال من خالل: 
ــال مــن  ــمــ - تــخــفــيــض رأس الــ
87.23 مليون ديــنــار الــى 16.25 
مليونا، وذلك بعد عقد الجمعية 
الــعــمــومــيــة غــيــر الــعــاديــة، وأخــذ 
موافقة المساهمين كخطوة أولى 
إلعادة هيكلة رأس المال وشطب 
الخسائر المتراكمة، والتي تشكل 
عائقا يمنع من توزيع األرباح في 

حال اقرارها على المساهمين.
ــانــــونــــي  - تـــشـــكـــيـــل فـــــريـــــق قــ
ــاوزات  مــخــتــص لــبــحــث أي تــــجــ
وخسائر ناتجة عن اإلهــمــال أو 
التقصير أو التالعب فــي أمــوال 
الشركة، وفي حال إثباتها سيتم 
إقامة دعاوى قضائية السترجاع 

حقوق المساهمين. 
وأفــــــاد الــعــمــر بــــأن الــشــركــات 
الـــتـــابـــعـــة لـــشـــركـــة آن ديــجــيــتــال 
سيرفسس القابضة متخصصة 
ــركـــات االتــــصــــاالت  كــمــشــغــل لـــشـ
فـــي كـــل مـــن الـــســـعـــوديـــة، ممثلة 
في شركة قنوات للنظم، مشغل 
لشركة موبايلي لالتصاالت، وفي 
اإلمـــــارات ممثلة بــشــركــة قــنــوات 
كونكت لشركة اتصاالت اإلمارات، 
وفـــي الــكــويــت ممثلة فــي شركة 
قـــنـــوات تــلــيــكــوم، مــشــغــل لشركة 

أوريدو لالتصاالت.

5.1 مليارات دينار االستثمار األجنبي بالبورصة
الملكيات في البنك الوطني تجاوزت المليارين

• محمد اإلتربي
وســـــط حـــالـــة الـــتـــذبـــذب الـــتـــي يــشــهــدهــا 
السوق، استقرت القيمة للسيولة األجنبية 
عند مستوى 5.1 مــلــيــارات ديــنــار كويتي، 
ومن واقع عملياته اليومية يالحظ استئثار 
الـــقـــطـــاع الــمــصــرفــي واألســــهــــم الــتــشــغــيــلــيــة 
ــدة، وهـــــي الــــتــــي تــحــظــى  ــ ــديـ ــ بـــانـــتـــقـــائـــيـــة شـ
 مــع اقــتــراب 

ً
بــاالهــتــمــام الـــواســـع خــصــوصــا

نــهــايــة الــعــام ومـــا تتميز بــه تــلــك الشريحة 
من األسهم بسرعة عقد الجمعية العمومية 
ــقــــديــــة وكـــــذلـــــك ضـــمـــان  ــنــ ــات الــ ــ ــعـ ــ ــوزيـ ــ ــتـ ــ والـ

مستويات النمو.
في سياق متصل، كسرت القيمة األجنبية 
القائمة في البنك الوطني وفق أحدث تسوية 
هذا األسبوع حاجز الملياري دينار كأكبر 

ــســــوق يـــســـتـــحـــوذ عــلــى  ــي الــ ســـهـــم مــــــدرج فــ
النصيب األكبر من القيمة األجنبية بنسبة 

.
ً
تبلغ نحو 40% تقريبا

عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــــر، قــــــالــــــت مـــــصـــــادر 
 كان 

ً
استثمارية، إن ثمة عوامل برزت أخيرا

لها دور مؤثر في حالة التذبذب لمستويات 
السيولة كمتوسط مستقر من بداية العام، 
من أبرز ذلك التأثيرات الناجمة عن ضبابية 
السياسة النقدية في البالد، ومنع حسابات 
الورثة من االستمرارية بممارسة كل حقوقها 
بالشراء، ودفعها نحو التصفية والخروج 

من السوق بالسماح لها بالبيع فقط.
وذكــرت المصادر أن العامل اآلخــر يأتي 
ــيــــرة والــــخــــروج عن  بــعــد الـــتـــشـــديـــدات األخــ
الصالحيات من شركات وساطة باتت تطلب 
شــهــادة راتــب مــن عــمــالء، على الــرغــم مــن أن 

حسابات التداول مرتبطة بحساب مصرفي 
والـــبـــنـــك هــــو الــمــعــنــي والــــمــــســــؤول عــــن أي 
عمليات تتعلق بشبها غسل أموال أو غيره 
حــتــى أن الــفــارق فــي اإلمــكــانــات والــخــبــرات 

لمصلحة البنوك.
فــي ســيــاق آخـــر، أشــــارت مــصــادر إلـــى أن 
هناك سيولة أجنبية ستتوزع على بعض 
األسهم خالل األيام المتبقية من عمر السنة 
الــمــالــيــة الــحــالــيــة وســتــتــركــز عــلــى شــركــات 

بعينها. 
ــتـــوقـــع أن تـــشـــهـــد أســــهــــم أخــــرى  فـــيـــمـــا يـ
رغبة فــي الصعود والترقية للسوق األول 
وخــروجــهــا مــن الــســوق الــرئــيــســي عمليات 
نشاط للمحافظة على سائليتها والوصول 
إلى قيمة سوقية تؤهلها لإنتقال للسوق 

األول.

العالم يعيش 
 مرحلة 

ً
حاليا

العصر 
الذهبي 

لصناعة الغاز 
الطبيعي 

وخط الغاز 
الخامس 

جزء من هذه 
المعادلة

نواف سعود الصباح

عبدالله العمر

أخبار الشركات

صدور حكم أول درجة لـ »أوريدو« ضد رئيسي »االتصاالت« و»الفتوى«صدور حكم أول درجة لـ »أوريدو« ضد رئيسي »االتصاالت« و»الفتوى«
ــة لـــالتـــصـــاالت  ــيـ ــنـ كـــشـــفـــت شــــركــــة الـــوطـ
المتنقلة »أوريدو الكويت« عن صدور حكم 
أول درجــــة لمصلحتها فــي دعـــواهـــا ضد 
رئيس هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات 
بصفته، ورئيس هيئة الفتوى والتشريع 
بصفته. ويتعلق موضوع الدعوى بطلب 
الشركة إلغاء القرار السلبي بامتناع جهة 
ــادة الــرســوم المحصلة عن  اإلدارة عــن إعــ
 ألحـــكـــام الــقــرار 

ً
األرقــــــام والــنــطــاقــات وفـــقـــا

2016/90 وما يترتب على ذلك من آثار.
وقضت محكمة أول درجــة بقبول طلب 
 وفــي الموضوع بإلغاء قرار 

ً
اإللــغــاء شكال

لجنة فض النزاعات والفصل في التظلمات 
في المنازعة رقم 1 لسنة 2022 المؤرخ في 
21 فبراير 2022 بالهيئة العامة لالتصاالت 
وتقنية المعلومات برفض استرداد التعرفة 
عن جميع األرقام المحجوزة أو المستخدمة 
وقت صدور القرار رقم 90 لسنة 2016 في 
يوليو 2016 وما يترتب على ذلك من آثار.

ــبــــول طــلــب  ــقــ ــة بــ ــمـ ــكـ ــمـــحـ ــا قــــضــــت الـ ــمــ كــ
 وفي الموضوع برفضه، 

ً
التعويض شكال

وإلزام المدعى عليه بصفته بالمصروفات 
 مــقــابــل أتــعــاب 

ً
 كــويــتــيــا

ً
ــارا ــنـ ومــبــلــغ 50 ديـ
المحاماة الفعلية.

صدور حكم ضد »ياكو« بـ صدور حكم ضد »ياكو« بـ 7.297.29 ماليين دينار  ماليين دينار 
قــالــت شــركــة يــاكــو الــطــبــيــة، إن الممثل 
القانوني لبنك الخليج الدولي حصل على 
حكم مــن محكمة االستئناف لمصلحته 
 
ً
بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا

بإلزام الشركة المستأنف عليها بأن تؤدي 

للبنك المستأنف مبلغ 7.29 ماليين دينار، 
وألزمتها للمصروفات مبلغ ألــف دينار 

مقابل أتعاب المحاماة الفعلية.

https://www.aljarida.com/article/8651
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ضبابية أوضاع »كوفيد 19« بالصين تحد من مكاسب النفط
ً
 ليبلغ 78.92 دوالرا

ً
البرميل الكويتي ينخفض 86 سنتا

انخفض سعر برميل النفط 
 ليبلغ 78.92 

ً
الكويتي 86 سنتا

ــــداوالت أمـــس األول   فــي تـ
ً
دوالرا

 في تداوالت 
ً
مقابل 79.78 دوالرا

يوم الجمعة الماضي وفق السعر 
الــمــعــلــن مـــن مــؤســســة الــبــتــرول 

الكويتية.
وفي األسواق العالمية ارتفعت 
ــار الـــنـــفـــط فــــي الــتــعــامــات  ــعــ أســ
المبكرة أمــس، مدعومة بضعف 
الدوالر وخطة الواليات المتحدة 
ــاء احـــتـــيـــاطـــيـــاتـــهـــا  ــ ــنـ ــ إلعـــــــــــادة بـ
االســتــراتــيــجــيــة، لــكــن المكاسب 
ــانــــت مـــــحـــــدودة بـــســـبـــب حــالــة  كــ
الضبابية المتعلقة بتأثير ارتفاع 
حــاالت »كوفيد 19« فــي الصين، 

أكبر مستورد للنفط في العالم.
وزادت الــعــقــود اآلجـــلـــة لخام 
، أي 0.8 في المئة، 

ً
برنت 61 سنتا

 للبرميل، 
ً
لتصل إلى 80.40 دوالرا

وارتــفــعــت الــعــقــود اآلجــلــة لخام 
غرب تكساس الوسيط األميركي 
، أي 0.9 في المئة، إلى 

ً
65 سنتا

 للبرميل بــعــد أن 
ً
75.84 دوالرا

 في الجلسة 
ً
زادت بواقع 90 سنتا

السابقة.
 من الخطة 

ً
وتلقى السوق دعما

األميركية التي أعلنت األسبوع 
الماضي لشراء ما يصل إلى ثاثة 
مايين برميل من النفط من أجل 
االحتياطي االستراتيجي، بعد 
أن أفرجت الواليات المتحدة هذا 

العام عن 180 مليون برميل من 
المخزون، وهو رقم قياسي. كما 
أدى ضعف الدوالر األميركي إلى 
دعــم األســعــار ألنــه يجعل النفط 
أرخص لحائزي العمات األخرى. 
ــلــــغ مــــؤشــــر الــــــــــدوالر حـــوالـــي  وبــ
104.7. لكن حتى ترتفع األسعار 
بــصــورة أكــبــر، قــال محللون إنه 
ستكون هناك حاجة إلــى ظهور 

إشـــــــــارات واضــــحــــة عـــلـــى زيـــــادة 
الطلب. وقال إدوارد مويا المحلل 
فــي أوانــــدا فــي مــذكــرة: »توقعات 
ــفــــط ســـتـــكـــون  ــنــ ــلــــى الــ ــلــــب عــ الــــطــ
أســاســيــة لــمــدى ارتـــفـــاع أســعــار 
الــخــام، وقــد يواجه ذلــك صعوبة 
في الوضوح ألننا نرى إشــارات 
متضاربة مع إلغاء قيود اإلغاق 

في الصين«.

وســجــلــت الــصــيــن قـــفـــرة في 
حـــــــــــاالت اإلصــــــــابــــــــة الــــجــــديــــدة 
ــيــــروس كــــورونــــا  ــفــ الــــمــــؤكــــدة بــ
لــــتــــصــــل إلــــــــــى 2722 فـــــــي 19 
 من 1995 في 

ً
ديسمبر، ارتفاعا

اليوم السابق. ومــع ذلــك، هناك 
شكوك متزايدة حول ما إذا كان 
اإلحصاء الرسمي يلتقط العدد 
الحقيقي لإلصابات مع وجود 

أدلـــة غير مــؤكــدة تشير إلـــى أن 
المرض ينتشر في المدن. 

صادرات أميركا 
ــات الــمــتــحــدة  أصــبــحــت الــــواليــ
إحــدى القوى العالمية المصدرة 
للنفط الخام خال السنوات القليلة 
الــمــاضــيــة، بــيــد أن صــادراتــهــا لم 
تتجاوز قط وارداتها منذ الحرب 

العالمية الثانية. وقد يتغير هذا 
األمر في العام المقبل.

ــل مــــبــــيــــعــــات الـــنـــفـــط  ــ ــجـ ــ ــسـ ــ وتـ
الخام األميركي لــدول أخــرى اآلن 
 يبلغ 3.4 مايين 

ً
مستوى قياسيا

 مع صــادرات بنحو 
ً
برميل يوميا

 من 
ً
ثــاثــة مــايــيــن بــرمــيــل يــومــيــا

المنتجات المكررة مثل البنزين 
ــزل. كــمــا تــعــتــبــر الـــواليـــات  ــ ــديـ ــ والـ
الـــمـــتـــحـــدة أكــــبــــر مــــصــــدر لــلــغــاز 
الطبيعي المسال ومن المتوقع أن 
يزيد حجم إنتاجها في السنوات 

المقبلة.
وفي حين أن الواليات المتحدة 
تــســتــهــلــك 20 مــلــيــون بــرمــيــل من 
، وهـــو أكبر 

ً
الــنــفــط الـــخـــام يــومــيــا

حــجــم اســتــهــاك فـــي الــعــالــم، فــإن 
إنــتــاجــهــا ال يــتــجــاوز 13 مليون 
. وحتى وقت قريب، 

ً
برميل يوميا

لم يكن أحد ليصدق أنها ستكون 
مــن الــبــلــدان الــكــبــرى الــمــســتــوردة 

للنفط.
وفــي الشهر الماضي، أظهرت 
بــيــانــات الــحــكــومــة األمــيــركــيــة أن 
صافي واردات الواليات المتحدة 
مـــن الــنــفــط الـــخـــام انــخــفــض إلــى 
، وهــو 

ً
1.1 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا

أدنـــى مستوى لــه منذ بـــدء حفظ 
السجات في عام 2001. 

ويمثل هذا الرقم انخفاضا حادا 
مقارنة مع ما كان عليه األمر قبل 
خمس سنوات عندما استوردت 

الواليات المتحدة أكثر من سبعة 
مايين برميل يوميا.

ومن بين العوامل التي أدت إلى 
تــغــيــيــر هــــذه الــمــعــادلــة الــعــقــوبــات 
ــيــــا والـــتـــي  الـــمـــفـــروضـــة عـــلـــى روســ
ــــن الــنــفــط  ــا مـ ــهــ ــادراتــ أضـــــــرت بــــصــ
ــا  ــزوهـ ــد غـ ــعـ والـــــغـــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي بـ
ألوكرانيا إلى جانب بدء واشنطن 
في سحب كميات هائلة من النفط 
مـــن احــتــيــاطــيــات الـــطـــوارئ لديها 

لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين.
وقال روهيت راثود محلل السوق 
في شركة فورتيكس المتخصصة 
في الطاقة »الغزو الروسي ألوكرانيا 
أدى إلى تحفيز الطلب على الطاقة 
األمــيــركــيــة مــن جــديــد ويــنــبــغــي أن 
يدفع ذلك صادرات النفط لتتجاوز 
ــواردات فــي أواخـــر الــعــام المقبل  ــ الـ
ــتـــراض تـــســـارع إنـــتـــاج الــنــفــط  ــافـ بـ
الــــصــــخــــري«. وتـــحـــتـــاج الــــواليــــات 
المتحدة إما إلى زيــادة اإلنتاج أو 
تقليص االستهاك لكي تصبح من 
الباد المصدرة للنفط الخام. ومن 
المتوقع أن يرتفع الطلب األميركي 
على المنتجات البترولية 0.7 في 
الــمــئــة إلــــى 20.51 مــلــيــون بــرمــيــل 
 الـــعـــام الــمــقــبــل، مــمــا يعني 

ً
يــومــيــا

ضرورة زيادة اإلنتاج.
وتنتج الواليات المتحدة بالفعل 
 أكثر مــن أي دولــة أخــرى في 

ً
نفطا

ــم بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــســعــوديــة  ــالـ ــعـ الـ
وروسيا.

التركيت: »أركان« تسعى لزيادة حصتها في القطاع العقاري

• سند الشمري
ــيــــس مــجــلــس  ــائــــب رئــ أكــــــد نــ
اإلدارة الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لشركة أركان الكويت العقارية، 
عبدالرحمن التركيت، أن مجلس 
االدارة نجح في وضع الخطط 
واالستراتيجيات التي ساهمت 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر لــــلــــوصــــول إلــــى 
األهداف المرسومة للحفاظ على 
استقرار وضع الشركة وتعظيم 
أصولها، بهدف االرتقاء والنمو 
بــاألربــاح السنوية، إضافة الى 
الحفاظ على االستقرار المالي 
وتجنيب الــشــركــة قــدر اإلمــكــان 
التأثيرات االقتصادية المحيطة 
لــتــحــقــيــق أفــضــل نــتــائــج مــالــيــة 

ممكنة.
ــاء خــال  حــديــث الــتــركــيــت جـ
اجـــتـــمـــاع الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
ــة الــتــي  ــاديـ ــعـ ــاديـــة وغـــيـــر الـ ــعـ الـ
عـــقـــدت أمـــــس، بــنــســبــة حــضــور 
79، حـــيـــث أوضـــــــح أن الــســنــة 
ــم تــكــن  ــ ــيـــة لــ ــتـــهـ ــنـ ــة الـــمـ ــيــ ــالــ ــمــ الــ

مستقرة اقــتــصــاديــا، نــظــرا لما 
مــرت بــه بالكثير مــن التقلبات 
العالمية، والتي أثــرت با شك 
على االقــتــصــاد المحلي، وهــذا 
ما رأيناه خال األشهر األخيرة 
من السنة المالية المنتهية من 
ــــوق الــكــويــت  تـــراجـــعـــات فــــي سـ
لألوراق المالية، وكذلك ارتفاع 
مستويات التضخم الــتــي أدت 
بــــــدورهــــــا الـــــــى اضــــــطــــــرار بــنــك 
ــى الــقــيــام  الـــكـــويـــت الـــمـــركـــزي الــ
بــرفــع أســعــار الــفــائــدة لتحقيق 

التوازن االقتصادي.
وبـــّيـــن الــتــركــيــت أن إجــمــالــي 
مــــوجــــودات الـــشـــركـــة نــمــت بما 
ــة، مـــقـــارنـــة  ــئـ ــمـ ــالـ نـــســـبـــتـــه 67 بـ
بالسنة المالية السابقة، لترتفع 
مــن 89.7 مليون ديــنــار وتصل 
الـــى 149.6 مــلــيــونــا، فــيــمــا بلغ 
إجمالي العقارات المدارة أكثر 
مـــن 570 مــلــيــونــا، فـــي مختف 
ــرادات  الــقــطــاعــات، وبــلــغــت اإليــــ
التشغيلية 7.7 مايين، بارتفاع 
نسبته 57 بــالــمــئــة، كــمــا بلغت 

اإليرادات التأجيرية 6.3 مايين، 
بنمو 23 بالمئة، مما أدى الى 
تحقيق الشركة صافي ربح بلغ 
2.2 مليون، بربحية 8.8 فلوس 

للسهم.
وقــــــال إن الـــشـــركـــة حــافــظــت 
خــال عــام 2022 على مواصلة 
ــائـــج اإليـــجـــابـــيـــة  ــتـ ــنـ تــحــقــيــق الـ
الــــمــــدعــــومــــة بــــــــــــاألداء الـــثـــابـــت 
ــدوره الــى  ــ والـــقـــوي، مــمــا أدى بـ
تـــحـــقـــيـــق األربـــــــــــــاح الــــمــــرجــــوة 
وتـــــنـــــفـــــيـــــذ االســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة 
الــتــوســعــيــة، وتــرســيــخ رؤيــتــنــا 
بــــأن تـــكـــون الـــشـــركـــة مـــن ضمن 
أكــــبــــر الــــشــــركــــات الــــــرائــــــدة فــي 
قطاع العقار بالسوق المحلي، 
مضيفا أن الشركة تحرص على 
تأسيس قواعد ثابتة تسمو الى 
تطلعاتها المستقبلية من خال 
استراتيجيتها لتعزيز وتنويع 
اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا ضـــمـــن أســـــواق 
جـــديـــدة، وأيـــضـــا تــحــرص على 
تقليص وجــودهــا في األســواق 
العقارية المتأثرة بالصعوبات 

والتقلبات االقتصادية الحالية.
وأردف التركيت أن الشركة 
تــســعــى خــــال الـــفـــتـــرة الــقــادمــة 
لـــزيـــادة حــصــتــهــا الــســوقــيــة في 
الــــقــــطــــاع الــــعــــقــــاري، مــــن خـــال 
االســـتـــثـــمـــار فـــي األســـــــواق ذات 
الــجــاذبــيــة والــعــوائــد المرتفعة 
في مختلف القطاعات، وايضا 

مشاريع التطوير والتشغيل.
وأشــــــــــار الـــــــى أن نـــجـــاحـــات 
»أركـــــــان« فـــي تــعــزيــز اإليــــــرادات 
الــتــشــغــيــلــيــة تــتــمــثــل مـــن خــال 
رفع نسب األشغال في مختلف 
ــقــــاريــــة، أولـــهـــا  الـــقـــطـــاعـــات الــــعــ
الــقــطــاع الــطــبــي لــتــقــّدم »أركــــان 
كلينك« بموقع مميز ومساحة 
تـــأجـــيـــريـــة تـــصـــل الــــــى 5 آالف 
متر مربع، ونسبة إشغال 100 
بالمئة، والقطاع التجاري، ومن 
ــا مــجــمــع وافــــي بمنطقة  أبـــرزهـ
ــغـــال 98  خـــيـــطـــان، وبــنــســبــة إشـ
بالمئة، والقطاعات الصناعية 
ــي شــــــــارع الـــزيـــنـــة  ــ الـــحـــيـــويـــة فـ
والــخــدمــيــة عــلــى طـــريـــق الــمــلــك 

فـــهـــد الـــســـريـــع بــنــســبــة إشـــغـــال 
100 بالمئة، كذلك خدمات إدارة 
الــعــقــارات عــلــى رأس الــخــدمــات 

المميزة التي تقّدمها الشركة.
وتابع التركيت: إن خبرتها 
ــال  ــمــــجــ ــي هـــــــــذا الــ ــ ــ ــة فـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ ــعـ ــ الـ
ســاهــمــت بــحــصــولــهــا عــلــى ثقة 
األمانة العامة لألوقاف، لتسند 
ـــ »أركـــــــان« عــقــد إدارة عـــقـــارات  لـ
تــصــل قــيــمــتــهــا اإلجــمــالــيــة إلــى 
425 مليونا، مما ساهم في رفع 
إجمالي العقارات المدارة لدى 
الشركة مع مختلف العماء إلى 

أكثر من 570 مليون دينار.

ــاف أن الــشــركــة أعلنت  ــ وأضـ
 استحواذها على حصة 

ً
رسميا

مــســيــطــرة فـــي الـــشـــركـــة األولــــى 
لاسثمار العقاري بقيمة مالية 
حوالي 7.3 مايين، والتي تعد 
مــن أهــم الصفقات الحالية في 
القطاع الــعــقــاري المحلي، كما 
أنه تم االنتهاء من مشروع ناد 
صحي )SVN(، الذي يعد صرحا 
إنشائيا يحقق نقلة نوعية في 
المجالين الترفيهي والرياضي.

 
ً
ــدادا ــــت إلـــــــــى أنـــــــــه امــــــــتــــــ ــفــ ــ ولــ
ــة فـــــي الـــمـــضـــي  ــركــ ــشــ لـــــرؤيـــــة الــ
ــدمــا بسياساتها الــرامــيــة إلى 

ُ
ق

البحث عن فرص واعــدة تسهم 
فــي تحقيق الــنــجــاحــات، فإنها 
تعمل على استدخال مشاريعها 
الجديدة، والتي تحت اإلنشاء 
والـــــتـــــطـــــويـــــر فـــــــي الـــقـــطـــاعـــيـــن 
ــهــــي، وفــــق  ــيــ ــرفــ ــتــ ــــي والــ ــــذائـ ــغـ ــ الـ
أسس وخطوات مدروسة تصب 
نتائجها في تحسين وتعظيم 
الوضع المالي للشركة، وتعمل 

على توازن التدفق النقدي.
ووافقت الجمعية العمومية 
ــنـــود الـــــــــواردة فــي  ــبـ عـــلـــى كــــل الـ
جـــــــــــدول األعـــــــــمـــــــــال، وأبـــــــرزهـــــــا 
المصادقة على تقريَري مجلس 

اإلدارة ومـــراقـــبـــي الــحــســابــات، 
ــاد الـــبـــيـــانـــات الــمــالــيــة  ــمــ ــتــ واعــ
والحسابات الختامية للشركة، 
ــيــــة  ــالــ ــة الــــمــ ــ ــنـ ــ ــسـ ــ وذلـــــــــــك عـــــــن الـ

المنتهية في 31 أكتوبر 2022.
ــع أربـــــــاح  ــ ــــوزيــ ــا اقـــــــــرت تــ ــمــ كــ
نقدية بواقع 6 في المئة للسهم 
الــواحــد بــمــقــدار 1.506 مليون، 
وذلــــك لــلــمــســاهــمــيــن الــمــقــيــديــن 
بسجات الشركة في تاريخ يوم 
االستحقاق، فيما أقرت الجمعية 
الـــعـــامـــة غـــيـــر الـــعـــاديـــة إضـــافـــة 
نشاط على أغراض الشركة، هو 

نشاط »التقييم العقاري«.

 الجمعية العمومية
ً
التركيت مترئسا

التبادل التجاري بين دول الخليج 
وإيران يتجاوز 20 مليار دوالر

الكويت بالمركز الثالث بعد اإلمارات والعراق
بلغت الــصــادرات اإليرانية إلــى دول الخليج العربي 25.01 
مليون طــن بضائع بقيمة 8.87 مــلــيــارات دوالر، بينما بلغت 
الـــواردات 8.19 مايين طن بقيمة 11.35 مليارا، حيث تداولت 
إيران 33.2 مليون طن من البضائع )باستثناء صادرات النفط 
الخام( بقيمة 20.22 مليارا مع الدول الست المطلة على الخليج 
ــارات والــبــحــريــن  ــ الــعــربــي، وهـــي الـــعـــراق والــكــويــت وقــطــر واإلمــ
والسعودية، خــال األشهر الثمانية األولــى من السنة المالية 
الحالية )21 مــارس - 21 نوفمبر(، مسجلة انخفاضا بنسبة 
19.33% من حيث الوزن، لكن ارتفاعا بنسبة 0.86% من حيث 
القيمة على التوالي، وفقا ألحدث البيانات الصادرة عن إدارة 

جمارك إيران.
وبــحــســب »فــايــنــنــشــال تــريــبــيــون«، كــانــت اإلمــــــارات الــشــريــك 
التجاري األول إليــران من بين الــدول بنحو 15.69 مليون طن 
ــزيـــادة قــدرهــا  ــزيـــادة 2.51%( بقيمة 15.16 مــلــيــار دوالر )بـ )بـ
16.67%(، تاها العراق بـ13.31 مليون طن )بانخفاض %42.5( 
بقيمة 4.78 مليارات )بانخفاض 30.04%( والكويت بـ3.48 مايين 
طن )بزيادة 82.64%( بقيمة 134.69 مليونا )بزيادة %47.45(.

»اإلحصاء«: ارتفاع التضخم %3.18 
في نوفمبر على أساس سنوي

أظهرت بيانات اإلدارة المركزية لإلحصاء ارتفاع 
األرقام القياسية ألسعار المستهلكين )التضخم( في 
الكويت بنسبة 3.18 في المئة في نوفمبر الماضي 

على أساس سنوي.
»كــونــا«، أمــس، عن  وقالت »اإلحــصــاء«، في بيان لـــ
األرقــــام القياسية ألســعــار المستهلكين، إن معدل 
الــتــضــخــم فـــي الـــكـــويـــت ارتـــفـــع 0.24 فـــي الــمــئــة في 
نوفمبر الماضي على أساس شهري الرتفاع أسعار 
كل المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة األرقام 

القياسية السيما المواد الغذائية والتعليم.
وأضــافــت أن الــرقــم القياسي للمجموعة األولــى 
)األغذية والمشروبات( ارتفع في نوفمبر الماضي 
بــنــســبــة 6.74 فـــي الــمــئــة مــقــارنــة بــالــشــهــر ذاتــــه من 
2021، كما ارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية 
)السجائر والتبغ( بنسبة طفيفة 0.15 في المئة على 
أساس سنوي. وأوضحت أن مؤشر األرقام القياسية 
للمجموعة الثالثة )الملبوسات( ارتفع بنسبة 5.23 في 
المئة، كما ارتفعت أسعار مجموعة خدمات المسكن 
بنسبة 2.16 في المئة، ومعدل التضخم في المجموعة 
الخامسة )الــمــفــروشــات المنزلية( بنسبة 1.70 في 

المئة، مضيفة أن مؤشر أسعار المجموعة السادسة 
)الصحة( ارتفع بنسبة 2.38 في المئة، في حين شهدت 
أسعار مجموعة )النقل( ارتفاعا بنسبة 2.89 في المئة 

في نوفمبر مقارنة بالشهر ذاته من 2021.
وبينت »اإلحصاء« أن أسعار المجموعة الثامنة 
)االتـــصـــاالت( ارتــفــعــت بنسبة 0.67 فــي الــمــئــة على 
ــفــــع مـــعـــدل الــتــضــخــم فــي  ــنــــوي، كـــمـــا ارتــ أســــــاس ســ
المجموعة التاسعة )الترفيه والثقافة( بنسبة 3.39 
في المئة، في حين ارتفعت أسعار المجموعة العاشرة 
)التعليم( بنسبة 0.40 في المئة، الفتة الى أن أسعار 
مجموعة )المطاعم والفنادق( ارتفعت على أساس 
سنوي في نوفمبر الماضي بنسبة 2.33 في المئة، 
في حين ارتفعت أسعار مجموعة )السلع والخدمات 

المتنوعة( 2.84 في المئة.
ويعد الرقم القياسي ألسعار المستهلك أداة لقياس 
مستويات األسعار عموما بين فترتين إما شهرية 
أو سنوية، وعــادة ما يكون مؤشرا أساسيا لقياس 
النمو أو االنكماش االقتصادي، إذ يمكن للدولة من 
خاله اتخاذ القرارات االقتصادية والتجارية ورسم 

السياسات المالية والنقدية.

استقرار الدوالر وانخفاض اليورو واإلسترليني
الذهب يعزز مكانته مع تراجع العملة األميركية

اســتــقــر ســعــر صـــرف الــــدوالر 
أمام الدينار أمس، عند مستوى 
0.306 دينار فيما انخفض سعر 
صــرف الــيــورو بنسبة 0.08 في 
المئة إلى مستوى 0.324 مقارنة 

بأسعار أمس األول.
وقــال بنك الكويت المركزي، 
في نشرته اليومية على موقعه 
ــتــــرونــــي، إن ســـعـــر صـــرف  ــكــ اإللــ
الــجــنــيــه اإلســتــرلــيــنــي انــخــفــض 
بـــنـــســـبـــة 0.50 فـــــي الـــمـــئـــة إلـــى 
مستوى 0.50 دينار، بينما ارتفع 
الفرنك السويسري بنسبة 0.32 
فـــي الــمــئــة إلــــى مــســتــوى 0.329 

دينار واستقر الين الياباني عند 
0.002 دينار.

وارتفعت أسعار الذهب وسط 
انــخــفــاض قــيــمــة الـــــــدوالر، على 

الرغم من أن مخاوف طويلة 
األمد حول رفع المجلس 
االحــتــيــاطــي الــفــدرالــي 

ــــزي(  ــركـ ــ ــمـ ــ ــــك الـ ــنـ ــ ــبـ ــ )الـ
ــار  ــعـ ــي أسـ ــركــ ــيــ األمــ
ــــت  ــقـ ــ الــــــــفــــــــائــــــــدة أبـ
مــكــاســب الــمــعــادن 

النفيسة غير المدرة 
لألرباح تحت السيطرة.

وارتــــــــــفــــــــــع الـــــــــذهـــــــــب فـــي 

المعامات الفورية 0.3 في المئة 
 لــألوقــيــة 

ً
إلــــى 1791.91 دوالرا

)األونصة(، كما ارتفعت العقود 

ــلـــة لــلــذهــب 0.1  األمــيــركــيــة اآلجـ
فـــي الــمــئــة إلـــى 1800.20 دوالر 

لألوقية.
 
ً
وسجل مؤشر الدوالر هبوطا
ــئـــة وســـط  بــنــســبــة 0.3 فــــي الـــمـ
ارتــفــاع قيمة الين الياباني 
بــعــدمــا قـــال بــنــك الــيــابــان 
إنــــــه ســـيـــعـــدل ســيــاســة 
السيطرة على منحنى 
األربــــــــــــــــــاح. ويـــجـــعـــل 
ــدوالر الـــذي هبطت  الــ
قــيــمــتــه الــــذهــــب أكــثــر 
جاذبية أمام المشترين 

خارج الواليات المتحدة.

ــن أن الــذهــب  ــم مـ ــرغـ وعـــلـــى الـ
 ضد التضخم، فإن 

ً
يعتبر تحوطا

أســعــار الــفــائــدة المرتفعة ترفع 
تكلفة الفرصة البديلة لحيازة 

السبائك.
وبالنسبة للمعادن النفيسة 
األخـــــــــرى، ارتـــفـــعـــت الـــفـــضـــة فــي 
ــة 0.4 فــي  ــوريــ ــفــ الـــمـــعـــامـــات الــ
 لألوقية 

ً
المئة إلى 23.04 دوالرا

وارتــفــع الباتين 0.4 فــي المئة 
، فيما ارتفع 

ً
إلــى 983.25 دوالرا

 فــي المئة إلى 
ً
الــبــاديــوم واحـــدا

.
ً
1685.16 دوالرا

أصولها نمت أصولها نمت 6767% إلى % إلى 150150 مليون دينار ومستمرة في سياسة توزيع األرباح مليون دينار ومستمرة في سياسة توزيع األرباح
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إعادة افتتاح فندق رمادا داون تاون في بيروت
الصالح: يساهم في عودة الحياة إلى طبيعتها بلبنان

ــر بـــالـــتـــفـــاؤل  ــاعــ وســـــــط مــــشــ
ــع األمـــل  بــمــســتــقــبــل أفـــضـــل، ومــ
بعودة لبنان إلــى ما كــان عليه 
مــن جــمــال وبــهــجــة حــيــاة، تمت 
إعادة افتتاح فندق رمادا داون 
تــاون بعد إغــاق مؤقت بسبب 
ظــــــــروف »كـــــــورونـــــــا« وانـــفـــجـــار 
ــــك بــحــضــور  مـــرفـــأ بـــيـــروت، وذلـ
وزيــــــــــر الــــســــيــــاحــــة الـــلـــبـــنـــانـــي 
المهندس وليد ناصر، ونقيب 
ــاب الــــفــــنــــادق فــــي لــبــنــان  أصــــحــ
بيير األشقر، والسكرتير األول 
ــفــــارة الـــكـــويـــت بــبــيــروت  فــــي ســ
ياسين الماجد، ورئيس مجلس 
إدارة الــشــركــة الــكــويــتــيــة لبناء 
ــقــــاوالت نجيب  الــمــعــامــل والــــمــ
الصالح، ونائب رئيس مجلس 
اإلدارة مؤيد الصالح، والمدير 
الــعــام للخدمات الــمــســانــدة في 

»المعامل« ناصر الصالح.
بهذه المناسبة، ألقى الصالح 
كلمة قال فيها: »يطيب لي باسم 
المساهمين وفــريــق الــعــمــل أن 

أرحب بكم وأشكركم لمشاركتنا 
حــفــل االفـــتـــتـــاح الــثــانــي لــفــنــدق 
ــاون، بــعــد إقــفــال  ــ ــادا داون تـ ــ رمـ
قـــســـري دام أكـــثـــر مــــن ســنــتــيــن 
ونــصــف السنة بسبب جائحة 
كورونا، والدمار الذي نتج عن 

انفجار مرفأ بيروت«.
وأوضـــــح أن االفــتــتــاح األول 
ــي أكـــتـــوبـــر 2008، بــعــد  كـــــان فــ
ــدأت بــعــض االضــطــرابــات  أن هــ
المحلية، لكنه تزامن مع أسوأ 
أزمة اقتصادية عالمية، سقطت 
بسببها أقدم وأعرق المؤسسات 
ــــات  ــــركـ ــة وشـ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــيــــة الـ ــالــ ــمــ الــ
التأمين واالستثمار العقاري، 
مـــمـــا أدى إلـــــى انـــهـــيـــار مــعــظــم 

األسواق المالية العالمية.
وتـــــابـــــع: »تـــمـــســـكـــنـــا حــيــنــهــا 
بـــاألمـــل، ورســمــنــا خــطــة طــريــق 
نفذها كــادر يشهد له باألمانة 
والثبات، اسمحوا لي أن أحيي 
 
ً
 وعـــضـــدا

ً
مـــن كـــانـــوا لــنــا عـــونـــا

. لم يكن الكادر يعمل 
ً
ومساعدا

ــد بــــقــــدر مـــــا كــــان  ــ ــ لــــحــــســــاب أحـ
يعمل لنفسه، لنجاحه، لرسالة 
اقتنع بصّحتها، وبــذل الجهد 

لتحقيقها«.
ــالــــح: »الــــيــــوم  وأضــــــــاف الــــصــ
نعيد افــتــتــاح رمـــادا ألنــنــا نرى 
النور في نهاية النفق، وألن من 
واجــبــنــا فــي حـــدود إمكانياتنا 
المتواضعة المساهمة في عودة 
الـــحـــيـــاة لــطــبــيــعــتــهــا. والـــعـــودة 
الستقبال ضيوفنا محبي لبنان 
الــذيــن لــن تمنعهم عــن زيــارتــه 
حرب في أوكرانيا، وال جائحة 
في الصين أو تضخم األسعار 
 أنـــه في 

ً
فــي أوروبــــــا«، مــوضــحــا

تـــقـــريـــر حـــديـــث لــلــبــنــك الـــدولـــي 
ذكــــر أن األزمـــــــات االقــتــصــاديــة 
الــتــي يــعــانــي مــنــهــا لــبــنــان منذ 
، لكنه يتوقع 

ً
2019 حـــادة جـــدا

أن يكون النشاط السياحي من 
أوائل األنشطة االقتصادية التي 
تـــعـــود لــلــمــســتــوى الـــــذي كــانــت 

عليه في 2019. 

وأفــاد بــأن »قــوة لبنان تكمن 
ــة شــعــبــه  ــعـ ــيـ ــبـ فـــــي جــــمــــالــــه وطـ
الكريم وقدراته وتعليمه المميز. 
يعيش ثلثه في الداخل، وثلثاه 
ينتشرون في كل أنحاء العالم، 

أخـــــــــوة وأصـــــــدقـــــــاء يــتــمــتــعــون 
بكفاءة وقدرات مميزة، يقيمون 
معنا في الكويت وبقية الــدول 
الـــعـــربـــيـــة، ألن مـــنـــهـــم الـــشـــريـــك 
والــمــفــكــر والــمــعــلــم والــطــبــيــب، 
ونـــحـــتـــاجـــهـــم فــــي أوروبــــــــــا ألن 

مــنــهــم الـــمـــحـــامـــي والــمــصــرفــي 
والـــمـــســـتـــشـــار، نــتــعــرف عليهم 
ــــي الـــــخـــــارج ويــســتــضــيــفــونــا  فـ
فــــي بـــلـــدهـــم األصــــلــــي الــجــمــيــل. 
ــا  ــ ــدادنـ ــ ــه أجـ ــبــ لـــبـــنـــان الــــــــذي أحــ
ويحبه أحفادنا. لم نتوقف عن 

زيــارتــه منذ خمسينيات القرن 
الماضي. معظمها أيام جميلة 
ال تــنــســى قــضــيــنــاهــا فـــي جبل 
لبنان تخللتها أحيانا أزمــات 

تجاوزناها وتعلمنا منها«.

نجيب الصالح وم. وليد ناصر وبيير األشقر ومؤيد الصالح في لقطة تذكارية خال االفتتاح

»بوبيان« يطلق جائزة للبحث العلمي »الوطني«: إخالء وهمي ناجح للمقر الرئيسي
في التمويل واالقتصاد اإلسالمي

أعــلــن بــنــك بــوبــيــان إطـــاق جــائــزة 
بــوبــيــان لــلــبــحــث الــعــلــمــي فـــي مــجــال 
الــــتــــمــــويــــل واالقـــــتـــــصـــــاد اإلســــامــــي 
2022 - 2023، بهدف إثراء االقتصاد 
ــن الـــبـــحـــث  ــ ــد مــ ــزيــ ــمــ ــالــ ــي بــ ــ ــ ــامـ ــ ــ اإلسـ
والدراسات المتخصصة التي تواكب 
متغّيرات العصر الحالي، وتعمل على 
نقلها إلى مرحلة التطبيق الفعلي بما 
يفيد الــصــنــاعــة الــمــالــيــة اإلســامــيــة، 
ويسهم في إثراء المكتبة اإلسامية.

وقال مساعد المدير العام لقطاع 
الــتــدقــيــق الــشــرعــي، فــــواز الــكــلــيــب إن 
ــم الــبــحــث  الــمــســابــقــة تـــهـــدف إلــــى دعــ
العلمي وتنمية المنافسة البحثية 
فـــــي مــــجــــال الــــتــــمــــويــــل واالقــــتــــصــــاد 
اإلســـــــــامـــــــــي مــــــــن خــــــــــال مــــعــــالــــجــــة 
الموضوعات المعاصرة، والتوصل 
إلــى اقتراحات للتطوير، والنهوض 
به عن طريق إتاحة الفرصة للباحثين 
ــلــــول  ــم الــــحــ ــديــ ــقــ ــتــ ــيــــن لــ والــــمــــخــــتــــصــ
ــات الـــمـــفـــيـــدة لــلــصــنــاعــة  ــ ــراحـ ــ ــتـ ــ واالقـ

المالية اإلسامية«.
وأضــــاف أن »الـــدراســـات العالمية 
تــشــيــر أن حـــجـــم صـــنـــاعـــة الــتــمــويــل 
 إلـــى حــوالــي 

ً
اإلســامــي يــصــل حــالــيــا

2.4 تــريــلــيــون دوالر بــمــعــدالت نمو 
سنوية من 10 إلــى 12 بالمئة، وهو 
ـــرع الــصــنــاعــات  ــا يــجــعــلــهــا مـــن أســ مـ
 عــلــى مــســتــوى 

ً
واالقــــتــــصــــادات نـــمـــوا

العالم«.
ل منطقة الخليج 

ّ
وذكر الكليب »تمث

حــجــر الـــزاويـــة فــي هـــذا الــنــمــو، حيث 
تستحوذ دولها على نسبة كبيرة من 
النمو في صناعة التمويل اإلسامي، 
 إلى 

ً
وهو ما يجعلنا في حاجة دائما

المزيد من البحوث والدراسات التي 

يمكن أن تسهم في دعم هذه الصناعة 
المتنامية«. 

ــت أثـــبـــتـــت  ــويــ ــكــ ــى أن الــ ــ ــ ولــــفــــت إلـ
ريادتها منذ السبعينيات من القرن 
الماضي في مجال التمويل والبنوك 
اإلســامــيــة، وبــالــتــالــي فــإن مثل هذه 
المعطيات تفرض علينا في »بوبيان« 
المزيد من الرغبة في االستمرار بدعم 

البحوث والدراسات المساندة.
وحـــــــول شـــــــروط الــــمــــشــــاركــــة، قـــال 
الكليب إنه يمكن االطــاع عليها من 
خال الموقع اإللكتروني للبنك، علما 
بأنها تتضمن أن يــكــون الباحث أو 
الباحثين في حال البحوث المشتركة 
مـــن مــواطــنــي الــكــويــت أو المقيمين 
فــيــهــا، وأال يــكــون الــبــحــث قــد حصل 
، أو سبق نشره أو 

ً
على جوائز مسبقا

مقّدما للمشاركة في مسابقة أخرى 
 يــكــون البحث 

ّ
أو مــقــدم لــلــنــشــر، وأال

 من رسالة دكتوراه أو ماجستير 
ً
ا جزء

الباحث، أو من كتاب له سبق نشره.

وأضاف أن البحث يجب أن يكون 
بــالــلــغــة الـــعـــربـــيـــة، وأال يـــتـــجـــاوز 35 
صفحة مع الجداول وقائمة المراجع 
 لجدول المتطلبات 

ً
والملحقات، وفقا

ــرورة  ــ الــفــنــيــة والــتــنــســيــقــيــة، مــــع ضـ
ــروط الـــبـــحـــث الــعــلــمــي  ــ ــ اســـتـــيـــفـــاء شـ
ــاة الــمــنــهــج الــنــقــدي،  ــراعـ مـــن حــيــث مـ
ومناقشة وجــهــات النظر المختلفة 
حـــول مــوضــوع الــبــحــث مــع التوثيق 

العلمي والمراجع.
ــيـــب إن إدارة الــبــنــك  ــلـ ــكـ وقــــــــال الـ
حــريــصــة عــلــى دعـــم هـــذه الــمــســابــقــة، 
حيث تم رصد جوائز قّيمة لها بلغت 
عة على المركز األول 

ّ
4500 دينار، موز

2000 دينار، والثاني 1500 والثالث 
.1000

الكليب: البنك يسعى إلى دعم الدراسات المتخصصة لمواكبة التطورات

يحرص بنك الكويت الوطني على 
أمن وسامة موظفيه، وفي هذا اإلطار 
نفذ البنك بنجاح تجربة إخاء وهمي 
للمقر الرئيسي، بهدف الوقوف على 
مدى جاهزية فرق األمن والسامة في 

التعامل مع حاالت الطوارئ.
ــن فــــي الــبــنــك  ــ وأشــــرفــــت إدارة األمــ
الوطني على تنفيذ اإلخاء الوهمي، 
بالتعاون مع اإلدارة العامة لإلطفاء 
بـــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة وإدارة الـــطـــوارئ 

الطبية في وزارة الصحة.
وبهذه المناسبة، قال رئيس إدارة 
األمن وقسم مكافحة الجرائم المالية 
في »الوطني« خالد المتروك، إن »أمن 
ــة مــوظــفــيــنــا وعـــمـــائـــنـــا أهـــم  وســــامــ
أولوياتنا وركيزة أساسية في تصميم 
كــل اســتــراتــيــجــيــات الــعــمــل، ولــذلــك ال 
 عــن اتــبــاع أفــضــل وأحــدث 

ً
نحيد أبـــدا

المعايير العالمية المتعلقة بإجراءات 
األمن والسامة«.

وأضــــــــاف الــــمــــتــــروك: »هــــدفــــنــــا مــن 
اإلخاء الوهمي اختبار مدى جاهزية 
النظم والمرافق ودراية موظفي البنك 

ــوارئ،  ــ ــطـ ــ بـــســـبـــل مـــواجـــهـــة حـــــــاالت الـ
إضـــافـــة إلـــى رفـــع خـــبـــرات الــمــوظــفــيــن 
في ذلــك الــشــأن«، ولفت إلــى ما أظهره 
الــمــوظــفــون أثــنــاء اإلخــــاء مــن الــتــزام 
بتنفيذ التعليمات اإلرشادية واتباع 
الخطط واستخدام مخارج الطوارئ 

تحت إشراف موظفي إدارة األمن.
ــئـــات  ــيـ ــدم بـــالـــشـــكـــر إلـــــــى الـــهـ ــ ــقــ ــ وتــ
الحكومية الــتــي لــم تــتــوان عــن تقديم 
المساعدة فــي تنفيذ تجربة اإلخــاء 
الوهمي، وفي مقدمتها اإلدارة العامة 
لـــإلطـــفـــاء بـــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة، وإدارة 

الطوارئ الطبية بوزارة الصحة.
ودأب الــبــنــك الــوطــنــي عــلــى تنظيم 
دورات تــدريــبــيــة ونـــــــدوات تثقيفية 
لــمــوظــفــيــه بــانــتــظــام حــــول إجــــــراءات 
 من التزامه 

ً
األمــن والسامة، انطاقا

الراسخ بتطبيق أعلى معايير األمان 
.
ً
المعتمدة عالميا

ويــــعــــد مـــبـــنـــى »الــــوطــــنــــي« أيـــقـــونـــة 
ــة يــنــســجــم تــصــمــيــمــهــا مــع  ــاريـ ــمـ ــعـ مـ
االتجاه الحديث للمباني والهندسة 
المعمارية الــتــي تــأخــذ فــي اعتبارها 

ة  أعــلــى وأكــثــر معايير الــســامــة كــفــاء
، واألخـــذ فــي االعــتــبــار مراعاة 

ً
عالميا

تلك المعايير ليس فقط على صعيد 
التصميم، بــل يمتد ذلـــك إلـــى الــمــواد 
ــا، إضـــافـــة  ــهــ ــعــ ــوزيــ الـــمـــســـتـــخـــدمـــة وتــ
إلــى اســتــخــدام أحـــدث نظم المصاعد 
واإلطفاء وإنذار الحريق داخل المبنى.

ويـــجـــســـد الـــمـــقـــر الـــرئـــيـــســـي لــلــبــنــك 
الـــوطـــنـــي عــــراقــــة الـــمـــاضـــي وطـــمـــوح 
الــمــســتــقــبــل، كـــمـــا يــعــكــس أحــــــدث مــا 
ــه الـــهـــنـــدســـة الــمــبــتــكــرة  ــيــ ــلــــت إلــ وصــ
الصديقة للبيئة بمواصفاته العالمية 
التي تتماشى مــع المكانة المرموقة 
الـــتـــي يــحــتــلــهــا الـــبـــنـــك عـــلـــى الــســاحــة 

المصرفية المحلية واإلقليمية.
ويبلغ ارتفاع مبنى المقر الرئيسي 
لـــبـــنـــك الـــكـــويـــت الـــوطـــنـــي 300 مــتــر، 
ــرز  بــتــصــمــيــم مـــبـــدع يــجــعــلــه أحـــــد أبــ
المعالم المتميزة بالحي المالي في 
قلب مدينة الــكــويــت، مقسمة إلــى 63 
 بمساحة إجــمــالــيــة تــصــل إلــى 

ً
طــابــقــا

1.22 مليون قدم مربعة.

المتروك: سالمة موظفينا وعمالئنا في صدارة أولوياتنا بكل الخطط

مسؤولو وزارتي الداخلية والصحة وقيادات إدارة األمن واإلدارة الهندسية في »الوطني«

فواز الكليب

»إنفينيتي فيجن« افتتحت معرضها 
األول في الشويخ

 لقادة 
ً
 تدريبيا

ً
»المركز« يقدم برنامجا

المستقبل في قطاع النفط

ــي فــــيــــجــــن،  ــتــ ــيــ ــنــ ــيــ ــفــ ــــت شــــــركــــــة إنــ ــــحـ ــتـ ــ ــتـ ــ افـ
المتخصصة في تصنيع الديكورات الداخلية 
المستدامة الصديقة للبيئة، أول معرض لها 
فــي مجمع صــن سيتي الــشــويــخ، ضمن خطة 
الشركة للتوسع بعملياتها التشغيلية داخل 

السوق الكويتي.
ــيـــس مــجــلــس إدارة »إنــفــيــنــيــتــي فــيــجــن  رئـ
لــمــقــاوالت الــديــكــور«، محمد الــمــجــيــدل، أعــرب 
عن سعادته بافتتاح أول معرض للشركة في 
منطقة الــشــويــخ الــصــنــاعــيــة، الـــذي سيتم من 
ــدث الــمــنــتــجــات لــلــديــكــورات  خــالــه عـــرض أحــ
الداخلية من مــواد مستدامة وعالية الجودة، 
ُصممت وُصنعت بأيٍد كويتية 100 في المئة، 
 إلى أن المعرض الجديد بداية االنطاق 

ً
مشيرا

للشركة على المستويين المحلي واإلقليمي 
ة المنتج الكويتي بمجال  إلثبات جــدارة كفاء
التصميمات الداخلية والخارجية للديكورات 

وقدرته على المنافسة.
وأردف الــمــجــيــدل، فـــي تــصــريــح صــحــافــي 
على هامش االفتتاح، »نفتخر في )إنفينيتي 
فيجن( بفلسفة العمل الخاصة، والتي نستهدف 
مــن خالها تعزيز قيم الشفافية والــوضــوح 
مــع عمائنا وشــركــائــنــا فــي الــنــجــاح، لنخلق 
 وثــقــافــة لــدى الجمهور فــي الــكــويــت عن 

ً
وعــيــا

الــتــصــمــيــمــات الــداخــلــيــة والـــديـــكـــورات وطـــرق 

اختيار الــمــواد المائمة لكل تصميم وآليات 
 عن دعم التوجه نحو 

ً
المفاضلة بينها، فضا

استخدام المواد المستدامة والصديقة للبيئة 
في الديكورات، وانعكاسات ذلك على المديين 

البعيد والقريب«.
ولــفــت إلــــى أن »إنــفــيــنــيــتــي فــيــجــن« مصنع 
مــعــتــمــد لــعــدد كــبــيــر مـــن الـــعـــامـــات الــعــالــمــيــة 
المتخصصة فــي مـــواد الــديــكــورات الداخلية 
والخارجية، والتي من أشهرها عامة »ديبون 
 والشهيرة بتصنيع 

ً
كــوريــن«، الــرائــدة عالميا

قـــواعـــد الـــصـــواريـــخ الــصــخــريــة لــوكــالــة نــاســا 
األميركية.

واختتم المجيدل بالكشف عن خطط التوسع 
المستقبلية لشركة إنفينيتي فيجن، والتي 
ستشمل تدشين عملياتها التشغيلية في العام 
 في األسواق الخليجية المؤثرة، 

ً
المقبل إقليميا

 الــســعــوديــة واإلمــــــــارات، عــــاوة على 
ً
تــحــديــدا

التوجه لعرض التصميمات الخاصة بالشركة 
.
ً
في معارض الديكور المتخصصة عالميا

فـــي إطـــــار جـــهـــوده الــمــتــواصــلــة لــلــمــســاهــمــة 
في خلق مستقبل مستدام للكويت، استضاف 
المركز المالي الكويتي »المركز« مجموعة من 
كــبــار الــمــســؤولــيــن فــي عـــدد مــن شــركــات النفط 
الــكــويــتــيــة فـــي جــلــســة تــدريــبــيــة، بــالــتــعــاون مع 
اليسرة للتنمية البشرية واالستشارات، وتحت 
مظلة بــرنــامــج تنمية الــمــهــارات الــقــيــاديــة الــذي 
ينظمه مركز التدريب البترولي التابع لمؤسسة 

البترول الكويتية.
 
ً
م »الـــمـــركـــز« لــــ 12 مــديــر فــريــق ومــشــرفــا وقـــــدَّ

مــــن الــــشــــركــــات الـــعـــامـــلـــة فــــي الـــقـــطـــاع الــنــفــطــي 
الــكــويــتــي نــظــرة عــامــة حـــول عـــدد مــن العمليات 
المالية؛ مثل: االكتتاب العام األولي، واالندماج 
واالســــتــــحــــواذ. كـــمـــا تــــم إطـــاعـــهـــم عـــلـــى أفــضــل 
المعايير والممارسات المعتمدة في تعزيز األداء 
عبر الــقــيــادات البشرية. وتــم تصميم البرنامج 
التدريبي، الــذي استمر 3 ســاعــات، بهدف دعم 
مستقبل قادة األعمال الناشئين، وإثراء مسيرتهم 

وتطورهم المهني.
ويأتي دعم »المركز« لهذا البرنامج التدريبي 
 مـــع ركـــيـــزة »بـــنـــاء الـــقـــدرات 

ً
الــمــمــيــز مــتــمــاشــيــا

البشرية« ضمن استراتيجية الشركة للمسؤولية 
االجــتــمــاعــيــة. كــمــا أنـــهـــا تـــضـــاف إلــــى مـــبـــادرات 
»الـــمـــركـــز« الـــعـــديـــدة الـــهـــادفـــة لــتــنــمــيــة الــكــفــاءات 
الوطنية وإعداد القادة. وقد ضم فريق المرشدين 

الخاص بالبرنامج التدريبي من »المركز«: رشا 
عثمان، نائب رئيس تنفيذي فــي إدارة أســواق 
الــمــال، وعــبــدالــرزاق الـــرزوقـــي، نــائــب رئــيــس في 
إدارة الخدمات المصرفية االستثمارية، إضافة 
إلــى بيتر كيلي نائب رئيس تنفيذي فــي إدارة 

الموارد البشرية.
 
ً
وبـــهـــذه الــمــنــاســبــة، صــــرح كــيــلــي: »انـــطـــاقـــا
مــن إيــمــان )الــمــركــز( بــأن بــنــاء الــقــدرات البشرية 
ركـــيـــزة أســاســيــة فـــي اســتــراتــيــجــيــتــنــا الــخــاصــة 
بالمسؤولية االجتماعية، تم التعاون مع العديد 
من الجهات لتطوير مبادرات تركز على تحقيق 
إمكانات الشباب المتطلعين إلطاق مسيرتهم 
ة،  المهنية، إلى جانب أصحاب الخبرة والكفاء
 عن سعادته 

ً
ليصبحوا قــادة ناجحين«، معربا

»بــاســتــضــافــة الــمــشــاركــيــن فـــي هــــذا الــبــرنــامــج 
التدريبي، وسنسعى لاستمرار بالعمل على 
تزويد الكفاءات الواعدة بالمعرفة والخبرات التي 
تدعم نجاحهم وتلهمهم ألداء أدوارهم القيادية«.

مــن جــهــتــه، أوضـــح د. نــضــال الــحــســن، مــدرب 
قيادة خبير مستقل في اليسرة للتنمية البشرية 
ــارات: »نــحــن نــعــمــل جــاهــديــن إلتــاحــة  ــتـــشـ واالسـ
المجال أمام الكفاءات اإلدارية لتعزيز خبراتهم، 
والــحــصــول عــلــى فـــرص الــتــعــلــم الــمــبــاشــر الــتــي 
توفرها المؤسسات المعروفة في مجال القيادة 

والتميز اإلداري«.

لقطة جماعية خال الجلسة التدريبية

»الكويت للتأمين« توقع 
اتفاقية مع مستشفى الكويت

تجري شركة الكويت للتأمين 
الفحص الشامل ألمراض تصلب 
الــشــرايــيــن الــمــبــكــر لموظفيها 
 فــي مستشفى الكويت، 

ً
مــجــانــا

ــمـــوجـــب االتـــفـــاقـــيـــة الــمــبــرمــة  بـ
بينها والمستشفى، التي توفر 
مــن خالها إجـــراء الفحوصات 
الطبية الازمة للمؤّمن عليهم، 
مقابل الحصول على إقرار طبي 
شــفــاف، كــشــرط أســاســي لقبول 
المنتسبين الجدد عند التأمين 
على الحياة، بهدف التأكد من 
سامتهم. وتعكس هذه الخطوة 
أهـــمـــيـــة الـــشـــراكـــة بـــيـــن الــقــطــاع 
ــاع الـــتـــأمـــيـــن فــي  ــ ــــطـ الـــطـــبـــي وقـ
تقديم أفضل الخدمات الطبية 
والتأمينية للراغبين في التأمين 

على الحياة. 
ومــــــن خــــــال الــــتــــعــــاون بــيــن 
ــكــــويــــت  ــمـــت »الــ ــظـ الــــطــــرفــــيــــن، نـ
لــــلــــتــــأمــــيــــن«، بـــالـــتـــنـــســـيـــق مــع 
ــــت، حــمــلــة  ــويــ ــ ــكــ ــ ــ ــســـتـــشـــفـــى ال مـ
تـــوعـــويـــة لــلــكــشــف الــمــبــكــر عــن 
ــن  ــيــ ــرايــ ــلــــب الــــشــ أمــــــــــــراض تــــصــ
 ألهمية تعزيز 

ً
التاجية، تأكيدا

ــيــــن فـــئـــات  الـــــوعـــــي الــــصــــحــــي بــ
الــمــجــتــمــع، إذ تــشــكــل األمــــراض 
 لصحة 

ً
 حقيقيا

ً
القلبية تهديدا

ــرز  ــ ــبـــر أبــ ــتـ ــا تـــعـ ــمــ اإلنـــــــســـــــان، كــ
مسببات الوفاة في العالم. 

شــــارك فــي الــحــمــلــة أكــثــر من 
، بــيــن ســن الثاثين 

ً
60 مــوظــفــا

والسبعين مــن فئة المدخنين 
ــى الـــســـكـــري والــضــغــط  ومــــرضــ
 
ً
ــون أمــــــــراضــــــــا ــ ــ ــانـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ومـــــــمـــــــن يـ
ــل قــســم  ــ ــان قــــد أرســ ــ مـــزمـــنـــة. وكــ
خـــدمـــة الــعــمــاء فـــي مستشفى 
ــو إلـــى  ــديـ ــقـــاطـــع فـــيـ الــــكــــويــــت مـ
هواتف الموظفين المشاركين 

للدكتور الطيب يوسف القاف 
اســــــتــــــشــــــاري أمـــــــــــــراض الـــقـــلـــب 
وقـــســـطـــرة الـــشـــرايـــيـــن الــتــاجــيــة 
أمراض الصمامات وقسطرتها 
واألمـــــــراض الــهــيــكــلــيــة ورئــيــس 
قسم القلب بمستشفى الكويت، 
شـــــرح مــــن خــــالــــه مـــاهـــيـــة هـــذا 

المرض وأسبابه وأعراضه. 
م مستشفى  من جانب آخر، قدَّ
الــكــويــت قــســائــم خــصــم بنسبة 
30 في المئة على االستشارات 
ــــادة  ــيـ ــ الـــطـــبـــيـــة والــــتــــغــــذيــــة وعـ
ــان  ــنــ األســـــنـــــان وتـــنـــظـــيـــف األســ
ــــت  ــويـ ــ ــكـ ــ ــــي »الـ ــفـ ــ ــــوظـ ألطـــــــفـــــــال مـ

للتأمين«. 
مــــن جـــانـــبـــهـــا، قـــالـــت مـــديـــرة 
التواصل لـ »الكويت للتأمين«، 
ــذه  ــــي هــ ــأتــ ــ ــر الـــــصـــــايـــــغ، »تــ ــجــ فــ
ــة  ــلـ ــسـ ــلـ الـــــفـــــعـــــالـــــيـــــة ضــــــمــــــن سـ
 
ً
فعاليات تقيمها الشركة إيمانا
ــيــــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــمــــســــؤولــ ــالــ بــ
الهادفة إلى زيادة الوعي تجاه 
مخاطر مرض تصلب الشرايين 

المبكر«. 

فجر الصايغ

»وربة« يختتم 
برنامج رواد 

بنسخته الرابعة
اخــــــــتــــــــتــــــــم بــــــــنــــــــك وربــــــــــــة 
برنامجه »رّواد« في نسخته 
الــرابــعــة المخصصة لطلبة 
الجامعات، بحضور الرئيس 
الــتــنــفــيــذي شــاهــيــن الــغــانــم، 
ومـــــديـــــري مــخــتــلــف إدارات 
الــبــنــك، ومــمــثــلــيــن عـــن إدارة 
الجامعات المشاركة، والطلبة 

المشاركين وعائاتهم.
ومــنــذ انــطــاقــة الــبــرنــامــج 
ــمـــاضـــي،  فــــي 23 أكــــتــــوبــــر الـ
وعلى مدار 7 أسابيع؛ تخلل 
بـــرنـــامـــج رّواد ورش عــمــل 
وتـــدريـــب عــلــى أيــــدي خــبــراء 
عالميين، إضــافــة إلــى فريق 
ــة« للطلبة  ــ ــي »وربــ ــ مـــن إداريــ
الــــمــــشــــاركــــيــــن مــــــن جـــامـــعـــة 
الكويت، والكلية األسترالية، 
وجـــامـــعـــة الـــخـــلـــيـــج لــلــعــلــوم 
والــتــكــنــولــوجــيــا، والــجــامــعــة 

األميركية في الكويت.
 على ختام »رّواد«، 

ً
وتعليقا

تقّدم الغانم بالشكر لجميع 
الـــمـــشـــاركـــيـــن مــــن جـــامـــعـــات 
ــود  ــهــ ــجــ ــمــ وطـــــلـــــبـــــة عـــــلـــــى الــ
ــزام الــكــبــيــريــن الــذيــن  ــ ــتـ ــ وااللـ
قّدموه خال رحلة البرنامج 

على مدار 7 أسابيع.
وأشـــــــار إلـــــى أن بــرنــامــج 
يــــكــــتــــســــب أهـــمـــيـــة  »رواد« 
كــبــيــرة، حــيــث يــثــري تجربة 
ــي الـــقـــطـــاع  ــ ــن فــ ــيــ ــاركــ ــمــــشــ الــ
الــمــصــرفــي، بــتــزويــدهــم بكل 
ــة فـــي هــذا  الـــمـــعـــارف الــــازمــ
الــقــطــاع، مــمــا يسهل عليهم 
بـــلـــورة خـــدمـــات ومــنــتــجــات 
مـــــصـــــرفـــــيـــــة رقــــــمــــــيــــــة غـــيـــر 

مسبوقة.
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عبر بنوك المجموعة والشركات 
التابعة.

ــتـــحـــول الــرقــمــي  ــابــــع أن الـ وتــ
الـــمـــتـــوافـــق مــــع تــعــلــيــمــات بــنــك 
 
ً
الكويت المركزي يعتبر محوريا
ة أعمال الموارد  في تعزيز كفاء
الــبــشــريــة فـــي »بـــيـــتـــك« لتحقيق 
الــنــمــو الــمــســتــدام وبـــنـــاء كــــوادر 
زة للتحول من بيئة  بشرية مجهَّ
المهام الروتينية واليدوية إلى 
الرقمية التي تركز على االنتاجية 

والتمكين.

برامج تدريبية

وذكـــر أن »بيتك« حــرص على 
االستثمار في التدريب وتصميم 
برامج متخصصة عبر منصات 
 من 

ً
ــا ــطـــاقـ رقــمــيــة احـــتـــرافـــيـــة انـ

اإليمان بأهمية الموارد البشرية 
كأصول جوهرية وطاقة حقيقية 
لنجاح المؤسسة، ورفع مؤشرات 
 
ً
ة علما األداء وتــحــســيــن الــكــفــاء

بأن ميزانية التدريب في »بيتك« 
ــلــــى بـــالـــمـــقـــارنـــة مــع  تــعــتــبــر األعــ

البنوك المنافسة.
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العمر: عام حافل باإلنجازات للموارد البشرية في مجموعة »بيتك«
حصلت خالل عام 2022 على جوائز عالمية وطبقت أنظمة جديدة

قــال رئــيــس الــمــوارد البشرية 
لمجموعة بيت التمويل الكويتي 
»بيتك«، زيــاد عبدالله العمر، إن 
»بيتك« سجل إنــجــازات عــدة في 
إدارة الموارد البشرية خال عام 
2022، تنوعت بين الحصول على 
جـــوائـــز عــالــمــيــة مــرمــوقــة وبــيــن 
تطبيق أنظمة جــديــدة، أو حتى 
توقيع اتفاقيات جديدة لتطوير 

ذلك القطاع المهم.
ــاف الـــعـــمـــر، أن »بــيــتــك«  ــ ــ وأضـ
يـــولـــي أهـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة لـــلـــمـــوارد 
ــة، إذ يــعــمــل عـــلـــى رفـــع  ــريـ ــبـــشـ الـ
أداء الموظفين من خــال أفضل 
ســيــاســات الـــتـــدريـــب والــتــطــويــر 
واستراتيجية الرقمنة، إضافة 
إلى مواصلة استقطاب المواهب 
والـــــــكـــــــفـــــــاءات الـــــوطـــــنـــــيـــــة، مــمــا 
ــاقــــات الــشــبــاب  يــتــيــح إطــــــاق طــ
وتــمــكــيــنــهــم وتـــعـــزيـــز خــبــراتــهــم 
وصقل مهاراتهم وإثراء معرفتهم 
لتحقيق النجاح المهني والتطور 

الوظيفي. 
ــــي ســـبـــيـــل نــــجــــاح أهــــدافــــه  وفــ
االستراتيجية، أوضح أن »بيتك« 
ــّرع مـــن عــمــلــيــة الــتــحــول نحو  ســ
ــة، وتـــنـــفـــيـــذ الــتــحــول  ــيــ بــيــئــة ذكــ
الــرقــمــي وأتــمــتــة الــعــمــلــيــات في 
معظم أعــمــالــه، إضــافــة إلـــى رفــع 
ة الــتــعــامــات اإللــكــتــرونــيــة  كــفــاء
داخــــل إدارات الــبــنــك، لــلــحــد من 

 .
ً
التعامات الورقية تماما

وتابع: »لعل األهــداف الفّعالة 
ــتــــي وضــعــتــهــا  والـــتـــنـــافـــســـيـــة الــ
»الـــمـــوارد البشرية للمجموعة« 
كــان لها أثــر مستدام على بيئة 
العمل وقيمة مضافة ألداء »بيتك« 
خــال عــام 2022، واستندت إلى 
الــكــثــيــر مـــن الــجــهــد والــمــشــاركــة 
ــور الــمــوظــفــيــن  ــ ــعـ ــ الـــكـــامـــلـــة وشـ
ــيـــر بــيــئــة عــمــل  بــالــتــقــديــر وتـــوفـ

مريحة ومنصفة وإيجابية«.

أكبر جهة توطين

وعلى صعيد التوطين، أشاد 
الــعــمــر بــالــســجــل الـــحـــافـــل الـــذي 
يــتــمــتــع بـــه »بــيــتــك« فـــي توظيف 
ات الوطنية، إذ  وتــطــويــر الــكــفــاء
نــجــح فـــي تــنــفــيــذ اســتــراتــيــجــيــة 
اســتــقــطــاب وتـــطـــويـــر الــمــواهــب 

الوطنية. 
وأضاف أن »بيتك« يتميز بأن 
لــديــه أكــبــر عــــدد مـــن الــمــوظــفــيــن 
الكويتيين على مستوى البنوك 
الكويتية وكل مؤسسات القطاع 
الخاص، وبلغت نسبة التوطين 
نحو 78.7% حتى الفترة ذاتها، 
كـــمـــا بـــلـــغـــت نـــســـبـــة اســـتـــقـــطـــاب 
ــن الـــتـــعـــيـــيـــنـــات  ــ الـــكـــويـــتـــيـــيـــن مــ
الجديدة 99.6% خال السنوات 

األخيرة.
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد االرتـــــــبـــــــاط 

العمر وهيثم التركيت يتوسطان مسؤولي »أوراكل« و»بيتك«

صورة جماعية للموظفين المكرمين في برنامج »قدها«

زياد العمر

جائزتان عالميتان حصدهما »بيتك«

العمر متسلمًا التكريم

عبدالوهاب الرشود وأحمد الخرجي ويوسف المطوع خال تكريم أحد الموظفين في »قدها«

بـــدأت فــي تطبيق ثــقــافــة التعلم 
ــم عــقــلــيــة  ــدعــ ــتــــي تــ الـــمـــســـتـــمـــر الــ
النمو مــن خــال التشجيع على 
مسؤولية التعلم من الموظف من 
 Oracle Fusion HCM خال نظام

Cloud المبتكر. 

جامعات عالمية

ــاد الــعــمــر بـــأنـــه فـــي إطـــار  ــ وأفــ
تركيز »بيتك« على تطوير القادة 
الحاليين والمستقبليين، قمنا 
بــتــنــفــيــذ ســلــســلــة مــــن الـــبـــرامـــج 
ــلـــمـــوظـــفـــيـــن مــن  ــة لـ ــمـــخـــصـــصـ الـ
أصـــحـــاب الـــمـــهـــارات والــمــواهــب 
بالتعاون مع مؤسسات تعليمية 
 Headspring( ــل ــثـ مــــرمــــوقــــة مـ
ــة IE و  ــعــ ــامــ ــع جــ ــ بــــالــــتــــعــــاون مــ
 )INSEAD( و )Financial Times

وغيرها. 
ــات  ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ ولــــــفــــــت إلـــــــــى أن الـ
ــع هــــــذه الـــجـــهـــات  ــ ــاون مـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـ
ــــب وتـــأهـــيـــل  ــدريـ ــ ــان تـ ــدفـ ــهـ ــتـ يـــسـ
ــتــــرافــــي،  الـــمـــوظـــفـــيـــن بـــشـــكـــل احــ
يــعــتــمــد عــلــى مــفــهــوم الـــكـــفـــاءات 
الفنية ومعايير المهن الدولية، 
ــــي مــخــتــص  ــــوعـ ــبــــر تـــــدريـــــب نـ عــ
بطبيعة وظيفته وبمواصفات 
عـــــالـــــمـــــيـــــة، وإتـــــــــاحـــــــــة الـــــفـــــرص 
ة  للحصول على شهادات الكفاء
المعتمدة، واالنضمام إلى أرقى 
الــمــؤســســات ادولـــيـــة. وبــيــن أنــه 
خال عام 2022، احتفى »بيتك« 
بــكــوكــبــة مـــن مــوظــفــيــه خــريــجــي 
بـــــرنـــــامـــــج هــــــــارفــــــــارد لـــتـــطـــويـــر 
الــقــيــادات التنفيذية الـــذي حمل 
عنوان »القيادة في عالم التحول« 
ــاءة« الــتــي  ــ ــفــ ــ ضـــمـــن مـــــبـــــادرة »كــ
أطــلــقــهــا بــنــك الــكــويــت الــمــركــزي 
بالتعاون مــع البنوك الكويتية 
ــراف مـــعـــهـــد الــــــدراســــــات  ــ ــ ــإشـ ــ ــ وبـ

المصرفية.

التنوع والشمولية

وذكـــر العمر أن »بــيــتــك« تابع 
في 2022 مسيرته نحو التنوع 
والــشــمــولــيــة، كــمــا ركــــزت بــرامــج 
الــبــنــك وخــطــطــه فـــي الــتــوظــيــف 
التركيز على مــزيــد مــن التنوع، 
ت السيدات نسبة %20.2 

ّ
إذ شكل

من الموظفين الجدد خال العام.

   »بيتك« األول 
في توطين 

العمالة ولدينا 
أكبر عدد من 

الموظفين 
الكويتيين في 
القطاع الخاص

 

  تسريع عملية 
التحول نحو 

بيئة ذكية 
وتنفيذ التحول 
الرقمي وأتمتة 

العمليات

  بيت التمويل 
الكويتي 

تابع في عام 
2022 مسيرته 

نحو التنوع 
والشمولية

  »بيتك« فاز 
بجائزتين 

عالميتين في 
مجال الموارد 

البشرية

   المزايا 
الوظيفية في 

»بيتك« من أعلى 
المزايا المقدمة 

لموظفي 
المجموعة 

مقارنة بالبنوك 
المنافسة

 »بيتك« يهتم 
بتدريب 

وتمكين موارده 
البشرية 

وميزانية 
التدريب لديه 
األعلى مقارنة 

بالبنوك 
المنافسة

الوظيفي، أكد مواصلة مجموعة 
ــا فــــي تــحــقــيــق  ــهــ »بـــيـــتـــك« ريــــادتــ
نـــتـــائـــج مــتــفــوقــة عـــلـــى مــســتــوى 
السوق مقارنة بالبنوك النظيرة 
والــمــؤســســات عــالــيــة األداء، إذ 
بلغت نسبة االرتــبــاط الوظيفي 
ــك-  ــتـ ــيـ ــتــــوى »بـ ــلــــى مــــســ 84% عــ
الــكــويــت«، و83% عــلــى مستوى 

المجموعة. 

جوائز

ــه بــنــاء عــلــى سجله  وتـــابـــع أنـ
ــذا الـــمـــجـــال، فـــاز  ــ الـــحـــافـــل فــــي هـ
»بيتك« بعدة جــوائــز وتقديرات 
مرموقة منها: جائزتان عالميتان 
في مجال الموارد البشرية لعام 
ــرانــــدون  2022 مــــن مــجــمــوعــة بــ
 )Brandon Hall Group( هـــول
الـــمـــرمـــوقـــة والــمــتــخــصــصــة فــي 
تــقــيــيــم أداء الــبــنــوك والــشــركــات 
ــالــــم  والـــــمـــــؤســـــســـــات حــــــــول الــــعــ
ــــن خـــــــال دراســــــــــــات وبــــحــــوث  مــ
واســـــــتـــــــقـــــــصـــــــاء آراء خــــــبــــــراء 
متخصصين في مجاالت التعلم 
والــتــطــويــر حيث حصل »بيتك« 
ــقـــدم فــي  عـــلـــى جــــائــــزة »أفــــضــــل تـ
ــفـــي«،  ــيـ ــز االرتــــــبــــــاط الـــوظـ ــزيـ ــعـ تـ
وجائزة »أفضل تطور في أتمتة 
 
ً
 جديدا

ً
األعــمــال«، ما يعد تأكيدا

عــــلــــى تـــــفـــــرد وجــــــــــــودة وتــــطــــور 
الممارسات والتطبيقات وتكامل 
ــوارد  ــ ــمـ ــ ــال الـ ــ ــمـ ــ ــي أعـ ــ ــهــــود فـ الــــجــ
البشرية في »بيتك« واعتمادها 
أفضل الممارسات والمقاييس 
الــعــالــمــيــة، مــمــا ســهــل الــحــصــول 
ــيــــن مـــــع وجـــــود  ــائــــزتــ ــلــــى الــــجــ عــ

منافسة عالمية.
 ولــفــت إلـــى أن »بــيــتــك« حظي 
بـــتـــقـــديـــر وإشــــــــــــادة الـــُمـــقـــيـــمـــيـــن 
والــخــبــراء والعاملين فــي مجال 
الـــمـــوارد الــبــشــريــة عــنــد مراجعة 
ــالـــه وإنــــجــــازاتــــه فــي  ــمـ ســـجـــل أعـ
الـــــفـــــتـــــرة االخــــــــيــــــــرة، وقــــــــد كــــــّرم 
مجلس وزراء العمل والــشــؤون 
االجــتــمــاعــيــة بمجلس الــتــعــاون 
لـــدول الخليج الــعــربــيــة »بــيــتــك«؛ 
لتمّيزه في تنفيذ برامج اإلحال 
ــب عــلــى  ــ ــدريــ ــ ــتــ ــ ــ والــــتــــوطــــيــــن وال
ــاع الــــخــــاص فــي  ــقـــطـ مـــســـتـــوى الـ
الكويت، فــي حفل تكريم خاص 
أقـــيـــم فـــي الــعــاصــمــة الــســعــوديــة 
الرياض تحت رعاية وزراء العمل 
والـــــشـــــؤون االجـــتـــمـــاعـــيـــة بــــدول 

المجلس.
ــر إلـــــــى حــصــد  ــمــ ــعــ وأشـــــــــــار الــ
»بــــيــــتــــك« جـــــائـــــزة الـــمـــؤســـســـات 
 AUM CORPORATE( المتميزة
AWARD 2022( خــــــال حــفــل 
تــكــريــم نــظــمــتــه جــامــعــة الــشــرق 
 )AUM( األوســــــــــط األمــــيــــركــــيــــة
بحضور العديد من المؤسسات 

المحلية واإلقليمية والعالمية.

أول بنك 

وقال إن »بيتك« يعد أول بنك 
 Oracle في الكويت، يطّبق نظام
لــتــحــل   Fusion HCM Cloud
مــحــل أنــظــمــة Oracle الــســابــقــة 
الــمــســتــخــدمــة فــي الــعــمــل، وهــذه 
الــــمــــبــــادرة الـــمـــتـــطـــورة تــســاعــد 
ــيـــد الـــعـــمـــلـــيـــات ضــمــن  فــــي تـــوحـ
ــار مــنــصــة بــيــانــات مشتركة،  إطــ
مــمــا يــمــّكــن »بـــيـــتـــك« مـــن تــوفــيــر 
تجربة متسقة للموظفين عبر 
مــجــمــوعــات، وإدارة خــدمــاتــهــم 
وتوسيع نطاقها بسهولة أكبر 

ــك« كـــــان قــد  ــتـ ــيـ وأفـــــــاد بـــــأن »بـ
 
ً
 خاصا

ً
 تدريبيا

ً
أطلق برنامجا

ــلـــمـــوظـــفـــيـــن الـــــذيـــــن يـــحـــمـــلـــون  لـ
ــادات مـــحـــاســـبـــة وتـــمـــويـــل،  ــ ــهـ ــ شـ
ــفــــيــــن  بــــــهــــــدف تـــــوجـــــيـــــه الــــمــــوظــ
القائمين على رأس عملهم نحو 
 
ً
وظائف أكثر تخصصية، وأيضا
 
ً
 خاصا

ً
 تدريبيا

ً
أطلق برنامجا

لــــــذوي االحـــتـــيـــاجـــات الــخــاصــة 
لــلــســنــة الـــثـــانـــيـــة عـــلـــى الـــتـــوالـــي 
بالتعاون مع »الجمعية الكويتية 
لرعاية المعوقين«، إذ تم تدريب 
ســتــة طـــاب وأربــــع طــالــبــات من 
ذوي االحــــتــــيــــاجــــات الـــخـــاصـــة 

بمختلف اإلدارات في »بيتك«.

أكاديمية رقمية

ــتـــك«  ــيـ ــى إطــــــــاق »بـ ــ ــ ولــــفــــت إلـ
 KFH أكاديمية »بيتك« الرقمية
Digital Academy خال العام، 
ــقـــدرات  بـــهـــدف بـــنـــاء وتــطــويــر الـ
الرقمية للموظفين وفق معايير 
ــكـــرة   أن فـ

ً
ــا ــ ــــحـ ــــوضـ ــة، مـ ــيــ ــمــ ــالــ عــ

األكــاديــمــيــة تــنــســجــم مـــع تــوجــه 
وجـــهـــود »بــيــتــك« نــحــو الــتــحــول 

الـــرقـــمـــي، وتــوفــيــر بــنــيــة تحتية 
مـــن الــــقــــدرات الــبــشــريــة الــمــدربــة 
ــة األهـــــــــداف  والــــمــــؤهــــلــــة لــــخــــدمــ

االستراتيجية لـ »بيتك«. 
وبـــيـــن الــعــمــر أن األكــاديــمــيــة 
ــة  ــيــ ــاقــ ــبــ ــتــ تــــعــــتــــبــــر خـــــــطـــــــوة اســ
متطورة تعبر عن حرص »بيتك« 
الــمــتــواصــل وســعــيــه الـــدائـــم إلــى 
تــنــمــيــة الـــقـــدرات الــرقــمــيــة لـــرأس 
 في موظفيه، 

ً
المال البشري ممثا

وإعـــــداد أجـــيـــال وقـــيـــادات شــابــة 
ــة الــــتــــطــــورات الــتــقــنــيــة  ــبـ ــمـــواكـ لـ
الــــمــــرتــــبــــطــــة بــــمــــجــــاالت الـــعـــمـــل 
وتنوعها وشموليتها، من خال 
برامج نوعية متخصصة معدة 
ــدث أســـالـــيـــب الــتــدريــب  ــ ــق أحـ وفــ
العملية والــنــظــريــة فــي مجاالت 
التقنيات الحديثة والمتقدمة، 
لـــتـــطـــويـــر قـــــــــدرات الـــمـــوهـــوبـــيـــن 
والمبدعين في المهارات الرقمية 
بــمــا يــنــعــكــس عــلــى بــيــئــة العمل 

وتحسين األداء.

بعثات وشهادات

ــل  وقـــــــــال إن »بــــيــــتــــك« يــــواصــ
الــــريــــادة فـــي بــرنــامــج الــبــعــثــات، 
الذي أطلقه منذ عام 2013 وهو 
البنك الوحيد في الكويت الذي 
ــثـــات لـــلـــمـــوظـــفـــيـــن، إذ  ــعـ يــــوفــــر بـ
اســتــفــاد الــعــديــد مــن الموظفين 
الكويتيين مــن الــبــرنــامــج الــذي 
ــع الــكــفــاءة  أثــبــت أهــمــيــتــه فـــي رفـ
العلمية والعملية للموظف، إذ 
يــقــدم الــبــرنــامــج الـــدعـــم الــمــادي 
ــفــــي  ــيــ ــل والــــــــدعــــــــم الــــوظــ ــ ــامــ ــ ــكــ ــ الــ
الشامل للموظفين من أصحاب 
ــاءات الـــعـــالـــيـــة الســتــكــمــال  ــفــ ــكــ الــ
درجــاتــهــم العلمية، إضــافــة إلــى 
العديد من المزايا التي تساعد 
الموظف على الــمــوازنــة مــا بين 
ــة والــوظــيــفــيــة  ــيـ الـــحـــيـــاة الـــدراسـ

واالجتماعية. 
وتــابــع أن البرنامج احتضن 
لـــهـــذا الــــعــــام ثـــمـــانـــيـــة مــوظــفــيــن 
الســتــكــمــال درجـــــة الــمــاجــســتــيــر 
 أن 

ً
، علما

ً
فــي الجامعات محليا

»بيتك« سعى لرفع عدد المقاعد 
مـــن أربـــعـــة إلــــى ثــمــانــيــة مــقــاعــد 
ابــتــداء مــن الــعــام 2022 لبعثات 
الــمــاجــســتــيــر والـــبـــكـــالـــوريـــوس، 
ــنــــح الــــدراســــيــــة  ــمــ وعـــــــــدد مـــــن الــ
الشاملة التي يوفرها »بيتك« كل 
عــام لموظفيه إضــافــة للتدريب 
الميداني للمتدربين الكويتيين 
من مختلف الجامعات المحلية 

والدولية على مدار العام.
وذكر أن إدارة تطوير المواهب 

برنامج »قدها«معارض وظيفية
قال العمر إن »بيتك« شارك في العديد من معارض 
الفرص الوظيفية بمختلف الكليات والجامعات، 
ــل البنك فريق مــن الــمــوارد البشرية مــن خال 

ّ
ومــث

الجناح الخاص به، إذ تم استقبال العديد من طلبات 
ــّرد على جميع استفسارات الطلبة  التوظيف والــ
والخريجين والمهتمين بوظائف الــدوام الجزئي. 
وبين أن مشاركة »بيتك« في المعارض الوظيفية 
تهدف إلى استقطاب الطاقات والكفاءات الشبابية 
الوطنية وتسخير إمكاناته لدعم الشباب على جميع 
الصعد في المجتمع، كما شارك »بيتك« في معرض 
 الستراتيجيته الهادفة لدعم 

ً
الفرص الدراسية، تعزيزا

 للمسؤولية 
ً
الطاقات الشبابية والطابية، وتحقيقا

االجتماعية نحو رعاية الطلبة والنهوض بالتعليم 
والشباب.

ــم وتشجيع  ــهـــوده الــمــتــواصــلــة فـــي دعــ ضــمــن جـ
 منه بأنهم الثروة الحقيقية للبنك، أفاد 

ً
موظفيه وإيمانا

العمر بأن »بيتك« احتفى بموظفيه المتميزين ضمن 
برنامج »قدها« الذي أطلقه بهدف شكرهم وتقديرهم 
على مساهماتهم في االرتقاء بالمؤسسة وتحقيق 
أعــلــى مستويات الــرضــا للعماء، ويشمل برنامج 
»قدها« كل الجوانب واإلدارات بشكل متكامل مبني 
على أحــدث الدراسات وأفضل الممارسات العالمية 
لمكافأة الموظفين وإظهار التقدير لهم على جهودهم 
وتميزهم، على مختلف الفترات منها الشهري، وربع 
 
ً
السنوي أو حتى الفوري، ويعتبر البرنامج امتدادا

لبرنامج »قدها« الذي تم إطاقه في عام 2021 بهدف 
مواصلة االرتقاء بخدمة العميل وفق أعلى المعايير في 
جودة الخدمة وتحقيق أعلى مستويات الرضا لديه.

https://www.aljarida.com/article/8695
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عبدالوهاب: المشهد التشكيلي في الكويت يتطور بخطى ثابتة

تركت اإلسكندرية أصداءها على أعماله الفنية، فقد انعكست 
أجواء هذه المدينة الساحلية التي خّرجت مئات المبدعين في 

مجاالت عّدة على لوحاته الفنية، لذا فإن أعمال الفنان التشكيلي 

المصري د. عماد عبدالوهاب تحمل فلسفة خاصة، وهو مهموم 
دائما برصد التغيرات االجتماعية في المجتمعات المختلفة، 

خصوصا في ظل تنقله بين عدة دول، بينها إيطاليا والكويت 
التي يقيم فيها راهنا.

وفي حواره مع »الجريدة«، أشاد عبدالوهاب بالتطور الحادث 

في المشهد التشكيلي الكويتي، كما تطرق إلى أعماله الفنية 
التي ترصد ازدواجية المجتمع، وغرق البعض في أتون السحر 

والحسد والجن، باعتبارها أحد أوجه الموروث الشعبي، وترجم 
ذلك إلى لوحات خصص لها معارض حققت نجاحا كبيرا... 

وفيما يلي نص الحوار:

ــأت بـــمـــديـــنـــة  ــ ــشــ ــ • ُولـــــــــــدت ونــ
اإلسكندرية التي خرج منها مئات 
الــمــبــدعــيــن، فــكــيــف انــعــكــس ذلــك 

على أعمالك الفنية؟
- رغـــم أن أصــولــي مــن منطقة 
الية بالقاهرة، فإنني ُولدت  الجمَّ
بمدينة اإلســكــنــدريــة الساحلية 
فــي سبعينيات الــقــرن الماضي، 
ا بحرًيا 

ً
بسبب عمل والدي ضابط

ان، أحد األحياء القديمة  بحي اللبَّ
فـــي اإلســـكـــنـــدريـــة، وتـــحـــديـــًدا في 
تقاطع شارع السبع بنات وشارع 
ــنــــديــــم، الــــــذي يــعــتــبــر  ــاق الــ ــحــ إســ
ــداًدا لـــشـــارع فـــــؤاد الــعــريــق،  ــ ــتـ ــ امـ
ــرى إنـــــشـــــاؤه فــي  ــ أول طــــريــــق جــ
عصر اإلسكندر المقدوني، فقد 
نــشــأت بــجــوار »كـــوم الــنــاضــورة« 
وعـــلـــى مــقــربــة مـــن »كـــــوم الـــدكـــة« 
و«الـــحـــقـــانـــيـــة« وجـــامـــع رمــضــان 
ــاء ألمـــاكـــن  ــمــ ــة، وهـــــي أســ ــاتـ ــحـ شـ
لــهــا أثـــر كبير فــي حــيــاتــي، حيث 
إنــنــي الــتــحــقــت بــمــدرســة ســانــت 
كـــاتـــريـــن، وشــكــل كــنــيــســة ســانــت 
كاترين ال يزال مطبوًعا في رأسي 
بأرضيتها ذات المربعات الكبيرة 
باللونين األبيض واألســود، وال 
أنسى المسافة التي كنت أقطعها 
جرًيا على أرضية البازلت الكبير 
مــن بـــاب الكنيسة الــداخــلــي إلــى 

بابها الخارجي.
ورغــــــــــم أنـــــنـــــي لــــــم أِعــــــــــش فــي 
اإلســكــنــدريــة حــيــن كــانــت مدينة 
كوزموبوليتانية، فــإن تأثيرها 
ظــل مـــوجـــوًدا مــن خـــال زيــارتــي 
لمتاحف المدينة منذ الطفولة، 
ــأول مــتــحــف قــمــت بــزيــارتــه في  فــ
حياتي كــان المتحف اليوناني 
الــرومــانــي )الــمــســرح الــرومــانــي( 
وحديقة أنطونيادس، وفي مرحلة 
التحاقي بكلية الفنون الجميلة 
زرت وتعّرفت إلى متحف كفافيس 
شـــاعـــر اإلســـكـــنـــدريـــة الــيــونــانــي، 
وكــــــــــان دائـــــــًمـــــــا مــــــا ُيــــــقــــــال إنـــنـــا 

نـــــمـــــشـــــي فــــــوق 

ــة الـــقـــديـــمـــة، خــاصــة  ــنـــدريـ ــكـ اإلسـ
شارع النبي دانيال، وبالفعل بعد 
فترة ليست ببعيدة تم اكتشاف 
اآلثــار الغارقة التي تعد من أهم 
اآلثار المصرية - الرومانية، كما 
تأثرت بشاطئ البحر المتوسط 
الـــذي جــعــل أفـــق عيني مفتوًحا 
بامتداد البحر، وجعلني أحــّس 
باللون، وهو ما امتزج بالذاكرة 
البصرية لـــدّي، وســاعــدنــي على 
الــتــعــبــيــر عـــن تــفــاصــيــل حــيــاتــيــة 
شديدة الخصوصية أسهمت في 
تكوين ونحت شخصيتي الفنية.

المتغيرات االجتماعية

ــا هـــي مــنــطــلــقــاتــك الــفــنــيــة  • مـ
والــفــكــريــة عــمــوًمــا، وإلـــى أي حد 

تترك أصداًء على لوحاتك؟
- تـــنـــبـــع مـــنـــطـــلـــقـــاتـــي الــفــنــيــة 
والــــــفــــــكــــــريــــــة مــــــــن خــــــــــال رصـــــد 
الـــمـــتـــغـــيـــرات االجـــتـــمـــاعـــيـــة، ومـــا 
ــات  ــعـ ــمـ ــتـ ــجـ ــمـ ــــه داخـــــــــــل الـ ــــشـ ــيـ ــ أعـ
ــرات  ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــة مـــــــــن مـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــخـ ــ ــمـ ــ الـ

ــــل هــــذا الــنــســق  فــكــريــة كـــفـــرد داخـ
المجتمعي، وتأثير كل ذلك علّي 
بما فيه من متناقضات إيجابية 
ر عنها كفناٍن من  أو سلبية، فأعبِّ
 

ً
خال أطروحات بصرية، وصوال

ــهـــوم بــــواســــطــــة الــــرمــــوز  ــفـ ــى مـ ــ إلــ
البصرية، التي تتشكل من خال 
رؤيـــتـــي لــبــعــض الــمــفــاهــيــم الــتــي 
تحدث داخل المجتمع للوصول 
ــم الـــــتـــــي شــكــلــت  ــيــ ــاهــ ــفــ ــمــ إلــــــــى الــ
تجربتي اإلبداعية، والتي تعمل 
على إبــراز التناقض بين الشكل 
الــخــارجــي والـــداخـــل الــــذي ليس 
له عاقة ال بالمنظومة العالمية 
الـــجـــديـــدة وال بــمــنــظــومــة الــقــيــم 
الموروثة، فتلك القيم ما هي إال 
قــواعــد تضعها المجتمعات في 
الــظــاهــر، ثــم تنتهكها فــي الــســر، 
فــتــعــيــش حـــالـــة مـــن االزدواجــــيــــة 
المغلفة بثوب الوهم الذي يحمل 
رداء الـــتـــديـــن واألخـــــــاق والــقــيــم 

واألعــــراف األصــلــيــة، لتكشف كّم 
التناقض الحاصل في داخلها.

الفن وتشكيل الوعي

• تــنــاقــش مــعــارضــك قــضــايــا 
مهمة، مثل ازدواجــيــة المجتمع 
والموروث الشعبي للسحر.. إلخ، 
إلى أي مدى يمكن للفن التشكيلي 

أن يكون أداة لتشكيل الوعي؟
ــعــــرض  - تــــــــــــدور لــــــــوحــــــــات مــ
»زعفران« )2016( حول الموروث 
الشعبي للسحر والحسد والجن، 
ــــزال  وهــــــو الــــــمــــــوروث الـــــــذي ال يـ
مـــوجـــوًدا بــيــن شــرائــح المجتمع 
المختلفة، وله تأثيراته السلبية. 
نعم، السحر والجان والحسد 
ــتــــب  ــكــ أمـــــــــــــور مـــــــــذكـــــــــورة فــــــــي الــ
الـــســـمـــاويـــة، لــكــنــنــي أتـــطـــّرق إلــى 
كيفية التعامل معها باعتبارها 
سلوكيات خاطئة يتبعها الكثير 
من شرائح المجتمع، فالتجربة 
اإلبداعية هنا قائمة على استلهام 
ذلــك الــعــالــم الــغــرائــبــي الغامض، 
الذي يلعب فيه السحر واالعتقاد 
فــي التأثير الــطــاغــي للشياطين 
 ال 

ً
وكــيــانــات الــشــّر الخفية، دورا

ُيستهان به في تشكيل وعي هذه 
الشرائح االجتماعية، وفي تقديم 
ــَســٍق مــن التفسيرات المختلفة 

َ
ن

 اإلجابة 
ً
لظواهر الكون، ُمحاِولة

عــن العديد مــن األسئلة القَدرية 
ــرح  ــ والـــــوجـــــوديـــــة الــــحــــائــــرة وطـ
بعض التبريرات، التي من شأنها 
ن  في المسؤولية َعمَّ

َ
اإليــحــاء ِبن

ِبعات شتى المآسي 
َ
يواجهون ت

الجسمانية. 

ــًيــــا فــي  • كــــونــــك مــقــيــمــا حــــالــ
الــــكــــويــــت، كـــيـــف تــــــرى مــســتــوى 

الحركة التشكيلية هناك؟
- المشهد الــفــنــي فــي الكويت 

يتطّور بخطوات ثابتة، معتمًدا 
ــام األول عـــلـــى الـــتـــراث  ــقـ ــمـ ــي الـ فــ
الشعبي اإلنساني، الذي يختلف 
مــــــن فـــــنـــــان آلخــــــــر فــــــي تــــنــــاولــــه، 
ــن خـــالـــه بــمــفــردات  والــــخــــروج مـ
ــة بـــأصـــولـــيـــة  ــبــــطــ ــرتــ بــــصــــريــــة مــ
المكان، عبر رؤى بصرية مغايرة 
التشكيل، حيث يعتمد الفنانون 
على االحتكاك الثقافي العالمي، 
ــن خــــــال تـــنـــظـــيـــم الــمــلــتــقــيــات  ــ مـ
ا 

ً
الفنية الدولية، والمشاركة أيض

في المحافل الدولية التي تصقل 
رؤى الفنانين، خصوًصا الشباب 
منهم، بجانب تنظيم ورش فنية 

وندوات ثقافية مختلفة.

جائزة روما الكبرى

• حدثنا عن فترة وجودك في 
إيطاليا أثناء دراستك بأكاديمية 
ــاذا اســتــفــدت  ــ الــفــنــون بـــرومـــا، ومـ
من هذه المرحلة على المستوى 

الفني؟
- حصلت على جــائــزة الــدولــة 
ــنـــي )جـــــائـــــزة رومــــا  ــفـ لـــــإبـــــداع الـ
ــر  ــ ــــرى(، وقــــــد كــــــان لـــهـــا األثـ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ
ل الــفــنــي لـــدّي،  األكــبــر فــي الــتــحــوُّ
حيث التحقت بأكاديمية الفنون 
الـــجـــمـــيـــلـــة فــــــي رومــــــــــا لـــــدراســـــة 
الــفــن بــجــانــب دراســـتـــي للترميم 
بالمعهد الدولي للترميم هناك، 
ـــــحـــــُت 

ّ
ومـــــــن خـــــــال الـــمـــعـــهـــد ُرش

للقيام بترميم أعــمــال التصوير 
بمتاحف الفاتيكان ضمن فريق 
عمل إيطالي بلوحة سقف كنيسة 
سيستين، للفنان اإليطالي مايكل 
أنجلو )توصف بأنها إحدى قمم 
عــصــر الــنــهــضــة(، ويــمــكــن الــقــول 
 

ً
ال ـــت تـــحـــوُّ

َّ
ــتـــرة شـــكـــل ــفـ إن تـــلـــك الـ

حقيقًيا في تجربتي الفنية، فبعد 
ــة الــرســم لــلــمــوديــل الــعــاري  دراســ
حدث نوع من االختزال في رسم 
ض  الـــجـــســـد، ومـــــن خـــــال الـــتـــعـــرُّ
لة في بعض  لثقافة مغايرة مكمِّ
الــتــفــاصــيــل الــصــغــيــرة، ســاهــمــت 
في نقلة نوعية في التفكير، وبدأ 
البحث عن الذات والُهوية بشكل 

أعمق.

• مــا الــمــعــرض الــجــديــد الــذي 
ــا، ومــــا فــكــرتــه  ــًيـ ــالـ تــســتــعــد لـــه حـ

العامة؟
ــعـــرضـــي الـــــقـــــادم ســيــكــون  - مـ
فــــــي الـــــمـــــوســـــم الــــفــــنــــي الـــمـــقـــبـــل 
ــنـــاول فــيــه الــفــكــر  ــأتـ )2023(، وسـ
الــمــيــثــولــوجــي، وفـــكـــرة الـــصـــراع 
الــنــفــســي لــلــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
الزائف تحت شعارات واهية غير 

حقيقية لتأدية واجٍب فقط.

عماد عبدالوهاب

من أعماله

خالد الحميضي... أنامل 
كويتية مبتكرة

قدم مجّسمات خشبية تربط الخيال بالواقع

ــان الـــشـــاب  ــنـ ــفـ ابـــتـــكـــر الـ
خــــــــــالــــــــــد الــــــحــــــمــــــيــــــضــــــي، 
ــا بــــمــــوهــــبــــتــــه  ــنــ ــيــ ــعــ ــتــ مــــســ
اإلبداعية، أسلوبا جديدا 
ــل الــــــفــــــنــــــي الـــــــــذي  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ لـ
مــــــزج فــــيــــه بــــيــــن صـــنـــاعـــة 
المجسمات وتصميمات 
األلــعــاب الخشبية يدويا 

بأنامل كويتية.
ويـــســـعـــى الــحــمــيــضــي، 
مــن خــال أعــمــالــه، إلــى أن 
تــســهــم فــي الــنــمــو العقلي 
ــه  ــالـ ــيـ ــل، وربــــــــــط خـ ــفــ ــطــ ــلــ لــ
ــه  ــ ــدتـ ــ ــاعـ ــ ــــسـ ــع ومـ ـــ ــواقــ ــ ــ ــالـ ــ ــ بـ
عــلــى االبــتــكــار بــعــيــدا عن 
األجــهــزة واإللــكــتــرونــيــات 
الــحــديــثــة الـــتـــي ال تــعــطــي 
الـــمـــجـــال لــــإبــــداع الــفــنــي، 
وال تسمح لــخــيــال الطفل 
بـــالـــخـــروج عــــن الـــمـــألـــوف 
وابتكار أساليبه وألعابه 
ــعـــه  الـــــــخـــــــاصـــــــة، بــــــــل تـــضـ
ــقـــة مــــن الــتــلــقــيــن  فــــي بـــوتـ
والمتابعة المستمرة دون 

تحفيز خياله اإلبداعي.
وهـــــــــــــذه الــــمــــجــــســــمــــات 
الــــــخــــــشــــــبــــــيــــــة صــــمــــمــــهــــا 
ــي بـــــأشـــــكـــــال  ــ ــــضـ ــيـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ الـ

عديدة، مستلهما أفكارها 
مــــن اإلنــــســــان والــطــبــيــعــة 
والــنــبــاتــات والــحــيــوانــات، 
إضافة إلى معالم الكويت 
الــبــارزة، مستخدما فيها 
أجــــــــــود أنــــــــــــواع الـــخـــشـــب 
والزيوت الطبيعية ومواد 
ــر صــديــقــة  ــدويـ ــتـ إعــــــادة الـ
لـــلـــبـــيـــئـــة، وتـــتـــنـــاســـب مــع 

طبيعة األطفال.
كما تربط األعمال التي 
نفذها الحميضي الطفل 
ــده وتـــراثـــهـــا  ــلــ ــالـــم بــ بـــمـــعـ
مـــن خــــال ألـــعـــاب تــجــذب 
انتباهه وتحفز مخيلته، 
ــفـــي عـــلـــيـــه الــبــهــجــة  وتـــضـ
والـــمـــتـــعـــة فــــي أجــــــواء مــن 

اللعب والمغامرة.

معالم كويتية مصنوعة من الخشب

خالد الحميضي

فنان هندي: التشكيليون العرب رائعون

قــــــال الــــفــــنــــان الـــتـــشـــكـــيـــلـــي الــــهــــنــــدي، 
إفــــيــــجــــيــــت مـــــــوكـــــــارجـــــــي، إن الــــحــــركــــة 
التشكيلية بالعالم العربي جيدة، وإن 
الفنانين التشكيليين الــعــرب رائــعــون، 
الفتا إلى أنه تعّرف على الكثيرين منهم 
واطلع على تجاربهم منذ سنوات، وأن 
أول لقاء جمعه بفنانين عرب كان عام 
2017 خال أحد الملتقيات التشكيلية 

التي استضافتها الهند.
ــلـــى هـــامـــش  وأضــــــــاف مــــوكــــارجــــي، عـ
ـــ 15 مـــن مــلــتــقــى  ــ ــدورة ال ــالــ مــشــاركــتــه بــ
األقصر الدولي المنعقد حاليا بمشاركة 
فنانين من 7 دول، أن الفنون التشكيلية 
المصرية تحمل روح الشرق، وتتماشى 

مع الفنون العالمية المعاصرة. 
ــه لـــمـــصـــر ومـــشـــاركـــتـــه  ــ ــارتـ ــ وحــــــول زيـ
بـــمـــلـــتـــقـــى الــــتــــصــــويــــر الـــــــدولـــــــي الــــــذي 
تستضيفه مدينة األقــصــر، قــال إنــه قرأ 
كــثــيــرا عـــن مـــصـــر، وإن زيـــارتـــهـــا كــانــت 
بمنزلة حلم له، وحين وقف بقدميه على 
أرض مصر شعر بسعادة غامرة ألن الله 

حقق له حلمه. 
ــــال فـــتـــرة  ــه شـــعـــر خــ ــ ــى أنــ ــ وأشــــــــار إلــ
إقــامــتــه الــحــالــيــة فــي األقــصــر، وتــجــوالــه 
بـــيـــن مـــعـــابـــدهـــا الـــقـــديـــمـــة ومـــعـــالـــمـــهـــا 
ــا الــشــعــبــيــة أنـــه  ــهــ ــواقــ الـــســـيـــاحـــيـــة وأســ
يعيش وســط أهله وبين أفــراد عائلته، 
ــارة لــه  ــ ــه لــمــصــر هـــي أول زيـ ــارتـ وأن زيـ

للمنطقة العربية.
وحول عوالمه الفنية والمصادر التي 
يستلهم منها لوحاته، قال إن عناصر 
أعماله تقوم في األساس على المجتمع 

المحيط ومشاهداته اليومية، وأنه حين 
يــقــوم بــالــرســم يــكــون فـــي لــحــظــة تــأّمــل، 
ويشعر أنه يسافر بعيدا إلى عوالم من 

الحب والجمال والسام. 
ــم يــكــســران  وأكـــــد أن الـــلـــوحـــة والــــرســ
رتـــابـــة الـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة بــالــنــســبــة لـــه، 
وأنـــه يــحــرص عــلــى أن تحمل كــل لوحه 

يرسمها تفاصيل قصة ما.
ويـــجـــول مـــوكـــارجـــي، فـــي كـــل صــبــاح، 
ــعـــابـــد الــــفــــراعــــنــــة ومــــعــــالــــم الـــبـــر  ــيـــن مـ بـ
الــــغــــربــــي، وعــــلــــى ضــــفــــاف نــــهــــر الـــنـــيـــل 
الخالد، بصحبة الفنانين المشاركين 
في الملتقي، حيث يزورون معالم قرية 
حسن فتحي التراثية، ومراسم األقصر 
الــقــديــمــة فــي فــنــدق الــمــرســم الــتــاريــخــي، 
ــو  ــابــ ومــــعــــابــــد الــــكــــرنــــك واألقــــــصــــــر وهــ
ــلـــوك ونـــبـــاء  وحــتــشــبــســوت ومـــقـــابـــر مـ
ــة فــــي جـــبـــانـــة طـــيـــبـــة الــقــديــمــة  ــنـ ــراعـ ــفـ الـ

بالقرنة، ومعالم معبد دندرة. 
ويتعرفون على فنون مصر القديمة 
بــجــانــب الــمــعــالــم الـــتـــراثـــيـــة والــطــبــيــعــة 
الخابة التي تتفرد بها مدينة األقصر 
وقراها، ثم يلتقون في المساء بندوات 
حوارية ونقدية تقام تحت عنوان »هنا.. 
أّم الــحــضــارات«، يــديــرهــا الــنــاقــد الفني 
الــمــصــري د. طــــارق عــبــدالــعــزيــز، ويــتــم 
خالها استعراض الخبرات والتجارب 
ــرؤى واألفــــكــــار بــيــن  ــ ــادل الـ ــبـ الــفــنــيــة، وتـ
ــن يــنــتــمــون لـــمـــدارس  ــذيـ الــمــشــاركــيــن الـ

وأجيال فنية مختلفة.
)د ب أ(

الفنانون المشاركون في الملتقى

نجفة مسجد محمد علي تستعيد بريقها
تزن 2000 كيلوغرام... واستغرق ترميمها 3 سنوات

ال
َّ

• القاهرة – أحمد الجم
تعتبر النجفة الرئيسية المتدلية من 
سقف جــامــع محمد علي مــن أبـــرز معالم 
المسجد التاريخي الشهير، الواقع داخل 
قــلــعــة صــــاح الـــديـــن األيـــوبـــي بــالــقــاهــرة، 
ليس فقط ألنها ثريا كبيرة الحجم وذات 
تصميم بــديــع، بــل ألنــهــا أيــضــا خضعت 
لعملية تجميل اســتــمــرت ثـــاث ســنــوات 
كــامــلــة، حــيــث بـــدأت أعــمــال ترميمها عــام 
2019 وانــتــهــت أخـــيـــرا، لــتــظــهــر بحلتها 
القديمة وبكل بهائها مثلما أضاءت للمرة 
األولى مع االنتهاء من إنشاء المسجد قبل 

174 سنة!
ــيــــاحــــة واآلثــــــــار  وأعــــلــــنــــت وزارة الــــســ
المصرية أخيرا أن فريق العمل المكون من 
مرممي المجلس األعلى لآلثار انتهى من 
أعمال الصيانة والترميم للنجفة الرئيسية 
لجامع محمد علي. وأوضح األمين العام 
لــلــمــجــلــس مــصــطــفــى وزيـــــــري أن عــمــلــيــة 
الترميم الــجــاريــة بالمسجد تــأتــي ضمن 
أعمال الترميم والصيانة التي تشهدها 
قلعة صــاح الدين األيــوبــي عموما، وفي 
إطــار االهتمام بتطوير وترميم المواقع 

األثرية بمختلف عصورها التاريخية.
ــار اإلســامــيــة  ــ ــر رئــيــس قــطــاع اآلثـ وذكــ
والقبطية والــيــهــوديــة بالمجلس األعلى 
لـــآلثـــار أســـامـــة طــلــعــت أن أعـــمـــال تــرمــيــم 
ــنـــوات،  ــــاث سـ الــنــجــفــة اســـتـــمـــرت نـــحـــو ثـ
جرى خالها إعادة تجميع أجزاء النجفة، 
إضافة إلــى أعمال التنظيف الميكانيكي 
والمعالجات الكيميائية لكل أجزاء النجفة 

وصيانة أعمال الكهرباء.
يــشــار إلـــى أن مــحــمــد عــلــي بــاشــا َحكم 

مصر بين عامي 1805 و1848، والجامع 
الذي يحمل اسمه شّيده بين عامي 1830 
»جـــامـــع األلـــبـــاســـتـــر«،  و1848، وُعـــــــرف بــــ
نــظــرا ألن جميع حــوائــط الــجــامــع مغطاة 
بــاأللــبــاســتــر الــمــجــلــوب مــن مــحــاجــر بني 
سويف في صعيد مصر، واستمرت أعمال 
الزخارف حتى عصر عباس حلمي األول.

ــّون الــمــســجــد مـــن بــيــت الــصــاة  ــكـ ــتـ ويـ
ومــقــدم بيت الــصــاة، ويــمــتــاز األول بأنه 
مغطى بقبٍة مركزية تتدلى منها الثريا 
الرئيسية التي جرى ترميمها، وتزن نحو 
2000 كيلوغرام، وقطرها 5 أمتار، وحول 
القبة المركزية قباب صغرى في األركــان 
وأنـــصـــاف الــقــبــاب حـــول الــقــبــة الــمــركــزيــة، 
بينما يقع ضريح محمد علي في الركن 
ــاة.  ــن بـــيـــت الــــصــ ــ ــربــــي مـ ــغــ الـــجـــنـــوبـــي الــ
ــفـــاع كـــل واحـــدة  ولــلــمــســجــد مــئــذنــتــان ارتـ

82 مترا.

النجفة بعد ترميمها

جامع محمد علي

أتناول في 
معرضي القادم 
الصراع النفسي 

للتواصل 
االجتماعي الزائف 

»زعفران«... تجربة 
إبداعية تستلهم 
العالم الغرائبي 

الغامض

العثور على مومياوات فرعونية بألسنة ذهبية
ال

َّ
• القاهرة – أحمد الجم

أثـــــــــار اكــــتــــشــــاف عـــــــدد مـــــن الــــمــــومــــيــــاوات 
الــفــرعــونــيــة فـــي مـــصـــر، قــبــل أيــــــام، حـــالـــة من 
 أن 

ً
الدهشة التي يلفها الغموض، خصوصا

تلك المومياوات التي جرى العثور عليها في 
منطقة أثــريــة شــمــال الــقــاهــرة بـــدت مقطوعة 
األلــســن، وجـــرى تثبيت ألسنة مصنوعة من 
معدن الــذهــب فــي مكانها، فيما رجــح علماء 
آثـــــاريـــــون أن الـــســـبـــب يــــرجــــع إلـــــى أســــطــــورة 
مرتبطة باإلله أوزوريس، قاضي الموتى عند 
المصريين القدماء، إلقناعه بشمولهم بالرحمة 

بعد موتهم وانتقالهم إلى الحياة اآلخرة.
وأعلنت وزارة اآلثــار والسياحة في مصر 
اكــتــشــاف مــقــابــر جــديــدة فــي جــبــانــة قويسنا 
األثرية الواقعة بمحافظة المنوفية، تحتوي 
على عدد من المومياوات ذات ألسنة ذهبية، 
وقـــال األمــيــن الــعــام للمجلس األعــلــى لــآلثــار، 
مصطفى وزيري، إن البعثة األثرية المصرية 
الــتــابــعــة للمجلس، والــتــي تــعــمــل فــي جبانة 
قويسنا، نجحت خال موسم الحفائر الحالي، 
في الكشف عن امتداد للجبانة، يضم مقابر 

أثرية ترجع لفترات زمنية مختلفة.

رقائق ذهبية
 على عدد 

ً
وأوضــح أن البعثة عثرت أيضا

من الرقائق الذهبية على هيئة ألسنة آدمية، 
فــي أفـــواه بعض الــمــومــيــاوات المكتشفة في 
حــالــة ســيــئــة مــن الــحــفــظ، إلـــى جــانــب الــعــثــور 
على بعض الدفنات عبارة عن هياكل عظمية 
ومومياوات تم تجليدها بالذهب على العظم 
مباشرة تحت اللفائف الكتانية واألصــمــاغ 
والقار المستخدم في عملية التحنيط، إضافة 
إلى بقايا توابيت خشبية على الهيئة اآلدمية 
وعدد من المسامير النحاسية المستخدمة في 

تلك التوابيت.
فـــي الــســيــاق، أوضــــح رئــيــس قــطــاع اآلثـــار 
ــلـــى لـــآلثـــار، أيــمــن  الــمــصــريــة بــالــمــجــلــس األعـ
عشماوي، أن أجزاء الجبانة المكتشفة تتميز 
ــيــدت مــن الطوب 

ُ
بــطــراز مــعــمــاري فــريــد، إذ ش

الـــلـــبـــن، وتـــتـــكـــون مـــن بــئــر مــخــصــصــة لــلــدفــن 
في الجهة الغربية للجبانة وعلى جانبيها 
غرفتان، إضافة إلى القبو الرئيس الذي يمتد 
مــن الــشــمــال إلــى الــجــنــوب وبــه ثــاث حجرات 
للدفن مقبية األسقف وتتجه من الشرق للغرب.

تمائم جنائزية
من جانبه، أوضح رئيس اإلدارة المركزية 
للوجه البحري، قطب فوزي، أن البعثة نجحت 
 في الكشف عن عدد من الرقائق الذهبية 

ً
أيضا

على هيئة جعران، وزهرة اللوتس، وكذلك عدد 

من التمائم الجنائزية والجعارين الحجرية 
واألواني الفخارية التي جرى استخدامها في 

عملية التحنيط.
واهتمت صحف عالمية بإلقاء الضوء على 
الكشف األثـــري الــجــديــد، مــن بينها صحيفة 
 
ً
ديــلــي مــيــل الــبــريــطــانــيــة، الــتــي نــشــرت تــقــريــرا

أشارت فيه إلى أن الخبراء يعتقدون أن »ألسنة 
المومياوات الحقيقية أزيلت أثناء التحنيط، 
وجـــرى اســتــبــدالــهــا بــرقــائــق ذهــبــيــة، ليتمكن 
الُمتوفى من التحدث إلى اإلله أوزوريــس في 

الحياة اآلخرة«.

قاضي الموتى
وُيـــعـــد أوزيــــريــــس مـــن بــيــن أهــــم آلــهــة مصر 
القديمة، ويــوصــف بــأنــه »رب العالم الُسفلي« 
و«قاضي الموتى«. ووفق أسطورة قديمة، فإن 
تل وجرى تقطيعه إلى قطع منتشرة 

ُ
أوزوريس ق

فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء مــصــر، حــتــى تمكنت أخته 
وزوجــتــه إيزيس من إحيائه بعد العثور على 
 مرة أخرى. فيما 

ً
كل القطع، وجعل زوجها كاما

ُيعتقد أن وجود لسان ذهبي ربما سمح للموتى 
بإقناع أوزوريس بإظهار الرحمة ألرواحهم.

مومياوات اإلسكندرية
كتشف فيها 

ُ
وليست تلك المرة األولى التي ت

مــومــيــاوات بألسنة ذهبية، ففي فبراير 2021 
ــار الــعــثــور على  ــ أعــلــنــت وزارة الــســيــاحــة واآلثــ
مومياوات مشابهة في معبد تابوزيريس ماغنا 
غرب مدينة اإلسكندرية الساحلية، ُوِضعت في 
أفواهها ألسنة ذهبية تعود إلى نحو ألفي عام.

ــتـــذاك، أن هـــذه التمائم  ــــرت الـــــــوزارة، وقـ وذكـ
الذهبية »كانت توضع في فم المتوفى في طقس 
خاص، لضمان قدرته على النطق في العالم اآلخر 

أمام المحكمة األوزيرية«.

مومياء بلسان ذهبي
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الرفاعي عضو تحكيم في مسابقة
« عبر »تويتر«

ً
»قصة قصيرة جدا

• فضة المعيلي
كــشــف الـــروائـــي عــبــدالــوهــاب 
 
ً
الـــرفـــاعـــي عـــن اخـــتـــيـــاره عــضــوا
ضــمــن لــجــنــة تــحــكــيــم مــســابــقــة 
« عبر منصة 

ً
»قصة قصيرة جدا

تــويــتــر، إلـــى جــانــب الــروائــيــيــن 
سعد البدر ومحمد الناصر.

وأوضح الرفاعي أن المسابقة 
جاءت بتعاون المجلس الوطني 
لــلــثــقــافــة والــفــنــون واآلداب مع 
ــبـــادرة وســـم بــالــعــربــي، وهــي  مـ
إحدى مبادرات مؤسسة محمد 
ــد آل مــكــتــوم للمعرفة،  بـــن راشــ
لتشجيع الــمــؤلــفــيــن حـــول هــذا 
الجنس األدبـــي، الــذي ظهر في 
بدايات القرن العشرين بأميركا 
الالتينية، ثم انتقل إلى أوروبا، 
ويمتاز بقصر الحجم، واإليحاء 
ــة الـــســـرديـــة  ــنــــزعــ الـــمـــكـــثـــف، والــ

الموجزة. 

ــوم  ــ ــ وأوضـــــــــــــــــــح أن آخـــــــــــــر يـ
لــلــمــشــاركــة فـــي الــمــســابــقــة هو 
األحد المقبل )25 الجاري(، من 
خـــالل مــوقــع تــويــتــر، بــحــيــث ال 
يتجاوز عدد حروف القصة في 
كتابة التغريدات بتويتر 280 

، بــمــا فـــي ذلــــك هــاشــتــاغ 
ً
ــا حــــرفــ

ــاب مــحــكــم  ــســــ ــقــــة وحــــ الــــمــــســــابــ
 ،»abdul-alrifaee@« المسابقة
 أن بـــــاب الـــمـــشـــاركـــة 

ً
مـــوضـــحـــا

مــفــتــوح أمـــــام الــجــمــيــع مـــن كل 
أنحاء العالم.

ولفت الرفاعي إلى أنه يجب 
أال تـــكـــون الـــقـــصـــة مــنــقــولــة أو 
منسوخة مــن أي مــصــدر آخــر، 
ــكــــون الــقــصــة  ــا يـــمـــنـــع أن تــ ــمـ كـ
مــجــزأة على أكــثــر مــن تغريدة، 
ويــمــنــع الــمــشــاركــة فـــي الــقــصــة 
على هيئة صــورة ضوئية من 
ــة أو شـــاشـــة، بـــل يــجــب أن  ــ ورقـ
 إلــى أنه 

ً
تكون مكتوبة، مشيرا

سيتم التحكيم واختيار القصة 
الفائزة في إعــالن على حسابه 
ــاري، حــيــث سيتم  فـــي 27 الــــجــ
اختيار 3 فائزين، وستتواصل 
الجهة المنظمة معهم لتسلم 

جوائزهم.

عبدالوهاب الرفاعي

الفضالة تخوض رمضان المقبل بـ »النون وما يعلمون«الفضالة تخوض رمضان المقبل بـ »النون وما يعلمون«
نجوم وصناع المسلسل كشفوا عن تفاصيله في مؤتمر صحافينجوم وصناع المسلسل كشفوا عن تفاصيله في مؤتمر صحافي

من المؤتمر الصحافي

إلهام الفضالة

»كان« يدعو إيران لإلفراج عن عليدوستي
أدان مهرجان كان السينمائي »بشدة« اعتقال الممثلة والناشطة 
اإليـــرانـــيـــة تـــرانـــة عــلــيــدوســتــي فـــي إيــــــران، بــعــد دعــمــهــا للحركة 

االحتجاجية في بالدها، ودعا إلى »اإلفراج الفوري عنها«.
وأعـــــرب الــمــهــرجــان، فـــي بـــيـــان، عـــن »الــتــضــامــن مـــع نضالها 
 »دعمه الكامل« 

ً
السلمي من أجل الحرية وحقوق المرأة«، مؤكدا

لعليدوستي.
عليدوستي هي أشهر شخصية اعتقلت على خلفية الحركة 

االحتجاجية التي تشهدها إيران منذ 3 أشهر.
وكان مشاهير ومدافعون عن حقوق اإلنسان طالبوا إيران مطلع 

األسبوع باإلفراج عن الممثلة والناشطة.
كما أعربت مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان عن »القلق 
 عن كل 

ً
العميق« إزاء االعتقال، مشددة على »وجوب اإلفراج فورا

.»
ً
من أوقفوا لتظاهرهم سلميا

ونشرت فرقة البوب البريطانية بت شوب بويز، التي نددت 
بـ »الحكومة« في إيران، صورة للممثلة وروابط عدة لمقاالت عن 

توقيفها على صفحاتها بشبكات التواصل االجتماعي.
وكــتــبــت زميلتها غولشيفته فــراهــانــي، الــتــي بـــدأت حياتها 
المهنية في إيران قبل أن تغادرها، على »إنستغرام«: »ممثلة إيران 

الشجاعة اعتقلت«.
وقال مدير مهرجان تورنتو السينمائي في كندا كامرون بايلي: 
»ترانة عليدوستي من أكثر الممثالت الموهوبات والمعروفات 
، لتستمر فــي تجسيد قوة 

ً
فــي إيـــران. آمــل أن ُيــفــرج عنها قــريــبــا

السينما اإليرانية«.
( في الخارج بمشاركتها في أفالم 

ً
تشتهر عليدوستي )38 عاما

حازت جوائز للمخرج أصغر فرهادي، من بينها »البائع«، الحائز 
جائزة أوسكار ألفضل فيلم أجنبي عام 2017. كما أدت البطولة 
في فيلم سعيد رستايي »إخوة ليلى«، الذي ُعرض هذا العام في 
ترانة عليدوستيمهرجان كان السينمائي.                 )أ ف ب(

»فن المخطوطات« في »عبدالله السالم« الثقافي

نظم مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي، 
ــــؤرخ، أمــــس األول،  بــالــتــعــاون مـــع مـــركـــز مــ
ــة تــدريــبــيــة بــعــنــوان »مــقــدمــة فـــي فن  ــ ورشـ
تحقيق المخطوطات«، لتعريف الباحثين 
والمهتمين بأهمية وأدوات التحقيق وفق 

مناهجه وأدواته العلمية.
ــالـــت مـــراقـــبـــة مـــركـــز عــبــدالــلــه الــســالــم  وقـ
الــثــقــافــي، وضــحــة الــســعــيــد، إن »الــفــعــالــيــة 
التي تتسم بالنوعية والتخصصية عالية 
المستوى تأتي فــي إطــار تنوع المحتوى 
ــــروض بــمــخــتــلــف مـــرافـــق  ــعـ ــ ــمـ ــ ــقــــدم والـ ــمــ الــ
ــيـــات الــــمــــركــــز، كـــمـــا ُيـــعـــد مـــوضـــوع  ــالـ ــعـ وفـ

التحقيق من مسائل العلم التي تخدم تراثنا 
العربي واإلسالمي«.

من جهتـــه، ذكـــر رئيــــس مركــــــز مـؤرخ، 
د. عبدالله العبيد، أن مــوضــوع الورشة 
يعتبر من القضايا التي تحتاج إلى دعم 
ورعاية المؤسسات الثقافية المختلفة، 
 بــجــهــود مــركــز عــبــدالــلــه الــســالــم 

ً
مــشــيــدا

في إتاحة الفرصة لتقديم هــذه الورشة، 
 لمفهوم الشراكة والتعاون.

ً
تعزيزا

مـــن جــانــبــه، قــــال مـــقـــدم الـــورشـــة أســتــاذ 
التاريخ بجامعة الكويت د. نعمان جبران، 
 للجانب 

ً
إن أعمال الورشة خصصت يوما

النظري حــول علم المخطوطات مــن حيث 
التعريف بالمخطوط وأهميته والتحقيق 
وآلياته وفنياته ومناهجه، ثم المواصفات 
والـــشـــروط الــواجــب تــوافــرهــا فــي المحقق، 
والنص المحقق، ثم استعراض ألهم أعمال 
وأعالم التحقيق من المستشرقين والعرب، 
فــيــمــا جــــرى أمــــس الـــتـــدريـــب الــعــمــلــي على 
نــمــاذج مــن المخطوطات العربية للتدرب 
ة نــصــوص مــخــطــوطــة بخطوط  عــلــى قــــراء
مختلفة، ثم التعرف على اإلشارات والرموز 
واختصارات المخطوط، واستعراض نماذج 
من أعمال التحقيق وفق المناهج المختلفة.

من الورشة

كشف نجوم وُصناع مسلسل »النون وما 
يــعــلــمــون« عـــن بــعــض الــتــفــاصــيــل المتعلقة 
بــالــعــمــل، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي أقـــيـــم أمــس 
األول في فندق ومركز مؤتمرات الميلينيوم، 
بحضور نجوم المسلسل، الذي ستخوض به 
الفنانة إلهام الفضالة المنافسة الرمضانية، 
بالتعاون مع شهاب جوهر وطيف الحملي، 

وغيرهم من الفنانين.
وقـــالـــت الــفــضــالــة: »ســـأخـــوض بمسلسل 
)النون ومــا يعلمون( رمضان المقبل، وهو 
ــع«، مبينة أنــهــا أخــــذت نصين من  ــ عــمــل رائـ
الــكــاتــب عــبــدالــرحــمــن أشــكــنــانــي، وهــمــا هــذا 
ر  العمل وعمل آخر، وكان التخطيط أن يصوَّ
ت  هـــذا المسلسل السنة المقبلة، لكن شــاء
األقدار أن ينطلق تصويره هذا العام، مشيرة 
إلـــى أن الــعــمــل يــضــم نخبة مــن الــنــجــوم مع 
المخرج حمد الــبــدري، الــذي أشـــادت بــدوره 
وجهوده الحثيثة، الفتة إلى أنها عملت معه 

في مسلسل »حضن الشوك«.
وأضافت الفضالة: »القصة جميلة، وممتعة 
بتسلسل أحداثها، وبالفنانين الشباب الذين 
تم اختيارهم، ومنهم الوجه الجديد زينب 
يوسف شعبان، ابنة الفنان الراحل يوسف 
شعبان«، مؤكدة دور الفنانين في تشجيع 
الشباب، ومنحهم فرصة إلبـــراز إبداعاتهم 
ــقــة: »أحـــب فــي أعــمــالــي أن 

َّ
فــي التمثيل، مــعــل

آخــذ اثنين أو ثــالثــة مــن الفنانين الشباب، 
وأشجعهم، حتى يصبح لهم اسم في الوسط 
، إلـــى جــانــب نــجــوم العمل، 

ً
الفني مستقبال

كالفنانين محمد الحملي، وطيف، وباسمة 
حــمــادة، وعبير أحمد، وعبدالله الطليحي، 

وحسن المطوع، وشبنم وغيرهم«.

تجربة اإلنتاج
ح الفنان شهاب جوهر بأن  من جهته، صرَّ
مسلسل »النون وما يعلمون« سُيعرض في 
 إلى أنهم قاموا 

ً
موسم رمضان القادم، الفتا

باالجتهاد والبحث عن نص متميز، وكان 
اختيارهم على نــص للمؤلف عبدالرحمن 
 
ً
م عمال ق: »الله يوفقنا، ونقدِّ

َّ
أشكناني، وعل

.»
ً
متميزا

وأكــد جوهر أنها ليست التجربة األولــى 
لـــه فـــي الــتــمــثــيــل واإلنـــتـــاج مـــن خـــالل شركة 
 
ً
اإلنـــتـــاج الــفــنــي »Dream pictures«، الفــتــا
إلـــى أن الــمــخــرج حــمــد الـــبـــدري كـــان لــه دور 
 
ً
 كبيرا

ً
فــي االخـــتـــيـــارات، وأن هــنــاك تــفــاهــمــا

بينهما منذ البداية، ومع الكاتب عبدالرحمن 
 إلى أن المسلسل سُيعرض 

ً
أشكناني، مشيرا

 على شاشة تلفزيون دبي، المسؤول 
ً
مبدئيا

.
ً
عن توزيعه أيضا

ــال الــمــخــرج حــمــد الــبــدري:  مــن جــانــبــه، قـ
»سعيد بوجودي في هذا العمل، إلى جانب 
نجوم الدراما الكويتية، وأرجو أن نوفق في 
تقديم عمل يليق بالمشاهد، ويتضمن قيمة 
 ،

ً
فــنــيــة ســـوف تــكــون بــشــكــل مختلف تــمــامــا

فالسيناريو كنص يناقش قضايا مهمة، 
وســنــحــرص مـــن خــــالل الــمــعــالــجــة ومــواقــع 

التصوير أن نقدم صورة راقية وشيقة«.

أعمال ناجحة
بـــدوره، أوضــح الفنان عبدالله الطليحي 
أنــهــا ليست الــمــرة األولـــى الــتــي يعمل فيها 
مع الفنانين إلهام الفضالة، وشهاب جوهر، 
وطيف. ووصف األعمال التي تشارك معها 

مع الفنانين بأنها ناجحة.
وعــن المخرج الــبــدري، قــال الطليحي إنه 
عمل معه في مسلسل »غريب بين أهله« عام 
 بأنه 

ً
2014، وكان دوره ضابط شرطة، مشيدا

مخرج بكل المقاييس.
من ناحيته، أعرب الفنان محمد الحملي 
عــن ســعــادتــه بالعمل مــع فــريــق مسلسل 
 إلى أن معظم 

ً
»النون وما يعلمون«، الفتا

مشاهده ستكون مع الفنانة طيف، وأنه 
 ضمن فريق 

ً
سيكون هــذه المرة ممثال

.
ً
 منافسا

ً
عمل، بدل أن يكون منتجا

أمــا الفنانة طيف، فذكرت أن معظم 
مشاهدها ستكون مع إلهام الفضالة، 
ووصفت عالقتهما بالوثيقة والمتفاهمة 

 عدة 
ً
ما معا على مستوى العمل، حيث قدَّ

مسلسالت، منها »أمــيــنــة حـــاف« بالجزأين 
األول والثاني.

اختيار النص
ـــر الـــكـــاتـــب أشــكــنــانــي عـــن ســعــادتــه  وعـــبَّ
 
ً
باختيار الفضالة وجوهر للنص، متمنيا
 
ً
أن يحوز العمل إعجاب المشاهدين، مبينا

أن المسلسل يتكون من 30 حلقة، وفي نهاية 
كـــل ثــيــمــة للحلقة هــنــاك خــدعــة مــعــيــنــة في 
األحــــداث والشخصية. وأوضــــح أن قضايا  
العمل جديدة، ومتصلة مع بعضها البعض، 
 إلى أن 

ً
وطريقة معالجته أيضا جديدة، مشيرا

الفنانين خطوطهم متشابكة بشكل واضح، 
 
ً
وأن الــدرامــا التي قــام بكتابها بعيدة نوعا
م للمشاهد على الصعيد  مــا عــن الـــذي يــقــدَّ

الخليجي من حيث التشويق والمفاجأة.

ــن جـــهـــتـــه، شـــكـــر الــمــمــثــل حــســن  مــ
ــالـــة وجــــوهــــر عــلــى  ــفـــضـ ــوع، الـ ــطــ ــمــ الــ
إعطائه الثقة بــأن يكون ضمن فريق 
العمل، وأنه كممثل شاب يحتاج إلى 
 إلى أنه 

ً
هذا الدافع والتشجيع، الفتا

عمل مع الفضالة في مسلسل »نفس 
الحنين«.

ـــــرت الـــمـــمـــثـــلـــة شـــبـــنـــم عــن  كـــمـــا عـــــبَّ
سعادتها بالمشاركة فــي المسلسل، 

ــالـــة وجـــوهـــر  ــفـــضـ وشــــكــــرت الـ
ــا  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــارهـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــتـ ــ ــ عــــــــلــــــــى اخـ

لــــهــــا، وذكــــــــــرت أنـــهـــا 
د شخصية  ستجسِّ
مختلفة عــن تلك 

مــتــهــا  ــتـــي قــدَّ الـ
فــــي مــســلــســل 
»نـــــــــــــــــفـــــــــــــــــس 

الحنين«.

فضة المعيلي

وعكة صحية تدخل محمد عبده المستشفى
نــــــــشــــــــرت شــــــــركــــــــة روتــــــــانــــــــا 
ــيــــات، مـــقـــطـــع فـــيـــديـــو  ــلــــصــــوتــ لــ
للفنان محمد عبده، بعد الوعكة 
ض  الصحية الطارئة التي تعرَّ
لـــهـــا، واســتــلــزمــت دخـــولـــه أحــد 
مــســتــشــفــيــات أبـــوظـــبـــي، حــيــث 
ــه فـــــي الــــبــــروفــــات  ــفـــسـ أجــــهــــد نـ
التي كان يجريها للحفل الذي 
كــان مــقــررا األحــد الماضي )18 
الجاري(، ما أسفر عن إصابته 

بنزلة برد حادة.
ــهـــر فــــي مــقــطــع الــفــيــديــو  وظـ
الفنان محمد عبده خالل زيارة 
الفنان رابح صقر له، وقال عبده 
 بزيارة 

ً
في الفيديو: »سعيد جدا

الــنــجــم رابـــح صــقــر، الـــذي أحيا 
بــداًل مني حفل أمــس، ورافقني 

 في أزمتي الصحية«.
ً
أيضا

وكـــــان الـــفـــنـــان مــحــمــد عــبــده 
غاب عن حضور ملتقى أبوظبي 
األســـري، بعد الوعكة الصحية 
ض لها األحد،  الطارئة التي تعرَّ
ــاء حــفــلــه،  ــ ــغـ ــ ــــي إلـ ـــب فـ ــا تـــســـبَّ ــ مـ

وأحياها بداًل منه رابح صقر.

ــبـــدالـــرحـــمـــن، نــجــل  وحــــــرص عـ
الفنان محمد عبده، على طمأنة 
جـــمـــهـــوره، بــعــد تــعــرضــه لــوعــكــة 
صحية ودخوله المستشفى لتلقي 
الــــعــــالج، ورد عــبــدالــرحــمــن على 
ســـؤال أحــد المتابعين عــن حالة 
: »الوالد بخير، وبأتم 

ً
والده، قائال

صــحــة، ولــلــه الــحــمــد. جــاتــه فقط 
إنفلونزا حادة، ويتعافى منها«.

ــر حـــفـــل أحـــيـــاه  ــ ــر أن آخـ ــــذكــ ُي
ــان  ــ ــان مــــحــــمــــد عــــــبــــــده كـ ــ ــنــ ــ ــفــ ــ ــ ال
ضمن ســهــرات موسم الرياض 
م خالله باقة  بالسعودية، وقـــدَّ

من أجمل أغانيه.

رابح صقر يزور محمد عبده

نانسي عجرم تطرح
كليب »يا عيد«

طرحت الفنانة اللبنانية 
نانسي عجرم الفيديو 

كليب الخاص بأغنيتها 
الجديدة »يا عيد«، عبر 

موقع يوتيوب، وهي من 
كلمات وألحان سليم 

عساف، وتوزيع باسم 
رزق، وظهر فيه مع نانسي 

زوجها وأبناؤها خالل 
احتفالهم بقدوم العام 

الجديد.
يأتي ذلك بعد أن طرحت 

نانسي مؤخرا فيديو 
كليب أغنية »على شانك«، 

كلمات شادي نور، وألحان 
بالل سرور، وتوزيع هاني 

يعقوب، وقبلها طرحت 
أغنية »عيشها بعافية«، 

التي تعاونت خاللها مع 
مطرب الراب مروان بابلو، 

ومن كلمات منة القيعي، 
ومروان بابلو، وألحان 

إيهاب عبدالواحد ومروان 
بابلو، ومكس حسن 

الشافعي، وماستر مايك 
بوزي.

2.6 مليون دوالر مقابل 
دمية فيلم »E.T« الشهيرة

بيعت الدمية األصلية 
للكائن الفضائي الذي 

تمحورت حوله قصة فيلم 
»E.T« الشهير للمخرج 

ستيفن سبيلبرغ، نهاية 
األسبوع الفائت مقابل 2.6 

مليون دوالر.
وكانت هذه الدمية القطعة 
األبرز في هذا المزاد الذي 

نظمته دار »جوليانز« 
وشركة »تورنر كالسيك 

موفيز« لفترة يومين، وضم 
أيضا 1300 أكسسوار آخر 

من عالم السينما، بينها 
قفازا المالكمة اللذان 

وضعهما روبرت دي نيرو 
في فيلم »ريجينغ بول« 

ومطرقة فيلم »ثور«.
وال يزال الكائن الفضائي 
هذا من أشهر شخصيات 
الثقافة الشعبية وأعمال 
الخيال العلمي منذ بدء 
عرض فيلم »E.T« الذي 

حقق نجاحا ساحقا 
سنة 1982، وتمثل الدمية 

الصغيرة ذات اإلطار 
المصنوع من األلمنيوم 

والكابالت المكشوفة 
تحفة هندسية صغيرة، 
 
ً
إذ تتألف من 85 مفصال

 يتيح تحريك 
ً
ميكانيكيا

األنف والعينين والجفون 
والرقبة والذراعين.

)أ ف ب(

رحيل تيري هول مغني 
فريق »ذا سبيشالز«

توفي تيري هول، المغني 
الرئيسي في فريق »ذا 
سبيشالز« البريطاني، 

عن عمر يناهز 63 عاما، 
حسبما أعلن الفريق.

وجاء في بيان صدر عن 
الحساب الرسمي للفريق 
على »تويتر« أمس األول: 
»بحزن شديد نعلن وفاة 
تيري، صديقنا الجميل 

وشقيقنا وأحد ألمع 
اب ومؤلفي 

ّ
المغنين وكت

األغاني الذين أنجبتهم هذه 
البالد على اإلطالق، بعد 

فترة مرض قصيرة«.
وأضاف: »كان تيري زوجا 

وأبا رائعا وواحدا من ألطف 
وأطرف وأصدق النفوس. 

موسيقاه وعروضه تلخص 
جوهر الحياة... الفرح واأللم 

والفكاهة والكفاح من أجل 
العدالة، ولكن في الغالب 

الحب«. 
)د ب أ( 

أحب منح 
الفنانين 
الشباب 

فرصة في 
أعمالي حتى 

يصبح لهم 
اسم بالوسط 

الفني
إلهام الفضالة

المسلسل 
ليس 

تجربتي 
األولى في 

اإلنتاج 
والتمثيل 

ً
معا

شهاب جوهر
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اعترف الرئيس السوداني 
املعزول عمر البشير، أمس، بأنه 

يتحّمل مسؤولية انقالب 30 
يونيو 1989، وذلك في أول إفادة 
له منذ اإلطاحة به أمام القضاء 

: »أعلم أن االعتراف سيد 
ً
قائال

األدلة«.
وقال: »األوضاع في الجيش 

كانت مزرية، وأقف بكل فخر أمام 
املحكمة، وأقول إنني قائد لثورة 
اإلنقاذ«، مضيفًا أنه لم يكن ألي 
عضو في مجلس قيادة الثورة 
أي دور في »أحداث 30 يونيو«.

ووصف البشير »قضية 
االنقالب« بأنها سياسية.

أصدرت وزارة الخارجية الكورية 
الشمالية أمس تحذيرًا صارمًا 

ضد اليابان، بسبب سعيها من 
أجل ما يسمى بقدرة الضربات 

املضادة املنصوص عليها 
في وثائق سياستها األمنية 

الجديدة.
وقالت الوزارة إن اليابان تشكل 

تهديدًا أمنيًا خطيرًا لشبه 
الجزيرة الكورية وشرق آسيا، 

من خالل تبني سياسة جديدة 
تتمثل في امتالك القدرة على 
تنفيذ ضربات استباقية ضد 
دول أخرى، مبينة أنه ردًا على 
تحرك اليابان ستواصل كوريا 

الشمالية إظهار مدى قلقها 
واستيائها، من خالل اتخاذ 

»عمل حقيقي«.

سلة أخبار

البشير يعترف: أتحّمل 
مسؤولية انقالب 1989

كوريا الشمالية تهدد 
اليابان بـ »عمل حقيقي«

أعلن وزير الدفاع الباكستاني، 
خواجه محمد آصف، مقتل جميع 

محتجزي الرهائن الـ 33، أمس، 
في الهجوم الذي قامت به القوات 
الخاصة الباكستانية على مركز 

شرطة »بانو« في شمال غرب 
البالد.

وأضاف آصف: »نجحنا بعد 
أن سيطر على املركز عناصر 
مفترضون في حركة طالبان 

الباكستانية«، ولفت إلى أن 
عنصرين في القوات الخاصة 

الباكستانية قتال أيضًا وأصيب 
»ما بني 10 و15 شخصًا« في 

العملية، مؤكدًا »تحرير جميع 
الرهائن«.

باكستان« مقتل جميع 
محتجزي الرهائن الـ 33

أصدر قضاء مكافحة اإلرهاب 
بتونس، ليل االثنني - الثالثاء، 

أمرًا بسجن نائب رئيس 
حركة النهضة، وزير الداخلية 

األسبق، علي العريض، على 
ذمة التحقيقات الجارية بقضية 

تسفير التونسيني إلى »بؤر 
اإلرهاب«.

من ناحيته، قال الرئيس 
التونسي قيس سعّيد، أمس 

األول، في أول رد له على نتائج 
االنتخابات التشريعية التي 

جرت السبت املاضي، ووصفت 
نسبة املشاركة فيها بأنها 

األضعف في تاريخ تونس، 
إن نسبة املشاركة ال تقاس 

بالدورة األولى، بل بالدورتني، 
في إشارة الى جولة اإلعادة. 

جرى دورة ثانية في أكثر 
ُ
وست

من 100 دائرة لم تشهد فوز أي 
مرشح بالنصف زائد واحد من 

األصوات.

تونس: َسجن وزير... 
وسعّيد ينتظر »اإلعادة«

مصر: رئيس »النواب« يدافع عن »صندوق قناة السويس«
● القاهرة - حسن حافظ

دخل رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، أمس الثالثاء، على خط 
الجدل الواسع الــذي شهدته مصر بعد إقــرار البرلمان بصفة أولوية مشروع 
إنشاء صندوق تابع لقناة السويس، أمس األول، الذي رأى فيه البعض مقدمة 
لبيع المرفق االستراتيجي الذي يعد من ضمن أهم الممرات المالحية في العالم. 
 عــلــى عـــدم الــمــســاس بــالــمــجــرى المالحي 

ً
ودافــــع جــبــالــي عــن الـــقـــرار، مــشــددا

، وأن األمر يقتصر على إدارة األصول التابعة لشركة قناة 
ً
باعتباره مااًل عاما

السويس.
ووافق أعضاء مجلس النواب المصري بعد حالة من االنقسام والجدال بين 
النواب أنفسهم، بصورة أولية على مشروع قانون مقدم من الحكومة يقضي 
بإنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس، يسمح لها بحسب المادة )15 مكرر 
ب(، بممارسة مختلف األنشطة االقتصادية واالستثمارية، بما في ذلك »شراء 
وبيع وتأجير واستئجار واستغالل أصول الصندوق الثابتة والمنقولة واالنتفاع 

 في الشارع المصري، وصل إلى حد 
ً
بها«، وهي الجملة التي أثارت جداًل كبيرا

تدشين هاشتاغ »قناة السويس خط أحمر«. 
رئيس مجلس النواب ألقى كلمة خــالل جلسة المجلس أمــس الثالثاء، عبر 
 على أن 

ً
فيها عن استيائه العميق مما أثير حول حول مشروع القانون، مشددا

»إجراءات الموافقة على القانون بصورة نهائية لم تستكمل، والقانون ال يتضمن 
أي أحكام تمس قناة السويس«.

وتابع جبالي الذي لم يخف غضبه من »المحسوبين على النخبة المثقفة« 
الذين هاجموا المشروع: »قناة السويس لن تمس كونها من أموال الدولة العامة، 
 للمادة 

ً
وال يجوز التصرف فيها أو بيعها، بل يزيد على ذلك أن الدولة ملزمة وفقا

 
ً
 دوليا

ً
 مائيا

ً
)43( من الدستور، بحمايتها وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا

.»
ً
 متميزا

ً
 اقتصاديا

ً
 لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزا

ً
مملوكا

وشدد رئيس مجلس النواب على أن مشروع القانون أشار إلى حق الصندوق 
المزمع إنــشــاؤه، في بيع أو شــراء أو استئجار أو استغالل أصوله الثابتة أو 
المنقولة، »وهــو أمــر طبيعي يتفق مع طبيعة الصناديق كوسيلة من وسائل 

التمويل واالستثمار، وال يمس بشكل مباشر أو غير مباشر قناة السويس، ألن 
لفظ األصــول ال يمكن أن ينصرف بأي حال من األحــوال إلى القناة ذاتها، فهي 

كما ذكرنا، مال عام ال يمكن التفريط فيه«.
وسبق أن أدلى رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، بتصريحات 
تلفزيونية أمس األول، أكد من خاللها، أن الصندوق لن يؤثر على الفائض الذي 
يذهب للدولة من عائدات قناة السويس، وأن القانون سيمكن هيئة القناة من 
الدخول في أنشطة اقتصادية عمالقة مثل صناعة السفن الضخمة ومشاريع 

الهيدروجين األخضر.
ــنــــاء، دعــــا وزيــــر الــنــقــل الــمــصــري كــامــل الـــوزيـــر إلــــى االســتــثــمــار في  فـــي األثــ
الموانئ المصرية، في إطار الخطة الحكومية لتحويل مصر إلى مركز للتجارة 
واللوجيستيات، وأشار في تصريحات له أمس الثالثاء، إلى وجود مفاوضات 
مع موانئ أبوظبي وموانئ قطر للدخول في هذه االستثمارات من خالل إدارة 
 
ً
 قطريا

ً
وتشغيل عدد من الموانئ المصرية، وعلمت »الجريدة« أن هناك تنافسا

 على إدارة ميناء السخنة القريب من المدخل الجنوبي لقناة السويس.
ً
إماراتيا

إيران: 82% من اإليرانيات خرجن بال حجاب في شهرين
خالف على األولويات في مباحثات بوريل وعبداللهيان

عادت االحتجاجات الحاشدة 
إلى طهران، بعد تسجيلها 
 خالل األسبوع 

ً
 نسبيا

ً
هدوءا

الماضي، في حين قّدم وزير 
خارجية االتحاد األوروبي، 

جوزيب بوريل، خالل مباحثات 
مع نظيره اإليراني حسين 

 وقف 
َ
أمير عبداللهيان ضرورة

طهران قمع التظاهرات 
وإمداد روسيا بالطائرات 

المسّيرة على إبقاء التواصل 
بشأن إحياء االتفاق النووي.

طهران   -  فرزاد قاسمي

مقتل مسلَحين 
بقصف إسرائيلي 

استهدف ميليشيات 
إيرانية في محيط 

دمشق

شــهــدت الــمــنــاطــق الــمــركــزيــة 
في طهران، بما في ذلك ساحة 
ــزاده، ومحطة  ــالـ ــمـ ــقـــالب، وجـ انـ
مـــــــتـــــــرو شــــــريــــــعــــــتــــــي، وکــــــذلــــــك 
ــر، وأكـــــبـــــاتـــــان، وحـــي  ــ ــهـ ــ ــاشـ ــ آريـ
نفت، وحــي تشيتكر، وكلشهر، 
وكـــوهـــردشـــت فـــي کـــــرج؛ وحــي 
كلسار ومعلم في رشــت؛ وعدد 
من أحياء مشهد وبعض المدن 
األخـــــرى، احــتــجــاجــات حــاشــدة 
مناهضة للنظام اإليراني عقب 
هدوء نسبي األسبوع الماضي.
 مــن 

ً
ــرور 93 يــــومــــا ــ ــ وبــــعــــد مـ

االحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي اجــتــاحــت 
م المتظاهرون، 

ّ
مــدن إيـــران، نظ

ليل االثنين - الثالثاء، تظاهرة 
ضد نظام الجمهورية اإلسالمية 
فــي »ســاحــة انــقــالب« بالمنطقة 
ــة الـــمـــتـــرو  ــمـــحـــطـ الـــمـــحـــيـــطـــة بـ
ورددوا شــعــارات مــثــل »الــمــوت 
ــاتـــور«، و«يــــجــــب إطــــالق  ــتـ ــلـــدكـ لـ

سراح السجناء السياسيين«.

احتجاجات نسائية

في غضون ذلــك، نشر موقع 
ــا لــإحــصــاءات  إيــــران أوبــــن داتــ
دراسة تشير إلى أن 82 في المئة 
من اإليــرانــيــات بالمدن الكبرى 
خرجن إلى الشوارع دون حجاب 
مـــــّرة واحــــــدة عــلــى األقـــــل خــالل 
 
ً
الشهرين الماضيين، اعتراضا
ــلـــى قــــانــــون الـــحـــجـــاب وقــمــع  عـ

»شرطة اآلداب«.
وشمل اإلحصاء 5582 سيدة 
معظمهن دون سن الـ 40 في 31 
محافظة. وقام الموقع البحثي 
بــإجــراء اإلحــصــاء عــبــر وســائــل 

التواصل على اإلنترنت. 
وفــيــمــا ال يــحــتــاج الــشــخــص 
ــي يـــشـــاهـــد تــحــدي  إلحــــصــــاء كــ
اإليرانيات لـ »قانون الحجاب« 
خــاصــة فــي الــمــدن الــكــبــرى فقد 
ــت الـــــســـــيـــــدات مـــطـــالـــبـــة  ــ ــهــ ــ واجــ
ــــي الـــمـــكـــتـــبـــة الـــعـــامـــة  ــــؤولـ ــــسـ مـ
ــران، أمـــس،  ــهــ الــرئــيــســيــة فـــي طــ
ــداء الـــحـــجـــاب  ــ ــارتــ ــ بــــااللــــتــــزام بــ
اإلجباري باحتجاجات سرعان 
ما تحولت إلى تظاهرات عامة 
انــتــقــلــت إلــــى عــــدة مــنــاطــق في 
مدينة طهران، خاصة بمحيط 
الـــــجـــــامـــــعـــــات. وأكـــــــــــدت ســـيـــدة 
كانت في المكتبة العامة خالل 
األحــــداث أن مــديــر المكتبة أمر 

بوريل متوسطًا عبداللهيان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى حضورهم قمة عّمان أمس )أ ف ب(

بطبع وتوزيع منشورات تهدد 
بـــمـــنـــع دخـــــــول الــــســــيــــدات غــيــر 
الــمــلــتــزمــات بــقــواعــد الــحــجــاب، 
األمر الذي استفز أغلب السيدات 
وتسبب في فوضى عارمة، بعد 
وقــوع مشادات كالمية تحولت 
إلــــى اشــتــبــاكــات بــــاأليــــدي بين 
العاملين في المكتبة والزائرات 

مّمن رفضن التهديد. 

عبداللهيان وبوريل

إلى ذلك، عقد وزير خارجية 
إيــران حسين أمير عبداللهيان 
وكبير مفاوضي إيران النوويين 
 مع 

ً
علي بــاقــري كني اجــتــمــاعــا

مــنــســق الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة 
بـــاالتـــحـــاد األوروبــــــــي جــوزيــف 
ــاد  ــ ــــحـ بــــــوريــــــل، ومــــــســــــؤول االتـ
األوروبــــــــــي الـــمـــعـــنـــي بــتــنــســيــق 
الــمــحــادثــات الـــنـــوويـــة إنــريــكــي 
مــــورا، عــلــى هــامــش حــضــورهــم 
اجتماع »التعاون والتنمية لدول 
جوار العراق 2« في األردن أمس.

 
ً
وشــــهــــد االجــــتــــمــــاع ســـبـــاقـــا
بــشــأن أولـــويـــات الــمــلــفــات التي 
يـــجـــب بــحــثــهــا بـــيـــن الــطــرفــيــن، 
غداة تشديد بريطانيا وفرنسا 
وألمانيا، خــالل اجتماع لألمم 
الــمــتــحــدة، عــلــى أنــــه ال ينبغي 
 إنــتــاج 

ً
لــلــنــظــام اإليــــرانــــي أبــــــدا

ــة ودعــــــم الـــغـــزو  ــوويــ أســـلـــحـــة نــ
الروسي ألوكرانيا، محذرة من 
أن مثل هذه األنشطة، إلى جانب 
الــقــمــع الــعــنــيــف لــالحــتــجــاجــات 
ــة لـــــإيـــــرانـــــيـــــيـــــن، لـــن  ــيــ ــمــ ــلــ الــــســ
يـــؤدي إال إلــى مــزيــد مــن العزلة 

للجمهورية اإلسالمية.
ــلـــومـــاســـي  ــدر دبـ وأكــــــــد مــــصــ
رافق وزير الخارجية اإليرانية 
ــتــــمــــاع  لــــــ »الــــــجــــــريــــــدة« أن االجــ
بــيــن عبداللهيان وبــوريــل كــان 
، حــيــث اتــفــق الــجــانــبــان 

ً
مـــثـــمـــرا

عــــلــــى ضــــــــــــرورة الـــــــعـــــــودة إلــــى 
مفاوضات فيينا والتوقيع على 
مـــســـودة االتـــفـــاق الـــتـــي تــوصــل 
إليها الجميع فــي آخــر جــوالت 
المباحثات بشأن إحياء االتفاق 

ــــذي انــســحــبــت مــنــه  الــــنــــووي الــ
الواليات المتحدة عام 2018.

ــإن  ــ وحـــــــســـــــب الـــــــمـــــــصـــــــدر، فــ
عــبــدالــلــهــيــان أخــبــر بــوريــل بــأن 
ــد الــمــنــظــمــة الــدولــيــة  ــارة وفــ ــ زيــ
 ،

ً
ــة كــــان إيــجــابــيــا لــلــطــاقــة الـــذريـ

م الوفد إيــران مطالب 
ّ
حيث سل

ــات  ــخــــالفــ ــأن الــ ــ ــشـ ــ الـــمـــنـــظـــمـــة بـ
بـــيـــنـــهـــمـــا، وأجـــــــــرى مـــبـــاحـــثـــات 
بشأن كيفية إنهاء تلك الخالفات 
و»إغــالق التحقيق الذي تجريه 
المؤسسة الدولية بشأن المواقع 
المشبوهة التي عثر بها على 

آثار يورانيوم« بشكل كامل.
ــدر إلــــــــى أن  ــ ــــصـ ــمـ ــ وأشــــــــــــار الـ
عــبــدالــلــهــيــان أبـــلـــغ بـــوريـــل أنــه 
»إذا كــان الجميع متفقين على 
التوقيع على المسودة المتفق 
 طــهــران 

ّ
ــإن عــلــيــهــا فـــي فــيــيــنــا، فــ

ــّدم للمنظمة  ــقـ مــســتــعــدة ألن تـ
الـــــــدولـــــــيـــــــة كــــــــل الــــمــــعــــلــــومــــات 
الـــتـــي تــحــتــاجــهــا وتــســمــح لهم 
ــنــــشــــآت  ــمــ ــيــــش فـــــــي الــ ــتــ ــفــ ــتــ ــالــ بــ
المشكوك بها، للتأكد من صحة 

الــمــعــلــومــات اإليـــرانـــيـــة وإقــفــال 
الــتــحــقــيــق قـــبـــل الـــتـــوقـــيـــع عــلــى 
التفاهم النهائي« إلحياء االتفاق 

النووي المبرم عام 2015.
وذكـــــــر الـــمـــصـــدر أن بـــوريـــل 
ــواب أمــيــركــي  ــ لــــم يــحــمــل أي جــ
بــشــأن قــبــول إجـــــراء مــبــاحــثــات 
ــه أكــد 

ّ
مــبــاشــرة مــع طــهــران، لــكــن

أن األمــيــركــيــيــن لــديــهــم مطالب 
 ،

ً
سيقدمونها إلــى إيـــران قريبا

واألوروبــيــيــن يعتقدون أنــه آن 
األوان إلقفال هذا الملف وعودة 
ــاق الــنــووي  ــفـ الــجــمــيــع إلــــى االتـ
األصـــلـــي وتـــنـــفـــيـــذه. واســتــنــكــر 
الـــوزيـــر اإليــــرانــــي »نــهــج الــــدول 
الــغــربــيــة فـــي دعـــم المشاغبين 
وفـــرض عــقــوبــات غير قانونية 
عـــلـــى الـــجـــمـــهـــوريـــة اإلســـالمـــيـــة 
بــذرائــع واهــيــة لحماية حقوق 

اإلنسان«.
وبـــــــشـــــــأن أوكــــــــرانــــــــيــــــــا، أكـــــد 
ــان مـــــوقـــــف بــــــالده  ــيــ ــهــ ــلــ ــدالــ ــبــ عــ
المبدئي الداعم لوحدة أراضي 
أوكرانيا، والمؤكد على ضرورة 

الحلول السلمية إلنهاء الحرب 
وتـــســـويـــة األزمــــــــة بـــأوكـــرانـــيـــا، 
وجدد إعالن بالده استعدادها 
ــم عــبــر  ــاهـ ــفـ ــتـ ــوء الـ ــ لــــتــــجــــاوز ســ
التواصل المباشر مع الجانب 

األوكراني. 

قصف إسرائيلي

ــــى صــــعــــيــــد آخـــــــــــر، أفـــــــاد  ــلـ ــ عـ
»الــمــرصــد الــســوري« المعارض 
 إلسرائيل 

ً
 منسوبا

ً
بأن هجوما

اســـتـــهـــدف مــحــيــط دمـــشـــق، في 
وقــت متأخر ليل االثــنــيــن، أدى 
إلــى مقتل مسلحين اثنين في 
مستودع أسلحة تابع لـ »حزب 

الله« اللبناني.
ــم يـــتـــم الــتــعــرف  وذكــــــر أنـــــه لــ
على هوية المسلحين، لكن من 
الــمــرجــح أنــهــمــا يــنــتــمــيــان إلــى 
جماعة »حزب الله«. واستهدفت 
ــــف عـــلـــى األقـــــــل مـــواقـــع  ــذائـ ــ 4 قـ
لميليشيات إيرانية قرب مطار 

دمشق الدولي.

ً
بوتين يقر بوضع صعب جدا

في مناطق سيطرته بأوكرانيا
غداة زيارة نادرة إلى بيالروس أثارت المخاوف من 
االستعداد لشن هجوم مشترك على العاصمة كييف، 
أقّر الرئيس الروسي فالديمير بوتين أمس، بأن الوضع 
« في المناطق األوكرانية األربع التي وافق 

ً
»صعب جدا

على ضمها في سبتمبر، بدون السيطرة عليها بالكامل. 
وقـــال بوتين خـــالل، االحتفال السنوي لجهاز األمــن 
واالستخبارات الخارجية وحماية كبار المسؤولين، 
»الوضع في جمهوريات دونيتسك ولوغانسك الشعبية 
 .»

ً
وكذلك في منطقتي خيرسون وزابوريجيا صعب جدا

وأشاد بوتين بأداء عناصر األجهزة األمنية العاملة في 
 أن »الذين يعيشون 

ً
»المناطق الجديدة لروسيا« مؤكدا

هناك، مواطنون روس« يعتمدون على »حماية« هذه 
األجهزة. ودعا بوتين إلى »تركيز الى أقصى الحدود« 
ــال: »مــن  ــ مـــن جــانــب أجـــهـــزة مــكــافــحــة الــتــجــســس. وقــ
الضروري قمع أعمال أجهزة االستخبارات األجنبية 
بشدة وتحديد هوية الخونة والجواسيس والمخربين 
بشكل فعال«. ورغــم تجنب بوتين الحديث عن حرب 
أوكرانيا خالل زيارته األولــى إلى مينسك منذ 2019 
ولقائه مع نظيره البيالروسي ألكسندر لوكاشينكو، 
أعلن البيت األبيض، أمس األول، عن مراقبته عن كثب 
تعاون الطرفين في الحرب على أوكرانيا، بما يشمل 

نشر قوات روسية على أراضي بيالروس.
وبينما تباينت آراء الخبراء حول »إمكانية حدوث 
غزو بري جديد«، أثارت زيارة بوتين مخاوف أوكرانيا، 

من استعداد قواته لشن هجوم على كييف بمساعدة 
بيالروس. وأكد بوتين أن روسيا لن تبتلع بيالروس، 
 إلى تعزيز العالقات العسكرية. وقال في مؤتمر 

ً
داعيا

صحافي مــع نظيره الــبــيــالروســي، إنـــه »ال مصلحة 
لروسيا في ابتالع أي كان، هذا بكل بساطة ال معنى 
له«. وأعلن عن اتفاق توصل إليه الزعيمان خالل هذه 
المحادثات »األســاســيــة« لتعزيز تعاونهما فــي »كل 

الميادين«، ال سيما في قطاع الدفاع.
كذلك، ستواصل روسيا تدريب جنود بيالروس على 
قيادة طائرات بيالروسية سوفياتية التصميم، قادرة 

على حمل قنابل نووية، وفق المصدر نفسه.
مــن جهته، قــال لوكاشنكو »هــل نستطيع حماية 
استقالنا بمفردنا من دون روسيا؟ كال«. وأضاف أن 
»روسيا تستطيع االستغناء عنا، ولكننا ال نستطيع 
االستغناء عنها... وإذا اعتقد أحــد أنــه قــادر على أن 

يفصل بيننا اليوم فلن ينجح في ذلك«.
وقبيل زيــارة بوتين، تنامت التكّهنات حول نّيته 
الضغط على لوكاشنكو إلرسال قوات إلى أوكرانيا كي 
تقاتل إلى جانب القوات الروسية التي تكّبدت سلسلة 

من االنتكاسات خالل نحو عشرة أشهر من القتال.
ــك، زار الـــرئـــيـــس األوكـــــرانـــــي فــولــوديــمــيــر  ــ ــــى ذلــ إلـ
زيلينسكي أمس بخموت، التي تشكل النقطة األكثر 
سخونة عند خــط الجبهة شـــرق أوكــرانــيــا، والتقى 

 أوسمة.
ً
عسكريين وتحدث إليهم وقلد جنودا

انتشار غير مسبوق للجيش الهندي على حدود الصين
وجدت الحكومة الهندية برئاسة ناريندرا 
مــــــودي نــفــســهــا تـــحـــت ضـــغـــط داخــــلــــي، بــعــد 
اشتباك تاوانغ الحدودي األسبوع الماضي 
بين الجيشين، الذي ُوصف بأنه األسوأ منذ 
اشتباك عام 2020 الذي أوقع عشرات القتلى 

من الجانبين.  
وأكد وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام 
 غير 

ً
جــايــشــانــكــار، أمــــس، أن هــنــاك انـــتـــشـــارا

ــحــــدود، لــمــواجــهــة  مــســبــوق لــلــجــيــش عــلــى الــ
انــتــشــار الــصــيــن الــــذي زاد بــشــكــل كــبــيــر منذ 

عام 2020.
ــلــــى انـــــتـــــقـــــادات حـــــــزب الـــمـــؤتـــمـــر   عــ

ً
وردا

)الــكــونــغــرس( الـــمـــعـــارض، قـــال جــايــشــانــكــار: 
»إذا كنا ال نعبأ بالصين، فمن أرسل الجيش 
ا غير مبالين بها، 

ّ
الهندي إلى الحدود؟ وإذا كن

فلماذا نضغط اليوم عليها لوقف التصعيد 
وفك االرتباط؟ لماذا نقول إن عالقتنا ليست 

طبيعية؟«.
وأشــار وزيــر الخارجية إلــى أنــه ال ينبغي 
ــنـــود الـــهـــنـــود« الـــذيـــن  ــد أن »يــنــتــقــد الـــجـ ــ ألحـ
يحرسون الحدود. وكان حزب المؤتمر قد اتهم 
مودي بـ »الهروب« من نقاش في البرلمان حول 

الوضع على طول الحدود مع الصين.
ل األمين العام للحزب »عّما شجع  وتساء
الصينيين على محاولة االستيالء على الموقع 

الهندي بمنطقة تانجتسي في تاوانغ«.
وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الهندي، 
راجناث سينغ، أن القوات الصينية حاولت، في 

9 الجاري، انتهاك الحدود في والية أروناتشال 
براديش، و«تغيير الوضع الراهن من جانب 
لب من الجانب الصيني 

ُ
 أنه »ط

ً
واحد«، مبينا

االمتناع عن مثل هذه األعمال، والحفاظ على 
السالم والهدوء على طول الحدود«.

ووفقا لـ »الخارجية« الصينية، فإن الوضع 
على الحدود مع الهند بعد االشتباك العسكري 
مستقر، والطرفان يحافظان على االتصاالت 

من خالل القنوات الدبلوماسية والعسكرية.
ومــنــذ اشــتــبــاك غــالــوان فــي 2020 بمنطقة 
الداخ، سّرعت الهند خطط شق طريق بطول 
1700 كلم على طــول حــدود الصين، لتعزيز 

سرعة اإلمداد العسكري لجنودها في المنطقة.
ــذا الــطــريــق »خـــط السيطرة  وســيــالمــس هـ
ــــي الخاضعة  الــفــعــلــي«، الــفــاصــل بــيــن األراضـ
لــســيــطــرة الــهــنــد والـــصـــيـــن، عــلــى مــســافــة 20 
، مما يسمح للهند بنشر الــقــوات 

ً
كــيــلــومــتــرا

والمعدات بسرعة لمواجهة »أي هجوم صيني 
محتمل«.

وذكــــــرت صــحــيــفــة »تـــلـــغـــراف«، أن الــصــيــن 
وّســـعـــت، بـــدورهـــا، مـــن بنيتها الــتــحــتــيــة في 
المنطقة الــخــاضــعــة لسيطرتها شـــرق »خــط 
 رئيسية 

ً
الــســيــطــرة الــفــعــلــي«، وشــيــدت طــرقــا

ومهابط للطائرات والمروحيات.

موظفو السكك الحديدية يعملون وســط الضباب فــي أمــريــتــســار، أهــم مدن 
البنجاب أمس )أ ف ب(
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حازم ماهر وأحمد حامد

فاز القادسية على الفحيحيل 
2 - 0، في الجولة الحادية 

عشرة لدوري زين الممتاز لكرة 
القدم، والتي تختتم اليوم بلقاء 

الكويت والتضامن.

عـــــــاد الــــقــــادســــيــــة إلـــــــى طـــريـــق 
االنــتــصــارات مــجــددا بالفوز على 
الفحيحيل بــهــدفــيــن مـــن دون رد 
في المباراة التي جمعتهما أمس 
على اســتــاد محمد الحمد، ضمن 
منافسات الجولة الحادية عشرة 

لدوري زين الممتاز لكرة القدم.
بــهــذه الــنــتــيــجــة، ارتـــفـــع رصيد 
القادسية إلى 15 نقطة في المركز 
الخامس، وتجمد رصيد الفحيحيل 

عند 12 نقطة في المركز التاسع.
جاء الشوط االول للقاء متوسط 
الـــمـــســـتـــوى، مـــع افــضــلــيــة نسبية 
للفحيحيل، الــــذي امــتــلــك طموح 
الفوز، عكس القادسية الذي لم يقدم 

 يذكر.
ً
شيئا

وبادر القادسية بالهجوم، وكان 
قريبا من هز الشباك في الدقيقة 
12 لكن عرضية راشـــد الــدوســري 
الذي حولها خالد محمد إبراهيم 

ارتطمت بالعارضة.
ــــق حـــــارس  ــألـ ــ ــل، تـ ــابــ ــقــ ــمــ فـــــي الــ
الــقــادســيــة فــي أكــثــر مــن مناسبة، 
أبرزها انفراد يعقوب الطراورة من 
الناحية اليمني الــذي ســدد قوية، 

وتصدى لها جراغ بثبات.
شــهــد الـــشـــوط الــثــانــي ارتــفــاعــا 
ملحوظا فــي مستوى القادسية، 
الــذي نشط بشكل الفت ابتداء من 
الدقيقة 54، حيث سدد اإليفواري 
سيدريك هنري قوية تصدى لها 

نواف المنصور.
وفي الدقيقة 62 نجح الصاعد 
الــواعــد فيصل الشطي فــي وضع 
القادسية في المقدمة بالهدف الذي 
أحرزه مستثمرا عرضية من ركنية 

حولها داخل شباك المنصور.
وضغط الفحيحيل بقوة، وانفرد 
يــعــقــوب الـــــطـــــراروة وســــــدد قــويــة 
لكن جــراغ كان لها بالمرصاد في 
الدقيقة 68، ثم رد محترف القادسية 
ســورو بانفراد لكنه اطــاح بالكرة 

فوق العارضة.
ــدر الــمــطــوع  ــ وأطــــلــــق الـــبـــديـــل بـ
رصاصة الرحمة على الفحيحيل 
بالهدف الذي أحرزه في الدقيقة 86 
بعد أن استغل خطأ دفاعيا فادحا 
ليضع الكرة بسهولة داخل الشباك.
وألغى حكم اللقاء أحمد العلي 
هــدفــا للفحيحيل أحــــرزه يعقوب 

الطراروة لكن »المتسلل« التونسي 
يوسف بن سودا تدخل في اللعبة، 
لــيــنــتــهــي الــلــقــاء بـــفـــوز الــقــادســيــة 

بنتيجة 2 - 0.

الكويت والتضامن
 من جانبه، يتطلع فريق الكويت، 
اليوم عند الساعة 5:25 مساًء على 
ملعبه بكيفان، إلى إيقاف صحوة 
ــاراة ستجمع  ــبــ الـــتـــضـــامـــن، فـــي مــ

بينهما في ختام الجولة الـ11.
ويحتل الكويت صدارة الترتيب 
بـــرصـــيـــد 21 نـــقـــطـــة، فــيــمــا صعد 
 مــن الجولة 

ً
الــتــضــامــن، واعـــتـــبـــارا

الماضية فقط، إلى المركز السادس 
 بأن مباراة الدور 

ً
بـ 12 نقطة، علما

األول انتهت بفوز الكويت بهدفين 
دون رد.

ويستهدف »األبيض« إلى جانب 
النقاط الثالث، البقاء في الصدارة، 
 على فـــارق األربــــع نقاط 

ً
محافظا

على أقل تقدير مع أقرب المنافسين. 

 
ً
واستعاد الكويت هو اآلخر جانبا
مــن بريقه فــي الــمــبــاراة الماضية 
أمام الجهراء، بالفوز بثالثة أهداف 

دون رد.
ــكــــويــــت، عــلــي  ويــــجــــد مـــــــدرب الــ
ــيـــن  ــبـ عـــــــاشـــــــور، وفــــــــــرة فــــــي الـــالعـ
الـــجـــاهـــزيـــن، بــعــد انـــتـــهـــاء عــقــوبــة 
اإليقاف لالعب عمرو عبدالفتاح، 
ــادة الـــعـــراقـــي  ــعــ ــتــ ــانــــب اســ إلــــــى جــ
شيركم كريم المثير مــن مستواه 
المميز، وهو ما ينطبق على هداف 
الــفــريــق طـــه الــخــنــيــســي، ويــوســف 
نــاصــر، ومــهــدي برحمة، والعديد 
من الالعبين في صفوف »األبيض«.

ويدرك عاشور أن قوة التضامن 
تنحصر فــي الــجــانــب الهجومي، 
وهو ما شدد عليه في التدريبات 
 الدفاع والوسط 

ً
األخــيــرة، مطالبا

بــاالنــضــبــاط الخططي فــي تقديم 
الواجبات الدفاعية.

في المقابل، يتطلع التضامن، 
ــذي نــجــح فـــي تـــجـــاوز النصر  ــ والــ

ــيـــب فــي  ــتـــرتـ ــلـــى الـ ــيـــة عـ ــالـــمـ والـــسـ
الجولتين الماضيتين، إلى مواصلة 
الصحوة، والخروج بنقطة التعادل 

على أقل تقدير.
وتضم توليفة مدرب التضامن، 

 من الالعبين 
ً
جمال القبندي، عددا

المميزين، السيما يوسف العنيزان، 
والنيحيري توني إدغوماريغوي، 
والهولندي رولي نوناتو، وحامد 
ــيـــدي، إلــــى جـــانـــب الـــحـــارس  الـــرشـ

سعود الجناعي. ويدرك القبندي، 
مدرب التضامن، أن الكفة الهجومية 
تميل لمصلحة الكويت، بما يتطلب 
تحصين الدفاعات، واالعتماد على 

التحول السريع للهجوم.

• جابر الشريفي
ــفــــريــــق األول لـــكـــرة  ــر الــ ــسـ خـ
ــلــــة بـــــنـــــادي كــــاظــــمــــة أمـــــام  الــــســ
ــعـــودي 92-96 في  الـــهـــالل الـــسـ
الــمــبــاراة التي جمعتهما أمس 
األول عــلــى الــصــالــة الــخــضــراء 
بالرياض، ضمن الجولة األولى 
من منافسات المجموعة األولى 
فــي البطولة اآلســيــويــة، والتي 
 لــشــبــاب 

ً
 صـــعـــبـــا

ً
شـــهـــدت فـــــــوزا

األهلي االماراتي على البشائر 
العماني 71-69 في مسقط.

وتقام البطولة بنظام الذهاب 
واإليــــــــــــــــاب، حــــيــــث يــــضــــم زون 
الــخــلــيــج مــجــمــوعــتــيــن يــتــأهــل 
البطل في كل مجموعة مباشرة 
لـــلـــدور الــثــانــي عــلــى أن يلتقي 
صاحبا المركز الثاني لتحديد 

ثالث المتأهلين.
وبدأ كاظمة المباراة بصورة 
 إيـــقـــاعـــه على 

ً
ــا مــتــمــيــزة فــــارضــ

مجريات اللعب بفضل تحركات 
عــبــدالــعــزيــز الــحــمــيــدي وأحــمــد 
الــبــلــوشــي ويـــوســـف بــورحــمــه، 
إضافة الى المحترفين الثالثي 
االمــــيــــركــــي مـــيـــرفـــي وولـــيـــامـــز 
ــع االول  ــ ــربـ ــ ــغ لـــيـــنـــهـــي الـ ــ ــونـ ــ ويـ

بتفوق واضح 22-26.

وواصل البرتقالي أفضليته 
ــــن خـــالل  ــانــــي مـ ــثــ ــع الــ ــ ــربـ ــ ــــي الـ فـ
االعـــتـــمـــاد عــلــى الــــدفــــاع الــقــوي 
ومـــراقـــبـــة مــفــاتــيــح الـــلـــعـــب فــي 
الـــــــهـــــــالل الـــــــــى جــــــانــــــب تـــنـــفـــيـــذ 
ــدة الــســريــعــة  ــرتـ ــمـ الــهــجــمــات الـ
مــمــا أثــمــر مــواصــلــة الــتــقــدم في 
الــربــع الــثــانــي بــفــارق كبير بلغ 

15 نقطة 48-63.
وانــتــفــض الـــهـــالل فـــي الــربــع 
الثالث وظهر بمستوى مغاير 
ــن االولـــــيـــــن وســـط  ــيـ ــعـ ــربـ ــــن الـ عـ
تميز من العبيه محمد السويلم 
وخـــالـــد عــبــدالــجــبــار الــــذي كــان 
أفـــضـــل مــســجــل فـــي فــريــقــه )29 
نقطة( ليقلص الهالل الفارق الى 
5 نقاط اذ انهى البرتقالي الربع 

متقدما 70-75.
وفشل كاظمة في المحافظة 
عــلــى تــقــدمــه فـــي الـــربـــع األخــيــر 
في الثواني االخيرة حيث كان 
البرتقالي متقدما 92-91 قبل 
ثــــوان مــن الــنــهــايــة، لــكــن الــهــالل 
استطاع قلب النتيجة بتسجيله 
ثــالثــيــة وســـلـــة بـــفـــارق 4 نــقــاط 

.92-96
وسيلعب كــاظــمــة مواجهته 
الـــثـــانـــيـــة فــــي الــمــجــمــوعــة أمــــام 

شباب األهلي 26 الجاري.

محاولة تسجيل تحت سلة كاظمة

ساندي: الجهراء قادر على البقاء 
ــدم،  ــقــ ــرة الــ ــكــ ــريــــق الــــجــــهــــراء لــ أكــــــد مـــــــدرب فــ
السلوفيني ساندي سودونوفسكي، أن فريقه 
قادر على البقاء في »الممتاز« مع نهاية الموسم 
 إلى أن الظهور بصورة مميزة 

ً
الحالي، مشيرا

ــام فـــرق الـــصـــدارة يــؤكــد أن الــالعــبــيــن لديهم  أمـ
قدرات مميزة.

وقــال ســانــدي، فــي المؤتمر الصحافي بعد 
الفوز على كاظمة 3-1 في الجولة الحادية عشرة، 
 على 

ً
إن فريقه استحق الفوز أمام كاظمة، عطفا

مه في المباراة. ما قدَّ
وأضـــاف أن العــبــي الفريق نجحوا بصورة 

ــــداد الــســريــع، وكــانــوا موفقين  مــمــيــزة فــي االرتـ
في استغالل الهجمات التي أتيحت للتسجيل.

ــن مـــدرب الــجــهــراء أن اكــتــمــال الصفوف،  وبــيَّ
ــا فـــيـــمـــا يـــخـــص عـــــــودة الـــــحـــــارس بـــدر  ــمـ ــيـ السـ
الصعنون، منح الفريق قوة إضافية وثقة كبيرة.
وعن فترة التوقف المقبلة، ذكر ساندي أنه 
منح الالعبين راحة من التدريبات 4 أيام، على 

أن يعود الفريق بعدها للتدريبات.
ــار إلـــى أن الـــخـــروج لــمــعــســكــر خــارجــي  ــ وأشـ
متروك إلدارة النادي وقدرتها على تحقيق هذا 

األمر من عدمه.

القادسية والجهراء في »تمهيدي السلة«
يخوض القادسية مواجهة قوية أمام 
الــجــهــراء فــي الــســابــعــة والـــربـــع مــن مساء 
الـــيـــوم، ضــمــن الــجــولــة الــثــامــنــة مــن الـــدور 
التمهيدي لدوري كرة السلة، والتي تشهد 
مــبــاراة أخـــرى تجمع الــقــريــن مــع الشباب 
الساعة 5:15 مساًء، وتقام المباراتان على 

ــاد فـــي مــجــمــع الــشــيــخ سعد  صــالــة االتـــحـ
الرياضي.

يدخل الجهراء اللقاء بـ 12 نقطة، فيما 
يملك القادسية 11 نقطة، ويسعى الفريقان 
إلى كسب نقاط المباراة والتقدم في سلم 
الترتيب. فــي حين يملك القرين 8 نقاط، 

مــقــابــل 7 نـــقـــاط لــلــشــبــاب، وتــمــيــل الــكــفــة 
 على 

ً
فــي مواجهتهما نحو األول، قياسا

مستوى الفريقين في البطولة حتى اآلن.

»سلة« كاظمة يخسر أمام الهالل 
السعودي في »اآلسيوية«

االتحاد المدرسي يواصل تنفيذ 
»االستراتيجية« بمراكز التدريب

تــواصــل مــراكــز تــدريــب كــرة الــقــدم العشبية- بنين، التابعة لالتحاد 
الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي، عملها ضمن استراتيجية 
االتحاد، من خالل ثالثة مراكز تدريب في ثانوية جابر المبارك بمنطقة 
العاصمة التعليمية بمشاركة 103 العبين، ومدرسة ابن حجر العسقالني بـ 
»حولي«  »االحمدي« التعليمية 114 العبا، وثانوية صباح السالم الصباح بـ

لـ106 العبين، مع توفير إداري وثالثة مدربين في كل مركز.
من جانبه، أكد المدرب الوطني انــور بوطيبان عضو اللجنة الفنية 
والــمــشــرف الــعــام على لعبة كــرة الــقــدم، إن اللجنة الفنية حـــددت ثالث 
حصص تدريبية اسبوعية لمراكز التدريب الثالثة أيام االحد والثالثاء 
واالربعاء من كل أسبوع، في المالعب الموجودة بالمناطق الثالث، طبقا 
للبرنامج التدريبي الذي وضع بالتعاون بين اللجنة الفنية والمدربين، 
وفقا لظروف الالعبين الدراسية للمساهمة في الموازنة بين التحصيل 

الدراسي والتدريبات.
وأوضح بوطيبان أن الحصص التدريبية تتم على فترتين؛ االولى في 
المراكز الثالثة لـ171 العبا، والثانية لـ152 بإجمالي 323، وفي الوقت نفسة 
يتزايد اإلقبال على الحصص التدريبية من الالعبين أسبوعيا، خصوصا 

في الفترة الثانية التي تبدأ من الخامسة حتى السادسة.
وأفاد بأن المرحلة الثانية تتضمن إقامة لقاءات ودية مع األكاديميات 
وفرق المراحل السنية باألندية المحلية، للوقوف على مستوى الالعبين 
الفني والبدني، ونقاط الضعف لديهم للعمل على تعديلها بالفترة المقبلة.

جانب من حصص التدريب

دربكة امام مرمى الفحيحيل

القادسية يعمق جراح الفحيحيل بثنائيةالقادسية يعمق جراح الفحيحيل بثنائية
الكويت إليقاف صحوة التضامن اليوم في »الممتاز«الكويت إليقاف صحوة التضامن اليوم في »الممتاز«

ستان يراهن على التوقف إلصالح »البرتقالي«
راهــن مــدرب كاظمة لكرة الــقــدم، الروماني ايلي 
ستان، على فترة التوقف الحالية، والتي تتزامن مع 
كأس الخليج، للعمل على إعداد »البرتقالي« بصورة 

مميزة، لما تبقى من منافسات الموسم الحالي.
ــى فــي مــشــواره مع  وتلقى ســتــان الهزيمة األولــ
كاظمة، أمس األول، أمــام الجهراء 1-3، في المباراة 
التي جمعت الفريقين على استاد الصداقة والسالم، 

ضمن منافسات دوري زين الممتاز.
وذكر ستان، في المؤتمر الصحافي بعد المباراة، 
أن فترة التوقف قد تكون كافية للتعاطي مع الفريق، 

واستكمال النواقص في جميع الجوانب.

وعــن الخسارة أمــام الجهراء، قــال إن فريقه فقد 
التركيز في الشوط األول، وهو ما استغله الجهراء 
 3 أهداف كانت كفيلة بإنهاء 

ً
بصورة مثالية، مسجال

المباراة لمصلحتهم.
وأضاف أن المحاوالت والتبديالت لم تؤِت ثمارها 
 أن العديد من البدالء 

ً
في الشوط الثاني، خصوصا

اليزالون في مرحلة التجهيز، لغيابهم لإلصابة في 
الفترة الماضية.

وشــدد مــدرب كاظمة على أنــه ال يسوق األعــذار 
لتبرير الخسارة، إال أن الفريق عانى غيابات مؤثرة 

خالل المباراة، ومنذ توليه المهمة.
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ب مدرب الكويت محمد عبدالله الموت يغيِّ
غّيب الموت صباح أمس الثالثاء مدرب الفريق األول 
لكرة القدم بنادي الكويت، المغفور له بإذن الله محمد 
عبدالله، عــن عمر يناهز 69 عــامــا، وســيــوارى جثمانه 
الثرى في التاسعة صباح اليوم في المقبرة الجعفرية 

بالصليبيخات.
لق، والروح 

ُ
وتميز فقيد كرة القدم الكويتية بدماثة الخ

الرياضية، والــهــدوء، لذلك لم يثر يوما ما مشكلة مع 
ناديه، أو أي من المنافسين طوال مسيرته الظافرة مع 

كرة القدم، لينال احترام وتقدير الجميع.
كما تفانى الراحل في العمل ولم يدخر يوما ما 
جــهــدا، لذلك كــان يلجأ لــه مجلس اإلدارة الحالي 
والسابق لتولي مهمة تدريب األبيض عقب إنهاء 

عقد المدربين، لينجح في مهامه بشكل الفت للنظر، 
إلى جانب إسناد منصب المستشار الفني للنادي في 

السنوات الـ15 الماضية.
وتحفل مسيرة فقيد الكرة الكويتية محمد عبدالله 
بالعديد من األلقاب التي حققها كالعب ومدرب للكويت، 
فخالل رحلته في المالعب نجح في تحقيق لقب كأس 

الخليج مع األزرق عام 1976.
ومع األبيض حقق لقب الدوري الممتاز أربع مرات، 
ولقب كأس سمو األمير مثلها، ولعب دورا مؤثرا في 

هذه البطوالت من خالل أهدافه الحاسمة.
ورغم استدعاء مجلس إدارة الكويت للفقيد لقيادة 
األبيض في أحلك المواقف بعد إنهاء مهمة المدربين، 
ــدوري، كأس  ــ نجح فــي تحقيق الــعــديــد مــن األلــقــاب )الـ
األمــيــر، كــأس ولــي الــعــهــد، الــســوبــر(، وكـــان آخــرهــا في 
الموسم الــجــاري قيادة الكويت لتحقيق لقب السوبر 
بالفوز على كاظمة بهدفين دون رد، حيث تسلم المهمة 

بعد رحيل المدرب الكرواتي السابق رادان.
ويتقدم القسم الرياضي، الذي آلمه نبأ وفاة المدرب 
محمد عبدالله، بخالص الــعــزاء وصــادق المواساة من 
أســرة الفقيد خاصة، والشارع الرياضي كافة، سائلين 
الــمــولــى عــز وجــل أن يرحمه ويغفر لــه ويسكنه فسيح 
جناته، وأن يلهم أهله وأسرة كرة القدم الكويتية الصبر 

والسلوان.
»إنا لله وإنا إليه راجعون«.

فوز طائرة القادسية والعربي 
على الكويت والساحل

• محمد عبدالعزيز
عزز الفريق األول لكرة الطائرة بنادي القادسية موقعه 
في صــدارة الــدوري الممتاز للعبة، إثر فــوزه المستحق 
على الكويت بنتيجة 3 - صفر، في المباراة التي جمعت 
الفريقين أمس األول على صالة االتحاد بمجمع الشيخ 
ســعــد الــعــبــدالــلــه الـــريـــاضـــي، ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة 
الخامسة من المسابقة، وجاءت نتائج األشواط كالتالي: 

.18-25 ،19-25 ،19-25
وفــي مــبــاراة أخــرى جــرت أمــس األول، ضمن المرحلة 
ذاتــهــا، واصــل فريق العربي مطاردته لـــ »األصــفــر«، بعد 
3 - صفر،  تغلبه على الساحل بنفس نتيجة األشـــواط 

بواقع: 16-25، 23-25، 18-25.
وبذلك، حافظ القادسية على صدارة الدوري برصيد 
15 نقطة، يليه الــعــربــي فــي الــمــركــز الــثــانــي بـــ 13 نقطة، 
د رصيد الكويت عند 9 نقاط في المركز الثالث،  وتجمَّ
فــيــمــا ظــل الــســاحــل بــالــمــركــز الــســابــع واألخـــيـــر مــن دون 

رصيد.

11 مباراة في اليوم الثاني لبطولة النخبة العربية للتنس
تقام مساء اليوم 11 مباراة 
فـــي مــنــافــســات الـــيـــوم الــثــانــي 
بدور المجموعات للفردي في 
بطولة النخبة العربية الثانية 
للتنس لــلــرجــال، عــلــى مالعب 
مجمع الشيخ جابر العبدالله 

الدولي للتنس.
جــــريــــت قـــرعـــة بــطــولــة 

ُ
ــد أ وقــ

النخبة العربية الثانية للتنس 
أمس األول، بقاعة المؤتمرات 
فــي االتــحــاد الكويتي للتنس، 
بحضور نائب رئيس مجلس 
ــتــــي  ــويــ ــكــ إدارة االتــــــــحــــــــاد الــ
للتنس عــبــدالــصــمــد الــعــريــان، 
وعضو مجلس اإلدارة وأمين 
الـــصـــنـــدوق عـــلـــي الـــديـــحـــانـــي، 
وعضو مجلس إدارة االتحاد 
العربي وليد ســامــي، والحكم 
ــام لــلــبــطــولــة عـــبـــدالـــرؤوف  ــعـ الـ
عبدالسالم، ومــســاعــده الحكم 
 
ً
الدولي أحمد هاشم، و23 العبا

، بعد تخلف أحد األبطال 
ً
عربيا

الــعــرب عــن المشاركة ألسباب 
طارئة.

ويــنــص نــظــام البطولة، التي 
ـــخـــتـــتـــم 27 الـــــجـــــاري، عـــلـــى أن 

ُ
ت

يتأهل الفائزان بالمركزين األول 
والــثــانــي عــن كــل مــجــمــوعــة إلــى 
الـــــدور ربــــع الــنــهــائــي لــلــبــطــولــة، 
على أن يواجه أوائل المجموعات 
األربـــع أصــحــاب الــمــركــز الثاني 
بنظام خــروج المغلوب، لحسم 
التأهل إلى الدور نصف النهائي. 
بـــــــــــــدوره، ذكــــــــر الـــــعـــــريـــــان أن 
جــريــت بحضور جميع 

ُ
القرعة أ

الـــالعـــبـــيـــن، وبــــإشــــراف االتـــحـــاد 
الــعــربــي، والــحــكــم الــعــام الــدولــي 

عبدالرؤوف عبدالسالم.
ــقــــرعــــة  وأكــــــــــد أن مــــــراســــــم الــ
ــهـــدت تــــوزيــــع الـــالعـــبـــيـــن إلـــى  شـ
أربع مجموعات، ألجل مزيد من 
االحتكاك بين أبطال العرب، األمر 

الــذي يسهم باكتسابهم المزيد 
مــن الــخــبــرات الفنية، كما يتيح 
فرصة أكبر للجماهير الُمحبة 
لرياضة التنس لمشاهدة عدد 

أكبر من المباريات.
وتـــــوزع الـــالعـــبـــون الــثــالثــة 

ــــون  ــاركـ ــ ــــشـ ــمـ ــ والـــــــعـــــــشـــــــرون الـ
فــــــي الــــبــــطــــولــــة بــــعــــد إجــــــــراء 
، على أربع 

ً
القرعة إلكترونيا

ــــات، حــــيــــث ضــمــت  ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ مـ
الـــمـــجـــمـــوعـــة األولـــــــــى: فــــارس 
الــتــوبــلــي )الـــبـــحـــريـــن(، وأكــــرم 

ــر(، وإســكــنــدر  الــســاللــي )مـــصـ
المنصوري )تونس(، وياسين 
الــدلــيــمــي )الــمــغــرب(، ومحمد 

العوضي )الكويت(. 
فــيــمــا جـــاء فـــي الــمــجــمــوعــة 
ــلــــه  ــبــــدالــ الـــــثـــــانـــــيـــــة: بــــــــدر الــــعــ

)الــكــويــت(، وتــوفــيــق سهتالي 
)الــجــزائــر(، وعــمــار الحقباني 
)السعودية(، وبنجامين حسن 
)لـــــبـــــنـــــان(، ومــــحــــمــــد صـــفـــوت 
ــى الـــقـــطـــب  ــ ــوســ ــ )مـــــــصـــــــر(، ومــ

)األردن(.
وفــــي الــمــجــمــوعــة الــثــالــثــة: 
ــم )لـــــبـــــنـــــان(،  ــ ــيــ ــ ــراهــ ــ حــــســــن إبــ
ويـــعـــقـــوب مــحــمــد )الـــكـــويـــت(، 
وســــــــــــــعــــــــــــــود الـــــــحـــــــقـــــــبـــــــانـــــــي 
)السعودية(، وعبدالله شلباية 
)األردن(، ومــــحــــمــــد الــــواقــــع 
)تـــــونـــــس(، وعـــيـــســـى قــــبــــازرد 

)الكويت(.
وضمت المجموعة الرابعة: 
ــة(،  يــعــقــوب مــخــزومــة )ســـوريـ
وريان ديالن )الجزائر(، وعلي 
الــشــطــي )الــــكــــويــــت(، ومــحــمــد 
ــاز )تـــونـــس(، وكــريــم  عــزيــز دقــ
محمد مأمون )مصر(، ووليد 

اهودا )المغرب(.

الكشف عن نظام التأهل ألولمبياد باريس
كـــشـــف االتــــحــــاد الــــدولــــي أللـــعـــاب 

ــاء، عــــن مــســلــســل  ــثــــالثــ الــــقــــوى، الــ
الــتــأهــل لــمــســابــقــات وســبــاقــات 
أولمبياد باريس 2024، والتي 
ــــدأت فـــي األول مـــن نــوفــمــبــر  بـ

بالنسبة لسباق الماراثون.
وأوضح االتحاد الدولي أن 

بطاقات التأهل )905 للسيدات، 
ــال( لــلــمــســابــقــات  ــرجــ ــلــ و905 لــ

الــــــ 48 فــــي أولـــمـــبـــيـــاد 
بــــــــاريــــــــس، ســـُيـــمـــنـــح 
نصفها بنظام تحقيق 
ــــت األدنـــــــــــى،  ــيـ ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ الـ

والــنــصــف المتبقي على أســاس 
التصنيف العالمي، وهــو نظام 

 بعد 
ً
يميزه االتحاد الدولي عاما

عام.
وســتــبــدأ فــتــرة الــتــأهــل لمعظم المسابقات 
والـــســـبـــاقـــات الـــفـــرديـــة فــــي األول مــــن يــولــيــو 
2023. أمــــا تــلــك الــمــتــعــلــقــة بــســبــاق 10 آالف 
متر والمسابقات المركبة وسباقات المشي 

والتتابع، فستنطلق في 31 ديسمبر 2022.
وأعلن االتحاد الدولي أن فترة التصفيات 

ــاراثـــون بـــدأت  ــمـ الــخــاصــة بــســبــاق الـ
اء  ــدَّ ــعـ فـــي 20 نــوفــمــبــر. وحـــقـــق الـ
 
ً
 قياسيا

ً
نيكوالس نافارو رقما

 فـــــــــي مـــــــــاراثـــــــــون 
ً
شـــــخـــــصـــــيـــــا

فـــالـــنـــســـيـــا اإلســـبـــانـــيـــة فــــي 4 
الــجــاري عــنــدمــا حــل بالمركز 
ـــ 14 بــزمــن ســاعــتــيــن وسبع  الـ
دقائق وثانية واحدة، وبالتالي 
التوقيت األدنى )2.08:10 ساعة(، 
وأصــبــح أول رياضي 
فرنسي يبلغ نهائيات 

أولمبياد باريس.
ــكـــل دولــــة  ويــــحــــق لـ
تسجيل ثــالثــة ريــاضــيــيــن كحد 
أقصى لكل جنس ولكل مسابقة 
أو ســــبــــاق: وتـــخـــتـــار االتــــحــــادات 
الوطنية الرياضيين المختارين عندما 

يكون أكثر من ثالثة رياضيين مؤهلين.
، تشهد ألعاب القوى في 

ً
علن سابقا

ُ
وكما أ

 
ً
أولمبياد باريس اختفاء سباق 50 كلم مشيا
لــلــرجــال، وتــعــويــضــه بــســبــاق 35 كــلــم للفرق 
مختلط )عداءة وعداء(، والذي سيشهد مشاركة 

.
ً
25 فريقا

سجل اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 42 
نقطة ليقود ميلووكي باكس للفوز 128 - 119 
على مضيفه نيو أورلــيــانــز بيليكانز ونجمه 
زيون وليامسون االثنين، في دوري كرة السلة 

االميركي للمحترفين.
وأضــــاف يــانــيــس، أفــضــل العـــب فــي الـــدوري 
مرتين، 10 متابعات وسيطر تحت السلة ونجح 
بـ12 محاولة من أصل 17 في المباراة و17 رمية 

حرة من أصل 22.
في فيالدلفيا، أهدر سفنتي سيكسرز تقدًما 
بفارق 14 نقطة في بداية الربع الثالث، لكنه 
 فــي الــفــوز عــلــى ضيفه تــورونــتــو 

ً
نــجــح أخــيــرا

رابتورز في التمديد 104 - 101.
سجل الــكــامــيــرونــي جــويــل إمبيد 28 نقطة 
و11 متابعة، فيما ساهم توبياس هاريس مع 

21 نقطة.

 ليلة تاريخية لليالرد

فــي أتــالنــتــا، تخطى هــوكــس عـــودة متأخرة 
من أورالندو ماجيك وسجل ديجونتي موراي 
رميتين حرتين قبل 1.5 ثانية من النهاية ليقود 

فريقه للفوز 126 - 125.
وقــاد تــراي يونغ هوكس مع 37 نقطة و13 

 لسلسلة من ستة 
ً
تمريرة حاسمة ليضع حــدا

انتصارات توالًيا لماجيك.
فــي كليفالند، ســجــل دونـــوفـــان ميتشل 23 
نقطة ليقود كافالييرز للفوز 122 - 99 على 

يوتا جاز في أول مباراة ضد فريقه السابق.
وفي أوكالهوما سيتي، أحرز الكندي شاي 
غيلجوس-ألكسندر ثنائية في الثانية االخيرة 
ليقود ثاندر للفوز 123 - 121 على بورتالند 
ترايل باليزرز ويفسد ليلة تاريخية لداميان 

ليالرد.
أحــــرز االمـــيـــركـــي 28 نــقــطــة لــيــصــبــح أفــضــل 
ا كــاليــد 

ً
مــســجــل فـــي تـــاريـــخ بـــاليـــزر مـــتـــجـــاوز

دريكسلر. سجل االخير 18040 نقطة للفريق 
بين 1983 و1995 ودخل ليالرد المباراة وهو 

بحاجة الى 21 نقطة لتحطيم هذا الرقم.
وفــــــي مـــيـــنـــيـــابـــولـــيـــس، تـــغـــلـــب مــيــنــيــســوتــا 
تـــمـــبـــروولـــفـــز عـــلـــى داالس مـــافـــريـــكـــس 116 -  
106، مــع طـــرد نــجــم االخــيــر السلوفيني لوكا 
دونتشيتش والمدرب جايسون كيد في الربع 

الثالث بعد جدال بشأن قرارات الحكم.
وسجل كريس بول نجم فينكس 28 نقطة، 
االعلى له هذا الموسم، ليقود صنز للفوز 130 

- 104 على ضيفه لوس أنجلس ليكرز.
أنتيتوكونمبو نجم باكس يسجل في سلة بيليكانز

منتخب الدراجات المائية عاد من تايلند بإنجاز مزدوج

عــاد إلــى البالد، أمــس األول 
 مــن تايلند، 

ً
)االثــنــيــن(، قــادمــا

ــتــــخــــب الــــكــــويــــتــــي  ــنــ ــمــ وفـــــــــد الــ
ــات الــــمــــائــــيــــة، عــقــب  ــ ــدراجــ ــ ــلــ ــ ــ ل
مــشــاركــتــه الــمــتــمــيــزة، والــتــي 
ــد مــن  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ حــــقــــق خــــاللــــهــــا الـ
اإلنــــــجــــــازات غـــيـــر الــمــســبــوقــة 
فــي الــجــولــة الثالثة واألخــيــرة 
مــن بــطــولــة الــعــالــم لــلــدراجــات 
المائية لموسم 2022، والتي 
أقيمت فــي تايلند مــن 14 إلى 
18 الــــجــــاري، وســــط مــشــاركــة 

عالمية واسعة.
وأقــــيــــم حـــفـــل اســـتـــقـــبـــال فــي 
مـــطـــار الـــكـــويـــت حـــضـــره أمــيــن 
السر العام في النادي البحري 
ــتــــي خـــالـــد  ــكــــويــ ــي الــ ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ الـ

ــدد مـــن أعــضــاء  ــ الــــفــــودري، وعـ
مـــجـــلـــس اإلدارة واألهــــــالــــــي 

وزمالء أفراد المنتخب.
ــــودري بــمــشــاركــة  ــفـ ــ وقــــــام الـ
كــبــار الــحــضــور بتقليد أفـــراد 
المنتخب بأطواق الزهور، فيما 
أشاد في تصريح له بما حققه 
المنتخب مــن نتائج مشّرفة، 
لـــيـــســـتـــمـــر فـــــي تــــعــــزيــــز ســجــل 
الــنــادي والكويت باإلنجازات 
المتتالية والتاريخية واألرقام 
ــة غـــيـــر الـــمـــســـبـــوقـــة  ــيـ ــاسـ ــيـ ــقـ الـ
فـــي مــجــال ريـــاضـــة الـــدراجـــات 

المائية.
وأعــــــــرب عــــن شـــكـــر الـــنـــادي 
وتقديره للدعم الذي حظي به 
الــمــنــتــخــب مــن الــهــيــئــة الــعــامــة 

ــهــــات  لـــــلـــــريـــــاضـــــة، ومـــــــــن الــــجــ
الراعية.

وكان البطل العالمي محمد 
الــبــاز اســتــطــاع تحقيق إنــجــاز 
ــي مــــــــــــزدوج لــــريــــاضــــة  ــ ــخـ ــ ــاريـ ــ تـ
الدراجات المائية، بفوزه بكأس 
بــطــولــة مــلــك تــايــلــنــد فـــي أعــلــى 
وأقوى فئة بالبطولة )برو جي 
بي لكبار المحترفين(، وكأس 
بــــطــــل آســـــيـــــا، وهـــــــو أول لــقــب 
يحققه العب آسيوي من بين 35 
 شــاركــوا مــن مختلف 

ً
متسابقا

الدول، ليكون بذلك أول متسابق 
عــــربــــي وخـــلـــيـــجـــي يــــحــــرز هـــذا 
اللقب، واستكمل فيها المنتخب 
إنــــجــــازاتــــه، بـــفـــوز بــطــل أبــطــال 
العالم وصاحب الرقم القياسي 

بــــعــــدد الـــمـــيـــدالـــيـــات الــذهــبــيــة 
والـــــحـــــاصـــــل عــــلــــى مــــوســــوعــــة 
غينيس لــثــالث مـــرات متتالية 
محمد إبراهيم بوربيع بالمركز 
الثاني فــي نفس الفئة، لتكون 
هذه الفئة محتكرة في مراكزها 
ــاز وبـــوربـــيـــع  ــبــ األولــــــــى بـــيـــن الــ
وبكل جدارة واستحقاق، فيما 
استطاع البطل العالمي فيصل 
طــه بــوربــيــع تحقيق لقب بطل 
أبـــطـــال الــعــالــم فـــي فــئــة ســتــوك 
للمبتدئين، وجاء زميله البطل 
الــعــالــمــي ســالــم أيــمــن الــمــطــوع 
بالمركز الرابع في فئة الواقف 
ستوك محترفين، ولــم يحالف 
الحظ البطل الواعد فهد أحمد 

الريس.

 أفراد المنتخب وبعض الحضور
ً
الفودري متوسطا

العريان والديحاني يتوسطان المشاركين في البطولة

سقط بيليكانز
ُ
42 نقطة ألنتيتوكونمبو ت
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استقبل اآلالف من المشجعين المبتهجين 
مــنــتــخــب األرجـــنـــتـــيـــن اســتــقــبــال األبــــطــــال في 
بوينس آيــرس فــي الساعات األولـــى مــن فجر 
أمس، بعد وصول الطائرة التي أقلت ليونيل 
ميسي ورفــاقــه الــفــائــزيــن بــكــأس الــعــالــم لكرة 
الــقــدم إلـــى مــطــار إيـــزيـــزا. وشــهــدت العاصمة 
األرجنتينية احــتــفــاالت مستمرة مــنــذ الــفــوز 

الدرامي على فرنسا في المباراة النهائية األحد 
الماضي في قطر، الذي منح البالد انتصارها 
األول فـــي كــــأس الــعــالــم مــنــذ أن رفــــع ديــيــغــو 

.
ً
مارادونا الكأس قبل 36 عاما

ــــوح الــــالعــــبــــون، الــــذيــــن كــــانــــوا يـــرتـــدون  ولــ
ميدالياتهم الذهبية حول أعناقهم ويتناوبون 
، للجماهير من 

ً
فــي رفـــع كـــأس الــعــالــم عــالــيــا

حافلة مكشوفة بينما توهجت أضواء اآلالف 
من الهواتف المحمولة ورفرفت األعــالم بين 

الجماهير.
وغــنــى الــمــشــجــعــون الـــســـعـــداء عــلــى إيــقــاع 
ــاءت األلـــعـــاب الــنــاريــة الــســمــاء  ــ الــطــبــول، وأضـ
بينما كانت الحافلة تشق طريقها ببطء بين 

الجماهير.
وكان اآلالف تعقبوا الطائرة التابعة لشركة 
الطيران الحكومية خالل رحلتها من الدوحة 

عبر فترة توقف قصيرة في روما.
وقضى الالعبون بضع ساعات في االتحاد 
األرجــنــتــيــنــي لــكــرة الــقــدم بــالــقــرب مــن المطار 
قبل التوجه إلــى نصب أوبيليسكو الضخم 
وســط المدينة حيث تجمع مئات اآلالف في 

منظر مهيب.
وفازت األرجنتين على فرنسا 4-2 بركالت 
الترجيح بعد تعادلهما 3-3، وسجل ميسي 
هدفين للفائز مقابل ثالثية من كيليان مبابي 

للمنتخب الفرنسي.
( أن المباراة النهائية 

ً
وأعلن ميسي )35 عاما

ــــأس الـــعـــالـــم رغـــم  ــرة لــــه فــــي كـ ــيــ ســـتـــكـــون األخــ
أنـــه يــنــوي خـــوض الــمــزيــد مــن الــمــبــاريــات مع 

المنتخب األرجنتيني.

احتشد آالف المشجعين وسط العاصمة 
ــاريـــس أمــــس األول االثـــنـــيـــن، لــلــتــرحــيــب  بـ
بمنتخب فرنسا وصيف البطل، بعد يوم 
واحــــد مـــن خــســارتــه أمــــام األرجــنــتــيــن في 

نهائي مونديال قطر 2022.
ومــــأ الــمــشــجــعــون ســاحــة الــكــونــكــورد 
وسط باريس، للترحيب بالعبي منتخب 
»الديوك« الذين انتقلوا مباشرة من المطار 

بعد وصولهم من قطر.
وقال مراسلو وكالة فرانس برس إنهم 
ظهروا على شرفة فندق كريون المطل على 

الساحة وسط ترحيب حار.
وعلى الــرغــم مــن خيبة الــخــســارة، ظهر 
ـــ 24، بــمــن فيهم  الــالعــبــون الــفــرنــســيــون الـ
المهاجم كيليان مبابي الذي فشلت ثالثيته 
بالنهائي في تحقيق اللقب لفرنسا، على 

الشرفة وسط تصفيق عارم.
وذكر ماركوس تورام، لقناة »تي أف 1«، 

»بــصــراحــة، إنــه أمــر رائـــع، ويسعد القلب، 
إنه لمن دواعي سروري أن نرى أننا تمكنا 
من جعل الكثير من الفرنسيين فخورين 

وسعداء«.
وتابع: »أردنــا رؤيتهم عندما عدنا من 
الدوحة، ألنني أعتقد أنها الحد األدنى من 
الشكر على دعمهم. علمنا قبل المباراة أننا 
سنشاهد من قبل الماليين من الفرنسيين، 
ولأسف لم نتمكن من الفوز، ولكن األكيد 

أنهم فخورون بنا وهذا هو أهم شيء«.
بـــدوره، صــرح حـــارس المرمى والقائد 
ــة  هـــــوغـــــو لــــــوريــــــس بــــأنــــهــــا كـــــانـــــت فـــرصـ
»لــلــتــرحــيــب بــهــم )الــجــمــاهــيــر(، وشــكــرهــم 

على دعمهم«.
ت 

ّ
وكــانــت طــائــرة منتخب فــرنــســا حط

مساء أمس األول االثنين، بعد يوم واحد 
من الخسارة الدراماتيكية في المواجهة 
النهائية لمونديال قطر أمــام األرجنتين 

بــــركــــالت الـــتـــرجـــيـــح، فــــي مــــطــــار رويـــســـي 
بالعاصمة باريس.

ــرات الـــحـــافـــالت الــمــتــوقــفــة  ــانـــت عـــشـ وكـ
على مدرج جناح الشرف في مطار شارل 
ديغول تنتظر الالعبين والعاملين الفنيين 

واإلداريــيــن لنقلهم إلى ساحة الكونكورد 
في باريس.

ــــوك«  ــديـ ــ ــن العـــبـــي »الـ ولـــــم يـــرغـــب أي مــ
فــي الــتــحــدث أمـــام حشد مــن الصحافيين 
الموجودين على المدرج فيما بدا مبابي 

حزينا أثناء خروجه من الطائرة.
وقال مهاجم المنتخب اوليفييه جيرو، 
لــــ »تــــي أف 1«، »هــــذه الــلــحــظــات عــلــيــك أن 
تــعــيــشــهــا كــمــا لـــو كــانــت األخـــيـــرة، تـــذوق، 
اســـتـــمـــتـــع... إنـــهـــا الـــســـعـــادة فــقــط عــلــى أي 

حــال. سنحصل على عناق كبير ونغادر، 
وسنكون قادرين على االستمتاع والذهاب 
في إجــازة، وإعــادة شحن البطاريات، ألن 
هناك النصف الثاني من الموسم لخوضه«.

جماهير المنتخب الفرنسي في استقبال الفريق

كاستيرا تأسف العتزال بنزيمة
أبدت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي 
أوديـــا كاستيرا أسفها إزاء إعـــالن كريم 
ــه الـــلـــعـــب مــــع الــمــنــتــخــب  ــزالـ ــتـ بــنــزيــمــة اعـ
الوطني لكرة القدم، مشيرة إلى أنها كانت 

تود لو كان قد استمر حتى يورو 2024.
وحين سئلت عن اعتزال صاحب الـ 35 
 للعب الدولي أثناء حديث مع قناة 

ً
عاما

، كنت 
ً
فرانس 24، قالت الوزيرة: »شخصيا

أود رؤيته في يورو 2024، لكننا سنظل 

نــعــشــقــه عــلــى أرض الــمــلــعــب«، مــضــيــفــة: 
»نشعر بأسف شديد إزاء هذا اإلعالن، ألن 
كريم بنزيمة بطل كبير«، مذكرة بأنه توج 

هذا العام بجائزة الكرة الذهبية.
ومـــع ذلــــك، أبــــدت تــفــهــمــهــا لــشــعــوره بـ 
»اإلحــبــاط« بسبب اإلصــابــة التي حرمته 
مــن الــمــشــاركــة فــي مــونــديــال قــطــر 2022، 
وكـــذلـــك اســـتـــبـــعـــاده مـــن الــمــنــتــخــب على 
مـــدار 5.5 ســنــوات، على خلفية اتهامات 

االبتزاز لزميله السابق في »البلوز« ماتيو 
فالبوينا عام 2016.

وقبل ساعات، نشر مهاجم ريال مدريد 
رسالة عبر حسابه على »تويتر«، قال فيها: 
»لــقــد بــذلــت الــجــهــود، وارتــكــبــت األخــطــاء 
للوصول إلى حيث أنا اليوم، وأنا فخور 
بذلك. لقد كتبت قصتي وقصتنا انتهت 

اآلن«.
 )إفي(

ً
ماتيوس: ميسي أصبح خالدا

ــيـــوس، قـــائـــد منتخب  ــاتـ أشـــــاد لـــوثـــر مـ
ــدم الــــســــابــــق، بــالــنــجــم  ــقــ ألـــمـــانـــيـــا لـــكـــرة الــ
ــــذي قــاد  األرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل مــيــســي، الـ
منتخب بالده للتتويج بكأس العالم للمرة 
الثالثة فــي تــاريــخــه، وحــطــم ميسي الرقم 
القياسي الذي كان يحمله ماتيوس، كأكثر 
 للمباريات في تاريخ كأس 

ً
الالعبين خوضا

العالم، عندما شارك في المباراة النهائية 
لــمــونــديــال قطر 2022، الــتــي انتهت بفوز 
منتخب األرجنتين 4-2 بركالت الترجيح 

على منتخب فرنسا. 
ولعب ماتيوس 25 مباراة خالل مسيرته 
في كــأس العالم، أبــرزهــا نهائي مونديال 
إيــطــالــيــا عــــام 1990، الـــــذي انــتــهــى بــفــوز 
منتخب الــمــاكــيــنــات 1-صــفــر عــلــى نظيره 
األرجنتيني بقيادة دييغو مارادونا، قبل 

أن يكسر ميسي رقمه، عقب خوضه لقائه 
الـ 26 مع »راقصي التانغو«.

ــال مـــاتـــيـــوس الـــمـــديـــح لــمــيــســي فــي  ــ وكــ

ــــي«،  ــــي فـ ــــاي تـ ــكـ ــ ــــوده عـــلـــى شـــبـــكـــه »سـ ــمـ ــ عـ
حيث قال: »يا له من العب! يا له من نجم! 
كيف قــاد هــذا الفريق إلــى اللقب وهــو في 
الخامسة والثالثين من العمر. إنــه أمــر ال 

يمكن وصفه بالكلمات«. 
وأضـــــاف: »إذا كــانــت هــنــاك حــاجــة إلــى 
 لــــدى جــمــهــوره، 

ً
ــالــــدا أي شــــيء لــجــعــلــه خــ

فـــقـــد حـــقـــق ذلـــــك اآلن. يــمــكــنــنــا أن نــكــون 
ســعــداء وممتنين لتجربته، وأن نستمر 
 في 

ً
في اإلعجاب بــه، ميسي أصبح خالدا

ذكريات الجماهير«. 
ــــاف الــنــجــم األلــمــانــي الــمــعــتــزل أن  وأضـ
منتخب األرجنتين كان يستحق الحصول 
على اللقب، ألنه كان »أفضل فريق في هذه 
 
ً
 أنه كان سعيدا

ً
البطولة الرائعة«، موضحا

لهذا البلد المجنون بكرة القدم.

أنشيلوتي يعتزم البقاء في مدريد

قال كارلو أنشيلوتي، مدرب 
ريـــال مــدريــد، إنـــه يــنــوي البقاء 
ــنــــادي الــمــنــافــس بــــدوري  فـــي الــ
الــدرجــة األولـــى اإلســبــانــي لكرة 
الـــقـــدم لــحــيــن انــتــهــاء عــقــده في 
يـــونـــيـــو 2024، بـــعـــدمـــا ربــطــتــه 
تقارير بتولي تدريب المنتخب 

البرازيلي.
وأضــــــاف الــــمــــدرب اإليــطــالــي 
أن تــركــيــزه مــنــصــب عــلــى دوره 
ــل  ــامــ الــــــحــــــالــــــي فــــــــي ريـــــــــــــــال، حــ
لـــقـــب الــــــــدوري وكــــــأس الــســوبــر 
اإلسبانية ودوري أبطال أوروبا، 
كما يستعد لكأس العالم لأندية 

المقررة في فبراير المقبل.
وأبلغ أنشيلوتي إذاعــة راي 
اإليطالية: »ال أعــرف ما يحمله 
ــيـــش الـــيـــوم  ــــي، أعـ الــمــســتــقــبــل لـ

بــيــومــه«. وأضـــــاف: »فـــي الــوقــت 
الـــراهـــن، أنـــا سعيد فــي مــدريــد، 
لدينا الكثير مــن األهــــداف هذا 
الموسم. يمتد عقدي حتى 30 
يونيو 2024، وإذا لم يقلني ريال 
مدريد قبلها، فلن أترك مكاني«.

( على 
ً
وأثنى المدرب )63 عاما

مــــدرب الــمــنــتــخــب األرجــنــتــيــنــي 
ليونيل ســكــالــونــي، بعدما قاد 
منتخب البلد القادم من أميركا 
الجنوبية للفوز بكأس العالم، 
بتغلبه على فرنسا في النهائي.
ــــي أن  ــــوتـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــــشـ وأضــــــــــــــاف أنـ
سكالوني »قــام بعمل رائــع ولم 
ــرع: وضـــــع الـــالعـــبـــيـــن فــي  ــتـ ــخـ يـ
 
ً
 دفاعيا

ً
أماكنهم، ومنحهم نظاما

.»
ً
جيدا

 

برايتون يثق ببقاء ماك أليستر

أعـــــــرب الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
لنادي برايتون اإلنكليزي لكرة 
القدم بول باربر عن ثقته بقدرة 
نـــاديـــه عــلــى االحـــتـــفـــاظ بــالعــبــه 
األرجـــنـــتـــيـــنـــي ألــيــكــســيــس مـــاك 
أليستر، رغم تألقه مع منتخب 
بالده، والدور الكبير الذي لعبه 
فــي تــتــويــج الــفــريــق بلقب كــأس 
ــم، الـــتـــي اخــتــتــمــت األحـــد  ــالـ ــعـ الـ

في قطر. 
 في 6 

ً
وشارك أليستر أساسيا

ات  مباريات من إجمالي 7 لقاء
خـــاضـــهـــا مــنــتــخــب األرجــنــتــيــن 
ــة تـــتـــويـــجـــه بــكــأس  ــلــ ــــالل رحــ خــ
العالم للمرة الثالثة في تاريخه، 
ــاراة الــنــهــائــيــة  ــبـ ــمـ ــن بــيــنــهــا الـ مـ
الـــمـــثـــيـــرة، الــــتــــي انـــتـــهـــت بــفــوز 
منتخب راقصي التانغو بركالت 

الترجيح على نظيره الفرنسي. 
 مع 

ً
وكـــان أليستر أبـــرم عــقــدا

بــرايــتــون فــي أكــتــوبــر الماضي، 
ــادي بـــتـــمـــديـــد  ــ ــنـ ــ ــلـ ــ مــــــع خـــــيـــــار لـ
 آخـــر، وال يتوقع 

ً
الــتــعــاقــد عــامــا

بـــاربـــر رحـــيـــل الــــالعــــب، الــمــعــار 
 من فريق بوكا جونيورز 

ً
سابقا

ــي الــمــســتــقــبــل  ــنـــي، فــ ــيـ ــتـ ــنـ األرجـ
القريب.

وصـــرح بــاربــر، لمحطة تــوك 
ســبــورت اإلذاعـــيـــة البريطانية، 
»كـــنـــا نــعــمــل عــلــى تــجــديــد عقد 
أليكسيس خالل فترة االستعداد 
ــالـــم. الــتــقــيــنــا بــوالــد  لـــكـــأس الـــعـ
أليكسيس )كارلوس( عدة مرات. 
لقد لعب هو نفسه مع منتخب 
األرجنتين مع )دييغو( مارادونا، 
لذلك فهناك تاريخ عائلي رائع«.

 األرجنتين تخرج برمتها الستقبال أبطال العالم

حافلة المنتخب األرجنتيني التي انطلقت من المطار

استقبال كبير لمنتخب فرنسااستقبال كبير لمنتخب فرنسا

سكالوني وميسي
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري     

وفيات

محمد حاجي على القبندي
، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: قرطبة، ق3، ش2، 

ً
74 عاما

م26، ت: 99939903، 50039025، 50000387، 99883111، 99766868  
دليل سعود خلف بوظهير

أرملة: سعود تركي اللذيد العنزي
، شيعت، الــرجــال: الــعــزاء فــي المقبرة، الــنــســاء: خيطان، 

ً
96 عــامــا

ق10، ش1، م7، ت: 55949666، 66620050، 50224545، 99365600
خلف دميثير عجاج جازع العنزي

، شيع، الــرجــال: الجهراء، )القصر(، ق4، ش5، م6، مقابل 
ً
76 عاما

الدائري الرابع طريق الجهراء، النساء: الصليبيخات، ق2، ش107، 
م33، ت:99888337، 99779131، 55511150

فاطمة محمد علي المحمد
أرملة: محمد عبدالله تاج الدين الكندري

، شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: السالم، ق2، 
ً
92 عاما

ش207، م27، ت: 99069939
علي صالح عبدالله دلوه

57 عاما، شيع، الرجال: سلوى، ق5، ش6، م50، ت: 99997005
صالح سليمان الصالح الرهيماني

85 عاما، شيع، الفيحاء ق4، ش46، م17، ت: 99025517
ليمونة صالح عايش الرشيدي

37 عاما، شيعت، العزاء في المقبرة، ت: 66004429، 99601041، 
25515347 ،99849998 ،97670323
عبدالرحمن محمد عبدالرحمن أحمد

83 عاما، شيع، العزاء في المقبرة، ت: 94466676، 99040778
مريم راضي صالح األذينة
زوجة: سالم علي األذينة

، شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: سلوى، ق12، 
ً
63 عاما

ش5، م39، ت: 50788085، 99442726، 99570879
جواد أحمد محمد محمد علي الصايغ

78 عاما، شيع، الرجال: حسينية ديوان الموسى، المنصورية، ق2، 
شارع جاسم الفريح، م22، النساء: المنصورية، ق1، شارع جاسم 

الوزان، م7، ت: 66436399.
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ً
 10:59 صبـــاحــــــا

 09:27 مــــــســــــــــــــــاًء

 
ً
04:12 صبـــاحــــــا

03:51 مــــــســــــــــــــــاًء 

االحتباس الحراري ينقذ البندقية ثمرة الجوز تحسن الصحة العقلية
ــة الـــبـــنـــدقـــيـــة  ــنــ ــديــ ــه مــ ــ ــواجــ ــ تــ
نــفــس مصير جــزيــرة أتالنتس 
األســـطـــوريـــة، بــاالخــتــفــاء تحت 
األمواج، إال أن العلماء يعتقدون 
أن ظاهرة االحتباس الحراري 

قد تنقذ هذه المدينة.
لكن ارتــفــاع درجــات الحرارة 
يـــغـــيـــر أنــــمــــاط دوران الـــغـــالف 
الــــــــجــــــــوي الــــــحــــــالــــــي بــــالــــبــــحــــر 
الــــمــــتــــوســــط، وهـــــــو مـــــا يـــغـــذي 

ــــذب الــــــبــــــارد«. ــذبـ ــ ــتـ ــ »مــــرحــــلــــة الـ
ــيـــســـي  وقـــــــــال الــــمــــؤلــــف الـــرئـ
للدراسة، دافيد زانشيتين، من 
جامعة كا فوسكاري بالبندقية، 
في تصريح نقله موقع روسيا 
ــــدث ذلـــك  ــــس، »إذا حـ الــــيــــوم، أمــ
فـــإن حــســابــاتــنــا تشير مــن اآلن 
وحتى عام 2035 إلى أن مستوى 
ســطــح الــبــحــر قــد ينخفض في 

البندقية«.

ــادر على  اكــتــشــف عــلــمــاء جــامــعــة جــنــوب أســتــرالــيــا أن الــجــوز قـ
 في ميكروبيوم األمعاء 

ً
تخفيض مظاهر اإلجهاد، ألنه يؤثر إيجابا

المرتبط بالصحة العقلية.
وأشــارت مجلة Nutrients، في خبر نقله موقع روسيا اليوم، 
، قسموهم 

ً
 متطوعا

ً
أمس، إلى أن الباحثين درسوا حالة 80 طالبا

إلى مجموعتين: األولى كانت تحصل على الجوز، والثانية اتبع 
أفـــرادهـــا نظامهم الــغــذائــي الــمــعــتــاد. وطــلــب الــبــاحــثــون مــن أفـــراد 
، مــدة 16 

ً
المجموعة األولـــى تــنــاول نصف كــوب مــن الــجــوز يوميا

، وأظهرت النتائج تحسن مؤشرات الصحة العقلية ونوعية 
ً
أسبوعا

النوم على المدى البعيد، لدى أفراد المجموعة األولى.

ابتكر خبراء معهد كورتشاتوف، بالتعاون 
مـــع عــلــمــاء جــامــعــة ســيــتــشــيــنــوف الــطــبــيــة 
وشركة Imtek الروسية، تقنية إلنتاج غرسة 

لترميم القرنية التالفة.
وذكرت مجلة Polymers، في الخبر الذي 
نــقــلــه مــوقــع روســيــا الـــيـــوم، أمـــس األول، أن 
جريت أكدت فاعلية وأمن 

ُ
االختبارات التي أ

غشاء الكوالجين المبتكر في تجديد أنسجة 
العين.

ــراء شــركــة  ــبـ ــى خـ ــذه الـــفـــكـــرة إلــ ــعـــود هــ وتـ
 لتطوير 

ً
 جديدا

ً
Imtek، الذين اقترحوا نهجا

ــمـــواد الــحــيــويــة بــاســتــخــدام الــكــوالجــيــن،  الـ
وهــو بروتين هيكلي يعمل كــإطــار لجميع 

األنسجة.
ــداك، الــمــديــر الــفــنــي  ــيــ ويـــقـــول يــغــور أوســ
للشركة: »من أجل رفع متانة المواد الحيوية، 
نستخدم تــركــيــزات عــالــيــة مــن الــكــوالجــيــن، 
ــواد مــســتــقــرة  ــ ــ مـــمـــا يـــســـمـــح لـــنـــا بـــإنـــتـــاج مـ
ومتينة، مع الحفاظ على مستوى عــاٍل من 
التوافق الحيوي. تعتمد هذه الطريقة على 
ة اختراع للحصول على  تقنية منحت بــراء
محلول مركز ومعقم وشفاف من الكوالجين 

.»
ً
المتوافق حيويا

مــــــن جــــانــــبــــهــــم، أجــــــــــرى خــــــبــــــراء مــعــهــد 
كورتشاتوف، في إطار هذا المشروع، دراسة 
عــــن الـــخـــصـــائـــص الــمــيــكــانــيــكــيــة الــحــيــويــة 
للغشاء، حيث أجــروا تجربة على آلة الشد 
Instron، المصممة لتحديد حمل الكسر. 

 على 
ً
وأثناء التجربة تم التأثير ميكانيكيا

ــة الــكــوالجــيــن حــتــى تـــم تــدمــيــر  ــ مـــركـــز زراعــ
المادة. 

وأظهرت نتائج القياس أن الغرسة أضعف 

بــنــحــو ثــــالث مــــرات مـــن الــقــشــرة الطبيعية 
للعين. ومـــع ذلـــك، هـــذه الــخــصــائــص كافية 

للغشاء ألداء وظيفته في تجديد القرنية.
وحــصــل فــريــق الــبــحــث بالفعل عــلــى إذن 

إلجـــراء تــجــارب سريرية لهذا االبــتــكــار، في 
. وفي 

ً
إطــار تسجيل الجهاز الطبي رسميا

الــمــســتــقــبــل الــقــريــب، ســيــتــم تــقــيــيــم فاعلية 
وسالمة هذا الجهاز لإلنسان.

الشكاوى والتوزيع: 
شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

تلفون: 1828111 - داخلي:739 - فاكس: 22252540

اإلعالنات: 
شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع 

تلفون: 1828111 - داخلي: ٧٠٠ - فاكس: 22252537
ads@aljarida.com :البريد اإللكتروني

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

كــانــت مــحــاوالت تقنين التثمين الــتــي بــدأهــا محمد 
العدساني، رئيس المجلس البلدي من 1٩٦4 حتى 1٩٦٦، 
حين تم حله، هي المحاوالت األولى إليقاف الهدر الفاضح 
العلني لسياسة استفادت منها قلة قليلة، وممارسات 

مستمرة، وإن بمسميات مختلفة.
وهـــــدر اإلمـــكـــانـــيـــة هـــو حـــالـــة ذهــنــيــة أكـــثـــر مـــن كــونــه 
، ومن مفاهيمه إزاحــة المصلحين وإبعادهم، 

ً
أشخاصا

واتـــهـــامـــهـــم بــــاإلضــــرار بــمــصــلــحــة الــــوطــــن، وهــــو شــعــار 
ال »مــقــضــب« لــــه. ذهــنــيــة تــســتــســهــل تــعــطــيــل الــمــشــاريــع 
وتخريبها أو إبقاءها نصف »مستوية«، وأحيانا نيئة. 
وعندما تتأصل تلك الذهنية في الحكومة، فإنها تتحول 
بالتدريج ألسلوب حكم، ومنهج إدارة، أو ال إدارة، ال فرق. 
وفي المقابل، فإن العديد من نواب مجلس األمة يتحملون 
مسؤولية كبيرة فــي تعزيز تلك الذهنية لممارستهم 
ذات السلوكيات، وربما االستفادة واالنتفاع الشخصي، 

والتغطية على ذلك بإضاعة الوقت في قضايا جانبية.
يتضح أن مــلــف التثمين المثخن بــجــراحــات الــوطــن 
 لممارسات راسخة، وكان حل المجلس 

ً
ليس إال نموذجا

 أنه 
ً
 عنه، وكان الفتا

ً
 صريحا

ً
البلدي، سنة 1٩٦٦، إعالنا

بدأ بعد وفاة الشيخ عبدالله السالم، واستقالة ٨ نواب 
 على قوانين غير دستورية. كما 

ً
إصالحيين؛ احتجاجا

تجدر اإلشارة إلى أن تزوير االنتخابات في يناير 1٩٦7 
تم بعد أقل من سنة من حل »البلدي«. والالفت أن محمد 
ــم فــــوزه فــي انــتــخــابــات 1٩٦7، اســتــقــال؛  الــعــدســانــي، رغـ

 على التزوير.
ً
احتجاجا

وما إن تم حل مجلس األمة في سنة 1٩7٦، وخالل أقل 
من ٦ سنوات، حتى تم إنفاق قرابة مليارين و400 مليون 
دينار، على التثمين فقط، وعادت الميزانية للتوازن مع 
عـــودة المجلس سنة 1٩٨1. ومــع أن ذلــك المجلس كان 
»ملعوب« به بسبب تغيير الدوائر، من 10 إلى 25 دائرة. 
الواقع يقول إنه كلما غاب مجلس األمة، رغم انتقاداتنا 
لـــه، زاد اإلنـــفـــاق الــمــحــمــوم، بـــال رقـــابـــة، ال فـــي مــوضــوع 
التثمين فحسب، بل وفي بنود أخرى، كاإلنفاق العسكري، 
ات. وقــد اتضح ذلــك فــي دراســـة سابقة لــي عن  واإلنــشــاء
اإلنفاق العسكري، حيث اعتمدت الحكومة 10 مليارات 
دينار لما يسمى ميزانية التعزيز قبل عودة مجلس األمة 
 لعرضها على المجلس.

ً
في أكتوبر 1٩٩2 مباشرة؛ تجنبا

الشاهد أن محمد العدساني حــاول بجدية واقــتــدار، 
وبطرق مبتكرة، أن يحمي الوطن، من حالة الهدر وتدمير 
اإلمــكــانــيــة االقــتــصــاديــة، فــكــانــت النتيجة حــل المجلس 
البلدي، ومضاعفة اإلنفاق على التثمين بدرجة كبيرة. 
 حــتــى يــومــنــا هـــذا. ولـــم تكن 

ً
ومـــا زال الــنــمــوذج مــســتــمــرا

 بما فعله الرجل ونسيه 
ً
سلسلة المقاالت هذه إال تذكيرا

الــنــاس الــذيــن يــتــعــامــلــون مــع مــا يــجــري الــيــوم مــن هــدر 
وإضاعة للوطن كأنه يحدث للمرة األولى.

رحم الله محمد يوسف العدساني رحمة واسعة، وألهم 
أهله ومحبيه الصبر والسلوان... انتهى.

محمد العدساني والتثمين 
أ. د. غانم النجاروهدر اإلمكانية

الروس يرممون 
القرنية بالكوالجين

 منذ أشرقت شمس العهد الجديد في 
ً
استبشر الناس كثيرا

بالدنا، وقد سطعت بنورها وضيائها، فأضحت وجوه الكويتيين 
مسفرة صبوحة، لما بعثته في النفوس من تفاؤل.

ــدأ الــنــاس  وبـــعـــد مــضــي شــهــريــن عــلــى تــشــكــيــل الــحــكــومــة، بــ
 بسبب عدم 

ً
 بــات ظهر الحكومة مكشوفا

ً
لون: هــل فعال يتساء

حمايته من القيادة السياسية؟ وبدأت ممارسات جس النبض 
والمزايدة واالبتزاز البرلمانية تباغتها وتربك مسيرتها عن قصد 

وبدونه، بعد أن شعر النواب بأنها مكشوفة الظهر!
 في وضع 

ً
والسؤال هنا: هل عدنا للمربع األول الذي كان سائدا

 الماضية، من خــالل تجاذبات 
ً
الحكومات خــالل الثالثين عاما

التجربة والخطأ؟!
ليس مقبواًل بعد عقود من التجريب السياسي، والوقوف ثم 
التعثر الذي مرت به الدولة بسلطاتها الثالث، أن تستمر حالة 

التجريب، ونعيش القلق والحيرة طوال الوقت!
إن العهد الجديد أمامه تحديات ومسؤوليات فيصلية، فالدعم 
والمساندة للحكومة أمر حتمي لتماسكها وصالبتها وقدرتها 
على مواجهة مجلس األمة، بانحرافاته السياسية المكررة، فالبد 
أن يشعر الجميع بأن الحكومة تحظى بدعم مباشر وثقة وحماية 
السلطة، فالناس يتهامسون بل ويتناقشون كلما الح في األفق 
حدث أو معلومات تفيد بأن الحكومة تم التخلي عنها وتترك 
وحدها منفردة في مكابدة سياسية في ظل برلمان يتوق إلى 
المزايدة والتكسبات السياسية بل حتى إلى االبتزاز السياسي.

ونقف اليوم على مفترق طرق سياسي، فالنواب قد مضوا في 
مسار التسابق النيابي بصورة الفتة مرة أخرى، فتالحقت األسئلة 
البرلمانية حتى تجاوزت ألف سؤال في شهرين، وشكل العديد 
من لجان التحقيق البرلمانية، لم تكن كلها بموجبات مقنعة، 
ت 

ُّ
وتقاطرت االقتراحات بقوانين بصورة غير منطقية، وبتشت

وتسابق لتحقيق مكاسب انتخابية، ثــم فــرط عقد االقترحات 
الشعبوية على شكل عطاءات وهبات وزيادات مالية تنطوي على 

مخالفات جسيمة للدستور.
وقد تناسى األعضاء وأغفلوا، في خضم ذلك السباق ومساراته، 
تحوالت وإصالحات سياسية مهمة أجرتها القيادة السياسية 
وتابعتها الحكومة في ذلك، بدأت بخطاب سمو ولي العهد في 
22/ ٦/ 2022، وتم تنفيذها بتعديالت جراحية انتقالية لقانون 
االنتخاب وتطهير القيود االنتخابية، وتلتها مالحقة صارمة 
لظاهرة شراء األصوات وأكملتها حملة منع الفرعيات، وكان حل 
مجلس األمة 2020 على رأسها، وتم اختيار رئيس وزراء له قبول 
شعبي لعدم وجود مآخذ مالية أو سياسية عليه، وكانت وثيقة 
 لكل الجهود، 

ً
العهد الجديد بخطاب افتتاح مجلس األمة تتويجا

وانعكست آثــاره بخطوة للعفو الكريم، ولبرنامج حكومة غير 
مسبوق بجدول زمني لقضاياه المحددة، قدم في توقيت مقبول. 
وهـــو مــا يــســتــوجــب علينا أن نــحــذر مــن الـــعـــودة إلـــى دوامـــة 
التجربة والخطأ في الممارسة البرلمانية، ومــحــاوالت نيابية 
للتكسب على حساب الحكومة وإيذاء الدولة والمواطنين نتيجة 

لذلك.
وال يــصــح أن نــتــرك الـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا مــن جــديــد عرضة 
للتجاذب السياسي المقيت أو للتجربة والخطأ، وثقتنا كبيرة 
بأن القيادة السياسية ستمنح الحكومة الدعم والمساحة التي 
تمكنها من اإلمساك بزمام األمور، حتى ال تكون في مهب التقلبات 
النيابية أو االبتزاز السياسي، كما نتطلع إلى أن يتصدى النواب 
الحريصون على عدم عودة المجلس لتكرار ممارسات التجريب 
والخطأ وما قد ينجم عن ذلك من أزمات سياسية تعصف بالبلد 

 بديموقراطيتنا.
ً
ال سمح الله، أو تلحق ضررا

العهد الجديد 
أ. د. محمد المقاطع والتجربة والخطأ

نــحــن مــؤمــنــون بــقــضــاء الــلــه وقــــدره، 
فهو الذي يحيي ويميت... لكن لنا الحق 
 أن نفجع ونحزن ونبكي، فالموت 

ً
أيضا

غّيب أمس األول األخ والصديق واإلنسان 
 
ً
المثالي الــذي لم أَر في حياتي إنسانا

مثله... فهو الصادق الصدوق الذي ليس 
للكراهية مــكــان فــي قــلــبــه... هــو صديق 
الــجــمــيــع، حــتــى زوجــتــه وأبـــنـــاؤه كــانــوا 

أصدقاءه أكثر مما هم عائلته فحسب.
ــد... كــــيــــف لـــــك أن تــؤلــمــنــا  ــ ــ ــالـ ــ ــ ــا خـ ــ ــ أبـ
 ثكالى باألحزان 

ً
وتجرحنا، ونحن أصال

موجوعون باآلالم؟!
ال أدري ماذا أقول وأنا الذي عاصرتك 
؟! كــنــُت كــل يــوم 

ً
خمسة وعــشــريــن عـــامـــا

 ومثااًل في 
ً
 وأشد صدقا

ً
أراك أكثر ثباتا

األخـــالق، وأرى المثالية الــتــي أتمناها 
في كل الناس.

 يــغــريــهــم الــطــمــع 
ْ
 مــمــن

ً
لـــم تــكــن يـــومـــا

 
ً
أو يــؤنــســهــم الـــجـــشـــع، لــــم أرك مــغــرمــا

بالمناصب وهي تمر حولك كالماء... لم 
، بل رأيتك تحب الجميع، 

ً
أرك تكره أحدا

ومسطرتك صادقة بكل ما تحمله العبارة 
من معاٍن.

إذا كان لإلنسانية معنى ورمز فأنت 
معناها وأنت رمزها.

أبا خالد... كيف استطعت أن تتركنا 
هكذا بعدك ثكالى مفجوعين؟!

أَمــا والـــذي أحــيــاك ثــم أمــاتــك ال أعــرف 
 سيحدث 

ً
ماذا أقول؟! كنت أشعر أن شيئا

فــي رحلتك األخــيــرة للصيد، فــحــدث أن 

سِلم روحــك 
ُ
اصــطــادك الــمــوت المقدر لت

إلى بارئها ونتجرع نحن مرارة الفراق 
وآالم الغياب.

أعــزي نفسي وأعــزي أم خالد وخالد 
وليلى وفجحان الذين تركتهم مفطوري 
الـــقـــلـــوب، وأعــــــزي كـــل الـــذيـــن يــعــرفــونــك 

.
ً
ويعرفون كم كنت إنسانا

أبا خالد: كيف طاوعك قلبك أن تتركنا 
يـــتـــامـــى دونـــــــك، ودون تــــرديــــد قــصــائــد 
ــا هـــالل  ؟ رحـــمـــك الـــلـــه يــ

ً
ــا ــعــ الــمــتــنــبــي مــ

المطيري رحمة واسعة وأسكنك فسيح 
جناته، وألهمنا الصبر والسلوان... »إنا 

لله وإنا إليه راجعون«.

حسين العتيبيرحيل الصادق الصدوق
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