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ً
األمير مهنئا

وضاح الرفاعي: 
مسيرة حافلة 

باإلنجازات أّهلته 
للمنصب

ندوة »العقاريين« ناقشت قانون
»شركات المدن اإلسكانية«

 لفشل 
ً
ر وسيكون امتدادا

َ
• الصبيح: سُيق

القوانين السابقة
• الصقعبي: يعالج البنية التحتية... 

ونجاحه مرهون بحزمة قوانين أخرى 
• العوضي: لم يراِع موضوع التمويل 

ويجب إطالق يد »السكنية« فيه

• التركيت: من الضروري التعرف 
على وجهات النظر قبل إقراره 

• الكندري: يفتقد إلى المرونة ويتضمن 
تفاصيل غير الزمة

 
ً
 كبيرا

ً
• كمال: »البلدي« لعب دورا

08في توفير األراضي السكنية

٠٢

توفير بيئة آمنة ومحفزة لالستثمار 
الوطني واألجنبي وتعزيز رخاء البالد 

الحفاظ على مرونة االقتصاد الوطني والعمل 
على وضع نشاطه وفق أسس تنافسية

إيجاد رؤى استشرافية تعكس تأثير 
التطورات والتوجهات العالمية واإلقليمية

تحسين أداء الكويت ضمن المؤشرات العالمية 
وتسريع وتيرة تحقيق رؤيتها )2035(

عقب استقبال رئيس مجلس 
الـــــــــــوزراء ســـمـــو الـــشـــيـــخ أحــمــد 
نــــــواف األحــــمــــد، أمــــــس، رئــيــس 
وأعــضــاء الــوحــدة االقــتــصــاديــة 
ــلــــة مــن  ــ ــة الــــمــــشــــكَّ ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ االسـ
جــهــات حــكــومــيــة مختلفة، أكــد 
ديــــوان ســمــوه أن هـــذه الــوحــدة 
ستستعين بالخبرات الوطنية 
ــن ذوي االخــــــتــــــصــــــاص فـــي  ــ ــ مـ
الــشــأن االقــتــصــادي والتنموي، 
ــــوت الـــخـــبـــرة  ــيـ ــ إضـــــافـــــة إلـــــــى بـ
ــة ضــمــن  ــاركـ ــشـ ــمـ ــلـ ــة لـ ــيـ ــمـ ــالـ ــعـ الـ
أعــمــال الــوحــدة لــاســتــفــادة من 
خبرتها بالتحوالت االقتصادية 
 لــمــا تقتضيه 

ً
فــي الــعــالــم وفــقــا
المصلحة العامة.

وأضـــاف الـــديـــوان، فــي بيان، 
02أن الــوحــدة هــي إحــدى 

02

العراق: توتر حول »عين األسد« العراق: توتر حول »عين األسد« 
وضغوط لمنح الجنسية لسليمانيوضغوط لمنح الجنسية لسليماني

تذبذب سعر صرف الدينار على جدول أعمال السوداني في واشنطنتذبذب سعر صرف الدينار على جدول أعمال السوداني في واشنطن
● بغداد - محمد البصري

 كثيرة في الحياة 
ً
كسرت حكومة محمد شياع السوداني أعــرافــا

 إرضــاء حلفاء طهران في كتلة اإلطــار 
ً
السياسية العراقية، محاولة

التنسيقي بشأن كثير من القضايا التي ظلت خافية طــوال أعــوام، 
 بالنسبة للعديد 

ً
لكن كل ما بذله رئيس الوزراء الجديد ال يعد كافيا

 بين الفصائل.
ً
من األصوات األكثر تشددا

وتزامنت الذكرى الثالثة لمقتل جنرال الحرس الثوري اإليراني 
قاسم سليماني في غارة أميركية بمطار بغداد، مع تجدد المطالبات 

بتقييد الوجود العسكري األميركي في الــعــراق، وتحدثت 

تضارب أولويات السلطتين

● محيي عامر وفهد تركي وعلي الصنيدح
 لــمــا انـــفـــردت بـــه »الـــجـــريـــدة«، تقدمت 

ً
تــأكــيــدا

 إلـــــى مــجــلــس األمــــــة بــطــلــب 
ً
الـــحـــكـــومـــة رســـمـــيـــا

استعجال مناقشة 9 مشاريع بقوانين، في حين 
رسم 10 نواب خريطة التشريع في دور االنعقاد 
 على جلسات 

ً
األول عبر توزيعهم نحو 37 قانونا

الــمــجــلــس، إلـــى جــانــب الــقــوانــيــن الــمــدرجــة على 
جدول أعمالها، والتي تبلغ نحو 10، والتي جاءت 

 عن األولويات الحكومية.
ً
مختلفة تماما

ومـــن ضــمــن مــشــاريــع الــحــكــومــة الــتــي طلبت 
مـــن الــمــجــلــس اســتــعــجــالــهــا، »تــنــظــيــم الــســجــون 
واالجــتــمــاعــات والــمــواكــب الــعــامــة والمختارين 
واألمن والحراسة واألسلحة والذخائر، وتعديل 

قــوانــيــن الجنسية وإقـــامـــة األجـــانـــب، والـــمـــرور، 
ومشروع قانون بإنشاء مجلس الدولة«.

فـــي الــمــقــابــل، تــضــمــن الــطــلــب الــنــيــابــي الـــذي 
عه النواب العشرة، استعجال اللجان إلنجاز 

ّ
وق

تــقــاريــر القوانين وإدراجــهــا على جـــدول أعمال 
الــجــلــســات حــســب مــوعــدهــا الــمــحــدد، مــحــدديــن 

تعديات الائحة الــداخــلــيــة، والبديل 

ً
• الحكومة طلبت استعجال 9 مشاريع... والنواب طلبوا 47 أخرى مختلفة تماما

 يتواصل... واألعضاء: ال نخشى الحل
ً
• التمسك النيابي بإقرار القروض غدا

ين بـ »الشؤون«
َ
بالغ للنيابة ضد وزير وقيادي سابق

• على خلفية شبهات مالية وتعيينات تكسبية أضرت بمالءة 7 جمعيات
• إحالة تقريري »تعاونيتين« في الفروانية واألحمدي إلى النائب العام

• تحقيقات داخلية للوزارة مع مراقبين معّينين لتقاعسهم عن أداء مهامهم
ــدة« أن وزيــــــــرة الــــشــــؤون  ــ ـــريـ ــجــ ــ عـــلـــمـــت »الـ
االجــتــمــاعــيــة والــتــنــمــيــة الــمــجــتــمــعــيــة وزيــــرة 
الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، 
 إلى النائب العام عن عقوٍد تحمل 

ً
قدمت باغا

شبهات مالية للتحقيق بشأنها، ومتهم فيها 
وزيـــر ســابــق وبــعــض الــقــيــاديــيــن فــي الــــوزارة 

وخارجها، خال األعوام القليلة الماضية.

 لمصادر »الشؤون«، فإن الباغ جاء 
ً
ووفقا

على خلفية ما انتهت إليه تحقيقات اللجنة 
الُمشّكلة بقرار من وزير الشؤون السابق فهد 
الشريعان، حــول مخالفات في 7 تعاونيات، 
والتي أوصت بإحالة وزير سابق إلى محكمة 
الــوزراء، وقيادي سابق بالوزارة إلى النيابة 
الــعــامــة، لما لحق ببعض »الــتــعــاونــيــات« من 

أضرار جراء قراراتهما وتعييناتهما التكسبية 
ــل الــمــجــالــس الــتــعــاونــيــة، والـــتـــي أضـــرت  داخــ
بالمراكز المالية لتلك الجمعيات وأضعفت 

ماءتها.
في موازاة ذلك، كشفت المصادر، أن وكيل 
ع، قبل 

ّ
»الشؤون« باإلنابة عبدالعزيز ساري، وق

ُعطلة العام الجديد، قرارين بإحالة 

الصين تسدل الستار على »عزلة 
كوفيد« بعد 3 سنوات مرهقة

ً
ق السياح الصينيين إلى الدول المتعطشة لقدومهم يحتاج وقتا

ُّ
تدف

رفــعــت الصين أمــس الحجر الصحي 
اإللزامي للمسافرين الوافدين من الخارج، 
 لــعــزلــة فرضتها على 

ً
لتضع بــذلــك حـــدا

نفسها ثـــاث ســنــوات مــرهــقــة، فــي وقــت 
تـــواجـــه فــيــه مــوجــة وبــائــيــة جـــديـــدة من 

»كوفيد 19«.
ــافـــرون فــــي الـــتـــدفـــق عــبــر  ــدأ الـــمـــسـ ــ وبــ
المعابر البرية والبحرية من هونغ كونغ 
إلى البر الرئيسي، إذ يتوق كثيرون منهم 
إلــى لــّم شمل طــال انتظاره مع أحبائهم 
بــعــد فــتــح الـــحـــدود الــمــغــلــقــة مــنــذ بــدايــة 

جائحة كورونا.
وأعرب الوافدون األوائل عن ارتياحهم 
لــــعــــدم خـــضـــوعـــهـــم إلجــــــــــــراءات الــحــجــر 
الــصــحــي الــمــرهــقــة، الــتــي شــّكــلــت الحياة 

اليومية للصينيين بسبب سياسة »صفر 
كوفيد« التي وضعتها السلطات.

واختفت في مطار بكين الحواجز التي 
كانت تفصل الرحات الدولية القادمة عن 
 عن الموظفين الذين 

ً
تلك الداخلية، فضا

 
ً
يرتدون بزات واقية، والتي كانت عنصرا
 في الحياة الصينية منذ فرض 

ً
أساسيا

»صفر كوفيد«.
وفي هونغ كونغ، ينوي أكثر من 400 
ألـــف شــخــص الــســفــر إلـــى الــشــمــال خــال 
األسابيع الثمانية المقبلة، بينما توّجه 
نـــحـــو 7 آالف شـــخـــص مــــن بــــر الــصــيــن 
الــرئــيــســي إلــــى الــجــنــوب أمــــس، وفــــق ما 

أظهرت بيانات رسمية.
ــــرضــــت ثـــاث 

ُ
ــيـــود ف ــد قـ ــعـ وبـ

02

02

02

ً
»الصحة« تحيل 17 ملفا

إلى النيابة والجهات الرقابية

● عادل سامي
أعــلــنــت وزارة الــصــحــة، أنها 
ــــررت، بــتــوجــيــهــات فـــوريـــة من  قـ
الوزير د. أحمد العوضي، اتخاذ 
 بــشــأن عــدد 

ً
17 إجــــراء قــانــونــيــا

من الملفات، وإحالتها للنيابة 
ــن الـــجـــهـــات  ــ الــــعــــامــــة، وعــــــــدد مـ

المعنية. 
وأوضحت الــوزارة، في بيان 
أمس، أن ذلك يأتي على خلفية 
مــــا تــحــمــلــه تـــلـــك الـــمـــلـــفـــات مــن 
شبهة هدر للمال العام، وبعض 

التجاوزات حول عدد من العقود 
اإلنــشــائــيــة والــتــشــغــيــلــيــة، وفــق 
ــا انــتــهــت إلـــيـــه لـــجـــان تقصي  مـ

الحقائق. 
ــة هـــذه  ــ ــالـ ــ وأشــــــــــارت إلــــــى إحـ
الملفات للجهات المعنية وهي 
»النيابة العامة والهيئة العامة 
لمكافحة الفساد )نزاهة( وهيئة 
المحاكمات التأديبية في ديوان 
المحاسبة؛ حماية للمال العام، 
 
ً
 لــلــقــانــون، وتـــعـــزيـــزا

ً
وتــطــبــيــقــا

لمبدأ الشفافية«.

زحمة سير خانقة على مدخل المنطقة الخضراء في بغداد بعد قرار السوداني رفع الكتل الخرسانية الموضوعة للحماية )أ ف ب(

على خلفية تجاوزات وشبهات هدر مالي

٠٣٠٣
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رئيس الوزراء: خبرات وطنية...

ين...
َ

بالغ للنيابة ضد وزير وقيادي سابق

الصين تسدل الستار على »عزلة...

العراق: توتر حول »عين األسد«...

تضارب أولويات...

مبادرات استراتيجية الديوان التي اطلع عليها مجلس الــوزراء، 
وأكد أهمية إطالقها لما في ذلك من دعم مقومات نهوض النشاط 
االقتصادي وتوفير رؤية مستقبلية شاملة تعزز من رخاء وازدهار 

البالد في ظل راية سمو أمير البالد وولي العهد.
وذكــــر أن الــمــبــادرة »تــأتــي ضــمــن جــهــود الـــديـــوان الــرامــيــة إلــى 
دعم قــرارات وأعمال رئيس مجلس الــوزراء في الشأن االقتصادي 
واالستثماري والتنموي وإرساء مبدأ األمن االقتصادي لتوفير بيئة 

أعمال آمنة ومحفزة لالستثمار الوطني واألجنبي«.
وأوضح أن الوحدة ستقدم رؤيتها لرئيس الوزراء وإبداء الرأي 
االستشاري حول الموضوعات والمقترحات ذات الصلة بالشأن 
االقتصادي والمالي والتنموي وتوفير تصورات ورؤى استشرافية 
تعكس تأثير التطورات والتوجهات العالمية واإلقليمية المتغيرة 
على األوضـــاع المحلية للحفاظ على مــرونــة االقــتــصــاد الوطني 
وقدرته على التأقلم والعمل على وضع النشاط االقتصادي وفق 
ــأدوات متنوعة تــعــزز مــن فــرص تحسين أداء  أســس تنافسية وبــ
الكويت ضمن المؤشرات العالمية وتسرع وتيرة العمل نحو تحقيق 

الرؤية الوطنية لدولة الكويت 2035.
ــدد مـــن الــقــضــايــا االقــتــصــاديــة  وتـــم خـــالل الــلــقــاء اســتــعــراض عـ

والتنموية التي تهدف إلى النهوض باالقتصاد الوطني.

االستراتيجي، وإلغاء الوكيل المحلي، على جــدول أعمال جلسة 
24 الجاري.

وطغت »الشعبوية« على أولويات النواب، والتي لم تكتف بقوانين 
جلسة الغد، التي استمر الجدل النيابي حولها، إذ طلبوا إضافة 
»زيـــادة المساعدات االجتماعية والمكافآت االجتماعية للطلبة، 
وجواز الجمع بين وظيفتين بالحكومي والخاص دون طلب إذن 

الوزير«.
إلى ذلك، تواصل التصعيد النيابي بشأن القوانين الشعبوية 
المدرجة على جلسة الغد، إذ توعد عدد من النواب بإقرارها خاللها، 
وعلى رأسها شــراء قــروض المواطنين، والتي ترفضه الحكومة 
مــؤكــدة أن لديها بــدائــل لتحسين المستوى المعيشي للمواطن 

وتحتاج إلى وقت لتقديمها.
وبينما قال النائب ثامر السويط: »َمن تختاره األمة ال يخشى 
  لن يقبل االنحياز ضدهم، 

ً
العودة إليها،  وَمن انحاز إلى الناس يوما

 أنا مع إسقاط القروض«، قال النائب 
ً
، وبال ترّدد، وقواًل وفعال

ً
 وقطعا

يوسف البذالي: »أعلن موافقتي على القانون، مع توفير البدائل 
المناسبة لمن لم يستفد منه«. 

ومن جهته، قال النائب حامد البذالي، أمس، إن »تقرير اللجنة 
 فيها فإنه ال يحتاج 

ً
المالية عن شراء القروض واضح،  وكوني عضوا

إلى المزيد من الدراسة، ويجب إقراره في جلسة الغد«، في حين أكد 
النائب فيصل الكندري رفضه إعادة القوانين التي وافقت عليها 
لجنة الــشــؤون المالية الخاصة بــشــراء قــروض المواطنين ورفــع 

المعاشات التقاعدية إلى اللجنة مرة أخرى.
من جهة أخرى، أعلنت النائبة عالية الخالد تقديمها اقتراحين 
بقانونين بإنشاء هيئة السجل المدني وشؤون الجنسية، وإدارة 
بيانات الدولة الرقمية، مؤكدة حاجة ملف القروض إلى حلول دائمة 

 بمبدأ العدالة والمساواة. 
ّ

خل
ُ
ال ت

وأوضحت الخالد أنه »آن األوان لتقديم هذا القانون في خضّم 
الفوضى التي تخّص الجنسية، وعدم وجود سجل مدني، باعتباره 
بنى عليه شــؤون 

ُ
آلية معتمدة فــي دول العالم واألســـاس الــذي ت

الجنسية«، معتبرة أن »تقديم قانون إلنشاء هيئة الجنسية ال يفي 
بالغرض«.

تقريري اللجنتين الُمشّكلتين لمراجعة أعمال وحسابات تعاونيتين 
تتبعان محافظتي الفروانية واألحمدي إلى النائب العام؛ التخاذ ما يراه 
 من إجراءات قانونية بحق ما تضمنه التقريران من تجاوزات 

ً
مناسبا

ومخالفات مالية وإدارية جسيمة تحمل الطابع الجزائي، ومن شأنها 
اإلضرار بالمركز المالي للجمعيتين وهدر أموال المساهمين.

وأوضــحــت أنــه فيما يخص تعاونية الفروانية تمت إحــالــة ثالثة 
أعضاء بأحد المجالس السابقة إلى النيابة، أما جمعية »األحمدي« 
فأحيل مدير معّين سابق، وذلك على خلفية شبهة التالعب في أسواق 
لطة وما ترتب عليه من تبديد األموال،  الجمعيتين، وسوء استخدام السُّ
 عن عدم اتباع اآللية السليمة عند شراء الخضراوات والفواكه، 

ً
فضال

وكثرة الــقــرارات الفردية دون الــرجــوع إلــى الـــوزارة أو الحصول على 
موافقتها المسبقة.

بالتزامن مع ذلك، أشارت المصادر إلى أن اإلدارة المختصة في قطاع 
التعاون باشرت التحقيق الداخلي مع بعض المراقبين المعينين من 
الوزارة داخل بعض التعاونيات، على خلفية التقاعس عن أداء المهام 
واألعــمــال الموكلة إليهم، ومخالفة الــقــرارات الــوزاريــة واإلداريـــة التي 

تحدد اختصاصاتهم والمهام الموكلة إليهم.

ســنــوات تعتبر مــن األكــثــر صــرامــة فــي العالم أثقلت كاهل االقتصاد 
الصيني وأدت إلى تظاهرات في كل أرجاء البالد، رفعت بكين بشكل 

مباغت الشهر الماضي أغلبية إجراءات مكافحة هذه الجائحة.
وحث اإلعالن في ديسمبر الماضي عن قرب رفع الحجر الصينيين 
على التخطيط للسفر إلــى الــخــارج، مما أدى إلــى ارتــفــاع هــائــل في 
الحركة على مــواقــع حجز الــرحــالت، إال أن احتمال تــدفــق عــدد كبير 
من السياح الصينيين دفع أكثر من عشر دول إلى فرض فحوصات 
تشخيص اإلصابة على المسافرين الوافدين من الصين، حيث ارتفع 

عدد اإلصابات بشكل كبير. 
رضت على مواطنيها، 

ُ
ونددت بكين بهذه القيود على السفر التي ف

واعتبرتها »غير مقبولة«، مع أن الصين بقيت مغلقة بشكل واسع منذ 
عام 2020 أمام السياح والطالب األجانب. 

ويتطلع العديد من الدول التي تعتمد على السياحة، والتي تعاني 
 اقتصادية، إلى عودة السياح الصينيين. 

ً
ضغوطا

ع أن يتفاقم انتشار الوباء في البالد مع اقتراب عطلة رأس 
ّ
وُيتوق

السنة الصينية نهاية يناير الــجــاري، والتي يسافر خاللها ماليين 
األشخاص من المدن الكبرى التي تسجل فيها إصابات كثيرة، إلى 
 ما يكونون مسنين وفي وضع أضعف.

ً
األرياف لزيارة األهل الذين غالبا

ــادات بــشــأن مــســارهــا  ــقـ ــتـ واتـــخـــذت بــكــيــن إجـــــــراءات لــلــحــد مـــن االنـ
الفوضوي للتخلي عن سياسة »صفر كوفيد«، وذكرت خدمة »ويبو« 
المرادفة لـ »تويتر« في الصين، أنها حظرت في الفترة األخيرة 1120 

 »بسبب انتهاكات ضد خبراء وجامعيين«.
ً
حسابا

وفـــي جــنــوب غـــرب الــبــالد، وقــعــت مــواجــهــات بــيــن عــمــال وعناصر 
 
ً
الشرطة في مصنع إلنتاج فحوص كشف اإلصــابــة بـ »كوفيد« وفقا

شر على مواقع التواصل االجتماعي أمس. وذكر رجل 
ُ
لمقطع فيديو ن

نشر مقطع فيديو لما حصل مع تعليق جاء فيه، أن العديد من العمال 
 لــمــنــشــورات أخـــرى، قــامــت شــركــة األدويـــة 

ً
لــم يتلقوا رواتــبــهــم، ووفــقــا

»زيبيو« ومقرها تشونغتشينغ فجأة بتسريح عمال تم توظيفهم في 
األسابيع األخيرة.

 إلى أن ذلك ُيحدث 
ً
أمنية« تضمنت إطالق نار من أسلحة مختلفة، الفتا

بعض التوترات حيث تقع القاعدة بين طرق متداخلة على الحدود 
العراقية - السورية، وتزدحم هناك مقرات الجيش العراقي مع الدوريات 

األميركية ومعسكرات الفصائل الموالية إليران.
 
ً
وتقول أوساط شيعية إن االتجاه الرسمي في إيران ال يريد حاليا

 في الحرس 
ً
إحراج حكومة السوداني مع الغرب، غير أن هناك أطرافا

 من لعبة يجب على واشنطن القبول 
ً
ا الثوري ال تأبه بذلك، وتعده »جزء

بها«، حسب مصدر مقرب من القيادات العليا في بغداد.
 تـــمـــارس أشــد 

ً
ــك الــمــصــدر أن األطـــــراف األكـــثـــر تـــشـــددا ــــاف ذلـ وأضـ

الضغوط هذه األيام إلجبار بغداد على منح الجنسية العراقية لقاسم 
 لخدماته الجليلة« وباعتبار أنه قتل وهو ضيف 

ً
سليماني؛ »تكريما

تل 
ُ
 إن زيارته التي ق

ً
على العراق، رغم أن مصادر الحكومة قالت مرارا

فيها لم تكن بدعوة حكومية، وتزامنت مع قمع الفصائل لحراك تشرين 
الشعبي أواخر ٢٠١٩.

وتزامنت ذكــرى سليماني ورفيقه العراقي أبومهدي المهندس، 
مع إقامة بطولة »خليجي ٢٥« في البصرة، وبينما تــروج الفصائل 
 لها، شــارك العراقيون بكثافة في 

ً
إلى أن جنوب العراق يمثل معقال

الكرنفاالت الغنائية المتواصلة في البصرة منذ أسبوع على األقل، 
 بالوفود والمشجعين الخليجيين. 

ً
ترحيبا

ويــقــول مــراقــبــون فــي الــبــصــرة إن الــفــصــائــل غــاضــبــة ألن المدينة 
»تجاهلت سليماني والمهندس، وانــخــرطــت فــي حفالت موسيقية 

وغنائية، مع وفود البلدان التي كان يعاديها الراحالن«.
وترى األصوات المتشددة أن على السوداني أن يبدو أكثر قوة أمام 
 بعد انهيار سعر الدينار، إثر ضغوط أميركية 

ً
واشنطن، خصوصا

منعت حلفاء طهران من شراء العملة الصعبة من »المركزي« العراقي.
، بــعــدمــا أجــبــرت واشــنــطــن 

ً
 مــتــســارعــا

ً
وســجــل الــديــنــار انــخــفــاضــا

»الــمــركــزي« الــعــراقــي على تقليص مبيعاته اليومية مــن مــعــدل ٢٥٠ 
، إلى نحو ١٠٠ مليون فقط، حين وضعت صفقات 

ً
مليون دوالر يوميا

البيع ضمن نظام »سويفت« لتدقيق غسل األمــوال وخرق العقوبات 
على سورية وإيران من خالل السوق العراقي.

وقد تصبح هذه القضية إضافة إلى الوجود العسكري األميركي في 
العراق، أهم األجندات في زيارة مرتقبة يفترض أن يقوم بها السوداني 
 أنه ألمح 

ً
لواشنطن، وقد تمثل ذروة ضغوط الفصائل عليه، خصوصا

 إلى وجود »حاجة فعلية للقوات األميركية« في مجال التدريب 
ً
مرارا

وصيانة األسلحة واالستشارات االستخبارية. مصادر أمنية عن إسقاط طائرة مسيرة، أمس، فوق قاعدة عين األسد، 
التي تضم أكبر معسكر أميركي غرب األنبار.

 نفى لـ »الجريدة« في اتصال هاتفي، 
ً
 عراقيا

ً
 عسكريا

ً
ورغم أن مصدرا

سقوط أي جسم طائر على القاعدة فإنه كشف عن وجود »تدريبات 
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 وضاح 
ً
األمير مهنئا

الرفاعي: مسيرة حافلة 
باإلنجازات أّهلته للمنصب

سموه أشاد بتعيينه في »كرايتون األميركي«
بــــعــــث ســــمــــو أمـــــيـــــر الــــبــــالد 
الــشــيــخ نــــواف األحــمــد بــرســالــة 
تهنئة إلــى د. وضــاح الرفاعي، 
عـــّبـــر فــيــهــا ســـمـــوه عـــن خــالــص 
تهانيه بمناسبة تعيينه رئيسا 
لمجلس أقسام الجراحة وإدارة 
ــــي  ــمـ ــ ــاديـ ــ ــفــــنــــي واألكـ الــــبــــحــــث الــ
والعلمي في مستشفى جامعة 
كــرايــتــون بــالــواليــات المتحدة 

األميركية.
ــيـــرة  ــوه بـــمـــسـ ــ ــمــ ــ وأشـــــــــــــاد ســ

ــلـــيـــة الـــحـــافـــلـــة  ــــي الـــعـــمـ ــاعـ ــ ــرفـ ــ الـ
د 

ّ
بــاإلنــجــازات الــتــي أّهلته لتقل

ــذا الــمــنــصــب الـــرفـــيـــع، وبــمــا  ــ هـ
يقّدمه من أبحاث علمية تعود 
ــــي الـــمـــجـــال  بـــالـــنـــفـــع الـــكـــبـــيـــر فـ
الطبي تسهم في عالج المرضى 
والـــتـــخـــفـــيـــف مـــــن مـــعـــانـــاتـــهـــم، 
ــيـــا ســـــمـــــوه لــــــه مــــوفــــور  ــنـ ــمـ ــتـ مـ
الصحة والعافية ودوام التوفيق 

والنجاح.

ولي العهد استقبل الحجرف وأشاد بجهوده
 لمجلس أقسام الجراحة بمستشفى »كرايتون«

ً
سموه هنأ الرفاعي بتعيينه رئيسا

اســـتـــقـــبـــل ســـمـــو ولــــــي الــعــهــد 
الشيخ مشعل األحمد بقصر بيان 
صباح أمس األمين العام لمجلس 
الــتــعــاون لـــدول الخليج العربية 
الدكتور نايف الحجرف بمناسبة 

انتهاء مهام عمله.
ــوه بــــالــــجــــهــــود  ــ ــمــ ــ وأشـــــــــــــاد ســ
الكبيرة والمخلصة التي بذلها 
ــــرة تـــولـــيـــه  ــتـ ــ الــــحــــجــــرف خـــــــالل فـ
منصبه لــدعــم الــعــمــل الخليجي 
ــدتــــه وتــضــامــنــه  الـــمـــشـــتـــرك ووحــ
وخدمة قضاياه والتي استحقت 
كل التقدير والثناء، متمنيا سموه 
له موفور الصحة والعافية ودوام 

التوفيق والسداد.
ــر، بـــعـــث ســمــو  ــ ــ فــــي مــــجــــال آخـ
ولي العهد برسالة تهنئة إلى د. 

وضــاح الرفاعي، ضمنها سموه 
خالص تهانيه بمناسبة تعيينه 
رئيسا لمجلس أقــســام الجراحة 
وإدارة البحث الفني واألكاديمي 

والــعــلــمــي فــي مستشفى جامعة 
كرايتون بالواليات المتحدة.

وأشـــــاد ســمــوه بــمــســيــرتــه في 
المجال الطبي والبحث العلمي 

ــازات، متمنيا  ــجــ ــاإلنــ الــحــافــلــة بــ
سموه له وافــر الصحة والعافية 

ودوام التوفيق والنجاح.

 الحجرف أمس
ً
ولي العهد مستقبال

الخالد يستعجل صرف »أمامية الدفاع«
وموظفوها يطالبون بإقرار بيع اإلجازات

وّجه النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية وزير الدفاع باإلنابة الشيخ 
ــوزارة الــدفــاع  ــ طـــالل الــخــالــد، الــمــعــنــيــيــن بــ
ــاء إجـــــــراءات صــرف  ــهـ لــالســتــعــجــال فـــي إنـ
مــكــافــأة الــصــفــوف األمــامــيــة الــتــي اعتمدت 
أخــيــرا خـــالل هـــذا األســـبـــوع وإيــداعــهــا في 
حــســابــات الــمــســتــفــيــديــن األســـبـــوع الــقــادم 

بحد أقصى.
ــــي الــــمــــقــــابــــل، ال تـــــــزال قـــضـــيـــة صـــرف  فـ
مــســتــحــقــات الــدفــعــة األولــــى لــبــيــع إجــــازات 

الموظفين بـ »الدفاع« عالقة.
وبينما عبر الموظفون عن استيائهم من 
التأخير، كشفوا أن عدد الذين يستحقون 
بيع اإلجازات 1300 موظف، وأن كشوف بيع 
اإلجــــازات لـــ 400 موظف جــاهــزة للصرف، 
ــراقــــب شــــــؤون الــتــوظــيــف  ــاء مــ ــهـ ــتـ عـــقـــب انـ

والـــمـــراقـــب الـــمـــالـــي مـــن الــتــدقــيــق عــلــيــهــا، 
بعدما وصلت إشعارات التحويل للوزارة 
من ديوان الخدمة المدنية منذ أسبوعين، 

ل للبنوك. صرف بعد، ولم تحوَّ
ُ
لكنها لم ت

وكشفت مصادر مطلعة أن اإلدارة المالية 
تنتظر موافقة وزيــر الدفاع باإلنابة على 
كــشــوف تــحــويــل الــدفــعــة األولـــــى لــلــبــنــوك، 
مضيفة أن كشوف الدفعة الثانية في طور 
 ،

ً
اإلعداد والتدقيق، وقد تصل إلى 350 اسما

.
ً
وتنتهي خالل أسبوع تقريبا

ه  وأعـــرب الموظفون عــن أملهم أن يوجِّ
وزيــر الــدفــاع بصرف الدفعة األولــى خالل 
 أن معظم الوزارات 

ً
هذا األسبوع، خصوصا

تــم الــصــرف لــهــا، رغـــم أن أعــــداد موظفيها 
ــــدد مـــوظـــفـــي »الـــــدفـــــاع« بــعــشــرات  ــفـــوق عـ يـ

المرات.

طالل الخالد

رئيس الوزراء يهنئ الرفاعي 
بمنصبه في الواليات المتحدة

بــعــث ســمــو الــشــيــخ أحمد 
نواف األحمد، رئيس مجلس 
الــــوزراء، برسالة تهنئة إلى 
د. وضــاح الرفاعي، ضمنها 
ســــــمــــــوه خــــــالــــــص تـــهـــانـــيـــه 
بــمــنــاســبــة تــعــيــيــنــه رئــيــســا 
ــة  ــراحـ لــمــجــلــس أقــــســــام الـــجـ
ــي  ــنــ ــفــ لــ ا ــث  ــ ــحــ ــ ــبــ ــ ــ ل ا رة  وإدا
واألكــــاديــــمــــي والـــعـــلـــمـــي فــي 
مستشفى جــامــعــة كــرايــتــون 

بالواليات المتحدة.

البغلي تستقبل السفير الصيني
استقبلت وزيرة الشؤون 
ــتــــنــــمــــيــــة الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة،  والــ
وزيرة الدولة لشؤون المرأة 
والطفولة، مي البغلي، سفير 
الصين لدى الكويت تشانغ 

جيانوي.
وبحثت البغلي والسفير 
الصيني موضوعات تتعلق 
بالدور الذي تؤديه الــوزارة 
فـــي الـــكـــويـــت، مـــؤكـــدة عمق 
الــعــالقــات الــتــي تجمع بين 

البلدين الصديقين.
مـــن جــهــتــه، أكــــد الــســفــيــر 
الــــصــــيــــنــــي حـــــــــرص بـــــــالده 
ــى اســــــتــــــمــــــرار مـــســـيـــرة  ــ ــلـ ــ عـ
التعاون مع الكويت في كل 
المجاالت، السيما الثقافية 
واالجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة 

ــا  ــ ــيــ ــ واالقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة، داعــ
ــارة الصين  ــ الــبــغــلــي إلـــى زيـ
لــتــعــزيــز الــتــعــاون وتحقيق 
االهداف المشتركة للبلدين 

الصديقين.
وأعــــــــــــرب جـــــيـــــانـــــوي عــن 
امــتــنــانــه وتــقــديــره للكويت 
اللـــتـــزامـــهـــا الـــثـــابـــت بــمــبــدأ 
الصين الواحدة، مضيفا أن 
»بالده تولي اهتماما بالغا 
لقضايا الشؤون االجتماعية 
ألبــنــائــهــا مــثــل الــعــمــل على 
تحسين المعيشة، وتوفير 

فرص عمل مناسبة لهم«.

وزير الخارجية يبحث التعاون مع »الدراسات االستراتيجية«
التقى وزيــر الخارجية الشيخ سالم الصباح، 
أمس، في مكتبه بمجلس األمة، المدير التنفيذي 
للمعهد الدولي للدراسات االستراتيجية بمنطقة 
الـــشـــرق األوســــــط )IISS( الــســيــر تـــومـــاس بيكيت 

بمناسبة زيارته للبالد.
 لـــأنـــشـــطـــة الــتــي 

ً
ــا ــعــــراضــ ــتــ وقـــــــدم بــيــكــيــت اســ

يــقــوم بــهــا الــمــعــهــد وبــرامــجــه وأهـــدافـــه فـــي إثـــراء 
مجاالت البحوث والدراسات المتقدمة والتدريب 
واإلسهامات التي يقدمها في هذا اإلطار، السيما 
عبر تنظيمه ألعمال منتدى حوار المنامة السنوي، 
 في هذا السياق مشاركة وزير 

ً
 ومثمنا

ً
مستذكرا

الخارجية الفاعلة في أعمال الدورة الثامنة عشرة 

للمنتدى التي عقدت في نوفمبر الماضي.
مــن جانبه، أثنى الــوزيــر على دور المعهد في 
مــجــال الــبــحــوث والـــدراســـات المعنية بسياسات 
 بنجاحات مملكة البحرين 

ً
وأمن المنطقة، مشيدا

في استقطاب المهتمين باألمن اإلقليمي والدولي 
خــالل أعــمــال منتدى حــوار المنامة لفترة قاربت 
 
ً
، متمنيا للمملكة والمعهد مزيدا

ً
العشرين عاما

من التوفيق والنجاح.
كــمــا تـــم خـــالل الــلــقــاء بــحــث مـــجـــاالت الــتــعــاون 
المشتركة بين الكويت والمعهد وتــبــادل الــرؤى 
حيال آخر المستجدات على الساحتين اإلقليمية 

والدولية والتطورات الراهنة في المنطقة.
وزير الخارجية مستقبال بيكيت أمس

الكويت: اعتداء أمنيين مصريين على طلبتنا مرفوض
طالبت بمحاسبة مرتكبيه وأخذ اإلجراءات الرادعة بحقهم

أعـــربـــت وزارة الــخــارجــيــة عـــن اســتــيــاء 
ورفض دولة الكويت الشديدين لما قام به 
بعض رجـــال األمـــن المصريين بــاالعــتــداء 
ضـــربـــا عـــلـــى بـــعـــض الـــطـــلـــبـــة الــكــويــتــيــيــن 

الدارسين في مدينة اإلسكندرية.
وأعلنت الــــوزارة، فــي بــيــان أمــس األول، 
أنــه في إطــار متابعتها لواقعة المشاجرة 
التي حدثت فجر السبت الماضي بين عدد 
من الطلبة الكويتيين الدارسين في مدينة 

اإلسكندرية بأحد المجمعات التجارية في 
المدينة، والــذيــن تم اإلفـــراج عنهم جميعا 
عصر أمس األول، قام نائب وزير الخارجية 
السفير منصور العتيبي بــالــتــواصــل مع 
سفير مصر الشقيقة لــدى الكويت أسامة 
شــلــتــوت، لــلــوقــوف عــلــى اإلجـــــــراءات الــتــي 
قامت بها السلطات المصرية حيال اعتداء 
بعض رجال األمن على بعض الطلبة، حيث 
نقل السفير العتيبي استياء ورفض دولة 

الكويت الشديدين لما قام به بعض رجال 
األمن باالعتداء ضربا على بعض الطلبة.

وأضـــاف البيان أن نــائــب الــوزيــر طالب 
بسرعة قيام السلطات المصرية المعنية، 
وبما يكفل حقوق الطلبة، باتخاذ اإلجراءات 
الرسمية والقانونية، والتحقيق في هذه 
ــداء، ومــحــاســبــة  ــتــ الـــواقـــعـــة تــجــاه هــــذا االعــ
مرتكبيه، وبأخذ اإلجراءات الالزمة والرادعة 
لهذه التصرفات الفردية المرفوضة التي ال 

تعكس رمزية العالقات األخوية بين الكويت 
ومصر الشقيقة.

وأشار إلى أن نائب الوزير أبلغ السفير 
الــمــصــري بـــأن وزارة الــخــارجــيــة ستتابع 
بالتنسيق مع سفارة الكويت في القاهرة ما 
ات  ستتخذه السلطات المصرية من إجراء

بهذا الخصوص.

ي الخفارة 
َ
»الصيدلية« لصرف بدل

والتدريب في اإلجازة الدورية
● عادل سامي

أكدت الجمعية الصيدلية استحقاق الصيادلة 
ي الخفارة والتدريب أثناء 

َ
لميزة عدم خصم بدل

عهم بـــاإلجـــازات الـــدوريـــة، أســــوة بزمالئهم 
ّ
تمت

ممارسي المهن الطبية األخرى. 
وطالبت الجمعية، في بيان صحافي، بإضافة 
مــادة جديدة إلى قانون الصيدلة رقم 28/ 1996 
تخول وزير الصحة ممارسة جميع الصالحيات 
المقررة لمجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة 

المدنية فيما يتعلق بمزاولي المهنة.
وقالت الجمعية إنها رفعت لوزير الصحة في 
27 ديسمبر الماضي، كتابا دعته فيه إلى مخاطبة 
مــجــلــس الـــخـــدمـــة الــمــدنــيــة بــصــفــة االســتــعــجــال 
ي الخفارة والتدريب 

َ
والمطالبة بإقرار صرف بدل

للصيادلة وفنيي الصيدلة أثناء اإلجازة الدورية. 
وذكــــــرت أنــــه تــمــت مــخــاطــبــة ديــــــوان الــخــدمــة 
المدنية لمناقشة كوادر واستحقاقات الصيادلة، 
ــي الخفارة 

َ
بما فيها استثناؤهم مــن خصم بــدل

والتدريب أثناء اإلجازة الدورية.

تكريم مبتكرتين شاركتا بملتقى الرياض
ــات الــتــكــنــولــوجــيــة د.  كـــرم عميد كلية الـــدراسـ
محمد الحيان، أمــس، طالبات قسم تكنولوجيا 
الهندسة اإللكترونية الــمــشــاركــات فــي الملتقى 
الــعــلــمــي الــثــالــث بـــالـــريـــاض، بــحــضــور مــســاعــدة 
عميد الكلية لــلــشــؤون األكــاديــمــيــة رئــيــســة قسم 
تكنولوجيا الهندسة االلكترونية د. فداء الشهوان.

وتـــــم تـــكـــريـــم الــطــالــبــتــيــن بـــشـــايـــر الــصــنــيــدح 
الحاصلة على المركز الثالث على مستوى الخليج 
في االبتكارالعلمي عن مشروع »الحقيبة الذكية«، 

ودالل العتيبي عن مشروع »الثالجة الذكية«.
وأشرفت الشهوان على المشروعين، إذ يتعلق 
االول بتصميم حقيبة سفر بمميزات متطورة 

ومختلفة عن حقائب السفر العادية، ولها أيضا 
عدة خصائص منها تتبع الوزن واالمان، إذ تمكن 
المسافر من معرفة الوزن دون الحاجة إلى ميزان، 
وتحديد موقع الحقيبة لتيسير سرعة تسلمها 

وحمايتها من السرقة.
أمـــا الــمــشــروع الــثــانــي »الــثــالجــة الــذكــيــة« فهو 
عـــبـــارة عـــن ثــالجــة تــحــســب الـــســـعـــرات الــحــراريــة 
وتاريخ انتهاء المنتج، إذ يصل للمستخدم إشعار 
على الهاتف باسم المنتج وتاريخ االنتهاء، كما 
أنها تتميز بأمان إذ بها قفل إلكتروني باستخدام 

رقم سري.

https://www.aljarida.com/article/10498
https://www.aljarida.com/article/10508
https://www.aljarida.com/article/10491
https://www.aljarida.com/article/10489
https://www.aljarida.com/article/10590
https://www.aljarida.com/article/10589
https://www.aljarida.com/article/10588
https://www.aljarida.com/article/10587
https://www.aljarida.com/article/10586
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ل بناء قرية  الكويت تموِّ
للنازحين باليمن

وضع وكيل محافظة مأرب 
اليمنية محمد المعوضي، أمس 

األول، حجر األساس لمشروع 
بناء قرية سكنية نموذجية 

للنازحين تتكون من 60 وحدة 
سكنية بتمويل من »وقف 

منصور الخليفي للخيرات«، 
وإشراف جمعية تنمية الخيرية 

بالكويت. وأعرب المعوضي، 
في تصريح صحافي، خالل 

حفل التدشين عن بالغ تقديره 
 
ً
وامتنانه للكويت؛ أميرا

، على تدخالتها 
ً
وحكومة وشعبا

اإلغاثية والتنموية بجانب 
الشعب اليمني.

من جانبه، أكد مدير الوحدة 
التنفيذية لمخيمات النازحين 
في مأرب سيف مثني، أن هذا 
 
ً
 نوعيا

ً
المشروع يشكل تدخال

 في حياة النازحين، 
ً
مؤثرا

لحمايتهم من الظروف 
الطبيعية القاسية، وتجنب 

الحرائق المتكررة، ومساعدتهم 
على االستقرار والعمل واإلنتاج.

بدوره، أوضح نائب رئيس 
مؤسسة التواصل للتنمية 

اإلنسانية المنفذة للمشروع 
صقر الجعدي، أن القرية 

 ومسجد 
ً
تشمل بناء 60 مسكنا

وخزانات مياه وشبكة صرف 
صحي للقرية.

»إحياء التراث« تنفذ 
»مصرف كفالة اليتيم«

أشاد مدير التنسيق والمتابعة 
بجمعية إحياء التراث اإلسالمي 

نواف الصانع، بالتعاون 
اء بين الجمعية واألمانة 

َّ
البن

العامة لألوقاف في تنفيذ عدد 
من المشاريع الخيرية، منها 
»مصرف كفالة اليتيم« داخل 

 على استمرار 
ً
الكويت، تأكيدا

الشراكة مع »األمانة« للمساهمة 
الفاعلة في تنمية المجتمع.
وقال الصانع، في تصريح 
صحافي، أمس، إن مشروع 

مصرف كفالة اليتيم هو أحد 
المشاريع الوقفية الذي دأبت 

على طرحه أمانة األوقاف 
 داخل الكويت، وتصرف 

ً
سنويا

لرعاية اليتيم، منها: مواد 
غذائية، ومالبس، وقرطاسية.
وأضاف أن الجمعية حريصة 

على تحقيق معايير الجودة في 
تطبيق هذا المشروع وغيره 

من المشاريع، ابتداء من دراسة 
الحاالت االجتماعية وفرزها 

في فترة وجيزة، واإلشراف على 
المشروع بجميع النواحي حتى 

يحقق أهدافه.

 
ً
»النجاة«: 4132 مهتديا

دخلوا اإلسالم عبر اإلنترنت

أعلنت جمعية النجاة الخيرية 
دخول 4132 مهتديا ومهتدية 

من 68 دولة حول العالم في 
اإلسالم، عبر التواصل معهم عن 
طريق شبكة اإلنترنت، من خالل 

مشروع حوار اإليمان المباشر 
بلجنة الدعوة اإللكترونية.

وصرحت مديرة الدعوة 
اإللكترونية بالجمعية إيمان 

العلي، أمس، بأن عدد المهتدين 
الجدد بلغ 1720 من الرجال، 
و2341 من النساء، و71 من 

األوالد والفتيات.
وبينت العلي أن اللغة 

اإلنكليزية كانت أعلى اللغات 
تسابقا للدخول في اإلسالم 

بعدد مهتدين بلغ 1844، 
تلتها اللغة الفلبينية بـ1133 

مهتديا ومهتدية، وحلت اللغة 
اإلسبانية ثالثا بـ 668، وفي 

المرتبة الرابعة اللغة السواحلية 
اإلفريقية بـ 449، أما اللغة 

الفرنسية فقد أشهر إسالمه 
من المتحدثين بها 38 مهتديا 

ومهتدية.

إحالة قروب تسريب اختبارات الثانوية إلى النيابة العامة

محمد الشرهان
وفهد الرمضان

ــاع األمــــــن  ــ ــطـ ــ واصــــــــــل رجــــــــــال قـ
ــثـــال فـــــي اإلدارة  ــمـ الــــجــــنــــائــــي، مـ
العامة للمباحث الجنائية، إدارة 
الجرائم اإللكترونية، تحرياتهم - 
بالتنسيق مع وزارة التربية - في 
قضية تسريب امتحانات الثانوية 
ــال رجـــال المباحث،  الــعــامــة، وأحــ
صــــبــــاح أمــــــــس، 4 مـــتـــهـــمـــيـــن فــي 
القضية الى النيابة العامة، وهم 
3 مواطنين )رجالن وامرأة( ووافد 

سوري.
وأبلغت مصادر أمنية مطلعة 
»الجريدة« أن النيابة العامة حققت 
ــررت  ــة، وقــ ــعــ مـــع الــمــتــهــمــيــن األربــ
حجزهم على ذّمة القضية، وطلبت 
المزيد من التحريات حول القضية، 
ــى أن رجـــــــال الــمــبــاحــث  ــ ــتــــة الــ الفــ
تــمــّكــنــوا أيــضــا مــن تــحــديــد هوية 
شخصين آخرين يديران حسابات 
خاصة بتسريب االمتحانات، الفتة 
الى أن أحدهما متوار عن األنظار، 
م اآلخر نفسه، مدعيا أنه 

ّ
فيما سل

ال يعلم أي شيء عن التسريب.
وأضــافــت الــمــصــادر أن اإلدارة 
العامة للمباحث الجنائية/ إدارة 
الجرائم اإللكترونية، تمكنت من 
تحديد نحو 500 طالب وطالبة، 
ُعثر على أسمائهم وأرقام هواتفهم 
ــــف الـــمـــتـــهـــمـــيـــن الـــذيـــن  ــواتـ ــ ــــي هـ فـ
تــم الــقــبــض عليهم، الفــتــة الـــى أن 

رجال المباحث، يعملون حاليا - 
بالتنسيق مع وزارة التربية - على 
مــطــابــقــة تــلــك األســـمـــاء مــع أوراق 
االمـــتـــحـــانـــات، والـــتـــأكـــد مـــن أنــهــم 
استفادوا من تسريب االمتحانات، 
ـــهـــا عــــن طـــريـــق الـــســـمـــاعـــات 

ّ
وحـــل

الخاصة.
ــد الــــســــوري  ــ ــوافـ ــ وذكــــــــرت أن الـ
اعــتــرف عــلــى المتهمين الــثــالثــة، 
وأحدهم مــدرس للتربية البدنية 
بــمــنــطــقــة الـــفـــروانـــيـــة التعليمية، 
وأنهم كانوا يحّولون »اللينكات« 
التي يتم من خاللها دفع المبالغ 
المالية من قبل الطلبة والطالبات 
على حسابه الشخصي، ومــن ثم 
م المبالغ للمتهمين الثالثة 

ّ
يسل

مــــبــــاشــــرة فـــــي مـــــنـــــازل بــعــضــهــم 
بالمنطقة العاشرة.

وأوضــحــت المصادر أن رجال 
الــمــبــاحــث اســتــمــعــوا أيـــضـــا الــى 
إفــادات بعض الطلبة الذين أدلوا 
ــات خــطــيــرة  ــومـ ــلـ ــعـ ــمـ بــــــدورهــــــم بـ
حـــول عــمــلــيــات الــتــســريــب ونــظــام 
»الــــقــــروبــــات« الـــخـــاصـــة بــالــغــش، 
والتي يتم اإلعالن عنها في وسائل 
التواصل، وهي »قروبات« خاصة 
ــالـــصـــف الــــثــــانــــي عـــشـــر بــشــقــيــه  بـ
الــعــلــمــي واألدبـــــــي، وتــقــســم كــذلــك 
الى قروب للطلبة وآخر للطالبات، 
موضحين أن مبالغ االشتراك في 

القروب الواحد تتراوح بين 100 
ــنــــار، كــمــا أن ســمــاعــات  و150 ديــ
الــغــش شــهــدت ارتــفــاعــا كبيرا في 
سعرها، ووصلت الى 150 دينارا 

للسماعة الواحدة.
من جانب آخر، أبلغت مصادر 
ــــد  مـــطـــلـــعـــة »الـــــــجـــــــريـــــــدة« أن أحـ
الــمــتــهــمــيــن الـــذيـــن ألـــقـــي الــقــبــض 
ــــوزارة  عــلــيــهــم، ويــعــمــل مــعــلــمــا بــ
الــتــربــيــة، هــو قــريــب نــائــب سابق 
حــاول التدخل للملمة الموضوع 
ه بشكل ودي، إال 

ّ
واحتوائه، وحل

أنه ووجه بالرفض القاطع من قبل 
رجال األمن الجنائي، الذين أصروا 
على إحالة المتهم وشركائه الى 

النيابة العامة.

مكافحة الغش

ــلـــة طلبة  وتـــزامـــنـــا مــــع مـــواصـ
الثانوية العامة اختباراتهم أمس، 
شدد وزيــر التربية وزيــر التعليم 
الــعــالــي د. حــمــد الـــعـــدوانـــي على 
ضـــــرورة مــحــاربــة ظـــاهـــرة الــغــش 
فــي االمــتــحــانــات، وعــــدم السماح 
بـــــهـــــذه اآلفــــــــــة فــــــي الــــمــــؤســــســــات 
التربوية، مشيدا في الوقت نفسه 
ــأداء االدارات المدرسية، وعمل  بـ
المراقبين في ضبط سير اللجان 
وحسن التعامل مع الطلبة أثناء 

ــارات. ونـــقـــلـــت  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــالخـ أدائــــــهــــــم لـ
المصادر التربوية عن العدواني 
حــرصــه عــلــى نــزاهــة االخــتــبــارات 

خـــالل تــفــقــده أمـــس ثـــالث مـــدارس 
هي ثانوية أنس بن مالك الثانوية 
لــلــبــنــيــن، والـــفـــروانـــيـــة الــثــانــويــة 
ــنـــت ربــيــعــة  ــيــــمــــة بـ ــات، وأمــ ــنـ ــبـ ــلـ لـ

الثانوية للبنات.
وقــــالــــت مــــديــــرة ثـــانـــويـــة بــنــت 
ــر الـــعـــدوانـــي  ــ ــــوزيـ الـــربـــيـــعـــة إن الـ
اطمأن على سير اللجان ومتابعة 
الــطــالــبــات، الفــتــة إلـــى أن »الــوزيــر 
أبــــدى ارتــيــاحــه الــشــديــد لــمــا رآه، 
ــيـــق  ــتـــوفـ ــبــــات الـ ــالــ ــلــــطــ ــى لــ ــنــ ــمــ وتــ

والنجاح«.
من جانب آخر، أكد وكيل وزارة 
التربية بالتكليف فيصل المقصيد 
اهتمام »التربية« بتنظيم المخيم 
الــكــشــفــي لـــلـــزهـــرات والـــمـــرشـــدات 
بشكل ســنــوي، الفــتــا إلـــى وجــود 

تـــعـــاون مـــع الـــــــوزارات الــتــي تقدم 
الدعم المستمر في سبيل توفير 

الراحة واألمان للمرشدات.
جــاء ذلــك خــالل حــضــوره حفل 
ـــ 26  ــ ــ مـــخـــيـــم الــــســــالم الـــســـنـــوي ال
لــلــمــرشــدات والــــذي اعلنت خالله 
رئــيــســة جمعية الــمــرشــدات هند 
الهولي أن حركة المرشدات حركة 
تــنــمــويــة تـــربـــويـــة مـــســـتـــدامـــة في 

جميع نواحي حياة الفتاة.

العدواني خالل تفقده اختبارات أمس

»التربية« تعّدل نشرة اإلشرافية
 على 

ً
ــدرت وزارة الــتــربــيــة تـــعـــديـــال ــ أصــ

نشرة الوظائف اإلشرافية وقــررت تعديل 
شـــــروط الـــتـــرشـــح لــوظــيــفــة مـــديـــر مــدرســة 
فــي مرحلة ريـــاض األطــفــال بحيث ال تقل 
الخبرة عن 4 سنوات بوظيفة مشرفة فنية 
وأال تقل الخبرة بالنسبة لمعلمات التربية 
الــمــوســيــقــيــة عـــن 18 ســنــة لــلــدبــلــوم و16 
للجامعي و 15 للماجستير و14 للدكتوراه، 

كذلك تعديل شروط الترشح لوظيفة مشرفة 
فنية لتكون 17 للدبلوم و 15 للبكالريوس 
و14 للماجستير و14 للدكتوراه، على أن 

تحتسب الخبرة حتى 31 أكتوبر 2022.
كما قررت الوزارة تعديل شروط الترشح 
لعلم النفس واالجتماع والفلسفة بحيث 
التقل الخبرة عن 15 سنة للجامعي و 14 

للماجستير و13 للدكتوراه.

العدواني: لن نسمح بالغش في االمتحانات وحريصون على نزاهتهاالعدواني: لن نسمح بالغش في االمتحانات وحريصون على نزاهتها

500 طالب ُعثر على 
أسمائهم وأرقامهم 

في هواتف 
المتهمين

تحديد متهَمين 
جديدين أحدهما 
م نفسه واآلخر

ّ
سل

ً
ال يزال متواريا

اشتراك القروب 
يبدأ من 100 دينار 
والسماعة وصلت 

إلى 150

 للمساواة وعدم وجود نص ينتقص أو يقّيد ممارستها حقوق األعضاء«
ً
»إعماال

ية 
ّ

أقّرت »الفتوى« أحق
الممثلين القانونيين للشركات 

المساهمة األعضاء 
بالجمعيات التعاونية الزراعية 

بحضور الجمعيات العمومية 
والترشح النتخابات مجالس 

إداراتها.

• جورج عاطف
ــــمــــت وزارة الــــــشــــــؤون 

ّ
تــــســــل

االجـــتـــمـــاعـــيـــة رّد إدارة الــفــتــوى 
والتشريع على مخاطبتها بشأن 
ــــول مــدى  »اإلفـــــــــادة الــقــانــونــيــة حـ
ــيــة الــشــركــات الــمــســاهــمــة في 

ّ
أحــق

الــجــمــعــيــات الــتــعــاونــيــة الــزراعــيــة 
ــرة( بـــاإلقـــتـــراع  ــ ــوفــ ــ )الــــعــــبــــدلــــي، الــ
والترشح لعضوية مجلس إدارة 

تلك الجمعيات«.
ــــذي حــصــلــت  ــ ــرّد، الـ ــ ــلـ ــ  لـ

ً
ــا ــ ــقـ ــ ووفـ

»الــجــريــدة« على نسخة مــنــه، فإن 
ية الممثلين 

ّ
»الفتوى« أقّرت »بأحق

القانونيين للشركات المساهمة 
األعــضــاء بالجمعيات التعاونية 
ــيــــة بـــحـــضـــور الــجــمــعــيــات  الــــزراعــ
العمومية والــتــرشــح النتخابات 
مجالس إداراتها«، معللة ذلك بأن 
»الـــمـــشـــّرع قـــد أجـــــاز لــألشــخــاص 
الطبيعيين أو االعتباريين، على 

حــد ســـواء ودون تمييز، بإنشاء 
 لذلك 

ً
الجمعيات التعاونية، وتبعا

تثّبت للمؤسسين صفة العضوية 
في الجمعية بعد إشهارها«.

وتـــــــابـــــــعـــــــت »الـــــــــفـــــــــتـــــــــوى« فـــي 
ــلـــى »الـــــشـــــؤون«  ــمـــل رّدهـــــــــا عـ ُمـــجـ
 السماح 

ً
أنـــه »ال يستقيم مــنــطــقــا

لـــــــألشـــــــخـــــــاص االعــــــتــــــبــــــاريــــــيــــــن 
بالمشاركة في تأسيس الجمعية 
دون أن ينضموا إلــى عضويتها 
بــعــد إشـــهـــارهـــا، ومــتــى اكتسبوا 
صفة العضوية فيها فإنه، وبطريق 
الــلــزوم، يتمتعون بالحقوق كافة 
ــاء مــن  ــ ــــضــ الــــمــــقــــررة لـــســـائـــر األعــ
األشخاص الطبيعيين دون تمييز 
أو انـــتـــقـــاص، وهــــو مـــن الــحــقــوق 
الــدســتــوريــة الــتــي ال تــحــتــاج إلــى 
ــــاص يــــقــــّرهــــا«،  نــــص قــــانــــونــــي خــ
مضيفة »وبناء على ما سبق يحق 
ألعــضــاء الجمعية التعاونية من 
األشــخــاص االعتباريين، بما في 

ذلك الشركات المساهمة، حضور 
الــجــمــعــيــات الــعــمــومــيــة والــتــقــدم 
للترشح النتخابات مجلس اإلدارة، 
 بالمساواة وعدم وجود نص 

ً
عمال

صريح ينتقص أو يقّيد ممارستها 
الــحــقــوق كــافــة الـــمـــقـــررة ألعــضــاء 

الجمعية«.

تضارب المصالح 

إلــــــــــى ذلـــــــــــــك، قــــــالــــــت مـــــصـــــادر 
»الشؤون« إن »الـــوزارة، ممثلة في 
إدارة شـــؤون العضوية وإشــهــار 
الجمعيات واالتحادات التعاونية 
بقطاع التعاون، وّجهت مخاطبة 
رسمية إلى »الفتوى« بتاريخ 23 
نــوفــمــبــر الـــمـــاضـــي، عــلــى خلفية 
مخاطبة مــديــر جمعية العبدلي 
الــزراعــيــة، الــتــي تفيد بــتــقــّدم أحد 
المساهمين بشكوى يتضرر فيها 
من قيام الجمعية بقبول طلبات 

الترشح لعضوية مجلس اإلدارة 
ــات الــمــســاهــمــة،  ــركـ ــشـ لــمــمــثــلــي الـ
وكــــذلــــك الـــســـمـــاح لـــهـــم بــحــضــور 
الجمعية الــعــمــومــيــة، وهـــي التي 
تقوم بتوريد المنتجات الزراعية 
 
ً
للجمعية، مما قد يشّكل تضاربا
للمصالح واســتــغــالل المنصب، 

ويلحق الضرر بالمساهمين«.

غرامات »عقد السيارات« 

فــي مــوضــوع آخـــر، وّجـــه وكيل 
ــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــــؤون االجـ ــ ــشـ ــ ــ وزارة الـ
باإلنابة عبدالعزيز ساري، اللجنة 
المختصة بمتابعة عقد تأجير 
سيارات مع سائق إلدارات قطاعات 

الوزارة كافة، السيما قطاع الرعاية 
االجــتــمــاعــيــة وخــــدمــــات الـــنـــزالء، 
بتوقيع الغرامات المالية المحددة 
على الشركة الفائزة بالمناقصة 
إلخاللها الصريح ببعض بنود 
التعاقد، وعدم قدرتها على توفير 
العدد الكافي من السيارات المتفق 
عليها بالعقد، مما يوقع الضرر 
الــمــبــاشــر عــلــى بــعــض القطاعات 
الــتــي تــســتــعــيــن بــهــذه الــســيــارات 
ــاز الـــمـــهـــام الــمــوكــلــة إلــيــهــا،  إلنـــجـ
 على الخدمات التي 

ً
ويؤثر سلبا

تقدمها.
 لمصادر »الشؤون« فإن 

ً
ووفقا

الـــغـــرامـــات تــــجــــاوزت، حــتــى اآلن، 
مــبــلــغ 25 ألـــف ديــنــار لــعــدم قــدرة 

الــشــركــة على تغطية احتياجات 
الـــــــــــــوزارة مـــــن الـــــســـــيـــــارات خــــالل 
األيام الماضية، مؤكدة أن المبلغ 
ــال اســـتـــمـــرار  ــ مـــرشـــح لـــلـــزيـــادة حـ
الشركة بإخاللها ببنود التعاقد 
وعدم توفير السيارات المطلوبة، 
حدد 

ُ
موضحة أن قيمة الغرامة ت

ر 
ّ
حسب عدد السيارات التي لم توف

ونوع الخدمات التي تقدمها.
 لبنود 

ً
وقالت المصادر، أنه وفقا

التعاقد يحق للوزارة طلب فسخ 
ــال تـــجـــاوزت الــغــرامــات  الــعــقــد، حـ
الــمــالــيــة نــســبــة 10 فـــي الــمــئــة من 
إجمالي قيمة العقد البالغة نحو 
3.5 مــاليــيــن ديـــنـــار لــتــأخــيــر 260 
سيارة مع سائق لمدة 3 سنوات.

ية الشركات المساهمة 
ّ
ية الشركات المساهمة »الفتوى« تقّر بأحق
ّ
»الفتوى« تقّر بأحق

في الترشح بانتخابات »التعاونيات الزراعية«في الترشح بانتخابات »التعاونيات الزراعية«

10331033 حالة حرمان في  حالة حرمان في 33 أيام أيام

بــيــنــمــا أعــلــنــت وزارة الــتــربــيــة 
تسجيل 199 حالة حرمان و2417 
حالة غياب في ثالث أيام اختبارات 
الثانوية العامة، بلغ إجمالي عدد 
حاالت الحرمان في األيام الثالثة 
األولــــى لــالخــتــبــارات 1033 حــالــة، 
هي 472 في اليوم األول، و362 في 

اليوم الثاني و199 في الثالث. 

ولـــفـــتـــت مــــصــــادر تـــربـــويـــة إلـــى 
ــدد حــــــاالت الـــحـــرمـــان بــــدات  ــ أن عـ
 بعد يوم بسبب 

ً
باالنخفاض يوما

تــخــوف الطلبة »الــغــشــاشــيــن« من 
تطبيق الئحة العقوبات المشددة 

التي أاقرتها التربية عام 2019.

»المكاتب الهندسية« يثّمن تشكيل 
لجنة خاصة للمشاريع المتميزة

نــاشــد رئــيــس اتـــحـــاد الــمــكــاتــب الهندسية 
والدور االستشارية، م. بدر السلمان، الجهات 
المعنية بــالــدولــة الــعــمــل عــلــى تــســريــع عجلة 
إنــجــاز الــمــشــاريــع الحكومية والــخــاصــة ذات 
الطابع المميز، مثمنا عاليا جهود المدير العام 
لبلدية الكويت، م. أحمد المنفوحي، لتشكيل 
لجنة خاصة لكل مشروع متميز وذي طبيعة 
خاصة لغرض إنجاز التراخيص والشهادات 

المطلوبة إلكترونيا خالل فترة وجيزة.
وأوضــــح الــســلــمــان، فــي تــصــريــح صحافي، 
أن سرعة إصــدار التراخيص لهذه المشاريع 
ستعود بالنفع العام على األطراف ذات العالقة، 
وتحفز المستثمر األجنبي على الدخول الى 

سوق الكويت.
وقـــال إن هــذا اإلنــجــاز مــن قبل المنفوحي، 
ــر عـــبـــدالـــعـــزيـــز الــمــعــجــل  ــ ــوزيــ ــ ــن الــ ــ ــم مـ ــ ــدعـ ــ وبـ
وجــهــازهــم الــفــنــي، ســاهــم كثيرا فــي اختصار 
ــة، واالعـــتـــمـــاد  ــيــ الــــــــدورة الــمــســتــنــديــة والــــورقــ
بــصــورة أســاســيــة عــلــى إصــــدار هـــذه الــرخــص 
إلكترونيا من خالل النظام اآللي لبلدية الكويت 
والمرتبط تلقائيا بالمكاتب الهندسية والدور 
ل العنصر البشري قدر 

ّ
االستشارية، وعدم تدخ

المستطاع لتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد.

»الطرق« تفتتح اليوم أول نفق في مشروع شارع القاهرة
• إسماعيل: يخفف االزدحام من دوار المركز الثقافي إلى مدينة الكويت • العوضي: اإلنجاز المتوقع مطلع 2024

• سيد القصاص
تفتتح الهيئة العامة للطرق والنقل البري 
فجر الــيــوم أول األنــفــاق المنفذة بمشروع 
تطوير شارع القاهرة والواقع أسفل طريق 
الــفــحــيــحــيــل »طـــريـــق 30« افــتــتــاحــا جــزئــيــا 
والذي يخدم الحركة المرورية المتجهة من 
دوار مركز عبدالله السالم الثقافي »ميدان 

حولي« غربا إلى مدينة الكويت.
وقـــــــــــالـــــــــــت كــــــــبــــــــيــــــــرة الـــــمـــــهـــــنـــــدســـــيـــــن 
االختصاصيين - مدني بمشروع القاهرة 
المهندسة داليا إسماعيل، خالل جولة لـ 
»الجريدة« في المشروع، إن النفق يحتوي 
عــلــى 3 غـــرف لــمــضــخــات عــمــالقــة، فــي كل 
غرفة 4 مضخات لتصريف مياه األمطار 

تعمل بنظام متزايد.
وأضافت أن المشروع يقع بين محافظتي 
العاصمة وحولي، ويمتد من تقاطع شارع 
الــقــاهــرة مــع طــريــق الـــدائـــري األول وحتى 
دوار مركز عبدالله السالم الثقافي، مبينة 
أن نسبة إنــجــاز الــمــشــروع تــجــاوزت الـــ 65 

في المئة. 

وتابعت ان تنفيذ المشروع يخفف من 
االزدحـــام الــمــروري على الطرق، حيث إن 
شارع القاهرة يربط عدة مناطق مزدحمة 
بمدينة الكويت، الفتة إلى أن أعمال الطرق 
عــلــى مــســتــوى األرض تــبــلــغ 9200 متر 

تشمل شارع القاهرة وأجــزاء من طريقي 
الدائري الثاني والثالث. وأشــارت إلى أن 
الــمــشــروع يشمل 2320 مــتــرا مــن الــطــرق 
المنخفضة، و5 جسور سيارات فوق شارع 
بيروت، إضافة إلى 5 جسور للمرافق فوق 

الطرق المنخفضة، و7 جسور مشاة مكيفة 
ذات تصميم عصري و23 محطة للباصات. 

إنجاز المشروع 2024
بدورها، قالت مهندسة اختصاصي مدني 
إســراء العوضي، إنه متوقع إنجاز المشروع 
بــدايــة عـــام 2024، مــوضــحــة أن نــســب إنــجــاز 
ــال تــخــتــلــف بــحــســب كـــل عــمــل، فــأعــمــال  ــمـ األعـ
الخرسانة التي نفذت بلغت نسبة إنجاز 76 
في المئة، وأعمال األسفلت 47 ألف طن بنسبة 

إنجاز 33 في المئة. 
ولفتت إلى أن أعمال شبكة تصريف األمطار 
بلغت 78 فــي الــمــئــة، وأعــمــال شبكة الــصــرف 
الصحي 76 في المئة، وشبكة المياه العذبة 
قليلة الملوحة 55 فــي المئة، وأعــمــال شبكة 
الهاتف »أعمال مدنية« 44 في المئة، وأعمال 
ــارة الــشــوارع 30 فــي الــمــئــة، وأعــمــال شبكة  إنـ
الكهرباء 89 في المئة، وأنظمة وأجهزة الحركة 

المرورية 31 في المئة. 
وبينت أن نسبة إنجاز األعمال في النفق 
الثاني في المشروع بلغت 65 في المئة، ونسبة 

اإلنجاز في النفق الثالث 41 في المئة.

فريق عمل »الطرق في النفق قبل افتتاحه

غرامات يومية
على الشركة الفائزة 

بـ »عقد السيارات« 
لعدم التزامها

https://www.aljarida.com/article/10515
https://www.aljarida.com/article/10513
https://www.aljarida.com/article/10583
https://www.aljarida.com/article/10582
https://www.aljarida.com/article/10581
https://www.aljarida.com/article/10580
https://www.aljarida.com/article/10577
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محمد الشرهان

سلة أخبار

دعا نائب رئيس االتحاد 
الوطني للموظفني ورئيس 

نقابة العاملني بوزارة 
التعليم العالي د. خالد البراك 
موظفي وزارة التعليم العالي 

من الكويتيني الراغبني في 
شغل الوظائف االشرافية 
في الوزارة تحت مستوى 

»مدير إدارة، ومراقب، ورئيس 
قسم« الى التقدم بتعبئة 
النموذج املخصص لذلك 
في قسم شؤون املوظفني 

بإدارة الشؤون اإلدارية حتى 
الخميس 19 الجاري.

التقدم لشغل الوظائف
اإلشرافية بالتعليم العالي

أصدر مركز الكويت لتوثيق 
العمل اإلنساني )فنار( العدد 

الـ 19 من مجلته »فنار« 
ربع السنوية املتخصصة 
في مجال العمل اإلنساني 

والخيري، عن الخدمات 
الصحية في الكويت، والدور 

اإلنساني لها في دعم الرعاية 
ا. ا وخارجًيّ الصحية محلًيّ
وخصصت املجلة في هذا 
العدد ملفًا رئيسيًا يرصد 

كيف بدأت الخدمات الصحية 
في الكويت منذ القدم ومراحل 

التطور، وأهم الخدمات 
الصحية املقدمة، والجوانب 

اإلنسانية في املجال الصحي.
كما تضمن العدد مقابلة مع 

رئيس جمعية صندوق إعانة 
املرضى، د. محمد الشرهان.

»فنار« تصدر مجلتها 
الفصلية الـ 19

شاركت الهيئة الخيرية 
اإلسالمية العاملية مؤخرا في 

أعمال الدورة 66 للمجلس 
الرئاسي الدائم لصندوق 

التضامن اإلسالمي التابع 
ملنظمة التعاون اإلسالمي 

بمقر األمانة العامة للمنظمة 
في جدة. وناقش االجتماع 

الذي حضره املدير العام 
للهيئة الخيرية م. بدر 

الصميط حزمة من البنود، 
منها تقرير بشأن األنشطة 

الخاصة بتنفيذ قرارات الدورة 
الخامسة والستني للمجلس، 

والوضع املالي الحالي 
للصندوق، ومشروع املوازنة 
التقديرية ملشاريع الصندوق 
للعام املالي 2023، ومشروع 

املوازنة التقديرية التشغيلية 
للعامني املاليني 2023 و2024.

»الخيرية« تشارك في اجتماع 
صندوق التضامن اإلسالمي

النواف: دعم منتسبي »الحرس« للحصول 
على الشهادات العليا من الكليات العسكرية

ــــس الــــحــــرس  ــيـ ــ ــــب رئـ ــائـ ــ كـــــــــّرم نـ
الــوطــنــي، الــشــيــخ فيصل الــنــواف، 
بــحــضــور وكــيــل الـــحـــرس، الفريق 
الـــركـــن هـــاشـــم الـــرفـــاعـــي، الـــمـــالزم 
صـــالـــح عـــبـــدالـــلـــه، الـــحـــاصـــل على 
المركز األول بين الطلبة الضباط 
الوافدين في سرّيته بالكلية الملكية 
البريطانية »ساند هيرست« بتقدير 

امتياز.
ــرب نــائــب رئــيــس الــحــرس  ــ وأعــ
الــوطــنــي عـــن ســعــادتــه بــمــا حققه 
المالزم عبدالله من إنجاز يترجم 
ــام الــكــبــيــر مـــن »الـــحـــرس«  ــمـ ــتـ االهـ
بتأهيل العنصر البشري وتوفير 
كــــل أشــــكــــال الــــدعــــم لــلــمــنــتــســبــيــن 
للحصول على الشهادات العليا من 
الكليات واألكاديميات العسكرية 
 أن تــمــيــز طــالــب 

ً
الــعــريــقــة، مـــؤكـــدا

الــــحــــرس الـــوطـــنـــي فــــي أكــاديــمــيــة 
ســانــد هيرست وتفوقه وظــهــوره 

بصورة مشرفة وتمثيله الحرس 
الوطني خير تمثيل، يعكس نجاح 
الــجــهــود الــتــي يــبــذلــهــا »الـــحـــرس« 
لتأهيل منتسبيه، وتفعيل مذكرة 
التفاهم بين الحرس ووزارة الدفاع 
البريطانية المتعلقة بالتعاون 

الدفاعي وتبادل الخبرات والتدريب 
وتعزيز قدرات الحرس.

ودعا النواف المالزم عبدالله إلى 
مواصلة تحصيله العلمي ونقل 
مه إلــى زمــالئــه فــي وحدته 

ّ
مــا تعل

لتحقيق التطور المنشود.

 المالزم عبدالله بحضور الرفاعي
ً
النواف مستقبال

البرجس شارك في اجتماع قادة
 الشرطة واألمن العرب باإلمارات

شــــارك وكــيــل وزارة الــداخــلــيــة الــفــريــق أنــور 
الـــبـــرجـــس والــــوفــــد الـــمـــرافـــق لـــه فـــي االجــتــمــاع 
السادس واألربعين لقادة الشرطة واألمن العرب 
الذي انطلقت أعماله صباح أمس في العاصمة 

اإلماراتية أبو ظبي وتستمر يومين.

وكان في استقبال البرجس لدى وصوله إلى 
اإلمارات أمس، رئيس اإلنتربول اللواء د. أحمد 
الريسي واألمين العام لمجلس وزراء الداخلية 

العرب د. محمد بن علي كومان.

البرجس وأعضاء الوفد

»اتحاد بريطانيا« الستعجال مكافأة 
التفوق وتحديث قائمة الجامعات المميزة

• حمد العبدلي
طالب رئيس االتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع 
المملكة المتحدة سالم الشبال بضرورة استعجال 
صـــرف مــكــافــأة الــتــفــوق وتــحــديــث قــائــمــة الجامعات 
المميزة إلى جانب مطالبات أكاديمية أخرى تهم طلبة 

وطالبات المملكة المتحدة.
وقــال الشبال في تصريح صحافي امــس انــه قدم 
خـــالل لقائه وكــيــل وزارة التعليم الــعــالــي د. صبيح 
المخيزيم عددا من المطالبات والمقترحات الطالبية، 
انطالقا من دور االتــحــاد المتمثل في خدمة الطلبة 
الكويتيين الدارسين في المملكة المتحدة، من خالل 
الــتــعــرف على آرائــهــم ومقترحاتهم وبــحــث إمكانية 
تطبيقها بالتنسيق مع الجهات التعليمية المختصة، 
وبما يهيئ السبل أمام الطلبة ويوفر لهم بيئة تعليمية 

مناسبة للتحصيل الدراسي.
وذكر انه تقدم بكتاب رسمي للمطالبة باستعجال 
صـــرف مــكــافــأة الــتــفــوق، وتــحــديــث قائمة الجامعات 

المميزة، باالضافة الى السماح بدراسة الطب البشري 
المتقدم. وبين أن توفير قائمة جامعات مميزة لدراسة 
درجــة الماجستير له اهمية كبيرة لمستقبل الطلبة 

االكاديمي.

الشبال والمخيزيم

»الجامعة المفتوحة« تفتح باب القبول للفصل 
الدراسي الثاني عبر موقعها اإللكتروني

الشيخ: خريجها يحصل على شهادتين معتمدتين من الكويت والمملكة المتحدة 
أعلنت رئيسة قسم القبول والتسجيل 
في الجامعة العربية المفتوحة ناهد الشيخ 
فتح باب القبول الفوري لكل حملة الثانوية 
الــعــامــة الــقــديــمــة والــحــديــثــة لــلــراغــبــيــن في 
إكمال دراستهم الجامعية من خالل تقديم 
طلبات االلتحاق للفصل الــدراســي الثاني 
من العام الجامعي 2022-2023 المتاح اآلن 
www.aou. عبر موقع الجامعة اإللكتروني

edu.kw في كل من برامج اللغة اإلنكليزية 
ــمـــال بتخصصاتها  ــا، وإدارة االعـ ــهــ وآدابــ
)المحاسبة، والتسويق، ونظم المعلومات، 
ــامـــج تقنية  ــرنـ ــاد، واإلدارة( وبـ ــتــــصــ واالقــ
الـــمـــعـــلـــومـــات والـــحـــوســـبـــة، اذ يـــتـــم قــبــول 

خريجي الثانوية أو ما يعادلها الحاصلين 
على نسبة 60% أو )2.0( في نظام األربــع 

نقاط فما فوق بشكل فوري. 
وقالت الشيخ في تصريح صحافي إنه 
ســيــتــم قــبــول الــطــلــبــة دون نــســبــة 60% اذا 
تــوفــرت لديهم خبرة وظيفية مدتها أربــع 
سنوات، باالضافة الى توفر شروط القبول 
ــة تــخــصــص علمي  ــانـــويـ فـــي الـــبـــرنـــامـــج )ثـ
لبرنامج الــحــاســوب(، إضــافــة إلــى أنــه يتم 
قبول الطلبة من جميع األعمار بغض النظر 

عن تاريخ التخرج في الثانوية العامة. 
ولــفــتــت الــشــيــخ الـــى أن خــريــج الجامعة 
العربية المفتوحة فــي الكويت سيحصل 

على شهادتين معتمدتين؛ االولى معتمدة 
محليا مــن وزارة التعليم العالي )مجلس 
الــجــامــعــات الـــخـــاصـــة(، والــثــانــيــة معتمدة 
دوليا وفقا لشراكة الجامعة مع الجامعة 
المفتوحة في المملكة المتحدة، كما تتيح 
الجامعة وفقا لنظامها )التعليم المدمج( 
المدعم بمنهجها البريطاني مرونة تسجيل 
المحاضرات بما يتماشى مع أرباب األسر 
والــمــوظــفــيــن دون الـــتـــعـــارض مـــع ســاعــات 

عملهم الرسمية.

ناهد الشيخ

الجدعان: مواقع مؤقتة التحاد 
المزارعين في المناطق السكنية

• محمد جاسم
قــدم عضو المجلس البلدي 
 بشأن 

ً
ناصر الجدعان، اقتراحا

تـــخـــصـــيـــص مـــــواقـــــع لـــالتـــحـــاد 
الـــكـــويـــتـــي لـــلـــمـــزارعـــيـــن فــــي كــل 

منطقة سكنية بشكل مؤقت. 
وذكر الجدعان، في مقترحه 
ــــذي قـــدمـــه لــرئــيــس الــمــجــلــس  الـ
الــبــلــدي عــبــدالــلــه الـــمـــحـــري، أن 
الــمــواقــع الــمــخــصــصــة ستكون 
تحت إشراف اتحاد الجمعيات 
ــئـــة الـــعـــامـــة  ــيـ ــيـــة والـــهـ ــتـــعـــاونـ الـ
لــــــشــــــؤون الــــــــزراعــــــــة والــــــثــــــروة 
الـــســـمـــكـــيـــة، إلقـــــامـــــة مـــهـــرجـــان 
المنتجات الــغــذائــيــة الوطنية، 
من بداية سبتمبر حتى نهاية 
أبـــــريـــــل مـــــن كـــــل عـــــــــام، لـــعـــرض 
الــمــنــتــجــات الــوطــنــيــة بــأســعــار 

مناسبة للمواطنين والمقيمين 
 لـــلـــمـــزارع 

ً
ــا ــ ــمــ ــ ــكــــويــــت، ودعــ ــالــ بــ

الكويتي.

ناصر الجدعان

»كاسكو« توزع الطعام على األسر المتعففة
بالتعاون مع »البر الخيرية« لدعم المحتاجين في الكويت

مــن منطلق المسؤولية االجتماعية تــجــاه المجتمع، قامت 
الشركة الكويتية لخدمات الطيران )كاسكو(، بالتعاون مع مبرة 
البر الخيرية، باالتفاق على توزيع الفائض من أطعمة الطائرات 

على األسر المحتاجة المتعففة داخل الكويت. 
وتــم االتــفــاق بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية 
لخدمات الطيران، خالد صنهات المطيري، والرئيس التنفيذي 
بالوكالة عبدالرحمن الكندري، ورئيس مجلس إدارة »البر الخيرية« 

محمد المزيني. 
وقال المطيري: إن »التعاون مع المبرة بدأ منذ نوفمبر الماضي، 
إذ قمنا بتوزيع الطعام على الجاليات المحتاجة داخل الكويت على 
فترتين باليوم الواحد«، مشيرا إلى أنه خالل نوفمبر وديسمبر من 

العام الماضي تم توزيع طعام تقدر قيمته السوقية بـ 27 ألف دينار. 
واضاف المطيري ان هذا التعاون يحمل هدفا إنسانيا من خالل 
تقديم المساعدات الغذائية لالسر المتعففة، وهدفا اقتصاديا 
مجتمعيا من خالل قياس االثر لحفظ النعمة من الهدر، إذ من خالل 
الدراسة التي قامت بها savingfood.eu وفرنا مبالغ كبيرة على 

موارد الدولة تتمثل بتكاليف ردم تلك األطعمة.
 لفتح خطوط التعاون مع 

ً
وأكد المطيري أن الشركة تسعى دائما

كل الجهات لخدمة المجتمع ورفع اسم الكويت، مشيرا إلى »أننا 
نستعد لتوسيع دائرة توزيع الطعام من خالل االتفاق مع المبرة، 
التي تتعاون مع مبرات اخرى على توزيع الطعام والوصول الى 

أكبر عدد ممكن من األسر المحتاجة داخل الكويت«. المطيري يتوسط المزيني والكندري

البلدية: 1407 شكاوى استقبلها 
»طوارئ الخدمات« بديسمبر 2022

كشفت بــلــديــة الــكــويــت عـــن اســتــقــبــال قسم 
طوارئ الخط الساخن »139« في مراقبة النقليات 
ــإدارة الـــخـــدمـــات الــعــامــة وخـــدمـــة »واتـــســـاب  ــ ــ بـ
الشكاوى«، 1407 شكاوى من المحافظات الست 
من خالل إحصائية صادرة من إدارة الخدمات 

العامة عن شهر ديسمبر الماضي. 
وقـــالـــت الــبــلــديــة، إن أغــلــب الــشــكــاوى التي 
استقبلها القسم تتعلق بوجود مخلفات قمامة 
وأثـــاث مستعمل في الساحات وأمـــام المنازل 
ــــي أنـــقـــاض تــعــيــق الــطــريــق  ــــزاب ورمـ وســكــن عـ

وسقوط أشجار وباعة جائلين وسيارات مهملة 
 عن تزويد المواطنين بأرقام 

ً
وقـــوارب، فضال

وهواتف مراكز البلدية بالمحافظات.
وأشــــــــارت إلــــى تــلــقــي 291 شـــكـــوى تتعلق 
بمحافظة األحــمــدي، و247 شكوى لمحافظة 
الجهراء، و223 شكوى لمبارك الكبير إلى جانب 
تلقي 210 شكاوى تتعلق بمحافظة الفروانية، 
 عن تلقي 

ً
و208 شكاوى لمحافظة حولي، فضال

228 شكوى لمحافظة العاصمة. 

322 وفاة بسبب حوادث الطرق خالل 2022
ً
تحرير 25.1 ألف مخالفة مرور األسبوع الماضي وضبط 61 مستهترا

• محمد الشرهان
أعلنت اإلدارة العامة للمرور، 
ــيـــات الــنــاجــمــة عن  أن عــــدد الـــوفـ
حــــوادث الــطــرق خـــالل عـــام 2022 
ــاة بانخفاض  بــلــغ 322 حــالــة وفـ
حالة واحــدة عن عــام 2021 التي 

كانت 323.
ــذ قــطــاع  ـ

ّ
ــف مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، نـ

ــلـــيـــات األســــبــــوع  ــرور والـــعـــمـ ــ ــمـ ــ الـ
ــن الـــحـــمـــالت  ــ  مـ

ً
ــمــــاضــــي عـــــــــددا الــ

ــفـــرت عن  األمـــنـــيـــة الــمــيــدانــيــة أسـ
تـــحـــريـــر 25122 مــخــالــفــة مــــرور 
ــة  ــالـ  وإحـ

ً
ــبـــط 61 مــســتــهــتــرا وضـ

ــبـــة و14 دراجــــــــة نـــاريـــة  84 مـــركـ
ــة 16  ــالــ ــراج الـــحـــجـــز، وإحــ ــ ــــى كــ إلـ
ــداث، بعد  ــ  إلـــى نــيــابــة األحــ

ً
حــدثــا

ضــبــطــهــم يــــقــــودون مـــركـــبـــات من 

دون الحصول على رخصة سوق، 
وضبط 6 مركبات مطلوبة إلدارة 
التنفيذ الجنائي وجهات أمنية 

أخرى.

وقــــال ضــابــط قــســم الــعــالقــات 
العامة والتوعية باإلدارة العامة 
للمرور، الرائد عبدالله بوحسن، 
فــي تصريح صــحــافــي، أمـــس، إن 

ــات اإلدارة الــعــامــة لــلــمــرور  ــ دوريـ
 
ً
 مروريا

ً
تعاملت مع 1320حــادثــا

األسبوع الماضي، في حين ألقت 
ــات اإلدارة الــعــامــة لشرطة  ــ دوريـ
 
ً
النجدة القبض على 19 شخصا
بــتــهــمــة حـــيـــازة وتــعــاطــي الــمــواد 
ــمـــخـــدرة وتـــمـــت إحــالــتــهــم إلــى  الـ
اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات.
ــال  وأضــــــــاف بـــوحـــســـن أن رجــ
دوريــــات شــرطــة الــنــجــدة تمكنوا 
 
ً
 مخالفا

ً
كذلك من ضبط 41 وافدا

لقانون اإلقــامــة والعمل وانتهاء 
 إلــى 

ً
ــة والـــتـــغـــيـــب، مـــشـــيـــرا ــامــ اإلقــ

أن رجــــال الـــدوريـــات تــمــكــنــوا من 
ضبط 25 مركبة مطلوبة لجهات 
 عن ضبط 

ً
قضائية وأمنية، فضال

حدث يقود مركبة دون الحصول 
على رخصة سوق.

جانب من المركبات المضبوطة
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أعلنت النائبة عالية الخالد 
ــيــــن بـــقـــانـــونـــيـــن  ــتــــراحــ تـــقـــديـــم اقــ
بـــإنـــشـــاء هــيــئــة الــســجــل الــمــدنــي 
وشؤون الجنسية، وإدارة بيانات 
الـــدولـــة الــرقــمــيــة، مـــؤكـــدة حــاجــة 
ملف الــقــروض إلــى حلول دائمة 
 بمبدأ العدالة والمساواة. 

ّ
ال تخل

وأوضحت الخالد، في تصريح 
بمجلس األمة، أن الكويت أحوج 
ــة مــلــف  ــالـــجـ ــعـ ــى مـ ــ ــ مـــــا تــــكــــون إلـ
الــجــنــســيــة وتــنــظــيــمــه مـــن خــال 
إنــشــاء السجل الــمــدنــي، مضيفة 
أنــهــا ستتقدم الــيــوم بــاالقــتــراح، 
بعد مشاورات مع أصحاب الرأي 
والخبرة والمسؤولين في الدولة.
وبّينت أنــه »آن األوان لتقديم 
هذا القانون في خضّم الفوضى 
الـــتـــي تـــخـــّص الــجــنــســيــة، وعـــدم 
وجــــود ســجــل مـــدنـــي، بــاعــتــبــاره 

آلـــيـــة مــعــتــمــدة فــــي دول الــعــالــم 
بنى عليه شؤون 

ُ
واألساس الذي ت

الــجــنــســيــة«، مــعــتــبــرة أن »تــقــديــم 
قانون إلنشاء هيئة الجنسية ال 

يفي بالغرض«.
ــد »إذا أردنــــــا  ــالــ ــت الــــخــ ــ ــالـ ــ وقـ
ــواب فـــعـــلـــيـــنـــا وضــــــع آلـــيـــة  ــ ــــصــ الــ
ــة  ــقـ ــيـ تـــنـــظـــيـــمـــيـــة صـــحـــيـــحـــة ودقـ
تــســاعــدنــا عــلــى تــطــبــيــق قــانــون 
الــجــنــســيــة رقـــم ١٥ لــســنــة ١٩٥٩، 
ــــي يــشــمــل  ــدنـ ــ بــــإنــــشــــاء ســــجــــل مـ
بــيــانــات كــل فـــرد ومـــواطـــن بهذه 
 بــشــهــادة الــمــيــاد 

ً
ا الــــدولــــة، بـــــدء

والــــبــــطــــاقــــة الـــمـــدنـــيـــة والـــســـجـــل 
ـــم 

ّ
الـــصـــحـــي والـــتـــعـــلـــيـــمـــي وتـــســـل

الــجــنــســيــة عــنــد بــلــوغ 18 عــامــا، 
انتهاء بشهادة الوفاة«. 

وأكـــــدت أهــمــيــة هــــذا التنظيم 
لــمــنــح حــقــوق األفـــــراد بــنــاء على 

بــــيــــانــــات ومــــســــتــــنــــدات وأدلـــــــــة، 
ويساعد أصحاب القرار والخبرة 
ــلــــى اتـــــخـــــاذ قــــــــــــرارات ســلــيــمــة  عــ

لمعالجة ملف الجنسية.

وكــشــفــت الــخــالــد عـــن اإلعــــداد 
القتراح آخر بشأن إدارة بيانات 
الدولة الرقمية، مضيفة أنه »أخذ 
ــوقـــت الــكــبــيــر، وتــمــت  الــجــهــد والـ
استشارة أصحاب الرأي والخبرة 
ــه، حـــرصـــا عــلــى  ــولــ ــة حــ ــ ــدرايــ ــ والــ

بينات الدولة الرقمية«.
وأعـــــــربـــــــت عــــــن اســــتــــغــــرابــــهــــا 
»االنتماء إلى عالم رقمي من دون 
قـــانـــون يــحــدد مــاهــيــة الــبــيــانــات 
الرقمية وتصنيفاتها إن كانت 
ــة  ــامـ ــة أو ســـــريـــــة أو عـ ــ ــاديـ ــ ــيـ ــ سـ
مفتوحة للجميع لاطاع عليها«، 
مــشــيــرة إلـــى أن »هــــذه الــبــيــانــات 
مـــوجـــودة فـــي فــضــاء افــتــراضــي، 
وال نمتلك قانونا ينظمها، وال 
آلية حفظها، ومن له الصاحية 

في الدخول واالستخدام«.
ــود مظلة  ــ وأكــــــدت أهــمــيــة وجـ

ــة وأمــنــهــا  تــحــمــي بــيــانــات الـــدولـ
وســيــادتــهــا وبـــيـــانـــات أفـــرادهـــا، 
وتــنــظــم الــتــعــاقــدات الــدولــيــة في 

هذا اإلطار. 
وبشأن قانون إسقاط القروض 
ــالــــد: »رأيــــــــي فــــي هـــذا  قـــالـــت الــــخــ
الشأن معلن، بأهمية السير وفق 
نــهــج ورؤيـــــة مــســتــقــبــلــيــة تحقق 
ــن دون  ــة مــ ــدالــ ــعــ ــرار والــ ــقــ ــتــ االســ
اإلضرار بأحد«، مضيفة أن »هذا 
الـــقـــانـــون قــــد يــســقــط دســـتـــوريـــا 
ــدم تــحــقــيــق الـــعـــدالـــة  ــ ــاب عـ ــ مــــن بـ

االجتماعية«.
ولــفــتــت إلـــى أنـــه »حينما أجــد 
ثـــلـــث الـــشـــعـــب مـــقـــتـــرضـــا فـــلـــدّي 
مشكلة حــول أســبــاب لجوء 530 
ألـــــف شـــخـــص إلـــــى االقـــــتـــــراض«، 
معتبرة أن »حـــل المشكلة ليس 

في إسقاط القروض«.
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الخالد: معالجة »القروض« تحتاج إلى حلول 
دائمة ال تخل بمبدأ العدالة والمساواة

أكدت أنه آن األوان إلنشاء »السجل المدني« لمعالجة فوضى »الجنسية«

نافذة نيابيةنافذة نيابية

ي 
َ
م طائرت

ُّ
 تسل

ً
»الدفاع« توقف رسميا

كاراكال لحين انتهاء التحقيقات
المطيري لـ ةديرجلا•: ماضون في الوصول ألبعد مدى بالقضية

● فهد تركي
في الوقت الــذي واصلت لجنة التحقيق في 
عقد طائرات الكاراكال العمودية وعقد طائرات 
اليوروفايتر مناقشة التحقيق في القضيتين، 
بحضور آمر القوة الجوية اللواء الركن الطيار 
بندر المزين، والفريق الركن الطيار المتقاعد 
عبدالله الفودري، كشف عضو اللجنة، النائب 
مــاجــد الــمــطــيــري، أن حــيــثــيــثــات الــتــحــقــيــق في 
عــقــَدي طــائــرات الــكــاراكــال العمودية وطــائــرات 
الــيــوروفــايــتــر تــســيــر عــلــى الــطــريــق الــصــحــيــج 
ــبـــاب الحقيقية  فـــي ســبــيــل الـــوصـــول إلـــى األسـ
والمتسببين فــي الخلل الــذي أصــاب العقدين 

والطائرات والمال العام. 
ــدة« إن الــلــجــنــة  ــريــ ــجــ ـــ »الــ ــال الـــمـــطـــيـــري لــ ــ وقــ
اجتمعت أمس بكل من اللواء المزين والفريق 
الـــفـــودري وطــرحــت عليهما األســئــلــة الخاصة 

بلجنة التحقيق، وتمت اإلجابة عنها منهما، 
حــيــث أبـــديـــا تــعــاونــا كــبــيــرا مـــع الــلــجــنــة، الفــتــا 
الى أن اللجنة مستمرة في استكمال التحقيق 
واســتــدعــاء كــل مــن كــانــت لــه صلة مــن قــريــب أو 

بعيد بهاتين القضيتين. 
وأعلن النائب أن وزارة الدفاع أوقفت رسميا 
ــم طــائــرتــي »كـــاراكـــال« لحين االنــتــهــاء من 

ُّ
تــســل

التحقيق في اللجنة ومع مسؤولي وزارة الدفاع، 
وكــشــف كــل الــمــابــســات الــتــي واكــبــت العقدين 
المبرمين، وبيان المخالفات والمتسببين في 

أي خلل حدث على هذا الصعيد. 
وأكــد أن اللجنة ماضية في الوصول ألبعد 
مــدى بهذه القضية، وكشف الضرر الــذي وقع 
على المال العام، مشيدا بتعاون نائب رئيس 
مــجــلــس الـــــوزراء وزيــــر الــداخــلــيــة وزيــــر الــدفــاع 
بـــالـــوكـــالـــة، الـــشـــيـــخ طـــــال الـــخـــالـــد، مــــع لــجــنــة 

التحقيق.

5 نواب إلنشاء نيابة لشؤون السجون 
لإلشراف على مواقع األحكام الجنائية

أعـــــلـــــن 5 نــــــــــواب تـــقـــدمـــهـــم 
باقتراح بقانون بتعديل المادة 
)56( من المرسوم بالقانون رقم 
)23( لسنة 1990 بشأن قانون 

تنظيم القضاء.
ويـــقـــضـــي االقــــــتــــــراح، الــــذي 
قدمه الــنــواب أحمد الري، ود. 
خليل أبــل، وفيصل الكندري، 
ــاد، ود. حــمــد  ــ ــهـ ــ ــلــــه فـ وعــــبــــدالــ
الــمــطــر، بــإنــشــاء نيابة خاصة 
بـــشـــؤون الـــســـجـــون لـــإشـــراف 
ــا مــن  ــيـــرهـ عـــلـــى الـــســـجـــون وغـ
ــي تـــنـــفـــذ فــيــهــا  ــ ــتـ ــ ــاكـــــــن الـ األمـــــ

األحكام الجنائية. 
نشأ 

ُ
ونص االقتراح على أن ت

نيابة مستقلة تسمى »نيابة 
ـــشـــّكـــل 

ُ
ــجــــون«، وت ــســ شــــــؤون الــ

مـــن مــديــر لــلــنــيــابــة ونـــائـــب له 
وعدد كاٍف من أعضاء النيابة 
العامة، يباشرون عملهم تحت 
إشراف النائب العام، وتختص 
تـــــلـــــك الـــــنـــــيـــــابـــــة بــــــــاإلشــــــــراف 
ــا مــن  ــيـــرهـ عـــلـــى الـــســـجـــون وغـ
ــذ فــيــهــا  ــفــ ــنــ ــ

ُ
ــــي ت ــتـ ــ األمــــــاكــــــن الـ

ــدار  ــ األحـــكـــام الـــجـــزائـــيـــة، وإصـ
اإلذن بتفتيش المسجونين 
ـــنـــفـــذ فــيــهــا 

ُ
واألمـــــاكـــــن الــــتــــي ت

األحكام الجزائية، والتحقيق 
ــاوى الـــمـــســـجـــونـــيـــن  ــ ــكــ ــ ــــي شــ فــ
والموقوفين، إلى جانب تنفيذ 
القوانين واللوائح ذات الصلة، 
واتـــخـــاذ الــــازم فــيــمــا يــقــع من 
مــخــالــفــات، والـــتـــأكـــد مـــن عــدم 
وجــــود مــحــبــوس بــصــفــة غير 
قانونية، ولهم أن يطلعوا على 
ــــر  ــلـــى أوامـ دفــــاتــــر الـــســـجـــن وعـ
القبض والحبس، وأن يأخذوا 
 منها، وأن يتصلوا بأي 

ً
صورا

مــحــبــوس ويــســمــعــوا مــنــه أي 
شــكــوى يــريــد أن يبديها لهم، 
مع عدم السماح لغير العاملين 
بالمؤسسات اإلصاحية سواء 
الـــقـــوات الــخــاصــة أو أي جهة 
أخـــرى بــالــدخــول للمؤسسات 
اإلصـــاحـــيـــة إال بــــــإذن مــنــهــا، 
ــل مــع  ــامــ ــعــ ــتــ ــن الــ ــ والـــــتـــــأكـــــد مــ
ــيــــن بــــمــــا يــحــفــظ  ــمــــســــجــــونــ الــ
كرامتهم وعدم المساس بهم، 
والنظر في طلبات المسجون 
التي يقدمها بشأن احتياجاته 

والبت فيها.
وقالت المذكرة اإليضاحية: 
ــاء نــيــابــة  ــ ــشـ ــ ــي أهـــمـــيـــة إنـ ــأتــ تــ
ــة تــــــــــشــــــــــرف عــــلــــى  ــ ــلــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ مــ
الــمــؤســســات اإلصــاحــيــة لما 
لــهــا مـــن فــاعــلــيــة فـــي تحسين 
مستوى السجون، بحيث يكون 
هــنــاك إشــــراف قــضــائــي فعلي 
يجعل العاملين في السجون 
ــن جـــهـــات  ــ ــيـ ــ  تــــحــــت أعـ

ً
دائــــــمــــــا

أعـــلـــى تــســتــطــيــع مــحــاســبــتــهــم 

فــي حـــال وقــــوع أي أخــطــاء أو 
ــاوزات، فــتــتــولــى الــنــيــابــة  ــ ــجـ ــ تـ
ــبـــول الـــشـــكـــاوى مــن  الـــعـــامـــة قـ
المساجين وإجراء التحقيقات، 
حيث إن عمل جهات الشرطة 
ــيــــة  ــمــــؤســــســــات اإلصــــاحــ ــالــ بــ
ــتـــــص بــــتــــنــــظــــيــــم حــــركــــة  ــخـــ يـــ
ودخــــول المساجين وغيرهم 
إلــى السجن، وحــراســة المكان 
وتـــنـــفـــيـــذ تـــعـــلـــيـــمـــات الــنــيــابــة 
العامة، ويحظر فــي السجون 
كل ما ينافي كرامة اإلنسان، أو 
يعرض صحته للخطر، مؤكدة 
أنــه مــن المعلوم أن التفتيش 
ــراف عــلــى الــســجــون من  ــ واإلشـ
الــنــيــابــة الــعــامــة يــعــد مـــن أهــم 
الــضــمــانــات إن لــم تكن أهمها 
لتحسين أوضاع المحتجزين 
وضــمــان مــراعــاة حفظ حقوق 

المساجين اإلنسانية.
وأضافت: نحن نرى أنه من 
الضروري إنشاء نيابة مستقلة 
ــيـــش عــلــى  ــتـ ــفـ ــتـ لـــــإشـــــراف والـ
الــســجــون وأمـــاكـــن االحــتــجــاز 
وتــتــشــكــل مــن أعــضــاء النيابة 
العامة للوقوف على أوضــاع 
ــيــــادات  جــمــيــع الـــعـــنـــابـــر والــــعــ
ــرادي  ــفـ وزنــــازيــــن الــحــبــس االنـ
واالطــــــــــــــاع عــــلــــى الــــســــجــــات 
ومـــقـــابـــلـــة جــمــيــع األشـــخـــاص 
ــد مـــقـــابـــلـــتـــهـــم مــن  ــريــ ــــن تــ ــــذيـ الـ
مسؤولين ومحتجزين، ولها 
ــراء الــمــقــابــات  ــ ــ الـــحـــق فــــي إجـ
بخصوصية ومن دون وجود 
شـــهـــود، وتــقــديــم الــتــوصــيــات 
والـــتـــقـــاريـــر عـــن األوضــــــاع في 

األماكن المشار إليها.

عالية الخالد

أحمد الري

اسامة الشاهين

 
ً
ًالشاهين: ربط 116 مستوصفا

و4 مستشفيات إلكترونيا
أعلن النائب أسامة الشاهين أن إتمام ربــط صيدليات 116 
، من شأنه 

ً
 و4 مستشفيات عامة في الدولة إلكترونيا

ً
مستوصفا

ــة للمستحقين، والــتــعــرف على المخزون  ضبط صــرف األدويــ
الدوائي بدقة. 

وقال الشاهين إنها خطوة مهمة »أحيي وأشكر عليها وزير 
الصحة، والـــوزارة، ونتطلع الستكمالها، لتحقيق أفضل إدارة 

لميزانية األدوية التي ارتفعت إلى 520 مليون دينار!«.

الصالح: برامج متخصصة إلعادة تأهيل 
المعلمين والمعلمات الكويتيين

أعلن النائب خليل الصالح 
تقدمه باقتراح برغبة بوضع 
بــرامــج متخصصة فــي إعــادة 
تأهيل المعلمين والمعلمات 
الكويتيين مــن خـــال دورات 
اتــهــم ومــهــاراتــهــم  لـــرفـــع كــفــاء

اإلدارية والتعليمية.
وقـــال الــصــالــح فــي معرض 
مقترحه: لما للمعلم الكويتي 
مـــن دور أســـاســـي، بــاعــتــبــاره 
الــركــن األســاســي فــي التنمية 
البشرية، وفي نقل المعلومات 
لـــلـــطـــالـــب والـــمـــجـــتـــمـــع، فـــإنـــه 
عــصــب الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة، 
ويــــعــــد دعــــامــــة أســـاســـيـــة مــن 
دعــامــات النهضة والتطوير 
داخــل المجتمعات الكويتية، 
فــهــو مـــن يــنــمــي فــكــر األجــيــال 
وثقافتهم، مــا يساهم بشكل 
ــــم ورســـم  كــبــيــر فـــي تـــقـــدم األمـ

مستقبلها«.

ــائــــا: أيـــــا كـــان   وأضـــــــاف قــ
مستوى المعلم ودرجة تأهيله 
فـــهـــو بـــحـــاجـــة مـــســـتـــمـــرة إلـــى 
االطاع على أحدث التجديدات 
والــتــطــورات فــي مــجــال العلم 
والتربية بكل الجوانب، حتى 

يتمكن بــســهــولــة مــن التأقلم 
والتكيف مع تحديات العصر 
الــــمــــعــــلــــومــــاتــــيــــة والــــتــــطــــويــــر 
ــدام  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــر فـــــــي اسـ ــمــ ــتــ ــســ ــمــ الــ
وسائل التكنولوجيا ووسائل 
المعرفة المختلفة والتنمية 
المهنية المستمرة، لذا فإنني 
أتقدم باالقتراح برغبة التالي 
بــــوضــــع بــــرامــــج مــتــخــصــصــة 
ــادة تــأهــيــل المعلمين  ــ فـــي إعـ
ــات الـــكـــويـــتـــيـــيـــن  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ والـ
ــــع  ــــرفـ لـ مـــــــــن خـــــــــــال دورات 
اتهم ومهاراتهم اإلدارية  كفاء
والتعليمية عن طريق إعــداد 
بـــرامـــج تــأهــيــل لــمــعــلــمــيــن في 
قــطــاعــات الــتــربــيــة المختلفة، 
لـــتـــطـــويـــر وتـــحـــســـيـــن األداء 
الوظيفي واإلداري لهم، ومن 
أجل تطبيق سياسة اإلحال 

والتكويت.

خليل الصالح

أولويات السلطتين... االتجاه المعاكس!
 مختلفة

ً
الحكومة تستعجل 9 مشاريع والنواب يطلبون 47 قانونا

 لما انفردت به »الجريدة« 
ً
تأكيدا

 إلـــى 
ً
تـــقـــدمـــت الـــحـــكـــومـــة رســـمـــيـــا

مــجــلــس األمـــــة بــطــلــب اســتــعــجــال 
مـــنـــاقـــشـــة 9 مـــشـــاريـــع بـــقـــوانـــيـــن، 
فـــي وقـــت رســـم 10 نــــواب خريطة 
التشريع فــي دور االنعقاد األول، 
 على 

ً
إذ وزعـــــوا نــحــو 37 قــانــونــا

جلساته بجانب القوانين المدرجة 
على جــدول أعمالها، والتي تبلغ 

نحو 10 قوانين.
وفي رسالة تم إدراجها على بند 
الرسائل الواردة طلب وزير الدولة 
لشؤون مجلس األمة عمار العجمي 
ــع الــتــالــيــة:  ــاريـ ــمـــشـ اســـتـــعـــجـــال الـ
مــــشــــروع قــــانــــون بــتــعــديــل بعض 
أحكام القانون رقم 26 لسنة 1962 
بتنظيم السجون محال بالمرسوم 
ــاريـــخ  رقــــــم 146 لـــســـنـــة 2000، تـ
اإلحالة 2000/7/5، ومشروع قانون 
فــي شــأن االجــتــمــاعــات والــمــواكــب 
الــعــامــة مــحــال بالمرسوم رقــم 18 
لسنة 2007، ومشروع قانون بشأن 
المختارين محال بالمرسوم رقم 
155 لسنة 2010، ومشروع قانون 
في شأن شركات األمن والحراسة 
الــخــاصــة مـــحـــال بــالــمــرســوم رقــم 
52 لسنة 2016، ومــشــروع قانون 
بتعديل بــعــض أحــكــام الــمــرســوم 
بالقانون رقــم 13 لسنة 1991 في 
شــــأن األســلــحــة والـــذخـــائـــر محال 
بالمرسوم رقــم 112 لسنة 2019، 
ومشروع قانون بتعديل المادة 8 
من المرسوم األميري رقم 15 لسنة 
1959 بقانون الجنسية الكويتية 
مــحــال بالمرسوم رقــم 183 لسنة 
2019، ومــشــروع قــانــون فــي شأن 
إقامة األجانب محال بالمرسوم رقم 
117 لسنة 2020، ومشروع قانون 
بتعديل بــعــض أحــكــام الــمــرســوم 

بقانون رقم 67 لسنة 67 في شأن 
المرور محال بالمرسوم رقم 121 
ــروع قـــانـــون  ــ ــشـ ــ لــســنــة 2020، ومـ
بــإنــشــاء مجلس الـــدولـــة، المحال 

بالمرسوم رقم 173 لسنة 2016.
وتضمن الطلب النيابي الموقع 
من النواب د.عبدالعزيز الصقعبي، 
ومهلهل المضف، ود. حسن جوهر، 
وأســامــة الشاهين، ود.عبدالكريم 
الكندري، وعبدالله المضف، ومهند 
الساير، وفارس العتيبي استعجال 
الــلــجــان إلنــجــاز تــقــاريــر القوانين 
ــال  ــمـ ــلـــى جـــــــدول أعـ وإدراجـــــــهـــــــا عـ
الجلسات حسب موعدها المحدد، 
ومــــحــــدديــــن تــــعــــديــــات الـــائـــحـــة 
الداخلية والــبــديــل االستراتيجي 
وإلغاء الوكيل المحلي على جدول 

جلسة أعمال 24 الجاري.
إلــى ذلـــك، طالب عــدد مــن نــواب 
مجلس األمـــة بمناقشة التقارير 
التي انتهت إليها اللجنة المالية 
واالقتصادية على طريق إقرارها 

في جلسة غد، خاصة فيما يتعلق 
بقضيتي القروض ورفع المعاشات 

التقاعدية. 
وقال النائب ثامر السويط: َمن 
تــخــتــاره األمــــة ال يخشى الــعــودة 

إليها،  وَمن انحاز للناس يوًما
ــم،  ــــن يـــقـــبـــل االنــــحــــيــــاز ضـــدهـ  لـ
 

ً
 وفعا

ً
 وقطًعا، وبــا تـــرّدد، وقـــوال

أنا مع إسقاط القروض والتخفيف 
عن المواطن، المثقل كاهله بالغاء 

عف الرواتب. 
َ

واألقساط وض
فيما قال النائب مبارك الحجرف 
إن تقدير الموقف لم يكن يوما ضد 
أشخاص ليكون اليوم مع غيرهم، 
مؤكدا أن االنحياز لمطالب الشعب 
ليس تكّسبا انتخابيا، كما يزعم 
البعض، بــل احتياجات أساسية 
ــــي ظــل  ــعـــب فـ ــل الـــشـ ــاهــ ــــت كــ ــقـ ــ أرهـ
حكومات أهملت المواطن وتفرغت 

للنهب الممنهج.
وشـــدد على أن حــضــور جلسة 
 

ّ
القروض وإقرار القانون ليس محل

نقاش، بل واجب واستحقاق.
بـــــــــدوره، قـــــال الـــنـــائـــب يــوســف 
ــذالــــي: حـــســـب تـــقـــريـــر الــلــجــنــة  ــبــ الــ
المالية وبإجماع أعضائها على 
عدم حاجة قانون شــراء القروض 
إلى مزيد من الــدراســة،  لذلك أعلن 
موافقتي على القانون، مع توفير 
البدائل المناسبة لمن لم يستفد 

من هذا القانون.
مداولتان 

مــن جهته، أكـــد الــنــائــب فيصل 
الكندري رفضه إعادة القوانين التي 
وافقت عليها لجنة الشؤون المالية 
والخاصة بشراء قروض المواطنين 
ورفــــع الــمــعــاشــات الــتــقــاعــديــة إلــى 
اللجنة مرة أخرى؛ سواء للدراسة 

أو ألي سبب آخر.
أما النائب حامد البذالي فقال إن 
تقرير اللجنة المالية ال يحتاج إلى 
مزيد من الدراسة، ويجب إقراره في 

جلسة الغد. 

جلسة سابقة للمجلس 

محيي عامر
وفهد تركي

قائمة األولويات النيابية موزعة على جلسات المجلس
القوانين المقترحةتاريخ الجلسة

10 يناير 
2023

- القوانين المدرجة وفق جدول األعمال الموزع على أن يستكمل غير المنجز منه في 
الجلسات التي تليها.

24 يناير 
2023

- تعديات الائحة الداخلية لمجلس األمة.
- إلغاء الوكيل المحلي.

- البديل االستراتيجي )هيكلة األجور وتعديل سلم الرواتب(.

7 فبراير 2023
- زيادة المساعدات االجتماعية.
- المكافأة االجتماعية للطلبة.

- تنظيم الوكاالت العقارية.

21 فبراير 
2023

- تكويت الوظائف العامة.
- رد االعتبار.
- بيت الورثة.

7 مارس 2023
- كسر احتكار األراضي الفضاء.

- حقوق االمتياز التجاري )الفرانشايز(.
- قانون جواز الجمع بين الوظيفة والدراسة.

21 مارس 
2023

- ضريبة أرباح الشركات الكبرى الكويتية واألجنبية ومتعددة الجنسيات العاملة في 
الكويت.

- قانون جواز الجمع بين وظيفة القطاع الحكومي والخاص دون الحاجة لطلب إذن الوزير

2 مايو 2023

- تعديل قانون إنشاء ديوان المحاسبة )تأقيت منصب الرئيس – اختصاص اإلحالة 
للنيابة العامة(.

- التعيين في الوظائف القيادية.
- تعديل قانون العمل في القطاع األهلي )حزمة األمان الوظيفي(.

- قوانين معاوني القضاء )تنظيم مهنة المحاماة(.

16 مايو 2023

- الحبس االحتياطي.
- قانون أمن الدولة فيما يتصل بحرية التعبير عن  الرأي.
- إعادة هيكلة منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

- قانون إصاح التعليم.

30 مايو 2023

- قانون تنظيم االتحادات والقوائم الطابية.
- قوانين معاوني القضاء )تنظيم الخبرة(.

- قوانين معاوني القضاء )اإلدارة العامة للتحقيقات(.
- قانون تعديل إنشاء الدائرة اإلدارية في مسائل الجنسية.

13 يونيو 
2023

- االحتراف الرياضي.
- قوانين معاوني القضاء )الفتوى والتشريع(.

- استدامة سيولة بنك االئتمان والقروض اإلسكانية.
- قانون الحقوق المدنية.

4 يوليو 2023 

- المنطقة االقتصادية الشمالية.
- قانون تنظيم القضاء )مخاصمته واستقاله اإلداري والمالي وتأقيت المناصب القضائية 

والتأمين الصحي ونظام التقاعد ألعضاء السلطة القضائية(.
- هيئة العقار.

- قانون إنشاء المحكمة الدستورية.

ملحوظة:
- القوانين التي ال يتم إنجازها في الجلسة المحددة لها يتم ترحيلها للجلسة التي تليها.

- القوانين األخرى غير المدرجة ضمن الجدول هي ذات أهمية أيضا وسيتم إدراجها فور انتهاء اللجان من 
إنجاز تقاريرها.

- القوانين المتعلقة بالتنمية وتحسين  المستوى المعيشي ذات أولوية.

اإلسراع في »تعديل المناقصات« اإلسراع في »تعديل المناقصات« 
و»التحقيق باألمطار«و»التحقيق باألمطار«

أدرج رئيس مجلس األمة أحمد السعدون رسائل جديدة 
على بند الرسائل الــواردة، ضمنها رسالة من مجموعة من 
أعــضــاء المجلس، يطلبون فيها استعجال لجنة الــشــؤون 
المالية واالقتصادية لانتهاء من مشروع القانون بتعديل 
ــادة 31 مــــن قـــانـــون  ــ ــمـ ــ ــتــــجــــارة، والـ الــــمــــادة 24 مــــن قــــانــــون الــ
المناقصات العامة، على أن يــدرج تقريرها عنه فــي جــدول 

أعمال الجلسة العادية غدا.
ويــضــاف إلـــى ذلـــك رســالــة مــن عــضــو الــمــجــلــس د. محمد 
الــمــهــان، يطلب فيها تكليف لجنة الــمــرافــق الــعــامــة ببحث 
المشكلة المتكررة لضعف جاهزية الجهات الحكومية لموسم 

األمطار، على أن تقدم اللجنة تقريرها خال ثاثة أشهر.
كما أدرجت رسالة من عضو المجلس د. حمد المطر، يطلب 
فيها تكليف لجنة الــشــؤون الخارجية بــدراســة مــدى كفاية 
ات المتخذة مــن وزارة الــخــارجــيــة لمواجهة حــاالت  ــــراء اإلجـ
التعدي على المواطنين خــارج الباد، على أن تقدم اللجنة 

تقريرها خال شهرين.

استعجال الحكومة تقديماستعجال الحكومة تقديم
مشروع »االحتراف الرياضي«مشروع »االحتراف الرياضي«

طلبت لجنة الشأن الرياضي البرلمانية استعجال الحكومة 
تقديم مشروعها بشأن االحتراف الرياضي.

وقــالــت اللجنة، فــي رسالتها الــمــدرجــة على جلسة الغد، 
»أنــهــي إلــيــكــم بـــأن لجنة الــشــأن الــريــاضــي عــقــدت مــنــذ بــدايــة 
تشكيلها عدة اجتماعات، بحضور وزير اإلعام وزير الدولة 
لشؤون الشباب وممثلي الهيئة العامة للرياضة، وغيرهم 
من الجهات ذات الصلة، ناقشت خالها ضرورة إقرار قانون 
ــتـــراف الــكــلــي لــتــطــويــر الــمــنــظــومــة الــريــاضــيــة واالرتـــقـــاء  االحـ

بمستواها«.
وأضــافــت: »لــمــا كــان ذلــك وكـــان الــوزيــر قــد ايــد بــل وتعهد 
باجتماع اللجنة المنعقد 3 نوفمبر 2022 بتقديم مشروع 
حكومي متكامل بــشــأن االحــتــراف وتــطــويــر الــريــاضــة خال 
أسبوعين، إال أنه حتى اليوم لم يحل إلى اللجنة أي مشروع 
من قبل الحكومة، ما تسبب في تعطيل عمل اللجنة وتأخير 

إنجازها لهذا القانون المهم«.
وأردفــت: »لهذه األسباب تطلب لجنة الشأن الرياضي من 
المجلس الموافقة على تحديد مــدة أقصاها الخميس 19 
الجاري، تلتزم الحكومة خالها بإحالة مشروع قانون بإنشاء 

االحترافي الكلي إلى المجلس«.

البديل 
االستراتيجي 

وتعديات الائحة 
24 يناير

اإلصرار 
النيابي على 

إقرار القوانين 
الشعبوية يتزايد

https://www.aljarida.com/article/10503
https://www.aljarida.com/article/10497
https://www.aljarida.com/article/10493
https://www.aljarida.com/article/10500
https://www.aljarida.com/article/10549
https://www.aljarida.com/article/10548
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في لقاء الحكومة مع أعضاء المجلس يوم 
الــثــاثــاء الــمــاضــي أفــصــحــت عــن مــوقــفــهــا من 
موضوع القروض، وهــذا موقف تشكر عليه 
الحكومة لكنه غير كــاف، نعم غير كــاف، ألن 
الحكومة حسب الدستور وفي كل باد العالم 
هي التي تهيمن على مصالح الدولة، وعلى 
علن وتشرح لماذا اتخذت 

ُ
ذلك فواجبها أن ت

ات، وتبين  ــاء هــذا الــمــوقــف بــاألدلــة واإلحـــصـ
تــأثــيــر الــقــانــون الــمــعــروض عــلــى االقــتــصــاد، 
وتـــســـتـــعـــيـــن بـــاالقـــتـــصـــاديـــيـــن والـــشـــرعـــيـــيـــن 
ــــام بــكــل صــــوره وأشــكــالــه،  ــنــــدوات واإلعــ والــ
وترد على األغاط واألكاذيب من أجل حشد 
الفهم والدعم المناسبين، وال تكتفي بمجرد 

الرفض.
 وعلى الحكومة أن تاحظ الكم الهائل من 
تــصــريــحــات الـــنـــواب ومــقــابــاتــهــم اإلعــامــيــة 
مقارنة بهذا الموقف الوحيد للحكومة الذي 
أعلنته بعد تـــردد، كما أن عليها أن تاحظ 
أن بــعــض االقــتــصــاديــيــن والــشــرعــيــيــن عــبــروا 
 وبــكــل شــجــاعــة، وتحملوا 

ً
عــن رأيــهــم تــطــوعــا

 
ً
ات، فــي حين الحكومة لــم تــقــدم عما اإلســـاء
 من أجل تحقيق وعي وفهم شرعي 

ً
ملموسا

واقــــتــــصــــادي ســلــيــم يــنــيــر الـــطـــريـــق فــــي هـــذا 
 
ً
 وماليا

ً
الموضوع ذي األثر الكبير اجتماعيا

رغم امتاكها كل األدوات والمستشارين.
وبعد إعان الحكومة موقفها، صرح وزير 
الــدولــة لــشــؤون مجلس األمــة أن االقتراحات 
النيابية تحتاج إلى دراسات قانونية وفنية 
، وكــذلــك 

ً
ومــالــيــة، وهـــو تــصــريــح جــيــد أيـــضـــا

صرحت د. جنان بو شهري مؤاخذة اللجنة 
المالية على موافقتها على سبعة قوانين في 

اجتماعين فقط دون دراسة متكاملة، في حين 
قامت اللجنة بتأجيل قانون إلغاء المعاشات 

االستثنائية.
ــاه بـــعـــض الـــنـــواب   اتــــجــ

ً
ــا  كـــمـــا ظـــهـــر أيــــضــ

للتروي والبحث عن وسائل واقتراحات بديلة 
لتحسين المستوى المعيشي وفق دراسات 

جادة وحقيقية كما جاء في بيانهم.
 ولما كانت العملية التشريعية، كما قال 
ابــــن الـــقـــيـــم، هـــي تـــوقـــيـــع عـــن رب الــعــالــمــيــن، 
 لخطورتها على 

ً
فالتروي فيها مطلوب شرعا

 
ً
 عددا

ً
حياة الناس ومستقبلهم، ولنتذكر معا

من التشريعات والمواقف المستعجلة كيف 
تم إبطالها أو تغييرها بعد أن ثبت خطؤها 
أو ضررها ألنها لم تحظ بالدراسة الكافية، 
 اإلســامــيــيــن 

ً
ــواب، خــصــوصــا ــنـ كــمــا نــدعــو الـ

الذين يدعون إلى تحكيم الشريعة إلى تأمل 
فتاوى الربا في جميع القوانين المعروضة 
وأن إســقــاط الــربــا ال يــكــون بــدفــعــه مــن الــمــال 

 المرابون. 
ً
العام بل يتحمله شرعا

ومن المؤسف أن ينصرف بعض المدافعين 
عن دفع القروض أو الفوائد من المال العام 
من النقاش العلمي إلى الشتائم واألكاذيب 
على شخصي المتواضع، ود. عجيل النشمي 
ــذا يــنــبــئ  ــعـــدون، وال شـــك أن هــ ــم الـــسـ وجـــاسـ
بـــســـوء الـــخـــلـــق، ولـــــن يـــزيـــدنـــا أنـــــا واإلخــــــوة 
 على موقفنا، 

ً
المدافعون عن الحق إال إصرارا

وقد أخبرنا النبي، صلى الله عليه وسلم، أن 
ات التي يتلفظ بها أي إنسان  جميع اإلســاء
ســيــحــط الــلــه بــهــا مــن ســيــئــات مــن اغــتــابــه أو 
أســــاء إلـــيـــه، فــنــســأل الــلــه تــعــالــى الــمــزيــد من 

األجر والثواب.

 أفصحت الحكومة ووزر اإلساءة يعود على صاحبها
ً
رياح وأوتاد: أخيرا

أحمد باقر

أساس مشكلة العرب مع إسرائيل هي القضية الفلسطينية، ومشكلة 
إسرائيل مع العرب أنها ال تريد السام معهم، على األقل منذ قبولهم 
بها واستعدادهم لاعتراف بدولتهم بعد مؤتمر القمة العربي في 
بيروت عــام 2002، أي قبل ثــاث عشرة سنة ثم رفضها الــدائــم لحل 

الدولتين!
 فالتطبيع، أيا كانت مسمياته، لم يسهم في وضع أي حل عملي 
مقبول للقضية الفلسطينية، بل إن حكومة نتنياهو وقبلها حكومة 
مناحيم بيغن نجحتا فــي خــرق الــجــدار الــعــربــي، ومــازالــت حكومة 
نتنياهو تمعن في تمزيقه وتشتيته وهي من أشد الحكومات اليمينية 

.
ً
تطرفا

 إسرائيل اليوم »دولة يهودية« وعلى المسطرة التوراتية، وبكل ما 
تحمله الكلمة من معنى، هي قالت للعالم وعبر الكنيست إن »دستورنا« 
يقوم على يهودية الدولة وبدون حدود جغرافية مرسومة أو معروفة؟
 
ً
 بحتا

ً
لَبَست تل أبيب »االتفاقات اإلبراهيمية« غطاًء دينيا

َ
 لهذا أ

 في الخداع والتضليل، وراحــت ترسم خرائط جغرافية على 
ً
إمعانا

هــواهــا، وبرعت في تسويق هــذه المشاريع، وعينت أحــد مفكريها، 
ويدعى شاؤول عوز على رأس »الحركة اإلبراهيمية للسام«، وصرنا 

نسمع عن صلوات مشتركة وعبادات مشتركة وإخوة إنسانية!
ة النص الــديــنــي، ووجـــدوا أن العامل المشترك عند   أعـــادوا قـــراء
شعوب هذه المنطقة هو سيدنا إبراهيم عليه السام، لذلك تم توظيف 
الدين لغرض سياسي بحيث تتوسع وتهيمن إسرائيل على األرض 
الفلسطينية ومعها اإلرث التوراتي من النيل إلى الفرات تحت راية 

»السام اإلبراهيمي«.
 خاصة ما توصلت إليه الباحثة هبة جمال الدين، أن »اإلبراهيمية« 
مصطلح ديني استخدم التفاق سياسي، بهدف إسباغ صفة القداسة 

عليه وتناسى جوهر الصراع الفلسطيني وهو األرض والشعب.
 أخــطــر مــا فــي األمـــر خــلــق مــا يسمى وثــيــقــة »الـــواليـــات المتحدة 
اإلبراهيمية« على النموذج األميركي التي خرجت من مركز أبحاث بيئي 
في جامعة فلوريدا، وفيه توزيع جديد لخريطة الموارد والمتمثلة في 
البترول والغاز والمياه واألرض، وانتهت للقول إن من يملك الموارد 
يفتقد إدارة حوكمة الموارد وال قدرات تكنولوجية لديه، لذلك أوصوا 
بقيام اتحاد فدرالي ترأسه إسرائيل، وتدخل فيه إيران وتركيا تحت 

عامل مشترك وهو سيدنا إبراهيم عليه السام!
 من الشطط الفكري 

ً
وبافتراض أن ما تم نقله ال يعدو أن يكون نوعا

واختاق األوهام، فماذا عن الواقع على األرض وحجم موازين القوى 
اليوم على »خريطة الصراع«؟

 بعد سنوات من اتفاقيات التطبيع لم تحدث أي اهتزازات أو حلحلة 
باتجاه الفلسطينيين؟ ألن االتفاقيات المبرمة جعلوها بلون ديني من 
أجل إتمام مصالح مشتركة وعاقات دبلوماسية واعتراف متبادل، في 
حين أنه لم يعد بالنفع وال بأي شيء على القضية الفلسطينية، بل 
أبعد من هذا، هناك من رمى الكرة في ملعب السلطة الفلسطينية التي 
لم تستجب لمخرجات االتفاقيات اإلبراهيمية، وكانت حسب زعمهم 
فرصة لفئة الشباب الفلسطينيين لمطالبة قيادتهم باالستفادة من تلك 

االتفاقيات للتعاون مع دولة إسرائيل لكن ذلك لم يحصل.
 خرجوا من حلبة الصراع في هــذا العقد، ولــم يعد 

ً
العرب عموما

 يذكر، كذلك حــال السلطة الفلسطينية 
ً
بمقدورهم أن يقدموا شيئا

المنهكة والضعيفة التي ال تملك ســوى منح التراخيص للصحف 
واألبنية والمحات التجارية وجمع الضرائب وتجميع الزبالة من 

الشوارع، وكذلك تشكيل »الوفود الرسمية« لزيارات الخارج!

لطالما عشقت الروايات والقصص منذ الصغر، ونما هذا العشق معي، 
وال شك أن التخصص في مجال األدب اإلنكليزي وفروعه في مرحلة 
البكالوريوس الجامعية كان له األثر الكبير في ترسيخ شغفي بالروايات 
العالمية، فهي في كثير من األحيان تشكل عوالم جميلة مختلفة عن 

الواقع الذي نحتاج أحيانا أن نهرب منه.
من تلك الــروايــات التي أحببتها في الصغر روايــة »أليس في باد 
العجائب«، للروائي اإلنكليزي لويس كارول، وقد قدمت بأغلب اللغات، 
وتمت معالجتها سينمائيا، وهي باختصار شديد تروي قصة فتاة 
صغيرة تلهو وتلعب في حديقة جميلة إلى أن يلفت نظرها أرنب أنيق 
يحمل ساعة كاسيكية وينظر إليها، وكــأنــه تأخر على موعد مهم 
فيجري مسرعا، وتتبعه الفتاة إلى أن يؤدي بها الفضول إلى الوقوع 
في حفرة ذات عمق كبير، وتدخل في عوالم عجيبة، وتبدأ سلسلة من 

المغامرات المثيرة. 
والموضوعات أو الثيمات التي تدور حولها الرواية تتعلق بشكل 
أو بآخر بمواضيع الهوية وحب المغامرة واالستكشاف ومعرفة الفرق 
بين المنطقي وغير المنطقي، وبين الحلم والواقع، وإمكانية التكيف 
مع مختلف الظروف، وفيها أيضا لمحات من المسائل الرياضية التي 

تحتاج لفهم وحلول.
استرجعت هذه الرواية مرة أخرى في هذه األوقات تزامنا مع فعاليات 
مدينة األلعاب التي يطلق عليها أرض العجائب، التي لها أكثر من نسخة 
في دول مختلفة، وقد تم تجهيزها في الكويت، هذه المدينة بدأت منذ 
نحو شهر في استقطاب الجمهور المتعطش لاستمتاع بالترفيه 
 من حياة أي مجتمع، وهذا 

ً
 أساسيا

ً
الذي من المفترض أن يكون جزءا

 المدينة 
ً
ما تعودناه في أيــام الطفولة والصبا، وجيلنا يتذكر جيدا

الترفيهية التي كانت األكبر في المنطقة واألشبه بمدن األلعاب العالمية، 
ونتذكر أيضا حديقة الشعب بألعابها المميزة، وكانت أيضا صالة 
التزلج وغيرها، وكنا نحتار أحيانا في االختيار لاستمتاع في العطل 
واإلجـــازات، وبعد االنتهاء من االختبارات، وأعتقد أن أي شخص من 
جيلي عاصر تلك الفترة الذهبية يذكر جيدا كم كنا نقضي وقتا جميا 
في تلك األماكن السياحية المتاحة طول العام وللجميع، وبسهولة دون 
الحاجة لحجز مسبق وتعقيدات كثيرة، وكانت المدارس والجامعات 
تقوم بتنظيم رحات ترفيهية لتلك المدن، وما زلت أتذكر رحلة قمنا 
بها بمرحلة الثانوية العامة، وكانت من أمتع الرحات الى مدينة الكويت 
 مع طالبات 

ً
الترفيهية، وأيضا في المرحلة الجامعية أتذكر رحلتنا جيدا

دفعتنا، وكانت لحظات ال تنسى من المتعة.  أحاول منذ أن افتتحت أرض 
العجائب أن أحجز التذاكر ألبني الصطحابه واالستمتاع بالذكريات 
الجميلة ولم أتمكن إلى هذه اللحظة من فك شفرة وسر صعوبة الحصول 
على تذاكر للدخول الرسمي، وفي الوقت نفسه أجد أن بعض القنوات 
غير الرسمية في مواقع التواصل االجتماعي قد وفرت تذاكر الدخول 
بأسعار مضاعفة ومختلفة، وأنا لست من أنصار التعامل مع أي قناة 

غير رسمية، وأرفض التعامل معها.
شد انتباهي هذا الموضوع وبدأت أتساءل: ما األسباب؟ هل هي فعا 
 أن أرض العجائب هذه 

ً
الطاقة االستيعابية اليومية؟ وما الحل خصوصا

مؤقتة وستتم عملية التفكيك واإلزالة خال أشهر معدودة، ويتساءل 
: هل سنذهب الى مدينة األلعاب تلك؟ وال أجد ردا سوى 

ً
ابني ذو الـ14 عاما

آسفة يا ولدي نفدت التذاكر لشهرين قادمين كما هو واضح من الموقع.
تعقدت األمــور في كل مناحي حياتنا وتقشف الترفيه في ديرتنا 
الحبيبة، وتم اختزاله في حفات مكررة لألشخاص أنفسهم واألغاني 
ذاتها والجو العام يغلب عليه اليأس واإلحباط من نواح عدة، أهمها 
الترويح السياحي. نحتاج رؤية بعيدة النظر تهتم بهذا الجانب الذي 
له بالغ األثر النفسي واالجتماعي على األفراد، فكم أود أن أشهد االزدهار 
 أننا نملك الموارد واإلمكانات 

ً
في قطاع السياحة الداخلية، خصوصا

فلَم التعثر؟ نملك الطاقات ولدينا الشباب المبتكرون وهناك العديد من 
المشاريع حبيسة األدراج؟!  تماما كشخصية »أليس« في عالمها الجميل 
أحلم بأن أرى كل ما هو عجيب ومبهر في بلدي الحبيب، أحلم بأن نكون 
عاصمة السياحة الخليجية! أحلم بمدن ترفيه سياحية بمستوى المدن 
الكبيرة الموجودة في كثير من الدول! وأحلم بجزرنا الجميلة تتحول 

إلى مدن سياحية تستقطب الجميع! 
ال أريد أن أدخل في نفق »أليس« الامتناهي من أحام اليقظة حتى ال 
أصاب بالمزيد من اإلحباط من محاوالتي الفاشلة لفهم األلغاز وحلها، 
وحتى ال أصاب بالدهشة لعدم إيجاد تفسير منطقي لألسباب التي 
 
ً
 جديدا

ً
جعلت البلد يتراجع سياحيا.  أليس لنا الحق في أن نشهد عهدا

لبلدنا الحبيب برؤية بعيدة المدى لقطاع السياحة، وأن نرى الكويت 
وجهة سياحية جاذبة، وأن تكون أرض العجائب بالفعل؟!

وصل الرئيس األميركي جورج بوش األب إلى كييف في 
األول من أغسطس 1991 قبل أكثر من ثاثة أسابيع بقليل 
من إعان أوكرانيا استقالها عن االتحاد السوفياتي من 
أجل إقناع األوكرانيين بعدم القيام بذلك. لقد أشار بوش 
األب في خطابه سيئ الذكر »تشيكن كييف« للنواب الذين 
أصابهم الــذهــول فــي البرلمان األوكــرانــي بــأن االستقال 
هــو وصــفــة »للقومية االنــتــحــاريــة« و»الــكــراهــيــة العرقية« 

و»االستبداد المحلي«.
لقد شكل ذلك الخطاب خطأ فادحا، حيث كان ُيطلب من 
الشعب األوكراني تجاهل قرون من االضطهاد من صانعي 
القرار في موسكو، وكان هذا في وقت ظلت فيه هولودومور، 
»المجاعة اإلرهابية« التي دبرها السوفيات والتي قتلت 
مايين األوكــرانــيــيــن فــي عــامــي 1932-1933، راســخــة في 

الذاكرة الحية للكثير من الناس. 
لقد جاء الرد األوكراني على بوش األب في ديسمبر من 
العام نفسه، حيث شارك عدد كبير من الناخبين المؤهلين 
والذين وصلت نسبتهم الى 84.2 في المئة في االستفتاء 
على االستقال وصــوت 92.3 فــي المئة منهم بنعم، لكن 
إحجام الغرب عن احترام رغبة أوكرانيا في السيادة كان 
نذير شؤم، وكشف عن عقلية القادة األميركيين واألوروبيين 

التي مهدت الطريق لغزو روسيا الشامل في فبراير.
لقد بدأ الطريق إلى الحرب في عام 1994 عندما قامت 
أوكــرانــيــا وبطلب مــن الــغــرب بتسليم روســيــا ثــالــث أكبر 
تــرســانــة نــوويــة فــي الــعــالــم، وفـــي الــمــقــابــل وعـــدت روســيــا 
والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األميركية بضمان 
وحـــدة أراضــــي أوكــرانــيــا وســيــادتــهــا، ولــكــن كيف كـــان من 
المفترض أن يتحقق مثل هذا الضمان؟ على عكس بولندا 
منح أوكرانيا فرصة 

ُ
والدول الشيوعية السابقة األخرى، لم ت

االنــضــمــام إلـــى االتــحــاد األوروبـــــي فــي تسعينيات الــقــرن 
الماضي وفي عام 2008 أعاقت فرنسا وألمانيا انضمامها 
إلى الناتو. والحقا لذلك عندما ضمت روسيا شبه جزيرة 
القرم والمناطق المحتلة من دونباس سنة 2014، أرسل 
ــاراك أوبــامــا البطانيات وغيرها من  الرئيس األمــيــركــي بـ
المعدات العسكرية غير الفتاكة ألوكرانيا وكان الرد األلماني 
هو إطاق خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 والذي يتجاوز 
المرور بأوكرانيا، وعلى الرغم من أن خط األنابيب األوكراني 

كان لديه الكثير من السعة الفائضة عن الحاجة.
لقد كان ذلك مثاال آخر على أسلوب »تشيكن كييف« أي 
يجب عــدم اســتــفــزاز روســيــا، ويجب حماية الــعــاقــات مع 
الكرملين، ويجب أن تظل الــدولــة الروسية مستقرة، لقد 
وجد القادة الغربيون مرارا وتكرارا أنه من المائم اإلذعان 
لمصالح روسيا مما أثر سلبا على سلطة أوكرانيا كدولة 

ذات سيادة.
إن هذه العقلية ال تزال قائمة حتى يومنا هذا، على الرغم 
من المقابر الجماعية وغرف التعذيب التي خلفتها القوات 
الروسية في بوتشا وإيربين وعدد ال يحصى من البلدات 
تل عشرات 

ُ
والقرى األخــرى في جميع أنحاء الباد، لقد ق

اآلالف من األوكرانيين وتشرد المايين منذ فبراير، لكن 
المراقبين الغربيين، بدءا من نعوم تشومسكي إلى هنري 

كيسنجر ألقوا باللوم على الغرب فيما يتعلق بقرار الرئيس 
الروسي فاديمير بوتين بالغزو، أو حثوا القادة الغربيين 
على منح بوتين فرصة إيجاد مخرج دبلوماسي من خال 

إجبار أوكرانيا على التخلي عن أراضيها.
يبدو أن صانعي السياسة كذلك يعتبرون دفاع أوكرانيا 
عن النفس مشكلة أكبر من عدوان اإلبــادة الجماعية الذي 
تمارسه روسيا، ففي المؤتمر الصحافي المشترك الذي 
ُعقد خال زيارة الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي 
األخيرة للواليات المتحدة، جاء السؤال الرئيسي في آخر 
المؤتمر الصحافي، حيث ســألــت الصحافية األوكــرانــيــة 
أولـــغـــا كوشلينكو أال يــجــب عــلــى الـــواليـــات الــمــتــحــدة أن 
»تمنح أوكرانيا كل القدرات التي تحتاجها وأن تحرر كل 
؟«. لقد كــان جـــواب الرئيس 

ً
ــــا  ولــيــس آجـ

ً
ــي عــاجــا األراضــ

األميركي جو بايدن با، ألن تقديم أسلحة هجومية يمكن 
أن يؤدي إلى تصعيد الصراع، وحلفاء أميركا األوروبيون 
»ال يسعون لخوض حــرب مــع روســيــا«. يمكن أن تحصل 
أوكرانيا على بطارية دفاع جوي واحدة من نوع باتريوت 
لمواجهة الهجمات الروسية على المدنيين والبنية التحتية 
المدنية، ولكن ليس الصواريخ بعيدة المدى ودبابات أبرامز 
والطائرات المقاتلة )إف16( التي تحتاجها أوكرانيا لوقف 

الهجمات من المصدر.
إن هذا النهج غير صحيح من الناحية األخاقية، ويؤدي 
إلى نتائج عكسية من الناحية االستراتيجية، حيث سيؤدي 
إلى نفس التصعيد الذي يقول بايدن والقادة األوروبيون 
إنهم يريدون تجنبه، وذلك ألنه يفشل في معالجة مشكلة 
أمنية أساسية، فأوكرانيا ليست الضحية األولــى للنظام 
االستبدادي والعدواني والمسلح نوويا في روسيا- كما 
يشهد على ذلك السوريون والجورجيون والمولدوفيون- 
ولن تكون األخيرة ما لم يتم إجبار روسيا على التخلي عن 
اإلمبريالية كما حصل مع ألمانيا واليابان بعد هزيمتهما 
في الحرب العالمية الثانية، وفي تلك الحقبة وكما هي الحال 
اآلن أدت التنازالت اإلقليمية إلى المزيد من الحروب وليس 

تقليلها في أوروبا والعالم.
وهكذا فإن الهدف الرئيس واضح وضوح الشمس: يجب 
أن تخسر روسيا هــذه الحرب وتصبح منزوعة الساح، 
ومع ذلك وعلى الرغم من الدعم المادي والعسكري الضخم 
المقدم من الغرب ألوكرانيا فــإن منطق االسترضاء الذي 
ينذر بالسوء ال يزال سائًدا وذلك نظرا ألن العديد من القادة 
الغربيين يخشون عواقب هزيمة روسيا أكثر من احتمال 
هزيمة أوكرانيا. لكن القلق بشأن التفكك المحتمل لروسيا 
في غير محله مثل الخوف من تفكك االتحاد السوفياتي 
في عام 1991، وال ينبغي ألي شخص أن يأخذ على محمل 
الجد االدعاء الذي أدلى به تشومسكي وآخرون ُكثر بأن لدى 
روسيا خوفا مشروعا من تعزيز توسع الناتو، ففي واقع 
األمر يمكن القول إن بوتين قام بالغزو ألنه بعد ستة أشهر 
من انسحاب أميركا المهين من أفغانستان، وبعد عامين 
من وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للناتو بأنه 
»ميت عقليا«، كان يعتقد أن التحالف ضعيف جدا بحيث 

ال يمكنه دعم أوكرانيا.

وبالمثل، لو كانت الحرب تهدف لوقف توسع الناتو، 
لما قام الجيش الروسي بإعدام المدنيين ونهب المنازل 
والمتاجر وكان من المؤكد أن الكرملين سيفعل ما هو أكثر 
من تجاهله الحالي الحتمالية االنضمام الوشيك للسويد 
وفنلندا )اللتين تشترك معهما روسيا في حدود بطول 1340 

كيلومترا( إلى التحالف.
إن هــذه الــحــرب هــي حــرب بقاء بالنسبة إلــى أوكرانيا 
والشعب األوكراني وعلى حد تعبير الزعيمة اإلسرائيلية 
غولدا مائير، المولودة في كييف »يقولون إننا يجب أن 
نكون أمواتا، ونحن نقول إننا نريد أن نكون أحياء وبين 
الحياة والموت، ال يوجد حل وسط«، وبالمثل، فإن أي »حل 
وســـط« يكافئ الــعــدوان الــروســي ســيــؤدي إلــى المزيد من 
الخسائر في األرواح، وسيستمر شعب أوكرانيا في القتال 
ألنه يعرف ما سيحدث لو لم يقم بذلك، وهو بالضبط ما 
حدث بالفعل في بوتشا وماريوبول وخاركيف وخيرسون 

باإلضافة الى عدد ال يحصى من البلدات والمدن األخرى.
يــجــب أن نستمع إلـــى مــا تــريــده أوكــرانــيــا، وإن توفير 
الموارد العسكرية واالقتصادية التي تحتاجها أوكرانيا 
للفوز هو أفضل استثمار يمكن أن يقوم به العالم في األمن 
العالمي، وبعد انتصار أوكرانيا سيفكر القادة السلطويون 
المتعطشون للسلطة في جميع أنحاء العالم مليا قبل أن 
يحذوا حذو روسيا، وهي نتيجة من المؤكد أنها ستكون 

موضع ترحيب التايوانيين على سبيل المثال.
عندما كانت المملكة المتحدة تقاتل النازيين وحدها 
سنة 1941، طلب ونستون تشرشل من الواليات المتحدة 
األميركية »تزويدنا بـــاألدوات وسنقوم بإنجاز المهمة«. 
لقد قـــّدم الــجــنــرال األوكــرانــي فاليري زالــوجــنــي االلتماس 
نفسه: »أعلم أنني أستطيع هزيمة هذا العدو، لكني أحتاج 
إلــى الــمــوارد«، يجب أن يحصل على تلك الــمــوارد، فدعوا 

األوكرانيين ينجزون المهمة.

* يوري غورودنيشنكو، أستاذ االقتصاد بجامعة 
كاليفورنيا، بيركلي، وأناستاسيا فيديك هي أستاذة 
مساعدة في الشؤون المالية بجامعة كاليفورنيا، بيركلي، 
وإيلونا سولوجوب هي مديرة تحرير »فوكس يوكراين« 
ومديرة البحوث السياسية واالقتصادية في كلية كييف 
لاقتصاد.
»بروجيكت سنديكيت، 2023« باالتفاق مع »الجريدة«

أرض العجائب

د. نجود عبدالكريم المؤمن

صانعو السياسة 
يعتبرون دفاع 

أوكرانيا عن النفس 
مشكلة أكبر من عدوان 
اإلبادة الجماعية الذي

تمارسه روسيا

بوتين قام بالغزو بعد 6 أشهر من 
انسحاب أميركا المهين من أفغانستان 

وعامين من وصف ماكرون للناتو 
بأنه »ميت عقليا«

تدخل السنة بكثير من التفاؤل غير المبرر، بل تصر على ذلك 
التعلق بأن القادم أجمل وأكثر إشراقا، ثم تنهار الرسائل بعد انقطاع 
من الصديقات، نعم تاحظ أن معظمها من صديقات ال أصدقاء، 
إحــداهــن في العقد الثالث وأخــرى في الــرابــع أو الخامس أو حتى 
السابع، تتفاوت األعمار والتجارب والخبرات واالهتمامات والظروف 
المحيطة، حتى الجغرافيا مختلفة إال أن الشكوى أو الحسرة أو سّمها 

ما تشاء تبقى متشابهة حد التطابق. 
هن نساء يقلن إن الساعات واأليام والسنين تجري بين أصابع 
اليد وتبقى مسؤولياتهن كما هي، بل هن يقلن إن التوقعات منهن 
تكبر مع الوقت وتتسع معها المسؤوليات أو العتاب إذا تقاعسن أو 
تعبن أو حتى قمن بالمسؤولية المطلوبة نفسها لكن على طريقتهن. 
 األصغر تــردد: »تعبت من التوقعات وكثرة المسؤوليات فقط 
ألنني مطلقة«، والثانية ترسل من بعيد رسالة تبدو وكأنها تستنجد 
»هل أنت في المدينة؟ أردت فقط أن أتحدث إليك عن تعبي المستمر 
الذي أصبح غير محتمل، كم يتوقعون مني وإلى متى؟ لقد كبرت 
وأشرفت على أن أدخل خانة العجزة، وما زالوا يطلبون ويطلبون 
دون مقابل«، وتردد: »إلى متى؟ لقد تعبت وأتمنى أن تنتهي حياتي 
هنا«، أما الثالثة فتقول: »ربيت وعلمت وكرست حياتي ألسرتي، 

واآلن بعد أن كبروا ما الذي جنيته؟ وأين هم مني؟«. 
الرسالة الموحدة بينهن جميعا، مع اختافات التفاصيل، أنهن 
تعبن من المسؤوليات وتحمل المزيد والمزيد دون أي كلمة شكر أو 
امتنان، ثم تضاف لكل ذلك اإلحساس الدائم بالتقصير، هي األكثر 
 في مجال العمل النسوي تفسر كل ذلك: »هو مجتمع ذكوري 

ً
انخراطا

حتى النخاع حتى إن أنكر أو تنكر لذلك«، وهي التي منذ سنين عبرت 
 
ً
عن أن الرجل مهما تقدم في الفهم واحترام المرأة فإنه يبقى ذكوريا

يتوقع الكثير منها مقابل وجوده في الحياة فقط!! أو حتى أن يكون 
لها كما كانوا يرددون على مسامعنا في أفام األبيض واألسود »ظل 

راجل وال ظل حيطة«.
كلهن متعبات بجمال شديد، وكلهن مختلفات ال لــون وال فكر 
وال شكل وال سن وال جغرافيا تجمعهن، إال ذاك الحمل الثقيل من 
المسؤوليات واإلحساس بأنهن في ساعة العوز ال سند لهن، وحدك 
تبقين أيتها المرأة في هذا الوطن الممتد، وحدك تحملين تسعة أشهر 
وتتحملين عناء الوالدة الصعبة وآالمها، ثم التربية والمشاركة في 
توفير احتياجات األسرة، بل العائلة الكبيرة، أما إذا لم تتزوجي أو 
كنت مطلقة أو أرملة فاحذري ثم احــذري أن تتحولي إلى »حمالة 
الحطب«، عليك الكثير من المطالب والتوقعات، وإن أخفقِت أو حتى 

فكرِت للحظة أن تسرقي سويعات لك فالويل ثم الويل.
 نساء في مهب العادات والتقاليد والتوقعات هكذا هن أو هكذا 
بــدا لــي مــن رسائلهن المتناثرة بين نــبــرات صــوت حزينة بعض 
، نساء في مهب العادات والتقاليد والتوقعات 

ً
الشيء ويائسة كثيرا

 أو زوجة أو ابنة أو جدة أو موظفة 
ً
المتراكمة، مطلوب أن تكوني أما

وزميلة في العمل أو حتى صديقة، وعليك أن تكوني على قدر هذه 
الصفات التي تمنح لــك، وأن تكوني فــوق مستوى الشبهات! وإال 
فسقوطِك حتمي وال ينالك بعد طول تضحية وعناء ونكران للذات 
 
ً
سوى مزيد من اللوم أو العتب، وربما كثير من الكام األكثر ذبحا

من الخنجر!
األم تقول: »ربيت وتعبت واآلن أنا وحيدة إال عندما يحتاجني 
أوالدي لاعتناء بأطفالهم أو تقديم بعض الــعــون، وربــمــا الدعم 
المادي والمعنوي«، واألخت تقول: »كلهم يرددون: لماذا ال تعتنين 
أنت بوالدنا ووالدتنا فأنت الوحيدة غير المتزوجة أو المطلقة أو 
 لم ترتكبه هي!!«، أما االبنة فويل ثم ويل لو 

ً
األرملة فيحملونها ذنبا

لم تترك عملها وعائلتها ومسؤولياتها وتتفرغ لكل مريض أو متعب 
أو مهموم، وإال فهي المقصرة في حين إخوتها الصبيان يستمتعون 

بحياتهم وإجازاتهم وأوقات راحتهم و... و...! 
انتهى اليوم برسالة من صديقتي التي خدعها زوجها فسرق كل 
»تحويشة العمر«، ثم بعد معاناة في بقاع األرض عادت إلى الوطن 
لتتلقفها األخوات واإلخوة ويرموا عليها مسؤولية األم واألب والعم 
والخالة كبار السن، في حين هم جميعا يستمرون في دعوات العشاء 

والسهر وصباحات القهاوي المتعددة. 
في نهاية نهار طويل ومليء بالهموم والتعب أفكر: ما الذي حصل 
بعد تعليم النساء وتعبهن؟ ربما مزيد من المسؤوليات وكثير من 

اللوم والعتب.
* ينشر بالتزامن مع »الشروق« المصرية.

لم يعد هناك »تشيكن كييف« بالنسبة إلى أوكرانيا

نساء ال يعرفن التعب *

خولة مطر

يوري غورودنيشنكو وأناستاسيا فيديك وإيلونا سولوجوب*

على الحكومة أن تالحظ 
أن بعض االقتصاديين 

والشرعيين عبروا عن 
 بكل 

ً
رأيهم تطوعا

شجاعة، وتحملوا 
اإلساءات، في حين هي 

 من 
ً
 ملموسا

ً
لم تقدم عمال

أجل تحقيق وعي وفهم 
شرعي واقتصادي سليم 

ينير الطريق في موضوع 
إسقاط القروض ذي األثر 

.
ً
 وماليا

ً
الكبير اجتماعيا

يجب أن نستمع إلى ما 
تريده أوكرانيا، فتوفير 

الموارد العسكرية 
واالقتصادية التي تحتاج 

إليها للفوز هو أفضل 
استثمار يمكن أن يقوم به 
العالم في األمن العالمي، 

وبعد انتصارها سيفكر 
القادة السلطويون 

المتعطشون للسلطة في 
 قبل 

ً
جميع أنحاء العالم مليا
أن يحذوا حذو روسيا.

وثيقة »الواليات المتحدة 
اإلبراهيمية« حقيقة أم فبركة؟

حمزة عليان
hamzaolayan@icloud.com
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»الكويتية لالستثمار«: نجحنا 
في االرتقاء إلى السوق األول

بعد استيفاء المتطلبات والمعايير والشروط الفنية
نجحت الشركة الكويتية لالستثمار في 
الترقية من السوق »الرئيسي« واالنضمام إلى 
السوق »األول« في بورصة الكويت، في خطوة 
تتّوج المسار الريادي للشركة، وتضعها في 
مصاف الكيانات االقتصادية ذات السيولة 

العالية والقيمة السوقية الكبيرة.
ويــأتــي إعـــالن بــورصــة الكويت عــن ترقية 
الشركة بعد نجاحها في استيفاء الشروط 
الفنية والمعايير المعمول بها في شأن ترقية 
الــشــركــات، وعــلــى رأســهــا مــعــدالت السيولة 

اليومية والقيمة الرأسمالية للشركة.
ويعكس تأّهل الشركة إلى السوق »األول«، 
 على نحو 79 بالمئة 

ً
الــذي يستحوذ حاليا

من القيمة السوقية للبورصة، متانة وضعها 
الــمــالــي، ومــواكــبــتــهــا للمعايير والــضــوابــط 

الفنية المطبقة في بورصة الكويت.
وتسمح ترقية الشركة إلى السوق »األول« 
بدخولها ضمن مؤشر السوق نفسه، إضافة 
إلى مؤشر السوق »العام«، وهي خطوة تعكس 
نجاحها في توفير المتطلبات للترقية، سواء 
من حجم التداول أو القيمة الرأسمالية، األمر 
الذي يؤكد بوضوح ثقة المساهمين في سهم 
الــشــركــة الـــذي ســجــل مــعــدالت تــــداول تــواكــب 

اشتراطات الترقية والتأهيل.
ومــن أهــم شــروط الترقية أن تبلغ القيمة 
السوقية لمجموع األوراق المالية المصّدرة 
عن الشركة 78 مليون دينار كحّد أدنــى، أي 
ما يعادل متوسط القيمة السوقية للشركات 
 في بورصة الكويت، وذلك لكل 

ً
المدرجة حاليا

سنة من السنتين السابقتين لوقت المراجعة 
السنوية، وهو ما نجحت الشركة في توفيره 
من خالل عملها الريادي المستمر القائم على 

جذب المستثمرين.
 تــكــون قد 

ّ
كــمــا أن مـــن ضــمــن الـــشـــروط أال

ات تأديبية خالل  صــدرت ضد الشركة جـــزاء
السنتين السابقتين لوقت المراجعة السنوية 
ق بوقف تداول الورقة المالية المصدرة 

ّ
تتعل

عن الشركة، أو وقف أو إلغاء ترخيصها، أو 
عــزل كل أو بعض أعضاء مجلس اإلدارة أو 

الرئيس التنفيذي.
وتـــؤكـــد الــشــركــة اســتــمــرارهــا فـــي مــواكــبــة 
ــاط الــمــالــيــة واالســتــثــمــاريــة  ــ تــطــلــعــات األوســ
ــة وتـــوفـــيـــر مـــنـــاخ آمـــن  ــيـ ــبـ ــنـ الــمــحــلــيــة واألجـ
للمساهمين، واهتمامها بتوسيع أنشطتها 
مع التركيز على االستثمارات الناجحة، بما 
يــنــعــكــس عــلــى ســهــمــهــا ومـــعـــدالت الــســيــولــة 

المتداولة عليه.

وتكمن أهمية الترقية في أنها ترفع القيمة 
السوقية للشركة وتضعها في دائرة اهتمام 
الــمــؤســســات الــمــالــيــة الــعــالــمــيــة الـــتـــي تــركــز 
أنظارها على مكونات سوق النخبة، باعتباره 
 مع توجهاتها االستثمارية، 

ً
األكثر تجانسا

 لــنــاحــيــة حــرصــهــا عــلــى تطبيق 
ً
خـــصـــوصـــا

المعايير الفنية والــحــوكــمــة والــحــفــاظ على 
السيولة، من خالل صناعة سوق حقيقية على 

أسهمها في البورصة.
 كــثــيــرة 

ً
ويــــوفــــر الــــســــوق »األول« فــــرصــــا

ــلـــشـــركـــة، فــــي إطـــــــار مــســاعــيــهــا  ــة لـ ــنـــوعـ ــتـ ومـ
لجذب أنظار المستثمر األجنبي والمحلي، 
واستقطاب رؤوس األموال من خارج الكويت، 
ال سيما أن بــورصــة الــكــويــت تــقــوم بتنظيم 
ات بين الــشــركــات الــمــدرجــة فــي السوق  لــقــاء
»األول« وكــبــرى شــركــات االســتــثــمــار وإدارة 

.
ً
األصول المالية عالميا

وتساهم كل تلك الخطوات في االستمرار 
بالشفافية وتعزيزها، مما يسمح للمساهمين 
باإلطالع على عمل الشركة وأدائها، ويمنحها 
ــزام الــمــســتــمــر  ــتــ قــــوة إضـــافـــيـــة مـــن خــــالل االلــ
بمتطلبات االســتــمــرار فــي الــســوق »األول«، 
وعــلــى رأســـهـــا الــمــراجــعــة الــســنــويــة لمعرفة 
ــتـــوى الـــــتـــــداول عــلــى  مـــســـتـــوى أدائــــهــــا ومـــسـ
أسهمها في بورصة الكويت، وذلك خالل عام 
كامل لُيحدد بعدها التصنيف للعام المقبل.

استمرار الجلسات الباهتة في البورصة والسيولة 26.8 مليون دينار
● علي العنزي

عــلــى وتـــيـــرة بــاهــتــة، تــبــايــن أداء 
مؤشرات بورصة الكويت في أولى 
جلسات هذا األسبوع أمس، وربحت 
مؤشرات السوق العام واألول، بينما 

تراجع مؤشر السوق الرئيسي.
 
ً
ــام« ارتـــفـــاعـــا ــعــ وحـــقـــق مـــؤشـــر »الــ

بنسبة 0.26 في المئة أي 18.74 نقطة 
ليقفل على مستوى 7140.76 نقطة 
بسيولة متراجعة إلى مستوى 26.8 
مليون دينار تداولت 129.2 مليون 
سهم عبر 6505 صفقة، وتــم تــداول 
 ربح منها 58 بينما خسر 

ً
120 سهما

47 واستقر 15 دون تغير.
 أكبر 

ً
وحقق مؤشر »األول« نــمــوا

بلغ نسبة 0.37 فــي المئة أي 29.6 
نقطة ليقفل على مستوى 7928.89 
نــقــطــة بــســيــولــة مـــحـــدودة هــي 18.1 
مليون ديــنــار تــداولــت 52.7 مليون 
ســهــم عــبــر 3754 صــفــقــة، وربــــح 13 
 في األول مقابل تراجع 4 فقط 

ً
سهما

واستقرار 8 دون تغير.
وسجل مؤشر »الرئيسي« خسارة 
بنسبة 0.18 في المئة أي 9.8 نقاط 
ليقفل على مستوى 5531.24 نقطة 

 بــلــغــت 
ً
بـــســـيـــولـــة مـــرتـــفـــعـــة نـــســـبـــيـــا

8.6 مــاليــيــن ديـــنـــار تـــداولـــت 76.4 
مـــلـــيـــون ســـهـــم عـــبـــر 2751 صــفــقــة، 
 فــي الــســوق 

ً
وتـــم تــــداول 95 ســهــمــا

 مقابل 
ً
الرئيسي ربح منها 45 سهما

تراجع 43 واستقرار 7 دون تغير.

تباين األداء

ــامـــالت أول األســـبـــوع  ــعـ بــــــدأت تـ

أمـــس، على مكاسب جــيــدة لمعظم 
األسهم وارتــفــاع جيد في السيولة 
 أول نصف ساعة بدعم 

ً
خصوصا

ــارة  ــــن مــــحــــاولــــة لـــتـــعـــويـــض خـــسـ مـ
األســبــوع الماضي التي بلغت 2.3 

 نمو جلسة يوم 
ً
في المئة ومستكمال

الخميس ولكن بعد مرور ساعة تم 
فرز األسهم بوضوح حيث عمليات 
شــــراء واضـــحـــة تـــركـــزت عــلــى سهم 
البنك الوطني على وجه الخصوص 

إذ ارتـــفـــع بــنــســبــة 1 فـــي الــمــئــة كما 
ربــحــت أســهــم بــنــك الــخــلــيــج ووربـــة 
والجزيرة ومشاريع وبيتك بنسب 
مـــتـــفـــاوتـــة مـــقـــابـــل خــــســــارة كــبــيــرة 
جديدة على مستوى سهم أجيليتي 

الــذي فقد 2 في المئة واستقر زين 
دون تغير.

وفــقــدت بعض األســهــم مكاسبها 
الــمــبــكــرة وتـــداولـــت عــلــى مستويات 
 بيتك، في 

ً
نمو مــحــدودة خصوصا

المقابل خسرت أسهم سفن والبنك 
ــة  ــاريــ ــتــــجــ ــة والــ ــيــ ــالــــحــ األهـــــلـــــي وصــ
الــعــقــاريــة وأعــيــان ومعظمها أسهم 
تــمــت الــمــوافــقــة عــلــى نقلها للسوق 
األول يــوم 10 فــبــرايــر المقبل وكــان 
االرتفاع من نصيب أسهم استهالكية 
 بنسبة 

ً
 كبيرا

ً
وإيفا الذي حقق نموا

4.2 في المئة وجي إف إتش بنسبة 
1 في المئة لتنتهي الجلسة إيجابية 

بدعم من »الوطني«.
وتباين أداء مؤشرات أسواق دول 
مجلس التعاون الخليجي المالية 
الــعــامــلــة أمـــس، وارتــفــعــت مــؤشــرات 
سوقي قطر والكويت وبنسبة كبيرة 
لــــأول بــلــغــت 1.3 فــي الــمــئــة، بينما 
تراجعت مؤشرات أسواق السعودية 
وعمان والبحرين وبنسب محدودة، 
وكانت أسعار النفط أقفلت تعامالت 
األسبوع الماضي مساء الجمعة على 

 للبرميل برنت.
ً
مستوى 78 دوالرا

 أخبار الشركات

 البورصة: انضمام 7 شركات جديدة 
لقائمة السوق األول

 »gfh«الكويتية« و»أرزان« و»أعيان« و»الوطنية العقارية« و»التجارية« و»السفن« و«
● عيسى عبدالسالم

كشفت بورصة الكويت عن إتمام المراجعة 
 
ً
السنوية للشركات المدرجة لعام 2023، وفقا
ألحـــكـــام قـــواعـــد الـــبـــورصـــة، وســيــتــم تطبيق 
 مــن يــوم األحـــد 12 فبراير 

ً
نتائجها اعــتــبــارا

المقبل، وبناء على تلك المراجعة السنوية، 
تقرر اآلتي:

أواًل: الشركات التي ستنتقل مــن السوق 
الرئيسي إلــى الــســوق األول، وذلـــك النطباق 
مــعــايــيــر الـــســـوق األول عليها هـــي: الــشــركــة 
الــكــويــتــيــة لـــالســـتـــثـــمـــار، ومـــجـــمـــوعـــة أرزان 
المالية للتمويل واالستثمار، وشركة أعيان 
لـــإجـــارة واالســـتـــثـــمـــار، والـــشـــركـــة الــوطــنــيــة 
العقارية، والشركة التجارية العقارية، وشركة 
الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن، 

ومجموعة جي إف إتش المالية.
وبـــذلـــك يــرتــفــع عــــدد الـــشـــركـــات الــمــدرجــة 
فــي الــســوق األول الـــى 33 شــركــة، وسيكون 
لزاما على الشركات المنضمة حديثا لسوق 
النخبة »تطبيق معايير ومتطلبات السوق 
األول«، التي تتضمن إفصاحات ثنائية اللغة 
ومـــؤتـــمـــرات للمحللين وتــخــصــيــص إدارة 
مــســؤولــة عـــن عـــالقـــات الــمــســتــثــمــريــن وعــقــد 

.
ً
مؤتمرات المحللين دوريا

: الشركات التي ستنتقل من السوق 
ً
ثانيا

ــك لـــعـــدم تــوفــيــق  ــ ــــى الـــرئـــيـــســـي، وذلــ األول إلـ

أوضــاعــهــا واإليـــفـــاء بمعايير الــســوق األول 
عليها: ال يوجد.

ــت بااللتزامات 
ّ
: الشركات التي أخــل

ً
ثالثا

المستمرة في السوق األول، وقد منحت فترة 
سنة لتوفيق أوضاعها، على أن تبقى خالل 
هــذه الــفــتــرة فــي الــســوق األول: شــركــة شمال 

الزور األولى للطاقة والمياه.
وأدرجـــت البورصة كــال مــن البنك األهلي 
الكويتي، وشركة الصالحية العقارية، وشركة 
االتصاالت الكويتية stc الى الشركات القابلة 

للتأهيل للسوق األول.
ــارة الــى أن بــورصــة الكويت  وتــجــدر االشــ
أعـــادت هيكلة متطلبات اإلدراج في السوق 
األول، وهي تثبيت متطلب القيمة السوقية 
للشركات المدرجة في هــذا السوق على 78 
مليون دينار كحد أدنى للتأهيل، أي ما يعادل 
متوسط القيمة السوقية للشركات المدرجة 
حاليا في بورصة الكويت، وتم حذف الشرط 
ــق بــنــســبــة قــيــمــة الــســعــر الــــى القيمة 

ّ
الــمــتــعــل

 يكون 
ّ

االسمية لسهم الشركة، واشترطت أال
قد صدرت ضد الشركة جزاءات تأديبية خالل 

السنتين السابقتين.
ولـــم يــحــالــف الــحــظ بــعــض األســـهـــم الــتــي 
تحظى بقيمة سوقية مرتفعة بالترقية للسوق 
األول، نظرا ألن أسهمها ممسوكة، وبالتالي 
قيمة السيولة المتداولة عليها ضعيفة، وقد 
يــظــهــر ذلــــك مـــن خــــالل ضــعــف مــعــدل دوران 

أسهمها، ومنها ما عمل على تعيين صانع 
ســوق عليها لتحقيق الــهــدف المنشود في 

عملية الترقية.
كــمــا أعــلــنــت بــورصــة الــكــويــت إضــافــة 12 
شـــركـــة الـــــى مـــؤشـــر الــــســــوق الـــرئـــيـــســـي 50، 
وذلك النطباق معايير المؤشر عليها: وهي 
شركات التسهيالت التجارية، وآسيا كابيتال 
االستثمارية، وراسيات القابضة، والكويت 
للتأمين، والعقارات المتحدة، والشركة العربية 
العقارية، وأسمنت الكويت، وأسمنت بورتالند 
كويت، والشركة الوطنية لالتصاالت المتنقلة، 
ورابـــطـــة الــكــويــت والــخــلــيــج لــلــنــقــل، وجــيــاد 

القابضة، واالتصاالت الكويتية.
: الشركات التي لن تكون من ضمن 

ً
ثانيا

مؤشر السوق الرئيسي 50، وذلك لعدم انطباق 
معايير الــمــؤشــر عليها: الــشــركــة الكويتية 
لالستثمار، ومجموعة أرزان الماليه للتمويل 
ــان لـــإجـــارة  ــيــ ــة أعــ ــركــ واالســــتــــثــــمــــار، وشــ
ــيــــان لــالســتــثــمــار  ــار، وشــــركــــة بــ ــمــ ــثــ ــتــ واالســ
القابضة، وشركة مجموعة السالم القابضة، 
والشركة الوطنية العقارية، وشركة مجموعة 
المستثمرون القابضة، والشركة التجارية 
العقارية، وشركة الصناعات الهندسية الثقيلة 
وبناء السفن، وشركة آن ديجيتال سيرفسس 
القابضة، ومجموعة جي إف إتــش المالية، 

وشركة البريق القابضة.

»الصناديق« بوابة لتسييل ملكيات هيئة االستثمار في البورصة
تخارج كامل من »آسيا« وجزئي من »وربة« و»الكويتية«

فـــي تــجــربــة جـــديـــدة عــبــر تطبيق 
بـــرنـــامـــج الــمــســاهــمــات الــعــيــنــيــة من 
جانب الهيئة العامة لالستثمار، من 
خــالل إسناد أمــوال في صــورة أسهم 
إلى عدد من الشركات المختصة في 
إدارة األصول، حولت الهيئة ملكيتها 
فــي عـــدد مــن الــشــركــات الــمــدرجــة في 
بورصة الكويت إلى عدد من صناديق 

االستثمار كمساهمات عينية.
ــبــــــــادرة هـــيـــئـــة  ــد مــــــ ــيــ ــعــ ــــى صــ ــلــ ــ وعــ
ــرة يــمــكــن اإلشــــارة  ــيـ االســتــثــمــار األخـ
إلــــى أنـــهـــا وضـــعـــت بــعــض الــشــركــات 
على سكة الخصخصة، حيث تمثل 
فرصة للسيطرة مــن دون مــزايــدة أو 

منافسة، وعلى سبيل المثال يعتبر 
بنك وربـــة أبـــرز األســهــم الــتــي كسرت 
هيئة االستثمار فيها »بلوك« ملكيتها 
األكبر، حيث كانت ملكيتها %25.2، 
لكن بعد مساهمتها فــي الصناديق 
عينيا بلغت 18.29%، بتراجع نحو 
6.91%، بينما تخارجت الهيئة كليا 
من حصتها البالغة 15% من رأسمال 
ــتـــي كــانــت  ــا كـــابـــيـــتـــال، الـ ــيـ شـــركـــة آسـ

تسمى الصينية الكويتية القابضة.
وبــعــد الــتــخــارج الــكــلــي مـــن شــركــة 
آســــــيــــــا تــــــكــــــون مــــلــــكــــيــــات عـــــــــدد مـــن 
المساهمين مجتمعة 30.3%، حيث 
يملك مستثمر 15.8%، وآخر %5.08، 

وثالث 9.40%، في حين في الشركة 
69.66% أســهــم حــــرة، أمــــا بالنسبة 
ــبـــعـــد تـــــراجـــــع مــلــكــيــة  ــبـــنـــك وربــــــــة فـ لـ
هيئة االستثمار بــات البنك من دون 
ــيـــســـي، حــيــث  ــك اســـتـــراتـــيـــجـــي رئـ ــالـ مـ

إن الملكيات القائمة حاليا ال ترقى 
للسيطرة، فمجموع الملكيات القائمة 
تقدر بنحو 47.3%، مقابل 53% أسهم 
حرة متناثرة، ما يجعل البنك فرصة 
اســتــثــمــاريــة رئــيــســيــة لــلــراغــبــيــن في 
الــســيــطــرة عــلــى حــصــة استراتيجية، 
حــيــث يــعــتــبــر »وربـــــــة« حــالــيــا الــبــنــك 
الــوحــيــد غــيــر الــتــابــع أو الــمــحــســوب 
على مجموعة تجارية وفق الملكيات 

المعلنة.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــرى وعــــلــــى صــعــيــد 
المساهمات قالت مصادر معنية إن 
الهيئة رأت أن بعض األسهم ال تحقق 
لــلــهــيــئــة عـــوائـــد أو تـــوزيـــعـــات نــقــديــة 

ســنــويــة، ورأت أن فـــي مــســاهــمــاتــهــا 
بالصناديق فــرصــة لتحقيق عوائد 

أفضل بدال من الحصص الراكدة.
ــبــــرت مــــصــــادر اســـتـــثـــمـــاريـــة  ــتــ واعــ
أن تــلــك الـــخـــطـــوة تــعــتــبــر آلـــيـــة مــرنــة 
لــــلــــخــــصــــخــــصــــة، وتـــــــــــــرك الـــعـــمـــلـــيـــة 
آللـــيـــات الـــســـوق، حــيــث تــقــوم الهيئة 
ــمـــة، ومــــــن يــــريــــد الــــشــــراء  ــاهـ بـــالـــمـــسـ
والسيطرة يتجه إلى السوق المباشر 
بدال من نموذج المزادات السابق الذي 

تعثر مرارا.
ــعــــض الـــحـــصـــص  ــكــــن ال تـــــــــزال بــ لــ
االستراتيجية لدى الهيئة وتحتفظ 
بها ألسباب استراتيجية، من بينها 

»الكويتية لالستثمار«، حيث تراجعت 
حصتها من نحو 76% إلى 62%، إذ 
خفضت نحو 14%، إال أنها ال تــزال 
تسيطر على حصة األغلبية، علما أن 
مستثمرين كثرا يرغبون في السيطرة 
عــلــى »الــكــويــتــيــة لــالســتــثــمــار« بسبب 
شركة أرض الــمــعــارض التابعة لها، 
والـــتـــي تــســيــطــر عــلــى مــســاحــة أرض 
شاسعة تصل إلى نحو 500 ألف متر 
تقريبا، إضــافــة إلــى رخــصــة الشركة 
الــفــريــدة الــتــي تقبل الـــودائـــع، وكذلك 
اســتــثــمــاراتــهــا ومـــيـــزة حــجــم أمــــوال 

الهيئة لديها.

محمد اإلتربي

»أجيليتي« تستكمل عقد تسهيالت 
بـ 50 مليون دينار 

استكملت شركة أجيليتي للمخازن العمومية 
عقد تسهيالت ائتمانية بقيمة 50 مليون دينار مع 
أحد البنوك المحلية، اذ يأتي ذلك ضمن برنامج 
ــادة التمويل الـــذي بــدأ الــعــام الــمــاضــي، مؤكدة  إعـ
استكمالها إلــى اآلن نحو 3 مليارات دوالر )915 

مليون دينار( من التسهيالت االئتمانية.
وتوقعت »أجيليتي« أن تنهي هذه الجولة بنحو 
3.2 مليارات دوالر )مليار دينار( من التسهيالت كما 
، على أن تنعكس تلك التسهيالت 

ً
تم اإلفصاح سابقا

ضمن البيانات المالية حسب استخدامها.

»المشتركة«: ترسية مناقصتين على تابعة بـ 13.08 مليون دينار 
ــة الـــمـــجـــمـــوعـــة الـــمـــشـــتـــركـــة  ــ ــــركـ ــفـــت شـ كـــشـ
للمقاوالت عن ترسية مناقصتين على شركة 
تابعة لها في أبوظبي، بقيمة 13.08 مليون 

دينار.
وأوضــــــحــــــت أن الـــمـــجـــمـــوعـــة الـــمـــشـــتـــركـــة 
للمقاوالت فــي اإلمـــارات حصلت على رسالة 
تعيين من المالك »الدار العقارية« للمناقصة 
الخاصة بأعمال إنشاء الطرق الداخلية والبنية 
التحتية للمناطق المطورة في منطقة السلع 
بأبوظبي، مشيرة إلى أن قيمة المناقصة نحو 

86.29 مليون درهـــم، مــا يــعــادل 7.24 ماليين 
، متوقعة تحقيق 

ً
دينار، ومدة العقد 487 يوما

نتائج جيدة خالل فترة تنفيذ المشروع.
كما حصلت الشركة على رسالة تعيين من 
المالك خاصة بأعمال إنشاء الطرق الداخلية 
والبنية التحتية للقطاع 19 في مدينة زايد 

الحزمة 2 في أبوظبي.
ولفتت إلى أن قيمة المناقصة نحو 70.08 
مليون درهم، )نحو 5.84 ماليين دينار(، ومدة 

.
ً
العقد 518 يوما

  صدور أمر قضائي لمصلحة »إيفا« 
أعلنت شركة االستشارات المالية الدولية القابضة )إيفا( صدور أمر 
من قاضي التنفيذ بسلطنة عمان، يقضي بنقل ملكية العقار رقم 223 
 من تلك المديونية، إذ سيتم اتخاذ إجراءات 

ً
إلى اسم الشركة خصما

نقل ملكية هذا العقار إلى اسم الشركة. 
وبينت »إيفا« أن األثر المالي لتلك المعلومة يتمثل في أنه في حال 
ات نقل الملكية وتسجيل العقار باسم الشركة سيصبح  إتمام إجــراء
أصــال مــن أصــولــهــا، وتــقــدر قيمته بمبلغ 4.50 ماليين ريـــال عماني 
)11.72 مليون دوالر(. وكانت الشركة قد أعلنت في 21 ديسمبر 2017 
صدور حكم سلطنة عمان بأحقية الشركة الرجوع على أحد المواطنين 
 لحكم صادر من 

ً
العمانيين بالمبالغ التي قد سددتها الشركة، تنفيذا

محكمة استئناف عجمان بتاريخ 25 يناير 2006، والــذي كان قد تم 
تنفيذه في الكويت خالل 5 مارس 2012.

مجلس التأديب يغرم 
»أعيان« و»اكتتاب« 

قــرر مجلس الــتــأديــب توقيع عقوبة غرامة 
قـــدرهـــا 20 ألـــفـــا ضـــد شـــركـــة أعـــيـــان لـــإجـــارة 
واالستثمار على سند من تأخر الشركة المحالة 
بــاإلفــصــاح عــن إحـــدى المعلومات الجوهرية 
عدة أيام. كما قرر توقيع عقوبة غرامة قدرها 
10 آالف ديــنــار ضــد شــركــة اكتتاب القابضة، 
لعدم التزام الشركة المذكورة بتحديث قائمة 

األشخاص المطلعين خالل 5 أيام عمل.

https://www.aljarida.com/article/10554
https://www.aljarida.com/article/10553
https://www.aljarida.com/article/10551
https://www.aljarida.com/article/10550
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سند الشمري

»الخليج للتأمين« فازت بجوائز 
مرموقة خالل 2022

أعــلــنــت مــجــمــوعــة الــخــلــيــج للتأمين 
فــوزهــا بــالــعــديــد مــن الــجــوائــز الــدولــيــة 
العالمية خالل عام 2022، والتي تعكس 
ــا عـــلـــى قــيــمــهــا  ــزهـ ــيـ ــركـ ــزام GIG وتـ ــ ــتـ ــ الـ
األساسية، وبناء عالقات طويلة األمد 
وذات جودة عالية ومكافأة قائمة على 
االحترام المتبادل. وتم تكريم GIG بـ 8 
جوائز مرموقة تمت تسميتها بفخر هي:

 في 
ً
• مجموعة التأمين األكثر تنوعا

الشرق األوسط وشمال إفريقيا 2022 من   
 International Business Award

• جــائــزة أفــضــل عــالمــة تــجــاريــة في 
الــتــأمــيــن فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســــط 
 Global ــن ـــال إفـــريـــقـــيـــا 2022 مــ ــمـ وشــ

Banking & Finance Award
• مجموعة التأمين األكثر استدامة 
 World Business ــائــــزة 2022 مــــن جــ

 Outlook Award
• أفضل شركة عــالقــات مستثمرين 
 The Global تأمين( - الكويت 2022 من(

 Economics Awards
• أفضل مجموعة تأمين في الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا 2022 من مجلة 
 World Economic Magazine Award

• أفضل شركة تأمين عام في الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا 2022 من مجلة 
 World Economic Magazine Award

• العالمة التجارية للعام 2022-23 من 

World Branding Awards
• العالمة التجارية األكثر شهرة في 
مجال التأمين بمنطقة الشرق األوسط 
 Global Brands وشـــمـــال إفــريــقــيــا مـــن

Magazine
وتعّد هذه الجوائز بالتأكيد شهادة 
عــلــى الــقــيــادة الديناميكية لـمجموعة 
الخليج للتأمين والتوجه االستراتيجي، 
والــقــدرة على تلبية متطلبات األعمال 
المتزايدة إلى جانب مواكبة التطورات 
االستراتيجية الــواعــدة على الــرغــم من 
حالة الوباء.  وتسعى المجموعة بشكل 

حثيث لتكوين قوة تأمينة إقليمية من 
خالل برنامج التوسع اإلقليمي الخاص 
بها، وعــروض المنتجات المتنوعة مع 
التركيز المتزايد على ابتكار المنتجات، 
ــمـــي مــع  ــرقـ ــتـــحـــول الـ وخــــــوض رحـــلـــة الـ
نهج يركز على العمالء، وتقديم األداء 
التشغيلي والــمــالــي األمــثــل، وقــد جرى 

تقدير جهودها كما يجب.
 كــبــيــرة 

ً
كــمــا أن لــلــمــجــمــوعــة جـــهـــودا

في خدمة المجتمع. ومن خالل حماية 
حــامــلــي وثــائــق الــتــأمــيــن مــن المخاطر 
الكبيرة، فإن الشركة تسّهل الحفاظ على 
المرونة وترسيخ االستقرار والثروات 
مع المساعدة في الوقت نفسه على بناء 
. وذكــر 

ً
ــارا ــ مجتمعات قوية وأكــثــر ازدهـ

خــالــد الــســنــعــوســي، الــمــديــر التنفيذي 
لمجموعة الخليج للتأمين: »إنـــه لمن 
دواعــي سرورنا أن نفوز بهذه الجوائز 
ــن أكــبــر  ــار أنـــنـــا مــ ــبـ ــتـ الـــمـــهـــمـــة. عـــلـــى اعـ
مجموعات التأمين وأكثرها تنوًعا في 
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، 
فـــقـــد نــجــحــت الـــمـــجـــمـــوعـــة فــــي تــنــويــع 
عـــــروض الــتــأمــيــن، بــغــيــة تــحــقــيــق نمو 
وربحية مستدامين فــي األســـواق التي 
نعمل فيها. إن هذه الجوائز تتماشى مع 
خطتنا، وقوتنا اإلقليمية تمهد الطريق 
بالتأكيد لتعزيز التميز في أعمالنا وفي 

تحقيق رؤيتنا«.

خالد السنعوسي

»زين« شاركت في »وظيفتي« أكبر تجّمع 
وظيفي بالكويت

ـــن مــشــاركــتــهــا  أعـــلـــنـــت شـــركـــة زيــ
في معرض »وظيفتي« أكبر تجّمع 
وظــيــفــي بــالــكــويــت، الـــذي أقــيــم على 
ــدار نــهــايــة األســبــوع الــمــاضــي في  مـ
األريــنــا كــويــت تــحــت رعــايــة النائب 
األول لرئيس مجلس الـــوزراء وزير 
الداخلية وزير الدفاع باإلنابة الشيخ 

طالل الخالد.
وشـــاركـــت زيـــن فـــي حــفــل افــتــتــاح 
ــد حـــضـــور  ــهــ الـــــمـــــعـــــرض، الـــــــــذي شــ
ــر الـــدولـــة  ــ ــــي الـــحـــفـــل وزيــ مــمــثــل راعــ
لشؤون البلدية عبدالعزيز المعجل، 

والــنــائــب عــبــدالــلــه الــمــضــف، ومــديــر 
إدارة العالقات المؤسسية في »زين 
الــكــويــت« حمد المصيبيح، وفريق 

الموارد البشرية في الشركة.
ــــحـــــرص »زيــــــــــن« عــلــى   تـ

ً
ودائـــــــمـــــــا

الــُمــشــاركــة الــفــّعــالــة فـــي الــمــعــارض 
الــوظــيــفــيــة وتــقــديــم الــدعــم لــهــا على 
مدار العام في إطار استراتيجيتها 
للموارد البشرية، التي تساهم من 
خاللها بتنشيط سوق العمل وتبادل 
الخبرات الوظيفية وإتاحة الفرصة 
للطلبة وحديثي التخرج والباحثين 

عن العمل للوصول إلى فرص العمل 
ــنــاســب مــهــاراتــهــم وقــدراتــهــم 

ُ
الــتــي ت

وطــمــوحــاتــهــم بــمــا ُيــســهــم فـــي دفــع 
عــجــلــة االقـــتـــصـــاد الــوطــنــي وزيــــادة 
معدالت إشراك الكفاءات الوطنية في 

القطاع الخاص الكويتي. 
ــــن خــــــالل ركــنــهــا  ــــت زيــــــن مـ ــامـ ــ وقـ
الــخــاص فــي المعرض باستعراض 
ســيــاســة الــتــوظــيــف الـــتـــي تتبناها 
والفرص الوظيفية الُمتاحة لديها، 
ــانـــب تـــعـــريـــف الــــزائــــريــــن مــن  ــــى جـ إلـ
الطلبة والخريجين والباحثين عن 

فرص العمل على تجربتها الرائدة 
في قطاع االتــصــاالت وتكنولوجيا 
المعلومات كونها الشركة صاحبة 

الريادة في السوق الكويتي.
كــــمــــا قــــامــــت الــــشــــركــــة بــتــعــريــف 
الـــزائـــريـــن عــلــى بــيــئــة الــعــمــل لــديــهــا 
ــروط الــوظــائــف  ــ وشــــرح نــوعــيــة وشـ
ــة إلـــــى إجـــابـــة  ــافــ الـــمـــتـــاحـــة، بــــاإلضــ
ــة االســـــتـــــفـــــســـــارات وتـــوضـــيـــح  ــ ــافـ ــ كـ
طبيعة العمل لدى مختلف اإلدارات 

والقطاعات في الشركة.

المعجل والمضف يتوسطان المصيبيح وفريق الموارد البشرية في جناح »زين«

stc وتطبيق »كوفي« يعقدان شراكة استراتيجية لتعزيز خدماتهما الرقمية
أعلنت شركة االتصاالت الكويتية 
stc، شــراكــتــهــا االســتــراتــيــجــيــة مع 
 لتسوق 

ً
تطبيق كوفي الرائد خليجيا

 مع 
ً
الــقــهــوة عبر اإلنــتــرنــت تماشيا

أهداف مبادرتها »وياك« – في موسمه 
الثاني. 

ــة إلــــــى تــعــزيــز  ــراكــ ــشــ ــــدف الــ ــهـ ــ وتـ
الــخــدمــات الرقمية المقدمة لعمالء 
الـــشـــركـــتـــيـــن وتـــنـــظـــيـــم الــــمــــبــــادرات 
والفعاليات التي تثري حياة المجتمع 

المحلي.
وأقـــــيـــــم حــــفــــل إطـــــــــالق الــــشــــراكــــة 
االستراتيجية في تشيرمانز كلوب 
ــبــــرج كــيــبــكــو بـــحـــضـــور عــــــدد مــن  بــ
المسؤولين التنفيذيين من الشركتين. 
ويشمل االتفاق على تعاون الجهتين 
لتنظيم سلسلة من األنشطة التفاعلية 
الــتــي تــعــزز الــخــدمــات الــرقــمــيــة عبر 
 عــــن إقــــامــــة أكــبــر 

ً
اإلنــــتــــرنــــت، فـــضـــال

مهرجان قهوة من نوعه في الكويت، 
وإطالق عروض ترويجية خاصة من 
خالل منصة »كوفي« الرقمية تشمل 

مقاهي مختارة في الكويت.
 stc يــــــــنــــــــدرج الـــــــتـــــــعـــــــاون بـــــيـــــن
وتطبيق كوفي ضمن إطار برنامج 
الــمــســؤولــيــة الــمــجــتــمــعــيــة الــشــامــل 
للشركة واستراتيجيتها لالستدامة 
 مــن حرصها 

ً
المؤسسية وانــطــالقــا

ــلــــى دعـــــــم الـــــشـــــركـــــات الـــصـــغـــيـــرة  عــ
والــمــتــوســطــة الــمــحــلــيــة والــشــركــات 

الناشئة. 
ــأتـــي الـــشـــراكـــة اســتــكــمــااًل  كـــمـــا تـ
للمبادرة المجتمعية الرائدة »وياك« - 
 
ً
الموسم الثاني والتي شهدت نجاحا

 في موسمها األول. 
ً
بارزا

وانطلقت مــبــادرة »ويـــاك« بهدف 
دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة 
المحلية والشركات الناشئة لتمكين 
 من التزام 

ً
التحول الرقمي، وانطالقا

stc بدعم االقتصاد المحلي من خالل 
الوقوف إلى جانب الشركات الصغيرة 
والمتوسطة على مختلف المستويات 
 stcوالـــقـــطـــاعـــات. جــديــر بــالــذكــر، أن
تعتبر من أكبر الداعمين للشركات 

الــكــويــتــيــة الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة 
والشركات الناشئة، السيما أولئك 
الذين ينفذون استراتيجيات التحول 
الرقمي الخاصة بهم لتعزيز االبتكار 

وتبسيط عملياتهم. 
وسبق أن نظمت stc العديد من 
المبادرات المشابهة التي تهدف إلى 
تسليط الــضــوء على رواد األعــمــال 
الــمــحــلــيــيــن والــــشــــركــــات الــصــغــيــرة 
والمتوسطة والشركات الناشئة في 

الكويت. 
وبصفتها رائدة في مجال التحول 
الرقمي، تواصل stc دعم والمشاركة 
في مثل هذه المبادرات المجتمعية 
التي تساهم في تعزيز التواصل مع 

المجتمع المحلي.
وعـــلـــى هـــامـــش الـــحـــفـــل، أقــيــمــت 
حلقة نقاشية أدارها أحمد النويبت، 
مــديــر الــعــالقــات الــعــامــة والــتــواصــل 
االجـــتـــمـــاعـــي فـــي stc، حــيــث شـــارك 
كـــل مـــن عــلــي اإلبـــراهـــيـــم الــمــؤســس 
والرئيس التنفيذي لتطبيق كوفي 

ودانــه الجاسم، مدير عــام اتصاالت 
الشركات في stc رأييهما ورؤيتهما 
حــول دور القطاع الــخــاص فــي دعم 
ــبـــادريـــن وأصــــحــــاب الــمــشــاريــع  الـــمـ
الصغيرة والمتوسطة الحجم وكيفية 
االستفادة من التطور المتسارع في 

العالم الرقمي.
 على هذه الشراكة، قالت 

ً
وتعليقا

الجاسم: »سعداء بالشراكة مع تطبيق 
كــوفــي، منصة التسوق األولـــى عبر 
اإلنــتــرنــت لــكــل مـــا يتعلق بالقهوة 
الذي بدأ في الكويت، وأصبح اليوم 
 يقود التحول الرقمي 

ً
 إقليميا

ً
العبا

من الكويت عبر دول مجلس التعاون 
 في 

ً
الخليجي بــنــجــاح وخــصــوصــا

المملكة العربية السعودية. وبصفتنا 
ــدة فــي مــجــال االتــصــاالت  شــركــة رائــ
والحلول الرقمية، فإننا ندعم بقوة 
الدور المهم الذي تلعبه التكنولوجيا 
ليس فقط في حياتنا اليومية، لكن 
في مختلف القطاعات والصناعات«. 
 مع القيم 

ً
وأضافت الجاسم: »تماشيا

ــيـــة لــبــرنــامــج الــمــســؤولــيــة  األســـاسـ
المجتمعية للشركات لدينا، تعكس 
ــادرة« ويـــــــاك »بـــشـــكـــل إيــجــابــي  ــ ــبــ ــ مــ
األهداف األساسية التي نسعى إلى 
تحقيقها. حيث أن تشجيع وتمكين 
الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي 
تشكل العمود الفقري القتصادنا، 
على االبتكار ومتابعة رؤاها الفريدة 
هو عامل أساسي في بناء اقتصاد 

ــذا فــإن  ــتـــدام. لــ قــــوي وصـــحـــي ومـــسـ
شراكتنا مع تطبيق كوفي، إضافة 
إلى غيرها من المبادرات المبتكرة 
األخــرى في الكويت، تبرز جهودنا 
ــال  ــمــ ــبــــاب ورجــــــــــال األعــ ــم الــــشــ ــدعــ لــ
والــمــبــتــكــريــن فــــي ســبــيــل تحقيق 
رؤيتهم اإلبداعية واالنتقال بها إلى 
مستوى جديد من النجاح والتطور«.

ــة، قـــال  ــراكــ  عـــلـــى الــــشــ
ً
 وتــعــلــيــقــا

اإلبــراهــيــم، »إنـــه لمن دواعـــي فخرنا 
أن نقيم هذه الشراكة االستراتيجية 
مع stc، الشركة اإلقليمية الرائدة في 
مجال االتصاالت والحلول الرقمية 
ــي ســـاهـــمـــت بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فــي  ــتــ الــ
تمكين مجتمع الشركات الصغيرة 
والمتوسطة في الكويت. لقد سعينا 
 إلى العمل مع المنظمات التي 

ً
دائما

تؤمن برؤيتنا لتعزيز حياة األفراد 

مــــن خـــــالل تــطــبــيــق الــتــكــنــولــوجــيــا 
 يدعم 

ً
الحديثة. وبصفتنا تطبيقا

أســلــوب الــحــيــاة الــعــصــري، سعينا 
 إلــــى تــدلــيــل مــحــبــي الــقــهــوة 

ً
ــا ــمــ دائــ

وتــســهــيــل حــصــولــهــم عــلــى الــقــهــوة 
 مــن خــالل 

ً
الــيــومــيــة، ونتطلع قــدمــا

 أن نزيد الكثير 
ً
الشراكة مع stc أيضا

مـــن الــبــهــجــة والـــمـــكـــافـــآت إلــــى هــذه 
التجربة اليومية«.

stcلقطة جماعية لفرق العمل من »كوفي« و

ندوة »العقاريين« ناقشت قانون »شركات المدن اإلسكانية«
• الصقعبي: يعالج جانب البنية التحتية... ونجاحه مرتبط بحزمة قوانين أخرى 

 لفشل قوانين سابقة في 1993 و1995
ً
• الصبيح: سيتم إقراره وسيكون امتدادا

ــم اتــحــاد الــعــقــاريــيــن حلقة 
ّ
نــظ

نقاشية بعنوان »قانون تأسيس 
إنشاء شركات المدن اإلسكانية«، 
ــــذي تـــمـــت الـــمـــوافـــقـــة عــلــيــه فــي  الــ
المداولة األولى، والمقرر أن يطرح 
مرة أخرى أمام مجلس األمة في 
جلسة 24 يناير الجاري إلقراره.

وكانت الحلقة بمشاركة عضو 
لجنة اإلسكان والعقار البرلمانية، 
النائب د. عبدالعزيز الصقعبي، 
ووزيــــــــــــر اإلســـــــكـــــــان األســــــبــــــق د. 
عـــــــادل الـــصـــبـــيـــح، والـــمـــســـتـــشـــار 
الــقــانــونــي التــحــاد الــمــصــارف د. 
فايز الكندري، وعضو المجلس 
البلدي د. حسن كمال، وبحضور 
عــــدد مـــن الــفــعــالــيــات الــســيــاســيــة 
ــة، بـــرئـــاســـة رئــيــس  ــاديـ ــتـــصـ واالقـ
مــجــلــس إدارة االتـــحـــاد إبــراهــيــم 
ــيــــس  ــرئــ ــب الــ ــ ــ ــائـ ــ ــ الــــــعــــــوضــــــي، ونـ

عبدالرحمن التركيت.
فــي الــبــدايــة، قـــال الــتــركــيــت إن 
االتــحــاد يسعى مــن خـــالل إقــامــة 
رب 

ُ
هذه الحلقة إلى التعرف عن ق

عــلــى الــمــقــتــرحــات الــمــقــدمــة من 
اللجنة اإلسكانية في المجلس، 
وتــقــديــم الــتــوصــيــات الــتــي سيتم 
ــــى الــــمــــداولــــة الــثــانــيــة،  رفـــعـــهـــا إلـ
 ضــــــــرورة الـــتـــعـــرف عــلــى 

ً
ــدا ــ ــؤكـ ــ مـ

مختلف وجهات النظر قبل إقرار 
القانون الجديد الذي يهم شريحة 
كــبــيــرة مـــن الــمــواطــنــيــن، إضــافــة 
إلـــى مــحــاولــة تــقــويــمــه لــيــكــون له 
انـــعـــكـــاس إيـــجـــابـــي عــلــى الــســوق 
والمواطن في المحصلة النهائية.
بــدوره، أكــد النائب الصقعبي 
أن قانون إنشاء المدن اإلسكانية 
الــمــقــتــرح يــعــالــج جـــانـــب الــبــنــيــة 
التحتية، لكنه لن ينجح ما لم يكن 
ضمن حزمة قوانين من خاللها 
ــلــــف الــقــضــيــة  ــكـــن تــــحــــريــــك مــ ــمـ يـ
اإلسكانية، ولعل أهمها قوانين 
تـــمـــويـــل الـــــقـــــروض اإلســـكـــانـــيـــة، 
وسيولة بنك االئتمان، باإلضافة 

إلى فكرة إنشاء بنك لإلسكان.
ــأن الــــحــــل الــرئــيــســي  ــ وأفــــــــاد بــ
لمعالجة القضية اإلسكانية يكمن 
في معالجة نقص المعروض من 
 
ً
أراضـــي السكن الــخــاص، مشيرا
إلــى أن زيــادة المعروض يتم من 

خـــالل تــوفــيــر األراضـــــي، وتوفير 
سيولة البنية التحتية والقروض 
ــيـــة، وتـــوفـــيـــر الــكــهــربــاء  اإلســـكـــانـ

والماء والخدمات.
وأضاف الصقعبي، أن القانون 
 للقوانين 

ً
المقترح يأتي امــتــدادا

الـــســـابـــقـــة بــتــعــديــالتــهــا، إذ جـــاء 
 مــن الــتــعــديــالت الكثيرة 

ً
انــطــالقــا

التي تمت على القوانين السابقة، 
ــدد مـــن ورش العمل  مـــن خـــالل عـ
الــتــي امــتــدت على مــدى أكــثــر من 
ــع مـــؤســـســـة الـــرعـــايـــة  شـــهـــريـــن مــ
الــســكــنــيــة، ومـــع الــمــســؤولــيــن عن 
تطبيق القوانين السابقة وغيرها، 
وذلك كله محاولة لتحريك الملف 

اإلسكاني.
وبــّيــن أن المجلس مقبل على 
مــرحــلــة أخـــــرى تــتــعــلــق بتنظيم 
ــــن خـــالل  الــــفــــوضــــى الــــعــــقــــاريــــة مـ
ــة  ــقـــاريـ ــات الـــعـ ــهــ ــجــ ــم شــــتــــات الــ ــ لـ
)التسجيل العقاري، التراخيص، 
ــــة( وجــمــعــهــا تــحــت  ــــدولـ ــــالك الـ أمــ
مظلة هيئة عــقــار مــوحــدة تنظم 
ــداول  ــ ــتـ ــ عـــمـــلـــيـــات الـــســـمـــســـرة والـ
الــعــقــاري، بــاإلضــافــة إلـــى تنظيم 
بعض القيود ومن بينها فوضى 
الـــســـكـــن الـــــخـــــاص، ومــــــا يــرتــبــط 
بــهــا مــن رســـوم الــكــهــربــاء والــمــاء 
والتسجيل العقاري على البيت 
الثالث، وضريبة التملك، ووضع 

القيود على البيع والمضاربة.

تقليص فترة االنتظار

مـــــن جــــانــــبــــه، أكـــــــد د. عـــــادل 
ــهـــدف مـــن وراء  الــصــبــيــح، أن الـ
مثل هذه القوانين تقليص فترة 
االنتظار في الطابور اإلسكاني، 
ــيــــص أعــــــــــــداد مـــنـــتـــظـــري  ــلــ ــقــ وتــ
الرعاية السكنية، إال أن القوانين 
السابقة، الــتــي صـــدرت فــي هذا 
الشأن، لم تحقق أهدافها، حيث 
ــعــــت فــــتــــرة االنــــتــــظــــار فــي  ــفــ ارتــ
الــطــابــور مــن 7 ســنــوات إلــى 21 
ســـنـــة، كــمــا ارتـــفـــع عــــدد طــلــبــات 
الرعاية السكنية الفعلية من 60 

.
ً
 حاليا

ً
ألف طلب إلى 140 ألفا

وذكـــــر الــصــبــيــح أن هـــنـــاك 3 
قــوانــيــن تتعلق بــإنــشــاء الــمــدن 

جانب من الحلقة النقاشية »تصوير عبدالله خلف«

ــنــــوات  اإلســــكــــانــــيــــة خـــــــالل الــــســ
ــة، بــــخــــالف الـــقـــانـــون  ــيــ ــمــــاضــ الــ
الـــحـــالـــي الـــــذي يــعــد الــــرابــــع من 
 بـــــــأن »الــــرعــــايــــة 

ً
ــا ــمــ ــلــ نـــــوعـــــه، عــ

ــق فـــي  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــة« لـــــهـــــا الـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ الـ
ــة  ــات، لــكــن دراســ ــركـ ــاء الـــشـ إنـــشـ
الــــجــــدوى فـــي هــــذا الــخــصــوص 
لم تكن مجدية لذلك لم تنفذها 

المؤسسة.
وأكـــــد الــصــبــيــح أن مــتــوالــيــة 
اإلســـكـــان تــتــكــون مـــن 4 مــراحــل 
هــي: تحرير األراضـــي، وتطوير 
األراضــــــــــــــــي وبـــــــنـــــــاء الـــــبـــــيـــــوت، 
والـــتـــمـــويـــل، وتــوفــيــر الــكــهــربــاء 
 أن تحرير األراضي 

ً
والماء، مبينا

 أن المؤسسة 
ً
قرار حكومي، علما

لــديــهــا أراض تكفي لــبــنــاء 200 
ألـــف وحـــدة سكنية، أمـــا قضية 
الـــبـــنـــاء فــالــمــؤســســة هــــي الــتــي 
ــاء الــقــانــون  تــبــنــي، فـــي حــيــن جــ
 لعملية 

ً
 جــديــدا

ً
ليضيف كــيــانــا

البناء أكثر كلفة وأبطأ أداء.
ــة  ــلـ ــكـ ــمـــشـ ولــــــفــــــت إلـــــــــى أن الـ
الــحــقــيــقــيــة ال تــكــمــن فـــي قضية 
البناء إنما في قضية التمويل، 
ذلــك أن حــل القضية اإلسكانية 
في 10 سنوات يتطلب أن تنجز 
الحكومة 22 ألف وحدة سكنية 
، حتى تتمكن من تلبية 

ً
سنويا

الطلبات القائمة وتلك الجديدة 
الـــتـــي ســتــأتــي خــــالل الــســنــوات 
 أن تكلفة تنفيذ 22 

ً
العشر، علما

 هو 
ً
ألــف وحـــدة سكنية ســنــويــا

 مدة 10 
ً
2.2 مليار دينار سنويا

سنوات، ما يشكل 13 في المئة 
من دخل الدولة من النفط ومن 
االستثمار، فهل تستطيع الدولة 

تلبية هذه المتطلبات؟
وأعـــرب الصبيح عــن اعتقاده 
ــأن الـــقـــانـــون الـــمـــقـــتـــرح ســيــقــر،  ــ بـ
 لفشل القوانين 

ً
وسيكون امتدادا

 
ً
السابقة في 1993 و1995، مؤكدا
أن الــــخــــطــــر الــــرئــــيــــســــي أن يــتــم 
إقــرار القانون وإنشاء الشركات، 
وعندما يأتي دور إقرار التمويل 
ــاغ  فــــــي مـــجـــلـــس األمـــــــــة أن يـــصـ
بصيغة غير عملية فال يتم حل 
مشكلة الــتــمــويــل، بــالــتــالــي عــدم 
تــحــقــيــق الـــغـــرض األســـاســـي من 

القانون.

رغبة لحل األزمة اإلسكانية

ــه، قـــــــــال رئــــيــــس  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــاحـ ــ ــن نـ ــ ــ مـ
مجلس إدارة اتــحــاد العقاريين 
إبـــــــــراهـــــــــيـــــــــم الـــــــــعـــــــــوضـــــــــي، إنـــــــه 
ــاد  ــ ــحــ ــ ــم أخـــــــــــذ رأي اتــ ــ ــتــ ــ »لـــــــــــم يــ
العقاريين، وكــذلــك رأي شركات 
االســتــثــمــار واتـــحـــاد الــمــصــارف 
ــانــــون«. ــقــ ــذا الــ ــ الـــكـــويـــتـــيـــة فــــي هــ

ــرأي الــــذي  ــ ــ ــد الـــعـــوضـــي الـ ــ وأيــ
يقول إن هذا القانون لن يساهم 
فــي حــل القضية اإلســكــانــيــة، ما 
ــاك قــــوانــــيــــن أخــــرى  ــنــ ــكـــن هــ لــــم تـ
مكملة كقانون المطور العقاري، 
ــريــــر  ــاري وتــــحــ ــ ــقــ ــ ــعــ ــ ــ والـــــــرهـــــــن ال
ــز الـــبـــنـــيـــة  ــيــ ــهــ األراضــــــــــــــــي، وتــــجــ
التحتية قبل تسليمها للمواطن.

وأكـــد أن اتــحــاد الــعــقــاريــيــن ال 
يـــهـــدف إلــــى مــعــارضــة الــقــانــون، 
ــود رغــبــة جـــادة  الســيــمــا فـــي وجــ
ــل الــمــشــكــلــة اإلســـكـــانـــيـــة،  ــي حــ فــ
لكن هدف االتحاد هو المشاركة 
في تعديل وتنقيح القانون بما 
 
ً
يناسب جميع الجهات، خصوصا
أن االتـــحـــاد يـــرى أن ســبــب فشل 
جميع القوانين السابقة مسألة 
»الــتــقــيــيــد« الـــتـــي شــهــدتــهــا هــذه 
ــن بــيــنــهــا تــقــيــيــد  ــ الـــقـــوانـــيـــن، ومـ
مساحات البناء، وتقييد نسبة 
أرباح القطاع الخاص دون مراعاة 
تقلبات األســـــواق... وغــيــرهــا من 

األمور المقيدة.
ــــن«  ــيـ ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ وأفـــــــــــــاد بـــــــــأن »الـ
ــذا الـــقـــانـــون يــجــب أن  ــرى أن هــ يــ
، وتـــطـــلـــق فــيــه 

ً
ــكــــون مــــفــــتــــوحــــا يــ

ــد الــمــؤســســة الـــعـــامـــة لــلــرعــايــة  يـ
السكنية بحيث تــحــدد بنفسها 
احتياجات المشروع على حسب 
ــة  ــاجــ مـــســـاحـــتـــه ومـــــوقـــــعـــــه، وحــ
ــنـــد طـــرح  ــن والــــــدولــــــة عـ ــواطــ ــمــ الــ

المشروع.
وحـــــــول تـــمـــويـــل الــــمــــشــــروع، 
ــي إن الــــقــــانــــون  ــ ــــوضـ ــعـ ــ قــــــــال الـ
ــــوع الـــتـــمـــويـــل،  ــــوضـ ــم يـــــــراع مـ ــ لـ
ــذه الــمــشــاريــع   أن هــ

ً
خـــصـــوصـــا

ــال ضــخــم،  ــ ــمـ ــ تـــحـــتـــاج إلـــــى رأسـ
ــأن الــــتــــمــــويــــل الــــذاتــــي  ــ ــ  بـ

ً
عــــلــــمــــا

للشركات لهذه التمويل صعب، 
ــا كـــانـــت هــنــاك  بــالــتــالــي مــتــى مـ
آلــيــة واضــحــة ومنظمة لعملية 
ــتــــمــــويــــل فـــحـــيـــنـــهـــا ســتــحــقــق  الــ

هــــــــــذه الــــــمــــــشــــــاريــــــع الـــــنـــــجـــــاح.

يفتقد إلى المرونة

ــد الــمــســتــشــار  ــ ــه، أكـ ــبـ ــانـ مــــن جـ
ــارف         ــمـــصـ ــــاد الـ ــــحـ الــــقــــانــــونــــي التـ
د. فايز الكندري، أن القانون يفتقد 
 
ً
الــمــرونــة، كما أنــه يتضمن عــددا
مـــن الــتــفــاصــيــل الـــتـــي مـــن بينها 
تفاصيل غير الزمة، أو أن بعضها 
ــكــــون مـــــوجـــــودة فــي  يـــكـــفـــي أن تــ
الالئحة التنفيذية، لذا يجب إعادة 
النظر في صياغة التشريع بحيث 
يــضــع بــيــئــة جـــاذبـــة للمستثمر 
المحلي واألجنبي على حد سواء.

وأفـــــاد بــــأن الـــقـــانـــون يــجــب أن 
يــركــز عــلــى مـــوضـــوع حـــل األزمـــة 
ــــح أن  ــــواضــ اإلســــكــــانــــيــــة، لـــكـــن الــ
القانون أراد أن يعالج كــل شيء 
في نفس الوقت، بمعنى أن يسعى 
إلى إشراك المواطن في االستثمار 
مــن خـــالل االســتــثــمــار فــي 50 في 
ــم الـــشـــركـــة، كــمــا  ــهـ الـــمـــئـــة مــــن أسـ
يسعى إلى تعزيز عمل المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة، وأن يحقق 
ــو أمـــر ال  ــم الــعــمــالــة، وهـ مــبــدأ دعـ

يمكن تحقيقه كله في آن واحد.
وأوضح الكندري أن المشروع 
 من 

ً
ا غير واضــح ما إذا كــان جــزء

مـــشـــروع الـــشـــراكـــة أم انــــه خـــارج 
ــــل الـــشـــركـــات  ــذا الـــمـــفـــهـــوم، وهـ هـــ
الـــــتـــــي ســـتـــنـــشـــأ ســــتــــكــــون وفــــق 
ــام  ــة الـــــصـــــادر عـ ــراكــ ــشــ قــــانــــون الــ
ــذا الـــقـــانـــون؟ ــ ــارج هـ ــ 2014 أم خــ

ومــــــــن نــــاحــــيــــتــــه، قــــــــال عــضــو 
المجلس البلدي د. حسن كمال، 
إن القانون المطروح يمكنه من 
الــمــســاهــمــة فــي تنفيذ الــوحــدات 
 أن 

ً
السكنية للمواطنين، مبينا

هناك نحو 10 آالف طلب إسكاني 
، ما قد يتسبب في 

ً
جديد سنويا

تراكم الطلبات اإلسكانية، بسبب 
محدودية قدرة المؤسسة العامة 
للرعاية السكنية التي ال يمكنها 
ســـوى تنفيذ نــحــو 3000 وحــدة 

.
ً
سكنية سنويا

وبــــــّيــــــن كـــــمـــــال أن الــــطــــابــــور 
اإلسكاني الحالي يضم نحو 140 
ألف طلب إسكاني، ما تسبب في 
ارتفاع أسعار األراضي، وارتفاع 
اإليــجــارات وغيرها من التبعات 

االجتماعية األخرى.
وأكد كمال أن المجلس البلدي 
 فـــــي تـــوفـــيـــر 

ً
 كــــبــــيــــرا

ً
أدى دورا

ـــن خـــالل  األراضـــــــــــي الـــســـكـــنـــيـــة مــ
تحرير العديد من األراضــي، لكن 
عملية تحرير األراضي صاحبها 
وجود بعض العوائق التي تجعل 
الــمــؤســســة تــعــانــي مـــع الــجــهــات 
ــــرى، نــاهــيــك عن  الــحــكــومــيــة األخــ
معضلة التمويل العقاري، حيث 
تفتقد المؤسسة التمويل الذاتي 
لــمــشــاريــعــهــا، فــضــال عـــن مشكلة 

بنك االئتمان في التمويل.
وشــدد على ضـــرورة أن يكون 
لدى »االئتمان« جناح استثماري 
يـــســـاعـــده عــلــى تــوفــيــر الــتــمــويــل 
الــــالزم، إلــى جــانــب تأسيس بنك 
 للمواطنين 

ً
اسكاني يقدم قروضا

بـــفـــوائـــد مـــخـــفـــضـــة، األمـــــــر الــــذي 
يــــســــاعــــد الــــبــــنــــك عــــلــــى تــحــقــيــق 

التمويل المستدام.

   القانون لم 
يراِع موضوع 

التمويل ويجب 
أن تطلق فيه 

يد مؤسسة 
اإلسكان

العوضي 

  من الضروري 
التعرف على 

وجهات النظر 
قبل إقراره 

التركيت 

  القانون 
يفتقد المرونة 

ويتضمن 
تفاصيل غير 

الزمة 
الكندري 

   المجلس 
البلدي أدى 

 في 
ً
 كبيرا

ً
دورا

توفير األراضي 
السكنية 

كمال 
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»التجاري« يتّوج الفائز بالجائزة الكبرى لحساب النجمة
قال عبدالعزيز الزعابي، 

إن البنك التجاري الكويتي 
 على مكافأة 

ً
يحرص دائما

عمالئه بأفضل العروض 
 
ً
 كبيرا

ً
الحصرية، ويولي اهتماما

بتنظيم مثل هذه الفعاليات 
لالحتفال بعمالئه الفائزين 

في أكبر السحوبات والحمالت 
الترويجية التي ينظمها على 

مدار العام.

نظم البنك التجاري الكويتي 
ــة« لــلــســحــب  ــمــ ــجــ ــنــ »كـــــرنـــــفـــــال الــ
عــلــى الــجــائــزة الــكــبــرى لحساب 
النجمة »جائزة المليون ونصف 
المليون دينار« للسنة الخامسة 
على التوالي، وهو الحدث الذي 
ينتظره العديد من عمالء البنك.

ــم الــــكــــرنــــفــــال بـــمـــجـــّمـــع  ــ ــيــ ــ وأقــ
مــــــــــــروج، وأذيــــــــــــع عــــلــــى الـــــهـــــواء 
 ،360FM ــرة عـــبـــر إذاعـــــــة ــاشـ ــبـ مـ
وعبر مواقع التواصل، بحضور 
المديرة العامة لقطاع التواصل 
المؤسسي الشيخة نــوف سالم 
ــام لــقــطــاع  ــعـ الـــعـــلـــي، والـــمـــديـــر الـ
الــخــدمــات الــمــصــرفــيــة بــالــوكــالــة 
عــبــدالــعــزيــز الـــزعـــابـــي وقـــيـــادات 
ومسؤولين من البنك، وممثلي 
مـــكـــتـــبـــي الـــتـــدقـــيـــق الــعــالــمــيــيــن 
ــــوزان  Deloitte & Touche -الــ
ــبــــزيــــع  وشـــــــركـــــــاه و»RSM - الــ
وشــــــــــركــــــــــاه«، وأحـــــــمـــــــد الـــحـــمـــد 
وعــبــدالــعــزيــز أشــكــنــانــي ممثلي 
ــارة والــــصــــنــــاعــــة،  ــ ــــجـ ــتـ ــ وزارة الـ
وحظيت هذه الفعالية بحضور 

الفــت مــن الــعــمــالء وزوار مجمع 
المروج.

واســــتــــهــــل الــــمــــذيــــع ســـلـــمـــان 
ــادي حـــــديـــــثـــــه بـــتـــقـــديـــم  ــ ــ ــجـ ــ ــ ــنـ ــ ــ الـ
مــعــلــومــات عـــن الــبــنــك الــتــجــاري 
الكويتي وحساب النجمة، الذي 
بات يقّدم أكبر جائزة نقدية في 
العالم، والتي حصل من خاللها 
على رقم قياسي »غينيس لألرقام 

القياسية« عام 2019. 
وشهدت الفعالية العديد من 
الــعــروض واألنــشــطــة الترفيهية 
ــة والـــمـــمـــتـــعـــة، مــنــهــا  ــنـــوعـ ــتـ ــمـ الـ
ــــدع الـــكـــومـــيـــديـــة مــع  ــخـ ــ ــرة الـ ــقــ فــ
ــالـــح وخـــالـــد  عــبــدالــلــطــيــف الـــصـ
ــذبـــت  ــة جـ ــ ــطـ ــ ــــشـ الــــــمــــــحــــــارب، وأنـ
اهتمام األطــفــال وعائالتهم في 
»مزرعة مروج«، حيث استمتعوا 
بالتفاعل واللعب مع الحيوانات 
األلــيــفــة بــالــمــزرعــة، إضـــافـــة إلــى 
ــات  ــقـ ــابـ ــال ومـــسـ ــفــ ألـــــعـــــاب لــــألطــ
ــتـــي أقــــام  ــــالل األجـــنـــحـــة الـ مــــن خـ
بــهــا الــبــنــك فــي كــرنــفــال النجمة، 
إضافة الى مسابقات مخصصة 

للحضور وتــوزيــع جــوائــز، كما 
تــضــمــن الــحــفــل تــقــديــم وصـــالت 
غنائية بمشاركة الفنان مساعد 

البلوشي.
ــي مـــشـــهـــد ســـــادتـــــه حـــالـــة  ــ ــ وفـ
ب، بــدأت االستعدادات 

ّ
من الترق

لإلعالن عن الفائز سعيد الحظ 
ــزة  ــائــ ــب إلـــــيـــــه جــ ــذهــ ــتــ الـــــــــذي ســ
المليون ونصف المليون دينار. 

ــام الــزعــابــي، ونــائــبــة الــمــديــر  وقــ
العام لقطاع التواصل المؤسسي، 
أماني الورع، بإعالن اسم الفائز 
سعيد الحظ ماليل موسى كويا، 
الفائز الخامس بجائزة المليون 
ونصف المليون دينار، المقّدمة 
مـــن حـــســـاب الــنــجــمــة فـــي الــبــنــك 

التجاري.
 عـــــــلـــــــى نـــــجـــــاح 

ً
وتــــــعــــــقــــــيــــــبــــــا

ــابــــي  ــزعــ ــان، صـــــــرح الــ ــ ــرجـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ الـ
 
ً
بـــأن »الـــتـــجـــاري« يــحــرص دائــمــا

ــأة عـــمـــالئـــه بــأفــضــل  ــافـ ــكـ عـــلـــى مـ
الـــعـــروض الــحــصــريــة، إذ يــولــي 
 بتنظيم مثل هذه 

ً
 كبيرا

ً
اهتماما

الــفــعــالــيــات لــالحــتــفــال بعمالئه 
الــفــائــزيــن فـــي أكــبــر الــســحــوبــات 
ــة الــتــي  ــيـ ــتـــرويـــجـ ــمــــالت الـ ــحــ والــ

ينظمها على مدار العام.

وأضاف أن »التجاري« يسعى 
 للتطور من خالل خدماته 

ً
دائما

ــه الــتــســويــقــيــة بــهــدف  وعــــروضــ
الــوصــول إلــى أكبر شريحة من 
العمالء وتعريفهم بالخدمات 
المصرفية المتنوعة والمختلفة 
التي يقّدمها، وإتــاحــة الفرصة 
أمامهم لالستفادة من العروض 
الُمجزية والمتواصلة المقدمة 
 إلــى أن البنك ُيحرز 

ً
لــهــم، الفــتــا

 في هذا السياق 
ً
 ملحوظا

ً
تقّدما

مــــن خـــــالل ابــــتــــكــــاره وتـــطـــويـــره 
الدائم للخدمات المصرفية التي 
تلبي احتياجات عمالئه وترتقي 

لمستوى تطلعاتهم.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، قـــالـــت الــــــورع: 
ــوج الـــفـــائـــز  ــ ــتـ ــ ــا أن نـ ــدنــ ــعــ ــســ »يــ
ــزة الــــكــــبــــرى لـــحـــســـاب  ــائــ ــجــ ــالــ بــ
النجمة للعام الخامس، إذ تمّيز 
الحفل هذا العام بتنوع برنامجه 
 للفنان مساعد 

ً
الذي ضّم عرضا

الــبــلــوشــي، الـــذي أضـــاف أجـــواء 
ــادة والــــفــــرحــــة، كــمــا  ــعــ ــســ مــــن الــ
تخلل مهرجان السحب فعاليات 

ممتعة وفقرة مسابقات وتوزيع 
ــة وقــــّيــــمــــة عــلــى  ــديــ ــقــ جـــــوائـــــز نــ

الجمهور.
وتوجهت الــورع بالشكر لكل 
مــــن شــــــارك فــــي إنــــجــــاح فــعــالــيــة 
السحب الكبير لحساب النجمة. 
ومن خالل الفعالية، تم تعريف 
ــة 360FM على  ــ مــســتــمــعــي إذاعــ
ــات الــرقــمــيــة الــمــتــطــورة  ــدمـ الـــخـ
الـــجـــديـــدة الــتــي يــقــّدمــهــا الــبــنــك، 
ومنها خدمة Apple Pay، كما تم 
تعريف المستمعين بمجموعة 
كــبــيــرة ومــتــنــوعــة مـــن خـــيـــارات 

الدفع غير التالمسية.
وفي ختام مهرجان السحب 
الكبير لــحــســاب الــنــجــمــة، أكــد 
»الــــتــــجــــاري« ســعــيــه الــحــثــيــث 
ــه عــبــر  ــمـــالئـ ــاه مــــكــــافــــأة عـ تــــجــ
ــــالق الـــمـــزيـــد مـــن الــحــمــالت  إطـ
ــة  ــيـ ــقـ ــتـــســـويـ ــة والـ ــيــ ــجــ ــرويــ ــتــ الــ
ومـــــهـــــرجـــــانـــــات الــــســــحــــوبــــات 
لــالحــتــفــال مــعــهــم بتتويجهم 
وفوزهم بالجوائز التي يقّدمها 

البنك لهم.

360FM قياديو »التجاري« عبر

صورة جماعية مع القيادات والمسؤولين في البنك خالل مهرجان السحب تفاعل الجمهور مع فعاليات البنك

إحدى العائالت في مزرعة مروج

أنشطة وفعاليات مختلفة في مهرجان سحب النجمة تفاعل كبير من جانب الجمهور
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قـــــــــام مــــمــــثــــلــــون عـــــــن وزارة 
ــرة  ــ ــديـ ــ ــــور مـ ــــضـ ــــحـ الـــــتـــــربـــــيـــــة، بـ
الــــشــــؤون الــتــعــلــيــمــيــة لــمــنــطــقــة 
حولي التعليمية، دالل الناهض، 
ومراقبة التعليم االبتدائي في 
المنطقة، زمزم الشمري، بزيارة 
ــة مــــحــــمــــد الـــشـــايـــجـــي  ــ ــدرسـ ــ ــمـ ــ لـ
االبــتــدائــيــة للبنين فــي منطقة 
حولي التعليمية، لالطالع على 
ســيــر الــمــرحــلــة الــتــجــريــبــيــة من 
برنامج »Bankee« الــذي أطلقه 
بنك الكويت الوطني للمدارس 

ألول مرة بالكويت.
وكان »الوطني« قد أطلق هذا 
الــبــرنــامــج األول مـــن نـــوعـــه مع 
»كرييتف كونفيدنس« بالتعاون 
مع وزارة التربية، وهيئة الرقابة 
ــة(.  ــ ــزاهــ ــ ــاد )نــ ــفــــســ ومـــكـــافـــحـــة الــ
ويــهــدف الــبــرنــامــج إلــى تعريف 
الطالبات والــطــالب بالمفاهيم 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ والـــــمـــــمـــــارســـــات االقــ
األســاســيــة كــالــكــســب والــصــرف 
والتوفير وااللــتــزامــات المالية 
من خــالل تطبيق افتراضي في 
الفصل المدرسي ُيحاكي النظام 
االقتصادي الواقعي بأساليب 

عملية وبيئة تفاعلية.
وتستمر المرحلة التجريبية 
ــام  ــعـ ــهــــذا الـــبـــرنـــامـــج طـــــــوال الـ لــ
 2023  /2022 ســـــــــــــي  لـــــــــــــدرا ا
بمشاركة 9 مدارس من مختلف 
ــــاث،  الــمــحــافــظــات لــلــذكــور واإلنـ
ــــدارس حــكــومــيــة و3  بــيــنــهــا 6 مـ

خاصة. 
وتهدف المرحلة التجريبية 
ــدادات  لــلــبــرنــامــج إلـــى تقييم إعــ
تــطــبــيــق »Bankee« مــــن خـــالل 
إشــــراك المعلمات والــطــلــبــة في 

ورش عــمــل تــمــهــيــديــة لفحص 
وتـــعـــزيـــز خــصــائــص الــتــطــبــيــق 
وتعديلها لتنسجم مع المنهج 
التعليمي القائم. وقد سجل في 
الــتــطــبــيــق حــتــى تـــاريـــخـــه نحو 
 وحــوالــي 

ً
2433 طــالــبــة وطــالــبــا

507 مدرسات. 
وتــم تصميم »Bankee«عــلــى 
شـــكـــل بـــنـــك افــــتــــراضــــي يـــخـــّول 
ــطــــالب والــــمــــدرســــات امـــتـــالك  الــ
ــتــــراضــــي يــتــم  حــــســــاب مــــالــــي افــ
ــتـــداول فــيــه بــاســتــخــدام عملة  الـ

Bankos االفتراضية.
 
ً
ويــعــتــبــر »Bankee« نــظــامــا

 لــلــمــنــهــج الــتــعــلــيــمــي 
ً
ــدا ــانــ ــســ مــ

 في المدارس، حيث 
ً
القائم حاليا

يمنح كل طالب وظيفة أساسية 
ــفـــتـــه كـــطـــالـــب( ووظــــائــــف  ــيـ )وظـ
إضافية كما يكون لدى الطالب 
حساب على التطبيق يتيح له 
االطــالع على التزاماته المالية؛ 
مثل الكسب والصرف والتوفير 
بـــنـــاء عــلــى مــتــطــلــبــات وظــيــفــتــه 

األســاســيــة كــطــالــب والــوظــائــف 
اإلضافية التي يختارها لتعزيز 

ادخاره. 
ــثــــال، يــقــع  ــمــ فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل الــ
ضمن المدفوعات االفتراضية 
مـــــن الــــطــــالــــب إيـــــجـــــار الـــمـــقـــعـــد 
ــــآت  ــافـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ الـــــــــــدراســـــــــــي، أمــــــــــا الـ
والمخالفات فهي تتم وفق قائمة 
تم تقييمها من قبل المدرسات 
والمقيمين األكاديميين، ليصبح 
بالتالي لكل طالب رصيد بنكي 
افتراضي يتولى إدارته بالكامل 
مــن حــيــث مــصــروفــاتــه ونفقاته 
م كيفية 

ّ
وادخـــار مكافآته وتعل

االســتــثــمــار بــهــا أو صــرفــهــا عن 
ــان«، وهـــــو دكــــان  ــ ــ ــدكـ ــ ــ طــــريــــق »الـ
قائم يحتوي على هدايا عينية 
يــســتــطــيــع الــطــالــب شـــراءهـــا أو 
مزايا، وهو ما يسهم في صقل 
شــخــصــيــتــه وتـــعـــريـــفـــه بــالــقــيــم 

والنزاهة.
وفــي تعليقها على المرحلة 
الــتــجــريــبــيــة لـــلـــبـــرنـــامـــج، قــالــت 

ــال  ــ ــــصـ ــة مــــجــــمــــوعــــة االتـ ــســ ــيــ رئــ
الـــمـــؤســـســـي فــــي بـــنـــك الـــكـــويـــت 
الوطني، منال المطر، إن البنك 
فـــي ســعــي دائـــــم لــخــلــق الـــفـــارق 
عندما يتعلق األمر بالمبادرات 
االجــتــمــاعــيــة. وأفـــــادت: »عــنــدمــا 
قمنا بــطــرح هــذا البرنامج كنا 
مــؤمــنــيــن بـــأنـــه ســيــحــدث نقلة 
نــوعــيــة فــي الــمــجــتــمــع الــطــالبــي 
واألكـــاديـــمـــي فـــي الــكــويــت. وهــا 
ــا فـــــي الـــمـــرحـــلـــة  ــ ــنـ ــ نــــحــــن مـــــا زلـ
التجريبية، وبــدأنــا نلتمس ما 
يـــؤكـــد لــنــا صـــوابـــيـــة خــيــاراتــنــا 
فـــــي االســــتــــثــــمــــار الــمــجــتــمــعــي 
واألكاديمي الصحيح من خالل 

هذا البرنامج«. 
بــــــــدورهــــــــا، قـــــالـــــت مـــؤســـســـة 
»كرييتف كــونــفــيــدنــس«، سمية 
الـــجـــاســـم، إن بـــرنـــامـــج »بــنــكــي« 
يهدف إلى زيادة الوعي المالي 
لــدى طــالب وطــالــبــات الــمــدارس 
مـــن خــــالل تــعــريــفــهــم بــالــثــقــافــة 
المالية بأسلوب عملي وتفاعلي، 

وفي ظل بيئة تعليمية آمنة.
وأعربت الجاسم عن اعتزازها 
ــــج هــــــو األول  ــامـ ــ ــرنـ ــ ــبـ ــ بـــــكـــــون الـ
مـــن نـــوعـــه فـــي الـــكـــويـــت الـــداعـــم 
ــد لـــمـــنـــاهـــج الــتــعــلــيــم  ــانـ ــمـــسـ والـ
األساسية، فهو يركز على جعل 
الــبــيــئــة الـــمـــدرســـيـــة بــيــئــة أكــثــر 
ي أنشطة 

ّ
تفاعلية من خالل تبن

ــة تـــفـــاعـــلـــيـــة مـــثـــل هـــذا  ــيــ مــــدرســ
البرنامج لتوعية الطالب بشأن 
الثقافة المالية، وذلـــك لضمان 
ن مستويات الثقافة المالية  تحسُّ
ــاء الـــمـــجـــتـــمـــع بــشــكــل  ــ ــنـ ــ بـــيـــن أبـ

مستدام في المستقبل. 

أصدر معهد الدراسات المصرفية العدد الجديد 
من نشرة »إضاءات مالية ومصرفية« لشهر يناير 
ل نشرة توعية دورية يصدرها 

ّ
الجاري، التي تمث

الــمــعــهــد كـــل ســنــة مــنــذ عـــام 2008 وبــشــكــل دوري 
لعمالء البنوك والشركات بصفة خاصة، وللجمهور 
من كل فئات المجتمع بصفة عامة، بهدف تنمية 
الــمــعــارف ونــشــر الــوعــي الــمــصــرفــي والــمــالــي بين 

أفراد المجتمع.
وتناولت النشرة عمليات االحتيال اإللكتروني، 
وقالت إنه بسبب التقدم المتسارع في التكنولوجيا 
ــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــا، أصــبــحــت  الـــحـــديـــثـــة وســـهـــولـــة الـ
ا  المعامالت اإللكترونية بمختلف أنــواعــهــا جــزء
أصــيــال مــن حياتنا اليومية، حيث دخــلــت الكثير 
من المعامالت اإللكترونية في أغلب التخصصات 
والــمــجــاالت، وساهم ذلــك بشكل كبير في انتشار 
الــهــواتــف الــذكــيــة وتــوافــر خــدمــات اإلنــتــرنــت على 

نطاق واسع.
وبالتالي أصبحت المعامالت اإللكترونية 
بكل مميزاتها ضرورة من ضرورات الحياة التي 
ال يستغني عنها البشر في حياتهم اليومية، 
وال شك في أن إنجاز الكثير من المهام اليومية 
أصبح أكثر سهولة وكفاءة. ولكن ال يوجد شيء 
له مميزات إال وفيه بعض العيوب التي يجب 
التنبيه عليها والــحــذر منها، لــتــفــادي حــدوث 
ــرار المترتبة عليها الــتــي تضر بــاألفــراد  األضــ

والمؤسسات والدول في بعض األحيان.
ومـــن أهـــم هـــذه الــعــيــوب مـــا يــســمــى بــاالحــتــيــال 
اإللــكــتــرونــي، الـــذي عـــادة مــا يــكــون بأشكال كثيرة 
وبــطــرق مــتــعــددة، يــأتــي فــي مقدمتها المعامالت 
المالية بشتى أنواعها والمعامالت المصرفية على 
ة نقوم بتسليط  وجه الخصوص. في هذه اإلضاء
الضوء على أنواع االحتيال اإللكتروني والمخاطر 
الــمــتــرتــبــة عــلــيــه، كــمــا نــتــعــّرض لــكــيــفــيــة الــتــحــوط 
وتفادي الوقوع في عمليات االحتيال اإللكتروني، 
والجهود المبذولة بالكويت لتوعية الجمهور ضد 
هذه الممارسات الضارة باألفراد والمجتمع ككل.
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»الخليج« يمنح جوائز لمشاريع التخرج 
 واستدامة

ً
األكثر ابتكارا

اختتم بنك الخليج رعايته البالتينية 
لــمــعــرض مـــشـــاريـــع الـــتـــخـــرج لـــطـــالب كلية 
الهندسة في الجامعة األسترالية، في إطار 
دعــمــه المستمر لفئة الــشــبــاب، ومساعيه 
الــمــتــواصــلــة لتمكينهم وتشجيعهم على 
االبتكار، وترسيخ مفاهيم االستدامة في 

المجتمع. 
وقام فريق االبتكار في »الخليج« بقيادة 
رئيسة وحـــدة الــتــحــول الــرقــمــي واالبــتــكــار، 
، تقدم بها 

ً
مي العويش، بتقييم 30 مشروعا

 وطالبة من خريجي أقسام 
ً
نحو 137 طالبا

كلية الهندسة في الجامعة األسترالية.
وفــي نهاية عملية التقييم أعــلــن فريق 
االبتكار فوز 4 مشاريع تخرج باعتبارها 

 واستدامة، وهي:
ً
األكثر ابتكارا

ــتـــربـــة الــمــلــوثــة  1- مــــشــــروع مــعــالــجــة الـ
)الهندسة المدنية(. 

2- تــحــويــل الــنــفــايــات إلـــى طــاقــة حيوية 
)هندسة البترول(.

ــــاف الــطــبــيــعــيــة فــي  ــيـ ــ 3- اســــتــــخــــدام األلـ
ــــي لـــلـــخـــرســـانـــة  ــائـ ــ ــــشـ تـــحـــســـيـــن األداء اإلنـ

)الهندسة الميكانيكية(.
4- إدارة الـــنـــفـــايـــات الـــذكـــيـــة )الــهــنــدســة 

الكهربائية(.

وبهذه المناسبة، قالت المديرة العامة 
ــلـــمـــوارد الــبــشــريــة فـــي »الـــخـــلـــيـــج« سلمى  لـ
 
ً
الحجاج »تأتي رعايتنا للمعرض انطالقا
من المساعي الحثيثة التي يبذلها البنك 
لتمكين الشباب وتحفيزهم على االبتكار، 
باعتبارهم الــثــروة الحقيقية التي يعتمد 
عليها االقتصاد الوطني والقطاع الخاص 

في النمو والتطور«.
وأضــافــت: »نــحــرص على دعــم المواهب 
ــاب وحـــثـــهـــم عــلــى  ــبـ ــشـ ــي الـ واالســـتـــثـــمـــار فــ
ــاعـــل فــي  االبــــتــــكــــار، والـــمـــســـاهـــمـــة بــشــكــل فـ
تــرســيــخ معايير االســتــدامــة بــالــكــويــت من 
خـــالل تحفيز وتشجيع األفــكــار المبتكرة 
ذات التأثير اإليجابي على البيئة، القادرة 
عــلــى الـــمـــســـاعـــدة فـــي حـــل الــمــشــاكــل الــتــي 
تــواجــه المجتمع، ســواء مــن خــالل دعــم كل 
الفعاليات الــتــي تصب فــي نفس االتــجــاه، 
أو منح الشباب المتميزين فــرصــا واعــدة 
لالنضمام إلى عائلة »الخليج«، للحصول 
على رعاية أكبر لمواهبهم ومساعدتهم على 

التطور والترقي«.
 
ً
 حيويا

ً
ولفتت إلى أن البنك يلعب دورا

في تطوير المواهب من الكوادر الشبابية 
وتشجيعهم على االبتكار ليصبحوا قادة 

المستقبل، ســـواء داخـــل البنك أو خــارجــة، 
 الستراتيجيته 2025، ورؤية الكويت 

ً
تطبيقا
.2035

 
ً
من جانبها، قالت العويش »سعدنا كثيرا

بالمستوى المتميز للخريجين من مختلف 
 عــلــى نــوعــيــة 

ً
األقــــســــام، والـــــذي ظــهــر جــلــيــا

مشاريع التخرج التي تقدموا بها«.
ــار فــي  ــكــ ــتــ ــــى أن فــــريــــق االبــ وأشـــــــــارت إلــ
»الخليج« حرص خالل فعاليات المعرض 
ــلــــى إجــــــــــراء مــــقــــابــــالت مـــــع الـــخـــريـــجـــيـــن  عــ
لــمــســاعــدتــهــم عـــلـــى الــتــفــكــيــر االبــــتــــكــــاري، 
واستخدام أفكارهم ومشاريعهم في التأثير 
اإليـــجـــابـــي عــلــى االســـتـــدامـــة فـــي الــكــويــت، 

.
ً
 وبيئيا

ً
 واقتصاديا

ً
مجتمعيا

 من أهداف البنك 
ً
وأوضحت أنه انطالقا

الرامية إلــى تقديم نموذج متميز في دعم 
 
ً
ــة، جــعــلــهــمــا مــعــيــارا ــدامــ ــتــ االبـــتـــكـــار واالســ
 في اختيار المشاريع الفائزة في 

ً
رئيسيا

المعرض، مؤكدة أن تشجيع االبتكار يخلق 
 أفضل للكويت.

ً
مستقبال

»برقان« يشارك في معرض »وظيفتي«

، فــي معرض 
ً
ــرا ــيـ ــارك بــنــك بـــرقـــان، أخـ شــ

»وظيفتي«، الحدث األبرز واألضخم من نوعه 
في الكويت، والذي تم تنظيمه في األرينا. 

ــبـــادرة مهمة  وتـــأتـــي هــــذه الـــخـــطـــوة كـــمـ
 
ً
يفتتح بها »بــرقــان« العام الجديد، تأكيدا
على دوره القيادي في مجال دعم وتطوير 
ــــوارد الـــبـــشـــريـــة الـــكـــويـــتـــيـــة، واالرتــــقــــاء  ــمـ ــ الـ

بمستقبل الكفاءات الوطنية الواعدة.
وشــــهــــد مــــعــــرض »وظـــيـــفـــتـــي« مـــشـــاركـــة 
ع  الفتة وغير مسبوقة، بصفته أكبر تجمُّ
وظيفي في البالد، من أبرز وأهم الشركات 
والـــمـــؤســـســـات والـــعـــالمـــات الـــتـــجـــاريـــة في 
مت للمشاركين الباحثين  الكويت، والتي قدَّ
عــــن فـــــرص عـــمـــل حــقــيــقــيــة تـــجـــربـــة فـــريـــدة 
لــلــتــعــرف عــلــى ســــوق الــعــمــل فـــي الــكــويــت 

والفرص السانحة فيه. 
كما تم تنظيم ورش عمل استمرت طوال 
مـــدة الــمــعــرض، وشـــاركـــت فــيــهــا مجموعة 
ــرة مــــن الــمــتــخــصــصــيــن بــالــتــوظــيــف  ــيـ ــبـ كـ

وعالقات العمل وبيئات االتصال العملي.
وفي خطوة مميزة تعكس التزام »برقان« 
بمسؤولياته تجاه االستدامة وأساسيات 
البيئة والمجتمع والحوكمة )ESG(، أنجز 
البنك عمليات وطلبات التوظيف في جناحه 

بشكل رقمي بالكامل، ومن دون أي أوراق. 
كما تم توزيع هدايا خاصة على زوار جناح 
الــبــنــك، تضمنت شــتــالت تــرمــز إلـــى النمو 
وتفاني البنك في تحقيق االستدامة، وتدعو 

إلى الوعي البيئي. 
وإضافة إلى ذلك، تم تسليط الضوء على 
ســدرة بــرقــان، الــمــبــادرة التي تمثل فلسفة 
الــبــنــك الــشــامــلــة والـــهـــادفـــة إلــــى االحــتــفــاء 
بالمواهب الكويتية، ورعايتها ودعمها، 
بما في ذلــك العمالء، والموظفون والــرواد 
في شتى المجاالت وجميع أفراد المجتمع. 
وفــــــي هــــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة، أشـــــــــادت هـــالـــة 
الشربيني، رئيس مديري الموارد البشرية 
والتطوير للمجموعة في »برقان«، بمشاركة 
ــم، قــائــلــة:  الـــبـــنـــك فــــي هـــــذا الــــحــــدث الـــضـــخـ
»مــن جــديــد، ومــن خــالل مشاركتنا فــي هذا 
الــمــعــرض، نــجــدد الــتــزامــنــا بمسيرتنا في 
ات الوطنية  دعــم وتطوير الــكــوادر والكفاء
الشابة. وهذا ليس باألمر الجديد، إذ لطالما 
 في هذا المجال، 

ً
 ورائدا

ً
اقا كان )برقان( سبَّ

 بشكل كبير وأساسي على توفير 
ً
وحريصا

جميع الفرص العملية المناسبة للشباب 
 بأهمية 

ً
الــكــويــتــي الــطــمــوح، وذلــــك إيــمــانــا

 
ً
المخرجات التعليمية المحلية، وتطبيقا

الستراتيجية البنك الرامية إلى االستثمار 
المستدام في رأس المال البشري«.

وأكـــد مــديــر أول للتوظيف فــي »بــرقــان«، 
خر  عبدالوهاب عبدالرحيم، أن البنك ال يدَّ
 في مجال تعزيز الكوادر الوطنية، من 

ً
جهدا

خالل المبادرة والمشاركة في كل المعارض 
 
ً
والفعاليات التي تسهم في تطويرها، الفتا
إلـــى أن »بـــرقـــان« يــواصــل مــشــاركــتــه فــي كل 
األنشطة والمبادرات التي »ترتقي بشبابنا، 
وتعمل على توفير بيئة توظيف صحية«. 

وتابع: »كان هذا المعرض فرصة رائعة 
لــلــشــبــاب وهـــم عــلــى مــشــارف االنـــطـــالق في 
حياتهم العملية الستكشاف سوق العمل، 
ــذه الـــمـــنـــصـــة الــتــفــاعــلــيــة  ــ ــد ســـمـــحـــت هــ ــ وقــ
لــلــشــركــات بــالــتــواصــل بــشــكــل إيــجــابــي مع 
الــمــواهــب الــشــابــة، وإيــجــاد أفــضــل الــكــوادر 

لالنضمام إليها«.

لقطة جماعية لمتدربي ورشة العمل

فريق البنك في جناحه بالمعرض جانب من التكريم

»الدراسات المصرفية« يصدر عدد 
يناير من »إضاءات مالية ومصرفية«

»بيتك«: 5 خدمات جديدة عبر أجهزة الصرف اآللي
أطلق بيت التمويل الكويتي 
ــات جـــديـــدة  ــ ــدمـ ــ ــتــــك( 5 خـ ــيــ )بــ
لــلــعــمــالء حـــامـــلـــي الــبــطــاقــات 
االئتمانية ومسبقة الّدفع، من 
ــزة الـــصـــرف اآللـــي  ــهـ خــــالل أجـ
بشكل مجاني، ضمن حرص 
»بـــيـــتـــك« عـــلـــى تـــوفـــيـــر أفــضــل 
تـــجـــربـــة مـــصـــرفـــيـــة لــعــمــالئــه، 
بما يسّهل عليهم معامالتهم 
حول 

ّ
المصرفّية من خــالل الت

ــة الـــفـــرصـــة  ــ ــاحــ ــ الــــرقــــمــــي، وإتــ
للعميل إلنجاز ما يحتاج اليه 
مـــن خــــالل الـــقـــنـــوات الــرقــمــيــة، 
 KFH ســـواء مــن خــالل تطبيق
 KFH أو الفروع الذكّية Online
Go أو أجــهــزة السحب اآللــي، 
كما أن الخدمة الهاتفّية »ألو 
بيتك« تتمّيز بإنجاز العديد 
من الخدمات للعمالء من خالل 

صال.
ّ
االت

وقـــال مــديــر الــصــّراف اآللــي 
ــيــــة فــي  ــتــــرونــ ــكــ والــــــفــــــروع اإللــ
»بـــيـــتـــك« مـــشـــعـــل مـــنـــدنـــي، إن 
الــخــدمــات الــجــديــدة المتاحة 
حاليا لعمالء »بيتك« حاملي 
البطاقات االئتمانّية ومسبقة 
الدفع من خالل أجهزة الصرف 

اآللي، تحويل مبالغ من بطاقة 
الــّســحــب اآللـــي إلــى البطاقات 
االئــتــمــانــّيــة ومــســبــقــة الـــّدفـــع، 
طلب كشف حساب مختصر، 
التعّرف على الّرصيد المتاح، 
تفعيل البطاقة الجديدة التي 
أصــبــحــت مــتــاحــة عــبــر أجــهــزة 
الـــســـحـــب اآللـــــــــي، كـــمـــا يــمــكــن 
ــادة تــعــيــيــن الــّرقــم  ــ للعميل إعـ
السّري للبطاقة من خالل نفس 
األجهزة، ما يعني المزيد من 
ــة والــــســــرعــــة واألمــــــــان،  ــ ــراحـ ــ الـ
حــيــث تغطي أجــهــزة السحب 
اآللــي معظم مناطق الكويت، 
في فــروع »بيتك« أو من خالل 

.KFH- GO
وأشـــــــــــــــار إلــــــــــى أن تــــوجــــه 
»بيتك« نحو الرقمنة وتقديم 
خدمات تقنية شاملة، يمضي 
 عــبــر عــــدة مــــحــــاور، من 

ً
قـــدمـــا

بــيــنــهــا تــحــقــيــق الــتــرابــط بين 
ــزة لــتــقــديــم  ــ ــهـ ــ ــمـــة واألجـ األنـــظـ
خــــدمــــات شـــامـــلـــة ومــتــكــامــلــة، 
بحيث تغطي مظلة الخدمات 
الــمــتــطــورة تقنيا كــل جــوانــب 
تعامالت واحتياجات العمالء 
بــشــكــل ســريــع وبــســيــط وآمـــن 

ــلـــى مـــــــدار الـــســـاعـــة  ومــــتــــاح عـ
وفــــــي مـــخـــتـــلـــف األمــــــاكــــــن، مــا 
يـــوفـــر مــــزايــــا خـــاصـــة لــعــمــالء 
البنك، ويعبر عن رؤية شاملة 
للتطور التكنولوجي، ودوره 
في العمل المصرفي وتحقيق 

رضا العمالء.  
وأفــــاد مــنــدنــي بـــأن »بــيــتــك« 
ــلــــة مـــن  ــامــ ــكــ ــتــ ــة مــ ــ ــاقــ ــ ــر بــ ــ ــوفــ ــ يــ
الخدمات المصرفية الرقمية 
الـــتـــي أكـــــدت ريــــادتــــه وتــفــوقــه 
فــي هـــذا الــمــجــال، حــيــث اطلق 

ــرة بــالــكــويــت،  مـــؤخـــرا ألول مــ
خـــــدمـــــة فــــتــــح حـــــســـــاب لــغــيــر 
الــعــمــالء مـــن خـــالل اســتــخــدام 
أجــــــهــــــزة XTM الـــتـــفـــاعـــلـــيـــة، 
بــــــــاإلضــــــــافــــــــة إلــــــــــــى طــــبــــاعــــة 
البطاقات عبر أجهزة الصرف 
اآللـــي كـــأول بــنــك فــي الــكــويــت، 
وتجاوبا مع تطورات األجهزة 
الذكية، يوفر خدمة استخدام 
الساعات الذكية إلنجاز جميع 
المعامالت عبر أجهزة الصرف 

اآللي. 
ــة  ــا خـــدمـ ــ ــ ــرنـ ــ ــ وأضـــــــــــاف »وفـ
ــتــــمــــويــــل الــشــخــصــي  ــلــــب الــ طــ
اونالين، وفتح حساب للعمالء 
الـــجـــدد دون الــحــاجــة لــزيــارة 
الـــفـــرع واعـــتـــمـــاده بــالــتــوقــيــع 
اإللكتروني من خــالل تطبيق 
هويتي، والتحويالت المالية 
المحلية والخارجية، وإنشاء 
الــودائــع االســتــثــمــاريــة، وفتح 
حــســاب الــذهــب وبــيــع وشـــراء 
الــذهــب، وطلب دفتر شيكات، 
ــة لــبــطــاقــة  ــفـــوريـ والـــطـــبـــاعـــة الـ
 QR الــســحــب اآللــــي مـــن خــــالل
Code وإيـــــــــــــداع الــــشــــيــــكــــات، 
ومتابعة المعامالت التمويلية 

ودفع األقساط، واالطالع على 
الخطط االستثمارية، ومتابعة 
أرصدة الحسابات والودائع«.

كــمــا أتـــيـــح لــلــعــمــالء خــدمــة 
الــتــحــويــل الــفــوري إلـــى »بيتك 
ــدام شــبــكــة  ــتــــخــ ــاســ ــا« بــ ــيــ ــركــ تــ
RippleNet، وأســـالـــيـــب دفــع 
رقمية  بأعلى المعايير األمنية 
المتطورة عبر أجهزة الهاتف 

النقال والساعات الذكية.

مشعل مندني

»بوبيان« ينظم ورشة عمل لموظفي 
العالقات العامة بجامعة الكويت

حول »أساسيات التصوير االحترافي بالهواتف الذكية«

ــان ورشـــــة  ــيــ ــوبــ نــــظــــم بــــنــــك بــ
عمل حول أساسيات التصوير 
االحترافي باستخدام الهواتف 
الـــذكـــيـــة، بـــالـــتـــعـــاون مــــع مــركــز 
االستشارات والتدريب بعمادة 
القبول والتسجيل فــي جامعة 
ــي إطـــــــــــار حـــــرص  ــ ــ الــــــكــــــويــــــت، فـ
الــبــنــك عــلــى تــعــزيــز مساهماته 
االجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة مــــــــع مـــخـــتـــلـــف 
الـــجـــامـــعـــات والـــمـــؤســـســـات في 

الكويت.
وقال المدير العام لمجموعة 
الــمــوارد البشرية في »بوبيان« 
عــادل الحماد، إن هــذه الورشة 
تــؤكــد جــهــود الــبــنــك ومساعيه 
الــمــســتــمــرة لــتــوفــيــر الـــتـــدريـــب 
الــــــــالزم لــمــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات، 
الســيــمــا الــجــامــعــات والــهــيــئــات 
المستقلة، بما يساعد موظفيها 
ــم بــــصــــورة  ــهـ ــامـ ــهـ عــــلــــى أداء مـ
احــتــرافــيــة فــي مــجــال الــعــالقــات 
الــعــامــة، الـــذي يتميز بالتفاعل 
ـــر مـــــــع األشـــــــخـــــــاص،  ــاشــ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ الـ
ويـــتـــطـــلـــب مـــــهـــــارات شــخــصــيــة 

وفنية وتقنية خاصة.
وأوضــــــــح أن ورشـــــــة الــعــمــل 

الــتــي عــقــدت على مـــدار يومين، 
 من موظفي 

ً
بحضور 43 مشاركا

إدارة العالقات العامة بجامعة 
ــدة  ــرقــــت إلـــــــى عــ ــطــ الـــــكـــــويـــــت، تــ
مــوضــوعــات، مــن بينها كيفية 
ــن خـــــالل الــهــاتــف  الـــتـــصـــويـــر مــ
ــذكـــي، والــتــوظــيــف الصحيح  الـ
ة، والتصوير  لمصادر اإلضــــاء
الــلــيــلــي، وتــصــويــر الــمــنــتــجــات 
ــة  ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ واألشــــــــــــخــــــــــــاص والـ

الصحافية للفعاليات.

 تعاون مستمر مع جامعة 
الكويت

ــاد  ــ ــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، أشـ ــ مـ
الحماد بالتعاون مع الجامعة، 
بمختلف إداراتها وقطاعاتها، 
والذي أثمر العديد من األنشطة 
والفعاليات، مثل رعاية البنك 
ــــذي  ــي الــ ــفــ ــيــ ــوظــ لــــلــــمــــعــــرض الــ
 
ً
 داعما

ً
نظمته الجامعة أخــيــرا

الستكشاف المواهب الوطنية، 
وتــوفــيــر فـــرص عــمــل لــلــكــوادر 
الوطنية مــن الشباب الراغب 
ــالـــعـــمـــل فــي  ــي االلــــتــــحــــاق بـ ــ فـ

القطاع المصرفي.
كـــمـــا وقـــــع الـــبـــنـــك اتــفــاقــيــات 
تعاون مع العديد من الكليات، 
من بينها كلية العلوم اإلداريــة 
ــتــــرول،  ــبــ ــلـــيـــة الـــهـــنـــدســـة والــ وكـ
ــائــــف لــلــخــريــجــيــن  لــتــوفــيــر وظــ
وتــــطــــويــــر وتــــــدريــــــب الـــــكـــــوادر 
الــوطــنــيــة الــشــابــة ودعــمــهــا في 
مــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت الــحــديــثــة، 
السيما تلك التي تتعلق بالعمل 
في القطاعين المصرفي والمالي 
 
ً
الــلــذيــن يــعــتــبــران األكــثــر جــذبــا

لشباب الخريجين.
ــاد أن هـــذه  ــمــ ــحــ وأضـــــــــاف الــ
االتــفــاقــيــات تــهــدف إلـــى توفير 
ــــرص لــلــطــلــبــة تــتــيــح لـــهـــم مــن  فـ
خاللها كسب الخبرات العملية 
والحصول على فرص تدريبية 
تصقل المهارات المطلوبة في 
 »مواصلة 

ً
ســوق العمل، مــؤكــدا

)بوبيان( دعــم مختلف شرائح 
 
ً
المجتمع، السيما الطلبة، إيمانا

مــنــا بــأنــهــم مــســتــقــبــل الــكــويــت 
والـــمـــحـــرك الــرئــيــســي للتنمية 
وتـــحـــقـــيـــق الـــنـــجـــاح واإلنــــجــــاز 

للكويت«.

»Bankee« لـ »الوطني« و»كرييتف 
كونفيدنس« يبدأ تطبيقه بين الطلبة

يهدف برنامج Bankee إلى 
تعريف الطالبات والطالب 

بالمفاهيم والممارسات 
االقتصادية األساسية، 

كالكسب والصرف والتوفير 
وااللتزامات المالية، من خالل 

تطبيق افتراضي في الفصل 
المدرسي ُيحاكي النظام 

االقتصادي الواقعي بأساليب 
عملية وبيئة تفاعلية.

منال المطرسمية الجاسم

سلمى الحجاج
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النصوص 
السردية من دون 
الروح الشعرية 
محاكاة جامدة 

للواقع
جهود المرأة في 
مجاالت اإلبداع 
أثبتت أن ما ال 
ل  يؤنث ال يعوَّ

عليه

الوسائط 
التكنولوجية 
تحرك المشهد 

األدبي وتؤثر في 
مختلف األجيال

»التابوت األخضر«»التابوت األخضر«  يجدد آمال استرداد آثار مصر المهربةيجدد آمال استرداد آثار مصر المهربة
عمره عمره 24002400 سنة ونقل إلى أميركا بطريقة غير شرعية سنة ونقل إلى أميركا بطريقة غير شرعية

ــابــــوت  ــتــ جــــــــددت عــــــــودة »الــ
األخضر« األثري، الذي نجحت 
الـــقـــاهـــرة فــــي اســـتـــعـــادتـــه مــن 
الــواليــات المتحدة قبل أيــام، 
األمــــل فــي اســـتـــرداد مــصــر كل 
آثارها المهربة، التي خرجت 
مـــــن بــــلــــد األهـــــــرامـــــــات بـــطـــرق 
غــيــر شــرعــيــة، وظــهــرت الحقا 
فـــي أمــيــركــا وعــــدد مـــن الــــدول 
األوروبية، وبعضها معروض 
ــتــــاحــــف كـــــبـــــرى فــــــي هــــذه  ــمــ بــ
الدول، بما يستفز المصريين 
ويزعجهم بشأن إرث أجدادهم 
الحضاري المشتت فــي بقاع 

عدة حول العالم.
ــالـــم،  واتـــجـــهـــت أنــــظــــار الـــعـ
خــصــوصــا عــشــاق الــحــضــارة 
ــى بــلــد الــنــيــل،  الــفــرعــونــيــة، إلــ
أخيرا، حيث أعلنت مصر في 
مؤتمر صحافي عقدته وزارة 
الخارجية بالتعاون مع وزارة 
ــتـــرداد  الــســيــاحــة واآلثـــــــار، اسـ
ــة مـــهـــمـــة تــســمــى  ــ ــريـ ــ قـــطـــعـــة أثـ
»الــتــابــوت األخــضــر«، 2 يناير 
الجاري، من الواليات المتحدة، 
حيث كان معروضا في متحف 

هيوستن، بينما سيتم نقله 
إلى متحف التحرير بالقاهرة 

إلخضاعه لعملية ترميم.

نقوش وزخارف
و»التابوت األخضر«، الذي 
اكــتــشــف تــاريــخــيــا فــي مدينة 
ــر« بــمــحــافــظــة  ــ ــمـ ــ ــــوم األحـ ــكـ ــ »الـ
ــبــــاد(، هو  ــــوان )جـــنـــوب الــ أســ
عبارة عن غطاء تابوت أثري 
كبير الحجم، ويبلغ طــولــه 3 
ــه الــغــطــاء مــلــون  ــ أمـــتـــار، ووجـ
ــن  ــزيــ ــر، ومــ ــ ــ ــــضـ ــ ــــون األخـ ــلـ ــ ــالـ ــ بـ
بــزخــارف مــن الــذهــب، وصنع 
من الخشب المنقوش بكتابات 
هـــيـــروغـــلـــيـــفـــيـــة، وهــــــي الــلــغــة 

المصرية القديمة.
وقــــــال كــبــيــر األثـــريـــيـــن فــي 
وزارة الــــســــيــــاحــــة واآلثــــــــــار 
المصرية د. مجدي شاكر إن 
»التابوت الخشبي رأسه ملون 
ــر داللـــــة على  بـــالـــلـــون األخـــضـ
اإللــــه أوزوريـــــــس، رمـــز البعث 

والخلود عند الفراعنة«.

كاهن فرعوني
ــــوت إلـــــى  ــ ــابـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ويـــــــرجـــــــع الـ
شخص يدعى »عنخ إن ماعت«، 
كاهن مدينة هيراكيوبوليس، 

في العصر الفرعوني المتأخر 
ــة، وجـــــــرت  ــ ــنــ ــ ــــذ 2400 ســ ــنـ ــ مـ
ــات بــــيــــن الــــقــــاهــــرة  ــ ــاوضــ ــ ــفــ ــ مــ
وواشــــنــــطــــن الســــــتــــــرداد هـــذا 
ــري مــنــذ أربــعــة  ــ الـــتـــابـــوت األثــ
أعـــوام، وانتهت بــعــودة غطاء 

التابوت إلى مصر.
وتظهر على التابوت نقوش 
لــفــصــول مـــن كـــتـــاب الــمــوتــى، 
وهو كتاب يشير إلى بوابات 
يحميها حّراس، ويميز مراحل 
ــلــــيــــل الـــمـــخـــتـــلـــفـــة،  ســـــاعـــــات الــ
ويــشــتــرك كــتــاب الــبــوابــات مع 
كــتــاب األمــــوات، ويــتــنــاول هذا 
ــمـــس فــي  ــة الـــشـ ــلــ الــــكــــتــــاب رحــ
عالم الموتى، وتقسيم العالم 
ــة أو  ــاعــ الـــتـــحـــتـــي إلــــــى 12 ســ
مرحلة، وثاثة صفوف، وفق 

اعتقاد المصريين القدماء.

ترميم عاجل
مــن جــانــبــه، أوضـــح األمــيــن 
ــلــــس األعـــــلـــــى  ــمــــجــ ــلــ الــــــــعــــــــام لــ
لـــآثـــار مــصــطــفــى وزيــــــري أن 
هـــذه الــقــطــعــة األثـــريـــة سميت 
»الــتــابــوت األخــضــر« بسبب  بـــ
الــــــــلــــــــون األخــــــــضــــــــر الــــمــــمــــيــــز 
لغطاء التابوت، الفتا إلــى أن 
»مفاوضات استمرت لسنوات 

اســتــطــاعــت عــلــى اثــرهــا مصر 
استعادة التابوت بعد إثبات 
ــتــــابــــوت  مـــلـــكـــيـــتـــنـــا لــــغــــطــــاء الــ
األخضر، بعد أن كان قد خرج 
من الباد بطريقة غير شرعية 
إلى أميركا«، وأكد أن التابوت 
بـــحـــاجـــة إلـــــى عــمــلــيــة تــرمــيــم 

عاجلة.
ــر  ــ ــه، أكـــــــد وزيــ ــتــ ــيــ ــاحــ ــن نــ ــ مــ
ــــح شـــكـــري  ــامـ ــ الــــخــــارجــــيــــة سـ
ــابـــوت األخــضــر  ــتـ أن عـــــودة الـ
تمثل نجاحا لمساعي وزارته 
مــــــن أجــــــــل اســـــتـــــعـــــادة اآلثــــــــار 
والــمــمــتــلــكــات الــمــصــريــة التي 
خـــرجـــت بــشــكــل غــيــر شــرعــي، 
مضيفا أن استعادة التابوت 
األخضر تأتي في إطار تفعيل 
اتفاقات التعاون بين القاهرة 
وواشنطن الستعادة اآلثار في 

2016 و2021.
وقـــــال شـــكـــري، فـــي مــؤتــمــر 
ــر بــصــدد  صــــحــــافــــي، إن مـــصـ
التوسع في توقيع االتفاقيات 
الســتــعــادة آثـــارهـــا المنهوبة 
من الخارج، الفتا إلى أن مصر 
تــمــكــنــت عــلــى مــــدار الــســنــوات 
العشر الماضية من استعادة 
29 ألفا و500 قطعة أثرية من 

الخارج.

متحف التحرير حيث سيخضع التابوت للترميم

التابوت األثري رأس التابوت األخضر

ال القاهرة – أحمد الجمَّ

ً
 وحديثا

ً
سعاد الناصر:سعاد الناصر: القصيدة قلق الشعراء قديما

أكدت لـ ةديرجلا• أنه ال معنى لحياتها من دون تنفس الشعر

ــــن أبـــــــرز أعـــمـــالـــك:  • مـــــــاذا عـ
ــائـــي الــــعــــربــــي«،  ــنـــسـ »الـــــســـــرد الـ
و»تــوســمــات جـــارحـــة«، و»ظـــال 

وارفة«؟
ـ ال يــمــكــن الــحــديــث عــن أبــرز 
األعمال إال بالنظرة الشمولية 
لــهــا. كـــل عـــنـــوان مـــن الــعــنــاويــن 
الـــتـــي اخــتــرتــهــا ألعـــمـــالـــي ُيــعــد 
 لطبيعته األجناسية، 

ً
نموذجا

فالسرد النسائي العربي بين 
»قلق الــســؤال، وغــوايــة الحكي« 
 مــن دراســاتــي 

ً
يعكس نــمــوذجــا

المختلفة حول الكتابة النسائية 
 
ً
 جــامــعــا

ً
، وُيـــعـــد كــتــابــا

ً
عـــمـــومـــا

لــمــجــمــوعــة مـــن الــقــضــايــا الــتــي 
تهم السرد النسائي العربي. أما 
كتاب »توسمات جارجة«، فهو 
جامع لعدد مــن المقاالت التي 
صدرت في الصحافة المغربية 
والعربية، يجمعها الحديث عن 
الثقافة واألدب والمرأة، و»ظال 
وارفــــــــــــة« مـــجـــمـــوعـــة قــصــصــيــة 

صدرت في الكويت.

 األجناس األدبية
• كـــتـــبـــِت الـــشـــعـــر والـــقـــصـــة 
القصيرة، ولم تنصرفي تمامًا 
إلـــى الـــروايـــة... هــل الــفــصــل بين 
األجـــــــنـــــــاس ضــــــــــــرورة لـــكـــتـــابـــة 

الرواية؟
- لكل جنس أدبي خصائص 
ومـــمـــيـــزات تــمــيــزه عـــن الــجــنــس 
 
ً
اآلخر، واألجناس األدبية جميعا
تتساوى في السيادة، كل وفق 
ــدى الـــبـــراعـــة  ــ ــالـــه، ووفــــــق مـ مـــجـ
والـــجـــودة فــي إتــقــانــه، فامتاك 
 
ً
 كــان أو روائــيــا

ً
الــكــاتــب؛ شــاعــرا

أو غــيــر ذلــــك، لــنــاصــيــة الكتابة 
وشروطها يمنحه القدرة على 
ــداع فــي الجنس الـــذي يرى  اإلبــ
 عــمــا يــريــد، 

ً
أنـــه األكـــثـــر تــعــبــيــرا

فــــــــإذا كــــــان الـــشـــعـــر أو الــقــصــة 
ــان كــومــضــات  ــيـ ــأتـ الـــقـــصـــيـــرة يـ
بــرق خــاطــف، فعلى الــشــاعــر أو 
الــقــاص القبض على بريقهما، 
واقتناص لحظاتهما اإلبداعية، 
ويمكن قراءتهما أكثر من مرة، 
فالرواية تحتاج إلى وقت أطول 
وتأمل أوسع، لذا يمكن للرواية 
 من األجناس 

ً
أن تتضمن عــددا

ــكــــن فـــــي رأيـــــي  ــا، لــ ــهــ ــتــــويــ وتــــحــ
الــنــصــوص اإلبــداعــيــة السردية 
التي ال تتضمن الروح الشعرية 
ــاة جـــامـــدة  ــاكــ ــحــ ــي مــــجــــرد مــ ــ هـ

للواقع.
• بماذا تنصحين بخصوص 

كتابة الشعر؟

ــــي الــتــعــبــيــر  ــق فـ ــحــ - لـــكـــل الــ
عـــمـــا يــــريــــد، وبــالــصــيــغــة الــتــي 
يريدها، ويترك للدارس مسألة 
التجنيس إذا اقتضى األمر ذلك. 
لكن ما أود اإلشارة إليه في هذا 
ــو االســـتـــســـهـــال في  الـــمـــجـــال، هـ
الــكــتــابــة، وفيما ُينسب للشعر 
وما هو بشعر، إنما هذيان وفقر 
ــذا أنـــصـــح بــالــقــبــض  ــي. لــ ــداعــ إبــ
ة، قـــــــراءة  ــلــــى الــــــــقــــــــراء ــوة عــ ــ ــقـ ــ بـ
النصوص الجيدة، قبل خوض 
غمار الكتابة في أي جنس أدبي؛ 
، ولكن تبقى 

ً
 كان أم سردا

ً
شعرا

 للشعراء 
ً
الــقــصــيــدة تمثل قــلــقــا

.
ً
 وحديثا

ً
قديما

المرأة المبدعة
• المرأة العربية المبدعة، هل 
حصلت على مكانتها المستحقة؟ 
ـ ال نــســتــطــيــع أن نـــنـــكـــر مــا 

سعاد الناصر

تكريم الناصر

من أعمالها

ــه فـــــــي الـــعـــصـــر  ــيــ ــلــ ــلــــت عــ حــــصــ
ــال طـــويـــل  الــــحــــديــــث بـــعـــد نــــضــ
التـــــزال تــخــوضــه، واســتــطــاعــت 
الــمــرأة المبدعة أن تحضر في 
مختلف الــمــجــاالت اإلبــداعــيــة، 
وتــحــقــق هــويــة أنــثــويــة خاصة 
 مكانتها 

ً
بــهــا، وتــحــجــز فــعــلــيــا

اإلبــداعــيــة بالتأثير والمتابعة 
والدراسة والنقد. لقد استطاعت 
العديد من المبدعات العربيات 
اتـــهـــن  حـــفـــر أســـمـــائـــهـــن وعـــطـــاء
 في وجدان وعقل ومخيلة 

ً
عميقا

المتلقي، ليس في العالم العربي 
ــالـــم، كما  ــعـ فـــقـــط، بـــل فـــي كـــل الـ
استطاعت كسر حواجز كثيرة، 
رغــم مــا يحيط بها مــن نظرات 
متشككة، في ظل مجتمع ذكوري 
طه، 

ّ
ال يــزال يفرض قمعه وتسل

 
ً
وأن يـــــكـــــون قـــلـــمـــهـــا عــــنــــوانــــا
للكينونة والــتــحــدي والــكــشــف 
والــتــمــرد، لــكــن رغـــم ذلـــك اليـــزال 
أمامها طريق طويل للحصول 

على مكتسبات أكثر.
• َمـــــــن أكــــثــــر الـــشـــخـــصـــيـــات 
الشعرية واألدبية الذين تأثرت 

بهم؟
- ال أســتــطــيــع أن أحـــــدد َمــن 
تأثرت بهم، لكن يمكن أن أذكر 
ــيـــن الــــذيــــن  ــدعـ ــبـ ــمـ  مـــــن الـ

ً
عــــــــــددا

ــــدت مــــنــــهــــم، ســــــــــواء مــن  ــفـ ــ ــتـ ــ اسـ
القدامى أم من المحدثين، أذكر 
على سبيل المثال من القدامى 
المتنبي والــمــعــري والــشــواعــر 

األندلسيات من دون استثناء.
وبالنسبة للمحدثين، يمكن 
أن أذكر نازك المائكة والسياب 
وصـــــاح عــبــدالــغــفــور ومــحــمــد 

الــصــبــاغ، ودوستويفسكي في 
السرد، وتوماس مان وريبيكا 
غـــولـــد شــتــايــن وجـــيـــن أوســتــن 
ــفــــوظ ورضـــــــوى  ــحــ ــيــــب مــ ــجــ ونــ

عاشور وغيرهم كثير.

بين النقد واإلبداع
• مـــــــا رأيــــــــــــك فـــــــي الــــحــــركــــة 
اإلبـــــداعـــــيـــــة بــــالــــمــــغــــرب؟ وهــــل 
الحركة النقدية واكبت مسيرة 

الشعر؟
ــة اإلبــــــداعــــــيــــــة فــي  ــ ــركـ ــ ــحـ ــ - الـ
الـــمـــغـــرب بــصــفــة عـــامـــة حــركــيــة 
ــر إلــــــــى عــــدد  ــظــ ــنــ ــالــ دؤوبــــــــــــــة، بــ
ــنــــدوات األدبــيــة  الــمــلــتــقــيــات والــ
وتقديم مجموعة من اإلصدارات 
ــــدة، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن  ــديـ ــ ــــجـ الـ
قيمتها ومستواها واإلبداعي، 
فـــهـــذا شـــــيء آخـــــر يـــحـــتـــاج إلـــى 
وقــفــة متأنية، وهــنــاك مستوى 
إبداعي آخر برز وعرف حركية 
مــتــصــاعــدة، وهـــو الـــذي يــنــدرج 
ــداع الــوســائــطــي،  ــ فـــي إطــــار اإلبــ
بــمــخــتــلــف وســـائـــلـــه وتــقــنــيــاتــه 
ــــوم  ــقـ ــ وتــــــــأثــــــــيــــــــراتــــــــه، حــــــيــــــث تـ
التكنولوجيات الجديدة بأدوار 
متعددة في صياغة مضامينه 
وأشكاله، وتبليغها. وال شك في 
أن هذا اإلبداع الوسائطي أصبح 
يحرك المشهد الــعــام، ويسعى 
للتأثير في المتلقي، من مختلف 

األجيال والحساسيات.
وبالنسبة للنقد، فهو مهارة 
فكرية، وسبب من أسباب تقدم 
ــم والـــشـــعـــوب ونــهــضــتــهــا،  ــ األمــ
وحــــــــافــــــــز إلبـــــــــــــــداع أفـــــــــرادهـــــــــا، 
وتــوجــيــهــهــم نـــحـــو أســـاســـيـــات 

وجـــمـــالـــيـــات الــعــمــل اإلبــــداعــــي. 
لــأســف، مواكبة النقد لإلبداع 
في عالمنا العربي، بصفة عامة، 
قليلة مقارنة مع ما ُيطرح من 
ــــدت تظل  إبــــداعــــات، بـــل إن ُوجــ
 فـــي إطــــار مــجــامــاتــي، 

ً
أحـــيـــانـــا

وال تـــرقـــى إلـــــى تــقــيــيــم الــعــمــل 
وتقويمه ومحاورته واستنباط 

جمالياته. 
• مـــاذا عــن الــمــرأة المغربية 

ومحاوالتها في مجال النقد؟
- أرى أن الـــنـــقـــد واإلبـــــــــداع 
بصفة خــاصــة عــكــس إضــافــات 
مــهــمــة وجـــــــادة حـــيـــن تــغــلــغــلــت 
فيه تراكمات نسائية مفتوحة 
على التنوع ونحت آفاق لغوية 
وجــمــالــيــة وداللــــيــــة بــكــثــيــر من 
المغايرة، في كل الموضوعات 
وفي مختلف المجاالت، بجرأة 
واقــــتــــدار، حــيــث أثــبــتــت جــهــود 
المرأة اإلبداعية أن ما ال يؤنث ال 
ل عليه. والحقيقة أن المرأة  يعوَّ
المغربية إذا أردنا التخصيص، 
فهي منخرطة بقوة في محاورة 
لـــة  الـــــــــذات الـــجـــمـــاعـــيـــة ومـــســـاء
ــــاق،  الـــــواقـــــع بـــقـــلـــق خـــصـــب خـ
ر  وبــوعــي جــمــالــي ونــقــدي تعبِّ
عن تصورها لمختلف القضايا 
ــر  ــــود، كـــمـــا تــعــبِّ ــــوجـ وأســـئـــلـــة الـ
ــــن االســــتــــمــــراريــــة فــي   عـ

ً
ــا ــ أيـــــضـ

الــتــجــديــد، ســـواء عــلــى مستوى 
الــلــغــة، أم على مستوى طرائق 
الــتــصــور والــتــخــيــيــل. وحــاولــت 
مــراكــمــة منجز إبــداعــي ال يــزال 
يــحــتــاج إلـــى المتابعة النقدية 
 عن أي 

ً
وتفكيك خطاباته بعيدا

تصنيف نوعي أو رؤية ضيقة.

تقطن الشاعرة والقاصة المغربية د. سعاد 
الناصر، الملقبة بـ »أم سلمى«، بين قلق السؤال 

 عما يشعل 
ً
وغواية الحكي، فهي تبحث دوما

القلب في أشعارها، حيث تنغمس في 
لة بالتساؤالت والتأمالت،  القصيدة وهي محمَّ

مستعيرة مقولة الشاعر األلماني هولدرلن: 
 على هذه األرض، فالشعر 

ً
»إنني أعيش شعريا

يرافقني لحظة تلو لحظة، حتى في النوم«، 
لذلك »ال معنى لحياتي من دون التنفس من 
خالله«، كما أن سردياتها في كتاب »السرد 

النسائي العربي« نموذج للحكي الذي يغوي 
للقراءة، لجمعه قضايا تهم السرد النسائي 
. وفي حوارها مع »الجريدة« 

ً
العربي عموما

من القاهرة، تحدثت أم سلمى عن مسيرتها، 
وأعمالها، وأبرز القضايا األدبية في المغرب، 

ومكانة المرأة العربية المبدعة.

القاهرة - محمد الصادق
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ــق الــقــائــد الــعــام لـــ »الــحــرس 
ّ
عــل

الــثــوري« اإليــرانــي الــلــواء حسين 
ــلــــى دعـــــــوات  ــي، أمـــــــــس، عــ ــ ــــامــ ســ
ــبـــي« الــمــطــالــبــة  ــعـ »الــــــحــــــراك الـــشـ
: »ال تحلموا. هذا 

ً
بالتغيير، قائا

النظام أقــوى من كل األنظمة في 
العالم«.

وأضــــــــــــــاف، فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
ــا خــــــال وضــــعــــه إكــلــيــا  ــهـ ــقـ ــلـ أطـ
مــن الــــورد عــلــى ضــريــح الــجــنــرال 
ــيــــمــــانــــي، بـــمـــنـــاســـبـــة  ــلــ ــم ســ ــ ــاسـ ــ قـ
ذكـــرى اغــتــيــالــه، أمـــس: »نــحــن في 
بـــدايـــة الــطــريــق، ســنــتــقــدم ونــحــل 

مشاكلنا«. 
جــــاء ذلـــــك، فــيــمــا ســعــى نــائــب 
ــلــــه«  األمـــــيـــــن الـــــعـــــام لــــــ »حــــــــزب الــ
الــلــبــنــانــي، الــشــيــخ نــعــيــم قــاســم، 
إلى تهدئة مخاوف أنصار إيران، 
على خلفية تواصل االضطرابات 
واالحــتــجــاجــات غــيــر المسبوقة 
ــنـــذ مــنــتــصــف  ــتــــي تـــشـــهـــدهـــا مـ الــ
ــي، والـــــتـــــي  ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــبــــر الـ ــتــــمــ ــبــ ســ
هــــزت أركــــــان نـــظـــام الــجــمــهــوريــة 
 أن األوضاع في 

ً
اإلسامية، مؤكدا
طهران مستقرة.

وقــــــــال قـــــاســـــم، فـــــي تـــصـــريـــح: 
 على 

ً
ــران مــطــمــئــنــا ــ ــدُت مـــن إيــ ــ »عــ

وضــعــهــا الــمــســتــقــر بــعــد أحــــداث 
الشغب األخــيــرة«. وأضـــاف: »لقد 
بنت الواليات المتحدة األميركية 
ومن معها آمااًل كبيرة بعدوانهم 
اإلعامي والسياسي واإلرهابي 
عـــلـــى إيـــــــران وفـــشـــلـــوا، فــالــحــيــاة 
عــــاديــــة ونـــشـــطـــة. إيــــــــران تــتــقــدم 

وتتألق«.
وتـــصـــاعـــد الــغــضــب الــداخــلــي 
والخارجي في إيــران بعد تنفيذ 
الـــســـلـــطـــات أحــــكــــام إعــــــــدام بــحــق 
متظاهرين، أمس األول، وخرجت 
مسيرات احتجاجية ليل السبت ـ 

األحد في العاصمة طهران.
وشــــــهــــــدت 14 مـــنـــطـــقـــة فــي 
العاصمة، احتجاجات مناهضة 
للمرشد علي خامنئي، ورافضة 
إلعــــــــدام الـــمـــتـــظـــاهـــَريـــن مــحــمــد 
مهدي كرمي ومحمد حسيني، 
بعد إدانتهما بقتل أحــد أفــراد 
ــج«، ورددوا  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــبـ ــ قــــــــوات »الـ
شعارات مثل: »إذا قتل شخص 

سيقف خلفه ألف شخص«.
ونظمت تظاهرات أطلق عليها 
»يــوم االنــتــقــام«، أمــس، احتجاجا 
على ممارسات النظام اإليــرانــي 
القمعية ضد المحتجين، وخاصة 

االعتقاالت وأحكام اإلعدام.
ــابـــل، أعـــلـــن الــقــضــاء  ــقـ ــمـ فــــي الـ
اإليـــرانـــي، ألول مـــرة مــنــذ انـــدالع 
االحتجاجات، عقب وفاة الشابة 
مــهــســا أمــيــنــي خـــال احــتــجــازهــا 
بسبب مخالفتها قواعد الحجاب 
اإللزامي، إصدار أحكام بالسجن 
ــــق 4  ــــي حــ ــة فــ ــاوتــ ــفــ ــتــ لــــفــــتــــرات مــ
أشـــخـــاص بــمــحــافــظــة هــرمــزكــان، 
على خلفية دعوتهم إلى إضراب 
 لـ »الحراك الشعبي«.

ً
عمالي دعما

كــمــا أفـــــاد مـــوقـــع »حـــــال وش« 
المختص في قضايا بلوشستان 
إيــــــــــــران بــــــــأن مـــحـــكـــمـــة زاهــــــــــدان 
 بـــــاإلعـــــدام ضــد 

ً
أصــــــــدرت حـــكـــمـــا

كامبيز خروت، )20 عاما(، بتهمة 
»اإلفساد في األرض«. ودانت عدة 
دول أوروبية اإلعدامات، معتبرة 
أنها مجرد انتقام من الناشطين 

الذين يطالبون بالتغيير. 

تحذير نتنياهو

فــي هـــذه األثـــنـــاء، دخـــل رئيس 
ــلـــي بــنــيــامــيــن  ــيـ الـــــــــوزراء اإلســـرائـ
ــــط اإلدانـــــــــات  نـــتـــنـــيـــاهـــو عـــلـــى خـ
 
ً
الدولية إلعدامات طهران، منددا

بـ »إعدام إيرانيين شابين تظاهرا 
ضد طغيان نظام الحكم«.

ر نــــتــــنــــيــــاهــــو مــــــــن أن 
ّ
وحـــــــــــــــذ

المتظاهرين في إيران »يكشفون 
أمــام مــرأى العالم كله عن الوجه 
الحقيقي والقبيح لنظام القهر 
في طهران، والذي يكون عبارة عن 
نظام يهدد جميع مواطنيه، ودول 
المنطقة والسام العالمي برمته«.
وفي مــوازاة تحذير نتنياهو، 
كشف موقع »واله« االستخباراتي 
أن ساح الجو اإلسرائيلي بدأ في 
شـــراء طــائــرات شــحــن ومــقــاتــات 
 ،»F15« حربية أميركية من طــراز
 لـــلـــتـــزود بـــســـرب مــنــهــا، 

ً
تـــمـــهـــيـــدا

إلى جانب بناء منصات صيانة 
ــهـــدف بــنــاء  لـــمـــقـــاتـــات »F35«، بـ

»خــيــار عــســكــري مستقل لضرب 
البرنامج النووي اإليراني«.

اشتباه ألماني

ــفــــت الــســلــطــات  إلـــــى ذلــــــك، أوقــ
 32( 

ً
ــا ــيــ ــرانــ األلـــمـــانـــيـــة، أمــــــس، إيــ

( لاشتباه فــي نيته تنفيذ 
ً
عــامــا

ــتـــخـــدام  هــــجــــوم كـــيـــمـــيـــائـــي بـــاسـ
 إلى 

ً
السيانيد والريسين، استنادا

الشرطة ومكتب المدعي العام في 
دوسلدورف.

وقــــالــــت بـــرلـــيـــن إن الــمــشــتــبــه 
ـــــي الــســيــانــيــد 

َ
بــــه اشــــتــــرى مـــــادت

والــريــســيــن لــشــن هــجــوم بـــ »دافـــع 
إسامي«. 

ودهــمــت قــوات خاصة ترتدي 
ــة بـــســـبـــب الـــخـــطـــر  ــايــ ــمــ بـــــــــزات حــ
الــبــيــولــوجــي والــكــيــمــيــائــي مكان 
إقـــامـــة اإليــــرانــــي فـــي كــاســتــروب 
روكـــــــســـــــيـــــــل، شــــــمــــــال الـــــــــرايـــــــــن - 
 عن »مواد سامة«.

ً
فستفاليا، بحثا

وأوقـــــــــف شـــخـــص آخــــــر خـــال 
العملية ووضع في الحبس على 
ذمة التحقيق، فيما ذكرت تقارير 
أنه شقيق المشتبه فيه الرئيسي.

وأفادت مصادر بأن السلطات 
 
ً
األلمانية تلقت قبل أيام تحذيرا
مـــن جـــهـــاز اســـتـــخـــبـــارات أجــنــبــي 
حيال وجود تهديد بشن هجوم 

بواسطة »قنبلة كيميائية«.

وفد الحج

عــلــى صــعــيــد مــنــفــصــل، ذكـــرت 
 
ً
وكالة فــارس إاليرانية، أن »وفــدا
من طهران توجه إلى السعودية، 
ــراء مـــحـــادثـــات حــــول مــوســم  ــ إلجــ
ــل«، مــــوضــــحــــة أن  ــبــ ــقــ ــمــ الــــحــــج الــ
ــر إلـــى  ــافــ »الــــفــــريــــق اإليــــــرانــــــي ســ
الــريــاض، مــن أجــل توقيع مذكرة 
بــشــأن الــحــج، مــن أجــل بــّت وضع 
الـــحـــج الــمــســتــقــبــلــي واســتــئــنــاف 
مناسك العمرة، وذلك قبل انطاق 

موسم الحج بعد 6 أشهر«.
فــــــي مـــــــــــــوازاة ذلــــــــــك، تـــحـــدثـــت 
ــن  الـــجـــمـــارك اإليـــرانـــيـــة عـــن تــحــسُّ
بـــقـــيـــمـــة صـــــــــــادرات طـــــهـــــران إلــــى 
المملكة، وقالت إنها المست 15 
مليون دوالر خال األشهر الـ 10 
الماضية، معتبرة أن حجم هذه 
الــــصــــادرت يــعــد قـــفـــزة مــلــحــوظــة 
في ظل تواصل انقطاع العاقات 
الدبلوماسية بين البلدين منذ 
ــت مــــفــــاوضــــات  ــ ــفـ ــ ــوقـ ــ 2015. وتـ
ثــنــائــيــة بــيــن إيـــــران والــســعــوديــة 
برعاية العراق بعد 5 جوالت دون 
تحقيق اخـــتـــراق حــاســم باتجاه 
إنهاء التوترات اإلقليمية بينهما 

وإعادة العاقات.

تبرير الطائرة

ــرر رئــيــس  ــرى، كــ مـــن جــهــة أخــــ
ــان اإليـــرانـــي، الـــلـــواء محمد  ــ األركـ
باقري، تأكيد طهران أن الحادث 

الــمــأســاوي الــذي أصــاب الطائرة 
ــة، وتــســبــب  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الـــمـــدنـــيـــة األوكـ
بــســقــوطــهــا فـــي 8 يــنــايــر 2020، 
كان »صدمة للشعب، والحكومة، 
والجيش اإليراني، وما تزال هذه 

القضية مفتوحة قيد التحقيق«.
وقال باقري في تصريحات إن 
»تحطم الــطــائــرة األوكــرانــيــة كان 
نتيجة الظروف األمنية الخاصة 
فــي إيـــران، وقـــرار خاطئ اتخذته 

وحدات الدفاع«.
وأمـــــــــــس، نـــظـــمـــت الــــجــــالــــيــــات 
اإليرانية في عدة دول حول العالم، 
بينها أستراليا وكــنــدا وأوروبـــا 
وأميركا، فاعليات إلحياء الذكرى 
الثالثة إلسقاط »الحرس الثوري« 
الطائرة األوكرانية بعد ساعات 
 هــجــوم صـــاروخـــي على 

ّ
مــن شـــن

قاعدة عين األســد العراقية التي 
 
ً
تستخدمها القوات األميركية ردا

على اغتيال قاسم سليماني.

وســـــــــط مـــــــخـــــــاوف أوكـــــرانـــــيـــــة 
وتـــحـــذيـــرات غــربــيــة مـــن احــتــمــال 
 
ً
شن روسيا وبياروسيا هجوما
 على أوكــرانــيــا مــن جهة 

ً
مشتركا

الــشــمــال، أعلنت قــنــاة تلفزيونية 
تابعة لوزارة الدفاع في بياروسيا 
أمــــــــــــــــس، أن جـــــيـــــشـــــي روســــــيــــــا 
وبياروسيا عــززتــا تدريباتهما 
العسكرية المشتركة مع التركيز 

على حرب المدن.
لـــــــــدفـــــــــاع  ا وكــــــــــانــــــــــت وزارة 
الـــبـــيـــاروســـيـــة أعــلــنــت الــخــمــيــس 
أن موسكو ومينسك اتفقتا على 
تعزيز القّوات اإلقليمية المشتركة، 
بــاألســلــحــة والـــجـــنـــود والــمــعــدات 
 
ً
العسكرية للقوات الخاصة، فضا

عـــن اعــتــزامــهــمــا إجـــــراء مـــنـــاورات 
جوية مشتركة.

وكــــــانــــــت الـــــــقـــــــوات الــــروســــيــــة 
اســتــخــدمــت بــيــاروســيــا كنقطة 
انطاق لهجومها على العاصمة 
األوكرانية كييف في فبراير 2022، 
وتـــزايـــد الــتــعــاون الــعــســكــري بين 

ــي األشـــهـــر  مـــوســـكـــو ومــيــنــســك فــ
األخيرة.

جـــاء ذلــــك، فــيــمــا أعــلــنــت وزارة 
الدفاع الروسية، أمس عقب انتهاء 
هــدنــة عيد الــمــيــاد األرثــوذكــســي 
الــتــي أعــلــنــهــا الــرئــيــس فاديمير 
بوتين من طرف واحد ورفضتها 
ــن تـــنـــفـــيـــذ هـــجـــوم  ــ أوكــــــرانــــــيــــــا، عــ
 لسقوط 

ً
صاروخي موسع انتقاما

نحو 100 من جنودها في هجوم 
صاروخي أوكراني استهدف مبنى 
تستخدمه الـــقـــوات الــروســيــة في 
ماكيفكا ليلة رأس السنة، وتسببت 
في صدمة وانتقادات داخل روسيا. 
ــيـــة، في  ــالـــت الــــدفــــاع الـــروسـ وقـ
بـــيـــان، إن »مــنــظــومــات اســتــطــاع 
كـــشـــفـــت خــــــال الــــســــاعــــات الـــــــ 24 
الــــمــــاضــــيــــة عــــــن قــــــواعــــــد لــــقــــوات 
أوكرانية في مدينة كراماتورسك 
ــــود أكــثــر من  ــم الــتــأكــد مـــن وجـ وتــ
700 مقاتل فــي المجمع رقــم 28، 
وأكــثــر مــن 600 فــي الــمــجــمــع رقــم 
47«، موضحة أن الضربة الثالثة 

من نوعها منذ هجوم رأس السنة 
»تمت بدقة وأسفرت عن مقتل 600 
عسكري أوكراني في كراماتورسك«. 
وكـــانـــت مــوســكــو أعــلــنــت قــبــل عن 
تنفيذ هجمات انتقامية لضربة 
رأس السنة ومقتل مئات الجنود 
األوكــران وهو ما لم تؤكده كييف 

أو أي مصدر مستقل. 
من جهتها، قالت وزارة الدفاع 
البريطانية، إن الــقــوات الروسية 
ــــي مــنــطــقــتــي  ــعــــزز دفـــاعـــاتـــهـــا فـ تــ
 
ً
زابــوريــجــيــا ولــوغــانــســك تحسبا
لهجوم كبير وكاسح من الجيش 

األوكراني. 
ــوزارة البريطانية،  ورجــحــت الــ
فـــي تــقــريــرهــا الــيــومــي، أن يشكل 
تحقيق الــقــوات األوكــرانــيــة لتقدم 
كــبــيــر فــــي زابـــوريـــجـــيـــا »تــحــديــا« 
للجسر البري الروسي الذي يربط 
منطقة روستوف الروسية وشبه 

جزيرة القرم.
وأكــــدت الــدفــاع البريطانية أن 
التقدم األوكراني في لوغانسك من 

شأنه أن يقوض هدف روسيا من 
العملية العسكرية الــتــي شنتها 
أوائل فبراير الماضي المتمثل في 

»تحرير« دونباس.
ــــت ســـلـــطـــات  ــنـ ــ ــلـ ــ ــا، أعـ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ وقـ
زابـــوريـــجـــيـــا الـــمـــوالـــيـــة لــمــوســكــو 
عــن سلسلة مــن انــفــجــارات طالت 
مــنــشــآت عــســكــريــة وبــنــيــة تحتية 
ــة شـــمـــالـــي الـــمـــقـــاطـــعـــة.  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ
 
ً
سلطات زابوريجيا أفــادت أيضا

بورود أنباء عن سقوط 5 صواريخ 
روسية في خاركيف األوكرانية.

 عــــن حــالــة 
ُ
وفــيــمــا تــــم اإلعــــــــان

تأهب جوية في خاركيف وبولتافا 
ودنيبرو - بتروفسك، أعلن الرئيس 
الــشــيــشــانــي رمــــضــــان قــــاديــــروف 
ــقـــوات  إرســـــــال 300 مــقــاتــل مــــن الـ
الــخــاصــة المحترفين للقتال في 
المهام األكثر خطورة في دونباس.

وبعيد انتهاء الهدنة األحادية، 
ها 

َ
استأنفت القوات الروسية قصف

بصواريخ »غــراد« لنقاط عسكرية 
فــــي مـــديـــنـــة أفـــديـــفـــكـــا الــمــتــاخــمــة 

لــــدونــــيــــتــــســــك. وأعــــــلــــــن الـــجـــيـــش 
األوكــــــــرانــــــــي أن قـــــواتـــــه الـــجـــويـــة 
 
ً
والصاروخية استهدفت 26 موقعا

روسيا خال 24 ساعة.
وقال مؤسس مجموعة »فاغنر« 
يــفــغــيــنــي بــريــغــوجــيــن الــمــلــقــب بـ 
ــه يــتــطــلــع إلــى  »طـــبـــاخ بــوتــيــن« إنــ
سيطرة الجيش الروسي ومقاتلي 
المجموعة على مدينة باخموت، 
 إلـــى مـــا تــحــتــويــه مـــن »مـــدن 

ً
نـــظـــرا

تحت األرض« تستوعب المقاتلين 
والدبابات.

وذكر بريغوجين، عبر تليغرام- 
ــم( هـــو شبكة  ــ أن »)الــمــكــســب األهــ
المناجم في سوليدار وباخموت، 
وهــي في الــواقــع شبكة من المدن 

تــحــت األرض، فــهــي ال تستوعب 
فقط مجموعة كبيرة مــن الناس 
على عمق بين 80 و100 متر تحت 
األرض، بــل بــاإلمــكــان أن تتحرك 
فيها الــدبــابــات وعـــربـــات المشاة 

القتالية«.
ــن الـــرئـــيـــس  ــلــ ــــي الـــمـــقـــابـــل أعــ فـ
األوكراني فولوديمير زيلينسكي 
فشل وقــف إطـــاق الــنــار المؤقت. 
وقال في رسالة عبر الفيديو »لقد 
 عـــن وقــــف مــفــتــرض 

ً
قـــالـــوا شــيــئــا

إلطــــاق الـــنـــار، لــكــن الحقيقة هي 
أن القذائف الروسية ضربت مرة 
أخرى باخموت ومواقع أوكرانية 

أخرى«.
ــرد المحتلين  ــ ــاف أن »طـ ــ وأضــ

الــــــــــــــروس مـــــــن كــــــامــــــل األراضــــــــــــي 
األوكرانية والقضاء على أي فرصة 
لــروســيــا للضغط عــلــى أوكــرانــيــا 
ــا هما فقط مــا سيعمان  ــ وأوروبـ
عـــلـــى إعـــــــادة الــــســــام واألمـــــــن في 

اوكرانيا«.
إلــى ذلـــك، قــال وزيـــر الخارجية 
اإليــطــالــي أنــطــونــيــو تــايــانــي، إنــه 
يبحث مــع فرنسا مسألة توريد 
أنـــظـــمـــة دفــــــاع جـــــوي ذات إنـــتـــاج 
مــشــتــرك، ألوكـــرانـــيـــا، إضـــافـــة إلــى 

حزمة من المساعدات العسكرية.
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قال رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي، بنيامني 

نتنياهو، أمس، إن 
حكومته اتخذت 

سلسلة إجراءات ضد 
السلطة الفلسطينية، 

ردًا على نجاح السلطة 
الفلسطينية األسبوع 
املاضي في استصدار 

قرار في الجمعية العامة 
لألمم املتحدة، يسمح 

بطلب رأي محكمة العدل 
الدولية بشأن االحتال 

اإلسرائيلي لألراضي 
الفلسطينية. 

من جانبه، أعلن وزير 
الخارجية الفلسطيني، 

رياض املالكي، »خطوات 
قانونية وسياسية 

يجري دراستها للرد على 
إجراءات حكومة االحتال 

اإلسرائيلي، ضد الشعب 
الفلسطيني، بسبب 

اللجوء إلى محكمة العدل 
الدولية«. 

جاء ذلك، بينما أكدت 
وزارة الخارجية 

الفلسطينية، أن إسرائيل 
سحبت بطاقة »VIP« من 

الوزير املالكي أثناء عودته 
من البرازيل، حيث شارك 

في حفل تنصيب الرئيس 
لويس إيناسيو لوال دا 

سيلفا )لوال(.

فضت قوات األمن 
التونسية، أمس، 

مناوشات بني أنصار 
الرئيس قيس سعيد، 
ومحتجني مناصرين 

لـ »جبهة الخاص« 
املعارضة بمنطقة املنيهلة 

بمحافظة أريانة، قرب 
العاصمة التونسية.

وشهدت املنيهلة، مسقط 
رأس الرئيس، مناوشات 
وتوترًا ملحوظًا، تزامنًا 

مع اجتماع عقدته 
الجبهة باملنطقة، وسط 

حضور العشرات من 
أنصار سعّيد، الذين رأوا 

في االجتماع محاولة 
الستفزازهم. ورفع أنصار 

»الخاص« شعارات 
مناهضة للرئيس 

التونسي، تطالب برحيله 
وبسقوط ما يصفونه 

بـ »االنقاب«، وسط 
احتجاجات على غاء 

املعيشة وتدهور األوضاع 
االقتصادية.

قال رئيس الوزراء السويدي 
أولف كريسترسون، أمس، إن 
باده ال يمكنها تلبية جميع 

املطالب التي قدمتها تركيا 
كشرط النضمام استكهولم 
إلى حلف الناتو، وهو قرار 
يتطلب إجماعا من أعضاء 

الحلف، ورغم ذلك عبر 
كريسترسون عن ثقته بأن 

أنقرة ستوافق على طلب 
انضمام باده.

وكانت فنلندا والسويد وقعتا 
اتفاقية مع تركيا في 2022، 

تهدف إلى تجاوز اعتراضات 
أنقرة على عضويتهما، 

إال أن أنقرة عبرت عن خيبة 
أملها من قرار أواخر العام 
املاضي، صدر عن محكمة 
سويدية عليا، يوقف طلب 
تسليم صحافي يشتبه في 

أنه من أنصار رجل الدين فتح 
الله كولن، الذي تحمله تركيا 
املسؤولية عن محاولة انقاب 

فاشلة.

سلة أخبار

»السلطة« تتعهد بالرد 
على عقوبات إسرائيلية

اشتباكات بين أنصار
 سعيد و»جبهة الخالص«

السويد: ال يمكن تلبية جميع 
شروط تركيا لالنضمام للناتو

سامي عند ضريح سليماني أمس

جندي أوكراني بخندق على خط المواجهة في دونيتسك أمس األول )رويترز(

موسكو ومينسك تتدربان على حرب المدن وكييف موسكو ومينسك تتدربان على حرب المدن وكييف 
تعد لهجوم يهدد الجسر البري إلى القرمتعد لهجوم يهدد الجسر البري إلى القرم

عين »طباخ بوتين« على »مدن تحت األرض« في باخموت

قائد الحرس الثوري لإليرانيين: ال تحلموا بالتغيير
• نائب نصرالله يزور طهران: الوضع مستقر والحياة عادية  • تظاهرات بـ 14 منطقة في »يوم االنتقام«

كشف نائب األمين العام لـ 
»حزب الله« اللبناني أنه أجرى 

زيارة إليران، التي قال إنها 
»مستقرة بعد فشل العدوان 
األخير عليها«، في إشارة إلى 

االضطرابات واالحتجاجات 
غير المسبوقة التي تشهدها 

، في حين خرجت 
ً
حاليا

طلق 
ُ
تظاهرات جديدة أ

عليها »يوم االنتقام« بعدة 
 بقمع سلطات 

ً
مناطق؛ تنديدا

طهران.

ألمانيا تعتقل 
 لاشتباه 

ً
إيرانيا

في تخطيطه 
لهجوم كيميائي

اجتماع تحضيري في أبوظبي لـ »النقب 2« وواشنطن تضغط على دول للمشاركة
إسرائيل تشيد بقرار اإلمارات إدراج تاريخ الهولوكوست في مناهج مدارسها

ــــدول األعـــضـــاء فـــي منتدى  يــبــدأ مــمــثــلــو الـ
النقب، الذي يضم الواليات المتحدة وإسرائيل 
ومصر والمغرب واإلمارات والبحرين، أمس، 
أول اجتماع لمجموعات العمل المنبثقة عن 
 للقمة الثانية 

ً
المنتدى في أبوظبي تمهيدا

لــلــمــنــتــدى الــتــي ستعقد فــي الــمــغــرب مــارس 
المقبل. 

ــكــــومــــي أمــــيــــركــــي رفـــيـــع  وتـــــوجـــــه وفـــــــد حــ
المستوى إلى العاصمة اإلماراتية لحضور 
االجتماع الــذي يهدف إلى تعزيز المبادرات 

ــــى تــشــجــيــع الـــتـــكـــامـــل والـــتـــعـــاون  الـــرامـــيـــة إلـ
اإلقليميين.

وجـــاء فــي بــيــان للخارجية االمــيــركــيــة، أن 
مجموعات العمل الست ستركز على األولويات 
الــمــحــددة فـــي مــنــتــدى الــنــقــب الــــذي عــقــد في 
مارس 2022 وهي: األمن الغذائي وتكنولوجيا 
المياه، والطاقة النظيفة، والسياحة، والصحة، 
والتربية والتعايش، واألمــن اإلقليمي، الفتة 
الـــى أن إطـــار الــتــعــاون اإلقــلــيــمــي هـــذا يسعى 
ــتـــصـــاد الــفــلــســطــيــنــي   إلــــى تــعــزيــز االقـ

ً
أيـــضـــا

وتحسين نوعية حياة الفلسطينيين.
ــل، كــــشــــف مــــوقــــع »يــــديــــعــــوت  ــابــ ــقــ ــمــ فـــــي الــ
أحــــرونــــوت« اإللــكــتــرونــي )وايـــنـــت( أمــــس، أن 
الواليات المتحدة تضغط على دول مسلمة 
إفــريــقــيــة ال تــقــيــم عـــاقـــات دبــلــومــاســيــة مع 
اســرائــيــل لــلــمــشــاركــة فــي »قــمــة الــنــقــب 2« في 
الــمــغــرب الــتــي يــشــارك فــيــهــا وزراء خــارجــيــة 

الدول األعضاء. 
واالثــنــيــن الــمــاضــي، قـــال وزيـــر الخارجية 
اإلسرائيلي الجديد إيلي كوهين، إنه سيشارك 

 أن »تــوســيــع 
ً
ــة الـــنـــقـــب 2«، مــضــيــفــا ــمـ فــــي »قـ

االتفاقيات لضم دول أخرى ليس مسألة تحدث 
أم ال، وإنما مسألة وقت«.

ــاد كوهين خــال مــراســم أداء اليمين  وأشـ
الــدســتــوريــة، والـــذي تــولــى منصبه األســبــوع 
المنصرم ضمن الحكومة اليمينية لبنيامين 
نتنياهو، بـــ«اتــفــاقــات إبــراهــيــم« الــتــي »غيرت 

الشرق األوسط بشكل كبير«.
جاء ذلك في حين أشاد الحساب الرسمي 
لـــدولـــة إســـرائـــيـــل »إســـرائـــيـــل بــالــعــربــيــة«، في 

منشور على »تــويــتــر«، أمــس، بــقــرار اإلمـــارات 
إدراج تاريخ الهولوكوست )المحرقة النازية( 
في المنهج التعليمي في الــمــدارس، واصفة 

القرار بـ »التاريخي«. 
وكــانــت الــســفــارة اإلمــاراتــيــة فــي الــواليــات 
الــمــتــحــدة قــالــت فـــي مــنــشــور عــلــى »تــويــتــر«، 
الخميس الــمــاضــي، إنــه »فــي أعــقــاب اتفاقات 
إبــراهــيــم الــتــاريــخــيــة، اإلمــــارات ستشمل اآلن 
الهولوكوست في المناهج الدراسية للمدارس 

االبتدائية والثانوية«.

https://www.aljarida.com/article/10579
https://www.aljarida.com/article/10578
https://www.aljarida.com/article/10576
https://www.aljarida.com/article/10575
https://www.aljarida.com/article/10574
https://www.aljarida.com/article/10572
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تدريب العبي األزرق

ــاز الـــفـــنـــي لــمــنــتــخــبــنــا  ــهــ يـــضـــع الــــجــ
الوطني األول لكرة القدم بقيادة المدرب 
البرتغالي روي بينتو ومساعده أحمد 
عبدالكريم، في التدريب الذي سيجرى 
الساعة 6:30 مساء اليوم االثنين على 
مــلــعــب »الـــبـــحـــري«، الــلــمــســات األخـــيـــرة 
لــلــخــطــة الــتــي ســيــواجــه بــهــا المنتخب 
 الثالثاء في الجولة الثانية 

ً
اإلماراتي غدا

من منافسات المجموعة الثانية لبطولة 
»خليجي 25« بالبصرة.

وكـــان منتخبنا الــوطــنــي خسر أمــام 
نظيره القطري، مساء أمس األول السبت، 
بهدفين من دون رد، في الجولة األولى 

للمجموعة.
كما يحسم بينتو خالل تدريب اليوم 
الــتــشــكــيــل الــــذي ســيــخــوض بـــه الــفــريــق 
لقاء اإلمـــارات، ومــن المنتظر أن يجري 
بعض التغييرات بعودة شبيب الخالدي 
للتشكيل األساسي، كذلك فهد الهاجري 

وفيصل زايد.
ويــعــمــل الــجــهــاز الــفــنــي عــلــى تــالفــي 

أخــطــاء وســلــبــيــات لــقــاء قــطــر، وأهــمــهــا 
األخطاء الدفاعية في الشوط األول، إلى 
جانب غياب التركيز، وهو ما استغله 
ــقــــطــــري وأحـــــــــرز هــدفــيــن  الـــمـــنـــتـــخـــب الــ
ثانيهما من ركلة جزاء، إلى جانب إهدار 
الفرص السهلة بشكل الفت للنظر، التي 
كانت كفيلة بتحقيق التعادل على أقل 

تقدير في الشوط الثاني.
 
ً
 تماما

ً
وبات شبيب الخالدي جاهزا

للقاء، بعد تعافيه من الوعكة الصحية 
التي ألمت به مساء الخميس الماضي، 
وهي عبارة عن »إنفلونزا«، خضع على 
إثرها لبرنامج عالجي مكثف من الجهاز 
ل اإلبــقــاء عليه 

ّ
الطبي، لكن بينتو فض

على مقاعد البدالء أمام قطر.
ــد  ــمــ األمــــــــــــر نــــفــــســــه بــــالــــنــــســــبــــة ألحــ
ــري، الــــــــــذي شــــعــــر بــــــاإلرهــــــاق  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــظـ ــ الـ

لــيــســتــبــدلــه بــيــنــتــو، قبل واإلجـــــــهـــــــاد، 
أن يتم تجهيزه من 
ــدريــــب  ــتــ خـــــــالل الــ
االســــتــــشــــفــــائــــي، 

الذي خضع له الالعبون الذين شاركوا 
في اللقاء أمس األحد بمقر إقامة الوفد، 
وشارك بشكل طبيعي في التدريب الذي 
أجــــرى عــلــى الــمــلــعــب الــفــرعــي للمدينة 

الرياضية بالبصرة.
في المقابل من المقرر أن يشارك فهد 
الهاجري منذ بداية اللقاء، إذ جاء غيابه 

بسبب رؤية فنية من الجهاز الفني.

بينتو: حاولنا السيطرة

ــأ بـــيـــنـــتـــو الـــمـــنـــتـــخـــب الـــقـــطـــري  ــنــ وهــ
 فــي المؤتمر 

ً
بتحقيق الـــفـــوز، مــضــيــفــا

الصحافي، الذي ُعقد عقب نهاية اللقاء، 
أن األزرق حــــاول فـــرض ســيــطــرتــه على 
مجريات األمـــور منذ البداية مــن خالل 
 
ً
االعــتــمــاد على اللعب الــســريــع، تطبيقا
لما تدرب عليه الالعبون في التدريبات 

التي سبقت المواجهة.
ــال بينتو: »حــاولــنــا تــــدارك األمـــر،  وقـ
ــعـــل وســـنـــحـــت  ــفـ ــالـ ــق بـ ــريــ ــفــ وســــيــــطــــر الــ

ــفــــرص، لكنها  لــالعــبــيــن الـــعـــديـــد مـــن الــ
 .»

ً
أهدرت تباعا

ــه يــســعــى إلــــى تــــدارك  ــــدد عــلــى أنــ وشـ
 أن الالعبين يصنعون 

ً
األخــطــاء، مبينا

 عـــديـــدة، مــا يعني قــدرتــهــم على 
ً
فــرصــا

الــتــســجــيــل بــشــكــل كــبــيــر، ولــفــت إلـــى أن 
الــمــنــتــخــب الــقــطــري حــقــق الـــفـــوز، ولكن 

 في الهدف األول.
ً
الحظ ساعدهم كثيرا

وأشــــــار إلــــى أن الــمــنــتــخــب ســيــدخــل 
مباراتيه مع اإلمارات ثم البحرين بروح 
مـــبـــاريـــات الـــــكـــــؤوس، مــــع طــــي صــفــحــة 
الخسارة أمام المنتخب القطري، والعمل 
على تالفي األخطاء فال مجال ألي خطأ 

في المواجهتين. 
 وأكـــد أنــه يثق بالالعبين، والفريق 
 
ً
، مشددا

ً
يسعى لتقديم األفضل مستقبال

على أن األزرق مــر بمرحلة غير جيدة 
من تذبذب المستوى، إذ تولى المهمة 
منذ مطلع أكتوبر ويحتاج إلى المزيد 

من الوقت.

إبعاد الالعبين عن الضغوط
ً
ميغيل: الفوز لم يكن سهال

أكد مــدرب المنتخب القطري، البرتغالي برونو ميغيل أن فوز 
 
ً
العنابي على المنتخب الكويتي جاء عن جدارة واستحقاق، مضيفا
أن حصد النقاط الثالث له أهمية خاصة، كونه وضع الفرق على 

قمة المجموعة الثانية.
 من 

ً
 أن عــددا

ً
وأبــدى سعادته بالمستوى والنتيجة، خصوصا

 على أن اللقاء 
ً
الالعبين شاركوا للمرة األولى مع بعضهم، مشددا

 أن المنتخب الكويتي ضغط منذ بداية 
ً
، خصوصا

ً
لم يكن سهال

اللقاء، لكن العبي العنابي تماسكوا.
 
ً
واعتبر ميغيل أن الفوز مجرد بداية للعنابي في البطولة، واصفا
برونو ميغيلإياه بأنه حافز معنوي كبير للدخول في المنافسة بقوة على اللقب.

تــتــجــه األنـــظـــار الـــيـــوم االثــنــيــن 
إلى استاد البصرة الدولي، حيث 
يــلــتــقــي الــمــنــتــخــب الـــعـــراقـــي لــكــرة 
الـــقـــدم والــمــنــتــخــب الــســعــودي في 
مواجهة مرتقبة ضمن منافسات 
المجموعة األولى لـ »خليجي 25«، 
التي تسبقها مواجهة المنتخبين 

العماني واليمني.
ويـــدخـــل منتخب الـــعـــراق هــذه 
المواجهة المرتقبة بنقطة واحدة 
من تعادل سلبي مخّيب، أمام عمان 
في مباراتهما االفتتاحية، في حين 
يمتلك المنتخب السعودي ثالث 
نقاط من فوزه على اليمن بثنائية 

نظيفة.
ويــســعــى المنتخب الــســعــودي 
 ،

ً
إلــى تحقيق فـــوزه الثاني تواليا

وحــجــز مقعده فــي نصف نهائي 
كأس الخليج )خليجي 25(.

ومــــع أن األخـــضـــر يـــشـــارك في 
البطولة بالمنتخب الـــرديـــف، إال 
، بعد األداء 

ً
 جيدا

ً
أنه ترك انطباعا

الــذي قّدمه في مباراته الماضية، 
وسيحاول اقتناص فوز ثان يضمن 
من خالله التأهل لنصف النهائي.

فـــي الــمــقــابــل، يــطــمــح منتخب 
الــــعــــراق الـــــذي قـــــّدم مــــبــــاراة جــيــدة 
أمام عمان في تحقيق فوزه األول، 
السيما أنه يلعب على أرضه وأمام 
 عـــن مــشــاركــتــه 

ً
جــمــاهــيــره، فــضــال

بالعناصر األســاســيــة. ويــبــرز في 
صفوفه حارسه جالل حسن، وأيمن 
حسين وأمــجــد عــطــوان وإبراهيم 
بايش وعلي فايز ومصطفى كاظم.

فيما يبرز في صفوف األخضر 
حارسه نواف العقيدي، الذي تألق 
في المباراة الماضية، ونجح في 
إبعاد أكثر من كرة خطيرة، وأحمد 
بـــامـــســـعـــود وريــــــــاض شــراحــيــلــي 
وتــركــي العمار ومصعب الجوير 
وســمــيــحــان الــنــابــت؛ الــــذي سجل 
 وتسبب في ركلة جزاء وحاز 

ً
هدفا

جــائــزة أفــضــل العـــب فــي الــمــبــاراة 
الماضية.

عمان مرشحة لتخطي اليمن 
وفــي المباراة الثانية، سيكون 
 لتخطي 

ً
المنتخب العماني مرشحا

نظيره اليمني، وتحقيق فوزه األول 
بالمجموعة األولى في اللقاء الثالث 
بينهما في البطولة انتهى االول 
بالتعادل 1 - 1 فــي »خليجي 16« 
بالكويت عام 2003، والثاني بفوز 
صعب لعمان 2 - 1، جاء في الدقيقة 
88 بــهــدف أحــمــد أبــوالــصــافــي في 

نسخة 2007 باإلمارات.
وبـــدأت عمان النسخة الحالية 
بتعادل سلبي مع العراق المضيف، 
اعتبره مدربها الــكــرواتــي برانكو 
إيفانكوفيتش إيجابية، وقــال في 
 الــنــظــر عن 

ّ
ــدد: »بــــغــــض ــذا الــــصــ ــ هـ

النتيجة السلبية، إال أن الحضور 
استمتع بالمواجهة، ونجحنا في 
تحقيق نقطة ثمينة ستكون بداية 

مشوارنا نحو التأهل )إلــى نصف 
النهائي(«. وبإمكان إيفانكوفيتش 
االعــتــمــاد عــلــى خـــدمـــات المهاجم 
صالح اليحيائي، بعدما غاب عن 
الــمــبــاراة األولــــى بسبب اإلصــابــة، 
فــي حين قــد يفتقد المدافع أمجد 

حصة تدريبية للمنتخب العماني

العبو األخضر السعودي يستعدون للعراق

يــحــرص الـــجـــهـــازان الــفــنــي واإلداري لـــــأزرق عــلــى تجهيز 
 للقاء اإلمــارات، وجــاءت التعليمات لهم أمس، 

ً
الالعبين نفسيا

بضرورة طي صفحة الخسارة أمام المنتخب القطري.
وأوضـــح أعــضــاء الجهازين لالعبين، ضـــرورة االبتعاد 
 عن حسابات التأهل للدور نصف النهائي، والتركيز 

ً
تماما

فقط في لقاء اإلمـــارات، واللعب من أجــل إمتاع الجماهير، 
والتعبير عن قدراتهم، وتقديم المستوى الالئق باألزرق.

وشددوا على أن األزرق لم يفقد فرصته في التأهل، فالفوز 
على المنتخبين اإلماراتي والبحريني يعني أن الفريق حجز 

تذكرة الدور نصف النهائي.

بينتو: أثق بالالعبين وأعمل على تدارك األخطاءبينتو: أثق بالالعبين وأعمل على تدارك األخطاء

حازم ماهر

يختتم منتخبنا الوطني تدريبه 
 للقاء اإلمارات 

ً
اليوم استعدادا

في »خليجي 25«، حيث يضع 
بينتو لمساته األخيرة على 

الخطة والتشكيل.

حمد بن خليفة

مباراتا اليوممباراتا اليوم
4:١54:١5
7:١57:١5

عمان x اليمن

السعودية x العراق

حمد بن خليفة: كل البطوالت في العالم 
بها إيجابيات وسلبيات

ــاد رئــيــس اتــحــاد كـــأس الخليج الــعــربــي لكرة  أشـ
القدم الشيخ حمد بن خليفة ببطولة »خليجي 25« في 
البصرة، وبحفل االفتتاح المبهر الذي تم في استاد 
الــبــصــرة الــدولــي، ومــا تضمنه مــن فــقــرات تاريخية 
وفنية رائعة، إلــى جانب الجوانب التنظيمية التي 
قامت بها اللجنة المنظمة للبطولة واالتحاد العراقي 
لكرة القدم في التحضير واإلعداد لهذه البطولة من 

جميع الجوانب.
وأكد: »نحن على دراية أن كل البطوالت في العالم 
 ما يتم 

ً
توجد فيها سلبيات وإيجابيات، لكن دائما

تعزيز اإليجابيات ووضــع الحلول للسلبيات، من 
أجــل عــدم تــكــرارهــا، ونحن نتمنى مــن الجميع عدم 
االلــتــفــات إلــى السلبيات، ومــحــاولــة تــفــاديــهــا، لدعم 

االتحاد العراقي لكرة القدم«.
وأضاف: »البداية الفنية كانت متوسطة المستوى، 
ولم تصل إلى المستوى المطلوب، وهذا أمر طبيعي 
مع بداية كل بطولة، ونتمنى في الجوالت القادمة أن 
يكون المستوى الفني أعلى من قبل كافة المنتخبات 

الخليجية«.
ــاد بالجماهير الــعــراقــيــة، والــتــي »نعتبرها  وأشــ
الــداعــم الرئيسي للبطولة، وحــرصــت على حضور 
جميع المباريات، سواء التي أقيمت باستاد البصرة 
أو ملعب الميناء، وهــذا دليل على عشق الجماهير 

العراقية للعبة كرة القدم«.
 سيعقد في 

ً
 عاما

ً
وأكد بن خليفة أن هناك مؤتمرا

13 الجاري للتشاور مع رؤساء االتحادات الخليجية 
الــثــمــانــيــة فــي الــســبــل الــتــي تــــؤدي إلـــى تــطــويــر عمل 

االتحاد الخليجي والكرة الخليجية بشكل عام.

13 يناير المؤتمر 
العام بحضور رؤساء 
االتحادات الخليجية 

للتشاور للمرحلة 
القادمة

علينا النظر للجانب 
 
ً
اإليجابي دعما

لألشقاء في العراق

 للقاء اإلمارات
ً
 للقاء اإلماراتاألزرق يختتم تدريباته اليوم استعدادا
ً
األزرق يختتم تدريباته اليوم استعدادا

الحارثي الذي لم يكمل لقاء العراق 
لتعّرضه اللتواء طفيف في الكاحل.

مــــن جـــهـــتـــهـــا، لــــم تـــكـــن بـــدايـــة 
اليمن إيجابية بعد الخسارة أمام 
الــســعــوديــة الــتــي تلعب بالصف 

الثاني صفر - 2.

السعودية لحسم التأهل على حساب 
العراق و»سهلة« لُعمان أمام اليمن
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تنتظر إدارة الــعــربــي قـــرار المحترف الليبي في 
صــفــوف الــفــريــق األول لــكــرة الــقــدم محمد الــصــولــة، 
فيما يخص تجديد تعاقده مع األخضر موسمين 
اضــافــيــيــن، عــلــى أن يــتــم الــســمــاح لــه بــاالنــتــقــال إلــى 

الترجي التونسي على سبيل اإلعارة لمدة 6 أشهر.
وفـــي حـــال تــمــام الــمــفــاوضــات مـــع الــصــولــة وهــو 
األقرب، فسيكون تسجيل المحترف الجديد التونسي 
، على 

ً
بسام الصرارفي الــذي تم التعاقد معه أخــيــرا

حساب الصولة في قائمة األخضر.
 للعدول عن موافقتها 

ً
ووضعت إدارة العربي خطا

برحيل السنوسي الهادي، حال رفض الالعب تمديد 
التعاقد مع األخضر، على أن يتم تسجيل المحترف 
الجديد الصرارفي على حساب النيجيري ايدو، حيث 
يعاني األخــيــر مــن إصــابــة تــعــرض لها فــي المباراة 

األخيرة بالدوري الممتاز. 
وكان العربي أعلن، أمس األول، التعاقد مع الالعب 
« الذي يجيد في 

ً
التونسي بسام الصرارفي »25 عاما

مركز الجناح األيمن.
 أندية اإلفريقي التونسي، 

ً
ومثل الصرارفي سابقا

نيس الفرنسي وزولـــت فاريجيم البلجيكي«، كما 
تــواجــد مــع منتخب تونس فــي مايو 2017 وخــاض 

مع نسور قرطاج 15مباراة دولية.
وفي سياق متصل، اتفقت إدارة العربي بصورة 
رسمية مع المحترف الفلسطيني عدي الدباغ على 

العودة إلى صفوف األخضر مطلع الموسم المقبل.
 مــع الــفــريــق البرتغالي 

ً
ويــتــواجــد الـــدبـــاغ حــالــيــا

إف سي أروكـــا، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم 
الجاري.

سابالينكا
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ــرز الـــصـــربـــي نــــوفــــاك ديــوكــوفــيــتــش  ــ أحــ
لقب بطل دورة أدياليد األسترالية في كرة 
المضرب بفوزه على األميركي سيباستيان 
كوردا 6 - 7 )8/10( و7 - 6 )3/7( و6 - 4 أمس 
فــي مــبــاراة ماراتونية استمرت 3 ساعات 

و9 دقائق.
ــلــــــقــــــب هـــــــو الــــــثــــــانــــــي والــــتــــســــعــــون  والــــ
لديوكوفيتش في مسيرته التي تضم 21 
. كما حقق الصربي لقبه الخامس 

ً
 كبيرا

ً
لقبا

 منذ أن تــوج بـــدورة تــل ابيب العام 
ً
تواليا

الماضي.
وتابع ديوكوفيتش، رصيده الرائع منذ 
 فوزه الـ 23 مقابل خسارة 

ً
سبتمبر، محققا

واحدة.
وكــــــــــان ديــــوكــــوفــــيــــتــــش يـــــخـــــوض أول 
دورة رســمــيــة فــي أســتــرالــيــا مــنــذ ترحيله 
قــبــل انــطــالق مــنــافــســات بــطــولــة أســتــرالــيــا 
الــمــفــتــوحــة، أولـــى بــطــوالت الــغــرانــد ســالم، 
الــعــام الــمــاضــي بسبب عـــدم تلقيه اللقاح 

المضاد لفيروس كورونا.
وبعدما صــدر قــرار بعدم دخوله البالد 
لمدة 3 أعوام، تم رفع العقوبة في نوفمبر 
الــــمــــاضــــي، وســـيـــشـــارك 
بــــــــــالــــــــــتــــــــــالــــــــــي 
فـــــــــي بــــطــــولــــة 
أســـــــتـــــــرالـــــــيـــــــا 
الــمــفــتــوحــة التي 
تـــــنـــــطـــــلـــــق فــــــــــي 16 
الـــــــــــجـــــــــــاري وتــــــــــوج 

بلقبها 9 مرات.
فـــي الــمــقــابــل، يملك 
 
ً
( لقبا

ً
كـــوردا )22 عــامــا

 فـــي مــســيــرتــه تــــوج بـــه عــــام 2021 
ً
ــدا ــيــ وحــ

فــي بــارمــا، وبلغ الــعــام الماضي مباراتين 
نهائيتين.

لقب السيدات

ولدى السيدات، توجت البيالروسية أرينا 
سابالينكا بطلة لدورة أدياليد بفوزها على 
التشيكية الشابة ليندا نوسكوفا 6-3 و6-7 

)4/7( في المباراة النهائية.
وأنهت سابالينا سلسلة من ثالث هزائم 
 فـــي الـــمـــبـــاريـــات الــنــهــائــيــة لــتــخــرج 

ً
تـــوالـــيـــا

متوجة بلقبها الحادي عشر في مسيرتها 
في ساعة و43 دقيقة وسط حرارة مرتفعة 
ــر لقب  ــان آخــ ــ ــة مــئــويــة. وكـ ــ بــلــغــت 36 درجـ
أحـــرزتـــه ســابــالــيــنــكــا فـــي دورة مـــدريـــد في 

مايو عام 2021.
وحققت البيالروسية العالمة الكاملة في 
هذه الــدورة كونها لم تخسر أي مجموعة 
لتوجه رسالة إلــى جميع منافساتها قبل 
انــطــالق بطولة أستراليا المفتوحة أولــى 
البطوالت األربع الكبرى في الغراند السالم 

في 16 الجاري.

 لليكرز بقيادة الملك
ً
فوز خامس تواليا

ــلـــس لــيــكــرز  ــجـ ــع لــــــوس أنـ ــابــ تــ
صـــحـــوتـــه فــــي اآلونــــــــة األخــــيــــرة، 
 ،

ً
 فــــوزه الــخــامــس تــوالــيــا

ً
مــحــقــقــا

إثــــــر تـــغـــلـــبـــه عـــلـــى ســـاكـــرامـــنـــتـــو 
كينغز 136-134، بفضل 37 نقطة 
لليبرون جيمس، ضمن دوري كرة 

السلة للمحترفين.
واستمر جيمس بعمر الثامنة 
والثالثين في التألق، ونجح في 
8 متابعات و7 تمريرات حاسمة، 
وبــــات عــلــى ُبــعــد 423 مـــن الــرقــم 
الــقــيــاســي مـــن الـــنـــقـــاط الــمــســجــل 
باسم األسطورة كريم عبدالجبار 

)38387 نقطة(.

دونتشيتش يواصل التألق

وتابع نجم داالس مافريكس 

الــســلــوفــيــنــي لــوكــا دونــتــشــيــتــش 
تألقه هــذا الموسم، بنجاحه في 
»تريبل دبــل« جديد خــالل قيادة 
فريقه إلى الفوز على نيو أورليانز 

بيليكانز 117-127.
وســجــل دونــتــشــيــتــش، أفــضــل 
ــم  ــمــــوســ العـــــــــب فـــــــي الـــــــــــــــدوري الــ
الماضي، 34 نقطة و10 تمريرات 
 
ً
حاسمة، ومثلها متابعات، محققا
ـــ »تــريــبــل دبــــل« الــتــاســع لــه هــذا  الـ
الموسم والخامس والخمسين في 
مسيرته. وحده الصربي الصربي 
نيكوال يوكيتش يتفوق عليه في 
هذه الفئة اإلحصائية، بتسجيله 
10 تــريــبــل دبـــل هـــذا الــمــوســم في 

صفوف دنفر ناغتس.
ــاتـــوم 34  وســـجـــل جـــايـــســـون تـ
نقطة، ليقود بوسطن سلتيكس، 

متصدر المنطقة الــشــرقــيــة، إلى 
الفوز على سان أنتونيو سبيرز 
34 نقطة،  116، بتسجيله  -121
بينها السلة التي منحت فريقه 
الــتــقــدم قبل 33 ثانية مــن نهاية 

المباراة.
وُمني غولدن ستايت ووريرز، 
بطل الموسم الماضي، بخسارة 
مفاجئة على أرضه أمام أورالندو 

ماجيك 115-101.
وساهم ديمار ديـــروزان وزاك 
الفين بفوز شيكاغو بولز على 

ــاز 118-126،  ــ ــا جـ يـــوتـ
 36 ــل األول  ــجــ ــســ فــ

نقطة، والثاني 35.

طائرة البرتقالي تعسكر في تركيا 
 لـ »العربية«

ً
استعدادا

● محمد عبدالعزيز
يقيم الفريق األول للكرة الطائرة بنادي كاظمة 
 في مدينة إسطنبول التركية لمدة 

ً
 خارجيا

ً
معسكرا

 
ً
 من مطلع فبراير المقبل، استعدادا

ً
أسبوعين اعتبارا

لخوض منافسات البطولة العربية لألندية، المقرر 
إقامتها فــي الــقــاهــرة مــن 18 فبراير حتى 3 مــارس 

المقبلين.
وأكد المدرب المساعد لكاظمة، سعد يعقوب، أن 
إدارة الفريق وضعت خطة إعداد متكاملة للمشاركة 
في البطولة العربية لألندية، بهدف المنافسة على 

المراكز األولى.

 مباريات تجريبية 

وقــال يعقوب إن تدريبات الفريق ستكون مستمرة 
حتى موعد السفر إلى المعسكر التركي، الذي سترتفع 
 يتخللها 

ً
فيه وتيرة التدريب، وتكون على فترتين يوميا

لعب من 4 إلى 5 مباريات تجريبية مع فرق تركية.

 في 
ً
وأوضـــح أن قائمة الــفــريــق ستضم 16 العــبــا

المعسكر الــخــارجــي، ضمنهم المحترفان الكوبي 
سبيدا والدومينيكاني سانتوس، وستتم تصفية 

العبين من القائمة قبل السفر إلى مصر.

المشاركة في »اآلسيوية« 

ــنــــادي خــاطــبــت  وكـــشـــف يــعــقــوب عـــن أن إدارة الــ
الهيئة العامة للرياضة بشأن المشاركة في البطولة 
اآلســيــويــة لــألنــديــة، الــمــقــرر إقــامــتــهــا فـــي الــبــحــريــن 
 
ً
خـــالل مــايــو الــمــقــبــل، وتــنــتــظــر الــمــوافــقــة، مــوضــحــا
 لــلــمــشــاركــة الــفــعــالــة في 

ً
ــدا ــاهـ ــادي يــســعــى جـ ــنـ أن الـ

البطوالت الخارجية، بهدف رفع وصقل المستوى 
الفني لالعبين، ما ينعكس على المخرجات الفنية 

للفريق بشكل عام.

العربي ينتظر قرار الصولة لتسجيل الصرارفي

الصرارفي

كاظمة يواجه القادسية اليوم 
في »تمهيدي السلة«

● جابر الشريفي
ــقــــام الــــيــــوم مــــبــــاراتــــان فــي  تــ
ــة عــــشــــرة مــن  ــاديــ ــحــ الــــجــــولــــة الــ
الــدوري التمهيدي لكرة السلة، 
حــيــث يــلــتــقــي فـــي 7:15 كاظمة 
في المركز الثاني مع القادسية 
»الثالث« ولكل منهما 16 نقطة، 
ــلــــى صــــالــــة نــــــــادي الــــكــــويــــت،  عــ
ويسبقها في 5:15 لقاء العربي 
13 نقطة مع الشباب بـ 12 نقطة.

ورغم أن البرتقالي واألصفر 
ضمنا تأهلهما لــلــدور التالي 
ــة الــــــيــــــوم مــهــمــة  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ فــــــــإن مـ
لـــكـــلـــيـــهـــمـــا مـــــــن أجـــــــــل تـــعـــزيـــز 
مــوقــعــهــمــا فــي الــمــركــز الــثــانــي، 
ــة بـــمـــبـــاراة  ــيـ ــقـــادسـ ويـــخـــتـــتـــم الـ
ــــدور  الــــيــــوم مـــواجـــهـــاتـــه فــــي الــ
الـــتـــمـــهـــيـــدي، بـــيـــنـــمـــا ســيــلــعــب 
 
ً
البرتقالي مــبــاراة مهمة أيضا

أمام الكويت المتصدر في ختام 
الدور، وخسر القادسية مرتين 

قبل مــبــاراة الــيــوم أمــام العربي 
والكويت، في حين حقق كاظمة 

الفوز في كل اللقاءات.
وفي المباراة الثانية ستكون 
اإلثارة على أشدها بين العربي 
والــشــبــاب، إذ يسعى األول إلى 
تــحــقــيــق الـــفـــوز وحــســم الــتــأهــل 
للدور الثاني مع الستة األوائل، 
بينما يــريــد الثاني المحافظة 
على آماله حتى نهاية البطولة.

ليبرون جيمس نجم ليكرز

نوفاك ديوكوفيتش بعد التتويج

 ديوكوفيتش يتوج بدورة أدياليد
سابالينكا تهزم نوسكوفا وتتوج بلقب السيداتسابالينكا تهزم نوسكوفا وتتوج بلقب السيدات

سعد يعقوب

 الفحيحيل يعسكر في اإلمارات 
 من اليوم

ً
اعتبارا

ــدم بـــنـــادي  ــ ــقـ ــ ــريــــق األول لــــكــــرة الـ ــفــ يــــدخــــل الــ
 من اليوم، في معسكر مغلق 

ً
الفحيحيل، اعتبارا

باإلمارات، لمدة 9 أيام، في إطار تجهيزه لخوض 
غمار ما تبقى من منافسات الموسم الجديد.

ويــســعــى الــجــهــاز الــفــنــي للفحيحيل، بــقــيــادة 
السوري فراس الخطيب، إلى الحفاظ على جاهزية 
الالعبين البدنية والفنية، على أن يخوض الفريق 

 من المباريات الودية في المعسكر اإلماراتي.
ً
عددا

 بالالعب أحمد 
ً
ودعم الفحيحيل صفوفه أخيرا

العتيبي، مقابل االستغناء عن خدمات الثنائي 
فايز الظفيري وفهد حمدان.

جدير بالذكر، أن الفحيحيل تراجع في جدول 
الترتيب بالدوري الممتاز إلى المركز قبل األخير، 

برصيد 12 نقطة.

فيوتشر يخطف وصافة الدوري المصري من الزمالك
● القاهرة - ةديرجلا•

 على 
ً
 ثمينا

ً
حقق فريق فيوتشر فوزا

حــســاب نــظــيــره سيراميكا كليوباترا 
بثالثة أهــداف لهدفين، خالل المباراة 
التي جمعتهما أمس األول على استاد 
الــقــاهــرة الـــدولـــي، فــي إطـــار منافسات 
ــــدوري  الـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة عـــشـــرة مــــن الــ

المصري.
ســجــل أهــــــداف فــيــوتــشــر جــونــاثــان 
نــجــويــم ومــحــمــد رضـــا »بـــوبـــو« وعــمــر 
كــامــل عــبــدالــواحــد، فــيــمــا أحــــرز هدفي 

سيراميكا ميدو جابر وجون إيبوكا.
بــــهــــذه الـــنـــتـــيـــجـــة، انــــتــــزع فــيــوتــشــر 
وصافة الــدوري المصري من الزمالك، 
بعد أن رفع رصيده إلى 26 نقطة، في 
حــيــن تــجــمــد رصـــيـــد ســيــرامــيــكــا عند 

النقطة 15 بالمركز الثامن.
ــالــــك فـــقـــد نــقــطــتــيــن أمــــام  ــزمــ ــان الــ ــ كــ
الداخلية بالتعادل بهدف لكل فريق، 
 إلى المركز الثالث في 

ً
ليتراجع حاليا

جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 
25 نقطة، فيما يحتل األهلي الصدارة 

برصيد 30 نقطة.
وفاز المصري على االتحاد بهدفين 
لـــهـــدف، فـــي الـــمـــبـــاراة الــتــي جمعتهما 
ــاد بــــــرج الـــــعـــــرب، لــحــســاب  ــ ــتـ ــ ــلـــى اسـ عـ
الجولة ذاتــهــا، ليرتفع رصيد الفريق 
الــبــورســعــيــدي إلــى 17 نقطة بالمركز 
الـــســـابـــع، فــيــمــا تــجــمــد رصـــيـــد »زعــيــم 

الـــثـــغـــر« عـــنـــد الــنــقــطــة 18 فــــي الــمــركــز 
الخامس.

 على 
ً
 كبيرا

ً
كما حقق بيراميدز فوزا

غزل المحلة بأربعة أهداف دون رد، في 
الــمــبــاراة الــتــي جمعتهما على استاد 
الدفاع الجوي، ليرتفع رصيد الفريق 

السماوي إلى 23 نقطة بالمركز الرابع، 
وتوقف رصيد »الفالحين« عند النقطة 

18 في المركز السادس.

 مرتضى منصور يهدد بإيقاف العب االتحاد في حال االنتقال لألهلي
● القاهرة - ةديرجلا•

هــدد رئيس نــادي الزمالك مرتضى 
مــنــصــور بــإيــقــاف مــــروان عــطــيــة، العــب 
االتــحــاد السكندري، في حــال االنتقال 
ــاالت  ــقـ ــتـ ــلــــي خـــــالل فـــتـــرة االنـ إلـــــى األهــ
ــه يملك  الــشــتــويــة الـــجـــاريـــة، مـــؤكـــدا أنــ
توقيعا من الالعب على عقود، ورغبة 
ــي الـــلـــعـــب داخــــــــل صــــفــــوف »الـــقـــلـــعـــة  ــ فـ

البيضاء«.
وكشف منصور تفاصيل التفاوض 
مع إدارة النادي السكندري لضم مروان 

عطية قائال فــي تصريحات عبر قناة 
الزمالك: »اتفقنا في بداية الموسم مع 
محمد مصيلحي، رئيس االتحاد، على 
ضم الالعب مقابل 12 مليون جنيه، مع 
إعارة العبين، لكن تم التراجع عن هذا 

االتفاق بسبب المغاالة المادية«.
ــاال مـــن  ــ ــ ــــصـ ــ وأضـــــــــــــــاف: »تــــلــــقــــيــــت اتـ
مصيلحي يبلغني أن األهــلــي عــرض 
25 مليون جنيه، كما عرض بيراميدز 
30 مليونا لضم مروان عطية، وأكد لي 
أن رغبة الالعب صاحبة القول الفصل، 
ورفـــضـــت الـــدخـــول فـــي هـــذه الــمــزايــدة، 

وأستطيع إيقافه حاليا بسبب التوقيع 
معنا«، وطلب مــن االتــحــاد قطع إعــارة 
محمود عــالء مدافع الزمالك، وعودته 

إلى الفريق مجددا.
فـــي ســيــاق مــخــتــلــف، تــحــدث رئــيــس 
الزمالك عن سبب هجومه على الثنائي 
أحمد فتوح وعبدالله جمعة، وكشف 
ســــر غــيــابــهــمــا عــــن مــــبــــاراة الــداخــلــيــة 
األخيرة، قائال: »لم يكن أمامي سوى هذا 
االخــتــيــار، ألن الــنــادي كــان سيتعرض 
لــإيــقــاف لــمــدة عــامــيــن. فــتــوح وجمعة 
غابا عن مباراة الداخلية، ما دفع لجنة 

مــكــافــحــة الــمــنــشــطــات إلـــى االســتــفــســار 
ــا مــــن الـــقـــائـــمـــة،  ــبـــب خـــروجـــهـــمـ عــــن سـ
والسبب الحقيقي كان تعاطي الالعبين 
للمخدرات، كما قلت سابقا«، مضيفا: 
»فتوح أكد للجهاز الطبي أنه يعاني من 
كورونا، لكنها ليست الحقيقة، لذا قررت 
إيــقــافــه ألنــنــي بصفتي رئــيــس الــنــادي 
أخشى إيقاف نشاطه لمدة عامين من 

جانب االتحاد الدولي لكرة القدم«.
وكــــــــان مــــرتــــضــــى أطــــلــــق تــصــريــحــا 
ناريا عقب مباراة الداخلية، أكد خالله 
ــا مــــن تــحــلــيــل  ــربـ ــتـــوح وجـــمـــعـــة هـ أن فـ

المنشطات خوفا مــن ظهور إيجابية 
العينة في جسديهما، ليقرر إيقافهما 
ــتـــوح  ــا لـــلـــبـــيـــع، وتـــــابـــــع: »فـ ــمـ ــهـ وعـــرضـ
طلب الــرحــيــل عــن الــزمــالــك، ولــم يظهر 
فـــي الــتــدريــبــات حــتــى اآلن، خــوفــا من 
خضوعه للتحاليل، والكشف عن سره 
وإدانته في الواقعة التي تحدثت عنها«.

احتفال فيوتشر بالفوز على سيراميكا
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كوكو جوف تتوج
ببطولة أوكالند

توجت األميركية كوكو 
جوف أمس ببطولة أوكالند 

النيوزيلندية للتنس بعد 
تغلبها على اإلسبانية ريبيكا 

ماساروفا.
وتمكنت جوف، المصنفة 

السابعة عالميا والمرشحة 
األولى للقب، من هزيمة 

ماساروفا، المصنفة الـ130 
عالميا والتي خاضت أول 

نهائي بمشوارها االحترافي، 
بواقع 6 - 1 و6 - 1 في ساعة 

و15 دقيقة بمباراة تم تعليقها 
لبضع دقائق في المجموعة 
األولى بسبب األمطار. ويعد 

هذا ثالث لقب تحصده جوف 
)18 عاما( في مسيرتها.

)إفي(

اليابانية أوساكا تغيب
عن »أستراليا المفتوحة«

أعلن منظمو بطولة أستراليا 
المفتوحة، أمس، أن الالعبة 

اليابانية نعومي أوساكا 
المتوجة مرتين باللقب لن 

تشارك في النسخة المقبلة من 
البطولة.

وذكر المنظمون على الشبكات 
االجتماعية »نعومي أوساكا 

انسحبت من أستراليا 
المفتوحة. سوف نفتقدها«، 
من دون تحديد سبب غياب 

المصنفة األولى عالميا سابقا 
عن البطولة التي تنطلق في 16 

الجاري.
وكانت آخر بطولة شاركت فيها 

أوساكا، المصنفة 42 عالميا 
سابقا، هي بطولة طوكيو في 
سبتمبر الماضي، وانسحبت 

من الدور الثاني بسبب آالم في 
المعدة. 

)إفي(

باستوري: لم أتمكن
من استعادة مستواي

أبدى العب الوسط األرجنتيني 
المخضرم خافيير باستوري، 

السبت، أسفه الشديد، لعدم 
قدرته على استعادة كرته خالل 

فترة وجوده في إسبانيا، 
 مع إلتشي، الذي أعلن 

ً
وتحديدا

االنفصال عنه بعد عام ونصف 
العام.

ورغم عدم اإلعالن الرسمي من 
طرف النادي عن رحيل صاحب 

، كشف عن األمر 
ً
الـ 33 عاما

برسالة عبر وسائل التواصل 
االجتماعي.

وأعرب العب باريس سان 
 عن 

ً
جرمان الفرنسي سابقا

شعوره باالمتنان لـ »االحترام« 
من زمالئه السابقين، والعاملين 
بالنادي، وكذلك »الحب والدعم« 

من كل جماهير الفريق له 
ولعائلته على حد سواء.

وكتب باستوري في رسالته: 
»لم تسر األمور داخل الملعب 

كما كنت أنتظر خالل العام 
ونصف هذين. لم أستطع تقديم 

كرتي، لهذا فأنا آسف«.

بولتر مهاجم شالكه 
يصاب بالرباط الصليبي

أعلن نادي شالكه متذيل 
جدول ترتيب الدوري األلماني 

لكرة القدم، أمس، أن مهاجمه 
سيباستيان بولتر قد يغيب 

عن المالعب لعدة أشهر 
لالشتباه في تعرضه إلصابة 

قوية في الركبة. 
وخرج بولتر مبكرا خالل 

المباراة الودية أمام زيوريخ 
السويسري السبت على هامش 

المعسكر الشتوي لشالكه 
في تركيا، وجرى نقله إلى 

المستشفى، حيث تبين إصابته 
بقطع في الرباط الصليبي 

للركبة. 
وذكر شالكه في تغريدة عبر 

شبكة »تويتر« للتواصل 
االجتماعي »أشعة الرنين 

المغناطيسي أظهرت اشتباها 
في معاناة سيباستيان بولتر 
من قطع في الرباط الصليبي 

للركبة خالل التعادل مع 
زيوريخ، الالعب البالغ عمره 

31 عاما سيعود إلى ألمانيا من 
أجل الخضوع لفحوصات طبية 

إضافية«.   
  )د ب أ(

أهدر ريال مدريد فرصة 
استعادة صدارة الدوري 

اإلسباني لكرة القدم 
بخسارته على ملعب مضيفه 

فياريال 1-2، أمس األول 
السبت، بالمرحلة السادسة 

عشرة، في وقت خيم التعادل 
السلبي على مباراة ريال 

مايوركا مع ضيفه بلد الوليد.

أســـدى فــيــاريــال خــدمــة جليلة 
ــلـــونـــة الـــمـــتـــصـــدر بـــفـــوزه  ــبـــرشـ لـ
ــد 1-2  ــدريــ عـــلـــى ضــيــفــه ريــــــال مــ
السبت، ضمن منافسات المرحلة 
ــة عــــشــــرة مــــن الـــــــدوري  ــادســ الــــســ

االسباني لكرة القدم.
وافتتح فياريال التسجيل عبر 
يريمي بينو )47(، وعـــادل ريــال 
بفضل المهاجم الفرنسي كريم 
بنزيمة من ركلة جزاء في الدقيقة 
60، قبل أن يمنح جيرار مورينو 
الفوز لفريقه بعد ثالث دقائق من 

.
ً
عالمة الجزاء أيضا

وتجمد رصيد الريال عند 38 
نقطة في المركز الثاني.

وتـــأتـــي خـــســـارة الـــريـــال أمـــام 
ــذي صـــعـــد لــلــمــركــز  ــ ــ ــاريــــال الـ ــيــ فــ
الخامس مؤقتا برصيد 25 نقطة، 
عقب سلسلة من النتائج السيئة 
فــي عــقــر دار فــريــق »الــغــواصــات 
الصفراء« في السنوات األخيرة، 
اذ لم يفز إال بمباراتين من أصل 
11 زيــــــــارة، حـــيـــث يـــعـــود الـــفـــوز 
األخير للنادي الملكي إلــى عام 
2017. وسيلتقي الريال وفياريال 
 فــي ثــمــن نــهــائــي الــكــأس 

ً
مـــجـــددا

 أن النادي الملكي 
ً
المحلية، علما

يبحث عن تكريسه األول في هذه 
المسابقة منذ عام 2014.

ودفــــع مــــدرب الـــريـــال اإليــطــالــي 
كـــــارلـــــو أنـــشـــيـــلـــوتـــي بـــالـــمـــهـــاجـــم 
الفرنسي كريم بنزيمة بعد إراحته 
أمام كاسيرينو )1 - صفر( في كأس 
الملك، على غرار مواطنه أوريليان 
تــشــوامــيــنــي فــــي الــــوســــط. وغــــاب 
عن صفوف الفريق الثالثي داني 
كارفاخال والدومينيكاني ماريان 
ديـــــــاس وألـــــفـــــارو أودريــــوســــيــــوال 

لالصابة.

فــــي شـــــوط أّول شـــهـــد إثـــــارة 
كبيرة، زعــزع فريق »الغواصات 
ــراء« دفـــــــاع الــمــيــريــنــغــي  ــ ــفـ ــ ــــصـ الـ
وأدخـــــــــل الــــشــــك إلــــــى قـــلـــبـــه، فــي 
فرصة خطيرة بعد تمريرة من 
ألــبــرتــو مــوريــنــو ولــعــبــة بكعب 
قدم الفرنسي فرانسيس كوكلين 
اصطدمت بأسفل قائم الحارس 
ــوا )5(،  ــورتــ الــبــلــجــيــكــي تــيــبــو كــ
ــيــــر ويـــتـــدخـــل أمــــام  لـــيـــعـــود األخــ

بينو )23(.

بذل كل شيء

ورغم معاناة نادي العاصمة، 

 بـــدوره بعدما 
ً
فإنه بــدا خطيرا

فــشــل الـــبـــرازيـــلـــي فينيسيوس 
جونيور في هز شباك الحارس 

بيبي رينا )40(.
ومـــع بــدايــة الــشــوط الــثــانــي، 
افتتح فــيــاريــال التسجيل بعد 
خطأ في التمرير من الفرنسي 
فيرالن مندي لتصل الكرة إلى 
داني باريخو مررها إلى جيرار 
ــذي ارســلــهــا بـــدوره  مــوريــنــو الــ
عرضية للمهاجم بينو تابعها 
تـــســـديـــدة بـــقـــدمـــه الـــيـــمـــنـــى فــي 
الشباك )47(، فــي ثاني أهدافه 

في الدوري هذا الموسم.
رّد ريال بفضل حكم الفيديو 

المساعد »في ايه آر« الذي اشار 
إلـــــى لـــمـــســـة يــــد داخـــــــل مــنــطــقــة 
فــيــاريــال وبــالــتــالــي ركــلــة جــزاء 
انبرى لها بنزيمة نفذها أرضية 

إلى يسار الحارس رينا )69(.
ــنـــتـــخـــب  ــم مـ ــ ــاجــ ــ ــهــ ــ ورفـــــــــــــع مــ
ــــذي اعـــلـــن اعــتــزالــه  »الــــديــــوك« الـ
 رصــيــده 

ً
ــرا ــيــ  أخــ

ً
ــا ــيــ الــلــعــب دولــ

في »ال ليغا« إلــى 8 أهــداف هذا 
الموسم.

ولــــــــــم يـــــكـــــد ريـــــــــــــال يـــحـــتـــفـــل 
ــــى احـــتـــســـب  ــتـ ــ ــادل، حـ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ ــال ــ بــ
ــلـــة جــــــزاء عــلــى  ــقـــاء ركـ ــلـ حـــكـــم الـ
المدافع النمسوي دافيد أالبــا، 
اثـــر لــمــســه لــلــكــرة بــعــد سقوطه 

ــل الــمــنــطــقــة عــقــب تــمــريــرة  ــ داخـ
من المدافع األرجنتيني خوان 
فــويــث، نفذها مورينو بنجاح 

.)63(
وحاول ريال تعديل النتيجة 
فــــي أخـــطـــر فـــرصـــة لــلــبــرازيــلــي 
رودريغو الذي مرر كرة عرضية 
خـــرج الـــحـــارس لــمــالقــاتــهــا ولــم 
تــجــد مــن يــواكــبــهــا فــي الــشــبــاك 
)78(، قـــبـــل أن يـــهـــدر بــرعــونــة 
البديل أرنو دانجوما كرة الهدف 
الثالث لفريقه اثر ركنية نفذها 
ريـــال وخـــرج معها كــورتــوا من 
مـــرمـــاه، لــتــعــود إلـــى الــهــولــنــدي 
الـــــــذي اجــــتــــاز نـــصـــف الــمــلــعــب 

ــن مـــســـافـــة بــعــيــدة  ــا مــ ــ ــــددهـ وسـ
بجانب المرمى الخالي )8+90(.

واستعاد ريال مايوركا سكة 
ــارات بـــفـــوز قـــاتـــل على  ــتـــصـ االنـ
ضــيــفــه بــلــد الـــولـــيـــد 1 - صــفــر، 
ســجــلــه الــبــديــل أبـــــدون بــراتــس 

.)4+90(
وتــقــدم مــايــوركــا الـــذي خسر 
أمــام خيتافي بهدفين نظيفين 
فــي المرحلة الماضية للمركز 

العاشر برصيد 22 نقطة.
وتعادل إسبانيول مع ضيفه 

جيرونا 2-2.

مورينو نجم فياريال يسجل هدفه من ركلة جزاء في مرمى الريال

ً
أنشيلوتي: لم ندافع جيدا
ً
أنشيلوتي: لم ندافع جيدا

قال مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي بعد هزيمته أمام فياريال 
إن منافسه لعب »بشكل أفضل، وإن من يلعب أفضل يستحق الفوز«.

وصرح أنشيلوتي عقب اللقاء »أعتقد أن السبب الرئيسي أننا 
لم ندافع جيدا. كما أننا فقدنا الكثير من الكرات واستفاد منها 
فياريال. لقد شكلنا خطورة في المنطقة األمامية، لكننا واجهنا 
مشاكل في الدفاع. أعتقد أننا بحاجة إلى التركيز لحل هذه 

المشكلة«.
ــال: »بــالــنــســبــة  ــ وعــــن ضــربــتــي الـــجـــزاء فـــي الـــمـــبـــاراة قـ
لضربات الجزاء، فقد تغيرت كرة القدم في هذا الصدد، 
إذا المست الكرة اليد ولم تكن قريبة من الجسم فهي 
ركلة جـــزاء. أعتقد أن الضربتين صحيحتان. ومع 
ذلك أعتقد أن المشجعين ال يحبون هذا، لكن يجب 
احــتــرام الــقــانــون«. وأضـــاف »لــم تكن مــبــاراة جيدة 
من جانبنا، وال سيما من الناحية الدفاعية، ألننا 
حــاولــنــا الــعــثــور عــلــى الــكــرة فــي ملعب المنافس 

وقمنا بعمل جيد، لكن لم نكن موفقين في الخلف«.

أنشيلوتي

مورينو يقود فياريال لإلطاحة بريال مدريد

يوفنتوس يواصل انتصاراته وإنتر يفرط في الفوز
اقتنص يوفنتوس فوزا بشق 
األنــفــس على ضيفه أوديــنــيــزي 
1 - صــفــر، أمـــس األول الــســبــت، 
في منافسات المرحلة السابعة 
عشرة من الدوري اإليطالي لكرة 
ــقــــدم، بــيــنــمــا صــعــق مــونــتــســا  الــ
ضيفه إنتر بهدف فــي الدقائق 
األخــيــرة، فــارضــا عليه التعادل 

.2-2
ــاراة األولـــــــــى عــلــى  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــي الـ ــ فـ
مــلــعــب ألـــيـــانـــز، وقــــف الــفــريــقــان 
دقيقة صمت قبل المباراة، بعد 
ــاة قــائــد يــوفــنــتــوس الــســابــق  وفــ
جــانــلــوكــا فــيــالــي الـــذي لــعــب في 
صفوف »بيانكونيري« بين 1992 
و1996 وقاده للفوز بآخر ألقابه 

األوروبية قبل ربع قرن.
ويـــــديـــــن يــــوفــــي بـــــفـــــوزه إلــــى 
قـــائـــده الــبــرازيــلــي دانــيــلــو )86( 
ــال هــو  ــاتــ ــا قــ ــدفــ الــــــــذي ســـجـــل هــ
األول لــه هـــذا الــمــوســم، وأهـــدى 
به فريق المدرب ماسيميليانو 
أليغري الفوز الثامن تواليا في 

»سيري أ«.

ــتـــوس فــي  ــنـ ــوفـ وجـــــــاء فــــــوز يـ
أفضل توقيت قبل أقل من أسبوع 
على المواجهة النارية المرتقبة 
أمام نابولي على ملعب األخير، 
 لفريق 

ً
وهو الفوز الثامن تواليا

يوفنتوس، في سلسلة لم تهتز 
خاللها شباكه بأي هدف.

مونتسا يصعق إنتر
وتـــلـــقـــى إنــــتــــر صـــفـــعـــة قــويــة 

بـــتـــعـــادلـــه أمــــــام مــونــتــســا 2-2، 
بعدما سجل األخير هدفا قاتال 
فــي الدقيقة الثالثة مــن الوقت 
بدل عن الضائع للشوط الثاني.
وجــــــــاء الـــــشـــــوط األول قــمــة 

فــــي اإلثــــــــارة والــــنــــديــــة، وتـــرجـــم 
ــداف، وبـــدأ  ــ بــتــســجــيــل ثــالثــة أهــ
الضيوف اللقاء بشكل رائع، إذ 
منحه دارميان التقدم من هجمة 

جماعية )10(.
ــاء بـــعـــد دقــيــقــة  ــ لـــكـــن الــــــرد جـ
واحدة من إنهاء رائع لتشيوريا 
ــيـــجـــة ألصــــحــــاب  ــتـ ــنـ مـــــعـــــادال الـ
األرض الــذيــن حــصــلــوا بعدها 
على فرص عدة النتزاع التقدم، 
غير أن الوتارو مارتينيز نجح 
في استغالل خطأ فادح للمدافع 
اإلســبــانــي بابلو مـــاري، بعدما 
سرق الكرة منه من أمام المرمى 

وسجل بسهولة )22(.
ــــي  ــانـ ــ ــثـ ــ وحـــــــفـــــــل الــــــــشــــــــوط الـ
بـــاإلثـــارة والـــفـــرص الــمــتــبــادلــة، 
إال أن »نيراتزوري« ظل متقدما، 
قبل أن يهدر أفضليته برأسية 
كالدريوال إثر تمريرة تشيوريا 

.)3+90(

دانيلو نجم يوفنتوس وتشيزني حارس المرمى

ولفرهامبتون يجبر ليفربول على مباراة إعادة بكأس إنكلترا
فــشــل لــيــفــربــول، حــامــل الــلــقــب، في 
حسم تأهله للدور الرابع من مسابقة 
كأس إنكلترا لكرة القدم بتعادله أمام 
ولفرهامبتون 2-2 السبت، في حين 

وّدع نيوكاسل المسابقة.
وحسب نظام البطولة، ستتم إعادة 
المباراة بين الطرفين لتحديد هوية 
المتأهل، على أن تقام هذه المرة على 

ملعب ولفرهامبتون.
واستهل ليفربول دفاعه عن اللقب 
ــام الـــمـــاضـــي عــلــى  ــعــ الــــــذي احـــــــرزه الــ
حــســاب تشلسي بــركــالت الــتــرجــيــح، 
بعد 5 أيام من خسارته أمام برنتفورد 
ــــدوري. وغـــاب عــن صفوف  1-3 فــي الـ
الــــريــــدز الـــكـــولـــومـــبـــي لـــويـــس ديــــاس 
والبرازيليان روبرتو فيرمينو وأرثور 
ــالـــي ديــــوغــــو جــوتــا  ــغـ ــرتـ ــبـ مـــيـــلـــو والـ
وجيمس ميلنر والهولندي فيرجيل 
فان دايك. فيما شارك الوافد الجديد 
الــهــولــنــدي الــمــهــاجــم كــــودي خاكبو 
 إلــى جانب المصري محمد 

ً
اساسيا

صالح واالوروغوياني داروين نونيز.
افــتــتــح ولــفــرهــامــبــتــون التسجيل 

ــن الــــحــــارس الــبــرازيــلــي  بــعــد خــطــأ مـ
ــرة إلــى  ــل كـ ألــيــســون بــيــكــر الــــذي ارســ
البرتغالي غونسالو غيديش سددها 

في الشباك )26(.
ــــوض الـــمـــهـــاجـــم نـــونـــيـــز خــطــأ  ــ وعـ
حارسه بإدراكه التعادل بعد تمريرة 
مــن تــرنــت ألــكــســنــدر-أرنــولــد تابعها 
تــســديــدة بينية فــي شــبــاك الــحــارس 
الــمــونــتــيــنــيــغــري مــاتــيــا ســاركــيــتــش، 
فــي ســابــع أهــدافــه بقميص ليفربول 
في مختلف المسابقات هذا الموسم.

ــع انـــــطـــــالق الـــــشـــــوط الــــثــــانــــي،  ــ ــ ومـ
ضــاعــف صــالح الـــذي كــان فــي موقف 
تسلل النتيجة بعد تمريرة من خاكبو 
حــولــهــا الــبــرتــغــالــي تـــوتـــي غــومــيــش 
 مصيدة التسلل، إلى 

ً
بــرأســه كــاســرا

الـــمـــصـــري الــمــنــفــرد داخـــــل الــمــنــطــقــة 
فسيطر عليها وســددهــا في الشباك 

.)52(
وهــو الــهــدف الــرابــع فــي المسابقة 
لصالح والـ 15 في مختلف المسابقات 

هذا الموسم.
وتكفل الــبــديــالن الــمــرر البرازيلي 

مــاتــيــوس كــونــيــا والــــهــــداف الــكــوري 
الجنوبي هو-تشان هوانغ في هدف 
ــيـــر كــرة  ــدد االخـ ــعـــادل، بــعــدمــا ســ ــتـ الـ
اصطدمت بالمدافع الفرنسي ابراهيما 
ــادت إلــيــه ليحولها في  كــونــاتــيــه وعــ

المرمى بين قدمي أليسون )66(.
واعــتــقــد ولــفــرهــامــبــتــون انـــه وجــه 
ضــربــة قــاضــيــة إلـــى لــيــفــربــول، إال أن 
حكم الفيديو المساعد »فــي آيــه آر« 
ــار إلــــى حـــالـــة تــســلــل حــيــن سجل  ــ أشـ

.)81( 
ً
غوميش هدفا

شيفيلد وينزداي يقصي نيوكاسل

وفشل نيوكاسل الذي يقّدم افضل 
مواسمه منذ فترة طويلة باحتالله 
لــلــمــركــز الـــثـــالـــث فــــي الــبــريــمــيــرلــيــغ، 
فــي مــواصــلــة تقدمه ليخرج على يد 

شيفيلد وينزداي بخسارته 2-1.
وتأخر نيوكاسل بهدفين سجلهما 
جوشوا وينداس )52 و66( لمصلحة 
ص النتيجة عبر 

ّ
شيفيلد، قبل أن يقل

نونيز نجم ليفربول في محاولة أمام مرمى ولفرهامبتونالبرازيلي برونو غيمارايش )69(.

أخبار االنتقاالت الشتوية

• الهولندي ويغهورست 
مــــهــــاجــــم نــــــــادي شـــالـــكـــه 

على أعتاب االنضمام 
رسميا الى مانشستر 
يونايتد اإلنكليزي، 
ووســــــــائــــــــل اإلعـــــــــالم 

اإلنــكــلــيــزيــة تــرجــح أن 
ــة عــــلــــى ســبــيــل  ــقـ ــفـ الـــصـ

اإلعارة.

• لــيــدز يــونــايــتــد يقترب 
مــــن إتــــمــــام الـــتـــعـــاقـــد مــع 

ــو روتــيــر  ــي ــن ــي ــورج ج
مـــهـــاجـــم هــوفــنــهــايــم 
بصفقة تقدر بثالثين 
مـــــــــلـــــــــيـــــــــون يــــــــــــــــــورو، 
والـــتـــقـــاريـــر تـــؤكـــد أن 

المفاوضات وصلت إلى 
مرحلة متقدمة.

• نــــــــــــــادي واتـــــــــفـــــــــورد 
ــــد مـــــــع جـــواو  ــاقـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ يـ

فيريرا، مدافع نادي 
بنفيكا، بعقد يمتد 
ــم  ــ ــ ــواسـ ــ ــ أربــــــــــعــــــــــة مـ
ونصف، وأوضحت 

مـــصـــادر مــقــربــة من 
الــــالعــــب أن الــصــفــقــة 
تقدر بمليوني جنيه.

• نــــادي تــشــلــســي يكمل 
ــا مـــع  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــد رســ ــ ــاقــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ الــ
البرازيلي الشاب اندري 
ــــوس قـــــــادمـــــــا  ــت ــ ــان ــ س
مــــن فـــاســـكـــو دا جــامــا 
بـــصـــفـــقـــة قــــــــدرت بــــــ13 

مليون جنيه.

• مــانــشــســتــر ســيــتــي يــقــتــرب 
ــع الــــالعــــب  ــ ــد مــ ــاقــ ــعــ ــتــ ــن الــ ــ مــ
ــاب  ــ ــشــ ــ ــي الــ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــنــ ــ األرجــ
بعد  بيروني،  ماكسيمو 
الــمــحــادثــات الــتــي جــرت 
بــيــن غـــــوارديـــــوال مـــدرب 
سيتي وماسكيرانو مدرب 

منتخب شباب األرجنتين.

ــادي إي ســـي مــيــالن  • نــ
اإليطالي يتوصل إلى 
اتـــفـــاق لــتــمــديــد عقد 
إسماعيل  العــــبــــه 
بناصار حــتــى عــام 
2027 ويـــتـــضـــمـــن 
 بقيمة 

ً
 جزائيا

ً
شرطا

خمسين مليون يورو.

مرسيليا وليون إلى ثمن
نهائي كأس فرنسا

بلغ مرسيليا وليون دور الـ 16 من مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم 
 على هيير من الدرجة الرابعة 2 - صفر ومتز من 

ً
السبت بفوزهما تباعا

الدرجة الثانية 2-1، فيما وّدع موناكو ونيس المنافسات بخسارتهما 
تواليا أمام لو بوي من الدرجة الثالثة وروديز من الدرجة الثانية.

ورغم طرد العاجي إريك بايلي من جانب مرسيليا في وقت مبكر 
بعد تدخل عنيف على منافسه )15(، تمكن النادي المتوسطي من 
خطف الفوز بهدفي التشيلياني أليكسيس سانشيس )45 من ركلة 

جزاء( والسنغالي بامبا ديينغ )70(.
 بفوزه 

ً
وتأهل نانت، حامل اللقب، إلى الدور السادس عشر أيضا

على ايه اف فيرويا 2 - صفر، وليون بتغلبه على متز من الثانية 1-2.
وأقـــصـــي نــيــس، وصــيــف بــطــل الــمــســابــقــة فـــي الــمــوســم الــمــاضــي، 

بخسارته أمام لو بوي من الدرجة الثالثة صفر - 1.
ووّدع أيضا موناكو المسابقة بخسارة مفاجئة أمــام روديــز من 

الدرجة الثانية بركالت الترجيح 5-1 بعد التعادل 2-2.
 من مواجهته الصعبة أمــام مضيفه بــوردو 

ً
وخــرج ريــن منتصرا

.1-2 
ً
المنقوص عدديا

 
ً
ق فريق أولمبيك ستراسبورغ من الدرجة السادسة فوزا صادما

ّ
وحق

 غمار الدوري الفرنسي »ليغ 
ً
على حساب كليرمون الذي يخوض حاليا

1« بركالت الترجيح 4-3 بعد التعادل السلبي.
وفي مباريات أخرى، تغلب لنس على لينا مونتليري من الدرجة 
الخامسة 2 - صفر، وبريست على أفرانش 2 - صفر، وباستيا على 
ايفرو بركالت الترجيح 4-3 بعد التعادل 1-1، وراسينغ كلوب دي 

غراس على ال تامبونايسي 1 - صفر.

https://www.aljarida.com/article/10546
https://www.aljarida.com/article/10543
https://www.aljarida.com/article/10541
https://www.aljarida.com/article/10539
https://www.aljarida.com/article/10536
https://www.aljarida.com/article/10534
https://www.aljarida.com/article/10532
https://www.aljarida.com/article/10530
https://www.aljarida.com/article/10528


 
آخر كالم

العدد 5230 / االثنني 9 يناير 2023م / 16 جمادى اآلخرة 1444هـ

ةديرجلا•
www●aljarida●com

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري     

وفيات

هدية مبارك سالم
، شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: الشعب، ق3، 

ً
67 عاما

ش31، م15، ت: 99169526، 97833844، 90921115، 99199811
جواد علوان محمد أكروف

80 عاما، شيع، الرجال: مسجد البحارنة الدعية، النساء: حسينية 
أم يعقوب، الدعية، ق4، ش47، م26، ت: 99333487

أحمد صنهات الجالي المطيري
، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: البدع، ش15، م5، 

ً
74 عاما

بعد ديوان الخرافي، )ابتداء من اليوم لمدة 3 أيام(، ت: 99554466، 
90079770 ،99777587

رائد يوسف عبدالله العيدي
، شيع، الرجال: خيطان، ق10، ش1، م9، النساء: جابر األحمد، 

ً
54 عاما

ق2، ش248، م13، ت: 99392303، 60609660، 97325055، 96900696
عائشة محمد عبدالله بومشتت

، شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: الصديق، ق3، 
ً
88 عاما

ش310، م66، الدوراألول، شقة 6، ت: 99931782
مرزوق عفاس سعود الشحومي

، شيع، الرجال العزاء في المقبرة، النساء: القرين، ق4، ش7، 
ً
81 عاما

م39، ت: 99970100، 66664941، 99964164، 25438342
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 02:47 مــــــســــــــــــــــاًء 

       

 
ً
08:02 صبـــاحــــــا

07:35 مــــــســــــــــــــــاًء 

حاج خوشال ُيكمل العدد 60! هاري مهدد بالطرد من أميركا
أصبح رجــل باكستاني )50 
 
ً
ــا ــات، أبـ ــ ــ (، ولـــديـــه 3 زوجـ

ً
ــا ــامــ عــ

للمرة الـ 60.
وفــي تــغــريــدة على »تــويــتــر«، 
نقلها موقع روسيا اليوم، أمس، 
ـــب ســـردار جــان محمد خان  رحَّ
خلجي، بابنه رقــم 60، وأطلق 

عليه اسم حاج خوشال خان.
وســـردار جــان طبيب يعيش 
بالقرب من مدينة كويتا، ولديه 

عــيــادة فــي مــنــزلــه، مــعــروف في 
الــمــجــتــمــع بـــأســـرتـــه الــضــخــمــة. 
، فــإنــه 

ً
ورغــــم أن لــديــه 60 طـــفـــا

يــأمــل الــــــزواج بــرابــعــة إلنــجــاب 
المزيد.

وذكر أن 5 من أبنائه فارقوا 
 جميع أطفاله 

ً
الحياة. وحاليا

اآلخرين بصحة جيدة.
وقــــال جــــان: »لــقــد طــلــبــت من 
جــمــيــع أصـــدقـــائـــي مــســاعــدتــي 

فــي الــعــثــور على فــتــاة لــزواجــي 
 إلـــى أنـــه يتطلع 

ً
الـــرابـــع«، الفــتــا

إلنجاب المزيد من األطفال، مع 
تفضيل البنات أكثر من األبناء.

ورغم بحثه عن زوجة جديدة، 
ــه الـــثـــاث أخــبــرنــه  ــاتــ فــــإن زوجــ
بأنهن سعيدات بإنجاب المزيد 

من األطفال.

مها األمير  بعد االعترافات الصادمة التي قدَّ
ــيـــر«، الـــــذي يـــتـــنـــاول أدق  ــبـ هـــــاري فـــي كــتــابــه »سـ
تفاصيل حياته وأكثرها خصوصية، قد ُيحرم 
األمير البريطاني من تأشيرة اإلقامة في الواليات 
المتحدة، وقد ُيمنع حتى من دخول الباد، بعد 

مها عن تعاطيه للمخدرات. التفاصيل التي قدَّ
وقـــــــال مــــوقــــع ســــكــــاي نــــيــــوز، أمـــــــس، إن دوق 
(، اعترف بتعاطي الكوكايين 

ً
ساسكس )38 عاما

وتدخين الحشيش وتناول مخدرات هلوسة، في 
مذكراته التي انتشرت أجــزاء منها، ومن المقرر 

ــطــرح فــي األســـواق خــال يومين. وقــد ُيحرم 
ُ
أن ت

مقدمو طلبات الحصول على تأشيرة من دخول 
الواليات المتحدة، بسبب تاريخهم مع المواد غير 
لطات األميركية  القانونية )المخدرات(، لكن السُّ
ــمــنــح عــلــى أســــاس كل 

ُ
أوضــحــت أن »الــتــأشــيــرة ت

حالة على حدة«.
 ما إذا كان هاري ذكر تفاصيل 

ً
وليس واضحا

تعاطيه لــلــمــخــدرات فــي طــلــب الــتــأشــيــرة، ولــهــذا 
حذر خبراء من أنه إذا »كذب« بشأن ماضيه، فقد 

لغى تأشيرته.
ُ
ت

جدة تطعن حفيدها حتى الموتجدة تطعن حفيدها حتى الموت

مغناطيس األرض يقلل أعداد البرغوثمغناطيس األرض يقلل أعداد البرغوث  ويعيد المال ألصحابه
ً
 ويعيد المال ألصحابهزبون يقتل لصا
ً
زبون يقتل لصا

قــــــــامــــــــت جــــــــــــدة بـــطـــعـــن 
حفيدها )5 سنوات( حتى 
الموت، بمدينة كوفنتري، 
ــرب إنـــكـــلـــتـــرا، فــــي أثـــنـــاء  ــ غـ

رعايتها له.
ــا  ــ ــيـ ــ ــع روسـ ــ ــوقــ ــ وقـــــــــــال مــ
الــــــيــــــوم، أمـــــــس األول، إن 
ــة  ــيـ ــانـ ــريـــطـ ــبـ الـــمـــحـــكـــمـــة الـ
وجهت تهمة القتل للجدة 
 )

ً
ــا ــامـ ــل )50 عـ إلــيــلــنــا أنـــجـ

لــطــعــنــهــا حــفــيــدهــا داريــــو 
ماريو الزار.

ــــرت صــحــيــفــة ديــلــي  وذكـ
مــيــل الــبــريــطــانــيــة أنـــه ُعثر 
ــل، الــــمــــعــــروف  ــفــ ــطــ عــــلــــى الــ
 
ً
بـــــاســـــم مـــــــاريـــــــو، مـــصـــابـــا
بــجــروح خــطــيــرة فــي شقة 
بــضــاحــيــة إيـــرلـــســـدون في 
مــديــنــة كــوفــنــتــري، وفـــارق 
الحياة قبل وصول طواقم 
ــان  ــ ــكـ ــ اإلســــــــــعــــــــــاف إلــــــــــــى مـ
الحادث، مشيرة إلى إلقاء 
القبض على الجدة إليلنا 

في مكان الحادث.
وقــــــــال الــــجــــيــــران أثـــنـــاء 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات إن الــــجــــدة 
تعتني بحفيدها مــاريــو، 
ــه مــن  ــ ــودتـ ــ  بـــعـــد عـ

ً
ــا ــيــ يــــومــ

ــــود  ــة، خــــــال وجـ ــ ــــدرسـ ــمـ ــ الـ
والديه في العمل.

من جانبه، أكد متحدث 
بـــــاســـــم شـــــرطـــــة مـــقـــاطـــعـــة 
ويست مياندز، أن الجدة 
قلت إلــى مصحة عقلية، 

ُ
ن

لحين موعد محاكمتها في 
يــونــيــو الــمــقــبــل، ولـــم تبين 
التحقيقات سبب إقدامها 
عــلــى طــعــن حــفــيــدهــا حتى 

اآلن.

وجد العلماء الروس أن ضعف المجال المغناطيسي 
لــــأرض يــــؤدي إلـــى انــخــفــاض حــجــم قــشــريــات الــدافــنــيــا 
)البرغوث المائي( وتباطؤ تكاثرها. وهذا ما يميز بشكل 
خــاص البيئات المائية ذات المحتوى المنخفض من 

األكسجين.
وقالت الخدمة الصحافية لمؤسسة العلوم الروسية، 
في بيان نقله موقع روسيا اليوم، أمس، إن ذلك يشير إلى 
أن المزيد من الضعف في المجال المغناطيسي لأرض 

سيزيد من قدرة العوالق الحية على الحياة.
وذكـــــــر كـــبـــيـــر الـــبـــاحـــثـــيـــن فــــي مـــعـــهـــد أحــــيــــاء الـــمـــيـــاه 
الــداخــلــيــة، فـــي تــصــريــح: »لــقــد تــوصــلــنــا إلــــى اســتــنــتــاج 
مفاده أن انخفاض قــوة المجال المغناطيسي األرضــي 
 ســيــؤدي إلـــى تــفــاقــم آثــار 

ً
 مــهــمــا

ً
يمكن أن يصبح عــامــا

نقص األكسجين في الماء، بما في ذلك تلك اآلثــار التي 
ترتبط باالحتباس الحراري. ويمكن استخدام البيانات 
التجريبية التي حصلنا عليها للتنبؤ باآلثار السلبية 
التي ستنتج عن العمليات الجيوفيزيائية والمناخية 

العالمية«.
ويــعــتــقــد عــلــمــاء فــيــزيــاء األرض أن مــوضــع القطبين 
، وأن مكانهما يتغير 

ً
المغناطيسيين لأرض ليس ثابتا

بشكل دوري. وقد عثروا على آثار تغيرهما في رواسب 
الطين القديم والصخور البركانية.

ــة  ــ ــة واليــ ــ ــرطـ ــ تـــبـــحـــث شـ
تــكــســاس األمـــيـــركـــيـــة منذ 
يومين عــن رجــل ظهر في 
رتـــــه كـــامـــيـــرا  ــيـــديـــو صـــــوَّ فـ
داخـــلـــيـــة فـــي أحــــد مــطــاعــم 
مـــديـــنـــة هـــيـــوســـتـــن، وهـــو 
ــام بــرفــقــة  ــعــ ــطــ ــاول الــ ــنــ ــتــ يــ
صديق، حين دخل مسلح 
بمسدس وطلب من الزبائن 
ما بحوزتهم من مال، ولما 
انهمك بلملمة ما سحبوه 
مــــن جـــيـــوبـــهـــم ووضــــعــــوه 
عـــلـــى الـــــــطـــــــاوالت، بــاغــتــه 
الــرجــل مــن الــخــلــف وأرداه 
 بالرصاص، ثم جمع 

ً
قتيا

المال المسروق من جثته 
وأعاده إلى الزبائن، وغادر 

 لم يكن.
ً
كأن شيئا

وقالت الشرطة، في بيان 
نــقــلــه مـــوقـــع الــعــربــيــة نت 
أمس لم توجه فيه أي اتهام 
للرجل، إن ما ترغب فيه هو 

التحدث إليه »حــول دوره 
بإطاق النار« على اللص، 
الذي ذكر شهود عيان أنه 
عشريني الُعمر، كــان قبل 
ربــــع ســـاعـــة مـــن منتصف 
 بقناع 

ً
ليلة الجمعة ملثما

تزلج أسود.
ونقل »العربية. نت« عن 
صحيفة نيويورك بوست، 
أن الشرطة ال تــزال تبحث 
عــن واحـــد أو أكــثــر مــن 10 
زبــائــن كــانــوا فــي المطعم 

وقت الحادث.

»كورونا« يصيب مرضاه باألرق ويتدخل في أحالمهم!
بحلول نهاية عام 2022، تم إباغ منظمة 
الصحة العالمية بتسجيل أكــثــر مــن 650 

مليون إصابة بفيروس كورونا.
ومـــع احــتــمــال أن يــكــون الــرقــم الحقيقي 
أعلى بكثير، ويزداد العدد بمئات اآلالف كل 
أسبوع، فقد ركز المجتمع العلمي على فهم 
تأثير »كوفيد - 19« على الصحة الجسدية 

والعقلية ووظائف الدماغ.
ــــس، إن  ــال مـــوقـــع روســــيــــا الــــيــــوم، أمــ ــ وقــ
الــعــلــمــاء درســــوا فــي الــمــرحــلــة الــمــبــكــرة من 
الجائحة تأثير اإلغــاق على أنماط النوم. 
وكانت النتيجة الرئيسة أن النوم كان أكثر 

في العزلة، لكن نوعيته كانت أسوأ.
ــة إلـــى مــوجــة ثــانــيــة من  ــ ــارت دراسـ ــ وأشــ
الــبــيــانــات بــــدأت تــشــرح كــيــف أن اإلصــابــة 
بــالــفــيــروس تــؤثــر على الــنــوم بــل وتتدخل 

في األحام.
ويــقــدر أحــــدث تحليل إحــصــائــي أن 52 
في المئة من المصابين بالفيروس كانوا 

يعانون اضطرابات النوم أثناء اإلصابة.
 ،

ً
وأكثر أنــواع اضطرابات النوم شيوعا

التي تم اإلباغ عنها، هي األرق. وعادة ما 
يجد المصابون بــه صعوبة فــي الــنــوم أو 
 
ً
 ما يستيقظون مبكرا

ً
البقاء نائمين، وغالبا

في الصباح.
ومــــن الــمــثــيــر لــلــقــلــق أن مــشــاكــل الــنــوم 
، حـــتـــى بـــعـــد الـــشـــفـــاء مــن 

ً
ــا ــيــــانــ تــســتــمــر أحــ

العدوى. ووجدت دراسة في الصين، أن 26 
في المئة من الذين تم نقلهم إلى المستشفى 
وكانوا مصابين ظهرت عليهم أعراض األرق 

بعد أسبوعين من الخروج.

مجرات شبيهة بدرب التبانة في بدايات الكون
رصد تلسكوب »جيمس ويب« الفضائي 
مـــجـــرات مــشــابــهــة لــــ »درب الــتــبــانــة«، الــتــي 
لت عندما كان ُعمر الكون 25 في المئة  تشكَّ

فقط من ُعمره الحالي.
ويبدو أن المجرات مشابهة بشكل صادم 
لدرب التبانة، وهذه المجموعات الضخمة 

من الغاز والغبار والنجوم تتميز بـ »أضلع 
نــجــمــيــة« )قــضــبــان نــجــمــيــة(، وهـــي ســمــات 
ممدودة للنجوم الممتدة من مراكز المجرات 
إلى أقراصها الخارجية. وتم العثور عليها 
ــــدوث االنـــفـــجـــار  بـــعـــد فـــتـــرة وجــــيــــزة مــــن حــ

العظيم قبل 13.7 مليار سنة.

وتوجد األضلع النجمية في »مجرتنا«، 
لــكــن هــــذه هـــي الـــمـــرة األولــــــى الـــتـــي يــراهــا 
الــعــلــمــاء فــي بــدايــة الــكــون - وهـــو اكتشاف 
»ســيــتــطــلــب مـــن عــلــمــاء الـــفـــيـــزيـــاء الــفــلــكــيــة 

تحسين نظرياتهم عن تطور المجرات«.
وقالت شاردا جوجي، أستاذة علم الفلك 
فـــي جــامــعــة تــكــســاس بـــأوســـتـــن، فـــي بــيــان 
نقله موقع روسيا اليوم، أمس األول: »هذا 
االكتشاف المبكر لأضلع يعني أن نماذج 
تطور المجرات لديها اآلن مسار جديد عبر 
األضلع لتسريع إنتاج النجوم الجديدة في 

العصور المبكرة«.
واكــتــشــف تــلــســكــوب »هـــابـــل« الــفــضــائــي 
 من قبل، لكن لم يسبق لها مثيل في 

ً
أضلعا

مثل هذه العصور الفتية من ُعمر الكون.
ويبدو أن التفاصيل اإلضافية لتلسكوب 
جيمس ويب كانت االختراق المطلوب لرؤية 
المجرات المبكرة بتفاصيل كافية الكتشاف 

تلك األشرطة. 
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درايش

مـــن مــتــى الـــنـــائـــب »أبـــــو الـــســـيـــره الــنــظــيــفــه«

ــتــــويــــهــــم؟!  صــــــــار وّيــــــــــا الــــشــــعــــب وّده يــــحــ

ــــي« وظـــيـــفـــه ــرســ ــ ــكــ ــ ــذ »الــ ــ ــاخـ ــ ــره مـ ــ ــمـ ــ طـــــــول عـ

ــم  ــهـ ــيـ فـ ــم وال شــــيــــصــــيــــر  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ فـ مــــــــا درى 

ــه عـــنـــيـــفـــه ــ ــاتـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــــب هــــــالــــــيــــــوم كـ ــجـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ شـ

يـــا الـــمـــعـــارض يـــا »الــقــطــامــي« خـــف عليهم! 

ــفــــه ــيــ ـــــــفـــــــوه يـــــثـــــيـــــر »أزمـــــــــــــاتـــــــــــــه« الــــســــخــ
ّ
كـــــــل

ــم  ــهـ ــريـ ــتـ ــه« يـــشـ ــ ــويـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــــب شـ ــالــ ــ ــطــ ــ وفـــــــــي »مــ

 كـــلـــيـــفـــه
ً
»الـــــــــــــقـــــــــــــروض« أثــــــمــــــانــــــهــــــا جـــــــــــــــدا

لـــــــو تـــــــطـــــــالـــــــب... مـــــــا نــــبــــيــــك ومــــــــــا نـــبـــيـــهـــم
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