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حوار ةديرجلا. يناقش توحيد الدعوى 
العمومية وضم »التحقيقات« إلى النيابة
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جلسة على صفيح ساخن
عادية في دعوتها سجالية بموضوعاتها وأجوائها 

• ستحدد مصير القوانين الشعبوية... ودعوات لحضور الجماهير  
• نواب: واثقون بإقرارها... وحّل مجلس األمة ال يخيف إال الجبناء

خامنئي يقر باألزمة 
االقتصادية ويخّون 

المحتجين

األزرق للتمسك باألمل 
أمام اإلمارات... والبحرين 

وقطر للتأهل

١٢

دوليات

رياضة

الساير في الذكرى 
الـ 57 لـ »الهالل األحمر«: 

أنشطتنا عالمة بارزة 
بالعمل الخيري

1000 سائح أوروبي 
على متن سفينة رست في 

ميناء الشويخ

»الفتوى« تؤيد قرارات 
»الشؤون« ندب 27 

موظفًا 

الثانية

الثانية

محليات

٠٣٠٣

 مكاسب لمؤشرات 
البورصة... والسيولة 

31.5 مليون دينار

اقتصاد

٠٧
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ولي العهد: دعم 
جهود طلبتنا 

المتميزين لرفع 
ًاسم الكويت 

عالميا

»ديمة« تبسط الخير على البالد »ديمة« تبسط الخير على البالد 

ال يــزال التوتر سيد الموقف فــي البرازيل 
الــتــي شــهــدت أمـــس األول أســــوأ هــجــوم على 
مؤسسات البالد منذ إعادة الديموقراطية قبل 
، من جانب اآلالف من أنصار الرئيسي 

ً
40 عاما

اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو، 
في مشهد يحاكي اقتحام مناصري الرئيس 
ــد تــــرامــــب مــبــنــى  ــ ــالـ ــ ــركــــي الـــســـابـــق دونـ ــيــ األمــ

الكونغرس في واشنطن في 6 يناير 2021.
ــلــــي لـــويـــس  ــرازيــ ــبــ واســــتــــأنــــف الــــرئــــيــــس الــ
إيناسيو لوال دا سيلفا العمل، أمس، في قصر 
بالنالتو الرئاسي في برازيليا غــداة تعّرض 
المبنى ومــقــّر الــكــونــغــرس والمحكمة العليا 
لالقتحام، بعد طــرد المحتجين منها، إال أن 
بعض أنصار بولسونارو ال يزالون يعتصمون 
أمـــام مــقــار الجيش لــدعــوتــه للتدخل إلطاحة 
لـــوال وإعـــــادة بــولــســونــارو الــضــابــط الــســابــق 

إلى السلطة.    

ووعــد الرئيس اليساري لــوال، الــذي تولى 
منصبه فــي األول مــن يــنــايــر الـــجـــاري، خــالل 
ــده الــمــبــانــي الــمــخــّربــة فـــي وقــــت مــتــأخــر 

ّ
تــفــق

أمــس األول، بمعاقبة قــادة »الهجوم الفاشي 
االنــقــالبــي«، وأنحى باللوم على بولسونارو 
في إثارة أنصاره بعد حملة من المزاعم التي 
ال أســـاس لها بــشــأن تــزويــر االنــتــخــابــات بعد 
انتهاء حكمه الذي اتسم بالشعبوية القومية 

المثيرة لالنقسام.
وبعد فوضى استمّرت ساعات، استعادت 
قــوات األمــن السيطرة على المباني وأوقفت 
أكثر من 400 شخص. وأعفت المحكمة العليا 
حاكم مقاطعة برازيليا الفدرالية، إيبانييس 
روشا، حليف بولسونارو، من منصبه مدة 90 
 للتحقيق في وجود قصور أمني، في وقت 

ً
يوما

أفادت وكالة رويترز بأن مكتب المدعي العام 
 باعتقال وزير األمن العام.

ً
أصدر أمرا

بري يستعد لقطيعة بين »حزب الله«
وباسيل... وال يراهن عليها

مصر تعلن »الترشيد« في مواجهة 
األزمة االقتصادية

السيسي: تخويف المصريين غير مفيد... »وبّطلوا هري« ● بيروت - منير الربيع
على أكثر من ملف يعمل رئيس مجلس 
الـــنـــواب الــلــبــنــانــي نــبــيــه بــــري، إذ يــواكــب 
مصير االســتــحــقــاق الــرئــاســي مــن خــالل 
 أنها 

ً
جلسات االنتخاب التي يعلم مسبقا

لن تؤدي إلى أي نتيجة، مع تراجعه عن 
دعوته للحوار بسبب رفضها من الكتل 
ــة، وفـــي الــوقــت نفسه  ــوازنـ المسيحية الـ
يــواكــب عــمــل حــكــومــة تــصــريــف األعــمــال، 
ــرز مـــؤيـــدي عــقــد الــجــلــســات  ــ ــو مـــن أبـ وهــ
الحكومية لتسيير أمور المواطنين، وإن 

كــان يختلف في ذلــك مع التيار الوطني 
الحّر بزعامة جبران باسيل. 

ويعلم بــّري أن األزمــة طويلة، ومــادام 
الفرقاء اللبنانيون غير جاهزين للحوار 
ــلـــى نــــضــــوج الــتــســويــة  ــرات عـ ــ ــؤشـ ــ فــــال مـ
الــداخــلــيــة، وال عــلــى تــوافــر نــتــائــج جدية 

وإيجابية لجلسات االنتخاب.
وال يخفي بــري امتعاضه من المسار 
الــــســــيــــاســــي الــــــــذي تـــســـلـــكـــه األمــــــــــور فــي 
 لدى السياسيين 

ً
البالد، فال يرى نضجا

الــلــبــنــانــيــيــن فــــي مـــقـــاربـــة االســـتـــحـــقـــاق 
الرئاسي، إذ يعتبر أن رفضهم 

● القاهرة - حسن حافظ
مع تواصل تراجع الجنيه أمام الدوالر، 
 أمس، 

ً
بعدما سّجل األخير 27.65 جنيها

ات  بدأت الحكومة المصرية اتخاذ إجراء
ــة األزمـــــــــــة الـــصـــعـــبـــة  ــهــ ــمــــواجــ تـــقـــشـــفـــيـــة لــ
والمعقدة، وأصدر رئيس مجلس الوزراء 
 بتأجيل تنفيذ 

ً
ــرارا مصطفى مــدبــولــي قــ

أي مشروعات جديدة بها مكون دوالري 
واضح، في حال عدم البدء بها، في محاولة 

لتقليل الضغط على الجنيه الذي يواصل 
تراجعه التاريخي أمام الدوالر.

وجاء القرار الصادر في عدد الجريدة 
الرسمية لمصر أمــس، بعنوان »ضوابط 
وقــواعــد ترشيد اإلنــفــاق الــعــام بالجهات 
ــة الـــعـــامـــة لــلــدولــة  ــمــــوازنــ الـــداخـــلـــة فــــي الــ
والـــهـــيـــئـــات االقـــتـــصـــاديـــة فـــي ظـــل األزمــــة 
االقــتــصــاديــة الــحــالــيــة«، واشـــتـــرط الــقــرار 
الحصول على موافقة وزارة المالية في 

حالة الصرف بالمكون األجنبي، 

٠٢

م طلبات التخصيص 
ُّ
وقف تسل

في »مدينة جابر« 19 الجاري
● محمد جاسم

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية 
وقف تسلم طلبات التخصيص على قسائم 
ــر األحــــمــــد الــســكــنــيــة  ــابـ مــــشــــروع مـــديـــنـــة جـ
ألصحاب الطلبات حتى تاريخ 31 ديسمبر 

1999 وما قبل.
وأوضـــحـــت الــمــؤســســة، فـــي بــيــان أمـــس، 

أنــه لــن يتم تسلم أي طلبات للتخصيص 
على هذا المشروع بعد 19 الجاري، داعية 
إلى تقديمها عبر تطبيق »سهل« قبل ذلك 
 إلصـــدار الــقــرار مــن خالل 

ً
الــمــوعــد؛ تمهيدا

التطبيق.
إلــى ذلــك، أعلنت المؤسسة أن الطلبات 
 حتى نهاية 

ً
اإلسكانية بلغت 91229 طلبا

العام الماضي.
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لوال يعلن إحباط انقالب ألنصار »ترامب البرازيل«لوال يعلن إحباط انقالب ألنصار »ترامب البرازيل«
إدانة دولية »جامعة« القتحام »المؤسسات«... وبايدن ُمطالب بطرد بولسوناروإدانة دولية »جامعة« القتحام »المؤسسات«... وبايدن ُمطالب بطرد بولسونارو

الدوسري: وكيل النيابة يملك التحقيق 
والتصرف... وللمحقق سلطة التحقيق فقط

• توحيد اإلجراءات يحتم تعديل بعض 
االستثناءات... والتحقيق بالمخافر خطأ

خريبط: النظرة التشريعية األولى 
قضت بأن النيابة العامة هي األصل

• ثمة 1300 مدٍع عام ومحقق بـ »الداخلية« 
وواقعهم تصادمي مع القضاء بالترقيات

محيي عامر وفهد تركي 
وعلي الصنيدح

02

05

04

جانب من المواجهات بين األمن والمتظاهرين في باحة 
المجمع الحكومي الذي يضم مقرات الرئاسة والكونغرس 

والمحكمة العليا في برازيليا أمس األول )رويترز(

٠٣

رغــم أن جلسة مجلس األمـــة الــمــقــرر عقدها في 
التاسعة من صباح اليوم عادية في دعوتها، والتي 
 األربعاء، فإنها تبدو غير ذلك بالنظر 

ً
ستكمل غدا

ُ
ست

إلى جدول أعمالها الحافل بالمواضيع »الشعبوية« 
الملغمة، أو األجــواء المصاحبة لها، وسط دعوات 
لحضور جماهيري خاللها؛ بــهــدف الضغط على 
النواب لتمرير تلك القوانين ذات الكلفة الخيالية، 
في وقت دعا مواطن إلى حضورها تحت شعار »ال 

إلسقاط القروض«.

وجـــدد عــدد مــن الــنــواب تأكيدهم ضـــرورة إقــرار 
الــقــوانــيــن الــشــعــبــويــة خـــالل تــلــك الــجــلــســة، مــع عــدم 
 ،

ً
خشيتهم حل المجلس والعودة إلى الشعب مجددا

في وقت تتمسك الحكومة بتحسين مستوى معيشة 
الــمــواطــنــيــن مـــن خـــالل الــبــدائــل الــتــي وردت ضمن 
برنامج عملها، والتي تحتاج إلــى وقــت لتقديمها 

إلى المجلس.
فبينما أكد النائب خالد المونس أن جلسة اليوم 
ستكون أولى المحطات التشريعية التي ستنطلق 

منها طموحات المواطنين بهدف إنجازها، »ولدّي 
ثقة بأن القوانين المطروحة ستحظى بموافقة أغلب 
النواب«، دعا النائب فيصل الكندري الشعب الكويتي 

 تأييده للقوانين الشعبية.   
ً
لحضورها، معلنا

 بــدوره، رأى النائب شعيب شعبان أن االنحياز 
إلى مطالب الشعب وتخفيف معاناته لم ولن يكون 
 على أن »موقفنا ثابت 

ً
، مشددا

ً
 مزايدة أو تأزيما

ً
أبدا

في استعجال ودعــم إقــرار القوانين المستحقة في 
هذه الجلسة«.

مــن نــاحــيــتــه، أكـــد الــنــائــب حــمــدان الــعــازمــي أن 
القوانين التي أقرتها اللجنة المالية البرلمانية 
والخاصة بإسقاط الــقــروض مستحقة، وتعتبر 
الفيصل فــي إثــبــات جدية الحكومة فــي التعاون 
 إلـــى أن الــتــهــديــد بـــأن »هـــذه 

ً
مـــع الــمــجــلــس، الفـــتـــا

الجلسة من الممكن أن تكون آخر جلسة ال يخيفنا 
ويجعلنا نصّر على هذه القوانين، وبالنسبة لنا 
فال توجد مشكلة، والحل ال يخيفنا، وال يخيف 

٠٦إال الجبان«.
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بري يستعد لقطيعة بين »حزب اهلل«...

مصر تعلن »الترشيد« في مواجهة...

لوال يعلن إحباط انقالب ألنصار...
لحضور جلسة الحوار واستبدالها بالتشاور داخل القاعة العامة 
لمجلس النواب سيحّول المجلس إلى كرنفال تتزاحم فيه المزايدات 

والمواقف التي ال طائل منها. 
 وُيبنى عليه 

ً
وبينما تركز نظرته على أن الحوار كي يكون جديا

 عنها للبحث في وضع 
ً
ُيفتَرض أن تنتدب كل كتلة نيابية ممثال

خريطة طريق واضحة، يمكنها أن تسجل اختراقات في جدار األزمة 
الرئاسية، وحتى وإن لم تحقق االختراقات المطلوبة فيمكن لهذا 
الحوار أن يهيئ األرضية الداخلية إلى أن تحين ظروف انتخاب 
الرئيس، وأن يكون اللبنانيون على جاهزية إلنــضــاج التسوية 
في حال توافرت ظروف خارجية تساهم في الدفع باتجاه إنجاز 

االستحقاق.
 وّجـــه بـــّري دعـــوة لعقد جلسة انــتــخــاب جــديــدة لرئيس 

ً
عمليا

الجمهورية بعد غــد الخميس، وهــو يعلم أنها لــن تــؤدي إلــى أي 
نــتــيــجــة، ال ســيــمــا أنــهــا ســتــضــر أكــثــر بــصــورة الــمــجــلــس النيابي 
والصورة السياسية العامة في البالد، كما يراقب مسار العالقة بين 
التيار الوطني الحّر و»حزب الله«، في ضوء ضغوط عدد من نواب 
التيار على باسيل حول االتجاه إلى تسمية إحدى الشخصيات من 

داخل التكتل لترشيحه لرئاسة الجمهورية. 
ولــدى بــري مــؤشــرات ومعطيات أن باسيل ال يــزال يسعى إلى 
 بعد الــخــالف الــذي وقع 

ً
التمايز أكثر عــن »حــزب الــلــه«، خصوصا

 على خلفية جلسة الحكومة، ولذلك يفضل رئيس 
ً
بينهما سابقا

المجلس انتظار ما سيقرره التيار الوطني بعد اجتماعه اليوم، وإذا 
كان هناك جدية في التصويت لمصلحة أحد المرشحين والتخلي 
عن الورقة البيضاء، ألن التيار بذلك سيكون قد ذهب إلى تكريس 
 
ً
القطيعة أكثر من الحزب، وهــذا يستوجب، بحسب بــري، تنسيقا

مع الحزب حول الخطوات المقبلة والبناء على الشيء مقتضاه.
 عن الحزب، ألن ذلك 

ً
لكن ال يبدو أن باسيل مستعد للذهاب بعيدا

سيعني كشف كل أوراقه وفقدانه لكل أوراق قوته. 
في المقابل، ال يزال الحزب يسعى إلى عدم استفزاز باسيل من 
خالل رفض عقد جلسة حكومية بدون مشاركة وزرائه، على عكس 

كما تقرر تأجيل الصرف على أي احتياجات ال تحمل طابع الضرورة 
القصوى، وترشيد كل أعمال السفر خارج البالد إال للضرورة القصوى، 

وبعد موافقة رئيس الوزراء.
وفي ظهور هو الثالث له في نحو أسبوع، واصل الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي، أمس، الحديث عن األزمــة االقتصادية العالمية 
 إلى صعوبة الظروف، وأن الحكومة تدرك حجم 

ً
وتداعياتها، مشيرا

التحدي أكثر من غيرها.
وألمح السيسي إلى هدفه من الخروج المتكرر للحديث المطمئن 
للمصريين عن األوضاع العامة للبالد بالحديث عن عدم جدوى إشاعة 
: »لو أن النهاردة خوفتكم النتيجة إيه؟ هل لمصلحتنا؟ 

ً
الخوف، قائال

أل، هل إحنا ما نقدرش كدولة وشعب نصمد قدام أي تحدي وال إيه؟ 
لو مصر ظروفها صعبة هنتخلى عنها؟ أنا بكلمكم كلكم، لو ظروف 

مصر صعبة أهل مصر هيتخلوا عنها؟«.
ــة فـــي مـــواجـــهـــة األزمــــة  ودافــــــع الـــرئـــيـــس الـــمـــصـــري عـــن أداء الــــدولــ
 :

ً
االقتصادية العالمية الناتجة عن »كورونا« والحرب األوكرانية، مضيفا

»هو إحنا دخلنا حــروب ضيعنا فيها أمــوال مصر؟ وال إحنا دخلنا 
مغامرات ضيعنا فيها أموال مصر؟ الظروف صعبة على الدنيا كلها، 
واألزمـــة دي مــش بتاعتنا، الــحــرب دي مــش بتاعتنا، والموقف اللي 

 
ً
وقال وزير الداخلية والعدل إنه تم فتح تحقيق باألحداث، متوعدا
بتوجيه تهمة المشاركة في محاولة انقالب للمتورطين. كما أمرت 
المحكمة العليا منصات التواصل فيسبوك وتويتر وتيك توك بمنع 

الدعاية التي تروج النقالب. 
أما بولسونارو، الملقب بـ »ترامب البرازيل« والذي انتقل إلى الواليات 
 تسليم الوشاح الرئاسي 

ً
المتحدة قبل يومين من تنصيب لوال، رافضا

إلــى خصمه الــذي هزمه بفارق بسيط في االنتخابات الرئاسية في 
أكتوبر الماضي، فقد دان بخجل عبر سلسلة تغريدات »اقتحام ونهب 
ــه هــو مــن حـــّرض على 

ّ
ــهــامــات لــوال لــه بــأن

ّ
مــبــاٍن عــاّمــة«، لكنه رفــض ات

 في تنظيم احتجاجات سلمّية«. 
ّ

االقتحام، ودافع عن »الحق
 من ردود الفعل الدولية. وفي موقف 

ً
وأثارت أعمال التخريب وابال

نـــادر فــي ظــل الــوضــع الــدولــي المنقسم، أجمعت الــواليــات المتحدة 
وحلفاؤها األوروبيون وكذلك الصين وروسيا على إدانة أعمال الشغب 
 بدعم كبير من قادة 

ً
وإبداء الدعم للرئيس المنتخب، الذي حظي أيضا

.
ً
أميركا الالتينية حيث يهيمن اليسار الذي يرى فيه رمزا

ووصف الرئيس األميركي جو بايدن الهجوم بأنه »اعتداء شائن 
على الديموقراطّية وعلى التداول السلمي للسلطة »، إال أنه وجد نفسه 
عرضة لنيران صديقة من حزبه تطالبه بطرد بولسونارو من البالد.

ــال عـــضـــو الـــكـــونـــغـــرس الـــديـــمـــوقـــراطـــي خـــواكـــيـــن كـــاســـتـــرو إن  ــ وقــ
بــولــســونــارو »اســتــخــدم استراتيجية تــرامــب إللــهــام اإلرهــابــيــيــن في 
 »يــتــعــيــن أال تــكــون الـــواليـــات الــمــتــحــدة ملجأ لهذا 

ً
الـــداخـــل«، مــضــيــفــا

المستبد... يجب إعادته إلى بالده«.
وانتشرت قوات مكافحة الشغب أمس حول االعتصام الذي أقامه 
أنصار بولسونارو أمــام مقر قيادة الجيش في العاصمة، في حين 
أعلنت نقابة النفط الرئيسة في البرازيل )إف يو بــي(، في بيان، أن 
مثيري الشغب تجمعوا قرب ثالث مصاٍف تابعة لشركة النفط المملوكة 

للدولة »بتروبراس« فجر أمس.

بري الذي يصر على ضرورة عقد الجلسة إلقرار مراسيم متعلقة 
بالضرورات التي تهم المواطنين. 

وبناًء عليه فإن المراوحة ستستمر سواء في استحقاق الرئاسة 
أو فــي مــســار عمل الحكومة، وهـــذا سينعكس على عمل مجلس 
النواب الذي يصر بّري على عقد جلسة تشريعية له وسط اعتراض 
القوى المسيحية، وفي حال استمرت المقاربات بهذا الشكل فهذا 
 أنــه ال مــؤشــرات جــديــدة من 

ً
ــة ســتــطــول، خــصــوصــا يعني أن األزمـ

 النشغاالت 
ً
الخارج تفيد بجدية العمل للوصول إلى تسوية، نظرا

الــــدول بملفات تــتــقــدم عــلــى الــمــلــف الــلــبــنــانــي، وبــالــتــالــي ال يمكن 
 على مسار الحسابات الخارجية 

ً
للبنانيين ترك مصيرهم معلقا

غير الناضجة.

حصل خالل أزمة كورونا أو األزمة الروسية، ولكن مصر بتدفع تمن 
لوا هري بقى«.

ّ
 بقوله: »بط

ً
زي كل دول العالم«، واختتم حديثه ضاحكا
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ًولي العهد: دعم جهود طلبتنا 
المتميزين لرفع اسم الكويت عالميا

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد، في قصر بيان صباح أمــس، سمو 

الشيخ صباح الخالد.
كما استقبل سموه، سعد الطامي، وهو 
أول عربي يلقي كلمة الطلبة الخريجين في 
جامعة جــورج واشنطن األميركية، والتي 
تعد إحدى أهم جامعات العلوم السياسية 

والعالقات الدولية على مستوى العالم.
ــه الـــطـــامـــي مــن  وأشـــــــاد ســـمـــوه بـــمـــا قـــدمـ

ــاز أكــــاديــــمــــي عـــكـــس صــــــورة مــتــمــيــزة  ــجــ إنــ
للطلبة الكويتيين الــدارســيــن فــي الــخــارج، 
مؤكدا سموه دعم كل الجهود المبذولة من 
الطلبة المتميزين، والــتــي مــن شأنها رفع 
اسم دولة الكويت عاليا في المحافل الدولة 
المحلية والعالمية، متمنيا سموه له ولكل 
بنات وأبناء الكويت التوفيق والنجاح في 

مسيرتهم األكاديمية والعملية.

 الكويت تعزي 
السنغال بضحايا 

تصادم حافلتين
أعــــربــــت وزارة الـــخـــارجـــيـــة عــن 
تــعــاطــف الــكــويــت وتــضــامــنــهــا مع 
الــســنــغــال الــصــديــقــة، إثــــر الــحــادث 
األلــيــم لتصادم حافلتين فــي بلدة 
كافرين وسط السنغال، الذي أسفر 
ــعـــشـــرات من  ــة الـ ــابــ عـــن وفـــــاة وإصــ

الضحايا.
وتقدمت الوزارة، في بيان أمس، 
بخالص تعازي ومواساة الكويت 
ــادة وحـــكـــومـــة  ــ ــيـ ــ إلــــــى الـــســـنـــغـــال قـ
ــا، وإلـــــــى أســــــر الـــضـــحـــايـــا،  ــبــ وشــــعــ
وتــمــنــيــاتــهــا لــلــمــصــابــيــن بــالــشــفــاء 

العاجل.

 سعد الطامي أمس
ً
ولي العهد مستقبال

استقبل صباح الخالد وأشاد بتمثيل الطامي لخريجي »جورج واشنطن«استقبل صباح الخالد وأشاد بتمثيل الطامي لخريجي »جورج واشنطن«

الساير في الذكرى الـ 57 لـ »الهالل األحمر«:
أنشطتنا عالمة بارزة بالعمل الخيري

 لمواجهة التحديات
ً
 وخارجيا

ً
أكد استمرار دعم المحتاجين داخليا

أكـــدت جمعية الــهــالل األحمر 
اســتــمــرارهــا فــي الــبــذل والــعــطــاء 
ــنـــكـــوبـــيـــن ودعـــــم  لــــمــــســــانــــدة الـــمـ
الـــمـــحـــتـــاجـــيـــن داخـــــــــل الـــكـــويـــت 

وخارجها.
وقـــــــال رئــــيــــس مـــجـــلـــس ادارة 
الــجــمــعــيــة د. هــــالل الـــســـايـــر، في 
تصريح لـ »كونا« أمس، بمناسبة 
الذكرى الـ 57 لتأسيس الجمعية 
الــذي يــصــادف الــيــوم، إن أنشطة 
ــارزة في  الجمعية تــعــد عــالمــة بــ
العمل اإلنساني والخيري نتيجة 
جـــهـــودهـــا فــــي تــلــبــيــة الــــنــــداءات 
اإلنسانية وتحركاتها الميدانية 
السريعة في مختلف دول العالم.
وأضـــاف الساير ان الجمعية 
منذ تأسيسها عام 1966 حملت 
عــلــى عاتقها مــســؤولــيــة إيــصــال 
ــــالم مــن  ــســ ــ ــبـــة والــ ــة الـــمـــحـ ــ ــالـ ــ رسـ
الــكــويــت إلـــى كــل شــعــوب الــعــالــم 

ــظــــروف  ــانـــي قــــســــوة الــ ــعـ ــتــــي تـ الــ
وذلك عبر برامجها ومشاريعها 

المنتشرة في العالم.
وأشار إلى أن الكويت تمضي 
 فــي تــعــزيــز دبلوماسيتها 

ً
قــدمــا

الــنــاجــحــة والــمــرتــكــزة عــلــى دعــم 
الــعــمــل اإلنــســانــي الــعــالــمــي عبر 
ــا اإلنـــســـانـــيـــة الــتــي  ــهـ ــاعـــداتـ مـــسـ
قدمتها ومــا زالــت تقدمها حتى 
أصــبــحــت مــبــادراتــهــا اإلنــســانــيــة 
معلما مميزا من معالم السياسة 
الخارجية للبالد األمر الذي لفت 
اهتمام دول العالم والمنظمات 
العالمية إلى دورها الدبلوماسي 

واإلنساني.
ولفت إلــى األعــمــال اإلنسانية 
الـــتـــي تــقــدمــهــا الــجــمــعــيــة داخــــل 
الكويت منها الخدمات اإلغاثية 
والــتــعــلــيــمــيــة والـــطـــبـــيـــة لــأســر 
المحتاجة اضافة إلى مساعداتها 

االنسانية خــارج الكويت في كل 
من اليمن وفلسطين وجزر القمر 
والصومال والسودان وباكستان 
والـــنـــيـــجـــر والـــنـــيـــبـــال والــفــلــبــيــن 
والسنغال ولالجئين السوريين 

في لبنان واألردن.
وبــــيــــن أن الـــجـــمـــعـــيـــة لــديــهــا 
ــة عـــلـــى الــمــســتــوى  ــمــ ــرامــــج دائــ بــ
الـــمـــحـــلـــي وتـــعـــمـــل عـــلـــى دعــمــهــا 
ومــســانــدتــهــا نـــظـــرا لــحــيــويــتــهــا 
وأهميتها بالنسبة للمستفيدين 
من خدماتها كالصحة والتعليم 
واإلغــاثــة والــبــرامــج التي تخص 
ــام والــمــعــاقــيــن والــمــســنــيــن  ــتـ األيـ
ومشاريع شهر رمضان الفضيل 
إلى جانب رعاية األسر المحتاجة 

وتلبية متطلباتها.
وأكـــــــد الـــســـايـــر أن الــجــمــعــيــة 
مــســتــمــرة فـــي تــقــديــم الــخــدمــات 
ــة لــــأســــر الــمــحــتــاجــة  ــيـ ــانـ ــسـ اإلنـ

داخـــــــــــــل الــــــكــــــويــــــت وخـــــارجـــــهـــــا 
ودعــــم الــمــحــتــاجــيــن والــالجــئــيــن 
ــي مــخــتــلــف دول  والـــنـــازحـــيـــن فــ
الــــعــــالــــم، ومـــلـــتـــزمـــة بــــذلــــك رغـــم 

التحديات الصعبة.

هالل الساير

زبيدوف: نأمل فتح سفارة للكويت في دوشانبي
ً
سفير طاجيكستان: مباحثات إعفاء مواطنينا من التأشيرة الكويتية قريبا

● ربيع كالس
ــرب عــمــيــد الــســلــك الــدبــلــومــاســي سفير  أعــ
طاجيكستان لدى البالد زبيد الله زبيدوف، 
عن أمله أن تكلل زيارة وزير الخارجية الشيخ 
ســالــم الــصــبــاح الــمــرتــقــبــة إلـــى طاجيكستان 
ــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــكــــويــــت فـ ــارة الــ ــ ــفـ ــ بـــافـــتـــتـــاح سـ
 عن قــرب إجــراء مباحثات 

ً
دوشانبي، كاشفا

مــع الــجــانــب الكويتي إللــغــاء تــأشــيــرة دخــول 
مواطني بالده إلى الكويت. 

ــه لـــدى  ــي تـــصـــريـــح لــ وأشــــــــار زبـــــيـــــدوف، فــ
 مــن اإلعــالمــيــيــن الكويتيين 

ً
اســتــقــبــالــه وفــــدا

والمدّونين والناشطين على مواقع التواصل، 
إلــى أن بـــالده ال تــفــرض تأشيرة دخـــول على 
الــكــويــتــيــيــن وفــئــة »الـــبـــدون« وعــلــى 54 دولــة 
ــرى، مبينا أنـــه بــإمــكــان بقية الجنسيات  أخــ
المقيمة في الكويت الحصول على التأشيرة 
 أو عبر السفارة، أو عند الوصول 

ً
إلكترونيا

الى منافذ طاجيكستان. 
وتحدث عن لقائه األخير بالوزير الصباح، 
 »وجــــود 

ً
والــــــذي وصـــفـــه بــــ »الـــجـــيـــد«، مــــؤكــــدا

رغبة لــدى الجانبين لتطوير عالقاتهما في 
المجاالت كافة«. 

وتابع: »نعمل خالل هذا العام لترتيب زيارة 

لوزير الخارجية الكويتي إلى طاجيكستان 
إلجراء مشاورات سياسية مع وزارة خارجية 
طاجيكستان، فضال عن تعزيز تبادل الزيارات 

الرفيعة المستوى من الجانبين«.
وأمــل زبــيــدوف أن تكلل زيــارة الصباح إلى 
طاجيكستان »بافتتاح الكويت سفارتها في 
العاصمة دوشانبي، األمر الذي من شأنه توطيد 
وتــعــزيــز الــتــعــاون بين بلدينا فــي االتــجــاهــات 
كــافــة، خــصــوصــا بــعــد مــــرور 10 ســنــوات على 

افتتاح السفارة الطاجيكية في الكويت«.

وذكر أنه »منذ تدشين أول رحلة مباشرة 
لطيران الجزيرة بين الكويت ودوشانبي في 
29 ديسمبر الماضي، وصل عدد الركاب حتى 

اآلن إلى نحو 1000 راكب«.
وكشف عن إقامة معرض لمنتجات بالده 
الغذائية في الكويت، »كما نتطلع الستضافة 
 
ً
الكويت لأسبوع الثقافي الطاجكي«، الفتا
ف على ثقافة وتقاليد بعضنا  إلى أن »التعرُّ

سيساهم في تقوية العالقات الثنائية«.

وفد جمعية الرحالة الكويتية يكّرم السفير زبيدوف

محافظ حولي: إزالة المعوقات
أمام القطاعات الصحية

ــبــــل مــــحــــافــــظ حــــولــــي،  ــقــ ــتــ اســ
محافظ العاصمة بالوكالة، علي 
ــفــــر، فـــي مــكــتــبــه بـــالـــديـــوان  األصــ
الـــعـــام لــمــحــافــظــة حـــولـــي، أمـــس، 
مدير منطقة حولي الصحية د. 

عبدالعزيز الفرهود.
وقـــال الــمــحــافــظ، فــي تصريح 
خالل اللقاء، إن الدور الذي يقوم 
به القطاع الصحي في المحافظة 
لـــه أهــمــيــة كــبــيــرة تــنــعــكــس على 
صــحــة الــمــواطــنــيــن والمقيمين، 
 مع ما شهده العالم من 

ً
خصوصا

انتشار لأمراض خالل السنوات 
الماضية.

وأكد مد يد العون للقطاعات 
ــــالد،  ــبــ ــ ــي الــ ــ ــ ــة فـ ــ ــافــ ــ ــة كــ ــيــ ــحــ الــــصــ
وضـــرورة التعاون إلزالــة جميع 
ــد تـــعـــرقـــل  ــ ــي قــ ــ ــتـ ــ الــــمــــعــــوقــــات الـ
مسيرتهم من أجل الحفاظ على 
صحة المجتمع، متوجها بالشكر 
إلى الكوادر الصحية في البالد.

األصفر خالل تكريمه الفرهود

»المرأة الدبلوماسية« نظمت 
 للتعرف على المتاحف

ً
برنامجا

بدأت لجنة المرأة الدبلوماسية نشاطها لهذا العام، من خالل 
برنامجها الشهري الكتشاف معالم ومؤسسات دولة الكويت، حيث 
أعــدت مستشارة اللجنة نرجس الشطي، بالتعاون مع مسؤولة 
اإلعــالم والعالقات العامة باللجنة فوزية عبدالباسط، برنامجا 
للتعرف على المتاحف بالكويت، خصوصا أن كثيرا من عقيالت 
مسؤولي البعثات الدبلوماسية بالدولة لم يتعرفن على هذا االثر 
الغني الــذي يحتوي على كنوز لتاريخ العالم اإلســالمــي، ويبرز 

عظمة تاريخ االمة اإلسالمية حول العالم.
وقامت عضوات اللجنة بالتعرف على المتاحف الخاصة في 
الكويت، ومنها متحف طارق رجب للمقتنيات اإلسالمية، ومتحف 
دار السيد للمخطوطات اإلسالمية النادرة، ومتحف دار جيهان الذي 

يستعرض ويشرح تاريخ كسوة الكعبة المشرفة. 
واستقبل د. زياد رجب عضوات اللجنة من السفيرات وعقيالت 
السفراء ومجموعة من الدبلوماسيات المعتمدات لدى الكويت، وفي 
نهاية الزيارة شكرت عضوات اللجنة د. رجب على االستقبال الرائع، 
والــعــرض الشائق للتاريخ اإلســالمــي، وكــذلــك الضيافة الكريمة، 

وقدمت اللجنة درعا تذكارية لمتحف رجب.

1000 أوروبي على متن سفينة رست بـ »الشويخ«

ع اتفاقية 
ّ
»األبحاث« يوق

مع جامعة الخليج
لتبادل الخبرات وتطوير مشاريع مشتركة

● فهد الرمضان
ع معهد الكويت لأبحاث العلمية وجامعة الخليج للعلوم 

ّ
وق

والتكنولوجيا اتفاقية تفاهم، صباح أمس، بحضور كل من القائم 
بأعمال المدير العام د. مانع السديراوي، ونائب الرئيس للشؤون 
األكاديمية بجامعة الخليج د. بسام المديني، والقائم بأعمال المدير 

التنفيذي لمركز أبحاث البترول د. داود بهزاد. 
وقال السديراوي إن هذه االتفاقية تهدف إلى تبادل الخبرات، 
ــم فــنــي متقدم  وتــطــويــر مــشــاريــع مــشــتــركــة تــهــدف إلـــى تــقــديــم دعـ
وخدمات للصناعات المحلية واإلقليمية، ونقل المعلومات العلمية 
والــتــكــنــولــوجــيــة، وتــقــاســم الــمــرافــق والــمــعــدات للبحث التعاوني 

والمستقبلي بين الطرفين. 
وذكــر أن االتفاقية تحث على مشاركة الباحثين فــي الــنــدوات 
والمؤتمرات والمنتديات العلمية وورش العمل والدورات التدريبية 

لكل الطرفين.
ــال بــهــزاد إن االتــفــاقــيــة تــؤكــد تنظيم الــمــشــاريــع  مــن جــانــبــه، قـ
المشتركة من خالل اتفاقيات محددة يتم توقيعها من قبل الطرفين، 

بحضور ممثلي الجهات المعنية لتعزيز تنفيذ مذكرة التفاهم.

استقبلت مؤسسة الموانئ الكويتية، 
أمــس، في ميناء الشويخ سفينة الركاب 
السياحية أرتانيا )MS ARTANIA(، التي 
تــقــل عــلــى مــتــنــهــا نــحــو ألــــف ســـائـــح من 

الجنسيات األوروبية.
ــان  ــيـ ــة، فــــــي بـ ــ ــــسـ ــــؤسـ ــمـ ــ وأوضـــــــحـــــــت الـ
صحافي، أن وصول السفينة إلى الكويت 
يأتي ضمن برنامجها السياحي بزيارة 
عــــدد مـــن الـــمـــوانـــئ الــعــالــمــيــة والــعــربــيــة 

والخليجية.

ــــت أن اســـتـــقـــبـــالـــهـــا لــلــســفــيــنــة  ــافـ ــ وأضـ
ــد تنشيط السياحة   مــن روافــ

ً
ــدا ــ ُيــعــد رافـ

 للرؤية التي 
ً
البحرية في البالد، وتنفيذا

تــعــمــل عــلــى تــنــفــيــذهــا الــمــؤســســة ضمن 
حزمة من المشاريع المدرجة تحت خطة 
التنمية )كويت جديدة 
2035(، والــمــتــمــثــلــة 
في مشروع توسعة 
ــاء الـــشـــويـــخ،  ــنـ ــيـ مـ
وإعــــــــادة تــأهــيــل 

األرصفة، إضافة إلى مشروع إنشاء مبنى 
محطة ركاب السفن السياحية.

وتعد السفينة السياحية أرتانيا األكبر 
 Phoenix( ضمن أسطول الشركة األلمانية
 ،

ً
Reisen(، إذ يصل طولها إلــى 231 مترا
، وارتفاعها 9 طوابق.

ً
وعرضها 29 مترا

 من دول الخليج 
ً
وتشمل جولتها عددا

العربي، وهي أول سفينة سياحية تصل 
إلى الكويت منذ عام 2012.

السديراوي والمديني خالل توقيع االتفاقية

 فرهود أمس
ً
محافظ حولي مستقبال

جانب من زيارة متحف طارق رجب

للمرة األولى منذ عام ٢٠١٢... والموانئ اعتبرتها خطوة لتنشيط السياحة
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https://www.aljarida.com/article/10701
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سلة أخبار

شهدت مدينة التربة في 
محافظة تعز اليمنية، أمس 
األول، وضع حجر األساس 

لبناء مشروع بناء وتجهيز 
مستوصف طبي، يستفيد 

منه قرابة 150 ألف شخص 
بتمويل كويتي وإشراف 

جمعية الرحمة العاملية، ضمن 
حملة »الكويت بجانبكم« 

املستمرة منذ ثماني سنوات.
وقال رئيس مؤسسة التواصل 

للتنمية اإلنسانية املنفذة 
للمشروع، رائد إبراهيم، 
في تصريح لـ »كونا«، إن 

املشروع يشمل بناء وتجهيز 
مستوصف طبي لتقديم 
االستشارات والخدمات 

الصحية األساسية والرعاية 
األولية لألمهات واملواليد 

وعالج األطفال من سوء 
التغذية.

وأضاف إبراهيم أن 
املستوصف يتكون من دورين، 
ويضم قسما للطوارئ العامة 

وعيادات للنساء والوالدة 
واألطفال واألسنان وغرف 
عمليات صغرى وقيصرية 
واألشعة والرقود واملختبر 

واإلدارة ودورات املياه.
من جانبه، ذكر مدير مكتب 

وزارة الصحة في تعز، 
د. عبدالرحمن الصبري، 

أن مدينة التربة في أمّس 
الحاجة الى تعزيز الخدمات 

الصحية، نظرا لالحتياج 
الشديد وزيادة عدد السكان 

واستضافتها آالف النازحني.

الكويت تمول بناء 
مستوصف في تعز اليمنية

أقامت إدارة التنمية األسرية 
بوزارة األوقاف والشؤون 

اإلسالمية برنامج »ارتقاء« 
لتعزيز دور املرأة العاملة، 

بمشاركة جهات عدة من 
وزارات ومؤسسات الدولة، 
دعما لدور املرأة وريادتها 

في العمل.
ويهدف البرنامج الثقافي 

إلى توفير خدمات مساندة 
لتمكني املرأة العاملة 

وتحقيق التوازن األمثل 
بني العمل والحياة األسرية 

واالجتماعية.
ويستمر البرنامج مدة 

يومني عبر معرض خاص 
ومحاضرات تتطرق إلى 
جوانب عدة تدعم املرأة، 
إضافة إلى يوم رياضي 

يسهم في تخفيف ضغوط 
العمل على الصعيد النفسي 

واالجتماعي واألسري.

»التنمية األسرية«: »ارتقاء« 
يعزز دور المرأة العاملة

أدخل مركز الكويت ملكافحة 
السرطان، جهازًا جديدًا 

متطورًا ُيعد األول من نوعه 
في الكويت، وهو جهاز 

العالج اإلشعاعي ملرضى 
السرطان.

وقال رئيس قسم العالج 
اإلشعاعي واألورام في مركز 

الكويت ملكافحة السرطان 
د. ياسر حسن، إن الجهاز 

الجديد، الذي يسمى »املعجل 
الخطي«، يقوم بتوجيه 

حزمة الفوتونات اإلشعاعية 
ملوضع الورم وقتل الخاليا 

السرطانية.
وأضاف أن الجهاز يتجنب 
األنسجة السليمة املحيطة 

بالورم، الفتًا إلى أن املريض 
يخضع قبل العالج بالجهاز 

لفحص األشعة املقطعية.
وذكر حسن أن الجهاز يقوم 

بعالج نحو 600 حالة في 
الشهر، مؤكدًا أن الجهاز 

يعالج منطقة الحاالت 
السرطانية مهما كانت 

حدتها. 
وأشار إلى أن نسبة نجاح 
العالج في حال االكتشاف 

املبكر للورم تصل إلى أكثر 
من 95 في املئة.

 جهاز حديث لقتل 
الخاليا السرطانية

ً
»الفتوى« تؤيد قرارات »الشؤون« ندب 27 موظفا

أكدت عدم مخالفتها قرار مجلس الوزراء بوقف الندب والنقل
● جورج عاطف

مت وزارة الشؤون االجتماعية 
ّ
تسل

ــفــــتــــوى والــــتــــشــــريــــع عــلــى  رّد إدارة الــ
مخاطبتها بشأن »اإلفادة حول قانونية 
ــرارات الـــــوزارة الـــصـــادرة بــشــأن نــدب  ــ قـ
 لشغل بعض المناصب 

ً
نحو 27 موظفا

ــة الـــشـــاغـــرة بــصــفــة مــؤقــتــة،  ــيــ اإلشــــرافــ
إضافة إلى عملهم األصلي، وذلك أثناء 
سريان قــراَري مجلس الــوزراء وديــوان 
الــخــدمــة الــمــدنــيــة بــوقــف الــتــعــيــيــن في 
الــوظــائــف الــقــيــاديــة وشــغــل الــوظــائــف 
ــة، ووقــــــــف الــــنــــقــــل والــــنــــدب  ــ ــيــ ــ ــرافــ ــ اإلشــ
واإلعــــارة، الــصــادريــن قبيل انتخابات 

مجلس األمة«.
 لـــمـــصـــادر »الـــــشـــــؤون« فــإنــه 

ً
ووفــــقــــا

رغم اعتراض مراقبي شــؤون التوظف 
لدى الــوزارة التابعين لديوان الخدمة 
ــرارات، بــــدعــــوى مــخــالــفــتــهــا  ــ ــ ــقـ ــ ــ عـــلـــى الـ
قـــراَري مجلس الــــوزراء والـــديـــوان، فقد 
 
ً
 لها، مؤكدا

ً
جــاء رأي »الــفــتــوى« مــؤيــدا

ــرارات الندب  أن »الــمــقــصــود بــالــوقــف قــ
الصريحة أو ما ُيعرف بالترقيات التي 
يحصل على أثرها الموظف المشمول 
بــهــا عــلــى امـــتـــيـــازات مــالــيــة إضــافــيــة، 
وهــذا ما ال ينطبق على حالة موظفي 
 أن الندب جاء إضافة 

ً
الوزارة، خصوصا

ــلـــي، ودون  إلــــى عــمــل الــمــوظــفــيــن األصـ
حصولهم على أي مكافآت أو امتيازات 

مالية نظيره«.
وأكدت أن الوزارة عللت قراراتها بعدم 
تعطل مصلحة العمل والخدمات التي 
تقدمها للمستفيدين وهم ُكثر، السيما 

مــع حصول الموظفين األصليين على 
ــوزارة  ــ إجـــــازات دوريـــــة، الفــتــة إلـــى أن الـ
ــــددت عــلــى الــتــزامــهــا الـــتـــام والــكــامــل  شـ
بقرار مجلس الــوزراء وتعاميم الديوان 
الصادرة إبان هذه الفترة والتي قضت 
»بوقف التعيين بالوظائف القيادية بكل 
الوزارات واإلدارات الحكومية والهيئات 
والمؤسسات العامة، إضافة إلــى وقف 
 كــانــت 

ً
ــا ــ ــة أيـ ــيـ ــرافـ شــغــل الـــوظـــائـــف اإلشـ

 أو 
ً
وســـائـــل شــغــل هـــذه الــوظــائــف نـــدبـــا

 أو ترقية إليها، ووقف 
ً
 أو نقال

ً
تعيينا

 بين 
ً
النقل والــنــدب أو تمديده خارجيا

الــجــهــات الــمــخــتــلــفــة، مـــع وقــــف اإلعــــارة 
وتمديدها بين الجهات المختلفة«.

»التصويت اإللكتروني«

في موضوع آخر، كشفت المصادر، 

 فــي إدارة 
ً
أن قــطــاعــي الــتــعــاون، مــمــثــال

شــؤون العضوية وإشــهــار الجمعيات 
واالتــــحــــادات الــتــعــاونــيــة، والــتــخــطــيــط 
والــتــطــويــر اإلداري، بــــــإدارة الــحــاســب 
ــلـــى قـــدم  ــمـــالن عـ ــعـ اآللــــــــي، بــــــالــــــوزارة يـ
وســاق إلطــالق التصويت اإللكتروني، 
بــصــفــة تــجــريــبــيــة، فـــي فــبــرايــر المقبل 
خـــالل انــتــخــابــات مجلس إدارة إحــدى 
ــة  ــواليــ ــي انـــتـــهـــت الــ ــتــ الــــتــــعــــاونــــيــــات الــ

القانونية ألعضائها.
وقــالــت الــمــصــادر، إن »األســبــوعــيــن 
األخيرين من الشهر الجاري سيشهدان 
إجراء انتخابات 5 جمعيات هي: جابر 
العلي، وحطين، وأبــوفــطــيــرة، ومبارك 
ــوزارة  ــ ــيــــروان، غــيــر أن الــ ــقــ الــكــبــيــر، والــ
تــدرس اإلطـــالق التجريبي للنظام في 
جمعية قرطبة التعاونية المتوقع إجراء 
انتخاباتها منتصف فبراير المقبل«، 

مــــؤكــــدة أهـــمـــيـــة الـــنـــظـــام فــــي الـــقـــضـــاء 
 عــلــى أي مــــحــــاوالت النــتــحــال 

ً
نــهــائــيــا

هــويــة شخص آخـــر، أو تقديم بيانات 
غير صحيحة، أو تعدد عملية االقتراع 
لــذات الناخب، كما أنــه »يضمن صحة 
وسالمة البيانات المقدمة من الناخب، 
ات التصويت   عن تسهيله إجراء

ً
فضال

وتوفيره الوقت والجهد في سبيل ذلك«.
وأوضحت أن التصويت االلكتروني 
شبه األجهزة 

ُ
»عبارة عن شاشات ثابتة ت

عة داخل 
ّ
اللوحية الذكية ستكون موز

لــجــان االقـــتـــراع يستطيع الــنــاخــب من 
خاللها اختيار مرشح واحــد فقط من 
ُجملة أسماء وصــور المرشحين التي 
ســتــظــهــر أمـــامـــه عــلــى الــشــاشــة، وعــقــب 
ــيـــار ســتــظــهــر لـــه أيـــقـــونـــة أخـــرى  ــتـ االخـ
لتأكيد اختياره، وفــور الضغط عليها 

تنتهي عملية التصويت«.

»القوى العاملة« تطلق خدمات جديدة 
بشأن منازعات العمالة المنزلية

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة 
أمس إطالق خدمات إلكترونية جديدة 
في مجال منازعات العمالة المنزلية 
من خالل »بوابة النماذج االلكترونية« 

في موقعها اإللكتروني.
وقــالــت الــهــيــئــة فــي بــيــان صحافي 
إن خدماتها تتمثل فــي تمكين أحد 
األطـــراف ذات الصلة »صــاحــب العمل 
أو رب الــعــمــل أو الـــعـــامـــل الــمــنــزلــي« 
مـــــن تـــســـجـــيـــل شــــكــــوى ضـــــد الــــطــــرف 
اآلخــر لضمان حفظ حقوق الجميع، 
مبينة انها تسعى لتطوير وتسهيل 

معامالتها عبر موقعها االلكتروني.
وأوضــــــحــــــت أن خـــــطـــــوات تـــقـــديـــم 
ــة  ــوابـ ــر دخـــــــول بـ ــبـ ــكــــون عـ الــــخــــدمــــة تــ
النماذج االلكترونية واختيار »خدمة 
منازعات العمالة المنزلية« وتعبئة 
البيانات المطلوبة، وإرفاق المستندات 
ــرار بصحة  ــ الــخــاصــة بــالــخــدمــة، واإلقـ
الـــبـــيـــانـــات الـــمـــقـــدمـــة، عـــلـــى أن تــكــون 
الخطوة األخــيــرة عبر مراجعة إدارة 
تنظيم استقدام العمالة المنزلية ألخذ 
الــطــلــب واعـــتـــمـــاده مـــن قــبــل الــمــوظــف 

المختص.

صورة أرشيفية النتخابات مجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية

 »السكنية«: وقف التخصيص
لـ »جابر األحمد« بعد 19 الجاري

18318 وحدة قيد التوزيع في 3 مشاريع
● محمد جاسم

ــة الـــعـــامـــة  ــمـــؤســـسـ ــنـــت الـ ــلـ أعـ
لــلــرعــايــة الــســكــنــيــة عــــدم تسلم 
أي طــلــبــات لــلــتــخــصــيــص على 
قــســائــم مـــشـــروع مــديــنــة جــابــر 
ــيـــة ألصــــحــــاب  ــنـ ــكـ األحـــــمـــــد الـــسـ
الطلبات اإلسكانية حتى تاريخ 
1999/12/31 ومــا قبل، بعد 19 

الجاري.
ودعـــت »الــســكــنــيــة«، فــي بيان 
أمــس، المواطنين الراغبين في 
ــمــــشــــروع الـــــى ســــرعــــة تــقــديــم  الــ
طـــــلـــــبـــــات الــــتــــخــــصــــيــــص عـــلـــى 
الـــمـــشـــروع عـــبـــر تــطــبــيــق ســهــل 
الحكومي قبل الموعد المحدد، 
 إلصدار قرار التخصيص 

ً
تمهيدا

من خالل التطبيق.
ــدرت  ــ ــ مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، أصـ
ــا حـــتـــى  ــ ــــرهـ ــريـ ــ ــقـ ــ ــة تـ ــ ــــسـ ــــؤسـ ــمـ ــ الـ
ــنــــت أن  ــيــ ديـــســـمـــبـــر 2022، وبــ
الطلبات اإلسكانية بلغت 91229 
طلبا حتى نهاية العام الماضي، 
موضحة أن الخدمات اإلسكانية 
التي قامت بها المؤسسة عبر 
تــطــبــيــق ســهــل بــلــغــت 187249، 
ــبـــر مـــركـــز الـــخـــدمـــة 66650،  وعـ
وعبر الموقع اإللكتروني 4905.

ــــى أن الـــمـــشـــاريـــع  ــتـــت إلــ ــفـ ولـ
اإلسكانية قيد التوزيع تمثلت 
بـ 114 وحدة سكنية في مدينة 
ــمــــد، و1269 وحـــدة  جـــابـــر األحــ
سكنية من أصــل 20380 وحدة 
ــنـــوب  فــــــي مــــــشــــــروع مــــديــــنــــة جـ
صباح األحمد، و16935 وحدة 
في مشروع مدينة جنوب سعد 
العبدالله من أصل 22152 وحدة. 
وأشـــــــــــــارت الــــمــــؤســــســــة إلــــى 
المشاريع التنفيذية للمشاريع 
اإلســكــانــيــة، وأبـــرزهـــا االنــتــهــاء 
مـــن 720 شــقــة مـــن أصــــل 1110 
شقق في مشروع عمارات مدينة 
صباح األحــمــد، مــؤكــدة تجهيز 
شهادات لمن يهمه األمــر بعدد 
ــادة لــلــقــســائــم فــي  ــهــ 23227 شــ
3 مـــشـــاريـــع بــمــديــنــة الــمــطــالع، 
ــلــــه الــــمــــبــــارك،  وجـــــنـــــوب عــــبــــدالــ
وخـــيـــطـــان الـــجـــنـــوبـــي، ومــعــلــنــة 
أن 22117 شهادة تم تسليمها 

 في المشاريع الثالثة.
ً
سابقا

ر«: إيداع بدل اإلجازات  صَّ
ُ
»هيئة الق

في حسابات الموظفين
ــنـــت الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لـــشـــؤون  ــلـ أعـ
الــقــصــر، أمــــس، صـــرف الــبــدل الــنــقــدي 
عــن اإلجـــــازات الـــدوريـــة للمستحقين 
من موظفيها وايداع مستحقاتهم في 

حساباتهم.
وقال المدير العام للهيئة المهندس 
حمد البرجس، في تصريح صحافي، 
أمــس، إنــه بناء على توجيهات وزيــر 
الـــــعـــــدل وزيـــــــــر األوقــــــــــــاف والـــــشـــــؤون 
اإلسالمية وزير الدولة لشؤون تعزيز 
الــنــزاهــة رئــيــس مجلس إدارة الهيئة 
عــبــدالــعــزيــز الــمــاجــد، انــتــهــت الهيئة 
مـــن إجــــــــراءات صــــرف الـــبـــدل الــنــقــدي 
عـــن رصــيــد اإلجــــــازات الـــدوريـــة أثــنــاء 
الخدمة للموظفين المستحقين لها، 

وفـــقـــا لــلــشــروط والـــضـــوابـــط الـــــواردة 
بقرار مجلس الخدمة المدنية رقــم 2 
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لسنة 2022.
وأضاف البرجس أن الهيئة صرفت 
البدل للمستحقين من موظفيها، بعد 
مــراجــعــتــهــا مـــن قــبــل مــراقــبــي شـــؤون 
ــتــــابــــع لـــــديـــــوان الـــخـــدمـــة  الــــتــــوظــــف الــ
الــمــدنــيــة، ومــكــتــب جـــهـــاز الــمــراقــبــيــن 
الماليين، مؤكدا استعداد المختصين 
في الهيئة لتلقي طلبات صرف البدل 
ــقـــدي الـــجـــديـــدة وفـــقـــا لــلــضــوابــط  ــنـ الـ

المقررة.

السفارة الفرنسية تكّرم وكيل التعليم العام
طلبة الثانوي واصلوا اختباراتهم

● فهد الرمضان
أعرب الوكيل المساعد للتعليم العام 
أســـامـــة الــســلــطــان عـــن بـــالـــغ ســعــادتــه 
وشكره وتقديره العميق لتكريم فرنسا 
له، بتقليده وسام السعفة األكاديمية 
ــة فـــــــــارس، لـــــــــدوره الـــــبـــــارز فــي  ــ ــــدرجـ بـ
توطيد العالقات الثقافية والتعليمية 
بــيــن الــبــلــديــن، وتــعــزيــز نــشــر الــثــقــافــة 

الفرنسية.
جــاء ذلــك خــالل الحفل الــذي أقامته 
السفارة الفرنسية في مقرها بالبالد 
لتكريم السلطان، بحضور السفيرة 
الفرنسية لدى الكويت كلير لوفليشر، 
ــــي وزارة  ــن فـ ــيـ ــمـــســـؤولـ ــــن الـ وعـــــــدد مـ

التربية، وأعضاء السفارة الفرنسية.
من جانبها، تناولت السفيرة السيرة 
العملية للوكيل السلطان منذ أن كان 
 حــتــى تــولــيــه مــنــصــب الــوكــيــل 

ً
مــعــلــمــا

 
ً
ــام، مــشــيــدة ــ ــعـ ــ الـــمـــســـاعـــد لــلــتــعــلــيــم الـ

بمتانة العالقات الثقافية بين البلدين، 
وامتدادها على مدى سنوات طويلة.

وثــمــنــت لــوفــلــيــشــر دور »الــتــربــيــة« 
ممثلة بالوكيل السلطان فــي تطوير 
هــذه الــعــالقــات، وتعزيز نشر الثقافة 

الفرنسية في البالد.
وفي مجال آخر، واصل طالب الصف 
الثاني عشر بقسميه العلمي واألدبي 
والتعليم الديني أداء اختبارات الفصل 
ــــي األول مــــن الــــعــــام الـــحـــالـــي،  ــــدراسـ الـ

ــي  حــيــث اخــتــبــر طـــالب العلمي واألدبـ
فــي مــــادة الــتــربــيــة اإلســالمــيــة، بينما 
اختبر طالب المعهد الديني في مادة 

المنطق القديم.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، وصـــف الــطــالب 
ــادة الــتــربــيــة اإلســـالمـــيـــة بـ  ــ اخــتــبــار مـ
»السهل«، مؤكدين أنه كان في مستوى 
الطالب المتوسط، ولم ترد أي شكاوى 

من صعوبة األسئلة.
وفي السياق، يحصل الطلبة اليوم 
)الــثــالثــاء( على راحــة، استعدادا ألداء 
اختبار القسم األدبـــي مــادة الفلسفة، 
واألحياء للقسم العلمي، والذي سيعقد 

صباح غد األربعاء.

لوفليشر خالل تكريم السلطان

»صباح األحمد للموهبة« يطلق الموسم الربيعي
أعــلــن مــديــر الــعــالقــات الــعــامــة بمركز 
صباح األحمد للموهبة واإلبـــداع، راكان 
فــالــح، انــطــالق الــمــوســم الــربــيــعــي، الــذي 
يــضــم 4 مـــجـــاالت تــكــنــولــوجــيــة إبــداعــيــة 
تشمل العديد من المجاالت العلمية، منها: 
الــــروبــــوت، واإللــكــتــرونــيــات، والتصميم 
الــثــالثــي األبـــعـــاد، والـــذكـــاء االصطناعي، 

بــهــدف تــشــجــيــع الــطــلــبــة خـــالل عطلتهم 
الــربــيــعــيــة عــلــى تنمية مـــهـــارات التفكير 

اإلبداعي.
وذكــر فالح، في تصريح صحافي، أن 
البرنامج ينقسم إلى قسمين: المهندس 
الصغير، الذي يخدم الفئة العمرية من 7 
إلى 10 سنوات، ومهندس المستقبل، الذي 

يخدم الفئة العمرية من 11 إلى 15 سنة.
وأكـــــد أن الـــمـــركـــز يـــحـــرص عــلــى نشر 
ثقافة التكنولوجيا الحديثة واالبتكار، 
من خالل البرامج والورش الذي سيقدمها 
 أن الهدف 

ً
في الموسم الربيعي، موضحا

من هذا الموسم هو تعزيز ثقافة اإلبداع 
واالبتكار ودعم شباب المستقبل.

»الوزراء«: إنشاء »غوغل« منطقة سحابية يدعم التحول الرقمي
أكد أن الشراكة مع »كالود« تسهم في األمن السيبراني والذكاء االصطناعي

أكـــد مــجــلــس الــــــوزراء أن افــتــتــاح 
شــركــة غــوغــل الــعــالــمــيــة مكتبا لها 
ــاء مــنــطــقــة  ــ ــــشـ ــــي إنـ ــار فـ ــمــ ــثــ ــتــ واالســ
سحابية خاصة بها داخل الكويت 
يــدعــمــان الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــرقــمــيــة 
ــال الـــرقـــمـــيـــة  ــ ــمــ ــ وإدارة مــــهــــام األعــ
بــــكــــفــــاءة عــــالــــيــــة، وتـــمـــكـــيـــنـــهـــا مــن 
تخزين البيانات بشكل آمن، مشيرا 
إلــى أن االتفاقية اإلطــاريــة للشراكة 
االستراتيجية بين الكويت وشركة 
غــوغــل كــــالود الــعــالــمــيــة تــســهــم في 
تحليل البيانات واألمن السيبراني 
والــذكــاء االصــطــنــاعــي، وغيرها من 

أجل تحقيق التحول الرقمي.
ــه  ــاعــ ــمــ ــتــ ــلـــــس اجــ ــ ــــجـ ــمـ ــ وعــــــقــــــد الـ
األســبــوعــي صــبــاح أمـــس فــي قصر 
ــيـــس مــجــلــس  الـــســـيـــف، بـــرئـــاســـة رئـ

الـــــوزراء ســمــو الــشــيــخ أحــمــد نــواف 
األحمد، وبعد االجتماع صرح نائب 
رئيس مجلس الــوزراء وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان 
بــأنــه انــطــالقــا مــن حـــرص المجلس 
على تنفيذ ما ورد في برنامج عمل 
الحكومة للفصل التشريعي السابع 
عشر )2022 /2026(، وتــحــديــدا في 
مجال رقمنة الخدمات الحكومية، 
فقد اطــلــع المجلس على االتفاقية 
اإلطـــاريـــة لــلــشــراكــة االســتــراتــيــجــيــة 
بين حكومة الكويت وشركة غوغل 
كــــــالود الـــعـــالـــمـــيـــة، لـــدعـــم وتــمــكــيــن 
التحول الرقمي الشامل في الجهات 
ــات الــرئــيــســيــة  ــركـ الــحــكــومــيــة والـــشـ
المملوكة لــلــكــويــت، وستمكن هــذه 
ــة حــــكــــومــــة الــــكــــويــــت مــن  ــيــ ــاقــ ــفــ االتــ

االســتــفــادة مــن تكنولوجيا غوغل 
كالود المبتكرة وخبرتها في تحليل 
البيانات واألمن السيبراني والذكاء 
االصـــطـــنـــاعـــي، وغـــيـــرهـــا، مــــن أجـــل 
تحقيق الــتــحــول الــرقــمــي الـــذي هو 

من أهم ممكنات رؤية كويت جديدة 
2035، ومـــن أهـــم أولـــويـــات حكومة 

الكويت للسنوات المقبلة.

إنشاء منطقة سحابية

ــا بــــأن  ــمـ ــلـ وأحـــــيـــــط الـــمـــجـــلـــس عـ
شركة غوغل العالمية، بالتعاون مع 
هيئة تشجيع االستثمار المباشر 
والـــجـــهـــاز الـــمـــركـــزي لــتــكــنــولــوجــيــا 
ــة  ــامــ ــعــ الــــمــــعــــلــــومــــات والــــهــــيــــئــــة الــ
لـــالتـــصـــاالت وتــقــنــيــة الــمــعــلــومــات، 
تعتزم افتتاح مكتب لها في الكويت 
ــاء مــنــطــقــة  ــ ــــشـ ــــي إنـ ــار فـ ــمــ ــثــ ــتــ واالســ
سحابية خاصة بها داخل الكويت، 
بــمــا ســيــدعــم الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة 
من ناحية البنية التحتية الرقمية 

ــال الـــرقـــمـــيـــة  ــ ــمــ ــ وإدارة مــــهــــام األعــ
بكفاءة عالية، وتمكينها من تخزين 

البيانات بشكل آمن.
كما ستعمل شركة غوغل كالود 
الــعــالــمــيــة، بـــالـــتـــعـــاون مـــع الــجــهــاز 
المركزي لتكنولوجيا المعلومات 
فــي الــكــويــت إلطـــالق بــرامــج تــدريــب 
لتطوير المهارات الرقمية للكوادر 
الــــوطــــنــــيــــة مــــــن مــــوظــــفــــي الــــقــــطــــاع 

الحكومي وغيرهم داخل الكويت.
وأثـــنـــى الــمــجــلــس عــلــى الــجــهــود 
الــحــثــيــثــة الــــتــــي تـــبـــذلـــهـــا الـــجـــهـــات 
الحكومية المعنّية بهذا الموضوع 
ــهــا عــلــى اســتــكــمــال الــخــطــوات 

ّ
وحــث

الالزمة لتحقيق اإلنجاز المنشود.
ــلــــس  ــجــ ــمــ كــــــمــــــا اســـــــتـــــــعـــــــرض الــ
الموضوعات المدرجة على جدول 

أعمال جلسة مجلس األمــة العادية 
اليوم والجلسة التكميلية غدا.

نجاح »خليجي 25«

مـــن جـــانـــب آخـــــر، أعـــــرب مجلس 
الـــــــــــــــــــوزراء عـــــــن خــــــالــــــص تـــهـــانـــيـــه 
ــيــــس الــــــــوزراء  ــى رئــ ــ ــه إلــ ــاتـ ــكـ ــريـ ــبـ وتـ
الــعــراقــي محمد الــســودانــي بنجاح 
افــــــتــــــتــــــاح دورة كــــــــــأس الـــخـــلـــيـــج 
العربي الخامسة والعشرين التي 
تستضيفها مــديــنــة الــبــصــرة مــن 6 
إلى 19 الجاري، متمنيا للمنتخبات 
المشاركة في هذا العرس الخليجي 
وللجهات القائمة على اإلعداد لهذه 
الدورة كل التوفيق والسداد لتحقيق 

أهدافها النبيلة والمنشودة.

 اجتماع مجلس الوزراء أمس
ً
رئيس الحكومة مترئسا

الكويت تدين اقتحام »األقصى«: استفزاز لمشاعر المسلمين
ــه  ــتــ ــن إدانــ ــ ــرب مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء عـ أعــــــ
ــن القــــتــــحــــام  ــ ــديــ ــ ــديــ ــ ــشــ ــ واســــــتــــــنــــــكــــــاره الــ
الـــوزيـــر الــمــتــطــرف فــي حــكــومــة االحــتــالل 
اإلســرائــيــلــي، بــن غفير، بــاحــات المسجد 
األقـــــــصـــــــى بــــحــــمــــايــــة قـــــــــــوات االحــــــتــــــالل 
اإلسرائيلي، مشددا على أن هذا االقتحام 

ــفــــزازا لــمــشــاعــر الــمــســلــمــيــن  ــتــ يـــشـــّكـــل اســ
وانتهاكا لــقــرارات الشرعية الدولية ذات 
الصلة، والـــذي يــأتــي فــي إطـــار مــحــاوالت 
سلطات االحتالل اإلسرائيلي المستمرة 
لــتــغــيــيــر الـــوضـــع الــتــاريــخــي والــقــانــونــي 

القائم في القدس ومقدساتها.

ودعـــــــا الـــمـــجـــلـــس الـــمـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
ــريـــع والــــفــــاعــــل لــوقــف  ــتـــحـــرك الـــسـ إلـــــى الـ
هــــذه االنــتــهــاكــات اإلســرائــيــلــيــة وتــوفــيــر 
الــحــمــايــة الــكــامــلــة لــلــشــعــب الفلسطيني 
الشقيق وممتلكاته، والسيما في القدس 

ومقدساتها.

إطالق برامج تدريب 
لتطوير المهارات 

الرقمية للكوادر 
الوطنية
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»ديمة« تشتد... و»األشغال« تستنفر لمواجهة تجمعات األمطار

أكــــدت وكــيــلــة وزارة األشــغــال سيد القصاص
العامة م. مــي المسعد استعداد 
قـــطـــاعـــات الــــــــوزارة لــلــتــعــامــل مع 
ــة الــــمــــطــــريــــة والـــتـــقـــلـــبـــات  ــالــ ــحــ الــ
المناخية من خالل فرق الطوارئ 
المنتشرة في المحافظات الست، 
الـــتـــي تــعــمــل عــلــى مـــــدار الــســاعــة 
لـــصـــرف تــجــمــعــات الـــمـــيـــاه عــلــى 
الـــطـــرق الــداخــلــيــة والــســريــعــة أو 
حـــدوث انـــســـدادات فــي المناهيل 
ــتـــي  ــل الـ ــاكــ ــشــ ــمــ ــن الــ ــ وغــــيــــرهــــا مــ

تسببها األمطار.
وقــالــت الــمــســعــد، فــي تصريح 

ــلـــى هـــامـــش  صــــحــــافــــي، أمـــــــس، عـ
 من المواقع التابعة 

ً
تفقدها عددا

لــقــطــاعــات الـــــــوزارة فـــي عــــدد من 
المحافظات لــلــوقــوف على مدى 
جاهزيتها واستعدادها للتعامل 
مــــع هــــطــــول األمـــــطـــــار، إن هــنــاك 
 مـــع الــجــهــات 

ً
 مــســتــمــرا

ً
تــنــســيــقــا

ــع الــحــالــة  الــمــعــنــيــة لــلــتــعــامــل مــ
الــمــطــريــة، مــشــيــدة بــجــهــود قــوة 
ــــي الــدفــاع  اإلطــفــاء الــعــام، ووزارتـ
ــة والــــحــــرس الــوطــنــي  ــيـ ــلـ ــداخـ والـ
والدفاع المدني إلى جانب بلدية 
الكويت طوال فترة هطول األمطار 

التي تشهدها البالد هذا الموسم.
وأشارت إلى أن القطاعات في 
حالة جاهزية تامة للتعامل مع 
الــحــالــة الــمــطــريــة مــن خـــالل نشر 
ــة بــســحــب  ــاصــ ــخــ الـــمـــضـــخـــات الــ
المياه واآلليات والمعدات التابعة 
لها الموزعة فــي المناطق كافة، 
الفــتــة إلــى أن الــــوزارة ومــن خالل 
ــن الـــــخـــــاص بــهــا  ــاخــ ــســ الــــخــــط الــ
»150«، تتلقى شكاوى المواطنين 
ــدار الــســاعــة  ــ والــمــقــيــمــيــن عــلــى مـ
ــل الــتــواصــل  ــائـ أو مـــن خــــالل وسـ
االجتماعي لتوجيهها الــى فرق 

الـــطـــوارئ الــتــابــعــة لــهــا للتعامل 
مـــعـــهـــا فــــــور تـــلـــقـــي الــــشــــكــــوى أو 

البالغ.

ارتفاع المد

بــــدوره، قــال الــوكــيــل المساعد 
ــيـــط والـــتـــنـــمـــيـــة  ــتـــخـــطـ ــقــــطــــاع الـ لــ
بالتكليف والــمــتــحــدث الرسمي 
بــاســم وزارة األشــغــال الــعــامــة م. 
أحمد الصالح، إن تدفق األمطار 
 كــــــــان ضــــمــــن الـــــقـــــدرة 

ً
صـــــبـــــاحـــــا

االســتــيــعــابــيــة لــشــبــكــة تــصــريــف 
مياه األمطار.

وأضاف الصالح، في تصريح 
صحافي، أنه مع استمرار هطول 
األمطار وتزايد حدتها وشدتها 
 مع ارتفاع المد 

ً
وكمياتها وتزامنا

البحري، يحدث بطء في تصريف 
تلك المياه مما يؤدي إلى بعض 
الــتــجــمــعــات لــمــيــاه األمـــطـــار على 

الطرق والمناطق.
ــال  ــغـ وأضـــــــاف أن وزارة األشـ
نشرت العديد من فــرق الطوارئ 
للتعامل مع تلك الحالة المطرية 

الشديدة.

تساقط حبات البرد

مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، قــــــــــال مـــــراقـــــب 
ــي إدارة  ــ ــة فـ ــويــ ــبــــؤات الــــجــ ــنــ ــتــ الــ
األرصـــــــــاد الـــجـــويـــة عــبــدالــعــزيــز 

الـــــقـــــراوي، إن الـــحـــالـــة الــمــطــريــة 
ــيـــوم على  تــســتــمــر حــتــى ظــهــر الـ
فـــتـــرات مــتــقــطــعــة أمـــطـــار »ديــمــة« 
ــــى مــتــوســطــة،  تــــكــــون خــفــيــفــة إلــ
ــرة عــلــى بــعــض الــمــنــاطــق  ــزيــ وغــ
مــع فــرص لتساقط حــبــات البرد 
ونشاط في الرياح تصل سرعتها 
إلــــى أكـــثـــر مـــن 50 كـــم/ســـاعـــة مع 
انخفاض في الرؤية األفقية على 
بعض المناطق وارتفاع األمواج 

البحرية ألكثر من 7 أقدام.
وأضــاف القراوي لـ »الجريدة« 
ــن الـــمـــتـــوقـــع أن تــتــحــســن  ــ أنــــــه مـ
 مــن منتصف 

ً
ــواء تــدريــجــيــا ــ األجـ

نــهــار الـــيـــوم، حــيــث تــقــل السحب 
وتنحسر فرص األمطار مع تقدم 

 
ً
امـــتـــداد مــرتــفــع جـــوي مصحوبا
بكتلة هوائية بــاردة حيث يكون 
 
ً
ــبـــرودة نـــهـــارا ــلـ  لـ

ً
الـــطـــقـــس مــــائــــال

 
ً
 إلــى شــديــد الــبــرودة ليال

ً
وبــــاردا

خاصة على المناطق البرية مع 
فرص لتكون الضباب.

فـــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، دعـــــت 
ــفــــاء الـــعـــام أمــــس األول  قــــوة اإلطــ
ــيـــن إلــــى  ــيـــمـ ــقـ الــــمــــواطــــنــــيــــن والـــمـ
ــذر لــعــدم  ــحــ تـــوخـــي الــحــيــطــة والــ
استقرار الحالة الجوية في البالد. 
ونــاشــدت إدارة العالقات العامة 
واإلعـــــالم فــي »االطـــفـــاء« الجميع 
الـــى عـــدم الــتــردد واالتـــصـــال عند 
الــحــاجــة لــلــمــســاعــدة عــلــى هاتف 

الطوارئ 112.

المسعد خالل تفقدها إجراءات احتواء تجمعات األمطار أمس

»بوكسهل«: استمرار استقبال طلبات 
االلتحاق بالفصل الدراسي الثاني

 درجة الدبلوم وبصدد إطالق برامج البكالوريوس
ً
الكلية تقدم حاليا

أعــلــنــت كــلــيــة بــوكــســهــل الـــكـــويـــت، اســتــمــرار 
استقبال طلبات االلــتــحــاق بالفصل الــدراســي 
الثاني 2022/ 2023 حتى 3 فبراير المقبل في 
بــرامــج الــدبــلــوم الــتــي تــوفــرهــا الكلية فــي عــدد 
من التخصصات في مجاالت اإلدارة والفنون 

التطبيقية. 
وتــتــوافــر فــي »بــوكــســهــل« عـــدة تخصصات، 
منها ما يتبع قسم العلوم اإلداريــة الذي يضم 
التسويق، إدارة األعــمــال والمحاسبة، وكذلك 
قسم التصميم والفنون التطبيقية الذي يضم 
تخصصات التصميم الغرافيكي والتصميم 

الداخلي وتصميم المواقع اإللكترونية. 
ُيذكر أن كلية بوكسهل الكويت أسست سنة 
2007، وخـــرجـــت أكــثــر مـــن 2000 خــريــجــة في 

مختلف التخصصات. 
وتتميز شــهــادة »بوكسهل« بأنها معتمدة 
، ولـــلـــخـــريـــجـــات الـــحـــق فــــي اســتــكــمــال 

ً
عـــالـــمـــيـــا

دراســتــهــن بجامعة بوكسهل أســتــرالــيــا، وتتم 
معاملتهن معاملة خريجات الجامعة األم في 
 من جامعة بوكسهل 

ً
أستراليا، كون الكلية فرعا

أستراليا. 

 برامج البكالوريوس 
ً
وستوفر الكلية قريبا

ــتــــجــــارة، بــمــخــتــلــف فـــروعـــهـــا،  لــتــخــصــصــات الــ
كتخصص المحاسبة، وتخصص إدارة األعمال 
الدولية، إضافة إلى تخصص تسويق التصاميم، 
وهو تخصص تنفرد به الكلية، والــذي يجمع 
مــا بين تخصصات التصميم وإدارة األعمال 
الدولية، وينصب تركيز المنهج على تطوير 
مـــهـــارات الــتــصــمــيــم والــتــقــنــيــات الــحــديــثــة في 

التسويق وفق تطلعات األفراد اللواتي يطمحن 
إلى تأسيس مشروعهن الخاص.

ــة فــــي الــكــلــيــة  ــيــ وتــعــتــبــر الـــمـــنـــاهـــج الــــدراســ
أكاديمية تعتمد على النواحي العملية أكثر من 
النظرية، مــا يجعل مخرجاتها مهيأة لتلبية 

احتياجات سوق العمل.
ُيـــذكـــر أن أعـــضـــاء الــهــيــئــة الــتــدريــســيــة في 
»بوكسهل الكويت« نخبة من أفضل األكاديميين 
الـــذيـــن لــديــهــم خــبــرة عــمــلــيــة وأكـــاديـــمـــيـــة، وقــد 
كرموا في أكثر من مناسبة على صعيد الخليج 
والـــكـــويـــت، لــمــشــاركــتــهــم الــفــعــالــة فـــي مــعــارض 

ومؤتمرات عديدة.
وتسعى »بوكسهل الكويت« بشكل مستمر 
إلى إثراء الحركة الفكرية والعلمية والتطبيقية 
في المجتمع الكويتي، من خالل أنشطة البحث 
العلمي للهيئة الــتــدريــبــيــة فــيــهــا، كــمــا تسعى 
لتلبية احــتــيــاجــات ســـوق الــعــمــل الــمــهــنــي في 
المجاالت العلمية والتكنولوجية، والمشاركة 
في تنمية المجتمع ومعالجة مشاكله، من خالل 
الدراسات، وتطوير العناصر البشرية، وتقديم 

االستشارات العلمية.

البلدية توافق على مدخل ومخرج لحلبة السيارات
• محمد جاسم

وافـــقـــت بــلــديــة الــكــويــت على 
استحداث مدخل ومخرج لموقع 
حلبة جــابــر األحــمــد للسيارات 
ــالـــت  بــمــنــطــقــة الـــضـــجـــيـــج. وأحـ
البلدية الطلب المقدم من الهيئة 
الــعــامــة لــلــطــرق والــنــقــل الــبــري 

إلى المجلس البلدي، العتماده 
وفـــق الـــدراســـة الــفــنــيــة المقدمة 

من البلدية. 
وبــيــنــت الــبــلــديــة فــي الــكــتــاب 
الموجه من المدير العام لبلدية 
الـــكـــويـــت م. أحـــمـــد الــمــنــفــوحــي 
إلــــى رئـــيـــس الــمــجــلــس الــبــلــدي 
عــبــدالــلــه الــمــحــري، أنـــه ال مانع 

تحرير 114 مخالفة »خروج أصوات مزعجة«
غلق شركات وورش تزّود المركبات بالعوادم المخالفة

• محمد الشرهان
قــــال ضـــابـــط قــســم الــعــالقــات 
ــة  ــمـــروريـ ــة الـ ــيـ ــتـــوعـ ــة والـ ــامـ ــعـ الـ
بـــاإلدارة العامة للمرور، الرائد 
عــبــدالــلــه بــوحــســن، إن الجهات 
األمنية الميدانية، ممثلة بقطاع 
ــن الــــعــــام واإلدارة الــعــامــة  ــ األمــ
للمرور واإلدارة العامة لشرطة 
ــــررت 114 مــخــالــفــة  الـــنـــجـــدة، حـ
»خـــــــروج أصـــــــوات مـــزعـــجـــة مــن 
العادم« خالل حمالتها األمنية 
والمرورية بمختلف المناطق، 
ــى حـــجـــز 17 مــركــبــة  ــ مـــشـــيـــرا إلـ

مخالفة بكراج حجز المرور.
وأضـــــــــــــــــاف بـــــــوحـــــــســـــــن، فـــي 
تصريح صحافي، أن الحمالت 
المرورية على مخالفي »خروج 
ــــوات مــزعــجــة مـــن الـــعـــادم«،  أصــ
أسفرت عن تحرير 25 مخالفة 
ــيـــة و20  ــفـــروانـ فــــي مــحــافــظــة الـ
بــحــولــي، وتــحــريــر 7 مخالفات 
وحجز مركبة في األحمدي، كما 
حــررت مخالفتان في محافظة 
مبارك الكبير و7 في العاصمة، 

وتـــم تسجيل 26 مخالفة على 
الطرق السريعة.

وذكـــــــر أن دوريــــــــــات اإلدارة 
ــذت 

ّ
الــعــامــة لــشــرطــة الــنــجــدة نــف

حملة أمنية مرورية على طريق 
الــــدائــــري الـــثـــانـــي، أســـفـــرت عن 
ضــبــط 8 مــركــبــات لمخالفتهم 
قوانين وقــواعــد الــمــرور خروج 
أصوات مزعجة من العادم، كما 

تم تحرير عدة مخالفات بحقهم 
وحجزهم بكراج حجز المرور، 
 إلــى أن قطاع األمــن العام 

ً
الفتا

حـــرر 19 مخالفة مـــرور خــروج 
أصوات مزعجة من العادم.

وأوضـــــح أن قــطــاع الــشــؤون 
الفنية بـــاإلدارة العامة للمرور 
بــالــتــعــاون مـــع وزارة الــتــجــارة 
ــــق عـــــــــددا مــن  ــلـ ــ والــــصــــنــــاعــــة أغـ

الـــشـــركـــات والــــــورش الــمــخــالــفــة 
التي تــزّود المركبات بالعوادم 
المخالفة، وتتسبب في أصوات 

مزعجة.

جانب من المركبات المضبوطة خالل الحمالت األمنية

جانب من األجواء الماطرة أمس      )تصوير نوفل إبراهيم(

الوكيلة المسعد تفقدت بعض المواقع للوقوف على استعدادات الوزارةالوكيلة المسعد تفقدت بعض المواقع للوقوف على استعدادات الوزارة

فرص لتساقط 
حبات البرد... 

والطقس 
يتحسن 

 
ً
تدريجيا

منتصف اليوم
القراوي

لــدى البلدية من الموافقة على 
الطلب بشأن استحداث مدخل 
ومـــخـــرج لــحــلــبــة جــابــر األحــمــد 
لــلــســيــارات بمنطقة الضجيج، 
عــلــى أن يــكــون اتـــجـــاه الــمــدخــل 
ــمــــخــــرج مــــن جـــهـــة الـــطـــريـــق  والــ
6.5 الــســريــع وفـــق المخططات 
 أنه يشترط قبل 

ً
المرفقة، مضيفا

الموافقة االلتزام بردود اللجنة 

الــفــرعــيــة لــلــمــرافــق والــخــدمــات 
العامة في اجتماعها الذي عقد 
في 15 مارس 2022، والتنسيق 
مــعــهــم قــبــل الــتــنــفــيــذ، وتــخــويــل 
اإلدارة بزحزحة وتعديل أبعاد 
ــمــــخــــرج فــــي حـــال  الـــمـــدخـــل والــ
تــعــارضــه مــع أي خــدمــات بنية 
تحتية قائمة أو دواٍع تنظيمية 

أثناء التثبيت.

»النجاة«: بناء 9 مراكز 
صحية في 2022

قال مدير إدارة المشاريع 
والتنمية التابعة لقطاع 

البرامج والمشاريع بجمعية 
النجاة الخيرية، الشيخ عبدالله 

العبيدلي، إن الجمعية حققت 
إنجازات مميزة في مجال الملف 

الطبي، منها بناء 9 مراكز 
صحية في العديد من الدول 

الفقيرة خالل عام 2022
وتابع العبيدلي: »يستفيد من 

هذه المراكز الصحية أكثر 
 ،

ً
من 19 ألف إنسان سنويا

ونحرص من خاللها على تقديم 
الفحوصات والتحاليل واألدوية 

الطبية للمراجعين، والتي 
تخفف آالمهم وتطبب جراحهم. 

ومن الدول التي أقيمت بها 
المراكز الصحية اليمن، الهند، 

النيجر، ألبانيا، تشاد، تونس«. 
وقال: »نولي الجانب الطبي 
أهمية خاصة، كونه يشكل 

ويلبي أحد أهم االحتياجات 
الضرورية للمرضى ذوي الدخل 

المحدود، ونختار بدورنا 
المناطق البعيدة، كالقرى 

النائية، التي ال تتمتع بأبسط 
الخدمات الطبية«.

https://www.aljarida.com/article/10610
https://www.aljarida.com/article/10573
https://www.aljarida.com/article/10651
https://www.aljarida.com/article/10650
https://www.aljarida.com/article/10649
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وجود 
التحقيق 

في المخافر 
خطأ ألنه 

يضع المحقق 
في بيئة 

الشك التي 
تثير ضابط 

المباحث 
وضابط 
المخفر 

الدوسري

ثمة 1300 مدع 
عام ومحقق 

بالداخلية 
وهؤالء 

يعيشون 
 
ً
واقعا

 
ً
تصادميا

مع القضاء 
في الترقيات 

يحتاج للعالج
خريبط

نرمين أحمد وعزة إبراهيم

• قــال العبدالله فــي ســؤالــه إلــى د. الــدوســري: 
نحن اآلن وبعد تطبيق ما يقارب الستين عامًا من 
الدستور، هل مازلنا بحاجة إلى وجود استقالل 
اإلدارة العامة للتحقيقات مــن جــانــب، والنيابة 
العامة من جانب، أم أنه حان الوقت لضم هذين 

الجهازين ووضعهما في جهاز واحد؟
ــــري: حــســبــمــا تـــقـــول الــــدراســــات  ــــدوسـ أجـــــاب الـ
االجتماعية، إذا أردت أن تبحث مشكلة في الوقت 
الحاضر فعليك أن تغوص في جذورها وتبحث عن 
األسباب ومن ثم تصعد إلى السطح وتقارن الوضع 
الحالي، ونحن إذا رجعنا إلى الدستور لوجدنا أنه 
في عام 1962 مع إقرار الدستور حصل الكالم الذي 
، وكانت بين الخبير 

ً
حصل في هذه المسألة تحديدا

الــدســتــوري وبــيــن أعــضــاء المجلس التأسيسي، 
إضافة إلى الشيخ سعد العبدالله، رحمة الله عليه، 
وكانت هناك ظروف معينة وما قبل هذا التاريخ 
كانت الشرطة واألمن العام كما كان يطلق عليها 
في ذاك الوقت هي المسؤولة، والتي تتولى الدعوى 

العمومية بنوعيها الجنايات والجنح.
وبــســبــب ظـــــروف الــمــجــتــمــع فـــي ذلــــك الـــوقـــت، 
باإلضافة إلى ظرف آخــر، وهو عدم قــدرة النيابة 
الــعــامــة فــي ذلـــك الــوقــت عــلــى تــولــي التحقيق في 
الجنايات والجنح، بسبب قلة العدد، تم التوافق 
بين األعضاء على وضع هذا النسق الذي كان في 
المادة 167 بأن يتولى من يعينهم رئيس الشرطة 

واألمن العام التحقيق في قضايا الجنح.
وإذا رجعت إلى المحاضر لوجدت أن هذا النص 
كان في بعض الجنح إال أنه بعد ذلك قام الخبير 
الـــدســـتـــوري آنـــــذاك عــثــمــان الــخــلــيــل بــرفــع بعض 
الجنح إلى التحقيق، ثم جاء التعديل في مادة 9 
بقانون اإلجراءات الجزائية عام 1970 الذي أعطى 
االختصاص، ومن ثم أصدر القانون رقم 53/2001، 
وسمي بقانون اإلدارة العامة للتحقيقات، والذي 
ــادة، وأعــطــى االخــتــصــاص  ــ  مــن 25 مـ

ً
ــان مــكــونــا كـ

بشكل قانوني، وتحول االستثناء إلى نص قانوني 
وصـــدرت بعض األحــكــام فــي القضايا عــام 2009 

والتي كان لها صدى.

تعديل االستثناء
ولــــــو تــتــبــعــنــا هــــــذه الــــنــــصــــوص لــــوجــــدنــــا أن 
 لــإدارة 

ً
االستثناء الــيــوم فــي واقعنا أصبح حقا

العامة للتحقيقات، وبالتالي حتى النيابة العامة 
ال تستطيع أن تحقق في جنحة ما لم تفوض بذلك، 
وإذا حققت في قضية باعتبار أنها جناية ثم تبين 
أنــهــا جنحة فإنها بالتالي تحيلها إلـــى اإلدارة 
العامة للتحقيقات، لوجود بعض األسباب واألمور 
الموجودة اليوم، وأعتقد من وجهة نظري أن هذا 
االستثناء ينبغي أن يعدل اآلن لعدة أسباب، منها 
توحيد اإلجراءات أو جهة التحقيق في الجنايات 

أو الجنح.
ــع فــــي مــحــيــطــنــا  ــارن هـــــذا الــــوضــ ــقــ ــا نــ ــدمـ ــنـ وعـ
ومحيط دول الخليج نجد أن الكويت هي الدولة 
ــاء الــعــام بـــاإلدارة  الــوحــيــدة الــتــي بها نــظــام االدعــ
العامة للتحقيقات، بينما دول الخليج جميعها 
ألغت هذا النظام ما عدا سلطنة عمان ما زال بها 
مسمى االدعاء العام، وآخر دولة ألغت هذا النظام 
هي السعودية، وهنالك دراسة أكاديمية قانونية 
حديثة للدكتور نايف العتيبي، مدعي عام باإلدارة 
العامة للتحقيقات، وحصل من خاللها على درجة 
الــدكــتــوراه قبل عــدة أشهر، تحت مسمى »اإلدارة 
العامة للتحقيقات ودورها في الدعوى الجزائية«، 
وهـــذه دراســـة مهمة جـــدا، وفــي ذات الــوقــت تبين 
الــمــراحــل التاريخية، وبالنسبة لهذا الموضوع 
الــذي سيطرح في مجلس األمــة أعتقد أنه يعتبر 
رقم ثمانية أو تسعة، وسبقته سبعة اقتراحات من 
1998 إلى 2017 جميعها تدور حول نفس المقترح.

قواسم مشتركة
• وسأل العبدالله المستشار خريبط: أنت رجل 
قضاء وبالتالي تفهم الطبيعة القضائية لعمل 
وكالء النيابة ثم تدرجهم في القضاء، اليوم فكرة 
ضم اإلدارة العامة للتحقيقات إلى النيابة العامة، 
ومن ثم انخراط هذا الجهاز وانصهاره في جهاز 
السلطة القضائية هل هذا متاح اليوم؟ هل الوضع 
الحالي يتطلب هــذا التوحيد والــتــوصــل إلــى أن 
 أم أن الوضع القائم يبقى كما 

ً
 واحدا

ً
يكون جهازا

هو عليه؟ والتحقيقات تحتاج إلى بعض الترتيب 
والــتــطــويــر، بــرأيــك مــا الــحــل فــي تــوحــيــد الــدعــوى 

العمومية؟
قــال المستشار خريبط: أواًل من وجهة النظر 
 فـــي هــذا 

ً
ــرد الــدكــتــور فــهــد تــوســعــا الــتــاريــخــيــة أفــ

المفهوم، ويكفي ما ذكــره كمفهوم تاريخي فيما 
يخص إدارة التحقيقات وفـــي مــوضــوع مــا ورد 
بــالــنــيــابــة الــعــامــة، أوال يــجــب أن نــعــرف أن إدارة 
التحقيقات والنيابة العامة لهما قواسم مشتركة، 
فهما ممثالن للدعوى الجنائية أو الجزائية في 
مـــوضـــوع الــجــنــح، ولــكــن هـــذا ال يــعــفــي الــقــوانــيــن 
 من النيابة 

ً
االجرائية والدستور من أنه أعطى كال

 في المادة 167 أفرد ذلك، 
ً
واالدعاء العام خصوصا

والنيابة العامة تمثل الجنايات واالدعـــاء العام 
يمثل كذا وكذلك نص المادة 9 من قانون االجراءات 
أفردت هذا الشيء، والمالحظ مثلما تفضل الدكتور 
بـــأن الــحــق األصـــيـــل هـــو اســتــثــنــاء حــتــى لـــو أفـــرد 

بقانون فيظل هذا الوضع استثناء بغض النظر 
عن الفكرة االستثنائية. 

وأحب أن أوضح القواسم المشتركة بين االثنين، 
وهي أواًل التحقيق مع المجني عليه أو المتهم، 
 حضور الشهود ســواء لإثبات أو النفي، 

ً
وثانيا

 
ً
 األمــر بتقديم شــيء كـــأوراق أو أمتعة، أيا

ً
وثالثا

 االستعانة بالخبراء، أيا كان هؤالء 
ً
كانت، ورابعا

، أقصد 
ً
 أو عاما

ً
 خاصا

ً
الخبراء، سواء كان قطاعا

 
ً
بــذلــك مـــن الـــدولـــة أو خـــبـــراء خــاصــيــن، وخــامــســا

 التحقيق والتصرف 
ً
المعاينة واالنتقال، وسادسا

 أو تقديم تقرير اتهام إلى 
ً
في القضية، إما حفظا

المحكمة المختصة، إذا كانت جناية فهي جناية، 
وإن كانت جنحة ففي النهاية ستعود إلى المحكمة.

النيابة هي األصل
وحتى فيما يخص موضوع االستعانة أقصد 
بـــأن الــنــيــابــة الــعــامــة تستطيع إحــالــة الجنايات 
حسب نص القانون، وكذلك العكس بالنسبة إلى 
الجنح، والدستور جاء على ذكر هذا، فالدستور 
والــقــانــون أوضــحــا هــذيــن المسألتين، إذن هــذه 
القواسم المشتركة تخضع لفكرة مؤسسات الدولة، 
فالدولة تقوم على جانب من المؤسسات، وأقصد 
 
ً
 تقييم األمور، وثالثا

ً
بها أواًل وحدة األمور، وثانيا

إحصاء هذه األمور، وهذه األمور الثالثة تعطينا 
فكرة أنه البد أن نضع استراتيجية موحدة وليست 
مــقــســمــة، فـــال يــمــكــن كـــدولـــة أن نــأخــذ بمجموعة 
من االقتصاديات المتعددة، تارة ليبرالي وتارة 
إســالمــي وتـــارة أخـــرى عــرفــي، ولــو نظرنا للدول 
األوروبية أو أميركا فسنالحظ أن مؤسسات الدولة 

قائمة على استراتيجية موحدة.
وبالتالي لو الحظنا قانون اإلجراءات الجزائية، 
ورجعنا إلى الدستور الكويتي فسنجده يقول إن 
النيابة العامة هي الممثل في موضوع الدعوى 
ات استبق بداية  الجنائية، حتى قانون اإلجـــراء
صدوره، وقال إن النيابة العامة هي الممثلة، إذن 
أعطى الدرجة الثانية لالدعاء العام، إذن الدستور 
وحد المبدأ، فالنظرة التشريعية ومناقشتهم في 
اللجنة التأسيسية كانت أن النيابة العامة هي 

األصل، وهي التي يجب أن تمسك زمام األمور.
• وعلق العبدالله: مثلما تفضلت فإن ما تقوله 
اآلن هو أن كل شيء يصب في مصلحة التوحيد 

فأين المشكلة التي نعيشها اآلن؟
- رد المستشار خــريــبــط: المشكلة أنـــه يجب 
أال أنــظــر إلــى األشــخــاص، وال أنــظــر لــمــاذا وزارة 
الــداخــلــيــة فــي ذاك الــوقــت؟ تحت نــظــرة سياسية 
محددة ومعينة والعتبارات تاريخية هذا شيء 
آخـــر، أنـــا أرى اآلن أنــنــا دولـــة مــؤســســات، ودولـــة 
الــمــؤســســات تـــقـــام عــلــى فـــكـــرة مـــوحـــدة والــفــكــرة 
 بــل تعني الــفــكــرة، 

ً
الــمــوحــدة ال تعني أشــخــاصــا

األشخاص شيء واألمور الموحدة شيء آخر.
وتــأتــي اآلن وتــقــول أيـــن نــذهــب بالمحققين؟ 
فأنت اآلن تحدثني عــن أشــخــاص، أو أيــن أذهــب 
بالضباط الــذيــن أصبحوا محققين؟ إذن اآلن ال 
أستطيع أن أقــيــم فــكــرة الشخص وفــكــرة الــدولــة، 
فكرة الدولة تقوم على هدف مؤسسي، وأن توحد 
الفهم بالنسبة للمجتمع، والمجتمع تمثله النيابة 
العامة، واآلن كم جنحة وصلت للقضاء والمحكمة 
الجنائية بحثت فيها لالرتباط؟ فالمادة عندما 
جاءت لتفرق بين الجناية والجنحة لم تتكلم عن 
المخالفة، ولكن يدخل لك من باب الجنح، المخالفة 
حق مقرر للشرطة، فوزارة الداخلية في بريطانيا 
أو أي دولة هي التي تقرر وتأخذ منك الغرامات، 
وهذا حق طبيعي لها، أما االختصاصات األخرى 
التي تمثل الجنح فاألصل ومــادمــت أنــت أفــردت 
لها في الدستور وكان هدفك األساسي أن النيابة 
العامة هي األصل وهنالك االستثناء فهذا يعتبر 
، وبالتالي فمن وجهة نظري أن يرجع األمر 

ً
خلطا

إلى األصل، واألصل هو النيابة العامة التي تمثل 
في إقامة الدعوى الجزائية.

مصير المدعين العامين
ــه إلــــى  ــ ــؤالــ ــ  ســ

ً
ــه مــــوجــــهــــا ــلــ ــدالــ ــبــ ــعــ  • وقـــــــــال الــ

د. الـــدوســـري: هــنــاك جـــزء مستحق للنقاش في 
هذه المسألة، ودعني أقول الشيء الذي أشعر به 
وأعرفه، إن االعتراض اليوم الخاص بضم اإلدارة 

العامة للتحقيقات هو اعتراض قضائي، واعتراض 
القضاء اليوم يتمثل في أنه إلى أين سوف نذهب 
ــــن نــذهــب  بــالــمــدعــيــن الـــعـــامـــيـــن؟ فـــي الـــســـابـــق أيـ
بالمحققات؟ ثم بعد ذلــك جــاءت وكيالت نيابة، 
ثــم الــيــوم، وهــي المشكلة األكــبــر، أنــه أيــن نذهب 
بالمحققين الذين جاءوا عن طريق وزارة الداخلية 
الذين كانوا عسكريين، ومن ثم أصبحوا محققين؟ 

وبالتالي يستحيل أن ينخرطوا في القضاء. 
وهــــــذه الـــمـــشـــاكـــل لــنــنــاقــشــهــا بــشــكــل صــريــح 
ــح، الــيــوم أيــن أذهـــب بالمدعين العامين؟  وواضــ
وكيف أساويهم؟ فعندما أساويهم سأساويهم 
بالمحامين العامين، والــيــوم أنــا لــدي محامون 
 ستة أو سبعة، فاليوم عندما أضم 

ً
عامون تقريبا

المدعين العامين، أين أذهب بهم؟ ونفس الشيء 
. أمـــا الــيــوم، وكــيــالت النيابة. 

ً
المحققات ســابــقــا

المشكلة الثالثة هي العسكريون، فمازالت اإلدارة 
العامة للتحقيقات تقبل العسكريين كمحققين، 
وبالتالي هؤالء أين سأذهب بهم عندما يدخلون 
النيابة؟ فالنيابة هــي بــوابــة القضاء، وبالتالي 
 إلى القضاء، ففي المستقبل 

ً
حين أدخل عسكريا

سيسبب لــي مشكلة، فبيئته ودخــولــه وتدريبه 
ــاء. هــذه  ــقـــضـ وتــركــيــبــتــه تــخــتــلــف عــــن عــنــصــر الـ
المشاكل التي يشعر بها القضاء، والتي يتوجب 
على مصدري القرار البحث فيها، فدعونا نناقشها.

التصرف والتحقيق
ورد الــدوســري: الــيــوم نحن نسأل ســـؤااًل: هل 
األسباب التي كانت أثناء نقاش هذا الموضوع، 
المجلس التأسيسي، وحالت دون أن تأخذ النيابة 
العامة الجنايات والجنح، هل مازالت موجودة 
اليوم أم انتهت؟ إذا انتهت هذه األسباب إذن ليس 

هناك داٍع لالستثناء، وهذا منطقي.
تفضل المستشار وجـــاء على ذكــر التوحيد، 
الــيــوم إذا رجعنا إلــى طريقة العمل فــي النيابة 
الــعــامــة بمسألة التحقيق، فوكيل النيابة يملك 
التحقيق والتصرف في القضية، بينما في اإلدارة 
العامة للتحقيقات المحقق يملك التحقيق فقط، 
وال يحق له التصرف، فالتصرف عند جهة أخرى 
في اإلدارة، وهــي االدعـــاء الــعــام، بالتالي يعطيك 
نظامين وقانوني، وهذا ال يمنع، لكني أتكلم من 
الناحية العملية، فأنت أمام نظامين، والقضية من 

ثم تذهب إلى جهة قضائية واحدة.
ــل تـــحـــدث اآلن في  ــالـــداخـ وهـــنـــاك إشــكــالــيــة بـ
االدعاء، وهذا يمكن أن يكون أحد أسباب التأخير 
في القضايا، وهي أن االدعاء ينظرها ويدرسها، 
وتبقى لديه مدة من الزمن، ومن ثم يعود ويرسلها 
إلى االستيفاء، فتؤدي هذه العملية إلى التأخير، 
ومن ثم يكتشف بعد ذلك أن القضية تشكل جناية، 
 إلى جهة االختصاص، 

ً
ويرجع ويحيل الملف كامال

وهي النيابة، مما يسبب مشكلة إدارية، فبالتالي 
كل هذه األمور تؤثر.

وقد ذكر القواسم المشتركة بشكل رائع، وهذا 
يبرر أنه ال يوجد أي اختالف، واألسباب التي كانت 
في عــام 1962 لم تعد مــوجــودة، ولــو رجعنا إلى 
التاريخ فيمكن أن يكون السبب في ذلك بعد وجود 
النظامين. أعتقد أنــه فــي الــســابــق لــم يكن هناك 
العدد هذا من القانونيين الذين يقومون بعملية 
، لكن 

ً
الــتــحــقــيــق. كـــان رئــيــس الــتــحــقــيــق قــانــونــيــا

المحقق كان في غالبية األمر إما من العساكر أو 
من المدنيين أصحاب خط جميل ومهندم ولديهم 
بعض الثقافة، يضعونه ليحقق، ثم بعد ذلك يقوم 
رئيس التحقيق بالتدقيق في الملف ويراجعه أو 
يستكمله، ويرفع إلى االدعاء العام هذه األسباب 
التاريخية أعتقد أنها اليوم تحتاج إلى المراجعة.

بيئة الشك
أما عن مسألة األشخاص، كالمدعين العامين 
والمحققين والعساكر وغيرهم، أين أذهب بهم؟ 
وقد ذكرت كلمة يستحيل بالنسبة للعسكري. أنا 
ال أعتقد أن كلمة يستحيل هــذه صحيحة، ألنه 
بمقارنتي للوضع مع دول الخليج في اإلمــارات 
والــبــحــريــن حــيــن انــتــقــلــوا انــتــقــل الــعــســاكــر، لست 
بــمــتــأكــد، لــكــن الــنــائــب الــعــام بــالــبــحــريــن كـــان في 
يوم من األيام ضابط شرطة، والفرق بين ضابط 
الشرطة عن ضابط التحقيق أن ضابط المباحث 

يوجهه في البحث الشك، مجرد الشك يثير لديه 
مسألة البحث الجنائي، بينما التحقيق يختلف، 
لذلك لدينا إحدى المشاكل، هي وجود التحقيق 
فــي الــمــخــافــر، وتــلــك وجــهــة نــظــري، وأنــــا أقولها 
بــتــجــرد خــاطــئــة، ألنـــك قــمــت بجمع كــل العناصر 
في ضابط المباحث الــذي يثيره الشك، وضابط 
المخفر الذي يثيره مجرد الشك، ووضعت المحقق 
بينهما، فــمــن الطبيعي أن يــتــأثــر بــهــذه البيئة، 
وقامت وزارة الداخلية في فترة من الفترات عام 
2009 ونقلت المحققين إلى مباٍن مستقلة، مثل 

النيابات، كان العائق فيها حوادث السير.
 5 

ً
وفي حــوادث السير نسجل بالشهر تقريبا

آالف حادث، وكانوا يذهبون هناك بما فيه مشقة 
عــلــى الــجــمــهــور، لــذلــك فــقــد ردوا مـــرة ثــانــيــة إلــى 
المخافر، واآلن فــي عــام 2023 أصبحت حــوادث 
السير البسيطة التي لم تسجل إصابات أو خسائر 
باألرواح يحقق فيها ضابط المخفر، وبالتالي تم 
القضاء على مشكلة التحقيق مع أصحاب الحادث، 
حيث يتم إخراجهم من دائرة التحقيقات والمخفر.
النيابة الــعــامــة يقضي فيها وكــيــل النيابة 5 
سنوات على األقل، ثم يذهب إلى المحكمة، أو يظل 
بالنيابة، هل ال يوجد بالمدعين العامين بعد هذه 
الخبرة في مجال التحقيقات بالجنح من يجلس 
عــلــى منصة الــقــضــاء فــي الــجــنــح ويــفــصــل فيها، 
ويتم انتقاؤه بعد نشر إعالن عن الحاجة إلى هذه 

؟
ً
المناصب؟ أال يعد هذا مخرجا

تشدد قضائي
• وقال العبدالله: المستشار خريبط أنت كنت 
داخــــل الــقــضــاء، وبــالــتــالــي تــتــأثــر بــمــا يــطــرح من 
أفــكــار، وقــد تكون محل نقاش واقــتــنــاع، وهــو أن 
هذا المشروع الذي تفضل به د. فهد نوقش على 
مــدى سنوات طويلة، وآخــرهــا عــام 2012 عندما 
صدر قانون أخير بضم اإلدارة العامة للتحقيقات، 
وأعــــاده صــاحــب السمو فــي الــمــرة األخــيــرة، بعد 
المداولتين األولــى والثانية، فاليوم هل تجد أن 
 بفكرة قــبــول ضــم اإلدارة 

ً
 قضائيا

ً
هــنــاك تــشــددا

العامة للتحقيقات وتوحيد الدعوى العمومية؟ 
وأن كل المبررات التي أشرنا إليها من المدعين 
الــعــامــيــن أو المحققين العسكريين، أنــنــا ننظر 
لألشخاص، أال توجد مجموعة من األفكار التي 
تستطيع أن تعالج مثل هذه القضية، التي كلما 
 فــي ثــوب 

ً
ــزداد تــوســعــا تــأخــرنــا فــي معالجتها تــ

اإلدارة العامة للتحقيقات؟ وأعتقد أنه من الحكمة 
أن نــعــالــجــهــا ونــتــعــامــل مـــع الــمــنــظــومــة بطريقة 

تتوافق مع أحكام الدستور.
وأجــاب المستشار خريبط: ال أعتقد أن رجال 
القضاء أو آلية العمل بمجلس القضاء أو لدى 
المستشارين أن لهم فكرة متطرفة عن موضوع 
المحققين، أو التشدد في قبول الضم، لكن الفكرة 
الــعــامــة إلـــى مــتــى ننظر لــألشــخــاص دون النظر 
للفكرة نفسها؟ وأن النيابة العامة هي الممثل، 
ولماذا أقسم وأفرق بين القضاء والنيابة العامة؟ 
وبالتالي رؤيتهم هم مثل رؤيتي أنا وهو، النظر 
للفكرة وليس للشخص، وهو ال يعني عدم قبول 
المدعين العامين أو بعض المحققين بالنيابة 

العامة، وهذا شيء مفروغ منه. 
عــنــدنــا بــعــض الــقــضــاة مـــن جــمــهــوريــة مصر 
، كانوا عسكريين، 

ً
العربية بعضهم كانوا ضباطا

وأصبحوا قضاة، وتم انتدابهم والتعاقد معهم 
في الكويت، فمن حيث الفكرة ال يوجد اعتراض 
أن يكون المدعون العامون عسكريين، فلماذا ال 
يتم إجــراء اختبارات، بصرف النظر عن شراسة 
وزارة الداخلية أو تصرفاتهم؟ هذه طبيعة العمل، 
فالقاضي يسعى خلف العدل، في كل مجال، أما 
الــضــابــط فيسعود خلف االنــضــبــاط، فلكل عمل 
طبيعته ووظيفته، وبالتالي ال يوجد ما يمنع أن 
يتقدموا للوظيفة وُيجرى لهم اختبار، ويتأهلون 
للعمل القضائي من خالل دورات تدريبية، حيث 
أتــحــدث عــن فكرة الجناية والجنحة، وأن يكون 
االختصاص فيها للنيابة العامة، هــذا جــزء من 

حل مشكلة.

الحلول والواقع
• وقال العبدالله: الواقع أن النيابة والقضاء 

خالل السنوات السابقة يرون أن عندنا مشكلة 
العسكريين، والمدعين، هل اليوم تعتقد أنها 

، أم أنه باإلمكان حلها؟
ً
ستسبب عائقا

وأجـــــاب الــمــســتــشــار خــريــبــط: ال يـــوجـــد أي 
طرح لمشكلة ما ليس فيها حلول، لكن الحلول 
 كم عدد المدعين 

ً
ستصدم بالواقع، ومنها مثال

العامين في وزارة الداخلية؟ قد يكونون بحدود 
300 مــدع عــام، والمحققون بــحــدود 1000 من 
الذكور واإلناث والعسكريين، وهؤالء يعيشون 
 مـــع الـــقـــضـــاء فـــي مــوضــوع 

ً
 تـــصـــادمـــيـــا

ً
ــا ــعــ واقــ

، كما أن 
ً
الترقيات، وهي مشكلة تتطلب عالجا

العميد واللواء ينزل إلى منصب وكيل نيابة، 
وهذا جزء من عائق، حيث يجب أن يتم حساب 
األقدمية. إذن المشكلة من طرف القضاء، لكن 
الواقع التصادمي معهم، وهــي ليست مشكلة 
قانونية، بل مواءمة واقعية، لذلك فإن مجلس 
 
ً
األمة ليس مهمته فقط تشريع قانون، لكن أيضا

يعيش الواقع.

إنشاء نيابة للجنح 
• وســأل العبدالله: د. فهد هل إنشاء نيابة 
للجنح هو الحل األمثل لعالج المشكلة أم يمكن 
العمل بالمقترح القديم الــذي طرحه المرحوم 
المستشار حامد العثمان النائب العام السابق، 
بأن تنشأ هيئة عامة للتحقيقات تحت إشراف 
ــام؟ ومــــا تــعــقــيــبــك عــلــى مــوضــوع  ــعــ الـــنـــائـــب الــ

المدعين العامين؟
ــري: بــالــنــســبــة للمدعين  وأجـــــاب د. الــــدوســ
العامين، فهذه خبرات يجب االستفادة منها، 
 
ً
 أن عــدد الجنح كبير، وتــأخــذ وقتا

ً
خصوصا

 فــي الــتــقــاضــي، حتى إن بعض قضايا 
ً
طــويــال

االستئناف في الجنح تستغرق في التقاضي 
حتى عــام 2026 بحكم تراكم الملفات وزيــادة 
عــددهــا، وألن هــذا الــعــدد الكبير مــن الخبرات 
هو آخر درجة في السلم الوظيفي. أما في عام 
2011، فإن الــرد الــذي وافــق عليه مجلس األمة 
لــتــحــويــل اإلدارة الــعــامــة للتحقيقات تــم رده، 
بسبب أن مجلس القضاء هــو مــن يتدخل في 
اختيار األعضاء وقواعد االختيار للتحقيقات، 
والتي تختلف عن اختيار النيابة. نعم يمكن 
وضع اختبارات أنتقي من خاللها ما نحتاجه، 
كما يمكن إنشاء هيئة، ولألسف تم تقديمه إلى 
المجلس الماضي، ولم يتم إقراره، وهو تغيير 
مسمى اإلدارة العامة للتحقيقات الحالي إلى 
ــاء الــعــام، ألن المسمى  ــ هيئة التحقيق واالدعـ
تسبب في مشكالت من الناحية اإلداريــة، وفي 
 ،

ً
الهيكل التنظيمي، ألن وظيفته تختلف تماما

وبالتالي بداًل من الرسوب الوظيفي بأن يبقى 
 على نفس الدرجة وهذا أحد المثبطات، 

ً
15 عاما

 .
ً
 نفسيا

ً
حيث إن الناحية اإلدارية تترك أثرا

• وقال العبدالله: قانون هيئة أسواق المال 
حينما قاموا بإلغاء الموظفين من سوق الكويت 
لألوراق المالية، أعطوا فترة انتقالية لموظفي 
السوق، حتى ينضموا إلى هيئة سوق المال، 
وأعطوهم امتيازات، لذلك فإن فكرة المحققين 
ــأن يبقيه  مــمــكــن أن تــجــعــل مــتــخــذي الــــقــــرار بــ
 ،

ً
 تقاعديا

ً
ويستفيد منه، أو أن يعطيه نظاما

وهو ما يعكس أن لدينا تجارب في هذا المجال.
وأجـــــــــاب الـــــــدوســـــــري: مـــحـــكـــمـــة الـــــمـــــرور أو 
ــة هـــــذه جـــهـــة يــمــكــن أن  ــمــــروريــ الـــمـــخـــالـــفـــات الــ
ــدد الــكــبــيــر بــنــفــس الــوقــت  ــعـ تــســتــوعــب هــــذا الـ
 يمكن 

ً
والميزات، وفي الشرطة المجتمعية أيضا

أن أستفيد منهم، ألنــهــا الــمــنــوط بها تحويل 
القضايا بعد إصـــدار قــانــون األســـرة والطفل، 
حيث إن الشرطة المجتمعية تقوم بالتحقيق 
في القضية، ثم بعد ذلك هي من تقوم بتقديم 
البالغ، وبالتالي عندي أكثر من مجال، منها 
اإلدارة الــعــامــة لــلــشــؤون الــقــانــونــيــة فــي وزارة 
الداخلية، حتى إذا كان من ناحية العسكريين، 
فهناك مــؤســســات كثيرة تتعامل فــي القضاء 
العسكري. أمــا الــوضــع الحالي، فهناك ســؤال: 
هل األسباب التي دعت إلى أن يسند للشرطة 
التحقيق في قضايا الجنح، هل األسباب التي 
ذكرها من وضع الدستور في تلك الفترة، هل 

ما زالت موجودة أم انتهت؟

حوار ةديرجلا• يناقش توحيد الدعوى العمومية وضم التحقيقات للنيابة
 من الفصل

ً
الدوسري وخريبط يقاربان الواقع والنتائج المرتقبة للضم بعد 60 عاما

شكلت قضية توحيد الدعوى العمومية 
وضم اإلدارة العامة للتحقيقات إلى النيابة 

 ،
ً
العامة إحدى القضايا الساخنة أخيرا
 لجهة ما يترتيب على ذلك 

ً
خصوصا

من نقل العاملين في »التحقيقات« إلى 
 عن مالبسات تتعلق 

ً
النيابة العامة، فضال

بأهلية المحققين، وكيفية انتقالهم، 
والوضع الوظيفي لهؤالء، وغير ذلك من 

عناوين أثارها برنامج »حوار الجريدة«، 
الذي استضاف خالله الزميل د. حسين 

 من المدير العام لإلدارة 
ً
العبدالله كال

العامة للتحقيقات السابق الفريق 
المتقاعد د. فهد الدوسري، والرئيس 

السابق لجهاز التفتيش القضائي ووكيل 
محكمة التمييز السابق المستشار فيصل 

خريبط.
وبعد أن وّجه العبدالله الشكر إلى ضيفيه 

على المشاركة في الحلقة، قال إن فتح 
هذا الملف من شأنه أن يعيد النظر في 

 
ً
اإلجراء المعتمد منذ أكثر من ستين عاما
، ووضع اإلدارة العامة للتحقيقات 

ً
تقريبا

في التحقيق في قضايا الجنح بشكل 

مؤقت، وبالتالي كانت هناك دواع ذكرت 
في المذكرة التفصيلية أنه أسند إلى 

 المخافر، التحقيق 
ً
»التحقيقات«، تحديدا

في بعض الجنح، وذلك لدواعي المجتمع 
الكويتي في حينها، ورغبة وزير الداخلية 

األسبق حينها الراحل الشيخ سعد 
العبدالله، رحمه الله،عندما قال ال نريد أن 
يذهب جميع الكويتيين إلى النيابة العامة، 
وأن تكون مراكز الشرطة هي التي تتولى 

هذه المسائل.
وفيما يلي تفاصيل الحوار:

 خريبط والدوسري خالل الحوار
ً
 الزميل العبدالله متوسطا

توحيد اإلجراءات أو جهة التحقيق في الجنايات أو الجنح 
يحتم تعديل بعض االستثناءات

 مع عمان التي بها نظام 
ً
الكويت هي الدولة الوحيدة خليجيا

االدعاء العام في اإلدارة العامة للتحقيقات

وكيل النيابة يملك التحقيق والتصرف في القضية بينما 
المحقق يملك التحقيق فقط وال يحق له التصرف

النظرة التشريعية األولى قضت بأن النيابة العامة هي األصل 
وهي التي يجب أن تمسك زمام األمور

فكرة الدولة تقوم على هدف مؤسسي وأن توحد الفهم 
بالنسبة للمجتمع الذي تمثله النيابة العامة

ال مانع أن يتقدم المحققون للوظيفة القضائية ويجرى لهم 
اختبار ويتأهلوا للعمل من خالل دورات تدريبية

خريبطالدوسري

املشكلة في اإلرث التاريخي

قـــال د. الـــدوســـري إن »اإلدارة الــعــامــة 
لــلــتــحــقــيــقــات ال تــعــانــي فـــوضـــى، وإنــمــا 
المشكلة في هــذا اإلرث التاريخي، وهو 
ــوم مــن  ــيــ ــا تــعــيــشــه اإلدارة الــ نــتــيــجــة مــ
تــقــســيــم الــــدعــــوى الـــجـــزائـــيـــة، وبــدايــتــهــا 
لـــم يــكــونــوا كــلــهــم مــحــقــقــيــن قــانــونــيــيــن، 
 ،

ً
وهو ما يعود إلى الثمانينيات تقريبا

فكان نظام التحقيقات في الجنايات ما 
يسمى بالتحقيق االبتدائي في الجنايات 
والجنح، ومن يقوم به هو ضابط المخفر، 

وهو تراكم إداري ومحاوالت جادة، لكن 
الـــيـــوم الــحــل هـــو نــقــل مــكــاتــب التحقيق 
ــال التحقيق  ــ مـــن الــمــخــافــر، ثـــم يــتــم إدخـ
اآللــــي اإللـــكـــتـــرونـــي، إضـــافـــة إلــــى تفعيل 
دور الــتــفــتــيــش. لـــألســـف فـــي الــتــحــقــيــق 
اإللكتروني تقدمت شركة واحـــدة فقط، 
نتيجة الروتين والمناقصات، فمشكلتنا 
ليست الــفــســاد، لــكــن الــتــأخــيــر والــتــراكــم، 

بسبب البيروقراطية«.

ضم الجنح إلى النيابة العامة

ــبــــط بــــأن  أفـــــــــاد الـــمـــســـتـــشـــار خــــريــ
الــنــيــابــة الــعــامــة »بــــدأت فــي التحقيق 
اإللكتروني، كما أنني مع ضم الجنح 
إلى النيابة العامة، وهذا حق أصيل 
ــذا ال يـــمـــنـــع أن يــتــقــدم  ــ ــكـــن هــ ــا، لـ ــهــ لــ
الــمــدعــون الــعــمــومــيــون والــمــحــقــقــون 
بالنيابة العامة، والتي تقوم بدورها 
عـــن طــريــق الــمــجــلــس الـــعـــام للقضاء 
لــتــشــكــل لــجــنــة يـــرأســـهـــا أعـــضـــاء من 
الــنــيــابــة الــعــامــة، ويـــكـــون فــيــهــا أكــثــر 

ــــاٍض ووكـــيـــل نــيــابــة، ويـــبـــدأون  مـــن قـ
المسائل التفصيلية فــي شخصيته 
أو سلوكياته، وتتخذ القرار بقبوله 
من عدمه. وبالنسبة للمدنيين يتقدم 
الكثيرون، ويقبل منهم القليل، ونفس 
الــــشــــيء بــالــنــســبــة لــغــيــر الــمــدنــيــيــن، 
ويحتاج الموضوع إلى فترة انتقالية، 
وأتـــقـــدم بــالــشــكــر عــلــى االســتــضــافــة، 

وإعطاء الفرصة إلبداء الرأي«.

محاذير خلق استثناء خاص بالجناية والجنح

ذكر المستشار فيصل خريبط أنه ال يستطيع 
»خلق استثناء خاص بالجناية والجنح، وهو 
 إلى تقسيم الجنايات إلى 

ً
 غدا

ً
ما قد يفتح بابا

3 أمور، كالقتل العمد والخطأ وشبه الخطأ. من 
وجهة نظري، النيابة العامة هي الممثل الحقيقي 
للمجتمع في إقامة الدعوى الجنائية والجنحة، 
 ال 

ً
والحلول التي تخلق مشكالت بعد 20 عاما

تحتاج أن نغير المبدأ، وهو الذي تسعى له كل 
 تعرضت لدفع مخالفة 

ً
الدول، ففي بريطانيا مثال

30 باوند عن طريق وزارة الداخلية، وليس العدل، 

وبالتالي هذا حق أصيل لهم، حتى يتم التحقيق 
في صحة االدعاء، لكن توزيع االختصاصات بين 

النيابة لن يجدي«. 
وتابع خريبط: »أما في موضوع المدعي العام 
والمحققين، فليس عندي مانع أن يقبلوا في 
النيابة العامة تحت جزء من االختبار والتأهيل 
لهم، حتى يتكيفوا مع وضع العدالة، وبالتالي 
نستفيد من خبرتهم، بداًل ممن يحتاج لسنوات 
من التأهيل، وبالتالي حل القضايا التراكمية 

المؤجلة خالل ربما عام فقط«.

https://www.aljarida.com/article/10643


جلسة... »ليست« عاديةجلسة... »ليست« عادية
حافلة بالموضوعات »الشعبوية« والمجلس يحدد مصيرها اليومحافلة بالموضوعات »الشعبوية« والمجلس يحدد مصيرها اليوم

محيي عامر
رغــــم أن جــلــســة مــجــلــس األمـــة 
الــمــقــرر عــقــدهــا فـــي الــتــاســعــة من 
صباح اليوم عادية في دعوتها، 
فـــإنـــهـــا لــيــســت كـــذلـــك فــــي جــــدول 
أعــمــالــهــا الــحــافــل بالموضوعات 
»الشعبوية« الملغمة، أو بالنسبة 
لــأجــواء المصاحبة لــهــا، والتي 
تشبه مباراة للكرة، بعد أن وجهت 
دعـــــوات لــلــجــمــاهــيــر لــحــضــورهــا؛ 
بعضهم بــهــدف مــســانــدة الفريق 
الذي يسعى لتمرير تلك القوانين 
ذات الكلفة الخيالية، وبعضهم 
اآلخـــــر تــحــت شـــعـــار »ال إلســقــاط 

القروض«.
وشــهــدت أروقـــة المجلس على 
مـــــدار الــيــومــيــن الــمــاضــيــيــن عــدة 
اجتماعات نيابية، آخــرهــا أمس 
للنواب الـ 22 الذين وقعوا البيان 
المشترك، حيث حضر عدد منهم 
االجــتــمــاع، وتـــم طـــرح الــعــديــد من 
األفـــــكـــــار، واســـتـــبـــعـــدوا فـــكـــرة رد 
الــتــقــريــر إلــــى الــلــجــنــة لــمــزيــد من 
الدراسة، تجنبا للغضب الشعبي، 
غير أنهم فضلوا سيناريو االكتفاء 
بــإقــرار قــانــون شــراء الــقــروض في 
الــمــداولــة األولـــى، دون استعجال 
إقراره في المداولة الثانية، وبذلك 
ــوا الـــعـــصـــا مــن  ــكــ ــســ ــونــــون أمــ ــكــ يــ
المنتصف: أقــروا القانون مداولة 
أولى فقط، وتحقيق رغبة الحكومة 

بالتأجيل بطريقة أخرى.
وليس كما يعتقد البعض أن 
الــمــشــاريــع الــتــســعــة الـــتـــي طلبت 
الحكومة استعجال إقــرارهــا هي 
أولوياتها لدور االنعقاد األول من 
الفصل التشريعي السابع، بل هي 
تطبيق لسياسة الحكومة الجديدة 
بــمــراجــعــة مــشــاريــعــهــا الــمــحــالــة 
إلـــى مــجــلــس األمــــة مــنــذ ســنــوات، 
وتنفيذ لرغبة عدد من اللجان التي 
استطلعت آراء الحكومة في وقت 

سابق بشأنها.

المشاريع القديمة
ووفــــق مــصــادر حــكــومــيــة، فــإن 
قائمة القوانين التسعة جاءت بعد 
ــوزراء  أن كــلــف مجلس الـــــوزراء الــ
المعنيين بتحديد موقفهم من 
الـــمـــشـــاريـــع بـــقـــوانـــيـــن الـــمـــدرجـــة 
على جــدول أعــمــال المجلس منذ 
ــا أو  ــردادهــ ــتــ ــاســ ــا بــ ــ ســـــنـــــوات، إمــ
باستعجالها أو البقاء عليها حتى 
يــصــل الــــدور إلــيــهــا دون الحاجة 

الستعجال إقرارها.
وتضمنت القائمة التي طلبت 
الــحــكــومــة اســتــعــجــالــهــا مــشــروع 
ــــون بـــتـــعـــديـــل بـــعـــض أحـــكـــام  ــانـ ــ قـ
القانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم 

السجون المحال بالمرسوم رقم 
146 لسنة 2000، وتاريخ اإلحالة 
2000/7/5، ومـــشـــروع قـــانـــون في 
شأن االجتماعات والمواكب العامة 
المحال بالمرسوم رقــم 18 لسنة 
ــانــــون بــشــأن  2007، ومــــشــــروع قــ
المختارين المحال بالمرسوم رقم 
155 لسنة 2010، ومشروع قانون 
في شأن شركات األمن والحراسة 
الخاصة المحال بالمرسوم رقم 
52 لسنة 2016، ومــشــروع قانون 
بــتــعــديــل بــعــض أحــكــام الــمــرســوم 
بالقانون رقــم 13 لسنة 1991 في 
شــأن األسلحة والــذخــائــر المحال 
بالمرسوم رقــم 112 لسنة 2019، 
ومــشــروع قــانــون بتعديل الــمــادة 
8 مــن الــمــرســوم األمـــيـــري رقـــم 15 
لــســنــة 1959 بـــقـــانـــون الــجــنــســيــة 
الكويتية المحال بالمرسوم رقم 
183 لسنة 2019، ومشروع قانون 
فــي شـــأن إقــامــة األجــانــب المحال 
بالمرسوم رقــم 117 لسنة 2020، 
ومـــشـــروع قــانــون بــتــعــديــل بعض 
أحــكــام الــمــرســوم بــقــانــون رقـــم 67 
لسنة 67 في شأن المرور المحال 
بالمرسوم رقــم 121 لسنة 2020، 
ومــشــروع قــانــون بــإنــشــاء مجلس 
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لسنة 2016.

المواكب العامة
ويـــــتـــــكـــــون مـــــــشـــــــروع تــنــظــيــم 
االجــتــمــاعــات والـــمـــواكـــب الــعــامــة 
مـــن 21 مـــــادة، والـــمـــحـــال بــتــاريــخ 
31 يناير 2007 والمذيل بتوقيع 
ــوزراء بــاإلنــابــة  ــ رئــيــس مجلس الــ
ــبـــاح  ــيــــخ مـــحـــمـــد صـ ــشــ انـــــــــــذاك الــ
الــســالــم، والــــذي أرجــعــت الــمــذكــرة 
اإليــضــاحــيــة ســبــب تــقــديــمــه إلــى 
حكم المحكمة الــدســتــوريــة الــذي 
انتهى إلى عدم دستورية المادتين 
1 و4 مـــن مـــرســـوم االجــتــمــاعــات 

العامة والتجمعات، وكــذلــك عدم 
دســتــوريــة مـــواد أخـــرى مــنــه، وما 
تــرتــب عليه مــن الغائها ووجـــود 
فـــــراغ تــشــريــعــي فـــي هــــذا الـــشـــأن، 
وألن مصلحة الــدولــة تستوجب 
اإلسراع في إصدار تشريع لعالج 
 لما 

ً
هــذا الــفــراغ التشريعي، نــظــرا

يتطلبه هذا الموضوع من سرعة 
ــذا الــمــشــروع  ــد هـ االنـــجـــاز فــقــد أعـ

 للمصلحة العامة.
ً
تحقيقا

وكــانــت »الــجــريــدة« نــشــرت في 
عددها الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 
 تــــحــــت عــــنــــوان 

ً
الــــمــــاضــــي خـــــبـــــرا

»الــفــتــوى والتشريع تعيد إحياء 
دولة مجلس الدولة«، أشارت فيه 
 ،

ً
إلــى أنــه في اجتماع عقده أخيرا

ـــوجــــب مـــــا ذكـــــرتـــــه مــــصــــادر  ــمـ وبــ
مطلعة، قرر مجلس الــوزراء، بناًء 
عـــلـــى إفــــــــادة الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة، 
اســتــعــجــال 9 مــشــاريــع بــقــوانــيــن، 
وقرر كذلك استرداد مشروع قانون 
بتعديل بــعــض أحــكــام الــمــرســوم 
بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن 
الخدمة المدنية والسابق إحالته 
إلــى مجلس األمــة بالمرسوم رقم 
102 لسنة 2012، ومشروع بتعديل 
الجدول المرافق للقانون رقم 42 
لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر 
االنــتــخــابــيــة لــعــضــويــة الــبــرلــمــان 
ــم 187  ــ والـــمـــحـــال بـــالـــمـــرســـوم رقـ
لسنة 2018؛ بسبب إقرار مرسوم 

الضرورة الذي حقق ما ورد به.
مـــن جــهــتــه، أكــــد الــنــائــب خــالــد 
المونس، أن جلسة اليوم ستكون 
أولـــــــــى الــــمــــحــــطــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة 
الــتــي ستنطلق مــنــهــا طــمــوحــات 
المواطنين بهدف إنجازها، ولدّي 
ــيـــن الــمــطــروحــة  ــقـــوانـ ثـــقـــة بـــــأن الـ
ستحظى بموافقة أغلب النواب، 
فـــإقـــرار قــوانــيــن تحسين معيشة 
الــمــواطــنــيــن وأهـــمـــهـــا )الـــقـــروض 
- الــمــتــقــاعــديــن( وحـــزمـــة قــوانــيــن 

اإلصالح السياسي واجبة، وعلى 
الحكومة القبول بها.

وبــيــنــمــا، قــــال الـــنـــائـــب فيصل 
الــكــنــدري، أدعــو الشعب الكويتي 
لحضور الجلسة، وأعلن تأييدي 
لــلــقــوانــيــن الــشــعــبــيــة، أكـــد النائب 
شعيب شعبان أن االنــحــيــاز إلى 
مطالب الشعب، وتخفيف معاناته 
 ،

ً
 مزايدة أو تأزيما

ً
لم ولن تكون أبدا

موقفنا ثابت في استعجال ودعم 
إقــــــرار الـــقـــوانـــيـــن الــمــســتــحــقــة في 

جلسة اليوم.

قوانين مستحقة
من ناحيته، أكد النائب حمدان 
العازمي أن القوانين التي أقرتها 
اللجنة المالية والخاصة بإسقاط 
الــقــروض هــي قــوانــيــن مستحقة، 
وتعتبر الفيصل في إثبات جدية 
الحكومة في التعاون مع المجلس. 
وطــالــب الــعــازمــي فــي تصريح 
بالمركز اإلعــالمــي لمجلس األمة 
بإقرار هذا القانون في المداولتين 
وإذا كانت هناك تعديالت فيجب 

إتمامها على هامش الجلسة.
ــى رفـــــضـــــه إعــــــــادة  ــلــ وشــــــــــدد عــ
القانون إلى اللجنة المالية لعدم 
 إلــى أن 

ً
وجــود مبرر لذلك، مشيرا

القانون واضح وال توجد فيه أي 
مثالب أو أي مالحظات ويفترض 
ــنــــاك تـــعـــديـــالت تــتــم  إن كــــانــــت هــ
مناقشتها على هامش الجلسة، 
بالتالي إرجاعها إلــى اللجنة لن 

.
ً
يضيف لها جديدا

ــأن هـــذه  ــ  وأكــــــد أن الـــتـــهـــديـــد بـ
الجلسة من الممكن أن تكون آخر 
جــلــســة مـــع الــمــجــلــس ال يخيفنا 
ويجعلنا نصّر على هذه القوانين، 
 إلــى أن الــنــاس تعاني من 

ً
مشيرا

ــنـــوات  ــنـــذ سـ قـــضـــيـــة الـــــقـــــروض مـ
ــــون إســـقـــاط  ــانـ ــ ــق تـــقـــديـــم قـ ــبــ وســ

القروض مرات عدة منذ 13 سنة.

لهذه األسباب استعجلت الحكومة 9 مشاريع

• جاءت ضمن نهج فلترة المواضيع القديمة المحالة منذ سنوات

• أولويات الحكومة واردة في برنامج عملها وملتزمة بها 

• مجلس الوزراء سبق أن كلف الوزراء بدراسة المشاريع القديمة

• القرار لم يتوقف عند االستعجال بل نصَّ على سحب مشروعين

•• النواب مصرون على إقرار قوانينهم... والحكومة متمسكة ببرنامجها النواب مصرون على إقرار قوانينهم... والحكومة متمسكة ببرنامجها
•• دعوات لحضور الجمهور للضغط على النواب دعوات لحضور الجمهور للضغط على النواب

تتجه األنظار إلى قاعة 
عبدالله السالم اليوم، حيث 
يعقد مجلس األمة جلسته 

المرتقبة المدرج عليها تقارير 
اللجنة المالية البرلمانية بشأن 

القوانين الشعبوية، وعلى 
رأسها شراء القروض.

الفراغ الدستوري 
وراء تقديم قانون 

تنظيم االجتماعات 
والمواكب العامة

نافذة نيابيةنافذة نيابية

الشاهين: حل مشكالت خريجي »العلوم السياسية« 
باعتمادهم باحثين وقبولهم دبلوماسيين

ــة  ــ ــامــ ــ أعـــــــلـــــــن الــــــنــــــائــــــب أســ
الشاهين تقدمه بـ 4 اقتراحات 
بــرغــبــة لــحــل الــمــشــكــالت التي 
تـــواجـــه خــريــجــي تخصصي 
العلوم السياسية والعالقات 
الدولية في التوظيف والترقي، 
ــــالل تـــوحـــيـــد الــمــســمــى  مــــن خـ
الــوظــيــفــي لــهــم بــاســم بــاحــث، 
وزيادة عدد المقبولين منهم 
دبلوماسيين، وإتاحة الفرصة 

لهم في العمل مدرسين. 
وجـــــــــــــــــــــــــاء فـــــــــــــــي مـــــــقـــــــدمـــــــة 
االقـــتـــراحـــات: يــواجــه خريجو 
تخصصي العلوم السياسية 
والعالقات الدولية صعوبات 
عــــــــدة فــــــي إطــــــــــار الـــتـــوظـــيـــف 
ــذيـــن يــعــتــبــران  ــلـ ــرقــــي، الـ ــتــ والــ
من الحقوق التي تكفلها لهم 

الدولة. 
 من هذا، 

ً
وأضــاف: انطالقا

وألهــــمــــيــــة هـــــــذا الــتــخــصــص 
ولــدعــم خريجيه فــي تحقيق 
مطالبهم المستحقة، فإنني 
أتـــقـــدم بــاالقــتــراحــات الــتــالــيــة 
المتمثلة في »توحيد المسمى 
ــث مــبــتــدئ  ــ ــاحـ ــ الـــوظـــيـــفـــي )بـ

ّ
أبل يسأل وزير التربية عن مدرب خط

ُعّين عضو تدريس لغة عربية
سأل النائب د. خليل أبل وزيــر التربية وزيــر التعليم العالي 
والــبــحــث العلمي د. حمد الــعــدوانــي بــشــأن تعيين عضو هيئة 
تدريس في هيئة التعليم التطبيقي. وقــال أبل في سؤاله: نمى 
إلى علمي أن عضو هيئة تدريب )مــدرب خط( في كلية التربية 
ّيَر 

َ
األساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب غ

ــّيــَر مسماه من مــدرب إلى 
َ
وظيفته إلــى عضو هيئة تــدريــس، وغ

مدرس برتبة أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية وآدابها. 
ل: مــا صحة تعيين عضو هيئة تــدريــب )مـــدرب خط(  وتــســاء
في قسم اللغة العربية بوظيفة )أســتــاذ مساعد في قسم اللغة 
العربية وآدابها(؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب، فهل يوجد إعالن 
عن الحاجة لشغل هــذه الوظيفة؟ إذا كانت اإلجــابــة باإليجاب، 
فيرجى تزويدي باإلعالن، وإذا كانت اإلجابة بالنفي، فما السند 
القانوني لتعيينه في هذه الوظيفة؟ وهل ُعّين )مدرب خط( في 
وظيفة )أستاذ مساعد( بموافقة لجنة التعيينات والترقيات؟ إذا 
كانت اإلجابة باإليجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من 
ات التي  محضر اللجنة، وإذا كانت اإلجابة بالنفي، فما اإلجــراء
تمت لنقله إلى وظيفته الحالية؟ وما الجهة التي وافقت على نقله 

وتعيينه بمسمى )أستاذ مساعد(؟

شمس الستمرار إجازة »الُمرافق« لحين 
انتهاء المريض من العالج بالخارج

أعلن النائب هاني شمس تقديمه اقتراحا برغبة 
بتعديل اللوائح الخاصة بإجازة الموظف المرافق 
لمريض العالج بالخارج والسماح باالستمرار في 

اإلجازة إلى حين انتهاء مدة عالج المريض.
وجــاء في نص االقتراح أن »اللوائح والقرارات 
الــخــاصــة بـــديـــوان الــخــدمــة الــمــدنــيــة فيما يتعلق 
ــودة إلــى  ــعــ ــازة مـــرافـــق مـــريـــض وضــــــــرورة الــ ــإجــ بــ
الموظف عند انتهاء مدة األشهر الـ 6، رغم استمرار 
تلقي المريض الذي يرافقه للعالج بالخارج، ومن 
ثم حضوره إلى البالد وتجديد اإلجــازة، ومن ثم 
العودة الستكمال مرافقة المريض فيها إجحاف 

وتكلفة مــاديــة وتكبد عناء ال تتوافق مــع الحالة 
اإلنسانية«. 

واقترح شمس »إصــدار قرار من ديوان الخدمة 
المدنية بتعديل اللوائح الخاصة بإجازة الموظف 
المرافق لمريض بالخارج، يتضمن السماح للمرافق 
باالستمرار في اإلجازة من دون قطعها بعد مرور 
6 أشــهــر وإلـــى حين انــتــهــاء مـــدة عـــالج المريض، 
وذلك بعد إشعار جهة عمله باستمراره في مرافقة 
المريض بموجب تقرير الحالة المرضية، ومصدق 
عليه من المكتب الصحي التابع لسفارة الكويت 

بالبلد الذي يتلقى فيه المريض عالجه«.

ةديرجلا● تنشر قانون »المواكب العامة«
لـ »الداخلية« حق منع التجمعات... والقرار النهائي لـ »االستئناف«

ينص مشروع القانون بشأن تنظيم االجتماعات 
والمواكب العامة الــذي طلبت الحكومة استعجاله 
ضــمــن 9 مــشــاريــع بــقــوانــيــن عــلــى أنـــه مــن يــرغــب في 
 
ً
ــام عــلــيــه أن يــخــطــر عــنــه كــتــابــة تــنــظــيــم اجـــتـــمـــاع عــ

ــي دائــــــرة  ــ الـــمـــحـــافـــظ الــــــــذي ســـيـــعـــقـــد االجــــتــــمــــاع فـ
اخــتــصــاصــه قــبــل عـــقـــده بــعــشــرة أيـــــام عــلــى األقــــل، 
وتخفض هذه المدة إلى خمسة أيام إذا كان االجتماع 

.
ً
انتخابيا

وُيقصد باالجتماع االنتخابي في تطبيق أحكام 
ــذه الــــمــــادة االجـــتـــمـــاع الـــــذي يــتــم لــتــأيــيــد مــرشــح  هــ
لــالنــتــخــابــات لــعــضــويــة مــجــلــس األمــــة أو المجلس 
الــبــلــدي أو ســـمـــاع أقـــوالـــه بـــشـــرط أن يـــكـــون مــوعــد 
 فـــي الــفــتــرة مـــن دعــــوة الــنــاخــبــيــن 

ً
ــا ــعـ االجــتــمــاع واقـ

لالنتخاب حتى اليوم السابق على إجرائه. وبموجبه 
يتم اإلخطار عن عقد االجتماع العام بكتاب يقدم إلى 
 من عدد ال يقل عن ثالثة 

ً
المحافظ المختص موقعا

وال يزيد على عشرة من المواطنين المقيدين بجداول 
االنتخاب، ويبين فيه أسماؤهم ومهنهم وصفاتهم 
ومحل إقامة كل منهم والمكان والزمان المحددان 
لــالجــتــمــاع والـــغـــرض مــنــه ويــعــطــى مــقــدم اإلخــطــار 
 
ً
إيــصــااًل باستالمه. وإذا كــان مقدم اإلخــطــار ممثال
لشخص اعتباري وجب أن يرفق بالكتاب ما يثبت 
صفته، وأن الهيئة النظامية للشخص االعتباري قد 

خولته طبقا لنظامها األساسي تنظيم االجتماع.
وإذا كان مكان االجتماع مقرا لشخص اعتباري 
ــار مــــا يـــثـــبـــت أن الــجــهــة  وجـــــب أن يــــرفــــق بــــاإلخــــطــ
المختصة بالهيئة النظامية له قد وافقت على عقده 
فـــي مــقــرهــا. وتــحــظــر الـــدعـــوة إلـــى أي اجــتــمــاع عــام 
أو اإلعـــالن عنه أو نشر أو إذاعـــة أنــبــاء بشأنه قبل 

اإلخطار المشار إليه وفوات مواعيد االعتراض عليه، 
ويجب أن يذكر في كل دعوة توجه لحضور اجتماع 

عام أو إعالن أو نشرة عنه.
ويــنــص كــذلــك على أنــه للمحافظ إبـــالغ منظمي 
االجــتــمــاع الــعــام أو أحــدهــم فــي مقر إقــامــتــه أو مقر 
الشخص االعتباري حسب األحوال كتابة باعتراضه 
على عقد االجتماع إذا تبين أن أغـــراض االجتماع 
تتضمن إخـــالاًل بــاألمــن أو النظام الــعــام أو اآلداب، 
، وذلك قبل الموعد 

ً
ويجب أن يكون االعتراض مسببا

المحدد لالجتماع بخمسة أيام على األقل، وتخفض 
.
ً
هذه المدة إلى يومين إذا كان االجتماع انتخابيا

ويترتب على االعتراض وقف عقد االجتماع حتى 
يتم البت في التظلم على الوجه المبين في المادة 
التالية. ولمنظمي االجتماع العام التظلم من اعتراض 
المحافظ الى محكمة االستئناف خالل ثالثة ايام من 
تاريخ ابالغهم به، ويرفع التظلم بعريضة يبين بها 
اسباب تقديمه الــى المحكمة. وتفصل فيه الدائرة 
االدارية بالمحكمة خالل سبعة ايام من تاريخ تقديمه 

ويكون حكمها نهائيا.
وأكد المشروع انه ال يجوز منع عقد اي اجتماع 
عام تم االخطار عنه الى المحافظ المختص وانقضت 
المدة المحددة لالعتراض عليه وفقا للمادة 5 او 
حكمت المحكمة بناء على التظلم المقدم اليها بالغاء 
هذا االعتراض. وال يجوز ان تمتد االجتماعات العامة 
الــى مــا بعد الــســاعــة الثانية عــشــرة مــســاء اال بــإذن 

خاص من المحافظ المختص.
وتـــســـري أحـــكـــام هـــذا الــقــانــون عــلــى الـــدعـــوة الــى 
اقامة او سير المواكب والمظاهرات والتجمعات في 
الشوارع والميادين العامة التي يستطيع االشتراك 

فيها اشخاص دون دعوة شخصية فردية، ويستثنى 
من ذلك التجمعات المطابقة لعادات البالد والتي ال 

تخالف النظام العام واآلداب.
ويــحــظــر اشـــتـــراك غــيــر الــمــواطــنــيــن فــي الــمــواكــب 
والمظاهرات والتجمعات ويجب ان يذكر في االخطار 
عن اقامة او سير المواكب والمظاهرات والتجمعات 
باالضافة الى البيانات المنصوص عليها في المادة 
4 من هذا القانون خط سير المواكب او المظاهرة 
او مــكــان الــتــجــمــع. وإذا كـــان خــط ســيــر الــمــوكــب او 
المظاهرة واقعا بين اكثر من محافظة يتم اخطار 

وزير الداخلية.
وبالنسبة للعقوبة، يعاقب بالحبس مدة ال تزيد 
على ثالث سنوات وال تقل عن ثالثة أشهر وبغرامة 
ال تجاوز عشرين ألف دينار وال تقل عن خمسة آالف 
دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نظم او 
 أو موكبا او مظاهرة او تجمعا 

ً
عقد اجتماعا عاما

بالمخالفة الحكام هذا القانون وكل من دعا الى ذلك.
ويعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين وال تقل 
عن ثالثة اشهر وبغرامة ال تجاوز خمسة آالف دينار 
وال تقل عن ألف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين 
كل من اعلن او نشر بأية وسيلة من وسائل االعالن 
او النشر دعوة الجتماع عام او موكب او مظاهرة او 

تجمع بالمخالفة الحكام هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مــدة ال تزيد على ستة اشهر 
وبــغــرامــة ال تــجــاوز ثــالثــة آالف ديــنــار وال تــقــل عن 
خمسمئة ديــنــار او بــاحــدى هاتين العقوبتين كل 
من اشترك في اجتماع عام او موكب او مظاهرة او 
تجمع تم تنظيمه او الدعوة اليه بالمخالفة الحكام 

هذا القانون.

أسامة الشاهين

خليل أبل

علوم سياسية / باحث مبتدئ 
ــة( لــحــمــلــة  ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ عــــــالقــــــات خــ
ــلـــوم الــســيــاســيــة  شــــهــــادات الـــعـ
والـــعـــالقـــات الـــدولـــيـــة بـــــداًل من 

)منسق إداري معامالت(.
ــادة  ــــرورة زيـ وشــــدد عــلــى ضـ
عدد المقبولين كدبلوماسيين 
فــي وزارة الــخــارجــيــة، وتعديل 
شـــــــــــــــــروط الــــــــــقــــــــــبــــــــــول، ورفـــــــــــع 
ــة درجــــــة  ــلـ ــمـ ــــول لـــحـ ــبـ ــ ــقـ ــ ســــــن الـ
الـــبـــكـــالـــوريـــوس والــمــاجــســتــيــر 

والــدكــتــوراه فــي إعـــالن وزارة 
ــا يـــتـــنـــاســـب  ــمــ الــــخــــارجــــيــــة بــ
مــع ســنــوات الـــدراســـة فــي كل 
مرحلة، باإلضافة إلى توفير 
فرص وظيفية لطلبة العلوم 
السياسية والعالقات الدولية 
فــي وزارة الــخــارجــيــة للعمل 

إداريين فيها.
ــلــــب تــــحــــديــــد عــــدد  ــا طــ ــمــ كــ
الــمــقــبــولــيــن فــي قــســم الــعــلــوم 
ــيـــة بـــكـــلـــيـــة الـــعـــلـــوم  ــيـــاسـ الـــسـ
االجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة - جــــامــــعــــة 
ــويــــت، والـــمـــقـــبـــولـــيـــن فــي  ــكــ الــ
البعثات الداخلية والخارجية 
لتخصصي العلوم السياسية 
والـــــعـــــالقـــــات الـــــدولـــــيـــــة، بــمــا 
يـــتـــنـــاســـب مــــع حــــاجــــة ســـوق 
العمل الحقيقية من خريجي 

التخصص.
وطـــالـــب بـــإتـــاحـــة الــفــرصــة 
لخريجي تخصصي العلوم 
السياسية والعالقات الدولية 
للعمل مدرسين في المدارس 
فــــي الــــمــــواد الـــمـــتـــوافـــقـــة، مــع 
إمكان إدخالهم دورة تربوية 

عند الحاجة.
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شركات تتهم مدققيها: أنتم سبب إيقاف أسهمنا عن التداول
»العضو المستقل يتحمل مسؤولية جسيمة تفوق المراقبين«

كشفت مصادر مطلعة لـ »الجريدة« أن بعض 
الــشــركــات التي بشأنها مالحظات مــن هيئة 
ق بعمليات تالعب أو 

ّ
أسواق المال؛ سواء تتعل

غيرها، دخلت بخالفات مع مدققي الحسابات، 
عــلــى اعــتــبــار أن مــالحــظــات الــمــراقــبــيــن كانت 
ــى الــتــي دعــت  ــ نــقــطــة الــبــدايــة والــــشــــرارة األولـ
للتدقيق على تلك المالحظة، من ثّم الطلب من 

الشركة تعديلها أو معالجتها. 
وتــقــول مــصــادر، إن شــركــات تعتزم تغيير 
 ممن رفضوا 

ً
مدققي الــحــســابــات، خــصــوصــا

الــتــعــاون معها لتمرير أي مالحظة لتفادي 
وقف السهم أو شطبه أو غيره. 

في هذا السياق، يقول مصدر معنّي إن هناك 
شريحة وفئة من مراقبي ومدققي الحسابات 
تطّبق أعلى معايير النزاهة والحوكمة، وتعمل 
وفق المعايير المحاسبية واألسس االحترافية 
الدقيقة، وتراعي المسؤولية الجسيمة التي 
عــلــيــهــا؛ ســــواء أمــــام الــمــســاهــمــيــن أو الــجــهــات 
صت لها وال يعنيها استمرار 

ّ
الرقابية التي رخ

عقد أو غيره مع هذه الشركة أو تلك. 
والتساؤالت التي تطرح نفسها هي: 

- هــــل تـــريـــد بـــعـــض الـــشـــركـــات تـــمـــريـــر أي 
ــــظ، مــقــابــل 

ُّ
ــف مـــالحـــظـــة تــكــتــشــفــهــا دون تــــحــ

استمرارية المراقب؟

قبل الشركة على اإلدراج وتــوّرط 
ُ
- لماذا ت

المساهمين والمستثمرين بتلك الممارسات؟ 
ــيـــســـت أمــــــــوال وحــــقــــوق الــمــســاهــمــيــن  - ألـ
مسؤولية بالدرجة األولــى تقع على مجلس 
اإلدارة والــجــهــاز الــتــنــفــيــذي، وهـــم معنيون 
أكثر من مراقبي الحسابات من جهة األمانة 

والمسؤولية؟ 
- كيف يمكن أن يكون مراقبو الحسابات 
أكثر أمانة وحصافة من مجلس إدارة وجهاز 

تنفيذي؟ 
- متى يمكن إعالء المسؤولية تجاه سمعة 
السوق المالي الذي تّمت ترقيته، وبات وعاء 

 لمليارات الدنانير األجنبية؟ 
ً
استثماريا

في سياق متصل، شــددت مصادر مراقبة 
على أن مسؤولية األعضاء المستقلين تعتبر 
مسؤولية جسيمة وتضاهي مسؤولية مراقبي 
 أن الــعــضــو 

ً
الـــحـــســـابـــات وأكــــثــــر، خـــصـــوصـــا

المستقل مشارك أساسي ورئيسي في القرارات 
لع بشكل مستمر ومتواصل وشريك في 

ّ
وُمط

كــل المعلومات التي يتم تقديمها للمراقب، 
ــى عــلــى  ــ ــ ــة األولـ ــالـــدرجـ وتـــقـــع مــســؤولــيــتــهــا بـ
المجلس قبل المراقب، فكيف يكون المراقب 
أكثر مسؤولية من المزود الرئيسي للبيانات؟ 
وفي هذا الصدد، طالبت مصادر الجهات 

الرقابية بــضــرورة إحــكــام الــرقــابــة على ملف 
 
ً
مــالحــظــات مــراقــبــي الـــحـــســـابـــات، خــصــوصــا

بعد تعديها والتأكد بشكل دقيق مما إذا كان 
تــمــت إزالــــة المخالفة واألســـبـــاب، أم أنـــه فــور 
تغيير مراقب الحسابات تتغّير التحفظات، ال 
سيما أن شركات باتت تضغط على مراقبي 
الحسابات إما بالبحث عن مخرج أو التغيير.

محمد اإلتربي

● علي العنزي
زادت اإليجابية في مؤشرات 
ــكـــويـــت الــرئــيــســيــة  ــة الـ بــــورصــ
ــة مــن  ــيـ ــانـ ــثـ ــــالل الـــجـــلـــســـة الـ خــ
هـــذا األســـبـــوع أمــــس، وحققت 
المؤشرات مكاسب وارتفاعات 
ــــح مـــؤشـــر الــســوق  جـــيـــدة، وربـ
ــام نــســبــة 0.34 فـــي الــمــئــة  ــعـ الـ
أي 24.36 نــقــطــة لــيــقــفــل على 
نـــقـــطـــة   7165.12 ــــوى  ــتـ ــ ــــسـ مـ
 
ً
بسيولة جيدة ارتفعت قياسا
ــد إذ وصلت  عــلــى جلسة األحـ
أمــس، إلــى 31.5 مليون دينار 
تـــداولـــت 105.9 مــاليــيــن سهم 
عبر 8251 صفقة، وتــم تــداول 
 ربــــــح مـــنـــهـــا 59 

ً
116 ســـهـــمـــا

وخــســر 41 بــيــنــمــا اســتــقــر 16 
دون تغير.

وحــقــق مــؤشــر الــســوق األول 
 أكبر بلغ نسبة 0.37 في 

ً
نــمــوا

المئة أي 29.7 نقطة ليقفل على 
مستوى 7958.59 نقطة بسيولة 
ــار  ــنــ ــيــــون ديــ ــلــ بـــلـــغـــت 25.6 مــ
تداولت 50.1 مليون سهم عبر 

 
ً
5512 صفقة، وربــح 15 سهما

مقابل تراجع 7 بينما استقرت 
أسعار 3.

وربـــــــــــــــح مــــــــؤشــــــــر الــــــســــــوق 
ــيــــســــي نـــســـبـــة 0.21 فــي  ــرئــ الــ
الــمــئــة أي 11.55 نقطة ليقفل 
على مستوى 5542.79 نقطة 
ــــى 5.9  بــســيــولــة مـــتـــراجـــعـــة إلـ
ــداولـــت 55.7  مــاليــيــن ديـــنـــار تـ
مليون سهم عبر 2739 صفقة، 
 ربح منها 

ً
وتم تداول 91 سهما

44 وخسر 34 بينما استقر 11 
دون تغير.

محاوالت ارتداد

استمرت محاوالت االرتداد 
بـــمـــؤشـــرات بـــورصـــة الــكــويــت 
ــــالل تــعــامــالتــهــا أمــــــس، فــي  خـ
اليوم الثاني من هذا األسبوع 
وبدأت مؤشرات البورصة أول 
دقائق على سيولة جيدة، ثم 
مـــا لــبــثــت أن اســتــقــر تــدفــقــهــا 
ومال إلى الهدوء واستمر خالل 
الـــســـاعـــة األولــــــى وتـــركـــز على 

أسهم بيتك والوطني وزين و 
سهم أعــيــان و«جـــي إف إتــش« 

من السوق الرئيسي. 
وبعد مــرور الساعة األولــى 
 
ً
شهد سهم أجيليتي ضغوطا
كبيرة أطاحت به إلى مستوى 
 لكنه استعاد حوالي 

ً
641 فلسا

8 فــــلــــوس بـــنـــهـــايـــة الــجــلــســة 
لــيــقــفــل عـــلـــى خــــســــارة كــبــيــرة 
 بنسبة 2.8 فــي الــمــئــة، 

ً
أيــضــا

بينما شهدت األسهم القيادية 
 قطاع البنوك دخواًل 

ً
خصوصا

 خالل فترة المزاد، وقفز 
ً
جيدا

سهم بيتك إلــى مستوى 800 
فلس، كما ربــح سهم الوطني 
 نسبة واضحة أكثر من 

ً
أيضا

نــصــف نــقــطــة مــئــويــة أي ست 
فلوس وربحت أسهم الجزيرة 
ــة  ــ ــنــــك وربـ ــيــــان وبــ ــك بــــوبــ ــنــ وبــ

وصناعات وهيومن سوفت.
ــر، كــمــا  ــ ــائـ ــ ــسـ ــ ــخـ ــ وكــــــانــــــت الـ
ــلــــفــــنــــا، ألســــهــــم أجــيــلــيــتــي  أســ
وزيـــن ومــشــاريــع، فــي المقابل 
سجلت أسهم أعيان وجي إف 
 
ً
إتـــش، وصالحية وإيــفــا نموا

، وربح أيضا سهم أرزان 
ً
جيدا

وكويتية، وكــانــت التراجعات 
عــلــى ســهــم اســتــهــالكــيــة فقط 
مـــن أســـهـــم الـــســـوق الــرئــيــســي 
ذات السيولة لتنتهي الجلسة 

ــد فــقــط  ــيــ ــاريــــو جــ ــنــ ــيــ ــلــــى ســ عــ
ــفــــاع سهمي  كــــان يــنــقــصــه ارتــ

أجيليتي وزين.
، ربـــــحـــــت جــمــيــع 

ً
ــا ــيــ ــيــــجــ ــلــ خــ

ــواق دول مجلس  مـــؤشـــرات أســ

الــتــعــاون الخليجي عــدا مؤشر 
سوق أبوظبي، وكانت القيادة 
لــــمــــؤشــــري الــــســــعــــوديــــة وقـــطـــر 
وواصل مؤشر السوق القطري 
مــكــاســبــه هـــو للجلسة الــثــالــثــة 

عــلــى الــتــوالــي بــنــســب واضــحــة 
 بنسبة 1.5 في 

ً
وقفز أمس أيضا

المئة كما ربحت أسواق الكويت 
ودبي ومسقط والبحرين، وكان 
الـــتـــراجـــع الـــوحـــيـــد والـــمـــحـــدود 

 في مؤشر سوق أبوظبي 
ً
أيضا

وكــانــت أســعــار النفط اخترقت 
 مــــرة أخـــرى 

ً
حـــاجـــز 80 دوالرا

وتداول برنت على مستوى 81 
 للبرميل.

ً
دوالرا

ارتفاع أسعار أسهم قطاع البنوك وضغط على »أجيليتي« و»زين«ارتفاع أسعار أسهم قطاع البنوك وضغط على »أجيليتي« و»زين«

اجتماع ألعضاء منظومة السوق اليوم 
للتأكد من جاهزية »الوسيط المؤهل«

استيفاء كل الشروط الفنية واإلدارية وتحديد موعد التدشين الفعلي
● عيسى عبدالسالم

 
ً
كشفت مصادر مطلعة لـ »الجريدة«، أن اجتماعا

د اليوم بين الشركة الكويتية للمقاصة وشركة 
َ
سُيعق

بورصة الكويت لألوراق المالية وشركات الوساطة، 
بإشراف هيئة أسواق المال؛ للتأكد من مدى جاهزية 
»الــمــقــاصــة« وشــركــات الــوســاطــة للعمل وفـــق نظام 

»الوسيط المؤهل«. 
ــن الــهــيــئــة  ــ  مـ

ً
ــا ــقــ ــريــ وأوضـــــحـــــت الــــمــــصــــادر أن فــ

و»المقاصة« اطلع، في زيـــارات ميدانية، على مدى 
استعداد كل شركات الوساطة للعمل بنظام الوسيط 
الــمــؤهــل، واجــتــيــازهــا للمتطلبات الفنية الخاصة 
بترقية البنية التحتية واألخرى اإلدارية، الفتة الى 
أن الشركات باتت مؤهلة لالنضمام والترقية للعمل 

بهذا النظام.
وأشــارت الى أن التغييرات المرتقبة على أنظمة 
التقاص والتسوية ستجعل كل شركة وساطة مؤهلة 
تواجه مخاطر كبيرة بعد العمل بالنظام الجديد 
ــوال عــمــالئــهــا، مــمــا يــجــعــل نــجــاحــهــا في  ــ وإدارة أمـ
ترقية أنظمتها هو نجاح عملية التطوير، السيما 
أن االنتهاء الكامل من النقاط العالقة بشأن تدشين 
العمل بمنظومة »الوسيط المؤهل« سيمكن شركات 
الوساطة مــن الــقــدرة على إدارة حسابات عمالئها 
بشكل متكامل، إذ سيسمح للوسيط المؤهل بفتح 

حسابات للعمالء، واتخاذ جميع الخطوات الالزمة 
للحصول على المعلومات والــبــيــانــات الصحيحة 
والكاملة التي تتيح للوسيط معرفة العميل، إضافة 
م وإيداع أموال وأصول العمالء في الحساب 

ُّ
إلى تسل

المجمع الخاص بوسيط األوراق المالية. 
 
ً
وأوضـــحـــت أن الــوســيــط الــمــؤهــل ســيــكــون قــــادرا
على إدارة المخاطر المرتبطة بتداول العمالء، من 
خالل الحسابات المجمعة، وتقديم خدمات التداول 
على الهامش، بالتنسيق مع البنوك التجارية وبنك 
الكويت المركزي، وتطبيق نظام التحقق المسبق 
 من فرصة العمل كعضو تقاّص، إضافة إلى 

ً
داخليا

خــدمــات إقـــراض واقــتــراض األســهــم، وتقديم خدمة 
الــتــداول فــي أســـواق المشتقات المالية، وستتولى 
شركات الوساطة كل تعامالت العميل، كما ستكون 
المسؤولة الرئيسة أمام »هيئة األسواق« عن إدارة كل 

عمليات العميل من خالل رقم واحد. 
ــة أنــظــمــة الـــشـــركـــة الــكــويــتــيــة  مــ وذكــــــرت أن مــــواء
للمقاصة مع التغييرات الجديدة للعمل التي ستطرأ 
على منظومة التقاص والتسوية بما يتوافق مع 
التغييرات التي جرت على أنظمة شركات الوساطة 
ستكون هي الضوء األخضر لدشين العمل بالنظام 

الجديد.

»التجارية العقارية« تنضم 
إلى السوق األول

ــتـــجـــاريـــة  ــة الـ ــركــ أعـــلـــنـــت الــــشــ
الــعــقــاريــة تــرقــيــتــهــا مـــن الــســوق 
الـــرئـــيـــســـي إلــــــى الـــــســـــوق األول 
فــي بــورصــة الــكــويــت، بــنــاًء على 
اإلعـــــــــــالن الـــــــصـــــــادر مــــــن شـــركـــة 
ــــخ  ــاريـ ــ ــتـ ــ بــــــــورصــــــــة الــــــكــــــويــــــت بـ
ــيـــــس  ــ ــرئـ ــ لـ ا كـــــــــــــد  2023 وأ /1 /8
التنفيذي للشركة، م. عبدالمطلب 
عبدالمناف معرفي، أن الترقية 
إلــى الــســوق األول خــطــوة تتوج 
المسار الريادي للشركة، والتي 
ــا فـــــي تــوفــيــر  ــهـ تــــوضــــح نـــجـــاحـ
ــة، ســـــواء  ــيـ ــرقـ ــتـ ــلـ ــلـــبـــات لـ الـــمـــتـــطـ
مــــن حـــجـــم الـــــتـــــداول أو الــقــيــمــة 
الرأسمالية، ومواكبتها للمعايير 
والــضــوابــط الفنية المطبقة في 
بورصة الكويت، وهذا األمر الذي 
يؤكد بوضوح ثقة المساهمين 
والمستثمرين في سهم الشركة 

التجارية العقارية.
وأضـــــاف مــعــرفــي أن مـــن أهــم 
ــة مـــــن الــــســــوق  ــيــ ــرقــ ــتــ شـــــــــروط الــ
الــرئــيــســي إلـــى الــســوق األول أن 
تبلغ القيمة السوقية لمجموع 
األوراق الــمــالــيــة الـــمـــصـــّدرة عن 
الــشــركــة الــتــجــاريــة الــعــقــاريــة 78 
مليون دينار كحّد أدنى للتأهل، 
وذلــــــك لـــكـــل ســـنـــة مــــن الــســنــتــيــن 

الـــســـابـــقـــتـــيـــن لــــوقــــت الـــمـــراجـــعـــة 
ــة، وهــــــــو مــــــا نــجــحــت  ــ ــويـ ــ ــنـ ــ ــسـ ــ الـ
»الــتــجــاريــة« الــقــيــام بــه مــن خالل 
أعمالها القائمة والمستمرة على 

جذب المستثمرين.

عبدالمطلب معرفي

 أخبار الشركات

»البترول الوطنية« تعيد النظر في »مستودع 
المنتجات البترولية« بالمطالع

● أشرف عجمي
ــدر نــفــطــي مــطــلــع أنـــه  كـــشـــف مـــصـ
ســتــتــم إعــــادة الــنــظــر فــي نــطــاق عمل 
مشروع إنشاء مستودع للمنتجات 
البترولية بمنطقة المطالع والمعنية 
بــإنــشــائــه شـــركـــة الـــبـــتـــرول الــوطــنــيــة 
الــكــويــتــيــة بــنــاء عــلــى طــلــب مؤسسة 
الـــبـــتـــرول كـــذلـــك تــحــديــث الــــدراســــات 

الفنية المتعلقة به.
وبين المصدر أن الشركة قامت عن 
طريق مستشار عالمي، بدراسة تقييم 
الطلب االستراتيجي على المنتجات 
البترولية لتلبية احتياجات السوق 
ــبـــات  ــلـ ــتـــطـ ــمـ ــلــــي وتـــــحـــــديـــــد الـ ــحــ ــمــ الــ
اللوجستية لتلبية هذه االحتياجات 

حــتــى عــــام 2045، وســيــتــم ذلــــك مع 
األخذ بعين االعتبار آخر التوقعات 
الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة مـــــن الــمــســتــهــلــكــيــن، 
 عن دراسة التوزيع الجغرافي 

ً
فضال

للطلب على هذه المنتجات، إضافة 
ــمــــخــــزون  إلـــــــى دراســــــــــة وتــــحــــديــــد الــ
االستراتيجي للمنتجات البترولية 
حــســب ضــوابــط ومــعــايــيــر الــمــخــزون 
االستراتيجي من مؤسسة البترول. 

 
ً
وقـــــال الـــمـــصـــدر، إنــــه تــمــت أيــضــا
ــة وتــقــيــيــم الـــعـــمـــر الــتــشــغــيــلــي  ــ ــ دراسـ
لــمــرافــق الــتــســويــق المحلي ومــرافــق 
التحميل في المصافي وخطوط نقل 
المنتجات وتحديد كــل التحديثات 
والـــتـــعـــديـــالت والــــمــــرافــــق الـــجـــديـــدة 
 إلــــــى أنــــــه بــعــد 

ً
ــيــــرا ــة، مــــشــ ــوبـ ــلـ ــطـ ــمـ الـ

الحصول على موافقة إدارة الشركة 
والــمــعــنــيــيــن فـــي مــؤســســة الــبــتــرول 
الكويتية على نتائج هذه الدراسة تم 
االتفاق على ضــرورة متابعة تنفيذ 

المشروع. 
ــاء مــن  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ وأوضــــــــــح أنـــــــه تـــــم االنـ
دراســة التصاميم الهندسية األولية 
للمشروع، وتم الحصول على موافقة 
لــجــنــة مــراجــعــة الــمــشــاريــع واللجنة 
العليا لتقييم الـــدراســـات والــبــرامــج 
 أنــه سيتم عرض 

ً
في الشركة، مبينا

نتائج هذه الدراسة على المعنيين في 
مؤسسة البترول الكويتية للحصول 
ــراءات  عــلــى مــوافــقــتــهــم لــلــبــدء فــي إجــ

تنفيذ المشروع.

»زين السعودية« تبيع البنية التحتية ألبراجها بـ 807 ماليين دوالر 
كشفت شــركــة االتـــصـــاالت المتنقلة )زيــــن( أن 
شركة زين السعودية أتمت بيع البنية التحتية 
ألبراجها لشركة لتيس الذهبية لالستثمار بمبلغ 
3.02 مليارات ريال، بما يعادل 807 ماليين دوالر.
ــت »زيـــــــــن« إن شــــركــــة لـــتـــيـــس الـــذهـــبـــيـــة  ــ ــالـ ــ وقـ
لالستثمار مملوكة لكل من صندوق االستثمارات 
العامة بنسبة 60 فــي المئة، و»زيـــن السعودية« 
بنسبة 20 في المئة، واألمير سعود بن فهد بن 
عبدالعزيز بنسبة 10 في المئة، وشركة سلطان 
القابضة بنسبة 10 في المئة، متوقعة أن يصل 
صافي الربح لهذه الصفقة إلى 1.1 مليار ريال، 
مــوزعــة على مــدى فترة نقل ملكية األبـــراج على 

 .
ً
دفعات خالل مدة ال تزيد على 18 شهرا

وأضافت أن أسباب بيع األبــراج تتلخص في 
تعظيم العائد على مساهمي الشركة، عبر تقليل 
االعتماد على النفقات الرأسمالية والفصل بين 
ملكية وتشغيل وصيانة األبراج، مما سيؤدي إلى 
تعزيز المكانة المالية لـ »زين السعودية«، والتركيز 
ــواق الـــمـــوازيـــة، وخلق  ــ عــلــى االســتــثــمــار فــي األسـ
قــيــمــة لــعــمــالء الــشــركــة، مبينة أنــهــا ستستخدم 
المتحصالت الناتجة عن الصفقة لتعظيم العائد 
على مساهميها، مــن خــالل مــزيــج مــن تخفيض 
األعباء التمويلية عليها وتمويل استثماراتها 

وأعمالها األساسية.

»بيت الطاقة«: 
استقالة التركيت 

ــة بــيــت  ــ ــركـ ــ أفــــــــــادت شـ
ــقـــابـــضـــة بـــأن  الـــطـــاقـــة الـ
ــول  ــ ــيــــس إدارة األصــ رئــ
حـــــمـــــد الـــــتـــــركـــــيـــــت قـــــدم 
اســتــقــالــتــه مـــن منصبه، 
عــلــى أن يــكــون آخـــر يــوم 
عـــمـــل لــــه فــــي الـــشـــركـــة 3 

أبريل 2023.

 »إيفا«: 3.58 ماليين دينار زيادة في األصول
قالت شركة االستشارات المالية الدولية القابضة )إيفا(، إن األثر 
ات نقل الملكية وتسجيل أحد  المالي المترتب على إتمام إجـــراء
العقارات في عمان سينعكس على زيــادة األصــول، وكذلك أربــاح 
الشركة بقيمة 4.5 ماليين ريال عماني، ما يعادل 3.58 ماليين دينار. 

 مجلس التأديب يغرم »المدن« و»أجوان«
قــرر مجلس التأديب توقيع غرامة قدرها 10 آالف دينار ضد 
الشركة العالمية للمدن العقارية، وشركة أجوان الخليج العقارية، 
 إلــى عــدم قيام 

ً
لمخالفتهما قــواعــد اإلفــصــاح واإلدراج، اســتــنــادا

الشركتين بتزويد الهيئة ببياناتهما المالية المرحلية للفترة 
المالية المنتهية في 2022/3/31 خالل المدة القانونية المحددة.

سعر الدوالر في مصر يواصل االرتفاع مقابل الجنيه
واصل الدوالر ارتفاعه مقابل الجنيه المصري 
في تعامالت، أمس، بعد أن كانت سوق الصرف في 
مصر قد شهدت حالة من الهدوء والثبات خالل 
التعامالت األخيرة. يأتي ذلك في وقت  تواجه في 
السوق الــســوداء خسائر عنيفة مع هــدوء الطلب 
من المستوردين وشركات االستيراد، بعد تحرك 
الحكومة والبنك المركزي بشكل مكثف لتوفير 

الدوالر للمستوردين عبر السوق الرسمية.
وجاء أعلى سعر لصرف الــدوالر لدى مصرف 
 
ً
أبــوظــبــي اإلســـالمـــي عــنــد مــســتــوى 27.5 جنيها
 للبيع، وسجل سعر 

ً
للشراء، مقابل 27.6 جنيها

ــمـــصـــري لــتــنــمــيــة  صـــــرف الـــــــــدوالر لـــــدى الـــبـــنـــك الـ
 للشراء، ونحو 

ً
الــصــادرات، مستوى 27.4 جنيها

 للبيع.
ً
27.45 جنيها

ــريـــدي  ــنـــوك بـــقـــيـــادة بـــنـــك HSBC وكـ ــــي 6 بـ وفـ
أغــريــكــول، ســجــل ســعــر صـــرف الــورقــة األميركية 
 للشراء، مقابل 

ً
الخضراء، مستوى 27.35 جنيها

 للبيع. وفي أكبر البنوك الحكومية، 
ً
27.45 جنيها

ســجــل ســعــر صــــرف الــــــدوالر لــــدى الــبــنــك األهــلــي 
 
ً
الــمــصــري وبــنــك مــصــر، مــســتــوى 27.25 جنيها

 للبيع.
ً
للشراء، مقابل 27.30 جنيها

ولـــدى البنك الــمــركــزي الــمــصــري، استقر سعر 
 للشراء، 

ً
صرف الدوالر عند مستوى 27.01 جنيها

 للبيع. وجاء أقل سعر لصرف 
ً
مقابل 27.11 جنيها

الــــدوالر لـــدى بــنــك الــقــاهــرة، عــنــد مــســتــوى 27.01 
 للبيع.

ً
 للشراء، مقابل 27.15 جنيها

ً
جنيها

وعـــلـــى صــعــيــد مــلــف الــبــضــائــع الــمــكــدســة في 
الموانئ المصرية، تشير بيانات مصلحة الجمارك 
المصرية، إلى أنه تم اإلفراج عن بضائع بقيمة 6.8 
مليارات دوالر خالل شهر ديسمبر الماضي. فيما 
كانت تبلغ القيمة اإلجمالية للبضائع المكدسة 

بالموانئ المصرية نحو 14 مليار دوالر.
ــذه الـــمـــوجـــة مــــن اإلفـــــراجـــــات فــي  ــ وتــســبــبــت هـ
انـــهـــيـــار طــلــب الـــمـــســـتـــورديـــن عــلــى الـــــــدوالر عبر 

السوق الموازية، وهو ما أربــك حسابات التجار 
والمضاربين على العملة الصعبة، لتتراجع أسعار 
صرف الدوالر في السوق السوداء من مستوى 38 
 قبل إعالن صندوق النقد الدولي موافقته 

ً
جنيها

على الحزمة التمويلية الخاصة بمصر، إلى حدود 
 في الوقت الحالي.

ً
30 جنيها

وقبل أيـــام، كشف اتــحــاد الــغــرف التجارية في 
مصر، أن السوق السوداء للصرف أصيبت بشلل 
كامل في التعامالت المتأخرة من مساء الخميس 

وصباح تعامالت الجمعة الماضيين.
ووفق بيان، أشار األمين العام التحاد الغرف 
الــتــجــاريــة فــي مــصــر، عـــالء عـــز، إلـــى أن التحريك 
األخير لسعر صرف الدوالر في السوق الرسمية، 
تــســبــب فـــي حــالــة ارتـــبـــاك فـــي الـــســـوق الـــمـــوازيـــة، 
خصوصا مع تضييق الفجوة السعرية بين سعر 

صرف الدوالر في السوقين.

 مكاسب لمؤشرات البورصة... والسيولة 31.5 مليون دينار
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أصدرت لجنة األســواق المالية الخليجية 
حزمة اختيارية موحدة من معايير اإلفصاح 
ــة االجــتــمــاعــيــة  ــيـ ــمـــســـؤولـ ــن الـــحـــوكـــمـــة والـ عــ
والبيئية لــلــشــركــات الــمــدرجــة، تشتمل على 
 مع أهداف األمم المتحدة 

ً
 متوافقا

ً
29 معيارا

للتنمية الــمــســتــدامــة ضــمــن فــئــات انبعاثات 
غـــازات الدفيئة، واســتــهــاك الطاقة والمياه، 
ومــعــدل الـــرواتـــب لــلــرجــال والــنــســاء، ومــعــدل 
دوران الــمــوظــفــيــن، وخــصــوصــيــة الــبــيــانــات، 

واألخاقيات المهنية، وغيرها.
 غــيــر إلـــزامـــي، 

ً
ــارا ــيــ وتــعــتــبــر الــمــعــايــيــر خــ

وهــي بمنزلة دليل للشركات التي ترغب في 
اإلفــصــاح عــن أدائــهــا على صعيد االستدامة 
البيئية واالجــتــمــاعــيــة والــحــوكــمــة، وال تحل 
محل دليل اإلفصاح عن الحوكمة والمسؤولية 
االجتماعية والبيئية المعتمد ضمن كل سوق 

من األسواق المالية في دول الخليج. 
كما يمثل إطاق هذه المعايير خطوة مهمة 
لــتــوحــيــد تــقــاريــر اإلفـــصـــاح عـــن الــمــمــارســات 
الــبــيــئــيــة واالجــتــمــاعــيــة والــحــوكــمــة فـــي دول 
ــاة  ــراعــ ــع مــ ــ مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي مـ

االعتبارات اإلقليمية.

وأشـــاد محمد سعود العصيمي الرئيس 
التنفيذي لبورصة الكويت، بإطاق الدليل، 
، إن البورصة تدعم تطوير سوق المال 

ً
قائا

الكويتي وأســواق المال اإلقليمية بما يصب 
في مصلحة المستثمرين وكل المشاركين بها.
وأضــــاف العصيمي أن لــبــورصــة الكويت 
 في تعزيز التنمية االقتصادية 

ً
 محوريا

ً
دورا

 أنها شريك 
ً
المستدامة في الكويت خصوصا

داعم لمبادرة األمم المتحدة لألسواق المالية 
الــمــســتــدامــة.  وأوضــــح أن مــعــايــيــر اإلفــصــاح 
ــة والـــمـــســـؤولـــيـــة  ــمـ ــة عــــن الـــحـــوكـ ــاريــ ــيــ ــتــ االخــ
االجتماعية والبيئية الموحدة لدول مجلس 
التعاون الخليجي تعتبر أداة قيمة لتشجيع 
الــمــصــدريــن اإلقليميين لتوفير المعلومات 

ــلـــى تــقــيــيــم  ــم عـ ــهـ ــدتـ ــاعـ لــلــمــســتــثــمــريــن ومـــسـ
الشركات المدرجة بشكل أفضل التخاذ قرارات 

استثمارية مدروسة ومسؤولة.
وتعمل بورصة الكويت بالتعاون مع هيئة 
أسواق المال، على ضوابط التمويل المستدام، 
والتي وردت ضمن أحكام الائحة التنفيذية 
للهيئة، إضافة إلى قراراتها وقرارات البورصة 

 منها إلى تحويل 
ً
المعنية بهذا الشأن، سعيا

 
ً
سوق المال الكويتي لسوق أكثر استدامة وفقا

ألفــضــل الــمــمــارســات الــعــالــمــيــة والــتــوصــيــات 
الصادرة عن المنظمة الدولية لهيئات األوراق 
 ألهــداف التنمية 

ً
المالية )IOSCO(، وتحقيقا

المستدامة الصادرة عن األمم المتحدة.
كــمــا قـــامـــت بـــورصـــة الـــكـــويـــت، وبــصــفــتــهــا 

الــمــشــغــل الــرســمــي لـــســـوق األوراق الــمــالــيــة، 
ــر الـــحـــوكـــمـــة  ــاريــ ــقــ ــدار دلــــيــــل إعـــــــــداد تــ ــ ــإصــ ــ بــ
 )ESG( والــمــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة والــبــيــئــيــة
في عام 2021، يتضمن مقترحات لمجموعة 
أولــيــة مــن مــؤشــرات اســتــدامــة الــشــركــات التي 
تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة لألمم 
المتحدة، وإطار عمل المبادرة العالمية إلعداد 
التقارير )GRI( ذلك أنها تتماشى مع طموحات 
الــكــويــت فــي مــجــال التنمية الــمــســتــدامــة كما 
حددتها رؤيــة »كــويــت جــديــدة 2035« وخطة 
التنمية الوطنية، وتواكب توصيات مبادرة 
البورصات المستدامة )SSE( واالتحاد العالمي 

.)WFE( للبورصات
وتتألف لجنة األســواق المالية الخليجية 
مـــن بـــورصـــة الـــكـــويـــت، وتـــــــداول الــســعــوديــة، 
وبورصة البحرين، وبورصة قطر، وبورصة 
ــــألوراق الــمــالــيــة،  مــســقــط، وســــوق أبــوظــبــي لــ
وسوق دبي المالي. وتهدف اللجنة إلى دعم 
تطوير أسواق رأس المال اإلقليمية، وتطوير 
منظومة أسواق مالية متقدمة في منطقة دول 
مجلس التعاون الخليجي، واالرتقاء بها على 

نطاق عالمي.
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المشغل الدولي يبدأ عمليات التحضير لتشغيل منظومة »ضمان« الصحية
ألبيرتو: »ضمان« تمتلك عناصر إيجابية تعمل لمصلحة النجاح في تطبيق منظومتها

ــة مــســتــشــفــيــات  ــركــ بـــــــدأت شــ
ــان الـــصـــحـــي »ضــــمــــان«  ــمــ الــــضــ
الـــتـــحـــضـــيـــر لـــمـــرحـــلـــة تــشــغــيــل 
منظومتها الصحية من خال 
الــــعــــمــــل مــــــع فـــــريـــــق الـــمـــشـــغـــل 
ــــي شــــركــــة ريـــبـــيـــرا  ــي وهــ ــ ــدولـ ــ الـ
سالود اإلسبانية التي ستدير 
مــنــظــومــة ضــمــان الــصــحــيــة من 
مراكز الرعاية الصحية األولية 
والــمــســتــشــفــيــات الـــمـــوزعـــة في 

مختلف محافظات الكويت.
وتمتلك شركة ريبيرا سالود 
خـــبـــرة طــويــلــة تــمــتــد أكـــثـــر من 
 فـــي إســبــانــيــا وعـــدد 

ً
25 عـــامـــا

ــرى فــي تطبيق  ــدول األخــ مــن الــ
وإدارة الـــمـــنـــظـــومـــة الــصــحــيــة 
بأعلى معايير جودة التشغيل 
 
ً
العالمية، والذي سيعمل جنبا
إلــــى جــنــب مـــع الـــطـــاقـــم الــطــبــي 

واإلداري في شركة ضمان.
وبهذه المناسبة، قال ألبيرتو 
دي روسا، رئيس شركة ريبيرا 
ســالــود، إن ريبيرا، باعتبارها 
 في 

ً
 متخصصا

ً
 دولـــيـــا

ً
مــشــغــا

األنــظــمــة الــصــحــيــة الــمــتــكــامــلــة، 
تسعى إلى تحقيق ثاثة أهداف 
رئيسية تتلخص فــي تحسين 
تجربة العناية بالمستفيدين 
ــة مــن  ــيـ ــــات الـــصـــحـ ــــدمـ ــــخـ مـــــن الـ
حيث الــجــودة ورضــا المريض 
ــة الـــشـــريـــحـــة  وتـــحـــســـيـــن صــــحــ
المستهدفة، وفــي نفس الوقت 
تخفيض تكلفة الرعاية الصحية 

للفرد.
وبين أن شركة ريبيرا سالود 
ــلـــى االســــتــــفــــادة مــن  ــتـــركـــز عـ سـ
مـــــوارد شــركــة ضــمــان الــحــالــيــة 
ــة  ــيـ وتــجــنــب الــتــكــرار واالزدواجـ
وتعزيز تجربة المرضى ورفع 

إدارة »ضمان« التنفيذية وفريق »ريبيرا«

لقطة جماعية للجنة األسواق المالية الخليجية

ألبيرتو دي روسا

جــــودة الــخــدمــات، كــمــا ستقوم 
بتطوير نموذج إدارة يستهدف 
الــتــعــامــل الــســلــيــم مـــع الــشــرائــح 
ــن قــبــل  الـــمـــســـتـــهـــدفـــة، يــطــبــق مــ
ــنـــيـــة مـــتـــخـــصـــصـــة،  كـــــــــــوادر مـــهـ
 أن يستفيد عماء شركة 

ً
متوقعا

ضـــمـــان مـــن تــكــامــل مــســتــويــات 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة الــمــخــتــلــفــة 
)رعاية صحية أولية وثانوية( 
ــلـــى اهـــتـــمـــام  ــبـــر الـــحـــصـــول عـ عـ

شامل وتواصل أسرع.
ــاف ألــبــيــرتــو أن هــنــاك  ــ وأضــ
عــنــاصــر إيــجــابــيــة لــــدى شــركــة 
ضمان تعمل لمصلحة النجاح 
في تطبيق منظومتها وأهمها 
وجــــــــــود رؤيــــــــــة مــــــوحــــــدة لــــدى 
مــوظــفــي الــشــركــة مـــع تــوفــر كل 
األدوات والموارد الازمة التي 
تحقق رؤية الشركة في تحسين 
 على 

ً
ة والنتائج، مشددا الكفاء

حــــرص شـــركـــة ريـــبـــيـــرا ســالــود 

على العمل مع الكوادر المحلية 
مــــن الــكــويــتــيــيــن والــجــنــســيــات 
 إلــى جنب مع 

ً
المختلفة جنبا

الفريق اإلسباني. 
ونــــــــــــــوه إلـــــــــــى أن عــــنــــاصــــر 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــمــتــوفــرة لــدى 
ــان تـــتـــمـــيـــز بـــالـــشـــمـــولـــيـــة  ــ ــمـ ــ ضـ
ــيـــل الــبــيــنــي  ــتـــشـــغـ ــيــــة الـ ــلــ وقــــابــ
والتكامل لدعم جميع الجوانب 
األســــاســــيــــة إلدارة وتــنــســيــق 
الرعاية السريرية، إضافة إلى 
تعزيز صحة المجتمع وإشراك 
المستفيدين في قرارات الوقاية 
والــعــاج وغــيــرهــا مــن عمليات 
إدارة الموارد واإللتزام واإلدارة 

المالية. 
وشـــدد عــلــى أن تكنولوجيا 
المعلومات والــمــوارد البشرية 
تــعــد ضـــروريـــة لـــهـــذا الــنــمــوذج 
الـــــصـــــحـــــي الـــــــمـــــــســـــــؤول الــــــــذي 
ســــتــــطــــبــــقــــه شـــــــركـــــــة ضــــــمــــــان، 

فكاهما أســاســي فــي الطريقة 
الــتــي سيسمحان بــهــا بتزويد 
جـــمـــيـــع الــــمــــرضــــى بـــإمـــكـــانـــيـــة 
الوصول إلى الرعاية الصحية 
الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــة، والــــــوقــــــائــــــيــــــة، 
والـــتـــنـــبـــؤيـــة والـــتـــشـــاركـــيـــة. إذ 
تــضــع شــركــة ضــمــان الــمــرضــى 
في قلب عملها، وأنهم يشاركون 
بــنــشــاط فـــي رعـــايـــتـــهـــم، وأنــهــا 
تزودهم بالتكنولوجيا والدعم 
 عن 

ً
الذي يحتاجون إليه، فضا
المرافق واألجهزة الازمة. 

مــــــــن نــــــاحــــــيــــــة أخــــــــــــــرى قــــــال 
ألبيرتو، إن القطاع الصحي في 
 اثر جائحة 

ً
الكويت عانى كثيرا

ــد مــن  ــديــ ــعــ كـــــوفـــــيـــــد19- كـــمـــا الــ
الـــدول حــول الــعــالــم. حيث يرى 
أن هناك ثاثة عناصر تمارس 
 عــلــى أنــظــمــة الــرعــايــة 

ً
ضــغــوطــا

ــــدوى  ــهــــدد جـ ــا يــ ــمـ الـــصـــحـــيـــة مـ
ووجـــــــــــود األنــــظــــمــــة الـــصـــحـــيـــة 

ــفـــاع  ــــي ارتـ  وهـ
ً
الـــقـــائـــمـــة حـــالـــيـــا

التكاليف وتفاقم قوائم االنتظار 
للعمليات الجراحية والتأخر في 

التشخيص والعاج. 
وأشــــــــاد بـــجـــهـــود الــحــكــومــة 
الـــكـــويـــتـــيـــة فـــــي إيـــــجـــــاد نـــظـــام 
إلشراك القطاع الصحي الخاص 
فــــي الـــتـــخـــفـــيـــف مــــن الــمــخــاطــر 
الــمــســتــقــبــلــيــة الــمــحــتــمــلــة على 
الـــقـــطـــاع الــصــحــي حــيــث تعمل 
الكويت جاهدة إلنشاء نموذج 
الــرعــايــة الصحية التحويلية، 
وســيــجــمــع هــــذا الـــنـــمـــوذج بين 
جهود القطاعين العام والخاص 
لتقديم رعاية صحية تركز على 
ــمـــريـــض، مـــع نــتــائــج صحية  الـ

وجودة أفضل لجميع السكان.
يذكر أن شركة ريبيرا سالود 
بـــدأت عملها قــبــل أكــثــر مــن 25 
سنة عبر التركيز على االبتكار 
والمرونة والممارسات المثلى 

ــة الــصــحــيــة  ــايــ ــرعــ فــــي نــــظــــام الــ
الحكومي. ومنذ تأسيسها قادت 
وأدارت شــركــة ريــبــيــرا خمسة 
أنـــظـــمـــة صـــحـــيـــة مــتــكــامــلــة فــي 
إسبانيا ضمن برامج الحكومة 

اإلسبانية. 
كما شاركت الشركة في أول 
مستشفيين أنشئا فــي أميركا 
الاتينية وفق نموذج الشراكة 
الــحــكــومــيــة والـــقـــطـــاع الــخــاص 
PPP( وأدارت أكــــبــــر مــخــتــبــر  (
مــركــزي حكومي فــي العاصمة 
مـــدريـــد. إضــافــة إلـــى حصولها 
ــقـــد شــــراكــــة )PPP( فــي  ــلـــى عـ عـ
البرتغال يبدأ تشغيله في عام 
2024. وتــديــر ريــبــيــرا مشاريع 
مــســتــشــفــيــات وخـــدمـــات رعــايــة 
صحية متخصصة فــي كــل من 
ــا الــاتــيــنــيــة  ــكـ ــريـ إســبــانــيــا وأمـ
وأوروبا، كما تمتلك ريبيرا كلية 
تمريض جامعية ومركز تدريب 

ــرافــــي ومــــركــــز مــشــتــريــات  ــتــ احــ
ــة  ــ ــركـ ــ وقــــــســــــم مـــــخـــــتـــــبـــــرات وشـ
تكنولوجيا ومؤسسة مكرسة 
ــــب وتـــعـــزيـــز  ــدريـ ــ ــتـ ــ لـــلـــبـــحـــث والـ

الصحة.
 
ً
وتمتلك شركة ريبيرا أيضا

خبرة العمل في المملكة العربية 
الــســعــوديــة حــيــث طــــورت خطة 
تنفيذ مفصلة للنظام الصحي 
الــمــتــكــامــل للمنطقة الــشــرقــيــة. 
كما تعاونت مع برنامج ضمان 
صحة المشتريات لتحسين أداة 
تقييم جــهــوزيــة المستشفيات 
العامة التابعة لــوزارة الصحة. 
باإلضافة إلى ذلك، أجرت ريبيرا 
 لمستشفى الملك فيصل 

ً
تقييما

الــتــخــصــصــي ومـــركـــز األبــحــاث 
ــفـــى الـــمـــلـــك  ــتـــشـ )KFSH( ومـــسـ
خالد التخصصي للعيون في 

الرياض.

لجنة األسواق المالية الخليجية تطلق معايير اختيارية موحدة للشركات
• لإلفصاح عن الحوكمة والمسؤولية االجتماعية والبيئية • ال تحل محل دليل اإلفصاح المعتمد في أسواق »التعاون«

محمد العصيمي

»المركز« يختتم بنجاح مشاركته 
في معرض وظيفتي

اختتم المركز المالي الكويتي )المركز( بنجاح 
مشاركته في معرض »وظيفتي«، الذي أقيم في قاعة 
»األرينا كويت« بـ »مول 360« على مدار ثاثة أيام من 

5 إلى 7 الجاري. 
وكان معرض التوظيف، الذي أقيم برعاية الهيئة 
العامة للقوى العاملة واستقطب أكثر من 20 ألف 
ــراز دور »الــمــركــز« كإحدى  ــر، بمنزلة منصة إلبـ زائـ
الشركات الكويتية التي تستقطب الكفاءات الوطنية 

للعمل في القطاع الخاص.
وتـــأتـــي رعـــايـــة »الـــمـــركـــز« ضــمــن اســتــراتــيــجــيــتــه 
 مع ركيزة 

ً
الخاصة بالمسؤولية االجتماعية تماشيا

»بناء القدرات البشرية« وسعيه إلى تطوير المواهب 
المحلية وقادة المستقبل.

كـــمـــا حـــــرص »الــــمــــركــــز« مــــن خـــــال جـــنـــاحـــه فــي 
المعرض وعبر فريق الموارد البشرية على التواصل 
مــع الباحثين عــن فــرص عمل واستقطاب حديثي 
الــتــخــرج لــانــضــمــام لــبــرنــامــج »الـــمـــركـــز« لــتــطــويــر 
الخريجين، الــذي أطلق عام 2017، ويوفر للشباب 
الكويتيين فرصة اكتساب خبرة عملية عبر إدارات 
الــشــركــة الــمــخــتــلــفــة، مــنــهــا: الـــخـــدمـــات الــمــصــرفــيــة 
االستثمارية وإدارة األصــول واالستثمار العقاري 
وإدارة الثروات واألبحاث. ويقوم البرنامج على مدار 
عــاٍم كــامــل، بإتاحة الفرصة للمشاركين للتواصل 
الــمــبــاشــر مــع خــبــراء »الــمــركــز« فــي الــقــطــاع الــمــالــي 
واإلدارة التنفيذية. وتعد هــذه التجربة ضرورية 

إلكــســاب المتدربين نظرة ثاقبة حــول كيفية عمل 
الشركات بشكل يومي.

وقــال أحمد علي نائب رئيس مساعد في إدارة 
الموارد البشرية بـ«المركز«: إننا نفخر بأن نكون 

أحد الرعاة الرئيسيين والمشاركين في معرض 
»وظيفتي«، مما يعزز حرصنا على المشاركة في 
الفعاليات التي تتيح الفرصة الستقطاب الكوادر 
الشبابية الــوطــنــيــة المهتمة بــالــقــطــاع الــمــالــي في 
الــكــويــت، كما نعمل على تطوير قــدراتــهــم وتنمية 
مهاراتهم من خال برامج مختلفة ودورات تدريبية«. 
وأضــــاف عــلــي: »كــمــا نــحــرص فــي »الــمــركــز« على 
تزويد الخريجين الجدد باألدوات الازمة للنجاح 
فــي الــحــيــاة الــمــهــنــيــة، مــن خـــال بــرنــامــج »الــمــركــز« 
لــتــطــويــر الــخــريــجــيــن، ويــقــوم الــبــرنــامــج الــتــدريــبــي 
بمساعدتهم على وضع حجر األســاس لمسيرتهم 
الوظيفية في القطاع المالي واكتساب مهارات قيمة 

في بيئة عمل داعمة وحيوية لتعزز من قدراتهم.
يــذكــر أن بــرنــامــج »الــمــركــز« لتطوير الخريجين 
ــدأ اســتــقــبــال طــلــبــات الــمــتــقــدمــيــن مـــن الخريجين  بـ
الــكــويــتــيــيــن، الــــذيــــن يـــجـــيـــدون الــلــغــتــيــن الــعــربــيــة 
واإلنــكــلــيــزيــة والــحــاصــلــيــن عــلــى شـــهـــادة جامعية 
معتمدة في أحد تخصصات إدارة األعمال للمشاركة 
في الدفعة الجديدة، التي ستبدأ في مارس. وسوف 
يتم تأهلهم للبرنامج بعد اجتياز مرحلة االختبارات 

والمقابات لتقييم مواهبهم وقدراتهم.

جناح »المركز« في المعرض

»المشروعات السياحية« تعلن 
الفائزين في مسابقة صيد الكنعد

أعلنت شركة المشروعات السياحية أسماء الفائزين في 
مسابقتها السنوية الثامنة لصيد الكنعد، والــتــي أقيمت 
السبت الماضي في صالة نادي الفحيحيل البحري، وشارك 
فــيــهــا قــرابــة 210 فـــرق مــتــنــافــســة، حــيــث قـــام جــابــر الــعــنــزي، 
بالنيابة عن الشركة، بتهنئة الفائزين، متمنيا حظا أوفر 

لبقية المتسابقين.
وفــاز بالمركز األول فريق العوضي بقيادة عبدالرحمن 
العوضي، الذي اصطاد سمكة بوزن 61.1 كلغ، وحصل على 
جائزة نقدية قيمتها 2000 دينار، بينما فاز فريق زلفاوي 
بالمركز الثاني وحقق وزن 49.8 كلغ، وحصل على جائزة 
نقدية قدرها 1500 ديــنــار، وجــاء في المرتبة الثالثة فريق 
نواخذ بوزن 43.3 كلغ، وحصل على جائزة نقدية قدرها 1000 
دينار، وكانت الجائزة الرابعة وقدرها 700 دينار من نصيب 
فريق الناموس بــوزن 42.9 كلغ، وذهبت الجائزة الخامسة 
لفريق المحيط بــوزن 42.2 كلغ، وحصل على جائزة نقدية 
قيمتها 500 دينار، وفريق ماكريل كويت بوزن 40.5 كلغ، الذي 

حصل على الجائزة السادسة األخيرة وقدرها 300 دينار.
وكــانــت مــنــافــســات مسابقة صــيــد الــكــنــعــد، وهـــو نـــوع من 
األسماك التي يكثر وجودها واصطيادها في مياه الخليج 
العربي، بدأت في السادسة صباحا، واستمرت حتى الثامنة 
مــســاء، حيث قامت فــرق الصيادين المشاركين بتسليم ما 
اصطادوه من سمك الكنعد إلى لجنة التحكيم في صالة نادي 
الفحيحيل البحري، بعد أن تجمع كل الحاضرين على حفل 
العشاء الذي أقيم احتفاء بهذه المناسبة، ثم قامت بدورها 
لجنة التحكيم بعملية وزن صــيــد الكنعد وإعــــان أســمــاء 

الفائزين وتسليمهم الجوائز.

»الكويتية«: 1450 رحلة لنقل 205 آالف 
مسافر من 22 ديسمبر حتى 7 الجاري

تـــــــواصـــــــل شــــــركــــــة الــــخــــطــــوط 
الجوية الكويتية تحقيق النتائج 
اإليــجــابــيــة، حيث أعلنت تشغيل 
نـــحـــو 1450 رحــــلــــة طـــــيـــــران مــن 
الكويت وإليها نقلت على متنها 
نحو 205 آالف مسافر إلى وجهات 
الشركة المتنوعة والمختلفة في 
ــازات الشتوية خال  ــ مــوســم اإلجـ
ــن 22 ديــســمــبــر 2022  ــرة مــ ــتـ ــفـ الـ
وحتى 7 الــجــاري، وكانت أكبر 3 
وجهات قصدها عماؤها لقضاء 
عطات موسم اإلجازات الشتوية 
بــالــتــرتــيــب هـــي لـــنـــدن والـــقـــاهـــرة 
ودبــي، بمعدل انضباط بمواعيد 
المغادرة والوصول وصل إلى 90 

.
ً
بالمئة تقريبا

يأتي ذلك بعد حصول الشركة 
عــلــى الــمــركــز الــثــالــث لــعــام 2022 
فــي التميز التشغيلي وااللـــتـــزام 
بالمواعيد ودقة الطيران في الوقت 
المناسب )OTP( في منطقة الشرق 
األوســط وإفريقيا، بإنجاز بلغت 
نسبته 64 بالمئة من أصل 25982 
رحــلــة طــيــران، وصــلــت فــي الوقت 

المحدد لها خال عام 2022.
وفي هذا السياق، قال الرئيس 
التنفيذي بـ »الكويتية« المهندس 
معن رزوقي: »يسرنا أننا نجحنا 
فـــي تــســيــيــر 1450 رحـــلـــة طــيــران 
ــازات الشتوية  ــ خـــال مــوســم اإلجـ
نــقــل عــلــى متنها نــحــو 205 آالف 
مسافر من عمائنا الكرام لقضاء 
ــة الــــشــــتــــاء إلـــــــى وجـــهـــاتـــنـــا  ــلـ عـــطـ
المتنوعة والمختلفة التي تلبي 
احــتــيــاجــات وتــطــلــعــات عمائنا 
الكرام، كما حققنا المركز الثالث 
عــــلــــى مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق األوســـــــط 
وإفــريــقــيــا فــي الــتــمــّيــز التشغيلي 
ة الطيران 

ّ
وااللتزام بالمواعيد ودق

معن رزوقيعيسى الحداد

فــي الــوقــت المناسب لعام 2022، 
 أن »مجلس اإلدارة واإلدارة 

ً
مؤكدا

ــألــــوان جـــهـــدا في  الــتــنــفــيــذيــة ال يــ
تــطــويــر أســـطـــول الـــشـــركـــة، حيث 
م 

ّ
قمنا خال الفترة األخيرة بتسل

عـــــــدد مـــــن الـــــطـــــائـــــرات الــــجــــديــــدة 
والحديثة التي تمتلك أحدث أنواع 
التكنولوجيا فــي قــطــاع صناعة 
الــطــيــران والــعــديــد مــن الــخــدمــات 
المتنوعة لراحة عمائنا الكرام؛ 
ســــواء مـــن مــقــاعــد مــريــحــة أو من 
خدمات مقدمة على متن أسطولنا 
من خال أطقم الضيافة الماهرة 
والــمــدربــة على أعــلــى مستوى أو 
حـــتـــى خـــــال الـــســـرعـــة فــــي إنـــهـــاء 
إجــراءات السفر في مبنى الركاب 
رقم 4، وفق خطط ومعايير علمية 
مدروسة انتهجتها الشركة، إضافة 
إلــى الــكــفــاءات الوطنية واأليـــادي 
ــرة  الــــمــــاهــــرة الـــعـــامـــلـــة ضـــمـــن أســ
الطائر األزرق، حيث إنــنــا نتابع 
عـــن كــثــب مــتــطــلــبــات وطــمــوحــات 
عمائها الكرام، ونجري الدارسات 
المتخصصة الختيار الوجهات 
الـــــــجـــــــديـــــــدة«. واخـــــتـــــتـــــم رزوقــــــــي 
تــصــريــحــه بــتــقــديــم جــزيــل الشكر 
ووافر االمتنان لكل من ساهم من 

أفراد أسرة الطائر األزرق بالنجاح 
الكبير الذي حققته الشركة خال 
ــازات الــشــتــويــة وفــي  ــ ــ مــوســم اإلجـ
الحصول على هذا المركز المتقدم، 
مؤكدا الحرص الكبير نحو تطوير 
خدمات الشركة المتنوعة لتحقيق 
أعلى معدالت الرضا لدى عمائنا 

الكرام.
من جهته، قال مساعد الرئيس 
ــشــــؤون الــعــمــلــيــات،  الـــتـــنـــفـــيـــذي لــ
الكابتن عيسى الــحــداد: »يسّرنا 
اليوم أن نعلن عن النجاح الكبير 
الذي حققته الشركة خال موسم 
ــة، مـــؤكـــديـــن  ــتــــويــ ــطــــات الــــشــ ــعــ الــ
اســتــعــدادنــا الــتــام لموسم صيف 
 أن 

ً
ــا ــفــ ــيــ 2023 مـــــن اآلن، ومــــضــ

الخطوط الجوية الكويتية تحرص 
عــلــى الــحــفــاظ عــلــى أمـــن وســامــة 
طــائــراتــهــا مــن خـــال مــا تــقــوم به 
من صيانة دوريــة لكل أسطولها، 
حيث إن الشركة ملتزمة باستمرار 
بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى تـــطـــبـــيـــق أعـــلـــى 
المعايير واللوائح التي تضعها 
الـــمـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة لــلــســامــة 
وتطّورها على جميع المستويات 
لتواكب المعايير العالمية الخاصة 

بقطاع النقل الجوي.

قال ألبيرتو إن القطاع الصحي 
 إثر جائحة 

ً
بالكويت عانى كثيرا

كوفيد 19 كالعديد من الدول، 
 أن هناك ثالثة عناصر 

ً
مضيفا

 على أنظمة 
ً
تمارس ضغوطا

الرعاية الصحية، مما يهدد 
جدوى ووجود األنظمة 

، وهي 
ً
الصحية القائمة حاليا

ارتفاع التكاليف، وتفاقم قوائم 
االنتظار للعمليات الجراحية، 

والتأخر في التشخيص 
والعالج.

تسليم شيك الجائزة للفائز األول
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https://www.aljarida.com/article/10655
https://www.aljarida.com/article/10654
https://www.aljarida.com/article/10653
https://www.aljarida.com/article/10652
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32 شركة عقارية 
كويتية نفذت 50 

 في الدول 
ً
مشروعا
العربية

سند الشمري

171 مليون دينار قيمة العقارات المبيعة بمزادات »العدل« في 2022
ل 6% من تعامالت القطاع العقاري

ّ
تمث

أقــــامــــت وزارة الــــعــــدل خـــالل 
ــيــــرا مــن  ــبــ عـــــــام 2022 عــــــــددا كــ
المزادات العقارية، التي تسعى 
مـــن خــاللــهــا إلــــى فـــك الــنــزاعــات 
الـــقـــضـــائـــيـــة وتـــنـــفـــيـــذ األحــــكــــام 
الـــصـــادرة بــحــق تــلــك الــعــقــارات، 
حيث شهد هذا القطاع نشاطا 
مــلــحــوظــا، وتـــم بــيــع عـــدد كبير 
من العقارات بمختلف أنواعها 
ومواقعها على مستوى البالد.

ــيــــمــــة الـــــعـــــقـــــارات  وبــــلــــغــــت قــ
ــنـــار،  الــمــبــيــعــة 171 مـــلـــيـــون ديـ
أي شــكــلــت نــحــو 6 فـــي الــمــئــة، 
مـــن إجــمــالــي تــــــداوالت الــقــطــاع 
الـــعـــقـــاري الــبــالــغــة 2.76 مــلــيــار 
ــق الــبــيــانــات  ــ ديــــنــــار، وذلــــــك وفـ
األولــيــة الــمــتــوافــرة، مــقــارنــة مع 
مــبــيــعــات عـــقـــاريـــة بــلــغــت 93.4 

مليونا، خالل عام 2021.
ــد شــهــد  وكــــــان عـــــام 2022 قــ

إقباال كبيرا على مزادات وزارة 
الــعــدل، وخاصة على العقارات 
السكنية، إذ اســتــحــوذ القطاع 
السكني على نحو 80 بالمئة من 
إجمالي العقارات المبيعة، كما 
تم بيع أبــراج تجارية وفنادق، 
إضافة الى عقارات استثمارية 
وعـــقـــارات مــخــصــصــة ألغـــراض 
الـــتـــخـــزيـــن، وكــــانــــت الــمــنــافــســة 
كــبــيــرة عــلــى الــمــواقــع الــمــمــيــزة؛ 
ــواء الــســكــنــيــة أو الـــعـــقـــارات  ــ ســ

االخرى.
ــام الــمــاضــي  ــعــ وقـــــد شـــهـــد الــ
ــمــــزادات  تــأجــيــل الـــعـــديـــد مـــن الــ
الــتــي كـــان مــن الــمــقــرر إقامتها، 
وذلــك ألسباب قانونية، ومنها 
من تقّدم بطلب لتحديث السعر 
االبـــتـــدائـــي ألســـعـــار الـــعـــقـــارات، 
وهناك من توّصل الى صلح بين 

المتخاصمين.

وتعتبر قيمة التداوالت التي 
تمت من خالل مــزادات »العدل« 
كبيرة جــدا، إذ انها داللــة على 
وجود كّم كبير من القضايا التي 
تخص القطاع العقاري وبحاجة 
الى فصل، وهذا يتطلب وجود 
نــهــج أو آلـــيـــة لــلــفــصــل فـــي تلك 

القضايا بأسرع وقت.
وقـــــــد مـــــــّر قــــطــــاع الــــــمــــــزادات 
ــــدة،  ــديـ ــ الــــعــــقــــاريــــة بــــمــــراحــــل عـ
إذ كــــــان يـــعـــانـــي فـــــي الـــســـابـــق 
عزوفا صريحا من المواطنين 
والمستثمرين عــلــى الــعــقــارات 
المعروضة للبيع، وذلك بسبب 
ـــدة بعد 

ّ
ات مـــعـــق وجـــــود إجــــــــراء

ترسية المزاد، إضافة الى توافر 
معروض في السوق.

ــع تــســهــيــل إجـــــــراءات  لـــكـــن مــ
التحويل الملكية بعد ترسية 
المزاد وتفاقم األزمة االسكانية، 

وعــــــــدم قــــــــدرة الــــحــــكــــومــــة عــلــى 
تــغــطــيــة الــطــلــبــات اإلســكــانــيــة، 
شــهــدت الـــمـــزادات إقــبــاال كبيرا 
من قبل المواطنين، وأصبحت 

ــدى الــبــعــض  ــ وجـــهـــة مــفــضــلــة لـ
القتناص الفرص.

وتشترط »العدل« للمشاركة 
ـــمـــس ثمن 

ُ
ــداد خ ــ فـــي الــــمــــزاد سـ

العقار على األقل بموجب شيك 
مصدق أو بموجب خطاب بنكي 
لمصلحة إدارة التنفيذ بالوزارة، 
ويجب على من يعتمد القاضي 

عطاءه أن ُيودع في حال انعقاد 
جلسة البيع كامل الثمن الذي 
مد، إضافة إلى المصروفات 

ُ
اعت

ورسوم التسجيل.

ملتقى الخدمات االستشارية ملتقى الخدمات االستشارية 
لخطة التنمية ينطلق اليوملخطة التنمية ينطلق اليوم

أعلن اتحاد المكاتب الهندسية 
والــــــــدور االســـتـــشـــاريـــة الــكــويــتــيــة 
ــاح الــمــلــتــقــى  ــتـ ــتـ ــطــــالق حـــفـــل افـ انــ
الثالث للخدمات االستشارية لخطة 
التنمية فــي الــســادســة والنصف 
مساء اليوم، في قاعة البركة بفندق 
كـــراون بـــالزا، حيث يــقــام الملتقى 
ــة  بـــرعـــايـــة وحــــضــــور وزيــــــر الـــدولـ
لشؤون البلدية عبدالعزيز المعجل، 
تـــحـــت شــــعــــار »اســـتـــكـــمـــال خــطــط 
الــبــوابــة اإللكترونية للتراخيص 
ومعالجة تــحــديــات خطط البناء 

واإلسكان«.
ــاد م. بــدر  ــحــ ــال رئـــيـــس االتــ ــ وقــ
السلمان، في تصريح صحافي، إن 
الملتقى يهدف إلــى دراســة أفضل 
السبل إلنجاز أهداف الملتقى على 
النحو األفــضــل، بما فيها تطوير 
بوابة إلكترونية موحدة التراخيص 
المتعلقة بــمــشــاريــع الــبــنــاء على 
مختلف أنــواعــهــا، وكــذلــك دراســـة 
التحديات والحلول لمجمل وضع 
مشروعات التنمية والمشروعات 
اإلسكانية بدولة الكويت من جميع 
جوانبها، كما يهدف إلــى تحديد 
الحلول المطلوبة إلزالة المعوقات، 
والدفع بمراحل التخطيط وتنفيذ 
المشروعات بما فيها إيجاد إطار 
لمتابعة تنفيذ الحلول وتطبيق 
إجراءات حوكمة فعالة خالل مراحل 

التطبيق.
ــيـــن الـــســـلـــمـــان أن الــمــنــتــدى  وبـ
ســيــلــقــي الــــضــــوء عـــلـــى مــــا يــجــب 
القيام به من مراجعة التشريعات 
واإلجــــــــراءات والـــلـــوائـــح المتعلقة 
ــات مــــــن الــــنــــواحــــي  ــ ــــروعـ ــــشـ ــمـ ــ ــالـ ــ بـ
اإلجــــرائــــيــــة والــتــنــفــيــذيــة لــتــعــزيــز 
دور الــمــكــاتــب الهندسية والــــدور 
االســتــشــاريــة فــي خــطــط التنمية، 
مــضــيــفــا: »يــســتــضــيــف الــمــلــتــقــى 
عدة حلقات نقاشية ومحاضرات 
يشارك فيها خبراء متخصصون 
مـــن الــقــطــاعــيــن الـــعـــام والـــخـــاص، 
للمساهمة في وضع خريطة طريق 

لتحقيق أهداف الملتقى«.
وتوجه بالشكر إلى المؤسسات 

الراعية والجهات المشاركة، وثمن 
عــالــيــا مــســاهــمــة مـــؤســـســـات فئة 
الــرعــايــة البالتينية الــتــي شملت 
بنك الكويت الوطني وبيت التمويل 
الكويتي وشركة العقارات المتحدة 
والــمــكــتــب الــعــربــي لــالســتــشــارات 
الهندسية ودار السور لالستشارات 
الــهــنــدســيــة ودار »أس أس أتـــش« 
لالستشارات الهندسية، كما شكر 
مــؤســســات فــئــة الــرعــايــة الذهبية 
التي شملت دار مستشارو الخليج 
ودار عوهة لالستشارات الهندسية 
وشــركــة اليــن شاين الدولية ودار 
نــــــــزار الـــعـــنـــجـــري لـــالســـتـــشـــارات 

الهندسية.
ورحــــب بــالــمــؤســســات مـــن فئة 
الـــرعـــايـــة الـــفـــضـــيـــة، وشـــمـــلـــت دار 
اســتــشــارات الــجــزيــرة ودار أسامة 
ــــواد بــوخــمــســيــن لــالســتــشــارات  جـ
الـــهـــنـــدســـيـــة، وأشـــــــــاد بــالــجــهــات 
الــحــكــومــيــة الـــمـــشـــاركـــة، وشــمــلــت 
ــال الـــعـــامـــة وبــلــديــة  ــغــ وزارة األشــ
الكويت وقوة اإلطفاء العام ووزارة 
الكهرباء والماء والطاقة المتجددة 
والــــمــــؤســــســــة الــــعــــامــــة لـــلـــرعـــايـــة 

السكنية.

بدر السلمان

الكويت ثاني أهم مستثمر أجنبي في العقار العربي
ً
• »مدن«: بتكلفة استثمارية 27.5 مليار دوالر خالل 19 عاما

فذت بالكويت منذ 2006 بتكلفة 3.6 مليارات دوالر
ُ
 ن

ً
 وأجنبيا

ً
 عربيا

ً
• 15 مشروعا

شهدت الكويت تنفيذ 15 
شركة من 9 دول عربية 

 في 
ً
وأجنبية 15 مشروعا

قطاع العقار الكويتي، بين 
عامي 2006 و2022، 

وقدرت تكلفتها االستثمارية 
اإلجمالية بما يزيد على 3.6 

مليارات دوالر.

كـــشـــفـــت مـــجـــمـــوعـــة »مـــــــــدن« أن 
المنطقة العربية شهدت تنفيذ 414 
شركة عقارية أجنبية وعربية 780 
 بالمنطقة خالل 

ً
 عقاريا

ً
مشروعا

الــفــتــرة بين عــامــي 2003 و2022، 
وتــمــثــل تــلــك الـــمـــشـــاريـــع 5% من 
عدد مشاريع االستثمار األجنبي 
الــمــبــاشــر )FDI( بـــالـــدول العربية 

خالل الفترة.
وقـــالـــت الــمــجــمــوعــة فـــي تقرير 
لها، إن التكلفة االستثمارية لتلك 
المشاريع بلغت نحو 307 مليارات 
دوالر تمثل 21% من مجمل تكلفة 
مــــشــــاريــــع االســـتـــثـــمـــار األجـــنـــبـــي 
المباشر بالمنطقة خـــالل الفترة 
ليكون بذلك قطاع العقار الوجهة 
األولى لالستثمار األجنبي المباشر 

بالمنطقة.
ــــت  ــوزعــ ــ ــل، تــ ــ ــيــ ــ ــاصــ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــ فــــــــي ال
االســتــثــمــارات األجنبية بالقطاع 
عــلــى 5 أنــشــطــة رئــيــســيــة أهــمــهــا 
 وبحصة 

ً
اإلنشاء بعدد 79 مشروعا

46% من عدد المشاريع وبتكلفة 
استثمارية 300 مليار دوالر تمثل 
ــالـــي تكلفة  ــمـ ــن إجـ نـــحـــو 98% مــ
مــــشــــاريــــع االســـتـــثـــمـــار األجـــنـــبـــي 
المباشر بقطاع العقار بالمنطقة 
خالل الفترة تلتها أنشطة التسويق 
والـــمـــبـــيـــعـــات، وخــــدمــــات الـــعـــقـــار، 
ومقرات الشركات العقارية، وتوفير 

المستلزمات الصناعية للقطاع.
وأظـــهـــرت بــيــانــات الــتــقــريــر أن 
الكويت حلت ثاني أهــم مستثمر 
فـــي قـــطـــاع الـــعـــقـــار الـــعـــربـــي خــالل 
الفترة ما بين عامي 2003 و2022 
 نفذتها 32 شركة 

ً
بعدد 50 مشروعا

عقارية كويتية بتكلفة استثمارية 
قدرت بنحو 27.5 مليار دوالر، بعد 
اإلمــــــارات الــتــي حــلــت فــي المرتبة 
األولـــى بتكلفة استثمارية بلغت 
 
ً
126 مــلــيــارا بــعــدد 182 مــشــروعــا

نفذتها 84 شركة إماراتية.

فـــي الــمــقــابــل، شــهــدت الــكــويــت 
قــيــام 15 شــركــة عــربــيــة وأجنبية 
من 9 دول عربية وأجنبية بتنفيذ 
 فــــي قـــطـــاع الــعــقــار 

ً
15 مـــشـــروعـــا

الكويتي خــالل الفترة بين عامي 
2006 و2022 وقـــــــدرت تكلفتها 
االستثمارية اإلجمالية بما يزيد 

على 3.6 مليارات دوالر.
فــي المقابل، حلت مصر كأهم 
وجـــهـــة لـــالســـتـــثـــمـــارات األجــنــبــيــة 
الــعــقــاريــة الــمــبــاشــرة فــي المنطقة 
بتكلفة اســتــثــمــاريــة بــلــغــت 90.2 
مليار دوالر وبحصة بلغت %29.4 
من مجمل االستثمارات األجنبية 
ــواردة للمنطقة خالل  ــ العقارية الـ
الفترة ما بين عامي 2003 و2022، 
في حين حلت اإلمارات في المرتبة 
األولــــى مــن حــيــث عـــدد المشاريع 
 تمثل 31% من 

ً
بــــ 242 مــشــروعــا

اإلجمالي العربي.
وشهد عام 2008 ذروة المشاريع 
األجنبية في قطاع العقار بالمنطقة 
 بــتــكــلــفــة 

ً
ــــدد 120 مـــــشـــــروعـــــا ــعـ ــ بـ

استثمارية تصل إلــى 61.3 مليار 
دوالر تــمــثــل 16% و20% على 
التوالي من إجمالي العدد والتكلفة 
االستثمارية لتلك المشاريع في 

المنطقة خالل الفترة.
واألغلبية العظمى من المشاريع 
األجــنــبــيــة الــعــقــاريــة فــي المنطقة 
خالل الفترة كانت مشاريع جديدة 
بنسبة 98% من اإلجمالي، في حين 
كانت البقية عبارة عن توسعات 
لمشاريع قائمة، كما استحوذت 
أهـــم 10 شــركــات على 22.5% من 
عدد المشاريع و16% من التكلفة 
االستثمارية للمشاريع في المنطقة 

خالل الفترة.

»أوابك« تحتفل بالذكرى»أوابك« تحتفل بالذكرى
الـ الـ 5555 إلنشائها إلنشائها

صادف يوم أمس، 9 الجاري، الذكرى الـ 55 إلنشاء منظمة األقطار 
العربية المصدرة للبترول )أوابك(.

وكانت مبادرة إنشاء المنظمة عام 1968، إنجازا عربيا متميزا 
، وأتى اإلعالن عن إنشاء المنظمة كمحاولة جادة من مجموعة 

ً
ومهما

من الدول العربية، إلرساء مفهوم جديد للتعاون فيما بينها، قوامه 
التركيز على شؤون البترول، باعتباره المصدر الرئيسي للطاقة 
في العالم، وعلى الصناعة البترولية الوليدة المرتبطة بالبترول 
والغاز، باعتبارها العمود الفقري القتصاد العديد من الدول العربية. 
وقد بادرت كل من السعودية، والكويت، وليبيا )المملكة الليبية 
آنــذاك(، بتنفيذ هذا التوجه، وكانت هي الدول المؤسسة لمنظمة 
أوابــك، حيث تم التوقيع على اتفاقية إنشائها في بيروت يــوم 9 
يناير 1968. ثــم انضمت إلــى المنظمة 8 دول عربية أخـــرى، هي 
اإلمارات، والبحرين، والجزائر، وقطر، وسورية، والعراق، ومصر، 

وتونس. 
وتــهــدف المنظمة إلــى إرســـاء دعــائــم الــتــعــاون والتنسيق بين 
قة بالصناعة 

ّ
أعضائها في مختلف أوجه النشاط االقتصادي المتعل

البترولية، وتقرير الوسائل والسبل للمحافظة على مصالحها 
والـــدفـــاع عــن حــقــوقــهــا، كــمــا تسعى إلـــى تــوحــيــد الــجــهــود لتأمين 
اإلمدادات النفطية إلى أسواق استهالكه بشروط عادلة ومقبولة، 
وتوفير الظروف المالئمة لرأس المال والخبرة المستثمرين في 

صناعة البترول بالدول األعضاء.
وعلى صعيد النشاطات التي تقوم بها المنظمة على الصعيدين 
العربي والدولي، مشاركتها في العديد من االجتماعات التي تعقد 
في إطار الجامعة العربية والوكاالت المتخصصة باألمم المتحدة 
المعنية بــالــطــاقــة والــبــيــئــة، كــاالتــفــاقــيــة اإلطـــاريـــة لــتــغــّيــر الــمــنــاخ 
ومنظمة أوبك واإلسكوا وغيرها، إضافة إلى تنظيمها المؤتمرات 
واالجتماعات والندوات التي تتناول مختلف المواضيع في مجاالت 
الصناعة النفطية لتبادل الخبرات في مجال النفط والطاقة، وكذلك 
االهتمام بأمور التدريب بالتعاون مع معاهد التدريب والشركات 
المختصة، كما تعقد المنظمة كل سنتين ملتقى أساسيات صناعة 

النفط والغاز.
ومنذ عــام 1979 تقوم المنظمة بعقد مؤتمر الطاقة العربي، 
كــل 4 ســنــوات، والـــذي يعد منبرا للنقاش والــحــوار بين الخبراء 
والمختصين العرب واألجانب حول مختلف أوجه ومجاالت صناعة 
الطاقة، ويهدف المؤتمر في جملة ما يهدف إليه، إلى إيجاد اإلطار 
المؤسسي لألفكار والتصورات العربية حول قضايا النفط والطاقة، 
وبلورة رؤى متوائمة بشأنها، وتنسيق العالقات بين المؤسسات 

العربية العاملة في النشاطات المرتبطة بالطاقة والتنمية.
كما تعمل المنظمة على دعم وتنمية عالقاتها واتصاالتها في 
المحافل البترولية العالمية، حيث تطرح المفهوم العربي حول 

القضايا ذات الصلة بالطاقة والتنمية المستدامة، والبيئة. 
وتسلك المنظمة في هذا الصدد عدة قنوات، من بينها الندوات 
العلمية المتخصصة التي تعقدها المنظمة بالتعاون مع المنظمات 
والمؤسسات الدولية المماثلة، وخاصة تلك المهتمة بشكل مباشر 
بشؤون الطاقة على المستويين اإلقليمي والدولي. وتسهم جميعها 

في رصد التطورات العربية والعالمية في صناعة الطاقة.

توقعات بانتعاش األسواق الناشئة مع بعض »األلم«
تدعم احتماالت االنتعاش االقتصادي في 
الصين وتحول سياسة الفدرالي األميركي 
في 2023، آمال المضاربين على االرتفاع في 
األسواق الناشئة، إذ يرى البعض أن الوضع 
مهيأ النتعاش واسع طال انتظاره في فئة 
األصول. لكن البعض يحذر من أنه ليس كل 

األصول مغرية بعد.
يـــأتـــي ذلــــــك، فــيــمــا ارتـــفـــعـــت الـــمـــؤشـــرات 
الرئيسية ألسهم وعمالت وسندات األسواق 
الناشئة في األيام الخمسة األولى من العام، 
وحتى يوم الجمعة الماضي بعد أفضل ربع 

لها منذ عام 2020.
غــيــر أنــــه كـــانـــت هـــنـــاك بــعــض الــمــنــاطــق 
الخطيرة، إذ أشـــار أحـــدث تخفيض لسعر 
العملة في مصر إلى نوبة جديدة من التقلبات 
في العملة، في حين وصلت الليرة التركية إلى 

أدنى مستوى لها على اإلطالق.
وتـــراجـــع ســعــر الـــرانـــد الــجــنــوب إفريقي 
، فيما اقتحم داعمو الرئيس البرازيلي 

ً
أيضا

السابق جاير بولسونارو، المقرات الحكومية 
ــد، مــتــحــديــن الــقــيــادة  ــ الــرئــيــســيــة، يــــوم األحــ
الجديدة للرئيس لويس إيناسيو لــوال دا 

سيلفا.
من جانبها، تــرى استراتيجية العمالت 
والخبيرة االقــتــصــاديــة فــي »ويــلــز فــارغــو«، 
بــريــنــدان مــاكــيــنــا، إمــكــانــيــة تــفــوق األســــواق 
الناشئة في األداء هذا العام، مشيرة إلى أنه 
ومع ذلك، هناك حاجة إلى القدرة على تحمل 

األلم على المدى القصير.
وقالت ماكينا إن أفضل نهج هو أن تكون 

.»
ً
 وانتقائيا

ً
»تكتيكيا

األلـــــم قــصــيــر األجـــــل الـــــذي ألــمــحــت إلــيــه 
 بالنسبة لعمالت األسواق 

ً
ماكينا، خصوصا

 من عدم وضوح مسار 
ً
الناشئة، يأتي جزئيا

بنك االحتياطي الفدرالي ألسعار الفائدة، 
إذ رجحت أن يواصل الفدرالي رفــع أسعار 

الفائدة.
وفي حالة إفراط بنك االحتياطي الفدرالي 
وظلت أسواق األسهم متقلبة، تراهن ماكينا 

على األداء المتفوق في العمالت المرتبطة 
باألساسيات القوية، مثل اليوان الصيني، 
 عن عمالت الدول التي ال تزال بنوكها 

ً
فضال

المركزية متشددة.
وأشـــــــارت إلــــى أن الــعــمــالت الــهــشــة مثل 
الجنيه المصري والليرة التركية قد تعاني في 
 لما ذكرته وكالة بلومبرغ، 

ً
هذه األثناء، وفقا

واطلعت عليه »العربية.نت«.

اختيارات محدودة
بالنسبة لبعض المستثمرين في أصول 
األســـواق الناشئة ذات المخاطر العالية، ال 
يكفي أن يوقف البنك المركزي األميركي رفع 
 
ً
، حيث ستحتاج أيضا

ً
أسعار الفائدة مؤقتا

إلى وجود إشارات على التخفيض.
وستأتي إشارة قوية من سوق السندات 
األميركية من خالل االنحدار في منحنى عائد 
سندات الخزانة. وسيحدث ذلك عندما يرتفع 
سعر األوراق المالية قصيرة األجل - األكثر 

حساسية للتغيرات في السياسة - مما يؤدي 
إلى انخفاض عائداتها بأكثر من نظيرتها 

طويلة األجل.
من جانبه، قال كبير محللي االقتصاد 
الكلي في شركة نورديا إنفستمنت، ويتولد 
باهريك: »فــي مرحلة مــا، لن يكون تباطؤ 
 لتمديد 

ً
وتـــيـــرة الــتــشــديــد الــنــقــدي كــافــيــا

االرتفاع التكتيكي في المدى المتوسط... 
ــاج إلـــــــى الــــمــــزيــــد مـــــن اإلشــــــــــارات  ــتـ ــحـ ــنـ سـ
الملموسة حول خطط االحتياطي الفدرالي، 

أي التيسير التام للظروف النقدية«.
وحــدد باهريك، الفجوة المطلوبة بين 
آجال االستحقاق لمدة عامين و10 سنوات 
أن تصل إلى حوالي 50 نقطة أســاس، من 

حوالي 70 نقطة أساس يوم الجمعة.
وقــال إن أصــول الـــدول النامية ستقود 
انــتــعــاشــا فــي األســـــواق الــعــالــمــيــة بمجرد 
أن يــبــدأ الــمــضــاربــون عــلــى الــصــعــود في 

السيطرة مرة أخرى.

 Eurizon SLJ ــال فـــي ــمـ ــرى مـــديـــر الـ ــ ويـ
Capital، آالن ويلسون، أن بنك االحتياطي 
الــفــدرالــي قــد يــتــحــول عــن ســيــاســتــه خــالل 
 كما يعزز تسارع 

ً
األشهر المقبلة، تماما

النمو الــذي تحركه السياسة فــي الصين 
الطلب على سلع الدول النامية.

ــلـــســـون إن الــــديــــون بــالــعــمــلــة  وقــــــال ويـ
المحلية، التي تعززها التوقعات المزدهرة 
للعمالت النامية، ستقود الطريق، تليها 

الديون الخارجية.
، فــبــعــد 

ً
وبــــالــــطــــبــــع، ال شـــــــيء مـــــــؤكـــــــدا

رفـــع أســـعـــار الــفــائــدة بـــأســـرع وتـــيـــرة منذ 
ثمانينيات القرن الماضي، أصدر مسؤولو 
 قويا بشكل 

ً
االحتياطي الفدرالي تحذيرا

غــيــر عـــــادي لــلــمــســتــثــمــريــن، وحـــــــذروا في 
محضر االجتماع األخير من التقليل من 
تــقــديــرهــم إلبــقــاء أســعــار الــفــائــدة مرتفعة 

لبعض الوقت.
»العربية نت«
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يحرص بنك الكويت الوطني 
على مــكــافــأة عمالئه مــن خالل 
ــة مـــن  ــيــ ــائــ ــنــ ــثــ ــتــ مــــجــــمــــوعــــة اســ
السحوبات والجوائز على مدار 
الــعــام. وفــي هــذا اإلطـــار، يجري 
»الـــوطـــنـــي« ســحــبــا عــلــى تــذاكــر 
ــى اســطــنــبــول لــلــعــمــالء  ســفــر إلــ
المسجلين في خدمة المساعدة 

الشخصية »Q’go كونسيرج«.
ــان الــبــنــك أضــــاف مــؤخــرا  وكــ
 QGo( »ــيـــو جــــو كـــونـــســـيـــرج »كـ
 لــخــدمــة 

ً
Concierge( مـــــــــزودا

الكونسيرج الحصرية المتميزة.
ويــمــكــن لــلــعــمــالء الــمــؤهــلــيــن 
دخـــــول الــســحــب تــلــقــائــيــا عند 
التسجيل فــي خــدمــة »كــيــو جو 
كونسيرج« مــن خــالل االتصال 
المباشر أو عبر رسالة واتساب 

على الرقم 1888125.

ويــــتــــوفــــر الـــــعـــــرض لـــعـــمـــالء 
الخدمات المصرفية الخاصة، 
وعـــمـــالء الــخــدمــات الــمــصــرفــيــة 
المميزة، وعمالء باقة الذهبي. 
ــــن 1 يــنــايــر  ــة مـ ــ ــدايـ ــ ــــري بـ ــــسـ ويـ
الــجــاري ويستمر حــتــى نهاية 
الشهر على أن يتم اإلعــالن عن 
الرابحين في بداية شهر فبراير 

المقبل.
ــنـــح الـــوطـــنـــي كــــل فــائــز  ــمـ ويـ
فــي السحب تــذكــرتــي سفر إلى 
اســطــنــبــول صــالــحــتــيــن لــمــدة 6 

أشهر.
وبهذه المناسبة، قال محمد 
ــرائـــح  ــيــــس شـ أكـــــــرم هــــاشــــم، رئــ
العمالء في بنك الكويت الوطني: 
ــرار  ــمـ ــتـ ــاسـ ــــي يـــعـــمـــل بـ ــنـ ــ ــــوطـ »الـ
عــلــى تــوفــيــر أفـــضـــل الــخــدمــات 
لعمالئه، كما يسعى على وجه 

الخصوص إلــى إثـــراء التجربة 
الــمــصــرفــيــة لــعــمــالء الــخــدمــات 
المصرفية الممتازة، من خالل 
ــزة وعـــــــــروض  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــآت مـ ــ ــافــ ــ ــكــ ــ مــ

حـــصـــريـــة تــجــعــلــه األقـــــــرب لــهــم 
وتضمن الحفاظ على راحتهم«.

وأضاف: »نتواصل باستمرار 
مـــــع عـــمـــالئـــنـــا لـــلـــتـــعـــرف عــلــى 
تطلعاتهم والعمل على تلبية 
احتياجاتهم من خالل خدمات 
مصرفية مبتكرة تتماشى مع 
أســــلــــوب حـــيـــاتـــهـــم وتــمــنــحــهــم 

تجربة مصرفية أكثر ثراًء«.
ــــات الـــتـــي  ــــدمـ ــــخـ وأكـــــــد أن »الـ
تتضمنها خــدمــة الكونسيرج 
تعكس إلمام البنك باحتياجات 
الـــعـــمـــالء وتـــطـــلـــعـــاتـــهـــم والـــتـــي 
نتعرف عليها عن طريق العديد 
مــن قــنــوات االتـــصـــال واألدوات 
التحليلية المتطورة، كما تؤكد 
حـــرصـــنـــا عـــلـــى تــحــقــيــق مــزيــد 
مــن الــرفــاهــيــة ومنحهم تجربة 

مصرفية استثنائية«.

وُيقدم بنك الكويت الوطني 
لعمالئه مجموعة من الخدمات، 
ــات  ــر عـــالقـ ــديــ ــــي ذلـــــــك: مــ ــا فـ ــمـ بـ
عــــــــمــــــــالء مـــــخـــــصـــــص لــــعــــمــــالء 
الــخــدمــات المصرفية المميزة، 
ــاب مـــصـــرفـــي  ــ ــسـ ــ ــــؤول حـ ــ ــسـ ــ ــ ومـ
شخصي لعمالء الذهبي الذين 
يهتمون بجميع االحتياجات 
المصرفية للعمالء، للوساطة، 
ــة الــــخــــدمــــات الــمــصــرفــيــة  ــاقــ وبــ
لــلــعــائــلــة، وخــــدمــــات الـــصـــراف 
اآللـــي الــمــمــيــزة، بــاإلضــافــة إلــى 
خــدمــة تــوصــيــل الــبــطــاقــات إلــى 
المنازل، واألولوية عند االتصال 
بــخــدمــة الــتــواصــل مــع الوطني 
على 1801801 على مدار الساعة 

وغير ذلك الكثير.

فـــي إطـــــار حـــرصـــه عــلــى مـــكـــافـــأة عـــمـــالئـــه، أعــلــن 
»الخليج« أسماء 10 فائزين بـ 1000 دينار لكل منهم، 
بسحب الدانة عن ديسمبر الماضي، وهــم: ماجدة 
أحمد الفرخ، سهيلة عبدالوهاب القطان، فؤاد خليفة 
عباس، رابعة خالد الصباح، ضياء حيدر يعقوب 
ــقـــالف، محمد  أبــوالــحــســن، وهــيــبــة عــبــدالــرســول الـ
عبدالله الـــوزان، صالح أحمد سعيد عبدالله، آالء 

فهد عبدالرحمن الكندري، يوسف عمار الطحان.
ــار  ــ  ويـــعـــد »الــــدانــــة« مـــن أفـــضـــل حـــســـابـــات االدخـ
بالكويت، فهناك فرص شهرية للفوز بألف دينار لـ 
10 فائزين، إضافة إلى سحبين ربع سنويين جائزة 
كــل منها 100 ألـــف ديــنــار، وســحــب نــصــف سنوي 
 عن السحب السنوي 

ً
جائزته مليون دينار، فضال

على الجائزة التي تبلغ 1.5 مليون دينار. 
ويعتبر »الخليج« البنك الوحيد بالكويت الذي 
، إذ يمنح 

ً
يــضــيــف للمجتمع مــلــيــونــيــريــن ســنــويــا

عمالء »الــدانــة« فرصة الفوز بمليون دينار، والتي 
أعلن الفائز فيها في يوليو الماضي، فيما سيتم 
إعالن الفائز بجائزة المليون ونصف المليون دينار 
بالسحب السنوي الكبير في 19 الجاري، بحضور 

ممثلي وزارة الــتــجــارة والــصــنــاعــة، و«آرنـــســـت آنــد 
يونغ«.

ومــن المميزات العديدة التي يتمتع بها عمالء 
»الدانة« أنه الحساب الوحيد بالكويت الذي يحول 
فرصك بالفوز من السنة الماضية إلى السنة التالية، 

ضمن برنامج مكافأة العمالء على وفائهم للبنك.
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»وربة« ينظم ورشة بعنوان »كيف تحاور مديرك؟«
لطلبة ماجستير إدارة األعمال في جامعة الخليج

ألقى مدير أول قطاع الموارد 
ــك »وربـــــــــــــة«،  ــ ــنـ ــ ــة فـــــــي بـ ــ ــريـ ــ ــشـ ــ ــبـ ــ الـ
ــــاد مـــؤيـــد الـــرشـــيـــد، مــحــاضــرة  زيـ
لطلبة ماجستير إدارة األعــمــال 
ــة الـــخـــلـــيـــج لـــلـــعـــلـــوم  ــعــ ــامــ فـــــي جــ
والــتــكــنــولــوجــيــا بـــعـــنـــوان »كــيــف 
تـــــحـــــاور مــــــديــــــرك؟« مـــــع الـــمـــديـــر 
المباشر فــي نطاق بيئة العمل، 
خـــــــالل ورشــــــــة الــــعــــمــــل الــــتــــي تــم 
تــنــظــيــمــهــا فــــي جـــامـــعـــة الــخــلــيــج 

للعلوم والتكنولوجيا. 
ــيـــد: إن إتـــقـــان فن  وقـــــال الـــرشـ
التعامل مع المدير وفق القواعد 
السليمة مــن أهــم أســس النجاح 
الــمــوصــى بــهــا فـــي الــعــمــل، فــذلــك 
يؤدي لخلق عالقة عمل احترافية 
قائمة على أساس الثقة واالحترام 

بين الموظف ومديره. 
وقــــدم بــعــض األســـالـــيـــب الــتــي 
ــا  ــهـ ــاعـ ــبـ ــر اتـ ــ ــديـ ــ ــمـ ــ ــى الـ ــلــ ــجــــب عــ يــ

لتحقيق هــذه الــعــالقــة، موضحا 
 بعض الخطوات 

ً
أنه توجد أيضا

التي يجب على الموظف االلتزام 
بها، وكيفية طريقة التعامل مع 

المدير باحترافية. 
وبّين بأن موارد البنك البشرية 
تعتبر الــثــروة الحقيقية وكلمة 
السر وراء اإلنجازات التي حققها 
 
ً
ونـــجـــاحـــاتـــه الــمــتــتــالــيــة، مـــؤكـــدا

حرص اإلدارة العليا على تطوير 
هـــذه الـــمـــوارد واالســتــثــمــار فيها 
بكل الوسائل الممكنة، وفق أحدث 

المعايير العالمية.
وأشــــار الــرشــيــد إلـــى أن البنك 
ســجــل إنــــجــــازات عــــدة فـــي إدارة 
الموارد البشرية خالل عام 2022، 
تنّوعت بين الحصول على جوائز 
عــالــمــيــة مــرمــوقــة وبـــيـــن تطبيق 
أنظمة جديدة، وتوقيع اتفاقيات 

جديدة لتطوير القطاع.

وأوضــــــــــح أن »وربــــــــــــة« يـــولـــي 
أهمية كبيرة لــلــمــوارد البشرية، 
ويعمل على رفــع أداء الموظفين 
ــات الــــتــــدريــــب  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ بــــأفــــضــــل سـ
ـــر واســــتــــراتــــيــــجــــيــــة  ــ ـــويـ ــ ـــطـ ـــتـــ ــ والـ
الرقمنة، مع مواصلة استقطاب 

ــفـــاءات الــوطــنــيــة،  الـــمـــواهـــب والـــكـ
بما يتيح إطالق طاقات الشباب 
ــعـــزيـــز خــبــراتــهــم  وتــمــكــيــنــهــم وتـ
وصقل مهاراتهم، وإثراء معرفتهم 
لتحقيق النجاح المهني والتطور 

الوظيفي.

ــر الــرشــيــد أنـــه فـــي سبيل  وذكــ
نجاح أهدافه االستراتيجية، سّرع 
»وربة« عملية التحول نحو بيئة 
ذكـــيـــة، وتــنــفــيــذ الــتــحــول الــرقــمــي 
وأتــــمــــتــــة الـــعـــمـــلـــيـــات فــــي مــعــظــم 
ة التعامالت  أعــمــالــه، ورفـــع كــفــاء
اإللكترونية داخــل إداراتـــه، للحد 

.
ً
من التعامالت الورقية تماما

وتــابــع: »لعل األهـــداف الفعالة 
والـــتـــنـــافـــســـيـــة الــــتــــي وضــعــتــهــا 
الــمــوارد البشرية لوربة كــان لها 
األثــر المستدام على بيئة العمل 
وقيمة مضافة ألداء البنك خالل 
ــنـــدت عــلــى الــكــثــيــر  ــتـ 2022، واسـ
مــن الــجــهــد والــمــشــاركــة الكاملة، 
ــعــــور الــمــوظــفــيــن بــالــتــقــديــر  وشــ
ــئــــة عــــمــــل مـــريـــحـــة  ــيــ وتـــــوفـــــيـــــر بــ

ومنصفة وإيجابية«.

»التجاري« يعلن فائز »النجمة« األسبوعي
أجــــــرى الـــبـــنـــك الـــتـــجـــاري ســحــبــه األســـبـــوعـــي 
عــلــى حـــســـاب الــنــجــمــة، أمــــس األول، فـــي مبنى 
ي وزارة التجارة 

َ
البنك الرئيسي، بحضور ممثل

ــنـــاعـــة عـــبـــدالـــعـــزيـــز أشـــكـــنـــانـــي ومــنــصــور  والـــصـ
الظفيري.

وقــــام الــبــنــك بــتــغــطــيــة الــســحــب مــبــاشــرة عبر 
ت نتيجة السحب على  وسائل التواصل، وجــاء

النحو التالي:
سحب حساب النجمة األسبوعي - جائزة 5000 
دينار من نصيب الفائز عبدالخالق هاشم خضير.

يذكر أن جوائز »حساب النجمة« مميزة بحجم 
مــبــالــغ الــجــوائــز الــمــقــدمــة، إضـــافـــة إلـــى تنوعها 
طوال السنة، والتي تتضمن سحوبات أسبوعية 
بقيمة 5000 دينار، وشهرية بقيمة 20000 دينار، 
إضافة الى جائزة نصف سنوية بقيمة 500000 
دينار، وسحب آخر العام على أكبر جائزة نقدية 
مرتبطة بحساب مصرفي في العالم بقيمة 1.5 

مليون دينار.
وعن آلية فتح حساب النجمة والتأهل لدخول 
الـــســـحـــوبـــات، فـــمـــن الــــمــــعــــروف أنـــــه يــمــكــن فــتــح 
الحساب فقط بإيداع 500 دينار، ويجب أن يكون 
في الحساب مبلغ ال يقل عن 500 دينار للتأهل، 
ودخول جميع السحوبات على كل الجوائز التي 
يقدمها الحساب، وكلما زاد رصيد العميل زادت 

فرصة الــفــوز، فضال عــن الــمــزايــا اإلضــافــيــة التي 
يوفرها الحساب، إذ يحصل العميل على بطاقة 
ــــي، ويــســتــطــيــع الــحــصــول عــلــى بــطــاقــة  ســحــب آلـ
ائتمان بضمان الحساب، وكذلك الحصول على كل 

الخدمات المصرفية من البنك التجاري.
وكشف البنك أن حساب النجمة متاح للجميع، 
وبإمكان أي شخص فتح حساب النجمة من خالل 
تطبيق CBK Mobile بخطوات بسيطة ومن أي 

مكان وفي أي وقت.

جناح »األهلي« في المعرض الوزير المعجل والنائب عبدالله المضف في جناح »بوبيان«

تكريم زياد الرشيد بعد نهاية الورشة

النفط يرتفع بعد إعادة الصين فتح حدودها

ارتــفــعــت أســعــار الــنــفــط، صــبــاح امس 
االثنين، بعد يــوم من تدفق المسافرين 
إلى الصين، عقب إعادة فتح الحدود، ما 
أدى إلى رفع توقعات الطلب على الوقود 
وإحــداث تــوازن جزئي مع المخاوف من 

حدوث ركود عالمي.

وارتفعت العقود اآلجلة لخام برنت 90 
 
ً
، أو 1.2 في المئة، إلى 79.47 دوالرا

ً
سنتا

للبرميل بحلول الساعة 05:20 بتوقيت 
غرينتش، فيما سجل خام غرب تكساس 
 للبرميل، 

ً
الوسيط األميركي 74.67 دوالرا

، أو 1.2 في المئة.
ً
بزيادة 90 سنتا

وتـــعـــزز اآلمـــــال بـــحـــدوث زيــــــادات أقــل 
حـــدة فـــي أســـعـــار الــفــائــدة فـــي الـــواليـــات 
المتحدة األســــواق المالية وتـــؤدي إلى 
تراجع الدوالر. ويؤدي تراجع الدوالر إلى 
جعل السلع المقومة بالدوالر في متناول 

المستثمرين حائزي العمالت األخرى.

وتــراجــع كــل مــن خــام بــرنــت وغــرب 
تــكــســاس الــوســيــط أكــثــر مـــن ثمانية 
في المئة األسبوع الماضي، في أكبر 
هبوط أسبوعي لهما في بداية سنة 

جديدة منذ 2016.
وقالت تينا تنغ، المحللة في »سي إم 
سي ماركتس«، في مذكرة، إن »العقود 
ــام شـــهـــدت أكــبــر  ــة لــلــنــفــط الــــخــ ــلــ اآلجــ
خسائر أسبوعية لها منذ شهر، بسبب 
مـــخـــاوف الــــركــــود، ألن أســـعـــار النفط 
ترتبط بشكل إيجابي بالتضخم منذ 
عام 2022، رغم أن إعادة فتح الصين قد 

تمنع االنخفاض في المدى القريب«.
وفتحت الصين، ثاني أكبر مستهلك 
للنفط في العالم، حدودها السبت، ألول 
مرة منذ ثالث سنوات، ما عزز توقعات 

طلبها على وقود النقل.
ومن المتوقع أن يصل عدد الرحالت 
 إلى ملياري رحلة خالل موسم 

ً
محليا

السنة القمرية الجديدة، أي ما يقرب من 
ضعف حركة العام الماضي، مستعيدة 
70 في المئة من مستويات عام 2019، 

كما تقول بكين.
لكن ما زالــت هناك مخاوف من أن 
يؤدي هذا التدفق الهائل للمسافرين 
ــــات بـ  ــابـ ــ ــرى فــــي اإلصـ ــ ــــى زيـــــــادة أخــ إلـ
»كــوفــيــد19-« والــحــد مــن التعافي في 

النشاط االقتصادي الصيني.
وحسب تقرير صادر عن بنك الكويت 
الــوطــنــي، ســاهــم ارتـــفـــاع أســـعـــار النفط 
ــيــــرة آلخــــر جــلــســات  فـــي الــلــحــظــات األخــ
تــــــداول عــــام 2022 فـــي تــســجــيــل الــنــفــط 
مــكــاســب ســنــويــة بــنــســبــة 10.5 بالمئة 
ــام بــرنــت( و6.7 بــالــمــئــة )خــام  )مــزيــج خـ
ــط(، فــيــمــا يــعــد  ــيــ ــوســ غـــــرب تـــكـــســـاس الــ
مـــن الـــمـــؤشـــرات اإليــجــابــيــة الـــنـــادرة في 
ــســم بــاالضــطــرابــات وضــعــف أداء 

ّ
عـــام ات

األســـواق المالية بصفة عــامــة، إذ أنهى 
مزيج خام برنت تداوالت شهر ديسمبر 
عند مستوى 85.9 دوالرا للبرميل، بنمو 
شهري 0.6 بالمئة خالل ديسمبر، بينما 
أغلق سعر خام غرب تكساس الوسيط 
 للبرميل )0.4- بالمئة 

ً
عند 80.3 دوالرا

في ديسمبر(.
من جهة أخــرى، أنهى خــام التصدير 
الكويتي تداوالت العام عند مستوى 82.0 
 للبرميل )2.1- بالمئة في ديسمبر(، 

ً
دوالرا

 بنسبة 
ً
 أكثر تواضعا

ً
 بذلك نموا

ً
مسجال

3.8 بالمئة عام 2022.
• وجاء ارتفاع أسعار العقود اآلجلة 
للنفط بنهاية العام وسط فترة من الهدوء 
التقليدي لألسواق المالية، وفي أعقاب 
تـــراجـــع األســــعــــار بــمــعــدل ثــنــائــي الــرقــم 
مقارنة بأعلى مستوياتها المسجلة في 

الربع الرابع من العام، بعد أن بلغت 98 
دوالرا للبرميل بداية شهر نوفمبر.

ـــن آفــــاق  ــــزى ذلـــــك لـــتـــوقـــع تـــحـــسُّ ــعـ ــ وُيـ
ــت 

ّ
ــاد الـــصـــيـــنـــي، بـــعـــد أن تــخــل ــتــــصــ االقــ

السلطات عن سياسات »صفر كوفيد«، 
إال انـــه فـــي ظـــل تــفــشــي الــفــيــروس بعدد 
من المدن في فترة ما بعد اإلغــالق، فإن 
المخاطر على المدى القريب تتجه في 

الغالب إلى االتجاهات السلبية.
وال تزال آفاق أسعار النفط عام 2023 
غير مؤكدة، في ظل وجود رياح معاكسة 
يفرضها الركود العالمي وزيادة إمدادات 
النفط من خــارج »أوبــك«، وتراجع إنتاج 
الواليات المتحدة وإعــادة فتح اقتصاد 
الــصــيــن )بـــمـــجـــرد الــتــغــلــب عــلــى مــوجــة 
كوفيد- 19 الحالية(، وانخفاض اإلمدادات 
الروسية بعد فرض الحظر/ وضع سقف 
لــألســعــار، والــتــقــلــيــص الــشــديــد إلنــتــاج 

»أوبك« وحلفائها. 
إال أننا نرى أن عوامل جانب العرض 
 مــن الربع 

ً
 مــتــزايــدا بــدايــة

ً
ستلعب دورا

ع 
ّ
، مع توق

ً
الثاني من عام 2023 فصاعدا

تأثير إيجابي على أسعار النفط، ليصل 
متوسط السعر خالل العام إلى مستوى 

 للبرميل.
ً
90 دوالرا

»الوطني«: تذاكر سفر إلى إسطنبول مع »Q’go كونسيرج«»الخليج«: 10 فائزين في »الدانة« الشهري

محمد هاشم

أفراح األربش خالد الرحماني

»بوبيان« يختتم مشاركته في معرض »وظيفتي«

أكــــد بــنــك بــوبــيــان اســـتـــمـــرار خططه 
فــي تطوير كــــوادره البشرية الوطنية، 
ومنحها المزيد من الفرص نحو اإلبداع، 
 على بيئة العمل 

ً
بما ينعكس إيجابيا

الـــداخـــلـــيـــة، الـــتـــي تــنــعــكــس عــلــى خــدمــة 
العمالء.

وقال المدير التنفيذي في مجموعة 
الـــــمـــــوارد الـــبـــشـــريـــة فــــي الـــبـــنـــك، خــالــد 
 على اختتام البنك 

ً
الرحماني، تعليقا

مشاركته في معرض »وظيفتي«، الذي 
نظم في قاعة أرينا 360 مول »أسعدنا 
المشاركة بالمعرض، الذي يعتبر األكبر 
اتنا  على مستوى الكويت لتوظيف كفاء
الشابة في كل المجاالت على المستويين 

الحكومي والخاص«. 
وأضـــــاف أن هــــذه الــمــشــاركــة جـــاءت 

ضمن مساعي البنك المستمرة للتواصل 
ــن مــخــتــلــف  ــ ــثــــي الـــــتـــــخـــــّرج مــ ــديــ ــع حــ ــ مــ
التخّصصات، بهدف استقطاب الكفاءات 
الـــشـــابـــة، بـــمـــا يـــتـــواكـــب مــــع مــتــطــلــبــات 

الصناعة المصرفية الحالية.
وأوضح الرحماني »نسعى من خالل 
ــذه الـــمـــعـــارض  ــ مــشــاركــتــنــا فــــي مـــثـــل هـ
الوظيفية للتواصل مع شريحة الشباب 
الخريجين، واستقطاب الكفاءات للعمل 
 لــلــنــمــو بــبــيــئــة الــعــمــل 

ً
بــالــبــنــك، تـــعـــزيـــزا

بشكل متسارع، وصواًل إلى التنافسية 
ــلـــيـــة  ــرى الـــــمـــــؤســـــســـــات الـــمـــحـ ــ ــبــ ــ ــع كــ ــ ــ مـ

واإلقليمية«.
وأكــــــــد ضــــــــــرورة تـــنـــظـــيـــم مــــثــــل هــــذه 
الفعاليات والــمــبــادرات، لما تمثله من 
أهمية باعتبارها قناة تواصل مباشر 

ومنصة تتيح لكل من الطرفين، سواء 
الــمــؤســســات والــتــعــرف عــلــى الــكــفــاءات 

ومهارات الكوادر الوطنية.
وأضاف الرحماني أن هذه المبادرات 
 من قيم »بوبيان« 

ً
ا شكل جزء

ُ
الوظيفية ت

واهـــتـــمـــامـــه الــــدائــــم بــمــوظــفــيــه، وصــقــل 
 مـــن خــالل 

ً
مــــهــــارات الــمــعــيــنــيــن حـــديـــثـــا

بـــرنـــامـــج تــــدريــــبــــي، لـــيـــكـــونـــوا بــمــنــزلــة 
مصرفيين شاملين يتمتعون بالقدرات 

الالزمة. 

... و»األهلي« يختتم المشاركة في المعرض 

اخــتــتــم الــبــنــك األهــلــي الــكــويــتــي مــشــاركــتــه في 
مــعــرض وظــيــفــتــي، الــمــعــرض الــتــوظــيــفــي األكــبــر 
 مــن خــالل 

ً
واألول مــن نــوعــه فــي الــكــويــت، هـــادفـــا

ــــى تــشــجــيــع الــــقــــوى الــعــامــلــة  ــذه الـــمـــشـــاركـــة إلـ ــ هـ
 فئة الشباب الكويتي، على 

ً
بالكويت، وتحديدا

اختيار القطاع الخاص كوجهة لتعزيز وتطوير 
مستقبلهم الوظيفي.

معرض وظيفتي، الــذي أقيم في قاعة األرينا 
بمجمع 360 من الخامس حتى السابع من الشهر 
الــجــاري، يعكس بــوضــوح التوجه المستمر في 
تطبيق رؤية »األهلي« الستقطاب الكوادر الوطنية، 
والوقوف بجانب الشباب الكويتي، ومساعدتهم 
لتعزيز مستقبلهم الــوظــيــفــي، مــن خـــالل توفير 
الـــفـــرص الــوظــيــفــيــة الــمــنــاســبــة والـــمـــمـــيـــزة لــهــم، 
وتحقيق أحالمهم، والنمو فــي القطاع الخاص 

.
ً
والمصرفي تحديدا

شارك في معرض وظيفتي أكثر من 80 شركة 
 تشمل: الطاقة، 

ً
 مختلفا

ً
فــي أكــثــر مــن 14 قطاعا

الـــمـــصـــارف، االســتــثــمــار، الــتــأمــيــن، وغــيــرهــا من 
القطاعات المشاركة في المعرض، لتلتقي الكوادر 
المحلية الشابة، حيث أقيمت على هامش معرض 
وظيفتي مجموعة من المؤتمرات، التي سلطت 
الـــضـــوء بــشــكــل أكــبــر عــلــى ظــــروف ســـوق الــعــمــل، 
وكيفية التعامل معها، إضــافــة إلــى اســتــشــارات 
التوجيه الوظيفي، وورش العمل الخاصة بكيفية 
كتابة السيرة الــذاتــيــة والتعامل مــع المقابالت، 

والعديد من األنشطة األخرى.
خــالل وجــودنــا بالمعرض قــام فــريــق الــمــوارد 
البشرية باستقبال طلبات توظيف ما يقارب 200 
طلب، وقمنا بعمل مقابالت شخصية فورية لما 

.
ً
يقارب 50 مرشحا

وقد صرحت أفراح األربش، المدير العام إلدارة 

ــلـــي«: »نحن  الـــمـــوارد الــبــشــريــة بــاإلنــابــة فــي »األهـ
 للمشاركة في معرض وظيفتي، الذي 

ً
سعداء جدا

يعتبر فرصة استثنائية اللتقاء الكوادر الوطنية 
الــشــابــة الــتــي ســتــقــود الــمــشــهــد االقـــتـــصـــادي في 
، حيث إن دعم المواهب الشابة 

ً
الكويت مستقبال

 ضمن رؤية البنك 
ً
 أساسيا

ً
الوطنية يعتبر محورا

الــمــســتــقــبــلــيــة، وســيــحــرص )األهـــلـــي( عــلــى جــذب 
وتوظيف هذه المواهب ومساعدتها، وصواًل إلى 

.»
ً
أعلى المراكز القيادية في البنك مستقبال

وأضافت األربش: »مثل هذه الفعاليات تساعد 
على تحفيز عملية التغيير اإليجابي في المجتمع، 
من خالل تسهيل تحول القطاع الخاص إلى بيئة 
جــاذبــة للطاقات الــشــابــة، وبــالــتــالــي العمل على 

.»
ً
توفير فرص عمل أكثر مستقبال

وأوضحت أن البنك »يوفر بيئة العمل المثالية 
النطالق المسيرة الوظيفية لحديثي التخرج«.

»الوطني«: آفاق األسعار خالل 2023 ال تزال غير مؤكدة في ظل الرياح المعاكسة

الكويت تشحن إلى أوروبا 2.5 مليون طن من الديزل
 للعقوبات األوروبية

ً
لتعويض ما يسببه فقد اإلمدادات الروسية نظرا

ــه من  نــقــلــت »بـــلـــومـــبـــرغ« عـــن مـــصـــدر مــطــلــع أنــ
المتوقع أن تشحن دولــة الكويت إلى أوروبــا 2.5 
مليون طن من الديزل، لتعويض بعض مما يسببه 
فقد اإلمدادات الروسية، نظرا للعقوبات األوروبية 

ضد موسكو.
ووفقا للمصدر، تخطط الكويت لزيادة صادرات 
الديزل ووقود الطائرات إلى أوروبا هذا العام، ومن 
المتوقع أن ترفع الكويت إمــداداتــهــا إلــى أوروبــا 
بخمسة أضعاف عما كانت عليه في عــام 2022، 
لتصل إلى نحو 50 ألف برميل يوميا، كما ترغب 
الكويت في مضاعفة مبيعات وقود الطائرات إلى 

ما يقرب من 5 ماليين طن.

ويواجه االتحاد األوروبي ضغطا محتمال في 
الوقود ابتداء من 5 فبراير المقبل، عندما يدخل 
حظر اســتــيــراد المنتجات النفطية الــمــكــررة من 
روسيا حيز التنفيذ، كجزء من العقوبات األوروبية 
ضــد روســيــا. وقــد ترتفع أســعــار الــديــزل فــي هذا 
الربع إلى 200 دوالر للبرميل، ألن الحظر قد يؤدي 

.Bank of America إلى نقص عالمي، وفقا لـ
وكــان االتــحــاد األوروبـــي يشتري ما يقرب من 
1.3 مليون برميل يوميا من المنتجات النفطية 
المكررة مــن روســيــا حتى نهاية الــعــام الماضي، 
 ،.JPMorgan Chase & Co وفــقــا لمحللين مـــن

ونصف هذه الكمية كانت من وقود الديزل.

ــد أنــفــقــت الـــكـــويـــت عـــشـــرات الـــمـــلـــيـــارات من  وقــ
الـــدوالرات على تطوير مصافيها القديمة وبناء 
مصافي جديدة في السنوات األخيرة، حيث كان 
أهم استثمار لها هو بناء مشروع مصفاة »الزور«، 
الذي تقوم بتطويره شركة الصناعات البترولية 
المتكاملة الــمــمــلــوكــة لــلــدولــة KIPIC، ثــانــي أكبر 
مصفاة عاملة فــي منطقة دول مجلس التعاون 
الخليجي، والتي تعتبر حجر األساس في تلبية 
الطلب المتزايد على الطاقة، حيث توفر المنشأة 
حوالي 615 ألــف برميل يوميا، وقــد أرسلت أول 
صادراتها من الديزل ووقود الطائرات في أواخر 

العام الماضي.
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الدمخي: موسم ثاٍن من »الحفل« عبر تلفزيون الكويت
أكدت سعادتها بنجاحها اإلعالمي إلى جانب أعمالها الفنية

الرشيدي: رواج الرواية يعود
إلى تسويقها ال لنجاحها

● فضة المعيلي
تحدث الكاتب الروائي استشاري 
التنمية البشرية، د. بشير الرشيدي، 
في محاضرة أقامتها رابطة األدبــاء 
الــكــويــتــيــيــن عـــلـــى مـــســـرح د. ســعــاد 
الصباح بعنوان »سيكولوجية األدب 
ــابـــات اإلبــــداعــــيــــة«،  ــتـ ــكـ فــــي الـــنـــقـــد والـ
بمشاركة الكاتبة بدرية مبارك، وأدار 
الــمــحــاضــرة اإلعــالمــي عبدالمحسن 

البرقاوي.
وأكـــد الــرشــيــدي أن الـــروايـــات ذات 
الــبــعــد الــســيــكــولــوجــي ال تــعــد رائــجــة 
في الوقت الحالي، بل إن رواج العمل 
يعتمد على تسويق الكاتب ألعماله 
األدبية وكتبه، وليس على نجاح أو 
 إلـــى أن 

ً
فــشــل الـــروايـــة ذاتــهــا، مــشــيــرا

القضية تسويقية. 
وعــــنــــد ســــــؤالــــــه: هـــــل يــــجــــب عــلــى 
كـــــل كــــاتــــب أن تــــكــــون لــــديــــة ثـــقـــافـــة 
 ،

ً
سيكولوجية؟ قــال: »ليس ضروريا

 تـــصـــوراتـــه من 
ّ
فــالــكــاتــب إنـــمـــا يـــبـــث

خـــالل كــتــابــاتــه، فــلــيــس بــالــضــرورة 
 لعلم النفس حتى 

ً
أن يــكــون دراســــا

ما أصبحت من 
ّ
يكتب الرواية، لكن كل

أصــحــاب التخصص أعــطــاك فسحة 
لــتــشــكــيــل األبــــطــــال، والـــعـــالقـــات بين 
الــشــخــصــيــات، وضـــبـــط االنـــفـــعـــاالت 

وحتى تشكيل النهايات«.
ــيـــة األدب  ــكـــولـــوجـ ــيـ وذكــــــــر أن سـ
واإلبــداعــات في الــروايــات المختلفة، 
لها تأثير على صياغة الشخصيات 
الروائية، وأن تناول نظرية االختيار 
تقول إنــه ليس هناك مثير خارجي 

يــحــدد اســتــجــابــتــك، فــعــنــدمــا تــحــدث 
لديك عثرات في الحياة أنت المسؤول 
مــســؤولــيــة مــبــاشــرة لــلــقــيــام مــن هــذه 
العثرة بناء على الفكرة التي تتكون 
في عقلك، فأنت صانع الــقــرار، وأنت 
الــذي تستطيع أن تضبط انفعاالتك 
لــتــتــمــتــع بــحــيــاتــك وتـــديـــم عــالقــاتــك، 

وتحقق غاياتك.
من جانبها، أشارت الكاتبة بدرية 
مبارك إلى المنهج النفسي في الكتابة 
ــة، وكــيــف نــحــن كــمــرشــديــن  ــيـ اإلبـــداعـ
ــنـــاه فــــي مــجــال  ــتـــخـــدمـ نــفــســيــيــن اسـ
الكتابة، والرواية، والقصة، وتطّرقنا 
إلى النظريات السلوكية والمعرفية 
التي تسهم فــي مساعدة الــفــرد على 
ــا وإيــــجــــاد حل  ــ ــهـ ــ فــهــم نــفــســه وإدراكـ
ــدارات  ــ لــلــمــشــكــالت، مضيفة أن اإلصـ
المختلفة تناولت النظريات السلوكية 
اإلرشادية وتطرقت إلى إيجابياتها 
وعــيــوبــهــا وتــطــورهــا خـــالل الــتــاريــخ 

بالمنهج الفلسفي واألدبي.
ا 

ّ
وقــالــت مــبــارك إن بــداخــل كــل من

أديبا يمكنه إيجاد نفسه باستخدام 
الــكــتــابــة الــعــالجــيــة، أو كــذلــك الــعــالج 
ة، مــــشــــيــــرة إلــــــــى أن تــلــك  بـــــــالـــــــقـــــــراء
الــتــقــنــيــات تستخدمها فــي مــركــزهــا 
لالستشارات النفسية واالجتماعية، 
حيث تعمل على مساعدة األفراد على 
إيجاد ذواتهم، مبينة أهمية العلوم 
السيكولوجية واألدب باعتبارهما 
وجهين لعملة واحـــدة ال ينفصالن؛ 
فــعــلــم الــنــفــس يــدعــم األدب والــعــكــس 

صحيح«.

الدمخي في مشهد من مسلسل »دحباش«

جانب من المحاضرة

فضة المعيلي

 جوائز 
ً
بعد الفضائح التي مست أخــيــرا

 أنها 
ً
»غولدن غلوب«، التي ُصنفت طويال

المناسبة المفضلة في هوليوود، يحاول 
الــقــائــمــون عــلــى الـــحـــدث تــلــمــيــع صــورتــه 
فـــي حــفــلــتــه الــمــقــبــلــة الـــتـــي تـــقـــام الــيــوم 
مــع اســتــعــراض للنجوم على السجادة 
الــحــمــراء، وســـط منافسة محتدمة بين 
أعمال ضخمة من أمثال »أفاتار«، و»توب 
غــن«، وأخـــرى أكثر حميمية كـــ »ذي 

فيبلمانز«. 
قـــد يــحــقــق فــيــلــم )Tar( الـــذي 
تدور أحداثه في عالم الموسيقى 
الكالسيكية، وفيلم )Elvis( عن 
سيرة ملك موسيقى الــروك أند 
. ويتنافس 

ً
رول، مفاجأة أيــضــا

بـــطـــال الـــفـــيـــلـــمـــيـــن، وهــــمــــا عــلــى 
التوالي كيت بالنشيت وأوستن 
بـــاتـــلـــر، عــلــى الـــفـــوز بــجــائــزتــي 

أفضل أداء تمثيلي.
ويحظى تسليم هذه الجوائز 
في بيفرلي هيلز بمتابعة كبيرة 

، إذ تــشــكــل هــــذه الــحــفــلــة الــســنــويــة 
ً
تــقــلــيــديــا

ــز فـــــي الـــــواليـــــات  ــ ــوائـ ــ ــجـ ــ ــم الـ ــ ــــوسـ انـــــطـــــالق مـ
الــمــتــحــدة، لــكــن فـــي الـــعـــام الــمــاضــي، ُحــرمــت 
حفلة »غولدن غلوب« من النقل التلفزيوني، 
وواجهت مقاطعة من القطاع، بسبب اتهامات 
بالعنصرية والتمييز على أســاس الجنس 
والفساد استهدفت رابطة هوليوود للصحافة 

األجنبية، الجهة المنظمة للحدث.
وبــعــد ســلــســلــة مـــن اإلصـــالحـــات لتجديد 
الـــرابـــطـــة الـــتـــي لـــم يــكــن فـــي عـــدادهـــا أعــضــاء 
ســــود فـــي عــــام 2021، وافـــقـــت قـــنـــاة »ان بي 
سي« األميركية على بث حفلة غولدن غلوب 

بنسختها الثمانين هذا العام.
ــلـــة الـــمـــمـــثـــل الـــكـــومـــيـــدي  ــقــــدم الـــحـــفـ ــيــ وســ
األمـــيـــركـــي األســـــود جـــيـــرود كــارمــايــكــل، كما 
سيكون المخرج كوينتين تارانتينو من بين 

مقدمي الجوائز.
، فالعقد مع »ان 

ً
لكن النجاح ليس مضمونا

بــي ســي« صالح فقط لهذا الــعــام، ولــم يؤكد 
العديد من المرشحين حضورهم بعد.

)أ ف ب(

»غولدن غلوب« تنطلق اليوم بعد تلميع صورتها

كشفت الفنانة فاطمة الدمخي عــن استمرار 
تجربتها فــي تــقــديــم الــبــرامــج التلفزيونية من 
خالل إطالق موسم ثان من برنامجها »الحفل«، 
كاستثمار للنجاح الــذي حققته الـــدورة األولــى 

من البرنامج.
وأوضحت الدمخي، لـ »الجريدة«، أن برنامج 
 كل يوم جمعة على شاشة 

ً
الحفل يبث أسبوعيا

تــلــفــزيــون الــكــويــت، ويــتــنــاول كـــل الــمــهــرجــانــات 
 
ً
والــحــفــالت الــتــي أقيمت فــي الــكــويــت، خصوصا

ــتـــحـــدث عــــن كــل  ــر«، ويـ ــرايــ ــبــ ــاء فـــتـــرة »هـــــال فــ ــنــ أثــ
المطربين والفنانين الذين شاركوا آنذاك.

وأعــربــت عــن سعادتها وحماسها لنشاطها 
 
ً
ــيـــرة، حــيــث تــقــّدم أيــضــا اإلعـــالمـــي بــالــفــتــرة األخـ
 يعرض على الهواء مباشرة كل يومي 

ً
برنامجا

جمعة وسبت من كل أسبوع، ويصور في »بيت 
العثمان« و»يـــوم الــبــحــار«، ويتضمن مسابقات 

 متنوعين.
ً
للجمهور كما يستضيف ضيوفا

وعــلــى المستوى الفني تــشــارك الدمخي في 
بطولة مسلسل »في دروب السعي مظالم«، الذي 
، لــلــكــاتــب والمنتج 

ً
انــتــهــت مــن تــصــويــره أخـــيـــرا

مــشــاري الــعــمــيــري، والــعــمــل مــن إنــتــاج مؤسسة 
»زهـــدم لإلنتاج الفني«، ويــشــارك فيه مجموعة 
من نجوم الدراما في الكويت والخليج، ومنهم 
عــبــدالــرحــمــن الـــعـــقـــل، ومـــاجـــد مـــطـــرب، وهــيــفــاء 
حسين، وعــبــداإلمــام عــبــدالــلــه، وأحــمــد مساعد، 
وزينب كرم، وإسماعيل الراشد، وعبدالله الفريح، 
ــارق الــنــفــيــســي، ومــحــمــد أشــكــنــانــي، وولــيــد  ــ وطـ
الضاعن، وغيرهم، وهو من إخراج محمد الطوالة. 
وذكـــــرت الــدمــخــي مــقــتــطــفــات مـــن دورهـــــا في 

مسلسل »دروب السعي مظالم«، وقالت إنها 
تجّسد دور أم توفى زوجــهــا، ولديها ولــدان 
 واآلخــر انضم لدورة 

ً
أحدهما يدرس خارجا

عسكرية، الفتة إلى أن المسلسل يشتمل على 
سلسلة من األحداث.

ُيذكر أن الدمخي شاركت في مجموعة 
مسلسالت تلفزيونية عرضت في رمضان، 
ومنها المسلسل التراثي الواقعي »دحباش« 
من إخراج حسين أبل، وجسد شخصياته 
نخبة من نجوم الدراما، من أبرزهم: جاسم 
الــنــبــهــان، وعــبــدالــرحــمــن الــعــقــل، ومحمد 
ــابـــر، وعـــبـــداإلمـــام عــبــدالــلــه، ومــحــمــد  جـ

الصيرفي، وهيفاء حسين، وغيرهم. 
وجــّســدت فيه شخصية »أم أحمد« 
التي تــواجــه العديد مــن الصعوبات. 
 شــاركــت فــي مسلسل بيبي، 

ً
وأيــضــا

الذي تناولت فكرته دراما إنسانية، 
ــان  ــ ــــضــ وعــــــــــــــرض فــــــــي مـــــــوســـــــم رمــ
 
ً
الــمــاضــي وحــصــد صــدى إيجابيا
ــن الــــجــــمــــهــــور،  ــ  مــ

ً
واســــتــــحــــســــانــــا

وجّسدت فيه الدمخي شخصية 
بــشــايــر، وهـــو مــن إخــــراج محمد 
سمير، وتأليف أحمد العوضي، 
ــه بـــشـــار  ــتـ ــولـ وشــــــــــارك فـــــي بـــطـ
الـــشـــطـــي، وشـــــجـــــون، وغـــديـــر 
الـــســـبـــتـــي، وبــــــدر الــشــعــيــبــي، 
ــالـــح، وعــبــدالــلــه  وفـــهـــد الـــصـ

عبدالرضا، ومي البلوشي 
وآخرون.

فاطمة الدمخي

كيت بالنشيت

https://www.aljarida.com/article/10664
https://www.aljarida.com/article/10662
https://www.aljarida.com/article/10658
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خامنئي يقر باألزمة االقتصادية ويخّون المحتجين
• أكبر تظاهرات منذ شهر و3 أحكام إعدام جديدة • رئيسي ينوي زيارة تركيا وسورية

اكتسبت التظاهرات في إيران 
 مع مطلع العام 

ً
 جديدا

ً
زخما

الحالي، في حين بدا أن المرشد 
اإليراني علي خامنئي يبرر 

سياسة اإلعدامات عبر تخوين 
 في الوقت 

ً
المحتجين، ُمقرا

نفسه بوجود أزمة اقتصادية.

ــة،  ــيــ ــرانــ شــــهــــدت الــــمــــدن اإليــ
فـــي الــيــومــيــن األخـــيـــريـــن، أكــبــر 
تــظــاهــرات شعبية مــنــذ شهر، 
وفـــقـــا لــتــقــريــر لــمــعــهــد دراســــة 
الـــحـــرب ومـــقـــره واشـــنـــطـــن، في 
الــــــذكــــــرى الــــســــنــــويــــة إلســــقــــاط 
»الـــــــحـــــــرس الــــــــثــــــــوري« طــــائــــرة 
ركـــاب أوكــرانــيــة قــبــل 3 أعـــوام، 
ــلـــة   عــــلــــى مـــواصـ

ً
واحــــتــــجــــاجــــا

ــة إعـــــــــدام  ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــات سـ ــــطـ ــلـ ــ ــــسـ الـ
متظاهرين.

ولــلــمــرة األولــــى مــنــذ انـــدالع 
تــظــاهــرات »الـــحـــراك الــشــعــبــي« 
الـــمـــطـــالـــب بــالــتــغــيــيــر، والـــتـــي 
تقترب من إتمام شهرها الرابع، 
اعــتــرف المرشد اإليــرانــي علي 
ــــدا  ــه وفـ ــائـ ــقـ خـــامـــنـــئـــي خــــــالل لـ
مــن مــديــنــة قــم أمــــس، بمعاناة 
اإليــرانــيــيــن مــن أزمـــة معيشية، 
ــتــــجــــاجــــات  ــبــــر االحــ ــتــ ــه اعــ ــنـ ــكـ لـ
خيانة يجب التعامل معها بـ 

»شكل جاد«. 
وقال خامنئي: »لدينا مشاكل 
اقـــتـــصـــاديـــة ومـــعـــيـــشـــيـــة، لــكــن 
هل يمكن حل المشكلة بحرق 
حاويات القمامة؟ وهل ستحل 
ــنــــزول لـــلـــشـــارع  ــالــ الـــمـــشـــاكـــل بــ
وأعـــمـــال الـــشـــغـــب؟«. وتـــابـــع أن 
الــمــحــتــجــيــن لــــم يـــكـــن هــدفــهــم 
القضاء على نقاط الضعف في 
الــبــالد، بــل كــان هدفهم تدمير 

نقاط القوة«.
وفــــــــــي دفــــــــــــاع ضــــمــــنــــي عـــن 
ســـــيـــــاســـــة اإلعــــــــــــدامــــــــــــات، قـــــال 
ــــدو  ــعـ ــ ــي: »أيـــــــــــــــادي الـ ــ ــئـ ــ ــنـ ــ ــامـ ــ خـ
األجــنــبــي ظــهــرت خـــالل أعــمــال 
ــل 

ّ
الــشــغــب األخــــيــــرة. لــقــد تــدخ

األميركيون واألوروبيون، وكل 
دولـــة أوروبـــيـــة كــانــت متورطة 
في هذا األمر بطريقة أو بأخرى 
وبشكل غير ســـري«. واضـــاف: 
، هـــذه خــيــانــة بالطبع، 

ً
»حــســنــا

والمؤسسات المسؤولة يجب 
أن تتعامل بشكل جــاد وعــادل 

مع الخيانة«.
وأمـــــــــــس، أعــــلــــنــــت الـــســـلـــطـــة 
القضائية إصدار أحكام إعدام 
إضـــافـــيـــة بــحــق 3 مــتــظــاهــريــن 
اتــهــمــتــهــم بــالــضــلــوع فـــي قتل 
ــوات األمــــــن فــي  عـــنـــاصـــر مــــن قــــ

أصفهان وسط البالد.
 
ً
ــا ــكـــمـ وأصــــــــــــدر الـــــقـــــضـــــاء حـ

أفادت مصادر بلقاء رئيس 
املجلس الرئاسي الليبي محمد 

املنفي بقائد قوات »الجيش 
الوطني« خليفة حفتر في 
العاصمة املصرية القاهرة.

وقال محمد الشريف، مدير املكتب 
اإلعالمي باملجلس الرئاسي، 

أمس، إن املنفي التقى عددًا من 
املسؤولني بالقاهرة، ومن ضمن 

الحاضرين حفتر وعدد من 
املسؤولني املصريني، مؤكدًا أن 
االجتماع يأتي لتعزيز جهود 

التهدئة بني األطراف الليبية. ويعد 
هذا اللقاء هو الثاني بني الطرفني، 
منذ اجتماعهما في 11 فبراير عام 

2021، حني زار املنفي بنغازي، 
والتقى حفتر في مكتبه.

عززت القوات األميركية من 
وجودها في املناطق التي 

تسيطر عليها تنظيمات كردية 
شمال شرقي سورية. وبحسب 

مصادر، فإن 100 مركبة عسكرية 
محملة بإمدادات اتجهت للقواعد 
العسكرية األميركية في محافظة 

الحسكة خالل األيام الثالثة 
 
ّ
املاضية. وذكرت املصادر، أن

املركبات جاءت من العراق في 
عدة قوافل ودخلت إلى املناطق 
التي سبق أن قلصت واشنطن 
انتشارها بها. وتنتشر القوات 
األميركية بمحافظات الحسكة 
والرقة ودير الزور التي تنشط 

بها فصائل كردية تصفها تركيا 
بـ«إرهابية« وتهدد بمالحقتها.

سلة أخبار

المنفي يلتقي حفتر 
بالقاهرة لتعزيز التهدئة

القوات األميركية تعزز
وجودها شمال سورية

مع مواصلة مناوراتها القتالية 
قبالة تايوان لليوم الثاني، 

استحضرت الصني أمس، تاريخ 
أملانيا »املؤلم« في معرض انتقادها 

زيارة وفد رفيع املستوى من 
البوندستاغ للجزيرة، في إشارة 

واضحة إلى سجلها في زمن 
الحرب. وفي حني رصدت وزارة 

الدفاع التايوانية 57 طائرة صينية 
وأربع سفن حربية قرب تايوان 

خالل التدريب القتالي، سارع 
املتحدث باسم الخارجية الصينية 

وانغ وين فور وصول مجموعة 
املشرعني األملان إلى الجزيرة 

بالتأكيد على أن »جذور مشكلة 
تايوان تعود بالتحديد إلى انتشار 
قانون الغاب والهيمنة واالستعمار 

والعسكرة والنزعة القومية في 
العالم، وقد عانت منها الصني 

بشدة«. وأضاف أن »أملانيا أعطت 
درسًا تاريخيًا عميقًا ومؤملًا في 
هذا الصدد. ونحث سياسييها 

على االلتزام الجاد بمبدأ الصني 
الواحدة«.

الصين تواصل مناوراتها
في أجواء تايوان

خصص الرئيس األميركي، جو 
بايدن، اليوم األول لقمة قادة 

أميركا الشمالية لتوثيق العالقات 
الفاترة مع الرئيس املكسيكي، 

أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، 
أمس، على أن يتناوال معًا ورئيس 
وزراء كندا جاستني ترودو الحقًا 

قضية الهجرة، وتهريب املخدرات، 
والتجارة، وكذلك األحداث التي 

تشهدها البرازيل. وأوبرادور الذي 
تعامل باستخفاف مع بايدن 

العام املاضي بمقاطعة قمة قادة 
من أميركا الالتينية، أقام مراسم 
استقبال لضيفه أعقبها اجتماع 

ثنائي. وبادر بادين بتلطيف 
األجواء لدى هبوطه بمطار جديد 
بالقرب من العاصمة، هو مشروع 

عزيز على قلب أوبرادور الذي 
استقبله بنفسه، ثم انضم إليه في 

سيارة بايدن الثقيلة املدرعة.

قادة أميركا الشمالية 
يبحثون الهجرة والتجارة

طهران تؤكد 
تبادل رسائل غير 

نووية مع واشنطن 
وتنصح فنزويال 
ب التقارب 

ّ
بتجن
معها

خامنئي متحدثًا خالل استقبال أهالي من مدينة قم في طهران أمس )إرنا(

ضربة روسية لسوق شيفتشينكوف في خاركييف أمس )أ ف ب(

بـــاإلعـــدام بــحــق كــل مــن صالح 
مير هاشمي، ومجيد كاظمي، 
وسعيد يعقوبي بعد اتهامهم 

بـ »الحرابة«.
ــعـــت األحــــكــــام الــجــديــدة  ورفـ
ــــزال ابــتــدائــيــة وقــابــلــة  الــتــي التـ
ــالــــي عـــدد  ــمــ لـــالســـتـــئـــنـــاف، إجــ
ـــة الـــقـــصـــوى  ــوبـ ـــقــ أحــــــكــــــام الــــعـ
الـــصـــادرة فــي قــضــايــا متصلة 
فذت 4 

ُ
باالحتجاجات إلى 17، ن

منها، بينما صادقت المحكمة 
الــعــلــيــا عــلــى حــكــَمــيــن آخـــَريـــن 

في كرج.
وبـــــــــعـــــــــد ســــــــــريــــــــــان أنـــــــبـــــــاء 
المصادقة على الحكمين، هرع 
أقــــارب لسجن كــوهــردشــت في 
مــديــنــة كــــرج لــالحــتــجــاج على 
اإلعــــــــدام الـــمـــقـــرر لــمــحــمــد جــي 
ومــحــمــد بـــي. ووفــقــا لــمــصــادر، 
فإنه تم الحكم بإعدام الشابين، 

ــا(، إلدانـــتـــهـــمـــا  ــ ــامـ ــ )19 و22 عـ
بإضرام النار في مبنى حكومي 
وإصابة رجل أمن ودهس رجل 
شرطة خالل االحتجاجات في 

كردستان بغرب إيران.
فــي السياق، كشف مقربون 
من الناقد والمخرج السينمائي 
اإليــرانــي محسن جعفري راد، 
أن األخــيــر انتحر بعد اإلفـــراج 
ــــالل  ــه خـ ــ ــالـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــب اعـ ــ ــقـ ــ ــه عـ ــ ــنـ ــ عـ
االحــــتــــجــــاجــــات األخــــــيــــــرة فــي 

مدينة كرج.

ستارلينك وميتا

فـــي هــــذه األثــــنــــاء، أقــــر وزيـــر 
االتــــصــــاالت اإليــــرانــــي، عيسى 
زارع بــــــور، تــفــعــيــل اإلنـــتـــرنـــت 
الـــــــفـــــــضـــــــائـــــــي عـــــــبـــــــر أجـــــــهـــــــزة 
ــد مــالــك  »ســتــارلــيــنــك« الــتــي وعـ

الــشــركــة المصنعة لــهــا إيــلــون 
ماسك بإرسالها إلى المحتجين 
اإليــرانــيــيــن لــمــســاعــدتــهــم على 
كـــســـر الـــحـــظـــر الــــــــذي تــفــرضــه 
ــم  ــهــ ــولــ الــــســــلــــطــــات عــــلــــى وصــ
لـــخـــدمـــات اإلنــــتــــرنــــت ومـــواقـــع 

التواصل.
مـــــــــن جــــــهــــــة اخــــــــــــــــــرى، دعــــــا 
مجلس اإلشـــراف على الرقابة 
فـــي شـــركـــة »مـــيـــتـــا« األمــيــركــيــة 
الــــعــــمــــالقــــة مــــالــــكــــة فـــيـــســـبـــوك، 
شــبــكــة الــتــواصــل إلـــى الــســمــاح 
في منشوراتها باستخدام وسم 
»الـــمـــوت لــخــامــنــئــي«، )الــمــرشــد 
األعــلــى اإليـــرانـــي(، الـــذي سبق 

للمجموعة أن ألغته.
وأضــافــت الهيئة المستقلة 
والـــمـــمـــولـــة مــــن الــــشــــركــــة »فـــي 
سياق هــذا المنشور والوضع 
ــــي  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ االجــــــتــــــمــــــاعــــــي والـ

والــــخــــطــــاب الــــعــــام فــــي إيــــــران، 
ــع وســـــم ›  يــنــبــغــي الـــتـــعـــامـــل مــ
الموت لخامنئي‹، على غــرار › 
فليسقط‹. فاألمر يتعلق بشعار 
خطابي وسياسي، وال ينّم عن 

تهديد بالفعل«.

رسائل أميركية

إلــــــى ذلــــــــك، قــــــال الـــمـــتـــحـــدث 
بـــاســـم الـــخـــارجـــيـــة اإليـــرانـــيـــة، 
ناصر كنعاني، أمس، إن هناك 
»تباداًل للرسائل« مع الواليات 
ــرق مـــخـــتـــلـــفـــة،  ــ ــطـ ــ ــدة بـ ــحــ ــتــ ــمــ الــ
 أن »الــقــضــيــة الــنــوويــة 

ً
مضيفا

لــيــســت الــقــضــيــة الـــوحـــيـــدة في 
السياسة الخارجية للجمهورية 
اإلسالمية التي فيها خالف مع 

أميركا وإسرائيل«.
ــدث بــــاســــم  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ وكـــــــــــان الـ

»الـــخـــارجـــيـــة« األمـــيـــركـــيـــة، نيد 
براس، قال أمس األول إن »لدى 
بالده طرقا للتواصل مع إيران 
بشأن القضايا ذات االهتمام، 
ــن الــمــواطــنــيــن  مــثــل اإلفـــــــراج عـ
األمـــيـــركـــيـــيـــن الــمــعــتــقــلــيــن فــي 
طــهــران، لكننا ال ننوي إعطاء 
تفاصيل«. وبعد اتصال هاتفي 
ــــران  بـــيـــن وزيــــــــَري خـــارجـــيـــة إيـ
وســوريــة، كشفت »الخارجية« 
االيــرانــيــة أن الرئيس اإليــرانــي 
إبراهيم رئيسي، ينوي زيــارة 

.
ً
سورية وتركيا قريبا

ــيـــســـي،  ر رئـ
ّ
إلـــــــى ذلــــــــك، حــــــــذ

أمــس، فنزويال لــدى استقباله 
سفيرها الجديد في طهران، من 
التقارب مع واشنطن، معتبرا 
أنها ليست صديقة لكراكاس، 
لكنها بحاجة إلى موارد الطاقة 

الفنزويلية.

روسيا تنفي نيتها إعالن تعبئة عسكرية جديدة
تعقيدات داخلية تدفع روما لتعليق مساعداتها العسكرية الجديدة لكييف

ــــس تـــوجـــهـــه إلعــــالن  نـــفـــى الـــكـــرمـــلـــيـــن أمـ
تــعــبــئــة عــامــة جـــديـــدة لــلــحــرب بــأوكــرانــيــا، 
 أن الجيش الروسي ال يحتاج لدعم 

ً
مؤكدا

إضـــافـــي رغــــم إرســـــال الــــواليــــات الــمــتــحــدة 
وألمانيا وفرنسا المزيد من العتاد لكييف.

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري 
بيسكوف أن شحنات األسلحة والمدرعات 
الغربية »لن تغير ميزان القوى على األرض 
ولن تفعل سوى إطالة أمد معاناة الشعب 

األوكراني«.
ومـــــــع اســـــتـــــمـــــرار الـــــمـــــعـــــارك الـــطـــاحـــنـــة 
 حــــــول مــديــنــتــي 

ً
ــا ــتـــســـك خــــصــــوصــ ــيـ بـــدونـ

ــيــــدار وبــــاخــــمــــوت، تـــحـــدثـــت الــــدفــــاع  ســــولــ
الــروســيــة عــن تــقــدم وحــداتــهــا الــهــجــومــيــة 
ــن مــنــطــقــة أوغــــلــــيــــدار، مـــؤكـــدة  بـــالـــقـــرب مــ
ســيــطــرتــهــا عـــلـــى بـــلـــدة بــاخــمــوتــســكــويــه، 

الواقعة شمال شرقي باخموت.

فــي غــضــون ذلـــك، كشفت االســتــخــبــارات 
البريطانية أن روســيــا استخدمت بشكل 
شبه مــؤكــد منذ يونيو الماضي الطائرة 
المتطورة »ســو57- فيلون« للقيام بمهام 
ــلـــى الـــتـــحـــلـــيـــق فـــــوق أراضـــــي  مـــقـــصـــورة عـ
روسيا وإطالق صواريخ بعيدة المدى على 
أوكرانيا. وأضافت أن هذه الطائرة تنتمي 
ــن الــــصــــوت،  لــلــجــيــل الـــخـــامـــس األســـــــرع مــ
وتستخدم تقنيات التخفي وإلكترونيات 

طيران متقدمة.
إلـــى ذلـــك، أفـــادت صحيفة الريبوبليكا 
ــا لــن تــتــخــذ أي  اإليــطــالــيــة، أمـــس، بـــأن رومـ
ــأن تـــقـــديـــم مـــســـاعـــدات عــســكــريــة  قـــــرار بـــشـ
ــا قـــبـــل فـــبـــرايـــر، بــســبــب  ــيــ جــــديــــدة ألوكــــرانــ
ــارات تــتــعــلــق  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ تـــــوتـــــرات ســـيـــاســـيـــة واعـ
ــمــــعــــدات  ــالــ بـــالـــتـــكـــلـــفـــة ووجـــــــــــود نــــقــــص بــ

العسكرية.

وكـــان الــرئــيــس األوكـــرانـــي، فــولــوديــمــيــر 
زيلينسكي، قال قبل أسبوعين بعد مكالمة 
هاتفية مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا 
مـــيـــلـــونـــي إن رومــــــا تــــــدرس إمـــــــداد بــــالده 
بدفاعات جوية، وبعد ذلك بفترة وجيزة، 
ت لهجة وزير الدفاع جويدو كروزيتو،  جاء
متحفظة حول ما إذا كانت إيطاليا قادرة 
ــاع  ــا بــمــنــظــومــات دفـ ــيـ ــرانـ ــداد أوكـ ــ عــلــى إمــ

جوي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تحددها 
أن ميلوني الداعمة بشدة لكييف تواجه 
ــاد قــــرار  ــمـ ــتـ ــاعـ مــــعــــارضــــة فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـ
إلرسال أسلحة إلى أوكرانيا من حليفيها 
الــيــمــيــنــيــيــن مــاتــيــو ســالــفــيــنــي وســيــلــفــيــو 
بــرلــســكــونــي الـــلـــذيـــن يـــرتـــبـــطـــان بــعــالقــات 

طويلة األمد مع موسكو.

لجان »منتدى النقب« تجتمع بأبوظبي... وزيارة مرتقبة لبلينكن إلى تل أبيب
ــة  ــيـ ــانـ ــثـ ــه الـــتـــصـــعـــيـــديـــة الـ فـــــي خــــطــــوتــ
بــعــد اقــتــحــامــه بــاحــات الــمــســجــد األقــصــى 
الــمــبــارك قــبــل نــحــو أســبــوع، أصـــدر وزيــر 
األمــن القومي فــي الحكومة اإلسرائيلية 
إيــتــمــار بــن غفير أوامـــره للشرطة بحظر 
األعـــالم الفلسطينية مــن األمــاكــن العامة 

وحظر رفعها.
ــقـــوة  ــــزب »الـ ــم حـ ــيـ ــتـــب بــــن غــفــيــر زعـ وكـ
اليهودية« اليميني المتطرف، في تغريدة 
أمس األول: »وجهت الشرطة اليوم لفرض 
حظر رفــع أي علم فلسطيني، أو أي علم 
يــظــهــر تــمــاهــيــه مـــع مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة أو 
 :

ً
ــة إســـرائـــيـــل«، مــضــيــفــا يــحــرض ضـــد دولــ
»سنكافح اإلرهاب وتشجيعه بكل قوتنا«.

وجاء القرار غير المنصوص عليه في 
قانون بعد تقارير نشرتها وسائل إعالم 
12 الخاصة،  إسرائيلية، من بينها قناة 
ــد بـــيـــن بــــن غــفــيــر  ــديـ ــر شـ ــــى تـــوتـ تــشــيــر إلـ
ــة بــســبــب تــجــاهــلــهــا تــعــلــيــمــاتــه  والـــشـــرطـ
لمنع رفع األعالم في االحتفاالت بتحرير 
األسير الفلسطيني المحرر كريم يونس، 
الذي قضى في السجون اإلسرائيلية 40 

عاما، وخرج الخميس الماضي.
وأمر بن غفير المفوض العام للشرطة 
بــإجــراء تحقيق داخــلــي بــشــأن »الــســمــاح« 
بـــإقـــامـــة االحـــتـــفـــاالت الســتــقــبــال يــونــس، 
ــان قـــد أصــدرهــا  ــم الــتــعــلــيــمــات الــتــي كـ رغـ
ــرر بــن  ــ ــابــــق، قـ ــــت ســ ــي وقـ ــ لـــمـــنـــع ذلــــــك. وفـ

غفير، تشديد القيود على زيــارة أعضاء 
الكنيست العرب لألسرى الفلسطينيين، 
مـــنـــفـــذا تـــهـــديـــده حـــــول هـــــذا األمــــــر خـــالل 

حملته االنتخابية.
ــيــــس الــــــــوزراء  ــم رئــ ــهــ ــقــــابــــل، اتــ ــــي الــــمــ فـ
الفلسطيني محمد اشتية أمــس حكومة 
بنيامين نتنياهو بالعمل على تقويض 
الــســلــطــة مــالــيــا ومــؤســســاتــيــا، وذلـــك بعد 
ات  إقـــــرار الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة إجـــــراء
عـــقـــابـــيـــة ضـــدهـــا عـــلـــى خــلــفــيــة تــوجــهــهــا 
للمؤسسات الدولية وبعد تقارير افادت 
بأن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين 
نتيناهو حريض على أال تنهار »السلطة«.

إلــــــى ذلــــــــك، عــــقــــدت لــــجــــان الــــعــــمــــل مــن 

االمــــــارات وإســـرائـــيـــل ومــصــر والــبــحــريــن 
والــمــغــرب والــواليــات المتحدة، االعــضــاء 
ــقــــب اإلقــــلــــيــــمــــي، أمـــــس،  ــنــ ــتــــدى الــ ــنــ فـــــي مــ
 لـــ »قــمــة 

ً
اجــتــمــاعــا فــي أبــوظــبــي تــحــضــيــرا

النقب 2« المقرر عقدها في مارس المقبل.
 ومن المقرر أن يــزور وزيــر الخارجية 
األميركي أنتوني بلينكن ومستشار األمن 

القومي جيك سوليفان، تــل أبيب أواخــر 
ات مع  الشهر الجاري، إلجراء سلسلة لقاء
نتنياهو ورئــيــس مجلس األمــن القومي 
تـــســـاحـــي هــنــغــبــي لــبــحــث تــوجــهــاتــهــمــا، 
والتأكيد على موقف إدارة الرئيس جو 
بـــايـــدن الــمــؤيــد لــحــل الـــدولـــتـــيـــن، ورفـــض 

محاوالت سد الطريق أمامه.

بن غفير يزور سجن نفحة يوم الجمعة الماضي

بن غفير يحظر رفع األعالم الفلسطينية
و»السلطة« تتهم نتنياهو بتقويض عملها
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يلتقي منتخبنا الوطني نظيره 
اإلماراتي، والمنتخب القطري 

مع حامل اللقب البحرين اليوم، 
في الجولة الثانية من منافسات 

المجموعة الثانية لبطولة 
خليجي 25 بالعراق.

يخوض منتخبنا الوطني 
األول لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم مـــــبـــــاراة 
مرتقبة مع المنتخب اإلماراتي 
ـــ 4:15 مــــن بـــعـــد عــصــر  ــ فــــي الــ
ــاء، عــلــى اســتــاد  ــثـــالثـ ــوم الـ ــيـ الـ
الميناء األولمبي، والتي تعد 
ــوازن  ــ ــتـ ــ فــــرصــــة الســــتــــعــــادة الـ
ــك في  ــ والــتــمــســك بــــاألمــــل، وذلـ
الجولة الثانية من منافسات 
الــمــجــمــوعــة الــثــانــيــة، لبطولة 
 في 

ً
خليجي 25 المقامة حاليا

مدينة البصرة العراقية.
ــة ذاتــــهــــا،  ــمـــوعـ ــمـــجـ وفــــــي الـ
يلتقي المنتخبان البحريني 
حامل لقب النسخة الماضية، 
ـــ 7:15 مــســاء،  والــقــطــري فــي الـ
عــلــى الــمــلــعــب ذاتــــــه، مـــن أجــل 
حجز البطاقة األولى المؤهلة 
للدور نصف النهائي للبطولة.

حجر الزاوية
ويــدخــل منتخبنا الوطني 
مباراة اليوم، للسير على طريق 
التأهل للدور نصف النهائي، 
ــا الـــتـــعـــادل فــســيــضــعــف  ــ أمـ
فــرصــتــه، فــي حين تعني 
ــه مــن  ــ ــــروجـ الــــخــــســــارة خـ
الدور األول خالي الوفاض، 
وذلــــــــــك بــــعــــد خـــــســـــارتـــــه فــي 
الجولة األولى أمام المنتخب 
القطري بهدفين مــن دون رد، 

ليتذيل الترتيب بال نقاط.
ــــف  ــ ــوقـ ــ ــ مـ ــــف  ــ ــلـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــخـ ــ ــ يـ وال 
وحسابات المنتخب اإلماراتي 

عـــن مــنــتــخــبــنــا الـــوطـــنـــي، بعد 
خـــــســـــارتـــــه أمـــــــــــام الـــمـــنـــتـــخـــب 
الــبــحــريــنــي بــهــدفــيــن مـــن دون 
هدف ليأتي في المركز الثالث 
، مــمــا يعني 

ً
ــا بـــال نـــقـــاط أيــــضــ

أن مواجهة الــيــوم بين األزرق 
واألبــــيــــض ســـتـــكـــون مــواجــهــة 
كؤوس، وال تقبل القسمة على 

اثنين.
ــبـــي  ومــــــــن الـــــمـــــؤكـــــد، أن العـ
منتخبنا الــوطــنــي يحتاجون 
، يتمثل في 

ً
إلـــى أمـــر مــهــم جــــدا

نيل ثقة الجميع بقدراتهم، ولن 
يــأتــي ذلـــك إال مــن خـــالل حصد 

النقاط الثالث.

تالفي األخطاء
ــــدوره، عــمــل الــجــهــاز الفني  بـ
ــيــــادة الـــــمـــــدرب الـــبـــرتـــغـــالـــي  ــقــ بــ
روي بــيــنــتــو ومـــســـاعـــده أحــمــد 
ــكــــريــــم، خــــــالل تـــدريـــَبـــي  ــبــــدالــ عــ
أمــس وأمـــس األول على تالفي 
األخـــطـــاء الــتــي وقــعــت فــي لقاء 
قــطــر، وأهــمــهــا الدفاعية والتي 
ــزاز الـــشـــبـــاك  ــ ــتـ ــ تــســبــبــت فــــي اهـ
بــهــدفــي الـــعـــنـــابـــي، إلــــى جــانــب 
غياب التركيز في الشوط األول، 
فضال عن إهدار فرص بالجملة 
في الشوط الثاني كانت كفيلة 

بتغيير النتيجة.
ت تــعــلــيــمــات بينتو  وجــــــاء
لالعبين بضرورة التهديف من 
أنصاف الفرص التي ستلوح 
لهما في لقاء اليوم وأي لقاء 

عمليات التدريب لحفظ االتزان

األزرق للتمسك باألمل أمام 
اإلمارات... والبحرين وقطر للتأهل

ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة »خليجي ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة »خليجي 2525««

بينتو وأروابارينا يشكوان »ضيق الوقت«
أكد مدرب منتخبنا الوطني 
الــبــرتــغــالــي روي بــيــنــتــو، أنــه 
ليس هناك متسع للوقت من 
ــل االســــتــــعــــداد لــمــواجــهــة  ــ أجــ
ــــي بشكل  ــاراتـ ــ الــمــنــتــخــب اإلمـ
جــــيــــد، لـــكـــن األزرق ســيــقــدم 

المستوى المأمول.
ــال بــيــنــتــو، فــــي مــؤتــمــر  ــ وقــ
صحافي أمس االثنين: »قدمنا 
 أمام قطر، وحاولنا 

ً
أداء جيدا

مــجــاراتــه، وجـــاء الــهــدفــان من 
أخـــطـــاء، والــمــســتــوى تحسن 
 في الشوط الثاني، لكن 

ً
كثيرا

نــعــانــي مــن اســتــغــالل الــفــرص 
السهلة، وخالل التدريب عملنا 
عــلــى تــــــدارك األمــــــر، األهـــــداف 
ســتــأتــي طــالــمــا لــديــنــا الــقــدرة 

على صناعتها«.
وتــــابــــع: »نــعــمــل عــلــى بــنــاء 
ــبـــل، لـــديـــنـــا  ــقـ ــتـ ــمـــسـ ــلـ فـــــريـــــق لـ
ــــون كـــثـــر بـــيـــن 21 و22  ــبـ ــ العـ
سنة، يخوضون بطولة للمرة 
األولـــــــــى، هـــــذا ال يـــعـــنـــي أنــنــا 
، لــكــن الــهــدف 

ً
لـــن نــقــدم شــيــئــا

ــاســـي اكــتــســاب الــخــبــرة،  األسـ
البطولة صعبة على الجميع 

وال يمكن التكهن بأية نتيجة«.
ــار مــــدرب  ــ ــ مــــن جـــانـــبـــه، أشـ
منتخب اإلمـــارات أروابــاريــنــا 
إلـــى أنـــه عــمــل عــلــى تصحيح 
ــاراة الـــســـابـــقـــة  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــاء الـ ــ ــطـ ــ أخـ
لــلــظــهــور بــشــكــل جــيــد الــيــوم، 
 أن منتخب الــكــويــت 

ً
مــضــيــفــا

لـــــــديـــــــه العـــــــــبـــــــــون جـــــــيـــــــدون، 
، ولم يفقدوا 

ً
وينتشرون جيدا

تركيزهم حتى مع الخسارة، 
 ،

ً
والــمــنــافــس لـــن يــكــون ســهــال

 أن ضــيــق الــوقــت 
ً
خـــصـــوصـــا

ــال دون االســـتـــعـــداد بشكل  حـ
جيد.

 ورفـــــــــــــض الــــــتــــــطــــــرق إلـــــى 
التشكيل الــذي سيخوض به 
 أن فريقه ظهر 

ً
اللقاء، موضحا

دون مستوى أمام البحرين.

مئات المشجعين شاركوا في رحلة »زين«
سّيرت »زين« الُمزّود الرائد للخدمات 
الرقمية في الكويت رحلتها األولى لنقل 
الجماهير الكويتية إلى بطولة »خليجي 
زيــــن 25«، الـــتـــي تــســتــضــيــفــهــا الــبــصــرة 
برعاية رسمية من مجموعة زين، لمؤازرة 

منتخب الكويت الوطني.
وخّصصت زين 10 حافالت نقلت من 
خاللها أكثر من 300 مشجع ومشجعة 
من كل األعمار إلى مباراة »األزرق« األولى 
فــي دور المجموعات الــتــي لعبها أمــام 
المنتخب القطري الشقيق، حيث شهدت 
 من 

ً
 كبيرا

ً
 وتهافتا

ً
 مميزا

ً
الرحلة تجاوبا

قــبــل الــجــمــاهــيــر لــلــمــشــاركــة فــي مــبــادرة 
زيــن، والــتــي تكفلت مــن خاللها الشركة 
بالتكاليف كالمواصالت، وتذاكر حضور 

المباراة وغيرها.
 من 

ً
وقــد لمست الشركة إقــبــااًل كبيرا

الشباب والعائالت للمشاركة في الرحلة 
 
ً
ــا األولــــــى، حــيــث أبــــدت الــجــمــاهــيــر روحــ
 كبيرين على 

ً
 وحرصا

ً
جميلة وحماسا

الوجود على المدرجات لدعم ومــؤازرة 
األزرق خــالل هــذه البطولة الــتــي تحتل 
اق كرة القدم 

ّ
 خاصة في قلوب عش

ً
مكانة

 
ً
في الكويت، لكونها الدولة األكثر تتويجا

بلقب البطولة منذ انطالقها.

 هــذا، وقــد ثّمنت »زيـــن« دور االتحاد 
الكويتي لكرة القدم، ووزارة الداخلية في 

تسهيل إجراءات هذه المبادرة.
ــة زيـــن  ــ ــراكـ ــ ــلــــة ضـــمـــن شـ وأتــــــــت الــــرحــ
االستراتيجية مع االتحاد الكويتي لكرة 
 من حرصها على تفعيل 

ً
القدم، وانطالقا

دورها الوطني كشركة رائدة في القطاع 
الخاص الكويتي لدعم قطاع الرياضة 
ــي، والــمــســاهــمــة فـــي رفــــع مــكــانــة 

ّ
الــمــحــل

الرياضة الكويتية وتطويرها.
وتحتفل بطولة كأس الخليج العربي 
بيوبيلها الفضي في نسختها الحالية 

بمحافظة البصرة العراقية فــي الفترة 
مــا بين 6-19 يناير 2023 تحت عنوان 
»خليجي زين 25«، وقد أعلنت مجموعة 
ــي الــرســمــي  ــراعــ ــا الــ  أنـــهـ

ً
ــرا ــؤخــ ــن« مــ ــ ــ »زيـ

لنسختها الفضية.

»زين« نقلت أكثر من 300 مشجع عبر 10 حافالت في رحلتها... وباإلطار حضور الفت للعائالت واألطفال في رحلة »زين«

يدير مباراة منتخبنا الوطني مع نظيره اإلماراتي طاقم حكام 
سعودي يضم شكري الحنفوش )حكم ساحة(، وياسر السلطان 
وفيصل القحطاني )مساعدين(، والروماني اشتفان كوفاتش 
)حكما رابعا(، والسعودي عبدالله الشهري، والمغربي رضوان 

جيد )لتقنية حكم الفيديو المساعد(.
 ويدير مباراة قطر والبحرين طاقم حكام أوزبكي يضم الجيز 
تاتاشيف )حكم ساحة(، وشايوسوبوف سنجار وعثمانوف 
اليشر )مساعدين(، والفرنسي جيرمي بينارد، والصيني فو 

مينغ )لتقنية حكم الفيديو المساعد(.

أرواباريناروي بينتو

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

الكويت x اإلمارات

اء قطر x البحرين
مين

د ال
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آخر، مع مواصلة الضغط على 
العبي المنتخب اإلماراتي في 
ــاء الملعب، لــعــدم ترك  كــل أرجـ
الفرصة لهم في بناء الهجمات، 
وتـــصـــديـــر االرتــــبــــاك لـــهـــم، مع 
االعتماد على أسلوب متوازن 

ما بين الهجوم والدفاع.
ومـــــن الـــمـــنـــتـــظـــر، أن يــلــعــب 
األزرق اليوم بتشكيل يتكون 
ــبــــدالــــغــــفــــور  ــان عــ ــمــ ــيــ ــلــ مــــــن ســ
لـــــحـــــراســـــة الــــــمــــــرمــــــى، وفــــهــــد 
الــــــهــــــاجــــــري وخـــــــالـــــــد مـــحـــمـــد 
ــدان  ــ ــمـ ــ إبــــــراهــــــيــــــم وحــــــســــــن حـ
ومشاري الغنام لخط الدفاع، 
ــد الـــظـــفـــيـــري وســلــطــان  ــمــ وأحــ
العنزي وعبدالله الفهد لخط 
ــدي  ــيــ ــرشــ ــد الــ ــ ــيـ ــ الـــــــوســـــــط، وعـ
ــالــــدي ومــــبــــارك  وشـــبـــيـــب الــــخــ

الفنيني لخط الهجوم.
وقــد يبقي بينتو الهاجري 
عـــلـــى مـــقـــاعـــد الــــبــــدالء ويــعــيــد 
دشتي لمركز المدافع األيمن، 
أو يــشــارك الــهــاجــري بـــدال من 
حسن حمدان في قلب الدفاع، 
ورغـــم عــدم شــعــوره باإلجهاد 

فإن الظفيري قد ال يبدأ اللقاء 
عــلــى أن يــشــارك فــــواز عايض 

العتيبي بدال منه.

استعادة التوازن
من جانبه، يسعى المنتخب 
اإلماراتي إلى استعادة توازنه 
بعد خسارته أمــام قطر، علما 
بـــــــأن الــــفــــريــــق قـــــــدم مـــســـتـــوى 
جيدا في بعض فترات اللقاء، 

ولكن واجــه بعض المشكالت 
اهــمــهــا ســـوء الــتــمــركــز، والــتــي 
يــعــمــل الــجــهــاز الــفــنــي بــقــيــادة 
المدرب األرجنتيني رودولفو 

أروابارينا على تالفيها.

حجز بطاقة التأهل
ــة،  ــيــ ــانــ ــثــ ــاراة الــ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــمـ ــ ــ أمـــــــــا الـ
فــمــن الــمــتــوقــع أن يــحــجــز اي 
مـــن الــمــنــتــخــبــيــن الـــقـــطـــري أو 

ــتـــأهـــل  الـــبـــحـــريـــنـــي بــــطــــاقــــة الـ
لــلــدور قــبــل الــنــهــائــي فــي حــال 
فــوز أحــدهــمــا، بينما التعادل 
والخسارة سيؤجالن الحسم 

إلى الجولة المقبلة.
ويتربع منتخب قطر على 
ــيـــد 3  ــة الـــمـــجـــمـــوعـــة بـــرصـ ــمـ قـ
نــــقــــاط، فـــيـــمـــا يــــأتــــي مــنــتــخــب 
الــبــحــريــن فــي مــركــز الــوصــافــة 

بنفس الرصيد.
ويــمــتــلــك مـــــدرب الــمــنــتــخــب 
البحريني البرتغالي هيليو 
ســـــوزا عــــدة أوراق ومــفــاتــيــح 
ــاده  ــمــ ــتــ ــن خـــــــالل اعــ ــ ــفــــوز مــ ــلــ لــ
عـــلـــى الـــالعـــبـــيـــن الــمــوهــوبــيــن 
وأبــرزهــم الــحــارس المخضرم 
سيد محمد جعفر وفي الدفاع 
ولــيــد الــحــيــام وأمـــيـــن بنعدي 
والعبي األطــراف محمد عادل 
ــاء ســـعـــيـــد، وفـــي  ــيــ ــيــــد ضــ وســ
الـــوســـط العــــب االرتــــكــــاز علي 
حـــرم وأمــامــه الــربــاعــي جاسم 
الشيخ وكميل األسود، والعبا 
األطراف مهدي حميدان وعلي 
مــــدن وفــــي الــمــقــدمــة عــبــدالــلــه 

يوسف، وعلى دكــة االحتياط 
ــمــــد جـــاســـم  ســــيــــتــــواجــــد مــــحــ
ــا عيسى  مـــرهـــون وســـيـــد رضــ
ــال وأحـــمـــد  ــتــ ــخــ ــم الــ ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ وإبـ

بوغمار وحمد شمسان.
وفي المقابل، يقود العنابي 
البرتغالي اآلخر برونو بينيرو 
الذي خلف االسباني فيليكس 
سانشيس إثر انفصال االتحاد 
الـــــقـــــطـــــري عــــــن االخــــــيــــــر بــعــد 

اإلخفاق في مونديال قطر.
ومــــــــن الـــــمـــــؤكـــــد أن مــهــمــة 
الــمــنــتــخــب الــقــطــري لـــن تــكــون 
سهلة امــام نظيره البحريني 
الــــذي قـــدم نــفــســه بــشــكــل الفــت 
في الجولة األولى، مما يفرض 
عــلــى الــتــولــيــفــة الـــشـــابـــة الــتــي 
ــا بــيــنــيــرو ان تنسخ  ــتـــارهـ اخـ
ذات التوهج الذي أظهرته في 
ــــى خصوصا  الــمــواجــهــة األولـ
ــام وإغــــــالق  ــ ــكـ ــ ــــي مـــســـالـــة إحـ فـ
المناطق الخلفية واالعــتــمــاد 
على التحوالت السريعة التي 
ســـاهـــمـــت فــــي حـــصـــد الــنــقــاط 

الثالث.

عمان تفادت أولى المفاجآت وفازت على اليمن بصعوبة
فازت عمان على اليمن 3 - 2 أمس االثنين 
على استاد البصرة الدولي ضمن منافسات 
المجموعة األولـــى لكأس »خليجي 25« لكرة 
القدم بعد مباراة كانت األكثر إثارة في البطولة 

حتى اآلن.
وتصدرت عمان ترتيب المجموعة األولى 
برصيد 4 نقاط قبل مباراة السعودية والعراق 
التي أقيمت اثناء مثول الجريدة للطبع، وبقي 
المنتخب اليمني من دون نقاط، وفقد آماله في 

.
ً
المنافسة على التأهل رسميا

ولــم تنتظر عمان ســوى دقيقتين لتسجل 
أســــرع أهــــداف الــبــطــولــة حــتــى اآلن بــعــد ركلة 
ركنية أخطأ الحارس على فضل في تقديرها 

ووضعها بالخطأ في مرماه.
لكن اليمن أدركـــت الــتــعــادل مــن ركــلــة جــزاء 
بــعــد خــطــأ مــن مــدافــع عــمــان جمعة الحبسي 
 عن 

ً
على المطري سددها بنفسه بنجاح بعيدا

متناول إبراهيم المخيني )12(.
وترجمت اليمن افضليتها بالتقدم بهدف 
رائع للداحي بعد تسديدة بعيدة سكنت شباك 

المخيني )30(.

وأدرك العلوي التعادل بعد ركلة حرة حاول 
فضل السيئ الحظ امساكها لكنها افلتت من 

يده وتهادت في مرماه )38(.
وسنحت لعمان فرصة التقدم بعدما تعرض 
جميل اليحمدي للعرقلة مــن مــديــر عبد ربه 
احتسبها الحكم ركلة جزاء ثانية في المباراة، 
 
ً
لكن العلوي فقد توازنه خالل تنفيذها متأثرا
بالمياه التي تجمعت بسبب هطول االمطار 

وسددها عالية بعيدة عن المرمى )45(.
وتــقــدمــت عـــمـــان بــعــد دقــيــقــتــيــن مـــن مـــرور 
الـــثـــانـــي اثــــر عــرضــيــة مـــن صــــالح الــيــحــيــائــي 
ــابــــت عـــارضـــة  ــيـــة اصــ ــلـــوي بـــرأسـ ــعـ قــابــلــهــا الـ
الــحــارس البديل امــان وارتـــدت الــى الصبحي 
الـــذي وضعها بــرأســه بنجاح هــذه الــمــرة في 

المرمى )47(.
وســنــحــت فـــرصـــة الـــتـــعـــادل لــلــيــمــن بــعــدمــا 
احتسب الكويتي عبدالله جمالي ركلة جزاء 
ثــالــثــة والــثــانــيــة لــلــيــمــن بــعــد خــطــأ مـــن احــمــد 
الكعبي على البديل احمد الــســروري سددها 
البديل اآلخر محمد الداحي وابعدها المخيني 
ببراعة )5+90(، لينتهي اللقاء بفوز عمان 3 - 2.

العبو عمان يحتفلون

ُحكام المباراتين
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بن خليفة: الكويت مهيأة الستضافة »خليجي 26«
الشاهين أولم لرئيس االتحاد الخليجي لكرة القدم

أكد رئيس االتحادين الخليجي 
والقطري لكرة القدم، الشيخ حمد 
ــويـــت مــهــيــأة  ــكـ ــن خــلــيــفــة، أن الـ بــ
الستضافة »خليجي 26«، مشيرا 
إلى أن اللجنة الهندسية الخليجية 
الخاصة بالتفتيش عن المنشآت 
والــمــالعــب، سبقت أن أكـــدت هــذا 
األمر، عندما كانت الكويت مرشحة 
ــة  ــافـ ــتـــضـ ــلــــبــــصــــرة السـ ــديــــل لــ ــبــ كــ

»خليجي 25«.
وكــان رئيس االتحاد الكويتي 
لكرة القدم عبدالله الشاهين أولم 
للشيخ حمد، والوفد المرافق له في 
الكويت أمس، وسط حضور مميز 

لألسرة الرياضية في الكويت.
ــــن خــلــيــفــة إن تــغــيــيــر  وقـــــــال بـ
موعد البطولة سيكون مطروحا 
ــلــــى جـــــــــدول اجــــتــــمــــاع رؤســـــــاء  عــ
االتحادات الخليجية 13 الجاري، 
لتفادي رزنامة االتحاد اآلسيوي، 
واالرتباطات الخاصة بالمنتخبات 

الخليجية.
ولفت إلى أن غياب المنتخبين 
القطري والسعودي عن المشاركة 
بعناصر الصف األول في »خليجي 
ــاء بــســبــب تــــزامــــن اقـــامـــة  ــ 25«، جـ
الـــبـــطـــولـــة مـــــع خــــــــروج األخـــضـــر 
والعنابي مــن مشاركة مهمة في 

كأس العالم في الدوحة.
وبــيــن أن االتــحــاد الخليجي 
يعمل على إيجاد آلية لتفادي 
أزمــــة الــنــقــل الــتــلــفــزيــونــي الــتــي 
واجهت الــدول الخليجية، قبل 

انطالق »خليجي 25«.
وأشــــــاد بـــن خــلــيــفــة بــمــســتــوى 
المنتخب الكويتي، في »خليجي 
ــدا أنـــــه يـــضـــم مـــواهـــب  ــؤكــ 25«، مــ
مميزة، إال أن قصر المدة الزمنية، 
بعد تولي الجهاز الفني بقيادة 
البرتغالي روي بينتو، كان سببا 
فــي غــيــاب االنــســجــام، مــعــربــا عن 
ثقته باالتحاد الكويتي، وقدرته 
على قيادة الكرة الكويتية بنجاح 

في الفترة المقبلة.

تحديد الموعد

ــيـــن أن  بــــــــــدوره، كـــشـــف الـــشـــاهـ
ــادات  ــ ــحـ ــ ــاء االتـ ــ ــرؤسـ ــ  لـ

ً
اجـــتـــمـــاعـــا

الخليجية سيعقد 13 الــجــاري، 
لــحــســم الــمــوعــد الــنــهــائــي إلقــامــة 

»خليجي 26« في الكويت.
ــامــــة  ــيـــن أن رزنــ ــيــــن الـــشـــاهـ وبــ
2023 مــلــيــئــة بــــاألحــــداث المهمة 
ــــن أمــلــه  ــا عـ ــربـ ــعـ والــــتــــحــــديــــات، مـ
الــوصــول بالمنتخبات الكويتية 

إلى مستوى الطموح.
ــاد بــمــا يــقــدمــه األزرق في  وأشــ
»خليجي 25«، مؤكدا أن الالعبين 
يقاتلون في المباريات منذ الدقيقة 
األولى حتى نهاية المباراة، وهو 
ما كان يفتقده األزرق في السابق.

ــو الـــجـــمـــعـــيـــة الــعــمــومــيــة  ــالــــب عـــضـ طــ
بالنادي العربي، حمد بن حيدر، باحترام 
قرارات هيئة التحكيم الرياضية، الداعية 
ــادي الــعــربــي،  ــنــ إلــــى وقــــف انـــتـــخـــابـــات الــ

المقررة 12 الجاري.
ــر بــن حــيــدر أنـــه بــنــاء عــلــى الحكم  وذكـ
الــــقــــاضــــي بــــإيــــقــــاف انــــعــــقــــاد الــجــمــعــيــة 
الــعــمــومــيــة وانــتــخــابــات الــنــادي الــعــربــي، 
فقد أخطر جميع الجهات، السيما الهيئة 
العامة للرياضة، التخاذ اإلجراءات الالزمة 

حيال وقف االنتخابات.

ر من عدم احترام القرارات الصادرة 
ّ
وحذ

مــــن الـــجـــهـــات الـــرســـمـــيـــة، مــــؤكــــدا اتـــخـــاذ 
اإلجراءات القانونية ضد كل َمن يتقاعس 

عن مسؤولياته.
ُيذكر أن مجلس إدارة النادي العربي 
الحالي، قد أعلن، أمــس، تزكية الجمعية 
الــعــمــومــيــة لــقــائــمــة أبــنــاء الـــنـــادي، والــتــي 
تضم عبدالعزيز عاشور، وعلي مندني، 
وفؤاد المزيدي، وفهد الفهد، وعلي النصر، 
وإســمــاعــيــل الــحــبــيــب، وعـــلـــي آتـــــش، إلــى 
جانب دخول عدنان أبل، ومحمد عاشور.

سعد الحوطي يتوسط جاسم اشكناني ومحمد ابراهيم

الزميل الشمالي مستمعًا للمدير العام لهيئة الرياضة السابق حمود فليطحالشاهين وحديث عن »خليجي« مع ضيفه على هامش مأدبة الغداء

جانب من الحضور

ً
الرياض تجمع ميسي ورونالدو مجددا

أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي، أمس، أن الفريق 
بقيادة األرجنتيني ليونيل ميسي سيخوض مباراة أمام 
مجموعة مــخــتــارة مــن أفــضــل الالعبين مــن نــادَيــي الهالل 
والنصر السعوديين في 19 الجاري، وذلك بعد أيام من انتقال 

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الى صفوف األخير.
وسيتوجه سان جرمان إلى العاصمة القطرية الدوحة في 
17 الجاري، حيث يستمر في إقامة معسكر تدريب ومباريات 
ودية منذ استحواذ الصندوق القطري لالستثمار الرياضي 

على ملكية النادي عام 2011.
وكان »الــدون« انتقل بصفقة خيالية الى صفوف النصر 
 
ً
السعودي حتى عام 2025 مقدرة بـ 200 مليون يورو قادما

من مانشستر يونايتد اإلنكليزي.

ويأتي وصوله في إطــار رغبة السلطات السعودية في 
تسليط الضوء على كرة القدم بالبالد، ومنها تقديم ملف 
مشترك مع اليونان ومصر لتنظيم مونديال 2030 حسب 
تقديرات، وذلك بعدما استضافت الشرق األوسط كأس العالم 

للمرة األولى على اإلطالق في قطر أواخر العام الماضي.
وستتجه األنظار بطبيعة الحال الى مواجهة رونالدو 
الفائز بالكرة الذهبية 5 مــرات وخصمه التاريخي ميسي 
الــفــائــز بها 7 مـــرات، وذلـــك على اســتــاد الملك فهد الــدولــي 

بالرياض.
وجمعت الالعبين منافسة قوية بين العامين 2009 و2018 
عندما لعب كالهما في الدوري اإلسباني، بوجود ميسي في 

برشلونة ورونالدو في ريال مدريد.

بن حيدر يطالب باحترام 
قرارات هيئة التحكيم
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ريال مدريد يندد بتصريحات 
لو غريه ضد زيدان

أعرب ريال مدريد عن أسفه 
إزاء »التصريحات المؤسفة« 

التي أدلى بها رئيس االتحاد 
الفرنسي لكرة القدم، نويل لو 
غريه، ضد زين الدين زيدان، 

الذي أكد النادي أنه »يمثل 
قيم الرياضة، كما أظهر طوال 

 
ً
مسيرته االحترافية العبا

.»
ً
ومدربا

وقال المسؤول الرياضي 
الفرنسي إلذاعة »أر إم 

سي« أمس األول: »ال أهتم... 
فليذهب إلى حيث يريد«، 
 أنهم لم يفكروا في 

ً
مؤكدا

أي لحظة في إمكانية عدم 
تجديد العقد مع ديشامب 

الذي اعتبر أنه »ال يمكن 
استبداله«.

وحين سئل عما إذا كان 
زيدان قد تواصل معه في 

: »لو 
ً
األيام األخيرة، رد قائال

اتصل بي لم أكن حتى سأرد 
 
ً
عليه... ألقول له ماذا. مرحبا

سيدي، ال تقلق ابحث لنفسك 
عن ناٍد آخر سأبقي على 

ديدييه«.
 إلى أسماء أخرى 

ً
وانضماما

انتقدت هذه التصريحات، 
مثل مهاجم باريس سان 
جرمان ومنتخب فرنسا 
كيليان مبابي، ووزيرة 

الرياضة الفرنسية أميلي 
أوديا كاستيرا، أصدر ريال 
 أعرب فيه عن 

ً
مدريد بيانا

أسفه إزاء »التصريحات 
المؤسفة التي أدلى بها لو 

غريه، بشأن زيدان، أحد أعظم 
أساطير الرياضة العالمية«.

مارتينيز يتولى
تدريب البرتغال

أعلن االتحاد البرتغالي 
لكرة القدم أمس األول تعيين 

روبرتو مارتينيز مدرب 
بلجيكا السابق لقيادة 
المنتخب الوطني األول.

وقال رئيس االتحاد 
البرتغالي فرناندو غوميز، 
في مؤتمر صحافي، »أقدر 

استقباله )مارتينيز( الدعوة 
بحماس وطموح. هذه لحظة 

مهمة للمنتخب الوطني«.
ورحل اإلسباني مارتينيز عن 

تدريب بلجيكا بعد الخروج 
من دور المجموعات في كأس 

العالم األخيرة بقطر، وقال 
حينها، إنه اتخذ القرار منذ 

فترة بإنهاء مسيرته التي 
استمرت 6 سنوات، وأكد أنه 

كان سيرحل حتى لو توج 
بلقب كأس العالم.

ً
سيلفينيو مدربا

لمنتخب ألبانيا

أصبح الالعب السابق 
والمدرب البرازيلي سيلفيو 
مينديز كامبوس جونيور، 

 
ً
المعروف بسلفينيو، مدربا

 لمنتخب ألبانيا لكرة 
ً
جديدا
القدم.

ووقع سلفينيو، الالعب 
السابق ألرسنال ومانشستر 

سيتي اإلنكليزيين وبرشلونة 
وسيلتا فيغو اإلسبانيين، 

على العقد في تيرانا في 
حضور رئيس االتحاد 

األلباني لكرة القدم، أرماند 
دوكا، ومع مساعديه االثنين، 

األرجنتيني بابلو خافيير 
زاباليتا، والبرازيلي دوريفال 

جيودوني جونيور.
وسيحل سيلفينيو )48 

( مكان اإليطالي إدواردو 
ً
عاما

(، الذي ظل 
ً
ريجا )77 عاما

يدرب ألبانيا لثالثة أعوام 
ونصف العام.وسيمتد عقد 

 ونصف 
ً
سيلفينيو عاما

العام حتى نهائيات كأس أمم 
أوروبا 2024 التي ستقام في 

ألمانيا. وسبق لسيلفينيو 
 في 

ً
 مساعدا

ً
أن عمل مدربا

منتخب البرازيل وإنتر ميالن 
اإليطالي، وكروزيرو وسبورت 

ريسيفي البرازيليين قبل 
 أول 

ً
أن يتولى العمل مدربا

ألوليمبك ليون وكورينثيانز.
)إفي(

اجتاز برشلونة إحدى العقبات 
المهمة في حملته نحو 

استعادة لقب الدوري اإلسباني 
لكرة القدم، الذي فقده في 

المواسم الثالثة األخيرة، 
 1-صفر 

ً
 غاليا

ً
بعدما حقق فوزا

على مضيفه أتلتيكو مدريد، 
مساء األحد، في قمة مباريات 

المرحلة السادسة عشرة 
للمسابقة.

ــلـــونـــة بــــصــــدارة  انــــفــــرد بـــرشـ
ــــدوري اإلســبــانــي لــكــرة الــقــدم  الـ
ــه األزلـــــــــــــي ريـــــــال  ــ ــمـ ــ ــريـ ــ أمـــــــــــام غـ
مدريد، بفوزه األحد على فريق 
العاصمة اآلخر أتلتيكو 1-0 في 
مـــبـــاراة مــشــحــونــة عــلــى اســتــاد 
ــــدا مــتــروبــولــيــتــانــو« ضمن  »وانـ

المرحلة السادسة عشرة.
ــل الـــفـــرنـــســـي عــثــمــان  ــجــ وســ
ديمبيليه هدف المباراة الوحيد 
في الدقيقة 22 ليعود برشلونة 

إلى سكة االنتصارات.
واستفاد النادي الكاتالوني 
ــام  ــد أمـ ــال مـــدريـ ــ مـــن ســـقـــوط ريـ
فــيــاريــال الــســبــت )1-2( ليفض 
شــراكــة الـــصـــدارة ويــبــتــعــد عنه 
بــفــارق ثـــالث نــقــاط )41 مقابل 
ــا إثـــر  ــاهـ ــاركـ 38(، بـــعـــد أن تـــشـ
اكتفائه بالتعادل مع إسبانيول 
فـــــــي الـــــــمـــــــبـــــــاراة األولـــــــــــــى بـــعـــد 
االستئناف مقابل فــوز الملكي 

على بلد الوليد.
وتجمد رصيد فريق المدرب 
األرجنتيني دييغو سيميوني 
عــــنــــد 27 نــــقــــطــــة فــــــي الــــمــــركــــز 

الخامس.

شوط أول مثير

وجــــــــــاء الــــــشــــــوط األول مــن 
 وقــــــام بــابــلــو 

ً
ــرا ــيـ ــثـ ــاراة مـ ــبــ ــمــ الــ

بـــاريـــوس بــتــســديــدة مــن خــارج 
المنطقة ألتلتيكو تصدى لها 
الحارس األلماني مارك-أندريه 

تير شتيغن )6(.

هيمن بعدها برشلونة فترة 
وهــــــدد الـــدنـــمـــاركـــي أنــــدريــــاس 
ــتـــســـديـــدة مــن  كــريــســتــيــنــســن بـ
ــارج الــمــنــطــقــة اســتــقــرت بين  خــ
يــدي الــحــارس السلوفيني يان 

أوبالك )9(.
وافــتــتــح الــنــادي الكاتالوني 
التسجيل بعد أن توغل بيدري 
 
ً
إلى مشارف المنطقة متجاوزا
عـــدة العــبــيــن ومـــرر الــكــرة نحو 
غافي إلى منتصفها، ومنه إلى 
ديــمــبــيــلــيــه إلــــى يــمــيــنــهــا الـــذي 
ســــددهــــا إلـــــى يـــمـــيـــن الــــحــــارس 
)22( وسط اعتراض من العبي 
أتـــلـــتـــيـــكـــو مـــطـــالـــبـــيـــن بـــدفـــعـــة 
ــافـــي عـــلـــى الــمــوزمــبــيــقــي  مــــن غـ

رينيلدو.
رفــع بعدها نـــادي العاصمة 
مــن إيــقــاعــه وهـــدد على دفعات 
عـــــــدة، أواًل بـــرأســـيـــة لــلــمــدافــع 
األوروغــويــانــي خوسيه ماريا 
خيمينس مرت قريبة من القائم 
)33( ومــن ثــم عبر األرجنتيني 

ناهويل مولينا )37(.
وجاءت أخطر فرص أتلتيكو 
ــــذي ســــدد كــرة  مـــن غـــريـــزمـــان الـ
قـــويـــة مــــن مــنــتــصــف الــمــنــطــقــة 
تصدى لها تير شتيغن ببراعة 

إلى ركنية )42(.
ــة األول  ــاعــ وجــــــــاء ربــــــع الــــســ
 قبل 

ً
مــن الــشــوط الــثــانــي هــادئــا

أن يـــشـــتـــت الـــــدفـــــاع الــــكــــرة فــي 
الــلــحــظــة األخـــيـــرة إثـــر انــطــالقــة 
من ديمبيليه لتصطدم بالقائم 

وتتحول إلى ركنية )62(.

ــت بــــعــــدهــــا فـــرصـــة  ــ ــحـ ــ ــيـ ــ وأتـ
ذهـــبـــيـــة لــــمــــاركــــوس يـــورنـــتـــي 
ــكـــن تــيــر  ــة الـــنـــتـــيـــجـــة لـ ــادلـ ــعـ ــمـ لـ
ــة  ــ ــراعـ ــ ــبـ ــ شــــتــــيــــغــــن تـــــــصـــــــدى بـ
ــتـــه )65(. وطــــــــرد كــل  لـــمـــحـــاولـ
مـــن ســافــيــتــش وتــــوريــــس بعد 

مشاحنة بينهما.
ــلــــونــــة لــــفــــوزه  ويـــــديـــــن بــــرشــ
للتشتيت الــهــائــل الـــذي قــام به 
ــو مــن عــلــى خــط المرمى  أراوخــ
 غــريــزمــان مــن تسجيل 

ً
حـــارمـــا

ــادل الـــمـــحـــقـــق فــي  ــعــ ــتــ ــدف الــ ــ هــ
الثواني االخيرة )4+90(.

إشبيلية يستعيد التوازن

 فوزه 
ً
وحقق إشبيلية أخيرا

ــي الـــــــــدوري بـــعـــد ســت  األول فــ
مـــبـــاريـــات مــــن دون انـــتـــصـــار، 
ــــى ضـــيـــفـــه  ــلـ ــ 1 عـ -2 بــــتــــفــــوقــــه 

خيتافي.
وسجل األرجنتيني ماركوس 

أكـــونـــيـــا )36( ورافــــــا مــيــر )80( 
هــــــدفــــــي الــــــــنــــــــادي األنـــــدلـــــســـــي 
وفــرض الضيوف نهاية مثيرة 
بتقليصهم الفارق في الدقيقة 

87 عبر بورخا مايورال.
ورفـــــــــــــــــع فـــــــــريـــــــــق الـــــــــمـــــــــدرب 
األرجنتيني خورخي سامباولي 
رصيده إلى 15 نقطة في المركز 
الـــســـابـــع عــشــر بـــالـــتـــســـاوي مع 
قادش الثامن عشر الذي يحتل 

أول مراكز الهبوط.

وفاز ريال بيتيس بالنتيجة 
ذاتها على مضيفه رايو فايكانو 
ليصعد إلــى المركز الرابع )28 

نقطة(.
تقدم الضيوف بهدف عكسي 
لأللباني إيفان باليو )7( قبل 
أن يــــعــــادل ســـيـــرخـــيـــو كــامــيــو 
ألصــــحــــاب األرض )20(، لــكــن 
كلمة الحسم كانت للبرازيلي 
لــــويــــس هـــنـــريـــكـــي بـــتـــســـديـــدة 

رائعة )40(.

فرحة العبي برشلونة بهدف ديمبيلي في مرمى أتلتيكو

 من ميالن
ً
 قاتال

ً
 من ميالننابولي بطل الشتاء وروما يخطف تعادال

ً
 قاتال

ً
نابولي بطل الشتاء وروما يخطف تعادال

عاد نابولي إلى سكة االنتصارات 
بتغلبه أمس األول 2 - 0 على مضيفه 
سمبدوريا، ليعزز صــدارتــه للدوري 
اإليطالي لكرة القدم ويضمن لقب بطل 
 من التعادل القاتل 

ً
الشتاء، مستفيدا

2 - 2 الـــذي خطفه رومـــا مــن مضيفه 
ميالن على ملعب سان سيرو، ضمن 

منافسات المرحلة السابعة عشرة.
وُمني الفريق الجنوبي في المرحلة 
السابقة األربــعــاء بالخسارة األولــى 
ــدوري بسقوطه  ــ هـــذا الــمــوســم فـــي الــ
0-1 ضـــد إنــتــر بــعــد االســتــئــنــاف من 

فترة األعياد.
ــريـــق الــــمــــدرب لــوتــشــانــو  ورفــــــع فـ
ســبــالــيــتــي رصــــيــــده الـــــى 44 نــقــطــة 
عـــلـــى ُبـــعـــد ســـبـــع نـــقـــاط عــــن كــــل مــن 
مــيــالن ويــوفــنــتــوس الــفــائــز الــســبــت 
 أن نــابــولــي 

ً
عــلــى أوديـــنـــيـــزي، عــلــمــا

يستضيف البيانكونيري في المرحلة 
المقبلة.

ــكــــوال مـــــــــورو بـــركـــلـــة  ــيــ ــبــــب نــ وتــــســ
ــزاء بـــاكـــرة لــلــضــيــوف إثــــر عــرقــلــتــه  ــ جـ

ــرانــــك أنـــغـــيـــســـا، لــكــن  الـــكـــامـــيـــرونـــي فــ
ــارس إيـــمـــيـــل أوديـــــــــــرو تـــصـــدى  ــ ــحــ ــ الــ

لمحاولة بوليتانو )6(.
ــم يـــتـــأخـــر أوســـيـــمـــهـــن الفــتــتــاح  ــ ولـ
التسجيل عندما تلقى كرة رائعة بين 
المدافعين من البرتغالي ماريو روي 
تابعها على الطائر في الشباك )19(، 
 صدارته لترتيب هدافي الدوري 

ً
معززا

بهدفه العاشر هذا الموسم.
ــــوط  ــــشـ ــــى الـ ــلـ ــ ــن نـــــابـــــولـــــي عـ ــمــ ــيــ هــ
ــجــــورجــــي كــفــيــتــشــا  األول وأهــــــــدر الــ
كفاراتشكيليا فــرصــتــيــن لمضاعفة 
النتيجة )21 و45+2(، وتكفل ألماس 
بذلك من ركلة جزاء بعد لمسة يد على 

اإلنكليزي رونالدو فييرا )82(.

 تعادل صادم لميالن 

 وبعد أن سيطر على المباراة طوال 
80 دقيقة وتقدم بهدفي الفرنسي بيار 
كالولو )30( والبديل توماسو بوبيغا 
)77(، تلقى ميالن هدفين قاتلين ضد 

رومـــا عبر الــبــديــل الــبــرازيــلــي روجيه 
إيبانييز )87( وتامي أبراهام )3+90(.
وافــتــتــح كــالــولــو النتيجة برأسية 
منخفضة جميلة إثـــر ركــنــيــة نفذها 
ســـانـــدرو تــونــالــي فـــي مـــبـــاراة هيمن 

عليها رجال ستيفانو بيولي.
وبعد دقائق من نزوله في الشوط 
الثاني، ضاعف بوبيغا تقدم أصحاب 
األرض عندما انطلق البرتغالي رافايل 
لــيــاو عــلــى الــــرواق األيــســر ومـــرر كــرة 
بين عــدة العبين إلــى الجهة األخــرى 
في المنطقة نحو اإليطالي أسكنها 

الشباك.
وقـــلـــص إيــبــانــيــيــز الــــفــــارق لــفــريــق 
المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو 
برأسية إثــر ركنية نفذها لورنتسو 
بيليغريني، قبل أن يخطف أبراهام 
الـــتـــعـــادل بـــعـــد أن تـــصـــدى الـــحـــارس 
الـــرومـــانـــي ســيــبــريــان تـــاتـــاروســـانـــو 
لـــرأســـيـــة الـــبـــديـــل الـــصـــربـــي نــيــمــانــيــا 
ماتيتش لتتهيأ الكرة أمام اإلنكليزي 

تابعها في الشباك. إبراهام نجم روما يسجل الهدف الثاني

برشلونة يحسم معركة »واندا متروبوليتانو« وينفرد بالصدارةبرشلونة يحسم معركة »واندا متروبوليتانو« وينفرد بالصدارة

ً
 مهما

ً
تشافي: حققنا انتصارا

ً
 مهما

ً
تشافي: حققنا انتصارا

أكد مدرب برشلونة، تشافي هرنانديز، عقب الفوز 
بهدف نظيف في معقل أتلتيكو مدريد واالنفراد 
 
ً
بصدارة الليغا اإلسبانية، أن فريقه حقق انتصارا

، لكنه شدد على أنه لم يتوج بشيء بعد.
ً
مهما

. أنــا 
ً
وقـــال تــشــافــي: »لـــم نــفــز بـــأي شـــيء أيـــضـــا

. الـــســـعـــادة تـــأتـــي مـــن الــــداخــــل. إنــه 
ً
ســعــيــد جــــــدا

، لكننا لم نفز بشيء. نتفوق 
ً
انتصار مهم جــدا

بثالث نقاط على ريال مدريد، واألفضلية على 
 من اآلن الحذر 

ً
ا أتلتيكو كبيرة. لكن علينا بدء

من االحتفال المفرط«.
وأضــــاف: »كــنــا نعاني غــيــابــات مهمة، من 
دون ليفاندوفسكي وجوردي ألبا، لكننا في 
النهاية نجحنا فــي الــفــوز بــمــبــاراة صعبة 
 
ً
. لقد جعلنا أتلتيكو يعاني، خصوصا

ً
جدا

في الشوط الثاني، ضغطوا بشكل جيد في 
، والفوز هنا 

ً
األمــام. إنــه فريق قــوي بدنيا

.»
ً
. أرحل من هنا وأنا سعيد جدا

ً
صعب جدا

وأشــاد بمدافعه رونالد أراوخــو، الذي 
ــتــــعــــادل فــي  ــن هـــــدف الــ حـــــرم أتــلــتــيــكــو مــ
الثواني األخيرة من المباراة: »إنه مدافع 
 كريستنسن وبالدي، كانوا 

ً
رائع، وأيضا

رائعين، وأنا فخور بهم«.

قــال مـــدرب أتلتيكو مــدريــد، دييغو سيميوني، عقب 
الخسارة من برشلونة في متروبوليتانو 0-1، إن فريقه 
 طوال 70 دقيقة، وكان األسوأ في أول عشرين 

ً
كان متفوقا

دقيقة فقط، التي نجح خاللها الزائر في تسجيل هدف 
 أســفــه لــعــدم تمكن »الــروخــيــبــالنــكــوس« من 

ً
الــفــوز، مبديا

ترجمة السيطرة ألهداف.
وصرح المدرب األرجنتيني عقب المباراة: »افتقدنا أهم 
عنصر طوال الدقائق الـ 70 التي استحوذنا فيها على الكرة، 
وهو الهدف، الذي لم يظهر، حظينا بـ 20 فرصة للتسديد، 
منها بين الخشبات الثالث، إضافة لكرة غريزمان«، حيث 
تصدى مدافع برشلونة رونالدو أراوخو لتسديدة الالعب 
الفرنسي التي كانت ستعانق الشباك، بإبعادها من على 
خط المرمى في الوقت بدل الضائع. وتابع: »خلقنا الفرص، 
وسيطرنا في نصف ملعب المنافس، لكن في هذه اللعبة 
 .

ً
الحسم هو أهم شيء. من المؤسف أننا لم نسجل هدفا

خسرنا ثالث نقاط مهمة في الليغا«.

أوبالك: بدأنا المواجهة بشكل سيئ
أكد يان أوبالك، حارس مرمى أتلتيكو   

مدريد، عقب الخسارة بهدف دون رد أمام 
بــرشــلــونــة، أن فــريــقــه بـــدأ الــمــبــاراة بشكل 

سيئ، »بخوف وقليل من الثقة«.
وانــتــقــد الـــحـــارس الــســلــوفــيــنــي أداء 

فريقه خالل الدقائق الـ 25 األولى 
مــن الــلــقــاء، والــتــي نجح خاللها 
الــزائــر فــي تسجيل هــدف الفوز 
ــان  ــمـ ــثـ ــع الــــفــــرنــــســــي عـ ــيــ ــوقــ ــتــ بــ

ديمبلي.
وقال أوبالك: »إنه أمر ال يعقل. 

في المباريات األخيرة التي 
لعبناها كنا جيدين، 

ولم يكن هذا الوقت 
الـــمـــنـــاســـب لــلــبــدء 
بــهــذا الــشــكــل. أنــا 
آســــــــف لــلــجــمــيــع 
ألننا بدأنا بشكل 
 :

ً
سيئ«، مضيفا

»لـــــــقـــــــد دفــــعــــنــــا 
ثـــمـــن الـــدقـــائـــق 
الـــ 25 األولــــى... 
الــــمــــبــــاراة تــبــدأ 
مــــن أول ثــانــيــة 

.»
ً
وليس عندما يسجل الخصم هدفا

وأبرز حارس األتلتي: »لقد بدأنا بشكل 
 مع شعور بالخوف وقدر قليل 

ً
سيئ جدا

من الثقة. بعد ذلك استفقنا، لكن بنتيجة 
)0-1( األمــر صعب. لقد سجلوا وتعقدت 
األمـــــــــور، لـــكـــن بـــعـــدهـــا فــعــلــنــا كــــل مــا 

بوسعنا ولم تدخل الكرة«.
وتابع: »لقد ضغطنا بشكل جيد 
، وأتيحت لنا الفرص وسددنا 

ً
جدا

عــلــى الــمــرمــى، لــكــنــنــا افــتــقــرنــا إلــى 
ــظ لـــلـــتـــســـجـــيـــل. لــعــبــنــا  ــحــ بـــعـــض الــ
مباراة جيدة بشكل عام. كان 
بإمكاننا التسجيل لكن 

الكرة لم تدخل«.

سيميوني: كنا سيميوني: كنا 
األفضل لكننااألفضل لكننا

لم نسجللم نسجل

جّدد مانشستر سيتي فوزه على تشلسي 
واكتسحه برباعية نظيفة، أمس األول، بينها 
ثنائية للجزائري رياض محرز، على ملعب 
االتــحــاد، ليعبر إلــى الــدور الرابع من كأس 

إنكلترا لكرة القدم.
وأســقــط السيتي مضيفه تشلسي في 
معقله في لندن 1 - 0 الخميس بهدف محرز 
ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشرة 
ا به الهزيمة السادسة في 

ً
من الدوري، ملحق

 أنه أخرجه 
ً
البريميرليغ هذا الموسم، علما

 في وقت سابق من الموسم من الدور 
ً
أيضا

الثالث لكأس الرابطة.
ويعاني فريق المدرب غراهام بوتر هذا 
الموسم، إذ يحتل المركز العاشر على ُبعد 
10 نقاط من أول المراكز المؤهلة لــدوري 
أبطال أوروبا. واكتفى تشلسي بفوز واحد 
في أربع مباريات في جميع المسابقات منذ 
استئناف المنافسات بعد مونديال قطر، 
كــان على بورنموث في الـــدوري في أواخــر 

العام الفائت.

من جهته، حقق السيتي فوزه الرابع في 
خمس مباريات في جميع المسابقات، إذ 
تعثر مرة واحدة خالل التعادل مع إيفرتون 

في الدوري.
وبعد أن أقصى ليفربول من الدور الرابع 
لــكــأس الــرابــطــة )3 - 2(، يستعد لمواجهة 
مضيفه ساوثهامبتون األربــعــاء فــي ربع 
النهائي، قبل أن يحل على غريمه وجــاره 
يونايتد في ديربي مانشستر السبت المقبل 
 أن أربع نقاط تفصل بين 

ً
في الدوري، علما

صاحبي المركز الثاني والرابع.
وهمين السيتي، بغياب هدافه النروجي 
إرلينغ هاالند وصانع األلعاب البلجيكي 
كيفن دي بروين، على الشوط األول وحصل 
محرز بنفسه على ركلة حــرة على الجهة 
اليمنى خارج المنطقة إثر عرقلة من لويس 
هول، ترجمها رائعة بيسراه في أعلى الزاوية 
الــيــســرى لمرمى الــحــارس اإلســبــانــي كيبا 

أريساباالغا )23(.
وتسبب األلماني كاي هافيرتس بركلة 

جــــزاء إثـــر لــمــســة يـــد انـــبـــرى لــهــا ألــفــاريــس 
وسددها إلى يمين أريساباالغا الذي كان 

 من التصدي لها )30(.
ً
قريبا

فودن يسجل الثالث

وأحــــرز فـــودن الــثــالــث ألصــحــاب األرض 
بهدف جماعي رائع بعد تبادل مميز للكرة 
بين الالعبين وصلت على إثره إلى محرز 
على الجهة اليمنى، ومنه إلــى كايل ووكر 

اآلتي من الخلف، تابعها عرضية إلى فودن 
وسط المنطقة أسكنها الشباك )38(.

وســـجـــل مـــحـــرز الــــهــــدف الــــرابــــع لــفــريــق 
المدرب اإلسباني بيب غوارديوال من ركلة 
ــودن إثـــر عــرقــلــة من  ــزاء حــصــل عليها فــ جــ

المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي )85(.
ــدور الــــرابــــع  ــ ــلـ ــ  األحــــــــد لـ

ً
ــا ــ ــــضـ ــل أيـ ــ ــأهـ ــ وتـ

ستيفينيدج الذي فاجأ أستون فيال بهدفين 
متأخرين )2-1( ودربــــي كــاونــتــي وستوك 

سيتي وبالكبيرن روفرز ووولسول.

فودين وألفاريس

مان يونايتد يستقبل تشارلتون 
بكأس الرابطة

 على مانشستر يونايتد اليوم، في الدور 
ً
يحل تشارلتون اثلتيك ضيفا

ربع النهائي من مسابقة كأس الرابطة اإلنكليزية لكرة القدم.
ويقام هذا الدور من مباراة واحدة تقام على أرض الفريق األول في 

 بعد نهاية المباراة األخيرة من دور الـ 16.
ً
القرعة التي أقيمت مباشرة

 وفي المباراة الثانية سيلعب نيوكاسل على أرضه امام ليستر سيتي، 
 نوتنغهام فوريست أمــام ضيفه وولفرهامبتون، 

ً
بينما سيلعب غــدا

وساوثامبتون أمام ضيفه مانشستر سيتي.
وفي المواجهة األولى اليوم، يسعى مان يونايتد إلى مواصلة عروضه 
الجيدة بعد أن حقق الفوز في آخر سبع مباريات بجميع المسابقات، 
وكان قد حقق الفوز على بيرنلي بهدفين دون مقابل بدور الستة عشر، 
 مع تشارلتون الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية. وفي 

ً
ليضرب موعدا

المباراة األخــرى سيحاول نيوكاسل استعادة الــتــوازن عندما يواجه 
ليستر سيتي الــيــوم، حيث لم يحقق نيوكاسل أي فــوز في آخــر ثالث 
 هذا 

ً
مباريات في جميع المسابقات، على الرغم من تقديمه مستوى رائعا

الموسم إذ يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري اإلنكليزي الممتاز، 
وقد تكون مسابقة كأس الرابطة فرصة مثالية لنيوكاسل من أجل الظفر 

بلقب هذا الموسم في ظل االمكانيات التي يمتلكها في الوقت الحالي.

مباراتا اليوم
القناة الناقلةالمباراةالتوقيت

beINSPORTS PR1نيوكاسل – ليستر سيتي11:00

beINSPORTS PR2مان يونايتد - تشارلتون11:00

السيتي يسحق تشلسي السيتي يسحق تشلسي 
برباعية في كأس إنكلترابرباعية في كأس إنكلترا
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تخيل لو أن األجــزاء المفقودة أو 
الــمــريــضــة مــن الـــدمـــاغ يــمــكــن إعـــادة 
إنمائها في المختبر وزرعها من أجل 
حياة جديدة... يبدو أن علماء جامعة 
كاليفورنيا سان دييغو اقتربوا من 

هذا الواقع.
وقال موقع روسيا اليوم، أمس، إن 
العلماء أوضحوا في دراستهم، التي 
نشروها بمجلة اتصاالت الطبيعة، 
أن الـــعـــضـــيـــات الـــقـــشـــريـــة الــبــشــريــة 
)األدمـــغـــة الــصــغــيــرة( الــمــزروعــة في 
الفئران ليست مرتبطة فقط بنظام 
ــة الــــدمــــويــــة لــلــمــضــيــف، بــل  ــ ــيـ ــ األوعـ
ــن الـــضـــوء  اســـتـــجـــابـــت لـــنـــبـــضـــات مــ
تسطع في عيون العناصر المشاركة 
في االختبار بطرق مماثلة ألنسجة 

المخ المحيطة.
وعلى مــدار عــدة أشهر، استخدم 
 للتصوير 

ً
 مبتكرا

ً
الباحثون نظاما

لـــقـــيـــاس الـــنـــشـــاط الـــكـــهـــربـــائـــي فــي 
الــعــضــو الـــذي يشير إلـــى استجابة 
ــة.  ــبـــصـــريـ مـــتـــكـــامـــلـــة لـــلـــمـــنـــبـــهـــات الـ
ــتـــي  وهـــــــــذه هــــــي الــــــمــــــرة األولـــــــــــى الـ
يــتــمــكــن فــيــهــا الـــعـــلـــمـــاء مــــن تــأكــيــد 
االتــصــاالت الوظيفية فــي عضيات 
دماغية مزروعة في الوقت الفعلي، 
ــــى حــد  ــــك إلـ ويــــرجــــع الـــفـــضـــل فــــي ذلـ
كـــبـــيـــر لــلــتــحــســيــنــات فــــي عــمــلــيــات 
الــزرع القادرة على قياس اإلشــارات 
العصبية الدقيقة على نطاق دقيق.

وكــتــب الــبــاحــثــون: »نــتــصــور أنــه، 
على طول الطريق، سيتم استخدام 
هـــذا الــمــزيــج مــن الــخــايــا الجذعية 

ــات الـــتـــســـجـــيـــل الـــعـــصـــبـــي  ــيــ ــنــ ــقــ وتــ
لنمذجة الــمــرض، فــي ظــل الــظــروف 
الفسيولوجية على مستوى الدوائر 
ــات  ــعــــاجــ ــــص الــ ــحـ ــ الــــعــــصــــبــــيــــة، وفـ
الــمــرشــحــة عــلــى الــخــلــفــيــة الجينية 
الخاصة بالمريض، وتقييم أشباه 
العضويات والــقــدرة على استعادة 

مناطق دماغية محددة مفقودة أو 
متدهورة أو تالفة عند التكامل«.

وطّور فريق المهندسين وعلماء 
األعصاب، بقيادة المهندس العصبي 
ــغــــو كــــــــوزوم، نـــظـــام الــتــســجــيــل  دويــ
الجديد الخاص بهم لقياس نشاط 
موجة الدماغ على المستويين الكلي 

والجزئي في الوقت نفسه.
 دقيقة 

ً
ويستخدم الفريق أقطابا

مرنة وشفافة مصنوعة من الغرافين 
يــمــكــن غـــرســـهـــا فــــي أجـــــــزاء مــعــيــنــة 
مــن الـــدمـــاغ. وتــعــرض هـــذه التقنية 
ــاعــــات  ــفــ عـــالـــيـــة الـــضـــبـــط بــــدقــــة ارتــ
فـــي الــنــشــاط الــعــصــبــي مـــن العضو 

الـــمـــزروع وأنــســجــة الــمــخ المحيطة 
عند حدوثها.

وبعد أقل من شهر من الزرع، وجد 
الــبــاحــثــون أن الــعــضــيــات الــبــشــريــة 
شكلت روابط متشابكة وظيفية مع 

بقية القشرة البصرية للفأر.
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ً
00:35 صبـــاحــــــا

 03:15 مــــــســــــــــــــــاًء 

 
ً
08:20 صبـــاحــــــا

08:09 مــــــســــــــــــــــاًء

شحن في الجو
ُ
رة ت طائرة مسيَّ ذبح زوجته وأرسل »سيلفي« ألهلها

 
ً
أعلن العلماء الصينيون أنهم ابتكروا محركا

 للطائرات المسيرة، سيساعد على بقائها 
ً
جديدا

.
ً
في الجو فترة طويلة جدا

وذكرت صحيفة جنوب الصين الصباحية، في 
الخبر الــذي نقله موقع روســيــا الــيــوم، أمــس، أن 
العلماء استخدموا أشعة ليزر فائقة الطاقة في 
هــذا المحرك الجديد، مضيفة أن خبراء جامعة 
نورث وسترن الصينية للعلوم التطبيقية ابتكروا 
 يمكنه تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة 

ً
نموذجا

كهربائية، مما يسمح بشحن الطائرات المسيرة 
في الجو أثناء تحليقها.

وقــالــت الصحيفة إن المبتكرين لــم يكشفوا 
عــن تفاصيل ابــتــكــارهــم، لتجنب استخدامه في 
األغــراض العسكرية، لكنهم يؤكدون أن الطائرة 
المسيرة المزودة بهذا المحرك يمكنها التحليق 
على ارتفاع ناطحات السحاب. وقد أثبتت نتائج 

االختبارات كفاءته العالية.
تجدر اإلشـــارة إلــى أن علماء جامعة تيومين 
الروسية أعلنوا في ديسمبر 2021 ابتكار طائرة 
مــســيــرة يــمــكــنــهــا الــبــقــاء فـــي حــالــة طـــيـــران فــتــرة 
طويلة، بفضل إمكانية شحنها من خطوط الطاقة 

الكهربائية.

شـــــهـــــدت قـــــريـــــة بـــمـــحـــافـــظـــة 
الدقهلية المصرية، أمس األول، 
ــدم خــالــهــا  ــ جـــريـــمـــة مــــروعــــة أقــ
شاب على ذبح زوجته ثم التقط 
»سيلفي« بجانب جثتها وأرسل 
ــا، وعـــنـــدمـــا  ــهــ ــرتــ الـــــصـــــورة ألســ
حاول األهالي اإلمساك به هدد 

بذبح أوالده.
وقــــــال مـــوقـــع ســـكـــاي نـــيـــوز، 
ــــوة أمـــنـــيـــة انــتــقــلــت  ــــس، إن قـ أمــ
لــمــوقــع الــــحــــادث، وكــــان الــــزوج 

يــجــلــس بـــجـــانـــب جـــثـــة زوجـــتـــه 
مـــفـــصـــولـــة الـــــــــــرأس ويـــتـــحـــدث 
فـــي بـــث مــبــاشــر بــــ »فــيــســبــوك«، 
وعــنــدمــا حــاولــوا القبض عليه 
ه الـــثـــاثـــة، وهـــدد  أمـــســـك أبــــنــــاء

بذبحهم.
ــقـــات أنــــه  ــيـ ــقـ ــتـــحـ وكــــشــــفــــت الـ
حــدثــت خــافــات بــيــن الــزوجــيــن 
مـــنـــذ عـــامـــيـــن وانــــفــــصــــا، وتـــم 
الصلح بينهما قبل أسبوعين، 

ثم تجددت الخافات بينهما.

األميركان يزرعون األدمغة

الشكاوى والتوزيع: 
شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

تلفون: 1828111 - داخلي:739 - فاكس: 22252540
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تلفون: 1828111 - داخلي: ٧٠٠ - فاكس: 22252537
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يومية سياسية مستقلة

حسن العيسىأنتم شتبون بعد؟!

األكثرية في تسع دول عربية هي األردن ولبنان 
ومــصــر وتــونــس ومــوريــتــانــيــا والــمــغــرب والــســودان 
ــي الفلسطينية تــرى أنــه ال جــدوى  وليبيا واألراضــ
من الديموقراطية، وترى هذه األغلبية التي تختلف 
نسبتها فــي كــل بلد أن »الــديــمــوقــراطــيــة ليست هي 

النظام األمثل للحكم، وأنها عاجزة عن اإلصاح«.
 للرأي شمل ما يقارب 23 ألف 

ً
 كان هذا استطاعا

شخص بتلك الــدول، قامت به شبكة »البارو ميتر« 
ق د. 

ّ
لمصلحة قناة بــي بــي ســي عربي نــيــوز، ويعل

روبــنــز على نتيجة االستطاع بفقدان المواطنين 
العرب الثقة بالديموقراطية، فيقول: »الناس يعانون 
الجوع عبر دول المنطقة... الناس بحاجة إلى الخبز... 
ومحبطون من األنظمة السياسية التي تحكمهم...«.

ويرى أكثر من ٦0 في المئة من الذين تم استطاع 
آرائهم في الدول العربية التسع، باستثناء المغرب، 
أنهم »يحّبذون ُحكم زعيم قوي، حتى وإن لم يلتزم 

ّص القانون، لتحقيق نتائج ملموسة«.
َ
بن

 مــن الديموقراطية 
ً
مــن الطبيعي أن هــنــاك يــأســا

في تلك الدول، وإن كانت »الممارسة الديموقراطية« 
ليست بــالــصــورة الصحيحة، واألســـبـــاب تاريخية 
 بمعظم الــدول العربية التي مــّرت »بلحظات 

ً
تقريبا

لــيــبــرالــيــة ديــمــوقــراطــيــة« بــعــد االســـتـــقـــال مــبــاشــرة 
)تعبير د. سعدالدين إبراهيم( وأسباب فقدان الثقة 
بها كثيرة، من فساد النخب الحاكمة وغياب الوعي 
الديموقراطي ونقص فكرة الحريات التقدمية عند 
مــعــظــم الــشــعــوب الــعــربــيــة ـ مــن يــلــومــهــا؟ - والــتــركــة 
فها االستعمار 

ّ
االستعمارية، كالفقر والجهل، التي خل

؛ لهذا 
ً
لدولنا، وغياب مفاهيم الدولة األمة تاريخيا

ل النظام في الصين أو حتى دول جنوب آسيا، في 
ّ
يمث

طية، 
ّ
بداية إقاعها االقتصادي الكبير وقد كانت تسل

 فــي هذا 
ً
 للشعوب العربية الُمحَبطة. أيــضــا

َ
المثال

المعنى كتب صموئيل هنغنتون أن مثل شعوبنا 
بحاجة إلى النظام وليس للحرية اآلن!

االستطاع لم يشمل الكويت، فهل كــان أصحاب 
ــة ديــمــوقــراطــيــة أم  ــ االســـتـــطـــاع ال يــعــتــبــرونــهــا دولـ
نـــســـوهـــا؟ لـــكـــن لــــو ســـألـــنـــا: هــــل تــــريــــدون اســـتـــمـــرار 
الديموقراطية )العرجاء( إذا أسقطت السلطة القروض 
ع آالف 

ّ
ــوز ــذت تــ وزادت الـــرواتـــب والــمــعــاشــات، وأخــ

 
ً
الدنانير على المواطنين بأي مناسبة، وهي دائما
تــفــعــل ذلــــك مـــع كـــل مـــشـــروع يــقــتــطــع مـــن الــمــمــارســة 
الــديــمــوقــراطــيــة؟ هــل ســتــمــّجــدون عــنــدهــا مجلسكم 

النيابي أم ماذا؟... اختاروا. 
ــــورة اإلنــكــلــيــزيــة  ــثـ ــ مــــا رأيــــكــــم يــــا ورثــــــة ثـــقـــافـــة الـ
والفرنسية... مــاذا ستقول لكم السلطة حينها غير 
ردد تعنيف الفنان سعد الفرج »... أنتم شتبون 

ُ
أن ت

بعد«؟!

هناك لغط كثير...
وهناك مبالغة...
وهناك تمويه...

كـــمـــا أن الــــصــــراخ يــعــلــو بـــيـــن فــتــرة 
وأخرى...

ولكن الحقائق، ومــن خــال األرقـــام، 
 للمصدر ونوعيته، وهناك 

ً
تختلف وفقا

عدة مصادر! 
إنــــــــنــــــــي أتـــــــــحـــــــــدث عـــــــــن الــــــــقــــــــروض 
والــمــديــونــيــات، والــتــي لــم يتحدث بها 
أحـــد مــن الــنــاحــيــة التحليلية لــأرقــام 

!
ً
إال قليا

 
ً
مــا ســـأســـرده قــد ال يــكــون صحيحا
مــئــة فــي الــمــئــة، لكنه األقــــرب للصحة، 

كما يبدو!
1 - بلغ عــدد المقترضين 550.194 

، أي مــا يــزيــد على ثلث السكان 
ً
مــديــنــا

الــكــويــتــيــيــن، إذا كــانــت هـــذه الــقــروض 
محصورة بالمواطنين فقط.

ــن عــــدد  ــ ل عــ ــــاء ــــسـ ــتـ ــ ــا نـ ــ ــــدمـ ــنـ ــ 2 - وعـ
المعسرين أو المتعثرين فــي الــســداد، 
نجد أن نسبتهم 2.3%، أي ما ال يزيد 

على 13.000 مواطن مدين! 
3 - ثم يأتي السؤال عن المبالغ التي 
 إجمالية، نجد أن الرقم قد 

ً
تعتبر ديونا

 لـ 14.7 مليار دينار، تشكل 
ً
يكون مقاربا

القروض االستهاكية منها 1.7 مليار 
دينار فقط، بينما القروض اإلسكانية 
 وقـــدره 13 مليار ديــنــار. 

ً
بلغت مبلغا

.)
ً
 أيضا

ً
)وهذا الرقم قد يكون تقريبيا

كل ذلك لربما يعني أن درجــة سداد 
الديون بانتظام قد تكون بحدود 95 - 

 
ً
98 في المئة، وهذه النسبة جيدة جدا
 بــمــا يتعلق بــعــدد األشــخــاص 

ً
نــســبــيــا

المدينين. 
: الــمــشــكــلــة 

ً
ــد جـــــــدا ــديـ بـــاخـــتـــصـــار شـ

ليست ضخمة بالضخامة التي يدعيها 
النواب، وكل ما تحتاجه الحكومة هو 
تصنيف المتعثرين، وتصنيف المبالغ، 
وإيجاد حلول استثنائية لمن يستحق 
 المساعدة، وبأقل التكاليف على 

ً
فعا

الدولة. 
وواضـــــح أن األغــلــبــيــة الــعــظــمــى من 
المقترضين قــادرون على الــســداد، وال 
 لـــصـــرف غــيــر مـــبـــرر على 

ً
حـــاجـــة أبــــــدا

ديونهم!

د. ناجي سعود الزيدالدين عماة عين

الله بالنور

ثـــورة الــتــجــديــد فــي الــقــصــيــدة الــعــربــيــة الــحــديــثــة رغــم 
أن بداياتها كانت متباعدة ومتقطعة على يد باكثير، 
وشكري، ولويس عوض، لكنها تأصلت واستمرت على يد 
بعد ُبلند الحيدري 

ُ
السياب، ونازك، والبياتي، بينما است

، وظهر في نفس 
ً
عن شهرتهم، مع أنه ال يقل عنهم إبداعا

الحقبة التي ظهروا فيها، ألنه لم ُيِعر موضوع األولوية 
، ولهذا لم يأخذ حقه من الشهرة 

ً
في ريادة الحداثة التفاتا

مثلما حظي بها السياب، ونازك، والبياتي.
***

فبلند - رحمه الله - لم يكن لديه الوقت ليخوض معارك 
من دون كيشوتية حول الترويج لنفسه مثلما كان يفعل 
سواه، ورغم ذلك تمكن بإبداعه أن ينتزع كلمات اإلعجاب 
مــن السياب، الــذي كتب فــي عــام 1956: »ُبلند الحيدري 
هذا الشاعر الممتاز اعتبر العديد من قصائده الرائعة 
أكثر واقعية من مئات القصائد التي يريد منا المفهوم 

السطحي للواقعية أن نعتبرها واقعية«.
وكــان البياتي سبق السياب حينما كتب عــام 1952: 
»إن ُبلند شاعر مبدع في أساليبه الجديدة التي حققها، 
وفي طريقته التي ال يقف فيها معه إال شعراء قائل من 

العراق«.
وقـــام ديــزمــونــد ســتــيــوارت بترجمة أشــعــار ُبلند الى 

اإلنكليزية، حيث كتب عنه في المقدمة:
»إن شعر ُبلند يعبر عن الشعور بالخيبة التي تكتنف 
العصر الــحــديــث، وهــذا التعبير هــو أصــدق مــن قصائد 
الحماسة المتعمدة التي ينظمها الشعراء السياسيون، 

حيث يهاجمون جميع الناس لجميع األسباب«.
***

عــاصــرت الشاعر ُبلند الــحــيــدري ســنــوات عندما كنا 
 
ً
 في مجلة المجلة بلندن، وقد استضفته يوما

ً
نعمل معا

 على الهواء مباشرة في إذاعة 
ً
 إذاعيا

ً
ألجري معه حوارا

كل العرب، وبينما نحن وراء الميكرفون فاجأته األزمة 
القلبية، فسرعان ما استخرج من جيبه حبة، ووضعها 
تحت لسانه، مما أصابني بالهلع، ولكنه بعد أن شرب 

الماء أخذ يتمتم بالتالي:
 ال يعرف كيف يموت 

ً
يا موتا

 أكبر من تابوت 
ً
يا موتا

لن يعرف كيف يموت 
وبعد أن شعر بالراحة طرحت عليه السؤال التالي:

- ما دور المثقف العربي في تاريخنا المعاصر؟!
- أين هو المثقف العربي؟! 

- ماذا تعني؟! 
- أعني أن المثقف العربي موزع تحت ثاثة أنواع من 

القهر المنظم الذي تمارسه السلطة ضد الثقافة. 
- كيف؟!

 - فرضت على 
ً
ألن معظم الدول - والثورية منها تحديدا

 لتوجهاتها، وهذا ما أنتج ثاثة 
ً
المثقف أن يكون خاضعا

نماذج من المثقفين. 
- أيمكنك تحديد نوعية هذه النماذج؟! 

- األول هو نعال في رجــل النظام، والثاني هو القرد 
الهندي الــذي ال يسمع، وال يــرى، وال يتكلم. أما الثالث، 

فهو الذي فر من الوطن للبحث عن وطن جديد.
- ما الذي يشغل ُبلند الحيدري اآلن؟! 

- إنني أكرس كل جهدي، بعد سلسلة الهزائم والحروب 
في ُبلداننا، للتصدي لإلرهاب، والحروب التي تعصف 

بالمنطقة. 
- كيف؟!

بالقصيدة، بالكلمة، باالحتجاج، بالتظاهر. 
***

بــعــد هـــذا الــحــوار بــأيــام قــائــل انــتــقــل ُبــلــنــد الــحــيــدري 
إلى رحمة الله، فرثيته في المقبرة أمام حشد من الذين 
شــاركــوا فــي جــنــازتــه. فــرحــم الــلــه الــشــاعــر اإلنــســان ُبلند 

الحيدري.

إنه من أعمدة 
د. نجم عبدالكريمالقصيدة الحديثة

https://www.aljarida.com/article/10678
https://www.aljarida.com/article/10677
https://www.aljarida.com/article/10676
https://www.aljarida.com/article/10675
https://www.aljarida.com/article/10672
https://www.aljarida.com/article/10670
https://www.aljarida.com/article/10669
https://www.aljarida.com/article/10673

	P01 what
	p01
	P02
	p03
	P04
	p05
	P06
	p07
	P08
	p09
	p10
	p11
	P12
	p13
	p14
	P15
	P16

