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»الشال«: على »المركزي« إعالن
نواياه بشأن سعر الخصم

»صمت البنك عن التصريح بها وعدم تقديم تبريراته أمر غير مفهوم يعزز بيئة العمل المترددة« 

فارعة السقاف تكتب:
حين يغيب الهالل

العقود المستقبلية... أولى 
أدوات المشتقات المالية 

في البورصة

محليات

اقتصاد

٠٥

٠٨

 من اليوم
ً
 بدءا

ً
 كامال

ً
 إداريا

ً
 من اليومالجامعة تدخل فراغا

ً
 بدءا

ً
 كامال

ً
 إداريا

ً
الجامعة تدخل فراغا

بياتا جافورسيك *

ضبابية االقتصاد 
في زمن الحرب

في األوقات غير العادية مثل الحروب واألوبئة 
والكوارث الطبيعية، يلجأ كل الساسة إلى تدابير 
استثنائية لتخفيف األثر االقتصادي واالجتماعي 
السلبي على مواطني بلدانهم، لكن األفضل بينهم 
فــقــط يفعلون ذلـــك وهـــم يــضــعــون المستقبل في 

02الحسبان، فيساعدون في تهيئة الظروف 

 مقال الكاتب خوسيه أنطونيو أوكامبو
ً
غدا

»المالية« البرلمانية: كرم حكومي في زيادة المتقاعدين

● فهد تركي
ــــي رأي  ــا ورد فــ ــ ــلــــى خـــــــاف مــ عــ
ــة لـــلـــتـــأمـــيـــنـــات  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــســ ــمــــؤســ الــ
ــــي تــقــريــر  ــة الـــمـــثـــبـــت فـ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ االجـ
اللجنة المالية البرلمانية، والتي 
ــظــت فــيــه عـــن صــيــغــة االقـــتـــراح 

ّ
تــحــف

بــقــانــون، الـــذي انــتــهــت إلــيــه اللجنة 
بسبب كلفته المليارية، كشف مقرر 

»المالية« النائب صالح عاشور عن 
وجود موافقة مبدئية من الحكومة 
مــمــثــلــة فـــي جــهــاتــهــا الــمــعــنــيــة على 
 
ً
زيادة معاشات المتقاعدين، مشيرا
إلى أن التوجه الحكومي »سيشمل 
زيادة معاشات كل فئات المتقاعدين 
بــمــن فــيــهــا مـــن يــبــلــغ مــعــاشــه 2000 

دينار وأكثر«.
وصرح عاشور، بأن »هذا ما زادوا 

 :
ً
علينا فيه باللجنة المالية« مضيفا

 في التعامل 
ً
 حكوميا

ً
»لمسنا كرما

مع معاشات المتقاعدين، وسنرى إذا 
ما كان هذا الكرم سيتحقق أم ال؟«.

 وأشــار إلى أن األغلبية النيابية 
للتعامل مع هذه القضية موجودة، 
»ونحن في هذا الصدد ال نحتاح إلى 
 
ً
هذه األغلبية فقط، بل نريد اقتناعا

 بالزيادة«.
ً
حكوميا

عاشور: رغبة حكومية في شمولها من يبلغ معاشه 2000 دينار وأكثر

قال تقرير »الشال« األسبوعي إن عدم إصدار بنك 
 يوضح فيه موقفه من عدم 

ً
الكويت المركزي بيانا

رفع سعر الخصم على الدينار بعد رفعه على الدوالر 
وكل عمات دول مجلس التعاون، أمر غير مفهوم، 
 أن من واجب البنك إعان نواياه بشأن سعر 

ً
معتبرا

الــخــصــم، ومــا إذا كــان هــنــاك رفــع قـــادم، أم سيكون 
ثبات السعر هو القرار، على أن يشفع ذلك بتبريراته.
وأضــــاف الــتــقــريــر أن »الـــمـــركـــزي« ســلــطــة مهنية 
ومــحــتــرفــة، ويــســتــحــق كـــل االحــــتــــرام، وهــــو سلطة 

ــلـــى حـــشـــد مــن  مــســتــقــلــة تـــتـــخـــذ قــــراراتــــهــــا بــــنــــاء عـ
 أن 

ً
المعلومات التفصيلية المتوافرة لديها؛ مؤكدا

وظيفة البنك الحساسة تستوجب مراعاة أن تكون 
ــرأي بـــحـــدود ضــيــقــة، مـــع افــتــراض  ــ مــخــالــفــتــه فـــي الـ
ترجيح صحة مــوقــفــه، »غــيــر أن لنا فــي موقفه من 
عدم رفع سعر الخصم على الدينار، بعد رفعه على 
، فنحن ال 

ً
 مخالفا

ً
الدوالر وكل عمات الخليج، رأيا

نتفق معه، ولكن نحترم قراره، وما ال نفهمه هو عدم 
صدور بيان يؤكد ذلك الموقف«.

وذكــر أن بيئة العمل ستظل مــتــرددة في اتخاذ 
 من رفع قريب قــادم، فصاحب الوديعة 

ً
قــرار؛ خوفا

متردد، وكذلك المقرض والمقترض، حتى المتداول 
 على أن دور البنوك المركزية 

ً
في البورصة، مشددا

ـ مثلما فعل رئيس البنك االحتياطي الفدرالي قبل 
قــرار رفع الفائدة ـ هو اختصار مساحة المجهول 
ــــى أقـــل  ــاع األعــــمــــال إلـ ـــام مــتــخــذ الــــقــــرار فــــي قـــطـ ــ أمـ
الممكن، فأكبر أعـــداء الــقــرار الصحيح هــو اتساع 

تلك المساحة.

وفي سياق آخر، قال »الشال« إن أكثر المؤشرات 
خطورة هو تبني الحكومة مشروعات شعبوية 
مثل شراء اإلجازات ومكافآت الصفوف األمامية، 
وقــبــل ذلــك تأجيل ســـداد أقــســاط الــقــروض، مما 
شجع على التقاط بعض الــنــواب قصب السبق 
ليفتح باب جهنم على المالية العامة، في وقت 
 وغــيــرة على مستقبل 

ً
أبــدى نــواب آخـــرون وعــيــا

البلد من ضياع مؤكد، »ونقدر لهم تقديم استدامة 
الوطن على استدامة كراسيهم«.

يؤثر على المودعين والمقرضين والمقترضين 
وحتى المتداولين في البورصة 

دور البنوك المركزية اختصار مساحة 
المجهول أمام متخذ القرار إلى أقل الممكن 

ي الحكومة مشروعات 
ّ
أكثر المؤشرات خطورة تبن

شعبوية كـ »الصفوف األمامية« وشراء اإلجازات

 
ً
»اإلعاقة« تقترح معاشا

 للمواطنة الراعية 
ً
تقاعديا

لمعاق غير كويتي

● جورج عاطف
كشفت مصادر مطلعة بالهيئة العامة لشؤون 
 
ً
 تعديا

ً
ذوي اإلعــاقــة، أن الهيئة أنــجــزت أخــيــرا

 عــلــى نـــص الـــمـــادة الــثــانــيــة مـــن الــقــانــون 
ً
جـــديـــدا

2010/8 بشأن حقوق األشــخــاص ذوي اإلعــاقــة، 
 لُيحال إلى لجنة شؤون ذوي اإلعاقة 

ً
ترفعه قريبا

البرلمانية للمناقشة، ويضمن التعديل مساواة 
 غير 

ً
المرأة الكويتية، التي ترعى معاقا

الرجيب لـ ةديرجلا.: إيقاف تراخيص »الفودتراك« 
في المواقع السياحية قيد الدراسة

وكيل »األمن العام« أكد عدم التزامها بتوقيت 
اإلغالق وتسببها في اإلزعاج والحوادث

 تم ضبطهم منذ بداية العام 
ً
 ومتغيبا

ً
• 7826 مخالفا

الحالي حتى نهاية نوفمبر
ً• لدينا 5800 عسكري... وبصدد توزيع القوة 

على المخافر األكثر احتياجا
• هناك دراسة لبحث إمكانية 
استخدام الصاعق الكهربائي    

وبعد تجربته يدخل الخدمة

»األشغال« تعيد النظر في »مناقصات«
الطرق اإلقليمية بعد إلغائها

● سيد القصاص
بعد قرار إلغاء المناقصات الست لتطوير 
الــطــرق اإلقليمية فــي الــبــاد، ستعيد وزارة 
األشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل 
الــبــري الــنــظــر فــي طـــرح تــلــك الــمــشــاريــع أمــام 
الشركات المتخصصة على ميزانية 2023، 
 إجراء التصاميم الخاصة 

ً
السيما أنه تم فعليا

بتلك الطرق واالنتهاء منها. 
وعلمت »الجريدة«، من مصادرها، أن إعادة 
النظر في طرح تلك المشاريع يعود ألهميتها 
لمرتاديها، وللمناطق والمدن السكنية التي 
تمر حولها، مما دفع »األشغال« للتباحث مع 
»الطرق« في إعــادة الطرح، ووضــع تعديات 

على التصاميم.

لبنان: رهان على حلٍّ عربي والعين على رباعي باريس
حركة داخلية لمالقاة المساعي الخارجية لحّل األزمة... والجامعة العربية تقّيم الوضع

● بيروت - منير ربيع
يدخل لبنان عطلة األعــيــاد بشلل تــام من 
ــواب، إضـــافـــة إلــى  الــحــكــومــة إلـــى مــجــلــس الـــنـ
امتناع وزير الدفاع موريس سليم عن توقيع 
مرسوم تأجيل تسريح ضباط كبار أبرزهم 
رئيس األركــــان، وعــدم ترقية الضباط بفعل 
انعدام قدرة الحكومة على عقد جلسة ورفض 
رئــيــســهــا نجيب مــيــقــاتــي اعــتــمــاد الــمــراســيــم 
الــجــوالــة. وعــلــى وقـــع هـــذا، فـــإن االســتــعــصــاء 
 على واقع االنتخابات 

ً
نفسه ال يزال منسحبا

الــرئــاســيــة، فــي وقـــت ينتظر الــلــبــنــانــيــون ما 
 مــن تــحــركــات واتــصــاالت 

ً
قــد يظهر خــارجــيــا

 على الساحة الداخلية لتحريك 
ً
تنعكس إيجابا

االستحقاق.
 وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاجاني في بيروت أمس األول )داالتي ونهرا(

ً
ميقاتي مستقبا

02

طهران تمد يدها للقاهرة... وكييف
تطالب بتدمير مصانع أسلحتها

في محاولٍة إلخراج طهران من 
ــط تــزايــد  عــزلــتــهــا اإلقــلــيــمــيــة وســ
احــتــمــاالت تــعــرضــهــا لــلــمــزيــد من 
الــضــغــوط األمــيــركــيــة واألوروبــيــة 
ــا بـــصـــواريـــخ  ــ ــيـ ــ لــــتــــزويــــدهــــا روسـ
وطـــائـــرات مــســّيــرة لــدعــم حملتها 
ــــف وزيـــــــر  ــــشـ ضـــــــد أوكـــــــرانـــــــيـــــــا، كـ
الخارجية اإليــرانــي حسين أمير 

عــبــدالــلــهــيــان عـــن تــرتــيــبــات لعقد 
مباحثات ثنائية بين باده ومصر 
بهدف إصاح وتحسين العاقات 

بين القوتين اإلقليميتين.
ــة عــن  ــيــ ــرانــ ــلـــت أوســــــــاط إيــ ــقـ ونـ
عبداللهيان، أمس، قوله إن »رئيس 
الـــــــــوزراء الـــعـــراقـــي مــحــمــد شــيــاع 

الـــســـودانـــي أبــــــدى، خــال 

روسيا تهدد »الناتو« بتكرار كارثة أوكرانيا في مولدوفا
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»اإلعاقة« تقترح معاشًا تقاعديًا...

لبنان: رهان على حلٍّ عربي والعين...

طهران تمد يدها للقاهرة...

، وعلى حد تعبير الملكة 
ً
المالئمة لتحقيق الرخاء األبعد أمدا

الراحلة إليزابيث الثانية: »ما يقدمه القادة لشعوبهم اليوم 
هو الحكم والسياسة، أما ما يفعلونه ألهل الغد فهو فن إدارة 

الدولة«.
نتيجة لتداعيات غزو روسيا ألوكرانيا، تتصرف العديد 
 ،

ً
 تخوض حربا

ً
من الحكومات اليوم كما لو كانت هي أيضا

لكن هذه الحكومات فشلت في االنتباه إلى نصيحة الملكة 
 
ً
 جدا

ً
الضمنية؛ ألن التخطيط لألجل القصير أصبح شائعا

في عملية صنع القرار االقتصادي.
تتناقض اللحظة الحالية بشكل صارخ مع بداية عام 2021، 
عندما كانت أغلب الحكومات تركز على بناء المرونة والقدرة 
على الصمود، واالستعداد لجائحة أخــرى، وتقليص الدعم 
المالي الذي قدمته خالل أزمة جائحة »كوفيد 19«. لقد أصبح 
منع الضغوط المفرطة المفروضة على الميزانيات الحكومية 
 مثل مكافحة تغير 

ً
أولوية إلى جانب التحديات األطول أجال

المناخ، لكن هذا يبدو اآلن كأنه حدث قبل دهور.
صحيح أننا لم نغفل عن تغير المناخ، وستؤدي أزمة الطاقة 
فــي أوروبـــا فــي األرجـــح إلــى التعجيل بالتحول األخــضــر في 
القارة، حيث يجري توجيه المزيد من االستثمار إلى مصادر 
الطاقة المتجددة، كما أصبح الحصول على تصاريح لتشييد 
 لمشاريع الطاقة أكثر سهولة، لكن 

ً
بنية أساسية أكثر اخضرارا

 بعض البلدان على التحول 
ً
نقص الغاز الطبيعي أجبر أيضا

إلى الفحم، مما أدى إلى تأخير خططها للتخلص التدريجي 
من الوقود األحفوري األكثر احتواًء على الكربون.

اآلن بعد أن صار الفحم أرخص من الغاز الطبيعي، أصبح 
التخلص مــن عـــادة الفحم أشــد صــعــوبــة، ولــكــن إذا استعنا 
ــــرع في  بــالــســيــاســات الــصــحــيــحــة، فــقــد يـــعـــّوض الــتــقــدم األسـ
 عــن ذلـــك، ال يستطيع 

ً
المستقبل عــن هــذه االنــتــكــاســة، فــضــال

أحد أن يلوم الحكومات على القيام بما يجب عليها أن تفعل 
لحماية األسر التي تفتقر إلى أمن الطاقة في ظل الظروف غير 

العادية التي نعيشها اليوم.
األمر األكثر استعصاًء على الفهم هو القرار الذي اتخذته 
حكومات عديدة بخفض الضرائب على الطاقة والوقود، فقد 
اتخذت أغلبية البلدان األعضاء في مجموعة السبع )كندا، 
وإيطاليا، وفرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة( هذه الخطوة، 
كما شاعت تدابير مماثلة في كندا وأوروبــا الشرقية، حيث 
 بفعل ارتفاع تكاليف التدفئة.

ً
تضررت األسر بشكل أشد قسوة

تكمن المشكلة، بطبيعة الحال، في أن دعم الوقود يقلل من 
عرية الالزمة لجعل  الحافز لتوفير الطاقة ويشّوه اإلشارة السِّ
 
ً
 للكربون، كما أنــه عــبء أكبر كثيرا

ً
االقتصاد أقــل استهالكا

تتحمله الميزانيات العامة مقارنة بالتحويالت التي تغطيها 
الموارد إلى األسر المستضعفة، لكن إعانات الدعم الشاملة 
أبسط في التنفيذ وأكثر شعبية بين الناخبين، ولهذا السبب 

استغلها أهل السياسة.
 هي تلك 

ً
على نحو مماثل، في حين أن األســر األكثر فقرا

التي تحتاج إلــى المساعدة في التعامل مع أسعار الفائدة 
ــت حتى 

َ
المتزايدة االرتــفــاع بسرعة )وهــو التطور الــذي بــاغ

العديد من خبراء االقتصاد(، فإن الحكومات تستسلم إلغراء 
مساعدة الجميع، وبداًل من التركيز على أولئك الذين خسروا 
وظائفهم أو أصبحوا عاجزين بشكل مؤقت عن سداد ديونهم، 
 قد تؤتي ثمارها 

ً
تستكشف الحكومات تدخالت أوسع نطاقا

في االنتخابات المقبلة.
قدمت حكومة بولندا، على سبيل المثال، التأجيل الشامل 
لــخــدمــة الــــديــــون فـــي الـــســـابـــع مـــن يــولــيــو 2022، مــمــا سمح 
لكل البولنديين الــذيــن لديهم رهــن عــقــاري يغطي العقارات 
»لــالســتــخــدام الــخــاص« بتجنب الــســداد مـــدة ثمانية أشــهــر، 
وتشير تقديرات بنك بولندا الوطني ورابطة البنوك البولندية 
إلى أن هذه السياسة ستكلف القطاع المصرفي من 4 إلى 5.4 

مليارات دوالر.
الواقع أن هذا النوع من تأجيل سداد الديون شديد التشويه، 
وهــو يأتي بعد تشويه آخــر وفــي االستجابة لــه؛ فقد عملت 
السيولة الزائدة في النظام المصرفي على اإلبقاء على أسعار 
الفائدة على الودائع عند مستوى بالغ االنخفاض، مما خلق 
 بأن البنوك ترفع أسعار الفائدة بشكل غير 

ً
بالتالي انطباعا

عادل على قروض الرهن العقاري وغيرها من القروض، ورغم 
أن تأجيل سداد الديون على هذا النحو يفرض تكاليف باهظة 
بشكل خــاص على القطاع المصرفي فــي األمــد القريب، فإن 

تداعياته ستكون محسوسة على نطاق أوسع.
بـــادئ ذي بـــدء، هــذه سياسة شــديــدة الرجعية ولــن تعود 
، وقد تضعف 

ً
بالفائدة إال على أصحاب العقارات األكبر حجما

 آلية انتقال السياسة النقدية، وتخفف من تأثير أسعار 
ً
أيضا

الــفــائــدة األعــلــى عــلــى الــنــشــاط االقــتــصــادي، وتــجــبــر البنوك 
المركزية على رفــع أســعــار الفائدة إلــى مستويات أعلى في 
المستقبل لتحقيق ذات التأثير، ومن خالل خلق التوقع بأن 
الحكومة ستعلن عطلة للديون كلما حدثت صــدمــة، فإنها 
. في هذه الحالة ربما تزيد البنوك 

ً
 أخالقيا

ً
تقدم بذلك خطرا

 الحتمال تأجيل سداد الديون 
ً
من تكاليف قروضها تحسبا

في المستقبل.
اإلجــراء األرخــص واألكثر عقالنية يتلخص في »صندوق 
 عــلــى توسيع 

ً
دعـــم المقترضين« الـــذي عملت بــولــنــدا أيــضــا

نطاقه في عام 2022 لدعم أولئك الذين يخسرون وظائفهم أو 
الذين تتجاوز تكاليف رهنهم العقاري 50 في المئة من دخلهم 
الشهري. أتــى تمويل هــذا الصندوق مــن مساهمات البنوك 
بقيمة 400 مليون دوالر، من خالل توسيع نطاق تغطيته إلى 
المزيد من األسر المحتاجة، ويصبح بوسع صناع السياسات 
تجنب العديد من التشوهات المذكورة أعاله مع االستمرار 
 في ذات الوقت، وبالطبع، قد 

ً
في حماية الفئات األكثر ضعفا

ال يوفر هذا النهج َدفعة كبيرة للحكومة في وقت االنتخابات.
في هذه المرحلة، نوقش »الوضع الطبيعي الجديد« فترة 
طويلة حتى أن بعض صناع السياسات نسوا علم االقتصاد 
األساسي، فقد أقنعوا أنفسهم بإمكانية زيادة اإلنفاق العام 
دون تحديد أي وسيلة لتغطية تكاليفه، ودون الحاجة إلى 
القلق بشأن اإلشــــارات التي يرسلونها إلــى األســــواق، أو أن 
 أقــل )كما 

ً
 ستجلب تضخما

ً
أسعار الفائدة األكثر انخفاضا

يعتقد بوضوح رئيس تركيا(، أو أن ضوابط األسعار ال تؤدي 
 كما أنــه ال يمكننا 

ً
إلــى حـــاالت عجز أو نــقــص. ولــكــن تــمــامــا

 
ً
أن نتمنى التخلص مــن الجاذبية، فإننا ال نستطيع أيضا
، البد أن يأتي 

ً
 أو آجال

ً
الهروب من قوانين االقتصاد، وعاجال

يوم الحساب.
من عجيب المفارقات هنا أن أوكرانيا الدولة التي تخوض 
 بالفعل واصلت التركيز على مستقبلها في األمد البعيد، 

ً
حربا

، ثم 
ً
فقد كانت تسدد ديونها الخارجية حتى وقت قريب جدا

طلبت إعادة الجدولة لتجنب العجز عن السداد وكل العواقب 
عد بالفعل الخطط 

ُ
الطويلة األجل المترتبة على ذلك. وهي ت

إلعادة البناء، حتى برغم أنه ال أحد يعلم متى ستنتهي الحرب.
الــحــق أن أوكــرانــيــا تــعــرف كــيــف يــبــدو االقــتــصــاد فــي زمــن 
 ويغفلون 

ً
الحرب، وعار على أولئك الذين ال يخوضون حربا

عن ضرورة االهتمام بالمستقبل.

* كبيرة خبراء االقتصاد في البنك األوروبي إلعادة البناء 
والتنمية، وأستاذة االقتصاد في جامعة أكسفورد.
»بروجيكت سنديكيت، 2022« باالتفاق مع »الجريدة«

ضبابية االقتصاد في زمن الحرب

، بالمواطنة 
ً
 أو أختا

ً
، أو أخا

ً
 أو أما

ً
كويتي، ليس ابنها، سواء كان أبا

، فيما يخص حقها في الحصول على 
ً
 كويتيا

ً
التي ترعى معاقا

المعاش التقاعدي.
ضاف فقرة 

ُ
وقالت المصادر لـ »الجريدة«، إنه بموجب التعديل ست

إلى نص المادة المذكورة لتكون كاآلتي: »تسري أحكام هذا القانون 
فة برعاية 

ّ
على ذوي اإلعاقة من الكويتيين، وعلى األم الكويتية المكل

 لها سواء 
ً
 قريبا

ً
ابن ذي إعاقة من غير كويتي، أو التي ترعى معاقا

 .»
ً
 أو أختا

ً
، أو أخا

ً
 أو أما

ً
كان أبا

وأوضحت أن هذه اإلضافة ستضمن المساواة بين الفئتين في 
االستفادة من المادة )42( من القانون، التي قضت بأن »يستحق 
 برعاية معاق ذي إعاقة 

ً
المؤّمن عليه أو المستفيد المكلف قانونا

 يــعــادل 100 فــي المئة من 
ً
 تــقــاعــديــا

ً
متوسطة أو شــديــدة مــعــاشــا

المرتب، إذا بلغت مــدة الخدمة المحسوبة في المعاش 20 سنة 
للذكور و15 سنة لإلناث«.

ت زيــارة األمين العام للجامعة العربية  وبعد قّمة عمان، جــاء
أحمد أبوالغيط لبيروت وعقده لقاءات مع المسؤولين، وكان كالمه 
 بشأن الحرص على إنجاز االستحقاقات الدستورية 

ً
خاللها واضحا

 عن إعالنه استعداد الجامعة للقيام 
ً
وإنهاء الشغور الرئاسي، فضال

بأي تحرك النتخاب الرئيس، ووضع الخطة االقتصادية للتعافي.
 ونّبه أبوالغيط القيادات السياسية لاللتفات إلى خطورة اللحظة 
 
ً
وتجاوز االنقسامات واحتوائها وسط ظرف دولي مضطرب، داعيا
إلــى إبــقــاء قــنــوات الــحــوار مفتوحة بين جميع الــقــوى والــتــيــارات 
السياسية، قبل تأكيده أن الجامعة على أتم استعداد للقيام بما 

ب منها في هذا الصدد.
َ
ُيطل

وفــي هــذا الــســيــاق، تشير مــصــادر إلــى أن الجامعة تعمل على 
إعــداد تقريٍر لتوضيح الصورة العامة للوضع واالختالفات بين 
القوى السياسية، وما يمكن القيام به في سبيل تقريب وجهات 
النظر؛ لتسجيل خرق في جدار األزمة يؤدي إلى إمكانية التوافق 

على انتخاب الرئيس.
 وتقول المصادر إنه بعد االنتهاء من التقرير هناك احتمال أن 
ُيجري أحد مسؤولي الجامعة، بعد عطلة األعياد، زيارة لبيروت 
للقاء المسؤولين، وتكوين صــورة واضحة، وبحث إمكانية عقد 

حوار يؤدي إلى نتائج إيجابية.
في المقابل، تتوسع الرهانات اللبنانية على دور عربي يساعد 
 وسط معلومات عن احتمال عقد اجتماع 

ً
 األزمة، خصوصا

ّ
في حل

فرنسي ــ أميركي ــ سعودي ــ قطري في باريس، لبحث سبل الخروج 
من األزمة اللبنانية. 

وبحسب المصادر، ال شيء مؤكد حول عقد هذا االجتماع، إال أن 
التواصل مستمر بين هذه الدول، إذ تواصل باريس، عبر عالقاتها، 
مساعيها لدفع الدول إلى االهتمام أكثر بالملف اللبناني إلنجاز 
االستحقاقات، في وقت تشير مصادر أخرى إلى أن األمر يرتبط 

بملفات إقليمية أخرى، ولذلك سيكون بحاجة إلى وقت طويل.

مــؤتــمــر بــغــداد لــلــتــعــاون والــشــراكــة 2، الـــذي ُعــِقــد فــي األردن 
 ببدء مباحثات على المستويين األمني 

ً
، رغبة واقتراحا

ً
أخيرا

والسياسي، لتعزيز العالقات بين طهران والقاهرة«.
 إلى 

ً
وأوضح عبداللهيان أنه رّحب بفكرة السوداني، مشيرا

أنه »سيتخذ إجراءات بهذا الشأن خالل األسابيع المقبلة«. 
وجاء مد طهران يدها للقاهرة عبر السوداني، الذي تولى 

منصبه بتكليف من األحزاب والفصائل العراقية المتحالفة 
مع الجمهورية اإلسالمية، في وقت فشلت جهود عقد جولة 
سادسة من المباحثات اإليرانية- السعودية التي كانت تتم 

برعاية سلفه مصطفى الكاظمي.
إلــى ذلـــك، طــالــب ميخائيلو بــودولــيــاك مستشار الرئيس 
األوكراني فالديمير زيلينسكي، بتدمير المصانع اإليرانية 
التي تصنع طائرات مسّيرة وصواريخ، والقبض على موردي 
تلك األسلحة، إذ تتهم كييف طهران بالتخطيط لمد موسكو 

بالمزيد من األسلحة.
ــــرورة تشديد  ــرانــــي، أمــــس، إلـــى ضـ ــا الــمــســؤول األوكــ ودعــ

الــعــقــوبــات الــغــربــيــة الــمــفــروضــة عــلــى طــهــران، والــتــخــلــي عن 
العقوبات الحالية غير الفّعالة.

يــأتــي ذلــك فــي وقــت هـــّدد نــائــب وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي 
ميخائيل غالوزين حلف شمال األطلسي )الناتو( بتوسيع 
الصراع العسكري الدائر في شرق أوروبــا ليشمل مولدوفا، 
 
ً
الواقعة بين أوكرانيا ورومانيا، والتي تضم أراضيها شريطا
يخضع لحكم عسكريين روس يــطــالــبــون بــاالنــضــمــام إلــى 

روسيا. 
ورأى الــمــســؤول الـــروســـي أن »الــتــجــربــة تــؤكــد أن الــضــخ 
ــــى مـــولـــدوفـــا الــجــمــهــوريــة  الـــمـــتـــهـــور لــألســلــحــة الـــغـــربـــيـــة إلـ

السوفياتية السابقة أو نشر وحدات الناتو على أراضيها، ال 
يضيف، على اإلطــالق، إلى أمنها وسيادتها، بل سيجعلها 

 بالتجربة األوكرانية. 
ً
«، مستشهدا

ً
تقترب من الكارثة جدا

ــاع مـــولـــدوفـــا أنــاتــولــي  ــ ــر دفـ ــ وفــــي وقــــت ســـابـــق، أعـــلـــن وزيـ
، إلى 

ً
نوساتي، عن حاجة بلده، التي تتقارب مع »الناتو« حاليا

إنشاء نظام دفاع جوي، لكنه أوضح أنها »ال تملك أموااًل لذلك«.
)طهران - وكاالت(
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افتتاح مخيم »الدفاع« الربيعي

● محمد الشرهان
بــــرعــــايــــة وحـــــضـــــور وكـــيـــل 
وزارة الدفاع الشيخ د. عبدالله 
مشعل الصباح، يرافقه عدد من 
الضباط القادة وأعضاء الهيئة 
ــالـــوزارة، أقــيــم حفل  ــة بـ ــ اإلداريـ
افتتاح مخيم »الدفاع« للموسم 
الــربــيــعــي الــخــامــس عــشــر في 

منطقة صبحان.
وبــدأ الحفل بعرضة لفرقة 
الــــجــــيــــش الــــكــــويــــتــــي لــلــفــنــون 

ــام وكــيــل  الــشــعــبــيــة، بــعــدهــا قــ
الـــــوزارة بــجــولــة عــلــى المخيم 
الربيعي الذي يضم العديد من 
المرافق والخدمات الترفيهية 
ــة  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واألنـــــــشـــــــطـــــــة االجـ

المختلفة. 
ــكــــر فــيــهــا  ــة شــ ــمـ ــلـ ووجـــــــــه كـ
الــقــائــمــيــن عــلــى الــمــخــيــم على 
ــة اإلنــــــجــــــاز فـــــي إعـــــــادة  ــ ــرعـ ــ سـ
افــتــتــاح الــمــخــيــم، بــعــد إغــالقــه 
منذ جائحة كورونا، ودعاهم 
إلى االستمرار في بذل الجهد 

إلدامته وتوفير الراحة لرواده. 
يذكر أن المخيم يستضيف 
منتسبي الوزارة من الهيئتين 
العسكرية والــمــدنــيــة، والــذيــن 
بإمكانهم الحجز إما عن طريق 
موقع وزارة الدفاع أو الحضور 
 لموقع المخيم في 

ً
شخصيا
صبحان.

»التربية«: االنتهاء من طباعة اختبارات »الثاني عشر«
... وتعليمات بعدم التساهل مع الغش

ً
تنطلق 4 يناير لـ 45384 طالبا

ــام عــن مــوعــد بــدء  بينما تفصلنا 10 أيـ
اختبارات طلبة الصف الثاني عشر للفصل 
ــــدت مــــصــــادر تــربــويــة  ــــي األول، أكــ ــــدراسـ الـ
»الجريدة« انتهاء الجهات المختصة في  لـ
المطبعة السرية المركزية من طباعة نماذج 
االختبارات في مختلف الــمــواد الدراسية، 
مــوضــحــة أن المطبعة الــســريــة انــتــهــت من 
طــبــاعــة ونـــســـخ نـــمـــاذج االخـــتـــبـــارات الــتــي 

ستنطلق 4 يناير المقبل.
وقــالــت الــمــصــادر، إن المطبعة السرية 
مت نــمــاذج االخــتــبــارات مــن التواجيه 

ّ
تسل

الفنية للمواد الدراسية، بعد اعتمادها من 
وكــيــل التعليم الــعــام، حيث تمت عمليات 
الطباعة والنسخ وفق اإلحصاءات الصادرة 
مــن قــطــاع التعليم الــعــام بــعــدد الطلبة في 
الـــمـــدارس الــحــكــومــيــة والــخــاصــة ومـــدارس 
التربية الخاصة، إضافة إلى مدارس التعليم 
الديني، موضحة أن عدد طالب الثاني عشر 
 وطالبة، منهم 35809 في 

ً
يبلغ 45384 طالبا

مدارس التعليم العام و8409 في »الخاص«، 
و1075 في »التعليم الديني« و91 بمدارس 

التربية الخاصة.
وأشــارت إلــى أن الـــوزارة تلجأ عــادة إلى 
طباعة نموذجين من كل اختبار، حيث يتم 
نقلها الصباح الباكر إلــى لجان االختبار 
في المدارس الثانوية والمراكز، ليتم توزيع 
»األول« على الطلبة في حال لم يكن هناك أي 
تسريب لالختبار، وفي حال حصل تسريب 
لالختبارات تتم االستعاضة عنه بالنموذج 

، الفتة إلى أن تعليمات صدرت 
ً
الثاني فورا

بضرورة الحرص على عدم السماح بإدخال 
وسائل الغش، وعــدم التساهل مع الطلبة 
الغشاشين، مع مــراعــاة عــدم إربــاك الطلبة 
داخل لجان االختبارات بإجراءات إضافية 
أثــنــاء تــأديــتــهــم لــالمــتــحــانــات، وذلــــك لعدم 

تشتيتهم.
وذكــــرت أن الـــــوزارة جــهــزت خــطــة وآلــيــة 
لعملية نقل صناديق االختبارات، إذ سيتم 
نــقــلــهــا فــجــر يــــوم االخـــتـــبـــار إلــــى الــمــنــاطــق 
التعليمية في سيارات »هاف لوري«، برفقة 

سيارات حماية من وزارة الداخلية، ومن ثّم 
سيتم توزيعها، حيث تصل إلى المدارس 
قبل موعد بدء االختبارات بأقل من نصف 
ســاعــة، ليتم فتحها قبل الــمــوعــد المحدد 
لالختبار بـ 10 دقائق بمعرفة رئيس اللجنة، 
من خالل إرسال األرقام السرية للصناديق 
برسائل نصية على هواتف رؤساء اللجان 

بمعرفة وكيل التعليم العام.

فهد الرمضان

وكيل »الدفاع« خالل افتتاح المخيم
طلبة أثناء االختبارات )أرشيف(

طباعة نموذجين 
مختلفين... وأقفال 

بأرقام سرية 
لصناديق نقل 

األوراق

»حماية البيئة«: تغير المناخ قضية العصر
شاركت في منتدى عالمي لدعم مبادرة الشرق األوسط األخضر

● عادل سامي
ــج  ــ ــرامــ ــ ــبــ ــ ــ أكـــــــــــــدت مــــــــديــــــــرة ال
واألنشطة عضوة مجلس إدارة 
الــجــمــعــيــة الــكــويــتــيــة لــحــمــايــة 
الــبــيــئــة جــنــان بــهــزاد أن »تغير 
الــمــنــاخ هــو القضية الحاسمة 
فـــي عــصــرنــا، ونــحــن اآلن أمـــام 
لحظة حاسمة، فاآلثار العالمية 
لتغير الــمــنــاخ واســعــة النطاق 
ولــم يسبق لها مثيل من حيث 
الحجم، من تغير أنماط الطقس 
التي تهدد اإلنتاج الغذائي، إلى 
ــفـــاع مــنــســوب مــيــاه الــبــحــار  ارتـ
التي تزيد من خطر الفيضانات 

الكارثية«.
وقالت بهزاد خالل مشاركتها 
فـــي الــمــنــتــدى الـــرابـــع لــتــحــالــف 
منظمات المجتمع المدني لدعم 
مبادرة الشرق األوسط األخضر 
لعام 2022، تحت شعار »بيان 

ــــط األخــضــر  قــمــة الـــشـــرق األوسـ
الثانية في الميزان... مخرجات 
وتــطــلــعــات«، إنــه يمكن للبلدان 
خفض االنبعاثات بنسبة %70 
بــحــلــول عــــام 2050، الفــتــة إلــى 
أن التكيف مــع هــذه التأثيرات 
 
ً
سيكون أكــثــر صعوبة ومكلفا
في المستقبل إذا لم يتم القيام 

باتخاذ إجراءات حاسمة اآلن.
وذكــــــــــــرت أن دول مــجــلــس 
ــلـــيـــجـــي تــــواجــــه  ــــاون الـــخـ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
العديد مــن التحديات البيئية 
ــة«، مـــثـــل الــتــصــحــر  ــديـ ــيـ ــلـ ــقـ ــتـ »الـ
ــدان الـــتـــنـــوع الــبــيــولــوجــي  وفــــقــ
والتلوث في المناطق البحرية 
والساحلية وتلوث الهواء وندرة 
ــن بــيــن  ــ الـــمـــيـــاه وجــــودتــــهــــا، ومـ
هذه المشاكل ظهرت مجموعة 
إضــافــيــة مــن الــمــشــاكــل البيئية 

المرتبطة بتغير المناخ.
وأشارت بهزاد الى أن »دولة 

الــكــويــت لــهــا إنـــجـــازات ضخمة 
في البنى التحتية والمشاريع 
ــة صــــديــــقــــة الـــبـــيـــئـــة  ــويــ ــمــ ــنــ ــتــ الــ
حققتها الكويت بزمن قياسي 
لتخفيف غازات الدفيئة، وبناء 
الـــقـــدرة عــلــى الــتــكــيــف مــع تغير 

المناخ مثل اعتماد االقتصاد 
الــدائــري للكربون فــي مشاريع 
ــة الـــى  ــتـ وخـــطـــط الـــتـــنـــمـــيـــة«، الفـ
إنــشــاء مجمع الــشــقــايــا للطاقة 
ــتـــجـــددة لــتــلــبــيــة 15% مــن  ــمـ الـ
احــتــيــاج الــكــهــربــاء مــن اجمالي 
الطاقة المنتجة بالدولة بحلول 
2030 بمبادرة من سمو األمير 
الــراحــل الشيخ صباح األحمد، 
وكــــذلــــك قــــيــــام الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
ــداد اســتــراتــيــجــيــة  ــإعــ لــلــبــيــئــة بــ
وطـــنـــيـــة مـــنـــخـــفـــضـــة الـــكـــربـــون 
2050 بـــالـــتـــعـــاون مـــع بــرنــامــج 
ــم الــمــتــحــدة لــلــبــيــئــة، تــكــون  األمــ
خارطة طريق لتقليل االنبعاثات 
ــلــــى الـــمـــســـتـــوى  الــــكــــربــــونــــيــــة عــ
الـــوطـــنـــي بـــنـــســـب تـــتـــجـــاوز مــا 
أعلنت عنها دولـــة الــكــويــت في 
وثــيــقــة الــمــســاهــمــات الــوطــنــيــة 

وهي %7.4.

جنان بهزاد

أنشطة بيئية وصحية لـ »المركز العلمي« 
في األسبوع الختامي لشهر العلوم

قال عضو مجلس إدارة المركز العلمي 
ومديره العام بالوكالة حمد الياسين، إن 
األسبوع الرابع واألخير من فعاليات »شهر 
العلوم في الكويت« سيسلط الضوء على 
التوعية البيئية والتنوع البيولوجي وداء 

السكري لدى األطفال.
وأوضــح الياسين في تصريح صحافي 
ــــس، أن الـــمـــركـــز الــعــلــمــي ســيــســتــضــيــف  أمــ
 عن الحياة 

ً
 مــصــورا

ً
هــذا األســبــوع معرضا

البرية من متحف التاريخ الطبيعي بلندن 
ــال لــلــحــيــوانــات  ــفـ الــــذي يــســتــثــمــر حـــب األطـ
للتوعية بأهمية التنوع البيولوجي بهدف 
غرس مفاهيم المسؤولية البيئية بوسائل 

جمالية.
وأضاف أن »التقدم العلمي للنشر« أحد 
المراكز العلمية التابعة لمؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي سيعرض أحــدث إصداراته 
وهو كتاب »الفراشات« في ورشة تفاعلية 
بالتعاون مع مركز صباح األحمد للموهبة 
التابع للمؤسسة؛ لحث المشاركين على 

ة والعلوم باستخدام تقنية الواقع  الــقــراء
 أن الفعالية ستشرح دورة 

ً
االفتراضي، مبينا

حياة الفراشات وأنواعها وموائلها.
وأشــــــار إلــــى أنــــه بـــالـــشـــراكـــة مـــع الــهــيــئــة 
العامة للبيئة وفريق عدسة البيئة الكويتية 
التطوعي ستقام فعالية لرصد طيور النحام 
الكبير )الفالمينغو( فــي شــواطــئ الكويت 
قــرب المنطقة الحرة باستخدام الطائرات 
 أن فعالية 

ً
من دون طيار )درونات(، موضحا

رصـــد الــطــيــور تــهــدف إلـــى تــقــريــب مفاهيم 
أهــمــيــة الــحــفــاظ عــلــى الــمــوائــل للجمهور، 
وللتعريف بأهمية الــحــفــاظ عــلــى التنوع 

البيولوجي والنطاق اإليكولوجي.
وأضــاف أن األسبوع الختامي سيشهد 
ــغــــوص الـــتـــطـــوعـــي فــي  اســــتــــمــــرار فـــريـــق الــ
ــيــــة الـــمـــرحـــة  ــبــــوعــ ــاتـــه األســ ــيـ ــالـ ــعـ تـــقـــديـــم فـ
ــال بــأهــمــيــة الـــحـــفـــاظ على  ــفــ لــتــثــقــيــف األطــ
البيئة البحرية، ومخاطر الشباك األشباح 
ــات الـــبـــحـــريـــة  ــوانــ ــيــ ــحــ )الـــمـــهـــمـــلـــة( عـــلـــى الــ
ــــاك، الفـــتـــا أن األســــبــــوع الــخــتــامــي  ــمـ ــ واألسـ

سيشهد أيضا استعراض سيارة كهربائية 
صديقة للبيئة في المركز العلمي بالسالمية 
ــفـــوائـــد الــبــيــئــيــة لــمــثــل هـــذه  ــالـ لــلــتــوعــيــة بـ

السيارات.
ــبـــوع الــخــتــامــي سيسلط  وبــيــن أن األسـ
 عــلــى داء الـــســـكـــري، وطـــرق 

ً
ــا الـــضـــوء أيـــضـ

الــوقــايــة مــنــه، إذ ستقيم الجمعية الطبية 
الــكــويــتــيــة فـــي مــجــمــع األفــنــيــوز يــومــي 30 
و31 ديــســمــبــر فــعــالــيــة »أطــفــالــنــا قــطــع من 
السكر« ضمن جهودها للتوعية بيوم السكر 
 بأن هذه الفعالية 

ً
العالمي لألطفال، مفيدا

تتضمن ســت مــحــطــات تــفــاعــلــيــة يستقبل 
فيها األطــبــاء األطــفــال للتوعية بالصحة 
الــعــامــة، وطــريــقــة تغيير ســلــوك تغذيتهم 

لصحة أفضل.

https://www.aljarida.com/article/9094
https://www.aljarida.com/article/9093
https://www.aljarida.com/article/9091
https://www.aljarida.com/article/9009
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سلة أخبار

نظم مركز تراث للتدريب، 
التابع لجمعية إحياء التراث 

اإلسالمي، دورة ثقافية 
حول »مهارات إعداد وكتابة 
التقارير«، حاضر فيها مدير 

إدارة التنسيق والمتابعة 
بالجمعية نواف الصانع.

وأوضح الصانع، في كلمة له 
خالل المحاضرة، أن التقرير 
هو تصور لموقف اجتماعي 

أو اقتصادي أو ثقافي، وعادة 
يهتم بتوضيح اإليجابيات 

والسلبيات المتعلقة بالموقف، 
كما أنه عرض مكتوب 

لمجموعة من الحقائق الخاصة 
بموضوع معين أو مشكلة 

معينة، ويتضمن تحليال 
واقتراحات وتوصيات تتماشى 

مع نتائج التحليل. ولفت إلى 
أن الهدف األساسي لكتابة 

التقارير هو نقل المعلومات، 
وفي بعض الحاالت تستخدم 

التقارير وسيلة لتقديم 
توصيات أو اقتراحات وكذلك 

تبادل المعلومات.

»التراث« نظمت دورة 
»مهارات إعداد التقارير«

دعا مدير زكاة األندلس، 
التابعة لقطاع البرامج 
والمشاريع في جمعية 

النجاة الخيرية، زيد الهاملي، 
المتبرعين إلى المساهمة في 

مشروع »القلوب الرحيمة«، 
لمساعدة األسر المتعففة 

داخل الكويت. وبين الهاملي، 
في تصريح صحافي، 

أمس، أن الفئات المستهدفة 
من المشروع هي ضعاف 

الدخل، واألرامل، والمعاقين، 
والمرضى، وأصحاب الحاجة، 
واستفاد منه 120 أسرة خالل 
عام 2022، مضيفا أن األولوية 

في تقديم المساعدة لألسر 
الكويتية المحتاجة، بسبب 

ضعف الدخل أو الديون 
المتراكمة والعجز عن السداد.

وأشار إلى أن المساهمة في 
المشروع مفتوحة، ويمكن 
التبرع بأي مبلغ تجود به 

نفس المتبرع، داعيا الخيرين 
إلى دعم المشروع.

120 أسرة استفادت
من »القلوب الرحيمة«

للعام الثامن على التوالي، 
أطلقت جمعية السالم لألعمال 

اإلنسانية والخيرية، أمس 
األول، حملة »شاحنات الكويت« 

لعام 2023، لمساعدة الجئي 
ونازحي سورية واليمن، والتي 
تستمر حتى 11 فبراير المقبل.

وقال رئيس مجلس إدارة 
»كونا«،  الجمعية نبيل العون، لـ
إن إطالق هذه الحملة السنوية 

يستهدف بصورة عاجلة 
نحو 2000 مخيم في الداخل 
السوري، وقرابة 800 مخيم 

في اليمن، السيما مع دخول 
الشتاء، متمنيا أن تصل الحملة 
الجديدة من »شاحنات الكويت« 

إلى مبتغاها بتجاوزها 500 
شاحنة تغطي احتياجات 

الالجئين هناك.
وأضاف العون أن من 

الشاحنات المسيرة هناك 10 
شاحنات إضافية متخصصة 

في حمل مستلزمات فصل 
الشتاء وأساسياته، داعيا 

الجميع إلى التبرع عبر 
روابط الجمعية في موقعها 
اإللكتروني الرسمي وبرامج 
التواصل االجتماعي إلنجاح 
الحملة، بهدف التخفيف من 

معاناة متضرري الحروب 
والكوارث.

»السالم« تطلق حملة 
إلغاثة سورية واليمن

منح »التقاعد« للمواطنة الراعية لمعاق غير كويتي بخالف ابنها 
 ليحال إلى »اإلعاقة البرلمانية« للمناقشة

ً
• هيئة ذوي اإلعاقة أنجزت تعديل القانون وترفعه قريبا

• اللجنة ناقشت آلية نقل عملية دفع رسوم طلبة المدارس المعاقين إلى »التربية«

طالب أعضاء لجنة 
»اإلعاقة البرلمانية« وزارة 
الصحة بإعداد تقرير حول 
المراكز المتخصصة داخل 

المستوصفات المعنية 
باستقبال األشخاص 

المعاقين، وإيضاح أعدادها، 
وأماكن عملها، والخدمات التي 

تقدمها ألصحاب هذه الفئة.

عــلــمــت »الـــجـــريـــدة« أن الهيئة جورج عاطف
ــة لــــشــــؤون ذوي اإلعـــاقـــة  ــامـ ــعـ الـ
 
ً
 جـــديـــدا

ً
 تــعــديــال

ً
أنـــجـــزت أخـــيـــرا

ــادة الـــثـــانـــيـــة مــن  ــمــ عـــلـــى نــــص الــ
القانون )2010/8( بشأن حقوق 
األشخاص ذوي اإلعاقة، ليحال 
 إلــــى لــجــنــة شـــــؤون ذوي 

ً
قـــريـــبـــا

اإلعـــاقـــة الــبــرلــمــانــيــة للمناقشة، 
ويــــضــــمــــن الــــتــــعــــديــــل مـــــســـــاواة 
 غير 

ً
الكويتية التي ترعى معاقا

كويتي، ليس ابنها، سواء كان أبا 
أو أما، او أخا أو أختا، بالمواطنة 
، فيما 

ً
 كويتيا

ً
التي ترعى معاقا

يخص حقها في الحصول على 
المعاش التقاعدي. 

 لــمــصــادر الهيئة فإنه 
ً
ووفــقــا

بموجب التعديل ستتم إضافة 
ــادة لــتــكــون  ــمــ فـــقـــرة إلــــى نـــص الــ
كـــــــاآلتـــــــي: تـــــســـــري أحــــــكــــــام هــــذا 
الــقــانــون عــلــى ذوي اإلعـــاقـــة من 
الكويتيين، وعلى األم الكويتية 
ــفــة بــرعــايــة ابـــن ذي إعــاقــة 

ّ
الــمــكــل

مــن غير كــويــتــي، أو الــتــي ترعى 
معاقا قريبا لها سواء كان أبا أو 
أما، او أخا أو أختا، مشيرة إلى 
أن إضــافــة هــذا التعديل تضمن 
ــواء أم  اســتــحــقــاق الــمــواطــنــة، ســ
الــمــعــاق غــيــر الــكــويــتــي أو الــتــي 
 قريبا مــن الــدرجــة 

ً
تــرعــى مــعــاقــا

ــا او اخـــتـــا، مــزايــا  األولـــــى او اخــ
المعاش التقاعدي ومساواتها 
بنظيرتها الكويتية التي ترعى 

 لــلــمــادة 
ً
ــا ــقــ ، وفــ

ً
 كـــويـــتـــيـــا

ً
مـــعـــاقـــا

)42( مـــن الـــقـــانـــون، الــتــي قضت 
بـــأن »يستحق الــمــؤّمــن عليه أو 
 برعاية 

ً
المستفيد المكلف قانونا

مـــعـــاق ذي إعـــاقـــة مــتــوســطــة أو 
 يعادل 

ً
 تقاعديا

ً
شــديــدة معاشا

100 فـــي الــمــئــة مـــن الــمــرتــب إذا 
بلغت مـــدة الــخــدمــة المحسوبة 
في المعاش 20 سنة للذكور و15 

سنة لإلناث«.

رسوم مدارس المعاقين 

وكشفت المصادر أن االجتماع 
ــذي جـــمـــع مـــســـؤولـــي  ــ ــ األخــــيــــر الـ
الــهــيــئــة وأعـــضـــاء لــجــنــة اإلعــاقــة 
الــبــرلــمــانــيــة، بــحــضــور ممثلين 
عـــن وزارتــــــي الــصــحــة والــتــربــيــة 
وديوان الخدمة المدنية، نوقشت 
خــــاللــــه آلــــيــــة نـــقـــل عـــمـــلـــيـــة دفـــع 
الــرســوم الــدراســيــة للطلبة ذوي 
اإلعـــاقـــة المسجلين بــالــمــدارس 
ــئـــة اإلعــــاقــــة  ــيـ ــة، مـــــن هـ ــ ــــاصـ ــــخـ الـ
إلــى وزارة الــتــربــيــة، إضــافــة إلى 
مناقشة آليات دمج هؤالء الطلبة 
ــة الــتــابــعــة  ــاديــ ــعــ بــــالــــمــــدارس الــ
لــلــوزارة، ومـــدى إمكانية توفير 
أفـــرع لــهــذه الــمــدارس فــي جميع 

المحافظات.
 
ً
ــــت أنـــــه »تــــمــــت أيـــضـــا ــافـ ــ وأضـ

مــنــاقــشــة مــــدى إمــكــانــيــة تــوفــيــر 
مـــتـــرجـــمـــي لــــغــــة إشــــــــــارة داخـــــل 

جميع الجهات الحكومية، كما 
نوقشت مع ممثلي وزارة الصحة 
مسألة ايجاد مراكز متخصصة 
داخـــل الــمــســتــوصــفــات الصحية 
الســــتــــقــــبــــال األشـــــــخـــــــاص ذوي 
اإلعـــــاقـــــة، حـــيـــث طــــالــــب أعـــضـــاء 
اللجنة ممثلي الــصــحــة بــإعــداد 
ــــذه الــــمــــراكــــز، إن  ــــول هـ تـــقـــريـــر حـ
وجدت، يوضح أعدادها وأماكن 
عملها والخدمات التي تقدمها 
ألصحاب هذه الفئة«، الفتة إلى 

أن الــلــجــنــة نــاقــشــت مـــع ممثلي 
الـــديـــوان ســيــاســة تــوظــيــف ذوي 
اإلعــاقــة بــالــوزارت والمؤسسات 
والـــهـــيـــئـــات الـــحـــكـــومـــيـــة، ومــــدى 
ــذه الـــجـــهـــات لــنــســب  ــ تــطــبــيــق هــ
الــتــوظــيــف الـــــواردة فــي الــقــانــون 

 .)2010/8(

األجهزة التعويضية

وبــيــنــت الــمــصــادر أن أبــرز 

ــعــــديــــالت الــــتــــي نــوقــشــت  ــتــ الــ
هـــي الــتــي أدخـــلـــت عــلــى نص 
المادة )44( من القانون والتي 
ــعــفــى من 

ُ
تمثلت فــي اآلتــــي: ت

الرسوم والضرائب بأنواعها 
واألدوات واألجهزة التأهيلية 
والتعويضية ومركبات األفراد 
ــتــــخــــدام ذوي  الـــمـــجـــهـــزة الســ
اإلعاقة من الضرائب والرسوم 
ــة الــــمــــفــــروضــــة عـــلـــيـــهـــا،  ــ ــافـ ــ كـ
ــة عــلــى  ــكـــومـ ــا تـــعـــمـــل الـــحـ ــمـ كـ

توفير األجــهــزة التعويضية 
، أو 

ً
ــا ــ ــانــ ــ ــجــ ــ الـــــــالزمـــــــة لــــهــــم مــ

 
ً
 وفــقــا

ً
 مـــاديـــا

ً
منحهم مــقــابــال

للقوانين والقرارات المعمول 
 لــتــقــريــر اللجنة 

ً
ــا ــقـ بــهــا، ووفـ

الفنية المختصة وللشروط 
والضوابط التي يصدر قرار 

بها من الهيئة.

مبنى الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة

»الصحة«: غير صحيح إلغاء الفصل 
في تقديم الخدمة للرجال والنساء

تحذيرات طبية من زيادة معدالت اإلصابة بالنوبات القلبية بين الشباب
● عادل سامي

قالت وزارة الصحة إن منهجية تقديم الخدمة 
 كل ما 

ً
الصحية لم يطرأ عليها أي تغيير، نافية

يتم تداوله عن إلغاء الفصل في تقديم الخدمة 
الصحية للرجال والنساء.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن جميع المؤسسات 
الــعــالجــيــة تــلــتــزم بــصــون وحــمــايــة وحــفــظ حق 
المريض في الخصوصية، وسرية المعلومات 
المتعلقة به، داعية إلى ضرورة استقاء األخبار 
من المصادر الرسمية، وتحري الدقة في النشر.

من جانب آخر، حذر عدد من األطباء العاملين 
فــــي »الــــصــــحــــة« مــــن زيــــــــادة مــــعــــدالت اإلصــــابــــة 
بالجلطات القلبية بين فئة الشباب، والفئات 
األصغر سنا، بعدما ظلت سنوات كبيرة تداهم 
كــبــار الــســن، مــؤكــديــن ضـــرورة الكشف المبكر، 
خصوصا لألشخاص الذين لديهم تاريخ مرضي 

باإلصابة بالنوبات القلبية. 
مـــن جــانــبــه، أكــــد اســـتـــشـــاري أمـــــراض الــقــلــب 

والقسطرة في مركز سلمان الــدبــوس ألمــراض 
القلب د. أحمد الشطي، أن ارتفاع النوبات القلبية 
بين الشباب يعود إلى عدة عوامل منها، العامل 
الـــوراثـــي والــتــدخــيــن والــخــمــول الــجــســدي وقلة 
ــراض الــســكــري والــســمــنــة  ــ الــحــركــة وانــتــشــار أمـ
والضغط وتناول األطعمة المشبعة بالدهون 

والضغط. 
بدوره، أكد مساعد مسجل في قسم الطوارئ 
بمستشفى األميري د. علي اإلبراهيم، أن أقسام 
الــطــوارئ في المستشفيات باتت تشهد زيــادة 
في حاالت النوبات القلبية في مختلف األعمار، 
ومنها سن األربعين وأكثر من ذلك وفئة الشباب.

وشدد اإلبراهيم، في تصريح له، على أهمية 
الــدقــائــق األولـــى مــن اإلصــابــة بالنوبة القلبية، 
في انقاذ حياة المريض، الفتا إلى أنه في حال 
الكشف المبكر يتم إجــراء الفحوصات الالزمة 
للمريض وإنعاشه، ونقله إلى غرفة التخطيط 
ــلـــب واإلنــــعــــاش  ــقـ وإجـــــــــراء تــخــطــيــط عـــضـــلـــة الـ

المصغر.

ً»األشغال« تعيد النظر في إلغاء مناقصات 
الطرق اإلقليمية وتوّجه لطرحها مجددا

ع في خدمات  الشطي لـ ةديرجلا.: توسُّ
طب األسنان وغسل الكلى بـ »األحمدي«

تباحثت حول أهميتها وإمكانية إضافتها إلى ميزانية 2023

»طوارئ صباح األحمد« تعاَمل مع 100 ألف حالة طارئة في 2022

● سيد القصاص
ــة فــــــي وزارة  ــعـ ــلـ ــطـ كـــشـــفـــت مــــــصــــــادر مـ
األشغال عن إعــادة الـــوزارة النظر في قرار 
إلــغــاء مــنــاقــصــات الــطــرق اإلقــلــيــمــيــة، حيث 
تباحثت الــوزارة مع الهيئة العامة للطرق 
من أجل وضع تلك المشاريع ضمن ميزانية 
2023/2022، والعمل على تنفيذها ألهميتها 
لمرتادي تلك الطرق، وأهميتها للمناطق 

والمدن المستقبلية التي تنشئها الدولة. 
وقالت مصادر »األشغال« إن طلب إلغاء 
تلك المناقصات الـ 6 يعود إلى عدم توافر 
ميزانية لها ضمن ميزانية عام 2021/ 2022، 
بالرغم من االنتهاء من أعمال تصميمها، 
مبينة أن هناك اعتراضا من بعض مسؤولي 
ــاء تــلــك  ــغــ ــة لـــلـــطـــرق عـــلـــى إلــ ــامـ ــعـ الــهــيــئــة الـ
المناقصات ألهميتها، خــاصــة مــا يتعلق 
بتطوير طريق السالمي الذي شهد العديد 

من الحوادث المميتة. 

ــال، د.  ــ ــغـ ــ ــى أن وزيـــــــرة األشـ ــ وأشــــــــارت إلـ
أماني بوقماز، ناقشت مع مسؤولي الهيئة 
االســبــوع الــمــاضــي أهمية تلك المشاريع، 
ــر الــــذي  ــ وإعــــــــادة الـــنـــظـــر فــــي طـــرحـــهـــا، األمــ
دعـــــا الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لـــلـــطـــرق لــلــنــظــر فــي 
إعــــادة طــرحــهــا مـــرة أخــــرى أمــــام الــشــركــات 
المتخصصة عبر الجهات المختصة، مع 
إجــراء بعض التعديالت على تصميم تلك 
الــمــشــاريــع بــمــا يــخــدم الــمــنــاطــق الــتــي تمّر 
عليها تلك الطرق، وتدفع إلى تسيير الحركة 

المرورية والمحافظة على األرواح. 
وكــانــت »الـــطـــرق« قــد طلبت مــن الجهاز 
ــاقـــصـــات الــــعــــامــــة إلــــغــــاء  ــنـ ــمـ ــلـ ــــزي لـ ــركـ ــ ــمـ ــ الـ
مــنــاقــصــات الـــطـــرق اإلقــلــيــمــيــة الــجــنــوبــيــة 
والشمالية، لعدم توافر اعتماد مالي لها، 

وتتمثل تلك المناقصات في 
مناقصات إنشاء وإنجاز وصيانة الطرق 
والتقاطعات على الطريق اإلقليمي الجنوبي 
من شمال كبد إلى السالمي، وإنشاء وإنجاز 

وصــيــانــة الــطــريــق اإلقــلــيــمــي الــشــمــالــي من 
تقاطع 58 إلــى منفذ السالمي الــحــدودي، 
وإنشاء وإنجاز وصيانة الطريق اإلقليمي 
الشمالي من التقاطع المستقبلي مع طريق 
الــســالــمــي إلـــى تــقــاطــع مــع طــريــق العبدلي 
السريع، وإنشاء وإنجاز وصيانة الطريق 
اإلقــلــيــمــي الــشــمــالــي مـــن طـــريـــق الــعــبــدلــي 
السريع إلى التقاطع المستقبلي مع طريق 
الصبية السريع، والطريق اإلقليمي الشمالي 
ــــى تـــقـــاطـــع 58، وإنـــشـــاء  مــــن تـــقـــاطـــع 82 إلـ
وإنـــجـــاز وصــيــانــة طـــرق وجــســور وصــرف 
أمطار وصحية وخدمات أخــرى لقطاعات 
من الطريق الدائري الخامس وطريق الملك 
فهد بن عبدالعزيز في محيط منطقة جنوب 

السرة.

● عادل سامي
كـــشـــف مــــديــــر مــنــطــقــة األحــــمــــدي 
الـــصـــحـــيـــة، د. أحـــمـــد الـــشـــطـــي، عــن 
ــاعــــف بـــقـــيـــادة  ــد مــــضــ ــهــ وجـــــــــود جــ
وزيـــر الــصــحــة، د. أحــمــد الــعــوضــي، 
لــالســتــعــجــال فـــي الـــتـــوســـع الــكــّمــي 
والنوعي في خدمات طب األسنان 
وخـــــدمـــــات غـــســـل الـــكـــلـــى بــمــنــطــقــة 
األحمدي الصحية، وبصفة خاصة 
فــي جنوب المحافظة وفــي منطقة 
صباح األحمد بشكل خاص، مشددا 
على أن الخطط المستعجلة تشمل 
التوسع في خدمات منشآت مراكز 
الـــمـــنـــاطـــق الــســكــنــيــة فــــي الـــخـــيـــران 

والوفرة.
وأكـــــــــــد الـــــشـــــطـــــي، فـــــــي تـــصـــريـــح 
ــرار تــطــويــر  ــمــ ــتــ لـــــ »الـــــجـــــريـــــدة«، اســ
وتحسين خدمات الرعاية الصحية 
ــــي مـــحـــافـــظـــة األحــــــمــــــدي، ومــنــهــا  فـ
ــوارئ  ــطـ ــيــــادات الـ تــجــهــيــز جــمــيــع عــ
بمراكز الرعاية الصحية باألجهزة 
واألدويــــة الــالزمــة وتــدريــب الــكــوادر 
الطبية عــلــى الــتــعــامــل مــع الــحــاالت 
الـــطـــارئـــة، والـــتـــي أثـــمـــرت عـــن إنــقــاذ 
عدة حاالت، وصلت في حالة حرجة، 
آخـــرهـــا كــانــت فـــي مــركــز الــفــنــطــاس 
التخصصي، حيث تم تحويل طفل 

بعد إنعاشه إلى »عناية العدان«.
ــال إنـــــه تــــم اســـتـــكـــمـــال تـــوافـــر  ـــ وقــ
الــــعــــيــــادات الــتــخــصــصــيــة لـــبـــرامـــج 
ــة، ومنها  ــيـ الــرعــايــة الــصــحــيــة األولـ
عيادات السّكر، واألمــراض المزمنة 
وهشاشة العظام والصحة النفسية 
وعــيــادات الطفل السليم، وعــيــادات 
المسنين، إلـــى جــانــب الــتــوســع في 
ــارات الــمــنــزلــيــة  ــزيــ تــلــبــيــة طــلــبــات الــ
للُمقعدين والمعاقين من خالل فرق 

طبية متعددة التخصصات.
ــرز الــتــحــديــات  ــ ــار إلــــى أن أبـ ــ وأشــ
ــتـــي تــــواجــــه الــقــطــاع  الــمــوســمــيــة الـ
ــي مـــحـــافـــظـــة األحـــمـــدي  الـــصـــحـــي فــ
يتمثل في تغطية المتنزهات العامة 
في البالد، والمتمثلة في الشاليهات 
والمزارع، والتي يرتادها مواطنون 
ومـــقـــيـــمـــون مــــن جــمــيــع مــحــافــظــات 
الــبــالد فــي هـــذا الــوقــت مــن كــل عــام، 
وهـــو مـــا يــســتــدعــي تـــوافـــر خــدمــات 
صـــحـــيـــة مـــنـــتـــشـــرة بـــشـــكـــل يـــــؤدي 
ــغـــــرض ومـــــراكـــــز إســـــعـــــاف، وهـــو  ــ الـ
مـــا يــتــم فــعــلــيــا فـــي مــركــز الـــطـــوارئ 
بمنطقة صباح األحمد الذي تعامل 
مع 100 ألف حالة طارئة خالل هذا 
الــعــام، ســـواء كــانــت حـــاالت مرضية 
أو إصــابــات بسبب حـــوادث الطرق 

أو »البقيات«.

الحشاش: مليون و165 ألف كويتي
يعانون »عدم تحّمل الالكتوز«

يشمل 82% من المواطنين... وعالجه يرتبط بشدة األعراض
● عادل سامي

كشفت استشارية األمراض 
الــبــاطــنــيــة والــجــهــاز الهضمي 
والكبد، د. وفــاء الحشاش، أن 
82 فـــي الــمــئــة مـــن الكويتيين 
)نحو مليون و165 ألف مواطن( 
غير قــادريــن على هضم سكر 
الالكتوز الموجود في منتجات 
ة 

ّ
األلــبــان والحليب، نتيجة قل

اإلنزيم الهاضم، وهو ما ُيسمى 
بـ »الالكتاز«.

وقالت الحشاش، في تصريح 
صحافي، إن »هذه األرقام كشفت 
عنها دراســـة أعدتها وأجــريــت 
عــلــى عـــدد مــن الــمــرضــى الــذيــن 
يعانون أعــراض عسر الهضم، 
واالنــتــفــاخ، والــغــازات، وتغيير 
ــــدورة الــمــيــاه  ــادات الـــذهـــاب لـ ــ عـ
مثل اإلسهال واإلمساك«، وذلك 
بأخذ عّينة أو خزعة من األمعاء 
الــدقــيــقــة أثـــنـــاء إجــــــراء مــنــظــار 
مــــعــــدة لــــهــــم، ومــــــن ثـــــم فــحــص 
اإلنزيم الهاضم لسكر الالكتوز، 

وهو »الالكتاز«.
ــافـــت أنــــه تــوجــد أنــــواع  وأضـ
من عدم تحّمل الالكتوز، وهما 
عــــدم تــحــّمــل الـــالكـــتـــوز األّولـــــي 

والثانوي.

وأشــــــــــــــارت إلــــــــى أن هـــنـــاك 
عــوامــل خطر تجعل الشخص 
أكـــثـــر عـــرضـــة لـــإلصـــابـــة بــعــدم 
تحّمل الــالكــتــوز، منها التقدم 
فـــي الــعــمــر، واألصـــــل الــعــرقــي، 
فهو يعتبر أكثر شيوعا لدى 
األشــــخــــاص الـــمـــتـــحـــدريـــن مــن 
أصـــــــــول آســــيــــويــــة وإفـــريـــقـــيـــة 
وهــنــديــة وأمــيــركــيــة، والــــوالدة 
ــــرة، فــــقــــد يـــــكـــــون لــــدى  ــكـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ الـ
األطفال المولودين قبل أوانهم 
مستويات منخفضة من »أنزيم 
الالكتاز«، ألن األمعاء الدقيقة ال 
تنتج الخاليا المنتجة للالكتاز 

حتى أواخـــر الثلث الثالث من 
الحمل، إضــافــة إلــى استخدام 
عالجات معّينة للسرطان، مثل 
استخدام العالج اإلشعاعي، أو 
وجـــود مضاعفات معوية من 

العالج الكيميائي.
وأضـــافـــت أن أعــــراض »عــدم 
تحّمل الــالكــتــوز« تــتــراوح بين 
الخفيفة جدا والشديدة الحادة، 
تــبــعــا لــكــمــيــة إنـــزيـــم الــالكــتــاز 
التي يفرزها الجسم، وتشمل 
ــراض الــشــعــور بــاالنــتــفــاخ  ــ األعـ
والغازات وعادة ما يصاحبها 
أصــــوات حــركــة األمـــعـــاء، وآالم 
في البطن والغثيان، وأحيانا 
ــــذه  ــة أن هـ ــ ــــحـ ــــوضـ الــــــــقــــــــيء، مـ
األعراض تتشابه إلى حد كبير 
مع أعــراض القولون العصبي 

وحرقة المعدة.
وحـــــول عــــالج »عـــــدم تــحــّمــل 
الالكتوز« أكــدت الحشاش أنه 
يعتمد على شدة األعراض لدى 
الــشــخــص، ويــتــضــمــن التقليل 
من تناول الحليب ومشتقاته 
ــات الـــتـــي  ــتــــجــ ــنــ ــمــ وتـــــــنـــــــاول الــ
تحتوي على كميات قليلة من 
الــالكــتــوز، أو تــنــاول مشتقات 

بديلة.

وفاء الحشاش

أحمد الشطي

https://www.aljarida.com/article/9100
https://www.aljarida.com/article/9095
https://www.aljarida.com/article/9099
https://www.aljarida.com/article/9098
https://www.aljarida.com/article/9096
https://www.aljarida.com/article/9092
https://www.aljarida.com/article/9004
https://www.aljarida.com/article/8992


»الصحة« لالري: دعوى جزائية ضد معاِلج شعبي
غير مؤهل ولم يتسبب في أضرار صحية

ــر الــصــحــة د. أحــمــد  ــال وزيــ قـ
الـــعـــوضـــي، إن الــــمــــادة 24 مــن 
القانون رقم 70/ 2020، الصادر 
في 25/ 10/ 2020، بشأن مزاولة 
مهنة الطب والمهن المساعدة 
لها وحقوق المرضى والمنشآت 
الصحية، نصت على أنه يجوز 
تقديم الخدمات الطبية والرعاية 
الــصــحــيــة الــمــنــزلــيــة وعـــن ُبــعــد، 
ــفـــادة مـــن اســتــخــدامــات  ــتـ واالسـ
الذكاء االصطناعي والتقنيات 
المتطورة واالتصاالت الحديثة 
والوسائل الرقمية والوسائط 

االلكترونية.
وتضع الـــوزارة االشتراطات 
ــك،  ــذلــ ــة لــ ــ ــ ــــازمـ ــ ــط الـ ــ ــوابــ ــ ــــضــ والــ
ــد األســــــــس  ــ ــديــ ــ ــحــ ــ وتــــــتــــــولــــــى تــ
ات الفنية  ــــراء والمعايير واإلجـ
واإلداريـــــــــــــــة الــــــازمــــــة لــتــنــظــيــم 
الــتــعــامــل مـــع مــســائــل الــخــايــا 
الجذعية واألنسجة واألجنحة 
والتلقيح الصناعي واإلخصاب 
لــتــوفــيــر االســـتـــخـــدام الــعــاجــي 
الـــســـلـــيـــم واألمــــــــــــن، وذلــــــــك بــمــا 
يــتــوافــق مـــع الــنــظــام الـــعـــام في 
الدولة، وتنظم الوزارة ترخيص 
ــيـــدي  ــلـ ــقـ ــتـ ومــــــــزاولــــــــة الـــــطـــــب الـ
 لاشتراطات 

ً
والتكميلي وفــقــا

والضوابط التي تحددها الئحة 
خاصة تصدر بذلك.

ــعـــــــوضـــــــي فـــي  وأوضــــــــــــــــح الـــــ
إجابته عن سؤال للنائب أحمد 
الري، أن الــوزارة بصدد إصدار 
الـــائـــحـــة الــتــنــظــيــمــيــة لــمــزاولــة 
الـــطـــب الــتــقــلــيــدي والــتــكــمــيــلــي، 
مـــؤكـــدة أنــهــا حــريــصــة فـــي هــذا 

الشأن على التعاون مع منظمة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالـــمـــيـــة فــــي وضـــع 
ــــدث الــمــعــايــيــر والـــضـــوابـــط  أحــ
لمزاولة تلك المهنة، والتنسيق 
مع دول الخليج المصرح فيها 
بمزاولة مهنة الطب التقليدي 

والتكميلي. 
وأكد أن الــوزارة لم تتخذ أي 
ــراء إلغــــاق مــنــزل مستأجر  ــ إجـ
ــد الــمــعــالــجــيــن بــالــطــب  ــ مــــن أحـ
الــتــقــلــيــدي )الــشــعــبــي(، بــل تمت 
إحالة هذا المعالج إلى الشؤون 
القانونية بوزارة الصحة، التي 
أحالته إلــى الجهات القانونية 
بالدولة، وذلك على اثر مزاولته 
ــراء طبيا جــراحــيــا يتضمن  إجــ
ــرة فـــي مــفــصــل الــركــبــة  ــ حــقــن إبـ
ــوائـــــل  ــريـــــض وإخــــــــــــــــراج ســـ ــمـــ لـــ
مـــنـــهـــا، وهــــــو إجـــــــــراء مــقــصــور 
ــه عــلــى طــبــيــب حــاصــل  ــتـ ــزاولـ مـ

عــلــى تــرخــيــص لـــمـــزاولـــة مهنة 
الــطــب دون غـــيـــره، وذلــــك عما 
بــنــص الـــمـــادة 38 مـــن الــقــانــون 
المشار إليه، والتي نصت على 
ــدة ال  ــه »يــعــاقــب بــالــحــبــس مــ أنــ
تتجاوز ثاث سنوات وبغرامة 
ــار، أو  ــنــ ال تـــتـــجـــاوز 3 آالف ديــ
بإحدى هاتين العقوبتين، مع 
وجوب غلق العيادات والمحال 
ــزاول فــيــهــا الــمــخــالــفــون  ــ الــتــي يـ
أعــمــالــهــم، ومـــصـــادرة مــا يكون 
فيها من مهمات وآالت والفتات 
وغير ذلــك؛ كل من زاول المهنة 
أو أدار عيادة أو محا لمزاولتها 

بدون ترخيص«.
كما نصت على معاقبة »كل 
ــّدم بــيــانــات صــحــيــحــة أو  ــ مـــن قـ
لــجــأ إلــــى طــــرق غــيــر مــشــروعــة 
 
ً
تــرتــب عليها مــنــحــه ترخيصا
بــمــزاولــة المهنة مــن دون وجه 

حق، وكل شخص غير مرخص 
لـــه بــمــمــارســة الــمــهــنــة أو فتح 
عيادة أو لممارستها يستعمل 
نشرات أو الفتات أو لوحات أو 
ــة وســيــلــة أخــــرى مـــن وســائــل  أيـ
النشر، إذا كان من شأن ذلك أن 
يحمل الجمهور على االعتقاد 
بــأن لــه مــن األلــقــاب الــتــي تطلق 
عــادة على مــزاولــي مهنة الطب 
أو الــمــهــن الــمــعــاونــة لــهــا، وكــل 
شـــخـــص غـــيـــر مــــرخــــص لــــه فــي 
مــمــارســة إحـــدى هــذه المهن أو 
إدارة محل لممارستها وجدت 
عــنــده آالت أو عـــدد طــبــيــة مما 
يستعملها أصحاب هذه المهن 
عادة بغرض مزاولة المهنة ما 
لم يثبت أن وجودها لديه كان 

بسبب آخر مشروع«.
وأوضـــح الــوزيــر أن القانون 
رقـــــم 70/ 2020، قــــد نــــص فــي 
ــادة 24، الــمــشــار إلــيــهــا في  ــمـ الـ
الــشــق األول، عــلــى ضـــّم مــزاولــة 
مهنة الطب التقليدي والتكميلي 
ــراف وزارة الــصــحــة.  ــ تــحــت إشــ
ــه تـــعـــتـــبـــر مـــهـــنـــة الـــطـــب  ــيــ ــلــ وعــ
التقليدي من المهن المسموح 
بمزاولتها، إال أن الدور الرقابي 
ــم اتــخــاذ 

ّ
لــــــوزارة الــصــحــة يــحــت

ــراءات االحــتــرازيــة لضمان  اإلجــ
حماية المجتمع من الممارسات 
خارج النطاق المسموح به لكل 

تخصص.
وكشف العوضي أن الــوزارة 
حركت دعوى جزائية ضد أحد 
األشــخــاص ال يحمل ترخيص 
ــة، يـــقـــوم  ــيــ ــبــ مــــــزاولــــــة مـــهـــنـــة طــ
ــعــــاج الــــمــــرضــــى، وهــــــو غــيــر  بــ
مؤهل وفي مكان غير مرخص 
بــذلــك، وينشر مــا يقوم بــه عبر 
وسائل التواصل، مستدركة أنه 
»لـــم يتسبب مــن قــامــت الــــوزارة 
بتحريك الدعوى الجزائية ضده 
ــرار صــحــيــة، ولـــم تــقــدم  ــ فـــي أضـ

شكاوى ضده«.
ــم 24 مــن  ــ ــادة رقــ ــ ــمـ ــ وقـــــــال إن الـ
القانون رقم 70/ 2020، أجاز مزاولة 
مهنة الطب التقليدي والتكميلي 
فـــي الــكــويــت، وأن الــــــوزارة بــصــدد 
ــدار الــائــحــة التنظيمية التي  إصــ
تــحــدد مــعــايــيــر وأســــس المنشآت 
العاجية المسموح بمزاولة هذا 

النشاط فيها.
وأشــــار إلـــى أنـــه تــّمــت إحــالــة 
الـــمـــعـــالـــج الــتــقــلــيــدي لــلــجــهــات 
الـــقـــانـــونـــيـــة الــمــخــتــصــة لــعــمــل 
الـــــــــــــازم، وذلــــــــــك عــــلــــى خــلــفــيــة 
مــــمــــارســــتــــه إجـــــــــــــــراءات طــبــيــة 
ــيـــام بــهــا،  ــقـ ــه الـ غـــيـــر مـــرخـــص لــ
ومخالفته للمادة 38 من قانون 

70/ 2020 السابقة الذكر.

 في جلسة سابقة
ً
وزير الصحة متحدثا

... وتؤكد: األطباء الكويتيون هم من يدققون 
على موافقات »العالج بالخارج«

في رده على سؤال برلماني للنائب مهند 
الساير، أكد وزير الصحة د. أحمد العوضي 
ات التدقيق على موافقات العاج  أن إجراء
بالخارج يقوم بها أطباء كويتيون وتنتهي 

من قبل مدير إدارة العاج بالخارج.
وكـــان النائب قــال فــي ســؤالــه: نمى إلى 
علمي أن الــدكــتــور الــمــســؤول عــن التدقيق 
على موافقات لجان الــعــاج بالخارج من 
إحدى الجنسيات العربية، فما أسباب عدم 
تكويت هذه الوظيفة؟ فأجاب الوزير بأن 
عملية التدقيق على تلك الموافقات يقوم 
بها عــدد من األطباء الكويتيين وال يقوم 
بها الطبيب المشار إليه في السؤال، حيث 
إن اإلدارة تتبع آلــيــة بــشــأن التدقيق على 

تلك اللجان، ودور هذا الطبيب ضمن اآللية 
المتبعة يقتصر على تسلم تلك الموافقات 
المحولة من اللجان الطبية العليا للعاج 
 وتسجيلها 

ً
بـــالـــخـــارج وتــصــنــيــفــهــا فــنــيــا

على الحاسب اآللي، ثم بعد ذلك يعرضها 
على األطباء الكويتيين بــاإلدارة للتدقيق 
المبدئي على تلك اللجان للتأكد من صحة 

اتها.  إجراء
وأضاف: بعد ذلك يتم عرض الموافقات 
على مدير إدارة العاج بالخارج لاطاع 
 قبل رفعها الى 

ً
عليها وتدقيقها نهائيا

وكيل الــوزارة المساعد للشؤون الصحية 
الــخــارجــيــة العــتــمــادهــا ثــم يرفعها بـــدوره 
بــعــد ذلــــك الــــى وكـــيـــل الـــــــوزارة العــتــمــادهــا 

حــســب مــا نــصــت لــوائــح الــعــاج بــالــخــارج 
المنظمة في هــذا الشأن، »وبناء على ذلك 
نرى أن التدقيق على تلك الموافقات يقوم 

به أطباء كويتيون«.
وشـــــدد عــلــى أن عــمــلــيــة الــتــدقــيــق على 
موافقات اللجان العاج بالخارج ال تقتصر 
على موظف أو طبيب واحــد فقط بل تمر 
على أكــثــر مــن مــوظــف وطــبــيــب، كــل حسب 
ــراءات  ــ الــعــمــل الــمــنــوط بـــه، لــلــتــأكــد مـــن إجـ
اللجان ومطابقتها مع ما نصت عليه لوائح 
وزارة الصحة المنظمة للعاج بالخارج، 
ات التدقيق يقوم بها   إلــى أن إجــــراء

ً
الفــتــا

أطباء كويتيون وتنتهي من قبل مدير إدارة 
العاج بالخارج.

ــان بـــرلـــمـــانـــيـــة  ــ ــجــ ــ ــد 3 لــ ــقــ ــعــ تــ
اجــتــمــاعــات الــيــوم حــيــث تناقش 
لجنة الــقــيــم ومــعــالــجــة الــظــواهــر 
الــســلــبــيــة تكليفها مــن المجلس 
بــبــحــث دراســــــــة 6 مـــوضـــوعـــات، 
ــي مــــنــــاقــــشــــة الـــتـــفـــكـــك  ــ ــل فــ ــثـ ــمـ ــتـ تـ
ــادة  ــمــ األســــــــــري، حـــيـــث نـــصـــت الــ
الــتــاســعــة مـــن الــدســتــور عــلــى أن 
»األسرة أساس المجتمع، قوامها 
الـــديـــن واألخــــــاق وحــــب الـــوطـــن، 

يــحــفــظ الــقــانــون كــيــانــهــا ويــقــوي 
ــــي ظــلــهــا  أواصــــــرهــــــا ويـــحـــمـــي فـ

األمومة والطفولة«.
 كما تناقش اللجنة موضوع 
ــاب انــتــشــارهــا  ــبـ الـــمـــخـــدرات وأسـ
وتأثيرها السلبي على المجتمع، 
ــه بــــالــــجــــنــــس اآلخـــــــــر،  ــ ــبـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ والـ
ــتــــي يـــنـــتـــج عــنــهــا  ــة الــ ــ ــطـ ــ ــــواسـ والـ
اإلخال بمبدأ العدالة والمساواة 
وتكافؤ الفرص وضياع الحقوق، 

عاشور: موافقة حكومية على زيادة 
معاشات المتقاعدين

كـــــشـــــف مــــــقــــــرر الـــلـــجـــنـــة 
ــالـــح  ــــب صـ ــائـ ــ ــنـ ــ ــة الـ ــيــ ــالــ ــمــ الــ
عــاشــور عــن وجـــود موافقة 
مبدئية من الحكومة ممثلة 
في جهاتها المعنية لزيادة 

معاشات المتقاعدين.
وقـــــــــــــــــــال عــــــــــــاشــــــــــــور فــــي 
تـــــصـــــريـــــح صــــــحــــــافــــــي، إن 
التوجه الحكومي »سيشمل 
ــادة مــعــاشــات كـــل فــئــات  ــ زيــ
ــمــــن فــيــهــا  الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن بــ
ــغ مــــعــــاشــــه 2000  ــلـ ــبـ مـــــن يـ
ديـــــنـــــار وأكــــــثــــــر، وهـــــــــذا مــا 
زادوا عــلــيــنــا فــيــه باللجنة 
: »لمسنا 

ً
الــمــالــيــة« مــضــيــفــا

 في التعامل 
ً
 حكوميا

ً
كرما

مــع مــعــاشــات المتقاعدين، 
وسنرى إذا ما كان هذا الكرم 

سيتحقق أم ال؟«.
ــار إلـــى أن األغــلــبــيــة  ــ وأشـ
النيابية في التعامل مع هذه 
القضية مـــوجـــودة، »ونــحــن 
فـــي هـــذا الـــصـــدد ال نحتاح 
فــقــط لـــهـــذه األغــلــبــيــة، إنــمــا 

.»
ً
 حكوميا

ً
نريد اقتناعا

وأفــــــــــــاد بــــــــأن الـــحـــكـــومـــة 
 مرتين فيما 

ً
»طلبت تأجيا

يــتــعــلــق بــقــضــيــة مــعــاشــات 
المتقاعدين، وأبلغناها في 

صالح عاشور

نافذة نيابيةنافذة نيابية

101 سؤال للنواب في أسبوع... 
واقتراح بقانون

شــهــد األســـبـــوع الــمــاضــي، نــشــاطــا نيابيا 
عــلــى مــســتــوى تــوجــيــه األســئــلــة الــبــرلــمــانــيــة، 
حيث تم توجيه 101 سؤال منها 7 أسئلة إلى 
رئيس مجلس الوزراء، على عكس االقتراحات 
بقوانين، حيث لم يوجه خالها سوى اقتراح 

واحد. 
وبموجب تقرير أعــدتــه »شبكة الدستور« 
التي تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة 
ــإن األســئــلــة الــبــرلــمــانــيــة الــتــي نــشــرت خــال  فـ
الــفــتــرة مـــن 18 إلـــى 22 الـــجـــاري، وجــهــهــا 19 
؛ 101 إلى 15 وزيرا باإلضافة إلى رئيس 

ً
نائبا

مجلس الوزراء.
 وتتعلق األسئلة بــعــدد مــن الموضوعات 
مــنــهــا آلــيــة صـــرف الـــبـــدل الــنــقــدي عـــن رصــيــد 
ــة أثـــنـــاء الــخــدمــة، والــوضــع  ــدوريـ اإلجــــــازات الـ
القانوني للجامعة األميركية للعلوم الطبية، 
وأماك الدولة العقارية، والمشاريع التي جرى 
تمويلها من الصندوق الوطني للمشروعات 
الصغيرة والمتوسطة، وتشكيل لجنة تتولى 
الـــنـــظـــر فــــي أوضـــــــاع حــــــاالت ســـحـــب وفـــقـــدان 
وإسقاط الجنسية الكويتية، ومدى جدية دعوة 
سمو رئيس مجلس الوزراء لحث المواطنين 

على تفعيل الرقابة الشعبية في اإلبــاغ عن 
وقائع الفساد. 

وكـــان وزيـــر التربية وزيـــر التعليم العالي 
والبحث العلمي د. حمد العدواني أكثر الوزراء 
تلقيا لألسئلة خال األسبوع الماضي بـ 16 
ســؤاال، يليه وزيــر الصحة د. أحمد العوضي 
بـــ 14 ســــؤاال، ثــم وزيــــر الــمــالــيــة وزيــــر الــدولــة 
للشؤون االقتصادية واالستثمار عبدالوهاب 
الرشيد بـــ 11 ســـؤاال، يليه وزيــر الــعــدل وزيــر 
األوقـــــاف والـــشـــؤون اإلســامــيــة وزيــــر الــدولــة 
لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد بـ 

8 أسئلة.
وعلى مستوى تقديم االقتراحات النيابية 
فتم تقديم اقتراح بقانون بشأن تعديل قانون 

إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
فــي حين تــم تقديم عــدة اقــتــراحــات برغبة 
تناولت العديد من الموضوعات منها إنشاء 
كلية تختص بدراسة ومنح رسائل الدكتوراه 
وفي شأن شاغلي وظائف اإلحصاء وتركيب 
كاميرات مراقبة فــي شـــوارع »صــبــاح األحمد 
الــســكــنــيــة« وتــمــديــد الــعــمــل فــي مستوصفات 

الفروانية وغيرها.

جلسة سابقة لمجلس األمة

الســـيـــمـــا أن الـــدســـتـــور نــــص فــي 
مــادتــه الــســابــعــة عــلــى أن »الــعــدل 
ــاواة دعـــامـــات  ــمــــســ ــة والــ ــريـ ــحـ والـ
الــمــجــتــمــع، والــتــعــاون والــتــراحــم 
صــلــة وثـــقـــى بــيــن الــمــواطــنــيــن«، 
 عن مناقشة الغش بأنواعه، 

ً
فضا

ــاري، وغـــش  ــجــ ــتــ ومـــنـــه الـــغـــش الــ
االخــتــبــارات، والــرشــوة وأســبــاب 

انتشارها بأجهزة الدولة.
أما لجنة الميزنيات والحساب 
الـــخـــتـــامـــي، فــتــعــقــد اجـــتـــمـــاعـــات 
تناقش فيها الحساب الختامي 
لألمانة العامة لمجلس الـــوزراء 
عــن الــســنــة الــمــالــيــة 2022/2021، 
ــوان الــمــحــاســبــة  ومـــاحـــظـــات ديــــ
بشأن الحساب الختامي لألمانة 
العامة لمجلس الــــوزراء الـــواردة 

فــي تــقــريــره الــســنــوي عــن نتائج 
الفحص والمراجعة على تنفيذ 
ــة الــــــــــــوزارات واإلدارات  ــيـ ــزانـ ــيـ مـ
ــلــــســــنــــة الــــمــــالــــيــــة  الــــحــــكــــومــــيــــة لــ

.2022/2021
كما تناقش المخالفات المالية 
الــتــي أوردهــــــا جــهــاز الــمــراقــبــيــن 
ــة الــعــامــة  ــانــ الــمــالــيــيــن عــلــى األمــ
لــمــجــلــس الـــــــــــوزراء الـــــــــــواردة فــي 
تـــقـــريـــره الــخــتــامــي عــمــا أســفــرت 
عنه رقابته المسبقة على تنفيذ 
ــة الــــــــــــوزارات واإلدارات  ــيـ ــزانـ ــيـ مـ
الحكومية وحساباتها الختامية 

للسنة المالية 2022/2021.
ــتـــمـــاع بــحــضــور   ويــعــقــد االجـ
مـــمـــثـــلـــيـــن عـــــن وزارة الـــمـــالـــيـــة، 
واألمانة العامة لمجلس الوزراء، 

وديـــــــــــوان الـــمـــحـــاســـبـــة، وجـــهـــاز 
ــوان  ــ الـــمـــراقـــبـــيـــن الـــمـــالـــيـــيـــن، وديــ

الخدمة المدنية. 
في حين تستكمل لجنة شؤون 
النفط والــطــاقــة مناقشة تكليف 
مجلس األمة للجنة بشأن دراسة 
وبــحــث الــمــوضــوعــات المتعلقة 
ــثــــــل لـــلـــثـــروة  بــــاالســــتــــغــــال األمــــ
النفطية والــتــوســع بالصناعات 
النفطية، وخلق الفرص الوظيفية 
واالستثمارات األجنبية، وأثرها 
ــادة اإلنــتــاجــيــة وتشجيع  ــ فـــي زيـ

االستثمار في الطاقة البديلة.
ــمــــاع بــحــضــور  ــتــ ويـــعـــقـــد االجــ
فــريــق الــعــمــل لــمــبــادرة »الــكــويــت 
عاصمة النفط في العالم« وذوي 
االختصاص في القطاع النفطي.

اجتماع سابق للجنة الظواهر السلبية
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أكد وزير الصحة أن الوزارة لم 
تتخذ أي إجراء إلغالق منزل 
مستأجر من أحد المعالجين 
بالطب التقليدي )الشعبي(، 
بل تمت إحالة هذا المعالج 

إلى الشؤون القانونية بالوزارة، 
التي أحالته بدورها إلى 

الجهات القانونية.

فهد تركي

»بمن فيهم من يبلغ معاشه 2000 دينار وأكثر«

الــثــالــثــة أنــنــا ســنــقــدم التقرير 
لــلــمــجــلــس، وإذا كـــــان لــديــكــم 
إعــــــــادة نـــظـــر فــــي الـــمـــعـــاشـــات 
أعطونا جداولكم ولكن حتى 

اليوم لم يتم هذا األمر«.
ــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، طــالــب  مــ
النائب صالح عاشور بتهيئة 
طــريــق العبدلي الــى البصرة، 
وتجهيز مركز العبدلي بجميع 
الــخــدمــات الســتــقــبــال االشــقــاء 
الخليجيين المشجعين لفرقهم 

في كأس الخليج.
وقـــال عــاشــور، فــي تصريح 
أمس: تبدأ بطولة كأس الخليج 

لكرة القدم في السادس من 
يــنــايــر الــمــقــبــل فـــي الـــعـــراق 
 في مدينة 

ً
الشقيق، وتحديدا

البصرة أي بعد اسبوعين 
، وبعد إلغاء العراق 

ً
تقريبا

لشرط التأشيرات للدخول 
لــحــضــور الــمــبــاريــات هناك 
 على الحكومة 

ً
أصبح واجبا

ــدلـــي  ــبـ ــعـ ــز مـــنـــفـــذ الـ ــيـ ــهـ ــجـ تـ
ــلـــى  بــــالــــشــــكــــل الـــــــائـــــــق، وعـ
وجـــــه الـــســـرعـــة، الســتــقــبــال 
ــيــــر الـــــراغـــــبـــــة فــي  الــــجــــمــــاهــ
حــضــور الــبــطــولــة مـــن كــافــة 
دول الخليج؛ ألن المسافة 
قريبة بين المنفذ ومدينة 

البصرة.
وأضـــــاف: ال يــخــفــى على 
الجميع أن منفذ العبدلي 
يفتقر ألبــســط مــا يحتاجه 
ــــق أن  ــبـ ــ الـــــمـــــســـــافـــــرون، وسـ
تحدثنا بــهــذا الــخــصــوص، 
لــــــحــــــاجــــــة  ا واآلن ومــــــــــــــع 
الــضــروريــة لتجهيزه يجب 
على الحكومة تجهيز مكان 
يتم فيه توفير سوق مركزي 
وخــدمــات عــامــة واســتــراحــة 
للجماهير مجهزة بكل ما 
يلزم بأقصى سرعة لتخدم 

المسافرين.
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تقيم جمعية الــمــرشــدات الكويتية مخيمها 
ــايـــة وزيـــر  ــام(، تــحــت رعـ ــســ الــســنــوي )مــخــيــم الــ
التربية وزيـــر التعليم العالي والبحث العلمي 
حمد العدواني. ويشمل المخيم مشاركة جميع 
مــنــاطــق الــكــويــت التعليمية والتعليم الــخــاص 
النوعي والتعليم الديني، بقيادة رئيسة الجمعية 
الكويتية للمرشدات هند الــهــولــي، والموجهة 
العامة لــلــزهــرات والــمــرشــدات د. أمــل العوضي، 
وزيـــارة الــوفــود مــن األردن ومــصــر، تحت شعار 

»معكم ننمو وبكم نزدهر«.
وأعــلــنــت الجمعية أنـــه سيكون هــنــاك شعار 
لكل منطقة تعمل من خاله ورشها وفعالياتها، 
ضمنها شعار منطقة الجهراء )القوة والعزيمة(، 
بقيادة الموجهة األولـــى نجاء الحسين، حيث 
 في الخامس من يناير بمقر الجمعية 

ً
تقيم معرضا

عن اإلدارة العامة لخفر السواحل التابعة لوزارة 
الداخلية، وحماية أمن الحدود البحرية.

ولفتت إلى أن فريق الغوص الكويتي سيقوم 

بــزيــارة قاعدة صباح األحمد البحرية، لمعرفة 
المزيد عن حفظ أمن الحدود للدولة، وسيكون 
افتتاح الحفل في السابع من يناير المقبل في 
السابعة مــســاًء تحت رعــايــة الــوزيــر الــعــدوانــي، 
وحضور أهالي المرشدات المشاركات وبعض 

قيادات الدولة.
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»عمال الكويت« يحتفي بالذكرى
الـ 55 إلشهاره

 على إشهار 
ً
يستذكر العمل النقابي العريق في الكويت اليوم مرور 55 عاما

أكبر مظلة له، أي االتحاد العام لعمال الكويت، الذي دافع منذ انبثاقه عن حقوق 
الطبقة العاملة الكويتية ونشر المساواة والعدل في قطاعات الدولة، من خال 

العمل النقابي الفاعل والبناء.
وبهذه المناسبة، قال رئيس االتحاد أحمد العنزي في تصريح صحافي أمس، إن 
»عمال الكويت« ومنذ بدايته دافع عن الديموقراطية النقابية والحريات العامة وحق 
 التضامن 

ً
االنخراط في العمل الوطني والكفاح من أجل القضايا القومية، وأيضا

مع عمال وشعوب البلدان، التي تتعرض للظلم والتعسف، وفي طليعتها قضية 
الشعب الفلسطيني وكفاحه ضد االحتال البغيض.

وأضاف العنزي، أن االتحاد أولى العلم والمعرفة السيما تلك المتعلقة بالثقافة 
 ألهمية اعتماد الحركة النقابية الحديثة 

ً
 بالغا

ً
العمالية والتدريب النقابي اهتماما

على القيادات الواعية والمثقفة والمستنيرة.
واالتحاد الذي أسس في 25 من شهر ديسمبر عام 1967 يشمل 15 نقابة هي 
نقابة العاملين في وزارةات الصحة والتربية واألشغال العامة والكهرباء والماء 
واإلعـــام والــشــؤون االجتماعية والــمــواصــات وبلدية الكويت واإلدارة العامة 

للجمارك وذلك بالنسبة لنقابات وزارات ومؤسسات الدولة.

»ا»اإلإلطفاء« أخمدت حريقين في حولي والسالميةطفاء« أخمدت حريقين في حولي والسالمية
●   محمد الشرهان

ذكرت إدارة العاقات العامة واإلعام بقوة اإلطفاء 
العام أن فرق اإلطفاء تمكنت صباح أمس من إخماد 

حريق عمارة وقع في منطقة حولي.
وأوضــحــت اإلدارة أن إدارة العمليات المركزية 
وجهت فرق إطفاء مراكز حولي والسالمية الى موقع 
الحادث، وعند وصولها تبين ان العمارة مكونة من 
6 أدوار والحريق في الدور السادس مع انتشار كثيف 
للدخان في ارجاء العمارة، وباشر رجال اإلطفاء على 
الفور إخــاء العمارة من السكان ومكافحة الحريق 

وإخماده، وأسفر الحريق عن إصابة شخص باختناق 
وتــم تسليمه الــى الــطــوارئ الطبية. وذكـــرت أن فرق 
اإلطفاء تمكنت مساء أمــس االول من إخماد حريق 
عمارة وقع في منطقة السالمية، حيث وجهت فرق 
إطفاء مراكز السالمية والبدع الى موقع الحادث الذي 
تبين أنه عمارة مكونة من 5 أدوار والحريق في الدور 
الثالث مع انتشار كثيف للدخان في ارجاء العمارة، 
وباشر رجــال اإلطفاء على الفور إخــاء العمارة من 
السكان ومكافحة الحريق وإخماده، وأسفر الحريق 
عن إصابة شخص باختناق وتم تسليمه الى الطوارئ 

الطبية.

»المرشدات« تقيم مخيمها السنوي

شعار المخيم

حين يغيب الهال تضيع البدايات، وال يبقى لنا طريق. 
حين يغيب الهال تتشابه األيام وال يصبح ألسمائها معنى. 

 حين يغيب الهال تحتجب األعياد وال يعود للعيد بهجة. 
 غادر الهال، غادر بعد أن قضى إجازته السنوية المعتادة مع 

صحبه في الصيد. 
غادر الحياة مبتهًجا كما عاشها. 

 كان الباشا هال مشاري المطيري )وهو لقب قديم أطلقه عليه 
( راقًيا في كل منحى من مناحي الحياة.

ً
أصدقاؤه منذ كان طالبا

ا مبهًرا، أكثر ما كان يسعده ويبهجه هو أن 
ً
كان كريما، مضياف

يستضيف الناس في بيته ويحتفي بهم.
أتقن فن االحتفاء بالحياة وبالناس وبالفن وبالشعر وبكل ما 

هو جميل. 
 واسع االطــاع يحفظ الكثير من الشعر، وخصوًصا 

ً
كان مثقفا

 خبيًرا بالفن وبالطرب األصيل؛ لم يمنعه عشقه 
ً
للمتنبي، متذوقا

للغة العربية من إتقان »اإلنكليزية« و»الفرنسية« فحاز اللقبين؛ 
.
ً
الباشا واللورد معا

ها إلى أبعد الحدود، 
ّ
 يعّدد النعم ويجل

ً
ا ممتنا

ً
كان أبو خالد إنسان

 مع 
ً
 متصالحا

ً
فمهما حملت له األيــام من تحديات تجده مبتسما

الحياة، ينظر إلى الجزء المليء من الكأس دون تذّمر أو شكوى. لديه 
 أينما وجد. 

ً
عين ترى الجمال وتقّدره دائما

يقولون إن أبا خالد يبالغ في مدح الناس الذين يحبهم واألماكن 
 ،

ً
واألشياء التي تعجبه، ولكن مبالغته منبعها االمتنان والكرم معا

فالممتن ُيظهر امتنانه باإلطراء والحمد، والكريم يجزل العطاء في 
كل شيء بالمال والعاطفة والكلمة الطيبة والتشجيع.

 
ً
هو يدرك أهمية الكلمة وأثرها على اإلنسان، لذلك تجده سخيا

في إشادته بأي عمل متقن أو أي إنسان نبيل. 
 لعمل 

ً
 ساعيا

ً
 بالعاطفة، وفّيا

ً
 مفعما

ً
 حنونا

ً
كان اللورد باشا محبا

الخير، يتبرع بسخاء فيغطي بكرمه مئات األسر العربية. 
، وأكثر ما كان يعكس 

ً
كان يعرف أن الثقافة سلوك وليست تنظيرا

 
ً
ثقافة اللورد الراقية هو تقديره واحترامه للمرأة، فهو يؤمن إيمانا
 بدورها، بل إن للمرأة مكانة تكاد تكون مقّدسة في قلبه؛ 

ً
حقيقيا

 بوالدته، أم هال، يرحمها الله، إلى زوجته العظيمة المتفانية 
ً
ا بدء

تماضر، أم خالد إلى ابنته الغالية ليلى. 
عرفُت أبا خالد ُمذ تزوجت فيصل النصف، أي منذ أكثر من ٢٦ 
، ولــم تكن معرفتي به وبأسرته عادية، بل كانت أســرة هال 

ً
عاما

المطيري وأسرتنا عائلة واحدة، ليس بالقرابة والمصاهرة فحسب، 
 نسافر كل عام الى بلد 

ً
م معا

َ
ما كنا أصدقاء.  كنا نكتشف العال

ّ
وإن

جديد، وفي السفر يتعرف األصدقاء على بعضهم أكثر، وتتقلص 
 .

ً
مساحة المجامات الفاصلة بينهم، بل تختفي تماما

 سهل المعشر، خفيف الظل، سريع البديهة، 
ً
كان أبو خالد بشوشا

النكتة حاضرة لديه، وألنه اللورد هال؛ فإن التجربة التي نخوضها 
 .

ً
 ومذاقا

ً
 ونكهة

ً
بصحبته ال بّد أن تكون مبهجة واستثنائية جودة

ا نضحك حتى يرهقنا الضحك وتفيض دموعنا، 
ّ
في مجلسه كن

وكانت حكاياته كحكايات ألف ليلة وليلة تأخذنا إلى دول وأزمنة 
متباينة.

ليرحمك الله يا أبا خالد، فهمت الدنيا فغلبتها ولم تغلبك، شكرت 
 من نعمه. 

ّ
وقنعت فزادك المولى عز وجل

، رحلت بهدوء ورشاقة، كطائر الفامنغو 
ً
 سريعا

ً
كان رحيلك سها

ك تركت لنا حكاية بثراء حكاية عاء 
ّ
المست سطح الماء وغادرت، لكن

حكى عن اللورد باشا الذي عاش 
ُ
الدين؛ مليئة بالمغامرات والفرح ت

 بالحياة. 
ً
 مفعما

ً
، فجعل للموت وللعزاء معنًى جديدا

ً
ومات مبتهجا

اللهم ارحم هال مشاري المطيري، واجعل مثواه الجنة، وألهمنا 
وأهله وصحبه الصبر والسلوان.

حين يغيب الهالل

فارعة السقاف

»الوقف«: قدمنا مساعدات 
نوعية للمحتاجين

أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للوقف اإلنساني والتنمية 
نصار العبدالجليل أن مبادرات الكويت اإلنسانية تخفف من معاناة 

الشعوب التي تواجه أزمات إنسانية وتنموية.
وقال العبدالجليل، في تصريح صحافي، إن »الوقف« قدمت خال 
عــام 2022 مساعدات إنسانية نوعية ومميزة للمحتاجين فــي عدة 
دول، بالتنسيق مع الخارجية الكويتية، واستعرض عددا من جهود 
الجمعية في عدة دول، وأبرزها مشروع وقف الثقافة اإلسامية في 
نيوزيلندا، إضافة إلى مشروع أشجار الزيتون الوقفي في األردن. وأشار 
إلى مشروعات الجمعية في افريقيا، وتحديدا في مدغشقر، والمتمثلة 
في بناء المساجد والمدارس ودور األيتام وحفر اآلبار، وتوزيع أرغفة 
الخبز ووجبات اإلطعام، وتدشين المشروعات الدعوية، وكذلك الحملة 

اإلغاثية التي سيرتها الجمعية للنازحين السوريين في لبنان.

 من اليوم
ً
 بدءا

ً
 كامال

ً
 إداريا

ً
جامعة الكويت تدخل فراغا

بعد انتهاء مدة عميَدي »الدراسات العليا« و»الطب المساعد«
ا  تــدخــل جــامــعــة الــكــويــت، بــدء
ــيـــوم، فـــراغـــا إداريــــــا كــامــا،  مـــن الـ
ــاء مـــــدة آخـــــر عــمــيــديــن  ــهـ ــتـ ــع انـ مــ
ــي 

َ
بـــاألصـــالـــة، هــمــا عــمــيــدا كــلــيــت

الدراسات العليا والعلوم الطبية 
المساعدة.

فمنذ نحو 3 سنوات والجامعة 
تعاني الفراغ اإلداري في مختلف 
ــدم وجـــود  قــطــاعــاتــهــا، بــســبــب عــ
ــة، بـــعـــد تــقــديــم  ــ ــالـ ــ ــاألصـ ــ ــر بـ ــديــ مــ
المدير السابق د. يوسف الرومي 
استقالته الشهر الماضي، نتيجة 
م المباني 

ّ
تــداعــيــات تأخير تسل

الجامعية المنجزة فــي المدينة 
الجامعية بالشدادية.

وعــلــى الــرغــم مــن أن الجامعة 
بــــــــدأت بــــخــــطــــوات جــــيــــدة خــــال 
ا  الفترة القصيرة الماضية، بــدء

مــن اتــخــاذ قــرار االنــتــقــال لمدينة 
صباح السالم الجامعية، الذي بدأ 
تطبيقه منذ الخميس الماضي، 
وكذلك حل مشكلة طلبة الجامعة 
مــــن ســـكـــان الـــمـــنـــاطـــق الــبــعــيــدة، 
ــال بـــعـــدد مــن  ــعـــجـ ــتـ ــك االسـ ــذلــ وكــ
القرارات اإلدارية التي كانت عالقة 
فــي الــفــتــرة الــســابــقــة، فـــإن الــفــراغ 
اإلداري بالجامعة ينعكس على 
ــدم اســـتـــقـــرار الــعــديــد  مــســتــوى عــ
من قطاعات الجامعة، على الرغم 
من تغيير اإلدارة الحالية جميع 
المكلفين السابقين، سعيا منها 
إلـــى اخــتــيــار اشـــخـــاص يــقــومــون 
بعمل توازن إداري واالستعجال 
ــعـــة  ــامـ ــك عـــجـــلـــة الـــجـ ــريــ ــحــ ــي تــ ــ فــ
الـــمـــتـــوقـــفـــة مـــنـــذ عـــــام 2020 فــي 

مختلف القطاعات واألنشطة.

جامعة الشدادية

ويـــرى مــراقــبــون أن استعجال 
مجلس الجامعة في تشكيل لجنة 
ل 

ّ
اختيار مدير جديد للجامعة يمث

أولـــى خــطــوات اإلصـــاح اإلداري، 

التي يجب أن تكون في أسرع وقت، 
وفقا لمعايير إداريـــة وأكاديمية 
مهمة لألخذ بيد الجامعة إلى بّر 
األمان، وذلك خال الفترة القصيرة 

القادمة، خاصة أن جامعة عبدالله 
السالم الــجــديــدة مــن المتوقع أن 
تبدأ مسارها الدراسي اعتبارا من 

سبتمبر 2023.

أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد 
العدواني قــرارا وزاريـــا بتشكيل لجنة لبحث الشكاوى والتظلمات 
المقدمة بشأن اعـــان الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
الخاص بالتعيينات والبعثات عن العامين الدراسيين 2021/2020 
و2022/2021 برئاسة د. عبدالله المزروعي من الهيئة، وعضوية د. 
عادل الشرف من كلية التربية بجامعة الكويت، ود. حمود الدويسان من 
كلية الحقوق بجامعة الكويت. جاء ذلك على خلفية عدد من الشكاوى 
والتظلمات التي تقدم بها البعض بشأن التعيينات والبعثات التي 

جرت في اعان الهيئة عن العامين 2021/2020 و2022/2021.

وحدد العدواني اختصاصات اللجنة في تلقي الشكاوى والتظلمات 
المقدمة من المتقدمين إلعانات هيئة التطبيقي والتدريب للتعيينات 
أو البعثات عن الفترة المذكورة، وأن اللجنة حددت الزمان والمكان 
لــفــتــح وتــلــقــي الــشــكــاوى والــتــظــلــمــات الــخــاصــة بالمتقدمين لفترة 
أسبوعين. ويحق للجنة طلب أي بيانات أو مستندات خاصة بمقدمي 
الشكاوى والتظلمات إلنجاز أعمالها، وسماع أقوال من تراه الزما ألداء 
مهامها، كما لها االستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي االختصاص 
في سبيل إنجاز أعمالها، على أن ترفع تقريرها بنتائج أعمالها إلى 

وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

العدواني يشكل لجنة لبحث »تعيينات« 
وبعثات »التطبيقي«

الجامعة تبدأ اختباراتها
●   فيصل متعب 

انطلقت صباح أمس اختبارات نهاية الفصل الدراسي األول لطلبة 
جامعة الكويت في مختلف الكليات العلمية واألدبية، حيث يؤدي نحو 
40 ألف طالب وطالبة اختبارتهم النهائية لهذا الفصل حتى 5 يناير 

المقبل، على أن يكون آخر يوم لرصد الدرجات 12 منه.
وتنطلق اختبارات اللغة اإلنكليزية لمقررات »090، 141« في كلية 
التربية صباح اليوم، ومــن المتوقع أن يؤديها أكثر من 700 طالب 
وطالبة، فيما ستعقد االختبارات النهائية للمقررات اإللزامية والعامة 
بين الكليات يومي األربعاء والخميس المقبلين في أوقات متفاوتة 
 على مصلحة الطلبة بشأن التحصيل العلمي، 

ً
دون تعارض.  وحرصا

وفـــرت الجمعيات والـــروابـــط الطابية فــي مختلف الكليات دورات 
مراجعة للمقررات الدراسية  على منصة »تيمز«.

»بوكسهل« تشارك في معرض مرزام
عريفة: حريصون على دعم الطالبات وفتح آفاق النجاح واإلبداع

شاركت كلية بوكسهل الكويت، ممثلة في قسم الفنون 
التطبيقية والتصميم، تحت إشراف عضوة هيئة التدريس 
بالكلية عبير العجمي، وعــدد كبير من طالبات تخصص 
الديكور والتصميم الداخلي، في معرض مـــرزام بنسخته 
الثالثة، والذي يعد الحدث األكبر من نوعه في مجال التصميم 
الداخلي والديكور واحتياجات المنازل، إذ يجمع خبراء 
الديكور والمصممين والموردين والمقاولين المحترفين 
وغيرهم من المتخصصين وفــق أعلى المعايير العالمية. 
بهذه المناسبة، أعرب رئيس الكلية د. علي عريفة عن سعادته 
وفخره بمشاركة طالبات الديكور والتصميم الداخلي في 
هذا المعرض، مشيدا بالجهود المميزة المبذولة من جميع 
المشاركين، مضيفا أن هذه المشاركة تأتي انطاقا من حرص 
الكلية على دعم الطالبات والمساهمة في تحقيق أهدافهن، 
وإيجاد سبل تفتح لهن اآلفاق نحو مزيد من النجاح واإلبداع 
والتطور العلمي، وتحفيزهن على المضي قدما والتخطيط 

المستقبلي الناجح للمسارات العلمية.
وأكــد د. عريفة حــرص الكلية على بناء شراكات جديدة 
تعود بالنفع على طالباتها، وتساهم في صقل مهاراتهن 
وتنمية خبراتهن، للمساهمة فــي تأهيلهن لسوق العمل 
بالباد، مبينا أن ذلك يعد جزءا من استراتيجية الكلية الهادفة 
إلى دعم الطاقات الشبابية والطابية، وتحقيقا للمسؤولية 

األكاديمية المجتمعية.

وتقدم بالشكر إلى إدارة المعرض على تخصيص عدد من 
س التصميم الداخلي في الكويت،  البوثات للجامعات التي تدرِّ
لعرض مناهجها وأعمال طابها، وتكريس مساحات خاصة 
للورش والمحاضرات التي ستعود بالكثير من الفائدة على 

الطلبة والزوار بشكل عام.
بدورها، أكدت العجمي دور معرض مرزام، الذي يساهم 
في تقديم نموذج مميز وخدمات قيمة لتعزيز القدرة على 
تجهيز تصميم داخلي متكامل، بمشاركة جهات وشركات 
راعية على أعلى مستوى من االحترافية في تقديم الخدمات 
المتنوعة، السيما أن التميز في الفكرة والتخصص من قبل 

المنظمين والمشاركين يضفي عاما من الجذب للمعرض.
وأضافت أن مشاركة طالبات الكلية في مثل هذه المعارض، 
السيما المعارض المتخصصة في مجال التصميم، تساهم 
في منحهن فرصة للتعرف على شركات محلية رائــدة في 
مجال التصميم، إضافة إلى اعتبارها فرصة للتواصل وتبادل 
الخبرات مع مصممين من ذوي الخبرة، والتي قد تفتح لهم 

آفاقا وفرصا وظيفية بالمستقبل. 
وأشارت إلى أن مشاركة الكلية في المعرض لم تقتصر على 
الطالبات فقط، بل امتدت إلى مشاركة أعضاء هيئة التدريس 
وعدد من خريجات الكلية في ورش عمل وحلقات نقاشية، 
إيمانا منهم بأهمية مشاركة علمهم وخبرتهم الجميع من 

باب المسؤولية المجتمعية.

طالبات »بوكسهل« المشاركات في المعرض

... وتستضيف السفير الفيتنامي
استضافت كلية بوكسهل الكويت السفير 
الفيتنامي بالكويت نغو توان ثانغ، في زيارة 
مــيــدانــيــة للكلية، اجــتــمــع خــالــهــا مــع رئيس 
مجلس أمناء الكلية د. عبدالرحمن الشايجي، 
ورئيس الكلية د. علي عريفة، ورئيسة القسم 
ــــراف، وعــضــو هيئة الــتــدريــس في  د. أرزو حـ
قسم الدراسات اإلدارية باسم القاسم، لمناقشة 

مواضيع متعددة.
وشملت الزيارة جولة على مرافق الكلية، من 
مختبرات تقنية ومرافق رياضية، كما كانت 
لدى السفير محطة في معرض لألعمال الفنية 
لطالبات تخصص الديكور والتصميم الداخلي، 
إذ قامت الطالبات بشرح بسيط عن تخصصهن 
ودراستهن العملية في الكلية، والتي تؤهلهن 
ألن يكونوا جاهزين لانخراط في سوق العمل. 
ومن ضمن الزيارة أيضا، كان لدى السفير 
نقاش مع طالبات الكلية، إذ تحدث معهن عن 
العاقات التجارية بين فيتنام والكويت، وألقى 
فيها الضوء على أثر االتفاقية التجارية بين 
الدول في االقتصاد، وركز على التبادل التجاري 
والعاقات المتينة بين الكويت وفيتنام. وقال 
ثــانــغ إن أبـــرز ســمــات االقــتــصــاد العالمي في 
الوقت الراهن تتمثل في حركة السلع والخدمات 
ورأس المال والمعلومات واأليدي العاملة عبر 
الــحــدود الوطنية واإلقليمية، وهــي مرتبطة 

بــتــطــور تــكــنــولــوجــيــات االتــصــال الــتــي أدت 
إلى جعل العالم يبدو وكأنه قرية صغيرة. 

وأضــاف أن فيتنام تعتبر من أهم الدول 
الــمــصــدرة للقهوة، الــتــي تعتبر ثــانــي أكثر 
السلع تصديرا في العالم بعد النفط، مشددا 
عــلــى أهــمــيــة إلـــمـــام الـــطـــالـــبـــات بــمــواضــيــع 
االقــتــصــاد العالمي، وكــيــف يساعدهم هذا 
على تطوير أفكارهم ومشاريعهم التجارية، 
ــم كــشــركــاء فــي اتــخــاذ الــقــرارات  وأداء دورهـ
بوظائفهم المستقبلية. بــدورهــا، أكــدت د. 
حـــراف أهمية مثل تلك الــمــحــاضــرات التي 
تساعد الطالبات على توسيع آفاقهن في 
مـــجـــال االقـــتـــصـــاد الـــعـــالـــمـــي، وكـــيـــف يــؤثــر 
اقتصاد الدول على إدارة الشركات بأسلوب 
يتماشى مع تطور هذا االقتصاد، مضيفة 
أن تلك المحاضرات تساعد الطالبات ليكن 
فــي المستقبل قــــادة مــشــاركــيــن فــي اتــخــاذ 
الـــقـــرارات، فــي مختلف مجاالتهم العملية، 
إذ يجب أن يكون الــقــرار مبنيا على أسس 
صــحــيــحــة مـــن الــعــلــم والــمــعــرفــة فـــي مــجــال 

التجارة واالقتصاد. 
من جانبه، توجه الشايجي بالشكر إلى 
الــســفــيــر الــفــيــتــنــامــي عــلــى زيـــارتـــه الثمينة 
لــلــكــلــيــة، وعـــلـــى الــمــحــاضــرة الـــتـــي اســتــفــاد 
واستمتع بها الجميع وخصوصا الطالبات.

تكريم السفير الفيتنامي

جانب من إخماد أحد الحريقين
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• األمن العام في منطقة الصبية أو جسر جابر 
أصبح صداعا في رأس المواطن ورجل األمن، فهل 

هناك خطة أمنية معّينة لتدارك هذه المشكلة؟
- اتفقنا مــع البلدية على نــظــام معّين، لكنها 
اتــهــا حيال هذا  مــازالــت بطيئة في تشديد إجــراء
ــذه الــمــنــطــقــة تـــوجـــد بــقــاالت  ــمـــوضـــوع، فــفــي هــ الـ
ــــرى غير  ــراك« مــرخــصــة وأخـ وســـيـــارات الــــ »فــــودتــ
مرخصة، وهذا بالطبع من اختصاص البلدية، أما 
نحن فعندما رصدنا كثرة الجرائم رفعنا مذكرة 
منذ أسبوعين الــى وكيل وزارة الداخلية إللغاء 
تراخيص الـ »فــودتــراك« والبقاالت، لعدم االلتزام 
بالتوقيت المسموح بها بــاإلغــاق، وقــد حدثت 
مشكات كثيرة في هذه المنطقة، من أبرز أسبابها 

تأجير الباجيات والخيول.

نقطة أمنية 

• على حسب معلوماتنا، هناك نقطة أمنية، 
لكنها ال تستطيع تلبية االحتياجات األمنية.

- مــع األســــف، المنطقة كلها مظلمة، فعندما 
ــا فــــي ظــــل هـــذه  ــنـــاك دوريـــتـــيـــن أو ثـــاثـ تـــوقـــف هـ
المساحة الكبيرة المظلمة والباجيات المخالفة 
و40 »فــودتــراك«، فإنها ال تستطيع أن تراقب كل 
ذلك، وأعتقد أن الـ »فودتراك« سبب رئيسي في كل 
المشاكل التي تحدث هناك، كما أن أهالي المنطقة 

يشكون منها مرارا، لما تسببه لهم من إزعاج.
وأرى أن هذا كله ينبغي أن يلغى للحفاظ على 
الهدوء، رغم كامل احترامنا وتشجيعنا لألنشطة 
التي تتم، حيث حدثت هناك اصطدامات وانقابات 
وحـــوادث دهــس وإطــاق نــار، ومــن المفارقات أن 
أصحاب الـ »فودتراك« طلبوا أن ُيسمح لهم بالعمل 
24 ساعة، لكن لم نسمح لهم، ففي الباد األوروبية 
يغلقون عند السابعة، وأيام أزمة »كورونا« كانت 

الطلبات هي الحل، مع التسكير المبكر.

أوقات الغلق

• هل تلزمونهم بوقت معّين؟
- ألــزمــنــاهــم بـــأن يــغــلــقــوا عــنــد الــثــانــيــة عــشــرة، 
واتفقنا مع البلدية على ذلك، لكننا ال نرى التزاما 

بهذا االتفاق.
• هل تخالفون الباجيات؟

ــــت حـــاصـــلـــة عــلــى  ــادامــ ــ - ال نـــتـــدخـــل فـــيـــهـــا مــ
تراخيص، لكن هــذا عمل البلدية، حيث ُيفترض 
أن تشدد على أصحاب الباجيات بااللتزام، وما 
يحدث أننا قد نحجز الباجي المخالف يوما أو 

اثنين ثم يخرج من دون أن نستفيد شيئا.

• هل لألمن العام دوريات أم وجود على الجسر؟
- عندنا دوريــات ثابتة في الجزيرة الجنوبية 
ــراك«، حــيــث هــنــاك مــشــاريــع  ــفــــودتــ الــتــي فــيــهــا »الــ
صغيرة، وبالتعاون مع المرور والنجدة واألمن 
العام هناك دورية على الجسر كل 10 كيلومترات، 
ويقع »الــفــودتــراك« في منطقة محصورة بأعداد 
معينة، وإذا أراد أحـــد الــحــصــول عــلــى ترخيص 
يمكنه ذلك أوناين، كما أن هناك لجنة للمخيمات 
ترتب مثل هذه األشياء لتشجيع المشاريع، لكننا 
نرى أن هناك حاجة إلى التدقيق أكثر على هذه 

السيارات والبقاالت.

مخالفة »الكرفانات«

• هل اتخذتم إجراء في هذا الصدد؟
- هذا األمر من اختصاص وزارة التجارة، لكننا 
كأمن عام قدمنا اقتراحات بإيقاف تراخيص مواقع 
»الــفــودتــراك« فــي األمــاكــن السياحية والــشــواطــئ 
ــراج، فالبقالة ذات الترخيص ببيع الطعام  واألبـ
تبيع السجائر واأللــعــاب والفحم والخشب وكل 
ــذه مــخــالــفــة، لـــذا اقــتــرحــنــا عــلــى وكــيــل  شــــيء، وهــ
الوزارة أن يخاطب التجارة على األقل لترخيص 
مـــواقـــع بــعــيــدة عـــن الــبــحــر والـــشـــواطـــئ واألمـــاكـــن 
ــلـــمـــواطـــن والــمــقــيــم  الـــســـيـــاحـــيـــة، لــــتــــرك فــــرصــــة لـ
لــاســتــمــتــاع بــالــبــحــر، كــمــا اقــتــرحــنــا عـــدم إعــطــاء 
رخصة تجارية إال بموافقة الداخلية، ممثلة في 

األمن العام والمرور، لتحديد المكان المناسب.
أما بخصوص »الكرفانات« الموجودة في هذه 
المنطقة فا سلطة لنا عليها إال أن نخالفها فقط 
كمرور، وكذلك البلدية ليس لها إال صاحية وضع 
االستيكر على السيارات المهملة، ولذا نتمنى أن 
تــدرس البلدية إصـــدار قــرار بوضع ملصق على 
»الــكــرفــان« أو »الـــفـــودتـــراك« مـــدة 24 ســاعــة، وفــي 
حالة استمراره بنفس المكان يرفع ما ال يمتلك 
 من البلدية أو ترخيص الموقع، غير أن 

ً
ترخيصا

تلك التراخيص تخطت 2000 سيارة، لذا قد تكون 

لدى البلدية مشكلة تطبيق هذه المواضيع في ظل 
مثل هذا العدد.

• ما اإلجراءات التي تقومون بها حيال سيارات 
»الفودتراك« التي تحتل مواقع على شارع الخليج 

العربي؟
- صاحياتنا أن ندقق على هويات أصحابها 
ونحرر لهم مخالفات، لكن رفع تلك السيارات ليس 
مسؤوليتنا بل مسؤولية البلدية، الذين ينبغي 
عليهم أن يفحصوا المخالفة منها ويرفعوها 

ويدققوا عليها.

حصر »الفودتراك«

• هل عقدتم اجتماعات مع البلدية لبحث مثل 
هذه اإلزاالت؟

- وضــعــنــا مــقــتــرحــات وخــاطــبــنــا وكــيــل وزارة 
الداخلية، وكذلك خاطبنا المدير العام للبلدية 
ألمرين، أولهما إغاق آخر جسر الصبية حرصا 
على راحــة أصــحــاب المخيمات، والثاني دراســة 
»الفودتراك«  عدم تجديد تراخيص وزارة التجارة لـ
و»الــبــقــاالت« و»الــكــرفــانــات«، ونحن بصدد حصر 
عددها من أنجفة حتى الشويخ والبدع واألبراج، 
لــرفــع تــقــريــر الـــى الــنــائــب األول لــرئــيــس مجلس 

الوزراء وزير الداخلية الشيخ طال الخالد.

مخالفو اإلقامة

• مــا حــجــم ضــبــطــيــات األمــــن الــعــام لمخالفي 
اإلقامة؟

- بلغ عدد مخالفي قانون اإلقامة والمتغيبين 
الذين تم ضبطهم من قبل األمن العام منذ بداية 
العام الحالي حتى نهاية نوفمبر الماضي 7826 
5095 مخالفا لقانون  مخالفا ومتغيبا، منهم 
اإلقـــامـــة، و2731 شــخــصــا مــســجــا بــحــقــهــم بــاغ 
تغيب مــن الكفيل فــي الحاسب اآللـــي، إال أن آخر 
اإلحصائيات ذكرت أن عدد مخالفي قانون اإلقامة 

يفوق الـ160 الفا.

مكافحة المخدرات

• هل ترون أن هناك انتشارا كبيرا للمخدرات 
والمتاجرة بها؟

- الــمــخــدرات مــوجــودة منذ األزل، لكن اإلعــام 
ــيـــال مـــيـــديـــا تـــركـــز عــلــيــهــا وتـــبـــالـــغ فــي  والـــســـوشـ
حجمها، واإلدارة العامة لمكافحة المخدرات تقوم 
بجهدها فــي هــذا الــصــدد، كما نــقــوم بمحاوالت 
الحتواء هذه المشكلة عن طريق صرف المبتدئين 
في هذا المجال، ومراكز اإلدمان ونيابة المخدرات، 
وقد سمع الجميع ورأى الضبطيات الكبيرة التي 
تمت فــي الفترة األخــيــرة بــإشــراف النائب األول، 

وبالتعاون مع خفر السواحل والجمارك.

توزيع القوة

• هل لديكم نقص في العنصر البشري حاليا؟
- ال يوجد هــذا النقص فــي قطاع االمــن العام، 
فــهــنــاك حــوالــي 5800 عــســكــري، وســنــرتــب خــال 
ــرة ثــانــيــة على  ــقـــوة مــ ــع الـ الـــفـــتـــرة الـــقـــادمـــة تـــوزيـ
حسب قوة المخفر واحتياجاته، حيث إن لدينا 

مخافر نسميها ساخنة وهي ذات المهام الكثيرة 
والعناصر القليلة، مثل الفحيحيل والسالمية 
ــيـــرة زودنـــاهـــا  وحـــولـــي والــصــلــيــبــيــة، وهــــذه األخـ
حديثا بمجموعة من العناصر، ومن هذه المخافر 
الساخنة أيضا شرق والصالحية والدسمة، وهذا 
النوع من المخافر من الضرورة أن نــوزع عليها 
الــعــنــاصــر الــتــي تــكــفــيــهــا ألداء مــهــامــهــا، وخـــال 
الــفــتــرة الــقــادمــة مـــادام الــوزيــر قــد فتح التنقات، 
سنحاول تحريك بعض القوات من مخفر إلى آخر، 
فمثا منطقة مبارك الكبير فيها أربعة مخافر، 
كل منها ال يخدم سوى نحو 600 شخص، ولذا 
سنوزع بعض هذه القوات على حولي والعاصمة 

واألحمدي األكثر احتياجا.

مخافر جديدة

• هــل هــنــاك مــخــافــر جــديــدة سيتم افتتاحها 
قريبا؟

- نعم لدينا مخفرا الــخــيــران وصــبــاح االحمد 
لغى النقطة االمنية هناك، بعدما 

ُ
البحري، إذ ست

بــات كل شــيء جاهزا الفتتاح المخفر، وسيكون 
مشتما على اقسام النجدة والمرور والمباحث 
الجنائية والقيادة، باالضافة الى غرفة عمليات 
مصغرة وغرفة اتخاذ الــقــرار، في مبنى متكامل 

يضم المختارية كذلك.
 وفي غضون أيام سنفتتح مخفر صباح االحمد 
الــجــنــوبــي، وهـــو يعمل تقريبا بــالــفــعــل، ووزعــنــا 
نــحــو 30 عــســكــريــا بــيــن مــخــفــري شــمــالــي صباح 
األحمد وجنوبها، فضا عن مخفر الوفرة السكني 
الجديد الذي تسلمناه وتم االنتقال اليه بالفعل، 
إلى جانب مخافر بنيد القار والشعب، وصبحان، 
وآخــر قد نأخذه مكان مكافحة المخدرات، كذلك 
عندنا مخفر المطاع الذي تم االنتهاء من مبناه، 
وفي انتظار تمديدات الكهرباء والمياه، وحاليا 
نعمل في موقع بأول جسر المطاع مع »المرور«، 
إذ اعطونا مكاتب للعمل فيها رثيما يتم تزويد 

مخفر المنطقة بالخدمات.

• باعتقادكم هل غطيتم المناطق السكنية في 
مدينة جابر األحمد؟

 - في هذه المدينة ثاثة مخافر، فتحنا االول 
في قطعة واحد، لكن الجيران اشتكوا من االزعاج، 
وبناء على تعليمات النائب االول وزير الداخلية 
تم نقله الى قطعة 5، وأصبح مخفر قطعة واحد 

لشرطة البيئة ومركز الخدمة.

سرية المهام

• وماذا عن دور سرية المهام؟

- هذه السرية حالها حال الدوريات كلها، حيث 
يــومــيــا نـــوزع دوريــتــيــن منها فــي مــديــنــة صباح 
األحــمــد، وهـــذه الـــدوريـــات تعتبر اســنــادا لسائر 
المحافظات عند وجــود نقص فيها، السيما في 
أيام الفعاليات والمهرجانات والماعب الرياضية، 
 مــنــذ أيــــام بـــالـــفـــردوس أقــيــمــت انــتــخــابــات 

ً
فــمــثــا

الجمعيات فأرسلنا إلى هناك دوريتين من هذه 
الــســريــة، فــهــي دوريــــة كــســائــر الــــدوريــــات، وليس 
كما يقال انها تقوم بمطاردة السيارات، بل على 
العكس، فكل من يطارد ويقوم بمثل هذه االشياء 

ُيــحــاســب، ألن كــل مــا عليه هــو اخــذ رقــم السيارة 
المخالفة.

مطاردة السيارات

• هل هذا يعني أنه ال مطاردات؟
- التعليمات واضحة، والتتبع يكون على قدر 
المستطاع، فاذا كانت هناك مخالفة فعلى عنصر 
الدورية ان يقوم بأخذ رقم السيارة دون مطاردة، 
اما الجريمة المشهودة ففي هذه الحالة يتم تقييم 
الموضوع، اي ان كل شــيء يخضع للتقييم وفقا 
للتعليمات، وفي حال المشاجرات يتم التنبيه على 
القوات باستخدام رشاش الرذاذ لتفريق المشاجرة، 
وهــــذا الـــــرذاذ مــــوزع عــلــى جــمــيــع الــــدوريــــات، غير 
انــه فــي حــال استخدامه يلزم النص على ذلــك في 
كتابة المحضر مع تحديد السبب الذي دعاه الى 
استخدامه، فحالة كحال الساح يخضع للتسليم 
والتسلم، ومن فوائده انه يقوم بشل حركة الشخص 
المتسبب في المشاجرة، لضبطه دون تأثير سلبي 

على صحته.

 الصاعق الكهربائي

• هل هناك آليات أخــرى لمساعدة رجــل األمن 
على ضبط المتهم والسيطرة عليه مثل مسدس 

السلك أو غير ذلك؟

- هناك دراسة يتم العمل عليها لبحث امكانية 
استخدام الصاعق الكهربائي ولم يتبق اال اعداد 

مناقصة لها ويتم تجربته اآلن إلدخاله الخدمة.

احتفالية رأس السنة

• رأينا أن هناك شرطة امنية في األفنيوز، فهل 
هناك مثلها في باقي المجمعات؟

- على حسب طلب المجمع، لكن عندنا توزيعات 
مثا الكوت والراي والحمراء مول، وجديد بالذكر 
ان احتفالية رأس السنة ستشهد توزيع قوات في 
جميع المجمعات كسوق شــرق، وأي جهة تطلب 
قوة فإننا ندرس الموضوع، ثم نقرر اذا كان مكانها 
يستحق التوزيع ام ال، فمثا كل المقاهي الشعبية 

والمباركية تشهد توزيعات من جانبنا.

أكشاك أمنية بالمباركية

• كان هناك دوريات الشرطة »لباجيات« تتواجد 
في منطقة أسواق المباركية في فترة سابقة؟

- تم إيقافها نظرا إلدراكنا انها تسبب ازعاجا 
للناس، وليس في المنطقة مكان للوقوف فيه، وقد 
تعهدت احدى الجهات المصرفية بترتيب موقع في 
منطقة اسواق المباركية يعمل به كنقطة امنية، كما 
تم التنسيق لعمل »كشك« لألمن العام على شكل 
تراثي هناك مقابل أحــد المطاعم الشهيرة، وهو 

شيء طيب نشكرهم عليه.

مناطق العزاب

• الفروانية وما حولها من مواقع مثل خيطان 
 
ً
وجليب الــشــيــوخ وغــيــرهــمــا... هــل تسبب صــداعــا

لألمن العام، وهل تمثل بالفعل ثغرة أمنية؟
- ال أتصور ذلك، فقواتنا تعمل على مدار الساعة 
والتعليمات واضحة، ودورياتنا تمر على جميع 
الــمــنــاطــق عــنــد الــعــاشــرة مــســاء، ثــم يــأتــي تفتيش 
آخر من الـ 12:30 إلى الواحدة والنصف، وعليه ال 
أعتقد أن هناك ثغرة أمنية، وكل يوم هناك تفتيش 
ودوريــــات وضبطيات، فــمــاذا نــريــد أكــثــر مــن ذلــك. 
هناك أنــاس من المقيمين والمواطنين يعتقدون 
أن مناطق العزاب مباحة أمام الشرطة في أي وقت، 
لــكــن الــواقــع والــقــانــونــي أن دخـــول مسكن الــعــزاب 
وغيرهم البد له من إذن قانوني، ونحن على يقين 
بــأن هــنــاك مخالفين، ولــكــن مــكــان القبض عليهم 
هو نقاط التفتيش المفاجئة التي نغير موقعها 

من وقت آلخر.

التنظيم الهيكلي

 لقطاع األمن العام، هل تقومون 
ً
• بصفتكم وكيا

بزيارات مفاجئة على المخافر؟
ــدد إصـــــــــدار الـــتـــنـــظـــيـــم الــهــيــكــلــي،  - نـــحـــن بــــصــ
وسيصبح لدينا قسم اسمه روابط التفتيش، وأنا 
دائما أمر على المخافر، وبعد تسكين المناصب 
ستكون األمور مرتبة بشكل أفضل، غير أن المتابعة 

مستمرة.

وكيل »األمن العام« لـ ةديرجلا.: ندرس إيقاف تراخيص
الـ »فودتراك« في المواقع السياحية

محمد الشرهان

كشف الوكيل المساعد لشؤون األمن العام، اللواء عبدالله الرجيب، عن رفع مذكرة 
منذ أسبوعين إلى وكيل وزارة الداخلية إليقاف تراخيص الـ »فودتراك« في المواقع 
السياحية والشواطئ واألبراج، لعدم التزامها بالتوقيت المسموح بها لإلغالق، وما 

تسببه من إزعاج ومشاكل وحوادث دهس وإطالق نار.
وأضاف الرجيب، في حوار لـ »الجريدة«، أن القطاع خاطب المدير العام للبلدية 

إلغالق آخر جسر الصبية، حرصا على راحة أصحاب المخيمات، ودراسة عدم تجديد 
تراخيص وزارة التجارة للـ »فودتراك« و»البقاالت« و»الكرفانات«، مردفا: نحن 

بصدد حصر عددها من أنجفة حتى الشويخ والبدع واألبراج، لرفع تقرير الى النائب 

األول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طالل الخالد بشأنها.
وأوضح أن عدد مخالفي قانون اإلقامة والمتغيبين الذين تم ضبطهم من قبل األمن 

العام منذ بداية العام الحالي حتى نهاية نوفمبر، بلغ 7826 مخالفا ومتغيبا، منهم 
ب. 5095 مخالفا لقانون اإلقامة و2731 شخصا مسجلة بحقهم بالغات تغيُّ

وبينما لفت إلى أن قطاع األمن العام لديه 5800 عسكري، أكد أنه خالل الفترة 
القادمة بصدد توزيع القوة على حسب قوة المخفر واحتياجاته، مبينا افتتاح مخافر 

جديدة قريبا في بعض المناطق... وفيما يلي تفاصيل الحوار:

الرجيب: غير ملتزمة بتوقيت اإلغالق وتتسبب في اإلزعاج والمشاكل والحوادث

استخدام القاصرات في العمل بالـ »فودتراك« الشرطة المجتمعية والعنف األسري
قال اللواء الرجيب إن الشرطة المجتمعية مقرها 
في منطقة عبدالله المبارك، وهي تختص بحاالت 
العنف األســـري والمشاكل الزوجية، حيث تلجأ 
الزوجة المتضررة أو المعتدى عليها إلى الشرطة 
المجتمعية التي تقرر ما اذا كانت الحالة تشكل 

جريمة أو جناية أو جنحة.
وأضـــاف أن هناك اجتماعات تعقد للتنسيق 
مع المجلس األعلى لألسرة، كما أن هناك تعاونا 

مع موظفي اإليواء باألحمدي، وندرس تخصيص 
نقطة أمنية هناك، وهذه المراكز تستقبل المعنفات.
ــــري، وال يمر  ــاالت عــنــف أسـ ــد أن هــنــاك حــ وأكــ
أســبــوع دون أن نــرى حــالــة منها، ودور الشرطة 
 عن 

ً
المجتمعية حل المشكلة، حيث تكتب تقريرا

الحالة، مردفا: لدينا اختصاصيون اجتماعيون 
ــام فـــي الــمــحــافــظــات لــلــشــرطــة  ونــفــســيــون وأقــــســ

المجتمعية، فكل محافظة لها قسم.

كشف الوكيل المساعد لشؤون األمن العام 
 لبيع الـ »فودتراك« 

ً
أن هناك حاالت محدودة جدا

لمواد ممنوعة من المخدرات أو نحوها، لكنها 
 إلى أن هناك إجراءات 

ً
ال تشكل ظاهرة، مشيرا

ــاع، إذ لــيــس لــنــا الــحــق  ــبـ قــانــونــيــة واجـــبـــة االتـ
المطلق في الدخول والتفتيش بأي وقت.

وعن استخدام القاصرات في الـ »فودتراك«، 
أوضح أنه من ضمن االقتراحات التي رفعناها 

للمسؤولين أن يقتصر العمل في الـ »فودتراك« 
على صاحب الرخصة فقط، أو المقيم المسجل 
على كفالتها، أو األقــــارب مــن الــدرجــة األولــى 
لــصــاحــب الـــتـــرخـــيـــص، لــكــن الـــــذي يـــحـــدث أن 
أصــحــاب الــرخــص يــأتــون ببنات يبعن فيها، 
ــراك« في  ــودتــ لـــذا نــقــتــرح ســحــب رخــصــة الــــ »فــ

هذه الحالة.

 للزميل محمد الشرهان
ً
الرجيب متحدثا

 
ً
7826 مخالفا
 تم 

ً
ومتغيبا

ضبطهم منذ 
بداية العام 

الحالي حتى 
نهاية نوفمبر

هناك دراسة 
لبحث إمكانية 

استخدام 
الصاعق 

الكهربائي... 
وبعد تجربته 
يدخل الخدمة

احتفاالت 
رأس السنة 

الميالدية 
ستشهد 

توزيع قوات 
بجميع 

المجمعات 
واألسواق 

الشعبية

»األمن العام« 
لديه 5800 
عسكري... 

وبصدد توزيع 
القوة على 

المخافر األكثر 
ً
احتياجا

مطاردة 
عّرض 

ُ
السيارات ت
العسكري 

للمحاسبة... 
أما الجريمة 

المشهودة 
فتخضع للتقييم

افتتاح مخافر 
 
ً
جديدة قريبا

في بعض 
المناطق 

بعد إتمام 
اإلجراءات

ننّبه على 
القوات 

باستخدام 
رشاش الرذاذ 

لتفريق 
المشاجرات دون 

تأثير سلبي 
على صحة 
األشخاص

https://www.aljarida.com/article/9079
https://www.aljarida.com/article/9079


أول العمود: 
 يتم حفرها شهريا لضحايا 

ً
كمعدل شهري لنتخيل أن 27 قبرا

ــام ســنــويــة نشرتها وزارة   عــلــى أرقــ
ً
الـــحـــوادث الــمــروريــة اعــتــمــادا

الداخلية تتراوح بين 320 و350 حالة وفاة.
***

لــم يــصــدر أي بــيــان رســمــي أو توضيح أو تسمية لما نشهده 
بشكل أسبوعي من إقاالت أو استقاالت لعشرات من القياديين في 
الجهاز اإلداري للدولة، أي أن ما يحدث من تغيير للوجوه ليس 
له عنوان واضح مثال: إجراءات إصالحية، تجديد دماء، تنصيب 
أكفاء للمرحلة المقبلة، أو أي عنوان آخر، لذلك تتنوع التفسيرات 
والتحليالت حول هذه القرارات كالعادة في ظل مجتمع يسرى فيه 

التكهن بشكل سريع.
على أي حال، ومن واقع تجارب سابقة في تنصيب قياديين أكفاء 
إلدارة وزارة أو هيئة ما، يتبين بال أدنى شك أهمية عامل إعداد 
الموظف وقياديي اإلدارة الوسطى بشكل مهني عاٍل، إضافة إلى 
اعتماد أنظمة عمل تعتمد على الحواسيب وشبكاتها، ووضوح 
أدوات قياس اإلنتاجية للموظف والمؤسسة، إذ بغير ذلك ال يمكن 
نفاذ أي عملية إصالح إداري في مؤسسات الدولة، فأي )سوبرمان( 
سيسقط في وحل العمل البيروقراطي المقيت عندما يواجه العديد 
من المشاكل الُمزمنة في معظم أجهزة الدولة التي تعج بأعداد 
هائلة من موظفين ال حاجة لهم، وغياب سياسة مجلس الخدمة 

المدنية في مسألة توظيف التخصصات.
ات الــتــي ال تحمل  ــراء ــ هــنــاك أسئلة نطرحها فــي ظــل هــذه اإلجـ

:
ً
 واضحا

ً
شعارا

1- هل من استقال أو أقيل أفصح عن أسباب تنحيه؟ وماذا أنتج 
في سنوات عمله؟

2- هــل ستشهد أجــهــزة الــحــكــومــة تــطــويــر أنــظــمــة عملها بعد 
تنصيب من سيأتون لرئاستها؟

3- هل سيتم وقف سياسة التوظيف السياسي للموظفين وحشر 
أعداد منهم في وزارات ال تحتاجهم؟

ــصــبــون فــي عــشــرات 
َ
4- مــا التغيير الــــذي ســيــأتــي بــه مــن ســُيــن

الشواغر؟ وما إمكاناتهم التي تختلف عما سبقهم؟ 
5- هل سيخضع الجهاز اإلداري لمساومات سياسية اعتدنا 

عليها بين الحكومة والبرلمان في السنوات الماضية؟ 
 من تعريف الوظيفة العامة أنها قناة 

ً
ا ما يعلمه الجميع أن جزء

لتوزيع الثروة، وهو هدف ال عالقة له باإلنتاجية، فهل نستطيع 
تغيير هذا الهدف؟

وصل الرئيس األميركي جو بايدن إلى سدة الرئاسة بعد تعهده 
بأن تبدأ إدارته بإصالح عادات التعاون، وتعيد بناء قوة التحالفات 
الديموقراطية التي ضعفت في السنوات القليلة الماضية بسبب 

اإلهمال، أو حتى سوء استعمال السلطة، كما يقول بايدن.
كان بايدن ُيلِمح بكالمه إلى عهد الرئيس دونالد ترامب الذي تكلم 
عن استغالل الحلفاء للواليات المتحدة وفرض عليهم العقوبات، 
 
ً
 أميركيا

ً
فارتاحت الحكومات الحليفة من جهتها حين سمعت رئيسا

وهو يعتبر »تحالفات الواليات المتحدة أكبر ميزة للبلد«، حتى 
أنه اعتبر قيادة العالم عن طريق الدبلوماسية مرادفة للتكاتف مع 

.
ً
الحلفاء والشركاء األساسيين مجددا

لكن تتعرض إدارة بــايــدن لالنتقادات بسبب جهود التنسيق 
والمشاورات التي ُيفترض أن تأخذ مخاوف الحلفاء باالعتبار، فعّبر 
 عن قلقهم من السياسة الصناعية األميركية وقيود 

ً
الحلفاء مثال

التصدير المستجدة.
بالنسبة إلى عدد كبير من الحكومات المتحالفة مع الواليات 
المتحدة، تتعلق المشكلة األساسية بالنزعات الحمائية التي ترتكز 
عليها القوانين الجديدة، فهي تعطي األولوية للشركات األميركية 
على حساب الشركات األجنبية، سواء وجدت األطراف المناِفسة في 

الصين، أو أوروبا، أو كوريا الجنوبية، أو أماكن أخرى.
 حين حــاولــت منع جميع 

ً
واجــهــت إدارة بــايــدن المشاكل أيــضــا

الشركات من تصدير التكنولوجيا إلى الصين إذا كانت تستعمل 
التقنيات األميركية. يبدو أن قيود التصدير الصارمة التي صدرت 
في أكتوبر ستحرم الصين من تلقي التقنيات المستعملة لتصنيع 
أشباه الموصالت المتطورة وحتى النماذج السابقة، وتهدف هذه 
التدابير إلى كبح محاوالت الصين لمواكبة العصر والتحول إلى 

 في هذا القطاع األساسي.
ً
دولة رائدة عالميا

هدد القيود الصارمة الوضع االقتصادي في عدد من أهم 
ُ
لكن قد ت

 من 
ً
عتبر أشباه الموصالت مثال

ُ
الدول الشريكة للواليات المتحدة، وت

صّدرها كوريا الجنوبية، وتبقى الصين أكبر سوق 
ُ
أهم السلع التي ت

تصدير لها، ففي نوفمبر، وهو أول شهر بعد فرض القيود األميركية 
الجديدة، تراجعت صادرات كوريا الجنوبية إلى الصين بنسبة أكبر 

من 25%، وهو أسوأ انخفاض منذ عام 2009.
عتبر شركة ASML العبة أساسية في سوق أشباه 

ُ
في هولندا، ت

ع اآلالت المستعملة إلنتاج الرقائق 
ّ
صن

ُ
الموصالت العالمية، فهي ت

المتقدمة، حيث بدأت إدارة بايدن تضغط على الحكومة الهولندية 
لجعل الشركة تلتزم بقيود التصدير التي فرضتها، مما دفع وزير 
التجارة الخارجية الهولندي إلى التأكيد على عدم التزام هولندا 
بالتدابير األميركية بحذافيرها. وحتى تايوان، التي تعتبر الصين 
 عليها، تحمل مخاوف من المحاوالت األميركية 

ً
 وجوديا

ً
تهديدا

الرامية إلى تعديل قطاع أشباه الموصالت، وتنتج »شركة تايوان 
لصناعة أشباه الموصالت« معظم الرقائق المتقدمة في العالم، 
وقد تعهدت الحكومة التايوانية بأن يلتزم هذا النوع من الشركات 
بالقواعد األميركية الجديدة، لكنها أطلقت هذا الموقف على مضض 
وحذرت من التداعيات االقتصادية المترتبة على تايوان في المرحلة 
الــالحــقــة. فــي هــذه الــحــاالت كلها، يشعر الحلفاء بــأن واشــنــطــن ال 
 مع 

ً
تأخذ مخاوفهم باالعتبار بل تعتبرها مسائل ثانوية، وتزامنا

 ،
ً
المفاوضات الشاقة حول قانون الرقائق وخفض التضخم محليا

لم يتشاور أحد مع حلفاء واشنطن وشركائها، مما أدى إلى نشوء 
عــواقــب سلبية غير مقصودة فــي تلك الــبــلــدان، وفــي هــذا السياق، 
قال بايدن خالل مؤتمره الصحافي المشترك مع الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون: »حين كتبُت التشريع، لم أكن أقصد إقصاء األطراف 

التي تتعاون معنا«.
 معّينة لنظيَريه الفرنسي والكوري الجنوبي 

ً
أطلق بايدن وعودا

ضح بعد مــا ينوي فعله 
ّ
وتعهد بمعالجة مخاوفهما، لكن لــم يت

لتحقيق هذه الغاية بعد تمرير القوانين الشائكة.
لم تفكر إدارة بايدن على األرجح بعقد مشاورات مكثفة مع شركاء 
 على الشؤون الداخلية، لكن 

ً
واشنطن حــول تشريٍع ُيرّكز ظاهريا

التحديات المعقدة التي تطرحها الصين )ال تقتصر على مجال األمن 
 عالم األمن االقتصادي الجديد( 

ً
القومي التقليدي بل تشمل أيضا

 متوسعة 
ً
تعني أن أي رد من بكين في أحد المجاالت قد يعطي آثارا

في بلدان أخرى، وعلى اإلدارة األميركية التي وصلت إلى السلطة 
وهي تجاهر باستعدادها للتشاور مع الشركاء أن تدرك ردود أفعال 

.
ً
العواصم األجنبية على الجهود التي تبذلها محليا

* »دبلومات«

فــي زمــن الصعود الصيني الــواضــح وزيـــادة العدائية 
الروسية، بدأت معالم النظام العالمي الجديد في حقبة 
ضح فــي السياسة الدولية، 

ّ
مــا بعد الهيمنة الغربية تت

ونــشــأت منظمة شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون فــي األصـــل إلضــفــاء 
طابع آسيوي على النظام العالمي التعددي الجديد. وفي 
محاولة إلضعاف النفوذ العالمي األميركي، تسعى الصين 
وروسيا إلى تكثيف التعاون والتحالفات مع قوى إقليمية 
 في 

ً
 دائما

ً
بارزة، وفي غضون ذلك، أصبحت إيران عضوا

منظمة شنغهاي للتعاون.
ِبر تحّول إيران إلى قوة إقليمية في الشرق األوسط 

ُ
اعت

 على 
ً
)بـــدأ هـــذا الــهــدف يــتــحــقــق مــنــذ عـــام 2003( تــهــديــدا

جيرانها والمصالح االستراتيجية األميركية في المنطقة، 
كذلك، تزامنت سياسات طهران التوسعية مع زيادة قوتها 
، ومن الواضح أن قادة البلد 

ً
العسكرية والنووية سريعا

ينوون استرجاع مكانة إيران كقوة إقليمية أساسية.
ــــى مــنــظــمــة شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون  يــســمــح االنـــضـــمـــام إلـ
بتوسيع تــجــارة إيـــران، وزيـــادة تــدفــق االســتــثــمــارات إلى 
البلد، وتحفيز النمو في قطاع السياحة، واستعمال خيار 
بديل عن نظام »سويفت«، ودعم معركة الدولة ضد اإلرهاب 
وتمكين طهران من التصدي للجماعات االنفصالية في 
البلد، كذلك، من المتوقع أن ينتج توّسع النطاق الجغرافي 
 غير 

ً
والــديــمــوغــرافــي لمنظمة شنغهاي للتعاون فــرصــا

 أن شريحة 
ً
مسبوقة لتجار النفط والغاز اإليرانيين، علما

واســعــة مــن كبار منتجي ومستهلكي الطاقة فــي العالم 
تنتسب إلى هذه المنظمة.

ــر، ُيــســّهــل انــضــمــام إيــــران إلـــى منظمة  عــلــى صعيد آخـ
ــبـــصـــمـــة االقـــتـــصـــاديـــة  ــنـــغـــهـــاي لـــلـــتـــعـــاون تـــوســـيـــع الـ شـ
 مع 

ً
والسياسية الصينية فــي الــشــرق األوســـط، وتــزامــنــا

تــراجــع الــقــوة األمــيــركــيــة فــي هــذه المنطقة، مــن المتوقع 
ــران إلـــى مــنــظــمــة تــخــدم الــمــصــالــح  ــ أن يــســهــم انــتــســاب إيـ
الصينية في زيادة الفرص التي تفيد الصين وتساعدها 
على توسيع نفوذها اإلقليمي، كذلك تعطي االستفادة من 
احتياطيات النفط والغاز اإليرانية منفعة مهمة أخرى 
للصين الــتــي تسعى إلــى تــنــويــع مــصــادر طــاقــتــهــا، وفــي 
الوقت نفسه، تسمح عضوية إيران في منظمة شنغهاي 
لــلــتــعــاون بـــوصـــول الــصــيــن إلـــى الــخــلــيــج الــعــربــي الــمــهــم 
: إنــه عنصر جغرافي أســاســي مــن »مــبــادرة 

ً
استراتيجيا

الحزام والطريق«.
مـــن وجـــهـــة نــظــر روســـيـــا، قـــد تــتــحــول إيـــــران إلــــى أداة 
للتصدي لقوة حلف الناتو عبر المشاركة في الصراعات 
عــلــى الــنــفــوذ الــجــيــوســيــاســي فــي هـــذه الــمــنــطــقــة وأمــاكــن 
أخرى، وقد تتمكن طهران من تأدية دور حاسم إلضعاف 
ــط، ال ســيــمــا في  ــ الــمــصــالــح األمــيــركــيــة فــي الــشــرق األوسـ
، ومثلما 

ً
 كــبــيــرا

ً
الــبــلــدان الــتــي تــمــلــك فــيــهــا طــهــران نــفــوذا

جّرت طهران موسكو إلى الحرب في سورية، بدأت روسيا 
تجّرها اآلن إلى مستنقع الحرب األوكرانية عبر استعمال 

طائرات مسّيرة إيرانية الصنع.
، تـــربـــط عــضــويــة إيـــــران فـــي مــنــظــمــة شــنــغــهــاي 

ً
ــرا ــيــ أخــ

ــيــن، وهما 
َ
ين طــمــوحــت

َ
ــيــن عالميت

َ
لــلــتــعــاون طــهــران بــقــوت

تشاركان النظام اإليراني امتعاضه من الهيمنة األميركية، 
ــرّســخ هـــذه الــعــضــويــة مــصــالــح إيـــران 

ُ
ومـــن الــمــتــوقــع أن ت

الجيوسياسية في الشرق األوســـط، فتزيد قــدرة طهران 
على إضعاف النفوذ األميركي في المنطقة، وقد تستفيد 
 من انتسابها إلى منظمات إقليمية أخرى، مثل 

ً
إيران أيضا

منتدى التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا والمنتدى 
االقتصادي لدول بحر قزوين، لتحقيق أهدافها السياسية 

واالقتصادية.
عند تقييم احتمال استعمال منظمة شنغهاي للتعاون 
ككتلة معادية للغرب وحلف الناتو وأداة تسمح للقوى 
اآلســيــويــة الــنــاشــئــة بــتــخــريــب الــنــظــام األمــيــركــي الــقــديــم 
واستبداله، ُيفترض أال يشكك أحد بهذا الواقع بعد جعل 
 في المنظمة، هذه الخطوة تمنح طهران 

ً
 دائما

ً
إيران عضوا

الــوســائــل الــالزمــة إلنــقــاذ اقــتــصــادهــا، وتــوســيــع نفوذها 
السياسي، وترسيخ أمنها.

تــعــنــي مــســاعــي إضـــفـــاء طـــابـــع آســـيـــوي عــلــى الــنــظــام 
العالمي الــُمــجــّرد مــن المظاهر الغربية، وعــدائــيــة إيــران 
الــقــويــة والــعــقــائــديــة تــجــاه الـــغـــرب، واســتــمــرار أهميتها 
الجيوستراتيجية، أن طهران تستطيع االضطالع بدوٍر 
مــحــوري فــي عملية نقل السلطة إلــى الــشــرق إذا تابعت 

االستفادة من دعم روسيا والصين.
* »منتدى شرق آسيا«
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المستشار شفيق إمام

 في ظالل الدستور: تنفيذ األحكام الجزائية الغيابية عدوان على حقوق المواطن وحرياته بالمخالفة للدستور )2-2( 

قــد يــســأل ســائــل كــيــف للشعب اللبناني الــذي 
أصبح الراتب الشهري لمعظم موظفيه ال يعادل 
ــن متطلبات  عــشــرات الــدنــانــيــر الــكــويــتــيــة أن يــؤمِّ
الحد األدنى من العيش الكريم دون أن تظهر عليه 
عالمات العوز وال طباع الفقير المضطر؟! والجواب 
بكل دقة ووضوح أن هذا الشعب الذي أِلف المعاناة 
 بإيجابية 

ّ
 وجل

ّ
واعتاد على المآسي خّصه الله عز

الــتــأقــلــم وفــطــنــة الــتــعــامــل مـــع واقــــع الـــحـــال، فهو 
الذي يقبل على مواجهة الصعاب بسالح الصبر 
ويــتــحــدى نفسه قــبــل اآلخــريــن بــاجــتــراح الحلول 
 فــي كثير 

ً
الــبــديــلــة، األمــــر الــــذي يــرتــد عــلــيــه ســلــبــا

من األحيان ببقاء السيئ على ما هو عليه وبقاء 
السيئين متحكمين بزمام األمور.

مــــن بـــيـــن الـــبـــدائـــل الـــتـــي أصـــبـــحـــت مــــن ركـــائـــز 
ــمـــاد مــعــظــم  ــتـ االقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي الـــهـــجـــيـــن، اعـ
الشعب اللبناني في أزماته المالية على تحويالت 
المغتربين من أبنائه وارتكاز الدولة اللبنانية على 
مساعدة األشقاء ومنح األصدقاء، فال يكاد بيت من 
البيوت اللبنانية يخلو من مغترب يضع على رأس 
أولوياته مساعدة ذويه ومحيطه بما يتيسر له من 
فائض في األموال أو الطاقة أو العالقات، وال تكاد 
مرحلة تخلو إال للبنان حصة فيها من مساعدات 
إخوانه العرب وأصدقائه الغربيين... وما اشتداد 
األزمـــة المالية واالقــتــصــاديــة الــراهــنــة إال نتيجة 
مباشرة لتخلي لبنان الرسمي عن محيطه األخوي 
وبيئته الحيوية األمر الذي قوبل بالتفات الجميع 

إلى بؤرة التناقضات اللبنانية. 
ورغم ما يشهده لبنان من أزمات فادحة وغير 
مسبوقة، يعّبر بعض زواره عــن مفاجأتهم بما 
يلحظونه من اكتظاظ في بعض المطاعم والمقاهي 
واألمـــاكـــن الترفيهية، مــمــا يــدعــوهــم لالستغراب 
وربما االستهجان! ورغــم أن هــذا األمــر ال يحتاج 
لشرح وال توضيح لمن يعرفون لبنان وحقيقة 
شعبه المفطور على قاعدة »اصرف ما في الجيب 
يأتيك ما في الغيب«، فإن واقع الحال يتطلب بعض 
التصويب والتدقيق حيث تشير األرقام والوقائع 
الـــى تـــراجـــع كــبــيــر ومــلــحــوظ فـــي حــجــم الــســيــاحــة 
الداخلية واألنشطة الترفيهية المدفوعة، ناهيك عن 
أنه ليس من الغريب أاّل تمّر تداعيات األزمة على 
شريحة ميسورة من أي شعب ترى أن من حقها 
أن تتمتع بما جنته فــي حياتها أو ورثــتــه دون 
تعب، أمــا الغالبية العظمى من الشعب اللبناني 
فتراه-أينما وجــدتــه- كئيب الــوجــه، شــارد الذهن، 
حبيس الدمع، انقلبت حاله خــالل سنوات قليلة 
من سيئ كان يعيشه الى أسوأ ما يمكن أن يعانيه 

شعب أو بشر.
ولـــأســـف، إذا مــا طـــال زمـــن األزمــــة فسيضطر 
 عّما يتحلى 

ً
 وتدريجيا

ً
اللبناني للتخلي مرغما

به من ميزة اإلقـــدام ونعمتي اإلصـــرار واالبتكار، 
وسيطوله ما يطول معظم فقراء العالم ومعوزيه 

من عــدم رغبة باإلقبال على الحياة وعــدم مقدرة 
على مقاومة ضغوط القهر والفقر.

ة يتلقى 
ّ
فة وعز

َ
ن

َ
ورغم ما يتمتع به اللبناني من أ

المغتربون منه عشرات وربما المئات من طلبات 
الــمــســاعــدة مــن األهـــل واألصـــدقـــاء والــمــعــارف في 
الوطن األم، وذلك إما لحاجة ملحة وإما لمجابهة 
طــــارئ غــيــر مـــقـــدور عــلــيــه يــتــعــلــق عــــادة بتغطية 
تكاليف مرض عضال أو نفقات عملية جراحية أو 
ر على ذويه 

ّ
م لطالب تعذ

ّ
لتأمين استمرارية التعل

دفع أقساطه بسبب احتجاز أموالهم في البنوك.
 للحرج واإلحراج، 

ً
وفي السياق، ورغم أني، تالفيا

 في 
ً
لم أطلب طــوال فترة وجــودي الطويل نسبيا

الكويت من أي شخص وال طرقت باب أي جمعية 
خيرية لمعاونتي فيما يمكن أن يــقــّدم مــن عون 
لبعض الــحــاالت فــي لــبــنــان، اضــطــررت منذ أيــام- 
وتـــحـــت ضــغــط وخــصــوصــيــة الــحــالــة اإلنــســانــيــة 
الــتــي تــم االتــصــال بــي مــن أجــلــهــا- لمشاركة طلب 
المساعدة من بعض القلة من اإلخوة واألصدقاء 
الذين تجمعني بهم روابط الخير والصداقة ونزعة 

اإلنسانية السمحاء.
ــر، تمت  وبــحــمــد الــلــه، ودون أن يفاجئني األمــ
تغطية الجزء األكبر من المطلوب في غضون ثوان 
 
ً
 واللبناني جــوادا

ً
معدودة، فكان الكويتي سخّيا

والعربي معطاًء، ولم تشكل الحدود المصطنعة 
ر 

ّ
والموروثات المبتذلة التي تقّسم البشر أو تنف

النفوس أي حائل أمام فعل الخير وأمام أصحابه.
صــحــيــح أن مــثــل هــــذا الـــمـــوقـــف حــّمــلــنــي على 
الصعيد الشخصي مسؤولية الثقة التي أوالني 
إيــاهــا األصــدقــاء واألحــبــاء مــن أهــل الــخــيــر، حيث 
اعتبروا أن طلبي الذي يتسم باالستثنائية جدير 
بأن يؤخذ على محمل الجّد وأن يلبى على وجه 
السرعة من منطلق األخالق والصداقة واإلنسانية، 
ولكن في هذه الحادثة ما دعاني إلى تذكير نفسي 
قــبــل اآلخـــريـــن أن كـــل الــخــالفــات بــيــن بــنــي البشر 
وكل الفروقات في تكوينهم وموروثاتهم الفكرية 
ي وال يجوز أن تمحو 

ّ
والعقائدية ال يمكن أن تغط

حــقــيــقــة ســاطــعــة مــفــادهــا أن الــفــطــرة اإلنــســانــيــة 
السليمة قوامها أن رضا الخالق في إرضاء خلقه، 
ان ذي الجود 

ّ
وأن الخير يقع في يد الله العادل المن

واإلحسان.
فال يغّرنك أيتها النفوس الجامحة أي منصب أو 
مقدرة، وال يستفزنك أيها البشري أي سوء تصّرف، 
وال يحبطنك أيها المقهور أي جاهل أو غافل، وردد 
أيها المؤمن توجيه العلي القدير في كتابه الحكيم 
ُه 
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 ألهــل الخير... فاإلنسانية ال تنتمي إلى 
ً
شكرا

جنسية وال يحتكرها انتماء وال تمنعها عقيدة.
* كاتب ومستشار قانوني

تناولت في مقالي المنشور على هذه الصفحة 
تحت العنوان ذاتــه يوم األحــد 27 - 11 - 2022، ما 
يــنــطــوي عليه شــمــول األحــكــام الــجــزائــيــة الغيابية 
بــالــنــفــاذ الـــفـــوري، والــــذي ال تــوقــفــه الــمــعــارضــة في 
الحكم نــفــاذه، مــن مخالفة ألحــكــام الــدســتــور، فيما 
تــنــص عــلــيــه الـــمـــادة )28( مــن أنـــه »ال يــجــوز إبــعــاد 
الكويتي عــن الكويت أو منعه مــن الــعــودة إليها«، 
حيث يترتب على صدور مثل هذا الحكم والمواطن 
 دون عودة 

ً
خارج البالد، أن يقف هذا الحكم مانعا

الــمــواطــن إلـــى بــلــده، لــيــمــارس حــقــه فــي الــدفــاع عن 
نفسه، بعد المعارضة في الحكم، وقد يلقى ربه قبل 

أن تسقط العقوبة.
ونــتــنــاول فــي مــقــال الــيــوم الــمــثــالــب الــدســتــوريــة 
ات  ــراء ــ ــادة )214( مـــن قـــانـــون اإلجــ ــمـ األخـــــرى فـــي الـ
الــجــزائــيــة الــتــي رخــصــت لــلــمــحــاكــم شــمــول الــحــكــم 

الغيابي بالنفاذ الفوري ومنها: 

افتراض البراءة في اإلنسان 

يــقــول الــرســول عــلــيــه الــصــالة والـــســـالم: »ادرؤوا 
الــحــدوَد عــن المسلمين مــا استطعتم؛ فــإن كــان له 
ــاَم أن ُيــخــِطــَئ في   اإلمــ

َّ
ــه، فـــإن

َ
ــوا ســبــيــل

ُّ
مــخــرٌج، فــخــل

العفِو، خيٌر من أن ُيخِطَئ في العقوبِة«. وفي سياق 
 مــن الضمير 

ً
ا ــزء هـــذا الــحــديــث قــاعــدة أصــبــحــت جــ

ــان،  ة فـــي اإلنـــسـ ــراء ــبــ ــانـــي، وهــــي افــــتــــراض الــ اإلنـــسـ
جسدتها المادة )11( من اإلعــالن العالمي لحقوق 
اإلنسان والفقرة الثانية من المادة )14( من العهد 
الــدولــي للحقوق المدنية والسياسية، وجسدتها 
الدساتير الحديثة ومنها دستور الكويت الذي نص 
في المادة )34( على أن »المتهم بــريء حتى تثبت 
إدانـــتـــه«، فــي محاكمة قــانــونــيــة، تــؤمــن لــه فيها كل 

الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع. 
وقد قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر 
ة في اإلنسان قرينة تؤسس على  بأن افتراض البراء
الفطرة التي جبل عليها، إلى أن تنقض بقضاء باّت، 
وهي أصل ثابت يتعلق بالتهمة الجنائية من ناحية 
إثباتها، وينسحب أثرها إلى الدعوى الجنائية في 
اتها. )المحكمة  جميع مراحلها وعلى امتداد إجراء

الدستورية ق31 لسنة 16ق دستورية(. 

كــمــا قــضــت الــمــحــكــمــة الــدســتــوريــة فـــي الــكــويــت 
بــأنــه يــنــدرج تــحــت ضــوابــط الــمــحــاكــمــة المنصفة 
ة كــقــاعــدة أســاســيــة تــفــرضــهــا الــفــطــرة  أصـــل الـــبـــراء
ــاء، وهـــي قـــاعـــدة حــرص  ــيـ وتــوجــبــهــا حــقــائــق األشـ
الدستور على التأكيد عليها في المادة )34( منه، 
ة باعتباره قاعدة أساسية في النظام  وأصل البراء
االتهامي إنما يمتد إلى كل فرد سواء أكان مشتبها 
فيه أم متهما، وهذه القاعدة التي أقرتها الشرائع 
والـــمـــواثـــيـــق الـــدولـــيـــة لــيــس الــقــصــد مــنــهــا حــمــايــة 
المذنبين إنما لتدرأ بمقتضاها العقوبة عن الفرد 
إذا كانت التهمة الموجهة إليه تحيطها الشبهات، 
دون التيقن من مقارفة المتهم للفعل محل االتهام. 

)القضية رقم 4 لسنة 2 ق دستوري(.

حماية المتهم وحظر إيذائه

وهـــو مـــا كــفــلــه لــلــمــتــهــم الــدســتــور الــكــويــتــي في 
المادتين )31( و)34(، وتحظر أوالهما أن يتعرض 
أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة، 
 .

ً
 أو معنويا

ً
وتحظر الثانية إيذاء المتهم جسمانيا

والحماية المقررة للمتهم بموجب هذا تعتبر 
 لــلــمــتــهــم، حــيــث يــتــنــاقــض مــع هــذا 

ً
 دســتــوريــا

ً
حــقــا

الحق الدستوري ما يتمتع به المبلغ من حمايته، 
ــه الـــــذي أديـــــن بــــه الــمــتــهــم بــســبــبــه  ولــــو كــــان بـــالغـ
كيديا، فهو ال يكلف بحضور المحاكمة، لتناقشه 
المحكمة فيما قدمه ونسبه الى المتهم، وال يعاد 
تكليفه بالحضور، إذا غــاب اكتفاء بالبالغ الــذي 

قدمه.

المحاكمة المنصفة العادلة 

ويحرم المواطن من المحاكمة المنصفة العادلة 
بسبب غيابه خــارج الــبــالد، وصــدور حكم غيابي 
جزائي بعقابه بالحبس في جريمة، دون أن يحاط 

علما بما نسب إليه عن فعل مؤثم جزائيا.
فـــمـــن ضــــوابــــط الـــمـــحـــاكـــمـــة الــمــنــصــفــة الـــعـــادلـــة 
للمحاكمات الجزائية، أال يساء استخدام العقوبة 
ة في  تــشــويــهــا ألهــدافــهــا، بـــإهـــدار افـــتـــراض الـــبـــراء
اإلنــســان، وبما يخل بــالــتــوازن بين حــق الــفــرد في 

الــحــريــة مــن جــهــة، وحــق المجتمع فــي الــدفــاع عن 
مصالحه األساسية من جهة أخرى.

وال يجوز أن تخل الــقــواعــد المنصوص عليها 
ات الــجــزائــيــة بــالــحــد األدنـــى  فـــي قــوانــيــن اإلجــــــراء
لتلك الحقوق التي ال يطمئن المتهم مع غيابها، 
إلى الفصل في الدعوى الجزائية بطريقة منصفة 
ــة، وأن يـــخـــطـــر الـــمـــتـــهـــم بــحــقــيــقــة االتـــهـــام  ــ ــادلـ ــ وعـ
الموجه إليه وأن يحاط باألدلة التي تثبتها، وأن 
تــوفــر لــلــمــتــهــم الــمــحــاكــمــة الــقــانــونــيــة الــتــي تــؤمــن 
فــيــهــا لــلــمــتــهــم الــضــمــانــات لــمــمــارســة حــق الــدفــاع، 
إعـــمـــاال ألحـــكـــام الـــمـــادة )34( مـــن الـــدســـتـــور فــيــمــا 
تنص عليه من: »المتهم بريء حتى تثبت إدانته 
فــي مــحــاكــمــة قــانــونــيــة تــؤمــن لــه فــيــهــا الــضــمــانــات 
الــضــروريــة لــمــمــارســة حــق الـــدفـــاع، ويــحــظــر إيـــذاء 
المتهم جسمانيا أو معنويا«. األمر الذي ينطوى 
تنفيذ الــحــكــم الــغــيــابــي عــلــى الــمــواطــن، الــمــوجــود 
خارج البالد، على مخالفة أحكام المادة )34( من 
الــدســتــور، فضال عــن مخالفته للفقرة الثالثة من 
المادة )6( من االتفاقية األوروبية لحماية حقوق 

اإلنسان.
ووفــقــا ألحــكــام الــفــقــرة األولــــى مــن هـــذه الــمــادة، 
ات  يكون لكل متهم حق االستماع إليه، وفق إجراء
مــنــصــفــة، وأن يــتــاح لــلــمــتــهــم الــوســائــل اإلجــرائــيــة 

الضرورية لنفي التهمة الموجهة إليه.
وهــــي الـــوســـائـــل الـــتـــي يـــحـــرم مــنــهــا الــمــتــهــم فــي 
محاكمة غيابية، يصدر عليه فيها حكم بعقوبة 
الــحــبــس، دون أن تــتــاح لــه فــيــهــا حــقــوقــه فــي نفي 
االتهام المنسوب إليه، والذي حال دون ذلك وجوده 
خــارج الــبــالد، وتنفيذ العقوبة عليه فــور عودته، 
وفي المطار، بالرغم من معارضته في هذا الحكم.
ونــعــتــقــد أنــــه قـــد آن األوان، لـــتـــكـــون لــلــحــريــات 
والضمانات التي كفلها الدستور، مكانتها الالئقة 
ات الجزائية، بتعديله لوضع  بها في قانون اإلجراء
 
ً
ضـــوابـــط الــمــحــاكــمــة الــمــنــصــفــة فـــيـــه، وخــصــوصــا

اته  بالنسبة إلى األولى، الغيابية، وتخليص إجراء
من شبهة عدم الدستورية.

آن األوان لتكون للحريات 
والضمانات التي كفلها 

الدستور مكانتها الالئقة 
بها في قانون اإلجراءات 
الجزائية، بتعديله لوضع 

ضوابط المحاكمة المنصفة 
 بالنسبة 

ً
فيه، وخصوصا

إلى األحكام الغيابية، 
وتخليص إجراءاته من 

شبهة عدم الدستورية.

الشعب اللبناني معظمه 
كئيب الوجه، شارد الذهن، 
حبيس الدمع، انقلبت حاله 

خالل سنوات قليلة من 
سيئ كان يعيشه إلى أسوأ 

ما يمكن أن يعانيه شعب 
أو بشر.

من واقع تجارب سابقة في تنصيب قياديين أكفاء إلدارة 
وزارات أو هيئات، يتبين بال أدنى شك أهمية موضوع إعداد 

الموظف بشكل مهني عاٍل، واعتماد أنظمة عمل تعتمد على 
الحواسيب وشبكاتها، ووضوح أدوات قياس اإلنتاجية، إذ 

بغير ذلك ال يمكن نفاذ أي عملية إصالح إداري في مؤسسات 
الدولة.

هل من عنوان لما يحدث 
اآلن؟!

مظفر عبدالله 
mudaffar.rashid@gmail.com

هل يصطف حلفاء واشنطن 
معها في الملف الصيني؟
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ملخص تداوالت بورصة الكويت خالل األسبوع المنتهي في 2022/12/22
األسبوع

الكمية المتداولة 
)سهم(

القيمة المتداولة 
)دينار(

عدد الصفقات
) صفقة(

إقفال المؤشر 
العام

إقفال المؤشر 
األول

إقفال المؤشر 
رئيسي 50

عدد جلسات 
التداول

2022/12/15662.326.15225.387.66635.0017.350.828.176.735.804.295.00

2022/12/22557.266.70141.391.01337.3087.209.338.009.605.675.245.00

0.00-129.05-167.13-2.307141.49-83.996.653-105.059.45الفرق
التغير ) في 

المئة(
0.00 في المئة-2.22 في المئة-2.04 في المئة-1.92 في المئة6.59 في المئة-37.27 في المئة-15.86 في المئة

ملخص مؤشرات أسواق المال الخليجية خالل األسبوع المنتهي في 2022/12/23
دبيأبو ظبيالمنامةمسقطالدوحةالسعوديةالكويتاألسبوع

2022/12/167.350.8210.290.4210.976.754.856.201.854.0310.327.573.328.97

2022/12/237.209.3310.215.7910.988.844.838.401.851.7910.306.283.316.12

-12.85-21.29-2.24-12.0917.80-74.63-141.49الفرق

التغير ) في 
المئة(

-0.39 في المئة-0.21 في المئة-0.12 في المئة-0.37 في المئة0.11 في المئة-0.73 في المئة-1.92 في المئة

 

الـمـؤشـر الـكـويـتـي

77..209209

السوق العامالسوق العام

88 ..009009

السوق األولالسوق األول

55..571571

السوق الرئيسيالسوق الرئيسي

1 KD         الـديـنـار الـكـويـتـي

3.2633.0732.708

اقتصاد 8
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تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

عيسى عبدالسالم

العقود المستقبلية... أولى أدوات المشتقات المالية في البورصة
بعد االنتهاء من تطبيق الطرف المقابل المركزي ccp وتوفير نظام ضمان جديد

ستكون الــعــقــود المستقبلية أول أداة مــن المشتقات في 
بورصة الكويت لألوراق المالية سيتم تطبيقها خالل الفترة 
المقبلة، السيما بعد االنتهاء من مرحلة تدشين الطرف المقابل 

المركزي ccp واستكمال منظومته في السوق المحلي. 
 للبدء بالعقود المستقبلية 

ً
وقالت المصادر، إن هناك تفضيال

من جانب أعضاء منظومة السوق بعد استطالع كل اآلراء بشأن 
إطالقها خالل الفترة المقبلة، ثم إطالق باقي األنواع مرة أخرى. 
وأوضــحــت الــمــصــادر أن العقود المستقبلية واآلجلة 
هي عبارة عن اتفاقيات تسمح للمتداولين والمستثمرين 
ومنتجي السلع بالمضاربة على السعر المستقبلي ألحد 

األصول.
 بين طرفين يتيح تداول أداة 

ً
وتمثل هذه العقود التزاما

مالية بتاريخ مستقبلي )تاريخ انتهاء( وبسعر متفق عليه 
في لحظة إنشاء العقد.

ــكـــون األداة الـــمـــالـــيـــة األســـاســـيـــة لــلــعــقــد  ويـــمـــكـــن أن تـ
المستقبلي أو اآلجــل أي أصــٍل، مثل األسهم أو السلع أو 

العمالت أو الفوائد أو حتى السندات.
ــــرت الـــمـــصـــادر أن الــعــقــود الــمــســتــقــبــلــيــة ســتــمــّكــن  وذكــ
المستثمرين المحليين والدوليين مــن التحوط وإدارة 
ــة إلــــى تــنــويــع  ــافـ ــلـــى، إضـ مــخــاطــر مــحــافــظــهــم بـــكـــفـــاءة أعـ

المنتجات المتاحة للتداول في السوق المالي المحلي.
وبينت أن آلية العمل بها تتمثل في اختيار األسهم التي 
تتخذها العقود المستقبلية كأصل أساسي لها من أكبر 
الشركات المدرجة وأكثرها سيولة في بورصة الكويت، 

بناًء على قائمة من المعايير، التي تهدف إلى ضمان توافر 
السيولة لتلبية متطلبات السوق، والحفاظ على نزاهة 

السوق، وتمكين اإلدارة الفعالة للمحافظ االستثمارية.
وأضافت أن شركة بورصة الكويت رفعت دراستها بشأن 
تدشين عمل نظام المشتقات المالية بآلياته الجديدة، بعد 
االنتهاء من إجراء استطالع اآلراء، بمشاركة شركات االستثمار 
والوساطة، بشأن مناقشة المقترحات المطلوبة بشأن إعداد 

وتنظيم سوق المشتقات )بيوع مستقبلية، أوبشن، آجل(. 
وقـــدرت المصادر الفترة الزمنية المطلوبة لالنتقال الى 
مــرحــلــة الــتــدشــيــن الفعلي لــدخــول ســـوق المشتقات المالية 
بــورصــة الكويت إلــى مرحلة التطبيق الفعلي بفترة ال تقل 
 إلى أهمية وحيوية المرحلة المقبلة من خطة 

ً
عن سنة، نظرا

تطوير الــســوق التي أطلقتها الــبــورصــة فــي 2017، إذ سيتم 
طرح المشتقات المالية بعد تدشين الوسيط الطرف المقابل 
المركزي ccp، ومشاركة بنك الكويت المركزي والبنوك التجارية 
بدورها المحوري في هذه العمليات، وتوفير مستويات ضمان 
للمخاطر وحماية لضمان سالمة ودقة عمل هذه المنتجات. 

وأشـــــارت إلـــى أن الــهــيــئــة تــطــمــح إلـــى إطــــالق مشتقات 
بالنظم العالمية التي تتناسب مع الشركات والمؤسسات، 
حيث إن المشتقات المعمول بها في سوق الكويت محل 
تعامل أفــراد بنسبة تصل إلى 98 في المئة، لكن التوجه 
الجديد هو إتاحة الفرصة للصناديق والمحافظ والشركات 
والكيانات المؤسسية لتتعامل في المشتقات المالية، مما 

يعزز تدفق السيولة إلى السوق.

تراجعات متفاوتة لمعظم المؤشرات وارتفاع محدود في قطر
ر واضح بتعامالت نهاية العام وسط تغيرات في المراكز االستثمارية وانخفاض السيولة

َ
َحذ

• علي العنزي
ساد اللون األحمر معظم مؤشرات 
أســـواق الــمــال بـــدول مجلس التعاون 
الــخــلــيــجــي، إذ انــخــفــضــت المحصلة 
األســبــوعــيــة لستة مـــؤشـــرات مــن بين 
سبعة، ولــم ُيـــَر الــلــون األخــضــر سوى 
في مؤشر سوق قطر المالي وبنسبة 
 كــانــت قريبة مــن ُعشر 

ً
مــحــدودة جـــدا

نقطة مئوية فقط، وكان األكثر خسارة 
ــبــــوع الــمــاضــي  خــــالل تـــعـــامـــالت األســ
مــؤشــر بــورصــة ســـوق الــكــويــت الــعــام 
الذي خسر 1.92 في المئة تاله مؤشر 
الـــســـوق الــســعــودي الــــذي خــســر 0.74 
فــي المئة بينما تــراجــع مــؤشــرا دبي 
ومسقط بنسبة متقاربة كانت 0.39 

و0.37 في المئة على التوالي. 
واســــتــــقــــر مــــؤشــــر أبــــوظــــبــــي عــلــى 
خسارة ُعشري نقطة مئوية وتراجع 
ــر ســــــوق الـــبـــحـــريـــن وكــــــــان هــو  ــؤشــ مــ
 بأكثر من ُعشر نقطة مئوية 

ً
سادسا

بقليل.

نهاية تسعير وتعامالت آخر العام
جاءت تعامالت مؤشرات األسواق 
ــاون  ــعــ ــتــ ــة بـــــــــدول مـــجـــلـــس الــ ــيــ ــالــ ــمــ الــ
الــخــلــيــجــي مــقــاربــة لــلــتــوقــعــات، إذ ال 
يفصلنا عن نهاية العام سوى أسبوع 
فقط، وكانت تعامالت األسبوع ما قبل 
 مــقــارنــة مــع ما 

ً
األخــيــر هــادئــة نسبيا

سبقها من تعامالت، وال شك أنها ال 

 عن تعامالت هذا الوقت 
ً
تختلف كثيرا

من كل عام.
ــة الــكــويــت  وســـجـــل مـــؤشـــر بــــورصــ
الخسارة األكبر بين أسواق دول مجلس 
التعاون الخليجي، إذ فقد بنسبة 1.92 
في المئة تعادل 141 نقطة ليقفل عند 
مــســتــوى 7209 نــقــاط، وســجــل مؤشر 
الــســوق األول خــســارة أكــبــر تــجــاوزت 
2 في المئة بقليل، وحــذف 167 نقطة 
ليقفل بالكاد على مستوى 8000 نقطة 
 عــلــى مــســتــوى 8009 

ً
ــدا وكـــــان تـــحـــديـ

نقاط، بينما على الطرف اآلخــر خسر 
مؤشر »رئيسي 50« نسبة 2.3 في المئة 
تعادل 129 نقطة ليقفل على مستوى 

5675.19 نقطة.
وتباين أداء متغيرات السوق الثالثة 
)القيمة، وعدد األسهم المتداولة وعدد 
الصفقات( إذ تراجعت القيمة بشكل 
حاد وبنسبة 37 في المئة مقارنة مع 
األسبوع األسبق، بينما خسر النشاط 
نسبة 15 فــي المئة، وكــانــت المفارقة 
ارتـــفـــاع عـــدد الــصــفــقــات بنسبة 6 في 
المئة مقارنة مع األسبوع األسبق. وجاء 
الضغط من األسهم القيادية إذ تراجعت 
أسهم الوطني وأجيليتي وبيتك وزين 

بنسب واضحة خالل األسبوع. 
ــارة  ــــر خـــسـ ــثـ ــ وكـــــــان أجـــيـــلـــيـــتـــي األكـ
بنسبة 5 في المئة، بينما تراجع زين 
و صناعات بنسبة 3 في المئة وخسر 
بيت التمويل الكويتي »بيتك«نسبة 2.9 
فــي الــمــئــة، وكـــان سهم البنك الوطني 

 إذ لم تزد خسارة خسائره 
ً
األكثر ثباتا

األسبوعية على نسبة 1 في المئة. 
ومن أسهم السوق األول استقر سهم 
أعــيــان على ارتــفــاع بنسبة مــحــدودة، 
بينما تــراجــع سهم إيفا بنسبة 6 في 
المئة. وكان سهم عربي قابضة األفضل 
بمكاسب بلغت 15 في المئة وصعدت 
 وطنية د ق وآسيا بنسب 

ً
أسهم أيضا

كبيرة. وخسر سهم الوطني العقارية 
نسبة كبيرة بلغت 10 في المئة، كذلك 
.
ً
خسر السهم الصفاة 7 في المئة تقريبا

خسائر وسط
وســجــلــت عـــدة مـــؤشـــرات خليجية 
خسائر وســط، بعد تراجع واستقرار 
المحفزات الداعمة لها إذ بدأت تقييم 
الــعــوائــد مــن األســهــم ومــقــارنــتــهــا مع 
 
ً
عوائد السندات، التي سجلت ارتفاعا

 بعد عدة جوالت من رفع الفائدة، 
ً
كبيرا

وكـــان أكــبــرهــا خــســارة مــؤشــر السوق 
الـــســـعـــودي إذ تــــراجــــع بــنــســبــة 0.73 
فــي الــمــئــة أي مــا يــعــادل 74.63 نقطة 
ليتراجع إلى مستوى 10215.79 نقطة 
ويقترب من خسارة 10 في المئة لهذا 
 مؤشر 

ً
العام قبل أن ينتهي، تاله أيضا

سوق دبي المالي الذي تراجع بنسبة 
0.39 في المئة أي 12.85 نقطة ليتراجع 

إلى مستوى 3316 نقطة.
بــيــنــمــا ســجــل مــؤشــر ســــوق عــمــان 
الــخــســارة األولــــى بــعــد نــمــو متواصل 
ــقـــى بـــه إلــى  لـــمـــدة أربـــعـــة أســابــيــع ارتـ

الــمــركــز الــثــانــي بــعــد مــؤشــر أبــوظــبــي 
الـــمـــالـــي مـــن حــيــث االرتــــفــــاعــــات لــعــام 
2022 وخسر بنهاية األسبوع الماضي 
0.37 فــي المئة أي 17.8 نقطة ليقفل 
عــلــى مــســتــوى 4838.4 نــقــطــة ويبقي 
عــلــى مكاسبه لــهــذا الــعــام بنسبة 17 
في المئة، وكانت أسعار النفط أفضل 
حــااًل مــن تعامالت األســبــوع األسبق، 

وارتد برنت بعد إقفال األسواق المالية 
الــخــلــيــجــيــة وانــتــهــى إلــــى ســعــر 84.5 
 لمزيج برنت وبنمو اسبوعي 

ً
دوالرا

بلغ 5 في المئة.

خسائر محدودة
ــــوق أبـــوظـــبـــي  واســـتـــقـــر مــــؤشــــر ســ
ــدودة لــم  ــ ــحـ ــ ــلـــى خــــســــارة مـ الـــمـــالـــي عـ

تـــتـــجـــاوز 0.21 نــقــطــة مــئــويــة أي 21 
نقطة ليقفل على مستوى 10306.28 
 مــن مــكــاســبــه هــذا 

ً
نــقــاط وبــقــي قــريــبــا

العام، وهو يتصدر مؤشرات األسواق 
 بــيــن 

ً
ــلــــى نــــمــــوا ــــن األعــ الــخــلــيــجــيــة ومـ

مـــؤشـــرات األســـــواق الــنــاشــئــة بنسبة 
18 في المئة، وكالعادة كانت تغيرات 
مؤشر سوق البحرين المالي محدودة 

ولم تزد على نسبة 2.24 نقطة ليبقى 
عند مستواه السابق حــول 1851.79 

نقطة.

نمو محدود بعد خسائر كبيرة
ــــوق قــطــر  ــد مـــؤشـــر سـ ــ  ارتــ

ً
ــرا ــ ــيـ ــ وأخـ

 بنسبة 
ً
 مــحــدودا

ً
المالي وحقق نــمــوا

0.11 فــي الــمــئــة أي مــا يــقــارب 12.09 
 من مستوى 11 

ً
 جدا

ً
نقطة، ليقفل قريبا

ألف نقطة، وعلى مستوى 10988.84 
نقطة، وكانت الخسائر مستمرة ومنذ 
مــا يــقــارب الــشــهــر فــي مــؤشــر الــســوق 
ــوقـــف خــــــالل تــنــظــيــم  ــتـ ــم تـ ــ الــــقــــطــــري لـ
مباريات كأس العالم 2022 بل ازدادت 
 حــتــى كــســر مــســتــوى 11 ألــف 

ً
ا ســــــوء

نقطة خالل األسبوع ما قبل الماضي، 
ثـــم ارتــــد وبــشــكــل مـــحـــدود خــــالل هــذا 
األسبوع، وقبل نهاية هذا العام على 

خسائر تقارب 5 في المئة.

تذبذب واضح منذ 
بداية األسبوع ومراقبة 

دقيقة لمؤشرات 
األسواق العالمية

النفط يرتفع مع تنامي مخاوف اإلمدادات
ً
 ليبلغ 81.54 دوالرا

ً
البرميل الكويتي ينخفض 83 سنتا

 ليبلغ 
ً
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 83 سنتا

 
ً
 في تداوالت أمس األول مقابل 82.37 دوالرا

ً
81.54 دوالرا

في تداوالت الخميس الماضي وفقا للسعر المعلن من 
مؤسسة البترول الكويتية.

وفي األسواق العالمية، ارتفعت أسعار النفط حوالي 
3 دوالرات عــنــد الــتــســويــة، الــجــمــعــة، محققة مكاسب 
لألسبوع الثاني على التوالي، بعدما قالت موسكو إنها 
 على سقف األسعار، الذي 

ً
قد تخفض إنتاج الخام ردا

فرضته مجموعة السبع على الخام الروسي.
وارتفع خام برنت 2.94 دوالر أو ما يعادل 3.6 في 

 للبرميل.
ً
المئة عند التسوية إلى 83.92 دوالرا

وزاد خام غرب تكساس الوسيط األميركي 2.07 دوالر 
 للبرميل عند التسوية.

ً
أو 2.7 في المئة إلى 79.56 دوالرا

وقــد تتراجع صــادرات روسيا من نفط البلطيق 
20 في المئة في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق 
بــعــد أن فـــرض االتـــحـــاد األوروبـــــي ودول مجموعة 
 
ً
 ألسعار الخام الروسي، وفقا

ً
السبع عقوبات وسقفا

لمتعاملين وحسابات »رويترز«.
وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي 
للتلفزيون الرسمي الجمعة، إن روسيا قد تخفض 
إنتاج النفط بنسبة تتراوح بين 5 و7 في المئة مطلع 
 على الحد األقصى للسعر، الذي تفرضه 

ً
2023 ردا

الدول الغربية على نفطها الخام ومنتجات التكرير.
وقد ينخفض الطلب على النفط الخام وإنتاجه 
خالل األيام القليلة المقبلة بسبب عمليات اإلغالق 
الناجمة عن عاصفة شتوية هائلة تجتاح مساحة 
واســعــة مــن الــواليــات المتحدة. وتــم إغـــالق العديد 
مــن أكــبــر مصافي التكرير األميركية بسبب البرد 
القارس، بينما تم وقف عمليات إنتاج في تكساس 

ونورث داكوتا.
وارتفعت العقود اآلجلة للبنزين والديزل منخفض 
 النخفاض إنتاج مصافي 

ً
الكبريت 5 في المئة توقعا

التكرير وزيادة الطلب على وقود التدفئة.

صادرات النفط الكويتية تستعد لتحول جذري
مع تكثيف إنتاج مصفاة الزور

تستعد الكويت للعب دور عميق فــي أســـواق النفط 
العالمية خالل عام 2023، ومع تكثيف العمل في مصفاة 
ا سيكون لدى الكويت كمية أقل بكثير 

ً
الزور العاملة حديث

من الخام المتاح للتصدير، لكن صادرات نواتج التقطير 
المتوسطة العالية القيمة سترتفع بشكل كبير.

وبحسب »ميس نفطية«، تعد الكويت واحدة من أكبر 
الدول المصدرة للنفط الخام في العالم، حيث تقوم بشحن 
1.92 مليون برميل في اليوم إلى األسواق اآلسيوية بشكل 
أساسي هذا العام، لكن ذروة سلسلة كبرى من عمليات 
تحديث المصافي وأعــمــال التوسعة هــذا الــعــام والعام 
المقبل قد تنذر بانخفاض كبير في صادرات الخام، حيث 

تسعى الكويت الستخراج أقصى قيمة من نفطها.
وبــلــغ مــتــوســط إنـــتـــاج الــنــفــط الـــخـــام الــكــويــتــي 2.70 
مليون برميل في اليوم على مدى األشهر الـ 11 األولى 
من عام 2022، وتم تصدير 1.92 مليون برميل في اليوم، 
وتكرير 762 ألف برميل في اليوم محلًيا، و22 ألف برميل 
في اليوم محترقة في محطات توليد الطاقة. ومع بدء 
التشغيل التجاري ألول 205 آالف برميل في اليوم من 
مصفاة الــزور البالغة 615 الف برميل في اليوم، قفزت 
طاقة التكرير في الكويت اآلن. ويجب أن تعمل المنشأة 
الضخمة بكامل طاقتها خالل عام 2023، مما يعزز قدرة 

التكرير في الكويت إلى 1.416 مليون برميل في اليوم.

»نفط الكويت« تعّدل الخطة الخمسية بخفض اإلنتاج
ً
إلى 2.750 مليون برميل يوميا

• أشرف عجمي
ــأن شــركــة  ــ أفــــــاد مـــصـــدر نــفــطــي مــطــلــع بـ
نفط الكويت قامت مــؤخــرا بخفض حصة 
االنتاج من النفط الخام بالخطة الخمسية 
)2022- 2023( - )2026-2027( إلـــى 2.750 
مليون برميل يوميا بانخفاض قــدره 250 
ألف برميل، وبنسبة بلغت نحو 8 في المئة، 
وذلك مقارنة بالخطة الخمسية السابقة عن 
نفس المدة المذكورة سابقا، والبالغ كميتها 

3 ماليين برميل يوميا. 
وأرجــــــع الــمــصــدر خــفــض كــمــيــة الــطــاقــة 

االنتاجية الى عدة اسباب رئيسية، من أهمها 
تأخر المشروعات الرئيسية المتعلقة بزيادة 
االنتاج مثل مشروعات معالجة وحقن المياه 
في كل من منطقتي شمال الكويت وجنوب 
شرق الكويت ومركزي التجميع 31 و32، الفتا 
الى انه باالضافة إلى ذلك فإن من االسباب 
االخرى ذات األهمية لتأخر المشروعات التي 
تهدف الــى زيـــادة االنــتــاج هــي طــول الـــدورة 
المستندية للمشروعات، وذلك للعقود ذات 
الصلة بالمحافظة على االنتاج كعقود ابراج 
اصالح االبار والمضخات الغاطسة وانابيب 
التدفق، مما أثر بشكل واضح على الوصول 

الـــى الــطــاقــة االنــتــاجــيــة المستهدفة، فضال 
عــن ارتــفــاع فــي الــطــاقــة االنتاجية الكامنة، 
التي تعمل الشركة على تحويلها الى طاقة 

انتاجية فعلية خالل العام المقبل.
د المصدر االسباب الرئيسية لطول 

ّ
وفن

ــدورة المستندية للعقود، بــل يــرجــع الى  الــ
الفترة الزمنية الطويلة التي تحتاج إليها 
االعــتــمــادات من اللجان، خصوصا الجهاز 

المركزي للمناقصات.
وكشف أن »نفط الكويت« وضعت خطة 
لرفع الطاقة االنتاجية للسنة المالية -2022
2023 للوصول الــى طاقة انتاجية متاحة 

تــعــادل 2.850 مــلــيــون بــرمــيــل نــفــط يوميا، 
موضحا أن تحقيق تلك الخطة يعتمد في 
االســــاس على تنفيذ بعض االنــشــطــة مثل 
ــتــــاج فـــي مختلف  مــــبــــادرات لــتــحــســيــن االنــ
مــنــاطــق الــشــركــة، وتنفيذ مــا يــعــادل 1794 
عملية صيانة لآلبار، باالضافة الى حفر ما 
يعادل 400 بئر، وصوال الى تشغيل عدد من 
المشروعات المهيأة كمركز تجميع 32، وعدد 
مــن مــشــروعــات معالجة الــمــيــاه فــي جنوب 

وشرق البالد.

»التجارة« تخالف وسطاء عقار 
لتأجيرهم دفتر البيوع

• سند الشمري
علمت »الــجــريــدة«، مــن مــصــادر مطلعة، أن وزارة 
التجارة والصناعة قامت خالل الفترة األخيرة بمخالفة 
عدد من مكاتب الوساطة العقارية، وذلك لعدم التزامها 

بالقرارات الصادرة بتنظيم هذا النشاط.
وأشارت المصادر الى أن »التجارة« خالفت نحو 5 
مكاتب وساطة عقارية، ألسباب عدة؛ منها إتالف عدد 
من صفحات دفتر البيوع، إضافة الى تأجير الدفتر 

بالباطن ألشخاص غير مخولين بمزاولة المهنة.
ــرارا  وكــانــت الــــــوزارة أصـــــدرت، فــي وقـــت ســابــق، قـ
ــر الـــوســـيـــط الـــعـــقـــاري الــــورقــــي الـــى  ــتـ بـــاســـتـــبـــدال دفـ

اإللكتروني، ويدخل حّيز التنفيذ اعتبارا من بداية 
العام الجديد، على أن ينتهي بالعمل بالدفتر الورقي 

في 30 يونيو 2023.
ويلزم القرار الوسيط العقاري باجتياز دورة تدريب 
الستخدام دفتر الوسيط العقاري اإللكتروني، الطالعهم 
على كيفية عمله، لتفادي أي أخطاء قد تنتج مستقبال.
وكـــان الــقــرار قــد القـــى صـــدى إيجابيا كبيرا بين 
الوسطاء والمستثمرين على حد سواء، وذلك لما له 
من الكثير من اإليجابيات التي ستنعكس على السوق، 
التي ستقضي على العديد من التالعبات والثغرات التي 

ستغل من البعض.
ُ
كانت ت
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من واجب »المركزي« إعالن نواياه بشأن سعر الخصم
»دور البنوك المركزية اختصار مساحة المجهول أمام متخذ القرار في قطاع األعمال«

اقتصاد الكويت مجرد خيمة في طقس عاصف
برنامج عمل الحكومة يحوي مستهدفات متناقضة

 فريق اإلدارة القطري في تنظيم كأس 
العالم هو من فاز بدرع البطولة

ال يــــزال تــقــريــر »الـــشـــال« يــتــطــرق إلــى 
برنامج الحكومة ويتناول هذا األسبوع 
محور االقتصاد والمال، ورأى أنه حتى 
صدور برنامج الحكومة في 28 نوفمبر 
ــتـــصـــاد«،  ــكـــويـــت اقـ 2022 »لـــيـــس فــــي الـ
فمساهمة القطاع الــعــام بشكل مباشر 
نحو 70% في ناتجها المحلي اإلجمالي، 
وتـــوظـــف الــحــكــومــة أكــثــر مـــن 83% من 
ــا عــــداهــــم، وكـــل  الـــمـــواطـــنـــيـــن وتــــدعــــم مــ
ذلــك يعتمد على إيــــرادات النفط بشكل 
مــبــاشــر أو غــيــر مــبــاشــر، أي مــدخــراتــه، 
الــتــي اســتــمــرت تــمــول نــفــقــات الــمــوازنــة 
 ،

ً
العامة بنحو 90% على مدى 60 عاما

وذلك يحصر االهتمام »بالمال« أو الشق 
الثاني في المحور.

في التفاصيل، وفيما اقتصاد الكويت 
»مــجــرد خيمة فــي طقس عــاصــف«، فإن 
عمود تلك الخيمة الوحيد هو المالية 
العامة، وحتى ننجح في بناء اقتصاد 
في المستقبل، البد من الحرص الشديد 
عــلــى ســـامـــة ذلــــك الـــعـــمـــود، ومــحــتــوى 
أهداف برنامج الحكومة الحالية وسيل 
المشروعات الشعبوية النيابية، يحّمان 

ذلك العمود أكثر بكثير مما يحتمل.
ــن أمــثــلــة تــلــك الـــضـــغـــوط، ضــــرورة  مـ
توظيف 96 ألف خريج خال 4 سنوات، 
85% منهم في القطاع العام أو نحو 82 
ألف مواطن، على أمل أن يستوعب القطاع 
الخاص 14 ألف مواطن مع مخصصات 
دعــــم الــعــمــالــة، بــغــض الــنــظــر عـــن تــوفــر 

الوظيفة أو حتى السعة المكانية، وكان 
مـــن أبـــســـط الــمــتــطــلــبــات فـــي الــبــرنــامــج 
احتساب إمكانات استدامة سوق العمل 
ألن القادمين إليه في تزايد، واستدامة 

المالية العامة معه.
وتـــنـــوي الــحــكــومــة تـــذويـــب القضية 
اإلسكانية وفق سياسة التوسع األفقي 
وبنسبة 75% بحلول عام 2026، أي بناء 
نحو 80 ألف مسكن، ولمثل هذا التوسع 
احتياجات مالية مباشرة مثل القروض 
السكنية، واحتياجات مالية غير مباشرة 
مــثــل الــبــنــى التحتية، وأبــســط وظــائــف 
الحكومة هــي حساب اإلســقــاط المالي 
على النفقات العامة وتأثيره المتبادل 

.
ً
على تحقيق المستهدف إسكانا

ولــدى الحكومة هدف معلن لتعديل 
الــتــركــيــبــة الــســكــانــيــة، وإلـــــى جـــانـــب أن 
ــع الــتــمــدد  تــحــقــيــقــه مــســتــحــيــل مـــع وضــ
األفــقــي اإلســكــانــي، فما ســوف تحصده 
مـــن تــنــاقــض ســيــاســاتــهــا هـــو تضخم 
غــيــر محتمل فــي أجـــور الــعــمــالــة يخلق 
ــاءات   مــالــيــة فـــي قــطــاع اإلنـــشـ

ً
ضــغــوطــا

وغيره وتأثيره على استدامة الماليات 
الخاصة لألسر سلبية وكبيرة.

وتـــرغـــب الــحــكــومــة فـــي الــتــوســع في 
تقديم خدمات التعليم، وتكلفة التعليم 
الــحــكــومــي فـــي الــكــويــت بــاهــظــة، ســـواء 
فـــي بـــنـــاه الــتــحــتــيــة، وجــامــعــة الــكــويــت 
مثااًل، أو تكلفة الطالب الجارية، ومثلها 
الــخــدمــات الصحية مــع وعــد بالتوسع 

في إنشاء المدن الصحية وزيادة الطاقة 
االســتــيــعــابــيــة للمستشفيات الــقــائــمــة، 
واســتــضــافــة مــســتــشــفــى عــالــمــي واحـــد 
على األقــــل، وفـــي الــوقــت نفسه تتوسع 
فــي إشــــراك الــمــواطــنــيــن فــي مــشــروعــات 
التأمين الصحي في بلد فيه الخدمات 
الصحية مجانية، ورغم ذلك ال نجد معها 
أي إسقاط لمعرفة إمكانية تحقيق تلك 
األهداف وضمان استدامة المالية العامة.

وتـــنـــوي زيـــــادة جـــرعـــات االســتــثــمــار 
لــتــنــويــع مـــصـــار الـــدخـــل فـــي صــنــاعــات 
ــر ألـــمـــنـــيـــوم  ــاهــ بـــتـــروكـــيـــمـــاويـــة ومــــصــ
ومـــشـــروع الــســكــة الــحــديــد واســتــكــمــال 
ميناء مبارك... إلخ، وكلها ضغوط على 
المالية العامة، يقابلها هدف متواضع 
بزيادة اإليرادات غير النفطية من 2.396 
مليار دينار، في الحساب الختامي للسنة 
المالية الفائتة، إلى 3.500 مليارات دينار، 

وال نعرف متى.
ولــعــل أكــثــر الــمــؤشــرات خــطــورة، هو 
تــبــنــي الــحــكــومــة مـــشـــروعـــات شعبوية 
مثل شراء اإلجازات ومكافآت الصفوف 
األمامية، وقبلها تأجيل ســداد أقساط 
القروض، مما شجع على التقاط بعض 
النواب قصب السبق ليفتح باب جهنم 
على المالية العامة، وأبدى نواب آخرون 
 وغـــيـــرة عــلــى مستقبل الــبــلــد من 

ً
وعـــيـــا

ضياع مؤكد، ونقدر لهم تقديم استدامة 
وطن على استدامة كراسيهم.

ــاه مــن  ــ ــرنـ ــ ومـــــا يــنــطــبــق عـــلـــى مــــا ذكـ

مستهدفات متناقضة، ينطبق على كل 
مستهدفات المحاور األخرى، وما سوف 
يــحــدث هــو تــكــرار سيناريو عـــام 2020 
عندما أعلنت الحكومة احتمال عجزها 
 دفع الرواتب 

ً
عن تحقيق أي شيء، شاما

واألجور، وانفجر نزاع معلن بين وزيري 
المالية والنفط حينها حول أحقية أّي من 
الوزارتين بـ 7 مليار دينار كويتي تأخر 
قطاع النفط عن سدادها للخزينة العامة.
فـــي أي دولـــــة مـــن دول عـــالـــم الـــيـــوم، 
ـــطـــرح ضــمــن الــخــطــة أو الــبــرنــامــج 

ُ
ال ت

ــــداف المتناقضة ما  مجموعة مــن األهـ
لــــم تــكــن مــحــســوبــة ضــمــن مــصــفــوفــات 
تبادلية تقدر تكلفة تحقيق تلك األهداف 
وإمكانيات تلبيتها، ثم ترتب أولوية كل 
هدف وفق أهميته، أي تحقيق الممكن 
ــداًل مــــن ضـــيـــاع الـــكـــل،  ــ ــ مــــن كــــل هـــــدف بـ
ومــعــه ضــيــاع مستقبل أكــثــر مــن نصف 

المواطنين.
إن التحدي الحقيقي الذي يواجه البلد 
هو كيفية تغيير نهج اقتسام موارد البلد 
وتحويله إلى نهج ثابت لبنائها وضمان 
استقرار كل أجيالها، ذلك ما كان يفترض 

أن يكون صلب برنامج الحكومة.
 بتقديم رؤية 

ً
ومــا زلنا ننتظر وعـــدا

تضمن االستقرار المالي واالقتصادي، 
ــــذت في  ولــــن نــتــأخــر عـــن دعــمــهــا إن أخـ
االعتبار تلك المآخذ، أمــا إن أثبتت أن 
تلك المآخذ التي ذكرناها غير صحيحة، 

حينها وجب علينا االعتذار.

قال »الشال«، إنه لتقييم حدث بمستوى استضافة قطر 
لكأس العالم، يفترض تناوله من ثاثة أبعاد، البعد األول 
هو المستوى الرياضي، وهو خارج نطاق اختصاصنا، 
ــم نــســتــطــع الــحــصــول على  والـــثـــانـــي هـــو الــتــكــالــيــف، ولــ
تفاصيلها، ال تلك المرتبطة مباشرة بالحدث، وال غير 
المباشرة أو تلك الخاصة برؤية سبقت الحدث بـ 14 سنة 

ولن تنتهي سوى بعده بـ 8 سنوات. 
وأضاف التقرير، أن البعد الثالث هو موضوع فقرتنا، 
ونقصد تنظيم دورة رياضية هــي األهـــم واألكــبــر على 
 أن تــتــشــارك دولــتــان 

ً
 عــاديــا

ً
مستوى الــعــالــم، وبـــات أمـــرا

متقدمتان أو أكثر في تنظيمها كما حدث في دورة 2002 
التي احتضنتها اليابان وكوريا الجنوبية، ودورة 2026 
التي سوف تحتضنها كل من الواليات المتحدة وكندا 

والمكسيك.
فــي الــتــفــاصــيــل، فـــإن مــســاحــة قــطــر 11.586 كيلو م2، 
والمساحة التي احتضنت الحدث ال نتوقع أن تزيد على 
500 كيلو م2، أو ما بين 4.0%- 4.5% من تلك المساحة، 
ويقدر أنها استقبلت نحو 1.5 مليون زائر عبر الحدود 
على مدى زمني بحدود الشهر الواحد، ليشاركوا سكان 
قــطــر الــبــالــغ عــددهــم 2.931 مــلــيــون نــســمــة، وغالبيتهم 

يسكنون نفس تلك المساحة.
ومنذ بــدء البطولة، امــتــازت حركة الـــزوار بالساسة 
ما بين وصولهم إلى المنفذ الحدودي وفق إذن مسبق، 
ودخولهم مدينة الــدوحــة العاصمة، ولــم ياحظ تأخر 
أحد عن الحصول على وسيلة نقل لبلوغ مقصده بعد 
وصوله، ولم يكن هناك تزاحم عند الدخول أو الخروج 
إلى ومن ساحة الحدث الرياضي، رغم ارتياد نحو 3.4 
مايين مشاهد لـ 64 مباراة وبمعدل يفوق 53 ألف مشاهد 
لــلــمــبــاراة الـــواحـــدة، ومثلها حـــال عــودتــهــم إلـــى بــادهــم 

 بكل ما سبق، ولــم تعاِن تلك المساحة الصغيرة 
ً
مــرورا

من اختناق مروري.
 كانت بسهولة، فقد 

ً
كما توجه الزوار إلى مقاصدهم أيا

كانت اإلرشــادات المكتوبة والمرئية متوفرة، ولم يعدم 
 ظاهرة لم تتكرر، 

ً
الزوار مقاصد الترفيه والثقافة، شاما

وهي ظهور الــزوار من كل الجنسيات باللباس الوطني 
 في اإلعام الغربي بالعنف واإلرهاب 

ً
الذي ارتبط نمطيا

أو الثراء الغبي، وتلك خطوة ذكية في طريق تغيير ذلك 
االنــطــبــاع. واستطاع الـــزوار ألول مــرة اإلفـــادة مــن صغر 
مساحة الحدث والمنظمة بدقة في حضور أكثر من مباراة 

في يوم واحد، ومن دون قلق حول كلفة االنتقال.
ة البنى التحتية، سواء  وشهد زوار قطر تفوق كفاء
تلك المنشأة ألغراض الحدث المباشر، أو البنى التحتية 
الــدائــمــة، وحــتــى تــلــك الــخــاصــة بــالــحــدث، تــم التخطيط 
لمصيرها ما بعد الحدث وتوفر فائض منها، فكان لكل 
اســتــاد ضمن الثمانية سيناريو خــاص للتعامل معه 

بمجرد انتهاء الحدث.
ولم يوفق الفريق القطري في تجاوز دور المجموعات 
، ولكن فريق اإلدارة والتنظيم القطري 

ً
وكان أداؤه متواضعا

فاز بدرع البطولة مقارنة بكل ما سبقه من دورات، وهناك 
اعــتــقــاد ســائــد بـــأن ذلـــك الــفــريــق تــفــوق نتيجة االهتمام 
بتفاصيل التفاصيل، وتــفــوق فــي ضــمــان أمـــان الحدث 
 
ً
وجمال ونظافة منشآته. وأهدى المنتخب المغربي دعما

 لذلك الفريق بأدائه الجميل ليصبح الفريق األول 
ً
مستحقا

 ببلوغه المربع الذهبي ما زاد النجاح 
ً
 وإفريقيا

ً
عربيا

، والواقع أن نجاح االثنين نجاح لكل 
ً
التنظيمي تشويقا

الــعــرب واألفـــارقـــة، وجـــاءت الــمــبــاراة النهائية بمستوى 
 
ً
إثــارة أقرب إلى األمنية أو الحلم منه إلى الواقع... شكرا

قطر، إنها اإلدارة.

ذكر تقرير »الشال« االسبوعي أنه بتاريخ 7 الجاري، رفع 
بنك الكويت الــمــركــزي سعر الخصم على الــديــنــار بـــ 0.50 
بالمئة أو مــن 3.00 إلــى 3.50 بالمئة، حــدث ذلــك مباشرة 
 في 

ً
 صحيحا

ً
بعد اكتمال تشكيل مجلس إدارته، وكان قرارا

ص الفجوة وإن ظلت لمصلحة الدوالر من 0.75 
ّ
تقديرنا، وقل

بالمئة - 1.00 بالمئة إلى 0.25 بالمئة 0.50- بالمئة.
وبتاريخ 14 الــجــاري، أصــدر بنك االحتياطي الفدرالي 
األميركي قراره برفع سعر الفائدة األساس على الــدوالر بـ 
0.50 بالمئة إلى ما بين 4.25 و4.50- بالمئة، ذلك القرار أعاد 
الفجوة لمصلحة فائدة الدوالر إلى 0.75 بالمئة 1.00- بالمئة.

تبع قرار »الفدرالي« زيادة أسعار الفائدة بنفس النسبة أي 
0.50 بالمئة على عمات كل دول مجلس التعاون الخليجي 
 
ً
الخمس األخــــرى، ولــم يتخذ بنك الــكــويــت الــمــركــزي قـــرارا

 يشرح موقفه أو نواياه.
ً
بالزيادة، ولم يصدر بيانا

وقبل صــدور قــرار »الــفــدرالــي« بالزيادة ألسعار الفائدة 
األخير، كانت األســواق حائرة بين من يرجح زيادة بـ 0.50 
بالمئة أو زيادة بـ 0.75 بالمئة، ولكن قبلها بنحو أسبوعين، 
خــرج رئيس »الــفــدرالــي« فــي خطاب أكــد فيه بــدايــة تراخي 
الضغوط التضخمية، ليصبح إجــمــاع التوقعات على أن 

الزيادة القادمة ستكون بالحد األدنى.

بنك الكويت المركزي سلطة مهنية ومحترفة، ويستحق 
كل االحترام، و«المركزي« سلطة مستقلة يتخذ قراراته بناء 
على حشد من المعلومات التفصيلية المتوافرة لــه، وألن 
وظيفته حساسة، ال بّد من مراعاة أن تكون مخالفته بالرأي 
بحدود ضيقة، مع افتراض أن احتمال أن يكون موقفه هو 
الصحيح هو االحتمال األرجـــح، وفــي موقفه من عــدم رفع 
سعر الخصم على الــديــنــار بعد رفعها على الــــدوالر وكل 
عمات دول مجلس التعاون، لنا رأي مخالف، فنحن ال نتفق 
معه، ولكن نحترم قراره، وما ال نفهمه هو عدم صدور بيان 

يؤكد ذلك الموقف.

 من رفع 
ً
وبيئة العمل ستظل مترددة في اتخاذ قرار خوفا

قريب قادم، فصاحب الوديعة متردد، والمقرض والمقترض 
مترددان، وحتى المتداول في البورصة متردد.

دور البنوك المركزية كما فعل رئيس البنك االحتياطي 
الفدرالي قبل قرار رفع الفائدة هو اختصار مساحة المجهول 
أمام متخذ القرار في قطاع األعمال إلى أقل الممكن، فأكبر 
أعداء القرار الصحيح هو اتساع مساحة المجهول، ونعتقد 
أن من واجــب بنك الكويت المركزي أن يعلن نواياه بشأن 
سعر الخصم، وفيما إذا كان هناك رفع قادم، أم أن ثبات سعر 

 بتبريراته.
ً
الخصم هو القرار، مشفوعا

»»OoredooOoredoo«: أرقام قياسية لخدمات «: أرقام قياسية لخدمات 
االتصاالت بـ االتصاالت بـ 5G5G في مونديال قطر في مونديال قطر

Ooredoo، مــشــغــل  ــنــــت  ــلــ أعــ
االتــــصــــاالت الــرســمــي فـــي الــشــرق 
األوســــط وإفــريــقــيــا لبطولة كــأس 
العالم FIFA قطر 2022™، تحقيق 
ــام قــيــاســيــة جـــديـــدة مـــع ختام  ــ أرقـ
البطولة، مــا يعزز مكانة الشركة 
كمزود عالمي لخدمات االتصاالت 

وتكنولوجيا المعلومات.
وكـــــانـــــت األرقــــــــــــام الـــقـــيـــاســـيـــة، 
التي سجلتها الشركة في الحفل 
االفتتاحي للبطولة، تحطمت مع 
الـــوصـــول إلــــى الــمــرحــلــة األخــيــرة 
منها؛ إذ سجل النهائي التاريخي 
بين األرجنتين وفرنسا على استاد 
 قياسية جديدة في 

ً
لوسيل أرقاما

استخدام البيانات وصل إلى 45.1 
تــيــرابــايــت، و8.4 تــيــرابــايــت عبر 
الواي فاي في االستاد، وإجراء أكثر 
مــن 650.000 مكالمة، واستخدام 
32.000 مشجع لخدمات التجوال. 
ــدد، قــــال الــشــيــخ  فـــي هــــذا الــــصــ
نــاصــر بــن حــمــد آل ثــانــي، رئيس 
 :Ooredoo الشؤون التجارية في
»تعجز الكلمات عن وصف شعور 
االعـــــتـــــزاز لـــديـــنـــا مــــع خـــتـــام هـــذه 
الــبــطــولــة الــتــاريــخــيــة. لــقــد كــانــت 
ــافــــة الـــــحـــــدث الــــريــــاضــــي  ــتــــضــ اســ
العالمي بهذه الطريقة االحترافية 
 ،

ً
 استثنائيا

ً
في دولتنا الحبيبة أمرا

كما كــانــت الفرصة الــتــي حصلت 
عــلــيــهــا Ooredoo تــاريــخــيــة وال 
تــــعــــوض إلظــــهــــار قـــــــــدرات شــبــكــة 

األبطال أمام العالم«.
وأضــاف آل ثاني: »لقد شهدنا 
ــواء استثنائية فــي قطر خال  أجـ
ــد كـــان  ــ ــيــــع الـــمـــاضـــيـــة، وقــ ــابــ األســ
 فــي 

ً
 أيــــضــــا

ً
الــــوضــــع اســـتـــثـــنـــائـــيـــا

ــام القياسية  ــ Ooredoo مــع األرقـ
ــدة الـــــتـــــي حـــقـــقـــنـــاهـــا ثــم  ــ ــديــ ــ ــعــ ــ الــ
حــطــمــنــاهــا بــعــد أيـــــام، وشــاهــدنــا 
 بــعــد يـــوم الــتــجــربــة الــرائــعــة 

ً
يــومــا

والـــمـــتـــطـــورة الـــتـــي حــصــل عليها 
الــمــشــجــعــون بــفــضــل االســـتـــعـــداد 
التام والجهود الكبيرة التي بذلها 

الموظفون في الشركة«. 

أرقام قياسية 

وذكـــر أنــه خــال 64 مــبــاراة من 
أفضل نسخة لبطولة كأس العالم 
ــــخ، اســتــخــدمــت  ــاريـ ــ ــتـ ــ ــر الـ ــ ــلـــى مـ عـ
الجماهير التي وصل عددها إلى 
3.4 مايين مشجع في االستادات 
ــانــــات، مــنــهــا  ــيــ ــايـــت بــ ــرابـ ــيـ 801 تـ
40.3% عبر شبكة 5G المتطورة 
من Ooredoo وبسرعات وصلت 
إلى 236 ميغابت بالثانية، وجاءت 
58.2% مــن الــبــيــانــات عبر شبكة 

ــــى 19  ــلـــت إلـ 4G وبـــســـرعـــات وصـ
ميغابت بالثانية، كما استخدمت 
الجماهير في االستادات الثمانية 

201 تيرابايت عبر الواي فاي. 
وبين أن الجماهير الحاضرة 
أجرت أكثر من 11.4 مليون مكالمة 
صوتية خال البطولة، كان %63.1 
منها عبر شبكة VoLTE وبنسبة 
نــــجــــاح بـــلـــغـــت 99.95%، بــيــنــمــا 
استفاد أكثر من 646.000 مشجع 

من خدمات التجوال.

شبكة األبطال 

واســتــكــمــلــت Ooredoo ترقية 
شبكة الــجــوال 4G و5G بالكامل، 
من خال تزويدها بأحدث المعدات 
ــا تــــطــــورا،  ــ ــرهـ ــ ــثـ ــ والـــــوظـــــائـــــف وأكـ
 FIFA استعدادا لبطولة كأس العالم
قطر 2022™، وشملت تلك الترقية 
ضمان توفير سعة شبكة مناسبة، 
وتوفير المرونة في جميع مكونات 
 ،RAN الــشــبــكــة، وشــبــكــة الــــراديــــو
والشبكة األساسية، ونقل البيانات، 
وذلك للقطاعين المحلي والدولي، 
كما تضمنت تحديثا شاما لمركز 
الشبكة باستخدام شبكة سحابية 
مركزية متطورة في مراكز البيانات 

الحديثة.

الذكاء االصطناعي 

وجهزت Ooredoo فريق عمل 
يضم أكثر من 400 خبير للتعامل 
مــع العمليات، انــطــاقــا مــن مركز 
ــات الــمــتــضــمــن  ــدمــ ــخــ عـــمـــلـــيـــات الــ
ألحـــــدث الــمــتــطــلــبــات، والـــمـــدعـــوم 
بــشــبــكــة مــــن الــــعــــديــــد مــــن مـــراكـــز 
الـــخـــدمـــات عــــن بـــعـــد والــعــمــلــيــات 
ــدار الـــســـاعـــة،  ــ ــ الـــمـــيـــدانـــيـــة عـــلـــى مـ
وحرصت Ooredoo على توظيف 
خبراء فنيين من أصحاب الخبرة 
فـــي الــعــمــل بــــاألحــــداث الــريــاضــيــة 

الكبرى، مثل بطوالت كأس العالم 
ــبــــاريــــات الــســوبــر  الـــســـابـــقـــة أو مــ
بــول وغيرها لتقديم الدعم خال 

البطولة. 
 
ً
 جديدا

ً
وطبقت Ooredoo نظاما

يعتمد على الــذكــاء االصطناعي 
ــي الـــتـــحـــقـــق مــن  ــ الســــتــــخــــدامــــه فــ
الــهــويــة ولتفعيل شريحة الخط، 
من أجل تسريع وتبسيط إجراءات 
الــحــصــول عــلــى خـــدمـــات الــشــركــة 
قبل قــدوم أعــداد كبيرة من الــزوار 
إلــى دولــة قطر لحضور فعاليات 
كـــأس الــعــالــم FIFA قطر 2022™، 
واستفادت الخدمة من تكنولوجيا 
 »KYC التحقق من هوية العميل«
الرقمية المتطورة التي تستند إلى 

عمليات الذكاء االصطناعي. 

هامش أمن 

وتــــضــــمــــنــــت جــــــهــــــود تـــعـــزيـــز 
الــشــبــكــة قــيــام Ooredoo بترقية 
ســعــة روابـــــط نــقــل الــبــيــانــات عبر 
الشبكة )Transport IP(، وضمان 
تــوفــر نــطــاق عــريــض لــاتــصــاالت 
عبر اإلنترنت مع أجهزة الخوادم 
ــة لــتــطــبــيــقــات  ــعــ ــابــ ــتــ الـــــدولـــــيـــــة الــ
ومــــواقــــع الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي، 
مــثــل Facebook وInstagram و

 WhatsAppو Tiktokو Snapchat
وغيرها. 

دعم وسائل اإلعالم 

ووفـــــــــرت Ooredoo خـــدمـــات 
ــة لــجــمــيــع  ــيـ ــمـ ــالـ ــعـ االتـــــــصـــــــاالت الـ

الحاصلين على تراخيص الحقوق 
اإلعامية في قطر لتغطية مجريات 
الحدث العالمي، وشمل ذلك ربط 
مــــا يــــقــــارب 50 جـــهـــة لــلــبــث حـــول 
العالم بشبكة Ooredoo، ومركز 
قــطــر لــلــبــث الــــدولــــي لــبــث تغطية 
ــانـــات حـــيـــة، ولــتــوفــر  ــيـ فــيــديــو وبـ
للجهات الناقلة للبطولة الجودة 
والمرونة الازمة إلنتاج وتوزيع 

محتوى الفيديو. 

إنترنت أثناء التنقل 

 O o r e d o o صــــــــــــــت  حــــــــــــــر و
ــار فـــــي االبـــتـــكـــار  ــمــ ــثــ ــتــ عـــلـــى االســ
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا لــتــقــديــم أفــضــل 
الــخــدمــات لــاتــحــاد الـــدولـــي لكرة 
ــدم، والـــبـــطـــولـــة والــمــشــاركــيــن  ــقــ الــ
فــيــهــا، وتــــم تــخــصــيــص أكـــثـــر من 
ــة لـــنـــقـــل الــــاعــــبــــيــــن،  ــلــ ــافــ 350 حــ
واألعــضــاء الرسميين المشرفين 
على المباريات، وممثلي وسائل 
اإلعـــــــام، ووفــــــرت تــلــك الــحــافــات 
خدمة البرودباند الجوال، في حين 
تــم تــزويــد مــا يــقــارب 300 مــن تلك 
الحافات بأنظمة واي-فاي مدارة.

ناصر بن حمد آل ثاني

https://www.aljarida.com/article/9058
https://www.aljarida.com/article/9056
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https://www.aljarida.com/article/9047


»العقارات المتحدة« تكمل بنجاح اندماجها
مع »أبراج المتحدة« و»الضيافة القابضة«

أتمت شركة العقارات المتحدة، 
بنجاح، صفقة اندماجها، منجزة 
بــذلــك االنـــدمـــاج مـــع شــركــة أبـــراج 
المتحدة القابضة، وشركة الضيافة 

القابضة. 
ووافـــــــق مــســاهــمــو »الـــعـــقـــارات 
المتحدة« هذا االندماج في اجتماع 
الجمعية العامة غير العادية، التي 
ُعقدت في 24 أكتوبر 2022. وعليه، 
تــكــون »الـــعـــقـــارات الــمــتــحــدة« هي 
الشركة الدامجة، في حين تصبح 
كلتا الشركتين الكيانات المدمجة. 
كما وافــق مساهمو »العقارات 
ــادة رأســـمـــال  ــ ــ الـــمـــتـــحـــدة« عــلــى زيـ
الشركة بمبلغ 24.3 مليون دينار، 
ليرتفع من 118.8 إلى 143.1 مليون 
، بإصدار 242.6 مليون 

ً
دينار تقريبا

سهم عادي بالقيمة االسمية، حيث 
تم تخصيص 184.2 مليون سهم 
لمساهمي »أبـــراج«، بمعدل تبادل 
أسهم يبلغ 0.64 سهم جديد في 
رأسمال »العقارات المتحدة«، مقابل 
كل سهم واحد في رأسمال »أبراج«، 
بخالف األسهم المملوكة من قبل 

»العقارات المتحدة« في »أبراج«. 
كما تم تخصيص 58.3 مليون 
سهم جديد لمساهمي »الضيافة«، 
بــمــعــدل تـــبـــادل أســهــم يــبــلــغ 0.58 

سهم جديد في رأسمال »العقارات 
المتحدة«، مقابل كل سهم واحد في 

رأسمال »الضيافة«.
ــام عــمــلــيــة  ــ ــمـ ــ ــع إتـ ــ  مـ

ً
ــا ــ ــاقـ ــ ــسـ ــ واتـ

االنـــــدمـــــاج، تـــمـــت الـــمـــوافـــقـــة على 
ــادة الهيكلة الــداخــلــيــة ألصــول  إعــ
وحقوق والتزامات وأعمال »أبراج« 
و»الضيافة«، وتحويلها لمصلحة 

»العقارات المتحدة«. 
 
ً
 مهما

ً
وُيعد هذا االندماج إنجازا

آخر لـ »العقارات المتحدة«، حيث 
يعزز األداء التشغيلي للمجموعة، 
وهــــو أمــــر يــتــمــاشــى مـــع رؤيــتــهــا 
االستراتيجية، ويزيد من قدرتها 

التنافسية المالية.
وقد تم ترتيب عملية االندماج 
ضمن استراتيجية واضحة تهدف 
ــاء بــمــحــفــظــة أصــــول  ــ ــقــ ــ ــى االرتــ ــ إلــ
الشركة وتعزيز قدرتها. وتشكل 
الـــزيـــادة فــي اإليــــــرادات، والتوسع 
والـــتـــنـــويـــع فــــي مــحــفــظــة أصــــول 
ــارات الـــمـــتـــحـــدة«، وتــعــزيــز  ــقــ ــعــ »الــ
 من 

ً
الــقــيــمــة لــلــمــســاهــمــيــن بــعــضــا

الــفــوائــد الــمــبــاشــرة المتوقعة من 
هذا االندماج.

وفـــــــي مــــعــــرض تـــعـــلـــيـــقـــه عــلــى 
عملية االندماج، قال نائب رئيس 
مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 

للمجموعة في »العقارات المتحدة«، 
ــا أن نــعــلــن  ــرنــ ــســ مــــــــازن حــــــــوا: »يــ
استكمال عملية االندماج للشركة، 
 لخطة االندماج المعلنة في 

ً
وفقا

مارس 2022، وضمن اإلطار الزمني 
المحدد لها«. 

وأضــــــاف حـــــوا: »لـــديـــنـــا إيــمــان 
راســـخ بــأن هــذه الصفقة ستعمل 
ــــرص اســتــثــمــاريــة  عـــلـــى تـــوفـــيـــر فـ
جديدة للمساهمين، واستفادتهم 
من محفظة متوازنة ومتنوعة من 

األصول«. 
وأكــد حــوا ثقة جميع األطــراف 
ــد الــــتــــي يـــحـــقـــقـــهـــا هــــذا  ــوائــ ــفــ ــالــ بــ
االنــــــدمــــــاج، كـــمـــا تـــوجـــه بــالــشــكــر 
لـــجـــمـــيـــع الــــجــــهــــات الــتــنــظــيــمــيــة 
والــرقــابــيــة، وعــلــى رأســـهـــم: هيئة 
ــال، وجــــهــــاز حــمــايــة  ــ ــمـ ــ أســــــــواق الـ
ــارة  ــتــــجــ ــة، ووزارة الــ ــافــــســ ــنــ ــمــ الــ
والصناعة، على جهودهم ودورهم 
في مراعاة مصالح جميع األطراف 
 دور شركة كامكو 

ً
المعنية، مثمنا

إنــفــســت، مــديــر عملية االنـــدمـــاج، 
ومكتب الحسام »الطرقي وشركاه« 
لالستشارات القانونية والمحاماة، 
الـــمـــســـتـــشـــار الـــقـــانـــونـــي لــعــمــلــيــة 
االندماج، في تحقيق هذا النجاح. 
ونوه بأن إتمام هذه العملية لم 

 أن يتحقق لوال الدعم 
ً
يكن ممكنا

الــمــقــدم مـــن الــمــســاهــمــيــن الـــكـــرام، 
 عن الجهود الحثيثة لجميع 

ً
فضال

أعضاء الفريق والشركاء المعنيين 
في هذه الصفقة.

ــوا حــديــثــه: »تــؤكــد  واخــتــتــم حــ
ــارات الـــمـــتـــحـــدة( الــتــزامــهــا  ــقــ ــعــ )الــ
المستمر بقيمها المرتكزة على 
تطوير مشاريع تساهم بشكل كبير 
في تعزيز أسلوب حياة ورفاهية 
 عــن استكشاف 

ً
المجتمع، فــضــال

فـــرص نــمــو مستقبلية تــعــزز من 
قدرة الشركة المالية«.

مازن حوا

صفقة 
االندماج 

ستعمل على 
توفير فرص 

استثمارية 
جديدة 

للمساهمين
حوا

»المطوع التجارية« تتعاقد مع »لين« 
لتطوير بنيتها التحتية الرقمية

أعــلــنــت شـــركـــة عــلــي عـــبـــدالـــوهـــاب الــمــطــوع 
التجارية تعاقدها مع »لين«، أول شركة كويتية 
مــتــخــصــصــة فـــي تـــزويـــد الــخــدمــات الــســحــابــيــة 
محليا، والحاصلة على ترخيص مــن الهيئة 
العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات، وتقدم 
خدمات مراكز استضافة البيانات وحلول أمن 
المعلومات، إضافة إلى حلول مبتكرة لمساعدة 
الـــمـــؤســـســـات فـــي تــنــفــيــذ اســتــراتــيــجــيــتــهــا في 

عمليات التحول الرقمي. 
وقال نائب الرئيس التنفيذي في شركة علي 
عبدالوهاب المطوع التجارية خالد المطوع: 
»نــســعــى دائـــمـــا فـــي شـــركـــة عــلــي عــبــدالــوهــاب 
المطوع التجارية إلى توظيف أحدث التقنيات، 
ضمن خطتنا االستراتيجية في عملية التحول 
الرقمي للشركة، وسيتم من خالل هذا التعاون 
مع شركة لين العمل على تطوير البنية التحتية 

لتقنية المعلومات لجميع عمليات الشركة«.

ــرح الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة »لــيــن«  ــ وصـ
فجحان المطيري: »نحن فخورون جدا بالعمل 
مع شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، 
فقد كان من الواضح جدا أن إدارة الشركة تمتلك 
نظرة تقدمية، وتتطلع إلى المستقبل، ويسعدنا 
أن نقوم بدورنا لدعمهم في مبادرتهم للتحول 

الرقمي«.
الجدير بالذكر أن شركة لين حاصلة على 
أعــلــى تــصــنــيــف فـــي الـــخـــدمـــات الــســحــابــيــة من 
 VMware Cloud( شركة »في أم وير« العالمية
Verified(، كما أنها حاصلة على شهادة »أيزو« 
في أمــن المعلومات السحابية وفــي إدارة أمن 
المعلومات السحابية، وتقدم خدمات وحلوال 
تقنية متعددة من خالل منظومتها السحابية 
الكويتية، وبواسطة خبراء وفنيين وموظفي 
ــال مـــن الــخــبــرة  ــم محليين عــلــى مــســتــوى عـ دعـ

والكفاءة المهنية.

 لدعمها المتواصل
ً
 لدعمها المتواصل»لوياك« تكرم »التمدين القابضة« تقديرا
ً
»لوياك« تكرم »التمدين القابضة« تقديرا

ا من النجاح
َّ
ا جواهر من الشباب العربي وتمكن

َّ
• السقاف: معكم مكن

 بالمشاريع الطموحة في الكويت
ً
 كبيرا

ً
• المرزوق: نولي اهتماما

استكمااًل لجوالتها التكريمية لإلشادة بجهود 
الشركاء االستراتيجيين، بادرت رئيسة مجلس إدارة 
ــارة مقر مجموعة  »لــويــاك«، فــارعــة الــســقــاف، إلــى زيـ
التمدين القابضة، للتعبير عن مدى الشكر واالمتنان 
للدعم المتواصل الذي تقدمه المجموعة منذ نشأة 

»لوياك« وحتى تاريخه.
الزيارة التي أتت في سياق احتفاء مؤسسة لوياك 
لت مناسبة   على انطالقتها، شكَّ

ً
بمرور عشرين عاما

للتذكير بالمسيرة الحافلة الــتــي جمعت »لــويــاك« 
والمجموعة فــي أكثر مــن محطة وبرنامج تثقيفي 
وفني وتوعوي، فكان أن تبلورت عالقة راسخة بين 
الطرفين تكللت بالعديد من اإلنجازات والنجاحات.

 تذكارية على 
ً
مت السقاف درعــا وفي السياق، قدَّ

شكل ثمرة رمان إلى رئيس مجلس إدارة المجموعة 
محمد المرزوق، أرفقتها برسالة تقدير، جاء فيها: 

»شركاؤنا األعــزاء، تختزن ثمرة الرمان من الحكايا 
واألســرار ما يعادل جواهرها الحمراء المخبأة في 
جيوبها. وعبر تاريخها العريق المديد، احتفظت 
شــجــرة الـــرمـــان لنفسها بــمــكــانــة مــقــدســة فــي قلوب 
الــشــعــوب، واعــتــبــرهــا الــنــاس داللــــة الــعــمــل الــصــالــح 
والــخــصــوبــة والــخــيــر الــوفــيــر. اخــتــرنــا ثــمــرة الــرمــان 
كــهــديــة رمـــزيـــة لـــكـــم، لــتــمــثــل مــســيــرتــنــا الــعــشــريــنــيــة 
الخصبة، الــتــي بـــدأت معكم وكــبــرت بــكــم. شركاؤنا 
األعزاء، معكم مكنا جواهر من الشباب العربي، ومعكم 

تمكنا من النجاح، حتى بلغنا العشرين«. 
وكان باستقبال السقاف، إلى جانب المرزوق، كل 
من هشام الغانم، نائب رئيس مجلس إدارة شركة 
السينما الكويتية الوطنية، وريــاض أبودقر، نائب 
الرئيس التنفيذي - شركة الصناعات البريطانية 

للطباعة والتغليف. 

وقــد ضــم وفــد »لــويــاك« نائب رئيس مجلس اإلدارة 
ي مجلس اإلدارة التنفيذيتين؛ 

َ
فادية المرزوق، وعضوت

عبير العيسى والرا دردريان، والمدير التنفيذي إلدارة 
مشاريع لوياك لالستدامة يوسف البعيجان.

وإذ أبدى المرزوق ترحيبه الشديد بزيارة السقاف، 
أشار إلى أن »)لوياك(، برؤيتها ورسالتها وتطلعاتها، 
 لــعــمــل مــجــمــوعــة الــتــمــديــن، 

ً
 جـــوهـــريـــا

ً
ــدادا ــتــ ــعــد امــ

ُ
ت

 أننا نحرص بدورنا على تمكين المجتمع، 
ً
خصوصا

ونضع ضمن استراتيجيتنا وأولويتنا تعزيز قدرات 
الشباب، وتنمية المواهب والطاقات، بما يخدم الوطن 
والبيئة، ويحقق نقلة نوعية على مختلف األصعدة«. 
 
ً
 كــبــيــرا

ً
وتـــابـــع: »نـــولـــي فـــي الــمــجــمــوعــة اهــتــمــامــا

بــالــمــشــاريــع الــطــمــوحــة فـــي الــكــويــت، بــهــدف تنفيذ 
 للنمو المدني 

ً
 أساسيا

ً
مشاريع مبتكرة تشكل منطلقا

واالجتماعي في البالد«.

وكان وفد »لوياك« ناقش مع المرزوق أهمية توطيد 
العالقات المثمرة بين مجموعة التمدين و»لوياك«، 
من خالل اتفاقيات ثنائية بعيدة المدى تتعلق بدور 

المرشدين في تنظيم الفعاليات في أرينا كويت. 
بدوره، بحث المرزوق مع مجلس إدارة المجموعة 

ــاك« وبــرامــجــهــا،  ــويــ ــم وتـــطـــويـــر أنــشــطــة »لــ ســبــل دعــ
ق إلــى آخر  بما يعزز العالقة مــع »لــويــاك«. كما تــطــرَّ
التطورات المتعلقة بأعمال ترميم مدرسة عائشة، 
إضافة إلى عدد من القضايا ذات االهتمام المشترك.

جانب من التكريم

»رساميل« تدعم الشركات الناشئة
في برنامج سبارك مع »هواوي«

أعلنت شركة رساميل لالستثمار 
شــــــراكــــــتــــــهــــــا مـــــــــع شــــــــركــــــــة هــــــــــــواوي 
تكنولوجيز، للمشاركة فــي برنامج 
ــه بـــالـــســـوق  ــوعــ ــن نــ ــ ــارك األول مـ ــ ــبـ ــ سـ
ــي إطــــــــار مــســؤولــيــتــهــا  ــ ــتــــي، فـ ــكــــويــ الــ
االجتماعية، لدعم أصحاب الشركات 
الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة فـــي الـــدولـــة، 
ــنــــشــــاط  وزيــــــــــــــادة حـــــضـــــورهـــــا فــــــي الــ

االقتصادي.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز اإلبداع 
واالبتكار لدى الشباب، ودعم التحول 
الرقمي للشركات الصغيرة والناشئة 

ومساعدتها على تنمية أعمالها.

وأفــــادت »رســامــيــل«، فــي بــيــان، بأن 
بــرنــامــج ســـبـــارك يــهــدف إلــــى تــســريــع 
نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، 
ــاريـــع الـــنـــاشـــئـــة فــــي الـــكـــويـــت،  ــمـــشـ والـ
مــن خـــالل مــســاعــدتــهــا عــبــر التقنيات 
ــا، مــثــل  ــهــ ــاجــ ــتــ الــــحــــديــــثــــة الـــــتـــــي تــــحــ
تكنولوجيات اإلدارة السحابية والذكاء 
االصــطــنــاعــي، ودعــمــهــا عــلــى الجانب 

اإلداري والمالي أيضا.
وأضــافــت أن البرنامج يأتي لتعزيز 
نمو الشركات المستدام على المستوى 
التقني، بحيث سيتم تــزويــد الشركات 
الــنــاشــئــة الــمــشــاركــة بــأحــدث التقنيات 

في مجاالت الذكاء االصطناعي وإدارة 
البيانات واأللعاب والتجارة اإللكترونية، 
مبينة أنها ستعمل من خالل البرنامج، 
وكونها من الرواد في قطاع االستثمار، 
عـــلـــى تــحــلــيــل أداء ونـــتـــائـــج الـــشـــركـــات 

الناشئة.
وأكدت أنها ستعمل في الوقت نفسه، 
على تقديم النصائح الالزمة واإلرشادات 
المطلوبة، مع وضع جميع الخبرات التي 
تملكها في سبيل تمكين هذه الشركات 
ــا، بــمــا  ــهــ ــنـــجـــاح وتــحــقــيــق أهــــدافــ مــــن الـ
ينعكس إيجابا على االقتصاد الكويتي.

»زين« الراعي الماسي لألسبوع 
الكويتي الـ 13 في مصر

أعلنت شركة زيــن رعايتها الماسية 
لــفــعــالــيــات األســــبــــوع الــكــويــتــي الــثــالــث 
عشر في مصر، والذي تنظمه مجموعة 
ــرة،  ــاهــ ــقــ ــي الــ ــ ــة لـــلـــمـــعـــارض فـ ــريــ ــابــ الــــجــ
ــثـــر مــــن 80 جـــهـــة كــويــتــيــة  بـــمـــشـــاركـــة أكـ
ومصرية من مختلف الصناعات تحت 
رعاية رئيس مجلس الـــوزراء المصري 

د. مصطفى مدبولي.
وشــهــد حفل افتتاح المعرض حضور 
وزيــر التجارة والصناعة المصري أحمد 
سمير، وسفير الكويت في مصر والمندوب 
الــدائــم لـــدى جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة غانم 
ــيـــــس مـــجـــمـــوعـــة الـــجـــابـــريـــة  ــ ــانــــم، ورئـ ــغــ الــ
للمعارض والمنسق العام للمعرض أحمد 
بــهــبــهــانــي، إضـــافـــة إلــــى عــــدد مـــن الـــــوزراء 
ورجال األعمال والمستثمرين والمسؤولين 
الــحــكــومــيــيــن ومــمــثــلــي الــقــطــاعــيــن الــعــام 

والخاص من البلدين الشقيقين. 
ويأتي دعم »زين« لهذا المعرض الفريد 
 من حرصها كشركة رائدة 

ً
من نوعه انطالقا

في القطاع الخاص الكويتي على التواجد 
في مختلف المبادرات والجهود التي تسهم 
في تعزيز التعاون االقتصادي والتجاري 
ما بين الكويت والدول الشقيقة والصديقة، 
بما يقدم البيئة الخصبة لالستثمار في 
مختلف القطاعات الحيوية، ويسهم في 

تحقيق األهداف التنموية للدولة. 
وتــــواجــــدت »زيــــــن« فـــي الـــمـــعـــرض عبر 
جــنــاحــهــا الــــخــــاص، والـــــــذي اســتــعــرضــت 
مـــن خـــاللـــه تــجــربــتــهــا الــــرائــــدة فـــي قــطــاع 
االتصاالت على مستوى الكويت والمنطقة، 

إضــافــة إلــى تسليط الــضــوء على عــدد من 
مشاريعها المستدامة التي تبنتها على 
مـــدار الــســنــوات الــمــاضــيــة، بــمــا يسهم في 
تحقيق أهــدافــهــا االستراتيجية لتحقيق 
رؤيتها لالستدامة البيئية ومواجهة تغير 

المناخ وتخفيض االنبعاثات الكربونية.
وشـــهـــد الـــمـــعـــرض مـــشـــاركـــة أكـــثـــر مــن 
80 جــهــة كــويــتــيــة ومــصــريــة فــي قــطــاعــات 
الــصــنــاعــة والــنــفــط واالســتــثــمــار والــبــنــوك 
والــــطــــب والـــســـيـــاحـــة واإلعــــــــالم والــثــقــافــة 
واالتـــصـــاالت وغــيــرهــا، وهـــو ُيــعــتــبــر أكبر 
ع كويتي- مصري على اإلطالق، وقد  تجمُّ
 
ً
ــه السابقة نجاحا حقق على مـــدار دوراتــ

ــر الــتــعــاون  ، ونـــجـــح فـــي تــعــزيــز أطــ
ً
كـــبـــيـــرا

التجاري واالقتصادي بين البلدين. 
وهــــدف الــمــعــرض إلـــى تسليط الــضــوء 

ــــذي وصـــلـــت إلــيــه  عــلــى الــتــطــور الــكــبــيــر الـ
المؤسسات والهيئات الكويتية، وعلى نمو 
حركتها االقتصادية، كما استهدف زيادة 
ــم الــفــرص االســتــثــمــاريــة أمـــام رؤوس  ودعـ
األمـــــوال الــكــويــتــيــة فـــي جــمــيــع الــمــجــاالت، 
مــن خـــالل إتــاحــة الــفــرص الــمــنــاســبــة أمــام 
المستثمرين ورجال األعمال من البلدين، 

لمناقشة األفكار والمشاريع المشتركة.
ــــــدرك »زيـــــن« أهــمــيــة دور مــؤســســات 

ُ
وت

الـــقـــطـــاع الـــخـــاص فـــي تــشــجــيــع مــثــل هــذه 
المبادرات، التي تدفع الحركة االقتصادية 
ــعــزز مــن الــروابــط التجارية 

ُ
فــي الــدولــة، وت

بــيــن الــكــويــت ودول الــمــنــطــقــة، حــيــث أتــت 
مــشــاركــتــهــا لــتــؤكــد اهــتــمــامــهــا والــتــزامــهــا 
بتطوير المشاريع التنموية المختلفة على 

المستويين المحلي واإلقليمي.

جانب من افتتاح المعرض

»ديليفرو« تكشف »ديليفرو« تكشف 
تقرير »أفضل تقرير »أفضل 100100  

طبق محبوب«طبق محبوب«

تحلل شــركــة ديليفرو، 
في هذه الفترة من العام، 
ــا، لـــتـــكـــشـــف عــن  ــهـ ــاتـ ــانـ ــيـ بـ
تــقــريــر »أفــضــل 100 طبق 
عــلــى ديــلــيــفــرو« الــســنــوي، 
ــو عــــبــــارة عــــن قــائــمــة  ــ وهــ
ــبـــاق الــتــي يتم  بــأهــم األطـ
طلبها عــلــى الــمــنــصــة من 

جميع أنحاء العالم.
ــارة إلـــى أن  ــ تــجــدر اإلشـ
عــشــاق الــطــعــام بــالــكــويــت 
تــركــوا بصمتهم فــي هذه 
الــقــائــمــة الــعــالــمــيــة، حيث 
تــضــمــنــت قـــائـــمـــة »أفـــضـــل 
100 طبق على ديليفرو« 
ــا فـــــــي جـــمـــيـــع  ــهــ ــبــ ــلــ تـــــــم طــ
أنــحــاء الــعــالــم خــالل سنة 
2022 تــســعــة أطـــبـــاق مــن 

الكويت. 
وكـــان الــبــرجــر، وصــواًل 
إلــــــــــــى الــــــــــشــــــــــاورمــــــــــا، مــــن 
 في 

ً
األطــبــاق األكــثــر طــلــبــا

الكويت، والتي تتضمنها 
الئـــحـــة أفـــضـــل 100 طــبــق 

من ديليفرو.

»يوبيمنتس« تحصد 97% في استبيان 
»Great Place To Work«

لقياس بيئة العمل ومستوى رضا الموظفين
 لدورها الريادي في تطوير 

ً
تأكيدا

بيئة األعمال والعمل على توفير أقصى 
درجــــات الــرضــا لموظفيها، حصدت 
upayments.« شـــركـــة يــوبــيــمــنــتــس
com« لــلــدفــع اإللــكــتــرونــي مــعــدل 97 
في المئة من االستبيان الــذي أجرته 
Great Place To work، وهو األمر الذي 
يضع الشركة ضمن مصاف الشركات 
العالمية التي حصدت معدالت مماثلة 

.
ً
عالميا

ــة، فـــــي بـــيـــان  ــ ــركـ ــ ــــشـ وأوضــــــحــــــت الـ
 من موظفيها 

ً
 كبيرا

ً
صحافي، أن عددا

شاركوا في االستبيان، وتم الحصول 
على الشهادة في 18 ديسمبر 2022، 
بعد التقديم عليها منذ 3 أشهر، كما 
 Great أن االســتــبــيــان يــتــم مــن خـــالل
Place To Work، حيث تــقــوم بعمل 
ــع مــعــدل الجتياز  االســتــبــيــان، ووضــ

الشركات لمعدل 65 في المئة.
وأوضحت أن »يوبيمنتس« حصدت 
مــعــدل 97 فــي المئة باالستبيان، ما 
يــعــنــي مــــســــاواة الــشــركــة بــالــشــركــات 
العالمية الكبرى، مثل »شل« وغيرها. 
ويتطرق االستبيان إلى أسئلة عامة 
تتعلق بطبيعة العمل، وبيئة العمل، 

ومدى الرضا عن بيئة العمل.
وقــالــت الشركة إن حصولها على 
 Great Place تلك المعدالت من شركة
To Work يمثل مصدر فخر واعتزاز 
وإلـــــهـــــام، و»ســـيـــدفـــعـــنـــا لــعــمــل نفس 

ــــدول الــتــي تعمل بها  الــتــجــربــة فــي الـ
)يوبيمنتس(«. 

ولفتت الشركة إلى أنها قامت بتلك 
الـــخـــطـــوة ألهــمــيــتــهــا فـــي اســتــقــطــاب 
الموظفين ذوي الكفاءة العالية، والتي 
ستستفيد منها الشركة على المدى 
البعيد، إضافة إلى رغبتها في تقييم 
بيئة العمل الخاصة بها، ومعرفة مدى 

رضا الموظفين عن أدائها.
وتابعت: »رضا الموظفين وارتفاع 
المعدالت التي حصدتها الشركة دليل 
افتخار واعتزاز لنا، وتدعو المسؤولين 

لمزيد من التطوير والتحديث«.
جــديــر بـــالـــذكـــر، أن »يوبيمنتس« 
تــحــرص على توفير خــدمــات مميزة 
بشكل مستمر لعمالئها، مــن خــالل 
أحـــدث تقنيات الــدفــع عبر اإلنترنت، 

وكذلك من خالل توقيعها على شراكات 
في شتى المجاالت، أبرزها الربط مع 
شركات التوصيل والتخزين والشحن 
الجوي، والتي تهدف إلى تمكين رواد 
األعمال وأصحاب المشاريع من دخول 
سوق التجارة اإللكترونية، والوصول 
إلـــى عــمــالء مــن جميع أنــحــاء العالم، 

وبمستوى عاٍل من المرونة. 
 
ً
 متكامال

ً
كما توفر الشركة نظاما

 
ً
لدفع وتحصيل اإليــجــارات، مصمما

لمساعدة مالكي العقارات والشركات 
العقارية على إدارة العقارات باحترافية 
عبر اإلنترنت، والمساهمة في نموها 
وتعزيز الثقة بين المالك والمستأجر، 

 في هذه الظروف الصعبة.
ً
خصوصا

فريق »يوبيمنتس«

ً
»هيئة األسواق« تجري إخالء تدريبيا

في إطــار برنامج إدارة استمرارية األعمال، 
الـــذي بـــدأت هيئة أســــواق الــمــال تطبيقه سنة 
2019، انطالقا من إعداد السياسات واإلجراءات 
الـــالزمـــة، وصـــوال إلـــى إنــشــاء لجنة توجيهية 
مختصة في إدارة برنامج استمرارية األعمال، 
والتي نجحت الهيئة في أعمالها سنة 2020 
إبــان جائحة كــورونــا، وفــي مايو 2022 أكملت 
الهيئة دورتها الثالثة في برنامج استمرارية 

األعمال.
وتتطلع الهيئة حــالــيــا إلـــى تطبيق أفضل 
الممارسات العالمية في هذا المجال، إذ قامت 
صــبــاح الـــثـــالثـــاء الـــمـــاضـــي، فـــي الــســاعــة 8.30 
صباحا، بعملية إخالء تدريبي ناجح لعينة من 
إدارات الهيئة الحيوية والحساسة، وتلخص 
سيناريو التدريب حول انقطاع كامل في التيار 
الكهربائي لمبنى الهيئة، األمر الذي يستوجب 

إخـــالء المبنى واالســتــمــرار فــي مــزاولــة أعمال 
الهيئة دون انقطاع من خالل المنزل.

ــج اســـتـــمـــراريـــة  ــامــ ــرنــ وعـــلـــيـــه قــــــام مــــديــــر بــ
األعمال بعملية اإلبــالغ الالزمة بتفعيل خطة 
اســتــمــراريــة األعـــمـــال عــن طــريــق اتــبــاع شجرة 
االتصال المحدثة في الدورة الثالثة للبرنامج 
والتوجيه الستمرارية األعمال الحرجة والمهمة 
بشكل كامل، من خــالل المنزل، والتواصل مع 
فــريــق الــدعــم الفني لتوفير أجــهــزة الحاسوب 
المتنقلة وخــدمــة االتــصــال عــبــر VPN لقائمة 
أســمــاء الموظفين المختصين بهذه األعــمــال، 

كما تم تحويل مكالمات المكتب إلى الهواتف 
الــمــحــمــولــة، فـــي إطــــار اســتــمــرار األعـــمـــال دون 

انقطاع.
وجاءت جهود هيئة أسواق المال في تطبيق 
ــــذي يــعــنــى بــمــجــال اســتــمــراريــة  ــتـــدريـــب، والــ الـ

األعمال ألهميته في:
1- تهيئة الموظفين وتدريبهم على التعامل 
ــات  األمــثــل فــي ســيــنــاريــوهــات الـــكـــوارث واألزمــ
ات األمــن  وكيفية إخــالء المبنى باتباع إجـــراء

والسالمة. 
ــلـــبـــات بــــرنــــامــــج إدارة  2- اســــتــــيــــفــــاء مـــتـــطـ
اســـتـــمـــراريـــة األعــــمــــال وتــســجــيــل الــمــالحــظــات 
القائمة خالل عملية التدريب لتالفيها مستقبال.
ــادة الــمــعــيــار  ــهــ 3- اســـتـــيـــفـــاء مــتــطــلــبــات شــ
العالمي )األيزو 22301(، والذي تسعى الهيئة 

إلى تحقيقه في المستقبل القريب.
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أطلق بيت التمويل الكويتي )بيتك( 
 QR ــداع الــنــقــدي عــن طــريــق ــ خــدمــة اإليـ
CODE فــي تجربة رقمية سباقة توفر 
عــلــى الــعــمــيــل الـــوقـــت والــجــهــد، وبــذلــك 
يستكمل »بيتك« لعمالئه دورة التعامل 
مــع أمــوالــهــم، سحبا وإيـــداعـــا، بأسهل 
وأسرع السبل، وعلى مدار الساعة، ومن 
دون زيارة الفرع، حيث قّدم »بيتك« من 
قــبــل خــدمــة الــســحــب اآللــــي بــاســتــخــدام 

نفس الخاصية.
وقــال مدير الــصــّراف اآللــي والــفــروع 
اإللكترونية في »بيتك«، مشعل مندني، 
إن خـــدمـــة االيــــــداع الــنــقــدي عـــن طــريــق 
QR CODE، تتيح للعميل ايداع أمواله 
فـــي حــســابــاتــه، مـــن دون الــحــاجــة الــى 
اســتــخــدام بطاقة الــحــســاب أو البطاقة 
الــمــدنــيــة، حــيــث تــتــم الــخــدمــة فــي وقــت 
قصير، من خالل الدخول على تطبيق 
التمويل أونــاليــن ثــم اســتــخــدام أجهزة 
السحب اآللـــي، مشيرا الــى أن الخدمة 
الـــجـــديـــدة مــجــانــيــة، وتـــتـــوافـــر بجميع 
أجهزة االيداع المنتشرة بفروع » بيتك« 

ــــروع KFH- GO، بــحــد أقــصــى إيـــداع  وفـ
3 آالف ديــنــار يــومــيــا، وتغطي الخدمة 
الحسابات الشخصية للعميل. وأوضح 
مــنــدنــي أن خـــطـــوات بــســيــطــة يتخذها 
الــعــمــيــل الســتــخــدام الــخــدمــة الــجــديــدة؛ 
مــنــهــا الـــدخـــول عــلــى تــطــبــيــق الــتــمــويــل 
أونالين، ثم االختيار من قائمة السحب 
 QR واإليــــــــداع خـــيـــار اإليـــــــداع بــواســطــة
CODE، وبعد اختيار الحساب المطلوب 
اإليداع فيه ومسح الكود لفتح الكاميرا، 
ينتقل العميل الــى جهاز السحب اآللي 
ليستكمل خــطــوات اإليـــــداع عــن طريق 
مــســح QR CODE الــظــاهــر عــلــى شاشة 
الجهاز، واتباع الخطوات المطلوبة، ليتم 
إيداع االموال مباشرة في حساب العميل.
ــال إن الـــخـــدمـــة الـــجـــديـــدة تــكــمــل  ــ وقــ
ــن الــــخــــدمــــات الــمــتــمــيــزة  ــ مـــجـــمـــوعـــة مـ
الــتــي يقدمها »بــيــتــك« للعمالء حاملي 
البطاقات االئتمانية والمسبقة الّدفع 
لـــالســـتـــفـــادة مـــنـــهـــا مــــن خـــــالل أجـــهـــزة 
الـــصـــرف اآللــــي بــشــكــل مـــّجـــانـــي، ضمن 
حرص »بيتك« على توفير أفضل تجربة 

مصرفية لعمالئه، بما يسّهل عليهم 
حول 

ّ
معامالتهم المصرفّية من خالل الت

الّرقمي وإتاحة الفرصة للعميل إلنجاز 
كل ما يحتاج من خالل القنوات الّرقمية؛ 
 KFH Online ســـواء مــن خـــالل تطبيق
أو الــفــروع الــذكــّيــة KFH Go أو أجــهــزة 
السحب اآللي. كما أن الخدمة الهاتفّية 
»ألـــو بيتك« تتمّيز بإنجاز العديد من 

الخدمات للعمالء من خالل االتصال.

ــنـــك بــــوبــــيــــان إطــــالق  ــلــــن بـ أعــ
ه« الــجــديــدة مسبقة 

ّ
بــطــاقــة »دز

الــــدفــــع، لــتــنــضــم إلــــى مــجــمــوعــة 
ــع  ــ ــدفـ ــ ــة الـ ــقــ ــبــ ــســ ــمــ ــه الــ ــ ــاتـ ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ بـ
المتميزة ذات العروض والمزايا 
الحصرية، ليكون بذلك أول بنك 
يــطــلــق حــلــوال مــبــتــكــرة للعمالء 
المقبلين على الـــزواج، بــدال من 
تقديم المهر النقدي أو الشيكات.

ــت الــــــمــــــديــــــرة بـــــــــــإدارة  ــ ــ ــالـ ــ ــ وقـ
مــنــتــجــات الــبــطــاقــات فـــي البنك 
سبيكة العبدالله إنه »من خالل 
ه سيتمكن عمالؤنا 

ّ
بــطــاقــة دز

ــلــــى الــــــــــــزواج مــن  الـــمـــقـــبـــلـــون عــ
الحصول على مجموعة متكاملة 
من المزايا، حيث تتميز البطاقة 
بتصميم راق ومميز يمكن من 
خالله حفر اسم كل من المعرس 

والعروس معا«.
وأضافت العبدالله: »نجحنا 

من خالل هذه البطاقة في إثبات 
ــنـــا الــبــنــك األقــــرب  ــنـــا، وأنـ ريـــادتـ
لعمالئنا، السيما أنها تتواكب 
مع متطلبات شريحة المقبلين 
عــلــى الـــــزواج، وهـــي شــريــحــة لم 
يتم التطرق لها من قبل في أي 
منتج، أو توجيه أي خدمة لهذه 

الشريحة باألخص«.
ــدار الــبــطــاقــة  ــ وبــيــنــت أن إصــ
يـــأتـــي كـــجـــزء مـــن جـــهـــود الــبــنــك 
لتقليل االعــتــمــاد عــلــى وســائــل 
الــدفــع الــنــقــديــة، والــتــوجــه نحو 
االعتماد على الجانب الرقمي، 
والتي يمكن استخدامها مع كل 
تطبيقات الدفع الرقمي الحديثة، 
ــمـــعـــرس مــن  حـــيـــث ســيــتــمــكــن الـ
ــداع الــمــهــر بــدال  ــ خــاللــهــا مـــن إيــ
ــن تـــقـــديـــم الـــمـــهـــر الـــنـــقـــدي أو  مــ
ــتـــفـــادة  الـــشـــيـــكـــات، بـــجـــانـــب اسـ
العروس من خصومات من عدة 

شركات محلية وعالمية لتغطية 
تجهيزات العرس.

ــارت الــعــبــدالــلــه إلــــى ما  ــ ــ وأشـ
تــتــمــيــز بـــه خـــدمـــات ومــنــتــجــات 
بنك بوبيان من سهولة ويسر، 
السيما في الحصول عليها عبر 
القنوات الرقمية للبنك، حيث إن 
ه متاح من خالل 

ّ
إصدار بطاقة دز

»مساعد«، مساعدك الرقمي في 
تطبيق بوبيان بخطوات سهلة 
وبــســيــطــة، أو مــن خـــالل أي من 

فروع بنك بوبيان.
وأكدت أن »هدف بنك بوبيان 
دائــمــا هــو أن يــكــون األقـــرب إلى 
الـــعـــمـــالء، وأن يــمــنــحــهــم دومــــا 
ــارب مــمــيــزة ومــخــتــلــفــة عن  ــجـ تـ
ــن، بـــمـــا يــلــبــي مــخــتــلــف  ــ ــريـ ــ اآلخـ
احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم ومــتــطــلــبــاتــهــم، 
 فـــي الــمــقــدمــة، 

ً
ويــضــعــهــم دومـــــا

حـــــــرصـــــــا مــــــنــــــا عــــــلــــــى تــــقــــديــــم 
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ه« للمقبلين على الزواج»الوطني« يشارك في معرض »وظيفتي«
ّ
»بوبيان« يطلق بطاقة »دز

ــه  ــ ــــرصــ  عـــــــلـــــــى حــ
ً
تــــــــــأكــــــــــيــــــــــدا

المتواصل لدعم الكوادر الوطنية 
 نحو استقطاب 

ً
الشابة، وسعيا

ات الكويتية إلى  أفــضــل الــكــفــاء
الــقــطــاع الــمــصــرفــي، أعــلــن بنك 
الــكــويــت الــوطــنــي مشاركته في 
مــعــرض »وظــيــفــتــي«، الـــذي ُيعد 
أضخم معرض توظيف ينظمه 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص فـــي الــكــويــت، 
ــام مــن 5  ــدار 3 أيـ ويــعــقــد عــلــى مـ
حــتــى 7 يــنــايــر 2023 فــي أريــنــا 

360 مول.
ويــهــدف معرض »وظيفتي«، 
الــذي تنظمه شركة كويت زون 
ــمــــوارد الـــبـــشـــريـــة، إلـــــى فــتــح  ــلــ لــ
ــتــــواصــــل الـــمـــبـــاشـــر  ــلــ قـــــنـــــوات لــ
بــيــن شـــركـــات الــقــطــاع الــخــاص 
والباحثين عــن الــعــمــل، إضافة 
إلــــى تــشــجــيــع الــخــريــجــيــن على 
ــــي ســــــوق الـــعـــمـــل،  االنــــــخــــــراط فـ
والـــــــــتـــــــــواصـــــــــل مـــــــبـــــــاشـــــــرة مـــع 
الــمــؤســســات والــشــركــات لبحث 

 الــمــؤتــمــر السنوي 
ً
اســتــضــاف بــنــك بــرقــان أخـــيـــرا

الــثــامــن لــرؤســاء إدارة الــمــخــاطــر فــي الــكــويــت، الــذي 
حضره مسؤولو إدارة المخاطر في مجموعة برقان، 
إضــافــة إلــى مسؤولي إدارات المخاطر مــن مختلف 
الــمــؤســســات الــمــالــيــة الــتــابــعــة لــمــجــمــوعــة مــشــاريــع 

الكويت )كيبكو(. 
ويــأتــي هــذا المؤتمر ضمن إطــار جهود »بــرقــان« 
للعب دور فــاعــل فــي الــنــهــوض بالقطاع المصرفي 
الكويتي وتطويره، السيما ما يتعلق بتعزيز البنية 
التحتية إلدارة المخاطر في الكويت.  افتتح المؤتمر 
بكلمة ترحيب من رائد الهقهق، نائب رئيس الجهاز 
التنفيذي لمجموعة بــرقــان، والــرئــيــس التنفيذي- 
الـــكـــويـــت، احـــتـــفـــاًء بــجــهــود الـــتـــعـــاون بــيــن الــجــهــات 
الــمــشــاركــة فـــي الــمــؤتــمــر. وشــــدد عــلــى أن الــنــهــوض 
بالنظام المصرفي في الكويت والمنطقة ونضجه 
 أنه يصعب 

ً
 للجميع، مؤكدا

ً
 مشتركا

ً
ل مكسبا يشكِّ

تحقيق هذا الهدف دون التحليل المناسب للمخاطر 
المحتملة واالستجابة لها في الوقت المناسب.

وأكــد الهقهق أهمية إدارة المخاطر، ودورهــا في 
دعم األعمال واستراتيجية المجموعة لدفع االقتصاد 
المحلي إلى األمــام، مع القدرة على تحمل حسابات 
المخاطر وفق استراتيجية المخاطرة لكل مؤسسة. 

وتــابــع:نــهــدف فـــي )بـــرقـــان( إلـــى تـــزويـــد عمالئنا 
بأفضل تجربة مصرفية ممكنة، وهذا يعني مواكبة 
احــتــيــاجــاتــهــم الــمــتــغــيــرة بـــاســـتـــمـــرار وتــطــلــعــاتــهــم 
المتزايدة. ومع ذلك، يجب أن نسبق كل خطوة نقوم 
بها بتقييم المخاطر بشكل ال تشوبه شائبة، وبما 
يضمن أقصى درجـــات األمـــان لخصوصية بيانات 

عمالئنا واستثماراتهم ومدخراتهم«. 
ق أنــدرو كريستوفر سينغ، رئيس 

َّ
من جانبه، عل

: »الــبــنــك ال 
ً
إدارة المخاطر لمجموعة بــرقــان، قــائــال

 بااللتزام االستراتيجي بأعلى المعايير 
ً
يزال متعهدا

الدولية في جميع عملياته المصرفية، السيما فيما 
يتعلق بتقييم المخاطر وإدارتها«.

 
ً
وأضــــــاف: »حـــجـــم جـــهـــود الــمــجــمــوعــة كــبــيــر جـــدا

في إدارة المخاطر بالقطاع الرقمي لخدمات البنك 
 للتهديدات المتغيرة 

ً
وتطوير منتجاته الرقمية، نظرا

 
ً
 كامال

ً
لألمن السيبراني، والتي تتطلب منا اهتماما

لوقفها وإزالتها بشكل تام«. ُيذكر أن مؤتمر رؤساء 
إدارة المخاطر في الكويت، والذي استمر يومين، شهد 
العديد من العروض والنقاشات المثمرة التي غطت 
عدة موضوعات، أبرزها: المخاطر الخاصة بالسوق 
المصرفية، والبيئة المصرفية الكلية في دول مجلس 
التعاون الخليجي ومنطقة الشرق األوســط وشمال 
إفريقيا وتركيا، والمخاطر السيبرانية، واستراتيجية 
»انعدام الثقة«، ومخاطر الحوكمة البيئية واالجتماعية 
وحوكمة الشركات، ومستقبل المخاطر المالية وغير 
المالية، وثقافة المخاطر ورقمنة المخاطر في البنوك.

رائد الهقهق يتوسط المشاركين في المؤتمر

QR CODE بيتك«: إيداع األموال باستخدام«

مشعل مندني

 لبطولة 
ً
 استراتيجيا

ً
»وربة« راعيا

البادل األولى لذوي االحتياجات

أعلن بنك وربة رعايته االستراتيجية لبطولة البادل األولى 
لذوي االحتياجات الخاصة، والتي أقيمت ألول مرة في الكويت 
ودول الخليج، تحت رعاية وزيرة الشؤون االجتماعية والتنمية 
المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة المهندسة 
مي البغلي، في مالعب البادل تايم األربعاء 21 ديسمبر 2022.

وقال مدير قطاع التسويق واالتصال المؤسسي في بنك وربة 
أيمن المطيري إن »رعاية بنك وربة االستراتيجية لهذه البطولة 
تأتي في إطار التزام البنك بمسؤولياته المجتمعية، وسعيه 
لتحقيق التنمية المستدامة، وتؤكد رعايتنا الحرص على خدمة 
المجتمع، وتعبر عن رؤية وربة ألهمية دور القدرات البشرية 

في تحقيق التنمية ومساندة جهود الدولة«.
وأضــاف المطيري أن »وربــة« يولي هــذه الشريحة اهتماما 
خاصا، ويعمل على المساعدة في جهود دمجهم بالمجتمع، 
وتــزويــدهــم بالخبرات والــمــهــارات التي تكفل إظــهــار قدراتهم 
ومهاراتهم في أعمال مناسبة توفر لهم الحياة الكريمة، وتبرز 

دورهم الفعال في المجتمع.
ولفت إلى أن تطبيق معايير االستدامة من صلب عمل »وربة« 
كبنك إسالمي رائد يتمتع بثقافة بيئة عمل قوية، وسباق دائما 
في رعاية وتنظيم العديد من المبادرات التي تبرز دور الصحة 
والرياضة في المجتمع، مؤكدا المضي قدما في تحقيق الشمول 
المالي الذي هو أحد عناصر االستدامة، ودمج وشمول ذوي 
االحــتــيــاجــات الخاصة فــي الــخــدمــات المالية وإتــاحــة الفرص 

الوظيفية التي تناسب إمكاناتهم.
وبــيــن أن »وربــــة« يتيح إمــكــانــيــة االســتــفــادة مــن المنتجات 
والــخــدمــات المصرفية أمـــام فئة ذوي االحــتــيــاجــات الخاصة، 
عبر تسهيالت تكفل حصولهم على الخدمات المصرفية دون 
أي رســوم، وتحديد فرع خاص لهم في كل محافظة، ومواقف 
ســـيـــارات مــالئــمــة ومــقــاعــد مــتــحــركــة، وغــيــر ذلـــك مــن الــوســائــل 
الــمــنــاســبــة، حــيــث يــلــحــظ الــمــعــاق ومـــرافـــقـــوه الــعــنــايــة الــتــامــة 
والمعاملة الخاصة داخــل الفرع وخــارجــه، وبما يتناسب مع 

ظروفه وتقديرا لها.

صورة جماعية

حّسن عوائد الودائع الدينارية ألَجل عاٍم حتى %4.46
ُ
مصارف ت

18.2 مليار دينار ودائع قصيرة األجل مدة شهر... و6 مليارات لستة أشهر
كشفت مصادر مصرفية لـ »الجريدة« أن هناك هجمة كبيرة محمد اإلتربي

على طلب القروض يشهدها القطاع المصرفي أخيرا بمختلف 
أنواعها، فضال عن عمليات سداد مبكر وطلب قروض بمبالغ 
أكبر، بالرغم من تغّيرات سعر الفائدة وارتفاعها األخير الذي 

تم في 7 ديسمبر الجاري. 
في سياق متصل، يشهد القطاع موجة تحوالت حالية في 
بدي 

ُ
ضوء المنافسة التي يشهدها السوق المصرفي، حيث ت

مــصــارف عــديــدة مــرونــة عالية فــي منح التسهيالت، بهدف 
جذب أكبر قاعدة وشريحة من العمالء، خصوصا أن هناك 
مــصــارف أخــرى تبدي تــشــددا كبيرا فــي قـــرارات المنح على 
حسب مستويات المخاطر؛ سواء المحيطة بالسوق أو العميل. 
على صعيد آخر، شهدت مستويات الفائدة على الدينار 
منذ بداية العام منحى تصاعديا من الزيادات التي رفعها 

البنك المركزي. وبلغ متوسط أسعار الفائدة لفترة األشهر 
الثالثة على الــديــنــار بالنسبة إلــى ودائـــع الــعــمــالء، اعتبارا 
من أكتوبر الماضي، 3.344 في المئة مقابل 2.863 في المئة 

للدوالر.
فيما شهدت ودائع الـ 6 أشهر على الدينار مستوى 3.718 
في المئة مقابل 3.223 في المئة بأقل نحو نصف في المئة 
تقريبا. وبلغ أعلى مستويات للفائدة ألَجل عام أعلى مستوى 
لها في عامين عند 3.968 في المئة ألجل عام، فيما بلغت على 

الدوالر 3.558 في المئة بأقل بنحو 0.410 في المئة. 
وتتيح مصارف حاليا أسعارا تنافسية تصل إلى 4.468 
في المئة ألجل عام، بعد الزيادة األخيرة لسعر الفائدة، التي 
بلغت، وفق قرار البنك المركزي األخير، 3.5 في المئة، وتصل 
إلى مستويات تالمس 5 في المئة للمبالغ الكبيرة واآلجال 

الطويلة.  في سياق آخر، شهد سوق الفائدة لسوق اإلنتر بنك 
ارتفاعات الفتة، حيث بلغ سعر الفائدة ألجــل عــام مستوى 

3.810 في المئة و6 أشهر 3.527 في المئة.
وتعتمد شريحة مــن الــمــصــارف بشكل كبير على سوق 
اإلنتر بنك، خصوصا أن نصيبها وحصتها من سوق الودائع 
ضئيل جــدا، كما أن قدرتها التنافسية ضعيفة، وبالتالي 
تعّوض احتياجاتها من سوق اإلنتر بنك، وفي المقابل يعتبر 
سوق اإلنتر بنك مــالذا جاهزا ومتاحا عند الطلب تلّبي به 
بعض المصارف احتياجاتها وقــت الحاجة، خصوصا أن 
هــنــاك مــعــروضــا دائــمــا لــفــتــرات مختلفة مــن الــعــام بأسعار 

متباينة حسب ظروف السوق والمتطلبات. 
ورقميا، تؤكد مستويات الــودائــع القصيرة األجــل رغبة 
أصحاب السيولة بعدم تجميدها لفترات طويلة، حيث تظهر 

األرقام أن األغلبية المطلقة من الودائع ألجل شهر من ودائع 
الدينار والعمالت األجنبية تقّدر قيمتها بنحو 18.2 مليار 
دينار، فيما تقّدر قيمتها ألجل 3 أشهر بنحو 10.8 مليارات، 

ونصف عام بنحو 6 مليارات، و9 أشهر 2.8 مليار.
أما اآلجال الطويلة حتى 3 سنوات فتقّدر قيمة ودائعها 
بنحو 3.260 مــلــيــارات ديــنــار، أمــا أكــثــر مــن 3 ســنــوات، وهم 
العمالء التاريخيون للقطاع المصرفي المرتبطون بوعاء 
الــفــائــدة فــقــط ألكــثــر مـــن 3 ســـنـــوات، فــتــقــّدر قــيــمــة ودائــعــهــم 
بنحو 4.579 مليارات ديــنــار، بنسبة تصل إلــى 7.3 بالمئة 
من إجمالي ودائــع تقّدر بقيمة 61.898 مليارا، شاملة قيمة 
الــودائــع بالعمالت األجــنــبــيــة. وتبلغ الــودائــع تحت الطلب 
ل 22.5 بالمئة من اإلجمالي غالبا ما تترقب 

ّ
13.9 مليارا، تمث

فرصا استثمارية.

سبيكة العبدالله
غدير الكوهجي

أعـــــلـــــى مــــســــتــــويــــات الــــخــــدمــــة 
للعمالء، وسنعمل دومــا على 
تــقــديــم الــمــمــيــز مـــن الــخــدمــات 
والــمــنــتــجــات، وســنــكــون دومــا 
ــورات  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ مــــتــــابــــعــــيــــن لــــكــــل الـ
والتحوالت التي يشهدها عالم 

الخدمات المصرفية«.

الفرص الوظيفية.
ــة، قـــالـــت  ــبــ ــنــــاســ ــمــ وبـــــهـــــذه الــ
مديرة إدارة استقطاب المواهب 
فــي مجموعة الــمــوارد البشرية 
لــــ »الـــوطـــنـــي« غــديــر الــكــوهــجــي: 
ــنــــك  ــبــ ــم مــــــشــــــاركــــــة الــ ــ ــجـ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ »تـ
ووجــــــــوده الــــدائــــم فــــي مــخــتــلــف 
المعارض المهنية والوظيفية 
السنوية التي تنظمها العديد 

مــن الــجــهــات مــع استراتيجيته 
ــائــــم  ــزيــــز دعــ ــعــ ــة إلـــــــى تــ ــ ــيـ ــ ــرامـ ــ الـ
 في جانب 

ً
االستدامة، خصوصا

المسؤولية االجتماعية، وبما 
يتماشى مع أهداف رؤية كويت 
ــدة 2035 وزيـــــــــادة نــســبــة  ــديــ جــ
توظيف المواطنين الكويتيين 
فــــي الـــقـــطـــاع الـــمـــصـــرفـــي ودعــــم 

االقتصاد الوطني«.
ــعــــارض  ــمــ وأوضــــــحــــــت أن الــ
الوظيفية تشكل منصة مهمة 
تتيح للبنك اختيار واستقطاب 
المواهب، كما تمثل في الوقت 
ــذة لــلــطــلــبــة وحــديــثــي  ذاتـــــه نـــافـ
الــتــخــرج مــن أجـــل االطــــالع على 
الــفــرص الوظيفية والتدريبية 
المتاحة لدى البنك، إضافة إلى 
سعيه نــحــو نــشــر ثــقــافــة العمل 
في القطاع الخاص بين الشباب 
ات  الكويتي واستقطاب الكفاء

منهم إلى القطاع المصرفي.
ــنــــي« ُيــعــد  وأكـــــــدت أن »الــــوطــ

الخيار األمثل لحديثي التخرج، 
ــيــــن عــن  ــثــ ــبــــاحــ إضــــــافــــــة إلــــــــى الــ
مــســتــقــبــل وظـــيـــفـــي واعـــــــد، بــمــا 
يــتــمــيــز بـــه مـــن مــــــوارد وبـــرامـــج 
ــيــــة احــــتــــرافــــيــــة تــــواكــــب  ــبــ تــــدريــ
المعايير العالمية، وتساهم في 
صقل مهارات وكفاءات الشباب. 
وشــــددت عــلــى أن استراتيجية 
»الوطني« في التوظيف تسعى 
 إلى جذب أفضل المواهب، 

ً
دائما

وتـــدريـــبـــهـــم، وتــنــمــيــة قــدراتــهــم 
ومـــهـــاراتـــهـــم بــأفــضــل الــبــرامــج، 
حتى يتمكنوا من بناء مسيرة 
مهنية ناجحة تساعدهم على 
تـــبـــوؤ مــنــاصــب قـــيـــاديـــة داخـــل 
الــبــنــك فــي الــمــســتــقــبــل، وهـــو ما 
يــجــعــل »الـــوطـــنـــي« جــهــة الــعــمــل 
الــمــفــضــلــة فــي الــقــطــاع الــخــاص 
بين أوساط الكويتيين حديثي 
التخرج، كما يتمتع البنك بأعلى 
معدالت االحتفاظ بالموظفين 

الكويتيين.
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شيماء سليمان

المسلم: يستهويني تجسيد الشخصيات الشريرة
فضة المعيلي

قال الفنان عبدالله المسلم إن 
شخصيته في مسلسل »عــودة 
 عن 

ً
خالتي« رومانسية، فضال

 
ً
تقديمه شخصية عاطفية أيضا
فــي مسلسل »شــــارع 9«، ورغــم 
ذلك فإن أكثر ما يستهويه هو 
تقديم األدوار الــشــريــرة، ألنها 
شعره بــاإلثــارة والــخــروج عن 

ُ
ت

المألوف وصدمة الجمهور.
وأضاف المسلم: »بحثت عن 
تــلــك الــشــخــصــيــة الـــشـــريـــرة في 
العديد من األعمال التي ُعرضت 
مها ألول مــرة من  ، وسأقدِّ عليَّ
خـــالل مسلسل جــديــد بــعــنــوان 
)كذبة أبريل(، المقرر عرضه في 
رمــضــان الــمــقــبــل، ويــقــع فــي 30 
حلقة، ويتناول أكثر من محور، 
ويــشــارك فــي بطولته بــاقــة من 
النجوم، منهم: جاسم النبهان، 

وزهرة عرفات، ومي البلوشي، 
وعبير أحــمــد، وشــوق الــهــادي، 
وليلى عبدالله، وشهد عبدالله، 

محمد الكاظمي وغيرهم«.
وذكر أن أسلوبه في اختيار 
 على 

ً
الشخصيات يعتمد كليا

انجذابه للنص بالدرجة األولى، 
ة  وإذا لــم حـــدث ذلـــك مــن الــقــراء
األولى، فإنه يجتمع مع المؤلف، 
لــيــشــرح لـــه مــضــامــيــن والــخــط 
األســــاســــي الــــــذي تــــــدور حــولــه 
الشخصية التي سوف سيقوم 
بدورها في المسلسل، ومن هنا 
»تتضح الــصــورة لــي فــي قبول 

الدور الذي أجسده أم ال«.
ولفت المسلم إلى أنه ال يحب 
 ُعرض عليه 

ً
تكرار األدوار، فمثال

تمثيل مسلسل بنفس شخصية 
مسلسل »شارع 9«، لكنه رفض 
الـــــــــــدور، لــــعــــدم تـــــكـــــرار نـــفـــســـه، 
وبــحــثــه المستمر عــن الــجــديــد 
الـــذي يــقــدمــه بــصــورة مختلفة 
لـــلـــجـــمـــهـــور، ويـــــرفـــــع رصــــيــــده 
 إلـــى انــشــغــالــه 

ً
عــنــدهــم، مــشــيــرا

 بــتــصــويــر مــشــاهــده في 
ً
حــالــيــا

مــســلــســل »عـــــــودة خـــالـــتـــي« مــع 
ــــدى حـــســـيـــن، وبــعــد  الـــفـــنـــانـــة هـ
االنــتــهــاء مـــن الــتــصــويــر ســوف 
يـــعـــاود عــــرض مــســرحــيــة »فــي 

الطابق الثاني«.
وحــــول دوره فــي المسلسل 
الــمــوســمــي )مــغــلــق لــلــصــيــانــة(، 
 ،

ً
الذي انتهى من تصويره أخيرا

قــــال: »تــــدور أحــــداث الــعــمــل في 
د  إطار اجتماعي إنساني، وأجسِّ
ــابـــط بــالــمــطــافــئ،  فـــيـــه دور ضـ
وهو تأليف رفيق مكرم وعمار 
ــاج وإخـــــراج  ــتــ الـــمـــوســـوي، وإنــ
ــار الـــــمـــــوســـــوي، وبـــطـــولـــة  ــ ــمـ ــ عـ
مجموعة مشتركة من الفنانين 
المصريين والكويتيين، وهم: 
ــلـــوى عــثــمــان،  آيـــتـــن عـــامـــر، وسـ
وســلــيــمــان عــيــد، ويــاســر علي، 
وماهر ومحمد العلوي، وخالد 

الـــعـــجـــيـــرب، وحـــســـن إبـــراهـــيـــم، 
وغيرهم«.

وأشار المسلم إلى رغبته في 
تقديم شيء خارج عن المألوف، 
 
ً
وفي نفس الوقت يكون متعلقا

 قام بإنشاء صفحة 
ً
بالفن، فمثال

على موقع يوتيوب، يقوم من 
خــاللــه بتقديم مــحــتــوى مرئي 
ــرد قـــصـــص الـــمـــســـرحـــيـــات  لــــســ
ــلـــوب شـــيـــق لــلــمــتــابــعــيــن،  بـــأسـ
ــى أن مـــــا نــــشــــره مــن  ــ ــ  إلـ

ً
الفـــــتـــــا

 
ً
 واسعا

ً
محتوى حقق انتشارا

 من المتابعين.
ً
واستحسانا

وحـــــــــول عــــالقــــتــــه بـــوســـائـــل 
التواصل االجتماعي، ذكــر أنه 
يحب التواصل مع المتابعين، 
حيث اعــتــادوا على شخصيته 
فــي الـــواقـــع بــمــا لــديــه مــن حس 

كوميدي، لكنه يرفض الحديث 
عــن خــصــوصــيــاتــه عــلــى الــمــأ، 
 على الفنان 

ً
ألن ذلك يمثل خطرا

واإلنـــــســـــان فــــي نـــفـــس الــــوقــــت، 
فالخصوصيات البــد أن تبقى 

بعيدة عن المجتمع العام.

عبدالله المسلم مع هدى حسين

د دور  أجسِّ
ضابط 

بالمطافئ 
في »مغلق 
للصيانة«

مع آيتن عامر

مولوجي: المسرح الجزائري مثل العالمي 
ينتصر للقيم اإلنسانية

انــطــلــقــت الـــــــدورة الــخــامــســة 
ــان الـــوطـــنـــي  ــرجـ ــهـ ــمـ ــلـ عــــشــــرة لـ
للمسرح المحترف بالجزائر، 
أمــس األول، بمشاركة أكثر من 
 
ً
، من بينها 13 عرضا

ً
30 عرضا

ضمن المسابقة الرسمية.
م المهرجان في االفتتاح  وكرَّ
 )

ً
الفنان طه العامري )95 عاما

عـــضـــو فـــرقـــة جــبــهــة الــتــحــريــر 
الــــوطــــنــــي، الــــــــذي تـــحـــمـــل هـــذه 
الدورة اسمه، كما شمل الحفل 
تــقــديــم الـــعـــرض الــكــوريــغــرافــي 
)نـــحـــو الــــنــــور( إخـــــــراج ريــــاض 

بروال.
وقالت وزيرة الثقافة والفنون 
الجزائرية صورية مولوجي، في 
االفــتــتــاح: »الــمــســرح الــجــزائــري 
كــمــا الـــعـــالـــمـــي، انــتــصــر للقيم 
اإلنــســانــيــة، وهــــذا هـــو الــرهــان 
 
ً
الــــــــيــــــــوم، أن نــــــقــــــدم مــــســــرحــــا
 ال يـــغـــفـــل الـــجـــوانـــب 

ً
حـــقـــيـــقـــيـــا

ــقــــوم  ــ الـــفـــنـــيـــة واإلبـــــداعـــــيـــــة، وُي
القيم اإلنسانية التي تشغلنا 
وتجعلنا نستوعب االختالف 
 
ً
ــقــــدم مـــســـرحـــا والــــتــــعــــدد، أن نــ
ــنـــه مــــفــــتــــوح عــلــى  ــكـ ، لـ

ً
مــــحــــلــــيــــا

القراءة والتالقي العالمي«.
وأضـــافـــت: »هـــكـــذا كــانــت وال 
تزال معركة العقول واآلداب وكل 
الفنون، تحت فيلق يصدح بقيم 
الجمال والكبرياء، وولدت فرقة 
جبهة التحرير الوطني، لتكون 
صوت الجزائر في أكبر عواصم 
ــم، وتــــشــــرح لــإنــســانــيــة  ــالــ ــعــ الــ
نــضــال الــجــزائــريــيــن وجراحهم 

الــدامــيــة، وتــؤكــد لــلــعــالــم أجمع 
الـــحـــق الـــكـــامـــل والــــشــــرعــــي فــي 

الحرية والكرامة والسالم«.
وأشـــــارت إلـــى أن عـــام 2023 
سيشهد حــركــة مــســرحــيــة غير 

ــــالل عــــروض  ــبـــوقـــة، مــــن خــ مـــسـ
، بــمــنــاســبــة 

ً
مــنــتــجــة خــصــيــصــا

 على االستقالل 
ً
مــرور 60 عاما

بمختلف الــمــســارح الــوطــنــيــة، 
ـــل  ــوافـ ــم قــ ــيـ ــظـ ــنـ إضــــــافــــــة إلــــــــى تـ

مسرحية تجوب ربوع الجزائر.
وكان قد سبق حفل االفتتاح 
عرض في الهواء الطلق بساحة 
محمد الـــتـــوري لــفــرقــة الموجة 
مــن مستغانم بــعــنــوان »ديـــوان 
القراقوز«، وكذلك حفل موسيقي 
للفرقة النحاسية والمجموعة 
الـــصـــوتـــيـــة لـــلـــمـــديـــريـــة الـــعـــامـــة 

للحماية المدنية.
وبجانب العروض المسرحية 
أعـــد الــمــهــرجــان، الــمــمــتــد حتى 
 
ً
 فكريا

ً
األول من يناير، برنامجا

، بمشاركة خبراء 
ً
 ثــريــا

ً
وأدبــيــا

ــن الـــجـــامـــعـــات  ــيـــن مــ ــيـ وأكـــاديـــمـ
الــوطــنــيــة، إضــافــة إلـــى 5 ورش 
ــة فــــي مــخــتــلــف فــنــون  ــيـ ــبـ تـــدريـ

العرض المسرحي.
)رويترز(

من أجواء االحتفال

البريدي ينشر البهجة بـ »المرج خيط« 
في معرضه الجديد

• القاهرة - محمد الصادق
افــتــتــح الــفــنــان التشكيلي 
إبـــراهـــيـــم الـــبـــريـــدي مــعــرضــه 
الجديد تحت عنوان »نفسي 
ــفــــل صــــغــــيــــر«، فــي  أرجـــــــــع طــ
ــري نــــــــوت بـــضـــاحـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ غـ
الزمالك بالقاهرة، ويستمر 
ــة  ــايــ ــهــ ــــى نــ ــتــ ــ الــــــمــــــعــــــرض حــ

ديسمبر الجاري.
ويـــــــقـــــــدم الـــــــبـــــــريـــــــدي، فـــي 
 مــن األعــمــال 

ً
مــعــرضــه، عــــددا

التي ينفذها بأسلوب المرج 
خيط، حيث يرسم بالقماش 
والـــخـــيـــوط، وهــــو األســـلـــوب 
ــره مــــنــــذ بــــدايــــة  ــكــ ــتــ الــــــــذي ابــ
مسيرته وصــار أحــد رواده، 
ويعتمد على إظهار الخيوط 
ال إخفائها بالعمل الفني كما 

يتم بفن الخيامية.
ـــ  وقـــــــــــــــــال الـــــــــــبـــــــــــريـــــــــــدي، لــ
»الــجــريــدة«، »دائــمــا تجذبني 
 
ً
روح الطفولة، وأنــزعــج جــدا

إبراهيم البريدي

عبدالله المسلم مع آيتن عامر

من أعماله
ملصق المهرجان

• عزة إبراهيم
طرحت الفنانة شيماء سليمان أغنية 
جديدة بعنوان »سبانيولي«، التي تسجل 
ــــرة بــالــلــغــة  هـــا ألول مـ مــــن خـــاللـــهـــا غـــنـــاء
اإلسبانية، حيث استعدت لها منذ فترة 
طويلة، وأطلقت فيديو كليبها أمس األول 

عبر »يوتيوب«.
وحققت األغنية نسبة مشاهدة مرتفعة 
بمجرد إطالقها، وهي مفاجأة للجمهور 
الــذي يــرى شيماء سليمان بعدما قدمت 
ألــوانــا درامــيــة مختلفة من المشاركة في 
عدد ملحوظ من المسلسالت، وأصبحت 
أحـــد أهـــم نــجــمــات جــيــلــهــا تــغــنــي باللغة 
اإلسبانية بشكل متقن وبصوتها المميز 
الذي قدمت من خالله العديد من األغنيات 
الناجحة، وآخرها أغنية مشتاقة، للملحن 

والمطرب مروان خوري، في أول تعاون 
يجمعهما قبل شهرين من صدور 

األغنية الجديدة.
وقالت شيماء، لـ »الجريدة«، 
»ال أكف عن البحث عن الجديد 
ــن األشــــكــــال  ــ ــلـــف مـ ــتـ ــمـــخـ والـ
ــوان الــفــنــيــة، ومـــن هنا  ــ واأللـ
ــنــــاء  تـــــنـــــي فـــــكـــــرة الــــغــ جـــــاء
بــالــلــغــة اإلســـبـــانـــيـــة الــتــي 
أحــبــهــا بــشــدة، واستعنت 
بـــإحـــدى صــديــقــاتــي الــتــي 
تجيدها حتى تساعدني 
في تعلمها، كما لجأت إلى 
أحد المعاهد المتخصصة 
فــي اإلســبــانــيــة، وبالفعل 

نجحت في ذلك، وأصبحت 
ــزة لــتــقــديــم هـــــذا الـــلـــون  ــاهــ جــ

الغنائي للجمهور«.
وأوضحت أن »األغنية من 
ألــحــان حــمــد الــعــمــاري، الــذي 
شــاركــنــي بــالــغــنــاء، وتــصــدى 
لــكــتــابــة الــكــلــمــات اإلســبــانــيــة 
ــمـــاري، وكـــتـــب جــزء  ــعـ حــمــد الـ

الــلــهــجــة الــكــويــتــيــة الـــشـــاعـــر مـــشـــاري 
ــيـــد ســلــطــان،  ــن تــــوزيــــع ولـ ــ ــيــــم، ومـ إبــــراهــ
وإخــــــــــــراج صــــــــادق تــــقــــي، وإنــــــتــــــاج آريـــــا 
بــرودكــشــن«، مــضــيــفــة: »أهــديــكــم أغنيتي 
الــجــديــدة بكل حــب، ألنــهــا مليئة بالحب 
والمشاعر، وهو أفضل ما أقدمه للجمهور 
بمناسبة رأس السنة، وقبل مغادرة 2022«.

... وأعمال أخرى

ياسمين والعوضي في رمضان... »ضرب نار«

قررت شركة العدل جروب 
إعادة توزيع جدول تصوير 

مسلسل »عملة نادرة«، بطولة 
النجمة نيللي كريم، بعد 

الظروف الصعبة والحزن الذي 
تعيشه النجمة جومانا مراد، 

إحدى بطالت العمل، بسبب 
وفاة والدها. وقررت الشركة 

المنتجة تأجيل مشاهدها 
عدة أيام حتى تستعيد 

حالتها النفسية، على أن تعود 
الستكمال العمل، خاصة 
أنها حريصة على الوفاء 

بتعاقداتها بعد انتهاء فترة 
حدادها على والدها.

ونشرت جومانا صورة 
لوالدها، أعلنت من خاللها 
خبر الوفاة، وأنه تم تشييع 

الجثمان أمس األول بعد صالة 
الجمعة  من مسجد الشرطة 

بمدينة الشيخ زايد، ليتم 
دفنه في مقابر األسرة بمدينة 

السادس من أكتوبر. 

دانت محكمة في لوس أنجلس 
مغني الراب الكندي توري 

لينز بإطالق النار على قدمي 
المغنية ميغن ذي ستاليون، 

خالل مشادة بينهما عام 
2020، بعد تناول كميات كبيرة 

من الكحول بإحدى السهرات 
في هوليوود. وأودع مغني 

، والذي 
ً
الراب، البالغ 30 عاما

دفع ببراءته خالل المحاكمة، 
ولم يدل بأي شهادة، السجن 

على الفور بعد الحكم، ويواجه 
احتمال الحبس ألكثر من 

، وفق وسائل إعالم 
ً
20 عاما

أميركية، ويتوقع تحديد 
عقوبته في 27 يناير.

وأمام المحكمة تحدثت ميغن، 
التي تعاونت مع بيونسي، 

وفازت بثالث جوائز »غرامي« 
سنة 2021، عن الرعب الذي 

عاشته عندما أطلق حبيبها 
السابق النار على قدميها، 

وقالت: »أنا مصدومة وخائفة، 
سمعت الطلقات النارية، ولم 

أكن أصدق أنه يطلق النار 
باتجاهي«.

ولدفعها نحو طمس القضية، 
عرض لينز عليها »مليون 

دوالر« مقابل صمتها، بحسب 
 
ً
المغنية المعروفة خصوصا
بأغنيتها الناجحة »سافدج«.

)أ ف ب(

 
ً
رحل عن عمر يناهز 92 عاما

الرسام والنقاش السويسري 
فرانز غيرتش، الذي اشتهر 
عالميا بلوحاته الضخمة 

الواقعية، وأبرزها السلسلة 
التي خصصها للموسيقية 

والشاعرة باتي سميث.
وحقق الفنان المولود عام 
1930 في مدينة موريغن، 

شمال سويسرا، شهرته بداية 
من خالل نقوشه الخشبية، 

وغالبا ما كانت أعماله ضخمة 
المقاييس.

وفي نهاية ستينيات القرن 
العشرين، اتجه إلى الكوالج 

بأسلوب الـ »بوب آرت«، قبل أن 
يرسم لوحاته الواقعية األولى 

الكبيرة الحجم عام 1969، 
وأبرزها لوحته »ميديشي« عام 

1972، وهي من أشهر أعمال 
الفن المعاصر.

وتمثل اللوحة الضخمة، 
التي يبلغ قياسها 6×4 أمتار 
بدقة التصوير الفوتوغرافي، 

5 شباب يشكلون بنمط 
مالبسهم وشعرهم الطويل 

 يعّبر عن موضة 
ً
نموذجا

السبعينيات. 
)أ ف ب(

تأجيل مشاهد جومانا 
مراد لوفاة والدها

إدانة لينز بإطالق النار 
على ذي ستاليون

ًرحيل فرانز غيرتش
عن 92 عاما

شخصيتي 
رومانسية 
في »عودة 

خالتي« مع 
هدى حسين

هي األجمل

ْ
لـــــــــــُمـــــــــــشـــــــــــَكـــــــــــل ا نــــــــــــــــي  ء مــــــــــــــــا ســــــــــــــــا ذا  ْإ

وضــــــــــــــــــــــــــاق فــــــــــــضــــــــــــائــــــــــــَي الـــــــــــُمـــــــــــجـــــــــــَمـــــــــــل
زري أ مـــــــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــدَّ 

ُ
لـــــــــــــــــتـــــــــــــــــش تـــــــــــــــــــــــــــــــــــْت  ْأ

 كــــــــــــــــــــربــــــــــــــــــــَي األســــــــــــــــــــَمــــــــــــــــــــل
ُ
ن تـــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــوِّ

ْهــــــــــــــــي الــــــــــــــَمــــــــــــــرســــــــــــــى الــــــــــــــــــــــــــذي دوًمـــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــحــــــــــــــَمــــــــــــــل

ُ
إلـــــــــــــــــيـــــــــــــــــه ســــــــــفــــــــــيــــــــــنــــــــــتــــــــــي ت

ـــــــــــــــــَكـــــــــــــــــم قـــــــــــــــــالـــــــــــــــــْت وكــــــــــــــــــــــم نــــــــصــــــــحــــــــْت
َ
ْل

عـــــــــــــــــَمـــــــــــــــــل أ ن  أ و ســـــــــــــــــعـــــــــــــــــى  أ ن  بـــــــــــــــــــــــــــأ
بــــــــــــــْت غــــــــــــــا وال  َكــــــــــــــــــــــــْت  تــــــــــــــــــــــــر ْفــــــــــــــمــــــــــــــا 

ــــــــــــــل
َ
َمــــــــــــــشــــــــــــــغ بـــــــــــــــــــــال  غــــــــــــبــــــــــــنــــــــــــا  ن  إ و

ٌج مــــــــــــــــنــــــــــــــــهــــــــــــــــا مُّ  أل ا ك  ا ْكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ
إلـــــــــــــــــــــــى األعـــــــــــــــــلـــــــــــــــــى إلـــــــــــــــــــــــى األكـــــــــــــــــَمـــــــــــــــــل

ْوعــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــَر مـــــــــــــــصـــــــــــــــاعـــــــــــــــِب الـــــــــــدنـــــــــــيـــــــــــا
وبـــــــــــــــــلـــــــــــــــــواهـــــــــــــــــا، هـــــــــــــــــي الــــــــــــِمــــــــــــحــــــــــــَمــــــــــــل

ْلـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوٌت بــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــْبــــــــــــــــــــراٍت
ــــــــــــل

َ
تــــــــــــــــــواســــــــــــــــــي قــــــــــــلــــــــــــبــــــــــــَي الــــــــــــُمــــــــــــثــــــــــــق

ْتـــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــاركـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــــآالمـــــــــــــــــــــــي
ــــــــــــــُد ُجــــــــــــــــــــرحــــــــــــــــــــَي األدَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــل تــــــــــــــضــــــــــــــمِّ

ْتـــــــــــــــــقـــــــــــــــــوي الـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــزَم فــــــــــــــــــــي قـــــــلـــــــبـــــــي
وتــــــــــــــــــــدعــــــــــــــــــــونــــــــــــــــــــي لـــــــــــــــمـــــــــــــــا يــــــــــــــــــؤَمــــــــــــــــــل

هــــــــــــــــــــــوى أ مــــــــــــــــــــــا   
َ

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــق أ لــــــــــــــــــــــم  ا  ذ ْإ
ــــــــــــــــــل

َ
ْت بــــــــــــــالــــــــــــــغــــــــــــــِد األفــــــــــــــــــض تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء

مـــــــــــــــــــــــٍر أ فـــــــــــــــــــــــي  خــــــــــــــــــفــــــــــــــــــقــــــــــــــــــُت  أ ن  إ ْو
ْت بــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــذي أجـــــــــــــــــــَهـــــــــــــــــــل أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ

 الــــــــــمــــــــــولــــــــــى
ُ
: »مــــــــــــشــــــــــــيــــــــــــئــــــــــــة

ُ
ْتــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــول

ل
َ
ُيـــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــأ لـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــِه ال  ا فـــــــــــــــــــــأمـــــــــــــــــــــُر 

وعـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــِه أبـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــاٌد
»

ْ
ل وَّ أل ا َمــــــــــــــــــــــــــن  ي  ر نـــــــــــــــــــــــــــــــــد فـــــــــــــمـــــــــــــا 

ْرعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِك الـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــُه يـــــــــــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــي
ــــــــــــــــــــل

َ
مــــــــــــــــــــث أل ا يــــــــــــــــقــــــــــــــــِك  طــــــــــــــــر  

َ
ن ا ز و

ْوُدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِت كــــــــــــخــــــــــــيــــــــــــمــــــــــــٍة ورفـــــــــــــــــــــــــــْت
 نــــــــــســــــــــيــــــــــجــــــــــهــــــــــا األجــــــــــــــــــــــــــــــــــزل

ِّ
بـــــــــــــــــظـــــــــــــــــل

 أمـــــــــــــــــي
ً
ْوعـــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــِت ســــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــدة

وطــــــــــــــــبــــــــــــــــِت ِلــــــــــــــــــُعــــــــــــــــــمــــــــــــــــــِرِك األطــــــــــــــــــــــــــــــــَول
ْوصـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــُه بــــــــــــــاريــــــــــــــنــــــــــــــا

عــــــــــــلــــــــــــى مـــــــــــحـــــــــــبـــــــــــوِبـــــــــــنـــــــــــا األكــــــــــــــــــَحــــــــــــــــــل
ْعــــــــــــلــــــــــــى َمـــــــــــــــــــــــن جـــــــــــــــــــــــاء بــــــــــالــــــــــُبــــــــــشــــــــــرى

عــــــــــلــــــــــى َمـــــــــــــــــــن ضــــــــــــــــــــــــاَء كـــــــــالـــــــــِمـــــــــشـــــــــَعـــــــــل
اًمــــــــــــــــــــا ْديــــــــــــــــــــاجــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــلــــــــــــــــيــــــــــــــــِل قــــــــــــــــــــوَّ

لـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــدَر أو أجـــــــــــــــَمـــــــــــــــل ا  
َ
فــــــــــــــــــكــــــــــــــــــان

شعر: ندى السيد يوسف الرفاعي

ــل، وعـــنـــدمـــا  ــفــ ــاء أي طــ ــكــ ــن بــ ــ مـ
يبتسم لك أي طفل فهي سعادة 
ال تقدر بالماليين، ألنها تكون 

صــــــــادقــــــــة مــــــــن الــــقــــلــــب، 
ومــجــمــل أعــمــالــي يــدور 
فـــي فــلــك الــطــفــولــة، من 
خالل مناظر موجودة 
بيننا، وقـــد تــكــون في 
صـــــورة حــلــم أو 

خيال، حتى طيوري من نوع 
خــــاص قــريــبــة لــلــشــخــصــيــة، 
وفــــي هــــذا الـــمـــعـــرض تحلق 
فــي فــضــاء واســــع مصاحبة 
للعمل بفرحة وسعادة، وفي 
ــزء مــكــمــل  ــ ــــت جـ الـــمـــعـــرض أنـ
لـــهـــذه األعـــمـــال عــنــدمــا تقف 
ــردوك الــعــقــلــي  ــ ــمــ ــ ــا فــ ــهــ ــامــ أمــ
سيذكرك بمشهد ما طفولي، 
ــقــــول نــفــســي أرجــــــع طــفــل  وتــ

صغير«.
جدير بالذكر أن إبراهيم 
الــبــريــدي أول مــن استحدث 
فـــن »الـــمـــرج خـــيـــط«، وانــتــقــل 
بهذه التجربة الــجــديــدة في 
الــرســم باألقمشة والخيوط 

إلى مساحة أرحب.

ياسمين عبدالعزيز

انطلق أمس األول تصوير مسلسل الفنانة 
ياسمين عبدالعزيز لرمضان المقبل، تحت 
عــنــوان »ضـــرب نــــار«، بعد غيابها رمضان 
الماضي بسبب أزمتها الصحية، ويجمعها 
المسلسل بزوجها الفنان أحمد العوضي، 
 في رمضان 

ً
 ناجحا

ً
 فنيا

ً
بعد أن قدما ثنائيا

2021 بمسلسل »اللي مالوش كبير«.
وكــان أول المهنئين بانطالق التصوير 
الفنانة القديرة نادية الجندي، التي علقت 
عـــلـــى أول صـــــــورة لــيــاســمــيــن والـــعـــوضـــي 
فـــي مـــوقـــع الــتــصــويــر، عــبــر حــســابــهــا على 
»إنستغرام« قائلة: »ألف مبروك يا حبيبتي 
بتمنى لــك النجاح والتوفيق مــن كــل قلبي 

انتي والعوضي«.
وكشف العوضي عن تجسيده شخصية 
رجل صعيدي من محافظة سوهاج، ونشر 
ــــورة من  عــبــر حــســابــه عــلــى »فــيــســبــوك« صـ

كواليس الشخصية، معلقا عليها: »جابر 
الكوماندا، ولد ليل مصاحب الصقر والصقر 
مصاحبه إحنا كيف الصقور ربنا معلينا 
ومـــوطـــي أنــفــســنــا ابــــن ســـوهـــاج ضــــرب نــار 

رمضان 2023«.
أما ياسمين فكشفت عن تجسيدها 
شخصية »مهرة«، وشاركت صورة 

ــن كـــوالـــيـــس الــتــصــويــر، مــعــلــقــة:  مـ
»مـــهـــرة مـــن شــبــرا وبـــنـــات شــبــرا 
الــجــدعــان، مسلسل ضـــرب نــار 

رمضان 2023 بإذن الله«.
ــلــــســــل مــــــن تـــألـــيـــف  ــمــــســ والــ
ــراج  ــ نـــاصـــر عــبــدالــرحــمــن، وإخـ

مصطفى فــكــري، وإنــتــاج شركة 
ســيــنــرجــي، ويــشــارك فــي بطولته 

ســهــيــر الـــمـــرشـــدي، هــــدى اإلتـــربـــي، 
ــة، تــامــر  ــبـ ــلـ إيــــمــــان الــــســــيــــد، بــــدريــــة طـ
نبيل، أحمد عبدالله 
مــــــحــــــمــــــود، تـــيـــســـيـــر 
ــدد  ــ عــــبــــدالــــعــــزيــــز، وعـ
آخـــــــر مـــــن الـــفـــنـــانـــيـــن، 
ويـــــــســـــــجـــــــل الـــــعـــــمـــــل 
الــتــعــاون الــثــالــث بين 
ياسمين والعوضي 
ــا، بــعــدمــا  ــ ــــدرامـ ــي الـ فـ

قــــدمــــا مـــعـــا مــســلــســلــي 
»آلخر نفس« و»اللي مالوش 

كبير«. مـــلـــصـــق 
األغنية

شيماء سليمان تغني »سبانيولي«

أحمد العوضي بمسلسل »ضرب نار«
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ــثــــانــــي، اســتــخــدمــت  لـــلـــيـــوم الــ
الشرطة الفرنسية قنابل الغاز 
لتفريق متظاهرين أكراد تجّمعوا 
قرب المركز الثقافي الكردي الذي 
ح عنصري ثالثة 

ّ
قتل أمامه مسل

منهم وجرح 3 آخرين.
وانطلقت في باريس التظاهرة 
ــة  ــكــــرديــ ــة الــ ــيـ ــالـ ــلـــجـ ــدة لـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
لــلــتــنــديــد بـــحـــادث إطــــالق الــنــار، 
والـــمـــطـــالـــبـــة بــتــحــقــيــق الـــعـــدالـــة 
للقتلى، لكنها سرعان ما تحولت 
إلــى مــواجــهــات دامــيــة وعمليات 
تخريب وتدمير للممتلكات من 
سيارات ومحال تجارية أصيب 

خاللها العشرات.
وأظــــــــــهــــــــــرت صــــــــــــور فــــيــــديــــو 
 يضرمون النار وسط 

ً
أشخاصا

ــون الـــكـــراســـي،  ــ ــرمـ ــ ــريــــق، ويـ ــطــ الــ
وشـــرطـــة مــكــافــحــة الــشــعــب تــرد 

عليهم بالغاز المسيل للدموع.
ورغـــم اعــتــراف منفذ الهجوم 
ــعــــه  خـــــــالل الـــتـــحـــقـــيـــقـــات بــــدوافــ
ــر الــمــجــلــس  ــبـ ــتـ ــة، اعـ ــريـ ــنـــصـ ــعـ الـ

الديموقراطي الكردي في فرنسا 
أنه من »غير المقبول« عدم وصف 
العملية بأنها »هجوم إرهابي«. 
ووفــــق وزيــــر الــداخــلــيــة جــيــرالــد 
دارمـــانـــان، فـــإن التحقيق كشف 
حتى اآلن أن مطلق النار تحرك 
 أن الـــرجـــل 

ً
ــفــــرده، مـــوضـــحـــا ــمــ بــ

ــــو ســائــق  ، وهـ
ً
الـــبـــالـــغ 69 عــــامــــا

قطار متقاعد »استهدف بوضوح 
أجانب وليس مؤّكدا« ما إذا كان 
ــاول قــتــل »األكـــــــراد عــلــى وجــه  ــ حـ

الخصوص« أم ال. 
وذكــرت رئيسة بلدية باريس 

آن هيدالجو أن المعتدي »ناشط 
يميني مــتــطــرف«،. وكتبت على 
»تــويــتــر«، أن »المجتمع الــكــردي 
ــه كــــل الــبــاريــســيــيــن  ــن خــــاللــ ــ ومــ
مـــســـتـــهـــدفـــون بــعــمــلــيــات الــقــتــل 
هذه التي ارتكبها ناشط يميني 

متطرف«.
وقــالــت الــمــّدعــيــة الــعــاّمــة لــور 
هم 

ّ
 مــطــلــق الـــنـــار مت

ّ
بــيــتــشــو، إن

بطعن مهاجرين اثنين على األقل 
بــســّكــيــن فـــي مــخــّيــم بــالــعــاصــمــة 
الفرنسية فــي هجوم وقــع فــي 8 

ديسمبر 2021.

ر »الناتو« من تكرار كارثة أوكرانيا بمولدوفا
ّ

موسكو تحذ

حذرت روسيا الدول الغربية 
بتحالف شمال األطلسي 

»الناتو« من تكرار األخطاء 
ذاتها، التي أدت إلى »كارثة 

أوكرانيا«، في التعامل 
مع مولدوفا، الجمهورية 
السوفياتية السابقة، في 

حين طالب مسؤول كبير في 
كييف بتدمير مصانع األسلحة 

اإليرانية التي تستخدمها 
موسكو ضد بالده واعتقال 

مورديها.

بـــعـــدمـــا أبــــــدى مــــســــؤولــــون فــي 
مــولــدوفــا رغبتهم بتعزيز الــقــدرة 
الدفاعية للبلد الواقع بين أوكرانيا 
ورومانيا، بالحصول على األسلحة 
رت وزارة الخارجية 

ّ
الــالزمــة، حــــذ

ــن أن خــــطــــط حــلــف  ــ الـــــروســـــيـــــة مــ
شمال األطلسي »الناتو« لتسليح 
الجمهورية السوفياتية السابقة 

»كارثة حقيقية«.
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــال نـــائـــب وزيــ ــ وقــ
الروسي، ميخائيل غالوزين، أمس، 
إن تكثيف الــتــعــاون بين عاصمة 
مولدوفا كيشيناو والدول الغربية 
بـ »الناتو« في المجالين العسكري 
والــتــقــنــي هـــو عـــامـــل يـــقـــوض أمــن 
مولدوفا نفسها إلى حد كبير. كما 
رأى أن الــتــجــربــة تــؤكــد أن الضخ 
الــمــتــهــور لــأســلــحــة الــغــربــيــة إلــى 
مولدوفا أو نشر وحــدات »الناتو« 
عـــلـــى أراضــــيــــهــــا، ال يــضــيــف على 
اإلطــــــالق إلــــى أمــنــهــا وســيــادتــهــا. 
عـــلـــى الـــعـــكـــس، اعـــتـــبـــر الـــمـــســـؤول 
الروسي أن ذلك يجعلها تقترب من 
 بالتجربة 

ً
«، مستشهدا

ً
»الكارثة جدا

األوكرانية.
وكانت مولدوفا، مثل أوكرانيا، 
 من االتحاد السوفياتي 

ً
ا  جزء

ً
سابقا

حـــتـــى حــــل الـــرئـــيـــس الــســوفــيــاتــي 
مــيــخــائــيــل غـــوربـــاتـــشـــوف الـــدولـــة 
الشيوعية المترامية األطــراف في 
الــتــســعــيــنــيــات. وفــاقــمــت العملية 
العسكرية الروسية على األراضي 
ــــاوف مـــولـــدوفـــا  ــــخـ األوكـــــرانـــــيـــــة مـ
ــريـــط  الـــــتـــــي تــــضــــم أراضـــــيـــــهـــــا شـ
ترانسنيستريا الــواقــع شــرق نهر 
دنيستر والذي يحكمه عسكر روس 
يطالبون باالنضمام إلى روسيا. 

وأثــــار تــقــرب مــولــدوفــا العلني 
 وإعــــالن وزيــر 

ً
مــن »الــنــاتــو« أخــيــرا

دفاعها أناتولي نوساتي عن حاجة 
بلده إلنشاء نظام دفاع جوي، رغم 
عدم امتالكها أمــوااًل لذلك، غضب 
ــتــــي بـــتـــوســـيـــع دائــــــرة  ــو الــ ــكـ مـــوسـ

الصراع في أوروبا الشرقية.

رابطة ومخاوف

في غضون ذلك، ذكر »الكرملين«، 
أن مـــــديـــــنـــــة ســــــــــان بــــطــــرســــبــــرغ 
ستستضيف قــمــة »رابـــطـــة الـــدول 

 وبعد غد.
ً
المستقلة« غدا

ـــ »الــكــرمــلــيــن«،  ــح بـــيـــان لـ ــ وأوضــ
أنــه بمبادرة من الرئيس الروسي 
فالديمير بوتين، سيعقد االجتماع 

غير الرسمي، بهدف ايجاد دوافع 
إضافية لتعزيز التعاون بين دول 
الــــرابــــطــــة، وروســــيــــا وبــــيــــالروس. 
وجــــاء ذلــــك فـــي وقــــت لـــم يستبعد 
رئيس جهاز المخابرات العسكرية 
األوكــرانــيــة كريلو بــودانــوف، شن 
 
ً
 جــديــدا

ً
الــقــوات الــروســيــة هــجــومــا

 من بيالروس، 
ً
على أوكرانيا انطالقا

لكنه أكد عدم وجود أي أدلة تدعم 
ذلك. 

تخويف خيرسون

ومـــع تــواصــل الــقــتــال عــلــى عــدة 
ــــوب شـــرق  ــنـ ــ ــرق وجـ ــشــ جـــبـــهـــات بــ
أوكرانيا، أدان الرئيس األوكراني 
فولوديمير زيلينسكي، أمــس، ما 
 هدفه 

ً
 روسيا

ً
 إرهابيا

ًَ
اعتبره »عمال

تخويف األوكــرانــيــيــن« إثــر قصف 
استهدف وســط مدينة خيرسون 
وأودى بــحــيــاة خــمــســة أشــخــاص 

وجرح عشرين آخرين.
ــلـــيـــنـــســـكـــي: »الـــســـبـــت  وقــــــــال زيـ

 عــشــيــة عــيــد الــمــيــالد في 
ً
صــبــاحــا

ــــط الـــمـــديـــنـــة. لــيــســت مــنــشــآت  وسـ
 وفق ما هو 

ً
عسكرية. ليست حربا

مــتــعــارف عــلــيــه. هــو إرهــــاب وقتل 
للتخويف والتلذذ« بالقتل.

وأضاف: »ال بّد من أن يرى العالم 
ويفهم ما هو الشّر المطلق الذي 
نناضل ضـــّده«. وتــابــع: »هــو واقــع 
حــال أوكرانيا واألوكرانيين« منذ 
عــشــرة أشــهــر مــن الـــحـــرب. وبــاتــت 
خـــيـــرســـون مــنــذ اســتــعــادتــهــا من 
ــي واســـع  ــرانــ الــــــروس بــهــجــوم أوكــ

موضع قصف روسي منتظم.
في السياق، أعلنت هيئة األركان 
الــــعــــامــــة األوكـــــرانـــــيـــــة أن قـــواتـــهـــا 
ــدء الــغــزو  الــمــســلــحــة، قــتــلــت مــنــذ بـ
الـــروســـي، حــوالــي 101 ألـــف و430 
، مـــن بــيــنــهــم 480 

ً
ــا ــيــ  روســ

ً
جــنــديــا

أمس األول.
في هذه األثناء، طالب ميخائيلو 
ــيـــس  ــرئـ بـــــودولـــــيـــــاك مـــســـتـــشـــار الـ
ــي بــتــصــفــيــة الــمــصــانــع  ــ ــ ــرانـ ــ ــ األوكـ
ــة الـــتـــي تــصــنــع طـــائـــرات  ــيــ ــرانــ اإليــ

مسيرة وصــواريــخ، والقبض على 
مــــوردي تــلــك األســلــحــة الــتــي تتهم 
كييف موسكو باستخدامها ضد 

أهداف مدنية على أراضيها.
ودعا المسؤول األوكراني الكبير 
عبر »تــويــتــر«، إن تشديد عقوبات 
طهران والتخلي عن العقوبات غير 
الفعالة ضد الجمهورية اإلسالمية 
الــتــي تتهمها الـــواليـــات المتحدة 
والدول األوروبية باالستعداد لمد 
مــوســكــو بــالــمــزيــد مــن الــصــواريــخ 
والطائرات المسيرة »الدرون« لدعم 
حملتها ضــد أوكــرانــيــا. وفــي وقت 
سابق، أعلن سالح الجو األوكراني 
أنه دمر عشرات المسيرات اإليرانية 
منذ منتصف سبتمبر الماضي، 
فــيــمــا نـــفـــت طــــهــــران مـــــــرارا تـــزويـــد 
موسكو بأسلحة لدعم غزوها الذي 

بدأ في 24 فبراير الماضي.

نقص ومساعدات

وغداة اجتماع الرئيس الروسي، 

في مدينة توال، التي يطلق عليها 
ــاء  ــ ــادق«، مــــع رؤســ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ »مـــديـــنـــة الـ
شركات تصنيع السالح لـ »مناقشة 
المشاكل« المتعلقة بتزويد الجيش 
ــي بــــاألســــلــــحــــة، رجـــحـــت  ــ ــ ــروسـ ــ ــ الـ
وزارة الدفاع البريطانية أن يكون 
»النقص في الذخائر والصواريخ 
الكروز« هو العامل الرئيسي الذي 
يــحــد مــــن الــعــمــلــيــات الــهــجــومــيــة 
الروسية على أوكرانيا في الوقت 

الحالي.
غير أن الوزارة قالت إن موسكو 
عززت قوتها في أوكرانيا بعشرات 
اآلالف مـــن جــنــود االحــتــيــاط منذ 

أكتوبر الماضي.
مــن جــانــب آخـــر، أفــــادت رئيسة 
المفوضية األوروبية أورسوال فون 
دير اليين بأن جميع دول االتحاد 
ــتــــراح  ــلـــى اقــ األوروبـــــــــــي وافــــقــــت عـ
للمفوضية لتقديم 18 مليار يورو 
من المساعدات المالية الكلية إلى 
أوكــرانــيــا الــعــام المقبل. وأضــافــت 
أن »صرف األموال بانتظام لكييف 

سيسهم فــي القيام باإلصالحات 
الــعــاجــلــة ويــمــهــد الــطــريــق إلعـــادة 
اإلعمار«، مؤكدة أن إعــادة اإلعمار 
ــا عـــلـــى طـــريـــق  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ســـتـــضـــع أوكـ
االنضمام إلــى االتــحــاد األوروبـــي. 
وأشــــــارت رئــيــس الــمــفــوضــيــة إلــى 
أن االتــــحــــاد األوروبــــــــي قــــدم أكــثــر 
من 19 مليار يورو لدعم أوكرانيا 

هذا العام.

زلة لسان

وأمس األول، دعا متحدث باسم 
ــة الــرئــيــس  ــيـ ــركـ ــيـ ــة األمـ ــيـ ــارجـ ــخـ الـ
الـــروســـي إلـــى »االعـــتـــراف بــالــواقــع 
وسحب جيشه من أوكرانيا« بعد 
 الـــنـــزاع هــنــاك بأنه 

ً
ــيـــرا وصــفــه أخـ

ــــؤول أمـــيـــركـــي  ــسـ ــ حــــــــرب. ورأى مـ
أن كلمة حـــرب تمثل »زلــــة لــســان« 
لــبــوتــيــن الــــــذي دأب عـــلـــى وصـــف 
الـــمـــعـــارك بــأنــهــا عــمــلــيــة عسكرية 
خاصة تشنها بلده لحفظ أمنها 

القومي.

بروكسل تقدم 
18 مليار يورو 

ألوكرانيا وواشنطن 
تتهكم على زلة 
الرئيس الروسي

سيارات مشتعلة ودمار جراء قصف روسي على مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا أمس  )رويترز(

غداة إعالن أكبر هيئة صحية حكومية 
في الصين أنه ربما أصيب ما يقرب من 
37 مليون شخص فــي الــبــالد بفيروس 
كــورونــا في يــوم واحــد هــذا األســبــوع، ما 
يجعل تفشي الفيروس بالبالد هو األكبر 
في العالم إلى حد بعيد، حضت سلطات 
شنغهاي السكان على البقاء في منازلهم، 
لتقليل المظاهر االحتفالية بعيد الميالد 
في المدينة األكثر اكتظاظا بالسكان مع 
ــا« بــعــد رفــع  »كـــورونـ ـــ ــادة اإلصـــابـــات بـ ــ زيـ

القيود الصارمة.
ــرع مـــــن لـــجـــنـــة الـــصـــحـــة فــي  ــ ــ ودعــــــــا فـ
بـــلـــديـــة شـــنـــغـــهـــاي، أمــــــس، الـــشـــبـــان على 
وجــه الخصوص إلــى تجنب التجمعات 
الـــحـــاشـــدة الـــتـــي يــســهــل خــاللــهــا انــتــقــال 
العدوى في ظل انخفاض درجات الحرارة.

وكشف مسؤول صحي رفيع المستوى 
»كورونا« تسجل  أن نصف مليون إصابة بـ

يوميا في مدينة تسينغتاو وحدها، في 
اعتراف نادر بأن اإلحصاءات الرسمية ال 
تعكس واقع حجم االنتشار الجديد للوباء، 

ورد في مقال طالته الرقابة بسرعة.
ــــي تــســيــنــغــداو، نــقــلــت واحـــــــدة من  وفـ
ــتـــي يـــديـــرهـــا الـــحـــزب  وســــائــــل اإلعـــــــالم الـ
الشيوعي الحاكم، أمــس األول، عن مدير 
الصحة في البلدية بو تاو قوله إن المدينة 
تشهد »بين 490 و530 ألفا« إصابة جديدة 

يوميا.
ــال بــو تـــاو إن »الــمــديــنــة الساحلية  وقـ
الــبــالــغ سكانها نحو 10 ماليين تشهد 
مرحلة انتشار سريع اقتراب من الذروة«، 
مــضــيــفــا أن مـــعـــدل اإلصـــابـــة ســيــتــســارع 
بنسبة 10% أخرى خالل عطلة األسبوع.

ــدة أخـــرى  ــــالم عــ ــائـــل إعـ وتــنــاقــلــت وسـ
المقال الذي تم تعديله صباح أمس، إلزالة 
األرقـــام منه. ومــع تزايد استياء السكان، 

تخلت الصين مطلع الشهر عــن الركائز 
األســاســيــة لسياستها الــخــاصــة »صفر 
كوفيد« الحتواء الوباء، وألغت إجــراءات 
اإلغالق والفحوص والحجر وقيود السفر 

التي تؤثر كلها على االقتصاد الصيني.
ويزيد انتشار المتحور »أوميكرون« 
بعد أســابــيــع مــن إنــهــاء السلطات فجأة 
سياسة »صفر كوفيد« الصارمة، ووقف 
اختبارات »كورونا« اإللزامية، ورفع قيود 
السفر، إذ أصبحت الصين آخر دولة كبرى 

تتجه نحو التعايش مع الفيروس.
وأعلنت وزارة الصحة الصينية، أمس، 
أن 4103 إصابات جديدة سجلت الجمعة 
في جميع أنحاء البالد، لكن ليست هناك 

وفيات.
وفـــي شــانــدونــغ، المقاطعة الــتــي تقع 
فيها تــســيــنــغــداو، لــم تــتــحــدث السلطات 
رسميا سوى عن 31 إصابة محلية جديدة 

فقط. وتحدثت وســائــل إعـــالم عــن نقص 
في األدويـــة وضغط على المستشفيات، 
لكن التقديرات المتعلقة بالعدد الفعلي 

لإلصابات تبقى نادرة.
وتوقعت حكومة مقاطعة جيانغشي 
أن يــصــاب 80% مـــن ســكــانــهــا، أي نحو 
36 مليون شخص حتى مــارس المقبل، 
ــن 18 ألـــــف مــصــاب  مــضــيــفــة أن أكـــثـــر مــ
»كورونا« تم إدخالهم إلى المستشفيات  بـ
الكبرى حتى الخميس، بما في ذلك نحو 
500 حالة خطيرة ولكن لم تسجل وفيات.
ــــرت لــجــنــة الــصــحــة  ــــس األول، ذكــ وأمــ
الوطنية الصينية أنه ربما قد أصيب ما 
يــقــرب مــن 37 مليون شخص فــي البالد 

بالفيروس في يوم واحد هذا األسبوع.
ــة بـــلـــومـــبـــرغ أنـــــه وفــقــا  ــالــ وذكــــــــرت وكــ
ــلـــي لــلــجــنــة، عقد  لــمــحــضــر اجــتــمــاع داخـ
األربعاء الماضي، فإن ما يصل إلى 248 

ــوازي 18% من  مــلــيــون شــخــص، أو مــا يــ
الـــســـكـــان، ربــمــا قـــد أصــيــبــوا بــالــفــيــروس 
فــي األيـــام العشرين األولـــى مــن ديسمبر 

الجاري.
وبعد الصين، تتأهب الهند لمنع تفشي 
عدوى جديدة من »كورونا« تدخل في حالة 
طوارئ صحية مشابهة لما حدث في ربيع 

العام الماضي.
وقال وزير الصحة مانسوخ ماندافيا، 
أمـــس، إن الــهــنــد جعلت تــقــديــم مــا يثبت 
سلبية اختبار »كورونا« إلزاميا بالنسبة 
للقادمين مــن الصين والــيــابــان وكــوريــا 

الجنوبية وهونغ كونغ وتايلند.
وصــرح الــوزيــر بــأن القادمين من تلك 
الــدول سيخضعون للحجر الصحي إذا 
ظــهــرت عليهم أعــــراض كــوفــيــد أو كانت 

اختباراتهم إيجابية.
)عواصم - وكاالت( عائلة صينية على دراجة نارية في شانغهاي   )رويترز(

الحكومة المصرية تتمّسك بالموانئ النيلية الحكومة المصرية تتمّسك بالموانئ النيلية 
ورفض األحزاب لصندوق القناة يتوسعورفض األحزاب لصندوق القناة يتوسع

• القاهرة - حسن حافظ
وسط انتقادات لأداء االقتصادي والسعي 
لطرح شركاتها للبيع للمستثمرين األجانب، 
قـــالـــت الــحــكــومــة الـــمـــصـــريـــة، أمـــــس، إنـــهـــا ال 
تسعى لبيع الموانئ النيلية لمصلحة دولة 
أجنبية، وشددت على أنها مملوكة بالكامل 
للدولة وتخضع لسيادتها، وستظل كذلك، 
لكنها تحدثت عن فتح الباب أمام االستثمار 
لتطويرها، مع منح حقوق اإلدارة والتشغيل 

واالستغالل للمصريين واألجانب.
وســرت شائعة، عبر مواقع التواصل، أن 
مشروع قانون إعـــادة تنظيم الهيئة العامة 
ــام  ــاب أمـ ــبـ لــلــنــقــل الـــنـــهـــري، يــتــضــمــن فــتــح الـ
الــتــنــازل عنها لمصلحة دولـــة أجنبية، مما 
أثــــار مــزيــدا مــن الــلــغــط فــي ظــل الــجــدل حــول 
مشروع صندوق هيئة قناة السويس، الذي 
 على 

ً
 حادا

ً
 وحزبيا

ً
 جماهيريا

ً
شهد هجوما

الحكومة.
ونقل المركز اإلعالمي لمجلس الوزراء عن 
وزارة النقل قولها إنــه ال صحة للتنازل عن 

موانئ النيل بموجب مشروع قانون إعــادة 
 
ً
تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، موضحة

أن مشروع القانون يستهدف تشجيع القطاع 
الخاص لالستثمار فيها، دون البيع أو التنازل 

عن ملكية أي منها.
ومــــن أجــــل تــحــقــيــق هــــذا الــــهــــدف، تسعى 
ــــدار تــراخــيــص  الــحــكــومــة لــتــوحــيــد جــهــة إصـ
مــزاولــة، على أن يتم منح التزامات المرافق 
العامة للمستثمرين المصريين أو األجانب، 
بـــغـــرض إنـــشـــاء وإدارة وتــشــغــيــل وصــيــانــة 
واســـتـــغـــالل الـــمـــوانـــئ والــــمــــراســــي الــنــهــريــة 
 لنظام 

ً
واألهـــوســـة والــطــرق الــمــالحــيــة، وفــقــا

التعاقدات، بحسب طبيعة كل مشروع، على 
أن تــؤول المرافق والمنشآت إلــى الدولة في 
نهاية مدة االلتزام دون مقابل وبحالة جيدة.

ويهدف القانون الجديد لتحقيق التنظيم 
الموحد لكل ما يتعلق بالنقل النهري، بالشكل 
الــــذي يــعــالــج عــشــوائــيــة التنظيم وتــضــارب 
االختصاصات بين اإلدارات المختلفة بالدولة، 
وحــصــر إصـــــدار الــتــراخــيــص الــمــالحــيــة في 
الهيئة العامة للنقل النهري دون غيرها، وكذا 

إصدار تراخيص المراسي والموانئ النهرية 
على نهر النيل وفروعه المالحية.

فــي األثــنــاء، ال يـــزال الــجــدل حــول مشروع 
قانون إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، 
إذ أعــلــن رئــيــس الهيئة الــبــرلــمــانــيــة للحزب 
المصري الديموقراطي االجتماعي محمود 
ســامــي، أمــــس، عــن دراســــة مــشــروع الــقــانــون 
الجديد واالتفاق على رفضه بشكل نهائي، 
ــــى ســلــســلــة مــــن األحـــــــزاب  لــيــنــضــم بــــذلــــك إلــ
والشخصيات العامة الرافضة لفكرة إنشاء 
الصندوق. وقال سامي، في بيان، إن القانون 
»يعد استمرارا للسياسات المالية الخاطئة 
للحكومة واتبعتها الحكومات السابقة حتى 
قبل 2011، فــي مــحــاوالتــهــا الــدائــمــة لتفريغ 
مـــوارد الــمــوازنــة، واإلنــفــاق على بنودها من 
خارجها، وهذا أحد خطايا السياسات المالية 

العامة«.
ودعا الحكومة إلى التوقف فورا عن إنشاء 
را من أن الحكومة 

ّ
مثل هذه الصناديق، محذ

تمضي في »مصيدة الديون«، عبر االستدانة 
لتغطية عجز الموازنة.

احتجاجات أكراد فرنسا تتحول للعنف

جانب من المواجهات وسط باريس أمس )أ ف ب(

المعارضة الفنزويلية تتحرك 
إلنهاء حكومة غوايدو

ربما تنتهي الحكومة االنتقالية 
الفنزويلية، التي تقودها 
المعارضة والتي تعترف 

عشرات الدول، ومن بينها 
الواليات المتحدة، بأنها 

الحكومة الشرعية لفنزويال، 
قبل نهاية العام الحالي، بعدما 
ت المشرعون خالل جلسة  صوَّ

بالفيديو للجمعية الوطنية 
لمصلحة التخلص من هذه 

الحكومة التي يقودها خوان 
غوايدو.

ومررت الجمعية الوطنية 
 إلقالة الحكومة المؤقتة 

ً
اقتراحا

ت  بهامش كبير، حيث صوَّ
 ،

ً
لمصلحة االقتراح 72 نائبا

فيما عارضه 23 آخرون، وامتنع 
9 نواب عن التصويت. إال أن 
.
ً
 مبدئيا

ً
هذا القرار ُيعد قرارا

اليابان: زيادة هائلة 
في اإلنفاق الدفاعي

تعتزم اليابان، التي تعاني من 
تفشي الشيخوخة السريعة 
بين سكانها، تمويل اإلنفاق 

االجتماعي المتزايد والتوسع 
الهائل في قدراتها الدفاعية 

بميزانية وطنية قياسية.
ووافقت حكومة رئيس الوزراء 

فوميو كيشيدا على مشروع 
ميزانية للسنة المالية 2023، 

تبدأ في أول أبريل، وتبلغ 114.4 
تريليون ين )858 مليار دوالر(.
ومن المتوقع أن يزيد اإلنفاق 

العسكري بشكل كبير، 
ليصل إلى 6.8 تريليونات 

ين في السنة المالية الحالية. 
وبحشدها العسكري الضخم، 

ترد اليابان على محاولة 
الصين السيطرة على المنطقة، 
والتهديدات التي تمثلها كوريا 

الشمالية.

برلمان فيجي يعّين زعيم 
 للوزراء

ً
المعارضة رئيسا

أقر البرلمان في فيجي، أمس، 
تعيين زعيم المعارضة 

سيتيفيني رابوكا رئيسا 
للوزراء، بعد نجاحه في 
تشكيل ائتالف حكومي، 

وفي أعقاب اتهامه للحكومة 
المنتهية واليتها ببث »الخوف 

والفوضى« في البالد لمنع 
عودته إلى السلطة.

وأعلن رئيس مجلس النواب، 
نايكاما الالباالفو، فوز رابوكا 

في اقتراع سري جرى في 
البرلمان بـ 28 صوتا مقابل 

27 لرئيس الحكوكة المنتهية 
واليته فرانك باينيماراما.
وبذلك يتولى رابوكا )74 

عاما( رئاسة الوزراء خلفا 
لباينيماراما الذي حمله الى 

السلطة في 2006 انقالب 
عسكري أطاح الحكومة.

بوتين يجتمع بقادة »الدول المستقلة«... وزيلينسكي يتهمه بتخويف األوكرانيين بقصف خيرسونبوتين يجتمع بقادة »الدول المستقلة«... وزيلينسكي يتهمه بتخويف األوكرانيين بقصف خيرسون

منفذ الهجوم على المركز الكردي يعترف بدوافعه العنصريةمنفذ الهجوم على المركز الكردي يعترف بدوافعه العنصرية

... والهند تتأهب
ً
 الصين تتوقع إصابة عشرات الماليين بـ »كورونا« يوميا
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»األبيض« يتدرب في البصرة 
 لمواجهة الميناء

ً
اليوم استعدادا

يغادر فريق الكويت لكرة القدم 
 
ً
ــعــــدادا ــتــ ــبــــصــــرة، اســ الــــيــــوم إلـــــى الــ
، في 

ً
لمواجهة الميناء العراقي غدا

مباراة وديــة بين الفريقين، ضمن 
احــتــفــاالت نـــادي الميناء بافتتاح 

ملعبه الجديد.
وأعــلــن الــكــويــت، عــلــى مــوقــعــه، أن 
مــجــلــس إدارتـــــــــه وافــــــق عـــلـــى تــلــبــيــة 
ــراقــــي، لــخــوض  ــعــ دعــــــوة الـــمـــيـــنـــاء الــ
مباراة ودية هناك، في افتتاح ملعب 
الــمــيــنــاء األولــمــبــي، والــمــشــاركــة في 
الــحــفــل الــمــصــاحــب الفــتــتــاحــه.وقــال 
نائب رئيس جهاز الكرة عادل عقلة 
لـ »الجريدة« إن »األبيض« سيغادر 
ــر  ــنـــاصـ ــعـ ــفــــوف مــــنــــقــــوصــــة الـ بــــصــ
ــمـــوجـــودة مـــع منتخب  الـــدولـــيـــة الـ
 لـ »خليجي 25«، 

ً
الكويت، استعدادا

إلى جانب العماني ارشد العلوي، 
الذي انضم إلى تدريبات المنتخب 

العماني للغرض نفسه.
وأضاف أن »األبيض« سيخوض 
 على ملعب الميناء 

ً
 وحيدا

ً
تدريبا

اليوم، يستهدف من ورائه الجهاز 
الفني منح الالعبين فرصة للتعود 
 عن 

ً
على الملعب الجديد، معربا

ــفــــادة  ــتــ ــــي تـــحـــقـــيـــق االســ ــه فـ ــلــ أمــ
ــن الـــــمـــــبـــــاراة،  ــ الـــــمـــــرجـــــوة مــ

وخوض مباراة قوية في 
افتتاح ملعب الميناء.
ن نائب رئيس  وبيَّ

جـــــهـــــاز الــــــكــــــرة فــي 
الكويت، أن العودة 
إلــــــــــــــى الــــــكــــــويــــــت 
ســــــــتــــــــكــــــــون فــــي 
ــوم الـــتـــالـــي  ــ ــيــ ــ ــ ال
لـــــــــلـــــــــمـــــــــبـــــــــاراة، 
ــــث يـــتـــطـــلـــع  ــيـ ــ حـ
»األبـــــــــــــــــيـــــــــــــــــض« 
إلـــــــــى مــــواصــــلــــة 
تجهيزاته للفترة 

المقبلة.

تجربة قوية

ل الـــجـــهـــاز الــفــنــي  يــــعــــوِّ
لــلــكــويــت، بــقــيــادة الــمــديــر 
ــنـــي عــلــي  ــريـ ــبـــحـ الـــفـــنـــي الـ
ــة  ــلــــى مـــواجـــهـ عــــــاشــــــور، عــ

 للحفاظ على 
ً
الميناء كثيرا

جاهزية الالعبين الفنية والبدنية، 
ــرى عــــاشــــور أن الــمــواجــهــة  ــ كـــمـــا يـ
فـــرصـــة إلشـــــــراك بـــعـــض الــالعــبــيــن 
الذين غابوا عن التوليفة األساسية 

بالدوري الممتاز.
وتــنــتــظــر الــكــويــت مــبــاريــات في 
كـــأس زيـــن )الــبــطــولــة التنشيطية( 
فــي الــرابــع مــن الشهر المقبل أمــام 
السالمية، ضمن منافسات الجولة 
 من 

ً
السابعة، كما أن هناك توجها

االتــــحــــاد لــتــقــديــم مـــبـــاريـــات كـــأس 
االتحاد ليومي 28 و29 الجاري.

جدير بالذكر، أن الكويت يتصدر 
بــطــولــة الــــــدوري الــمــمــتــاز بــرصــيــد 
22 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أقرب 

المنافسين فريق العربي.

ً
 الجاري لمواجهة العراق وديا
ً
األزرق يغادر األزرق يغادر 2929 الجاري لمواجهة العراق وديا

العراق يعلن إطالق بيع بطاقات »خليجي العراق يعلن إطالق بيع بطاقات »خليجي 2525««

أكد مدير منتخبنا الوطني لكرة 
القدم عبدالرحمن الموسى أن األزرق 
ــادر الـــــبـــــالد 29 الــــجــــاري  ــغــ ــيــ ســ
ــة مع  لــخــوض مـــبـــاراتـــه الـــوديـ
المنتخب العراقي المقرر لها 
مـــســـاء الــجــمــعــة الــمــقــبــل، في 
افتتاح استاد الميناء الدولي 
بمدينة البصرة، ثم يعود إلى 
البالد في اليوم التالي للقاء، 
على أن يحصل الالعبون على 
ــم يــســتــأنــفــوا  ــة يـــومـــيـــن، ثـ ــ راحـ
تدريباتهم يوم 2 يناير، 
  في تصريح 

ً
مشيرا

ــخــــب  ــتــ ــنــ ــمــ لــ ا ن  أ
 
ً
سيغادر مجددا

لـــلـــعـــراق يـــــوم 4 
يــنــايــر، لخوض 
مـــــــــنـــــــــافـــــــــســـــــــات 
بــطــولــة خليجي 
لــــــــــتــــــــــي  ا  ،2 5
تــــســــتــــضــــيــــفــــهــــا 
ــــالل  ــرة خــ ــ ــ ــــصـ ــ ــبـ ــ ــ الـ
الـــفـــتـــرة مـــن 6 إلــى 
19 يناير المقبل.

وأشار الموسى إلى أن القائمة التي 
أعلنها الجهاز الفني أمس ستشارك 
في البطولة بعد استبعاد 3 العبين، 
 أن قــرار اســتــمــرار عبدالعزيز 

ً
مبينا

وادي مـــن عــدمــه ســيــحــدده الــجــهــاز 
الــطــبــي لــلــمــنــتــخــب فـــي وقــــت الحـــق، 
.
ً
بعد تعرض الالعب لإلصابة مؤخرا

ــائــــب رئــيــس  وبــــشــــأن تـــصـــريـــح نــ
االتحاد أحمد عقلة الخاص بتوقعه 
بــفــوز األزرق بــلــقــب »خــلــيــجــي 25«، 
قال الموسى: »هذا التصريح خاص 
بنائب رئيس االتحاد، ومن المؤكد 
أن الجميع لديهم الرغبة في تحقيق 
ــكـــأس، ونـــأمـــل أن يــقــدم الــالعــبــون  الـ

 في البطولة«. 
ً
مستوى جيدا

ومن جهته، أعلن االتحاد العراقي 
لكرة القدم، أمس، إطالق بيع بطاقات 
الدخول الى مباريات كأس »خليجي 
25« عبر منافذ البيع المباشر والبيع 

االلكتروني.
وقــــــــال رئــــيــــس االتــــــحــــــاد عــــدنــــان 
ــمـــــر صـــحـــافـــي  درجــــــــــــــــال، فـــــــي مـــــؤتـــ
مشترك مــع محافظ الــبــصــرة أسعد 
الــعــيــدانــي فـــي الــبــصــرة »عــلــى بــركــة 

الله نطلق اليوم بيع تذاكر خليجي 
25 مع تمنياتنا للبطولة بالنجاح 

والتوفيق«.
الــــــى ذلــــــــك، قــــــال عـــضـــو االتــــحــــاد 
الــعــراقــي لكرة الــقــدم، رئيس اللجنة 
االعالمية لبطولة خليجي 25، أحمد 
الموسوي، في المؤتمر الصحافي، 
إن الــبــطــاقــات ســتــبــاع وفـــق آليتين؛ 
إحداهما الكترونية تباع عبر رابط 
الـــكـــتـــرونـــي ســيــنــشــر عــلــى الــمــواقــع 
االلكترونية لالتحاد العراقي لكرة 
القدم والحكومة المحلية في البصرة، 
والــمــوقــع الــرســمــي لـــــوزارة الــشــبــاب 
والرياضة العراقية، فضال عن الموقع 
اإللــكــتــرونــي الــرســمــي التــحــاد كــأس 
الخليج العربي ومــواقــع االتــحــادات 

الخليجية المشاركة.
وأوضح أن اآللية الثانية ستكون 
عـــن طـــريـــق الــبــيــع الــمــبــاشــر عــبــر 5 
مــنــافــذ فـــي مــلــعــب الــبــصــرة الــدولــي 
وملعب الميناء وفــي »شنشل مول« 
و»تايم سكوير مول«، وفي موقع على 

كورنيش البصرة.
وأضــــــاف أن كـــل بــطــاقــة ســتــكــون 

لــمــبــاراتــيــن اثــنــتــيــن فـــي الــجــولــتــيــن 
األولـــى والثانية، وستكون لمباراة 
واحــــــدة فـــي الـــجـــولـــة الـــثـــالـــثـــة، وفــي 

األدوار النهائية.
وبــّيــن أن الــبــطــاقــات صنفت على 
4 درجـــات؛ األولـــى باللون األخضر، 
وســــعــــرهــــا 30 دوالرا لـــمـــبـــاراتـــيـــن 
اثنتين، ثــم الــدرجــة الثانية باللون 
األصفر بسعر 20 دوالرا لمباراتين 
اثنتين، ثــم الــدرجــة الثالثة باللون 
الماروني بسعر 14 دوالرا لمباراتين 
اثــنــتــيــن، والــــدرجــــة الـــرابـــعـــة بــالــلــون 
10 دوالرات  ــر  ــعــ الــــــســــــمــــــاوي بــــســ

لمباراتين اثنتين.
ــكـــون  ــيـ وأضــــــــــــاف أن الــــســــعــــر سـ
ــيــــن تـــكـــون  ــك الـــقـــيـــمـــة حــ ــلــ نــــصــــف تــ
البطاقة لمباراة واحــدة في الجولة 
الثالثة، على أن تحدد الحقا أسعار 
بطاقات الدخول الى نصف النهائي 

والنهائي. 

حازم ماهر

فريدون يعلن رحيله ويشكر جماهير العربي
تــوصــل الــنــادي الــعــربــي إلــى 
تسوية مــع العــب الفريق األول 
لكرة القدم علي فريدون، إلنهاء 
التعاقد بينهما ومنح الالعب 

حرية تحديد وجهته المقبلة.
وجــــاء فــســح تــعــاقــد الــعــربــي 
مع فريدون بعد أشهر قليلة من 
بداية التعاقد، حيث حل الالعب 
 
ً
في قائمة الفريق بصفته العبا

من مواليد الكويت.
ــلـــن فـــريـــدون رحــيــلــه عن  وأعـ
 شكره 

ً
القلعة الخضراء، موجها

 على 
ً
لجماهير النادي، ومشيرا

حــســابــه فـــي »تـــويـــتـــر«، إلـــى أنــه 
يترفع عن ذكر تفاصيل الرحيل، 
وهـــو مـــا عــزتــه مـــصـــادر مقربة 
من الالعب، إلى عدم رضاه عن 
الطريقة التي تم إنهاء التعاقد 

بها.
وأضــافــت المصادر ان إدارة 

الــنــادي أبلغت الــالعــب بالقرار 
ــد أن  ــعــ ــرة طــــويــــلــــة، بــ ــ ــتـ ــ ــذ فـ ــنــ مــ
دخـــل فــي صــدامــات مــع زمــالئــه 
الــالعــبــيــن، ومــع الــجــهــاز الفني 
بـــقـــيـــادة الـــبـــوســـنـــي روســـمـــيـــر 

سفيكو.
ــاق مـــتـــصـــل، قـــرر  ــيــ وفــــــي ســ
مدرب العربي روسمير االكتفاء 
بتجهيز األخضر لما تبقى من 
مــنــافــســات الــمــوســم الــحــالــي، 
، ومـــن خـــالل مــبــاريــات 

ً
مــحــلــيــا

كأس زين »البطولة التنشطية«، 
حيث تنتظر الفريق مباراة في 
الخامس من يناير المقبل، في 

البطولة أمام التضامن.
ووجــد الجهاز اإلداري في 
الــعــربــي صــعــوبــة فـــي تــوفــيــر 

معسكر تــدريــبــي خــارجــي، في 
ظل وجود عدد من الالعبين مع 
 لمنافسات 

ً
المنتخب استعدادا

ــانـــب  ــلــــيــــجــــي 25«، إلــــــــى جـ »خــ
ارتباط عدد آخر بأمور دراسية 

ووظيفية.

تغريدة إعالن رحيل فريدون

● جابر الشريفي
ــرة الــســلــة  ــكـ ــفـــريـــق األول لـ حـــقـــق الـ
 على نظيره 

ً
 كبيرا

ً
بنادي الكويت فوزا

اليرموك بنتيجة 150-69 خالل المباراة 
التي جمعتهما أمس األول على صالة 
االتــــحــــاد، ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة 
الثامنة من الدوري التمهيدي للعبة. 

وسجل »األبيض« أعلى نتيجة في 
 رصــيــده إلى 

ً
الــمــوســم الــحــالــي، رافــعــا

 مع كاظمة بنفس 
ً
16 نقطة، متساويا

الرصيد، يليهما القادسية بـ 14 نقطة، 
ثـــم الــجــهــراء 13 نــقــطــة، فــالــعــربــي 12 
نقطة، ثم القرين والصليبيخات بـ 10 
نقاط لكل منهما، فالشباب والنصر 

 التضامن 
ً
واليرموك 9 نقاط، وأخيرا

8 نقاط.

مباراتان اليوم

ــيــــوم مـــنـــافـــســـات الــجــولــة  تــنــطــلــق الــ
التاسعة من الدوري التمهيدي، إذ يلتقي 
الصليبيخات مع القرين الساعة 5:15 
مساًء على صالة االتحاد، تليها مواجهة 

النصر والشباب على الصالة ذاتها.
وتــــــعــــــتــــــبــــــر مـــــــــواجـــــــــهـــــــــة الــــــقــــــريــــــن 
والصليبيخات مفصلية في مشوارهما، 
 من التأهل 

ً
إذ إن الفائز سيقترب كثيرا

للدور الثاني، فيما سينتظر الخاسر 
حتى الجوالت المقبلة لتحديد مصيره.

3 مواجهات في الدوري المصري
● القاهرة - ةديرجلا•

تقام اليوم )األحد( ثالث مواجهات صعبة في 
الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري، حيث 
يستضيف األهــلــي نــظــيــره ســمــوحــة، ويصطدم 
الزمالك بفريق المقاولون، ويلتقي اإلسماعيلي 

مع جاره المصري البورسعيدي.
ــة مــــســــاء، بــتــوقــيــت  ــنـ ــامـ ــثـ فــــي الـ

الكويت، يخوض األهلي متصدر 
جــــدول الــبــطــولــة بــرصــيــد 22 

نقطة مــواجــهــة صعبة ضد 
ســمــوحــة، صــاحــب الــمــركــز 
ــيـــد 7  الـــثـــانـــي عـــشـــر بـــرصـ

نقاط، على ملعب السالم.

إصابة توفيق بـ »الصليبي«

وتلقى األهلي ضربة موجعة 
قبل أسابيع قليلة من مشاركته في 

بطولة كأس العالم لألندية بالمغرب، 
بــعــدمــا أصــيــب أكــــرم تــوفــيــق بــقــطــع فـــي الــربــاط 
الصليبي خالل التدريبات األخيرة. وكان توفيق 
عاد إلى المالعب قبل شهرين فقط، بعد تعافيه 
من اإلصابة بقطع في الرباط الصليبي، أبعدته 
فترة وصلت إلى 9 أشهر، عقب إصابته في وقت 

سابق مع منتخب مصر في بطولة أمم افريقيا.

األبيض ضد الذئاب

وفــــي الــجــبــل األخـــضـــر، يــحــل نــــادي الــزمــالــك، 
صــاحــب الــمــركــز الــثــانــي بــرصــيــد 20 نــقــطــة، في 

 على الــمــقــاولــون الــعــرب، 
ً
الــســادســة مــســاء ضيفا

ويتطلع الفريق األبيض إلى انتزاع الفوز الخامس 
عــلــى الــتــوالــي، واالســتــمــرار فــي مــطــاردة األهــلــي 

على القمة.
في المقابل، يراهن فريق المقاولون، صاحب 
الــمــركــز الــثــامــن بــرصــيــد 11 نــقــطــة، عــلــى خــبــرات 
مـــدربـــه شـــوقـــي غـــريـــب فـــي الــتــعــامــل مع 
الـــمـــبـــاريـــات الـــكـــبـــيـــرة، بــجــانــب أن 
»الذئاب« نجح في بداية الموسم 
فــــي تـــجـــديـــد دمــــائــــه بــبــعــض 
العناصر الجيدة، مثل عمر 
فــايــد الــمــدافــع الــواعــد، كما 
ــاز الـــفـــنـــي مــنــح  ــهــ ــجــ أن الــ
الفرصة للمهاجم المميز 

جون أوكلي.

صدام إسماعيالوي 
بورسعيدي 

وفــي مــبــاراة أخـــرى، يتطلع النادي 
اإلسماعيلي صاحب المركز الرابع عشر بـ 6 نقاط 
إلى تحقيق الفوز على ضيفه النادي المصري، 

صاحب المركز العاشر برصيد ثماني نقاط.
وضمن منافسات الجولة ذاتها، خسر بيراميدز 
أمـــــام مــضــيــفــه الـــداخـــلـــيـــة 2-1، لــيــتــجــمــد رصــيــد 
الــســمــاوي عند النقطة 17 ، بينما رفــع صاحب 

األرض رصيده إلى 7 نقاط .

اخــتــتــمــت فــي وقـــت مــتــأخــر مــن مساء 
أمس مواجهات الفردي بدور المجموعات 
لبطولة النخبة العربية الثانية للتنس، 
الــتــي تــقــام عــلــى مــالعــب مــجــمــع الــشــيــخ 
جــابــر الــعــبــدالــلــه لــلــتــنــس، حــيــث يــتــأهــل 
األول والثاني عن كل مجموعة إلى الدور 
ربـــع الــنــهــائــي، عــلــى أن تــبــدأ مــواجــهــات 
دور الثمانية لفردي الرجال مساء اليوم، 
فيما تختتم »النخبة العربية« للتنس في 
نسختها الثانية بعد غٍد )الثالثاء(، بإقامة 
المباراة النهائية للفردي، ومباراة تحديد 

المركز الثالث.
وفــي منافسات الــزوجــي، تــأهــل وليد 
ــن الـــدلـــيـــمـــي )الــــمــــغــــرب(،  ــيـ ــاسـ أهـــــــودا ويـ

ــلـــه شــلــبــايــة  ــبـــدالـ وعـ
وموسى القطب 

 ، ) ن د ر أل ا (
ومــــــحــــــمــــــد 
عزيز دقاز 
ــدر  ــنـ ــكـ وإسـ

المنصوري 
ــأمــــون ومــحــمــد  ــم مــ ــريــ )تـــــونـــــس(، وكــ
ــى الـــــــدور نــصــف  ــ ــفـــوت )مــــصــــر( إلـ صـ
ــقــــام الـــمـــبـــاراة  ــلـــى أن تــ الـــنـــهـــائـــي، عـ

 )االثنين(.
ً
النهائية للزوجي غدا

وشــهــدت مــواجــهــات الــيــوم الــرابــع 
لفئة الفردي إثارة وندية بين أفضل 
المصنفين العرب في البطولة، وتمكن 

الــالعــبــان الكويتيان علي الشطي وبــدر 
الــعــبــدالــلــه مـــن تــحــقــيــق فـــوزيـــن مهمين، 
حيث فــاز الشطي على الــســوري يعقوب 
مخزومة بمجموعتين لواحدة بواقع )3-
6(، و)6-1(، و)6-4(، فيما تغلب العبدالله 
على نظيره الــســعــودي عمار الحقباني 

بسهولة 6-0، و0-6.
وخسر الكويتي عيسى قــبــازرد أمــام 
التونسي محمد الواقع ضمن المجموعة 
الــثــالــثــة 5-7، و3-6، كــمــا خــســر الكويتي 

يعقوب محمد أمام األردني عبدالله 
6، فــيــمــا  -2 6، و -1 ــايـــة  ــبـ ــلـ شـ

تــغــلــب حـــســـان إبـــراهـــيـــم 
ــيـــره ســعــود  ــلـــى نـــظـ عـ

 ،0 -6 ــــي  ــانـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــــحـ الـ
و0-6.

وفي المجموعة األولى، تغلب ياسين 
الدليمي على محمد العوضي 6-0، و6-
0، وتــجــاوز اسكندر المنصوري نظيره 
البحريني فارس عبدالكريم بمجموعتين 

دون رد، وبنتيجة 6-0 لكليهما.
وأسفرت مواجهات المجموعة الثانية 
عن فوز محمد صفوت 
عــــــــــلــــــــــى مــــــــوســــــــى 
الـــقـــطـــب 7-5، و6-
ــن  ــيــ مــ ــا ــجــ ــنــ وبــ  ،2
حــســن عــلــى توفيق 
سهتالي 6-3، و0-6، 

فميا تغلب عزيز دقــاز على ريــان ديالن 
6-3، و6-2، وكريم مأمون على وليد اهودا 
6-2، و6-3، ضمن منافسات المجموعة 

الرابعة.
من جانبه، ذكر الحكم العام للبطولة 
ــرؤوف عـــبـــدالـــســـالم أن  ــ ــدالـ ــ ــبـ ــ الـــــدولـــــي عـ
مباريات اليوم الرابع أقيمت على الصالة 
المغطاة بمجمع الشيخ جابر العبدالله 

 لهطول األمطار.
ً
الدولي للتنس، نظرا

وأضاف: »ُيعد مجمع جابر العبدالله 
 إلقامة البطوالت 

ً
الدولي للتنس مثاليا

الدولية، ألسباب عــدة، منها توافر عدد 
كاٍف من المالعب المغطاة، الستخدامها 
متى ما استدعت الحاجة لذلك، وهو ما 
تم بالفعل بسبب هطول األمــطــار، وهي 
 وفـــق المعايير 

ً
مــالعــب مــعــتــمــدة دولـــيـــا

 إلى أن الجميع تفهم اإلجراء 
ً
الفنية«، الفتا

 أن االتــحــاد الكويتي 
ً
الــفــنــي، خــصــوصــا

للتنس منح الالعبين الــوقــت الكافي 
للتدرب على المالعب في الصالة 

المغطاة.

دور الثمانية في »تنس النخبة العربية« يبدأ اليوم

جانب من تدريبات منتخبنا الوطني لكرة القدم

العب منتخب الكويت يعقوب محمد خالل المنافسات

األميركي الالن يسجل 
في سلة اليرموك

عادل عقلة عبدالرحمن الموسى

https://www.aljarida.com/article/9026
https://www.aljarida.com/article/9021
https://www.aljarida.com/article/9019
https://www.aljarida.com/article/9017
https://www.aljarida.com/article/9016
https://www.aljarida.com/article/9015
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سلة أخبار

سيظل مهاجم يوفنتوس 
اإليطالي أنخل دي ماريا في 

منتخب »األلبسيليستي«، 
وسيتراجع عن إعالنه 

االعتزال عقب ختام مونديال 
قطر 2022، وفقًا ملا أعلنته 

الصحافة األرجنتينية، 
الجمعة. وكشف الصحافي 

جاستون إيدول، الذي يتابع 
أخبار منتخب األرجنتني، 

على قناته بـ »يوتيوب«، أن 
الالعب السابق في ريال 

مدريد وباريس سان جرمان 
»سيواصل اللعب ملباريات 
أخرى على األقل«. وأوضح 

أنه »لم يحدد إلى متى، لكنه 
يرغب في ذلك«. وكان دي مايا 

أعرب عن رغبته في االعتزال 
عقب ختام مونديال قطر الذي 

توجت به األرجنتني.
)إفي(

دي ماريا سيواصل اللعب 
مع »التانغو«

أعلن نادي كالياري، من دوري 
الدرجة الثانية في إيطاليا، 
الجمعة، تعيني املدير الفني 

السابق لليستر سيتي 
وتشلسي اإلنكليزيني كالوديو 

رانييري، مدربًا له.
ويعود رانييري )71 عامًا( 

إلى سردينيا، بعدما كان قاد 
الفريق للصعود إلى دوري 

الدرجة األولى في عام 1990، 
قبل أن يذيع صيته بقيادة 

ليستر سيتي إلى لقب الدوري 
اإلنكليزي املمتاز بعد 26 عامًا.

وقال النادي، في بيان، إنه 
»يسر كالياري كالتشو أن 

يعلن توصله إلى اتفاق مع 
كالوديو رانييري، الذي 

سيتولى قيادة الفريق األول 
اعتبارًا من 1 يناير 2023«.
ع 

َّ
وأشار إلى أن املدرب وق

عقدًا يربطه بالنادي حتى 30 
يونيو 2025.

وكان رانييري من دون عمل 
منذ يناير املاضي، عندما 

أقاله نادي واتفورد اإلنكليزي 
بعد أقل من ثالثة أشهر في 

منصبه.

رانييري يعود إلى كالياري 

حصد الهدف الذي سجله 
البرازيلي ريتشارليسون من 

مقصية في مرمى صربيا 
في أولى مباريات املنتخبني 

بمونديال قطر 2022 لكرة 
القدم، جائزة أجمل هدف في 

البطولة، وفق ما أعلن االتحاد 
الدولي لكرة القدم.

وأحرز ريتشارليسون هذه 
الجائزة بفضل تصويت 

الجمهور، متفوقًا على تسعة 
أهداف أخرى مرشحة.

بعد عرضية من 
فينيسيوس جونيور 
في الجزء الخارجي 

لقدمه اليمنى، سيطر 
ريتشارليسون 

على الكرة بقدمه 
اليسرى، قبل أن 

يلتف ليطلقها 
أكروباتية خلفية باليمنى 

 
ً
في الشباك الصربية، مسجال

هدفه الشخصي الثاني.

مقصية ريتشارليسون 
أجمل هدف بالمونديال

جدد نادي برنتفورد 
االنكليزي عقد مدربه 

الدنماركي توماس فرانك حتى 
2027، وفق ما أعلن أمس.

تولى فرانك )49 عاما( املنصب 
قبل أربع سنوات، بعد 

موسمني كمدرب مساعد لدين 
سميث، وقاد برنتفورد إلى 
الدوري املمتاز ملوسم 2021-
2022 الذي أنهاه في املركز 

الثالث عشر.
ويحتل هذا املوسم املركز 

العاشر راهنًا ويستضيف 
توتنهام غدا في املباراة االولى 

بعد استئناف الدوري منذ 
التوقف إلقامة كأس العالم 

في قطر.
وحقق برنتفورد فوزا مدويا 

2-1 في عقر دار مانشستر 
سيتي حامل اللقب قبل 

التوقف للمونديال.

برنتفورد يجدد عقد 
فرانك حتى 2027

استذكر نادي ريال مدريد 
ما تحقق له من إنجازات ال 
تنسى في عام 2022، عبر 

رئيس النادي بيريز والمدرب 
أنشيلوتي إلى جانب عدد من 

الالعبين.

نشر الفرنسي كريم بنزيمة، 
ــال مـــدريـــد والــحــائــز  ــ مــهــاجــم ريـ
الكرة الذهبية، رسالة بمناسبة 
أعياد الميالد موجهة لجماهير 
الفريق الملكي، أبرز فيها »العام 
الـــذي ال ينسى« و »الطموحات 

واألمنيات لعام 2023«.
 للموقع 

ً
ــال بــنــزيــمــة وفـــقـــا وقــ

اإللكتروني للنادي: »باسم العبي 
الفريق بأكمله أود إبداء امتناني 
 
ً
على دعمكم المستمر. كان عاما

ال ينسى لريال مدريد، لكن نرغب 
. عــام 

ً
فــي تحقيق أي هـــدف مــعــا

جديد سعيد«.
ــبـــه، أعــــــرب الـــمـــدافـــع  ــانـ مــــن جـ
اإلسباني ناتشو فرنانديز عن 
 :

ً
امـــتـــنـــانـــه لـــلـــجـــمـــهـــور، مــضــيــفــا

»بطاقتكم يمكننا الــنــضــال من 
أجـــل الــتــتــويــج بــجــمــيــع األلــقــاب 
الــمــمــكــنــة. مــن الــفــخــر المنافسة 
بجانبكم. أعــيــاد ميالد سعيدة 

وعام جديد سعيد«.
كما طالب الــمــدرب اإليطالي 
ــلــــوتــــي الـــجـــمـــيـــع  ــيــ كــــــارلــــــو أنــــشــ
بالعمل مــن أجـــل تحقيق مزيد 

من األلقاب.
وصــــرح: »قــوتــكــم هــي قوتنا، 
أهدافكم هي أهدافنا: النضال من 
أجل تحقيق جميع األلقاب حتى 
الــنــهــايــة. أعـــيـــاد مــيــالد سعيدة 

وعام 2023 سعيد للجميع«.
مــن جــهــتــه، نــشــر فلورنتينو 
ــد،  ــيــــس ريـــــــال مــــدريــ بــــيــــريــــز، رئــ
رسالة بمناسبة أعياد الميالد 
أبــرز فيها »الــعــام المثير ألسرة 
ريال مدريد الكبيرة« بـ »لحظات 
ــنـــســـي«، بــيــنــمــا راهــــــن عــلــى  ال تـ
ــيــــق عـــــالـــــم أكـــــثـــــر عــــدالــــة  ــقــ »تــــحــ

للجميع«.
وقــال بيريز في خطابه: »من 
 رسالة مودة 

ّ
ريال مدريد، أود بث

وتــضــامــن فــي هـــذه االحــتــفــاالت 
. دعمنا 

ً
 لنا جميعا

ً
الخاصة جدا

ــــاص واألســــــــــــر األكــــثــــر  ــخـ ــ ــــأشـ لـ
 في هذه اللحظات«.

ً
احتياجا

 صعبة 
ً
وتابع: »عشنا أعواما

 اضطررنا فيها إلى مواجهة 
ً
جدا

. حـــان الــوقــت 
ً
عـــدة خــصــوم مــعــا

ــاد واإليــــمــــان  ــ ــحـ ــ ــلـــة االتـ لـــمـــواصـ
بــأنــه يمكننا تــجــاوز األوضــــاع 
األكــثــر صعوبة. يجب مواصلة 
التضامن مــع األمــل فــي تحقيق 
عالم أكثر عدالة وأفضل للجميع 
نكون فيه قــادريــن على العيش 

في سالم لأبد«.
 
ً
 مثيرا

ً
وقال بيريز: »كان عاما

ــال مــدريــد  ــرة ريــ  ألســ
ً
خــصــوصــا

الكبيرة بلحظات ال تنسى مع 
قــوة وحدتنا وقيمنا. وهــذا هو 
تــحــديــنــا لـــعـــام 2023: الـــعـــودة 
لمحاولة ذلــك ومواصلة العمل 
ــة ســـعـــادتـــنـــا  ــاركــ ــشــ مـــــن أجــــــل مــ

الجديدة«.
واختتم الرسالة بقوله: »أعياد 
ميالد سعيدة ونتمنى الصحة 
والعمل والــســعــادة للجميع في 

العام الجديد«.

سباق الحصول على غفارديول

من جانب آخر، كشفت تقارير 

صحافية أمــس، أن ريــال مدريد 
ــــن تــشــلــســي  ــــل مـ يـــتـــقـــدم عـــلـــى كـ
ومــانــشــســتــر ســيــتــي فـــي ســبــاق 
الــحــصــول عــلــى تــوقــيــع الــمــدافــع 
الــكــرواتــي جــوســكــو غــفــارديــول، 

العب اليبزيغ األلماني.
وذكــــرت صحيفة »مـــاركـــا« أن 
غفارديول خطف األضواء بشدة 
 
ً
خالل المونديال، مما دفع عددا
مــن أكــبــر فــرق الــعــالــم للحصول 
على خدماته وفي مقدمتهم ريال 
مدريد، رغــم وجــود منافسة من 
فــرق إنكليزية أيــضــا لضم قلب 
الــدفــاع الــشــاب البالغ مــن العمر 

.
ً
20 عاما

ــألـــق  ــد تـ ــ ــول قــ ــ ــارديــ ــ ــفــ ــ كـــــــان غــ
ــغ  ــزيـ ــبـ ــقــــه الــــحــــالــــي اليـ مـــــع فــــريــ
ــل مــدافــعــي  ــد أفـــضـ ــ ــبــــح أحـ وأصــ
الـــبـــونـــدســـلـــيـــغـــا، قـــبـــل أن يــقــدم 
 مـــع منتخب 

ً
مــســتــوى مــتــمــيــزا

بالده خالل قطر 2022 ويساهم 
في حصول كرواتيا على المركز 
الثالث بعد خسارتها في نصف 
الــنــهــائــي أمـــام األرجــنــتــيــن التي 

توجت باللقب.
وبــحــســب مــوقــع »تــرانــســفــيــر 
مــاركــت« المتخصص فــي سوق 
انــتــقــاالت الــالعــبــيــن، ال تتوقف 
قــيــمــة غـــفـــارديـــول عـــن االرتـــفـــاع، 
وقد حصل اليبزيغ على خدماته 

ــورو في  ــ مــقــابــل 18.8 مــلــيــون يـ
ــكـــن قــيــمــتــه الــســوقــيــة  2021، لـ
الــحــالــيــة تــصــل إلــــى 60 مــلــيــون 

يورو.
ــــرب  ـــال هــــو األقــ ـــريــ ويــــبــــدو الــ
بفضل تاريخه العريق الستقدام 
الــمــدافــع الــكــرواتــي الـــواعـــد رغــم 
أن الــفــرق اإلنكليزية ربما تقدم 
 مــالــيــة أضـــخـــم بفضل 

ً
عـــروضـــا

تحقيق البريميير ليغ إليرادات 
أكبر.

احتفاالت ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا في مايو الماضي

ريال مدريد يستذكر إنجازات »عام ال ينسى«ريال مدريد يستذكر إنجازات »عام ال ينسى«

دل بوسكي: ميسي أفضل العب رأيته في حياتي
أكد المدرب األسبق لمنتخب إسبانيا فيسنتي دل 
بوسكي أن األرجنتيني ليو ميسي كان »أفضل العب« 
شاهده على أرض الملعب بسبب انتظامه وجودته، 
مشيرا إلى أنه »قدم مواسم رائعة، وقاد فريقه دائما 

إلى األمام«.
وكال دل بوسكي، الذي احتفل اليوم بعيد ميالده 
ـــ72، فــي بــرنــامــج إذاعــــي، الــمــديــح إلــى ميسي، الــذي  الــ
تألق في برشلونة، وانتقل الحقا إلى صفوف باريس 

سان جرمان.
وحــول المنتخب اإلسباني، قــال الفني المخضرم 
إن الــمــدرب الجديد للمنتخب الوطني لويس دي ال 
فوينتي »لديه معرفة وعالقات جيدة جدا مع الجميع«، 
متابعا: »لدينا جيل جيد من الالعبين... يجب أن تأخذ 

األفضل: سواء كانوا صغارا أو أكبر سنا«.
وعن المدرب السابق للمنتخب اإلسباني لويس 
إنريكي، وعدم استمراره في »ال روخا« بعد مونديال 

قطر، أوضح دل بوسكي أن »بلوغ المركز األول في 
نهائيات كأس العالم أمر صعب للغاية«.

وكان االتحاد اإلسباني قرر في 8 الجاري إقالة 
لــويــس إنــريــكــي مــن منصبه كــمــدرب للمنتخب 
األول، بــعــد نــهــايــة عــقــده مــع نــهــايــة مــشــوار »ال 
روخا« في المونديال، والذي انتهى عند الدور 
ثــمــن الــنــهــائــي، وقـــرر إطـــالق »مــشــروع جــديــد« 
بــدون إنريكي بهدف »مواصلة التطور الــذي 

حدث في السنوات األخيرة«. 
)إفي(

رفضت المحكمة اإلدارية الرياضية في إسبانيا االستئناف الذي قدمه 
نادي برشلونة ضد عقوبة اإليقاف ثالث مباريات، التي فرضت 

على المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بعد طرده إثر 
تدخل عنيف خالل مواجهة أوساسونا بالجولة الـ14 من 

منافسات دوري الدرجة األولى في 8 نوفمبر الماضي، 
حسبما أفادت وسائل إعالم محلية.

وذكرت صحيفتا »سبورت« و»موندو ديبورتيفو« 
الرياضيتان أن ليفاندوفسكي بعد صـــدور قــرار 
تــأيــيــد الــعــقــوبــة لــن يتمكن مــن خـــوض مــبــاريــات 
الدوري أمام إسبانيول وأتلتيكو مدريد وخيتافي.

وكانت لجنة المسابقات فرضت عقوبة اإليقاف، 
وهو قرار تم الحقا رفض الطعن المقدم ضده من 

جانب النادي الكتالوني، الذي توجه إلى المحكمة 
اإلدارية للبت في المسألة.

تأييد إيقاف ليفاندوفسكي 

مان يونايتد يمدد عقود 4 العبين
أعلن نادي مانشستر يونايتد 
ــقــــدم، أمـــس،  اإلنـــكـــلـــيـــزي لـــكـــرة الــ
تمديد عقود أربــعــة العبين في 

صفوف الفريق. 
وأوضح يونايتد، عبر موقعه 
الرسمي على اإلنترنت، السبت: 
»كان لدى كل من ديوغو دالوت، 
ــاركــــوس راشـــفـــورد،  وفـــريـــد، ومــ
 عــقــود كــان 

ً
ولــــوك شـــاو جــمــيــعــا

من المقرر أن تنتهي صالحيتها 
في يونيو 2023، لكن كان هناك 
 
ً
خــيــار الــتــمــديــد لــمــدة 12 شــهــرا

إضافية«. 
ــاذ الـــقـــرار  ــم اتـــخـ ــاف: »تــ ــ ــ وأضـ
لتنفيذ هذا الخيار، مما يعني أن 
الرباعي اآلن مرتبط بعقد حتى 

صيف 2024 على األقل«. 
ــاغ، الــمــديــر  ــال إريــــك تـــن هــ وقــ
الــفــنــي لــلــفــريــق، بــشــأن اســتــمــرار 
الالعبين األربعة مع الفريق، في 
مــقــابــلــة لــقــنــاة نـــادي مانشستر 

يونايتد: »نعم، يمكنني أن أؤكد 
ذلــــك. نــحــن ســـعـــداء، ألن الــفــريــق 
ــيـــح،  يـــســـيـــر بـــــاالتـــــجـــــاه الـــصـــحـ
وهؤالء الالعبون لديهم مساهمة 

كبيرة في هذا االتجاه«. 
وأكد تن هاغ خالل المقابلة، 
أن جميع الالعبين األربــعــة في 
خططه مع مانشستر يونايتد، 
بــــعــــدمــــا قــــــدمــــــوه فــــــي األشــــهــــر 
األولى من فترة تدريبه في أولد 

ترافورد.
وتــابــع: »كـــان لــلــربــاعــي أدوار 
رئــيــســة فـــي الــنــصــف األول من 
 
ً
موسمنا، قبل أن يرحلوا أخيرا
لـــالنـــضـــمـــام إلــــــى )مـــنـــتـــخـــبـــات( 
بــالدهــم لــلــعــب فــي كـــأس الــعــالــم 

في قطر«. 
وأضــــــاف: »نـــريـــد أن نــتــطــور، 
ــــؤالء الــالعــبــيــن،  ــم هــ ــ ونــــريــــد دعـ
ونريدهم أن يواصلوا مسيرتنا. 
لــهــذا الــســبــب توصلنا إلـــى تلك 

القرارات، أنا متأكد أنها القرارات 
ــنـــاء فــريــق  الــصــحــيــحــة. نـــريـــد بـ
لــلــمــســتــقــبــل، لــــســــنــــوات أطــــــول، 
ويجب أن يكون هؤالء الالعبون 

 منه«. 
ً
ا جزء

)د ب أ(

ماركوس راشفورد

غوارديوال يشتكي من زيادة وزن فيليبس
ــــى االســــــبــــــانــــــي بـــيـــب  ــكـ ــ ــتـ ــ اشـ
غــــوارديــــوال، مــــدرب مانشستر 
ســيــتــي االنـــكـــلـــيـــزي، مـــن عـــودة 
العــب الــوســط كالفين فيليبس 
من فترة كأس العالم مع منتخب 
بالده »بوزن زائد«، وعدم قدرته 
على التدرب بشكل طبيعي مع 

الفريق.
كـــان غـــوارديـــوال غــامــضــا في 
البداية بشأن سبب عدم وجود 
فيليبس )27 عاما( على مقاعد 
البدالء في الفوز على ليفربول 
حامل اللقب 2-3 في الدور الرابع 
مـــن كــــأس الـــرابـــطـــة اإلنــكــلــيــزيــة 
الــخــمــيــس الــمــاضــي فــي اســتــاد 

االتحاد.
لــــــكــــــن بــــــعــــــد الـــــــتـــــــأهـــــــل قــــــال 
غـــوارديـــوال أمـــس األول: »ليس 
مــصــابــا. لــقــد وصــــل )مــــن كــأس 
ــالـــم( بـــــوزن زائــــــد. ال أعـــرف  ــعـ الـ

ــاذا(. لـــــم يــــصــــل وهـــــــو فــي  )لــــــــمــــــ
حالة جيدة إلجـــراء التدريبات 

وخوض المباريات«.
كان لدى سيتي 16 العبا في 
كأس العالم، أكثر من أي فريق 
ــر فــــي الــــــــدوري اإلنـــكـــلـــيـــزي،  ــ آخـ
وتم منحهم جميعا إجازة بعد 
انتهاء مشاركتهم في مونديال 
قــطــر. فــي حــالــة فيليبس الــذي 
شارك فقط في مباراتين كبديل 

فـــي كــــأس الـــعـــالـــم، جـــــاءت بعد 
خسارة إنكلترا في ربع النهائي 

أمام فرنسا.
وتـــابـــع غــــوارديــــوال: »عــنــدمــا 
يــــكــــون جــــاهــــزا ســيــلــعــب ألنــنــا 
نــحــتــاجــه كـــثـــيـــرا«، مــضــيــفــا أنــه 
ليس لديه أي مشكلة »إطالقا« 
مــع نظام التدريب فــي منتخب 

إنكلترا.
وعــنــدمــا ســئــل عــمــا إذا كــان 

يــــشــــعــــر بـــخـــيـــبـــة أمــــــــــل، أجــــــاب 
اإلسباني: »إنها محادثة خاصة 

مع كالفين«.
ــأنــــف ســـيـــتـــي حــمــلــة  ــتــ ويــــســ
الدفاع عن لقب الدوري االربعاء 
المقبل خــارج ملعبه أمــام ليدز 
يونايتد، فريق فيليبس السابق.

ــانــــــب آخـــــــــــر، يـــســـعـــى  مـــــــن جــــ
ــــوال لــلــفــوز فـــي مــعــركــة  ــــوارديـ غـ
الــتــعــاقــد مــع جـــود بيلينغهام، 
ــبــــار أوروبـــــــا  فــــي ظــــل ســــبــــاق كــ
للحصول على خدمات اللؤلؤة 
اإلنكليزية، التي تقدر قيمتها 
بـــحـــوالـــي 100 مـــلـــيـــون يـــــورو، 

بحسب صحيفة »ذا صن«.

غوارديوال

ــتـــنـــس الـــصـــربـــي  أبـــــــدى نـــجـــم الـ
نـــوفـــاك ديــوكــوفــيــتــش رغــبــتــه في 
مــواصــلــة الــلــعــب طــالــمــا أن حالته 
الـــبـــدنـــيـــة تــســمــح لــــه بــــذلــــك، حــيــث 
ــاكــــاة الــنــجــمــيــن  ــهــــدف إلــــــى مــــحــ يــ
اإلســــــــبــــــــانــــــــي رافــــــــايــــــــيــــــــل نـــــــــــادال 
والسويسري روجيه فيدرر، بعد 

ــروره بــتــحــديــات موسم  مــ
 .2022

وبـــــــدأ ديـــوكـــوفـــيـــتـــش 
مشواره في موسم 2022 

وســط ظــروف مثيرة 
لـــلـــجـــدل، حــيــث 

ُحــــــــــــــــــــرم مــــن 
الـــمـــشـــاركـــة 
في بطولة 
أستراليا 

المفتوحة، وجرى ترحيله بسبب 
مــوقــفــه مــن تلقي الــلــقــاح المضاد 

لفيروس كورونا. 
وخــســر ديــوكــوفــيــتــش، الــحــائــز 
 فـــــي بـــــطـــــوالت »غــــرانــــد 

ً
ــا ــقــــبــ 21 لــ

ســــــالم« األربـــــــع الــــكــــبــــرى، صـــــدارة 
التصنيف العالمي لالعبي التنس 
المحترفين، بعد إخــفــاقــه في 
ــفـــاظ عـــلـــى لـــقـــب بــطــولــة  الـــحـ
فــرنــســا الــمــفــتــوحــة )روالن 
ــاد  ــ ــه عــ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ غــــــــــــــــــــــاروس(، لـ
ــألـــق عـــبـــر بــطــولــة  ــتـ إلـــــى الـ

ويمبلدون. 
ج ديـــوكـــوفـــيـــتـــش  وتـــــــــــوِّ
بلقب الــبــطــولــة الختامية 
للمرة الخامسة، معاداًل 
ــدرر،  ــيــ ــك رقــــــم فــ ــذلــ بــ
 ،

ً
الذي اعتزل أخيرا

ــد أبــــدى النجم  وقـ
الـــــــصـــــــربـــــــي )35 
 
ً
( إصــــــــــرارا

ً
عــــــامــــــا

على عدم التراجع 
فـــــــــــــــي الــــــــمــــــــوســــــــم 

الجديد. 

ــــش، فـــي  ــ ــتـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــوفـ ــ ــ ــوكـ ــ ــ وقــــــــــــــال ديـ
تــصــريــحــات أدلـــــى بــهــا فـــي دبـــي، 
الجمعة: »أود مواصلة اللعب طالما 
استطعت ذلك. ليس في تفكيري أي 
تاريخ معين )للتوقف عن اللعب(«. 
وأضــاف: »األمــور تتطور بشكل 
جــيــد بالنسبة لــي حــتــى اآلن، وال 
يمكن أن أشكو. طالما ألعب على 
هــذا المستوى، وطالما كــان لــديَّ 
 .»

ً
دما

ُ
الحماس، سأواصل الُمضي ق

وكان ديوكوفيتش جرى ترحيله 
من أستراليا في بداية هذا العام، 
بــســبــب الــقــضــيــة الــمــتــعــلــقــة بلقاح 
ــا، لــكــنــه اســتــمــتــع  فـــيـــروس كــــورونــ
بــالــمــشــاركــة فــي بــطــولــة أســتــرالــيــا 

باألعوام السابقة. 
ــة أســــتــــرالــــيــــا  ــولــ ــطــ وشــــــهــــــدت بــ
الـــــمـــــفـــــتـــــوحـــــة أبــــــــــــــرز إنـــــــــجـــــــــازات 
ديوكوفيتش في بطوالت »غراند 
ســـالم« األربـــع الــكــبــرى، حيث توج 
 
ً
بلقبها تسع مرات، ويشعر حاليا
ــيـــر لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي  ــبـ بــــحــــمــــاس كـ
أستراليا مع بداية الموسم الجديد.

الصربي نوفاك ديوكوفيتش

براون ُيعيد سلتيكس إلى صدارة »الشرقية«
سجل جايلن براون 36 نقطة لُيعيد 
بوسطن سلتيكس إلى صدارة المنطقة 
الشرقية ودوري كــرة السلة األميركي 
للمحترفين، بفوزه الجمعة على ضيفه 
مينيسوتا تمبروولفز 121 - 109، على 
حــســاب مــيــلــووكــي بــاكــس الـــذي سقط 
أمام مضيفه بروكلين نتس 118 - 100.
أحرز براون 23 من نقاطه الـ 36 في 
الــربــع األخــيــر ليحقق بــوســطــن فــوزه 
الــثــانــي فــقــط فــي آخـــر ســبــع مــبــاريــات، 
 سجله إلــى 23 - 10 مقابل 22 

ً
مــعــززا

- 10 لباكس.
وأكمل فيالدلفيا سفنتي سيكسرز 
 
ً
ــه، محققا نــتــائــجــه الــرائــعــة عــلــى أرضــ

 بتفوقه 119 - 114 
ً
فوزه السابع تواليا

على لوس أنجلس كليبرز.
سجل الكاميروني جويل إمبيد 44 
نقطة وحقق جيمس هاردن 21 تمريرة 
حاسمة، هي األعلى في مسيرته، في 
طريقه الى تريبل دابل )20 نقطة و11 

متابعة(.
وسجل ديــمــار ديـــروزن مــع صافرة 
 
ً
الــنــهــايــة ليمنح شــيــكــاغــو بــولــز فـــوزا

 118 - 117 على مضيفه نيويورك 
ً
مثيرا

نيكس.
وحقق أورالندو ماجيك فوزه الثامن 
في تسع مباريات بتغلبه 133 - 113 
ــان أنـــتـــونـــيـــو ســبــيــرز  ــ عـــلـــى ضــيــفــه سـ
الجريح. ورّحب ماجيك بعودة وينديل 

كــارتــر جــونــيــور وغـــاري هــاريــس بعد 
أن غــابــا فــتــرة بسبب االصــابــة ودخــل 

كالهما من مقاعد البدالء.
وقـــــاد الـــصـــربـــي نــيــكــوال يــوكــيــتــش 
دنفر ناغتس، متصدر الغربية، للفوز 
120 - 107 على ضيفه بورتالند ترايل 
باليزرز مسجال 29 نقطة و11 تمريرة 

حاسمة و8 متابعات.
وتــعــافــى نــيــو أورلــيــانــز بيليكانز، 
ثالث »الغربية«، من تأخره بفارق تسع 

 
ً
نــقــاط فــي الــربــع األخــيــر ليحقق فـــوزا
 فـــي الــتــمــديــد 128 - 125 على 

ً
مــثــيــرا

مضيفه أوكالهوما سيتي ثاندر.
سجل ليبرون جيمس 34 نقطة ولكن 
ذلك لم يكن كافًيا للوس أنجلس ليكرز 
الذي سقط 134 - 130 على أرضه ضد 
تشارلوت هورنتس، ويقبع في المركز 
13 في المنطقة الغربية بسجل سلبي 

.19 - 13

براون نجم بوسطن يسجل في سلة مينيسوتا

ديوكوفيتش يتطلع إلى االستمرار ديوكوفيتش يتطلع إلى االستمرار 
ويتأهب لـ »أستراليا«ويتأهب لـ »أستراليا«
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جاسم محمد عباس
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النساء: الجابرية، ق10، ش1، م11، ت: 96666845، 99821002
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ش45، م40، ت:66002211، 97887661
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 02:26 مــــــســــــــــــــــاًء

 
ً
07:36 صبـــاحــــــا

07:19 مــــــســــــــــــــــاًء 

برج بيزا اإليطالي »استعدل« روبوتات تخدم زبائن ماكدونالدز
ــارة  ــ ــر ســ ــيــ ــرى غــ ــ ــشـ ــ ــي بـ ــ فــ
ــالـــي  ــاق الــــبــــنــــاء اإليـــطـ ــعـــشـ لـ
المائل الشهير، الذي لطالما 
تهافتوا اللتقاط صور معه، 
كــشــف اســتــطــاع حــديــث أن 

.
ً
برج بيزا لم يعد مائا

ــق  وأضـــــــــــاف خـــــــبـــــــراء، وفــ
ــت«، أن مــشــروع  »الــعــربــيــة نــ
تــثــبــيــت الـــبـــرج قــــام مــنــذ 11 
 بــتــخــفــيــض انـــحـــرافـــه 

ً
ــا عــــامــ

بمقدار 15 بوصة عام 2001، 
ــنــــذ ذلــــك   مــ

ً
وفـــــــي 21 عـــــامـــــا

ــام الـــبـــرج بتقويم  الــحــيــن، قـ
نــفــســه بـــمـــقـــدار 1.6 بــوصــة 

أخرى )4 سم(.

تــداول رواد مواقع التواصل 
ــو لــمــطــعــم مـــاكـــدونـــالـــدز  ــديـ ــيـ فـ
، دون تدخل 

ً
بــنــظــام آلـــي تــمــامــا

أي إنسان.
ــيـــوز،  وقـــــــال مــــوقــــع ســــكــــاي نـ
أمس األول، إن المطعم يقع في 
تكساس األميركية، ويعتمد على 
روبــــوتــــات ذاتـــيـــة الــعــمــل، تــوفــر 

للعماء طلباتهم.
وكانت »ماكدونالدز« أعلنت 

بوقت سابق هذا الشهر، عزمها 
ــذا الــمــطــعــم كــتــجــربــة  ــ ــــاق هـ إطــ

أولية لدراسة تعميمه.
ــة صــــن  ــ ــفــ ــ ــيــ ــ ــحــ ــ ونـــــــقـــــــلـــــــت صــ
الــبــريــطــانــيــة، عـــن مــديــر أعــمــال 
ــالــــدز«:  ــاكــــدونــ الـــتـــطـــويـــر فــــي »مــ
»مــع استمرار تغير احتياجات 
عمائنا، نحن ملتزمون بإيجاد 
طـــرق جــديــدة لخدمتهم بشكل 

أسرع«.

انفجارات بركانية على القمرانفجارات بركانية على القمر
اكتشف علماء الكواكب الصينيون في عينات الصخور القمرية 
من مسبار Chang›e-5 بعض شظايا معادن غريبة على القمر، 
تحتوي على آثار سلسلة قديمة من االنفجارات البركانية القمرية.
وذكرت مجلة علم الفلك الطبيعي، في الخبر الذي نقله موقع 
روسيا اليوم، أمس األول، أن الجيولوجيين لم يكونوا يعرفون 

 عن وجودها من قبل.
ً
شيئا

ويقول الباحثون: »عثرنا على 7 جسيمات غريبة في صخور 
الـــبـــازلـــت الــقــمــريــة الــحــديــثــة الـــتـــكـــويـــن، الـــتـــي جــلــبــهــا الــمــســبــار 
Chang›e-5. وهذه الجسيمات وجدت في منطقة محيط العواصف، 
لكنها ليست كبقية الصخور، أي جلبت من منطقة أخرى من القمر 
تبعد 50 - 400 كلم عن مكان هبوط المسبار. وهذه الجسيمات 
تحتوي على آثار ثوران براكين قديمة تعود لنحو ملياري عام، 

وتتميز صهارتها بخصائص كيميائية فريدة«.

السيخ في المارينز... بلحية وعمامة
أمرت محكمة أميركية، أمس األول، قيادة قوات 
المارينز بالسماح للمجندين السيخ باإلبقاء على 
لحاهم وعمائمهم، رافضة مزاعم ساح النخبة في 
الجيش األميركي، بأن اإلعفاءات الدينية تقلل من 

التماسك داخله.
ويــســمــح الــجــيــش األمـــيـــركـــي، مــثــل الــعــديــد من 
الــجــيــوش األجنبية األخــــرى، بمتطلبات الديانة 
السيخية، التي تحظر على الرجال قص شعرهم 
وتشذيب لحاهم، كما تفرض وضع العمامة على 
الرأس. وكان ساح مشاة البحرية )المارينز( رفض 
منح ثاثة مجندين من السيخ اجتازوا اختبارات 
التجنيد العام الماضي استثناءات بإطاق لحاهم 
ووضع عمائمهم خال فترة التدريب األساسية، 
، رغم أن الثاثة بإمكانهم 

ً
التي تستمر 13 أسبوعا

فعل ذلك في أوقات أخرى.
وبررت القيادة موقفها بأن المجندين بحاجة 
إلى »تجريدهم من فرديتهم«، كجزء من »التحول 
 ألوراق 

ً
النفسي« نحو التضحية المشتركة، وفقا

القضية.
لــكــن هيئة محكمة االســتــئــنــاف فــي واشــنــطــن، 
المكونة من ثاثة قضاة، اعترضت على ذلك، قائلة 
إن »المارينز« لم يقدموا أي دليل على أن اللحى 
والعمائم تؤثر على السامة أو تعرقل التدريب 

.
ً
جسديا

وأشــارت المحكمة إلى إعفاء قيادة »المارينز« 
 جلدية من 

ً
ألفرادها الرجال الذين يعانون أمراضا

الحاقة وللنساء القيام بتسريحات ونقش وشوم 
فيها »تعبير جوهري عن الهوية الفردية«.

 يسمح 
ً
 أوليا

ً
 قضائيا

ً
وأصــدرت المحكمة أمــرا

الثنين من المجندين بمباشرة التدريب، مع اإلبقاء 
على مظاهرهما الدينية، في حين تنظر محكمة 

محلية في القضية بشكل كامل.
)أ ف ب(

أنسجة للعين من الخاليا الجذعية
اكــتــشــف عــلــمــاء طــريــقــة إلنـــشـــاء أنسجة 
ــا الـــجـــذعـــيـــة  ــخــــايــ ــدام الــ ــتــــخــ ــاســ لـــلـــعـــيـــن بــ
والطباعة الثاثية األبعاد، في بحث جديد 

يــمــكــن أن يــــؤدي إلـــى اخـــتـــراقـــات فـــي عــاج 
مجموعة من أمراض العين التنكسية.

ــشــرت فــي مجلة 
ُ
وقــالــت الــدراســة، الــتــي ن

طرق الطبيعة، ونقلها موقع روسيا اليوم، 
 مـــن الــبــاحــثــيــن من 

ً
أمــــس األول، إن فــريــقــا

المعهد الوطني للعيون )NEI(، وهــو جزء 
من المعاهد الوطنية للصحة، قام بطباعة 
ل الحاجز  مجموعة من الخايا التي تشكِّ
الـــدمـــوي الــخــارجــي لشبكية الــعــيــن، وهــو 
النسيج الـــذي يــدعــم مستقبات الشبكية 

الضوئية المستشعرة للضوء.
 غير محدود من 

ً
وتوفر تلك التقنية إمدادا

الناحية النظرية من األنسجة المشتقة من 
المريض لدراسة أمراض الشبكية التنكسية، 
مــثــل الــضــمــور الــبــقــعــي الــمــرتــبــط بــالــُعــمــر 
)AMD( واستخدامها لفهم كيفية عاج هذه 

األمراض، أو عاجها بشكل أفضل.
وقال المؤلف المشارك مارك فيرير، 
 3D Tissue Bioprinting مدير مختبر
فــي المركز الوطني لعلوم الترجمة 
المتقدمة التابع للمعاهد الوطنية 
للصحة: »أسفرت جهودنا التعاونية 
ــاذج نــســيــج شــبــكــيــة وثــيــقــة  ــمــ عــــن نــ

الصلة بأمراض العين التنكسية«.
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يومية سياسية مستقلة

رجة
ُ
حسن العيسىأرض للف

هــنــاك أراٍض فــضــاء شــاســعــة فــي الــكــويــت تملكها الــدولــة 
ر لألفراد والشركات، إذا لم تكن لتوفير سكن  حرَّ

ُ
يمكن أن ت

لــمــئــات آالف الــمــنــتــظــريــن ألدوارهـــــم فــي الــســكــن، وهــــذا ليس 
الموضوع اآلن، فيمكن تخصيص بعضها للشركات المتوسطة 
والصغيرة، لتكون مساحات تخزين للبضائع الـــواردة لها، 
 ،

ً
ر عليها أجور التخزين العالية، وهذا لم يحدث أيضا

ّ
وتوف

فهناك ثاث شركات فقط تقوم بالخدمات اللوجستية، والتي 
زادت أهميتها بــعــد الــحــرب األمــيــركــيــة ضــد الــعــراق لتوفير 

حاجات الجيش األميركي في التخزين والنقل.
، إنــهــاء أو عــدم التجديد لكل 

ً
وقــد قـــررت الــحــكــومــة، أخــيــرا

عــقــود الــدولــة المخصصة لتلك الــشــركــات، وهــنــاك رأي بــأن 
القرار الحكومي مفّصل على مقاس شركة أجيليتي للخدمات 
اللوجستية، وهي من أهم الشركات المساهمة العامة الناجحة، 
التي قامت بتوزيع أربــاح جيدة على المساهمين، وتتمتع 
بإدارة حصيفة، وأكثر من ذلك أن 20 في المئة من أسهم تلك 
الشركة مملوكة للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، وهي 

من االستثمارات الممتازة التي قامت بها المؤسسة.
ويبدو أن هناك وجهتين متعارضتين حول هذا الموضوع، 
فهناك َمــن يقول إن إنهاء احتكار شركات النقل والخدمات 
مسألة مطلوبة منذ زمن طويل، فتلك الشركات تحتكر األرض 
التي خصصتها لها الدولة، وتفرض أسعارها وشروطها على 
المستورد المحلي، وعقودها معه هي عقود إذعان؛ بمعنى أن 
المتعاقد معها ال يملك أن يضع شروطه أو يتفاوض معها، 
وهــنــاك شــكــاوى كثيرة مــن شــركــات وأفـــراد نقل وتخزين عن 
صعوبة إيجاد أماكن تخزين لها بأسعار يمكن تقّبلها، وكسر 

هذا االحتكار سيكون للمصلحة العامة.
لكن في المقابل ستكون هناك خسارة ضخمة لشركة مثل 
ك أسهمها، 

ّ
أجيليتي، التي سيعود الضرر في ذلــك على ُمــا

 ضرر كبير على 
ً
وأهمهم مؤسسة التأمينات، وفي هذا أيضا

استثمار ناجح للمؤسسة. 
، هناك َمن يقول: ما الفائدة من ذلك القرار الحكومي 

ً
 أيضا

بتحرير أراضي التخزين ووضعها للمزايدة العامة؟ فسوف 
تعود الشركات االحتكارية للسيطرة على تلك األراضي، فهي 
الــوحــيــدة الــتــي تمتلك الــخــبــرة والــمــال فــي شـــؤون التخزين، 
وبالتالي ستقوم تلك الشركات بالتأجير من الباطن، وتيتي 
تيتي... كالعادة في بلد احتكارات ريعي من ألفه إلــى يائه، 

وتائه متردد في قراراته.
مـــا الــعــمــل اآلن، وكــيــف يــمــكــن الــتــوفــيــق بــيــن مصلحتين 

مونا.
ّ
 أبخص..... هكذا عل

ً
متعارضتين؟ ال أعلم، فُهم دائما

أفهم بالضبط ما عناه سمو رئيس الوزراء بتصريحه 
»أنــه ألول مــرة إجـــازة مشاريع مــحــددة التكاليف المالية 

والمدة الزمنية لكل مشروع«.
 على أن الكثير مــن المشاريع تمت 

ّ
نعم، المعنى يــدل

بتكلفة مالية معّينة، ثم بعد ذلك تضاف لها تكاليف لم 
 ولم ُيحسب لها حساب، ولربما ال حاجة لها!

ً
درج مسبقا

ُ
ت

ما يثير في هذا التصريح اإليجابي أنه لم يتضّمن ما 
ُيسمى بـ »األوامــر التغييرية«، التي يّدعي البعض أنه لم 
ُيحسب لها حــســاب، ولــم تكن فــي الــبــال أثــنــاء التخطيط 

والتنفيذ لهذه المشاريع!
األوامــر التغييرية، وحتى األساسي منها، في الغالب 
عرض على أية جهة رقابية، بل تكون غالية الثمن 

ُ
قد ال ت

في معظم األحيان.
 لذلك يجب النظر في األوامر التغييرية بنفس األسلوب 
 ،

ً
الذي طرحه سمو رئيس الوزراء من تحديد التكلفة مسبقا

ة.
ّ
وبدق

 ،
ً
 كما أن المطلوب أن يكون التخطيط األصــلــي كاما

ويغطي جميع االحتياجات، بحيث تنتفي الحاجة إلى 
!
ً
أية أوامر تغييرية تماما

 مــا يــأتــي مــشــروع تــم االنــتــهــاء مــنــه دون أوامـــر 
ً
 قــلــيــا

تغييرية، ويجب أن تراجع الحكومة وتراقب  تلك األوامر 
ــخــذ لــكــي يتم 

ُّ
التغييرية الــتــي تــّمــت، واألســـلـــوب الـــذي ات

الصرف عليها.
 للوقت والجهد والمال، أن تدرس 

ً
ويحدونا األمل، توفيرا

الحكومة أية مشاريع جديدة دراسة واعية ووافية، بحيث 
ال تحتاج إلى تغييرات أو إضافات ترهق الميزانية العامة 

 ما تكون ال حاجة إليها!
ً
للدولة، وغالبا

 للجهد والمال.
ً
 نأمل أن تفعل الحكومة ذلك، توفيرا

األوامر 
د. ناجي سعود الزيدالتغييرية... لماذا؟

الله بالنور
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