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إيران تتجه لحظر سفر مسؤوليها
 من سقوط النظام

ً
بعد تهريب قادة سياسيين وعسكريين 120 مليار دوالر في 3 أشهر خوفا
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»كريتون األميركية« تعّين وضاح الرفاعي 
 لمجلس أقسام الجراحة

ً
رئيسا

 للمادة الواحدة مع سماعة خاصةأول خليجي وكويتي يظفر بهذا المنصب
ً
150 دينارا

ــلـــن مــســتــشــفــى جـــامـــعـــة »كــــريــــتــــون« الـــعـــريـــقـــة ومــنــظــومــة  أعـ
مستشفيات »ســي إتــش أي« الــواســعــة االنــتــشــار فــي نبراسكا 
والواليات المتحدة األميركية، تعيين الجراح العالمي الكويتي 
 لمجلس أقسام الجراحة وإدارة البحث 

ً
د. وضاح الرفاعي رئيسا

 من مارس المقبل.
ً
الفني واألكاديمي والعلمي، اعتبارا

وأوضح الرفاعي، الذي ُيعد أول خليجي وكويتي يظفر بهذا 
المنصب، في تصريح لـ »كونا«، أن هذا المنصب يعنى باإلشراف 
على أقسام جراحة السرطان، والجهاز الهضمي، والقلب والرئة، 

د. وضاح الرفاعيواألوعية الدموية، والحوادث واإلصابات.

سقوط شبكة قروبات للغش 
في اختبارات الثانوية

● محمد الشرهان وفهد الرمضان
 لــمــا نــشــرتــه »الـــجـــريـــدة« في 

ً
تــأكــيــدا

عــددهــا بــتــاريــخ 30 ديسمبر الماضي 
ــــــــي الــتــربــيــة 

َ
عـــن الــتــنــســيــق بــيــن وزارت

والداخلية لمكافحة تسريب االختبارات، 
كشفت مصادر أمنية عن سقوط شبكة 
تخصصت في نشر اختبارات الثانوية 
العامة عبر »قروبات للغش«، موضحة 

ــكـــون مــــن 3 مــوظــفــيــن  ــتـ أن الـــشـــبـــكـــة تـ
كــويــتــيــيــن فـــي »الـــتـــربـــيـــة«، إلــــى جــانــب 

 للمبيعات.
ً
سوري يعمل مندوبا

وقــالــت الــمــصــادر، لـــ »الــجــريــدة«، إن 
الشبكة كــانــت تتلقى مــن الطلبة 150 
 للمادة الــواحــدة، مــع تزويدهم 

ً
ديــنــارا

بـــســـمـــاعـــات خــــاصــــة لـــلـــغـــش وربـــطـــهـــا 
بهواتفهم، لتلقي إجــابــة األسئلة يوم 

االختبار.

آخرون استغلوا السلع المدعومة لـ »التبييض«... 
وفاسدون انتهزوا برامج الجنسيات

أوروبا وأميركا وشرق آسيا تستحوذ على الثروات 
 من دول الجوار

ً
المهّربة بدال

بعض المدرجين على الئحة العقوبات 
األميركية بين المتالعبين

عــــاد مـــشـــروع حــظــر ســفــر كـــبـــار الــمــســؤولــيــن والــمــديــريــن 
الحكوميين فــي إيـــران إلــى جــدول أعــمــال البرلمان لألسبوع 
الجاري، بعد تقارير عن تهريب مليارات الدوالرات إلى خارج 

البلد الذي يشهد أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة.  
وأكد أحد أعضاء هيئة رئاسة البرلمان، لـ »الجريدة«، أن سبب 
عودة طرح المشروع، الذي كان الرئيس السابق للبرلمان علي 
الريجاني حذفه من جدول أعمال المجلس بطلب من الرئيس 
السابق حسن روحاني، وجود معلومات أمنية تؤكد أنه منذ 
اندالع االحتجاجات واالضطرابات المصاحبة لها، منتصف 
سبتمبر الماضي، هــّرب عــدد مــن كبار المسؤولين مليارات 
الدوالرات من أموالهم إلى خارج البالد، حتى إن بعضهم أرسلوا 

 من سقوط النظام.
ً
عائالتهم إلى الخارج؛ خوفا

وأضــاف المصدر أن المرشد علي خامنئي أمــر، منذ نحو 
شهر، جهاز استخبارات »الحرس الثوري« ووزارة األمن ببدء 
ــر، وحــســب الــالئــحــة األولـــيـــة الــتــي قامت  تحقيقات حـــول األمــ

 من المسؤولين 
ً
األجهزة األمنية بتقديمها، فإن عددا

طهران - فرزاد قاسمي
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إيران تتجه لحظر سفر...
بجميع قــطــاعــات الــدولــة المدنية والعسكرية اســتــفــادوا من 
التسعيرة الحكومية للعملة في تحويل أموالهم عبر استخدام 
نفوذهم، األمــر الــذي أدى إلــى شــح العملة األجنبية وانهيار 

»المحلية« بشكل غير مسبوق.
وذكر أن التقرير االستخباراتي المقدم للمرشد، الذي أطلع 
الهيئة الرئاسية للبرلمان على بعض محتوياته، أكد أنه خالل 
األشهر الـ 3 الماضية قام مسؤولون بشراء بضائع مدعومة، 
استحدثتها حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، بأسعار زهيدة ثم 

نقلوها إلى خارج البالد لجني أرباح غير قانونية ولتبييض 
أموالهم.

 لم يتم تحويلها إلى دول 
ً
هبت أخيرا

ُ
وأفاد بأن األموال التي ن

الجوار كما جرت العادة خالل حقبة روحاني، لكن تم نقلها 
إلى دول في أوروبا أو أميركا الشمالية أو حتى شرق آسيوية 
بعد أن حصلوا على هويات بأسماء جديدة وجنسيات دول 

وجزر صغيرة.
وحسب المصدر، فــإن كندا والــواليــات المتحدة والبرازيل 
واألرجنتين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وأستراليا وإفريقيا 
 وجهات مفضلة للمسؤولين اإليرانيين 

ً
الجنوبية باتت حاليا

 من الذين هّربوا 
ً
 كبيرا

ً
لتهريب أموالهم إليها. والطريف، أن عددا

األمــوال مدرجون على لوائح العقوبات األميركية والدولية، 
ورغم ذلك استطاعوا نقل أموالهم إلى كندا والواليات المتحدة 

وحصلوا على اإلقامة الخضراء عبر استثماراتهم هناك. 
وتحدث المصدر عن مطالبة الوفد اإليراني في المفاوضات 
الــنــوويــة لــأوروبــيــيــن واألمــيــركــيــيــن بـــإخـــراج أســـمـــاء بعض 
المسؤولين من الئحة العقوبات، وهو ما عرقل المفاوضات، 
 أن بعضهم تمّكن بالفعل من تهريب ثرواته.

ً
إال أنه تبين الحقا

ولفت إلــى أن مــشــروع الــقــانــون الــذي سيطرح على النواب 
يتضمن منع سفر المسؤولين الحكوميين بعد انتهاء واليتهم 

بمناصبهم من البالد لمدة 5 سنوات، وإمكانية إضافة أفراد 
عائلتهم إلى هذا الحظر. ولم يكن لدى المصدر معلومات دقيقة 
عن حجم األموال المهّربة لكنه أكد أن بعض التقديرات األولية 
تشير إلــى أن ما يزيد على 120 مليار دوالر نقلها إيرانيون 
خــارج البالد خالل األشهر الـ 3 الماضية، 90 في المئة منها 

أموال لكبار المسؤولين.
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سلة أخبار

أعلنت جمعية إحياء التراث 
اإلسالمي، أنها تعمل جاهدة 

على مساعدة أكثر من 200 ألف 
نازح في مخيمات الالجئني 

السوريني بالعديد من املناطق.
وقالت الجمعية، في بيان، أمس، 
إنها نفذت مشروع »دفء الشتاء 

ورغيف الخبز« للعام الحادي 
عشر على التوالي تحت شعار 
»الكويت بجانبكم«، موضحة 

أن الفرق اإلغاثية بدأت توزيع 
الكسوة الشتوية واملواد الغذائية 
ومواد التدفئة على الالجئني في 

لبنان واألردن، واملخيمات على 
الحدود السورية- التركية.

وبينت أن عدد املستفيدين منذ 
انطالق الحملة أكثر من 20 ألف 
مستفيد، وهذا العدد ال يتجاوز 
10 في املئة فقط من الهدف الذي 

تسعى الجمعية لتحقيقه.
من جهة أخرى، بدأت الجمعية 

توزيع كسوة الشتاء على العمالة 
داخل الكويت، إضافة إلى توزيع 

كوبونات على األسر املحتاجة 
لشراء احتياجاتها من املالبس 

الشتوية.

»التراث«: 20 ألف سوري 
استفادوا من »دفء الشتاء«

أكد مدير زكاة العثمان التابعة 
لقطاع البرامج واملشاريع 

بجمعية النجاة الخيرية أحمد 
الكندري ان اللجنة حققت 

جملة من اإلنجازات الرائدة 
داخل الكويت، ساهمت في 

توفير الحياة الكريمة آلالف 
املستفيدين بجانب تقديم 

الرعاية التعليمية والطبية 
والنفسية واألنشطة الدعوية 

لهم.
وقال الكندري، في تصريح 

صحافي أمس: تزامنا مع 
مرور 50 عامًا على تأسيسها، 

قدمت اللجنة مساعدات شهرية 
ومقطوعة ألكثر من 23543 أسرة 

متعففة داخل الكويت، مبينا 
أن »هذه املساعدات تنطلق 

من دورنا الديني واإلنساني 
والوطني تجاه الشرائح 

املستحقة التي تتواجد في كويت 
الخير«.

وبني أن »زكاة العثمان قامت 
بتركيب أكثر من 2100 براد مياه 

في شتى مناطق الكويت، حيث 
نحرص كذلك على التواجد في 

املناطق الحدودية ومناطق 
تجمع العمالة«.

»زكاة العثمان«: ساعدنا 
23 ألف أسرة فقيرة

وزعت مبرة العوازم الخيرية 
الكفاالت املالية على األيتام داخل 
الكويت، بالتعاون والتنسيق مع 

مبرة »شمر الخير« الوطنية.
وقال رئيس مجلس إدارة مبرة 

العوازم حمد البسيس، في 
تصريح صحافي، أمس، إن 
توزيع الكفاالت على األيتام 
يأتي في إطار حرص املبرة 

على دعم وتلبية احتياجات 
األيتام وعوائلهم املحتاجة داخل 

الكويت.
وأوضح البسيس أن »الشرع 

الحنيف حثنا على تيسير سبل 
العيش الكريم لليتيم ورعايته 

وتلبية احتياحاته، وجعل جزاء 
ذلك مجاورة النبي صلى الله 

عليه وسلم في الجنة«.
وتوجه بالشكر والثناء إلى 

مبرة »شمر الخير« على هذه 
الدعوة اإلنسانية املباركة، 

مشيدًا بجهودها في دعم األيتام 
واألرامل واألسر املتعففة والفئات 

املحتاجة داخل الكويت.
 وثّمن التواصل والتعاون بني 

الجمعيات واملبرات الخيرية 
الكويتية، بما يخدم املحتاجني، 

ويعكس الصورة الناصعة للعمل 
الخيري الكويتي.

»العوازم« توزع الكفاالت 
المالية على األيتام

احتفل األقــبــاط الكاثوليك فــي الــكــويــت بعيد 
الميالد، وأقاموا قداسا بالمناسبة في الكنيسة 
الكاثوليكية في العاصمة، ترأسه األب زكريا الذي 
هنأ بالمناسبة، ودعــا الله أن يعيد هــذه األيــام 
المباركة على القيادة السياسية الكويتية وعلى 
أهـــل الــكــويــت وشــعــبــهــا الــوفــي بــمــوفــور الصحة 

والعافية واألمان. 
ــه بــهــذه  ــاف األب زكــــريــــا، فـــي تــصــريــح لـ ــ وأضــ
المناسبة، أن الشعب الكويتي األصيل وجميع 
المقيمين على هذه األرض الطيبة، أرض الكويت 

الحبيبة، يعيشون بكل أمــن وأمـــان، مشيرا إلى 
أن األقباط يؤدون طقوسهم الدينية بكل حرية.

 وتقدم بالشكر إلى وزارة الداخلية ورجالها 
األوفياء الذين ال يألون جهدا في تأمين الكنائس، 
وحرصهم على تأدية المصلين شعائرهم بكل أمن 
وأمان، »خصوصا في هذه األيام المباركة بداية 
العام الجديد، الذي ندعو الله جميعا أن يجعله 

 طيبا وسعيدا على الجميع«.
ً
عاما

قداس بالميالد لألقباط الكاثوليك

الماجد يحضر مؤتمر 
خدمات الحج والعمرة

● سيد القصاص
فــي إطـــار اســتــعــدادات وزارة 
ــــاف والـــشـــؤون اإلســالمــيــة  األوقـ
لموسم حــج 1444 تلقى وزيــر 
ــــؤون  ــــشـ ــــدل واألوقــــــــــــاف والـ ــعـ ــ الـ
اإلسالمية وزير الدولة لتعزيز 
النزاهة عبدالعزيز الماجد دعوة 
من حكومة السعودية لحضور 
مؤتمر ومعرض خدمات الحج 
والـــــعـــــمـــــرة، الــــــــذي يــــقــــام تــحــت 
رعاية مستشار خادم الحرمين 
ــيــــر مـــكـــة خــالــد  ــيـــن؛ أمــ ــفـ الـــشـــريـ
الفيصل، من 9 إلى 12 الجاري.

ويتخلل هذا المعرض العديد 
مــن الــفــعــالــيــات وورش الــعــمــل، 
وأهمها »اتفاقية ترتيبات موسم 
الحج« بحضور 56 دولة، حيث 
تعد تلك االتفاقية بمنزلة ميثاق 
لتنظيم ترتيبات الحج وجميع 
الــشــؤون المتعلقة بتنظيمات 

عة.
ّ
الحج بين الدول الموق

وتكمن أهمية هذه االتفاقية 
فــي أنــهــا تعتبر نــقــطــة انــطــالق 
الموسم، حيث سيغادر الوزير 
الــمــاجــد الـــيـــوم لتلبية الــدعــوة 

لحضور المؤتمر.

عبدالعزيز الماجد

»كريتون األميركية« تعّين وضاح الرفاعي 
 لمجلس أقسام الجراحة وإدارة البحث

ً
رئيسا

أول خليجي وكويتي يظفر بهذا المنصب... ويتواله من مارس المقبل
ــتــــون« الــعــريــقــة  ــريــ أعـــلـــن مــســتــشــفــى جـــامـــعـــة »كــ
ومــنــظــومــة مستشفيات »ســـي إتـــش أي« الــواســعــة 
االنــتــشــار فــي واليـــة نبراسكا والـــواليـــات المتحدة 
األميركية تعيين الجراح العالمي الكويتي د. وضاح 
 لمجلس أقــســام الــجــراحــة وإدارة 

ً
الــرفــاعــي رئــيــســا

 من شهر 
ً
البحث الفني واألكاديمي والعلمي اعتبارا

مارس المقبل.
وقــال الرفاعي، الــذي يعد أول خليجي وكويتي 
»كــونــا«، مساء أمــس األول،  يظفر بهذا المنصب، لـــ
ــدى الـــمـــهـــام الــرئــيــســيــة لـــهـــذا الــمــنــصــب هي  ــ إن إحـ
ــراف عــلــى أقــســام جــراحــة الــســرطــان والــجــهــاز  ــ اإلشـ
الهضمي والقلب والرئة واألوعية الدموية والحوادث 
 مواتية وفريدة 

ً
واإلصــابــات، مما سيوفر له فرصا

لالطالع على خبرات ثرية في هذا المجال.
وأكد تطلعه للعمل عن كثب مع جميع المؤسسات 

الكويتية الطبية لنقل الخبرات المفيدة وما تحصل 
عــلــيــه مــن مـــهـــارات طــبــيــة غــنــيــة إلـــى الــبــالد لخدمة 

وطنه الكويت.
ــقـــديـــره الـــعـــالـــي لــلــدعــم  وأعــــــرب عـــن اعــــتــــزازه وتـ
ــن مـــقـــام الـــقـــيـــادة  ــه مــ ــل الــــــذي يــحــظــى بــ ــتـــواصـ ــمـ الـ
السياسية في الكويت ممثلة بصاحب السمو أمير 
البالد الشيخ نواف األحمد وسمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ 

أحمد نواف األحمد.
وشدد على أن هذا الدعم المتواصل ساهم بشكل 
فعال وكبير في تقدم مسيرته المهنية الطبية في 
الواليات المتحدة وصواًل إلى هذا المنصب الرفيع، 
 
ً
 هذا اإلنجاز المهم إلى المقام السامي عرفانا

ً
مهديا

وضاح الرفاعيبما تلقاه من دعم غير منقطع.

األقباط األرثوذكس في الكويت احتفلوا بعيد الميالد
• شلتوت: دور وطني مشّرف للكنيسة المصرية على مدار تاريخها

• القمص بيجول: الكويت تحمل رسائل السالم ودعوات الخير والمودة

● عادل سامي
في أجواء تعكس روح المحبة 
والتسامح والتعايش، احتفلت 
ــرقــــس لـــأقـــبـــاط  كـــنـــيـــســـة مــــــار مــ
األرثوذكس بعيد الميالد المجيد 
بحضور حشد من أبناء الطائفة 
ومــســؤولــي الــســفــارة الــمــصــريــة 

في الكويت.
وخـــــالل قـــــداس عــيــد الــمــيــالد 
ــاء الـــجـــمـــعـــة، أكــــــد الــســفــيــر  ــســ مــ
ــويـــت أســـامـــة  ــكـ ــي الـ ــمـــصـــري فــ الـ
شلتوت، أن الحكومة المصرية 
ات مهمة لتعزيز  ــراء اتــخــذت إجــ
قوة االقتصاد ودعم دور القطاع 
ــات  ــ الـــخـــاص فـــي مـــواجـــهـــة األزمـ
ــيـــة، كـــمـــا حــــرصــــت عــلــى  ــالـــمـ الـــعـ
ــتــــوازن بــيــن عــمــلــيــات  تــحــقــيــق الــ
ــة  ــدالـ ــعـ اإلصـــــــالح والـــتـــنـــمـــيـــة والـ
االجــتــمــاعــيــة لــدعــم قـــدرة الــدولــة 
ــلـــى الـــتـــكـــيـــف مــع  والـــمـــجـــتـــمـــع عـ
 
ً
المتغيرات المختلفة، خصوصا

في الفترة الراهنة، وما صاحبها 
مــن أزمـــات عالمية وتداعياتها 

السلبية.
وأضـــــاف شــلــتــوت أن الـــدولـــة 
ــــدار  ــرعــــت عـــلـــى مـ الـــمـــصـــريـــة شــ
ثماني سنوات في بناء منظومة 
ــة اجــــتــــمــــاعــــيــــة شـــامـــلـــة  ــ ــايـ ــ ــمـ ــ حـ
للنهوض بــاألوضــاع المعيشية 
 ودعمهم 

ً
للفئات األكثر احتياجا

 من 
ً
 وتمكينهم اقتصاديا

ً
ماديا

خــــالل اســتــراتــيــجــيــات وبـــرامـــج 
اقتصادية واجتماعية وصحية 

مــتــكــامــلــة، إذ إن االســتــثــمــار في 
ــال الـــبـــشـــري يـــأتـــي في  ــمـ رأس الـ
صدارة أولويات الدولة المصرية.

ــر عــــن اعــــــتــــــزازه بـــأبـــنـــاء  ــبــ وعــ
الــجــالــيــة الــمــصــريــة عــلــى أرض 
ــقــــة لـــــدورهـــــم  ــيــ ــقــ الـــــكـــــويـــــت الــــشــ
المتميز في تحقيق التنمية فيها 
 الحس 

ً
بمختلف المجاالت، مثمنا

الوطني العالي الــذي يتمتعون 
بــه وارتباطهم بقضايا وهموم 

الوطن. 

الكنيسة المصرية

ــمـــصـــري  وأشــــــــــاد الـــســـفـــيـــر الـ
ــم الـــــــــذي تــــؤديــــه  ــهــ ــمــ بــــــالــــــدور الــ
الكنيسة المصرية فــي الكويت 
 في 

ً
 أساسيا

ً
باعتبارها شريكا

كل جهد ُيبذل من أجل مصلحة 
الوطن ورفعة شأنه. 

وأضـــــاف: »يــشــرفــنــي أن أنــقــل 
لــكــم نـــص بــرقــيــة تــهــنــئــة رئــيــس 
الجمهورية عبدالفتاح السيسي 
إلــــــى الـــمـــواطـــنـــيـــن الـــمـــصـــريـــيـــن 
األقباط بالخارج بمناسبة عيد 
الــمــيــالد الــمــجــيــد، وهـــذا نصها: 
»األخـــوة واألخـــوات أقباط مصر 
بــالــخــارج... يطيب لــي أن أرســل 
اليكم بــأصــدق التهاني القلبية 
بمناسبة االحتفال بعيد الميالد 
المجيد، أعاده الله عليكم بالخير 
والبركة. أدعو الله العلي القدير 
ــــدوام الــنــجــاح والــتــوفــيــق،  لــكــم بـ
وأن ينعم على مصرنا العزيزة 

ــار  ــ بــالــمــزيــد مــن الــتــقــدم واالزدهـ
وكل عام وأنتم بخير«.

وتــــــقــــــدم شــــلــــتــــوت بـــخـــالـــص 
ــى الـــبـــابـــا  ــ ــانـــي الـــقـــلـــبـــيـــة إلــ ــتـــهـ الـ
ــي بــــابــــا  ــ ــ ــانـ ــ ــ ــثـ ــ ــ تـــــــــــواضـــــــــــروس الـ
اإلســكــنــدريــة وبــطــريــرك الــكــرازة 
ــــى جــمــيــع أبـــنـــاء  الــمــرقــســيــة وإلــ
مصر في دولة الكويت بمناسبة 
االحتفال بعيد الميالد المجيد، 
 الله أن يعيده علينا وعلى 

ً
راجيا

مــصــرنــا الــحــبــيــبــة واإلنــســانــيــة 
جمعاء بالخير واألمن والسالم. 

الرخاء واالزدهار

ــــي ألـــقـــاهـــا  ــتـ ــ ــتـــه الـ ــلـــمـ وفـــــــي كـ
خــالل قــداس العيد، أعــرب راعــي 
كــاتــدرائــيــة مــار مــرقــس لأقباط 
األرثوذكس القمص بيجول األنبا 
بــيــشــوي عـــن تــمــنــيــاتــه لــلــكــويــت 
بـــالـــرخـــاء واالزدهــــــــار ولــقــادتــهــا 
وحـــكـــومـــتـــهـــا وشــعــبــهــا الــطــيــب 

بالخير والسالم.
وذكــر أن الكويت دولــة تحمل 
رســائــل الــســالم ودعــــوات الخير 
والــمــودة. وقــدم القمص بيجول 
الــشــكــر لــلــرئــيــس الــســيــســي على 
مشاعره الطيبة وكلمته المهنئة 
للمسيحيين بالخارج، كما ثمن 
ــيـــس الـــمـــصـــري فــي  ــرئـ جـــهـــود الـ
تحقيق نهضة متجددة تصنع 
مستقبل جديد وانطالقة واعدة 

لمصر وشعبها.
وأعـــــــــــــــرب راعـــــــــــــي الـــكـــنـــيـــســـة 

المصرية عن شكره لسمو أمير 
ــمـــد  ــيـــخ نـــــــواف األحـ الــــبــــالد الـــشـ
ووصـــــفـــــه بــــأنــــه رجـــــــل الــمــحــبــة 
والعطاء والنهضة، وإلــى سمو 
ولــــــــي الــــعــــهــــد الــــشــــيــــخ مــشــعــل 
ــه حـــامـــل  ــأنــ ــه بــ ــ ــفـ ــ ــــد ووصـ ــمـ ــ األحـ
 
ً
مشعل األمــن والتنمية، متمنيا

ــا، الـــخـــيـــر والـــصـــحـــة  لـــســـمـــوهـــمـ
والــتــوفــيــق والــــســــداد فـــي قــيــادة 
مسيرة الكويت الحضارية، كما 
تــمــنــى لــلــحــكــومــة الــكــويــتــيــة كل 
ــقـــيـــادة ســمــو  تـــوفـــيـــق ونــــجــــاح بـ
الشيخ أحمد نواف األحمد رئيس 

مجلس الوزراء.
ــيــــة  ــكــــاتــــدرائــ وحــــيــــا راعــــــــي الــ
الـــمـــرقـــســـيـــة رجـــــــاالت الـــداخـــلـــيـــة 
بـــقـــيـــادة الـــنـــائـــب األول لــرئــيــس 
مجلس الــــوزراء وزيـــر الداخلية 
ووزيــــر الـــدفـــاع بــاإلنــابــة الشيخ 
طــالل الخالد وعبر عــن امتنانه 
ــد الــــجــــمــــيــــع فـــــــي تـــأمـــيـــن  ــهــ ــجــ لــ

االحتفاالت.

الشكر

وفـــي عــظــتــه بــهــذه المناسبة 
ــان مــوضــوعــهــا »الــشــكــر«  الــتــي كـ
قال القمص بيجول: يجب علينا 
أن نــشــكــر الــلــه عــلــى إحــســانــاتــه، 
وعلى عام مضى، وأعوام مضت، 
كما ينبغي علينا أن نشكره على 
كــل مــا نمر بــه فــي الــحــيــاة حتى 
حينما نمر بضيق وأن نتحلى 
ــا ونــتــســلــح   بــــــروح الــــرضــ

ً
دومـــــــا

بالثقة المطلقة في الله الذي يدبر 
كل شؤون حياتنا.

وأضــــــاف: »أود ونــحــن نـــودع 
 
ً
 قــد مضى ونستقبل عاما

ً
عــامــا

 فـــي مــســيــرتــنــا 
ً
 جـــديـــدا

ً
مـــيـــالديـــا

ــة الـــمـــشـــتـــركـــة بـــمـــلء  ــيــ ــانــ ــســ اإلنــ
الرجاء واألمل والتفاؤل أن أعبر 
بــاســم الــبــابــا األنــبــا تــواضــروس 
الــثــانــي بــابــا وبــطــريــرك الــكــرازة 
الــمــرقــســيــة فـــي مــصــر وكـــل بــالد 
ــا أنــطــونــيــوس  ــبــ الــمــهــجــر، واألنــ
مطران القدس والكويت والشرق 
األدنى، وأخوتي آباء الكاتدرائية 
المرقسية في دولــة الكويت عن 
كــل األمــنــيــات الطيبة بــأن يكون 
 وأن يتعافى العالم 

ً
 سعيدا

ً
عاما

ــتــــي يــخــلــفــهــا  ــلـــه مــــن اآلثــــــــار الــ كـ
انتشار الوباء والحروب والتغير 

المناخي«.
وكــــانــــت كــنــيــســة مـــارمـــرقـــس 
بمنطقة حــولــي استقبلت أمس 
السبت المهنئين بعيد الميالد 
الــمــجــيــد مـــن الـــســـاعـــة الــتــاســعــة 
 
ً
 وحــتــى الـــواحـــدة ظــهــرا

ً
صــبــاحــا

ــال  ــبــ ــقــ ــتــ كـــــمـــــا جــــــــــرى أمــــــــــس اســ
المهنئين بالمناسبة.

دولة اإلنسانية

واســـتـــقـــبـــل الـــقـــمـــص بــيــجــول 
األنبا بيشوي، صباح أمس، بمقر 
كــاتــدرائــيــة الــقــديــس مــارمــرقــس، 
ــددا مـــن الــمــهــنــئــيــن بــمــنــاســبــة  ــ عـ
ــيــــد، وفــــي  ــيــــد الــــمــــيــــالد الــــمــــجــ عــ

ــر شــــؤون الـــديـــوان  مــقــدمــهــم وزيــ
ــيـــري الــســابــق، الــشــيــخ علي  األمـ
الجراح، والسفير المصري لدي 
الكويت، أسامة شلتوت، والنائب 
ــدد مــن  ــ عــــدنــــان عــبــدالــصــمــد وعــ
ــراء  ــفـ الــــــــــوزراء الـــســـابـــقـــيـــن والـــسـ
والــدبــلــومــاســيــيــن واإلعــالمــيــيــن 
ــيـــات، ومـــنـــهـــم نــائــب  والـــشـــخـــصـ
رئيس االتحاد العام للصحافيين 
ــرب رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة  ــ ــعـ ــ الـ
جمعية الصحافيين، نائب رئيس 
تــحــريــر جـــريـــدة األنـــبـــاء، عــدنــان 

الراشد.
ــد الـــــصـــــمـــــد، فـــي  ــ ــبـ ــ وثـــــــّمـــــــن عـ
ــــح بــــالــــمــــنــــاســــبــــة، دور  ــريـ ــ ــــصـ تـ
الــكــنــيــســة الــقــبــطــيــة فـــي الــكــويــت 
واعــــتــــبــــره دور ســــــالم ومــحــبــة 
وتــوحــيــد لــلــكــلــمــة، وقـــــال: نعمة 
كبيرة أن نتعايش في ظل السالم 

والمحبة. 
أمــا وزيـــر الصحة الــســابــق، د 
. هــالل الساير، فقال إن الكويت 
دولــــة اإلنــســانــيــة تــحــتــرم جميع 
ــلــــى ذلــــك  ــل عــ ــ ــيـ ــ ــدلـ ــ األديـــــــــــــان، والـ
هـــذا الــكــم مــن الــكــنــائــس لجميع 

الطوائف.
وهــنــأ د. رشــيــد الــحــمــد بعيد 
ــلـــه بـــأن  الـــمـــيـــالد، مـــعـــربـــا عــــن أمـ
يــعــم االســـتـــقـــرار والــخــيــر لــأهــل 
في مصر وبالكويت وفــي ربوع 

العالم.
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منذ أن بدأ مونديال كأس العالم ونحن 
فـــي الـــكـــويـــت نـــراقـــب مـــا يـــجـــري فـــي قــطــر 
ــتــــرام كــبــيــر. عــّبــرنــا  بــإعــجــاب شـــديـــد واحــ
كلنا عن إعجابنا كبارنا وصغارنا بطرق 
مــخــتــلــفــة إلــــى حـــد وصـــلـــت بـــه مــشــاعــرنــا 
الفياضة لكل فرد في قطر؛ من األمير تميم 

إلى أصغر طفل فيها. 
، نقول 

ً
نحن الكويتيين ال نخفي شيئا

ما نشعر به بعفوية وتلقائية ووضــوح، 
ــرأي الــصــريــح هو  ــ ألنــنــا مــؤمــنــون بـــأن الـ

حقنا وهو ما ُجبلنا عليه. 
مــا نقوله ونـــردده حــول قطر ال يتعلق 
بتفّوقها فــي تنظيم الــمــونــديــال فحسب، 
وإنما في تجسيد الحلم العربي وإعــادة 

الثقة إلى نفس كل عربي. 
كثيرة هــي اإلنــجــازات والمعاني التي 
ــا نــشــعــر بــــه يــتــجــاوز  ــ ــر، ومـ قـــّدمـــتـــهـــا قـــطـ
اإلعجاب والتقدير واالحترام، إنه يحمل 
فــي طياته غبطة وأي غبطة، إنها فرحة 
 عميق بــأن تكون 

ٍّ
كبيرة مصحوبة بتمن

ــا الـــريـــادي  ــودة لـــدورنـ لــنــا فـــي الــكــويــت عــ
 
ً
أو عــلــى األقـــل لتجد الــكــويــت لــهــا موقعا

وتلحق باألشقاء في الخليج العربي. 
مت طوال مسيرتي المهنية 

ّ
تعلمت وعل

أن أركــز على دائــرة التأثير الخاصة بي. 
 
ً
ا تــلــك الــتــي لــي عــلــيــهــا قــــدرة وتــأثــيــر بـــدء
بنفسي، وأال أصارع خارج دائرة تأثيري.

، وضمن 
ً
وفي يوم ما منذ عشرين عاما

دائرة التأثير الخاصة بي تكونت »لوياك«.
عملت وصديقاتي وشركاؤنا وبناتنا 
وأبناؤنا في مجال التنمية البشرية من 
 
ً
خــــال »لــــويــــاك« ألكـــثـــر مـــن عــشــريــن عــامــا

فكبرت وكبرنا معها. 
واجــهــنــا الكثير مــن الــتــحــديــات، لكننا 
صمدنا، بل وحولناها إلى فرص مكنتنا 
لنمّكن من خالها اآلالف من الشباب في 

الكويت والوطن العربي. 
 بــالــعــجــز بــل كــنــا نــزرع 

ً
لــم نشعر يــومــا

األمل في أحلك الظروف. 
أمــا الــيــوم، وبعد مــرور العشرين ال بّد 
أن أعــتــرف بأننا وإن صمدنا طــوال هذه 
 لــم نكن نفعل ذلك 

ً
الــســنــوات فإننا حتما

ونــحــن مــرتــاحــيــن، وإنــمــا كــنــا نــعــانــي ما 
 في أن يكون لجهودنا أثر أكثر 

ً
نعاني أما

 على مستوى التنمية الكلية. 
ً
وضوحا

ــأن الــــجــــهــــود الـــمـــبـــذولـــة  ــ ـــمـــنـــا بــ
ّ
إن ســـل

 
ً
لمؤسسة لوياك كانت واضحة، ومشهودا
لــهــا، وأن نــتــائــجــهــا عــلــى الــشــبــاب كــانــت 
ملموسة من خال المبادرات المجتمعية 
الــكــثــيــرة الـــتـــي انـــتـــشـــرت بــســبــب الــتــراكــم 
المعرفي الذي ساهمت به »لوياك« إلى حد 
بعيد، وأن دائــرة تأثيرنا كبرت وامتدت، 
 أن الحصاد النهائي مازال ال يرقى إلى 

ّ
إال

مستوى الطموحات. 
أي طموحات تلك التي نتحدث عنها؟ 

هل هي طموحات مشروعة ومعقولة؟ 
نــــعــــم إنــــهــــا طــــمــــوحــــات مـــســـتـــمـــدة مــن 
 
ً
طموحات كل مواطن كويتي ترددت كثيرا

في البيوت وفي الدواوين والندوات وفي 
اإلعام. طموحات ال تتجاوز القضاء على 
الفساد وإصاح منظومة التعليم واهتمام 
أكبر بالثقافة والفنون واقتصاد نوعي 
متوازن ال يستحوذ وينفرد، وإنما تنمية 
اقتصادية شاملة متكاملة تجمع القطاع 
الــخــاص والــحــكــومــي والــمــدنــي، ويضمن 
لــأجــيــال الــقــادمــة حــيــاة كــريــمــة، ويسمح 
لصغار المبادرين بالنمو. وبنية تحتية 
تــــواكــــب مــتــطــلــبــات الـــعـــصـــر وتــــــــوازي مــا 

نشهده في دول الجوار. 
بيئة نظيفة تــراعــي المعايير الدولية 
لسامة البيئة واإلنسان. ورعاية صحية 
 تعزيز وحماية الحريات 

ً
متقدمة. وأخيرا

الفكرية واإلبداعية. 
ــذا كــثــيــر عــلــى الــكــويــت؟ الــكــويــت  هـــل هـ
 لــلــفــنــانــيــن 

ً
ــــارة ومــــــــــاذا ــنـ ــ ــانــــت مـ ــتــــي كــ الــ

واألدباء والمفكرين واإلعاميين العرب؟ 
هل هــذا كثير على عــروس الخليج؟ على 
 للريادة 

ً
الدانة؟ الكويت التي كانت عنوانا

ــادرة فــــي كــــل مــنــحــى مــــن مــنــاحــي  ــبــ ــمــ والــ
ــــدول الــعــربــيــة كــلــهــا حتى  الــحــيــاة بــيــن الـ

الثمانينيات؟ 
 عليها. 

ً
بالطبع ال. ليس كثيرا

كل ما ذكرناه طموحات مشروعة، وكلها 
يمكن تنفيذها وبيسر، وكلها موجودة 

ويتمتع بها أشقاؤنا في الخليج. 
هي ليست مستحيلة لكن كل هــدر في 
الوقت والمال العام سيجعل طموحاتنا 
تبدو وكأنها هذيان وحلم بعيد المنال. 

ــــا فـــــي زمــــــن مـــــا لــــيــــس بــبــعــيــد 
ّ
لــــقــــد كــــن

مغبوطين على ما نحن عليه، وأصبحنا 
اليوم غابطين ألخوتنا في المنطقة. 

إن الــمــنــاشــدة الــتــي نــرفــعــهــا الـــيـــوم إن 
كانت مكتوبة أو شفهية، فهي تعني أننا 
مـــا زلــنــا قـــادريـــن عــلــى الــحــلــم، وأن األمـــل 

مازال يشعل قلوبنا.
 مشفوعة 

ٍّ
إننا نعيش اليوم حالة تَمن

 نتأخر أكثر، 
ّ

برجاء للقيادة الحكيمة بأال
وأن نــلــحــق بــأشــقــائــنــا فـــي دول الـــجـــوار، 
قبل أن تصبح المسافات شاسعة بيننا، 
اتــه  وقــبــل أن يــخــســر الـــوطـــن أفــضــل كــفــاء
مــن الــشــبــاب بــالــهــجــرة. ويــســجــل الــتــاريــخ 
ر الكويت وتقهقرها عن الــّرْكــب منذ 

ُّ
تأخ

تسعينيات القرن الماضي وحتى إشعار 
آخر!

فارعة السقاف

ا مغبوطين 
ّ
كن

وأصبحنا غابطين

سرب اختبارات الثانوية
ُ
القبض على شبكة ت

 لخبر ةديرجلا. بشأن التنسيق بين »التربية« و»الداخلية« لضبط الُمسربين
ً
• تأكيدا

 للمبيعات
ً
• الشبكة مكونة من 3 كويتيين موظفين بـ »التربية« وسوري يعمل مندوبا

 لخبر »الجريدة« المنشور 
ً
تأكيدا

فـــي عـــددهـــا بــتــاريــخ 30 ديسمبر 
الـــمـــاضـــي، كــشــفــت مـــصـــادر أمــنــيــة 
بـــوزارة الداخلية لـ »الــجــريــدة« عن 
إلقاء القبض على شبكة تخصصت 
ــارات  ــبــ ــتــ فـــــي تــــســــريــــب ونــــشــــر اخــ
الثانوية العامة للطلبة من خال 
»قـــروبـــات« خــاصــة بمقابل مــادي، 
مــوضــحــة أن الــشــبــكــة تــتــكــون من 
3 مـــوظـــفـــيـــن كــويــتــيــيــن يــعــمــلــون 
فــي وزارة التربية، باإلضافة إلى 

 للمبيعات.
ً
سوري يعمل مندوبا

ــالــــت الــــمــــصــــادر، إن اإلدارة  وقــ
فت 

ّ
العامة للمباحث الجنائية كث

تــحــريــاتــهــا بــعــد ورود مــعــلــومــات 
حول شبكات تسريب االختبارات، 
وبعد طلب وزارة التربية التنسيق 
ــــؤالء األشـــخـــاص  مــعــهــا لــضــبــط هـ
ــربــــون حــــلــــول أســئــلــة  ــن يــــســ ــ ــذيـ ــ الـ
ــة، مــوضــحــة  ــويـ ــانـ ــثـ امـــتـــحـــانـــات الـ
ــاء الـــقـــبـــض عـــلـــى أحـــد  ــقــ ــم إلــ ــه تــ ــ أنـ
أفراد الشبكة منذ صباح األربعاء 
الماضي، وبعد التحقيق معه تم 

ــراد الشبكة  الــتــوصــل إلـــى بقية أفــ
والمتورطين معه، منوهة إلــى أن 
التحقيقات التــزال جارية لمعرفة 

كل من له عاقة بهذه الشبكة.
وبينت المصادر أن أفراد الشبكة 
كــانــوا يتلقون مــن كــل طــالــب يــود 
 
ً
االشــتــراك معهم مبلغ 150 دينارا
ــادة دراســـيـــة، حــيــث يتم  عـــن كـــل مــ
تـــزويـــده بــســمــاعــة خـــاصـــة للغش 
يــتــم ربــطــهــا بــهــاتــفــه الــنــقــال، ليتم 
تزويده بحلول األسئلة عن طريق 
قــروبــات خاصة لكل مــادة، بحيث 
يتم بــث اإلجــابــات عــن طريق هذه 
القروبات في يوم االختبار، مشيرة 
إلــى أنــه تم رصــد عمليات تحويل 
أموال متكررة إلى حساب مندوب 
المبيعات، والتي على ضوئها تم 

إلقاء القبض عليه.
وأضافت أنه بحسب التحقيقات 
األولية تم التأكد من اشتراك نحو 
400 طــالــب وطــالــبــة فـــي قــروبــات 
ــة بـــهـــذه الــشــبــكــة،  الـــغـــش الـــخـــاصـ
الفــتــة إلــى أن الــتــحــريــات مستمرة 

ــراد  ــ لـــضـــبـــط بـــقـــيـــة أفــ
الــشــبــكــة والــشــبــكــات 
األخرى المماثلة التي 
تقوم بنفس األعمال 

المخالفة للقانون.
وأشارت المصادر 
إلـــــــى أن »الــــتــــربــــيــــة« 
ــبـــت  ــلـ كـــــــانـــــــت قــــــــد طـ
ــة«  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــداخـ ــ ــ مـــــــــن »الـ
مــــــســــــاعــــــدتــــــهــــــا فــــي 
مــــــحــــــاربــــــة ظـــــاهـــــرة 
الـــــغـــــش عــــــن طـــريـــق 
قــروبــات إلكترونية 
تخصصت في هذه 
الــــمــــمــــارســــات عــلــى 
مــــــــــــدى الــــــســــــنــــــوات 
ــة، الفـــتـــة  ــ ــيـ ــ ــــاضـ ــمـ ــ الـ

إلى أن »الداخلية« تفاعلت 
ــلــــب »الـــــتـــــربـــــيـــــة«، وكـــثـــفـــت  مــــــع طــ
تحرياتها من خال مراقبة مواقع 
التواصل االجتماعي، والحسابات 
ــتــــي تـــــــروج لـــعـــمـــلـــيـــات تــســريــب  الــ

االختبارات.

ــد نــشــرت  ــانـــت »الـــجـــريـــدة« قـ وكـ
فـــي عـــددهـــا بــتــاريــخ 30 ديسمبر 
 عـــن تــنــســيــق بين 

ً
الــمــاضــي خـــبـــرا

وزارة »التربية« و«الداخلية« لرصد 
حـــســـابـــات تـــســـريـــب االخــــتــــبــــارات، 

ومتابعة ما تنشره، والبدء باتخاذ 
ــوقــــف هـــذه  إجــــــــــــراءات بـــشـــأنـــهـــا لــ
الـــمـــمـــارســـات والـــعـــبـــث بمستقبل 

التعليم في الباد.

 محمد الشرهان 
وفهد الرمضان

يتقاضون 150 
 لكل مادة 

ً
دينارا

ويزودون الطالب 
بسماعة غش وحل 

األسئلة

خبر »الجريدة« في 30 ديسمبر الماضي

البغلي تبحث مع مسؤولين مصريين 
برامج األمومة والطفولة

ناقشت مع مديرة »شؤون المرأة« آلية حماية النساء المعنفات
بــــحــــثــــت وزيــــــــــــــرة الــــــشــــــؤون 
ــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ االجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة والـ
الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة وزيــــــــــرة الــــدولــــة 
لـــشـــؤون الـــمـــرأة والــطــفــولــة مي 
البغلي مع مسؤولين مصريين، 
 مــن الــبــرامــج 

ً
أمـــس األول، عــــددا

والسياسات المتعلقة باألمومة 
ــة الـــنـــســـاء  ــايــ ــمــ ــفــــولــــة وحــ والــــطــ

المعنفات.
ــا لــلــمــجــلــس  ــهـ ــارتـ ــــال زيـ وخــ
القومي للطفولة واألمــومــة في 
مصر، ناقشت الــوزيــرة البغلي 
مـــع األمـــيـــنـــة الـــعـــامـــة للمجلس 
نــيــفــيــن عـــثـــمـــان اخــتــصــاصــات 
ومــــهــــام والـــهـــيـــكـــل الــتــنــظــيــمــي 
وأولويات عمل المجلس وسبل 

تبادل الخبرات بين الجانبين.
واستعرض اللقاء مهام عمل 
لجان حماية الطفولة واإلدارة 
العامة لنجدة الطفل وصندوق 
 عن 

ً
األمـــومـــة والــطــفــولــة، فــضــا

قــــضــــايــــا الــــطــــفــــولــــة واألمـــــومـــــة 
والمشكات التي تواجه األطفال 
وأهــم السياسات والبرامج في 

هذا الصدد.
كما زارت البغلي المؤسسة 
ــيــــة األســــــــــرة  ــمــ ــنــ ــتــ الـــــقـــــومـــــيـــــة لــ
والــمــجــتــمــع »مــجــمــع الــخــدمــات 
المتكاملة«، حيث استعرضت 
مع مديرة اإلدارة العامة لشؤون 
الـــــمـــــرأة فــــي وزارة الــتــضــامــن 
االجتماعي المصرية جاكلين 
ــمــــدوح آلـــيـــة حـــمـــايـــة الــنــســاء  مــ
المعنفات، وتــأهــيــل الناجيات 
من العنف حتى التعافي جسديا 

واجتماعيا.

وخـــــــــــــــال الــــــــــــزيــــــــــــارة جــــــرى 
ــــراض آلــــيــــة الــــتــــدخــــات  ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــات  ــدمــ ــخــ ــج وأهـــــــــم الــ ــ ــرامــ ــ ــبــ ــ ــ وال
المقدمة للمرأة المعنفة والدعم 
النفسي والــقــانــونــي والصحي 

واالجتماعي لها.
واطلعت البغلي خال الزيارة 
عــلــى الـــخـــدمـــات الـــتـــي يــقــدمــهــا 
مــجــمــع الـــخـــدمـــات الــمــتــكــامــلــة، 
الذي يستقبل السيدات اللواتي 
تــعــرضــن ألي شــكــل مــن أشــكــال 
العنف، والتعامل مع مشكاتهن 

ومساعدتهن على حلها.

ذوو اإلعاقة

كما تضمنت الجولة االطاع 
على مــركــز لتأهيل األشــخــاص 
ذوي اإلعاقة، والذي يشتمل على 
عـــدة غـــرف للتخاطب والــعــاج 
ــــاج الــحــســي،  ــعـ ــ الــطــبــيــعــي والـ
ومركز للتوجيه واالستشارات 

ــــداد األســـر  ــة، ومـــركـــز إعـ ــريـ األسـ
الــــمــــنــــتــــجــــة، وورشـــــــــــة تــجــمــيــل 
للسيدات، وعدة ورش للتدريب 
الــمــهــنــي، ومــعــرض للمنتجات 
الــيــدويــة واألثــــــاث، إضـــافـــة الــى 
مــــكــــتــــب لـــلـــتـــأهـــيـــل وحــــضــــانــــة 

وعيادة.
ــام سفير  ــر، أقــ مـــن جــانــب آخــ
الكويت لــدى مصر، ومندوبها 
ــة الـــــــدول  ــعــ ــامــ الــــــدائــــــم لـــــــدى جــ
الــعــربــيــة غـــانـــم الـــغـــانـــم، مــأدبــة 
غداء على شرف الوزيرة البغلي 

والوفد المرافق لها.
وتأتي زيارة الوزيرة البغلي 
لــلــقــاهــرة فـــي إطــــار مــشــاركــتــهــا 
فـــي افــتــتــاح الــمــعــرض الــعــربــي 
لأسر المنتجة »بيت العرب«، 
ــــدول  ــامـــعـــة الــ الـــــــذي تــنــظــمــه جـ
الــعــربــيــة، بــالــتــعــاون مــع وزارة 
التضامن االجتماعي المصرية، 
وبمشاركة 12 دولة عربية، من 

بينها الكويت.

البغلي مع وزيرة التضامن االجتماعي المصرية خال معرض »بيت العرب«

 »اإلعاقة«: تمكين أصحاب الهمم 
من العمل في الحكومة و»الخاص«

الحسيني: تطوير مهاراتهم وتحسين أدائهم الوظيفي في المستقبل
ــر الــــعــــام  ــ ــديـ ــ ــمـ ــ أكــــــــــدت نــــائــــبــــة الـ
للخدمات التعليمية والتأهيلية في 
الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة 
بــاإلنــابــة الــخــنــســاء الــحــســيــنــي، أن 
الهيئة تسعى لزيادة تمكين ذوي 
اإلعـــاقـــة مـــن الــعــمــل فـــي القطاعين 
الحكومي والخاص، بهدف اإلدماج 
المجتمعي حسب تخصصات كل 

منهم ومجاالت دراسته.
وقــالــت الحسيني، فــي تصريح 
ــامــــش اخـــتـــتـــام  ــلـــى هــ ـــ »كـــــونـــــا« عـ ــ لـ
معرض »وظيفتي«، أمس، إن الهيئة 
حريصة على إتــاحــة الــفــرص أمــام 
هــــذه الــفــئــة لـــانـــدمـــاج والــتــمــكــيــن 
الكامل بالمجتمع عبر تقديم برامج 
تأهيل وتدريب لتطوير مهاراتهم 
وتــحــســيــن أدائــــهــــم الـــوظـــيـــفـــي فــي 

المستقبل.
وأوضــحــت أن الـــدورات المهنية 
التي تقّدمها الهيئة عــديــدة منها 
تكنولوجيا المعلومات والصحة 
والسامة المهنية واإلدارة المكتبية 
وخدمة العماء والحرف اليدوية، 
ــاك نـــحـــو 90  ــنــ مـــشـــيـــرة إلــــــى أن هــ
ــة تسعى  ــاقـ  مـــن ذوي اإلعـ

ً
مـــتـــدربـــا

الهيئة، عبر دوراتــهــا والفعاليات 
المماثلة، إلى تسليط الضوء عليهم 

واالستعانة بهم.

 
ً
قبول 56 متدربا

من جهتها، قالت مديرة جمعية 
البناء البشري، عواطف السلمان، 
إن من نتائج ثمرة الدفعات السابقة 
 لتأهيلهم بخوض 

ً
قبول 56 متدربا

مضمار العمل الميداني، محققين 
، الســيــمــا مــع دخــول 

ً
 الفـــتـــا

ً
ــازا إنـــجـ

ــة مــنــهــا  ــيـ ــافـ ــاعـــات خـــاصـــة إضـ قـــطـ
الـــقـــطـــاع الـــمـــصـــرفـــي واالتــــصــــاالت 

والصناعات والنفط.
ــه تــم وضــع  وذكــــرت الــســلــمــان أنـ
ركن خاص لذوي اإلعاقة بالمعرض 
يترجم تطلعاتهم ويبين أهمية هذه 
الفئة وتأثيرها بالمجتمع، عاوة 
على أنها تتمتع بمهارات وإمكانات 
مــــتــــمــــيــــزة، مـــبـــيـــنـــة الــــســــعــــي عــبــر 
الــدورات إلى تطوير تلك المهارات 
ــا، بـــهـــدف  ــهــ ــلــ ــقــ واإلمــــــكــــــانــــــات وصــ
االستفادة والتمكين المتزامن مع 

رؤية الباد.

ــأن الــجــمــعــيــة تسعى  ــادت بــ ــ ــ وأفـ
إلـــى اســتــحــداث مـــســـارات وظيفية 
ــهـــات ذات صــلــة  بـــالـــتـــعـــاون مــــع جـ
من أجل تفعيل القانون الذي يلزم 
بتعيين 4 بالمئة مــن األشــخــاص 
ذوي اإلعـــاقـــة فــي مــجــاالت الــعــمــل، 
مشيرة إلى أن االشتراك والتمكين 
وتوفير فرص عمل جديدة جميعها 

تصّب في مجال حقوقهم.

جانب من متدربي »شركاء لتوظيفهم«

» األشغال«: 58% إنجاز 
مراكز التراخيص التجارية

● سيد القصاص
كشفت مصادر وزارة األشغال العامة عن تسليم جميع 
المراكز الخارجية لمباني التراخيص التجارية التابعة 
لــوزارة التجارة والصناعة في 23 أغسطس 2023 بحسب 
البرنامج الزمني حيث تبلغ نسبة إنجاز تلك المراكز 58 

في المئة.
وقالت المصادر لـ »الجريدة«، إن نسبة إنجاز مركز حولي 
بلغت 96.75 في المئة، ومركز الظهر 95.22 في المئة، ومركز 
العيون 12.15 في المئة، ومركز المنصورية 10.73 في المئة، 

ومركز خيطان 0.10 في المئة. 
وبينت أن تصميم المباني الخمسة تم وفق معايير بيئية 
عالمية تجعله أكثر استدامة، ويحافظ على الطاقة داخل 
المباني من خــال العزل الــحــراري، إضافة إلــى أن مبانيه 
قـــادرة على اكتساب الــحــرارة خــال فصل الشتاء بخاف 
الــصــيــف مـــن خــــال مـــواصـــفـــات خــاصــة لــتــقــلــيــل اســتــهــاك 
الطاقة الكهربائية، مما يزيد من كفاءتها كمباني تحافظ 

على البيئة.
وكــانــت »األشــغــال« أشـــارت إلــى أن كــل مبنى مــن مباني 
الــمــراكــز الــتــجــاريــة يــتــكــون مــن ســــرداب ودور أول، ودور 
 ،

ً
 مربعا

ً
ثان، وسطح، بمساحة موقع تصل إلى 1950 مترا

، والهدف من 
ً
 مربعا

ً
ومساحة بناء عمودي تبلغ 5850 مترا

إنشاء هذا المشروع زيادة نسبة مساحة البناء العمودي 
لكل مبنى مقارنة بالمباني القديمة لتلك المراكز والتي تم 
ة اإلنتاج والخدمات  هدمها، مما يساعد على زيــادة كفاء

التي تقدمها إلى كل عماء تلك المراكز.

»الخدمة المدنية«: ال خلل بنظام بيع اإلجازات
نـــفـــى ديــــــــوان الـــخـــدمـــة الــمــدنــيــة 
وجـــود خلل بنظام بيع اإلجــــازات، 
 اســتــعــداده الــدائــم لمساعدة 

ً
معلنا

الجهات الستكمال إجراءات الصرف 
عند الحاجة.

وقال الديوان، في تغريدة له، إنه 

ال صحة لما يتم تداوله في وسائل 
التواصل االجتماعي بشأن وجود 
 
ً
خلل في نظام بيع اإلجازات، مؤكدا

أن الفريق الفني المختص بالديوان 
ــداد لـــمـــســـاعـــدة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ عـــلـــى أتــــــم االسـ

الجهات بهذا الشأن.

وكـــان مجلس الـــــوزراء أعــلــن في 
ــارس الــمــاضــي مــوافــقــتــه على  14 مـ
مــشــروع مــرســوم صــرف بــدل نقدي 
لموظفي الجهات الحكومية لرصيد 
اإلجازات الدورية أثناء فترة الخدمة.

سفارتنا بالقاهرة: نتابع التحقيق بشأن 
مشاجرة طلبة كويتيين في اإلسكندرية

● حمد العبدلي
أعلنت سفارة دولة الكويت لدى 
مصر أمس أنها تتابع مع الملحق 
الــثــقــافــي الــكــويــتــي باإلسكندرية 
حــالــيــا مــجــريــات الــتــحــقــيــق لــدى 
ــات الـــمـــصـــريـــة الــمــخــتــصــة  ــهـ الـــجـ
بـــشـــأن مـــشـــاجـــرة بــيــن مــجــمــوعــة 
مــــن الـــطـــلـــبـــة الـــكـــويـــتـــيـــيـــن بــأحــد 
المجمعات التجارية في محافظة 

االسكندرية.
وقــالــت الــســفــارة فــي بــيــان، إنه 

»وفــيــمــا يتعلق بشريط الفيديو 
الذي تم تداوله بوسائل التواصل 
ــــدث هــو  ــإن مــــا حــ ــ االجـــتـــمـــاعـــي فــ
مشاجرة بين مجموعة من الطلبة 
الكويتيين الدارسين باإلسكندرية 
فـــي أحــــد الــمــجــمــعــات الــتــجــاريــة 
ــابــــات  ونـــجـــم عــنــهــا بـــعـــض االصــ
ــراد أمــن  ــ ــد تـــدخـــل أفــ الــطــفــيــفــة وقــ

المجمع لفضها«.
وأضـــــاف الــبــيــان أن »الــســفــارة 
وإذ يـــؤســـفـــهـــا مــــا حــــــدث فــإنــهــا 
تــعــبــر عـــن اســتــيــائــهــا لــمــثــل هــذه 

التصرفات التي بدرت من بعض 
أبنائها الطلبة وتدعو الى االلتزام 
باألنظمة والقوانين المعمول بها 

في جمهورية مصر العربية«.
ــالـــت مـــصـــادر مــســؤولــة في  وقـ
ــــي مـــصـــر لـــ  ــافـــي فـ ــثـــقـ الـــمـــكـــتـــب الـ
»الجريدة« ان الملحقية الثقافية 
تــابــعــت تــفــاصــيــل الــواقــعــة حيث 
ــيــــهــــا فــي  ــد أحــــــــد مــــســــؤولــ ــ ــواجــ ــ تــ
النيابة العامة مع الطلبة والذين 
بلغ عــددهــم مــا يــقــارب 10 طاب 
ــل الــــواقــــعــــة  ــيــ ــفــــاصــ لــــمــــتــــابــــعــــة تــ

والمطالبة بــإخــاء سبيلهم بعد 
انتهاء التحقيقات.

وأشـــــــــــارت الــــمــــصــــادر إلــــــى أن 
الــمــشــاجــرة كــانــت بــيــن مجموعة 
من الطلبة الكويتيين فقط، دون 
ــارج، وان  ــخـ ــــراف مـــن الـ وجــــود أطـ
ــان لــفــض  وجــــــود رجــــــال األمــــــن كـــ

المشاجرة.

https://www.aljarida.com/article/10348
https://www.aljarida.com/article/10361
https://www.aljarida.com/article/10372
https://www.aljarida.com/article/10376
https://www.aljarida.com/article/10436
https://www.aljarida.com/article/10434
https://www.aljarida.com/article/10432
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»الغوص«: إشراك »الغوص«: إشراك 
المؤسسات والنشء المؤسسات والنشء 

في تنظيف الشواطئفي تنظيف الشواطئ

ــد فـــريـــق الــــغــــوص الــكــويــتــي  ــ أكـ
التابع للمبرة التطوعية البيئية 
أهمية اشراك المؤسسات الحكومية 
والـــخـــاصـــة ومــنــظــمــات المجتمع 
المدني والنشء في حمالت تنظيف 
الشواطئ لغرس المفاهيم البيئية 
في نفوسهم وضمان سالمة البيئة 

البحرية وحماية مكوناتها.
وقال رئيس الفريق وليد الفاضل 
لـــ »كــونــا«، أمـــس، إن الفريق ينظم 
حمالت التنظيف لشواطئ البالد 
ويستقبل المتطوعين والمؤسسات 
الحكومية والخاصة والجاليات 
المقيمة بالكويت للمشاركة في 
حمالته مع توفير كل مستلزمات 

التنظيف لهم.
ــادرة  ــبــ ــمــ وأوضــــــــــح أن هـــــــذه الــ
البيئية تتضمن عشرات الحمالت 
لتنظيف سواحل الكويت بمشاركة 
مجتمعية تطوعي، ورفع الكثير من 
المخلفات البالستيكية وشباك 
الصيد المهملة من سواحل الكويت، 
لــلــحــفــاظ عــلــى الــبــيــئــة الساحلية 

والتنوع البيولوجي بها.
ــفــــريــــق تـــمـــكـــن مــن  وذكــــــــر أن الــ
إنــجــاز أنشطته ومــهــامــه البيئية 
الـــدؤوبـــة بمعدل نــشــاط بيئي كل 
يومين خالل العام الماضي، حيث 
 
ً
 بيئيا

ً
أنــجــز 120 مهمة ونــشــاطــا

للمحافظة عــلــى البيئة البحرية 
وتأمين سالمة السواحل والممرات 
المالحية وزيادة الوعي البيئي بين 

قطاعات المجتمع المختلفة.

ً
 في 78 مشروعا

ً
بمشاركة 296 طالبا

أعلن مركز التدريب الهندسي والخريجين في كلية الهندسة 
والبترول بجامعة الكويت تنظيم معرض التصميم الهندسي الـ 
43، برعاية النائب األول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
الشيخ طالل الخالد، وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
خالل الفترة من 9 حتى 11 الجاري في مركز المؤتمرات بمدينة 
 بــأن افتتاح المعرض سيكون 

ً
صباح السالم الجامعية، علما

الساعة 7 مساًء متزامنا مع افتتاح مركز المؤتمرات المميز في 
تصميمه.

وقــال القائم بأعمال عميد كلية الهندسة والبترول د. عايد 
سلمان، إن هــذا المعرض هــو أحــد الشواهد على قــدرة الطلبة 
ــكـــار، فــهــو يجسد أمــثــلــة حية  فــي منافسة أفــضــل الــعــقــول واألفـ
نبئ عن المستقبل المشرق الذي ينتظر هؤالء الطلبة 

ُ
للنجاح ت

والخريجين. 
وأشــــار ســلــمــان إلـــى أن »الــهــنــدســة« كلية رائــــدة بمنتسبيها 
وبرامجها ومختبراتها وطرق التدريس فيها وبنوعية خريجيها 
الذين كانوا وما زالوا المفضلين لدى كل جهات العمل في الدولة.
 ومن جانبه، ذكر مدير مركز التدريب الهندسي والخريجين 
 وطالبة في 

ً
د. دعيج الركيبي، أن المعرض يشارك فيه 296 طالبا

 من مختلف األقسام العلمية بـ »الهندسة«. 
ً
78 مشروعا

وأوضح الركيبي أن »التقدم العلمي« ستقدم الجائزة الكبرى، 
وهــي جائزة المرحوم د. أحمد بــشــارة، ألفضل مشروع يحقق 
معايير التصميم ورؤيـــة الــدولــة مــن الــمــشــاريــع الــمــشــاركــة في 

المعرض.

»اتحاد الجامعة« طالب بزيادة 
المكافأة االجتماعية

• أحمد الشمري
كــشــف رئــيــس الــهــيــئــة اإلداريـــــة 
لــالتــحــاد الــوطــنــي لطلبة جامعة 
الـــكـــويـــت عـــبـــدالـــعـــزيـــز الــعــتــيــبــي، 
 مــن 

ً
أن االتـــــــحـــــــاد نـــــاقـــــش عــــــــــــددا

الموضوعات في اجتماع اللجنة 
، أبرزها 

ً
التعليمية الذي عقد مؤخرا

زيادة المكافأة االجتماعية المقررة 
لطلبة جامعة الكويت.

وقـــــــال الــعــتــيــبــي فــــي تــصــريــح 
صحافي أمـــس، إن االتــحــاد تبنى 
مقترح زيادة اإلعانة منذ أكثر من 
5 سنوات من خالل الهيئات اإلدارية 
السابقة التي قامت بالتحرك على 

الموضوع.
وذكــر العتيبي أن االتحاد دعا 
خالل االجتماع الى ضــرورة إقرار 
المقترح من أجل مساعدة الطلبة 
على الوفاء بتكاليف الدراسة التي 
ارتفعت بشكل كبير جـــدا، بحيث 

أصبحت اإلعانة بقيمتها الحالية 
ــنـــاســـب عــــلــــى اإلطــــــــــالق مــع  ــتـ ال تـ
مصاريف الدراسة، وطالب االتحاد 
بإقرار المقترح ومــن ثم استكمال 
االجــراءات التشريعية والتنفيذية 

الالزمة لتفعيله.

عبدالعزيز العتيبي

»المهندسين« لوقف خصم 
شهرين من »بدل موقع« منتسبيها

نـــاشـــدت جمعية المهندسين 
رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ 
أحــمــد نــــواف األحــمــد وقـــف توجه 
ــوان الــخــدمــة الــمــدنــيــة لخصم  ــ ديــ
شهرين من بدل الموقع المستحق 
للمهندسين الكويتيين، مثمنة 
 جهود السلطتين التنفيذية 

ً
عاليا

والــتــشــريــعــيــة لــلــتــعــاون وتحقيق 
برامج لتحسين معيشة المواطنين.

وقال رئيس الجمعية م. فيصل 
العتل، في تصريح صحافي أمس، 
ــوان لـــهـــذا الخصم  ــديــ إن أعــــــذار الــ
غير مــبــررة، حيث ان المهندسين 
ــوا فـــي إجــــازة  ــانـ والــمــهــنــدســات كـ
 
ً
قسرية أثــنــاء فترة كــورونــا، الفتا

إلى أن الديوان هو الذي اعتبر هذه 
اإلجازة القسرية فترة عطلة رسمية 
وراحــــــة بــســبــب مــكــافــحــة انــتــشــار 
فيروس كــورونــا، واعتبرها كمدة 
المزاولة الفعلية المقررة لصرف 
المكافآت المالية مقابل الخدمات 

 
ً
الممتازة أو لتقييم االداء تقييما

.
ً
فعليا

وتابع أن هذا القرار يأتي ليزيد 
المعاناة المادية في ظل الظروف 
االقتصادية والمعيشية الحالية 
والتي يئن منها الجميع وأثقلت 

كاهل المواطن واألسر الكويتية.

فيصل العتل

عدد المتقدمين بلغ 
2176... ونتوقع 
ارتفاعه حتى 10 

الجاري

قبول ما بين 1500 
و2000 طالب بينهم 

365 تم تأجيل 
قبولهم من الفصل 

األول

أكد لـ ةديرجلا• أنه ال استثناء من شرط التفرغ التام للموظفين على رأس عملهم
• حمد العبدلي

أكد عميد القبول والتسجيل 
بــجــامــعــة الــكــويــت د. عــبــدالــلــه 
الــهــاجــري، أن عــدد المتقدمين 
لــاللــتــحــاق بــكــلــيــات الــجــامــعــة 
وفق إحصائيات العمادة وصل 
 وطالبة، ضمن 

ً
إلى 2176 طالبا

خطة القبول للفصل الدراسي 
 ارتـــفـــاع عــدد 

ً
الــثــانــي، مــتــوقــعــا

المتقدمين حــتــى نــهــايــة فترة 
التسجيل، التي مــن المقرر أن 

تنتهي 10 يناير الجاري.
ـــ  وأوضــــــــــــــــح الــــــــهــــــــاجــــــــري، لـ
»الــجــريــدة«، أنــه سيتم اإلعــالن 
عـــــــــن أســـــــــمـــــــــاء الــــمــــقــــبــــولــــيــــن 
ــرة بـــعـــد االنــــتــــهــــاء مــن  ــاشــ ــبــ مــ
ــيــــث مــن  فــــتــــرة الـــتـــســـجـــيـــل، حــ
الــمــتــوقــع قــبــول مـــا بــيــن 1500 
و2000 طــالــب مــن بينهم 365 
 تــم تــأجــيــل قــبــولــهــم من 

ً
طــالــبــا

 إلى أنه تم 
ً
الفصل األول، الفتا

100 مقعد للطلبة  تخصيص 

المقيمين بصورة غير قانونية، 
 في الفصل 

ً
تم قبول 90 مقعدا

الــــدراســــي األول، عــلــى أن يتم 
قبول الـ 10 مقاعد المتبقية في 

الفصل الدراسي الثاني.
وأضـــــــــــــــــــاف أن الـــــــعـــــــمـــــــادة 
أعلنت فتح بــاب قبول الطلبة 
ــيـــن  ــتـــوفـ الـــمـــتـــقـــدمـــيـــن والـــمـــسـ
للشروط إلى جامعة الكويت من 
31 ديسمبر إلــى 10 يناير، إذ 
سيكون هناك قبول فوري لمن 
تنطبق عليهم الشروط للطلبة 
الكويتيين وأبناء الكويتيات، 
ولــيــســوا بــحــاجــة إلـــى مراجعة 
صالة القبول، إذ يتقدمون عبر 
الموقع اإللكتروني والتسجيل 
 أن 

ً
ويتم قبولهم مباشرة، مبينا

الصالة تستقبل الطلبة وأولياء 
أمورهم ممن لديهم استفسارات 
خاصة بالقبول والتسجيل، أو 
من يواجه أي مشكلة في عملية 
التسجيل، وكذلك يتم استقبال 
الطلبة المتوقع تخرجهم من 

ــنــــاء  ــيـــة وأبــ ــبـ ــنـ ــدارس األجـ ــ ــمــ ــ الــ
الدبلوماسيين وطلبة المنح 
الــدراســيــة والــطــلــبــة المقيمين 

بصورة غير قانونية.

كوتا محددة
وأفــــــــــــاد د. الـــــهـــــاجـــــري بــــأن 
الــشــرائــح الــتــي تــقــوم بمراجعة 

ــاء  ــ ــنـ ــ ــة الـــــقـــــبـــــول هـــــــــي: أبـ ــ ــ ــال ــ صــ
الدبلوماسيين وأبــنــاء أعضاء 
هيئة الــتــدريــس وأبــنــاء الهيئة 
 ،

ً
اإلداريــــــــة فـــي الــجــامــعــة أيـــضـــا

إذ يتم قبولهم مــن خــالل كوتا 
محددة، ودول مجلس التعاون 
 من كل دولة 

ً
يتم قبولهم أيضا

مــــا يــــقــــارب 4 مـــقـــاعـــد، إضـــافـــة 
إلــى المنح الدراسية من وزارة 
األوقـــــــــــاف والـــهـــيـــئـــة الـــخـــيـــريـــة 
اإلسالمية العالمية واليونسكو.
وأكــــــد أن الـــعـــمـــل فــــي صــالــة 
الـــــقـــــبـــــول يـــــجـــــري عــــلــــى أعـــلـــى 
ــادر  ــ ــ ــكـ ــ ــ مـــــســـــتـــــوى مــــــــن قـــــبـــــل الـ
الموجود من قبل عمادة القبول 
والــتــســجــيــل والــــكــــادر اإلداري، 
مــن حــيــث إدارة عملية القبول 
والتسجيل والــتــنــســيــق، وهــذه 
آخر سنة لعملية التسجيل في 
صالة زين، حيث سيتم االنتقال 
الــى الــشــداديــة، »وحرصنا على 
الـــتـــريـــث فــــي عــمــلــيــة االنـــتـــقـــال 
حاليا حتى االنتهاء من عملية 

تــســجــيــل الــطــلــبــة واالطــمــئــنــان 
عــلــى أمـــورهـــم، والــمــالحــظ عــدم 
االزدحــــام فــي صالة التسجيل، 
لتفعيل عملية التسجيل عبر 
ــا نـــشـــاهـــده مــن  ــ األونـــــاليـــــن، ومـ
تواجد البعض في الصالة إما 
الســـتـــكـــمـــال أوراق نـــاقـــصـــة أو 
مشكلة تمت له خالل التسجيل 

عبر األونالين«.

شرط التفرغ
ــا يـــخـــص الــمــوظــفــيــن  ــمـ ــيـ وفـ
الــــــــذيــــــــن عـــــلـــــى رأس عـــمـــلـــهـــم 
ويرغبون في الــدراســة بكليات 
جامعة الكويت للفصل الدراسي 
الثاني من العام الجامعي -2022

 
ً
2023، أكد د. الهاجري أنه وفقا
للبند 27 مــن قــواعــد االلتحاق 
بالجامعة يشترط تزويد عمادة 
الــقــبــول والــتــســجــيــل بــمــا يفيد 
التفرغ التام للدراسة وال يوجد 

استثناء من ذلك.

عبدالله الهاجري

ــر الـــدولـــة لــشــؤون  ــ َصـــــــاَدق وزيـ
البلدية عبدالعزيز المعجل على 
ــدي، بــشــأن  ــلــ ــبــ قـــــــرار الـــمـــجـــلـــس الــ
الموافقة على طلب الهيئة العامة 
للشباب، بتغيير استعمال مركز 
الشباب في منطقة مبارك العبدالله 
الجابر قطعة 4 إلى مدينة األعمال 

التكنولوجية. 
واعـــتـــمـــد الــمــعــجــل، فــــي كــتــابــه 
الوارد بشأن التصديق على قرارات 
»الـــبـــلـــدي« الــمــتــخــذة فـــي محضر 
اجتماعه رقــم 2022/10 الــذي ُعقد 
في 5 ديسبمر 2022، عمل أرشيف 

إلكتروني للمجلس.
كـــمـــا َصــــــــــاَدق عـــلـــى تــوصــيــات 
»البلدي« المتعلقة بمنح الضبطية 
الـــقـــضـــائـــيـــة لــمــفــتــشــي الـــبـــلـــديـــة، 

وإنـــشـــاء لجنة مشتركة تتضمن 
ي الداخلية والبلدية والهيئة 

َ
وزارت

العامة للبيئة لمتابعة المخالفات 
فــي منطقة الــمــطــالع، واســتــخــدام 
التكنولوجيا عبر »GPS« على آليات 
الــنــقــل الــثــقــيــلــة، ووضــــع كــامــيــرات 
مــراقــبــة لــــوزارة الداخلية بالطرق 
واألماكن العامة لرصد المخالفات 

اإلنشائية.

6 تعديات في حولي 
مـــن جــهــة أخـــــرى، قــامــت بلدية 
محافظة حولي بــإزالــة 6 تعديات 
ــة خـــــالل جــولــة  ــدولــ ــــالك الــ عــلــى أمــ
قــام بها فريق الــطــوارئ األسبوع 

الماضي.
وذكر رئيس قسم طوارئ البلدية 

ــيـــم  ــراهـ ــــي، إبـ ــولـ ــ ــــي مـــحـــافـــظـــة حـ فـ
الــســبــعــان، أن الــمــخــالــفــات تمثلت 
في إنشاء مظالت، ووضــع بعض 
الممتلكات الشخصية على أمالك 
 أنــه بتوجيهات من 

ً
الــدولــة، مبينا

ي 
َ
نائب المدير العام لقطاع محافظت

حولي واألحمدي سعود الدبوس، 
ستستمر الحمالت، لوقف تعديات 

المظالت على وجه الخصوص. 
ن السبعان أنه تم توجيه 13  وبيَّ
، وتحرير 56 محضر مخالفة 

ً
إنذارا

ــبـــوع  مــتــنــوعــة خـــــالل حــمــلــة األسـ
الــمــاضــي، جميعها تتعلق بعدم 
إصـــدار تراخيص إلقــامــة منشآت 
 
ً
أو فــتــح مــحــالت تــجــاريــة، مــؤكــدا

زيادة وتيرة الحمالت في المناطق 
إزالة إحدى المظالت المخالفة في حولياالستثمارية.

المعجل َصاَدق على »مدينة األعمال التكنولوجية«المعجل َصاَدق على »مدينة األعمال التكنولوجية«
اعتمد التوصيات بمنح الضبطية القضائية لمفتشي البلدية

ً
الهاجري: إعالن المقبولين بالجامعة للفصل الثاني قريبا
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74% نسبة المعلمين الكويتيين بـ »التربية«... ولكن
مواد دراسية مهجورة من الذكور... العلوم بأنواعها واإلنكليزية والفرنسية

محيي عامر
أظهرت إجابة وزارة التربية 
ــــؤال  ــــن سـ والـــتـــعـــلـــيـــم الــــعــــالــــي عـ
برلماني للنائب ماجد المطيري 
أن عـــدد الــمــعــلــمــيــن فـــي مـــدارس 
الــــــــوزارة بــمــراحــلــهــا الــمــخــتــلــفــة 
ــور واإلنـــــــــــاث 85430  ــ ــذكــ ــ ــن الــ ــ مـ
، بلغت نسبة الكويتيين 

ً
معلما

نــحــو 73.9 فــي الــمــئــة، إذ يوجد 
، و22242 

ً
 كويتيا

ً
63188 معلما

معلما غــيــر كــويــتــي، وبــلــغ عــدد 
المعلمين الكويتيين من الذكور 
9234 بنسبة 55 في المئة، ومن 
اإلناث 51901 معلمة بنسبة 80 

في المئة.  
ورغـــــــم مــــا كــشــفــتــه اإلجــــابــــة، 
ــريـــدة« على  الــتــي حــصــلــت »الـــجـ
ــيــــطــــرة  ــا عــــــــن ســ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــة مـ ــ ــــخـ ــــسـ نـ
المعلمين الكويتيين والمعلمات 
الــكــويــتــيــات عــلــى زمـــــام األمــــور 
فــي الــــوزارة، فــإن تحليل األرقــام 
يــكــشــف عــــزوف الــكــويــتــيــيــن عن 
االلتحاق بمواد دراسية أدى إلى 
سيطرة المعلمين غير الكويتيين 
عليها، وهو ما يظهر عدم وجود 
تنسيق بين مخرجات التعليم 

وحاجات سوق العمل.
ولــــــــــــم يــــــــحــــــــرك مـــــــــا نــــشــــرتــــه 
ــر مـــــن 6  ــ ــثـ ــ ــبــــل أكـ »الــــــجــــــريــــــدة« قــ
سنوات بشأن عزوف المعلمين 
الكويتيين )الــذكــور( عــن بعض 
الـــــــمـــــــواد، خــــصــــوصــــا الــعــلــمــيــة 
مــثــل الـــفـــيـــزيـــاء والــكــيــمــيــاء بــال 
المسؤولين، بل بموجب اإلجابة 
زاد عزوف الكويتيين عن الكثير 
مــن الــمــواد، حسب مــا تبين من 
األرقام، لكن في الوقت نفسه قفز 
عدد المعلمين من الفيزياء بعد 
 
ً
6 سنوات من معلم إلى 11 معلما
مــن أصــل 360، وبنسبة 3.1 في 
المئة، وفي مادة الكيمياء يوجد 
 من أصل 403، بنسبة 

ً
26 معلما

6.5 في المئة.  
 تـــــواضـــــع عــــدد 

ً
وكــــــــان الفـــــتـــــا

المعلمين الكويتيين فــي مــادة 
اللغة اإلنكليزية، إذ بلغ عددهم 
 من 

ً
في كل المراحل 418 معلما

 بنسبة 22 في 
ً
أصل 1898 معلما

 
ً
المئة، ولــم يختلف األمــر كثيرا
بــالــنــســبــة لـــمـــادة الـــعـــلـــوم، حيث 
 بكل 

ً
يــوجــد 145 معلما كويتيا

 
ً
الــمــراحــل مــن أصـــل 932 معلما
بنسبة 15.6 في المئة، في حين 
بلغ عددهم باللغة الفرنسية 31 
مــن أصــل 227، بنسبة 13.7 في 
المئة، وبموجب اإلجابة ال يوجد 
ســـــوى مــعــلــم مـــكـــتـــبـــات كــويــتــي 
واحــد فقط مــن أصــل 22 وظيفة 

بالمرحلة الثانوية.
وأظـــــهـــــرت اإلجـــــابـــــة أن عـــدد 
المعلمين الكويتيين في جميع 

المراحل التعليمية بلغ 11287 
مقابل 9234 معلما غير كويتي، 
ــغ عـــــــدد الـــمـــعـــلـــمـــات  ــلــ ــا بــ ــنـــمـ ــيـ بـ
الكويتيات 51901 مقابل 13008 

معلمة غير كويتية.
ولــوحــظ أن الــوضــع مختلف 
بالنسبة للمعلمات الكويتيات 
الــــاتــــي تــــوزعــــن بــنــســب كــبــيــرة 
على مختلف الــمــواد باستثناء 
3 األولــــى الــفــيــزيــاء، حــيــث يبلغ 
عــــددهــــن 80 مــعــلــمــة مــــن أصـــل 
ــي الــمــئــة،  435 بــنــســبــة 18.4 فــ
ــتـــي يــبــلــغ  وثـــانـــيـــا الــمــكــتــبــات الـ
عــددهــن 3 مــن أصـــل 18 بنسبة 
16.7 فــي الــمــئــة، وثــالــثــا تحتاج 
المعلمات إلــى إقــبــال أكــبــر على 
مــادة الرياضيات، فرغم ارتفاع 
أعــدادهــن الــتــي تصل إلــى 2853 
معلمة، فإنه يوجد 2843 معلمة 
ــو مــــا يــؤكــد  ــ ــيـــة، وهــ ــتـ ــيـــر كـــويـ غـ
حــاجــة الــبــلــد إلـــى مــزيــد مــن هــذا 

التخصص من المواطنات.
وقـــد تــبــيــن بــمــوجــب اإلجــابــة 
ــة بــجــمــيــع  ــ ــدرسـ ــ وجــــــــود 873 مـ

المراحل التعليمية بالمحافظات 
ــيـــب األســـــــــد مــنــهــا  الـــــســـــت، نـــصـ
لــأحــمــدي، بــواقــع 204 مـــدارس، 
ثم العاصمة بواقع 163 مدرسة، 
تليها الــفــروانــيــة 162 مــدرســة، 
ثــم الــجــهــراء بعدد 127 مدرسة، 
وحولي 113 مدرسة، فيما جاءت 
محافظة مبارك الكبير في ذيل 
القائمة من حيث عدد المدارس 

بـ 104 مدارس. 
ــلـــغ عــــدد رؤســــــاء األقـــســـام  وبـ
ــل الـــمـــراحـــل  ــ ــــي كـ ــــن الـــــذكـــــور فـ مـ
 1449 1875 بينهم  التعليمية 
رئــيــس قــســم كــويــتــي، و426 من 
غــيــر الــكــويــتــيــيــن، وتــبــلــغ بــذلــك 
نسبة الكويتيين على مستوى 
الهيئة اإلشرافية نحو 77.2 في 
الــمــئــة، فــي حــيــن بــلــغ اإلجــمــالــي 
لــلــوظــيــفــة ذاتـــهـــا عــلــى مــســتــوى 
مـــــــدارس الـــبـــنـــات 4246، بــلــغــت 
نــســبــة الــكــويــتــيــات مــنــهــا 96.7 
في المئة، إذ تبين وجــود 4108 
رئيسة قسم كويتية و138 غير 

كويتية.

ماجد المطيري

• مسؤول مكتبات مواطن واحد بمدارس الوزارة من أصل 22

 و80 معلمة... فلماذا ال يقبل الشباب عليها؟
ً
• مادة الفيزياء11 معلما

• 1449 رئيس قسم كويتي و426 من غير الكويتيين

• 873 مدرسة بجميع المراحل ومبارك الكبير في ذيل القائمة بـ 104 مدارس

جلسة الثالثاء... العين على تقارير »المالية« البرلمانية 
إدراج تجريم الرشوة للعاملين في القطاع الخاص والمفوضية العليا والقوائم النسبية

يعقد مجلس األمـــة جلسته الــعــاديــة 
والــتــكــمــيــلــيــة يــوَمــي الــثــاثــاء واألربـــعـــاء 
المقبلين 10 و11 الـــجـــاري، للنظر في 
جــــدول األعـــمـــال الــمــكــون مـــن 19 رســالــة 
واردة و61 شكوى وعريضة، والتصويت 

على التوصيات بشأن مناقشة ما ورد 
ــقـــاريـــر ديـــــــوان الــمــحــاســبــة بــشــأن  فــــي تـ
نتائج فحص ومراجعة تنفيذ ميزانيات 
الوزارات واإلدارات الحكومية وحساباتها 
الختامية والجهات الملحقة والمستقلة.

ويشتمل جدول األعمال على المداولة 
الثانية لمشروع قانون بشأن تأسيس 
شــركــات إنــشــاء مـــدن أو مــنــاطــق سكنية 
، و7 تــقــاريــر من 

ً
وتــنــمــيــتــهــا اقـــتـــصـــاديـــا

لجنة الــشــؤون المالية، وتقرير اللجنة 

الــتــشــريــعــيــة بــشــأن تــجــريــم الـــرشـــوة في 
القطاع الخاص.

ويحتوي الــجــدول على 3 تقارير من 
لجنة الشؤون الداخلية والــدفــاع، بشأن 
تعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس 

األمـــة فيما يتعلق بالمفوضية العليا 
وقانون إعادة تحديد الدوائر االنتخابية 
فيما يتعلق بالقوائم النسبية. ومــدرج 
عــلــى الـــجـــدول طــلــبــان لــلــمــنــاقــشــة بــشــأن 
تــصــويــب الــخــلــل فــي أداء مكتب منظمة 

الصحة العالمية للصالح العام، وتسكين 
المناصب القيادية واألسس والمعايير 

التي تتبعها الحكومة.

المشغول الفعلي للهيئة اإلشرافية والتعليمية كويتي، غير كويتي مع بيان النسب المئوية - معلمون

النسبة المئوية المجموع المرحلة الثانوية المرحلة المتوسطة المرحلة االبتدائية البيان

غير 
كويتي

كويتي مجموع
غير 

كويتي
كويتي مجموع

غير 
كويتي

كويتي مجموع
غير 

كويتي
كويتي مجموع

غير 
كويتي

كويتي المواد الدراسية

%26.8 %73.2 2364 633 1731 824 228 596 1212 338 874 328 67 261 التربية اإلسامية

%62.7 %37.3 2587 1622 965 914 591 323 1274 797 477 399 234 165 اللغة العربية

%78.0 %22.0 1898 1480 418 685 534 151 1019 798 221 194 148 46 اللغة اإلنكليزية

%18.9 %81.1 793 150 643 687 135 552 106 15 91 االجتماعيات

%84.4 %15.6 932 77 145 809 705 104 123 82 41 العلوم

%86.3 %13.7 227 196 31 227 196 31 0 0 0 اللغة الفرنسية

%88.3 %11.7 1951 1722 229 628 594 34 1050 905 145 273 223 50 الرياضيات

%13.3 %86.7 398 53 345 398 53 345 التاريخ

%37.4 %62.6 265 99 166 265 99 166 الجغرافيا

%4.1 %95.9 294 12 282 294 12 282 علم النفس/ االجتماع

%41.4 %58.6 128 53 75 128 53 75 الفلسفة

%96.9 %3.1 360 349 11 360 349 11 الفيزياء

%93.5 %6.5 403 377 26 403 377 26 الكيمياء

%75.6 %24.4 295 223 72 295 223 72 األحياء

%63.6 %36.4 143 91 52 143 91 52 الجيولوجيا

%20.7 %79.3 1297 268 1029 269 84 185 828 146 682 200 38 162 التربية الفنية

%0.2 %99.8 3028 7 3021 842 0 842 1772 6 1766 414 1 413 التربية البدنية

%28.7 %71.3 609 175 434 55 48 7 554 127 427 الميكانيكا والديكور

%20.5 %79.5 659 135 524 659 135 524 كهرباء وإلكترونيات

### %0.0 3 3 0 3 3 0 التجاري

%95.5 %4.5 22 21 1 22 21 1 المكتبات

%35.9 %64.1 1029 369 660 383 184 199 587 181 406 59 4 55 الحاسب اآللى

%48.9 %51.1 836 409 427 277 167 110 444 206 238 115 36 79 التربية الموسيقية

%45.0 %55.0 20521 9234 11287 7415 3907 3508 10895 4479 6416 2211 848 1363 المجموع

المشغول الفعلي للهيئة اإلشرافية والتعليمية كويتي، غير كويتي مع بيان النسب المئوية – معلمات

النسبة المئوية المجموع المرحلة الثانوية المرحلة المتوسطة المرحلة االبتدائية رياض األطفال البيان

غير 
كويتي

كويتي مجموع
غير 

كويتي
كويتي مجموع

غير 
كويتي

كويتي مجموع
غير 

كويتي
كويتي مجموع

غير 
كويتي

كويتي مجموع
غير 

كويتي
كويتي المواد الدراسية

%0.3 %99.7 6671 19 6652 6671 19 6652 مواد عامة

%40.5 %.59 393 159 234 393 159 234 التربية الموسيقية

%5.9 %94.1 9906 583 9232 912 142 770 2446 156 2290 6548 285 6263 التربية اإلسامية

%29.8 %70.2 9086 2708 6378 1006 613 393 1922 536 1386 6158 1559 4599 اللغة العربية

%37.1 %62.9 6361 2358 4003 4988 499 489 6130 608 1022 3743 1251 2492 اللغة اإلنكليزية

%1.5 %98.5 4142 63 4079 1813 26 1787 2329 37 2292 االجتماعيات

%8.6 %91.4 4196 362 3834 1350 272 1078 2846 90 2756 العلوم

%27.8 %72.2 717 199 518 717 199 518 0 0 0 اللغة الفرنسية

%49.9 %50.1 5696 2843 2853 715 559 156 1342 841 501 3639 1443 2196 الرياضيات

%4.8 %95.2 711 34 677 711 34 677 التاريخ

%14.3 %85.7 651 93 558 651 93 558 الجغرافيا

%0.9 %99.1 906 8 898 906 8 898 علم النفس/ االجتماع

%0.6 %99.4 331 2 329 331 2 329 الفلسفة

%81.6 %18.4 435 355 80 435 355 80 الفيزياء

%35.3 %64.7 476 168 308 476 168 308 الكيمياء

%12.3 %87.7 545 67 478 545 67 478 األحياء

%5.7 %94.3 353 20 333 353 20 333 الجيولوجيا

%5.2 %94.8 2931 152 2779 323 36 287 724 24 700 1884 92 1792 التربية الفنية

%48.2 %51.8 3460 1666 1794 547 218 329 854 361 493 2059 1087 972 التربية البدنية

%18.3 %81.7 745 136 609 41 18 23 704 118 586 الديكور

%11.3 %88.7 654 74 580 654 74 580 كهرباء والكترونيات

%33.3 %66.7 3 1 2 3 1 2 التجاري

%83.3 %16.7 18 15 3 18 15 3 المكتبات

%17.5 %82.5 2311 404 1907 621 220 401 906 148 758 784 36 748 الحاسب اآللى

%0.2 %99.8 1543 3 1540 486 2 484 1057 1 1056 علوم األسرة  والمستهلك

%30.9 %69.1 1668 516 1152 260 114 146 401 212 189 1007 190 817 التربية الموسيقية

%20.0 %80.0 64909 13008 51901 11045 3383 7662 15803 3377 12426 30997 6070 24927 7064 178 6886 المجموع

بيان بأعداد المدارس حسب المراحل التعليمية
اإلجمالي الجهراء األحمدي مبارك الكبير الفروانية حولى العاصمة المرحلة

202 28 43 41 32 25 33 رياض األطفال

142 23 33 24 17 18 27 ابتدائي بنات

123 17 29 26 13 16 22
ابتدائي بنين 
ذوات معلمات

117 17 29 20 13 16 22 متوسط بنات

84 12 21 16 8 10 17  ثانوي بنات

668 97 155 127 83 85 121
إجمالي مدارس 
هيئة تعليمية(

)إناث(

23 4 6 2 2 3 6 ابتدائي بنين

112 18 27 20 12 15 20 متوسط بنين

70 8 16 13 7 10 16 ثانوي بنين

205 30 49 35 21 28 42
إجمالى مدارس 
هيئة تعليمية 

)ذكور(

873 127 204 162 104 113 163 إجمالى المدارس

 منها 7 أبنية 
ً
تنويه: عدد المباني المدرسية بقطاع التعليم العام هو 866 مبني مدرسيا

مدرسية مشتركة ما يترتب عليه عدد 873 مدرسة حسب المراحل

رغم ما أظهرته إجابة لوزارة 
التربية عن أن نسبة المعلمين 

الكويتيين والمعلمات 
الكويتيات تصل إلى نحو 

74%، إال إن تحليل األرقام 
يكشف عزوف الكويتيين عن 
االلتحاق بمواد دراسية أدى 

إلى سيطرة المعلمين غير 
الكويتيين عليها، وهو ما 

يظهر عدم وجود تنسيق بين 
مخرجات التعليم وحاجات 

سوق العمل.

96.7% نسبة
رؤساء األقسام 

الكويتيات 
بالمراحل
المختلفة

https://www.aljarida.com/article/10459
https://www.aljarida.com/article/10461


»الجمارك«: ضبط 1900 زجاجة خمر 
بحاوية سيراميك في ميناء الشويخ

• محمد الشرهان
تمكن رجال االدارة العامة للجمارك، قسم مفتشي 
بيت المال، من ضبط ما يقارب 1900 زجاجة خمر كانت 
مخبأة في حاوية قادمة من دولــة آسيوية وتحتوي 

على سيراميك.
وفي التفاصيل، قال عضو لجنة اإلعالم الجمركي 
بــــاالدارة الــعــامــة الــجــمــارك مشعل الظفيري إن رجــال 
الــجــمــارك فــي إدارة الــمــوانــئ الشمالية، جــمــرك ميناء 
 وصلت 

ً
الشويخ، اشتبهوا في حاوية بحجم 40 قدما

إلى البالد من دولة آسيوية، وتحتوي على سيراميك، 
 بالميناء دون أن يتقدم أحد الستالمها. 

ً
وظلت 90 يوما

ات الجمركية تم   لإلجراء
ً
وأضاف الظفيري: اتباعا

إرسال الحاوية لبيت المال لبيعها في المزاد العلني، 
وبناء عليه قام المفتشون الجمركيون في بيت المال 
ــدوا 9 »طــبــلــيــات« مــغــطــاة بــلــبــاس  ــ ــ بــتــفــتــيــشــهــا، ووجـ
واق لإلشعاع تبين انها تحتوي على 1900 زجاجة 
خمر كانت بداخلها، الفتا الى أن »الجمارك« اتخذت 
ات القانونية حيال الــحــاويــة وتحويلها الى  ــراء اإلجــ

الجهات المختصة. الخمور المضبوطة

• محمد الشرهان
 باإلدارة 

ً
داهم قطاع األمن الجنائي، ممثال

العامة للمباحث الجنائية - إدارة التزييف 
ــنــــزل وافـــــــد آســــيــــوي بــمــنــطــقــة  ــر، مــ ــ ــزويـ ــ ــتـ ــ والـ
الفنطاس، بعد أن حّوله إلى وكر للعب القمار 
وإدارة المراهنات الدولية عبر شبكة اإلنترنت.
وقــال مصدر أمني، لـ »الجريدة«، إن رجال 
المباحث وضــعــوا اآلســيــوي تحت المراقبة، 
بــعــد ورود مــعــلــومــات ســريــة تــفــيــد بنشاطه 
اإلجـــرامـــي الــمــتــمــثــل فـــي إدارة مــســكــن للعب 
الميسر وإدارة المراهنات، وقد استصدر رجال 
 من النيابة العامة ودهموا مقر 

ً
المباحث إذنا

سكن اآلســيــوي وألــقــوا القبض عليه هــو و6 
آخرين متلبسين بلعب القمار والمراهنات عبر 
اإلنترنت، وعثروا بحوزتهم على مبالغ مالية 
كبيرة، ومعدات أخرى تستخدم في المراهنات، 
 إلى أن رجال المباحث أحالوا المتهمين 

ً
الفتا

إلى جهات االختصاص.
المتهمون في قضية لعب الميسر والمراهنات

حملة خماسية تضبط فنادق غير مرخصة وعمالة مخالفة

شدد مراد، على أن اجراءات 
»القوى العاملة« لضبط 

السوق والقضاء على العمالة 
الهامشية، ستكون أشد 

صالبة خالل العام الحالي، 
السيما مع االستعانة بـ 

 
ً
»التفتيش الذكي«، مهيبا

بأصحاب األعمال والشركات 
العاملة في القطاع األهلي 

االلتزام الكامل بالقانون.

جورج عاطف
ذت 5 جهات حكومية هي 

ّ
نف

وزارات الــداخــلــيــة، والـــتـــجـــارة، 
ــانـــب الــهــيــئــة  ــــى جـ واإلعـــــــــالم، إلـ
العامة للقوى العاملة وبلدية 
الكويت، حملة ميدانية موّسعة 
عــلــى منطقة الــســالــمــيــة شملت 
مجموعة من الفنادق والشقق 
الــفــنــدقــيــة غــيــر الــحــاصــلــة على 
التراخيص القانونية الالزمة من 

الدولة لمزاولة أنشطتها.
وقــــــال نـــائـــب مـــديـــر »الـــقـــوى 
الــــــعــــــامــــــلــــــة« لــــــــشــــــــؤون قــــطــــاع 
حماية العمالة د. فهد مـــراد، لـ 
»الجريدة«، إن »الهدف من هذه 
، وجــوالتــنــا 

ً
الــجــولــة خــصــوصــا

 
ً
التفتيشية الــمــيــدانــيــة عــمــومــا
تنظيم السوق وضبط العمالة 
الــهــامــشــيــة الــمــخــالــفــة لقانوني 
اإلقــامــة والعمل، أو التي تعمل 
لــدى الغير وإقــامــاتــهــا مسجلة 

على أصحاب عمل آخرين«.
وأوضـــــــح مـــــــراد، أن الــجــولــة 
ــفــــرت عــــن ضـــبـــط مــجــمــوعــة  أســ
ــة، رجــــــــااًل ونـــســـاء،  ــالـ ــمـ ــعـ مــــن الـ
يعملون ببعض الــفــنــادق غير 
 العمل 

ّ
المرخصة وبغير مــحــل

ــقـــدمـــوا عـــلـــيـــه، وهـــم  ــتـ الــــــذي اسـ
مسّجلون على ملفات مغايرة 
 إلى أنه 

ً
عن أماكن ضبطهم، الفتا

ات القانونية  تم اتخاذ اإلجـــراء
الالزمة بحق العمالة وأصحاب 
العمل الذين قاموا بتشغيلهم 

بالمخالفة للقانون.

وقف الملفات المخالفة

وأكد أنه تم تحرير ضبطيات 
»مخالفة عمالة بغير مركز عمل 
مـــحـــدد« وســيــتــم وقــــف مــلــفــات 
أصـــحـــاب األعــــمــــال والـــشـــركـــات 
المسجلة عليها هــذه العمالة 

إلى حين التحقق من استمرار 
 إلــى أنه 

ً
مــزاولــة الــنــشــاط، الفــتــا

ستتم إحالة العمالة المضبوطة 
إلى الجهات المختصة، ممثلة 
فـــي وزارة الـــداخـــلـــيـــة، التــخــاذ 
ــا الـــقـــانـــونـــيـــة بــهــذا  ــ ــهـ ــ اتـ ــراء ــ إجـ

الصدد.
وكـــشـــف أن اإلدارة الــعــامــة 
ــــث شــــــــــــؤون اإلقــــــامــــــة  ــاحـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ لـ
ســتــتــولــى الــتــحــقــيــق مــــع هـــذه 
الــعــمــالــة، لــلــتــأكــد مــا إذا كــانــوا 
دفعوا أموااًل نظير استقدامهم 
إلــــى الـــبـــالد مـــن عـــدمـــه، »وحــــال 
التحقق ُيــرفــع األمـــر إلــى إدارة 
مكافحة االتــجــار باالشخاص، 
لتحريك دعـــاوى قضائية ضد 

أصحاب األعمال«.
وشدد مراد، على أن إجراءات 
ــة« الـــخـــاصـــة  ــلــ ــامــ ــعــ ــوى الــ ــ ــقــ ــ ــ »ال
بضبط الــســوق والــقــضــاء على 
الـــعـــمـــالـــة الـــهـــامـــشـــيـــة ســتــكــون 
أشــــــــــد صــــــالبــــــة خــــــــــالل الـــــعـــــام 
الــحــالــي، الســيــمــا مـــع الــتــوســع 
فـــي اســـتـــخـــدام األنــظــمــة اآللــيــة 
لــمــتــابــعــة ورصــــد الــمــخــالــفــيــن، 
ـــ »الـــتـــفـــتـــيـــش  ــ ــة بــ ــ ــانـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ واالسـ

 بـــأصـــحـــاب 
ً
الـــــــذكـــــــي«، مـــهـــيـــبـــا

األعــــمــــال والــــشــــركــــات الــعــامــلــة 
بالقطاع األهلي اإللتزام الكامل 
بالقانون، وعدم تشغيل عمالة 
غير ُمستقدمة على ملفاتهم، 
أو تعّمد عــدم تسليم عمالتهم 

العمل لديهم وتركهم للغير.
وأكد ضرورة تحديث بيانات 
ــأة أو الــــشــــركــــة بــصــفــة  ــنـــشـ ــمـ الـ
دوريـــة لــدى اإلدارة المختصة 
 فــي حالة 

ً
بــالــهــيــئــة، خــصــوصــا

قــرر أصحابها إغــالقــهــا، حتى 

ــة إلـــــى وقـــف  ــكـــونـــوا ُعــــرضــ ال يـ
ملفاتهم وإحالتها للقضاء. 

5 آالف مخالف في 2022

إلــــــى ذلــــــــك، كـــشـــف مـــــــــراد، أن 
إجــمــالــي الـــجـــوالت الــمــيــدانــيــة، 
ــفــــو إدارة  ــــذهــــا مــــوظــ

ّ
الــــتــــي نــــف

التفتيش بالهيئة خالل الفترة 
مـــن مــطــلــع يــنــايــر حــتــى نــهــايــة 
ديسمبر 2022 بلغ 278 جولة 
أسفرت عن ضبط 5 آالف عامل 

مخالف لقانوني اإلقامة والعمل، 
سواء هامشية تعمل لدى الغير 
وإقاماتها مسجلة على أصحاب 
عمل آخرين، أو انتهت إقاماتهم 
منذ فترة دون تجديدها، أو ال 
يحملون بطاقات مدنية أو أي 

ثبوتيات من األساس. 
وقال إن »إقامات هذه العمالة 
تنوعت بين حملة المادة )18(، 
ويــعــمــلــون فـــي الــقــطــاع األهــلــي 
ومسجلين على بعض الشركات 
والمزارع والمشروعات الصغيرة 

والـــمـــتـــوســـطـــة والــــمــــشــــروعــــات 
 ،

ً
الحكومية، بواقع 2580 عامال

وعمالة منزلية من حملة المادة 
)20( هــاربــيــن مــن أربـــاب العمل 
 )بنسبة 

ً
وعــددهــم 1966 عــامــال

مئوية المــســت الـــ 40 فــي المئة 
من إجمالي العمالة المضبوطة(، 
 »التحاق 

ً
إضــافــة إلــى 65 عــامــال

بــعــائــل« مــن حملة الــمــادة )22(، 
ــلـــى الـــقـــطـــاع  و24 مــســجــلــيــن عـ
الحكومي من حملة المادة )17(«.
ولفت إلى أن مفتشي الهيئة 
يقومون بعمل جوالت صباحية 
ومسائية، بالتنسيق معالجهات 
الــمــعــنــيــة ذات الـــعـــالقـــة، لــرصــد 
 لنص المادة 

ً
المخالفين، تنفيذا

136 مـــن الــقــانــون رقـــم 6 لسنة 
2010، الصادر بشأن العمل في 
الــقــطــاع األهـــلـــي، والــتــي منحت 
الموظفين المختصين صالحية 
ــارات الــمــخــالــفــة  ــ ــطــ ــ تـــحـــريـــر إخــ
للعمالة التي تعمل بغير مركز 

العمل المحدد.

التضييق على المخالفين 

ــن جـــانـــبـــه، كـــشـــف رئــيــس  مــ
فـــريـــق الــلــجــنــة الــمــشــتــركــة في 

هــيــئــة الـــقـــوى الــعــامــلــة محمد 
الظفيري، أن الحملة استهدفت 
بعض الفنادق غير المرخصة 
فــي منطقة السالمية أســفــرت 
عــــن ضـــبـــط مـــجـــمـــوعـــة عــمــالــة 
اســــتــــقــــدمــــت بــــتــــصــــاريــــح مــن 
الــــــخــــــارج دون أن تــســتــكــمــل 
ات القانونية الخاصة  االجــراء
بــــاإلقــــامــــة وإصــــــــــدار إذونـــــــات 

عمل لها.
وشدد الظفيري على أنه في 
إطار سياسة »القوى العاملة« 
الــرامــيــة إلـــى تضييق الخناق 
على مخالفي قانوني اإلقامة 
والــعــمــل ومــحــاصــرتــهــم سيتم 
ــاب األعـــمـــال  ــحــ ــتــــدعــــاء أصــ اســ
والشركات المتكررة مخالفات 
عــمــالــتــهــا، والــتــحــقــيــق مــعــهــم 
لــلــتــأكــد مـــن تــشــغــيــل عمالتهم 
، وتــســلــيــمــهــم الـــرواتـــب 

ً
فــعــلــيــا

ــة، و»أن هـــذه  ــهـــريـ بــــصــــورة شـ
العمالة ليست طليقة سائبة 
في السوق أو تعمل لدى الغير«.

 إلى أن الحملة أسفرت 
ً
مشيرا

 
ً
 مخالفا

ً
عــن ضــبــط 18 عــامــال

 
ً
يـــتـــوزعـــون عـــلـــى 15 مــخــالــفــا
فــي الــقــطــاع األهــلــي و3 عمالة 

منزلية.

فهد مراد

جانب من عمليات التفتيش في أحد الفنادق ويبدو رئيس الفريق محمد الظفيري

طرح ممارسة لتوريد وتشغيل
300 جهاز تفتيش جديد

ــرحـــت الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لـــلـــقـــوى الــعــامــلــة  طـ
الــمــمــارســة رقــــم )ق ع 2 لــســنــة 2023/2022( 
والـــخـــاصـــة بــتــوريــد وتــشــغــيــل وضـــمـــان 300 
 
ً
جــهــاز تفتيش جــديــد، وحـــددت الــيــوم مــوعــدا
ات مــن راغــبــي الــحــصــول على  لتلقي الــعــطــاء
الممارسة، على أن يكون 26 الجاري آخر موعد 

لذلك. وحددت الهيئة سعر كراسة الشروط بـ 
 
ً
، كما حددت يوم 15 الجاري موعدا

ً
50 دينارا

لعقد االجتماع التمهيدي للممارسة وذلك في 
 بمكتب نائب مدير الهيئة 

ً
العاشرة صباحا

للموارد البشرية والمالية بمقرها الكائن في 
منطقة الرقعي.

•• مراد لـ  مراد لـ ةديرجلاةديرجلا●●: تحريك دعاوى »اتجار باألشخاص« في حال تأكيد دفع أموال لالستقدام: تحريك دعاوى »اتجار باألشخاص« في حال تأكيد دفع أموال لالستقدام
•• ضبط  ضبط 55 آالف مخالف في  آالف مخالف في 20222022... وإجراءات العام الجديد أشّد صالبة بـ »التفتيش الذكي«... وإجراءات العام الجديد أشّد صالبة بـ »التفتيش الذكي«

• محمد الشرهان
قالت مصادر أمنية إن قطاع شؤون اإلقامة، 
 بــــاإلدارة العامة لمباحث االقــامــة، نفذ 

ً
ممثال

 مـــن الــحــمــالت األمــنــيــة نــهــايــة األســبــوع 
ً
ــــددا عـ

الماضي استهدف من خاللها الفنادق والشقق 
الفندقية والمعاهد الصحية ومكاتب الخدم 
 
ً
ــفــــرت عـــن ضــبــط 50 مــخــالــفــا الـــوهـــمـــيـــة، وأســ
لقانوني اإلقــامــة والــعــمــل، إلــى جانب مكتَبي 

خدم وهميين.

وأضافت المصادر، لـ »الجريدة«، أن رجال 
مباحث اإلقــامــة تمكنوا مــن تحديد موقعين 
في محافظة حولي ُيستخدمان مكتبي خدم 
 إلى ان رجال المباحث داهموا 

ً
وهميين، الفتا

المكتبين وتــمــكــنــوا مــن ضــبــط 10 أشــخــاص 
مخالفين لقانوني اإلقــامــة والــعــمــل ومسجل 

بحقهم قضايا تغيب يعملون فيهما.

 لقانوني اإلقامة والعمل
ً
 لقانوني اإلقامة والعمل مخالفا
ً
توقيف توقيف 5050 مخالفا

آسيوي جعل شقتهآسيوي جعل شقته
بالفنطاس وكر قماربالفنطاس وكر قمار

 
ً
»األرصاد«: أمطار غدا
ومستمرة حتى الثالثاء

تـــوقـــعـــت إدارة االرصـــــــاد 
ــة أن تـــتـــأثـــر الـــبـــالد  ــويــ ــجــ الــ
بحالة مطرية تبدأ صباح غد 
وتستمر حتى مساء بعد غد.

وقـــــــال مــــراقــــب الـــتـــنـــبـــؤات 
الجوية بــاإلدارة، عبدالعزيز 
الـــقـــراوي، إن الــبــالد ستتأثر 
بتقّدم منخفض جوي يكون 
مـــصـــاحـــبـــا لــجــبــهــة هــوائــيــة 
بــــــــــــــاردة مـــــــن جــــــنــــــوب غـــــرب 
البالد، حيث تتكاثر السحب 
الـــمـــنـــخـــفـــضـــة والـــمـــتـــوســـطـــة 
ــا ســــحــــب رعــــديــــة  ــهـ ــلـ ــلـ ــتـــخـ تـ
مصحوبة بأمطار خفيفة الى 
متوسطة تكون غزيرة أحيانا 

على بعض المناطق.
وأضاف القراوي أن سرعة 
الرياح ستصل إلى أكثر من 
50 كيلومترا في الساعة مع 
انخفاض في الرؤية األفقية، 
وتستمر الحالة حتى مساء 
بــعــد غـــد الـــثـــالثـــاء، ثـــم تــبــدأ 

األمطار باالنحسار والطقس 
ــا، مــع  ــيــ بـــالـــتـــحـــســـن تــــدريــــجــ
ن الضباب على  فرصة لتكوُّ

بعض المناطق.

عبدالعزيز القراوي

https://www.aljarida.com/article/10366
https://www.aljarida.com/article/10443
https://www.aljarida.com/article/10443
https://www.aljarida.com/article/10443
https://www.aljarida.com/article/10450
https://www.aljarida.com/article/10448
https://www.aljarida.com/article/10446


فـــي شــهــر أكــتــوبــر، عــقــد الـــحـــزب الشيوعي 
الصيني مــؤتــمــره الــوطــنــي الــعــشــريــن، لتأكيد 
احتفاظ الرئيس شي جين بينغ بمنصبه في 
قيادة الصين في المقام األول، وسار كل شيء 
وفقا لخطته: فــاآلن أصبحت اللجنة الدائمة، 
وهي الهيئة اإلدارية العليا في الحزب الشيوعي 
الصيني، متخمة بأتباعه األكثر إخالصا، ومع 
حصول شي على فترة والية ثالثة بصفته األمين 
العام للحزب- وبالتالي رئيس البالد- اآلن يملك 
رجل واحــد السلطة المطلقة في الصين للمرة 

األول منذ أيام ماو تسي تونغ.
هِدر مبدأ القيادة الجماعية المحدودة 

ُ
لقد أ

المدة الذي قدمه دنغ شياو بينغ بعد وفاة ماو 
تسي تونغ، ففي ذلك الوقت كانت الصين بدأت 
للتو مرحلة التحديث التي حققت نجاحا هائال، 
ومع ذلــك، وكما ُيظِهر التاريخ الحديث، تمثل 
العودة إلى حكم الرجل الواحد في بلد يبلغ عدد 
سكانه 1.4 مليار نسمة أحد أكبر المخاطر التي 
تهدد الصين ومكانتها كقوة عظمى صاعدة ال 

يسبقها في المرتبة إال الواليات المتحدة.
أجــــل، فـــي عــهــد شـــي جــيــن بــيــنــغ، بــــدت قــوة 
النظام الصيني غير محدودة وغير مقيدة على 
نحو متزايد، بسبب االستثمارات الضخمة في 
أحدث أنظمة المراقبة الجماعية الرقمية وأنظمة 
الرقابة االجتماعية. بيد أن قوة الحزب الشيوعي 
الصيني ال تعتمد فــقــط عــلــى الــقــمــع »الــذكــي« 
الشامل، بل كانت نتيجة للنجاحات الهائلة التي 

حققها الحزب في تحديث الصين.
قرب نهاية القرن العشرين، اندمجت الصين 
في االقتصاد العالمي، وأصبحت »طاولة عمله 
الممتدة« والدولة المصدرة األولى على مستوى 
العالم، ثم استغلت الصين هذا النمو لتطوير 
ة يتمتع بقطاع  اقتصاد مختلط عالي الكفاء
خاص متنام يعمل جنبا إلى جنب قطاع الدولة 
التقليدية الــــذي يسيطر عليه الـــحـــزب. كانت 
النتائج مذهلة: فقد سجلت الصين على نحو 
ثابت معدالت نمو سنوية هائلة، فساعد ذلك في 
انتشال مئات الماليين من الناس )وخصوصا 
في المناطق الساحلية( من براثن الفقر المدقع 

لينضموا إلى طبقة متوسطة ناشئة حديثا.
مــع تــزايــد ثـــراء الصين، عملت على تعظيم 
قوتها العسكرية َوَســَعــت إلــى احــتــالل مواقع 
أكثر هيمنة على الــحــدود التكنولوجية، وفي 
غضون بضع سنوات فقط، ساعدت نجاحاتها 
التكنولوجية التي تولدت في أغلب األمــر عن 
القطاع الخاص الفائق تكنولوجيا في جعلها 
منافس جــاد لشركات التكنولوجيا الضخمة 

فــي الـــواليـــات الــمــتــحــدة، ولبعض ســنــوات في 
أواخر العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، 
بدا األمر وكأنها مسألة وقت فقط قبل أن تحل 
الصين محل الواليات المتحدة باعتبارها أكبر 
اقتصاد فــي العالم وقـــوة عظمى تكنولوجية 
مــهــيــمــنــة. ثـــم انــدلــعــت فــاشــيــة مــــرض فــيــروس 
كــورونــا 2019 )كــوفــيــد19( فــي مدينة ووهـــان 
أواخر عام 2019، وعلى الرغم من الجهود التي 
بذلتها بعض السلطات الصينية للتستر على 
الوباء الناشئ، فسرعان ما تحول إلى مشكلة 
قضت مضاجع الــعــالــم بــأســره، وفـــي الــحــادي 
عشر من مارس، أعلنت منظمة الصحة العالمية 
هذه الفاشية بوصفها جائحة عالمية، وتوقف 
االقتصاد العالمي مع إغــالق البلدان الحتواء 
انــتــشــار الـــفـــيـــروس. لــكــن دوال مختلفة تبنت 
استراتيجيات مختلفة فــي األمـــد المتوسط، 
اعتمادا على التقاليد الثقافية والتاريخية لكل 
منها، على سبيل الــمــثــال، تبنت المجتمعات 
الديموقراطية المنفتحة في الغرب الشفافية 
واعتمدت على العزل الذاتي الطوعي والتطوير 
ــّعــالــة، وبــعــد مـــرور ثالث 

َ
الــســريــع للقاحات الــف

سنوات، أصبح سكانها اآلن محصنين إلى حد 
كبير وإن كــان الكثير من الناس توفوا بسبب 
المرض. على النقيض من ذلك، اعتمدت الصين 
منذ الــبــدايــة على تــدابــيــر االحـــتـــواء الــصــارمــة، 
وبــمــوجــب سياسة خفض اإلصـــابـــات بمرض 
فيروس كورونا إلى الِصفر، أسفرت كل إصابة 
مكتشفة عــن فـــرض الحجر الصحي القسري 
الخاضع إلشراف لصيق على كل المتضررين، 
ولفترة طويلة، بدت هذه االستراتيجية متفوقة 
على النهج الغربي، كانت أعـــداد الوفيات في 
الصين أقل كثيرا، وألنها عزلت نفسها عن بقية 
ــم، فقد تعافى اقتصادها المحلي أيضا 

َ
الــعــال

بسرعة أكبر من تعافي االقتصاد في الواليات 
المتحدة وأوروبـــا، وعلى هذا فقد بدأ كثيرون 
في مختلف أنحاء العالم يظنون أن اقتصادات 
التحكم االســتــبــدادي أفضل تجهيزا للتعامل 
مع مثل هذه األزمات مقارنة بالديموقراطيات 

الليبرالية التعددية الفوضوية في الغرب.
ولكن تبين أن هذا الرأي مخالف للصواب 
بــشــدة، فنحن نعلم اآلن أن سياسة كوفيد-
ِصفر التي انتهجتها الصين كانت تتطلب 
ــتــــمــــاعــــي بـــيـــن الـــحـــزب  تـــعـــلـــيـــق الـــعـــقـــد االجــ
الشيوعي الصيني والشعب، ويبدو أن شي 
جــيــن بــيــنــغ تــغــافــل عـــن حــقــيــقــة مــفــادهــا أن 
الصين الــيــوم على األقــل الــحــواضــر الكبرى 
الـــتـــي تـــحـــرك االقـــتـــصـــاد لــيــســت الــصــيــن في 

ســتــيــنــيــات وســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن الــعــشــريــن.
ــبـــســـاطـــة ال تــنــاســب  ــــدة بـ ــديـ ــ ــــجـ الـــصـــيـــن الـ
السياسات التي تتطلب قيام السلطات بإغالق 
مدن ضخمة بأكملها دون سابق إنــذار، والذي 
يتسبب غالبا في حبس العمال في المصانع 
ألسابيع كل مرة، وعالوة على ذلك، نظرا لموقع 
الصين في االقتصاد العالمي، فإن العزلة الذاتية 
ستكون مكلفة دائــمــا، إذ لــم تتسبب سياسة 
كوفيد-ِصفر فــي إحــــداث ارتــبــاكــات هائلة في 
سالسل التوريد الدولية فحسب، بل ألحقت أيضا 

أضرارا جسيمة بقطاع التصدير في الصين.
كان شي جين بينغ يريد استخدام الجائحة 
إلثـــبـــات تـــفـــوق الــنــظــام الــصــيــنــي عــلــى الــغــرب 
الــمــتــدهــور، لكن هــذا كــان يعني أنــه بــدافــع من 
الــغــطــرســة الــقــومــيــة رفــــض اســتــيــراد لــقــاحــات 
الحمض الــنــووي الريبوزي المرسال الغربية 
المتفوقة بدرجة هائلة، ومع بقاء عدد هائل من 
سكان الصين غير محصنين بشكل كامل وغير 
محميين، فكان من المحتم أن ينطوي إيقاف 
العمل بتدابير كوفيد-ِصفر على مخاطر كبيرة.
لكن هذه كانت أيضا حال عمليات اإلغالق 
التي ال تنتهي، فبعد أسابيع قليلة من انعقاد 
ــزب الــشــيــوعــي الــعــشــريــن، تفجر  ــحـ مــؤتــمــر الـ
اإلحـــبـــاط فـــي مختلف الــحــواضــر الــكــبــرى في 
الصين، ورفـــع المحتجون لــوحــات مــن الــورق 
األبيض للتنديد بنظام الرقابة الــذي يفرضه 
الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي، وانــتــشــر »تــمــرد 
الــلــوحــات الــفــارغــة« كــالــنــار فــي الــهــشــيــم، ومــن 
الــواضــح أن شــي تــجــاوز حــــدوده. كيف لحاكم 
الصين الــقــدرة أن يفهم أقـــل القليل عــن العقد 
االجتماعي الذي تقوم عليه سلطته؟ على الرغم 
مـــن كـــل الــصــعــوبــات الــتــي تــواجــهــهــا األنــظــمــة 
الديموقراطية الليبرالية، فقد أثبتت مرة أخرى 
بشفافيتها والحدود التي تفرضها على نفسها 
ذاتيا أنها أكثر كفاءة ومرونة من الحكم الفردي، 
ــام الــشــعــب وســيــادة  وأن مــبــادئ الــمــســاءلــة أمــ
القانون ليست ضعفا، بــل هــي مصدر حاسم 
للقوة، ففي حين يرى شي جين بينغ نشازا من 
اآلراء المتضاربة وحرية التعبير المخربة، يرى 
الغرب شكال مرنا وذاتي التصحيح من أشكال 

الذكاء الجمعي، والنتائج تتحدث عن نفسها.
* وزير خارجية ألمانيا ونائب مستشارها 
في الفترة من 1998 إلى 2005، كان زعيما 
ضر األلماني لما يقرب من العشرين 

ُ
لحزب الخ

عاما.
»بروجيكت سنديكيت، 2022« باالتفاق مع 
»الجريدة«

 ،
ً
مــا دخــلــت إيــران قــريــة إال دمرتها تدميرا

وأفسدت مسؤوليها، وأشاعت بين شعوبها 
الــطــائــفــيــة والـــكـــراهـــيـــة والــجــهــل والـــخـــرافـــات 
والحروب األهلية، وجعلت من ديارهم أمما 
فاشلة سياسيا وعلميا وتعليميا وأخالقيا 
وماليا وصناعيا وحتى دينيا، فانظروا كيف 
كان العراق وسورية ولبنان واليمن، وكيف 
ــــدول بــعــد الــهــيــمــنــة اإليــرانــيــة  أصــبــح هـــذه الـ

عليها.
 إال حولته إلى دويلة 

ً
إيران ما دخلت بلدا

تابعة فاشلة تسّير أمورها حسب مشيئتها 
ومـــصـــالـــحـــهـــا، ومــــا كـــانـــت إيــــــران لــتــســتــطــيــع 
التغلغل في تلك الدول والهيمنة عليها لوال 
الضوء األخضر بل الدعم السياسي المبطن، 
ــــب الــمــيــلــيــشــيــات  والـــدعـــم الــمــالــي بــدفــع رواتـ
الــمــســمــاة بــالــحــشــود الــشــعــبــيــة كــمــا كشفها 
الــكــونــغــرس األمـــيـــركـــي، والــتــكــنــولــوجــي كما 
كــشــفــتــه صــحــيــفــة أمـــيـــركـــيـــة بـــــأن »مـــكـــونـــات 
الـــطـــائـــرات الــمــســيــرة اإليـــرانـــيـــة مــصــنــعــة من 
شركة )تكساس إنسترومنت( األميركية«، وال 
ننسى فضيحة »إيــران كونترا« إبــان الحرب 

العراقية اإليرانية.
فــــــإيــــــران الــــتــــي اعــــتــــرفــــت بـــهـــزيـــمـــتـــهـــا مــن 
العراقيين بعد حرب دموية استمرت ثماني 
ــن الــمــســتــحــيــل أن تــهــيــمــن عــلــى  ســــنــــوات، مــ
تــلــك الـــدول لــوال مــوافــقــة إســرائــيــلــيــة مسبقة، 
وتــرتــيــبــات أمــيــركــيــة غــربــيــة لــهــا، فــأمــيــركــا ال 
يهمها غير مصالح ربيبتها المدللة إسرائيل، 
ــران الــيــوم إال شــوكــة صــنــعــهــا الــغــرب  ومـــا إيــ

ألذية العرب.
إيـــــران ال تــســتــطــيــع الــســيــطــرة الــســيــاســيــة 
ــــوال خــيــانــة  والـــعـــســـكـــريـــة عـــلـــى تـــلـــك الــــــدول لـ
عــرب باعوا شرفهم ورهنوا مصير بلدانهم 
وشعوبهم لدولة عدوة، ومنهم نوري مالكي 
في العراق الذي حاول أن يلغي من الدستور 
انتماء العراق ألمته العربية انصياعا لرغبة 
إيـــــــران، وهـــــذا مــثــبــت فـــي مــقــابــلــة مـــع عــمــرو 
مــوســى، إضــافــة إلــى حسن نصرالله العميل 
اإليراني في لبنان كما اعترف بنفسه، وبشار 

في سورية والحوثي في اليمن.

ــــودون فـــــي الــــعــــراق  ــ ــوجـ ــ ــ خــــونــــة الـــــعـــــرب مـ
ــة ولــبــنــان والــيــمــن وغـــيـــرهـــم، هـــؤالء  وســـوريـ
الــخــونــة هـــم مـــن يــعــطــلــون دســاتــيــر بــالدهــم، 
ويديرون شؤونها حسب المشيئة اإليرانية، 
فـــال انــتــخــابــات رئــاســيــة فـــي لــبــنــان مـــن دون 
مــوافــقــة إيـــرانـــيـــة، وال رئـــيـــس وزراء عــراقــيــا 
يعين إال بموافقة إيرانية، وال هدنة وال وقف 
قــتــال فـــي الــيــمــن مـــا لـــم تــتــم حــســب الــشــروط 
اإليرانية، أمــا سورية فبشار أســد ما هو إال 

دمية إيرانية ال حول لها وال قوة.
حـــتـــى غــــزة االنـــفـــصـــالـــيـــة مـــا هـــي إال قــريــة 
تديرها »حماس« بدعم إيراني، هذا ما اعترف 
به قادة حماس وإيران التي دفعت بميليشيا 
ــتـــحـــرش بــالــعــدو  ــــى الـ ــاد اإلســــالمــــي الـ ــهـ الـــجـ
الصهيوني، رغم المعرفة المسبقة برد فعله 
الــوحــشــي والــمــدمــر، وبــعــد أن قــتــل مــن قــتــل، 
 على رؤوس 

ً
وبعد أن دمرت منشآت وبيوتا

أصحابها كانت مكافأة عميلهم زياد النخالة 
اتــصــاال هاتفيا يتباهى بــه مــن ولــي نعمته 
إسماعيل قآني يشيد فيها بتضحية الشعب 

الفلسطيني، لكنها لألسف تضحية إليران.
فـــزيـــاد الــنــخــالــة هـــو األمـــيـــن الـــعـــام لــحــركــة 
الــــجــــهــــاد اإلســــــالمــــــي فـــــي فـــلـــســـطـــيـــن، وأمـــــا 
ــقـــدس،  ــائـــد فــيــلــق الـ ــآنـــي فـــهـــو قـ إســـمـــاعـــيـــل قـ
وهــو فيلق ال تعنيه القدس ال من قريب وال 
مــن بــعــيــد، ألنـــه مــخــصــص تــحــديــدا للتنكيل 
بالعرب، وتدمير آثارهم اإلسالمية وتهجير 

سكان مدنهم. 
حّكام إيران يّدعون باطال أنهم من ساللة 
ــو ادعـــــــاء ال  ــ ســـيـــدنـــا الـــحـــســـيـــن بــــن عـــلـــي، وهـ
يــســتــقــيــم وأفــعــالــهــم وجــرائــمــهــم ضـــد الــعــرب 
ــلـــى كــــراهــــيــــة وحـــقـــد  ــدل عـ ــ ــــي تــ ــدا، وهــ ــديــ ــحــ تــ
عنصري دفين وانتقام تاريخي، فالحسين 
حفيد رسول األمة قرشي عربي منزه عنهم، 
ــران فــهــم إمـــا فـــرس أو آســيــويــو  أمـــا حــكــام إيــ
ــا يــحــمــلــونــه مـــن حــقــد دفــيــن ضد  األصــــل، ومـ

العرب يدل على عرقهم الملوث.
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»البشت« العربي و»مبادرة العدالة المتساوية«

د. بالل عقل الصنديد

مرض فيروس كورونا والعقد االجتماعي الصيني

يوشكا فيشر*

في الصميم: ما دخلت إيران قرية إال دمرتها

طالل عبد الكريم العرب

أول العمود: هل ُيعقل تبرير تأخر إصالح الشوارع ببطء الدورة 
المستندية لترسية المناقصات؟! 

***
ستكون مفاجأة لو تقدم نائب في البرلمان بسؤال لوزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء يطلب فيه عدد حاالت اإلحاالت إلى النيابة 
الــعــامــة مــن الــــوزراء خــالل الــســنــوات الخمس الماضية على سبيل 
الــمــثــال؟ ومــــاذا تــرتــب عــلــى تــلــك اإلحـــــاالت؟ الــمــفــاجــأة لــيــســت حــول 
الكثرة ألن أكثر الوزراء مسرفون في هذه الصالحية، بل في النتائج 
 منذ عقود 

ً
المتحققة من وراء هذا اإلجراء الذي جرى امتهانه سياسيا

 يعكس قرار الوزير اإلحالة إلى النيابة بأنه إجراء 
ً
من الزمن. ظاهريا

إصالحي، وربما تكون هذه هي النية، إال أن اإلصالح ال يتحقق وحده 
بالنوايا، بل بتوافر شروط ال تتحقق في كثير من األحيان ألسباب 

نذكر منها اآلتي: 
 والتي تتسبب في سقوط 

ً
1- عدم دقة صياغات اإلحالة قانونيا

 إلشـــكـــاالت إجــرائــيــة صــرفــة، ال بــســبــب عـــدم عــدالــة 
ً
الـــدعـــاوى الحــقــا
القضية المحالة.

2- االنتقام السياسي الذي يقوم به بعض الوزراء ضد قياديين ال 
ينسجمون مع طريقة إدارتهم لألمور، أو ألسباب شخصية.

لة السياسية النيابية  3- خوف وهلع بعض الــوزراء من المساء
تسبب في استسهال إجراء اإلحالة إلى النيابة وبشكل ينم عن هروب 

لألمام لالحتفاظ بكرسي الوزارة.
نعود لفكرة السؤال البرلماني الذي اقترحناه: ستكون اإلجابة عنه 
مفاجأة، فعدد اإلحاالت إلى النيابة ال تعد وال تحصى، لكن تأثيرها 
على إصــالح مــواطــن الفساد والعبث اإلداري يكاد يكون بدرجات 
، والدليل حجم الفساد الحالي والتراكم عبر سنوات. 

ً
متواضعة جدا

الــوزيــر الــصــادق هــو مــن يتابع مــوضــوع اإلحــالــة إلــى النيابة، ال 
التركيز على شخص المحال، ويأخذ من إجراء اإلحالة خطوة إلصالح 

الخلل ال الدعاية السياسية المكشوفة.

قرأت في »غوغل« أن من مهام »نزاهة« جمع المعلومات وتحليلها 
 ما رأيت أو قرأت.

ً
وتصنيفها ونشر المعلومات عن خطورة الفساد، وخيرا

أكتب هذه المقدمة ألقفز منها إلى خبر آخر نشرته الصحف المحلية، 
يتحدث عن طلب قدمته »نزاهة« بخصوص إعطاء الحصانة للعاملين 
لديها! من يتابع »نزاهة« منذ أن أنشئت يحق له أن يطرح السؤال: أين 
كانت »نزاهة« عما كان يحصل في صندوق الجيش؟ وأين كانت عندما 
ظهرت إلى السطح األرقــام المتعلقة بصفقة القرن اليوروفايتر؟ وأين 
كانت عندما اشترت الخطوط الجوية الكويتية طائرة لم تشترها أي 

خطوط جوية عالمية محترمة؟
 وهل جهزت أي معلومات أو عملت أي استقصاءات ولو مما يحكى 
في الدواوين؟ ماذا عن ضيافة الداخلية أو عقود الطرق التي هشمت 
زجاج سياراتنا؟ أين كانوا عن فساد العالج بالخارج والذي أدينت فيه 

قيادات كبيرة وأودعت السجن؟ 
قضايا فساد لو أردنا االسترسال في ذكرها الحتجنا إلى صفحة 
كاملة لذكرها، والشباب بعد كل هذا وفي ظل مرحلة تقييم القيادات 
 
ً
وإعفائهم من مناصبهم يعتقدون أن طلب الحصانة قد يعطي انطباعا

أن قوى كبرى في البلد كانت تهددهم؟
من لم يتحمل مسؤوليته في األيام السابقة فإن عليه أن يرحل ولو 
كنُت عضوا في مجلس األمة لتقدمت بالسؤال التالي: ما كلفة الرواتب 
واالمتيازات والمهام الرسمية والدورات التدريبية واألثاث والقرطاسية 
»نزاهة« مقابل ما كشفته من حجم سرقات واختالسات  التي خصصت لـ

وفساد إداري والذي مورس منذ أيام نشأتها؟
، ولو كانت لدي ألمرت 

ً
 بسيطا

ً
ال أحمل صفة رسمية، فلست إال مواطنا

بإقفال المقر الموجود لهم في الشامية وإرجاعه إلى وزارة التربية أو 
 الى مقر عملهم األصلي.  حقيقة 

ً
هيئة التطبيقي وإرجاع الموظفين أيضا

األمــر أن كل الموضوع كــان تعيينات سياسية استفادت منها طبقة 
سياسية سادت ثم بادت، وآن األوان لتنظيف من بقي وراءها. 

فهل وصلت الرسالة؟ آمل ذلك.

ال يختلف اثنان على أن معظم مشاكل التعليم معروفة 
للقاصي والداني، وأن الفجوة التعليمية في التعليم العام 
قد تجاوزت أربــع سنوات، ومخرجات التعليم الجامعي 
ضعيفة وغير موجهة بما يتناسب واحتياجات سوق 

العمل.
على الرغم من الدعم المعنوي والميزانيات الضخمة 
التي يحظى بها قطاع التعليم، وتعاقب العديد من الوزراء 
الذين تولوا حقيبة التربية والتعليم العالي فإنه مازال 
 فــي مــؤشــرات جــودة األداء بسبب ضعف 

ً
يعاني تراجعا

قدرات الوزراء والقيادات المسؤولة في قطاعات التعليم 
التي وقفت عاجزة عن إحداث أي نقلة نوعية تتماشى مع 

هذا الدعم المادي والمعنوي. 
إن موجة االستقاالت واإلعفاءات للقيادات التربوية التي 
 غير مسبوق، وضعت الحكومة 

ً
 إداريا

ً
تركت وراءها فراغا

أمام تساؤالت مستحقة عن ماهية القيادات التي ستقود 
مسيرة التعليم في المرحلة القادمة؟ وهل بمقدورها إنقاذ 

التعليم وتنفيذ ما ورد في برنامج العمل الحكومي؟ 
مــحــور التعليم الـــذي جــاء فــي بــرنــامــج الحكومة كتب 
بصيغة متساهلة تسمح ألي قيادي بالمناورة واللعب 
على عامل الوقت كما هو مبين في النتائج المرجوة التي 
حددت عام 2026م لسد الفجوة التعليمية إلى أقل من ثالث 
سنوات، ناهيك عن بقية البرامج التي جاءت تحت محور 
النقلة النوعية في منظومة التعليم ومحور آفــاق رحبة 

لفرص التعليم العالي.
هذان المحوران كان من المفترض التوسع في شرحهما 
تها  مــن خــالل وضــع آلــيــات التطبيق وأدوات قياس كفاء
ــد فــعــال تنفيذهما بالشكل الــصــحــيــح، ناهيك  إذا مــا أريـ
عن تفاعل مؤسسات التعليم الجامعي ووزارة التربية 
مع متطلبات برنامج العمل الحكومي الذي جاء بصورة 
خجولة، وبعضها عبر تصريحات غير رسمية حتى هذه 

اللحظة. 
 علينا الرجوع إلى متطلبات تحسين مؤشرات جودة 
األداء والدراسات السابقة بما فيها توصيات البنك الدولي 
الــتــي أشـــارت إلــى مــواقــع الــخــلــل ومــنــهــا افــتــقــار الــقــيــادات 
ة المهنية وفقدانها القدرة على تنفيذ السياسات  للكفاء
اإلصــالحــيــة فــي الــقــطــاع التعليمي لــوضــع الــنــقــاط على 

الحروف.
ة والــجــدارة الــذي وضعته الحكومة في  فمعيار الكفاء
برنامج عملها ضمن محور القيادات الوطنية يحتوي 
عــلــى أربــعــة بــرامــج عــمــل، وهـــو بالمناسبة مــن الــمــحــاور 
المهمة والضرورية إلصالح المنظومة اإلدارية بالدولة، 
حيث يفترض االنتهاء من تفعيل معظم برامجه في السنة 
األولى من تاريخ تقديمه بما فيها إصدار مشروع بقانون 
ينظم التعيين في الوظائف القيادية الــذي حــدد له 100 

يوم لتنفيذه. 

تغيير مسار كلية التربية األساسية 

سأتناول في المقال القادم موضوع تغيير مسار كلية 
الــتــربــيــة األســاســيــة، وعــلــيــه ســأطــلــب مــن الـــقـــارئ الــكــريــم 
والمهتمين بالشأن التعليمي التريث في إصــدار الحكم 
ســواء كــان بقبول الفكرة أو رفضها، فالموضوع علمي 
ويدخل في صميم تطوير منظومة التعليم، ولفتح آفاق 
وظيفية جديدة أمام الخريجين، فال تجزع من العنوان فقد 
سبقتنا إليه دول كثيرة جعلت من التعليم قضيتها األولى، 
حيث ربطت مفهوم التعليم بــإدارة المعرفة، وهي اليوم 
تخطو خطوات إيجابية نحو تعزيز مؤشراتها ليس على 
مستوى التعليم فقط، ولكن على بقية مسارات التنمية. 

ودمتم سالمين.

 أحلناه إلى النيابة!

مظفر عبدالله 
mudaffar.rashid@gmail.com

bilalsandid@hotmail.com

talalalarab@yahoo.com

ام إيران يّدعون 
ّ

حك
 أنهم من ساللة 

ً
باطال

سيدنا الحسين بن علي، 
وهو ادعاء ال يستقيم 

وأفعالهم وجرائمهم ضد 
، وهي تدل 

ً
العرب تحديدا

على كراهية وحقد عنصري 
دفين وانتقام تاريخي، 

فالحسين حفيد رسول 
ه 

ّ
األمة قرشي عربي منز

عنهم.

على الرغم من الدعم المعنوي والميزانيات الضخمة التي 
يحظى بها قطاع التعليم، وتعاقب العديد من الوزراء الذين 

ي التربية والتعليم العالي، فإنه مازال يعاني 
َ
تولوا حقيبت

 في مؤشرات جودة األداء.
ً
تراجعا

faisal.alsharifi@hotmail.com

أ. د. فيصل الشريفي

كم من الوقت يتطلب 
إصالح التعليم؟

لماذا الحصانة؟!

قيس األسطى

 
ً
تداولت وسائل التواصل االجتماعي مقطعا

من حديث تلفزيوني لشخص ألماني يستنكر 
فيه قيام أمير دولة قطر بتكريم قائد منتخب 
األرجنتين »ليونيل ميسي« بإلباسه البشت 
العربي عقب الفوز بكأس العالم، مما اعتبره 
 لثقافة معينة على حــدث عالمي في 

ً
»فــرضــا

لحظة استثنائية ستبقى خالدة في صفحات 
جــبــر أي 

ُ
الــتــاريــخ«، حيث لم يسبق برأيه أن »أ

فائز بالكأس في الدول الغربية التي استضافت 
المونديال على لبس سترة جلدية أو بنطال 

!»
ً
جينز مثال

وفي السياق نفسه تفاعلت بعض وسائل 
 مــــع الــــحــــدث مــبــديــة 

ً
اإلعـــــــالم الـــغـــربـــيـــة ســـلـــبـــا

انــزعــاجــهــا مــن األمـــر مــّدعــيــة أن البشت أفسد 
لحظة التتويج األسطورية، فاعتبرت صحيفة 
Bazonline التي تصدر باللغة األلمانية في 
ســويــســرا أن »األمــــر مــخــجــل«، فــي وقـــت صــّرح 
فيه أحــد محللي الهيئة العامة للبث اإلذاعــي 
فــي جمهورية ألمانيا االتــحــاديــة )ARD( »أن 
« وقد يكون لرئيس االتحاد 

ً
اإلجراء خطأ تماما

الــدولــي لكرة القدم )FIFA( جياني إنفانتينو 
»دور غير حيادي فيه«، وبخاصة أن »البشت 
القطري وضع على كتف الالعب األرجنتيني 

دون أن ُيسأل«.
 Expressen وفي السويد اعتبرت صحيفة
أن في األمر »محاولة لجعل لحظة الفوز بكأس 
العالم قطرية-عربية أكثر من كونها عالمية-
أرجنتينية« األمـــر الـــذي ورد بصيغة أخــرى 
على لسان إحدى محلالت قناة )TV4( بقولها 
»إنهم يــريــدون كتابة التاريخ بالطريقة التي 

يريدونها«. 
 The Guardian وفي حين اعتبرت صحيفة
البريطانية أن »اللقطة كانت لحظة السترجاع 
استثمار قطر البالغ قيمته 220 مليار دوالر« 
كتبت صحيفة The Daily Telegraph »إنه ألمر 
مخٍز أن تتم تغطية القميص األزرق واألبيض 

الذي كان يرتديه ميسي ببشت عربي«.
***

وحـــتـــى ال يــقــابــل خــطــأ الـــتـــأزيـــم بخطيئة 
التعميم، وحتى ال يرد على التقزيم بالتفخيم، 
وكي ال نسلك مسار المتحمسين الذين يحرقون 
المدن والعواصم إذا ما فاز فريق غربي على 
فريق عربي أو العكس بالعكس، ودون أن نقع 
في فخ االنحياز األعمى أو االنتماء العنصري، 
ما يخفف من وقــع كل ما سبق من سلبية أن 
المونديال كأي حدث عالمي بهذا الحجم هو 
موضع اهتمام الماليين من البشر مختلفي 

القناعات ومتعددي االنتماءات، فمن الطبيعي 
أن ينال ما يفيض من إطراء وثناء ويتلقى ما 

يكفي من انتقاص أو اقتصاص. 
، والحال كذلك، أن تتوجه 

ً
فليس مستغربا

أنــظــار الداعمين كما الحانقين الــى النسخة 
األحدث من المونديال الذي نجحت دولة قطر 
فــي أن تجعله- بشهادة الموضوعيين- أحد 
 من الناحيتين 

ً
أهم األحــداث العالمية نجاحا

التنظيمية والفنية، وأن تضفي عليه الطابع 
العربي قبل النكهة القطرية برسالة تأكيدية 
واضحة على دور العرب التشاركي والطبيعي 
ــداث األمــمــيــة والــنــجــاحــات  فـــي صــنــاعــة األحـــــ
الــتــاريــخــيــة. إن كـــل مـــا قــيــل أو ســيــقــال بحق 
االستضافة القطرية للمونديال مــردود عليه 
بنجاحات محققة أو بوقائع نافية أو بسوابق 
شاهدة، فالنجاح المحقق ال يحتاج لتأكيد، 
ويكفي لتهشيم ما ساقته بعض األلسن الغربية 
من انتقادات أو اعتراضات أو اتهامات على 
لحظة التتويج بالبشت العربي أن نستذكر قيام 
أسطورتي كرة القدم »بيليه« و»مارادونا« بعد 
تتويجهما كأبطال كأس العالم بارتداء القبعة 
المكسيكية وهــي إحـــدى أهــم وأشــهــر الــرمــوز 
الثقافية والــوطــنــيــة لــلــدولــة الــتــي استضافت 
المونديال عامي 1970 و1986، وقــد يفي في 
السياق سيل اإلشادات التي أتت من كل حدب 
وصوب ممن ال ينطقون لغة العرب وال ينتمون 

إلى ثقافتها.
فــهــا هـــو الــصــحــافــي الــبــريــطــانــي الــشــهــيــر 
Piers Morgan ينتقد بشّدة »النفاق الغربي« 
و»التمييز الطبقي« المرتكز على »تناقضات 
 The Print ــا هـــي صــحــيــفــة ــيـــة«، وهــ ال أخـــالقـ
األميركية تنتقد وسائل اإلعالم الغربية التي 
برأيها أنها رّددت بشكل الفــت للنظر الكثير 
من »المزاعم والمواعظ األخالقية« عن حقوق 
العمال ومجتمع المثليين أثناء االستعدادات 
 عن 

ً
للمونديال وخالله، ولكنها تغاضت تماما

»الجشع الغربي« بما يؤكد أن هذه »الهجمات 
 عن »ازدواجية 

ً
 واضحا

ً
الكريهة« تشكل تعبيرا

»دموع التماسيح« التي  المعايير« المموهة بـ
ــق األمــــر بنجاحات 

ّ
ــمــا تــعــل

ّ
يــذرفــهــا الــغــرب كــل

تحققها الشعوب والثقافات األخرى بما يستفز 
شعور الفوقية لديه.

***
ال شك أن الفعاليات الرياضية هي مناسبة 
لتآلف القلوب وصناعة السالم وحوار الثقافات، 
 الى متاهة 

ً
 االنجرار ال إراديا

ً
فمن الخطأ حتما

»صـــراع الــحــضــارات« التي يحلو للبعض زّج 

شعوب األرض في دوامتها، ومن غير الصائب 
وال المفيد فعل التورط بمدافعة عمياء عن حدث 
 من كل عربي، إال أن 

ً
 وجغرافيا

ً
قريب وجدانيا

المصادفة أدت دورهــا بشكل الفت في لحظة 
كتابتي لهذه السطور، حيث انتصر للبشت 
العربي فيلم غربي شاهدته في الليلة نفسها.

يــتــنــاول الفيلم األمــيــركــي Just Mercy أي 
»الرحمة العادلة« المقتبس من قصة حقيقية 
دارت وقائعها عـــام 1989، تجربة المحامي 
الشاب »برايان ستيفنسون« ذي البشرة الداكنة 
والمتخّرج بدرجة االمتياز من كلية الحقوق 
في جامعة هارفارد، بتعاونه مع »إيفا أنسلي« 
ذات البشرة البيضاء في إطالق »مبادرة العدالة 
المتساوية« بغية الدفاع عن الفقراء المحكومين 
 لدوافع ال تمت 

ً
 للون بشرتهم أو طبقا

ً
 نظرا

ً
زورا

للحياد بصلة وأسانيد تتناقض مع الحقيقة.
يركز الفيلم على قضية »والتر ماكميليان« 
 بجريمة قتل فتاة »شقراء« في 

ً
الذي أدين ظلما

 تنفيذ حكم 
ً
عام 1986 وبقي في سجنه منتظرا

اإلعدام بحقه الى أن استطاع المحامي الشاب 
تغيير المسار القضائي وإظهار حلقة مريبة 
 على شهادة 

ً
في ملف التحقيق المعتمد كليا

رجل مجرم قّدم شهادة شديدة التناقض قّدمها 
لبعض الفاسدين العنصريين للحصول على 

عقوبة أخف في محاكمته المعلقة.
المهم في الفيلم أنه يكشف في أحداثه وفي 
ختامه عن بعض الجوانب المظلمة من »حلم 
ات  العدالة األميركية« حيث أثبتت اإلحــصــاء
ونطقت الوقائع التي وثقتها »مبادرة العدالة 
المتساوية« وغيرها من مــبــادرات الدفاع عن 
حــقــوق المستضعفين مــن شــعــوب وإثــنــيــات 
مختلفة أن هناك نسبة مئوية مرتفعة ممن 
 في السجون األميركية والغربية 

ً
يقبعون ظلما

بشكل عــام، األمــر الــذي يقارب بشكل أو بآخر 
اخــتــالل مــيــزان الــعــدل فــي السياسات الدولية 

وفي العالقات الثنائية!
***

لــقــد غــطــى الــبــشــت الــعــربــي أكـــتـــاف ميسي 
ليكشف زيـــف بــعــض المتغطين بالحضارة 
الــغــربــيــة، كــمــا وصــلــت أصـــــداؤه الـــى حــيــث لم 
يصل كل الصراخ غير المسموع والعويل غير 
الــمــجــدي واالســتــجــداء غير المنتج، فالواقع 
ــّر ال يـــــدرك اال  ــبــ ــاز، والــ ــجـ ــاإلنـ ال يــعــتــرف اال بـ
بــاالجــتــيــاز، والــحــق ال يــحــّصــل إال بـــاإلحـــراز، 
فلنستبدل بالغضب العمل وباإلحباط األمل 

وباالستنكار العزيمة والحكمة واإلصرار. 
* كاتب ومستشار قانوني
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رفض طلب شركات إطفاء خسائرها 
عبر خفض القيمة االسمية

● عيسى عبدالسالم
كشفت مصادر مطلعة لـ »الجريدة« عن رفض 
طلبات لبعض الــشــركــات الــمــدرجــة إلطــفــاء جزء 
من خسائرها المتراكمة أو جزء منها عن طريق 

القيمة االسمية. 
وقــالــت الــمــصــادر إن بــعــض الــشــركــات لديها 
خسائر متراكمة طلبت مــن هيئة أســـواق المال 
إطــفــاء الخسائر المتراكمة عــن طريق تخفيض 
القيمة االسمية للسهم، بــداًل مــن االحتياطيات 
نتها الشركة خالل السنوات السابقة، لكن  التي كوَّ
هيئة األسواق رفضت الطلب، ووجهت الشركة إلى 
اتباع الطرق التقليدية في عملية إطفاء الخسائر. 
وتتجه بعض الــشــركــات الــتــي تعاني »إطــفــاء 
الخسائر« إلى عدة طرق؛ أوالها تخفيض رأسمال 
الشركة في قيمة الخسائر، وتنقسم إلى شقين؛ 
األول تخفيض رأسمال الشركة بقيمة الخسائر، 
ويــصــبــح هــنــاك رأســـمـــال جـــديـــد، وهــنــا تسحب 
شــهــادة األســهــم مــن الــمــســاهــم، وُيــعــطــى شــهــادة 
جديدة بعدد أسهم أقل وبنسبة التخفيض. أما 
 عن طريق تخفيض رأس 

ً
الشق الثاني، فيتم أيضا

المال بقيمة الخسائر التي حققتها الشركة، لكن 
يتم بعد ذلك استدعاء المساهمين والراغبين إلى 
االكتتاب في زيــادة رأســمــال الشركة مــرة أخــرى، 
وبذلك تختفي خسائر من ميزانية الشركة، وكال 

الشقين يتم عن طريق استدعاء المساهمين إلى 
حضور جمعية عمومية غير عادية للموافقة على 

قرارات مجلس اإلدارة. 
أما الطريقة الثانية، فهي أخذ قيمة الخسائر 
المحققة من احتياطيات الشركة، عدا االحتياطي 
اإلجباري، وتقوم بعد ذلك بإطفاء خسائرها دون 
المساس بــرأس المال، أو استدعاء المساهمين 

لزيادة رأس المال مرة أخرى.
والــطــريــقــة الــثــالــثــة، هـــي الــتــخــارج مـــن بعض 
اســـتـــثـــمـــارات الـــشـــركـــة، وأخــــــذ الـــمـــبـــالـــغ إلطـــفـــاء 

خسائرها، أو من خالل أسهم الخزينة. 
وذكـــرت أنــه فــي المقابل هناك شــركــات لديها 
 حيال اتخاذ 

ً
ك ساكنا خسائر متراكمة لــم تــحــرِّ

اإلجراءات الالزمة لوضع خطة من شأنها إطفاء 
هذه الخسائر، ما جعل هيئة أسواق المال تتخذ 
 ضد مجالس إدارات هذه الشركات، وعلى 

ً
قــرارا

رأســهــا رئــيــس مــجــلــس اإلدارة، لــعــدم تــوافــر أي 
خطط معتمدة من مجلس اإلدارة لإلطفاء، بتوقيع 

غرامات مالية عليها.
ولفتت الــمــصــادر إلــى أن هيئة أســـواق المال 
حددت حاالت محددة إلطفاء الخسائر المتراكمة 
عن طريق القيمة االسمية للسهم، لكن في أضيق 
 أخــرى يمكن 

ً
 أن هناك طــرقــا

ً
الــحــدود، خصوصا

تنفيذها عــن طــريــق رأس الــمــال واالحتياطيات 
وأسهم الخزينة.

محكمة أسواق المال تؤيد قرارات التأديب
مسؤولية جسيمة تتحملها الجهات الرقابية بشأن سالمة البيانات المالية

في مــوازة الحق القانوني لكل 
الــمــرخــص لــهــم فـــي الـــبـــورصـــة أو 
المستثمرين أو الشركات المدرجة 
ــــذي كــفــلــه قـــانـــون هــيــئــة أســــواق  الـ
المال والئحته التنفيذية بالطعن 
 على قــراراتــهــا، حّصنت 

ً
قضائيا

محكمة أسواق المال قرارات الهيئة 
عــبــر رفــــض إحـــــدى الــقــضــايــا من 

شركة مدرجة. 
وتقول مصادر قانونية، إنه مع 
ارتفاع عمليات رصد المخالفات 
مــــن جـــانـــب هــيــئــة أســـــــواق الـــمـــال 
واتـــخـــاذ قــــــرارات حــاســمــة تحفظ 
سمعة السوق وتحمي المساهمين 
 
ً
تتجه شركات نحو الطعن قضائيا
عــلــى قـــــرارات الــهــيــئــة، فــي مسعى 
ــام الــمــســاهــمــيــن  ــ إلبـــــــراء الـــذمـــة أمــ
والــتــأكــيــد على أن قــــرارات الهيئة 
جانبها الصواب أو غير صحيحة. 
وفي هذا الصدد، شددت مصادر 
قانونية ورقابية لـ »الجريدة« على 
أن الهيئة تحرص في قراراتها على 
التدرج في العقوبة، إذ تقوم بتنبيه 
الشركة وتزودها بالمالحظات ثم 

تطلب رد وتعقيب الشركة ووجهة 
نظرها وتتم دراسته بشكل واٍف، 
ثم تتم إعادة توجيه الشركة نحو 
القرار السليم بالتشاور والتعاون 
مع مراقبي الحسابات، وفي حاالت 
تستجيب شــركــات فــي تصحيح 
المخالفة في مقابل أخرى تتمادى 
وتصر على االستمرار في المخالفة 
وتتجه نحو القضاء الــذي يعتبر 

من الحقوق المكفولة.
ومــــا يــجــب الــتــأكــيــد عــلــيــه هو 
أنه على مجالس اإلدارات مراعاة 
حـــــقـــــوق الــــمــــســــاهــــمــــيــــن الســـيـــمـــا 
ــيــــات كــــذلــــك ســمــعــة الـــســـوق  ــلــ األقــ
ــانــــون  ــقــ ــيـــح الــ وااللــــــــتــــــــزام بـــصـــحـ
وتــوجــيــهــات وتعليمات الجهات 

الرقابية. 

وتتساءل مصادر معنية بأنه 
في السوق شركات عديدة مدرجة 
في أســواق خارجية ويتم االلتزام 
 بكافة التعليمات 

ً
جملة وتفصيال

دون أي اعتراض أو اللجوء للطعن 
على أي قرارات. 

 بالمماثلة للبنك المركزي 
ً
أيضا

كــجــهــة رقـــابـــيـــة لـــم نــشــهــد دخـــول 
الـــبـــنـــوك الــمــحــلــيــة أو األجــنــبــيــة 
الــــــدخــــــول فـــــي مـــــعـــــارك قــضــائــيــة 
ــى تـــعـــلـــيـــمـــات أو  ــلــ  عــ

ً
ــا ــ ــراضــ ــ ــتــ ــ اعــ

توجيهات أو غرامات أو عقوبات 
أو غــيــرهــا، إذ يستجيب الجميع 
ويمتثل لكل إجـــراءات وتعليمات 

البنك المركزي كجهة رقابية. 
تــبــقــى اإلشـــــــــارة إلـــــى الــتــأكــيــد 
عــلــى أن رفــــض الــمــحــكــمــة لــقــبــول 

دعاوى الشركات المدرجة سيكون 
أبــلــغ رســالــة عــلــى صـــواب قـــرارات 
وعقوبات الهيئة ضد المخالفين 
وبمثابة تحصين وتأكيد آخر على 
أن سالمة البيانات المالية هي من 
صميم واختصاص هيئة أسواق 
المال كجهة رقابية معنية وتقع 
عليها مسؤولية كبيرة في مراقبة 
أعمال الشركات والتأكد من سالمة 
المراكز المالية، والجدير ذكره أن 
 
ً
تلك المسؤولية تضاعفت حاليا

بعد تصنيف السوق وترقيته على 
مؤشرات عالمية ودخــول سيولة 
أجنبية كبيرة للسوق بمليارات 

الدنانير. 
ــيــــاق مـــتـــصـــل مــــن واقــــع  فــــي ســ
بــعــض الــمــالحــظــات ثــمــة عمليات 
ــــح واســـــــتـــــــفـــــــادة مـــــــن بــعــض  ــربــ ــ تــ
ــلـــى حــــســــاب حــقــوق  ــات عـ ــركــ ــشــ الــ
المساهمين، ففي بعض الحاالت 
يــتــم الــنــظــر إلـــى بــعــض الــكــيــانــات 
على أنها كيانات شخصية دون 
أي اعتبار لألقليات المساهمة أو 

صغار المستثمرين.

محمد اإلتربي

»الكيماويات« تراجع آليات 
التعامل مع المواد المتقادمة

تشكيل مجلس إدارة
»صندوق المشروعات«

● أشرف عجميلـ 4 سنوات
ــدر نـــفـــطـــي مــطــلــع،  كـــشـــف مــــصــ
ــة صـــنـــاعـــة الــكــيــمــاويــات  ــركـ أن شـ
 عــلــى 

ً
ــة تـــعـــكـــف حــــالــــيــــا ــيـ ــتـــرولـ ــبـ الـ

مراجعة وتطوير أساليب العمل 
الــحــالــيــة الــخــاصــة بــالــتــعــامــل مع 
ــلـــوصـــول  ــة، لـ ــادمــ ــقــ ــتــ ــمــ الــــــمــــــواد الــ
إلـــى أهــــداف تــتــنــاســب والــمــعــايــيــر 
ن  والممارسات المثلى، بعدما تبيَّ
مـــن مــراجــعــة مـــخـــزون الــمــنــتــجــات 
ــمــــات ومــــخــــازن  ــهــ ــمــ والــــــمــــــواد والــ
منتجات البولي بروبلين أنــه تم 
تضمينها لــقــطــع غــيــار مــتــقــادمــة 
وبــطــيــئــة الـــحـــركـــة بــلــغــت قيمتها 
1.9 مليون ديــنــار، بما نسبته 45 
 من إجمالي قيمة 

ً
في المئة تقريبا

المخزون، والبالغ 4.224 ماليين 
دينار، ويرجع بعضها إلى سنوات 

طويلة سابقة.
ونوه إلى أنه إضافة إلى ذلك، تم 
تضمينه مواد وقطع غيار فائضة 
عن الحاجة تم تسلمها من شركة 
إيــكــويــت لــلــبــتــروكــيــمــاويــات منذ 
يناير 2020، بما قيمته 553.3 ألف 

 إلى أنه لم يتم اتخاذ 
ً
دينار، الفتا

الالزم بشأن االستفادة منها حتى 
نهاية السنة المالية 2021/ 2022.

ات  وقـــال إنــه تــم تحديث إجـــراء
ــاع  الــعــمــل فــيــمــا يــخــص آلـــيـــة إرجــ
المواد التي تم صرفها للمخزون، 
بما يساعد على عدم تجاوز الحد 
األعلى للمواد المرتجعة، والتأكيد 
ــاع اآللـــيـــة  ــبــ ــاتــ ــيـــن بــ ــلـ ــامـ ــعـ عـــلـــى الـ
المعتمدة في إعــادة طلب المواد، 
والتي تنص على عدم تجاوز الحد 

األعلى للمادة عند الطلب.
على صعيد آخــر، ذكر المصدر 
ــة لــبــعــض  ــركــ ــشــ ــة الــ ــالـــجـ ــعـ عــــــدم مـ
المخاطر المرتفعة، وكذلك تأخرها 
عــن المواعيد الــمــحــددة لمعالجة 
 لخطة محددة، 

ً
تلك المخاطر وفقا

ــن عـــــدم إدراج تــكــالــيــف   عــ
ً
فـــضـــال

معالجة العديد مــن المخاطر في 
ــك ُيــعــد  ــ ــــى أن ذلـ  إلـ

ً
ــا ــتــ الـــخـــطـــة، الفــ

مخالفة إلجراءات مراقبة ومعالجة 
 أن الــشــركــة 

ً
الـــمـــخـــاطـــر، مـــوضـــحـــا

 للعمل على معالجة 
ً
اتخذت قــرارا

 لمواعيد محددة.
ً
ذلك وفقا

● جراح الناصر
شــكــل الــصــنــدوق الــوطــنــي لــرعــايــة وتنمية 
الــمــشــروعــات الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة مجلس 
إدارتـــه برئاسة وزيــر المالية، لمدة 4 سنوات 

قابلة للتجديد لمدة واحدة.
وضـــم الـــقـــرار رقـــم 56 لسنة 2023 عضوية 
عبدالله فيصل الخزام نائبا للرئيس، وسلمى 
فــرقــد الــصــانــع عــضــوا، وعــيــد نــاصــر الشهري 
عـــضـــوا، إلـــى جــانــب مــمــثــل عـــن كـــل مـــن الهيئة 
الــعــامــة لــلــصــنــاعــة – بــلــديــة الــكــويــت – الهيئة 
العامة للقوى العاملة، ال تقل درجته عن وكيل 

وزارة مساعد أو ما يعادلها.
ــاء قـــرار التشكيل أن الــقــرار صـــدر »بعد  وجـ
االطالع على القانون رقم 98 لسنة 2013 بشأن 
الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة والقوانين المعدله له، 
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 766 لسنة 2018 
بتشكيل مجلس إدارة الصندوق الوطني، وعلى 
قــرار مجلس الــوزراء بتحديد الوزير بتطبيق 
أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013، وبناء على 

عرض وزير المالية«.

 إصدار كتاب للتسجيل البيني للمنتجات 
المالية لألسواق الخليجية

اتــفــقــت الــجــهــات الــمــنــظــمــة لـــألســـواق الــمــالــيــة 
بــــدول مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي فــي اجــتــمــاع 
اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات 
المنظمة لــألســواق المالية الخليجية المنعقد 
في 2022/11/16 على اإلطار التنظيمي المشترك 
للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات 

المنظمة لألسواق المالية بدول التعاون.
وقرر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في 
اجتماعه المنعقد بتاريخ 2022/12/7 الموافقة 
ــار  ــ ــلـــى اعـــتـــمـــاد الـــنـــســـخـــة الـــنـــهـــائـــيـــة مــــن اإلطــ عـ
التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية 
بين الجهات المنظمة لألسواق المالية الخليجية.

 لما سبق سوف تصدر هيئة أسواق 
ً
وتحقيقا

 بــشــأن إصـــدار الــكــتــاب الــثــامــن عشر 
ً
ــرارا الــمــال قــ

ضمن الالئحة التنفيذية للقانون رقم )7( لسنة 
2010 بشأن إنشاء هيئة أســواق المال وتنظيم 
نــشــاط األوراق المالية وتعديالتهما، يتضمن 
األحــكــام المنظمة للتسجيل البيني للمنتجات 
المالية بين الجهات المنظمة لألسواق المالية 

بدول المجلس.
وتأتي هذه التعديالت الستيفاء المقتضيات 
التشريعية األساسية لتطبيق اإلطار التنظيمي 

المشترك للتسجيل البيني المتفق عليه بين دول 
مجلس التعاون الخليجي بجوانبه المختلفة، 
من خالل إفــراد كتاب جديد مستقل في الالئحة 
ــع األحــــكــــام الــعــامــة  ــ الــتــنــفــيــذيــة لــلــقــانــون، ووضـ
 )Passporting( وآلية العمل بالتسجيل البيني
للمنتجات المالية المسجلة بين الجهات المنظمة 
لألسواق المالية بدول المجلس، وشروط تسجيل 
المنتجات المالية ليتم ترويجها بين الجهات 
المنظمة، وتتبلور أبرز مالمح الكتاب المضاف 

في القرار سالف الذكر على ما يلي: 
ــاب عــلــى  ــتــ ــكــ 1 - تــــحــــديــــد نــــطــــاق تـــطـــبـــيـــق الــ
المنتجات المالية التي يــوافــق على تسجيلها 
، حيث تمثل لوائح التسجيل البيني - التي 

ً
بينيا

سيتم تحديدها واالتفاق عليها من قبل الجهات 
المنظمة بعد االتــفــاقــيــة - الــضــوابــط والــشــروط 
الالزمة لتسجيل المنتجات المالية ليتم ترويجها 

عبر مناطق اختصاص الجهات المنظمة.
2 - تنظيم الــتــزامــات الــشــخــص الــمــروج عند 
 
ً
تــســويــق الــمــنــتــجــات الــمــالــيــة الــمــســجــلــة بــيــنــيــا
 
ً
عبر مناطق اختصاص الجهات المنظمة وفقا

للشروط والضوابط المحددة.
٣ - األحكام الخاصة بشأن االحتفاظ بسجل 

محدث للعمالء الذين تم الترويج البيني لهم في 
دولة الكويت.

4 - وضع صالحيات والتزامات الهيئة كجهة 
مــســجــلــة بــــأن تـــقـــوم بــتــســجــيــل الــمــنــتــج الــمــالــي 
فـــي ســجــل الــمــنــتــجــات الــمــالــيــة لــديــهــا، وكــجــهــة 
مستضيفة لمنتج مالي يتم ترويجه على العمالء 

في دولة الكويت.
5 - أحقية الهيئة في شطب تسجيل المنتجات 

المالية ألي سبب من األسباب.
٦ - أحقية الهيئة االنسحاب من اإلطار أو من 
أي من لوائح التسجيل البيني وذلك عند تعذر 
الـــوصـــول إلـــى االتـــفـــاق عــلــى الــتــعــديــالت مــا بين 

الجهات المنظمة.
7 - تنظيم سرية المعلومات واالستخدامات 
المصرح بها واإلفصاحات واإلعالنات المشتركة. 
وستقوم الهيئة بإضافة فصول ومالحق على 
الكتاب الثامن عشر )التسجيل البيني للمنتجات 
المالية( بموجب لوائح للتسجيل البيني-التي 
سيتم االتفاق عليها من قبل لجنة رؤساء هيئات 
أسواق المال بدول المجلس - فور صدورها، أو 
بموجب أي اشتراطات أو إجراءات تنظيمية تراها 

الهيئة بخصوص عمليات التسجيل البيني.

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

تراجعات متفاوتة لمعظم المؤشرات ونمو كبير لـ »القطري«
انخفاض واضح في مؤشرات بورصة الكويت بنسبة 2.3% و»دبي« يخسر %1

● علي العنزي
مـــال أداء مـــؤشـــرات أســـــواق الــمــال 
بدول مجلس التعاون الخليجي إلى 
الــتــراجــع كمحصلة لــألســبــوع األول 
من عــام 2023 إذ خسرت مــؤشــرات 5 
أســــواق وارتــفــعــت مـــؤشـــرات سوقين 
فقط وبنسب متفاوتة، وكــان مؤشر 
ــل أداء إذ  ــ ــــضـ ــطــــري األفـ ــقــ ــوق الــ ــ ــسـ ــ الـ
 بمكاسب 

ً
 كبيرا

ً
 أسبوعيا

ً
سجل نموا

بلغت 4.35 في المئة رافقه بالمنطقة 
الخضراء مؤشر سوق المال العماني 
 هي 

ً
فقط وكان بمكاسب محدودة جدا

نسبة 0.03 في المئة، بينما تراجعت 
5 مؤشرات كان أكثرها خسارة مؤشر 
بــورصــة الكويت الــعــام بنسبة بلغت 
2.33 في المئة تاله مؤشر سوق دبي 
المالي بخسارة واضحة بنسبة 1.01 
فـــي الــمــئــة بــيــنــمــا ســجــلــت مـــؤشـــرات 
أسواق البحرين وأبوظبي والسعودية 
خــســائــر مــحــدودة بنسب كــانــت على 
التوالي 0.14 و 0.13 و 0.06 في المئة.

ارتداد قوي بدعم أسهم البنوك في قطر

دعم قطاع البنوك في بورصة قطر 
 
ً
مــؤشــر الـــســـوق الـــعـــام لــيــســجــل نــمــوا

 فـــي أولــــى تــعــامــالت 
ً
 قـــويـــا

ً
أســبــوعــيــا

هذا العام كانت الجلسة األخيرة هي 
أفضل جلساته والتي رفعت المكاسب 
 لتبلغ نسبة 4.35 

ً
بصورة كبيرة جدا

فــي المئة وبشكل منفرد مقارنة مع 
بقية المؤشرات الخليجية الحمراء عدا 
مؤشر سوق األسهم العماني ويضيف 
مؤشر السوق القطري 464.24 نقطة 
ليقفل على مستوى 11145.31 نقطة 
 مـــســـتـــوى 11 ألـــــف نــقــطــة 

ً
مـــســـتـــعـــيـــدا

ومعظم خسائر عام 2022 المنصرم، 
 
ً
 حادا

ً
الذي واجه خالله المؤشر تذبذبا

انتهى بخسارة على الرغم من تنظيم 
أكــبــر حــدث ريــاضــي عــالــمــي، أال وهو 
كـــأس الــعــالــم 2022، بــاحــتــراف كبير 

أبهر العالم.
وربح قطاع البنوك القطري نسبة 
6 فــي المئة األســبــوع الماضي بدعم 
وصــــــدارة بــنــك قــطــر اإلســـالمـــي الـــذي 
 بــنــســبــة 11.5 في 

ً
 كــبــيــرا

ً
حــقــق نـــمـــوا

الـــمـــئـــة، كـــمـــا نـــمـــت أســــعــــار بـــنـــك قــطــر 
ــان وســـــاهـــــم قـــطـــاع  ــ ــ ــريـ ــ ــ ــي والـ ــنــ ــوطــ الــ
الصناعة بدعم المؤشر لكن بارتفاع 
أقل من البنوك بكثير بلغ فقط 2.3 في 
المئة وبتطلعات إيجابية إلعالنات 
النتائج والتوزيعات السنوية الخاصة 

بالعام الماضي 2022.
ــر الــــســــوق الـــقـــطـــري  ورافــــــــق مــــؤشــ
ــراء مـــؤشـــر ســـوق  بــالــمــنــطــقــة الـــخـــضـ
عمان المالي فقط، لكن بنمو محدود 
ــتـــجـــاوز نــســبــة 0.03 فــــي الــمــئــة  لــــم يـ
أي 1.64 نــقــطــة ليقفل عــلــى مستوى 
4868.09 نقطة ليبدأ أسبوعه األول 
 وتنتظر بورصة عمان 

ً
 تقريبا

ً
مستقرا

تدفق بيانات عام 2022 إذ إنها أولى 
الـــبـــورصـــات الــخــلــيــجــيــة الــمــعــلــنــة عن 
 
ً
أداء شركاتها المدرجة سواء فصليا

.
ً
أو سنويا

خسارة كبيرة في بورصة الكويت

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت 
الــرئــيــســي بــأكــبــر وتـــيـــرة مــقــارنــة مع 
مؤشرات األســواق المالية الخليجية 
خــالل األســبــوع الــمــاضــي، وتراجعت 
خــالل أول 3 جلسات ثم ارتــدت خالل 
ــبــــوع  ــان األســ الـــجـــلـــســـة الــــرابــــعــــة وكــــــ
 إذ اقــتــطــعــت مــنــه أول جلسة 

ً
قــصــيــرا

بسبب عطلة العام الميالدي الجديد، 
وفــــقــــد مــــؤشــــر الــــســــوق الــــعــــام نــســبــة 
170.10 نــقــطــة  ــي الـــمـــئـــة أي  2.33 فــ

ليقفل على مستوى 7122.02 نقطة.
وكان الضغط نتيجة تراجع األسهم 
 
ً
 مضاعفا

ً
القيادية، التي شكلت ضغطا

على مؤشر السوق األول، الذي خسر 
نسبة أكــبــر بلغت 2.67 فــي المئة أي 
216.39 نــقــطــة لــيــقــفــل عــلــى مــســتــوى 
 مــســتــوى 8 

ً
ــرا ــاســ 7899.29 نــقــطــة كــ

آالف نــقــطــة، وســجــل مــؤشــر رئيسي 
 بلغ نسبة 0.73 

ً
 مــحــدودا

ً
50 تراجعا

في المئة أي 41.81 نقطة ليقفل على 
مستوى 5677.2 نقطة.

وزاد الــبــيــع مـــقـــارنـــة مـــع عــمــلــيــات 
الــشــراء، التي سجلت خــالل األسبوع 

األخير من العام المنصرم التي كانت 
ــتـــجـــاوز 30  ــم تـ بــســيــولــة مــــحــــدودة لــ
مليون في أفضل أحوالها إذ ارتفعت 
ســيــولــة األســـبـــوع الــمــاضــي السلبي 
بالرغم من قصر عدد الجلسات حيث 
كــــان 4 جــلــســات لــكــن الــســيــولــة زادت 
بنسبة 4.7 فــي المئة وكــانــت بمعدل 

40 مليون دينار.
فـــي الــمــقــابــل، كـــان مــعــدل الــنــشــاط 
أكــبــر وارتــفــع عـــدد الــصــفــقــات كمعدل 
وكــعــدد مطلق لكن بنسبة مــحــدودة، 
وتراجع سهما بيتك وأجيليتي بقوة 
وبنسب قريبة من 4 و5 في المئة على 

التوالي، بينما تراجع سهما الجزيرة 
ومشاريع بنسب أكبر بلغت 14 و11 
في المئة، كما سجلت بعض األسهم 
الــصــغــيــرة خــســائــر أكــبــر كـــان أكثرها 
 سهم جــيــاد وبنسبة 18 في 

ً
تــراجــعــا

 بانتظار 
ً
المئة لينتهي األسبوع سلبيا

صدور تقديرات لألرباح والتوزيعات 
السنوية تدعم األداء خالل األسبوعين 

القادمين.

خسائر متفاوتة

ــة تــعــامــالت  ــدايــ ووســــــط هــــــدوء بــ

األســـــواق الــمــالــيــة الــعــالــمــيــة وتــأخــر 
عــمــلــهــا مـــقـــارنـــة بـــبـــدايـــة مـــؤشـــرات 
األسواق المالية الخليجية تراجعت 
4 مؤشرات أخرى إضافة إلى مؤشر 
سوق بورصة الكويت لكن بنسب أقل 
كان أكبرها مؤشر سوق دبي المالي 
الذي خسر نسبة 1.01 في المئة أي 
33.63 نــقــطــة لــيــقــفــل عــلــى مــســتــوى 
3302.44 نقطة ولم تستفد األسواق 
ــن بـــيـــانـــات االقــــتــــصــــاد األمـــيـــركـــي  مــ
اإليجابية، التي صدرت يوم الجمعة 
والخاصة بالوظائف غير الزراعية 
ــر ديـــســـمـــبـــر  ــهــ ــة خـــــــالل شــ ــافــ ــمــــضــ الــ

الــمــاضــي الــتــي زادت عــن التقديرات 
بحوالي 23 ألف وظيفة.

كما انخفضت نسبة البطالة إلى 
3.5 في المئة وهي أدنى مستوياتها 
بينما تراجعت األجور بنسبة 0.03 
في المئة مقارنة مع الشهر األسبق 
وهـــو مــا دفـــع الــمــؤشــرات األميركية 
إلــــى تــحــقــيــق مــكــاســب كــبــيــرة كــذلــك 
أسعار الذهب إذ إن مثل تلك البيانات 
االقتصادية قد تبطئ من رفع سعر 
الفائدة القادم، واستمر أداء أسعار 
النفط السلبي واســتــمــر بــرنــت دون 

 للبرميل.
ً
مستوى 80 دوالرا

وســجــل مــؤشــرا ســوقــي أبــوظــبــي 
والبحرين تراجعات متقاربة وبنسبة 
ــي مـــؤشـــر ســـوق  ــي الـــمـــئـــة فــ 0.14 فــ
البحرين الذي فقد 2.67 نقطة ليقفل 
 
ً
على مستوى 1892.6 نقطة مسجال
 بــيــنــمــا تـــراجـــع مــؤشــر 

ً
أداء مــحــايــدا

أبوظبي المالي بنسبة 0.13 في المئة 
أي 13.31 نقطة ليبقى على مستوى 

10197.78 نقطة.
في المقابل، استقر مؤشر السوق 
السعودي على نقطة أساسه السابقة 
التي أنهى بها العام المنصرم ولم 
يتغير مؤشره سوى نسبة محدودة 
 هي 0.06 في المئة أي 6.44 نقاط 

ً
جدا

ليقفل على مستوى 10531.83 نقطة 
بانتظار مزيد من البيانات المالية 
السنوية للشركات المدرجة وتحديد 
نــســب تـــوزيـــعـــات األربــــــاح الــســنــويــة 
في عام شديد التقلب في االقتصاد 
العالمي والخليجي وأسعار النفط 

على وجه الخصوص.

https://www.aljarida.com/article/10383
https://www.aljarida.com/article/10382
https://www.aljarida.com/article/10381
https://www.aljarida.com/article/10429
https://www.aljarida.com/article/10380
https://www.aljarida.com/article/10378
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االحتمال األكبر 
استمرار انخفاض 

فائض الموازنة 
العامة

42.342.3%% انخفاض مخصصات القطاع المصرفي خالل  انخفاض مخصصات القطاع المصرفي خالل 99 أشهر أشهر
أفاد »الشال« بأن قطاع البنوك الكويتية الذي 
يشمل 10 مصارف، حقق خالل األشهر التسعة 
 في صافي 

ً
 ملحوظا

ً
األولى من عام 2022 نموا

األربــاح مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، 
إذ بلغت األرباح بعد خصم الضرائب وحقوق 
األقلية نحو 834.5 مليون دينار، بارتفاع مقداره 
210 مــاليــيــن ديــنــار أو بنحو 33.6% مقارنة 
 للفترة ذاتها من عام 2021.

ً
بنحو 624.5 مليونا

فــي الــتــفــاصــيــل، حققت الــبــنــوك الكويتية 
ــنـــار خــالل   بــنــحــو 270.3 مــلــيــون ديـ

ً
ــا ــاحــ أربــ

الــربــع الــثــالــث مــن عـــام 2022، مــقــارنــة بنحو 
 للربع الثاني من العام ذاته أي 

ً
282.5 مليونا

 وبنسبة %4.3، 
ً
بانخفاض بنحو 12.2 مليونا

 وبنسبة 
ً
كذلك انخفضت بنحو 11.4 مليونا

4.0% مقارنة مع أربــاح الربع األول البالغة 
.
ً
نحو 281.7 مليونا

وأدى انحسار المخاطر إلى انحسار قيم 
المخصصات، فبلغ إجمالي المخصصات 
التي احتجزتها البنوك في األشهر التسعة 
 
ً
األولــــى مــن عـــام 2022 نــحــو 285.1 مليونا
، أي انخفضت 

ً
مقارنة بنحو 493.9 مليونا

بنحو 208.8 ماليين أو بنحو %42.3. 
والــمــخــصــصــات فـــي الـــقـــطـــاع الــمــصــرفــي 
الكويتي هي مخصصات تحوطية في الغالب 
لمواجهة أســوأ سيناريو، لذلك ال نعتقد أن 
انحسارها مؤشر على تغيير في السياسات 
المتحفظة وإنما انخفاض في حجم المخاطر.

وبـــلـــغ صـــافـــي أربــــــاح الـــبـــنـــوك الــتــقــلــيــديــة 
وعــددهــا خمسة بــنــوك، نحو 530.2 مليون 
دينار ومثلت نحو 63.5% من إجمالي صافي 
أرباح البنوك العشرة، مرتفعة بنحو %37.9 

مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2021. 

بينما كان نصيب البنوك اإلسالمية نحو 
304.3 ماليين دينار، ومثلت نحو 36.5% من 
صافي أرباح البنوك العشرة ومرتفعة بنحو 
26.8% عــن مستواها فــي الفترة نفسها من 
عــام 2021، أي ان أربـــاح الشق التقليدي من 
البنوك نمت بمعدالت أعلى بعد التعافي من 
آثار الجائحة، وذلك يعني استمرار للمسار 
الــجــديــد الــمــخــالــف لــتــفــوق نــمــو أربــــاح الشق 

اإلسالمي التاريخي.
 )P/E( وبلغ مضاعف السعر إلــى الربحية
 على أساس 

ً
لقطاع البنوك العشرة محسوبا

سنوي نحو 20.3 مرة مقارنة بنحو 24.5 مرة 
للفترة نفسها من عام 2021. 

ــول  ــ ــالـــي األصـ ــمـ ــائـــد عـــلـــى إجـ وارتــــفــــع الـــعـ
المحسوب على أساس سنوي إلى نحو %1.1 
، معدل 

ً
مــقــارنــة بنحو 0.9%. وارتــفــع أيــضــا

العائد على حقوق الملكية ببلوغه نحو %9.1 
مقابل نحو 7.1% للفترة ذاتها من عام 2021.
وعند المقارنة ما بين أداء البنوك العشرة، 
استمر بنك الكويت الوطني في تحقيق أعلى 
مستوى أربـــاح ضمنها ببلوغها نحو 374.2 
( أو نحو 

ً
مليون دينار )ربحية السهم 47 فلسا

44.8% مــن صــافــي أربــــاح الــقــطــاع المصرفي، 
وبارتفاع بنحو 46.9% مقارنة مع الفترة ذاتها 
مــن عــام 2021، وتحقق ذلــك نتيجة انخفاض 
جملة المخصصات وارتفاع الربح التشغيلي.

 وحــقــق بــيــت الــتــمــويــل الــكــويــتــي »بــيــتــك« 
ثاني أعلى أرباح بنحو 205.8 ماليين دينار 
( أو نحو %24.7 

ً
)ربحية السهم 21.90 فلسا

مــن صــافــي أربــــاح الــبــنــوك الــعــشــرة وبنسبة 
نــمــو 22.4% بــالــمــقــارنــة مــع الــفــتــرة نفسها 
مــن عــام 2021، وتحقق ذلــك نتيجة ارتــفــاع 

إجمالي األرباح التشغيلية وانخفاض جملة 
المخصصات.

وحـــقـــق بــنــك وربـــــة أعـــلـــى نــســبــة نــمــو في 
األرباح وبنحو 70.0%، إذ بلغت أرباحه نحو 
15.6 مليون دينار مقارنة بنحو 9.2 ماليين 
ديــنــار، وتحقق ذلــك نتيجة انخفاض جملة 
المخصصات بقيمة أعلى من انخفاض الربح 
التشغيلي للبنك، على الــرغــم مــن انخفاض 
اإليـــرادات التشغيلية وارتــفــاع المصروفات 
التشغيلية مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 

.2021
وحقق بنك الخليج ثاني أعلى نسبة نمو 
في األرباح وبنحو 66.3%، أي من نحو 27.5 
 نتيجة 

ً
مليون دينار إلى نحو 45.7 مليونا

انخفاض جملة المخصصات وارتفاع الربح 
التشغيلي.

قال تقرير الشال االقتصادي، إنه 
بانتهاء شهر ديسمبر 2022، انتهى 
الشهر التاسع مــن السنة المالية 
الحالية 2023/2022، وبلغ معدل 
سعر برميل النفط الكويتي لشهر 
، وهو 

ً
ديسمبر نحو 80.5 دوالرا

أعلى بنحو 0.5 دوالر للبرميل أي 
بما نسبته نحو 0.6% عن السعر 
ــتـــراضـــي الــجــديــد الــمــقــدر في  االفـ
 
ً
الموازنة الحالية البالغ 80 دوالرا

 قبل التعديل(، 
ً
للبرميل )65 دوالرا

 عن 
ً
 بنحو 35.5 دوالرا

ً
وأعلى أيضا

مــعــدل الــســعــر االفــتــراضــي للسنة 
 
ً
المالية الفائتة والبالغ 45 دوالرا

للبرميل.
ــق »الــــشــــال«، كـــانـــت السنة  ــ ووفـ
المالية الفائتة 2022/2021 التي 
انتهت بنهاية شهر مارس الفائت 
حــقــقــت لــبــرمــيــل الــنــفــط الــكــويــتــي 
 ،

ً
معدل سعر بلغ نحو 79.9 دوالرا

ومـــــعـــــدل ســـعـــر الـــبـــرمـــيـــل لــشــهــر 
ديسمبر 2022 أعلى بنحو %0.8 
عـــن مــعــدل ســعــر الــبــرمــيــل للسنة 
المالية الفائتة، وأعلى بنحو 0.1 

دوالر للبرميل عــن سعر التعادل 
الجديد للموازنة الحالية البالغ 
 قبل التعديل( 

ً
 )75 دوالرا

ً
80.4 دوالرا

 لتقديرات وزارة المالية، وبعد 
ً
وفقا

إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة 
اإليـــــــــــرادات لــمــصــلــحــة احــتــيــاطــي 

األجيال القادمة.
ــتـــرض أن تـــكـــون الــكــويــت  ــفـ ويـ
حققت إيــــــرادات نفطية فــي شهر 
ديسمبر بــمــا قيمته نــحــو 1.738 
مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار 
مستويي اإلنــتــاج واألســعــار على 
حــالــيــهــمــا - وهــــو افــــتــــراض قـــد ال 
يتحقق - فــمــن الــمــتــوقــع أن تبلغ 
جملة اإليرادات النفطية بعد خصم 
تــكــالــيــف اإلنـــتـــاج لــمــجــمــل السنة 
المالية الحالية نحو 27.707 مليار 
دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 6.386 
مليارات دينار، عن تلك المقدرة في 
الــمــوازنــة للسنة المالية الحالية 
 
ً
والـــبـــالـــغـــة نــحــو 21.321 مــلــيــارا

 قبل التعديل(، ومع 
ً
)16.741 مليارا

إضــافــة نحو 2.078 مليار دينار 
إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة 

إيـــــرادات الــمــوازنــة للسنة المالية 
.
ً
الحالية نحو 29.785 مليارا

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات 
المصروفات البالغة نحو 23.523 
 
ً
مليار دينار بعد تعديلها ارتفاعا
، فمن 

ً
ــارا ــيــ ــلــ مــــن نـــحـــو 21.949 مــ

المحتمل أن تسجل الموازنة العامة 
للسنة المالية الحالية 2023/2022 

 قيمته 6.262 مليارات، لكن 
ً
فائضا

يظل العامل المهيمن والوحيد هو 
إيرادات النفط.

ــــوق الــنــفــط في  ــــع سـ وألن وضـ
ظروف الحرب الروسية - األوكرانية 
وضع استثنائي، وأداء االقتصاد 
العالمي المحتمل بات مكان قلق، 
ومع بدء الضغوط إلى األدنى على 

أسعار النفط الذي انخفض معدل 
سعره من 104.7 دوالرات لألشهر 
الثمانية )أبريل – نوفمبر( إلى 80.5 
 لشهر ديسمبر كما أسلفنا، 

ً
دوالرا

أي بانخفاض بنسبة %23.1.
كذلك انخفض إنتاج النفط بعد 
ي 

َ
خفض »أوبك +« إلنتاجها بمليون

 من بداية شهر 
ً
 اعتبارا

ً
برميل يوميا

نوفمبر الفائت، وعليه انخفضت 
حــصــة الـــكـــويـــت بــنــحــو 135 ألــف 
 لتصبح نحو 2.676 

ً
برميل يوميا

، فاالحتمال 
ً
مليون برميل يوميا

األكبر هو استمرار انخفاض فائض 
الموازنة المحتمل.

ومع ما حدث من تغير معطيات 
ســــوق الــنــفــط كــمــا فـــي بـــدايـــة عــام 

 ،
ً
2022 عن وضع سوق النفط حاليا

يفترض في اإلدارة العامة أن تبدأ 
تبني ســيــاســات مــالــيــة حصيفة، 
لكن، ما يحدث هو انفالت للسياسة 
المالية عواقبه وخيمة، وإنها إدارة 
عامة خدرت يدها وغاب وعيها من 

كثرة ما لدغت من نفس الجحر.

توقعات بأداء ضعيف ألسواق المال 
 لتطورات الحرب الروسية - األوكرانية

ً
خالل النصف األول من العام وفقا

ذكر تقرير »الشال« أن أداء أغلبية األسواق 
 ،

ً
المالية المنتقاة لشهر ديسمبر كان سلبيا

 خسائر متفاوتة 
ً
إذ حقق خالله 11 سوقا

مــقــارنــة مــع أداء نــوفــمــبــر، بينما حققت 3 
أسواق مكاسب وجميعها أسواق خليجية.
وأشـــار إلــى أنــه بانتهاء شهر ديسمبر، 
ــأداء منقسم مناصفة  انــتــهــى عـــام 2022 بــ
ما بين 7 أســواق رابحة و7 أخــرى خاسرة 
مــقــارنــة بــمــســتــويــات مـــؤشـــرات نــهــايــة عــام 
2021. ضمن األسواق الـ 7 الرابحة في عام 
2022، 5 أسواق من إقليم الخليج، ما يعني 
أن ضمن األسواق الخاسرة اثنين من إقليم 
الخليج هما سوقا قطر والسعودية. وبشكل 
عــام، فقد الكثير مــن األســـواق زخــم أدائهم 
منذ بداية الحرب الروسية- األوكرانية في 

أواخر فبراير.
وأضاف أن أكبر الخاسرين خالل ديسمبر 
كانت بورصة قطر بنحو -10.4 في المئة، 
هذه الخسائر نقلتها إلى المنطقة السالبة 
بمجمل خسائر خالل عام 2022 بنحو -8.1 
 
ً
فــي الــمــئــة. ويــأتــي الــســوق الــيــابــانــي ثانيا
بــخــســائــر خــــالل ديــســمــبــر بــنــحــو -6.7 في 

الــمــئــة، يتبعه الــســوق األمــيــركــي بخسائر 
بنحو -4.2 فــي الــمــئــة لــمــؤشــر داو جــونــز، 
ومن ثم السوق الفرنسي وبورصة الكويت 
بخسائر بنحو -3.9 في المئة لكليهما خالل 

ديسمبر.
ولكن، ظل السوق الفرنسي في المنطقة 
الــســالــبــة بمجمل خــســائــر بــنــحــو -9.5 في 
الــمــئــة، بينما انخفضت مــكــاســب بــورصــة 
الكويت إلــى نحو 3.5 فــي المئة مــع نهاية 
2022. وحــقــق الــســوق الــســعــودي خسائر 
خالل ديسمبر بنحو -3.8 في المئة، لتصبح 
مجمل خسائره خالل عام 2022 نحو -7.1 
في المئة، أي أقل األسواق السبعة الخاسرة 

خالل العام الفائت ضمن أسواق العينة.
ومن جانب آخــر، حققت بورصة مسقط 
مكاسب هي األعلى خالل ديسمبر وبحدود 
5.3 فــي المئة، وبــذلــك أصبحت ثاني أكبر 
ــائـــت وبــنــحــو  ــفـ ــام الـ ــعــ ــيـــن خـــــالل الــ الـــرابـــحـ
17.6 في المئة. ثاني أكبر الرابحين خالل 
ديسمبر كــانــت بــورصــة البحرين وبنحو 
1.6 في المئة، لترتفع مكاسبها إلــى نحو 
5.5 في المئة مقارنة مع نهاية عام 2021، 

أي ثالث أكبر الرابحين ضمن أسواق العينة. 
وحقق سوق دبي ثالث أكبر المكاسب خالل 
ديسمبر وبنحو 0.4 في المئة، أي ارتفعت 
مكاسبه مع نهاية عام 2022 إلى نحو 4.4 

في المئة.
 
ً
ولفت التقرير إلــى أنــه من الصعب جدا
تــوقــع أداء أســـواق العينة لــعــام 2023، ألن 
معظم التأثير على األداء يأتي من تطورات 
األحــداث الجيوسياسية وتداعياتها، وكل 
االحـــتـــمـــاالت مــفــتــوحــة لــلــحــرب الــروســيــة- 

األوكرانية.
لذلك نتوقع أداء ضعيفا للنصف األول 
من عام 2023، ولكنه قابل للتغيير لألسوأ 
 للتطور في عاملين، األول 

ً
أو األفضل، وفقا

تطورات الحرب، والثاني ارتفاع أو خفوت 
ــا يــتــبــعــهــا مــن  ــ الـــضـــغـــوط الــتــضــخــمــيــة ومـ
تشدد أو تراخي السياسات النقدية. وألن 
التوقعات والمؤشرات ترجح وال تؤكد أن 
الضغوط التضخمية قد تخفت متزامنة مع 
هبوط الطلب على الطاقة في الصيف، فقد 

يكون أداء النصف الثاني أفضل.

تقرير الشال االقتصادي األسبوعي

األفراد ال يزالون أكبر المتعاملين في البورصة
تناول »الــشــال« إصـــدار الشركة 
الكويتية للمقاصة تقريرها »حجم 
 
ً
الــــتــــداول لــلــســوق الـــرســـمـــي وفــقــا

لجنسية وفئة المتداولين« للفترة 
من 2022/01/01 إلى 2022/12/31، 
والمنشور على الموقع اإللكتروني 

لبورصة الكويت.
وعليه أفاد »الشال« بأن األفراد ال 
يزالون أكبر المتعاملين ونصيبهم 
إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 
39.6% من إجمالي قيمة األسهم 
الــمــبــيــعــة )46.3% لـــعـــام 2021( 
و38.2% من إجمالي قيمة األسهم 
المشتراة )45.5% لعام 2021(، وباع 
المستثمرون األفراد أسهما بقيمة 
5.911 مليارات دينار، بينما اشتروا 
أســهــمــا بــقــيــمــة 5.690 مـــلـــيـــارات، 
ليصبح صافي تداوالتهم األكثر 

بيعا وبنحو 221.007 مليونا.
وثــــــانــــــي أكـــــبـــــر الـــمـــســـاهـــمـــيـــن 
ــو قـــطـــاع  ــ ــــوق هـ ــسـ ــ ــــي ســـيـــولـــة الـ فـ
المؤسسات والــشــركــات ونصيبه 
ــاع، فــقــد اســتــحــوذ على  ــفــ إلــــى ارتــ
34.0% من إجمالي قيمة األسهم 
الــمــشــتــراة )26.3% لــعــام 2021(، 
و30.5% من إجمالي قيمة األسهم 
الــمــبــيــعــة )25.6% لـــعـــام 2021(، 
وقــد اشترى أسهما بقيمة 5.071 
مليارات دينار، في حين باع أسهما 
بقيمة 4.549 مـــلـــيـــارات، ليصبح 
صافي تــداوالتــه الوحيدون شراء 

وبنحو 521.701 مليونا.

وثــالــث المساهمين هــو قطاع 
حـــســـابـــات الـــعـــمـــالء )الـــمـــحـــافـــظ( 
ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ 
عــلــى 25.8% مـــن إجـــمـــالـــي قيمة 
األســـهـــم الــمــبــيــعــة )23.7% لــعــام 
2021( و24.4% من إجمالي قيمة 
األســهــم الــُمــشــتــراة )24.2% لعام 
2021(، وقد باع هذا القطاع أسهما 
بقيمة 3.844 مليارات ديــنــار، في 
حين اشترى أسهما بقيمة 3.634 
مليارات، ليصبح صافي تداوالته 

بيعا وبنحو 210.716 ماليين.
وآخـــر المساهمين فــي سيولة 
ــنــــاديــــق  الــــــســــــوق هــــــو قـــــطـــــاع صــ
االستثمار ونصيبه إلى انخفاض، 
ــتــــحــــوذ عـــلـــى 4.1% مــن  فـــقـــد اســ
ــم المبيعة  ــهـ إجــمــالــي قــيــمــة األسـ
)4.4% لـــعـــام 2021( و3.5% من 
إجــمــالــي قيمة األســهــم المشتراة 
)4.1% لعام 2021(، وقــد بــاع هذا 
الــقــطــاع أســهــمــا بقيمة 608.016 
ماليين، فــي حين اشــتــرى أسهما 
بقيمة 518.038 مليونا، ليصبح 
 وبــنــحــو 

ً
ــه بـــيـــعـــا ــ ــداوالتـ ــ ــافـــي تـ صـ

89.978 مليونا.
ومن خصائص بورصة الكويت 
اســـتـــمـــرار أنـــهـــا بـــورصـــة محلية، 
فقد كان المستثمرون الكويتيون 
أكــبــر المتعاملين فيها، إذ باعوا 
 بقيمة 12.561 مليار دينار 

ً
أسهما

مــســتــحــوذيــن بــذلــك عــلــى %84.2 
من إجمالي قيمة األسهم المبيعة 

)85.9% لـــعـــام 2021(، فـــي حين 
ــروا أســهــمــا بــقــيــمــة 11.802  ــتــ اشــ
مـــلـــيـــارا، مــســتــحــوذيــن بــذلــك على 
79.1% من إجمالي قيمة األسهم 
الــمــشــتــراة )85.7% لــعــام 2021(، 
ليبلغ صافي تداوالتهم األكثر بيعا 

بنحو 759.695 مليونا.
ــة  ــ ــــصـ وبـــــــــلـــــــــغـــــــــت نــــــــســــــــبــــــــة حـ
المستثمرين اآلخرين من إجمالي 
قيمة األسهم الُمشتراة نحو %18.2 
)11.9% لعام 2021( واشــتــروا ما 
قيمته 2.712 مليار دينار، في حين 
بلغت قيمة أسهمهم المبيعة نحو 
1.920 مليار، أي ما نسبته %12.9 
من إجمالي قيمة األسهم المبيعة 
)10.8% لعام 2021(، ليبلغ صافي 
تداوالتهم الوحيدون شراًء بنحو 

792.195 مليونا.
ــة  ــ ــــصـ وبـــــــــلـــــــــغـــــــــت نــــــــســــــــبــــــــة حـ
ــن دول مجلس  الــمــســتــثــمــريــن مــ
الــتــعــاون الــخــلــيــجــي مـــن إجــمــالــي 
قيمة األسهم المبيعة نحو %2.9 
)3.3% لعام 2021(، أي مــا قيمته 
ــار، بينما  ــنــ 431.684 مــلــيــون ديــ
بلغت نسبة أســهــمــهــم الــمــشــتــراة 
نحو 2.7% )2.4% لعام 2021(، أي 
ما قيمته 399.183 مليونا، ليبلغ 
صــافــي تـــداوالتـــهـــم بــيــعــا وبنحو 

32.501 مليونا.
وتــغــيــر الــتــوزيــع الــنــســبــي بين 
الجنسيات عــن سابقه، إذ أصبح 
نحو 81.7% للكويتيين، و%15.5 

للمتداولين من الجنسيات األخرى، 
و2.8% للمتداولين من دول مجلس 
التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 
85.8% لــلــكــويــتــيــيــن، و%11.3 
للمتداولين من الجنسيات األخرى، 
و2.8% للمتداولين من دول مجلس 
التعاون الخليجي لعام 2021. أي 
أن بورصة الكويت ظلت بورصة 
محلية، حيث كان النصيب األكبر 
للمستثمر المحلي، ومــازال إقبال 
المستثمرين اآلخــريــن مــن خــارج 
دول مجلس الــتــعــاون الخليجي 
يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول 
المجلس ونصيبهم فــي ازديــــاد، 
ومازالت غلبة التداول فيها لألفراد.

وانخفض عدد حسابات التداول 
النشطة بنحو 12.8% ما بين نهاية 
ديسمبر 2021 ونــهــايــة ديسمبر 
2022، مقارنة بانخفاض بنسبة 
18.7% مـــا بــيــن نــهــايــة ديسمبر 
2020 ونهاية ديسمبر 2021، وبلغ 
عدد حسابات التداول النشطة في 
نهاية ديسمبر 2022 نحو 17.702 
حــســاب، أي مــا نسبته 4.2% من 
إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 
 في نهاية نوفمبر 

ً
18.665 حسابا

ــا نــســبــتــه 4.5% من  2022، أي مـ
إجمالي الحسابات للشهر نفسه، 
أي بانخفاض بنحو 5.2% خالل 

ديسمبر 2022.

اإلدارة العامة خّدرت يدها وغاب وعيهااإلدارة العامة خّدرت يدها وغاب وعيها
ي سياسات مالية حصيفة وضبط السياسة المالية«

ّ
ي سياسات مالية حصيفة وضبط السياسة المالية«»عليها تبن
ّ
»عليها تبن

https://www.aljarida.com/article/10388
https://www.aljarida.com/article/10387
https://www.aljarida.com/article/10386
https://www.aljarida.com/article/10385
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ــم الــعــقــاريــة  تــســتــعــد شـــركـــة ريــ
لتنظيم مـــزادهـــا الـــعـــقـــاري، وهــو 
األول مــــــن نـــــوعـــــه هــــــــذا الـــــعـــــام، 
وسيشهد طرح 6 عقارات تجارية 
مــمــيــزة لــلــبــيــع، لــمــصــلــحــة إحـــدى 
المحافظ العقارية التي تديرها، 
 االثنين 

ً
حيث حــددت الشركة غــدا

 لعقد المزاد.
ً
موعدا

ــغ الــــقــــيــــمــــة اإلجــــمــــالــــيــــة  ــلــ ــبــ وتــ
لــلــعــقــارات الــمــطــروحــة فــي الــمــزاد 
نحو 65 مليون دينار، وهو سعر 
ابتدائي يتوقع أن يزيد على ذلك، 
 أن العقارات المطروحة 

ً
خصوصا

ــمـــزاد مــمــيــزة وذات مـــردود  فـــي الـ
جيد بالنسبة لشريحة كبيرة من 
المستثمرين، وتــتــوزع على عدد 
من المناطق والمحافظات، بل تكاد 

تغطي المحافظات الست.
وعن تفاصيل المزاد المرتقب، 
أكــــد الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة 
ريـــم الــعــقــاريــة خــالــد الصغير، أن 
الشركة، التي كانت وما زالــت من 
بين الشركات المتميزة في مجال 
إدارة العقارات وتنظيم المزادات 
 
ً
الــعــقــاريــة مــنــذ أكــثــر مــن 29 عــامــا
مــضــت، تستعد لــطــرح 6 عــقــارات 
تجارية تمتاز بمواقعها وعوائدها 
الالفتة، إذ تصل القيمة اإلجمالية 
للعقارات المطروحة في المزاد إلى 
64.4 مليون دينار كسعر ابتدائي.
ــيــــر أن أهــــم  ــغــ وأضــــــــــــاف الــــصــ

الــعــقــارات الــمــطــروحــة فــي الــمــزاد 
وأعالها قيمة، هو مجمع »الليوان« 
التجاري الــواقــع على أرض تبلغ 
 ويقع 

ً
 مربعا

ً
مساحتها 5592 مترا

عــلــى شــــارع رئــيــســي و 3 شـــوارع 
بسعر ابتدائي يبدأ من 30 مليون 
 أن الدخل االفتراضي 

ً
دينار، علما

الشهري للمجمع هو 193.7 ألف 
دينار.

وأوضح أن العقار الثاني الذي 
سيتم طــرحــه بــالــمــزاد فهو )بــرج 
ستار( التجاري الواقع على أرض 
 
ً
 مربعا

ً
تبلغ مساحتها 582 مترا

فــي منطقة الــمــرقــاب عــلــى شــارع 
ــة، ويـــبـــلـــغ دخـــلـــه  ــ ــكـ ــ رئـــيـــســـي وسـ
االفــتــراضــي الــشــهــري نــحــو 61.9 
ألــف دينار، وسيتم طرحه بسعر 
ابتدائي يبلغ 10.4 ماليين دينار.

وذكــــــــــر أن ثـــــالـــــث الـــــعـــــقـــــارات 
المطروحة في المزاد هو »مجمع 
الــحــرمــيــن« الــتــجــاري الــواقــع على 
مساحة 1600 متر مربع في منطقة 
الجهراء ويطل على شارع رئيسي 
وساحة، ويبلغ دخله االفتراضي 
الــشــهــري نــحــو 54.4 ألـــف ديــنــار، 
ومــن المقرر أن يتم طرحه بسعر 

ابتدائي هو 9.2 ماليين دينار.
ــــى أن رابـــع  ولـــفـــت الــصــغــيــر إلـ
العقارات التي سيتم طرحها في 
الــــمــــزاد هـــو »مــجــمــع األســــطــــورة« 
الـــتـــجـــاري الــــواقــــع عــلــى مــســاحــة 

خالد الصغير

طارق شعيب

عماد حيدر

»ديليفرو« توصل األغذية لمنطقة المخيمات
نظمت »ديليفرو«، بالتعاون مع شركائها 
في ملحمة ديستركت، أرابيكا، و86%، مفاجأة 
لــعــدد مـــن رواد الــمــخــيــمــات، حــيــث أوصــلــت 
لـــهـــم األطـــعـــمـــة والـــمـــشـــروبـــات الــــلــــذيــــذة، مــن 
 
ً
خالل سيارة دفع رباعي ُصممت خصوصا

لمفاجأتهم في الصبية.
وحول هذا، قالت سهام الحسيني، المديرة 
العامة لـــ »ديليفرو الــكــويــت«: »فصل الشتاء 
من أفضل فصول السنة في الكويت. ينتظره 
الــجــمــيــع لــالســتــمــتــاع بــاألنــشــطــة الــخــارجــيــة 
والــكــشــتــات والــتــخــيــيــم. وبــالــطــبــع نــحــن في 
)ديـــلـــيـــفـــرو( مــــوجــــودون لــخــدمــتــهــم فـــي هــذه 
الــمــنــاســبــات، حــيــث نـــحـــرص، مـــع شــركــائــنــا 
مـــن الــمــطــاعــم، عــلــى تــوفــيــر جــمــيــع األغـــذيـــة 

ــثـــل هـــذه  ــتــــي تــتــطــلــبــهــا مـ ــات الــ والــــمــــشــــروبــ
ــان ذلـــك ســانــدويــشــات  الــمــنــاســبــات، ســــواء كـ
شــهــيــة، أو أطــعــمــة مــتــبــلــة جـــاهـــزة لــلــشــوي، 
لتضمن للعمالء االستمتاع في هذا الموسم«. 
استمتع العمالء بصنع مجموعات متنوعة 
مــن الــبــرغــر والــســنــدويــشــات فـــوق الــفــحــم في 
المخيم، إضافة إلــى شــرب القهوة المفضلة 
لديهم مــع الــحــلــوى. وذكــر عبدالله الفضالة 
من ملحمة ديستركت: »كانت تجربة رائعة 
لجميع المشاركين. رؤية السعادة واالمتنان 
في وجوه عمالئنا بالمبادرة التي قدمناها 
مع )ديليفرو( يلهمنا إلطالق مفاجآت مماثلة 

في المستقبل«.

 لبيع 6 عقارات 
ً
»ريم العقارية« تنظم مزادا

 بسعر ابتدائي 65 مليون دينار
ً
تجارية غدا

 في شارع حبيب 
ً
 مربعا

ً
790 مترا

مــنــاور بمنطقة الــفــروانــيــة الــذي 
يبلغ دخــلــه االفــتــراضــي الشهري 
36.9 ألـــف ديــنــار، وسيتم طرحه 
بسعر ابتدائي قــدره 5.8 ماليين 
دينار. وأشار إلى أن »ريم« تطرح 
كذلك )مجمع حور( التجاري الواقع 
على مساحة 800 متر مــربــع في 
منطقة الفحيحيل، ويبلغ دخله 
االفتراضي الشهري نحو 33.5 ألف 
دينار، ومن المقرر أن يتم طرحه 
في المزاد بسعر ابتدائي هو 5.5 

ماليين دينار.
ــا ســـــــادس الــــعــــقــــارات الــتــي  ــ أمــ
ســتــطــرح فـــي الــــمــــزاد، أفـــــاد بــأنــه 
)مجمع فاريا( التجاري الواقع على 

 
ً
أرض تبلغ مساحتها 548 مترا

 على شارع بيروت الرئيسي 
ً
مربعا

فــي منطقة حــولــي، ويــبــلــغ دخله 
االفتراضي الشهري نحو 21.2 ألف 
ديــنــار، وسيتم طرحه فــي المزاد 
بسعر ابتدائي 3.5 ماليين دينار.

ــا الــصــغــيــر الــراغــبــيــن في  ــ ودعـ
المشاركة في المزاد العقاري إلى 
ضرورة مراجعة االدارة الرئيسية 
لشركة ريـــم الــعــقــاريــة فــي منطقة 
الشرق، للتوقيع على عقد دخول 
 أن آخر يوم لتسجيل 

ً
المزاد، علما

الدخول بالمزاد هو اليوم األحد.

»العربي لالستشارات الهندسية« الراعي 
»ENCON3« البالتيني لملتقى

فــي إطــــار دعــمــه لخطط التنمية بــالــكــويــت، أعــلــن الــمــكــتــب العربي 
لــالســتــشــارات الهندسية )Pace( رعــايــتــه البالتينية للملتقى الثالث 
للخدمات االستشارية لخطة التنمية »ENCON3«، والــذي يعقد تحت 

رعاية عبدالعزيز المعجل، وزير الدولة لشؤون البلدية. 
وينظم ملتقى )KFEOCH( خالل الفترة من 10 إلى 12 الجاري، تحت 
شــعــار »استكمال بــوابــة التصاريح ومــواجــهــة تحديات خطط البناء 
واإلسكان«، حيث يناقش خطط رقمنة التصاريح، والتكامل اآللي بين 

المؤسسات المعنية في القطاعين العام والخاص.
وتعليقا على رعايته للملتقى، قال الرئيس التنفيذي لـ )Pace( م. طارق 
شعيب: »الشك أن رعايتنا لـ »ENCON3« تعتبر تأكيدا لدعمنا ومشاركتنا 
لخطط التنمية في الكويت، التي تغطي قطاعات عديدة، وعلى رأسها 

القطاع الرقمي، ولطالما كان المكتب العربي شريكا أساسيا في هذه 
الخطط وبشكل خاص في الكويت، ثم في المنطقة بشكل عام«.

وأعرب شعيب عن فخر المكتب العربي للمشاركة الفعالة في االرتقاء 
بالعمليات التشغيلية المستدامة للمشاريع، وتعزيز البنية التحتية 
التكنولوجية في قطاعي االستشارات الهندسية واإلنشاءات في الكويت، 
مشيرا إلى أن المكتب يعد في طليعة المؤسسات التي تتبنى التقنيات 
الحديثة، حيث يحرص باستمرار على جلبها إلى الكويت، لضمان تسليم 

المشاريع وفقا ألعلى المعايير العالمية.
ولفت إلــى أن المشاريع التي ينفذها المكتب العربي خير شاهد، 
وأبرزها مشروع قصر العدل الجديد، أحد أبرز المباني القضائية التي 

أنجزت خالل السنوات األخيرة وأضخمها.

توقع بتراجع أسعار العقارات 
السكنية 15% خالل 2023

حيدر لـ ةديرجلا•: الكثير متردد في الشراء في ظل األسعار الحالية
● سند الشمري

توقع نائب رئيس االتحاد 
الــكــويــتــي لـــوســـطـــاء الــعــقــار 
عـــــمـــــاد حــــــيــــــدر، أن تــشــهــد 
العقارات السكنية انخفاضا 
بنسبة تــتــراوح بين 10 إلى 
ــــالل الـــعـــام  15 فــــي الـــمـــئـــة خـ

الحالي.
وقـــال حــيــدر لـــ »الــجــريــدة« 
إن هـــنـــاك مــــؤشــــرات عــديــدة 
ــــدوم االنـــخـــفـــاض في  عــلــى قـ
أســعــار الــعــقــارات السكنية، 
ــع الــصــفــقــات  ــراجــ أبــــرزهــــا تــ
العقارية نحو 50 في المئة 
 خـــــالل عـــــام 2022، 

ً
تـــقـــريـــبـــا

باإلضافة إلــى تــردد العديد 
من المواطنين في الشراء في 

ظل األسعار الحالية.
وبّين أن القطاع العقاري 
سوق تفاوضي وليس فوريا، 
كــســوق األوراق الــمــالــيــة أو 
الــــذهــــب، أي أن االنــخــفــاض 
 أن 

ً
بحاجة للوقت، موضحا

هناك عوامل تدعم استقرار 
األسعار، أبرزها أن العقارات 
التزال تحقق عوائد مجزية.

وأضــــــــــــــــــاف أن الــــــســــــوق 

 بالهدوء، 
ً
العقاري يتسم حاليا

وقد يتحول إلى ركــود، وعلى 
الحكومة أن تضع خطة لدعم 
االقــتــصــاد حــتــى ال نــصــل إلــى 
تــلــك الــمــرحــلــة الـــتـــي ســتــكــون 
تــداعــيــاتــهــا ســلــبــيــة عــلــى كل 

القطاعات.
ــــص الــــقــــطــــاع  ــخـ ــ ــا يـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ وفـ
االستثماري، أشار حيدر إلى 
أن العقار االستثماري يعتبر 
مــن أهــم الــقــطــاعــات العقارية، 
 
ً
، خصوصا

ً
لكنه اليــزال طــاردا

بعد رفع الفائدة على الودائع، 
إذ يجب على الجهات المعنية 

االلتفات إليه.

وأوضــــــــح أن رفـــــع الـــدعـــم 
ــوم الــكــهــربــاء والــمــاء  أو رســ
على البيت الثاني أو الثالث 
يصب فــي مصلحته، اذ إنه 
منذ رفــع تعرفتي الكهرباء 
ــقــــطــــاعــــات  والـــــــمـــــــاء عــــلــــى الــ
الـــــــعـــــــقـــــــاريـــــــة، واســـــتـــــثـــــنـــــاء 
الــســكــنــي تــوجــه الــعــديــد من 
ــذا  ــو هــ ــحــ الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن نــ

القطاع.
وعن القطاع التجاري، قال 
حــيــدر إن المعطيات تشير 
إلى أن استقرار هذا القطاع 
لوجود العديد من العوامل 
 
ً
اإليجابية الداعمة له، الفتا
إلى أن رفع رســوم الحكومة 
عـــلـــى الـــقـــســـائـــم الــصــنــاعــيــة 
ــيــــهــــات  ــالــ والـــــــــمـــــــــزارع والــــشــ
 على أسعار 

ً
سينعكس سلبا
تلك القطاعات.
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واصل البنك األهلي المتحد في 
عـــام 2022 جــهــوده لــلــحــفــاظ على 
مكانته كوجهة عمل مفضلة في 
القطاع المصرفي الكويتي، انطالقا 
مـــن مــنــهــج عــمــلــه واســتــراتــيــجــيــتــه 
التي تعنى بانتقاء وجــذب أفضل 
العناصر من الكوادر المصرفية، ثم 
متابعة العمل على تنمية مهاراتهم 
وقدراتهم من خالل برنامج متكامل 

للتدريب والتطوير.
 على هذه الجهود، أفاد 

ً
وتعليقا

الــمــديــر الـــعـــام لـــلـــمـــوارد الــبــشــريــة 
بــالــبــنــك نــقــيــب أمــيــن بـــأن »األهــلــي 
المتحد« له دور ريادي معروف في  
ات الوطنية  تخريج أفضل الكفاء
ــنــــاخ الــعــمــل  ــة، وتــــوفــــيــــر مــ ــابــ ــشــ الــ
المناسب لهم حتى تولوا مع الوقت 

مناصب قيادية في البنك، ومنهم 
أيضا من تولوا مناصب قيادية في 

جهات أخرى بالكويت.  
ــارة إلــى قــيــام البنك  تــجــدر اإلشــ
بدور رائد وسباق في خلق كوكبة 
من أوائــل المصرفيين الكويتيين 
الذين التحقوا بالبنك في بداياته 
وكــانــوا هــم الــنــواة الحقيقية التي 
ــل الـــمـــصـــرفـــي  ــمــ ــعــ ــا الــ ــيـــهـ ــلـ قـــــــام عـ

بالكويت.

مبادرات الموارد البشرية

وتأكيدا لجهود »األهلي المتحد« 
المميزة في مجال الموارد البشرية، 
حصد البنك جائزة أفضل بنك في 
ــبــــادرات الــــمــــوارد الــبــشــريــة لــعــام  مــ

2022 مـــن مــجــلــة انــتــرنــاشــيــونــال 
فاينانس، نظرا لما حققه من تميز 
في مختلف مجاالت عمل الموارد 
 من استراتيجيتها،  

ً
ا البشرية بــدء

ــذب أفــضــل  ــ ــا تــتــضــمــنــه مــــن جــ ــ ومــ
ــاظ  ــفــ ــحــ ــة والــ ــلــ ــمــــؤهــ ــر الــ ــاصــ ــنــ ــعــ الــ
عليها وتنمية قدراتها، والتفاعل 
المستمر مــع الــمــوظــفــيــن، ونــجــاح 
إدارة الــمــوارد البشرية للعمل عن 
بــعــد، ومــبــاشــرة الــمــهــام المتعلقة 
بالتوظيف والتخطيط والتدريب 
والتطوير وإدارة األداء، فضال عن 
نــجــاحــهــا فـــي تــغــيــيــر تــقــيــيــم األداء 
السنوي التقليدي إلى إدارة األداء 
المستمر على مدار العام، مما زاد 
مـــن الــتــواصــل بــيــن اإلدارة العليا  

بالبنك والموظفين.

 وكــــذلــــك نـــجـــاح إدارة الــــمــــوارد 
الــبــشــريــة فـــي أخـــذ زمــــام الــمــبــادرة 
بإدارة التغيير من خالل المشاركة 
فــي مــبــادرة التحول فــي البنك، مع 
التركيز على زيادة كفاءة الموظفين 
في الجوانب المتعلقة بالمهارات 
المرتبطة بالتطور التكنولوجي، 
وتحليل البيانات، وإبقاء الموظفين 
ــوات الـــتـــحـــول  ــطــ ــخــ عـــلـــى اطــــــــالع بــ
مـــن خــــالل تــنــفــيــذ خــطــة الــتــواصــل 
الــــداخــــلــــي، وتـــشـــجـــيـــع الـــمـــشـــاركـــة 
الفعالة من خالل  منصة التواصل 
.»I Connect« الداخلي اإللكترونية

منظومة متكاملة للتدريب والتطوير

وفــقــا الســتــرتــيــجــيــة عــمــل الــبــنــك 

فإن موظفيه أهم أصوله، ولذلك يتم 
التركيز على االستثمار في تنمية 
المهارات والخبرات لضمان تميزهم 
فـــي األداء ومــواكــبــتــهــم لــكــل مـــا هو 
جديد في مجال القطاع المصرفي، 
مــن خـــالل تنفيذ عــــدٍد مــن الــبــرامــج 
والــــــــــدورات الـــتـــدريـــبـــّيـــة الــمــصــمــمــة 

بعناية فائقة.
وتعد عملية التدريب والتطوير 
ا رئــيــســيــا مـــن نـــمـــوذج الــعــمــل،  ــزء جــ
لضمان توفير الكوادر المؤهلة التي 
تعمل على تقديم أعلى مستويات 
األداء واإلنـــــجـــــاز، والـــــــذي بــــال شــك 
ينعكس بشكل إيجابي على مستوى 
الخدمات المقدمة للعمالء، كما يؤكد 
الحرص على االلتزام بالدور المهم 
الـــذي يــجــب أن نــؤديــه فــي اإلســهــام 

بتطور القطاع المصرفي والمالي 
بدولة الكويت.

تعزيز دور المرأة 
ــي الــمــتــحــد« على  ــلــ وحـــــرص »األهــ
تعزيز دور المرأة في العمل والتقدم 
ــلـــي جـــمـــيـــع الــمــســتــويــات  الـــمـــهـــنـــي عـ
الــوظــيــفــيــة وفـــي كـــل الــقــطــاعــات، وقــد 
شهد مساهمات نسائية كبيرة وفعالة 
فــي رســم وتنفيذ خططه المصرفية 
وتطوير أعماله عبر تاريخه الطويل، 
وتأكيدا لهذه الرؤية، كان للبنك السبق 
فـــي تــعــيــيــن أول رئــيــس تــنــفــيــذي من 
الــكــويــتــيــات لبنك يعمل وفـــق أحــكــام 
الشريعة اإلسالمية على المستويين 
المحلي واالقليمي، كذلك تم انتخابها 
لــعــضــويــة مــجــلــس إدارة الـــبـــنـــك فــي 

الثالثين من يونيو 2022، وأصبحت 
بموجب هذا االنتخاب عضو مجلس 

إدارة ورئيسة تنفيذية للبنك.

بيئة عمل جاذبة 
يـــحـــرص »األهــــلــــي الـــمـــتـــحـــد« عــلــى 
تميز جميع الفرق الرياضية بالبنك، 
والتي تسعي دائما لتحقيق النجاح 
ــبــــطــــوالت، انـــطـــالقـــا مـــن اهــتــمــامــه  والــ
بثروته البشرية في مختلف المجاالت. 
وفــــي هــــذا اإلطــــــار، كــــرم الــبــنــك فــريــقــه 
لــكــرة الــقــدم، بمناسبة حصوله على 
لـــقـــب بـــطـــل كـــــأس دوري الـــمـــصـــارف 
ــن الـــــدوري  ــاراة الــنــهــائــيــة مـ ــبـ ــمـ فـــي الـ
بــحــضــور الــرئــيــســة التنفيذية للبنك 
جهاد الحميضي، والتي قدمت الهدايا 
التذكارية لالعبي الفريق، تعبيرا عن 
االعتراف بجهودهم وحماسهم للفوز، 
كــمــا كـــرم فــريــقــه لــلــكــريــكــت بمناسبة 
فــــــوزه فــــي نـــهـــائـــي مــــبــــاريــــات اتـــحـــاد 
الــمــصــارف، والــــذي حــافــظ مــن خالله 
على سلسلة انتصاراته بالفوز بثالثة 

نهائيات على التوالي.

دور سباق لتوظيف ذوي الهمم 
قام »األهلي المتحد« برعاية حفل 
تــخــريــج الــدفــعــتــيــن الــثــانــيــة والــثــالــثــة 
للمتدربين من ذوي الهمم ضمن حملة 
»شــركــاء لتوظيفهم«، فــي إطــار دعمه 
المستمر لذوي الهمم، والتي أطلقتها 
الهيئة الــعــامــة لــشــؤون ذوي اإلعــاقــة 
بــالــتــعــاون االســتــراتــيــجــي مـــع معهد 

البناء البشري.

»المتحد« يواصل جهوده للحفاظ على مكانته كوجهة عمل مفضلة

تفاعل الطلبة وإقبالهم على جناح »األهلي المتحد« في أحد معارض التوظيفأمين والشرهان أثناء توقيع  مذكرة تفاهم مع الجامعة األسترالية جائزة أفضل مبادرات في الموارد البشرية

جهاد الحميضي مع فريق كرة القدم وعدد من ممثلي اإلدارة التنفيذية والموظفيننقيب أمين متوسطًا مجموعة من المعينين الجدد بعد انتهاء أحد برامج التدريب

قانون المدن اإلسكانية...
سراب جديد

أقّر مجلس األمة في مداولته األولى، بأغلبية ساحقة، اقتراح 
قانون تأسيس شركات إنشاء المدن اإلسكانية. 

ومـــع تــقــديــري لــُحــســن نــوايــا مــقــدمــي االقـــتـــراح ورغــبــتــهــم في 
إيجاد حل جذري ألزمة السكن، وباألخص النائب د. عبدالعزيز 
الصقعبي، المهتم بهذا الملف منذ المجلس الماضي، إال إنني 
أخشى أن يكون مصير هذا القانون، مثل مصير قوانين كثيرة 
أقــرهــا المجلس بالسابق وآلـــت إلــى الفشل، بالرغم مــن ُحسن 

نوايا مقدميها.
أقول هذا ألن فكرة القانون باألساس متناقضة، فهي تحاول 
الــمــزاوجــة بين توفير السكن بــأقــل األســعــار وفــي نفس الوقت 
تحقيق ربح للمواطن المكتتب بالشركة. كما وضع القانون قيودا 
وأحماال على الشريك االستراتيجي )المطور العقاري(، مما يجعل 

فكرة المشروع غير جاذبة للمطورين العالميين.  
ــادة 4 تـــنـــص عـــلـــى أن تــــبــــاع حـــصـــة الـــشـــريـــك  ــ ــمــ ــ فـــمـــثـــال، الــ
االستراتيجي في الشركة بالمزاد بين المتنافسين، وهذا يعني 
أن الفائز بالمزايدة عليه تكاليف كبيرة نتيجة شراء هذه الحصة 

بالمزاد العام وليس بالقيمة االسمية. 
وإذا أضفنا إلى ذلك تكاليف إنشاء وتجهيز البنية التحتية 
والشوارع، ومن ثم تكلفة بناء المنازل، وأيضا تحقيق الحياد 
الكربوني، كما نّصت المادة 2، وهو أمر مكلف وصعب المنال، 
فــهــذا يعني أن الــشــريــك االســتــراتــيــجــي ســيــكــون مــضــطــرا لبيع 
األراضــــي والــمــنــازل والــشــقــق بــأســعــار عــالــيــة لتغطية كــل هــذه 
التكاليف، وهذا خالف لرغبات الناس الذين يبحثون عن أسعار 

معقولة للسكن.
 تطبيقها بمثل هــذا المجال 

ّ
االكتتابات مهمة بال شــك، لكن

في غير محله. وإن كان النواب مهتمين بإيجاد مصادر دخل 
إضافية للمواطنين؛ فاألولى طرح الخدمات التي تسيطر عليها 
الدولة لالكتتاب العام، مثلما تفعل دول الخليج، والتي امتدت 
إلى قطاعات الطاقة والبتروكيماويات، بينما ال تــزال الكويت 
متأخرة جدا في المجال، وقد أسهب الزميل محمد البغلي في 
الحديث عن فرص االكتتابات الضائعة في مقاله بـ »الجريدة« 

بتاريخ 22 ديسمبر الماضي.
كما فرضت المادة 11 هامش ربح معّينا على بيع الوحدات، 
وهو أمر غير عملي وصعب التحقق منه، وسيؤثر على جودة 

البناء.
وفــرضــت الــمــادة 20 غــرامــات تــأخــيــر تسليم الـــوحـــدات على 
الشركة، إضافة إلى المادة 21 التي أعطت المشتري حق فسخ 
عقد البيع واسترجاع كامل المبلغ المدفوع، مع تعويض 20 
بالمئة في حال قامت الشركة بتغيير مواصفات البناء أو المواد 
المستخدمة فيه، حتى لو كانت قيمة تلك التغييرات فقط 100 

دينار مثال.
فمثل هذه القيود والغرامات ترفع مخاطر الدخول في مثل 
هذا االستثمار ليس على الشريك االستراتيجي فحسب، بل على 
المواطن المكتتب بهذه الشركة أيضا! وقد بّين الزميل محمد 
رمضان، في مقاله بـ »القبس« بتاريخ 2 الجاري، كيف أن قوانين 
مشابهة أقــرت في السابق، لكن لم تكن لها جــدوى اقتصادية، 

وفشلت في النهاية!
والمشكلة األخرى أن هذا القانون ال يأتي ضمن تصور واضح 
القتصاد الدولة بشكل عام. فمع التوسع العمراني غربا وشماال 
وجنوبا، هل المطلوب من غالبية ساكنيها التنقل للعاصمة 
للعمل في مؤسسات الدولة؟ وماذا عن المقيمين؟ فهل المطلوب 
استمرار تكديس المقيمين في مناطق كثافة عمرانية وبشرية 
عالية، كما هو الوضع حاليا، مما أوجد مشاكل أخرى أهمها 

الزحمة المرورية؟  

من ناحية أخرى، يصّر مقدمو القانون المقترح على تسويق 
الوحدات حسب أولوية تسجيل الطلب اإلسكاني. ومع تقديري 
لــحــرص الــنــواب عــلــى إيــجــاد حــل شعبي ألزمـــة الــســكــن، لكنهم 
بحاجة إلــى مصارحة الشعب بالحقيقة الــمــّرة، وهــي أن نظام 
)أرض وقرض( انتهت صالحيته منذ زمن طويل. ففي ظل النظام 
الحالي، مطلوب من المواطن توقيع عقود توريد متعدد ومراجعة 
مــواصــفــات بمختلف التخصصات الميكانيكية والكهربائية 
وغيرها، والتعامل مع مقاولين، وهــو بــاألســاس شخص غير 
متخصص. فحتى في شركات التطوير العقاري ال يوجد شخص 
واحد متخصص في جميع المجاالت. هذا النظام مكلف ومرهق 

للمواطن ويفتح أبوابا عديدة للنصب واالحتيال.
ولذلك المطلوب هو تغيير جذري في فلسفة توفير السكن، 
وذلــك بتوفير المزيد من األراضــي للمشاريع اإلسكانية دفعة 
واحــــــدة، وحـــصـــر تــأهــيــلــهــا وبـــنـــاء الــمــنــتــجــات الــعــقــاريــة فيها 
ل الدولة حتى يقوموا هم 

ّ
للمطورين العقاريين فقط دون تدخ

بإعمارها وترتيبها وتوفير البنية التحتية لها وبيعها بأسعار 
معقولة لقائمة المنتظرين، بدال من أن تحمل الدولة على عاتقها 

تنفيذ كل هذه المشاريع.
ومــن مزايا هــذه السياسة توفير أمــوال الــدولــة، وفتح الباب 
إلبـــداع المطورين فــي تصميم المناطق والــمــنــازل والخدمات 
والمساحات الخضراء وممرات المشاة، وغيرها من األمور التي 

تعانيها المناطق الحالية.
ويمكن لهؤالء المطورين أن يطرحوا عدة نماذج للسكن، مثل 
الشقق في عمارات سكنية عصرية، والمنازل المتوسطة الحجم 
)Town Houses( -على عكس المادة 9 من القانون المقترح التي 
اشترطت أال تقل مساحة أي منتج عن 400 متر مربع- وأخيرا 

المنازل الكبيرة.
وبــذلــك تستطيع األســــرة فــي بــدايــتــهــا شــــراء شــقــة، ومـــن ثم 
ــادة عــدد األطــفــال،  ــراء مــنــزل متوسط الحجم مــع زيـ بيعها وشـ
وأخيرا االنتقال إلــى منزل كبير. وبذلك تستطيع هــذه األســرة 
ك أصل قابل للبيع، بدال من 

ّ
دفع أقساطها منذ البداية على تمل

الوضع الحالي الــذي تضطر فيه األســرة إلــى السكن في شقق 
صغيرة لسنوات طويلة وإضاعة عشرات اآلالف من أموالها على 

اإليجار، لتنتقل بعدها مباشرة إلى منزل كبير.
ولن تكون هناك حاجة إلى اختراع العجلة من جديد، ألننا 
نستطيع االستفادة من نماذج ناجحة لعمل المطورين العقاريين 
في دول مجاورة وخاصة اإلمارات، إضافة إلى مدن أجنبية مثل 
العاصمة النمساوية فيينا المعروفة بتجربتها الناجحة في 
توفير السكن بأسعار مناسبة على مدى سنوات طويلة. المسألة 
األساسية هي توفير األراضي للمطورين العقاريين، حيث يزيد 
العرض عن الطلب. حينها لن نحتاج أصــال إلــى نظام أولوية 
تسجيل الطلبات لــدى مؤسسة الرعاية السكنية، ولــن نحتاج 
إلى فرض هامش ربح على المطور العقاري، ألننا سنخلق سوقا 
مفتوحا تتوافر فيه المنتجات العقارية بكثرة، حيث يضطر 
المطور إلى االكتفاء بهامش ربح معقول، بدال من الوضع الحالي 
الذي يقل فيه العرض ويكثر الطلب. ويمكننا حينها أيضا فتح 
ك الشقق والمنازل المتوسطة الحجم 

ّ
المجال للمقيمين لتمل

على األقل لتشجيع االندماج والتكامل، بدال من سياسة الفصل 
العنصري الفاشلة التي نرى آثارها السلبية اليوم.

وجهة نظر

 حسن مصطفى الموسوي

النفط يسجل خسارة أسبوعية %8
بفعل مخاوف الركود

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 6 سنتات 
ليبلغ 77.32 دوالرا في تداوالت يوم الجمعة مقابل 
77.26 دوالرا في تداوالت الخميس، وفقا للسعر 

المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفـــي األســـــواق الــعــالــمــيــة لــم يــطــرأ تــغــيــر على 
ــــدوالر  أســـعـــار الــنــفــط الــجــمــعــة، وســــط تـــراجـــع الـ
 
ّ
األمـــيـــركـــي، وتــقــاريــر الــوظــائــف األمــيــركــيــة، لــكــن
الــخــامــيــن القياسيين أنــهــيــا األســبــوع األول من 
العام على تراجع بلغ 8 في المئة بسبب مخاوف 

الركود العالمي.
وانخفضت العقود اآلجلة لخام برنت 12 سنتا، 
بــمــا يــعــادل 0.2 فــي الــمــئــة لتبلغ عــنــد التسوية 
78.57 دوالرا للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس 
الوسيط األميركي 10 سنتات أو 0.1 فــي المئة 

ليسجل 73.77 دوالرا للبرميل.
وعلى أساس أسبوعي، انخفض كل من برنت 
وغـــرب تكساس الــوســيــط بأكثر مــن ثمانية في 
الــمــئــة، وهـــو أكــبــر انــخــفــاض أســبــوعــي لهما في 

مستهل عام منذ 2016.
وارتفع كال الخامين القياسيين بنحو 13 في 

المئة خالل األسابيع الثالثة السابقة عليه.
وقـــال ستيفن بــريــنــوك المحلل فــي بــي.فــي.إم 
»ربــمــا تستعيد ســوق النفط بعض الــهــدوء بعد 
التغيرات الكبيرة في وقت سابق هذا األسبوع، 
لــكــن احــتــمــاالت الــصــعــود التــــزال مـــحـــدودة، على 
األقل على المدى القريب... التوقعات االقتصادية 

ضبابية«.

»برقان« يرفع الستار عن »أساطير رحلة 
الخيال وتحقيقه مع كنز برقان« 12 الجاري

لــلــمــرة األولـــــى فـــي الــقــطــاع 
المصرفي في الكويت، وعبر 
ــة فــــــريــــــدة مــن  ــيــ ــنــ مـــــــبـــــــادرة فــ
نــوعــهــا، يــســتــعــد بــنــك بــرقــان 
ــتـــاجـــه  ــار عـــــن إنـ ــتــ ــســ لــــرفــــع الــ
المسرحي الضخم الذي يحمل 
عنوان »أساطير رحلة الخيال 
وتــحــقــيــقــه مــــع كـــنـــز بــــرقــــان«، 
والــمــقــّرر عــرضــه 12 الــجــاري 
على مسرح مركز الشيخ جابر 

األحمد الثقافي.
ــروي الــمــســرحــيــة قصة  ــ وتــ
مستلهمة من تاريخ الكويت، 
يـــشـــارك فـــي تــقــديــمــهــا نخبة 
مــن الفنانين الكويتيين، في 
إنــتــاج خـــاص مــن بــنــك بــرقــان 
 .Partners بالتعاون مع شركة
وفــــــــــــــي خـــــــــتـــــــــام الـــــــعـــــــرض 
المسرحي الحماسي الفريد 
مــــــن نــــــوعــــــه، ســـيـــتـــم تـــتـــويـــج 
الــمــلــيــونــيــر األول فـــي سحب 
حساب »كنز« من بنك برقان، 
ــائـــزة  ــالـــجـ والـــــــــذي ســـيـــفـــوز بـ
الكبرى، وقيمتها 1.500.000 

د.ك.
ــــط الـــمـــســـرحـــيـــة 

ّ
ــل ــا تــــســ كــــمــ

الـــضـــوء عــلــى أســـطـــورة »كــنــز 
ــي بـــيـــن  ــ ــتــ ــ تـــــــــالل بـــــــــرقـــــــــان«، الــ
ــا  ــهــ ــنــــحــــدراتــ هـــضـــبـــاتـــهـــا ومــ
كنز خيالي ينتظر مــن يأتي 
الكتشافه، بينما تدور أحداث 
الــــمــــســــرحــــيــــة حـــــــــول الـــبـــطـــل 
ــم« الــــــذي يــثــق  الــصــغــيــر »نــــجــ
باألسطورة ويتجه إلى برقان 
لــلــبــحــث عـــن الــكــنــز الــمــدفــون 

فيها.
وتعد هذه المبادرة الفنية 
فـــريـــدة مـــن نــوعــهــا، وخــاصــة 
في مسيرة بنك برقان، ألنها 
أول عـــــمـــــل فـــــنـــــي مــــســــرحــــي 

غنائي، يهدف إلى نشر رسالة 
ــد فـــي جــوهــرهــا  ــؤّكـ ســامــيــة تـ
ــــان  ــمـ ــ ــلــــى اإلنــــــســــــان اإليـ أن عــ
بقدرته على تحقيق أحالمه 
وطموحاته، حتى يصل إليها 
كما هو الحال مع عميل بنك 
بــرقــان الــــذي يــثــق بـــأن طريق 
المليونير متاح وسهل المنال 

عبر حساب »كنز«. 
ــــي  ــنـ ــ ــفـ ــ وهــــــــــــــــذا الـــــــعـــــــمـــــــل الـ
المسرحي من تأليف وإخراج 
ــي،  ــ ــــوضـ ــعـ ــ أحــــــمــــــد مــــحــــمــــد الـ
ــنــــجــــوم:  وبــــطــــولــــة كـــــل مـــــن الــ
يعقوب عبد الله، غرور صفر، 
أحـــمـــد بــــن حــســيــن ووضـــحـــة 
الرومي، أما األغنية الختامية 
ــات وألـــــحـــــان  ــمــ ــلــ ــي مــــــن كــ ــهــ فــ
الــنــجــم بـــشـــار الـــشـــطـــي، غــنــاء 
ــان مـــــطـــــرف الــــمــــطــــرف،  ــ ــنـ ــ ــفـ ــ الـ
موسيقى ومـــؤثـــرات صوتية 
ــــع الــــــصــــــيــــــداوي، تـــقـــديـــم  ــيـ ــ ربـ
الـــمـــتـــألـــقـــة بــيــبــي الـــخـــضـــري، 
تــصــمــيــم االســـتـــعـــراض بــريــزا 
الــــرومــــي وحـــمـــود الــعــمــيــري، 
إضاءة عبدالله النصار، أزياء 

حصة العباد وديكور محمد 
بهبهاني. 

وبمناسبة هذا الحدث غير 
المسبوق، قال ناصر القيسي، 
ــات  ــدمــ ــخــ ــديــــــري الــ ـــس مــــ ــيــ ــ رئـ
المصرفية الشخصية في بنك 
برقان: »نحن نرى في حساب 
كنز أحد أهم المنتجات التي 
قمنا بإطالقها منذ سنوات، 
والذي كان لها صدى إيجابي 
 لــدى عمالئنا الحاليين 

ً
جـــدا

والـــــــجـــــــدد عــــلــــى حــــــد ســــــــواء. 
ولـــــذلـــــك، ومــــــن أجــــــل اإلعــــــالن 
عــن أول مــلــيــونــيــر فــي سحب 
 
ً
كــنــز، حرصنا أن نــقــدم حدثا

 وتـــجـــربـــة 
ً
ــا ــ ــامـ ــ ــمـ ــ  تـ

ً
مـــخـــتـــلـــفـــا

جـــديـــدة لــلــجــمــهــور. ونــســعــى 
ــذا الــــعــــرض إلـــى  ــ ــــالل هـ مــــن خـ
االحتفال بنجاح كنز في عامه 
األول واالستعداد للمزيد من 
النجاح عام 2023. كما يجسد 
هذا العمل حرصنا على تقديم 
تـــجـــربـــة مــخــتــلــفــة ومـــتـــطـــورة 
لــعــمــالئــنــا، مــلــيــئــة بــالــمــزايــا 

والقيمة المضافة«.

ــــت  ــرحـ ــ مـــــــــن جـــــهـــــتـــــهـــــا، صـ
خــلــود رضـــا الــفــيــلــي، رئيسة 
دائـــرة التسويق واالتــصــاالت 
لمجموعة بنك بــرقــان: »نحن 
ــذا الــعــمــل  ــهـ  بـ

ً
ــدا ــ فــــخــــورون جــ

الــفــنــي الــكــويــتــي لــإعــالن عن 
مــلــيــونــيــر حــســاب كــنــز األول، 
ــلــــوب مـــخـــتـــلـــف وخــــــارج  بــــأســ
عــن الــمــألــوف. إذ يتناغم هذا 
مــع ســعــي الــبــنــك الــــدؤوب من 
أجــل تقديم كــل مــا هــو جديد 
ومـــبـــتـــكـــر، ويـــلـــيـــق بــمــكــانــتــنــا 

الرائدة«. 
ــلــــي: »لـــقـــد  وأضــــــافــــــت الــــفــــيــ
، من خالل هذا 

ً
حرصنا، أيضا

العمل المسرحي، على تشجيع 
الــطــاقــات الشبابية الكويتية 
إليماننا بقدراتهم ومواهبهم 
فـــي إنـــجـــاح الــعــمــل وتــقــديــمــه 
بشكل مختلف، ليكون األول 
والفريد من نوعه كإهداء من 
بــنــك بــرقــان لــعــمــالئــنــا الــكــرام 
وجميع أفراد المجتمع، ألنهم 
دافــعــنــا فــي تــقــديــم كــل مــا هو 
متجّدد ويتماشى مع أسلوب 
حياتهم ومكانتهم المتقّدمة 

لدينا«. 
ــر كـــل  ــ ــكــ ــ ــشــ ــ ــالــ ــ وخــــــــصــــــــت بــ
ــاح  ــ ــــجـ ــن فـــــــي إنـ ــيــ ــمــ ــاهــ ــســ ــمــ الــ
ــل مــــــــــن شـــــركـــــة  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــعـ ــ ــ هـــــــــــــذا الـ
مــنــفــذة، والــمــؤلــف، والــمــخــرج 
 
ً
والفنانين، »كما نشكر أيضا
جميع القائمين على توفير 
الـــخـــدمـــات فـــي مـــركـــز الــشــيــخ 
جـــابـــر األحـــمـــد الــثــقــافــي، لما 
قّدموه من جهد واضح وكبير 
لتسخير كل اإلمكانات بهدف 

إنجاح هذا العمل«.

ناصر القيسيخلود الفيلي

العدد 5229 / األحد 8 يناير 2023م / 15 جمادى اآلخرة 1444هـ

ةديرجلا•
اقتصاد economy@aljarida●com11

https://www.aljarida.com/article/10393
https://www.aljarida.com/article/10392
https://www.aljarida.com/article/10390
https://www.aljarida.com/article/10389


»الوطني« يختتم مشاركته في معرض وظيفتي للتوظيف
ً
 واعدا

ً
 وظيفيا

ً
 ومستقبال

ً
العبالني: البنك ال يقدم مجرد فرص وظيفية بل يوفر مسارا

اختتم بنك الكويت الوطني 
مشاركته في معرض وظيفتي، 
أضخم معرض توظيف ينظمه 
الــقــطــاع الــخــاص فــي الــكــويــت، 
والـــذي عقد على مـــدار 3 أيــام، 
من 5 حتى 7 يناير الجاري في 

أرينا 360 مول.
ــة الـــبـــنـــك  ــ ــاركـ ــ ــــشـ وجـــــــــــاءت مـ
 لحرصه 

ً
فــي الــمــعــرض تــأكــيــدا

الدائم والراسخ في دعم الكوادر 
 نحو 

ً
الوطنية الشابة، وسعيا

اســـتـــقـــطـــاب أفـــضـــل الـــكـــفـــاءات 
الكويتية إلى القطاع المصرفي.

واســتــهــدف الــمــعــرض، الــذي 
ــه شـــــركـــــة كـــــويـــــت زون  ــتـ ــمـ ــظـ نـ
للموارد البشرية، فتح قنوات 
للتواصل المباشر بين شركات 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص والــبــاحــثــيــن 
عن العمل، إضافة إلى تشجيع 
ــراط  ــ ــخـ ــ الـــخـــريـــجـــيـــن عـــلـــى االنـ
فـــي ســــوق الــعــمــل، والــتــواصــل 
مـــــبـــــاشـــــرة مـــــــع الــــمــــؤســــســــات 
ــفــــرص  ــحـــث الــ ــبـ والـــــشـــــركـــــات لـ

الوظيفية.
ــنــــي«  وشــــهــــد جــــنــــاح »الــــوطــ
 من 

ً
فــي المعرض إقــبــااًل كبيرا

المشاركين، حيث قام موظفو 
الـــمـــوارد الــبــشــريــة للمجموعة 
بــالــرد عــلــى كــل االســتــفــســارات 
المطروحة من قبل المشاركين 
الـــذيـــن قـــامـــوا بــتــعــبــئــة نــمــوذج 
التوظيف الخاص بالوظائف 
الــشــاغــرة والــمــتــاحــة، فــي إطــار 
ــلـــى تــشــجــيــع  ــنـــك عـ ــبـ ــــرص الـ حــ
هؤالء الخريجين على االلتحاق 
بالقطاع المصرفي، الذي يلعب 
دورا كبيرا ومحوريا في تنمية 

االقتصاد الكويتي.
بــهــذه المناسبة، قــال المدير 
العام للموارد البشرية لمجموعة 
ــنــــي عـــمـــاد  ــكــــويــــت الــــوطــ بـــنـــك الــ
الــعــبــانــي: »نــحــن ســعــداء بهذه 

الــمــشــاركــة الــتــي تعكس حــرص 
البنك على التواجد الفّعال في 
ــعــــارض الــمــهــنــيــة  ــمــ مــخــتــلــف الــ
والوظيفية الساعية إلى تعزيز 
دعــائــم االســتــدامــة وخــاصــة في 
جانب المسؤولية االجتماعية 
عــبــر زيــــــادة تــوطــيــن الــوظــائــف 
)التكويت( في القطاع المصرفي«.
 
ً
وأكد العباني أنه »تكريسا

لدور البنك كأحد أكبر الداعمين 
ــة الـــشـــابـــة  ــيــ ــنــ ــوادر الــــوطــ ــ ــكـ ــ ــلـ ــ لـ
وتأهيلهم لسوق العمل نقدم 
خـــدمـــات تــثــقــيــفــيــة وتــنــويــريــة 
خال هذه المعارض، لمساعدة 
الــشــبــاب الــبــاحــثــيــن عــن فــرص 
ــــاص فــي  ــــخـ عـــمـــل بـــالـــقـــطـــاع الـ
اتــخــاذ الــقــرار المناسب بشأن 
مستقبلهم الوظيفي«، مضيفا 
أن »البنك لديه إيمان راسخ بأن 
أحـــد أهـــم الــجــوانــب الرئيسية 
لتحقيق النمو المسؤول تتمثل 
في جذب المواهب واالحتفاظ 
بـــهـــا، حــيــث يـــبـــدأ هــــذا بكيفية 
توظيفنا لــزمــاء جــدد، ويمتد 
إلى الطرق العديدة التي ندعم 
بها تطورهم المهني ونموهم 

الوظيفي«.
وأشـــار إلــى أن »الــوطــنــي« ال 
يقدم مجرد فرص وظيفية في 
أكبر مؤسسة مالية بالكويت 
والــمــنــطــقــة فــقــط، وإنـــمـــا يــوفــر 
 
ً
 واعدا

ً
 وظيفيا

ً
 ومستقبا

ً
مسارا

بما يتميز به البنك من موارد 
وبــــرامــــج تـــدريـــبـــيـــة احــتــرافــيــة 
تــــواكــــب الـــمـــعـــايـــيـــر الــعــالــمــيــة 
وتـــســـاهـــم فــــي صـــقـــل مـــهـــارات 

وكفاءات الشباب.
ــدد عـــلـــى أن »الـــوطـــنـــي«  ــ وشــ
 فـــيـــمـــا 

ً
 فــــــــريــــــــدا

ً
ــا ــ ــــجـ ــهـ ــ ــع نـ ــبــ ــتــ يــ

يخص ضمان التنوع وتكافؤ 
ــيـــث يـــكـــفـــل الــبــنــك  الـــــفـــــرص، حـ
ــة لـــجـــمـــيـــع  ــ ــاويـ ــ ــــسـ ــتـ ــ  مـ

ً
ــا ــ ــ ــرصـ ــ ــ فـ

موظفيه دون اســتــثــنــاء، وذلــك 
لضمان الــتــزامــهــم وتحفيزهم 
ــلــــى االبـــــتـــــكـــــار، »كــــمــــا يــتــبــع  عــ
الـــــبـــــنـــــك ســـــيـــــاســـــة لـــتـــوظـــيـــف 
ذوي االحـــتـــيـــاجـــات الــخــاصــة، 
 
ً
 وطنيا

ً
حيث نعد ذلــك واجــبــا

ومــســؤولــيــة اجــتــمــاعــيــة، حيث 
يــضــفــي تــنــوع الـــقـــوى الــعــامــلــة 
قيمة مميزة ألعمال بنك الكويت 
الوطني الذي تنتشر فروعه في 
4 قارات و15 دولة حول العالم«.
ــام 2022 وظــــف  ــ ــ وخــــــــال عـ
ــك مـــــــا يــــــقــــــرب مـــــــن 369  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ الـ
، وبلغت نسبة 

ً
 جــديــدا

ً
مــوظــفــا

الكويتيين منهم قــرابــة %80، 
كــمــا وصـــلـــت نــســبــة الــتــوطــيــن 
بنهاية الربع الثالث من 2022 
نــحــو 75.2%، فيما تــم تقدير 
جهود البنك في هــذا الصعيد 
عبر تكريم لجنة وزراء الشؤون 
ــيــــة لــــــــدول مــجــلــس  ــتــــمــــاعــ االجــ

التعاون الخليجي بنك الكويت 
الوطني لفوزه بجائزة الريادة 
ــيـــن  فـــــي مــــجــــال إحــــــــال وتـــوطـ
الـــوظـــائـــف عــلــى مــســتــوى دول 

مجلس التعاون الخليجي.

نافذة للطلبة

بهذه المناسبة، قالت مديرة 
إدارة استقطاب الــمــواهــب في 
مــجــمــوعــة الـــــمـــــوارد الــبــشــريــة 
لــبــنــك الــكــويــت الــوطــنــي غــديــر 
الــكــوهــجــي: »تنسجم مشاركة 
بنك الكويت الوطني ووجوده 
الــدائــم فــي مختلف المعارض 
المهنية والوظيفية السنوية 
ــــي تـــنـــظـــمـــهـــا الــــعــــديــــد مــن  ــتـ ــ الـ
الـــجـــهـــات مــــع اســتــراتــيــجــيــتــه 
الــــرامــــيــــة إلــــــى تـــعـــزيـــز دعـــائـــم 
االستدامة وخاصة في جانب 
المسؤولية االجتماعية وبما 

يتماشى مع أهداف رؤية كويت 
جـــديـــدة 2035 وزيـــــــادة نسبة 
توظيف المواطنين الكويتيين 
فـــي الــقــطــاع الــمــصــرفــي ودعـــم 

االقتصاد الوطني«.
وأضـــــــافـــــــت الــــكــــوهــــجــــي أن 
الـــمـــعـــارض الــوظــيــفــيــة تــشــكــل 
ــيـــح لــلــبــنــك  ــتـ ــة تـ ــمـ ــهـ ــة مـ ــنـــصـ مـ
اختيار واستقطاب المواهب، 
كما أنها تمثل في الوقت ذاته 
نافذة للطلبة وحديثي التخرج، 
مــن أجــل االطـــاع على الفرص 
الوظيفية والتدريبية المتاحة 
لــدى البنك، إضــافــة إلــى سعيه 
نـــحـــو نـــشـــر ثـــقـــافـــة الـــعـــمـــل فــي 
الــقــطــاع الــخــاص بــيــن الشباب 
ات  الكويتي واستقطاب الكفاء

منهم إلى القطاع المصرفي.
وتـــــســـــعـــــى اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
»الوطني« في التوظيف دائما 
ــل الـــمـــواهـــب  إلــــــى جــــــذب أفــــضــ

وتــدريــبــهــم وتــنــمــيــة قــدراتــهــم 
ومــهــاراتــهــم بــأفــضــل الــبــرامــج، 
حتى يتمكنوا من بناء مسيرة 
مهنية ناجحة تساعدهم على 
تــبــوؤ مــنــاصــب قــيــاديــة داخـــل 
البنك فــي المستقبل، وهــو ما 
يجعل »الــوطــنــي« جــهــة العمل 
المفضلة فــي الــقــطــاع الخاص 
بين أوساط الكويتيين حديثي 
الــــتــــخــــرج، كـــمـــا يــتــمــتــع الــبــنــك 
ــفــــاظ  ــتــ ــلــــى مـــــعـــــدالت االحــ ــأعــ بــ

بالموظفين الكويتيين.
وتــلــتــقــي جـــهـــود الـــبـــنـــك فــي 
ات الوطنية  اســتــقــطــاب الــكــفــاء
بخططه التطويرية والتدريبية 
ــار  ــمــ ــثــ ــتــ الــــســــاعــــيــــة إلــــــــى االســ
بالكوادر الوطنية، وإعداد جيل 
مــصــرفــي واعــــــد، كــمــا يــحــرص 
البنك على تقديم سلسلة من 
الــــدورات التدريبية والــبــرامــج 
األكاديمية المحترفة، باعتباره 

من رواد المؤسسات المصرفية 
في الكويت التي تبنت تنظيم 

برامج تدريب للشباب.

فريق البنك خال المعرض العباني والكوهجي في جناح »الوطني« بالمعرض

ديناميكية 
كبيرة في 

االستجابة 
لمتطلبات 

التطور 
التكنولوجي 

من خالل 
تطوير الكوادر 

البشرية 
وتدريبها

الحجاج

نستثمر في 
رأس المال 

البشري بسخاء 
باعتباره 

المحور 
الرئيسي 
لتحقيق 

أهداف البنك 
االستراتيجية

نتبع سياسة 
فريدة في 

توظيف ذوي 
االحتياجات 

الخاصة 
ضمن 

مساعينا 
لتنوع القوى 

العاملة
العبالني

قناعتنا 
راسخة 

بأن النمو 
المسؤول 

يتمثل في 
جذب المواهب 
ودعم تطورها 

المهني 
ونموها 
الوظيفي

مشاركتنا في 
المعرض تهدف 

لتعزيز دعائم 
االستدامة 

بالمجتمع 
وزيادة توطين 

الوظائف 
بالقطاع 

المصرفي
الكوهجي

بنك الخليج يرسخ ريادته في االستثمار بـ »الموارد البشرية«
رحلة مميزة في التوظيف والتدريب والتطوير خالل 2022

بالتوازي مع الطفرة الرقمية 
ــنـــك الــخــلــيــج،  ــتــــي يـــشـــهـــدهـــا بـ الــ
حــقــقــت إدارة الـــمـــوارد الــبــشــريــة 
خطوات واسعة في ترسيخ مكانة 
البنك، كوجهة مفضلة للشباب 
المقبل على سوق العمل، وتعزيز 
ة الــمــوظــفــيــن ومساعدتهم  كــفــاء
ــلــــى الــــتــــطــــور الــــوظــــيــــفــــي، مــن  عــ
خـــــال بــــرامــــج تــــدريــــب مــتــمــيــزة، 
كما واصلت مساعيها الحثيثة 
لتمكين الــمــرأة والــشــبــاب وذوي 
االحتياجات الخاصة، وذلك في 
إطــــار اســتــراتــيــجــيــة الــبــنــك لــعــام 
2025، وضمن مساعيها لمواكبة 
ــم الــمــتــحــدة للتنمية  أهــــداف األمـ

المستدامة.
وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، قـــالـــت 
المديرة العامة للموارد البشرية 
في البنك سلمى الحجاج »أظهر 
بنك الخليج ديناميكية كبيرة في 
االستجابة السريعة لمتطلبات 
الــتــطــور الــتــكــنــولــوجــي، الــهــادفــة 
إلـــى تــحــويــل )الــخــلــيــج( إلـــى بنك 
رقمي متكامل يرقى إلى تطلعات 
األجيال القادمة، من خال وضع 
معايير عالية الختيار الموظفين 
ــتــــدريــــب  ــة الــ ــ ــلـ ــ ــــواصـ الــــــجــــــدد، ومـ
والتطوير والتعليم المستمر في 

كل مراحل تدرجهم الوظيفي«.
وأضــــافــــت: نــفــخــر بــــأن يــكــون 
»الخليج« من البنوك الرائدة، التي 
تستثمر في رأس المال البشري 
بسخاء، لتعزيز كفاءات موظفيه، 
بــاعــتــبــارهــم الــمــحــور الــرئــيــســي 

لتحقيق أهــدافــه االستراتيجية، 
وذلك من خال تزويدهم بأحدث 
الــــخــــبــــرات والــــمــــهــــارات الـــازمـــة 
لــمــواكــبــة الــتــطــورات المصرفية 
الكبرى التي تمّر بها الصناعة 

.
ً
 وعالميا

ً
المصرفية محليا

وأشـــــــــــــــــــــارت إلــــــــــــى عــــــــــــدد مـــن 
اإلنـــجـــازات والــبــرامــج والــــدورات 
الــــتــــي نــظــمــتــهــا إدارة الــــمــــوارد 
الــبــشــريــة فــي عـــام 2022، والــتــي 

تتمثل فيما يلي:

دعم الشباب

ــيــــجــــي  ــراتــ ــتــ ــك االســ ــ ــريـ ــ ــشـ ــ - الـ
الـــمـــصـــرفـــي لــطــلــبــة الـــكـــويـــت فــي 
ــة بــنــك  ــاركـ ــا اتـــســـمـــت مـــشـ ــركـ ــيـ أمـ
الــخــلــيــج فـــي الــمــؤتــمــر الــســنــوي 
لاتحاد الوطني لطاب الكويت 
ــز، لــكــونــه  ــيـ ــمـ ــتـ ــالـ ــا بـ ــركــ ــيــ فـــــي أمــ
الشريك االستراتيجي المصرفي 
للمؤتمر، وذلــك من خــال تقديم 
حــزمــة مـــن الــمــفــاجــآت والــهــدايــا 
لـــلـــطـــاب الـــمـــشـــاركـــيـــن، الســيــمــا 
الـــذيـــن تــكــّبــدوا عــنــاء الــســفــر من 
مـــخـــتـــلـــف الــــــــواليــــــــات لـــحـــضـــور 
 
ً
المؤتمر، إذ أجــرى البنك سحبا
على تذاكر سفر فاز بها 3 طاب 
و3 طالبات، وسحب آخر يشمل 
ــن الــــجــــوائــــز الــنــقــديــة  الـــعـــديـــد مــ
وجــائــزتــه الــكــبــرى تــعــادل إيجار 
سنة كاملة. كما رعى البنك اللقاء 
الــتــنــويــري الــــذي عــقــده االتــحــاد 
فــي الــكــويــت، لخريجي الثانوية 

الــعــامــة المقبولين لــلــدراســة في 
أميركا.

شراكة مع »إنجاز«

ــدد بـــنـــك الــخــلــيــج شــراكــتــه  ــ جـ
االســتــراتــيــجــيــة الــمــتــواصــل على 
 مع جمعية إنجاز 

ً
مدى 17 عاما

الــكــويــت، وذلـــك لــبــدء عـــام جديد 
من دعم الشباب في 2023، الذين 
يمثلون أحد المرتكزات الرئيسية 
الســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 2025، ورؤيــــــة 

الكويت 2035.

مشاركة متميزة في معارض 
توظيف الجامعات 

فــي إطــار جــهــوده المتواصلة 
ــــرص عـــمـــل لــلــمــواهــب  لــتــوفــيــر فـ
ــان الــبــنــك  ــ الــكــويــتــيــة الـــشـــابـــة، كـ
ــي مـــخـــتـــلـــف  ــ ــ ــوة فـ ــ ــقــ ــ  بــ

ً
حــــــــاضــــــــرا

مــــعــــارض الـــتـــوظـــيـــف، وشــمــلــت 
قائمة المشاركات لبنك الخليج 
فـــي 2022، الـــرعـــايـــة الــبــاتــيــنــيــة 
لــــمــــعــــرض تــــوظــــيــــف الـــجـــامـــعـــة 
األسترالية، وملتقى االستثمار 
البشري والفرص الوظيفية 2022، 
ــمــتــه جـــامـــعـــة الــكــويــت 

ّ
ــذي نــظ ــ الــ

ومــعــرض توظيف كلية الكويت 
ــانــــب رعـــايـــتـــه  ــيـــة، إلــــــى جــ ــنـ ــقـ ــتـ الـ
الماسية لمعرض توظيف جامعة 
الخليج للعلوم والتكنولوجيا 

.)GUST(
ــــارك كـــــــــراٍع بــاتــيــنــي  ــ كـــمـــا شــ

ومقيم لمعرض مشاريع التخرج 
للجامعة األسترالية، والتي بلغت 
 ،

ً
 تقّدم بها 137 طالبا

ً
30 مشروعا

 
ً
إذ تــم اخــتــيــار 4 األكــثــر ابــتــكــارا

واستدامة ومنحت جوائز قيمة، 
ونظم نــدوة توعية حــول »األمــن 
الـــســـيـــبـــرانـــي« وعـــلـــوم الــبــيــانــات 
لطاب جامعة GUST لمساعدتهم 
ــن الـــحـــصـــول على  وتــمــكــيــنــهــم مـ
وظائف في مجال التكنولوجيا 
وعــلــوم الــبــيــانــات، بــهــدف توفير 
ــبــــرات والــــمــــواهــــب فــــي تــلــك  الــــخــ
المجاالت، بما يلّبي احتياجات 
القوى العاملة الوطنية في مجال 

التكنولوجيا.

تدريب الموظفين

ــاء وحـــــــــــدة تـــجـــربـــة  ــــشـــــ ــم إنـــ تـــــ

الموظفين عــام 2022 لمواصلة 
خلق تجربة فــريــدة للموظفين، 
وقياس مستوى الرضا الوظيفي، 
وربطها ببيئة عمل سعيدة من 
خــال استراتيجية بنك الخليج 
الــتــي تشمل األشــخــاص كركيزة 

أساسية.

»أجيال«

أطلق البنك النسخة الثامنة 
مــن برنامج »أجــيــال«، بانضمام 
دفــــعــــة جــــديــــدة مــــن الــمــتــدربــيــن 
من حديثي التعيين، والــذيــن لم 
ــنـــوات،  تـــتـــجـــاوز خـــبـــراتـــهـــم 5 سـ
وذلــــــك بـــهـــدف صـــقـــل مــهــاراتــهــم 
ومـــــســـــاعـــــدتـــــهـــــم عـــــلـــــى تـــطـــويـــر 
وتوسيع نطاق النمو والتطور 
ــى الــــمــــســــتــــويــــيــــن الـــمـــهـــنـــي  ــ ــلـ ــ عـ

والشخصي.

برنامج رقمي 

وضــمــن جـــهـــوده الــمــتــواصــلــة 
فــــــي تــــطــــويــــر كــــــفــــــاءة وقــــــــــدرات 
مــوظــفــيــه، وحـــرصـــا عــلــى تقديم 
تجربة مصرفية مميزة للعماء، 
نـــظـــم بـــنـــك الـــخـــلـــيـــج بـــالـــشـــراكـــة 
 Fitch Learning مـــع مــؤســســة
الـــعـــالـــمـــيـــة أول بـــرنـــامـــج رقــمــي 
ــات  ــ ــــاقـ ــعـ ــ ــتــــمــــد لـــــمـــــديـــــري الـ مــــعــ
المصرفية الخاصة والمميزة في 
البنك، وشارك في البرنامج الذي 
استمر 3 أشــهــر، على مرحلتين 

بقيادة مدرب افتراضي، نحو 32 
من مديري العاقات المصرفية 

في بنك الخليج.

شراكة استراتيجية مع 
 SparkAdemy

وتــمــاشــيــا مــع استراتيجيته 
ــام 2025، أبـــــــرم الـــبـــنـــك أول  ــعــ لــ
شــراكــة مــن نــوعــهــا فــي المنطقة 
والقطاع المصرفي الكويتي مع 
SparkAdemy السويسرية، التي 
تعد المؤسسة الرقمية األولى في 
العالم، التي تقّدم برامج التدريب 
التحويلي من خال التعلم القابل 

للقياس إلى عالم الشركات.

شهادات مهنية دولية 

ــي الـــقـــطـــاع  ــ ــرة األولـــــــــى فـ ــمــ ــلــ ولــ
المصرفي الكويتي، حصل 15 من 
موظفي بنك الخليج الكويتيين 
ــرة، عــلــى  ــبـــاشـ ــمـ فــــي الــمــبــيــعــات الـ
شـــهـــادات مــهــنــيــة دولـــيـــة معتمدة 
ــات  ــ ــدراســ ــ ــلــ ــ ــ مـــــــن مــــعــــهــــد لــــــنــــــدن ل
المصرفية والمالية، وذلــك ضمن 
ــمــه 

ّ
بـــرنـــامـــج تــــدريــــب مـــكـــثـــف، نــظ

 )IBS( معهد الدراسات المصرفية
بالشراكة مع معهد لندن للدراسات 

.)LIBF( المصرفية والمالية

»داتاثون« و»هاكاثون«
 

 منه لسد الفجوة في 
ً
وسعيا

بـــعـــض الـــتـــخـــصـــصـــات الــتــقــنــيــة 
المطلوبة بالبنوك، اختتم البنك 
أول معسكر تدريب حول »تقنية 
تــشــفــيــر الـــبـــيـــانـــات« فـــي الــقــطــاع 
المصرفي، بمشاركة واسعة من 
الشباب الكويتيين المشغوفين 

بتقنيات التشفير.
كما أطلق النسخة األولى من 
مسابقة »هــاكــاثــون«، بمشاركة 
ــن  ــيــ ــخــــصــــصــ ــتــ ــمــ لــ ا مــــــــــن   135
ــال بـــرمـــجـــة  ــ ــــجـ والـــــــهـــــــواة فـــــي مـ
ــع  ــواقـ الــتــطــبــيــقــات الـــذكـــيـــة، ومـ
ــتــــرنــــت، والـــحـــلـــول الــتــقــنــيــة  اإلنــ
المتعلقة بالتكنولوجيا المالية 
)Fintech(، والمصارف الرقمية، 
كذلك أطلق البنك أول مسابقة 
»داتـــاثـــون« مفتوحة للمهتمين 
بالبيانات والتحليات الرقمية 

في الكويت.

دعم المرأة

ــيـــوم الــعــالــمــي  وبــمــنــاســبــة الـ
لـــلـــمـــرأة، نــظــمــت إدارة الـــمـــوارد 
الــبــشــريــة ورشــــة عــمــل، بــعــنــوان 
ــال  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــرص االحـ ــ ــفـ ــ ــ »تـــــكـــــافـــــؤ الـ
بالثامن مــن مـــارس«، بمشاركة 
عـــدد مــن قـــيـــادات الــبــنــك، الــذيــن 
استعرضوا خبراتهم وقصص 
ــم فـــــي مــــجــــال تــمــكــيــن  ــهـ نـــجـــاحـ
المرأة، وتضمنت ورشــة العمل 
حلقة نقاشية تناولت العديد من 
الموضوعات والقضايا التي من 
شأنها التأثير على الــمــرأة في 

مكان العمل. 

ذوو االحتياجات الخاصة

تصّدر بنك الخليج قائمة أكبر 
الــمــوظــفــيــن فـــي مــلــتــقــي توظيف 
ذوي اإلعــاقــة بـــ 13 مــن خريجي 
حملة »شركاء لتوظيفهم«.«، الذي 
مته الهيئة العام لشؤون ذوي 

ّ
نظ

اإلعاقة، بالشراكة مع معهد البناء 
الــبــشــري لــتــدريــب فــئــات الــرعــايــة 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــهـــيـــئـــة الــعــامــة 

للشباب. 

سلمى الحجاج

الحجاج تتوسط قيادات البنك والموظفين المتدربين ضمن النسخة الثامنة لبرنامج أجيال  تكريمية من الشيخة شيخة الصباح خال ملتقى توظيف ذوي اإلعاقة
ً
م درعا

ّ
سلمى الحجاج تتسل

الحجاج والسفير جاسم البديوي في صورة جماعية خال مؤتمر اتحاد طلبة الكويت مي العويش مع فريق التحكيم في أول مسابقة »داتاثون« بالكويت

عام 2022 باألرقام
• 141 دورة تدريب 

• 1289 عدد المتدربين
• 78% نسبة العمالة الوطنية 

• 309 عدد الموظفين الجدد 
• 37% نسبة الشباب من إجمالي الموظفين

• 43.5% نسبة النساء من إجمالي الموظفين
• 28% نسبة النساء في المناصب القيادية

https://www.aljarida.com/article/10423
https://www.aljarida.com/article/10417
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»أجيليتي«: مساهمات مجتمعية مؤثرة عابرة للحدود
 في تطوير سالسل اإلمداد وبنيتها التحتية

ً
 وعالميا

ً
• الشركة قفزت بقائمة خدماتها محليا

• أصبحت سفيرة للكويت في العديد من األسواق العالمية والمناطق المختلفة

نجحت »أجيليتي«، خالل السنوات الماضية، 
ــــي الـــمـــســـؤولـــيـــة  ــر فـ ــؤثــ ــتــــوســــع بـــشـــكـــل مــ ــــي الــ فـ
المجتمعية بالكويت وخارجها، لدرجة أصبحت 
معها سفيرة للكويت فــي العديد مــن األســواق 
العالمية والمناطق المختلفة، لتؤكد بنجاحاتها 
، يد الكويت البيضاء 

ً
 ودوليا

ً
ومساهمتها، محليا

وقدرة شركاتها االستثمارية العابرة للحدود.
و»أجـــيـــلـــيـــتـــي« الـــشـــركـــة الــمــســاهــمــة الــعــامــة 
ــي الــكــويــت ودبــــي، كانت 

َ
الــمــدرجــة فــي بــورصــت

وما زالت ملتزمة بواجباتها تجاه مساهميها 
ــــف مـــســـاهـــم، وفـــي  ــفـــوق عــــددهــــم 14 ألـ الــــذيــــن يـ
مقدمتهم حكومة الــكــويــت، ممثلة بالمؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية، التي تعد ثاني 
أكبر مساهم في »أجيليتي«، إضافة إلى 14 ألف 

كويتي، من بينهم 4 آالف متقاعد.
ونجحت »أجيليتي«، منذ تخصيصها عام 
1997، في تعظيم القيمة لمساهميها، ومن بينهم 
حــكــومــة الــكــويــت، مـــن خـــالل الــبــحــث عـــن فــرص 
 
ً
للنمو تصّب في مصلحتهم والتوسع إقليميا
، حيث نمت القيمة للمساهمين منذ 

ً
وعــالــمــيــا

تاريخ تخصيصها حوالي 50 مرة.
كما استطاعت الــشــركــة الكويتية العالمية 
 
ً
 وعالميا

ً
الرائدة القفز بقائمة خدماتها محليا

ــداد وبــنــيــتــهــا الــتــحــتــيــة،  ــ بــتــطــويــر ســالســل اإلمــ
فيما يتجاوز عدد قواها العاملة في مجموعة 

شركاتها 50 ألف موظف.
وتعتبر »أجيليتي« شركة رائدة في األسواق 
الناشئة، وتوجد في القارات الـ 6، فيما تمتلك 
وتدير مجموعة شركات تجارية تتضمن أكبر 
شــركــة خــدمــات طــيــران فــي الــعــالــم، وهــي شركة 
رائدة في المستودعات الصناعية والمجمعات 
ــــط وجـــنـــوب آســيــا  الــلــوجــســتــيــة بــالــشــرق األوسـ

وإفريقيا.
كــمــا أن لــديــهــا شــركــة عــقــاريــة تــجــاريــة تقوم 
بتطوير مجمع تجاري ضخم بقيمة 1.2 مليار 
دوالر في اإلمـــارات، وشركة خدمات لوجستية 
للوقود السائل؛ وشركات متخصصة في رقمنة 
الجمارك وخدمات البنية التحتية في المناطق 
النائية، وشركات تمكين التجارة اإللكترونية 

والخدمات اللوجستية الرقمية والمزيد. 
وتستثمر »أجيليتي« في االبتكار واالستدامة 
 فــــي الـــشـــركـــات 

ً
والــــمــــرونــــة، وتــمــتــلــك حـــصـــصـــا

الــمــدرجــة وغــيــر الــمــدرجــة الــتــي تــعــيــد تشكيل 
الخدمات اللوجستية والنقل والطاقة والتجارة 

اإللكترونية، وغيرها من الصناعات.
وال يـــزال الـــتـــزام »أجــيــلــيــتــي« تــجــاه عمالئها 
ومجتمعها وكوكبها كما هــو لــم يتغير. وقد 
 من ثقافة إدارة 

ً
 أساسيا

ً
ا كانت االستدامة جــزء

الــشــركــة، واستراتجيتها ورؤيــتــهــا، على مــدار 
 الــمــاضــيــة. فيما يــجــري االســتــمــرار 

ً
الــــ 15 عــامــا

بــاالســتــثــمــار فــي مــجــتــمــعــات »أجــيــلــيــتــي« حــول 
العالم.

 تــؤكــد »أجيليتي« الــتــزامــهــا بالعمل 
ً
ودائــمــا

الــعــادل وحــقــوق اإلنــســان، والصحة والسالمة، 
 عن العمل على 

ً
والقوة العاملة الشاملة، فضال

نشر معايير العمل الــعــادل الــخــاصــة بها عبر 
شــركــاتــهــا الــتــابــعــة، فيما تــحــرص عــلــى تــدريــب 
موظفيها على العمل العادل. وعالوة على ذلك، 
تــعــمــل مـــن أجــــل تــوســيــع نــســبــة قـــوانـــا الــعــامــلــة 
الحاصلة على شهادات اآليزو واالعتمادات في 

أنظمة الصحة والسالمة واإلدارة.

دور »أجيليتي« خالل »كورونا«

منذ بداية أزمة كوفيد 19، وضعت »أجيليتي« 
كل إمكاناتها تحت تصرف الحكومة الكويتية 
 منها بالمسؤولية 

ً
لخدمة وطنها، استشعارا

الوطنية والمجتمعية والصحية، والتي يمكن 
التعرض لبعضها فيما يلي:

1. الــتــبــرع بـــاألصـــول والـــخـــدمـــات والــخــبــراء 
وتوفير المعلومات الحيوية عن حركة الشحن 

العالمية.
2. الــتــبــرع بــأكــثــر مــن 20 ألـــف مــتــر مــربــع من 
الــمــســاحــات التخزينية ذات التحكم الــحــراري 
لمصلحة وزارة التجارة والصناعة واالتــحــاد 

الكويتي للمزارعين.
3. توفير الخدمات اللوجستية ذات الصلة 
ــلـــزمـــات أخــــرى  ــع أقـــنـــعـــة واقــــيــــة ومـــســـتـ ــ ــوزيـ ــ وتـ

بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.
4. التبرع بخدمات استجالب الــمــواد الخام 
مات وأدوات 

ّ
وشحنها إلى الكويت لتصنيع المعق

الحماية الشخصية وغيرها.
ــلــــيــــتــــي« 15 مـــــن خـــبـــرائـــهـــا  5. وفــــــــرت »أجــــيــ
اللوجستيين للعمل بشكل وثيق مع الحكومة 
م إلدارة العمليات  الكويتية إلنــشــاء بــرج تحكُّ
وتطوير أدوات رقمية، تتضمن منصة إلكترونية 
م العطاءات والطلبات 

ّ
لتساعد الحكومة على تسل

ــم رقمية  مــن الــجــهــات الــخــارجــيــة، ولــوحــة تــحــكُّ
لمراقبة مستويات المخزون.

-6 المساعدة على تخطيط الطلب، وتحسين 
سالسل اإلمداد، ودراسة إدارة متطلبات التخزين 

لتلبية احتياجات الدولة من األمن الغذائي.
7. الـــتـــبـــرع بــــ 150 شــاحــنــة مــســطــحــة لــدعــم 
ــوزارة  ــن الــخــاصــة بــ اإلدارة الــعــامــة لـــقـــوات األمــ
الداخلية لنقل الحواجز األمنية من وإلى مناطق 
مختلفة في البالد، لتجهيزها حسب متطلبات 
ــتـــعـــداد لــتــوفــيــر  الــســلــطــات الــكــويــتــيــة، مـــع االسـ
خدمات االستجالب للمواد والمعدات الضرورية 

لمصلحة وزارة الداخلية. 
ــيــــر دعـــــــم الــــــقــــــوات الــــخــــاصــــة بــنــقــل  8. تــــوفــ
الشاليهات التابعة لها مــن منتزه خــيــران إلى 
الجليعة ومناطق متعددة، وتوفير 6 شاحنات 
مسطحة مع معدات ثقيلة )كرين( إلتمام عملية 

النقل.
9. تـــوفـــيـــر الـــمـــعـــلـــومـــات الـــحـــيـــويـــة عــــن آخـــر 
مــســتــجــدات الــشــحــن الــعــالــمــي وتــأثــيــر فــيــروس 
كوفيد 19 على الصناعة اللوجستية، من خالل 
إطـــالق صفحة متخصصة على مــوقــع الشركة 
اإللـــكـــتـــرونـــي لـــعـــرض آخــــر مــســتــجــدات الــشــحــن 
والــمــســارات التجارية العالمية، ويتم تحديث 

 بمعلومات على مستوى كل 
ً
الــبــيــانــات يــومــيــا

دولة.
10. قــامــت »أجيليتي« بالعمل بشكل وثيق 
لدعم مبادرات جمعية الهالل األحمر الكويتية 
لــإغــاثــة اإلنــســانــيــة، حيث قــامــت خــالل جائحة 
كـــوفـــيـــد 19، بـــنـــقـــل حـــمـــولـــة 32 شـــاحـــنـــة مــن 
الممتلكات الشخصية لألفراد الذين أكملوا فترة 
الحجر الصحي في المناطق المخصصة لذلك 

وفي طريقهم للعودة إلى منازلهم.
11. استخدام 8 شاحنات مبردة من »أجيليتي« 
لنقل المواد الغذائية إلى منطقة الحجر الصحي 
في الخيران، وكذلك عملت »أجيليتي« مع جمعية 
الهالل األحمر الكويتي على توصيل 1000 عبوة 

من المواد الغذائية والضروريات األساسية.
12. الــتــبــرع بــمــســاحــات تخزينية للتصدي 
لجائحة كوفيد 19، فضمن جهودها للتصدي 
لـــوبـــاء كــوفــيــد 19، قــدمــت »أجــيــلــيــتــي« خــدمــات 
التخزين والنقل المحلي المجانية إلحدى دول 
مجلس الــتــعــاون الخليجي لــمــدة شهرين، بما 
في ذلك أكثر من 5500 موضع تخزين لمعدات 
الوقاية الشخصية واألدوية والمعدات الجراحية. 
ــذت »أجــيــلــيــتــي« أكــثــر مــن 320 عملية 

ّ
13. نــف

تــوصــيــل لـــهـــذه اإلمــــــــدادات إلــــى مـــواقـــع الــحــجــر 
م 

ّ
الصحي والمستشفيات، وقد كان معدل تسل

وتسليم البضائع اليومي يـــوازي 100 منصة 
.
ً
خشبية من ألواح التحميل خالل 60 يوما

14. ســاهــمــت مجموعة شــركــات »أجيليتي« 
بالعديد مــن الــمــبــادرات بالتعاون مــع الجهات 
المعنية؛ كل في تخصصه، وفي هذا الخصوص 

 استذكار:
ً
قد يكون مفيدا

* وفــرت شركة ناشيونال لخدمات الطيران 
)نــــاس( بــالــتــعــاون مــع اإلدارة الــعــامــة للطيران 
المدني وجهزت منطقة خاصة في مبنى الركاب 
T1 بمطار الكويت الدولي إلجراء الفحص الفوري 
ــى الـــكـــويـــت، بحسب  لــلــمــواطــنــيــن الـــعـــائـــديـــن إلــ

متطلبات وزارة الصحة. 
وقامت »أجيليتي« بوضع مبنى ركاب مطار 
الشيخ سعد تحت تصّرف الجهات المختصة 
الســتــقــبــال الـــرحـــالت الــعــائــدة إلـــى الــكــويــت، مع 
تــوفــيــر 55 ألـــف وحــــدة مــن اخــتــبــارات الفحص 
الفوري؛ مساهمة منها في ظل الظروف الحالية.
* نــظــمــت »نـــــاس« دورات تــوعــيــة للعاملين 
بــالــمــطــار، ووزعــــت 50 ألـــف قــفــاز وكــمــامــة على 

الــمــســافــريــن والــعــامــلــيــن بــالــمــطــار، مـــع تــوفــيــر 
المعقمات الـــالزمـــة. وتستمر عمليات الشركة 
على مدار الساعة الستقبال وتخزين وتخليص 
شــحــنــات الـــغـــذاء واألدويـــــــة لــتــأمــيــن الــمــخــزون 

االستراتيجي للبالد.
* فتحت شركة المشاريع المتحدة للخدمات 
الجوية )يوباك(، في إطار دعم الجهود الحكومية 
إلجالء المواطنين من الخارج، مواقف السيارات 
في مبنيي الركاب 1 و4 في مطار الكويت الدولي 
 للمسؤولين الحكوميين وعائالت وأقارب 

ً
مجانا

المواطنين العائدين من الخارج.
كما قامت الشركة بالتنازل عــن إيــجــارات 4 
أشهر لجميع المستأجرين بمجمع ديسكفري 
الـــذي تــديــره، فــي ظــل تــداعــيــات جــائــحــة كوفيد 
19، وتــبــعــاتــه السلبية عــلــى مــعــظــم الــقــطــاعــات 
االقتصادية والتي أثقلت الحمل على العديد من 

الشركات الصغيرة.
رت شركة غلوبال كليرنجهاوس سستمز، 

ّ
* وف

بالتعاون مــع اإلدارة العامة للجمارك، أجهزة 
المرشات والمواد الخاصة بها، وتعقيم جميع 
الــرمــبــات وأمــاكــن التفتيش وأبــــوب الــحــاويــات 
والبضائع، كما تم توفير 30 ألف كمامة و130 
 مــن المطهرات و5 آالف من 

ً
ألــف قفاز و30 ألــفــا

المناديل المبللة المعقمة و20 ألــف قطعة من 
المالبس الواقية.

 فرق العمل بالمنافذ 
ً
* وّجهت الشركة أيضا

على اتباع اإلجراءات االحترازية وكيفية الوقاية 
 عن توفير أجهزة 

ً
وطرق مكافحة الفيروس، فضال

التتّبع لمراقبة الشاحنات الواردة إلى الكويت من 
منفذي السالمي والنويصيب والحد من ظاهرة 
االزدحـــام وإلــغــاء الــقــوافــل، مــع توفير التقنيات 
، ودعــم 

ً
الــالزمــة لتسجيل الــشــركــات إلــكــتــرونــيــا

صين وتفعيل آلية الدفع 
ّ
وكالء الشحن والمخل

الذاتي وتقليل االستخدام الورقي.
 على مساحة 10 

ً
كما جهزت الشركة مستودعا

آالف متر مربع لدعم جهود الجمعيات الخيرية، 
ي التجارة والصناعة والشؤون 

َ
بعد قرار وزارت

االجتماعية، الذي نص على السماح للجمعيات 
الخيرية باستيراد المواد الخاصة بالسالسل 

الغذائية وغيرها للمواطنين والمقيمين.
* عـــرضـــت شـــركـــة مــخــتــبــر الـــكـــويـــت الـــدولـــي 
)البــكــو( الــتــابــعــة لـــ »أجــيــلــيــتــي« تــوفــيــر خــدمــات 
فــحــص جميع عــنــاصــر منظومة الــتــجــارة عبر 

ــيـــروس كـــورونـــا  الــــحــــدود الحــتــمــالــيــة وجـــــود فـ
فيها، والتي تتضمن العنصر البشري وأسطح 
ومـــحـــتـــوى الـــحـــاويـــات الـــغـــذائـــيـــة الــــــــواردة إلــى 
 Real Time الــكــويــت مــن خـــالل وحــــدات فــحــص
PCR المتنقلة التي تمتلكها، وذلك تحت إشراف 
وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والتغذية.

شراكات مجتمعية

منذ عام 2014، أنجزت »أجيليتي« 1.021 ألف 
مشروع في 76 دولة، ووصلت إلى أكثر من مليون 
شخص، مــؤكــدة »نحن ملتزمون بدعم الرجال 
والــنــســاء عــلــى حــد ســـواء مــن خـــالل الــمــبــادرات 

التي نّمولها«.

دعم الشباب

 
ً
 كبيرا

ً
 تنمويا

ً
ُيعد توظيف الشباب تحديا

في األســواق الناشئة كالشرق األوســط، و«نحن 
نــدعــم التعليم وتــطــويــر الــمــهــارات، إضــافــة إلى 
ــركـــات لــبــنــاء  ــتـــدريـــب فـــي الـــشـ تــوفــيــر بـــرامـــج الـ
مهارات الشباب وتأهيلهم للعمل في المستقبل، 
وواصلنا نهجنا هذا في تقديم التعليم الرقمي 

للطالب في سياق جائحة كورونا«.

سوق العمل 

ــاز«، وهــي  ــجــ كـــل عــــام، تــدعــم »أجــيــلــيــتــي« »إنــ
منظمة غير حكومية في الكويت تساعد الشباب 
على تطوير المهارات المطلوبة للبدء في عملهم 
والعمل في القطاع الخاص. ومنذ بداية الشراكة 
عــام 2007، يقوم متطوعو »أجيليتي« بتوفير 
الــتــدريــب للعديد مــن طــالب الــمــدارس الثانوية 
والــجــامــعــات فــي الــكــويــت. ودعــمــت »إنــجــاز« في 
تــنــظــيــم الـــتـــدريـــبـــات لـــريـــادة األعـــمـــال وتــطــويــر 
المهارات، حيت وصلت تلك التدريبات إلى أكثر 

من 10000 شاب حتى اآلن.

تدريب الطالب 

ــــن 10 ســـــنـــــوات، قـــّدمـــت  ــر مـ ــثــ عـــلـــى مــــــدى أكــ
»أجيليتي« الدعم لمؤسسة لوياك، وهي مؤسسة 
ّســســت فــي الكويت بهدف تطوير 

ُ
غير ربحية أ

مــهــارات ريــادة األعــمــال والخدمات المجتمعية 
لجيل الــشــبــاب، ومــنــذ انــطــالقــة بــرنــامــج ريـــادة 
األعــمــال االجتماعية )كـــن(، بالتعاون مــع كلية 
بــابــســون بــواليــة بــوســطــن، الـــواليـــات المتحدة 
ــة، ســـاعـــد مــوظــفــو  ــراكــ ــشــ ــة الــ ــدايــ األمـــيـــركـــيـــة، بــ
، حيث 

ً
»أجيليتي« بتدريب أكثر من 350 طالبا

تم تدريبهم على مهارات تطوير األفكار لحلول 
األعمال المسؤولة لمواجهة التحديات الملحة، 
ووضـــع الخطط الــتــي يقدمونها فــي نهاية كل 
دورة إلى لجنة التحكيم، كي تبدي المالحظات 
بشأنها. ُيذكر أن هذه الشراكة هي جزء من التزام 
طويل األمد من قبل »أجيليتي« لتمكين الشباب 
الكويتيين وتعزيز قدراتهم. وتؤمن »أجيليتي« 
بأن هذه البرامج ضرورية لمساعدتنا في تحقيق 
رؤية الكويت للتنمية االقتصادية واالجتماعية 
على المدى الطويل، فهي تزود الشباب بمهارات 
وخبرات ريادة األعمال من خالل دورات التدريب 
وورش العمل التي ستعود عليهم بالفائدة في 
عالم األعمال الحقيقي، حيث يعد التعليم إحدى 
الــركــائــز األســاســيــة لالستدامة فــي »أجيليتي«، 
و«نحن فخورون بأن نكون داعمين على المدى 
الطويل لـ »لوياك« وبرامجها التعليمية ألجيال 

الشباب في الكويت من أجل كويت المستقبل«.

جانب من المساهمات المجتمعيةشراكة مع »لوياك«

CODED تنمية المهارات الرقمية مع

شراكة مع »إنجاز« الكويت

... جانب آخر من مساعدات »الهالل األحمر« مساعدات جمعية الهالل األحمر الكويتي

تضع »أجيليتي« تعليم المجتمع وتنميته في طليعة استراتيجيتنا الخاصة باالستدامة. 
وتدعم كل المنظمات المجتمعية بتوفير التعليم وتنمية المهارات ألفراد المجتمع بمختلف 
فئاتهم، وقد قامت بمساعدة الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين في بناء وتجهيز أول صالة 
ألعاب حسية حركية في الكويت لتقديم مستويات عالمية متقدمة في تأهيل المهارات الحركية 

والحسية لألطفال ذوي اإلعاقة دون أي تكلفة على عائالتهم.
وسوف تساعد صالة األلعاب الرياضية الحسية نحو 100 طفل من ذوي اإلعاقة كل عام على 
تحسين مهاراتهم الحركية والسلوكية، حيث سيتم استخدام المرفق في 600 جلسة تدريب 
م المهارات الحركية وتحسين التنسيق والحركة، مع 

ّ
كل عام، لتمكين هؤالء األطفال من تعل

دعم قدراتهم على استخدام المدخالت والمعلومات الجسدية بشكل أفضل.

إليمانها بأهمية التحول الرقمي وتبني التقنيات الجديدة لتحسين 
 من استراتيجيتها 

ً
 مهما

ً
ا عملياتها وخدماتها، واعتبارها ذلك جــزء

وأولوياتها، فإن »أجيليتي« بالتعاون مع أكاديمية CODED التي تسهم 
أكاديمية CODED في تشكيل جيل كويت المستقبل، ومن خالل دعم 
تطوير مهارات الشباب التكنولوجية، التي سيحتاجون إليها للعمل، 
ومن ثم تنمية الكويت، طالما دعمت مبادرات التعليم في كل المناطق 

الجغرافية التي توجد وتعمل فيها، ويعتبر التحول الرقمي أن شراكتنا 
االستراتيجية مع CODED هي انعكاس لهذه األولويات.

 وساهمت الشركة في هذا البرنامج، ألنه يتماشى مع خطة التنمية 
 عن اهتمامات الشركة المعنية بدعم 

ً
المحلية والرؤية المستقبلية، فضال

التعليم في المناطق المختلفة التي نعمل فيها، وخاصة في الكويت.

التنمية المجتمعية

تنمية المهارات الرقمية منذ عام 2014 
أنجزت »أجيليتي« 
1.021 ألف مشروع 

في 76 دولة 
ووصلت إلى أكثر 
من مليون شخص

 منذ بداية أزمة 
»كوفيد 19« وضعت 

»أجيليتي« كل 
إمكاناتها تحت 

تصرف الحكومة 
لخدمة الكويت 

 منها 
ً
استشعارا

بالمسؤولية 
الوطنية 

والمجتمعية 
والصحية

https://www.aljarida.com/article/10413


ــلـــطـــان الــــطــــرب جــــورج  تــــعــــّرض سـ
وّســــــــــــوف لــــصــــدمــــة عـــصـــبـــيـــة حــــــادة 
وضيق في التنفس، فور إبالغه بنبأ 
وفــاة ابنه وديــع، مما تسبب في نقله 
بشكل عاجل إلى قسم الطوارئ بأحد 
المستشفيات، ألن وضعه الصحي ال 
يتحّمل الصدمة، فيما حاول مجموعة 
كبيرة مــن الفنانين دعــمــه فــي أزمته 

الصحية واإلنسانية القاسية.
ــات الـــرســـمـــيـــة  ــابــ ــســ ــحــ ونـــــشـــــرت الــ
ل  لجورج وسوف مواعيد الدفن وتقبُّ
العزاء، أن ابنه الفقيد وديع يتم دفنه 
مساء اليوم بمدافن عائلته في بلدة 
الكفرون في حمص وسط سورية، بعد 
مراسم جنائزية في كنيسة القديس 
نــيــقــوالوس لــلــروم األرثـــوذكـــس )مــار 

نقوال( في األشرفية.
وتــقــّبــلــت عــائــلــة وســــوف الــتــعــازي 
ــة  ــمـ ــعـــاصـ ــالـ أمــــــــس فــــــي األشـــــرفـــــيـــــة بـ
اللبنانية بيروت، بعد أن توفي وديع 
قل على 

ُ
أمس األول عقب أزمة صحية ن

إثــرهــا إلـــى المستشفى، فيما فشلت 

محاوالت إنقاذه.
وعانى وديع مضاعفات عملية قّص 
المعدة وتغيير المسار، التي خضع 
لها في السابع والعشرين من ديسمبر 
الماضي، وخرج بعدها إلى منزله، قبل 
أن تــتــفــاقــم حــالــتــه أمـــس األول، حيث 
أصيب بنزيف في المعدة، ليتم نقله 
إلى المستشفى، وتم نقل الدم له قبل 
أن يــتــعــّرض ألزمـــة قلبية ويمكث في 
 منذ 

ً
العناية المركزة بحالة حرجة جدا

.
ً
أمس األول حتى وفاته ليال

وكـــانـــت عــائــلــة وديـــــع وأصــــدقــــاؤه 
بجانبه في المشفى حتى لحظة وفاته، 
وفي مقّدمتهم والــده جــورج ووالدته 

شاليمار، وأشقاؤه.
وال تــــزال الــصــدمــة مــســيــطــرة على 
الوسط الفني العربي، إثر وفاة وديع 
جورج وسوف؛ النجل األكبر لسلطان 
الطرب، ومع انتشار خبر الوفاة تفاعل 
ــــدد كــبــيــر مــــن الـــنـــجـــوم مــــع الــخــبــر،  عـ
معّبرين عــن حزنهم العميق لرحيل 
وديــــع، ومــواســاتــهــم للمطرب الكبير 

ــيـــم؛ ومــنــهــم رابـــح  بــهــذا الــمــصــاب األلـ
صقر وأحالم وأنغام وناصيف زيتون 
ونجوى كرم، ونانسي عجرم وإليسا، 
ومــروان خــوري وكندة علوش وزيــاد 

ــــاب ونـــــوال الــزغــبــي  بـــرجـــي ومـــايـــا ديـ
وديانا حداد وكارول سماحة، وغيرهم 

الكثير.
كما نعت نقابة المهن الموسيقية 

ابـــن ســلــطــان الـــطـــرب، فــي بــيــان أكــدت 
فيه مشاركتها؛ نقيًبا وأعضاء مجلس 
االدارة والجمعية العمومية لجميع 
الموسيقيين، الفنان جــورج وســوف 

ومشاطرة أحزانه، داعين الله أن يتغمد 
الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم 

أهله الصبر والسلوان.

موسيقى وفنون »المجلس الوطني« في يوم البحار
ورش فنية لألطفال وعرض تراثي لفرقة حمد بن حسين

استضافت قرية يوم البحار 
فعاليات فنية متنوعة، 

بالتعاون مع المجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب، 

والتي ضاعفت من متعة 
الجمهور بأجواء القرية 

التراثية، من خالل تعزيز تلك 
األجواء بالموسيقى والغناء 
الشعبي والفنون التشكيلية 

لألطفال.

انطلقت فعاليات المجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب في قرية يوم البحار، والتي 
تنوعت بين أنشطة موسيقية وورش فنية، 
كــمــا قــدمــت فــرقــة حــمــد بـــن حــســيــن للفنون 
الشعبية وصلتها الغنائية المتنوعة، التي 

 من فنون الكويت الشعبية.
ً
جمعت عددا

جــــــــاء ذلــــــــك وســــــــط حـــــضـــــور كــــثــــيــــف مــن 
ة للفنون الشعبية، والذين  الجماهير الُمحبَّ
دت  تفاعلوا مع الوصالت الغنائية التي غرَّ
بــهــا حــنــاجــر الــفــرقــة بــتــنــاغــم وانــســجــام مع 

العزف الموسيقي.
وفــــي حـــديـــث مـــع رئـــيـــس الـــفـــرقـــة، محمد 
بــن حسين، قــال إن الــفــرقــة قــدمــت 3 فصول 
من فن العرضة، وهــو أحــد الفنون التراثية 
القديمة، الذي يقام في المناسبات المهمة، 

ومنها األفراح.
وأضـــــاف أن الــفــرقــة واصـــلـــت حــضــورهــا 
الجميل، فقدمت الفن الــخــمــاري، الــذي ُيعد 
 مــن ألــــوان الــغــنــاء الشعبي الــمــعــروف، 

ً
لــونــا

إضافة إلى األغاني الوطنية التي اشتهرت 
 تم اختيار مجموعة من 

ً
بها الفرقة، وأيضا

األغاني الشعبية بدقة، حتى تالمس جميع 
األذواق.

وذكــــر بــن حــســيــن أن الــفــرقــة تــقــدم فنون 
العرضة بأنواعها، والفنون البحرية التي 

تــنــقــســم مــــا بـــيـــن تــرفــيــهــي وعـــمـــلـــي، والـــفـــن 
الــخــمــاري، والــفــن الــعــاشــوري، وغــيــرهــا من 
 إلى أن عدد أعضاء الفرقة يصل 

ً
الفنون، الفتا

 أن الفرقة تسعى 
ً
، مبينا

ً
 إلى 54 عضوا

ً
تقريبا

، مــن خـــالل مــشــاركــتــهــا فــي المحافل 
ً
ــا ــمـ دائـ

واالحــتــفــاالت المختلفة، إلــى الــحــفــاظ على 
الموروث الموسيقي الكويتي.

 عــلــى حـــرص المجلس الوطني 
ً
وتــأكــيــدا

ــة األطـــــفـــــال والـــــنـــــشء والـــقـــيـــام  ــ ــايـ ــ عـــلـــى رعـ
بــتــوجــيــهــهــم بـــوســـائـــل تــتــضــمــن الــتــرفــيــه 
والــتــعــلــيــم فــي آن واحــــد، ولــالرتــقــاء بعقول 
األطــفــال والعمل على تنميتها، فقد أقيمت 
ــــى قــدمــتــهــا الــفــنــانــة اعــتــدال  ورشـــتـــان؛ األولـ
الـــمـــعـــراج عـــن »دمــــى الـــمـــالعـــق«. وذكـــــرت أن 
الهدف من الورشة هو جعل الطفل يكتسب 
مجموعة مــن الــمــهــارات، كاستغالل بعض 
ــاء فـــي الــبــيــت بــشــكــل مــفــيــد، ومــنــهــا  ــيــ األشــ
الــمــالعــق الــخــشــبــيــة، إضــافــة إلـــى اســتــخــدام 
بــعــض األشــيــاء البسيطة فــي تــكــويــن شكل 

الدمية. 
وأشارت المعراج إلى أن كل طفل بخياله 
رسم الشخصية المحببة لديه، وطبقها على 
أرض الواقع، بألوانها وخاماتها المختلفة. 
أما الفنانة سهيلة العطية، فقدمت ورشة 
»الــرســم بــالــقــمــاش«، وقــالــت إنــهــا خصصت 

لــأطــفــال بــاســتــخــدام عنصر واحـــد، متمثل 
في األقمشة، إضافة إلــى استخدام األدوات 
البسيطة، مثل: الصمغ الخاص باألقمشة، 

والمقص.
من جانبها، قالت مسؤولة المرسم الُحر 
ــــارة خــلــف إن الـــــورش الــفــنــيــة الــمــتــنــوعــة  سـ
تساعد األطفال على التفكير بطرق إبداعية، 
مــشــيــرة إلـــى أن األطــفــال الــذيــن شــاركــوا في 
الــــورش اكــتــســبــوا الكثير مــن الــخــبــرات، من 
ــــالل الـــتـــفـــاعـــل االجـــتـــمـــاعـــي مــــع زمــالئــهــم  خـ
المشاركين، الفتة إلى أن إقامة تلك الورش 
فـــي »يــــوم الــبــحــار« تــهــدف إلـــى ربـــط الجيل 
الجديد من األطــفــال بثقافة وتــراث الكويت 

العريق.
جدير بالذكر، أن الورش مستمرة حتى 14 
الجاري، وتضم أنشطة متنوعة، منها ورشة 
»ابرة النفاش« في 10 الجاري، واليوم التالي 
صص للبنات فقط، تقدمها رجاء الكندري 

ُ
خ

من 4 – 6 مساء، لفئة 10 سنوات وما فوق. 
ويشهد يوم 13 يناير إقامة ورشتين، هما: 
ورشـــة الكاريكاتير، وهــي مناسبة لجميع 
ــة الــخــزف  األعـــمـــار، مــن 1 – 3 مــســاء، وورشــ
تقدمها الفنانة أمل الجفيرة من 3 – 5 مساء، 
وستكرر الورشتان )الخزف والكاريكاتير( 

.
ً
في 14 الجاري أيضا

AvenuesAvenues أفنيوز أفنيوز
شعر: ندى السيد يوسف الرفاعي

ــِب حـــــاِل ــ ــْجــ ــ ــ ـــــــــــُه فـــــي ُع
ُ
( زرت

َ
ــــــُيــــــز

ْ
)أفــــــن

ــاِل ــ ــمـ ــ ــَجـ ــ ــالـ ــ ــُت الـــــمـــــعـــــالـــــَم بـ ــ ــنـ ــ ــايـ ــ ــعـ ــ فـ
ــراٍت ــ ــهــ ــ ــبــ ــ ــ وعــــــايــــــشــــــُت الـــــــعـــــــوالـــــــَم ُم

ــاِل ــيــ ــخــ ــالــ  بــ
َ
وقــــــايــــــســــــُت الــــحــــقــــيــــقــــة

 وال تــــــــــــدْع لــــلــــجــــو ُعــــــــــــذًرا
َّ

ــــــــَمــــــــش
َ
ت

 الــــــــهــــــــالِل
ُ

 مــــــــثــــــــل
ٌ
ـــــــــبـــــــــة

ُ
ــــــــَك ق

َ
فــــــــفــــــــوق

فــــيــــه ُر  لـــــــــــــــــــــــــزوا ا يــــــــســــــــَعــــــــُد   
ٌ

رواق
 مــــــحــــــفــــــظــــــٍة ومــــــــــــــاِل

َّ
يــــــــــالئــــــــــُم كــــــــــــــل

 بـــــكـــــل ركــــــــٍن
َ
وفـــــــيـــــــه الـــــــــمـــــــــرشـــــــــدون

 عــــن الــــســــؤاِل
َ
ــُيـــغـــنـــوا الـــســـائـــحـــيـــن لـ
 فـــيـــهـــا

ُ
مـــــــالعـــــــُب يـــــــمـــــــرُح األطـــــــــفـــــــــال

ــالــــي ــتــــســ ــــي والــ ــــالهـ ــمـ ــ وفـــــيـــــه مــــــن الـ
ــــي ســــــروٍر ْه واقـــــــــِض يـــــوَمـــــَك فـ

َّ
تـــــنـــــز

ـــــــبـــــــاِل
ُ
 وال ت

َ
ودعــــــــهــــــــم يـــــــمـــــــرحـــــــون

ــُه ــ ــ ــْم ــ ــنــ ــ ــتــ ــ ــاغــ ــ فــ  ذوٍق 
َّ

كـــــــــــــل ــي  ــ ــبــ ــ ــلــ ــ يــ
ــْع بــــالــــمــــبــــاهــــِج فــــــي الـــــحـــــالِل ــ ـ

َ
ــت ــ ــمـ ــ تـ

 فـــــــي األِزقـــــــــــــــــــِة والــــــــزوايــــــــا
ْ

ل تــــــــجــــــــوَّ
ــاِل ــ ــيــ ــ ــعــ ــ ــ  ألــــــــــعــــــــــاِب ال

َّ
ســــتــــلــــقــــى كـــــــــــل

 أنــــــــــــــــــواِع الـــــمـــــزايـــــا
ُ
وفـــــــيـــــــه فــــــــنــــــــون

 بــــــــاِل 
َ

فــــــــَســــــــرِّ الــــــــهــــــــمَّ ال مــــــشــــــغــــــول
 مــــــن الــــهــــدايــــا

ُ
ــْر مــــــا يــــــــــــروق ــ ــ ــيَّ ــ ــخــ ــ ــ

َ
ت

ــر ارتـــــحـــــاِل ــيــ ــْد مــــبــــغــــاَك مـــــن غــ ــ ــــجـ تـ
هـــــنـــــاك الــــــرائــــــعــــــات مــــــن الــــــنــــــوادي

ــــي ــوالــ ــ ألجـــــــــــــِل ريـــــــــاضـــــــــٍة دوًمــــــــــــــــا تــ
ــاٌت ــ ــســ ــ ــؤنــ ــ مــــــطــــــاعــــــُم لــــــلــــــتــــــنــــــاوِل مــ

ــِة أســـــــــــــــرٍة وغــــــــــــدا وصــــــــــاِل ــ ــــسـ ــلـ ــ ــجـ ــ لـ
مـــــصـــــلـــــى لـــــــلـــــــصـــــــالِة لــــــكــــــل فـــــــــرٍض

ــاِل ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــاالكـ ــ  بـ
ُ
ــــــــقــــــــاُم بـــــــه الــــــــصــــــــالة

ُ
ت

ســــــِعــــــدُت بــــيــــومــــَي الــــمــــيــــمــــوِن فــيــه
ــالــــي! ــثــ ــن ســـــــــــوٍق مــ ــ ــ ــا أحـــــــــــــالُه مـ ــ ــمـ ــ فـ

ــــــا
ً
ـــــنـــــا فـــــــرًحـــــــا وأمــــــن

َ
يـــــــزيـــــــُد كـــــويـــــت

ــاِل ــفــــصــ نــــا دون انــ
َ
ــد نــــشــــأ ــ ــِعـ ــ ــسـ ــ وُيـ

ــاٍن ــكــ  عــــــن مــ
ُ
ــث ــحــ ــبــ ــَت تــ ــنـــ ــ إذا مــــــا كـ

ــاِل ــ ــــجـ ـــن مـ ــ ــَر مــ ــ ــ ــثـ ــ ــ ــه أكـ ــ ــيـ ــ وتــــــــرغــــــــُب فـ
ــكٍّ  دون شــ

ُ
ــــَك الــــصــــويــــبــــة

ُ
فــــوجــــهــــت

ــذي الــــــســــــوِق، تـــحـــقـــيـــق الـــمـــنـــاِل ــهــ بــ
وصلى اللُه موالنا على َمن

ــي الـــــدنـــــيـــــا وآِل ــ ــ أشـــــــــــــاَع الــــــــنــــــــوَر فـ
ــًدا وروًحــــــــا ــ ــسـ ــ ــــدوا جـ ــاهــ ــ ــٍب جــ ــ ــحـ ــ وصـ

ــاِل ــحــ ــُمــ ــي لــــيــــِل الــ ــ  فـ
َ
ــون ــ ــعــ ــ ــوا الــ ــ ــانـ ــ كـ سهيلة العطية وسارة خلف ومريم الغيث

الفرقة تقدم إحدى وصالتها

ورشة الرسم بالقماشمن ورشة »دمى المالعق«من أعمال الرسم بالقماش

محمد بن حسين متوسطًا الحضور

فضة المعيلي

يعود مسرح العرائس لتقديم 
عروض شخصيات بوجي 
وطمطم مجددًا، بعد غياب 
طويل، ضمن خطة مسرح 

العرائس لتقديم عروض في 
عام 2023.

وأعلن مدير مسرح القاهرة 
للعرائس، تحضير العرض 

الجديد )بوجي وطمطم على 
النت(، ليكون أول العروض 

الخاصة بشخصيات 
العرائس املصرية الشهيرة، 

وهو العرض الذي سيقدم 
بالشراكة والتعاون بني 
مسرح العرائس وزوجة 

مبتكر الشخصيات املخرج 
الراحل رحمي.

وسيضم العرض، الذي 
يخرجه هاني البنا وكتب 

أشعاره محمد بهجت، 
مجموعة من الفنانني 

الشباب الذين سيقومون 
بتقديم األداء الصوتي 

للعرائس في العروض التي 
سُيعلن موعدها فور االنتهاء 

من التحضيرات، مع بحث 
إمكانية تقديم العرض خارج 

مصر.

طرح الفنان عمرو دياب 
أغنيته املنفردة الجديدة 

)مضحوك علينا( عبر 
منصة أنغامي، لتكون أولى 

األغنيات التي يطرحها 
في عام 2023، بالتزامن مع 

تحضيرات ألبومه املقرر 
صدوره الصيف املقبل.
األغنية الجديدة كتب 

كلماتها محمد البوغة، 
نها محمد يحيى، وقام  ولحَّ
بتوزيعها وسام عبداملنعم، 

وتم االنتهاء منها خالل 
األسابيع املاضية خالل 

تحضيرات عمرو الختيار 
عدة أغنيات.

األغنية الجديدة جاءت بعد 
نحو أسبوع فقط من طرح 

دياب ألغنية »سينغل«، 
 كبيرًا بني 

ً
التي القت تفاعال

الجمهور، في وقت يستعد 
دياب إلحياء عدة حفالت 

غنائية بالعالم العربي خالل 
موسم إجازات نصف العام، 

من بينها حفالن بمصر، 
وحفل كبير باإلمارات يجري 

االتفاق على تفاصيله في 
الوقت الحالي.

يعود الفنان طارق لطفي 
للسباق الرمضاني 

بمسلسله الجديد )مذكرات 
زوج(، املقرر عرضه في 
15 حلقة، فيما يشاركه 

البطولة الفنان خالد 
الصاوي، الذي تعاقد على 
املسلسل مع املنتج طارق 

مرتضى.
وسيعود لطفي الستكمال 

تحضيرات املسلسل 
خالل األيام املقبلة، بعدما 
توقف في الفترة املاضية، 

نتيجة مرض والدته 
ووفاتها، وهو األمر الذي 
أرجأ تصوير العمل ملدة 
أسبوعني بشكل مبدئي، 
وتزامن مع عدم استقرار 
املخرج تامر نادي على 

باقي املمثلني املشاركني في 
العمل.

املسلسل كتبه محمد 
عبداملالك، وهو مأخوذ عن 
رواية الكاتب الراحل أحمد 

بهجت، وينتمي لنوعية 
األعمال التي تناقش قضية 

اجتماعية حول العالقات 
بني األزواج، فيما سيصور 
العمل بالكامل داخل مصر 

بني القاهرة وإحدى املدن 
الساحلية.

خبريات

إحياء بوجي وطمطم 
على خشبة المسرح

عمرو دياب يطرح 
»مضحوك علينا«

طارق لطفي يعود للسباق 
الرمضاني بـ »مذكرات زوج«

بعد إدانتها من محكمة الجنايات بحيازة مخدرات
نفى نقيب المهن التمثيلية، د. أشرف 
زكي، ما تردد من أنباء حول عقد اجتماع 
طارئ لمجلس النقابة أمس، لبحث شطب 
عضوية منة شلبي وحرمانها من مزاولة 
مهنة التمثيل، بعد إدانتها بحكم قضائي 
في جناية إحراز جوهر الحشيش المخدر 
 إلـــى أن الــشــروط 

ً
بقصد الــتــعــاطــي، الفــتــا

القانونية الخاصة بشطب العضوية ال 
تنطبق على الفنانة المصرية؛ ألن الحكم 
 لالستئناف 

ً
الصادر بحقها ال يزال قابال

ق 
ّ
والــنــقــض، وبــالــتــالــي فـــإن الــشــطــب معل

حتى ثبوت اإلدانة بحقها نهائيا.
وأضــــــــاف زكـــــي أن شــلــبــي الــمــعــرضــة 
للشطب من النقابة والحرمان من مزاولة 
الـــمـــهـــنـــة، ال يــــــزال لـــهـــا الـــحـــق الــقــانــونــي 
بــالــتــقــدم لــلــطــعــن والــنــقــض عــلــى الــحــكــم، 
ولــذلــك فالنقابة لــن تحسم األمــر إال بعد 
البت النهائي في القضية، وإصــدار حكم 
قضائي غير قابل للنقض أو االستئناف.

ــاهـــرة،  ــقـ ــايـــات الـ ــنـ وقـــضـــت مــحــكــمــة جـ
الخميس الماضي بحبس شلبي، لمدة 
سنة مــع إيــقــاف التنفيذ، وتغريمها 10 
آالف جنيه، بعد اتهامها بإحراز جوهر 
الحشيش المخدر بقصد التعاطي، حيث 
ألقى رجال األمن بمطار القاهرة القبض 
عليها، يــوم 25 نوفمبر الــمــاضــي، أثناء 
عودتها من نيويورك، وبحوزتها كمية من 
المخدرات، حيث عثرت األجهزة األمنية 
على المضبوطات بحوزتها أثناء تفتيش 

حقائبها.

درية شرف الديننبيلة عبيد

جورج وابنهمراسم العزاء

مهرجان أسوان لسينما المرأة يكّرم 
 نبيلة عبيد ودرية شرف الدين

● القاهرة - محمد قدري
قررت إدارة مهرجان أسوان الدولي ألفالم 
المرأة تكريم مقدمة البرنامج الشهير »نادي 
السينما«، وزيــرة اإلعــالم السابقة اإلعالمية 
 لجهودها 

ً
القديرة درية شرف الدين، تقديرا

فــي نشر ثقافة السينما على مــدى سنوات 
ــان  ــــن خــــــالل بـــرنـــامـــجـــهـــا الـــــــذي كـ ــة مـ ــلـ ــويـ طـ
بمنزلة نــافــذة للجمهور المصري لمتابعة 
أهم وأبرز األفالم العالمية، في وقت لم تكن 
هناك مساحة لعرض هذه األفالم بالصاالت 

السينمائية.
وجــــاء تــكــريــم شـــرف الــديــن لــتــكــون ثانية 

المكّرمات، بعد إعــالن تكريم الفنانة نبيلة 
عــبــيــد فـــي الـــــدورة الــتــي تــنــعــقــد بــيــن 5 و10 
مــارس المقبل في المدينة الواقعة بجنوب 
مصر وتشهد العديد من الفعاليات المختلفة 
الـــمـــصـــاحـــبـــة لــــعــــروض األفــــــــالم الـــمـــشـــاركـــة 
بالمهرجان؛ ســواء كانت ورشــا متخصصة 

أو ورشا تعليمية للشباب واألطفال.
ومن المقرر أن يعلن المهرجان عن مكّرم 
دولي خالل الفترة المقبلة، إضافة إلى اإلعالن 
عن األفالم المشتركة، بعدما استقرت لجنة 
المشاهدة على مجموعة من األعمال المعنية 
بقضايا المرأة بعضها عرض في مهرجانات 
سينمائية بالفعل خــالل الــفــتــرة الماضية، 

عات بأن تكون الدورة المقبلة هي 
ّ
وسط توق

الدورة األكبر من حيث عدد الدول المشاركة.
وتعتبر هذه هي المرة األولى التي يكّرم 
فــيــهــا الـــمـــهـــرجـــان أحــــد الــــوجــــوه اإلعــالمــيــة 
ــــن، الــتــي  ــديـ ــ ــي د. دريــــــة شـــــرف الـ مــتــمــثــلــة فــ
حــصــلــت عــلــى الـــدكـــتـــوراه مـــن مــعــهــد الــنــقــد 
الــفــنــي بــأكــاديــمــيــة الــفــنــون، وقــدمــت العديد 
مــن اإلصــــدارات األدبــيــة المعنّية بالسينما؛ 
ومــنــهــا »الـــســـيـــاســـة والــســيــنــمــا فـــي مــصــر«، 
و«أوراق الزمن«، بجانب توليها عدة مناصب 
مــعــنــّيــة بــالــســيــنــمــا، مــنــهــا رئـــاســـة الــرقــابــة 
على المصنفات الفنية ورئــاســة التلفزيون 

منة شلبيالمصري.
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ذكرت مصادر سودانية، أمس، 
أن الشرطة قبضت على أحد 

املتهمني بخطف واغتصاب ابنة 
األمني العام للجنة تفكيك نظام 

الرئيس السابق عمر البشير، 
فيما توالت اإلدانات املستنكرة 

للجريمة على اعتبارها محاولة 
لتصفية الخصومة السياسية. 

وقالت املصادر إن الشرطة 
أودعت املشتبه به قسم شرطة 

املعمورة بالخرطوم.  وأوضحت 
أن املجني عليها، تعرفت على 

املتهم بعد عرضه عليها، 
مشيرة إلى أن الشرطة طابقت 
بينه وصورته التي التقطتها 

كاميرات مراقبة في الشارع أثناء 
عملية االختطاف التي تمت 

أمس األول.

أعلن نائب وزير الدفاع 
الصومالي، عبدالفتاح قاسم، 
أمس، تلقي حكومة مقديشو 

إشعارًا من حركة الشباب 
املتشددة تعلن فيه استعدادها 

لدخول مفاوضات معها.
وقال املسؤول الصومالي، 

عقب فشل انعقاد جلسة 
للبرملان بسبب عدم اكتمال 

النصاب، إن »الجيش 
حقق انتصارات كبيرة 

خالل العمليات األخيرة، 
واستعاد مناطق شاسعة 

من قبضة الحركة«. وأضاف 
أن »الحركة تريد التفاوض 
بينما الحكومة عازمة على 

تصفية البالد من اإلرهابيني، 
باعتقادي ال شيء نتفاوض 

عليه معهم«.

سلة أخبار

السودان: خطف واغتصاب   
ابنة مسؤول بـ »تفكيك النظام«

»الشباب« تعرض التفاوض 
ومقديشو تريد تصفيتها

أقال الرئيس التونسي قيس 
سعيد، وزيرة التجارة وتنمية 

الصادرات في حكومة نجالء 
بودن، فضيلة الرابحي، 

ومحافظ صفاقس فاخر 
الفخفاخ، دون ذكر األسباب.
وجاء ذلك في بيان نشرته 

الرئاسة التونسية، ليل الجمعة 
ـ السبت، عقب لقاء جمع سعيد 

مع رئيسة الحكومة في قصر 
قرطاج.

واإلقالة هي األولى في حكومة 
بودن التي بدأت عملها في 11 

أكتوبر 2021. وتأتي وسط أزمة 
اقتصادية تهز البلد ومعدالت 

تضخم قياسي.

سعيد يقيل وزيرة 
التجارة ومحافظ صفاقس

حذرت منظمة التحرير 
الفلسطينية، أمس، من توجه 

الحكومة اإلسرائيلية إلى تنفيذ 
»أكبر عملية تهجير جماعية في 

الضفة الغربية«.
وقال املكتب الوطني للدفاع عن 

األرض ومقاومة االستيطان، 
التابع للمنظمة في بيان، إن 

الحكومة اإلسرائيلية الجديدة 
تستعد إلخالء وتهجير سكان 

ثماني قرى من »مسافر يطا« في 
الخليل وذلك من أصل 28 تجمعا 
سكنيا في املسافر يقطنها نحو 
1800 فلسطيني بناء على قرار 

محكمة إسرائيلية صدر في مايو 
املاضي بحجة تواجد القرى 

املستهدفة في منطقة تدريبات 
عسكرية.

تحذير من أكبر تهجير 
جماعي في »الضفة«

 لقيادة الشرطة
ً
إيران تعدم محتجين وتعين متشددا

• تقارير متضاربة حول اغتيال »قاضي الموت« • زعيم سنة زاهدان ينتقد التعذيب

واتساب يتيح 
لإليرانيين مواجهة 
الحجب... واعتقال 

صحافي قابل 
عائالت معتقلين

بعد إدانتهما بقتل رجل أمن 
ووسط تنديد دولي وحقوقي 

واسع، أعدمت السلطات 
اإليرانية شخصين شاركا في 
احتجاجات مناهضة للنظام، 

في حين عين المرشد علي 
 على 

ً
 متشددا

ً
خامنئي قائدا

رأس الشرطة، ولوح أحد 
مستشاريه بإغالق مضيق 
 على الرسومات 

ً
هرمز ردا

المسيئة التي نشرتها مجلة 
»شارل إيبدو« الفرنسية.

أعـــدمـــت الــســلــطــات اإليـــرانـــيـــة طهران   -  فرزاد قاسمي
رجلين شاركا في االحتجاجات 
المناهضة للنظام والمتواصلة 
منذ منتصف سبتمبر الماضي، 
بعد إدانتهما بقتل أحــد أعضاء 
القوة شبه العسكرية في البالد 

أو ما ُيعرف بـ »الباسيج«.
وقــالــت الــســلــطــات الــقــضــائــيــة، 
في بيان، أمس، إن »محمد مهدي 
كـــرامـــي وســـيـــد مــحــمــد حسيني 
ــن فـــي  ــيــ ــيــ ــســ ــيــ ــرئــ الــــمــــتــــهــــمــــيــــن الــ
الجريمة، التي أدت إلى استشهاد 
روح الله عجميان جرى إعدامهما 
صباح اليوم«. وُحكم على ثالثة 
ــدام فــــي الــقــضــيــة  ــ ــاإلعــ ــ آخــــريــــن بــ
ــــدرت أحـــكـــام  نــفــســهــا، بــيــنــمــا صــ

بالسجن على 11 آخرين.
وذكرت منظمة العفو الدولية 
أن المحكمة التي أدانـــت كرامي، 
بطل الــكــاراتــيــه البالغ مــن العمر 
22 عاما، اعتمدت على اعترافات 

.
ً
انتزعت قسرا

ــريـــف زاده  كـــمـــا كـــتـــب عـــلـــي شـ
أردكــــانــــي مــحــامــي حــســيــنــي في 
تــغــريــدة عــبــر »تـــويـــتـــر«، بــتــاريــخ 
18 ديسمبر الماضي، أن موكله 
ــــد وأن  ــديـ ــ ــــرض لـــتـــعـــذيـــب شـ ــعـ ــ تـ
االعــــــتــــــرافــــــات الـــمـــنـــتـــزعـــة تــحــت 
 على 

ً
التعذيب غير قانونية. وردا

إعـــدام كــرامــي، وحسيني، حــذرت 
»حملة حقوق اإلنسان« في إيران 
من أن »التأخير في الــرد الفوري 
والحاسم للمجتمع الدولي يعني 
استمرار عمليات القتل على يد 
النظام اإليـــرانـــي«. وبــذلــك يرتفع 
الــــعــــدد إلـــــى أربــــعــــة مــتــظــاهــريــن 
أعلنت السلطات إعدامهم منذ بدء 

االحتجاجات.

اغتيال صلواتي

في غضون ذلك، عادت أوساط 
ــاء ســـرت  ــبــ مـــعـــارضـــة لـــتـــأكـــيـــد أنــ
ــاء الـــمـــاضـــي عــــن اغــتــيــال  ــ ــعـ ــ األربـ
الــقــاضــي أبـــو الــقــاســم صــلــواتــي، 
المعروف بـ »قاضي الموت«، ألن 
مــعــظــم أحــكــامــه عــلــى المتهمين 
كــانــت تنتهي بـــاإلعـــدام. وحسب 
ــا  ــهـ ــرتـ ــي نـــشـ ــ ــتــ ــ ــ ــات ال ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
المعارضة فــإن صلواتي أصيب 
بـ 5 رصــاصــات في حديقة منزل 
زوجته الثانية بمنطقة شريعتي 
شمال طهران. وتفيد المعارضة 
 
ً
بــــــأن الـــســـلـــطـــات فــــرضــــت طـــوقـــا
 حول المنزل الــذي أقيم به 

ً
أمنيا

ــاء ذلــك  ــزاء عــائــلــي. وجـ مجلس عـ
رغـــــم نـــفـــي رئــــيــــس وكــــالــــة أنـــبـــاء 
السلطة القضائية أنــبــاء اغتيال 

خامنئي ورادان في صورة وزعها مكتب المرشد

السيسي متحدثًا في قداس عيد الميالد بالكنيسة األرثوذكسية أمس األول )الرئاسة(

صلواتي وقوله إنه أجرى مكالمة 
هاتفية مــعــه. لكن مــصــدر مطلع 
فـــي »الــمــحــكــمــة الـــثـــوريـــة« كشف 
لـــ »الــجــريــدة« أن زوجـــة صلواتي 
ــه، عــــن عـــدم  ــنـ ــــذرت، نـــيـــابـــة عـ ــتـ ــ اعـ
حـــضـــوره لـــ«الــمــحــكــمــة الــثــوريــة« 
أمـــــس بــســبــب إصـــابـــتـــه بـــالـــزكـــام 
وقــالــت إنــه لــن يحضر لعدة أيــام 
وطلب تأجيل جلسات القضايا 

الموكلة له.

تعيين وتوبيخ

 المرشد 
َ
ن في هذه األثناء، عيَّ

اإليــرانــي على خامنئي، القيادي 
العسكري المتشدد العميد أحمد 
 
ً
 جــديــدا

ً
 عــامــا

ً
رضـــا رادان، قـــائـــدا

 لــلــعــمــيــد حسين 
ً
لــلــشــرطــة خــلــفــا

اشـــتـــري الــــذي تـــــرددت أنـــبـــاء عن 
تــعــرضــه للتوبيخ مــن قــبــل رأس 
ــنـــظـــام بــســبــب »ضــعــف  ســلــطــة الـ
تعامله مــع االحــتــجــاجــات« التي 
هزت أركان الجمهورية اإلسالمية.
وحث خامنئي القائد الجديد 
الــلــواء رضــا رادان على »ضــرورة 
إرضاء اإليرانيين في حفظ األمن 

 أن 
ً
وتــوفــيــر االســتــقــرار«، مــعــتــبــرا

»تــحــســيــن قــــدرات قــــوات الــشــرطــة 
وحماية كرامة الموظفين وتدريب 
الــشــرطــة المتخصصة لمختلف 
اإلدارات األمنية هي توصية مهمة 
أخرى«. وطالب خامنئي مختلف 
المؤسسات الحكومية بضرورة 
التعاون مع هيئات إنفاذ القانون 

في البالد.
وجاءت الخطوة التي كشفتها 
»الجريدة«، بعددها الصادر أمس 
األول، فيما أكدت أوساط إيرانية 
عــدة أن خامنئي قــد اتــخــذ قــراره 
بإنهاء االحتجاجات المستمرة 
مـــنـــذ ثـــالثـــة أشـــهـــر مــهــمــا تــطــلــب 
األمـــــر. وفـــرضـــت وزارة الــخــزانــة 
األمــيــركــيــة واالتــــحــــاد األوروبـــــي 
عــقــوبــات عــلــى رادان فـــي 2010؛ 
بسبب االنتهاكات الحادة لحقوق 
اإلنــســان خــالل قمع احتجاجات 
ــام الــنــظــام  ــهــ عـــــام 2009 بـــعـــد اتــ
بتزوير نتائج االنتخابات لصالح 

الرئيس األسبق أحمدي نجاد.
مـــن جــانــب آخــــر، لـــوح حسين 
ــيـــس تــحــريــر  شـــريـــعـــتـــمـــداري، رئـ
صحيفة »كيهان« التابعة لمكتب 

المرشد اإليراني، بإغالق مضيق 
هرمز االستراتيجي الرابط بين 
 على 

ً
الخليج وبــحــر الــعــرب، ردا

»رســــــوم الــكــاريــكــاتــيــر« الــســاخــر 
مــن خامنئي الــذي نشرته مجلة 
 
ً
»شــارلــي إبـــدو« الفرنسية أخــيــرا
 لإليرانيات بمواجهة قمع 

ً
دعما

السلطات.

تعذيب وترهيب

فـــي غــضــون ذلــــك، شـــدد زعــيــم 
ــة بــــإقــــلــــيــــم بـــلـــوشـــســـتـــان  ــ ــنـ ــ ــــسـ الـ
ســيــســتــان مـــولـــوي عــبــدالــحــمــيــد 
زهــي على أنــه »ليس من اإلســالم 
ــقــــوة«،  ــالــ انـــــتـــــزاع االعـــــتـــــرافـــــات بــ
األمــر الــذي تتهم سلطات طهران 
بأنها تــمــارســه ضــد المحتجين 
إلدانتهم. وجاء في موقع الشيخ 
على اإلنترنت أنه قال في خطبة 
ــمــــعــــة بـــالـــمـــحـــافـــظـــة  صــــــــالة الــــجــ
ــيــــة الـــمـــضـــطـــربـــة: »إذا لــم  اإليــــرانــ
يقبل أحد االتهام، فإنهم يعذبونه 
حتى يقبله. ال مكان لالعترافات 
بـــاإلكـــراه وضــــرب المتهمين في 
الــــشــــريــــعــــة ودســــــتــــــور بـــــالدنـــــا«. 

وندد الصوت السني المعارض 
ــيــــة فــي  ــاعــ ــمــ بـــــاالعـــــتـــــقـــــاالت الــــجــ
زاهـــــــدان بــعــد أن ذكـــــرت وســائــل 
إعـــــــالم رســـمـــيـــة أن قـــــــوات األمــــن 
اعــتــقــلــت أكــثــر مــن 100 »بلطجي 
ــام  ولــــص مــســلــح« هـــنـــاك فـــي األيــ
القليلة الماضية. وبعد الخطبة، 
خـــرج مــحــتــجــون فــي مــســيــرة في 
زاهــــدان ورددوا خاللها »الــمــوت 

للجمهورية اإلسالمية«.
في المقابل، هاجمت الصحف 
ــم أهــــــل الـــســـنـــة،  ــيــ األصــــولــــيــــة زعــ
ونقلت تصريحات محمد جواد 
الريـــجـــانـــي، الــمــســتــشــار الـــدولـــي 
الــســابــق لــلــمــرشــد عــلــي خامنئي 
الــــــــــذي اتـــــهـــــم مــــــولــــــوي بــتــنــفــيــذ 
سياسات األعداء. وكتبت صحيفة 
ــيـــاســـت روز« فــــي صــفــحــتــهــا  »سـ
األولى حول الموضوع، وعنونت 
بــــالــــقــــول: »الـــمـــســـجـــد الـــمـــكـــي فــي 
زاهــــــــــدان هــــو مــــصــــداق لــمــســجــد 
ضرار في صدر اإلسالم«. وكتبت 
ــوان«: »عبدالحميد  ــ صحيفة »جــ
يــنــفــذ خــطــط األعـــــداء فـــي مسجد 

ضرار«.
وفــــي وقــــت تــســعــى الــســلــطــات 

لـــــــبـــــــث الــــــــــخــــــــــوف فــــــــــي نـــــفـــــوس 
المعارضين، ذكرت زوجة مهدي 
بيك وهــو رئــيــس قسم السياسة 
فــي صحيفة »اعــتــمــاد« المعتدلة 
ــن األمــــــــن اعـــتـــقـــلـــوا  ــ  مـ

ً
أن أفــــــــــــرادا

زوجــهــا الخميس الــمــاضــي بعد 
أن قـــــــام بــــــإجــــــراء مــــقــــابــــالت مــع 
عائالت العديد من المعتقلين في 
المظاهرات. وقالت لجنة حماية 
الــصــحــافــيــيــن ومــقــرهــا الــواليــات 
الــــمــــتــــحــــدة إنــــهــــا رصــــــــدت حــتــى 
الخامس من يناير الجاري أسماء 
 اعتقلوا في إيران في 

ً
84 صحافيا

غمرة االحتجاجات وأن 36 منهم 
أفرج عنهم بكفالة.

على صعيد قريب، أعلن مدير 
تــطــبــيــق »واتــــــســــــاب«، لــلــتــواصــل 
االجتماعي، ويل كاثكارت إضافة 
خدمة جديدة تسمح باستخدام 
التطبيق في البلدان التي تحجبه 
مثل إيران. إلى ذلك، قتل شخص 
وأصيب اثنان في حــادث إطالق 
نــــار، لـــم تــعــرف دوافــــعــــه، بــشــركــة 
النفط والــغــاز بمدينة كجساران 

جنوب غربي إيران أمس.

محققون أوروبيون في بيروت... أبعد من محاسبة سالمة والمصارف
● بيروت - منير الربيع 

سيكون لبنان األســبــوع المقبل على موعد مع وفــد قضائي أوروبــي 
بمهمة إجـــراء تحقيقات مالية، وســط دعـــوات مــن قــوى لبنانية، أبرزها 
»حزب الله«، إلى ضرورة عدم خرق السيادة القضائية اللبنانية، أو تشكيل 
سابقة قد تتكرر في ملفات أخرى أمنية أو عسكرية أو حتى في تفجير 

مرفأ بيروت.
ويتحضر القضاء اللبناني لهذه الزيارة من خالل وضع آلية للتعاون مع 
الوفد، الذي يتحرك بناء على دعاوى قضائية لبنانية رفعت في الخارج، 
 في دول أوروبية، بحق حاكم مصرف لبنان رياض سالمة وعدد 

ً
وتحديدا

من المصارف، وبالتالي ستكون معامالت وحسابات الكثير من المصارف 
بينها مصرف لبنان المركزي تحت تدقيق الوفد، الذي سيجد نفسه على 
 في متاهات الفوضى اللبنانية، وسط تسريبات وتسريبات 

ً
األرجح غارقا

مضادة قد تعرقل أو تشوه عمله.
وبحسب المعلومات، فإن المحققين قد تقدموا بالفعل بالئحة المصارف 

والشخصيات التي يريدون التدقيق في حساباتها، في حين يردد سالمة 
في أوساطه أنه جاهز للتحقيق، وأنه يعمل على تحضير ملفاته لمواجهة 

المحققين بها، وأنه واثق من براءته.
في المبدأ فــإن مجرد أن تصل األمــور بــدول إلرســال قضاة ومحققين 
إلى لبنان فهذا يعني تأكيدا دوليا على فشل الدولة اللبنانية في ضبط 
الوضع المالي والمصرفي إلى جانب الفشل السياسي، وأن الدول تنظر 
، أنه ساحة للفوضى المتنقلة التي تشمل كل القطاعات 

ً
إلى لبنان حاليا

والمجاالت. لكن في حين أن الفوضى السياسية المضبوطة ال تؤثر على 
البعد الخارجي، إال أن الفوضى المالية ومشاكل المصارف والملفات 
 أن 

ً
العالقة في ظل االنهيارات، قد يكون لها تأثيرات خارجية، خصوصا

لبنان هو ساحة مفتوحة ومشّرعة لتبييض األموال، ال سيما من خالل 
 وبالكاش، وليس عبر الحسابات 

ً
التركيز على الــتــداول بالعمالت نقدا

المصرفية. 
وتلك اللعبة التي تقوم بها المصارف مع مصرف لبنان عبر منصة 
 500 مليون ليرة 

ً
صيرفة، من خــالل حمل صاحب الحساب لمبلغ مثال

واستبدالها بمبلغ 12 ألــف دوالر على سعر صيرفة المحدد بـ 38 ألف 
 بأنه في السابق لم يمكن ألي صاحب حساب أن يدخل أكثر 

ً
ليرة، علما

من عشرة آالف دوالر بدون التصريح عن مصدرها، في حين تبدو اليوم 
األمور مختلفة.

ويشكل لبنان ساحة جاذبة لكل الخارجين عن القوانين المالية للتداول 
في الكسب المالي غير المشروع، وهــذا ربما هو الــذي يحفز المحققين 
األوروبيين على التدقيق فيما يجري، بهدف توجيه تحذير الى المصارف 

من أن األعين مفتوحة عليها. 
وال يبدو أن الفساد الداخلي وتباعاته على القضايا اليومية للبنانيين 
تعني الــخــارج، لذلك فــإن لجوء القضاء األوروبـــي في أكثر من دولــة إلى 
 وجود تأثيرات سلبية باتت تؤثر على 

ً
التحرك باتجاه لبنان، يعني حتما

الخارج، قد يكون أحدها أن لبنان أصبح ساحة لعمليات مالية ونقدية 
تهدد مصالح هــذه الــدول، وأن الهدف من وفــد المحققين ليس الدخول 
في زواريـــب لبنانية أو الغرق في حسابات سياسية معقدة لمحاسبة 

المسؤولين اللبنانيين أو المصارف.

السيسي عن األزمة االقتصادية:
»ماشيين كويس وإن كنا بنعاني«

● القاهرة - حسن حافظ
ــفـــاالت الــمــســيــحــيــيــن  ــتـ وســــط احـ
المصريين بأعياد الميالد المجيد، 
أمــس، استغل الرئيس عبدالفتاح 
السيسي مشاركته في قــداس عيد 
الـــمـــيـــالد لــلــكــنــيــســة األرثـــوذكـــســـيـــة 
المصرية، مساء الجمعة، لطمأنة 
المصريين على الوضع االقتصادي 
ومستقبل قناة السويس، وذلك بعد 
اللغط الذي أثاره مشروع مقّدم من 
الحكومة أمام البرلمان بخصوص 
ــاري  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ إنــــــــشــــــــاء صــــــــنــــــــدوق اسـ
تــابــع لــهــيــئــة قــنــاة الـــســـويـــس، مما 
ــن بـــيـــع الـــمـــرفـــق  ــ ــاوف مـ ــ ــخـ ــ أثــــــــار مـ

االستراتيجي األول في مصر.

ــــالل كــلــمــة  ــيـــســـي، خــ وحـــــــذر الـــسـ
لـــه فـــي كــاتــدرائــيــة مــيــالد المسيح 
بالعاصمة اإلدارية، من أن استمرار 
ــــرب الــــروســــيــــة - األوكــــرانــــيــــة  ــــحـ الـ
ــــؤون  ــشــ ــ ــــى الــ ــلـ ــ ــا عـ ــ ــًبـ ــ ــلـ ــ ــــر سـ ــــؤثـ ــيـ ــ سـ
االقتصادية لكل دول العالم، وقال: 
»الدنيا هتبقى مختلفة عن الدنيا 
ــة  ــده بــعــد األزمــ الـــلـــي كـــانـــت قــبــل كــ
األخــــــيــــــرة، واألزمــــــــــة االقـــتـــصـــاديـــة 
ستؤثر في دول كثيرة إذا استمرت 
الحرب السنة دي أو أكتر، طب احنا 
فـــيـــن؟ احـــنـــا بــفــضــل الـــلـــه مــاشــيــيــن 

كويس وإن كنا بنعاني«.
وأضاف: »أرى وأسمع أن الناس 
فـــي مــصــر قــلــقــة وخــائــفــة )...( مش 
هــقــول إن ده مــش مــبــرر، لكن احنا 

مش بنخبي عليكم حاجة، أنا في 
كل مناسبة باتكلم، فمتديش ودنك 
لحد أقل ما فيه إنه غير مسؤول«، 
وأضاف موجها حديثه للمصريين: 
ــــن هـــــي مــــصــــر لـــــو تــعــبــت  ــــديـ ــعـ ــ »وبـ

هنتخلى عنها؟«.
وأضاف: »من فضلكم ال تخافوا، 
وأنـــا سعيد بخوفكم عــلــى مــصــر«. 
وطــمــأن المصريين بــأمــريــن قائال: 
»أوال ربنا موجود وهو أعز وأكبر 
من الكل ويقدر يعمل كل حاجة لنا، 
ونحن نعمل لنستحق ذلك، وثانيا 
إنـــنـــا كــحــكــومــة ودولــــــة حــريــصــون 
ــة الــكــبــيــرة  ــ عــلــى الــتــعــامــل مـــع األزمـ

الموجودة بالعالم«.
ورّد الــســيــســي عــلــى الــشــائــعــات 

الخاصة بشأن بيع قناة السويس 
ي بالكم 

ّ
قائال: »في ناس بتقول خل

قناة السويس مش عارف هيعملوا 
فــيــهــا إيـــــه، خـــلـــي بـــالـــكـــم هــيــبــيــعــوا 
حاجات منعرفش إيه... لو هنعمل 

حاجة هنعلن عنها مش هانخّبي 
عليكم حــاجــة، وزي مــا أنــا باتكلم 
معاكم على طول هاتكلم وهاقول«.

وألـــقـــى بـــالـــالئـــمـــة عـــلـــى اإلعـــــالم، 
ــاة  ــنـ ــروع هـــيـــئـــة قـ ــ ــشــ ــ ــن مــ ــ ــال عــ ــ ــائـ ــ قـ

السويس: »كان المفروض قبل األمر 
ما يثار في البرلمان يتعمل مؤتمر 
صحافي وُيطرح للناس، ونقول لهم 
الحكاية كــذا«، وشــدد على ضرورة 

أن »يتحدث من ُيريد عن فهم«.
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بــعــد 15 جــولــة اقـــتـــراع غــيــر مسبوقة 
منذ الــحــرب األهــلــيــة األمــيــركــيــة، عكست 
مستوى االنقسام داخل صفوف الحزب 
ـــخـــب كـــيـــفـــن مـــكـــارثـــي 

ُ
الــــجــــمــــهــــوري، انـــت

 لمجلس الـــنـــواب األمــيــركــي ليل 
ً
رئــيــســا

الجمعة - السبت، بعد تقديمه تنازالت 
كــبــيــرة لمجموعة الــنــواب المحسوبين 
على أقصى اليمين، التي كانت تعرقل 
انتخابه، في مبارزة ألقت الضوء بوضوح 
على الــصــعــوبــات، الــتــي سيواجهها في 

قيادة أغلبية طفيفة ومستقطبة بشدة.
وفــي الــيــوم الــتــالــي لــلــذكــرى السنوية 
الـــثـــانـــيـــة لـــهـــجـــوم 6 يـــنـــايـــر 2021 عــلــى 
الكابيتول، مبنى الكونغرس األميركي، 
ــن الـــشـــلـــل والـــفـــوضـــى  ــ ــد 4 أيـــــــام مـ ــعــ وبــ
ــة، فـــاز  ــ ــاقـ ــ ــــات شـ ــــاوضـ ــفـ ــ الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، ومـ
الجمهوري مكارثي، بالمنصب للعامين 
 ،

ً
المقبلين، بعد حصوله على 216 صوتا

لــتــنــتــهــي بـــذلـــك حـــــال مــــن الـــفـــوضـــى لــم 
يشهدها الكونغرس منذ أكثر مــن 160 

 .
ً
عاما

ــم أن دونــالــد تــرامــب نفسه أعلن  ورغـ
تبنيه تــرشــيــح مــكــارثــي، اســتــغــل نـــواب، 
بعضهم محسوب على الرئيس السابق، 
األكــثــرّيــة الضئيلة الــتــي حققها الحزب 
ــابـــات مــنــتــصــف  ــتـــخـ الـــجـــمـــهـــوري فــــي انـ
 
ً
الوالية في نوفمبر الماضي )222 مقعدا
مـــقـــابـــل 212(، لـــفـــرض شــــروطــــهــــم، ولـــم 
يــخــضــع هــــؤالء إال بــعــد الــحــصــول على 
ــا إجـــراء  ضــمــانــات أســاســيــة، مـــن أبـــرزهـ
 ألي مشّرع بالمطالبة 

ً
يسمح خصوصا

بإقالة مكارثي في أي وقت. 
وســـــيـــــؤدي ذلــــــك إلــــــى تـــقـــلـــيـــص حـــاد 
فـــي الــســلــطــة، الــتــي سيحتفظ بــهــا عند 
محاولة تمرير تشريعات بشأن القضايا 
الــحــاســمــة، مثل رفــع سقف الــديــن العام 
ــة الــفــدرالــيــة،  األمـــيـــركـــي، وتــمــويــل الـــدولـ
ــراج عــن حـــزم مــالــيــة إضافية  وربــمــا اإلفــ

للحرب في أوكرانيا.

أجندة حافلة 

وانتخب مكارثي في نهاية المطاف 
ليخلف النائبة الديموقراطية نانسي 
ــي الـــمـــنـــصـــب. لــكــنــه يــخــرج  بـــيـــلـــوســـي فــ
ــذه االنــــتــــخــــابــــات الـــتـــي  ــ ــ أضــــعــــف مـــــن هـ
تنذر بوالية صعبة. وتبرز على أجندة 
األشــــهــــر الــقــلــيــلــة الــمــقــبــلــة، مـــفـــاوضـــات 
حــول رفــع سقف الــديــن الــعــام األميركي 
وتمويل الدولة الفدرالية، وربما اإلفراج 
عــن حــزمــات مــالــيــة إضــافــيــة لــلــحــرب في 

أوكرانيا.
ومع سيطرتهم الجديدة على مجلس 
الــنــواب، تعّهد الجمهوريون أيضا بدء 
تــحــقــيــقــات فـــي إدارة بـــايـــدن لــلــجــائــحــة 

واالنـــســـحـــاب مـــن أفــغــانــســتــان، مـــن بين 
أمــور أخــرى. وقــال مكارثي من البرلمان 
»لقد حان الوقت لممارسة السيطرة على 

سياسة الرئيس«. 
ــــى  وقــــــال مـــكـــارثـــي فــــي رســـالـــتـــه األولـ
كــرئــيــس لــلــمــجــلــس: »اآلن، يـــبـــدأ الــعــمــل 
الجاد«. وتطرق إلى جدول أعماله المكتظ 
بــالــبــنــود، بــمــا فـــي ذلـــك تــعــزيــز الــحــدود 
الجنوبية للواليات المتحدة، ومعالجة 
الدين االتحادي، ومواجهة صعود الصين 

والتحقيق مع إدارة بايدن. 
وأضــــاف: »سنستخدم سلطة كيفية 
ــر االســــتــــدعــــاء  ــ انــــفــــاق الـــــمـــــال، وقـــــــوة أمــ
لـــلـــمـــســـؤولـــيـــن لــــــــإدالء بـــأقـــوالـــهـــم أمــــام 

المجلس، إلنجاز العمل«.

بايدن والحكم المسؤول 

ــأ الــرئــيــس األمــيــركــي 
ّ
مــن نــاحــيــتــه، هــن

جــو بـــايـــدن، الــســبــت، الــجــمــهــوري كيفن 
مكارثي النتخابه رئيسا لمجلس النواب 
ــى »الـــحـــكـــم بــشــكــل  ــ األمـــيـــركـــي ودعـــــــاه إلـ

مسؤول ولمصلحة األميركيين«. 
وقــــال بـــايـــدن فـــي بــيــان »أنــــا مستعدٌّ 
للعمل مع الجمهوريين عندما يكون ذلك 
ممكنا، والناخبون أشاروا بشكل واضح 
إلى أنهم ينتظرون من الجمهوريين أن 
يكونوا مستعّدين للعمل معي«. وأضاف: 

»حان وقت الحكم بشكل مسؤول«.

»نعمة سياسية«

قــد تكون مواجهة برلمان مــعــاٍد لكن 
فوضوي بمنزلة نعمة سياسية لبايدن، 
إذا أكد نيته الترشح مجددا لالنتخابات 
الرئاسية األميركية لعام 2024، وهو قرار 

يتوقع أن يعلنه بداية هذا العام.
وبعد فشله في السيطرة على مجلَسي 
ــال مــنــذ  ــ ــحـ ــ ــت الـ ــانــ ــغــــرس، كـــمـــا كــ ــونــ ــكــ الــ
تنصيبه في يناير 2021، رغــم حصوله 
على أغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ، 
لم يعد بإمكان الرئيس األميركي أن يأمل 

في تمرير تشريعات رئيسية.
ــيـــوخ  ــلـــس الـــشـ لــــكــــن مـــــع وجــــــــود مـــجـ
ــيـــيـــن، ال يــمــكــن  ــي أيــــــدي الـــديـــمـــوقـــراطـ فــ
. ويعتقد 

ً
للجمهوريين القيام بذلك أيضا

مـــراقـــبـــون أن مـــا جــــرى فـــي االنــتــخــابــات 
النصفية وبعدها في انتخابات رئيس 
مجلس الــنــواب قــد تنعكس سلبا على 
حــظــوظ الــجــمــهــوريــيــن فــي االنــتــخــابــات 
الرئاسية في 2024. وفي نوفمبر الماضي 
أعلن تراميب انه سيترشح لالنتخابات، 
وذلك رغم فشل عدد كبير من المرشحين 
ــان يــدعــمــهــم فــــي االنـــتـــخـــابـــات  ــ الــــذيــــن كـ
النصفية لصالح مرشحين مدعومين 

من المؤسسة الجمهورية. ويعتبر حاكم 
والية فلوريدا، رون ديسانتس، المرشح 
المحتمل األكثر قبوال لدى الجمهوريين 

حتى اآلن. 
ولخص مايكل شيرير في »واشنطن 
بوست« حال الجمهوريين بعد فوضى 
انتخاب مكارثي بالقول، إن الحزب اليزال 
غير متماسك وال يمكن السيطرة عليه، 

 أن الحزب لم يقترب من االتحاد 
ً
مضيفا

حـــول اســتــراتــيــجــيــة واضــحــة الســتــعــادة 
األغلبية في أي انتخابات مقبلة. 

ويــقــول شــيــريــر، إن »تــرامــب طلب من 
ــرار فـــي ســيــاســة  ــمـ ــتـ الــجــمــهــوريــيــن االسـ
التظلم، ورفــض نتائج االنتخابات، في 
حــيــن انــقــلــب زعـــيـــم األقــلــيــة فـــي مجلس 
الــشــيــوخ الــســيــنــاتــور الــمــخــضــرم ميتش 

ماكونيل على ترامب، وأبرم صفقات مع 
الــديــمــوقــراطــيــيــن، وشــجــب الــتــطــرف في 
صفوف الــحــزب، في وقــت ذهــب مكارثي 
إلى حل وسط مشوش، وألقى باللوم على 
ترامب ثم غازله، على أمل أن تزيل صرخة 

الوحدة والوعد بالسلطة التناقضات«.
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ل داخلي وفتح الحدود مع الخارج
ُّ
الصين: انطالق أكبر موجة تنق

بدأ في الصين، أمس، أول أيام »تشون يون«، 
وهــي فترة سفر تمتد لـ 40 يوما قبل حلول 
رأس السنة القمرية الجديدة. وكانت توصف 
قــبــل الــجــائــحــة بــأنــهــا أكــبــر انــتــقــاالت سنوية 
للبشر بالعالم، وتستعد فيها البالد لزيادة 
هائلة بعدد المسافرين، وكذلك النتشار عدوى 

كوفيد - 19.
وستكون عطلة رأس السنة القمرية، التي 
تبدأ 21 الــجــاري، األولــى منذ 2020 من دون 

قيود على السفر محليا.
ــى مـــــــدار الـــشـــهـــر الــــمــــاضــــي، شـــهـــدت  ــلــ وعــ
الصين تحوال في نظام »صفر كوفيد«، بعد 
احتجاجات غير مسبوقة ضد سياسة شملت 
ــودا عــلــى الــحــركــة  ــيــ ــكـــررة، وقــ ــتـ اخـــتـــبـــارات مـ
وعمليات إغـــالق واســعــة، مما ألــحــق أضـــرارا 

جسيمة بثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ويأمل مستثمرون في أن تؤدي إعادة الفتح 
في نهاية المطاف إلى إنعاش اقتصاد تبلغ 
قيمته 17 تريليون دوالر، ويعاني أدنى معدل 

نمو له منذ نحو نصف قرن.
 التغييرات المفاجئة جعلت العديد 

ّ
لــكــن

من السكان )عددهم 1.4 مليار نسمة( عرضة 
للفيروس ألول مرة، مما تسبب في موجة من 
الــعــدوى ضغطت على بعض المستشفيات، 
وفــي نفاد األدويـــة فــي الصيدليات، وتكدس 

طوابير طويلة أمام محارق الجثث.
وتـــوجـــد مـــخـــاوف واســـعـــة مـــن أن الــهــجــرة 
الكبيرة للعمال في المدن إلى مسقط رأسهم 
ســـتـــؤدي إلــــى انــتــشــار الـــعـــدوى فـــي الــبــلــدات 
الصغيرة والــمــنــاطــق الريفية األقـــل تجهيزا 
بـــالـــخـــدمـــات الــطــبــيــة مــثــل الـــرعـــايـــة الــمــركــزة 

وأجهزة التنفس الصناعي.

ويصادف اليوم إعــادة فتح حدود الصين 
مـــــع هــــونــــغ كــــونــــغ ونــــهــــايــــة إلــــــــــزام الـــصـــيـــن 
لــلــمــســافــريــن الـــوافـــديـــن بــالــخــضــوع للحجر 
الصحي. وفتح ذلــك الباب فعليا للعديد من 
الصينيين للسفر إلى الخارج ألول مرة منذ 
إغالق الحدود قبل ما يقرب من 3 سنوات، دون 
أن يحملوا هّم االضطرار إلى الخضوع لحجر 
صحي عند عودتهم، غير أن األمر سيستغرق 
ــــى الـــوضـــع  شــــهــــورا قـــبـــل أن يـــعـــود الـــســـفـــر إلـ
الطبيعي عقب إغالق الحدود لنحو 3 سنوات.
وتــلــزم أكــثــر مــن 12 دولـــة اآلن المسافرين 
الصينيين بإجراء اختبار »كوفيد«، إذ قالت 
منظمة الصحة العالمية إن البيانات الرسمية 
لإصابات في الصين ال تعكس النطاق الفعلي 

لتفشي المرض.
وأشــار تعميم نشرته 4 وزارات حكومية، 

ــوارد مــالــيــة  ــ ــادة تــخــصــيــص مــ ــ ــى إعــ ــــس، إلــ أمـ
للعالج، ووضع خطة للمالية العامة لدعم 60 

بالمئة من تكاليف العالج حتى 31 مارس.
في غضون ذلك، أفادت مصادر لـ »رويترز« 
بأن الصين تجري محادثات مع شركة فايزر 
لــلــحــصــول عــلــى تــرخــيــص يــســمــح لــشــركــات 
األدوية المحلية بتصنيع وتوزيع نسخة من 
عقار باكسلوفيد المضاد للفيروسات، الذي 

تنتجه الشركة األميركية.
إلى ذلك، قالت وكالة »اسوشيتد برس« في 
تــقــريــر إن الــصــيــن أغــلــقــت حــســابــات أكــثــر من 
ألف شخص على مواقع التواصل االجتماعي، 
بسبب انتقادهم لسياسات الحكومة المتعلقة 

بمواجهة تفشي كوفيد 19.
وذكـــــــــرت مـــنـــصـــة الــــتــــواصــــل االجـــتـــمـــاعـــي 
الشهيرة، سينا ويــبــو، أنــهــا عالجت 12854 

انــتــهــاكــا بــمــا فـــي ذلــــك هــجــمــات عــلــى خــبــراء 
وعلماء وعاملين في المجال الطبي، وأصدرت 

حظرا مؤقتا أو دائما لـ 1120 حسابا.
وفي بيان مؤرخ بتاريخ الخميس الماضي، 
ــو، إن الـــشـــركـــة »ســتــواصــل  ــبـ قـــالـــت ســيــنــا ويـ
التحقيق وتنظيف كافة أنواع المحتوى غير 
القانوني وإنــشــاء بيئة مجتمعية منسجمة 

وودودة ألغلبية المستخدمين«.
وركــزت االنتقادات بشكل كبير على قيود 
الــســفــر الــمــفــتــوحــة الـــتـــي تــســبــبــت فـــي حبس 
األشخاص في منازلهم ألسابيع، وفي بعض 

األحيان بدون طعام كاف أو رعاية طبية.

في جريمة دانتها رئيسة 
كوسوفو فيوزا عثماني 

ورئيس الوزراء ألبني كورتي، 
أصيب اثنان من عرقية الصرب 

طلق عليهما من 
ُ
برصاص أ

سيارة أمس األول، مما يهدد 
بتفاقم التوترات في املنطقة. 

وأفادت وسائل اإلعالم في 
بريشتينا بأن الشرطة قالت إنها 

ألقت القبض على مطلق النار 
بعد فترة قصيرة، وهو جندي 

يبلغ 33 عامًا من قوات األمن في 
كوسوفو، وُيشتبه بشروع في 

القتل. وخضع الضحيتان وهما 
شاب يبلغ 21 عاما وصبي يبلغ  
11 عاما، لجراحة في املستشفى 

وخرجا من مرحلة الخطر.

أعلنت السفارة الفنزويلية في 
واشنطن أمس األول إغالق 

ت املعارضة 
ّ
مقرها بعد أن حل

تة« 
ّ
الفنزويلّية »الحكومة املوق

لخوان غوايدو الذي يحظى 
بدعم موظفيها.

وكان غوايدو أعلن نفسه 
»رئيسا بالوكالة« في يناير 

2019 وحظي بدعم دولي 
كبير. وأدى األمر إلى عودة 

الدبلوماسيني الفنزويليني، 
املعتمدين في العاصمة 

األميركية واملوالني للرئيس 
نيكوالس مادورو، إلى بالدهم 

بعد أن وافقت منظمة الدول 
األميركية على تعيني مبعوث 

من املعارضة مكانهم.
وفشل غوايدو في اإلطاحة 

بمادورو، وتضاءل الدعم 
الدولي الذي كان يتمتع به 
تدريجيًا خصوصا بسبب 

اهتمام العديد من الدول بالنفط 
الفنزويلي في ضوء الحرب 

الروسية - األوكرانية.

أوقف قاٍض اتحادي في مكسيكو 
سيتي، أمس األول، تسليم 

أوفيديو، نجل خواكني غوزمان 
املعروف باسم إل تشابو، زعيم 

عصابة املخدرات الشهير إلى 
الواليات املتحدة، بعد يوم من 

اعتقاله في عملية مكثفة في 
شمال املكسيك أدت إلى مقتل 

19 من أفراد العصابات و10 من 
أفراد الجيش.

وأمر قاض فدرالي آخر، في 
وقت الحق، بإبقاء غوزمان 
»العضو البارز« في كارتل 

سينالوا للمخدرات 60 يوًما 
في االحتجاز الوقائي لغرض 

التسليم بعد جلسة استماع في 
سجن ألتيبالنو الفدرالي شديد 

الحراسة، حيث ُيحتجز.
ا 

ً
واعتقل أوفيديو غوزمان سابق

في 2019، لكن تم اإلفراج عنه 
بناًء على أمر الرئيس أندريس 

ب املزيد من 
ّ
لوبيز أوبرادور لتجن

إراقة الدماء.

بعد شهر من تسلم رئيسة 
البيرو دينا بولوارتي مهامها، 

تواصلت التظاهرات املطالبة 
باستقالتها والتي أسفرت عن 

، في وقت تبحث البالد 
ً
22 قتيال

عن مخرج لهذه األزمة. وقالت 
بولوارتي في احتفال رسمي 

أمس األول: »نحترم حق الشعب 
في التظاهر سلميًا، لكن رسالة 

األغلبية هي أننا ال نريد أن 
يتواصل انعدام االستقرار في 
بلدنا نريد أن نعيش بسالم«.
ويطالب املحتّجون باستقالة 

بولوارتي وببرملان جديد وإجراء 
انتخابات فوًرا، بعد أن تّم تقريب 
موعدها من عام 2026 إلى أبريل 

.2024

سلة أخبار

جندي يستهدف صربيّين 
بالرصاص في كوسوفو

سفارة فنزويال »المعارضة« 
تغلق مقرها في واشنطن

المكسيك توقف تسليم 
نجل إل تشابو بعد مقتل 29

تظاهرات البيرو تنهي 
شهرها األول

 لـ »النواب« األميركي بعد مبارزة جمهورية
ً
مكارثي رئيسا

 على حظوظ الحزب في »رئاسية 2024«
ً
»أطول« اقتراع نيابي ُيظِهر انقسام »الجمهوري« وقد ينعكس سلبا

ــاول  ــع، تـــحـ ــيــ ــابــ ــدة أســ ــذ عــــ ــنـ مـ
السلطات الــروســيــة إضــفــاء ُبعد 
ــا  ــلــــى غــــزوهــ ــــي ومــــــقــــــّدس عــ ــنـ ــ ديـ
ألوكــرانــيــا، غير أن هــذا الخطاب 
ــــل  ــــى داخـ

ّ
ــت ــحــــدث انــــقــــســــاًمــــا حــ يــ
الكنيسة األرثوذكسية.

ــارة إلـــى أهــمــيــة البعد  ــ فـــي إشـ
الــروحــي الـــذي يــحــاول الكرملين 
ه على عمليته العسكرية  إضفاء
في أوكرانيا، أّكد الرئيس الروسي 
فــــالديــــمــــيــــر بــــوتــــيــــن األســـــبـــــوع 
الــمــاضــي فــي تمنياته بمناسبة 
رأس السنة، أن »الحق األخالقي 

والتاريخي إلى جانب« روسيا.
يــعــكــس هــــذا الــتــصــريــح رغــبــة 
السلطات في تبديد شكوك جزء 
مــن الــســكــان بسبب غـــزو الــقــوات 
الروسية لبلد أغلبية المؤمنين 
فيه من المسيحيين األرثوذكس، 

كما في روسيا.
وفي وقت كانت موسكو تواجه 
ســلــســلــة انـــتـــكـــاســـات عــســكــريــة، 
اكــتــســب الــخــطــاب الــديــنــي زخــًمــا 
مـــتـــزايـــًدا مــنــذ الـــخـــريـــف، بحيث 
صـــّور مــســؤولــون كــبــار ووســائــل 
إعالم رسمية الغزو في أوكرانيا 
ــه »حــــــرب مـــقـــّدســـة« ضـــّد  ــ عـــلـــى أنـ
ــغــــرب الــــــذي تــعــتــبــره مــوســكــو  الــ

ا.
ًّ
منحط

ــد الــرئــيــس  ــ مــطــلــع نــوفــمــبــر، أّك
الــســابــق ونـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
األمن الروسي دميتري ميدفيديف 
أن »الهدف المقدس« للهجوم هو 

»إيقاف سيد الجحيم«.
وقـــــال حــيــنــهــا »نـــحـــن نــحــارب 

أولــئــك الــذيــن يكرهوننا، والذين 
يـــمـــنـــعـــون نـــشـــر لــغــتــنــا وقــيــمــنــا 
وإيماننا«، معتبًرا أن أعداء روسيا 
ــــون  ــيـ ــ ــرانـ ــ ــم »الـــــنـــــازيـــــون« األوكـ ــ هـ

و«كالب« الغرب.
ى 

ّ
إلى جانب الخطابات، يتجل

تداخل الشؤون الدينية بالعملية 
ــال مــوســكــو  ــ الــعــســكــريــة فـــي إرســ
عشرات الكهنة إلى جبهة القتال 

لدعم الجنود.
ــاهــــن الـــعـــســـكـــري  ويـــــقـــــول الــــكــ
ســـفـــيـــاتـــوســـالف تـــشـــوركـــانـــوف 
لوكالة »فــرانــس بـــرس«، إن هدف 
هــــذه الــمــهــمــات الــعــســكــريــة منع 
الجنود من »خسارة إنسانيتهم 
)...( حتى لو دفعهم الوضع القائم 

إلى ذلك«.
ويضيف أن على الــكــاهــن »أن 
يـــزرع فــي روح الجنود فــكــرة أنه 
ال يــجــب تــعــذيــب الــســجــنــاء )...( 
ال يــجــب أن نــنــهــب، وال أن نــؤذي 

المدنيين«.
وال يــــســــائــــل تــــشــــوركــــانــــوف 
شــرعــيــة هـــذا الـــغـــزو، مــعــتــبــًرا أنــه 
ــن »الــقــيــم  يـــهـــدف إلـــــى الــــدفــــاع عــ
 من 

ّ
ــل الــتــقــلــيــديــة« الــتــي يعتبر كـ

الكرملين والكنيسة األرثوذكسية 
أنهما وصّيان عليها.

ويتابع »في أوكرانيا، حتى في 
مون مسيرات 

ّ
ظروف الحرب، ُينظ

)فخر المثليين( إلظهار انتمائهم 
إلى القيم الغربية«.

ومن أجل تعزيز أهمية هؤالء 
ــزاع، مــنــح  ــ ــنـ ــ الــكــهــنــة فــــي ســـيـــر الـ
بــوتــيــن فـــي نــوفــمــبــر لــقــب »بــطــل 

ــو أعــلــى  ــــي«، وهــ ــــروسـ االتــــحــــاد الـ
ــا، إلـــــى كــاهــن  ــ ــيـ ــ ــام فــــي روسـ ــ ــ وسـ
ــي الـــمـــعـــارك  ـــتـــل فــ

ُ
ــي ق ــســ ــوذكــ أرثــ

وُيدعى ميخايل فاسيلييف.
ــيــــســــة  ــنــ ــكــ وعـــــــــّبـــــــــر رئـــــــيـــــــس الــ
األرثوذكسية الروسية البطريرك 
ــا عــن دعــمــه لــلــنــزاع، 

ً
كــيــريــل أيــض

مؤكًدا دعمه لـ«اإلخوة« الموالين 
لروسيا في شرق أوكرانيا والذين 

»رفضوا« القيم الغربية.
ــة  ــايـ ــهـ وفــــــــي عــــظــــة ألـــــقـــــاهـــــا نـ
سبتمبر، أّكـــد الــبــطــريــرك كيريل 
تلوا خالل 

ُ
أن األشخاص الذين ق

تــلــبــيــتــهــم »الــــواجــــب الــعــســكــري« 
ــة تــــغــــســــل كــل  ــيــ قــــــدمــــــوا »تــــضــــحــ

الخطايا«.
ويعتبر نيكيتا أستاخوف، 
وهـــــو الـــمـــديـــر الـــفـــنـــي لــمــســرح 
»غـــــالس« )الـــصـــوت( »الـــروحـــي« 
األرثــــوذكــــســــي الــــروســــي، الـــذي 
ــعــــرض مـــســـرحـــيـــات تـــتـــنـــاول  يــ
ــة، »لــــقــــد وقـــفـــت  ــيــ ــنــ قـــضـــايـــا ديــ

روسيا دائًما في وجه الشر«.
ــــي مـــقـــابـــلـــة مــع  ويــــضــــيــــف، فـ
هزم 

ُ
وكــالــة فــرانــس بـــرس، »لــن ت

ــا أبـــــــًدا مـــــــادام أكـــثـــر مــن  ــيــ روســ
نصف سكانها من األرثوذكس«.

لكن هذا التدخل للكنيسة في 
الــنــزاع وارتــفــاع النبرة الدينية 
في الخطابات، ال ينال إجماًعا 

في روسيا.
فيعتبر الكاهن األرثوذكسي 
ــد أنــــــدري  ــ ــدريـ ــ ــي مـ ــ ــي فـ ــ ــروســ ــ الــ
كــوردوتــشــكــيــن، فــي مقابلة مع 
»فـــــرانـــــس بــــــــرس«، أن »خـــطـــاب 

ــذا يــأتــي  ــ ــقـــدســـة هــ الــــحــــرب الـــمـ
مباشرة من العصور الوسطى«.
ويوضح أن مصطلح »الحرب 
المقدسة« هــو »المصطلح نفسه 
ــه الـــبـــابـــا  ــتـــخـــدمـ الـــــــــذي كـــــــان يـــسـ
أوربان الثاني حين بارك الحملة 
الــصــلــيــبــيــة )الــــتــــي انــطــلــقــت عـــام 
 الصليبيين بغفران 

ً
1096(، واعدا

خطاياهم«.
ويضيف »لكن من المستحيل 
أن نعود إلى الماضي )...( ال يمكن 

لحرب مــا، وهــي شكل من أشكال 
جــريــمــة الــقــتــل، أن يــكــون لــهــا أي 

معنى روحي«.
وأحــدثــت بطريركية موسكو، 
من خالل دعمها الصريح للعملية 
 في 

ً
العسكرية في أوكرانيا، ضجة

 
ً
 مريرا

ً
العالم األرثوذكسي وصراعا

بين الكنيستين األرثوذكسيتين 
في روسيا وفي أوكرانيا.

وفـــي صــفــوف الــكــهــنــة الـــروس 
تباينات. فمنذ األول من مــارس، 

ـــا أرثـــوذكـــســـًيـــا 
ً
ـــــــع 293 كـــاهـــن

ّ
وق

ــة ضـــــــــّد »الــــــــحــــــــرب بـــيـــن  ــ ــــضـ ــريـ ــ عـ
اء«.

ّ
األشق

ويـــــــــقـــــــــول الـــــــكـــــــاهـــــــن أنــــــــــــدري 
كــوردوتــشــكــيــن »لــيــس المجتمع 
ا 

ً
)الروسي( فقط منقسًما، بل أيض

الكنيسة والكهنة«.
وعــاقــبــت البطريركية العديد 
عين على هذه العريضة، 

ّ
من الموق

وفـــق مــا يــقــول أحــدهــم طــلــب عــدم 
الكشف عن هويته.

ـــقـــلـــوا 
ُ
ويــــــوضــــــح »بــــعــــضــــهــــم ن

مـــن الــرعــيــات الــتــي خـــدمـــوا فيها 
بدلوا بكهنة موالين 

ُ
لسنوات واست

 الهجوم الروسي 
ً
للسلطة«، واصفا

بـ »الكارثة«.
ويتابع »في السنوات األخيرة، 
ــعــــززت الـــــروابـــــط بـــيـــن الــســلــطــة  تــ
األرثـــوذكـــســـيـــة الــعــلــيــا والــســلــطــة 
ا »لقد ساعدت 

ً
السياسية«، مضيف

ــذه  ــًرا وهــ ــيـ ــثـ ــة الــكــنــيــســة كـ ــ ــــدولـ الـ
المساعدة خلقت تبعية كبيرة«.

بوتين يشارك في قداس عيد الميالد األرثوذكسي في كاتدرائية الكرملين أمس األول )أ ف ب(

مكارثي بعد تسلمه مطرقة رئاسة مجلس النواب في الكابيتول أمس )أ ف ب(

 مقدسة«
ً
 مقدسة«روسيا تعتبر غزوها ألوكرانيا »حربا
ً
روسيا تعتبر غزوها ألوكرانيا »حربا

بايدن يهنئ 
مكارثي ويدعوه 

إلى التعاون والحكم 
بشكل مسؤول

انتخبت األغلبية الجمهورية 
البسيطة في مجلس 

 
ً
النواب، كيفن مكارثي رئيسا

للمجلس بعد مبارزة عكست 
االنقسامات داخل الحزب التي 
 على حظوظه 

ً
قد تنعكس سلبا

في »رئاسية 2024«.
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األمير وولي العهد يهنئان الرئيس العراقي بافتتاح »خليجي 25«
• صاحب السمو: الحفل تضمن لوحات فنية عّبرت عن تاريخ العراق • ولي العهد: نرجو تحقيق األهداف النبيلة للعرس الخليجي

بــعــث ســمــو أمـــيـــر الـــبـــاد الــشــيــخ 
ــــواف األحـــمـــد بــبــرقــيــة تــهــنــئــة إلــى  نـ
أخيه الرئيس العراقي د. عبداللطيف 
رشــيــد، عــّبــر فــيــهــا ســمــوه عــن بالغ 
سروره بالتجمع الرياضي األخوي 
الذي جمع األشقاء والمشاركين في 
دورة كأس الخليج العربي الخامسة 
والعشرين، التي تستضيفها مدينة 
البصرة الفيحاء في العراق الشقيق 

من 6 إلى 19 الجاري.
كـــمـــا أعـــــــرب ســــمــــوه عــــن خــالــص 
تهانيه للرئيس رشيد بنجاح افتتاح 
 سمّوه االستعدادات 

ً
الـــدورة، مــقــّدرا

ــات الـــكـــبـــيـــرة والــمــتــمــيــزة  ــانــ ــكــ واإلمــ
والــعــالــيــة الــتــي وفــّرهــا األشــقــاء في 
ــــدث الــخــلــيــجــي  ــــحـ ــذا الـ ــهــ الـــــعـــــراق لــ
الرياضي، ومشيدا باللوحات الفنية 
الرفيعة التي تعّبر عن تاريخ العراق 
الــعــريــق والــلــوحــات الفنية األخـــرى 
التي أضفت روح المحبة والبهجة 
والــــســــرور عــلــى الــمــتــابــعــيــن داخـــل 
الــعــراق وخــارجــه، ونالت إعجابهم، 

والتي تخللت حفل االفتتاح وعكست 
الــوجــه الــحــضــاري الــمــرمــوق للبلد 
الشقيق، متمنيا سموه كل التوفيق 
لجميع المنتخبات الــمــشــاركــة في 
هــــذا الـــعـــرس الــخــلــيــجــي ولــلــجــهــات 
الــقــائــمــة عــلــى اإلعــــداد لــهــذه الـــدورة 
التوفيق والسداد لتحقيق أهدافها 
النبيلة والمنشودة، وسائا سموه 
المولى تعالى أن يديم على فخامته 
مــوفــور الصحة والــعــافــيــة وللعراق 
الشقيق وشعبه الكريم دوام التقدم 

واالزدهار.
كــمــا بــعــث ســمــوه بــبــرقــيــة تهنئة 
مماثلة إلــى رئيس مجلس الـــوزراء 

العراقي محمد شياع السوداني.
وبــعــث ســمــو ولـــي الــعــهــد الشيخ 
مشعل األحــمــد بــبــرقــيــة تهنئة إلــى 
ــه فـــخـــامـــة الـــرئـــيـــس الــــعــــراق د.  ــيـ أخـ
عبداللطيف رشيد، ضّمنها سموه 
ــنـــجـــاح افـــتـــتـــاح  ــالــــص تـــهـــانـــيـــه بـ خــ
الــــدورة، راجــيــا ســمــوه كــل التوفيق 
لكل المنتخبات المشاركة في هذا 

العرس الخليجي وللجهات القائمة 
على اإلعـــداد لهذه الـــدورة التوفيق 
والــســداد، لتحقيق أهدافها النبيلة 
والمنشودة، ومتمنيا لفخامته دوام 

الصحة وموفور العافية.

كــمــا بــعــث ســمــوه بــبــرقــيــة تهنئة 
مماثلة إلــى رئيس مجلس الـــوزراء 

العراقي محمد شياع السوداني.
وبـــعـــث رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء 
ــواف األحــمــد  ســمــو الــشــيــخ أحــمــد نــ

برقية تهنئة إلــى الرئيس العراقي 
د. عبداللطيف رشيد، ضّمنها سموه 
خالص تهانيه بنجاح افتتاح الدورة 

الرياضية.
وبعث سموه ببرقية مماثلة إلى 

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع 
الــســودانــي، ضّمنها سموه خالص 

تهانيه بنجاح افتتاح الدورة.

عروض تراثية و»اللحمة الخليجية« 
في لوحات حفل االفتتاح

شهد حفل افتتاح بطولة »خليجي 25« 
عروضا تراثية تحكي تاريخ العراق عبر 
اســتــخــدام أحـــدث تــكــنــولــوجــيــات اإلضـــاءة 
والصوت والخدع البصرية وفقرات منوعة 
تتعلق بإرث البصرة وما تحمله من تاريخ 
كبير، وتطرق الحفل أيضا إلى اللحمة بين 
األشـــقـــاء فــي الــخــلــيــج والــتــاريــخ المشترك 
ــبــــحــــري، كـــمـــا شـــهـــد فـــقـــرات   الــ

ً
خـــصـــوصـــا

متنوعة، وعرض أعام الدول المشاركة.
وبدأت فعاليات حفل االفتتاح بأوبريت 
الخليج وهو من كلمات الشاعر حازم جابر 
وأداء الفنانين تباعا محمود أبوالعباس 
ــنــــاس طـــالـــب ومــحــمــد هـــاشـــم وحــيــدر  وإيــ
عبد ثامر الذي جسد شخصية السندباد 
تميمة البطولة، وجواد الشكرجي وكورال 
الــمــتــطــوعــيــن مـــن خــريــجــي طــلــبــة وأبـــنـــاء 

البصرة.
وشـــهـــد الـــحـــفـــل تـــقـــديـــم أغـــنـــيـــة لــلــفــنــان 

العراقي حسام الرسام »هيو هيو البصرة 
ديرتكم« والفنانة العراقية رحمة رياض.

وفـــي خــتــام الــحــفــل، رحـــب محمد 
ــي رئـــيـــس الـــــــوزراء  ــودانــ ــســ شـــيـــاع الــ

الــعــراقــي، بضيوف البطولة وأعــلــن عن 
ــال »نــفــتــتــح  ــ انـــطـــاق »خــلــيــجــي 25«... وقـ

اليوم بطولة خليجي 25 على ماعب 
 بشباب الخليج 

ً
 وسها

ً
البصرة، أها

مــنــتــخــبــات وجــمــاهــيــر ومشجعين 
على أرض العراق«.

وحـــضـــر حــفــل االفـــتـــتـــاح جــيــانــي 
إنفانتينو رئيس االتحاد الدولي لكرة 

القدم »فيفا«، وعدد من رؤساء االتحادات 
العربية والخليجية.

االتحاد الكويتي يوضح أسباب االنسحاب  
وعدنان درجال يعتذر للوفد

فيما أعرب االتحاد الكويتي لكرة القدم 
عن استيائه الشديد من »سوء تنظيم مراسم 
حفل افتتاح كــأس خليجي 25 فــي مدينة 
البصرة«، وما نتج عنه من انسحاب ممثل 
ســمــو أمــيــر الـــبـــاد الــشــيــخ نــــواف األحــمــد، 
رئيس اللجنة األولمبية الكويتية الشيخ 
فهد الناصر، قدم االتحاد العراقي اعتذارا 
رسميا عن األحداث، مؤكدا متانة العاقات 

مع الكويت.
وكــان الناصر انسحب من حفل افتتاح 
الــبــطــولــة بــعــد أن تــعــذر الــوصــول للمكان 
المخصص داخل استاد جذع النخلة، 
ــاد مــشــعــل  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــــس االتـ ــيـ ــ ــــه رئـ ــبـ ــ ــقـ ــ وأعـ

الشاهين، والوفد الكويتي.
ــــدث، أصــــدر   عــلــى مــــا حــ

ً
وتــعــقــبــيــا

 أمـــس األول، 
ً
االتـــحـــاد الــكــويــتــي بــيــانــا

 عن استيائه الشديد من سوء 
ً
معربا

تنظيم مــراســم حفل االفتتاح، 
ــا نـــتـــج عـــنـــه مـــــن تـــدافـــع  ــ ــ ومـ
جــمــاهــيــري وازدحـــــام شديد 
تسبب فــي تعذر دخـــول ممثل 
سمو األمير لملعب جذع النخلة 
 على 

ً
ــم، حـــفـــاظـــا ــمـــراسـ لــحــضــور الـ

سامته وسامة الوفد المرافق له.
ــاد إنـــــه نـــظـــرا لــمــا  ــ ــــحـ وقــــــال االتـ
حـــدث، وتضامنا مــع ممثل أمير 
الــــــبــــــاد، فــــقــــد انــــســــحــــب بـــــــدوره 
رئيس االتحاد الكويتي، عبدالله 
الشاهين، والوفد المرافق له من 
مــراســم االفــتــتــاح، كما تــم إبــاغ 
رئيس االتحاد العراقي باحتجاج 
االتحاد الكويتي على تلك األمور 

التنظيمية.
وتابع: »حفاظا على مكانة 

وأهمية البطولة، ودعما لألخوة 
األشقاء، فإن منتخب الكويت لكرة 
القدم سيستمر في المشاركة في 
فعاليات البطولة، مــع تأكيدات 
ــراقــــي بـــتـــوافـــر كــل  ــعــ الـــجـــانـــب الــ
ــن والـــســـامـــة الــتــي  ــ ــائـــل األمـ وسـ

تتطلبها استمرار المشاركة«.
وبــيــن االتـــحـــاد أن الشاهين، 
والوفد المرافق لــه، سيتابعون 
المنتخب الــوطــنــي لــلــتــأكــد من 
عدم تأثر الاعبين بأي من تلك 
األحداث، واالطمئنان على أمنهم 

وسامتهم.
وطــمــأن االتـــحـــاد الجماهير 
الكويتية على سامة الاعبين، 
وجميع أعضاء الوفد الكويتي 
فــي الــبــصــرة، داعــيــا الجماهير 
إلى مواصلة الدعم والمساندة 
لمنتخب الكويت، وكل االمنيات 

بالسامة للجميع.

اعتذار عراقي

في المقابل، تقدم االتحاد العراقي، أمس، 
باعتذار رسمي إلى الوفد الكويتي بافتتاح 

بطولة كأس الخليج العربي 2023.
وجــاء في بيان االعتذار: يعرب االتحاُد 
الـــعـــراقـــّي لـــكـــرِة الـــقـــدم عـــن أســـفـــه الــشــديــد 
روج بعض األمور التنظيمّية عن إطارها 

ُ
لخ

الصحيح في مراسم افتتاح فعالياِت كأس 
خليجي 25 في مدينِة البصرة. 

وقــــدم رئــيــس االتـــحـــاد الــعــراقــي عــدنــان 
 للوفِد 

ً
درجـــال، في بياٍن صحافي، اعــتــذارا

الكويتي لما واجهه من صعوباٍت في دخول 

ملعِب جذع النخلة، وما نتَج عنه من مغادرِة 
ــة الــكــويــت رئــيــس اللجنة  مــمــثــل أمــيــر دولــ
األولمبّية الشيخ فهد الناصر، وكذلك رئيس 

االتحاد الكويتي وأعضاء مجلس اإلدارة. 
وأبــــَدى درجــــال أســفــه الــشــديــد لمشاهد 
الـــتـــدافـــع الـــجـــمـــاهـــيـــرّي الـــتـــي حـــدثـــت أمـــام 
 
ً
الملعِب وداخل المقصورِة الرئيسية، مؤكدا
أن االتحاد العراقي، وكذلك القائمون على 
تنظيِم الــبــطــولــة، سيضعان فــي االعــتــبــار 
 لــضــمــان ظــهــور 

َ
ــــدث  تــافــي مـــا حـ

َ
ضــــــرورة

العمليِة التنظيمّيِة في أفضل ُصورٍة ابتداًء 
من مبارياِت اليوم الثاني للبطولة.

 من أموٍر 
َ
وأشــاَر درجال إلى إن ما حدث

تنظيميٍة لن يؤثر على متانِة العاقة بين 

 على المستوى 
ً
العراق والكويت، وخصوصا

 أن االتحاد الكويتّي كان 
ً
الرياضي، مبينا

من أشد الداعمين إلقامِة الُبطولة في مدينِة 
البصرة سواء من خال زيارة رئيس االتحاد 
الكويتي عبدالله الشاهين والوفد المرافق له 
لملعبي البطولِة قبل إقامتها بنحو ثاثة 
أســابــيــع، أو بــتــواجــد الــمــنــتــخــِب الكويتي 
 فــي ملعِب 

ً
لــُمــاقــاِة منتخب الـــعـــراق وديــــا

الميناء األولمبي. 
 عـــدنـــان درجـــــال الــجــمــاهــيــَر على 

ّ
وحــــث

ضرورِة ُمواصلِة الدعم والُمساندة من أجل 
 عــودة 

َ
إنـــجـــاِح الــبــطــولــة الــتــي تمثل بـــوابـــة

الــريــاضــة الــعــراقــّيــة الســتــضــافــِة األحــــداث 
الرياضّية بعد فترٍة طويلٍة من الغياب.

حسم التعادل السلبي المباراة 
االفتتاحية بين العراق وُعمان في 
انــطــاق منافسات كــأس الخليج 
لكرة القدم »خليجي 25«، الجمعة 
على استاد البصرة الدولي، فيما 
حققت الــســعــوديــة عــلــى الملعب 
 بنتيجة 2-0 على اليمن، 

ً
ذاته فوزا

ضمن منافسات الجموعة األولى.
وتـــــــــــــصـــــــــــــدرت الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة 
المجموعة مع ثاث نقاط مقابل 
نقطة لــكــل مــن الــعــراق والــعــمــان، 
بــيــنــمــا يـــتـــذيـــل الـــيـــمـــن مــــن دون 

رصيد.
وأمام 65 ألف متفرج، بحضور 
رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم 
الــســويــســري، جــانــي إنفانتينو، 
 ،

ً
جاء الشوط األول للمباراة هادئا

وبوجه واحد من األداء المتواضع 
ــــذي ظــهــر بـــه الــمــنــتــخــبــان رغــم  الـ
ا 

ً
التحرك األفضل النسبي أحيان

لــــصــــاحــــب األرض والـــجـــمـــهـــور 
ة الدفاعية المحكمة  أمـــام الــقــراء

للمنتخب العماني.
ولـــم يحفل الــنــصــف األول من 
اللقاء بــأي لمحات أو محاوالت 
متبادلة للوصول الى المرميين 
ــاء مـــــحـــــاولـــــة واحــــــــدة  ــنــ ــثــ ــتــ ــاســ بــ
ألســـود الــرافــديــن، وكــانــت مبكرة 
عبر تــســديــدة بعيدة مــن حسين 
جــبــار فــي الــدقــيــقــة الــثــانــيــة، كــان 
لــهــا الـــحـــارس الــعــمــانــي ابــراهــيــم 
الــمــخــيــلــي فــي الــمــكــان المناسب 

أبعدها بصعوبة.

فــــي الــــشــــوط الـــثـــانـــي اســتــفــاد 
ــب أوقـــــاتـــــه مــن  ــلــ ــــي أغــ الـــــعـــــراق فـ
المساندة الجماهيرية، وتحسن 

مستواه، ودانت له األفضلية.
ــة ايـــمـــن حسين  ــيـ ــانـــت رأسـ وكـ
)60( اخطر المحاوالت ذهبت فيها 
الكرة فوق العارضة بقليل عكست 
تــحــول مــســار الــمــبــاراة لمصلحة 

اسود الرافدين.
بــعــد تــســع دقــائــق رد الــعــلــوي 

بكرة مرت جانب القائم بقليل.
وتـــوالـــت مـــحـــاوالت المنتخب 
الــعــراقــي على الــمــرمــى العماني، 
ففي الدقيقة 76 سدد االي فاضل 
كرة أرضية زاحفة حبست انفاس 

العمانيين ذهبت قرب القائم.
وعند الدقيقة 86 وقفت عارضة 
المرمى العماني بوجه كرة قوية 
ثابتة سددها ضرغام اسماعيل 
كـــاد يــفــتــتــح الــتــســجــيــل فـــي وقــت 

قاتل.

بداية جيدة للسعودية 

ودشــــن المنتخب الــســعــودي، 
حــامــل اللقب ثــاث مـــرات آخرها 
فــي 2004، مـــشـــواره بــالــفــوز 0-2 
على نظيره اليمني الوحيد بين 
ــذي لم  ــ الــمــنــتــخــبــات الــثــمــانــيــة الـ

يحقق اللقب في تاريخه.
وســـــــجـــــــل هـــــــدفـــــــي األخــــــضــــــر 
سميحان النابت )18( ومصعب 

الجوير )34 من ركلة جزاء(.

ــم ســيــطــرة األخـــضـــر على  ورغــ
ــإن  ــــوط األول فــ ــشــ ــ ــــات الــ ــريـ ــ ــــجـ مـ
 من 

ً
مــنــتــخــب الــيــمــن كــــان قـــريـــبـــا

الــتــســجــيــل لــــوال بـــراعـــة الــحــارس 
ــذي تــصــدى  ــ ــ ــواف الـــعـــقـــيـــدي الـ ــ ــ نـ
لكرة أحمد ماهر وأمسكها على 

دفعتين )9(.
والحـــت فــرصــة لــألخــضــر لكن 
كــرة تركي العمار أمسكها سالم 

الهارش بسهولة )15(.
ومـــــــن هـــجـــمـــة مـــنـــســـقـــة نــجــح 
األخضر في أخذ األسبقية، عندما 
تلقى سميحان النابت كرة على 
حدود منطقة الجزاء أرسلها قوية 
في أقصى الزاوية اليمينية لسالم 

الهارش )18(.
وتــحــصــل األخــضــر عــلــى ركلة 
جزاء نفذها الجوير ولعب الكرة 
قــويــة الــــى يــمــيــن ســالــم الــهــارش 

.)34(
وكـــــــاد الـــمـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
 لــــوال بــراعــة 

ً
 ثــالــثــا

ً
يــســجــل هـــدفـــا

الـــحـــارس الــيــمــنــي الــــذي تــصــدى 
لــكــرة ريــــاض شــراحــيــلــي قــبــل أن 
ــعـــود ويــشــتــتــهــا الــــدفــــاع )41(.  تـ
وتألق نــواف العقيدي في الــذود 
عــن مــرمــاه وتــصــدى لكرتين من 

عمر الداحي )43(.
وفــــي الـــشـــوط الــثــانــي تــهــيــأت 
فــرصــة مــواتــيــة لــمــنــتــخــب اليمن 

لقليص الــفــارق لكن احمد ماهر 
الذي تجاوز الحارس لعب الكرة 

 عن المرمى الخالي )60(.
ً
بعيدا

وواصــل نــواف العقيدي تألقه 
عندما تصدى لكرة خادعة نفذت 
من الركنية وأنهى خطورتها )67( 
وانــقــذ ســالــم الــهــارش مــرمــاه من 
هدف محقق عندما تصدى لكرة 

رائد الغامدي القوية )81(.
وتلتقي السعودية مع العراق 
االثـــنـــيـــن الــمــقــبــل فــيــمــا يــتــواجــه 

اليمن مع عمان.
 )أ ف ب(

 صراع رأسي على الكرة في مباراة السعودية واليمن

بيان االتحاد الكويتي... واعتذار العراقي

 
ً
العراق يتعادل مع ُعمان افتتاحا

سقط اليمن
ُ
والسعودية ت

المد البحريني يتجاوز األبيض اإلماراتي
استهل المنتخب البحريني 
ــقــــدم حــمــلــة الــــدفــــاع عن  لـــكـــرة الــ
لــقــبــه فـــي بــطــولــة »خــلــيــجــي 25« 
بفوزه على المنتخب اإلماراتي 
2 - 1 فــي الــمــبــاراة الــتــي جمعت 
بينهما أمس في الجولة األولى 
من منافسات المجموعة الثانية 

من البطولة.
وتــقــدم المنتخب البحريني 
ــــدف ســـجـــلـــه كـــمـــيـــل حـــســـان  ــهـ ــ بـ
األســود في الدقيقة 60، وأضاف 
جاسم الشيخ الهدف الثاني في 
الــدقــيــقــة 77، فــيــمــا ســجــل هــدف 
المنتخب اإلماراتي سيبستيان 
تاجليابو في الدقيقة الثانية من 

الوقت بدل الضائع للمباراة.
وحصد المنتخب البحريني 
أول ثـــاث نــقــاط لــه فــي النسخة 
الحالية مــن الــبــطــولــة، فيما ظل 

المنتخب اإلماراتي با رصيد.
ولم ترتق المباراة في بدايتها 
لمستوى الطموح، لكن سرعان 
ــا فــــرض الــمــنــتــخــب اإلمــــاراتــــي  مـ
ســيــطــرتــه عــلــى مــجــريــات الــلــقــاء 
وتـــوالـــت مـــحـــاوالتـــه الــهــجــومــيــة 
بحثا عــن إيــجــاد ثغرة فــي دفــاع 
المنتخب البحريني، الذي اعتمد 
على تضييق المساحات وشن 
الهجمات الــمــرتــدة وقتما تتاح 

الفرصة.
وبمرور الوقت بــدأ المنتخب 
الـــبـــحـــريـــنـــي فــــي دخـــــــول أجــــــواء 
الـــــمـــــبـــــاراة الـــهـــجـــومـــيـــة وبـــــــادل 
المنتخب اإلماراتي للهجمات قبل 
أن يفرض سيطرته على مجريات 
اللقاء، ويجبر المنتخب اإلماراتي 
ــع لــــوســــط مــلــعــبــه  ــراجــ ــتــ ــلـــى الــ عـ
واالعتماد على الهجمات المرتدة.

واســتــمــر الــوضــع عــلــى ماهو 
ــاءت الــدقــيــقــة 60  ــ عــلــيــه حــتــى جـ
والتي شهدت تسجيل المنتخب 
البحريني لهدف التقدم عندما 
ســـدد كميل حــســان األســــود كرة 
قوية من ركلة حــرة مباشرة من 
خـــارج منطقة الــجــزاء لتصطدم 
بالحائط البشري اإلماراتي قبل 

أن تعانق الشباك.
بعد الهدف، تخلى المنتخب 
ــي عـــن حـــــذره الــدفــاعــي  ــ ــاراتـ ــ اإلمـ
وبــادر بشن هجمات على مرمى 
المنتخب البحريني، الذي حرص 
على تهدئة اللعب وشن الهجمات 

وقتما تتاح أمامه الفرصة.

وفي الدقيقة 77 عزز المنتخب 
البحريني تقدمه بتسديدة من 
جـــاســـم الــشــيــخ مـــن عــلــى حـــدود 

منطقة الجزاء عانقت الشباك.
وفي الدقيقة الثانية من الوقت 
بــــدل الـــضـــائـــع ســجــل المنتخب 
اإلماراتي هدف حفظ ماء الوجه 
عــنــدمــا لــعــبــت كــــرة عــرضــيــة من 
الجانب األيمن قابلها سيبستيان 
تاجليابو بضربة رأس إلى داخل 

المرمى.

جـــــــانـــــــب مـــــــــن مـــــــبـــــــاراة 
البحرين واإلمارات أمس
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https://www.aljarida.com/article/10354
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برشلونة يصطدم بأتلتيكو مدريد على »واندا متروبوليتانو«برشلونة يصطدم بأتلتيكو مدريد على »واندا متروبوليتانو«

يــخــوض برشلونة المتصدر 
ــار،  ــديـ ــارج الـ ــ اخـــتـــبـــارا صــعــبــا خـ
عندما يحل على أتلتيكو مدريد 
الــرابــع ضمن المرحلة السادسة 
عشرة مــن بطولة إسبانيا لكرة 

القدم.
وعــــــــاود الـــفـــريـــق الــكــتــالــونــي 
نشاطه األسبوع الماضي، عندما 
اكتفى بنقطة واحدة بتعادله مع 

جاره اسبانيول 1-1. 
وخــــــاض بـــرشـــلـــونـــة مــســابــقــة 
كأس إسبانيا منتصف االسبوع، 
حــيــث احـــتـــاج الـــى وقـــت اضــافــي 
لــتــخــطــي عــقــبــة انـــتـــر ســيــتــي من 
الدرجة الثالثة 3-4، رغم إشراكه 
بعض العبيه األساسيين أمثال 

العب الوسط المخضرم سيرجو 
بوسكيتس وثالثي خط المقدمة 
ــن الـــفـــرنـــســـي عــثــمــان  ــكـــون مــ ــمـ الـ
ديـــمـــبـــيـــلـــي، وفــــــيــــــران تــــوريــــس، 

والهولندي ممفيس ديباي.
عــــــــــلــــــــــى مــــــــلــــــــعــــــــب »وانــــــــــــــــــــــــدا 
متروبوليتانو«، يسعى أتلتيكو 
ــيـــق هـــدفـــيـــن  ــقـ ــد الــــــــى تـــحـ مــــــدريــــ
أســاســيــيــن أحــدهــمــا الــمــحــافــظــة 
ــي إحـــــــــراز الــلــقــب  ــ ــه فـ ــ ــالـ ــ عـــلـــى آمـ
مــن خـــالل الــفــوز عــلــى برشلونة 
لــيــبــقــى عــلــى مــســافــة مـــن الــمــركــز 
االول، واذا قــدر لــه ذلــك فسيعزز 
رصيده في المركز الرابع األخير 
الــمــؤهــل لــــدوري ابــطــال اوروبــــا، 
حــيــث يــواجــه ضغطا مــن 3 فــرق 

اخــرى هي: اتلتيك بلباو، وريال 
بيتيس، وكــالهــمــا يتخلف عنه 
بــفــارق نقطتين، وفــيــاريــال الــذي 

يبتعد 3 نقاط.
ويــــــــعــــــــول مـــــــــــــدرب أتـــلـــتـــيـــكـــو 
األرجــنــتــيــنــي ديــيــغــو سيميوني 
على مهاجمه الفرنسي انطوان 
غـــريـــزمـــان الــــذي دافــــع عـــن الــــوان 
بــرشــلــونــة لــفــتــرة مــوســمــيــن من 
2019 الى 2021، قبل ان ُيعار الى 
ــام 2021، ثم   عـ

ً
اتــلــتــيــكــو مـــجـــددا

ينتقل رسميا اليه العام الماضي.
وتــألــق غــريــزمــان فــي صفوف 
منتخب بــالده الــذي حل وصيفا 
في مونديال قطر، حيث لعب في 

مركز وراء المهاجم األساسي.

ــاح بــــرشــــلــــونــــة  ـــ ــــــنــ وحـــــــــــــذر جـ
الــفــرنــســي عــثــمــان ديــمــبــيــلــي من 
خطورة مواطنه الــذي تربطه به 
صداقة كبيرة بقوله »أعتقد انه 
يتعين علينا مراقبته ألنه خطير. 
يملك تــمــريــرات جــيــدة، وهــو في 

حالة بدنية ممتازة«.
ــاد بــه مــدربــه سيميوني  وأشــ
بالقول »لقد استعاد حب انصار 
الــنــادي وهــو يتكلم على ارضية 
الــمــلــعــب. انــــه مـــثـــال يــحــتــذى به 
لــجــمــيــع زمـــالئـــه. انـــه العـــب رائـــع 
رغم أن كثيرين يرون عكس ذلك«.

غياب ليفاندوفسكي
 في المقابل، سُيحرم برشلونة 

ــه الــبــولــنــدي  ــدافــ مــــن خــــدمــــات هــ
روبــــرت لــيــفــانــدوفــســكــي، بــعــد أن 
ثبتت المحكمة اإلدارية الرياضية 
عقوبته باإليقاف ثالث مباريات 
بــعــد طــــرده بــبــطــاقــة حــمــراء ضد 
ــــي نـــوفـــمـــبـــر قــبــل  ــا فـ ــ ــــونـ ــــاسـ أوسـ
استراحة كأس العالم، وسيغيب 
أيضا عن المباراتين أمام كل من 

خيتافي وجيرونا.
ــفـــانـــدوفـــســـكـــي  ــيـ ــــدر لـ ــــصـ ــتـ ــ ويـ
ترتيب هدافي الدوري االسباني 
برصيد 13 هــدفــا. ويملك مــدرب 
بــرشــلــونــة مــروحــة مــن الالعبين 
ــن الـــبـــولـــنـــدي،  ــ لـــلـــحـــلـــول بــــــدال مـ
ــا بــيــن  ــ ــار مـ ــيــ ــتــ ويـــســـتـــطـــيـــع االخــ
ديباي او توريس او انسو فاتي.

وفــــي بـــاقـــي مـــبـــاريـــات الـــيـــوم، 
ــع خــيــتــافــي،  يــلــعــب اشــبــيــلــيــة مــ
والــمــيــريــا مـــع ريــــال ســوســيــداد، 
ورايو فايكانو مع ريال بيتيس.

قادش يهزم فالنسيا
مــــن جـــانـــبـــه، اســـتـــعـــاد قــــادش 
نغمة االنــتــصــارات بــالــفــوز على 
فالنسيا بهدف نظيف أمس األول.

وســـجـــل هــــدف الـــفـــوز لــقــادش 
روبـــن ألــكــاراز )ق9( مــن الــمــبــاراة 
الـــــــتـــــــي أقــــــيــــــمــــــت عــــــلــــــى مـــلـــعـــب 

الميستايا، معقل فالنسيا.
بهذا الفوز ارتفع رصيد قادش 
ـــ17،  إلـــى 15 نــقــطــة فــي الــمــركــز الــ
بينما تجمد رصيد فالنسيا عند 

19 نقطة في المركز الـ10.
وفي نفس الجولة، حقق سلتا 
فيغو فـــوزا ثمينا عــلــى إلتشي، 

متذيل البطولة، بهدف نظيف.
سجل هدف الفوز لسلتا فيغو 
المهاجم ياغو أسباس )ق5( من 
المباراة التي أقيمت على ملعب 

مارتينيز فاليرو، معقل إلتشي.
بــهــذه النتيجة يرتفع رصيد 
ســلــتــا فــيــغــو إلــــى 16 نــقــطــة في 
المركز الـ16، بينما تجمد رصيد 
إلتشي عند أربع نقاط في المركز 

الـ20 واألخير.

 على 
ً
يحل برشلونة ضيفا

أتلتيكو مدريد اليوم، في قمة 
المرحلة السادسة عشرة من 
الدوري اإلسباني لكرة القدم.

العبو برشلونة خالل تدريب مفتوح قبل أيام

تمديد عقد ديدييه ديشان حتى 2026
سيبقى ديدييه ديشان مدربا لمنتخب فرنسا لكرة القدم 
حتى مونديال 2026، بعد قيادته بالده إلى نهائي كأس العالم 

في آخر نسختين، بحسب ما أعلن امس.
وكـــان عقد ديــشــان الـــذي استهل مــشــواره مــع فرنسا عام 
 حامل 

ّ
2012 انتهى بعد مونديال قطر 2022 األخير، حيث حل

اللقب في مركز الوصيف وراء األرجنتين بركالت الترجيح 
بعد مباراة مشّوقة.

وقال ديشان خالل الجمعية العمومية لالتحاد في باريس: 
، وهو ان رئيسي )نويل لو 

ً
 يسعدني كثيرا

ً
»سأعلن لكم شيئا

غريت( قّرر التمديد لي حتى 2026«.
: »أشكر الرئيس لدعمه الدائم 

ً
وتابع المدرب البالغ 54 عاما

وثقته المستمرة. هذا شيء أساسي في عمل منتخب فرنسا«.
في المقابل، نشر االتحاد الفرنسي على موقعه الرسمي 

»يعبر االتحاد الفرنسي ورئيسه نويل لو غريت عن 
سعادتهما العالن تمديد عقد ديدييه ديشان على رأس 

منتخب فرنسا حتى شهر يونيو 2026«.
وتمكن ديشان من انتزاع التمديد حتى مونديال 
الواليات المتحدة وكندا والمكسيك في 2026، بينما 

أراد لو غريت التمديد له حتى كأس أوروبا 2024 
في ألمانيا بحسب تقارير صحافية.

ويملك بطل العالم 1998 كالعب و2018 كمدرب، 
 على 

ً
أطــول سيرة مع المنتخب الفرنسي، متقدما

ميشال هيدالغو الذي بقي ثمانية أعوام وستة أشهر 
)مارس -1976 يونيو 1984(، وأكبر عدد من المباريات 

عــلــى رأس الــمــنــتــخــب )138 مــقــابــل 79 لــريــمــون 
 يمكنه التباهي به.

ً
 رائعا

ً
دومينيك(، وسجال

د المدرب الجزائري جمال بلماضي عقده  مدَّ
على رأس الجهاز الفني لمنتخب بـــالده حتى 
عام 2026، وفق ما أعلن، الجمعة، 
رئيس االتحاد الوطني لكرة القدم 
 لجدل 

ً
 حــدا

ً
جهيد زفيزف، واضعا

تناول إمكانية رحيل مدرب »محاربي 
الصحراء«.

ــع جمال بلماضي 
َّ
وقــال زفيزف: »وق

على تعديل عقده لمدة أربع سنوات، أي حتى 
 أنه »التزام يخص المدرب 

ً
عام 2026«، موضحا

الوطني وطاقمه«.
 واضــحــة 

ً
وأضــــــاف: »لــقــد وضــعــنــا لـــه أهـــدافـــا
لنسختي كأس أمم إفريقيا المقبلتين«.

( مهامه التدريبية 
ً
تسلم بلماضي )46 عاما

مع المنتخب الجزائري في أغسطس 2018، 
وتــمــت اإلشــــــادة بـــه بــعــد فــــوزه بــكــأس امــم 
إفريقيا 2019 فــي مــصــر، ليصبح »وزيـــر 
السعادة« للجزائريين. أشرف العب الوسط 
الدولي السابق قبل ذلك على منتخب قطر 

ونادي الدحيل.
لكن بعد إقصاء »محاربي الصحراء« 
من الدور األول للبطولة القارية عام 2022 
وفــشــل المنتخب الــجــزائــري فــي حجز 
مقعده إلــى مونديال قطر عند الحاجز 
األخير أمام الكاميرون، شكك العديد من 

المحللين في خياراته.

نابولي الستعادة التوازن... واألنظار نحو قمة ميالن وروما
 على ميالن، اليوم، في قمة المرحلة السابعة 

ً
يحل روما ضيفا

عشرة من الدوري اإليطالي لكرة القدم.
واعتبر العب وسط ميالن ساندرو تونالي، أن مهمة فريقه 
للدفاع عن اللقب لن تكون مفروشة بالورد، وقال في هذا الصدد 
بعد أن سجل أحد هدفي فريقه في مرمى ساليرنيتانا منتصف 
 الموسم الماضي، 

ً
األسبوع: »لم يكن إحــراز لقب الــدوري سهال

، لكنه الهدف األهم بالنسبة لنا«.
ً
 أيضا

ً
والدفاع عنه لن يكون سهال

في المقابل، عانى رومــا، بقيادة مدربه المحنك البرتغالي 
جوزيه مورينيو، للفوز على بولونيا المتواضع، واحتاج إلى ركلة 

جزاء في المواجهة التي جمعت بينهما على الملعب األولمبي.
 بفارق 

ً
ويحتل روما المركز السادس برصيد 30 نقطة، متخلفا

6 نقاط عن ميالن صاحب المركز الثاني.

سمبدوريا يستقبل نابولي
ض ألول خسارة له في  من جانبه، يسعى نابولي، الذي تعرَّ
الـــدوري اإليطالي هــذا الموسم بسقوطه أمــام إنتر صفر-1 في 
 على 

ً
الجولة الماضية، إلى استعادة توازنه عندما يحل ضيفا

سمبدوريا، أحد فرق الذيل.
ورغم أن سمبدوريا حقق فوزه الثاني هذا الموسم، بتغلبه 

على ساسوولو 2-1 في المرحلة الماضية، يدخل نابولي المباراة 
وهو مرشح لحصد النقاط الثالث.

واعــتــرف مــدرب نابولي، لوتشانو سباليتي، بــأن فريقه لم 
 ضد إنتر، بقوله: »لم نكن حيويين كالمعتاد. لم 

ً
يقدم أداء جيدا

نتمكن من نقل الكرة بسرعة كما نفعل، السيما في الثلث األخير 
، وبالتأكيد نستطيع اللعب 

ً
الين تماما من الملعب. لم نكن فعَّ

بشكل أفضل«.
وتابع: »ال يمكن للخسارة األولى أن تحبط معنوياتنا، الخسارة 

. سنعاود العمل والنهوض من هذه الكبوة«.
ً
لم تغير شيئا

 ،
ً
وال يزال نابولي يملك أفضل خط هجوم في الدوري بـ 37 هدفا

 في 
ً
بينها 9 لهدافه النيجيري فيكتور أوسيمهن، الذي ارتاح جيدا

الشهرين األخيرين، لعدم مشاركة منتخب بالده في مونديال قطر. 
واألمر ينطبق على نجم الفريق ومفاجأته السارة هذا الموسم 
الجناح الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا، الذي يعاني إصابة، 

بعد خروجه من المباراة الماضية أمام اإلنتر.
من النهائي من دوري أبطال أوروبا، 

ُ
ُيذكر أن نابولي بلغ الدور ث

حيث سيواجه اينتراخت فرانكفورت األلماني الشهر المقبل.
ــاريـــات األخــــــــرى، يــلــتــقــي التـــســـيـــو مــــع إمـــبـــولـــي،  ــبـ ــمـ ــي الـ ــ وفـ

وساليرنيتانا مع تورينو، وسبيتسيا مع ليتشي.
أوسيمهن وانغويزا نجما نابولي

جفارديول ال ينوي الرحيل
قـــال الــمــدافــع الــكــرواتــي جــوســكــو جــفــارديــول، 
إنه ال يفكر في الرحيل عن فريق اليبزج األلماني 
لكرة الــقــدم خــالل ســوق انتقاالت يناير الــجــاري، 
وإنه سيحسم القرار بشأن مستقبله عقب نهاية 

الموسم. 
يأتي ذلك في ظل االهتمام المتزايد بجفارديول 
من أندية قمة في أوروبا، بعد عروضه القوية مع 
المنتخب الــكــرواتــي خــالل مباريات كــأس العالم 

2022 التي أقيمت مؤخرا في قطر. 
وقــال جفارديول في مقابلة لشبكة »آر تي إل« 
التلفزيونية الكرواتية جرى بثها مساء الجمعة: 
، أنــا مــوجــود مــع اليــبــزج. ال يــزال 

ً
»لــســت متعجال

أمــامــنــا ســتــة أشــهــر إلنــهــاء الــمــوســم بشكل جيد. 
وبعدها سننظر في المستقبل«. 

ويــوجــد جــفــارديــول )20 عــامــا( ضمن صفوف 
اليبزج منذ عام 2021، ومن المفترض أن يستمر 
عــقــده حتى عــام 2027، وتـــردد أنــه يتضمن بندا 

يسمح له بالرحيل في 2024. 
جفارديول)د ب أ(

باب االنسحاب من الترشح 
ق اليوم

َ
النتخابات األندية ُيغل

ق في التاسعة من مساء اليوم 
َ
ُيغل

باب االنسحاب من الترشح النتخابات 
مجالس إدارات االندية للدورة المقبلة 
2023-2027، وذلك تحت إشراف اللجان 
االنــتــخــابــيــة لـــالنـــديـــة، بـــاالضـــافـــة الــى 

ممثلي الهيئة العامة للرياضة.
وكان باب الترشيح لهذه االنتخابات 
قد بدأ في الثالث من ديسمبر الماضي 

حتى 12 من الشهر ذاته.
وشهدت االندية خالل فترة الترشيح 
تزكية 11 مجلس ادارة، هــي الكويت 
والــســالــمــيــة والــتــضــامــن والفحيحيل 
والــســاحــل والــشــبــاب والصليبيخات 
والقرين وبــرقــان وخيطان، فــي الوقت 
الــــذي شــهــدت الــفــتــرة الــســابــقــة تزكية 
مجلس ادارة القادسية على اعتبار ان 
النظام االساسي للقادسية يختلف عن 
بقية االنــديــة، إذ تقام انتخاباته بعد 

انتهاء دورة االلعاب االولمبية.
فـــي حــيــن ستشهد أنـــديـــة الــجــهــراء 
والنصر والعربي وكاظمة واليرموك 
انتخابات الختيار اعضاء مجلس االدارة 
الخميس المقبل، وتتنافس قائمتان 
على مجلس ادارة نــادي الجهراء، هما 

قائمة الــجــهــراء برئاسة يــوســف كريم 
العنزي، وقائمة االتحاد برئاسة خالد 
الجارلله، وكذلك الحال في انتخابات 
مجلس ادارة نادي النصر، إذ تتنافس 
قــائــمــة أبــــنــــاء الــــنــــادي بـــرئـــاســـة خــالــد 
الشريدة الرئيس الحالي للنادي، وقائمة 

الجميع برئاسة فواز فالح المطيري.
كما يخوض علي البندر انتخابات 
الــيــرمــوك كمرشح مستقل ضــد قائمة 
ابــنــاء الــنــادي برئاسة احمد الجاركي 
امين السر الحالي للنادي، وكذلك األمر 
ترشح بدر الفودري النتخابات مجلس 
ادارة كاظمة مستقال ضد قائمة أسرة 
كاظمة برئاسة الرئيس الحالي للنادي 

أسعد البنوان.
وفي النادي العربي يخوض ثالثة 
مرشحين مستقلين انتخابات النادي 
ضد قائمة ابناء النادي التي يترأسها 
الــرئــيــس الــحــالــي عبدالعزيز عــاشــور، 
الذي ينتظر قرار الهيئة العامة للرياضة 
لحسم االنتخابات من عدمها، وذلك بعد 
صدور حكم محكمة التحكيم الرياضي 
بوقف انتخابات النادي إلى حين الفصل 

في منازعتي مجلس االدارة.
جانب من المنافسات

ختام ناجح لبطولة الكويت للزوارق السريعةختام ناجح لبطولة الكويت للزوارق السريعة

جمال بلماضي ديدييه ديشان

الدوسري والفصام وجمعة أحرزوا ألقاب الجولة الثانيةالدوسري والفصام وجمعة أحرزوا ألقاب الجولة الثانية
ســدل الستار، أمــس، على منافسات الجولة 

ُ
أ

الــثــانــيــة مــن بــطــولــة الــكــويــت لـــلـــزوارق السريعة 
للموسم الحالي، التي نظمتها لجنة الـــزوارق 
ــورد فـــي الــــنــــادي الــبــحــري  ــ الــســريــعــة والــــويــــك بـ
الرياضي الكويتي تحت رعاية رئيس اللجنة 
األولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر، بفوز 
ــري ومـــســـاعـــده محمد  ــدوســ ــدر الــ الــمــتــســابــق بــ
 »Pالــعــيــســائــي بــالــمــركــز األول فــي فــئــة »الــكــالس
 أحمد 

ً
، وجاء ثانيا

ً
للزوارق من 19 إلى 25 قدما

 عبدالله 
ً
الفصام ومساعده ناصر الفصام، وثالثا

المديني ومساعده أحمد الصباح، وحقق أحمد 
الفصام ومساعده برجس الجبر المركز األول 
 ،

ً
في فئة »الكالس B« للزوارق من 21 إلى 27 قدما

 خالد كرم ومساعده عادل الشريدة، 
ً
وجاء ثانيا

 شريدة الشريدة ومساعده محمد السعيد.
ً
وثالثا

وحــقــق الــمــتــســابــق محمد جمعة ومــســاعــده 
 »N سالم الهاجري المركز األول في فئة »الكالس
 محمود 

ً
، وجاء ثانيا

ً
للزوارق من 27 إلى 32 قدما

 خالد كرم 
ً
الشطي ومساعده محمد علي، وثالثا

ومساعده عادل الشريدة.
واستطاع ناصر الخضرا ومساعده مشعل 
الــمــســبــاح تــحــقــيــق الـــمـــركـــز األول فـــي الــســبــاق 
 
ً
المؤجل من الجولة األولى لفئة »B«، وجاء ثانيا
 
ً
أحمد الفصام ومساعده برجس الجبر، وثالثا

ثامر الماص ومساعده عمر الماص.
وكانت الجولة أقيمت في الواجهة البحرية 
للمارينا كريسنت، وسط أجواء بحرية هادئة 
وتــنــافــس ســاخــن وتــنــظــيــم مــتــمــيــز وحــضــور 
كبير مــن ُمحبي سباقات الــــزوارق السريعة، 
وبحضور أمين السر العام في النادي البحري 

خـــالـــد الــــفــــودري، وبــــإشــــراف رئـــيـــس الــلــجــنــة 
ــاد بــالــدعــم الكبير  عــلــي الــشــمــالــي، الــــذي أشــ
الــذي قدمته الهيئة العام للرياضة، والجهة 
المستضيفة، وهي شركة إيكاروس المتحدة 
للخدمات البحرية، إلى جانب التعاون الذي 
قدمته شركة المشروعات السياحية، وشركة 
البوم مــاريــن، وإدارة خفر السواحل، وإدارة 
الــطــوارئ الطبية، وقـــوة اإلطــفــاء الــعــام، كما 
أشــاد بالجهود الكبيرة التي بذلت من قبل 

أعضاء اللجنة.

الفودري والشمالي يتوسطان الفائزين
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ماسكيرانو

فاجأت التشيكية المغمورة 
ليندا نوسكوفا، المصنفة 102 
، التونسية أنــس جابر 

ً
عالميا

، وأقصتها أمس 
ً
الثانية عالميا

6-3 و1-6 و6-3 من نصف نهائي 
دورة أدياليد األسترالية في كرة 

المضرب.
وضـــــــــربـــــــــت الـــــــالعـــــــبـــــــة )18 
 فــي الــنــهــائــي مع 

ً
( مــوعــدا

ً
عــامــا

البيالروسية أرينا سابالينكا، 
الفائزة على الرومانية إيرينا-

كاميليا بيغو 6-3 و2-6.
ــدأت  ــا بــــ ــوفــ ــكــ ــوســ ــانــــــت نــ وكــــ
 فـــي 2022 

ً
بــالــظــهــور تــدريــجــيــا

ــلـــغـــت نــــهــــائــــي دورة  عــــنــــدمــــا بـ
مــاســكــارا الــكــرواتــيــة )125( في 
يــونــيــو، ثــم نصف نهائي بــراغ 

)250( على أرضها في يوليو.
ــد«، وبــعــد  ــ ــ ــاليـ ــ ــ لـــكـــن فــــي »أديـ
تــخــطــيــهــا األدوار الــتــمــهــيــديــة، 
فــرضــت نفسها بين الكبيرات. 
أقصت في طريقها إلى النهائي 
العــبــتــيــن مــن الــعــشــر األولـــيـــات: 

ــيــــة داريــــــــا كــاســاتــكــيــنــا  الــــروســ
)الــثــامــنــة( فــي الــــدور األول، ثم 
جــابــر فــي نصف النهائي، كما 
أطاحت البيالروسية فيكتوريا 

أزارنكا في ربع النهائي.
وخضعت جابر لعالج إصابة 
في أسفل ظهرها عندما كانت 
مــتــخــلــفــة 2-5 فــــي الــمــجــمــوعــة 
ضـــــت فــي  األولـــــــــــى، لـــكـــنـــهـــا عـــــوَّ
الـــثـــانـــيـــة، قـــبـــل أن تــــرضــــخ فــي 
الحاسمة أمام الالعبة اليافعة.

تــقــف اآلن ســابــالــيــنــكــا بين 
 بــأن 

ً
نــوســكــوفــا والـــلـــقـــب، عــلــمــا

البيالروسية المصنفة الخامسة 
أعفيت من خوض الــدور األول، 
ــــم تــخــســر أي مــجــمــوعــة فــي  ولـ

ثالث مباريات.

منافسات الرجال

ولدى الرجال، أطاح الصربي 
نوفاك ديوكوفيتش، المصنف 
ــامـــس عـــالـــمـــيـــا، بــمــنــافــســه  ــخـ الـ

الـــروســـي دانــيــيــل مــيــدفــيــديــف، 
4، لــيــتــأهــل  6-3 و6- بــنــتــيــجــة 
لــلــنــهــائــي ، حــيــث ســيــواجــه في 
النهائي األمريكي سباستيان 

كوردا.
وحقق نوفاك، المرشح األول 
لــلــقــب، انــتــصــاره الــرابــع تواليا 
أمــام الالعب الروسي، المرشح 

الثالث للقب، بفضل معدل فوزه 
باإلرسال األول المرتفع.

وكـــــــــــــان كـــــــــــــــوردا قــــــــد تــــأهــــل 
مسبقا للنهائي، بعد انسحاب 
نـــيـــشـــيـــوكـــا بـــســـبـــب مـــشـــكـــالت 
بـــدنـــيـــة، ووقـــتـــهـــا كـــانـــت تــشــيــر 
الــنــتــيــجــة إلـــى تــفــوق األمــريــكــي 

7-6 )5( و0-1. 

ــابـــق ومـــــــدرب الــمــنــتــخــب  أكـــــد الــــالعــــب الـــسـ
 خافيير 

ً
األرجنتيني لكرة القدم تحت 20 عاما

ماسكيرانو، أن فوز المنتخب األول بمونديال 
 بسعادة غامرة 

ً
2022 فــي قطر منح »شــعــورا

 من أجل أصدقائه الذين 
ً
للجميع«، خصوصا

لعب معهم قبل اعتزاله.
ــال مــاســكــيــرانــو، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي،  ــ وقـ
الجمعة: »بالتأكيد، إنها سعادة غامرة للجميع، 
ولي بشكل خاص، ألنني شاركت معهم فترة 
طويلة في السعي لهذا الهدف. لــديَّ أصدقاء 
 من 

ً
في المنتخب، وأعرف أنهم كافحوا كثيرا

أجل هذا الهدف«.
 ،

ً
ويستعد منتخب األرجنتين تحت 20 عاما

الـــذي يــدربــه ماسكيرانو اآلن، للمشاركة في 
بطولة كــوبــا أمــيــركــا للشباب، الــتــي تــقــام في 
كــولــومــبــيــا مـــن 19 الـــجـــاري حــتــى 12 فــبــرايــر 

عد تصفيات إلى مونديال 
ُ
المقبل، والتي ت

الشباب الــذي تستضيفه إندونيسيا 
خالل مايو ويونيو المقبلين.

ــدور  ــ ــ وأبــــــــــرز مــــاســــكــــيــــرانــــو الـ
الــذي يمكن أن يلعبه انتصار 
المنتخب األول فــي قــطــر من 

أجل إلهام منتخب الشباب.

وقـــال العـــب لــيــفــربــول وبــرشــلــونــة الــســابــق: 
»تتويج المنتخب األول بكأس العالم يجعل 
ــذه  ــ ــن األرجــــنــــتــــيــــن، وهـ ــ ــيـــع يـــتـــحـــدث عـ الـــجـــمـ

مسؤولية ملقاة علينا. 
سنحاول المنافسة 

وتــقــديــم أفــضــل ما 
لدينا«.

)إفي(

واصــــــل مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
نتائجه القوية، بقيادة ماركوس 
راشــــــــفــــــــورد، وبــــلــــغ أمـــــــس األول 
ــــدور الـــرابـــع مـــن كــأس  الــجــمــعــة الـ
إنكلترا لــكــرة الــقــدم، بــفــوزه على 
ضــيــفــه إيـــفـــرتـــون 3-1، وافــتــتــح 
البرازيلي أنتوني )4( التسجيل 
ــاب االرض بــتــمــريــرة من  ألصـــحـ
راشــفــورد، بينما سجل المدافع 
ــادل  ــعـ ــتـ ــــور كـــــــودي هــــــدف الـ ــــونـ كـ
للضيوف بعد هفوة من الحارس 
اإلســبــانــي دافــيــد دي خــيــا )14(، 
قبل أن يتحول من بطل إلى سيئ 
الحظ، عندما منح يونايتد التقدم 
عن طريق الخطأ في مرمى فريقه 
)52( قــبــل أن يــســجــل راشـــفـــورد 
ــة جــــزاء  ــلـ الــــهــــدف الـــثـــالـــث مــــن ركـ

.)7+90(
ويــســتــضــيــف يــونــايــتــد فــريــق 
تــشــارلــتــون أثلتيك الــثــالثــاء، في 
ــن كـــأس  الـــــــدور ربـــــع الـــنـــهـــائـــي مــ
الــرابــطــة، قــبــل ديــربــي مانشستر 
المنتظر على أرضــه ضد سيتي 
السبت المقبل بالدوري، علما أنه 
يحتل المركز الرابع بفارق 4 نقاط 

عن غريمه الثاني بطل إنكلترا.

ضغوطات على المبارد

مــن جــهــة أخــــرى، زاد الضغط 
ــرانــــك  ــلــــى مـــــــــدرب إيـــــفـــــرتـــــون فــ عــ
المــبــارد، الــذي تعرض للخسارة 
الخامسة في آخر 6 مباريات في 
جميع المسابقات، ويحتل المركز 
18 بالدوري في منطقة الهبوط، 
وافتتح يونايتد التسجيل عندما 
ــــورد عـــلـــى الــــــرواق  ــفـ ــ انـــطـــلـــق راشـ
األيسر وتوغل الى داخل المنطقة 
ومرر عرضية زاحفة نحو القائم 
الــثــانــي الـــى أنــتــونــي تابعها من 

مسافة قريبة )4(.
ــاء ســـريـــعـــا مــن  ــ لـــكـــن الـــــــرد جــ

الـــضـــيـــوف بــهــديــة مـــن دي خيا 
الـــذي خــاض مــبــاراتــه الــــ511 مع 
يونايتد، ودخــل قائمة العشرة 
األوائـــل تمثيال لــلــنــادي، عندما 
حاول التصدي بقدميه بطريقة 
ــيـــة خـــفـــيـــفـــة مــن  غـــريـــبـــة لـــعـــرضـ
الــفــرنــســي نــيــل مــوبــاي، لكنه لم 
ــك، لــتــنــســل الــكــرة  ــ يــنــجــح فـــي ذلـ
بــيــن ســاقــيــه ويــتــابــعــهــا كـــودي 
ــمــــرمــــى )14(،  ــــط الــ ــن عـــلـــى خـ ــ مـ
وهــيــمــن يــونــايــتــد عــلــى الــشــوط 
األول، وأتيحت له الفرص األكثر 
لــكــنــه افــتــقــد الــلــمــســة االخـــيـــرة، 
ــــذي سجل  ــدد راشــــفــــورد، الـ ــ وسـ
في المباريات الخمس جميعها 

منذ استئناف المنافسات، كرة 
صاروخية من مسافة بعيدة من 
خارج المنطقة أبعدها الحارس 

جوردان بيكفورد )32(.
ــو  ــرونــ ــي بــ ــالــ ــغــ ــرتــ ــبــ وكـــــــــاد الــ
ــديـــــش يــــســــجــــل الــــثــــالــــث  ــ ــانـ ــ ــرنـ ــ فـ
ــة  ــعـ ــة رائـ ــيــ ــاروخــ ــديـــدة صــ ــتـــسـ بـ
ــــن خـــــــارج الـــمـــنـــطـــقـــة أبـــعـــدهـــا  مـ
بيكفورد الى ركنية )66(، وألغى 
الــحــكــم هــدفــا للبديل دومينيك 
كالفيرت-لوين بعد تسلل على 
ديماراي غراي في بناء الهجمة 
)74(، قــبــل أن يسجل راشــفــورد 
من ركلة جزاء إثر خطأ تحصل 
عليه البديل األرجنتيني الشاب 

ألــيــخــانــدرو غــارنــاتــشــو مـــن بن 
غـــودفـــري، وبــــات راشـــفـــورد أول 
العب منذ واين روني في 2012 
يــســجــل فـــي 7 مــبــاريــات تــوالــيــا 
ــلـــعـــب أولـــــد  ــلــــى مـ لـــيـــونـــايـــتـــد عــ
ترافورد في مختلف المسابقات.
ويلعب اليوم مانشستر سيتي 
مــــع تــشــلــســي فــــي مـــواجـــهـــة مــن 
الـــعـــيـــار الــثــقــيــل ، بــيــنــمــا يلعب 
اســـتـــون فــيــال امـــــام ســتــيــفــيــنــاج 

المتواضع.

توتنهام يتخطى بورتسموث

تــأهــل توتنهام لــلــدور الــرابــع، 

ــوزه عـــلـــى ضــيــفــه  وذلـــــــك عـــقـــب فـــــ
ــمـــوث 1 - صـــفـــر، أمــــس،  ــورتـــسـ بـ
ضمن منافسات الدور الثالث من 

المسابقة.
وســـــجـــــل هــــــــــاري كــــيــــن هــــدف 
الــمــبــاراة الــوحــيــد لــتــوتــنــهــام في 

الدقيقة 50.
ــاراة أخــــــــرى بــنــفــس  ــ ــبــ ــ وفــــــي مــ
الـــدور، نجح ساوثهامبتون في 
التأهل للدور الرابع بعدما قلب 
ره بهدف إلى فوز 2 - 1 على 

ّ
تأخ

مضيفه كريستال باالس.
ــّدم كــريــســتــال بــــاالس عن  ــقـ وتـ
طريق أودسون إدوارد في الدقيقة 
ــدرك جــيــمــس وارز  14، قــبــل أن يــ

بروز التعادل لساوثهامبتون في 
الدقيقة 37.

وفــــي الــدقــيــقــة 68 ســـّجـــل آدم 
ــــدف الـــثـــانـــي  ــهــ ــ ــغ الــ ــ ــرونـ ــ ــتـ ــ ــــسـ أرمـ
لساوثهامبتون، ليقتنص فريقه 

بطاقة العبور للدور الرابع.
وفـــي مــبــاريــات أخـــرى بــالــدور 
الثالث، فاز بريستون نــورث إند 
عـــلـــى ضــيــفــه هــدرســفــيــلــد تــــاون 
ب ريــدنــج على ضيفه 

ّ
1-3، وتغل

ب ليستر 
ّ
واتفورد 2 - صفر، وتغل

سيتي على مضيفه جيلنجهام 
1 - صفر.
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ساهم ماركوس راشفورد، 
مهاجم إنكلترا، مرة أخرى في 

فوز مانشستر يونايتد 1-3 
على إيفرتون، في الدور الثالث 
لكأس االتحاد اإلنكليزي لكرة 

القدم أمس األول الجمعة.

أعلن نادي ساوثهامبتون 
اإلنكليزي لكرة القدم إتمام 

صفقة التعاقد مع الكرواتي 
الدولي ميسالف أورسيتش 
من دينامو زغرب الكرواتي. 
وذكر النادي، في بيان على 

موقعه اإللكتروني، الجمعة: 
»يسعد النادي إعالن وصول 

العب خط الوسط املهاجم 
بعقد ملدة عامني ونصف 

العام، حيث أصبح أول صفقة 
للنادي في سوق انتقاالت 

يناير«.
وأضاف النادي أن أورسيتش 
)30 عامًا( يحمل قيمة كبيرة 

على الساحتني األوروبية 
والدولية، وقد تألق أخيرًا 

بكأس العالم 2022 التي 
أقيمت في قطر، حيث لعب 
دورًا بارزًا في فوز املنتخب 
الكرواتي باملركز الثالث في 

البطولة. 

أعلن اإلسباني كارلوس 
الكاراز، املصنف األول عامليًا، 

على الشبكات االجتماعية، أنه 
لن يخوض بطولة أستراليا 

املفتوحة للتنس، بسبب 
إصابة عضلية في الساق 

اليمنى.
وأعلن الالعب على »تويتر«، أن 

اإلصابة جاءت بعدما »عمل 
كثيرًا من أجل الوصول ألفضل 

مستوى في أستراليا«.
وقال: »إنه وقت صعب، لكن 

عليَّ التفاؤل والتعافي والنظر 
لألمام. سنلتقي باستراليا في 

عام 2024«.
من جانب آخر، اضطرت نجمة 

التنس األميركية املخضرمة 
فينوس وليامز لالنسحاب من 

املشاركة في بطولة أستراليا 
املفتوحة، اثر تعرضها إلصابة 

خالل املشاركة في بطولة 
أوكالند. 

وكانت فينوس حصلت على 
بطاقة دعوة )وايلد كارد( 

للمشاركة في بطولة أستراليا، 
لكنها تعرضت لإلصابة في 

»أوكالند«، حسب ما ذكرته 
وكالة األنباء البريطانية »بي 

آيه ميديا«. 
ت األسترالية كيم بيريل، 

ّ
وحل

املصنفة 173 على العالم، محل 
فينوس وليامز )42 عاما( 

في قائمة املشاركات ببطولة 
أستراليا.

أعلن نادي فاسكو دا جاما 
البرازيلي لكرة القدم، أمس 
األول الجمعة، رحيل العب 

وسط املنتخب البرازيلي 
تحت 20 عاما أندري 

سانتوس إلى صفوف فريق 
تشلسي اإلنكليزي.

وارتبط اسم سانتوس 
باالنتقال إلى عدة أندية 

أوروبية كبيرة، منها 
باريس سان جرمان 

الفرنسي، ومانشستر سيتي 
اإلنكليزي، وبرشلونة 

اإلسباني، بعدما شارك مع 
الفريق األول لفاسكو دا جاما 

في العام املاضي.
وسجل سانتوس )18 عاما(، 
الذي يلعب في وسط امللعب، 

8 أهداف في 33 مباراة 
بدوري الدرجة الثانية 
البرازيلي، حيث تمكن 

فاسكو من الصعود للدرجة 
األولى بعد موسمني من 

هبوطه.

أعلن نادي فيردر بريمن 
األملاني لكرة القدم، أمس، 

غياب العب الوسط رومانو 
شميد حتى إشعار آخر 

بسبب اإلصابة. 
وأوضح النادي أن شميد 

صيب في ركبته 
ُ
)22 عاما( أ

وفي الرباط الداخلي خالل 
التدريب الجمعة. 

ومن املنتظر أن يخضع 
شميد لفحوص أدق في 
بريمن، بعد عودته من 

املعسكر التدريبي للفريق في 
مرسية بإسبانيا غدا.

سلة أخبار

ساوثهامبتون يتعاقد مع 
الكرواتي أورسيتش

الكاراز يغيب عن 
أستراليا لإلصابة

فاسكو دا جاما يعلن رحيل 
سانتوس إلى تشلسي

اإلصابة تحرم بريمن من 
جهود رومانو شميد

التونسية أنس جابر والتشيكية نوسكوفا

كيفن دورانت نجم بروكلين نتس

راشفورد نجم مان يونايتد يسجل الهدف الثالث من ركلة جزاء

قاد المخضرم كيفن دورانت فريقه بروكلين نتس إلى 
حسم القمة مع مضيفه نيو أورليانز بيليكانز 102-108، 

الجمعة، في دوري كرة السلة األميركي للمحترفين.
 10 متابعات، لتكون المرة 

ً
والتقط دورانـــت أيضا

الـ111 التي يجمع 30 نقطة أو أكثر مع عشر متابعات.
وبرز النجم اآلخر كايري إرفينغ )19 نقطة( في الوقت 
الحاسم، مسجال ثالثية بعيدة المدة قبل 43 ثانية من 
 فريقه في المقدمة 106-100، قبل 

ً
نهاية الوقت واضعا

أن يزرع رميتين حرتين ضمنتا الفوز.
 مقابل 13 خسارة، 

ً
ورفع بروكلين رصيده إلى 26 فوزا

بالمركز الثاني في المنطقة الشرقية وراء المتصدر 
بوسطن سلتيكس )12-27(.

أما نيو أورليانز الــذي خسر للمرة الخامسة على 
أرضــه هــذا الموسم، فبات رصــيــده 24-15 فــي المركز 
الــثــالــث ضــمــن الــغــربــيــة وراء دنــفــر نــاغــتــس )13-26( 

وممفيس غريزليز )13-25(.

 51 نقطة في الربع األّول
وعـــادل تــشــارلــوت هورنتس الــرقــم القياسي لعدد 
النقاط في الربع االول، عندما سّجل 51 نقطة في سلة 

ب عليه 109-138.
ّ
مضيفه ميلووكي باكس ثم تغل

وكان غولدن ستايت ووريرز حقق هذا االنجاز عام 
2019 في سلة دنفر ناغتس.

وكان تييري روزيير أفضل مسجل لدى تشارلوت، 
صاحب الرصيد المتواضع في المنطقة الشرقية )11-

ع الميلو بول 24 
ّ
29(، مسجال 39 نقطة، وأضاف الموز

نقطة و12 تمريرة حاسمة وبي جاي واشنطن 23 نقطة 
والعب االرتكاز مايسون بالملي 17 نقطة و15 متابعة.
وللمرة األولـــى هــذا الموسم يحقق لــوس أنجلس 
ليكرز أربــعــة انــتــصــارات متتالية، بــفــوزه على ضيفه 

أتالنتا هوكس 114-130.
وسّجل النجم المخضرم ليبرون جيمس 25 نقطة، 
باإلضافة إلى 7 متابعات و10 تمريرات حاسمة، فيما 
استمر غياب زميله النجم اآلخر أنتوني ديفيس بسبب 

االصابة.

 عاشر تريبل دابل ليوكيتش 
وفي دنفر، حقق العمالق الصربي نيكوال يوكيتش 
الـ«تريبل دابل« العاشر هذا الموسم بتسجيله 28 نقطة، 
15 متابعة و10 تمريرات حاسم، ليقود ناغتس إلى 
الفوز على ضيفه كليفالند كافالييرز رابــع المنطقة 

الشرقية 108-121.
وفاز ناغتس، متصدر المنطقة الغربية، تسع مرات 

في آخر عشر مباريات.
ووصلت سلسلة فيالدلفيا سفنتي سيكسرز من 11 
 على أرضه، إلى نهايتها بخسارته أمام 

ً
 متتاليا

ً
انتصارا

شيكاغو بولز 126-112.
 على 

ً
وحــقــق نــيــويــورك نيكس فـــوزه الــرابــع تــوالــيــا

مضيفه تورونتو رابتورز 112-108، في مباراة برز فيها 
جوليوس راندل مع 32 نقطة و11 متابعة.

المغمورة نوسكوفا تقصي جابر من »أدياليد«ماسكيرانو سعيد بفوز أصدقائه بالمونديال

نجل بيكام ينضم إلى رديف برنتفورد
انــضــم رومــيــو بــيــكــام، نــجــل قــائــد منتخب 
إنــكــلــتــرا الــســابــق ديــفــيــد، الــجــمــعــة إلـــى فريق 
 
ً
برنتفورد االحتياطي على سبيل اإلعارة قادما

مــن الــفــريــق الــرديــف إلنــتــر ميامي األمــيــركــي، 
لخوض منافسات بقية الموسم الحالي.

وأمــضــى رومــيــو، العــب الــوســط البالغ 20 
، والذي قضى فترة في أكاديمية أرسنال 

ً
عاما

، الــشــهــريــن الماضيين 
ً
عــنــدمــا كـــان صــغــيــرا

يـــتـــدرب مـــع فــريــقــه الــجــديــد لــلــحــفــاظ على 
لياقته مع توقف الدوري األميركي.

وقال بيكام الصغير: »أنا فخور وسعيد 
ــا«، مــضــيــفــا »لـــقـــد كــان  ــنـ  لــــوجــــودي هـ

ً
ــدا ــ جـ

 )فـــي الـــواليـــات الــمــتــحــدة( 
ً
 مــمــتــعــا

ً
مــوســمــا

وكــــان هــنــاك الــكــثــيــر مــن الــتــقــلــبــات، ولكنني 

متحمس للمجيء إلى هنا ومعرفة ما يمكنني 
القيام به«.

وأردف »جئت إلى هنا في البداية للحفاظ 
على لياقتي خالل فترة توقف الدوري. جاءت 
الفرصة بعد ذلك للحصول على البقاء على 
 
ً
سبيل اإلعارة، ولم يسبق لي أن كنت متحمسا

بهذا القدر«.
وانــضــم بيكام إلــى فريق فــورت لــودردايــل 
في عــام 2021، قبل أن يتم تغيير اســم فريق 

االحتياط إلى إنتر ميامي العام الماضي.
وشـــارك لدقائق مــعــدودة فــي مــبــاراة وديــة 
ضد برشلونة اإلسباني في يوليو مع الفريق 
األول إلنــتــر مــيــامــي الـــذي يــشــتــرك والــــده في 

ملكيته.

شالكه يضم الفنلندي أورونين بنظام اإلعارة

دورانت يقود نتس لحسم قمته مع بيليكانز

راشفورد يقود مان يونايتد للفوز على إيفرتون بكأس إنكلترا

أعلن نادي شالكه األلماني لكرة القدم، أمس السبت، 
إتــمــام صفقة ضــم الفنلندي الــدولــي ييري أورونــيــن 

بنظام اإلعارة من نادي ستاد بريست الفرنسي.
وتـــأتـــي خــطــوة ضـــم العـــب مــركــز الــمــدافــع األيــســر 
حتى نهاية الــمــوســم فــي مــحــاولــة مــن شــالــكــه، الــذي 
يتذيل جــدول الــدوري األلماني )بوندسليغا( للبقاء 

في المسابقة.
ويتضمن عقد إعارة أورونين )28 عاما( بندا يتيح 
إمكانية شــرائــه فــي أعــقــاب انتهاء فترة إعــارتــه. ولم 

يعلن النادي عن قيمة الصفقة.
ــومـــاس رايــــس:  ــن جـــانـــبـــه، قــــال الـــمـــديـــر الــفــنــي تـ مـ
»بــوجــود يــيــري أورونــيــن وتــومــاس أوفــيــان سيكون 

لدينا العبان في مركز المدافع األيسر يلعبان بطريقة 
مختلفة. يميل ييري أكثر إلــى الــدفــاع وهــو منظم 

جـــدا فـــي االرتـــــــداد، بــيــنــمــا تــكــمــن قـــوة تــومــاس 
أكــثــر فــي الــهــجــوم. هــذه الــمــرونــة ستساعدنا 
في االستعداد لمنافسين مختلفين وطرق 

لعب مختلفة«.
ــفـــعـــل إلـــى  ــالـ وكــــــــان أورونــــــيــــــن وصــــــل بـ
الــمــعــســكــر الــتــدريــبــي فـــي بــيــلــيــك بــتــركــيــا، 
وخاض هناك الكشف الطبي الذي لم يكن 
أجـــراه، وكــان شالكه ضــم أيضا نيكالس 
تاور من نادي ماينز بنظام اإلعارة لمدة 

18 شهرا.

مباريات اليوم
القناة الناقلة المباراة التوقيت

الدوري اإلسباني

beINSPORTS HD1 الميريا – ريال سوسيداد 4:00

beINSPORTS HD1 رايو فايكانو – ريال بيتيس 6:15

beINSPORTS HD1 إشبيلية - خيتافي 8:30

beINSPORTS HD1 أتلتيكو مدريد - برشلونة 11:00

الدوري اإليطالي

STARZ PLAY ساليرنيتانا - تورينو 2:30

STARZ PLAY التسيو - امبولي 5:00

STARZ PLAY سبيتسيا - ليتشي 5:00

STARZ PLAY سمبدوريا - نابولي 8:00

STARZ PLAY ميالن - روما 10:45

كأس االتحاد االنكليزي

beINSPORTS PR2 نورويتش - بالكبيرن 5:00

beINSPORTS PR1 كارديف - ليدز 5:00

beINSPORTS PR1 مانشستر سيتي - تشلسي 7:30

beINSPORTS PR2 استون فيال - ستيفيناج 7:30

أورونين

https://www.aljarida.com/article/10442
https://www.aljarida.com/article/10441
https://www.aljarida.com/article/10440
https://www.aljarida.com/article/10439
https://www.aljarida.com/article/10438
https://www.aljarida.com/article/10437
https://www.aljarida.com/article/10435
https://www.aljarida.com/article/10433
https://www.aljarida.com/article/10431
https://www.aljarida.com/article/10430
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وفيات

سليمان عبدالله صالح الطبيخ
، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: أبوفطيرة، 

ً
46 عاما

ق2، ش156، م25، ت: 99949449، 99015133، 94741222، 
66660453

إسراء جمعة راشد بوفتين
، شيعت، الرجال: مسجد اإلمام الحسن، بيان، النساء: 

ً
27 عاما

العدان، ق4، ش2، م22، ت: 99332219
بيبي إبراهيم علي عبدالسالم

، شيعت، الرجال والنساء: الدعية، حسينية آل بوحمد، 
ً
88 عاما

ت: 66252526، 99522368
محمد عبدالكريم عبدالله رمضان

، شيع، الرميثية، ق6، ش حراء، م300، ت: 99910192
ً
74 عاما

منال عبدالوهاب عبدالرزاق العبدالسالم
54 عاما، شيعت، الرجال والنساء: بيان، ق6، ش4، ج2، م7، ت: 

99744288 ،67780200

جاسم أحمد صالح السالم
61 عــامــا، شــيــع، الـــرجـــال: الــمــنــصــوريــة، حسينية آل ياسين 
)ابــتــداء من الــيــوم(، النساء: بيان، حسينية المترضى، ق12، 
ش1، ج5، م17، بجانب مسجد اإلمام الحسن )ابتداء من اليوم(، 

ت: 66642282
جاسم غلوم حسين محمد حاجية

80 عاما، شيع، الرجال والنساء: الرميثية، حسينية القائم، ق3، 
(، ت: 99876874، 99761164

ً
ش طاهر البغلي )النساء عصرا

رفعه علي البيده الهاجري
أرملة: جعفر راجح بن حبيان الشراهين

87 عاما، شيعت، العزاء في المقبرة، ت: 66644421، 55992291

الفجر
الشروق

الظهر
العصر
المغرب
العشاء

 05:19
 06:44
 11:55

   02:47
05:06 

    0 6:28

الطقس والبحرمواعيد الصالة

العظمى
الصغرى
أعلى مد

أدنى جزر

  18
07

 02:18 مــــــســــــــــــــــاًء 
 11:58 مــــــســــــــــــــــاًء
 
ً
07:39 صبـــاحــــــا

07:01 مــــــســــــــــــــــاًء 

رفضت العمل خادمة فقتلها شقيقها دخلها »العناية«
ُ
جراحة »لوزتين« ت

ــة الــــــهــــــرم  ــ ــقـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ شــــــــهــــــــدت مـ
بــمــحــافــظــة الـــجـــيـــزة الــمــصــريــة 
واقـــعـــة مـــأســـاويـــة، حــيــث أقـــدم 
شاب على إنهاء حياة شقيقته؛ 
العتراضها على العمل خادمة 

في إحدى الشقق السكنية.
ــال مـــوقـــع روســـيـــا الـــيـــوم،  ــ وقـ
أمـــس األول، إن الــشــرطــة تلقت 
 بالعثور على جثة فتاة 

ً
بــاغــا

دعى غــادة. ع )16 سنة( وبها 
ُ
ت

عــدة طعنات فــي الــصــدر أودت 
بحياتها.

وكشفت التحريات األولية أن 
سبب الخاف هو رفض المجني 
عليها العمل خادمة في إحدى 
الشقق الواقعة بمحيط سكنها، 
إلعــطــائــه الــمــبــلــغ الــمــتــفــق عليه 

ليشتري المخدرات.

تــحــولــت جـــراحـــة بــســيــطــة في 
اللوزتين إلــى كارثة تهدد حياة 
ــــى ســلــمــى  ــدعـ ــ ـ

ُ
طـــفـــلـــة مـــغـــربـــيـــة ت

الـــيـــســـيـــنـــي، إذ تـــرقـــد لــأســبــوع 
الثاني على التوالي تحت التنفس 

الصناعي بالعناية المركزة.
وقالت »العربية نت«، أمس، إن 
الــمــأســاة بـــدأت فــي 21 ديسمبر 
الــــمــــاضــــي بـــمـــديـــنـــة الـــمـــضـــيـــق - 
شمال، حين دخلت الطفلة غرفة 

الــعــمــلــيــات الـــجـــراحـــيـــة، وتــوقــف 
ــثـــر مــــن 3  قــلــبــهــا عــــن الـــنـــبـــض أكـ
ــعـــادة دقــاتــه  ــتـ ــات، قــبــل اسـ ــاعــ ســ

.
ً
مجددا

قلت إلى 
ُ
وأضافت أن الطفلة ن

قاعة اإلنعاش الطبي بمستشفى 
مــديــنــة تـــطـــوان، مـــن أجـــل الــقــيــام 
بــمــحــاوالت طــبــيــة إلعــادتــهــا من 
جديد إلى الحياة، وسط حالة من 

الصدمة لوالديها. 

طفل ُيطلق النار على معلمتهطفل ُيطلق النار على معلمته

ً
 عاما
ً
تستعيد محفظتها بعد تستعيد محفظتها بعد 4040 عاما

وِقف طفل، يبلغ 6 سنوات، بعد إطاقه النار على معلمته 
ُ
أ

داخل الفصل في مدرسة ابتدائية بالواليات المتحدة، أمس 
األول، مما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة.

وقـــال مــوقــع ســكــاي نــيــوز، أمـــس، إن هــذه الــمــأســاة وقعت 
في مدرسة ريتشنيك االبتدائية في نيوبورت نيوز بوالية 
فيرجينيا شرقي الواليات المتحدة، على ُبعد 300 كيلومتر 

ب في وقوع ضحايا آخرين. جنوبي واشنطن، ولم تتسبَّ
وذكر قائد الشرطة المحلية، ستيف درو، للصحافة: »إنه 
. هذا ليس إطاق نار 

ً
طفل في السادسة، وهو محتجز حاليا
عَرضي«، وفق ما ذكرت »فرانس برس«.

ولفت إلــى أن الضحية معلمة شابة فــي الثاثينيات من 
ُعمرها، وحياتها مهددة، غير أنه أوضــح في وقت الحق أن 

حالتها تتحسن.

عمي علماء الفلك
ُ
أقمار إيلون ماسك ت

أعرب الكثير من العلماء عن خشيتهم أن 
يـــؤدي الــتــلــوث الــضــوئــي الـــذي تسببه آالف 

األقمار الصناعية إلى تدمير علم الفلك.
وقالت صحيفة الغارديان البريطانية، في 
تقرير نشرته »الــحــرة نــت«، أمــس، إن بعض 
الخبراء يرى أن شركات الملياردير األميركي 
إيــلــون مــاســك، تساهم بشكل كبير فــي ذلك 
التلوث، إذ يصل تعدادها إلى أكثر من 3000 
ق في مدارات مختلفة حول 

ِّ
قمر صناعي تحل

 بــأن العدد اإلجمالي لأقمار 
ً
األرض، علما

الصناعية النشيطة بلغ نحو 5 آالف وحدة. 
وكـــانـــت تــمــت الــمــوافــقــة عــلــى 12 عملية 
إطاق لمنظومة »ستارلينك«، التي يملكها 
مــاســك، والمتخصصة فــي الــبــث الفضائي 
لإلنترنت حول العالم، إضافة إلى توقعات 
بإطاق نحو 30 ألف قمر من الجيل الثاني 

لشركة سبيس إكس.
وذكـــر الــعــلــمــاء أن ذلـــك الــعــدد الكبير من 
األقــمــار يؤثر بشكل أو بآخر على عمليات 
الــحــصــول عــلــى صـــور فضائية قــد تنطوي 
عــلــى الــمــزيــد مــن االكــتــشــافــات، بــســبــب أحــد 
أنواع التلوث الضوئي الذي تسببه األقمار 

الصناعية، وُيعرف باسم »وهج السماء«.
ــلـــوث »وهـــــج الـــســـمـــاء« يـــحـــدث عــنــدمــا  وتـ
ات  تكون سماء الليل مضيئة بفعل اإلضــاء
الخارجية، ويحدث هذا النوع عندما ينتشر 
الضوء عبر الغاف الــجــوي، فينعكس مرة 
أخــرى على األرض، ويــزيــد بــزيــادة السحب 

والغيوم.
ويــؤثــر هـــذا الــنــوع مــن الــتــلــوث الضوئي 
في السماء، ويجعلها مائلة للون األصفر، 
ويمنع هذا األمر من رؤية العديد من النجوم 

واألجرام السماوية.

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

المكتوب 
حسن العيسىعلى الجبين...!

كــالــعــادة فـــي مــطــلــع كـــل ســنــة جـــديـــدة، تـــقـــّدم مــعــظــم الــجــرائــد 
عاتها للعام الجديد، فعلى سبيل المثال، 

ّ
األجنبية الكبيرة توق

عاتها بصيغة أسئلة مثل، هل 
ّ
وضعت »الفايننشال تايمز« توق

ستنتهي الحرب األوكرانية - الروسية، وَمن سيكون المنتصر، 
وهل ستتجمد أوروبــا بسبب أزمة المحروقات وارتفاع أسعار 
الطاقة، وهل سيستمر ارتفاع معدل درجات الحرارة في العالم، 
وهل ستزيد كوارث الطبيعة بسبب ذلك؟ وغير ذلك من التساؤالت 
والــتــوقــعــات الــجــديــة فـــي عـــواصـــم الــشــفــافــيــة وحــكــم الــعــقــانــيــة 

والقانون.
ماذا نتوقع أن يحدث في الكويت للعام الجديد، وما هي األسئلة 
المعقولة مع اإلدارة السياسية غير المعقولة، هل سيستمر مجلس 
األمــة الحالي فــي عمله وتظل الــصــراعــات والعنتريات باقية أم 
 أو 

ً
 كان وصفه؛ دستوريا

ً
ستدّجن بتهديدات السلطة بالحل )أيا

غير دستوري(؟ وهل ستبقى هذه الحكومة بطاقمها الحالي أم 
ستأتي حكومة جديدة بذات القوالب القديمة؟... وتيتي تيتي.

هل ستكون هناك أي تصورات لحلول نحو أزمات مستوطنة 
في إدارة الخدمات العامة من رداءة الطرق العامة إلى تدهور أسس 
ومخرجات التعليم وغيرها، مثل أزمة السكن واالرتفاع الجنوني 
ألسعار األراضي؟ وماذا عن التركيبة السكانية، حيث ترتكز قوة 
 طمأنينة 

ً
ــر لها تاريخيا

ّ
العمل على األكــثــريــة الــوافــدة، ولــم تــوف

االستيطان واالستقرار، بينما تتصاعد التهديدات باالستغناء 
 مكانها َمن هو عاجز عن تقديم أبسط 

ّ
عنها وطردها حتى يحل

األعمال؟ وماذا ستصنع اإلدارة السياسية لمئات آالف الخريجين 
القادمين لسوق العمل؟ وماذا تفكر الدولة للبطالة القادمة، وليس 
هناك غير السلطة الحاكمة المحتكرة للثروة الوطنية والمحتكرة 
للسلطان السياسي؟ فا مكان للكام عن قطاع خــاص أو حتى 

قطاع مشترك يوفر فرص عمل لهم.
أسئلة كثيرة غيرها؛ مثل أزمة الكويتيين البدون، وهل هناك 
أي تفكير لحل مشكلتهم كبشر؟ أسئلة لــن تجد لها إجــابــة في 
 لها... فهي قديمة... 

ّ
م الغد، وال يمكن التنبؤ المنهجي بأي حل

َ
عال

سرطانية منتشرة في الجسد الكويتي المتحّجر بفكر سياسي 
 يضع اإلجابات القديمة ذاتها لمسائل 

ً
ال يرضى بالتغيير، دائما

جديدة، ونعود من جديد للسؤال: مــاذا نتوقع للسنة الجديدة؟ 
اإلجــابــة األبــديــة »الــمــكــتــوب عــلــى الجبين الزم تــشــوفــه الــعــيــن«... 

وسامتكم.

عي المعرفة: هل هناك نية لحل المجلس؟   يدَّ
ْ
سألت َمن

فكان جوابه الجاهز: السؤال ليس هل؟ بل متى؟ 
السياسة في الكويت أصبحت أرجوحة، ولم يعد هناك 
ــر بــقــاء أو حـــل الــمــجــلــس مرتبط  ــأن أمـ أفـــق ســيــاســي، وكــ
بالمزاجية أكثر من ارتباطه بإبداء عدم التعاون من طرف 

تجاه الطرف اآلخر!
هل حل المجلس وانتخاب مجلس جديد سيأتي بوجوه 

أو باألحرى بأفكار جديدة؟!
 يعتقد ذلك، بل إن البعض يردد: »أقضب 

ْ
ليس هناك َمن

 منه«!
ْ
مينونك ال إييك أين

ويا ريت إن الحكومة ستدرك ذلك قبل إبداء عدم التعاون 
مع المجلس، فكل المشكلة تحتاج إلــى الحد من تكالب 

النواب نحو مطالب بها مصلحة وقتية للناخب.
أما التشريع الحقيقي، فقد أصبح في خبر كان، والتنفيذ 
، بحيث ال مجال هناك لإلصاح 

ً
 جــدا

ً
أصبح أفقه ضيقا

الحقيقي!
لــم ينظر أحــد فــي مشكلة انــحــدار التعليم على جميع 

المستويات!
ــى الــمــشــكــلــة الــمــزمــنــة لــلــمــواطــنــيــن  ــد إلــ ــم يــنــظــر أحــ ولــ

المنتظرين للسكن!
ولــــــم يـــنـــظـــر أحــــــد إلــــــى تـــطـــويـــر الــــخــــدمــــات الــصــحــيــة 

واالجتماعية وغيرها!
وماذا عن ازدياد الجرائم؟ وماذا عن انتشار المخدرات؟

مــا يــحــدث تــجــاه مــا ذكـــر لــيــس إال كـــام فــي كـــام دون 
فعل يذكر!

والبلد با تشريع، وال تنفيذ، وكل ما يحدث أمامنا هو 
تكرار نفس التمثيلية ونفس السيناريو، وتغيير الممثلين 

لن يحل اإلشكال، بل سيفاقمه!

 نفس السيناريو 
د. ناجي سعود الزيدمع تغيير الممثلين

الله بالنور
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استعادت امرأة في ألمانيا 
 
ً
محفظة بعد أكثر من 40 عاما

من فقدانها، بما في ذلك جواز 
ســفــرهــا الــقــديــم والــعــديــد من 
ــكـــن مــــن دون أي  الــــصــــور، ولـ

نقود.
وأعــــــلــــــن كـــبـــيـــر قـــســـاوســـة 
كنيسة مدينة باد دوركهايم 
في والية رايناند - بفالتس، 
شتيفان كونتس، أمس األول، 
أنه تم العثور على المحفظة، 
ــنــــاء أعــــمــــال كــانــت  ، أثــ

ً
ــرا ــ ــيـ ــ أخـ

جرى في ُعلية الكنيسة.
ُ
ت

وتــم الــعــثــور على صاحبة 
الــمــحــفــظــة، الــتــي تــعــيــش اآلن 

في بون، بفضل الوثائق التي 
كانت تحويها.

ــانـــت الـــمـــرأة قـــد نسيت  وكـ
الــمــحــفــظــة فـــي كــشــك الــهــاتــف 
عام 1981 عندما كان عمرها 
. وقــــال كــونــتــس إنــه 

ً
16 عـــامـــا

ــا أخـــذ  ــ  مـ
ً
ال بــــــّد أن شـــخـــصـــا

ــة وأخــــــفــــــاهــــــا فـــي  ــظــ ــفــ ــحــ ــمــ الــ
الـــكـــنـــيـــســـة، الـــتـــي كـــانـــت قــيــد 

التجديد في ذلك الحين.
)د ب أ(

فيصل خاجةهيئة الفضاء والكلك

faisalkhajah@gmail.com

نشرت الصحف، يــوم الجمعة الماضي، 
 ألحد نواب األمة بالرغبة في إنشاء 

ً
اقتراحا

هيئة للفضاء والفلك فــي الكويت، ال يمكن 
المرور على هذا الخبر والتعامل معه بأدنى 
جدّية، فدغدغة المجلس لمشاعرنا لم تُعد 

تثير الضحك، بل الغثاء.
فمع وجـــود نحو 100 جهة حكومية ما 
بين وزارات وإدارات وجهات ملحقة ومستقلة 
 بالموظفين بنحو نصف 

ً
يعاني أغلبها تخمة

مــلــيــون مـــوظـــف، وبـــرواتـــب تــلــتــهــم أكــثــر من 
40 في المئة من إيــرادات الدولة السنوية*، 
 بالسيئة، 

ّ
وبــإنــتــاجــيــة ال يمكن وصــفــهــا إال

يأتي هــذا االقــتــراح وكــأن الــهــدف منه إثــارة 
المزيد من السخرية!

يأتي هذا القرار استكمااًل لسلسلة »عطونا 
عيدية« النيابية، التي ال يهتم مقترحوها 
 
ً
إال بمصالحهم االنتخابية الضيقة فردية
كــانــت أم حــزبــيــة، ليستمر االســتــنــزاف عبر 
ــكـــوادر والــمــنــح، غــيــر آبهين  التعيينات والـ

فه تلك القرارات، 
ّ
بالدمار االقتصادي الذي تخل

وال يتم االلتفات إلى حقيقة عدم قدرة الدولة 
على توفير المزيد من الوظائف الحكومية، 
في وقت تستأثر الحكومة بـ 85 في المئة من 
العمالة الوطنية، في نسبة يكاد ال يوجد لها 
مثيل في العالم، وفي خنق مستمر للقطاع 
الــخــاص الــحــقــيــقــي يــتــنــاوب عــلــيــه الــطــرفــان 
ة  التشريعي والتنفيذي بمعزل عــن الــقــراء
االقتصادية المهنية والمتأنية لتبعات تلك 
القرارات على اقتصاد الكويت ومصلحتها.

، قضيت ُجـــل وقــتــي فــي السنة 
ً
شــخــصــيــا

 الــــجــــهــــات الــحــكــومــيــة 
ً
ــا ــقــ الـــمـــاضـــيـــة مــــاحــ

الــمــخــتــلــفــة إلتـــمـــام مــعــامــات إنـــشـــاء شــركــة 
 قـــدر اإلمـــكـــان الــلــجــوء 

ً
خـــاصـــة، ومــتــحــاشــيــا

إلى وظيفة »المندوب« المعيبة بحق اإلدارة 
 
ً
الحديثة، ورأيت العجب العجاب فيها جميعا
بــا استثناء، وفــي كــل تجربة يـــزداد شعور 
األســـى تــجــاه تــلــك الــمــؤســســات الــتــي مضى 
على إنشاء أغلبها أكثر من نصف قرن، ولكن 

بأنظمة إداريــة رديئة ال تمتُّ بِصلٍة ألوهام 
 غير 

ً
ــــودا »كــويــت جـــديـــدة« الــتــي أشــبــعــت وعـ

صادقة با محاسبة، وهي تجربة سأسرد 
 في تبيان 

ً
 منها في مقاالت الحقة، أما

ً
بعضا

مدى انحراف مؤسسات الدولة عن أهدافها 
 في أن ينتبه المسؤولون 

ً
ووعــودهــا، وأمــا

لــضــرورة إصــاح المؤسسات الحالية بــداًل 
من تفريخ أخرى ال هدف لها سوى تكديس 
المزيد من الوظائف غير المنتجة، وفي حال 
أصّر النائب الفاضل على إنشاء هيئة الفضاء 
والفلك، فإننا سنوافق، شريطة أن يتعّهد بأن 
يركب في أول صاروخ تطلقه الهيئة للفضاء 

 لثقته بنتائج اقتراحه الفذ.
ً
تعزيزا

• بحسب ميزانية السنة الحالية، تبلغ 
ــب الــحــكــومــيــة الــمــبــاشــرة 8.5  ــرواتــ قــيــمــة الــ
 37 فـــي الــمــئــة من 

ً
مــلــيــارات ديـــنـــار، مــشــّكــلــة

ــرادات، مــع الــعــلــم بــوجــود رواتــــب أخــرى  ــ اإليــ
غير معلومة القيمة تدخل ضمن باب السلع 
والخدمات البالغة قيمته 4.1 مليارات دينار.
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