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اإلصرار على »القروض«... حلٌّ للمجلس
 أن الطريق إلى القوانين الشعبوية مسدود

ً
رئيس الوزراء أكد خالل لقائه 22 نائبا

• وزير المالية أكد للنواب عدم توافر »الكاش« الالزم لتنفيذ »شراء القروض«
»الكهرباء«: 500 مليون دينار 
إيرادات مع نهاية العام المالي 

2023 /2022

مرض نصراهلل يؤجل 
زيارة رئيسي إلى سورية

ل الطاقة... تحدي  تحوُّ
دول المنطقة في السنوات 

القادمة

محليات

دوليات

اقتصاد

٠٣

١٣

١٠

»التربية«: جاهزون الختبارات الثانوية »التربية«: جاهزون الختبارات الثانوية 
العامة ومحاربة الظواهر السلبيةالعامة ومحاربة الظواهر السلبية

ً»الداخلية«: كاميرات الجيل السادس 
لرصد مخالفات المرور تلقائيا

● محمد الشرهان
أعلنت وزارة الداخلية أنه سيتم رصد 
مخالفات استعمال الهاتف النقال باليد 
أثناء القيادة، وعدم ربط حزام األمان، وذلك 
بواسطة كاميرات الجيل السادس الجديدة 

 من اليوم.
ً
للضبط المروري، اعتبارا

وقالت اإلدارة العامة للمرور، في بيان، 
أمس، إن لتركيب الكاميرات الجديدة مزايا 
كثيرة؛ أبــرزهــا الضبط التلقائي لحاالت 

 أو 
ً
االنــعــطــاف بــالــمــمــنــوع يــمــيــنــا

الكويت: اقتحام بن غفير للمسجد
األقصى استفزاز للمسلمين

ــــت ودول  ــويـ ــ ــكـ ــ اســــتــــنــــكــــرت الـ
ــة،  ــيـ ومـــنـــظـــمـــات عـــربـــيـــة وإســـامـ
ــام وزيــــــــر األمــــــــن الـــقـــومـــي  ــحــ ــتــ اقــ
اإلسرائيلي اليميني المتطرف، 
زعيم حزب »عوتسماه يهوديت« 
)القوة اليهودية( إيتمار بن غفير، 
أمـــس، بــاحــات المسجد األقصى 
للمرة األولى منذ توليه منصبه، 

رغــــم تـــحـــذيـــرات دولــيــة 

إدانات عربية وإسالمية ودولية وتحذيرات من تهويد الحرم

● محيي عامر وفهد تركي
في اجتماٍع ُوِصف بـ »غير اإليجابي«، ووسط 
غياب أغلبية النواب عنه بدواعي السفر، استمع 
 إلــى رسائل شديدة اللهجة من رئيس 

ً
22 نائبا

مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد 
بشأن إصرار مجلس األمة على الدفع بالقوانين 
الشعبوية، التي تحّمل الدولة كلفة مالية عالية، 
وعلى رأسها شراء قروض المواطنين، إذ أكد أن 
»اإلصــــرار عليها سيوصلنا إلــى تــأزيــم وطريق 

مسدود«.
ــوزراء  ــ ونــقــلــت مـــصـــادر نــيــابــيــة عـــن رئـــيـــس الــ
قوله، خــال اجتماع السلطتين أمــس، الــذي جاء 
قبل أسبوع من جلسة 10 الــجــاري الــمــدرج على 
جدولها مواضيع »ملغمة«، إن »الحكومة حريصة 
على التعاون، والناس، وأنا واحد منهم، نتمنى 

اســتــمــرار هـــذا الــمــجــلــس، وأال نخسره 

سموه نقل للنواب رسائل شديدة اللهجة:
أتمنى أال نخسر المجلس والحكومة بسبب القوانين الشعبوية

• الناس وأنا واحد منهم نتمنى استمرار هذا المجلس لكن الضغط سيؤدي إلى التأزيم
• قدمنا برنامج عمل هو الوثيقة التي تنظم العمل بيننا

• الوزراء يشكون كثرة األسئلة التي زادت على ألف سؤال 
 سننجزه

ً
• سعيُت في ملف العفو... وقريبا

• سنوفر بدائل لتحسين المستوى المعيشي... ولكن نحتاج إلى وقت

»حوار ةديرجلا.« ناقش قانون االنتخابات 
ومفوضيتها والقوائم النسبية

محمد الفيلي: بيانات »المدنية« 
تعكس الواقع... وتعديل 

القانون ضروري قبل فبراير 

معاذ المال: »المفوضية« مبادرة 
طيبة لكنها التزال تلبس ثوب 

٠٥الجهاز التنفيذي 02

02

02

٠٣

• العصفور: الحكومة لم تقدم بدائل عملية للمطالبات النيابية
• جنان: أغلب الوزراء بعيدون عن الفهم السياسي للواقع

• العبيد: الخالف موجود في »القروض« الختالف األرقام والشرائح
 بمواقفنا 

ً
 تمسكا

ّ
• الطشة: أي تلميح بالحل لن يزيدنا إال

• المطيري: لن نساوم على القضايا الشعبية ولن نهادن
• فيصل الكندري: حضور الحكومة بال رؤية مؤشر سلبي

 النواب عن االجتماع: غير إيجابي... 
وعلى الحكومة االستعداد لما هو أسوأ

https://www.aljarida.com/article/9965
https://www.aljarida.com/article/9976
https://www.aljarida.com/article/10050
https://www.aljarida.com/article/9975
https://www.aljarida.com/article/10019
https://www.aljarida.com/article/10016
https://www.aljarida.com/article/10035
https://www.aljarida.com/article/10041


اإلصرار على »القروض«... 

»الداخلية«: كاميرات الجيل...

الكويت: اقتحام بن غفير للمسجد...

 على أن »الحكومة 
ً
بسبب اإلصـــرار على القوانين الشعبية«، مــشــددا

لديها بدائل لتحسين المستوى المعيشي، ولكن نحتاج إلى وقت«.
وأوضحت المصادر أن رئيس الحكومة نقل إلى النواب شكوى بعض 
الوزراء من كثرة األسئلة التي زادت على ألف سؤال، وما يتطلبه ذلك 

من وقت طويل وجهد إلعداد الردود عليها.
 وأضافت أن سموه ذكر للنواب: »قدمنا برنامج عمل هو الوثيقة التي 
تنظم العمل بيننا، وكل األمور التي طرحت موجودة به ونحتاج إلى وقت 
 سننجزه«.

ً
لتنفيذه«، مضيفة أنه قال عن ملف العفو: »مشيت فيه، وقريبا

مــن جهته، قــال وزيـــر الــدولــة لــشــؤون مجلس األمـــة وزيـــر اإلســكــان 
عمار العجمي، عقب االجــتــمــاع، لـــ »الــجــريــدة«: »نتطلع للتوافق بين 
، والتعاون موجود، وهو كفيل بأن 

ً
السلطتين، واالجتماع كان ناجحا

يخرج الوطن بصورة أفضل، وسيكون هناك إنجازات لمستقبل األمة 
واألجيال القادمة«.

وبينما نقل النواب، خالل االجتماع، مالحظاتهم وانتقدوا الرفض 
الحكومي للقروض، وشككوا في بيانات وزارة المالية بشأنها، أكد 
وزير المالية لهم بحسب ما أفادت المصادر عدم توفر »الكاش« الالزم 

لتسديد فاتورة شراء القروض التي تبلغ نحو 14.6 مليار دينار.
 
ً
 بدوره، قال النائب سعود العصفور، عقب االجتماع: »كان اجتماعا

بال نتيجة حقيقية أو ملموسة، إذ لم تتقدم الحكومة بأي بدائل عملية 
 إال المزيد من الوعود، وكنت 

ً
للمطالبات النيابية، ولم أسمع شخصيا

 له«.
ً
أتوقع أن تكون الحكومة أكثر تحضيرا

من جهتها، قالت النائبة جنان بوشهري إن »هدف االجتماع بين 
السلطتين تقريب وجهات النظر وبحث أوجه التعاون، وإذ أقدر دعوة 
سمو رئيس الوزراء إال أنني أرى أن أغلب أعضاء الحكومة غير مدركين 
للمسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقهم تجاه الوطن والمواطنين، 
وهم بعيدون عن الفهم السياسي للواقع، وهذا الوضع يستوجب من 

رئيس الوزراء إصالحه حتى يتحقق التعاون المنشود«.

من جانبه، أكــد النائب فيصل الكندري أن »حضور الحكومة بال 
رؤية لحل قضايا الشعب الكويتي مؤشر سلبي، ونحن ال نقبل بذلك، 
ألنــنــا جئنا ببرنامج واضـــح لتبني قضايا الشعب والــبــلــد، وإذا لم 
بِد الحكومة مرونة في هــذا الملف فلتستعد للمرحلة األســوأ بين 

ُ
ت

 االجتماع بـ »غير اإليجابي«.
ً
السلطتين«، واصفا

 -
ً
 حكوميا

ً
أما النائب حمد العبيد فقال لـ »الجريدة«، إن هناك توافقا

، لكن مازال 
ً
 على القضايا الكبرى يجب أن ُيستثمر، مستدركا

ً
نيابيا

 في قضية القروض الختالف األرقام والشرائح.
ً
الخالف موجودا

من جهته، قــال النائب مبارك الطشة، إن المخرج الوحيد لرئيس 
الحكومة هو تعديل النهج الحكومي، وإقصاء بعض وزرائه، وتحقيق 
 
ً
 تمسكا

ّ
 أن »أي تلميح بالحل لن يزيدنا إال

ً
المطالب الشعبية، مؤكدا

 يلبيان طموحاته«.
ً
 ومجلسا

ً
بمواقفنا، فالشعب يستحق حكومة

بدوره، أكد النائب ماجد المطيري أن »النائب الذي جاء من الشعب 
ومن أصوات الشعب الحر الذي يريد اإلنجاز، وإنهاء قضاياه الشعبية 
يسعى في عمله إلى تحقيق المطالب المستحقة،  لذلك لن نساوم على 
القضايا الشعبية، ولن نهادن على تحسين مستوى معيشة المواطن 

وتحقيق تطلعاته«.
وقال النائب خليل الصالح، إن الكويت في حالة انهيار اقتصادي 
وغــالء معيشي، والطبقة المتوسطة تكاد تتالشى بسبب التضخم 
واســـتـــنـــزاف الــمــداخــيــل، والــحــكــومــة مــطــالــبــة بــحــلــول تــنــهــي مــعــانــاة 

المواطنين، وإطالة أمد هذه الحلول يرفع الكلفة على الجميع.

 أو الرجوع عكس السير، والوقوف في المربع األصفر عند 
ً
يسارا

تقاطعات اإلشارة الضوئية.
وفي تصريح لـ »الجريدة«، قال المدير العام لإلدارة العامة للمرور 
بت في  اللواء يوسف الخدة، إن 10 كاميرات من الجيل السادس ُركِّ
 عن التعاقد 

ً
بعض التقاطعات الرئيسية، وستبدأ العمل اليوم، فضال

من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وبرر مسؤول إسرائيلي السماح 
بالزيارة بأنها جــاءت وفــق »ترتيب الوضع الــراهــن« الــذي يسمح لغير 

المسلمين بزيارة الحرم القدسي شريطة عدم الصالة فيه. 
 إلنهاء حظر الصالة على 

ً
 مؤيدا

ً
ولم يقترب بن غفير، الذي كان يوما

اليهود في المجمع، من المسجد، واكتفى بالتجول في باحاته، حسب 
شهود عيان.

في المقابل، حذرت الرئاسة الفلسطينية من أن »استمرار االستفزازات 
ــاع«. ورأى رئــيــس الـــوزراء  ــ بحق الــمــقــدســات ســيــؤدي إلــى تفجر األوضـ
الفلسطيني محمد أشتية، أن خطوة بن غفير تستهدف »جعل المسجد 

 .»
ً
 يهوديا

ً
األقصى معبدا

ودعــت الفصائل الفلسطينية في غزة ومنها »حماس« إلى تصعيد 
االشتباك مع إسرائيل، مطالبة السلطة الفلسطينية والدول العربية بوقف 

جميع أشكال التطبيع معها.    
، دانت الحكومة األردنية اقتحام بن غفير، مشددة على أن »الحرم 

ً
عربيا

القدسي الشريف بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين« وأن 
األوقاف األردنية هي »الجهة القانونية صاحبة االختصاص الحصري 

بإدارة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه«.
وبعد يومين من مهاتفة الرئيس عبدالفتاح السيسي لنتنياهو، أعربت 
مصر عن أسفها لخطوة بن غفير، مجددة رفضها ألي إجراءات أحادية 
مخالفة للوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس. وقالت مصادر 
دبلوماسية لـ »الجريدة« إن القاهرة فتحت خطوط تواصل مباشرة مع 
تل أبيب للتعبير عن االستياء من تحركات بعض األجنحة المتشددة في 
الحكومة اإلسرائيلية، كما تواصلت مع الجانب الفلسطيني ودعته لضبط 
النفس وتفويت الفرصة على أطراف بعينها تسعى لتفجير األوضاع. 
ودانت السعودية، وقطر واإلمارات، ودول عربية وإسالمية، وجامعة الدول 

العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي »االستفزاز اإلسرائيلي الخطير«.
قل عن نتنياهو تجديد التزامه بالحفاظ على الوضع القائم في 

ُ
وبينما ن

القدس، قال متحدث باسم مجلس األمن القومي التابع للبيت األبيض إن أي 
عمل أحادي يقوض الوضع القائم لألماكن المقدسة في القدس غير مقبول.

وفلسطينية من تأجيج الخطوة للتوتر.
و أعــربــت وزارة الــخــارجــيــة عــن إدانـــة واســتــنــكــار الــكــويــت الشديدين 
 لمشاعر المسلمين 

ً
للخطوة، معتبرة أن اقتحام بن غفير »يشكل استفزازا

 لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ويأتي في إطار محاوالت 
ً
وانتهاكا

ســلــطــات االحــتــالل اإلســرائــيــلــيــة المستمرة لتغيير الــوضــع التاريخي 
والقانوني القائم في القدس ومقدساتها«.

ودعت »الخارجية«، في بيان، المجتمع الدولي إلى »التحرك السريع 
والفاعل لوقف هــذه االنتهاكات اإلسرائيلية وتوفير الحماية الكاملة 
للشعب الفلسطيني الشقيق وممتلكاته والسيما في القدس ومقدساتها«، 
وحــذرت من »مغبة هذه االنتهاكات التي تنذر بالمزيد من التصعيد«، 
محملة »سلطات االحتالل المسؤولية كاملة لتداعيات هذه االنتهاكات«.

وقال بن غفير خالل وجوده داخل باحات الحرم القدسي الذي استمر 
نحو 13 دقيقة بحماية الشرطة اإلسرائيلية إن »الحرم القدسي هو المكان 

األهم لشعب إسرائيل«. 
وفــي إشـــارة إلــى حركة حــمــاس، التي حــذرت تــل أبيب عبر الوسيط 
المصري واألمم المتحدة من أنها لن تقف مكتوفة األيدي إذا تمت الزيارة، 
كتب بن غفير على »تويتر« بعد الجولة: »الحكومة اإلسرائيلية التي 
: »الحرم 

ً
أنا عضو فيها، لن تخضع لمنظمة القتلة المشينين«، مضيفا

القدسي مفتوح للجميع، وفي حال كانت حماس تعتقد أن تهديداتها 
يمكن أن تخيفني، فعليها أن تفهم أن الزمن قد تغير، فهناك حكومة 

في القدس«.
وكانت تقارير عبرية أفــادت بأن بن غفير أرجــأ الزيارة بعد اتصال 
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سلة أخبار

سيرت الجمعية الخيرية 
الكويتية »حفاظ« شاحنات إغاثة 

شتوية إلى مدينة الريحانية 
السورية، تضمنت مواد غذائية 
وأدوات تدفئة ضمن مشروعها 
املعونة الشتوية، بمشاركة وفد 

من الجمعية ضم نائب رئيس 
مجلس اإلدارة أحمد املرشد، 

ومسؤول العالقات العامة نايف 
الشرهان، والشيخ أحمد النفيس.

وقال املرشد، في تصريح 
صحافي، أمس، إن شاحنات 

اإلغاثة الشتوية كان لها األثر 
في توفير الغذاء والتدفئة 

وإدخال السرور على قلوب أهالي 
الريحانية السورية، واستشعروا 

معاني األخوة العربية 
واإلسالمية بوقوف إخوانهم من 
أهل الكويت إلى جوارهم وتقديم 

الدعم لهم. وتوجه بالشكر إلى 
املحسنني الكرام الذين دعموا 

مشروع معونة الشتاء، ودعاهم 
إلى استمرار الدعم واملساهمة 

في املشروع إلغاثة إخوانهم، 
وتخفيف املعاناة عن األطفال 
األيتام والفقراء وأبناء األسر 

املتعففة.

»حفاظ« تسّير شاحنات 
إغاثة شتوية إلى سورية

تنظم جمعية إحياء التراث 
اإٍلسالمي سلسلة من الدروس 

العلمية واملحاضرات والدورات 
في القرآن الكريم والتفسير، 

ضمن أنشطتها الثقافية 
والعلمية. وقالت الجمعية، في 

بيان، إنها تنظم محاضرة اليوم 
بعنوان »ضوابط في الرد على 

املخالف« يلقيها الشيخ د. محمد 
النجدي بديوانية فرع سعد 

العبدالله. وتابعت: كما أقامت 
الجمعية محاضرتني حول اسم 

الله تعالى »الكافي« و«قراءة 
من تفسير الشيخ السعدي«، 

ومحاضرتني للشيخ إبراهيم 
بانصير عن شرح كتاب التوحيد 

وشرح كتاب فضل اإلسالم.

»إحياء التراث« تنظم 
دروسًا ومحاضرات علمية

أعلنت جمعية الهداية الخيرية 
تنفيذ مصرف كفالة اليتيم داخل 

الكويت، بالتعاون مع األمانة 
العامة لألوقاف.

وقال رئيس مجلس إدارة 
الجمعية بندر املطيري، في 
تصريح صحافي أمس، إن 

املشروع يستهدف تقديم الرعاية 
ألبنائنا األيتام داخل الكويت 

ودمجهم مجتمعيًا وتلبية 
احتياجاتهم املعيشية.

وأوضح املطيري أن »مصرف 
األيتام« قدم الكفالة الشاملة لـ 
82 يتيمًا ملدة 6 أشهر، بشراكة 

مجتمعية متميزة مع أمانة 
األوقاف. وأكد أن جمعية الهداية 

ال تألو جهدا في خدمة املحتاجني 
والفقراء وأصحاب الحاجات 

ا 
ً
داخل الكويت وخارجها؛ انطالق
من مبادئ شريعتنا اإلسالمية 

التي تحث على إحياء روح 
التكافل االجتماعي بني املسلمني.

وجدد شكره وتقديره ألمانة 
األوقاف وللمحسنني على دعمهم 

للمشروع.

»الهداية« نفذت مصرف 
كفالة اليتيم

 »الزراعة«: تطبيق »المزرعة النموذجية« 
على جميع الحيازات في البالد

● محمد جاسم
كشف المدير الــعــام للهيئة العامة 
ــــروة الــســمــكــيــة  ــثـ ــ ــــة والـ ــــزراعـ لــــشــــؤون الـ
بالتكليف، المهندس مشعل القريفة، 
عن التوجه لتطبيق المزرعة النموذجية 
على مزارع الكويت؛ سواء المخصصة 

لألمن الغذائي أو مزارع األفراد.
وذكر القريفة، في تصريح صحافي، 
أن التوجه يأتي ضمن خطة متكاملة 
لتنفيذ استراتيجيات األمــن الغذائي، 

مؤكدا أن هذا التوجه الذي يرتكز على 
دراسات علمية متخصصة في الزراعة 
بات 

ّ
الحديثة لمواجهة ندرة المياه وتقل

الطقس؛ سيحقق نتائج غير مسبوقة 
على صعيد االكتفاء الغذائي في الدولة.

وأوضح أن أبرز مالمح هذا التوجه 
يـــتـــمـــثـــل فـــــي االســـــتـــــفـــــادة مـــــن الـــمـــيـــاه 
الــمــعــالــجــة، واالعــتــمــاد عــلــى مضخات 
الــمــيــاه والــخــزانــات الــكــبــرى لتوزيعها 
ــزارع الــتــي ال تــصــلــهــا الــمــيــاه  ــمـ عــلــى الـ
وعــمــل شــبــكــات لــهــذه الـــمـــزارع وإنــهــاء 

 
ً
لمعاناة المزارع من شّح المياه، مشيرا
إلــــى أن الـــمـــزرعـــة الــنــمــوذجــيــة ذات الـــ 
50 ألــف متر مــربــع، وفــق هــذه الخطة، 
ســتــواصــل إنــتــاجــهــا الــنــبــاتــي الــثــمــري 
عــلــى مــــدار الـــعـــام بــمــخــصــص 15 ألــف 
متر مربع، إلى جانب إنتاجها لألعالف 
الخضراء بمساحة 15 ألف متر مربع، 
وفـــي الــوقــت نفسه ستتمكن الــمــزرعــة 
النموذجية من اإلنتاج الحيواني، فضال 

عن نظام االستزراع السمكي.

م مكافأة »األمامية«
ّ
موظفون في البلدية رفضوا تسل

● محمد جاسم
فـــي حـــادثـــة هـــي األولـــــى مـــن نــوعــهــا، 
م 

ّ
رفض مجموعة من موظفي البلدية تسل

مكافأة الصفوف األمامية التي خصصت 
للجهات الحكومية.

ــي بـــلـــديـــة الـــكـــويـــت  ــ ـــدر فـ وأكــــــــد مــــصـ
ــددا مــــن الــعــامــلــيــن  ــ ــدة« أن عــ ــريــ ــجــ ـــ »الــ لــ
مـــن مــفــتــشــيــن ومــهــنــدســيــن ومــوظــفــيــن 
ــرار  اعــتــرضــوا عــلــى تــوقــيــع نـــمـــاذج اإلقــ
والتعّهد التي وضعها ديـــوان الخدمة 
الــمــدنــيــة ضــمــن شـــروط الــحــصــول على 

المكافأة المالية.  
ــى أن الــمــوظــفــيــن  ولـــفـــت الـــمـــصـــدر إلــ

بّينوا أن أسباب رفضهم متعلقة بحساب 
األيام التي حددها الديوان للعاملين في 
 إنهم لم يقبلوا تخفيض 

ً
البلدية، قائال

ــام عــمــلــهــم خـــــالل الـــفـــتـــرة الـــمـــذكـــورة  ــ أيــ
ــرار الــــخــــاص بــــصــــرف مـــكـــافـــأة  ــ ــقـ ــ فــــي الـ
الصفوف األمامية من 12 مارس وحتى 
31 مايو  من عام 2020، التي تبلغ أقل 
من 30 يوما، مبينا أنه بالرغم من رفع 
تظلمات بشأن آلية حساب األيــام، فإنه 
لم يتم االلتفات اليها، رغم أنهم يملكون 
الــتــصــاريــح والــكــشــوف الــخــاصــة بتلك 

الفترة. 
ــار إلـــى أن الــمــبــالــغ الــمــرصــودة  ــ وأشـ
ــــذكــــر، خـــاصـــة أن 

ُ
لــلــمــوظــفــيــن تـــكـــاد ال ت

الــعــامــلــيــن فـــي الــبــلــديــة ُوضـــعـــوا ضمن 
الفئة الثالثة، رغــم جــهــودهــم، فــي حين 
أن جهات حكومية تــم تعديل وضعها 
، بقرارات حكومية ليتم إدراجها 

ً
الحقا

ضمن فئات الدرجتين الثانية واألولى، 
 أن الموظفين طالبوا بإنصافهم 

ً
موضحا

وصرف مستحقات األيام الفعلية لهم. 
وأضـــــــــاف أنــــهــــم »قــــبــــل اإلعـــــــــالن عــن 
آلــيــة الــمــكــافــأة عــمــلــوا دون انــتــظــار أي 
ــعــطــى 

ُ
: »إمـــــا ت

ً
ــادي«، مــتــابــعــا ــردود مـــــ مــــ

 
ً
جميع المستحقات للموظفين تكريما
مها بهذا 

ّ
لجهودهم، أو ال حاجة لتسل

الشكل«.

ًمحافظ حولي: الكويت تولي
 بالغا

ً
المكفوفين اهتماما

»التكافل يحتم علينا دعم جمعيات ذوي االحتياجات«

أكــد محافظ حولي محافظ العاصمة بالوكالة، علي األصــفــر، أن 
 بشريحة المكفوفين عبر دعمهم المادي 

ً
 بالغا

ً
الكويت تولي اهتماما

والمعنوي، وإتاحة الفرصة لهم بالمشاركة المجتمعية والمنافسة في 
 إلى أن المحافظة وكل أجهزتها في خدمة هذه 

ً
جميع المجاالت، مشيرا

الشريحة المهمة، لتذليل العقبات التي قد يواجهونها. 
جــاء ذلــك خــالل استقباله رئــيــس اللجنة االجتماعية فــي جمعية 
المكفوفين عــوض الــعــازمــي، ومــقــرر مجلس اإلدارة عـــادل العتيبي، 
في مكتبه بالديوان العام للمحافظة، أمــس، في إطــار التواصل بين 

المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني.
وقال محافظ حولي إن دعم هذه الجمعية يأتي من منطلق وطني 
وإنساني، وإن أهل الكويت ُجبلوا على التعاون والتكاتف في األعمال 
 على »ضرورة التواصل مع جميع جمعيات ومؤسسات 

ً
الخيرية، مشددا

 لمفهوم التكافل االجتماعي، 
ً
المجتمع المدني في المحافظة، تطبيقا

الذي يحتم علينا دعم جمعيات ذوي االحتياجات الخاصة«.
وأكد تشجيعه المستمر ألبنائه في جمعية المكفوفين، وتقديره 
للجهود التي تبذلها إدارة الجمعية في مسيرتها الوطنية، والتي 
أظهرت مدى اإلحساس بالمسؤولية واالنتماء المخلص لهذا الوطن 

الغالي.

األصفر خالل استقباله العازمي

محافظ األحمدي بحث مع »غراس« 
التعاون لمواجهة المخدرات
الشطي: آفة خطيرة تهدد األمن المجتمعي

● عادل سامي
جدد محافظ األحمدي، الشيخ فواز الخالد، تأكيده أن المحافظة 
كانت وستظل في الصدارة، من حيث رصد األولويات الوطنية والتفاعل 
معها عبر البرامج واألنشطة النوعية الهادفة، التي تّوجتها بحملة 
ك واعي ال تكون التالي«، وترجمت من خاللها 

ّ
»واعي« تحت شعار »خل

توجيهات مجلس الوزراء بشأن تعزيز جهود التصدي آلفة المخدرات.
جاء ذلك خالل لقاء الخالد أمس في الديوان العام للمحافظة، مدير 
إدارة الــطــوارئ الطبية بـــوزارة الصحة، المدير التنفيذي للمشروع 
التوعوي الوطني للوقاية من المخدرات )غـــراس(، د. أحمد الشطي، 
ومــديــر الــمــشــاريــع فيصل الــمــتــروك، حيث تــم بحث مجمل أولــويــات 
وخطط عمل المشروع، وآفاق التعاون المشترك مع المحافظة في إطار 
مبادرتها التوعوية لطالبات وطلبة المدارس )واعي(، وتعزيز الجهود 
الهادفة إلــى رفــع مستوى الوعي المجتمعي، وخاصة لــدى شريحة 

الشباب والناشئة في مواجهة اآلفة الخطيرة.
من جانبه، أعرب الشطي عن سعادته بجهود محافظة األحمدي، 
وأكـــد أن الــمــخــدرات تــهــدد األمـــن الوطني والمجتمعي، مما يستلزم 

تضافر جميع الجهود لمواجهتها.

 تذكارية لمحافظ األحمدي
ً
الشطي يقّدم درعا

ى في بنديكتوس نيابة عن األمير وولي العهد
ّ
وزير الديوان عز

وزير الخارجية: نشأنا على التسامح وهذا مؤصل في شعبنا 
ــارة الــفــاتــيــكــان  ــفــ شـــهـــدت ســ
لدى البالد »زحمة« دبلوماسية 
وشعبية ودينية توافدت لتقديم 
ــاة الـــبـــابـــا  ــ ــــوفـ واجـــــــب الـــــعـــــزاء بـ
الــســابــق بــنــديــكــتــوس الــســادس 

عشر.
يــن 

ّ
وكـــــان فـــي مــقــدمــة الــمــعــز

وزيـــر شـــؤون الــديــوان األمــيــري 
الشيخ محمد العبدالله، الــذي 
ــال: »تــقــدمــت نــيــابــة عـــن سمو  قــ
أمير البالد الشيخ نواف األحمد 
وسمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد والشعب الكويتي كافة 
بــتــعــازيــنــا الـــحـــارة لـــوفـــاة بــابــا 
الفاتيكان بنديكتوس السادس 
عشر، هذه القامة اإلنسانية التي 
، وكــان مــن المهم أن 

ً
تركت أثـــرا

نعّبر في الكويت عن احترامنا 
للقيم التي تبناها«.

ــه، قـــــــــال وزيـــــــر  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــاحـ ــ مـــــــن نـ
ــالــــم  الــــــخــــــارجــــــيــــــة الـــــشـــــيـــــخ ســ
الـــصـــبـــاح: »نــتــقــدم بـــاســـم دولـــة 
 بآحر 

ً
الكويت حكومة وشعبا

التعازي ألسرة البابا والجالية 
ــــول الـــعـــالـــم«،  الـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــة حــ
 إلـــى أن »الــفــقــيــد كــانــت له 

ً
الفــتــا

إسهامات كبيرة ورجــل عظيم، 
 
ً
وهـــو خــســارة للجميع، مــؤكــدا
فـــي الـــوقـــت نــفــســه »أن الــكــويــت 
بـــلـــد الـــتـــســـامـــح ونـــحـــن نــشــأنــا 
ــدأ الـــتـــســـامـــح ومــحــبــة  ــبـ عـــلـــى مـ
الغير، وهذا مؤصل في الشعب 

الكويتي«. 
بــــــــــــــــدوره، وصـــــــــف الـــســـفـــيـــر 
الــبــابــوي لــدى الــبــالد، المطران 
ــة  ــعـــالقـ ــنــــت، الـ ــيــ ــيــــن نــــوجــ يــــوجــ
بين الكويت والفاتيكان بأنها 
»رائعة وطويلة األمد وقديمة«، 
 أن »عــالقــتــنــا مـــع وزيـــر 

ً
مـــؤكـــدا

الــخــارجــيــة رائـــعـــة، وثــمــة أمـــور 
كــثــيــرة يــجــب أن نبحثها معا، 
 بعد أن تم ّ تعليق 

ً
وخصوصا

ــاءات  ــقــ ــلــ ــتــــمــــاعــــات والــ كــــل االجــ
بسبب جائحة »كورونا«، واآلن 
من المفترض أن نستعيد هذه 

اللقاءات والحوارات«.
وقال: »افتتحنا سجل التعزية 
 
ً
لــمــّدة يومين، وأعتقد أن عــددا

 من المواطنين والمقيمين 
ً
كبيرا

يريدون الحضور والتعبير عن 
تــعــازيــهــم وإعــجــابــهــم بــالــبــابــا 
ــان يــتــبــعــه عــدد  الـــراحـــل الــــذي كـ

ــن الــمــســيــحــيــيــن حـــول  كــبــيــر مــ
 من ناحية أخرى 

ً
العالم«، مشيرا

إلى أنه »ال سبب يدعو لحضور 
وفد رسمي من الكويت الجنازة 
في الفاتيكان، ألن البابا الراحل 
، ولــــم يــكــن على 

ً
كــــان مــســتــقــيــال

رأس عمله منذ سنوات«.
أمـــا الــمــطــران غــطــاس هــزيــم، 
ميتروبوليت بــغــداد والكويت 
وتوابعهما للروم األرثوذكس، 
فــأعــلــن مـــن جــهــتــه »ان الـــراحـــل 
كان حــارس اإليمان بكل صدق 
وكــل أمــانــة، وكـــان مــســؤواًل عن 

دائــرة اإليــمــان الكاثوليكي إلى 
أن اعــتــلــى الــســدة البطريركية. 
وكــان الراحل يمتاز بالتواضع 
الــشــديــد وكــانــت اســتــقــالــتــه من 
منصبه ثاني حالة استقالة في 
التاريخ الكاثوليكي، وهذا يدل 
على تواضعه ومحبته للكنيسة 
ــالـــه ســتــبــقــى في  ــعـ وذكـــــــراه وأفـ

.»
ً
قلوبنا جميعا

مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، قــــــــــال عـــمـــيـــد 
الـــســـلـــك الــــدبــــلــــومــــاســــي ســفــيــر 
طاجيكستان، زبيدالله زبيدوف، 
إن الراحل »كان شخصية بارزة 

 بـــكـــل بــمــعــنــى الــكــلــمــة، 
ً
ورجـــــــال

 
ً
كــمــا أنـــه كـــان رجـــل دولـــة محبا

 
ً
للسالم بشكل كبير ولعب دورا

 في تحسين العالقات بين 
ً
كبيرا

الشعوب وحفظ األمن والسالم«.
ــدم الــســفــيــر الـــكـــوري لــدى  وقــ
ــا،  ــيــــونــــغ هــ ــانــــغ بــ الــــــبــــــالد، تــــشــ
تعازيه الحارة نيابة عن أعضاء 
الــســفــارة بــوفــاة الـــراحـــل »الـــذي 
صــلــى مـــن أجـــل الـــســـالم وأفــنــى 
حياته من أجل الحرية والسالم 

والحب«.

وزير الديوان خالل تقديم التعازيربيع كالس

العالقة بين 
الفاتيكان 
والكويت 

رائعة وقديمة
السفير البابوي

»الصحة«: 2804 مخالفات في صيدليات 
 »األهلي« منذ يناير حتى نوفمبر 2022

»الحفاظ على مأمونية األدوية وجودتها أولوية المنظومة الصحية«
ــة بــوزارة  قالت مــديــرة إدارة تفتيش األدويـ
الصحة، د. مريم الياسين، إن تعزيز مفهوم 
الحفاظ على فاعلية ومأمونية وجودة األدوية 
م أولــويــات المنظومة الصحية بهدف 

ّ
من سل

ع  الحفاظ على صحة وسالمة المرضى وتتبُّ
الــمــخــالــفــيــن فـــي الــمــنــشــآت الــصــحــيــة الــعــامــة 

والخاصة والصيدليات.
وكــشــفــت الــيــاســيــن، فـــي تــصــريــح لــــ »كــونــا« 
أمس، عن تحرير 2804 مخالفات في صيدليات 
القطاع األهلي منذ يناير حتى نوفمبر 2022 
في مقدمة المخالفات المرصودة هي وصفات 
ــدم اســتــيــفــاء  ــ ــانـــات، وعــ ــيـ ــبـ غـــيـــر مــســتــوفــيــة الـ
شروط التخزين، وتليها انتهاء مدة ترخيص 

الصيدلي.
وأكــــدت الــيــاســيــن أن الــــدور الــرقــابــي إلدارة 
التفتيش يسير وفق ضوابط وقوانين مشددة، 
مشيرة الى أن عدد الجهات المخالفة في القطاع 
الــطــبــي األهــلــي مــنــذ عـــام 2020 حــتــى نوفمبر 

2022 بلغ 4043 مخالفة.
وأضــافــت أن عــدد المخالفات المحررة في 
القطاع األهــلــي الطبي لــعــام 2020 وصــل إلى 
نحو 1134 مخالفة، في مقدمتها وجود أرصدة 
غير مطابقة للرصيد الدفتري فيما وصل عدد 
المخالفات المحررة في القطاع الطبي األهلي 
عام 2021 الى 2128، ومعظمها وصفات غير 
مــســتــوفــاة أو مــتــالعــب بــهــا، ووجــــود صيدلي 

ترخيصه على صيدلية أخرى.
وأفــــــادت بــأنــه مــنــذ عــــام 2020 حــتــى شهر 
نوفمبر 2022، بلغ عــدد محاضر المخالفات 
المحررة في القطاع الحكومي 343 مخالفة، 
على رأســهــا مخالفة الــقــرار الــــوزاري الخاص 

بضوابط التسجيل.
وقــالــت إنــه خــالل الــعــام الــمــاضــي، تــم رصد 
ــاع الـــصـــحـــي  ــطــ ــقــ مــــخــــالــــفــــات جـــســـيـــمـــة فـــــي الــ
الحكومي بعدد 80 مخالفة، منها 20 مخالفة 
بشأن تــداول المؤثرات العقلية و8 مخالفات 
بشأن تـــداول الــمــخــدرات ووصــفــات المؤثرات 

العقلية.
ات الـــدوريـــة إلدارة  وتــشــيــر آخـــر اإلحــــصــــاء
تـــفـــتـــيـــش األدويـــــــــــة خــــــالل الــــســــنــــوات الـــثـــالث 
الــمــاضــيــة إلـــى أن عـــدد جــــوالت الــتــفــتــيــش في 
الـــقـــطـــاع الـــحـــكـــومـــي بـــلـــغ نـــحـــو 5395 جـــولـــة، 
وكشفت البيانات أيضا أن مجموع المخالفات 
الجسيمة المحررة في القطاع الحكومي خالل 
العام الماضي بلغ 80 مخالفة معظمها متعلق 

بضوابط التسجيل.

 .
ً
على 100 كاميرا أخرى ستصل الحقا

وأوضــح الخدة أن اإلدارة فّعلت كل إشــارات الضبط المروري، 
 ضبط مخالفات حزام األمان، واستعمال الهاتف 

ً
التي تتيح أيضا

النقال أثناء القيادة.

https://www.aljarida.com/article/9977
https://www.aljarida.com/article/9959
https://www.aljarida.com/article/9985
https://www.aljarida.com/article/10069
https://www.aljarida.com/article/10067
https://www.aljarida.com/article/10066
https://www.aljarida.com/article/10061
https://www.aljarida.com/article/10060
https://www.aljarida.com/article/10054
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سلة أخبار

أعلن عميد عمادة خدمة املجتمع 
والتعليم املستمر في الهيئة 

العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب د. تركي املطيري بدء 

التسجيل في دورات العمادة 
للفصل الربيعي 2023-2022 

اعتبارًا من 8 حتى 26 الجاري.
وأوضح املطيري في تصريح 

صحافي أمس أن الدورات 
املطروحة تتضمن دورات 

اللغات التركية واإلنكليزية 
واألملانية واإلسبانية ولغة 

اإلشارة، واألوتوكاد والحداد 
واللحام، والتمديدات الكهربائية 

وميكانيكا السيارات، وصيانة 
األجهزة املنزلية، وأساسيات 

الطبخ، والخياطة والتفصيل، 
وصناعة العطور، والخط 

العربي، باإلضافة إلى اإلسعافات 
األولية والسباحة »بنات«، 

والرسم الهندسي وفن تشكيل 
الخزف وغيرها من الدورات التي 

تخدم املجتمع.

انطالق دورات خدمة 
المجتمع بـ »التطبيقي« األحد

دعت رابطة أعضاء هيئة 
التدريب للكليات التطبيقية في 

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب وزير التربية وزير 

التعليم العالي والبحث العلمي 
د. حمد العدواني إلى اإلسراع 

في اختيار املدير العام الجديد 
لـ »التطبيقي« باألصالة، وتسكني 

املناصب اإلشرافية الشاغرة، 
مشيرة إلى أن الهيئة اإلدارية 

للرابطة تبسط يداها للتعاون 
املثمر مع اإلدارة الجديدة 

لالرتقاء بالهيئة وحل امللفات 
العالقة.

»مدربي الكليات« لتسكين 
اإلشرافية بـ »التطبيقي«

أعلن مدير زكاة األندلس، التابعة 
لجمعية النجاة الخيرية، زيد 

الهاملي، بناء 30 مسجدًا خالل 
عام 2022، في العديد من الدول 

العربية واإلسالمية.
وقال الهاملي، في تصريح 

صحافي، أمس، إن تكلفة بناء 
املسجد تختلف بحسب املساحة 

وعدد املصلني، وتبدأ من 2480 
دينارًا، مؤكدًا أن بناء املساجد 
وعمارتها أحد املشاريع املهمة 

التي تنفذها زكاة األندلس، 
وتحرص »النجاة الخيرية« على 
تنفيذ مساجدها بالدول الفقيرة 

التي تحتاج بشدة إليها.
وتابع: »نحرص على أن تكون 

مساجدنا منارات دعوية 
وتوعوية وثقافية، حيث نقيم 

بها األنشطة الدعوية والتربوية، 
بجانب حلقات تحفيظ القرآن 
الكريم، ووالئم إفطار الصائم، 

وتنفيذ وتوزيع لحوم األضاحي، 
وغيرها من الفعاليات الرائدة 
التي تساهم في تنمية ثقافة 

املسلمني الدينية في الدول 
املستفيدة«.

»زكاة األندلس«: بناء 30 
مسجدًا خالل 2022

»التربية«: جاهزون الختبارات الثانوية العامة ومحاربة الظواهر السلبية
45 ألف طالب يؤدون امتحاناتهم اليوم في الرياضيات للعلمي و»الفرنسية« لألدبي

● فهد الرمضان
بينما ينطلق قطار اختبارات الفصل 
الـــدراســـي األول لطلبة الــصــف الثاني 
عشر اليوم بقسيمه العلمي واألدبــي، 

أعلنت وزارة التربية االنتهاء من جميع 
االســتــعــدادات والتجهيزات المطلوبة 
الستقبال الطالب الذين من المقرر لهم 
أداء االخـــتـــبـــارات، حــيــث يختبر طلبة 
العلمي في مادة الرياضيات، واألدبي 
في الفرنسية، والتعليم الديني بمادة 

اللغة العربية.
ودعت الوزارة، في بيان لها، الطلبة 
إلـــــى االجــــتــــهــــاد والـــمـــثـــابـــرة لــتــحــقــيــق 
أفضل النتائج، السيما أنهم في مرحلة 
دراســيــة مهمة تعد فاصلة ومصيرية 
في حياة كل طالب، مشيرة إلى توفير 
ــواء  ــ الــقــائــمــيــن عــلــى االخـــتـــبـــارات األجـ
المناسبة للطلبة وفق اللوائح والنظم 
الــمــعــمــول بــهــا، وتــذلــيــل أي صعوبات 
وعوائق قد تواجههم خالل هذه الفترة، 
باإلضافة إلى بث الطمأنينة في نفوس 

الــطــالب والــطــالــبــات، وتهيئة الجانب 
القيمي والتوعوي، الذي يعد إحدى أهم 

الركائز في محاربة الظواهر السلبية.
وذكــرت أن أعــداد طلبة الثاني عشر 
المتقدمين لــالمــتــحــانــات فــي التعليم 
ــــاص والـــتـــعـــلـــيـــم الـــديـــنـــي  ــخـ ــ الــــعــــام والـ
 
ً
والتربية الخاصة، يبلغ 45145 طالبا
وطالبة، مبينة أن هناك 26700 طالب 
 )أدبــي(، 

ً
منهم )علمي(، و17364 طالبا

كما يبلغ عدد المتقدمين من التعليم 
 وطالبة.

ً
الديني  1163 طالبا

وأوضحت أن اختبارات طلبة القسم 
العلمي ستنتهي 15 يناير، فــي حين 
يختتم طلبة األدبـــي اختباراتهم يوم 
16 الجاري، معربة عن أمنياتها لجميع 
ــفــــوق وحــصــد  ــتــ الـــطـــلـــبـــة بــالــتــمــيــز والــ

الدرجات العالية.

وفـــــــــــي ســـــــيـــــــاق مــــــتــــــصــــــل، أوصــــــــت 
االخــتــصــاصــيــة الــنــفــســي فـــي ثــانــويــة 
ــنــــات، د. فــجــر  ــعــــوذ- بــ ــيـــع بـــنـــت مــ ــربـ الـ
ــاء األمـــــــــور والـــطـــلـــبـــة  ــ ــيــ ــ ــ ــان، أول ــبــ ــلــ ــهــ الــ
بمجموعة من النصائح التي تساعدهم 
عــلــى تــخــطــي فــتــرة االخـــتـــبـــارات بــدون 

قلق وتوتر.
ودعت الهلبان أولياء األمور في هذه 
الفترة إلى ضرورة تخفيف حدة التوتر 
والضغط النفسي الذي يصيب الطالب 
في تلك المرحلة، مهما كانت النتيجة 
التي سيحصل عليها، ألن الطالب بذل 
كل ما في وسعه خــالل فترة الــدراســة، 
مــؤكــدة أهــمــيــة غـــرس الــقــيــم والــمــبــادئ 
ــاء ونــبــذ  ــنــ ــة فـــي نـــفـــوس األبــ ــيـ األســـاسـ
الغش بجميع أشكاله، ألنه طريقة سهلة 

لتحقيق النجاح بدون جهد أو تعب.
جانب من أداء االختبارات

ً
تسجيل األطفال بـ »الرياض« إلكترونيا

أعلن المتحدث الرسمي لـــوزارة التربية أحمد الوهيدة إطالق 
خدمة تسجيل األطفال في مرحلة الرياض للعام الدراسي المقبل 
 على 

ً
 لإلجراءات وتيسيرا

ً
2024/2023 عبر موقع الوزارة؛ تبسيطا

 مع وزارة الصحة ممثلة 
ً
 أنه تم الربط آليا

ً
أولياء األمور، موضحا

بــإدارة الصحة المدرسية لتحديد موعد الفحص الطبي وإرســال 
.
ً
النتائج إلكترونيا

»الكهرباء«: 500 مليون دينار إيرادات 
مع نهاية العام المالي 2023/2022 

 وتتوقع ارتفاع الحصيلة
ً
الوزارة حصلت 319 مليونا

● سيد القصاص
توقعت مــصــادر وزارة الكهرباء والماء 
ــة الـــمـــتـــجـــددة أن تـــصـــل إيــــــــرادات  ــاقــ ــطــ والــ
الوزارة نظير بيع الكهرباء والمياه العذبة 
والصليبية وإيــصــال الــتــيــار لعمالء جدد 
وخدمات أخرى في جميع القطاعات بالدولة 
500 مليون دينار مع نهاية العام المالي 

الجاري 2022 / 2023. 
ــوزارة حــّصــلــت  ــ ــ وقـــالـــت الـــمـــصـــادر، إن الـ
منذ بداية العام المالي الحالي 319 مليون 
ديــنــار، متوقعة أن تــرفــع التحصيالت مع 
تسديد القطاع الحكومي بمختلف وزاراته 
الــمــبــالــغ إلــــى نــصــف مــلــيــار ديـــنـــار، وســط 

حــرص الــــوزارة على تسديد العمالء كافة 
الــمــســتــحــقــات لــديــهــم وعــــدم تــراكــمــهــا عبر 

مختلف وسائل التسديد المتاحة منها. 
وأوضــــــحــــــت أن تـــحـــقـــيـــق الـــــــزيـــــــادة فــي 
ــــى أســــبــــاب مــخــتــلــفــة،  الــتــحــصــيــل يـــعـــود إلـ
منها االعتماد بشكل كبير على التحصيل 
اإللكتروني الــذي بــدأتــه منذ أزمــة كورونا 
عام 2020، إضافة إلى زيادة عدد الخدمات 
اإللكترونية التي تقدمها »الكهرباء« عبر 
 
ً
موقع الوزارة، التي يتم اإلعالن عنها دوريا

لــخــدمــة مــخــتــلــف الـــشـــرائـــح فـــي الــمــجــتــمــع، 
وفــي مقدمتها الدفع اإللكتروني وإيصال 
الــتــيــار، إضــافــة إلـــى مــكــاتــب المستهلكين 

بالمحافظات.

ــى أن الـــــــــوزارة مــســتــمــرة فــي  ــ ولـــفـــتـــت إلـ
عمليات التحصيل خــالل األشــهــر القليلة 
الــمــتــبــقــيــة مـــن الــمــيــزانــيــة حــتــى 30 مـــارس 
المقبل، مما يساهم في رفع إجمالي معدالت 
التحصيل خالل الميزانية الحالية، داعية كل 
 
ً
المستهلكين إلى ترشيد االستهالك تخفيفا

من األعباء المالية.
وثمنت جهود قطاع خدمة العمالء في 
وزارة الكهرباء والــمــاء والــجــهــود الكبيرة 
التي يبذلها لتحصيل مديونيات الوزارة من 
 على المحافظة 

ً
مختلف القطاعات حرصا

على المال العام.

 للجنة »تعريب الطب«
ً
الصالح رئيسا

اتحاد األطباء العرب يدعم الخطوة بالبالد العربية أسوة ببقية العالم
● عادل سامي

اختار اتحاد األطباء العرب 
الطبيب الكويتي خالد الصالح 
 للجنة العربية لتعريب 

ً
رئيسا

الــطــب، إضــافــة إلـــى اخــتــيــار 17 
 فـــي الــلــجــنــة مـــن الــــدول 

ً
عـــضـــوا

ات معنية  العربية، تضم كــفــاء
بالتعريب من الدول العربية.

ــــذي يمثل  ــاد، الـ ــام االتــــحــ ــ وقـ
الجمعيات والــروابــط واللجان 
ــي الـــمـــجـــال الــطــبــي  الـــعـــامـــلـــة فــ
والــعــلــمــي، بـــهـــذه الــخــطــوة في 
إطـــار دعــمــه لتعريب الــطــب في 
الـــبـــالد الــعــربــيــة، أســــوة ببقية 

دول العالم.
وقــــال الــصــالــح، إن االتــحــاد 
أعــاد تشكيل اللجنة بناء على 
ــتـــه  نــــظــــامــــه األســــــاســــــي والئـــحـ
الداخلية واجتماعات المجلس 
ــيــــث تــم  ــى لـــــالتـــــحـــــاد، حــ ــ ــلــ ــ األعــ
اختيار د. قاسم سارة الرئيس 

الـــســـابـــق لــقــســم الـــتـــرجـــمـــة فــي 
ــيـــة  ــالـــمـ مـــنـــظـــمـــة الــــصــــحــــة الـــعـ
 لــهــا، 

ً
ــا  عـــامـ

ً
مـــن ســـوريـــة مـــقـــررا

 أن اجــتــمــاعــات اللجنة 
ً
مــبــيــنــا

الــتــمــهــيــديــة تـــهـــدف إلــــى وضــع 
الــــرؤيــــة والــــرســــالــــة واألهـــــــداف 
الــخــاصــة بــهــا، تــمــهــيــدا لوضع 
االستراتيجية التنفيذية وخطة 

وآلية العمل.
ــالـــذكـــر أن الـــعـــلـــوم،  جـــديـــر بـ
ــعــلــم 

ُ
ومــنــهــا الــعــلــوم الــطــبــيــة، ت

في كل دول العالم بلغتها األم، 
ات بــســبــب تعدد  عـــدا اســتــثــنــاء
الــلــغــات فـــي تــلــك الــــــدول، وهــي 
ات تتمثل فــي الهند  اســتــثــنــاء
فقط، وبين اتحاد األطباء العرب 
أن من أكبر أسباب تراجع الطب 
فــي الـــدول الــعــربــيــة، كما بينت 
الدراسات والبحوث، عدم تمكن 
الطبيب العربي من فهم العلوم 
بـــالـــطـــريـــقـــة الـــصـــحـــيـــحـــة الــتــي 

تحملها له لغته.

خالد الصالح

»الشؤون«: تثبيت 10 مراقبين بجميع القطاعات
أنظمة ديوان الخدمة تؤخر إنجاز التقاييم السنوية للموظفين!

● جورج عاطف
أصــدر وكيل وزارة الــشــؤون االجتماعية 
ــاري، ُجــمــلــة قـــرارات  بــاإلنــابــة عــبــدالــعــزيــز ســ
إدارية قضت بتثبيت 10 مراقبين في جميع 
الـــقـــطـــاعـــات، عــقــب مـــوافـــقـــة ديــــــوان الــخــدمــة 

المدنية على تثبيتهم.
 للقرارات، التي حصلت »الجريدة« 

ً
ووفقا

عــلــى نــســخــة مــنــهــا، فــإنــه تـــم تــثــبــيــت عــاصــم 
 إلدارة الجمعيات الخيرية 

ً
الفيلكاوي مراقبا

 للميزانية 
ً
والمبرات وسعود المانع، مراقبا

فــي إدارة الــشــؤون الــمــالــيــة، وســـارة القطان 
مراقبة تسجيل البيانات في إدارة الرعاية 

 لــلــطــفــولــة 
ً
ــة، وســـعـــد الــشــبــو مـــراقـــبـــا ــريــ األســ

والــحــضــانــة الــعــائــلــيــة فـــي إدارة الــحــضــانــة 
العائلية، ومزنه المطيري مراقبة الخدمات 
ــيـــة والـــعـــمـــل فــــي إدارة الـــرقـــابـــة  ــتـــمـــاعـ االجـ

والتدقيق.
 بتثبيت صالح 

ً
كما قضت القرارات أيضا

 إلدارة خدمة المواطن، وناصر 
ً
فايز مراقبا

ــة فـــي إدارة  ــ ــ مـــــرزوق مـــراقـــب الـــرقـــابـــة اإلداريـ
ــنـــادي  ــتـــعـــاونـــي، وهـ ــة والــتــفــتــيــش الـ ــابـ ــرقـ الـ
اإلبــراهــيــم مراقبة الــرقــابــة المالية فــي إدارة 
الرقابة والتفتيش التعاوني، ومنى الكندري 

مراقبة الرواتب في إدارة الشؤون المالية.
ــدة«  ــريــ ــجــ فــــي مــــوضــــوع آخـــــــر، عـــلـــمـــت »الــ

أن الــنــظــام اآللــــي لـــديـــوان الــخــدمــة الــمــدنــيــة 
الخاص بانجاز التقاييم السنوية للموظفين 
الــخــاصــة بــالــحــضــور واالنــــصــــراف، ال يـــزال 
، حتى يوم أمس، أمام بعض الوزارات، 

ً
مغلقا

ُرغم قرب انقضاء األسبوع األول من الشهر 
الـــجـــاري، مــوضــحــة أن ذلـــك قــد يــتــرتــب عليه 
تأخر االنتهاء من هذه التقاييم بالمواعيد 
، بــالــتــالــي تــأخــر 

ً
الــمــتــعــارف عــلــيــهــا ســـنـــويـــا

صرف مكافآت األعمال الممتازة للموظفين 
المستحقين والترقيات باالختيار، مهيبة 
ــــوان تـــســـريـــع عــمــلــيــة انـــجـــاز  ــــديـ بـــقـــيـــاديـــي الـ
 لــظــلــم أي مــن 

ً
الـــتـــقـــايـــيـــم الـــســـنـــويـــة تــجــنــبــا

الموظفين.
وأضــافــت الــمــصــادر، أن »التقييم يحسب 
وفق النسبة المئوية الحاصل عليها الموظف 
كــاآلتــي: 54 فــي المئة وأقـــل )ضــعــيــف(، ومن 
55 إلى 74 في المئة )جيد(، ومن 75 إلى 89 
(، أمــا االمتياز فمن 90 فــي المئة 

ً
)جيد جـــدا

وأكثر«، مشيرة إلى أن ثمة خمس مجموعات 
على أساسها يتم احتساب التقييم النهائي 
للموظف، وهي عوامل األداء الفردي، وعوامل 
األداء الجماعي، والقدرات الشخصية، وتقييم 
ة شاغلي الوظائف اإلشرافية، وقياس  كفاء

مدى االلتزام بالدوام الرسمي.

تعيين عضوين في »تعاونية الوفرة«
أصدرت وزيرة الشؤون االجتماعية والتنمية المجتمعية، وزيرة الدولة لشؤون 
 بشأن تعيين أعــضــاء فــي مجلس إدارة 

ً
 وزاريـــا

ً
الــمــرأة والطفولة مــي البغلي، قـــرارا

 للقرار، فإنه يعّين كل من ناصر الديحاني، 
ً
جمعية الوفرة التعاونية »السكنية«، ووفقا

وعبدالرحمن الشمري، عضوين داخل مجلس إدارة الجمعية لمدة سنة أو لحين إجراء 
 من تاريخ الصدور.

ً
انتخابات مجلس اإلدارة، أيهما أقرب، على أن يعمل بالقرار اعتبارا

ض »احتياطي التعاونيات« إلى %5
ّ
البغلي تخف

الفهد لـ ةديرجلا.: تعديل القرار يدعم مراكز الجمعيات ويقوي مالءتها المالية
 لـــخـــبـــر »الــــجــــريــــدة« 

ً
تــــأكــــيــــدا

الــمــنــشــور فـــي عـــددهـــا الــصــادر 
بــتــاريــخ 27 ديسمبر الماضي، 
ــوان )»الــــــــشــــــــؤون« تـــعـــتـــزم  ــنــ ــعــ بــ
تخفيض »احتياطي التعاونيات 
الــقــانــونــي« إلـــى 5%(، أصـــدرت 
وزيـــــــرة الــــشــــؤون االجــتــمــاعــيــة 
والــتــنــمــيــة الــمــجــتــمــعــيــة وزيــــرة 
الدولة لشؤون المرأة والطفولة، 
مي البغلي الــقــرار الـــوزاري رقم 
)196( لــســنــة 2022، الــقــاضــي 
بتعديل البند رقم واحد من نص 
المادة 30 من الالئحة التنفيذية 
ــم )24/  ــ ــلـــمـــرســـوم بـــقـــانـــون رقــ لـ
1979(، الــمــعــدل بــالــقــانــون رقــم 
)118/ 2013( بشأن الجمعيات 
التعاونية، الخاصة باالحتياطي 

القانوني لهذه الجمعيات. 
 لــلــقــرار، الـــذي اطلعت 

ً
ووفــقــا

عليه »الــجــريــدة«، فـــإن التعديل 
جاء كاآلتي: »يتم توزيع صافي 
ــواقــــع 20 فــــي الــمــئــة  األربــــــــاح بــ

ــانـــونـــي حــتــى  ــقـ لـــالحـــتـــيـــاطـــي الـ
يبلغ 5 أمثال رأس المال الفعلي 
بنهاية السنة المالية التي توزع 
ــم تـــبـــدأ الــجــمــعــيــة  ــا، ثــ ــهــ ــاحــ أربــ

.»
ً
بخصم 5 في المئة سنويا

إلــى ذلــك، أكــد رئيس مجلس 
إدارة اتحاد الجمعيات المعّين 
علي الفهد أهمية التعديل الذي 
تضمنه القرار السالف ذكره في 
دعم مراكز »التعاونيات« وتقوية 
 إلى أن 

ً
تها المالية، مشيرا مالء

الــتــعــديــل يــدعــم تــوزيــع األربـــاح 
الـــســـنـــويـــة عـــلـــى الــمــســاهــمــيــن 
حــتــى 12 فـــي الــمــئــة، ومــشــروع 
ــم  ــن دعــ ــ ــة مــ ــيــ ــزانــ ــيــ ــمــ ــع الــ ــ ــوزيــ ــ تــ
األســعــار وتنظيم المهرجانات 
التسويقية التي ترفع الكثير من 
األعباء المالية عن كاهل األسر 
ــــى دعــمــه  الـــكـــويـــتـــيـــة، إضــــافــــة إلـ
الخدمات االجتماعية التي تقوم 

بها الجمعيات.
وقــال الفهد لـــ »الــجــريــدة«، إن 

»لجنة تطوير العمل التعاوني 
ــت بــــمــــخــــاطــــبــــة جـــمـــعـــيـــة  ــ ــ ــامـ ــ ــ قـ
المحاسبين لالستئناس برأيها 
المحاسبي البحت حول ماهية 
تعديل القرار، ومدى انعكاساته 
عــــلــــى الـــجـــمـــعـــيـــات وذلــــــــك قــبــل 
ــــدوره، والــتــي أكـــدت أهميته  صـ

فــي دعــم مــراكــزهــا المالية دون 
 بجزيل 

ً
اإلضــــرار بــهــا«، متقدما

الشكر إلى وزيــرة الشؤون على 
إصدارها القرار الذي يصب في 
مصلحة خدمة الصرح التعاوني 

.
ً
 والمساهمين خصوصا

ً
عموما

ــادة قــبــل  ــ ــمـ ــ يـــذكـــر أن نــــص الـ
تعديلها كان: »يتم توزيع صافي 
األربـــاح على النحو التالي: 20 
في المئة لالحتياطي القانوني 

حــتــى يــبــلــغ مــثــلــي رأس الــمــال 
الفعلي في نهاية السنة المالية 
الــتــي تــــوزع أربـــاحـــهـــا، ثـــم تــبــدأ 
الجمعية بخصم 10 فــي المئة 

.»
ً
سنويا

جورج عاطف

علي الفهد

ي 
ّ
ً»القوى العاملة« تطلق خدمة تلق

شكاوى وطلبات تحويل »المنزلية« آليا

● جورج عاطف
أطلقت الهيئة العامة للقوى العاملة، ممثلة 
في إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية، خدمة 
تسجيل الشكاوى العمالية لهذه العمالة بصورة 

آلية عبر تطبيق »أسهل«.
وأكد المتخصص في شؤون العمالة المنزلية، 
بسام الشمري، لـ »الجريدة« أهمية هذه الخدمة 
الــتــي تــمــّكــن الــعــمــالــة مـــن ســهــولــة الـــوصـــول إلــى 
الجهات الحكومية المختصة )القوى العاملة(، 
 
ً
وتقديم شكواهم بكل سهولة وسرعة، خصوصا
أنها مطلب دولــي تحقق، تمت اإلشـــارة إليه في 
 
ً
تقرير وزارة الخارجية األميركية الصادر أخيرا
 والعمالة الــوافــدة، 

ً
حــول حقوق اإلنــســان عموما

 في الكويت.
ً
خصوصا

وقال الشمري إن »هذه الخدمة تتيح ألطراف 
المعادلة العمالية الثالثة )الــعــامــل، رب العمل، 
 على 

ً
مكاتب االستقدام( تقديم الشكاوى حفاظا

 أن الخدمة تستقبل شكاوى 
ً
حقوقهم«، موضحا

المطالبة بالمستحقات المالية؛ ســواء الرواتب 
الشهرية أو مكافآت نهاية الخدمة، إضافة إلى 
حجب الثبوتيات والــوثــائــق الخاصة بالعمالة 
 عن طلب 

ً
)جواز السفر، والبطاقة المدنية(، فضال

مغادرة البالد، والتحويل من رب عمل إلى آخر.
وأضــاف أن »ثّمة مستندات يجب إرفاقها مع 
الشكوى، منها صورة من عقد العمل المبرم بين 
العامل ورب العمل أو المكتب، وصورة الوكالة، 
وتــســلــســل إقــامــة لــلــعــامــل، وصــــورة عــن البطاقة 

المدنية«.

الشمري لـ ةديرجلا.: مطلب دولي يسّهل للعمالة إيصال شكواهم
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الوزيران البغلي 
والعوضي تفقدا 

دور »االجتماعية« 
والمركز الطبي

جورج عاطف

سلة أخبار

تنظم جمعية إحياء التراث 

اإلسالمي، مساء اليوم، لقاء 

بعنوان »قل آمنت بالله... ثم 

استقم« يحاضر فيه الشيخ 

راشد الهاجري، في مسجد 
طيبة النصرالله بمنطقة 

صباح السالم.
وقالت الجمعية، في بيان، 

أمس، إن القطاع النسائي 

نظم دورة في شرح كتاب 

»التوحيد« حاضرت فيها 

نهاد القطان بمنطقة هدية.

وتابعت أن لجنة الجهراء 
النسائية التابعة للقطاع 

النسائي في منطقة الجهراء 
أقامت محاضرة بعنوان 

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

صبيحة الفرج.

»إحياء التراث« نظمت 
دورة في »كتاب التوحيد«

أقامت لجنة التعريف 

باإلسالم، امللتقى السادس 
للمهتدين الجدد بمخيم 

إحياء التراث في الجهراء، 
حيث شهد العديد من 

الفعاليات التي تعزز مفهوم 
األخوة في اإلسالم.
وقال املدير العام لـ 

»التعريف باإلسالم«، 

إبراهيم البدر، في تصريح 

صحافي، أمس، إن امللتقى 

شهد العديد من الفعاليات 
الرياضية والترفيهية 

والثقافية، والتي تخللتها 
خواطر دعوية، بمشاركة 

الدعاة والجاليات من 
مختلف الجنسيات.

وأشار إلى أن هدف امللتقى 
هو تحقيق التعارف بني 

املهتدين من مختلف 

الجنسيات، لتعزيز املودة 

واأللفة بينهم، بما يرسخ 

مفهوم األخوة في اإلسالم.

وذكر البدر أن امللتقى شهد 
حالة إشهار إسالم ملهتٍد 

جديد من الجنسية الهندية، 

مشيرًا إلى أن ذلك هو أحد 
ثمار مثل هذه امللتقيات 
التي تترك أثرًا طيبًا في 

املهتدين.

»التعريف باإلسالم« أقامت 
الملتقى السادس للمهتدين

وزعت جمعية النجاة 

الخيرية مساعدات متنوعة 

لـ 400 أسرة فلسطينية في 

قطاع غزة، ضمن حملتها 
الشتوية »دفئا وسالما«، 

التي بدأت في 21 الجاري 

وتستمر حتى انتهاء فصل 
الشتاء.

وقال مدير إدارة املشاريع 
بالجمعية عبدالله 

العبيدلي، لـ »كونا«، أمس، 
إن الجمعية تسعى من 

خالل املساعدات الشتوية 
إلى التخفيف من معاناة 

األسر الفقيرة، عبر 

توفير مستلزمات الحياة 

األساسية، إذ وصلت نسبة 
الفقر في قطاع غزة إلى 

نحو 64 في املئة.
وأوضح العبيدلي أن 

طبيعة املساعدة املقدمة 
عبارة عن طرود غذائية 

وزعت على 150 أسرة ومواد 
وقاية وعوازل شتوية 

وزعت على 200 أسرة، كما 

تم تركيب عوازل ومقويات 
ملنازل 50 أسرة، بهدف 

منع تسرب مياه األمطار، 

إضافة إلى تقديم مساعدات 

طبية وأدوية تحت إشراف 
متخصصني.

 »النجاة« توزع مساعدات 
لـ 400 أسرة فلسطينية بغزة

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

علمت »الــجــريــدة« أن وزيـــرة 

الشؤون االجتماعية والتنمية 

ــة  الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة، وزيــــــــرة الــــدولــ

لــشــؤون الــمــرأة والــطــفــولــة، مي 

الـــبـــغـــلـــي، تـــعـــتـــزم إصـــــــدار قــــرار 

وزاري بتعديل نص المادة 30 

من الالئحة التنفيذية للمرسوم 

بقانون رقم 24/ 1979، المعدل 

بــــالــــقــــانــــون رقـــــــم 118/ 2013 

بــشــأن الــجــمــعــيــات الــتــعــاونــيــة، 

الخاصة باالحتياطي القانوني 
للجمعيات.

 لــمــصــادر »الـــشـــؤون« 
ً
ووفـــقـــا

فإن نص المادة الحالية قضى 

بأن »يتم توزيع صافي األرباح 

على النحو التالي، 20 في المئة 

لــالحــتــيــاطــي الـــقـــانـــونـــي حــتــى 

يبلغ مثلي رأس الــمــال الفعلي 

فــي نهاية السنة المالية التي 

توزع أرباحها، ثم تبدأ الجمعية 

 ،»
ً
بخصم 10 فــي المئة سنويا

كــــاشــــفــــة أن الــــتــــعــــديــــل الــــــذي 

سيتضمنه الــقــرار على الــمــادة 

بأن »يتم توزيع صافي األرباح 

بواقع 20 في المئة لالحتياطي 

الــقــانــونــي حــتــى يــبــلــغ 5 أمــثــال 

رأس المال الفعلي بنهاية السنة 

المالية التي توزع أرباحها، ثم 

تـــبـــدأ الــجــمــعــيــة بــخــصــم 5 في 
.»

ً
المئة سنويا

وذكــرت المصادر، أن الهدف 

مــن الـــقـــرار تــعــويــض الــفــروقــات 

المالية لنسب األرباح السنوية 

ــلــــى مــســاهــمــي  الــــتــــي تــــــــوزع عــ

»التعاونيات« التي تمت زيادتها 

بقرار وزاري من 10 إلى 12 في 

المئة، بما يضمن عدم اإلضرار 

ة الــجــمــعــيــات أو ضعف  بـــمـــالء
وتأثر مراكزها المالية.

تفقد »دور الرعاية« 

إلـــــــــى ذلـــــــــــك، أجـــــــــــرى وزيـــــــــرا 

الشؤون االجتماعية مي البغلي، 

والصحة أحمد العوضي، أمس، 

زيـــارة تفقدية ميدانية شملت 

بــــعــــض الــــــــــدور اإليـــــوائـــــيـــــة فــي 

مجمع دور الرعاية االجتماعية 

بــمــنــطــقــة الــصــلــيــبــيــخــات، إلـــى 

جـــانـــب الـــمـــركـــز الـــطـــبـــي داخــــل 
المجمع. 

 لــمــصــادر »الـــشـــؤون« 
ً
ووفـــقـــا

ــا بــــزيــــارة  ــامــ ــإن الــــوزيــــريــــن قــ ــ فــ

إدارة رعــايــة المعاقين التابعة 

لــلــهــيــئــة الـــعـــامـــة لـــشـــؤون ذوي 

اإلعاقة، وتفقدا العيادة الطبية 

والمختبر والصيدلية، كما قاما 

بزيارة إدارة الحضانة العائلية 

ــفـــال مع  ــتـ ــال« واالحـ ــفــ »دار األطــ

األبناء بانتهاء الفصل الدراسي 
األول.

ــلـــي  ــغـ ــبـ ــــت إلـــــــــى أن الـ ــتـ ــ ــفـ ــ ولـ

 بــزيــارة 
ً
والــعــوضــي قــامــا أيــضــا

إدارة رعــايــة الــمــســنــيــن، لتفقد 

أوضــاع النزالء من كبار السن، 

الســـيـــمـــا الـــصـــحـــيـــة مـــنـــهـــا، »إذ 

طالب الوزير العوضي مسؤولي 

اإلدارة بإعالمه بالمشكالت كافة 

التي تحول دون تقديم الخدمات 

الــصــحــيــة لــهــذه الــفــئــة الــعــزيــزة 

عــلــى قــلــوب الــجــمــيــع«، كــمــا أكــد 

حرصه الجاد على توفير جميع 

الخدمات الطبية والتمريضية 

واألدويــــة واألجــهــزة كــافــة التي 

ــة  ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ يـــحـــتـــاجـــهـــا نــــــــــزالء »الـ

، وكــبــار 
ً
االجــتــمــاعــيــة« عـــمـــومـــا

، عــبــر الــمــركــز 
ً
الــســن خــصــوصــا

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

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

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

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

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

• سيد القصاص
أودعــــــــت وزارة الـــكـــهـــربـــاء 

والــمــاء، أمــس، فــي حسابات 

لــــمــــبــــالــــغ   ا
ً
947 مــــــوظــــــفــــــا

ــراء بيع  ــ الــمــســتــحــقــة لــهــم جـ
إجازاتهم للوزارة. 

وقـــــــــــــــــالـــــــــــــــــت مــــــــــــصــــــــــــادر 

»الكهرباء« انه سيتم يوميا 

ــع دفــــعــــة جـــــديـــــدة إلــــى  ــ ــ وضـ

ــاء مــــن جــمــيــع  ــهــ ــتــ ــيـــن االنــ حـ

ــــذي يبلغ  الــمــســتــحــقــيــن، والـ

10900 مــــوظــــف  عـــــــددهـــــــم 

ــعــــة وضــــع  ــتــــوقــ تــــقــــريــــبــــا، مــ

ــبــــالــــغ جـــــديـــــدة الـــــيـــــوم قــد  مــ

تصل إلى 170 موظفا خالل 
ساعات. 

وهـــــــنـــــــأ وكـــــــيـــــــل الــــــــــــــــوزارة 

بالتكليف، م. مطلق العتيبي، 

ــن الـــــذيـــــن أودعــــــت  ــيـ ــفـ ــمـــوظـ الـ

ــــي حـــســـابـــاتـــهـــم،  ــغ فــ ــالــ ــبــ ــمــ الــ

متمنيا لهم التوفيق لخدمة 
الوزارة والبالد. 

وفي سياق منفصل، كشفت 

المصادر عن تأجيل الجهاز 

المركزي للمناقصات العامة 

موعد عطاءات مناقصة توريد 

ــدادات كــهــربــاء ومــــاء ذكــيــة،  ــ عـ

الــمــرحــلــة الـــثـــانـــيـــة، إلــــى يــوم 

22 يناير المقبل بــدال من 20 

الــجــاري، موضحة أن الــوزارة 

تستهدف من خالل المناقصة 

توريد وتركيب 730 ألف عداد 

ذكــي منها 500 ألــف كهرباء، 

و230 ألف عداد ماء، لتغطية 

جـــمـــيـــع أنـــــــــواع الـــســـكـــن عــلــى 

مستوى الــكــويــت، واســتــبــدال 

العدادات الميكانيكية القديمة 

بالذكية الحديثة، الستكمال 

خطة رقمنة خدمات الوزارة.

»الصحة«: صرف بدل اإلجازات أوائل يناير

إدارة خدمات نقل الدم تدشن خدمة »رأيك مهم«
• عادل سامي

كشفت مصادر صحية مطلعة عن صرف وزارة الصحة 

بدل اإلجازات للعاملين والموظفين من المواطنين، خالل 

األسبوع األول من العام الجديد.

ــريـــدة«، أن الــفــتــرة الــمــاضــيــة  ــدت الــمــصــادر لــــ »الـــجـ ــ وأكـ

شهدت التدقيق على جميع المتقدمين، والتأكد من صحة 
المعلومات.

وأوضحت أنه لم يتم تخفيض األيــام المقدمة من قبل 

الموظفين، حيث سيتم صرف بدل اإلجازات كما تقدم بها 
الموظف إلدارته.

 من القرارات، منها 
ً
إلى ذلك، أصدرت وزارة الصحة عددا

ندب مدير مستشفى العدان السابق د. بدر العتيبي للعمل 

 لمنطقة األحــمــدي الصحية، ونـــدب د. عبدالعزيز 
ً
مــديــرا

 ألحكام 
ً
 لمنطقة حولي الصحية، تنفيذا

ً
الفرهود مــديــرا
قضائية سابقة.

 بندب د. أحمد الشطي 
ً
 مماثال

ً
كما أصدرت الوزارة قرارا

 
ً
 إلدارة الطوارئ الطبية، ود. إبراهيم الكندري مديرا

ً
مديرا

لمستشفى العدان.

فــي مــوضــوع منفصل، تعنزم إدارة خــدمــات نقل الــدم 

إطالق خدمة استقبال الشكاوى واالقتراحات بعنوان »رأيك 

مهم«، في بنك الدم المركزي ومراكز التبرع الثمانية التابعة 

لإلدارة، إضافة إلى حمالت التبرع المتنقلة، حيث يتسنى 

للمتبرعين والمراجعين تقديم االقتراحات والشكاوى على 

مــدار الساعة عــن طريق مسح الــبــاركــود أو الــدخــول على 
الرابط اإللكتروني.

وقالت مديرة اإلدارة د. ريم الرضوان، إن التعرف على 

متطلبات المتبرعين والمراجعين وتوقعاتهم يساهم 

بشكل كبير في دعم وتطوير مستوى الخدمات المقدمة. 

وأوضــحــت أن اإلدارة بــصــدد الــتــحــول الــرقــمــي لجميع 

معامالتها الفنية واإلدارية، لمواكبة التطور التكنولوجي، 

ولتعزيز رؤية كويت جديدة 2023، والتي تهدف إلى تطوير 

القطاع الصحي وتحسين مستوى الخدمات.

الصالح: التدخين البوابة الرئيسية إلدمان المخدرات

طالب باستخدام التقنيات الحديثة لمكافحة التدخين
• عادل سامي

نظمت األمانة العامة لالتحاد العربي 

للوقاية من اإلدمان بالتعاون مع الجمعية 

الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان 

ــوان »الــتــدخــيــن  ــنــ ورشــــــة عـــمـــل تـــحـــت عــ

واإلدمان وعالقتهما بالصحة«.

وأجمع المشاركون في الورشة على أن 

التدخين هو البوابة الرئيسية للمخدرات، 

مشددين على ضــرورة تطوير العقاقير 

الــــتــــي تـــســـاعـــد فــــي تــخــفــيــف األعـــــــراض 

االنـــســـحـــابـــيـــة لـــلـــمـــدخـــن والـــمـــتـــعـــاطـــي، 

واالستفادة من التقنيات الحديثة إلعادة 
برمجة الدماغ. 

وأكـــد األمــيــن الــعــام لالتحاد د. خالد 

الصالح خالل محاضرته أن التدخين يعد 

أحد انــواع اإلدمــان، ألن النيكوتين مادة 

سامة تتفاعل مع النهايات العصبية في 

جسم اإلنسان، مشددا على ضرورة إدخال 

السلوكيات الدفاعية في مناهج التربية، 

واســتــخــدام التقنيات الحديثة مــن أجل 

مكافحة التدخين الذي يعد بوابة اإلدمان. 

بــدورهــا، أكــدت عضوة مجلس إدارة 

االتــحــاد د. حصة الشاهين أن االتــحــاد 

منذ إنشائه عام 1998 نجح في تحقيق 

الكثير من بنود استراتيجيته المعمول 

بها، السيما فيما يتعلق بفئة الشباب 
والمراهقين من الجنسين. 

التدخين اإللكتروني
وقـــالـــت مــســؤولــة عـــيـــادة اإلقـــــالع عن 

التدخين بالجمعية الكويتية لمكافحة 

التدخين والسرطان د. مريم العتيبي، إن 

الدراسات العلمية أثبتت أن نسب اإلصابة 

بأمراض الرئة والجهاز التنفسي ترتفع 

بين مستخدمي التدخين اإللكتروني 

ــــواء الــســجــائــر أو الــشــيــشــة وغــيــرهــا،  سـ

إضــافــة إلـــى أمــــراض تلف الــدمــاغ والفم 
ومشاكل القلب.

وأوضحت أن اإلصابة باالكتئاب ترتفع 

بين مستخدمي التدخين اإللكتروني 

بنسبة 2.4% أكثر من غير مدخنيه، الفتة 

إلــى أن اســتــخــدام التدخين االلكتروني 

ليس وسيلة لإلقالع عن التدخين.

ــد اســـتـــشـــاري الــطــب  ــن جــانــبــه، أكــ ومــ

النفسي نائب رئيس الجمعية الدولية 

النفسية د. محمد أبوالعزايم أن المكتب 

المعني بمكافحة المخدرات والجريمة 

الــتــابــع لـــأمـــم الــمــتــحــدة بــيــن أن نسبة 

الوفيات بسبب مخدر الهيروين فقط زادت 

إلى 71% في السنوات العشر األخيرة.

• سيد القصاص
ــة الـــعـــامـــة  نـــظـــمـــت الـــمـــؤســـسـ

ــــات االجــــتــــمــــاعــــيــــة  ــنـ ــ ــيـ ــ ــأمـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ لـ

ــة صـــبـــاح  ــ ــويـ ــ ــوعـ ــ ــرة تـ ــ ــاضـ ــ ــحـ ــ مـ

أمس بعنوان »االستبدال أثناء 

الـــخـــدمـــة وشــــــــروط اســتــحــقــاق 

المكافأة المالية« تطرقت خاللها 

إلى آلية االستبدال من المعاش 

الــتــقــاعــدي، وضـــوابـــط وقــواعــد 

االستبدال، وضوابط االستبدال 
أثناء الخدمة.

ــة  ــيــ ــتــــصــــاصــ وتــــــحــــــدثــــــت اخــ

تسوية محاسبية دالل الخشتي 

معرفة االســتــبــدال مــن المعاش 

ــاعـــدي بــــأنــــه »طــــلــــب يــقــدم  ــقـ ــتـ الـ

مـــن الــمــتــقــاعــد أو مـــن الــمــؤمــن 

ــيــــه الــــمــــســــتــــحــــق لـــلـــمـــعـــاش  ــلــ عــ

الــتــقــاعــدي بــاســتــبــدال جـــزء من 

مــعــاشــه الــتــقــاعــدي الــفــعــلــي إذا 

ــان مـــتـــقـــاعـــدا أو االفـــتـــراضـــي  ــ كـ

بالنسبة إذا كان أثناء الخدمة، 

وذلك مقابل قيمة مالية تصرف 

لحسابه بصفة شهرية بالجزء 

الــمــســتــبــدل مـــنـــه مــــن الــمــعــاش 

الـــتـــقـــاعـــدي أو الـــمـــرتـــب خـــالل 

الفترة الزمنية الــمــحــددة وفقا 

لــلــضــوابــط والـــجـــداول الــمــقــررة 
بأحكام القانون«. 

وأشــــــــــــــارت إلــــــــى أن قــــواعــــد 

ــــط االســــتــــبــــدال تــحــدد  ــوابـ ــ وضـ

وفقا للسن عند طلب االستبدال، 

ومدة االستبدال المختارة سواء 

كانت 5 أو 10 أو 15 سنة، وقيمة 

الــــجــــزء الــمــســتــبــدل بـــالـــديـــنـــار، 

الفتة إلى أنه يراعى عند تقديم 

طلب االستبدال »حساب السن« 

ــــور الـــســـنـــة  ــــسـ ــيــــث تـــعـــتـــبـــر كـ حــ

»سنة كاملة«، وتراعى اإلضافة 

الـــتـــي تــقــررهــا الــلــجــنــة الــطــبــيــة 

تبعا للحالة الصحية لطالب 

ــي يــمــكــن مــن  ــتــ ــدال والــ ــبــ ــتــ االســ

خاللها إضافة سنوات اعتبارية 
على السن الحقيقي. 

ــدال  ــبــ ــتــ ــت: يــــقــــدم االســ ــ ــالــ ــ وقــ

مـــــــــن خـــــــــــالل نـــــــــمـــــــــوذج خــــــاص 

للمؤمن عليهم، وتــتــم تعبئته 

ــل، ويــــرســــل  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ لــــــــدى جــــهــــة الـ

إلــكــتــرونــيــا للمؤسسة، وهــنــاك 

ــــاص لــلــمــتــقــاعــديــن،  نــــمــــوذج خـ

وتتم تعبئته من خالل البوابة 

ــراد أو عند  االلـــكـــتـــرونـــيـــة لــــأفــ

مـــراجـــعـــة الــمــؤســســة لــصــاحــب 
العالقة أو الوكيل.

 
المكافأة المالية 

بـــــــدوره، تـــحـــدث الــمــســتــشــار 

حــمــدان البذالي حــول المكافأة 

المالية وكيفية االستفادة منها، 

مــوضــحــا أن مـــكـــافـــأة الــتــقــاعــد 

ــيـــه فــي  ــلـ ــمـــؤمـــن عـ ــلـ تـــســـتـــحـــق لـ

حالتين: األولـــى انــتــهــاء خدمة 

الــمــؤمــن عــلــيــه دون اســتــحــقــاق 

معاش تقاعدي وتقدم صاحب 

العالقة بطلب صرفها، والثانية 

ــن عــلــيــه  ــمـــؤمـ ــاء خـــدمـــة الـ ــهـ ــتـ انـ

الــفــعــلــيــة بــاســتــحــقــاق الــمــعــاش 

الــتــقــاعــدي وكــانــت مــدة خدمته 

تزيد عن الحد األقصى لحساب 
المعاش التقاعدي. 

وبـــــيـــــن أن الـــــــحـــــــاالت الـــتـــي 

ــأة  ــافــ ــكــ ــمــ يـــشـــمـــلـــهـــا قــــــانــــــون الــ

المالية تشمل جميع العاملين 

الـــمـــؤمـــن عــلــيــهــم الــمــشــتــركــيــن 

بعد 2014/10/8 بكافة الفئات؛ 

حــــكــــومــــي، وأهــــــلــــــي، ونـــفـــطـــي، 

والباب الخامس، ومد الحماية، 

والعاملين في الخارج، إضافة 

ــــى مــــن ال يــخــضــعــون لــنــظــام  إلـ

مــكــافــأة نــهــايــة الــخــدمــة خاصة 

لدى جهات أعمالهم في القطاع 
الحكومي والنفطي. 

وتــحــدث البذالي عــن شــروط 

اســتــحــقــاق الــمــكــافــأة الــمــالــيــة، 

واالستثناءات الموضوعة وفقا 

للقانون، والمرتب الذي تحسب 

ــه هـــــذه الـــمـــكـــافـــأة،  ــاســ عـــلـــى أســ

وقواعد حسابها، متطرقا إلى 

الـــحـــاالت الــتــي ال تــســتــفــيــد من 

أحكام قانون المكافأة المالية.

جانب من محاضرة »التأمينات« حول آليات صرف االستبدال

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

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

• فهد الرمضان

 مع ما نشرته »الجريدة« في عددها الصادر 
ً
تفاعال

بــتــاريــخ 9 أكــتــوبــر الــمــاضــي، أجــــرت وزارة الــتــربــيــة، 

أمـــس، مــقــابــالت لــلــوظــائــف اإلشــرافــيــة الخــتــيــار عــدد 

من الموجهات لشغل وظيفة موجهة أولــى لمرحلة 
رياض األطفال.

وفي هذا السياق، علمت »الجريدة« من مصادرها 

أن تعليمات صـــدرت للجهات المختصة فــي قطاع 

الــتــعــلــيــم الــعــام بـــضـــرورة الــعــمــل عــلــى ســرعــة إنــجــاز 

مقابالت الترقي لوظيفة موجهة فنية أولى للمناطق 

التعليمية الست، واإلدارة العامة للتعليم الخاص، 

قبل انتهاء فترة عمل الموجهة العامة لمرحلة رياض 
األطفال نادية المسلم.

وقالت المصادر إن المقابالت أجريت أمس برئاسة 

وكـــيـــل الــتــعــلــيــم الـــعـــام أســـامـــة الــســلــطــان، وعــضــويــة 

3 مــديــري عــمــوم لــلــمــنــاطــق الــتــعــلــيــمــيــة، إضــافــة إلــى 

الموجهة العامة للمرحلة، الفتة إلــى أن المتقدمات 

ات  لشغل الوظيفة اإلشرافية خضعن إلجــراء

الــمــقــابــالت بــعــد تــطــبــيــق الـــشـــروط الــخــاصــة 

بشغل هذه الوظيفة والمعمول بها من قبل 

ديوان الخدمة المدنية، إضافة إلى الشروط 

الخاصة التي تضعها وزارة التربية.

وذكـــرت أن قــــرارات تسكين الــشــواغــر في 

 عقب انتهاء 
ً
هذه المناصب ستصدر قريبا

لـــجـــان الـــمـــقـــابـــالت، الفـــتـــة إلـــــى أن خــــروج 

الموجهة العامة للمرحلة سيخلق فراغا 

كبيرا فــي هــذه الوظيفة، السيما مــع عدم 

وجـــود أي مــوجــهــات أوائــــل فــي المناطق 
التعليمية.

فراغ التوجيه

وكــانــت »الـــجـــريـــدة« قــد ســلــطــت الــضــوء عــلــى هــذه 

المشكلة، حيث إن عدم جود موجه عام للمادة ووجود 

فراغ في التوجيه الفني األول بالمناطق سيعقد مسألة 

عقد لجان مقابالت للمتقدمات للترقي لوظائف مثل 
مشرفة فنية رياض األطفال، ومديرة مساعدة، ومديرة 

روضـــة، األمــر الــذي استدعى سرعة إجـــراء مقابالت 

الختيار موجهات فنيات أوائل للمناطق التعليمية.

صورة ضوئية للخبر الذي نشر في »الجريدة«

خبر »الجريدة« المنشور في 27 ديسمبر الماضي
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»بوكسهل« تشارك في مؤتمر األعمال 
واإلدارة واالقتصاد بجامعة أكسفورد

ورقة عمل عن الذكاء االصطناعي بالقطاع المصرفي
أعلن عضو هيئة التدريس في قسم الدراسات 
اإلدارية بكلية بوكسهل الكويت د. وائل عبدالله 
مشاركته فــي المؤتمر الــدولــي الــســابــع حول 
 ،)ICBMECONF( األعمال واإلدارة واالقتصاد
الذي أقيم في كلية كيبل بجامعة أكسفورد، عبر 
تقديم ورقة بعنوان »دراسة العوامل المؤثرة في 
قبول العميل لروبوت المحادثة المدعوم بالذكاء 

االصطناعي: القطاع المصرفي في الكويت«. 
ويعتبر مؤتمر ICBMECONF من أبرز 
المؤتمرات االقتصادية في العالم، إذ يأتي 
الحضور من الواليات المتحدة والمكسيك 
واألرجنتين وفرنسا والتشيك وماليزيا 
وإندونيسيا وأستراليا وإيران ونيجيريا 
وعــشــرات الـــدول األخــــرى، ويسلط الضوء 
على االحتياجات األكثر إلحاحا في مجال 
الذكاء االصطناعي واستخداماته في مجال 

االقتصاد وريادة االعمال.
وقـــدم د. عبدالله دراســـة علمية عــن أهمية 
الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي فـــي الــقــطــاع الــمــصــرفــي 
واستخداماته، ومــدى تفاعل العمالء مع هذه 
الخدمات، ويعتبر هــذا التطور التكنولوجي 
أداة مساعدة للمصارف لتقديم تجربة أفضل 
للعمالء، وتوفير التكاليف ووضع حد لعمليات 
االحتيال المالي، وهو ما مثل فرصة لفحص 

موضوعات متعددة من وجهات نظر جديدة.

وأضـــــــــاف: »أن الـــمـــشـــاركـــة فــــي مـــثـــل تــلــك 
المؤتمرات مــن أهــم النشاطات، للبقاء على 
ــــدث الــــتــــطــــورات فــــي مـــجـــاالت  ــــالع عــــن أحــ اطــ
البحث العلمي، وهو عنصر حاسم في تطوير 
األداء األكاديمي، ويضمن استمرارية تطوير 
الــنــشــاط العلمي فــي الكلية بما يساهم في 

.»
ً
 وإقليميا

ً
زيادة إشعاعها محليا

وائل عبدالله

خطة متكاملة 
لتوفير 

الطواقم 
الطبية 

للمستشفيات 
من جميع 

التخصصات
القاطي

مصرع مواطن وإصابة اثنين 
جراء حادث تصادم ثالثي

• محمد الشرهان
لقي مواطن في العقد الثاني من عمره مصرعه فجر أمــس، وأصيب 
اثنان آخران بجروح متفرقة جراء حادث مروري مروع وقع على طريق 

الفحيحيل السريع باتجاه مدينة الكويت.
في التفاصيل، قالت إدارة العالقات العامة واإلعالم بقوة اإلطفاء العام، إن 
 فجر أمس يفيد بوقوع حادث تصادم 

ً
إدارة العمليات المركزية تلقت بالغا

وانقالب ووجود أشخاص محشورين جراء الحادث.
وأوضــحــت اإلدارة أن إدارة العمليات المركزية وجهت مركز إطفاء 
القرين إلى موقع الحادث، وعند وصول رجال اإلطفاء للموقع تبين أن 
الحادث عبارة عن تصادم مركبتين ودراجة نارية، مما أدى إلى انقالب 

إحدى المركبات.
وأضافت أن رجال اإلطفاء عملوا على استخراج شخصين محشورين 
داخل المركبتين، باإلضافة إلى انتشالهما جثة شخص ثالث، الفتة إلى أن 
رجال اإلطفاء سلموا المصابين إلى فنيي الطوارئ الطبية الذين نقلوهما 

إلى المستشفى لتلقي العالج.

»الزكاة«: نتواصل مع كبار المحسنين
 لزيادة حجم الدعم والتمويل

الفليج: وصول المساعدات لمستحقيها دون تأخير
 من الزيارات 

ً
نفذ بيت الزكاة عددا

رفيعة المستوى لكبريات الشركات 
والبنوك المحلية، في ضــوء خطته 
الــتــســويــقــيــة الســتــقــطــاب مـــزيـــد من 
الــشــراكــات الخيرية المتنوعة التي 
تـــدعـــم رســالــتــه الــخــيــريــة، وتــســاعــد 
على الــوفــاء بالتزاماته تجاه األسر 
المستفيدة من خدماته داخل الكويت.
حت مديرة  وبهذه المناسبة، صرَّ
مكتب التواصل مع كبار المحسنين 
ميساء الفليج، بأن بيت الزكاة ال يألو 
 بالتواصل مع كبار المحسنين 

ً
جهدا

من األفراد والمؤسسات والشركات، 
ــة مـــعـــهـــم، وعــــرض  ــعـــالقـ ــيـــق الـ ــوثـ وتـ
مــشــروعــات البيت الخيرية عليهم، 
لزيادة حجم الدعم والتمويل، وتلبية 
تــطــلــعــاتــهــم الـــخـــيـــريـــة تـــجـــاه األســــر 
 عن خدمات البيت 

ً
المحتاجة، فضال

الالحقة، بتوفير تقارير متكاملة عن 
الــمــشــاريــع الــخــيــريــة الــتــي ســاهــمــوا 
فيها، وأثارها اإليجابية، والرد على 

استفساراتهم بشأنها أواًل بأول.
ــيـــت الـــــزكـــــاة كــجــهــة  ــــت إن بـ ــالـ ــ وقـ
حــــكــــومــــيــــة مـــســـتـــقـــلـــة يــــــحــــــوز ثـــقـــة 

المحسنين مــن األفـــــراد والــشــركــات 
والبنوك المحلية، والذين يرحبون 
 بـــتـــبـــادل الــــزيــــارات الــــدوريــــة، 

ً
دائــــمــــا

ــة  ــيــ ــؤولــ ــســ ــمــ مــــــة بـــــــرامـــــــج الــ لــــــمــــــواء
الــمــجــتــمــعــيــة فــيــمــا بــيــنــهــم، وصــــواًل 
ــدات الــــمــــبــــاشــــرة وغـــيـــر  ــاعــ ــســ ــمــ ــالــ بــ

المباشرة لمستحقيها دون تأخير.
وتوجهت الفليج بالشكر والعرفان 
بـــــاســـــم مــــســــتــــفــــيــــدي بــــيــــت الـــــزكـــــاة 
إلــــى كـــبـــار الــمــحــســنــيــن مـــن األفـــــراد 

وكــبــريــات الــشــركــات والــبــنــوك، على 
ثقتهم الغالية في بيت الــزكــاة، كما 
تــقــدمــت بــالــشــكــر لـــرؤســـاء مــجــالــس 
اإلدارات واإلدارات التنفيذية في بنك 
برقان، وبنك بوبيان، والبنك األهلي 
المتحد، والبنك التجاري الكويتي، 
 ،Zain وشــركــة االتــصــاالت المتنقلة
مثمنة جهودهم ببرامج المسؤولية 
الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة، ودورهــــــــــم الـــمـــأمـــول 

بالشراكة الخيرية مع بيت الزكاة.

بيت الزكاة- فرع الضاحية

د منفذ العبدلي
ّ
العوضي تفق

تفقد الوكيل المساعد ألمــن المنافذ والــحــدود الــلــواء منصور 
العوضي، يرافقه المدير العام ألمــن المنافذ البرية العميد علي 
البناي، صباح أمس األول، منفذ العبدلي الحدودي شمال البالد، 

وكان في استقبالهما مدير المنفذ العقيد وليد العازمي.
 وتفقد العوضي االستعدادات والتجهيزات الخاصة بمغادرة 
وعودة الجماهير مستخدمي المنفذ لحضور بطولة كأس »خليجي 

25« التي ستقام في البصرة بجمهورية العراق.

 للتشغيل
ً
»ضمان«: استمرار حملة التوظيف استعدادا

أعــــلــــنــــت شــــركــــة مــســتــشــفــيــات 
ــي )ضــــــمــــــان(  ــ ــحـ ــ ــــصـ ــان الـ ــ ــمــ ــ ــــضــ الــ
االســـتـــمـــرار فـــي اســتــكــمــال حملة 
الــتــوظــيــف الســتــقــطــاب وتوظيف 
الكفاءات الطبية واإلدارية والفنية 
ــي 

َ
فــــي مــســتــشــفــيــاتــهــا بــمــحــافــظــت

األحــــــــمــــــــدي والــــــــجــــــــهــــــــراء، ضــمــن 
اســتــعــداداتــهــا الســتــكــمــال تفعيل 
مــنــظــومــتــهــا الــصــحــيــة المتوقعة 

هذا العام. 
وذكـــــــــــــــرت مــــــــديــــــــرة االتــــــصــــــال 
الـــمـــؤســـســـي والـــتـــســـويـــق شــعــاع 
القاطي أن الشركة وضعت خطة 
توظيف متكاملة لتعيين الكوادر 
الطبية والفنية واإلداريــــة الالزمة 
لتشغيل المستشفيات من مختلف 
التخصصات الطبية والمجاالت 
الـــمـــهـــنـــيـــة فــــــي قـــــطـــــاع الــــرعــــايــــة 
الــصــحــيــة، مــؤكــدة أنـــه مــع اقــتــراب 
شركة ضمان من مرحلة التشغيل 

الفعلي لمنظومتها الصحية، فإنها 
حريصة على استقطاب الكفاءات 
مــن داخـــل الــكــويــت وخــارجــهــا من 
حديثي التخرج وأصحاب الخبرات 

الطويلة.
وبّينت القاطي أنه عند استكمال 
وتــفــعــيــل مــنــظــومــة ضــمــان سيتم 
توفير حــوالــي 7 آالف وظيفة في 
الــــقــــطــــاع الـــصـــحـــي خــــــالل خــمــس 
ســـنـــوات، ومـــن الــمــتــوقــع أن يمثل 
المواطنون نسبة 15% منها في 
ــادة هــذه  ــ الــبــدايــة، عــلــى أن تــتــم زيـ
النسبة بشكل تــصــاعــدي متدرج 
لتصل إلى 25% من إجمالي عدد 

العاملين. 
وقالت: ستستكمل ضمان خطة 
التوظيف الالزمة للتشغيل خالل 
 من 

ً
الــعــام الحالي، إذ تشمل عـــددا

النشاطات والفعاليات للتعريف 
بالشركة وأنشطتها منها المشاركة 

في المعارض الوظيفية المختلفة، 
والتنسيق مع الجامعات والهيئات 
التعليمية والتدريبية الحكومية 
والخاصة إلتاحة الفرص الوظيفية 
المناسبة للشباب حديثي التخرج.

ــقـــوم ضــمــان  وأضـــــافـــــت: كـــمـــا تـ

 بالتنسيق مـــع الــســفــارات 
ً
حــالــيــا

المختلفة، والشركات المتخصصة 
لتنظيم حملة التوظيف من الخارج 
ــاب أفــــضــــل الــــكــــفــــاءات  ــطــ ــقــ ــتــ واســ
والـــكـــوادر الــمــؤهــلــة لشغل المهن 
الطبية العامة والمتخصصة في 
الــمــســتــشــفــيــات، بــمــا يــســاهــم في 
تــقــديــم أعــلــى مــســتــويــات الــخــدمــة 
ــمــــرضــــى  لـــلـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن مـــــــن الــ
ــن فــــي مــســتــشــفــيــات  ــيـ ــعـ ــراجـ ــمـ والـ
ومــراكــز الرعاية الصحية األولية 

التابعة للشركة.
وأفادت بأن شركة ضمان تخطط 
 إلنـــشـــاء أكــاديــمــيــة صحية 

ً
أيـــضـــا

لتدريب وتأهيل الكفاءات الطبية 
التي ستساهم في تزويد القطاع 
الطبي بالكوادر الطبية المحلية 
وتقليل حجم العجز الحالي في 
هــذا القطاع، مشيرة إلــى أن هدف 
توفير الفرص الوظيفية وتطويرها 

في القطاع الطبي من أهــم أهــداف 
الشركة التي نصت عليها الحكومة 
ــي رؤيــتــهــا  فـــي خــطــة الــتــنــمــيــة وفــ
لتأسيس شركة ضمان كرديف هام 
وأساسي لـــوزارة الصحة في رفع 
مؤشرات األداء الصحي وتحقيق 
نقلة نوعية لقطاع الرعاية الصحية 
في دولة الكويت، عبر إعادة هيكلة 
الـــخـــدمـــات الـــصـــحـــيـــة، وتــأســيــس 
منظومة صحية حديثة ومتطورة 

.
ً
 وتكنولوجيا

ً
 وصحيا

ً
إداريا

وأوضــــحــــت الــقــاطــي أن شــركــة 
ضمان ستقوم بتطبيق مجموعة 
من المعايير والضوابط المعتمدة 
ذات العالقة بمراجعة مؤهالت كافة 
المتقدمين وإجـــراء المقابالت في 
الفترة القادمة، داعية الراغبين في 
االنضمام إلى شركة ضمان للتقديم 
عــبــر مـــوقـــع الــشــركــة االلــكــتــرونــي 

.)careers.dhaman.co( للتوظيف
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»حوار ةديرجلا●« ناقش قانون االنتخابات ومفوضيتها والقوائم النسبية

على أعتاب شهر القيد االنتخابي في فبراير المقبل كثرت 
اآلراء القانونية والدستورية المنادية بتعديل قانون االنتخاب 

 إلى موجبات كثيرة تدعو إلى ذلك، لضمان 
ً
الحالي، استنادا

شفافية العملية االنتخابية، والقضاء على مثالب كثيرة واكبت 
االنتخابات السابقة. 

 مع هذه التطورات، فتح برنامج »حوار الجريدة« الباب 
ً
وتزامنا

أمام مناقشة ملف االنتخابات، وقانونها واقتراحات تعديلها، 

وقضية المفوضية العليا لالنتخابات، والقوائم النسبية، وغيرها 
 من الخبير 

ً
من تحديات متصلة باالنتخابات، واستضاف كال

الدستوري أستاذ القانون العام بكلية الحقوق د. محمد الفيلي، 
وأستاذ القانون الجزائي بكلية القانون الكويتية العالمية د. 

معاذ المال في حلقة بعنوان »المفوضية العليا لالنتخابات 
والقوائم النسبية«، وأدار الحوار الزميل د. حسين العبدالله... 

وفيما يلي التفاصيل:

 بضيفي نرمين أحمد وعزة إبراهيم
ً
استهل الزميل العبدالله الحوار مرحبا

 مشاركتهما في هذا النقاش والملف 
ً
الحلقة، وشاكرا

الحيوي، ووجه سؤاله للفيلي قائال: نحن مقبلون 
على شهر القيد االنتخابي في فبراير المقبل، وتشير 
اآلراء القانونية والدستورية إلــى وجــوب تعديل 
قانون االنتخاب الحالي، على اعتبار أن المرسوم 
رقـــم 5 لسنة 22 متصل بالتعديل الــــذي يعتبره 

كثيرون حاجة ضرورية، فما ردك؟ 
فقال الفيلي: ال أظن أننا بصدد وجوب، والسبب 
بــكــل بــســاطــة أن أحـــكـــام الــمــرســوم بــقــانــون كانت 
انتقالية، خصوصا في االنتخابات السابقة، إذن بكل 
بساطة نحن بصدد تطبيق قانون االنتخاب القائم 
بتعديالته، وفيما يخص استحقاق التعديالت، 
ففي ظني أن التعديالت تدخل في باب المالءمة، 
وبعضها قــد يــحــتــاج بالفعل إلـــى الــتــعــديــل الــذي 
أسميه »ضروريا«، فبعضه يحسن وبعضه ضروري، 
بمعنى أن هنالك حاجة حقيقية ومنطقية له مثل 
نظام التسجيل في القيود االنتخابية حاليا، نحن 
أمام نظام ال يعرف أي رجل هو يقف عليها، نظام 
قائم على أن المواطن يذهب ويعلن هو بياناته، 
وأنه يريد أن يسجل قيده في هذه الدائرة، تستطيع 
إدارة االنتخاب أن تطلب منه إثباتات بينما عندي 
في القانون القائم هناك تشريع ينظم إثبات الحالة 
المدنية، ومنها العنوان، قانون خاص ببيانات هيئة 

المعلومات المدنية. 

النظام المزدوج
وأضاف الفيلي: حتى نفهم أصل القصة تاريخيا 
عندما أتينا فــي 62 لــوضــع نــظــام إلدارة العملية 
االنتخابية، مــع األخــذ بــأن فكرة الــدوائــر تقتضي 
تحديد التسجيل في دائــرة من الدوائر، ويقتضي 
أن يتم ذلك من خالل عنصر واقعي هو الموطن، لم 
يكن هنالك أداة قانونية تحدد بشكل رسمي الموطن، 
إذن كان من المنطقي حينذاك أن يأتي أي مواطن 
ويقول أنا أسكن في المكان الفالني، ومن الممكن 
عندما يعلن التسجيل المراجعة، ويأتي من يعترض 
ويقول هو ال يسكن في هذا المكان بل يسكن في هذا 
المكان، كما أن القانون حين وضع في 62 كان يسمح 
للجنة أن تطلب إثباتات، ولكن فكرة القانون كانت 
تنطلق من مبادرة الناخب بالتقدم بالبيانات، علما 
بأن هذا القانون، وهذه من المفارقات، يسمح للجنة 
التسجيل أنها تبادر بالتسجيل بالنيابة عنه، إذن 

كنا نأخذ بنظام مزدوج كان يسمح بحلين.
وتابع قائال: حين أتينا في الثمانينيات وأنشأنا 
الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وقلنا إن البيانات 
الواردة في البطاقة الرسمية لها حجية في اإلثبات، 
أصبحنا أمام نظامين ليس من المنطقي أن يبقى 
كل منهما قائم بذاته إلى األبد، إذن من المنطقي أن 
نتبنى واحدا منهما، يفترض أن البيانات الواردة 
في البطاقة المدنية تعكس الحالة الواقعية للحياة 
اليومية، إذن هــذه الجزئية مــن المنطقي أن يتم 
التعامل معها بجدية، خصوصا أننا مقبلون على 
ميعاد افتتاح تسجيل الــجــداول االنتخابية، هذا 

أسميه »تعديال« يدخل في إطار الضروري.

تعديل القانون
: فــــي شــهــر أغــســطــس 

ً
ــال الــعــبــدالــلــه مــعــلــقــا ــ وقــ

الماضي صدر تعديل تشريعي سجل كل الناخبين 
بقوة القانون، التعديل أو االنتقال الذي أسميته أو 
المؤقت، سجلهم مباشرة وفق معلومات البطاقة 
المدنية، بالتالي لم يحدد أي رغبة للمواطن في 
أن يــقــرر، بالتالي أصــبــح التسجيل مــبــاشــرة هذا 
القانون 5 لسنة 22 قرر في أن أحكامه انتقالية لتلك 
االنتخابات التي أجريت في 29 سبتمبر )الماضي( 
بالتالي نحن اليوم مقبلون على تسجيل جديد في 
فبراير المقبل. هل نحن بحاجة إلى تعديل تشريعي 

أم أننا سنعود للمربع األول؟
فأجاب الفيلي: أواَل من الناحية القانونية ما ورد 
 ألن المشرع قال 

ً
في المرسوم بقانون لم يعد قائما

إن أحكامه خاصة باالنتخابات التي مضت، إذن 
اليوم نحن نطبق أحكام قانون االنتخاب الذي كان 

 قبل صدور المرسوم.
ً
موجودا

وعلق العبدالله: مع األخذ بعين االعتبار مسألة 
 
ً
فائقة األهمية أن المشرع عندما تدخل استثنائيا
، أي إذا رجعنا إلى 

ً
ذكر أن هنالك فوضى وتزويرا

المربع األساسي فسوف تعود الفوضى.
ــة إذا أقــر  ــ وأردف الــفــيــلــي: وحــتــى مــجــلــس األمـ
 ،

ً
المرسوم بقانون الوقتي ســوف يكون متناقضا

فإما ما كان قبل المرسوم بقانون هو صحيح أو 
ما ورد في المرسوم بقانون صحيح، هذا يرقى إلى 
مستوى الضروري والتعديل الواجب والمستحق 

والمنطقي قبل شهر فبراير.
وتــوجــه الــعــبــدالــلــه بــســؤالــه إلـــى د. مــعــاذ المال 
: مراسيم الضرورة التي صــدرت برقم 5 و 6 

ً
قائال

 ما 
ً
المتصلين في تعديل النظام االنتخابي وأيضا

يتصل في قانون الدوائر االنتخابية برأيك هل كانت 
هناك حاجة ودواٍع تحقق مثل هذا التعديل؟ وإن لم 
تقدم الحكومة على إتمام التعديل الضروري فهل 
سوف نعود إلى المربع األول وبذلك تكون السلطة 
 أنه اليوم 

ً
التنفيذية قد ناقضت نفسها خصوصا

يفصلنا عن التعديل قرابة شهر؟

التعديالت والشفافية
فقال د. المال: أشكر »الجريدة« على استضافتي، 
بالطبع قانون االنتخابات 35 لسنة 62 هذه النقطة 
الــتــي بــدأنــا بــهــا وتـــم تــعــديــل أحــكــام هـــذا الــقــانــون 
بتواتر حتى وصلنا إلى المرسومين 5 و6 لسنة 22 
 هناك غاية بأن نضمن شفافية سير العملية 

ً
طبعا

االنتخابية والقضاء على مشكلة أو مثالب عديدة 
تتواكب مع العملية االنتخابية، فكان هناك توجه 
ومازال من الحكومة وإن كان هنالك بطء في عملية 
تعديل أو تقديم رؤيتها في شأن تعديل هذا القانون 
 عن أن هناك 

ً
مع العلم أن هنالك مقترحات فضال

 من الحكومة فيما يتعلق بتعديل 
ً
 مقدما

ً
مشروعا

أحكام قانون االنتخابات هذه العملية كانت واضحة 
بأنها تريد أن تقضي على مسألة التالعب وتوضح 
مسائل معينة خاصة بالعناوين، ونحن نريد أن 
نضع اليد على المادة رقم 4 لماذا لم يتم تفعيلها 
على الرغم منذ صدور هذا القانون في سنة 62 إلى 
وقتنا هــذا لــم تكن الــمــادة 4 مــوجــودة فــي خريطة 
التطبيق ما حصل بموجب هذين المرسومين حتى 
أن البعض يرى بأن ما كان ينبغي النظر إلى تعديل 
الــدوائــر أو تقسيم الــدوائــر، فالمرسومان مكمالن 
لبعضهما مادام كان هناك تسليم بأننا سنعتمد 
البطاقة المدنية فــهــذا األمـــر يترتب عليه إضافة 
مناطق أخــرى بالتالي فالمرسوم 5 والمرسوم 6 

.
ً
كانا مكملين لبعضهما بعضا

وأردف المال: مسألة التعديل نعم، ألن فوضى 
التالعب ونقل األصــوات وهذا ما ورد في المذكرة 
اإليضاحية للمرسومين وبين التباين الحقيقي، 
وأنا أنوه إلى أن هنالك قاعدتين للبيانات واحدة 
 هنالك 

ً
في الهيئة العامة للمعلومات المدنية وأيضا

مرجعية في وزارة الداخلية، حاولنا أن نوضح أن 
، نريد أن نربط فكرة قاعدة البيانات 

ً
هناك قاسما

الموجودة في البطاقة المدنية مع القيود االنتخابية 
وهذه المشكلة في أن المرجعية مختلفة.

وذكر أن مسألة تداول البيانات أدت بالضرورة 
إلــى وجــود نــوع من التالعب ممكن أن نكون أمام 
مشكلة في هذا الجانب، ومسألة الحاجة نعم هنالك 
حاجة فكرة المناطق الموجودة ال نريد حرمان أحد 
من ممارسة حقه االنتخابي، فكان من الضروري 
وجود مرسوم حقيقي يحاكي التطور الحاصل في 
 مشاريع 

ً
ديموغرافية الدوائر الموجودة لدينا أيضا

قدمت أمام مجلس األمة أمام لجنة الدفاع والداخلية 
وأمــــام لجنة الــشــؤون التشريعية والــقــانــونــيــة ما 
عرض عليهم يكشف عن رغبة حقيقية في أن هناك 
حاجة لتعديل قانون االنتخابات هذا القانون على 
الرغم من قدمه ولكنه ال يحاكي عملية تبادل وحفظ 

البيانات على سبيل المثال.
ولفت إلى أن ما ورد في هذين المقترحين نجد 
أنه يتكلم عن مفوضية انتخابات ومقترح تقسيم 
 عن 

ً
ــر مختلف تــمــامــا ــر كــأنــه يتكلم عــن أمـ ــدوائـ الـ

المفوضية، نجده يتكلم عن دور وزارة الداخلية 
فــي عملية إدارة الــبــيــانــات والعملية االنتخابية 
بشكل كامل وبنفس الوقت المقترح اآلخــر يتكلم 
عن المفوضية لذلك البد من أن تكون المقترحات 
مــتــقــاربــة، هــنــاك مشكلة عــلــلــت عليها الــمــذكــرات 
االيضاحية للمقترحات هي صحيحة في حقيقة 
ــــرأت عــلــى هــذيــن  ــــر ولــكــن هــنــاك مــالحــظــات طـ األمـ

االقتراحين.

مخاوف التزوير
وقــــال الــعــبــدالــلــه: »نــحــن فـــي شــهــر فــبــرايــر كما 
تفضلت هــل الــحــكــومــة بــحــاجــة مــن وجــهــة نظرك 
القانونية بالتأكيد إلــى تعديل قــانــون االنتخاب 
حتى نحقق حالة الــضــرورة التي استدعتها إلى 
تعديل قانون االنتخاب، فالمذكرة اإليضاحية كما 
تفضلت أشــارت إلى وجــود تالعب وتزوير قادها 
إلـــى إلـــغـــاء الــقــيــد االنــتــخــابــي وإيـــجـــاد قــيــد جديد 
ــواردة فــي هيئة المعلومات  مرتبط بالعناوين الــ
المدنية، ولذلك نحن اليوم إما أن نعود إلى المربع 
األول إلحــداث حالة الفوضى مجددا، من خالل أن 
الــمــواطــنــيــن يــقــدمــون لتغيير عناوينهم ألنـــه في 
فبراير المقبل هي حالة إما أن تكون بحذف أو نقل 
أو تسجيل، ولذلك لعدم وجــود قيود أمــام الناس 
لمنعهم من النقل سيكون عندنا حالة نقل لذلك 
ستعود حالة التالعب والتزوير، إلى أي مدى نحن 
جــادون وخصوصا أنه ال يوجد تعديل تشريعي 

مقبل؟ 
وأجاب المال: مسألة االحتياج إلى تعديل الكل 
يــجــزم بــذلــك، ونــعــم هــنــاك بـــطء فــي تــقــديــم الــرؤيــة 
الــتــشــريــعــيــة نــجــدهــا مـــن الـــمـــشـــرع ومــــن السلطة 
التنفيذية فــي عملية التقديم، واالن عندما أقــول 
لك إنني أمــام ثمانية مقترحات ومشروع بقانون 
مقدم من الحكومة بما في ذلك أيضا المفوضية، 
ولكن حينما ترى دور المجلس في هذه المسألة 
نجد أن بعض األشياء التي تحتاج لالهتمام ولم 
يلتفتوا أن شهر فبراير هنالك قيود ستفتح ما لم 
يتم الجزم اآلن وتعدل أحكام هذا القانون، خريطة 
التعديالت التي وردت في المقترحات من الصعب 
أن نجزم عليها في الوقت الحالي، وهناك حاجة 
بالطبع نعم أرى أن هنالك حاجة إلى أن يتم تأخير 
فتح القيود إلى وقت آخر والنظر في مدى جدية هذه 
المقترحات، وإذا نظرنا إلى التعديالت التي جاء بها 
المقترحان نجد أن التعديل جاء باستبدال 25 مادة 

وإضافة 8 مواد.

المفوضية والقوائم 
وقـــال العبدالله موجها ســؤالــه إلــى د. الفيلي: 
باالنتقال الــى المحور الثاني مــا رأيــك فــي قانون 

ــانـــون الــقــوائــم  الــمــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــالنــتــخــاب، وقـ
النسبية؟ هــل هما الــبــديــالن الــجــيــدان لنا عوضا 
عن قانون االنتخاب، وأيضا عوضا عن التعديل 
التشريعي الــذي صــدر في سنة 2012، والـــذي هو 
الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــالنــتــخــابــات والـــتـــي قــضــي بعدم 

دستوريتها؟
فــرد د. الفيلي: في الواقع نحن أمــام اقتراحين، 
اقتراح تمت تسميته المفوضية العليا لالنتخاب، 
وعندما أقــرأ أجــده في جوهره أكثر من مفوضية 
عليا، ألنه في سياق عمل المفوضية العليا حاول 
أن يقترح أفــكــارا جــديــدة إذن هــو قــانــون انتخاب 
مــرتــديــا ثـــوب المفوضية الــعــلــيــا، ويــمــكــن كجملة 
اعتراضية »أتمنى أن يصدر قانون انتخاب جديد 
تماما«، بسبب كثرة الترقيع، فنحن بدأنا بثوب في 
62 وأدخلنا عليه رتوشا ورقعا بعضها وقتي وال 
يزال موجودا في النص وبعضها موضوعي لدرجة 
أن المتعامل مع النص قد يجد صعوبة في معرفة 
القانون الوضعي القائم، إذن قد يكون من األفضل 
أن نضع نصا جديدا تماما نبدأ بنص متكامل إلى 
أن نحل مشكلة النشر القانوني حاليا، الذي ال نعلم 

بالضبط ما هو النص القائم لكثرة التعديالت.
وأضـــاف: واآلن سأعود لفكرة المفوضية، أوال 
المفوضية ودعني أسميها موضة عالمية جديدة، 
الفكرة األساسية أني أريد تنظيم انتخابات نزيهة، 
عــنــدمــا وضـــع الــدســتــور الــكــويــتــي ووضــــع قــانــون 
االنــتــخــاب كــان الثابت أن السلطة التنفيذية هي 
التي تدير التحضير لالنتخاب وتسجيل الجداول 
االنتخابية والتي تقوم باإلجراءات التحضيرية ثم 
تأتي جهة محايدة فتشرف على عملية االقتراع، 
ووجدنا الجهة المحايدة األكثر منطقية هي القضاء 
والنيابة مع وجود مندوبين عن المرشحين، وهذا 
ما وضعناه في قانون 62 باعتبار أنه يماثل التوجه 
العالمي في قضية ضبط نزاهة العملية االنتخابية، 
صحيح السلطة التنفيذية هــي الــتــي تــديــر ولكن 
أعمالها يجب أن تنشر وخاضعة لرقابة قضائية، 
وبما أن العملية واسعة حتى أنه عرج على الرقابة 
القضائية فالواقع أنا لدي أربعة قضاة يتعاملون 
مع العملية االنتخابية، قاض يتعامل مع منازعات 
الــقــيــد فــي ســجــل الــمــرشــحــيــن، وهــنــا وصــلــنــا إلــى 
الحل من الناحية الشكلية، نحن أمــام قــرار إداري 
والسلطة التنفيذية هي من تسجل الترشيح تطبيقا 
للقانون إذن الدائرة اإلداريــة مختصة ودخلنا في 
حالة خاصة من الواقع الذي يؤثر على االجراءات 
القضائية ألنه لدي 20 يوما ولدي قرار إداري قابل 
للطعن فيه امام المحكمة الكلية وقابل لالستئناف 
وقــابــل للتمييز، إذن أنــا وصلت لمرحلة أن حكم 
التمييز يجب أن يصدر قبل انقضاء الــــ20 يوما، 
ولدينا القاضي الجنائي وهــذا قــاض يعمل وفق 
مفهوم جنائي خاص ألن الدعوة لها ميعاد قصير، 
وهذا القاضي من الممكن أن حكمه يؤثر على قاض 
رابع وهو قاضي منازعات إعالن النتيجة وهذا أنيط 

بالمحكمة الدستورية.

ثغرات اإلدارة االنتخابية
وأكــمــل الــفــيــلــي: لــديــنــا أيــضــا قــانــون االنــتــخــاب 
ــدا، ألن الفصل  ــ ــدة الــطــعــن قــصــيــرة جـ يـــقـــول إن مــ
التشريعي، وأتكلم عن مدته الطبيعية وال أتكلم عن 
المد أربع سنوات، ولذلك أمامك أسبوعان للطعن، 
ولكن لم يحدد ميعاد لصدور الحكم، وبالتالي ما 
نجده اآلن أن األحكام من ثالثة أشهر إلى خمسة 
أشهر تحتاج علما بــأن ليس هنالك نص ويمكن 
ألن قـــضـــاة الــمــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة وفــــق الــقــانــون 
القائم غير متفرغين لهذه العملية، هم يجلسون 
فــي دوائــرهــم األصلية إذن أنــا أمـــام عملية تحمل 
تفاصيل كثيرة غير متناسقة وتحتاج إلى تناغم 
وتنسيق، ويفترض أن الموضة الجديدة تقول انها 
تنيط هذه العملية بجهاز واحد يستعين بالقضاء 
ولكن يلم شتات العملية، هذا التوجه بدأ بمبادرة 
من المنظمات الدولية يمكن أول تجربة كانت في 
انتخابات تيمور الشرقية التي أشرف عليها األمم 
المتحدة بعدها اآلن أصبحت الموضة الجديدة 
أو الــنــمــوذج الــجــديــد أن هــنــاك دوال ضمنته في 
دستورها ووضع مكان لهذه المفوضية وبالتالي 
أعطاها القدر الكافي من االستقالل، ولدينا نحن 
الخريطة أكثر تعقيدا وفق الدستور هنالك سلطات 
ثالثة الدستور قــال في جهاز معاون وهــو ديــوان 
المحاسبة ووضع له نص فيه وبقية األجهزة التي 
تقوم بعمل تنفيذي مستقلة المادة 133 تقول تنشأ 
بقانون والقانون يحدد هامش الحرية فيها ولكن ال 
ننسى أن المادة 133 لم يتم تصميمها لهذه الفكرة 
بل عندما صممت فقد صممت لفكرة أخرى، وهي 
أن هناك مهام تتوالها السلطة التنفيذية ال نريد أن 
تتوالها بأجهزتها ننشئ لها أجهزة خاصة هو غير 
مصمم لجهاز مثل جهاز مكافحة الفساد هذا خارج 
المنظومة إذا أردنا االستقالل، على كل حال االتفاقية 
الدولية لم تضع نموذجا محددا وقالت وفق نظامكم 

القانوني هذا أقصى ما نستطيع أن نخرج به وفق 
النظام الدستوري الحالي.

وتابع: الجديد أن لدي جهازا يدير شتات العملية 
لذلك حرصت في البداية على عرض المشهد ألن 
المشهد مشتت ومن اإليجابية أن تم لملمة المشهد 
في قانون واحد بما يخدم العملية، حيث إن إدارة 
العملية االنتخابية فيها ثغرات كالتأثير المالي 
ــــالن االنــتــخــابــي وســقــف االنــفــاق االنتخابي  واإلعـ
ووجــود جهاز واحــد مراقب متخصص سيضبط 
تلك األمور، إذن هناك ميزة للتعامل بطريقة أفضل، 
ولكن ال يقال ان القانون القائم ال يحقق كل المقاصد 
الدستورية ولكنه سيكون خطوة اضافية ما اقارنها 

بفكرة القيود االنتخابية استنادا للبيانات.

المفوضية والمرجعية
وسأل العبدالله د. المال: برأيك ما الذي يحققه 
قانون المفوضية العليا لالنتخابات؟ وهل سيحدث 
نقلة نوعية في ضبط العملية االنتخابية ويضبط 
الــتــجــاوزات الــتــي لــم يــقــدر على معالجتها قانون 
االنتخابات بشكل صريح وواضح؟ وهل سيجمع 
كل الشتات الموجود عند قاضي االنتخاب وقاضي 
المشروعية وقاضي الدستورية والقاضي الجنائي 
وفيما يتصل بضبط مسائل اإلعالنات االنتخابية؟ 
ووضــع حد أعلى للتدفق المالي وإدارة الحمالت 
االنتخابية ونتجاوز السلبيات الموجودة بقانون 

االنتخابات؟
فأجاب المال: بالعودة إلــى فكرة مــدى الحاجة 
إلـــى تعديل أحــكــام قــانــون االنــتــخــاب الــحــالــي قبل 
فــبــرايــر، وتفضل الــدكــتــور الفيلي بــأن هــنــاك فعال 
تعقيدا في عملية ايجاد الرؤية التشريعية الكاملة 
التي تضمن العملية االنتخابية وتأتي بمقترحين 
أحدهما الخاص بالمفوضية، وأشرت إلى أن هناك 
تعديل 25 مادة باالستبدال وإضافة 8 مواد والغاء 9 
مواد وكأنك تقول ان هذا القانون بحاجة إلى تعديل 
جـــذري كــامــل، ولــذلــك فــإن هناك حاجة إلــى ايجاد 
قانون انتخابات جديد، وإن أتينا إلى استخالص 
من هذه المواد، فإن المفوضية العليا لالنتخابات 
انحصرت في 5 مواد، وال أدري كيف وضعت اللجنة 
التشريعية هذه اآللية التي تقوم فيها المفوضية 
بتحديث آلية عملها، حيث جاءت المادة 3 باضافة 
لــتــحــديــد دور الــمــفــوضــيــة الــعــلــيــا والـــتـــي تتحدث 
عن انشاء مفوضية كجهاز مستقل، ولكن المادة 
3 مكرر المعنية بــاألمــانــة حـــددت االختصاصات 
وآلية عمل المفوضية، ونجدها ال تزال تلبس ثوب 
الجهاز التنفيذي والسبب في ذلك أنها لجنة ادارية 
كما يقول البعض ألنها تخضع تحت اشراف وزير 
العدل وبالتالي من باب أولى كمقترح تم طرحه في 
الحلقات النقاشية بكلية القانون وطرحت رؤية 
واســعــة للمقترحات بــضــرورة اســتــدراك األمـــر من 
خالل اللجنة التشريعية في مجلس األمة ومعالجة 
المثالب الــتــي وردت فــي المقترحين، وطــالــمــا أن 
المفوضية كانت بــإشــراف وزيــر الــعــدل فــإن هناك 
سطوة عليها، وكانه ال يوجد اختالف بين ابعادها 
عن وزارة الداخلية ثم وضعها تحت سطوة وزارة 
العدل وبالتالي لم تفعل شيئا سوى أن المسمى 
تغير، وتم منحه اختصاصات لضمان سير العملية 
االنتخابية نجد أن هناك مثالب كثيرة حتى تم 

تسليط الضوء عليها.

استقاللية المفوضية
وسأل العبدالله: »هل يمكن القول إن المفوضية 
العليا لالنتخابات يجب أن تحظى بقدر كبير من 

االستقاللية؟«.
فأجاب د. الفيلي: »أريــد طــرح ســؤال؛ هل يمكن 
الــخــروج مــن إطـــار الــمــادة 133 مــن الــدســتــور؟ إذن 
ــام واقـــع دســتــوري يــقــول بــضــرورة التغيير  أنـــا أمـ
في المواد واإلضافة، لخلق تجربة أخــرى، أو أخذ 
الــنــمــوذج الــمــوجــود بــالــمــادة 133 فـــي أقــصــى ما 
أستطيع، كما فعلت في موضوع نزاهة. يجب أن 
 
ً
، انني أمام نص دستوري يحدد نطاقا

ً
أكون واضحا

، وأنا أعترف بأن المادة 133 عندما ُصنعت 
ً
عمليا

كانت من أجل نموذج آخر، ويجري اآلن استخدامها 
 استخدامها في 

ً
في موضوع نزاهة، ويمكن أيضا

موضوع المفوضية، لكن ال أستطيع الذهاب أكثر 
مــن الحد الموجود بتلك الــمــادة، وال نستطيع أن 
 فعله، ونموذج 

ً
نذهب أكثر مما يمكننا دستوريا

، ويمكن تبني مثل 
ً
نزاهة يعطي إمكانات واسعة جدا

هذا النموذج، وليس نقله. فقط نحتاج إلى جهاز 
يلملم شتات العملية، ويمنع تدخل وزيــر العدل 
إال في الحدود التي يسمح بها القانون، أما تعديل 

الدستور، فهو شيء آخر«.
بدوره، قال المال: »انتهى رأي اللجنة إلى أن هناك 
مميزات من المفوضية، ورست التعديالت على أن 
الجهاز أدار العملية االنتخابية بشكل كامل، وإن 
كانت قــد أثقلت هيئة المعلومات المدنية بــدور، 
ر الــوضــع، فالمفوضية  لــذلــك وجـــدت أنـــه لــم يتغيَّ

تحتاج إلى تنسيق فعلي مع الجهات الحكومية، 
ألنه إذا خصصنا هذا األمر مع الُبعد عن كل الجهات 

ن المفوضية من أداء دورها«. األخرى، فلن تتمكَّ
وأشار إلى أن فكرة االستقاللية في عملية تمكين 
الرقابة، حيث »وجدنا أن عملية استقبال البيانات، 
، وبموجب هذا التعديل، أن المفوضية تستقبل 

ً
مثال

الــبــيــانــات وتــحــديــثــاتــهــا مـــن قــبــل الــهــيــئــة الــعــامــة 
للمعلومات المدنية، وأنيط لها تدبير وبحث هذه 
البيانات، وإعداد الجداول، لكن هناك بيانات خاصة 
نفس األحــكــام، كمسائل الجنسية، فمن يقوم بها 
غير وزارة الداخلية، ما لم يكن هناك تنسيق بين 
 الممنوعون من القيد، كالصادر 

ً
الجهات؟ وأيضا

بحقهم أحكام ُمخلة بالشرف أو األمانة، سواء كان 
، والموقوف حقهم في االنتخابات، 

ً
 أم مرشحا

ً
ناخبا

لكن لم يرد في هذا المقترح التنسيق بين الجهات، 
وهو واجب«.

وذكر أن المفوضية مبادرة طيبة، لكنها تحتاج 
، حــتــى تــتــنــاســق مع 

ً
ــى تــعــديــل الـــقـــانـــون كــــامــــال إلــ

النصوص، وليس إلغاء وتعديل وفق استراتيجية 
الترقيع.

القوائم النسبية
 على سؤال للعبدالله حول القوائم النسبية، 

ً
وردا

قــــال فــيــه: »لــجــنــة الــداخــلــيــة والــــدفــــاع خــلــصــت في 
تقريرها إلــى عــدم ســالمــة األخـــذ بمقترح القوائم 
النسبية، وهــو مــا أرجــعــه البعض إلــى الصب في 
ــزاب، وبالتالي تخالف الــدســتــور، فيما  فكرة األحــ
س للعنصرية والقبلية،  ذهب البعض إلى أنها تكرِّ

فما رأيك بهذا المسلك؟«. 
قــــال الــفــيــلــي: »بــــاالطــــالع عــلــى تــقــاريــر اللجنة، 
وجدتها تبني على الرفض، لنوعين من األسباب؛ 
وجب 

ُ
أولهما قراءتها للمادة 80 من الدستور، والتي ت

أن ينتخب أشخاص، وليس قوائم، ألنها قرئت أن 
 ينتخبون بطريق 

ً
مجلس األمة يتألف من 50 عضوا

االنــتــخــاب الـــعـــام، وبــالــتــالــي يــجــب أن يــكــون محل 
، ألن 

ً
، وهــذا تفسير خاطئ لغويا

ً
االنتخاب عضوا

 منهم، بل قال ينتخبون، 
ً
النص لم يقل ينتخب كال

إذن االنتخاب العام السري المباشر ينصرف لكل 
، والثاني أن قواعد 

ً
 عضوا

ً
األعضاء، وليس عضوا

التفسير غير اللغة وفــق الــُعــرف، فال يجوز األخذ 
، لكنه موجود بدول العالم«.

ً
بنظام القوائم مطلقا

وأضــــاف: »أمـــا مــوضــوع األحـــــزاب، فـــإن القوائم 
جزء من عملية تنظيم العمل النيابي، ألن الدستور 
بالنسبة لألحزاب الصورة األوضح للتنظيم، فهذه 
القوائم ليست األحـــزاب، لكنها مقدمة أو جــزء من 
منظومة مرتبطة بفكرة األحـــزاب، فالدستور كان 
 حينما أتــى في صياغته للمادة 43 وفي 

ً
واضحا

الــمــذكــرة التفسيرية، حيث ورد أنــه لــم يتكلم عن 
الهيئات، بل عن الجمعيات، ألنه ال يريد أن يجعل 
، والمسألة هي مواءمة 

ً
 دستوريا

ً
إنشاء األحزاب حقا

تشريعية متروكة لظروف الــزمــان، ألنــه من حقنا 
 القول إن األحزاب في الحياة السياسية أمر 

ً
تماما

مستحق اليوم، ألن الحكومة تحتاج إلى التعامل 
مــع مجلس يأتي وفــق بــرامــج، لكن ال توجد مــواد 
دستورية، ليس بسبب وجود موانع دستورية، لكن 
من حق الطرف الثاني القول إن األرض غير مالئمة 
لألحزاب، رغم أهميتها، لكن السؤال: هل متطلبات 
األحـــزاب متوافرة اآلن؟ ومــن دون تلك المتطلبات 
نخشى أن ننتهي إلى حزب عبارة عن قبيلة، وآخر 
عبارة عن طائفة، ألن الظرف الموضوعي لتطبيق 
الفكرة غير متوافر، فهناك هويات اجتماعية دينية 

.»
ً
تستخدم سياسيا

وهنا قال د. المال: »اللجنة كان لها رأي في مسألة 
القوائم النسبية، وليس هناك خالف في مواجهة 
الدستور، وأرى أن هذه التعديالت تحملنا من نمط 
االنتخاب المباشر الحر إلى انتخاب بنظام نسبي أو 
تمثيل نسبي، وعندما نقرأ أحكام الدستور، بموجب 
 
ً
المادة 80، نجدها تتكلم صراحة بأن هناك نظاما

 على خالف المذكرة اإلضاحية، 
ً
 حرا

ً
 عاما

ً
انتخابيا

بأن التمثيل النسبي يعطي هذا الحق، وهــذا أول 
ِصدام، والثاني أن المادة 108 تقول إن عضو مجلس 
األمـــة يمثل المجتمع، وفــي ظــل التمثيل النسبي 
يسير نحو الفئوية القبلية والطائفية، لذلك فأنا 
، ألنها مخالفة للدستور، 

ً
ضد القوائم النسبية تماما

رغم أن المالءمة موجودة، لكن في ظل وجود تكتالت 
مة بموجب هذا  دستورية وانتخابات فرعية مجرَّ
القانون، فكيف تعتمد القوائم النسبية؟ هل تضمن 
أنــه لــن يكون هناك قائمة تنشأ لقبيلة معينة أو 

ن؟«. تكتل معيَّ
وتــابــع: »جـــاء التوجه فــي الــمــذكــرة اإليضاحية 
لتعزز بأن التمثيل النسبي يحقق العدالة، ويمثل 

المجتمع، وليس تكريس القبلية والفئوية«.

 مع تنامي المطالبات بالتعديل قبيل شهر القيد
ً
تزامنا

فوضى التالعب في العناوينمعايير موحدة ورؤية واضحة تدخل تشريعي سريع قبل فبراير
 قـــواعـــد 

ً
ــر الــفــيــلــي أن »لـــديـــنـــا حـــالـــيـــا ــ ذكـ

قانونية، هي نفس القواعد التي كان معمواًل 
بها في السابق، باستثناء آخر انتخابات، 
ــك فــــي جـــزئـــيـــة الــتــســجــيــل بـــالـــجـــداول  ــ ــ وذلـ
االنتخابية، ولذلك نحن لسنا بصدد فراغ 
قانوني، وأي تعديل إمــا سيكون في إطار 
، أو مستحق إلى حد ما، وإذا 

ً
مستحق جدا

طــبــقــنــا الـــقـــواعـــد الــحــالــيــة، فــلــتــكــن معايير 
موحدة، ومنذ بدأنا عام 1962، وفي ظل عدم 

وجود هيئة المعلومات المدنية، فال يمكن 
أن توجد الهيئة ثــم ال نعتد بها، وبــالــذات 
 ال ُيعتد بها في ظل نظام قانوني 

ً
أنه حاليا

خـــــاص، والـــفـــكـــرة لــيــســت أنـــنـــي مـــقـــدم على 
فوضى، لكن يجب أن تكون الرؤية واضحة، 
وأال يتناقض القانون مع نفسه، وإذا ورد في 
ر عن وضع  المرسوم بقانون أن هذا ال يعبِّ
سليم من حيث سالمة التسجيل والبرلمان 

أقر بذلك ثم نبقيه، فهذا تناقض«.

 لمسألة فوضى نقل العناوين، 
ً
قال المال: »أطرح حال

حيث بقي الــحــال على مــا هــو عليه، بــل رجعنا إلى 
المربع األول، وال يتبقى سوى شهر، لذلك فإن الشيء 
الــــذي يــمــكــن أن يــضــمــن عـــدم الــتــالعــب أن نــدخــل في 
مــســار تطهير العملية االنــتــخــابــيــة، فمسألة تغيير 
ــة، ولعل  العناوين والــتــالعــب هــي تزييف إلرادة األمـ
الحكم االنتقالي ما كان يريد أن يسلب من المجلس 
ع تــلــك اإلرادة، لــكــن بــالــعــودة إلـــى فوضى  أو الــمــشــرِّ
االنتخاب، فهي مقتصرة على التالعب في البيانات أو 

العناوين، والعالج هو وضع قيد زمني يضمن عدم نقل 
األصوات خالل 4 سنوات، حيث ال يستطيع الشخص 
ر عنوانه خالل تلك الفترة، مثل القانون الخاص  أن يغيِّ
بالجمعيات التعاونية، لكنه يحتاج إلى تشريع، ألنه 
 أن 

ً
 عمل تغيير في العناوين، خصوصا

ً
ليس مضمونا

مسألة تغيير العنوان أصبحت في تطبيق سهل، كما 
تحتاج الديباجة في هذا القانون إلى مراجعة قواعد 
التشريع، كقانون المعامالت اإللكترونية، الـــذي لم 
يلجأ له، واعتبار أحكامه في عملية تداول المعلومات«.

أكـــد الــفــيــلــي »انـــنـــا نــحــتــاج إلــى 
تدخل تشريعي سريع قبل فبراير 
يغنينا عن المرسوم بقانون، لو 
لم يأخذ بفكرة الوقتية، ونستطيع 
اآلن بــتــدخــل تــشــريــعــي ســـريـــع، ال 
، وإذا كانت الصورة 

ً
أقــول تأجيال

ع، فإن التعديل  واضحة لدى المشرِّ
 على 

ً
التشريعي سيعتمد وجوبا

الـــبـــيـــانـــات الـــــــــواردة فــــي الــبــطــاقــة 

المدنية، مع االحتفاظ باآللية، لكن 
الخطوة األولى أن تكون البيانات 
المدنية قرينة تقبل إثبات العكس، 
سة،  وعـــدم اعتبارها بيانات مقدَّ

وهو أمر غير معقول«.

المالالفيلي

• بيانات البطاقة المدنية تعكس الحالة الواقعية ومن المنطقي 
التعامل معها بجدية 

 قبل صدور 
ً
• اليوم نطّبق أحكام قانون االنتخاب الذي كان قائما

القانون 5 لسنة 2022 
• تعديل القانون يرقى إلى مستوى الضروري والمستحق 

والمنطقي قبل فبراير

• هناك حاجة لتعديل القانون فرغم ما قدمه فإنه ال يحاكي 
تبادل البيانات وحفظها  

 في 
ً
• الكل يجزم بالحاجة إلى التعديل غير أن هناك بطئا

تقديم الرؤية التشريعية والتنفيذية لذلك
• مفوضية االنتخابات ال تزال تلبس ثوب الجهاز التنفيذي 

وتخضع إلشراف وزير العدل 

 المال والفيلي خالل الحوار
ً
العبدالله متوسطا

إدارة العملية 
االنتخابية 

فيها ثغرات 
كالتأثير 

المالي 
واإلعالن 

االنتخابي 
وسقف 
اإلنفاق 

نحتاج إلى 
جهاز يلملم 

شتات العملية 
ويمنع تدخل 

وزير العدل 
إال في حدود 
ما يسمح به 

القانون
الفيلي

المفوضية 
مبادرة طيبة 
لكنها تحتاج 

إلى تعديل 
 
ً
القانون كامال

حتى تتناسق 
مع النصوص

المال

https://www.aljarida.com/article/10050
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سلة برلمانية

سأل النائب هاني شمس وزير 
التربية ووزير التعليم العالي 

والبحث العلمي د. حمد 
العدواني عن عدد القضايا 

املرفوعة من جامعة الكويت 
ضد املغردين من أعضاء هيئة 

التدريس. 
وتساءل كم عدد القضايا 

املرفوعة من اإلدارة الجامعية 
ضد املغردين من أعضاء هيئة 
التدريس بجامعة الكويت منذ 
تاريخ 1-1-2022 وحتى تاريخ 

تقديم هذا السؤال؟ مع بيان 
التكييف القانوني للتهمة 
وأسباب تحويلهم للنيابة 

لكل حالة على حدة؟ وكم عدد 
القضايا املرفوعة من قبل 

اإلدارة الجامعية ضد املغردين 
من الطلبة بجامعة الكويت 
منذ تاريخ 1-1-2022 وحتى 

تاريخ تقديم هذا السؤال؟ 
مع بيان التكييف القانوني 
للتهمة وأسباب تحويلهم 

للنيابة لكل قضية على حدة؟

شمس يسأل عن قضايا 
الجامعة ضد المغردين

تقدم النواب د. عادل الدمخي 
وحمد املدلج وأسامة الزيد 

وخالد الطمار وشعيب 
املويزري باالقتراح بقانون 
بشأن الغاء القانون رقم 88 

لسنة 1995 في شأن محاكمة 
الوزراء، مشفوعًا بمذكرته 

اإليضاحية.
ويقضي املقترح بقانون 

في مادته األولى بأن يلغى 
القانون رقم )88( لسنة 1995 

في شأن محاكمة الوزراء، وفي 
مادة الثانية أن تسري أحكام 
قانون اإلجراءات واملحاكمات 

الجزائية والقوانني املشار 
إليها والقوانني املعدلة له على 

كل وزير سواء كان مستمرًا 
في منصبه الوزاري أو ترك 
منصبه بعد وقوع الجرم. 

ويلغى كل حكم يتعارض مع 
أحكام هذا القانون، وعلى 

رئيس مجلس الوزراء والوزراء 
– كل فيما يخصه – تنفيذ هذا 

القانون ويعمل به من تاريخ 
نشرة في الجريدة الرسمية. 

5 نواب يقترحون إلغاء 
محاكمة الوزراء

»التعليمية«: نعمل على زيادة 
مخصصات طلبتنا بالداخل

وافقت لجنة شؤون التعليم 
ــاد البرلمانية  والثقافة واإلرشـ
في اجتماعها أمس، على زيادة 
الــمــخــصــصــات الــمــالــيــة للطلبة 
المبتعثين للدراسة في الخارج 
بنسبة 50 في المئة، لمواجهة 
الــــزيــــادة الــمــســتــمــرة فـــي مــعــدل 
ــال جــمــيــع  ــ ــ ــم الــــــــذي طـ ــتـــضـــخـ الـ

الطلبة المبتعثين.
وقـــال رئــيــس الــلــجــنــة النائب 
د. حـــمـــد الـــمـــطـــر، فــــي تــصــريــح 
صحافي بمجلس األمة، إن هذه 
الزيادة تشمل جميع المبتعثين 
مــــــن 17 جــــهــــة تــــشــــمــــل ديــــــــوان 
الخدمة المدنية ووزارة الصحة 
والمؤسسات األكاديمية وجامعة 
الكويت والهيئة العامة للتعليم 
ــتـــدريـــب ومــعــهــد  الــتــطــبــيــقــي والـ
األبــحــاث وكــل من يبتعث سواء 
مــن التعليم العالي مباشرة أو 
مــن الــمــؤســســات األكــاديــمــيــة أو 

ديوان الخدمة المدنية.
وأضــــــاف الــمــطــر أن الــلــجــنــة 
ــمــــاعــــهــــا  ــتــ ــاقـــــش فـــــــي اجــ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ سـ
الـــــخـــــمـــــيـــــس الـــــمـــــقـــــبـــــل زيـــــــــــادة 
الــمــخــصــصــات الــمــالــيــة للطلبة 
داخل الكويت سواء في جامعة 
ــة  ــامـ ــعـ الــــكــــويــــت أو الـــهـــيـــئـــة الـ
للتعليم التطبيقي والــتــدريــب 
أو الجامعات الــخــاصــة، مبينا 
أن هــنــاك 4 اقـــتـــراحـــات بــزيــادة 
هذه المخصصات بنسبة 50 في 
 لتصبح 300 دينار 

ً
المئة أيضا

بداًل من 200 دينار.

وأفـــــــاد بـــــأن الـــلـــجـــنـــة بــحــثــت 
مــوضــوع الجمع بين الوظيفة 
والـــدراســـة ورأت ضــــرورة خلق 
تــــــوازن مـــا بــيــن حـــق الــمــواطــن 
الدستوري في التعليم وضمان 
جـــــودة الــتــعــلــيــم الـــــذي يحصل 
عليه وعـــدم مــصــادرة حــقــه في 

استكمال دراسته.
ــــن أن الـــلـــجـــنـــة مــنــحــت  ــيـ ــ وبـ
وزارة التربية والتعليم العالي 
والمؤسسات األكاديمية مهلة 
6 أســابــيــع لتقديم تصوراتهم 
بشأن االستعانة بالمؤسسات 
األكاديمية الداخلية مثل جامعة 
الكويت والهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب والجامعات 
ــتــــحــــداث بـــرامـــج  الـــخـــاصـــة الســ
ــواء دبـــلـــوم أو  وتــخــصــصــات ســ
بــكــالــوريــوس أو ماجستير أو 
دكـــتـــوراه للموظفين الراغبين 
في استكمال دراستهم تتناسب 

وظروفهم الوظيفية.
وأضـــــاف أن الــلــجــنــة منحت 
أيــضــا مهلة 6 أســابــيــع لتقديم 
تـــصـــورات عـــن إمــكــانــيــة إيــجــاد 
بــرامــج تعليمية لالبتعاث في 
 فـــي الــــدول 

ً
الـــخـــارج خــصــوصــا

الــعــربــيــة عـــن طــريــق االنــتــســاب 
ــن بــشــكــل  ــيــ ــفــ ــمــــوظــ ــة الــ ــبـ ــلـ ــطـ ــلـ لـ
 على أن الهدف 

ً
جــزئــي، مــشــددا

من هــذا التعاون ضمان جودة 
التعليم ومنح المواطن حقه في 

استكمال الدراسة.

اللجنة التعليمية البرلمانية في اجتماعها أمس

اجتماع غير إيجابي للسلطتين و»القروض« تنذر بـ »الحل«
 ورسائل حكومية شديدة اللهجة وجهت للنواب

ً
حضره 22 نائبا

في اجتماع ُوصــف بأنه »غير 
 لرسائل 

ً
إيجابي«، استمع ٢٢ نائبا

شديدة اللهجة من رئيس الوزراء 
ــرار الــمــجــلــس على  ــ ــال إصــ فـــي حــ
الدفع بالقوانين الخالفية، التي 
تحمل ُكلفة مالية، وعلى رأسها 
ــــروض الــمــواطــنــيــن، وقــد  ــراء قـ ــ شـ
غاب أغلبية النواب عنه، بدواعي 

السفر.
ــادر نـــيـــابـــيـــة عــن  ونـــقـــلـــت مــــصــ
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء ســمــو 
الشيخ أحمد نــواف األحمد قوله 
خـــالل االجــتــمــاع، الــــذي جـــاء قبل 
ــلـــســـة 10 يـــنـــايـــر  أســـــبـــــوع مـــــن جـ
مة: 

ّ
الــمــدرج عليها مواضيع ملغ

ــة عــلــى  ــريــــصــ ــة حــ ــومــ ــكــ ــحــ »إن الــ
التعاون واستمرار المجلس، لكن 
 نخسر المجلس، بسبب 

ّ
أتمنى أال

اإلصرار على القوانين الشعبية«، 
 على أن طرح القوانين بهذا 

ً
مشددا

الــشــكــل والــضــغــط عــلــى الحكومة 
ــى الـــتـــأزيـــم وطــريــق  ســتــقــودنــا إلــ
 أن »الــحــكــومــة 

ً
مــــســــدود، مــبــيــنــا

لديها بدائل لتحسين المستوى 
المعيشي، ولكن نحتاج إلى وقت«.
ــادر أن رئــيــس  ــمـــصـ وبـــيـــنـــت الـ
ــوزراء نــقــل إلـــى الــنــواب شكوى  ــ الـ
بعض الــــوزراء مــن كــثــرة األسئلة 
التي زادت على 1000 سؤال، وما 
يتطلبه ذلك من وقت طويل وجهد 

إلعداد الردود عليها.
وأضافت أن رئيس الوزراء قال 
للنواب: »قّدمنا برنامج عمل هو 
م العمل بيننا 

ّ
الوثيقة التي تنظ

ولم تتم دعوتنا لمناقشته«، وعن 
ملف العفو قال سموه: »مشيت فيه 

 سننجزه«.
ً
وقريبا

وكشفت أن الحكومة تعهدت، 
ــيـــــس وزرائــــــهــــــا،  ــ ــان رئـ ــ ــــسـ ــلــــى لـ عــ
ــن الـــقـــضـــايـــا  ــ بـــمـــعـــالـــجـــة كـــثـــيـــر مـ
التي طرحها النواب بعد دراســة 
 فــيــمــا 

ً
ــا ــا، خــــصــــوصــ ــهــ مـــتـــأنـــيـــة لــ

يتعلق بقضية العفو والقروض 
والقوانين المالية بال ضمانات. 

وأوضــحــت أن الــنــواف خاطب 
الــنــواب: »إن الحكومة تعّد العدة 
ــورات لــتــحــســيــن  ــ ــــصـ لـــقـــوانـــيـــن وتـ
المستوى المعيشي للمواطنين«، 
 عــلــى »ضــــــرورة الــتــعــاون 

ً
مـــشـــددا

إلنجاز األولويات المتفق عليها، 
 عن القضايا الخالفية«. 

ً
بعيدا

ــفـــت  ــة أخــــــــــــــــرى، كـــشـ ــ ــهــ ــ مــــــــن جــ
ـــس مــجــلــس  ــيــ الـــــمـــــصـــــادر أن رئـــ

ــال فــي  ــ ــمـــد الـــســـعـــدون قـ ــة أحـ ــ األمــ
كــلــمــتــه خـــــالل االجــــتــــمــــاع: »نـــمـــّر 
بـــمـــرحـــلـــة تـــاريـــخـــيـــة وحـــســـاســـة، 
وعلينا التركيز على األولــويــات 
التي تتمثل في معالجة القضية 
اإلسكانية والمستوى المعيشي 
للمواطنين والتركيبة السكانية، 
وغيرها من القضايا التي تنهض 
بالبلد وتعالج المشكالت القائمة، 
ــنـــواب انــزعــاجــهــم  بــيــنــمــا أبــــدى الـ
من األرقـــام غير الصحيحة لبنك 
الكويت المركزي حول القروض، 
وطـــالـــبـــوا وزيــــر الــمــالــيــة بتقديم 

بيانات أكثر دقة. 
وذكرت أن الحكومة ال تزال على 
ظها تجاه أي اقتراح نيابي 

ّ
تحف

لمعالجة القروض من الممكن أن 
يحّمل الدولة أعباء مالية كبيرة 
فــــي ظــــل األوضــــــــاع االقـــتـــصـــاديـــة 

العالمية غير المستقرة. 
ــــدت  وأكـــــــــدت أن الـــحـــكـــومـــة أكـ
 
ً
 حكوميا

ً
للنواب أن لديها تصورا

لحل قضية الــقــروض فــي الوقت 
الـــــحـــــالـــــي، مــــــن خــــــــالل صــــنــــدوق 
ـــريـــن، كـــمـــا شــــــددت عــلــى 

ّ
الـــمـــتـــعـــث

وجود تصّور آخر لرفع المستوى 
المعيشي في جانب ودعم رواتب 
الــمــتــقــاعــديــن فــي الــجــانــب اآلخـــر، 

ح التفاصيل. 
ّ

دون أن توض
وكشفت المصادر أن اجتماع 
ــم يــحــســم الـــخـــالف  الــســلــطــتــيــن لــ

فهد تركي

جلسة سابقة لمجلس األمة

هايف: ناقشنا القروض و»العفو« 
و»المتقاعدين«... وننتظر النتائج 

 الى 
ً
، مشيرا

ً
أكد النائب محمد هايف أن اجتماع السلطتين كان ايجابيا

»أننا كنواب ناقشنا مع رئيس الوزراء والوزراء قضايا القروض و)العفو(، 
واإلفراج عن قبيلة شمر من خالل السوار، وإسقاط الفوائد عن المتقاعدين 
ورفع معاشاتهم، وسحب الجناسي، واللجنة المشّكلة بشأن ذلك، وننتظر 

رح من قضايا«.
ُ
النتائج من الحكومة بشأن ما ط

بوشهري: وزراء غير مدركين للمسؤولية 
الجسيمة على عاتقهم

قالت النائبة د. جنان بوشهري، إن هدف االجتماع بين السلطتين اليوم )أمس( 
هو تقريب وجهات النظر، وبحث أوجه التعاون، »وإذ أقّدر دعوة سمو رئيس الوزراء، 
إال إنني أرى أن أغلب أعضاء الحكومة غير مدركين للمسؤولية الجسيمة الملقاة 
على عاتقهم تجاه الوطن والمواطنين، وهم بعيدون عن الفهم السياسي للواقع، 
وهذا الوضع يستوجب من رئيس الوزراء إصالحه، حتى يتحقق التعاون المنشود«.

العصفور: اجتماع بال نتيجة 
ومزيد من الوعود 

كشف النائب سعود العصفور أن اجتماع أمس بين الحكومة 
وعدد من النواب كان بال نتيجة حقيقية أو ملموسة، إذ لم تتقدم 
الحكومة بــأي بــدائــل عملية للمطالبات النيابية، ولــم أسمع 
 إال المزيد من الوعود، وكنت أتوقع أن تكون الحكومة 

ً
شخصيا

 لالجتماع.
ً
أكثر تحضيرا

على مــوضــوع الــقــروض، الـــذي ال 
يزال سيد الموقف بين الحكومة 
ومــجــلــس األمـــــة، فـــي ظـــل تــجــديــد 
الحكومة رفضها لما انتهت إليه 
اللجنة المالية من قانون ترى أن 
.
ً
كلفته على المال العام كبيرة جدا

يأتي ذلــك في ظل إعــالن وزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة وزير 
الدولة لشؤون اإلسكان والتطوير 
 الـــــعـــــمـــــرانـــــي، عـــــمـــــار الـــعـــجـــمـــي، 
لـ »الجريدة« أن اجتماع السلطتين 
ــاء بطلب  ــ ، وجـ

ً
ــدا ــ  جــ

ً
ــان مـــمـــتـــازا كــ

ــى أنـــه  ــ  إلـ
ً
ــيـــرا مــــن الـــحـــكـــومـــة، مـــشـ

كــانــت هــنــاك اســتــفــســارات كثيرة 
ومــالحــظــات مــن الــنــواب ستؤخذ 
في الحسبان، وهناك اجتماعات 
كثيرة، والتعاون مطلوب إلحداث 
اإلنجازات خالل المرحلة القادمة، 
: »نحن كحكومة ومجلس 

ً
مضيفا

في مركب واحد«.
وأضــــاف: نتطلع إلــى التوافق 
بين السلطتين، واالجــتــمــاع كان 
، والتعاون موجود، وهو 

ً
ناجحا

كفيل بــأن ُيــخــرج الــوطــن بصورة 
أفضل، وستكون هناك إنجازات 
لمستقبل األمة ومستقبل األجيال.

 وأشـــــار الــعــجــمــي إلــــى أنــــه تم 
خالل اجتماع السلطتين الحديث 
ــقـــروض كتصور  عـــن مـــوضـــوع الـ
وآلية فقط، ولم نتطرق للتفاصيل. 
وتنّوعت المواقف النيابية بين 

المتفائلة والمحبطة، واألخـــرى 
التي تنتظر الــقــرارات الحكومية 
ــاع  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــى إلــــــيــــــه االجـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــا انـ ــ ــمـ ــ لـ

التنسيقي بين الجانبين. 
 ووصف النائب حمد العبيد، 
لـ »الجريدة«، االجتماع مع رئيس 
ــــوزراء وأعــضــاء الــحــكــومــة بأنه  الـ
إيجابي، و«طرحنا وجهة نظرنا 
ــواب حـــــول تــحــســيــن الـــوضـــع  ــنــ كــ
ــيـــشـــي لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن وحــــل  ــعـ ــمـ الـ
 
ً
القضايا العالقة، ولقيت ترحيبا

من رئيس الحكومة«. 
ــاف الــعــبــيــد: تـــم االتـــفـــاق  ــ وأضــ
عــــلــــى قــــضــــايــــا رئــــيــــســــيــــة؛ مــثــل 
القضايا التنموية وتسريع وتيرة 
اإلنجاز وتوقيع عقود المشاريع 
اإلسكانية، وهناك توافق حكومي 
- نــيــابــي عــلــى الــقــضــايــا الــكــبــرى 
واالبتعاد عن القضايا الخالفية 

بين السلطتين.
وشدد على ضرورة أن ُيستثمر 
ــوافـــق الــحــكــومــي - الــنــيــابــي،  ــتـ الـ
بينما اســـتـــدرك: ال يـــزال الــخــالف 
ــقــــروض   فــــي قـــضـــيـــة الــ

ً
ــودا ــ ــــوجــ مــ

الخـــــتـــــالف األرقـــــــــــام والــــشــــرائــــح، 
ونحتاج إلــى توضيح مــن البنك 
 ،

ً
 صحيحا

ً
المركزي، كي نبني قرارا

 إلـــى أن الـــنـــواب تــوجــهــوا 
ً
مــشــيــرا

بــاألســئــلــة لـــوزيـــر الــمــالــيــة حــول 
ــريــن والــقــيــمــة 

ّ
الــشــرائــح والــمــتــعــث

اإلجمالية للقروض االستهالكية. 

وأكـــــــد الـــعـــبـــيـــد أن جـــلـــســـة 10 
الجاري قائمة، والحكومة سجلت 
مالحظات النواب خالل االجتماع 

لتنفيذها. 
أما النائب هاني شمس، فقال 
لـ »الجريدة« إن اجتماع أمس كان 
، والـــحـــكـــومـــة قـــالـــت وجــهــة 

ً
جــــيــــدا

ــذا أمـــر إيــجــابــي بــأن  نــظــرهــا، وهــ
يكون هناك تالٍق بين السلطتين 

لتقريب وجهات النظر.
ــا  ــنــ ــلــ وأضــــــــــــاف شـــــمـــــس: أوصــ
 مـــــن الــــرســــائــــل الـــمـــهـــمـــة، 

ً
ــرا ــيــ ــثــ كــ

ــــس وعــــــدنــــــا بــــأن  ــيـ ــ ــرئـ ــ وســـــمـــــو الـ
تــدرس الحكومة كــل المالحظات 
التي طرحت، وســوف تؤخذ بين 
االعتبار على طريق تطبيقها، وكل 
رحت 

ُ
القضايا التي تهم الناس ط

في اجتماع السلطتين. 
فــيــمــا اعـــتـــبـــر الـــنـــائـــب فــيــصــل 
الكندري أن »حضور الحكومة بال 
رؤية لحل قضايا الشعب الكويتي 
وال تحقق الطموح، مؤشر سلبي، 
ونحن ال نقبل بذلك، ألننا جئنا 
ــي قضايا 

ّ
بــبــرنــامــج واضـــح لــتــبــن

الشعب والبلد«.
بِد الحكومة 

ُ
وأضــاف: »إذا لم ت

مرونة في هــذا الملف، فلتستعد 
للمرحلة األســوأ بين السلطتين، 
وأؤكد أن االجتماع غير إيجابي«.

لتستعد 
الحكومة لما 
هو أسوأ بعد 
االجتماع غير 

اإليجابي
فيصل الكندري

خالف القروض 
قائم الختالف 

األرقام 
والشرائح... 
ونحتاج إلى 
توضيح من 

»المركزي«
العبيد 

أوصلنا 
رسائل مهمة... 
وسمو الرئيس 
وعدنا بدراسة 

الحكومة لها
شمس

قبل نحو أسبوع من جلسة 
الثالثاء المقبل المرتقبة، 

والمدرج على جدول أعمالها 
حقل من األلغام، تلقى النواب 

رسائل حكومية شديدة 
اللهجة خالل االجتماع الذي 
جمع السلطتين بمبنى مجلس 

األمة أمس.
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أمتهن القانون والش

bilalsandid@hotmail.comد. بالل عقل الصنديد* 

طرح الصحافي جورج باكر »نظرة جديدة عن القوة األميركية« في 
صحيفة ذا أتالنتيك، في أواخر شهر نوفمبر، وهي مرادفة لنسخة 
ليبرالية من سياسة التعاون الدولية التي تدعو إلى »االعتراف بحدود« 
السياسة الخارجية األميركية، فاختصر باكر هــذه االستراتيجية 
: »قد تتماشى السياسة األميركية مع الرغبة 

ً
في نهاية مقالته قائال

 العواقب غير 
ً
العالمية في اكتساب الحرية، لكن يجب أن تدرك أيضا

المقصودة وتتخلى عن األوهام المرتبطة بتحقيق نجاح سهل«. يحمل 
 من التحديات والوعود لألميركيين الراغبين 

ً
هذا المفهوم خليطا

في تجاوز حقبة الحرب على اإلرهاب، فبرأي باكر، قضت الحرب في 
أوكرانيا على شعبية »ضبط النفس«، أي الفكرة التي تدعو الواليات 
المتحدة إلــى تقليص التزاماتها الــدولــيــة، وتخفيض ميزانيتها 
 مع تراجع الدور األميركي في 

ً
العسكرية أو إعادة صياغتها تماشيا

العالم، والتخلي عن استراتيجية يسّميها العاِلم السياسي باري 
بوزين »الهيمنة الليبرالية«.

 وسط مؤيدي ضبط النفس، 
ً
أحدثت مقالة باكر ضجة واسعة طبعا

 مفاده أن 
ً
لكن يظن المؤرخ سامويل موين أن مقالة باكر عكست واقعا

النظام القديم ال يمكن تجديده بعد حقبة الحرب على اإلرهاب، حتى 
أن الخيار العسكري الذي يدعمه مؤيدو الحرب الليبراليون غير قابل 
للتجديد بكل بساطة. في هذه المرحلة من الحرب في أوكرانيا، قد 

ين:
َ
يتحقق واحد من سيناريوَهين مترابط

 أواًل: قد يستمر الــصــراع على شكل حــرب استنزاف، وقــد تصل 
ل آالف 

َ
الحرب إلــى طريق مسدود يــدوم لسنوات طويلة، حيث ُيقت

األوكــرانــيــيــن اآلخــريــن بطريقة مــأســاويــة وتــتــدّمــر البنية التحتية 
األوكرانية، ستبقى االستراتيجية األميركية على حالها بعد بضعة 
أشهر، وستتابع الواليات المتحدة تكثيف مساعداتها األمنية إلى 

أوكرانيا، حتى لو سيطر الجمهوريون على مجلس النواب.
: قد تنتهي هذه الحرب عبر اتفاق دبلوماسي أو دولي، وقد 

ً
ثانيا

يضطرب النظام الــروســي بسبب التبدالت الحاصلة في السياسة 
العالمية والديناميات الداخلية، أو يعتبر االتحاد الروسي خسائره 
ّرف«، كما 

َ
كافية، فيبحث عن مخرج من أوكرانيا عبر إرساء »سالم ُمش

فعلت الواليات المتحدة في فيتنام، عام 1973.
فــي مرحلة معينة، ال مفر مــن طــرح الــســؤال الــتــالــي: مــا الوجهة 
المقبلة؟ ُيفترض أن يجيب مؤيدو ضبط النفس عن هــذا السؤال، 
ولن تكون اإلشادة بتعدد األقطاب أو األفكار التي تدعو إلى ابتكار 
نسخة من »خطة مارشال« ألوكرانيا كافية إلنشاء مؤسسات قادرة 
 
ً
 قوميا

ً
ر العمل هذه طابعا

ُ
ط

ُ
على منع الحروب اإلمبريالية، وتحمل أ

في جوهرها، فهي تجّسد قــدرة الــصــراع بين القوى العظمى على 
تقييد صناعة القرار في السياسة الخارجية، وتضع مصلحة قلة من 
 أمام مؤيدي 

ً
الناس فوق مصالح األكثرية، وقد أصبح المجال مفتوحا

ضبط النفس لطرح رؤية جديدة، فال يمكنهم التمسك بـ »رؤية العالم 
الموّحد« المطروحة منذ عقود، وال يمكن السماح لنظام الردع الخاص 
بالقوى العظمى بتحديد معالم االستقرار على أمل أن تصطف دول من 
 
ً
الجنوب العالمي، مثل الهند، مع الواليات المتحدة ضد روسيا دعما

للقيم الديموقراطية. مثلما تبتكر اإلدارات الرئاسية نسختها الخاصة 
من مؤيدي ضبط النفس في استراتيجية األمن القومي، ُيفترض أن 
تجتمع هذه األطراف ككتلة موّحدة )خالل مؤتمر أو منتدى مشابه( 
لطرح استراتيجيتها الخاصة لألمن القومي بشكٍل شبه منتظم )كل 
(. سيحصل مؤيدو ضبط النفس حينها 

ً
أربع إلى ثماني سنوات مثال

على وثيقة عالمية يمكن الرجوع إليها عند سؤالهم عن معنى »ضبط 
النفس« أو السياسة المناسبة للتعامل مع أوكرانيا، وتؤيد مئات 
الشخصيات العامة مبدأ ضبط النفس، لذا سيكون إنشاء فريق عمل 

 لطرح استراتيجية ملموسة.
ً
خطوة عملية أولى تمهيدا

لهذا السبب، يجب أن يعتبر مؤيدو ضبط النفس مقالة باكر وأي 
مــقــاالت مستقبلية مــن هــذا الــنــوع دعــوة لالستعداد للمواجهة، أو 
فرصة حقيقية لتحديد نظام ضبط النفس الجديد، وقد حان الوقت 
كي يطرح هذا المعسكر استراتيجية بديلة عن »المنافسة بين القوى 
العظمى« ويختار مقاربة تجمع بين الدول في مواضيع ذات أهمية 
، ُيفترض 

ً
 فعال

ً
 مفصليا

ً
دولية، فإذا كانت الحرب في أوكرانيا حدثا

أال يهدر أحد هذه الفرصة.
* »ريسبونسبل ستيتكرافت«

مستقبل »ضبط النفس« 
بعد حرب أوكرانيا

مايكل برينيس*

 هل تتراجع إيران... عن الهاوية؟

خليل علي حيدر

تدخل الكويت بمنتخبها الوطني لكرة القدم بطولة كأس الخليج 
القادمة التي ستدشن فعالياتها يــوم الجمعة المقبل بــإذن الله، 
 ال يمكن أن ينكره أحــد، نعم، منتخب 

ً
 كبيرا

ً
 رياضيا

ً
حاملة إرثــا

الكويت هو األكثر حصادا لبطوالت كأس الخليج ولهذه البطولة 
. نعم، 

ً
 كان أم صغيرا

ً
تحديدا مكانة خاصة لدى كل كويتي، كبيرا

منتخب الكويت هو األعــرق وكسائر المجاالت التي نتفاخر بها 
اليوم، كان أول منتخب خليجي يصل إلى نهائيات كأس العالم، 
كما للمنتخب ما له من إنجازات على المستوى اآلسيوي باإلضافة 
إلى عشر كؤوس للبطوالت الخليجية، ولكن أين نحن )حقا( في 
خضم تصارع منتخبات الخليج األخرى وتنافسها وإنجازاتها 

الرياضية اليوم؟!
 ندخل بطولة كأس الخليج القادمة نحن ككويتيين بمنتخب 
يصنف اتحاده كأحد أسوأ المنتخبات على المستوى الخليجي 
واآلســيــوي، وإن لــم يكن األســـوأ على مــر الــتــاريــخ، لكنه الــيــوم في 
المركز 149 على مستوى العالم، وفي الوقت ذاته يوقع أحد أكبر 
وأفضل األسماء في تاريخ لعبة كرة القدم )كريستيانو رونالدو( 
مع فريق سعودي، وذلك بعد انتهاء بطولة المونديال األفضل على 
مر التاريخ في دولة قطر صاحبة بطولة دوري محلي ذاع صيته 
في السنين األخيرة حول أرجاء المعمورة، تلك كانت نبذة ال أكثر 
عن آخر أخبار دول الجوار على المستوى الرياضي، أما نحن في 
الكويت فما زلنا نصارع على المستوى الرياضي مع تناحر أطراف 
وأسماء من جهة، والعبين يعانون انعدام قوانين احترافية تؤمن 

لهم مستقبلهم وشح منشآت تخدمهم من جهة أخرى. 
وال أهدف في هذا الوقت والعمر إلى إلقاء اللوم على طرف دون 
آخر أو أن أغذي في مقالي هذا الصراع لحساب أحد األطراف، بل 
ال آبــه بذلك، إال أنني كمتابع للمنتخب في بطولة كــأس الخليج 
القادمة وكمواطن بالمقام األول أعلم أن الرياضة في الكويت ليست 
 من مؤشرات عدة تنّم عن عمق األزمات التي نعيش، فكما 

ً
إال مؤشرا

هي الحال مع الرقي في التعامل وااللتزام بقوانين المرور، وارتفاع 
جودة التعليم والبحث العلمي والتحصيل الجامعي وكثير من هذه 
 من مؤشرات تطور األمم 

ً
األمثلة المتعددة، تعتبر الرياضة مؤشرا

ورقيها، وتفاقم المشاكل فيها ليس إال داللة على أن الحالة ال تسر 
، وأن اآلمال حقا ضعيفة في أن يحقق المنتخب 

ً
 وال صديقا

ً
عدوا

البطولة الخليجية أو اآلسيوية، أو أن يصل إلــى نهائيات كأس 
العالم )مونديال 2026( في أميركا الشمالية، فال مالمة على العبي 
منتخب الكرة )أو أية رياضة أخرى( والله يصبر مشجعي األزرق 
ويثبت قلوبهم، فاألزمة الرياضية انعكاس لواقع يحتاج إلى إعادة 

)هيدووه( مرة أخرى.  )فرمتة( لنعود ونتغنى بـ
على الهامش: 

في زيــارة قصيرة إلى األراضــي البحرينية لقضاء إجــازة رأس 
الــســنــة، تــغــيــرت مــالمــح المملكة أكــثــر وأكـــثـــر، فــفــي كــل مـــرة أزور 
فيها مملكة البحرين الشقيقة أشاهد بأم العين انعكاس التطور 
العمراني من جانب والتطور في رأس المال البشري من جانب آخر، 
 على التطور إال إن صاحبها ذاك المرتبط 

ً
فالمنشآت ليست دليال

باإلنسان ومستوى معيشته وثقافته، أما نحن في الكويت وبحسب 
األخبار الواردة فكانت االحتفاالت بتناثر قوات األمن والشرطة دون 
أي فعاليات تم تنظيمها لالحتفال واستغاللها في جذب السياح 
من المنطقة أو انتعاش البيع في النقاط التجارية، كانت فرصة 
من ذهب لو تم استغاللها للترفيه واالقتصاد ولكن نحن في خبر 

كان ال أكثر على الصعد كافة.

عند مراجعة برامج العمل الحكومي ستجدها تقوم 
ة  على مفهوم الرفاهية المجتمعية من خالل رفع مالء
الدولة المالية وتحسين دخول المواطنين والمقيمين 
مما يتطلب إجراء إصالحات اقتصادية، منها معالجة 
تــفــاوت ســلــم رواتـــب الــمــوظــفــيــن، لــكــن قــبــل الــحــديــث عن 
عــدالــة الـــرواتـــب هــنــاك بــعــض الــحــقــائــق الــتــي ال بــد من 

ذكرها ومنها:
- مخصصات الــرواتــب 13 مليار دينار كويتي دون 
حساب البنود األخــرى التي تقارب ملياري دينار من 
إجمالي ميزانية الدولة البالغة 23 مليار دينار، وهو 

رقم ضخم قابل للزيادة سنويا.
- متوسط رواتب المواطنين الكويتيين بحدود 1260 
، لكنه ال يعكس الحقيقة فمعظم الموظفين الجدد 

ً
دينارا

والمتقاعدين رواتــبــهــم أقــل مــن هــذا الــرقــم، ناهيك عن 
وجود تفاوت كبير بين رواتب الموظفين بحسب الجهة 
التي يعملون فيها، وليس بسبب طبيعة األعمال التي 
يؤدونها، بحيث قد يصل الفارق إلى أكثر من الضعف 

واألمثلة على ذلك كثيرة.
- المواطنون العاملون في القطاع الحكومي بحدود 
، وهو داللة على أن 

ً
 وفي القطاع الخاص 76 ألفا

ً
367 ألفا

 بين الرقمين يستدعي ضرورة إجراء بعض 
ً
هناك خلال

التشريعات إلصالح مسار سياسة التوظف في القطاع 
الـــخـــاص لــجــعــلــه أكــثــر فــعــالــيــة فـــي اســتــقــطــاب الــعــمــالــة 
الوطنية، كما أن هذه األرقام ال تعكس كل الحقيقة، وقد 
تكون خادعة إذا ما استثنينا بعض القطاعات الجادة 

كقطاع البنوك. 
ــــود الـــصـــنـــدوق الـــوطـــنـــي لــرعــايــة  ــالـــرغـــم مــــن وجــ - بـ
وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فإن أداء هذا 
القطاع لم يحقق المرجو منه بسبب غياب السياسات 
ــايـــة لــلــمــبــادريــن مـــن خــالل  الــحــكــومــيــة الـــداعـــمـــة والـــرعـ
تــوجــيــهــهــم وإعــطــائــهــم األفــضــلــيــة فــي مــشــاريــع الــدولــة 
التنموية، وتخصيص مناطق صناعية وبأسعار عادلة 

للطرفين وتسهيالت مالية ولوجستية.
- ال تــوجــد معالجة جـــادة تــواكــب مــعــدالت التضخم 

والزيادات السنوية ال تكفي.
عــنــد الــحــديــث عـــن مــعــالــجــة ســلــم الـــرواتـــب ال بـــد من 
تــنــاول مــشــاكــل مــخــرجــات مــؤســســات الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
)الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والــتــدريــب، جامعة 
الكويت، الجامعات الخاصة، المبتعثون مــن التعليم 
العالي التعليم( التي تشكل ضغطا على جهات التوظف 
ــداد  ال ســيــمــا فـــي الــقــطــاع الــحــكــومــي بــســبــب تــكــدس أعـ
الخريجين في التخصصات العلمية واإلدارية نفسها.
- التعليم لم يعد يقود حركة التطور والتنمية كما 
كان في السابق، فمعظم القيادات المسؤولة عن التعليم 
 همها حل مشكلة قبول الطلبة 

ّ
تمشي تحت الظل، وجل

بأي طريقة على حساب المخرجات واحتياجات سوق 
العمل الفعلية، أو أنها غير قادرة فعال بسبب ضعفها 
ــدم قــدرتــهــا عــلــى مــواجــهــة الــضــغــوط الــســيــاســيــة أو  وعـ
لــعــدم إدراكـــهـــا مــفــهــوم أن الــتــعــلــيــم صــنــاعــة واســتــثــمــار 

برأس المال البشري. 
- ســـوق الــعــمــل الــكــويــتــي مــن األســــواق الــتــي تتشبع 
بسرعة، ومع ذلك ال تسعى مؤسسات التعليم العالي 
إلى فتح تخصصات مرنة تنافسية ذات جودة عالية، 
تــلــبــي احــتــيــاجــات الــدولــة ومــتــطــلــبــات الــقــطــاع الــخــاص 

 .
ً
تحديدا

: راتــب ال يحقق الــعــدالــة ومستلزمات الحياة 
ً
أخــيــرا

الــضــروريــة لــن يــخــدم مــفــهــوم الــرفــاهــيــة، وعــلــى الــدولــة 
اتخاذ التدابير الالزمة لبلوغ هذا الهدف، وكذلك إلزام 
مؤسسات التعليم بتوجيه مخرجاتها إلى العمل في 
القطاع الــخــاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة 

من خالل مشاريع قوانين ملزمة.
ودمتم سالمين.

»هيدووه«

د. سلطان ماجد السالم 
faisal.alsharifi@hotmail.com

أ. د. فيصل الشريفي

عدالة الرواتب... 
واقع وحلول

الحياة  ومستلزمات  العدالة  يحقق  ال   
ً
راتبا إن   

الدولة  وعلى  الرفاهية،  مفهوم  يخدم  لن  الضرورية 
وكذلك  الهدف،  هذا  لبلوغ  الالزمة  التدابير  اتخاذ 

إلى  مخرجاتها  بتوجيه  التعليم  مؤسسات  إلزام 
الصغيرة  والمشروعات  الخاص  القطاع  في  العمل 

ملزمة. قوانين  مشاريع  خالل  من  والمتوسطة 

صــحــيــح أن الــمــســتــشــفــيــات كـــثـــيـــرة فــى 
إيران اإلسالمية، والمستوصفات كما يقال 
ال تحصى، ولــكــن المصاب أو الجريح من 
ــى الـــمـــســـيـــرات داخـــــل الــمــدن  الــمــشــاركــيــن فـ
اإليرانية يتجنبون دخولها للعالج بل حتى 
لإلسعافات األولية، إذ إن النتيجة ستكون 

االتهام واالعتقال والتعذيب وغيره.
من األسلحة التي تستخدمها قوات األمن 
اإليراينة ضد المتظاهرين نوع من خراطيش 
»الشوزن«، أو القذائف الرصاصية الصغيرة، 
التي قد ال تقتل لكنها تخترق بشرة الوجه 
والصدر والظهر والفخذ واألرجل وتدميها، 

وتتقيح إن تركت دون عالج.
»العيادات السرية« وأصدقاء الطلبة من 
دارسي الطب والجراحة أحد الحلول... لكنها 
حلول مؤقتة، وهــنــاك فــي مــواقــع التواصل 
االجتماعي دروس في اإلسعافات األولية 
وربما العمليات الجراحية البسيطة، وربما 
ــــول الــجــرحــى إلــــى كــردســتــان  تــســهــيــل وصـ

العراق. 
ثمة إشاعات قوية عن المتاجرة بأعضاء 
السجناء ومن يتم إعدامهم والعديد منهم 
كــمــا هــو مــعــروف يــتــم دفــنــهــم دون تدقيق، 
كما يشترط عــدم إقامة عــزاء وعــدم وصول 
األخبار إلى الجمهور، ربما ال توجد دولة 
نــامــيــة أو مــتــقــدمــة تــســتــخــدم »الــكــريــنــات« 
و»السلنكات« في شنق المحكومين باإلعدام 
فى الساحات العامة كما تفعل إيران، مهما 
كانت الجريمة أو الحكم، فمثل هذا اإلجراء 
ة  الوحشي إهــانــة للقضاء اإليــرانــي وإســاء
بالغة لمكانة المواطن، لكن إيران تلجأ لهذه 
، من المحكومين السياسيين 

ً
الوسيلة مرارا

إلى اآلخرين من المهربين. 
عـــرضـــت بـــعـــض قــــنــــوات الـــتـــلـــفـــاز بــعــض 
اإليرانيين من مواطني بعض المدن النفطية 
وهم ينبشون سالل القمامة بحثا عن بقايا 
طعام! سأفترض أنهم يبحثون كذلك عما 
يمكن بيعه من خردوات! ولكن لماذا الناس 
بهذه الحال؟ وماذا بقي للمواطن من قدرة 
شــرائــيــة إن كــان بــهــذا الــتــراجــع؟ ومــا سقف 
الدوالر والتومان؟ ومتى سينهار كل شيء؟ 

هل سيصل الدوالر إلى 60 ألف تومان؟
مضى اآلن مئة يــوم ونيف على انفجار 
المظاهرات واندفع بعض التجار ومتوسطي 
الحال فى المسيرات واإلضرابات، وال يزال 
الــنــظــام يعتبر المشاركين مــن المخربين، 
ممن تلعب بهم بريطانيا وإسرائيل وقوى 

التخريب!
لماذا ال يفتح »الولي الفقية« أو على األقل 
وزيــر االقتصاد أو حتى رئيس الجهورية 
ــام الــحــكــم  ــكـــون نـــظـ حـــــــوارا مـــعـــهـــم؟ كـــيـــف يـ

»جــمــهــوريــا«، والــنــظــام قــائــم عــلــى »الــعــدالــة 
اإلســالمــيــة«، وثــــورة 1979 »أعــــادت الــثــروة 
الوطنية للشعب« والناس يتم إعدامهم أمام 
»محاكم الثورة« بدون محامين! ماذا بقي من 
الثورة بعد المآسي التى عاشها اإليرانيون 

خالل أربعين أو خمسين عاما؟
 أن غــضــب الـــشـــارع 

ً
يــلــفــت نـــظـــري كــثــيــرا

وصل إلى »قم« ومشهد والحوزات الدينية، 
وأن أقرب المقربين من »المرشد« يجهرون 
بـــالـــبـــراءة مــنــه، واالنـــتـــقـــادات بــقــدر مـــا هو 
مــســمــوح بــه فــي الــنــظــام تــتــوالــى ضـــده، وال 

يحرك فيه هذا كله شعرة واحدة!
لقد تعرى النظام كما يقول الجميع، ولن 
 مــا فقد مــن تعاطف ووالء في 

ً
يسترد أبـــدا

السنوات األولـــى التي سبقت السطو على 
الــثــورة، ولكن أيــن الجيل الــمــخــدوع؟ لماذا 
ــاء وأمـــهـــات في  ــ يــجــلــس اإليـــرانـــيـــون مـــن آبـ
منازلهم في حين يتعرض أبناؤهم وبناتهم 
ألشكال القمع؟ أليس اآلبــاء مسؤولين عن 
إسقاط النظام الملكي واإليمان المطلق بآية 
الله الخميني وتصديق وعــوده والتمسك 

بنظام والية الفقية؟
ــابــــع فــــي الـــتـــلـــفـــزيـــون عـــبـــر الــمــحــطــات  أتــ
اإليرانية تفاعل اإليرانيين مع األحداث مع 
برامج هــذه القنوات التي تبث من إنكلترا 
وأميركا، تقول إحــدى المتصالت بالقناة: 
أنــا مــدرســة عمري 25 سنة مــن إيـــران أؤيــد 
هـــذه االنــتــفــاضــة الــثــوريــة، ولــكــنــي مــتــرددة 
وأنصح بالحذر، قبل أيام جاء رجال األمن 
إلى المدرسة التي أعمل فيها وأخــذوا أحد 
العاملين بالتدريس وال ندري ما مصيره، 
ولكن علينا رغم حذرنا أن نصارح طالبنا 

أن هذه الحكومة سيئة. 
متصلة أخرى بالمحطة تقول إن »نسرين 
قــادري« ضحية كردية أخــرى قتلت بهراوة 
رجال األمن، ورفضوا تسليم جثتها للدفن 
إال وفق »شروط األمن« في الزمان والكيفية 

وكل التفاصيل المعروفة. 
الــكــثــيــرون مــمــن شـــاركـــوا فــي الــمــســيــرات 
األولــى لم يشاركوا في المسيرات الحالية، 
ألن أجهزة األمــن اعتقلتهم ووزعتهم على 
سجون الفردوس مثل »سجن إيفين« وغيره. 
»سجن إيفين« هــذا الــذي يذكرنا بسجن 
»الباستيل« في فرنسا قبل الثورة، ال تسميه 
السلطات اإليرانية في طهران، في اليافطة 
المعلقة سجنا، أي »زنــدان« بالفارسية، بل 
تسميه تلطيفا مركز توقيف »بازدا شتكاه« 
)Bazdashtgah(،عدد غير معروف أو معلن 
مــــن الـــســـجـــنـــاء لـــقـــي مـــصـــرعـــه فــــي الــحــريــق 
المستعر الذي نشب في السجن مؤخرا، غير 

ضحايا التعذيب.

 أحد المتصلين بالقناة يقول إن أقارب 
أحــد ضحايا األحـــداث يعيشون مــأســاة ال 
مخرج منها، فالجثة بيد الحكومة إلجبار 
والــد الضحية على توقيع إقــرار بــأن ولده 
كان من جنود »البسيج« أي من ميليشيات 
الــنــظــام! وأنـــه قتل على يــد المتظاهرين ال 

ميليشيات الدولة!
وأحــد المتصلين بالقناة يحث األهالي 
على الــمــشــاركــة فــي االحــتــجــاجــات ويــقــول: 
ال تشاركوا بالضرورة! اخرجوا على األقل 
من منازلكم وتعالوا إلى المكان أو اقتربوا 
ــإذا رأيــتــم أعـــداد  مــنــه كــي تـــروا بأنفسكم! فـ
المشاركين كبيرة شاركوا، وإال عودوا إلى 

منازلكم، وحاولوا هذا عدة مرات!!
متصل آخــر بقناة »مــن وتـــو« يــحــذر من 
انــغــمــاس الــمــشــاركــيــن فــى الــمــظــاهــرات من 
الخوض بالتفاصيل السياسة واالنقسام 
بسببها، »علينا أن نحدد الهدف األساسي 
لمسيرتنا وهــو إســقــاط الــنــظــام، كــل نظام 
يشعر بالرحيل يــزيــد مــن عنفه، ومــن قتل 

الناس«.
متصل بالقناة: هذا النظام كذب علينا، 
والسكين وصلت الى العظام، وال أمل لنا في 

أي حياة معه، ال بد أن يرحل.
متصل فاقد األمل فى التغيير يقول: الكل 
يائس، والكل متردد! وآخر يقول: أتمنى أن 
تحفر قبور النظام قريبا، هــذه اإلعــدامــات 

توحد الناس وال تفرقهم.
ــقـــال إن اإلعـــــدامـــــات بــســبــب االعــــتــــداء   يـ
على رجـــال األمـــن ولــكــن هــل ثمة أي مجال 
لــالحــتــجــاج السلمي الــمــشــاركــون فــي دفــن 
أحد المحكوم عليهم باإلعدام وهو »محسن 

شكاري« يينشدون: 
هذه الورد المقتتة هدية للوطن

َده
ُ

»أين كل بربر ش
َده

ُ
 ِهْدية به َمْيَهن ش

أحــــد الــمــعــلــقــيــن فـــي بــعــض الــمــحــطــات: 
يــبــرر لــالعــتــداء الجنسي عــلــى المعتقلين 
والمتعقالت: »نحن ال نفعل هذا بهم بحثا 
عن اللذة، بل من أجل إذاللهم وإخضاعهم«!

ــة  ــ ــذه األزمـ ــ كـــيـــف ســـتـــخـــرج إيـــــــران مــــن هـ
الــكــيــانــيــة والــمــأســاة الــوجــوديــة بــعــد هــذه 
االحــتــجــاجــات الــمــتــواصــلــة، وبــعــد أربعين 
 من تسلط التيار الديني ووالية الفقيه؟ 

ً
عاما

مـــن يــمــنــع االنــــــزالق نــحــو الـــحـــرب األهــلــيــة 
واالنقسام القومي وكل االحتماالت؟ 

ــورة مــنــذ  ــ ــثـ ــ الـــنـــظـــام يــعــتــبــر كــــل هـــــذه الـ
نحو ثالثة أو أربــعــة أشهر مجرد »زوبعة 
تخريبية« ولدتها المؤامرات الخارجية، كل 
اإليرانيين، بمن فيهم بعض أبناء وبنات 

وزوجات رجال النظام لهم رأي آخر!

أذكــر فــي »الــحــالــة« التي أعــّرف مــن خاللها 
عــن نفسي فــي مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
القليلة التي أتفاعل من خاللها مع األصدقاء 
أنـــي »أمــتــهــن الـــقـــانـــون والــشــعــر يــمــتــهــنــنــي«، 
فــي مــحــاولــة مني بــأن أنــقــل بكل دقــة وأمــانــة 
الـــصـــورة الــحــقــيــقــيــة الــتــي تــعــكــس تــركــيــبــتــي 
الوجدانية والعملية، فمن جميل النعم علّي 
أنـــي أشــتــغــل بــالــقــانــون بــعــشــق وشــغــف وأن 

يستحوذ الشعر على وجداني برقة ورهف.
يــعــّرف الــقــانــون بلفظه االصــطــالحــي على 
أنه مجموعة القواعد العامة والمجردة التي 
تــســتــهــدف تــحــقــيــق الــصــالــح الــعــام مــن خــالل 
ضبط السلوك اإلنــســانــي وترتيب العالقات 
ــــراد والــجــمــاعــة والــمــؤســســات  فــيــمــا بــيــن األفـ
الـــعـــامـــة والــــخــــاصــــة، فـــهـــو الـــضـــابـــط لــلــفــعــل 
ــوازن بــيــن  ــ ــمـ ــ ــو الـ ــ ــعـــل، وهـ ــفـ ــردة الـ ــ والـــــــــرادع لــ
ــات والــــضــــامــــن لــســمــو  ــ ــزامــ ــ ــتــ ــ ــ ــقــــوق واالل الــــحــ
ــا الــشــعــر فــهــو فـــن مـــن الــفــنــون  الـــحـــريـــات، أمــ
الــمــســكــوبــة- بــبــراعــة اإلنـــشـــاء ودقــــة الــقــواعــد 
واإلمــالء- في صيغ منسابة وقــواف مختارة 
تتحرك بفعلها المشاعر على نغم منضبط 
ـــى بــحــســن 

ّ
ــل ــاع واألوزان ومـــحـ ــقــ بـــرقـــيـــق اإليــ

 
ً
الــبــديــع والـــبـــيـــان، وقــــد ســـّمـــي الــشــعــر شــعــرا

الرتباطه بالشعور واإلحساس.
ــــأن أكـــــرر يــقــيــنــي بـــأن  ولــعــلــهــا مــنــاســبــة بـ
ليس هناك أي تناقض بأن يجمع المرء بين 
القانون واألدب، وأن يوازن بين جمود اللغة 
التي ُيكتب فيها التشريع ورقة الصيغ التي 
يــغــزل فيها الــشــعــر، فــالــقــانــون دون إحساس 
، كــمــا أن 

ً
 مــطــلــقــا

ً
أو مــشــاعــر يــصــبــح جـــفـــافـــا

الــعــمــل بــه دون أبــعــاد إنــســانــيــة يــتــحــول الــى 
فــعــل اســـتـــرزاق يــنــظــر لــلــحــق عــلــى أنـــه سلعة 
ويتعامل مع العدالة على أنها تجارة، وفي 
الــمــقــابــل فـــإن الــشــعــر دون انــضــبــاط وقــواعــد 
 ال يمّت 

ً
فا

ّ
 متكل

ً
 وبوحا

ً
 مرسال

ً
يصبح كالما

لإلحساس بصلة.
ما يجمع الشعر بالقانون أكثر بكثير مما 
يفرقهما، فكالهما يــدوران في فلك الوجدان 
ــانـــي وقــــد وجـــــدا مــــن أجــــلــــه، وكــالهــمــا  ــسـ اإلنـ

 
ً
، متماسكا

ً
 ورقــيــقــا

ً
يجعالن المجتمع راقــيــا

ــت، فــهــمــا 
ّ
 مـــن غــيــر تــفــل

ً
دون جـــمـــود وســلــســا

حــرفــتــا الــجــمــع بــيــن الــمــعــطــيــات للتعبير عن 
المكنونات بطريقة تستهدف الــوصــول إلى 

الغايات أو تلبية الرغبات والحاجات. 
 وصناعة وحبكة فطنة وبراعة، 

ّ
كالهما فن

ــر  ــيـ ــأثـ ــتـ ــــر والـ
ّ
ــن الــــتــــأث ــاديــ ــيــ ــي مــ ــ ــان فـ ــطـ ــنـــشـ يـ

بانضباط موضوعي وتماسك شكلي، فليس 
 أن تعتبر آلة »القانون« الموسيقية 

ً
مستغربا

 أن 
ً
»دســتــور« التخت الشرقي، وليس َعــَرضــا

 ،»
ً
يسمى »األوكتاف« باللغة العربية »ديوانا

وليس مصادفة أن يلتقي مسّمى ديوان العدل 
ــوان الــــــوزارة بـــديـــوان الــشــعــر أو ديــــوان  ــ وديــ

الموسيقى. 
- يــقــتــرن بــالــخــيــال، 

ً
 وقـــانـــونـــا

ً
الـــفـــن- شـــعـــرا

والــــعــــمــــل بـــالـــفـــطـــنـــة يـــســـتـــخـــدم آفـــــــاق الــعــقــل 
الواسعة لدراسة المعطيات وتخّيل المآالت، 
واستجداء األفكار لصياغة العبارات بمهمة 
استنباط الحلول وإقناع اآلخرين، وقد فّرق 
Geny( فيما يخص تكوين القاعدة  الفقيه )
 أن 

ً
كل، معتبرا

ّ
القانونية بين الجوهر والش

كل قاعدة من قواعد القانون تنطوي من حيث 
مضمونها وشكلها على عنصرين متميزين، 
هــمــا: الــعــلــم والـــفـــن، حــيــث يــتــجــلــى الــعــلــم في 
اإللمام بجملة الوقائع والمعطيات والحقائق 
ــة والــــتــــاريــــخــــيــــة  ــيــ ــيــــاســ ــة والــــســ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ االجــ
الــمــحــيــطــة، ويــتــبــلــور الـــفـــن بــصــيــاغــة وبــنــاء 
 إال علم 

ً
القاعدة القانونية، وما الشعر أيضا

وفن!
ــون، هـــمـــا دعـــــــوة ومـــســـار  ــ ــانـ ــ ــقـ ــ الـــشـــعـــر والـ
ــمـــة ومــجــتــمــعــات  ــيــــاة كـــريـ لـــلـــوصـــول الـــــى حــ
فــاضــلــة تــســودهــا الــقــيــم وتــحــكــمــهــا الــمــبــادئ 
الــعــلــيــا، فــفــي الــســيــاق يــقــول تــوفــيــق الحكيم، 
في كتابه المذكور »أنــا والقانون والــفــن« أن 
الزمن هو البعد الرابع عند أينشتاين لكنه 
ربما كان البعد األول في الفن الحقيقي ألنه 
هو المقياس الملموس لقيمة الفن بما يشمل 
فــنــون الــشــعــر والــقــانــون، فالشعر ال ينفصل 
، والــقــانــون ال 

ً
 وتــعــامــال

ً
عــن األدب اصــطــالحــا

 ومفاعيل، كما 
ً
ينفصل عــن االنــضــبــاط لفظا

أنهما ال يبتعدان عــن المجتمعات بواقعها 
وتطلعاتها، فمنظومة القيم والــمــبــادئ في 
الشعر والقانون هي منظومة متجددة غير 
جــــامــــدة ومـــتـــفـــاعـــلـــة مــــع مــحــيــطــهــا الــحــيــوي 
ــــات وطـــــمـــــوحـــــات األفـــــــــراد  ــبـ ــ ــرغـ ــ ــبــــط بـ ــمــــرتــ الــ

والمجتمع. 
الـــقـــاعـــدة الــقــانــونــيــة هـــي قـــاعـــدة ســلــوكــيــة 
- بالمجتمع، وهي في 

ً
 وعدما

ً
ترتبط- وجودا

ذلــك تلتقي مــع الشعر بمضامينه وغاياته، 
وفي السياق يقول محمد حسنين هيكل »إذا 
عدت إلى فلسفة القانون، وإلى أدب القانون، 
وجدتهما من أسمى صــور األدب ومــن أروع 
ألوانه، فيهما التاريخ، والقصص، والمنطق 
الدقيق، وروايــة تطور الحياة اإلنسانية في 

أسلوب شائق كله الروعة والسمو«.
ــقـــاع  ــيـــن إيـ ــر مـــلـــتـــبـــس بـ ــيـ ــنــــاك تــــقــــارب غـ هــ
الشعر وااللــتــزام بــأوزانــه وقوافيه، وصرامة 
االنضباط الذي تتسم به القاعدة القانونية، 
ورغـــم تــحــرر الــقــصــيــدة الــحــديــثــة مــن األوزان 
الشعرية ومن القافية الموّحدة فإن تماسك 
مضمونها وتوازن عناصرها مسألة جوهرية 
ــنـــــص عـــــن وصــــف  ــ ــة ابــــتــــعــــاد الـ ــلــ ــائــ تــــحــــت طــ
القصيدة ليقترب مــن الــخــواطــر، فالتسلسل 
المنطقي هو الجامع بين البنيان القانوني 
والشعري، كما أن بناء الحبكة الشعرية التي 
تــتــدرج بسالسة مــن تمهيد للموضوع، إلى 
تركيز على لــب القصيد، وانــتــهــاء بالرسالة 
الـــتـــي يـــريـــد الـــشـــاعـــر إيــصــالــهــا، هـــي نــفــســهــا 
الحبكة المنطقية التي تصاغ بها التشريعات 

والمذكرات القانونية واألحكام القضائية.
الــبــالغــة والــفــصــاحــة هــمــا الزمـــتـــان لتمّيز 
أي شاعر ونجاح أي قانوني، ويرتبط بذلك 
كل فنون الخطابة وبراعة الصياغة حيث إن 
الــفــصــاحــة تــّهــذب الــمــعــنــى والــبــالغــة تجوهر 
الــمــبــنــى، وكــمــا أن »الــقــضــيــة تــربــح بــالــشــكــل 
ــإن الـــحـــبـــكـــة الـــشـــعـــريـــة  ــ ــمــــون«، فــ ــمــــضــ ــبـــل الــ قـ
وجودة اإللقاء يقربان المسافات بين الشاعر 
ومــتــلــقــيــه، وقــــد روي عـــن الـــكـــاتـــب الــفــرنــســي 

الــكــبــيــر »غـــوســـتـــاف فــلــوبــيــر« أنــــه فـــي بــعــض 
 في البحث عن 

ً
األحيان كان يستغرق أسبوعا

الكلمة التي تؤدي غرضه وتخدم رؤيته، وأنه 
كان ال يرضاها بحال نابية عن موضعها أو 

ضعيفة األداء كما يريدها أن تؤديه. 
ــلـــون فــــي الـــحـــقـــل الـــقـــانـــونـــي  يـــعـــرف الـــعـــامـ
معنى تطويع النصوص، واعتماد القياس، 
واســتــنــبــاط الــمــبــادئ، والــبــحــث عــن الــحــلــول 
والــبــدائــل إلحــقــاق الــحــق... كــل ذلــك يستهدف 
التعامل مــع روح النص ال مــع النص بذاته، 
حــيــث يــتــبــلــور الــقــول الــمــأثــور »الــرحــمــة فــوق 
 بكل 

ً
الــقــانــون«، وهــنــا يصبح الــقــانــون شــعــرا

ما للشعر من سمو روحي. 
ــع الـــتـــجـــّرد والـــحـــيـــاد  ــ بـــقـــي لـــلـــقـــول إن واقــ
الــلــذيــن يــشــكــالن حــجــر الـــزاويـــة فـــي مــقــاصــد 
القواعد القانونية واستخداماتها، قد يوحي 
 من 

ً
بــافــتــراق الــشــعــر عــن الــقــانــون، خــصــوصــا

زاويـــة مــا يــعــرف عــن ارتــبــاط الــبــوح الشعري 
بذاتية األحاسيس وشخصانية االنفعاالت، 
إال أن مــا يخفف مــن هــذا الــفــارق الــظــاهــر أن 
القاعدة القانونية ال تنسلخ عن الواقع مهما 
تجّردت أبعادها والعمل القانوني ال يخلو 
مــن الــتــأثــر اإلنــســانــي مهما ارتــبــط بالحياد، 
فــالــقــاضــي والــقــانــونــي كــمــا الــشــاعــر، إنــســان 
يــتــأثــر بــمــا يــحــيــط بــه ويــبــنــي قــنــاعــاتــه على 
مــعــطــيــات تــتــداخــل فــيــهــا نــظــرتــه الشخصية 
ومؤثرات تفاعله مع واقع األحــداث وظروف 
ــإن الــشــعــر عــنــدمــا  األشـــخـــاص، وبــالــمــقــابــل فـ
 
ً
يرقى الى كونه صناعة متقنة يصبح ناقال

 لحالة معينة أو لغايات محددة تنفصل 
ً
أمينا

تـــمـــام االنـــفـــصـــال عـــن ذات الـــشـــاعـــر الــصــانــع 
للنص الشعري.

* كاتب ومستشار قانوني.
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البنوك جاهزة لمنظومة الـ »ccp« في مارس المقبل
وفق ما أعلنته هيئة األسواق بعد انضمامها لالختبارات التأهيلية

عيسى عبدالسالم
كشفت مصادر مطلعة لـ »الجريدة« 
أن البنوك المحلية لن تكون جاهزة 
لتقديم دورهـــا فــي منظومة الطرف 
الـــمـــقـــابـــل الـــمـــركـــزي الـــمـــعـــروف بــالـــ 
»ccp« إال بحلول شهر مارس المقبل، 
بناء على ما تم إعــان هيئة أســواق 

المال به. 
ــــت الـــــمـــــصـــــادر إن الـــبـــنـــوك  ــالــ ــ وقــ
ــرا لسلسلة  ــيـ الــمــحــلــيــة انــضــمــت أخـ
اختبارات الطرف المقابل المركزي 
بالتعاون مع بنك الكويت للمركزي 
ــة  ــ ــزيـ ــ ــاهـ ــ ــجـ ــ بــــــشــــــأن الــــــتــــــأكــــــد مــــــــن الـ
لألشخاص المرخص لهم، السيما 
بــــعــــد إجـــــــــــــــراءات الــــتــــحــــديــــث الـــتـــي 

ــذي ُيــعــتــمــد  ــ ــفـــت«، الـ اتــبــعــتــهــا »ســـويـ
عليه بــتــبــادل الــرســائــل فــي مختلف 
العمليات، بما في ذلك مطابقة أوامر 
الـــعـــمـــاء بــيــن الـــجـــهـــات الــمــتــداخــلــة 
بــالــعــمــلــيــة والــتــصــديــق عــلــيــهــا، كما 
فـــي الـــتـــحـــويـــات الــنــقــديــة الــخــاصــة 
بالعمليات ونتائج التسوية، وكذلك 
التصديق على تنفيذ عمليات التداول 
وتسويتها بين األطراف المعنية، كما 
يمكن تطبيقه فــي جميع العمليات 
المتعلقة بالتغير في أرصدة العماء، 
حــيــث ســتــكــون اآللــيــة الــتــي ستنظم 
الــتــعــامــات الــنــقــديــة بــيــن حــســابــات 
المستثمرين والــرابــط بينها وبين 

الــحــســابــات الــبــنــكــيــة الــخــاصــة بكل 
عميل من عماء أعضاء التقاص.

وذكـــرت أن بنك الــكــويــت المركزي 
ــيـــع األنـــظـــمـــة  ــمـ ــمـــل تــــوفــــيــــر جـ ــكـ ــتـ اسـ
الــبــديــلــة الــكــافــيــة لــتــشــغــيــل منظومة 
ــداول حـــســـب مــتــطــلــبــات  ــ ــتـ ــ مــــا بـــعـــد الـ
بــنــك الــتــســويــات الـــدولـــيـــة، مــوضــحــة 
أن مهام التسويات النقدية ستنتقل 
إلـــــى الـــبـــنـــوك الــــتــــجــــاريــــة، مــــن خـــال 
ــكــــون بــنــك  ــيــ ــنــــك واحـــــــــد لــ اخــــتــــيــــار بــ
ــن خــالــه   يـــتـــم مــ

ً
ــات رئـــيـــســـيـــا ــويـ ــسـ تـ

تــحــويــل الــدفــعــات المتعلقة بعملية 
الــتــســويــات إلـــى »الـــمـــركـــزي«، ثـــم إلــى 
الـــبـــنـــوك األخـــــــرى، بـــنـــاء عــلــى عملية 

 
ً
التسويات النقدية التي ستتغير وفقا
لنموذج عمل الــوســطــاء، إذ ستشهد 
 أكبر للوسيط من خــال عملية 

ً
دورا

التسوية النقدية، عبر منح الوسيط 
)المؤهل( إمكانية قبول أموال العماء 
في حسابات تخصص لعمائه لدى 

البنوك المؤهلة للتسوية.
وبينت أن الطرف المقابل المركزي 
ســيــســتــدعــي إدخــــــال تـــعـــديـــات على 
أنــظــمــة الــرقــابــة والــتــقــاص والــبــنــوك 
ــار  ــمـ ــثـ ــتـ ــة واالسـ ــاطــ ــوســ وشـــــركـــــات الــ
ونـــظـــام الــــتــــداول فـــي الـــبـــورصـــة على 
 للتعديات 

ً
مستوى المنتجات، وفقا

ــلـــى أنــظــمــة  ــا عـ ــهــ ــالــ الــــتــــي جـــــرى إدخــ

المقاصة، للمواءمة مع مرحلة تطوير 
نظام التسوية والتقاص، والحد من 
المخاطر المتعلقة بأعمال التسوية 
لــتــعــامــات األوراق الـــمـــالـــيـــة، ودعـــم 
تــــداول الــمــزيــد مــن األدوات الــجــديــدة 
كـــالـــمـــشـــتـــقـــات الــــمــــالــــيــــة، إذ ســيــتــم 
 
ً
تــوزيــع مــهــام عمليات التقاص وفقا

لــمــســتــويــات الــجــهــات الــمــشــاركــة من 
بــنــوك وشـــركـــات اســتــثــمــار وشــركــات 
وســــاطــــة، إذ ســيــتــم تــطــبــيــق جــمــيــع 
متطلبات توصيات اللجنة المختصة 

بنظام الدفع والتسوية.
ولــفــتــت الـــى أن الــشــركــة الكويتية 
ــبـــارات مع  ــتـ ــدة اخـ ــرت عــ ــ لــلــقــاصــة أجـ

ــات الــــوســــاطــــة وشـــركـــة  ــركــ جــمــيــع شــ
ــــألوراق الــمــالــيــة،  ــ ــة الـــكـــويـــت لـ بـــورصـ
ضمن االختبارات التمهيدية إلطاق 
عمل منظومة الطرف المقابل المركزي 

)ccp(، وكانت النتائج مرضية. 
وأشارت المصادر الى أن المرحلة 
النهائية مــن مــراحــل تطوير السوق 
المالي بعد تدشين الــطــرف المقابل 
الــــمــــركــــزي ســـتـــشـــهـــد تـــطـــويـــر نـــظـــام 
التسوية والتقاص للحد من المخاطر 
المتعلقة بأعمال التسوية لتعامات 
األوراق المالية، ودعــم تــداول المزيد 
مـــن األدوات الـــجـــديـــدة كــالــمــشــتــقــات 

المالية.

خسارة محدودة للبورصة... والسيولة 46.3 مليون دينار
• علي العنزي

تـــــــذبـــــــذب أداء مــــــؤشــــــرات 
بـــــــــورصـــــــــة الـــــــكـــــــويـــــــت خــــــال 
ــــس، فـــي ثــانــي  تــعــامــاتــهــا، أمـ
جــلــســات هـــذا الـــعـــام. وانــتــهــت 
جـــمـــيـــعـــهـــا بــــالــــلــــون األحــــمــــر، 
وســجــل مــؤشــر الـــســـوق الــعــام 
خسارة محدودة بنسبة 0.39 
في المئة أي 28.2 نقطة ليقفل 
على مستوى 7134.16 نقطة، 
وارتفعت السيولة وتجاوزت 
ــنــــار كــويــتــي  46.3 مـــلـــيـــون ديــ
تــــــداولــــــت.169.4 مــلــيــون سهم 
عــن طــريــق 9631 صــفــقــة، وتــم 
 ربح منها 39 

ً
تداول 119 سهما

وخسر 67 بينما استقر 13 من 
دون تغير.

وسجل مؤشر السوق األول 
خسارة مماثلة لمؤشر السوق 
ــذات الــنــســبــة أي ما  ــ ــعـــام وبــ الـ
يــــعــــادل 30.63 نـــقـــطـــة لــيــقــفــل 
على مستوى 7914.81 نقطة 
بــســيــولــة بــلــغــت 38.5 مــلــيــون 

ديــنــار كــان أغلبها على سهم 
بيتك، الــذي تــداول بما يقارب 
20.4 مــلــيــون ديــنــار تــم تـــداول 
89.5 مليون سهم عبر 6225 
صفقة، وارتفعت أسعار خمسة 
أســهــم فــقــط بينما تــراجــع 16 

واستقرت أربعة دون تغيير.
كــمــا ســجــل مـــؤشـــر الــســوق 
الرئيسي خــســارة أكــبــر بلغت 
نــســبــة 0.43 فـــي الــمــئــة أي ما 
يـــعـــادل 23.75 نــقــطــة ليستقر 
على مستوى 5544.82 نقطة 
وبـــســـيـــولـــة جـــيـــدة كـــانـــت 7.8 
مايين دينار تداولت حوالي 
80 مليون سهم تمت عن طريق 

3406 صفقات.
ــدأت تـــعـــامـــات مـــؤشـــرات  ــ بــ
ــكـــويـــت الــرئــيــســيــة  ــة الـ بــــورصــ
أمـــــس، عــلــى وقــــع أخـــبـــار بيع 
كمية كــبــيــرة وهـــي 30 مليون 
سهم من أسهم بيت التمويل 
الــكــويــتــي بــتــنــفــيــذ عـــن طــريــق 
الــنــيــابــة الـــعـــامـــة خــــال ثــاثــة 
أيام تبدأ منتصف هذا الشهر، 

لــــذلــــك كــــانــــت هــــنــــاك ضـــغـــوط 
 على السهم أدخلت 

ً
شديدة جدا

مجموعة أسهم الــســوق األول 

بــالــلــون األحــمــر معظم فــتــرات 
 الــنــصــف 

ً
الــجــلــســة خـــصـــوصـــا

األول من جلسة األمس وخسر 

بيتك بشدة وبلغ مستوى 780 
 كــذلــك تــراجــع أجيليتي 

ً
فــلــســا

 ،
َ
إلـــــى مـــســـتـــويـــات 674 فــلــســا

وخــســر بــنــك الــكــويــت الوطني 
وتـــداول بمستوى ديــنــار و51 

 .
ً
فلسا

وحـــتـــى مــنــتــصــف الــجــلــســة 
ــــوط مـــســـتـــمـــرة  ــغـ ــ ــــضـ ــت الـ ــ ــانـ ــ كـ
وتراجع مؤشر السوق بحوالي 
60 نقطة ثم تحولت العمليات 
إلى شراء خال النصف الثاني 
من الجلسة، وبدأت على أسهم 
أجــيــلــيــتــي الـــــذي اســـتـــعـــاد كل 
 وصعد بنهاية 

ً
خسائره تقريبا

 ،
ً
الجلسة بخمسة فلوس أيضا

بــيــنــمــا كــــان صــنــاعــات أفــضــل 
ت  تـــداواًل بسيولة كبيرة جــاء
بالمركز الثاني أمــس، وسبق 
 
ً
سهم أجيليتي وارتــفــع أيضا

بـــنـــســـبـــة.1.5 فـــي الــمــئــة وبــقــي 
ســـهـــم الـــوطـــنـــي فــــي الــمــنــطــقــة 
ــمـــزاد،  الـــحـــمـــراء حــتــى فـــتـــرة الـ
وفـــي الــلــحــظــات األخــيــرة منه، 

قفز ليسجل مكاسب.
بينما في المقابل، تراجعت 
أسهم بنك بوبيان ومشاريع 
 
ً
وبنك الخليج وبنك وربة أيضا
لكن بنسب محدودة، أما على 
مستوى السوق الرئيسي، فقد 
تداول سهم الوطنية العقارية 

باللون األخضر معظم فترات 
الـــجـــلـــســـة وهـــــــو الـــــــــذي خــســر 
ــبـــة 10 فـــــي الــــمــــئــــة خــــال  نـــسـ
تــعــامــات جــلــســة أمــــس األول 
عــــاد وربـــــح الـــيـــوم نــســبــة 2.6 
في المئة، كذلك ربحت أسهم 
أعــــيــــان واســـتـــهـــاكـــيـــة بــيــنــمــا 
خسر آالفكو نسبة 2 في المئة 
لتنتهي الجلسة حمراء ولكن 

على خسائر محدودة.
وتباين أداء مؤشرات أسواق 
دول مجلس التعاون الخليجي 
حـــــيـــــث ارتــــــفــــــعــــــت مــــــؤشــــــرات 
الــســعــوديــة و قــطــر وأبــوظــبــي 
ومسقط وبمكاسب واضحة، 
ــلـــى الــــطــــرف اآلخــــر  وكــــانــــت عـ
خسائر في مــؤشــرات الكويت 
ودبي والبحرين وبدأت أسعار 
الــنــفــط تعاماتها لــهــذا الــعــام 
على التراجع واستقر برميل 
برنت القياسي على مستوى 

 للبرميل.
ً
83 دوالرا

السوق السعودي يرتفع %0.8
أنــهــى مــؤشــر الــســوق الــســعــودي جلسة 
أمس على ارتفاع بنسبة 0.8%، مغلقا عند 
10661 نقطة )+ 83 نقطة(، مواصا صعوده 
لثالث جلسة على التوالي، وبتداوالت بلغت 

قيمتها اإلجمالية نحو 3.9 مليارات ريال.
ــــرف الــــراجــــحــــي«  وارتـــــفـــــع ســـهـــمـــا »مـــــصـ
و»األهـــلـــي الــســعــودي« بــأكــثــر مــن 1% عند 

77.30 رياال و51 رياال على التوالي.

وصعدت أسهم »التصنيع الوطنية« و»بن 
داود« و»أسمنت ينبع« و»أسمنت القصيم« 
ــو« و»مـــعـــدنـــيـــة« و»دار األركــــــــان«  ــكـ ــبـ ــيـ و»فـ
و»أسمنت الجنوبية« بنسب تراوحت بين 

3 و%6.
وتـــصـــدر ســهــم »وفـــــرة« ارتـــفـــاعـــات أمــس 
بنسبة 8% عند 29.95 رياال، وسط تداوالت 

بلغت نحو 3 مايين سهم.

فـــي الــمــقــابــل، تـــراجـــع ســهــمــا »لــوبــريــف« 
و»السيف غاليري« 94.70 رياال )- 1%( لألول 

و96 رياال )- 2%( للثاني.
ــا يـــخـــص الـــصـــنـــاديـــق الـــعـــقـــاريـــة  ــمـ ــيـ وفـ
المتداولة، تراجع صندوق »سدكو كابيتال 

ريت« بأكثر من 1% عند 10.04 رياالت.

أخبار الشركات

شطب »كفيك« من سجالت »المركزي« شطب »كفيك« من سجالت »المركزي« 

 من بنك الكويت المركزي 
ً
مت شركة كفيك لاستثمار كتابا

َّ
تسل

بشأن صــدور قــرار المحافظ بشطب الشركة من سجل شركات 
 لقرار الجمعية العامة غير العادية 

ً
االستثمار، ويأتي هذا تنفيذا

للشركة المنعقد في 14 نوفمبر الماضي بإلغاء أنشطة منح 
التمويل الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.

»السفن«: ترسية مناقصة بـ »السفن«: ترسية مناقصة بـ 15.5215.52 مليون دينار  مليون دينار 

أفادت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن بأنه 
تمت ترسية المناقصة الخاصة بمشروع تزويد أيٍد عاملة فنية 
متخصصة لألسطول البحري للعمليات البحرية تبين بأن عطاء 
الشركة هو الوحيد المقدم للمناقصة بقيمة 15.52 مليون دينار 

لمصلحة شركة نفط الكويت.

»بيتك كابيتال«: األسهم»بيتك كابيتال«: األسهم
في »الند« لعميل ال للشركةفي »الند« لعميل ال للشركة

عــلــقــت مــصــادر مطلعة بــشــأن الــخــبــر الــمــنــشــور أمـــس في 
الجريدة بعنوان »بيتك كابيتال والخليجي ترفضان إبــراء 
ذّمة مجلس إدارة الند« أن األسهم المقصودة مملوكة لعميل 
لدى بيتك كابيتال ال للشركة، وان العميل حضر بالتوكيل 

الخاص بملكيته وقام بالتصويت.
وشددت المصادر على أن »بيتك كابيتال« لم تبد أي رأي، 
ولم تحضر اجتماع الجمعية العمومية، ألنها ال تملك أي سهم 

من أسهم الشركة المذكورة.

»التجاري للوساطة« تتجه لخفض »التجاري للوساطة« تتجه لخفض 
رأسمالها إلى رأسمالها إلى 55 ماليين دينار ماليين دينار

• محمد اإلتربي
تــتــجــه شـــركـــة الـــتـــجـــاري لــلــوســاطــة الــمــالــيــة إلــــى خفض 
رأســمــالــهــا مــن 10.3 مايين ديــنــار إلــى 5 مــايــيــن، وتــوزيــع 
ناتج عملية الخفض على المساهمين المسجلين في سجل 

المساهمين لدى المقاصة. 
وسيكون من أكبر المستفيدين من عملية الخفض البنك 
التجاري الكويتي، حيث يملك األغلبية المطلقة من رأسمال 

الشركة. 
وستحافظ الــشــركــة على رأســمــال مــصــّرح بــه 15 مليون 
ديــنــار، ليبقى خيارا مستقبليا لها أن ترفع رأس المال أو 
ع أسهم منحة بمرونة دون الحاجة إلى الدورة الروتينية 

ّ
توز

اإلجرائية لدى الجهات المعنّية. 
وتأتي مبررات الخفض لعدم الحاجة إلى رأس المال الكبير 
البالغ 10 مايين، خصوصا أن 5 مايين كافية وتفيض عن 
الحاجة، كما أن لدى الشركة أرباحا تشغيلية سنوية جيدة. 
ــن الــمــنــتــظــر أن تـــحـــذو الـــعـــديـــد مــــن الـــشـــركـــات حـــذو  ــ ومـ
»التجاري«، خصوصا أن رأس المال الكبير يعتبر عبئا في 

حال عدم الحاجة إليه، وعدم وجود فرص تشغيلية. 
ووفق مصادر في القطاع، فإن معظم الشركات كانت تحجز 

أغلبية رأس المال في شكل ودائع لدى البنوك.
مــن جهة أخـــرى، استكمل قــطــاع الــوســاطــة حاليا عملية 
الــتــطــويــر والــتــحــديــث للبنية التحتية المطلوبة للمرحلة 
المقبلة، ويترقب طــرح المزيد من األدوات وتوسيع قاعدة 
وفـــرص التشغيل أمــامــه بعد أن قــام بالعديد مــن التجارب 

خال المرحلة الماضية.

»نفط الكويت« تؤهل الشركات لمشروع حقل نفط رقمي
تغطي تقديم الدعم الفني والخدمات في حقل الغاز الجوراسي

قامت شركة نفط الكويت بتأهيل مقدمي خدمات 
رقــمــيــة لــلــتــقــدم إلــــى مــنــاقــصــة تــوفــيــر الـــدعـــم الفني 
والـــخـــدمـــات الــتــقــنــيــة ألحــــد مــشــاريــع حــقــول النفط 
الرقمية، وتــم تأهيل سبع شــركــات مسبقا لتقديم 
عطاءات للحصول على العقد لتقديم الدعم لمشروع 
الغاز الجوراسي للحقل الرقمي المتكامل بالكويت 

.)KwIDF(
وبــحــســب »مـــيـــد«، قــالــت »نــفــط الــكــويــت« إن أمـــام 
الــمــقــاولــيــن اآلخــريــن 30 يــومــا لتقديم شــكــوى ضد 
عــدم إدراجــهــم أو تقديم طلب للمشاركة فــي عملية 
تقديم العطاءات. وتشمل الشركات التي تم تأهيلها 
مسبقا لعملية المناقصة مكتب الحبشي االستشاري 
)الكويت(، وشركة المير للخدمات الفنية )الكويت(، 

وشـــركـــة خـــدمـــات حــقــول الـــغـــاز والــنــفــط )الــكــويــت(، 
وهــالــيــبــرتــون )الـــواليـــات الــمــتــحــدة(، وشــركــة إيمكو 
ات )الــكــويــت(، وشركة الهندسة  للهندسة واإلنــشــاء
 Weatherfordالميكانيكية والمقاوالت )الكويت(، و
International )الــواليــات المتحدة(. وسيستخدم 
المشروع أجــهــزة استشعار مثبتة فــي حقل شمال 
الــكــويــت لــلــغــاز الــجــوراســي إلعــــادة إنــشــاء األصـــول 
رقميا مع البيانات السياقية، مما يعكس حالة الحقل 
في الوقت الفعلي. ويهدف المشروع إلى استخدام 
التكنولوجيا السحابية للسماح بإدارة أكثر كفاءة 

لألصل.
وبــدأ مــشــروع KwIDF بشكل تجريبي منذ أكثر 
من عشر سنوات، وساعد في زيادة حجم البيانات 

ــار فــي حقول  بشكل كبير، وبـــدأ تركيب أجــهــزة اآلبـ
النفط والغاز بالكويت في 2010، وتم تحقيق التكامل 
الرقمي الكامل في عام 2019 عندما تم دمجها مع 

.
ً
أكثر من 120 بئرا

وقالت »نفط الكويت« في وقت سابق، إن المشروع 
حّول حقل الغاز الجوراسي شمال الكويت إلى »أول 
حقل ذكي متكامل« للشركة، التي بدأت إنتاج الغاز 
من حقل الغاز الجوراسي في مايو 2008، مع بدء 

.)EPF 50( تشغيل منشأة اإلنتاج المبكر
ومــنــذ ذلـــك الــحــيــن، قــامــت الــعــديــد مــن المشاريع 
بتوسيع اإلنتاج من الحقل، ومن المتوقع أن يزداد 
اإلنتاج أكثر في السنوات المقبلة، حيث تم االنتهاء 

من المشاريع قيد التنفيذ.

توقعات صندوق النقد تضغط على أسعار النفط
ً
 متزامنا

ً
جورجييفا: أميركا وأوروبا والصين تشهد تباطؤا

تــحــركــت أســـعـــار الــنــفــط الـــخـــام في 
نـــطـــاق ضــيــق صـــبـــاح أمــــس مـــع تــأثــر 
ــات بــــشــــأن مــســتــقــبــل الــطــلــب  ــعـ ــوقـ ــتـ الـ
بمسح أسبوعي أظهر انكماش نشاط 
المصانع في الصين، وتحذير مديرة 
صندوق النقد الدولي من أن االقتصاد 

العالمي سيواجه عاما صعبا.
وتعافت العقود اآلجلة لخام برنت 
من انخفاضها دوالرا واحدا في وقت 
سابق لترتفع 38 سنتا، أو 0.44 في 

المئة، إلى 86.29 دوالرا للبرميل.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 
األميركي 51 سنتا، أو 0.64 في المئة، 

إلى 80.77 دوالرا للبرميل.
وكـــان المسح الضعيف للمصانع 
في الصين، أكبر مستورد للخام وثاني 
أكبر مستهلك للنفط في العالم، عاما 
مـــؤثـــرا. وانــخــفــض مــؤشــر كايكسين 
ماركيت لمديري المشتريات إلى 49.0 
في ديسمبر من 49.4 في نوفمبر. وظل 

ة 50 نــقــطــة الــتــي  الــمــؤشــر دون قـــــراء
تفصل بين النمو واالنكماش للشهر 

الخامس على التوالي.
ــالـــت كــريــســتــالــيــنــا جــورجــيــيــفــا  وقـ
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي 
إن الواليات المتحدة وأوروبا والصين 
- وهـــي الــمــحــركــات الــرئــيــســيــة للنمو 
الــعــالــمــي - تــشــهــد جــمــيــعــهــا تــبــاطــؤا 
متزامنا، مما زاد النظرة المستقبلية 

تشاؤما. 

إيرادات العراق 

مـــــن جـــانـــب 
ــت 

ّ
آخـــــــر، تــخــط

عـــــــائـــــــدات عــــام 
لــنــفــطــيــة  ا  2022

في العراق 115 مليار 
دوالر، وفــــق أرقــــــام أولــيــة 
ــا وزارة الــنــفــط،  ــهـ ــدرتـ أصـ

وهــي األعلى منذ التراجع الكبير في 
أسعار النفط خال فترة انتشار كوفيد.
ويــمــلــك الـــعـــراق، ثــانــي أكــبــر منتج 
لــلــنــفــط فـــي مــنــظــمــة الـــــدول الــمــصــّدرة 
للنفط )أوبــــك(، احــتــيــاطــات هائلة من 
ل نسبة 90 في 

ّ
الذهب األسود الذي يمث

المئة من إيراداته.
وأفــاد بيان صادر عن وزارة النفط 
 العراق حقق »أكثر من 115 

ّ
العراقية بأن

مليار دوالر من تصدير النفط الخام 
لعام 2022«، بكمية مليار و209 
مايين برميل، بحسب 

إحصائية أولية.
أّمــــــــــــــــــــــا مـــــــــعـــــــــّدل 
الــتــصــديــر الــيــومــي 
فــقــد بــلــغ 3 مايين 
و320 ألــــف بــرمــيــل، 

وفق البيان.
ويـــــــــأتـــــــــي 
تحقيق العراق 

ــرادات فــي ظــل ارتــفــاع سعر  ــ لــهــذه اإليــ
 بــــالــــحــــرب فــي 

ً
ــفـــط تـــــأثـــــرا ــنـ ــل الـ ــيـ ــرمـ بـ

أوكرانيا، ومع إبقاء دول تحالف أوبك 
باس على حصص إنتاجها كما هي. 
 في 

ً
وكـــــان الــتــحــالــف قـــد قــــرر خــفــضــا

حصص اإلنتاج بمليوني برميل في 
اليوم لدعم األسعار.

ــيـــر عــلــى  ــبـ وبـــســـبـــب اعــــتــــمــــاده الـــكـ
ت إيرادات العراق وموازنته 

ّ
النفط، تلق

ضربة بعد تراجع األسعار في السوق 
العالمية مع انتشار جائحة كوفيد.

وتعّد هذه اإليرادات األعلى منذ عام 
، وانتشار كورونا الذي 

ّ
2020 على األقل

ر على أسعار النفط.
ّ
أث

ففي عام 2020، بلغت إيرادات النفط 
العراقية 42 مليار دوالر، وفــق أرقــام 
رسمية. أمــا في 2021، فسجل العراق 
75 مليار دوالر من اإليرادات النفطية. 
وفي 2019، بلغت اإليرادات 78.5 مليار 

دوالر.

FGAFGA األميركي يتحفظ  األميركي يتحفظ 
عن بيع طائرات »أالفكو«عن بيع طائرات »أالفكو«

• محمد اإلتربي
بعد اعتراض وتحفظ الخطوط الجوية 
الكويتية على صفقة بيع طــائــرات شركة 
أالفكو، قدم صندوق FGA األميركي تحفظا 
واعتراضا مماثا على الصفقة، حيث أوضح 
فـــي تــحــفــظــه أن الــصــفــقــة تــضــر بــمــصــالــح 
الــمــســاهــمــيــن، واقـــتـــرح إلــغــاء صفقة البيع 
واالحتفاظ بأصول الشركة، خصوصا أنه 

من المتوقع تحسن قطاع الطيران.
وبرر الصندوق اعتراضه بأنه ال يوجد 
ــد، فــي حين أنــه يفترض  ســوى مشتر واحـ
دعــــوة مــشــتــريــن آخـــريـــن، وهـــو مــا يضعف 

القدرة التفاوضية للشركة.
كما أنــه يتم السماح للمشتري الحالي 
للصفقة بأن يختار الطائرات حسب رغبته، 
ما يترتب عليه انتقاء أفضل الطائرات وترك 
ــاءة، ومــــن ضــمــن مــبــررات  ــفـ ــرات أقــــل كـ ــائـ طـ
تحفظ الصندوق أيضا عدم وجود توصية 
صريحة من مجلس إدارة الشركة، ما يعكس 

عدم تحملهم للمسؤولية.

استقرار بتكويناستقرار بتكوين
مع ارتفاع الدوالرمع ارتفاع الدوالر

استقرت بتكوين خال تعامات أمس 
مــع ارتــفــاع الـــدوالر، فــي ظــل توجه أنظار 
الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن نـــحـــو مـــحـــضـــر اجـــتـــمـــاع 
االحتياطي الــفــدرالــي الـــذي سيصدر في 
وقـــت الحـــق هـــذا األســـبـــوع، بــعــدمــا فقدت 
العمات االفتراضية أكثر من 1.3 تريليون 
دوالر مـــن قــيــمــتــهــا الــســوقــيــة خــــال عــام 
2022، وتــراجــع سعر بتكوين بما يزيد 

على %60.
واستقرت بتكوين عند 16731.5 دوالرا، 
وفقا لبيانات »كوين باس«، كما انخفضت 
اإليــثــريــوم 0.12% عند 1216.38 دوالرا، 
وتراجعت الريبل 1.71% عند 34.68 سنتا.

https://www.aljarida.com/article/10071
https://www.aljarida.com/article/10055
https://www.aljarida.com/article/10070
https://www.aljarida.com/article/10068
https://www.aljarida.com/article/10065
https://www.aljarida.com/article/10062
https://www.aljarida.com/article/10058
https://www.aljarida.com/article/10057
https://www.aljarida.com/article/10052
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»كامكو إنفست« و»الخليج« يستكمالن إصدار أكبر سندات مقومة بالدينار

 خالل فترة قصيرة
ً
لمجموعة كيبكو بقيمة 165 مليونا

أعلنت »كامكو إنفست«، وبنك 
الخليج استكمالهما بنجاح إصدار 
سندات بقيمة 165 مليون دينار، 
مما يجعلها أكبر سندات مقومة 
بالدينار الكويتي يتم إصــدارهــا 

على اإلطالق.
وقامت كل من »كامكو إنفست«، 
و»الخليج« بدور مديري اإلصدار 
المشتركين لــهــذه الــســنــدات التي 
تـــم اصـــدارهـــا بشريحتين ثابتة 
ومتغيرة وبــمــدة استحقاق ستة 

أعوام. 
وتــوفــر الــســنــدات ذات الــفــائــدة 
الثابتة والــبــالــغــة قيمتها 55.15 
مليون ديــنــار فــائــدة بنسبة 6.75 
في المئة، في حين توفر السندات 
ــدة الــمــتــغــيــرة هــامــش  ــائـ ــفـ ذات الـ
ــائـــدة بــنــســبــة 3 فـــي الــمــئــة فــوق  فـ
سعر الخصم المعلن لبنك الكويت 
الــمــركــزي، على أال تزيد عــن 7.75 
.  وسيتم ســداد 

ً
فــي المئة ســنــويــا

فوائد كلتا الشريحتين على أساس 
نصف سنوي، على أن يبدأ تسديد 

ــة األولــــــــى بــنــهــايــة يــونــيــو  ــعـ ــدفـ الـ
2023. وقامت كامكو إنفست بدور 
المستشار المالي لشركة مشاريع 
الـــكـــويـــت الـــقـــابـــضـــة، حــيــث قــامــت 
بهيكلة شروط اإلصدار والتنسيق 
مـــع الــجــهــات الــرقــابــيــة ومختلف 

األطراف ذات الصلة.
ــه عــلــى  ــقـ ــيـ ــلـ ــعـ ــاق تـ ــ ــيــ ــ وفـــــــــي ســ
هــــــــذا اإلصـــــــــــــــــدار، قــــــــال عـــبـــدالـــلـــه 
ــــواق  الــــشــــارخ، رئــيــس قــطــاع األسـ
ــمــــارات الــمــصــرفــيــة في  ــثــ ــتــ واالســ
كامكو إنفست: »تمثل هذه الصفقة 
عالمة بارزة جديدة من شأنها أن 
تمهد الطريق إلصــدارات إضافية 
لتعزيز أسواق رأس المال المحلية 
 بأن المركز المالي 

ً
واإلقليمية، علما

لشركة مشاريع الكويت القابضة 
ورؤيـــتـــهـــا وســجــلــهــا الــحــافــل في 
أســواق الدين كان له دور رئيسي 

في جذب المستثمرين«. 
وأضــــاف الـــشـــارخ: »عــلــى الرغم 
مـــن كــونــهــا أكــبــر ســـنـــدات مقومة 
بالدينار، فإن الصفقة التي تصل 

قيمتها إلى 165 مليون دينار قد 
تمت بسالسة ويسر وخالل فترة 
زمنية قصيرة. نقدر الدور الحيوي 
الـــذي قـــام بــه فــريــق االســتــثــمــارات 
الــمــصــرفــيــة ودعـــمـــهـــم الــمــســتــمــر 
لـــلـــصـــفـــقـــات الــــكــــبــــرى وتــســخــيــر 
خبراتهم واالستفادة من تجاربهم 

لتقديم أفضل النتائج الممكنة«.
ــال الــمــديــر الــعــام  مــن جــانــبــه، قـ
لالستثمارات في »الخليج« هاني 
الـــعـــوضـــي: »يــســعــدنــا الــمــشــاركــة 
كمدير رئيسي مشترك مع كامكو 
إنفست في اإلصدار الناجح ألكبر 
سندات مقومة بالدينار الكويتي«.

وأضـــــــاف: »حــظــيــت الــمــشــاركــة 
الواسعة في هذا اإلصدار باهتمام 
كبير مــن قبل المستثمرين، على 
ضوء السمعة الطيبة التي تتمتع 
بـــهـــا شــــركــــة »كـــيـــبـــكـــو« والـــخـــبـــرة 
المتميزة لمديري اإلصـــدار »بنك 
الخليج«، و »كامكو إنفست« في 
ــر مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــنـــوعـــة مــن  ــيـ ــوفـ تـ

الفرص االستثمارية للعمالء«. 

ــار إلــى أنــه ضمن مساعي  وأشـ
»الخليج« المتواصلة لتعزيز دوره 
المحوري في تنشيط سوق رأس 
الــــمــــال الـــمـــحـــلـــي، وتـــوفـــيـــر فـــرص 
استثمارية مميزة للعمالء، فإن 
البنك وصل إلى المراحل النهائية 
لتأسيس شركة استثمارية تابعة، 
وحـــصـــل بــالــفــعــل عــلــى مــوافــقــات 
مبدئية من الجهات الرقابية على 
ذلــك. وأعــرب العوضي عن تطلعه 
إلــــى إدارة الــكــثــيــر مـــن الــصــفــقــات 
في سوق رأس المال خالل الفترة 
الــمــقــبــلــة مـــن خــــالل فـــريـــق الــعــمــل 
 
ً
المتخصص، الذي لم يدخر جهدا

في تحقيق أفضل العوائد لجميع 
عمالء البنك المميزين.

وتجدر اإلشــارة إلى أن إصدار 
هذه السندات يعتبر أول صفقة في 
سوق رأس المال لشركة مشاريع 
الــكــويــت القابضة بعد استكمال 
ــا مـــــع شــــركــــة الـــقـــريـــن  ــهــ ــاجــ ــدمــ انــ
لصناعة الــكــيــمــاويــات البترولية 

نهاية نوفمبر 2022. 

هاني العوضيعبدالله الشارخ

وتعد شركة مشاريع الكويت في 
الوقت الحالي من أكبر الشركات 
الــقــابــضــة عــلــى مــســتــوى منطقة 
الــشــرق األوســـط وشــمــال إفريقيا، 
وتتميز بإيرادات متوازنة ومحفظة 
متنوعة مــن األصـــول التي تشمل 
الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات والــــخــــدمــــات 
الـــنـــفـــطـــيـــة، والــــخــــدمــــات الــمــالــيــة 

والــمــصــرفــيــة، والـــمـــواد الــغــذائــيــة، 
والتأمين، وغيرها.

ــارخ: »نــيــابــة عن  ــشــ واخــتــتــم الــ
ــدار، كامكو إنفست  ــ مــديــري اإلصـ
وبنك الخليج، أتقدم بالشكر من 
شركة مشاريع الكويت القابضة 
لــثــقــتــهــم فـــي قـــدراتـــنـــا ومــــن هيئة 
أسواق المال على الجهود المبذولة 

الستكمال هــذا اإلصــــدار بنجاح. 
أعـــرب عــن امتناني للمستثمرين 
عــلــى ثــقــتــهــم الــغــالــيــة فــــي شــركــة 
مــشــاريــع الــكــويــت القابضة وإلــى 
 ،)ASAR( مكتب الــرويــح وشــركــاه
المستشار القانوني للصفقة، لما 
ــام صــفــقــة الــســنــدات  ــمـ ــدمـــوه إلتـ قـ

بنجاح«.

»بوبيان« يفتتح أحدث فروعه بمنطقة الدعية»بوبيان« يفتتح أحدث فروعه بمنطقة الدعية
الدوب: نحرص على تزويد الفروع بالكفاءات المصرفية المميزة

أعــلــن بــنــك بــوبــيــان افــتــتــاح فــرعــه الــجــديــد بمنطقة 
 إلــى شبكة فروعه 

ً
 جــديــدا

ً
 بــذلــك فــرعــا

ً
الــدعــيــة، مضيفا

ــــت، ضــمــن  ــــويـ ــكـ ــ الـــمـــنـــتـــشـــرة فـــــي مـــخـــتـــلـــف مــــنــــاطــــق الـ
ــار الـــجـــغـــرافـــي لــتــوســيــع دائــــرة  ــتـــشـ اســتــراتــيــجــيــة االنـ
خدماته وحلوله المصرفية باستخدام أحدث أساليب 

التكنولوجيا الرقمية.
وقـــــال نـــائـــب الـــمـــديـــر الـــعـــام لــلــخــدمــات الــمــصــرفــيــة 
ــع افــتــتــاح  ــــدوب »مـ الــشــخــصــيــة فـــي »بـــوبـــيـــان«  بــشــار الـ
أحـــدث فــروعــنــا فــي منطقة الــدعــيــة تــصــل شبكة فــروع 
ــا، لــيــعــزز بـــذلـــك الــبــنــك  الــبــنــك الــمــنــتــشــرة إلــــى 46 فـــرعـ
وجــــوده مــع عــمــالئــه لــتــقــديــم خــدمــات رقــمــيــة مــتــطــورة 
ومتكاملة تتماشى مع التطور التكنولوجي ومع تطور 
احتياجاتهم، السيما في ظل التحول الرقمي المتالحق 

.»
ً
الذي يشهده القطاع المصرفي حاليا

 
ً
ــا ــد نـــتـــاجـ ــ ــعـ ــ وأوضــــــــــح الــــــــــدوب أن فـــــــرع مـــنـــطـــقـــة ُيـ
الستراتيجية العمل المستمر، الــتــي انتهجها البنك 
 أن 

ً
منذ سنوات نحو التطور والتحول الرقمي، منوها

الــتــواجــد فــي تلك المنطقة الحيوية يعمل على زيــادة 

قاعدة المستفيدين من المنظومة المصرفية والوصول 
 لمبدأ 

ً
بخدماتها إلــى مختلف فــئــات الــعــمــالء، تفعيال

الشمول المالي الذي يعد أحد أهم استراتيجيات البنك، 
والذي يوليه البنك أهمية قصوى.

وأكد أن إدارة البنك حريصة على تطوير وتحديث 
 ألحدث النظم 

ً
شبكة فروعنا المنتشرة في الكويت، وفقا

، كما يتم تجهيز الــفــروع 
ً
والمعايير المطبقة عالميا

وتزويدها بالكفاءات المصرفية المميزة، وكل اإلمكانات 
التي توفر لعمالئنا السرعة والــراحــة والسهولة ألداء 
الخدمة المصرفية المتميزة، بما يتواكب مع تطورات 
الخدمات المصرفية. وأشار إلى أن فرع منطقة الدعية 
الـــذي يعمل بــنــظــام دوام الــفــتــرة الـــواحـــدة مــن الــــ 8:30 
 سيساهم في خدمة شريحة 

ً
 حتى 3:00 عصرا

ً
صباحا

كــبــيــرة مــن عــمــالئــه مــن ســكــان الــمــنــطــقــة بــشــكــل خــاص 
والمناطق المجاورة، السيما بخدماته الرقمية المتوافرة 
عبر Boubyan Direct على مــدار الساعة وطــوال أيام 
األســـبـــوع. وأضــــاف الــــدوب أن الــفــرع ســيــوفــر خــدمــاتــه 
لجميع عمالء البنك وغيرهم الجدد من خالل استخدام 

 ،
ً
كل اإلمكانات التي تم وضعها في خدمتهم خصيصا

وهو ما يتناسب مع استراتيجية التوسع المستمر في 
االستثمار في المزيد من الخدمات المصرفية الرقمية 
 إلى جنب مع توسعه في افتتاح المزيد من الفروع، 

ً
جنبا

في إطار خططه لالستحواذ على حصص سوقية في 
مختلف المجاالت. وأشــار إلى أن خدمة عمالئنا على 
قمة أولوياتنا في بوبيان، األمر الذي يتطلب من جميع 
العاملين في البنك االستمرار في تقديم أعلى مستويات 
الخدمة مع تطويرها بصورة مستمرة تحافظ على ثقة 
 األفضلية مقارنة بالمؤسسات 

ً
العمالء، وتمنحهم دائما

 إلــى أن التحديات التي تتعلق 
ً
المالية األخـــرى، الفــتــا

 بعد يوم وتضع على عاتق 
ً
بخدمة العمالء تزداد يوما

مختلف إدارات البنك مسؤوليات جديدة.

مواكبة أحدث التطورات

 ألحدث التطورات 
ً
ُيعد تصميم الفرع الجديد مواكبا

التي يشهدها البنك، لتحقيق أعلى مستويات الخدمة 
للعمالء، ســواء من الشركات أو األفــراد، في ظل حرص 
الــبــنــك عــلــى أن يتمتع الــعــمــالء بــتــجــربــة مــمــيــزة خــالل 
زيــارتــهــم ألي مــن فــروعــنــا والــحــصــول على مستويات 

عالية ومميزة من الخدمة.

ــاة تــصــمــيــم الــمــقــر الــجــديــد لتقديم  ــراعـ كــمــا تــمــت مـ
الخدمات المميزة للعمالء بسهولة ويسر، مع توفير 
مــســاحــات كــافــيــة لــحــركــة وانــتــظــار الــعــمــالء، حــيــث تم 
تــخــصــيــص مــنــطــقــة لــخــدمــة الــــرجــــال وأخــــــرى لــخــدمــة 
 على تطوير 

ً
 وقــادرا

ً
السيدات، ليبقى »بوبيان« متميزا

هـــذه الــفــروع مــواكــبــة للتطور المستمر فــي الصناعة 
.
ً
 وعالميا

ً
المصرفية محليا

ــــم مـــا يــمــيــز الــتــصــمــيــم انــــه يــجــمــع بــيــن الــطــابــع  وأهـ
الــتــكــنــولــوجــي والــتــقــنــي مـــع الــمــحــافــظــة عــلــى الــطــابــع 
الحديث الــذي تميز »بــوبــيــان« بــه، للتأكيد على هوية 
»بوبيان«، والتعرف عليه بشكل فــوري أينما وجد من 
خالل تصميمه بواسطة أشهر المصممين العالميين 
المختصين بتصميم الــفــروع بشكل عــصــري، حديث 

يراعي التطورات التي حدثت في الصناعة المصرفية.
وإلى جانب ذلك، فإن الفرع يعتبر من الفروع الصديقة 
للبيئة لتجهيزه باأليباد وشاشات العرض الخاصة 
بمنتجات البنك، والتي تغني عن استخدام البروشورات 

واألوراق المطبوعة.

بشار الدوب

»الوطني« ينظم محاضرة لموظفيه
»Conditions for Success« بعنوان 

»IE Business School« بالتعاون مع

ــة لـــرفـــع  ــلـ ــتـــواصـ ــمـ ــمـــن مـــســـاعـــيـــه الـ ضـ
ة موظفيه بأفضل برامج التدريب  كفاء
والــتــطــويــر وورش الــعــمــل، الــتــي تــواكــب 
التطور ومتغيرات الصناعة المصرفية، 
نــظــم بــنــك الـــكـــويـــت الـــوطـــنـــي مــحــاضــرة 
 Conditions( »بعنوان »شــروط النجاح
for Success(، قـــدمـــهـــا الـــبـــروفـــيـــســـور 
مــــارك فــريــتــز، وهــــو أحــــد أبــــرز الــخــبــراء 
الــمــتــخــصــصــيــن فــــي الــــقــــيــــادة، وعــضــو 
 IE هيئة تدريس في كلية إدارة األعمال

.Business School
وناقشت المحاضرة، التي شارك فيها 
نــحــو 50 مـــن الــمــديــريــن بــالــمــجــمــوعــات 
واإلدارات المختلفة بالبنك، طرق إدارة 
الــنــجــاح عــلــى الــمــدى الــطــويــل، وتمكين 
فـــرق الــعــمــل مــن تحقيق اإلنــجــاز بشكل 
أكــبــر بــأنــفــســهــم، وســلــطــت الـــضـــوء على 
شـــــروط تـــوافـــر بــيــئــة الـــعـــمـــل الــجــمــاعــي 
الناجحة، وكذلك مهارات التعاون التي 
تشكل السمة الرئيسية التي يبحث عنها 

المديرون الناجحون في موظفيهم.

ــروط الــنــجــاح  واســتــهــدفــت تــعــريــف شــ
ــــي مــخــتــلــف  ــات فــ ــ ــركــ ــ ــشــ ــ لــــلــــمــــديــــريــــن والــ
الــمــســتــويــات الــوظــيــفــيــة اإلداريـــــــــة، عبر 
تبني عوامل مهمة تشمل وضوح الرؤية، 
ــام أعـــضـــاء الــفــريــق  ــ وإفـــســـاح الــمــجــال أمـ
التخاذ المزيد من القرارات بأنفسهم، عبر 
تعزيز الثقة في تفويض القرارات للفريق، 
إضـــافـــة إلــــى ضــــــرورة تــنــمــيــة الـــمـــهـــارات 
المؤثرة عبر التعاون بشكل أكثر فاعلية 

بين أعضاء الفريق.
وقالت مديرة إدارة المواهب والتطوير 
في الــمــوارد البشرية للمجموعة نجالء 
الــصــقــر: »إن الــوطــنــي يــؤمــن بـــأن الــقــادة 
عامل حاسم فــي خلق المناخ والثقافة 
الــتــي نسعى جــاهــديــن مــن أجــلــهــا، وهي 
ــا بــتــحــقــيــق  ــنـ ــيـ ــفـ ــة تـــســـمـــح لـــمـــوظـ ــافــ ــقــ ثــ
ــار«، مبينة  ــ إمــكــانــاتــهــم الــكــامــلــة واالزدهــ
ــمــــواهــــب تــــوفــــر بـــاســـتـــمـــرار  أن إدارة الــ
فرصا تعليمية جديدة تعزز ثقافة عمل 
مــنــفــتــحــة، بـــمـــا فــــي ذلــــك عــــرض مــصــمــم 
لــتــمــكــيــن الـــقـــادة مــن خــلــق مــنــاخ يشجع 

الموظفين على االبتكار واإلبداع.
وأضافت الصقر أن البنك يوفر البرامج 
ــتـــي يــحــتــاجــهــا  ــات الـ ــانــ ــكــ الـــتـــدريـــبـــيـــة واإلمــ
قـــادة المستقبل لكي يكونوا قــادريــن على 
التكيف وتحفيز اآلخــريــن وتمكينهم، وأن 
يــكــونــوا حاسمين فــي أوقـــات عــدم اليقين، 
مؤكدة أن »بــرامــج تطوير المديرين تشكل 
محور التركيز الرئيسي في البنك، انطالقا 
من الرؤية المتسقة لكيفية ما نتوقعه من 
الــقــيــاديــيــن، ويــدعــمــه بــحــث علمي لتحديد 
الــمــعــرفــة والـــمـــهـــارات الـــتـــي تــشــكــل جــوهــر 
القيادة الفعالة والشاملة لتلبية احتياجات 

الموظفين التدريبية«.
ــة مـــثـــل تــلــك  ــر أن إقـــــامـــ ــذكــ ــالــ ــر بــ ــديــ ــجــ الــ
ــتـــزام بنك  الــفــعــالــيــات يــأتــي تــمــاشــيــا مـــع الـ
الكويت الوطني بمواصلة تطوير الموظفين، 
ــدريـــب  ــتـ ــــي« بـــأهـــمـــيـــة الـ ــنـ ــ ــــوطـ إذ يــــؤمــــن »الـ
والــتــطــويــر بــاعــتــبــارهــمــا مــن االســتــثــمــارات 
الهامة والقّيمة، لما لهما من فوائد مشتركة 

لكل من الموظفين والبنك وخدمة العمالء.

جانب من المحاضرةنجالء الصقر

الذهب يقفز ألعلى مستوى في 6 أشهر
سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها في 
ستة أشهر أمس وسط تداول ضعيف، مع تحول 
انــتــبــاه الــســوق إلـــى محضر اجــتــمــاع السياسة 
النقدية األخير لمجلس االحتياطي االتحادي 

األميركي المقرر صدوره هذا األسبوع.
وارتفع الذهب في العقود الفورية 0.8 المئة 
 لألوقية )األونصة(. وزادت 

ً
إلى 1838.69 دوالرا

الــعــقــود اآلجــلــة لــلــذهــب فــي الـــواليـــات المتحدة 

.
ً
بنسبة واحد في المئة إلى 1843.90 دوالرا

وانخفض مؤشر الدوالر بنسبة 0.1 في المئة، 
مما يجعل الــذهــب المسعر بالعملة األميركية 

أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.
وزادت الفضة في العقود الفورية 1.1 في المئة 
، كما ارتــفــع البالتين 0.8 في 

ً
إلــى 24.25 دوالرا

 بينما نزل البالديوم 
ً
المئة إلى 1077.98 دوالرا

.
ً
0.1 في المئة إلى 1792.21 دوالرا
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بداية، قال المدير العام لمؤسسة 
 ،

ً
الــكــويــت لــلــتــقــدم الــعــلــمــي ســابــقــا

د. عــدنــان شــهــاب الــديــن، إن الــدول 
ــــذت الـــمـــبـــادرة مــنــذ فــتــرة  الـــتـــي أخـ
وتسير فــي الطريق للوصول إلى 
هدف تقليل االنبعاثات الكربونية 
هي السعودية واإلمارات وتليهما 
ــكـــويـــت  قــــطــــر، وبـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى الـ
يؤسفني أننا أخــذنــا مــبــادرة منذ 
الــثــمــانــيــنــيــات فـــي مــســألــة الــطــاقــة 

الشمسية، إال أننا لم نكمل بها.
وأكـــمـــل شـــهـــاب الـــديـــن: الــكــويــت 
مــؤهــلــة لـــلـــوصـــول إلــــى الـــهـــدف إن 
ــــخــــذنــــا الــــســــيــــاســــة الــصــحــيــحــة 

ّ
ات

وأكملنا فيها، خاصة مع التغيرات 
الـــجـــديـــدة، وســـبـــب تــأهــلــنــا يــعــود 
ــى امــتــاكــنــا لـــلـــمـــوارد الــبــشــريــة  إلــ
والفنية كمعهد األبحاث وشركات 
ق 

ّ
النفط، ونملك الخبرة فيما يتعل

بالطاقة الشمسية وطــرق تخزين 
الغاز وغيرها، لذلك نحن مؤهلون 

ولدينا القدرة.
وأضــــــــاف: هـــنـــاك بـــعـــض الـــــدول 
ــلــــك اإلمـــــكـــــانـــــات  ــمــ ــــة ال تــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
البشرية والقدرات الفنية والقدرات 
الجيولوجية، فتخزين ثاني أكسيد 
الكربون يحتاج إلى مكامن جوفية 
جـــيـــولـــوجـــيـــة تــســتــطــيــع تــخــزيــنــه 
بــداخــلــه لــتــحــويــل الــنــفــط أو الــغــاز 
لمصدر طــاقــة نظيف، بــاد الشام 

إجـــمـــااًل والـــقـــرن اإلفـــريـــقـــي ليست 
لـــديـــهـــا الـــمـــكـــامـــن، واألردن لــديــه 
ــا الــــعــــراق فـــهـــو مــؤهــل  ــ الـــقـــلـــيـــل، أمـ
 

ّ
لاتجاه إلى الطاقة المتجددة، لكن
الوضع السياسي يشّكل عائقا لها.
وفــيــمــا يتعلق بــاالســتــثــمــار في 
ــمـــار فــي  ــثـ ــتـ الــــطــــاقــــة، ذكـــــر أن االسـ
تــوفــيــر الــطــاقــة لــلــمــواطــنــيــن مــتــاح 
 االستثمارات في 

ّ
في الكويت، لكن

ــلـــدول الــعــربــيــة  الــطــاقــة الــنــظــيــفــة لـ
تــحــتــاج إلـــى مــلــيــارات الــــــدوالرات، 
فــــــالــــــدول يــــجــــب أن تــــأخــــذ بــعــيــن 
ــا،  ــ ــهـ ــ ــــوالـ ــع أمـ االعـــــتـــــبـــــار أيـــــــن تــــضــ
وإن كـــنـــا فــــي الـــكـــويـــت ســـنـــشـــارك 
ــكــــون فــي  ــغــــرض أن نــ ــكــــون بــ لــــن يــ
المقدمة، بل لرغبتنا في أن تكون 
 
ّ
لدينا مــصــادر طــاقــة نظيفة، وألن
الطلب في المستقبل على الطاقة 
النظيفة، فإنه يجب أن يكون حجم 
ــارات لــلــطــاقــة الــنــظــيــفــة؛  ــمـ ــثـ ــتـ االسـ
ســــــــواء طــــاقــــة شـــمـــســـيـــة أو طـــاقـــة 
الرياح أو طاقة هيدروكربونية تم 
استخاص ثاني أكسيد الكربون 
، وتخزينه 

ً
 أو الحــقــا

ً
منها، مقدما
تحت األرض.

وأوضــــــح أن أمـــيـــركـــا وكـــنـــدا قــد 
ـــتـــا نـــحـــو مـــلـــيـــار دوالر فــي 

ّ
ضـــخ

شــركــتــيــن خـــال الــربــع الــثــانــي من 
2022، وهــمــا مــتــخــصــصــتــان فقط 
باستخاص ثاني أكسيد الكربون 

ــي بـــاطـــن  ــ ــن الــــجــــو وتـــخـــزيـــنـــه فـ ــ مـ
األرض، بغرض اإلنتاج للمستقبل، 
، وهــنــا 

ً
ــتــــاج حـــالـــيـــا وال يـــوجـــد إنــ

نتحدث عن استثمارات في تقنيات 
متقدمة للمستقبل بحدود مليارات 
ــا، واإلمــــــــــارات  ــويــ ــنــ الـــــــــــــدوالرات ســ

والسعودية بدأتا في االستثمار.
ولفت إلــى أن السعودية أعلنت 
تــخــصــيــص مــلــيــاَري دوالر لــلــدول 
ــادرة الــســعــوديــة  ــبــ الــعــربــيــة فـــي مــ
لــلــشــرق األوســـط األخــضــر، لــزراعــة 
األشـــجـــار وتـــخـــزيـــن ثـــانـــي أكــســيــد 
الكربون بغرض المساهمة بشكل 
أكبر في توفير طاقة نظيفة لدول 

المنطقة وليس للتصدير.
ــى أن تــرجــع الــكــويــت لما 

ّ
وتــمــن

كـــانـــت عــلــيــه فـــي الـــســـابـــق، وتــأخــذ 
ــانـــت، لــنــكــون في  ــبـــادرة كــمــا كـ الـــمـ

المقدمة، فاإلمكانات متاحة.

السعودية واإلمارات رائدتان
 

ــالــــت رئـــيـــســـة قــســم  بــــــدورهــــــا، قــ
الطاقة في مجموعة إدارة استدامة 
الــمــوارد الطبيعية وتغّير المناخ 
في »اإلسكوا - بيروت«، د. راضية 
الــســداوي، إن االنتقال الطاقي في 
الــبــلــدان العربية، خاصة الخليج، 
يسير في طريق مستقيم، خاصة 
الـــبـــلـــدان الــمــتــقــدمــة عــلــى األخــــرى؛ 

ســـــــــواء بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى األهـــــــــداف 
الموضوعة فيما يتعلق بالطاقة 
ة استخدام الطاقة  المتجددة وكفاء

وتقليص الكربون.
ــت الــــــــــــســــــــــــداوي: نـــجـــد  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــمـ ــ ــ وأكـ
الـــســـعـــوديـــة واإلمــــــــــارات رائـــدتـــيـــن 
فــي هــذا المجال بمشاريع الطاقة 
الــمــتــجــددة، وكـــذلـــك بــالــنــســبــة إلــى 
الــهــيــدروجــيــن، لــكــن بــالــنــســبــة إلــى 
الــبــلــدان األخــــرى، فــمــن الــمــمــكــن أن 
يكون بسبب اإلطار االستراتيجي 
واالستثمار لهيكلية القطاع يأخذ 
الــكــثــيــر مـــن الـــوقـــت، أمــــا قــطــر فقد 
تــقــّدمــت بنتائج جــيــدة فــي مسألة 
مــشــاريــع الــطــاقــة الــمــتــجــددة، كما 
أن المملكة المغربية أيضا تعتبر 
اليوم رائــدة في الطاقة المتجددة 
ــك بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى  ــ ــذلـ ــ عـــالـــمـــيـــا، وكـ
المنطقة العربية، وسنرى نتائج 
أفـــــضـــــل فــــــي الـــــســـــنـــــوات الـــخـــمـــس 
القادمة، لكن يجب أن يكون هناك 

استثمار أكثر في هذا المجال.
ــة الــعــام  ــدايـ ــع بـ ــادت بـــأنـــه مـ ــ ــ وأفـ
ــنــــاك تـــقـــاريـــر  ــكـــون هــ ــتـ الــــحــــالــــي سـ
ــة  ــعـــوديـ ــلـــسـ ســــتــــقــــدم بـــالـــنـــســـبـــة لـ
والبحرين وغيرهما فيما يخص 
الــتــقــدم الــمــحــرز الــــذي قــدمــتــاه في 
الطاقة ومجاالت أخرى، إن الكويت 
ــي كــل  ــ ــــدف فــ ــهـ ــ ــي أقـــــــل نـــســـبـــة كـ ــ هــ
المنطقة العربية، وهي 15 بالمئة، 

وهي نسبة رمزية مقارنة بالبلدان 
األخـــرى، خاصة البلدان النفطية، 
رأيـــنـــا فـــي الـــكـــويـــت الــتــصــريــحــات 
األخــيــرة بخصوص الــوصــول إلى 
الصفر، لكن المشكلة أنه يجب أن 
يكون هناك تسريع فــي سياسات 
االنتقال للطاقة بالكويت، خاصة 

بالنسبة إلى الطاقة المتجددة.

الدول العربية وتقليل االنبعاثات

ــالــــت مــهــنــدســة  ــا، قــ ــهـ ــبـ ــانـ مــــن جـ
ــاور-  ــ ــوابـ ــ ــال فـــي »أكـ ــمــ تـــطـــويـــر األعــ
ــارثــــي،  الـــــــريـــــــاض«، م. ســــــــارة الــــحــ
ــــت عــن  ــربـ ــ إن الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة أعـ
ــبـــعـــاثـــات  الــــتــــزامــــاتــــهــــا لـــتـــقـــلـــيـــل انـ
الـــــكـــــربـــــون مــــــن خــــــــال ســــيــــاســــات 
الــمــســاهــمــات الـــمـــحـــددة الــوطــنــيــة 
الـــتـــي قـــامـــت بــتــســلــيــمــهــا لــمــؤتــمــر 
األطراف للتغير المناخي وتفاوض 
ــدول الــعــربــيــة ككتلة  ــ مــجــمــوعــة الــ
ل المصالح والمطالب 

ّ
واحــدة تمث

المشتركة للمجموعة بالتنسيق 
مع جامعة الدول العربية. 

وبــّيــنــت أن أعـــضـــاء الــمــجــمــوعــة 
العربية يواجهون تحديات مناخية 
وأولويات مختلفة في اتفاقية األمم 
الـــمـــتـــحـــدة اإلطــــاريــــة بـــشـــأن تــغــّيــر 
المناخ، وأكــدت أن 18 دولة عربية 
ــلـــى اتــفــاقــيــة  ــــت عـ ــادقـ ــ ــــعــــت وصـ

ّ
وق

بــاريــس، باستثناء ليبيا واليمن 
والعراق، فلم تصادق عليها بعد.

وأضـــافـــت: قــبــل وأثـــنـــاء »مــؤتــمــر 
كــوب 26«، أقــدمــت 16 دولــة عربية 
عــلــى تــقــديــم مــســاهــمــات مــحــدثــة، 
وهذه الدول هي األردن، واإلمارات، 
والــــــبــــــحــــــريــــــن، وتــــــــونــــــــس، وجـــــــزر 
الـــقـــمـــر، والـــســـعـــوديـــة، والــــســــودان، 
والـــصـــومـــال، وعـــمـــان، وفــلــســطــيــن، 
وقطر، والكويت، ولبنان، والمغرب، 
ومــوريــتــانــيــا، والــيــمــن، وقـــد تكون 
اإلمــــــــــارات والــــســــعــــوديــــة واألردن 
ســّبــاقــة فــي وضـــع خــطــط طموحة 
للتقليل من االنبعاثات الكربونية.

وفيما يخّص حجم االستثمارات 
فــي الــطــاقــة ولــتــقــلــيــل االنــبــعــاثــات، 
أوضحت الحارثي أن التحول إلى 
طــاقــة خــضــراء ونــظــيــفــة سيساهم 
فــي تقليل االنبعاثات الكربونية، 
من خال استبدال مصادر الطاقة 
الملوثة بمصادر متجددة، وال يزال 
االستثمار في الطاقة المتجددة في 
المنطقة دون المأمول، ويعول على 
وضع سياسات داعمة لخلق بيئة 
استثمارية محفزة لقطاع الطاقة 

المتجددة.

مبادرات السعودية

ــال الــخــبــيــر الــنــفــطــي  ــ بـــــــدوره، قـ
ماجد المنيف إن السعودية أعلنت 
أنها ستصل إلى الحياد الصفري 
بحلول عام 2060 من خال زيادة 
اســتــخــدام الــغــاز بـــداًل مــن الــوقــود 
الــســائــل، وتــطــويــر مـــصـــادر الــغــاز 
 عــن 

ً
ــا لـــديـــهـــا، واســـتـــخـــدامـــه عـــوضـ

ــل لــتــولــيــد  ــائـ ــرق الــــبــــتــــرول الـــسـ ــ حـ

الكهرباء، وأيضا تطوير المصادر 
الـــمـــتـــجـــددة كـــالـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة 
وطاقة الرياح، والمبادرة الثالثة 
ة اســـتـــخـــدام  ــاء ــ ــفـ ــ ــــي تـــحـــســـيـــن كـ هـ
الـــطـــاقـــة فـــي قـــطـــاع الــنــقــل وقــطــاع 
تحلية المياه والقطاع الصناعي، 
وتــتــلــخــص الــمــبــادرة الــرابــعــة في 
الوصول إلى الحياد الصفري من 

خال زيادة المساحة الخضراء.
ــي الــمــمــلــكــة  ــ وأكـــــمـــــل: ونــــحــــن فـ
متقدمون في هذا المجال، ونرغب 
من الــدول العربية أن تحذو حذو 
ــي 

ّ
ــــي تــبــن الـــمـــمـــلـــكـــة واإلمــــــــــــارات فـ

برنامج طموح يخفض انبعاثات 
الكربون؛ سواء في استخدام الغاز 
 عن حرق البترول في توليد 

ً
عوضا

الكهرباء وتحلية المياه وتطوير 
ة  الطاقة المتجددة وتحسين كفاء

استخدام الطاقة.
ــــت الــــمــــنــــيــــف إلـــــــى إصـــــاح  ــفـ ــ ولـ
ــار الــــــوقــــــود، حــــيــــث قــــــال إن  ــ ـــعـ أســ
أســعــار الــوقــود فــي المنطقة تعد 
ــذا يـــؤدي  ــ األدنـــــى فـــي الـــعـــالـــم، وهـ
إلــى الهدر، وإعانة الوقود تذهب 
لغير المستحقين، وإن كانت هناك 
إعــانــة الســتــخــدام الـــوقـــود، فــإنــهــا 
يجب أن تــذهــب إلــى المستحقين 
مـــن الـــطـــبـــقـــات الــمــتــدنــيــة الـــتـــي ال 
تستطيع أن تتحمل تكلفة الطاقة 

المرتفعة.
وبّين أنه إلى اآلن تعتبر إعانات 
الطاقة في المنطقة متحّيزة ضد 
الــطــبــقــات الــفــقــيــرة، وفـــي المملكة 
اســـتـــحـــدثـــنـــا مــــا يـــســـّمـــى بــحــســاب 
الـــمـــواطـــن، مـــا يــمــكــن أن تــتــحــصــل 
ــة مـــن إصــــاح أســعــار  ــدولـ عــلــيــه الـ
ــة يـــــذهـــــب إلـــــــى الـــطـــبـــقـــات  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ الـ
ــون مــكــســبــا  ــ ــكـ ــ الـــمـــســـتـــحـــقـــة، ال يـ
لـــلـــخـــزيـــنـــة، ولــــكــــن يــــكــــون مــكــســبــا 

للطبقات المحتاجة.
وذكر أن هناك الكثير من الدول 
ــة لــخــفــض  ــمـــوحـ ـــت بــــرامــــج طـ

ّ
ــن ــبـ تـ

االنـــبـــعـــاثـــات، والـــمـــغـــرب إحـــداهـــا؛ 
ــارات  ــ ــ كـــذلـــك مــصــر واألردن واإلمـ
وعمان، وهناك دول أخرى، ولعل 
ــي شـــرم  عـــقـــد مـــؤتـــمـــر األطــــــــراف فــ
ــام دولــــنــــا  ــمــ ــتــ ــة الهــ ــ ــدايـ ــ الــــشــــيــــخ بـ
ــــن دون  بـــخـــفـــض االنــــبــــعــــاثــــات، مـ
التأثير على النمو وعلى العدالة 

بين األجيال.
ــثـــمـــارات  ــتـ ــد أن حـــجـــم االسـ ــ وأكــ
يــقــّدر بــمــلــيــارات الــــدوالرات، حيث 
تــعــتــمــد مــن دولـــة ألخــــرى، كــمــا أن 
الـــطـــاقـــة الـــمـــتـــجـــددة فـــي الــمــنــطــقــة 
ـــص مـــن أي مــنــطــقــة  الــعــربــيــة أرخــ
أخرى في العالم، بسبب اإلشعاع 
الشمسي فــي المنطقة، مبينا أن 
أسعار النفط والغاز اآلن مرتفعة، 
ــى إيـــــــــــرادات إضـــافـــيـــة  ــ وتــــــــؤدي إلــ
لــلــدول، وتستطيع هــذه الـــدول أن 
تــســتــخــدم تــلــك اإليــــرادات لتطوير 
الـــطـــاقـــات الـــمـــتـــجـــددة، مــبــيــنــا أن 
مــحــاولــة تــقــلــيــص االعـــتـــمـــاد على 
النفط تعتمد على االستثمار في 

اإلنسان.

العدد 5226 / األربعاء 4 يناير 2023م / 11 جمادى اآلخرة 1444هـ

ةديرجلا•
economy@aljarida●comاقتصاد 10

ل الطاقة... تحدي دول المنطقة في السنوات القادمة تحوُّ
 للبدائل

ً
يتطلب رؤوس أموال ضخمة وبرامج صارمة ودعما

ر المناخ يستدعي االنصياع إلى العلم،  تغيُّ
حيث إن انبعاثات الكربون تؤثر على المناخ 

بشكل سلبي مع مرور الوقت، وخفض 
انبعاثات الغازات الدفيئة أصبح ضرورة ملّحة 

مع التغّير المناخي، فالعالم اليوم يشهد 
 إلى الطاقة النظيفة، فهل منطقة 

ً
انتقاال

الشرق األوسط مستعدة لمجاراة العالم 
والوصول إلى تقليل االنبعاثات الكربونية 

واالعتماد على الطاقة المتجددة؟ 
وتستهدف الواليات المتحدة والعديد من 

الدول كالصين والهند وغيرها الوصول 
إلى صافي االنبعاثات الصفري عام 2050، 
ويعّد الوصول إلى صافي الصفر على نطاق 

عالمي جزًءا أساسًيا من الجهود المبذولة 
لمنع االحتباس الحراري من تجاوز هدف 

المناخ 1.5 درجة مئوية، وأّدى العمل العالمي 
لمكافحة تغّير المناح إلى هذه الموجة 

وااللتزام للوصول إلى صافي الصفر، ويتحقق 
صافي االنبعاثات الصفرية عندما يتم 

امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الغالف 
الجوي كل عام أكثر مما ينبعث.

ويعتبر الطريق إلى تقليل االنبعاثات 

الكربونية واالستدامة أسهل للدول الغنية 
بالموارد الطبيعية كالغابات المطيرة 

التي تمتص بشكل طبيعي ثاني أكسيد 
الكربون من الغالف الجوي، لكّن التحدي 

األصعب على الدول الصناعية ذات عدد 
السكان العالي، والتي ال تحتوي على الموارد 

الطبيعية المتصاص ثاني أكسيد الكربون، 
وتواجه الدول العربية تحدًيا أكبر لكونها 

دوال ذات طبيعة جافة، وتحتاج إلى الكثير 
من األدوات المتصاص الغاز وتخزينه في 

باطن األرض.
وتتطلب االستثمارات في الطاقة المتجددة 

رؤوس أموال ضخمة، فيتعين شراء بطاريات 
التخزين واأللواح الشمسية والتركيب، 

وغيرها من األدوات ومتطلبات الطاقة 
المتجددة، وهذا يعتبر مكلفا، لذلك على 

الحكومات أن تبدأ فعليا في االستثمار 
بالطاقة النظيفة، وعدم ترك األمر للقطاع 

الخاص، كما هي العادة.
ط »الجريدة« الضوء 

ّ
وفي هذا الصدد، تسل

على هذا الموضوع... وإليكم التفاصيل:

يجب تسريع 
سياسات 

االنتقال 
للطاقة 

بالكويت 
خاصة 

بالنسبة إلى 
»المتجددة«

د. راضية السداوي

الكويت 
مؤهلة 

للوصول 
إلى الهدف 
إن اتخذنا 
السياسة 

الصحيحة
د. عدنان شهاب 
الدين

أسعار الوقود 
بالمنطقة 

تعتبر األدنى 
في العالم 

وهذا يؤدي 
إلى الهدر

د. ماجد المنيف

الدول المنتجة 
للطاقة من 

المصادر 
األحفورية تتحمل 

مسؤولياتها 
في التصدي 
لانبعاثات 

الضارة
د. عباس المجرن

االستثمار 
في الطاقة 
المتجددة 
بالمنطقة 

ال يزال دون 
المأمول

م. سارة الحارثي

المجرن: االقتراب من الحياد الكربوني يعتمد على درجة االلتزام بالبرامج 
ــاذ االقــــتــــصــــاد بــجــامــعــة  ــ ــتـ ــ قــــــال أسـ
الكويت، د. عباس المجرن، إن وصول 
البلدان الخليجية إلى الحياد الكربوني 
يعتمد على مدى التزامها بمبادراتها 
المعلنة، وتشير أحدث بيانات صادرة 
ــة بـــريـــتـــش بــــتــــرولــــيــــوم عــن  ــركــ ــــن شــ عـ
الـــدول الــمــصــدرة لانبعاثات الغازية 
الضارة الى أن السعودية تصّدرت عام 
2021 قائمة الــدول العربية المصدرة 
النبعاثات االحتباس الحراري، تتبعها 
اإلمارات، ثم مصر، ثم العراق، وتتبعها 

الجزائر ثم قطر، فالكويت.
وأضــــــــاف الــــمــــجــــرن: مــــن الــطــبــيــعــي 
أن تــســعــى الـــبـــلـــدان الــمــنــتــجــة للطاقة 
ل  مــن الــمــصــادر األحــفــوريــة إلـــى تحمُّ
مسؤولياتها في التصدي لانبعاثات 

الضارة. 
ولفت إلى أن أقوى المبادرات المعلنة 
الــتــي تستهدف الــحــد مــن االنبعاثات 
والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 
مــنــتــصــف الــــقــــرن الـــحـــالـــي تـــتـــركـــز فــي 
السعودية واإلمـــارات وقطر، ويعتمد 

اقــتــراب أي مــن هــذه الـــدول مــن الحياد 
الكربوني على درجــة التزامها ومدى 
جــديــتــهــا فـــي تــنــفــيــذ هــــذه الـــمـــبـــادرات 
ــدى مــواكــبــتــهــا  ــ ــلــــى مــ ــج، وعــ ــ ــرامـ ــ ــبـ ــ والـ
ــة لـــلـــتـــطـــور الــــمــــتــــســــارع فــي  ــثـ ــيـ ــثـ الـــحـ
التقنيات المتصلة بخفض االنبعاثات.
وأشــــــار إلــــى أن الـــســـعـــوديـــة أعــلــنــت 
عزمها توليد 50 بالمئة مــن طاقتها 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة مــــن مــــصــــادر مـــتـــجـــددة 
بحلول عام 2030، كما تضمنت مبادرة 
 الــمــزيــد 

ّ
الـــســـعـــوديـــة الـــخـــضـــراء ضـــــخ

مــن االســتــثــمــارات فــي تطوير تقنيات 
الهيدروجين النظيف ومصادر الطاقة 
الــمــتــجــددة، وزيـــــادة كــفــاءة اســتــخــدام 
ــرامــــج اصــطــيــاد  الــــطــــاقــــة، وتـــكـــثـــيـــف بــ
ــــون، والــــتــــوســــع فــي  ــربـ ــ ــكـ ــ وتــــخــــزيــــن الـ

عمليات التشجير.
وأكـــمـــل: بينما تــســتــهــدف االمــــارات 
زيــــادة مــســاهــمــة الــطــاقــة الــنــظــيــفــة في 
مزيج مصادر الطاقة إلــى 50 بالمئة، 
مــنــهــا 44 بــالــمــئــة طــــاقــــات مـــتـــجـــددة، 
و6 بــالــمــئــة طــاقــة نـــوويـــة، كــمــا تهدف 

إلــــى رفــــع مــعــدل خــفــضــهــا النــبــعــاثــات 
الغازات الدفيئة إلى نسبة 31 بالمئة 
بحلول عــام 2030، ومــن المخطط أن 
يــأتــي مــعــظــم هـــذا الــخــفــض مـــن قــطــاع 
توليد الكهرباء )66 بالمئة(، ثم قطاع 
الصناعة )17 بالمئة(، وقطاع النقل )10 
بالمئة(، ويسهم في تحقيق هذا الهدف 
مشروع الكربون األزرق، وزراعــة 100 

مليون شتلة مانغروف.
ــاف: مــن جانبها، تسعى قطر  وأضــ
إلــــى بـــنـــاء مــنــشــأة مـــركـــزيـــة الحــتــجــاز 

وحــقــن غــاز ثــانــي أكسيد الــكــربــون في 
مدينة راس لفان الصناعية، التي تضم 
أكــثــر مـــن 80 تــوربــيــنــا تــعــمــل بــالــغــاز، 
كــمــا تسعى الـــى إحـــال الــهــيــدروجــيــن 
النظيف محل الــغــاز فــي تشغيل هذه 
التوربينات، وفــي مـــوازاة ذلــك أطلقت 
قطر مبادرة تستهدف زراعة 10 مايين 

شجرة بحلول عام 2030.

قالوا:

حصة المطيري

https://www.aljarida.com/article/10035


»المركز«: األسهم الكويتية تتجاوز تقلبات األسواق العالمية
»اختتمت عام 2022 بأداء إيجابي ومكاسب بلغت نسبتها %3.5«

ــال الــمــركــز الــمــالــي الــكــويــتــي  قــ
)المركز(، في تقريره الشهري عن 
أداء أســــــواق األســـهـــم الخليجية 
لشهر ديسمبر 2022، إن السوق 
الكويتي استهل الــعــام بمكاسب 
قوية، قبل أن يتراجع في النصف 
الــثــانــي مـــن الـــعـــام ليختتم 2022 
بمكاسب سنوية بلغت نسبتها 

3.5 في المئة. 
وأضـــاف »الــمــركــز« أن انتعاش 
النشاط االقتصادي ساعد السوق 
الكويتي على االرتفاع على الرغم 
من سلبية أداء األسهم العالمية، 
ومـــن بين الــقــطــاعــات فــي بورصة 
الكويت، كــان مؤشر قطاع السلع 
االستهالكية والقطاع المصرفي 
الرابح األكبر خالل العام بارتفاع 
وصل إلى 11.2 في المئة و10.5 في 

المئة على التوالي. 
وتــــابــــع أنـــــه مــــن بـــيـــن شـــركـــات 
الــســوق األول، حقق سهم طيران 
الجزيرة وسهم الخليج للكابالت 
أكبر مكاسب خــالل الــعــام بنسبة 
47.3 فــي الــمــئــة و39.5 فــي المئة 

على التوالي، وكــان سهم عقارات 
الكويت وسهم مجموعة االمتياز 
 بنسبة 37.9 في 

ً
األكـــثـــر تــراجــعــا

المئة و36.5 في المئة على التوالي. 
وأوضــــح أن الــعــام شهد إدراج 
أسهم شركة علي الغانم وأوالده 
للسيارات، في بورصة الكويت في 
يونيو 2022، مما يمثل أحــد أهم 
اإلدراجـــــــات فـــي الـــســـوق الكويتي 
خــالل اآلونـــة األخــيــرة، مضيفا أن 
الشركة أدرجـــت 45 فــي المئة من 
خالل االكتتاب بإجمالي طلب يزيد 
 مع 

ً
على 3 مليارات دوالر. وتجاوبا

ارتفاع معدالت التضخم، رفع بنك 
االحتياطي الفدرالي األميركي سعر 
الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في 
ديسمبر، لتصل حصيلة الزيادة 

السنوية إلى 425 نقطة أساس. 
وذكر أن أسعار الفائدة ارتفعت 
من 0.25 في المئة في الربع األول 
مـــن الـــعـــام إلــــى 4.5 فـــي الــمــئــة في 
ديسمبر 2022، مما دفــع تكاليف 
االقــتــراض إلــى أعلى مستوياتها 
منذ عام 2017، الفتا إلى أن الدينار 

الكويتي مرتبط بسلة من العمالت 
 ،

ً
والتضخم المحلي معتدل نسبيا

اتـــخـــذ الــبــنــك الـــمـــركـــزي الــكــويــتــي 
 في رفــع سعر 

ً
سياسة أقــل تشددا

الـــفـــائـــدة، ورفــــع »الـــمـــركـــزي« سعر 
الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس 
من 1.5 في المئة إلى 3.5 في المئة 

خالل العام. 
ومـــــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، حــافــظــت 
وكالة موديز على نظرة مستقبلية 
مستقرة عند A1 بــشــأن اقتصاد 
الكويت بالنظر إلى االحتياطيات 
ــيــــة والـــنـــفـــطـــيـــة الــضــخــمــة  ــالــ ــمــ الــ

ومستويات الدخل المرتفع.
وعلى صعيد المنطقة، تراجع 
مؤشر ستاندرد آند بورز المركب 
لـــدول مجلس الــتــعــاون الخليجي 

)S&P GCC( بنسبة 7.2 فــي المئة 
خالل العام، في تراجع أقل مقارنة 
ــواق الـــمـــتـــقـــدمـــة، وســـجـــل  ــ ــ ــاألسـ ــ ــ بـ
الــمــؤشــر الـــعـــام لــســوقــي أبــوظــبــي 
ودبــي خالل العام أعلى المكاسب 
بـــزيـــادة 20.3 فـــي الــمــئــة و4.4 في 
المئة على التوالي، وفي المقابل، 
ــوق الــســعــوديــة  تـــراجـــع مـــؤشـــر ســ
وســوق قطر بنسبة 7.1 في المئة 
و8.1 في المئة خالل الفترة نفسها.

ــاول »الـــمـــركـــز« فـــي تــقــريــره  ــنـ وتـ
الشهري أداء اقتصاد دولة اإلمارات، 
إذ شهد الناتج المحلي اإلجمالي 
 بنسبة 4.6 في المئة 

ً
الحقيقي نموا

عــلــى أســـــاس ســـنـــوي فـــي األشــهــر 
التسعة األولى من عام 2022. وقام 
المصرف المركزي بتعديل تقديرات 

الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي 
لعام 2022 من 6.5 في المئة إلى 7.6 
في المئة، ومن المتوقع أن يسجل 
حــجــم الــتــجــارة الــخــارجــيــة لــدولــة 
اإلمارات زيادة بنسبة 15 في المئة 
على أســاس سنوي بحلول نهاية 
العام، لتصل إلى 599 مليار دوالر. 
ــالـــي اإليـــــــــرادات  ــمـ وبـــيـــن أن إجـ
ــارات بــلــغ فــي الــربــع  ــ لــحــكــومــة اإلمــ
الثالث من عــام 2022 نحو 148.1 
مليار درهـــم، بــزيــادة قــدرهــا 17.2 
في المئة عن 126.3 مليار درهم في 

العام الماضي. 
ــة أخــــــــــــــرى، أوضـــــــح  ــ ــهـ ــ ومـــــــــن جـ
»الـــــمـــــركـــــز« أن الــــنــــاتــــج الــمــحــلــي 
اإلجـــمـــالـــي الــحــقــيــقــي لــلــســعــوديــة 
ارتـــفـــع بــنــســبــة 8.8 فـــي الــمــئــة في 
الربع الثالث من 2022 على خلفية 
ــادة نـــشـــاط قـــطـــاع الــنــفــط، وقــد  ــ زيــ
تراجع معدل التضخم في أسعار 
المستهلكين بالمملكة إلى 2.9 في 
الــمــئــة عــلــى أســــاس ســنــوي خــالل 
نــوفــمــبــر، مــشــيــرا إلــــى أن فــائــض 
الموازنة السعودية لهذا العام يقدر 

بنحو 27 مليار دوالر، أي ما يقرب 
من 2.6 في المئة من الناتج المحلي 
اإلجــمــالــي لــلــبــالد، وارتــفــع مؤشر 
مــــديــــري الـــمـــشـــتـــريـــات الـــســـعـــودي 
من 57.2 في أكتوبر إلــى 58.5 في 
نوفمبر. وتابع، كما ارتفع صافي 
األربــاح اإلجمالية ألكبر 10 بنوك 
سعودية بنسبة 9.3 في المئة على 
أساس ربع سنوي في الربع الثالث 
مدفوع بارتفاع الدخل من الفوائد، 
وشــــهــــدت دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون 
الخليجي إتمام 59 صفقة اندماج 
واستحواذ في الربع الثالث من عام 
2022، بزيادة قدرها 23 في المئة 

على أساس سنوي.
ــز« إلـــــى أن أداء  ــركــ ــمــ ولـــفـــت »الــ
 خالل 

ً
األسواق المتقدمة جاء سلبيا

العام، حيث حقق مؤشر مورغان 
ــيـــتـــال إنــتــلــيــجــنــس  ســـتـــانـــلـــي كـــابـ
العالمي )MSCI( خسارة 19.5 في 
المئة ومؤشر ستاندرد آند بورز 
S&P 500( 19.4 500( فــي الــمــئــة. 
وبسبب مخاوف الركود الناجم عن 
االرتفاع الحاد في أسعار الفائدة، 

انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 
)S&P 500 500( بشكل حــاد خالل 

عام 2022. 
وذكــــــــــــر أن مــــــؤشــــــر نــــــاســــــداك 
المركب، الذي يضم أسهم شركات 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــرئــــيــــســــيــــة فــي 
 
ً
الواليات المتحدة، شهد انخفاضا
بنسبة 33.1 في المئة خالل العام 
بسبب انخفاض اإليرادات الرقمية 
لـــشـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا الــكــبــرى 
وتقييمات مرتفعة باإلضافة إلى 
تشديد بنك االحتياطي الفيدرالي. 
وأوضــــح أنـــه تــم تــعــديــل تــقــديــرات 
الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي 
في الواليات المتحدة خالل الربع 
الثالث من 2022 من 2.9 في المئة 
إلى 3.2 في المئة مدفوعة بزيادة 
ــاق الــحــكــومــي عــلــى الــرعــايــة  ــفـ اإلنـ
الصحية واالستثمارات في اآلالت 
والــمــلــكــيــة الـــفـــكـــريـــة، وبـــلـــغ مــعــدل 
الــتــضــخــم فـــي الـــواليـــات المتحدة 
7.1 في المئة على أســاس سنوي 
 من 7.7 في 

ً
في نوفمبر، منخفضا

المئة في أكتوبر 2022. 

»بيتك« يعلن الفائزين في حساب »الرابح«
أعلن بيت التمويل الكويتي )بيتك( أسماء 
الفائزين فــي حــســاب »الـــرابـــح«، حيث فــاز 20 
عميال بــجــوائــز نــقــديــة قيمة كــل منها 1500 
دينار، وذلك عن األسبوع الثالث والرابع من 

ديسمبر 2022. 
  والفائزون بالجائزة النقدية بـ 1500 دينار 
لكل منهم هم: عامر عويضة العجمي، سعود 
دحــــام الــشــمــري، عــلــي أحــمــد الــســلــيــم، إيــمــان 
خليفه الــريــش، بــدر مــهــدي الــشــمــري، ابتهال 
وليد الضبيعي، جاسم محمد الكندري، محمد 
محمد احمد، منيف نايف المطيري، ايناس 
إبراهيم فرج، إبراهيم عبيد الديحاني، إيمان 
جــيــمــي، هــديــر ســعــد ضــاحــي، عــبــدالــلــه وليد 
السالمين، سلمان سعد المطيري، علي ناصر 
الـــقـــالف، يحيى حسين يــتــيــم، فيصل ناصر 
الدوسري، حاتم رجاء عبدالرؤوف، حمد فرج 

السليماني.
وتــتــضــمــن الــحــمــلــة الـــتـــي أطــلــقــهــا »بــيــتــك« 
بحلتها الجديدة لعام 2022، عدة سحوبات 
وجوائز تمنح العمالء فرصة الفوز »أسبوعيا، 
ــع ســــنــــوي«، لــيــصــل مــجــمــوع  ــ وشـــهـــريـــا، وربــ

الفائزين خالل العام إلى 536 عميال.

وأجــــــري الــســحــب فـــي بــــرج »بـــيـــتـــك« تحت 
إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة. 

وتــأتــي الحملة انطالقا مــن سعي »بيتك« 
الــمــتــواصــل لــتــقــديــم مــنــتــجــات مــتــمــيــزة تلبي 
طــمــوحــات الــعــمــالء، وتـــعـــزز مــكــانــتــه الـــرائـــدة 
مــحــلــيــا وعــالــمــيــا، وتــعــكــس تــمــيــزه فـــي طــرح 
المنتجات والخدمات المصرفية، وفقا ألعلى 

معايير الجودة. 
وحــســاب الــرابــح هــو راتــب يتوفر للعمالء 
ــــم وإدارة  ــهـ ــ ــبـ ــ ــن فـــــي تــــحــــويــــل رواتـ ــيــ ــبــ ــراغــ الــ

حساباتهم الشخصية. 
ويفتح حساب »الرابح« بالدينار الكويتي 

لألفراد عبر فروع »بيتك« المنتشرة في الكويت 
أو عن طريق القنوات اإللكترونية المتاحة، 
ويشترط تحويل الراتب كشرط أساسي لدخول 

السحب، واستمرار تحويله في الحساب.
وفــيــمــا يتعلق بــشــروط وأحـــكـــام الــجــوائــز 
والسحب، تتم عملية السحب على 10 جوائز 
بمعدل 1500 دينار لـ 10 عمالء أسبوعيا، و1 
كيلو من ذهــب »بيتك« لعميل واحــد شهريا، 
و25000 ديــنــار لعميل واحــــد كــل ربـــع سنة، 
وبــذلــك يصل مجموع العمالء الفائزين إلى 
536 فـــائـــزا خــــالل الـــعـــام، وذلــــك بــعــد مــراعــاة 
شروط وأحكام السحب، وهي أن يودع العميل 
3 رواتــــب خـــالل األشــهــر الــثــالثــة الــتــي تسبق 
عــمــلــيــة الــســحــب، ويــشــتــرط أال يــقــل الــرصــيــد 
األدنــى للحساب عن 50 دينارا في نهاية كل 
شهر خالل األشهر الثالثة التي تسبق عملية 

السحب.
ويـــحـــرص »بـــيـــتـــك« عــلــى مـــواصـــلـــة تــعــزيــز 
منظمومة خدماته ومنتجاته المصرفية، بما 
م مع متطلبات العمالء واحتياجاتهم  يتالء
وتحقيق تطلعاتهم وتزويدهم بما هو عصري 

ومبتكر.

»وربة« يشارك في معرض وظيفتي
أعــلــن بنك وربـــة مشاركته في 
معرض وظيفتي، الذي يعد أضخم 
مــعــرض توظيف ينظمه القطاع 
الـــخـــاص بــالــكــويــت، ويــعــقــد على 
مــدار 3 أيـــام، مــن 5 حتى 7 يناير 

الجاري، في أرينا 360 مول.
وتــأتــي مــشــاركــة وربــــة تــأكــيــدا 
لـــحـــرصـــه الـــمـــتـــواصـــل عـــلـــى دعـــم 
الكوادر الوطنية الشابة، وسعيا 
ات  نحو استقطاب أفضل الكفاء
ــي الـــقـــطـــاع  ــ ــيـــة لـــلـــعـــمـــل فـ ــتـ ــكـــويـ الـ
ــــي، ويــــــهــــــدف مـــعـــرض  ــرفـ ــ ــــصـ ــمـ ــ الـ
»وظــيــفــتــي«، الــــذي تنظمه شركة 
ــمـــوارد الــبــشــريــة،  ــلـ كـــويـــت زون لـ
ــتــــواصــــل  ــلــ ــــح قـــــــنـــــــوات لــ ــتـ ــ إلـــــــــى فـ
الـــمـــبـــاشـــر بـــيـــن شــــركــــات الــقــطــاع 
الــخــاص والــبــاحــثــيــن عــن العمل، 
إضــافــة إلـــى تشجيع الخريجين 
عــــــلــــــى االنــــــــــــخــــــــــــراط فـــــــــي ســــــوق 
ــل مـــبـــاشـــرة مع  ــتـــواصـ الــعــمــل والـ
الـــمـــؤســـســـات والـــشـــركـــات لبحث 

الفرص الوظيفية.

وقالت رئيسة مجموعة الموارد 
الــبــشــريــة والــخــدمــات الــعــامــة في 
الــبــنــك مــعــالــي الــرشــيــد: »تنسجم 
ــة ووجــــــوده الـــدائـــم  ــ مــشــاركــة وربـ
فــي مختلف الــمــعــارض المهنية 
والــــوظــــيــــفــــيــــة الــــســــنــــويــــة الـــتـــي 
تنظمها العديد مــن الجهات مع 
استراتيجيته الرامية إلى تعزيز 
دعـــائـــم االســـتـــدامـــة، وخـــاصـــة في 
جــانــب الــمــســؤولــيــة االجتماعية، 
وبــمــا يتماشى مــع أهــــداف رؤيــة 
كويت جديدة 2035 وزيادة نسبة 
توظيف المواطنين الكويتيين في 
القطاع المصرفي ودعم االقتصاد 

الوطني«. 
وأوضــــــــــــحــــــــــــت الــــــــرشــــــــيــــــــد أن 
الـــــمـــــعـــــارض الــــوظــــيــــفــــيــــة تــشــكــل 
منصة مهمة تتيح للبنك اختيار 
واســتــقــطــاب الــمــواهــب، كــمــا أنها 
تمثل في الوقت ذاته نافذة للطلبة 
وحديثي التخرج من أجل االطالع 
على الفرص الوظيفية والتدريبية 

المتاحة لــدى البنك، إضــافــة إلى 
ســعــيــه نــحــو نــشــر ثــقــافــة الــعــمــل 
في القطاع الخاص بين الشباب 
الــكــويــتــي واســتــقــطــاب الــكــفــاءات 

للعمل في البنك.
ــدت أن وربــــة يــعــد الــخــيــار  ــ وأكـ
األمثل لحديثي التخرج، إضافة 

إلى الباحثين عن مستقبل وظيفي 
ــوارد  ــه مـــن مــ ــد بــمــا يــتــمــيــز بـ ــ واعـ
وبرامج تدريبية احترافية تواكب 
المعايير العالمية، وتساهم في 
ات الشباب،  صقل مهارات وكــفــاء
مــــشــــددة عـــلـــى أن اســتــراتــيــجــيــة 
ــــي الـــتـــوظـــيـــف تــســعــى  »وربــــــــــة« فـ
دائما إلــى جــذب أفضل المواهب 
ــة قــــدراتــــهــــم  ــيـ ــمـ ــنـ ــم وتـ ــهــ ــبــ ــدريــ وتــ
ومهاراتهم بأفضل البرامج، حتى 
يتمكنوا من بناء مسيرة مهنية 
نـــاجـــحـــة تـــســـاعـــدهـــم عـــلـــى تــولــي 
مناصب قيادية داخــل البنك في 
المستقبل، وهو ما يجعل »وربة« 
جهة العمل المفضلة في القطاع 
الــخــاص بين أوســـاط الكويتيين 
ــا يــتــمــتــع  ــمـ ــرج، كـ ــخــ ــتــ ــثـــي الــ حـــديـ
البنك بأعلى مــعــدالت االحتفاظ 
بالموظفين الكويتيين، وتلتقي 
ــقـــطـــاب  ــتـ ــي اسـ ــ ــك فــ ــنــ ــبــ ــود الــ ــ ــهـ ــ جـ
ــة بــخــطــطــه  ــيــ ــنــ ــاءات الــــوطــ ــ ــفــ ــ ــكــ ــ الــ

التطويرية والتدريبية.

معالي الرشيد

»YOU التجاري« يجري سحب »حساب«
أجرى البنك التجاري السحب على »حساب YOU«، أمس األول، في 
مبنى البنك الرئيسي، بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة 
منصور الظفيري. وقام البنك بتغطية السحوبات مباشرة عبر وسائل 

التواصل االجتماعي، وجاءت نتيجة السحب على النحو التالي:
1. غال عبدالعزيز الشعالن

2. أسماء نايف خلف الشمري 
بجائزة قيمتها 250 دينارا لكل منهما.

ومن المعروف أن »YOU« هو حساب مخصص لفئة الشباب الذين 
يحولون المكافأة االجتماعية الشهرية إلى البنك التجاري، حيث تتاح 
لهم الفرصة لالستفادة من مميزات عديدة عند فتحهم الحساب بقيمة 
10 دنانير فقط، والحصول على هدية نقدية بقيمة 50 ديــنــارا عند 
تحويل المكافأة االجتماعية إلى التجاري، إضافة إلى فرص لدخول 
السحوبات الشهرية للفوز بجوائز قيمة، إلى جانب الحصول على بطاقة 
مسبقة الدفع مجانية للسنة األولى للعمالء الذين تزيد أعمارهم على 
18 عاما، فضال عن االستفادة من الخصومات والعروض الترويجية 
على مدار العام، حيث سيحصل العمالء الجدد على فرصتين للدخول 

في السحب الشهري للفوز بجائزة نقدية بقيمة 250 دينارا.

»طيران الجزيرة« 
طلق رحالت

ُ
ت

إلى موسكو

أعلنت »طيران الجزيرة«، 
أمـــــس، إطـــــالق خـــط رحـــالت 
ــة  ــ ــمـ ــ ــــاصـ ــعـ ــ جـــــــديـــــــد إلــــــــــــى الـ
الــروســيــة، مــوســكــو، لخدمة 
الطلب على الــرحــالت منها 
وإلى منطقة الشرق األوسط 
ــــرى فـــي نــطــاق  والـــمـــدن األخـ

شبكة وجهات الشركة. 
وســـــــــتـــــــــكـــــــــون »طـــــــــيـــــــــران 
الجزيرة« أول شركة طيران 
ــر هـــذا الــخــط المباشر  تــســيِّ

بين الكويت وموسكو.
 
ً
وتلبي هذه الرحالت طلبا
 على السياحة من 

ً
مــتــزايــدا

قبل المسافرين من روسيا، 
حــيــث ستربطهم بوجهات 
عــــديــــدة، مــنــهــا دبــــي وشـــرم 
الــشــيــخ والـــمـــدن السياحية 
ــيـــا عــبــر  الـــشـــهـــيـــرة فــــي تـــركـ

مطار الكويت. 
وقـــال الرئيس التنفيذي 
لـ »طيران الجزيرة«، روهيت 
راماشاندران: »من المتوقع 
 
ً
ــذا الــخــط طلبا أن يــشــهــد هـ
 عند إطالقه، إذ يغطي 

ً
قويا

فجوة في الرحالت المتاحة 
الـــــــتـــــــي تـــــــخـــــــدم مـــــوســـــكـــــو، 
ــيــــران  ــيـــن تــتــمــتــع )طــ فــــي حـ
الجزيرة( بموقع مثالي في 
الــكــويــت لــربــط الــســيــاح من 
ــذلــــك الـــحـــّجـــاج  روســــيــــا، وكــ
المتوجهين إلى السعودية. 
ونأمل زيــادة عــدد الرحالت 
عــلــى هـــذا الــخــط خـــالل عــام 

.»2023

»ستاندرد آند بورز« 
المركب لدول مجلس 
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»تم اإليداع« تنطلق 
20 الجاري على 

مسرح نادي 
اليرموك بمشرف

فضة المعيلي

خبريات

يقف الفنان حسني فهمي 
على خشبة املسرح الحديث، 

من خالل مسرحية »امسك 
حرامي« بالعيد، إخراج 

عصام السيد، وتأليف سارة 
هجرس، ويتبقى ترشيح 

بقية أبطال العمل املسرحي 
الكوميدي.

كما سيعرض املسرح أعمااًل 
أخرى خالل العام الجديد، 

منها عرض »عجيب 
وعجيبة«، ومونودراما 

»سيب نفسك«، وذلك بمنزلة 
انطالقة جديدة للمسرح 

املصري خالل 2023، 
بمشاركة أجيال مختلفة.

في سياق آخر، يواصل 
فهمي تصوير مسلسل »سر 

السلطان« املستوحى من 
قصة لألديب الراحل يوسف 
إدريس، وهي دراما عصرية 

تاريخية أحداثها تدور 
ما بني زمنني، وبمعالجة 
درامية وسيناريو وحوار 

وإخراج لخالد يوسف، 
واملقرر عرضه في رمضان 
2023، ويشارك في بطولة 
 
ً
العمل أكثر من 60 ممثال

وممثلة.

حسين فهمي يعود إلى 
المسرح بـ »امسك حرامي« 

بدأت النجمة دنيا 
سمير غانم التحضيرات 
واالستعدادات ملسلسلها 
الجديد، والذي لم تستقر 

على اسمه حتى اآلن، 
واملقرر عرضه في رمضان 

املقبل، إخراج إسالم خيري، 
حيث تعقد دنيا جلسات 

عمل مع املخرج وفريق 
الكتابة، للوقوف على 

الشكل النهائي للشخصية. 
ومن املقرر انطالق تصوير 

املسلسل خالل أسبوعني 
على أقصى تقدير، ويتكون 

العمل من 15 حلقة فقط.
وتعود دنيا إلى دراما 

رمضان املقبل بعد غيابها 
3 أعوام، حيث قدمت آخر 

أعمالها مسلسل »بدل 
الحدوتة 3«، الذي تم عرضه 

في رمضان 2019، وشارك 
في بطولته: هشام ماجد، 

ومحمد سالم، وسمير غانم، 
وأحمد رزق، وبيومي فؤاد، 

وشيماء سيف، وعمرو 
وهبة، ومحمد أوتاكا، ودالل 
عبدالعزيز، وروجينا، وهنا 

شيحة.

دنيا غانم تعود لرمضان
بعد انقطاع 3 أعوام

حققت املطربة اللبنانية 
نوال الزغبي، 18 مليون 

مشاهدة على »يوتيوب«، 
من خالل أحدث أغانيها 
التي تحمل اسم »حفلة«، 

كلمات هاني صارو، وألحان 
أحمد زعيم، وتوزيع عمرو 

الخضري.
رت الزغبي األغنية  وصوَّ

في لبنان، واستغرق 
التصوير يومني؛ األول 

داخل االستديو، والثاني 
على البحر وسط أجواء 

حماسية، السيما أن األغنية 
تحمل اإليقاع املوسيقي 

السريع.
ت نوال ضيفة على 

َّ
وحل

برنامج أنغام، الذي ُيعرض 
على قناة DMC، األسبوع 

املاضي، وكشفت خالله 
أنها كادت تعتذر عن عدم 

تقديم أغنية »الناس العزاز« 
تتر مسلسل »ألعلى سعر«، 

لتعاقدها على تقديم تتر 
مسلسل لبناني بنفس 

رت رأيها،  الوقت، لكنها غيَّ
ت على تقديم األغنية،  وأصرَّ

بعدما أعجبتها الكلمات 
واأللحان، وبعد انطالق 
عرض فوجئت بالنجاح 

الكبير لألغنية.

الزغبي تحقق 18 مليون 
مشاهدة ألغنيتها »حفلة«

المانع: »بطن وظهر« يتناول التوائم من زاوية مختلفة
يجسد دور توأم بالمسلسل في إطار كوميدي لرمضان المقبل

يستعد الفنان مــبــارك المانع 
ــانـــي  ــاق الـــرمـــضـ ــبــ ــســ لــــخــــوض الــ
المقبل بمسلسله الجديد »بطن 
وظهر«، الذي انتهى من تصويره 
مؤخرا، وينشغل حاليا ببروفات 
مسرحيته الجديدة التي تعرض 

نهاية الشهر الجاري.
»الــجــريــدة«،  وكــشــف الــمــانــع، لـــ
عــن الشخصية الــتــي يلعبها من 
خــالل المسلسل الكوميدي »بطن 
وظــهــر«، والــذي من المقرر عرضه 
في موسم رمضان المقبل، مبينا 
أن العمل يتناول فكرة التوائم من 
زاويـــة مختلفة، ويجسد فيه دور 
أحــــد الــتــوأمــيــن، ويــمــر بــتــحــوالت 
وتــقــلــبــات فــي الشخصية نتيجة 
العديد من المواقف والمشكالت، 
وأضــاف أن المسلسل يجمع بين 
الكوميديا والتراجيديا، ويطرح 
قضايا اجتماعية وانسانية هامة.

»بطن وظهر«  وحــول االكتفاء بـ
لرمضان المقبل، ذكــر: »ليس لدي 
مشكلة في خوض الموسم بأكثر 
من شخصية وأكثر من عمل، شرط 
ــدم الــتــكــرار، فليس  االخـــتـــالف وعــ

مقبوال أن أقـــدم للجمهور أدوارا 
مــتــشــابــهــة فـــي عــمــلــيــن يــعــرضــان 
بنفس الموسم، فجمهوري يستحق 
مني العناء للبحث عن شيء جديد 
يــلــيــق بــحــجــم مــشــاهــدتــه فـــي هــذا 
الشهر«، ولفت إلى أنه بدأ بالفعل 
مفاوضات للمشاركة في مسلسل 
آخــــر يـــعـــرض فـــي رمـــضـــان أيــضــا 

ولكنه ليس كوميديا.
ـــدي اآلن مــتــســع من  وتـــابـــع: »لــ
الوقت لمتابعة مسلسلي الثاني 

لــرمــضــان الــمــقــبــل، بــالــتــزامــن مع 
االستعداد لموسم مسرحي جديد، 
حيث أنشغل حاليا ببروفات مكثفة 
لمسرحيتي الجديدة )تم اإليداع(، 
التي تقدم طرحا وفكرا مختلفين، 
وتنطلق عروضها في 20 الجاري 
على مسرح نادي اليرموك بمشرف، 
وهي من تأليف هيا أحمد، وإخراج 
الفنان محمد راشد الحملي، وإنتاج 
الفنان عبدالعزيز النصار، ويشارك 
في بطولتها مجموعة من نجوم 
الكوميديا الشباب، منهم عبدالعزيز 
النصار، شمالن المجبيل، ناصر 

الدوب، شبنم.
وحـــول مسرحيات عيد الفطر 
المقبل، قال المانع: »سأشارك في 
موسم عيد الفطر بمسرحية جديدة 
غير مسرحيتي )الشحاتين( التي 
حققت نجاحا كبيرا فــي الكويت 
وخارجها، ومسرحية تم اإليــداع 
الـــجـــديـــدة، وبــالــفــعــل لــديــنــا نص 
نعمل عليه حاليا، في طور التطوير 
والتنقيح مــن قبل المؤلفة، حتى 

يصل إلى الشكل المطلوب«.
ورغــــــــــم تـــــنـــــوع أعـــــمـــــالـــــه بــيــن 
ــا، فــإن  ــيـــديـ ــتـــراجـ الــكــومــيــديــا والـ
ــانــــــع أكــــــــــد حـــــبـــــه لــــألعــــمــــال  ــمــــ الــــ
ــه على  ــدرتـ الــكــومــيــديــة وقـ
النجاح مــن خاللها حتى 
أصــــــبــــــح أحـــــــــد نـــجـــومـــهـــا 
الــــشــــبــــاب، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن 
سبب انــجــذابــه للكوميديا 
هـــو قــدرتــهــا عــلــى تــوصــيــل 
الرسائل واألفكار، بشكل غير 
مباشر، وكذلك ألنها تحمل 
الكثير مــن اإلبـــداع والخيال 
والـــمـــتـــعـــة واإلثـــــــــارة مــقــارنــة 
بالتراجيديا واألعمال الجادة. المانع في ملصق »تم اإليداع«

... وفي مسرحية الشحاتين

مبارك المانع

إنجي المقدم

محمد أكبر: عرض »السناجب« بعيد الفطر
• عزة إبراهيم

صـــرح الــفــنــان محمد أكــبــر عــن تــوقــيــع اتــفــاق لبطولة مسرحية 
»السناجب«، المقرر عرضها في عيد الفطر المقبل، تأليف وإخــراج 

وإنتاج عيسى البلوشي.
 كتابة النص الغنائي للمسرحية، 

ً
وأوضح أكبر أنه سيتولى أيضا

عد ثاني 
ُ
 إلى أن »السناجب« ت

ً
إلى جانب قيامه بدوره التمثيلي، مشيرا

تعاون له مع البلوشي، بعد مسرحية the witch، التي جرى عرضها 
 .

ً
 كبيرا

ً
 جماهيريا

ً
في عيَدي الفطر واألضحى الماضيين، والقت نجاحا

وقال إن مسرحية »السناجب« تطرح قصة جميلة في إطار كوميدي 
ب  استعراضي مثير، وسيقدم خاللها دور »مزيون«، وهو دور مركَّ
، إلــى جــانــب مساهمته فــي كتابة 

ً
ومستفز للفنان والجمهور مــعــا

وتلحين أغنيات المسرحية واإلشراف الموسيقي، بمشاركة الموزع 
 
ً
، مؤكدا

ً
 وإبــداعــا

ً
عزيز ثامر في العراق، لتكون التجربة أكثر نضجا

أن االستعراضات التي تقدمها المسرحية ستكون مبهرة ومبهجة، 
بالتعاون مع الفنان عبدالله أشكناني وغيره من نجوم العمل.

محمد أكبر

د معاناة المرأة في مجتمع ذكوري المقدم: »كاملة« يجسِّ
• القاهرة- محمد قدري

تــحــدثــت الــفــنــانــة إنــجــي الــمــقــدم عــن فيلمها 
ــل مصر فــي النسخة 

َّ
الجديد )كــامــلــة(، الـــذي مــث

الثانية مــن مهرجان البحر األحــمــر، مــؤكــدة أن 
، وتم 

ً
التجربة بالكامل كانت مميزة ومجهدة جدا

تنفيذها في وقت قياسي من جميع فريق العمل.
وعن شخصية »كاملة«، الطبيبة النفسية التي 
تعمل على حل مشكالت الناس رغــم مشكالتها، 
د  ــريـــدة«، إن »كــامــلــة« تجسِّ قــالــت الــمــقــدم لــــ »الـــجـ
معاناة المرأة العربية في مجتمع ذكوري، مضيفة: 
»هناك الكثير من العناصر المشتركة بيني وبين 
 مــا نشعر كنساء بــأن لدينا 

ً
الشخصية، فــدائــمــا

مشكلة، أو أن السيدات تنقصهن بعض األشياء عن 
الرجال في مجتمعاتنا، وتلك النقطة شعرت بها 
 أثناء التحضير وتصوير الفيلم حتى عرضه 

ً
كثيرا

للجمهور العربي خالل المهرجان«.
وأضافت: »أحب التنوع في األدوار التي أقدمها 

في أعمالي التلفزيونية والسينمائية، وال أحب أن 
أكرر عملين وراء بعضهما، فعلى سبيل المثال لو 
، فالتالي البد أن يكون على 

ً
 كوميديا

ً
مت عمال قدَّ

 ما أحب التنوع 
ً
النقيض، وهذه طريقتي، فدائما

والذهاب من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، إال 
 
ً
 تراجيديا

ً
 دراميا

ً
في حالة واحدة لو قدمت عمال

 بحرفية، وال 
ً
، وجاء العمل التالي له مكتوبا

ً
مثال

يمكن تركه، فبالتالي أقدمه بالفعل«.
وعن رد الفعل األولي لعرض العمل قبل طرحه 
، فــي مهرجان البحر األحــمــر، قالت: 

ً
سينمائيا

»ســعــدت بـــرد الــفــعــل الــمــصــري والــعــربــي خــالل 
مهرجان البحر األحمر، فالعرب يحبون السينما 
الــمــصــريــة بــشــكــل كــبــيــر، بـــدايـــة مـــن الــســجــادة 
الــحــمــراء حــتــى عـــرض الــفــيــلــم، وكــنــت متشوقة 
لرد فعل الجمهور، وخالل العرض كانت القاعة 
 الجمهور العربي، 

ً
مليئة بالجمهور، خصوصا

وأعجبني رد الفعل وتفاعل الجمهور مع الفيلم 
وشخصياته المختلفة«.

»موت الذات الثالثة« يفوز بجائزة مهرجان المسرح بالجزائر»موت الذات الثالثة« يفوز بجائزة مهرجان المسرح بالجزائر

فاز عرض »موت الذات الثالثة«، للمخرج عيسى 
جقاطي، بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني 
للمسرح المحترف بالجزائر في دورته الخامسة 
عشرة، كما حصل العرض على جائزة أفضل نص 
مسرحي كتبه محمد بن ربيع، وجائزة أفضل أداء 

رجالي للممثل توفيق رابحي.
ومــنــحــت لــجــنــة تــحــكــيــم الــمــهــرجــان جــائــزتــهــا 
الخاصة لعرض »مــوعــد.كــون« لمسرح بلعباس 
الجهوي، فيما تقاسم جائزة اإلخراج أحمد رزاق 
عــن عــرض »الــتــافــهــون«، وشــاهــيــنــاز نــغــواش عن 

عرض »شجرة الموز« لمسرح سكيكدة.
وفــازت الممثلة سعاد جناتي بجائزة أفضل 
أداء نسوي عن عرض »موعد.كون«، مناصفة مع 
الممثلة أمــيــنــة بلحوسين عــن عـــرض »الــعــازب« 

للمسرح الجهوي لوهران.
وذهبت جائزة أفضل موسيقى إلــى بحر بن 
سالم عن عــرض »الــجــاثــوم«، كما حصد العرض 

جائزة أفضل سينوغرافيا، مناصفة مع عرض 
»شجرة الموز«.

وكان المهرجان، الذي انطلق في 23 ديسمبر، 
عرض أكثر من 30 مسرحية، من بينها 13 ضمن 

المسابقة الرسمية.
وقــــال مــديــر الــمــهــرجــان مــحــمــد يــحــيــاوي، في 
كلمة الختام: »كل الفرق المسرحية متوجة، كما 
أن الجمهور، بشهادة المتتبعين، كان رقم واحد 
في هذه التظاهرة، وهو ما يجعلنا نطمئن على 
 
ً
المسرح الــجــزائــري، راهــنــه ومستقبله«، مشيدا

ــبــــال الـــمـــلـــمـــوس لـــلـــعـــائـــالت عـــلـــى حــضــور  بــــاإلقــ
العروض.

وسبق إعــالن وتــوزيــع الجوائز تقديم عرض 
فني بعنوان »شموع الركح« أعاد التذكير بباقة 

من رموز المسرح الجزائري الراحلين. 
)رويترز(

تتويج الفائزين في المهرجان

منسوجات يدوية عالمية من تراث القرية المصرية
لـــم يــتــصــور الــفــنــان والــمــعــمــاري الــمــصــري 
رمسيس ويصا واصف حين انشأ مركزه لفنون 
النسيج والسجاد اليدوي في قرية )الحرانية( 
بمحافظة الجيزة في خمسينيات القرن الماضي 
أن يتحول تالميذه من أطفال القرية البسطاء إلى 

فنانين كبار يجوبون عواصم العالم.
واستطاع واصــف بحسه الفني أن يستغل 
الــطــاقــة اإلبــداعــيــة الفطرية لـــدى أطــفــال القرية 
حين بدأ في تعليمهم فن النسيج على النول في 
تجربة رائدة للحفاظ على هذه الحرفة التراثية 
وتطويرها بعدما أيقن األثر المدمر للميكنة على 

الحرف التقليدية في مصر.
وأطلق واصف العنان لموهبة األطفال التي 

نمت بشكل متزايد مع الوقت حتى ظهرت بوادر 
إبداعاتهم المنسوجة وشــارك المركز في أول 
مــعــرض لــه خـــارج مصر عــام 1958 بسويسرا 
لتتحول بعدها أعمالهم الفنية إلى ضيف دائم 

وبارز بالمعارض العالمية.
ويتميز النسيج والــســجــاد الــيــدوي بمركز 
)رمـــســـيـــس ويـــصـــا واصــــــف( بـــألـــوانـــه الــزاهــيــة 
والتي تستخرج من نباتات نادرة تتم زراعتها 
خصيصا داخــل المركز كما تعكس اللوحات 
المنسوجة المناظر الطبيعية للريف المصري 
من مسطحات خضراء وقنوات مائية وطيور 

ومواشي تعبر عن التراث المصري األصيل.
يـــذكـــر أن رمـــســـيـــس ويـــصـــا واصـــــــف فــنــان 

ومعماري مصري من الجيل الثاني، ولــد ألب 
يعمل بالسياسة والذي كان محبا للفنون، درس 
ويصا االبــن في فرنسا وتأثر كثيرا بالمنهج 
التجريبي في الفن، وهو ما كان له أكبر األثر عليه 
عند عودته ودفعه لخوض تجربته الفريدة التي 
أسس خاللها مركز الفنون المحلية في الحرانية، 
والـــذي نجح فــي إعـــادة توطين فنون صناعة 
السجاد والكليم في تلك القرية، وسريعا اكتسبت 
منتجات المركز شهرة عالمية وأصبحت حديث 
المعارض الدولية لما فيها من تلقائية فنية 
وحس أصيل، عند وفاة رمسيس ويصا واصف 
كــان للمركز سمعة كبيرة وشهرة واسعة في 

احد اعمال المركزمختلف بيوت التصميمات العالمية.
مركز فنون النسيج والسجاد

إلهام علي

• عزة إبراهيم
كشفت الفنانة إلهام علي عن انتهاء 
تصوير مسلسلها الجديد »جريمة قلب« 
في تركيا، بمشاركة طاقم عمل سعودي، 
على أن يعرض المسلسل قريبا عبر 

منصة شاهد.
وقالت إلهام إن »جريمة قلب« يقع 
في 8 حلقات، ويقدم نوعا جديدا من 
الــمــســلــســالت الــتــي تــشــهــدهــا األعــمــال 
الـــدرامـــيـــة، وســيــكــون نقلة نــوعــيــة في 
األعمال السعودية، بمشاركة طاقم فني 
كبير ومحترف ضم الفنانين عبدالعزيز 
بحيص، ومحمد علي، وفاطمة الشريف، 
وسارة جابر، وغادة المال، ووائل غازي، 
واإلعالمية لبنى عبدالعزيز، ومن إخراج 

المخرج التركي هاكان أرسالن.
واســتــطــردت: »عــنــدمــا يــكــون العمل 
بيئة تحمل بطياتها مــشــاعــر عائلة 
فنية فبالطبع ستكون تجربة خالدة 
فـــي ذكـــريـــاتـــي، مــســلــســل جــريــمــة قلب 
كنا قلبا واحــدا، حيث اجتمع طاقمنا 
الــســعــودي مـــع طــاقــم تــركــي محترف، 
مـــا حــــول صــعــوبــة الــعــمــل إلــــى مهمة 

سهلة بقيادة المخرج التركي هاكان 
أرســـالن، وهــو أحــد أهــم المخرجين 
الذين عملت معهم، وأنا في انتظار 
الــعــرض، وأتمنى أن ينعكس الحب 
الــذي شعرنا به في الكواليس على 

الــجــمــهــور، ويــعــيــشــوا مـــع العمل 
تجربة مختلفة وممتعة«.

يذكر أن الفنانة إلهام علي 
صاحبة اطاللة وحضور قوي 
ومــمــيــز، ومــــن أبـــــرز أعــمــالــهــا 
مـــســـلـــســـل ســـــــوق الـــــــدمـــــــاء، أم 

ــارون، اتــجــاه خــاطــئ، مخرج  ــ هـ
7، وســـــــاوس، مــمــنــوع الــتــجــول، 

اخـــتـــطـــاف، وأولــــــــى تـــجـــاربـــهـــا في 
التمثيل بالمسلسالت التلفزيونية 
»حــنــيــن الـــســـهـــاري«، وحــصــلــت على 
ــــالل مــســلــســل  شــــهــــرة كـــبـــيـــرة مــــن خــ
»ريحانة« للفناة القديرة حياة الفهد، 
كما شاركتها في الكثير من األعمال 
الكويتية األخــــرى مــثــل »ام هــــارون« 
و»مع حصة قلم«، وغيرها كفيلم »آش 
مــان«، لذلك لديها قاعدة جماهيرية 

كبيرة محليا وخليجيا وعربيا.

إلهام مع حياة الفهد في »مع حصة قلم«
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كـــــشـــــف مـــــــصـــــــدر فــــــــي مـــكـــتـــب 
الرئيس اإليراني إبراهيم رئيسي 
ــريــــدة« أن تــــدهــــور صحة  ـــ »الــــجــ لــ
األمين العام لـ »حزب الله« اللبناني 
حسن نصرالله حــال دون توجه 
رئــيــســي إلــــى ســـوريـــة فـــي زيــــارة 
كانت مجدولة األسبوع الماضي 
حــيــث كـــان مــن الــمــقــرر أن يلتقيه 

في دمشق.
وذكــــــر الـــمـــصـــدر أن الــتــقــاريــر 
الواردة من بيروت أفادت بأن نصر 
الله أصيب بنوبة إنفلونزا حادة 
تشبه أعراضها اإلصابة بالمتحور 
الجديد لفيروس كورونا »كوفيد 
19« األمر الذي دفع دمشق وطهران 
 
ً
إلى تأجيل الزيارة واللقاء حرصا
ــــي  ــرانـ ــ ــيــــس اإليـ ــاة الــــرئــ ــيــ عـــلـــى حــ
ونظيره السوري بشار األسد حتى 
يتم عــاج زعيم الحزب اللبناني 

بشكل كامل.

وعيد إسرائيلي

وجاء الكشف عن تأجيل الزيارة 
ــداة ضربة  اإليــرانــيــة الــمــرتــقــبــة غــ
إســـرائـــيـــلـــيـــة اســـتـــهـــدفـــت مـــخـــازن 
أســلــحــة للميليشيات المدعومة 
من طهران وتسببت بتعطيل مطار 

دمشق بضع ساعات.
ــوزراء  ــ ــدد رئـــيـــس الــ ــــس، شــ وأمــ
اإلســرائــيــلــي بنيامين نتنياهو، 
ــمــــي  خــــــــــال أول اجــــــتــــــمــــــاع رســ
لــحــكــومــتــه اليمينية الــمــتــشــددة، 
على أنها ستعمل بـ »صورة قوية 
وعــلــنــيــة عــلــى الــمــســتــوى الــدولــي 
ضد العودة إلى االتفاق النووي، 
وليس فقط خلف أبــواب مغلقة«. 
 للرأي 

ً
واعتبر نتنياهو أنه »خافا

السائد بأن االتفاق النووي أزيل 
عن األجندة، بعد األحداث األخيرة 
التي صاحبت قمع االحتجاجات 
في إيــران، فإني أعتقد أنــه لم تتم 
، ولذلك 

ً
إزالة هذه اإلمكانية نهائيا

سنفعل كــل مــا بوسعنا مــن أجل 
منع العودة إلى االتفاق السيئ«.

 أنـــه 
ً
وتــــابــــع نــتــنــيــاهــو مــــهــــددا

»ســنــعــمــل بــشــكــل أوســــع مـــن أجــل 
مـــنـــع تـــمـــوضـــع إيــــرانــــي عــســكــري 

في سورية وأماكن أخــرى، ونحن 
مــوحــدون مــن أجــل توسيع دائــرة 
الــســام، وإضــافــة اختراقات طرق 

تاريخية« مع دول عربية.

تطمين أميركي

ــد نـــتـــنـــيـــاهـــو  ــهــ ــعــ ــي تــ ــ ــ ــأتـ ــ ــ ويـ
عــلــى وقــــع عـــــودة الـــحـــديـــث عن 
احـــتـــمـــال الـــتـــوصـــل إلــــى تــفــاهــم 
بــيــن اإليــرانــيــيــن واألمــيــركــيــيــن 
ــنــــووي الـــذي  ــاق الــ ــفــ بـــشـــأن االتــ
انــســحــبــت مــنــه إدارة الــرئــيــس 
األميركي السابق دونالد ترامب 
عــام 2018، ورغــم تطمين وزير 
الــخــارجــيــة األمــيــركــي أنــطــونــي 
بــلــيــنــكــن لــنــظــيــره اإلســرائــيــلــي 
إيلي كوهين، بأن »ال اتفاقيات 
مــطــروحــة مـــع طـــهـــران فـــي هــذه 

الـــفـــتـــرة« خــــال اتـــصـــال هــاتــفــي 
ناقش »التهديدات اإليرانية«.

تصنيف »الحرس«

إلــــــــى ذلــــــــــك، ذكــــــــــرت صــحــيــفــة 
»تلغراف« في تقرير، عن مصادر 
مقربة من الحكومة أن »بريطانيا 
ســتــعــلــن عــــن تــصــنــيــف الـــحـــرس 
الثوري اإليراني منظمة إرهابية«، 
ــــى خــــلــــفــــيــــة اعـــــتـــــقـــــال ســبــعــة  ــلـ ــ عـ
أشخاص على صلة بلندن خال 
االحتجاجات المناهضة للحكومة 
اإليـــرانـــيـــة الـــتـــي هــــزت الـــبـــاد في 
أعــقــاب مقتل مهسا أميني خال 
ــة اآلداب  احـــتـــجـــازهـــا مــــن شــــرطــ
بسبب مخالفتها لقواعد الحجاب 
اإللــزامــي. ولفت تقرير الصحيفة 
ــــى أن »الـــخـــطـــوة،  الــبــريــطــانــيــة إلـ

سيتم اإلعان عنها خال أسابيع، 
وتحظى بدعم من وزير األمن توم 
تـــوغـــنـــدهـــات، ووزيـــــــرة الــداخــلــيــة 
سويا برافرمان«. وتزامن التقرير 
عن نيه لندن مع توجيه السلطات 
ــة اتـــهـــامـــات  ــيــ ــرانــ الــقــضــائــيــة اإليــ
ــيـــن اثـــنـــيـــن  ــيـ ــرنـــسـ لـــمـــواطـــنـــيـــن فـ
ومــــواطــــن بــلــجــيــكــي بــالــتــجــســس 
والعمل ضد األمن القومي للباد.

ــي، قــــال  ــ ــاضــ ــ ــمــ ــ واألســــــــبــــــــوع الــ
ــــوزراء  الــمــتــحــدث بــاســم رئــيــس الـ
البريطاني ريشي سوناك، إن باده 
 باعتقال مواطنيها 

ً
لن تقبل أبــدا

كوسيلة ضغط دبلوماسية وطالب 
الجمهورية اإلسامية بالتوقف 

عن اعتقال مزدوجي الجنسية. 

انتقام سليماني
في غضون ذلــك، أعلن مساعد 

رئيس السلطة القضائية اإليرانية، 
 
ً
كاظم غريب آبادي، عن 94 متهما

 فـــي مــلــف اغــتــيــال قــائــد 
ً
أمــيــركــيــا

»فيلق الــقــدس« قــاســم سليماني، 
مشيرا وجود.

ــيــــن  ــتــ ــيــ ــائــ ــنــ  »قـــــضـــــيـــــتـــــيـــــن جــ
مــفــتــوحــتــيــن فـــي طـــهـــران وبــغــداد 

للتعامل مع هذه الجريمة«. 

ــــس األول، أحـــيـــت طــهــران  وأمــ
والــفــصــائــل المتحالفة معها في 
ــعــــراق، الـــذكـــرى الــثــالــثــة لمقتل  الــ
سليماني بصحبة نــائــب رئيس 
هــيــئــة الــحــشــد الــشــعــبــي الــعــراقــي 
أبــــومــــهــــدي الـــمـــهـــنـــدس بــضــربــة 

أميركية في محيط مطار بغداد.

لقاء سعودي
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، تــحــدثــت 

وكاالت أنباء إيرانية عن لقاء جمع 
مساعد الرئيس اإليــرانــي محمد 
حــســيــنــي، مــــع وزيــــــر الــخــارجــيــة 
ــل بــن  ــيـــصـ ــــودي األمـــــيـــــر فـ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
فرحان في البرازيل، على هامش 
مــشــاركــتــهــمــا فـــي حــفــل تنصيب 
ــد  ــيـــس لـــــوال دا ســيــلــفــا. وأكــ ــرئـ الـ
حسيني عــلــى ضــــرورة اســتــمــرار 
المحادثات التي بدأت بين طهران 
ــــرت  ــراق. وذكـ ــ ــعـ ــ ــــاض فــــي الـ ــريـ ــ والـ
وكالتا »تسنيم« و»مهر« أن وزير 
الــخــارجــيــة الــســعــودي شـــدد على 
أهمية مناقشة األوضاع اإلقليمية 
واالهـــتـــمـــامـــات الــقــائــمــة الـــواحـــدة 
تلو األخرى من أجل الوصول إلى 
 أن نــوع العاقات 

ً
نتيجة، مــؤكــدا

بين البلدين يؤثر على المنطقة.
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مرض نصرالله يؤجل زيارة رئيسي إلى سورية
لقاء سعودي - إيراني خالل تنصيب لوال... ونتنياهو يتعهد بمنع االتفاق النووي رغم تطمينات بلينكن

أّجل تدهور صحة األمين 
العام لـ »حزب الله« اللبناني 

حسن نصرالله زيارة مجدولة 
للرئيس اإليراني إبراهيم 

رئيسي إلى دمشق، إذ كان 
من المقرر أن يلتقيه بصحبة 

الرئيس بشار األسد، في وقت 
جدد رئيس الوزراء اإلسرائيلي 

بنيامين نتنياهو تهديداته 
بالعمل لمنع أي اتفاق نووي 

مع إيران رغم تلقيه تطمينات 
أميركية.

مــــــع تـــــوســـــع قــــائــــمــــة الــــقــــيــــود 
الــصــحــيــة عــلــى الــبــلــد اآلســـيـــوي 
ــمــــاق لـــتـــشـــمـــل مـــعـــظـــم دول  ــعــ الــ
العالم بما فيها منطقة الخليج 
والواليات المتحدة وكندا وفرنسا 
ــان، هــــددت الــصــيــن أمــس  ــابـ ــيـ والـ
 
ً
بــاتــخــاذ »إجـــــراءات مــضــادة« ردا

على إجبار القادمين من أراضيها 
على إبراز فحص سلبي لفيروس 

كورونا.
وقالت الناطقة باسم الخارجية 
الــصــيــنــيــة مـــــاو نـــيـــنـــغ: »فـــرضـــت 
 على دخول 

ً
بعض البلدان قيودا

المسافرين تستهدف الصينيين 
فـــقـــط، وذلـــــك يــفــتــقــر إلــــى أســـاس 
علمي، وتعد بعض الممارسات 
غير مقبولة«، محذرة من أن بكين 
قد »تتخذ إجراءات مضادة مبنية 

على مبدأ المعاملة بالمثل«.
ورغم احتجاجات بكين، أكدت 

رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت 
بــــــورن أمــــــس، إبــــقــــاء قــــــرار إلـــــزام 
المسافرين القادمين من الصين 

الخضوع لفحوص كورونا.
وأشــــارت دول عــدة إلــى غياب 
الـــشـــفـــافـــيـــة فـــــي الــــصــــيــــن بـــشـــأن 
بيانات اإلصــابــات وخطر ظهور 
متحورات جديدة كأسباب لفرض 
قيود على المسافرين اآلتين من 

الدولة اآلسيوية.
ومع ارتفاع اإلصابات، فرضت 
السلطات في أنحاء مختلفة من 
 على المسافرين من 

ً
العالم قيودا

 
ً
الصين أو تــدرس ذلــك، واعتبارا

من الغد ستبدأ الواليات المتحدة 
وبريطانيا وأســتــرالــيــا بتطبيق 
قرار تقديم نتيجة سلبية لفحص 
جــــري قــبــل يومين 

ُ
»بــــي.ســــي.آر« أ

على األقل من مغادرة الصين ممن 
تبلغ أعمارهم عامين.

ــان  ــابـ ــيـ وعـــلـــى غــــــرار كـــنـــدا والـ
وكوريا الجنوبية تايوان ماليزيا، 
طبقت فرنسا قرار إلزام الوافدين 
من الصين بتقديم نتيجة سلبية 
الخــتــبــار كــوفــيــد ابـــتـــداء مـــن أول 
يناير، وحثت جميع دول االتحاد 
األوروبـــي األخــرى البالغ عددها 
26 دولة على فحص المسافرين 

الصينيين لرصد اإلصابات.
ــــدأت قــطــر والــمــغــرب أمـــس،  وبـ
بــإلــزام الــقــادمــيــن بتقديم نتيجة 
سلبية الخــتــبــار كــوفــيــد قــبــل 48 
ساعة من وقت المغادرة. وفرضت 
الهند هذا القرار على القادمين من 
الــصــيــن وهــونــغ كــونــغ والــيــابــان 
وكــوريــا الجنوبية وتــايــانــد مع 
وضع الركاب في الحجر الصحي 
إذا ظـــهـــرت عــلــيــهــم األعــــــراض أو 
كانت نتيجة اختباراهم إيجابية.

وأكـــــــدت الـــرئـــاســـة الــســويــديــة 

لــاتــحــاد األوروبــــي أن مسؤولي 
ــادثـــات  ــة ســــيــــجــــرون مـــحـ الـــصـــحـ
اليوم لتنسيق استجابة لتصاعد 
ــيـــد فــي  ــكـــوفـ ــة بـ ــ ــابــ ــ حــــــــاالت اإلصــ
الـــصـــيـــن، فــيــمــا رأت الــفــلــبــيــن أن 
هناك ضــرورة لتكثيف المتابعة 
وتطبيق المراقبة على الوافدين 

عبر الحدود. 
ودعــــا أطـــبـــاء الــصــحــة الــعــامــة 
في ألمانيا إلى إجــراء اختبارات 
كـــورونـــا عــلــى مــســتــوى االتـــحـــاد 
األوروبــــي للمسافرين القادمين 
من الصين، محذرين من احتمال 
 
ً
أن يتحور فيروس كورونا نظرا

النتشار واسع النطاق.
وقللت وسائل اإلعام الرسمية 
الصينية مــن شــأن مــدى انتشار 
اإلصـــــابـــــات قــبــيــل إفـــــــادة عــلــمــاء 
ــى مــنــظــمــة  ــ ـــ صـــيـــنـــيـــيـــن أمــــــــس، إل
ــتـــي تــأمــل  الـــصـــحـــة الـــعـــالـــمـــيـــة، الـ

فـــي عــقــد »مــنــاقــشــة مــفــصــلــة« عن 
تحورات الفيروس.

ونـــقـــلـــت صـــحـــيـــفـــة »الـــشـــعـــب« 
الـــرســـمـــيـــة لـــلـــحـــزب الـــشـــيـــوعـــي، 
عـــن خـــبـــراء صــيــنــيــيــن قــولــهــم إن 
ــــد مــا  األعــــــــــراض خـــفـــيـــفـــة إلــــــى حـ
لــمــعــظــم األفــــــراد، فـــي حــيــن اكــتــظ 
أمــس مستشفى تشونغشان في 
شنغهاي بالمرضى، بعضهم كان 
يرقد على أسّرة في الممر ويتلقى 
الــــعــــاج الــــــوريــــــدي، والــــعــــشــــرات 
يــقــفــون فـــي طــوابــيــر حــولــهــم في 

انتظار الطبيب أن يفحصهم.

ــة  ــحــ وحـــــــثـــــــت مــــنــــظــــمــــة الــــصــ
العالمية العلماء الصينيين على 
مشاركة معلومات محددة وآنية 
حــــول تــفــشــي الـــمـــرض بــانــتــظــام. 
ودعتهم لتقديم بيانات مفصلة 
عــــن الـــتـــســـلـــســـل الـــفـــيـــروســـي فــي 
اجـــتـــمـــاع لـــلـــفـــريـــق االســـتـــشـــاري 
التقني المعني بتطور الفيروس. 
كـــمـــا طــلــبــت مـــشـــاركـــة الــبــيــانــات 
حول حاالت دخول المستشفيات 

والوفيات والتطعيمات.
وأوقفت الصين العمل بسياسة 
»صــفــر-كــوفــيــد« الــتــي دافـــع عنها 

ــــس شــــــي جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ فــي  ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
أعـــقـــاب احــتــجــاجــات مــثــلــت أكــبــر 
اســتــيــاء عــام منذ توليه السلطة 
ــن ذلــــك مـــع تــحــقــيــق أبــطــأ  ــزامــ وتــ
نمو اقتصادي منذ ما يقرب من 

نصف قرن.
ومع انتشار كوفيد دون قيود، 
أبلغت دور الجنازات عن ارتفاع 
في الطلب على خدماتها، ويتوقع 
خـــبـــراء صــحــة فـــي أنـــحـــاء الــعــالــم 
أن تسجل الصين مــا ال يقل عن 

مليون وفاة هذا العام.
)عواصم- وكاالت(

أعلن نائب رئيس مجلس 
السيادة السوداني محمد 

حمدان دقلو )حميدتي( 
إحباط الخرطوم محاولة 

لقلب نظام الحكم في 
إفريقيا الوسطى، مضيفا أن 
السلطات السودانية أغلقت 

الحدود مع إفريقيا الوسطى 
ا للفتنة والحفاظ على  »درء

حسن الجوار«.
واتهم حميدتي جهات، لم 

يسمها، بالتخطيط لتغيير 
النظام في إفريقيا الوسطى، 

انطاقا من داخل الحدود 
السودانية، وأكد القبض على 

املتورطني، مشيرا إلى فتح 
معسكرات للضبط والرقابة 

على الحدود.

تعّهد وزير الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو أال 

تقوم أنقرة بتطبيع عاقتها 
مع سورية، في حال رفضت 

املعارضة السورية التي تدعمها 
ذلك. 

جاء ذلك قبيل اجتماع مرتقب 
بني مسؤولني أتراك مع 

الفصائل السورية املوالية 
ألنقرة حول الخطوات التركية 

الرامية إلنهاء القطيعة مع 
دمشق. ومن املقرر أن يعقد 

لقاء بني وزراء خارجية تركيا 
وسورية وروسيا في النصف 

الثاني من يناير، في خطوة 
قد تمّهد للقاء بني الرئيسني 
التركي رجب طيب إردوغان 

والسوري بشار األسد.

ذكرت مصادر مغربية مطلعة، 
أمس، أن املمثل األعلى للشؤون 

الخارجية في االتحاد األوروبي، 
جوزيب بوريل، سيقوم بزيارة 

رسمية للرباط اليوم يلتقي 
خالها رئيس الحكومة عزيز 

أخنوش ووزير الخارجية ناصر 
بوريطة.

وتأتي الزيارة بعد طّي صفحة 
الخاف بني املسؤول األوروبي 
واململكة، حيث ألغت الرباط في 

سبتمبر املاضي اجتماعًا ثنائيا 
كان مقررا في العاصمة املغربية، 
احتجاجا على تصريحات أدلى 

بها بشأن مصير الصحراء 
الغربية التي تطالب الرباط 

بالسيادة عليها.

نفت الحكومة املصرية ما أثير 
حول إصدار قرار بتحصيل 

ضرائب على حسابات املصريني 
بالخارج املستوردين للسيارات.

وقال املركز اإلعامي ملجلس 
الوزراء إنه تواصل مع وزارة 
املالية، التي نفت تلك األنباء 

تمامًا. وشدد على أنه ال توجد 
أي نية أو دراسة لفرض ضرائب 

على حسابات املصريني بالخارج 
املستوردين للسيارات، مشيرًا 

إلى أن عدد املسجلني على 
املنصة اإللكترونية ملبادرة إعفاء 

استيراد سيارات املصريني 
بالخارج  من الجمارك، وصل إلى 

نحو 31 ألف مصري حتى اآلن.

سلة أخبار

السودان يحبط انقالبًا 
في إفريقيا الوسطى

تركيا: لن نطّبع مع دمشق 
من دون المعارضة

بوريل يزور المغرب بعد 
طّي خالف حول »الصحراء«

مصر: ال ضرائب على 
المغتربين مستوردي السيارات

عناصر من »الحشد الشعبي« خال إحياء ذكرى سليماني والمهندس في بغداد ليل االثنين ــ الثاثاء )أ ف ب(

حشود في قسم الطوارئ بمستشفى في بكين أمس )أ ف ب(

طهران ــ فرزاد قاسمي

الجمهوريون يتسلمون »النواب« األميركي 
أدى الــمــشــرعــون األمــيــركــيــون الــجــدد 
الذين انبثقوا عن انتخابات »منتصف 
الــــواليــــة« فـــي نــوفــمــبــر الـــمـــاضـــي، أمـــس، 
اليمين لمدة عامين، في خطوة تعطي 
 فـــي مــجــلــس الـــنـــواب 

ً
األغــلــبــيــة رســـمـــيـــا

لـــلـــجـــمـــهـــوريـــيـــن الــــذيــــن يــــعــــدون الـــعـــدة 
لخوض »حرب« مع الرئيس الديموقراطي 
جــــو بــــايــــدن، لـــكـــن عــلــيــهــم أواًل تـــجـــاوز 
انقساماتهم حول انتخاب رئيس مجلس 
النواب، ثالث أهم شخصية في المشهد 
السياسي األميركي بعد الرئيس ونائبه، 
وهو أمر غير محسوم بسبب االنقسامات 

الكبيرة في صفوف الحزب.
للمرة األولى منذ تنصيبه، سيتعين 
على بايدن التعامل مع برلمان منقسم 
 
ً
بعد أن بقي حزبه الديموقراطي مسيطرا
عــلــى مجلس الــشــيــوخ، لــكــن المعارضة 
الجمهورية فـــازت بأغلبية ضئيلة في 

مجلس النواب.
ورغـــــــــــــــم األغـــــــلـــــــبـــــــيـــــــات الــــضــــئــــيــــلــــة، 
ــكــــونــــغــــرس الــــــــذي هـــيـــمـــن عــلــيــه  كــــــان الــ
الــديــمــوقــراطــيــون مــن 2021 حتى 2023 

أحد أكثر مجالس الكونغرس إنتاجية 
 جميع أنواع 

ّ
في التاريخ الحديث، فسن

التشريعات معظمها من الحزبين حول 
الــتــصــنــيــع والــبــنــى الــتــحــتــيــة والــتــحــّكــم 
بـــاســـتـــخـــدام األســـلـــحـــة وأزمـــــــة الـــمـــنـــاخ. 
لكن محللي خطوات واشنطن يخشون 
انتهاء عصر التعاون بين الحزبين، مع 
 
ً
ع دخول العملية التشريعية طريقا

ّ
توق

 فــيــمــا يـــتـــوّعـــد الــجــمــهــوريــون 
ً
مــــســــدودا

بــأجــنــدة تــحــقــيــقــات صـــارمـــة فـــي معظم 
جوانب إدارة بايدن.

ــــواب الــــجــــمــــهــــوريــــون أن  ــنــ ــ ــن الــ ــ ــلـ ــ وأعـ
ــيــــن مـــســـتـــعـــدون لــمــنــعــطــف  ــيــ ــيــــركــ »األمــ
بــــعــــد عــــامــــيــــن كــــارثــــيــــيــــن تــــحــــت قــــيــــادة 
الحزب الديموقراطي«، ووعــدوا بإجراء 
تحقيقات في إدارة جو بايدن للجائحة 
أو االنسحاب األميركي من أفغانستان 

والحرب في أوكرانيا. 
ــعـــد ســـبـــع ســــنــــوات مــــن مــحــاولــتــه  وبـ
األولــــى، يعتبر الــنــائــب عــن كاليفورنيا 
ــــود الـــكـــتـــلـــة  ــقـ ــ كـــيـــفـــن مــــكــــارثــــي الـــــــــذي يـ
ــــواب فــي  ــنـ ــ ــي مــجــلــس الـ الـــجـــمـــهـــوريـــة فــ

 لتولي 
ً
الكونغرس منذ 2014، األوفر حظا

منصب رئيس مجلس الــنــواب رغــم أنه 
 من أنصار الرئيس 

ً
 داخليا

ً
يواجه تمردا

السابق دونــالــد تــرامــب الــذي يرغب في 
وضع شروطه. 

ومـــع تمتع الــجــمــهــوريــيــن باألغلبية 
ــواب، لــــن يــتــمــكــن جــو  ــ ــنــ ــ ــ فــــي مـــجـــلـــس ال
ــيـــون مــــن تــمــريــر  بــــايــــدن والـــديـــمـــوقـــراطـ
مشاريع كبرى جديدة. لكن مع سيطرة 
الديموقراطيين على مجلس الشيوخ، لن 
.
ً
يتمكن خصومهم من القيام بذلك أيضا

في المقابل، يرى البعض أن مواجهة 
مــجــلــس مــعــاد قـــد يــكــون بــمــثــابــة نعمة 
سياسية بالنسبة إلـــى بــايــدن، إذا أكــد 
 في عام 2024 وهو 

ً
نيته الترشح مجددا

قــرار عليه إعانه مطلع الــعــام. في حال 
حدوث شلل تشريعي، فسيلقي بالتأكيد 
بالائمة على الجمهوريين الضعفاء في 
عملية التعطيل، على أمــل قلب األمــور 

لتصب في مصلحته.

»ضربة رأس السنة« تثير انتقادات بموسكو 
وكييف تتحدث عن هجوم ثاٍن

تواجه روسيا انتقادات داخلية بعد إعانها مقتل 
63 من جنودها في أوكرانيا بضربة أوكرانية بـ »أربعة 
صـــواريـــخ«، أطــلــقــتــهــا أنــظــمــة هــيــمــارس، وهـــو ســاح 
قدمته الواليات المتحدة للقوات األوكرانية، في أعلى 
قر بها موسكو 

ُ
حصيلة ضحايا فــي هجوم واحــد ت

منذ بدء الغزو. 
وأكدت هيئة األركان العامة األوكرانية مساء أمس 
األول تــنــفــيــذهــا ضــربــة عــلــى »مــركــز انــتــشــار مــؤقــت« 
للجيش الــروســي في مدينة ماكيفكا، الواقعة شرق 
دونيتسك، التي تحتلها القوات الروسية ليلة رأس 

السنة.
وأثـــــار اإلعـــــان عـــن هــــذه الــخــســائــر الـــفـــادحـــة على 
الــفــور انــتــقــادات لــلــقــيــادة الــعــســكــريــة الــروســيــة التي 
اتهمها خصوصا الزعيم االنفصالي السابق إيغور 
ــذا الــمــبــنــى غير  ســتــريــلــكــوف بــتــخــزيــن ذخـــائـــر فـــي هـ

المحمي.
وأكد مراسلو الحرب الروس ذوو النفوذ المتزايد 
أن المئات قتلوا في هجوم على معهد تعليم مهني في 
ماكيفكا، ويتهمون كبار القادة العسكريين بالفشل في 

تعلم الدروس من أخطائهم الماضية.
وقــال نائب رئيس السلطة التشريعية في مدينة 
موسكو أنـــدري ميدفيديف: »بعد عشرة أشهر على 
بداية الحرب، من الخطير ومن اإلجرامي اعتبار العدو 

أحمق ال يرى شيئا«.
وأعلن حاكم منطقة سمارا الروسية دميتري أزاروف 
فتح خط هاتفي ألقارب الجنود القتلى. وعلى شبكات 
التواصل االجتماعي، اتهم البعض السلطات الروسية 
بتقليل عدد القتلى، وكتبت الروسية نينا فيرنيخ على 
شبكة »في كونتاكتي« الروسية: »يا إلهي، من سيصّدق 

رقم 63 )قتيا(؟ ُدّمر المبنى بالكامل«.
وقــالــت هيئة األركــــان االوكــرانــيــة أمــس إن قواتها 
قتلت وأصابت حوالي 500 جندي روسي في هجوم 
ثـــان بــالــمــدفــعــيــة نــفــذتــه لــيــلــة رأس الــســنــة قـــرب قرية 
تــشــوالكــيــفــكــا عــلــى الــجــانــب الــجــنــوبــي الــشــرقــي من 
نهر دنيبر في الجزء الذي تحتله روسيا من منطقة 

خيرسون جنوب أوكرانيا.

إعالمها يهّون من انتشار كورونا و»الصحة العالمية« تسأل عن متحوراتهإعالمها يهّون من انتشار كورونا و»الصحة العالمية« تسأل عن متحوراته

الصين تهدد بالرد بالمثل مع فرض مزيد
 على القادمين منها 

ً
من الدول قيودا

https://www.aljarida.com/article/10041
https://www.aljarida.com/article/10036
https://www.aljarida.com/article/10048
https://www.aljarida.com/article/9983
https://www.aljarida.com/article/10047
https://www.aljarida.com/article/10044
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https://www.aljarida.com/article/10006
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»األزرق« يغادر إلى البصرة للمشاركة في »خليجي »األزرق« يغادر إلى البصرة للمشاركة في »خليجي 2525««

المنتخب يدشن تدريباته على الملعب الفرعي بالمدينة الرياضيةالمنتخب يدشن تدريباته على الملعب الفرعي بالمدينة الرياضية
ــا  ــنـ ــبـ ــتـــخـ ــنـ يــــــــغــــــــادر وفــــــــــد مـ
ــدم الـــبـــاد  ــقــ ــي لـــكـــرة الــ ــنـ الـــوطـ
الساعة العاشرة صباح اليوم 
 إلــى مــديــنــة البصرة 

ً
مــتــوجــهــا

عــــلــــى مــــتــــن طــــــائــــــرة خــــاصــــة، 
للمشاركة في بطولة »خليجي 
25«، الـــتـــي ســتــقــام هـــنـــاك فــي 
19 يـــنـــايـــر  6 و ــيــــن  الــــفــــتــــرة بــ

الجاري.
ــد األزرق مــن  ــ ويـــتـــشـــكـــل وفـ
عـــضـــو مـــجـــلـــس إدارة اتـــحـــاد 
ــال الــعــتــيــبــي  ــمــ ــرة الــــقــــدم جــ ــ كــ
(، والـــبـــرتـــغـــالـــي روي 

ً
)رئـــيـــســـا

ــد  ــ ــمـ ــ (، وأحـ
ً
ــتــــو )مــــــــــدربــــــــــا ــنــ ــيــ بــ

عبدالكريم، ومانويل راموس 
جوسيه )مدربين مساعدين(، 
وفـــرنـــانـــدو مــيــغــويــل مــاتــوس 
 لــــــــلــــــــحــــــــراس(، ود. 

ً
)مــــــــــدربــــــــــا

عبدالمجيد البناي )أخصائي 
 
ً
ــمـــاعـــب ورئـــيـــســـا إصــــابــــات الـ
ـــبــــي(، ود. عــلــي  ـــطـ لـــلـــجـــهـــاز الـ
(، وســعــود 

ً
الــشــمــالــي )طـــبـــيـــبـــا

 للمنتخبات 
ً
الــمــجــمــد )مـــديـــرا

ــن  ــمــ ــرحــ ــدالــ ــبــ الـــــوطـــــنـــــيـــــة(، وعــ
 للمنتخب(، 

ً
الــمــوســى )مـــديـــرا

 ،)
ً
ــــود )إدرايـــــــــــــــــا ــمـ ــ ــــحـ وعـــــلـــــي مـ

 
ً
والزميل حسن موسى )منسقا
(، وفرج السيد )عامل 

ً
إعاميا

تجهيزات(. 
 
ً
بــــاإلضــــافــــة إلــــــى 23 العـــبـــا
ــدر  هـــــم: ضــــــاري الـــعـــتـــيـــبـــي، وبــ
ــمــــــان  ــلــــــيــــ الــــــــصــــــــعــــــــنــــــــون، وســــ
عــبــدالــغــفــور، وفــهــد الــهــاجــري، 
وحسن حمدان، وخالد إبراهيم، 
وحمد القاف، ومشاري غنام، 
ــدر جــمــال،  ومـــهـــدي دشـــتـــي، وبــ
ــلــــي  وســـــلـــــطـــــان الــــــعــــــنــــــزي، وعــ
خلف، وأحمد الظفيري، وفواز 
العتيبي، وبدر طارق، وعبدالله 
غانم، ومبارك الفنيني، ومحمد 
باجية، وعيد الرشيدي، وشبيب 
الــــخــــالــــدي، وإبــــراهــــيــــم كــمــيــل، 

وفيصل زايد، ومحمد خالد.
ــاز الـــفـــنـــي قــد  ــهــ وكـــــــان الــــجــ

ــز وادي  ــزيـ ــعـ ــدالـ ــبـ اســـتـــبـــعـــد عـ
وحــــــــمــــــــد الـــــــحـــــــربـــــــي بــــــداعــــــي 
اإلصـــابـــة، ويــعــقــوب الــطــراروة 
وعبدالعزيز مروي، فيما ضم 
للقائمة التي شاركت في لقاء 
العراق الودي الذي أقيم مساء 
الجمعة الماضي محمد خالد.

وكـــانـــت الــقــرعــة قـــد أوقــعــت 
ــا الــــــــوطــــــــنــــــــي فــــي  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ مـ
الــمــجــمــوعــة الــثــانــيــة للبطولة 
مع منتخبات قطر واإلمــارات 

والبحرين.
ويواجه منتخبنا الوطني، 
ــة 7:15  ــاعـ مــنــتــخــب قـــطـــر الـــسـ
من مساء السبت المقبل على 
اســتــاد الــمــيــنــاء، ثــم المنتخب 
ــــي الـــســـاعـــة 4:15 مــن  ــاراتـ ــ اإلمـ
بـــعـــد عـــصـــر الـــثـــاثـــاء الــمــقــبــل 
على الملعب ذاتــه، ثــم يختتم 
منافساته في المجموعة بلقاء 
الساعة  لبحريني  ا لمنتخب  ا
6:00 مساء الجمعة المقبل )13 

الجاري(، على استاد البصرة 
الدولي.

التجهيز الفني والنفسي
ومـــــــن الـــــمـــــقـــــرر، أن يـــبـــاشـــر 
منتخبنا الوطني تدريباته في 
الــســاعــة 6:00 مــن مــســاء الــيــوم 
ــمـــاعـــب الــفــرعــيــة  عـــلـــى أحـــــد الـ
بالمدينة الرياضية بالبصرة، 

حــيــث يستكمل الــجــهــاز الفني 
بــــقــــيــــادة الـــــمـــــدرب الـــبـــرتـــغـــالـــي 
روي بــيــنــتــو ومــســاعــده أحــمــد 
ــدادات  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ عــــبــــدالــــكــــريــــم، االســ
للمواجهة األولى أمام المنتخب 
ــــري، مـــــن خـــــــال تــــدريــــب  ــطـ ــ ــقـ ــ الـ
الــاعــبــيــن عــلــى بــعــض الــجــمــل 
الفنية والتكتيكية، إلــى جانب 
وضـــع الــلــمــســات األخـــيـــرة على 

ــعـــب بــهــا  ــلـ ــيـ الــــخــــطــــة الـــــتـــــي سـ
الفريق، والتشكيل األساسي.

وكـــــثـــــف الـــــجـــــهـــــاز اإلداري 
لــلــمــنــتــخــب مــــن جـــمـــع الــعــديــد 
ــلــــومــــات عـــــن العـــبـــي  مـــــن الــــمــــعــ
منتخب قطر الذين سيشاركون 
فـــي الـــبـــطـــولـــة، بــعــد أن اســتــقــر 
ــــل االتـــحـــاد الــقــطــري  ــر داخـ ــ األمـ
عــلــى الـــمـــشـــاركـــة فـــي الــبــطــولــة 

بـــالـــمـــنـــتـــخـــب الــــــــرديــــــــف، بــعــد 
الخروج من الدور األول لبطولة 

كأس العالم 2022.
إلــى جــانــب التجهيز الفني، 
فهناك تجهيز نفسي لاعبين ال 
 
ً
 أن عددا

ً
يقل أهمية، خصوصا

 مــن الــاعــبــيــن لــم يسبق 
ً
كــبــيــرا

لــهــم الــمــشــاركــة فـــي الــبــطــوالت 
الخليجية.

روي بينتو وأحمد عبدالكريم 
يوّجهان الالعبين قبل الدخول 

في التدريب األخير

ــعــــودي  ــتـــخـــب الــــســ ــنـ ــمـ يـــــغـــــادر وفـــــــد الـ
»الــرديــف« لكرة الــقــدم إلــى البصرة اليوم 
عبر طائرة خاصة، للمشاركة في بطولة 

خليجي 25.
ومن المقرر أن يباشر األخضر تدريباته 
الـــيـــوم عــلــى أحــــد الـــمـــاعـــب الــفــرعــيــة في 

المدينة الرياضية بالبصرة، استعدادا 
لـــمـــواجـــهـــة الـــيـــمـــن الــجــمــعــة فــــي الــجــولــة 
االفتتاحية من منافسات المجموعة األولى 

للبطولة.
وكان الفريق قد دخل معسكر تدرييبيا 
قصيرا فــي الــريــاض مــدة يومين، اختتم 

ــتــــدريــــب األول رئــيــس  ــــس، وحــــضــــر الــ ــ أمـ
ــقــــدم يــاســر  االتــــحــــاد الـــســـعـــودي لـــكـــرة الــ
المسحل الذي عقد اجتماعا مع الاعبين، 
طـــالـــبـــهـــم خــــالــــه بــــبــــذل أقــــصــــى مـــــا فــي 
جعبتهم خال البطولة، مشيدا بالتزامهم 

بالتعليمات.

... واألخضر السعودي يصل اليوم... واألخضر السعودي يصل اليوم

ــــب الـــتـــضـــامـــن الـــســـابـــق لــكــرة  ــــد العـ أكـ
القدم، محترف فريق السترة البحريني 
مشعل الشمري، أن مسيرته االحترافية 
مع السترة  تسير بصورة مميزة، مشيرا 
إلى أنه يملك رصيدا مميزا من األهداف 
وصناعتها، إلــى جــانــب الــحــصــول على 

ركات جزاء لمصلحة فريقه.
وكان الشمري انتقل إلى السترة مطلع 
الــمــوســم الــحــالــي، بــعــد أن مــنــحــه نـــادي 

التضامن حرية اختيار وجهته.
وقال الشمري، لـ »الجريدة«، إنه ينتظر 
حــتــى نــهــايــة الــمــوســم الــحــالــي، لتحديد 
 بـــاألجـــواء في 

ً
وجــهــتــه الــمــقــبــلــة، مــشــيــدا

الدوري البحريني وداخل فريق السترة 
ــدول   جـــيـــدا فــــي جــ

ً
ــزا ــ ــركـ ــ الــــــذي يــحــتــل مـ

.
ً
الترتيب حاليا

وأضاف أنه يتطلع لمساعدة السترة 
خــــال مـــا تــبــقــى مـــن مـــبـــاريـــات الــمــوســم 
 عن أمله صعود منصات 

ً
الحالي، معربا

التتويج.
وعن وجوده في نادي التضامن أخيرا، 
أوضح انه زار النادي من باب االعتراف 

بالجميل، مؤكدا انه مستمر في مشواره 
االحترافي، سواء في الدوري البحريني 
أو خارجه، وأيضا في حال العودة إلى 

الكويت.
وعـــــن تــطــلــعــاتــه الــمــســتــقــبــلــيــة، بــيــن 
ــزه مــــنــــصــــب عــلــى  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــري ان تـ ــ ــمـ ــ ــشـ ــ الـ
االستمرار مع األحمر البحريني، مؤكدا 
أنــــه بــــات فـــي حـــســـابـــات الـــجـــهـــاز الــفــنــي 

لمنتخب البحرين.
ولم يخف الشمري صدمته من خروجه 
مـــن حــســابــات الــجــهــاز الــفــنــي لمنتخب 
الــكــويــت، مــؤكــدا انـــه لــم يــلــق اي اهتمام 
مـــن الــجــهــاز الــفــنــي رغـــم تــمــيــز مــشــواره 

االحترافي بشهادة النقاد والجماهير.

مشعل الشمري

مباراتان في »تمهيدي السلة«
• جابر الشريفي

ــان فــي  ــ ــاراتــ ــ ــبــ ــ ــوم مــ ــ ــيــ ــ ــام الــ ــ ــقـ ــ تـ
مــنــافــســات الــجــولــة الــعــاشــرة من 
الـــدوري التمهيدي لــكــرة السلة، 
حيث يلتقي الكويت مع العربي 
ــن مـــســـاء،  عـــنـــد الـــســـاعـــة 5:15 مــ
 مواجهة الجهراء 

ً
تليها مباشرة

مع القرين، وتقام المباراتان على 
صــالــة االتـــحـــاد بــمــجــمــع الــشــيــخ 

سعد العبدالله الرياضي.
يدخل الكويت اللقاء برصيد 
16 نــقــطــة، وفــــي الــمــقــابــل يــلــعــب 
الــعــربــي ولـــه 12 نــقــطــة، ويمتلك 
الجهراء 13 نقطة مقابل القرين 

.12
ــنـــّص نـــظـــام الــبــطــولــة عــلــى  ويـ
أن يتأهل الــى الــدور الثاني أول 
6 فــرق تحتل الترتيب الــعــام في 
الـــــــدوري الــتــمــهــيــدي لــلــمــنــافــســة 

على اللقب.
ات نــجــد  ــاء ــقــ ــلــ وفـــــي مـــجـــمـــل الــ

في المباراة األولى بين الكويت 
ــيــــر  ــا األخــ ــهــ الــــعــــربــــي يـــــحـــــاول بــ
مفاجأة خصمه لتحقيق الفوز، 
ــتــــأهــــل بــشــكــل  وذلـــــــك لـــضـــمـــان الــ
ــانــــي، غــيــر  ــثــ أكــــبــــر الـــــى الـــــــدور الــ
أن مـــحـــاوالتـــه ســتــصــطــدم بــقــوة 
وصــابــة مــنــافــســه بــطــل الخليج 

والعرب.
ــي الـــمـــبـــاراة الــثــانــيــة الــتــي  وفــ
تجمع الجهراء والقرين، سيكون 
اللقاء »كسر عظم«، في ظل تقارب 
مـــســـتـــوى الـــفـــريـــقـــيـــن، ال ســيــمــا 
بــعــد إصـــابـــة مــحــتــرف الــجــهــراء 
األمــيــركــي لـــوكـــاس، كــمــا أن فــوز 
القرين يعني تــســاوي الفريقين 
في النقاط، ودخول الجهراء في 
ـــدة نــحــو الــتــأهــل 

ّ
حـــســـابـــات مـــعـــق

للدور الثاني، فيما أن فوز أبناء 
الـــقـــصـــر األحـــمـــر يــعــنــي تــأهــلــهــم 

 للدور الثاني.
ً
رسميا

إعارة محمد عامر 
لـ »يد« أهلي دبي

تـــعـــاقـــد نـــــــادي أهـــلـــي 
 
ً
ــاراتـــي رســمــيــا دبـــي اإلمـ
مــــــــع نــــــجــــــم مـــنـــتـــخـــبـــنـــا 
الـــوطـــنـــي االول ونــــادي 
ــرة الــــيــــد  ــ ــ ــكـ ــ ــ الــــــكــــــويــــــت لـ
محمد عامر، على سبيل 
اإلعارة مدة شهر واحد 
»يــــنــــايــــر« فـــقـــط لــتــدعــيــم 
صفوفه خال منافسات 
بــــطــــولــــة كــــــأس صـــاحـــب 
الــــســــمــــو نـــــائـــــب رئـــيـــس 

دولة االمارات.
ويــعــتــبــر عـــامـــر ثــانــي 
العــب مــن نــادي الكويت 
تـــتـــم اعــــارتــــه لـــلـــعـــب فــي 
االمـــــــــــارات بـــعـــد تـــعـــاقـــد 
نادي الشارقة اإلماراتي 
أمـــس األول مـــع الــاعــب 

سيف العدواني.

األندية تحتج على موعد استئناف »دوري اليد«
• محمد عبدالعزيز

أبدت أندية العربي والسالمية والقرين 
والفحيحيل والصليبيخات واليرموك 
نيتها تقديم احتجاج رسمي لاتحاد 
الكويتي لكرة اليد على موعد استئناف 
مباريات القسم الثاني من بطولة الدوري 
الممتاز المزمع انطاقه مطلع فبراير 

المقبل.
وكــانــت لجنة مــســابــقــات اتــحــاد اليد 
أصـــدرت أمــس األول جـــداول المباريات 
المتبقية مــن بطولتي الـــدوري الممتاز 
والدرجة األولى للموسم الحالي 2022-

2023، بــعــد تــأجــيــل االتـــحـــاد اآلســيــوي 
للعبة بطولة األندية التي كانت مقررة في 
فبراير المقبل، لتقام في الصيف المقبل، 

ويشارك فيها ناديا الكويت وكاظمة.
وأرجــعــت األنــديــة سبب االحتجاج إلى 
ضيق الوقت بين موعد عودة محترفيها 
األجانب من المشاركة مع منتخبات بادهم 
في بطولة كأس العالم للرجال المقررة من 
11 حتى 28 الــجــاري، وبــيــن مــوعــد عــودة 
النشاط المحلي، إضافة إلى ارتباط بعض 
الاعبين المحليين باالختبارات الدراسية، 
وعــــدم قــــدرة األنـــديـــة عــلــى إعـــــادة تجهيز 
العبيها في هــذه الفترة القصيرة، بعدما 

كــان المقرر عــودة عجلة الـــدوري للدوران 
في بداية مارس المقبل.

روزنامة واضحة
ويعتبر قرار االتحاد، الذي أعلن مجلس 
إدارته االستقالة في وقت سابق ولم ينفذها 
على أرض الواقع، »غير مدروس«، وال يصب 
في مصلحة اللعبة ال من قريب وال بعيد، رغم 
أن األندية طالبت في بداية الموسم بوضع 
روزنـــامـــة واضـــحـــة لــلــمــســابــقــات، يــتــم على 
أساسها إعداد البرامج والخطط التدريبية 

لـــأنـــديـــة طـــــوال الـــمـــوســـم وبشكل 
واضح ومحدد.

»آسيوي اليد« يؤجل بطولة األندية إلى الصيف المقبل
أعلن نائب رئيس االتحاد الدولي لكرة اليد أمين صندوق االتحاد 
اآلسيوي بدر الذياب، تأجيل منافسات النسخة الـ 25 من البطولة 
اآلسيوية لأندية أبطال الدوري لكرة اليد، والتي كان من المقرر 

إقامتها في فبراير المقبل لتقام خال مايو أو يونيو المقبلين.
 لضيق الوقت بعد 

ً
وأكد الذياب في تصريح لـ »الجريدة«، أنه نظرا

نهاية منافسات كأس العالم لكرة اليد المقرر إقامتها في بولندا 
والسويد خال الفترة من 12 حتى 28 الجاري، وكثرة البطوالت 
المحلية واإلقليمية خال الفترة المقبلة، رأى االتحاد اآلسيوي 
تأجيل النسخة الـ 25 من البطولة الحالية، والتي كانت ستقام بشكل 

استثنائي بدال من بطولة الموسم قبل الماضي 
التي تم تأجيلها بسبب تداعيات فيروس كورونا. 

وأضـــاف أن »المكتب التنفيذي لاتحاد اآلسيوي 
سيعقد اجتماعا في وقت الحق لتحديد الموعد النهائي 

للبطولة المقترح أن يكون خال مايو أو يونيو المقبلين، على 
أن تكون المشاركة في منافسات هذه النسخة بناًء على نتائج 
 أن النسخة المقبلة 

ً
البطوالت المحلية في الموسم الماضي«، مضيفا

رقم 26 من البطولة ستقام في نوفمبر من العام المقبل، وستكون 
المشاركه فيها بناًء على نتائج الموسم الحالي.

ل مسؤولو بعض األندية عن  وتساء
مصير المنافسات في حال تم استئناف 
ــــدوري فــي فــبــرايــر، كــمــا قـــرر االتــحــاد،  الـ
خال البطولة الخليجية لأندية أبطال 
الكؤوس، التي يستضيفها نادي النجمة 
البحريني من 8 إلى 18 مــارس المقبل، 
والتي سيشارك فيها نادي الكويت، وهل 

؟
ً
سيتوقف الدوري مجددا

وأكد هؤالء أنه كان األجدر باالتحاد 
وضــع برنامج المسابقات ومواعيدها 
ــة الـــمـــوســـم، مع  بــشــكــل مـــحـــدد مـــن بـــدايـ
مــراعــاة عــدم إيــقــاف البطولة بشكل 
ــــع تــأجــيــل  ــبــــب، مـ عــــــام ألي ســ
ــفـــرق الـــتـــي لها  مـــبـــاريـــات الـ
مــــــــشــــــــاركــــــــات خـــــارجـــــيـــــة 
ــة - خــلــيــجــيــة  ــ ــويــ ــ ــيــ ــ »آســ
- عــــربــــيــــة« خـــــــال فـــتـــرة 
الـــبـــطـــولـــة، ثـــم اســتــكــمــال 
مــــــبــــــاريــــــاتــــــه الـــمـــحـــلـــيـــة 
ــي وقــــــت الحــــــــق، مـــمـــا ال  ــ فـ
يــؤثــر عــلــى ســيــر الــبــطــوالت 
الــمــحــلــيــة بــشــكــل عـــــام، ويــكــون 
مـــعـــلـــومـــا لـــلـــجـــمـــيـــع، أنــــديــــة واتــــحــــادا 
والعــبــيــن محليين ومــحــتــرفــيــن أجــانــب 
لها عقود والتزامات مادية كبيرة على 
األنــديــة، مــوعــد بــدايــة ونهاية الموسم، 
وهــذا المعمول به في جميع الدوريات 

الناجحة بجميع األلعاب حول العالم.

29 ميدالية لـ »أثقال الكويت« في قطر 

أحـــرز منتخب الــكــويــت لــرفــع األثــقــال 29 ميدالية 
متنوعة في بطولتي غرب آسيا التاسعة وكأس قطر 
الــدولــيــة للرجال والــســيــدات، والمقامتين حاليا في 
الدوحة، بواقع 15 ميدالية لمنافسات السيدات، و14 

للرجال.
وقــال رئيس االتــحــاد الكويتي لرفع األثــقــال طال 
الجسار إن اإلنجاز الكويتي في منافسات السيدات 
جاء عبر فوز الاعبة أبرار الفهد بثاث ميداليات في 
البطولتين، بــواقــع ذهبية وفضيتين فــي منافسات 
وزن 76 كــيــلــوغــرامــا، بــيــنــمــا حــقــقــت الــاعــبــة نـــورة 
العبيدان 3 ميداليات، منها واحدة ذهبية وفضيتان 
في أول مشاركة دولية لها، وذلــك في منافسات وزن 

45 كيلوغراما.

وحققت الاعبة ســـارة الهندي حققت بــدورهــا 3 
ميداليات برونزية ضمن منافسات وزن 59 كيلوغراما، 
كما توجت الاعبة سهام السيف بثاث فضيات في 
وزن 81 كيلوغراما، بينما أحــرزت ليالي مصطفى 3 

ميداليات برونزية بنفس الوزن.
وفي منافسات الرجال نال الاعب فهد العتيبي،  3 
ميداليات برونزية في وزن 55 كيلوغراما، كما حقق 
محمد الما 6 ميداليات برونزية في كلتا البطولتين 
بمنافسات وزن 61 كيلوغراما، وحصد الاعب سعود 
المطيري ميداليتين فضيتين بمنافسات وزن 81 
كيلوغراما، وحقق زميله محمد الظفيري 3 ميداليات 

برونزية في نفس الوزن. 
)كونا(

 الجسار يتوسط بطالت رفع األثقال

زيارتي للتضامن 
من باب االعتراف 

بالجميل

مشعل الشمري لـ ةديرجلا•: أتطلع لتمثيل األحمر البحريني

يتوجه وفد األزرق صباح 
اليوم األربعاء إلى البصرة 

على متن طائرة خاصة، 
برئاسة عضو مجلس إدارة 
اتحاد الكرة جمال العتيبي، 

للمشاركة في »خليجي 25«.
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راسبادوري نجم نابولي

اجـــتـــاز الــنــجــم الـــبـــرتـــغـــالـــي، كــريــســتــيــانــو 
رونالدو، الفحوصات الطبية بنادي النصر 
السعودي، لينضم رسميا إلى صفوف الفريق.

وظـــهـــر الـــنـــجـــم الـــبـــرتـــغـــالـــي كــريــســتــيــانــو 
رونالدو، أمس األول، ألول مرة أمام اآلالف من 
مشجعي ناد النصر السعودي في الرياض، 
بعد قــراره بمغادرة قــارة أوروبـــا ولعب كرة 
الــقــدم على المستوى العالمي، للفوز بعقد 
مربح يتجاوز 200 مليون يورو في سنتين 

ونصف السنة.
وقـــّدم الــنــادي الــســعــودي العــبــه البالغ 37 
، والفائز بالكرة الذهبية ألفضل العب 

ً
عاما

فــي الــعــالــم 5 مـــرات، مــســاء أمــس على ملعب 
»مرسول بارك« بعد وصوله االثنين مع عائلته 

ومساعديه.
وتزينت الشوارع الرئيسية في العاصمة 
الــســعــوديــة بــلــوحــات كــبــيــرة مضيئة حملت 
صـــور رونـــالـــدو بقميص الــنــصــر مــع كلمات 

»هال رونالدو«.
 حتى يونيو 

ً
ووقع رونالدو مع النصر عقدا

2025 تـــقـــّدر قــيــمــتــه بــأكــثــر مـــن 200 مــلــيــون 
يورو، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد 
اإلنكليزي بالتراضي إثر مقابلة تلفزيونية 
انتقد فيها بشدة نــاديــه ومــدربــه الهولندي 

إريك تن هاغ.

ــل الـــــــدوري  ــطـ ــعـــب لـــلـــنـــصـــر، بـ ــلـ ــل الـ ــثـ ــمـ ويـ
 فــي مسيرة 

ً
الــســعــودي تــســع مــــرات، تــراجــعــا

»الــــدون«، والــتــي شهدت فــوزه بــأبــرز األلقاب 
العالمية مع كل من يونايتد، وريــال مدريد 

اإلسباني، ويوفنتوس اإليطالي.
وتضيف صفقة رونالدو الكثير من البريق 

لسمعة السعودية الرياضية على الصعيد 
 مــع اســتــضــافــتــهــا خــالل 

ً
الـــدولـــي، خــصــوصــا

الــســنــوات القليلة الــمــاضــيــة، إحـــدى جــوالت 
بطولة العالم للفورموال واحــد، ورالــي دكار، 
ومسابقات غــولــف ضمت صــفــوة الالعبين، 

وشراء نادي نيوكاسل اإلنكليزي.

أوقــــف بــرنــتــفــورد سلسلة من 
 لليفربول، 

ً
أربعة انتصارات تواليا

بــالــفــوز عــلــيــه 3-1، االثــنــيــن، في 
افتتاح المرحلة التاسعة عشرة 
مــن بــطــولــة إنــكــلــتــرا لــكــرة الــقــدم، 
ــد أمــــــوره فـــي احـــتـــالل أحــد 

ِّ
لــيــعــق

المراكز األربــعــة األولـــى المؤهلة 
إلى دوري األبطال.

ــــول فــــرصــــة  ــربــ ــ ــفــ ــ ــيــ ــ ت لــ وفــــــــــــــــوَّ
االرتــــقــــاء إلــــى الـــمـــركـــز الــخــامــس 
، فبقي رصــيــده 28 نقطة 

ً
مــؤقــتــا

بالمركز السادس، في حين صعد 
برنتفورد من العاشر إلى السابع 

برصيد 26 نقطة.
والــفــوز هــو األول لبرنتفورد 
على أرضه على ليفربول منذ عام 
 بــأنــه لــم يكن ضمن 

ً
1938، علما

أندية النخبة لعقود عدة.
ــيــــدة فــي  ورغــــــــم الــــبــــدايــــة الــــجــ
المباراة لليفربول، الذي أضاع له 
مهاجمه األوروغــويــانــي دارويــن 
نونييس فرصة جيدة بعد مرور 
8 دقائق، فإنه دفع ثمن األخطاء 
الدفاعية الكثيرة التي ارتكبها، 
واســتــغــلــهــا بـــرنـــتـــفـــورد بــأفــضــل 
ــنــــة، رغــــــــم خــــوض  ــكــ طــــريــــقــــة مــــمــ
الــمــبــاراة فــي غــيــاب هــدافــه ايفان 

توني.
وافــتــتــح بــرنــتــفــورد التسجيل 
ل  بالنيران الصديقة عندما حــوَّ
الــــمــــدافــــع الـــفـــرنـــســـي إبـــراهـــيـــمـــا 
كوناتيه الكرة خطأ في مرماه من 

ركلة ركنية )19(.
ـــــل الــــكــــونــــغــــولــــي يـــــوان  وســـــجَّ
 لبرنتفورد لم 

ً
 ثانيا

ً
ويسا هدفا

يحتسبه الحكم بــداعــي التسلل، 

بــعــد الــلــجــوء إلــــى تــقــنــيــة الــحــكــم 
الــمــســاعــد بــالــفــيــديــو )39(، لكن 
الــالعــب ذاتــــه نــجــح فــي ذلـــك بعد 
3 دقائق فقط عندما ارتقى لكرة 
عــرضــيــة بــرأســه، وســددهــا قوية 
لتجتاز خط المرمى، رغم تدخل 

الحارس البرازيلي اليسون.

 3 تبديالت لليفربول

ــربـــول،  ــفـ ــيـ وأجـــــــــرى مــــــــدرب لـ

األلــمــانــي يــورغــن كــلــوب، ثالثة 
ــبـــديـــالت فــــي مــطــلــع الـــشـــوط،  تـ
 على األرجح 

ً
أحدها اضطراريا

لقطب دفاعه الهولندي فيرجيل 
ــوهــد يضع 

ُ
ــان دايــــك، الــــذي ش فـ

ضمادة على فخذه، وحل محله 
ــيـــرونـــي جـــويـــل مــاتــيــب،  ــامـ ــكـ الـ
ــة إلــــــى إشـــــــــراك الــظــهــيــر  ــ ــافـ ــ إضـ
ــنــــدي أنـــــدي  ــلــ ــتــ ــكــ األيـــــســـــر االســ
روبــــرتــــســــون، والعــــــب الـــوســـط 
الــغــيــنــي نـــابـــي كــيــتــا، بـــــداًل من 

اليوناني كوستاس تسيميكاس 
وهارفي إيليوت.

ظهر ليفربول بوجه مختلف 
في الشوط الثاني، وهاجم بال 
ل نونييس هدف  هــوادة، وسجَّ
تقليص الــفــارق، بعد أن انفرد 
بــالــحــارس، وســـدد الــكــرة داخــل 
الشباك، لكن هدفه ألغي بداعي 

التسلل )48(.
ــد  ــ ـــاليـ ــســ ــ ـــس أوكـ ـــكــ ـــيــ ــ ـــن أل ـــكــ ــ ل
تشامبيرالين نجح في ذلك بكرة 

رأسية من مسافة قصيرة بعدها 
بدقيقتين.

ودانــــت الــســيــطــرة لليفربول 
في الوقت الــذي كــان برنتفورد 
يشتت الــكــرات مــن دون طــائــل، 
لكن مهاجمي ليفربول لم يجدوا 
طريقهم إلــى مرمى برنتفورد، 
ــــاوالت الـــمـــتـــكـــررة،  ــــحـ ــمـ ــ رغــــــم الـ
قبل أن يسدد أصــحــاب األرض 
الـــضـــربـــة الــقــاضــيــة مـــن هجمة 
ــجــــح فــيــهــا  ــة نــ ــعــ ــريــ ــدة ســ ــ ــرتــ ــ مــ

الكاميروني براين مبويمو في 
استغالل خطأ لكوناتي، إثر كرة 
أمــامــيــة مـــن كــيــن لــويــس بــوتــر، 
ــيـــســـراه داخــــل  ــكــــرة بـ لـــيـــســـدد الــ
 فريقه ثالث 

ً
الشباك )84(، مانحا

نقاط ثمينة.
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تــــعــــود عـــجـــلـــة الـــــــــدوري اإليـــطـــالـــي 
ــوم، حــيــث تـــقـــام جميع  ــيــ لــــلــــدوران الــ
المباريات بعد توقف طويل منذ بداية 

مونديال قطر 2022.
ويخوض نابولي المتصدر 
)41 نقطة( مواجهة صعبة 
 أمــــــــــام إنـــــتـــــر مـــيـــالن 

ً
جــــــــــدا

الخامس )30 نقطة( في قمة 
المرحلة السادسة عشرة.

ويـــــــــــدخـــــــــــل نــــــابــــــولــــــي 
ــو الــفــريــق  ــاراة وهــ ــبـ ــمـ الـ
الوحيد الذي لم يتلق 
أي هزيمة في جميع 
البطوالت االوروبية 
الــخــمــس الــكــبــرى، 
وكان قد حقق 12 
انـــتـــصـــارا عــلــى 
ــي فــي  ــوالــ ــتــ الــ
الــــــــــــــــــــــدوري 
االيــطــالــي، 
ــك  شــ ال  و
ــــق  يـ ــر ــ فـ ن  ا
المدرب سباليتي 

عاقد العزم على مواصلة تحقيق االنتصارات 
والظفر باللقب الــذي غــاب عن خزائن النادي 

منذ وجود األسطورة دييغو مارادونا.
من جانبه، يسعى انتر ميالن الى تحسين 
مـــوقـــعـــه ودخــــــــول الـــمـــربـــع الـــذهـــبـــي لــضــمــان 
الــمــشــاركــة فــي دوري ابــطــال اوروبــــا الموسم 
المقبل، وسيدخل النيراتزوري هذه المباراة 
على أمــل تحقيق الفوز الثالث تواليا بعد ان 
كـــان قــد حــقــق فـــوزا صعبا عــلــى اتــاالنــتــا قبل 
التوقف، ولكن فريق المدرب سيموني اينزاغي 
سيفتقد لجهود نجم خــط الــوســط الكرواتي 
بروزوفيتش الذي يعاني إصابة ستبعده عن 

مواجهة اليوم.

مهمة سهلة لميالن

وفي مباراة أخرى، يلعب ميالن الثاني )33 
نقطة( أمام مضيفه ساليرنيتانا الثاني عشر، 

في افتتاح المرحلة.
ويدخل ميالن المباراة في غياب مدافع بالو 
توريه والذي قد يمتد ألربعة أسابيع على أقل 

تقدير بسبب االصابة.
من جهته سيحاول يوفنتوس الثالث )31 

نقطة ( إنــعــاش آمــالــه فــي المنافسه على 
اللقب على الرغم من ابتعاده عن المتصدر 

بـــــفـــــارق عـــشـــر نـــــقـــــاط، وســــيــــواجــــه الـــيـــوم 
كريمونيزي احد فرق مؤخرة الترتيب.

ويعاني يوفنتوس من غياب نجمة 
الصربي فالهوفيتش الذي لم يشارك 

بالتدريبات بسبب االصابة.
ــن آخــــــر 4  ــ ــتـــش عـ ــيـ وغــــــــاب فـــالهـــوفـ

مباريات في الــدوري اإليطالي، بسبب 
مــشــكــلــة فـــي الــعــضــلــة الـــمـــقـــربـــة، ولــكــنــه 
ــى قــطــر  ــ ــر مــــع مــنــتــخــب صـــربـــيـــا إلـ ــافـ سـ
للمشاركة فــي كــأس الــعــالــم، لكنه ظهر 
بعيًدا عن مستواه، ووفقا للتقارير فإن 
 لبرنامج 

ً
فــالهــوفــيــتــش يــخــضــع حــالــيــا

تأهيلي مع المدربين والطاقم الطبي.
وفي باقي المباريات يلعب روما مع 
بــولــونــيــا، وســاســولــو مـــع ســمــبــدوريــا، 
ــيـــرونـــا، ولــيــتــشــي مع  ــنـــو مـــع فـ وتـــوريـ
ــزي مــــع امـــبـــولـــي،  ــيــ ــنــ التـــســـيـــو، وأوديــ

وفيورنتينا مع مونزا.

واصل برنتفورد تحقيق 
المفاجآت في الدوري 

اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم، 
بفوزه الكبير 3-1 على ضيفه 
ليفربول، أمس األول، لينهي 

سلسلة من أربعة انتصارات 
متتالية لفريق المدرب يورغن 

كلوب.

رونالدو لدى وصوله إلى الرياض

براين مبويمو يسجل الهدف الثالث في مرمى ليفربول )رويترز(

كلوب: كانت مباراة جامحةكلوب: كانت مباراة جامحة
اعــتــرف يــورغــن كــلــوب، مـــدرب لــيــفــربــول، عقب الهزيمة أمــام 
برنتفورد أمس األول بأن منافسه كان أكثر رغبة في الفوز من 

فريقه.
وقــال المدرب األلماني لشبكة سكاي سبورتس: »كانت 
مباراة جامحة. كــان هــذا ما يحتاجه برنتفورد بالفعل. 
كان من الصعب على فريقي التحكم فيها. كل ركلة ركنية 
شكلت تهديدا كبيرا. استقبلنا الــهــدف األول رغم 
أنه كان بوسعنا قبلها التقدم 2 - صفر. علينا 
أن نــكــون أكــثــر حسما عندما نسيطر على 

المباراة ولم نستطع فعل ذلك«.
وأضــاف: »لست سعيدا بالطريقة 
التي استقبلنا بها األهــــداف. كانوا 
أفضل منا في مواقف الضغط على 
المنافس، برنتفورد ناجح جــدا في 

الكرات الثابتة«.
مــن جــهــتــه، أشــــاد مــــدرب بــرنــتــفــورد 
بفريقه قائال: »األداء ال يدهشني، لكن 
األوالد ما زالــوا يثيرون إعجابي. 
إنها نتيجة رائعة بالنسبة لنا 
من نواح كثيرة. االنتصار على 
ليفربول بهذه الطريقة أمر 

مثير لإلعجاب«.

71 نقطة قياسية لميتشل
ــان مــيــتــشــل اســمــه فـــي ســجــالت  ــوفـ ن دونـ دوَّ
األرقــــــام الــقــيــاســيــة، بــتــســجــيــلــه 71 نــقــطــة، في 
ثامن أعلى رصيد تهديفي في مباراة بالدوري 
األميركي لكرة السلة للمحترفين، وقاد فريقه 
كليفالند كافالييرز لقلب تأخره بفارق 21 نقطة 
أمــام شيكاغو بولز إلى فوز مستحق بنتيجة 

145-134 بعد التمديد.
وتعتبر النقاط الـــ 71 التي سجلها ميتشل 
ــاراة مــنــذ أن ســجــل نــجــم لــوس  ــبـ األعـــلـــى فـــي مـ
أنجلس ليكرز الراحل كوبي براينت 81 نقطة 

أمام تورنتو رابتورز في عام 2006.
ويحمل األسطورة ويلت تشامبرالين الرقم 
الــقــيــاســي لــعــدد الــنــقــاط فــي إحـــدى الــمــبــاريــات 
مع 100 نقطة سجلها بقميص فيالدلفيا ضد 

نيويورك نيكس في 2 مارس 1962.
وبــات ميتشل سابع العــب يسجل 70 نقطة 
أو أكــثــر فــي مــبــاراة. كما أصــبــح أول العــب من 
كافالييرز يسجل 60 نقطة في مباراة بالدوري 
العادي، فيما أضاف إلى رصيده التهديفي 11 

تمريرة حاسمة و8 متابعات.

في سان فرانسيسكو، سجل كالي تومسون 
54 نقطة، هي األعلى له هــذا الموسم، في فوز 
فريقه غولدن ستايت ووريرز على ضيفه أتالنتا 

هوكس 143 - 141 بعد شوطين إضافيين.
من جانبه، افتتح ليبرون جيمس نجم لوس 
أنجلس ليكرز العام الجديد، بتسجيله 43 نقطة، 
وقيادة فريقه للفوز على تشارلوت هورنتس 

.115-121
في فيالدلفيا، سجل نجم سفنتي سيكسرز 
الكاميروني جويل إمبيد 42 نقطة، وقاد فريقه 

للفوز على نيو أورليانز بيليكانز 111-120.
وفــي هيوستن، تــابــع الــعــمــالق السلوفيني 
لـــوكـــا دونــتــشــيــتــش تـــألـــقـــه، فــســجــل 39 نقطة 
والتقط 12 متابعة ومــرر 8 كــرات حاسمة، في 
ــوز فــريــقــه داالس مــافــريــكــس عــلــى هيوستن  فـ

روكتس 106-111.

غادر قائد منتخب األرجنتني 
ليونيل ميسي، فجر أمس، 

متوجها إلى مطار روساريو 
نحو فرنسا، لاللتحاق 

بناديه باريس سان جرمان، 
حيث يتصدر فريقه الدوري 

الفرنسي.
وغادر ميسي األرجنتني على 

منت طائرة خاصة، برفقة 
أسرته، بعد حصوله على فترة 

راحة مستحقة عقب تتويجه 
مع »التانغو« بلقب مونديال 

قطر 2022 على حساب فرنسا، 
18 ديسمبر املاضي.

وكان مدرب بي إس جي، 
كريستوف غالتييه، أعلن أن 

ميسي سيعود للتدريبات 
بني يومي 2 و3 يناير، بعد 

االحتفال بأعياد امليالد والعام 
الجديد إلى جانب أسرته في 

مدينة روساريو بمقاطعة 
سانتا فيه األرجنتينية.

وينتظر أن يعود ميسي 
للعب 11 الجاري، حينما 

يلعب فريقه أمام آنجيه ضمن 
الجولة الـ18 من الليغ آ.

ويعد لقب كأس العالم هو 
الثالث الذي يحرزه ميسي 

مع األرجنتني، بعد الفوز 
بلقب كوبا أميركا، وكأس ال 
فيناليسيما، إضافة إلحرازه 
امليدالية الذهبية لبالده في 

األوملبياد. 
)إفي(

قال نجم كرة القدم السابق 
األملاني لوثار ماتيوس إنه 

يعتقد أن ناديه السابق 
بايرن ميونيخ يجب أن 
يحاول التعاقد مع يان 

سومر حارس مرمى 
بوروسيا مونشنغالدباخ 

بشكل فوري لتعويض غياب 
مانويل نوير املصاب. 

ويغيب نوير )36 عاما( عن 
املالعب حتى نهاية املوسم 

بسبب إصابته بكسر في 
الساق خالل ممارسة التزلج 

خالل إجازته بعد نهاية 
مشوار املنتخب األملاني 

في كأس العالم 2022 التي 
أقيمت في قطر. 

ويضم بايرن ميونيخ، 
حامل لقب ومتصدر الدوري 

األملاني، الحارس البديل 
سفن أولريش، لكنه يبدو 

بحاجة إلى التعاقد مع 
حارس آخر خالل سوق 

االنتقاالت الشتوية يناير 
الجاري، خاصة في ظل 

تواجد ألكسندر نوبل مع 
فريق موناكو الفرنسي بعقد 

إعارة. 
وينتهي عقد السويسري 

سومر مع مونشنغالدباخ 
في يونيو، لكن صحيفة 

بيلد األملانية ذكرت أن بايرن 
ميونيخ يفضل التعاقد مع 

كيفن تراب حارس مرمى 
آينتراخت فرانكفورت 

رغم أن عقده الحالي من 
املفترض أن يستمر حتى 

عام 2024. 
ويرى ماتيوس أن 

التعاقد مع سومر )34 
عاما( يبدو »منطقيا جدا«.

أعلن نادي بوروسيا 
مونشنغالدباخ األملاني لكرة 

القدم، أمس، تمديد تعاقده مع 
العبه األملاني كريستوف كرامر 

حتى عام 2025. 
وكان كرامر شارك أساسيا مع 

املنتخب األملاني في نهائي 
كأس العالم 2014، التي توجت 

بها أملانيا، لكن جرى تبديله 
خالل املباراة إثر تعرضه 

الرتجاج. ومنذ ذلك الوقت، 
نادرا ما شارك كرامر )31 

عاما( مع املنتخب األملاني 
لكنه أصبح محلال شهيرا 

لدى التلفزيون األملاني خالل 
البطوالت الكبيرة. 

وكان من املفترض أن ينتهي 
عقد كرامر مع مونشنغالدباخ 

في يونيو املقبل. 
وقال روالند فيركوس 

مدير الكرة بالنادي إن 
»كريستوف أظهر لنا هذا 

املوسم مدى فائدته للفريق، 
كما كان من قبل«. ويستأنف 

مونشنغالدباخ، صاحب املركز 
الثامن في الدوري األملاني، 

مشواره في املسابقة بمواجهة 
باير ليفركوزن 22 الجاري.  

)د ب أ(

سلة أخبار

ميسي يسافر
إلى باريس

ماتيوس يحث بايرن 
على ضم الحارس سومر

مونشنغالدباخ يمدد 
تعاقده مع كرامر

نابولي        المتصدر في ضيافة إنتر ميالن اليوم

فوز أّول لديوكوفيتش في أدياليد
حــقــق الــصــربــي نـــوفـــاك ديــوكــوفــيــتــش فــــوزه األّول عــلــى األراضــــي 
األسترالية منذ ترحيله عن البالد قبل عــام، على خلفية عــدم تلقيه 
اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بسحقه الفرنسي كوستنان ليستيان 
6-3 و6-2 الثالثاء في دورة أدياليد لكرة المضرب، اإلعدادية لبطولة 

أستراليا المفتوحة.
 في خسارته 

ً
 حارا

ً
وبعدما رحبت به الجماهير األسترالية ترحيبا

في فئة الزوجي االثنين، لم تبخل على الصربي في مباراته األولى في 
فئة الفردي، حيث احتاج إلى 74 دقيقة للفوز على منافسه.

وكــســر ديوكوفيتش ارســـال ليستيان مــرة واحـــدة فــي المجموعة 
األولى، ومرتين في الثانية، ليبلغ الدور الثاني.

وهي المباراة األولى لديوكوفيتش في أستراليا منذ ترحيله قبل 
انطالق منافسات بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطوالت الغراند 
سالم، العام الماضي بسبب عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
 مع فرنسي آخــر هو كونتان هاليس 

ً
وضــرب ديوكوفيتش موعدا

لمقعد في ربع النهائي لــدورة أدياليد، التي سبق أن أحــرز الصربي 
لقبها عام 2007.

في المقابل، عانى الروسي دانييل مدفيديف الذي كان خسر أمام 
ديوكوفيتش في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة عام 2021، لحسم 
مواجهته أمام اإليطالي لورنتسو سونيغو الذي اضطر لالنسحاب 
بسبب اإلصــابــة، فــي حين كــانــت النتيجة 7-6 )8-6( و2-1 لمصلحة 

الروسي الذي انقذ 9 كرات لحسم المجموعة األولى لمصلحته.

النصر يقدم »الدون« كريستيانو رونالدو

برنتفورد يدّك شباك ليفربول بثالثيةبرنتفورد يدّك شباك ليفربول بثالثية

الوتارو نجم اإلنتر

مباريات اليوم
القناة الناقلة المباراة التوقيت

الدوري اإلنكليزي

beINSPORTS PR1 كريستال باالس - توتنهام 11:00

beINSPORTS PR2 أستون فيال - وولفرهامبتون 11:00

الدوري االيطالي

AD SPORT PR1 ساليرنيتانا - ميالن 2:30

STARZPLAY سبيتسيا - أتاالنتا 4:30

AD SPORT PR2 ليتشي - التسيو 6:30

AD SPORT PR1 روما - بولونيا 6:30

AD SPORT PR1 كريمونيزي - يوفنتوس 8:30

AD SPORT PR2 فيورنتينا - مونزا 8:30

AD SPORT PR1 انتر ميالن - نابولي 10:45

كأس ملك اسبانيا

ليناريس - اشبيلية 9:00

أوفيدو – أتلتيكو مدريد 10:00

انترسيتي - برشلونة 11:00

https://www.aljarida.com/article/10033
https://www.aljarida.com/article/10031
https://www.aljarida.com/article/10028
https://www.aljarida.com/article/10026
https://www.aljarida.com/article/10025
https://www.aljarida.com/article/10024
https://www.aljarida.com/article/10021
https://www.aljarida.com/article/10017
https://www.aljarida.com/article/10015
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري     

وفيات

سالم محمد مسعود البناي
80 عاما، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: خيطان، ق3، 

شارع ابن طفيل، م113، ت: 99333273، 60037268

علي عبدالرضا غلوم عباس
57 عاما، شيع، الرجال: مسجد االمام الحسن، بيان، العزاء يبدأ 
من اليوم عصرا، النساء: سلوى، ق12، ش4، م130، ت: 50899870

خديجة حسن ال هيد 
أرملة: عبدالله على الضاحي

82 عاما، شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: اليرموك، 
ق3، ش3، م32، ت: 99820553، 55372946، 66953432، 

66713241

ناصر حربي فهد الفضلي
78 عاما، شيع، العزاء في المقبرة، ت: 90093695

عقلة نصار الشريدة الشمري
83 عاما، تم التشييع، الصليبيخات، ق4، ش112، م33، ت: 

92223100

حكمت حمدي عبدالحميد همام
74 عاما، شيعت، العزاء في المقبرة، ت: 99933302

فيصل جاسم محمد القطان
70 عاما، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: الرحاب، 
ق2، ش9، م19، )اعــتــبــارا مــن عــصــر أمـــس ولــثــاثــة أيــــام(، ت: 

91115150 ،99227101

سعود فالح عماش العجمي
79 عــامــا، شــيــع، الــرجــال: الــرحــاب، ق1، ش26، م26، النساء: 

القيروان، ق1، ش102، م48، ت: 99988519، 97995263

الفجر

الشروق

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

0 5:19

 06:43

 11:53

0  2:44

05:03 

   0 6:25

الطقس والبحرمواعيد الصالة

العظمى

الصغرى

أعلى مد

أدنى جزر

  18

07

 
ً
 11:41 ظـــــــــــهــــــــــــــرا

 09:37 مــــــســــــــــــــــاًء

 
ً
04:52 صبـــاحــــــا

04:16 مــــــســــــــــــــــاًء 

دكتور يموت أثناء الصالة في المسجد ر من احتالل الصين للقمر
ِّ

»ناسا« تحذ
تــنــاقــلــت وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
واإلعــــام مقطع فيديو للحظة 
ــــاص، وهـــو  ــخــ ــ ــد األشــ ــ وفـــــــاة أحــ
باحث أكاديمي في علم الشريعة 
اإلسامية، أثناء أدائــه الصاة 
داخل مسجد في محافظة إربد 

شمال األردن.
وفي المقطع تظهر الكاميرا 
ــفــــوف  ــي أحـــــــــد الــــصــ ــ ــ ــل فـ ــ ــ ــرجـ ــ ــ الـ
الخلفية لصاة المغرب، قبل أن 

يهتز بقوة ويسقط على وجهه 
 الحياة.

ً
مفارقا

ــة الـــخـــلـــيـــة  ــفـ ــيـ ــحـ وقــــــالــــــت صـ
اإلماراتية، في الخبر الذي نقله 
مــوقــع روســيــا الــيــوم، أمـــس، إن 
الــشــخــص الـــــذي لــقــي مــصــرعــه 
ُيدعى د. حمزة شهابات، وهو 
حاصل على الدكتوراه في علم 
الشريعة اإلسامية، وله سيرة 

طيبة بين األردنيين.

ــا«،  ــاسـ ــة »نـ ــالـ ر مـــديـــر وكـ
َّ
حـــــذ

بــيــل نــيــلــســون، مـــن أن الــصــيــن 
ــاول الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى أكــثــر  ــحــ تــ
المواقع الغنية بــالــمــوارد على 

سطح القمر. 
واعتبر نيلسون، في مقابلة 
مع صحيفة بوليتيكو، نقلتها 
»الــحــرة نـــت«، أمـــس، أن السباق 
عــــلــــى الــــقــــمــــر بــــيــــن الــــــواليــــــات 
المتحدة والصين أصبح أكثر 

 إلـــى أن العامين 
ً
شــــدة، مــشــيــرا

ــددان مـــن  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــيــــن سـ ــلــ ــبــ ــقــ ــمــ الــ
سيحظى بالسيطرة. 

وقال: »إنها حقيقة، نحن في 
سباق فضاء، وعلينا أن ننتبه 
ونــحــذر بشكل أفــضــل، حــتــى ال 
يــصــلــوا إلــــى مــكــان عــلــى الــقــمــر 

تحت ستار البحث العلمي«. 

الكوليرا تغلق مدارس مالويالكوليرا تغلق مدارس مالوي

ت عنها أمها فقتلوها
َّ
ت عنها أمها فقتلوهاتخل
َّ
تخل

رة رةإطفاء الحرائق بالطائرات المسيَّ إطفاء الحرائق بالطائرات المسيَّ

ستظل الــمــدارس بأكبر مدينتين فــي مــاوي مغلقة حتى 
إشعار آخر، بسبب تفشي وباء الكوليرا، الذي يؤثر في الباد.
وأوضحت وزيــرة الصحة، أمس األول، أن إغاق المدارس 
االبتدائية والثانوية »سببه الزيادة األخيرة والمستمرة في 
عدد حاالت اإلصابة بالكوليرا والوفيات« الناجمة عن المرض.
رجــئــت أسبوعين على 

ُ
وأشـــارت إلــى أن الــعــودة للمدارس أ

األقل في العاصمة »ليلونغوي« ومدينة بانتير الجنوبية.
لت الدولة الفقيرة- الواقعة في جنوب إفريقيا، زهاء 18  وسجَّ
 لمنظمة 

ً
ألف إصابة بالكوليرا و595 وفاة منذ مارس. ووفقا

 لهذا المرض في 
ٍّ

ق األمــر بأكبر تفش
َّ
الصحة العالمية، يتعل

الباد منذ عشر سنوات.
ث  والكوليرا مرض ينتقل عبر شرب مياه أو تناول طعام ملوَّ
 ما يسّبب اإلسهال والقيء، ويمكن أن يكون 

ً
ببكتيريا، وعادة

 على األطفال.
ً
 جدا

ً
خطرا

وفــي سبتمبر الــمــاضــي، أعلنت منظمة الصحة العالمية 
»زيادة مقلقة« في الكوليرا في كل أنحاء العالم، بعد سنوات 
ر المناخ إلى العوامل  من تراجع هذا المرض، وقد أضيف تغيُّ

المعتادة التي تسهل انتشاره.           )أ ف ب(

لطات في حديقة  قررت السُّ
ــوان فــي  ــيــ ــحــ ــلــ هـــــيـــــابـــــرون لــ
مــيــونــيــخ إنـــهـــاء حــيــاة أنــثــى 
ــيــــرة، بـــعـــد أن  ــغــ ــــا صــ ــــوريـ غـ

ت عنها أمها.
َّ
تخل

ويــبــدو أن أنــثــى الغوريا 
ُولــدت ليلة 31 ديسمبر، ولم 
تقبلها أمها وال الحيوانات 
األخرى في المجموعة، وفق 
ما أعلنت حديقة الحيوان في 

ميونيخ أمس األول.
وكــانــت الــغــوريــا حديثة 
 
ً
الــــــــوالدة تـــعـــانـــي انــخــفــاضــا
 فـــي درجــــة الـــحـــرارة، 

ً
شـــديـــدا

، وتـــدهـــورت 
ً
وضــعــيــفــة جــــــدا

حالتها العامة أكثر. وقالت 
حــديــقــة الـــحـــيـــوان إن خــبــراء 
من الطب البيطري والرعاية 
لطات البيطرية  واإلدارة والسُّ
قــرروا باإلجماع إنهاء حياة 

المولود الجديد.
واكتشف الحراس الغوريا 
الصغيرة في الصباح الباكر 

من ليلة رأس السنة الجديدة. 
وتمكنوا من التعرف بسرعة 
 ،

ً
على األم، البالغة 35 عــامــا

والتي لم ُياحظ حملها من 
قبل. وفشلت محاوالت جذب 

اهتمام األم بصغيرتها.
وقـــد يــكــون أحـــد األســبــاب 
المحتملة هــو حــالــة ضعف 

الحيوان الصغير.
وأشـــارت النتائج األولــيــة 
إلـــى أن الــغــوريــا الــصــغــيــرة 
 في الرأس 

ً
كانت تعاني نزيفا

والتهاب السرة المتقدم، من 
بين أمور أخرى.

)د ب أ(

ر اخــتــصــاصــيــون فـــي جــامــعــة أوفــــا الــروســيــة للعلوم  طــــوَّ
والتكنولوجيات، تكنولوجيا إطفاء الحرائق، بما فيها حرائق 

الغابات، بمساعدة سرب من الطائرات المسّيرة.
وقــــــال نـــاطـــق بـــاســـم مــــشــــروع »مـــنـــصـــة الـــعـــمـــل الــجــامــعــي 
التكنولوجي« الفدرالي، إن »مسّيرات الحرائق« المزودة بأجهزة 
قلع من سيارة مخصصة إلطفاء 

ُ
إلكترونية حديثة يمكن أن ت

الحريق.
وذكــر مؤلف المشروع وطــالــب الجامعة، كيريل أبــيــزوف، 
في بيان نقله موقع روسيا اليوم، أمس، أن »ابتكارنا يقضي 
بالتنفيذ المستقل لعملية إطفاء الحريق عبر إطاق مسّيرات 
نحو المنطقة التي نشب فيها الحريق، مما ال يسمح فحسب 
ات مستقلة  بتنسيق عمل فريق اإلطــفــاء، بل وباتخاذ إجـــراء

خاصة بإطفاء الحريق في مرحلته األولية«.
واقترح أبيزوف وزماؤه أن ُيقلع سرب من المسّيرات من 
، ويصل إلى بؤر وجيوب 

ً
سيارة اإلطفاء الثقيلة أوتوماتيكيا

انـــدالع الــحــريــق بــنــاًء على إحــداثــيــات معينة، ويــقــذف قنابل 
مضادة للحريق. أما قائد طاقم الحريق، فيمكنه أن يستخدم 
 لهذا الغرض، أو ينتقل إلى اإلدارة اليدوية.

ً
 كمبيوتريا

ً
برنامجا

وفــاز المشروع بمسابقة الشركة الناشئة الفدرالية التي 
ُيجريها صندوق دعــم المبتكرات وتطوير العمل الجامعي، 
وصندوق سكولكوفا للمبتكرات، ومعهد موسكو للفيزياء 

التقنية.

● فيصل متعب
فــي حـــدث تــاريــخــي مــهــم، أطــلــقــت الــكــويــت، 
مساء أمس، أول قمر اصطناعي باسم »كويت 
سات 1« إلى الفضاء من قاعدة كيب كانافيرال 
لــلــقــوات الــجــويــة بــواليــة فــلــوريــدا األمــيــركــيــة، 
وذلـــك عبر صـــاروخ فــالــكــون 9 الــتــابــع لشركة 

سبيس إكس.
ــــدة« الـــلـــحـــظـــات األولـــــى  ــريـ ــ ــــجـ ورصــــــــدت »الـ
لتسجيل هـــذا اإلنــجــاز العلمي الــكــويــتــي من 
جامعة الكويت، الذي جاء تحت شعار »الكويت 

إلى الفضاء«، حيث إنه سيكون أول قمر كويتي 
ينطلق من الــصــاروخ فالكون 9، الــذي يحمل 

.
ً
را

ّ
 مصغ

ً
114 قمرا

وســّجــلــت »الـــجـــريـــدة« إجـــــراءات الــتــأكــد من 
جاهزية محطة استقبال المعلومات والصور 
األرضية في المبنى الشمالي من كلية العلوم 
بالجامعة اللتقاط إشـــارات »كويت ســات 1«، 

بعد وصوله إلى مداره حول األرض.
وقالت مديرة الجامعة، د. سعاد الفضلي، 
إن »هذا اإلنجاز التاريخي يحمل معه أحام 
م 

َ
شبابنا المبدعين وآمــالــهــم فــي دخـــول عال

الـــفـــضـــاء«، مــضــيــفــة: »نــحــن نــفــخــر بــــأن تــكــون 
الجامعة رائدة القطاع الفضائي في الباد«.

ولفتت إلى »أننا نعمل على أن يكون لدينا 
ــنـــي مــخــتــص بـــأبـــحـــاث ومـــشـــاريـــع  ــركـــز وطـ مـ
الـــفـــضـــاء فـــي الـــكـــويـــت، وعـــلـــى تــطــويــر الــقــمــر 
االصطناعي الكويتي الثاني، الذي سيتم بناء 

بعض األجزاء منه في الجامعة«.
من جانبها، قالت مديرة المشروع الوطني 
للقمر االصطناعي الكويتي، القائمة بأعمال 
رئــيــســة قــســم الــفــيــزيــاء بــالــجــامــعــة، د. هــالــة 
الـــجـــســـار، إن الـــهـــدف الــعــلــمــي لــلــمــشــروع هو 

أخــذ صــور عالية الدقة من الكاميرا المرّكبة 
في القمر االصطناعي وتحليلها لتطبيقات 

مختلفة.
بدوره، أكد القائم بأعمال عميد كلية العلوم، 
د. محمد بــن ســبــت، أن هـــذا اإلنـــجـــاز يعكس 
التحصيل العلمي المتميز لطلبة الجامعة 
ومخرجاتها، وكفاءتهم وتمّيزهم وإصرارهم 
على التغلب على جميع التحديات والعمل 

كفريق واحد.

مرضى الطوارئ يعانون في بريطانيا
رت عدة منظمات طبية من األزمة 

َّ
حذ

الــتــي تــؤثــر على خــدمــات الــطــوارئ في 
بريطانيا، حيث يموت مرضى كثيرون، 
بــســبــب عــــدم الـــحـــصـــول عــلــى الــرعــايــة 

الكافية.

ــة الــصــحــيــة  ــانـــي نـــظـــام الـــخـــدمـ ــعـ ويـ
 )NHS( البريطانية العامة والمجانية
منذ أكثر من عشر سنوات من التقشف 
الــشــديــد، ثــم مــن تــداعــيــات الــوبــاء، مما 

 بشكل كامل.
ً
تركه منهكا

وبــحــســب مــوقــع روســيــا الـــيـــوم، فــإن 
ــتـــي تـــتـــصـــدر بــانــتــظــام  ــذه األزمـــــــة الـ ــ هـ
عــنــاويــن الصحف البريطانية ظهرت 
رت   األحــــد الـــمـــاضـــي، حــيــن قــــدَّ

ً
مـــجـــددا

المنظمة، التي تمثل موظفي الطوارئ- 
الكلية الملكية لــطــب الـــطـــوارئ، أن ما 
بــيــن 300 و500 مــريــض يــمــوتــون كل 
أسبوع بسبب نقص الرعاية في أقسام 
ــوارئ، الســيــمــا صــفــوف االنــتــظــار  ــطــ الــ

الطويلة.
واضطر األسبوع الماضي، مريض 
من خمسة نقلتهم سيارات إسعاف في 
إنكلترا لانتظار أكثر من ساعة لدخول 

الطوارئ.
كــمــا اضــطــر عــشــرات آالف المرضى 
لــانــتــظــار أكــثــر مـــن 12 ســاعــة قــبــل أن 

يتلقوا الرعاية في أقسام الطوارئ.
وتـــعـــزو الــحــكــومــة الـــوضـــع الــحــالــي 
إلـــى تــداعــيــات وبـــاء كــورونــا واألوبــئــة 
الــشــتــويــة، مــثــل اإلنــفــلــونــزا، رغـــم أنــهــا 
أطلقت في اآلونة األخيرة سياسة ادخار 

مشددة في الموازنة.

الشكاوى والتوزيع: 
شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

تلفون: 1828111 - داخلي:739 - فاكس: 22252540

اإلعانات: 
شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع 

تلفون: 1828111 - داخلي: ٧٠٠ - فاكس: 22252537
ads@aljarida.com :البريد اإللكتروني

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
الصالحية - شارع فهد السالم - مبنى أسامة

تلفون: 22257036 / 22257037 - فاكس: 22257035 - ص. ب: 29846 صفاة 13159 الكويت
خدمة العماء: تلفون: 1828111 - فاكس: 22252540

 www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

وزير... رجل دولة*  
احووزير... رجل منصب!

ّ
وض

nashmi22@hotmail.com

درايش

الــــــــــفــــــــــرق واضــــــــــــــــح بـــــــيـــــــن األثــــــــنــــــــيــــــــن مـــــــعـــــــروف
ــه ــ ــمـ ــ ــديـ ــ وهـــــــــــــــــذي تــــــــــــــرى الــــــــقــــــــّصــــــــه بــــــبــــــلــــــدنــــــا قـ

ــه احـــــــــــروف ــ ــشــ ــ ــاقــ ــ نـــــــذكـــــــر أســــــــامــــــــي بـــــالـــــفـــــعـــــل نــ
دب الــــــــــــــدهــــــــــــــر فــــــــــــــي ذاكـــــــــــــرتـــــــــــــنـــــــــــــا مـــــــديـــــــمـــــــه 

ــــوف ــطـ ــ ـــــــــــــــع اســــــــــــم الــــــبــــــلــــــد صـــــــــــــــارت تـ
َ
الــــــــلــــــــي رف

بــــــــيــــــــن الـــــــــنـــــــــجـــــــــوم وفـــــــــــــــي مــــــــكــــــــانــــــــه حــــشــــيــــمــــه 
ــي دار ويـــــــــــــعـــــــــــــّدل اظـــــــــــــــروف ــ ــ ــيـ ــ ــ ــحـ ــ ــ الـــــــــــَحـــــــــــي يـ

مـــــــــــــا يــــــــقــــــــبــــــــل الـــــــتـــــــقـــــــيـــــــيـــــــد نــــــــفــــــــســــــــه كــــــريــــــمــــــه 
ــــوف ــخـ ــ ــــــد مـــــــا يــــــعــــــرف الـ

ْ
ــث قــــلــــبــــه صــــــل ــ ــيـ ــ مـــــــن حـ

ــه  ــ ــمـ ــ ــزيـ ــ ــك فــــــــــي الـــــــــمـــــــــواجـــــــــه عـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــمـ ــ ــ »رؤيــــــــــــــــــــــه« ويـ
ــــوف ــــشـ وإن والـــــــــمـــــــــه حـــــــاكـــــــم ومـــــــــــن قـــــــصـــــــره يـ

شــــــــــــّجــــــــــــع وزيــــــــــــــــــــــــــــره لــــــــــــــأمــــــــــــــور الــــــعــــــظــــــيــــــمــــــه 
وزيـــــــــــــــر يـــــبـــــنـــــي - كــــــــــــان - بــــــنــــــيــــــان وارفـــــــــــــــوف 

ــــه  ــمـ ــ ــيـ ــ ووزيـــــــــــــــــرنـــــــــــــــــا هــــــــــالــــــــــيــــــــــوم مـــــــــــــن دون قـ
ــــــــا« بـــــســـــبـــــاق الـــــمـــــجـــــد فـــــــي أول اصـــــفـــــوف

ّ
»كــــــــن

ــــي: الــــهــــزيــــمــــه  ــنـ ــ ــعـ ــ وكـــــلـــــمـــــات »كـــــــنـــــــا« و»كـــــــــــــــان« تـ

* األبيات إهداء إلى روح الرائد وزير الدولة 

الراحل: عبدالعزيز حسين

 الكويت إلى الفضاء على متن أول قمر اصطناعي
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