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هل الصين اليوم 
هي االتحاد 

السوفياتي الذي 
كان في األمس؟

كــد المؤتمر الوطني العشرون للحزب الشيوعي الصيني، 
َ
أ

الــذي ُعِقد في أكتوبر الماضي، زعامة الرئيس شي جينبينغ 
وكبار القيادات السياسية لخمس سنوات مقبلة، لكن ما يحمله 
هذا إلمكانات تقّدم االقتصاد الصيني إلى األمام سيعتمد على 
ثالثة عــوامــل: حالة مؤسسات الــدولــة، والــظــروف االقتصادية 

السابقة والحالية، ونوايا القيادة السياسية.
ــع أن الـــمـــؤســـســـات األكـــثـــر جـــوهـــريـــة فـــي الــصــيــن هي  ــواقــ الــ
مؤسسات شمولية استبدادية، تعكس وتعيد إنتاج سيطرة 
الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي االحــتــكــاريــة عــلــى كـــل جــانــب من 
جوانب المجتمع، بما في ذلك االقتصاد، فقد كانت مؤسسات 
دولة الحزب الواحد التي فرضت سيطرتها الشمولية منقولة 
بالكامل مــن االتــحــاد السوفياتي عــام 1949، وفــي حين انهار 
الحكم الشمولي على النمط السوفياتي قبل ثالثة عقود من 
الزمن تحت وطأة إخفاقاته االقتصادية، فقد بدت الصين على 
أنها استثناء، والسؤال اآلن هو ما إذا كانت التجربة الشمولية 

في الصين يمكن أن تستمر.
ولـــإجـــابـــة عـــن هــــذا الــــســــؤال، يــجــب أن نــفــهــم بــنــيــة »الــنــظــام 
الشمولي ذي الخصائص الصينية«، إذ تتمثل إحــدى الركائز 
األساسية في الشمولية الالمركزية اإلقليمية، التي تجمع بين 

02السيطرة الشمولية الشديدة المركزية على السياسة 

 مقال الكاتب كيفين رود
ً
غدا

الجيش الصربي يتحرك لحدود كوسوفو
اشتباك جديد خالل تفكيك حاجز في وجود دورية لقوات »الناتو«

مــع تــفــاقــم الــتــوتــر بسبب مــنــع العبور 
عند نقاط حدودية، أمر الرئيس الصربي 
ألكسندر فوتشيتش قائد جيشه ميالن 
مويسيلوفيتش بالتوجه إلى الحدود مع 
كوسوفو، وسط مخاوف من تجدد الصراع 
الــذي وقــع قبل أكثر مــن عقدين، وانتهى 

بتدخل حلف شمال األطلسي )الناتو(.
وقال مويسيلوفيتش إن »الوضع هناك 
صعب ومــعــقــد، والــفــتــرة المقبلة تتطلب 
وجود الجيش على طول الخط اإلداري«، 
وهــو المصطلح الــذي تستخدمه بلغراد 

لتوصيف الحدود مع كوسوفو.
 وعــقــب اجــتــمــاعــه مـــع فــوتــشــيــتــش في 
بلغراد، لفت مويسيلوفيتش إلى أنه في 
طريقه إلى راسكا، على بعد نحو 10 كلم 
 أن »المهام 

ً
عن الحدود مع كوسوفو، مؤكدا

الموكلة للجيش الصربي دقيقة وواضحة، 
وسيتم تنفيذها كلها«.

ــه مـــويـــســـيـــلـــوفـــيـــتـــش إلـــى  ــل تــــوجــ ــبــ وقــ
الـــحـــدود، بــثــت وســائــل اإلعــــالم الصربية 
فيديو إلطالق نار يتم تداوله على مواقع 
التواصل، مشيرة إلى »اشتباك« وقع مساء 
أمس األول عندما حاولت قوات كوسوفو 

تفكيك حاجز.
02وذكــــــــــرت وســـــائـــــل إعـــــــــالم فــي 

 خالل تظاهرة قرب الجزء 
ً
 عمالقا

ً
صربيون يرفعون علما

 )رويترز(
ً
الشمالي من مدينة ميتروفيتشا المقسمة عرقيا

»الداخلية« استعدت 
لغزوة رأس السنة!

مراقبون: تجهيزها 8 آالف عسكري و900 دورية 
ترويع للمواطنين والمقيمين وتكدير لالحتفالية

فيما يشبه إعالن تعبئة ورفع الجاهزية 
إلى الدرجة القصوى، وبعد تأكيدها أنها 
بـــاتـــت مــســتــعــدة لــتــأمــيــن احـــتـــفـــاالت رأس 
السنة عبر تجهيزها 8 آالف عسكري و900 
دوريــة، تكون وزارة الداخلية أكملت خطة 
الهجوم على العام الجديد، لتستقبله بداًل 
من الورود والرياحين، بالحشود الجرارة 
التي وصفها مراقبون بأنها تبث الرعب 
في نفوس المشاركين في االحتفاالت التي 
ال ينتظر أن تفلت من مقصلة وزارة اإلعالم 
التي فرضت عليها المحاذير تلو المحاذير.
ورأى المراقبون، في لفتة ساخرة، أن 
 
ً
 حــربــيــا

ً
ــــالن، الــــذي يــشــبــه بــيــانــا هـــذا اإلعــ

من »الداخلية«، ال ينقصه إال النص على 
الذخيرة والقنابل والدبابات والمدرعات 
وفتح باب التطوع لتكوين جيش شعبي 
مــعــاون أمـــام تــلــك الـــظـــروف االستثنائية 
الــعــصــيــبــة، الفــتــيــن إلـــى أن هـــذا المشهد 
ــا بـــدأتـــه »اإلعـــــــالم« الـــتـــي ال تفتأ  يــكــمــل مـ
تصدر بيانات قاتمة تتعهد فيها بحماية 
الــفــضــيــلــة الــكــاذبــة عــبــر مــنــع أي مظاهر 

للفرح.
ــن أســـفـــهـــم أن تــــأتــــي تــلــك  ــ وأعــــــربــــــوا عـ
االســـتـــعـــدادات الــعــكــســيــة فـــي وقــــت يشهد 
جيراننا الخليجيون انفتاحات وقــفــزات 
تنموية وتعليمية وسياحية، وعقب أيام 
مــعــدودة من انــتــزاع الشقيقة قطر إعجاب 
العالم أجمع وانبهاره مما شاهدوه لديها 

أثناء استضافتها لكأس العالم 

إذا كان لديها هذه العناصر والقوى 
الجاهزة للتدخل فلماذا لم تستثمرها 
في حفظ األمن وحل مشكلة المرور؟ 

تزامن الطوارئ غير المبررة للوزارة 
مع منع »اإلعالم« للحفالت يستكمل 

الصورة الحكومية القاتمة 

مواطنون كثيرون حجزوا تذاكرهم 
إلى دول الجوار بعد تأكدهم 

من مضي »اإلعالم« في وعيدها
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»الشؤون« تعتزم تخفيض 
»احتياطي التعاونيات 

القانوني« إلى %5

السيسي يدافع عن صندوق 
القناة ويتمسك 

بالمشاريع القومية

محليات

دوليات
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جانب من أفراح واحتفاالت موسم الرياض 2022

»حوار ةديرجلا.« يناقش إلغاء »الضبط واإلحضار« وآثاره القضائية 

06

»حوار اجلريدة« يناقش إلغاء »الضبط واإلحضار« وآثاره على تنفيذ األحكام القضائية

الضبيبي: 
• اإللغاء يحتاج لدراسة 

خاصة ووسائل تقي 
المدين من الحبس 

وتحفظ للدائن حقوقه 

• الضبط واإلحضار ومنع 
السفر كانا إجراءين فّعالين 

ويؤديان إلى نتائج سريعة

الكندري: 
• أستغرب استخدام قانون 

ًخاص لمباغتة قانون عام 
 تشريعيا

ً
فهذا ليس نهجا

• مواد قانون اإلفالس 
تتجاوز 300 مادة 

والمذكرة اإليضاحية تقارب 
الصفحة والنصف فقط 

»المركزي«: 
نهجنا متدرج 

في تحريك سعر 
الخصم

٠٩
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»الداخلية« استعدت لغزوة رأس...

الجيش الصربي يتحرك لحدود...

واأليديولوجية والموظفين، وبين الالمركزية في الشؤون اإلدارية 
واالقتصادية.

هــذا هــو الترتيب الـــذي عمل على تسهيل إصــالحــات مــا بعد 
ماو تسي تونغ، فقد جرى تخفيف السيطرة الشمولية المركزية 
على االقتصاد، وتطورت الشمولية الالمركزية اإلقليمية لتتحول 
إلى سلطوية ال مركزية إقليمية، ولكن منذ وصل شي جينبينغ 
ت الصين عــائــدة نحو الشمولية،  ــدَّ إلــى السلطة عــام 2012، ارتــ
حيث أعــادت قيادة الحزب الشيوعي الصيني فرض سيطرتها، 
 على القطاع الخاص المزدهر، ويشّكل هذا االرتــداد 

ً
وخصوصا

 وراء التباطؤ االقــتــصــادي الــحــاد الــذي طــرأ على 
ً
 أساسيا

ً
سببا

الصين عام 2022.
كان قسم كبير من النمو االقتصادي السريع بالصين في أوائل 
 إلى التعافي في أعقاب 

ً
عصر اإلصالح بعد ماو تسي تونغ راجعا

الدمار الذي جلبته القفزة العظيمة إلى األمــام والثورة الثقافية 
منذ أواخر خمسينيات القرن العشرين حتى أوائل سبعينياته، 
 أكثر من مجرد التعافي، وهو 

ً
ل شيئا

ّ
 القسم المتبقي كان يمث

ّ
لكن

.
ً
القسم المحّير حقا

لقد نجحت اإلصالحات بالصين في إنجاز ما فشلت كل جهود 
اإلصالح التي بذلتها نظيراتها الشيوعية في االتحاد السوفياتي 
وأوروبا الوسطى والشرقية في تحقيقه؛ ألن بكين تمكنت من حل 
مشكلة الحوافز الجوهرية التي تمّيز بيروقراطيات دولة الحزب 
الواحد، إذ يقدم لنا هذا النجاح السابق بعض األدلة حول ما إذا 

 اليوم.
ً
كان اقتصاد الصين سيظل مستداما

في أعقاب وفاة ماو تسي تونغ، أصبحت قيادة الحزب الشيوعي 
تعتقد أن النمو االقتصادي كان المفتاح لبقائها، واستقرت على 
الشمولية الالمركزية اإلقليمية باعتبارها القاعدة المؤسسية 
لسياسات اإلصــالح الجديدة، وفي ظل النموذج الجديد، أصبح 
األداء االقتصادي اإلقليمي يحدد إمكانية ترقية البيروقراطيين 
في دولة الحزب الواحد على المستوى المحلي، وهو ما أدى إلى 
احتدام المنافسة بين البيروقراطيين على المستوى دون الوطني، 
وللحصول على مزية، لجأ بعض البيروقراطيين المحليين إلى 
التستر على الــشــركــات الخاصة غير الشرعية أو حتى دعمها، 
وهكذا أطلقوا العنان - دون قصد - للنمو السريع الــذي شهده 
 
ً
الــقــطــاع الــخــاص فــي الــصــيــن، وهــو الــتــطــور الـــذي كــان متعارضا
مــع الشمولية، والـــذي لــم يكن يمكن التسامح معه فــي االتــحــاد 

السوفياتي بكل تأكيد.
ومع تزايد اندماج الشركات الخاصة في االقتصاد الصيني، 
اتخذ الحزب الشيوعي الصيني الخطوة اإلضافية المتمثلة في 
تعديل الدستور لالعتراف بحقوق الملكية الخاصة، مما جعل 
الصين أول دولـــة شيوعية تفعل ذلـــك، وعــنــد تلك المرحلة، بدأ 
، وبدأت الشمولية الالمركزية 

ً
تخفيف السيطرة والتحكم نسبيا

اإلقليمية تفسح المجال للسلطوية الالمركزية اإلقليمية.
وفي ظل نموذج السلطوية الالمركزية اإلقليمية، ُسِمح للقطاع 
الخاص، ومجتمع مدني بدائي، والمنافذ اإلعالمية الجماهيرية 
غير المملوكة لــلــدولــة، بالنمو، وحــدث ذلــك بسرعة، شريطة أن 
تمتنع عن تحّدي االحتكار السياسي الذي مارسه الحزب الشيوعي 
عــلــى الــصــيــن، ثــم جـــاء انــضــمــام الــصــيــن عـــام 2001 إلـــى عضوية 
 من االستثمار 

ً
 هائال

ً
منظمة التجارة العالمية، والتي جلبت تدفقا

األجنبي وزيادة ضخمة في الصادرات، وأصبح ذلك التطور، إلى 
جانب التوسع السريع الذي طرأ على القطاع الخاص، المحّركين 

الحاسمين للنمو السريع في الصين هذا القرن.
لكن، رغم أن السلطوية الالمركزية اإلقليمية عملت على تمكين 
، إذ 

ً
 لمشكلة أطول أمــدا

ً
 أصال

ً
هذا النمو المبكر، فقد كانت أيضا

تتعرض استدامة الدينامية االقتصادية في الصين لتهديد مستمر 
بفعل ملكية الدولة القسرية لــأراضــي، واحتكار الدولة للقطاع 
المصرفي، وغــيــاب االستقالل القضائي، والتمييز ضــد القطاع 
ـــدرة الطلب المحلي، وفــي حين أفضت رغبة الحزب 

ُ
الــخــاص، ون

الشيوعي الصيني في إعادة بناء شرعيته إلى تخفيف السيطرة 
الشمولية في سنوات اإلصالح األولى، فقد أعطت األزمة المالية 

العالمية التي اندلعت عام 2008 الحزب ذريعة لتجديد الضغط 
من جانبه وفرض سيطرته التامة.

اعتمد النظام على تراكم هائل للديون لتعزيز تطوير البنية 
األساسية في مختلف المجاالت، وهو ما أدى إلى توليد معدل 
 أغلبية هذه 

ّ
نمو اقتصادي مرتفع، بعض الوقت على األقل، لكن

ّعالة، ودخلت الصين في حلقة مفرغة 
َ
االستثمارات كانت غير ف

من االستدانة المفرطة والطاقة الفائضة. واألمــر األســوأ من ذلك 
أن اإلنفاق العام المدعوم بالديون تسبب في إزاحــة القطاع غير 
الحكومي إلى الهامش، ومع تقّدم القطاع العام، تقهقر »الخاص«.
وتتمثل مشكلة أخـــرى فــي افــتــقــار الصين إلــى نــظــام قضائي 
مستقل لدعم حقوق الملكية الخاصة التي يعترف بها الدستور، 
وبداًل من ذلك، يميل النظام القضائي إلى حماية الشركات المملوكة 
للدولة واألصول التي يسيطر عليها الحزب، حتى أنه في بعض 
ــة الــحــزب الــواحــد  األحـــيـــان يــعــمــل كــقــنــاة نــاقــلــة تستخدمها دولــ
لمصادرة ممتلكات أصحاب األمــالك الخاصة، ومــن الواضح أن 
االفتقار إلى االستقالل القضائي على هذا النحو يلحق الضرر 
باألعمال التجارية لسبب آخــر، ألنه يعني أن العقود غير قابلة 

للتنفيذ بأي طريقة يمكن التنبؤ بها.
مــن نــاحــيــة أخــــرى، أفــضــت ملكية الـــدولـــة الــقــســريــة لــأراضــي 
واحتكار الدولة للقطاع المصرفي إلى نشوء مشكالت حادة في 
قطاع العقارات، الذي يسهم بشكل مباشر وغير مباشر في نحو 
ثلث الــنــاتــج المحلي اإلجــمــالــي، فقد كــان تسويق الــعــقــارات في 
 لتحويل األراضي المملوكة 

ً
الصين، الذي بدأ عام 1988، مصمما

للدولة إلــى عــائــدات مالية محلية لدولة الــحــزب، وكــان اإلصــالح 
 في جعل كل حكومة محلية المالك الوحيد لأرض 

ً
الرئيسي متمثال

ضمن نطاق سلطانها القانوني.
ولكن لتعظيم مكاسبها المالية من األراضي، تبذل الحكومات 
على المستويات كافة قصارى جهدها لرفع األسعار عن طريق 
 
ً
تقليل المعروض منها، وعلى هذا، فإن العقارات الصينية، قياسا

بمعدل أسعار العقارات المحلية نسبة إلى متوسط نصيب األسرة 
َعد بين األغلى في العالم، وفي عهد شي جينبينغ، 

ُ
في الدخل، ت

تجاوزت قيمة العقارات بالصين نظيراتها في الواليات المتحدة 
ت عن 

َ
ِلق

ُ
 هذه الفقاعة التي خ

ّ
واالتحاد األوروبــي مجتمعين، لكن

عمد أصبحت اآلن على وشك االنفجار.
وباإلضافة إلى خلق مشكالت في قطاع العقارات، أدت ملكية 
الدولة لأراضي واحتكار الدولة للقطاع المصرفي إلــى زعزعة 
استقرار النظامين المالي والضريبي في الصين، وباستخدام 
األراضي كضمان، اقترضت الحكومات في مختلف أنحاء الصين 
ين  بكثافة من البنوك المملوكة للدولة، مما دفع إجمالي نسبة الدَّ
إلى الناتج المحلي اإلجمالي لالرتفاع إلى 300 في المئة بالربع 
 معدل االستدانة بين أعلى المستويات 

َ
األول من عام 2019 وَجَعل

م.
َ
في العال

واألسوأ من كل هذا، أن معظم الديون في الصين قروض رهن 
عقاري تستخدم األرض واألوراق المالية كضمان، واآلن بعد أن 
، بدأت قروض الرهن العقاري 

ً
أصبح االقتصاد الصيني متباطئا

لقي 
ُ
وراء هذه الديون المسايرة للدورة، والتي انخفضت قيمتها، ت

لها على النظام االقتصادي كله، ومن المحتمل أن يشعل هذا 
َ
بِثق

شرارة أزمات مالية وضريبية.
كما يؤدي انخفاض الطلب المحلي إلى تفاقم كل هذه المشاكل، 
ففي الماضي، كان بوسع الصين أن تعّوض عن انخفاض الطلب 
المحلي باالستعانة بعائدات الصادرات، ولكن اآلن وقد أصبحت 
العالقات بين الصين واالقتصادات المتقدمة العالية االستهالك 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم فــي تـــدهـــور، لــم يــعــد يــمــكــن االعــتــمــاد على 
الصادرات لدفع عجلة النمو، فال تزال نسبة االستهالك الخاص 
إلى الناتج المحلي اإلجمالي في الصين واحــدة بين األدنــى في 
العالم 38.5 في المئة فقط عام 2021، مقارنة بنحو 70 في المئة 

بالواليات المتحدة و56 في المئة باليابان.
والسبب األساسي وراء انخفاض الطلب المحلي على هذا النحو 
المزمن هو أن نمو دخل األســر كان أقل من نمو الناتج المحلي 

 الدولة أخذت أكثر مما ينبغي من 
ّ
اإلجمالي لعقود من الزمن، ألن

 آخر يكمن في التفاوت 
ً
 سببا

ّ
خالل وكاالت الدولة واحتكاراتها، لكن

 
ً
الحاد بالدخل، حيث يعيش عــدد هائل من الــنــاس، وخصوصا

 على أنهم سكان الريف، في فقر مدقع، بصرف 
ً
المصنفين رسميا

النظر عــن سبل عيشهم، بسبب قــيــود مؤسسية مختلفة، وفي 
خطاب ألقاه عام 2020، ذكر رئيس الوزراء الصيني آنذاك، لي كه 
تشيانغ، أن نحو 600 مليون صيني يحصلون على دخل شهري 
(، والــواقــع أن 500 مليون 

ً
يقارب 1000 يــوان صيني )140 دوالرا

، من هذا.
ً
صيني يكسبون أقل، أو حتى أقل كثيرا

ويتمثل التحدي األعظم الجديد الذي يواجه االقتصاد الصيني 
ت أهداف 

ّ
في تغّير أهــداف الحزب الشيوعي الصيني له، فقد حل

التطور السياسي السلمي ومنع »الثورات الملونة« محل التنمية 
االقتصادية من أجــل بقاء الــحــزب، فمنذ عــام 2012، دأبــت قيادة 
الحزب الشيوعي الصيني على سحب اقتصاد الصين السياسي 

 نحو الشمولية االستبدادية.
ً
بشكل منهجي عائدا

وحتى برغم أن التعددية االجتماعية فــي الصين )الشركات 
الخاصة، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل اإلعالم المستقلة( 
تــظــل مـــحـــدودة، فــال يــــزال الــقــلــق يــســاور قــــادة الــحــزب الشيوعي 
الصيني مــن أن تــوافــر هــذه المساحة الضيقة األســـاس للتمرد، 
وقـــد جـــرى تطهير رواد األعــمــال الــبــارزيــن فــي الــقــطــاع الــخــاص، 
خِضَعت الشركات غير الحكومية الرائدة في االقتصاد الرقمي 

ُ
وأ

معية وحشية، وهي التطورات التي قّوضت القطاع 
َ
لممارسات ق

الخاص وأضعفت قــدرة الصين على الــوصــول إلــى االقتصادات 
المتقدمة في العالم.

في أعقاب مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني األخير، يبدو من 
الواضح اآلن أن السيطرة الشمولية على كل ركن من أركان المجتمع 
لهم 

َ
ستزداد قوة، وسيجري تقليص عدد التكنوقراط المعتدلين وِثق

 ،
ً
في أجهزة دولة الحزب، وستتحدد السياسة االقتصادية سياسيا

زاِحم الشركات المملوكة للدولة وأجهزة الحزب البيروقراطية 
ُ
وست

رد الشركات واألسواق الخاصة، وقد أظهرت سياسة 
ّ
على نحو مط

»خفض اإلصابات بكوفيد إلى الصفر« المدمرة بالفعل إلى أي مدى 
قد تمتد قوة الحزب الشيوعي الصيني.

وبــحــلــول ثمانينيات الــقــرن الــعــشــريــن، كــان نصيب الــفــرد في 
 
ً
الناتج المحلي اإلجمالي في االتحاد السوفياتي )إذا قيس تبعا

للقوة الشرائية( نحو ثلث نظيره في الواليات المتحدة، في حين 
ال يتجاوز نصيب الفرد في الناتج المحلي اإلجمالي بالصين ربع 
. واألسوأ من هذا أن معدل 

ً
نظيره في الواليات المتحدة إال قليال

النمو السكاني فــي الصين بــدأ ينحدر، نتيجة لسياسة الطفل 
الواحد التي فرضها الحزب الشيوعي الصيني لعقود من الزمن، 
 إلى أن المعروض من العمالة 

ً
وتشير البنية الديموغرافية ضمنيا

والطلب المحلي سيواجهان في المستقبل مشاكل أعمق، وكل 
 أمام الصين لمجرد اللحاق 

ً
هذا يعني أن الطريق ال يزال طويال

بمستويات التنمية النسبية التي كانت في االتحاد السوفياتي، 
رى هل تتمكن من ذلك؟

ُ
ولكن ت

وأصبح هذا سؤااًل بال إجابة اآلن، بعد أن بدأت الصين تتحرك 
عائدة إلى نظام السيطرة المركزية السوفياتي الفاشل.

في خمسينيات القرن العشرين، كان أحد أشهر شعارات الحزب 
الشيوعي الصيني هو »االتحاد السوفياتي اليوم هو غدنا«، ولعل 
 بالفعل، بعد أن أصبح الحزب الشيوعي الصيني 

ّ
ذلك الغد َحــل

على الطريق نحو تحويل الصين اليوم إلى االتحاد السوفياتي 
الذي كان باألمس، ويبدو أن قادة الحزب ال يدركون أن المشكالت 
ذاتها التي أغرقت االقتصاد السوفياتي تهدد اآلن بإغراق اقتصاد 

الصين، ومع مرور كل يوم، تبدو هذه النتيجة أكثر حتمية.

* دي غو، كبير محاضري االستراتيجية في كلية إدارة 
األعمال في جامعة برونيل، وتشينغانغ شو، كبير زمالء 
األبحاث في مركز ستانفورد القتصاد الصين ومؤسساتها 
بجامعة ستانفورد.
»بروجيكت سنديكيت، 2022« باالتفاق مع »الجريدة«

هل الصين اليوم هي االتحاد السوفياتي الذي كان في األمس؟
في بطولة استثنائية شهد الجميع أنها كانت أفضل تنظيم في تاريخ 
 عما تشهده اإلمارات بل السعودية نفسها من التطلع 

ً
المونديال، فضال

إلى المستقبل واالنفتاح على العالم.
وأضافوا أن تحرك »الداخلية« و»اإلعالم« في هذا االتجاه إنما يحمل 
 الستقرار 

ً
رسالة حكومية بالغة الوضوح بأن الكويت لم تعد مكانا

ســوى أصحاب هــذا الفكر الــســوداوي وذلــك التوجه الرجعي، وأن كل 
معارض له ليس أمامه غير الخضوع واإلذعــان دون كلمة واحدة، أو 
هجرة البلد غير مأسوف عليه، وهو ما ينسف مبدأ التعايش تحت 
قانون واحد يتساوى أمامه الجميع، دون أن تعتدي فئة على حريات 

األخرى.
وأشاروا إلى أنه إذا كان هدف »اإلعالم« من منعها كل مظاهر الفرح 
واالحتفال في الكويت هو إغالقها في وجه أي مواطن أو مقيم يريد 
االحتفال والبهجة فــي رأس السنة أو غيرها فقد بلغت الـــوزارة في 
ذلك أقصى الغاية، وهو ما تشهد به حجوزات سفر أعداد كبيرة من 
وا وجوههم صوب دول الجوار بعدما تأكدوا من 

ّ
المواطنين الذين ول

مضي »اإلعالم« في تنفيذ ما توعدت به الناس.
واستنكر المراقبون أن تقوم وزارة يفترض فيها أن تكون واجهة 
لالنفتاح ورسم صورة مشرقة عن بلدها، بمثل هذه التصرفات التي 
تسد أمــام مواطنيها ومقيميها سبل البهجة في وقــت هم أحــوج ما 
يكونون إليها، في مقابل عقول متفتحة تأخذ بأيدي دول الجوار إلى 
ر المشهد واستقطاب الجميع لتغدو بالدها دوحة لكل مستظل،  تصدُّ
الفتين إلى أن »اإلعالم« شاهدت بنفسها عندما نفذت مشروع »إنترالند« 

مدى فرح الجماهير وإقبالهم وتشجيعهم لهذا التوجه.
لوا: »إذا كان لدى الوزارة مثل هذا العدد  أما عن »الداخلية«، فتساء
الكبير من العناصر والدوريات الهائلة والقوى الجاهزة للتدخل فلماذا 
لم يتم استثمارها في التشدد في حفظ األمن العام وتطبيق القانون، 
وحل كثير من المشكالت، وفي مقدمتها مشكلة المرور التي تئن من 

جرائها مناطق الكويت وطرقها منذ سنوات ليست قليلة؟«.

بريشتينا، أن دورية لقوة »الناتو« لحفظ السالم »كفور«، التي 
عززت وجودها في شمال كوسوفو بنحو 4 آالف عنصر، كانت 
في موقع إطالق النار، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو 

أضرار.
وفـــي 10 الـــجـــاري، أغــلــق الــمــئــات مــن الــصــرب الــطــرق شمال 
 على اعتقال شرطي سابق، ما أدى إلى شل 

ً
كوسوفو؛ احتجاجا

حركة المرور عند معبرين حدوديين.
واشتعل فتيل التوتر بين الطرفين عندما حددت كوسوفو 
موعد 18 الجاري إلجراء انتخابات في بلديات األغلبية الصربية، 

وقاطعها الحزب السياسي الصربي الرئيسي.
، ألقت السلطات فــي كوسوفو القبض على شرطي 

ً
والحــقــا

سابق من أصل ألباني يشتبه في ضلوعه بهجمات ضد الشرطة، 
ما أثار غضب الصرب الذين لجأوا إلى قطع الطرق.

وفي نوفمبر الماضي، أضرب المئات من شرطة الصرب في 
كوسوفو، إضافة إلى قضاة ومدعين عامين وغيرهم، عن العمل؛ 
 على قرار بمنع وضع لوحات ترخيص صربية على 

ً
احتجاجا
سياراتهم.

ورغم تعليق بريشتينا تنفيذ القرار، استمر إضراب الموظفين 
 في كوسوفو.

ً
 أمنيا

ً
ورجال الشرطة الصرب ما أحدث فراغا

وصّرحت رئيسة الــوزراء الصربية آنا برنابيتش، األسبوع 
الــمــاضــي، بــأن الــوضــع مــع كــوســوفــو »عــلــى حــافــة االنــــزالق إلى 

نزاع مسلح«.
وقبل ذلــك بأسابيع، تحدث الرئيس الصربي عــن إمكانية 
إرسال ألف جندي إلى شمال كوسوفو بحجة »حماية« األقلية، 
وفق القرار األممي 1244، األمر الذي رفضته حكومة كوسوفو.

 مع سعي بريشتينا 
ً
والشهر الماضي، توتر الوضع مجددا

لتعزيز سلطتها بالمناطق الشمالية بنشر قوات أمن إضافية 
في المناطق ذات الكثافة الصربية.

)بلغراد ـ وكاالت(
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بعث سمو أمير البالد الشيخ نواف 
األحـــــمـــــد، بـــبـــرقـــيـــة تـــعـــزيـــة إلــــــى رئـــيـــس 
الفلبين فيرديناند ماركوس االبــن عّبر 
فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق 
مواساته بضحايا الفيضانات من جراء 
األمطار الغزيرة التي هطلت على مناطق 
متعددة في الفلبين، وأسفرت عن سقوط 
العديد من الضحايا والمصابين وتدمير 
كثير مــن الــمــرافــق الــعــامــة والممتلكات 
 سموه للمصابين سرعة 

ً
الخاصة، راجيا

الشفاء وأن يتمكن المسؤولون في البلد 
الــصــديــق مــن تــجــاوز آثـــار هـــذه الــكــارثــة 

الطبيعية.
ــه وافـــــــــر الـــصـــحـــة  ــ ــوه لــ ــ ــمـ ــ ــنــــى سـ ــمــ وتــ
والــعــافــيــة وللفلبين وشعبها الصديق 

دوام التقدم واالزدهار. 
كما بعث ســمــوه، ببرقية تعزية إلى 
إمبراطور اليابان، ناروهيتو، عّبر فيها 
ــادق  ــ ســــمــــوه عــــن خــــالــــص تـــعـــازيـــه وصــ
مواساته بضحايا العاصفة الثلجية التي 
اجــتــاحــت مــنــاطــق شــاســعــة فــي الــيــابــان، 
والـــتـــي أســـفـــرت عـــن ســقــوط الــعــديــد من 
الضحايا والمصابين، وتدمير كثير من 
الــمــرافــق الــعــامــة والممتلكات الخاصة، 
راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء، 
وأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق 

من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.
ــــوه لـــــه وافـــــــــر الـــصـــحـــة  ــمـ ــ ــــى سـ

ّ
وتــــمــــن

والــعــافــيــة ولــلــيــابــان وشعبها الصديق 
دوام التقدم واالزدهار.

نائب األمير يستقبل 
 الغانم ويعزي 

الفلبين واليابان
استقبل سمو نائب األمــيــر ولــي العهد الشيخ مشعل 
األحــمــد، بقصر بــيــان، صــبــاح أمـــس، رئــيــس مجلس األمــة 

السابق مرزوق الغانم.
من جانب آخــر، بعث سموه ببرقية تعزية إلــى رئيس 
جمهورية الفلبين فيرديناند ماركوس االبن، ضمنها سموه 
خالص تعازيه وصـــادق مواساته بضحايا الفيضانات 
جراء األمطار الغزيرة التي هطلت على مناطق متعددة في 

الفلبين، متمنيا سموه للمصابين الشفاء العاجل.
كما بعث سموه، ببرقية تعزية إلى إمبراطور اليابان 
ناروهيتو، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته 
بضحايا العاصفة الثلجية التي اجتاحت مناطق شاسعة 

 سموه للمصابين الشفاء العاجل.
ً
في اليابان، متمنيا

رئيس الوزراء يعزي الفلبين واليابان
بعث رئيس مجلس الـــوزراء 
ســــمــــو الــــشــــيــــخ أحـــــمـــــد نــــــواف 
ــد، بـــبـــرقـــيـــة تـــعـــزيـــة إلـــى  ــ ــمـ ــ األحـ
ــة الـــفـــلـــبـــيـــن  ــوريــ ــهــ ــمــ ــــس جــ ــيـ ــ رئـ
ــــوس االبـــــن،  ــاركـ ــ فـــيـــرديـــنـــانـــد مـ
ضمنها سموه خالص تعازيه 
وصـــــــادق مـــواســـاتـــه بــضــحــايــا 
الــفــيــضــانــات مــن جـــراء األمــطــار 
الغزيرة التي هطلت على مناطق 

متعددة في الفلبين. 
ــــث ســــــــمــــــــوه، بــــبــــرقــــيــــة  ــ ــعـ ــ ــ وبـ
تــعــزيــة إلـــى إمــبــراطــور الــيــابــان 
ــو، ضـــمـــنـــهـــا ســـمـــوه  ــتــ ــيــ ــاروهــ نــ
خـــــــالـــــــص تــــــعــــــازيــــــه وصـــــــــــادق 
مـــواســـاتـــه بــضــحــايــا الــعــاصــفــة 
الثلجية التي اجتاحت مناطق 

شاسعة في اليابان.

 محافظ حولي: استخدام المياه 
جة في الري والزراعة

َ
المعال

قــال محافظ حــولــي، محافظ العاصمة 
بالوكالة، علي األصفر، إن محافظة حولي 
بدأت بالتعاون مع فريق من معهد الكويت 
لأبحاث العلمية، من أجــل معالجة مياه 
الصرف الصحي بهدف الحصول على مياه 

صالحة للري والزراعة.
وأكـــــــــد األصــــــفــــــر، فـــــي تــــصــــريــــح أمـــــس، 
أن الــمــحــافــظــة تـــحـــرص عــلــى مـــد جــســور 
ــاء مــــع مــخــتــلــف  ــ

ّ
ــن ــبــ الـــتـــعـــاون الــمــثــمــر والــ

الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة 

لالستفادة من خبراتها لتلبية احتياجات 
المواطنين في المحافظة.

وثّمن مــبــادرة معهد الكويت لأبحاث 
الــعــلــمــيــة وكــــــوادره الــوطــنــيــة، والـــتـــي تــدل 
على الـــروح الوطنية والــمــشــاركــة الفعالة 
بأفكارهم وبحوثهم التي ستعود بالنفع 

على وطننا العزيز.

ي الفلبين واليابان 
ّ
األمير يعز

بضحايا الفيضانات والعواصف

مجلس الوزراء: تذليل المعوقات أمام المشاريع اإلسكانية
وّجه الجهات الحكومية بمعالجة مالحظات تقرير ديوان المحاسبة

قرر مجلس الوزراء تكليف المؤسسة العامة 
للرعاية السكنية بمواصلة التنسيق مع الجهات 
الحكومية ذات الصلة التخاذ جميع اإلجراءات 
الــالزمــة والكفيلة بتذليل كــل الــمــعــوقــات التي 
تــواجــه تنفيذ المشاريع اإلسكانية بالكويت 
)الـــحـــالـــيـــة/ الــمــســتــقــبــلــيــة(، وذلـــــك بــمــا يضمن 
إنجازها بشكل سريع، ويسهم في توفير الرعاية 
السكنية للمواطنين وتقليص فترات انتظارهم.

وعقد المجلس اجتماعه األسبوعي، صباح 
أمــس، فــي قصر السيف برئاسة النائب األول 
لــرئــيــس الـــــوزراء وزيــــر الــداخــلــيــة وزيــــر الــدفــاع 
باإلنابة، الشيخ طالل الخالد، وبعد االجتماع 
صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة 
لــشــؤون مجلس الـــــوزراء بــــراك الــشــيــتــان، بأنه 
بمناسبة قــرب حلول العام الميالدي الجديد، 
يـــرفـــع الــمــجــلــس إلــــى مـــقـــام ســمــو أمـــيـــر الــبــالد 
الشيخ نواف األحمد، وسمو نائب األمير ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد، والشعب الكويتي 
الكريم صادق أمنياته أن يكون عام خير وبركة 
عــلــى وطــنــنــا الــعــزيــز، وأن يــعــّم الــســالم واألمـــن 

واالستقرار على البشرية جمعاء.
ثـــم اســـتـــعـــرض الــمــجــلــس تــوصــيــة الــلــجــنــة 

الــوزاريــة لمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية 
الكبرى بشأن مشاريع المدن اإلسكانية، وأحيط 
عــلــمــا بــالــعــرض الــمــرئــي والــتــقــريــر الــمــقــّدمــيــن 
من المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن 
المشاريع اإلسكانية التالية )مدينة جنوب سعد 
العبدالله - مدينة جنوب صباح األحمد - جنوب 
عبدالله المبارك - مدينة المطالع - خيطان - 
جنوب القيروان( والمعوقات التي واجهت تنفيذ 

هذه المشاريع.

وبحث المجلس شؤون مجلس األمة، حيث 
ــة  ــي مــجــلــس األمـ

َ
اســـتـــعـــرض مـــجـــريـــات جــلــســت

العادية والتكميلية؛ اللتين عقدتا يوَمي الثالثاء 
واألربعاء الماضيين.

وفي هذا الشأن، أكد المجلس أهمية استمرار 
ــعـــاون والــتــنــســيــق بــيــن الــســلــطــتــيــن  ــالـــة الـــتـ حـ
التنفيذية والتشريعية، التزاما بما توجبه المادة 
50 من الدستور، لتسهيل تنفيذ اإلصالحات 
السياسية واالجــتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديــة، ومــا 

يتطلبه عمل السلطتين معا، الفتا إلى أن مناقشة 
اقــتــراحــات بــقــوانــيــن غــيــر مــدرجــة عــلــى جــدول 
أعمال جلسات مجلس األمة يجب أن يكون وفقا 
لمقتضى أحكام المادة 76 من الالئحة الداخلية 
للمجلس، وعلى وجه الخصوص االقتراحات 
بقوانين المترتب عليها تكاليف ونفقات مالية، 
وذلــــك لــضــمــان دراســتــهــا مــن جميع الــجــوانــب 

الدستورية والقانونية واالقتصادية.
كــمــا اســتــعــرض الــمــجــلــس وقـــائـــع الجلسة 
الخاصة لمجلس األمة التي عقدت يوم األربعاء 
الــمــاضــي، وتـــم خــاللــهــا مناقشة تــقــريــر ديـــوان 

المحاسبة.
ووّجه المجلس الجهات الحكومية بالعمل 
على معالجة ما جاء من مالحظات في تقرير 
ديــوان المحاسبة، واتخاذ ما يلزم بشأنها 
وإيــجــاد اآللــيــات المناسبة التي من شأنها 
الحد من هذه المالحظات، والعمل على عدم 

تكرارها.

الحكومة تؤّبن هالل المطيري: جهوده مخلصة وإسهاماته وطنية 
أّبن مجلس الوزراء المغفور له، بإذن الله تعالى، وزير التجارة 
والصناعة األسبق هالل مشاري المطيري، الذي انتقل إلى جوار 
ربه األسبوع الماضي، مشيدا بمناقب الفقيد وجهوده المخلصة 

وإسهاماته الوطنية العديدة في مختلف المجاالت والميادين أثناء 
تبوئه بكل جــدارة واقــتــدار العديد من المناصب الرفيعة، سائال 

 أن يشمله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
ّ

المولى عز وجل

 اجتماع مجلس الوزراء أمس
ً
الخالد مترئسا
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الوزيران البغلي 
والعوضي تفقدا 

دور »االجتماعية« 
والمركز الطبي

جورج عاطف

سلة أخبار

تنظم جمعية إحياء التراث 
اإلسالمي، مساء اليوم، لقاء 
بعنوان »قل آمنت بالله... ثم 
استقم« يحاضر فيه الشيخ 
راشد الهاجري، في مسجد 

طيبة النصرالله بمنطقة 
صباح السالم.

وقالت الجمعية، في بيان، 
أمس، إن القطاع النسائي 
نظم دورة في شرح كتاب 
»التوحيد« حاضرت فيها 

نهاد القطان بمنطقة هدية.
وتابعت أن لجنة الجهراء 
النسائية التابعة للقطاع 

النسائي في منطقة الجهراء 
أقامت محاضرة بعنوان 

»ستمر األعمار... وتدرس 
اآلثار« حاضرت فيها د. 

صبيحة الفرج.

»إحياء التراث« نظمت 
دورة في »كتاب التوحيد«

أقامت لجنة التعريف 
باإلسالم، امللتقى السادس 

للمهتدين الجدد بمخيم 
إحياء التراث في الجهراء، 

حيث شهد العديد من 
الفعاليات التي تعزز مفهوم 

األخوة في اإلسالم.
وقال املدير العام لـ 

»التعريف باإلسالم«، 
إبراهيم البدر، في تصريح 
صحافي، أمس، إن امللتقى 

شهد العديد من الفعاليات 
الرياضية والترفيهية 

والثقافية، والتي تخللتها 
خواطر دعوية، بمشاركة 

الدعاة والجاليات من 
مختلف الجنسيات.

وأشار إلى أن هدف امللتقى 
هو تحقيق التعارف بني 

املهتدين من مختلف 
الجنسيات، لتعزيز املودة 
واأللفة بينهم، بما يرسخ 
مفهوم األخوة في اإلسالم.

وذكر البدر أن امللتقى شهد 
حالة إشهار إسالم ملهتٍد 

جديد من الجنسية الهندية، 
مشيرًا إلى أن ذلك هو أحد 

ثمار مثل هذه امللتقيات 
التي تترك أثرًا طيبًا في 

املهتدين.

»التعريف باإلسالم« أقامت 
الملتقى السادس للمهتدين

وزعت جمعية النجاة 
الخيرية مساعدات متنوعة 
لـ 400 أسرة فلسطينية في 
قطاع غزة، ضمن حملتها 
الشتوية »دفئا وسالما«، 

التي بدأت في 21 الجاري 
وتستمر حتى انتهاء فصل 

الشتاء.
وقال مدير إدارة املشاريع 

بالجمعية عبدالله 
العبيدلي، لـ »كونا«، أمس، 

إن الجمعية تسعى من 
خالل املساعدات الشتوية 
إلى التخفيف من معاناة 

األسر الفقيرة، عبر 
توفير مستلزمات الحياة 

األساسية، إذ وصلت نسبة 
الفقر في قطاع غزة إلى 

نحو 64 في املئة.
وأوضح العبيدلي أن 

طبيعة املساعدة املقدمة 
عبارة عن طرود غذائية 

وزعت على 150 أسرة ومواد 
وقاية وعوازل شتوية 

وزعت على 200 أسرة، كما 
تم تركيب عوازل ومقويات 

ملنازل 50 أسرة، بهدف 
منع تسرب مياه األمطار، 

إضافة إلى تقديم مساعدات 
طبية وأدوية تحت إشراف 

متخصصني.

 »النجاة« توزع مساعدات 
لـ 400 أسرة فلسطينية بغزة

»الشؤون« تعتزم تخفيض »احتياطي التعاونيات القانوني« إلى %5

علمت »الــجــريــدة« أن وزيـــرة 
الشؤون االجتماعية والتنمية 
ــة  الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة، وزيــــــــرة الــــدولــ
لــشــؤون الــمــرأة والــطــفــولــة، مي 
الـــبـــغـــلـــي، تـــعـــتـــزم إصـــــــدار قــــرار 
وزاري بتعديل نص المادة 30 
من الالئحة التنفيذية للمرسوم 
بقانون رقم 24/ 1979، المعدل 
بــــالــــقــــانــــون رقـــــــم 118/ 2013 
بــشــأن الــجــمــعــيــات الــتــعــاونــيــة، 
الخاصة باالحتياطي القانوني 

للجمعيات.
 لــمــصــادر »الـــشـــؤون« 

ً
ــا ووفـــقـ

فإن نص المادة الحالية قضى 
بأن »يتم توزيع صافي األرباح 
على النحو التالي، 20 في المئة 
لــالحــتــيــاطــي الـــقـــانـــونـــي حــتــى 
يبلغ مثلي رأس الــمــال الفعلي 
فــي نهاية السنة المالية التي 
توزع أرباحها، ثم تبدأ الجمعية 
 ،»

ً
بخصم 10 فــي المئة سنويا

كــــاشــــفــــة أن الــــتــــعــــديــــل الــــــذي 
سيتضمنه الــقــرار على الــمــادة 
بأن »يتم توزيع صافي األرباح 
بواقع 20 في المئة لالحتياطي 
الــقــانــونــي حــتــى يــبــلــغ 5 أمــثــال 

رأس المال الفعلي بنهاية السنة 
المالية التي توزع أرباحها، ثم 
تـــبـــدأ الــجــمــعــيــة بــخــصــم 5 في 

.»
ً
المئة سنويا

وذكــرت المصادر، أن الهدف 
مــن الـــقـــرار تــعــويــض الــفــروقــات 
المالية لنسب األرباح السنوية 
ــلــــى مــســاهــمــي  الــــتــــي تــــــــوزع عــ
»التعاونيات« التي تمت زيادتها 
بقرار وزاري من 10 إلى 12 في 
المئة، بما يضمن عدم اإلضرار 
ة الــجــمــعــيــات أو ضعف  بـــمـــالء

وتأثر مراكزها المالية.

تفقد »دور الرعاية« 

إلـــــــــى ذلـــــــــــك، أجـــــــــــرى وزيـــــــــرا 
الشؤون االجتماعية مي البغلي، 
والصحة أحمد العوضي، أمس، 
زيـــارة تفقدية ميدانية شملت 
بــــعــــض الــــــــــدور اإليـــــوائـــــيـــــة فــي 
مجمع دور الرعاية االجتماعية 
بــمــنــطــقــة الــصــلــيــبــيــخــات، إلـــى 
جـــانـــب الـــمـــركـــز الـــطـــبـــي داخــــل 

المجمع. 
 لــمــصــادر »الـــشـــؤون« 

ً
ووفـــقـــا

ــا بــــزيــــارة  ــامــ ــإن الــــوزيــــريــــن قــ ــ فــ
إدارة رعــايــة المعاقين التابعة 
لــلــهــيــئــة الـــعـــامـــة لـــشـــؤون ذوي 
اإلعاقة، وتفقدا العيادة الطبية 
والمختبر والصيدلية، كما قاما 
بزيارة إدارة الحضانة العائلية 
ــفـــال مع  ــتـ ــال« واالحـ ــفــ »دار األطــ
األبناء بانتهاء الفصل الدراسي 

األول.
ــلـــي  ــغـ ــبـ ــــت إلـــــــــى أن الـ ــتـ ــ ــفـ ــ ولـ
 بــزيــارة 

ً
والــعــوضــي قــامــا أيــضــا

إدارة رعــايــة الــمــســنــيــن، لتفقد 
أوضــاع النزالء من كبار السن، 
الســـيـــمـــا الـــصـــحـــيـــة مـــنـــهـــا، »إذ 
طالب الوزير العوضي مسؤولي 
اإلدارة بإعالمه بالمشكالت كافة 
التي تحول دون تقديم الخدمات 
الــصــحــيــة لــهــذه الــفــئــة الــعــزيــزة 
عــلــى قــلــوب الــجــمــيــع«، كــمــا أكــد 
حرصه الجاد على توفير جميع 
الخدمات الطبية والتمريضية 
واألدويــــة واألجــهــزة كــافــة التي 
ــة  ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ يـــحـــتـــاجـــهـــا نــــــــــزالء »الـ
، وكــبــار 

ً
االجــتــمــاعــيــة« عـــمـــومـــا

، عــبــر الــمــركــز 
ً
الــســن خــصــوصــا

جانب من زيارة وزيري الشؤون والصحة لـ »دور الرعاية« أمسالطبي الموجود بالمجمع.

»لتعويض فروق األرباح السنوية التي زادت من 10 إلى %12«

جري مقابالت الختيار موجهات لـ »الرياض«
ُ
»التربية« ت

 مع خبر ةديرجلا• لمنع الفراغ بتقاعد الموجهة العامة نهاية العام الحالي
ً
تفاعال

ً»الكهرباء« أودعت »بدل اإلجازات«
في حسابات 947 موظفا

• سيد القصاص
أودعــــــــت وزارة الـــكـــهـــربـــاء 
والــمــاء، أمــس، فــي حسابات 
لــــمــــبــــالــــغ   ا

ً
947 مــــــوظــــــفــــــا

ــراء بيع  ــ الــمــســتــحــقــة لــهــم جـ
إجازاتهم للوزارة. 

وقـــــــــــــــــالـــــــــــــــــت مــــــــــــصــــــــــــادر 
»الكهرباء« انه سيتم يوميا 
ــع دفــــعــــة جـــــديـــــدة إلــــى  ــ ــ وضـ
ــاء مــــن جــمــيــع  ــهــ ــتــ ــيـــن االنــ حـ
ــــذي يبلغ  الــمــســتــحــقــيــن، والـ
10900 مــــوظــــف  عـــــــددهـــــــم 
ــعــــة وضــــع  ــتــــوقــ تــــقــــريــــبــــا، مــ
ــبــــالــــغ جـــــديـــــدة الـــــيـــــوم قــد  مــ
تصل إلى 170 موظفا خالل 

ساعات. 
وهـــــــنـــــــأ وكـــــــيـــــــل الــــــــــــــــوزارة 
بالتكليف، م. مطلق العتيبي، 
ــن الـــــذيـــــن أودعــــــت  ــيـ ــفـ ــمـــوظـ الـ

ــــي حـــســـابـــاتـــهـــم،  ــغ فــ ــالــ ــبــ ــمــ الــ
متمنيا لهم التوفيق لخدمة 

الوزارة والبالد. 
وفي سياق منفصل، كشفت 
المصادر عن تأجيل الجهاز 
المركزي للمناقصات العامة 
موعد عطاءات مناقصة توريد 
ــدادات كــهــربــاء ومــــاء ذكــيــة،  ــ عـ
الــمــرحــلــة الـــثـــانـــيـــة، إلــــى يــوم 
22 يناير المقبل بــدال من 20 
الــجــاري، موضحة أن الــوزارة 
تستهدف من خالل المناقصة 
توريد وتركيب 730 ألف عداد 
ذكــي منها 500 ألــف كهرباء، 
و230 ألف عداد ماء، لتغطية 
جـــمـــيـــع أنـــــــــواع الـــســـكـــن عــلــى 
مستوى الــكــويــت، واســتــبــدال 
العدادات الميكانيكية القديمة 
بالذكية الحديثة، الستكمال 

خطة رقمنة خدمات الوزارة.

»الصحة«: صرف بدل اإلجازات أوائل يناير
إدارة خدمات نقل الدم تدشن خدمة »رأيك مهم«

• عادل سامي
كشفت مصادر صحية مطلعة عن صرف وزارة الصحة 
بدل اإلجازات للعاملين والموظفين من المواطنين، خالل 

األسبوع األول من العام الجديد.
ــريـــدة«، أن الــفــتــرة الــمــاضــيــة  ــدت الــمــصــادر لــــ »الـــجـ ــ وأكـ
شهدت التدقيق على جميع المتقدمين، والتأكد من صحة 

المعلومات.
وأوضحت أنه لم يتم تخفيض األيــام المقدمة من قبل 
الموظفين، حيث سيتم صرف بدل اإلجازات كما تقدم بها 

الموظف إلدارته.
 من القرارات، منها 

ً
إلى ذلك، أصدرت وزارة الصحة عددا

ندب مدير مستشفى العدان السابق د. بدر العتيبي للعمل 
 لمنطقة األحــمــدي الصحية، ونـــدب د. عبدالعزيز 

ً
مــديــرا

 ألحكام 
ً
 لمنطقة حولي الصحية، تنفيذا

ً
الفرهود مــديــرا
قضائية سابقة.

 بندب د. أحمد الشطي 
ً
 مماثال

ً
كما أصدرت الوزارة قرارا

 
ً
 إلدارة الطوارئ الطبية، ود. إبراهيم الكندري مديرا

ً
مديرا

لمستشفى العدان.
فــي مــوضــوع منفصل، تعنزم إدارة خــدمــات نقل الــدم 
إطالق خدمة استقبال الشكاوى واالقتراحات بعنوان »رأيك 
مهم«، في بنك الدم المركزي ومراكز التبرع الثمانية التابعة 
لإلدارة، إضافة إلى حمالت التبرع المتنقلة، حيث يتسنى 
للمتبرعين والمراجعين تقديم االقتراحات والشكاوى على 
مــدار الساعة عــن طريق مسح الــبــاركــود أو الــدخــول على 

الرابط اإللكتروني.
وقالت مديرة اإلدارة د. ريم الرضوان، إن التعرف على 
متطلبات المتبرعين والمراجعين وتوقعاتهم يساهم 
بشكل كبير في دعم وتطوير مستوى الخدمات المقدمة. 

وأوضــحــت أن اإلدارة بــصــدد الــتــحــول الــرقــمــي لجميع 
معامالتها الفنية واإلدارية، لمواكبة التطور التكنولوجي، 
ولتعزيز رؤية كويت جديدة 2023، والتي تهدف إلى تطوير 

القطاع الصحي وتحسين مستوى الخدمات.

الصالح: التدخين البوابة الرئيسية إلدمان المخدرات
طالب باستخدام التقنيات الحديثة لمكافحة التدخين

• عادل سامي
نظمت األمانة العامة لالتحاد العربي 
للوقاية من اإلدمان بالتعاون مع الجمعية 
الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان 
ــوان »الــتــدخــيــن  ــنــ ورشــــــة عـــمـــل تـــحـــت عــ

واإلدمان وعالقتهما بالصحة«.
وأجمع المشاركون في الورشة على أن 
التدخين هو البوابة الرئيسية للمخدرات، 
مشددين على ضــرورة تطوير العقاقير 
الــــتــــي تـــســـاعـــد فــــي تــخــفــيــف األعـــــــراض 
االنـــســـحـــابـــيـــة لـــلـــمـــدخـــن والـــمـــتـــعـــاطـــي، 
واالستفادة من التقنيات الحديثة إلعادة 

برمجة الدماغ. 
وأكـــد األمــيــن الــعــام لالتحاد د. خالد 
الصالح خالل محاضرته أن التدخين يعد 
أحد انــواع اإلدمــان، ألن النيكوتين مادة 

سامة تتفاعل مع النهايات العصبية في 
جسم اإلنسان، مشددا على ضرورة إدخال 
السلوكيات الدفاعية في مناهج التربية، 
واســتــخــدام التقنيات الحديثة مــن أجل 
مكافحة التدخين الذي يعد بوابة اإلدمان. 
بــدورهــا، أكــدت عضوة مجلس إدارة 
االتــحــاد د. حصة الشاهين أن االتــحــاد 
منذ إنشائه عام 1998 نجح في تحقيق 
الكثير من بنود استراتيجيته المعمول 
بها، السيما فيما يتعلق بفئة الشباب 

والمراهقين من الجنسين. 

التدخين اإللكتروني
وقـــالـــت مــســؤولــة عـــيـــادة اإلقـــــالع عن 
التدخين بالجمعية الكويتية لمكافحة 
التدخين والسرطان د. مريم العتيبي، إن 
الدراسات العلمية أثبتت أن نسب اإلصابة 

بأمراض الرئة والجهاز التنفسي ترتفع 
بين مستخدمي التدخين اإللكتروني 
ــــواء الــســجــائــر أو الــشــيــشــة وغــيــرهــا،  سـ
إضــافــة إلـــى أمــــراض تلف الــدمــاغ والفم 

ومشاكل القلب.
وأوضحت أن اإلصابة باالكتئاب ترتفع 
بين مستخدمي التدخين اإللكتروني 
بنسبة 2.4% أكثر من غير مدخنيه، الفتة 
إلــى أن اســتــخــدام التدخين االلكتروني 

ليس وسيلة لإلقالع عن التدخين.
ــد اســـتـــشـــاري الــطــب  ـــن جــانــبــه، أكــ ومـ
النفسي نائب رئيس الجمعية الدولية 
النفسية د. محمد أبوالعزايم أن المكتب 
المعني بمكافحة المخدرات والجريمة 
الــتــابــع لـــأمـــم الــمــتــحــدة بــيــن أن نسبة 
الوفيات بسبب مخدر الهيروين فقط زادت 

إلى 71% في السنوات العشر األخيرة.

• سيد القصاص
ــة الـــعـــامـــة  نـــظـــمـــت الـــمـــؤســـسـ
ــــات االجــــتــــمــــاعــــيــــة  ــنـ ــ ــيـ ــ ــأمـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ لـ
ــة صـــبـــاح  ــ ــويـ ــ ــوعـ ــ ــرة تـ ــ ــاضـ ــ ــحـ ــ مـ
أمس بعنوان »االستبدال أثناء 
الـــخـــدمـــة وشــــــــروط اســتــحــقــاق 
المكافأة المالية« تطرقت خاللها 
إلى آلية االستبدال من المعاش 
الــتــقــاعــدي، وضـــوابـــط وقــواعــد 
االستبدال، وضوابط االستبدال 

أثناء الخدمة.
ــة  ــيــ ــتــــصــــاصــ وتــــــحــــــدثــــــت اخــ
تسوية محاسبية دالل الخشتي 
معرفة االســتــبــدال مــن المعاش 
ــاعـــدي بــــأنــــه »طــــلــــب يــقــدم  ــقـ ــتـ الـ
مـــن الــمــتــقــاعــد أو مـــن الــمــؤمــن 

ــيــــه الــــمــــســــتــــحــــق لـــلـــمـــعـــاش  ــلــ عــ
الــتــقــاعــدي بــاســتــبــدال جـــزء من 
مــعــاشــه الــتــقــاعــدي الــفــعــلــي إذا 
ــان مـــتـــقـــاعـــدا أو االفـــتـــراضـــي  ــ كـ
بالنسبة إذا كان أثناء الخدمة، 
وذلك مقابل قيمة مالية تصرف 
لحسابه بصفة شهرية بالجزء 
الــمــســتــبــدل مـــنـــه مــــن الــمــعــاش 
الـــتـــقـــاعـــدي أو الـــمـــرتـــب خـــالل 
الفترة الزمنية الــمــحــددة وفقا 
لــلــضــوابــط والـــجـــداول الــمــقــررة 

بأحكام القانون«. 
وأشــــــــــــــارت إلــــــــى أن قــــواعــــد 
ــــط االســــتــــبــــدال تــحــدد  ــوابـ ــ وضـ
وفقا للسن عند طلب االستبدال، 
ومدة االستبدال المختارة سواء 
كانت 5 أو 10 أو 15 سنة، وقيمة 

الــــجــــزء الــمــســتــبــدل بـــالـــديـــنـــار، 
الفتة إلى أنه يراعى عند تقديم 
طلب االستبدال »حساب السن« 
ــــور الـــســـنـــة  ــــسـ ــيــــث تـــعـــتـــبـــر كـ حــ
»سنة كاملة«، وتراعى اإلضافة 
الـــتـــي تــقــررهــا الــلــجــنــة الــطــبــيــة 
تبعا للحالة الصحية لطالب 
ــي يــمــكــن مــن  ــتــ ــدال والــ ــبــ ــتــ االســ
خاللها إضافة سنوات اعتبارية 

على السن الحقيقي. 
ــدال  ــبــ ــتــ ــت: يــــقــــدم االســ ــ ــالــ ــ وقــ
مـــــــــن خـــــــــــالل نـــــــــمـــــــــوذج خــــــاص 
للمؤمن عليهم، وتــتــم تعبئته 
ــل، ويــــرســــل  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ لــــــــدى جــــهــــة الـ
إلــكــتــرونــيــا للمؤسسة، وهــنــاك 
ــــاص لــلــمــتــقــاعــديــن،  نــــمــــوذج خـ
وتتم تعبئته من خالل البوابة 

ــراد أو عند  االلـــكـــتـــرونـــيـــة لــــأفــ
مـــراجـــعـــة الــمــؤســســة لــصــاحــب 

العالقة أو الوكيل.
المكافأة المالية  

بـــــــدوره، تـــحـــدث الــمــســتــشــار 
حــمــدان البذالي حــول المكافأة 
المالية وكيفية االستفادة منها، 
مــوضــحــا أن مـــكـــافـــأة الــتــقــاعــد 
ــيـــه فــي  ــلـ ــمـــؤمـــن عـ ــلـ تـــســـتـــحـــق لـ
حالتين: األولـــى انــتــهــاء خدمة 
الــمــؤمــن عــلــيــه دون اســتــحــقــاق 
معاش تقاعدي وتقدم صاحب 
العالقة بطلب صرفها، والثانية 
ــن عــلــيــه  ــمـــؤمـ ــاء خـــدمـــة الـ ــهـ ــتـ انـ
الــفــعــلــيــة بــاســتــحــقــاق الــمــعــاش 
الــتــقــاعــدي وكــانــت مــدة خدمته 

تزيد عن الحد األقصى لحساب 
المعاش التقاعدي. 

وبـــــيـــــن أن الـــــــحـــــــاالت الـــتـــي 
ــأة  ــافــ ــكــ ــمــ يـــشـــمـــلـــهـــا قــــــانــــــون الــ
المالية تشمل جميع العاملين 
الـــمـــؤمـــن عــلــيــهــم الــمــشــتــركــيــن 
بعد 2014/10/8 بكافة الفئات؛ 
حــــكــــومــــي، وأهــــــلــــــي، ونـــفـــطـــي، 

والباب الخامس، ومد الحماية، 
والعاملين في الخارج، إضافة 
ــــى مــــن ال يــخــضــعــون لــنــظــام  إلـ
مــكــافــأة نــهــايــة الــخــدمــة خاصة 
لدى جهات أعمالهم في القطاع 

الحكومي والنفطي. 
وتــحــدث البذالي عــن شــروط 
اســتــحــقــاق الــمــكــافــأة الــمــالــيــة، 

واالستثناءات الموضوعة وفقا 
للقانون، والمرتب الذي تحسب 
ــه هـــــذه الـــمـــكـــافـــأة،  ــاســ عـــلـــى أســ
وقواعد حسابها، متطرقا إلى 
الـــحـــاالت الــتــي ال تــســتــفــيــد من 

أحكام قانون المكافأة المالية.

جانب من محاضرة »التأمينات« حول آليات صرف االستبدال

محاضرة لـ »التأمينات« عن آليات صرف االستبدال للمعاش التقاعديمحاضرة لـ »التأمينات« عن آليات صرف االستبدال للمعاش التقاعدي
الخشتي: يقّدم من خالل نموذج خاص للمؤمن عليهم وعبر البوابة اإللكترونيةالخشتي: يقّدم من خالل نموذج خاص للمؤمن عليهم وعبر البوابة اإللكترونية

البذالي تحدث عن المكافأة المالية وكيف ُيستفاد منها وحاالت ال يشملها قانونهاالبذالي تحدث عن المكافأة المالية وكيف ُيستفاد منها وحاالت ال يشملها قانونها

• فهد الرمضان
 مع ما نشرته »الجريدة« في عددها الصادر 

ً
تفاعال

بــتــاريــخ 9 أكــتــوبــر الــمــاضــي، أجــــرت وزارة الــتــربــيــة، 
أمـــس، مــقــابــالت لــلــوظــائــف اإلشــرافــيــة الخــتــيــار عــدد 
من الموجهات لشغل وظيفة موجهة أولــى لمرحلة 

رياض األطفال.
وفي هذا السياق، علمت »الجريدة« من مصادرها 
أن تعليمات صـــدرت للجهات المختصة فــي قطاع 
الــتــعــلــيــم الــعــام بـــضـــرورة الــعــمــل عــلــى ســرعــة إنــجــاز 
مقابالت الترقي لوظيفة موجهة فنية أولى للمناطق 
التعليمية الست، واإلدارة العامة للتعليم الخاص، 
قبل انتهاء فترة عمل الموجهة العامة لمرحلة رياض 

األطفال نادية المسلم.
وقالت المصادر إن المقابالت أجريت أمس برئاسة 
وكـــيـــل الــتــعــلــيــم الـــعـــام أســـامـــة الــســلــطــان، وعــضــويــة 
3 مــديــري عــمــوم لــلــمــنــاطــق الــتــعــلــيــمــيــة، إضــافــة إلــى 
الموجهة العامة للمرحلة، الفتة إلــى أن المتقدمات 

ات  لشغل الوظيفة اإلشرافية خضعن إلجــراء
الــمــقــابــالت بــعــد تــطــبــيــق الـــشـــروط الــخــاصــة 
بشغل هذه الوظيفة والمعمول بها من قبل 
ديوان الخدمة المدنية، إضافة إلى الشروط 

الخاصة التي تضعها وزارة التربية.
وذكـــرت أن قــــرارات تسكين الــشــواغــر في 
 عقب انتهاء 

ً
هذه المناصب ستصدر قريبا

لـــجـــان الـــمـــقـــابـــالت، الفـــتـــة إلـــــى أن خــــروج 
الموجهة العامة للمرحلة سيخلق فراغا 
كبيرا فــي هــذه الوظيفة، السيما مــع عدم 
وجـــود أي مــوجــهــات أوائــــل فــي المناطق 

التعليمية.

فراغ التوجيه
وكــانــت »الـــجـــريـــدة« قــد ســلــطــت الــضــوء عــلــى هــذه 
المشكلة، حيث إن عدم جود موجه عام للمادة ووجود 
فراغ في التوجيه الفني األول بالمناطق سيعقد مسألة 
عقد لجان مقابالت للمتقدمات للترقي لوظائف مثل 

مشرفة فنية رياض األطفال، ومديرة مساعدة، ومديرة 
روضـــة، األمــر الــذي استدعى سرعة إجـــراء مقابالت 
الختيار موجهات فنيات أوائل للمناطق التعليمية.

صورة ضوئية للخبر الذي نشر في »الجريدة«
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●  سيد القصاص
وّجــه وزيــر العدل وزيــر األوقــاف والــشــؤون اإلسالمية 
وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة، عبدالعزيز الماجد، 
ــادة وحـــلـــول لــلــمــعــوقــات الــتــي المسها  بــوضــع خــطــط جــ
الحجيج بالسرعة الممكنة لتفاديها فــي مــوســم الحج 

لعام 2023.
وأكد الماجد، في بيان صحافي أمس، بمناسبة تكريم 
حمالت الحج المتميزة؛ الذي تم مساء أمس األول، الحرص 
على تقديم جميع سبل الراحة للحجيج، من خالل تذليل 
العقبات المرصودة في المواسم السابقة وتخفيف العبء 

عن كاهل َمن لم يؤّد تلك الفريضة.
ــع ضــــوابــــط تــضــمــن تــحــقــيــق مــبــدأ  ــ وشــــــدد عـــلـــى وضـ
المساواة وتكافؤ الفرص بين الراغبين في أداء الفريضة 

المقدسة خالل مواسم الحج المقبلة، مشيرا الى األخذ 
فــي االعــتــبــار الحصة الــمــقــررة لحجاج الــكــويــت مــن قبل 

السعودية.
ولــفــت إلــى ضـــرورة االســتــعــداد المبكر لموسم الحج 
واالنتهاء من وضع الخطط والضوابط التي تكفل التيسير 

على حجاج بيت الله الحرام بالسرعة الممكنة.
من جهته، أكد وكيل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
بالتكليف، المهندس بدر العتيبي، أمس األول، أن عناية 
الكويت بحمالت الحج »قديمة متأصلة«، ورعايتها »عريقة 
متجذرة«. وقال العتيبي، إن اهتمام الكويت بحمالت الحج 
 أن »لكويتنا الغالية 

ً
نموذج يحتذى ومثال يضرب، مؤكدا

 في تسيير حمالت الحج منذ 
ً
 رائدا

ً
، ودورا

ً
 سابقا

ً
فضال

الرعيل األول«.
وأفاد بأن الوزارة تتطلع في السنوات المقبلة إلى مزيد 

 إلى أهمية الحفاظ 
ً
من التطوير واإلبداع واالبتكار، مشيرا

عــلــى الــمــكــتــســبــات الــتــي حققتها بــعــثــة الــحــج الكويتية، 
والصورة الناصعة التي يشهد لها الجميع.

سلة أخبار

أعلنت اللجنة المشكلة 
ــر الــتــربــيــة وزيـــر  ــ مـــن وزيـ
التعليم العالي والبحث 
الــعــلــمــي رئـــيـــس مــجــلــس 
ــئــــة الـــعـــامـــة  ــيــ إدارة الــــهــ
ــيــــم الـــتـــطـــبـــيـــقـــي  ــلــ ــعــ ــتــ ــلــ لــ
والــــــــــــتــــــــــــدريــــــــــــب لــــبــــحــــث 
الــــشــــكــــاوى والـــتـــظـــلـــمـــات 
الــــمــــقــــدمــــة بــــشــــأن إعـــــالن 
»الــتــطــبــيــقــي« للتعيينات 
ــام  ــ ــعـ ــ ــن الـ ــ ــ والـــــبـــــعـــــثـــــات عـ
الــــــدراســــــي 2021/2020 
2021-/2022، اســتــقــبــال 
الشكاوى والتظلمات من 
خــالل البريد اإللكتروني 
Paaet_cgc@paaet.edu. 
kw  أو من خالل التسليم 
ــــر. ــــوزيـ ــد لـــمـــكـــتـــب الـ بـــالـــيـ

وقــــالــــت الـــلـــجـــنـــة، إنــهــا 
ــل الــــــشــــــكــــــاوى  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــسـ تـ
 من يوم غد حتى 

ً
اعتبارا

نهاية دوام يــوم األربعاء 
الموافق 11 يناير المقبل.

ــــت إدارة األرصـــــــــــاد  ــالــ ــ قــ
ــة، إن الــــبــــالد تــتــأثــر  الــــجــــويــ
ــة مـــتـــفـــرقـــة  ــفـ ــيـ ــفـ ــار خـ ــ ــطـ ــ ــأمـ ــ بـ
ــى صــــــبــــــاح الـــــــيـــــــوم مـــع  ــ ــتـ ــ حـ
ــبــــاب  فـــــرصـــــة لـــتـــشـــكـــل الــــضــ
يـــــــــــــــــؤدي إلــــــــــــــى انــــــخــــــفــــــاض 
ــــي مــــــدى الـــــرؤيـــــة األفـــقـــيـــة. فـ
ــراقــــب الــتــنــبــؤات  وذكــــــر مــ
الجوية باألرصاد، عبدالعزيز 
القراوي، لـ »كونا« أن الحالة 
ــلـــى  الـــــمـــــطـــــريـــــة تــــتــــعــــمــــق عـ
بـــعـــض الـــمـــنـــاطـــق تــدريــجــيــا 
ابتداء من عصر اليوم حتى 
ــل، نــتــيــجــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـــنـــتـــصـــف الـ
امـــــتـــــداد مـــنـــخـــفـــض حــــــراري 
ســـطـــحـــي مـــصـــحـــوب بــكــتــلــة 
ــة دافـــــــئـــــــة ورطــــــبــــــة. ــ ــيــ ــ ــوائــ ــ هــ
ــك  وقــــــال الـــــقـــــراوي إن »ذلــ
يتزامن مع وجــود منخفض 
جوي في طبقات الجو العليا، 
مما يؤدي إلى تكاثر السحب 
الــمــنــخــفــضــة والـــمـــتـــوســـطـــة 
تتخللها سحب ركامية مع 
هطول أمطار متفرقة خفيفة 
إلى متوسطة الشدة ونشاط 
فـــي الــــريــــاح تــصــل ســرعــتــهــا 
إلــى أكــثــر مــن 45 كــم/ ساعة، 
ــي الــــرؤيــــة  ــ ــفــــاض فـ ــخــ ــع انــ ــ مـ
األفقية على بعض المناطق«.
وأضــــاف أن الــطــقــس يبدأ 
 فــجــر 

ً
الـــتـــحـــســـن تــــدريــــجــــيــــا

غــد مــع دخـــول مــرتــفــع جــوي 
 بكتلة هوائية جافة 

ً
مصحوبا

 أن تــكــون 
ً
وبـــــــاردة، مــتــوقــعــا

درجـــــــات الـــــحـــــرارة الــعــظــمــى 
بــيــن 15 و17 درجــــة مــئــويــة، 
ودرجــــات الــحــرارة الصغرى 
بــيــن 5 و8 درجــــــات مــئــويــة.

»التطبيقي« تستقبل شكاوى 
لجنة التظلمات للتعيينات

»األرصاد«: أمطار وضباب 
ونشاط في الرياح

ً»الزكاة«: ملتزمون بمساعدة
35 ألف أسرة سنويا

الكندري: تكثيف التواصل مع الداعمين لتعزيز المساعدات
أعلن نائب المدير العام 
للشؤون المالية واإلداريــة 
نائب المدير العام للموارد 
واإلعـــــــــــــــالم بــــــاإلنــــــابــــــة فـــي 
بــيــت الـــزكـــاة عــبــدالــمــحــســن 
ــنــــدري، أن الـــبـــيـــت نــفــذ  ــكــ الــ
 مــن الـــزيـــارات رفيعة 

ً
عــــددا

الـــــــمـــــــســـــــتـــــــوى لـــــكـــــبـــــريـــــات 
الشركات والبنوك المحلية، 
بمشاركة مشكورة وفاعلة 
لــكــل مــن الــمــهــنــدس عــدنــان 
العثمان، وحنان الرفاعي، 
وخـــالـــد الـــكـــنـــدري، أعــضــاء 

مجلس إدارة بيت الزكاة.
وأكــــــــــــد الـــــــكـــــــنـــــــدري، فـــي 
تــصــريــح صـــحـــافـــي، أمـــس، 
أن هــــــذه الـــــــزيـــــــارات تـــأتـــي 
ــهــــات  ــيــ ــتــــوجــ فــــــي ضــــــــوء الــ
ــلــــس  ــجــ ــمــ الـــــــمـــــــســـــــتـــــــمـــــــرة لــ
اإلدارة بتكثيف الــتــواصــل 
مـــــع كــــبــــار الــــداعــــمــــيــــن مــن 
البنوك والــشــركــات، بهدف 
تــعــزيــز مــســاعــدات الــخــدمــة 
ــتـــي يــلــتــزم  االجـــتـــمـــاعـــيـــة الـ
البيت بتقديمها لما يربو 
.
ً
على 35 ألف أسرة سنويا

وقــــــــال إنـــــــه مـــــن دواعـــــــي 
ــبـــادرة  ــرور والـــفـــخـــر مـ ــســ الــ
جــمــيــع الـــبـــنـــوك وكـــبـــريـــات 
ــــوة  الــــشــــركــــات لـــتـــلـــبـــيـــة دعـ
 
ً
الــزيــارة دون تــوان، مشيدا
بالنشاط الملهم لقطاعات 
الـــمـــســـؤولـــيـــة االجــتــمــاعــيــة 
بــــــــتــــــــلــــــــك الــــــــمــــــــؤســــــــســــــــات 
الــــــمــــــصــــــرفــــــيــــــة الــــــــــرائــــــــــدة 
وكبريات الشركات، والذي 
ينم عن رؤية نافذة وإلمام 

عبدالمحسن الكندري

ـــن  ــ واضــــــــــح بــــقــــضــــايــــا األمــ
المجتمعي ودور الشراكات 
ــع مـــؤســـســـات  ــ الــــخــــيــــريــــة مـ
الـــــــمـــــــجـــــــتـــــــمـــــــع الـــــــمـــــــدنـــــــي 

والحكومي لتحقيق ذلك.
ــات  ــ ــى آيــ ــمــ ــأســ ــدم بــ ــ ــقــ ــ وتــ
الشكر والتقدير إلى أعضاء 
مجالس اإلدارات واإلدارات 
ــل مــــن بــنــك  ــكـ الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لـ
بــــــــرقــــــــان، بـــــنـــــك بـــــوبـــــيـــــان، 
ــنــــك األهـــــلـــــي الـــمـــتـــحـــد،  ــبــ الــ
الــبــنــك الــتــجــاري الــكــويــتــي، 
شركة االتصاالت المتنقلة 
 لــهــم حــفــاوة 

ً
ZAIN، مــثــمــنــا

ــيــــب  ــتــــرحــ ــال والــ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ االسـ
واإليمان بدور بيت الزكاة 
الـــمـــجـــتـــمـــعـــي، وتـــطـــلـــعـــهـــم 
لـــــــمـــــــزيـــــــد مــــــــــن الـــــــتـــــــعـــــــاون 
الــمــنــشــود مـــع بــيــت الــزكــاة 
الخيرية  لتحقيق رسالته 

على أتم وجه.

»الداخلية«: تعاون الجهات األمنية والعسكرية 
والمدنية لمواجهة التحديات

د موقع إقامة تمرين تعاون »1« في ميدان األديرع
ّ

البرجس تفق
ــيـــل وزارة الــداخــلــيــة  ــــد وكـ أكـ
ــور الـــبـــرجـــس، أمـــس  ــ الـــفـــريـــق أنــ
األول، أن التعاون بين الجهات 
األمــنــيــة والــعــســكــريــة والــمــدنــيــة 
يــهــدف إلــى مــواجــهــة التحديات 
والـــــظـــــروف الــمــخــتــلــفــة، ويـــبـــرز 
الــــــعــــــمــــــل األمــــــــنــــــــي الــــمــــشــــتــــرك 
للقطاعات المنفذة لحماية األمن 

الداخلي.
وقالت اإلدارة العامة للعالقات 
واإلعـــــالم األمـــنـــي بـــ«الــداخــلــيــة«، 
في بيان صحافي، إن ذلــك جاء 

ــد الـــوكـــيـــل الــبــرجــس 
ّ
خــــالل تــفــق

قائد القيادة التنسيقية لحماية 
األمن الداخلي موقع إقامة تمرين 
تعاون )1( بين الجهات األمنية 
والعسكرية والمدنية في ميدان 
األديــــرع الــتــابــع لــــوزارة الــدفــاع، 
يرافقه الوكيل المساعد لشؤون 
الـــمـــرور والــعــمــلــيــات، الــمــشــرف 
العام على التمرين، اللواء جمال 
ــن قــــيــــادات  ــ الــــصــــايــــغ، وعــــــــدد مـ
القيادة التنسيقية لحماية األمن 

الداخلي.

ــبــــرجــــس بــمــســتــوى  ونـــــــــّوه الــ
الجاهزية واالستعداد للتمرين، 
ــة  ــدؤوبــ وضـــــــــرورة الـــمـــتـــابـــعـــة الــ
لــبــرامــج الــتــدريــب لــلــوقــوف على 
ــتــــوى جــــاهــــزيــــة الـــــوحـــــدات  مــــســ
ــزة ومـــســـتـــوى االتـــصـــال  ــهــ واألجــ
ــمــــل بـــــروح  ــعــ ــر الــ ــكــ وتــــرســــيــــخ فــ
 بالجهود 

ً
الفريق الواحد، مشيدا

الـــتـــي قـــامـــت بــهــا وزارة الـــدفـــاع 
فــي توفير جميع أشــكــال الدعم 
إلنــجــاح الــتــمــريــن. وذكـــر البيان 
أن وكـــيـــل الــــــــوزارة اســتــمــع إلــى 

ــرح مـــوجـــز عـــن الــتــحــضــيــرات  شــ
واالحــــتــــيــــاجــــات والـــتـــجـــهـــيـــزات 
الــالزمــة لبدء التمرين المشترك 
تحت مظلة لجنة الدفاع المدني، 
واطلع على برامج وآليات تنفيذ 
الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات واإلجــــــــــراءات، 
وتوحيد المفاهيم بين الجهات 
العسكرية والهيئات المدنية التي 
يتم تنفيذها لتحقيق التنسيق 
الــمــتــكــامــل لــلــجــهــات الــمــشــاركــة، 
والوصول إلى مستوى الجاهزية 

واالستعداد ألي طارئ.

وزير األوقاف: ضوابط لتحقيق المساواة
بين الراغبين في الحج

جانب من تكريم إحدى حمالت الحج

المطيري والفهد والهاجري والحرفان

»تعاونية الوفرة« نظمت مهرجان دعم المزارع 
قال أمين صندوق جمعية الوفرة التعاونية تركي الهاجري، إن الجمعية 
نظمت المهرجان التسويقي الثالث لدعم المزارع الكويتي تحت رعاية وزيرة 
الشؤون االجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة 
مي البغلي، ورئيس اتحاد الجمعيات التعاونية علي الفهد وجمعية الوفرة 
بالتنسيق مع المزارع مباشرة. وأكد الهاجري، في تصريح صحافي، أمس، أن 
 عن أنه 

ً
المهرجان نال استحسان الجميع من قبل المزارع والمستهلك، فضال

أتاح المجال لتعريف المساهمين وأهالي المناطق المجاورة بهذه المنتجات 
 على استمرار الجمعية 

ً
 لهم على شرائها ودعمها، مشددا

ً
الوطنية، وتشجيعا

 توفير أسعار مناسبة 
ً
في دعم المزارع الكويتي والمنتجات الوطنية، وأيضا

للمزارع والمستهلك.

 
ً
»تعاونية مشرف« سلمت »الزكاة« تبرعا

للمحتاجين والمتعسرين
 مــنــهــا بــــدور بــيــت الـــزكـــاة فـــي المجتمع 

ً
إيـــمـــانـــا

 على اهتمامها بالجانب اإلنساني 
ً
الكويتي، وتأكيدا

واالجــتــمــاعــي، قــامــت جــمــعــيــة مــشــرف الــتــعــاونــيــة، 
كعادتها السنوية، بتسليم وفد بيت الزكاة، الممثل 
ــمــــوارد نـــايـــف الــجــيــمــاز،  فـــي مـــديـــر إدارة تــنــمــيــة الــ
ومحاسب قسم الــشــركــات محمد القضيبي، تبرع 
الجمعية للمحتاجين والمتعسرين خالل استقبالهم 
مــن رئــيــس مجلس إدارة الجمعية والــمــديــر العام 

والمدير المالي.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية خالد الفضالة 
 
ً
إن الدعم الذي تقدمه الجمعية لبيت الزكاة سنويا

يعتبر من الدور االجتماعي للجمعيات التعاونية، 
من خــالل دعمها لهذا القطاع الخيري الــذي يلعب 
 فعااًل في ترسيخ مبدأ التكافل االجتماعي بين 

ً
دورا

 أن »تعاونية مــشــرف« على 
ً
أفـــراد المجتمع، مــؤكــدا

استعداد تام لتقديم كل أنــواع الدعم والمساعدات 
التي يقترحها بيت الزكاة لمساعدة األسر الكويتية 

المحتاجة والمتعففة.
من جانبه، عبر الجيماز عن بالغ شكره لجمعية 
 أن 

ً
مشرف التعاونية نتيجة دعمها المنتظم، مؤكدا

هذا األمر ليس بغريب عليها، وعلى مكانتها الرائدة 
في العمل الخيري.

بيت الزكاة يتسلم تبرع تعاونية مشرف 
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المطر: ال مشروع استراتيجي حكومي لألمن الغذائي
● فهد تركي

ــة  ــ ــنـ ــ ــجـ ــ ــلـ ــ أعـــــــــلـــــــــن رئـــــــــيـــــــــس الـ
التعليمية، رئيس لجنة شؤون 
البيئة واألمن الغذائي والمائي 
فــي مجلس األمـــة الــنــائــب حمد 
الـــمـــطـــر أن الـــحـــكـــومـــة ال تــمــلــك 
أي خــطــة اســتــراتــيــجــيــة لــأمــن 

الغذائي والمائي في البالد.
ــال الــمــطــر، لــــ »الـــجـــريـــدة«،  وقــ
عقب اجتماع لجنة البيئة، إنه 
يعني بكالمه »افتقار الحكومة 
ــيــــجــــي  ــراتــ ــتــ ألي مـــــــشـــــــروع اســ
عـــلـــى هـــــذا الـــصـــعـــيـــد، ونــقــصــد 
بــالــمــشــروع االســتــثــمــار بــاألمــن 
ــبــــالد، وعــنــدمــا  الـــغـــذائـــي فـــي الــ
نــتــحــدث عـــن األمــــن الــمــائــي في 
الــبــالد، أي الجانب اآلخـــر، فهو 

صفر«.
وأضــــــــاف: »اجــتــمــعــنــا مــــع 6 
ــادات غــــذائــــيــــة مـــهـــمـــة فــي  اتــــــحــــ
ــديـــث عـــــن األمـــــن  ــلـــحـ ــة لـ ــنـ ــلـــجـ الـ
ــبــــالد، وأهــمــيــة  ــغـــذائـــي فـــي الــ الـ

ــادات الــتــي  ــ ــحــ ــ وجــــــود تـــلـــك االتــ
تــتــمــثــل فـــي اتـــحـــاد الــمــزارعــيــن 
والماشية والصيادين واأللبان 
ومنتجي األغــذيــة واالتــحــادات 
ــاألمـــن  ــتــــي تـــعـــنـــى بـ األخــــــــرى الــ
الغذائي في اللجان الحكومية 
الــمــشــكــلــة، وفــوجــئــنــا بــــأن تلك 
 عن 

ً
االتــــحــــادات مــغــيــبــة تــمــامــا

العمل مع الحكومة لدعم الطاقة 
الغذائية في البالد«.

مــن جــهــة أخــــرى، أكـــد المطر 
أن لــجــنــة الــتــحــقــيــق الــمــنــبــثــقــة 
مــن اللجنة التعليمية تواصل 
عملها في بحث ومتابعة قضية 
الــشــهــادات الـــمـــزورة، وستعقد 
اجــتــمــاعــهــا األســــبــــوع الــمــقــبــل 
مـــع وزارتـــــــي الــتــعــلــيــم الــعــالــي، 
والــداخــلــيــة، وســيــتــم اســتــدعــاء 
رئيس المكتب الثقافي في مصر 
لــلــوقــوف عــلــى حقيقة عمليات 
الــتــزويــر، ومـــن يــقــف ويــتــعــاون 
مع الوافد الذي تم القبض عليه، 
السيما أنه ذكر في التحقيقات 

ــــع مــــوظــــف فــي  أنــــــه يـــتـــعـــامـــل مـ
الــمــلــحــقــيــة الــكــويــتــيــة الثقافية 

بالقاهرة ومواطنين آخرين«.
وقال: »سنبحث مع الداخلية 
كــل الــتــحــريــات الــتــي تــمــت على 
هذا الصعيد وكشف الشهادات 
المزورة باألسماء والجامعات 
الــتــي درســـوا فيها والمناصب 

التي اعتالها أصحاب الشهادات 
المزورة البالغة 146 شهادة«.

وشدد المطر على أن اكتمال 
منظومة األمن الغذائي يتطلب 
ــمــــال الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة  ــكــ ــتــ اســ
لــــأمــــن الــــغــــذائــــي ومـــــن أهــمــهــا 
إعادة تأهيل الموانئ المترهلة 
والجمارك وخدمات واألرصفة، 
معربا عــن استغرابه أن تكون 
كلفة نقل الــحــاويــة مــن الصين 
إلــى الكويت ١٩٠ ديــنــارا بينما 
ــن مــيــنــاء  تــبــلــغ كــلــفــة نــقــلــهــا مــ
الشويخ إلى أي منطقة داخلية 

٥٩٠ دينارا.
ــاف ان مـــن ضــمــن بنية  ــ وأضـ
ــن الــغــذائــي الــمــفــقــودة عــدم  األمــ
وجود مساحات تخزينية، مبينا 
ــاد الــكــويــتــي لــأغــذيــة  أن االتـــحـ
تقدم برؤية لمعالجة هذا األمر 
إليجاد مساحات تخزينية في 
وســـط وشــمــال وجــنــوب الــبــالد 
بـــمـــا فـــيـــهـــا الــــمــــخــــازن الـــجـــافـــة 

والمثلجة والمبردة. 

ولفت الى أن »الحكومة وعدت 
ــي عــــــــام ٢٠٠٩ بــتــخــصــيــص  ــ فــ
قطعة أرض بمساحة ٢٠٠ ألف 
مـــتـــر مـــربـــع بــمــنــطــقــة صــبــحــان 
لمصنعي األغــذيــة وحــتــى اآلن 
ال تــــــــزال هـــــــذه األرض فــــارغــــة 
ــــي الـــحـــكـــومـــة  ــــدعـ ومـــــســـــورة وتـ
أنــهــا قــامــت بــتــوزيــعــهــا، بينما 
حصلت اللجنة على معلومات 
بأن بعض الشركات عطلت هذا 
التخصيص ألسباب ومصالح 

خاصة«.
 وأوضح أن االتحاد الكويتي 
للمزارعين يعاني من محاربة 
أجهزة الدولة للمزارع الكويتي 
ــــم وال خــــدمــــات تــعــيــنــه،  فــــال دعـ
ــــؤون مــي  ــــشـ مـــطـــالـــبـــا وزيــــــــرة الـ
البغلي بتطبيق القرارات في ما 
يتعلق بمزادات بيع المنتجات 
ــة، وتـــخـــصـــيـــص ركـــن  ــيـ ــلـ ــمـــحـ الـ
خــاص بالجمعيات التعاونية 

للمنتج المحلي. 

د. حمد المطر

»الظواهر السلبية« توجه 8 أسئلة 
إلى »التربية« عن ظاهرة الغش

العبيد لـ �.: تسببت في قلة التحصيل العلمي
ــيـــم  ــقـ ــنــــة الـ شــــــــدد مـــــقـــــرر لــــجــ
ــر الــســلــبــيــة  ــواهـ ــظـ ومـــعـــالـــجـــة الـ
فــي مجلس األمـــة الــنــائــب حمد 
ــود  الـــعـــبـــيـــد عـــلـــى ضـــــــرورة وجــ
خــطــة واســتــراتــيــجــيــة متكاملة 
لــــــدى وزارة الــــتــــربــــيــــة، بـــهـــدف 
مكافحة الغش في االختبارات، 
والـــــــعـــــــمـــــــل عــــــلــــــى وضــــــــــــع حـــد 
لعمليات الــتــســريــب، ومعاقبة 
كل من يتسبب في هذه الظاهرة 

السيما المعلمين.
وكانت اللجنة ناقشت ظاهرة 
الــغــش فــي الـــمـــدارس وتــســريــب 
ــارات مــــع الــمــســؤولــيــن  ــبــ ــتــ االخــ
الـــمـــعـــنـــيـــيـــن عـــــن الـــقـــضـــيـــة فــي 
»الــتــربــيــة«، وطلبت مــن الـــوزارة 
عـــــدة اســـتـــفـــســـارات فــــي ســبــيــل 
مــعــالــجــة هــــذه الـــظـــاهـــرة، وأكـــد 
العبيد أن ظاهرة الغش تسببت 
ــة الـــتـــحـــصـــيـــل الــعــلــمــي،  ــلـ فــــي قـ
ــبــــي عــلــى  ــلــ وأثــــــــــــرت بــــشــــكــــل ســ
مخرجات التعليم بالكويت في 

كل المراحل الدراسية.
وكــشــف العبيد فــي تصريح 
لـ »الــجــريــدة« أن اللجنة وجهت 
8 أســئــلــة مــهــمــة إلـــى مــســؤولــي 
وزارة الــتــربــيــة فـــي اجــتــمــاعــهــا 
حــــول أســـبـــاب انـــتـــشـــار ظــاهــرة 
ــــي االخـــــتـــــبـــــارات بــيــن  ــغــــش فـ الــ
طـــالب الــمــرحــلــتــيــن المتوسطة 
ــانـــويـــة؟ وكــــم عــــدد حـــاالت  ــثـ والـ
الغش التي ضبطت في هاتين 
ــنـــوات  ــــالل الـــسـ الـــمـــرحـــلـــتـــيـــن خــ
ــرة قـــبـــل جــائــحــة  ــيــ الــــثــــالث األخــ
كوفيد 19؟ وما اإلجراءات التي 
اتخذتها الــــوزارة تجاه حــاالت 
الــغــش الــتــي تــم ضبطها؟ وهــل 
مازال يتم العمل بالقرار الوزاري 
الذي ينص على حرمان الطالب 
ــع الــــــمــــــواد فـــــي حــــال  ــيـ ــمـ مـــــن جـ

ضبطه بواقعة الغش أم ال؟
وتابع: ما عدد الحاالت التي 
تم ضبطها بشأن قيام المعلمين 

بــتــســهــيــل الــــغــــش لـــلـــطـــالب فــي 
كــل مــن المرحلتين، ســـواء كان 
بطريقة مباشرة أو عــن طريق 
نشر االختبار بوسائل التواصل 
االجتماعي؟ وما اإلجراءات التي 
اتخذت بشأنهم من قبل الوزارة؟ 
وما اآللية التي تقوم بها الوزارة 
لمجابهة الغش في ظل التطور 
الــتــكــنــولــوجــي، مــثــل اســتــخــدام 
ــا مــن  ــرهـ ــيـ ــات األذن وغـ ــاعـ ــمـ سـ
الوسائل؟ وهل لدى الوزارة من 
الوسائل التي تسهل لها عملية 
المراقبة للحد من هذه الظاهرة؟ 
وهــــل قــامــت الـــــــوزارة بــاالطــالع 
عــلــى بــعــض الــنــمــاذج المطبقة 
في دول الجوار التي نجحت في 
الحد من هذه الظاهرة، وما مدى 

فاعليتها في األخذ بها؟
وأشار إلى أن تلك التساؤالت 
مهمة جدا من أجل معرفة ماهية 
المشكلة وحجمها بين الطلبة 
وفــــي مــــــدارس وزارة الــتــربــيــة، 
متابعا: »سننتظر اإلجابات من 
القطاعات المختصة في التربية 
كي تحدد اللجنة آلية التعامل 
في مواجهة الظاهرة بالتعاون 
مع الوزارة والجهات الحكومية 

االخرى ذات الصلة«.

حمد العبيد

»العدل«: جاٍر تسكين الوظائف اإلشرافية
 في عامين

ً
الماجد: 2197 وظيفة شاغرة بالوزارة و198 متقاعدا

في رده على سؤال للنائب د. حسن جوهر، 
أكــــد وزيـــــر الـــعـــدل وزيـــــر االوقــــــــاف والـــشـــؤون 
االسالمية وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة 
عبدالعزيز الماجد، انه جار العمل حاليا على 
استئناف الترشيح لشغل الوظائف االشرافية 

في »العدل« طبقا لمصلحة العمل وحاجته.
ــد أســـــبـــــاب عـــــــدم تــســكــيــن  ــاجــ ــمــ وأرجــــــــــع الــ
الــمــســؤولــيــن عــلــيــهــا واســـتـــمـــرار شــغــرهــا الــى 
اربــعــة اســبــاب تتمثل فــي اآلتـــي: تعطل العمل 
بكل الجهات الحكومية وذلــك بسبب انتشار 
جــائــحــة كــورونــا فــي عـــام 2020، ويــعــقــب تلك 
الفترة العودة التدريجية للعمل، ووقف شغل 
الوظائف االشــرافــيــة بناء على تعميم ديــوان 
الخدمة المدنية رقــم 2021/15، وذلــك اعتبارا 
من 2020/11/8 وحتى اشعار آخر، ووقف شغل 
الوظائف االشــرافــيــة بناء على تعميم ديــوان 
الخدمة المدنية رقم 2022/8، وذلك اعتبارا من 
2022/5/11 وحتى إشعار آخر، وانتهاء السنة 
الميالدية 2021 والشروع في تقييم الموظفين 
عــن عـــام 2021، وذلـــك اعــتــبــارا مــن مطلع عــام 
2022 وترقية الموظفين المستحقين للترقية 
باألقدمية في يناير 2022 وترقية الموظفين 
المستحقين للترقية باالختيار في مارس 2022.

من جهة أخرى، وفي رده على سؤال للنائب 
سعد الخنفور، كشف الماجد أن عدد الوظائف 
الــشــاغــرة طبقا لالحتياجات الوظيفية لدى 

الوزارة يبلغ 2197 وظيفة.
 وعن عدد المحالين الى التقاعد في الوزارة 
والــجــهــات الــتــابــعــة خـــالل الــفــتــرة مــن 1 يناير 
2021 حتى تاريخه، أفــاد بــأن عــدد المحالين 
للتقاعد خالل الفترة الموضحة حتى تاريخ 
ورود هذا السؤال يبلغ 198 موظفا، مشيرا الى 
ان الوظائف التي يشغلها غير كويتيين تبلغ 
697 وظيفة، ومن أنهيت خدماتهم من تاريخ 
2021/1/1 حتى تاريخ ورود هذا السؤال 219 
موظفا، وأعداد الكويتيين الذين ُعينوا خالل 
الفترة من 2021/1/1 حتى تاريخ ورود السؤال 

1079 موظفا، مشددا على انــه لم يتم تعيين 
غير كويتيين خالل الفترة من 2020/1/1 حتى 

تاريخه.
إلــــى ذلــــك، وفــــي رد عــلــى ســــؤال لــلــنــائــب د. 
مــحــمــد الــحــويــلــة، أوضــــح الــمــاجــد انـــه يوجد 
4 مستشارين قانونيين مستعان بهم لدى 
»العدل«، أحدهم كويتي بمكتب الوزير، وثالثة 
ــلـــى لــلــقــضــاء،  غــيــر كــويــتــيــيــن بــالــمــجــلــس االعـ
والمكتب الفني للنائب العام، والمكتب الفني 
بالوزارة، وبينما ذكر أسماءهم وخبراتهم في 
ــا عــن طلب العضو تــزويــده  االجـــابـــة، قـــال: »أمـ
بــقــيــمــة الــــرواتــــب والـــمـــزايـــا الــمــالــيــة الــخــاصــة 
بالمستشارين المستعان بهم فإننا نعتقد 
أنكم والنواب تشاطرونا الرأي بأن االصل في 
السؤال البرلماني على نحو ما أفصحت عنه 
المحكمة الدستورية بتفسيرها الصادر بجلسة 
2005/4/11 في طلب التفسير رقم 3 لسنة 2004 
هو طلب بيان أو استفهام عن امر محدد يريد 
السائل الوقوف على حقيقته او استفسار عن 

مسألة او موضوع معين او واقعة بذاتها«.
 وأضاف أن »السؤال يتعين ان يكون مختصا 

بــشــأن عــام دون ان يــكــون مــن شــأنــه أن يحيد 
عن غرضه االساسي المنصب على استفهام 
او استفسار عن امر من االمــور من المسؤول، 
ل الــــســــؤال الــــى اتـــهـــام او تــحــقــيــق في  وُيــــحــــوَّ
غير أوضاعه الدستورية المقررة مع طبيعة 
الــســؤال«، الفتا إلــى أن »الــســؤال عــن مــقــدار ما 
يــتــقــاضــاه احــــد مــوظــفــي الــــــــوزارة مـــن مــرتــب 
ومــكــافــأة ال يــجــوز ان يــكــون مــوضــعــا لــســؤال 
الوزير عن ذلك؛ لتعارضه مع طبيعة السؤال، 
اذ ال يــجــوز ان يــكــون مــن شــأنــه الــتــعــدي على 
حقوق االفــراد او تناول خصوصياتهم )وفقا 
للبنود ثانيا وثالثا وخامسا من قرار المحكمة 

الدستورية المشار اليه(«.
 وأكــــد الــمــاجــد أن الــــــوزارة تــلــتــزم بــأحــكــام 
القانون وضوابط االستعانة بالمستشارين، 
وكذا بالضوابط المالية في صرف المستحقات 
المالية لكل العاملين لديها، وذلك تحت رقابة 
كل من ديواني الخدمة المدنية والمحاسبة، 
األمر الذي تلتزم معه الوزارة أحكام الدستور 

والقانون في هذا الشق من السؤال.

الماجد والمال في جلسة سابقة

الحويلة يوجه سؤالين إلى المال
وجه النائب د. محمد الحويلة سؤالين إلى نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير النفط د. بدر المال، طلب في سؤاله األول تزويده بآلية 
مواعيد اإلعــالن عن الوظائف لجميع التخصصات لدى مؤسسة 
الــبــتــرول الكويتية والــشــركــات الــتــابــعــة لــهــا، وهـــل تتغير مواعيد 

اإلعالنات أم يتم نشر اإلعالنات في مواعيد محددة كل سنة؟
ــاف الــحــويــلــة: »كـــم عـــدد مــجــتــازي اخــتــبــار الــتــخــصــص في  وأضــ
ــيـــرة؟ ومـــا درجــــة الــنــجــاح ومــتــوســط درجــة  الــســنــوات الــثــالث األخـ
االختبار للمتقدمين؟ وكم عدد مجتازي اختبار اللغة اإلنجليزية 

في السنوات الثالث االخيرة؟«.
وقال في سؤاله الثاني: »في ظل توجه مؤسسة البترول الكويتية 
ات المرتبطة  نحو خفض الــمــصــاريــف، يــرجــى تــزويــدي بـــاإلجـــراء
بمراجعة المصاريف مصنفة حسب المجاميع كل على حدة، وبنود 
الميزانية التشغيلية للسنة المالية الحالية والسابقة، مبين بها 
نسب الــفــرق، وهــل تتم مراجعة البنود التشغيلية بشكل دوري؟ 
وهل تم ربط األداء المالي للميزانية التشغيلية بمؤشرات األداء؟«.

نافذة نيابيةنافذة نيابية

 شركة مساهمة لتوصيل 
الطلبات... اقتراح للطشة

قدم النائب د. مبارك الطشة 
ــانـــون بــتــأســيــس  ــقـ اقــــتــــراحــــا بـ
شــركــة مساهمة عــامــة للعمل 
فـــــي مــــجــــال تــــوصــــيــــل الـــســـلـــع 
ــكـــويـــت،  والـــبـــضـــائـــع داخـــــــل الـ
ــة  ــركــ ــيـــــس شــ ــ ــــأسـ ــتـ ــ يــــقــــضــــي بـ
عـــــامـــــة تــــخــــصــــص 50% مــن 
أســهــمــهــا لــلــمــواطــنــيــن و%24 
لــلــحــكــومــة و26% تـــطـــرح في 
مــــزايــــدة لـــلـــشـــركـــات الـــمـــدرجـــة 
ــات  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ فــــــي الـــــبـــــورصـــــة والـ
ــاط  ــنـــشـ الـــمـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي الـ

نفسه.
ــزم  ــتــ ــلــ ــــى أن »تــ ــلـ ــ ونـــــــــص عـ
الحكومة خالل سنة من تاريخ 
العمل بهذا القانون بتأسيس 
شــركــة مساهمة عــامــة مقرها 
ــت، لــلــعــمــل فــــي مــجــال  ــويــ ــكــ الــ
تـــوصـــيـــل الـــســـلـــع والـــبـــضـــائـــع 
داخــــــــــــل الـــــــكـــــــويـــــــت، عـــــلـــــى أن 
تخصص أسهمها على النحو 
التالي: نسبة )24%( للحكومة 
والجهات العامة التابعة لها، 
ونسبة )50%( تطرح لالكتتاب 
العام للكويتيين، ونسبة %26 
بالمئة تطرح للبيع في مزايدة 
عــامــة تــشــتــرك فيها الــشــركــات 
المساهمة المدرجة في سوق 

ــيـــة  ــالـ الــــكــــويــــت لــــــــــــأوراق الـــمـ
ــات الـــمـــتـــخـــصـــصـــة  ــ ــ ــركـ ــ ــ ــشـ ــ ــ والـ
فـــــي مــــجــــال تــــوصــــيــــل الـــســـلـــع 

والبضائع«.
 وأكدت المذكرة اإليضاحية 
أن الـــــكـــــويـــــت شـــــهـــــدت خــــالل 
ــنـــوات الــقــلــيــلــة الــمــاضــيــة  الـــسـ
زيــــــــــــــادة كـــــبـــــيـــــرة فـــــــي أعــــــــــداد 
الــشــركــات الــعــامــلــة فـــي مــجــال 
تـــوصـــيـــل الـــســـلـــع والـــبـــضـــائـــع 
والمنتجات المختلفة، ويمثل 
العمل فــي هــذا المجال سوقا 
ــة وواعـــــــدة بــالــكــثــيــر من  رائـــجـ
الـــمـــكـــاســـب واألربـــــــــــــاح، نـــظـــرا 
الرتفاع مستوى الدخل، ورغبة 
الــمــســتــهــلــكــيــن فــــي الــحــصــول 
عــلــى األغـــــراض والــســلــع الــتــي 
يحتاجونها بسهولة ومن دون 
تــكــبــد عـــنـــاء ومــشــقــة الـــخـــروج 
ال ســيــمــا مـــع ازديـــــــاد مشكلة 

االزدحام المروري.
 وأضافت: وتشير البيانات 
المتداولة فــي هــذا الــشــأن إلى 
أن شركات التوصيل المملوكة 
للقطاع الخاص تحقق أرباحا 
كبيرة ومطردة بمرور الوقت، 
وحـــتـــى فـــي أصـــعـــب الـــظـــروف 
ــم كــلــه  ــالــ ــعــ ــا واجــــــــه الــ ــنــــدمــ وعــ

جائحة كورونا التي تسببت 
ــرار شـــديـــدة وخــســائــر  ــ فـــي أضـ
جسيمة للكثير من القطاعات، 
فـــــــإن هـــــــذا الــــقــــطــــاع تـــحـــديـــدا 
كـــان يــنــمــو بــاســتــمــرار وتــزيــد 
أرباحه، خصوصا أن الشركات 
ــلـــة فــــي الـــمـــجـــال كــانــت  الـــعـــامـ
دائـــمـــا مــســتــثــنــاة مـــن قـــــرارات 
الحظر الكلي والجزئي، وتؤكد 
بــيــانــاتــهــا الــمــالــيــة خـــالل تلك 
الجائحة ارتفاع حجم الطلبات 
التي تم توصيلها بنحو 150 

في المئة.

»غير محددي الجنسية«: اجتماع 
خالل أسبوعين مع المعنيين

نــاقــشــت لجنة غــيــر مــحــددي الجنسية في 
اجــتــمــاعــهــا أمـــس ســبــعــة اقـــتـــراحـــات بــقــوانــيــن 
مــقــدمــة مــن مــجــمــوعــة مــن الـــنـــواب بخصوص 
نــقــل مــهــام واخــتــصــاصــات الــجــهــاز الــمــركــزي 
ــاع الــمــقــيــمــيــن بــــصــــورة غــيــر  ــ ــ لــمــعــالــجــة أوضـ
قانونية إلى وزارة الداخلية، والحقوق المدنية 
واالجتماعية وأيضا الحقوق الوظيفية لغير 

محددي الجنسية. 
وأوضــح مقرر اللجنة النائب هاني شمس 
فــي تصريح أمــس أن اللجنة قــررت االجتماع 
خالل األسبوعين المقبلين مع جهات الدولة 

والـــمـــؤســـســـات والــــــــــوزارات الــمــعــنــيــة وأيــضــا 
مــؤســســات المجتمع الــمــدنــي لــالســتــمــاع إلــى 

وجهات نظرهم.
وأضـــاف أن كــل اآلراء سيتم تضمينها في 
التقارير التي سترفعها اللجنة إلــى مجلس 
األمـــة فــي الفترة المقبلة، مشيرا إلــى أن هذه 
القضية تمس الجميع وتهم مؤسسات الدولة 

ومؤسسات المجتمع المدني.
وقال شمس إن اللجنة اجتمعت بحضوره 
ورئيسها النائب أسامة الزيد والنواب د. حسن 

جوهر والصيفي الصيفي وعبدالله فهاد.

مبارك الطشة

  محمد الحويلة

أكد الوزير الماجد أن 
وزارة العدل تلتزم بأحكام 

القانون وضوابط االستعانة 
بالمستشارين، وكذا بالضوابط 
المالية في صرف المستحقات 

المالية لكل العاملين لديها، 
وذلك تحت رقابة كل من 

ديواني الخدمة المدنية 
والمحاسبة.

محيي عامر
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»حوار ةديرجلا●« يناقش إلغاء »الضبط واإلحضار« وآثاره القضائية
ً• الضبيبي: اإللغاء يحتاج لدراسة خاصة ووسائل تقي المدين من الحبس وتحفظ للدائن حقوقه 

 تشريعيا
ً
• الكندري: أستغرب استخدام قانون خاص لمباغتة قانون عام فهذا ليس نهجا

ناقش برنامج »حوار الجريدة« إلغاء إجراء الضبط واإلحضار وتنفيذ األحكام القضائية على خلفية صدور قانون اإلفالس 
 من رئيس اإلدارة العامة 

ً
 من جانب مجلس األمة ودخوله حيز التنفيذ. واستضاف الزميل د. حسين العبدالله كال

ً
مؤخرا

للتنفيذ ووكيل محكمة االستئناف السابق المستشار علي الضبيبي وأستاذ القانون الخاص في كلية الحقوق بجامعة 
الكويت د. فايز الكندري لمحاورتهما حول هذه القضية.

في البداية، توّجه العبدالله بسؤاله إلى 
المستشار الضبيبي حول اآلثار المترتبة 
على إلغاء الضبط واإلحضار: بالطبع كنتم 
كمسؤولين تستشعرون وتلمسون جدوى 
هذا اإلجراء في القضايا الخاصة بالديون، 
 أم غير 

ً
فهل بالفعل تجدونه إجراًء ضروريا

ضروري؟ فقال الضبيبي: أتوجه بالشكر 
لكم على االستضافة وطرح هذا الموضوع 
الــحــســاس والــمــهــم، فحين تلغي الضبط 
واإلحــضــار او ما يسمى بــاإلكــراه البدني 
يتوجب عليك تفعيل أدوات ائتمان أخرى، 
فهنالك االن في العاصمة 42 ألف ملف تم 
تنفيذ 4 آالف منها فقط وهذه لغة األرقام. 
وحين نتكلم االن عن قانون اإلفالس فهو 
ــم إعـــــــداده بــشــكــل جــيــد وأعــطــى  ــانـــون تـ قـ
تــفــاصــيــل عـــن محكمة اإلفـــــالس وقــاضــي 
اإلفـــالس. ولكن إلغاء الضبط واإلحضار 
والمواد الخاصة بحبس المدين أعتقد أنها 
إشكالية اآلن وليست فقط بالنسبة للديون، 
ولكن هنالك ما يسمى في التنفيذ بالتنفيذ 
المباشر والــذي يــرى فيه قاضي التنفيذ 
تسليم رؤية أو تسليم شيء محكوم عليه 
أو قسمة عقار أو غيرها..، وكانت أدواتنا 
القانونية وسندها هو استدعاء المدين، 
ألنه كما تعلمون يسبق التنفيذ بعد إيداع 
السند التنفيذي إعالن الصيغة التنفيذية 
وإال ففي هذه الحال فإن اإلجـــراءات كلها 
بــاطــلــة وحــيــن يــتــم إعــــالن الــشــخــص، فــإن 
لم ينفذ تفتح عندذاك اإلجــراءات األخرى 
لــلــدائــن وقـــد تــأخــذ هـــذه الــقــضــايــا أشهر 

وسنوات حتى تصل إلى الحكم النهائي.
 وأضــــاف الضبيبي: وإذا مــا أجرينا 
ــراء وبين  ــ  بــيــن هـــذا اإلجـ

ً
نسبة وتــنــاســبــا

سداد المدينين لمبالغ قبل أن يتم عرضهم 
على قضاة التنفيذ فهنالك عدد كبير مجرد 
أن يصدر الضبط واالحضار يبادر لسداد 
المبلغ الــمــطــلــوب، كما أن هنالك ملفات 
بمبالغ بسيطة ولكن حين تحسب هذه 
المبالغ البسيطة للشركات فتجدها ماليين 

ألن عدد المدينين كبير.
وبـــســـؤالـــه عـــن مــصــيــر هــــذه الــمــلــفــات؟ 
أجــاب: قد يقال ان هنالك إجـــراءات أخرى 
كحجز المدين أو حجز المركبات أو الحجز 
العقاري أغلب هذه اإلجراءات نتائجها غير 
إيجابية، وإلغاء الضبط واإلحضار يحتاج 
لدراسة خاصة لقانون المرافعات المدنية 
والتجارية ودراسة في الباب الثالث )باب 
ــذ رأي مــجــلــس الــقــضــاء  الــتــنــفــيــذ( ثـــم أخــ
وقـــضـــاة الــتــنــفــيــذ وبـــيـــان اإلحــصــائــيــات 
وتهيئة المجتمع الستخدام وسائل أخرى 
تقي المدين مــن الحبس وتحفظ للدائن 
حقوقه، وأنــا أرى أن الضبط واإلحــضــار 
كان فعااًل ويؤدي إلى نتائج سريعة لذلك 
أعتقد أنه هو وإجراء منع السفر إجراءان 
فعاالن بصورة كبيرة واإلجراءات األخرى 
لها نصيب ولكن أغلبية الملفات خاصة 
الملفات الــتــي تــكــون مبالغ صغيرة فإن 
الضبط واإلحضار يتم حل القضية فيها 

بشكل سريع وفوري.

مباغتة القانون

وســأل العبدالله د. فايز الكندري عما 
إذا كــان إلــغــاء إجـــراء الضبط واالحــضــار 
يتسبب بعدم وجــود ضمانات للدائنين 
الستيفاء حقوقهم وضعف المركز المالي 
 
ً
للمدين، بالتالي هذا يتسبب في أن كثيرا
من المتقاضين يلجأون لحل قضاياهم 
بــالــتــســويــة، فــلــمــاذا أنــتــظــر ثــــالث وأربــــع 
ســـنـــوات وفــــي الــنــهــايــة لـــن يـــكـــون هنالك 
حتى ضبط وإحضار، فأجاب: كل الشكر 
لكم على هــذه االستضافة وللحديث عن 
مسألة قد تختلف حولها وجهات النظر 
حول مشروعيتها من عدمها واتفاقها مع 
المواثيق الدولية من عدمه، سأبدأ بما بدأ 
به المستشار الضبيبي حول إلغاء إجراء 
الضبط واإلحــضــار وحبس المدين، هذا 
اإلكــراه البدني والتهديدي لحمل المدين 
 تحت الموسر، جاء 

ً
الموسر، ولنضع خطا

فــي قــانــون خـــاص وهـــو قــانــون اإلفـــالس، 
وحقيقة بالنسبة لــي هــذا أمــر مستغرب 
وأعـــتـــبـــره مــبــاغــتــه تــشــريــعــيــة، فـــال يمكن 
 من خالل 

ً
 عاما

ً
لمشّرع أن يباغت قانونا

قانون خاص.
وأضــــــاف: فــمــبــرر أن تــأتــي بـــمـــادة في 
الــقــانــون الــخــاص تنص على إلــغــاء مــواد 
ــــالس الــمــنــصــوص عليها فـــي قــانــون  اإلفـ
التجارة، التي تم إلغاؤها بصدور قانون 
اإلفالس الجديد، ومن الطبيعي أن تشير 
إلــى أن كل حكم مخالف لقانون اإلفــالس 
يلغى، لكن أن تأتي بقانون خاص يناقش 
ــار، والـــتـــســـويـــة الـــوقـــائـــيـــة  ــتــــجــ إفـــــــالس الــ
والتدابير االحترازية وغيرها لتتعرض 
لمسألة في قانون عام فأنا حقيقة ال أعرف 

ما هو المنهج التشريعي.
وأوضح ان التشريع إذا ارتأى أن إجراء 
الضبط واإلحــضــار سيتبعه بعد دراســة 
متأنية مــن قاضي التنفيذ وقــدرتــه على 
الـــســـداد وأنــــه يــمــاطــل فـــي الـــســـداد ســوف 
يكون الحبس، وأنا ال أعرف ما هو النهج 
التشريعي فأنت مشرع إذا أردت أن تعدل 
قانون المرافعات فلك هذا، لكن أنا أستغرب 

أن يستخدم قانون خاص لمباغتة قانون 
عام فتستطيع أن تذهب مباشرة إلى قانون 
المرافعات وتعدل وتلغي فأنا أعتقد أن 

هذه مالحظة غاية في األهمية.
 عن ذلك مثل هذا اإلجراء 

ً
وتابع: فضال

وهــو شــأن قــانــون اإلفـــالس لــك أن تتخيل 
قــانــون اإلفـــالس بــهــذا الحجم التشريعي 
 ال 

ً
والـــذي يــتــجــاوز ثالثمئة مـــادة تقريبا

تجد فيه مذكرة إيضاحية إال فيما يقارب 
الصفحة ونصف الصفحة، وكنت أتمنى 
أن أرى الفلسفة التي تبناها المشرع إللغاء 
الضبط واإلحضار وحبس المدين، وحين 
أثار الموضوع زوبعة فنجد وزارة التجارة 

.
ً
تصدت للموضوع وتلت بيانا

واســـتـــطـــرد الـــكـــنـــدري: وهـــنـــا أحــــب أن 
أشــيــر إلــــى أن »الـــتـــجـــارة« لــيــســت معنية 
بهذا القانون فالوزارة هي حزمة حكومية 
وليس لك أن تتحدث عن فلسفة تشريع، 
لك أن تتكلم عن فلسفة تشريع في المذكرة 
اإليــضــاحــيــة فكما غـــاب عــن هـــذا القانون 
الــمــهــم الفلسفة الــتــشــريــعــيــة لــكــل الــمــواد 
الــتــي تــم الــنــص عليها ولــكــل جــديــد جــاء 
 
ً
في قانون اإلفــالس كما أن العنوان أيضا
خطأ قانون التسوية الوقائية والتدابير 
االحــتــرازيــة ومـــن ثــم اإلفـــــالس، فالعنوان 
خاطئ والمذكرة االيضاحية شبه معدومة، 
وهذا القانون غابت عنه الفلسفة وال توجد 
إجابات حول لماذا تم إلغاء اجراء الضبط 

واالحضار.

فلسفة الضبط واإلحضار

وقـــال: حين تابعت رد وزارة التجارة 
وجدتها تقول إن إلغاء هــذا اإلجـــراء جاء 
للحفاظ على كــرامــة المدين وال نريد أن 
نــمــزج بــيــن الــعــقــوبــة والــتــعــويــض وبــيــن 
الــمــجــال الــمــدنــي والــجــزائــي وأن نتجابه 
ــقـــوق  ــد الـــــدولـــــي والـــحـ ــهـ ــعـ ــاق الـ ــثـ ــيـ ــــع مـ مـ
المدنية والسياسية التي أصبحت جزء 
مــن الــتــشــريــع الــوطــنــي بــصــدور الــقــانــون 
13 / 1996 هــذا القانون الــذي ينص على 
»ال يجوز سجن أي انسان لمجرد عجزه 
عـــن الـــســـداد بـــالـــتـــزام تـــعـــاقـــده«، وقــاضــي 
التنفيذ إذا ثبت لديه أن المدين عاجز عن 
الــســداد وليس لديه أمـــوال يجوز الحجز 
عليها يــرفــض إتــمــام سجن الــمــديــن، قبل 
ــذا الـــقـــانـــون نـــحـــن كـــنـــا مــتــوافــقــيــن مع  ــ هـ
العهد الــدولــي والميثاق العربي لحقوق 
اإلنــســان ولــو أردنـــا أن نقف على حقيقة 
المفردات فالعهد الدولي والميثاق العربي 
لحقوق اإلنسان تكلما عن التزام تعاقدي، 
فــهــل معنى ذلـــك ان الــديــون الــنــاشــئــة عن 
الـــمـــســـؤولـــيـــة الــتــقــصــيــريــة يـــجـــوز فــيــهــا 
الضبط واالحضار؟ مجيبا: نعم بالطبع 
 ال نريد اليوم 

ً
إنها اعــتــبــارات مهمة جـــدا

بــــاإلســــراف فـــي الــضــبــط واإلحــــضــــار وأن 
نخلط بين اإلجــراء العقابي واالحترازي، 
ويجب أن نعلم فلسفة الضبط واإلحضار، 
 
ً
وبالنسبة لي إلى جانب أنه إجراء مهم جدا

الستيفاء حقوق الدائنين، وهؤالء الدائنون 
ليسوا فقط الــتــجــار وأغــلــب المتضررين 
ليسوا بالتجار ومثال ذلك البنوك والتي 
لديها ضمانات نعم هي تتضرر في تأخر 
إجــراءات التنفيذ لكن في النهاية من هو 
المتضرر الفعلي ؟.. المتضرر الفعلي هي 
المطلقة التي تنتظر نفقة األوالد واالبن 

الذي يحتاج لجواز سفره المحجوز.

المدين المماطل

وتــابــع: ناهيك عن أهمية هــذا اإلجــراء 
الســتــيــفــاء الـــحـــقـــوق لــكــن أهــمــيــتــه تكمن 
فــي مــبــدأ ســيــادة الــقــانــون فــمــبــدأ ســيــادة 
الــقــانــون ليس بمعزل عــن ضــمــان تنفيذ 
األحكام القضائية، ما جدوى صدور حكم 
قضائي ويفصل فــي الــنــزاع ويــقــول هذا 
الــمــدعــي لــه الــحــق مــا الــفــائــدة مــن صــدور 
األحــكــام القضائية وعـــدم تنفيذها فأنا 
أعتقد اليوم الفلسفة التشريعية الصحيحة 
إلجراء الضبط واإلحضار وحبس المدين 
وليس أي مدين بل أقصد المدين المماطل 
المتعنت والـــذي يــمــارس األالعــيــب حتى 
ال ينفذ األحــكــام القضائية وهنا فلسفة 
ضــمــان ســيــادة الــقــانــون، والــتــي ال تنفك 
صلة بضمان تنفيذ األحــكــام القضائية. 
الـــيـــوم الــغــايــة لــيــس فــقــط صــــدور قــانــون 
واحترامه فاحترام القانون اليوم باحترام 
الــحــكــم الــقــضــائــي الــــذي صـــدر عــلــى هــدي 
منه فأنا أعتقد الفلسفة التشريعية اليوم 
ليس مصادرة كرامة اإلنسان أو مصادرة 
الحرية الشخصية بــل نحن نقول اليوم 
قاضي التنفيذ حين يبدأ باالستدعاء قبل 
أن يقوم بذلك هو يتفحص الملف بتوافر 
مقوماته ومعاييره وشــروطــه واإلثــبــات 
على عاتق طالب التنفيذ عليه أن يثبت 
أن هـــذا الشخص متعنت ومــمــاطــل ومن 
ثم يستدعيه قاضي التنفيذ ويخبره أن 
لديك أموااًل وأنت مصر على عدم السداد 
فيعطيه مهلة فإذا لم ينصاع فيلجأ لإلكراه 
البدني وهـــذا اإلكــــراه البدني ال يمكن أن 
أقول إنه يتنافى مع الكرامة اإلنسانية لهذا 

الشخص في وقت أن هذا الشخص يماطل 
في تنفيذ الحكم القضائي.

وســأل العبدالله المستشار الضبيبي 
 إلــغــاء إجـــراء الضبط 

ّ
حــول مــن يقول بـــأن

ـــــعـــــف األجـــــهـــــزة 
َ

واإلحــــــــضــــــــار كــــشــــف ض
ـــي 

َ
التنفيذية فــي الــدولــة ممثلة فــي وزارت

العدل والداخلية بإجبار المدين وحجز 
المركبات أو منع السفر وغيرها... فلماذا 
فقط هــذه األدوات، وهنالك أدوات أخرى 

من الضروري االلتفات إليها وتفعيلها؟
فــــأجــــاب: أغـــلـــب الــدائــنــيــن حــيــن يعلن 
السرد التنفيذي وتبدأ إجــراءات التنفيذ 
مــع إجــــراء الــضــبــط واإلحـــضـــار ال يمنعه 
ــال الــمــديــن لــدى  أن يــضــع حـــجـــزا عــلــى مــ
الغير وحجز المركبات، والشكر لــإلدارة 
العامة للمرور التي عّينت موظفين داخل 
إدارة التنفيذ، مما يجعلنا فقط نستعلم 
مباشرة عن عدد السيارات، وبالفعل حين 
يتم الحجز على سيارة المدين على الفور 
يبادر حتى ال تباع سيارته، ألن الحجز 
الذي يتم للمركبات كثير، ولكن البيع قليل، 
وكما ذكرنا فإن الضبط واإلحضار كثير، 
ــدا، وهنا  ولــكــن مــن يتم حبسهم قليل جـ
هيبة القانون وإدارة التنفيذ في كل يوم 
ومأمورو التنفيذ موجودون ومقسمون 
لمجموعات، فهناك مجموعة لحجز مال 
المدين لدى الغير يتوجهون إلى البنوك، 
ومجموعة أخرى للحجز إذا كانت منقوالت 
أو إخالء او أي إجراء آخر باستخدام القوة 
الجبرية، فأعتقد أن األدوات من قبل وحتى 
اآلن مفّعلة، حين أنشأت وزارة الداخلية - 
مشكورة - اإلدارة العامة لمعاونة التنفيذ 
المدني، أصبح إجراء الضبط واالحضار 
يذهب مباشرة لهذه اإلدارة ويتم تفعيله، 
وأذكر حين تم الربط مع إيقاف المعامالت 
وكــذلــك بــالــدوريــات فــي أحــد األوقــــات كنا 
اضطررنا ألخذ قاعة، ألن مكاتب التنفيذ 
لم تكف عدد المدينين الذين تم ضبطهم.

وأضاف: كما ذكر د. الكندري، فإن على 
قــاضــي التنفيذ أن يتأكد مــن أن المدين 
قادر على السداد، ولكنه يمتنع أو يماطل، 
كما أنــه أيضا قبل أن يصدر قــرار اإلكــراه 
البدني أو الحبس عليه أن يجري تحقيقا 
مختصرا فيما قــرره الدائن من أن مدينه 
قــادر وامتنع، وال يأخذ كــالم الدائن على 
م به، وله حق أن يمهله لمدة شهر، 

ّ
أنه مسل

وله حق أن يقّسط المبلغ إذا وافق الدائن، 
إذن كانت عجلة تنفيذ األحكام مثلما كانت 
تصدر األحكام من المحاكم المشرع حرص 
على أن يعطي كل صاحب حق حقه بسرعة 
عن طريق أوامــر األداء، ثم بعد ذلك إدارة 
ــر حين صــدر هــذا القانون  التنفيذ، وأذكـ
ــار، كــان  وألـــغـــي إجـــــراء الــضــبــط واإلحــــضــ
كــل عمل إدارة التنفيذ هــو رفــع إجـــراءات 
الضبط واإلحــضــار؛ إذن الملفات أغلبها 
تــوضــع وكــأنــهــا فــي الــحــفــظ، ال سيما أنه 
أصــبــح يــتــم إبـــــالغ الــمــديــنــيــن أن اســحــب 
ما لديك من مبالغ وحــّول المركبة باسم 
أحد أقربائك، إذن أصبحت هنالك وسائل 
للتحايل، فإذا ما أثبت لقاضي التنفيذ أن 
هذا المدين تحايل، وليس هنالك إجــراء، 
وهذا يذكرني بقانون المرافعات يمنع أن 
يصدر قاضي التنفيذ حبس من يتجاوز 
عمره 65 سنة، ويقدم الدائن كل األدلة وأنا 
أخبره »توّكل على الله هذا القانون ومن 
فوق الـ 65 لن يحبس«، ففّعلوا األدوات إذا 
كنت تـــدرس جـــدوى الضبط واإلحــضــار، 
فيكون ضمن قانون المرافعات وتعديل 
قانون المرافعات، وليس بقانون خاص 
لتنظيم عملية اإلفالس والتسوية الودية 
والهيكلة، وكل المواد لم تتعّرض للمدين 
جميعها تتكلم عن التاجر، ويجب أن تكون 
هنالك وقفة خاصة بعد مرور فترة، وعرفنا 
مدى فعالية اإلجـــراءات األخــرى، وأنها ال 
تتناسب مع إلغاء فعالية إجــراء الضبط 
واإلحــــضــــار، وإذا ســتــبــقــي عــلــى إلــغــائــه، 
فعليك تفعيل بدائل أخــرى مثلما تحّول 
الشيك من جناية إلى جنحة، فأصبح أغلب 
األشخاص يطلبون شيكا مصدقا، وأصبح 

التعامل بالشيكات أقل.
وتابع: إذن؛ أعطيت فرصة قبل أن يفاجأ 
الدائن باإلجراءات، وأن إدارة التنفيذ أنه 

يــقــّدم لها طلب رفــع وإحــضــار، ويتساءل 
المدين في تلك الحالة عن حقوقه بعد أن 
ــــراءات القانونية ودفـــع رســوم  اتــخــذ اإلجـ
للدولة عن 10 آالف دينار نسبة 2.5 بالمئة، 
ومصاريف محاٍم، فيجد أن اإلجابة حول 
مراعاة حقوق اإلنسان، ولكنها إجابة غير 
مقنعة بالنسبة له، ألن الشخص الممتنع 
 بالعدالة حين 

ّ
عن األداء وهــو قــادر يخل

يقوم بالسداد بعد أشهر، أو ربما سنوات، 
ذ، وشرعنا أنه 

ّ
 الحكم لم يصدر إال لينف

ّ
ألن

إذا قضيت فليكن قضاؤك نافذا، وأناشد 
المشرع من خالل هذا اللقاء اإلعالمي أن 
يعيد دراســـة هــذا الــوضــع، بعد أخــذ رأي 
جــمــيــع الــمــخــتــصــيــن، وخـــاصـــة المجلس 

األعلى للقضاء.
وسأل العبدالله الضبيبي: »لم يأخذوا 
رأي مجلس القضاء وأنت كنت على سدة 
منصة القضاء، وبالتأكيد كنت خالل هذه 
الفترة موجودا، وسمعت هل أخذ مجلس 
القضاء رأيا في هذه المسألة أو شارك إدارة 
التنفيذ، باعتبارها المعنية، أم صــارت 

األمور بهذه الطريقة سريعة؟«.
فـــأجـــاب: »فـــي دور هـــذا الــقــانــون كنت 
ــلــــى لــلــقــضــاء،  مـــســـتـــشـــارا لــلــمــجــلــس األعــ
ــا أتـــذكـــر أن هــذا  ولــرئــيــس الــمــجــلــس، ومــ
الملف مّر علينا، وإذا كان ذلك فيجب أن 
ظ، ويجب أن نعرف ما 

ّ
يكون هناك تحف

هو البديل، والــذي ناقش حالة عدم قدرة 
ه لم يتطرق 

ّ
التاجر على الوفاء بديونه، لكن

إلى الشخص العادي المدين الذي لم يعمل 
بالتجارة، ولكن لديه نفقات خاصة من 
ــوال شخصية  إيــجــارات ومــصــاريــف وأحــ
ورؤيــــــة، وتــســلــيــم مــحــضــون، وفــــي حــالــة 
االمــتــنــاع عــن تسليم الــمــحــضــون مــا هو 
اإلجراء، وهي مواد في القانون المدني مثل 
المادتين 334 و410 من القانون المدني، 
والتي تعطي القاضي الحق في أن يرى إذا 
كان المدعى عليه لديه قدرة على السداد 
بالتقسيط، فيقوم بتقسيط المبلغ له، أو 
يمهله للتسوية، ولكن إذا أعطيته المهلة 
ولــم يسدد، وجاءني الحكم يقول يقّسط 
المبلغ على أقساط محددة قيمتها، وإذا 
تبّين االلتزام بأن المدين ال يقوم بالوفاء إال 
عند المقدرة أو الميسرة، عّينت المحكمة 
موعدا مناسبا لحلول األجل، مراعية في 
ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلية«.

وقـــال: »وحــتــى اآلن حين صــدر قانون 
رين، قام القضاة بتنظيم العملية 

ّ
المتعث

وحــــــــّددوا أقــســاطــا مــعــّيــنــة ال تـــزيـــد على 
ربــــع راتـــــب الـــمـــديـــن، والــــدولــــة دفـــعـــت كل 
الــمــديــونــيــات، واآلن مـــا هـــو مــصــيــر هــذه 
القرارات كلها؟ ما لها قيمة، وال فيه قدرة 
أن يصير جباية لها، وأصبحت كل هذه 
ــهــا أمـــوال 

ّ
ــوال عــلــى هـــذا الـــوضـــع كــأن ــ األمــ

مـــعـــدومـــة، ومـــهـــمـــا طـــّولـــنـــا فــــي الــحــديــث 
واسترسلنا، أعتقد أننا نشاهد معاناة َمن 
يصدر لمصلحته حكم، ثم ال يحصل على 

حقه، وهذه فيها خلل كبير«.

بدائل الضبط
 

وسأل العبدالله: »فيما يتعلق بالتجار 
ــوم، ومـــــا يــتــعــلــق بــمــنــظــومــة الــعــمــل  ــ ــيـ ــ الـ
التجاري، وكيفية اقتضاء الديون اليوم، 
وبالتالي قانون اإلفالس أوجد آلية حتى 
يتحقق الـــتـــزام مــفــاده مــع إلــغــاء الحبس 
أن يـــكـــون هـــنـــاك ضــبــط لــلــمــركــز الــمــالــي 
للمدين، نشعر أنه اآلن بعد إلغاء الضبط 
واإلحــضــار، فقد قــدرة المدين في السداد 
وال تـــوجـــد أي آلــــيــــات، فــكــيــف يـــؤثـــر ذلــك 
فــي الــعــمــل الــتــجــاري، بــعــدمــا تــم تجنيح 
الشيك، وبالتالي الناس تذهب إلى الشيك 
ــّدق، وحــيــنــمــا كـــــان هـــنـــاك ضــبــط  ــمــــصــ الــ
وإحضار كانت الناس تبحث على إقــرار 
يــن المذيل بالصيغة التنفيذية حتى  الــدَّ
تبتعد عــن ســنــوات الــتــقــاضــي الــطــويــلــة، 
أين هي البدائل اليوم التي تضبط مسألة 
ــــن؟ وأيــــضــــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــعــمــل  ــديـ ــ الـ
ــاق الـــتـــجـــاري والــلــجــوء  ــفــ الـــتـــجـــاري واالتــ
للقضاء والحصول على أحكام، فإلى أي 
مدى يؤثر هذا الموضوع في مسألة إلغاء 

الضبط واإلحضار؟«.

وأجــاب الكندري: »انه سؤال مهم جدا، 
لت به فيما 

ّ
ب على ما تفض

ّ
لكن دعني أعق

يتعلق إذا كان مجلس القضاء األعلى قد 
ناقش موضوع إلغاء المواد الخاصة في 
الباب الثالث من قانون المرافعات للمواد 
المدنية والــتــجــاريــة، والــخــاص بالضبط 
ي من ضمن 

ّ
واإلحضار والتنفيذ، حيث أن

األشــخــاص الــذيــن اطــلــعــوا على أكــثــر من 
مــســودة لــقــانــون اإلفــــالس، وكــانــت تحمل 
عـــنـــاويـــن عــــدة أهــمــهــا »قــــانــــون الــتــســويــة 
ــادة الهيكلة واإلفــــالس«، ثم  الوقائية وإعـ
ــــالس، وأعــتــقــد أنــهــا الــمــســودة  ســمــي اإلفــ
األخــيــرة إذا كنت محقا فــي ذلـــك، وحتى 
المادة الخامسة بهذه المسودة لم تتحدث 
عن إلغاء هذه المواد، أما ما عرض علينا 
ــا الــــــــرأي بـــشـــأنـــه فـــهـــو أن يــلــغــى  ــنــ وأبــــديــ
المرسوم بقانون 2 لسنة 2009، وتلغى 
المواد من 555 إلى 800 من قانون التجارة 
التي تتحدث عن اإلفــالس، كما ُيلغى كل 
نص يخالف أحكام القانون المرفقة، وهذا 
هو نص المادة الذي عرض علينا وعلى 
الكثير مــن القطاعات بمن فيهم السلطة 
القضائية لمجلس القضاء األعلى حتى 
يبدي رأيه، ولذلك أعتقد أن المباغتة كانت 
موجودة، منذ البداية وحتى النهاية، وهذا 
ليس نهجا تشريعيا، وليس لك اليوم أن 
تضرب بالحائط فلسفة تشريعية كاملة، 
وتستجدي العواطف، وال يمكن بأي حال 
من األحوال أن نتحدث عن الميثاق الدولي 
للحقوق المدنية والسياسية والميثاق 
العربي، ونقول إن هذا النص يخالف، أبدا 
 الذي يخالف عندما أقوم 

ّ
ما يخالف، ألن

باستخدام هذا اإلجراء التهديدي واإلكراه 
البدني، إن جاز التعبير، أمام شخص عاجز 

عن السداد«.

احترام العهد الدولي

وقال العبدالله: يقال انه ال توجد دولة 
بالعالم عندها ضبط وإحضار إال الكويت.
ــاب الـــكـــنـــدري: لـــم ال، وإذا مـــا كــان  ــ وأجـ
عندهم، فهو إجراء صغير، ألنك تقارن دولة 
الطويت بالدول المتقدمة، والتي عندها 
وســائــل بــديــلــة، وبيئة صالحة للتنفيذ، 
ولكن الكويت دولة لها خصوصية، لذلك 
أعتقد أن المباغتة كــانــت مــوجــودة، بأن 
هــذا النص قد دس بشكل أو بآخر ولكن 
دون دراســة الجوانب األخــرى، ويمكن أن 
تستجدي كــمــا قــلــت الــجــوانــب العاطفية 
بأننا يجب أن نحترم العهد الدولي، والذي 
يحظر حبس المدين العاجز، ولكن إدارة 
التنفيذ وقاضي التنفيذ محظور عليه أن 
يستدعيه وأن يحجز حريته، وأن يحبس 
مدين عاجز عن السداد متى ثبت ذلك، ال 
يمكن، والنص ال يقول بذلك بتاتا، والنقطة 
الثانية لألسف الشديد أن ما تم فعله يثبت 
أن هناك نوايا في قانون اإلفــالس ونعلم 
ذلك جيدا، إلى إلغاء تجريم الشيك بدون 

رصيد، وتم االعتراض على ذلك«.
وقــال المحاور: على اعتبار أن بعض 
الــدول أقدمت على هذا الشيء. فأجاب د. 
الــكــنــدري: أقــصــد أنـــه الــيــوم عــنــدمــا تفكر 
في هذه الفلسفة فهذه قضايا مهمة جدا 
ــــوم بــالــغــاء  ال يــمــكــن بــمــنــاســبــة قـــانـــون أقـ
التجريم والغاء منع السفر، وإذا تحدثنا 
بشفافية متناهية وعن الكرامة اإلنسانية 
والحرية الشخصية، فيجب أن تلغي منع 
الــســفــر، ولــكــن الــســؤال لــمــاذا أبــقــيــت على 
منع السفر وألغيت الضبط واإلحضار؟! 
وبــالــعــودة إلـــى ســؤالــك فــي الــبــدايــة حــول 
الــعــمــل الـــتـــجـــاري: نــعــم الــعــمــل الــتــجــاري 
ســيــتــأثــر، وهـــــذه الـــضـــمـــامـــات مـــوجـــودة، 
ــيـــازي،  ــالـــرهـــن الـــرســـمـــي، والــــرهــــن الـــحـ كـ
إلــى جانب حقوق االمتياز التي يقررها 
الــمــشــرع لــعــدد مــن المدينين ولــعــدد من 
الـــديـــون والــحــجــز الـــعـــقـــاري، ولــكــن الــيــوم 
التاجر الذي يهمه بالدرجة األولى اقتضاء 
ــــوال  الـــديـــون بــســرعــة لــتــوظــيــف هــــذه األمـ
فـــي االســتــثــمــار، لـــك أن تتخيل الـــيـــوم أن 
أحدهم ممول 20 مليون دينار كويتي، وال 
تأتيني هذه األمــوال إال بعد 11 سنة، ألن 
اليوم الحجز العقاري حتى الوصول إلى 

جلسة البيع بالمزاد العلني يحتاج إلى 
وقــت، ربما إلعــادة النظر في التشريعات 
الخاصة في التقاضي بشكل عام وإجراءات 
الــتــقــاضــي، وأعــلــم تــمــامــا أن أحـــد البنوك 
انتظر 11 سنة للوصول إلــى جلسة بيع 
عـــقـــارات مــرهــونــة، والــبــنــك هــو شخصية 
اعتبارية لمجموعة مساهمين هم تجار 
ومــجــمــوعــة مــن الــمــواطــنــيــن والمقيمين، 
والغاية األساسية اليوم هو أال نلتفت إلى 
المشاعر العاطفية، وال تكون ردود أفعالنا 
أن هذا تاجر وخطاب كراهية ضد التجار، 
وأنهم يستنزفون البلد، ويجب أال يؤثر 
هـــذا الــكــالم فــي أصــحــاب اخــتــصــاص، أو 

المشرعين، فالرأي العام يقول ما يقوله«.
وقال المحاور: إذن أنت ترى أن العاطفة 

غلبت على هذا اإللغاء؟
وأجــاب الكندري: نعم، غلبت العاطفة، 
واالســتــعــجــال أيــضــا، والــدلــيــل عــلــى ذلــك 
االســتــعــجــال وغــيــاب المهنية والحرفية 
في إعـــداد التشريع، وأنــا آســف أنــي أقول 
ــه ال تــــوجــــد مــــذكــــرة إيــضــاحــيــة  ــ ذلـــــــك، أنــ
لــقــانــون اإلفـــــالس، رغـــم أنـــه أكــثــر مــن 300 
ــات جـــــديـــــدة كـــالـــتـــســـويـــة  ــ ــريـ ــ ــظـ ــ مـــــــــادة ونـ
الــوقــائــيــة وتــدابــيــر وخــالفــه، ونــحــتــاج أن 
نعرف أيــن مصدرها ولــمــذا وضعت هذا 
ــر، والــمــذكــرة الــتــفــســيــريــة مــفــيــدة لنا  ــ األمـ
كأكاديميين فــي شـــرح الــقــانــون ومفيدة 
لــلــقــضــاة والــمــحــاكــم فـــي تــفــســيــر الـــمـــواد 
ــت الـــيـــوم تــريــد أن تخلق  الــقــانــونــيــة، وأنــ
جــيــال غــيــر مــلــقــن، فليس الــمــطــلــوب مني 
أن آخــذ نسخة من المواد »قــص ولصق«، 
وأنا شخصيا أصــررت في إحدى اللجان 
البرلمانية حينما طلبوا رأينا أن يكون 
هـــنـــاك مـــذكـــرة تــفــصــيــلــيــة، وكـــنـــت أتــمــنــى 
بــمــنــاســبــة الـــغـــاء الــضــبــط واإلحــــضــــار أن 
يــأتــيــنــا بــالــمــدرســة، لـــمـــاذا ألــغــيــت؟، ومــا 
هي الدول التي لم تطبق؟، وما الخيارات 
الموجودة عندهم؟، لذلك مرة أخرى أريد 
أن أؤكد أهمية أن إجراء الضبط واإلحضار 
واالستدعاء الذي يلحقه نادرا وليس غالبا 
حبس المدين، له شــروط، وهــو مهم جدا 
الستيفاء الحقوق، ولكن كما قلت هي عامل 
مهم لسيادة القانون، ولذلك ال نتكلم اليوم 
على مــزج الجنائي بالمدني أبــدا، ولكنه 
إجراء تهديدي الغاية منه سيادة القانون 
وهي ال تكون إال بضمان احترام األحكام 
القضائية، وكيف يكون لألحكام القضائية 
قيمة، واعتبار إذا صدرت دون أن يكون لها 
حيز فــي التنفيذ، البعض يقول إن حيز 
التنفيذ بمنع سفره، وإذا كان منع السفر 
في مقابل عدم تملكه أموال يجوز الحجز 
عليها، والــواقــع العملي أنــه ينقل أمالكه 
وسياراته باسم آخرين، وهل يليق اليوم 
أن زوجـــة تنتظر النفقة ألوالدهــــا بفارغ 
الصبر، أما األب فبمجرد أن ينزل الراتب 
بتاريخ 20 يكون واقفا أمام ماكينة السحب 
اآللــي لسحب أمــوالــه سريعا، قبل أن يتم 
خصم أموال نفقتها، وتذهب المطلقة إلى 
المحكمة تطالب بنفقة أوالدها ومصاريف 
الــدراســة والــخــدامــة وال يجد القاضي ما 
يسويه من أجلها، كل الــدالئــل تشير إلى 
أن الرجل ليس مماطال ولكنه متعنت وال 
يحترم األحكام القضائية، وهذا الشخص 
هـــل بــالــفــعــل نــحــتــاج مــنــه أن نــحــمــيــه في 
مواجهة منظومة قانونية يمكن أن تنهار، 
وما تفضل به المستشار الضبيبي بلغة 
األرقــــام فهي لغة مــعــبــرة، وهـــي منظومة 
قانونية تواجه انهيار، فنحن نتحدث اليوم 
عــن ديـــون الــتــجــار وال نتحدث عــن ديــون 
البنوك، ورغم ذلك فإن التجار والبنوك قد 
يكون لديهم مركز مالي مليء وقد يكون 
لــديــهــم ضــمــانــات، ولــكــن انـــا أتـــحـــدث عن 
منظومة قضائية، ألن الناس حينما تفقد 
الثقة بالقضاء وأن الحكم القضائي ال قيمة 
له، فنحن سنصل إلى مرحلة خطيرة جدا، 
لذلك أضم صوتي إلى صوت المستشار 
علي الضبيبي بضرورة إعــادة النظر في 

هذا التشريع.

الزميل حسين العبدالله يتوسط الكندري والضبيبي

نرمين أحمد وعزة إبراهيم

معالجة األمور بكل أبعادها وجوانبهاتعديل التشريع يفتح باب التعديالت

الضبط واإلحضار 
ومنع السفر

كانا إجراءين 
فعالين ويؤديان 

إلى نتائج
سريعة 

علي الضبيبي

مواد قانون 
اإلفالس تتجاوز 

300 مادة والمذكرة 
اإليضاحية تقارب 
الصفحة والنصف 

فقط 
فايز الكندري

القانون غابت 
عنه الفلسفة 

وال توجد 
إجابات عن 
سبب إلغاء 

إجراء الضبط 
واإلحضار

الضبط 
واإلحضار 
إجراء مهم 

 الستيفاء 
ً
جدا

حقوق 
الدائنين 

وهؤالء ليسوا 
فقط فئة 

التجار

الفلسفة 
التشريعية 

إلجراء الضبط 
وحبس 
المدين 

غايتها تنفيذ 
األحكام 

حيال المدين 
المماطل

إذا تحدثنا 
عن الكرامة 
اإلنسانية 

فلماذا اإلبقاء 
على منع 

السفر وإلغاء 
الضبط 

واإلحضار؟
الكندري

قال المستشار الضبيبي: »ونحن نستعرض الضبط واإلحضار 
تذكرت شيئا واحــدا، إجــراء كنت أتمنى أن يكون فعاال قبل أن يفكر 
المشرع بإلغاء الضبط واإلحضار، وهو منع الحجز على الراتب إال 
لدين نفقة، وفي حال الحصول على قرض بضمان الراتب، لو عدل 
التشريع بــجــواز الحجز على الــراتــب وبــحــدود الــربــع وليس قاصرا 
على النفقة، ولكن اآلن توجد مفارقة، فالعسكريون يجوز الحجز على 
رواتبهم بحدود الــربــع، أمــا المدنيون والمتقاعدون فال يجوز ذلك 

بحقهم، وهنا إذا عدلنا بجواز الحجز فإن الدائن لن يلجأ إلى إجراء 
الضبط واإلحــضــار ألن عنده الحجز خصوصا المبالغ البسيطة، 
وخــالل فترة بسيطة يمكن ســدادهــا من الــراتــب، والمدين ما يحدث 
له ضرر، ألنه طبقا للقانون لن يتجاوز ربع الراتب، وفي هذه الحالة 
بتعديل التشريع وتنفيذه سنفكر حينئذ في تعديالت أخرى، ولكن 
ليس بقانون التسوية مباشرة على قانون المرافعات بعد دراسة وأخذ 

آراء جميع المختصين«.

أكد الكندري أنه يريد »أن يكون لدولة الكويت منهج تشريعي 
محدد حول مسار صياغة التشريعات في الكويت، وفي الدول 
المتقدمة هناك كود محدد للتشريع، مثال أن يكون خالل مدة 6 
 ،

ً
أشهر على األقل على قوانين مهمة، والتشريع مهمة صعبة جدا

وأن أشعر حين أقــارن بين تشريعات سابقة بالقانون المدني 
والمرافعات واإليجارات والجزائي والتجارة، والصيغة واألصالة 

التي كانت تستخدم بها«.

 وذكــر أن »التطور التكنولوجي اآلن مهم، ولكن ال يعني أن 
آخذ من كل زهرة بستانا، وآخذ من أستراليا نظرية، وأخرى من 
ألمانيا، وأخرى من إنكلترا، والقانون ال يسير وفقا لذلك، ما انه 
ليس للقانون منحنى محدد في الحريات أو كرامة اإلنسان فقط، 
ولكن نأخذ األمور بكل أبعادها وجوانبها، وبما يراعي الواقع 

وخصوصية دولة الكويت«.

https://www.aljarida.com/article/9310
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وكالء 
بالخصومة!

تــــمــــثــــيــــل الــــمــــحــــامــــي 
لموكليه أمـــام المحاكم 
وجــهــات التحقيق يقوم 
ــرة الـــــوكـــــالـــــة  ــ ــ ــكـ ــ ــ عـــــلـــــى فـ
بـــــالـــــخـــــصـــــومـــــة بــــهــــدف 
القيام بأعمال لمصلحة 
الـــمـــوكـــل، وبـــمـــا يــضــمــن 
ــه  ــوقــ ــقــ الـــــــــدفـــــــــاع عــــــــن حــ

ومصالحه القانونية. 
ــذا الــتــمــثــيــل  ــ ــثــــل هــ ومــ
القانوني أمام القضاء ال 
يعبر عــن مــوقــف عدائي 
ــن الــــمــــحــــامــــيــــن تـــجـــاه  ــ مــ
الخصوم أو العكس، بل 
يـــوجـــب عـــلـــى الــمــحــامــي 
ــلــــة مـــن  ــمــ االلـــــــــتـــــــــزام بــــجــ
ــــط الـــقـــانـــونـــيـــة  ــــوابـ ــــضـ الـ
واألخـــالقـــيـــة لــلــدفــاع عن 
ــيــــه وعــــن  ــلــ حـــــقـــــوق مــــوكــ
مصالحهم، أهمها أمانة 
القسم واإلخالص في أداء 
المهام وفق ما تقتضيه 
قــــــــواعــــــــد شــــــــــرف مـــهـــنـــة 

المحاماة.
 
ً
إال أن هــــنــــاك واقــــعــــا

يعيشه المحامون يتمثل 
فـــــي اعــــتــــبــــار تــمــثــيــلــهــم 
بــــالــــدعــــاوى الــقــضــائــيــة 
أمام المنصة هو امتداد 
لحالة العداء الشخصي 
لموكليهم، وهو ما يترك 
 في نفوس الخصوم 

ً
أثرا

ــن يـــمـــثـــل أمـــامـــهـــم  ــ ــذيــ ــ الــ
الــــمــــحــــامــــي، مـــعـــتـــبـــريـــن 
 لهم أسوة 

ً
األخير خصما

بخصمهم األصيل.
وحالة العداء للمحامي 
لــــمــــجــــرد تـــمـــثـــيـــلـــه ألحــــد 
األطـــــــــراف فــــي خــصــومــة 
مدنية أو دفاعه عن متهم 
في دعــوى جزائية يجب 
ــون فــي  ــكــ فـــهـــمـــهـــا بــــــأن تــ
سياق العداء الوقتي أمام 
الــمــنــصــة، الـــــذي ينتهي 
بـــمـــجـــرد فــــض الـــمـــبـــارزة 
القانونية الــتــي يقودها 
الـــمـــحـــامـــي مــــع مــحــامــي 
الــــخــــصــــم أمــــــــــام مــنــصــة 
الــقــضــاء، والــتــي ال يمكن 
أن تمتد ألبــعــد مــن ذلــك؛ 
ألن ما يقوم به المحامي 
 ،

ً
 ومهنيا

ً
 فنيا

ً
يبقى عمال

ويــجــب فــهــمــه واعــتــبــاره 
مــن قــبــيــل الــرخــص التي 
يــســتــعــيــن بـــهـــا الــخــصــم 
للدفاع عن حقوقه مثلما 
ــــون لـــلـــطـــرف  ــانـ ــ ــقـ ــ كــــفــــل الـ
اآلخـــــــــــــــر مـــــــــن الــــــــدعــــــــوى 
االستعانة بمحاٍم يتولى 

مهمة الدفاع عنه. 
والمحامي وفي سبيل 
 
ً
ــرا أداء أمــانــة الـــدفـــاع وبـ
بــقــســمــه ال يــمــكــنــه إال أن 
يـــقـــوم بـــواجـــبـــه الــمــهــنــي 
واألخــــالقــــي والــقــانــونــي 
لـــــلـــــدفـــــاع عـــــــن مـــصـــالـــح 
ــو كــلــفــه  ــ مـــوكـــلـــه حـــتـــى لـ
 
ً
 أو امــتــعــاضــا

ً
ذلــــك نـــقـــدا

مــن خصومه أو أقربائه 
لـــــمـــــجـــــرد وجـــــــــــــــوده فـــي 
ــذا الـــمـــركـــز الــقــانــونــي  ــ هـ

للخصومة. 
يجب فهم أن المحامي 
ال يــــــخــــــتــــــار خــــصــــومــــه 
مثلما ال يختار موكليه 
بـــــعـــــنـــــايـــــة مــــتــــنــــاهــــيــــة، 
ــيــــن  ــامــ ــمــــحــ ــيــــل الــ ــثــ ــمــ ــتــ فــ
لألشخاص الطبيعيين 
ــيــــن أمـــــام  ــاريــ ــبــ ــتــ أو االعــ
القضاء وجهات التحقيق 
أو التحكيم أو التسوية 
عـــمـــل يـــتـــلـــقـــى بــمــوجــبــه 
 نظير 

ً
الــمــحــامــون أجـــــرا

الجهد والــخــدمــات التي 
يقدمونها. 

ــم  ــهــ ــفــ ومـــــــثـــــــل هـــــــــــذا الــ
يـــــجـــــب أن يـــــــســـــــود فـــي 
مخيلة القانونيين قبل 
الــعــامــة، إذ إن مــا يقدمه 
ــمـــحـــامـــون هــــو عـــبـــارة  الـ
ــات مـــرتـــبـــطـــة  ــ ــدمــ ــ ــن خــ ــ عــ
بــتــقــديــم الـــدفـــاع والــــرأي 
والـــــــــمـــــــــشـــــــــورة وإبــــــــــــــراز 
الــحــلــول الــقــانــونــيــة ورد 
المضار عمن يمثلونهم، 
وهـــــــــــو فــــــهــــــم يــــــجــــــب أن 
يــســود فـــي المجتمعات 
الــتــي يــســودهــا الــقــانــون 

والعدالة.
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 المخالفات 
المنسوبة إلى 

المستشار إدارية 
ال تتعلق بسلوكه 

أو أخالقه أو تمس 
سمعته بل ترتبط 

بمسألة قانونية 
تختلف فيها 
وجهات النظر

مرسوما »الخدمة 
المدنية« ونظامه 
يشكالن الشريعة 

األساسية في مجال 
الوظيفة العامة

»المستشار« وظيفة 
تعادل درجة وكيل 

وزارة وتعتبر 
»قيادية« وتخضع 

لقواعد تأديب 
القياديين في 
القانون العام

»التمييز« تلغي فصل مستشار بـ »الفتوى«: غلو وتفاوت 
صارخ بين العقوبة والحقيقة 

في حكم قضائي بــارز، قضت محكمة 
التمييـــز اإلداريــــة، برئاســة المستشــــار 
د. عادل بورسلي، بإلغاء قرار إنهاء عمل 
مــســتــشــار فــي إدارة الــفــتــوى والــتــشــريــع، 
واعتباره كأن لم يُكن، لمخالفته القانون. 
وقالت »التمييز« إن إنهاء عمل مستشار 
نتيجة شبهة اإلضرار بأموال الوزارة التي 
ل الدفاع عنها، يتضّمن الغلو وعدم 

ّ
يمث

التناسب والتفاوت الصارخ بين ما تبّين 
بحق المستشار الطاعن والعقوبة التي 
ــعــت عليه، فضال عــن آثــارهــا السلبية 

ّ
وق

على مستقبله الوظيفي، واضطراب حياته 
االجتماعية والمعيشية، ولم يثبت أن تلك 
المخالفات كانت وليدة عمد أو إرادة آثمة.
وكانت إدارة الفتوى التشريع انتهت 
ــرار بــفــصــل مــســتــشــار بها  ــ ــدار قـ ــ الــــى إصــ
ــســب الــيــه مــن إهــمــال وتقصير 

ُ
إزاء مــا ن

فــي مباشرة إحــدى الــدعــاوى القضائية، 
ــيـــة ضــــد إحــــدى  ــالـ لــمــصــلــحــة وزارة الـــمـ
الـــشـــركـــات، وقـــــررت مــحــكــمــة االســتــئــنــاف 
رفض دعواه، األمر الذي دفعه الى الطعن 

أمام محكمة التمييز.
وقالت »التمييز«، في حيثات حكمها، 
إن الطعن أقيم على 6 أسباب ينعى بها 
الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة 
الــقــانــون والــخــطــأ فــي تطبيقه وتــأويــلــه، 
والـــقـــصـــور فـــي الــتــســبــيــب، والـــفـــســـاد في 
ــاألوراق،  ــ االســـتـــدالل ومــخــالــفــة الــثــابــت بــ
ويــنــعــى الــطــاعــن عــلــى الــحــكــم الــمــطــعــون 
فيه بالسبب األول ما حاصله أن الحكم 
ــــى اخــتــصــاص  الـــمـــطـــعـــون فـــيـــه خـــلـــص إلـ
مجلس الخدمة المدنية كهيئة تأديبية 
ــنـــد مــــن أن الـــقـــوانـــيـــن  ــلـــى سـ ــبـــه عـ ــتـــأديـ بـ
المنظمة لــشــؤون أعــضــاء إدارة الفتوى 
والــتــشــريــع خــلــت مـــن األحـــكـــام المتعلقة 
بتأديبهم، بما يتعين معه الــرجــوع إلى 
أحــكــام قــانــون ونــظــام الــخــدمــة الــمــدنــيــة، 
عمال بحكم المادة العاشرة من المرسوم 
بالقانون رقــم 14/1977، ووفقا للمذكرة 
اإليــضــاحــيــة لــهــذا الــقــانــون ومـــا تضّمنه 
كتاب رئيس ديــوان الخدمة المدنية إلى 
رئــيــس إدارة الــفــتــوى والــتــشــريــع بــشــأن 
معادلة وظائف أعضاء اإلدارة بدرجات 
الكادر العام، فإن وظيفة مستشار تعادل 
درجة وكيل وزارة، ومن ثّم يعتبر شاغال 
وظيفة قيادية، ويخضع لقواعد تأديب 
ــائــــف الـــقـــيـــاديـــة الــــــــواردة  ــلـــي الــــوظــ ــاغـ شـ
بالقانون العام، في حين أن هذه المعادلة 
ال تـــعـــدو أن تـــكـــون مــعــادلــة مــالــيــة فــقــط، 
وليست في طبيعة العمل واالختصاصات 
والصالحيات، وال تصلح وحدها معيارا 
لــتــحــديــد الــقــواعــد الــحــاكــمــة، ال سيما أن 
وظيفة مستشار مساعد تمت معادلتها 
ــاب مـــجـــلـــس الـــخـــدمـــة  ــتــ مـــالـــيـــا - وفــــــق كــ
الــمــدنــيــة الــمــشــار إلـــيـــه - بــوظــيــفــة وكــيــل 
مــســاعــد، ومـــع ذلـــك ال يخضع شاغلوها 
لتلك القواعد، كما أن الوظائف القيادية 
بـــــــــإدارة الـــفـــتـــوى والـــتـــشـــريـــع ال تــرتــبــط 
بالدرجة الوظيفية فقط، وإنما بطبيعة 
الــوظــيــفــة واخــتــصــاصــاتــهــا، وقـــد تضمن 
الهيكل التنظيمي لــــإدارة تــحــديــد هــذه 
الوظائف، أما ما عداها من وظائف فنية 
فــهــي وظـــائـــف تـــكـــراريـــة، وبـــالـــتـــالـــي فــإن 
شغل وظيفة مستشار بـــاإلدارة ال يعني 
بــذاتــه شــغــل وظــيــفــة قــيــاديــة، وإنـــه يعمل 
عضوا عاديا بقطاع قضايا االستئناف 
المدني والتجاري، وال يشغل أي وظيفة 
ــم فـــإنـــه يــتــعــيــن الـــرجـــوع  ــن ثـ قـــيـــاديـــة، ومــ
إلــى معيار مــوضــوعــي فــي تقرير قواعد 
وإجراءات التأديب واجبة التطبيق بشأنه 
ترتبط بطبيعة الوظيفة وصالحياتها 
واختصاصاتها، ومــن ثم تكون األحكام 
المقررة بقانون ونظام الخدمة المدنية 
بــشــأن ســائــر الــوظــائــف واجــبــة التطبيق، 
األمــر الــذي يكون معه الحكم معيبا بما 

يستوجب تمييزه. 
وحيث إن هذا النعي غير سديد، إذ إن 
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القاضي 
مطالب أصال بالرجوع إلى نص القانون 
وإعــمــالــه على واقــعــة الــدعــوى فــي حــدود 
عبارة النص، وأن األحكام القانونية تدور 
تها وجـــودا وعــدمــا، وأن مضمون 

ّ
مــع عل

النص ال يقتصر على المعنى المستمد من 
روح النص ومفهومه بإشاراته أو دالالته، 

ــذي يــتــم الــكــشــف عـــن حــقــيــقــتــه بــطــرق  ــ والـ
التفسير المختلفة، فالنصوص التشريعية 
يـــجـــب أال تـــحـــمـــل عـــلـــى غـــيـــر مــقــصــدهــا، 
وأال تــفــســر عــبــاراتــهــا بــمــا ُيــخــرجــهــا عن 
معناها، وأن األصل في تفسير النصوص 
القانونية التي تنظمها وحدة الموضوع 
واســتــخــالص داللــتــهــا وتــحــديــد المعنى 
الــــذي تــغــّيــاه الــمــشــرع مــنــهــا إنــمــا يــكــون 
بــإمــعــان الــنــظــر فــيــهــا بــاعــتــبــارهــا وحـــدة 
واحدة متماسكة في معانيها متضافرة 

في مراميها يكمل بعضها بعضا.

حقوق وواجبات

وأضافت المحكمة: وحيث إنه إزاء خلو 
قانون إنشاء إدارة الفتوى والتشريع رقم 
١٢/١٩٦٠ من تنظيم مجال تأديب أعضاء 
اإلدارة وخلو أحكام المرسوم بقانون رقم 
١٤/١٩٧٧ بشأن درجات ومرتبات القضاة 
وأعــضــاء النيابة الــعــامــة وإدارة الفتوى 
والتشريع، وإحالة هذا القانون بموجب 
الــمــادة العاشرة منه إلــى قــانــون الخدمة 
المدنية فيما لم يــرد بشأنه نص خاص 
في هذا القانون، وما أفصحت عنه المذكرة 
اإليضاحية للقانون رقم ١٤/١٩٧٧ المشار 
إليه من أن وظيفة مستشار بإدارة الفتوى 
والتشريع تعادل وظيفة وكيل وزارة، وكذا 
مــا تضمنه كــتــاب رئــيــس ديـــوان الخدمة 
ــمـــؤرخ ٦/٤/٢٠٠٤ إلـــى رئــيــس  الــمــدنــيــة الـ
إدارة الــفــتــوى والــتــشــريــع بــشــأن معادلة 
وظائف اإلدارة بدرجات الكادر العام بأن 
وظــيــفــة مستشار بــــإدارة الــفــتــوى تــعــادل 

وكيل وزارة.
وتابعت: إعماال لمبدأ تــالزم الحقوق 
والواجبات، حيث يتمتع شاغلو وظيفة 
مستشار بــالــفــتــوى والــتــشــريــع بالمزايا 
المالية المقررة لشاغلي الوظائف القيادية 
على نحو ما ورد بالمذكرة اإليضاحية 
للقانون رقم ١٤/١٩٧٧ المشار إليه، ومن 
ثم فإن من يشغل درجــة مستشار بــإدارة 
الــفــتــوى والــتــشــريــع يــعــد شــاغــال لوظيفة 
قـــيـــاديـــة، ولـــمـــا كــــان ذلــــك فـــال مـــنـــاص من 
استدعاء أحكام المرسوم بقانون بشأن 
الخدمة المدنية وكذلك المرسوم بنظام 
الــخــدمــة الــمــدنــيــة بحسبانهما يشكالن 
الشريعة العامة في مجال الوظيفة العامة.

وأضافت: ولما كان المختص بتأديب 
شاغلي الوظائف القيادية مجلس الخدمة 
المدنية على نحو ما ورد بالمادة 62 من 
المرسوم بنظام الخدمة المدنية الصادر 
في ٤/٤/۱۹۷۹، والتي نصت على أن يختص 
مجلس الخدمة المدنية بتأديب شاغلي 
مجموعة الوظائف القيادية، وذلك بتوقيع 
عــقــوبــتــي الـــلـــوم والــفــصــل مـــن الـــخـــدمـــة... 
ومــن ثــم يــكــون الــقــرار المطعون فيه رقم 
۲۷/۲۰۱۹ والـــصـــادر عــن مجلس الخدمة 
الـــمـــدنـــيـــة كــهــيــئــة تـــأديـــبـــيـــة بــالــتــفــويــض 
بــمــعــاقــبــة الــطــاعــن قـــد صــــدر مــمــن يملك 
سلطة إصداره، وإذ التزم الحكم المطعون 
فيه هذا النظر فإنه يكون قد صدر متفقا 

وصحيح حكم القانون. 

وذكرت: حيث إنه عن السببين الثاني 
والثالث وفــي بيانهما يقول الطاعن ما 
حاصله ان الحكم المطعون فيه خلص 
إلـــــى مـــشـــروعـــيـــة قــــــرار مــجــلــس الــخــدمــة 
الـــمـــدنـــيـــة )كــهــيــئــة تـــأديـــبـــيـــة( بــمــعــاقــبــتــه 
بالفصل من الخدمة، رغم ما شاب مسلك 
المجلس من انحراف بالسلطة ومخالفة 
الثابت باألوراق، والذي تجلى في تجزئة 
المخالفات لزيادة عددها وتكرار االتهام 
الواحد أكثر من مرة، ومخالفة قرار اإلحالة 
الذي تضمن تحديد المخالفات المنسوبة 
إلـــيـــه وتــغــيــيــر أوصـــــاف الــتــهــم، وإضـــافـــة 
تهمة جــديــدة هــي تحرير إخــطــار بطلب 
المعلومات إلى جهة اإلدارة باسم زميله 
رغــم أن األخــيــر لــم يكن هــو الـــذي يباشر 
االستئناف، وذلك بعد حجزه للحكم ودون 
أن يطلب من المحكمة فتح باب المرافعة 
في الــدعــوى، بما من شأنه أن يكون غير 
مجد، وقد عول عليها الحكم في قضائه، 
ووصمه بالكذب وفقدان الثقة واالعتبار، 
في حين أنه لم تتم مواجهته بها، كما أنها 
ال أصل لها لما جرى عليه العمل بــإدارة 
الفتوى والتشريع من إرسال المخاطبات 

باسم العضو األصلي االختصاص

مخالفات إدارية 

واستدركت المحكمة: كذلك فإن جميع 
المخالفات المنسوبة إليه إدارية ال تتعلق 
بسلوكه أو أخــالقــه أو تمس سمعته أو 
اعتباره، وال تتصل بعمله األصلي، وإنما 
بعمل زميل آخر أسند إليه بشكل مفاجئ 
مباشرته وتسييره خالل فترة اجازته، مما 
يستحيل معه القيام به على الوجه األكمل، 
إضافة إلى أنها تتعلق بمسألة قانونية 
تختلف فيها وجهات النظر، وقد ارتأى 
وفق خبرته القانونية أن صحيفة الدعوى 
كانت شاملة لجميع ما لدى وزارة المالية 
من معلومات ووقائع، وأن ما تم تقديمه 
من مستندات وأدلة كان كافيا، وأن ما جاء 
بصحيفة استئناف الشركة ال يعدو أن 
يكون جدال موضوعيا في سلطة محكمة 
الموضوع، وساهم في هذا التقدير ضيق 

الوقت السابق على جلسة االستئناف.
وقالت: كما أنه ال يسأل عن عدم إخطار 
الــــــوزارة بصحيفة االســتــئــنــاف ألنـــه من 
األعمال اإلدارية المحضة التي يقوم بها 
سكرتير الدائرة األصلي بــاإلدارة، فضال 
عن قصور التحقيق عن فحص وتمحيص 
دفاعه ســواء بشأن تأخير تسليمه ملف 
االســتــئــنــاف إلـــى قــبــل الــجــلــســة الــمــحــددة 
لــنــظــره كــســبــب لــحــصــول الــمــخــالــفــة، أو 
مـــدى وجــــوب إخـــطـــار الــــــوزارة بصحيفة 
االستئناف فــي وقــت معين وأهمية هذا 
ــار، إذ ارتـــــأى كــفــايــة الــمــســتــنــدات  اإلخــــطــ
ــاع الــمــقــدمــة  ــ ــدفـ ــ واألوراق ومـــــذكـــــرات الـ
أمـــام محكمة أول درجـــة لــدحــض أسباب 

االستئناف.
وبينت أن هذا النعي غير سديد، ذلك أن 
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن السبب 
فــي الــقــرار التأديبي هــو إخــالل الموظف 

بـــواجـــبـــات وظــيــفــتــه أو اتــيــانــه عــمــال من 
األعمال المحرمة عليه، سلبا أو إيجابا، 
أو أن يسلك سلوكا معيبا ينطوي على 
تــقــصــيــر أو إهـــمـــال فـــي الــقــيــام بــعــمــلــه أو 
في أداء واجبات وظيفته أو خــروج على 
مقتضياتها أو إخالل بكرامتها أو بالثقة 
الواجب توافرها فيمن يقوم بأعبائها، وأن 
لمحكمة الموضوع سلطة مراقبة األسباب 
التي بني عليها القرار من حيث الصحة 
ــاب مــــن واقــــع  ــبــ ــــدى اســـتـــخـــالص األســ ومــ
الحال الــذي تكشف عنه األوراق وتقدير 
قيامها، وبحث الوقائع التي بني عليها 
القرار، بقصد التحقق من مطابقته أو عدم 
مطابقته للقانون، وهي من أمــور الواقع 
التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع 
بغير معقب عليها، مـــادام استخالصها 
سائغا مستندا إلى أصل ثابت باألوراق 

ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
ــادت بــأن خطأ السلطة التأديبية  وأفــ
في وصف الوقائع المسندة إلى الموظف 
أو تكييفها ال يــمــنــع مـــن تــصــحــيــح هــذا 
الوصف مادامت هذه الوقائع هي ذاتها 
الــتــي اتــخــذت أســاســا لــقــرار الـــجـــزاء، وأن 
التحقيق الذي تجريه اإلدارة على النحو 
الــذي يتطلبه القانون مستوف للقواعد 
األساسية الواجب توافرها في التحقيقات 
عــامــة، وفــي حــدود السلطة المخولة لها 
قانونا فــي هــذا الــشــأن، ال يبطله امتناع 
الموظف عن إبداء أقواله وبيان دفاعه فيه، 
ألنه يكون هو الذي فوت على نفسه هذا 
الحق فال يلومن إال نفسه، وأن الموظف 
مــســؤول عــن اإلهــمــال والخطأ والتهاون 
أو اإلخــــــالل الـــــذي يــقــع مــنــه حــــال تــأديــة 
األعــمــال الموكولة إليه، وأن كثرة العمل 
ليست من األعذار التي تعدم المسؤولية 
اإلدارية، ولو أخذ بها كذريعة لكل من يخل 
بواجبات وظيفته ألضحى األمر فوضى 
وال ضابط له، وأن المسؤولية التأديبية 
تتحقق سواء ترتب على عليها ضرر أم ال 
بحسبان أن المخالفة التأديبية تتحقق 
بكل خروج على واجب وظيفي أو إخالل 

بكرامة الوظيفة.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه 
قد خلص بماله من سلطة فهم وتحصيل 
الــــــواقــــــع فـــــي الــــــدعــــــوى وتــــقــــديــــر األدلـــــــة 
والــمــســتــنــدات الــمــقــدمــة فــيــهــا وكفايتها 
إلــى أن التحقيقات التي باشرتها لجنة 
التحقيق مــع الــطــاعــن اســتــوفــت أركــانــهــا 
وضماناتها وأثبتت في جانبه التقصير 
واإلهــمــال فــي مــبــاشــرة الــدعــوى، بما من 
شأنه اإلضرار بأموال الدولة التي يمثلها، 
وتجسد ذلك التقصير واإلهمال في اآلتي:

 1- عدم إخطار وزارة المالية بصحيفة 
االستئناف لطلب المعلومات منها قبل 
الجلسة الــمــحــددة لنظر االستئناف، أي 
قبل الجلسة المحددة لنظره بوقت كاف. 
2- عدم إعداد مذكرة بالرد على صحيفة 
ــاع لــجــهــة اإلدارة فــي  ــدفــ ــنـــاف كــ ــئـ ــتـ االسـ

الجلسة المحددة لنظره.
3- عــدم طلب أجــل للرد على صحيفة 
االستئناف أو مذكرة الشركة المستأنفة 
ــذات الــجــلــســة أو طــلــب حجز  ــ الــمــقــدمــة بـ
االستئناف للحكم مع مذكرات، أو تقديم 
طـــلـــب فـــتـــح بــــــاب الــــمــــرافــــعــــة بـــعـــد حــجــز 
االستئناف للحكم دون رد منها، وصدور 
حكم فيه بجلسة ٢٧/٦/٢٠١٨ بإلغاء حكم 

أول درجة المشار إليه.
ــــرض األوراق أثــــنــــاء نــظــر  ــدم عــ ــ 4- عــ
االســـتـــئـــنـــاف عــلــى الــمــســتــشــار الــمــشــرف 
المختص بقضايا الضرائب بالمخالفة 
لقرار رئيس إدارة الفتوى والتشريع رقم 
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 5 - تحريره إخطارا بطلب معلومات 
مــن وزارة المالية، وأن هــذه المخالفات 
تــشــكــل إخـــــالال مــنــه بـــواجـــبـــات وظــيــفــتــه 
ــدارا  ــا عــلــى مــقــتــضــيــاتــهــا وانـــحـ وخـــروجـ
بمسلكه إلى ما ال يتفق واالحترام الواجب 
توافره في أقرانه، بما يستوجب معاقبته 
تــأديــبــيــا عــنــهــا، وكــــان الــــذي خــلــص إليه 
الحكم سائغا وله معينه الثابت باألوراق، 
ويؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها من 
غير مخالفة للقانون، وفيه الرد المسقط 
لــمــا أثــــــاره الـــطـــاعـــن مـــن أن الــمــخــالــفــات 
الــمــنــســوبــة إلـــيـــه تــتــعــلــق بــمــســألــة فنية 
وقــانــونــيــة تخضع لتقديره مــدى كفاية 

األوراق والمستندات والمعلومات المقدمة 
في الــدعــوى، وأنــه غير مختص بإخطار 
جهة اإلدارة بصحيفة االستئناف، السيما 
أنها تنطوي على إهدار صريح األصول 
العمل وقواعده األساسية وما نص عليه 
قرار رئيس إدارة الفتوى والتشريع بشأن 
اإلجـــــــــراءات الــــواجــــب اتــبــاعــهــا فـــي شــأن 
متابعة القضايا والــقــرار رقــم ٤٠٢/٢٠١٦ 
بشأن العرض على المستشار المشرف 

المختص بقضايا الضرائب.
 ورغم األهمية والقيمة المالية الكبيرة 
لموضوع المنازعة، وهــو مــا ال يتصور 
أن يــخــفــى عــلــى مـــن هـــو فـــي مــثــل درجــتــه 
وخبرته، وال يحاج فيما تقدم بما أثاره 
بشأن تغيير سلطة التأديب أوصاف التهم 
أو إضــافــة تهمة جــديــدة التهمة األخيرة 
لم تتم مواجهته بها في التحقيقات، لما 
هو ثابت باألوراق من أن كل التهم سالفة 
البيان ال تخرج عما تمت مواجهته به في 
التحقيقات، وما انتهى إليه تقرير اللجنة 
المشكلة لهذا الــغــرض، وأنــه بخصوص 
المخالفة األخيرة فقد أقر في التحقيقات 
بإرساله إخطار معلومات لوزارة المالية 
بعد حجز االستئناف للحكم، وأنه حين 
سئل عن سبب تحرير اسم زميله في هذا 
اإلخطار، رغم أنه هو من باشر االستئناف 
امتنع عن اإلجابة، ومن ثم فقد فوت على 
ــاع، كــمــا ال يــحــاج  ــدفــ نــفــســه الـــحـــق فـــي الــ
ــثـــرة األعـــمـــال  ــا بـــمـــا أثـــــــاره بـــشـــأن كـ أيـــضـ
الموكولة إليه، ألنها ليست عــذرا معفيا 
ــة، أو زوال الضرر  من المسؤولية اإلداريـ
بصدور حكم محكمة التمييز بتمييز حكم 
االستئناف وتأييد الحكم االبتدائي، ألن 
المسؤولية التأديبية للموظف تتحقق 
بكل خروج على واجب وظيفي أو إخالل 
بكرامة الوظيفة، سواء ترتب أو لم يترتب 

عليه ضرر.
 وأخيرا ال يحاج بقوله إن قرار رئيس 
»الفتوى والتشريع« بمنح زميله اجــازة 
دورية أثناء العام القضائي هو ما تسبب 
في حدوث المخالفات، إذ ال تجوز مساءلة 
اإلدارة عــن تمكين الموظف مــن حقه في 
ــه الـــدوريـــة طالما  الــحــصــول عــلــى اجـــازتـ
ة  لــم تــكــن ثــمــة مخالفة لــلــقــانــون أو إســـاء
الســتــعــمــال السلطة أو انــحــراف بــهــا عن 
الــصــالــح الــعــام، كما ال يعد ذلـــك، فـي كـل 
األحــــوال، سببا إلعــفــائــه مــن المسؤولية 
ــا ثبت  اإلداريــــــة عـــن بــديــهــيــات الــعــمــل ومـ
في حقه يقينا من مخالفات، ومن ثم فال 
مطعن على الحكم المطعون فيه إن التفت 
عن أوجه دفاعه في هذا الخصوص، األمر 
الــــذي يــضــحــى مــعــه الــنــعــي بــهــذا السبب 

أيضا- برمته على غير أساس.

مخالفات منسوبة

وبينت المحكمة حيث انه عن السبب 
ــرابـــع مـــن أســـبـــاب الــطــعــن وفــــي بــيــانــه  الـ
يقول الطاعن مــا حاصله - إن العقوبة 
السابقة والموقعة عليه شابها الغلو 
والشطط وعــدم تناسب مع المخالفات 
الــمــنــســوبــة إلـــيـــه، والـــتـــي ال تـــخـــرج في 
مجموعها عن كونها مخالفات إداريــة، 
ومن األمور المعتادة في العمل اليومي 
لمحامي الدولة، وال يوجد لهذه العقوبة 
سابقة في تاريخ »الفتوى والتشريع«، 
بما يــشــوب الــقــرار المطعون فيه بعدم 
الــمــشــروعــيــة، وحــيــث إن هــذا النعي في 
مــحــلــه، ذلـــك أنـــه مــن الــمــقــرر - فــي قضاء 
هـــذه الــمــحــكــمــة - أن الــســبــب فـــي الــقــرار 
التأديبي - بوجه عام هو إخالل الموظف 
 من 

ً
بــواجــبــات وظيفته، أو اتيانه عــمــال

 ،
ً
 أو إيجابا

ً
األعمال المحرمة عليه، سلبا

، ينطوي على 
ً
 معيبا

ً
أو أن يسلك سلوكا

تقصير أو إهــمــال فــي القيام بعمله، أو 
فـــي أداء واجـــبـــات وظــيــفــتــه، أو خـــروج 
على مقتضياتها، أو إخــالل بكرامتها، 
أو بالثقة الــواجــب توافرها فيمن يقوم 
بأعبائها، وكـــان مــن المقرر أنــه للجهة 
الـــمـــخـــتـــصـــة بـــالـــتـــأديـــب ســـلـــطـــة تــقــديــر 
خـــطـــورة الـــذنـــب اإلداري، ومـــا يناسبه 
مــن جـــزاء بغير معقب عليها فــي ذلــك، 
إال أن يشوب تقديرها الغلو، الــذي من 
صوره عدم المالءمة الظاهرة بين درجة 
خـــطـــورة الـــذنـــب اإلداري ونــــوع الــجــزاء 
ومـــقـــداره ولــلــقــضــاء الــتــحــقــق مـــن سبب 
الـــقـــرار، ومـــن صــحــة الــوقــائــع الــتــي بني 
عليها، وصحة تكييفها القانوني، ومن 
مــة الــجــزاء وتناسبه مــع المخالفة  مــالء
الثابتة في حق الموظف؛ ليكون الجزاء 
عاداًل، واستخالص ذلك هو مما تستقل 
بتقديره محكمة الموضوع، بال معقب 
عـــلـــيـــهـــا، بـــمـــا لـــهـــا مــــن ســـلـــطـــة فــــي فــهــم 
ــع فـــي الــــدعــــوى، إال أن  ــواقـ وتــحــصــيــل الـ
 ،

ً
شرط ذلك أن يكون استخالصها سائغا

له سنده الثابت بـــاألوراق، ويــؤدي إلى 
النتيجة التي انتهى إليها. 

ــيــــث إنـــــــه عــن   وقـــــالـــــت الـــمـــحـــكـــمـــة: حــ
االستئناف رقم ٣٣/٢٠٢٠ إداري /٤ - وفي 
حــدود ما تم تمييزه - ولما تقدم يتعين 
القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء 
بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه 
ــن مــــجــــازاة الــمــســتــأنــف ضــــده بــعــقــوبــة  مـ
الــفــصــل مـــن الـــخـــدمـــة، ويـــســـتـــرد مجلس 
الخدمة المدنية كهيئة تأديبية سلطته 
في تقدير العقوبة المناسبة التي تتناسب 
ــا ثــبــت مـــن مــخــالــفــات عــلــى الــنــحــو  مـــع مـ

سالف بيانه.

أكدت محكمة التمييز أن قرار تأديب الموظف العام مرده 
 
ً
 عليه - سلبا

ً
 محرما

ً
إخالله بواجبات وظيفته أو إتيانه عمال

 ينطوي على تقصير 
ً
 معيبا

ً
 - أو أن يسلك سلوكا

ً
أو إيجابا

في أداء وظيفته أو خروج على مقتضياتها أو بالثقة 
الواجب توافرها فيمن يقوم بأعبائها، الفتة إلى أن للجهة 

المختصة بالتأديب سلطة تقدير خطورة الذنب اإلداري، 

وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها في ذلك، دون أن 
يشوب تقديرها الغلو. وأوضحت المحكمة أن من صور 

الغلو في الجزاء عدم المالءمة الظاهرة بين درجة خطورة 
الذنب اإلداري ونوع الجزاء ومقداره، مؤكدة أن للقضاء 

التحقق من سبب القرار، ومن صحة الوقائع التي بني عليها، 
وصحة تكييفها القانوني، ومن مالءمة الجزاء وتناسبه مع 

 ،
ً
المخالفة الثابتة في حق الموظف؛ ليكون الجزاء عادال

واستخالص ذلك هو مما تستقل بتقديره محكمة 
الموضوع، بال معقب عليها، بما لها من سلطة 

في فهم وتحصيل الواقع في الدعوى، بشرط 
، له سنده الثابت 

ً
أن يكون استخالصها سائغا

باألوراق.

المحكمة أكدت اختصاص »الخدمة المدنية« بتأديب مستشاري اإلدارة باللوم والفصل

مشروعية العقوبةمشروعية العقوبة
أكدت »الدستورية« أن المخالفة المنسوبة إلى 
الطاعن مدارها التقصير واإلهمال في مباشرة 
دعـــوى بما مــن شــأنــه اإلضــــرار بــأمــوال الـــوزارة 
التي يمثلها، وهي مخالفة على الرغم من درجة 
خــطــورتــهــا، فـــإن الــعــقــوبــة الــتــي قــدرتــهــا سلطة 
التأديب بفصله من الخدمة يشوبها الغلو، وعدم 
التناسب والتفاوت الصارخ بين ما ثبت في حق 
الطاعن، وبين العقوبة التي وقعت عليه، فضال 
عــن آثــارهــا السلبية على مستقبله الوظيفي، 
واضــطــراب حياته االجتماعية والمعيشية، ال 
ســيــمــا أنـــه لــم يــثــبــت أن تــلــك الــمــخــالــفــات كانت 
وليدة عمد أو إرادة آثمة، إذ إن مدارها التقصير 
واإلهمال في مباشرة االستئناف رقم ۹۸۳/۲۰۱۸ 
تجاري مدني حكومة، فضال عن صــدور حكم 
مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز بــتــمــيــيــز حـــكـــم االســتــئــنــاف 
المشار إليه، وتأييد الحكم االبتدائي، وينبني 

عــلــى ذلـــك أن تــقــديــر الــعــقــوبــة يــخــرج مــن نطاق 
المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية، ومن ثم 
يخضع لرقابة هــذه المحكمة. ورأت أن معيار 
 
ً
عدم المشروعية في هذه الصورة ليس معيارا

، بل معيار موضوعي قوامه أن درجة 
ً
شخصيا

خطورة الذنب اإلداري ال تتناسب مع نوع الجزاء 
ومــقــداره، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى 
أن القرار محل الطعن قام على سببه الصحيح 
الذي يبرره من غير غلو، فإنه يكون قد جانبه 
الــصــواب وصحيح الــقــانــون، فيما تضمنه من 
مـــجـــازاة الــطــاعــن بــعــقــوبــة الــفــصــل مــن الــخــدمــة 
فقط باعتبار أن هذا القرار صادر من المختص 
بإصداره مجلس الخدمة المدنية كهيئة تأديبية.

وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن 
أســاس مسؤولية اإلدارة عن الــقــرارات اإلداريــة 
الــــصــــادرة عــنــهــا هـــو وجـــــود خــطــأ بــــأن يــكــون 

القرار غير مشروع، وأن يحيق بصاحب الشأن 
ــرر، وأن تــقــوم عــالقــة الــســبــبــيــة بــيــن الخطأ  ضــ
والضرر، ولما كانت هذه المحكمة قد خلصت 
على نحو ما سلف بيانه إلى مشروعية القرار 
مــحــل طــلــب الــتــعــويــض الــمــاثــل الــمــطــعــون عليه 
لصدوره من مختص بإصداره متفقا وصحيح 
حكم الــقــانــون رغــم تمييزه جزئيا - على نحو 
مــا سلف - بيانه مما ينتفي معه ركــن الخطأ 
الــــالزم لــقــيــام مــســؤولــيــة اإلدارة عــن قــراراتــهــا، 
ومـــن ثــم تنتفي مــســؤولــيــتــهــا دون حــاجــة إلــى 
بحث كني الضرر وعالقة السببية لعدم جدوى 
بحثيهما، ويضحى طلب التعويض فاقدا لسنده 
الــقــانــونــي الصحيح يتعين رفــضــه، وإذ إلتزم 
الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون متفقا 
وصحيح حكم القانون ويكون النعي عليه بما 

ورد بهذا السبب على غيـر أساس. 

عادل بورسلي

https://www.aljarida.com/article/9279
https://www.aljarida.com/article/9277
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شهدت الكويت خالل الشهرين الماضيين موجة من االستقاالت 
واإلعفاءات للكثير من المناصب القيادية بهدف اختيار قيادات 
قادرة على تحقيق أهداف برنامج العمل الحكومي والتي تضمن 
تنفيذ تشريع قانون تنظم فيه التعيين بالوظائف القيادية وفق 
ة والــجــدارة بمدة ال تتجاوز 100 يــوم عمل. في  معايير الــكــفــاء
المقابل هناك مراسيم صدرت خالل األيام الماضية معظمها كانت 
في األمانة العامة التابعة لمجلس الوزراء، وهي مراسيم مبررة 
وضــروريــة لمتابعة أعمال مجلس الـــوزراء، لكن هناك مراسيم 
وتعيينات أخرى دار حولها الكثير من اللغط، وهناك تسريبات 
عن نية الحكومة مباشرة التعيينات بشكٍل موسع مع بداية السنة 
الجديدة مما يتطلب بعض التوضيح عن آلية االختيار، وهل هي 
باألسلوب ذاته المتبع بالماضي وعلى المعايير المتبعة ذاتها 

في مجلس الخدمة المدنية؟
أكثر ما يزعج سماعه هذه األيام أن هذه االستقاالت واإلعفاءات 
ال عالقة لها ببرنامج عمل الحكومة وال بــاإلصــالح السياسي 

واإلداري، ولكنها مرتبطة بالوالءات السابقة. 
الشارع الكويتي يضع ثقته بسمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحــمــد اإلصــالحــيــة، ويــدعــم سمو رئيس الـــوزراء الشيخ أحمد 
نواف األحمد من أجل تحرير الكويت من الفاسدين وتطهير البلد 
منهم، ناهيك عن االرتياح العام لبرنامج العمل الحكومي رغم 
وجود بعض المالحظات على آليات التنفيذ والعوائد المنفعية 

للمبادرات والمشاريع المزمع تنفيذها.
هذه الثقة التي حظي بها الشيخ أحمد لها ما يبررها بعد أن 
أعلنت الحكومة طريقة تعاملها مع مجلس األمة من خالل التعاون 
المسؤول المبني على فصل السلطات واحترامها، وعدم التجاوز 
على صالحياتها، وفي توافقها مع المجلس على إقرار مجموعة 

مــن المشاريع التي تتوافق مــع مصلحة المواطنين والكويت. 
المحك الحقيقي لكسب ثقة الشعب باألداء الحكومي ال تقتصر 
ة رئيسها، بل ال بد من شمول الفريق الـــوزاري الذي  على كفاء
يبدو أن بعضهم غير مدرك حجم المسؤولية الموكلة إليه وال 

إلى متطلبات برنامج العمل الحكومي. 
ومسيرة اإلصـــالح، كما تــوصــف، ذات وجهين: األول إداري، 
 على اإلصالح 

ً
والثاني مالي، وقد يكون اإلصالح اإلداري مقدما

المالي، فاليوم معظم المناصب القيادية شاغرة والوزراء أمامهم 
مهمة وطنية في االختيار وفق معايير الكفاءة والجدارة، إال أن 
بعض األسماء المرشحة لتولي تلك المناصب القيادية ال ترتقي 
للطموح وبعضها عليه تحفظات إدارية وتدور على شهاداتهم 

الدراسية الكثير من الشبهات. 
معايير الكفاءة والجدارة في ترشيح القيادات ال تستقيم مع 
اآللــيــة الحالية المتبعة فــي ديـــوان الخدمة، فاألسلوب تقليدي 
وروتيني لم ينفع بالماضي فكيف به في مرحلة تصحيح المسار؟ 
ات الروتينية والشكلية يفترض إلغاؤها، وعلى  هذه اإلجــراء
الوزير المعني، قبل أن يرفع األسماء، أن يتفحص السير الذاتية 
ات المرشح وقدرته على إنجاز  بشكل دقيق، وأن يراجع عطاء
ما هو مطلوب منه ال العكس، بمعنى عــرض المهام واألعمال 
المطلوبة على المرشح ثم يسأل عن الكيفية التي سيعمل من 
خاللها لتحقيق رؤيــة القطاع أو المؤسسة وفــق برنامج عمل 

الحكومة.
بعض األسماء المرشحة لتولي المناصب القيادية تقود إلى أن 
بعض الوزراء يغرد خارج سرب اإلصالح، مما يدل على أن الهدف 

من هذه التعيينات حماية كراسيهم من االستهداف النيابي. 
ودمتم سالمين.

 الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بداية النهاية، 
َ
غ

َ
َبل

فقد تولى »أملو« )كما هو معروف على نطاق واسع( منصبه في األول من 
ديسمبر 2018، بعد أن َوَعَد بتحسين اقتصاد المكسيك، والحد من الفقر 
والتفاوت بين الناس، والتصدي للفساد والعنف، وكل هذا إلى جانب 
تعزيز الديموقراطية الوليدة في البالد، وسيترك منصبه في الثالثين 
من سبتمبر 2024، واآلن وقد تبقت له فترة أقل من تلك التي قضاها في 
منصبه، نجد أن أغلب ما كان سيحققه تحقق بالفعل وهو ليس بالكثير.
ن أملو االقتصاد، فالواقع أن الناتج المحلي اإلجمالي في  لم ُيَحسِّ
المكسيك لم َيُعد حتى إلى المستوى الذي كان عليه قبل الجائحة، وتشير 
التوقعات لعامي 2023 و2024 من صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية إلى أن اقتصاد المكسيك ربما لم يسجل أي نمو 

على اإلطالق خالل سنوات أملو في منصبه.
، فقد انخفض إجمالي 

ً
األســــوأ مــن ذلـــك أن المستقبل يــبــدو قــاتــمــا

االستثمار إلى أقل من 20 في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي بعد عام 
2019، وعلى الرغم من التوقعات بأن المكسيك ستستفيد من التحول 
نحو »إعــادة التصنيع إلى الجوار القريب« من الشركات في الواليات 
 في 

ً
 هزيال

ً
 يكاد يضمن نموا

ً
المتحدة، فإن االستثمار المنخفض حاليا

السنوات القادمة، وقد يعود اقتصاد المكسيك إلى النمو مرة أخرى، لكن 
.
ً
ذلك اليوم ال يزال بعيدا

 للحق، ال يبشر اقتران جائحة عالمية بركود عالمي بنمو 
ً
إحقاقا

اقتصادي قوي، وال َيِعد بإمكانية تضييق فجوات التفاوت، لقد انزلق 
أكثر من ثالثة ماليين مكسيكي إلى براثن الفقر منذ بداية عام 2020 
حتى نهاية عام 2021، وعلى الرغم من البرامج االجتماعية التي قدمها 
أملو للمسنين، وطالب المدارس الثانوية، والشعوب األصلية، فعندما 

يتعلق األمر بفجوات التفاوت والفقر، ال يبدو من المحتمل أن تحقق 
 إجمالية أقوى من تلك التي 

ً
المكسيك عندما يترك أملو منصبه أرقاما

كانت قائمة عند وصوله. لكن الكثير من أوجه القصور ال يستطيع أملو 
أن َيّدعي أن الجائحة كانت مسؤولة عنها، على سبيل المثال، بوسعنا أن 
 في المقام األول ألنه وضع مكافحة الفساد على 

ً
نقول إنه أصبح رئيسا

 أن تكون 
ً
رأس برنامجه، لكنه حنث بذلك الوعد. يأمل المكسيكيون دائما

 بشكل 
ً
 من التي سبقتها، وكان هذا صحيحا

ً
اإلدارة الجديدة أقل فسادا

ِخب أملو، وأكدت حكومة إنريكي بينيا نييتو وعودة 
ُ
خاص عندما انت

الحزب الثوري المؤسسي إلى السلطة صحة أسوأ مخاوف الناخبين، 
ففي نظر أغلب المكسيكيين، بدت المجموعة الصغيرة من المسؤولين 
الذين حكموا المكسيك بين عامي 2012 و2018 فاسدة إلى ما ال نهاية، 
وبخوض االنتخابات ضدهم، خلق أملو التوقعات بأن خطيئة المكسيك 

ر عنها أخيرا تحت قيادته.
َّ
األصلية والدائمة َسُيَكف

الواقع أن حكومة أملو وجهت االتهام إلى اثنين من وزراء حكومة 
ِبَرت 

ُ
ِبرا على نطاق واســع كبشي فــداء، واعت

ُ
بينيا نييتو، لكنهما اعت

ظِهر استطالعات 
ُ
محاكمتهما تغاضيا عن العدالة ال عدالة حقيقية، وت

الرأي على نحو متكرر أن عامة الناس يعتقدون أن وعد مكافحة الفساد 
ِشَرت في صحيفة »ريفورما« 

ُ
لم يتحقق، فقد وجدت دراسة استقصائية ن

اليومية في بداية ديسمبر 2020، أن 40 في المئة فقط من المستجيبين 
وافقوا على أداء الحكومة في مكافحة الفساد، بالتحدث مع قادة األعمال، 
والصحافيين، ومنظمات المجتمع المدني، والمواطنين العاديين، 
نستطيع أن نفهم األسباب وراء االعتقاد المستوطن بأن الفساد على 
المستويات كافة من مشاريع الرئيس المفضلة إلى شرطي المرور عند 

 كأي وقت مضي، أو ربما حتى أسوأ.
ً
الناصية ال يزال راسخا

 في الوفاء بوعوده األخرى، فقد ازدادت جرائم العنف 
ً
فشل أملو أيضا

ل معدل جرائم القتل لكل 100 ألف من السكان وهو اإلحصاء  ، وَسجَّ
ً
ا سوء

 في بلد حيث تمر 
ً
الوحيد القوي المتاح الذي يمكن التعويل عليه حقا

غ عنها ارتفاعا ملحوظا في 
َ
أكثر من 90 في المئة من الجرائم دون أن ُيبل

عام 2019 والنصف األول من عام 2020، وعلى الرغم من تباطؤ معدل 
 كما كان في 

ً
جرائم القتل بعض الشيء في عام 2022، فإنه يظل مرتفعا

عهد بينيا نييتو وربما حتى أعلى، ورغم أن عدد جرائم القتل انخفض 
من 90 إلى نحو 80 يوميا، فقد ارتفع عدد األشخاص المفقودين، مما 
دفــع بعض المحللين إلــى التساؤل ما إذا كــان المسؤولون يصنفون 

جرائم القتل على أنها »حاالت اختفاء«. على نحو مماثل، برغم أن أملو 
ط بجعل الديموقراطية الوليدة في المكسيك مثالية، فقد اقترح 

َ
لم َيِعد ق

أنه سيزيدها قوة، وما حدث بداًل من ذلك أنه عمل على تقويض الهيئات 
 استقالل القضاء 

َ
ض ــرَّ المستقلة، وهــاجــم المؤسسة االنتخابية، وَعــ

للخطر، وكان نصيب المنتقدين »السباب وتشويه السمعة« في وقائع 
خِرَست أصوات الناشطين في مجال حقوق اإلنسان 

ُ
الصحافة اليومية، وأ

 هو أن أملو عمل على توسيع دور 
ً
والصحافيين. األمر األكثر ترويعا

القوات المسلحة المكسيكية، فلسنوات، كانت أنشطة المؤسسة العسكرية 
في المكسيك مقتصرة على مواجهة الكوارث الطبيعية، ومكافحة مهربي 
المخدرات والعصابات المنظمة، واالستعراض في األعياد الوطنية، لكنها 
في السنوات األخيرة، استولت بالكامل ليس على إنفاذ القانون فقط، 
، ومكاتب الجمارك في الموانئ 

ً
بل على مشاريع البنية األساسية أيضا

والمطارات، ومراقبة الحركة الجوية، حيث توجد المؤسسة العسكرية 
في طليعة الحرب ضد المخدرات، وهي حاضرة في كل مكان على الطرق 
السريعة، بل تشتغل أيضا بتمديد قضبان السكك الحديدية لقطار يربط 

بين المواقع السياحية الشهيرة عبر شبه جزيرة يوكاتان.
ــن وراء توسيع حجم الــقــوات المسلحة ونطاق 

َ
كــان السبب الــُمــعــل

مسؤولياتها أن المؤسسة العسكرية أكثر نزاهة وكفاءة، ولكن ال شيء 
في تاريخ المكسيك يدعم ذلــك االدعـــاء، وعلى العكس من ذلــك، تشكل 
 للديموقراطية في المكسيك، 

ً
 جديدا

ً
المؤسسة العسكرية القوية تحديا

إذا قرر رئيس جديد إعادة الجنود إلى ثكناتهم، فهل يستسلم الجنود 
وضباطهم لخسارة امتيازاتهم الجديدة؟ ال يبدو أن أملو وضع مثل هذا 

االحتمال في حسبانه أو اهتم باألمر إن كان خطر على باله.
 عن تآكل الديموقراطية، 

ً
اقتصاد متباطئ، وفــســاد، وعنف، فضال

، وهذا هو إرث رئاسة أملو 
ً
وظهور مؤسسة عسكرية أكثر قوة وتمكينا

حتى اآلن، وال يتبقى لنا سوى الطقس المكسيكي القديم المتمثل في 
، وربما يعمل الرئيس 

ً
األمل في أن يكون الرئيس التالي أفضل ومختلفا

التالي على تحويل المكسيك إلى األفضل، أو إذا لم يفعل، فقد يحقق 
على األقل أكثر مما حققه أملو، الذي على الرغم من كل وعوده لم يفعل 

ما يزيد كثيرا على التخبط.
* وزير خارجية المكسيك األسبق، وأستاذ في جامعة نيويورك 
ومؤلف كتاب »أميركا في أعين أجنبية«.
»بروجيكت سنديكيت، 2022« باالتفاق مع »الجريدة«

أصــبــحــنــا الـــيـــوم عــلــى ُبــعــد ســـنـــوات مـــن نــهــايــة الــحــرب 
العالمية الثانية، بقدر ما كان الناس في تلك الحقبة بعيدين 
عن الحرب األهلية األميركية، ومع ذلك، تتعدد المناسبات 
التي تجعلنا نشعر أن الحرب العالمية الثانية مستمرة، إذ 
يحارب الرئيس الروسي فالديمير بوتين شبح النازيين في 
أوكرانيا، وال يكف القادة الغربيون عن ذكر الحرب العالمية 

الثانية للتأكيد على أهمية التصدي لبوتين.
لكن لم يستمر تأثير إرث الحرب وتداعياتها على الجدل 
السياسي في أي مكان بقدر ألمانيا واليابان، ال سيما في 
الشؤون العسكرية، وأصبحت المبادئ المعادية الستعمال 
القوة العسكرية راسخة في دستور هذين البلدين اللذين 
 من دول المحور في زمن الحرب، ويشمل البلدان 

ً
ا شّكال جزء

حركات سلمية قوية ال تزال تتمتع بنفوذ سياسي كبير، 
ويتكل كالهما بشدة على الضمانات األمنية األميركية.

لــكــن بـــدأ الــوضــع يتغير اآلن، بــعــد مـــرور ثمانية عقود 
على انتهاء الحرب، ويوم الجمعة الماضي، كشفت اليابان 
خطة دفاعية جديدة تمتد على خمس سنوات وتهدف إلى 
جعل اليابان ثالث أكبر بلد من حيث اإلنفاق العسكري في 
العالم، بعد الواليات المتحدة والصين، وعلى وقع المخاوف 
المتزايدة مــن كــوريــا الشمالية والصين وبعد الصدمات 
 
ً
الــتــي أحــدثــهــا غــزو أوكــرانــيــا، تعكس هــذه الخطة تغييرا

 في توّجه البلد الذي يمنعه القانون حتى اآلن من 
ً
ملحوظا

االحتفاظ »بقوات برية أو جوية أو بحرية«، واعتبر رئيس 
الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، تلك الخطة »نقطة تحّول 

في سياسة األمن القومي«.
يــشــبــه تــعــلــيــق كــيــشــيــدا الـــخـــطـــاب الــشــهــيــر الـــــذي ألــقــاه 
المستشار األلماني، أوالف شولتس، في 27 فبراير، بعد 
ثــالثــة أيــــام عــلــى بـــدء الــحــرب فــي أوكـــرانـــيـــا، فــقــد استعمل 
شــولــتــس الــعــبــارة نفسها واعــتــبــر الــغــزو الــروســي »نقطة 
تــحــّول« تستلزم إعـــادة النظر بسياسة ألمانيا الدفاعية، 
ولتحقيق هذه الغاية، تعهد شولتس بزيادة اإلنفاق الدفاعي 
إلى 2 في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي، وتخصيص 
مئة مليار يورو إضافي لتحسين الجيش األلماني، فمنذ 
ذلك الحين، عادت ألمانيا وتعهدت بتقديم أسلحة متقدمة 
ت بذلك عن موقفها القديم بعدم إرسال 

ّ
إلى أوكرانيا، فتخل

أي أسلحة إلى مناطق الصراع.
 فــوق 

ً
ــا ــاروخــ ــا الــشــمــالــيــة صــ فـــي أكـــتـــوبـــر أطــلــقــت كـــوريـ

اليابان للمرة األولــى منذ عام 2017، وجاء هذا االستفزاز 
بعد عشرات التجارب الصاروخية األخرى على مر السنة 
الراهنة، هذه التطورات، التي تزامنت مع تنامي المخاوف 
من غزو صيني محتمل لتايوان وتداعيات الغزو الروسي 
غــيــر الــمــســبــوق ألوكـــرانـــيـــا، تــفــّســر األســـبـــاب الــكــامــنــة وراء 

تصريح كيشيدا.
، بواقعية »نقطة 

ً
 وخارجيا

ً
في ألمانيا شكك النقاد، محليا

التحول« التي تكلم عنها شولتس، حيث تقول الحكومة إن 
اإلنفاق على الدفاع لن يبلغ 2 في المئة من الناتج المحلي 
اإلجمالي قبل عــام 2025 على األرجـــح، وقــد تــأخــرت خطة 
كبرى لشراء 35 طائرة مقاتلة أميركية من طــراز »إف35«، 
كــذلــك تــصــادمــت حــكــومــة شــولــتــس مــع أعــضــاء آخــريــن من 
التحالف الداعم ألوكرانيا بسبب رفض ألمانيا منح كييف 

ح محددة، مثل الدبابات القتالية.
ّ
أنظمة تسل

ــي للعالقات  ــ تــقــول أولــريــكــه فــرانــك مــن الــمــركــز األوروبــ
الــخــارجــيــة: »أدت نقطة الــتــحــول هـــذه إلـــى تغيير الثقافة 
السياسية، ففي ألمانيا، لم نكن نستطيع تحديد موقفنا 
مــن دور الــقــوات المسلحة والــجــيــش فــي الديموقراطيات 
 مـــن الــســيــاســيــيــن كــــان يعجز 

ً
ا الــلــيــبــرالــيــة، حــتــى أن جـــــزء

منذ سنتين عــن تسمية أي نــوع مــن أنظمة التسلح التي 
يستعملها الجيش األلماني، لكنهم يقفون اليوم ويلقون 
خطابات عن إيجابيات وسلبيات البانزرهابيتز )مدافع 

هاوتزر ألمانية الصنع(«.
 عــلــى عــمــق هـــذا الــتــحــول فــي الــمــراحــل المقبلة، 

ً
تعليقا

تضيف فرانك: »هذا التاريخ لن يزول، وتبقى ذكريات الحرب 
العالمية الثانية، والحرب الباردة طوال 30 سنة، ثم فترة 
الــســالم والــهــدوء فــي المرحلة الالحقة، مــن التجارب التي 
حّددت مواقفنا وستتابع التأثير عليها، لكن الحرب األخيرة 

 اليوم«.
ً
 إضافيا

ً
 تاريخيا

ً
أصبحت مرجعا

»Grid«*

ألمانيا واليابان تعيدان بناء 
قوتهما العسكرية بعد 8 عقود

جوشوا كيتينغ*

خورخي كاستانيدا*

أملو ووعوده الكاذبة

ماذا بعد موجة االستقاالت واإلعفاءات؟

faisal.alsharifi@hotmail.comأ. د. فيصل الشريفي

معظمنا سيمارس اإلفتاء في األيــام القليلة القادمة، 
وسيطرح سؤال المليون: هل نهنئ إخواننا المسيحيين 
بالكريسماس أم ال؟ بعدها سنكمل النقاش حــول قــرار 
وزيــر الصحة بشأن رفــع رســوم األدويــة للوافدين، وفي 
الطريق إلى ذلك سيتقدم بعض النواب بأسئلة برلمانية 
لـــلـــوزراء المختصين حـــول أشــجــار مــوجــودة فــي بعض 
 مــن الــحــديــث حــول الــبــادل 

ً
المجمعات الــتــجــاريــة، وقــلــيــال

والــيــوغــا والــمــســاج والــرقــص الــشــرقــي، وستكمل المهمة 
في إعطاء لمحة عن أولويات بعض نواب مجلس األمة 

الموقرين.
يعلم الله أنني أقدر جميع وجهات النظر وال أستهزئ 
بهذا الطرح، فنحن بلد مسلم محافظ والنواب معنيون 
بالدفاع عن قيم المجتمع كل حسب اجتهاده، لكن ماذا 
عن المواضيع األكثر أهمية؟ وهل المطلوب أن يتناسى 
نوابنا قضية الــشــهــادات الــمــزورة ألنها صــارت الطريق 
األسرع لبعض الناخبين في الترقي في وظائفهم؟ وماذا 
عن تنويع مصادر الدخل؟ ولماذا لم نستغل الفوائض 
الــمــالــيــة الــتــي نتجت عــن ارتــفــاع أســعــار الــنــفــط مــنــذ عــام 
2003؟ ومــــن يــتــحــمــل نــتــيــجــة هــــذه الـــكـــارثـــة؟ ومـــــاذا عــن 
مستوى التعليم بشقية الجامعي والعام؟ وهل يعقل أن 

نصمت عن تأخر تصنيف جامعة الكويت لهذا القدر؟
أكــرر ال أقلل مــن مطالبات بعض الــنــواب بــالــدفــاع عن 
القيم، لكن هذه القيم ال تختزل بشارة مثليين أو اختالط 
بجامعة للدراسة أو بادل أو غيرها من المواضيع التي 
بدأنا نألف سماعها في السنوات األخيرة، بل تتعداها 
لتشمل األســئــلــة األصــعــب المتعلقة بــالــدفــاع عــن الــمــال، 
والحديث عن المال العام، لماذا ال يسأل هؤالء: أين وصل 
التحقيق بالصندوق الماليزي أو غيرها من قضايا المال 
العام التي من الواضح أنها ستتحول إلى قضايا مزمنة 

 من الزمن؟!
ً
ستستمر عقودا

لن أكرر المقارنة بدول الجوار فقد مللت من ذلك، ويعلم 
 :

ً
 وأبدا

ً
الله أنني ما زلت كمواطن أحفظ النعم، وأقول دائما

الحمد لله على نعمة الكويت، ولكن هذه النعمة تحتاج 
، والحمد يعني العمل بجد واجتهاد للحاق بالركب 

ً
حمدا

وطرح القضايا الرئيسة كتنويع مصادر الدخل وإصالح 
الدورة المستندية، وإصالح النظام التعليمي، وغيرها من 
القضايا الرئيسة، بدل التلهي بشجرة كريسماس أو تهنئة 
لصديق مسيحي، أو لعبة بـــادل، أو حتى لــوم الــوافــديــن 
والتنمر عليهم وتحميلهم كل إخفاقاتنا، ألننا ال نملك 
الجرأة في أن نقول للمتخلف إنه متخلف، أو للحرامي إنه 

.»
ً
حرامي، لمجرد أنه يلبس »بشتا
فهل وصلت الرسالة؟ آمل ذلك!

»الموهبة« تلك الكلمة قليلة األحرف كبيرة المعاني، يهبها 
الله لمن يختصه من عباده، فيغتنمها صاحبها وينميها 
فــتــصــيــر كــالــشــجــرة الــــوارفــــة الـــظـــالل، الــطــيــبــة الــثــمــار تفيد 
نفسها وتنفع غيرها، أو يهملها صاحبها فتصير كالشجرة 
 فتتساقط 

ً
 ويــســارا

ً
المريضة التي تتجاذبها الــريــاح يمينا

أوراقها وتتلف ثمارها، وفي الحالتين يوجد عامل مهم وهو 
البيئة المحيطة المشجعة على النمو واالزدهار أو المثبطة 
للهمم، ألن الموهبة تضيع إذا أهملت، وتزدهر إذا وجدت من 

يتعهدها بالعناية.
 عندما 

ً
 وقــد أحسنت المملكة العربية السعودية ُصنعا

تبنت انعقاد المؤتمر العالمي الثاني للموهبة تحت شعار 
»رحلة نحو المستقبل الجديد« الذي نظمته مؤسسة الملك 
عبدالعزيز ورجــالــه للموهبة واإلبــــداع »مــوهــبــة« منذ أيــام 
برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
آل سعود، وافتتحه األمير خالد الفيصل أمير مكة المكرمة 
نيابة عنه، ثم شمله خادم الحرمين بكرمه فأينع وخرج من 

المملكة ليعم نفعه على قارات العالم،
ــة أبنائنا   فــقــد تنافست الــعــقــول الــمــبــدعــة، ونتمنى رؤيـ
المبدعين في الكويت في النسخة القادمة ليرفرف علم الكويت 
 في سماء اإلبداع واالبتكار مشاركين في وضع حلول 

ً
خفاقا

لما يواجه اإلنسانية من مشكالت تؤرق مضجعها في ظل 
تنامي مواقع التواصل االجتماعي وتقنيات الواقع المعزز 
التي تسابق الزمن، وهو ما يؤكد قدرة شبابنا على مواكبة 
العصر واستشراف المستقبل، ويجعلنا نؤكد على ضرورة 
استكمال هذه المبادرة الكريمة التي أطلقتها المملكة العربية 
السعودية ودعمها، حتى تستمر وتصل إلى كل أنحاء العالم، 
ألن اكتشاف الموهوبين سيسهم في القضاء على التطرف 
واالنحالل الفكري ألنه استثمار في مشروعات ضخمة تجعل 
 
ً
صاحبها ال يفكر إال في نجاحها، والموهوبون ليسوا رقما

 نتباهى به فقط، لكنه مشروع حضاري يجب علينا 
ً
معدودا

توفير كل المتطلبات ورعايته لضمان استمراره.
 وقـــد لــفــت انــتــبــاهــي فــي هـــذا الــمــؤتــمــر الــحــضــور المميز 
للسادة أصحاب المعالي في المملكة، وكذلك ممثلو الدول 
ــارات )آســيــا، وإفــريــقــيــا، وأوروبــــا، وأمــيــركــا،  المشاركة مــن قـ
وأستراليا( واهتمام القيادات السياسية والشعبية واإلعالمية 
بـــه، وهـــو مــا يشير إلـــى ســيــره فــي االتـــجـــاه الــصــحــيــح نحو 
تحقيق هدفه في بناء منصة عالمية ترعى المواهب الشابة 

وتدعمها.
 ويتبقى لــي كلمة وجـــب عــلــّي أن أعــبــر فيها عــن شكري 
وامتناني لصاحب الجاللة خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد صاحب السمو 
األمير محمد بن سلمان اللذين بادرا بتبني هذا العمل الفريد 
الذي أثمر عن اكتشاف أكثر من 161 ألف طالب وطالبة من 
الموهوبين ورعــايــتــهــم مــن مختلف دول الــعــالــم على مــدار 
سنوات مضت، وال يفتوني أن أشكر الذين أداروا باقتدار 
هــذه الملحمة الــرائــعــة، ونــشــروا الفكرة فتنافست فيها 30 
دولة تختلف سياساتها وأعرافها وتقاليدها لكن يجمعها 
هدف واحد )موهبة( وهو االستثمار في البشر من خالل فكرة 
المملكة العربية السعودية الرائدة في اكتشاف الموهوبين، 
وظهور 100 موهوب ينيرون الطريق ألنفسهم ولغيرهم في 
تحسين الواقع واستشراف المستقبل من خالل ابتكاراتهم 

المتميزة.

المشكلة في »البشت«

قيس األسطى

»موهبة« مشروع حضاري 
 للتباهي

ً
وليس أرقاما

د. شذا محمد الفايز

 عن تآكل 
ً
اقتصاد متباطئ، وفساد، وعنف، فضال

الديموقراطية، وظهور مؤسسة عسكرية أكثر قوة 
... هذا هو إرث رئاسة أملو حتى اآلن، وال يتبقى لنا 

ً
وتمكينا

ًسوى الطقس المكسيكي القديم المتمثل في األمل أن يكون 
الرئيس التالي أفضل ومختلفا
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نعمل على الحد 
من االنعكاسات 
السلبية لوجود 

هوامش غير مبررة 
ما بين الفائدة على 

الدينار والعمالت 
العالمية 

سعر الخصم 
ليس الوحيد لدى 

»المركزي« في 
تعامالته المالية مع 
البنوك المحلية وال 

ُيعتبر الوحيد في 
تنظيم مستويات 

السيولة

 »سفن«: 12 يناير جلسة إلتمام إجراءات بيع باملزاد العلني
أعلنت شركة الصناعات الهندسية 
الثقيلة وبــنــاء السفن أنــه تــم تحديد 
جـــلـــســـة 12 يـــنـــايـــر الـــمـــقـــبـــل؛ إلتـــمـــام 
ات بيع سفينة محجوز عليها  إجــراء

بالمزاد العلني.
ــفــــن«، إنـــهـــا هي  وقـــالـــت شـــركـــة »ســ
الحاجز على السفينة، وجرى ذلك من 
أجل 752.15 ألف دينار، والمصروفات 
الــــقــــضــــائــــيــــة، و500 ديـــــنـــــار أتــــعــــاب 

محاماة.

ــنــــت »ســـــفـــــن« أن اســـــــم مـــالـــك  ــيــ وبــ
السفينة شركة »ديزنديز« وموطنها 
إيران، وأن السفينة موجودة في مقر 
شركة »سفن« بميناء الشويخ بوابة 
رقم 7، مبينة أن الثمن األساسي يبلغ 

387.42 ألف دينار.

»عربي القابضة«: موافقات إلطفاء 89% من الخسائر المتراكمة 
وافق مجلس إدارة شركة عربي القابضة 
على استخدام كامل االحتياطي االختياري 
البالغ 224.29 ألف دينار، وكامل االحتياطي 
، كــامــل عــاوة 

ً
الــقــانــونــي الــبــالــغ 554.24 ألــفــا

اإلصدار البالغة 7.87 مايين، إلطفاء الخسائر 
المتراكمة التي قد بلغت 9.88 مايين دينار 
كــمــا هـــو مـــذكـــور بــتــقــريــر الــبــيــانــات المالية 
المنتهية فــي 30 سبتمبر 2022 مــع تقديم 
توصية للجمعية العمومية للموافقة على 
الـــقـــرارات الــمــذكــورة.  وقــالــت الــشــركــة، إنــه تم 
 في تحديد موعد 

ً
االتفاق على المضي قدما

الجمعية العمومية ألخــذ الموافقة على ما 
تم طرحه أعــاه، وسيتم اإلفصاح عن موعد 

الجمعية العمومية فور تحديده وأخذ موافقة 
الجهات الرقابية المعنية. 

ولفتت إلى أن ذلك سيؤدي إلى انخفاض 
ــل قــيــمــة  ــامـ ــكـ ــة بـ ــمـ ــراكـ ــتـ ــمـ ــر الـ ــائـ ــسـ ــد الـــخـ ــنـ بـ
االحتياطي االختياري وكامل قيمة االحتياطي 
القانوني وكامل قيمة عاوة اإلصدار والبالغة 
قيمتها كلها 8.75 مايين دينار، وتمثل نسبة 
 من القيمة اإلجمالية 

ً
قدرها 89 في المئة تقريبا

للخسائر المتراكمة، ليتبقى مبلغ قدره 1.12 
مليون دينار من إجمالي الخسائر المتراكمة.
وتوقعت الشركة أن ينعكس األثــر المالي 
 أن ذلك 

ً
خال الربع األول من عام 2023، علما
مشروط بموفقة الجمعية العمومية.

»مشاعر« تتخارج من أحد 
أصولها في السعودية 

وافــــق مــجــلــس إدارة شركة 
مشاعر القابضة على العرض 
ــــن أحـــد  ــقــــدم لـــلـــتـــخـــارج مـ ــمــ الــ
أصول الشركة في السعودية، 
 عن 

ً
وســيــتــم اإلفـــصـــاح الحـــقـــا

أثر المركز المالي عند االتفاق 
عــلــى كــل بــنــود الــعــقــد واتــمــام 

توقيعه. 

٩اقتصاد
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1 KD         الـديـنـار الـكـويـتـي
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 أخبار الشركات

• علي العنزي
ارتدت مؤشرات بورصة الكويت 
الرئيسية أخيرا وسجلت مكاسب 
ــيــــدة بـــنـــهـــايـــة تـــعـــامـــات ثــانــي  جــ
جلسات األســبــوع األخير من عام 
2022، وربــح مؤشر السوق العام 
نــســبــة 0.70 فـــي الــمــئــة أي 49.95 
نقطة، ليقفل على مستوى 7228.07 
نــقــطــة بــســيــولــة جــيــدة ارتـــــدت من 
أدنى مستوياتها امس األول لعام 
2022، وكانت دون العشرين مليون 
ديــنــار إلـــى ســيــولــة قــريــبــة مــن 27 
مليون دينار امس، تداولت 112.9 
مليون سهم عبر 6479 صفقة، وتم 
تـــداول 123 سهما، ربــح منها 75، 

وخسر 35، بينما استقر 13 سهما 
دون تغير.

 وربح مؤشر السوق األول نسبة 
مقاربة بلغت 0.67 في المئة تعادل 
53.59 نقطة، ليقفل على مستوى 
8028.47 نقطة، مستعيدا مستوى 
8 آالف نقطة سريعا بعد أن فقده 
خـــال الجلسة الــمــاضــيــة، وكانت 
سيولة السوق األول 20.1 مليون 
ديــنــار تــداولــت 48.8 مليون سهم 
تمت عبر 3503 صفقات، وربح 20 
سهما فــي »األول« مقابل خسارة 
سهمين فقط، واســتــقــرار 3 أسهم 

دون تغير.
 وربح مؤشر السوق الرئيسي 
نسبة أكــبــر قليا بلغت 0.79 في 

المئة أي 43.88 نقطة، ليقفل على 
مستوى 5591.64 نقطة بسيولة 
مــحــدودة هــي 6.8 مايين ديــنــار، 
تداولت 64.1 مليون سهم عبر 2976 
صفقة، وتــم تــداول 98 سهما ربح 
منها 55، وخسر 33، بينما استقر 

10 أسهم دون تغير.

ارتداد جيد
ــال  ــرة خــ ــيــ ــبــ ــد خــــــســــــارة كــ ــعــ بــ
ــبـــوع الــمــاضــي بــنــســب فاقت  األسـ
2 فـــي الــمــئــة ثـــم اســتــكــمــلــت امــس 
ــي نـــصـــف نـــقـــطـــة مــئــويــة  ــوالــ ــحــ بــ
تراجعت الضغوط وكميات األسهم 
المعروضة للبيع، وشهدت بداية 
الجلسة فتورا كبيرا وفجوة كبيرة 

بــيــن الــعــرض والــطــلــب، ولـــم تبلغ 
سيولة أول نصف ساعة 3 مايين 
دينار، وهي كاإلشارة إلى أن اعداد 
الراغبين في البيع وكمياتهم قد 
تـــضـــاءلـــت كــثــيــرا فـــكـــان االرتـــــــداد 
بأقل تكلفة خصوصا للصناديق 
ومــحــافــظ تــكــبــدت خــســائــر جـــراء 
تراجع األسهم القيادية المتركزة 

كنسب كبيرة فيها.
 وكان سهم بيتك هو األبرز، إذ 
ارتـــد بسيولة كبيرة مــن مستوى 
800 فــــلــــس وبــــســــيــــولــــة فــــاقــــت 8 
مــايــيــن ديـــنـــار هـــي ثــلــث اجمالي 
سيولة الــســوق االجــمــالــيــة، وربــح 
نسبة 0.75 في المئة، وكان االرتداد 
األكـــبـــر عــلــى مــســتــوى ســهــم زيـــن، 

وهــو الــذي بــدأ بالتحرك، وانتهى 
بمكاسب قريبة من 1.5 في المئة، 
وكــان األكــبــر ارتفاعا بين األسهم 

القيادية الخمسة.
 وربـــح أجيليتي 0.8 فــي المئة 
ــي نـــصـــف نـــقـــطـــة مـــئـــويـــة،  ــ ــنـ ــ ووطـ
وارتــــــــدت اســـهـــم مـــشـــاريـــع ووربــــة 
وهيومن سوفت وصناعات الذي 
حقق ارتفاعا بنسبة 2.5 في المئة، 
وكــذلــك ربــحــت اســهــم كتلتي ايفا 
ــيــــان، وبـــقـــيـــادة ســهــم عــقــارات  واعــ
الــكــويــت وكويتية وجــي اف اتش 
ــيـــان واالفـــكـــو، وكــــان الــخــاســر  واعـ
الوحيد بين األسهم األفضل سيولة 
هو سهم تجارية عقارية، لتنتهي 
الجلسة بفترة مــزاد فاترة بسبب 

غياب مديري المحافظ األجنبية 
بسبب عطلة أعياد المياد.

وتباين أداء مؤشرات األســواق 
الــمــالــيــة بـــــدول مــجــلــس الــتــعــاون 

الخليجي، وكان الكويتي األفضل 
ارتفاعا رافقه مؤشرات السعودية 
وابوظبي والبحرين، بينما سجل 
مــؤشــر الـــســـوق الــقــطــري تــراجــعــا 

بــنــســبــة 1.5 فـــي الــمــئــة، وخــســرت 
أسواق دبي وعمان أيضا، وكانت 
أسعار النفط بعقود جديدة بقيمة 

 لمزيج برنت.
ً
84 دوالرا

ارتداد أسعار األسهم بعد بداية فاترة بسيولة محدودة

 
ً
 تنفيذيا

ً
فاضل الدوسري رئيسا

لـ »المشروعات السياحية«
ــلـــن مــجــلــس إدارة شــركــة  أعـ
المشروعات السياحية تعيين 
 
ً
فــــــاضــــــل الـــــــــدوســـــــــري رئــــيــــســــا
 لــلــشــركــة، وذلــــك ثمرة 

ً
تــنــفــيــذيــا

جـــهـــود اســـتـــمـــرت ثـــاثـــة أشــهــر 
عملت خالها لجنة التعيينات 
والـــتـــرشـــيـــحـــات الــمــنــبــثــقــة مــن 
مجلس اإلدارة، بــالــتــعــاون مع 
شركة برو كابيتا االستشارية، 
ــقـــطـــاب الـــســـيـــر الـــذاتـــيـــة  ــتـ بـــاسـ
وتقييمها، حيث مر المتأهلون 
مـــنـــهـــم بــــاخــــتــــبــــارات مــتــنــوعــة 
ومــقــابــات شــخــصــيــة، لضمان 
ــن ســيــقــود  ــ ــار مـ ــيــ ــتــ ســــامــــة اخــ
مسيرة الترفيه في الكويت من 

خال الشركة.
وبعد االنــتــهــاء مــن إجـــراءات 
التعيين استقر مجلس اإلدارة 
على اخــتــيــار فــاضــل الــدوســري 
لمنصب الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لـ 
»المشروعات السياحية«، وشكر 
المجلس كل من تقدم للوظيفة 

ولم يحالفه الحظ.

يــتــمــتــع الــــــدوســــــري بــخــبــرة 
تفوق الـــ 17 سنة، عمل خالها 
فــي قــطــاعــات عـــدة، منها قطاع 
البنوك والصناعة واالستثمار، 
وكان أحد أهم العناصر الفاعلة 
في استجاب وتشغيل مشروع 

ونتر الند الكويت.

فاضل الدوسري

 »دبي األولى«: 16.9 مليون دينار قيمة عادلة ألراٍض جديدة ومحل مبادلة
كشفت شركة دبي األولى للتطوير 
العقاري أن القيمة العادلة لألراضي 
الــجــديــدة وحــقــوق شـــراء أراٍض محل 
مـــبـــادلـــة بــلــغــت 16.9 مـــلـــيـــون ديـــنـــار 

كويتي.
وأوضــحــت، أن تلك القيمة تقارب 
القيمة الــدفــتــريــة لــألراضــي الملوكة 
 والــبــالــغــة 

ً
لــشــركــتــهــا الــتــابــعــة حــالــيــا

قيمتها ما يقارب 16.8 مليون دينار.

وكانت »دبــي األولــى« أعلنت أمس 
قــيــام شــركــة تــابــعــة لــهــا بتوقيع عقد 
 
ً
لمبادلة األراضي المملوكة لها حاليا

بأراٍض جديدة قابلة للتطوير وحقوق 
شراء أراضي أخرى بإمارة دبي.

ونوهت في بيانها بأنه ال يوجد 
 أثــر مالي جــوهــري على »دبــي 

ً
حاليا

 لذلك اإلفصاح.
ً
األولى« تبعا

»أسيكو«: إعادة 
تصنيف عقارات 

أفــــــــــــــــــادت شـــــــركـــــــة »أســــــيــــــكــــــو« 
للصناعات بأنه تمت الموافقة من 
مجلس اإلدارة على استراتيجية 
ــن أهـــم  ــ الـــشـــركـــة الــمــســتــقــبــلــيــة ومـ
جوانبها إعادة تصنيف العقارات 
االستثمارية إلى عقارات استثمارية 
مصنفة كموجودات غير متداولة 

محتفظ بها بغرض البيع.

»الجزيرة«: تسهيالت ائتمانية متجددة بـ 16.6 مليون دينار
وقعت شركة طيران الجزيرة خطاب عرض 
تسهيات ائتمانية متجددة مع أحد البنوك 

المحلية.
وقالت الشركة، في بيان لبورصة الكويت، 
 
ً
إن قيمة العقد 16.59 مليون دينار، يشمل كا
مــن خــطــابــات ضــمــان واعــتــمــادات مستندية 
تحت الطلب وحد سحب بنكي على المكشوف؛ 

 للنظم 
ً
بمعدل فــائــدة وعــمــوالت تــدفــع وفــقــا

المعمول بها في البنك.
ولفتت إلى عدم وجود أثر مالي جوهري 
في الوقت الحالي على المركز المالي، مشيرة 
إلى أن أثر الجزء الذي سيتم استخدامه خال 
الفترات الاحقة من قيمة التسهيات سيظهر 

 على البيانات المالية.
ً
تباعا

ارتفاع مؤشرات البورصة... والسيولة نحو ارتفاع مؤشرات البورصة... والسيولة نحو 2727 مليون دينار مليون دينار

»المركزي«: نهجنا متدرج في تحريك سعر الخصم
• كي ال يؤدي إلى إحداث تقلبات شديدة في أسعار الفائدة • نراعي كلفة اتخاذ القرارات على قطاعات االقتصاد المحلي 

في ظل قرارات السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي 
منذ مــارس 2022 شهدت متوسطات أسعار الفائدة على 
ودائع العماء ألجل بالدينار الكويتي لدى البنوك المحلية 
. حيث بلغ سعر الفائدة 

ً
ولجميع اآلجال ارتفاًعا ملحوظا

على ودائع العماء ألجل شهر بالدينار الكويتي بالمتوسط 
نحو 3.285% في نوفمبر 2022 مقابل 1.022 % في مارس 
2022، ونحو 3.916% للودائع ألجل 3 أشهر في نوفمبر 
2022 مقابل 1.166% في مارس 2022. وفي ذات االتجاه، 
ارتــفــعــت متوسطات أســعــار الــفــائــدة على ودائــــع العماء 
بالدوالر األميركي لجميع اآلجال خال الفترة المشار إليها 
لتصل الفائدة على الودائع ألجل شهر إلى نحو %2.677 
في نوفمبر 2022 مقابل 0.242% في مارس 2022، ونحو 
3.146% للودائع ألجــل 3 أشهر في نوفمبر 2022 مقابل 

0.412% في مارس 2022.

متوسطات أسعار الفائدة متوسطات أسعار الفائدة 
على ودائع العمالء على ودائع العمالء 

انخفاض الهوامش انخفاض الهوامش 
انخفضت الهوامش القائمة بين أسعار 
الـــفـــائـــدة عــلــى الــــودائــــع لــكــل مـــن الــديــنــار 
الكويتي والدوالر األميركي المذكورة مع 
بقائها لمصلحة الودائع بالدينار الكويتي 
خـــال الــفــتــرة مــن مـــارس نوفمبر 2022، 
حيث بلغ الهامش القائم بين متوسطات 
أسعار الفائدة على ودائـــع العماء لدى 
 من الدينار الكويتي 

ّ
البنوك المحلية بكل

ــــدوالر األمــيــركــي لــلــودائــع ألجــل شهر  والـ
نحو 0.608 نقطة مئوية في نوفمبر،2022 
مقابل نحو 0.758 نقطة مئوية في مارس 
2022 كما انخفض الهامش للودائع ألجل 
3 أشهر في نوفمبر 2022 ليصل إلى نحو 
0.770 نقطة مئوية، مقابل نحو 0.806 

نقطة مئوية في مارس 2022.
ــر الـــــبـــــيـــــانـــــات الـــمـــصـــرفـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ـ

ُ
• ت

إلـــــى اســـتـــقـــرار الـــهـــامـــش الــمــســجــل بين 
المتوسطات المرجحة ألســعــار الفائدة 
 من الودائع ألجل 

ّ
على األرصدة القائمة لكل

بالدينار الكويتي لــدى البنوك المحلية 
والتسهيات االئتمانية )للمقيمين وغير 
المقيمين حيث بلغ المتوسط المرجح 
ألسعار الفائدة على أرصدة ودائع القطاع 
الــخــاص بالدينار الكويتي لــدى البنوك 
المحلية نحو 2.021% في نوفمبر 2022 
مــقــارنــة بنحو 1.399 فــي مــــارس 2022، 
كـــمـــا بـــلـــغ الـــمـــتـــوســـط الـــمـــرجـــح ألســـعـــار 
الفائدة على األرصدة القائمة للتسهيات 
االئتمانية بالدينار الكويتي لدى البنوك 
المحلية نحو 4.239% في نوفمبر 2022 

مقابل 3.657% في مارس 2022.

التسهيالت التسهيالت 
والودائع والودائع 

ارتفعت التسهيات االئتمانية 
المقدمة للمقيمين من نحو 42.8 
مليار دينار في نهاية نوفمبر 2021 
إلى نحو 46.9 مليار دينار بزيادة 
سنوية قدرها 4.1 مليارات دينار، 
أي بنسبة نمو سنوي 9.5% في 

نهاية نوفمبر 2022.
وارتفعت ودائع القطاع الخاص 
المقيم بالدينار الكويتي من نحو 
32.9 مليار دينار في نهاية نوفمبر 
2021 إلى نحو 34.9 مليون دينار 
بارتفاع قيمته 2.0 مليار دينار أو 
ما نسبته 6.0% في نهاية نوفمبر 

.2022

السياسات التحوطية السياسات التحوطية 
والسالمة املالية والسالمة املالية 

شير إلــى السياسات التحوطية التي ينتهجها 
ُ
مــن األهمية أن ن

البنك المركزي والسياسات الرقابية الحصيفة التي تأخذ باالعتبار 
النظرة المستقبلية واإلجراءات االحترازية، حيث استطاع »المركزي« 
توجيه البنوك لتعزيز مصداتها المالية وتحصين القطاع المصرفي 
 على 

ً
لزيادة قدرته على مقاومة الصدمات الخارجية بحيث يظل قادرا

مواصلة خدمة االقتصاد الوطني بكفاءة عالية حتى في ظل أوضاع 
ضاغطة، وهو ما تؤكده مؤشرات السامة المالية للبنوك الكويتية كما 
في نهاية سبتمبر 2022 من قوة وسامة أوضاعها المالية والمتمثلة 
في المعدالت العالية لكل من معيار كفاية رأس المال )18.0%(، ومعيار 
تغطية السيولة )162.3%( ومعيار صافي التمويل المستقر )%112.5(، 
وبنسب تفوق متطلبات الحدود الدنيا لهذه الضوابط الرقابية كما 
تحددها التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي، ويدعم هذه 
المؤشرات معايير جودة األصول حيث حافظت نسبة القروض غير 

 والبالغ %1.5.
ً
المنتظمة على مستواها األدنى تاريخيا

تباطؤ معدل تباطؤ معدل 
التضخمالتضخم

ــدل  ــعــ اســـــتـــــمـــــر تـــــبـــــاطـــــؤ مــ
التضخم في دولة الكويت على 
أســاس سنوي، إذ تراجع من 
نحو 4.71% فــي شهر أبريل 
2022 ليبلغ نحو 3.18% في 
شـــهـــر نـــوفـــمـــبـــر 2022. وفـــي 
مــقــابــل ذلـــك، مــا زالـــت العديد 
ــن االقــــتــــصــــادات الــعــالــمــيــة  مــ
ومن بينها معظم اقتصادات 
ــظــهــر اتــجــاه 

ُ
دول الــمــنــطــقــة ت

ــد لـــلـــتـــضـــخـــم خــــال  ــاعـ ــتـــصـ مـ
نفس الفترة.

على أثر الجهود المتواصلة لبنك الكويت المركزي، وفي 
داللة على مدى فاعلية سياساته، حصد أداء »المركزي« إشادات 
الجهات العالمية المختصة، مثل وكاالت التصنيف االئتمانية 
العالمية، وصندوق النقد الدولي، منوهة باحترافية توظيف 
البنك أدوات السياسة النقدية والسياسة الرقابية ونجاح 
إجراءاته االستباقية في ترسيخ االستقرار النقدي واالستقرار 
المالي، وهو ما توج في بيان المشاورات الدورية التمهيدية 

لصندوق النقد الدولي مع الكويت لعام 2022.
وقــال »المركزي«، في بيان أمــس، بشأن تطورات سياسته 
النقدية خال عام 2022، إن البنوك المركزية حول العالم تقوم 
 لاعتبارات 

ً
بتصميم سياستها النقدية واتخاذ قراراتها وفقا

الفنية، ومعطيات االقتصاد المحلي لمعالجة ما قد يشهده 
االقتصاد من اختاالت، إذ إن مهمة البنوك المركزية الرئيسية 
عادة تتمثل في تحقيق االستقرار النقدي والمالي والحفاظ على 
قيمة العملة واستقرار األسعار والتوظف الكامل وبما يحقق 

النمو االقتصادي المستدام. 
وأوضح أن هناك نوعين من السياسة النقدية التي يمكن أن 
تتبعهما السلطة النقدية في الدولة وهما: السياسات النقدية 
التوسعية Expansionary Monetary Policy«، وهي اإلجراءات 
التي تتبعها السلطة النقدية وتؤدي إلى زيادة حجم المعروض 

النقدي وحجم أساسا االئتمان.
 Deflationary Monetary« والسياسات النقدية االنكماشية
Policy«، وتعرف بسياسات ضغط االئتمان أو الحد من االئتمان 
من أجــل تخفيض الطلب الكلي، وذلــك بهدف السيطرة على 

التضخم.
ــاف أنـــه ضــمــن مــحــاوالت الــبــنــوك الــمــركــزيــة لتحقيق  وأضــ
استقرار مستويات األسعار والسيطرة على معدالت التضخم 
التي جــاوزت مستوياتها المسجلة خال عدة عقود سابقة، 
أصبحت السياسات النقدية األكثر المسيطرة على المشهد 
العالمي، وهو ما أدى إلى إصدار صندوق النقد الدولي توقعاته 
بأن يبلغ معدل التضخم العالمي 8.8% عام 2022 مقابل 4.7 في 
المئة عام 2021، ولعل الفاحص أو المتتبع للمشهد االقتصادي 

الكويتي يرى أن السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي متسقة 
مع تشدد السياسة النقدية السائدة لدى أغلب البنوك المركزية 

في دول العالم المختلفة.

التطورات الجيوسياسية 
وأكد »المركزي« أنه يتخذ قراراته في ضوء متابعته الحثيثة 
والمستمرة لكل التطورات والمؤشرات االقتصادية والنقدية 
في األســواق الدولية والتطورات الجيوسياسية وأثرها على 
األوضاع االقتصادية العالمية، ووسط ما تفرضه هذه التطورات 
وتداعياتها من ضرورة استجابة السياسات بحسب مقتضيات 
وظــروف كل اقتصاد، أخذا في االعتبار طبيعة اقتصاد دولة 

الكويت.
ــار، وبمناسبة نهاية عــام 2022، يــود البنك  وفــي هــذا اإلطـ

المركزي توضيح التالي:

أواًل: بيئة العمل التشغيلية ومرتكزات عملية اتخاذ 
قرارات بنك الكويت المركزي

• من المفيد بيان بعض السمات الهيكلية لاقتصاد المحلي، 
التي تشكل البيئة االقتصادية التشغيلية التي تعمل في إطارها 
أدوات وأهداف السياسة النقدية لـ«المركزي«، ومن أبرزها صغر 
حجم االقــتــصــاد الكويتي وتــأثــره بما يستجد فــي األســـواق 
العالمية، وحرية حركة رؤوس األمــوال مع العالم الخارجي، 
واالنفتاح على العالم الخارجي من حيث االعتماد على اإليرادات 
النفطية كمصدر رئيسي لإليرادات العامة للدولة، عاوة على 
االعتماد على الواردات من العالم الخارجي للوفاء بجزء مهم 

من االحتياجات المحلية من السلع والخدمات.
»الــمــركــزي« على مــا ورد في  • ترتكز السياسة النقدية لـــ
القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي 
وتنظيم المهنة المصرفية، في العمل على تأمين ثبات النقد 
الكويتي، وعلى حرية تحويله إلى العمات األجنبية األخرى، 
والعمل على توجيه سياسة االئتمان بما ُيساعد على التقدم 

االقتصادي واالجتماعي وزيادة الدخل القومي.

ويسعى »المركزي« في مجال رسم وتنفيذ السياسة النقدية 
 ألطر مؤسسية وفي ضوء التوقعات 

ً
إلى اتخاذ قراراته وفقا

الخاصة باالقتصاد الكويتي بما يتوافر لديه من آليات ونماذج 
للتنبؤ بالمؤشرات االقتصادية، في إطار النهج المتوازن من 
خال ضبط المتغيرات والمجاميع النقدية المرتبطة بتنامي 
معدالت الطلب المحلي والسيولة واالئتمان، وبما يعزز من 
 
ً
دعائم االستقرار النقدي والمساهمة بالتالي في الحد نسبيا
مــن الــضــغــوط التضخمية وتحقيق االســتــقــرار النسبي في 
المستوى العام لألسعار المحلية في الباد، وبما ُيساعد على 
الحفاظ على الدخل المتاح لألفراد، وذلك دون إبطاء معدالت 
النمو االقتصادي والخطط التنموية للدولة، وعــدم اإلخــال 

بنمو الودائع.
• العمل على اتساق أسعار الفائدة المحلية مع اتجاهات 
أسعار الفائدة على العمات العالمية الرئيسية، والحد من 
أية انعكاسات سلبية على االقتصاد المحلي قد تنشأ نتيجة 
لوجود هوامش غير مبررة فيما بين أسعار الفائدة على الدينار 
الكويتي وأسعار الفائدة على العمات العالمية. وعلى النحو 
الذي يحافظ على جاذبية وتنافسية العملة الوطنية كوعاء 
للمدخرات المحلية مقابل العمات األخــرى، وما يشكله ذلك 
من مساهمة في زيادة توطين الدينار الكويتي وتعزيز قدرة 

البنوك المحلية على تلبية االحتياجات التمويلية لعمائها.
• يتخذ »المركزي« النهج المتدرج في تحريك سعر الخصم 
وبما ال يؤدي إلى إحــداث تقلبات شديدة في أسعار الفائدة، 
ومراعاة ُكلفة اتخاذ القرارات على قطاعات االقتصاد المحلي، 
وعلى الــرغــم مــن أن سعر الخصم فــي الكويت سعر محوري 
ترتبط بــه ضمن هــوامــش مــحــددة الــحــدود القصوى ألسعار 
الفائدة على القروض بالدينار. ويترتب على ذلك أن الحدود 
القصوى ألسعار الفائدة على القروض والتسهيات االئتمانية 
بالدينار التي تقدمها وحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي 
ترتفع أو تنخفض بمقدار الزيادة أو التخفيض في سعر الخصم 

المعلن من بنك الكويت المركزي. 
إال أن سعر الخصم ليس سعر الفائدة الوحيد لدى »المركزي« 

في تعاماته المالية مع البنوك المحلية، وال ُيعتبر سعر التدخل 
الوحيد من جانب »المركزي« في تنظيم مستويات السيولة 
في القطاع المصرفي. لذلك فإنه من المناسب عند النظر إلى 
معدل سعر الخصم المعلن من »المركزي« ومقارنته مع أسعار 
فائدة البنوك المركزية في الدول األخرى، أن تتم تلك المقارنة 
على أسس النظر إلى تماثل الدور الذي تلعبه أسعار الفائدة 

الرسمية في كل من تلك الدول.

التضخم الخارجي
شير البيانات المتاحة في البيان التالي إلى أن 

ُ
• وعموما، ت

معدالت التضخم في العديد من االقتصادات الرئيسية تفوق 
أســعــار الفائدة الرئيسية. وعلى سبيل المثال، يفوق معدل 
التضخم في الواليات المتحدة األميركية معدل األموال الفدرالية 
 »Federal Funds Rate« بمقدار 2.60% )معدل األموال الفدرالية
هــو معدل الفائدة على الــقــروض قصيرة األجــل الــذي تقدمه 
ــادات »االئــتــمــانــيــة من  مــؤســســات اإليــــداع »الــمــصــارف واالتـــحـ
أرصدتها االحتياطية لمؤسسات اإليــداع األخـــرى(. في حين 
يقل معدل التضخم في دولة الكويت عن سعر الخصم بمقدار 
0.32%، وإذا ما تم األخذ بسعر الفائدة على اإلقراض لكل من 
سعر الفائدة على القروض االستهاكية والمقسطة »اإلسكانية«، 
ومعامات اإلقراض التجارية التي تزيد مدتها على سنة على 
سبيل المثال، فإن معدل التضخم يقل بنسبة أكبر بمقدار 3.32، 

4.32% على ذات الترتيب.

: قرارات »المركزي« خالل عام 2022
ً
ثانيا

 لمساعي »المركزي« الرامية إلى تعزيز ممارسات 
ً
استمرارا

اإلفصاح والشفافية التي دأب على اتباعها في كل أعماله بصفة 
عامة، وقراراته الخاصة بالسياسة النقدية بصفة خاصة، حيث 
أعلن البنك بوضوح األهداف التي يعمل على تحقيقها واألسس 
التي استند عليها في اتخاذ قــرارتــه، من خــال إصــدار سبع 
بيانات صحافية تخص قرارات سعر الخصم في عام 2022 تم 

نشرها على موقعه اإللكتروني.

https://www.aljarida.com/article/9317
https://www.aljarida.com/article/9314
https://www.aljarida.com/article/9244


ن« حتى 29 الجاري
ّ
»الوطني«: التسجيل في برنامج »تمك

مـــا زال بــإمــكــان الــراغــبــيــن من 
ــثـــي الـــتـــخـــرج  ــديـ الـــجـــامـــعـــيـــيـــن حـ
الكويتيات والكويتيين التسجيل 
في »تمكن«، وهــو البرنامج الذي 
تنظمه شركة كرييتف كونفيدنس 
بــدعــم مـــن بــنــك الــكــويــت الــوطــنــي 
للعام الرابع على التوالي، ويقدم 
ــــدورات الــتــي تعمل  للمتدربين الـ
على تطوير مهاراتهم ليتحولوا 
إلــى قــوى عاملة فاعلة وحقيقية 

ويؤهلهم لدخول سوق العمل.
ويـــســـتـــمـــر مــــوقــــع الــتــســجــيــل 
اإللـــــكـــــتـــــرونـــــي لــــــــدى »كـــريـــيـــتـــف 
https://www.( »كـــونـــفـــيـــدنـــس
c reat i veconf idence . co /

tamakan/( في استقبال الراغبين 
حــتــى 29 ديــســمــبــر 2022. ومــن 
متطلبات إجــراءات التسجيل، أن 
يكون المتقدمون من الكويتيات 
والكويتيين الجامعيين حديثي 
الــتــخــرج، حيث يــقــومــون بتعبئة 
نموذج تقديم طلب عبر اإلنترنت، 

ــاء عــلــيــه إذا  ــنــ ويـــتـــم تــقــيــيــمــه وبــ
كــــان الــمــتــقــدم يــنــاســب الـــشـــروط 
المطلوبة، يتم االتصال به إلجراء 
مـــقـــابـــلـــة، وبـــالـــتـــالـــي تـــتـــم عملية 
ــتـــيـــاره كـــأحـــد الــمــشــاركــيــن أو  اخـ

المشاركات.
ويبدأ البرنامج في التدريب 9 
يناير 2023 ويستمر 10 أسابيع 
حتى 20 مارس 2023، ويستضيف 
الــبــنــك الـــوطـــنـــي الــمــتــدربــيــن في 
مـــواقـــع الــتــدريــب لـــديـــه، ويتطلب 
هـــذا الــبــرنــامــج الــتــزامــا كــامــا من 
الــمــتــدربــيــن فــهــو بــمــنــزلــة تجربة 

وظيفية بدوام كامل.
ــة الـــعـــاقـــات  ــت مــــســــؤولــ ــ ــالـ ــ وقـ
العامة فــي بنك الكويت الوطني 
أســـمـــاء بـــن حــســيــن إن الــبــرنــامــج 
يوفر فرصة استثنائية لحديثي 
الـــتـــخـــرج لـــيـــتـــطـــوروا مــعــرفــتــهــم، 
ــــى فــرصــهــم  ويـــصـــبـــحـــوا أقــــــرب إلـ
ــر جـــــرأة وخــبــرة  ــثـ الــوظــيــفــيــة وأكـ
تــجــاه مــا ينتظرهم مــن تحديات 

ومغامرات مهنية مستقبا، مؤكدة 
أن »الوطني« ملتزم بتوفير الدعم 
الـــــازم لــلــمــتــدربــيــن، انــطــاقــا من 
إيمانه بأهمية دعم شباب الكويت، 
السيما أن مثل هذه البرامج تسهم 
بشكل فعال في تطوير مهاراتهم 

وإمكاناتهم وتمكينهم. 

ــــى أن الـــبـــرنـــامـــج فـــاز  يـــشـــار إلـ
ــروع الـــــرائـــــد فــي  ــشــ ــمــ بــــجــــائــــزة الــ
الـــعـــمـــل االجـــتـــمـــاعـــي الــخــلــيــجــي 
عــلــى مــســتــوى الــقــطــاع الــتــجــاري 
الــــخــــاص مــــن قـــبـــل لـــجـــنـــة وزراء 
الــــشــــؤون االجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي دول 
مـــجـــلـــس الـــــتـــــعـــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي، 
باعتباره تجربة تدريبية مبتكرة 
للخريجين الكويتيين الشباب، 
ــلـــهـــم لـــمـــســـتـــوى  ــقـ ــى نـ ــــدف إلــــــ ــهـ ــ تـ
احترافي من التنمية الذاتية، إلى 
جانب أنه يعد فرصة استثنائية 
للكفاءات الوطنية الذين هم بأمس 
الــحــاجــة إلـــى مثل هـــذا الــنــوع من 
التجربة العملية المكثفة والغنية 
ليتحولوا إلــى قــوى عاملة فاعلة 

ومؤثرة.
وأضـــافـــت بــن حــســيــن: »لــقــد تم 
ــامـــج لــيــلــبــي  ــرنـ ــبـ تــصــمــيــم هـــــذا الـ
أصــــــحــــــاب الـــــطـــــمـــــوح، ويــــســــاعــــد 
الخريجين فــي اخــتــيــار مسارهم 
المهني واألكاديمي بوضوح أكبر«. 

ــارك بــنــك الـــكـــويـــت الــوطــنــي  ويــــشــ
فــي البرنامج، مــن خــال التدريب 
ــال وتـــحـــديـــاتـــهـــا،  ــ ــمـ ــ وتـــقـــديـــم األعـ
وصـــــوال إلــــى الـــمـــراحـــل الــنــهــائــيــة 
لاختبار، السيما أن برنامج تمكن 
يــمــثــل تــجــربــة تــدريــبــيــة مــبــتــكــرة 
للخريجين الكويتيين الشباب، 
وفــرصــة تطوير فــريــدة قبل البدء 

بعملهم األول.
وتعتبر »كرييتف كونفيدنس« 
شركة استشارات وتدريب كويتية 
متخصصة في االبتكار واإلبداع 
ــن الـــمـــهـــم تــوفــيــر  ــ والــــتــــعــــاون، ومـ
ــتــــي هــــي جــســر  هــــــذه الــــفــــرصــــة الــ
ــبـــور بـــيـــن الـــمـــرحـــلـــة الـــدراســـيـــة  عـ
والــمــرحــلــة المهنية، الســيــمــا أنــه 
قد يكون من الصعب العثور على 
فرص عمل كبيرة للخريجين من 
دون اكتساب خبرة ســوق العمل 
المطلوبة، ولاطاع على المزيد 
مـــن الــتــفــاصــيــل يــمــكــن لــلــراغــبــيــن 

زيارة موقع البرنامج.

 Tap« بوبيان« يطلق حملة«
واربح« لحاملي البطاقات

فـــــــــــي خــــــــــطــــــــــوة جــــــــديــــــــدة 
للتواصل مع عمائه بشكل 
دائم، أطلق بنك بوبيان حملة 
Tap واربح، التي تمنح جميع 
عمائه من حاملي البطاقات 
االئــتــمــانــيــة وبــطــاقــات الــدفــع 
المسبق والبطاقات الرقمية 
فــرصــة الــدخــول فــي السحب 
لــيــكــونــوا مــن بــيــن 35 رابــحــا 
ــفـــر مـــمـــيـــزة، عــنــد  ــلـــة سـ بـــرحـ
الـــدفـــع بــاســتــخــدام بــطــاقــات 
ــل  ــيـــان االئـــتـــمـــانـــيـــة داخــ بـــوبـ
وخارج الكويت، أو من خال 

التسوق عبر اإلنترنت.
ــالــــت الــــمــــديــــرة األولـــــى  وقــ
ــإدارة الــبــطــاقــات فــي البنك  ــ بـ
ــن مــنــطــلــق  ــ ســـــــارة الــــمــــا: »مــ
ــكــــون  ــى أن نــ ــ ــلـ ــ ــا عـ ــ ــنـ ــ ــرصـ ــ حـ
أقـــرب لعمائنا، ورغــبــة منا 
فـــي تــقــديــم أفــضــل الــعــروض 
ــلـــف  ــتـ ــمـــخـ ــات لـ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــنــ ــ ــمــ ــ ــ وال
الـــشـــرائـــح، أطــلــقــنــا حملتنا 
الجديدة Tap واربح لعمائنا 
ــي الـــــبـــــطـــــاقـــــات  ــ ــلــ ــ ــامــ ــ مــــــــن حــ
االئــتــمــانــيــة وبــطــاقــات الــدفــع 
المسبق، والتي تتميز بمنح 
35 فــرصــة لــربــح رحــلــة سفر 
مميزة من اختيار وتصميم 

العميل«.
 Tap وأضــــافــــت الـــمـــا أن
واربـــــــح الـــمـــســـتـــمـــرة لـــمـــدة 3 
ا مـــــن ديــســمــبــر  أشــــهــــر بــــــــدء
الــجــاري، يتم خالها تقديم 
35 قـــســـيـــمـــة ســــفــــر بــقــيــمــة 
1500 د.ك، يـــمـــكـــن لـــلـــرابـــح 
استخدامها لحجز رحلة من 
اختياره تشمل تذاكر الطيران 
والفنادق والرحات البحرية 
وغيرها، لنكون بذلك قدمنا 
ــه فـــرصـــة لــتــصــمــيــم رحــلــتــه  لـ

بالطريقة التي تناسبه.
وحــــــــــــول فــــــــــرص الــــــربــــــح، 
أشارت إلى أنه يمكن للعميل 
الحصول على فرصة واحدة 

لكل 50 د.ك يتم إنفاقها داخل 
الــــكــــويــــت، وفـــرصـــتـــيـــن لــكــل 
50 د.ك يــتــم إنــفــاقــهــا خـــارج 
الكويت أو خال التسوق عبر 

اإلنترنت.
الجدير بالذكر أنــه سيتم 
اإلعــــان عــن 10 رابــحــيــن في 
ديـــســـمـــبـــر، و10 فــــي يــنــايــر، 
وستختم الحملة في فبراير 

مع 15 رابحا.
وأضــافــت الما أن »حملة 
Tap واربح لبطاقات بوبيان 
االئــتــمــانــيــة وبــطــاقــات الــدفــع 
المسبق تأتي بما يتماشى 
مـــع اســتــراتــيــجــيــتــنــا لتقديم 
أفــضــل الــخــدمــات والــعــروض 
لــعــمــائــنــا بــشــكــل مــســتــمــر«، 
نا  مــؤكــدة: »انــنــا نــعــد عماء
بـــــالـــــعـــــديـــــد مــــــــن الــــحــــمــــات 
والــــــــعــــــــروض الــــمــــمــــيــــزة فــي 

المستقبل القريب«.

»بيتك« يوفر خطة »ثمار« لحياة تقاعدية مريحة
يواصل بيت التمويل الكويتي )بيتك( 
تميزه في تلبية تطلعات العماء وتوفير 
أفــضــل الــحــلــول والــخــطــط االســتــثــمــاريــة 
وفق أعلى المعايير العالمية في الجودة 
 من دوره الريادي في طرح 

ً
والتميز، انطاقا

حلول فريدة ومنتجات مبتكرة للعماء.
ويــحــرص »بــيــتــك« عــلــى تلبية رغــبــات 
العماء لتحقيق حياة آمنة بعد عناء العمل 
لسنوات طويلة، حيث يقدم حصاد ثمار 
ســنــوات الــعــطــاء، مــن خــال خطة »ثــمــار«، 
ليستمتع العميل بحياة تقاعدية مريحة 

تليق بمشوار حياته. 
ومــن شـــروط الخطة االســتــثــمــاريــة، أن 
 ،

ً
يكون ُعمر العميل ما بين 21 و55 عاما

وتتراوح مدة االستثمار من 5 إلى 39 سنة. 
ومن مزايا الخطة االستثمارية »ثمار«: 
إمكانية تعديل المبلغ الــمــراد استثماره 

أو الــدفــعــات الشهرية فــي أي وقـــت، ويتم 
 وبصورة شهرية 

ً
تحويل المبالغ تلقائيا

ــــى حـــســـاب خطة  مــــن حـــســـاب الــعــمــيــل إلـ
االستثمار للتقاعد ثمار. 

وتتوافر إمكانية سحب 60 في المئة 
مــن الــرصــيــد فــي السنة األولــــى، و60 في 
المئة كل سنة بعد السحب األول. ويمكن 
للعميل زيــادة مبلغ االستثمار الشهري 
 مـــرة واحــــدة كــل عــامــيــن. ويمكن 

ً
تلقائيا

إيداع دفعات مالية محددة باإلضافة إلى 
المبالغ الشهرية المستقطعة دون التأثير 
على الــجــدول الزمني لخطة االستثمار. 
ويــتــم اســتــحــقــاق المبلغ الـــمـــراد ادخــــاره 
إضافة إلى األرباح المتراكمة خال سنوات 
االستثمار عند انتهاء الخطة االستثمارية. 
ويمكن إلغاء خطة االستثمار في أي وقت، 
وسيتم إرجــاع المبلغ المستثمر إضافة 

إلى األرباح المحققة حتى تاريخ اإلغاق. 
والخطط االستثمارية طويلة األجل التي 
يوفرها البنك هي: »جامعتي«، التي تلبي 
أغـــراض التعليم الجامعي لــأبــنــاء عند 
، إذ يستطيع العميل 

ً
بلوغهم سن 18 عاما

تــحــديــد مــبــلــغ مــســتــهــدف لــلــخــطــة، ويــتــم 
ــــداع األربـــاح  اســتــثــمــار الــمــبــالــغ فيها وإيـ
، وجميع األرباح المتراكمة عندما 

ً
سنويا

ــــت دخــــــول األبــــنــــاء لــلــجــامــعــة.  يــحــيــن وقـ
و»إنجاز« متعددة األغراض، إذ يستطيع 
الشباب من خالها التخطيط المسبق، 
وتحقيق أحامهم المستقبلية، بالبدء في 
استثمار مدخراتهم، حتى يحين الوقت 
المناسب لتحقيق أهدافهم، كإقامة مشروع 
خــــاص، أو شــــراء مــنــزل مــنــاســب وغــيــره. 
و»رفاء« المصممة لمواجهة تكاليف زواج 
األبناء، وتعني التخطيط المبكر لحياتهم 

ــاء واألمـــهـــات  ــ األســـريـــة، إذ يستطيع اآلبـ
الــمــســاهــمــة فـــي زواج أبــنــائــهــم مـــن اآلن، 
بتحديد مبلغ معين لتغطية مصاريف 
 عند 

ً
الـــــزواج، والــحــصــول عليها جميعا

نهاية الخطة. و»ثمار« التي تساعد على 
االستمتاع بحياة تقاعدية مريحة بعد 
عناء العمل لسنوات طويلة، إذ يستطيع 
الــعــمــيــل تــحــديــد مــبــلــغ، ويـــتـــم اســتــثــمــار 
الــمــبــالــغ الــمــدفــوعــة، تــســتــحــق جميعها 

عند انتهاء الخطة ببلوغ ســن التقاعد. 
و»شفاء« التي تمكن العميل من االشتراك 
فــي الــخــطــة، وتــحــديــد الــمــبــلــغ اإلجــمــالــي 
المستهدف، وسيقوم البنك بإعداد الخطة 
ــفــــاء« حــمــايــة  الـــتـــي تــنــاســبــه. وتـــوفـــر »شــ
 من األمــراض 

ً
تكافلية لحاالت 11 مرضا

المستعصية والوفاة والعجز الكلي الدائم، 
وبــإمــكــان العميل الحصول على المبلغ 

المدخر عند الحاالت الطارئة.
وتساهم كل الخطط االستثمارية طويلة 
األجــل التي يوفرها »بيتك«، في تشجيع 
الــعــمــاء وتــحــفــيــزهــم عــلــى تــعــزيــز ثقافة 
التخطيط للمستقبل واالدخــار، وتحديد 
أولويات اإلنفاق األسري، وضرورة تعزيز 
فرص زيادة دخل األسرة من خال حلول 
مــبــتــكــرة ومـــرنـــة ذات عـــوائـــد اســتــثــمــاريــة 

جيدة.

»المتحد« واصل دوره المجتمعي البارز خالل »المتحد« واصل دوره المجتمعي البارز خالل 20222022

استمر البنك األهــلــي المتحد خــال عــام 2022 في 
إطاق المبادرات المجتمعية الهادفة ورعاية األنشطة 
االجتماعية والخيرية الصحية، والتي تقّدم مــردودا 

إيجابيا على مختلف شرائح المجتمع. 
وتــعــلــيــقــا عــلــى أداء الــبــنــك فـــي مـــجـــال الــمــســؤولــيــة 
المجتمعية للعام الحالي، أفادت عضوة مجلس اإلدارة 
الرئيسة التنفيذية للبنك، جهاد الحميضي بأن »األهلي 
الــمــتــحــد« كـــان واليــــزال يتبنى دورا مــحــوريــا فــي دعــم 
المجتمع، ويظهر كفاءة عالية في إدارة برنامجه الخاص 

بالمسؤولية المجتمعية.
وأضافت الحميضي أن »األهلي المتحد«، باعتباره 
أول بنك أطلق عملياته في الكويت منذ أكثر من 80 عاما، 
يدرك مسؤوليته البالغة األهمية في العمل المجتمعي، 
وحــالــيــا يسعي البنك إلــى تقديم نــمــوذج يحتذى في 
مجال المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، 
ليقّدم تجربة رائدة ومتميزة في هذا المجال، كما هي 

إنجازاته الدائمة على مختلف الصعد.
وأكدت أن نجاح برنامجنا للمسؤولية المجتمعية 
قــد تــــّوج بــحــصــول الــبــنــك عــلــى جــائــزة أفــضــل بــنــك في 
المسؤولية المجتمعية بالكويت لهذا الــعــام مــن قبل 
 International Business( ،مجلة إنترناشيونال بيزنس
Magazine(، حيث تعد هذه الجائزة تقديرا لجهود البنك 
في تخصيص موارد كبيرة لتنمية المجتمع اقتصاديا 
وبيئيا، وتقديرا لمكانته كرائد ومصدر إللهام البنوك 
األخـــرى فــي المنطقة الرتــبــاطــه بــرؤيــة الــكــويــت 2035، 
ومعيار األيـــزو 26000، وأهـــداف التنمية المستدامة، 

والتزامه باالتفاق العالمي لأمم المتحدة.

من جانبها، أفادت رئيسة إدارة االتصال المؤسسي 
في البنك، فاتن التميمي بأن البنك معروف بالتزامه 
بروح العطاء، وُيعد العمل المجتمعي أحد المرتكزات 
األساسية للبنك، الذي يحرص باستمرار على إطاق 
المبادرات الهادفة وذات العمق المجتمعي والوطني.

واســـتـــعـــرضـــت الـــتـــمـــيـــمـــي أبـــــــرز مــــــبــــــادرات الــبــنــك 
المجتمعية لعام 2022 على النحو التالي: 

اهتمام خاص بذوي الهمم
بالتزامن مع اليوم العالمي لمتازمة داون، استضاف 
البنك الفنانة التشكيلية الموهوبة أنفال بوحمد، لعرض 

أعمالها الفنية في القاعة المصرفية للبنك.
وفي السياق نفسه، رعى »األهلي المتحد« حفل تخريج 
الدفعتين الثانية والثالثة للمتدربين من ذوي الهمم، ضمن 

حملة »شركاء لتوظيفهم«.

برنامج مجتمعي في رمضان 
 ونظم البنك، بنجاح، برنامجه االجتماعي الحافل 
الخاص بشهر رمضان الفضيل، الذي قّدم من خاله 
العديد من األنشطة الخيرية والدينية وأعمال الرعاية 

االجتماعية.
وتــضــّمــن بــرنــامــج البنك هـــذا الــعــام إطـــاق حملته 
اإلعانية احتفااًل بحلول شهر رمضان، كما واصل - 
بالتعاون مع البنك الكويتي للطعام - مبادرته لتوزيع 
الماجلة وتوفير مؤونة شهر رمضان لأسر المتعففة.
كما نظم البنك عدة زيــارات لموظفيه لاحتفال 
ــفــــال فـــي مـــركـــز مــكــي جمعة  بــالــقــرقــيــعــان مـــع األطــ

لــلــســرطــان، ومــســتــشــفــي أمــــــراض الــــصــــدر، ومــركــز 
الكويت للصحة النفسية، وكــذلــك بــادر للمشاركة 
بحفل قرقيعان الجمعية الكويتية لمتازمة الداون. 
كما شارك في االحتفالية السنوية باليوم العربي 
لليتيم، التي نظمتها وزارة الــشــؤون االجتماعية 
وتنمية المجتمع بدار األطفال التابع إلدارة الحضانة 
العائلية. كــذلــك واصـــل البنك جــهــوده جــهــوده في 
تــوزيــع وجــبــات إفــطــار الصائم فــي مــواقــع مختلفة 

بالكويت.

مشاركة في فرحة األعياد الوطنية
ونظم »األهلي المتحد« فعالية ترفيهية مميزة يوم 

الجمعة 25 فبراير الماضي في حلبة سرب بالشويخ.
وبمناسبة عيد الفطر الــمــبــارك، قـــّدم البنك دعًما 
مادًيا لمساندة جهود البنك الكويتي للطعام واإلغاثة 
في مساعدة األسر المتعففة داخل الكويت، من خال 
منحهم قسائم شرائية من عدد من الجهات لشراء ما 

يرغبون فيه.
كما نظم، بالتعاون مع مؤسسة لوياك التطوعية، 
حملة لشراء كسوة العيد لأطفال من األسر المتعففة، 
لــمــشــاركــتــهــم فــرحــة االحــتــفــال بــقــدوم عــيــد األضــحــى 

المبارك. 

توديع الحجاج واستقبالهم 
حرص موظفو المسؤولية المجتمعية بالبنك على 
مشاركة الحجاج لحظات السفر إلــى بيت الله الحرام 
بما، من خال وجود فريق التوعية المجتمعية بالبنك 

في مطار الكويت الدولي لتوديع الحجاج واستقبالهم 
وتقديم الهدايا المتنوعة من مستلزمات تأدية مناسك 

الحج.

األنشطة الرياضية 
وقــام البنك بالرعاية الرسمية لـــدورة األلعاب 
الرياضية الخليجية الثالثة بدول مجلس التعاون 
لــدول الخليج العربية، التي اسضافتها الكويت 
بتنظيم مــن اللجنة األولمبية الكويتية، برعاية 

سمو  أمير الباد الشيخ نواف األحمد الجابر. 
كــمــا قـــام بــرعــايــة بــطــولــة رابـــطـــة طــلــبــة جامعة 
الخليج للبادل 2022، كذلك نظم البنك بطولة في 
 bounce لعبة الــبــادل، والــتــي أقيمت على ملعب
padle، وكـــّرم البنك فريقه لكرة الــقــدم، بمناسبة 
حــصــولــه عــلــى لــقــب بــطــل كـــأس دوري الــمــصــارف 
في المباراة النهائية من الـــدوري، وكذلك احتفي  
بفوز فريقه للكريكت في نهائي مباريات اتحاد 

المصارف.

دعم االستدامة البيئية
احتفى »األهلي المتحد« بالذكرى السنوية ليوم 
»األرض العالمي« بتوزيع شتات المورينغا على 
موظفيه، في رسالة ألهمية االهتمام برسالة إلظهار 

التزام البنك نحو تشجيع حماية البيئة.
كذلك يواصل البنك نشاطه المجتمعي في مجال 
ــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة، بــالــتــعــاون  ــر الــنــفــايـــ إعــــــادة تـــدويـ
مـــع شـــركـــة إنـــفـــيـــروســـرف الــمــتــخــصــصــة فـــي إعـــــــادة 

تدوير المخلفات اإللكترونية وإدارتها وفق أفضل 
الممارسات البيئية. 

مبادرات صحية
قــام البنك األهــلــي المتحد بــإطــاق حملتين للتبرع 
بالدم بالتعاون مع بنك الدم الكويتي خال عام 2022 
بحضور الرئيسة التنفيذية عضوة مجلس إدارة البنك، 
جهاد الحميضي، وعــدد من ممثلي اإلدارة التنفيذية 
بالبنك. وتزامنا مــع الــيــوم العالمي لمكافحة سرطان 
الثدي، نظم البنك، بالتعاون مع مركز الكويت لمكافحة 
الــســرطــان، نــــدوة لــمــوظــفــات الــبــنــك لــلــتــوعــيــة بمخاطر 

سرطان الثدي. 
وإضافة إلى ما سبق، نظم البنك بالتعاون مع مركز 
ــدوة تــوعــيــة فـــي المقر  الــكــويــت لــمــكــافــحــة الـــســـرطـــان، نــ

الرئيسي للبنك حول مرض سرطان البروستاتا.

تعاون مع »لوياك« 
في إطار دوره المجتمعي الرائد، يواصل البنك تعاونه 
ع الجانبان 

ّ
المثمر مع مؤسسة لوياك التطوعية، حيث وق

اتفاقية يقوم البنك من خالها برعاية برنامج »التطوع 
سعادتي«، الذي يعد مبادرة متميزة من »لوياك« لمساعدة 
اآلخرين، من خال التطوع في مراكز الخدمة المجتمعية، 
مثل كاتش، ومعهد براديس للتدريب األهلي، و»عبير 2«، 

وجمعية الكويت للمعوقين. 
وفي إطار التعاون بين البنك و»لوياك«، رعى البنك 
برنامج »كلمة«، الذي انعقد في جامعة الخليج للعلوم 

والتكنولوجيا.

»وربة« يعلن فائزي »السنبلة« و»الحصالة«
أعـــــلـــــن بــــنــــك وربــــــــــة أســــمــــاء 
الفائزين في سحوبات السنبلة 
األسبوعية وحساب الحصالة، 
وســـيـــســـتـــمـــر الــــبــــنــــك فـــــي عــمــل 
الـــســـحـــوبـــات لـــعـــشـــرة رابــحــيــن 
أســـبـــوعـــيـــا لـــحـــســـاب الــســنــبــلــة، 
و5 رابحين لحساب الحصالة، 
ــثــــل عــــــن وزارة  بــــحــــضــــور مــــمــ
الــتــجــارة والــصــنــاعــة وموظفي 

البنك.
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــعـــمـــاء الـــذيـــن 
حـــالـــفـــهـــم الــــحــــظ خـــــــال ســحــب 
الــســنــبــلــة األســـبـــوعـــي، فــقــد تــوج 
10 رابحين من عماء بنك وربة، 
حصل كل منهم على 1000 دينار، 
وهم: سالم أحمد خالد الدريعي، 
حمد عبداللطيف بوناشي، حماد 
نــدى عــايــد الــعــنــزي، خــالــد ظافر 
عبيد العجمي، عبدالله محمد 
الــقــطــيــفــي، ســعــود عــبــدالــرحــمــن 
الــــوعــــان، نـــاصـــر مـــبـــارك نــاصــر 
السهلي، سعد عبدالله إبراهيم 
الــجــعــفــر، نــاجــي بــخــيــتــان خلف 

الــحــبــيــنــي، عـــبـــدالـــعـــزيـــز ســعــود 
الهاجري.

كــمــا يـــبـــارك »وربـــــــة« لــفــائــزي 
ــة الـــرقـــمـــيـــة  ــ ــالـ ــ ــــصـ ــحـ ــ ســــحــــب »الـ
 ،Bloom األســــبــــوعــــي« لـــعـــمـــاء
وهــــــــم كــــــل مــــــــن: فــــاطــــمــــة بـــســـام 
إبراهيم نجيب، نورا رعد أحمد 
الــهــزاع، أحمد عبدالعزيز أحمد 

الدعيج، خالد رشيد عبدالرحمن 
الجسمي، محمد عبدالله محمد 

العتيبي.
وحـــــول الــــشــــروط، قــــال مــديــر 
مــنــطــقــة الــمــجــمــوعــة الــمــصــرفــيــة 
لــــأفــــراد عـــبـــدالـــعـــزيـــز الــبــخــّيــت: 
»يــتــطــلــب اآلن وجـــــود 100 د.ك 
لـــــدخـــــول ســــحــــوبــــات الــســنــبــلــة 
األسبوعية والسحوبات الكبرى، 
علما أن العميل مــــازال يحصل 
عــلــى فـــرصـــة واحــــــدة مــقــابــل كل 
10 د.ك فــي الــحــســاب، والــفــرص 
تحتسب على حسب أدنى رصيد 
في الحساب خال الشهر، لذلك 
يــجــب أن يـــكـــون قـــد مــضــى على 
المبلغ شهر كامل في الحساب 
لـــلـــتـــأهـــل لــلــســحــب األســـبـــوعـــي، 
ــران كــــامــــان لــلــســحــوبــات  ــهــ وشــ
الــكــبــرى الحــتــســاب الــفــرص، وال 
تــوجــد قــيــود أو حـــدود للسحب 
ــلـــمـــا زاد الــمــبــلــغ  واإليــــــــــــداع، وكـ
ــــرص الــعــمــيــل  الـــــمـــــودع زادت فــ

للربح«.

»برقان« يحقق حلم طفل من مرضى 
الرعاية بحضور مباراة في المونديال

 من إيمانه الراسخ بخدمة المجتمع، قام بنك 
ً
انطاقا

برقان بتحقيق حلم أحد األطفال من مرضى الرعاية 
التلطيفية، وتقديم الفرصة له لحضور المباراة نصف 
النهائية في كــأس العالم FIFA قطر 2022، في إطار 
الشراكة االستراتيجية التي تجمع »برقان« مع الجمعية 
الكويتية لرعاية األطفال في المستشفى وبيت عبدالله 

لرعاية األطفال. 
ومنذ تأسيسه، حرص »برقان« على وضع برنامج 
شامل ومتكامل للمسؤولية االجتماعية. وتأتي الشراكة 
الطويلة مــع الجمعية الكويتية لرعاية األطــفــال في 
المستشفى وبيت عبدالله لرعاية األطــفــال كامتداد 
لــرؤيــة البنك اإلنسانية، وحــرصــه الــدائــم على العمل 

المشترك فيما يخدم المجتمع الكويتي.
كما حــرص فــريــق »بــرقــان« على تسهيل جميع 
ات السفر، للتأكد من حصول الطفل محمد  إجـــراء
ووالدته على تجربة ممتعة ال تنسى. وقد شملت 
هــــذه الــرحــلــة تــذكــرتــيــن لــحــضــور الـــمـــبـــاراة نصف 
النهائية، إضافة إلى مزايا متنوعة لتوفير تجربة 
فــريــدة مــن نــوعــهــا، بما فــي ذلـــك اإلقــامــة الفندقية، 
وخــدمــات التنقل فــي قــطــر، وخــدمــات كونسييرج 

الخاصة بالفندق، وغيرها الكثير من وسائل الراحة 
واألمان.

ــــدت خــلــود الــفــيــلــي، رئيسة  ــذا الـــصـــدد، أكـ وفــــي هــ
دائرة التسويق واالتصاالت للمجموعة في »برقان«، 
أهمية هذه المبادرة، قائلة: »نــدرك حجم المسؤولية 
 
ً
االجتماعية التي نتبناها في )برقان(، ونعمل دائما
على االهتمام بجميع التفاصيل التي ترتقي بأدائنا 
اإلنساني«، الفتة إلى أن »كل مبادرة اجتماعية تعتبر 
 يضاهي تحقيق اإلنجازات المالية، كما 

ً
 متقدما

ً
إنجازا

ر عن التزامنا بقيمنا وأهدافنا األساسية وثقافتنا«. يعبِّ
من جهته، تقدم والــد الطفل محمد بالشكر لبنك 
ــفــــال في  بــــرقــــان، والــجــمــعــيــة الــكــويــتــيــة لـــرعـــايـــة األطــ
المستشفى وبيت عبدالله لرعاية األطفال، لمساهمتهم 
في تحقيق حلم الطفل محمد، من خال تقديم تجربة 

استثنائية ساهمت في رسم البسمة على وجهه.
وتأتي هذه المبادرة من »برقان« ضمن برنامجه 
االجتماعي، والـــذي يسعى إلــى تسليط الضوء على 
الجوانب المهمة والمؤثرة في المجتمع، إضافة إلى 
تعزيز الرعاية االجتماعية، من خال المساهمة في 
المبادرات التعليمية والثقافية واالجتماعية والصحية.

سارة المال
أسماء بن حسين

جهاد الحميضي مع الفنانة أنفال بوحمد ووالدتها في القاعة المصرفية بالبنكالتميمي تقّدم الهدايا للحجاج

عبد العزيز البخّيت

»التجاري« يرعى معرض كلية 
الهندسة بالجامعة األسترالية

أعـــــلـــــن الــــبــــنــــك الــــتــــجــــاري 
ــتـــه لــمــعــرض  الـــكـــويـــتـــي رعـــايـ
كــلــيــة الـــهـــنـــدســـة بــالــجــامــعــة 
ــــذي يــقــام في  األســتــرالــيــة والـ
 من 

ً
بــولــيــفــارد السالمية غـــدا

 إلــى الـــ 1:30 
ً
الـــ 9:00 صباحا

 .
ً
ظهرا

وبـــهـــذه الــمــنــاســبــة، كشف 
البنك عن وجوده في المعرض 
من خال جناح له، حيث يتم 
تعريف الطلبة بمزايا حساب 
»YOU« للشباب الذين تتراوح 

.
ً
أعمارهم بين 17 و24 عاما

ويستقبل فريق المبيعات 
والـــتـــســـويـــق الـــتـــابـــع لــقــطــاع 
الخدمات المصرفية لأفراد 
ــن أي  ــ ــ ــة لـــــإجـــــابـــــة عـ ــبــ ــلــ ــطــ الــ
استفسار حول مزايا حساب 
»YOU« للشباب والفعاليات 
التي ينظمها البنك ألصحاب 

هــذا الــحــســاب وذلـــك فــي لقاء 
مباشر بين فــريــق التسويق 
ــم لــــهــــذه الـــفـــعـــالـــيـــات  ــظـ ــنـ ــمـ الـ
وطلبة الجامعة األسترالية 
فــي الــكــويــت كما يــوفــر البنك 
لــلــطــلــبــة الـــراغـــبـــيـــن فــــي فــتــح 
الحساب تذاكر فعالية »البحث 
عن الكنز« التي يرعاها البنك 
 فــي حديقة 

ً
الــتــجــاري حــالــيــا

الشهيد.

فجر الكندري من فريق المسؤولية المجتمعية تقدم شتلة المورينغا ألحد الموظفين
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أقـــــــــامـــــــــت شـــــــركـــــــة الــــــحــــــمــــــراء 
العقارية فعالية خاصة مكرسة 
ــات  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ ــــض الـ ــعــ ــ لـــــــعـــــــرض بــ
المكتبية الجديدة والواقعة في 
الطابق الثامن من بــرج الحمراء 
لألعمال والمخصصة للشركات 

المتوسطة الحجم.
وشــهــدت هــذه الفعالية زيــارة 
ــاب الــشــركــات  ــحـ الـــعـــديـــد مـــن أصـ
ــال لــبــرج الــحــمــراء  ــمـ ورجـــــال األعـ
لألعمال، لالطالع على تفاصيل 
الــمــســاحــات الــمــكــتــبــيــة الــجــديــدة 

المعروضة.
ــات  ــاحــ ــمــــســ وتــــــــم تـــصـــمـــيـــم الــ
المكتبية لتوفير المساحة المثلى 
لـــلـــشـــركـــات الـــمـــتـــوســـطـــة الــحــجــم 
بــأفــضــل قــيــمــة مــنــاســبــة لتمكين 
المستأجرين مــن االســتــفــادة من 
المرافق بصورة تلبي متطلباتهم 
ــــداف أعــمــالــهــم. وتــمــتــاز هــذه  وأهـ
ــات الــمــكــتــبــيــة بـــمـــزايـــا  ــاحـ ــسـ ــمـ الـ
تــوفــرهــا »الــحــمــراء« عــلــى صعيد 

اختتمت شركة صناعات الغانم 
)مجموعة قتيبة الغانم( رعايتها 
لمبادرة ماراثون القراءة الخيري 
بــنــســخــتــه الــــــ 10، الـــــــذي أطــلــقــتــه 
مــكــتــبــة تـــكـــويـــن، يـــومـــي )16– 17 
ديسمبر( بمجمع ديزاين ديستركت 

بالشويخ. 
ــعــد هــذه المشاركة األولـــى لـ 

ُ
وت

»صناعات الغانم« في دعم المبادرة، 
وهـــي مــبــادرة فــريــدة، حيث تقوم 
فكرة الماراثون على أن يستضيف 
المجمع زوار مكتبة تكوين، وتقوم 
الــمــكــتــبــة بــتــوفــيــر الــكــتــب لـــلـــزوار، 
فيما يتبرع رعاة المبادرة بدينار 
مقابل كل 10 صفحات تتم قراءتها، 
ــال  ــفـ لــلــمــســاهــمــة فــــي تــعــلــيــم األطـ

المعسرين.
ــــط أجـــــــواء مــفــعــمــة بــأنــغــام  وسـ
الموسيقى الهادئة، احتضنت أروقة 
مجمع ديزاين ديستركت، الذي تقع 
فيه »تــكــويــن«، قاعة قـــراءة كبيرة، 

احتضنت مئات الــقــراء، بمختلف 
ــــل عــدد  اهــتــمــامــاتــهــم، حــيــث وصـ
المشاركين في الماراثون إلى 786 
، قـــرأوا 54.310 صفحات 

ً
مــشــاركــا

مــن كتب مختلفة، للمساهمة في 
الماراثون الخيري، الذي حمل شعار 

»أنت تقرأ... وطفل يتعلم«. 
إضــافــة إلـــى دعــمــهــا عــن طريق 
التبرع، بــادرت »صناعات الغانم« 
بتوفير مشروبات القهوة والشاي، 
بمختلف أنواعها، عن طريق ركن 
خــاص لـ »كوستا كــوفــي،« سلسلة 
الــمــقــاهــي الــبــريــطــانــيــة الــشــهــيــرة 
الــتــي تــديــرهــا »صــنــاعــات الغانم« 
ــة إلــــى تقديم  ــافـ فـــي الـــكـــويـــت، إضـ
10 أجـــــهـــــزة لـــوحـــيـــة مــخــصــصــة 
لقراءة الكتب )Kindle( عن طريق 
ــرى فــريــق  ــ ــ »إكــــســــايــــت«، حـــيـــث أجـ
 على 

ً
ــاراثـــون ســحــبــا ــمـ مــنــظــمــي الـ

األجـــهـــزة لجميع الــمــشــاركــيــن في 
الماراثون.

وأكدت إدارة »صناعات الغانم« 
أن الــمــشــاركــة فـــي دعــــم مـــاراثـــون 
 مع 

ً
الــقــراءة الخيري تأتي اتساقا

ــم  ــ ــــي تــشــجــيــع ودعـ ســـيـــاســـتـــهـــا فـ
الــمــبــادرات المجتمعية ومساندة 
ــات الـــمـــجـــتـــمـــع الـــمـــدنـــي  ــســ ــؤســ مــ
والقطاع الخاص في تعزيز القيم 
المشتركة المرتكزة حول العطاء، 

وهــــي قــيــم مــتــأصــلــة فـــي هويتها 
الكويتية.

بــــــــدورهــــــــا، أشــــــــــــادت خـــديـــجـــة 
الشمري، رئيسة اللجنة المنظمة 
لماراثون القراءة الخيري، بجميع 
الـــجـــهـــات الـــمـــشـــاركـــة فــــي إنـــجـــاح 
الـــــمـــــاراثـــــون، مـــعـــبـــرة عــــن اعـــتـــزاز 
ــكــــويــــن« بـــالـــتـــفـــاعـــل الــمــلــمــوس  »تــ

لــمــؤســســات الــقــطــاع الـــخـــاص في 
دعـــم هـــذه الــمــبــادرة فــي نسختها 
الــعــاشــرة، ومساهمتهم فــي دعــم 
ثقافة الــقــراءة، وأهميتها لــدى كل 
فئات المجتمع بــالــدرجــة األولـــى، 
إضافة إلى المساهمة في دعم حق 
التعليم لشريحة كبيرة من األطفال 

المعسرين من األسر المتعففة.
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»االقتصادية«: ندعو إلى حلول لـ »القروض« على غرار اإلمارات وقطر
د على فترات طويلة األجل« سدَّ

ُ
 حسنة من الدولة بقيمة متساوية يستفيد منها المواطنون وت

ً
»نقترح قروضا

تناولت الجمعية االقتصادية الكويتية قضية 
إسقاط القروض وشراء المديونيات، قائلة إنه في 
، فإننا نجد موضوع 

ً
كل وقت يكون اإلنجاز غائبا

»إسقاط القروض« يعود للواجهة. 
وأضـــافـــت الــجــمــعــيــة، فـــي بــيــان أمــــس: أعــربــنــا 
عــن استنكارنا لحالة الــالمــبــاالة الــمــوجــودة في 
المؤسسة التنفيذية على مّر حكومات وسنوات 
متعاقبة »على سكوتهم غير المبرر عن هذا الملف 
 لكل مواطن ســواء بالتأييد أو 

ً
الــذي بات هاجسا

باإلنكار. وقالت: صحيح أن مفهوم إسقاط القروض 
أو شـــراء المديونيات يفتقر إلــى الــعــدالــة ويضر 
باالقتصاد الوطني، لكن في الطرف اآلخر أصبح 
 لسبب رئيسي وهــو عجز 

ً
الــنــقــاش فيه منطقيا

الحكومات المتالحقة عــن كبح جماح التضخم 
 وما 

ً
المطرد الذي يزيد بشكل غير معقول مؤخرا

يزيد موضوع شراء المديونيات قوة في الحجّية 
هو عدم اكتراث السلطتين التنفيذية والتشريعية 
النخفاض مستوى دخل الفرد بشكل ملحوظ في 

آخر 10 سنوات«.
ــي، فــإن  ــدولـ ــام الــبــنــك الـ ــ ــه حــســب أرقـ ــــرت أنـ وذكـ
التضخم في ارتفاع سنوي ألكثر من 10 سنوات 

فـــاق 3.5% ومــســتــوى دخـــل الــفــرد فــي انخفاض 
ســنــوي بــمــعــدل 3.82%، وهــــذا بــحــد ذاتــــه يشكل 
 
ً
 أمـــام أي مشرع يعلم لغة األرقــــام فضال

ً
هاجسا

عما شهدناه في آخر سنتين منذ جائحة كورونا 
وانعكاسها على مستوى دخل الفرد.

 وبينت الجمعية االقتصادية الكويتية أنها مع 
تكرار عرض هذا الملف على الساحة قدمت رأيها 
في كل قضية رأي عام تهم المجتمع واستقراره 
 هو 

ً
المالي واالقتصادي، ولألسف ما يجري حاليا

استمرار في مسلسل تراخي الحكومات المتعاقبة 
إليــجــاد حــل نــاجــع، ومــن سيدفع التكلفة ليست 
الحكومة وال مجلس األمة، بل سيدفعها المواطنون 
البسطاء أنفسهم وأبناؤهم، وهذا إن دل فيدل على 
ضعف الحكومات في تعاطيها مع هذا الملف خالل 
ال 15 سنة الماضية، والمراهنة على ديمومة الدخل 

المرتفع من النفط«.
ولفتت إلى أن هذا الموضوع الذي أشبع جداًل 
من المختصين والمهتمين بالشأن االقتصادي 
مع كل فوائض مالية نتيجة ارتفاع أسعار النفط 
بحيث الكالم فيه ال طعم له من كثرة تكرار نفس 
االدعاءات من الطرفين المؤيد والمعارض وكأننا 

في مناظرة أبدية بنفس األسباب والجدليات التي 
يعتقد أصحابها أنها لن تتغير مع مرور الوقت 

وهذا بالضبط أكبر عائق أمام حل هذا الملف.
وأفــادت بأن عدد المقترضين وصل في اآلونة 
ــيــــرة ألكـــثـــر مـــن 550 ألــــف مـــقـــتـــرض، بمبلغ  األخــ
ــراد في  إجــمــالــي شــامــل 16.6 مــلــيــار ديــنــار )لـــألفـ
جميع فئات االقتراض(، واالستهالكي منها فقط 
2.36 مليار دينار، »وما نرجوه اليوم من الحكومة 
أن يــكــون هــنــاك حــل منطقي وعــــادل يغلق ملف 
القضية بالكامل فــي وجــه المكتسبين، لــذا فإن 
الدور البرلماني األصيل هو تقديم حلول مختلفة 
للملفات الــعــالــقــة ال االكــتــفــاء بــاالعــتــراض بــدون 
تقديم بديل واقعي وحل ملموس«. ودعت الجمعية 
الحكومة إلــى تقديم حــل واقــعــي على غـــرار دول 
مجلس التعاون الخليجي وبالتحديد كما فعلت 
اإلمارات العربية المتحدة على فترات سابقة كذلك 
دولة قطر بحل مشاكل المتعثرين من المقترضين 
 ممن 

ً
 ممن تغير حالتهم االجتماعية وأيضا

ً
وأيضا

فاق مجموع استقطاعاته 50% من مدخوله ضمن 
حل متكامل وفيه شروط واضحة.

وأضافت أنه من باب العدالة في توضيح مواطن 

الــخــلــل، فــالــحــكــومــات المتعاقبة هــي المسؤولة 
لتكرار مثل تلك المقترحات إلــى الــيــوم، وتعطي 
 أن هــــذا الــمــلــف »كــــــرت« ســيــاســي على 

ً
انــطــبــاعــا

طاولة المناقشات،وكان يفترض على الحكومات 
السابقة أن توضح للمواطنين األرقـــام الرسمية 
وأعــداد المقترضين ونسبة المعسرين لسد باب 
ــام والــحــلــول.  وتــابــعــت: »لـــذا ما  الــتــأويــل فــي األرقــ
نقترحه هنا في الجمعية االقتصادية الكويتية هو 
تشكيل فريق ثالثي )حكومي – نيابي – مؤسسات 
المجتمع المدني( لطرح حلول لهذه القضية التي 
أصبحت هم كل مواطن مقترض وتقسيم شرائح 
االقتراض والعمل على جدوى حل الملف األساسي 
وهـــي الــقــروض االستهالكية مــن دون الــقــروض 

االستثمارية والتجارية«. 
وقالت: إن كانت النية هي رفاهية المواطن التي 
 على السعي لها، فهناك حلول 

ً
لن ندخر مجهودا

أخــرى تصل بنا لهذا مثل الــقــروض الحسنة من 
الدولة وتكون القيمة بالتساوي ويستفيد منها 
جميع المواطنين وتــكــون ســدادهــا على فترات 

طويلة األجل.
وأخـــذت الجمعية االقــتــصــاديــة الكويتية، في 

بيانها، بعين االعــتــبــار أن المطالبات تــأتــي في 
ظل عدم قدرة الحكومة على كبح التضخم الكبير 
في الكويت منذ عام 2020 إلى اليوم وانخفاض 
مستوى دخل الفرد في الكويت في آخر 5 سنوات 
)حسب مؤشر البنك الــدولــي(، وهــذا ألقى بظالله 
على فئة مهمة فــي هــذا البلد وهــي المتقاعدين 
ــــاألخـــــص كـــبـــار الـــســـن مــنــهــم الـــتـــي أصــبــحــت  وبـ
معاشاتهم التقاعدية أقل من قيمتها في ظل هذا 

التضخم المطرد.
وفي الختام أشارت إلى أن األوضاع االقتصادية 
العالمية المتقلبة التي تؤثر بشكل أو بآخر على 
االقتصاد الكويتي الذي كان وال يزال يعتمد على 
النفط كمورد أساسي ووحيد للدخل القومي تضع 
الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية للتصدي لكل 
ما يضر الحالة المالية العامة للدولة ومستقبل 

األجيال القادمة. 
كما أكدت ضرورة تفعيل السياسات االقتصادية 
السليمة التي من شأنها تنويع مصادر دخل الدولة 
وتحقيق الرفاهية للمواطنين بــاألطــر السليمة 
وإيقاف الهدر في المال العام وأوجه الصرف غير 

المبررة ومحاسبة المقصرين.

»صناعات الغانم« تختتم رعايتها لماراثون »تكوين« 
الخيري للقراءة

جانب من المنظمين والمشاركين

»الحمراء« تكشف عن مساحاتها المكتبية »الحمراء« تكشف عن مساحاتها المكتبية 
الجديدة المخصصة للشركات المتوسطةالجديدة المخصصة للشركات المتوسطة

الدعم، من خالل تقديم التصاميم 
ــــالءم  ــتـ ــ ــــي تـ ــتــ ــ ــــات الــ ــــطـ ــــطـ ــــخـ ــمـ ــ والـ
ــاط الـــتـــجـــاري  ــنـــشـ ــع طــبــيــعــة الـ مــ
لـــلـــمـــؤجـــر، إضـــــافـــــة إلــــــى تــقــديــم 
الدعم والخدمات للنظم التقنية 

وشبكات االتصال. 
 
ً
كما توفر منصة البرج فرصا

رائعة للتواصل، وتكوين وتعزيز 
الــــــعــــــالقــــــات، وتـــــوفـــــيـــــر الــــفــــرص 
الـــتـــجـــاريـــة، حــيــث تــمــتــاز بيئته 

وأجوائه الثرية والفريدة لتطوير 
ــر الـــشـــركـــات  ــبــ األعـــــمـــــال عـــلـــى أكــ
وأكـــــثـــــرهـــــا قـــيـــمـــة مــــــن مــخــتــلــف 
قـــطـــاعـــات األعــــمــــال، إضـــافـــة إلــى 
الــعــديــد مــن الــهــيــئــات والــكــيــانــات 
الحكومية والمكاتب الدبلوماسية 
 عن 

ً
الــدولــيــة والـــســـفـــارات، فــضــال

الــعــديــد مــن الــعــالمــات الــتــجــاريــة 
العالمية الراقية المكرسة لترويج 

وتعزيز نمط حياة متميز.

جانب من الفعالية

https://www.aljarida.com/article/9266
https://www.aljarida.com/article/9262
https://www.aljarida.com/article/9264
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الحمادي لـ ةديرجلا.: أبوظبي تدعم نمو القطاع الخاص على نطاق أوسع
العاصمة اإلماراتية ستستضيف المنتدى االقتصادي اإلسالمي العالمي 2024

أكـــــد رئـــيـــس دائــــــــرة الــتــنــمــيــة 
االقتصادية في أبوظبي محمد 
علي الشرفاء الحمادي أن دائرة 
التنمية االقــتــصــاديــة تعمل مع 
عدة أطراف ذات الصلة في وضع 
الـــخـــطـــط االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــفــتــح 
بــاب الــفــرص أمـــام المستثمرين 
الـــعـــالـــمـــيـــيـــن ومـــســـاعـــدتـــهـــم فــي 
تــحــديــد آفــــاق جــديــدة ألعمالهم 
الــــــــتــــــــجــــــــاريــــــــة، فـــــعـــــلـــــى ســـبـــيـــل 
الــمــثــال يــســاعــد مكتب أبوظبي 
لـــالســـتـــثـــمـــار جـــمـــيـــع الـــشـــركـــات 
على التأسيس والنمو في إمارة 

أبوظبي. 
وقــال الحمادي لـ »الجريدة«، 
إن »مــبــادراتــنــا مــتــوفــرة وسهلة 
ــــن جــمــيــع  ــات مـ ــركـ ــلـــشـ الــــمــــنــــال لـ
ــلـــك  ــــت تـ ــحـ ــ ــجـ ــ الــــــــــبــــــــــالد، وقـــــــــــد نـ
المبادرات في مساعدة الشركات 
ــع فــي  ــ ــوسُّ ــتــ ــــالق والــ ــــطـ عـــلـــى االنـ

اإلمارة«.
وأضـــــــــاف: »نــــدعــــم الـــشـــركـــات 
ــة  ــ ــايــ ــ مــــــــن خـــــــــــالل خــــــــدمــــــــات رعــ
د  المستثمر التي نقدمها، ونزوِّ

ــاٍت  ــومــ ــلــ ــعــ ــمــ ــن بــ ــريــ ــمــ ــثــ ــتــ ــســ ــمــ الــ
حــــــــول الــــبــــيــــانــــات والــــشــــبــــكــــات 
وإصــدار التراخيص والعقارات 
والـــــــتـــــــأشـــــــيـــــــرات والــــــخــــــدمــــــات 
الــمــصــرفــيــة وغــيــر ذلــــك الــكــثــيــر، 
كــــمــــا نــــمــــد جـــــســـــور الــــتــــواصــــل 
بـــيـــن الــمــســتــثــمــريــن والـــجـــهـــات 
المعنية فــي مــنــظــومــة االبــتــكــار 
في أبوظبي، ونجمع الشراكات 
الــمــنــاســبــة عــلــى طـــاولـــة واحــــدة 
ع  لمساعدتهم على النمو والتوسَّ

في اإلمارة«.
ــامـــج االبـــتـــكـــار  وذكــــــر أن بـــرنـ
ــــب أبـــــوظـــــبـــــي  ــتـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ الـــــــتـــــــابـــــــع لـ
لـــالســـتـــثـــمـــار يــــقــــدم لـــلـــشـــركـــات 
ــة عـــلـــى  ــيــ ــافــــســ ــنــ خــــــصــــــومــــــاٍت تــ
ــم، إضــــافــــة إلـــى  ــالــ ــعــ مـــســـتـــوى الــ
حــوافــز غير مالية أخـــرى، لدعم 
ــــة فــي  ــاريـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــا االسـ ــ ــهـ ــ ــــالتـ رحـ

أبوظبي.
وأكد أن أبوظبي قطعت على 
 بــتــعــزيــز 

ً
ــا ــويـ  قـ

ً
ــا ــزامـ ــتـ نــفــســهــا الـ

الـــتـــعـــاون مـــع الــقــطــاع الـــخـــاص، 
وتحقق ذلــك من خــالل مبادرات 

الـــشـــراكـــة بــيــن الــقــطــاعــيــن الــعــام 
والخاص في اإلمارة. 

وأوضــــــــــــــــح الــــــــحــــــــمــــــــادي، أن 
الحكومة أنجزت خطوات نوعية 
مهمة على صعيد تهيئة البيئة 
ــيـــة لـــالرتـــقـــاء بــمــشــاركــة  الـــمـــواتـ
ــي الــنــشــاط  ــخــــاص فــ ــاع الــ ــطـ ــقـ الـ
االقتصادي، يأتي في مقدمتها 
التعديالت األخيرة ضمن قانون 
ــم بــمــوجــبــهــا  الـــشـــركـــات الـــتـــي تــ
الـــســـمـــاح بــالــمــلــكــيــة األجــنــبــيــة 
بنسبة 100% للشركات، بغرض 
تــعــزيــز فــــرص الــقــطــاع الــخــاص 
المحلي فــي عقد الــشــراكــات مع 
المستثمرين األجانب وتسهيل 
جذب المواهب ورؤوس األموال 

من الخارج.
وذكـــــــــر أن مـــكـــتـــب أبـــوظـــبـــي 
ــلـــطـــة  ــثــــل الـــسـ ــمــ ــار يــ ــمــ ــثــ ــتــ لــــالســ
المركزية المسؤولة عن تطوير 
ــمـــوذج الـــشـــراكـــة بين  وتــنــفــيــذ نـ
الــقــطــاعــيــن الـــعـــام والـــخـــاص في 

أبوظبي.
وأشــار إلــى أن أبوظبي تدعم 

نــــمــــو الـــــقـــــطـــــاع الــــــخــــــاص عــلــى 
ــادة  ــع، مـــن خــــالل زيــ ــ نـــطـــاق أوســ
ــاع الـــخـــاص  ــطـ ــقـ اســـتـــثـــمـــارات الـ
المحلي واألجنبي في مشروعات 
البنية التحتية وتقديم الخدمات 
 ما تلتزم اإلمارة 

ً
العامة، ودائما

ــز االســـــتـــــدامـــــة الـــمـــالـــيـــة  ــزيـ ــعـ ــتـ بـ
والـــــمـــــرونـــــة مـــــن خـــــــالل تــــوزيــــع 
تــكــالــيــف االســتــثــمــار فــي البنية 

التحتية على مدى عمر األصل.
وبــيــن الــحــمــادي أن صــنــدوق 
أبــوظــبــي لــالكــتــتــاب يــعــمــل على 
ــم الــقــطــاع الـــخـــاص إذ يــوفــر  دعــ
خدمات استشارية واستثمارية، 
تساعد شركات القطاع الخاص 
عــلــى الــتــأهــل لــــإدراج فــي ســوق 
ــيــــة،  ــالــ ــــي لـــــــــــــأوراق الــــمــ ــبـ ــ ــــوظـ أبـ
وبــالــتــالــي تــعــزيــز فــــرص الــنــمــو 
والتوسع والقدرة على مواجهة 

تغيرات األسواق. 
وحــــــــول فــــعــــالــــيــــات »أســــبــــوع 
أبــوظــبــي الــمــالــي« الــــذي انطلق 
منتصف شهر نوفمبر الماضي 
بـــمـــشـــاركـــة أكــــثــــر مـــــن 300 مــن 

خــبــراء االستثمار مــن 30 دولــة، 
قـــــــال الـــــحـــــمـــــادي، إن أبـــوظـــبـــي 
 لــقــطــاع الــخــدمــات 

ً
تمثل مــوطــنــا

ــــي تـــوفـــر  ــتـ ــ ــة الــــقــــويــــة الـ ــيــ ــالــ ــمــ الــ
الوصول إلى األســواق العالمية 
وجــذب المواهب، ويقدم اإلطــار 
التنظيمي التقدمي الــذي يتسم 
بــالــشــفــافــيــة فـــي اإلمـــــــارة الـــدعـــَم 
ــتـــوى  ــات عــــلــــى مـــسـ ــســ ــؤســ ــمــ ــلــ لــ

قطاعات البنوك والتأمين وإدارة 
األصول، ويوفر األساس المثالي 
الزدهـــــــار الـــجـــهـــات الــفــاعــلــة في 

قطاع الخدمات المالية. 
ــاد بـــأن أبــوظــبــي تعتبر  ــ وأفـ
 لـــالبـــتـــكـــار، الــــذي 

ً
 آمــــنــــا

ً
مــــــــالذا

ل  يمكن لرواد األعمال فيه تحمُّ
المخاطر التجارية واإلبداعية 
بــكــل ثـــقـــة، وفــيــمــا يــتــعــلــق بــأي 
ــو فــي  ــمـ ــنـ ــرنــــو إلــــــى الـ ــة تــ ــركــ شــ
ــنـــظـــر عــن  اإلمـــــــــــارة، وبــــغــــض الـ
الــمــكــان الــــذي يــقــع فــيــه مقرها 
، ويلتزم مكتب أبوظبي 

ً
حاليا

لالستثمار بدعم رواد األعمال 
هؤالء والشركات الناشئة تلك، 
مــمــا يــتــيــح لــهــم الــفــرصــة حتى 
يصبحوا قصة نجاح إقليمية، 

أو ربما عالمية.
وكشف الحمادي أن العاصمة 
اإلماراتية ستستضيف المنتدى 
االقــتــصــادي اإلســالمــي العالمي 
 إلى أن هذا 

ً
في عام 2024، الفتا

المنتدى يشكل منصة عالمية 
ــة أحـــــــــدث الــــتــــطــــورات  ــاقـــشـ ــنـ ــمـ لـ

والــــــتــــــوجــــــهــــــات االقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
وتــرســيــخ قــيــم الــســالم والــعــدالــة 
والمساواة، ويسهم في ترسيخ 
الحوار وتبادل األفكار والمعارف 
بــيــن الــمــســؤولــيــن الــحــكــومــيــيــن 
واألكاديميين وقادة األعمال من 

مختلف أنحاء العالم. 
وأشـــــــــار إلــــــى أن اســـتـــضـــافـــة 
إمــارة أبوظبي للمنتدى تعكس 
جهودنا لتشجيع ودعم الحوار 
ــراف المعنية لتطوير  بــيــن األطــ
األنشطة االقتصادية المتوافقة 
مــع أحــكــام الشريعة اإلسالمية، 
ــادل الــــتــــجــــاري  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ ــ وزيــــــــــــــادة ال

واألعمال.
ــــالل الــــســــنــــوات  ــ ــه خـ ــ ــ وأكــــــــد أنـ
األخيرة، تزايد االهتمام العالمي 
بــــصــــنــــاعــــة الـــــطـــــعـــــام الــــــحــــــالل، 
ــة، بــمــا  ــيــ ــالمــ والـــمـــصـــرفـــيـــة اإلســ
فــيــهــا الــتــكــنــولــوجــيــا الـــمـــالـــيـــة، 
كــمــا شــهــد االقــتــصــاد اإلســالمــي 
 فــي 

ً
 واضــــحــــا

ً
ــا ــنـــوعـ الـــعـــالـــمـــي تـ

األنــشــطــة الــرئــيــســيــة والــفــرعــيــة، 
وارتــــــــقــــــــاء مــــلــــحــــوظ فــــــي حــجــم 

األعـــمـــال وصــــدى كــبــيــر للفرص 
االستثمارية.

ــه »لــــذلــــك تــهــدف  ــ وأضــــــــاف أنــ
ــتـــدى إلــــى  ــنـ ــمـ ــلـ اســـتـــضـــافـــتـــنـــا لـ
تــســهــيــل عــمــلــيــات الــتــفــاعــل بين 
مـــخـــتـــلـــف الــــقــــطــــاعــــات، ورصـــــد 
ــفــــرص االقـــتـــصـــاديـــة وبـــلـــورة  الــ
الـــحـــلـــول لـــمـــواجـــهـــة الــتــحــديــات 
التي تعوق التوسع في تطبيق 
 
ً
االقــــتــــصــــاد اإلســــــالمــــــي، فـــضـــال
عــن أهمية مناقشة االتــجــاهــات 
الحديثة واالستفادة من تجارب 

وقصص النجاح الدولية«. 
وأكد النجاحات الكبيرة التي 
ــارة ابــوظــبــي ودولـــة  حققتها إمــ
االمـــــــــارات عـــلـــى صــعــيــد الــبــيــئــة 
المواتية لفرص نمو االقتصاد 
اإلســـــــالمـــــــي مــــــن حــــيــــث تــــوافــــر 
األنشطة والصناعات الحيوية، 
وحـــلـــول الــصــيــرفــة اإلســـالمـــيـــة، 
وتطبيقات التكنولوجيا المالية، 

والخدمات اللوجستية.

محمد الحمادي

تتميز بمعالم سياحية وترفيهية متطورة تجعلها الوجهة السياحية األولىتتميز بمعالم سياحية وترفيهية متطورة تجعلها الوجهة السياحية األولى

كورنيش أبوظبي مسجد الشيخ زايد الكبير

تتمتع العاصمة اإلماراتية أبوظبي بموقع 
جغرافي مميز على ساحل الخليج العربي، 
وتتميز بمعالم سياحية وترفيهية متطورة 
 تجعل منها الوجهة السياحية األولى، 

ً
جدا

إذ تضم عشرات األماكن الترفيهية والحدائق 
 إلى جنب 

ً
بة، جنبا

ّ
البديعة والشواطئ الخال

مع األســواق العصرية والتقليدية المميزة، 
وتتميز أبوظبي بوجود شبكة طرق تعد من 
األفضل في العالم، إلى جانب مئات الفنادق 
العصرية الفخمة التي تجعل منها الوجهة 

السياحية المفضلة.
 وخــالل منتصف شهر نوفمبر الماضي 
 مـــن الــفــعــالــيــات 

ً
اســتــضــافــت أبــوظــبــي عـــــددا

االقتصادية والرياضية المختلفة، منها على 
سبيل الــمــثــال ال الــحــصــر، أســبــوع أبوظبي 
المالي، الذي نظمه سوق أبوظبي العالمي، 
المركز المالي العالمي لعاصمة دولة اإلمارات 

الــعــربــيــة الــمــتــحــدة، و«فـــورمـــوال 1« وغــيــرهــا.
 
ً
وتصدرت اإلمارة قائمة المدن األكثر أمانا
فــي العالم خــالل عــام 2022، للعام السادس 
على التوالي، كما حققت أقل معدل الرتكاب 
الجرائم بين المدن، مما يجعل منها المكان 
األمثل للسياحة الفردية والعائلية، إذ تفوقت 
أبــوظــبــي، على 459 مدينة حــول الــعــالــم في 

هذا المؤشر.
ومـــــن أهـــــم الـــمـــعـــالـــم الـــتـــي يـــتـــوجـــب عــلــى 
المسافر إلى أبوظبي زيارتها، جامع الشيخ 
ــذي يــعــتــبــر تــحــفــة مــعــمــاريــة  ــد الــكــبــيــر، الــ زايــ
وفنية، وأحد أكبر الجوامع في العالم، إضافة 
إلى قصر الوطن وهو صرح حضاري ثقافي 
يروي فصول حياة األجــداد بقصص ملؤها 
الــمــجــد والــتــاريــخ الــعــريــق ألرض التسامح 
واألمل، ويعكس مسيرة إنجازات الوطن عبر 
الـــمـــوروث الــثــقــافــي والــتــاريــخــي الـــذي تزخر 

بــه الـــبـــالد، فــهــو جــســر مــعــرفــي جــديــد هدفه 
التواصل الحضاري واإلنساني بين الشعوب.
أمــا منارة السعديات الواقعة في جزيرة 
السعديات فهي مــركــز ثقافي وفــنــي متعدد 
األغــــراض، وتعتبر مــن أهــم أمــاكــن السياحة 
في أبوظبي، وتوفر للزوار والسياح فرصة 
التعرف على األعمال الفنية لفنانين عالميين 

ومحليين.
وهناك كورنيش أبوظبي الذي يمتد على 
مسافة 8 كم وهو من أهم األماكن السياحية 
في أبوظبي ويعتبر متنفس المدينة األول 
ويضم العديد من المطاعم والمقاهي وممرات 
مخصصة للمشاة وأخرى للدراجات الهوائية 

ومالعب لأطفال وغيرها الكثير.
وتــتــمــيــز الــمــديــنــة بــوجــود قــصــر الحصن 
الذي يعتبر من أجمل معالم أبوظبي، ويعتبر 
ــد أهــم  أقـــدم مبنى تــاريــخــي فــي اإلمــــارة وأحـ

أمــاكــن الــســيــاحــيــة فــي الــمــديــنــة، كــمــا توجد 
جـــزيـــرة يـــاس الــتــي تــعــد إحــــدى أجــمــل جــزر 
اإلمارات وتضم العديد من فعاليات أبوظبي 
الترفيهية والثقافية باإلضافة إلى شواطئها 

الرائعة.
ويــعــتــبــر مــتــحــف الــلــوفــر أحـــد أهـــم أمــاكــن 
السياحية فــي أبــوظــبــي وهــو مــنــارة ثقافية 
تـــجـــمـــع اإلبــــــــداعــــــــات واألفـــــــكـــــــار الـــمـــعـــرفـــيـــة 
والتعبيرات الفنية لكل الحضارات من شتى 
بــقــاع الــعــالــم، كــمــا تــتــمــيــز أبــوظــبــي بــوجــود 
المجمعات التجارية الفخمة مثل ياس مول 

ومارينا مول وأبوظبي مول. 
كــمــا تــضــم أبــوظــبــي المنطقة اإلبــداعــيــة - 
يــــاس، الــتــي تــعــد أول مــشــروع يــتــم تــطــويــره 
 لقطاع اإلعالم والترفيه واأللعاب 

ً
خصوصا

 
ً
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة فــــي الــمــنــطــقــة، وُصــــمــــم وفـــقـــا

لالحتياجات المتجددة لهذه القطاعات.

وتعتبر المنطقة اإلبداعية - ياس موطن 
اإلعــالم، والترفيه واأللــعــاب اإللكترونية في 

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
وتـــزخـــر جـــزيـــرة يـــــاس، الـــتـــي تـــوجـــد بها 
المنطقة اإلبــداعــيــة، بالعديد مــن الــخــيــارات 

سواء المطاعم أو الترفيه والتسلية.
كما تضم هذه الوجهة المتمّيزة الواجهة 
البحرية »ياس باي« ومجّمع للمطاعم وفندق 
هيلتون الــجــديــد. وعلى مقربة منها يوجد 
االتحاد أرينا الذي يعّد أضخم مرفق داخلي 
متعدد االستخدامات للفعاليات الترفيهية 
والرياضية في دولــة اإلمـــارات. وإضافة إلى 
ذلــــك، تــضــم الـــجـــزيـــرة الــعــديــد مـــن الـــمـــدارس 
 للتسّوق، وشواطئ خالبة 

ً
الدولية، ومــركــزا

ومتنزهات ترفيهية جذابة. 

• جامع الشيخ زايد الكبير تحفة معمارية وفنية ومن أهم معالم المدينة  • كورنيش أبوظبي متنفس المدينة األول ويمتد 8 كم

 واألقل في معدل ارتكاب الجرائم والمالذ اآلمن لالبتكار
ً
 واألقل في معدل ارتكاب الجرائم والمالذ اآلمن لالبتكار• أكثر مدن العالم أمانا
ً
• أكثر مدن العالم أمانا

أبو ظبي - عادل سامي
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أودت عاصفة شتوية ترافقها 
رياح جليدية تجتاح وسط 

أميركا وشرقها منذ أيام، 
بحياة 32 شخصا في 9 

واليات، وحرمت عشرات اآلالف 
من السكان من الكهرباء في 

يوم عيد امليالد. وفي الفلبني، 
أعلنت السلطات أمس مقتل 11 

شخصا في عاصفة وفيضانات 
نجمت عن أمطار موسمية 
غزيرة في يوم عيد امليالد، 

وأجبرت نحو 46 ألف شخص 
على الهرب من منازلهم.

العواصف تقتل 32 أميركيًا 
و11 فلبينيًا وتشرد اآلالف

توفي الزعيم الروحي للحركة 
الصهيونية الدينية في 

إسرائيل الحاخام حاييم 
دروكمان عن عمر ناهز 90 
عامًا، إثر إصابته بفيروس 
كورونا. ويعّد دروكمان من 

أبرز شخصيات الحركة 
الصهيونية الدينية التي 

ل نحو 12 باملئة تقريبًا من 
ّ
تمث

السكان اليهود في إسرائيل.
وأعلن مستشفى هداسا، في 

بيان، وفاة الحاخام دروكمان، 
مشيرًا إلى أنه كان يخضع 
للعالج منذ 10 أيام. وكان 

املستشفى قد أعلن، في بيان 
سابق، إصابة دروكمان بـ 
»كورونا«. ودروكمان هو 

املرشد السياسي والروحي 
لبتسلئيل سموتريتش، الذي 

من املقرر أن يتولى وزارة 
املالية في حكومة بنيامني 

نتنياهو العتيدة.

»كورونا« يطيح الزعيم 
الروحي للصهيونية

قال وزير التعليم العالي، التابع 
لحركة طالبان األفغانية، محمد 
نديم إنهم »لو ألقوا علينا قنبلة 

ذرية لن نتراجع عن قرار منع 
التعليم الجامعي للنساء«، 

مضيفا: »مستعدون لعقوبات 
توقع علينا من جانب املجتمع 

الدولي«.
وكانت الحركة املتطرفة 

أصدرت، السبت، أوامر إلى 
املنظمات غير الحكومية في 
أفغانستان تمنعها فيها من 

تشغيل النساء.
ودان مسؤول السياسة 

الخارجية باالتحاد األوروبي 
جوزيب بوريل قرار »طالبان« 

منع النساء من العمل في 
املنظمات غير الحكومية 

املحلية والدولية بأفغانستان.

»طالبان«: ال تراجع 
عن منع تعليم األفغانيات

ضربة أوكرانية محرجة تقتل 3 عسكريين في عمق روسيا
موسكو تحّضر لمحادثات بين بوتين وجينبينغ وتترقب إرغام االقتصاد الغرب على التفاوض

فــــي حـــــــادث يـــعـــد الــــثــــانــــي مــــن نــــوعــــه خـــال 
 لــمــوســكــو وقــــدرات 

ً
أســبــوعــيــن ويــمــثــل إحـــراجـــا

دفــاعــهــا الــجــوي، قــتــل ثــاثــة عسكريين روس، 
جراء هجوم طائرة مسيرة أوكرانية على قاعدة 

عسكرية في منطقة ساراتوف الروسية.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه تم إسقاط 
طائرة أوكرانية مسيرة على ارتفاع منخفض 
أثناء اقترابها من مطار إنجلز وحطامها تسبب 
بمقتل العسكريين، لكن حاكم ساراتوف رومان 
بــوســارجــيــن أكـــد أن التحقيق جـــار ولـــم تعلن 

حاالت طوارئ.
وفي 5 ديسمبر، تعرضت القاعدة التي تبعد 
نحو 730 كلم جــنــوب شــرق موسكو لهجمات 
ــار تــســاؤالت  بــطــائــرات مــســيــرة أوكــرانــيــة مــا أثـ
بشأن سبب فشل دفاعاتها، مع تحول االهتمام 

الستخدام هذه الطائرات في حرب أوكرانيا.
وفي وقت تحذر موسكو من إمكانية اتساع 
الصراع الدائر في شرق أوروبــا ليشمل بلدانا 
ــرى فـــي مــقــدمــتــهــا مـــولـــدوفـــا، أعــلــنــت وزارة  أخــ

الدفاع البياروسية انتهاء دورة التدريب على 
أنظمة الصواريخ التكتيكية »إسكندر« وأنظمة 
الــدفــاع الــجــوي »إس 400« التي تــم نشرها في 
بياروس، الحليف الرئيسي لروسيا بالمنطقة، 

مؤكدة أنها جاهزة ألداء مهامها. 
فــي غــضــون ذلـــك، حــذر نــائــب رئــيــس مجلس 
ــتـــري مـــيـــدفـــيـــديـــف مــــن أن »الـــعـــالـــم  ــمـ األمــــــن ديـ
ــــرب عــالــمــيــة  ســيــســتــمــر بــالــســيــر عـــلـــى شـــفـــا حـ
ثالثة وكارثة نووية إذا لم تحصل روسيا على 
الضمانات األمنية التي تطالب بها« حلف شمال 

األطلسي »الناتو«.
وقـــــال مــيــدفــيــديــف، فـــي مـــقـــال، لــيــل األحـــــد ـ 
االثنين، إن »الترسانة النووية والقواعد التي 
وضعتها موسكو الستخدامها، هما العامان 
الوحيدان اللذان يمنعان الغرب من بدء حرب 

ضد روسيا«.
وكتب ميدفيديف: »العالم الغربي يوازن بين 
رغبة قوية في إذالل روسيا وإيذائها وتقطيع 
أوصــالــهــا وتدميرها بــقــدر اإلمــكــان، مــن جهة، 

والرغبة في تفادي حدوث كارثة نووية من جهة 
أخــرى«. ورأى أن بإمكان موسكو، التي تمتلك 
أكبر مخزون من األسلحة النووية في العالم، 
أن تنسى العاقات الطبيعية مع الغرب لسنوات 
وربما لعقود مقبلة وستركز بداًل من ذلك على 

العاقات مع بقية العالم. 
في موازاة ذلك، اتهم وزير الخارجية الروسي 
ها تدفع 

ّ
سيرجي الفروف الواليات المتحدة بأن

الدول التخاذ مواقف أكثر عدائية تجاه موسكو، 
 
ً
 انخفاضا

ً
 من أن الغرب سيشهد قريبا

ً
محذرا

 فـــي قـــدرتـــه عــلــى »تـــوجـــيـــه االقــتــصــاد 
ً
خـــطـــيـــرا

 على التفاوض.
ً
العالمي« وسيكون مجبرا

وأشـــار إلــى أن الــواليــات المتحدة 
تنتهج سياسة تهدف الــى »تحديد 
نهاية التاريخ« وهيمنتها الكاملة، 

ــاريــــخ  ــتــ ــار الــ ــ ــسـ ــ  مـ
ّ
 أن

ً
مــــــؤكــــــدا

وتـــشـــكـــيـــل 

عالم متعدد األقطاب ال يمكن إيقافهما. 
ــريــــب، أعـــلـــن الـــمـــتـــحـــدث بــاســم  فــــي ســـيـــاق قــ
الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أن الرئيس 
 
ً
فــاديــمــيــر بــوتــيــن يــعــتــزم الـــتـــواصـــل هــاتــفــيــا
مــع رئــيــس الــصــيــن شــي جينبينغ قــبــل حلول 
الــعــام الــجــديــد، فــي محادثة يتوقع أن تناقش 
مستقبل »التعاون الوثيق والتقارب بين الصين 
وروسيا من أجل حوكمة عالمية أكثر إنصافا 
ومـــع مـــراعـــاة خــصــوصــيــاتــهــمــا ومصالحهما 

االستراتيجية طويلة األمد«.

قاذفة أوكرانية تستهدف القوات الروسية 
في باخموت أمس األول )رويترز(

طهران تدعو واشنطن إلبقاء التفاوض
 وتتهمها بتأخير »إحياء النووي«

وســط كفاحها لفتح نــافــذة صغيرة في 
جدار األزمات المتشعبة مع القوى الغربية، 
اتـــهـــمـــت إيـــــــران أمـــــس الـــــواليـــــات الــمــتــحــدة 
بتأخير إحــيــاء االتــفــاق الــنــووي، ووضعت 

كرة التفاوض في ملعبها.
وقال المتحدث باسم الخارجية اإليرانية، 
ناصر كنعاني، إن واشنطن تظهر مواقف 
 
ً
متناقضة بشأن إحياء اتفاق 2015، مشددا
على ضــرورة »استمرار المفاوضات لحين 

التوصل إلى اتفاق نهائي«.
وعــلــمــت »الــجــريــدة«، فــي وقـــت ســابــق، أن 
طـــهـــران قــبــلــت تــحــت ضــغــط االحــتــجــاجــات 
المتواصلة ضــد النظام وتـــردي األوضـــاع، 
الدخول في مباحثات »سرية مباشرة« مع 
األميركيين برعاية عمان وقطر إلى جانب 
ــيــــة« الــمــشــاركــة  وســاطــة »الــتــرويــكــا األوروبــ

باالتفاق النووي. 
ــه يــجــب  ــ ــنـــعـــانـــي: »نـــعـــتـــقـــد أنــ وأضــــــــاف كـ
استمرار المفاوضات النووية لحين التوصل 
إلى اتفاق نهائي، ونافذة الحوار مفتوحة 
من قبل إيــران، وفــي حــال توفر اإلرادة لدى 
الجانب الغربي سيكون االتفاق في متناول 

اليد«.
ــزم لــتــغــيــيــر مــســار  ــ  عـــلـــى وجــــــود عـ

ً
وردا

المفاوضات، أوضح كنعاني أن »قمة بغداد 2 
باألردن كانت فرصة جيدة للحوار بين إيران 

وكبير المفاوضين األوروبيين وعقد لقاء 
مهم بين وزير الخارجية حسين عبداللهيان 
ومـــســـؤول الــســيــاســة الــخــارجــيــة بــاالتــحــاد 

األوروبي جوزيب بوريل«.
مــن جــانــب آخـــر، رأى كنعاني أن اعتقال 
ــيـــن، بــعــضــهــم  ــيـ ـــ7 إيـــرانـ ــ ــوري لـ ــثــ الــــحــــرس الــ
ــة، يــشــيــر إلــى  يــحــمــلــون جــنــســيــات مــــزدوجــ
ــدور الــمــدمــر« لــلــنــدن فـــي االحــتــجــاجــات  ــ »الــ
المستمرة منذ منتصف سبتمبر الماضي.

في المقابل، حذر زوهار بالتي، أحد كبار 
مسؤولي األمن واالستخبارات في إسرائيل، 
من أن إيران على بعد أيام قليلة إلى أسابيع 
ــى 90  مـــن زيــــــادة تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم إلــ
في المئة المطلوب إلنتاج »قنبلة نووية«، 
 لشن هجوم وشيك على منشآتها 

ً
وداعــيــا
النووية.

وبــــدت إســرائــيــل مــتــوجــســة مـــن إمــكــانــيــة 
تعزيز إيران التعاون العسكري واألمني مع 
روسيا وإمكانية تزودها بأسلحة متطورة 
تــشــمــل الـــصـــواريـــخ الـــفـــرط صـــوتـــيـــة، الــتــي 

استخدمت ألول مرة في أوكرانيا.
وأكــد مسؤولون إسرائيليون أن روسيا 
ــران ســتــوقــعــان األيــــام المقبلة اتفاقية  ــ وإيـ
لبيع مئات الطائرات المسيرة الهجومية، 
التي تصنعها طهران وتستخدمها موسكو 

في الحرب.

استعجال إسرائيلي لضرب إيران قبل تسلحها بصواريخ صوتية

الهند تجدد بنيتها العسكرية على حدود باكستان
بكين مستعدة لمغازلة نيودلهي وتحذير أميركي من هجوم بإسالم آباد

ــن الــهــنــديــة عملية  ــــاالت األمــ نــفــذت وكـ
تجديد كبيرة للبنية التحتية العسكرية، 
بــمــا فــي ذلـــك إنــشــاء مــنــحــدرات لــدبــابــات 
الجيش، وتعزيز مخابئ أمن الحدود على 
طول الحدود الدولية مع باكستان، منذ 
أن أعلن الجانبان وقــف النار العسكري 

في 2021.
ووفق مسؤولين أمس، فإنه تم االنتهاء 
ــــى مـــن تجديد   مـــن الــمــرحــلــة األولـ

ً
أخـــيـــرا

البنية التحتية، وإنــشــاء بعض الهياكل 
الجديدة على امــتــداد 26 كيلومترا على 
طول الجبهة في جامو، بينما يتم تنفيذ 

33 كيلومترا أخرى في المنطقة نفسها.
من جهة ثانية، أبــدى وزيــر الخارجية 
الصيني وانــغ يي أمس األول استعداده 
ــل »نـــمـــو قــوي  لــلــعــمــل مـــع الـــهـــنـــد، مـــن أجــ
وثــابــت« للعالقات الثنائية، مضيفا أن 
الــبــلــديــن مــلــتــزمــان بــدعــم االســـتـــقـــرار في 
المناطق الحدودية، حيث تسود توترات 

منذ عام 2020.
ــم تــصــعــيــده  ــي، الــــــذي تــ ــ وقــــــال وانــــــغ يـ
إلـــى المكتب الــســيــاســي الــنــافــذ بالحزب 
الــشــيــوعــي الــحــاكــم، إن »الــصــيــن والــهــنــد 
تـــحـــتـــفـــظـــان بــــاتــــصــــاالت عـــبـــر الـــقـــنـــوات 
ــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة، وأن كــال  ــلـــومـــاسـ الـــدبـ
البلدين يدعمان االستقرار في المناطق 

الحدودية«.
وكانت التوترات بين البلدين تصاعدت 
ــي يـــونـــيـــو 2020 عـــلـــى طـــــول الـــحـــدود  فــ
المتنازع عليها بينهما، في اشتباكات 
، ما أسفر 

ً
هي األسوأ منذ أكثر من 40 عاما

عن مقتل ما ال يقل عن 20 جنديا هنديا، 
و4 جنود صينيين.

ــارة  ــفــ ــســ وفـــــــي بــــاكــــســــتــــان، حـــــــــذرت الــ
األميركية أمس األول من هجوم محتمل 
ضد رعاياها في فندق ماريوت بالعاصمة 
إسالم آباد »في وقت ما خالل العطالت«.

وبعد يومين من أول تفجير انتحاري 
تشهده إســالم آبــاد منذ 8 سنوات، قالت 
السفارة، في بيان، إن »جميع الموظفين 
األميركيين ممنوعون من زيارة الفندق، 
ونظرا ألن إســالم آبــاد وضعت في حالة 
ــأهـــب قـــصـــوى بــســبــب مــــخــــاوف أمــنــيــة  تـ

مــع حظر جميع التجمعات العامة، فإن 
السفارة تحث جميع موظفي البعثة على 
االمتناع عن السفر غير الضروري وغير 
ــوال مــوســم  ــ ــاد طـ ــ ــــالم آبـ الـــرســـمـــي فـــي إسـ

العطالت«.
ــــون ذلـــــــــــك، وســـــــــع الـــجـــيـــش  ــــضــ فـــــــي غــ
الــبــاكــســتــانــي أمـــس عــمــلــيــات الــبــحــث عن 
منفذي هجمات أسفرت عن مقتل 6 جنود 
وإصابة 17 مدنيا في إقليم بلوشستان 

المضطرب.

قوة هندية تستعرض مسيرة بنقطة راجاتال الحدودية أمس )أ ف ب(

السيسي يدافع عن صندوق القناة ويتمسك بالمشاريع القومية
مصر تدعم اإلنتاج المحلي لتخفيف الضغط على الدوالر... وتفرج عن بضائع بـ 5 مليارات

حسم الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي الجدل 

الواسع حول تأسيس صندوق 
خاص لقناة السويس، مؤكدا 

أن الخطوة ال تهدف إلى 
بيع أصول الممر المالحي 

االستراتيجي، في وقت تمسك 
باستكمال المشروعات القومية 

وتمويلها عبر البنوك.

بـــــعـــــد مــــــوجــــــة مـــــــن الـــــجـــــدل القاهرة - حسن حافظ
والـــــرفـــــض لـــتـــحـــرك الـــحـــكـــومـــة 
الــمــصــريــة لــتــأســيــس صــنــدوق 
اســــــتــــــثــــــمــــــاري لــــهــــيــــئــــة قــــنــــاة 
السويس، أثار مخاوف من بيع 
ــــول الــمــمــر االســتــراتــيــجــي،  أصـ
ــــس عـــبـــدالـــفـــتـــاح  ــيـ ــ ــرئـ ــ دخــــــــل الـ
الــســيــســي بــشــكــل مــبــاشــر على 
ــروع،  ــشــ ــمــ ــن الــ ــ ــاع عـ ــ ــدفــ ــ ــط الــ ــ خـ
ووصــــــف األمــــــر بــحــلــم تــحــقــق، 
فـــي إشـــــارة إلــــى مــضــي الـــدولـــة 
الــمــصــريــة قـــدمـــا فـــي تــأســيــس 

الصندوق.
ــار الــســيــســي إلـــى حــالــة  ــ وأشـ
ــــي أثــــــارهــــــا إقـــــــرار  ــتـ ــ الـــــجـــــدل الـ
مجلس النواب لمشروع قانون 
الصندوق، قائال: »من كام يوم 
 على 

ً
حصلت موجة كبيرة جدا

الــصــنــدوق االســتــثــمــاري لقناة 
الـــســـويـــس. طـــب أقـــــول لـــكـــم: ده 
والـــلـــه الــعــظــيــم حـــلـــم«، ضــاربــا 
المثل بصندوق وزارة اإلسكان 
الــــــذي يـــضـــم 70 مـــلـــيـــار جــنــيــه 
ــــيـــــا الــمــصــريــيــن  ، وداعـ

ً
ــا ــيــ ــالــ حــ
للصبر.

وتابع: »في الفلوس مالكمش 
دعوة سيبوني أنا أتصرف. إذا 
لــم نــحــرم أنفسنا مــش هنعمل 
حاجة«، مضيفا: »كل الصناديق 
دي ماحدش يقدر يصرف جنيه 
منها إال لما يرجع لي، وأنتوا 
ما تعرفوش أنا عامل إزاي في 

الفلوس«.
وشــــــــــدد عــــلــــى أن مــــشــــروع 
القانون ذهب إلى البرلمان لكي 
يحصل عــلــى حــصــانــة حــتــى ال 
يستطيع أي طرف أن يأخذ منه 
األموال إال طبقا للمعايير التي 
تــم التصديق عليها والقواعد 

ــت لــــــه، وتــفــتــيــش  ــعــ ــتــــي وضــ الــ
الجهات الرقابية وإشراف جهة 
سيادية عليه، وألمح إلى خطأ 
أجــهــزة الــدولــة فــي التعامل مع 
األزمة، وأنه كان األفضل أن يتم 
شرح األمر بالكامل للرأي العام 
قــبــل عــــرض مـــشـــروع الــقــانــون 
على البرلمان، معترفا بأن قلق 

المصريين مشروع.
وأفــاد بأنه منذ افتتاح قناة 
السويس سنة 1975 بعد انتهاء 
ــتــــوبــــر 1973، بــلــغــت  حــــــرب أكــ
إيــراداتــهــا حــتــى الــعــام الحالي 
نحو 200 مليار دوالر، متابعا: 
»لو تم حجز نحو 10 في المئة 
مــن هــذا الــرقــم، وتــم وضعه في 
ــــان لـــديـــنـــا اآلن فــي  صــــنــــدوق كـ
الصندوق نحو 50 مليار دوالر، 
لـــكـــن الـــحـــاصـــل اآلن أن هــيــئــة 
القناة عندما تريد الدخول في 
مشروعات تطوير القناة ال تجد 
األمــــوال، وال األمـــوال لمشاريع 
تنموية في محافظات القناة«، 
مبينا أنــه »إذا تــم طــرح شركة 
ــويــــس كــــأســــهــــم فــي  ــســ قــــنــــاة الــ
البورصة فستكون للمصريين 

فقط«.

منافسون جدد

وتحدث السيسي عن الحديث 
الــمــتــكــرر عـــن مــشــاريــع إلنــشــاء 
مــمــرات مالحية منافسة لقناة 
السويس، وضرورة االستعداد 
لــهــا عــلــى أرض الــــواقــــع، حتى 
ولــــو كـــانـــت هــــذه الـــمـــشـــاريـــع ال 
ــة، وتــــــابــــــع: »مــــش  ـــريــ ــظـ تــــــــزال نــ
انــتــوا بتقولوا إن فيه مشاريع 
ــر عـــلـــى دخـــل  بــتــتــعــمــل قــــد تـــؤثـ

ــي يــــــوم مــن  ــ قــــنــــاة الــــســــويــــس فـ
ــام، وتـــأثـــر مــثــال عــلــى دخــل  ــ األيــ
القناة بـ 10 بالمئة، لذا ال بد من 
وجود دخل أعمل به مشروعات 
ــل في  ــ وشـــركـــات جـــديـــدة، وأدخـ
مشروعات بـ 500 مليون جنيه 

في الشهر«. 
في السياق، أكد السيسي عدم 
وجــــود نــيــة لتخفيض اإلنــفــاق 
على المشاريع القومية بحجة 
تخفيف الضغط على الـــدوالر، 
مــوضــحــا أن الــبــنــوك ستغطي 
ــة  ــ ــــدوالريــ ــاجــــات الــ ــل االحــــتــــيــ ــ كـ
لــإفــراج عــن الــســلــع المتكدسة 
في الموانئ بسبب شح العملة 
الصعبة منذ مطلع العام، وقال: 
»نسعى إلنتاج المواد التي يتم 
 
ً
استيرادها من الخارج«، مضيفا

أن الدولة حرصت على تحقيق 
اإلنتاج المحلي الذاتي.

صندوق األسرة

من جانب آخر، رأى السيسي 
أن »االخــتــالف وارد بين األســر 
واألزواج، وقد تحدث بينهم عدة 
أزمات تؤثر على حالة األطفال؛ 
نــتــيــجــة عـــــدم الـــتـــفـــاهـــم بــيــنــهــم 
ــاق عــلــى األطـــفـــال،  ــفــ وعـــــدم اإلنــ
ــاء صـــنـــدوق  ــشــ لـــذلـــك ســيــتــم إنــ
لـــدعـــم األســــــرة الـــمـــصـــريـــة، يتم 
تمويله من المقبلين على الزواج 

والحكومة«.
ــــذي  وأوضـــــــــح أن الـــمـــبـــلـــغ الـ
ســيــدفــعــه الـــمـــواطـــن لــصــنــدوق 
دعـــم األســــرة، مبلغ يــقــدر عليه 

أي شخص مقبل على الـــزواج، 
مــضــيــفــا: »بــتــعــمــلــوا فــــرح مش 
عـــارف عــامــل ازاي وتتخانقوا 
ــــرش، لــكــن  ــفــ ــ ــ ــلـــى الـــشـــبـــكـــة وال عـ
ــو الــنــاس  ده صــنــدوق مــهــم، ولـ
هتدفع مليار الحكومة هتدفع 
مـــلـــيـــار، ولــــو الـــنـــاس هــتــدفــع 2 

مليار هندفع 2 مليار«.
وكـــشـــف أن مــــشــــروع قـــانـــون 
األحــــــــوال الــشــخــصــيــة الــجــديــد 
ســيــلــزم المقبلين عــلــى الــــزواج 
بإجراء فحوص صحية، وإنشاء 
لجنة لمراجعتها برئاسة قاض 

إلتمام العقد من عدمه.

أزمة البضائع

ــاء، تـــحـــدث رئــيــس  ــ ــنـ ــ فــــي األثـ

الــــوزراء مصطفى مــدبــولــي عن 
أزمـــة البضائع الــمــحــجــوزة في 
الـــمـــوانـــئ، وقــيــمــتــهــا 15 مــلــيــار 
دوالر، وكشف عــن بــدء اإلفــراج 

 .
ً
عنها تباعا

ــي: »مـــــــن أول  ــ ــولـ ــ ــدبـ ــ وقـــــــــال مـ
ديسمبر حتى 23 منه تم اإلفراج 
عــــن بـــضـــائـــع كــــانــــت مــحــتــجــزة 
في الجمارك بقيمة 5 مليارات 
ــم عــبــر  ــ دوالر«، هـــــــذا األمـــــــــر تــ
التعاون بين الحكومة والبنك 
الــمــركــزي والــجــهــاز المصرفي، 
مشيرا إلــى أن األولــويــة حاليا 
لــبــضــائــع بــقــيــمــة 4.5 مــلــيــارات 
ــتـــم اإلفـــــــــــراج عــنــهــا  ــيـ دوالر سـ
خــالل األشــهــر الثالثة المقبلة، 
مؤكدا العمل على إعــادة عجلة 

االقتصاد لما كانت عليه.

مدبولي يتابع مع وزير التموين توافر السلع في األسواق أمس )مجلس الوزراء(

قانون جديد 
لألحوال الشخصية 

ولجنة قضائية 
إلتمام الزواج
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يواصل األزرق تدريباته اليوم 
على الملعب الفرعي الستاد 

 للقاء العراق 
ً
جابر، استعدادا

الودي المقرر له 30 الجاري في 
البصرة.

حازم ماهر
ــنـــي  ــفـ ــاز الـ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ يـــــحـــــرص الـ
للمنتخب الوطني لكرة القدم، 
بــقــيــادة الـــمـــدرب روي بينتو، 
ومــســاعــده أحــمــد عــبــدالــكــريــم، 
عــلــى عــقــد اجــتــمــاعــات يــومــيــة 
ــي الــمــعــســكــر  ــع الـــاعـــبـــيـــن فــ مــ
الـــذي دخــلــه الــفــريــق الخميس 

الماضي.
ويــســتــعــد األزرق لــخــوض 
المباراة الودية أمام المنتخب 
الــــعــــراقــــي، الـــمـــقـــرر لـــهـــا مــســاء 
ــااًل  ــفــ ــتــ ــبــــل، احــ ــقــ ــمــ الـــجـــمـــعـــة الــ
بافتتاح استاد الميناء الدولي، 
والــلــقــاء هــو الــبــروفــة األخــيــرة 
لـــبـــطـــولـــة خــلــيــجــي 25، الــتــي 
تستضيفها البصرة من 6 إلى 

19 يناير المقبل.
وتشهد االجتماعات اليومية 
لبينتو مــع الــاعــبــيــن تحديد 
ــب، إلـــــى جــانــب  ــ ــ مــــهــــام كــــل العـ
ــاهـــدة مــــبــــاريــــات مــســجــلــة  مـــشـ
 لــلــمــنــتــخــب الـــعـــراقـــي، 

ً
حـــديـــثـــا

ــلــــبــــيــــات  وتــــــحــــــديــــــد أبـــــــــــــرز ســ
ــيـــات الـــمـــنـــافـــس، كــمــا  ــابـ وإيـــجـ
يتطرق بينتو خالها إلى 
الحديث عن منتخبات 
الــمــجــمــوعــة الــثــانــيــة 
لـــبـــطـــولـــة »خــلــيــجــي 
25«، التي سيواجه 

العبو األزرق يدخلون التدريبات

الكويت يلتقي المنامة البحريني
في »السلة اآلسيوية«

• جابر الشريفي
 عــلــى نــظــيــره الــمــنــامــة 

ً
يــحــل فــريــق نــــادي الــكــويــت ضــيــفــا

البحريني الساعة 7:30 مساء الــيــوم فــي منافسات الجولة 
الثانية من المجموعة الثانية لبطولة األندية اآلسيوية لكرة 
 لــقــاء النصر الــســعــودي مــع السد 

ً
الــســلــة، الــتــي تشهد أيــضــا

القطري.
ويمتلك فــريــقــا الــكــويــت والــمــنــامــة نقطتين مــقــابــل نقطة 
للنصر والسد من نتيجة مباراة الجولة االفتتاحية لمنافسات 

المجموعة.
ويــنــص نــظــام الــبــطــولــة عــلــى تــأهــل األول عــن المجموعة 
األولــى والثانية، فيما سيلتقي ثاني المجموعة األولــى مع 
ثالث المجموعة الثالثة، وثاني المجموعة الثانية مع ثالث 
المجموعة الثالثة، على أن يتأهل الفائزان للفرق المتأهلة عن 
منطقة »زون« الخليج و»زون« غرب آسيا للدور الثاني، وينضم 
إليهم بطل الهند وكازاخستان ليكونوا عشرة أندية على أن 
تنطلق منافسات الدور الثاني في مايو المقبل بنظام التجمع.

وسيتأهل من األندية العشرة التي ستقام منافساتها 
بنظام التجمع أربعة أندية للدور الثالث الــذي سيجمع 
 أربعة أندية أخــرى من شرق آسيا ليكونوا ثمانية 

ً
أيضا

أندية وينضم إليهم بطل أستراليا ونيوزيلندا ليكونوا 
عشرة لتقام بعدها نهائيات األنــديــة اآلسيوية سيتأهل 

منها بطل آسيا ووصيفه لبطولة أندية العالم.

مباراة صعبة

وبــالــعــودة إلــى اللقاء المرتقب بين الكويت والمنامة 
 لقوة المنافسة بين 

ً
 على األبيض نظرا

ً
فإنه لن يكون سها

الفريقين والعناصر المميزة في صفوف المنامة، التي تعد 
نواة المنتخب البحريني،

ويعتمد المدرب األلماني لسلة الكويت بيتر شومرز على 
مجموعة مميزة من الاعبين أمثال حمد ومحمد عدنان 
وتركي حمود ومصطفى الرفاعي وعلي الهدهود باإلضافة 
إلى المحترفين الثاثة األميركيين ماركوس والالن وبلين.

العربي يستفسر من اتحاد الكرة 
بشأن الئحة االنتقاالت

توجه النادي العربي بعدة استفسارات 
لاتحاد الكويتي لكرة القدم مع اقتراب فترة 
االنتقاالت الشتوية، لاستفادة منها وفق 

اللوائح الرسمية.
واستفسر العربي عن إمكانية مشاركة 
العــب في الـــدوري الممتاز بعد استعارته 
وعمل عقد ثنائي معه من دون وجود ناديه 
ات المتبعة لحفظ  ــــراء األصــلــي، وعــن اإلجـ

حقوق النادي األصلي في هذه الحالة.
 عن إمكانية 

ً
ه النادي استفسارا كما وجَّ

احــتــفــاظــه بــمــحــتــرفــيــه الــخــمــســة فـــي حــال 
الــتــجــديــد لــهــم لخمسة مــواســم، وتقليص 

عددهم في السنوات القادمة إلى 3 أو 4.
ل الــعــربــي فــي كتابه عــن تفعيل  وتــســاء
الــمــادة 35 من الئحة االحــتــراف من عدمه، 
إضــافــة للمادة 24 مــن الئحة المسابقات، 
مع االستفسار عن عواقب مشاركة أي العب 

مخالف للوائح والقوانين، وإمكانية اعتبار 
 - فــي حـــال تــقــديــم بيانات 

ً
الــفــريــق خــاســرا

العب غير صحيحة.
 عــن إمكانية 

ً
وطــلــب الـــنـــادي تــوضــيــحــا

مشاركة العب من فريق الشباب كمحترف 
مع الفريق األول في الدوري، إذا منح راتب 
، وعــــن اعــتــمــاد عـــقـــود العــبــي 

ً
150 ديــــنــــارا

فريق الشباب التي تم توقيعها قبل صدور 
الائحة، كي يتسنى مشاركتهم في دوري 

زين الممتاز.
 عن إمكانية 

ً
كما طلب العربي توضيحا

 من 
ً
إصدار بطاقة ألي العب منتقل حديثا

ــداد رســـوم الــرعــايــة والتنشئة من  دون سـ
النادي المنتقل له للنادي األصلي.

األصفر يعود للتدريبات
و3 محترفين خارج الحسابات

عاد الفريق األول لكرة القدم بنادي القادسية إلى تدريباته 
اليومية، بعد راحة منحها الجهاز الفني لاعبين خال األيام 
 لمنافسات كأس زين، حيث تنتظر الفريق 

ً
الماضية، استعدادا

بعد غٍد مباراة أمام السالمية ضمن مباريات الجولة الخامسة.
وكان القادسية حقق الفوز في آخر مبارياته قبل التوقف، 
 الفحيحيل بهدفين من دون رد، ضمن منافسات 

ً
متجاوزا

الجولة الـ 11 بدوري زين الممتاز.
وشـــهـــدت تــدريــبــات »األصــــفــــر« وجــــود جــمــيــع الــاعــبــيــن، 
باستثناء الدوليين، فــي حين تــم إبــاغ الثنائي اإليــفــواري 
سيدرك هنري، ومامادو سورو، إلى جانب البوركيني تاتريك 

مالو، بنهاية مشوارهم مع الفريق.
وجاءت رغبة إدارة القادسية في إنهاء عقود المحترفين 
 لتواضع المردود خال الفترة الماضية، إلى 

ً
الثاثة، نظرا

جانب كثرة اإلصابات التي طالت الثنائي سورو ومالو.
ومن المنتظر أن تدخل إدارة القادسية، وبإيعاز من الجهاز 
الفني بقيادة الصربي بوريس بونياك، في مفاوضات مع عدد 
مــن الاعبين المحترفين، لتدعيم صفوف »األصــفــر« خال 

االنتقاالت الشتوية المقبلة.

الستار  يسدل اليوم على بطولة النخبة العربية للتنس
ــــي الــــســــادســــة مــن  تـــخـــتـــتـــم فـ
ــوم بـــطـــولـــة الــنــخــبــة  ــيــ مـــســـاء الــ
العربية الثانية للتنس، بإقامة 
المباراة النهائية لفردي الرجال 
عـــلـــى مــــاعــــب مـــجـــمـــع الــشــيــخ 
جابر العبدالله الدولي للتنس، 
على أن تسبقها مباراة تحديد 
 ،

ً
المركز الثالث في الرابعة عصرا

بــحــضــور رئــيــس مجلس إدارة 
االتــحــاديــن الــعــربــي والكويتي 
للتنس الــشــيــخ أحــمــد الــجــابــر، 
ورئـــــيـــــس اتـــــحـــــاد االتــــــحــــــادات 
الــــريــــاضــــيــــة الـــعـــربـــيـــة وعـــضـــو 
الـــمـــكـــتـــب الـــتـــنـــفـــيـــذي التــــحــــاد 
الـــلـــجـــان األولـــمـــبـــيـــة الــوطــنــيــة 
ــواء أحـــمـــد نــاصــر  ــلــ الـــعـــربـــيـــة الــ
كـــمـــال، ونـــائـــب رئــيــس االتــحــاد 
الـــدولـــي لــلــريــاضــة لــلــجــمــيــع د. 
عماد البناني، وعدد من السفراء 
والقيادات الرياضية، وأعضاء 
مجلس إدارة االتحاد الكويتي 

للتنس.
وأقيمت في وقت متأخر من 
مساء أمــس، الــمــبــاراة النهائية 
لــزوجــي الـــرجـــال، الــتــي جمعت 
الثنائي التونسي محمد عزيز 
ــدر الــمــنــصــوري  ــنـ ــكـ ــاز، واسـ ــ ــ دقـ
مـــن جـــهـــة، وعــبــدالــلــه شــلــبــايــة، 

ومـــوســـى الــقــطــب عــلــى الــجــهــة 
ــقـــتـــهـــا مــــبــــاراة  ــبـ األخـــــــــــرى، وسـ
تـــحـــديـــد الـــمـــركـــز الـــثـــالـــث بــيــن 
الثنائي المغربي وليد أهــودا، 
وياسين الدليمي فــي مواجهة 
الثنائي المصري كريم مأمون، 

ومحمد صفوت.
وتأهل للدور نصف النهائي 
ــانـــي  ــنـ ــبـ ــلـ لــــــفــــــردي الــــــــرجــــــــال، الـ
بنجامين حسن بعد تغلبه على 
المصري أكرم السالي 6-4، و6-
1، وتــبــعــه إلـــى الــمــربــع الذهبي 
ــي عــبــدالــلــه شــلــبــايــة بعد  ــ األردنـ
تخطيه المصري كــريــم مأمون 
6-4، و6-1، والــمــغــربــي ياسين 
الدليمي بعد فوزه على المصري 
ــفـــوت بــمــجــمــوعــتــيــن  مــحــمــد صـ
لواحدة 6-4، و2-6، و6-4، فيما 
حــجــز الــتــونــســي مــحــمــد عــزيــز 
ــاز الــبــطــاقــة الــرابــعــة لنصف  دقــ
الــنــهــائــي بتفوقه عــلــى مواطنه 

محمد الواقع 6-4، و0-6.
ــه، عـــبـــر األردنــــــــي  ــبــ ــانــ ــــن جــ مـ
عــبــدالــلــه شــلــبــايــة عـــن إعــجــابــه 
الــشــديــد بمجمع الــشــيــخ جابر 
العبدالله الدولي للتنس، وقال: 
»هذه أول مرة أزور هذه المنشأة 
الرياضية المتخصصة، وأتمنى 

أال تكون األخيرة، وهي متكاملة 
األركــــــــــــــــان، وتـــــعـــــد مــــــن أفـــضـــل 

مجمعات التنس في العالم«.
وأكــــــد شــلــبــايــة أن »الــنــخــبــة 
الـــعـــربـــيـــة« شـــهـــدت مــســتــويــات 
فنية رفــيــعــة، ومــبــاريــات عالية 
التنافسية بين أبــطــال الــعــرب، 

: »كل المباريات صعبة، 
ً
مضيفا

وال تـــوجـــد نــتــيــجــة مــضــمــونــة 
.»

ً
مسبقا

مـــن جــهــتــه، أبــــدى بنجامين 
حـــســـن ســــعــــادتــــه بـــتـــأهـــلـــه إلـــى 
نصف نهائي »النخبة العربية« 
ــــال: »سعيد  لـــفـــردي الــتــنــس، وقـ

باألداء الذي قدمته، رغم صعوبة 
الــمــنــافــســة فـــي مــخــتــلــف أدوار 
 للجودة الفنية 

ً
البطولة، نــظــرا

الـــتـــي يــتــمــتــع بــهــا الـــعـــديـــد من 
الاعبين العرب، وآمل مواصلة 
التقدم والمنافسة على المركز 

األول«.

األردني عبدالله شلباية

بنجامين حسن

ً
 وعمليا

ً
بينتو ُيعّد العبي األزرق لـ »خليجي 25« نظريا

البناي يحسم مصير المصابين اليوم... والرشيدي دخل التدريباتالبناي يحسم مصير المصابين اليوم... والرشيدي دخل التدريبات

 على األقدام 
ً
عبدالرضا عباس يتوجه إلى البصرة سيرا

قــــرر حـــــارس مـــرمـــى الــمــنــتــخــب الــكــويــتــي الــســابــق 
 
ً
عبدالرضا عباس السفر من الكويت إلى البصرة سيرا

 لبطولة »خليجي 25«. 
ً
على األقدام؛ دعما

 عــلــى نفسه منذ 
ً
ــدا وقـــال عــبــاس إنـــه »قــطــع وعــ

عـــام 2012 أنـــه فــي حـــال تــمــت إقــامــة بــطــولــة كــأس 
 على 

ً
الخليج في البصرة، سوف يأتي إليها سيرا

 أنه 
ً
االقدام، وحان موعد الوفاء بهذا الوعد«، موضحا

سينطلق في الثامنة من صباح يوم 3 يناير المقبل من 
 إلى منفذ سفوان 

ً
بيته في منطقة الجابرية متوجها

 على األقدام. 
ً
الحدودي ويدخل العراق سيرا

وأضـــاف أنــه يسعى مــن خــال هــذا العمل إلــى »إيــصــال 
رسالة رياضية إلى العالم، أجسد فيها حب العراق وشعبه، 
الذي يعشق الرياضة ويتنفس كرة القدم ونستذكر تاريخ 
هــذا البلد وحــضــارتــه ونــبــائــه وفــرســانــه وأنـــه قـــادر على 
لــم الشمل واحــتــضــان األشــقــاء مــن خــال إقــامــة البطوالت 

والمحافل الدولية الكبيرة«. 
وذكر أن »استضافة العراق لخليجي 25 أثلجت قلوب 
 ،

ً
الــجــمــهــور الــخــلــيــجــي والــجــمــهــور الــكــويــتــي خــصــوصــا

وســـوف يــكــون هــنــاك وجـــود جماهيري منقطع النظير 
إلنجاح البطولة«. وأشــار إلى أن »الشعب العراقي تواق 

الســتــضــافــة أبــنــاء الــخــلــيــج، ونــحــن فــي الخليج فــرحــون 
بأننا سنكون في العراق وفي البصرة وننقل تحياتنا 
وأشواقنا للشعب العراقي وندعم هذا البلد الطيب ونرفع 
 من أهم رواد 

ً
من عزيمته للوقوف على قدميه ليعود واحدا

الرياضة العربية«. 
وشدد عباس على أن »خليجي 25 دليل على أن العراق 
آمـــن والــبــصــرة آمــنــة، وســـوف تــكــون هـــذه النسخة مميزة 
بوجود الجميع وتضافر الجهود التي تمكنت من اإلعداد 

لهذا الحدث الكبير بوقت قياسي«.
)د ب أ(

عبدالرضا عباس

مـــن خــالــهــا األزرق منتخبي 
قـــطـــر والـــبـــحـــريـــن واإلمـــــــــارات، 

وإلقاء الضوء عليها.
ويــطــبــق بــيــنــتــو تعليماته 
لــاعــبــيــن بــشــكــل عـــمـــلـــي، فــي 
 
ً
الــتــدريــبــات الــتــي تــقــام يوميا

على الملعب الفرعي الستاد 
جابر األحــمــد الــدولــي، ابتداء 
مـــــــــن الـــــخـــــمـــــيـــــس الـــــمـــــاضـــــي 
حــتــى غــد األربـــعـــاء، وال يجد 
غضاضة في إيقاف التدريب 
أكثر مــن مــرة، فــي حــال وقــوع 

الاعبين في أخطاء، من أجل 
تصحيحها.

ويــــــخــــــتــــــتــــــم الـــــــتـــــــدريـــــــبـــــــات 
بــتــقــســيــمــتــيــن، األولـــــى يــشــارك 
فــيــهــا 5 العـــبـــيـــن فـــقـــط مــــن كــل 
خط، حيث يطبقوا من خالها 

ما تدربوا عليه من جمل فنية 
وتــكــتــيــكــيــة، والـــثـــانـــيـــة تــشــهــد 
، والـــهـــدف 

ً
ــا ــبــ مـــشـــاركـــة 22 العــ

مــن التقسيمتين وصــــول فكر 
الجهاز الفني إلى الاعبين.

وتشهد التدريبات منافسة 

حــامــيــة الــوطــيــس بــيــن جميع 
الاعبين، من أجل حجز مكان 
لـــهـــم فــــي الــتــشــكــيــل األســـاســـي 
لــلــقــاء الــعــراق و»خــلــيــجــي 25«، 
ــذي يــثــنــي عليه  ــ ــر الـ ــ ــو األمـ وهــ
 أنــه 

ً
الــجــهــاز الــفــنــي، خــصــوصــا

يــصــب فـــي الــنــهــايــة بمصلحة 
المنتخب.

حسم مصير المصابين اليوم
ــن الــــمــــقــــرر أن  ــ إلـــــــى ذلـــــــــك، مــ
يـــحـــدد رئـــيـــس الـــجـــهـــاز الــطــبــي 
د. عبدالمجيد الــبــنــاي مصير 
الاعبين المصابين اليوم، سواء 
بدخولهم التدريب، أو استمرار 

البرنامج العاجي.
 عــــــن دخـــــــــول عــيــد 

ً
وبـــــعـــــيـــــدا

الرشيدي التدريبات الجماعية 
بشكل طبيعي بعد شفائه من 
الــوعــكــة الصحية الــتــي تعرض 
لها، والــتــي غيبته عــن تدريبي 
ــنـــاك 5  ــبــــت، فـــهـ الـــجـــمـــعـــة والــــســ
العــــبــــيــــن يـــــعـــــانـــــون إصـــــابـــــات 
مــخــتــلــفــة، بــيــنــهــم حــمــد الــقــاف 
وعــبــدالــلــه الــفــهــد وعــبــدالــعــزيــز 
وادي، وهــنــاك العــبــون آخـــرون 
ــة من  قـــرر الــبــنــاي مــنــحــهــم راحــ
 لــتــفــاقــم 

ً
ــا ــاديــ ــفــ الــــتــــدريــــبــــات، تــ

إصاباتهم.

إقامة نهائي فردي 
الرجال على مجمع 

الشيخ جابر 
العبدالله الدولي
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العدد 5220 / الثالثاء 27 ديسمبر 2022م / 3 جمادى اآلخرة 1444هـ

ةديرجلا•
رياضة sports@aljarida●com15

سلة أخبار

أتم املهاجم الدولي البرازيلي 
ماتيوس كونيا انضمامه 

إلى فريق وولفرهامبتون من 
أتلتيكو مدريد، وفقًا ملا أكده 

الناديان اللذان لم يحددا قيمة 
عملية اإلعارة التي ستصبح 
تلقائيًا اتفاقًا دائمًا حتى عام 

2027 في حال تنفيذ بعض 
البنود، وفقًا ملا قاله النادي 

اإلنكليزي.
وكشف وولفرهامبتون، في 

بيان على موقعه اإللكتروني 
الرسمي: »ماتيوس كونيا 

سيصبح أول عملية انضمام 
منذ تولي جولني لوبيتيجي 

منصب مدرب وولفرهامبتون 
اعتبارًا من مطلع يناير املقبل. 

توجه الالعب البرازيلي 
الدولي إلى بريطانيا، وأكمل 

فحصه الطبي في مستهل 
األسبوع، ليختتم عملية 

اإلعارة، التي ستصبح تقائيًا 
اتفاقًا دائمًا حتى عام 2027 

في حال تنفيذ بعض البنود«.

كونيا ُيكمل انضمامه 
إلى وولفرهامبتون

استقرت إدارة نادي أتلتيكو 
مدريد على التعاقد مع 

املهاجم بورخا إغليسياس، 
املحترف حاليا في صفوف 

ريال بيتيس، لتعويض 
الرحيل املحتمل للبرتغالي 

جواو فيلكس، بحسب تقارير 
إخبارية. وكشفت صحيفة 
»ماركا« الرياضية أمس، أن 

إغليسياس )29 عاما( هو 
الالعب املستهدف من إدارة 

»الروخيبالنكوس« خالل 
سوق االنتقاالت الشتوية 
املقبلة، إذا تم االتفاق على 

مغادرة جواو فيلكس لجدران 
النادي املدريدي. وكان 

فيلكس قد أبدى رغبته في 
خوض تجربة جديدة بعيدة 

عن أتلتيكو مدريد، ويعد 
مانشستر يونايتد وأرسنال 

وباريس سان جرمان من بني 
األندية املرشحة للتعاقد معه 

في يناير املقبل.

أتلتيكو يسعى لضم
بورخا إغليسياس

أعلن اتحاد األوروغواي 
لكرة القدم وفاة فابيان 

أونيل العب وسط املنتخب 
الوطني السابق، الذي لعب مع 

كالياري وناسيونال، عن 49 
عامًا أمس األول.

وذكرت شبكة )ئي.إس.بي.إن( 
أن أونيل نقل في غيبوبة إلى 
املستشفى يوم السبت بينما 
كان يعاني من نزيف بسبب 

مرض مزمن في الكبد.
وشارك العب الوسط في 19 
مباراة مع األوروغواي وكان 

ضمن تشكيلة بالده في 
كأس العالم 2002 في كوريا 
الجنوبية واليابان، لكنه لم 

يشارك في أي مباراة.

أكد حارس مرمى برشلونة، 
مارك أندري تير شتيغن، 

أنه يرغب بشدة في تحقيق 
االنتصار على إسبانيول 

في آخر أيام العام، مع عودة 
الليغا اإلسبانية لالنطالق 
مجددا عقب فترة التوقف 

بسبب مونديال قطر 2022، 
الذي وّدعته بالده من الدور 

األول. وقال تير شتيغن: 
"لدينا رغبة كبيرة في العودة 

إلى خوض مباريات الليغا، 
وبالنسبة لنا جميعا ممن 
شارك في املونديال، والذي 

كان يشعر بأنه كانت أمامنا 
فرصة لتقديم املزيد، فاآلن 
لدينا هذه الفرصة الجيدة 

للعودة إلى االنتصارات".
وأكد أن "الفوز بالدربي مهم 

بالنسبة إلينا ملواصلة نغمة 
االنتصارات".

وفاة أونيل العب 
األوروغواي السابق

شتيغن: الفوز بالديربي 
مهم لمواصلة االنتصارات

يوفنتوس يدخل مرحلة جديدة من أزمته
يدخل يوفنتوس اإليطالي لكرة القدم مرحلة جديدة من 
 ،

ً
أزمته اإلدارية العميقة المترافقة مع أزمة رياضية أيضا

حين يــصــادق مجلس المساهمين الــيــوم على النتائج 
المالية الكارثية لعمالق تورينو قبل أسابيع معدودة 
على بــدء واليـــة مجلس اإلدارة الــجــديــد، الـــذي سيتسلم 
زمام األمور بعد استقالة الرئيس أندريا أنييلي وفريقه.

ويصادق مجلس المساهمين في النادي على حسابات 
، والذي يتجاوز من 

ً
العجز المستمر للعام الخامس تواليا

حيث الخسارة المالية 200 مليون يورو للموسم الثاني 
 للسنة المالية 2021-2022، بعد 

ً
: 239.3 مليونا

ً
تــوالــيــا

 للموسم الذي سبقه.
ً
226.8 مليونا

وبــعــدمــا أرجـــئ مــرتــيــن، ُيــعــقــد هـــذا االجــتــمــاع الــعــام 
للمساهمين في أجواء قاتمة، ومن دون مجلس اإلدارة، 
بــعــد االســتــقــالــة الــجــمــاعــيــة فــي 28 نــوفــمــبــر، وشملت 
أنييلي ونائبه النجم التشيكي السابق بافل ندفيد 
»بعد أن نظر في مركزية وأهمية القضايا القانونية 
والمحاسبية المعلقة«، في إشارة إلى التحقيق المفتوح 

 بحق النادي.
ً
حاليا

م ُمالكه  ، بعدما قــدَّ
ً
 جــديــدا

ً
ويدخل يوفنتوس عهدا

الــمــرشــح جانلوكا فــيــريــرو لمنصب الــرئــيــس الجديد 
 مـــع الــتــحــقــيــق بــشــأن مــزاعــم 

ً
لــخــالفــة أنــيــيــلــي، تــزامــنــا

المحاسبة الزائفة ومشاكل أخرى.
ومنذ العام الماضي، بدأت النيابة العامة في تورينو 
 في مزاعم المحاسبة الزائفة والمخالفات في 

ً
تحقيقا

انتقال الالعبين وإعارتهم.
سيتولى فيريرو، المستشار ومدقق حسابات وعضو 
مجلس إدارة في عدد من الشركات، المسؤولية في وقت 

صعب لعمالق تورينو.

يحقق المدعون في إمكانية قيام يوفنتوس، المدرج 
فــي الــبــورصــة اإليــطــالــيــة، بتقديم معلومات تمويلية 
خــاطــئــة إلــــى الــمــســتــثــمــريــن وفـــواتـــيـــر لــمــعــامــالت غير 

موجودة.
ً
مشاكل كبيرة جدا

وسيكون عام 2023، الذي يصادف الذكرى المئوية 
 عــن أن 

ً
لطة، بعيدا الستحواذ عائلة أنييلي على السُّ

 كما هو مأمول بالنسبة لنادي غارق 
ً
يكون احتفاليا

في أزمته.

وإضافة إلى التحقيق القضائي في حساباته، يجد 
 في مرمى نيران شرطة البورصة 

ً
النادي نفسه أيضا

اإليــطــالــيــة، االتـــحـــاد اإليــطــالــي لــكــرة الـــقـــدم، واالتــحــاد 
 في معركة 

ً
األوروبي لكرة القدم الذي دخل منذ 18 شهرا

مفتوحة مع عمالق تورينو على خلفية الدوري السوبر 
االنشقاقي عن دوري أبطال أوروبا.

كما يواجه يوفنتوس مشاكل مع االتحاد القاري على 
خلفية االمتثال لقواعد اللعب المالي النظيف الهادف 

إلى تحقيق التوازن بين العائدات واإلنفاق.

بواتينغ: ال محادثات بشأن رحيلي
كــــشــــف العـــــــب الــمــنــتــخــب 
األلــــمــــانــــي الـــســـابـــق جـــيـــروم 
بـــواتـــيـــنـــغ أنــــــه لـــــم تـــجـــر أي 
مـــحـــادثـــات حــتــى اآلن حــول 
ــفــــوف فــريــق  ــلـــه عــــن صــ ــيـ رحـ
لــيــون الــفــرنــســي لــكــرة الــقــدم 

في الشتاء.
ونــــــقــــــلــــــت مـــــجـــــلـــــة كـــيـــكـــر 
ــــة عــــــن بــــواتــــيــــنــــغ،  ــيـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ األلـ
الــــــمــــــتــــــوج مــــــــع الــــمــــنــــتــــخــــب 
األلــمــانــي بلقب كــأس العالم 
2014، قوله: »لم يتحدث أحد 
من النادي معي أو مع مدير 

أعمالي بشأن الرحيل«.
ــنــــغ )34  ــيــ وأضــــــــــاف بــــواتــ
عـــامـــا(، الــــذي خــضــع مــؤخــرا 
لعملية جراحية في الركبة، 
»تركيزي كان منصبا بنسبة 
100 في المئة على استعادة 

لياقتي بشكل سريع«. 
وأوضــح أنه بات في حال 
ــــام، ويــمــكــنــه  جـــيـــدة بــشــكــل عـ
المشاركة قريبا، كما يعتقد 
أنــــه جـــاهـــز لـــخـــوض مـــبـــاراة 
الفريق المقررة أمام كليرمون 
فـــوت فــي أول يــنــايــر المقبل 
بالمرحلة الـــ 17 من الــدوري 

الفرنسي.

إردوغان: رونالدو كان ضحية إردوغان: رونالدو كان ضحية 
لرفض سياسيلرفض سياسي
ــد الــرئــيــس الــتــركــي رجــب  أكــ
طــــيــــب إردوغـــــــــــــــــان، أن الـــنـــجـــم 
البرتغالي كريستيانو رونالدو 
كــــان ضــحــيــة لـــرفـــض ســيــاســي 
ــال قـــطـــر 2022،  ــديــ ــونــ ــــالل مــ خــ
ــه لــلــقــضــيــة  ــمــ ــلـــى خـــلـــفـــيـــة دعــ عـ

الفلسطينية.
وقـــال إردوغــــان: »تــم التقليل 
من شأن رونالدو لألسف« أثناء 
المونديال، الذي خرج المنتخب 
البرتغالي منه على يد المغرب 

بنتيجة 0-1 في ربع النهائي.
ــاف: »لـــألســـف، فــرضــوا  ــ وأضــ
 
ً
«، موضحا

ً
 سياسيا

ً
عليه حظرا

أن الــالعــب »يــدافــع عــن القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة«، خــــالل لــقــاء مع 
عدد من الشباب عبر التلفزيون 
التركي، أمس األول، وفق وكالة 

أناضول الرسمية.

ــا لـــم  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ إال أن رئــــــيــــــس تـ
يــكــشــف عــلــى أي أســــاس يبني 
فرضية دعم رونالدو المحتمل 

للفلسطينيين.

حـــســـم بـــوســـطـــن ســلــتــيــكــس 
موقعة صدارة المنطقة الشرقية، 
بـــفـــوزه الــكــبــيــر عــلــى مــيــلــووكــي 
ــد، في  ــ بـــاكـــس 139 -118، األحــ
ــيـــركـــي  ــلـــة األمـ ــرة الـــسـ ــ دوري كــ
ــيــــمــــا واصــــــل  لـــلـــمـــحـــتـــرفـــيـــن، فــ
فــيــالدلــفــيــا ســفــنــتــي ســيــكــســرز 
مسلسل انتصاراته المتتالية، 
بتغلبه عــلــى نــيــويــورك نيكس 

.112-119
ــــوزه  ــفـ ــ ــن بـ ــ ــطـ ــ ــــوسـ ويـــــــديـــــــن بـ
الرابع والعشرين في 34 مباراة 
وتــعــزيــز ســجــلــه كــأفــضــل فريق 
في الــدوري بأكمله، إلى جايلن 
ــراون وجــايــســون تــايــتــوم، إذ  ــ بـ
سجل األول 13 من نقاطه الـ29 
في الربع األخير، وتألق الثاني 

بتسجيله 41 نقطة.
ــيـــرونـــي جــويــل  ــامـ ــاد الـــكـ وقـــــ
إمــــــبــــــيــــــد وجــــــيــــــمــــــس هــــــــــــاردن 

فــيــالدلــفــيــا ســفــنــتــي ســيــكــســرز 
 والعشرين 

ً
لفوزه الثامن تواليا

في 32 مباراة، وجاء على حساب 
نيويورك نيس 119-112، بعدما 
ســـجـــل األول 35 نـــقـــطـــة مــــع 8 
مــتــابــعــات، والــثــانــي 29 مــع 13 

تمريرة حاسمة.
وحــقــق دنــفــر نــاغــتــس فـــوزه 
ــابــــع فــي   والــــســ

ً
ــا ــيــ ــع تــــوالــ ــ ــرابـ ــ الـ

آخـــر ثــمــانــي مــبــاريــات، بتغلبه 
على فينيكس صنز 125-128 
 صــدارتــه 

ً
بــعــد الــتــمــديــد، مــعــززا

 في 
ً
للمنطقة الغربية بـ21 فــوزا

32 مباراة.

 لليكرز 
ً
 هزيمة رابعة تواليا

وُمــنــي لـــوس أنــجــلــس ليكرز 
 
ً
ــة تــــوالــــيــــا ــ ــعــ ــ ــرابــ ــ بــــهــــزيــــمــــتــــه الــ

ــم،  ــ ــــوسـ ــمـ ــ والـــــعـــــشـــــريـــــن هـــــــــذا الـ
ــلـــى أرض داالس  بـــســـقـــوطـــه عـ

مافريكس 115-124، بعدما عجز 
عــن إيــقــاف الــنــجــم السلوفيني 
لوكا دونتشيتش، الــذي سجل 

32 نقطة مع 9 متابعات ومثلها 
تمريرات حاسمة في لقاء كشف 
حالله صاحب الضيافة النقاب 

عــــن تـــمـــثـــال لــنــجــمــه األلـــمـــانـــي 
السابق ديرك نوفيتسكي الذي 
قاده إلى لقب الدوري عام 2011.

جايسون تايتوم نجم سلتيكس يسجل في سلة باكس

سلتيكس يحسم موقعته مع باكسسلتيكس يحسم موقعته مع باكس

بيلينغهام

بيلينغهام وإنزو فرنانديز أولوية لريال مدريدبيلينغهام وإنزو فرنانديز أولوية لريال مدريد

إنزو فرنانديز

الرئيس التركي إردوغان
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تشلسي x بورنموث

مانشستر يونايتد x نوتنغهام

وضع ريال مدريد خريطة طريق لالنتقاالت تضع كأولوية 
التعاقد مع العب وسط للمستقبل يستطيع تعويض كل من توني 
كروس ولوكا مودريتش، ضمن استراتيجية بدأت بالفعل قبل 
عامين وأسفرت حتى اآلن عن وصول العبين مثل أوريليان 

تشواميني وإدواردو كامافينغا.
لكن التأثير الــذي أحدثه كل من األلماني والكرواتي 
على الميرينغي اليزال فائقا، ويعتبر الكثيرون أن هيمنة 
الــريــال خــالل األعــــوام الماضية هــي نتيجة مباشرة 
لمساهماتهما، لذا تستمر خطط 
النادي اإلسباني لتعزيز 
خط الوسط، وأصبح 
جود بيلينغهام العب 
بروسيا دورتموند البالغ من العمر 19 عاما هو 
الخيار األمثل، لكن هناك اسما آخر يتردد بقوة عقب المونديال 

هو إنزو فرنانديز العب بنفيكا ابن الـ21 عاما.
وفرض األرجنتيني نفسه على المشهد الكروي أثناء 

وعقب انتهاء المونديال، وجذب أنظار القلعة البيضاء لما يتمتع 
به من مهارة فضال عن حداثة سنه، وربما يكون البديل حال فشلت 
مساعي ضم بيلينغهام وعلى األرجــح سيستعين به مسؤولو 
الريال كورقة ضغط في المفاوضات مع دورتموند، حسبما ذكرت 

صحيفة )آس( اإلسبانية امس.

رغبة الطرفين في التعاقد
ويبدو الريال قريبا بشدة من الحصول على خدمات بيلينغهام 
خاصة أن رغبة الالعب هي االنتقال إلى الفريق الملكي وألن العودة 
إلى إنكلترا ليست ضمن خططه حاليا بعد رحيله عن برمنغهام 
حين كان عمره 17 عاما وذهابه إلى ألمانيا وهو قرار يبدو أنه 
اتخذه بعد تفكير متأن وقناعة بأنه يستطيع التطور بعيدا عن 
البريميير ليغ، وهو ما تبين له الحقا صحته بتألقه مع )أسود 

فيستفاليا(.
وحــاولــت إدارة الــنــادي األلــمــانــي تجديد عقد العــب الوسط 
الشاب قبل المونديال إال أن المناورة باءت بالفشل بعد أن سعى 

دورتموند لوضع 150 مليون يــورو شرطا جزائيا في عقده، 
وهو المبلغ الذي كان ناديه يرغب في الحصول عليه من وراء 

بيعه، رغم أن إرادة الالعب قد تؤدي إلى تخفيض هذا 
الرقم بعض الشيء.

على أن صفقة إنزو فرنانديز لن تكون بخسة 
ــرى نــظــرا ألن الـــالعـــب وصــل  ــ الــثــمــن هـــي األخــ

بنفيكا مطلع هذا الموسم، ووقع عقدا حتى 
2027 مــقــابــل 18 مــلــيــون يـــــورو، لــكــن هــذا 
المبلغ سيكون ضئيال للغاية إذا ما قورن 

بالمبالغ الــمــتــوقــع أن يــرحــل بــهــا عــن فريق 
العاصمة البرتغالية. وبالفعل ال يظهر بنفيكا 

أي رفض للتفاوض بشأن رحيل الالعب وهو ما 
يتأكد مع رفضه مؤخرا لعرض بقيمة 100 مليون 

يورو، ما يعني أن أي ناد يفكر في الحصول على توقيع 
فرنانديز سيتعين عليه دفع قيمة الشرط الجزائي البالغة 

120 مليون يورو. 

نجا توتنهام مــن فــخ مضيفه 
فه بـ 

ّ
وجاره برنتفورد، وقلب تخل

"ثنائية" نظيفة إلى تعادل ثمين 
2-2 االثنين بالديربي اللندني في 
افتتاح المرحلة الـ 17 من بطولة 

إنكلترا لكرة القدم.
وخـــــــاض تـــوتـــنـــهـــام الـــمـــبـــاراة 
ــيـــاب مــهــاجــمــه الـــبـــرازيـــلـــي  فــــي غـ
ريـــشـــارلـــيـــســـون والعـــــــب وســطــه 
األوروغوياني رودريغو بنتانكور، 
لإلصابة، والمدافع األرجنتيني 
كريستيان روميرو الذي يستفيد 
من راحة عقب تتويجه بلقب كأس 
الــعــالــم مــع منتخب بــــالده، فيما 
جلس حـــارس الــمــرمــى الفرنسي 
هوغو لوريس على دكــة البدالء، 
ــه إلــــــى صــــفــــوف الـــفـــريـــق  ــعــــودتــ لــ
الــلــنــدنــي بــعــد خـــســـارتـــه نــهــائــي 

مونديال قطر مع الديوك.
ــفـــورد بــافــتــتــاح  ــتـ ونــــجــــح بـــرنـ
الـــتـــســـجـــيـــل ضــــد مــــجــــرى الــلــعــب 
ومــن هجمة مرتدة وصلت الكرة 
للدنماركي ماتياس ينسن داخل 
المنطقة، فسددها "على الطاير"، 
وارتطمت بقدم المدافع الفرنسي 
كــلــيــمــان النــغــلــيــه، وكــــادت تخدع 
الـــحـــارس فــوســتــر الــــذي أبــعــدهــا 
بقدمه، فتهيأت أمام يانليت الذي 
تابعها داخل المرمى الخالي )15(.
وتـــحـــّســـن أداء تـــوتـــنـــهـــام فــي 
الــشــوط الثاني وبــحــث عــن هدف 
الــتــعــادل، لــكــن شــبــاكــه استقبلت 
هــدفــا ثــانــيــا عــبــر تـــونـــي، عندما 
اســتــغــل كـــرة رأســـيـــة لــلــدنــمــاركــي 
كــريــســتــيــان نــــورغــــارد إثــــر ركــلــة 

ركــنــيــة، فــتــابــعــهــا بــيــســراه داخـــل 
المرمى )54(.

ونــجــح كــيــن بتقليص الــفــارق 
بضربة رأسية من مسافة قريبة 
إثر تمريرة عرضية لالنغليه )65(.
وأدرك هـــويـــبـــيـــيـــرغ الـــتـــعـــادل 
ــرة مــن الــســويــدي  عــنــدمــا تــلــقــى كـ
ديــــــــــان كـــولـــوشـــيـــفـــســـكـــي داخــــــل 
الــمــنــطــقــة، فـــســـددهـــا عــلــى يمين 

الحارس رايا )71(.

مان يونايتد أمام نوتنغهام
يــــواجــــه مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
)الـــخـــامـــس( نــوتــنــغــهــام فــورســت 

)الثامن عشر( اليوم. 

وكشف إيريك تن هاغ، المدير 
الفني لفريق »الشياطين الحمر«، 
عـــن وضــــع ثـــالثـــي الـــدفـــاع هـــاري 
مــاغــوايــر ولــيــســانــدرو مارتينيز 
ورافاييل فاران قبل المباراة أمام 

نوتنغهام.
ويستأنف مانشستر يونايتد 
مـــشـــواره فـــي مــنــافــســات الــــدوري 
ــلـــى مـــلـــعـــب »أولــــــد  اإلنـــكـــلـــيـــزي عـ
ترافورد«، بعد أن نجح في التأهل 
لـــدور الثمانية مــن بــطــولــة كــأس 
ــة الــمــحــتــرفــيــن اإلنــكــلــيــزيــة  ــطـ رابـ

بالفوز على بيرنلي.
وغــــــاب مـــاغـــوايـــر عــــن مـــبـــاراة 
بــيــرنــلــي بــســبــب وعـــكـــة صــحــيــة، 

ــتـــظـــم مـــارتـــيـــنـــيـــز  ــنـ ــم يـ ــ ــا لــ ــنـــمـ ــيـ بـ
وفاران في التدريبات خالل األيام 
الماضية، وذلك بعد عودتهما من 
المشاركة في كأس العالم 2022 

التي أقيمت في قطر.
ــن هـــــــــاغ، فــي  ــ ــك تــ ــ ــريــ ــ وقـــــــــال إيــ
ــا نــــــــادي  ــ ــرهــ ــ ــشــ ــ ــات نــ ــ ــحــ ــ ــريــ ــ ــــصــ تــ
مانشستر يونايتد عبر موقعه 
الرسمي على اإلنترنت االثنين: 
»األجواء جيدة. لقد عاد الالعبون 
مـــن كـــأس الــعــالــم وانـــدمـــجـــوا مع 
الــفــريــق مـــن جـــديـــد، ونــشــعــر بــأن 

الجميع متحمسون«.
وأضـــاف: »لقد عــاد الالعبون، 
ونـــشـــعـــر بــــطــــاقــــتــــهــــم... الــجــمــيــع 

ــــون إلـــــــــــى اســــتــــئــــنــــاف  ــعـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ يـ
المنافسات«.

وألـــمـــح تـــن هــــاغ إلــــى اقـــتـــراب 
ــوايـــر لــلــمــشــاركــة مــع  ــاغـ ــــودة مـ عــ
الفريق، حيث صرح قائال: »عانينا 
لت في 

ّ
بعض المشاكل التي تمث

ــه عــــاد إلــى 
ّ
غـــيـــاب مـــاغـــوايـــر، لــكــن

الــتــدريــبــات، وأنـــا سعيد بــذلــك... 
الـــثـــنـــائـــي فـــــــاران ومـــارتـــيـــنـــيـــز لــم 
ينتظما في التدريبات بعد، لكن 

نأمل في عودتهما قريبا«.

تشلسي الستعادة التوازن
وفي مباراة أخرى اليوم يلتقي 

تشلسي مع ضيفه بورنموث.

ويحتل البلوز المركز الثامن 
قبل انطالق هذه الجولة، ويسعى 
لتحسين مركزه واستعادة نغمة 
االنتصارات، بعد أن تلقى 4 هزائم 
فـــي آخــــر 4 مـــبـــاريـــات فـــي جميع 

المسابقات.
ويعود آخر انتصار لتشلسي 
فــي الـــــدوري اإلنــكــلــيــزي تــحــديــدا 
ــــى الـــمـــرحـــلـــة الـــحـــاديـــة عـــشـــرة،  الـ
ــب عــلــى اســتــون فيال 

ّ
عــنــدمــا تــغــل

بهدفين دون مقابل، إال أنه تجّرع 
ــادالت في  ــعـ ــتـ مـــــرارة الـــهـــزائـــم والـ
جميع المباريات التي تلتها في 

»الممتاز«.

هاري كين نجم توتنهام يحرز هدفه في مرمى برنتفورد

توتنهام ينجو توتنهام ينجو 
من فخ برنتفوردمن فخ برنتفورد
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ً
82 عاما

م251، ت: 99479355 
فاطمة محمد حسن أرملة: عبدالله حسين علي

، شيعت، الرجال: بيان، مسجد اإلمام الحسن، النساء: 
ً
90 عاما

الرميثية، ق10، شارع أبوحنيفه، ج101، م16، حسينية العترة 
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بدر عبدالله علي السنين
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ً
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نظيره سليمان يعقوب  أرملة: عبدالله الراشد المبارك

، تشيع عصر اليوم، العزاء في المقبرة فقط، النساء: 
ً
72 عاما

السالم، ق6، ش26، م27، ت: 67700666، 50030500، 66091000
عادل سالم محمود المحمود 

، شيع، الرجال: الرابية، ق1، ش36، م21، النساء: الرابية، 
ً
56 عاما

ق1، ش37، م2، ت: 97887781
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كمبيوتر راكب يحرق الطائرة تشكيل مالمح رمسيس الثاني في شبابه
تـــســـبـــب حــــريــــق فــــي بـــطـــاريـــة 
كمبيوتر أحد ركاب طائرة تابعة 
ـــل 

ّ
ــلـــو، فــــي تـــدخ لـــشـــركـــة جـــيـــت بـ

ــوارئ بـــمـــطـــار جـــون  ــ ــطـ ــ رجــــــال الـ
كــنــيــدي الـــدولـــي فـــي نــيــويــورك، 
بــــعــــدمــــا أصـــــيـــــب 7 أشــــخــــاص 

بجروح طفيفة.
وكانت الرحلة في طريقها إلى 
البوابة، عندما اشتعلت النيران 
في بطارية الكمبيوتر المحمول.

ـــرور  ــيـ ــة مــ ــفـ ــيـ وذكـــــــــــرت صـــحـ
الــبــريــطــانــيــة، فـــي الــخــبــر الـــذي 
نقله موقع سكاي نيوز، أمس، 
أن طاقم الطائرة نجح في إخماد 
الحريق الناجم عن الكمبيوتر.

 عشية 
ً
وتم إجالء 67 شخصا

عيد الــمــيــالد، بعد أن اشتعلت 
الـــنـــيـــران فـــي شـــاحـــن كمبيوتر 
أحــد الــركــاب، باستخدام نظام 

االنزالق في حاالت الطوارئ.

وأصــــيــــب 7 ركـــــــاب بـــجـــروح 
ــعـــور  ــــب شـ ــانـ ــ طــــفــــيــــفــــة، إلـــــــى جـ
بعضهم بضيق التنفس بسبب 

الدخان.
وأعلنت شركة الطيران فتح 
تحقيق في الحادثة، وتعاونها 
مع السلطات المسؤولة لمعرفة 
أسباب الحريق والمسؤول عنه.

نــــجــــح عــــلــــمــــاء فــــــي إعــــــــادة 
تــصــمــيــم وجــــه أشـــهـــر فــرعــون 
بمصر القديمة، الملك رمسيس 
الــثــانــي، ثــالــث فــراعــنــة األســرة 
التاسعة عشرة، ألول مرة منذ 

3200 عام.
وقـــــــــــــــــــال مــــــــــوقــــــــــع ســــــكــــــاي 
ــاء مــــن مــصــر  ــمـ ــلـ نــــيــــوز، إن عـ
وإنـــكـــلـــتـــرا تـــعـــاونـــوا اللــتــقــاط 
ــة لــلــمــلــك  ــ ــيـ ــ ــــراضـ ــتـ ــ صــــــــــورة افـ

رمسيس الثاني وقــت وفاته، 
ــــوذج ثـــالثـــي  ــمـ ــ بــــاســــتــــخــــدام نـ
األبعاد لجمجمته إلعادة بناء 
مـــالمـــحـــه، ثـــم عــكــســوا عملية 
الشيخوخة، وأعــــادوا عقارب 
الساعة إلــى الــــوراء، ليكشفوا 
ــواه،  ــ ــه فــــي ذروة قــ ــهــ عــــن وجــ
والنتيجة هي أول عملية إعادة 
بــنــاء علمية لــوجــه الــفــرعــون، 
بـــنـــاء عـــلـــى فـــحـــص بــاألشــعــة 

المقطعية لجمجمته الفعلية.
وتـــــعـــــود شــــهــــرة رمــســيــس 
ــتــــد حــكــمــه  الــــثــــانــــي، الـــــــذي امــ
بين عامي 1279 و1213 قبل 
ــى مــيــلــه لــلــدعــايــة  الـــمـــيـــالد، إلــ
الـــذاتـــيـــة، ويــتــم تـــذكـــره بشكل 
ــبـــب الـــتـــمـــاثـــيـــل  أســـــاســـــي بـــسـ
ــتـــي كـــلـــف فــنــانــو  الــضــخــمــة الـ
ــر بــنــحــتــهــا وبـــرنـــامـــجـــه  مـــصـ

الضخم للبناء.

بكتيريا في األمعاء تحمي القلب من نوباته
اكــتــشــف الــعــلــمــاء الــــروس أن البكتيريا 
من نوَعي Lactobacillus acidophilus و
Bifidobacterium animalis فــي األمعاء 
تساعد أنسجة القلب على مكافحة عواقب 

النوبات القلبية بشكل أكثر فاعلية.
ونــقــلــت الــخــدمــة الــصــحــافــيــة لمؤسسة 
العلوم الروسية عن مدير الطب التجريبي 
فـــي بــطــرســبــورغ، مــيــخــائــيــل غـــاالغـــودزه، 
قـــولـــه فـــي تــصــريــح نـــشـــره مـــوقـــع روســيــا 
اليوم، أمس: »إن ميكروبات البروبيوتيك 
 بالحفاظ 

ً
 مهتمة جـــدا

ً
المتكيفة تــطــوريــا

على عالقة متبادلة المنفعة مع )مضيفها(. 
ونحن نفترض أن البكتيريا هــذه تحمي 
خاليا القلب من أضرار التسمم والعواقب 
الــمــتــعــلــقــة بــنــقــص األكــســجــيــن، مـــن خــالل 
التنظيم الدقيق لجزيئات التنبيه المؤيدة 

والمضادة لاللتهابات«.
ُيــذكــر أن جسم الثدييات يحتوي على 
 
ً
عدد من الخاليا أقل بـ 10 أضعاف تقريبا
مما تحتوي عليه البكتيريا والفطريات 
وغــيــرهــا مـــن الــكــائــنــات الــدقــيــقــة. واعــتــقــد 
الباحثون لفترة طويلة أن تركيبتها هذه 
تؤثر بشكل أساسي على عملية التمثيل 
الغذائي. ومع ذلك، فقد أشــارت الدراسات 
جــريــت فــي األعــــوام األخــيــرة إلــى أن 

ُ
الــتــي أ

ن البكتيريا الدقيقة تؤثر  خصائص تكوُّ
على مسألة احتمال اإلصابة بالسرطان، 
وأمراض أخرى، وكذلك على سلوك البشر 

والحيوانات.

الشكاوى والتوزيع: 
شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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يومية سياسية مستقلة

حسن العيسىأموركم بخير

ــام مــن نــهــايــة عـــام وبـــدايـــة عــام  فــي مــثــل هـــذه األيــ
جــديــد، وكـــل إنــســان وكــائــن حــي يــقــتــرب مــن نهاية 
مشوار الحياة، تستعرض الجرائد أهم أحداث السنة 
 هــنــاك الــغــزو الــروســي ألوكــرانــيــا، 

ً
المنتهية، فمثال

والصين وقيودها على وباء »كوفيد« لم تُعد مجدية، 
وجــورجــيــا مــيــلــونــي )مــمــثــلــة الــيــمــيــن فــي إيــطــالــيــا( 
تصبح رئيسة لــلــوزراء، واستمرار السالم المؤقت 
في اليمن، والمحكمة العليا األميركية تقلب مبدأ 
حكم »رو ضد ريد« في حق اإلجهاض على النطاق 

الوطني.
وهــنــاك أخــبــار كثيرة غيرها تخبرنا بــأن الكون 
ـــا في 

ّ
ــاذا عـــن ــ ـــة الـــحـــيـــاة... مـ

ّ
يــمــضــي، والــتــغــيــيــر ســـن
اإلمبراطورية الكويتية؟!

جريت انتخابات لمجلس 
ُ
 مجلس األمة وأ

ّ
تم حل

جــديــد، وفـــازت أكثرية مــن المعارضة، وتــم تشكيل 
 مع المجلس النيابي، 

ً
وزارة جديدة متفاهمة تماما

وتكاد تكون صورة مطابقة له، كأنهما توأم متشابه 
ت  زمُّ

ّ
في جماليات المحافظة والمزايدة في دنيا الت

ــم أولــويــات  وقــمــع الــحــريــات الــخــاصــة وتــنــاســي أهـ
الدولة، ورحل شيخ من منصب قيادي وجاء شيخ 
لــمــنــصــب قـــيـــادي، وتــــم إنـــهـــاء خـــدمـــات الــعــديــد من 

 مكانهم أحد.
ّ

القياديين ولم يحل
ــــور مــاشــيــة، ولــلــه الــحــمــد، وُرفـــعـــت شــعــارات  األمـ
وإعالنات رائعة في الشوارع العامة ستغّير حركة 
التاريخ وستنهض بالتعليم وتزيد اإلنتاج البشري؛ 
مثل إعالن أنت مو مثلي... وهي مثلية ومالت على 

البامية أم السناسين.
 كــذلــك، وبــمــنــاســبــة انــتــصــار الـــواليـــات المتحدة 
الكويتية عــلــى شــجــرة أعــيــاد الــمــيــالد، وهـــي بدعة 
ته 

ّ
ابتدعها الروائي تشارلز ديكنز، وسارت على سن

دول الغرب المتخلفة العلمانية منذ عام 1٨50 وحتى 
اليوم، وأعلنت دولة وزارة الداخلية األحكام العرفية 
لــرأس السنة الجديدة، ويقال إن آالف العسكريين 
والــمــدرعــات والمصفحات ستنزل الــشــوارع لنشر 
المزيد من البهجة في عالم المرح الكويتي، فهكذا 
تكون اإلدارة السياسية التقدمية الواعية تضرب 
بيد من حديد بواحدة، وباليد األخرى توزع المغانم 
واألمــوال من شــراء إجــازات و«صفوف أمامية« غير 
مستحقة وغيرها وغيرها... فالخير وفير، وإذا هّبت 
ريح النفط فاغتنمها، وإذا أفلست األجيال القادمة 
فقولوا إن المكتوب على الجبين الزم تشوفه العين، 
 فلم نَر الغد، وهذا القضاء والقدر، وليس 

ً
ا عميانا

ّ
وكن

سوء تخطيط وغياب رؤية... وكان الله بالعون، وكل 
عام وأنتم بخير.

كــان لدينا في كلية الطب رئيس 
لــقــســم الــطــب الــنــفــســي، وبــالــصــدفــة 
تقابلنا في المصعد، وعلى سبيل 
النكتة سألته: كيف أحوال المجانين 

في المستشفى يا فالن؟ 
: والله يا حبيبي 

ً
وكان رده جاهزا

ــزالء  ــ ــنـ ــ لـــيـــس هــــنــــاك مـــجـــانـــيـــن، والـ
بــخــيــر وعــافــيــة، ويــتــلــقــون الــرعــايــة 
التامة، والحقيقة يا صديقي هي أن 
المجانين الحقيقيين معظمهم من 
يرتادون الدائري الرابع والخامس 
وبقية الــطــرق فــي الــكــويــت، وهــؤالء 

 لتفاديهم!
ً
لم أجد عالجا

رت هذه الطرفة عندما قرأت  تذكَّ
المانشيت التالي:

»300 مخالفة مرورية خالل 120 
دقيقة في الشويخ«.

ــثــــر مــن  ــنــــاك أكــ ــك يـــعـــنـــي أن هــ ــ ذلــ
مـــخـــالـــفـــتـــيـــن أو ثـــــــالث بـــالـــدقـــيـــقـــة 

الواحدة!
كل ذلك رغم الجهود التي تبذلها 
إدارة المرور في وزارة الداخلية، إال 
ــعــقــل، وال يمكن 

ُ
أن تــلــك األرقــــام ال ت

استيعابها!
 ،

ً
استهتار ورعونة أزهقت أرواحا

وانــتــهــى الــبــعــض بالمستشفيات، 
ــات  ــ ــاقـ ــ ــإعـ ــ ــتــــهــــي بـ ــنــ ــم مـــــــن يــ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ومـ

وتشوهات.
ليست هناك دولة بحجم الكويت 
وبنفس العدد من السكان تصل بها 

المخالفات المرورية إلى هذا العدد. 
هــذه األرقـــام تثير الــرعــب والــخــوف 
لكل من لديه إحساس بالمسؤولية!
ارحمونا رجــاًء، وحــاولــوا إيجاد 
ــيـــحـــة  ــــول والــــــــطــــــــرق الـــصـــحـ ــلــ ــ ــحــ ــ الــ
لتصحيح الــوضــع بـــإقـــرار قــوانــيــن 
، ومنها الحرمان 

ً
رادعة وأكثر حزما

مــن قــيــادة المركبات لفترة، أو إلى 
األبد، ألن »أرواح الناس مو لعبة«!

د. ناجي سعود الزيدأرواح الناس مو لعبة

الله بالنور

تني ردود أفعال متفاوتة ومختلفة على مقال »حــوار مع  جاء
الشيطان«، وسأختار منها ما حاورني به المثقف اإلماراتي ناصر 

الظاهري، حيث كتب لي يقول:
- أعجبني حوارك مع شيطانك، وتمنيت أن يطول ويتشعب. 

• هل اعتبرته شيطاني؟ 
- أوليس كذلك؟ أوليس لك شيطان؟

• ولــكــن شياطين الكتابات األدبــيــة ال تمثل شياطين الكتب 
جسد الشرور! 

ُ
السماوية التي ت

- يا صديقي نجم... صورة الشيطان الراسخة في الذهن الجمعي 
كأنه المصدر الوحيد للشرور صورة خاطئة. 

• وما الصورة الصحيحة؟
- الشر في جزء منه صناعة بشرية، تولد من رحم اإلنسان. 

• يعني شيطان المعري في رسالة الغفران، والشيطان الذي 
تحدث عنه أبــونــواس، وكــذلــك شيطان بشار بــن بــرد، مــا هــي إال 

انعكاس لشرورهم هم؟! 
، كذلك هو شيطان غوته في »فاوست«، 

ً
- وأزيدك من الشعر بيتا

والعقاد ذكر في كتابه »إبليس« كل أنواع الشيطنة. 
• طيب، أيــن أصنف نظرية اإلغـــواء التي تعهد بها الشيطان 

لرب العالمين؟! 
- يــا عــزيــزي نــجــم، هــذا اإلغــــواء يــنــدرج تحت ثــنــائــيــات: الخير 
ــنـــور، الــجــمــال والــقــبــح، والــحــب والــكــراهــيــة...  والـــشـــر، الــظــالم والـ

والقائمة تطول. 
• طيب، وأيــن أضــع تحذيرات الكتب السماوية كافة مــن ذكر 
نكران الجميل، والحسد، والغدر، والخبث، وغير ذلك مما يتعرض 

له اإلنسان، بفعل وسوسة الشيطان؟! 
- كــل الـــذي ذكــرتــه صحيح، ويــتــعــرض لــه اإلنــســان، لكن األداة 

المحركة له هو اإلنسان نفسه. 
• أوليس بفعل ما يوسوس له به الشيطان؟ 

- نعم... الشيطان يأتي اإلنسان الضعيف عن طريق غرائزه، ومن 
خالل جشع هذا اإلنسان وشروره. 

• هل تريد تجريد إبليس من كل ما تعانيه البشرية؟! 
 يحذرنا ويذكرنا باألمثال 

ً
- الله - جل وتبارك - يا أخ نجم دائما

الــتــي يــضــربــهــا لـــعـــبـــاده، مـــن الـــوقـــوع فـــي شــــرك حــبــائــل الــشــرور 
 شرور أنفسنا. 

ً
الشيطانية، أحيانا

***
• فما الذي لفت انتباهك في الحوار الذي أجريته مع الشيطان؟
 مهم للكثير من الفالسفة واألدباء والشعراء.

ً
- الشيطان دائما

• صحيح، وتصرف معه الشاعر اإلنكليزي ملتون في »الفردوس 
المفقود«.

- وكيف ترى حواري معه؟!
• أنت عاملته مثلما فعل معه أبونواس. 

• كيف؟
 لم يقم بواجباته، وأنت فعلت 

ً
أبونواس جعل من إبليس تلميذا

ذلك لتنتصر لنفسك على نفسك في نهاية حوارك معه. 
• هل هذا سلب أم إيجاب؟

ه كيفما تسّمه! - سمِّ

د. نجم عبدالكريمالشيطان ثانية

https://www.aljarida.com/article/9291
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