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30 مليار دينار ضريبة االقتراحات الشعبوية
 لزيادة الرواتب 

ً
 لشراء قروض المواطنين و2.4 مليار سنويا

ً
23 مليارا
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أكـــد مــراقــبــون أن الــمــقــتــرحــات الــشــعــبــويــة الــتــي 
تبناها الــنــواب منذ افــتــتــاح مجلس األمـــة الحالي 
تحمل في حال إقرارها تكلفة خيالية، مقدرين كلفة 
 بأكثر من 30 مليار ديــنــار، منها نحو 

ً
65 اقتراحا

 تدفع مرة واحدة، والبقية تدفع بارتفاع 
ً
25.5 مليارا

سنوي لتغطية مبالغ الزيادات التي شملتها. 
وقال المراقبون، لـ »الجريدة«، إن تلك االقتراحات 
قــدمــت دون دراســـــة دقــيــقــة وبــــا تــحــديــد لكلفتها 
وطريقة توفير فاتورتها، ويأتي في مقدمتها شراء 
قــروض المواطنين البالغة نحو 23 مليار دينار، 
إلى جانب زيادة 400 دينار على رواتب الموظفين 
والمتقاعدين الذين يتجاوز عددهم نحو 500 ألف، 
ــادة عــاوة   عــن زيـ

ً
، فــضــا

ً
بقيمة 2.4 مليار ســنــويــا

 إلى 100 دينار، وأال يقل راتب 
ً
األوالد من 50 دينارا

الموظف عن 1000 دينار، مع زيادة بدل اإليجار إلى 

.
ً
 سنويا

ً
 بكلفة نحو 240 مليونا

ً
300 بداًل 150 دينارا

وأشاروا إلى كثرة االقتراحات الخاصة بشريحة 
المتقاعدين، ومنها زيـــادات معاشاتهم مــن 1000 
دينار إلى 1500 دينار بكلفة سنوية قدرتها مؤسسة 
 عن 

ً
التأمينات االجتماعية بنحو مليار دينار، فضا

 بداًل من النظام الحالي المعمول 
ً
صرف 28 معاشا

 للمتقاعدين كل 
ً
ــادة 70 ديـــنـــارا بـــه، إلـــى جــانــب زيــ

3 ســنــوات، وزيــــادة مــعــاشــات شريحة العسكريين 
 
ً
المتقاعدين ما بين سنة 2010 - 2021 من 250 دينارا
 عن 

ً
إلى 400 دينار بحسب الرتب العسكرية، فضا

اقــتــراح باستحقاق الموظفين المحالين للتقاعد 
اإلجباري لـ 100% من رواتبهم.

وعــرجــوا إلــى القضية اإلسكانية الــتــي كــان لها 
دم اقتراح بزيادة 

ُ
نصيب من االقتراحات، قائلين: ق

القرض اإلسكاني إلــى 100 ألــف دينار بــداًل من 70 

 لمستحقي الرعاية السكنية 
ً
، أي بزيادة 30 ألفا

ً
ألفا

الــمــقــدر عــددهــم بأكثر مــن 100 ألـــف، مما يعني أن 
 عن 

ً
كلفة االقتراح تزيد على 3 مليارات دينار، فضا

اقتراحات بزيادة دعم مواد البناء إلى 35 ألف دينار 
 لمستحقي الرعاية بكلفة نحو 

ً
 أيضا

ً
بداًل من 30 ألفا

500 مليون، إلى جانب اقتراحات إلسقاط القرض 
اإلسكاني عــن المتوفى، وخفض قيمة القسط من 
10% إلى 5% من رواتب المستفيدين. أما شريحة 
ربات البيوت فتضمنت االقتراحات زيادة رواتبهن 
، إلى 

ً
 سنويا

ً
 بكلفة نحو 43 مليونا

ً
إلى 750 دينارا

جانب خفض سن المستفيدات من رواتبهن إلى 30 
 بداًل عن 55.

ً
عاما

ــادة   زيـ
ً
وذكـــــروا أن االقـــتـــراحـــات تــضــمــنــت أيـــضـــا

 بــداًل من 200، إلى 
ً
مكافآت الطلبة إلــى 350 ديــنــارا

ــيــــن عــلــى  ــانـــب ســــــداد نـــصـــف مـــصـــاريـــف الــــدارســ جـ

 عــن منح 
ً
حسابهم فــي الجامعات الــخــاصــة، فضا

الموظف إجازة دراسية براتب كامل خال دراسته، 
وزيـــــــــــادة رواتـــــــــب وعـــــــــــاوات ومـــخـــصـــصـــات ذوي 

االحتياجات الخاصة.
ولــفــتــوا إلــــى أنــــه ســبــق هــــذه االقـــتـــراحـــات إقــــرار 
الــمــجــلــس فـــي فــصــلــه الــتــشــريــعــي الــحــالــي قــوانــيــن 
ذات كلفة مالية منها إضــافــة شــرائــح جــديــدة إلى 
، إلــى 

ً
»عـــافـــيـــة« بــنــحــو 12.6 مــلــيــون ديـــنـــار ســـنـــويـــا

جانب إقرار 300 مليون ضمن ميزانية 2022 /2023 
 لما تبقى من مكافآت 

ً
لبيع اإلجازات، و150 مليونا

الصفوف األمامية.
وكــانــت اللجنة المالية البرلمانية أقــرت بعض 
االقتراحات الشعبوية، منها شراء القروض، قبل أن 
تطلب الحكومة تأجيلها أسبوعين، لترحل تقاريرها 

إلى جلسة 10 الجاري.

علي الصنيدح

 لزيادة معاشات 
ً
مليار دينار سنويا

 لبدل اإليجار
ً
المتقاعدين و240 مليونا

3.5 مليارات للرعاية السكنية   
 لربات البيوت  

ً
و43 مليونا

معظمها مقدم دون دراسة دقيقة وبال 
تحديد لكلفته وطريقة توفير فاتورته

عادل الصبيح لـ ةديرجلا.: »شركات المدن 
اإلسكانية« حلٌّ وهمي ال يمكن تطبيقه

القانون يعالج الخلل في غير موضعه والمشكلة الحقيقية بالتمويل المستدام
 إال بمرابحة 

ً
التمويل ال يكون مستداما

ضة عبر البنوك التجارية
ّ

مخف

انتظار المواطن للحصول 
على مسكن 20 سنة كارثة وظلم 

 وإيهامه بأن الحلول قادمة
ً
شفق على المواطن لخداعه كثيرا

ُ
 أ

ً
المطّور العقاري األخير أقل تكلفة وأسرع إنجازا

بَن 
ُ
فكرة القانون خطأ ولم ت

على رؤية شاملة للقضية اإلسكانية

يستحيل توفير مبالغ لتغطية 
الطلبات في ظل المعطيات الحالية

قّر القانون 
ُ
 أنه متى ما أ

ً
األسوأ أثرا

فستعتبر القضية انتهت

ين ومرابحته  على المواطن قبول سداد الدَّ
 من 52 

ً
في مدد بين 20 و30 سنة بدال
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كيم يزيد ترسانته النووية بشكل غير مسبوقكيم يزيد ترسانته النووية بشكل غير مسبوق
ويضع كوريا الجنوبية كلها في مرماهاويضع كوريا الجنوبية كلها في مرماها

سيول تدعو الجيش إلى رد واضح  
ر من نهاية نظام بيونغ يانغ

ِّ
وتحذ

 غــيــر 
ً
ــددا ــ ــ ــلـــق خـــالـــه عـ ــاٍم أطـ ــ فــــي نـــهـــايـــة عــ

مسبوق من الصواريخ واختتمه بعملية أخرى 
نــادرة ليل األحــد، دعا زعيم كوريا الشمالية 
كيم جونغ أون إلى زيادة »هائلة« في ترسانته 
النووية، بما يشمل اإلنتاج الضخم ألسلحة 
ــة تــكــتــيــكــيــة وتـــطـــويـــر صــــواريــــخ جــديــدة  ــ ذريـ
الســتــخــدامــهــا فـــي تــوجــيــه ضـــربـــات مــضــادة 

 إلى كوريا الجنوبية.
ً
خصوصا

ــال كــيــم، عــقــب اجــتــمــاع رئــيــســي لــحــزب  وقــ
العمال الحاكم: »علينا تعزيز القوة العسكرية 
 على 

ً
عــلــى نــطــاق واســــع« فــي عـــام 2023؛ ردا

العداء األميركي والكوري الجنوبي.
وأشــار إلــى أن واشنطن وسيول عازمتان 
 
ً
ــزل بــيــونــغ يـــانـــغ وخــنــقــهــا«، مـــؤكـــدا ــ عــلــى »عـ
أنــه سيرّكز على »اإلنــتــاج الضخم لألسلحة 
النووية التكتيكية« إلى جانب تطوير »نظام 

ــرة  ــابـ ــخ بـــالـــســـتـــيـــة عـ ــواريــ ــر لــــصــ ــ آخــ
كيم خال احتفاالت العام الجديد بقصر الثقافة في بيونغ يانغ  )رويترز(

األمطار تفضح عيوب 
تأهيل طرقات البالد

● سيد القصاص
ــيــــرة  كـــشـــفـــت األمـــــطـــــار األخــ
ــبــــاد عــمــق  الـــتـــي شـــهـــدتـــهـــا الــ
األزمــــة الــمــتــجــددة فــي شـــوارع 
الكويت، والتي تحّول بعضها 
إلى مطبات وحفر وانساخات 
ــــت حـــصـــى  ــــجـ ــتـ ــ لــــألســــفــــلــــت أنـ
 في الكثير من الطرق، 

ً
متطايرا

بما فيها التي شهدت عمليات 
تأهيل قبل عامين بالتزامن 

مع إغاقات »كورونا«. 
 وعـــود 

ً
ـــجـــِد نــفــعــا

ُ
ــم ت ولــ

تحسين مادة »البيتومين« 
أو مــزايــا ومــصــانــع إنــتــاج 
ــم تــســتــطــع  ــ األســـــفـــــلـــــت، إذ لــ

طبقات األسفلت الصمود أمام 
ــقـــط مــــن األمــــطــــار  مـــوجـــتـــيـــن فـ
 بــأن تــرديــات 

ً
حتى اآلن، علما

الطرقات مرشحة للتفاقم في 
ظــل اســتــقــالــة مــســؤولــي هيئة 
الــطــرق وبــالــتــزامــن مــع موسم 
األمطار الــذي ينذر بمزيد من 
األضرار ويحول دون البدء في 

.
ً
إصاحها قريبا

ًلبنان أمام تسوية مرحلية تمدد األزمة
 جذريا

ً
أو تدخل دولي يفرض تغييرا

المبادرة الخارجية تنحصر في انتخاب الرئيس وتتطلب إجراءات قاسية
● بيروت - منير ربيع

ــات بــيــن  ــاهــ ــجــ وســـــط صــــــراع مـــتـــعـــدد االتــ
قــوى سياسية مشتتة غير مــوحــدة، اختتم 
لبنان سنة بالغة الصعوبة، واستقبل عام 
االســتــحــقــاقــات األســاســيــة األصــعــب، وليس 
من المحسوم القدرة على إنجازها أم البقاء 
في دوامــة التعطيل والفراغ وبالتالي إدامة 
، بانتظار 

ً
وقــائــع االنــهــيــار ليصبح شـــامـــا

توفر ظروف إقليمية ودولية تسنح برعاية 
ــة، ولــكــن ذلك   األزمــ

ّ
مؤتمر دولـــي كبير لــحــل

سيكون بحاجة إلى تقاطعات في المصالح 
اإلقليمية والدولية غير المتوافرة حتى اآلن، 

 
ً
وال بد أن تنجم عنه متغيرات كبيرة سياسيا

.
ً
 وماليا

ً
واقتصاديا

مع بداية السنة، ينتظر لبنان التحضيرات 
القائمة الجتماع باريس، الذي سيضم فرنسا 
والـــواليـــات الــمــتــحــدة والــســعــوديــة وقــطــر، في 
 العمل على وضع 

ً
منتصف الشهر، ويتم حاليا

برنامج واضح له وخطة عمل ُيفترض أن يسير 
عليها اللبنانيون للخروج من المأزق السياسي 
القائم، وانتخاب رئيس وتشكيل حكومة يكون 
عملها األساسي وضع خطة اقتصادية ومالية.

ــارات إيــرانــيــة إيــجــابــيــة بــاتــجــاه  ــ وتـــبـــرز إشــ
 إلى مواقف أطلقها وزير 

ً
السعودية، استنادا

الخارجية أمــيــر حسين عبداللهيان، 

02

02

02

بوتين وزيلينسكي يتعهدان 
بالنصر في العام الجديد

بوتين مع قيادات المنطقة الجنوبية في روستوف أمس األول )رويترز(
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كيم يزيد ترسانته النووية بشكل غير...لبنان أمام تسوية مرحلية تمدد األزمة...
 عن إبدائه كل االستعداد لتجديد 

ً
خالل زيارته لمسقط، فضال

 
ً
الحوار، وهذا أمر في حال حصوله ال بد له أن ينعكس إيجابا

على لبنان. 
 مستمرة، فـ »حزب الله« الذي ال يزال 

ً
وفي الداخل الحركة أيضا

 لرئيس التيار 
ً
 للرئاسة خالفا

ً
يتمسك بسليمان فرنجية مرشحا

الوطني جبران باسيل، ال يزال يؤكد في المقابل أنه يؤيد التوافق 
 وحكومة.

ً
نتج رئيسا

ُ
ويريد الحوار للوصول إلى تفاهمات ت

في المقابل، هناك من يعتبر أنه ال يمكن توقع حصول مبادرة 
 يقضي فقط بانتخاب الرئيس، ويرى 

ً
 مؤقتا

ً ّ
خارجية تتبنى حال

ات   بسلسلة إجــراء
ً
أن الدخول الدولي ال بد أن يكون مشروطا

قاسية لن يكون فرقاء الداخل قادرين على تحّملها. 
وهنا ال بد من اإلشارة إلى أن أي خطوة خارجية تشدد على 

للقارات مهمتها الرئيسية تنفيذ ضربة نووية مضادة سريعة«.
وبــعــد تــحــديــده »الــتــوّجــه الــرئــيــســي« الســتــراتــيــجــّيــتــه الــنــوويــة 
والدفاعية في 2023، شدد كيم على أن تلك األسلحة وضعت كوريا 
الجنوبية »كلها في مرمى الضربات، وأنها قادرة على حمل رأس 

نووي تكتيكي«.
وفي وقت سابق، أمر كيم أمس األول بإطالق 3 صواريخ بالستية 
 ،

ً
قصيرة الــمــدى مــن على منصات قــاذفــات مــتــعــددة ضخمة جــدا

 بما 
ً
 شهد اختبارات مماثلة بمعدل كل شهر تقريبا

ً
 عاما

ً
مختتما

 
ً
فــي ذلــك إطــالق صـــاروخ بالستي عابر للقارات هــو األكــثــر تقدما

على اإلطالق.
من جانبه، وبعد أيام من توغل مسيراته 5 كم في المجال الجّوي، 
اتــهــم رئــيــس كــوريــا الــجــنــوبــيــة يـــون ســـوك يـــول جــارتــه الشمالية 

ضرورة عدم اقتصار األزمة على عدم انتخاب رئيس، ألنها أكبر 
من االستحقاق ولها أسس أخرى مالية واقتصادية، فبالنظر 
لما تعلنه دول إقليمية من مواقف سياسية واضحة كالموقف 
السعودي، باإلضافة إلى تقارير البنك الدولي وصندوق النقد، 
 بما يقوله األوروبـــيـــون عــن وضــع الــمــصــرف المركزي 

ً
وربــطــا

والذهاب إلى تحقيقات في حساباته وأرصــدتــه، يتبين حجم 
األزمة وعمقها، وهذه المواقف تشير إلى أن التعاطي مع لبنان 
في وضعه الحالي يظهر كأنه وباء، وهناك خشية خارجية من 

تمدده وتوسعه، أو يتسبب في عدوى بجهات مختلفة. 
من هنا سيعود لبنان إلى خياٍر من اثنين؛ إما بقاء الوضع 
على حاله وصــواًل إلى االنهيار الشامل وتوفر ظــروف لتدخل 
، وإمــا أن ينجح اللبنانيون فيما 

ً
 جــذريــا

ً
دولــي يفرض تغييرا

بينهم باالستناد إلى بعض الظروف الخارجية في إبرام تسوية 
مرحلية على غرار التسويات السابقة تؤدي إلى تمديد األزمة.

 جيشه إلى 
ً
بمواصلة »االستفزازات النووية والصاروخية«، داعيا

»الرد بشكل واضح«.
وبينما وصفت وزارة الدفاع الجنوبية تصريحات كيم بأنها 
»خطاب استفزازي يضر بشكل خطير بالسالم واالستقرار في شبه 
الجزيرة الــكــوريــة«، قالت: »إذا حــاول نظام كيم استخدام أسلحة 
نووية فسيواجه نهايته«، مضيفة أن الجيش سيعزز بشكل كبير 

قدرته على تنفيذ الردع الموسع.

ً
»كويت سات 1«... ينطلق من فلوريدا غدا
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األمير: ليكن 2023 عام خير واستقرار لشعوب العالم
سموه تبادل التهاني مع قادة الدول بالعام 

الجديد... وهنأ بعيَدي السودان وكوبا
ــبــــالد  ــر الــ ــ ــيـ ــ ــنـــى ســــمــــو أمـ ــمـ تـ
الشيخ نــواف األحمد، أن يكون 
ــام خــيــر على  ــام الـــجـــديـــد عــ ــعـ الـ
كــل دول وشــعــوب الــعــالــم، يعم 
فيه األمــن والسالم واالستقرار 
واالزدهــار، وأن يديم على قادة 
الـــــــــدول الـــشـــقـــيـــقـــة والـــصـــديـــقـــة 

موفور الصحة والعافية.
وتـــــــبـــــــادل صـــــاحـــــب الـــســـمـــو 
ــانــــي مـــــع قـــــادة  ــهــ ــتــ بــــرقــــيــــات الــ
الدول العربية الشقيقة والدول 
الصديقة بمناسبة حلول العام 

الميالدي الجديد 2023.
فـــي مــجــال آخــــر، بــعــث سمو 
ــئـــة إلــــى  ــنـ ــر بـــبـــرقـــيـــة تـــهـ ــ ــيــ ــ األمــ
الــفــريــق أول الــركــن عبدالفتاح 
البرهان رئيس مجلس السيادة 
االنتقالي بالسودان، عّبر فيها 

ــالـــــص تـــهـــانـــيـــه  ــ ــــوه عـــــن خـ ــمـ ــ سـ
بمناسبة العيد الوطني لبالده، 
مـــتـــمـــنـــيـــا لـــــه مـــــوفـــــور الـــصـــحـــة 
والــعــافــيــة، ولــلــســودان وشعبه 
ــــن الـــتـــقـــدم  الـــشـــقـــيـــق الــــمــــزيــــد مـ

واالزدهار. 
كـــمـــا بـــعـــث ســــمــــوه بــبــرقــيــة 
تهنئة إلى الرئيس ميغيل دياز 
كانل رئيس كوبا الصديقة، عّبر 
فيها سموه عن خالص تهانيه 
بمناسبة العيد الوطني لبالده، 
متمنيا سموه له موفور الصحة 
ــة، ولـــكـــوبـــا وشــعــبــهــا  ــيـ ــافـ ــعـ والـ

الصديق كل التقدم واالزدهار.

ولي العهد هنأ رئيَسي السودان وكوبا 
ــي الــعــهــد  ــمـــو ولــــ ــعـــث سـ بـ
الشيخ مشعل األحمد ببرقية 
تهنئة إلــى الــفــريــق أول ركن 
عــبــدالــفــتــاح الــبــرهــان رئيس 
مــجــلــس الــســيــادة االنــتــقــالــي 
بجمهورية السودان الشقيقة، 
ــوه خــــالــــص  ــ ــمــ ــ ضــــّمــــنــــهــــا ســ
ــه بـــمـــنـــاســـبـــة الـــعـــيـــد  ــيـ ــانـ ــهـ تـ
الوطني لبالده، راجيا له وافر 

الصحة والعافية. 
كما بعث سمو ولي العهد 
ببرقية تهنئة إلـــى الرئيس 
مــيــغــيــل ديــــــاز كـــانـــل رئــيــس 
ــا، ضــّمــنــهــا  ــوبــ جـــمـــهـــوريـــة كــ
ســــــمــــــوه خــــــالــــــص تـــهـــانـــيـــه 
ــيـــد الـــوطـــنـــي  ــعـ بـــمـــنـــاســـبـــة الـ
لبالده، راجيا له وافر الصحة 

والعافية.

الكويت تستنكر الهجوم اإلرهابي 
على حاجز أمني في مصر

أعــربــت وزارة الــخــارجــيــة الــكــويــتــيــة عن 
إدانة واستنكار الكويت الشديدين للهجوم 
اإلرهــابــي الــذي استهدف حاجزا أمنيا في 
مدينة اإلسماعيلية بمصر الشقيقة، وأدى 
إلى مقتل وجرح عدد من العناصر األمنية.

وشددت الوزارة، في بيان لها أمس، على 
موقف الكويت المبدئي والثابت المناهض 
ــاب، مــؤكــدة وقـــوف الكويت  ــ للعنف واإلرهــ
وتضامنها مع الشقيقة مصر إزاء هذا العمل 

اإلرهابي.

ــقـــدمـــت بـــخـــالـــص الــــتــــعــــازي وصـــــادق  وتـ
الــمــواســاة لــقــيــادة وحــكــومــة وشــعــب مصر 
ــر الــضــحــايــا، وتــمــنــيــاتــهــا  ــ الــشــقــيــقــة، وألسـ

للمصابين بالشفاء العاجل.
ُيـــذكـــر أن الـــهـــجـــوم اإلرهــــابــــي اســتــهــدف 
حاجزا أمنيا في محيط مسجد الصالحين 
ــن  ــ ــدت قــــــــوات األمـ ــ ــــصـ ــة، وتـ ــيـ ــلـ ــيـ ــاعـ ــمـ ــاإلسـ بـ

المصرية للمهاجمين.

رئيس الوزراء هنأ رئيَسي 
السودان وكوبا بالعيد الوطني

بـــعـــث ســـمـــو الـــشـــيـــخ أحــمــد 
نــــواف األحــمــد رئــيــس مجلس 
الـــــــــوزراء بــبــرقــيــة تــهــنــئــة إلـــى 
الــفــريــق أول ركــــن عــبــدالــفــتــاح 
البرهان رئيس مجلس السيادة 
االنتقالي بجمهورية السودان 
ــة الـــعـــيـــد  ــبـ ــنـــاسـ ــمـ ــة بـ ــقـ ــيـ ــقـ الـــشـ

الوطني لبالده.
ــو رئــــيــــس  ــ ــمـ ــ ــــث سـ ــعـ ــ ــا بـ ــ ــمـ ــ كـ
مجلس الــوزراء ببرقية تهنئة 
إلـــــــى الــــرئــــيــــس مـــيـــغـــيـــل ديـــــاز 
كــانــل رئــيــس جــمــهــوريــة كوبا 
الـــصـــديـــقـــة بـــمـــنـــاســـبـــة الــعــيــد 

الوطني لبالده.

: سأفتقد كل شيء في الكويت
ً
عا السفير السريالنكي مودِّ

ر بثمن جوهر لـ ةديرجلا.: عمالتنا بالكويت تخدم اقتصادنا بما ال يقدَّ

• ماذا عن تجربتك في الكويت؟ 
وماذا أضافت إلى مسيرتك المهنية؟
ــمـــحـــوا لــــي أن أغـــتـــنـــم هـــذه  - اسـ
الفرصة ألشكر سمو األمير، وسمو 
ولــي العهد، وسمو رئيس مجلس 
الـــوزراء، وحكومة وشعب الكويت، 
على استضافة أكــثــر مــن 100 ألف 
ســريــالنــكــي فــي الــكــويــت. يسعدني 
 أن الفرصة أتيحت لي لخدمة 

ً
جــدا

السريالنكيين العاملين في الكويت، 
والقدرة على خدمتهم نعمة. 

ــاهــــمــــة هـــــــــــؤالء الـــعـــامـــلـــيـــن  مــــســ
بالكويت في اقتصاد سريالنكا ال 
ر بثمن. لــذلــك، فــإن وجــود مثل  تــقــدَّ
هذا العدد الكبير من السريالنكيين 
 بــيــن الــبــلــديــن، 

ً
 قـــويـــا

ً
ــا يـــوفـــر رابــــطــ

وُيظهر وجودهم الثقة التي ُيوليها 
الشعب الكويتي لهم.

لــقــد شـــعـــرت بــأنــنــي فـــي وطــنــي 

ــتــــي هــــي بــالــتــأكــيــد  ــكـــويـــت، والــ ــالـ بـ
مــــن بـــيـــن أفـــضـــل الــــبــــلــــدان. لــطــالــمــا 
كــانــت الــحــكــومــة الــكــويــتــيــة داعــمــة 
لـــســـريـــالنـــكـــا، والــــعــــكــــس صــحــيــح، 
وأعتقد أنها فرصة رائــعــة لتمثيل 
سريالنكا في الكويت. إن وجود عدد 
كبير من األجانب هنا يعكس أهمية 

الكويت بالنسبة لدولهم.
• مــــــــا أكـــــــثـــــــر األشـــــــــيـــــــــاء الــــتــــي 

ستفتقدها في الكويت؟
- الكويت هي أول دولة بالنسبة 
ــي لــلــعــمــل كـــســـفـــيـــر، لـــــذا ســتــكــون  لــ
 مميزة بالنسبة لي، سأفتقد 

ً
دائما

كل الكويت، وسأفتقد كل شيء في 
الكويت.

ــة  ــيــ ــالــ ــلــــجــ مـــــــتـــــــم لــ • مــــــــــــــاذا قـــــــدَّ
السريالنكية خالل فترة عملكم؟

- خــــالل فـــتـــرة جــائــحــة كـــورونـــا، 
ســاعــدت الــســفــارة أكــبــر عــدد ممكن 

من السريالنكيين، من خالل توفير 
حصص غذائية لهم، كما ساعدت 
ــي إعــــــــادة عـــــدد كــبــيــر مــنــهــم إلـــى  فــ
لطات  وطــنــهــم، بالتنسيق مــع السُّ
الكويتية والمنظمة الدولية للهجرة 

في سريالنكا. 
يجب أن أذكــر أن جمعية الهالل 
مــت 186 ألــف  األحــمــر الــكــويــتــي قــدَّ
دوالر مــن الــمــواد الطبية لمكافحة 
 
ً
الوباء في سريالنكا، وتم نقلها جوا
. وبمساعدة 

ً
إلــى سريالنكا مجانا

منظمة غير حكومية وكيانين من 
القطاع الخاص في الكويت، قامت 
 بتسهيل مساهمة 

ً
الــســفــارة أيــضــا

ــن الـــمـــواد  بــقــيــمــة 35 ألــــف دوالر مـ
والُمعدات الطبية إلى سريالنكا.

 إنهاء 
ً
كما سهلت السفارة أيضا

وتوقيع اتفاقية القرض بمبلغ 10 
مــاليــيــن ديــنــار إلنــشــاء كلية الطب 

فـــي جــامــعــة مــــوراتــــوا بــســريــالنــكــا، 
مـــن الـــصـــنـــدوق الــكــويــتــي للتنمية 

االقتصادية العربية.
• ومـــاذا عــن الــعــالقــات الثنائية 

بين البلدين؟
- تــتــمــتــع الـــكـــويـــت وســريــالنــكــا 
بعالقات ثنائية ممتازة واتصاالت 
بين شعبي البلدين. في عام 2021، 
 على إقامة 

ً
احتفلنا بمرور 50 عاما

الـــعـــالقـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة. كــمــا أن 
الــعــالقــات االقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة 
تــســتــمــر فـــي الــنــمــو بــيــن الــبــلــديــن. 
وتـــعـــمـــل وزارة الـــخـــارجـــيـــة بــشــكــل 
وثيق مع السفارة، وتنسق الوزارة 
تفاعالتنا مع الكيانات األخرى في 

الكويت.
• هـــل تــشــجــع الــكــويــتــيــيــن على 
زيارة بلدك؟ وهل الكويتيون بحاجة 

لتأشيرة دخول؟

- بــالــطــبــع أشــجــعــهــم عــلــى هكذا 
ــنـــاخ ســريــالنــكــا  ــمـ  لـ

ً
زيــــــــــارة، نــــظــــرا

ــتـــوائـــي والـــشـــواطـــئ الــجــمــيــلــة  االسـ
والتراث الثقافي والغابات الخضراء 
والناس الذين يرحبون بحرارة بهم، 
كـــل هــــذه األمـــــور تــجــعــل مـــن الــبــالد 
وجــهــة رائــعــة للكويتيين ولجميع 

المسافرين.
كذلك، يمكن ألي شخص يرغب 
فــي زيـــارة سريالنكا لقضاء عطلة 
أو ألغراض العمل الحصول بسهولة 

على تصريح سفر إلكتروني.
• ما رسالتك األخيرة للكويتيين؟
- أشــــكــــر شــــعــــب الــــكــــويــــت عــلــى 
اســتــضــافــة هــــذا الـــعـــدد الــكــبــيــر من 

السريالنكيين.
ــة  ــ ــــوديـ ــات الـ ــ ــالقـ ــ ــعـ ــ ــقــــد أن الـ ــتــ أعــ
والتعاون المتبادل بين الحكومات 

والشعوب ستستمر في النمو.

 وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح
ً
عا السفير عثمان جوهر مودِّ

ع  »سأفتقد كل الكويت، وسأفتقد كل شيء في الكويت«... بهذه الكلمات ودَّ
سفير سريالنكا لدى البالد عثمان جوهر الكويت، بمناسبة انتهاء فترة عمله.
 إلى بالده، خصَّ 

ً
وقبل ساعات من صعوده الطائرة التي حملته، أمس، عائدا

جوهر »الجريدة« بمقابلة، أراد من خاللها التعبير عن شكره للكويت على 
مته لبالده، وعلى الثقة التي ُيوليها الشعب الكويتي لعشرات آالف  ما قدَّ

السريالنكيين العاملين في البالد. وفيما يلي نص اللقاء:

ربيع كالس

أول بصمة كويتية في الفضاء... وأول رسالة منه تصل بعد 4 ساعات
ينطلق القمر االصطناعي الكويتي 
ــلـــى مــتــن  ــات 1( عـ ــ األول )كــــويــــت ســ
 »space x« صاروخ فضائي من منصة
 )الثالثاء(، لتنطلق معه 

ً
بفلوريدا غدا

آمال أبناء وبنات الكويت المشاركين 
فــي الــمــشــروع الــوطــنــي الــخــاص بــه، 

وهـــم بــانــتــظــار أول رســالــة مــنــه بعد 
نحو 4 ساعات من إطــالقــه، فبعدها 
 أول 

ً
ســيــكــونــون قــد وضــعــوا رســمــيــا

بصمة كويتية في الفضاء الذي يعج 
بآالف األقمار.

تنطوي عملية اإلطــالق وتوصيل 

الـــقـــمـــر الـــكـــويـــتـــي إلــــــى مـــــــــداره عــلــى 
ــل دقــــيــــقــــة وضــــحــــهــــا مـــديـــر  ــيـ ــفـــاصـ تـ
العمليات بالمشروع الوطني للقمر 
االصطناعي األول د. أحمد الكندري، لـ 
»كونا«، أمس، فعندما يصل الصاروخ 
إلــى الــمــدار الــمــحــدد للقمر الكويتي 
سينفصل القمر عنه، ليفتح أجنحة 
مزودة بخاليا شمسية تمد بطاريته 
ــة لــتــشــغــيــل أنظمته  بــالــطــاقــة الـــالزمـ

وقيامه بكل مهماته.
وبــعــد نحو 4 ســاعــات ودقيقتين 
من اإلطالق، وفق د. الكندري، »يرسل 
القمر أول إشـــارة للمحطة األرضية 
ــــارة  ــــي إشـ ــويـــت، وهـ ــكـ فــــي جـــامـــعـــة الـ
تــشــمــل نــســبــة الـــبـــطـــاريـــة، وبــيــانــات 
مــتــعــلــقــة بــصــحــة جـــاهـــزيـــة أنــظــمــتــه 
ــه، بــعــدهــا يـــبـــدأ الــعــمــل في  ــهـــزتـ وأجـ
المحطة األرضـــيـــة، ويــتــركــز بالقيام 
بـــاالخـــتـــبـــارات الــمــطــلــوبــة، وتجهيز 
ــام بــــــــــــدوره ومـــهـــمـــتـــه  ــيــ ــقــ ــلــ الــــقــــمــــر لــ

المطلوبة«.
ومــن المعلوم أن الــصــاروخ الــذي 
سيحمل القمر الكويتي يمكنه حمل 
مــعــدات فضائية ومــا بين 70 و100 
قــمــر آخـــر إلـــى الــفــضــاء، لينفصل كل 

منها عندما يصل إلى المدار المحدد 
، ليبدأ أداء المهمة التي صنع 

ً
له سلفا

من أجلها.
ــك، أكـــد الــكــنــدري أن  فـــي ســبــيــل ذلــ
فــلــســفــة تــدشــيــن الــعــمــل بــالــمــشــروع 
 بــحــد ذاتـــه، 

ً
ُبــنــيــت عــلــى جعله قــائــمــا

ال على أشخاص، فقد »بدأ المشروع 
فــي ظــل عـــدم وجـــود ســابــقــة فــي هــذا 
الـــمـــجـــال، وكــــان يــنــقــصــه الــكــثــيــر من 
الجوانب، لــذا اعتمدنا مع مجموعة 
ي العلوم والهندسة 

َ
من أساتذة كليت

العمل المؤسسي عند تحديد جوانب 
مرحلة العمل، ليكون هــذا المشروع 

نواة لمستقبل فضائي مستدام«.
ــــات  ــريـ ــ اســـتـــحـــضـــر الـــــكـــــنـــــدري ذكـ
تأسيس المشروع، الــذي تم منذ ما 
يقارب 4 ســنــوات، وقــال إنــه »تضمن 
االهتمام بثالثة جوانب، هي: أساس 
أي عمل مستدام، األول البنية التحتية 
ــــالل مــخــتــبــر مــتــخــصــص فــي  مــــن خــ
دراســة أبحاث الفضاء في الجامعة، 
ــزة والــــنــــظــــم، وتـــم  ــ ــهــ ــ والــــثــــانــــي األجــ
تـــوفـــيـــرهـــا، ومــنــهــا قــمــر اصــطــنــاعــي 
مفكك شبيه بالقمر الكويتي المقرر 
إطالقه، والجانب األخير بناء القدرات 

البشرية المدربة، وكان هذا باختيار 
أعضاء الفريق وتدريبهم، ليصبحوا 
قادرين على التعامل مع هــذا النوع 

الجديد من التكنولوجيا«.
ســـيـــدور الــقــمــر حـــول األرض وبــه 
 
ً
ــورا ــة تـــرســـل صــ كـــامـــيـــرا عــالــيــة الـــدقـ
إلى الكويت، ليتم تحليلها من فريق 
التطبيقات، وفــق تخصص كــل فرد 
فيه، فالمتخصص في علوم البحار 
ســيــتــولــى بــحــث الــبــحــر وتــغــيــر لونه 
ــلــــوث الــنــفــطــي  ــتــ والــــمــــد األحــــمــــر والــ
وتأثيراته وعمل أبحاث وتقارير تفيد 
الكويت، كما سيبحث المتخصص 
فــــي الـــهـــنـــدســـة الـــمـــعـــمـــاريـــة الـــحـــالـــة 
الــعــمــرانــيــة ليفيد الـــدولـــة والمحيط 

العلمي.
 للتجربة الكويتية األولى، 

ً
توثيقا

اختار القائمون على المشروع اسم 
»كــويــت ســات 1« لــإشــارة إلــى بداية 

رحلة ارتــيــاد الكويت لعالم الفضاء 
وفتح بــاب الطموح أمــام المزيد من 
األقمار وإنشاء قطاع فضائي مستدام 
 
ً
في الكويت يعتبره الكندري »منفذا
 لمصدر 

ً
 أو بــديــال

ً
 جــديــدا

ً
اقتصاديا

الدخل الوحيد للكويت وهو النفط«.
وصــــلــــت تـــكـــلـــفـــة هـــــــذا الــــمــــشــــروع 
الــحــيــوي إلـــى 316 ألـــف ديــنــار )أكــثــر 
مـــن مــلــيــون دوالر(، وعـــمـــل بـــه نحو 
 مــــن مــخــتــلــف الــــدرجــــات 

ً
ــوا 67 عــــضــ

والتخصصات العلمية )67 في المئة 
( بعدد 

ً
، و33 فــي الــمــئــة ذكـــــورا

ً
إنـــاثـــا

ساعات متواصلة تجاوزت الـ 1000 
ساعة عمل، كما شارك فيه واحد من 
أكبر مراكز األبحاث في اإللكترونيات 
الدقيقة وتطوير تكنولوجيا الخاليا 

الشمسية في بلجيكا.

 كيفية أداء بعض المهمات المتعلقة بـ »كويت سات 1«
ً
الكندري شارحا

بعض أفراد فريق عمل القمر الكويتي خالل إحدى التجارب
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ً
 شهريا

ً
زيادة المعاش األساسي لـ 26 ألف معاق 50 دينارا

صرف من »اإلعاقة« و»التأمينات«
ُ
 ت

ً
 سنويا

ً
ً• بإجمالي 12 مليونا

• »لجنة المخصصات« خاطبت »المالية« للموافقة وبدء الصرف قريبا

تسعى »هيئة اإلعاقة« إلى 
تحسين الظروف المالية 

والمادية للمعاقين، عبر مواكبة 
التطورات الحياتية الراهنة 
ومساعدتهم على مواجهة 

غالء المعيشة.

ــنـــة  ــــت »الـــــــــجـــــــــريـــــــــدة« أن لـــجـ ــمـ ــ ــلـ ــ عـ
ــــدى الــهــيــئــة  الــمــخــصــصــات الـــمـــالـــيـــة لـ
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة، التي تضم 
في عضويتها ممثلين عن إدارة الفتوى 
والـــتـــشـــريـــع ووزارة الـــمـــالـــيـــة، وافــقــت 
 على زيـــادة المعاش األســاســي 

ً
أخــيــرا

 ،
ً
 شهريا

ً
لذوي اإلعاقة بواقع 50 دينارا

 ويصرفون 
ً
للمعاقين لألقل من 21 عاما

مخصصاتهم من الهيئة، أو البالغين 
 
ً
 وما فوق ويتقاضون معاشا

ً
21 عاما

 من المؤسسة العامة للتأمينات 
ً
شهريا

االجتماعية.
 لمصادر »اإلعاقة« فإن اللجنة، 

ً
ووفقا

السالف ذكرها، خاطبت وزارة المالية 
لــلــمــوافــقــة عــلــى طــلــبــهــا وبـــــدء عملية 
الصرف بأقرب وقــت ممكن، موضحة 

أن إجـــمـــالـــي الــمــعــاقــيــن الـــذيـــن ســوف 
يستفيدون مــن الــزيــادة يبلغ 26 ألف 
معاق، بتكلفة مالية إجمالية سنوية 
تناهز 12 مليون ديــنــار، مشيرة إلى 
 إلــى 

ً
ــنـــادا ــتـ ــادة تـــأتـــي اسـ ــزيــ ــذه الــ أن هــ

المادة 65 من القانون 8/ 2010 الصادر 
بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، 
التي قضت بــأن »تــراجــع الهيئة قيمة 
ــمــنــح 

ُ
الـــمـــخـــصـــصـــات الـــمـــالـــيـــة الـــتـــي ت

للشخص ذوي اإلعاقة كل 3 سنوات من 
تاريخ تنفيذ أحكام القانون«.

وأضــــافــــت الـــمـــصـــادر أن »الــمــبــالــغ 
الــمــســتــحــقــة لــلــمــعــاقــيــن األقـــــل مـــن 21 
 ،

ً
صرف من الهيئة حاليا

ُ
، التي ت

ً
عاما

حسب درجة اإلعاقة كاآلتي، البسيطة 
 ،

ً
، المتوسطة 225 ديــنــارا

ً
185 ديــنــارا

، فـــي حــيــن أن 
ً
ــدة 277 ديـــــنـــــارا ــديـ الـــشـ

 
ً
معاش ذوي اإلعاقة البالغين 21 عاما

 من أصحاب 
ً
وما فوق ودون الـ 65 عاما

اإلعــاقــات المتوسطة والــشــديــدة يبلغ 
، ويـــصـــرف مـــن مــؤســســة 

ً
594 ديــــنــــارا

التأمينات«، مؤكدة حرص الهيئة الجاد 
على تحسين الظروف المالية والمادية 
لــلــمــعــاقــيــن، عــبــر مـــواكـــبـــة الـــتـــطـــورات 
الحياتية الــراهــنــة ومــســاعــدتــهــم على 

مواجهة غالء المعيشة. 

مستندات للصرف 

 
ً
وبــيــنــت الـــمـــصـــادر، أن ثــمــة أوراقـــــا

ــلـــى الــمــعــاقــيــن  ــجـــب عـ ومــــســــتــــنــــدات يـ
 وما فوق احضارها 

ً
للبالغين 21 عاما

للتمتع بالمعاش أبرزها، شهادة من 
ــأن الــشــخــص ال  »الـــتـــأمـــيـــنـــات« تــفــيــد بــ
يــعــمــل بـــأي جــهــة حــكــومــيــة أو خاصة 
أو يــتــقــاضــى دعـــم عــمــالــة مـــن الـــدولـــة، 
 عـــن خـــطـــاب لــمــن يــهــمــه األمــــر، 

ً
فـــضـــال

 عن وزارة التعليم العالي 
ً
يكون صادرا

وجامعة الكويت و»التربية الخاصة« 
يفيد بأن المعاق غير ُمستمر بالدراسة، 
، إضــافــة إلى 

ً
إذا كــان أقــل مــن 28 عــامــا

شهادة صادرة عن االستعالم القضائي 
تــفــيــدم بـــعـــدم صـــــدور أحـــكـــام نــهــائــيــة 
بالحجز ألصحاب اإلعــاقــات النفسية 

والذهنية.

وتابعت أنه »يجب إحضار شهادة 
من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والــتــدريــب، ووزارة التربية، تفيد بأن 
 لدى مجمع 

ً
صاحب العالقة ليس نزيال

دور الــرعــايــة االجــتــمــاعــيــة، حــيــث يتم 

ــة، مع  ــاقـ اســتــخــراجــهــا عــبــر هــيــئــة اإلعـ
ضــــرورة إحــضــار صـــورة عــن البطاقة 
المدنية والجنسية وهوية اإلعاقة، إلى 
جانب شهادة الميالد أو تقدير السن 

للشخص المعاق«.

جورج عاطف

دمج 3 مبادرات للمعاقين ضمن »عمل الحكومة« في واحدة 
علمت »الــجــريــدة« من مصادرها، أن جهاز متابعة 
األداء الحكومي، وخالل اجتماعه األخير مع مسؤولي 
الــهــيــئــة، قـــرر دمـــج 3 مـــبـــادرات خــاصــة بـــذوي اإلعــاقــة 
وُمدرجة ضمن برنامج عمل الحكومة في مبادرة واحدة 
وتحت مسمى واحد، موضحة أن هذه المبادرات الثالث 
هي، دمج األشخاص ذوي اإلعاقة بالمجتمع، وسوق 
العمل، وتمكينهم من االنخراط العمل بالمشروعات 

الــصــغــيــرة والـــمـــتـــوســـطـــة، مــشــيــرة إلــــى أنــــه تـــم جمع 
هــذه الــمــبــادرات تحت عــنــوان واحـــد وهــو »دمـــج ذوي 
 توقيع عقد تعاون 

ً
المعاقين«، مضيفة أنه »تم أيضا

مع معهد الكويت لألبحاث، من شأنه خدمة المعاقين 
وذويــهــم، حيث سيتم اإلعـــالن عــن تفاصيله والهدف 

المرجو منه بالفترة المقبلة«.

 للقانون 8/ 2010
ً
صورة ضوئية توضح المزايا المالية لذوي اإلعاقة وفقا

»الهالل األحمر«: الكويت تحتل الريادة 
في خريطة العمل اإلنساني العالمي

• مستشفى »آروس اليف ستايل« النيبالي كّرم الجمعية إلجرائها عمليات للمحتاجين 
• التركي: إجراء 30 عملية جراحية لفقراء نيبال ضمن حمالت طبية حول العالم

أكــدت جمعية الهالل األحمر الكويتي 
أمــس أن الكويت تولي العمل اإلنساني 
واإلغــــاثــــي كـــل دعــــم ورعــــايــــة، وأصــبــحــت 
تحتل مــوقــع الــريــادة فــي خريطة العمل 

اإلنساني العالمي.
وقــال مدير العالقات العامة واإلعــالم 
ــد، في  ــزيــ ــر« خـــالـــد الــ ــمــ ــهــــالل األحــ فـــي »الــ
مؤتمر صحافي عقب تكريم الجمعية من 
مستشفى »اروس اليف ستايل« النيبالي، 
إلجرائها عمليات جراحية للمحتاجين 
فــي نــيــبــال، إن الــكــويــت جــســدت نموذجا 
مــتــمــيــزا لــلــعــمــل اإلنـــســـانـــي، »فــهــي دائــمــا 
سباقة في نجدة المحتاجين دون تمييز 
بين دين أو عرق أو لون، مما جعلها مركزا 

للعمل اإلنساني«.
وأشار الزيد إلى أن الجمعية استطاعت 
ــى مــنــاطــق مـــتـــعـــددة فـــي كل  الــــوصــــول إلــ
أرجاء المعمورة، وقدمت نموذجا للعطاء 
اإلنساني غير المحدود، وأرســت نهجا 
متفردا في تقديم العون واإلغاثة والتعليم 

والصحة لمستحقيها دون تمييز.
وأكــد أن الجمعية مستمرة في وضع 
بصماتها ومعالمها اإلنسانية وحرصها 
الدائم على الرقي والتحديث لمشاريعها 
وبرامجها اإلغاثية واإلنشائية والتنموية 

والطبية والتعليمية عاما بعد آخر، بهدف 
خدمة اإلنسان وتوفير متطلبات المعيشة 
والحياة الكريمة له، معربا عن بالغ الشكر 
للمتبرعين من أهل الكويت لدعم جهود 
الجمعية فــي عــالج المرضى فــي نيبال، 

وثمن الدعم المستمر من المتبرعين.
مـــن جــانــبــه، ذكـــر االســـتـــشـــاري رئــيــس 
وحدة جراحة المسالك البولية والمناظير 
فــي المستشفى األمــيــري د. عبداللطيف 
الــتــركــي أن »الـــهـــالل األحـــمـــر« تــنــظــم هــذه 
الحملة الطبية للمرة الثالثة في نيبال، 
معربا عــن اعــتــزازه بالمشاركة فــي دعم 
جهود الجمعية، ومواصلة جهود تعزيز 
العمل المجتمعي واإلنساني الذي يعبر 
عــن الـــدور اإلنساني والتنموي للكويت 

على المستويات كافة.
وأضاف التركي أن مبادرة دعم الحملة 
الطبية الكويتية في نيبال تندرج ضمن 
الجهود التطوعية اإلنسانية والمجتمعية 
ــل الـــكـــويـــت  ــ ــ لــلــجــمــعــيــة الــــتــــي تـــمـــتـــد داخـ
وخارجها، وتهدف إلى رفع المعاناة عن 
الــفــئــات المحتاجة فــي نــيــبــال، مبينا أن 
الفريق الطبي أجــرى 30 عملية جراحية 
للمرضى المحتاجين والفقراء في نيبال، 
ضــمــن سلسلة حــمــالت طــبــيــة تــقــوم بها 

الجمعية لــعــالج الــمــرضــى المحتاجين 
حول العالم.

من ناحيته، قــال مدير مركز »كرجي« 
لجراحة الكلى والمناظير في مستشفى 
»اروس اليـــف ســتــايــل« ســانــجــه هــوجــي: 
»أنتم أصحاب عمل وفعل وأثبتم محبتكم 

ودعمكم لبالدي«.
ــــاف هـــوجـــي أن »الـــهـــالل األحــمــر  وأضــ

ــات الـــوطـــنـــيـــة  ــيـ ــعـ ــمـ ــــن الـــجـ ــتــــي« مـ ــكــــويــ الــ
ــة لــتــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا  ــمــ ــداعــ الـــفـــاعـــلـــة والــ
ومبادئها، ومنها تقديم الدعم والمساندة 
للمحتاجين والــفــقــراء بــكــل دول الــعــالــم 
السيما في نيبال، معربا عن بالغ الشكر 
لــلــفــريــق الــطــبــي الــتــطــوعــي مــن الجمعية 
إلجـــراء العمليات الجراحية للفقراء في 

بالده.

التركي خالل تكريم المستشفى النيبالي لـ »الهالل األحمر« 

األمطار فضحت عيوب الطرق ومشاكل األسفلت المتهالك
• وعود منذ سنوات دون حل جذري للمشكلة • »المالية« توافق لـ »األشغال« على تخصيص ميزانية لـ 9 عقود صيانة

● سيد القصاص
ــار األخـــيـــرة  ــ ــــطـ كــشــفــت األمـ
الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــمـــشـــاكـــل الــتــي 
تعانيها مختلف الــطــرق في 
ــانــــت طـــرقـــا  الـــــبـــــالد، ســـــــواء كــ
ســـريـــعـــة أو داخــــلــــيــــة، حــيــث 
ــــرق الــحــفــر  ــــطـ ــك الـ ــلـ ــانـــي تـ ــعـ تـ
وتـــطـــايـــر الـــحـــصـــى والـــتـــآكـــل، 
ــة  ــ ــويـ ــ ــنـ ــ ــسـ ــ وهــــــــــــي األزمــــــــــــــــــة الـ
ــل مـــوجـــة  ــ ــع كــ ــ الــــمــــتــــجــــددة مــ
أمــــطــــار، مــــن دون أن تــتــمــكــن 
الجهات الحكومية من إيجاد 
الــحــل الــمــنــاســب الـــذي طالما 
وعــدت به من خــالل »تحسين 
مـــادة البيتومين« أو المزايا 
والـــمـــصـــانـــع الـــمـــعـــدة إلنـــتـــاج 
األسفلت، وغير ذلك من مزايا 

ثبت عدم جدواها.
ــــالح  ــــع إصــ ــاريـ ــ ــــشـ ورغـــــــــم مـ
ــلــــت قــبــل  الــــــطــــــرق الـــــتـــــي شــــمــ
عــامــيــن، تــزامــنــا مــع إغــالقــات 
كـــــــــورونـــــــــا لــــــلــــــبــــــالد، مـــعـــظـــم 
الطرقات السريعة والداخلية، 
ــبــــر مــــن هـــذه  ــإن الـــقـــســـم األكــ ــ فـ

الـــطـــرقـــات لـــم يــصــمــد طــويــال، 
وأصـــبـــح الـــعـــديـــد مـــن الــطــرق 
ال يــصــلــح لـــالســـتـــخـــدام، وقــد 
ــايــــر  تــــــــجــــــــددت ظــــــــاهــــــــرة تــــطــ
الحصى فــي مختلف مناطق 
ومحافظات البالد، ما يعرض 
الــســيــارات للتلف والــحــوادث 
التي قد تهدد سالمة وحياة 

مستخدمي الطرق.
وفــــيــــمــــا أعــــلــــنــــت مــــصــــادر 
»األشـــغـــال«، لـــ »الـــجـــريـــدة«، أن 
وزارة الــمــالــيــة وافــقــت أخــيــرا 
عـــلـــى تــخــصــيــص مـــيـــزانـــيـــة لـــ 
ــقـــود صـــيـــانـــة انــتــظــرتــهــا  9 عـ
طــرق الــبــالد لسنوات، كشفت 
المصادر أن »األشــغــال« بدأت 
معالجة طريق العبدلي، الذي 
يعد معبرا للسفر إلى العراق، 
ــــأس  ــــور مــــــبــــــاريــــــات كـ ــــحـــــضـ لـ

»خليجي 25«.
ــــوازاة تــلــك األعــمــال،  وفـــي مـ
ــال«  ــ ــغـ ــ ــادر »األشـ كــشــفــت مــــصــ
ــاب اإللــــكــــتــــرونــــي  ــ ــسـ ــ ــحـ ــ أن الـ
لـــلـــوزارة انــهــالــت عليه أخــيــرا 
ــكــــاوى الــمــتــعــلــقــة  مــــئــــات الــــشــ

بصيانة الــطــرق، مــن مختلف 
المحافظات، ومنها شكاوى 
بسبب طــرق منطقة عبدالله 
الــمــبــارك الــتــي تــعــانــي تطاير 
الحصى والحفر والتصدعات.

كما رصدت الشكاوى واقع 
طريق الغزالي والطريق بين 
منطقتي الــرابــيــة والــعــمــريــة، 
والمعاناة من الحصى بسبب 
ــار، وجــــســــور الــــدائــــري  ــ ــطـ ــ األمـ
الرابع والفواصل بين أقسام 
الجسور، وطرق العاصمة بما 
فيها الطرق المحاذية لمبنى 
المحافظة، علما بأن أزمة تلك 
الـــطـــرق مــرشــحــة لــالســتــمــرار 
طـــويـــال مـــع تــقــديــم مــســؤولــي 
هيئة الطرق استقاالتهم، وما 
قد تشهده الطرق من ترديات 
نتيجة موسم األمطار وغياب 
الحلول الفعلية للتعامل مع 
ة تعبيد الــشــوارع  أزمــــة رداء
فــي الــكــويــت، وعـــدم محاسبة 
الــجــهــات الــمــراقــبــة والــمــنــفــذة 

للمشاريع.

فتح باب التسجيل بالموسم 
الثالث لـ »وادي الشباب«

ــة الــــعــــامــــة  ــئــ ــيــ ــهــ أعــــلــــنــــت الــ
للشباب فــتــح بـــاب التسجيل 
فــي بــرنــامــج »وادي الــشــبــاب« 
في موسمه الثالث المتضمن 
العديد من األنشطة والدورات 
والــورش العلمية في مجاالت 
تكنولوجية وتقنية وبرمجية؛ 
لتطوير مــهــارات الــشــبــاب في 

عصر التحول الرقمي.
ــال نـــائـــب الــمــديــر الــعــام  ــ وقـ
ــاب  ــ ــبـ ــ ــشـ ــ ــاع تــــنــــمــــيــــة الـ ــ ــطــ ــ ــقــ ــ ــ ل
بــالــتــكــلــيــف الـــدكـــتـــور مــشــعــل 
الــجــنــوبــي فــي بــيــان صحافي 
أمس إن برنامج وادي الشباب 
عــــبــــارة عــــن مـــســـاحـــة خــاصــة 
لــلــشــبــاب الــمــهــتــمــيــن بــمــجــال 
العلوم والتكنولوجيا والبحث 
العلمي بمركز شباب القصور.

ورش تدريب

وأضــاف أن البرنامج يقدم 
دورات وورش تدريب وحلقات 
نقاشية في الذكاء االصطناعي 
ــــس  ــ ــكـ ــ ــ ــوتـ ــ ــ ــروبـ ــ ــ ـــر الـ ــ ــبـ ــ ــتــ ـــ ــخـ ــ ومــ
وااللــــكــــتــــرونــــيــــات والـــفـــضـــاء 
والفلك وبرامج البحث العلمي 
وغــيــرهــا مــن الــعــلــوم وتشمل 
الفئة العمرية بين 7 و35 عاما.
وذكـــــر أن الـــمـــشـــروع يــأتــي 
حرصا من الهيئة على توجه 
الدولة حول الرقمنة وتمكين 
الشباب في قطاع التكنولوجيا 

بــــمــــا يـــــعـــــود عـــلـــيـــهـــم وعـــلـــى 
المجتمع بالنفع، وسعيا منها 
فــي توفير مساحات متنوعة 
الحتضان الطاقات الشبابية 
وتوجيهها نحو المساهمة في 
دفع عجلة التنمية في البالد.

تسجيل مجاني

وبــيــن أن الــــــدورات تنطلق 
فـــي 8 الـــجـــاري وتــســتــمــر إلــى 
نهاية مارس المقبل، وتتضمن 
32 دورة مختلفة فـــي مــراكــز 
ــاب الــــتــــابــــعــــة لــلــهــيــئــة،  ــبــ ــشــ الــ
باإلضافة الى زيارات ميدانية 
للمدارس بالتعاون مع وزارة 
الــتــربــيــة عــن طــريــق المختبر 
ــــاص« وذلـــك  ــاب بـ ــ الــمــتــنــقــل »فـ
لــتــعــريــف الــطــلــبــة بــمــا يــقــدمــه 
ــاب« مــــن ورش  ــبــ ــشــ »وادي الــ

ودورات تدريب.
ودعــــــا الـــجـــنـــوبـــي الــشــبــاب 
الكويتيين من الجنسين إلى 
ــدورات التي  ــ الــتــســجــيــل فــي الــ
ســتــكــون بــالــمــجــان عــن طريق 
ــة »وادي الــــشــــبــــاب« فــي  ــوابــ بــ
الـــمـــوقـــع اإللـــكـــتـــرونـــي الــتــابــع 

للهيئة.

تآكل الطرق بعد األمطار

سلة أخبار

أعلنت جمعية إحياء 
التراث اإلسالمي توفير 

أنشطة وفعاليات تناسب 
الفئات العمرية المختلفة 

ببرامج ووسائل يراعى 
فيها التنويع، كالقيام 

برحالت ترفيهية، ورحالت 
علمية، إلى جانب األمور 

الشرعية بالتزامن مع بداية 
عطلة الربيع.

وإلى جانب المحاضرات 
الدينية التي تقيمها 

الجمعية، تنظم المراكز 
التابعة للجمعية مخيما 
ربيعيا وأنشطة متنوعة، 

تهدف إلى تفقيه األبناء 
بتعاليم ديننا اإلسالمي 
والمساعدة للتعرف على 

صحبة صالحة، كما يقدم 
برامج علمية وأنشطة 

ورحالت خاصة لمختلف 
الفئات.

وتتضمن برامج 
محاضرات يقدمها مشايخ 

متقنون بجوانب عديدة، 
كدروس في العقيدة 

وفضائل األعمال والتجويد 
والسيرة النبوية، إضافة 

إلى األنشطة الترفيهية.

»التراث«: أنشطة دينية
 مع بدء عطلة الربيع

أظهرت احصاءات إدارة 
املرور في وزارة الداخلية، 
 )pp( ان كاميرات السرعة

على طريق الوفرة 306 
سجلت 49.597 مخالفة 

مرورية، تتعلق بتجاوز 
السرعة املقررة خالل الـ 30 

يوما املاضية.
وأوضحت اإلحصاءات انه 

تم رصد 7.778 مخالفة 
مرورية من خالل كاميرات 

الضبط املروري على طريق 
جسر الشيخ جابر االحمد 
خالل االسبوعني املاضيني.

ودعت االدارة العامة 
للعالقات واإلعالم األمني 

في »الداخلية« قائدي 
املركبات الى االلتزام 

بالسرعة املقررة؛ تجنبًا 
للمخالفات والحوادث 

املرورية.

50 ألف مخالفة سرعة 
على طريق الوفرة

أطلقت مبرة المتميزين 
مشروع الحضانة القرآنية 

بشراكة استراتيجية مع 
األمانة العامة لألوقاف، 

 لشروط 
ً
وذلك تنفيذا

المصارف الوقفية 
والواقفين التي نصت 

عليها الحجج الوقفية في 
األمانة العامة لألوقاف في 

تفعيل دور الوقف في رعاية 
القرآن الكريم وعلومه.

 وقال رئيس مجلس إدارة 
مبرة المتميزين يوسف 

الصميعي إن المبرة تسعى 
إلى التميز والريادة في 

خدمة القرآن الكريم.
وأوضح أن مشروع 

الحضانة القرآنية يراعي 
سن النشء من 4 سنوات 

إلى 6 سنوات من الجنسين 
والتي نسعى من خاللها 
إلى رعاية الطفل في جو 
قرآني مميز يحسن فيه 

الطفل قراءة القرآن بمنهج 
القاعدة النورانية، وبعد 

ذلك يحفظ القرآن مع 
مجموعة من االنشطة 

والبرامج التربوية وتنمية 
الطاقات والمهارات 

الحياتية.

مبرة المتميزين تطلق
»الحضانة القرآنية«
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أكـــــد الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
لــلــمــشــروع الــوطــنــي لــلــوقــايــة 
مـــن الـــمـــخـــدرات »غـــــــراس« د. 
أحمد الشطي أهمية تكامل 
جهود مؤسسات الدولة كافة 
لخلق مجتمع يتمتع أفراده 
بالوعي والمعرفة والمهارات 
ــم مـــن  ــهــ ــنــ ــكــ ــمــ ــة تــ ــ ــيـ ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ الـ
مــواجــهــة مــغــريــات ومــخــاطــر 
ــــدرات، مــبــيــنــا أهــمــيــة  ــــخـ ــمـ ــ الـ
تــوفــيــر الــخــدمــات الــعــاجــيــة 
ــودة والـــفـــعـــالـــيـــة  ــ ــ ــجـ ــ ــ ذات الـ
ــة  ــ ــامـ ــ  وبـــــــســـــــريـــــــة تـ

ً
مـــــــجـــــــانـــــــا

لــضــحــايــا إدمــــان الــمــخــدرات 
ات الــذكــيــة  ــراء ــ واعــتــمــاد اإلجـ
الــكــفــيــلــة بـــاســـتـــمـــرار تــعــافــي 
هــــــــؤالء الــــضــــحــــايــــا وإعــــــــادة 
لتحقيق   

ً
دمــجــهــم مجتمعيا

مــواجــهــة فــعــالــة ومــســتــدامــة 
لـــمـــشـــكـــلـــة تــــعــــاطــــي وإدمــــــــان 

المخدرات.
ــــي  وقـــــــــــــــــــال الـــــــــشـــــــــطـــــــــي، فـ
ــادر عــن  ــ ــ ــافـــي صـ ــيــــان صـــحـ بــ
الــمــشــروع الــوطــنــي لــلــوقــايــة 
ــدرات »غــــــــــراس«،  ــ ــخــ ــ ــمــ ــ ــن الــ ــ مــ
إن عــــدد الـــوفـــيـــات فـــي دولـــة 
الــكــويــت الــنــاتــجــة عــن إدمـــان 
الــمــواد المخدرة والمؤثرات 

ــور خــــال  ــ ــمـ ــ ــخـ ــ الـــعـــقـــلـــيـــة والـ
الــســنــوات الخمس الماضية 
ــم  ــة وفـــــــاة رغـ ــالــ بـــلـــغ 327 حــ
ــود الـــــمـــــبـــــذولـــــة،  ــ ــهــ ــ ــجــ ــ كـــــــل الــ
 أن مـــشـــروع »غــــراس« 

ً
مـــؤكـــدا

الــتــوعــوي يــســعــى ألن يــكــون 
ــة الـــوطـــنـــيـــة الـــرئـــيـــســـة  ــ ــيـ ــ اآللـ
لمكافحة مشكلة المخدرات 
 عــلــى 

ً
ــادا ــمــ ــتــ ــكـــويـــت اعــ فــــي الـ

تــبــنــي اســتــراتــيــجــيــة حــديــثــة 
ومـــــــــتـــــــــوازنـــــــــة فـــــــــي مــــرحــــلــــة 
الــــتــــطــــويــــر والــــــتــــــي تـــســـتـــنـــد 
إلــــى تــقــيــيــم دلــيــلــي لــلــوقــايــة 

االســتــبــاقــيــة والــتــوعــيــة ضد 
مشكلة المخدرات.

وأضــــاف أن هـــذه الــبــرامــج 
الـــــتـــــي تــــــم تـــطـــبـــيـــقـــهـــا عـــلـــى 
نطاق واسع في المؤسسات 
ــة والــــشــــبــــابــــيــــة  ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ الــ
ــثــــل »غـــــــراس  والـــصـــحـــفـــيـــة مــ
الـــتـــربـــوي« والــمــعــنــي بطلبة 
الــــــــــــمــــــــــــدارس )االبـــــــــتـــــــــدائـــــــــي 
والـــــمـــــتـــــوســـــط والــــــثــــــانــــــوي( 
و«غراس الطابي« ويختص 
بطلبة الجامعات والمعاهد 
الـــــتـــــطـــــبـــــيـــــقـــــيـــــة و«غـــــــــــــــــراس 
الــــــــصــــــــحــــــــافــــــــة« ويـــــخـــــتـــــص 
ــــي الـــصـــحـــف  بـــالـــعـــامـــلـــيـــن فــ
 إلــــــى أن 

ً
ــرا ــيــ ــشــ واإلعــــــــــــام، مــ

 
ً
ــة أيـــضـــا ــيــ ــائــ الــــبــــرامــــج الــــوقــ
تصميم حزمة من الفاعليات 
الــــتــــوعــــويــــة لـــلـــفـــئـــات األكـــثـــر 
عرضه للمشكلة في الكويت 
ــا إقــــــامــــــة الـــمـــخـــيـــمـــات  ــهــ ــنــ مــ
ــكــــرات  ــعــــســ ــمــ ــة والــ ــيــ ــعــ ــيــ ــربــ الــ
الــصــيــفــيــة الــشــبــابــيــة لــتــعــزز 
ســـــــــمـــــــــات تـــــــقـــــــديـــــــر الــــــــــــــذات 
ــذاتـــي  والـــحـــمـــايـــة والــــدعــــم الـ
لـــــوقـــــت  ا ومـــــــــهـــــــــارات إدارة 

والتعامل مع الضغوط.
وأكــــد الــشــطــي أن الــكــويــت 

تــــســــعــــى جـــــــاهـــــــدة لــــتــــقــــديــــم 
رعاية لمرضى اإلدمان حيث 
يــعــد مـــن االمـــــراض الــمــزمــنــة 
بــاعــتــبــار ان الــمــريــض قــابــل 
لـــانـــتـــكـــاس فـــي أي وقــــت مــا 
ــة  ــ ــايـ ــ يــــســــتــــدعــــي وجـــــــــــود رعـ
مــســتــمــرة وتــعــزيــز لــلــتــعــافــي 
ــل مــــــســــــتــــــدام إلعــــــــــادة  ــ ــكـ ــ ــــشـ بـ
ــهـــم ودمــــجــــهــــم حــتــى  ــلـ ــيـ ــأهـ تـ
 نافعين 

ً
يصبحوا أشخاصا

ــن فــــــــي أســــــرهــــــم  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ومـ
ــعـــهـــم مـــــــرة أخـــــــرى،  ــمـ ومـــجـــتـ
 إلــــــــى أن الـــتـــقـــيـــيـــم 

ً
مـــــشـــــيـــــرا

ــتـــب األمـــــم  ــكـ الــــــــذي أجـــــــــراه مـ
المتحدة المعني بالمخدرات 
والجريمة أفاد بأن استخدام 
الــمــواد الــمــخــدرة فــي العديد 
مــن الـــدول الــعــربــيــة يــبــدأ في 
سن مبكرة وقد يصل إلى 9 

سنوات.
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أحمد الشطي

السعد خال استقبال وفد الجمعية الكويتية للمهرجانات

مصرع شخصين وإصابة مصرع شخصين وإصابة 44  
ي مرور

َ
ي مرورفي حادث
َ
في حادث

● محمد الشرهان
ــي مــرور منفصلين وقعا 

َ
لقي شخصان مصرعيهما في حــادث

ي الدائري السادس والسالمي، 
َ
خال عطلة نهاية األسبوع على طريق
وأسفرا كذلك عن إصابة 4 أشخاص.

وفي تفاصيل الحادث األول، قالت إدارة العاقات العامة واإلعام 
 بوقوع حادث 

ً
بقوة اإلطفاء العام إن إدارة عمليات القوة تلقت باغا

تصادم وانقاب على طريق السالمي باتجاه مدينة الجهراء، وفور 
تلقي الباغ تم تحريك مركز إطفاء الجهراء الحرفي إلى الموقع.

وأضافت اإلدارة أنه تبين لرجال اإلطفاء أن الحادث عبارة عن 
اصطدام مركبة نوع هاف لوري بمركبة رباعية الدفع، مما تسبب 
في انقاب األخيرة وإصابة 3 أشخاص أحدهم كان في حالة حرجة 

، ولفظ أنفاسه األخيرة بعد وصوله إلى المستشفى.
ً
جدا

وذكــرت اإلدارة أن رجــال اإلطفاء عملوا على إخــراج المصابين 
باستخدام معدات القطع الهيدروليكية المخصصة لحوادث الطرق، 
وسلموا المصابين إلى فنيي الطوارئ الطبية الذين نقلوهم بدورهم 

إلى مستشفى الجهراء.
وفي تفاصيل الحادث الثاني، قالت »العاقات العامة« إن إدارة 
 صباح أمس األول بوقوع حادث تصادم على 

ً
العمليات تلقت باغا

طريق الدائري السادس مقابل »صناعية الجهراء«، وفور تلقي الباغ 
تم تحريك مركز إطفاء الجهراء الحرفي إلى الموقع.

وأضــافــت اإلدارة أنـــه فـــور وصـــول رجـــال اإلطــفــاء تبين لــهــم أن 
الحادث عبارة عن تصادم 3 مركبات مع بعضها، مما تسبب بوفاة 

شخص مجهول الهوية وإصابة 2 بجروح متفرقة.

... ومصرع آسيوي وإصابة 5
في حريق مزرعة بالعبدلي

● محمد الشرهان
لقي وافــد آسيوي مصرعه 
ــــس األول تــفــحــمــا،  ــاء امــ مــــســ
جراء حريق مزرعة في منطقة 
العبدلي، كما أســفــر الــحــادث 
عن اصابة 5 اشخاص آخرين 
بـــــحـــــاالت حــــــــروق واخــــتــــنــــاق 

وإجهاد حراري.
وفـــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل، أعــلــنــت 
إدارة العاقات العامة واإلعام 
بــقــوة االطــفــاء الــعــام ان ادارة 
العمليات بالقوة تلقت باغا 
مساء امس االول يفيد باندالع 
ــة فــــي مــنــطــقــة  ــمـــزرعـ حـــريـــق بـ
العبدلي، وفور تلقي الباغ تم 

تحريك مركزي اطفاء العبدلي 
والجهراء الحرفي الــى موقع 

الباغ.
وأضــافــت اإلدارة ان رجــال 
االطـــفـــاء تــمــكــنــوا مــن إنــقــاذ 5 
عمال أصيبوا بحاالت اختناق 
وحروق وإجهاد حراري، الفتة 
الــــى انــــه بــعــد الــســيــطــرة على 
النيران عثر رجال اإلطفاء على 
جثة متفحمة، تبين أنها تعود 

ألحد العمال. 

خليجي حاول تهريب 227 كرز 
سجائر و14 ألف نكهة إلكترونية

ــال اإلدارة الـــعـــامـــة لـــلـــجـــمـــارك، إدارة جـــمـــرك مــنــفــذ  ــ تــمــكــن رجــ
 و760 

ً
النويصيب، من ضبط 227 كرز سجائر متنوعة، و14 ألفا

نكهة تستخدم في السجائر اإللكترونية كانت مخبأة في مركبة 
مواطن خليجي حاول تهريبها إلى السعودية.

وفــي التفاصيل، قــال مدير جمرك النويصيب، سامي الشرف، 
إن مفتشي المركز استوقفوا مركبة خاصة يقودها خليجي بعد 
 إلــى أن 

ً
االشتباه في حمولتها عند وصولها إلــى المنفذ، مشيرا

أحد المفتشين الجمركيين اشتبه في المركبة فأحالها إلى جهاز 
الكشف اإلشعاعي.

وأضــاف أن الجهاز بّين أن المركبة تحتوي على كمية كبيرة 
 إلى أن رجال الجمارك 

ً
من الممنوعات المحظور تصديرها، الفتا

أخضعوها لفحص يدوي عثروا خاله على 227 كرز سجائر، و14 
 و760 نكهة تستخدم في السجائر اإللكترونية.

ً
ألفا

»غراس«: 327 حالة وفاة بسبب المخدرات 
خالل السنوات الـ 5 الماضية

الشطي: تكامل جهود مؤسسات الدولة لمواجهة المخاطر

أكد الشطي أن الكويت 
تسعى جاهدة لتقديم رعاية 

لمرضى اإلدمان، حيث ُيعد من 
األمراض المزمنة، باعتبار أن 
المريض قابل لالنتكاس في 

أي وقت، مما يستدعي وجود 
رعاية مستمرة.

محمد الشرهان

فادية السعد: السياحة والترفيه 
رافد يعزز إيرادات الموازنة

استقبلت رئيسة االتحاد الكويتي للجمعيات 
النسائية، الشيخة فادية السعد، وفــد الجمعية 
ــم الــتــبــاحــث خــال  الــكــويــتــيــة لــلــمــهــرجــانــات، وتــ
االجـــتـــمـــاع حــــول أطــــر الـــتـــعـــاون الــمــشــتــرك، الــتــي 
ــــدور الــســيــاحــي الترفيهي  تــهــدف إلـــى تــفــعــيــل الـ
لجعل الكويت ذات ريادة مستقبلية في صناعة 

السياحة والترفيه. 
ــــدت الـــســـعـــد، فــــي كــلــمــتــهــا، تـــقـــديـــم الـــدعـــم  ــ وأكـ
والـــتـــعـــاون الــمــشــتــرك مـــع جــمــعــيــة الــمــهــرجــانــات 
بما يلّبي الطموح الوطني للكويت، معربة عن 
سعادتها بجهود الجمعية من أجل تعزيز الدور 

السياحي للكويت خارجيا وداخليا.
وأضافت أن الكويت لديها منذ الِقدم المقومات 
الطبيعية التي تخدم تعزيز دورها المستقبلي في 
السياحة، الفتة إلى أن جينات الكويتيين زاخرة 

بحّب الضيافة، ولديها إمكانات للترحيب بزوار 
الــكــويــت، وانــطــاقــا مــن ذلــك الــمــوروث »نـــدرك أن 
المجتمع لديه الرغبة لتطوير الترفيه والسياحة 
في هذا البلد اإلنساني الذي حظي بحب وتقدير 

العالم«. 
وقــالــت إن الــكــويــت بــلــد مــيــنــاء وتـــجـــارة، وهــو 
ما يجعل منها وجهة للعالم للجذب الذي يدعم 
القطاع الترفيهي والسياحي، مؤكدة أن الكويت 
منفتحة على العالم الخارجي، ويحرص الجميع 
فيها على جعل السياحة والترفيه رافدا اقتصاديا 
حيويا، وليس ببعيد عن الكويت أن يتم تفعيل 
وتنشيط المهرجانات، ألنها موجودة منذ زمن، 
مما يجعل الجهود المستقبلية أكثر ظهورا لجعل 

الكويت وجهة سياحية وترفيهية جيدة.

https://www.aljarida.com/article/9793
https://www.aljarida.com/article/9755
https://www.aljarida.com/article/9715
https://www.aljarida.com/article/9748
https://www.aljarida.com/article/9712
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العميرة لـ ةديرجلا•: غير متفائل بتنفيذ الحكومة لبرنامجها

• ال يمكن اعتماد القوائم النسبية قبل تحقيق عدالة توزيع األصوات الغائبة بين الدوائر

خبنا من أجله... ولن تثنينا أي أدوات عن تأديته
ُ
• مستمرون في تأدية واجبنا الذي انت

 كان
ً
• القضاء الكويتي نزيه... وسنحترم حكم المحكمة الدستورية حول »الطعون« أيا

أكد النائب خالد العميرة أن الكويت بحاجة إلى إصالحات 
حقيقية، وأن ما يحكمه في العالقة مع الحكومة هو 

الدستور والالئحة، فإذا التزمت بهما وشرعت في تنفيذ 
برنامجها، فسيكون أول الداعمين لها، أما غير ذلك 

 إلى »أننا لم نر من 
ً
فسيفّعل أدواته الدستورية، مشيرا

الحكومة التي يحتاج البلد منها الكثير إال القليل، حتى 
اآلن«. 

ورغم وصف العميرة لبرنامج العمل، الذي قدمته الحكومة 
بالطموح والمختلف عن كل البرامج السابقة، ألنه محدد 

األهداف والزمان، فإنه أعرب في لقائه مع »الجريدة« عن 
عدم تفاؤله بقدرة الحكومة الحالية على تنفيذه. 

وعن سبب رفضه، في اجتماع لجنة الداخلية والدفاع 
البرلمانية، التي يشغل منصب عضو فيها، لقانون القوائم 

النسبية، أكد العميرة أنه ال يمكن القبول باعتماد هذا 
القانون قبل تحقيق عدالة توزيع األصوات الغائبة بين 
 »وأرى أن االقتراح األنسب هو تقسيم 

ً
الدوائر، مضيفا

الكويت إلى عشر دوائر شبه متساوية األصوات، وبعد 
ذلك يكون الحديث عن إجراء االنتخابات وفق نظام 

القوائم«.  وقال العميرة إن »على رئيس مجلس 
الوزراء مسؤولية كبيرة في معالجة التركة الثقيلة 

من الفساد والبيروقراطية، وإن كان قد خطا 
خطوات في معالجة بعض القضايا، إال أننا 

نأمل المزيد والتحرك السريع لتسكين 
شواغر القياديين، وتجديد الدماء 

بكوادر شابة«، وفيما يلي 
تفاصيل اللقاء:

؟
ً
* كيف ترى العالقة بين السلطتين حاليا

- المجلس قــدم يــد الــتــعــاون مــع الحكومة 
من إقرار للميزانية والباقي على الحكومة، 
ــلـــيـــل،  ــا إلــــــى اآلن إال الـــقـ ــهـ ــنـ الــــتــــي لـــــم نـــــر مـ
والـــذي ال يــكــاد يــذكــر، ونــحــتــاج إلـــى إصــالح 
حقيقي وتــعــاون يصب فــي مصلحة الوطن 
والــمــواطــنــيــن، ومــا يحكمنا فــي الــعــالقــة مع 
الحكومة الــدســتــور والــقــانــون، فــإذا التزمت 
الحكومة بالدستور والقانون وشرعت في 
تنفيذ بــرنــامــجــهــا، فــســنــكــون أول الــداعــمــيــن 
لها، أما غير ذلك فسنستخدم أدواتنا التي 

كفلها الدستور لنا.

* هــل هــنــاك كــمــا يــتــردد أطــــراف خــارجــيــة 
ــفــــو الــــعــــالقــــة بــيــن  ــيـــر صــ ــكـ تـــســـعـــى إلـــــــى تـــعـ

السلطتين؟

- إذا كان هناك أشخاص أو أطراف تسعى 
إلـــى تــعــكــيــر صــفــو الــعــالقــة بــيــن الــســلــطــتــيــن، 
فعلى الحكومة أن تــقــوم بــردع هــذا التدخل 
إن وجد، أما من اتجاه النواب فال يوجد ما 
ذكـــرت، وبالنسبة لنا فنحن مستمرون في 
تــأديــة واجبنا الــذي انتخبنا الناخبون من 

أجله، ولن تثنينا أي أدوات عن تأديته.

الطعون االنتخابية

* ما توقعاتكم لحكم المحكمة الدستورية 
في الطعون المقدمة ضد المجلس؟

- القضاء الكويتي نزيه وال يمكن التشكيك 
فــيــه، والبـــد مــن احــتــرام الــدســتــور والــقــضــاء، 
وحـــول الــطــعــون االنــتــخــابــيــة فــهــذا أمـــر وارد 
ويــــحــــدث فــــي كــــل عـــمـــلـــيـــة انـــتـــخـــابـــيـــة وهـــي 
موجودة منذ عام 1973، فقد كان الفصل في 
صحة الــطــعــون االنتخابية بــدايــة لألعضاء 
المنتخبين للبرلمان، ثــم ترفع إلــى األمانة 
 للمادة 95 من 

ً
العامة لمجلس األمة تطبيقا

الــدســتــور: »يــفــصــل مــجــلــس األمـــة فــي صحة 
انـــتـــخـــاب أعــــضــــائــــه، وال يــعــتــبــر االنـــتـــخـــاب 
 إال بــأغــلــبــيــة األعـــضـــاء، الــذيــن يتألف 

ً
بــاطــال

مــنــهــم الــمــجــلــس، ويـــجـــوز بــقــانــون أن يعهد 
بهذا االختصاص إلــى جهة قضائية«، ومن 
ثم صدر القانون رقم 14 لسنة 1973 ليوكل 
للمحكمة الدستورية النظر في تلك الطعون 
ــانــــون إنـــشـــاء  فــنــصــت الــــمــــادة األولـــــــى مــــن قــ
المحكمة على أنها: »تختص دون غيرها في 
النظر بالطعون الخاصة بانتخاب أعضاء 
مجلس األمة أو بصحة عضويتهم«... »وكما 
أوضـــحـــنـــا فـــال شـــك لــديــنــا فــيــمــا يـــصـــدر مــن 
أحــكــام مــن الــمــحــكــمــة الــدســتــوريــة، ونــحــتــرم 

 كان«. 
ً
حكمها أيا

* لماذا لم ينضم النائب خالد العميرة ألي 
؟ 

ً
كتلة برلمانية؟ هــل تفضل العمل مستقال

وما رأيك في كثرة الكتل والمجاميع النيابية 
بالمجلس الحالي؟

ــل، وهـــــذا  ــقـ ــتـ ــمـــسـ ــنـــي كـ ــبـ ــخـ ــتـ ــعــــب انـ - الــــشــ
ــنـــواب  ال يــمــنــع مــــن الــتــنــســيــق مــــع جــمــيــع الـ
والكتل السياسية من أجل مصلحة الكويت 
والــكــويــتــيــيــن، فــالــعــمــل الــجــمــاعــي مستحب 
بالمجالس الــنــيــابــيــة، والــمــطــلــوب التنسيق 
فــيــمــا بــيــن الـــنـــواب خـــدمـــة لــلــكــويــت وأهــلــهــا 
ومــكــافــحــة الـــفـــســـاد والـــعـــمـــل عــلــى اإلصــــالح 
السياسي، فأنا من ضمن منظومة المجلس، 
وأخــــدم جــمــيــع أهـــل الــكــويــت مـــن أجـــل إقـــرار 

التشريعات التي تصب في مصلحتهم.

برنامج عمل الحكومة

* الحكومة تقدمت ببرنامج عمل واضح 
ومحدد جــدول تنفيذه... فما تعليقك عليه؟ 
وهـــل الــجــهــاز الــحــكــومــي قـــادر عــلــى تنفيذه 

برأيك؟

- البرنامج كان من المفترض أن تتقدم به 
الــحــكــومــة فــور أدائــهــا الــقــســم أمـــام المجلس 
ة  وفـــق الــمــادة 98 مــن الــدســتــور، وبــعــد قـــراء
 عن كل البرامج 

ً
هذا البرنامج وجدته مختلفا

الــســابــقــة، إذ جــاء وفــق جـــدول زمــنــي واضــح 
ومحدد، ويجب على الحكومة اختيار اإلدارة 
الناجحة واختيار القيادة اإلصالحية القادرة 
على تنفيذ هذا البرنامج ومحاوره المتمثلة 
في تحليل األسباب التي حالت دون تحقيق 
الحكومات المتعاقبة السابقة على الكويت 
خطط عملها، والعمل على تالفي مثل تلك 
الــتــحــديــات والــعــقــبــات للمستقبل، والتأكيد 
ــل الــتــنــفــيــذ والـــعـــمـــل عــلــى  ــامـ عـــلـــى أهـــمـــيـــة عـ
تحقيق تــقــدم عــلــى أرض الــواقــع للمشاريع 
الــتــنــفــيــذيــة، وهــيــمــنــة مــجــلــس الــــــوزراء على 
أعمال مؤسسات الدولة، من خالل التنسيق 

والترتيب فيما بينها.
كــمــا نــصــت مـــحـــاور بــرنــامــج الــعــمــل عــلــى 
ــة الــتــصــحــيــحــيــة  ــاديـ ــيـ ــقـ ــاذ الـــــقـــــرارات الـ ــخــ اتــ
بشكل مباشر وبكل حزم وإصــرار، واختيار 
الــمــنــاصــب الــقــيــاديــة لــمــؤســســات الــدولــة من 
ات الــوطــنــيــة المشهود  الــشــبــاب ذوي الــكــفــاء
لهم، وإعادة تطوير األهداف التي تضمنتها 
خطة عمل الحكومة مــع المرشحين لتولي 
المناصب القيادية في المؤسسات، وتحقيق 
التناغم بين مؤسسات عمل الحكومة، بحيث 
تطغى المصلحة العامة على الخاصة منها.

ــيــــار أفـــضـــل  ــتــ ولـــتـــنـــفـــيـــذ ذلــــــك يـــتـــطـــلـــب اخــ
المعايير لقياس األداء المؤسسي، للتعرف 
إن كانت المؤسسة تسير في االتجاه السليم 
والــتــي أتــت ألجلها، كما يتطلب األمــر كذلك 
متابعة أداء الــمــؤســســات بشكل شــهــري في 
بــدايــة األمــر، ومحاسبة القياديين حــااًل في 
حال وجود أي تقصير، ويجب االعتماد على 
اإلعـــالم والــتــســويــق فــي إظــهــار حــجــم التقدم 
والنمو الذي تشهده المشاريع االستراتيجية 

للدولة.
وأنا غير متفائل بأن تكون الحكومة قادرة 
على تنفيذه، فلم نر منها أو من الحكومات 
الــســابــقــة أي إنـــجـــاز بــتــنــفــيــذ بــرامــجــهــا، وال 

توجد بوادر اإلصالح بصورة واضحة.

 »شراء القروض«

* أنــجــزت اللجنة المالية تقريرها بشأن 
شـــراء قـــروض الــمــواطــنــيــن... فــمــا مــوقــفــك من 

هذا القانون؟ وهل سيرى النور؟

ــعــــبء عــن  ــانــــون يـــخـــفـــف الــ ــع أي قــ ــا مــ ــ - أنـ
المواطنين ويضمن لهم االستقرار المعيشي 
في ظل الغالء، وسنعمل أنا واالخوة النواب 
عــلــى المطالبة بــه وبــمــا يــصــب فــي مصلحة 
الــمــواطــن، فــنــحــن نــنــقــل مــعــانــاة الــمــواطــنــيــن 
لــلــحــكــومــة، وســنــعــمــل جــاهــديــن لــتــقــلــيــل تلك 

األعباء.

* الحكومة ممثلة في بنك الكويت المركزي 
تــرى أن هــذا الــقــانــون يكلف نــحــو ٢٣ مليار 
دينار... فأال ترى أن هذا المبلغ سيذهب في 

المكان الصحيح؟

- كــنــا نتمنى مــن الــحــكــومــة إيــجــاد حلول 
ال تأجيل النظر في شراء القروض وإسقاط 
ــلـــى مــــراعــــاة  فــــوائــــدهــــا، وكــــذلــــك الــــحــــرص عـ
 والمتعثرين والنظر في 

ً
المستحقين فعليا

معالجة هــذه المشكلة الــتــي تــكــاد تــؤرق كل 
 لــلــشــركــات 

ً
بــيــت كــويــتــي، وال يــكــون تــنــفــيــعــا

والتجار من باب العدالة.
ونعتقد أن الــرقــم الــذي حــدده »الــمــركــزي« 
مبالغ فيه، وهذه إحدى سياسات الحكومة 
عندما تريد التهرب من إقــرار قانون يحقق 
مصلحة الشعب، وإذا كانت تتحجج بالكلفة 
المالية، فعليها أن تراجع نفسها في الهبات 
 ،

ً
 ويـــســـارا

ً
والـــمـــســـاعـــدات الـــتـــي تــــوزع يــمــيــنــا

فالكويتي أولى بأمواله.

»القوائم النسبية«

* بصفتك عضو لجنة الداخلية والدفاع... 
لماذا رفضتم قانون القوائم النسبية؟

كان من المفترض تعديل الدوائر الخمس 
 عن التوزيع الجغرافي لها قبل قانون 

ً
فضال

القوائم النسبية، الذي لم يتطرق لها، فكيف 
 تحصل 

ً
بــدائــرة بــهــا 84 ألـــف نــاخــب تــقــريــبــا

فيها القائمة على 8000 صوت ويخرج منها 
شخص للمجلس، ودائــرة مثل الخامسة أو 
الرابعة البد أن تحصل فيها القائمة على 24 

ألف صوت لدخول شخص واحد.
فنحن مع أي قانون يحقق العدالة الغائبة، 
لذا ال يمكن القبول باعتماد القوائم النسبية 
قــبــل تــحــقــيــق عـــدالـــة تـــوزيـــع األصــــــوات بــيــن 
الدوائر، وأرى أن االقتراح األنسب هو تقسيم 
الـــكـــويـــت إلــــى عـــشـــر دوائــــــر شـــبـــه مــتــســاويــة 
األصوات، بعد ذلك يكون الحديث عن إجراء 

االنتخابات وفق نظام القوائم.

ــقـــانـــون  ــة بـــالـــنـــســـبـــة لـ ــنـ ــلـــجـ ــا خـــطـــة الـ ــ * مـ
ــل لـــدى الــحــكــومــة مــشــروع  االنــتــخــابــات؟ وهـ
خاص لتعديل النظام االنتخابي أبلغتكم به؟

ــتــــراح بــقــانــون  - تــمــت الــمــوافــقــة عــلــى االقــ
الــخــاص بــالــمــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــالنــتــخــابــات، 
الذي تقدم به النائب حسن جوهر، وهو من 

الــقــوانــيــن الــمــهــمــة الــتــي تــســاهــم فــي تحقيق 
الشفافية، وبالنسبة للشق الثاني من السؤال 
فــلــم تــتــقــدم الــحــكــومــة حــتــى اآلن بمشروعها 

وفي انتظار االطالع عليه.

* ملف العفو إلى أين وصل؟ ومتى سيتم 
إغالقه برأيك؟

- ملف العفو خــاص بالقيادة السياسية 
وبــإذن الله في القريب العاجل يتم حل هذا 
الموضوع، والقيادة السياسية متمثلة في 
صــاحــب الــســمــو أمــيــر الـــبـــالد الــشــيــخ نـــواف 
األحـــمـــد وســـمـــو ولــــي الــعــهــد الــشــيــخ مــشــعــل 
األحمد تحرص على وحدة الصف، وإعطاء 
فرصة جديدة ألبناء الوطن من أجل تحقيق 
الــــمــــزيــــد مــــن االســــتــــقــــرار الـــســـيـــاســـي داخــــل 

الكويت.

األداء الحكومي

* كيف ترى أداء رئيس الحكومة الحالية 
بشكل خاص وأداء الوزراء بشكل عام؟

 
ــــوزراء مــســؤولــيــة  - عــلــى رئــيــس مــجــلــس الـ
كبيرة في معالجة التركة الثقيلة من الفساد 
والبيروقراطية، وان كــان قد خطى خطوات 
فــي مــعــالــجــة بــعــض الــقــضــايــا، إال أنــنــا نأمل 
الــمــزيــد والــتــحــرك الــســريــع لتسكين شــواغــر 
ــكـــوادر شــابــة  ــاء بـ الــقــيــاديــيــن وتــجــديــد الـــدمـ
ات مـــن أبـــنـــاء الـــوطـــن الـــقـــادريـــن عــلــى  وكــــفــــاء
تحمل المسؤولية دون محاباة، أما عن أداء 
 يريدون تحقيق 

ً
الــوزراء فهناك وزراء فعليا

 
ً
اإلصالحات داخــل وزاراتهم وسنكون عونا
لهم في ذلك، وسنراقب أداء الجميع من أجل 
تحقيق المصلحة العامة، كما أننا نأمل أن 
يتم االستفادة من مقترحات النواب والنظر 

بعين االعتبار لالقتراحات برغبة.
 ونأمل من الوزراء التواصل المباشر مع 
الــنــواب بــســؤالــهــم عــن مــالحــظــاتــهــم وإيــجــاد 
ــــوازى مــــع مــــا جـــاء  ــتـ ــ ووضــــــع نـــهـــج جــــديــــد يـ
بــالــخــطــاب الــســامــي وتــنــفــيــذه، كــمــا أن هناك 
بعض الوزراء عليهم العديد من المالحظات، 
وتـــم تــقــديــم تــلــك الــمــالحــظــات لــســمــو رئــيــس 
 نــســيــر في 

ً
مــجــلــس الـــــــوزراء، فــنــحــن جــمــيــعــا

مــركــب واحــــد وهـــو مــصــلــحــة الـــكـــويـــت، فهي 
فوق الجميع.

* وماذا عن أداء رئيس مجلس األمة؟

- ال يــخــفــى عــلــى الــجــمــيــع الــتــاريــخ الكبير 
والعطاء السياسي والتشريعي لعّراب العمل 
البرلماني منذ سبعينيات الــقــرن الماضي 
وخبرته الكبيرة برئاسة مجلس األمة للمرة 
الخامسة فــي تــاريــخــه، عقب مجالس أعــوام 
1985 و1992 و1996، ومجلس األمة الُمبطل 
األول فــي فــبــرايــر 2012. فهو يحظى بقبول 
واسع بالشارع الكويتي فضال عن أن تعامله 
الراقي واللين في بعض األحــوال، والحاسم 
ــــن جــمــيــع  ــــي األخـــــــــرى، أكـــســـبـــه الـــتـــأيـــيـــد مـ فـ
النواب نتيجة لخبرته البرلمانية وتاريخه 
ــلـــى إدارة  ــل، وقـــــدرتـــــه عـ ــويــ ــطــ ــاســـي الــ ــيـ ــسـ الـ
الجلسات بحيادية مــن دون انحياز لطرف 
على آخــر، وذلــك لتحقيق الــتــوازن المنشود 

بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

لدى سؤاله عن االقتراحات بقوانين واالقتراحات برغبات 
التي تقدم بها، قــال العميرة »تقدمنا بعدة اقــتــراحــات بــدور 
، والبعض شاركت في 

ً
االنعقاد الحالي منها ما قدمته منفردا

تقديمه مع مجموعة من االخوة النواب ومنها:
- اقــتــراح بقانون بتعديل الــمــادة )2( من القانون رقــم )35( 
لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس األمة )يحرم من 
االنتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة 

بالشرف أو باألمانة إلى أن يرد إليه اعتباره...(. 
( إلى 

ً
- اقتراح بقانون بإضافة مــادة جديدة برقم )2 مكررا

الــقــانــون رقــم )12( لسنة 2011 فــي شــأن الــمــســاعــدات العامة 
)تستحق الــمــرأة الكويتية المتزوجة الــتــي بلغت )45( سنة 
ميالدية المساعدة الــعــامــة، مــا لــم يثبت وجــود مصدر دخل 

ثابت خاص بها(.

 أ( 
ً
- اقــتــراح بقانون بإضافة مــادة جــديــدة برقم )23 مــكــررا

إلى المرسوم بالقانون رقم )15( لسنة 1979 في شأن الخدمة 
المدنية )يجوز للوزير منح الموظف إجازة تفرغ بمرتب كامل 

لمرافق المريض...(. 
- االقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة للتعاون.

- االقتراح بقانون بتعديل المادة 14 من القانون رقم 17 لسنة 
1973 في شأن الرسوم القضائية. )يعفى من الرسوم القضائية 
من يثبت عجزه عن دفعها، كما يعفى ذوو اإلعاقة والمسنين 

من هذه الرسوم(. 
- االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 
2016 بشأن الرعاية االجتماعية للمسنين. )يحق للموظف 
المكلف برعاية مسن معوز تخفيض ســاعــات العمل بواقع 

ساعتين يوميا مدفوعة األجر(.

- اقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم )94( 
لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لــشــؤون الــزراعــة والــثــروة 
الــســمــكــيــة )مــنــافــذ الــتــســويــق الــمــعــتــمــدة واتـــحـــاد الجمعيات 
التعاونية هما المسؤوالن عن إقامة مزادات للمنتجات الزراعية 

الكويتية...(. 
- االقتراح بقانون بشأن صندوق للمتقاعدين بالتأمينات 

االجتماعية.
- االقــــتــــراح بـــقـــانـــون بـــشـــأن تــعــديــل بــعــض أحـــكـــام قــانــون 
التأمينات االجتماعية الصادر بالقانون رقم )61( لسنة 1976 
وذلــك لشمول وزارة الكهرباء والــمــاء والعاملين فيها ضمن 

األعمال الشاقة والخطيرة.
- اقتراح برغبة بتعميم استخدام القسطرة العاجلة في جميع 
مستشفيات الكويت اسوة بما تم بمستشفى األحمدي وتحويل 

حاالت جلطات القلب الحادة إلى القسطرة المستعجلة بداًل من 
عالج مذيب الجلطات عن طريق الوريد. 

- اقتراح برغبة باتخاذ االجراءات الالزمة نحو تثمين األمالك 
السكنية الخاصة للمواطنين في منطقة السالمية القطع 

)2-4-12( أو تحويلها إلى النشاط االستثماري، وإضافتها 
للمخطط الهيكلي الــعــام لــلــدولــة« وقــد تــم توقيعه مــن نــواب 

الدائرة األولى، وذلك لما له من أهمية.  
- اقتراح برغبة بوقف منح الموافقات التنظيمية وتراخيص 

البناء بأنواعها للمدارس الخاصة في منطقة سلوى. 
- اقـــتـــراح بــرغــبــة بـــزيـــادة عـــدد غـــرف األطـــبـــاء المستقبلين 
للمراجعين بمستشفى مبارك الكبير وزيادة عدد األسرة بغرف 

المالحظة للنساء.

خالد العميرة

العميرة متحدثًا إلى »الجريدة« )تصوير عبدالله الخلف(

اقتراحات بقوانين وبرغبات قدمها العميرةاقتراحات بقوانين وبرغبات قدمها العميرة

• طالبها باختيار اإلدارة الناجحة والقيادة اإلصالحية القادرة على االلتزام به
• »البلد بحاجة إلى إصالحات حقيقية وما يحكمنا في العالقة مع الحكومة الدستور والالئحة«

 الشعب 
انتخبني 

 وهذا 
ً
مستقال

ال يمنع من 
التنسيق مع 
الجميع من 

أجل مصلحة 
الكويت 

أؤيد أي 
قانون يخفف 

العبء عن 
المواطنين 

ويضمن لهم 
االستقرار 
المعيشي 

القيادة 
السياسية 

تحرص على 
وحدة الصف 

وإعطاء 
فرصة جديدة 

ألبناء الوطن

محيي عامر
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الكويت استقبلت 2023 باحتفاالت شعبية وتمنيات بالتنمية

سيد القصاص
ــويــــت مـــســـاء  ــكــ اســـتـــقـــبـــلـــت الــ
أمــــس األول الــســنــة الــمــيــاديــة 
الجديدة 2023 باحتفاالت عمت 
الـــمـــنـــاطـــق، وأضـــــــاءت األلـــعـــاب 
النارية أجواء الباد التي احتفى 
بها المواطنون والمقيمون في 
مناطق البر واألماكن الترفيهية 
والمفتوحة، إضافة الى بعض 

المجمعات والفنادق.
ولــــم تــمــنــع األجــــــواء الـــبـــاردة 

مــن خــــروج اآلالف إلـــى مناطق 
الـــمـــخـــيـــمـــات والــــــبــــــر، الســـيـــمـــا 
منطقة الصبية وجــســر جابر، 
الــــــتــــــي شــــــهــــــدت االحــــــتــــــفــــــاالت 
ــر بــالــمــنــاســبــة، حــيــث عم  ــبـ األكـ
الــفــرح وانــتــشــرت الــبــهــجــة بين 
الــمــواطــنــيــن الـــذيـــن استطلعت 
هـــم وتمنياتهم  »الــجــريــدة« آراء
بــالــعــام الـــجـــديـــد، وأعــــربــــوا عن 
»تفاؤلهم بأن يحمل عام 2023 

ــرار والــتــنــمــيــة  ــقــ ــتــ ـــن واالســ ــ األمـ
للباد، وأن يكون عام سام على 
العالم وتنتهي فيه الصراعات«.

وشهدت االحتفاالت في البر، 
ــبــــاردة،  بـــالـــرغـــم مـــن األجـــــــواء الــ
ســبــاقــات شــبــابــيــة بــالــمــركــبــات 
والباقيات، وإطاق المفرقعات، 
وســــط مـــواكـــبـــة أمــنــيــة لــتــفــادي 
ــاوزات تـــنـــغـــص فــرحــة  ــ ــجــ ــ أي تــ

االحتفاالت.

وبينما قرر آالف المواطنين 
والمقيمين قــضــاء عطلة رأس 
ــــارج الـــبـــاد بــالــســفــر،  الــســنــة خـ
ــات  ــامــ وهــــو مـــا ادى إلــــى ازدحــ
نسبية في حركة المطار، فضل 
قسم كبير مــن األســر الكويتية 
ــنـــة فــي  قــــضــــاء لـــيـــلـــة رأس الـــسـ
األســـواق التراثية بالمباركية، 
في أجواء احتفالية مميزة غلب 

عليها الطابع األسري.

أجواء رأس السنة في الصبية ألعاب نارية قرب أبراج الكويت احتفاًء بالعام الجديدمفرقعات في أجواء الكويت

لشرطة النجدة، واالدارة العامة 
للمرور.

واطلع البرجس خال الجولة 
الــــتــــي شـــمـــلـــت مــنــطــقــة أســـــواق 
الـــمـــبـــاركـــيـــة ومــــشــــروع الــونــتــر 
الند السياحي وشــارع الخليج 
ــر الــصــبــيــة  الـــعـــربـــي ومــنــطــقــة بـ
وجسر جابر ومنطقة الخيران 
البحرية وعــددا من المجمعات 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة، عــــلــــى إجــــــــــــراءات 
التفتيش وآلية التدقيق األمني 
ــاق  ــطــ ــــوت الــــــــدوريــــــــات ونــ ــبــ ــ وثــ
توزيعها وانتشارها، واستمع 
الـــــــــى اإلجــــــــــــــــــــراءات الــــوقــــائــــيــــة 

والتفتيشية وكيفية تنفيذها.
ونقل البرجس لرجال األمن 

تــحــيــات وتــقــديــر الــنــائــب األول 
لــرئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء وزيــر 
الداخلية وزيــر الدفاع باالنابة 
 أن 

ً
الشيخ طال الخالد، مؤكدا

رجال األمن هم العين الساهرة 
ــن وأمــــــان الــمــواطــنــيــن،  عــلــى أمــ
مــشــددا عــلــى الــجــاهــزيــة التامة 
واليقظة الــدائــمــة لــرجــال األمــن 
لفرض هيبة القانون والتعامل 
بحزم مع أي ظواهر سلبية، أو 

خروج عن اآلداب العامة.
ومن جانبه، قال وكيل وزارة 
الداخلية المساعد لشؤون االمن 
الــعــام الـــلـــواء عــبــدالــلــه الــرجــيــب 
في تصريح خاص لـ »الجريدة« 
ان قطاع االمن العام، بالتعاون 

والتنسيق مع القطاعات االمنية 
الــــمــــســــانــــدة، نـــجـــح فـــــي فـــرض 
الــســيــطــرة االمـــنـــيـــة الــمــيــدانــيــة 
على كافة المواقع التي شهدت 
احتفاالت أعياد السنة الجديدة 

ــــن الـــمـــتـــنـــزهـــات الـــتـــي  ــاكـ ــ أو أمـ
يرتادها المواطنون والمقيمون، 
وكـــذلـــك الــمــجــمــعــات الــتــجــاريــة 

ومناطق المخيمات.
ــــاف أن الــحــالــة االمــنــيــة  وأضـ
كانت ممتازة للغاية، ولم نشهد 
تسجيل اي حوادث امنية كبيرة 
ــدة  ــ بـــاســـتـــثـــنـــاء مــــشــــاجــــرة واحــ
وقــعــت فــي منطقة بــر الصبية 
بــيــن مــجــمــوعــة مـــن االشــخــاص 
وتمت السيطرة عليها بسرعة 
مــــن رجــــــال االمــــــن الــمــنــتــشــريــن 
فـــي تــلــك الــمــنــطــقــة، وإحــالــتــهــم 
ــتــــصــــاص مــع  الـــــى جـــهـــات االخــ
تحويل بعضهم الى المستشفى 
ــيـــة عــن  ــبـ الحـــــضـــــار تــــقــــاريــــر طـ
االصابات التي لحقت بهم جراء 

استخدام االسلحة البيضاء.
وذكـــــــــر الــــرجــــيــــب أن قـــطـــاع 

البرجس أثناء تفقده اإلجراءات األمنية في »المباركية«

رجل أمن يدقق في ثبوتيات إحدى السيارات

•• األلعاب النارية أضاءت األجواء... والصبية والمباركية استقطبتا أكثر المحتفلين األلعاب النارية أضاءت األجواء... والصبية والمباركية استقطبتا أكثر المحتفلين
• • المشاركون تمنوا أن يكون العام الجديد عام سالم على العالم وتنتهي فيه الصراعاتالمشاركون تمنوا أن يكون العام الجديد عام سالم على العالم وتنتهي فيه الصراعات

البرجس: رجال األمن هم العين الساهرةالبرجس: رجال األمن هم العين الساهرة
على أمن المواطنين والمقيمينعلى أمن المواطنين والمقيمين

تفقد الحالة األمنية ليلة االحتفاالت برأس السنة الجديدة
• محمد الشرهان

تفقد وكــيــل وزارة الداخلية 
ــفـــريـــق أنــــــور الـــبـــرجـــس عــــددا  الـ
مــــن الـــنـــقـــاط االمـــنـــيـــة الــثــابــتــة 
والــــمــــتــــحــــركــــة لــــــاطــــــاع عــلــى 
االجـــــــراءات األمــنــيــة لــيــلــة رأس 

السنة الميادية.
ــق الـــوكـــيـــل فـــي الــجــولــة  ــ ورافــ
الـــمـــيـــدانـــيـــة الـــوكـــيـــل الــمــســاعــد 
لشؤون المرور والعمليات اللواء 
جمال الصايغ، ووكــيــل شــؤون 
ــواء عــبــدالــلــه  ــ ــلـ ــ األمـــــــن الــــعــــام الـ
ــــدد مـــن الــقــيــادات  الـــرجـــيـــب، وعـ
األمنية في قطاعات االمن العام 
واالمن الجنائي واالدارة العامة 

ــام وزع 300 دوريــــة  ــعـ االمـــــن الـ
امنية و1900 رجل أمن في كافة 
مناطق الــبــاد، مما ســاعــد في 
الــســيــطــرة عــلــى الــحــالــة االمنية 
بشكل كامل، الفتا الى أن تعاون 
المواطنين والمقيمين في كافة 
مواقع االحتفاالت ساعد رجال 
االمــــــن فــــي اداء مــهــامــهــم عــلــى 

اكمل وجه.

وأوضح أن قطاع االمن العام 
والـــجـــهـــات االمـــنـــيـــة الــمــســانــدة 
عما أيضا على تأمين الكنائس 
في مختلف المحافظات، مشيرا 
الــى ان عملية تأمين الكنائس 
ستستمر حتى 7 الجاري الذي 
يـــصـــادف أعـــيـــاد الـــمـــيـــاد عند 

االقباط المسيحيين.

1900 رجل 
أمن و300 

دورية فرضت 
السيطرة 

على مواقع 
االحتفاالت

الرجيب

قداس رأس السنة لألرثوذكس المصريين
• جورج عاطف

وسط حضور حاشد من أبناء الجالية 
المصرية المسيحيين األرثــوذكــس، ترأس 
ــيـــمـــى والـــشـــرق  ــلـ مــــطــــران الـــكـــرســـي األورشـ
ــــى، األنــبــا أنــطــونــيــوس، أمـــس، قـــّداس  األدنـ
االحــتــفــال بــحــلــول رأس الــســنــة الــمــيــاديــة، 

بمشاركة القمص بيجول األنبا بيشوي.
وقـــــد ســبــقــت صـــــاة الــــقــــداس تــســابــيــح 
روحية وصلوات احتفااًل بالعام الجديد، 
بـــدأت فــي الــســابــعــة مــن مــســاء أمـــس األول، 
وامتدت حتى الخامسة من فجر أمس، تاها 
إقامة صاة القداس التي انتهت في السابعة 
، وذلــــك بــمــشــاركــة أبـــنـــاء الــجــالــيــة 

ً
صــبــاحــا

دام الكنيسة.
ُ

وحضور لفيف من الكهنة وخ
 
ً
ُيذكر أن األنبا أنطونيوس يقوم حاليا
ــدأت األربــــعــــاء  ــ ــارة رعــــويــــة لــلــكــويــت بــ ــزيــ بــ

الماضي وتستمر حتى بعد غد.

القمص بيجول ومدير أمن حولي العميد زياد 
الخطيب على هامش االحتفال بالسنة الميادية

الهاجري: التفرغ الدراسي شرط لقبول
الموظفين الراغبين في الدراسة بالجامعة

• حمد العبدلي
انطلقت عملية القبول بجامعة الكويت للفصل 
الدراسي الثاني السبت الماضي، وتمتد حتى 10 
الجاري لجميع فئات القبول، عن طريق الموقع 
الرسمي للجامعة، باستثناء بعض الفئات التي 
سيكون التقديم فيها عــن طــريــق صــالــة القبول 

بالشويخ.
وأكد القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل 
في جامعة الكويت د. عبدالله الهاجري أنه فيما 
يخص قبول الموظفين الذين على رأس عملهم 
ويرغبون في الدراسة بكليات الجامعة للفصل 

الدراسي الثاني من العام الجامعي 2023-2022، 
فإنه وفقا للبند 27 من القواعد العامة لالتحاق 
بجامعة الكويت يشترط تزويد العمادة بما يفيد 
التفرغ التام للدراسة، وال يوجد استثناء من ذلك.
وأضــــــاف د. الـــهـــاجـــري أن الــتــقــديــم لــجــامــعــة 
الــكــويــت لــلــفــصــل الــــدراســــي الــثــانــي بــــدأ الــســبــت 
الــمــاضــي إلــكــتــرونــيــا وحــتــى 10 الــجــاري لفئات 
الكويتيين وأبـــنـــاء الــكــويــتــيــات ومــواطــنــي دول 
مجلس التعاون والطلبة المقيمين بصورة غير 
قانونية وليسوا من أبناء الكويتيات خريجي 
الــنــظــام الــمــوحــد والــمــعــهــد الــديــنــي والــثــانــويــة 

األميركية والثانوية اإلنكليزية.

https://www.aljarida.com/article/9805
https://www.aljarida.com/article/9803
https://www.aljarida.com/article/9803
https://www.aljarida.com/article/9803
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https://www.aljarida.com/article/9807
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أصبحت الحرب القائمة في أوكرانيا دائمة على ما يبدو، 
فال يستطيع أي طرف القضاء على خصمه أو تحديد الشروط 
التي تسمح بالتوصل إلى اتفاق سالم، حيث يتحاور الروس 
مع بيالروسيا والهند وأي جهة توافق على التواصل معهم، 
 ال يستطيع تــقــديــم مــســاعــدات كــافــيــة فــي ساحة 

ً
 أحــــدا

ّ
لــكــن

المعركة أو تأمين الــذخــائــر الــالزمــة لتغيير مــســار الــحــرب، 
وفــي المقابل، يتواصل األوكرانيون مع الــواليــات المتحدة، 
وحلف الــنــاتــو، وكــل طــرف مستعد لإلصغاء إليهم لضمان 
تلقيهم أســلــحــة مــتــواصــلــة أو حــتــى الــحــصــول عــلــى مــعــدات 
 أوكرانيا لم تدّمر روسيا بعد، فهي منشغلة بمنع 

ّ
جديدة، لكن

انهيار البلد وتبدو هذه المهمة بالغة الصعوبة، ففي ساحة 
المعركة، تتالحق التحركات في المعسكَرين، لكن ال تحمل 
 
ً
هذه الخطوات كلها طعم االنتصار، فمتى تنتهي الحروب إذا

حين يرفض القادة االستسالم؟
لمحاولة فهم طريقة انتهاء الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، تتعدد 
العوامل التي تستحق التحليل، لكن يجب أن يصّب التركيز 
أواًل على اســتــعــداد المدنيين لمتابعة الــقــتــال، حيث يشعر 
، فقد سئم الــروس من 

ً
الــرأي العام في البلدين بالتعب حتما

تكّبد الخسائر البشرية واســتــدعــاء الــمــزيــد مــن المجندين، 
ات المتواصلة على  في حين تعب األوكــرانــيــون من االعــتــداء
المدنيين والبنية التحتية المدنية، ويرغب الروس في إنهاء 
 مع تمّرد العائالت التي تم 

ً
الصراع شرط أال يحصل ذلك تزامنا

استدعاء أبنائها إلى الحرب، وفي المقابل أصبح األوكرانيون 
عالقين فــي مخاوفهم، فهم يخشون أن يــؤدي تنازلهم أمــام 
الروس إلى نشوء عهد مرعب، وفي هذه الحالة، يشعر البلد 

الذي سئم من الحرب برعب مضاعف من عواقب الهزيمة.
في المقابل، ال يشعر أي بلد بالقلق من خسارة المعدات، 
 هذا الوضع لن 

ّ
، لكن

ً
إذ يرغب الطرفان في تلقي المزيد حتما

يقودهما إلــى االســتــســالم، وقــد يدفع نقص المعدات بطرٍف 
 إلـــى الــبــحــث عـــن حـــل عــلــى األقـــل، 

ً
مــنــهــمــا أو بــالــطــرفــيــن مــعــا

ويقاتل الفريقان اآلن عبر استعمال كمية معينة من األسلحة، 
ويعجز أي طرف عن تدمير الطرف اآلخر وال شيء يثبت أن 
المعدات الراهنة ستحقق هذا الهدف في أي مرحلة، ويملك 
الــروس محطتهم الصناعية الخاصة، باإلضافة إلى أسلحة 
مستوردة من أماكن مثل إيران، وتستفيد أوكرانيا من تدفق 
سيل من األسلحة الغربية، ال سيما من الواليات المتحدة، وهذا 
 مستقرة لكن غير محدودة، وإذا استمرت 

ً
الوضع أنتج حربا

هذه الظروف، يرتفع احتمال أن تتراجع معنويات المدنيين، 
وســتــحــاول موسكو فــي هــذه الحالة أن تحافظ على سالمة 
محطتها الصناعية وعالقاتها مع اآلخرين وتسعى في الوقت 
نفسه إلى كبح الشحنات نحو أوكرانيا، أما أوكرانيا فهي تريد 
أن يستمر تسليم األسلحة األميركية على األقل، فيما تحاول 

تقليص األسلحة المتدفقة إلى روسيا من الخارج.
بما أن البلدين يجدان صعوبة في الحفاظ على معنويات 
ــنـــاس من  ــاد مـــخـــاوف الـ ــمـ الــمــدنــيــيــن، ســـيـــحـــاول كــالهــمــا إخـ
الهزيمة، وطالما تخشى أوكرانيا التعرض للهزيمة على يد 
 على أرض الــواقــع، لكن 

ً
روســيــا، يبقى االستسالم مستحيال

يختلف الــوضــع فــي روســيــا، ولــهــذا السبب تبقى محادثات 
السالم التي تفرضها االضطرابات المحلية في البلدين أقرب 
نتيجة إلى الواقع، وقد بدأت روسيا تشهد االضطرابات منذ 
 في أوكرانيا، 

ً
اآلن، لكن يبقى هذا النوع من المشاكل محدودا

وقد عجز الــروس عن تأجيج االضطرابات هناك، مما يعني 
أنهم سيضطرون إلطالق حملة ترهيب على نطاق أوسع إذا 
سنحت لهم الفرصة، لكن لن تبدأ أي محادثات سالم قبل أن 
ين بدرجة معينة، فهذا الوضع يستلزم 

َ
 تــوازن الطرف

ّ
يختل

عامل اإلكراه، وتبرز الحاجة إلى التالعب بالشعوب المدنية 
الخارجية، والدفاع عن الشعوب المحلية، واستعمال أسلحة 
جديدة وعملية وقادرة على إحداث األضرار من دون حصول 

ل أجنبي.
ّ

تدخ
ــرور الـــوقـــت، ال مــفــر مـــن أن تــطــلــق اســتــحــالــة الــفــوز  ــ مـــع مـ
محادثات السالم المنتظرة، لكن لن يحصل ذلك قبل أن يفرض 

الواقع هذا المسار.
* »جيوبوليتيكال فيوتشرز«

وثيقة األخوة اإلنسانية 
كـــان األزهــــر الــشــريــف والــفــاتــيــكــان قـــد وقــعــا فـــي 4 
فــبــرايــر ســنــة 2019 وثــيــقــة األخــــوة اإلنــســانــيــة بــاســم 
الــمــولــى عــز وجـــل وبــاســم الــنــفــس الــبــشــريــة الــطــاهــرة 
التي حــرم الله إزهاقها إال بالحق، وهــو جهد يشكر 
للقامتين الكبيرتين اإلمام األكبر الشيخ أحمد الطيب 
إمام الجامع األزهــر وبابا الفاتيكان فرنسيس األول 
لترسيخ اإلخاء اإلنساني والمواطنة الكاملة للجميع، 
والبعد عن االستخدام اإلقصائي لمصطلح األقليات. 
وهو ما رحبت به األمم المتحدة في قرارها الصادر 
باإلجماع في 4 فبراير 2021، التي اعتبرت هذا اليوم 
الــذي وقعت فيه هــذه الوثيقة الــيــوم الــدولــي لألخوة 
 هـــو: أال 

ً
اإلنــســانــيــة، وهـــو مــا يــطــرح ســــؤااًل مــشــروعــا

ــه، وثــيــقــة إنــســانــيــة  ــ يــســتــحــق الـــوجـــود اإلنـــســـانـــي ذاتـ
يوقعها القامتان الكبيرتان باسم المولى عز وجل، 
خالق اإلنسان لعمارة األرض، وباسم النفس البشرية 
التي حــرم الله إزهــاقــهــا إال بالحق، لحماية الوجود 
اإلنساني في ذاته من الفناء، قبل ترسيخ معنى األخوة 

اإلنسانية؟ 
 
ً
أليس ذلك أولــى وأوجــب، فلن يكون إخــاء إنسانيا
، إذا فني اإلنسان وانتهت البشرية جمعاء، إذا 

ً
أصــال

عــم الــعــالــم االبــتــالء بــظــاهــرة المثليين، الــتــي تنتشر 
فــي الــغــرب اآلن كالهشيم فــي الــنــار، وقــد ارتـــدت عباة 
»الحرية الشخصية«، التي تنادت بها األديان السماوية 
جميعها، وقد ابتذلها المثليون وأنصارهم من دعاة 
هذه الحرية، وأخرجوها من سياقها، ولم يقيموا لها 
 أو قيمة اكتفاء بوقع رنينها اللفظي في أذهان 

ً
وزنا

البسطاء من الناس والعامة والدهماء.
 

على هامش المونديال 

وكانت هذه الظاهرة الحرية المثلية قد طفت على 
السطح فــي الــمــونــديــال األخــيــر على كــأس الــعــالــم في 
ة الــحــريــة الشخصية،  كــرة الــقــدم، وهــي تــرتــدي عــبــاء
فتصدت لها قطر الشقيقة، والــدولــة المضيفة لهذا 
المونديال بكل حــزم، وردت المثليين على أعقابهم، 
وحــالــت دون رفــع شعارهم فــي هــذا الــحــدث العالمي، 
وباءت كل جهودهم– في هذا السياق– بالفشل الذريع، 
وهو الموقف الرائع الذي هنأنا قطر عليه في مقالنا 
المنشور على هــذه الصفحة تحت عــنــوان »كــأس رد 

االعتبار للعالم العربي واإلسالمي«. 
وتــخــلــلــت فـــتـــرة الـــمـــونـــديـــال حــمــلــة فـــي الــصــحــافــة 
الــغــربــيــة ومــــن بــعــض مــنــظــمــات حـــقـــوق اإلنـــســـان في 
الــغــرب، حملة غــاضــبــة وظــالــمــة عــلــىى قــطــر والــعــالــم 
اإلسالمي، لعدم احترامها حرية المثليين، باعتبارها 
في زعمهم حرية شخصية أرادوا أن يصدروها إلى 

الــعــالــم الــعــربــي واإلســـالمـــي، فــي الــمــونــديــال، وكأنهم 
يبشرون بدين جديد 

ففي المالعب، كّمم أفراد الفريق األلماني أفواههم 
بأيديهم أثناء اصطفافهم في الملعب لتحية النشيد 
 على إهدار قطر للحرية 

ً
الوطني األلماني، احتجاجا

الشخصية )للمثليين(، وفــي الــمــدرج خــرجــت وزيــرة 
خارجية ألمانيا عن األعراف الدبلوماسية، في السلوك 
، عندما شاهدها الجميع وهي 

ً
حتى لــو كــان خــاصــا

تشجع فريقها، تحمل شعار المثليين، بعد أن خلعت 
ــمـــدرج، فــي تــحــد واســتــفــزاز لمنظمي  ســتــرتــهــا فــي الـ

المونديال. 
، وقع موقف رسمي، 

ً
وخالل فترة المونديال أيضا

ظهر على شاشات التلفاز في العالم كله في الواليات 
المتحدة األميركية في والية ماساشوسيتس عندما، 
وقفت )مورا هيلي( حاكمة الوالية في حفل تنصيبها 
لتخطب في ناخبيها، لتعلن في زهو وخيالء اعتزازها 
وفخرها بأنها أول سيدة تحكم هذه الوالية، وأنها أول 
مثلية، ويبدو أنها كانت تشكر من صّوتوا النتخابها 

من المثليين. 
كما أعلن في خالل السنوات الماضية رؤساء وزارات 
في كل من آيسلندا وأيرلندا وبلجيكا ولوكسمبورغ 
وصربيا، أثناء توليهم مناصبهم، أنهم من المثليين، 
وكأن المثلية أصبحت ديانة جديدة، تزهو وتتباهى 
بها القيادات السياسية، في هــذا العالم الساخر من 

القيم والمقاييس. 

منظمات حقوق اإلنسان والمثليون 

ولعل ما يثير العجب واالستغراب والدهشة، هذا 
الــمــوقــف مـــن مــنــظــمــات حــقــوق اإلنـــســـان، مـــن ظــاهــرة 
الحرية المثلية، وهي إبادة اإلنسان عن وجه األرض، 

والتي يصدق عليها قول الشاعر: 
قــــــتــــــل امـــــــــــــــــرٍئ فـــــــــي غــــــابــــــٍة

ــر ــ ــ ــفـ ــ ــ ـ
َ
ــت ــ ــ ــغـ ــ ــ ـ

ُ
ت  ال 

ٌ
جــــــــــريــــــــــمــــــــــة

وقــــــــــــتــــــــــــل شــــــــــــعــــــــــــٍب آمـــــــــــــــٍن
ــر ــظــ  فــــــيــــــهــــــا نــ

ٌ
لـــــــــة

َ
 مـــــــــســـــــــأ

ذلك أن بعض منظمات حقوق اإلنسان في الغرب، 
قد شغلت نفسها بجرائم فردية ترتكبها السلطة في 
بعض الـــدول فــي حــق مواطنيها أو فــي حــق غيرهم، 
وتقوم الدنيا وال تقعد في تقاريرها المشوبة بازدواج 
ــادة جــمــاعــيــة في  ــ الــمــعــايــيــر، حــيــث تــرتــكــب جـــرائـــم إبـ
فلسطين المحتلة وضد األقليات المسلمة في ميانمار 
وغيرها من بالد العالم التي ترزخ تحت نير االضطهاد 

الديني واالضطهاد العرقي.
وزاد الطين بلة موقف هذه المنظمات من ظاهرة 
»الــحــريــة المثلية« الــتــي تــهــدد بــقــاء البشرية وعــمــارة 
األرض، بل تندد بعض هذه المنظمات بالدول التي 

ال تتيح هذه الحرية، مع أن الوجود اإلنساني نفسه 
ــــى بــالــحــمــايــة، وعــلــى ســقــف أولـــويـــات هــذه  كـــان األولـ
الــمــنــظــمــات، بــاعــتــبــار أن الــحــريــة الــمــثــلــيــة جــريــمــة ال 
 بأكمله، كما جاء في قول الشاعر، بل تبيد 

ً
تبيد شعبا

اإلنسانية بأسرها. 
وهو ما يلزمنا بأال نقف من ظاهرة الحرية المثلية 
موقف المتفرج أو موقف الــدفــاع عــن قيمنا الرفيعة 
المرتبطة بحق الوجود، وبالفطرة التي جبل عليها 
اإلنسان، بل أن نحشد كل طاقاتنا البشرية والمادية 
الجتثاث هذه الظاهرة الال إنسانية من جذورها قبل 
أن تطفح علينا بشرورها، فـ »أكبر النار من مستصغر 
الشرر«، بل موقف علينا واجب مضاعف األثقال هو 
الهجوم على هــذه الــظــاهــرة، وتجنيد حملة إعالمية 
عالمية للقضاء عليها أو الحد من انتشارها، فإن أكبر 

النار من مستصغر الشرر.
 وأدعو في هذا السياق، فضيلة اإلمام األكبر الشيخ 
أحمد الطيب شيخ الجامع األزهر للسفر إلى الفاتيكان، 
ــذه الــظــاهــرة  فـــي قــلــب أوروبــــــا الـــتـــي تــنــتــشــر فــيــهــا هــ
ــرى، األرثـــوذوكـــس  ــ  ومـــع الــكــنــائــس األخــ

ً
لــيــعــقــدا مــعــا

والــبــروتــســتــانــت وشــهــود يــهــوا وكــنــيــســة السبتيين 
وكــنــيــســة األخــــوة والـــحـــاخـــام األكـــبـــر لــلــيــهــود، وثيقة 
الــحــيــاة اإلنــســانــيــة للحفاظ على الــوجــود اإلنــســانــي، 
وكشف المثالب اإلنسانية لحرية المثليين، من ناحية 
العدوان على حق المولى عز وجل، خالق اإلنسان الذي 
استخلفه فــي األرض ليعمرها، والـــعـــدوان عــلــى حق 
الحياة، لما تؤدي إليه هذه الظاهرة من فناء البشرية 
 عن عدوان على حقوق الوطنية لإلنسان، 

ً
كلها، فضال

حيث تؤدي هذه الظاهرة إلى فناء األمم. 
وللحديث بقية في مقال قادم عن المثالب اإلنسانية 

لمظاهر الحرية المثلية.

أدعو الشيخ أحمد الطيب 
للسفر إلى الفاتيكان، في 

قلب أوروبا التي تنتشر 
فيها ظاهرة المثليين 

ليعقد مع البابا والكنائس 
األخرى، األرثوذكس 

والبروتستانت وشهود 
يهوا وكنيسة السبتيين 

وكنيسة األخوة والحاخام 
األكبر لليهود، وثيقة 

الحياة اإلنسانية للحفاظ 
على الوجود اإلنساني، 

وكشف المثالب اإلنسانية 
لحرية المثليين.

ما وضع أوكرانيا اليوم؟

جورج فريدمان*

ماقل ودل: الحاجة إلى وثيقة الحياة اإلنسانية في مواجهة الحرية المثلية!

المستشار شفيق إمام

قناعات كثيرة نلمسها عند كثير من 
الناس ُبنيت على شيوع أربع مقوالت في 
البالد ال نعلم من بــدأهــا، لكن الكثيرين 
يــرددونــهــا، وبــعــض الــنــواب والــمــدونــون 
ينشرونها، واألكثر يصدقونها، ويالحظ 
الجميع مــدى انتشارها وتأثيرها على 
مخرجات االنتخابات واقتراحات النواب. 
المقولة األولى: هي أن جهود مكافحة 
الفساد غير جادة، وال يوجد منها فائدة، 
وأن مـــن األفـــضـــل تـــوزيـــع األمـــــــوال على 

الشعب قبل أن تمتد إليها يد الفساد.
والــمــقــولــة الــثــانــيــة: هــي أن لــديــنــا من 
األمـــوال أكثر بكثير مما هــو معلن، وأن 
لـــديـــنـــا صـــنـــاديـــق ســـيـــاديـــة غـــيـــر مــعــلــنــة 
أكثر من الموجود في االحتياطي العام 
واحتياطي األجيال، وأن السلطة تتعمد 
ــفـــاء هــــذه الــحــقــيــقــة عـــن الــشــعــب لكي  إخـ

تتجنب التوزيعات الشعبية.
والــمــقــولــة الــثــالــثــة: هـــي تـــرديـــد أن ما 
يــصــرف مــن الــمــال الكويتي فــي الــخــارج 
أكــثــر مما يــصــرف فــي الــداخــل، والــداخــل 

محروم.
المقولة الرابعة: هي أن الكويتيين كلهم 
مــحــتــاجــون ومعيشتهم صــعــبــة، وأنــهــم 

يعانون صعوبة الديون والغالء. 

ــقـــوالت  ــمـ ــا زاد انــــتــــشــــار هــــــذه الـ ــمــ ومــ
واقتناع كثير من الناس بها هو سكوت 
مؤسسات الحكومة عن الدفاع عن عملها 
وإحجامها عن توضيح الحجم الحقيقي 
لهذه المقوالت وأرقامها ومدى المبالغة 
فيها، وبيان األرقام الصحيحة لها، وأن 
الوضع الحقيقي لها ال يــؤدي إلــى هذه 
القناعة العامة غير الدقيقة التي نجحت 
تلك المقوالت في إيصال كثير من الناس 

إليها.
 فال شك أن الفساد موجود في البالد 
وشهوده كثيرة، لكن هل كل المسؤولين 
الكويتيين فاسدون وحرامية؟ أال توجد 
ــوا بــواجــبــهــم  ــامــ جـــهـــود ومــــســــؤولــــون قــ
ونــجــحــوا فــي الــحــفــاظ عــلــى الــمــال الــعــام 
واسترجاع المنهوب منه؟ ولماذا ال تنشر 
هذه الجهود؟ وأليس من الممكن أن توجه 
الجهود الشعبية والبرلمانية لمحاصرة 
وكشف الفساد بداًل من توزيع الدخل على 

المواطنين؟ 
 ،

ً
 جدا

ً
 جيدا

ً
ال شك أن لدينا احتياطيا

وحـــجـــمـــه مــــعــــروف، ويــــقــــدم عـــنـــه تــقــريــر 
سنوي من ديوان المحاسبة باسم )تقرير 
ــــوال الــمــســتــثــمــرة(، وتـــقـــدره الجهات  األمـ
العالمية المتخصصة بالمرتبة الخامسة 
 
ً
 أساسيا

ً
في العالم، وكــان وجــوده سببا

من أسباب تحرير الكويت، لذلك فالحفاظ 
عليه وعدم انتهاكه مهم لمستقبل البالد 
 ألي حروب أو كوارث، 

ً
واألجيال وتحسبا

لذلك أليس من واجب الحكومة أن تشرح 
وتــدعــو إلــى التأمل كيف نما احتياطي 
األجيال من 35 مليار دوالر بعد التحرير 
مباشرة إلى نحو 600 مليار دوالر اآلن؟ 
وال شــك أن الــكــويــت مــن أفــضــل الـــدول 
ــعــــوب  ــا والــــشــ ــاءهــ ــفــ ــلــ ــاعــــد حــ ــــي تــــســ ــتـ ــ الـ
والمحتاجين في العالم، ولكن يجب في 
الوقت نفسه أن تبين الجهات المسؤولة 
أن مــا يــصــرف خـــارج الــكــويــت ال يتعدى 
2% مــن الميزانية الــتــي تشكل الــرواتــب 

الحكومية فيها 55% والدعومات %25، 
هــــذا غــيــر رواتــــــب الــتــأمــيــنــات والــقــطــاع 
ــر الــــخــــدمــــات الــمــجــانــيــة  ــيــ ــــخـــــاص وغــ الـ
المختلفة، وأن تلك المصروفات الخارجية 
تتعلق بأمن الكويت وبعضها التزامات 
دولية، وأنه يمكن لمجلس األمة تقليلها 
متى ما أراد دون اتخاذها حجة لتوزيع 

األموال العامة. 
 أن هناك نسبة من األسر 

ً
 وال شك أيضا

الكويتية تعاني صعوبات ومشاكل مالية 
مثل جميع دول العالم، ولكن في المقابل 
فإن معظم األسر الكويتية تعيش بفضل 
الله عيشة كريمة يغبطها كثير من دول 
ات الكاشفة  الــعــالــم، وكــذلــك فـــاإلحـــصـــاء
عـــن الــمــشــتــريــات الــمــخــتــلــفــة والــثــمــيــنــة 
والــســفــر، وكــذلــك إنــفــاق األســـر الكويتية 
على المحتاجين في العالم عبر عشرات 
الجمعيات الخيرية هــي مــن المؤشرات 
الواضحة على ذلــك، وإذا كانت ميزانية 
الــجــهــات الــمــســؤولــة عــن مــســاعــدة األســر 
المحتاجة غير كافية، فأال يجب زيادتها 

وزيادة االهتمام بهم؟
 من المقوالت 

ً
 الخالصة أن هناك كثيرا

التي تتسم بالتعميم، وتنقصها الدقة 
 
ً
والعرض المتكامل السليم، تغرس يوميا
فــي أذهــــان المجتمع الــكــويــتــي، فــتــؤدي 
ــاعـــات غـــيـــر كـــامـــلـــة الـــصـــحـــة فــي  ــنـ إلـــــى قـ
الوقت الذي تحجم فيه الحكومة بجميع 
قياداتها ومؤسساتها عــن الــرد عليها، 
وبيان حجمها الحقيقي، فكانت النتيجة 
هي ما نراه من اقتراحات شعبوية تضر 
وال تنفع، ودون نتيجة اقتصادية مجدية 

وتضيع معها بوصلة التنمية.

رياح وأوتاد: المقوالت التي ال ُيرد عليها والقناعات التي تشكلها

أحمد باقر

نعتذر منك يا أستاذ، طلبك لم توافق عليه اللجنة ألن »الندوة« 
ــــرد من  ــان الـ عـــن كــتــابــك ال تــنــاســب رســالــتــنــا وأهـــدافـــنـــا. هـــكـــذا كــ
المسؤولين، عندما حاولت معرفة تلك األهداف وطبيعة الرسالة، 
 ألن األســمــاء تبقى 

ً
ومــن هــم أعــضــاء اللجنة، كــان الــجــواب مبهما

محاطة »بالسرية«.
 
ً
 وطنيا

ً
 كم شعرت بالضيق من تلك »العقلية« التي تدير صرحا

له عالقة بالثقافة والكتاب والنشر، وكأننا نتعامل مع أشباح في 
وقت أحوج ما نكون فيه للصراحة، وكم حزنت على حال الضياع 
والتخبط التي تعيشها بعض الجهات المعنية بالندوات الثقافية 
والنقاشات المفتوحة، تمنيت لو كانت لديهم معايير يلتزمون بها 
ويطبقونها على الجميع لكان األمر في غاية السالسة والوضوح، 
، فــال وجــــود لــمــعــايــيــر وال 

ً
 آخـــر مــخــتــلــفــا

ً
لــكــن الـــواقـــع يــقــول شــيــئــا

مقاييس، والمسألة برمتها مزيد من البيروقراطية وتشكيل اللجان، 
لكن القول الفصل يبقى عند أصحاب القرار والمزاجية التي تتحكم 

في ذلك والعالقات الشخصية.
 قصة لجان التقييم أو التحكيم، بعضها ال كلها، فيها العجائب 
والغرائب، تعاملت مع عدد من دور النشر العربية المشهورة وذائعة 
 من اآللية المتبعة والحديثة في عملية النشر 

ً
الصيت وكنت منبهرا

وقلت في نفسي: شيء جيد أن يتم التطوير والتغيير من داخل دور 
النشر، ومنذ لحظة التواصل إلى حين تبليغك بقرار الموافقة من 

عدمه على قبول »المخطوطة« للطباعة والنشر.
 ليأتي الـــرد بــاالعــتــذار، وعندما 

ً
 انتظرت فــتــرة الشهر تقريبا

حاولت أن أتبين السبب، جاءني الرد »هذا قرار اللجنة« وهي من 
يقول )نعم( أو )ال(، حاولت أن أتعرف على األسماء التي تتشكل منها 
اللجنة، لكنني لم أوفق »ألنها تبقى سرية«، قلنا لماذا السرية في 
عمل ذي طابع له عالقة بحرية الكلمة والتعبير والكتابة؟ ولماذا ال 
تعممون الفائدة وتقولون ما األسباب المانعة؟ أو ما معاييركم التي 
 ال جواب، وعليك االجتهاد لمعرفة األسباب 

ً
تستندون إليها؟ طبعا

الحقيقية التي تقف وراء ذلك، وستكون من فئة البلهاء إذا اكتفيت 
بهذا الــرد ولم تتحّر الدقة أو ما إذا كانت لديك معرفة شخصية 
بــأعــضــاء مــجــالــس اإلدارات أو القائمين عــلــى دار الــنــشــر عندها 

ستسمع عبارات الترحيب والمجامالت تتساقط على مسامعك.
 اطلعت على ملخص لرسالة دكــتــوراه حصلت عليها »كاتيا 
الطويل« من جامعة السوربون حــول »الجوائز األدبــيــة« العربية 
المخصصة للرواية العربية، وتطرقت فيها إلى »لجان التحكيم« 
والناشرين وطرحت أسئلة شائكة تتصل بالشفافية و»الصدقية« 
لهذه الجوائز، أهمية الــدراســة أنها تتناول مــأزق النشر العربي 
اليوم ومن مختلف أوجهه، ربما كانت االنتقائية باالختيار واالسم 
 هو من يتربع على عرش النشر 

ً
 وتشويقا

ً
الرائج واألكثر مبيعا

وليس لغيره من االعتبارات.
 بــعــض الــنــاشــريــن الـــعـــرب يــتــخــفــون وراء »الـــلـــجـــان« الــمــنــوطــة 
ة، ويستخدمونها ورقة للتغطية على فشلهم أو  بالتقييم والقراء
للتهرب من تبني الكتب التي يرونها ضعيفة وال تجلب لهم المال 
الكافي! وبعض الناشرين العرب يسيئون إلى حركة الثقافة والنشر 
باألسلوب العشوائي الذي يمارسونه في إدارتهم والشخصانية 
والعالقات الخاصة، وكأننا في محفل ماسوني ال في فضاء الكلمة 

الحرة وقدسية التعبير وحرية الرأي المكفولة للجميع.

كانت تنذره بالرحيل لكنه ككثيرين قبله وغيره لم يفهم، أو 
هو لم يرد أن يتصور أنها قادرة على صنع قرار كهذا، فماذا عن 
إقــراء المنصب أو اللحظة أو المرتب أو العائد المالي أو المركز 
في المجتمع أو... أو كثيرة هي المكاسب الصغيرة في عالم اليوم، 
وقليل جدا ما تكون المكاسب معنوية وعامة ال شخصية ومادية 

بحتة.
أفهمته أنها راحلة بالصفاء نفسه والبياض ذاته الذي حضرت 
به، ولم يفهم أو هكذا بدا من تعابير وجهه حتى حاولت أن تفسر 
له بأنها قد تعلمت منذ سنين طويلة أن السواد الــذي يأتي من 
الخارج قد ينغرس داخل اإلنسان نفسه الذي كان ضحية له، لو لم 
يعمل جهده على أال يسمح للبقع السوداء أن تسكن نفسه أو نفسها.
ترحل أو يرحل عن صديق، أو وظيفة أو قريب أو حتى حبيب 
، فيحل مكانه بقعة 

ً
فيسكننا الحزن بعض الوقت، ثم يرحل تدريجيا

من السواد ال تلبث أن تكبر كالدائرة في الماء الراكد بعد أن يلقى 
فيه حجر، تتسع وتتسع حتى يمأل السواد المكان، وقد يكون ذاك 

المكان نفسه هو قلبك أو نفسك.
ما كانت تحاول أن تقوله له أنها لن تسمح بأن يبقى سواده 
وســوادهــم أو ســـواد آخــريــن قبلهم وربــمــا بعدهم أن يستقر في 
باطن نفسها، وبذلك يصبح كالسم البطيء الذي يتسلل إلى كل 
خاليا الجسد، ولــم يكن منه إال أنــه استغرب ذاك التعبير، وبعد 
لحظات من التفكير نظر تجاهها ولكن ليس لها، وقال: »كم جميل 
أن تستطيعي ذلك، فقليلون منا هم القادرون على طرد السواد من 

دواخلهم رغم كثرة اإلساءة«.
عـــن تــلــك الــنــقــطــة الــنــاصــعــة الــبــيــاض تــحــدثــت، عـــن بــيــاض 
يسكن النفس رغم تراكم اآلالم واألوجاع واإلساءات والجروح، 
عــن بــيــاض ينتصر عــلــى ســوادهــم رغـــم كــثــرتــه واقــتــحــامــه كل 
الحيوات التي ننتقل لها برغبتنا، وأحيانا ربما ضد إرادتنا أو 
عكسها! عن نفس كان يعبر عنها البسطاء منا بتعبير »نفسك 
خضرة«، هي تحمل مفاهيم عدة أن تكون نفسك خضراء، أي ما 
 وال أطيق من 

ً
زالت صبية، صغيرة، )ال أحب تعبير البكر أبــدا

يستخدمه باستسهال(، عاشقة للحياة، متطلعة للمغامرات على 
اختالفها وكثرتها حتى تلك التي تدخل ضمن قائمة محرماتهم 
الطويلة! نفسك خضرة أو بيضاء ناصعة هي هي في نهاية 
 عن تلوثهم اللفظي أو المشاعري 

ً
األمر أن تبقي داخلك بعيدا

أو الوظيفي أو الطبقي أو السياسي أو القبلي، كلها ملوثات 
للنفس قبل الهواء رغم أنها أحيانا تتحول إلى جو خانق يخال 
للمرء فيه أن الهواء معبأ بالغازات السامة وليست هي سوى 
بضعة بشر يحاولون الجلوس على صدورنا حتى االختناق.

ــواد يـــطـــاردهـــا، هو  أن تــبــقــي نــفــســك بــيــضــاء وتــحــمــيــهــا مـــن ســ
إنجاز كبير في جو مليء بالغازات السامة المنبعثة من المصانع 
والعربات الفاخرة والبوارج أو باختصار التلوث المرتبط بالجشع، 
فبالعودة السريعة لكل أنـــواع التلوث يبقى الجشع هــو السبب 

والمسبب األكبر!
 يــقــولــون ادخــلــوا 2023 ومــا بعدها ومــا بعد بعدها برجلكم 
اليمين، ونقول ادخلوها بتلك المساحة البيضاء النقية كالثلج 
والساكنة بهدوء والمتحصنة بقناعة أن الخير ال بد أن ينتصر 
 من القبح والشر لن يستطيع أن يبقى لو 

ً
أو هكذا نحلم، وأن كثيرا

كبرت المساحات البيضاء داخلنا قبل أن تكون فقط على ألسنتنا 
أو في دعائنا في حين القلوب »مليانة«، والنفوس مليئة بالبقع 
السوداء كبقع النفط المتسربة من تلك الباخرة في شمال الخليج 

قبل أعوام وأعوام!
ال أعرف إن كنا سندخل العام الجديد برجلنا اليمين أو الشمال 
أو بكلتيهما، ولكن أتمنى أن يبدأ العام باغتسال من كل سواد أو 
حتى سحابة سوداء مرت في أيامنا، وكادت تقتحم تلك النفوس 

الموصدة في وجهها والعامرة بالبياض.
* ينشر بالتزامن مع »الشروق« المصرية.

ذاك البياض *يتخفون وراء اللجان

خولة مطرحمزة عليان
hamzaolayan@icloud.com

علينا أن نحشد طاقاتنا 
البشرية والمادية الجتثاث 

ظاهرة المثليين الال إنسانية 
من جذورها قبل أن تطفح 

علينا بشرورها

ما يثير العجب 
واالستغراب 

والدهشة 
موقف منظمات 
حقوق اإلنسان 

من ظاهرة 
المثليين 

وتشجيعها لها

أن تبقي نفسك بيضاء وتحميها من سواد يطاردها، هو 
إنجاز كبير في جو مليء بالغازات السامة المنبعثة من المصانع 

والعربات الفاخرة والبوارج أو باختصار التلوث المرتبط 
بالجشع، فبالعودة السريعة لكل أنواع التلوث يبقى الجشع 

هو السبب والمسبب األكبر!

هناك كثير من المقوالت التي 
تتسم بالتعميم، وتنقصها الدقة 

والعرض المتكامل السليم، تغرس 
 في أذهان المجتمع الكويتي، 

ً
يوميا

فتؤدي إلى قناعات غير كاملة 
الصحة في الوقت الذي تحجم 
فيه الحكومة بجميع قياداتها 

ومؤسساتها عن الرد عليها
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أعــلــنــت شـــركـــة بــيــت األوراق الــمــالــيــة 
)البيت( أن الشركة استكملت االستحواذ 
ــيـــن فــــي قــطــاع  ــاريـ ــقـ ــيـــن عـ ــلـــى مـــشـــروعـ عـ
الصناعات الخفيفة في الواليات المتحدة 
بتكلفة إجمالية 27 مليون دوالر، وبهذا 
تــكــون »الـــبـــيـــت« اســـتـــحـــوذت عــلــى عــاشــر 
مشروع عقاري لها والخامس خالل 2022 
في هذا القطاع. كما تم تسويق المشروع 
التاسع وشارفت الشركة على االنتهاء من 
تسويق المشروع العاشر على عمالئها.

وفــي هــذا الــســيــاق، قــال نــائــب الرئيس 
التنفيذي – االستثمار والصناديق ماضي 
الخميس إن الشركة تعتز بثقة العمالء في 
مشاريعها العقارية، حيث تمكنت الشركة 
مــع عــمــالئــهــا مــن إتــمــام عــشــرة مــشــاريــع 

عـــقـــاريـــة فـــي الــــواليــــات الــمــتــحــدة بلغت 
قيمتها 170 مــلــيــون دوالر، خـــالل فترة 
قصيرة بلغت خمسة أعوام، ولوال توفيق 
الله ثم هذه الثقة لما تمكنت الشركة من 

تحقيق هذا اإلنجاز.
ومــن ناحيته، ذكــر نائب رئيس أول – 
إدارة الثروات محمد الشايع أن المشروع 
الـــتـــاســـع ســـيـــقـــام عـــلـــى قــطــعــة أرض فــي 
سمرفيل في منطقة شارلستون الكبرى 
بــواليــة كــارواليــنــا الجنوبية مساحتها 
12.1 فــــدان بــتــكــلــفــة إجــمــالــيــة 8 مــاليــيــن 
دوالر، بـــهـــدف تــطــويــرهــا لــتــكــون مــوقــع 

تخزين خارجي صناعي.
وعــن الــمــشــروع الــثــانــي، أشـــار الشايع 
إلى أنه سيقام على قطعة أرض في سولي 

رود في منطقة بالتيمور الكبرى بوالية 
 بتكلفة 

ً
ميريالند مساحتها 15.8 فــدانــا

إجمالية 19 مليون دوالر بهدف تطويرها 
 للصناعات الخفيفة.

ً
 مجهزا

ً
لتكون عقارا

ــذه الـــمـــشـــاريـــع تــتــمــيــز  ــ وأوضـــــــح أن هـ
بقصر مدة االستثمار، بحيث ال تتجاوز 
3 سنوات وبعوائد مجزية، ونتوقع لهذا 
 في المستقبل القريب 

ً
 كبيرا

ً
القطاع نموا

 لحاجة السوق المتزايدة للطلبات 
ً
نظرا

عبر اإلنــتــرنــت والمباني المميزة، األمــر 
الذي يتطلب وجود تجهيزات لوجستية 
من مخازن ومكاتب صناعية تلبي هذا 

الطلب المتزايد.

الـمـؤشـر الـكـويـتـي
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1 KD         الـديـنـار الـكـويـتـي

3.2593.0382.693

»البيت« تستحوذ لعمالئها على مشروعين عقاريين
في الواليات المتحدة بتكلفة إجمالية 27 مليون دوالر

ماضي الخميس محمد الشايع

مساهمو 15 شركة مدرجة يخسرون 310.7 ماليين دينار
13 منها تجاوزت خسائرها المتراكمة الـ 50% واثنتان خسرتا أكثر من %75

عيسى عبدالسالم
كشف رصد أجرته »الجريدة« 
ــيـــرة  ــاًء عـــلـــى الـــنـــتـــائـــج األخـ ــنــ بــ
للشركات المدرجة في بورصة 
ــــأوراق الــمــالــيــة عن  الــكــويــت لــ
وجود 15 شركة مدرجة سجلت 
خسائر متراكمة من رأسمالها 
بـــلـــغـــت نـــحـــو 310.7 مــاليــيــن 
ديــنــار، فيما بلغ رأســمــال تلك 

.
ً
الشركات 454.02 مليونا

وتــــــــــجــــــــــاوزت خـــــســـــائـــــر 13 
شــركــة أكــثــر مـــن 50 فـــي المئة 
من رأسمالها )أكثر من نصف 
رأسمالها(، ولم تتجاوز الـ 75 
ــــع الـــلـــون  ــــم وضـ فــــي الـــمـــئـــة، وتـ
األصــفــر عليها مــن الــبــورصــة، 
لــلــداللــة عــلــى خــســائــر الــشــركــة 
ــة، فــــيــــمــــا ســـّجـــلـــت  ــ ــمـ ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
شركتان خسائر تتجاوز أكثر 

من 75 في المئة.
ــتــــي ســجــلــت  ــات الــ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ والـ
ــة بـــنـــســـبـــة  ــ ــمـ ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ ــر مـ ــ ــائـ ــ ــــسـ خـ
ــاوز الـــــــــ 50 فــــــي الـــمـــئـــة  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ تـ
ــن رأســــمــــالــــهــــا هـــــــي: عـــربـــي  ــ مــ
الــقــابــضــة، والـــعـــقـــاريـــة، وبــيــت 
ــة، واكــــــتــــــتــــــاب، وإيــــفــــا  ــ ــاقــ ــ ــطــ ــ الــ
فــنــادق، ومــســاكــن، والمصالح 
العقارية، ومنشآت، إضافة الى 
ــال، وصـــلـــبـــوخ، والــتــعــمــيــر،  ــ رمــ

وتحصيالت، ووثاق. 
فـــــــي الـــــمـــــقـــــابـــــل، تــــــجــــــاوزت 
خـــســـائـــر شـــركـــة آن ديــجــيــتــال 
ســيــرفــســس الــقــابــضــة، ويــاكــو 
الطبية ما نسبته 75 في المئة 
من رأسمالها، وتم وضع اللون 
األحــمــر لــلــداللــة عــلــى وضعها 

وشكوك حول استمراريتها. 
ــائـــر  ــت نـــســـبـــة الـــخـــسـ ــغــ ــلــ وبــ

الـــمـــتـــراكـــمـــة لـــشـــركـــة مــجــمــوعــة 
عــربــي الــقــابــضــة 56.6 بالمئة، 
وشركة العقارية 50.34 بالمئة، 
ــائـــر شــــركــــة بــيــت  ــلـــغـــت خـــسـ وبـ
الطاقة 74.1 بالمئة، فيما بلغت 
ــة اكـــتـــتـــاب 65.2  ــركـ خـــســـائـــر شـ
ــا فـــنـــادق  ــفـ بـــالـــمـــئـــة، وشــــركــــة إيـ
69.7 فــي المئة، ومساكن 54.3 
في المئة، والمصالح العقارية 

ــئــــة، ومـــنـــشـــآت  ــــي الــــمــ 57.97 فـ
56.92 في المئة، ورمــال 66.67 
في المئة، وصلبوخ 72.16 في 
المئة، والتعمير 51.45 بالمئة، 
ــي الـــمـــئـــة،  ــ وتـــحـــصـــيـــالت 74 فـ

ووثاق 72.5 بالمئة.
وفي المقابل، بلغت الخسائر 
المتراكمة لشركة ان ديجيتال 
سيرفسس القابضة 81.35 في 

المئة، وياكو 100 في المئة. 
وكــشــفــت مــصــادر مــطــلــعــة، لـ 
»الجريدة«، أن بعض الشركات 
في قائمة الشركات التي لديها 
خـــســـائـــر مـــتـــراكـــمـــة بــــــــدأت فــي 
اتــــخــــاذ إجـــــــــــراءات مــــن شــأنــهــا 
إطفاء الخسائر المتراكمة، عن 
طريق تخفيض رأس المال، أو 
من خالل عالوة اإلصدار، أو من 

االحتياطيات، أو من خالل أسهم 
الــخــزيــنــة، مــوضــحــة أنـــه إعــمــااًل 
لما سبق، فــإن لجوء الشركات 
المساهمة إلى إطفاء الخسائر 
المتحققة من عالوة اإلصدار أو 
من االحتياطي االختياري جائز 
، ويتوافق مع المعايير 

ً
قانونا

المحاسبية الدولية، ويؤدي هذا 
اإلجـــراء إلــى تنظيف ميزانيات 

الشركات من الخسائر وتحرير 
قراراتها لتوزيع أرباح في السنة 

الالحقة. 
وقــالــت الــمــصــادر، إن إطــفــاء 
 
ً
الــــخــــســــائــــر يـــعـــتـــبـــر تـــنـــظـــيـــفـــا

لــــلــــمــــيــــزانــــيــــة، كــــمــــحــــاولــــة مــن 
ــركـــات لــلــحــفــاظ على  هــــذه الـــشـ
حــقــوق الــمــســاهــمــيــن مــتــوازنــة، 
وتـــصـــب فـــي مــصــلــحــة الــشــركــة 
والـــمـــســـاهـــمـــيـــن عـــلـــى الــــســــواء، 
الفتة إلــى أن عشرات الشركات 
الــمــدرجــة فــي بــورصــة الــكــويــت 
خــالل الفترة الماضية واجهت 
خــســائــر مــتــراكــمــة تــســبــبــت في 
خــــروج عـــدد مــنــهــا مــن الــســوق، 
لغي 

ُ
إذ بلغ عدد الشركات التي أ

إدراجــهــا أو انسحبت طواعية 
نــحــو 62، لـــعـــدم قـــدرتـــهـــا على 
مـــعـــالـــجـــة وهـــيـــكـــلـــة أوضـــاعـــهـــا 

المالية.
وذكرت أنه في المقابل هناك 
شركات لديها خسائر متراكمة 
 حــيــال اتــخــاذ 

ً
لــم تــحــّرك ســاكــنــا

ات الالزمة لوضع خطة  اإلجراء
من شأنها إطفاء هذه الخسائر، 
مــمــا جــعــل هــيــئــة أســــواق الــمــال 
 ضد مجالس إدارات 

ً
تتخذ قرارا

هــــذه الـــشـــركـــات، وعــلــى رأســهــا 
رئـــيـــس مــجــلــس اإلدارة، لــعــدم 
ــر أي خــطــط مــعــتــمــدة من  ــوافـ تـ
مجلس اإلدارة لإلطفاء، بتوقيع 

غرامات مالية عليها.
ــــدت الــمــصــادر عــلــى دور  وأكـ
هيئة أسواق المال في معالجة 
أوضــــاع الــشــركــات الــتــي لديها 
خسائر متراكمة كبيرة تتجاوز 
الـ 50 من رأسمالها تقديم خطة 

 إلى 
ً
بـــإجـــراءات إطــفــائــهــا، نــظــرا

مضّي فترة كبيرة على تكّبدها 
هذه الخسائر، إذ وضعت الهيئة 
أنظمة وبــرامــج عمل لتصنيف 
الــشــركــات الــمــدرجــة إلـــى فــئــات 
مـــحـــددة تــتــعــلــق بـــمـــدى قــوتــهــا 
وضعفها على مستوى أدائها، 
وأســعــار األســهــم، وحجم ديون 
ــــدى تـــوافـــر ســيــولــة  الــشــركــة ومـ
أصولها، وقدرتها على تحقيق 
ــلــــى إلـــــــزام  األربــــــــــــــاح، عـــــــــالوة عــ
ـــرة بــتــقــديــم 

ّ
الـــشـــركـــات الـــمـــتـــعـــث

دراســـــة فــنــيــة مــعــتــمــدة لــقــيــاس 
ومــتــابــعــة الـــحـــد مـــن الــمــخــاطــر 
التي قد تترتب على عدم نجاح 

خطة الهيكلة.
ــــت إلـــــــــى أن مـــعـــضـــلـــة  ــتـ ــ ــفـ ــ ولـ
الــشــركــات الــتــي فــقــدت أكــثــر من 
نصف رأسمالها تظهر عندما 
تــســتــمــر إحــــــدى الـــشـــركـــات فــي 
تسجيل خسائر لعدة سنوات، 
مــمــا يـــــؤدي إلــــى الـــقـــضـــاء على 
ــة، أو  ــلـ ــرّحـ ــمـ ــد األربــــــــاح الـ ــيـ رصـ
، أو 

ً
ــذا الــرصــيــد ســالــبــا جــعــل هـ

زيادة رصيد الخسائر المتراكمة 
)خــســائــر عــلــى خــســائــر(، األمـــر 
الـــذي يشير إلــى وجـــود رصيد 
ــمـــة ضــمــن  ــراكـ ــتـ ــمـ لـــلـــخـــســـائـــر الـ
حـــــــقـــــــوق الـــــمـــــســـــاهـــــمـــــيـــــن، ألن 
الـــخـــســـائـــر تــــــــؤدي إلــــــى نــقــص 
حقوق المساهمين، كما أنــه ال 
يجوز توزيع أي أرباح حتى تتم 
تغطية الخسائر المتراكمة من 
االحتياطيات، أو عبر تخفيض 
ــه مـــرة  ــ ــادتـ ــ ــال، ثــــم زيـ ــ ــمـ ــ رأس الـ

أخرى، وفق الحاجة.

كرواتيا تعتمد »اليورو« 
وتنضم إلى منطقة شنغن

اعتمدت كرواتيا ليل السبت -  األحد العملة األوروبية 
ات الــحــدوديــة أمـــام حاملي  الــمــوحــدة، وألــغــت اإلجـــــراء
جـــوازات السفر األوروبــيــة، وهما محطتان رئيسيتان 
لهذه الدولة منذ انضمامها لالتحاد األوروبي قبل نحو 

عقد من الزمن.
وعند منتصف ليل السبت، ودعت الدولة الواقعة في 
منطقة البلقان عملتها الكونا لتصبح الدولة العشرين 

في منطقة اليورو.
كما انضمت البالد الى منطقة شنغن التي تتيح ألكثر 
من 400 مليون شخص التنقل بال تأشيرات بين دولها 

التي ارتفع عددها بدخول كرواتيا إلى 27 دولة.
ويــقــول خــبــراء إن اعتماد الــيــورو سيساهم فــي دعم 
اقتصاد كرواتيا في وقت يسجل التضخم ارتفاعا في 
أنحاء العالم على وقع غزو روسيا ألوكرانيا الذي تسبب 

بازدياد أسعار السلع الغذائية والوقود.

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

مكاسب متفاوتة لمعظم المؤشرات وخسائر في »قطر« و»أبوظبي«
نمو جيد لألسعار خالل األسبوع األخير من 2022 وسط سيولة منخفضة

ــعــــودي الـــتـــاســـع  الــــســــوق الــــســ
 بنسبة تجاوزت 

ً
 كبيرا

ً
ارتدادا

ــــي ذلــــــك قـــيـــام  ــده فـ ــ ــاعـ ــ 3% سـ
معظم المحافظ والصناديق 
ــبــــب عـــطـــالت  األجــــنــــبــــيــــة بــــســ
رأس الـــــســـــنـــــة الـــــمـــــيـــــالديـــــة، 
بالتالي انخفضت التحركات 
ومــؤشــرات األســـواق الناشئة 
فــي الــســوق الــســعــودي وبقية 
األســــــــــواق الـــخـــلـــيـــجـــيـــة خـــالل 
ــبــــوع األخـــيـــر مـــن الـــعـــام،  األســ
ــــرك بـــطـــيء  ــــحـ ــــك وســـــــط تـ ــــذلـ كـ
 
ً
ألسعار النفط وبقي مستقرا
.
ً
حول مستويات 83.50 دوالرا

 هـــنـــاك تـــحـــرك آخــر 
ً
وأيـــضـــا

بــنــهــايــة األســـبـــوع لــمــؤشــرات 
ــواق األمــيــركــيــة بــتــذبــذب  ــ األسـ
 لقيام كثير من 

ً
منخفض نظرا

مديري المحافظ والصناديق 
في السوق األميركي وذهابهم 
فــــــي عـــــطـــــالت نــــهــــايــــة الــــعــــام 
ــيــــالدي لـــيـــتـــصـــدر مــؤشــر  ــمــ الــ
الــســوق الــســعــودي الــرابــحــيــن 
خالل األسبوع األخير من عام 
2022 بين األسواق الخليجية 
وبنمو بنسبة 3.1 فــي المئة 
322.48 نـــقـــطـــة لــيــســتــقــر  أي 
على مستوى 10538.27 نقطة 
ــذا الـــعـــام بــخــســارة  ويــنــهــي هــ
بنسبة 7.1 في المئة وهو الذي 
 فــي نــهــايــة الشهر 

ً
كـــان رابــحــا

الخامس من عام 2022 بنسبة 
25 في المئة فقدها وفقد هذه 
 لتكون خسارته 

ً
النسبة أيضا

من قمته إلى قاع نهاية العام 
ما يقارب 32 في المئة.

ــز الــثــانــي  ــركـ ــمـ وحـــــل فــــي الـ
مــؤشــر الــســوق البحريني، إذ 
ســجــل أكـــبـــر ارتـــفـــاع لـــه خــالل 
ثــالثــة أشــهــر مــاضــيــة بنسبة 
2.35 فــي المئة، أي مــا يعادل 
لـــيـــقـــفـــل عــنــد  43.48 نــــقــــطــــة 
 
ً
مستوى1895.27 نقطة مستقرا
4.6 في  على مكاسب بنسبة 

المئة لعام 2022.

بورصة الكويت

استعادت مؤشرات بورصة 
الكويت معظم الخسائرالتي 

لــحــقــت بــهــا خـــالل أســـبـــوع ما 
ــام 2022،  ــ قـــبـــل األخــــيــــر مــــن عـ
ــر الــــســــوق الـــعـــام  ــح مـــؤشـ ــ وربــ
في األسبوع األخير المنصرم 
نــســبــة 1.15 فــي الــمــئــة 82.79 
نــقــطــة لــيــقــفــل عـــلـــى مــســتــوى 
ــل  ــيـــصـ لـ نـــــقـــــطـــــة   7 2 9 2 . 1 2
بمكاسبه لهذا العام نسبة 3.8 

في المئة.
بينما حقق مؤشر السوق 
 أكــبــر وربـــح نسبة 

ً
األول نــمــوا

ــا يــعــادل  1.3 فـــي الــمــئــة أي مـ
106 نقاط ليقفل على مستوى 
8115.68 نــقــطــة وبــمــكــاســب 
جيدة لعام 2022 وصلت إلى 

نسبة 7 في المئة.
كــذلــك حــقــق مــؤشــر الــســوق 
 بنسبة 

ً
الرئيسي 50 ارتــفــاعــا

0.77 في المئة  أي 43.77 نقطة 

ليقفل على مستوى 5719.01  
نــقــطــة وبــخــســارة لــعــام 2022 

بنسبة 5.9 في المئة.
ــفــــــاوت أداء مـــتـــغـــيـــرات  ــ وتــ
السوق الرئيسية الثالثة )كمية 
األســـهـــم الـــمـــتـــداولـــة والــقــيــمــة 
ــدد الــصــفــقــات( إذ ارتفعت  وعـ
كمية األسهم المتداولة بنسبة 
 على أداء 

ً
12فــي المئة قياسا

ــق، بــيــنــمــا  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــوع األسـ ــ ــ ــبـ ــ ــ األسـ
كـــانـــت الــــزيــــادة فـــي الــســيــولــة 
أقــل ولــم ترتفع القيمة بأكثر 
ــي الـــمـــئـــة وتـــراجـــع  ــن 4.3 فــ مــ
عدد الصفقات بنسبة 5.8 في 
المئة، وكانت األسهم القيادية 
بيتك وأجيليتي هي األفضل 
أداء خــالل تعامالت األسبوع 

الماضي.
وكــــــانــــــت إقـــــــفـــــــاالت نـــهـــايـــة 

الـــــــعـــــــام قـــــــد ســـــيـــــطـــــرت عـــلـــى 
الــســوق خـــالل مــجــريــات ثــالث 
جــلــســات الـــوســـط مــنــه بينما 
ــة األخــــــيــــــرة  ــ ــــسـ ــلـ ــ ــــجـ كــــــانــــــت الـ
ــيـــث عــمــلــيــات  هــــي األســــــــوأ حـ
ــيـــع واضـــحـــة  جـــنـــي أربـــــــاح وبـ
وبغياب تعامالت الصناديق 
والــمــحــافــظ األجــنــبــيــة معظم 

فترات األسبوع.

 مسقط ودبي

واصل مؤشر سوق مسقط 
نموه المستمر الذي بدأه خالل 
نــهــايــة شــهــر أكــتــوبــر ليتقدم 
للمركز الثاني بين مؤشرات 
أســـواق دول مجلس التعاون 
الخليجي ويجمع مــا يقارب 
 خــالل 

ً
مــن 18 فــي الــمــئــة نــمــوا

عــــــام 2022، وآخـــــرهـــــا خـــالل 
ــن الـــعـــام  ــر مــ ــيــ ــــوع األخــ ــبـ ــ األسـ
بنسبة بلغت 0.58 في المئة أي 
ما يعادل 28.05 نقطة ليقفل 

على مستوى 4866.45 نقطة.
بينما فــي الــمــقــابــل، واصــل 
ــمــــوه  مــــــؤشــــــر ســـــــــوق دبـــــــــي نــ
الـــمـــحـــدود وبــنــســب مــحــدودة 
ــــح 0.6 الــنــقــطــة الــمــئــويــة  وربــ
التي تعادل ما يقارب 20 نقطة 
ليقفل على مستوى 3336.07 
نــقــطــة وتــبــقــى مــكــاســبــه لــعــام 
2022 مــــحــــدودة بــنــســبــة 4.6 

في المئة.

خسائر متفاوتة

وســـــجـــــل مــــــؤشــــــرا ســـوقـــي 
قطروأبوظبي الماليين خسارة 
واضـــــحـــــة ومــــتــــفــــاوتــــة بـــــذات 
ــــت، إذ انـــخـــفـــض مــؤشــر  ــــوقـ الـ
قطر بنسبة 2.8 في المئة أي 
ما يعادل 307.77 نقاط ليقفل 
على مستوى 10681.07 نقطة 
لــتــصــل خـــســـائـــره خـــــالل عـــام 
2022 إلى نسبة 7.1 في المئة 
 في 

ً
وفي عام هو األكثر تميزا

قطر حيث تنظيم كأس العالم 
2022 بــنــجــاح منقطع النظر 
لكنها لــم تــدعــم مــؤشــر ســوق 
المال الذي تأثر بأداء األسواق 

ــوال  ــ ــــزوح األمـ الــعــالــمــيــة ونــ
مـــن األســـهـــم إلــــى الــســنــدات 
والـــودائـــع بنسب متفاوتة 
خـــالل الـــربـــع األخـــيـــر وبــعــد 
رفع متكرر ألسعار الفائدة 
مـــن »الــــفــــدرالــــي األمـــيـــركـــي« 
لكبح جناح التضخم الذي 
بــلــغ أوجـــــه بـــدايـــة الــصــيــف 
في الواليات المتحدة وبلغ 

نسبة 9.1 في المئة.
أمـــــــــا مــــــؤشــــــر أبــــوظــــبــــي 
الــمــالــي وهـــو األفـــضـــل أداء 
خالل عام 2022 ومن أفضل 
 بنمو 

ً
 عالميا

ً
األسواق أيضا

بـــلـــغ نــســبــة 21 فــــي الــمــئــة، 
فقد خسر أسبوعه األخير 
وتــراجــع بنسبة قريبة من 
 
ً
1 فــي المئة كــانــت تحديدا
بنسبة 0.92 فــي الــمــئــة أي 
ما يقارب 95.19 نقطة ليقفل 
عـــلـــى مـــســـتـــوى 10211.09 
نقطة حيث سادت السلبية 
ــــالل أســـبـــوعـــه  ــــدوء خــ ــهــ ــ والــ
ــرات  ــتــ ــفــ ــر مـــعـــظـــم الــ ــ ــيــ ــ األخــ
 ألداء معظم 

ً
ــان مــقــاربــا وكــ

مؤشرات األسواق العالمية 
والخليجية.

• علي العنزي
سجلت مــؤشــرات أســـواق 
لــــــتــــــعــــــاون  دول مـــــجـــــلـــــس ا
 خالل 

ً
الخليجي أداء إيجابيا

ــــن عـــام  ــر مـ ــ ــيـ ــ األســـــبـــــوع األخـ
2022، وكــــانــــت الــمــحــصــلــة 
األســـــــبـــــــوعـــــــيـــــــة ارتــــــــــفــــــــــاع 5 
مـــؤشـــرات بــنــســب مــتــفــاوتــة، 
ــقـــط،  وتــــــراجــــــع مــــؤشــــريــــن فـ
وتــــصــــدر الـــرابـــحـــيـــن مــؤشــر 
الــســوق الــســعــودي الرئيسي 
»تـــاســـي« بــارتــفــاع كبير بلغ 
نــســبــة 3.16 فــي الــمــئــة، تــاله 
 مؤشر سوق البحرين 

ً
ثانيا

بمكاسب تــجــاوزت 2.35 في 
الـــمـــئـــة، بــيــنــمــا حــقــق مــؤشــر 
 
ً
سوق األسهم الكويتي نموا
بــنــســبــة فـــاقـــت 1 فـــي الــمــئــة، 
وربـــح مــؤشــرا دبــي ومسقط 
بــنــســب مــتــقــاربــة كـــانـــت 0.6 
فــي الــمــئــة، وكــانــت الخسارة 
الـــواضـــحـــة واألكـــبـــر لــمــؤشــر 
الــســوق الــقــطــري بنسبة 2.8 
في المئة وخسر كذلك مؤشر 
أبوظبي نسبة كبيرة قريبة 

من 1 في المئة.

ارتداد قوي لمؤشر »تاسي«

سجلت تعامالت مؤشر 

ملخص مؤشرات أسواق المال الخليجية خالل األسبوع المنتهي في 2022/12/30

دبيأبو ظبيالمنامةمسقطالدوحةالسعوديةالكويتاألسبوع

2022/12/237.209.3310.215.7910.988.844.838.401.851.7910.306.283.316.12

2022/12/307.292.1210.538.2710.681.074.866.451.895.2710.211.093.336.07

19.95- 28.0543.4895.19- 82.79322.48307.77الفرق

0.60%- 0.92%2.35%0.58%- 2.80%3.16%1.15%التغير )%(

بدأت بعض الشركات التي 
لديها خسائر متراكمة اتخاذ 

إجراءات من شأنها إطفاء 
تلك الخسائر، عبر تخفيض 

رأس المال، أو من خالل عالوة 
اإلصدار، أو من االحتياطيات، 

أو عبر أسهم الخزينة.

https://www.aljarida.com/article/9759
https://www.aljarida.com/article/9777
https://www.aljarida.com/article/9775
https://www.aljarida.com/article/9774


الصبيح لـ ةديرجلا●: »شركات المدن اإلسكانية« 
حل وهمي ال يمكن تطبيقه

»القانون يعالج الخلل في غير موضعه... والمشكلة الحقيقية في التمويل المستدام«

أكد وزير الدولة لشؤون اإلسكان األسبق د. عادل الصبيح 
أن قانون المدن اإلسكانية، الذي أقره مجلس األمة في 

 لألزمة اإلسكانية، وهو 
ً
 وهميا

ً
مداولته األولى، يعتبر حال

غير مجٍد للمستثمر المراد إشراكه، وال للمواطن المستحق 
 على الدولة، مما 

ً
للرعاية السكنية، كما ال يحقق وفرا

يشجعها على تحرير األراضي ويمكنها من إنجاز مشاريع 
توسعة إلنتاج الكهرباء والماء والصرف الصحي والطرق.

وقال الصبيح، في لقاء مع »الجريدة«، إن القانون يعالج 
الخلل في غير موضعه، بينما يكمن الخلل الحقيقي في 

كيفية توفير التمويل الالزم لتغطية الطلبات اإلسكانية، 
التي يبلغ عددها الفعلي نحو 140 ألف طلب، تشمل 

الطلبات القائمة لمن ينتظرون دورهم في الرعاية السكنية، 
ومن تم تخصيص أراٍض لهم على الورق، ومن لم يحصلوا 

حتى اآلن على التمويل.
وأوضح أن إقرار هذا القانون سيعتبره الناس حال للقضية 
اإلسكانية، ويتصورون أنه فور تأسيس الشركات ستشرع 
في بناء المدن وتوفير المساكن، وهذا الكالم وهم، وغير 

قابل للتحقيق بالمعدالت المستهدفة.

وأفاد بأن من عيوب القانون أنه خلط مع هدف اإلسكان 
مواضيع أخرى تبعد القانون عن هدفه الرئيسي، كإدخال 

حق االنتفاع التجاري للشركات وإدخال المشاريع الصغيرة 
والمساكن غير المخصصة لإلسكان.

وبين أن الفكرة من إنشاء شركات للمدن اإلسكانية لها 
هدفان؛ األول سرعة اإلنجاز، والثاني تقليل التكلفة، وعند 

المقارنة مع المطور العقاري نجد أن األخير أقل تكلفة 
، وأقل مخاطرة، وفيما يلي نص اللقاء.

ً
وأسرع إنجازا

• ما رأيك بقانون المدن اإلسكانية الذي تم 
التصويت عليه في مداولته األولى؟

- فكرة إنشاء شركات للمدن اإلسكانية فكرة 
طرح هنا للمرة الرابعة، إذ 

ُ
غير جديدة، فهي ت

طــرحــت هــذه الفكرة فــي األعـــوام 2007 و2010 
و2012، وصـــــــدرت فــيــهــا قــــوانــــيــــن. وهـــــي فــي 
الحقيقية غــيــر قــابــلــة للتطبيق، والــمــؤســســة 
العامة للرعاية السكنية لها صالحية تأسيس 
شركات للمدن وبنفس هذه المهام والتشكيل، 
وبــعــد الـــدراســـة انــصــرفــت عــنــهــا لــكــونــهــا غير 

مجدية.
القضية اإلسكانية جوهرية وحساسة، وتهّم 
كل أطياف المجتمع، لذا يجب أن تكون الحلول 
 من جميع الجوانب 

ٍّ
الخاصة بها مدروسة بتأن

لضمان أن تكون فّعالة وشاملة ومستدامة 
ومدعومة بدراسة جــدوى اقتصادية تثبت 

جدوى الرؤية ومتطلبات التمويل.
وفي حال عدم فعالية الحل وفشله، كما حدث 
فــي الــســابــق، فــســيــؤدي ذلـــك الـــى تــأخــيــر الحل 
الفعال ألكثر من 10 سنوات لحين اكتشاف أن 
، مما سيكون له األثر السلبي 

ً
الحل كان وهما

الكبير على المجتمع.
القانون يعالج الخلل في غير موضعه، إذ إن 
الخلل الحقيقي يكمن في كيفية توفير التمويل 
الــالزم لتغطية الطلبات اإلسكانية التي يبلغ 
 140 ألف طلب إسكاني، 

ً
عددها الفعلي تقريبا

ما بين الطلبات القائمة والمخصص لهم على 
ورق والذين لم يحصلوا إلى اآلن على التمويل.

 
ً
فإنشاء شركات للمدن اإلسكانية يعتبر حال
 لــأزمــة اإلســكــانــيــة، وهــو غير مــجــٍد، ال 

ً
وهميا

للمستثمر في الشركة وال للمواطن المستحق 
للرعاية السكنية، ولن يحقق وفرا على الدولة، 
 
ً
عالوة على أن تأسيس الشركات سيأخذ وقتا

 حــتــى تــتــشــكــل وتــعــمــل، وهـــنـــاك أمــثــلــة 
ً
طـــويـــال

كثيرة إلنشاء شركات بقانون فشلت في تحقيق 
األهداف المرجوة.

• ما مالحظاتك على القانون؟
 
َ
بن

ُ
- فكرة القانون خطأ من األســاس، ولــم ت

عــلــى رؤيـــة شــامــلــة للقضية اإلســكــانــيــة، وكما 
ذكـــــرت أنــــه يــعــالــج الــخــلــل فـــي غــيــر مــوضــعــه، 
ولــحــل الــقــضــيــة اإلســكــانــيــة خـــالل 10 ســنــوات 
مثال نحتاج إلنــجــاز وتسليم 22 ألــف قسيمة 
لــلــمــواطــنــيــن ســـنـــويـــا، وبـــعـــد ذلــــك تــتــم تلبية 

الطلبات السنوية أوال فأوال.
كل قسيمة تحتاج إلى تمويل 70 ألف دينار 
من بنك االئتمان، إضافة إلى مواد مدعومة من 
وزارة التجارة والصناعة بـ 30 ألفا، بإجمالي 
100 ألف، أي أننا بحاجة الى 2.2 مليار دينار 
ســنــويــا، لــتــغــطــيــة تــمــويــل هــــذه الـــمـــعـــدالت من 
اإلنــجــاز، وهــذا المبلغ يشّكل نحو 13 بالمئة 
مــن دخـــل الــدولــة مــن الــنــفــط واالســتــثــمــار، فــإن 
استطاعت الــدولــة توفير هــذه المبالغ بشكل 
مستدام، فالمواطن يستأهل وأموال الدولة كلها 
لــه ألمــنــه ورفاهيته واســتــدامــة الخير، وإن لم 

تستطع فال بّد من إيجاد حلول فعالة.
في الواقع يستحيل على الدولة توفير هذه 
المبالغ في ظل المعطيات الحالية والعجوزات 
التي تعانيها الميزانية واالستدامة المطلوبة، 
ولـــو افــتــرضــنــا جـــدال أن الــحــكــومــة استطاعت 
ــة لــتــغــطــيــة الــطــلــبــات  ــ ــــالزمـ تـــوفـــيـــر األمـــــــــوال الـ
اإلســكــانــيــة الــســنــويــة، فــســنــواجــه أزمــــة أخـــرى، 
هي الكهرباء والماء، التي تكلف أكثر من 100 
ألف دينار لكل قسيمة لتركيب طاقة إنتاج في 
مــحــطــات الــكــهــربــاء والــمــاء والــصــرف الصحي 
والخدمات، فضال عن تكاليف التشغيل واإلنتاج 

والوقود السنوية.
 أنــه متى مــا أقــّر هــذا القانون، 

ً
ــوأ أثـــرا واألسـ

فسيعتبر أن القضية اإلسكانية انتهت، وسيتم 
الترويج بأنه فور تأسيس الشركات ستشرع 
في بناء المدن وتوفير المساكن، بالمعدالت 

المطلوبة، وهذا الكالم عار عن الصحة.

• إذا كــانــت الــشــركــة ستحصل عــلــى عقود 
انــتــفــاع فـــي الــمــنــاطــق، فــأيــن مــشــكــلــة الــجــدوى 

المالية؟
- من عيوب القانون أنــه رّكــز على مواضيع 
أخـــرى ابــتــعــدت عــن الــهــدف الرئيسي، وهـــذا ال 
يـــخـــدم الــقــضــيــة اإلســـكـــانـــيـــة، حــيــث تـــم إدخــــال 
مـــوضـــوع حـــق االنـــتـــفـــاع الـــتـــجـــاري لــلــشــركــات، 
ــاريــــع الـــصـــغـــيـــرة  ــمــــشــ ــة الــــــى إدخـــــــــال الــ ــ ــافـ ــ إضـ
والوحدات السكنية غير المخصصة لإلسكان.
فحق االنتفاع والتوسع فيه مثال ممكن أن 

يجعل الشركة رابحة للمستثمر والمساهمين، 
لكن في مجمل المشروع اإلسكاني يكون أكثر 
تكلفة على الدولة، أي أن تطرح مشروع تطوير 
عــقــاري فقط، وآخــر مــزايــدة على حــق االنتفاع 
يحقق اسعار للسكن للمواطن اقل وعائد للدولة 

أكثر. 
أما خلط االثنين فسيكون المستثمر أشطر 
بكثير من الحكومة، ويستطيع تحقيق أرباح 
خيالية لنفسة منفردا دون المساهمين وأرباح 
ــه فــــي حـــال  ــ مـــتـــواضـــعـــة لــلــمــســاهــمــيــن، كـــمـــا أنـ
ر يستحيل على الحكومة تــرك الشركة 

ّ
التعث

بال امتيازات إضافية على حساب المال العام 
لدعم الشركة لوجود 50 في المئة مساهمين من 

المواطنين ويستفيد اكثر المستثمر.
إضافة الى أن القانون قانون إذعان، حيث إن 
السلطة تنتهي عند المؤسسة العامة للرعاية 
السكنية فــي الــســهــم الــذهــبــي وتــحــديــد نسبة 
األرباح واألسعار، هذا النوع من شركات اإلذعان 
يشجع المستثمر الــفــاســد ويبعد المستثمر 

الشريف. 

المطور العقاري

• بــمــاذا يختلف القانون عــن فكرة المطور 
العقاري؟

- الفكرة من إنشاء شركة للمدن االسكانية 
لها هدفان، األول سرعة اإلنجاز والثاني تقليل 
التكلفة، وعند المقارنة بين الشركة - كما ورد 
في القانون - والمطور العقاري، نجد أن األخير 

أقل تكلفة وأسرع إنجازا.
الــقــانــون نـــص عــلــى أن تــكــون شــركــة الــمــدن 
اإلسكانية شركة مساهمة ومدرجة في سوق 
األوراق المالية، وهذا يتطلب تكاليف لإلدراج 
والــحــوكــمــة ووظــائــف ال تقل قيمتها عــن 200 
ألف دينار سنويا، إضافة إلى أن القرار يتخذ 
من قبل مجلس اإلدارة، لكونها شركة مساهمة، 

 لـ »الجريدة«
ً
الصبيح متحدثا

محمد البغلي وسند الشمري

وتــحــتــاج الــــى إجـــــــراءات مــرتــبــطــة بــالــحــوكــمــة 
والــشــفــافــيــة لــطــرح الــمــنــاقــصــات، وهــــذا يــأخــذ 
المزيد من الوقت والمال، بينما المطور العقاري 
يعمل بــأمــوالــه الــخــاصــة، وال يتطلب كــل تلك 
المصاريف واإلجراءات، وسيراعي سرعة ودقة 
وجـــودة اإلنــجــاز للمحافظة على استمراريته 
لــتــحــقــيــق األربـــــــاح والـــحـــصـــول عــلــى مــشــاريــع 

تطوير أخرى.
كما أن شركة المدن ليست لديها خبرة في 
التطوير العقاري، والــذي سيقود المشهد هو 
المستثمر الـــذي يمتلك نسبة ال تــقــل عــن 26 
بالمئة، ويستطيع المستثمر مــن خــالل طرق 
عديدة التحايل واالستئثار بأعمال وتحقيق 
أرباح لنفسه من خالل عقود خاصة يبرمها مع 

اآلخرين على حساب بقية مساهمي الشركة.
ويــتــطــلــب ذلـــك وجــــود رقـــابـــة صـــارمـــة لمنع 
تضارب المصالح والتالعب واالستفادة بشكل 
غير قانوني. بينما نحن في غنى عن ذلك كله 
مع المطور العقاري، وتكون الرقابة في نطاق 

محدود وفني.
ــمــــدن  ــة الــ ــ ــركـ ــ وأخـــــــيـــــــرا، فـــــي حـــــــال تـــعـــثـــر شـ
اإلسكانية يجب على الدولة أن يكون لها دور 
في حل مشكلتها، ألنها مرتبطة مع مواطنين 
مساهمين، في حين أنها غير مسؤولة في حال 
ر المطور العقاري، ففي نهاية المطاف هو 

ّ
تعث

يعمل بأمواله.

• هـــنـــاك مـــالحـــظـــات مـــن الـــجـــهـــات الــتــابــعــة 
للدولة، فلماذا صّوتت الحكومة مع القانون، 

رغم تلك المالحظات؟
- الحكومة وافقت على قانون 47/ 93 بالرغم 
مــن اعــتــراض الــوزيــر المعني آنـــذاك، المرحوم 
ــقــــت عــلــى قــانــون  حــبــيــب جـــوهـــر حـــيـــات، ووافــ
27/ 95 وأكثر من 15 تعديال كلها فاشلة، ولم 
تحقق شــيــئــا، والــحــكــومــة يــجــب أن تــكــون لها 
رؤية واضحة ودور قيادي أكبر في تقديم الحل 

األمثل والفعال للقضية اإلسكانية، ال أن تقاد. 
فــي الــواقــع، أنــا أشفق على الــمــواطــن، إذ إنه 
ُيخدع كثيرا، ويتم إيهامه بأن الحلول قادمة، 
وأدلل على كالمي بأن القانونين 47 لسنة 93 
و27 لسنة 95 وجميع الــتــعــديــالت الــتــي تمت 
عليهما، لم يستطيعا تقليص فترة االنتظار 
أو تغطية الطلبات اإلسكانية السنوية، لتصل 
فترة االنتظار الى 20 سنة، وهذه تعتبر كارثة 

وظلما كبيرا للمواطن.
 نحو 15 تعديال على القوانين اإلسكانية، 
وجميعها في اتجاه تعقيد القضية اإلسكانية، 
اآلن يجب التوجه نحو بدائل تكون أكثر فاعلية 

واستدامة، وأن تعمل على حل أصل المشكلة.

المتوالية اإلسكانية

• برأيك، ما هو ما الحل األمثل؟
- يــكــمــن حــل األزمــــة فــي مــعــالــجــة المتوالية 
ــــن الـــقـــضـــايـــا  ــة، وهــــــي مـــجـــمـــوعـــة مـ ــيــ ــانــ ــكــ اإلســ

المتتالية:
- تحرير األراضي
- تطوير المساكن

- تمويل الشراء
- توفير الكهرباء والماء والصرف الصحي، 

وغيرها من الخدمات.
ــي قـــــرار، وكــمــا هـــو معلوم  ــ فــتــحــريــر األراضــ
أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية لديها 
حاليا أراٍض تلبي احتياج ما ال يقل عن 200 

ألف وحدة سكنية.
ثاني المحاور هي إطــالق مبادرة أو إنشاء 
م األراضي 

ّ
كيان أو شركة هدفها الرئيسي تسل

مــن الـــدولـــة وتــطــويــرهــا عــن طــريــق الــمــطــوريــن 
العقاريين بمنافسة على الجودة وسعر البيع 
ــّم بــيــعــهــا بـــأولـــويـــة طــلــبــات  ــ ـ

َ
ــن ث لــلــمــواطــن، ومــ

الــرعــايــة السكنية، شريطة تنازله عــن حقوقه 
في بنك االئتمان ودعــم وزارة التجارة ويوفر 
للمواطن االقتراض من البنوك المحلية بمرابحة 

مخفضة.
ويقوم المطورون العقاريون ببناء القسائم 
والفلل بمساحات مختلفة وشقق بمجمعات 
سكنية متكاملة الــخــدمــات وذات خصوصية 
عالية، وبأسعار محددة سلفا، ويترك للمواطن 
حــريــة اخــتــيــار مــســكــنــه، إذ يــجــب عــلــى الــدولــة 
توفير منتجات متنوعة لتناسب االحتياجات 

المختلفة.
أمــا المحور الثالث لحل األزمـــة اإلسكانية، 
فهي توفير التمويل المستدام، الــدولــة خالل 
العقود السابقة كانت قادرة على توفير ما يلزم 
لتمويل عدد معّين من الوحدات السكنية، أما 
في ظل المعطيات والظروف الحالية، فبالتأكيد 

لن تستطيع.
والــتــمــويــل ال يــكــون مــســتــدامــا إال بمرابحة 
مخفضة من خالل البنوك التجارية، حيث إن 
وجود عنصَري المرابحة والضمانات سيفتح 
آفاق التمويل من الخارج بال حدود، وتستطيع 
البنوك أو الدولة طرح سندات للحصول على 
مليارات الدنانير بعوائد ال تتجاوز نسبتها 
2 بالمئة، وسيكون الطريق سالكا للحكومة 
أو الــبــنــوك لـــالقـــتـــراض مـــن الـــخـــارج واإلقـــبـــال 
على سنداتها، وذلــك ببساطة لــوجــود عوائد 
ين )األرض(. وضمانات بقيمة أعلى من أصل الدَّ

وهذا يتطلب قبول المواطن سداد أصل الدين 
ومرابحته، بمدد تتراوح بين 20 و30 سنة بدال 
من 52 سنة حاليا، وسيكون القسط الشهري 
الذي سيتحّمله المواطن أقل بكثير من إيجار 
شقة، وذلك مقابل تقليص فترة االنتظار التي 

تصل مدتها حاليا الى 20 سنة.
ر المواطن عن الــســداد، وهذا 

ّ
وفــي حــال تعث

ُيحتمل بنسبة ال تتجاوز 1 في المئة، سيتم بيع 
ين، ومن  الوحدة بمزاد ويسدد ما تبقى من الدَّ
ثم توفير سكن آخر أقل تكلفة للمتعثر وأسرته، 
إضافة الى أن هذا التصور يتعامل مع الفرد، 
ويعطي ميزة لأسرة الكويتية )زوج وزوجــة 
كويتيان(، أي أنه يغطي كذلك الرجل الــذي لم 
يتزوج والــمــرأة التي لم تتزوج أو المطلقة أو 

األرملة.
والــمــحــور الــرابــع فــي متوالية اإلســكــان هي 
في توفير الكهرباء والماء والصرف الصحي 
وغــيــرهــا لــهــذه الـــوحـــدات، إذ انـــه بــعــد تخفيف 
العبء وااللتزام المالي، سيكون بمقدور الدولة 
تنفيذ مشاريع إنتاج الكهرباء والماء والصرف 
الصحي والطرق، وغيرها من الخدمات، وهي 
مكلفة جدا، إذ إن مجموع الطلبات اإلسكانية 
المراد تنفيذها 140 ألفا، يوازي مجموع المنازل 
القائمة )نحو 130 ألفا(، أي أن الدولة بحاجة الى 

طاقة إنتاجية تعادل الطاقة الحالية.
وتعتبر تكلفة انــتــاج الــكــهــربــاء والــمــاء في 
الــكــويــت عــالــيــة، حــيــث إن الــعــديــد مـــن الــدولــة 
شرعت في استخدام وسائل موازية؛ مثل الطاقة 
الشمسية إلنتاج الكهرباء، الذي يكلف بالطاقة 
الشمسية نحو 4 فلوس للكيلواط/ ساعة، فيما 
يكلف فــي الــمــحــطــات التقليدية لــلــوقــود فقط 
نحو 23 فلسا للكيلواط/ ساعة. وإنتاج الماء 
بــالــتــنــاضــح الــعــكــســي يــكــلــف نــحــو ٨٠٠ فلس 
لألف غالون، فيما بالطرق البخارية القائمة 
يكلف نحو ٦ دنانير للوقود. وال يتحقق ذلك 
إال من خالل عقود مع منتج مستقل، كما فعلت 

السعودية واإلمارات. 

عدو وهمي واحتكار لألراضي
بسؤال الصبيح عن جــدوى محاربة االحتكار 
بفرض الضريبة العقارية، ورفع الدعوم عن البيت 
الثالث، وأثــرهــا على القضية اإلسكانية، قــال إن 
أخطر المعارك أن تحارب عــدوا وهميا ال وجود 
له، فهو يستنفد طاقتك ولن تنتصر عليه، وهذه 

كلها معارك وهمية.
أوال لنتساءل: هل يوجد احتكار؟، وأفترض أن 
عدد األراضي المحتكرة 13 الف قسيمة يعادل 10 
بالمئة من القائم، ماذا يؤثر ذلك مقابل 140 ألف 

طلب إســكــانــي لبلد عــدد مساكنه الحالية نحو 
130 ألفا؟ هنا أصبح االحتكار، إن ُوجد جدال، ال 
أثر له، إذ إن األسعار تعتمد بالدرجة األولى على 
الــعــرض والــطــلــب. وأضــــاف أن هــنــاك الــعــديــد من 
ولــى 

َ
الطرق للتحايل على هذه القوانين، فمن األ

زيادة المعروض من العقارات السكنية، بدال من 
الخوض في المعارك الوهمية، وفي حال تنفيذ 
ــة فــعــالــة لــإلســكــان ســيــكــون الـــعـــرض بــتــزايــد  رؤيــ

وستكون األسعار في انخفاض.

فشل القانون يعني استمرار 
ارتفاع العقارات

قــال الصبيح إن فشل الــقــانــون فــي حــل األزمــة 
اإلسكانية يعني استمرار ارتفاع أسعار العقارات 
ــك لــــوجــــود طـــلـــب مـــرتـــفـــع يــقــابــلــه  ــ الــســكــنــيــة، وذلــ
انخفاض شديد في المعروض، موضحا أنه في 
حــال االستمرار بهذا القانون سيكون استمرارا 
لــلــفــشــل الـــقـــائـــم. ولـــذلـــك يــجــب اســـتـــحـــداث بــدائــل 

موازية فعالة.

بَن على رؤية شاملة للقضية اإلسكانية
ُ
• فكرة القانون خطأ من األساس ولم ت

 أنه متى ما أقر القانون فسيعتبر أن القضية اإلسكانية انتهت... 
ً
• األسوأ أثرا

وهذا الكالم عاٍر من الصحة
 وإيهامه بأن الحلول قادمة وجميع 

ً
• أشفق على المواطن لخداعه كثيرا

المحاوالت لم تستطع تقليص فترة االنتظار
• كارثة وظلم كبير للمواطن امتداد فترة حصوله على مسكن إلى 20 سنة

التأجير في المناطق السكنية
أفـــاد الصبيح بــأن البعض يشتكي مــن وجـــود عمليات 
تأجير في المناطق السكنية، وهذا في طبيعة الحال وضع 
خاطئ، ويسبب ضغطا على الخدمات المقّدمة من الدولة، 
مبينا أن التأجير في المناطق السكنية، وإن كان خطأ، إال 

أنه وفر سكنا لما ال يقل عن 100 ألف أسرة.
ولفت إلى أن منع التأجير في ظل األزمة اإلسكانية الحالية 
سيخلق أزمة أكبر، إذ من المفترض في الوقت الحالي البحث 

عن حلول لأزمة اإلسكانية أوال، ومن ثم منع التأجير.

من عيوب 
القانون أنه 

رّكز على 
مواضيع 

أخرى ابتعدت 
عن الهدف 

الرئيسي

عند المقارنة 
بين الشركة 

- كما ورد 
في القانون - 
وبين المطور 
العقاري نجد 

األخير أقل 
تكلفة وأسرع 

ً
إنجازا

على المواطن 
قبول سداد 
ين  أصل الدَّ
ومرابحته 

بمدد تتراوح 
بين 20 و30 

سنة بداًل من 
52

التمويل 
ال يكون 

 
ً
مستداما

إال بمرابحة 
مخفضة من 
خالل البنوك 

التجارية

يستحيل على 
الدولة توفير 

مبالغ لتغطية 
الطلبات 

اإلسكانية في 
ظل المعطيات 

الحالية 
والعجوزات 

التي تعانيها 
الميزانية

عادل الصبيح

https://www.aljarida.com/article/9776
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»هيئة األسواق«... شركات متراخية في تطوير 
أنظمتها الستيعاب األدوات المالية

إطالق المنتجات يتطلب أنظمة تستوعبها ونحاول تضييق الفجوة مع المتقاعسين 
• في البورصة شركات متعاونة وأخرى متهاونة تحتاج إلى محاسبة

مـــع تحقيقها نــســبــة تـــوافـــق تـــجـــاوزت 98 
بالمئة مــع المعايير الــدولــيــة المنبثقة عن 
مــبــادئ المنظمة الدولية للهيئات المشرفة 
على أسواق المال )األيسكو( وأهدافها، يمكن 
القول إن هيئة أسواق المال باتت اليوم قاب 
قوسين أو أدنــى من تحقيقها نسبة امتثاٍل 
تــامــة مــع مــبــادئ تلك المنظمة الــدولــيــة ذات 
المهنية األرفع في مجاالت الرقابة واإلشراف 

على أسواق المال.
ويعكس هذا االمتثال تأكيد الهيئة التزامها 
بــــأهــــداف الــمــنــظــمــة الـــدولـــيـــة الـــتـــي تــتــمــحــور 
حول قضايا عدة، تبدأ بحماية المستثمرين 
وزيادة وعيهم، وتنتهي بالتوصل إلى أسواق 
مال مؤهلة جاذبة تتمتع بالعدالة والنزاهة 
والكفاءة والشفافية، ووضع الحلول المطلوبة 
لمواجهة األخــطــار النمطية والنظامية من 
اٍت عدة، كالتعاون في تطبيق أهم  خالل إجراء
المعايير الدولية، واالرتقاء بمعدالت االلتزام 
 القوانين 

ّ
بها، السيما ذات الصلة منها بسن

والرقابة وإنفاذ القانون، وتبادل المعلومات 
بــيــن أعـــضـــاء الــمــنــظــمــة الـــدولـــيـــة، وتــشــاُركــيــة 

التجارب الرقابية والتنظيمية.
وجعلت هيئة أسواق المال في الكويت من 
 لرسالتها في 

ً
تلك المعايير واألهــداف أسسا

توفير نظام إشرافي ورقابي قائم على مبدأ 
العدالة والشفافية والنزاهة، ومواكبة أفضل 
الــمــمــارســات الــعــالــمــيــة، كــمــا ضــمــنــت الــمــادة 
 تلك األهداف. 

ّ
الثالثة من قانون إنشائها جل

ويمكن القول حقيقة، إن عمليات التقييم 
المتصلة بــالــتــوافــق مــع مــعــايــيــر »األيــســكــو« 
شـــهـــدت تـــطـــورات قــيــاســيــة مــتــســارعــة بـــدأت 
وفــق مستويات تــوافــق متدنية مــع مباشرة 
 على عقٍد 

ً
الهيئة مهامها قبل ما يزيد قليال

من الزمن حينما أشارت إلى »نزٍر يسير« من 
توافق جزئي مع بعض معايير المنظمة الـ 37 
لتبدأ بعد ذلك رحلة صعودها القياسي مع 
انضمام الهيئة لتلك المنظمة في عــام2017 
حينما وضعت نصب عينيها هدف الوصول 
إلى نسبة توافق تامة 100 بالمئة معها، رغم 
التحفظات التي أبداها الكثيرون العتبارات 
ـــ »خـــصـــوصـــيـــة« بــيــئــة االســتــثــمــار  ــق بــ

ّ
تــتــعــل

المحلية ال بّد من مراعاتها.
ــول الــهــيــئــة إلـــى مــشــارف  الـــيـــوم، ومـــع وصــ
تحقيق هدفها الطموح، تثار تساؤالت عدة 
حــول آلية الهيئة وأدواتــهــا لـ »تطويع« بيئة 
أنشطة األوراق المالية المحلية، و»االرتقاء« 
بــضــوابــطــهــا لــتــتــوافــق مــع مــعــايــيــر المنظمة 

الدولية.

 فلسفة خاصة

الــتــســاؤالت السالفة الــذكــر، حملناها إلى 
مصادر الهيئة التي أشــارت إلى نهج خاص 
 »

ً
 مـــطـــورا

ً
لــديــهــا تــعــتــبــر فــيــه ذاتـــهـــا »شـــريـــكـــا

 
ً
 متزمتا

ً
 متصيدا

ً
« ال رقيبا

ً
 مقوما

ً
و»مــراقــبــا

 بــتــطــبــيــق الــتــشــريــعــات بــحــرفــيــتــهــا 
ً
مــلــتــزمــا

دونما مراعاة للخصوصية المشار إليها من 
ناحية، وتهيئة البيئة المواتية لتطبيقها لدى 

المعنيين بها من ناحية أخرى.

مرونة... وتدّرج

وتــشــيــر الـــمـــصـــادر إلــــى أن أدوات الــهــيــئــة 
لتحقيق ذاك النهج يمكن إيــجــازه بكلمتين 
الن قوام سياسة الهيئة وفلسفتها 

ّ
اثنتين تمث

على الصعيدين الرقابي والتنظيمي وهما 
المرونة والتدرج. 

، يمكننا اإلشارة إلى عديد من األمثلة 
ً
عمليا

الــتــي تــؤكــد حقيقة »الــمــرونــة والـــتـــدرج«، كما 
هي الحال في المخالفات المرصودة المحالة 
للتحقيق، ومــن ثــّم إلــى مجلس الــتــأديــب؛ إذ 
ــدّرج يــرتــبــط بـــنـــوع الــمــخــالــفــة ومـــدى  ــ ثــمــة تــ
 للدليل الخاص بذلك 

ً
بساطتها وأهميتها وفقا

وللسياسة الداخلية للشركة. 
فقد يقتصر اإلجــــراء فــي حــال المخالفات 
البسيطة برفع كتاب تنبيه دون اللجوء إلى 
التحقيق، فينبه إلى ضرورة تالفي المخالفة. 
أما الجسيم من المخالفات فُيحال للتحقيق. 
وقــد ُيكتفى مــن رد الشركة بـــ »تنبيه« يوجه 
إليها من المدير التنفيذي للهيئة بناًء على 

المادة 143 من قانون إنشاء الهيئة.
ــتـــدرج فــــي تــطــبــيــق  ــلـ ــة أمـــثـــلـــة أخــــــرى لـ ــّمــ وثــ
اإلجراءات الرقابية والتشريعية، ومنها - على 
سبيل المثال ال الحصر - تطبيق قواعد حوكمة 
الــشــركــات عــام 2016، حيث اتسمت منهجية 
تطبيقها بــمــرونــة شملت أغــلــب تلك القواعد 
ــزام أو الــتــفــســيــر«، كــمــا كــان  ــتــ وفــــق مــبــدأ »االلــ
 لدى تطبيق برنامج المؤهالت 

ً
الوضع مماثال

المهنية للوظائف الواجبة التسجيل، حيث 
وضــعــت الهيئة سياسة إعــفــاء مــن متطلبات 
البرنامج بالنسبة إلى حاملي بعض الشهادات، 
كما حددت فترة تجريب غير ملزمة للتطبيق 
امتدت سنة كاملة، قبل دخوله مرحلة التطبيق 

اإللزامي.
وبصورٍة مماثلة، كان تطبيق معايير كفاية 
رأس المال لألشخاص المرخص لهم، وغيرها 

الكثير.
، اعتمدت الهيئة 

ً
في المجال الرقابي أيضا

مـــبـــدأ الــــتــــدرج فـــي الـــرقـــابـــة ريــثــمــا تــســتــوعــب 
الجهات الخاضعة إلشــراف الهيئة ورقابتها 
والمعنّية بتطبيق تشريعات الهيئة بشكل 
كامل االلــتــزامــات المطلوبة منها، األمــر الذي 
يقتضي تعيين األكفاء من كوادرها وتأهيلهم 
ــبـــرامـــج تــــدريــــب مــتــخــصــصــة،  وإخـــضـــاعـــهـــم لـ
 اتباع سياسة إلدارة 

ً
كما يتطلب منها أيضا

 من 
ً
ا الــمــخــاطــر حصيفة ومــواتــيــة تشكل ردء

الوقوع في المخالفات.

ال هوادة... وال تهاون! 

»المرونة« المطلوبة التي تبديها الهيئة ال 
 
ً
 معيقا

ً
 مفرطا

ً
تعني بحاٍل من األحوال تساهال

 لحقوق 
ً
لتطور الشركات من ناحية، وضياعا

مساهميها مــن ناحيٍة أخـــرى. إذ ثمة إلــزام 
صارم في تطبيق بعض الجوانب التنظيمية 
واألحــكــام التشريعية، وهـــذا مــا نلمسه من 
خالل إلزام بعض الشركات المدرجة بتوفير 
نـــظـــام تـــصـــويـــت إلـــكـــتـــرونـــي لــمــســاهــمــيــهــا، 
إضافة إلــى أحكام العديد من كتب الالئحة 
التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة التي تعكس 
 في التطبيق، ومنها على 

ً
 عاداًل مطلوبا

ً
حزما

سبيل المثال أحكام الكتاب الــســادس عشر 
ــاب(،  )مكافحة غسل األمــــوال وتــمــويــل اإلرهــ
والـــكـــتـــاب الــعــاشــر )اإلفــــصــــاح والــشــفــافــيــة(، 
كذلك الكتاب الرابع عشر )سلوكيات السوق(، 
إضافة إلــى الكتاب الثالث )إنــفــاذ القانون(، 
والكتاب السابع )أموال العمالء وأصولهم(، 
إذ إن أحكام هذه الكتب على وجه التحديد 
ترتبط بمصلحة عامة تمّس الكويت، وهي 
مــصــلــحــة تــســمــو عــلــى الــمــصــلــحــة الــخــاصــة 
 
ً
بطبيعة الحال حين التعارض. إذ إن تهاونا
فــي االلـــتـــزام بــأحــكــام هـــذه الــكــتــب ال يقتصر 
على االعــتــبــارات المتعلقة بحماية السوق 
 على 

ً
وعــمــالئــه فــحــســب، بـــل يــنــعــكــس ســلــبــا

تصنيف الكويت وفق المؤشرات الدولية، كما 
هي الحال على صعيد المتطلبات الخاصة 

بااللتزام بمعايير عملية التقييم المتبادل، 
ومـــدى االلــتــزام بتوصيات مجموعة العمل 
ع استكمالها 

ّ
المالي FATF والتي من المتوق

بصورة نهائية لدى جميع الجهات المعنّية 
 بأن الهيئة جاهزة منذ مدة 

ً
بالكويت، علما

زمنية للتقييم المتبادل المتوقع في مايو 
2023، وكذلك مؤشرات تحسين بيئة األعمال، 

وغيرها.
ـــ »ال تـــهـــاون« الــتــي  ــار ســيــاســة الــ ــ وفــــي إطـ
تمارسها الهيئة، تشير المصادر إلــى عدم 
تهاونها فــي اإلبـــالغ عــن الــجــرائــم المرتكبة 
مـــن الـــجـــهـــات الــخــاضــعــة إلشـــرافـــهـــا، ســــواًء 
كانت شركات أم أشخاصا مرخصا لهم أو 

مسجلين.
 

مسؤولية خاصة

وتؤكد مصادر الهيئة أن فوارق جوهرية 
كبيرة متفاوتة في تعامل وتعاون الشركات 
الخاضعة إلشراف الهيئة معها، إذ إن هناك 
شــركــات مــتــعــاونــة تــســارع فــي أعــقــاب رصــد 
المخالفة من قبل الهيئة لمباشرة العمل على 
تصويبها قبل اتخاذ الهيئة إجراءها التالي.
فــي المقابل، هناك شــركــات ال تلقى كثير 
اهتمام لما ُيرصد من مخالفات تتعلق بها، 
وهــنــا تــقــع الــمــســؤولــيــة - بــالــدرجــة األولــــى - 
على مجلس إدارة الشركة ولجنة التدقيق 
فيها، وكــذلــك مــراقــب حساباتها الــذيــن يقع 
 عبء الوفاء بااللتزامات 

ً
على عاتقهم جميعا

الــقــانــونــيــة الـــواجـــبـــة الــمــتــرتــبــة عــلــى رصــد 
مخالفات العاملين لديها وتصويبها قبل 

رصد الهيئة لها.
الهيئة من جانبها ال تقوم برصد المخالفة 
ي 

ّ
 بعد تلق

ّ
وإحالتها لجهة االختصاص إال

ــه مـــع اإلدارات الــفــنــيــة  ــتــ رد الــشــركــة ودراســ
المختصة لــديــهــا ومـــع الــجــهــات الخارجية 
ذات الــصــلــة، فـــإن تــوافــقــت اآلراء عــلــى وقــوع 
ات  شبهة المخالفة اتخذت حيالها اإلجــراء

القانونية. 
ومقابل عدم تهاون الهيئة في اإلبالغ عن 
الجرائم المرتكبة، فثمة منحى مغاير تتخذه 
حيال التعامل مع شبه الجرائم األخرى التي 
تــكــشــفــهــا، إذ إنــهــا تــقــوم بــإحــالــتــهــا للجهة 
ات  الحكومية المختصة الستكمال اإلجـــراء

قة بالتحقق منها.
ّ
المتعل

ــة، تــــؤكــــد الــــمــــصــــادر أن  ــلـ ــمـــحـــصـ وفــــــي الـ
سياسة الهيئة في ممارسة المهام الرقابية 
ــســم 

ّ
عــلــى الــجــهــات الــخــاضــعــة إلشـــرافـــهـــا تــت

بالحصافة، وهي أبعد ما تكون عن »التربص« 
د المخالفات« إليقاع العقوبات. كما  و«تصيُّ
 من مبدأ »درهم وقاية خيٌر من 

ً
أنها؛ انطالقا

 في 
ً
 اســتــبــاقــيــا

ً
قــنــطــار عــــالج«، تتخذ طــابــعــا

معظمها، مما يساعد الجهات المعنية على 
تفادي ارتكاب األخطاء التي تشكل مخالفات 

أو جرائم.
 الطرف 

ّ
كما أنها - في المقابل - ال تغض

عنها حين رصدها، والقانون هنا يسري على 
الجميع بال استثناء؛ كبيرهم قبل صغيرهم.

 النظام العام
 

 تــؤكــد مــصــادر الهيئة، فــي إطــار 
ً
وخــتــامــا

اعتمادها منهج »المرونة والتدرج« بالتطبيق 
على حرصها لترسيخ تدريجي لثقافة القبول 
والتطبيق ما دام في إطار القوانين المرعية، 
وبما يتفق مع سيادة القانون ويمنح قرارات 
الهيئة المشروعية المطلوبة، وبما يساعد 
 على استيعاب هدف القيود الموضوعة 

ً
أيضا

بــحــدودهــا الـــالزمـــة لتحقيق الــتــوفــيــق بين 
المصلحة العامة 

ومصالح األشــخــاص الخاضعين لرقابة 
الــهــيــئــة، عــلــى أن تــســمــو الــمــصــلــحــة الــعــامــة 
عــلــى الــمــصــالــح الــخــاصــة، مـــع األخــــذ بعين 
 
ً
االعتبار أن االلــتــزام بصريح القانون، وفقا
لقواعده اآلمرة، مقّدم على جميع المصالح، 
ل )النظام العام(، خاصة أن الهيئة 

ّ
ألنه يمث

 
ً
فـــي نــهــايــة الــمــطــاف لـــم ولــــن تــكــون خــصــمــا
ــا، يـــراعـــي  ــهـ ــريـــك مـــطـــور لـ لـــلـــشـــركـــات، بــــل شـ
مصالحها واستمرارية أعمالها دون تفريط 
بالتزاماتها قطعية الداللة وقطعية الثبوت 

في الوقت ذاته. 
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، تــشــيــر الـــمـــصـــادر إلــى 
سعي الهيئة الدائم لتحقيق التوازن العادل 
المطلوب بين اإلجراءات التنظيمية والرقابية 
مــن نــاحــيــة، والــقــيــود والــضــوابــط المتعلقة 
بها من ناحية أخــرى. فـ »اإلفــراط« في فرض 
« مــن قــدرة 

ً
الــضــوابــط والــقــيــود يــعــنــي »حـــــدا

 لها يحد من 
ً
الشركات على االبتكار، وتقييدا
اإلبداع والتطوير والمنافسة. 

في المقابل، فإن تقليل تلك الضوابط قد 
« في حقوق 

ً
يعني من ناحيٍة أخرى »تفريطا

 آلليات الهيئة لحمايتهم؛ 
ً
المتعاملين، وكبحا

فالتنظيم يعنى بالجهات الخاضعة إلشراف 
 لحماية 

ً
الــهــيــئــة، أمـــا الــقــيــود فــتــهــدف دومــــا

ي هذه المعادلة أمر 
َ
المتعاملين وتوازن طرف

 ويقظة وحكمة دائمتين 
ً
 دؤوبا

ً
يقتضي جهدا

تمليها الهيئة بتمّكن واقتدار. 
وتختتم الــمــصــادر بــأن الهيئة مــن خالل 
فلسفتها الخاصة المستندة إلى »المرونة« 

و»التدرج« 
و»التشاركية« و»سيادة القانون«، نجحت 
إلى حد بعيد في تحقيق التوازن المطلوب 
اتها التنظيمية والرقابية  بين توفيق إجراء
مــع المعايير الــدولــيــة مــن نــاحــيــة، وتــجــاوز 
الـــعـــقـــبـــات الــمــتــصــلــة بــخــصــوصــيــة الــبــيــئــة 
المحلية وتطويعها من ناحية ثانية. األمر 
الذي ال يعكسه التوافق شبه التام مع معايير 
»األيسكو« فقط، بل تلك القفزة النوعية الهائلة 
فــي مقومات بيئة أنشطة األوراق المحلية 
الــتــي غـــدت عــالــمــيــة بــامــتــيــاز، دون أن تفقد 

طابعها المحلي، وهذا ما أّهلها عن جدارة 
واستحقاق، لتصبح وجهة مؤهلة لجذب 
االستثمارات الخارجية العالمية واإلقليمية 

وتوطين المحلية.

محمد اإلتربي

مطلوب تعاون 
رقابي لتبادل 

المعلومات 
لمجابهة المخالفين 

والمتالعبين

الهيئة تشدد على 
تطبيق القانون على 
الكبير قبل الصغير 

بال تهاون... دون 
ترّبص بأحد

الهيئة ال تعوق 
تطور الشركات... 

لكن ال تفّرط في 
حماية حقوق 

المساهمين 

 »أسواق المال« 
تؤكد على كل 

صاحب مصلحة 
متضرر أن يتقّدم 

بشكوى وأال يسكت 
عن حقه

الهيئة ترى أن 
بيئة األوراق 
المالية باتت 

عالمية دون أن 
نفقد الخصوصية 

الكويتية

تشاركية مطلوبة واستحداث كيانات
تؤكد مصادر الهيئة أن سياستها المتعلقة 
بالجانب التنظيمي تستند إلــى متابعة أحدث 
الممارسات العالمية، واستطالع رأي أصحاب 
المصلحة، وإعـــداد المنتج حتى ولــو لــم تتهيأ 
، ولم تتوافر كل مقوماته 

ً
البيئة المواتية له تماما

بعد، وذلك بهدف دراسة السوق من جميع جوانبه 
واالستعداد لتوفير المقومات المطلوبة لنجاحه، 
مع التدّرج في إصدار المنتجات المالية ومراعاة 
إجـــراء االخــتــبــارات الفنية المطلوبة مــن أطــراف 

منظومة أسواق المال. 
ومثال ذلك مشروع استحداث كيانات البنى 
 )CCP( نظام الوسيط المركزي 

ً
التحتية، وتحديدا

ــــالق بــعــض الــمــنــتــجــات  ــــذي يــرتــبــط نـــجـــاح إطـ الـ
المالية التي يستهدفها بمدى نجاح االختبارات 
التجريبية الــتــي يــجــريــهــا كــل مــن بــنــك الكويت 

المركزي والبنوك التجارية والشركة الكويتية 
للمقاصة. 

 يتطلب 
ً
كما أن إطــالق منتجات أخــرى أيــضــا

قيام أصحاب المصلحة بتهيئة أنظمتهم الفنية 
المطلوبة الستيعاب تلك المنتجات، واالستعداد 

لوضعها وضع التطبيق. 
 لدى بعض 

ً
 ملموسا

ً
وتؤكد المصادر أن تراخيا

هؤالء في تطوير أنظمتهم ألسباب مختلفة قد 
يكون من بينها ضعف قدراتهم المالية، وهو ما 
 من أسباب فشل المنتج، وفي أحسن 

ً
ل واحدا

ّ
يمث

األحول تأخر إطالقه أو تعثره.
وتــؤكــد الــمــصــادر أن الــتــعــاون فــي هــذا اإلطــار 

مطلوب وضروري الرتباطه بتطوير السوق
ومنتجاته، والهيئة قد تسبق القطاع الخاص 
بـــخـــطـــوات فـــي بــعــض األحــــيــــان بــمــســار تــطــويــر 

 لتذليل الفجوة الماثلة.
ً
السوق، وتعمل جاهدة

 على صعيد إجراءات 
ً
التشاركية مطلوبة أيضا

الهيئة التنظيمية والرقابية، فــال بــّد للمساهم 
مــن القيام بـــدوره، وال بــّد للمتضرر أو صاحب 
المصلحة مــن الــتــقــدم بــشــكــواه أو بــالغــه. وهنا 
ــم إقــــرارهــــا  ــ تــضــيــف الـــمـــصـــادر أن الــهــيــئــة - رغـ
العديد من األحــكــام التي تحمي حقوق األقلية، 
ــوازن بــيــن حــمــايــة  ــتــ وحـــرصـــهـــا عــلــى تــحــقــيــق الــ
حقوق األغلبية واألقلية ومبادئ الديموقراطية 
فــي إدارة الــشــركــات، وحـــق األغــلــبــيــة فــي اتــخــاذ 
الــــقــــرارات، ومــراعــاتــهــا لــعــدم اإلجـــحـــاف بحقوق 
األقلية من المساهمين مقابل عدم تعّسف األقلية 
في ممارسة حق االعتراض على قرار األغلبية - 
فإنها لن تستطيع فعل الكثير فيما لو تقاعس 
الــمــســاهــمــون عـــن الــتــمــّســك بــحــقــوقــهــم والـــدفـــاع 

عن مصالحهم، وممارسة دورهــم في محاسبة 
مجلس اإلدارة وتوجيهه لمعالجة المخالفات، 
واالعتراض على قرارات الجمعيات العامة التي 

 بمصالحهم دونما وجه حق. 
ً
ل إضرارا

ّ
تمث

وال بّد من تعاون مطلوب من الجهات الرقابية 
األخرى، السيما على صعيد التزود بالمعلومات 
ــيـــل شـــبـــهـــات  ــفـــاصـ ــتـ ــلــــوبــــة، واإلحـــــــاطـــــــة بـ الــــمــــطــ
المخالفات، خاصة أن أساس قرارات الهيئة يرتكز 
إلى الحقيقة واليقين ال الظن والتأويل، إذ إن عدم 
 قد يترتب عليه تأخر في اتخاذ 

ً
التعاون أحيانا

 
ً
ــرارا ل إضـ

ّ
ات بما يمث بعض الــقــرارات واإلجـــــراء

بمصالح البعض.

»أسواق المال« 
تعتمد مبدأ التدرج 

في الرقابة ريثما 
تستوعب الجهات 

الخاضعة إلشرافها 
والمعنّية بتطبيق 
تشريعاتها بشكل 

كامل االلتزامات 
المطلوبة منها

https://www.aljarida.com/article/9834


ــرى الــبــنــك الـــتـــجـــاري الــكــويــتــي أن  يــ
االســتــدامــة والــمــســؤولــيــة االجتماعية 
ــتـــزام مــؤســســي وجــــزء ال يتجزأ  هـــي الـ
من جهود البنك نحو تعزيز المواطنة 
والتنمية المستدامة، وعلى هــذا، أخذ 
ــادرة مـــن ستينيات  ــبـ ــمـ الــبــنــك زمـــــام الـ
القرن الماضي بدمج البرامج واألنشطة 
ــيـــات الـــمـــتـــنـــوعـــة لــاســتــدامــة  ــالـ ــفـــعـ والـ
ــيــــة ضــمــن  ــاعــ ــمــ ــتــ والــــمــــســــؤولــــيــــة االجــ
الــخــطــط االســتــراتــيــجــيــة للبنك وبــاتــت 
أنشطة المسؤولية االجتماعية وبرامج 
ــيـــة خــاصــة  االســــتــــدامــــة تــكــتــســب أهـــمـ

بالنسبة للبنك على مر السنين.
وفــــي مـــعـــرض حــديــثــهــا عـــن بــرامــج 
المسؤولية االجتماعية واالستدامة لعام 
2022، قالت نائبة المدير العام - قطاع 
الــتــواصــل الــمــؤســســي - أمــانــي الــــورع: 
»واصلنا في البنك تحقيق تقدم ملموس 
فــي مــجــاالت االســتــدامــة والــمــســؤولــيــة 
االجــتــمــاعــيــة، بـــل ونـــجـــح الــبــنــك خــال 
العام في ايصال رسالته الى كل شرائح 
المجتمع بطرحه العديد من مبادرات 

االســتــدامــة والــمــســؤولــيــة االجتماعية 
وتقديم الــرعــايــة والمشاركة فــي شتى 
مجاالت العمل اإلنساني واالجتماعي 

والخيري«.
وفـــــي هـــــذا الــــصــــدد، ســلــطــت الـــــورع 
ــم بــــرامــــج ونــشــاطــات  ــ الــــضــــوء عــلــى أهـ
الــمــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة واالســتــدامــة 
للبنك خال عام 2022 على النحو التالي:

حملة »ضاعف أجرك مع التجاري«
واصل البنك، في إطار تأكيد ثقافة 
الـــمـــســـؤولـــيـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة وجـــهـــود 
االســتــدامــة، حملة »ضــاعــف أجـــرك مع 
التجاري« الهادفة إلى تحقيق التكافل 
االجـــتـــمـــاعـــي عــــن طـــريـــق قـــيـــام الــبــنــك 
بالتبرع بمبلغ مماثل لما يقدمه أي 
متبرع للجمعيات والجهات الخيرية 
ــــن خــــال  ــــي الـــحـــمـــلـــة مــ الــــمــــشــــاركــــة فــ

حساباتها لدى البنك التجاري.

ذوو الهمم في بؤرة االهتمام والرعاية 
ــن حـــــرص الـــبـــنـــك عــلــى   مــ

ً
انــــطــــاقــــا

ــة الـــمـــجـــتـــمـــع فــــــي مــخــتــلــف  ــ ــاركـ ــ ــــشـ مـ
المناسبات والنشاطات التي تخدم 
 
ً
جميع فــئــات الــمــجــتــمــع، وخــصــوصــا

ــة، قــام  ــاقــ ذوي الــهــمــم ومــتــحــدي االعــ
ــع »كــافــيــه  ــعـــاون مــ ــتـ ــالـ »الــــتــــجــــاري« بـ
312«، الــمــقــهــى األول مـــن نـــوعـــه في 
الكويت والــذي ُيــدار بالكامل من قبل 
ذوي الهمم، وقد جاءت هذه الفعالية 
اســـتـــكـــمـــااًل لـــــــدوره الــمــمــيــز فــــي دعـــم 
مختلف أنشطة ذوي الهمم ومتحدي 

اإلعاقة.

دعم برامج التوعية بسرطان الثدي 
والبروستاتا

 مع شهر التوعية بسرطان 
ً
تزامنا

الـــثـــدي فـــي شــهــر أكـــتـــوبـــر وســـرطـــان 
ــــن كــل  ــــي نـــوفـــمـــبـــر مـ الـــبـــروســـتـــاتـــا فـ
عـــام، جـــاءت مــشــاركــة البنك فــي هذه 
الــحــمــات الــتــوعــويــة ضــمــن جــهــوده 
الــــتــــوعــــويــــة الـــمـــســـتـــمـــرة لــمــكــافــحــة 
 على الصحة العامة 

ً
السرطان وحفاظا

ونشر التوعية بهذه األمراض وطرق 
الوقاية منها. 

االحتفال باألعياد الوطنية
 على 

ً
يـــحـــرص »الـــتـــجـــاري« دومــــــا

ــرائـــح الــمــجــتــمــع  مـــشـــاركـــة جــمــيــع شـ
فــرحــة االحــتــفــال بــاألعــيــاد الوطنية. 
ــاالت بــالــعــيــد  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــبـــة االحـ ــنـــاسـ ــمـ وبـ
الــوطــنــي ويـــوم الــتــحــريــر، قـــام قطاع 
ــي الــبــنــك  ــ الــــتــــواصــــل الـــمـــؤســـســـي فـ
ــبـــنـــى الــــبــــنــــك الـــرئـــيـــســـي  ــيـــن مـ ــزيـ ــتـ بـ
بإضاءات تبرز جمال المبنى احتفااًل 
بهذه الــذكــرى العزيزة على قلب كل 
ــن ومـــقـــيـــم عـــلـــى هـــــذه األرض  ــواطــ مــ
الطيبة. وقـــام البنك بــتــوزيــع هدايا 
على القادمين مــن السفر لاحتفال 
باألعياد الوطنية في مطار الكويت 

الدولي.

حملة »هون عليهم«
واصـــــــل الـــبـــنـــك فـــعـــالـــيـــات حــمــلــة 
»هــون عليهم« الموجهة لفئة عمال 

ــنـــاء والـــتـــي دشــنــهــا  ــبـ الــتــنــظــيــف والـ
البنك منذ ما يزيد على 10 سنوات 
وحازت جائزة المشروع االجتماعي 
الــــرائــــد عــلــى مــســتــوى دول مجلس 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، حــيــث اســتــمــر 
الـــبـــنـــك فـــــي تـــرتـــيـــب الـــــــزيـــــــارات فــي 
الــمــنــاســبــات الــمــخــتــلــفــة لــفــئــة عــمــال 
التنظيف والبناء في مواقع عملهم 
ــا والـــمـــســـتـــلـــزمـــات  ــدايــ ــهــ ــع الــ ــ ــوزيـ ــ وتـ
 لجهودهم 

ً
والمابس عليهم تقديرا

في المحافظة على البيئة الكويتية 
نظيفة وصحية. 

رزنامة البنك
حرص البنك على إصدار رزنامته 
السنوية لعام 2022 والــتــي احتوت 
عــلــى الــعــديــد مـــن الـــصـــور عـــن الـــزي 
الكويتي الشعبي حيث استمر وعي 
الكويتيين الفطري بأهمية المحافظة 
عــلــى الــــزي الــتــقــلــيــدي كــرمــز للهوية 
الوطنية، بل وجاءت األزياء الشعبية 
الكويتية معبرة عن البيئة الكويتية 

بشقيها البحري والصحراوي.

تواصل مستمر
قام البنك من خال قطاع التواصل 
ــــل وســـائـــل  الـــمـــؤســـســـي بــتــفــعــيــل كـ
التواصل مع عمائه والجمهور من 
خــال مــواقــع الــتــواصــل اإلجتماعي 
)االنستغرام – الفيسبوك – تويتر- 
سناب شات – لينكد إن - يوتيوب( 
ــد مــــــن الــــرســــائــــل  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ عــــبــــر بــــــث الـ
التوعوية الصحية وُســبــل الوقاية 
ــى جـــانـــب الــحــمــلــة  مـــن األمــــــــراض، إلــ
اإلعــانــيــة »يـــا زيـــن تــراثــنــا«، إضــافــة 
إلــــــى الـــمـــســـابـــقـــات الــــتــــي يــنــظــمــهــا 
البنك لمتابعي منصات التواصل 
ــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي  ــابـــات الـ وحـــسـ

للبنك.

المحافظة على البيئة
إيــمــانــا مـــن الــبــنــك الـــتـــجـــاري بــأن 
 
ً
 اجتماعيا

ً
حماية البيئة تمثل بعدا

 فــــــــي بــــــــرامــــــــج االســــــتــــــدامــــــة 
ً
مـــــهـــــمـــــا

والـــمـــســـؤولـــيـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة، نــظــم 
البنك حملة تنظيف بــالــتــعــاون مع 
فــريــق Trash Tag فـــي بـــر الــصــبــيــة، 
وقـــد هــدفــت الــحــمــلــة إلـــى تــوعــيــة كل 
أطياف المجتمع بأهمية المحافظة 

على البيئة.
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القيمة المحلية المضافة

طــرحــت فـــي خــتــام مــقــالــة لـــي بــعــنــوان »مـــا هي 
ـــشـــرت فـــي جــريــدة 

ُ
؟«، ن

ً
ــا ــقــ الـــشـــركـــات الــكــويــتــيــة حــ

الــجــريــدة بــتــاريــخ 19 نوفمبر 2021 الــتــســاؤالت 
التالية: 

ولى بدعم وتشجيع الدولة؟ أهي 
َ
»ما الشركة األ

تلك التي يملكها قلة من األفراد الكويتيين ويعمل 
فيها مئات من األجانب، أم هي تلك التي يملكها 
قلة من األجانب ويعمل فيها مئات من الكويتيين؟ 
لماذا ال ُيعاد النظر في تعريف الشركة الكويتية 

أو المنتج الكويتي الجدير بالدعم والتشجيع؟«. 
لم أعــاِن مشقة اإلجابة عن تلك التساؤالت في 
جيب عن 

ُ
ذلك الوقت، ولكن أجد أنه من المفيد أن أ

هذه التساؤالت في الوقت الحالي، وباألخص مع 
مرحلة العهد الجديد التي دعا اليها سمو األمير 
نواف األحمد، حفظه الله ورعــاه، من خال كلمته 
خــال يونيو 2022، على لسان سمو ولــي عهده 
الشيخ مشعل األحمد، حفظه الله. وسأتناول هذا 
الموضوع من خال طرح مقترح »القيمة المحلية 

.)In Country Value( »المضافة
الهدف األساسي من »القيمة المحلية المضافة« 
هو إعادة توجيه الجزء األكبر من اإلنفاق الحكومي 
 ،

ً
إلى االقتصاد الوطني. وهذا المقترح ليس جديدا

فلقد سبقنا إلى تطبيقه المملكة العربية السعودية 
واإلمارات وقطر.

تعكس القيمة المحلية المضافة مدى مساهمة 
الشركات الخاصة في دعم االقتصاد الوطني. وهي 

درجة مئوية يتم حسابها من 3 مكونات، هي:
)1( دعم نمو الناتج المحلي اإلجمالي من خال 
توفير المزيد من السلع والخدمات داخل الكويت، 
وزيــادة االستثمار األجنبي المباشر في الكويت، 
وزيـــــــادة مــســاهــمــة الـــقـــطـــاع الـــخـــاص والـــشـــركـــات 
الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي اإلجمالي.
)2( خلق فــرص عمل إضــافــيــة للمواطنين في 
القطاع الخاص، وتطوير مهارات القوى العاملة 

المحلية.
)3( وزيادة اإلنفاق على البحث والتطوير، وزيادة 
الــقــدرة التنافسية للصناعات الوطنية، وزيـــادة 

تطوير التكنولوجيا واستخدامها.
يبدأ اإلجراء بتقديم الشركة الخاصة، التي ترغب 
في المشاركة بالمناقصات التي تطرحها مؤسسات 

حكومية أو شبه حكومية، بطلب للحصول على 
شهادة القيمة المحلية المضافة. ويكون التقدم 
من خــال إحــدى جهات التصديق المحددة على 
موقع الكتروني خاص بالقيمة المحلية المضافة. 
وتكون هذه الجهات في العادة شركات استشارات 
مــحــاســبــيــة ومــراجــعــة اجـــتـــازت عملية االخــتــيــار 
واالعتماد من إحدى الجهات الحكومية ذات الصلة، 

مثل جهاز المناقصات المركزية. 
تـــقـــوم جــهــة الــتــصــديــق بــمــنــح درجـــــة لــلــشــركــة 
الــخــاصــة الــمــتــقــدمــة بــنــاء عــلــى منهجية مــحــددة 
ــة الــقــيــمــة المحلية  يــتــم مـــن خــالــهــا حــســاب درجــ
المضافة للشركة. وللحصول على الشهادة، يجب 
على الشركة إبداء التعاون الكامل بإبراز بياناتها 
المالية ووثائق أخــرى مطلوبة لجهة التصديق. 
وتشمل الشركات المؤهلة للحصول على شهادة 
القيمة المحلية المضافة تلك العاملة في الكويت 
واألجنبية، الصناعية منها والخدمية، من دون 

تمييز. 
ولــتــوضــيــح طــريــقــة حـــســـاب الــقــيــمــة المحلية 
الـــمـــضـــافـــة، نـــذكـــر عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال الــنــمــوذج 
ــتـــوزع األوزان عــلــى عــنــاصــر  اإلمـــــاراتـــــي، حــيــث تـ
المعادلة التي يتم مــن خالها احتساب الدرجة 
عة )أو 

ّ
كما يلي: 50 بالمئة تتعلق بالسلع المصن

، و25 بالمئة لاستثمار 
ً
الخدمات الُمقدمة( محليا

المحلي، و15 بالمئة للعمالة المحلية، و10 بالمئة 
للعمالة الوافدة. ويتم تقييم كل عنصر من العناصر 
رها الشركة 

ّ
األربعة بناًء على المعلومات التي توف

 منها.
ّ

لكل
وليس الهدف من هذا المقال اإلسهاب في شرح 
تفاصيل معادلة حساب درجــة القيمة المضافة 
ــاراتــــي أو غــيــره،  الــمــحــلــيــة بــحــســب الــنــمــوذج اإلمــ
ولى بدعم وتشجيع 

َ
ونكتفي بتأكيد أن »الشركة األ

 من 
ً
الدولة« هي تلك التي تخدم اقتصاد الكويت حقا

خال تحقيق القيمة المحلية المضافة األعلى، ال 
 للناتج المحلي اإلجمالي، 

ً
تلك التي ال تضيف كثيرا

وال لدعم العمالة الوطنية، وال لتوظيف األموال في 
تعزيز تنافسية االقتصاد الكويتي. كما أن التطبيق 
الجيد لمؤشر القيمة المضافة المحلية سيخلق 
 فّعااًل تتنافس من خاله الشركات لتعزيز 

ً
نموذجا

مساهمتها في دعم الناتج المحلي اإلجمالي.

»المتحد«: إعالن فائز »الحصاد«... األربعاء 
ضــمــن بـــرنـــامـــج الـــحـــصـــاد اإلســــامــــي، حــســاب 
الــســحــب األول عــلــى الــجــوائــز الــــذي يــقــدمــه البنك 
األهلي المتحد، يجري البنك السحب ربع السنوي 
الذي يترقبه عماء »الحصاد« إلعان الرابح سعيد 
الــحــظ، الـــذي ســيــفــوز بــالــجــائــزة الــكــبــرى، البالغة 
قيمتها 250.000 دينار، في الرابع من يناير الجاري، 

تحت إشراف وحضور ممثلي وزارة التجارة.
وبهذه المناسبة، أفــادت هنادي خزعل، رئيس 
إدارة قنوات التوزيع المصرفية لألفراد بـ »المتحد«: 
»ينفرد حساب الحصاد بمجموعة من المميزات 
الحصرية، حيث ُيعد أبسط وأسهل برنامج ادخار، 
 عن ميزة فتح الحساب عبر اإلنترنت بكل 

ً
فضا

سهولة وُيسر مع ميزة اإليداع الفوري في الحساب«.
وأضافت خزعل: »هناك العديد من فرص الفوز 
الكبرى ما زالت بانتظار عمائنا الحاليين، وكل 

من يرغب بفتح حساب الحصاد لدى )المتحد(«.
ــز الــحــصــاد  وتـــابـــعـــت: »يـــســـاهـــم بـــرنـــامـــج جـــوائـ
فــي تعزيز نشر ثقافة الــتــوفــيــر، والتشجيع على 
االدخـــــــار بــيــن أفــــــراد الــمــجــتــمــع، كــمــا يــســاهــم في 
تغيير حياة عمائه إلى األفضل، من خال الفوز 
بالجوائز القّيمة التي تساهم في إدخال السعادة 
في نفوسهم، ومن هذا المنطلق يحرص البنك على 
المراجعة الــدوريــة لهيكل السحوبات، وتعديلها 
بما يتوافق مع متطلبات وطموحات عماء البنك«.

ــاد فــــي بـــاقـــتـــه الـــجـــديـــدة  يـــقـــدم حـــســـاب الـــحـــصـ
مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون 
من عماء »المتحد« بجائزة شهرية بقيمة 100.000 
دينار، إضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1000 

دينار لكل جائزة.
وتــبــقــى الــجــوائــز ربـــع الــســنــويــة الــكــبــرى بقيمة 

 للرابح هي أهم ما يطمح إليه 
ً
250.000 دينار نقدا

العماء، حيث تمثل لهم فرصة حقيقية لتحقيق 
 عــن هــذه الــبــاقــة مــن الجوائز 

ً
حلم الــُعــمــر. وفــضــا

 أربــاح سنوية متوقعة على 
ً
الجذابة، هناك أيضا

أســــاس عــقــد الــوكــالــة، وهـــو مــا يــزيــد مــن جــاذبــيــة 
حساب الحصاد. 

ُيشار إلى أن الحد األدنى للمشاركة واالستفادة 
من السحوبات كافة هي 100 دينار، تؤهل العميل 
للحصول على فرصتين لــدخــول السحب، والتي 
تزيد حتى 30.000 فرصة في السحب، إضافة إلى 
الحصول على أرباح سنوية مثمرة. وتتيح كل 50 
 في حساب العميل فرصة واحدة للمشاركة 

ً
دينارا

فــي السحب، بشرط أن يحافظ على رصــيــده مدة 
 على األقــل قبل تاريخ السحب، 

ً
خمسة عشر يوما

وكــلــمــا زادت مــــدة االحـــتـــفـــاظ تــزيــد فــــرص دخـــول 
. ويتم إجراء السحوبات كل 

ً
السحب لكل 50 دينارا

يوم أربعاء بناًء على خطة السحب.

»التجاري«: تقدم بمجاالت االستدامة والمسؤولية االجتماعية

أماني الورع

اختتمت شركة الحمراء العقارية الربع األخير من العام 
الماضي بنجاح، إذ احتفلت بعام حافل في مركز الحمراء 

للتسوق في مدينة الكويت. 
ونظمت الشركة خال األشهر الثاثة األخيرة من العام 

سلسلة من فعاليات المسؤولية المجتمعية والترفيه، 
 من مختلف شرائح المجتمع، 

ً
 الفتا

ً
والتي شهدت حضورا

لتعزز دور المركز كنقطة لقاء وتواصل للمجتمع وأفراده.
 مــن قــنــاعــات »الــحــمــراء الــعــقــاريــة« بأهمية 

ً
وانــطــاقــا

الــعــطــاء، فــقــد أطــلــقــت ودعــمــت مجموعة مــن الــمــبــادرات 
والــحــمــات فــي بـــرج الــحــمــراء لــألعــمــال ومــركــز التسوق 
لدعم األهداف النبيلة والجهود الدولية التي تصب في 

رخاء الجميع.

وجهة نظر

د. طارق عبدالمحسن الدويسان

»الحمراء العقارية« تنظم فعاليات من أجل رخاء الجميع

األسواق الخليجية تتفوق على نظيراتها 
العالمية في 2022 رغم تراجعاتها

»كامكو إنفست«: انخفضت بنسبة 6.4% بقيادة قطر والسعودية
أثرت حرب روسيا وأوكرانيا 
وتداعياتها، التي انعكست 

على سلسلة التوريد 
 السلع، 

ً
العالمية، خصوصا

وعمليات اإلغالق الصارمة 
التي فرضتها الصين، على 

سالسل التوريد التكنولوجية 
والمكونات خالل العام.

قــــال تــقــريــر صـــــادر عـــن شــركــة 
ــبـــورصـــات  كـــامـــكـــو إنـــفـــســـت إن الـ
الخليجية أنهت تداوالت عام 2022 
على تراجع بنسبة 6.4 في المئة، 
بعد أن شهدت أحد أعلى معدالت 

النمو العام الماضي. 
ولــفــت الــتــقــريــر إلـــى أن أســـواق 
األوراق الـــمـــالـــيـــة بــمــنــطــقــة دول 
ــلــــس الــــــتــــــعــــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي  مــــجــ
ظلت متقلبة خــال الــعــام، وقابل 
الـــمـــكـــاســـب الـــتـــي تــحــقــقــت خـــال 
األشــهــر األربــعــة األولـــى مــن العام 
تسجيل خسائر على مدار معظم 
األشهر التي تلت ذلــك. كما أثرت 
ــــوق الـــنـــفـــط عـــلـــى الـــبـــورصـــات  ســ
الخليجية، فــي حين ســاهــم عدم 
اســـتـــقـــرار األســــــواق الــعــالــمــيــة في 

إضافة المزيد من الضغوط. 
ــــاف: »أثــــرت حـــرب روسيا  وأضـ
وأوكــــرانــــيــــا وتـــداعـــيـــاتـــهـــا، الــتــي 
انــعــكــســت عــلــى ســلــســلــة الــتــوريــد 
 الـــســـلـــع، 

ً
ــا الـــعـــالـــمـــيـــة، خــــصــــوصــ

وعمليات اإلغـــاق الصارمة التي 
فــرضــتــهــا الــصــيــن، عــلــى ســاســل 
التوريد التكنولوجية والمكونات 
خــال الــعــام. كما تــأثــرت األســواق 
 باالتجاه السائد للتضخم 

ً
أيضا

العالمي، والخطوات التي اتخذتها 
البنوك المركزية العالمية، ورفعها 
ــار الــــفــــائــــدة بــــوتــــيــــرة غــيــر  ــ ــعـ ــ ألسـ
مسبوقة. وتفاقمت تلك العوامل، 
بسبب العقوبات المفروضة على 
روسيا، التي دخلت حيز التنفيذ 

في ديسمبر 2022«.
وعـــلـــى مــســتــوى دول مجلس 
ــقـــريـــر »كـــامـــكـــو  ــــاون، ذكــــــر تـ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
إنـــفـــســـت« أن الـــبـــورصـــة الــقــطــريــة 
ــات  ــ ــــورصـ ــبـ ــ جــــــــــاءت بـــــــصـــــــدارة الـ
الــمــتــراجــعــة خـــال عـــام 2022، إذ 
ــام لـــســـوق  ــ ــعـ ــ ــر الـ ــمــــؤشــ ــع الــ ــ ــراجـ ــ تـ
ــــألوراق المالية بنسبة  الــدوحــة لـ
8.1 في المئة، تبعه مؤشر السوق 
الــســعــوديــة )تـــــــداول(، الــــذي خسر 

7.1 في المئة من قيمته. وُيعد هذا 
هــو أول تــراجــع يــشــهــده المؤشر 
ــنــــوات  ــودي بــــعــــد ســـــت ســ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
متتالية من المكاسب. ومــن جهة 
أخـــرى، كانت أبوظبي مــرة أخرى 
ــل أداًء على  هــــي الــــســــوق األفــــضــ
مــســتــوى دول مــجــلــس الــتــعــاون، 
بتسجيلها مكاسب بنسبة 20.3 
في المئة، تليها عمان والبحرين، 
بارتفاعهما بنسبة 17.6 و5.5 في 

المئة على التوالي.

أداء األسواق الخليجية

ولــفــت الــتــقــريــر إلـــى تــفــوق أداء 
ــم الــخــلــيــجــيــة مــرة  ــهـ أســــــواق األسـ
أخرى على نظيراتها العالمية في 
عــام 2022، بتسجيلها تراجعات 
أقل خال العام، مقارنة بالخسائر 
ثنائية الرقم التي شهدتها معظم 
األســــــواق الــعــالــمــيــة الــرئــيــســة، إذ 
انخفض مؤشر مورغان ستانلي 
الخليجي بنسبة 6.4 فــي المئة 
بنهاية الــعــام، بعد أن حقق أحد 
ــلـــى مــســتــوى  ــكـــاســـب عـ ــمـ ــر الـ ــبــ أكــ
العالم في عام 2021. وعكس أداء 
المؤشر مواصلة تسجيل المكاسب 

بــوتــيــرة ثابتة خـــال الــربــع األول 
ــام 2022، والــــتــــي وصــلــت  ــ مــــن عــ
إلــى مستوى الـــذروة في األسبوع 
الثاني من أبريل 2022. بعد ذلك، 
 
ً
اتخذ المؤشر إلى حد كبير اتجاها

 خال الفترة المتبقية من 
ً
هبوطيا

العام. كما اتخذ المؤشر الخليجي 
 يشابه إلى حد ما االتجاه 

ً
اتجاها

السائد ألســعــار النفط، حيث بدأ 
سعر مزيج خام برنت في التراجع 

منذ يونيو 2022.
ن أن أسواق األسهم العالمية  وبيَّ
، في ظل تراجع 

ً
 هادئا

ً
شهدت عاما

أداء جــمــيــع األســـــــــواق الــرئــيــســة 
، إذ انخفض مؤشر مورغان 

ً
تقريبا

ستانلي العالمي بنسبة 19.5 في 
الــمــئــة، مـــا يــعــكــس تـــراجـــع معظم 
األســـــــواق الـــكـــبـــرى عــلــى مــســتــوى 
العالم بمعدالت ثنائية الرقم. كما 
انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 
500 مـــا يــقــرب مـــن 20 فـــي المئة 
 خال العام، فيما كان معدل 

ً
تقريبا

ــواق الــنــاشــئــة أعــمــق،  ــ تــراجــع األسـ
ببلوغ خسائرها 22.4 في المئة. 

وتــابــع: »تعرضت أسهم قطاع 
التكنولوجيا في الواليات المتحدة 
لضربة قوية خــال الــعــام، إذ فقد 

مؤشر ناسداك المركب ما يقارب 
ــت الــمــمــلــكــة  ــ ــانـ ــ ثـــلـــث قـــيـــمـــتـــه. وكـ
المتحدة السوق الرئيسي الوحيد 
، فيما 

ً
 هامشيا

ً
الذي أظهر ارتفاعا

كانت الهند والبرازيل من األسواق 
الــنــاشــئــة الـــتـــي ســجــلــت مــكــاســب 

جيدة«.

األسواق العالمية

ونـــــــوه الـــتـــقـــريـــر إلـــــى أنـــــه بــعــد 
الــوصــول إلـــى ارتــفــاعــات قياسية 
بنهاية عام 2021، سجلت أسواق 
األسهم العالمية أول تراجعاتها 
منذ أربعة أعوام في عام 2022، ما 
يعكس التداعيات المنتشرة في 
جميع أنحاء العالم، حيث استمر 
ارتـــفـــاع أســعــار الــســلــع األســاســيــة 
في تعزيز الرياح المعاكسة التي 
ــل أنــحــاء  ــه الـــشـــركـــات فـــي كـ ــواجـ تـ
العالم، ما أدى إلى استمرار ارتفاع 
معدالت التضخم، والذي وصل إلى 
أعلى مستوياته المسجلة منذ عدة 
عــقــود، ومــا نتج عــن ذلــك مــن رفع 
البنوك المركزية العالمية ألسعار 
ــــدد بـــــــدوره الــنــمــو  الـــفـــائـــدة، مـــا هـ

االقتصادي على المدى القريب. 
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طة في مقبرة توت عنخ آمون
ّ
أطباق شهية ُمحن

ال ● القاهرة - أحمد الجمَّ
لـــــــــم تــــــكــــــن الــــــحــــــضــــــارة 
الفرعونية محض حضارة 
بناء وتشييد، فعلى الرغم 
مـــن أن اإلرث األبــــرز الـــذي 
ــــوه ألحـــــفـــــادهـــــم هــو  ــفـ ــ ـ

َّ
ــل ــ خـ

الــمــعــابــد واآلثــــــار الـــتـــي ال 
 
ّ
مثيل لــهــا فــي الــعــالــم، فــإن
القدماء المصريين تركوا 
ــارة  ــــا حـــضـ

ً
هـــــــــم أيــــض وراء

ذات بــصــمــة واضــــحــــة فــي 
العلوم والثقافة والفنون 
ــــيء، بـــمـــا فــــي ذلـــك  ــــل شــ وكـ
عــــــاداتــــــهــــــم وتــــقــــالــــيــــدهــــم 
وأطباق طعامهم المفضلة.

وقد احتل الطعام أهمية 
في حياة الفراعنة، وهو ما 
ضح من إحــدى وظائف 

ّ
يت

الملك نفسه واالعتقاد بأن 
»كــلــمــاتــه هـــي الــتــي تخلق 

الطعام«. كما أن المصريين 
عــــرفــــوا زراعــــــــة خــــضــــراوات 
عديدة؛ مثل البصل والثوم 
والـــبـــازالء والــخــس، وهــنــاك 
نقوش تشير إلى أنهم كانوا 
يعرفون منذ عصور مبكرة 
مر الذي ُيعّد فاكهة 

ّ
زراعة الت

شعبية لعموم السكان، إلى 
جانب فواكه التين والعنب 
والرمان والبطيخ، وهو ما 
ظهر في نقوش أبنية تعود 
إلـــــى فــــتــــرة عــــصــــور الــــدولــــة 
الـــحـــديـــثـــة، بــحــســب تــقــســيــم 
عصور تاريخ مصر القديم.

وقبل أيــام، كشفت عالمة 
مـــصـــريـــات تــفــاصــيــل بــشــأن 
ــطــة داخــــل 

َّ
األطـــعـــمـــة الــمــحــن

مــقــبــرة الــمــلــك الــذهــبــي تــوت 
عــــنــــخ آمـــــــــــون، الـــــتـــــي جــــرى 
 ،1922 ــا عـــــــــام  ــ ــهـ ــ ــافـ ــ ــــشـ ــتـ ــ اكـ
ــالــــت أســـــتـــــاذة عــلــم  حـــيـــث قــ
الـــــمـــــصـــــريـــــات بــــالــــجــــامــــعــــة 
األميركية، سليمة إكرام، إن 
»ما تحويه المقبرة شيء ال 
يمكن تصديقه«، الفتة إلى 
أن الذهب هو أقل المفاجآت 
داخـــــل الـــمـــقـــبـــرة، فــالــمــقــبــرة 
ــانـــت تـــضـــم مــجــمــوعــة مــن  كـ
أطباق مائدته؛ بما فيها من 

أطعمة شهية جرى طهوها 
وتـــحـــنـــيـــطـــهـــا ودفــــنــــهــــا مــع 

مومياء الملك الشاب.
وأضـــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــت أثـــــــــــنـــــــــــاء 
اســتــضــافــتــهــا فــــي بــرنــامــج 
ــــى الـــــشـــــاذلـــــي«  ــنـ ــ ــم مـ ــ ــكـ ــ ــعـ ــ »مـ
عــلــى قـــنـــاة cbc الــمــصــريــة، 
 بــمــئــويــة اكــتــشــاف 

ً
احـــتـــفـــاال

مــــقــــبــــرة تــــــوت عــــنــــخ آمــــــون، 
ــرة عـــــــبـــــــارة عـــن  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ أن الـ
 حــافــل لــحــيــاة الــمــلــك، 

ّ
ســجــل

فــبــداخــلــهــا دوالب مــابــســه 
ــل األشــــيــــاء  ــه كــ ــــود بــ ــــوجـ ومـ
حــتــى الــجــوارب والــقــفــازات، 
ــى أن الـــمـــقـــبـــرة  ــ ــ ــيــــرة إلـ مــــشــ

بمنزلة شرح مبّسط للحياة 
اليومية لمصر الفرعونية، 
وأنــــهــــم عــــرفــــوا مــــن خــالــهــا 
ــــف كــــــــــان الـــــمـــــصـــــريـــــون  ــيــ ــ كــ
يدفنون ملوكهم، واألشياء 
الـــــتـــــي كــــــانــــــوا يـــضـــعـــونـــهـــا 
فــي الــمــقــبــرة، ومــعــتــقــداتــهــم 

الدينية، وطرق التجارة.
وعّددت عالمة المصريات 
الــتــفــاصــيــل الــدقــيــقــة داخـــل 
الــمــقــبــرة، مـــؤكـــدة أن الــمــلــك 
ــان مـــحـــًبـــا لــلــطــعــام،  ــ ــــوت كـ تـ
ــرة  ــبــ ــقــ ــمــ ــة أن الــ ــ ــحــ ــ ــــوضــ ومــ
احتوت على أطعمة مطهاة 
ـــــــطـــــــة، خـــــصـــــوًصـــــا 

ّ
ومـــــــحـــــــن

ــلـــحـــوم، وأكــــــدت أن »تـــوت  الـ
عنخ آمون كان يحب اللحم، 
ــيــــن،  ــريــ ــمــــصــ ــة الــ ــيــ ــقــ ــل بــ ــ ــثـ ــ مـ
ووجـــــــــدنـــــــــا فــــــــي الــــمــــقــــبــــرة 
صناديق صغيرة بها لحوم 
فة، 

ّ
طة ومغل

ّ
مطبوخة ومحن

 
ّ
فيها ريش وكبدة وأوز وبط

وحمام«.

 
ً
األحمدي بعيون بريطاني عمل 28 عاما

مع شركة نفط الكويت
ــريــــات امـــتـــدت إلــــى نــحــو 28 سنة  ذكــ
ــر كـــالـــدويـــل  ــ ــ أمـــضـــاهـــا الـــبـــريـــطـــانـــي آرثـ
ــمــــدي والـــمـــقـــوع، يـــرويـــهـــا فــي  بــيــن األحــ
 عــن مــركــز الــبــحــوث 

ً
كــتــاب صـــدر حــديــثــا

والدراسات الكويتية بعنوان »األحمدي 
وخــواطــر وذكــريــات 1919 - 1977« ومن 

ترجمة عبدالخالق العلي.
فكرة الكتاب، وكما وردت في شهادة 
مدير مكتب شركة نفط الكويت في لندن 
ــاءت مــــن خـــال  ــ عـــبـــدالـــخـــالـــق الـــعـــلـــي، جــ
وجــود تجمع سنوي لقدامى العاملين 
في »KOC«، ممن عملوا في الكويت عقدي 
الخمسينيات والستينيات، وفي اللقاء 
الذي جمعهم عام 2016 كان الجميع على 
شوق لاستماع عن الكويت واألحمدي 
ونــادي الحباري واالتحاد و»مستشفى 
ســــاوثــــويــــل«... يــنــقــل الـــعـــلـــي عــــن ســيــدة 
بريطانية تحدثت بحماس واعتزاز في 
رفضها تغيير مكان والدتــهــا في جواز 
سفرها البريطاني من »المقوع« إلى أي 

مكان آخر في بريطانيا.
وفي ذلك اليوم التقى على الغداء آرثر 
كــالــدويــل، وتــحــدثــا مــطــواًل عــن الــكــويــت 
ــام الــجــمــيــلــة الــتــي قــضــاهــا هــنــاك،  ــ واأليــ
وطــلــب مــنــه أن يــكــتــب ذكـــريـــاتـــه وأيــامــه 
فــــي الـــشـــركـــة واألحــــــمــــــدي، ووصــــلــــه رد 
ت هذه الذكريات على  بالموافقة، وجــاء
شكل خواطر قسمها إلــى أربــع خواطر، 
مع ملحق الصور والنص األصلي باللغة 

اإلنكليزية.
الــخــواطــر لــم تــصــل إلـــى 100 صفحة، 
فــي األولـــى يحكي عــن فرصة العمل في 
الكويت وكيف تمت، عندما عرف باسم 
الكويت عن طريق صديق له كان يعمل 
فــي مدينة عــبــدان، وكــان ذلــك عــام 1949 
يــوم تسلم مبلغ 200 جنيه إسترليني 
مــنــحــت لـــه قــبــل ســـفـــره مـــع شـــركـــة نــفــط 
الكويت مع خمسة آخرين موزعين على 
إدارات اإلنـــتـــاج والــطــبــيــة والــمــحــاســبــة، 
اســتــقــل طـــائـــرة مــائــيــة هــبــطــت فـــي مــيــاه 
 عن الشاطئ، مستخدمين 

ً
البحر بعيدا

قوارب صغيرة وفي أشهر الصيف، ومن 
هــنــاك انــقــســمــوا إلـــى ثـــاث مــجــمــوعــات، 

ــــى األحــــمــــدي وآخــــــــرون إلـــى  بــعــضــهــم إلـ
الميناء، وبعثة إلى »وارة«. 

المفاجأة الكبرى

ويصف الرحلة إلــى مواقع معسكرات 
العمل، قائا إنه لم يكن هناك تكييف في 
الــســيــارات، حــيــث مـــروا بمنطقة المقوع 
وشــاهــدوا الـــورش والمستشفى وأمــاكــن 
الــســكــن، حيث ظهر لهم فــي األفـــق نيران 
مراكز التجميع 1 و2 و3 و4، واستقبلهم 
فــي معسكر وارة المدير األمــيــركــي فريد 
هــاف، وكــان يقيم في األحــمــدي، ورافقهم 
إلى مسكنهم... والمفاجأة الكبرى األولى له 
عندما دخل قاعة الطعام لتناول العشاء، 
وهو واصل إلى هنا من دولة مازالت تتبع 
سياسة ترشيد كميات الطعام بعد انتهاء 
الحرب العالمية الثانية، فقد كانت كميات 

الطعام المقدمة مذهلة! 
الــيــوم األول مــن الــعــمــل كـــان فــي مركز 
تجميع رقم 1 في حقل برقان، والذي كان 
 لعمليات اإلنــتــاج... وقضى األيــام 

ً
مــركــزا

التي تلت ذلك في التعرف على عمل اآلبار، 
وأصبح »مشغل نوبة إنتاج« مسؤواًل عن 
اإلنتاج في مركز التجميع... إلى أن أصبح 
هناك »برج حفر في حقل برقان ثم نقل إلى 
المبنى الرئيسي للشركة في األحمدي ثم 

إلى إدارة صيانة الحقول...«. 

سينما في الهواء الطلق

وعــمــلــت الــشــركــة عــلــى تــوفــيــر وســائــل 
الــتــرفــيــه والـــراحـــة، فــأوجــدت سينما في 
 
ً
الهواء الطلق باألحمدي، تعرض أفاما

، والمواصات والماعب 
ً
مرتين أسبوعيا

الرياضية وناديا لركوب الخيل، وجلبت 
الخيول من البصرة. 

ــــي الــــشــــركــــة حــتــى  ــمــــر يـــعـــمـــل فـ ــتــ واســ
 وثاثة أشهر، 

ً
سبتمبر 1977، أي 28 عاما

تـــزوج مــن جــيــرالــديــن الفـــي، كــانــت تعمل 
باألشعة الطبية، وتم الزواج في الكنيسة 
الكاثوليكية باألحمدي، ووصل الكويت 
 ورزق بثاثة أوالد، ولدوا 

ً
وعمره 21 عاما

جميعهم في مستشفى المقوع ودرسوا 
بالمدرسة األنجلو – أميركية. 

 باللغة العربية، وكانت 
ً
تلقى دروســا

ــتـــى فــي  ــة مـــقـــبـــولـــة حـ ــزيـ ــيـ ــلـ ــكـ ــة اإلنـ ــغـ ــلـ الـ
الــمــحــات واألســـــــواق بــمــديــنــة الــكــويــت، 

ساعد ذلك وجود جالية هندية كبيرة.
 

ذكريات

ووصف حياة المعسكرات والعاملين 
فيها واستخدام الحمير ونشاطات نادي 
الــحــبــارى والــصــحــراء ومــواســم الــجــراد، 
وتــــحــــدث عــــن مـــنـــشـــآت الـــشـــركـــة وأنـــديـــة 
األحمدي وصيد األسماك وموسم األمطار 
ونـــادي الــســيــارات والعطات المدرسية 

 عليها.
ً
ومرافق اآلبار التي كان شاهدا

 
ً
وظيفته تلك مكنته من التقاعد مبكرا

واالســتــمــتــاع بــمــوطــنــه، وكــــان فـــي غــايــة 
الـــحـــزن عــلــى مـــا تــعــرضــت لـــه الــمــنــشــآت 
النفطية أثــنــاء الــغــزو الــعــراقــي، ويختم 
 
ً
رحلته بالقول: »قضيت حوالي 30 عاما

أساعد في تطوير الصناعة التي ساهمت 
ــنـــاء الـــكـــويـــت، ولـــكـــنـــي لــــم أســتــطــع  فــــي بـ
مــواجــهــة الــعــودة لتنظيف الــدمــار الــذي 

تسبب فيه جشع وطمع اآلخرين«.

قناع توت عنخ آمونجدارية أثرية توضح أطعمة الفراعنة

بعض مقتنيات المقبرة وقت اكتشافها )1922(وعاء خشبي بداخله بطة محنطة في المقبرة

حفلة راقصة في نادي الحبارىمنظر من الجو لميدان الغولف في نادي الحبارى باألحمدي حفل استقبال الملك سعود في نادي الحبارى

حمزة عليان

أكد أن منيرة القديري ظاهرة فكرية وفنية جديدة
● فضة المعيلي

ــد  ــعــ ف الــــــفــــــنــــــان أســ عــــــــــــرَّ
بوناشي الفن المفاهيمي، 
بــــــأنــــــه نـــــــــوع مـــــــن الــــفــــنــــون 
بــــدأ فــــي الــــقــــرن الــعــشــريــن، 
ــــن خـــــــال رائـــــــــد الـــحـــركـــة  مــ
السريالية الفنان الفرنسي 
مارسيل دوشامب، ويعتمد 
عــلــى تــحــويــل أي نــــوع مــن 
األفــكــار وتجسيدها، حتى 
ــبـــح مـــلـــمـــوســـة بــشــكــل  تـــصـ

إبداعي.
وذكـــر بــونــاشــي أن الــفــن 
المفاهيمي أخــذ أشــكــااًل ال 
ــحــصــى، وأعــطــى 

ُ
ــعــد وال ت

ُ
ت

بــــعــــض الـــــنـــــمـــــاذج ألشـــهـــر 
الفنانين الذين أبدعوا في 
ــذا الـــفـــن عــلــى الــمــســتــوى  هــ
 أن الفنانة 

ً
المحلي، مؤكدا

مـــنـــيـــرة الــــقــــديــــري ظـــاهـــرة 
ــــي عـــالـــم  ــدة فـ ــ ــديـ ــ فـــكـــريـــة جـ
 
ً
مــــت عــمــا الــــفــــن، حـــيـــث قــــدَّ

 فـــي فــعــالــيــات 
ً
 جــــدا

ً
جــمــيــا

كــأس الــعــالــم 2022، عــبــارة 
عـــــن فـــــن مــــركــــب مـــــن مـــــادة 
ــدم فـــي  ــخــ ــتــ ــســ زجـــــاجـــــيـــــة تــ
صــنــاعــة الــغــواصــات تمثل 
منحوتات بحرية مجهرية، 
ــرة  ــ ــكـ ــ ــفـ ــ  إلــــــــــى أن الـ

ً
الفــــــــتــــــــا

ــة، ألنـــهـــا تـــبـــرز الــبــيــئــة  ــيـ ذكـ
الخليجية.

وأشــــار إلـــى أن مـــن أبـــرز 
مبدعي هذا الفن العالميين 
جـــوزف كــوســت، الـــذي ُيعد 
من رواد المراحل المبكرة 
لــلــفــن الــمــفــاهــيــمــي، وأشــهــر 
ــه »كــــــرســــــي وثــــــاث  ــ ــالـ ــ ــمـ ــ أعـ
كراسي« عام 1965، والعمل 
عــبــارة عــن كــرســي حقيقي 
وصــــورتــــه الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة 

بهدف تمثيل الشيء.
ن أن الهدف الرئيسي  وبيَّ
ــن الــــمــــفــــاهــــيــــمــــي، هـــو  ــفــ ــلــ لــ
أنـــــه يــــــدور حـــــول »األفــــكــــار 
والـــــــمـــــــعـــــــانـــــــي« بــــــــــــــداًل عـــن 
الــمــنــحــوتــات، والـــلـــوحـــات، 

ــى  ــ ــ  إلـ
ً
وغــــــــيــــــــرهــــــــا، الفـــــــــتـــــــــا

لــــصــــربــــيــــة  لـــــفـــــنـــــانـــــة ا أن ا
ــا  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــاريـ ــ ــ الـــــــــمـــــــــعـــــــــاصـــــــــرة مـ
ــــرت مــن  أبـــرامـــوفـــيـــتـــش عــــبَّ
خــــال أعـــمـــالـــهـــا عـــن حــريــة 
ــفــــكــــيــــر  ــتــ اإلنـــــــــســـــــــان فــــــــي الــ
لمعالجة قضايا اجتماعية 

ونفسانية. 
 
ً
م بـــونـــاشـــي عـــرضـــا وقــــــدَّ
ــمــــه  ــقــــديــ  خــــــــــال تــ

ً
مــــــرئــــــيــــــا

محاضرة في مركز عبدالله 
ــي بــقــســم  ــافــ ــقــ ــثــ ــم الــ ــ ــالـ ــ ــــسـ الـ
الـــــفـــــنـــــون بـــــعـــــنـــــوان »الــــفــــن 
ــي«، بـــحـــضـــور  ــمــ ــيــ ــاهــ ــفــ ــمــ الــ
ــيـــات فــي  ــالـ ــعـ ــفـ مـــســـؤولـــة الـ
ــلــــه  ــبــــدالــ ــــخ عــ ــيـ ــ ــــشـ ــز الـ ــ ــركــ ــ مــ
ــم مــــهــــا الـــمـــنـــصـــور،  ــالــ ــســ الــ
ــــن  ــيـ ــ ــانـ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ وجــــــــمــــــــع مـــــــــن الـ
والــمــهــتــمــيــن، حــيــث عــرض 
مجموعة مــن الفيديوهات 
الــــــتــــــي تــــــوضــــــح أن الــــفــــن 
المفاهيمي من أبرز الفنون 

في الوقت الحالي.
 
ً
وأعـــــــــــــطـــــــــــــى تــــــســــــلــــــســــــا

 لــتــدرج الــمــفــهــوم 
ً
تــاريــخــيــا

منذ بداية العصر الحجري، 
 لذلك، وهي 

ً
م نموذجا وقــدَّ

تماثيل فينوس ولندورف 
فـــــــي الـــــعـــــصـــــر الـــــحـــــجـــــري، 
ومــــــــــــــن ثـــــــــــم انـــــــتـــــــقـــــــل إلـــــــى 
عــصــور الــفــراعــنــة الــقــديــمــة 

والـــمـــتـــوســـطـــة والـــحـــديـــثـــة، 
 أنــهــم تــمــيــزوا بــدقــة 

ً
مــبــيــنــا

في النحت. 
وأكــــد أن اإلنـــســـان طـــوال 
الـــســـنـــيـــن حـــــــاول أن يــضــع 
هــويــة بفنه تثبت وجــوده، 
وأنـــــــه عـــلـــى مـــســـتـــوى عــــاٍل 
مـــن الـــذكـــاء، ولـــديـــه الــقــدرة 
الخارجية في كشف العلوم 
والمعارف التي يملكها في 
الــحــقــب الــزمــنــيــة الــقــديــمــة، 
ومــثــال عــلــى ذلـــك الــعــصــور 
اإلســامــيــة الــقــديــمــة، الــتــي 
اســــــتــــــخــــــدمــــــت الــــــزخــــــرفــــــة 
 أن 

ً
ــنـــحـــوتـــات، مــبــيــنــا والـــمـ

العصور اإلسامية سبقت 
عصور النهضة في الفنون، 
وليس في العلوم، كما ذكر 
الــــعــــالــــم الـــفـــيـــزيـــائـــي نـــايـــل 

ديغراس.

شعر: ندى السيد يوسف الرفاعي

ـــــــــــــــا
َ

ض عــــــــــــــــــــــاٌم مـــــــــــــديـــــــــــــٌد بــــــــالــــــــمــــــــحــــــــبــــــــِة والـــــــــــــــرِّ
ـــــــــــــــــى وانــــــقــــــضــــــى

َّ
ْحـــــــــــــَمـــــــــــــِن ول وبـــــــــطـــــــــاعـــــــــِة الـــــــــــــرَّ
ِتـــــــــــــِه فـــــــــــي أوقـــــــــــــا لـــــــــــــعـــــــــــــاِم  ا فـــــــــــي ذا  َر  كـــــــــــم دا

قــــضــــى  
ْ
ذ إ لــــــخــــــلــــــيــــــقــــــِة  ا ربُّ  ــــــــــُه 

َ
ن ُســــــــــْبــــــــــَحــــــــــا

كــــــــــــــم راحـــــــــــــــــــــــــــــــٍل! كــــــــــــــم قـــــــــــــــــــــــــــــــادٍم! كــــــــــــــم تـــــــــــائـــــــــــٍه!
كـــــــــــم حــــــــــــــــــــــادٍث فــــــــــيــــــــــه! وكـــــــــــــــم مـــــــــــن ُمـــــقـــــتـــــضـــــى

كـــــــــــــم مـــــــــــــن ســـــــــلـــــــــيـــــــــٍم هـــــــــــــانـــــــــــــٍئ فـــــــــــــي عـــــــيـــــــِشـــــــِه
ــا  ــ ــ ــرضـ ــ ــ ــــــــــى قــــــــــد أعـ

َ
 والــــــــــُمــــــــــن

ُ
عــــــــنــــــــُه الــــــــــســــــــــعــــــــــادة

كــــــــــــــــم مــــــــــــــــن تـــــــــعـــــــــيـــــــــس قــــــــــــــــد تـــــــــــــبـــــــــــــدل حــــــــالــــــــه
نــــــــِهــــــــضــــــــا

ُ
كــــــــــــم مــــــــــــن عــــــــلــــــــيــــــــٍل بــــــــــــائــــــــــــٍس قــــــــــــد أ

ــــــــــــواِتــــــــــــِه
َ
ــــــــــــف

َ
ــــــــــــــعــــــــــــــوٍب فــــــــــــــــاق مــــــــــــن غ

َ
كــــــــــــم مــــــــــــن ل

ضــــــــــــــــــــــا ُه قــــــــــــــــد روَّ بـــــــــــعـــــــــــزيـــــــــــمـــــــــــٍة أهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواَء
 مـــــــــــــن بـــــــــعـــــــــدِه

ٌ
ويـــــــــــــــجـــــــــــــــيُء عــــــــــــــــــــــاٌم ُمـــــــــــــــشـــــــــــــــرق

 ُمــــــــوِمــــــــضــــــــا 
ُ

ــــــــحــــــــنــــــــة اآلمــــــــــــــــــــــــــاِل ُيـــــــــقـــــــــبـــــــــل
ُ

وبــــــــش
 مــــــــــــــن نـــــــــــــــــــــــوِرِه

ٌ
وبـــــــــبـــــــــســـــــــمـــــــــٍة هــــــــــــــي نـــــــــفـــــــــحـــــــــة

طــــــــــافــــــــــْت عـــــــلـــــــى اآلفـــــــــــــــــــــــاِق فــــــيــــــمــــــا قــــــــــد مــــضــــى
عـــــــــــــــــــــــــاٌم جـــــــــــــــديـــــــــــــــٌد قـــــــــــــــد زهـــــــــــــــــــــــــْت أنــــــــــــــــــــــــــــــــــواُرُه

ضــــــــــا والـــــــــــــقـــــــــــــلـــــــــــــُب ربـــــــــــــــــــي لـــــــــلـــــــــعـــــــــنـــــــــايـــــــــِة فــــــــــوَّ
 فــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــــــــــرٍح بــــــــــــــــــــــدا لـــــــــــــقـــــــــــــدوِمـــــــــــــِه

ُّ
الــــــــــــــــكــــــــــــــــل

 أغــــــمــــــضــــــا   
ً
وألجــــــــــــــــمــــــــــــــــِل األحـــــــــــــــــــــــــــــــاِم عـــــــــيـــــــــنـــــــــا

يــــــــــــا أيــــــــــهــــــــــا الـــــــــمـــــــــعـــــــــبـــــــــوُد يــــــــــــا رب الــــــــــــــــورى
ــــــضــــــا

َّ
 ومــــــخ

َ
 الــــــــــــــزمــــــــــــــان

َ
أنــــــــــــــــــَت الــــــــــــــــــذي خـــــــــلـــــــــق

ـــــــــا
َ
ُرحـــــــــــــمـــــــــــــاَك يــــــــــا َمـــــــــــولـــــــــــًى تـــــــعـــــــالـــــــى واْكـــــــــِفـــــــــن

ســــــــــــوَء الــــــمــــــصــــــاعــــــِب والــــــمــــــصــــــائــــــِب والــــقــــضــــا
يــــــــــــــا أيــــــــــــهــــــــــــا الــــــــــــــــــقــــــــــــــــــدوُس فــــــــــــــي مــــــــلــــــــكــــــــوِتــــــــِه

ــــــضــــــا 
َّ
ــــــف

َ
 ُمــــــخ

ُ
يــــــــــا َمـــــــــــــن لــــــــــه ســـــــجـــــــد الـــــــجـــــــبـــــــيـــــــن

يـــــــــــا َمــــــــــــــن لـــــــــــه عـــــــــنـــــــــِت الــــــــــــــوجــــــــــــــوُه بـــــــأســـــــِرهـــــــا
يــــــــــــــا َمــــــــــــــــــن لـــــــــكـــــــــل نــــــــقــــــــيــــــــصــــــــٍة قــــــــــــــد عـــــــــّوضـــــــــا

 والـــــــِحـــــــَمـــــــى
َ
 والـــــــحـــــــمـــــــايـــــــة

َ
ــــــــا الــــــــوقــــــــايــــــــة

َ
َهــــــــْبــــــــن

مــــــــرضــــــــا أ ٍء خــــــــبــــــــيــــــــٍث  مــــــــــــن دا بــــــــــــِحــــــــــــَمــــــــــــاَك 
نـــــــــا َك فـــــــــــي مــــــــــــمــــــــــــراِت الـــــــــدُّ ــــــــــا ضــــــــــــيــــــــــــاء

َ
َهــــــــــْبــــــــــن

 اســــــــتــــــــنــــــــاَر وأومــــــــضــــــــا
ُ

يـــــــــا َمــــــــــــن بــــــــــــِه الـــــــــــبـــــــــــرق
ســــــــبــــــــحــــــــانــــــــك الـــــــــلـــــــــهـــــــــم أنــــــــــــــــــــــَت الــــــــُمــــــــرتــــــــجــــــــى

ــا  ــ ــــضـ ـ ــيَّ ــ ــبـ ــ ــه مـــــــــن ِعــــــــــــــــــبِء الــــــــــــشــــــــــــروِر ُمـ ــ ــلــ ــ ــعــ ــ ــاجــ ــ فــ
ــــــــــٍر  بــــــــــُحــــــــــســــــــــِن تــــــــــدبُّ

ً
واجــــــــــعــــــــــلــــــــــه مـــــــــــعـــــــــــمـــــــــــورا

ــــا ــّيـــــضـ ــ ــقـ ــ  فـــــــيـــــــه مـ
ِّ

 الــــــــــحــــــــــق
َ

 جـــــــمـــــــيـــــــل
ْ

واجــــــــــــعــــــــــــل
ـــــــــــَم الــــــــهــــــــدى

َ
صــــــــلــــــــى عــــــــلــــــــيــــــــَك الـــــــــــلـــــــــــُه يـــــــــــا عـــــــــــل

تــــــــــضــــــــــى لــــــــــُمــــــــــر ا و ـــــــــنـــــــــا  نـــــــــبـــــــــيِّ ِل  آ  
َ

ل آل ا و
 فـــــــإنـــــــهـــــــم

َ
وصــــــــــــــحــــــــــــــابــــــــــــــٍة والــــــــــــتــــــــــــابــــــــــــعــــــــــــيــــــــــــن

 ُمــــنــــتــــضــــى
ً
كـــــــــانـــــــــوا عــــــلــــــى األعــــــــــــــــــــــــداِء ســــــيــــــفــــــا
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على تجسيد األفكار إبداعيا
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برلمان إيران لتحديث النظام... والمعارضة تلملم صفوفها
عبداللهيان يطالب مسقط بالوساطة مع واشنطن والرياض ويقبل شروط إحياء االتفاق النووي

في خطوة تمثل نصف قبول 
بمطالب االحتجاجات الشعبية 
ــام  ــظـ ــنـ الـــمـــطـــالـــبـــة بـــتـــغـــيـــيـــر الـ
والمنددة بتردي األوضاع منذ 
مــنــتــصــف ســبــتــمــبــر الــمــاضــي، 
شدد رئيس البرلمان اإليراني 
مــحــمــد بـــاقـــر قــالــيــبــاف، أمـــس، 
عــلــى »ضــــــرورة تــحــديــث نــظــام 
الــحــكــم فــي جميع الــمــجــاالت«، 
 إلى »أخذ هذا الموضوع 

ً
داعيا

بعين االعتبار، وإيالء األولوية 
للقضايا االقتصادية«. 

ونــقــلــت وكــالــة أنــبــاء فـــارس، 
عن قاليباف دعوته في جلسة 
علنية بالبرلمان إلــى »اإليــفــاء 
بالدين للشعب، من خــالل حل 
ــرار في  ــقــ ــاذ الــ مــشــاكــلــه، واتــــخــ

الوقت المناسب«. 
وجــــــــاء تـــصـــريـــح قـــالـــيـــبـــاف 
ــقـــب ســــاعــــات مــــن اجــتــمــاعــه  عـ
مــع الــرئــيــس إبــراهــيــم رئيسي، 
ـــلـــطـــة الــقــضــائــيــة  ورئــــيــــس الـــسُّ
غــــالم ايـــجـــئـــي، لــبــحــث مــســائــل 
ــتـــواء  مـــتـــعـــددة، مــــن بــيــنــهــا احـ
ــيــــطــــرة عــلــى  الـــتـــضـــخـــم، والــــســ
»الـــدوافـــع االقــتــصــاديــة«. وأكــد 
لطات الثالث، خالل  رؤساء السُّ
اجـــتـــمـــاعـــهـــم، عـــلـــى »ضــــــــرورة 
حــفــظ االســـتـــقـــرار االقــتــصــادي 
واالســـتـــثـــمـــاري، واإلســــــراع في 
تــلــبــيــة احــتــيــاجــات الـــبـــالد من 

العملة الصعبة«.
ــــتــــل 

ُ
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلــــــــــــــك، ق

أحـــــد عـــنـــاصـــر قــــــوات الــتــعــبــئــة 
»الباسيج« برصاص مسلحين 
مجهولين فــي مــديــنــة سميرم 
بمحافظة أصفهان وسط البالد، 
ليل السبت ـ األحد، على هامش 
االحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي تــشــهــدهــا 
الـــجـــمـــهـــوريـــة اإلســـالمـــيـــة مــنــذ 
أشهر، على خلفية وفاة الشابة 
مهسا أميني، بعد توقيفها من 
قبل الشرطة، بسبب مخالفتها 
لقواعد ارتداء الحجاب اإللزامي.
وردد عــــدد مـــن اإليــرانــيــيــن 
هــتــافــات مناهضة للنظام في 
ــهــــدت 4  ــد. وشــ ــهـ ــران ومـــشـ ــهــ طــ
مـــدن، هــي: جــوانــرود وسنندج 
وسميرم وأصفهان، تظاهرات 
فــــــي الــــــــشــــــــوارع ضــــــد حـــكـــومـــة 
الرئيس إبراهيم رئيسي. وفي 
مـــديـــنـــة جـــــوانـــــرود بــمــحــافــظــة 
كرمانشاه، قامت قــوات األمــن، 

بمنع مراسم األربعين لـ 7 من 
قتلى االحتجاجات، وقتل شاب 
اسمه برهان الياسي برصاص 

مباشر.

حادثة قم

وفـــي حــــادث ُيــعــد األول من 
نــوعــه مــنــذ الــثــورة اإلســالمــيــة، 
أمر قائد شرطة مدينة قم بفتح 
تحقيق في ظروف قيام عناصر 
مـــن األمــــن بــاعــتــقــال رجـــل ديــن 
أوقــــف ســيــدة لـــم تــكــن ملتزمة 
بالحجاب، وحاول فرضه عليها 

بالقوة. 
ــة انــتــشــرت على  ووفـــق روايــ
مــــواقــــع الــــتــــواصــــل، فـــــإن رجـــل 
الــديــن الــذي تــم اعتقاله، أوقــف 
سيدة لم تكن ملتزمة بالحجاب 
ــا طـــلـــب مــنــهــا  ــنـــدمـ فــــي قـــــم، وعـ
االلتزام بالحجاب قامت بالرد 
عليه وأهــانــتــه، وهـــو مــا دفعه 
إلــى طلب الشرطة، لكن عندما 

ــال لــه  ــ ــلــــت قـــــــوات األمـــــــن قــ وصــ
الضابط إنــه ال يعتبر السيدة 
غير ملتزمة بالقانون، واتهمه 
بـــالـــتـــحـــرش، بـــعـــد أن اشــتــبــك 
ــام بــاعــتــقــالــه  ــ ــدة، وقــ ــيـ ــسـ مــــع الـ
واصطحابه إلى المخفر، األمر 
قل 

ُ
الــذي أصابه بنوبة قلبية ن

على إثرها للمشفى.
وجــاء الــحــادث في وقــت أكد 
مصدر بمكتب الرئيس اإليراني 
لـ »الجريدة«، أن نائب الرئيس 
محمد مخبر ووزير االقتصاد 
إحسان خاندوزي أرسال رسائل 
إلــــى مـــراجـــع الــتــقــلــيــد الــشــيــعــة 
وكبار علماء الدين في مدينة 
قـــم يــطــلــبــان الــتــنــســيــق إلجــــراء 
لـــــقـــــاءات وشـــــــرح الـــســـيـــاســـات 
ــن مـــعـــظـــم  ــ ــكـ ــ االقــــــتــــــصــــــاديــــــة، لـ
الــمــراجــع رفــضــوا استقبال أي 
فريق حكومي قبل حل مشاكل 

عامة الناس. 
ووصـــــــف الــــمــــصــــدر تــنــصــل 
معظم علماء الــديــن فــي قــم من 

مـــســـانـــدة الـــرئـــيـــس األصـــولـــي 
المتشدد بـ »الدبلوماسي«. إال 
أن رد بــعــض مــراجــع التقليد، 
مــثــل: آيــة الــلــه جـــوادي عاملي، 
وآيــة الله مكارم شيرازي، جاء 
. ووصــل األمر 

ً
 والذعـــا

ً
صريحا

إلـــى حـــد رفـــض مـــراجـــع مــجــرد 
فتح أبواب منازلهم الستقبال 
وزيـــــــــر االقـــــتـــــصـــــاد الـــخـــمـــيـــس 

الماضي.
في المقابل، سعت مجموعة 
مــــن الـــمـــعـــارضـــيـــن اإليـــرانـــيـــيـــن 
إلــى توحيد الصفوف ولملمة 
شتاتها عــبــر رســالــة مشتركة 
أصدرتها شخصيات سياسية 
بمناسبة رأس السنة الميالدية.

وشارك األمير رضا بهلوي، 
ــل الـــــشـــــاه الـــــمـــــعـــــزول، فــي  نــــجــ
الــرســالــة الــتــي حظيت بتأييد 
ــنـــاشـــطـــة الـــنـــســـائـــيـــة مــســيــح  الـ
عــلــيــنــجــاد، والــمــمــثــلــة نــازنــيــن 
بــنــيــادي، والــمــمــثــلــة كلشيفته 
ــــي عــلــي  ــــاضـ ــريـ ــ ــــي، والـ ــانـ ــ ــــراهـ فـ

كريمي، والناشط االجتماعي 
حامد اسماعيلون. 

قبول وإبعاد

ــــد مـــصـــدر رفــيــع  ــك، أكـ ــ ــــى ذلــ إلـ
فــــي »الـــخـــارجـــيـــة« اإليــــرانــــيــــة أن 
الوزير حسين أمير عبداللهيان 
نقل خــالل زيــارتــه الــتــي أجــراهــا 
ــة عــــــــمــــــــان، األســــــبــــــوع  ــنــ ــطــ ــلــ لــــســ
الــمــاضــي، مــوافــقــة الــمــرشــد علي 
خامنئي على مطالب أوروبــيــة 
وأميركية طرحها منسق الشؤون 
الخارجية في االتحاد األوروبي 
جـــوزيـــب بـــوريـــل خــــالل اجــتــمــاع 

على هامش قمة »بغداد 2«. 
ووفــــــــــــــــــق الــــــــــمــــــــــصــــــــــدر، فــــــــإن 
عــبــدالــلــهــيــان طـــلـــب مــــن مــســقــط 
ــة عـــلـــى مـــحـــوريـــن؛  ــ ــاطـ ــ بــــــدء وسـ
أحدهما مع السعودية للتعاون 
لحل األزمــة اليمنية والتحضير 
لــلــجــولــة الـــســـادســـة مـــن الـــحـــوار 
بــــيــــن الـــــــريـــــــاض وطـــــــهـــــــران فــي 

بغداد، والثاني بين الجمهورية 
اإلسالمية وأميركا يمهد للقاء 
 عن األعين، 

ً
ثنائي مباشر، بعيدا

 للقاء مرتقب في فيينا 
ً
تحضيرا

لــوضــع الــلــمــســات األخـــيـــرة على 
مــســودة تــفــاهــم إلحــيــاء االتــفــاق 
النووي المبرم عام 2015 ورفع 
الــعــقــوبــات الــغــربــيــة الــمــفــروضــة 

على إيران.
وأشـــــــــــار إلــــــــى قـــــيـــــام طــــهــــران 
بالتنسيق مع الجانب األوروبي 
لــتــرتــيــب زيــــــارة يــجــريــهــا مــديــر 
الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذريــة 
رافائيل غروسي إليـــران، بهدف 
حل الخالفات بصيغة مشتركة.

ــــي الــــســــيــــاق، ذكــــــر الــجــيــش  فـ
اإليراني، أمس، أنه أطلق طائرة 
مــســّيــرة لتحذير وإبــعــاد طائرة 
ــة مـــــن طـــــراز  ــولــ ــأهــ ــطــــالع مــ ــتــ اســ
»B8«، يعتقد أنها أميركية، كانت 
تـــحـــاول االقــــتــــراب مـــن مـــنـــاورات 
عــســكــريــة يــجــريــهــا قـــرب مضيق 

هرمز بالخليج.

إيرانيون خالل قداس رأس السنة الميالدية في كنيسة بطهران أمس )أ ف ب(

مع تواصل االحتجاجات 
المنددة بتردي األوضاع 
المعيشية منذ 4 أشهر، 
ومساعي المعارضة إلى 

توحيد صفوفها، طالب 
رئيس البرلمان اإليراني محمد 

قاليباف بتحديث النظام في 
شتى المجاالت.

الجيش يعلن إبعاد 
طائرة استطالع 
أميركية مأهولة 

قرب مناوراته 
بالخليج

طهران ــ فرزاد قاسمي

سلة أخبار

تبادلت باكستان والهند أمس 
قوائم منشآتهما النووية، التي 

ال يمكن مهاجمتها، في حال 
تصعيد االعتداءات بينهما، طبقًا 

ملا ذكره بيان صادر عن وزارة 
الخارجية الباكستانية، في إطار 

طقوس سنوية، تتم ممارستها 
بني الجارتني، منذ أكثر من ثالثة 

عقود.
ويتم تبادل قوائم املنشآت 

واملرافق النووية، وفقًا لبنود 
املادة الثانية من اتفاق »حظر 

الهجمات على املنشآت واملرافق 
النووية« الذي تم توقيعه في 31 
ديسمبر 1988، واملصادقة عليه 
في 27 يناير 1991. وطبقًا لهذا 

االتفاق، يتعني على الدولتني 
إبالغ بعضهما بشأن تلك 

املنشآت النووية.

باكستان والهند تتبادالن 
قوائم المنشآت المحظورة

في إطار نزاع مسلح تجاوز 
عمره 50 عاما بني الدولة 
ومجموعات مختلفة من 

امليليشيات اليسارية والقوات 
شبه العسكرية اليمينية وتجار 

املخدرات، توّصل الرئيس 
الكولومبي غوستافو بترو 

إلى اتفاق ثنائي لوقف إطالق 
النار ملدة 6 أشهر مع الجماعات 

املسلحة الخمس الرئيسية.
وكتب بترو، عشية رأس السنة، 

»اتفقنا على وقف إطالق النار 
مع جيش التحرير الوطني 

وسيغوندا ماركيتاليا واألركان 
املركزية وقوات الدفاع الذاتي 

غايتانيستا في كولومبيا 
وقوات الدفاع الذاتي في سييرا 

نيفادا من 1 يناير إلى 30 يونيو 
2023، وسيعتمد تمديده على 
التقدم املحرز في املفاوضات«.

كولومبيا تتفق على هدنة
مع الجماعات الخمس

أدى الزعيم اليساري لوال دا 
سيلفا اليمني رئيسا للبرازيل 
أمس، وسط إجراءات مشددة 

بالعاصمة في غياب سلفه 
اليميني بولسونارو وتهديد 

أنصاره بالعنف.
وبعد مراسم »الكونغرس«، 
توجه لوال، الذي فاز بفارق 

ضئيل بفترة رئاسية ثالثة غير 
مسبوقة، بعدما سجن عامًا 

ونصفًا باتهامات فساد، لقصر 
بالنالتو الرتداء الوشاح أمام 

حشد من 30 ألفًا.
وفي سنوات حكمه املاضية، 

أخرج لوال البرازيليني من الفقر 
خالل طفرة دعمت االقتصاد.

لوال يعود لرئاسة البرازيل 
فترة ثالثة غير مسبوقة

العالم يوّدع سنة مضطربة ويستقبل عام 2023
احــتــفــل الـــعـــالـــم بــحــلــول ســنــة 2023، مــودعــا 
عاما مضطربا شهد أحداثا سياسية ورياضية 
ــيـــة واقــــتــــصــــاديــــة مـــخـــتـــلـــفـــة، أبــــرزهــــا  ــتـــمـــاعـ واجـ
الحرب في أوكرانيا، والتضخم القياسي، وفوز 
األرجــنــتــيــن بــمــونــديــال قــطــر، ووفـــاة شخصيات 

بارزة، آخرها البابا بنديكتوس السادس عشر.
وكان كثر حول العالم ينتظرون حلول السنة 
الجديدة بفارغ الصبر، على أمل التخلص من عام 
2022، الذي لم يكن سهال بأي جانب من جوانبه.

في نيويورك، أمطرت قصاصات الورق الملون 
)كونفيتي( على الحشود في ساحة تايمز سكوير، 
بــعــد هــبــوط الــكــرة الــشــهــيــرة، وهـــو تقليد يعود 
تاريخه إلــى عــام 1907، مع انتظار زوار من كل 
أنــحــاء الــعــالــم لــســاعــات تحت المطر وفــي البرد 

ا من هذا الحدث. ليكونوا جزء
وفـــي الــبــرازيــل، تجمعت حــشــود كــبــيــرة على 
شاطئ كوباكابانا في ريو دي جانيرو، لالحتفال 
بــــرأس الــســنــة عــلــى وقــــع الــمــوســيــقــى واأللـــعـــاب 
ــا فـــي أوغـــنـــدا فــتــحــولــت االحــتــفــاالت  الـــنـــاريـــة. أمـ
لمأساة، إذ لقي 9 حتفهم بتدافع في مركز تسوق 

بالعاصمة.
ــر مـــن األطـــلـــســـي، انــتــهــز  ــ وعـــلـــى الــجــانــب اآلخـ
الباريسيون والسياح الفرصة للتجمع بعرض 

لأللعاب النارية بشارع الشانزليزيه.

وقــبــل ســاعــات، كــانــت ســيــدنــي مــن بــيــن أولــى 
الــــمــــدن الـــكـــبـــرى الـــتـــي انــتــقــلــت لـــلـــعـــام الـــجـــديـــد، 
مستعيدة لقب »العاصمة العالمية لعيد رأس 
السنة«، بعدما شهدت فــي العامين الماضيين 
ــدودة بـــســـبـــب تــفــشــي  ــ ــحـ ــ إغــــالقــــا واحــــتــــفــــاالت مـ

»أوميكرون«.
وُسجلت العام المنصرم استقاالت جماعية 
لموظفين بعد أزمة الوباء، وصفعة في احتفال 
توزيع جوائز األوسكار، وتقلص ثروات أصحاب 
المليارات جراء تدهور قيمة العمالت المشفرة، 
كما شهد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وأسطورة 
كرة القدم البرازيلي بيليه، والزعيم السوفياتي 
الـــســـابـــق مــيــخــائــيــل غـــوربـــاتـــشـــيـــف، والـــرئـــيـــس 
الصيني السابق جيانغ زيمين، ورئيس الوزراء 
الــيــابــانــي الــســابــق شــيــنــزو آبــــي، وأخـــيـــرا الــبــابــا 
السابق بنديكتوس السادس عشر عشية رأس 

السنة.
على صعيد آخـــر، تــجــاوز عــدد ســكــان العالم 
العتبة التاريخية البالغة ثمانية مليارات شخص 
فــي نوفمبر، لكن قبل كــل شــيء سيتذكر العالم 
سنة 2022 دائما ألنها شهدت عودة الحرب إلى 
أوروبا مع الغزو الروسي ألوكرانيا، والذي تسبب 
في مقتل نحو 7 آالف مدني، وإصابة 10 آالف، 
وفرار 16 مليون أوكراني، بحسب األمم المتحدة.

وفــــي مــشــهــد مــخــتــلــف، بــــدا أن هـــنـــاك شهية 
ضعيفة لــالحــتــفــاالت الــكــبــرى فــي روســـيـــا، فقد 
ألغي عرض األلعاب النارية التقليدي مع تصريح 
الرئيس فالديمير بوتين في خطاب العام الجديد 
بأن »الحق األخالقي والتاريخي« يقف إلى جانب 

روسيا بمواجهة إدانة دولية بسبب الحرب.
في غضون ذلك، كانت لندن تستقبل الحشود 
التي تــوافــدت لمشاهدة عــرض األلــعــاب النارية 
الــخــاص بليلة رأس الــســنــة، والــــذي يــقــام للمرة 

األولى منذ ظهور جائحة كوفيد.
واستقبلت منطقة الشرق األوسط عام 2023 
بعرض تقليدي لأللعاب النارية من أعلى مبنى 
في العالم، بــرج خليفة الــذي يبلغ ارتفاعه 830 
مترا في دبي، وأضافت أضواء الليزر زخما إلى 
المشهد في هذا المعلم الشهير الذي بّين رسائل 
من بينها »العناق مجددا«، في إشارة واضحة إلى 

نهاية القيود المرتبطة بكوفيد.
لــكــن بـــخـــالف ذلـــــك، تـــبـــدأ الــصــيــن عــــام 2023 
بمكافحة زيادة في إصابات كوفيد، لكن احتفاالت 
ليلة رأس السنة أقيمت كما كان مخططا لها، رغم 
اكتظاظ المستشفيات في أكبر بلد بالعالم من 
حيث عــدد السكان، مع االرتــفــاع الحاد في عدد 
اإلصابات بالفيروس، بعد قرار رفع تدابير »صفر 

كوفيد« الصارمة.

 بوتين وزيلينسكي يتعهدان بالنصر في العام الجديد
سالح الجو األوكراني ُيعلن إسقاط 45 مسّيرة إيرانية ليلة رأس السنة

تــعــهــد زعــيــمــا روســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا 
ببذل كل ما يمكن لتحقيق النصر في 
خطابيهما بمناسبة الــعــام الجديد، 
وفيما تحدث فولوديمير زيلينسكي 
عن االمتنان واأللــم، وصف فالديمير 

بوتين الحرب بأنها معركة وجود.
وخـــالـــف بــوتــيــن الــتــقــالــيــد، وألــقــى 
رسالته للعام الجديد من بين القوات، 
ــدران الــكــرمــلــيــن،  ــ ــ ولـــيـــس مــــن بـــيـــن جـ
وتحدث بصرامة وحّدة عن عام 2022، 
 
ً
 فاصال

ً
واعتبره العام الذي مثل خطا

بين »الشجاعة والبطولة والخيانة 
والُجبن«.

وبينما حـــاول حشد دعــم الــروس 
وسط انتكاسات محرجة في ساحات 
المعارك وتزايد االنتقادات في الداخل 
ه بوتين  الستراتيجيته العسكرية، وجَّ

الشكر للقوات الروسية، وطالبهم في 
الوقت نفسه ببذل المزيد.

 حلة 
ً
وقال بوتين، الذي ظهر مرتديا

ســـوداء ورابــطــة عنق، »أهــم شــيء هو 
مصير روسيا. الدفاع عن أرض اآلباء 
هــو واجــبــنــا الــمــقــدس تــجــاه أسالفنا 
وأحفادنا. الحق األخالقي والتاريخي 

معنا«.
ــن بــعــض  ــدث زيــلــيــنــســكــي عــ ــحــ وتــ
اللحظات الدرامية واالنتصارات في 
الــحــرب فــي رســالــة مــصــورة استمرت 
17 دقيقة كــانــت مفعمة بالعواطف، 
وتضمنت لــقــطــات لهجمات روســيــة 
على البالد، وكلمات فخر لألوكرانيين 
الــذيــن يــجــابــهــون الــهــجــمــات والــظــالم 

والبرد.
 
ً
وقال زيلينسكي، الذي ظهر مرتديا

 في الظالم وعلم 
ً
 وواقفا

ً
 عسكريا

ً
زيا

ــرفــــرف مــــن خـــلـــفـــه، »قــيــل  ــا يــ ــيــ ــرانــ أوكــ
لــنــا: لــيــس أمــامــكــم خــيــار آخـــر ســوى 
ــقـــول ال خــيــار  ــتــــســــالم، ونـــحـــن نـ االســ
أمامنا سوى االنتصار. نقاتل كفريق 
واحد، البالد بأكملها، جميع مناطقنا. 

 كل التقدير«.
ً
 لكم جميعا

ّ
أكن

وتـــعـــهـــد زيــلــيــنــســكــي بـــاســـتـــعـــادة 
األراضي التي أعلنت موسكو ضمها 
في سبتمبر، وقال: »من المستحيل أن 
ننسى، ومــن المستحيل أن نسامح. 
لكن مــن الممكن أن ننتصر، فــي هذا 
العام انكسرت قلوبنا، وجفت دموعنا. 
نــقــاتــل وســنــواصــل الــقــتــال. مـــن أجــل 

شيء واحد هو النصر«. 
وبــــعــــد بـــضـــع دقــــائــــق مــــن خــطــاب 
زيلينسكي، الــذي ُبــث قبيل منتصف 

ــيـــف، دوت عـــدة  ــيـ ــيـــل بـــتـــوقـــيـــت كـ ــلـ الـ
تــفــجــيــرات فـــي الــعــاصــمــة، وبــأنــحــاء 

أوكرانيا.
وأعلن ســالح الجو، أمــس، إسقاط 
45 طــائــرة مسّيرة مــن طــراز »شاهد« 
اإليرانية خــالل هجوم شنته القوات 
الروسية على كييف ومدن أخرى ليلة 

رأس السنة.
ــــو إســـــقـــــاط 13  ــــجـ وأكـــــــــد ســـــــالح الـ
مــســّيــرة فـــي نــهــايــة عــــام 2022، و32 
أخــرى في العام الجديد. ونشر قائد 
شرطة كييف أنــدريــه نيبيتوف على 
»فيسبوك« صورة لحطام طائرة بدون 
ســقــطــت وعــلــيــهــا عـــبـــارة »عـــام 

ُ
طــيــار أ

جديد سعيد« باللغة الروسية. وكتب: 
»هذا كل ما تحتاج أن تعرفه عن دولة 

اإلرهاب وجيشها«.
بوتين مع قيادات المنطقة الجنوبية في روستوف أمس األول )رويترز(

السيسي لنتنياهو: إبقاء التهدئة ودفع السالم
• وساطة عربية - غربية لحل الخالف مع ليبيا • »داعش« يتبنى هجوم اإلسماعيلية

● القاهرة - حسن حافظ
أجــرى الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي اتصاال هاتفيا، أمس، برئيس 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، 
لــتــهــنــئــتــه بـــتـــولـــيـــه مـــنـــصـــبـــه رســـمـــيـــا، 
ونجاحه في تشكيل الحكومة الجديدة.

ــن الـــمـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــرئـــاســـة  ــلــ وأعــ
المصرية، بسام راضي، أن االتصال بحث 
الــعــالقــات الثنائية ومجمل الــتــطــورات 
ــن الـــدولـــيـــة  ــيـ ــتـ ــاحـ الـــحـــالـــيـــة عـــلـــى الـــسـ
واإلقــلــيــمــيــة، مــؤكــدا مــواصــلــة السيسي 
تـــحـــركـــاتـــه الـــمـــكـــثـــفـــة فــــي كــــل الــمــلــفــات 
المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وعلى 
رأســـهـــا جــهــود الــحــفــاظ عــلــى الــتــهــدئــة، 
واستئناف المفاوضات، لتحقيق السالم 
الــعــادل والــشــامــل، وضــــرورة تجنب أي 
إجــراءات من شأنها أن تؤدي إلى توتر 

األوضاع وتعقيد المشهد اإلقليمي.

وأشارت مصادر مصرية مطلعة إلى 
أن االتــصــال تطرق إلــى ملف العالقات 
الثنائية والقضايا اإلقليمية، وجهود 
إحـــيـــاء عــمــلــيــة الــــســــالم، فـــي ظـــل رغــبــة 
مصرية قوية في البعد عن السياسات 
ــادة  االســـتـــفـــزازيـــة الـــتـــي مـــن شــأنــهــا إعــ

االشتباكات خاصة في غزة.
إلـــى ذلـــك، تــحــدثــت تــقــاريــر أمـــس عن 
دخول أطراف عربية، وأخرى غربية على 
خط أزمة الخالف بين مصر وليبيا في 
أعــقــاب قـــرار الرئيس المصري ترسيم 
الحدود البحرية الغربية، بشكل أحادي. 
وذكـــرت الــتــقــاريــر، نقال عــن أوســـاط، أن 
مــحــاولــة الــوســاطــة تــرمــي لــوقــف مزيد 
من التصعيد، أو نقل األزمــة إلــى األمم 
الــمــتــحــدة أو مــحــكــمــة الـــعـــدل الــدولــيــة، 
بعدما أبــدت كــل الجهات الرسمية في 

ليبيا رفضها للقرار المصري.
وكـــشـــف مـــصـــدر دبــلــومــاســي غــربــي 

فــي الــقــاهــرة أن اتــصــاالت إيــطــالــيــة مع 
مصر جرت أخيرا، بهدف الوساطة مع 
ليبيا، في إطــار مساعي رومــا للحفاظ 
على الحد األدنى من االستقرار األمني 
في ليبيا، في ظل موجات الهجرة غير 
النظامية الــتــي تــواجــهــهــا انــطــالقــا من 
السواحل الليبية، بعد أن لوحظ تزايد 
األعــــداد خـــالل الــشــهــريــن األخــيــريــن من 

العام الماضي. 
في سياق آخــر، تبنى تنظيم داعش 
اإلرهابي، ليل السبت ـ األحــد، االعتداء 
الدامي الذي استهدف، الجمعة، مدينة 
اإلســـمـــاعـــيـــلـــيـــة قـــــرب قــــنــــاة الـــســـويـــس، 
وأعلن التنظيم أن خلية تابعة له نفذت 
االعــتــداء، الــذي يعد األول من نوعه في 
اإلسماعيلية على حاجز للشرطة بمدفع 
رشاش، مما أدى إلى مقتل وإصابة 14 

عسكريا.
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https://www.aljarida.com/article/9745


رياضة ١٤
العدد 5224 / االثنني 2 يناير 2023م / 9 جمادى اآلخرة 1444هـ

ةديرجلا•
sports@aljarida●com

 
ً
 اإليطالي أنطونيو موروزو بطال

لـ »فروسية السكب«
ــــــــــوج الـــــــفـــــــارس اإليــــطــــالــــي 

ُ
ت

أنطونيو موروزو بلقب بطولة 
نــــادي الــّســكــب لــقــفــز الــحــواجــز، 
بعد منافسة قــويــة مــع زمالئه 
الــفــرســان فــي الــشــوط الخامس 
الرئيسي على ارتفاع 135 سم، 
بــزمــن 58.50 ثــانــيــة دون نقاط 
ــزاء، ونــجــح الــفــارس عبدالله  جـ
الــعــوضــي فـــي الـــفـــوز بــالــمــراكــز 
الثاني والثالث والخامس، وفاز 
الفارس المتألق شاكر الكاظمي 
بالمركز الرابع، فيما فاز الفارس 
ــاوي بـــالـــمـــركـــز  ــ ــسـ ــ ــحـ ــ راكــــــــــان الـ
السادس، وأقيمت البطولة في 

نادي المسيلة للفروسية.
وقام بتتويج األبطال رئيس 
نـــــادي الــســكــب مــحــمــد الــمــيــلــم، 
ــيــــس نــــــادي الــمــســيــلــة بـــدر  ورئــ

الميلم.
وفازت فارسة الجيل الذهبي 
نــاديــة الــمــطــوع بــالــمــركــز األول 
فــي الــشــوط الــرابــع على ارتفاع 

125 سم، تالها شاكر الكاظمي 
وأحــــــمــــــد األنــــــــصــــــــاري وخــــالــــد 
بورسلي وأوس التناك وعبدالله 

العوضي ومسك المرشود.
ــالـــث، على  ــثـ وفــــي الـــشـــوط الـ
ارتـــفـــاع 115 ســـم، فـــاز الــفــارس 
عبدالله الحمد بالمركز األول، 
 على الفرسان عبدالله 

ً
متقدما

ــواز  ــ الـــعـــمـــار وتـــــــاال بــــركــــات وفــ

الغنيمان ودالل الشرهان وفواز 
السعيد.

ــارس مــحــمــد غــلــوم  وفــــاز الـــفـ
ــمــــركــــز األول فـــــي الــــشــــوط  ــالــ بــ
الــثــانــي عــلــى ارتـــفـــاع 105 ســم، 
تـــاله اإليــطــالــيــة كـــورا بوسيلي 
ومـــســـاعـــد الــشــعــيــبــي ومـــــرزوق 

السعيدي وداوود العبيدان.

الزمالك يواجه أسوان... واألهلي يتحدى بيراميدز اليوم
● القاهرة - ةديرجلا•

يحل الفريق األول لكرة القدم بنادي 
 على نظيره أسوان، في 

ً
الزمالك ضيفا

 عصر اليوم )االثنين( 
ً
الرابعة إال ربعا

ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة 
لمسابقة الدوري المصري.

ويــســعــى الـــزمـــالـــك بــقــيــادة مــدربــه 
ــرا إلــــــى مـــواصـــلـــة  ــريــ ــيــ الـــبـــرتـــغـــالـــي فــ
ــدارة  االنـــتـــصـــارات لــلــحــفــاظ عــلــى صــ
الـــــــدوري الـــمـــصـــري الـــــذي تـــربـــع على 
عــرشــه بعدما فــاز على اإلسماعيلي 
بــثــالثــيــة مــقــابــل هــــدف فـــي الـــمـــبـــاراة 
التي أقيمت بينهما مساء الخميس 
الماضي، في الجولة العاشرة، ليحتل 
القمة بفارق األهداف عن األهلي بعدما 

تساوى الفريقان برصيد 24 نقطة.
فــي الــمــقــابــل، يــأمــل أســـوان بقيادة 
مدربه أيمن الرمادي تحقيق مفاجأة 

بالفوز على الزمالك للتقدم في جدول 
الــتــرتــيــب، حيث إنــه يمتلك 12 نقطة 

بالمركز الثامن.
وعــــلــــى مـــلـــعـــب الــــقــــاهــــرة الــــدولــــي 
ــام الــثــامــنــة  ــمـ ــلــــي فــــي تـ يـــخـــوض األهــ
مساًء مواجهة صعبة ومرتقبة حين 

يستضيف نظيره فريق بيراميدز.
األهـــلـــي صـــاحـــب مـــركـــز الــوصــافــة 
برصيد 24 نقطة يأمل في العودة من 
جــديــد لتحقيق االنــتــصــارات بعد أن 
تعادل في آخر مباراتين ضد سموحة 
وسيراميكا كليوباترا، وهو ما جعل 
جمهور الفريق يوجه انتقادات حادة 
إلى الالعبين والجهاز الفني بقيادة 

مارسيل كولر.
وحصل كولر على أربــع مباريات 
 ،

ً
لفريق بيراميدز قام بدراستها جيدا

ووضــــع الــخــطــة الــمــثــلــى لــمــواجــهــتــه، 
ــن الــــبــــدايــــة عــلــي  ــتــــي ســتــعــتــمــد مــ والــ

الضغط الهجومي والكرات العرضية 
ــراقـــات مـــن الــعــمــق مـــع وجـــود  ــتـ واالخـ

تأمين دفاعي.
ومـــنـــح مـــحـــمـــود الــخــطــيــب رئــيــس 

 على الفريق 
ً
الــنــادي بصفته مــشــرفــا

 لــــالعــــبــــيــــن بـــــــــاإلفـــــــــراج عـــن 
ً
وعـــــــــــــــودا

مستحقاتهم الــمــالــيــة الــمــتــأخــرة في 
حالة االنتصار امام بيراميدز الليلة، 

وفـــي نــفــس الــوقــت تــوعــدهــم بتغليظ 
العقوبات في حالة الخسارة أو حتى 

التعادل.
فـــي الــمــقــابــل، يـــخـــوض بــيــرامــيــدز 

صـــاحـــب الــمــركــز الـــرابـــع بــرصــيــد 20 
نقطة مباراة الليلة معتمدا على وجود 
ذخيرة من النجوم وأصحاب الخبرات 
في صفوفه، وحرص مدربه اليوناني 

تاكيس جونياس في األيام الماضية 
 وشاهد أكثر 

ً
على دارسة األهلي جيدا

 لالعبين أن الفريق 
ً
من مباراة، مؤكدا

األحمر لم يعد الخصم الــذي تخشاه 
ــة الــمــنــافــســة بــدلــيــل فــشــلــه في  ــديـ األنـ

الفوز في آخر مباراتين.
وفي مباريات أخرى بنفس الجولة، 
ــيـــة صـــاحـــب الــمــركــز  ــلـ ــاول الـــداخـ يــــحــ
الخامس عشر برصيد 8 نقاط الهروب 
من منطقة الخطر بالفوز على ضيفه 
المصري صاحب المركز الحادي عشر 

برصيد 11 نقطة.
ويخوض فريق االتحاد السكندري 
صاحب المركز السادس برصيد 18 
 حينما 

ً
نقطة مواجهة سهلة نسبيا

يستضيف نظيره فريق انبي صاحب 
المركز الــســادس عشر برصيد سبع 

نقاط.

يستأنف منتخبنا الوطني لكرة 
القدم تدريباته في السادسة من 
مساء اليوم على الملعب الفرعي 
 
ً
الســتــاد جابر الــدولــي؛ اســتــعــدادا

لخوض منافسات بطولة خليجي 
25، الـــتـــي تــســتــضــيــفــهــا الــبــصــرة 
خالل الفترة من 6 إلى 19 الجاري.
ومنح الجهاز الفني الالعبين 
راحة من التدريبات، أمس وأمس 
األول، حــــيــــث واجــــــــه الــمــنــتــخــب 
 الجمعة الماضية 

ً
الــعــراقــي وديـــا

بمناسبة افتتاح اســتــاد الميناء 
الـــدولـــي، وانــتــهــت الــمــبــاراة بفوز 
الــمــنــتــخــب الــمــضــيــف بـــهـــدف من 

دون رد.

المصابون يتدربون اليوم

ــن الـــمـــنـــتـــظـــر، أن يــدخــل  ــ ومــ

الــالعــبــون الــمــصــابــون مــشــاري 
غنام وحمد القالف التدريبات 
الجماعية ابتداء من اليوم، وهو 
األمــــر الــــذي ســيــحــســمــه رئــيــس 
الجهاز الطبي د. عبدالمجيد 
ــنـــاي، بــعــد تــوقــيــع الــكــشــف  ــبـ الـ

الطبي عليهم. 
في المقابل، تضاءلت فرصة 
حــمــد الـــحـــربـــي فـــي الــمــشــاركــة 
بـــــالـــــبـــــطـــــولـــــة، بـــــعـــــد تــــعــــرضــــه 
لإلصابة العضلية فــي مــبــاراة 
الــعــراق، بعد نزوله في الشوط 
الـــثـــانـــي، وبـــــات غـــيـــاب الــالعــب 
 
ً
شبه مؤكد، ولذلك خرج تقريبا

مـــن حــســابــات الــجــهــاز الــفــنــي، 
كما تبدو فرصة عبدالله الفهد 
ضــعــيــفــة فــــي دخـــــــول الــقــائــمــة 

للسبب ذاته.
إلى ذلك، من المقرر أن يكشف 
المدير الفني روي بينتو النقاب 
عـــن الــقــائــمــة الـــتـــي ســتــخــوض 
بطولة خليجي 25، التي ستضم 
، باستبعاد العب فقط، 

ً
23 العبا

فــي حــال تــم تأكيد غــيــاب حمد 
 عــن البطولة، 

ً
الــحــربــي رســمــيــا

ــــن بــيــن  ــــب مـ ــــالعـ ــكــــون الـ وقــــــد يــ
.
ً
المصابين أيضا

وكانت اإلصابة أبعدت العب 
القادسية عبدالعزيز وادي قبل 
الــســفــر إلـــى الــبــصــرة لمواجهة 
المنتخب العراقي، حيث يحتاج 
الالعب إلى شهر على أقل تقدير 

.
ً
للعودة إلى المالعب مجددا

ــفــــنــــي  وطــــــــــــوى الــــــجــــــهــــــاز الــ
ــادة بــيــنــتــو،  ــيــ ــقــ لــمــنــتــخــبــنــا بــ
ومــســاعــده أحــمــد عــبــدالــكــريــم، 
ــة مـــــــــبـــــــــاراة الــــــــعــــــــراق،  ــ ــحـ ــ ــفـ ــ صـ
 أن الـــجـــهـــاز الــفــنــي 

ً
خـــصـــوصـــا

حـــــــــــدد أبــــــــــــــرز إيــــجــــابــــيــــاتــــهــــا 
ــن فــي  ــيــ ــبــ ــا لــــالعــ ــهــ ــاتــ ــيــ ــبــ ــلــ وســ
اجتماع فني ُعقد معهم في مقر 

إقامة الوفد.
ــنــــي  ــفــ وأشـــــــــــــــاد الــــــجــــــهــــــاز الــ
بمستوى الالعبين ال سيما في 
الشوط الثاني، الذي تفوق من 

خالله على المنتخب العراقي، 
وكان ينقصهم فقط هز الشباك.

التركيز على مواجهة قطر

ويركز الجهاز الفني في تدريب 
الــــيــــوم عـــلـــى مـــواجـــهـــة الــمــنــتــخــب 
ــــى من  الــقــطــري فـــي الــجــولــة األولــ
مـــنـــافـــســـات الـــمـــجـــمـــوعـــة الــثــانــيــة 
لــبــطــولــة خليجي 25 الــمــقــرر لها 

السبت المقبل.
 ،

ً
وأكثر ما يشغل التفكير حاليا

هــو عـــدم تــوافــر مــعــلــومــات وافــيــة 
عن العنابي، الــذي ســوف يشارك 
بفريق رديـــف ولــيــس األول، وهو 
مـــا أعــلــنــه االتـــحـــاد الــقــطــري بعد 
الخروج من الدور األول لمونديال 
ــدة فــي  ــديــ 2022، لـــضـــخ دمــــــاء جــ

الفترة المقبلة.

 الشاهين: نأمل دعم ومساندة المنتخب
أعـــــرب رئـــيـــس االتــــحــــاد الــكــويــتــي لـــكـــرة الــقــدم 
عبدالله الشاهين عن أمله أن يشهد العام الجديد 
بداية العودة الحقيقية للكرة الكويتية، وأن تكلل 
مشاركة المنتخب الوطني األول في كأس الخليج 

)خليجي 25( بتحقيق الطموحات واآلمال.
وأضـــاف الشاهين: »استقبلنا الــعــام الجديد، 
بالتزامن مع مشاركة المنتخب الوطني في بطولة 
كـــأس خليجي 25، الــتــي ســيــشــارك فــيــهــا األزرق 
بثوبه الجديد، ونأمل مؤازرة ودعم المنتخب في 
البطولة، حتى تكلل المشاركة بتحقيق الطموحات 
واآلمال، واألهداف المنشودة من المشاركة فيها«.
وتابع: »بين عامي 2022 و2023، أطلقنا رؤية 
االتحاد الكويتي لكرة القدم 2030، بشأن النهوض 

برياضة كرة القدم، وتم اإلعالن عن استراتيجية 
االتـــحـــاد وحـــددنـــا أهــدافــهــا، ولــقــد واجــــه مجلس 
 
ً
اإلدارة صعوبات وتحديات، وما زلنا نمضي قدما

نحو تنفيذ أحالمنا وطموحاتنا لتفعيل وتطبيق 
هــذه الــرؤيــة، واستطعنا أن نتخطى العديد من 
المعوقات المتراكمة والعراقيل المستجدة، وبدأت 
مــســيــرة التغيير لتعلن عــن بــدايــة أولــــى مــراحــل 

التطور«.
واختتم: »مازلنا في البدايات، ومــازال أمامنا 
الكثير في مسيرة تطوير الكرة، ونستطيع تحقيق 
ــل فـــي ســبــيــل الـــنـــهـــوض بـــالـــكـــرة وإســـعـــاد  األفـــضـ
الجماهير، ورفع شأن دولتنا الحبيبة الكويت في 

المحافل الدولية«.   عبدالله الشاهين

حازم ماهر

حمد الحربي وحسن حمدان

األزرق يستأنف تدريباته اليوم 
 لـ »خليجي 25«

ً
استعدادا

حمد الحربي األقرب للخروج من القائمة بسبب اإلصابةحمد الحربي األقرب للخروج من القائمة بسبب اإلصابة

إبراهيم: التوقفات أثرت على مستوى »الممتاز«
● أحمد حامد

أكد المدير الفني لفريق السالمية لكرة 
القدم، محمد إبراهيم، أن التوقفات الكثيرة 
ــــرت عــلــى  لــمــســابــقــة الــــــــدوري الـــمـــمـــتـــاز أثــ
 
ً
مستوى معظم الفرق في البطولة، معربا

عن أمله في انتظام المباريات، بعد انتهاء 
منافسات »خليجي 25« بالبصرة.

وقـــال إبــراهــيــم لـــ »الــجــريــدة«، إن فريقه 
وبقية الفرق عانت جراء تلك التوقفات التي 
 التي 

ً
صاحبت كأس العالم في قطر، وأيضا

 إلى 
ً
ستصاحب كأس الخليج الـ 25، مشيرا

أن العناصر العائدة من صفوف »األزرق« 
 
ً
تحتاج إلى بعض الوقت لالنسجام مجددا

مع الفريق.
وأضــاف أن تراجع مستوى السالمية، 
الســيــمــا فــي الــمــبــاريــات الــتــي تــلــت عــودة 
، في حين 

ً
الالعبين الدوليين، كان ملحوظا

ن األداء أمــام الــعــربــي، بعد انخراط  تحسَّ
 في التدريبات الجماعية.

ً
الفريق كامال

ولــفــت مـــدرب السالمية إلـــى أنـــه يعمل 
 عـــلـــى إعـــــطـــــاء بـــعـــض الـــالعـــبـــيـــن 

ً
ــا ــيــ ــالــ حــ

الصاعدين من المراحل السنية الفرصة، 
 أنـــه قـــام بتصعيد 10 العــبــيــن من 

ً
مــبــيــنــا

قطاع الناشئين إلى تدريبات الفريق األول 
خالل الفترة الماضية.

 
ً
وذكر أن مباريات كأس »زين«، واعتبارا

مــن مـــبـــاراة الــقــادســيــة الــيــوم فــي الــجــولــة 
ــة لــتــجــهــيــز  ــ ــــرصـ ــكــــون فـ ــتــ الــــخــــامــــســــة، ســ
الالعبين، والحفاظ على لياقة المباريات.

منافسة صعبة

وعــن شكل المنافسة خــالل المباريات 
ن إبراهيم أن  المتبقية بالدوري الممتاز، بيَّ
الفرصة ستكون سانحة للكويت والعربي 
للمنافسة على صدارة الترتيب، مع وجود 
 
ً
منافسة من السالمية والقادسية، وأيضا

كاظمة والنصر.
ولــفــت إلــى أن المنافسة على التواجد 
بــيــن الــســتــة الــكــبــار ســتــكــون عــلــى أشــدهــا 
خالل المباريات المتبقية في الدور الثاني، 
 أن تركيز السالمية سينصب على 

ً
مؤكدا

ــم الــتــفــكــيــر على  الـــتـــواجـــد بــيــن الـــســـتـــة، ثـ

المنافسة على اللقب في الدور الثالث.
وكشف مــدرب السالمية، أنــه بانتظار 
االجتماع مع جهاز الكرة، برئاسة الشيخ 
تــركــي الــيــوســف، لــالســتــقــرار عــلــى بعض 

األمـــــــــــور فـــيـــمـــا يــخــص 
تــــدعــــيــــم الــــصــــفــــوف، 
 أن صــفــوف 

ً
ــدا ــ ــؤكـ ــ مـ

ــة  ــ ــــاجـ ــــحـ الــــــــفــــــــريــــــــق بـ
ــم قـــــــــــادر عـــلـــى  ــاجــ ــهــ ــمــ لــ

تــــرجــــمــــة الـــــفـــــرص الـــكـــثـــيـــرة 
الضائعة فــي معظم الــمــبــاريــات، 
خالل االنتقاالت الشتوية المقبلة.

وعــــن انـــتـــقـــادات الــســالــمــيــة لــمــســتــوى 
التحكيم فــي الفترة الماضية، أشــار إلى 
ض لظلم واضح في مباراتي  أن فريقه تعرَّ
 أن 

ً
الــكــويــت والـــعـــربـــي بــــالــــدوري، مـــؤكـــدا

مــــســــتــــوى الـــتـــحـــكـــيـــم لـــــو اســــتــــمــــر عــلــى 
حاله، كما الفترة الماضية، فإن ذلك 

سيدفعه للتفكير فــي االبتعاد 
ــقـــدم  عــــن الــــتــــدريــــب، وكـــــــرة الـ

بشكل عام.

... وجانب من تدريبات األهلي جانب من تدريبات الزمالك

بدر ومحمد الميلم يتوسطان أبطال الشوط الرئيسي لبطولة »السكب«

األبيض اإلماراتي في البصرة
ــــي إلــــى مــديــنــة الـــبـــصـــرة الــيــوم  ــاراتـ ــ يــصــل الــمــنــتــخــب اإلمـ
للمشاركة فــي بــطــولــة خليجي 25، الــتــي يستهلها الفريق 
بمواجهة المنتخب البحريني السبت المقبل ضمن منافسات 

المجموعة الثانية.
ويــدشــن المنتخب اإلمــاراتــي تدريباته مساء الــيــوم على 
أحد مالعب المدينة الرياضية، تحت إشــراف مــدرب الفريق 

األرجنتيني رودلفوا أروابارينا.
ــوا، فــإن  ــفـ  عــن رودلـ

ً
 للتصريحات الـــصـــادرة أخـــيـــرا

ً
ووفـــقـــا

المنتخب اإلمــاراتــي الــذي استبعد مهاجمه التاريخي علي 
، يشارك في »خليجي 25« من أجل المنافسة 

ً
مبخوت مؤخرا

على اللقب.

 طاقم حكام كويتي
غادر طاقم حكام كويتي دولي، يتشكل من عبدالله جمالي، 
وعبدالهادي العنزي وسيد علي محمود، وهاشم اإلبراهيم، 
 إلى مدينة البصرة، للمشاركة في 

ً
البالد أمس األحد متوجها

إدارة عدد من مباريات »خليجي 25«.
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ابتعد فريق األرسنال بصدارة 
الدوري اإلنكليزي لكرة القدم 

بفارق 7 نقاط عن أقرب 
مطارديه مانشستر سيتي، 

بعد فوزه على برايتون 4 - 2.

واصــــل أرســـنـــال زحــفــه نحو 
ــام 2004  ــ ــنـــذ عــ ــقـــب األول مـ ــلـ الـ
ــارده  ــ ــطـ ــ ــة مـ ــ ــديـ ــ ــل هـ ــبــ ــا قــ ــدمــ ــنــ عــ
الـــمـــبـــاشـــر مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
حامل اللقب المتعثر أمام ضيفه 
إيفرتون 1-1، بفوزه الثمين على 
مــضــيــفــه بـــرايـــتـــون 4 - 2 أمــس 
األول، في المرحلة الثامنة عشرة 
من الدوري اإلنكليزي لكرة القدم.
 
ً
وهــو الــفــوز الــخــامــس تواليا

ألرسنال والتاسع في مبارياته 
ـــ 10 الــتــي لــم يـــذق فــيــهــا طعم  الـ
الــخــســارة والــــ 14 هـــذا الموسم 
فعزز صدارته برصيد 43 نقطة 
 الفارق إلــى سبع نقاط 

ً
موسعا

أمام السيتي.
ــة  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــعـ ــ ــدفـ ــ ــمـ ــ وتــــــنــــــتــــــظــــــر الـ
سلسلة مــن الــمــبــاريــات القوية 
ــة إذ  ــلــ ــبــ ــقــ ــمــ فـــــــي األســــــابــــــيــــــع الــ
سيستضيف نيوكاسل الثالث 
 على 

ً
 الثالثاء، ويحل ضيفا

ً
غدا

ــاره تـــوتـــنـــهـــام الـــخـــامـــس فــي  ــ جــ

15 يناير المقبل، ويستضيف 
مانشستر يونايتد في 22 منه، 
 عــلــى إيــفــرتــون 

ً
ثـــم يــحــل ضــيــفــا

فـــي الـــرابـــع مـــن فــبــرايــر، قــبــل أن 
يلعب مباراتين على أرضه أمام 
بــرانــتــفــورد ومانشستر سيتي 

في 11 و15 منه.
وبـــــكـــــر أرســــــــنــــــــال، الــــســــاعــــي 
إلـــى الــلــقــب الــــ 14 فـــي تــاريــخــه، 
 بــعــد 

ً
بـــالـــتـــســـجـــيـــل وتـــــحـــــديـــــدا

66 ثــانــيــة عــبــر جــنــاحــه الــواعــد 
بــوكــايــو ســـاكـــا عــنــدمــا اســتــغــل 
كــرة مــرتــدة مــن أحــد المدافعين 
اثر تسديدة للبرازيلي غابريال 
مارتينيلي فهيأها لنفسه من 
مسافة قريبة وتابعها بيسراه 

داخل المرمى )2(.
وأضـــــاف الــقــائــد الــنــرويــجــي 
مارتن أوديغارد الهدف الثاني 
 كــرة مــرتــدة مــن الدفاع 

ً
مستغال

اثــر ركــلــة ركنية فــســددهــا قوية 
بيسراه من داخل المنطقة داخل 
 رصيده إلى 7 

ً
المرمى )39( رافعا

أهداف في الدوري.
ووجــــــــــه أرســـــــنـــــــال الــــضــــربــــة 
القاضية لمضيفه مطلع الشوط 
ــثـــانـــي عـــنـــدمـــا اســـتـــغـــل إيــــدي  الـ
نيكيتياه كرة مرتدة من الحارس 
ــبـــانـــي روبــــــرت ســانــشــيــس  اإلسـ
إثــر تسديدة قوية لمارتينيلي 

فتابعها داخل المرمى )47(.
ــلـــــص الــــيــــابــــانــــي كـــــــاورو  ــ وقـ
ــا الـــــــفـــــــارق بـــتـــســـديـــدة  ــتــــومــ ــيــ مــ
مـــن داخــــل الــمــنــطــقــة )65(، لكن 
ــاده إلــــى ســابــق  ــ مــارتــيــنــيــلــي أعــ
عهده بتسجيله الــهــدف الرابع 
ــــف الــــــــدفــــــــاع مـــن  ــلـ ــ اثـــــــــر كـــــــــرة خـ

أوديغارد فتوغل داخل المنطقة 
وسددها بيمناه داخــل المرمى 
)71(. وقلصه األيــرلــنــدي إيفان 
 
ً
 مــســتــغــال

ً
فـــيـــرغـــوســـون مــــجــــددا

 للمدافع الفرنسي 
ً
خطأ فــادحــا

وليام صليبا فتابع الكرة داخل 
المرمى )77(.

ولم تكن حال نيوكاسل أفضل 
 مع 

ً
مـــن ســيــتــي وتــــعــــادل ســلــبــا

ضيفه ليدز.
وفشل نيوكاسل في مواصلة 
انــتــصــاراتــه المتتالية ورفعها 

إلى سبعة فاكتفى بنقطة واحدة 
ــيــــده فــــي الــمــركــز  ــع بـــهـــا رصــ ــ رفـ

الثالث إلى 34 نقطة.

راشفورد المستبعد ينقذ يونايتد 

ــــي  ــــدولـ ــم الـ ــهــــاجــ ــمــ وأنـــــقـــــذ الــ
مــاركــوس راشــفــورد المستبعد 
ــة األســـــاســـــيـــــة  ــلــ ــيــ ــكــ ــتــــشــ عـــــــن الــ
لــمــانــشــســتــر يــونــايــتــد ألســبــاب 
»انـــــــضـــــــبـــــــاطـــــــيـــــــة داخــــــــلــــــــيــــــــة«، 
ــن الــــحــــمــــر« عــنــدمــا  ــيـ ــاطـ ــيـ »الـــشـ

 فــي الــشــوط الــثــانــي 
ً
نـــزل بــديــال

وسجل هدف الفوز على مضيفه 
ولفرهامبتون واندررز 1 - صفر.

 )
ً
واستبعد راشفورد )25 عاما

مــن مــدربــه الــهــولــنــدي إريـــك تن 
هـــاغ الــــذي أشــــار قــبــل الــمــبــاراة 
على غير عادته إلى أن مهاجمه 
لن يستهلها »النتهاكه قواعدنا 
الداخلية« دون إعطاء المزيد من 

التفاصيل.
 بداًل من راشفورد الذي 

ّ
وحل

 فــــي الــمــبــاراتــيــن 
ً
ــا ســـجـــل أيــــضــ

السابقتين للشياطين الحمر 
وثــــــالثــــــة أهــــــــــــداف لــــــبــــــالده فــي 
مـــونـــديـــال قـــطـــر، األرجــنــتــيــنــي 
الــشــاب ألــيــخــانــدرو غارناتشو 
( الذي منح هدف الفوز 

ً
)18 عاما

لفريقه في المباراة األخيرة قبل 
كأس العالم ضد فولهام )2 - 1( 

في 13 نوفمبر.
فـــــــــــــــي الـــــــــــمـــــــــــقـــــــــــابـــــــــــل، بـــــقـــــي 
ولفرهامبتون في منطقة الهبوط 
بــعــد تـــعـــّرض تــشــكــيــلــة الـــمـــدرب 
ــي خــــولــــن لــوبــيــتــيــغــي  ــانــ ــبــ اإلســ

ــــي ثـــالث  لـــخـــســـارتـــهـــا األولـــــــــى فـ
مـــبـــاريـــات مــنــذ حــلــولــه بــــداًل من 

المقال البرتغالي برونو الجي.
وخــــــســــــر بــــــورنــــــمــــــوث أمـــــــام 
كــــريــــســــتــــال بــــــــــاالس بـــهـــدفـــيـــن 
ــانـــي  ــغـ نـــظـــيـــفـــيـــن ســـجـــلـــهـــمـــا الـ
جوردان أيو )19( وإيبيريتشي 
إيزه )36(، فيما فاز فولهام على 
ساوثمبتون بهدفين لجيمس 
وارد-براوس )32 خطأ في مرمى 
فريقه( والبرازيلي بالينيا )88( 
مقابل هدف لوارد-براوس )56(.

ليفربول يواجه برينتفورد
تفتتح اليوم منافسات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري 
االنكليزي لكرة القدم، إذ يلتقي ليفربول مع برينتفورد على 

ان تستأنف بقية مباريات الجولة غدا الثالثاء. 
ويحتل ليفربول المركز السابع برصيد 28 نقطة، فيما 
يحتل برينتفورد المركز العاشر برصيد 23 نقطة، ويسعى كل 
طرف الى الظفر بالنقاط الثالث من أجل اللحاق بفرق المقدمة. 
وتغلب ليفربول في المرحلة السابقة على ليستر سيتي 
 على نظيره وست 

ً
بهدفين لهدف، فيما تغلب برينتفورد أيضا

هام يونايتد بهدفين نظيفين.

ــقــــدم  قـــــــال أســــــطــــــورة كـــــــرة الــ
األلــمــانــيــة فــرانــز بــيــكــنــبــاور، إن 
صــحــتــه ال تــســمــح لـــه بحضور 
جنازة البرازيلي بيليه المقرر 

 الثالثاء. 
ً
إقامتها غدا

وأضاف بيكنباور لصحيفة 
»بــيــلــد آم ســـونـــتـــاج« الـــصـــادرة 
أمـــــــس:« أود الــــحــــضــــور، ولــكــن 
لسوء الحظ صحتي ال تسمح 
لي بالسفر لهذه المدة الطويلة. 
ســأرافــق صديقي فــي قلبي في 
رحلته األخــيــرة«. ولعب بيليه، 
الفائز بكأس العالم ثالث مرات 
مع بيكنباور، الــذي فــاز بكأس 
 
ً
ــم كـــالعـــب ومــــــــدرب، مــعــا ــالـ ــعـ الـ
ــوزمـــــوس فــي  ــويــــورك كـــ ــيــ فــــي نــ
السبعينيات من القرن الماضي. 
، إن 

ً
وقــال بيكنباور 77 عاما

بيليه كان »مثل شقيقه« وأنهما 

 في السنوات 
ً
لم يتواصال كثيرا

األخـــــــيـــــــرة بــــســــبــــب ظـــروفـــهـــمـــا 
الــصــحــيــة. وأضـــــاف بــيــكــنــبــار:« 

ولــكــن عــالقــة صــداقــة مــثــل هــذه 
ستدوم إلــى األبــد. في النهاية، 
تتبقى لنا الذكريات الجميلة«. 

 
ً
وتوفي بيليه عن عمر 82 عاما

في مستشفى بساو باولو بعد 
معركة مع سرطان القولون.

بيكنباور خالل لقاء سابق مع بيليه

بيكنباور لن يحضر جنازة بيليه

 مع غريميو
ً
سواريز يوقع عقدا

أعلن نادي غريميو بورتو أليغري البرازيلي تعاقده مع مهاجم 
منتخب األوروغواي لكرة القدم لويس سواريز مدة عامين.

ــان الــمــهــاجــم الــمــخــضــرم )35 عــامــا( عـــاد إلـــى نـــادي طفولته  وكـ
ناسيونال الصيف الماضي، وساهم في تتويجه بلقب الــدوري 

األوروغوياني بتسجيله 8 أهداف في 14 مباراة.
وشــارك سواريز في مونديال قطر دون أن يسجل هدفا، حيث 

خرج منتخب بالده من دور المجموعات.

 لكلوب بروج
ً
باركر مدربا

ن الدولي اإلنكليزي السابق  ُعيِّ
 لفريق كلوب 

ً
سكوت باركر مدربا

بروج البلجيكي بعد ثالثة أيام من 
اإلقالة المفاجئة لكارل هوفكنس 
رغم قيادته الفريق الى ثمن نهائي 
مسابقة دوري أبطال أوروبـــا في 
كرة القدم، وذلك على خلفية سوء 

.
ً
النتائج محليا

ــال بــطــل بــلــجــيــكــا فـــي بــيــان  ــ وقـ
مقتضب »ســـكـــوت بـــاركـــر يخلف 
ــا لــكــلــوب  كــــــارل هــوفــكــنــس مــــدربــ

بروج«.
ــر، الـــالعـــب الــســابــق  ــاركـ وبــــدأ بـ
لــتــشــلــســي ونـــيـــوكـــاســـل والـــبـــالـــغ 
مــن العمر 42 عــامــا وصــاحــب 18 
مباراة دولية، مسيرته التدريبية 
كمدير فني لفريق توتنهام تحت 
18 عــاًمــا، قبل أن يلحق بالجهاز 
الفني لفولهام في يوليو 2018، ثم 
خلف اإليطالي كالوديو رانييري 

ــر 2019 بـــعـــدمـــا عــمــل  ــرايـ ــبـ ــي فـ فــ
مساعدا له.

وفشل باركر في تجنيب الفريق 
اللندني من الهبوط إلى المستوى 

الثاني »التشامبيونشيب«.

كارل هاينزه رومينيغه

سكوت باركر

»المدفعجية« يبتعد بصدارة »البريميرليغ«

)أ ف ب( حارس برايتون سانشيز يبعد إحدى هجمات األرسنال  

اســتــعــاد ريـــال سوسييداد 
الــمــركــز الــثــالــث مـــن أتلتيكو 
ــاره عــلــى  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــانـ ــ مـــــــدريـــــــد، بـ
أوساسونا 2 - 0، أمس األول، 
فيما خطف فياريال الفوز 2 - 
1 على حساب فالنسيا، ضمن 
الــجــولــة الــخــامــســة عــشــرة من 

الليغا اإلسبانية.
ــــح ســــوســــيــــيــــداد فــي  ــــجـ ونـ
اســتــئــنــاف الــلــيــغــا اإلســبــانــيــة 
بانتصار ثاٍن له على التوالي، 
بعد هزيمتين وتــعــادل، على 
حساب أوساسونا في ملعب 

أنويتا.
ســجــل هــدفــي ســوســيــيــداد 
كــل مــن بــرايــس مــيــنــديــز )22( 
وألـــكـــســـنـــدر ســــورلــــوث )64(، 
ــــدرب  ــمــ ــ ــو الــ ــ ــبــ ــ لـــــيـــــواصـــــل العــ
إيـــمـــانـــول ألــجــواســيــل إثــبــات 
ــم »الـــــحـــــصـــــان األســـــــــود«  ــ ــهـ ــ أنـ

للبطولة.
وبهذا االنتصار رفع الفريق 
ــكـــي رصــــيــــده إلــــــى 29  ــاسـ ــبـ الـ

 بالمركز الثالث، 
ً
نقطة، منفردا

بفارق نقطتين على أتلتيكو 
مدريد، الذي تراجع للترتيب 
ــان قــــد فـــاز  ــ ــع، والـــــــذي كـ ــ ــرابـ ــ الـ
بنفس النتيجة على إلتشي 

ضمن نفس الجولة.
ــد  ــ ــيــ ــ فــــــيــــــمــــــا تــــــجــــــمــــــد رصــ
أوســــاســــونــــا عـــنـــد 23 نــقــطــة 
لُيمنى بالهزيمة الثانية له، 
بعد أربــع جــوالت حقق فيها 
االنتصار في ثالث مناسبات 

وتعادل في أخرى.
في المقابل، نجح فياريال 
في تحويل تأخره بهدف إلى 
انــتــصــار ثــمــيــن عــلــى حــســاب 
ضــيــفــه فــالــنــســيــا بــمــلــعــب ال 

سيراميكا.
ورغم تقدم األوروغواياني 
إديــنــســون كــافــانــي لفالنسيا 
 مــن 

ً
ــا ــبـ ــريـ )21(، الــــــذي كـــــان قـ

ــــالل  إضـــــــافـــــــة هـــــــــدف ثـــــــــــاٍن خـ
ن النيجيري  الشوط األول، تمكَّ
ــزي مــن  ــ ــويــ ــ ــوكــ ــ ســـــامـــــويـــــل شــ

إدراك التعادل لـــ »الغواصات 
الصفراء« في الدقيقة األخيرة 

من ُعمر الشوط.
وفي الشوط الثاني، تبارى 
الفريقان على تسجيل هدف 

ثـــاٍن، ليخطف الــهــدف الالعب 
األرجنتيني خــوان فويث من 

رأسية )89(.
ورفــع فياريال رصيده إلى 
24 نـــقـــطـــة، لــيــرتــقــي لــلــمــركــز 

الــســابــع، فــيــمــا تــجــمــد رصيد 
»الخفافيش« عند 19 نقطة في 

المركز العاشر.

رومينيغه ال يتوقع تأثير أحزان كأس 
العالم على العبي البايرن

ال يتوقع كــارل هاينزه رومينيغه، الرئيس التنفيذي السابق 
لنادي بايرن ميونيخ األلماني لكرة القدم، أن تؤثر أحزان الالعبين 
الذين شاركوا في بطولة كأس العالم على أدائهم في مبارياتهم مع 

حامل لقب الدوري األلماني )بوندسليغا(.
وتذكر رومينيغه، في حديثه مع وكالة األنباء األلمانية، قبل 
استئناف الــفــريــق تــدريــبــاتــه غـــدا، اســتــعــدادا للنصف الــثــانــي من 
الموسم، عام 2018 عندما خرج المنتخب األلماني من كأس العالم 
بروسيا من دور المجموعات، مثلما حدث في مونديال قطر األخير، 
حيث تمكن الالعبون من الفوز بالثنائية )الــدوري والكأس( عام 
2019 مــع بــايــرن، مضيفا: »عــوضــوا إحباطهم بطموح كبير في 

البوندسليغا، وقدموا أقصى ما عندهم في بايرن«.
« كيف استعاد الفريق توازنه بعدما فشل 

ً
وأكد أنه »أذهلني جدا

فــي تحقيق الــفــوز فــي سلسلة مــن الــمــبــاريــات مــع بــدايــة الـــدوري، 
ليتصدر بعدها جدول الترتيب قبل فترة التوقف بسبب منافسات 
كأس العالم والعطلة الشتوية، وستكون مباراة الفريق المقبلة أمام 

اليبزيغ 20 الجاري.
وأعرب عن قلقه من اإلصابات بالفريق، حيث تأكد غياب حارس 
المرمى مانويل نوير، والمدافع لوكاس هيرنانديز لنهاية الموسم، 
بسبب كسر في أسفل الساق وقطع بالرباط الصليبي على الترتيب، 
متابعا: »أمنيتي في العام الجديد أال يصاب المزيد من الالعبين«.
 )د ب أ(

ل نجم داالس مافريكس العمالق السلوفيني لوكا  سجَّ
دونتشيتش 51 نقطة، وقاد فريقه لتحقيق فوزه السادس 
 على حساب سان أنتونيو سبيرز 126-125، ضمن 

ً
تواليا

منافسات دوري كرة السلة األميركي للمحترفين.
وأضاف دونتشيتش إلى رصيده التهديفي 9 تمريرات 
حاسمة و6 متابعات و4 سرقات وصدة، في أداء خارق 

خالل الفوز الصعب بفارق نقطة في سان أنتونيو.
وهي المرة الثالثة التي يتجاوز فيها دونتشيتش، 
متصدر ترتيب الهدافين في الدوري، حاجز الـ 50 نقطة 

في المباريات الخمس األخيرة لداالس.
 رميتين ُحرتين قبل 4.1 ثواٍن 

ً
سجل ابن الـ 23 عاما

من صافرة النهاية لداالس، ثم التقط متابعة بعدما فشل 
العب سبيرز تري جونز في رمية حرة قبل 2.1 ثانية من 

نهاية اللقاء، ليحسم السلوفيني الفوز لفريقه.
وأضــــــاف كــريــســتــيــان وود 25 نــقــطــة و7 مــتــابــعــات 
لـــداالس، فيما سجل تيم هـــاردواي 14 نقطة وسبنسر 

دينويدي 11.
وعلى ملعب سبيكتروم سنتر في تشارلوت، سجل 
كـــايـــري إرفــيــنــغ 28 نــقــطــة وكــيــفــن دورانــــــت 23، وقــــادا 
، على 

ً
بــروكــلــيــن نــتــس إلـــى فـــوزه الـــحـــادي عــشــر تــوالــيــا

حساب هورنتس 106-123.
وحقق نتس فوزه الـ 24 في الدوري هذا الموسم، مقابل 
12 هزيمة، وتقدم للمركز الثاني في المنطقة الشرقية، 
 في 

ً
 بأنه بات ثاني فريق يصل إلى حاجز الـ 24 فوزا

ً
علما

الدوري بعد المتصدر بوسطن سلتيكس )26(.

وسجل الميلو بول 23 نقطة و11 متابعة، في حين 
ســاهــم مــايــســون بلوملي بـــ 22 نقطة و10 متابعات 
ــرابـــع عــشــر في  لــفــريــق تـــشـــارلـــوت الــقــابــع بــالــمــركــز الـ

الشرقية، مع 10 انتصارات مقابل 27 هزيمة.
وعانى مينيسوتا تمبروولفز من خسارته السادسة 
، بسقوطه على أرضه أمام ديترويت بيستونز 

ً
تواليا

.116-104
وحــقــق الــكــامــيــرونــي جــويــل إمبيد خــامــس »تريبل 
دابــــل« )عــشــر أو أكــثــر فــي ثـــالث فــئــات إحــصــائــيــة( في 
مــســيــرتــه مـــع 16 نــقــطــة و13 مــتــابــعــة و10 تــمــريــرات 
حاسمة في فوز فريقه فيالدلفيا سفنتي سيكسرز على 

مضيفه أوكالهوما سيتي ثاندر 96-115.
وتــربــع توبياس هــاريــس مــع 23 نقطة على قائمة 
أفضل المسجلين في الفريق الفائز، فيما أضاف شايك 

ميلتون 18 ودي أنتوني ميلتون 17.
وتألق جا مورانت مع 32 نقطة، فيما التقط ستيف 
أدامــس 21 متابعة، وقــادا فريقهما ممفيس غريزليز 

للفوز على نيو أورليانز بيليكانز 101-116.
وفي مباريات أخــرى، خسر يوتا جاز أمــام ميامي 
هيت 123-126، وشيكاغو بولز أمام كليفالند كافالييرز 

.103-102
ــيـــويـــورك نــيــكــس عــلــى هــيــوســتــن روكــتــس  وفـــــاز نـ
108-88، وإنديانا بايسرز على لوس أنجلس كليبرز 

.130-131
)أ ف ب( سندرالند خالل السباق )أ ف ب(دونتشيتش يسجل خالل اللقاء

نقل سندرالند للمستشفى إثر نقل سندرالند للمستشفى إثر 
تعرضه لحادث في رالي داكارتعرضه لحادث في رالي داكار

اضــطــر ســائــق الـــدراجـــات الــنــاريــة البريطاني ســام سندرالند 
)جاس جاس(، بطل رالي داكار 2022، إلى مغادرة نسخة 2023 من 
السباق أمس في السعودية، بسبب حادث وقع في الكيلومتر 52 

من المرحلة األولى، ونقل على اثره للمستشفى.
وواجه سندرالند، المتوج بنسختين من رالي داكار )فاز أيضا 
في 2017( الحادث بعد أول نقطة تحكم، والتي وصــل إليها في 
صـــدارة المرحلة )22:10( بــفــارق 10 ثـــواٍن على التشيلي بابلو 
كينتانيا )هوندا( واإلسباني خــوان باريدا )هــونــدا(. وفي موقع 
الحادث قدم الفريق الطبي اإلسعافات للدراج البريطاني، بحسب 
المنظمين، وعلى الــرغــم مــن أنــه كــان »واعــيــا وقـــادرا تماما على 
الحركة«، فقد نقل بسبب آالم الظهر التي يعانيها على متن الطائرة 
إلى مستشفى ينبع )السعودية( للخضوع الختبارات طبية إضافية.

مباريات اليوم
القناة الناقلة المباراة التوقيت

الدوري اإلنكليزي 
beINSPORTS 1 HD PRبرينتفورد - ليفربول 8:30

الدوري الفرنسي 
beINSPORTS 2 HDستراسبورغ- تروا5:00
beINSPORTS 2 HDليل – ستاد ريمس 7:00
beINSPORTS 2 HDمونبيليه - مارسيليا9:00

beINSPORTS 2 HDرين - نيس11:00

العبو سوسييداد يحتفلون بالفوز )أ ف ب(

سوسييداد يستعيد المركز الثالثسوسييداد يستعيد المركز الثالث

فوز سادس لمافريكس بقيادة دونتشيتش

https://www.aljarida.com/article/9801
https://www.aljarida.com/article/9802
https://www.aljarida.com/article/9804
https://www.aljarida.com/article/9797
https://www.aljarida.com/article/9798
https://www.aljarida.com/article/9800
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري     

وفيات

زهرة عمر زايد العجمي أرملة فالح هادي الملبز
87 عاما، شيعت، العزاء في المقبرة، ت: 99700049

ناصر محمد عبدالرحمن البديوي
59 عــامــا، شيع، الــرجــال: الــعــزاء فــي المقبرة أو عــن طريق الهاتف، 

النساء: السالم، ق6، ش608، م31، ت: 99111057
إسماعيل حسن مال الله أشكناني

68 عاما، شيع، بيان، مسجد اإلمــام الحسن، مقابل مقسم مشرف، 
ابتداء من يوم السبت، ت: 66303600، 90001559

يوسف سالم أمان
82 عاما، شيع، الرجال: الفيحاء، ق7، ش70، م33، النساء: قرطبة، ق2، 

ش4، م32، ت: 99319991
خليل إبراهيم محمد أحمد

78 عاما، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: كيفان، ق6، ش60، 
م13، من يوم السبت بعد صالة العصر، ت: 56524365

شريفة يوسف عبدالوهاب البدر أرملة محمد حمد إبراهيم الفوزان
93 عاما، شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة أو عبر الهاتف، النساء: 

عبر الهاتف، ت: 99017300، 66222300

خالد عبدالجبار عبدالرسول علي
60 عاما، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: القيروان، ق3، 

ش328، م73، ت: 67000176
عويدة خالد حمد الرشيدي أرملة حمود حمدان الحصم

78 عاما، شيعت، الرجال: غرب الصليبيخات، ق1، ش114، م122، 
النساء: األندلس، ق3، ش6، م15، ت: 97922094، 50255584

محمد سمير زامل العازمي
90 عاما، شيع، العزاء في المقبرة، ت: 66669298

إبراهيم أحمد كرم علي
77 عاما، شيع، العزاء في المقبرة، ت: 96668009

وضحة ماطر الجدعان
73 عاما، شيعت، العزاء في المقبرة، ت: 99669596، 55848748

بهية حسن علي القالف
87 عاما، شيعت، الرجال: الدعية، مسجد البحارنة، النساء: الدعية، 

حسينية القالف، ق3، ش37، م9، عصرا فقط، ت: 99892533
عبدالله حسن أحمد القبندي

71 عاما، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: العارضية، ق6، ش1، 
ج1، م6، ت: 99107900، 90053231، 66023990، 96632005، 99088149
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الظهر
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المغرب

العشاء

05:18

06:43

11:52

02:43

05:01

06:24

الطقس والبحرمواعيد الصالة

العظمى

الصغرى

أعلى مد

أدنى جزر

19

07
ً
09:10 صبـــاحــــــا

08:12 مــــــســــــــــــــــاًء
ً
02:27 صبـــاحــــــا

02:12 مــــــســـــــــــــــاًء

»Todo: Day Manager« يسرق الحسابات التشيك يعالجون سرطان البروستات
ر خــــــــــبــــــــــراء فــــــــــي أمـــــــن 

َّ
حــــــــــــــــذ

الــمــعــلــومــات مــن تطبيق شائع 
ــلــــى أنــــظــــمــــة تــشــغــيــل  ــل عــ ــمـ ــعـ يـ
»أنــدرويــد«، وحثوا مستخدمي 
الهواتف الذكية على حذفه »على 

 لديهم.
ً
الفور« إن كان مثبتا

وقـــالـــت شــبــكــة فــوكــس نــيــوز 
اإلخبارية األميركية، في تقرير 
نشره موقع سكاي نيوز، أمس، 
 Todo:« إن التطبيق المعني هو

Day Manager«، الــذي يساعد 
أصـــحـــاب الــهــواتــف عــلــى إدارة 
مــهــامــهــم الــيــومــيــة وتــذكــيــرهــم 

بمواعيدها.
وأشــــــــــــــــار خــــــــبــــــــراء إلـــــــــــى أن 
التطبيق »يمكنه االستيالء على 
معلوماتك المصرفية، وحتى 
 SMS الــــــوصــــــول إلـــــــى رســـــائـــــل

الخاصة بالمستخدم«.

 
ً
ابتكر أطباء تشيكيون عقارا
لعالج سرطان البروستات في 
مـــراحـــلـــه الــمــتــقــدمــة، وبـــاشـــروا 
اســـتـــخـــدام الـــطـــبـــاعـــة الــثــالثــيــة 
األبعاد في عمليات زرع العظام.
ــر مـــوقـــع idnes.cz، في  ــ وذكـ
الخبر الــذي نقله موقع روسيا 
اليوم، أمس، أنه أطلق على دواء 
عالج سرطان البروستات اسم 
Pluvicto. ووافــقــت المفوضية 

ــــل أيـــــــــــام عـــلـــى  ــبـ ــ األوروبــــــــــيــــــــــة قـ
استخدام هذا الدواء الذي يأتي 
على شكل محلول، وُيستخدم 
في عالج المراحل المتقدمة من 
السرطان، ومخصص للمرضى 
ــال  ــكـ ــم أشـ ــاعـــدهـ الــــذيــــن لــــم تـــسـ

العالج األخرى.
ــــدواء  وأضـــــاف الــمــوقــع أن الـ
عطي للمرضى ألول مرة كجزء 

ُ
أ

من االختبارات السريرية.

الميكروبات تفترس الفيروساتالميكروبات تفترس الفيروسات
كشفت دراســة حديثة في الــواليــات المتحدة، أن الفيروسات 
قابلة بدورها لألكل من جانب بعض الميكروبات، وهو ما يعني 
أنها تخضع لـ »االفتراس«، على غرار مواد عضوية كثيرة موجودة 

في حياتنا، كالحشرات والنبات.
وحاول العالم والباحث األميركي في جامعة نبراسكا لينكون 
األميركية، جون ديلونغ، أن يعرف ما إذا كانت تلك الميكروبات 
تقتات على الــفــيــروســات بشكل مقصود ودؤوب، وأراد معرفة 
 
ً
دما

ُ
 على الــدفــع ق

ً
مــا إذا كــان نظام غــذائــي مــن هــذا القبيل قـــادرا

 في 
ً
ــــراد، عــلــى نــحــو ُيــحــدث تــأثــيــرا بالنمو الــفــزيــلــوجــي لـــدى األفـ

النمو السكاني.
وقال الباحث، في الدراسة التي نشرها موقع سكاي نيوز، أمس، 
إن الفيروسات تتكون من عناصر كثيرة، كاألحماض النووية، 
والكثير من اآلزوت والفوسفور، وعليه، فإنها مغرية بالفعل، حتى 

تتحول إلى وجبة لكائنات أخرى مجهرية توجد في الطبيعة.
وفــي مسعى منه للقيام بتجربة، قــام في إطــار عمل جماعي 
مــع فــريــقــه، بــأخــذ عــيــنــة مــيــاه مــن إحــــدى الــبــحــيــرات، ثــم جـــاؤوا 

بميكروبات مختلفة.
وبــعــد ذلــــك، أضــــاف الــبــاحــثــون كــمــيــات كــبــرى مــن فــيــروســات 
الــحــمــض الـــنـــووي، وهـــي مــكــون يــوجــد عـــادة فــي الــمــيــاه العذبة 

ويصيب الطحالب.
وخالل األيام الموالية، واكب الباحثون تطور عدد الفيروسات 
وباقي الميكروبات األخرى، لمعرفة ما إذا كان أحدهما يأكل اآلخر.

البشر األوائل دخلوا في الشتاء مرحلة السبات
، نقلها 

ً
وجـــدت دراســــة مــنــشــورة حــديــثــا

موقع روسيا اليوم، أمس األول، تبحث في 
قـــدرة البشر على مــا ُيــعــرف بــالــســبــات، أي 
النوم لفترة طويلة أثناء الشتاء - رغــم أن 
نتائجها أولية - بشكل مدهش، أن البشر 
ــــك، حــتــى لـــو لـــم يــكــونــوا  األوائــــــل فــعــلــوا ذلـ

بارعين فيه.

ويعتقد بعض العلماء أن الــقــدرة على 
ــبـــات يــمــكــن أن تــحــمــل مــجــمــوعــة مــن  الـــسـ
الفوائد المحتملة، من منع الضرر الناجم 
عن السكتة القلبية والسكتة الدماغية، إلى 
درء المجاعة - وحتى التمكين مــن السفر 

إلى الفضاء. 
والسبات الشتوي هو حالة الحد األدنى 

ــنـــشـــاط وإبــــطــــاء عــمــلــيــات الــتــمــثــيــل  ــن الـ مــ
الغذائي التي تدخل فيها بعض الحيوانات 
- مثل القنافذ والخفافيش والدببة البنية 
- ويتميز بانخفاض معدل ضربات القلب 
ودرجة حرارة الجسم وانخفاض استخدام 
األكــســجــيــن، ويــمــّكــن هـــذه الــحــيــوانــات من 
ل فترات البرد وندرة الغذاء، ويمكن أن  تحمُّ
 ،

ً
 أو أسابيع أو حتى شهورا

ً
يستمر أيــامــا

باختالف النوع.
ومع ذلك، ليست الحيوانات فقط هي التي 
تفعل ذلك. وتشير األدلة المستمدة من عظام 
أحد أهم مواقع الحفريات في العالم، وهو 
كهف يسمى حفرة العظام، في أتابويركا 
شــمــال إســبــانــيــا، اآلن إلـــى أنـــه مــنــذ مــئــات 
اآلالف من السنين، ربما نجا البشر األوائل 

من البرد القارس بالنوم خالل الشتاء.
ــشــرت فــي مجلة 

ُ
وذكـــرت ورقـــة بحثية، ن

L’Anthropologies، أن األحافير في الكهف 
أظهرت اختالفات موسمية تشير إلى تعطل 

نمو العظام لعدة أشهر من كل عام. 

الشكاوى والتوزيع: 
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اإلعالنات: 
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درايش

ــل الـــمـــنـــاصـــب شـــــــاغـــــــره... شــــوفــــة الــعــيــن ــ كـ

ــه  ــانـ ــكـ ــمـ كـــــــل مـــــــا خـــــــال مــــــنــــــصــــــب... فـــــــــــراغ بـ

ــغــــاط غــاطــيــن ــــل« زادت عـــلـــى الــ
َ
ــرة َعــــط ــتــ »فــ

ــذ الـــــــمـــــــوقـــــــف وعـــــــــنـــــــــده أمـــــــانـــــــه!  ــنـــــقـــ مـــــــــن يـــ

مـــــــــتـــــــــروكـــــــــٍة فــــــيــــــهــــــا تـــــــــــــــــدور الــــــــمــــــــوازيــــــــن 

ــه  ــ ــانــ ــ ــــــــف زمــ
ّ
والــــــــــوقــــــــــت يـــــــركـــــــض مــــــــا يــــــــوق

ــي ســـنـــْعـــهـــا حــريــصــيــن  ــوا فــ ــالــ ويـــــن الـــلـــي قــ

ــه؟! ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــرا بـ ــ ــقــ ــ ــــي كـــــــــان يــ ــلــ ــ ــ ومـــــســـــؤولـــــنـــــا ال

ــــع مــــــا يــــــوّصــــــل ل »داريــــــــــــن«
ّ
مــــــْركــــــب مــــشــــل

مـــــتـــــروك فـــــي الــــنــــقــــعــــه... تــــــهــــــاَوت أركـــــانـــــه!

لــســنــوات عــديــدة ونــحــن نسمع ويــتــردد في 
أذهــانــنــا مــن يــصــرح: »ســأخــدم الــوطــن الغالي 

من أي موقع«. 
هذه العبارة أو ما هو شبيه بها رددها أكثر 
مــن وزيـــر أو وكــيــل أو وكــيــل مساعد أو مدير 
هيئة أو مــؤســســة تــم اســتــبــدالــه أو بــاألحــرى 

طرده من المنصب!
من كانوا يتكالبون على المناصب وحصلوا 
 لالستقالة 

ً
عليها اصــطــفــوا طــوابــيــر مـــؤخـــرا

وطلب التقاعد، ولم نكن لنعلم بهذه األسماء 
أو هـــذه الــمــنــاصــب لـــوال الــمــوجــة الــعــارمــة من 
االستقاالت وطلبات التقاعد ال ليخدموا الوطن 
 لفرصة 

ً
الــغــالــي مــن أي مــوقــع ولــكــن انــتــهــازا

الحصول على الرواتب التقاعدية االستثنائية 
ومكافأة نهاية الخدمة المبالغ بها، باإلضافة 

إلى البونص للبعض!
ــن ولـــم  ــ ــــوطـ ــم يــــخــــدمــــوا الـ ــ  بـــعـــض هــــــــؤالء لـ
يضحوا من أجله، ومعظمهم كان هدفه جني 
الــمــال والــنــفــوذ وتنفيع األقــــارب واالســتــفــادة 
مــن الــمــنــصــب، وعــنــدمــا أتـــت ظــاهــرة الــرواتــب 
 
ً
االستثنائية والراتب التقاعدي الجزيل وخوفا
مــن أن تــفــوت الفرصة عليهم »تــراكــضــوا« بال 
 في 

ً
حياء وال خجل إلــى تــرك المنصب طمعا

 وفوائد 
ً
المال وكأنهم لم يجنوا مــااًل وجــاهــا

أخرى قبل ذلك من مناصبهم!
 مــن كــان يوهمنا أنــه فــي المنصب لخدمة 
الوطن، وجدناه يبذل الجهد الجهيد لخدمة 

جيبه أكثر!
 هذه الحكومة لديها »طلعات« ال تخطر على 
البال ولديها قــرارات بعضها تبذير وإضاعة 

للمال العام.
 هذه الحكومة لديها القليل من التفكير في 
حفظ ثروات هذا البلد مما سيؤدي إلى مجتمع 

يفتقر الى العدالة االجتماعية والمساواة...
 ليس هناك من يستحق االستثناء، بل هناك 
الــكــثــيــرون مــمــن يستحقون مــســاواة وعــدالــة، 

وهذا ما يجب أن يكون الهدف.

بذمتكم 
د. ناجي سعود الزيدمو قهر؟!

الله بالنور

 من المناطق خالل ساعات الصباح 
ً
ى الضباب مدينة الكويت وعددا

ّ
غط

في أول أيام العام الجديد، وانعدمت الرؤية إلى أقل من كيلومتر، وصاحب 
ذلك أجواء شتوية، حيث انخفضت درجة الحرارة إلى أقل من 10 درجات.

 الصورة لمدينة الكويت أمس بعدسة عبدالمجيد الشطي.
20232023... ضباب... ضباب

السبت 31 / 12/ 2022

االحد 1 / 1 / 2023
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