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: الحكومة عادت 
ً
44 نائبا

إلى ممارسات سابقاتها
بوشهري تنفذ وعدها وتفجر مفاجأة 

في »المعاشات االستثنائية«
 لـــلـــعـــادة، حـــضـــرت الــحــكــومــة جلسة 

ً
خـــافـــا

مجلس األمــة العادية أمــس بأقل تمثيل، إذ لم 
يكن فيها سوى وزيرين هما د. بدر الما وعمار 
 بــعــد إصـــرار 

ً
الــعــجــمــي، الـــلـــذان انــســحــبــا الحــقــا

الــنــواب على مناقشة قــوانــيــن اللجنة المالية 
 ما يتعلق بشراء 

ً
البرلمانية وإقرارها، خصوصا

القروض، وعدم التصويت على طلب الحكومة 
بشأن إرجاع تلك القوانين للجنة، وهو ما أدى 

إلى رفع الجلسة.

 ،
ً
 مشتركا

ً
 يتقدمهم رئيس مجلس األمة أحمد السعدون، بيانا

ً
أصدر 44 نائبا

أكدوا فيه تمسكهم بحقوق الشعب، والدفاع عنها بكل الوسائل الدستورية 
المتاحة. 

وقال النواب، في البيان: في الوقت الذي تداعى عموم المواطنين والمواطنات 
تلبية لنداء الواجب الوطني وترجمة لخطاب 22 يونيو 2022 نحو تصحيح 
مــســار الــمــشــهــد الــســيــاســي، تــعــود الــحــكــومــة إلـــى مــمــارســات ســابــقــاتــهــا من 
الحكومات المتعاقبة في تعطيل أعمال السلطة التشريعية عبر االنسحاب 
غير المبرر من جلسة 10 يناير 2023، وعدم احترام جدول أعمال الجلسة التي 

نص عليها الدستور والائحة. 

خال مناقشة طلب اللجنة المالية البرلمانية 
تأجيل إنــجــاز تقريرها بــشــأن إلــغــاء المعاشات 
االســتــثــنــائــيــة، نـــفـــذت الــنــائــبــة جـــنـــان بــوشــهــري 
وعدها، إذ بينت تناقضات اللجنة في إنجاز 7 
قوانين باجتماعين وطلبها تأجيل إلغاء المادة 
81 من قانون »التأمينات« فيما يخص المعاشات 
االستثنائية 6 أشهر، كاشفة العديد من التعديات 

على المال العام، التي تمت بفعل هذه المادة.
وقـــالـــت بــوشــهــري إن مــجــلــس الـــــــوزراء أصـــدر 

 فــي 16 نوفمبر الماضي بتعديل الــرواتــب 
ً
ــرارا قـ

االســتــثــنــائــيــة بــقــيــمــة 6 آالف ديـــنـــار لـــلـــوزراء في 
الحكومة الحالية، مشيرة إلى أن الحكومة وافقت 
في 7 نوفمبر 2022 على صرف راتب استثنائي 
لعضو مجلس بلدي لمدة تسع سنوات سابقة، 
»وإذا نفى الوزراء أعرض القرار... والقيمة 180 ألف 

دينار، والسبب أن العضو لديه مديونية«.

عمار العجمي: إما التعاون بالشكل الصحيح 
أو ال تقدم... وال يزال في الوقت متسع

جلسة اليوم في مهب الريح... وسيناريو 
الحضور واالنسحاب وارد بقوة

المجلس يوافق على جدول أولويات 
النواب ويرفض مشاريع الحكومة التسعة

نواب يمنحون الحكومة الفرصة 
األخيرة: إما التعاون أو الرحيل

عصفت تقارير اللجنة المالية البرلمانية بجلسة 
مــجــلــس األمـــــة الـــعـــاديـــة أمـــــس، الـــتـــي رفــعــهــا رئــيــس 
الــمــجــلــس أحــمــد الــســعــدون بــعــد نــحــو ســاعــتــيــن من 
انعقادها، نتيجة انسحاب الحكومة التي حضرت 
ممثلة بالوزيرين بدر الما وعمار العجمي، على أثر 
إصــرار النواب على مناقشة تقارير »المالية« خال 
ــدم االكـــتـــراث لــطــلــب الــحــكــومــة الــخــاص  الــجــلــســة وعــ
بإرجاعها إلــى اللجنة، ليضع ذلــك السلطتين أمــام 
مــفــتــرق طــــرق، ويــتــســبــب فـــي تــقــديــم الــنــائــب مــبــارك 
 إلــى وزيــر المالية عبدالوهاب 

ً
الحجرف استجوابا

الرشيد من 7 محاور، بينما يتجه اليوم النائب حمدان 
العازمي إلى تقديم استجواب لرئيس الــوزراء سمو 
 عن 

ً
الشيخ أحمد نــواف األحمد من محورين، فضا

آخر يعده النائب مهلهل المضف لسموه من 3 محاور، 
لكنه يفضل تقديمه بعد استجواب الرشيد في حال 

استمرار المجلس.
د المشهد السياسي أمــس بوصول العاقة 

ّ
وتعق

بين السلطتين إلــى طريق مــســدود، فــي حين تتجه 
األنـــظـــار إلـــى الــجــلــســة التكميلية الــيــوم الــتــي يــراهــا 
مــراقــبــون فــي مــهــب الـــريـــح، إذ ُيــتــوقــع أال تحضرها 
الحكومة أو تحضر وتكرر السيناريو ذاته، إذا أصّر 
النواب على موقفهم من الدفع بقوانين الكلفة الخيالية 
التي أعدتها »المالية« البرلمانية في اجتماعين فقط.

وخـــــال الــجــلــســة، الـــتـــي شـــهـــدت مــوافــقــة 

محيي عامر وفهد تركي وعلي الصنيدح

س الفلبينيات بسفارتهن ينذر  تكدُّ
بأزمة جديدة في استقدام العمالة

● جورج عاطف
أكــــــــــد مــــتــــخــــصــــصــــون فـــي 
مــجــال الــعــمــالــة الــمــنــزلــيــة، أن 
تكّدس العامات الفلبينيات 
 بسفارة 

ً
المحتميات حــالــيــا

بــادهــن فــي الكويت، بأعداد 
كبيرة، ينذر باحتمال لجوء 
حــكــومــة مــانــيــا إلــــى إصــــدار 
قرار بإيقاف تصدير عمالتها 
ــا أن  ــمــ ــيــ ــــت، الســ ــويـ ــ ــكـ ــ إلـــــــى الـ
معظمها يعاني سوء تغذية 
 فــــي الـــحـــصـــول عــلــى 

ً
ــــحــــا

ُ
وش

 عن 
ً
األدويــــــة الــــازمــــة، فــضــا

ــنـــذر بــتــفــشــي  ــــن يـ ــــدادهـ أن أعـ
األمراض بينهن.

وعزا هؤالء المتخصصون، 

ــم هـــذه  ــاقـ ــفـ لـــــ »الـــــجـــــريـــــدة«، تـ
ــى كــثــرة   إلــ

ً
الـــظـــاهـــرة مــــجــــددا

الـــمـــنـــازعـــات الــعــمــالــيــة الــتــي 
ــة  ــيـ ــائـ  إلحـــصـ

ً
ــا ــ ــقــ ــ ــغــــت، وفــ ــلــ بــ

حديثة للهيئة العامة للقوى 
العاملة أكثر من 1000 شكوى 
، تـــنـــوعـــت بـــيـــن تـــرك 

ً
شــــهــــريــــا

ــــواز سفر  الــعــمــل، وحـــجـــب جـ
العاملة، إضافة إلى الشكاوى 
الخاصة بعدم الحصول على 
الـــمـــســـتـــحـــقـــات الـــشـــهـــريـــة أو 
نهاية الــخــدمــة، معتبرين أن 
اســتــمــرار لــجــوء العمالة إلى 
سفارات بلدانها ُيظهر عجز 
الجهات الحكومية عن إيجاد 

الحلول الجذرية لألزمة.
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● طهران - فرزاد قاسمي
أكــــد مــصــدر فـــي مــكــتــب الــمــرشــد 
اإليــرانــي علي خامنئي، أن الشيخ 

نعيم قاسم نائب األمين العام 
لـــ »حــــزب الــلــه« حــســن نــصــرالــلــه، 
حمل، خال زيارته األخيرة لطهران 
ــارك فــي مــراســم  قــبــل أيــــام، حــيــث شـ
ذكــرى اغتيال الجنرال في الحرس 
 من 

ً
الثوري قاسم سليماني، رسالة

نصرالله إلى خامنئي يطلب فيها، 
، زيــــادة الــمــيــزانــيــة التي 

ً
خــصــوصــا

تصرفها طهران للحزب.
 أن 

ً
وحسب المصدر، كــان مــقــررا

يلتقي نصر الله الرئيسين السوري 

ــــي إبــراهــيــم  ــرانـ ــ بـــشـــار األســـــد واإليـ
رئيسي في دمشق، ثم يسافر إلى 
طـــهـــران عــلــى مــتــن طـــائـــرة األخــيــر 
لـــلـــقـــاء خـــامـــنـــئـــي، والـــمـــشـــاركـــة فــي 
إحياء ذكرى سليماني، إال أن األزمة 
الصحية التي ألّمت بنصرالله حالت 
دون ذلــك، في حين من المتوقع أن 
يـــزور رئــيــســي دمــشــق خـــال األيـــام 

المقبلة. 
وقـــال الــمــصــدر لـــ »الــجــريــدة«، إن 
 من 

ً
رسالة نصرالله تضمنت طلبا

خامنئي لزيادة مخصصات الحزب، 
ــن تــأخــر   بــتــقــريــر مــفــصــل عـ

ً
مـــرفـــقـــا

طـــهـــران فـــي تــســلــيــم الـــحـــزب بعض 
مخصصاته، وهو ما أضّر بقدرته 

على تقديم المساعدات لمناصريه، 
ــة  ــ ــدة األزمــ ــ فــــي حـــيـــن تـــتـــصـــاعـــد حــ

االقتصادية في لبنان. 
ــل بــدفــع 

ّ
وأكـــــد أن خــامــنــئــي تــكــف

المبالغ المتأخرة بشكل فوري، وتم 
بالفعل تسليم قسم منها مباشرة 
إلـــى قــاســم، فــي حــيــن جـــرى إرســـال 
قسم آخــر بــطــائــرة شحن عسكرية 

عبر سورية السبت الماضي. 
ــلــــغ  وأضـــــــــــــاف أن خــــامــــنــــئــــي أبــ
قـــاســـم زيـــــــادة 20 فــــي الـــمـــئـــة عــلــى 
المخصصات التي سينالها الحزب 
من طهران، وأكد له أن تأخير بعض 
الــمــدفــوعــات كــانــت بسبب انهماك 

ــلـــطـــات اإليــــرانــــيــــة فــي  الـــسـ

نصرالله طلب من خامنئي زيادة ميزانية »حزب الله«نصرالله طلب من خامنئي زيادة ميزانية »حزب الله«
تخّوف لدى حلفاء طهران من المصالحة المرتقبة بين األسد وإردوغان
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مناصرون لـ »حزب الله« في بيروت خال إلقاء نصرالله كلمة عبر الفيديو األسبوع الماضي )أ ف ب(

 األزرق يتجاوز اإلمارات في »خليجي 25«

١٧فرحة العبي األزرق بعد الفوز أمس )رويترز(

02

الحكومة خال انسحابها من الجلسة أمس )تصوير عبدالله الخلف(
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السلطتان على مفترق...

44 نائبًا: الحكومة عادت...

نصراهلل طلب من خامنئي زيادة...

المجلس على جدول أولويات النواب ورفضه استعجال مناقشة 
مشاريع الحكومة التسعة، تال وزير الدولة لشؤون مجلس األمة 
وزير الدولة لشؤون اإلسكان والتطوير العمراني عمار العجمي 
 قال فيه، إن الحكومة تطلب من مجلس األمة إعادة تقارير 

ً
بيانا

اللجان البرلمانية عن االقتراحات بقوانين التي تتضمن »أعباء 
 لتقديم 

ً
مالية« إلى اللجان، وتأمل أن يتاح لها الوقت الكافي الحقا

رأيها باقتراحات القوانين المذكورة للوصول إلى حلول توافقية.
وأوضــــح العجمي أن الــحــكــومــة كـــان يــحــدوهــا إيــمــان وأمـــل أن 
يكون برنامج عملها هو األساس الذي يتم الرجوع إليه ما أمكن 
واالحتكام إليه في مسار العالقة والتعاون بينها وبين مجلس 
 أن 

ً
 للمصلحة العامة ومصالح المواطنين، مؤكدا

ً
األمــة؛ تحقيقا

»القوانين المرتبطة بالحفاظ على معيشة وكــرامــة المواطنين 
هدفنا جميعا، واضعين نصب أعيننا استدامة الدولة وتنميتها، 

والحفاظ على حقوق األجيال القادمة«.
وعقب رفــع الجلسة، أكــد الــوزيــر العجمي، أن السلطتين أمــام 
مفترق طرق، إما أن يتم التعاون بالشكل الصحيح إلخراج الوطن 
مما هو فيه، أما خالف ذلك فلن يكون هناك أي تقدم، والحكومة ما 
زالت تمد يد التعاون، وال يزال هناك متسع من الوقت، وأن يغلب 

منطق العقل الذي يفكر في مستقبل أجياله«.
وأضاف »لن نقبل المزايدة بأن الحكومة آخر همها وفكرها هو 
المواطن، بل على العكس من ذلك، فإن أعضاء الحكومة يعملون 

ويواصلون الليل بالنهار من أجل رفاه هذه األمة«.
وتــوالــت التصريحات النيابية المهاجمة للحكومة، وخاطب 
النائب خالد العتيبي رئيس الـــوزراء: »إن تعاونت الحكومة مع 
، وإن لــم تــتــعــاون فلترحل غير مأسوف 

ً
 وســهــال

ً
المجلس فــأهــال

عليها«.
من جهته، قال النائب الصيفي الصيفي: »لتكن الرسالة واضحة، 

 لهذا السلوك غير المقبول، فإننا نؤكد رفضنا 
ً
وأضافوا أنه »نظرا

القاطع لما قامت به الحكومة، وسنتعامل مع هــذا السلوك غير 
 لصالحياتنا الدستورية، ونؤكد لعموم الشعب 

ً
الدستوري، وفقا

الكويتي تمسكنا بالدفاع عن حقوقه بكل الوسائل الدستورية 
المتاحة، والتي يضمن احترامها تحقيق المصلحة العامة للوطن 

والشعب... حفظ الله الكويت وشعبها«.

أي استهتار بالدستور ومصالح المواطنين ورفاهيتهم ستدفع 
ثمنه الــحــكــومــة«، مضيفا أن »مــحــاوالت االنــقــالب على الدستور 

وإيجاد حجج واهية لن تنطلي على الشعب الكويتي«.
وبــدوره، أكد النائب مبارك الطشة أن »رحيل الحكومة أصبح 

 في ظل عجزها عن تحقيق آمال المواطنين«.
ً
مستحقا

وقــال النائب مــرزوق الحبيني، إن »الحكومة التي ال تستطيع 
المواجهة غير جديرة بقيادة البلد، ونتمنى أن يعوض الله الشعب 
: »نقول ألحمد النواف: 

ً
الكويتي بحكومة جديرة بالقيادة«، مضيفا

لم يكن ختامها ِمْسك«.
وفيما يخص استجواب وزير المالية، أعلن السعدون تسلمه 

 7 محاور.
ً
استجواب الحجرف للرشيد، متضمنا

ات الالئحية  ولفت السعدون، في تصريح، إلى اتخاذه اإلجــراء
بإرسال نسخة من صحيفة االستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء 
 أنه 

ً
سمو الشيخ أحمد نواف األحمد، والوزير الرشيد، موضحا

سيتم إدراجه على جدول أعمال أول جلسة عادية مقبلة.
وباإلشارة إلى محاور االستجواب، فإن أولها يتعلق بـ »التستر 
على إهمال موظفي المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في 
تحصيل مديونيات شركات تخلفت عن دفع اشتراكات تفوق 95 
صص الثاني 

ُ
مليون دينار )نحو 310 ماليين دوالر(«، في حين خ

 عــن صفقة 
ً
 عــلــى الــمــال الــعــام نــاتــجــا

ً
لــمــا اعــتــبــره الــنــائــب »ضــــررا

اســتــحــواذ بيت التمويل الكويتي على البنك األهــلــي المتحد«، 
وُيعنى الثالث بـ »الضرر على المال العام بمبلغ 178 مليون يورو، 
متعلق بشركة ديملر بنز والعضو المنتدب السابق في الهيئة 

العامة لالستثمار«.
وبينما يتناول المحور الرابع »عدم االلتزام بتطبيق القانون رقم 
1 لسنة 1993 والخاص بحماية األموال العامة«، يتطرق الخامس 
إلــى مــا وصفه الحجرف بـــ »تضليل مجلس األمــة بإجابات غير 

دقيقة ومنقوصة«.
أما المحور السادس فيتعلق بـ »ســوء إدارة صندوق األجيال 

معالجة خلل بنيوي فــي عمل مصرفها الــمــركــزي، ال بسبب 
نقص األموال.

وأشار إلى أن خامنئي طمأن قاسم إلى أن أزمة االحتجاجات 
التي تشهدها إيران، منذ سبتمبر الماضي، باتت في نهايتها، 
ى، وعلى »حزب الله« وباقي 

ّ
وأن الجزء الصعب من األزمة قد ول

حلفاء طهران في المنطقة أال يقلقوا على قوة واستقرار نظام 
الجمهورية اإلسالمية.

 وأوضــح أن البند الثاني في رسالة نصرالله كــان يتعلق 
باحتمال توصل الرئيس األسد إلى مصالحة مع تركيا برعاية 
 أن 

ً
 بعد دخول اإلمارات على الخط، مضيفا

ً
روسية، خصوصا

 
ً
»حــزب الله« أبــدى تخوفه من احتمال أن تؤثر الصفقة سلبا
على نفوذ طهران في سورية، وأن بعض الخبراء العسكريين 
 
ً
في الحزب اقترحوا نقل بعض األسلحة النوعية، خصوصا

الصواريخ الدقيقة والطائرات المسّيرة المخزنة في سورية إلى 

 من احتمال أن تتضمن الصفقة، التي ستوافق 
ً
لبنان تحسبا

 سرية تقّيد 
ً
عليها واشنطن وتــل أبــيــب، على األرجـــح، بــنــودا

وصول الحزب إلى هذه األسلحة. 
وتــابــع الــمــصــدر، إال أن خامنئي استبعد أن يهتز الحلف 
 أن 

ً
ــرانــــي بــالــمــصــالــحــة الــمــرتــقــبــة، خــصــوصــا ـــ اإليــ الـــســـوري ــ

 على 
ً
 وكــمــا

ً
ــاد نــوعــا الــتــعــاون بين موسكو وطــهــران فــي ازديــ

ضوء الحرب في أوكرانيا، وبالتالي فإن المصالح اإليرانية 
 عن أن طهران 

ً
في سورية ستكون مصونة في أي اتفاق، فضال

م الجيش 
ّ
أبلغت موسكو وأنقرة، بشكل واضح، أنها تدعم تسل

السوري األمن في الشمال، وهي تعتبر أن الطرف الخاسر في 
حال إبرام االتفاقية هو واشنطن التي سيكون عليها أن تعيد 
الحسابات فيما يخص وجودها العسكري في سورية، وإذا ما 
كانت ستتكّيف مع الواقع الميداني الجديد في شمال سورية 

أم ستضطر إلى سحب جنودها.
ولفت إلى أن النقاشات بين قاسم والمسؤولين اإليرانيين 
الذين التقاه، ال سيما مستشار المرشد للشؤون الخارجية علي 
 لدى الحزب اللبناني المرتبط بإيران 

ً
أكبر واليتي، أظهرت قلقا

من احتمال أن تتحول إيران وخلفها حلفاؤها بمن فيهم الحزب 
إلــى ورقــة فــي التجاذبات بين الــواليــات المتحدة وإسرائيل 
وروسيا من الجهة األخرى مع تشابك ملفي سورية وأوكرانيا، 
في ظل التقارير بأن تل أبيب طلبت من موسكو كبح الوجود 
اإليراني في سورية مقابل امتناعها عن تسليم أوكرانيا أنظمة 
دفاع جوي ضد المسّيرات اإليرانية والروسية. وفي المقابل 
هدد الروس تل أبيب بإطالق يد إيران في الجنوب السوري إذا 

مت تلك األنظمة لكييف.
ّ
سل

صص السابع لـ »سوء إدارة 
ُ

القادمة واالحتياطي العام«، في حين خ
شركة رين هاوس للبنية التحتية وشركة سانت مارتن التابعتين 

06-07للهيئة العامة لالستثمار«.
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األمير: إنجازات عمان حضارية 
ونعتز بعالقاتنا األخوية الراسخة

سموه هنأ السلطان هيثم بذكرى توليه الحكم
بــعــث صـــاحـــب الــســمــو أمــيــر 
ــبــــالد الـــشـــيـــخ نــــــواف األحـــمـــد  الــ
ببرقية تهنئة إلى سلطان عمان 
الشقيقة، هيثم بن طــارق، عّبر 
فيها سموه عن خالص تهانيه 
بمناسبة الذكرى الثالثة لتوليه 
مقاليد الحكم في سلطنة عمان 

الشقيقة.
وأشــــــــــاد ســــمــــوه بــــمــــا حــقــقــتــه 
سلطنة عــمــان الشقيقة فــي عهد 
ــان هـــيـــثـــم مــــن إنــــجــــازات  ــطـ ــلـ الـــسـ
تنموية وحضارية بــارزة شملت 

مختلف المجاالت.
ــمــــوه عــــن بــالــغ  ــا أعـــــــرب ســ ــمـ كـ
ــعــــالقــــات األخــــويــــة  ــالــ اعــــــتــــــزازه بــ
الــوطــيــدة والــتــاريــخــيــة الــراســخــة 
الــتــي تجمع الــبــلــديــن والشعبين 
الشقيقين، وتأكيد الحرص الدائم 
والــمــشــتــرك لتعزيزها واالرتــقــاء 
بأفق التعاون القائم بينهما على 

كل الصعد.
وتمنى سموه لسلطان عمان 
مــوفــور الــصــحــة وتــمــام الــعــافــيــة، 

ولــلــســلــطــنــة الــشــقــيــقــة وشــعــبــهــا 
الكريم المزيد من التقدم واالزدهار 

في ظل قيادته الحكيمة.

ولي العهد استقبل ناصر المحمد 
م رسالة من نظيره السعودي

ّ
وتسل

سموه هنأ سلطان عمان بالذكرى الثالثة لتوليه الحكم
استقبل سمو ولي العهد، الشيخ مشعل 
األحــمــد، بقصر بيان صباح أمــس، سمو 

الشيخ ناصر المحمد.
وتسلم سمو ولي العهد، أمس، رسالة 
ــيـــس مــجــلــس  ــــي الـــعـــهـــد رئـ خــطــيــة مــــن ولـ
الـــــــوزراء بــالــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
الــشــقــيــقــة، األمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان بن 
عبد العزيز آل سعود، تتعلق بالعالقات 
األخـــويـــة الــطــيــبــة، والـــروابـــط الــتــاريــخــيــة 
ــة الــــتــــي تــــربــــط بــــيــــن الـــبـــلـــديـــن  ــ ــخـ ــ ــراسـ ــ الـ
والشعبين الشقيقين، وســبــل تعزيزها 
وتنميتها في مختلف المجاالت والقضايا 
ذات االهتمام المشترك، وآخر المستجدات 
على الساحتين اإلقليمية والدولية، كما 
تضمنت الرسالة دعــوة سموه لحضور 
ســــبــــاق »الــــفــــورمــــيــــال إي«، والـــفـــعـــالـــيـــات 
المصاحبة لها التي ستقام في محافظة 

الدرعية بتاريخ 27 إلى 29 يناير 2023.
وقـــام بتسليم الــرســالــة لسموه سفير 
خــادم الحرمين الشريفين لــدى الكويت، 
األمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.

حضر المقابلة رئيس ديوان سمو ولي 
الــعــهــد، الــشــيــخ أحــمــد الــعــبــدالــلــه، ومــديــر 
مكتب سمو ولــي العهد، الفريق متقاعد 
جمال الذياب، ووكيل الشؤون الخارجية 

بمكتب سمو ولي العهد مازن العيسى.

وفي مجال آخر، بعث سمو ولي العهد 
ببرقية تهنئة إلـــى ســلــطــان عــمــان هيثم 
بن طارق، ضمنها سموه خالص تهانيه 
بمناسبة الذكرى الثالثة لتوليه مقاليد 

الحكم في سلطنة عمان الشقيقة.

ــر  وتــمــنــى ســـمـــوه لــســلــطــان عـــمـــان وافـ
الــصــحــة والــعــافــيــة، وللسلطنة وشعبها 
الــشــقــيــق كــــل الــــرقــــي واالزدهــــــــــار فــــي ظــل 

قيادته.

ولي العهد لدى تسلمه رسالة نظيره السعودي أمس

 رئيس الوزراء يهنئ 
سلطان عمان

بــعــث رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء ســمــو الــشــيــخ أحــمــد نـــواف 
األحمد ببرقية تهنئة إلــى سلطان عمان الشقيقة هيثم بن 
طـــارق، بمناسبة الــذكــرى الثالثة لتوليه مقاليد الحكم في 

سلطنة عمان.

الخالد: الكويت بحاجة ماسة لجهود طلبتها وإنجازاتهم
خالل افتتاح معرض التصميم الهندسي لكلية الهندسة والبترول

● فيصل متعب
ــد الــنــائــب األول لــرئــيــس  أكــ
مجلس الوزراء وزير الداخلية 
وزيـــر الــدفــاع بــاإلنــابــة الشيخ 
طالل الخالد أن الكويت بأمس 
ــا  ــهـ ــائـ ــنـ ــود أبـ ــة لــــجــــهــ ــ ــاجـ ــ ــــحـ الـ

وإصرارهم وإنجازاتهم. 
وذكــــر الــخــالــد، خـــالل كلمة 
ألقاها في حفل افتتاح معرض 
التصميم الهندسي الـ 43 لكلية 
الــهــنــدســة والــبــتــرول بجامعة 
ــكـــويـــت أمــانــة  ــكـــويـــت، أن »الـ الـ
وتحتاج االلتزام باالخالقيات، 
والحرص على تقديم مبادرات 
 إلى 

ً
مبتكرة ومــمــيــزة«، داعــيــا

المشاركة في نهضة البلد. 
وبين أن معرض التصميم 
الهندسي انتج خالل السنوات 
ــــن 3 آالف  ــر مـ ــثــ الـــمـــاضـــيـــة اكــ
مـــشـــروع مــبــتــكــر، وتـــخـــرج من 
خالله اكثر من 12 الف مهندس 

ومهندسة.
ـــر  ــ ــــن وزيــ ــيـ ــ ــه، بـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ ـــن جـ ـــ  مـ

التربية وزيــر التعليم العالي 
والــــبــــحــــث الـــعـــلـــمـــي د. حــمــد 
الــعــدوانــي ان الــمــعــرض يأتي 
ــنـــا مــــع افـــتـــتـــاح صـــرح  ــتـــزامـ مـ
ــز هـــــــو مــــركــــز  ــيــ ــمــ ــــي مــ ــعـ ــ ــامـ ــ جـ
ــرات، الفــــتــــا الـــــــى ان  ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ ــمـ ــ الـ
المعرض يعد نموذجا لدعم 

مهارات الطلبة وإبداعهم.
وأشــــــــاد بـــجـــهـــود االســــاتــــذة 
والطلبة ودعم مؤسسة الكويت 
ــمــــي مــــــن خــــالل  ــلــ ــعــ ــدم الــ ــقــ ــتــ ــلــ لــ
استثمارها بالتنمية البشرية 
للمساهمة بدفع عجلة التنمية، 
راجيا ان تساعد هذه المشاريع 

في نمو وازدهار الكويت. 

شباب متميز 

ــه، ذكــــــر الـــمـــديـــر  ــبــ ــانــ ــن جــ ــ مـ
العام لمؤسسة الكويت للتقدم 
الــعــلــمــي د. خــالــد الــفــاضــل ان 
المؤسسة تترقب هذه الفعالية 
سنويا، للقاء وتكريم كوكبة 
من شباب الكويت المتميزين 

في المجال الهندسي والتعرف 
عـــلـــى افــــكــــار قــــد تـــتـــحـــول إلـــى 
مشاريع، مبينا ان المؤسسة 
تدعم المعرض التزاما برعاية 
الــــمــــوهــــوبــــيــــن الـــكـــويـــتـــيـــيـــن، 
وتــــحــــويــــل نـــتـــاجـــهـــم الـــفـــكـــري 
لمساهمات ملموسة، وتعزيز 
الثقافة العلمية؛ سعيا لتحقيق 
التنمية المستدامة في الكويت.

ومــن جانبها، اكــدت مديرة 
جــامــعــة الـــكـــويـــت بـــاالنـــابـــة د. 
ســعــاد الــفــضــلــي ان الــمــعــرض 
 من مختلف 

ً
يشمل 78 مشروعا

الــــتــــخــــصــــصــــات الـــهـــنـــدســـيـــة 
وهــي حصيلة جهود الطلبة، 
الفتة إلى ان المعرض يجسد 
حــــرص الــجــامــعــة عــلــى تبني 
مــــواهــــب طــلــبــتــهــا خـــاصـــة ان 

المهندسين يعتبرون ركيزة 
تنمية المجتمع. 

جيل المهندسين

 من جهته، قــال مدير مركز 
التدريب الهندسي والخريجين 
د. دعــيــج الــركــيــبــي إن المركز 
يعمل لبناء جيل مهندسين، 

ــاء مـــنـــظـــومـــة لــمــســتــقــبــل  ــ ــنـ ــ وبـ
مشرق.

ــن الـــركـــيـــبـــي اكــتــمــال  ــلــ  وأعــ
رؤية تنفيذية وهوية بصرية 
ــبـــع مــــجــــاالت  ــلــــمــــعــــرض، لـــسـ لــ
هندسية، مــع شــركــاء النجاح 
مع تقديم 7 جوائز ذات قيمة 
عالية، لتكريم العقول البشرية.

 الوزراء والقائمين على الفعالية
ً
الخالد متوسطا

ً»الجمارك«: بدء العمل بمنصة 
التراسل اإللكتروني رسميا

الفهد: تسجيل وتوثيق أكثر من 1000 شركة وفرد
أعلن المدير العام لإلدارة العامة للجمارك سليمان الفهد، بدء 
العمل الرسمي بالمنصة الخاصة بالتراسل للشركات واألفراد 
للوارد والصادر كقناة أساسية في إرسال واستقبال المراسالت 

.
ً
والكتب آليا

وأضـــــاف الــفــهــد، فـــي تــصــريــح صــحــافــي، أن ذلــــك يـــأتـــي في 
إطــــــار تـــوجـــيـــهـــات وزيــــــر الـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة وزيــــــر الـــدولـــة 
لشؤون االتــصــاالت وتكنولوجيا المعلومات مــازن الناهض، 
لتعظيم مكونات االستراتيجيات التنفيذية إلدارة الجمارك 
 مع 

ً
لتحقيق األهــداف الرقمية، والتي يتم تصميمها انسجاما

االستراتيجية الحكومية لالرتقاء ببيئة األعمال.
وأشار إلى أن المراحل التجريبية ُدشنت بنهاية عام 2022، 
ات وتهيئة الخدمة، ومع بداية  وشملت إعــادة هندسة اإلجــراء
عام 2023 تم تفعيل االستخدام الرسمي لها من قبل قطاعات 
 أن عمليات 

ً
المجتمع التجاري من األفراد والشركات، موضحا

 وصلت ألكثر من 1000 شركة 
ً
التسجيل والتوثيق إلكترونيا

وفرد.
ن الفهد أن جميع الشركات واألفراد المسجلة في التداول  وبيَّ

اإللكتروني بدأت المراسالت الخاصة بها بآليات إلكترونية.

الكويت: نأمل أن يحقق مؤتمر دعم باكستان أهدافه
الهين: نساند الشعب الصديق للتعافي من تداعيات األوضاع المناخية الصعبة

أعــربــت الــكــويــت، أمـــس األول، 
عن أملها أن يحرز مؤتمر األمم 
المتحدة لدعم باكستان األهداف 
الــمــنــشــودة مــنــه فـــي الــمــســاهــمــة 
بحشد المجتمع الــدولــي لدعم 
انتعاش مرن لباكستان للتعافي 
مـــن تـــداعـــيـــات فــيــضــانــات الــعــام 

الماضي المدمرة.
ــك فـــي كــلــمــة لــلــكــويــت  ــاء ذلــ جــ
القاها مندوبها الدائم لدى األمم 
الــمــتــحــدة والــمــنــظــمــات الــدولــيــة 
ــــي جـــنـــيـــف، الــســفــيــر  األخـــــــــرى فـ
ناصر الهين، أمام المؤتمر الذي 
تنظمه األمم المتحدة بالتعاون 

مع حكومة باكستان.
وأضــــــــــــــاف الــــســــفــــيــــر الـــهـــيـــن 
أن الـــــــدعـــــــم الــــــــدولــــــــي الــــمــــقــــدم 
إلـــــــــــــى بـــــــاكـــــــســـــــتـــــــان يـــــــجـــــــب ان 

يــــــكــــــون فـــــــي ســــــيــــــاق شــــــراكــــــات 
اســتــراتــيــجــيــة شــامــلــة مــتــعــددة 
ــة لــتــأمــيــن  ــلــ ــامــ ــاعــــات وشــ ــطــ ــقــ الــ
ــة الـــمـــتـــضـــرريـــن وتــغــطــيــة  ســـالمـ
االحـــتـــيـــاجـــات الــمــلــحــة للشعب 
الباكستاني، بما في ذلك السعي 
ــــدرات وبـــصـــورة  ــقـ ــ ــاء الـ ــنـ نـــحـــو بـ
مكملة لمسيرة ما تم إنجازه في 
سياق تقديم المساعدات اإلغاثية 
العاجلة، في ظل ما تمّر به البالد 

من ظروف صعبة واستثنائية.
ــــت إدراكــــــــــا  ــويـ ــ ــكـ ــ وقــــــــــال إن الـ
منها بحجم الــدمــار الـــذي لحق 
بـــبـــاكـــســـتـــان، فـــقـــد بــــــــادرت عــلــى 
المستويين الرسمي والشعبي 
بــــــــدعــــــــم ومــــــــســــــــانــــــــدة الــــشــــعــــب 
الــبــاكــســتــانــي الــصــديــق، بتقديم 
كل ما من شأنه المساعدة للحد 

من تداعيات األوضاع المناخية 
ب 

ّ
الصعبة وتمكينهم من التغل

عليها.

منحة عاجلة

وأشـــار السفير الهين الــى أن 
الــكــويــت، قــد ســارعــت فــي تقديم 
منحة بصفة عاجلة تم توزيعها 
على الــوكــاالت الــدولــيــة العاملة 
ــة الـــــى الــهــيــئــة  ــافــ ــا، إضــ ــيـ ــدانـ ــيـ مـ
الــوطــنــيــة الــبــاكــســتــانــيــة إلدارة 
الكوارث الطبيعية، حرصا منها 
على إيصالها لمستحقيها على 
وجه السرعة لالستجابة لتلبية 

االحتياجات األساسية.
ــح أن الــكــويــت لــم تقف  وأوضــ
عند هــذا الــحــد، بــل ساهمت في 

تقديم الــدعــم لتمكين باكستان 
لــلــنــهــوض مــن جــديــد فــي سياق 
الــتــعــافــي وإعـــــادة تــأهــيــل وبــنــاء 
ــار مـــجـــتـــمـــعـــاتـــهـــا، حــيــث  ــ ــمــ ــ وإعــ
ــــدوق الـــكـــويـــتـــي  ــنــ ــ ــــصــ يــــعــــمــــل الــ
لــلــتــنــمــيــة االقــتــصــاديــة الــعــربــيــة 
على استكمال مسيرة المشاريع 
التنموية التي قام بها في العديد 
من المجاالت ذات الصلة بالبنية 
التحتية والطاقة المياه والنقل 

والتعليم.
ــنـــدوق  ــداد الـــصـ ــعــ ــتــ وأكـــــــد اســ
الكويتي للعمل بشكل وثيق مع 
الحكومة الباكستانية لتحديد 
القطاعات ذات األولــويــة إلقامة 
مشاريع تسهم فــي تــجــاوز هذه 
ــــروف الـــصـــعـــبـــة الـــتـــي مـــرت  ــظـ ــ الـ
بــهــا، ومنها على سبيل المثال 

ال الــحــصــر مــشــروع ســد مهمند 
للطاقة الكهرومائية.

ناصر الهين
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● عادل سامي
أكــدت وزارة الصحة أن كل حالة طارئة 
تــتــلــقــى الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة الــمــطــلــوبــة في 
ــوزارة، دون تمييز أو ربط  ــ مستشفيات الـ

بتحصيل الرسوم. 
وقالت الوزارة، في بيان توضيحي بشأن 
ما يتم تــداولــه عن تحصيل رســوم الحاالت 
اإلنــســانــيــة لــلــمــرضــى غــيــر الــكــويــتــيــيــن في 
 مــن 

ً
ــه انـــطـــاقـــا ــ مــســتــشــفــيــات »الــــصــــحــــة«، إنـ

األخاقيات والقوانين واللوائح والــقــرارات 
الوزارية التي تنظم ممارسة مهنة الطب، تمت 
مراعاة مختلف الجوانب اإلنسانية، وحسن 
معاملة المرضى، وتقديم الرعاية الصحية 

المطلوبة للمرضى دون تمييز بينهم.
وأكـــــــدت الـــــــــوزارة إعــــفــــاء الـــمـــرضـــى غــيــر 
الــكــويــتــيــيــن الــمــصــابــيــن بـــحـــاالت الجلطة 
القلبية الحادة وما ينطوي عنها من حاالت 
High Risk NSTEMI و STEMI مــن رســوم 
ــتـــي يــتــم إجـــراؤهـــا  الــقــســطــرة الــقــلــبــيــة، والـ
بشكل طـــارئ، كما يتم صــرف دواء مسيل 
الـــدم Clopidogrel 75 mg للمرضى غير 
الكويتيين الذين يتم إجراء عمليات القلب 
المفتوح لهم، أو القسطرة التداخلية للقلب، 
لمدة 6 شهور من تاريخ إجراء العملية، وفق 

القرارات الوزارية. 

ــــى تـــقـــديـــم الــــعــــاج الــعــاجــل  وأشــــــــارت إلـ
للحاالت الطارئة التي بحاجة إلــى تدخل 
طبي سريع، بما في ذلك الجراحات الطارئة، 
للمحافظة على صحة وحياة المريض، إلى 
جانب إعفاء األطفال مرضى السرطان غير 
الكويتيين ممن لديهم إقامة سارية من كل 
أجـــور الــخــدمــات التشخيصية والعاجية 

واألدوية التي تقدمها الوزارة.
وأكــدت وزارة الصحة أن هناك نحو 20 
فئة أخــرى من الحاالت اإلنسانية من غير 
الكويتيين، معمول بها ضمن فئات اإلعفاء 
من رسوم الخدمات الصحية، وفق القرارات 

ــراعــــي الـــجـــوانـــب  ــك، الـــتـــي تــ ــذلــ الــمــنــظــمــة لــ
اإلنسانية. 

ــــددت الــــــوزارة عــلــى تــقــديــم كـــل سبل  وشـ
الـــرعـــايـــة لــلــمــرضــى وفــــق األصـــــول الــطــبــيــة 
ومستجداتها، وتشمل الوقاية والتشخيص 
والـــعـــاج والــتــأهــيــل والــتــوعــيــة واإلرشـــــاد، 
ــــددة الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى تـــقـــديـــم الـــرعـــايـــة  ــجـ ــ مـ
المطلوبة لكل حالة طارئة بحاجة إلى تدخل 
طــبــي، دون ربــــط ذلــــك بــتــحــصــيــل الــرســوم 
الصحية التي تحددها القرارات واللوائح 

المنظمة لذلك.
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س الفلبينيات بسفارتهن ينذر بوقف استقدامهن للكويت تكدُّ
 في الغذاء والدواء... و»القوى العاملة« »عمك أصمخ«! 

ً
يعانين نقصا

أكد متخصصون أن السوق 
مقبل على أزمة عمالة منزلية 

حال صدور قرار من مانيال 
بوقف تصدير عمالتها، 

السيما مع قرب حلول شهر 
رمضان، الذي يكثر خالله 

طلب االستعانة بخدمات هذه 
العمالة.

يبدو أن الهيئة العامة للقوى 
العاملة، ممثلة في إدارة تنظيم 
استقدام العمالة المنزلية، تأبى 
ــاء الــمــاضــي  ــطــ ــن أخــ ـــم مــ

ّ
الـــتـــعـــل

ــصــّر على تكرار 
ُ
الــقــريــب، بــل وت

السيناريوهات ذاتها المعروفة 
بنهاياتها »غير السعيدة« التي 
تضرب وتضّر بسمعة الكويت 
، وتنعكس وبااًل 

ً
 ودوليا

ً
إقليميا

عــلــى الــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن. 
فُرغم التحذيرات المتكررة التي 
 عبر 

ً
ــرارا أطلقتها »الــجــريــدة« مـ

س  صفحاتها بعودة ظاهرة تكدُّ
ــيـــات داخــــل  ــزلـ ــنـ ــمـ ــامــــات الـ ــعــ الــ
ســفــاراتــهــن الســيــمــا الفلبينية 
منها، ومــا يــتــرب على ذلــك من 
 
ً
وقف تصدير العمالة خصوصا

ــزّود الــســوق  مــن مــانــيــا الــتــي تــ
بنحو 70 بالمئة من احتياجاته 
مــن العمالة المنزلية، لــم تجد، 
هذه التحذيرات، آذانا حكومية 
 ،

ً
صاغية تستجيب لها سريعا

ركت األمور على عواهنها 
ُ
بل ت

 يصعب تدارك 
ً
حتى بلغت حّدا

نتائجه الُمحتملة، التي ُيجمع 
المتخصصون بأنها »ستكون 
سلبية ال محالة، في حــال عدم 
ــنـــاجـــع  ــل الــــحــــكــــومــــي الـ ــدخــ ــتــ الــ
والسريع، لحل هذه األزمــة قبل 
تفاقمها، والتي باتت كرة ثلج 

 بعد يوم«.
ً
تكبر يوما

وكــــشــــف مــتــخــصــصــون فــي 
ــال الـــعـــمـــالـــة الـــمـــنـــزلـــيـــة لـــ  مــــجــ
 
ً
 كـــبـــيـــرا

ً
»الـــــجـــــريـــــدة« أن عـــــــــددا

ــــات الـــفـــلـــبـــيـــنـــيـــات  ــامـ ــ ــعـ ــ مـــــن الـ
ــل  ــ  داخــ

ً
الـــمـــحـــتـــمـــيـــات حــــالــــيــــا

ســـفـــارتـــهـــن بــــالــــبــــاد، تــعــانــي 
ح 

ُ
معظمهن ســوء التغذية وش

الحصول على األدويــة الازمة 
ــة إلــــى  ــ ــافــ ــ حـــــــال الــــــمــــــرض، إضــ
الــتــكــّدس غــيــر الــمــســبــوق الــذي 
ينذر بتفشي األمراض بينهن، 
مرجعين السبب الرئيسي وراء 
 إلى 

ً
تفاقم هذه الظاهرة مجددا

كثرة المنازعات العمالية التي 
 الحصائية حديثة 

ً
بلغت، وفقا

لـ »القوى العاملة«، أكثر من 
، تنوعت 

ً
1000 شكوى شهريا

مـــا بــيــن تــــرك الـــعـــمـــل، وحــجــب 
جـــــواز ســفــر الـــعـــامـــلـــة، إضــافــة 
إلـــى الــشــكــاوى الــخــاصــة بعدم 
الـــحـــصـــول عــلــى الــمــســتــحــقــات 

الشهرية أو نهاية الخدمة.

عجز حكومي واضح

واعــتــبــر الــمــتــخــصــصــون أن 
استمرار ظاهرة لجوء العمالة 
ــفــــارات بــلــدانــهــا ُيــظــهــر  ــى ســ إلــ
عــــجــــز الــــحــــكــــومــــة عـــــن إيــــجــــاد 
ــة،  ــ ــــازمـ ــــول الـــــجـــــذريـــــة لـ ــلـ ــ ــــحـ الـ
ريــن، فــي الــوقــت ذاتـــه، من 

ّ
مــحــذ

ــازعـــات الــعــمــالــيــة  ــنـ ــمـ زيـــــــادة الـ
ــا يـــتـــرب عــلــيــهــا مـــن عـــزوف  ومــ
العامات الجديدات عن القدوم 
إلى السوق الكويتي لكونهن ال 
 
ً
يشعرن بــاألمــان داخــلــه، نظرا
لتراجع الجهات المعنية ذات 

الـــعـــاقـــة عـــن تــوفــيــر الــحــمــايــة 
ــهــــن، أو الــفــصــل  ــة لــ ــيـ ــانـــونـ ــقـ الـ
الــســلــيــم فـــي الـــمـــنـــازعـــات الــتــي 
تــنــشــب مــــع أربـــــــاب أعــمــالــهــن، 
مبينين أن السواد األعظم من 
هـــذه الــعــمــالــة ســّجــلــت بحقهن 
باغات تغيب من قبل أربابهن، 
أو نشبت بينهن وبين كفائهن 

منازعات عمالية فشلت الطرق 
ــر  ــأخــ ــا، وتــ ــهــ ــلــ ــــي حــ الــــــوديــــــة فــ
الفصل فيها من جانب »القوى 
العاملة« فترات طويلة، من دون 
حصولهن على مستحقاتهن 

كاملة.
وقـــــــال الـــمـــتـــخـــصـــصـــون، إن 
استمرار السياسة الحالية في 

التعامل مع العامات المنزليات 
الــــاتــــي يـــرفـــضـــن الـــعـــمـــل لـــدى 
أربــابــهــن بــإيــداعــهــن لــدى مركز 
ــــواء الــتــابــع للهيئة العامة  اإليـ
 عن رفض 

ً
للقوى العاملة، فضا

ــامـــات  ــعـ ــبـــال الـ ــقـ ــتـ الــــمــــركــــز اسـ
المسجل بحقهن باغات تغيب، 
مــن أهـــم أســبــاب تــفــاقــم ظــاهــرة 

التكّدس، بل وتراجع تصنيف 
الــكــويــت فـــي مــكــافــحــة االتــجــار 
 أن 

ً
ــا ــــاص، خــــصــــوصــ ــخـ ــ ــاالشـ ــ بـ

العاملة التي ترغب في تغيير 
رب الـــعـــمـــل تـــعـــاقـــب بــــاإليــــداع 
ــرأف رب  بــالــمــركــز، إلـــى حــيــن يــ
الــعــبــاد بحالها وتحصل على 
تذكرة طيران للعودة إلى بلدها.

وأهــــــــــــــــــاب الــــمــــتــــخــــصــــصــــون 
بالجهات الحكومية ذات العاقة، 
ــا الخارجية  وعــلــى رأســهــا وزارتــ
ــلـــيـــة و»الــــقــــوى الــعــامــلــة«  والـــداخـ

بسرعة حل هذه اإلشكالية.

جورج عاطف

السوق مهدد بخسارة 
70% من »المنزلية« 

في حال قررت مانيال 
وقف تصديرها

 أثناء
ً
»األشغال«: تعاملنا مع 159 بالغا

 األمطار األخيرة وفق خطط سابقة
ً
»األرصاد«: العبدلي األعلى في كميات المياه بواقع 51 ملليمترا

● سيد القصاص
أكــدت وزارة األشغال العامة 
أنها استقبلت 159 باغا أثناء 
الحالة المطرية التي تعرضت 
لها الباد أمس األول، موضحة 
ــات الــمــتــعــلــقــة  ــ ــــاغـ ــبـ ــ أن كـــــل الـ
ــم الـــتـــعـــامـــل مــعــهــا  بـــاألمـــطـــار تــ
ــل، ووفــــــــق الـــطـــرق  ــ ــامـ ــ بـــشـــكـــل كـ

والخطط المعمول بها.
وقــــالــــت الــــــــــوزارة، فــــي بـــيـــان، 
إن مــحــافــظــة الــعــاصــمــة جـــاءت 
فــــي الـــمـــرتـــبـــة األولـــــــى فــــي عـــدد 
الــبــاغــات، إذ بلغت 42 بــاغــا، 
تلتها محافظة الفروانية بـ 30، 
والجهراء بـ 26، وحولي بـ 24، 
واألحمدي بـ 19، ومبارك الكبير 

بـ 18 باغا.
وأوضــــحــــت أن الــتــعــامــل مع 
هـــذه الــبــاغــات تـــم وفـــق خطط 
ُوضــعــت سابقا بتعليمات من 
وزيــــرة االشــغــال الــعــامــة وزيـــرة 
ــة  ــاقــ ــطــ الــــكــــهــــربــــاء والــــــمــــــاء والــ
الــمــتــجــددة د. أمـــانـــي بــوقــمــاز، 
وبمتابعة من وكيلة الــوزارة م. 

مي المسعد.

فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، أعــلــنــت 
إدارة األرصاد الجوية استمرار 
الطقس البارد، خصوصا خال 
الليل، إذ تتدنى الحرارة الى أقل 
من 9 درجات، مع رياح شمالية 
غـــربـــيـــة خـــفـــيـــفـــة إلــــــى مــعــتــدلــة 
السرعة تنشط على فترات من 

12 إلى 40 كيلومترا في الساعة، 
ــّون الـــضـــبـــاب  ــكــ ــتــ ــة لــ ــع فــــرصــ ــ مـ

الخفيف في بعض المناطق.
وعــــــن كـــمـــيـــة األمـــــطـــــار الـــتـــي 
سجلت أمس األول على مختلف 
مناطق الباد، ذكرت اإلدارة أن 
أعاها كان في منطقة العبدلي 

شمال الباد بواقع 51 ملليمترا، 
ــة الــــكــــويــــت بــــــ 38  ــنــ ــديــ وفـــــــي مــ
ملليمترا، وفـــي مــطــار الكويت 
الدولي 31 ملليمترا، وفي الوفرة 

جنوب الباد 15 ملليمترا.

متابعة مضخات الصرف خال األمطار

»الصحة«: رعاية الحاالت الطارئة دون
تمييز أو ربط بتحصيل الرسوم

20 فئة من الحاالت اإلنسانية من غير الكويتيين ضمن اإلعفاء

البلدية تحيل مشروع »كورنيش الجهراء« إلى »البلدي«
 ومراكز ترفيهية

ً
 رياضيا

ً
 وناديا

ً
 كهربائيا

ً
يشمل 3 مناطق رئيسية تتضمن قطارا

مخطط كورنيش الجهراء

● محمد جاسم
أحــالــت بــلــديــة الــكــويــت إلـــى المجلس الــبــلــدي مــشــروع الــواجــهــة 
البحرية في الجهراء )كورنيش الجهراء(، الــذي يقع على مساحة 
5.7 كيلومترات مربعة، بين حدود محطة الدوحة الغربية من جهة 
الشرق، وحدود محمية الجهراء الطبيعية الخويسات من جهة الغرب.

واشترطت البلدية، في الرأي الفني، العمل على إزالة الشاليهات 
الموجودة ضمن حدود المشروع من وزارة المالية. 

 A، ،وبينت أن المشروع يقسم مكوناته إلى ثاث مناطق رئيسية
B، C، حيث تشمل مكونات المنطقة A البالغ مساحتها 2.2 كيلومتر 
 
ً
 ثقافيا

ً
مربع، مباني حكومية ومحطة ترام )قطار كهربائي(، ومركزا

، وقاعات مؤتمرات، وحوض أكواريوم، وفندق 
ً
، ومتحفا

ً
ومجتمعيا

، وشققا 
ً
 عائما

ً
أربــع نــجــوم، ومساحة لرياضة األطــفــال، ومسبحا

فندقية، ومحال تجزئة، ومطاعم، والسوق، ومركز بحوث أكاديمية، 
 .

ً
 رياضيا

ً
وأكاديمية كرة قدم، وناديا

وبالنسبة لمكونات المنطقة B البالغ مساحتها 2.3 كيلومتر 
، ومعهد بحوث للبيئة، وساحة فعاليات، 

ً
مربع فتتضمن مسجدا

 للمسنين، ومتنزه النهر، 
ً
 صحيا

ً
 ومركزا

ً
، ومنتجعا

ً
، وأكواخا

ً
وفندقا

، وملعب 
ً
 ترفيهيا

ً
 VIP، وجسرا

ً
 بحريا

ً
ومنتجع الجزيرة، ورصيفا

 ومحال تجزئة ومطاعم، 
ً
 تجاريا

ً
أطفال، وحديقة المغامرات، ومركزا

وقرية الصيادين.
أمــا مكونات المنطقة C البالغة مساحتها 1.1 كيلومتر مربع، 
فتحتوي على حديقة نباتات صحراوية، وحديقة طيور، وحديقة 

أطفال للمغامرات، ومنتجع بيئي، ومتنزهات ترفيهية خاصة.

صورة أرشيفية لبعض العامات الفلبينيات
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افتتحت األمانة العامة لألوقاف 
 فــي إندونيسيا، 

ً
 تعليميا

ً
مجمعا

بــالــتــعــاون والتنسيق مــع مؤسسة 
الفتيان التعليمية، الجهة الممثلة 
لجمعية الرحمة العالمية، بحضور 
مــراقــبــة إدارة الــصــنــاديــق الــوقــفــيــة 
لــديــهــا إســــام الــعــمــيــري، ومــحــافــظ 
مــديــنــة قــــوا عــبــدالــرحــمــن رجـــمـــان، 
ــاف والـــشـــؤون  ــ ومــمــثــل وزارة األوقــ
ــة اإلنـــــدونـــــيـــــســـــيـــــة بـــيـــنـــي  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ الـ

سوسانتو.
وقـــالـــت الـــعـــمـــيـــري، فـــي تــصــريــح 
صحافي، إن زيارتها إلندونيسيا 
تأتي في إطار قيامها بتمثيل »أمانة 
األوقاف« في افتتاح عدة مشروعات 
وقــفــيــة فـــي مـــجـــال الــتــعــلــيــم، وعــلــى 
رأسها تدشين المرحلة األولــى من 
مجمع »أمــانــة األوقـــاف« في جزيرة 

سوالويسي بإندونيسيا.
وأوضحت أن المجمع يتكون من 
مــدرســة متوسطة، وســكــن للطاب 
ــام، كــمــا قــامــت بــوضــع حجر  ــتـ واأليـ

األساس للمرحلة الثانية من مشروع 
ــة الــتــعــلــيــمــي، والــــذي  ــانـ مــجــمــع األمـ
يتكون مــن مــدرســة ثانوية، وسكن 

للطاب واأليتام.

العدد 5232 / األربعاء 11 يناير 2023م / 18 جمادى اآلخرة 1444هـ

ةديرجلا•
local@aljarida●comمحليات 4

»المنبر الديمقراطي«: نرفض اقتراَحي
 شراء القروض وإسقاط الفوائد

أكد أهمية وقف الهدر ومحاربة الفساد وحماية مستقبل االجيال

ــلــــن الـــمـــنـــبـــر الـــديـــمـــقـــراطـــي،  أعــ
رفـــضـــه االقـــتـــراحـــيـــن بــقــانــونــيــن 
بشأن شــراء القروض المستحقة 
على المواطنين، وإسقاط فوائد 
الــقــروض عن المواطنين، وكذلك 
مــا تبنته لجنة الــشــؤون المالية 
واالقــتــصــاديــة بمجلس األمـــة من 
شراء الدولة لقروض المواطنين 
االســـــتـــــهـــــاكـــــيـــــة حـــــتـــــى تـــــاريـــــخ 
2022/12/1 بأشكالهما الحالية، 
مطالبا الــنــواب والحكومة بعدم 
الــمــوافــقــة عليهما لــمــا بــهــمــا من 
ضرر على المال العام والمجتمع، 
 أن نسبة المتعثرين من 

ً
خصوصا

إجمالي المقترضين في الكويت 
ال يـــتـــجـــاوز 2.3 فـــي الـــمـــئـــة، مما 
يعكس عــدم وجــود أزمــة حقيقية 

بهذا الشأن.
وأكـــد المنبر، فــي بــيــان، أمــس، 
فضل 

ُ
رفضه ألي اقتراح بقانون ت

بــــه الـــمـــصـــالـــح االنـــتـــخـــابـــيـــة عــلــى 
الـــمـــصـــالـــح الـــوطـــنـــيـــة وتــســتــمــيــل 

البعض دون اآلخر، والمبنية على 
أهــواء مقترحيها دونما معايير 
عــلــمــيــة اقـــتـــصـــاديـــة وســيــاســيــة 
واجـــتـــمـــاعـــيـــة، ودون الــنــظــر إلــى 
لغة األرقـــام والــمــعــادالت، بدوافع 
قـــد تــشــوبــهــا الــحــيــل الــســيــاســيــة 
وأســـالـــيـــب الـــضـــغـــط الـــتـــي تــضــر 
ــاده  ــتــــصــ ــن واقــ ــ ــوطـ ــ بـــمـــصـــلـــحـــة الـ

ومؤسساته.
وأضاف »إننا نحّمل السلطتين 
التنفيذية والتشريعية المسؤولية 
الكبرى بدراسة المقترحات الفنية 
الجدية لحل األزمـــة االقتصادية 
العامة، وخصوصا تردي الحالة 
المعيشية لــلــمــواطــنــيــن«، مــؤكــدا 
ــدر  ــهــ ــاب الــ ــ ــبــ ــ ــة وقـــــــف أســ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ »أهـ
ــفـــســـاد  ــة الـ ــ ــاربـ ــ ــــحـ الــــحــــكــــومــــي ومـ
وكــبــح جــمــاح الــجــشــع الــتــجــاري، 
والــعــمــل عــلــى تــطــويــر المنظومة 
 على حاضرنا، 

ً
االقتصادية حفاظا

 لمستقبلنا ومستقبل 
ً
وحــمــايــة

أجيالنا القادمة«.

العميري أثناء االفتتاح

»الملتقى اإلعالمي«: خريطة 
ألولويات العمل المشترك

أكد األمين العام للملتقى اإلعامي العربي، 
مــاضــي الــخــمــيــس، أن ملتقى قــــادة اإلعـــام 
العربي فــي دورتـــه الثامنة الــتــي ستعقد 5 
فبراير المقبل في األردن ُيعد خطوة إيجابية 
نــحــو تــنــســيــق الـــمـــواقـــف بــيــن قــــادة اإلعــــام 
العربي ووضع خريطة تفاهم حول أولويات 

العمل اإلعامي المشترك.
وقال الخميس، في بيان صحافي أمس، إن 
الملتقى الذي سيعقد برعاية رئيس الوزراء 
األردني بشر الخصاونة، بالتعاون مع وزارة 
االتصال الحكومي األردنية، سيشهد مشاركة 
نخبة من أبرز اإلعاميين العرب في مختلف 

مجاالت اإلعام.
وأضـــاف أن مــن القضايا اإلعــامــيــة التي 
ســيــنــاقــشــهــا الــمــؤتــمــر، اإلعـــــام ودوره في 
األحـــداث والمتغيرات واألزمـــات المختلفة، 
ومــا يسهم به من تقريب وجهات النظر أو 

تباعدها.
ــح أن الملتقى يسهم فــي تنسيق  وأوضــ
المواقف بين قادة اإلعام العربي، كما يعد 
وسيلة للتفاهم على وضــع قــواعــد مهنية 
أصيلة وتأهيل وتطوير مهارات اإلعاميين 

والمؤسسات اإلعامية بشكل عام.
وأشار إلى أن من القضايا »الملّحة« التي 
تلقي بظالها بــقــوة فــي هــذه المرحلة هي 
الــتــغــيــرات الــتــي تــطــول اإلعــــام، ال سيما ما 
ُيعرف باإلعام الحديث الذي يشهد الكثير 
من المستجدات والتقلبات، وهو ما ينعكس 
بدوره على واقع اإلعام العربي ويؤثر فيه.

»مساعدة الطلبة« تثمن دعم أمانة األوقاف
ثمنت الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة جهود 
األمـــانـــة الــعــامــة لـــألوقـــاف فـــي دعـــم أنــشــطــة الــجــمــعــيــة، 
 إعانة األســر المحتاجة والطلبة األيتام في 

ً
خصوصا

ســداد الــرســوم الــدراســيــة فــى الــمــدارس الخاصة داخــل 
الكويت.

وقالت أمينة سر الجمعية ُمنية النوري، في تصريح 
 من األمــانــة لتنفيذ 

ً
صحافي، إن الجمعية تلقت دعما

مشروعين لتعليم الطلبة األيتام والطاب المعسرين 
بــالــمــدارس الــخــاصــة لــلــعــام الـــدراســـي الــحــالــي، وقــامــت 
الجمعية بإعداد خطة تشغيلية تضمنت تشكيل لجنة 

 
ً
لـــدراســـة الـــحـــاالت وحــصــر الـــطـــاب الــمــعــســريــن مــاديــا

وتصنيفهم حسب األولوية لاستمرار في الدراسة.
وأضافت النوري أن ذلك شمل سداد أقساط دراسية 
 ،

ً
 ومتفوقين دراسيا

ً
 وطالبة معسرين ماديا

ً
لـ 190 طالبا

 وطالبة 
ً
إضافة لدعم مشروع الطلبة األيتام لـ 97 طالبا

بالمدارس الخاصة.
ووجهت الشكر واالمتنان لألمانة العامة لألوقاف 
اء مع 

َّ
والقائمين عليها لدورهم الرائد وتعاونهم البن

 
ً
الجمعية، ودعمهم المستمر لألعمال الخيرية، خصوصا

في قطاع التعليم.

 بإندونيسيا
ً
 تعليميا

ً
»األوقاف« تفتتح مجمعا

نحّمل 
السلطتين 
مسؤولية 

دراسة 
مقترحات 
حل األزمة 

االقتصادية 
وتردي الحالة 

المعيشية 
للمواطنين
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 نهاية العام الدراسي
ً
 وافدا

ً
»التربية«: إنهاء خدمات 1875 معلما

ةديرجلا● تنفرد بنشر خطة تكويت الوظائف التعليمية في الوزارة 
تــعــتــزم وزارة الــتــربــيــة إنــهــاء فهد الرمضان

خـــــدمـــــات 1875 مـــعـــلـــمـــا وافـــــــدا 
ــي الــحــالــي  ــدراســ ــام الــ ــعـ نــهــايــة الـ
2023، وذلــــــــك بــتــوجــيــه  /2022
مــن وزيـــر التربية وزيـــر التعليم 
العالي والبحث العلمي د. حمد 
الــعــدوانــي، ضــمــن خــطــة اإلحـــال 

وتكويت الوظائف التعليمية.
وفـــــي الـــســـيـــاق، كــشــفــت خــطــة 
اإلحال التي أعدها قطاع التعليم 
الــعــام، وحصلت »الــجــريــدة« على 
نسخة منها، عن انتهاء الجهات 
الــمــعــنــيــة مــــن إعـــــــداد إحــصــائــيــة 
التكويت فــي التخصصات التي 
ــداد مــنــاســبــة من  ــ تــتــوافــر بــهــا أعـ
المعلمين الكويتيين، موضحة 
ــم إعـــــــــداد الـــخـــطـــة ونـــســـب  أنــــــه تـــ
ــــي كــل  اإلحـــــــــال وفــــــق األعــــــــــداد فـ
مــنــطــقــة وكـــــل مـــرحـــلـــة تــعــلــيــمــيــة 

على حدة.
ــة أن  ــيــ ــائــ ــــت اإلحــــصــ ــحــ ــ وأوضــ
ــلــــى تــطــبــيــق  ــة تـــعـــتـــمـــد عــ الــــخــــطــ
ــتــــنــــاســــب فــي  ــدأ الـــنـــســـبـــة والــ ــبــ مــ
ــذ اإلحــــــــــــــال لـــلـــمـــعـــلـــمـــيـــن  ــيــ ــفــ ــنــ تــ
والــوافــديــن، وتعيين المواطنين 
فـــي الــتــخــصــصــات الـــتـــي يــتــوافــر 
ــا الـــعـــنـــصـــر الــــوطــــنــــي، الفـــتـــة  ــهـ بـ
ــاء خـــدمـــات  ــهــ إلـــــى أنـــــه ســيــتــم إنــ
جــمــيــع الــمــعــلــمــيــن الـــوافـــديـــن في 
التخصصات التي يتوافر بها 25 
بالمئة فأقل من الوافدين، حيث 
يــمــكــن إحــــال الــعــنــصــر الــوطــنــي 
محلهم لتوفر األعداد المناسبة، 
إضافة إلى المتوقع تخّرجهم من 

كليات المعلمين.

وأشــارت إلى أن التخصصات 
الـــتـــي يـــتـــوافـــر بــهــا أكـــثـــر مـــن 25 
بالمئة مــن المعلمين الــوافــديــن، 
فسيتم تنفيذ خطة اإلحــال بها 
على مراحل، حيث تصل إلى 100 
بالمئة بعد عدة سنوات، مع األخذ 
في االعتبار أن االستمرار بخطة 
اإلحـــال بهذه الــوتــيــرة سيرتبط 
بــــشــــكــــل مـــــلـــــزم بـــنـــســـبـــة تــعــيــيــن 

الكويتيين.

الوظائف اإلشرافية

ــيــــمــــا يــتــعــلــق  وذكــــــــــــرت أنــــــــه فــ

بــتــكــويــت الـــوظـــائـــف اإلشـــرافـــيـــة 
التعليمية »وظيفة رئيس قسم«، 
فقد تم تحديد التخصصات التي 
مــن الممكن تكويتها بــنــاء على 
أعداد المرشحين الكويتيين في 

قوائم االنتظار، وتقديرا لألعداد 
ــــروط  ــي انـــطـــبـــقـــت عـــلـــيـــهـــا شـ ــتــ الــ
ــح فـــــي الـــــعـــــام الـــــدراســـــي  ــرشــ ــتــ الــ
الحالي، الفتة إلى أنه تم استبعاد 
التخصصات التي ال يوجد بها 

مــرشــحــون عــلــى قــوائــم االنــتــظــار 
وال يتوقع وجود أعداد كافية ممن 

تنطبق عليهم شروط الترشح.
وأوضحت أن عدد تخصصات 
الـــمـــعـــلـــمـــيـــن الـــــتـــــي ســيــشــمــلــهــا 
الــتــكــويــت بــالــنــســبــة لـــإنـــاث 14 
تــخــصــصــا، مــنــهــا »اإلســــامــــيــــة« 
ــمـــات، والـــلـــغـــة  ــلـ ــعـ بــــواقــــع 107 مـ
الـــعـــربـــيـــة 568 مـــعـــلـــمـــة، والـــلـــغـــة 
ــة،  ــمــ ــلــ ــعــ 284 مــ اإلنــــــكــــــلــــــيــــــزيــــــة 
ــمـــات،  ــلـ ــعـ ــــات 3 مـ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واالجـ
والتاريخ 20 معلمة، والجغرافيا 
ــفــــس  ــنــ 80 مـــــعـــــلـــــمـــــة، وعـــــــلـــــــم الــ
واالجــــــتــــــمــــــاع مـــعـــلـــمـــة واحــــــــــدة، 

والعلوم 84 معلمة، واألحياء 29، 
والجيولوجيا 18، والتربية الفنية 
45، والــــديــــكــــور 39، والـــكـــهـــربـــاء 
والميكانيكا 27، والحاسب اآللي 

92 معلمة.
ولــفــتــت إلــــى أن الــتــكــويــت في 
تـــخـــصـــصـــات الـــــذكـــــور ســيــشــمــل 
6 تــــخــــصــــصــــات هـــــــي الــــتــــربــــيــــة 
اإلسامية بواقع 262 معلما على 
مــدى عامين، واالجتماعيات لن 
يتم اإلحــال به هذا العام للتأكد 
مــن إعـــداد الخريجين فــي كليات 
ــــخ 43  ــاريـ ــ ــتـ ــ إعـــــــــداد الـــمـــعـــلـــم، والـ
معلما، وعلم النفس واالجتماع 4 

معلمين، والكهرباء والميكانيكا 
ــــب اآللـــــي  ــاسـ ــ ــــحـ 35 مـــعـــلـــمـــا، والـ
ــنـــاك  ــنـــة أن هـ ــيـ ــبـ 21 مـــعـــلـــمـــا، مـ
تــخــصــصــات يــشــمــلــهــا الــتــكــويــت 
هذا العام، وأخــرى العام المقبل، 
ــيـــط مــن  ــا يــــؤجــــل عـــــــدد بـــسـ ــمـ ــيـ فـ
الــتــخــصــصــات إلـــى أعــــوام الحقة 
ـــن مــعــطــيــات ســـوق  لــحــيــن تـــحـــسُّ
العمل المحلي بسبب قلة أعــداد 
الخريجين، السيما في تخصص 
الــكــهــربــاء والــمــيــكــانــيــكــا، مشيرة 
إلـــى أن إجــمــالــي مـــن سيشملهم 
اإلحـــــال يــبــلــغ 1770 مــعــلــمــا في 

التعليم العام.

إنهاء خدمات إنهاء خدمات 105105 معلمين معلمين
بـ »الديني« و»التربية الخاصة«بـ »الديني« و»التربية الخاصة«

أكدت اإلحصائية أن التكويت في المعهد الديني والتربية 
الـــخـــاصـــة لــلــمــعــلــمــيــن الــــذكــــور ســيــشــمــل 6 تــخــصــصــات هي 
اإلسامية واالجتماعيات والتاريخ وعلم النفس واالجتماع 
والكهرباء والميكانيكا والحاسب اآللــي، حيث سيتم إنهاء 
خــدمــات 29 معلما فــي »الــديــنــي« بنسبة 32 بالمئة، و9 في 
التربية الخاصة بنسبة 31 بالمئة، فيما يبلغ من يشملهن 
التكويت من المعلمات في المعهد الديني 37 معلمة بنسبة 
31 بالمئة، وفي التربية الخاصة 30 معلمة بنسبة 57 بالمئة.

بيان بأعداد المشمولين بخطة اإلحالل )المعلمات(

الماحظات
المجموع الجهراء األحمدي الفروانية مبارك الكبير حولي العاصمة

     البيان
نسبة المادة

اإلحال
اإلحال غ ك اإلحال غ ك اإلحال غ ك االحال غ ك اإلحال غ ك اإلحال غ ك اإلحال غ ك

يتم تكويت هذا التخصص بالكامل ضمن خطة تتكون من 
عامين دراسيين إذا ما تم احال الكويتي محل غير الكويتي

%29.7 107 267 - - 2 2 9 9 2 2 45 164 49 90
التربية 

اإلسامية

يتم تكويت هذا التخصص بالكامل ضمن خطة تتكون من 4 
أعوام دراسية إذا ما تم إحال الكويتي محل غير الكويتي

%.29.7 568 1910 126 172 110 446 92 143 60 199 70 542 110 218
اللغة 
العربية

يتم استبعاد هذا التخصص من التكويت قريب المدى إال في 
حال اختلفت المعطيات في سوق العمل المحلي

%12.7 284 222 20 421 40 591 70 275 55 216 50 221 49 269
اللغة 

اإلنكليزية

تكويت %100 3 3 - - - - - - - - 3 3 - - االجتماعيات
تكويت %100 20 20 8 8 7 7 3 3 - - - - 2 2 التاريخ
تكويت %100 80 80 14 14 13 13 6 6 3 3 18 18 25 25 الجغرافيا

تكويت %100 1 1 - - - - - - - - 1 1 - -
علم النفس 
واالجتماع

يتم تكويت هذا التخصص بالكامل ضمن خطة تتكون من 3 
أعوام دراسية إذا ما تم إحال الكويتي محل غير الكويتي

%32 84 262 7 33 28 53 26 54 - - 9 70 14 52 العلوم

يتم تكويت هذا التخصص بالكامل ضمن خطة تتكون من 
عامين دراسيين إذا ما تم احال الكويتي محل غير الكويتي

%79.5 39 49 9 9 15 15 5 5 - - 5 5 5 15 األحياء

تكويت %100 18 18 4 4 2 2 3 3 - - 1 1 8 8 الجيولوجيا

يتم تكويت هذا التخصص بالكامل ضمن خطة تتكون من 3 
أعوام دراسية إذا ما تم إحال الكويتي محل غير الكويتي

%35 45 128 10 67 29 50 - - 2 2 5 5 4 4
التربية 
الفنية

يتم تكويت هذا التخصص بالكامل في العام الدراسي المقبل 
إذا ما تم إحال الكويتي محل غير الكويتي

%37 39 105 5 19 8 18 8 27 5 8 6 12 7 21 الديكور

يؤجل اإلحال بهذا التخصص لحين تحسن معطيات سوق 
العمل المحلي بسبب قلة أعداد الخريجين في السنوات السابقة

%27 27 62 4 18 9 17 5 10 1 1 3 3 5 13
الكهرباء+ 
الميكانيكا

تم تكويت المرحلة االبتدائية  بالكامل، والمرحلة المتوسطة 
في العام المقبل إذا ما تم إحال الكويتي محل غير الكويتي، 
المرحلة الثانوية ستخضع لخطة تكويت تتكون من 4 سنوات

%27 92 336 17 57 26 81 19 60 7 27 12 39 11 72
الحاسب 

اآللي

إحالل بقية 
المعلمين في 

التخصصات التي 
 خالل 

ً
تتطلب تريثا

العامين المقبلين

تكويت 
االجتماعيات 

والتاريخ 
والجغرافيا وعلم 

النفس لإلناث 
بنسبة %100

السويري لـ ةديرجلا●: تأجيل انتخابات 
»طلبة مصر« وتحويلها إلكترونية

أكد أنه سيتم تطبيق المادة 28 من دستور االتحاد
• حمد العبدلي

كــــــشــــــف رئــــــــيــــــــس الــــهــــيــــئــــة 
الــتــنــفــيــذيــة لــاتــحــاد الــوطــنــي 
ــــاح  ــبــــة الــــــكــــــويــــــت، م. فـ ــلــ لــــطــ
الـــــــــســـــــــويـــــــــري، عـــــــــن تــــأجــــيــــل 
ــر  انــــــــتــــــــخــــــــابــــــــات فــــــــــــــرع مــــصــ
وتحويل اآللية إلى التصويت 
اإللكتروني، وذلك على خلفية 
ــتــــي حـــصـــلـــت فــي  األحــــــــــداث الــ
ــــي مــديــنــة  اآلونـــــــــة األخـــــيـــــرة فـ
 على 

ً
ــا ــفـــاظـ ــة، وحـ ــنـــدريـ ــكـ اإلسـ

ــة الـــطـــلـــبـــة، وبــــنــــاء عــلــى  ســـامـ
تــوصــيــات الــجــهــات الــرســمــيــة 
لتخفيف تجّمعات الكويتيين 

في مصر.

وأشــــــــــــــار الـــــــســـــــويـــــــري، فـــي 
تصريح لـ »الــجــريــدة«، الــى أنه 
ــادة 28 من  ــمــ  الــــى الــ

ً
اســـتـــنـــادا

دســتــور االتـــحـــاد، الــتــي نصت 
عـــلـــى أن »لــلــهــيــئــة الــتــنــفــيــذيــة 
الحق فــي اللجوء إلــى أسلوب 
التصويت اإللكتروني إذا رأت 
 لإجراءات الخاصة 

ً
ذلك، ووفقا

المنظمة لهذا األسلوب، وبما 
ات  ال يـــتـــعـــارض مــــع اإلجـــــــــراء
االعــتــيــاديــة الــعــامــة المنظمة 
لـــانـــتـــخـــابـــات الــــــــــواردة بــهــذه 
ــقـــرر تــنــظــيــم  الــــائــــحــــة«، فـــقـــد تـ
االنــتــخــابــات وفــقــا للتصويت 
اإللكتروني، على أن يتم اإلعان 

عن التفاصيل في أقرب وقت.

وأوضــــــــــــــــــــــــــح أن إقـــــــــامـــــــــة 
االنــتــخــابــات وفــقــا للتصويت 
االلــكــتــرونــي تــطــّبــق ألول مــرة 
ــــروع االتــــحــــاد،  ــــرع مــــن فــ فــــي فـ
موضحا أنه سيتم العمل على 
تصميم نظام متكامل يحفظ 
ــابـــات وإعـــطـــاء  ــتـــخـ ــة االنـ ــريـ سـ
فرصة أكبر للطلبة للمشاركة، 
مـــؤكـــدا أن تــجــربــة الــتــصــويــت 
ــتــــرونــــي تـــحـــفـــظ ســامــة  ــكــ اإللــ

الطلبة من التجّمعات.
وبّين السويري أن انتخابات 
فـــرع مــصــر الــتــي كــانــت مــقــررة 
ــيــــس ســيــتــم  ــمــ ــخــ بــــعــــد غــــــد الــ
تأجيلها حتى يتم االنتهاء من 

جميع الترتيبات.

فالح السويري

»جمعية العلوم« لـ ةديرجلا●: طالبنا 
»التعليمية« بزيادة المكافأة %50

»ضرورة صرفها حتى حصول الطالب على وظيفة بعد التخرج«
• فيصل متعب

كــــشــــف رئــــيــــس جــمــعــيــة 
طـــلـــبـــة كـــلـــيـــة الــــعــــلــــوم فــي 
ــة الــــــكــــــويــــــت، عـــيـــد  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ جـ
ــة  ــاقــــشــ ــنــ الـــــــقـــــــربـــــــة، عــــــــن مــ
الــــجــــمــــعــــيــــة الــــــعــــــديــــــد مـــن 
ــة مــع  ــيــ ــطــــابــ ــالــــب الــ ــطــ ــمــ الــ
ــلـــيـــمـــيـــة فــي  الـــلـــجـــنـــة الـــتـــعـ
ــا  ــ ــرزهــ ــ ــلــــس األمــــــــــــة، أبــ ــجــ مــ
زيادة المكافأة اإلجتماعية 
50 بالمئة لجميع  بنسبة 
الـــطـــلـــبـــة، أي بــتــقــديــر ٣٠٠ 
دينار للطالب األعزب و450 

للمتزوج.
وأشـــــــــــــــار الـــــــقـــــــربـــــــة، فـــي 
تصريح لـــ »الــجــريــدة«، إلى 
أن الـــجـــمـــعـــيـــة دعـــــــت إلــــى 
صــــرف الـــمـــكـــافـــأة بـــصـــورة 
مستمرة منذ دخول الطالب 
إلـــى الــجــامــعــة إلـــى مــا بعد 
ــــرج، لــحــيــن  ــــخـ ــتـ ــ مــــرحــــلــــة الـ
حــصــولــه عــلــى فــرصــة عمل 

في أحد القطاعين.
ــيـــة  ــعـ ــمـ وتـــــــابـــــــع أن الـــجـ
نـــاقـــشـــت أزمــــــة الــتــوظــيــف، 

عيد القربة

»التراث« تطلق مبادرة 
لتوفير كسوة الشتاء

أطلقت جمعية إحياء التراث 
اإلسامي مبادرة إنسانية 

لتوفير »كسوة الشتاء« 
لألطفال األيتام والفقراء وأبناء 
األسر المتعففة والمحتاجين، 

وقد استفاد في المرحلة 
األولى 325 أسرة من هذه 

المبادرة.
ويعد هذا المشروع، الذي 
تشترك في تنفيذه العديد 
من اللجان، من المشاريع 

الموسمية المهمة التي 
تنفذها الجمعية مع دخول 

فصل الشتاء، وهو نوع 
من أنواع التكافل والتراحم 
االجتماعي بين المسلمين.

وأكدت الجمعية أنها تحرص 
على تنفيذ هذا المشروع 

، ليسد حاجة 
ً
الموسمي سنويا

ضرورية للعديد من األسر 
داخل الكويت، إضافة لتخفيف 

هموم الحياة المعيشية 
عن عاتق األسر المتعففة 

ومعاناتها، وحمايتها من برد 
الشتاء القارس.

ــمـــن فـــــي أن خـــريـــج  ــكـ الــــتــــي تـ
الكلية ال يحصل على وظيفة 
مــائــمــة لــتــخــصــصــه، مطالبة 
بــــضــــرورة إعـــــــادة الـــنـــظـــر فــي 
ــن خـــــريـــــجـــــي الـــكـــلـــيـــة  ــيــ ــيــ ــعــ تــ
بـــالـــوظـــائـــف الـــتـــي تــنــاســبــهــم 
أسوة بالمعلمين والمحامين 

والوظائف األخرى.
وعن المطالبات األكاديمية، 
كـــشـــف الـــقـــربـــة أن الــجــمــعــيــة 
ســتــعــرض فــي األيــــام القليلة 

ــاكـــل  ــمـــشـ الـــــقـــــادمـــــة أهـــــــم الـ
ــي تـــواجـــه  ــتــ ــا الــ والــــقــــضــــايــ
مصير طلبة العلوم، وعلى 
ــعــب الــدراســيــة 

ُّ
رأســـهـــا الــش

واحتكارها من قبل بعض 
األقسام العلمية مع عمادة 

الكلية.
وأضاف أن من المطالب 
التي ستعرضها مع عمادة 
ــقـــاعـــد  ــمـ الـــكـــلـــيـــة زيــــــــــادة الـ
الــــدراســــيــــة فــــي الـــمـــقـــررات 
عب 

ُّ
الــدراســيــة، وزيـــادة الش

ــة خــــــال الـــفـــتـــرة  ــ ــيـ ــ ــدراسـ ــ الـ
القادمة.

سحب رئاسة القسم من ٢00 وافد
كشفت مصادر تربوية عن توجه الـــوزارة لسحب قــرارات 
رئاسة القسم ألكثر من 200 وافد وعودتهم كمعلمين إلحال 
المعلمين الكويتيين الــنــاجــحــيــن فــي الــوظــائــف اإلشــرافــيــة 

محلهم. 

https://www.aljarida.com/article/10762
https://www.aljarida.com/article/10760
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https://www.aljarida.com/article/10766


بوشهري تنفذ وعدها وتفجر مفاجآت في »المعاشات االستثنائية« عبدالله المضف: المعاشات 
نفذت النائبة جنان بوشهري وعدها، إذ بينت تناقضات االستثنائية »تعارض مصالح«

اللجنة المالية البرلمانية في إنجاز تقارير مالية باجتماعين 
وطلبها تأجيل إلغاء المادة 81 من قانون »التأمينات« فيما 
يخص المعاشات االستثنائية 6 أشهر، إذ كشفت العديد من 

التعديات على المال العام، التي تمت بفعل هذه المادة.
وقالت بوشهري، إن رئيس اللجنة المالية شعيب المويزري 
يبرر تأجيل تقرير الرواتب االستثنائية، وذكر في تصريحه أن 
الرواتب ال تمس فقط النواب الوزراء، لماذا لم يتم التعامل مع ما 
 ولم تدون بالتقرير؟

ً
ذكرت الجهات في اجتماع اللجنة شفهيا

 بتاريخ ١٦ نوفمبر 
ً
وأضــافــت: أصــدر مجلس الـــوزراء قـــرارا

الماضي بتعديل الــرواتــب االستثنائية بقيمة ٦ آالف دينار 
لــلــوزراء في الحكومة الحالية، مشيرة إلــى أن مجلس الــوزراء 
وافق في 7 نوفمبر 2022 على صرف راتب استثنائي لعضو 
مجلس بلدي لمدة تسع سنوات سابقة وإذا نفى الوزراء اعرض 
القرار. وبقيمة 180 ألف دينار والسبب أن العضو لديه مديونية.

وتابعت: رئيس اللجنة المالية خرج بمؤتمر صحافي وبرر 

طلب اللجنة تأجيل مناقشة الرواتب االستثنائية لنهاية دور 
االنعقاد، فاليوم بات من الضروري وضع ضوابط في هذه المادة 
 
ً
لوقف الهدر في المال العام ورئيس اللجنة يقول أرسلنا كتبا

رسمية لطلب بيانات في الرواتب االستثنائية، والسؤال هل تم 
إرسال كتب رسمية في القوانين السبعة؟ لماذا هذه االنتقائية؟

من جانبه، قال المويزري: أتفهم وضع األخت جنان »وأقدر 
وضعج واتفهمه«، بينما قالت بوشهري: أؤكد أن وضعي أنه 
هو الخوف على المال العام الذي يتم التعدي عليه من خالل 
المادة ٨٠ للرواتب االستثنائية، وأعود لعضو المجلس البلدي، 
الذي أتى إلى مجلس الوزراء وقال إن عليه مديونية بـ ١٠٥ آالف 
 في جيبه.

ً
، سدد قرضه وحط ٧٠ ألفا

ً
دينار، وصرفوا له ١٨٥ ألفا

وجددت بوشهري بقولها الخوف على المال العام الذي يتم 
التعدي عليه وعضو البلدي صرف له الراتب االستثنائي وقال 
لمجلس الوزراء علّي مديونية بقيمة 105 االف دينار وتركت 
الحكومة المواطن وسددت عن عضو البلدي.. يستاهل ولدهم!

 بتاريخ ١٦ 
ً
وزادت بوشهري أن مجلس الــوزراء أصدر قرارا

أكتوبر الماضي بتعديل الرواتب االستثنائية بقيمة ٦ آالف 
دينار للمعين بدرجة وزيــر، ولماذ مثل هــذا الكتاب لوسائل 

اإلعالم.

في مداخلته بجلسة أمس، أكد النائب عبدالله 
الــمــضــف أن الــمــعــنــيــيــن بــاإللــغــاء مـــن الـــرواتـــب 
االستثنائية ليسوا المستحقين من المواطنين 
ذوي االحتياجات الخاصة وغيرهم، »بل نتحدث 

عن وزراء ونواب وقياديين ومسؤولين«.
وذكــر المضف أنــه »كــل يــوم يمضي بوجود 
 للمال العام، 

ً
الرواتب االستثنائية يعتبر هدرا

وطــلــب التأجيل، الـــذي طلبته اللجنة المالية، 
يجب أال يتعدى الجلسة المقبلة«.

وقـــال: »مــا يصير أنــا أراقـــب الحكومة وآخــذ 
، فهذا تعارض للمصالح، 

ً
 استثنائيا

ً
منها راتبا

وأنــــــا لـــمـــدة مــجــلــســيــن رفـــضـــت تــســلــم رواتـــــب 
استثنائية«.

ةديرجلا•
برلمانيات

الجلسة
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الرسالة وصلت... الحكومة تنسحب والمشهد يتعقد
• اإلصرار النيابي على »شراء القروض« يطّير الجلسة العادية بعد ساعتين من انعقادها

ــبـــاح  ــن صـ ــ ــة مــ ــعــ ــاســ ــتــ ــي الــ ــ فــ
أمــــــس، افـــتـــتـــح رئـــيـــس مــجــلــس 
األمــة أحمد الــســعــدون الجلسة 
العادية للنظر في بنود جدول 
األعـــــــمـــــــال. وشـــــهـــــدت الــجــلــســة 
، إذ 

ً
 متواضعا

ً
 حكوميا

ً
حضورا

حضر فقط الوزيران د. بدر المال 
وعـــمـــار الــعــجــمــي، وتـــال األمــيــن 
العام أسماء األعضاء الحضور 
والــمــعــتــذريــن عــن عـــدم حضور 

الجلسة واجتماعات اللجان.
ــــس فـــي  ــلــ ــ ــجــ ــ ــمــ ــ وصــــــــــــــــــادق الــ
ــى مـــضـــابـــط  ــ ــلـ ــ أول بـــــــنـــــــوده عـ
الــجــلــســات الـــســـابـــقـــة، واســتــهــل 
الـــجـــلـــســـة بـــمـــنـــاقـــشـــة الـــرســـائـــل 
الــواردة، وتحدث أواًل النائب د. 
عبدالكريم الكندري فقال: أعتقد 
أنه كلما طال أمد وجود المادة 
٨٠ مــن التأمينات االجتماعية 
بشأن الرواتب االستثنائية يعد 
ذلك هدرا للمال العام، وسمعنا 
تصريح رئيس اللجنة المالية 
ــرام، والــحــكــومــة  ــ ــتـ ــ ــل االحـ ولــــه كـ
تــحــيــل الـــقـــيـــاديـــيـــن الــفــاســديــن 
ويـــأخـــذون رواتــــب استثنائية، 
ماذا قدموا للبلد لتتم مكافأتهم؟ 
وبما أن إحالة القياديين صارت 
ــــد مــن  ــــالبـ ــة حــــكــــومــــيــــة«، فـ ــ ــبـ ــ »هـ
استعجال تعديل المادة ٨٠ من 

قانون التأمينات.
وعقب رئيس اللجنة المالية 
ــزري،  ــ ــويـ ــ ــمـ ــ ــيـــب الـ ــعـ الــــنــــائــــب شـ
 عـــــلـــــى أن الـــــــرواتـــــــب 

ً
مــــــــشــــــــددا

االســتــثــنــائــيــة ال تــقــتــصــر على 
النواب والوزراء فقط، بل تشمل 
ــيــــاجــــات  ــتــ رواتــــــــــب لـــــــــذوي االحــ
الخاصة والعسكريين وغيرهم 
مــن المستحقين، لـــذا كـــان قــرار 
ــر. ورد  ــريـ ــقـ ــتـ ــاز الـ ــجــ تـــأجـــيـــل إنــ
الــكــنــدري بــقــولــه: نعلم حرصك 
جيدا يابو ثامر على المال العام 

ويدنا بيدك.

الرواتب االستثنائية

وحـــذر الــنــائــب مهند الساير 

الحكومة من الزج بأوراق تدعي 
أن الـــغـــرض مـــن إلـــغـــاء الـــرواتـــب 
ــة هــــــو الــــمــــســــاس  ــيــ ــائــ ــنــ ــثــ ــتــ االســ
برواتب المعاقين والعسكريين، 
فـــكـــال الـــشـــريـــحـــتـــيـــن مــســتــثــنــاة 
بــمــوجــب الـــقـــانـــون، وفـــي الــوقــت 
الــــــذي يـــعـــانـــي الـــمـــواطـــنـــون مــن 
ــة الـــــــرواتـــــــب يــحــصــل  ــ ــــدوديـ ــحـ ــ مـ
عضو مجلس األمــة على رواتب 

استثنائية.
وذكر النائب حمدان العازمي 
أن هـــنـــاك قـــوانـــيـــن كــثــيــرة منها 
ــاط الـــــــقـــــــروض، ولــــأســــف  ــ ــقــ ــ إســ
واضح أن الحكومة غير موافقة 
وحاضرة فقط بوزيرين، وواضح 
أن هناك ترتيبا لالنسحاب من 
الجلسة، ونرى المنح توزع على 
الدول، وغير مقبول التهديد بحل 
ــن كــالم  ــ وتــعــلــيــق الــمــجــلــس، وأيـ
الــحــكــومــة عــن رفــاهــيــة الــمــواطــن 
في بداية المجلس، فجميع الدول 
ــقــــروض،  الــمــحــيــطــة أســـقـــطـــت الــ
الــخــيــر وفـــيـــر لــيــش الـــخـــوف من 
إســـقـــاط الـــقـــروض، ومـــع األســـف 
الكثير من السرقات لم نجد من 

يحاسبهم.
بدوره، أكد النائب عبدالوهاب 
الـــعـــيـــســـى أن إلـــــغـــــاء الـــــرواتـــــب 
االســتــثــنــائــيــة يــجــب استعجاله 

وإعادة توجيهها للمستحقين.
وقــال النائب صالح عاشور: 
كمقرر للجنة المالية أؤكد أنها 
تعمل مــن خــالل مسطرة واحــدة 
في كل المقترحات، ولم يبق على 
جــــدول أعــمــالــهــا إال الــمــعــاشــات 
التقاعدية، وتــم التصديق عليه 
من المجلس، وطلبنا من وزارة 
المالية تــزويــدنــا بإحصائيات، 
وال يــمــكــن أن نـــقـــدم أي تــقــريــر 
للمجلس إال بمعلومات دقيقة 

ورأي الحكومة  غير موجود.

االحتكام إلى الشعب

وأفــاد النائب عــادل الدمخي 
بــأن رسالتي إلــى الحكومة في 

الــتــعــامــل مــع االخـــتـــالفـــات، كما 
نص الدستور، فعندما ال تؤمن 
بقضية وتتلو بيانا وتنسحب 
فهذا أمــر مــرفــوض، وعليها أن 
ــة نــظــرهــا  ــهـ ــأتـــي وتــــطــــرح وجـ تـ
ووجــهــة نــظــر الــنــواب ونحتكم 
ــعــــب، والــــــخــــــروج عــن  إلــــــى الــــشــ
الدستور بهذه الطريقة أمر غير 
مقبول، فسياسة إما أن تمشوا 
بالطريقة التي نريدها أو ال، لم 
 
ً
تكن متوقعة منها، خصوصا

ــنـــا نـــدعـــمـــهـــا، والـــحـــكـــومـــة لــم  أنـ
ــلـــس فــي  ــجـ ــمـ تــــحــــتــــرم إرادة الـ
ــن الـــحـــضـــور بــهــذه  تــخــلــفــهــا عــ

الطريقة.
ــــب د. حـــمـــد  ــائــ ــ ــنــ ــ وشـــــــــــدد الــ
الـــمـــطـــر عـــلـــى أن الـــتـــعـــامـــل فــي 
قــاعــة عبدالله الــســالــم يجب أن 
يـــكـــون مــهــنــيــا، فــعــنــدمــا يــتــفــق 
عــلــى األولــــويــــات كــــان البــــد من 
ـــ 33  الــحــكــومــة أن تــســتــجــيــب فـ
عـــضـــوا وقـــعـــوا عــلــى أولـــويـــات 
وحــزمــة مهمة إســكــان وتعليم 
ــيـــاســـي  وصـــــحـــــة وإصــــــــــــالح سـ
ومتقاعدين والــحــريــات العامة 
كـــان مـــن الــمــفــتــرض أن يحظى 
ذلك باحترام وتقدير، وكان البد 
مــن أن تحضر الحكومة كاملة 
وتـــنـــاقـــش الـــقـــوانـــيـــن فــــي قــاعــة 
عــبــدالــلــه الــســالــم، واالنــســحــاب 
لغة الضعيف وأمر غير مقبول، 
وأؤكــــد أن االتــهــامــات النيابية 

مرفوضة.
واضـــــــــاف الـــمـــطـــر أن جـــنـــان 
أكثر من مرة تشكك في عدد من 
النواب، وهذا ال يجوز، وشعيب 
الـــمـــويـــزري مــتــعــاون، وشــهــادة 

عبدالوهاب العيسى تكفي.
وردت النائبة جنان بوشهري 
عــلــى الــمــطــر قــائــلــة: نــحــن نقيم 
الـــــــنـــــــواب مــــــن خــــــــالل الــــالئــــحــــة 
ــيــــس شــخــصــيــا،  ــيــــة ولــ ــلــ الــــداخــ
ونـــحـــن نـــتـــحـــدث عــــن مـــوضـــوع 
واحــد واألمـــن الغذائي تــرك في 
اللجنة المالية، ورد المطر: أنا 
أتكلم أيضا مــن خــالل الالئحة 

حضور الجمهور 

شهدت الجلسة حضور عــدد كبير من المواطنين 
الذين تداعوا لحضورها بعد دعوات كثير من النواب، 
وعــدد من التكتالت السياسية، وحضر من يدعمون 
إسقاط القروض في جانب، والمعترضون على القانون 

في الجانب اآلخر. 

حكومة بوزيرين 
انتقد حمدان العازمي حضور الحكومة في جلسة 
مناقشة قانون القروض والمتقاعدين بعدد قليل من 
الــــوزراء، مستغربا بقوله: هــل يعقل حضور حكومة 
بوزيرين فقط؟! فهذا يؤكد وجود نية لها لالنسحاب 
مــن الجلسة، وهـــذا اسلوبها كلما كــان هــنــاك قانون 

لمصلحة المواطن. 

تصفيق جماهيري

ــر انــســحــاب  ــ ــع الـــســـعـــدون الــجــلــســة إثـ ــ بـــعـــد رفـ
الحكومة واتجاه النواب نحو المنصة اعتراضا 
عــلــى رفــعــهــا، قـــابـــل الــجــمــهــور الـــرفـــض الــنــيــابــي 
بــالــتــصــفــيــق؛ تــقــديــرا لــمــواقــفــهــم تــجــاه الــقــضــايــا 

المالية السيما القروض. 

أسئلة بال وزراء 

غاب الوزراء عن بند االسئلة البرلمانية األمر 
الـــذي أدى بأغلبية الــنــواب الــذيــن لديهم أسئلة 
وأجوبة على البند المخصص إلى عدم مناقشة 
ما ورد في االجابات التي لديهم من الوزراء نظرا 

لعدم وجود هؤالء الوزراء.

أولويات 

 عــتــب الــنــواب عــلــى الــحــكــومــة لــعــدم التزامها 
بـــاألولـــويـــات الـــتـــي تـــم االتـــفـــاق عــلــيــهــا وأهــمــهــا 
رفع المستوى المعيشي للمواطنين، ومعالجة 
القروض والمتقاعدين، مشيرين الى ان المواطن 
استبشر خيرا بالحكومة لكن سرعان ما اتضح 

الوجه الحقيقي لها. 

الخوف من الحل 

جـــدد الـــنـــواب عـــدم خــوفــهــم مــن حــل مــجــلــس االمـــة، 
مشيرين الى أن »الحديث عن هذا االمر والتنديد به باتا 
اسطوانة مشروخة لن تثني نواب االمة عن مواصلة 

عملهم الوطني تجاه الوطن وقضايا المواطن«. 

معاشات استثنائية 

كشف نواب أن هناك فئة كثيرة من النواب والوزراء 
ــادات فـــي الــحــكــومــة يــحــصــلــون على  ــيــ الــســابــقــيــن وقــ
الراتب االستثنائي دون وجه حق، مطالبين بأن يوجه 
الراتب االستثنائي الى اصحاب الحاجة الفعلية مثل 
العسكريين وغيرهم من الوظائف المميزة والنادرة. 

يجاوبك الكرسي 

انتقد عبيد الوسمي االنتقال الى بند االسئلة 
الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة مــــن رئــــيــــس مـــجـــلـــس االمـــــــة أحــمــد 
السعدون، قائال ان »الوزراء غير موجودين، فمن 

تريد ان يجاوبك على النواب، الكرسي مثال؟!

استجواب 

تــوعــد عـــدد مــن الــنــواب بتقديم اســتــجــوابــات 
لــوزراء في الحكومة على خلفية انسحابها من 
جلسة امس عندما كان المجلس يريد مناقشة 
قــانــون الـــقـــروض، وعــبــر عــن ذلـــك عــبــدالــلــه فهاد 
بــقــولــه: ســنــقــدم االســتــجــواب وتــمــشــي القوانين 

غصب عليهم!

حبيت خشمك

عقب تنازل النائب الصيفي الصيفي لمصلحة 
النائب صالح عاشور للحديث بداًل من دوره، قال 
النائب د. حمد المطر للصيفي، »شنو صالح عاشور، 
حاط اسمي أنا ومكلمك وحبيت خشمك تتنازلي«.

حدث في الجلسة

وطق األعضاء مو زين ونحن ال 
نتحدث عــن مواضيع مــن قبل، 
والحكومة تختار ناسا بعينهم 
ونحن ال نريد أن نفتح تعيينات 
سابقة مثل لجنة المناقصات... 
وجنان ترد: افتح افتح الملفات.

مهنية ودستورية

وتــحــدث الــرئــيــس الــســعــدون 
ــلــــب بــتــمــديــد  قـــــائـــــال: هــــنــــاك طــ
ــتــــى نـــهـــايـــة  ــد الـــــرســـــائـــــل حــ ــنــ بــ
المتحدثين... ونواب يعترضون، 
ورفـــــض الــمــجــلــس تــمــديــد بند 
الرسائل الواردة، وعلق حمدان 

العازمي: هذه أول مرة تصير.
ووافق المجلس على رسـالـة 
مـــــن مــجــمــوعـــــة مـــــن األعـــضـــــــاء، 
يــطــلــبـــــون فــيــهـــــا تــكــلــيـــــف لجنـة 
ــقــــافــــة  ــثــ شـــــــــــــؤون الـــتـــعـــلـــيـــم والــ
واإلرشـاد بـالتحقيق فـي سـرقة 
ــــــاث الــعــلــمــيـــــة بمختلـف  األبـــحـ
المؤسسـات األكاديميـة التابعـة 
لــلــدولـــــة، ورفـــــع تقريرهـا خـالل 
ــر، عـــلـــى أن يــشــمــل  ــهــ ثـــالثـــة أشــ
الــتــحــقــيـــــق بـــحـــــــث الـــمـــواضـــيـــع 

المحددة بنص الرسالة.
وفي نقطة نظام قال النائب 
محمد المطير إن على الحكومة 
أن تــحــضــر بـــكـــامـــل تــمــثــيــلــهــا، 
وتفند موقفها وتناقش بمهنية 
ودستورية، لجلسة مهمة طال 
الــحــديــث عــنــهــا، أمـــا أن تحضر 
بــــوزيــــريــــن فـــهـــذا غـــيـــر مــقــبــول، 
وســيــقــابــل بــمــوقــف مــوحــد من 
األعضاء. احترام قاعة عبدالله 
الـــســـالـــم واجـــــب عــلــى كـــل شيخ 

ومواطن.
وتقدم نواب بطلب التصويت 
نداء باالسم على إعطاء اللجنة 
ــدال مــن  ــ الـــمـــالـــيـــة مــهــلــة شـــهـــر بـ
نـــهـــايـــة دور االنــــعــــقــــاد بـــشـــأن 
تقريرهـا عـن االقــتـــــراح بقانون 
بــإلــغـــــاء الــمـــــادة 80 مـــــن قــانــون 
الــتــأمــيــنــات االجــتــمــاعــيــة. وقــال 
صالح عاشور: اذا تبون تقرير 

بدون أرقام نقدمه ما في مشكلة.

تأجيل تقرير »المالية«

ووافــــق الــمــجــلــس بــاإلجــمــاع 
عـــلـــى تـــأجـــيـــل تـــقـــريـــر الــلــجــنــة 
الــمــالــيــة عـــــن االقــتـــــراح بــقــانــون 
بــإلــغـــــاء الــمـــــادة 80 مـــــن قــانــون 
الــتــأمــيــنــات االجــتــمــاعــيــة لــمــدة 
شهر، كما وافق على رسـالـة مـن 
رئـيس لجنـة الشـؤون الماليـة 
واالقـــتـــصـــــــاديـــة، يــطــلـــــب فــيــهـــــا 
إحالـة االقتـراح بقـانون بشـأن 
إضـافة بنـد جديـد بـرقم 4 إلـى 
المـادة 65 مـن قـانون التأمينات 
االجتماعيـة إلـى لجنـة شـؤون 
ذوي اإلعاقـة وذلـك لالختصـاص 
ــادة 58 مـــــن  ــ ـــ ــمــ ــا لـــــــنـــص الــ ــــ ــقـ وفـ

الالئحـة الداخلية.

األسئلة البرلمانية

وانـــتـــقـــل الــمــجــلــس إلــــى بند 
األســئــلــة، وقـــال مــبــارك الطشة: 
وجــــهــــت ٥ اســـئـــلـــة الـــــى وزيـــــرة 
الــكــهــربــاء وأجــــابــــت عـــن ســـؤال 
واحــــــــد، وطـــلـــبـــت تـــمـــديـــد بــقــيــة 
األسئلة، ثم ترد بإجابة لتفسر 
الماء بعد الجهد بالماء... »وين 
اصــــرفــــهــــا هــــــــــذي«، وتـــــقـــــول إن 
إيصال التيار الكهربائي لمدينة 
الــمــطــالع بعد انــتــهــاء السكنية 
من البنية التحتية، لترحل هذه 
الحكومة إذا لم تتلمس حاجات 

المواطنين.
مـــــن نـــاحـــيـــتـــه، ذكــــــر أســـامـــة 
ــدم تــــواجــــد بــقــيــة  ــ الـــشـــاهـــيـــن: عـ
أعــــضــــاء الـــحـــكـــومـــة لـــلـــرد عــلــى 
ــة الـــــــنـــــــواب، بـــاســـتـــثـــنـــاء  ــلــ ــئــ أســ
وزيرين منتخبين، رسالة سيئة، 
لأسف هناك موضوع القروض 
ــد رســــالــــة  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ والـــــــــرواتـــــــــب وأعـ
ــكـــومـــة وصــــلــــت، وتــتــطــلــب  الـــحـ

رسالة نيابية تفوقها.
ــعـــود  ــه، أفـــــــــاد سـ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ مــــــن جـ
الــعــصــفــور بــــأن الـــحـــديـــث دون 

ــود الــحــكــومــة حـــديـــث دون  ــ وجـ
منفعة، ونقول لرئيس الــوزراء 
الذي يشتكي من كثرة األسئلة 
البرلمانية »خل الــوزراء يردون 
بــــــــــاألول بــــأجــــوبــــة صـــحـــيـــحـــة« 

ومنهم وزير المالية.
بــــدوره، قــال عبيد الوسمي: 
ــرار فــــي بــنــد  ــمــ ــتــ ال يـــجـــوز االســ
األسئلة بعدم وجــود الـــوزراء... 

من سيرد عليك الكرسي مثال.
وفــي نقطة نظام قــال محمد 
الـــمـــطـــيـــر: كــــــان يـــفـــتـــرض عــلــى 
الحكومة أن تتواجد وترد على 
الــنــواب، وأقولها اليوم إن عدم 
حـــضـــور الــحــكــومــة هـــو بسبب 
ــاط الـــــــقـــــــروض، وأنــــصــــح  ــ ــقــ ــ إســ
الوزيرين المال وعمار العجمي 
ــــالوة بــــيــــان الــحــكــومــة  ــ بــــعــــدم تـ
ــال  ــ ــالــــة، وقـ ــقــ ــتــ ــح بــــاالســ ــ ــــصـ وأنـ
الرئيس السعدون: األخ محمد 
ما يجوز هــذا مخالف لالئحة، 
أخ محمد ما يجوز هذه مخالفة.

رؤية إصالحية

وعلق فيصل الكندري قائال: 
لـــتـــرحـــل هــــــذه الـــحـــكـــومـــة غــيــر 
مــأســوف عليها. وقـــال المدلج: 

أضم صوتي لصوت المطير.
ــــدوره، ذكـــر ثــامــر الــســويــط:  بـ
خــطــاب ولـــي الــعــهــد فــي يونيو 
الــــــمــــــاضــــــي ذكــــــــــر أن األســــــــــرة 
ــاء... وفـــي  ــ ــيـــن شــــــركــ ــنـ ــمـــواطـ والـ
االنــــــتــــــخــــــابــــــات ذكـــــــرنـــــــا رؤيـــــــة 
إصـــالحـــيـــة، والــــيــــوم أمــــــام أول 
استحقاق ال تحضر الحكومة 
وتــخــطــط لــالنــســحــاب فـــي حــال 
رفض المجلس تأجيل مناقشة 
الــقــروض، هــذه الحكومة إن لم 
تتعاون معنا فسوف نسقطها 
ــا أســـقـــطـــنـــا غــــيــــرهــــا، هــــذه  ــمــ كــ
الـــحـــكـــومـــة ال تــســتــحــق الــبــقــاء 

يوما واحدا.
مــن ناحيته، أكــد عبدالكريم 
الكندري: ما يحصل صراع أبناء 

ــــول إن الــتــجــربــة  الـــعـــم، وأقـ

بوشهري متحدثة عن المعاشات االستثنائية

اعتراض نيابي بعد انسحاب الحكومة ورفع الجلسة أمس )تصوير عبدالله الخلف(

فهد تركي
وعلي الصنيدح

، تسبب اإلصرار النيابي على إقرار قوانين اللجنة 
ً
كما كان متوقعا

المالية البرلمانية في تطيير جلسة مجلس األمة أمس، بعد أن 
رفض النواب تلبية نداء الحكومة بإرجاع تلك القوانين للجنة 

 
ً
 حكوميا

ً
المالية لمزيد من الدراسة، حيث شهدت الجلسة حضورا

 في بدايتها، ولم يحضرها سوى وزيرين هما د. بدر 
ً
متواضعا

 قبل تثبيت تقارير اللجنة 
ً
المال وعمار العجمي، اللذان انسحبا الحقا

في المضبطة. وباالنسحاب الحكومي تكون السلطتان وصلتا إلى 
طريق مسدود ومرحلة الالتعاون، وهو ما حذر منه رئيس الوزراء 

في اجتماعهما األخير. وصّعد عدد من النواب ولوحوا بتقديم 
استجوابات للحكومة. وبينما رفض المجلس في بداية جلسته 

قائمة المشاريع التسعة التي طلبت الحكومة استعجال إقرارها، 
وافق على خريطة التشريع التي قدمها مجموعة من النواب، والتي 

 على جلسات المجلس خالل دور االنعقاد 
ً
وزعت أكثر من 47 قانونا

األول. إلى ذلك، تتجه األنظار إلى قاعة عبدالله السالم اليوم، حيث 
الجلسة التكميلية التي وضعتها أحداث أمس في مهب الريح.

التعامل في 
قاعة عبدالله 
السالم يجب 

أن يكون 
ً
مهنيا

حمد المطر

حضور 
الحكومة 
بوزيرين 

غير مقبول 
وسيقاَبل 

بموقف 
موحد من 

األعضاء
محمد المطير

يجب 
استعجال 

إلغاء الرواتب 
االستثنائية 

وإعادة 
توجيهها 

للمستحقين
عبدالوهاب 
العيسى

لترحل هذه 
الحكومة 

غير مأسوف 
عليها

فيصل الكندري
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ً
فــي وقـــت لــم تكتمل الجلسة الــتــي كـــان مــقــررا
أن تناقش قوانين مهمة، أبــرزهــا شــراء القروض 
والــمــعــاشــات الــتــقــاعــديــة، وانسحبت على إثرها 
الــحــكــومــة، تـــطـــورت األحــــــداث الــســيــاســيــة لتصل 
 
ً
إلـــى تــقــديــم الــنــائــب مــبــارك الــحــجــرف اســتــجــوابــا
من 7 محاور لوزير المالية وزير الدولة للشؤون 
االقتصادية عبدالوهاب الرشيد، على خلفية ما 

آلت إليه أحداث جلسة أمس. 
وقــال الحجرف إن »حماية أمــوال أهــل الكويت 
خط أحمر ال يقبل المساومات والتفاهمات، وعليه 
فإنني تقدمت بــاســتــجــواب لــوزيــر المالية مــن ٧ 

محاور، والُحكم للمجلس وللشعب«.
وعلى الفور، أعلن النائب فارس العتيبي تأييده 
الستجواب النائب الحجرف لوزير المالية، مضيفا: 
لترحل الحكومة إذا لم تتعاون مع المجلس في 

قضية شراء القروض.
وأعرب العتيبي عن استيائه من تعاُمل الحكومة 
مع مجلس األمة في قضية شراء القروض، مؤكدا أن 
رحيلها غير مأسوف عليه في حال عدم تعاونها 

مع المجلس.
وبّين أن الحكومة طلبت في الجلسة السابقة 
قة بشراء قروض 

ّ
تأجيل مناقشة االقتراحات المتعل

المواطنين وإسقاط الفوائد، وتم التأجيل حسب 
الالئحة والدستور، وشاهد الشعب الكويتي ما 

حصل في جلسة اليوم.
 وخاطب العتيبي رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشيخ أحمد نواف األحمد: »إن تعاونت الحكومة 
مع المجلس فأهال وسهال، وإن لم تتعاون فلترحل 
غير مــأســوف عليها، والشعب الكويتي يشاهد 

ويراقب، والله فوق الجميع«.
وتبعه أيضا النائب فيصل الكندري الذي قال: 
أعلن تأييدي الستجواب الزميل مبارك الحجرف، 

فهو استجواب مستحق.
من جهته، قال الصيفي الصيفي: لتكن الرسالة 
ــتـــور ومــصــالــح  ــالـــدسـ ــة، أي اســـتـــهـــتـــار بـ ــ ــــحـ واضـ
المواطنين ورفاهيتهم ستدفع ثمنه الحكومة، 
مضيفا أن محاوالت االنقالب على الدستور وإيجاد 

حجج واهية لن تنطلي على الشعب الكويتي.
واعتبر النائب مبارك الطشة أن »رحيل الحكومة 
 في ظل عجزها عن تحقيق آمال 

ً
أصبح مستحقا

وتطلعات المواطنين«.
من جانبه، قال خالد الطمار: إذا أرادت الحكومة 
التعاون فلتبدأ بحل مشاكل المواطنين، وعلى 

رأسها قضية القروض.
، واألنــظــار كانت 

ً
وأضــــاف: أمــس كــان مفصليا

تتجه فيه إلــى جلسة مجلس األمـــة الــتــي يتبين 
فيها اتجاه النواب واتجاه الحكومة، وكنت أتمنى 
لــو فاجأتنا الحكومة الــيــوم )أمـــس( وتــضــع أمــام 
المجلس حلواًل لمشاكل المتقاعدين والقروض 
ــن الــقــوانــيــن  واإلصـــــــــالح الـــســـيـــاســـي والـــكـــثـــيـــر مــ
الــمــســتــحــقــة الـــتـــي انــتــخــبــنــا الـــشـــعـــب الــكــويــتــي 

لتحقيقها.
وبين الطمار أن التلميح بكتاب عدم التعاون أو 

بحل مجلس األمة ليس له عندي أي اعتبار.
ــر، طــالــب الــنــائــب مــحــمــد هايف  مـــن جــانــب آخــ
الحكومة بحضور جلسة اليوم )األربعاء(، والتعامل 
مــع المواضيع المطروحة للنقاش وفقا لالئحة 
والـــدســـتـــور، إذا كــانــت تــريــد اإلنـــجـــاز والــنــهــوض 

بالبلد.

قــال وزيــر الــدولــة لــشــؤون مجلس األمــة وزيــر الــدولــة لشؤون 
اإلسكان والتطوير اإلعالمي عمار العجمي إن الحكومة تطلب 
من مجلس األمة إعادة تقارير اللجان البرلمانية عن االقتراحات 
بقوانين التي تتضمن »أعــبــاء مالية« إلــى اللجان وفقا لالئحة 

الداخلية للمجلس لمناقشتها مع الحكومة والتوافق بشأنها.
وأضـــاف العجمي فــي بيان الحكومة الــذي تــاله فــي الجلسة 
العادية أمــس بشأن تقارير اللجنة المالية: الحكومة تأمل أن 
يتاح لها الوقت الكافي الحقا لتقديم رأيها باقتراحات القوانين 
المذكورة للوصول إلى حلول توافقية مع أعضاء مجلس األمة 
ات  وبما يتماشى مع ما أوردتـــه في برنامجها ووفقا لــإجــراء
الدستورية وإمكاناتها المالية في ضوء البدائل والحلول التي 
تعزز من دخل الفرد الواردة في برنامج عمل الحكومة وإمكانية 

التوافق بشأنها.
وذكــر أن »الحكومة توافقت مع مجلس األمــة على إقــرار عدد 
من القوانين، وهذا ما يؤكد إمكانية التوافق على إقرار القوانين 
ــــرى مــتــى مـــا اســتــمــر الــتــعــاون بــيــن الــســلــطــتــيــن التنفيذية  األخـ

والتشريعية«. 
وأضــاف »إال أنه اختلفت منطلقات وتالحقت طلبات أعضاء 
المجلس مــن خــالل استعجال رفــع تــقــاريــر الــلــجــان البرلمانية 
المختصة وعرضها على مجلس األمة من دون تمكين الحكومة 
ممثلة بالوزراء المختصين من تدارس هذه االقتراحات والطلبات 
وما تضمنته من أعباء مالية وهو ما حرصت الحكومة على أن 
تضمنه فــي برنامجها الــذي قدمته لمجلس األمــة عمال بحكم 

المادة )98( من الدستور«.
وأشار إلى االقتراح بقانون بشأن شراء القروض المستحقة 
على المواطنين قائال »على سبيل المثال قانون شراء القروض 
ــار لــلــقــروض  ــنـ ــا يـــزيـــد عــلــى 14 مــلــيــار ديـ الـــــذي تــبــلــغ قــيــمــتــه مـ

االستهالكية والمقسطة ما يخل بمبدأ العدالة والمساواة«.
وبين أنه »بناء على ما تقدم فإن الحكومة تطلب من مجلس 
األمــة أن تتم إعــادة جميع هذه التقارير إلى اللجان البرلمانية 
المختصة ذات العالقة وفقا لالئحة الداخلية لمناقشتها والتوافق 

بشأنها«.
وقال العجمي إن »الحكومة حرصت منذ اليوم األول لتشكيلها 
على أن تنطلق من أحكام الدستور وتفي بالتزاماتها المقررة 
فيه ساعية إلى عهد جديد منطلقاته الثوابت الدستورية ورائده 
التعاون اإليجابي البناء مع مجلس األمة في إطار أحكام الدستور 

ومــبــادئــه وتوجيهاته وغــايــاتــه االلــتــزام بــالــحــدود الدستورية 
المرسومة فيه لكل سلطة من السلطات من دون تفريط أو تدخل 

أو تنازل عن االختصاص المقرر لكل سلطة منها«.
وأشار إلى نص المادة )20( من الدستور على أن »االقتصاد 
الــوطــنــي أســاســه الــعــدالــة االجتماعية وقــوامــه الــتــعــاون الــعــادل 
بين الــنــشــاط الــعــام والــنــشــاط الــخــاص وهــدفــه تحقيق التنمية 
االقتصادية وزيـــادة اإلنــتــاج ورفــع مستوى المعيشة وتحقيق 

الرخاء للمواطنين وذلك كله في حدود القانون«.
وأوضح الوزير أن الحكومة باشرت فور تشكيلها العمل على 
إعــداد برنامجها كما قررته الــمــادة )98( من الدستور، وقدمت 
لمجلس األمة برنامجا محددا في محاوره وبقضاياه الوطنية 

ومنضبطا بمدده الزمنية ومحدد الكلفة المالية.
وبــيــن أنـــه كـــان يــحــدو الــحــكــومــة إيــمــان وأمـــل بـــأن يــكــون ذلــك 
البرنامج هو األساس الذي يتم الرجوع إليه ما أمكن واالحتكام 
إليه بمسار العالقة والتعاون بينها وبين مجلس األمة تحقيقا 

للصالح العام ومصالح المواطنين.
وأكــد أن »القوانين المرتبطة بالحفاظ على معيشة وكرامة 
المواطنين هدفنا جميعا واضعين نصب أعيننا استدامة الدولة«.
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جلسة اليوم في مهب الريح... واستجواب الرشيد أول الغيث
• مجلس األمة يرفض أولويات الحكومة ويقر أولوياته... وشهر إللغاء المعاشات االستثنائية

 األحداث
ً
 الحجرف متابعا

 بالمال والعجمي
ً
الحضور الحكومي ممثال

المويزري كما بدا بعد رفع الجلسة أمسالساير والصقعبي ومهلهل خالل الجلسة

• رفض رسالة الحكومة باستعجال نظر بعض 
المشروعات بقوانين.

 • الـــمـــوافـــقـــة عــلــى تــكــلــيــف الــلــجــنــة الــتــعــلــيــمــيــة 
بالتحقيق فـي سـرقة األبحـاث العلميـة بمختلـف 

المؤسسـات األكاديميـة التابعـة للدولـة.
• الــمــوافــقــة عــلــى تــأجــيــل تــقــريــر اللحنة المالية 
بإلغاء المادة )80( مـن قانون التأمينات االجتماعية 
فيما يتعلق بـ »المعاشات االستثنائية« على أن تقدم 

اللجنة تقريرها خالل شهر.
• الموافقة على إحــالــة االقــتــراح بقـانون بشـأن 
إضـافة بنـد جديـد بـرقم )4( إلـــــى الــمـــــادة )65( مـن 
قـانون التأمينات االجتماعيـة إلـــــى لجنـة شـؤون 

ذوي اإلعاقـة.
• تكليف اللجنـة التعليمية بحـث موضـوع سـرعة 
العمـل عـلـى إنشـاء أفـرع لجامعـة الكويـت وكليــات 

ومعاهـد الهيئـة العامـة للتعليم التطبيقـي والتـدريب 
بمدينـة صـباح األحــمـــــد السكنية، وتكليف لجنة 
المرافق ببحث إنشـاء المدينـة الطبيـة فيها وربط 

مجرور الصرف واألمطار للمدينة.
• تــعــديــل تــكــلــيــف لــجــنــة الــتــحــقــيـــــق فـــــي تـــــوزيـــــع 
ــاوزات فـــــي  ــ ـــ ــجــ ــتــ ــمــل الــ الـــقـــســـائـــم الـــصـــنـــاعـــيـــة لــيــشـــ
تخصـيص القسائم الصناعية والحرفية والخدميـة 
ســـــــواء بــاســتــغــاللــهــا فـــــي غــيـــــر مـــــا خــصــصــت لـــه أو 

التنازل عنها أو تأجيرها من الباطن وغيرها.
• تــكــلــيــف الــلــجــنـــــة الــتــعــلــيــمــيــة بـــــالــتــحــقــيــق فـي 

موضـوع سـرقات البحث العلمي.
ــؤون الــبــيــئــة واألمـــــن  • تــمــديــد تكليف لجنـة شـــ
الغـذائي والمائي بـالتحقيق فـي معوقـات االكتفـاء 
الذاتي من المنتج المحلي حتى نهاية دور االنعقاد 

الحالي.

• تكليـف ديـــوان المحاسبة بفحـص ومراجعـة 
ــات  ــــــال مــحــافــظـــ ــمـ ــأعـ ــة بـ الـــمـــوضـــــــوعـــات الــمــتــعــلــقـــ
الـــــبــالد واألمــانـــــة العامـة للمجلس األعــلــى لشؤون 

المحافظات.
• تكليـف لجنـة شـؤون اإلسـكان والعقـار بالبحـث 
والتقصـي حـول الحالـة الفنيـة والصـالحية الفعليـة 
للسـكن الــعـــــمــودي فــي عــدد مــن المناطق السكنية 

الجديدة.
• تكليف لجنـة المرافـق العامـة ببحـث ودراسـة 

ومعالجـة مشـكالت منطقـة المنقـف.
ــــــوان الــمــحــاســبــة بــفــحــص وتــدقــيــق  • تكليف ديـ

أعمـال شـركة مستشفيات الضمان الصـحي.
• اسـتعجال لجنـة الشـؤون التشريعية والقانونيـة 
نظـر االقتـراح بقـانون بإضـافة مـادة جديـدة بـرقم 
( إلـى المرسـوم بالقانون رقـم )67( لسنة 

ً
)۸۳۰ مكـررا

1980 بإصدار القانون المدني.
• استعجال لجنة الشؤون المالية واالقتصادية 
لالنتهاء من مشروع القانون بتعديل المادة )24( من 
قانون التجارة والمادة )31( من قانون المناقصات 

العامة.
• تكليف لجنة المرافق العامة ببحث المشكلة 
الــمــتــكــررة لــضــعــف جـــاهـــزيـــة الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة 

لموسم األمطار.
 • تكليف لجنة الشؤون الخارجية بدراسة مدى 
ات الــمــتــخــذة مـــن وزارة الــخــارجــيــة  ــراء ــ ــ كــفــايــة اإلجـ
لمواجهة حاالت التعدي على المواطنين في خارج 

البالد.
ــاز تــقــاريــر  • اســـتـــعـــجـــال لـــجـــان الــمــجــلــس إنــــجــ
القوانين المحددة ومنها، تعديالت الالئحة الداخلية 
وإلـــغـــاء الــوكــيــل الــمــحــلــي، والــبــديــل االســتــراتــيــجــي 

ــدات االجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــمـــكـــافـــأة  ــاعــ ــســ ــمــ وزيــــــــــادة الــ
االجــتــمــاعــيــة للطلبة وتــنــظــيــم الـــوكـــاالت الــعــقــاريــة 
وتكويت الوظائف العامة ورد االعتبار وبيت الورثة، 
وكسر احتكار األراضي وحقوق االمتياز التجاري 
ــة،  ــواز الــجــمــع بــيــن الــوظــيــفــة والــــدراســ ــ وقـــانـــون جـ

وغيرها.
• تحديد مدة أقصاها يوم الخميس الموافق 19 
يناير الجاري تلتزم الحكومة خاللها بإحالة مشروع 

قانون بشأن االحتراف الكلي إلى المجلس.
• تكليف ديــوان المحاسبة ببحث مــدى سالمة 
ــن قــبــل الــحــكــومــة  وصـــحـــة اإلجـــــــــراءات الــمــتــخــذة مـ
بشأن اتفاقية بين الكويت واألمانة العامة لمجلس 
التعاون لــدول الخليج العربية بشأن مقر تدريب 

الملكية الفكرية.

: متمسكون بحقوق الشعب
ً
السعدون و43 نائبا

، يتقدمهم رئيس مجلس األمة أحمد السعدون، 
ً
أصدر 44 نائبا

، أكدوا فيه تمسكهم بحقوق الشعب، والدفاع عنها 
ً
 مشتركا

ً
بيانا

بكل الوسائل الدستورية المتاحة. 
ــــذي تـــداعـــى عــمــوم  ــنــــواب، فـــي الـــبـــيـــان: فـــي الـــوقـــت الـ ــال الــ ــ وقـ
المواطنين والمواطنات تلبية لنداء الواجب الوطني وترجمة 
لخطاب 22 يونيو 2022 نحو تصحيح مسار المشهد السياسي، 
 في تأزم العالقة بين السلطتين على مدى عقد 

ً
الذي كان سببا

من الزمن، وفي ظل محاوالت أعضاء مجلس األمة الحالي من 
خــالل اللجان البرلمانية وفــي فترة زمنية تقارب 84 يوما من 
عمره، التوفيق بين سرعة اإلنجاز ومد يد التعاون المثمر تلبية 
لطموحات وتطلعات الشعب، تعود الحكومة إلــى ممارسات 
سابقاتها من الحكومات المتعاقبة في تعطيل أعمال السلطة 
التشريعية عبر االنسحاب غير المبرر من جلسة 10 يناير 2023، 
وعدم احترام جدول أعمال الجلسة التي نص عليها الدستور 

والالئحة. 
 لهذا السلوك غير المقبول فإننا نؤكد 

ً
وأضــافــوا أنــه »نــظــرا

رفضنا القاطع لما قامت به الحكومة، وسنتعامل مع هذا السلوك 

 لصالحياتنا الدستورية، ونؤكد لعموم 
ً
غير الدستوري، وفقا

الشعب الكويتي تمسكنا بــالــدفــاع عــن حقوقه بكل الوسائل 
الدستورية المتاحة، والتي يضمن احترامها تحقيق المصلحة 

العامة للوطن والشعب. حفظ الله الكويت وشعبها«.
ووقـــع البيان إلــى جــانــب الــســعــدون الــنــواب، محمد المطير، 
د. حسن جــوهــر، الصيفي الصيفي، حــمــدان الــعــازمــي، شعيب 
المويزري، مهند الساير، د. مبارك الطشة، عبدالله فهاد، مبارك 
الجحرف، صالح عاشور، د.عبدالكريم الكندري، د.حمد المطر، 
ثامر السويط، محمد هايف، د. عادل الدمخي، مرزوق الحبيني، 
أسامة الشاهين، د.عبدالعزيز الصقعبي، عبدالله المضف، سعود 
العصفور، مهلهل المضف، د. جنان بوشهري، خالد المونس، 
خالد الطمار، عبدالله االنبعي، حمد المدلج، حمد العبيد، أسامة 
الزيد، د. فالح الهاجري، حامد البذالي، فارس العتيبي، د. محمد 
المهان، د. محمد الحويلة، عبدالوهاب العيسى، شعيب شعبان، 
سعد الخنفور، أحمد الري، د. خليل ابــل، هاني شمس، عالية 

الخالد، خليل الصالح، ماجد المطيري، يوسف البذالي.

الديموقراطية لــن نتنازل 
عنها، والــيــوم يتضح أن غرفة 
ــــوى مــــن الــحــكــومــة  ــارة أقــ ــتـــجـ الـ
ــنـــازل عــن  ــتـ ــلـــس، ولـــــن نـ والـــمـــجـ
ديموقراطيتنا، وأؤكد اليوم أن 
المسألة ليست إسقاط القروض  
ــارة، فــلــأســف  ــجــ ــتــ ــل  غـــرفـــة الــ بــ
صراع أبناء العم والحكم سقطا 
في المجلس وواضح أن تجربة 
29 سبتمبر يراد لها أن تفشل.

ووافــــق الــمــجــلــس عــلــى طلب 
ــيــــة  ــانــ ــكــ ــنــــة اإلســ ــلــــجــ رئـــــيـــــس الــ
تأجيل المداولة الثانية لقانون 
الــمــدن اإلسكانية لحين إنجاز 
التعديالت المقدمة إلى القانون 

في جلسة 24 الجاري.

قوانين »المالية«

وانــتــقــل الــمــجــلــس إلـــى طلب 
ــتـــعـــجـــال قـــوانـــيـــن  نـــيـــابـــي بـــاسـ
الـــلـــجـــنـــة الـــمـــالـــيـــة وعـــــددهـــــا 7 
ــــم، وســـط  ــــاالسـ ــن نــــــداء بـ ــيـ ــوانـ قـ
رفــــض الــحــكــومــة طــلــب الــنــواب 

استعجال القوانين المالية.
ووافق المجلس على الطلب 
الــنــيــابــي بــاســتــعــجــال وإعـــــادة 
ترتيب تقارير اللجنة المالية 
ـــن خــــالل  ــ حــــــــول 7 قـــــوانـــــيـــــن، مـ
ــقــــة 47، وســـط  حــــضــــور ومــــوافــ
رفـــــــض الــــحــــكــــومــــة مـــمـــثـــلـــة فــي 

الوزيرين المال والعجمي.
وأتــت موافقة المجلس على 
ترتيب القوانين كالتالي: شراء 
القروض، المعاشات التقاعدية، 
صــــــــــرف جــــــــــزء مـــــــن مــــعــــاشــــات 
ــقــــاعــــديــــن، قـــــانـــــون غـــرفـــة  ــتــ ــمــ الــ
الـــتـــجـــارة وشـــركـــة الــمــحــاصــيــل 
ــة الـــخـــطـــوط  ــ ــركـ ــ الــــــزراعــــــيــــــة، شـ
ــرداد  ــ ــتـ ــ ــــون اسـ ــانـ ــ الـــكـــويـــتـــيـــة، قـ
الــفــوائــد المحصلة بشكل غير 

قانوني.
وانــتــقــل الــمــجــلــس لمناقشة 
تــقــريــر الــلــجــنــة الــمــالــيــة لــشــراء 
قــروض المواطنين، وتــال وزير 
ــة  الــــدولــــة لـــشـــؤون مــجــلــس األمـ
ــر الــدولــة لــشــؤون اإلســكــان  وزيـ
ــمـــي بــــيــــانــــا طــلــب  ــعـــجـ عــــمــــار الـ
فيه إرجــاع كل التقارير للجنة 

المالية لمزيد من الدراسة.

تعاون كبير

ــرر الــلــجــنــة  ــقـ ــر مـ ــ بــــــــدوره، ذكـ
المالية صالح عاشور: وضعنا 
بيانات الحكومة في تقاريرنا 
وحتى أمس تواصلنا مع وزارة 
المالية والتأمينات ولم تصلنا 
أي معلومات، ونــحــن تعاوننا 
ــة، لــكــنــهــا  ــومــ ــكــ ــحــ ــر مـــــع الــ ــيـ ــبـ كـ
تجاهلت المجلس والشعب رغم 
تجاوبنا معها، وكنا مستعدين 
لمناقشة التعديالت الحكومية 

بعد المداولة الثانية.
ــن نـــاحـــيـــتـــه، قــــــال الـــنـــائـــب  ــ مـ
ثامر السويط: مثلما قدم طلب 
مــن الحكومة بتأجيل مناقشة 
ــاط الــــقــــروض واســتــجــبــنــا  ــقـ إسـ

ن من دراسة اقتراحات »المالية«
َّ
مك

ُ
الحكومة: لم ن

ً
العجمي: القوانين المرتبطة بالحفاظ على معيشة المواطنين وكرامتهم هدفنا جميعا

نواب ينتقدون انسحاب الحكومة... ووزير 
المالية على منصة االستجواب

لطلبها كـــان مــن الــمــفــتــرض أن 
تــأتــي الــيــوم وتناقش القانون، 
وأحــــــــد مــــظــــاهــــر عـــــــدم احــــتــــرام 
المجلس أن وزيــر المالية غير 

موجود.

قروض مركبة

وأوضح عاشور: غير صحيح 
أن قيمة القروض االستهالكية 
14 مليار دينار كما قال الوزير 
العجمي إنما 4 مليارات، و11 
مليارا قروض مخالفة، والبنك 
المركزي شجع البنوك األخرى 

على القروض المركبة.
وهنا اعترض وزير النفط بدر 
المال على حديث مقرر اللجنة من 
خارج التقرير، وطلب نقطة نظام، 
ورفض الرئيس السعدون طلبه 
قائال: اآلن تالوة التقرير ال يجوز 
ك الكلمة إال بعد تثبيت  إعــطــاء

التقارير في المضبطة.
وطـــلـــب الـــســـعـــدون مـــن مــقــرر 

ــــالوة الــتــقــاريــر حتى  الــلــجــنــة تـ
يــتــم تــثــبــيــتــهــا فـــي الــمــضــبــطــة، 
ــويـــت عــلــى  ــتـــصـ ــم الـ ــتـ ــتــــى يـ وحــ
طــلــب الــحــكــومــة. وعــنــد انــتــهــاء 
عاشور من تالوة التقرير، طلب 
ــعــــدون مـــوافـــقـــة الــمــجــلــس  الــــســ

لتثبيت التقرير في المضبطة.
وانــــــســــــحــــــبــــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة، 
مــمــثــلــة بــوزيــريــهــا الــحــاضــريــن 
الـــمـــال والـــعـــجـــمـــي، مـــن الــقــاعــة، 
وقـــال الرئيس الــســعــدون: وفقا 
لــــلــــســــوابــــق وبـــــعـــــد انــــســــحــــاب 
الــحــكــومــة تــؤجــل الــجــلــســة إلــى 
التاسعة صــبــاح الــغــد )الــيــوم(، 
ــــط اعــــتــــراض الــــنــــواب عــلــى  وسـ
ـــع  ــــاب الــــحــــكــــومــــة، ورفـــ ــــحـ ــــسـ انـ
السعدون الجلسة، التي شهدت 
خــطــابــات وعــيــد لــلــحــكــومــة من 
النواب أمام عدد من المواطنين 

الحاضرين.

قرارات الجلسة

غير صحيح 
أن قيمة 

القروض 
االستهالكية 

14 مليار 
دينار

صالح عاشور
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الكويت: التعاون العربي حائط 
صد بوجه تجار المخدرات

البرجس شارك باجتماع قادة الشرطة واألمن العرب

• محمد الشرهان
أكد وكيل وزارة الداخلية، الفريق أنور البرجس، أهمية تضافر 
الجهود العربية في التصدي لتجار ومروجي المخدرات، لما 
له مــن خطر على مستقبل بلداننا وشبابنا ومقدراتنا، 

ّ
تمث

 إلى أهمية تعزيز التعاون األمني العربي بالقدر الذي 
ً
مشيرا

يساعد فــي بناء حائط صــد عربي فــي وجــه تجار المخدرات 
والتضييق عليهم وتكثيف التوعية بخطورة هذه اآلفة المدمرة.

وأضاف البرجس، في كلمته التي ألقاها باالجتماع السادس 
واألربــعــيــن لــقــادة الشرطة واألمـــن الــعــرب، الـــذي عقد فــي دولــة 
اإلمارات، إن األحداث الجارية في العالم والتحديات المفروضة 
 
ً
 ضروريا

ً
تجعل من التنسيق والتعاون العربي المشترك أمرا

، وتفرض علينا التكامل في جميع المجاالت األمنية، 
ً
وحتميا

 أن أمن أي دولــة عربية هو وثيق االرتباط بأمن الدول 
ً
مؤكدا

العربية األخرى.
ونقل البرجس للمجتمعين تحيات النائب األول لرئيس 
مجلس الــــوزراء وزيـــر الداخلية وزيـــر الــدفــاع بــاإلنــابــة الشيخ 
طالل الخالد تمنياته لالجتماع بالتوفيق والنجاح، كما تقّدم 
بالتهنئة لقادة الشرطة واألمن العرب بمناسبة اليوبيل الذهبي 
 على انعقاد مؤتمر قادة الشرطة واألمن العرب 

ً
ومرور 50 عاما

األول في مدينة العين اإلماراتية.

ضربات استباقية 
واســتــعــرض الــبــرجــس جــهــود وزارة الــداخــلــيــة فــي الكويت 
بمكافحة الجريمة واإلرهاب والجرائم اإللكترونية والتصدي 
آلفة المخدرات، وتوجيه الضربات االستباقية لمهربي وتجار 
المخدرات والمؤثرات العقلية، ومكافحة ما ينجم عنها من غسل 

وتهريب لألموال وتزييف للعمالت.
وناقش المؤتمر نتائج تطبيق توصيات المؤتمر الخامس 
واألربعين لقادة الشرطة واألمــن الــعــرب، إضافة إلــى عــدد من 
القضايا، من بينها جرائم غسل األموال، وأهمية دور المتحدث 
الرسمي األمني، كما ناقش نتائج أعمال اجتماع اللجنة المعنية 
بإعادة صياغة مشروع االستراتيجية العربية لمكافحة جرائم 

االتجار بالبشر وباألعضاء البشرية.
وعرضت خالل المؤتمر األعمال الفائزة في مسابقة األفالم 
التوعوية التي تجريها األمانة العامة سنوًيا، في نطاق الجهود 

المبذولة للتوعية من الجريمة والوقاية من أخطارها.

 وفد الكويت
ً
البرجس مترئسا

»الداخلية«: ضبط 6.5 أطنان مخدرات في 2022
»كونا« نظمت جلسة حوارية تحت شعار »المخدرات... هالكك«

كشفت وزارة الداخلية عن ضبط 
أكثر من 6.5 أطنان من المخدرات 
وأكثر من 25 مليون حبة مؤثرات 
عقلية خــالل العام الماضي كانت 
ــة إلــى  ــافـ تــســتــهــدف الـــشـــبـــاب، إضـ
إحــبــاط كثير مــن عمليات ترويج 

للمخدرات.
وأكد الضابط في اإلدارة العامة 
لمكافحة المخدرات المقدم محمد 
الــعــارضــي فــي الجلسة الــحــواريــة 
ــــس،  ــا« أمــ ــ ــ ــونـ ــ ــ ــــي نـــظـــمـــتـــهـــا »كـ ــتـ ــ الـ
تحت شعار »الــمــخــدرات هالكك«، 
وترأستها الــمــديــر الــعــام للوكالة 
د. فاطمة الــســالــم، انــخــفــاض عدد 
الــوفــيــات جــــراء الــجــرعــات الــزائــدة 
من المخدرات بنسبة 60% من 93 
حالة عام 2019، إلى 42 حالة العام 
الماضي، »مما يؤكد أننا نسير في 

الطريق الصحيح«.
وأشــــار الــعــارضــي إلـــى أن عــدد 
الــمــضــبــوطــات مــن الــمــخــدرات في 
عــام 2019 بلغ 1.727 طــن، بينما 
ارتفع إلى 6.5 أطنان العام الماضي، 
في وقــت تتلخص االستراتيجية 
األمــنــيــة للتصدي لــلــمــخــدرات في 
المحور األمــنــي، الـــذي يهدف إلى 
تجفيف منابع المخدرات، والمحور 
الوقائي الذي يهدف إلى خلق بيئة 
مجتمعية رافــضــة لــفــكــرة تجربة 

المواد المخدرة.
وذكر أن سنة 2022 كانت مميزة 
 
ً
 في مكافحة المخدرات، مشيرا

ً
جدا

إلى تحقيق إنجاز مهم في الوقاية 

من المخدرات خالل العام الماضي 
من خالل التصدي لعمليات ترويج 

كثيرة.
وقال إن صناعة المخدرات دخل 
عليها الكثير من التغيير والتطوير 
ــدرة تــــهــــدف إلـــى  ــخــ ــمــ والــــــمــــــواد الــ
 إلى أن أبرز 

ً
تخريب الدماغ، الفتا

المواد المخدرة التي يتم ضبطها 
هي الشبو والكيميكال والعقاقير 

الطبية مثل »الريكا«.

دور األسرة
ــر الـــرئـــيـــس  ــبـ ــتـ ــــن جــــانــــبــــه، اعـ مـ
ــمـــشـــروع الـــوطـــنـــي  ــلـ الـــتـــنـــفـــيـــذي لـ
للوقاية من المخدرات »غــراس« د. 
أحمد الشطي، أن األسرة هي حجر 
األساس في بناء الوعي لمجابهة 
 على ضرورة 

ً
آفة المخدرات، مشددا

أن يتعامل المتعاطي كمريض ال 
كمجرم.

وأضاف الشطي، أن دور األسرة 
فـــي تــوعــيــة الــشــبــاب مـــن خــطــورة 
 على 

ً
، مشددا

ً
المخدرات مهم جــدا

أن الــتــصــدي لــلــمــخــدرات يجب أن 
يــتــم مـــن خـــالل تخفيض الــعــرض 
والطلب وهي مهمة مشتركة بين 

مختلف الجهات.
وأضــــاف الشطي أن العالمات 
ــــان تتلخص في  الــدالــة على اإلدمـ
ــراد واالنــعــزالــيــة  ــ ــفـ ــ االنـــكـــفـــاء واالنـ
والتدني الدراسي واالتصاالت التي 
يتبعها خروج عن المنزل وفقدان 

أشياء في المنزل.

حمالت وقائية 
من جانبها، طالبت عضو هيئة 
الــتــدريــس فــي جــامــعــة الــكــويــت د. 
أمـــثـــال الــحــويــلــة بــوضــع ميزانية 
ضــخــمــة لــلــوقــايــة مـــن الــمــخــدرات، 
إضافة إلى تنظيم حمالت توعوية 
ووقائية مبتكرة للتصدي لعمليات 
تهريب المخدرات التي طرأت عليها 
أفكار متطورة، مشددة على ضرورة 
أن تكون الحمالت الوقائية، »التي 
ننظمها في التصدي آلفة المخدرات 

مبتكرة وليست تقليدية«.
وأضـــافـــت الــحــويــلــة، أن تــجــارة 
وتوزيع المواد المخدرة موجودان 
ــل  ــواصــ ــتــ ــعــــض وســــــائــــــل الــ فــــــي بــ
االجـــتـــمـــاعـــي، الفـــتـــة إلــــى ضــــرورة 
أن يــتــحــلــى األب واألم بــالــثــقــافــة 

االجتماعية.

وذكـــــــرت أن الــــطــــرق الــمــبــتــكــرة 
في كيفية إقناع الشباب لإلدمان 
والمخدرات يجب أن تقابلها طرق 

مبتكرة في الوقاية من هذه اآلفة.
ــة: »انــــنــــا  ــ ــلـ ــ ــويـ ــ ــــحـ وأضـــــــافـــــــت الـ
مقبلون عــلــى تــطــور تكنولوجي 
ــجــــب وضــــــع مـــيـــزانـــيـــة  ــيــــب ويــ رهــ
كــبــيــرة للجانب الـــوقـــائـــي:، داعــيــة 
إلى ضرورة وجود مدينة متكاملة 

لعالج اإلدمان والتأهيل.

مراحل اإلدمان
من ناحيته، أكد رئيس الخدمة 
النفسية في مركز عالج اإلدمان د. 
يعقوب الشطي أن اكتشاف المدمن 
تسبقه خطوات وعالمات واضحة 
مــــن بــيــنــهــا تــــدهــــور فــــي الــــدراســــة 
والعمل الفكري والسلوكي وهي 
 نذر تسبق اكتشاف اإلدمان.

ً
جميعا

وأوضح الشطي أن اإلدمان ليس 
مسؤولية األســرة المريض وحده 

ولكن مسؤولية مجتمعية.
ــه فــــي أغـــلـــب األحـــيـــان  ــ ــر أنـ ــ وذكــ
المرضى والمدمنون ال يأتون في 
المراحل األولى من التعاطي بل في 

مراحل مشخصة.
وقـــال إن عــالج اإلدمـــان يتطلب 
مــــجــــمــــوعــــة مــــــــن الـــــــمـــــــراحـــــــل فـــي 
تــخــصــصــات مــخــتــلــفــة بـــدايـــة من 
ــائــــي الــنــفــســي  الــطــبــيــب واالخــــصــ
واالجــتــمــاعــي وهــيــئــة الــتــمــريــض 
ليساعدوا المريض على التخلص 

من مشكلته.
وذكــــــر أن أولــــــى مــــراحــــل عــالج 

اإلدمان هو تقييم الحالة والوضع 
الراهن للمريض والمرحلة الثانية 
هي إزالـــة السموم ثم مرحلة بناء 
الــدافــع مــن خـــالل الــعــالج النفسي 
ــة الــتــأهــيــل  ــلـ ــرحـ ــم مـ ــ لـــلـــمـــريـــض ثـ
المتقدم بمجموعة من الجهود التي 
تؤدي إلى إكسابه مهارات نفسية 
وإجتماعية تمكنه مــن السيطرة 

على المشكلة.

جانب من المتحدثين في الندوة )تصوير ميالد غالي(

جانب من الحضور

مصرع خادمة بدوة فحم وإصابة عامل
أثناء صيانة محول كهرباء

• محمد الشرهان
 صباح 

ً
لقيت خادمة آسيوية مصرعها اختناقا

أمس داخل منزل مخدومها في منطقة مشرف بعدما 
خلدت إلى النوم وتركت دوة فحم بجانبها.

وفـــي تفاصيل الـــحـــادث، قــالــت إدارة العالقات 
ــــالم بــقــوة اإلطـــفـــاء الـــعـــام، إن إدارة  ــ الــعــامــة واإلعـ
 صباح أمس باحتجاز عاملة 

ً
العمليات تلقت بالغا

منزلية بغرفة في منطقة مشرف، فتم توجيه مركز 

إطفاء مشرف إلى الموقع وتبين وجود حالة اختناق 
للعاملة اثر وجود دوة فحم داخل الغرفة مما أدى 
إلى وفاتها، الفتة إلى أن رجال اإلطفاء سلموا جثة 
العاملة إلى رجال األدلــة الجنائية الذين أحالوها 

بدورهم إلى إدارة الطب الشرعي.
وفــي حــادث آخــر، ذكــرت »اإلطــفــاء« أنها تلقت 
 مساء أمس األول بوجود حريق في محول 

ً
بالغا

بمنطقة العارضية الصناعية، فتم توجيه مركز 
إطفاء العارضية الحرفي إلى موقع البالغ، وتبين 

إصــابــة عــامــل بــحــروق مــن الــدرجــة األولـــى أثناء 
قــيــامــه بعملية صــيــانــة لــلــمــحــول، الفــتــة إلـــى أن 
رجال اإلطفاء سلموا المصاب إلى فنيي الطوارئ 
الــطــبــيــة حــيــث تـــم نــقــلــه إلـــى الــمــســتــشــفــى لتلقي 

العالج، ووصفت حالته بالحرجة.
من جانب آخر، وفي حادث ثالث منفصل قالت 
»اإلطــفــاء« إن رجالها تمكنوا مساء أمــس األول 
وخالل فترة هطول األمطار على البالد من إنقاذ 

شخصين علقت مركبتهما بمياه األمطار.

»اإلطفاء« تستطلع إجراءات السالمة بـ »ذا ويرهاوس«
 فــي إطــــار الــمــتــابــعــة الــمــســتــمــرة لــلــمــشــاريــع 
الكبرى والتنموية، قام فريق من قوة اإلطفاء 
العام برئاسة نائب رئيس القوة لقطاع الوقاية 
اللواء خالد فهد، صباح أمس، بزيارة مشروع 
ــواقـــف »ذا ويــــرهــــاوس« فـــي مــنــطــقــة  مــجــمــع ومـ
جـــنـــوب الـــصـــبـــاحـــيـــة، لــلــكــشــف الـــوقـــائـــي عــلــى 
 لمنح شهادة 

ً
تركيبات معدات االطفاء، تمهيدا

إيصال التيار الكهربائي.
 ويعتبر هذا المشروع من المشاريع الخاصة 
الكبرى المقامة على مساحة أكثر من مئة ألف 

متر مربع.

60% نسبة 
انخفاض عدد 
الوفيات جراء 

الجرعات 
الزائدة 

العارضي

ضرورة 
التعامل مع 
المتعاطي 
كمريض ال 

كمجرم
أحمد الشطي

جانب من معاينة المشروع
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أبرزت االنتفاضة الشعبية األخيرة في إيران التي انطلفت مع أكتوبر 
2022 وال تزال مستمرة، عدة حقائق:

1- أظهرت ضعف شعبية النظام، وبّينت مدى اعتماده على القمع 
وأجهزة األمــن، رغم مــرور أكثر من أربعين سنة على تأسسيه، إذ لم 
تتحرك مثال »الجماعات« اإليرانية المؤمنة به للدفاع عنه بمسيرات 
وشعارات تظهر التأييد »لوالية الفقيه« أو االلتفاف حول النظام الذي 

 منه حتى اآلن! 
ً
وجد نفسه معزواًل وال يزال منفورا

2- بّينت سطحية منجزات »التيار اإلصالحي« داخل النظام، والذي 
تزعم محاوالت إصالحه وترقيعه، وتعمقت في الوقت نفسه مخاوف 
المسؤولين والسلطة من أن أي محاولة إصالحية، وبخاصة إن كانت 
باتجاه الحرية والديموقرطية، ستفكك النظام وتسقطه، كما لم يتقدم 
»التيار اإلصالحي« بأي مقترحات لحل مشاكل هيكل النظام وأسسه، 
وأصل »والية الفقيه« التي تتحكم في كل األمور، وال يعبأ بها الشارع 
حــقــا، أو يعتبرها ذات قيمة، رغــم مـــرور أربــعــيــن عــامــا مــن الترويج 

والتعليم والتعبئة.
3- أظهرت الحركة الدور القيادي للشباب، وظهر بجالء فشل التعبئة 
الدينية، ورفض الجيل الجديد لقيم النظام حتى في المدن الدينية، 
وأبــرزت الحركة الــدور الرائد للمرأة اإليرانية، وأظهرت حركة المرأة 

بدورها الفجوة الهائلة بين النظام والمفاهيم العصرية.
4- أبــــرزت الــــدور الـــريـــادي للطلبة فــي الـــدفـــاع عــن الــديــمــوقــراطــيــة 
الليبرالية بما فيه عــدم مــعــاداة الــعــالــم الــغــربــي- الــواليــات المتحدة 
وأوروبا وأستراليا وكندا- وهو التوجه الذي لم يبرز في الربيع العربي 
بسبب ثقل الجماعات اإلسالمية وألسباب أخرى، بل نجح اإلسالميون 
في العالم العربي في توجيه التحرك الواسع ضد أهدافه وبخاصة 
في بناء مجتمع ودول حديثة »مثل أوروبــا«، كما كانوا يحلمون في 

بداية التحرك.
5- عــززت االنتفاضة اإليرانية وحــدة الشعب اإليراني من الشمال 
إلــى الجنوب، وأبــرزت تالحم القوميات واألديـــان والمذاهب، وكانت 
كلها توجهات تفكيكية رائجة، انتعشت في إيران فترة طويلة ألهداف 
سياسية، وتراجعت أهمية االنقسامات القومية بين الفرس واألكراد 
واألتراك األذريين، والبلوش والعرب، كعامل معرقل ألي معارضة أو 

تحرك.

ومــن الظواهر السياسية المهمة التي رافقت االنتفاضة الحالية 
تحريك التجمعات اإليرانية في المهاجر األوروبية واألميركية وغيرها، 
 في دعم الحركة داخل إيران وتقوية معنوياتها، 

ً
حيث أدت دورا مهما

ولفت أنظار المجتمع الدولي.
6- أظهر استمرار وتــواصــل الحركة اإليرانية عزلة النظام وفشل 
سياساته، وعدم قدرة مفاهيمه على إقناع الداخل والخارج بالموقف 
الحكومي الــذي اعتمد لسنين طويلة على القمع والفساد والعنف 

ومفاهيم دينية ومذهبية متزمتة.
ــم يـــبـــرز فـــي الـــمـــيـــدان اإلعـــالمـــي مــفــكــرو الــنــظــام ومـــنـــظـــروه من  ولــ
اإلسالميين الذين كان لهم نشاط فكري معروف في التمهيد للثورة 
اإليــرانــيــة عـــام 1979، وخـــالل بــعــض الــســنــوات الــالحــقــة مــثــل د. علي 
شريعتي وجــالل آل أحمد ومن يقوم مقامهم، بل صار النظام يهدد 
أنـــصـــاره بــمــا ســيــحــل بــهــم إن انــتــصــرت الــحــركــة الــطــالبــيــة وسقطت 
جمهورية واليــة الفقيه الحالية، وبــأن الجماهير الغاضبة ستفتك 

.
ً
بهم جميعا

7- لم تنجح االنتفاضة لألسف رغم استمرارها في عدة مدن ولعدة 
أشهر في تحريك جماهير واسعة ضد النظام، كما في الربيع العربي 
أو الثورة السودانية أو رومانيا وشرق أوروبا مثال، ولهذا لم يضطر 
النظام إلى التعامل معها بكل معدات القمع الرهيبة التي يمتلكها، 

والتي قد يلجأ إليها في اللحظة الحرجة.
ومن بين ما يهدد هذه االنتفاضة المناورة السياسية بأن يعمد 
النظام إلى بعض التغييرات المظهرية أو الشكلية التي قد يتلبسها 
بتوسيع حدود الحريات االجتماعية في مجال المرأة والحياة الثقافية 

والترفيه والسياحة والحريات السياسية الشكلية وغير ذلك.
 وال شك أن البنية الدينية والمذهبية للنظام وقيادته العقائدية 
ال تسمح له بتحرك واســع في هذا المجال لكنه قد يلجأ إلى »حركة 
إصالحية وطنية« إلنقاذ ما يمكن إنقاذه، وبخاصة أنه ال يزال يملك 
الكثير من المال والميليشيات والنفوذ ومحاالت المناورة، كما ال نعرف 
بوضوح كيف تنظر قوى األمن والميليشيات وغيرها من األوضاع، 
وكيف تخطط للخروج من المأزق واالستعانة بكل من روسيا والصين 

والميليشيات في أكثر من دولة مجاورة.
ويمكن القول إن المعارضة والجماهير اإليرانية رغم تضحياتها 
وصمودها خــالل هــذه األشــهــر المتوالية فــإن »الكتلة المليونية« لم 

تتحرك حتى اآلن في إيران.
ولم يضطر النظام الى تقديم أي تنازل لمعارضيه في مجال الحقوق 
والحريات وال يــزال يمارس القمع واإلعـــدام بعد محاكمات صورية 

سريعة، ويمارس في السجون واالستجوابات أبشع الممارسات.
وال تــزال سياساته فــي عالقاته الخارجية والــدولــيــة على حالها، 
وإذا نجح في إخماد االنتفاضة فسيبادر حتما الى اقتالع وسحق كل 
المشاركين فيها، ممن تم تصويرهم واعتقالهم وستزيد السلطة العنف 
مهما اشتد حزن اإليرانيين وعال نواح األمهات، لكن نظام »والية الفقيه« 
 بالجرم المشهود.

ً
الجمهوري اإلسالمي بال شك قد افتضح أمره علنا

إذا كــانــت كــل ثــــروات الــكــويــت الــطــائــلــة من 
النفط والغاز لم تصنع لها تقدما، فمن الذي 
ســيــصــنــعــه؟ ومـــتـــى؟ فــالــنــفــط ســلــعــة نــاضــبــة، 
والــوقــت يداهمنا، والتطور العالمي السريع 
ليس فــي مصلحتنا، ولــيــس هــنــاك بــدائــل إال 
القليل، ولــيــس عند الــكــويــت حاليا مــا تفخر 
بــه عــلــى جــيــرانــهــا غــيــر حــريــة الــهــرج والــمــرج 
السياسي، بال حريات اجتماعية، وال إنجازات 

يعتد بها.
عناوين كبيرة وعديدة، وتحذيرات لخبراء 
واقتصاديين محليين وعالميين تصف حالة 
الـــجـــمـــود والـــفـــشـــل االقـــتـــصـــادي والــســيــاســي 
الكويتي، فوحدة »إيكونوميست« توقعت في 
تحليل لها أن الكويت ستكون هي األضعف 
 في نموها االقتصادي لسنة 2023، 

ً
خليجيا

ذاكــــرة أن شلل الــكــويــت سببه البيروقراطية 
والتسييس في كل شيء، وهو الذي أفضى إلى 
فشل تحديث بنيتها التنموية واالجتماعية، 
 في جــودة بنيتها 

ً
فالكويت متخلفة خليجيا

 أكثر من أي وقت 
ً
التحتية وتنوعها اقتصاديا

مضى، مضيفة بــأن جميع التحسينات على 
النقل والــمــرافــق ومــشــاريــع التنمية الرئيسة 

أجهضت بسبب ذلك التسييس.
أمـــا وكــالــة »بــلــومــبــيــرغ« فــذكــرت فــي تقرير 
مفصل وصادم ومحزن تحت عنوان »ال يمكن 
ألمـــوال النفط الطائلة شـــراء التقدم للكويت، 
«، فهي 

ً
فثروة الكويت الطائلة لم تصنع تقدما

تأخرت في عدة مجاالت مهمة ألنها ركزت على 
قضايا ثانوية بداًل من التركيز على االقتصاد 
والتنمية، على عكس دول الخليج المجاورة 

في هذين المجالين تحديدا، فهي استخدمت 
ثــرواتــهــا الــطــائــلــة مــن الــنــفــط والـــغـــاز إلحـــداث 
تغييرات اقتصادية جذرية، وهناك قلق حقيقي 
من تراجع الكويت إلى الوراء في عدة مجاالت، 
فالكويت حرفيا تعاني أزمات ذات أولوية مثل 
ضعف التعليم، وضعف القطاع الطبي، ومن 

غياب التنمية.
ــراء والــنــاشــطــيــن  ــبـ ــأن الـــخـ ــ ــر بـ ــ الــتــقــريــر ذكـ
الــكــويــتــيــيــن ألـــقـــوا بــالــلــوم عــلــى السياسيين 
الذين همهم مصالحهم الخاصة، وأن مشكلة 
الكويت ليست مالية، بل على العكس، إذ تشكل 
 لـــواحـــد مـــن أغــنــى صــنــاديــق 

ً
الــكــويــت مــوطــنــا

، وأنها واحدة من أقل 
ً
الثروة السيادية عالميا

الدول مديونية في العالم، وأنها تمتلك نظاما 
مصرفيا قويا تاريخيا، وبسيولة وفيرة.

ــة »بــــلــــومــــبــــيــــرغ« ذكــــــــرت بــــــأن الــــــدول  ــ ــالـ ــ وكـ
الخليجية ضخت مليارات الــدوالرات لتطوير 
قــطــاعــات غير نفطية، وأقــــرت قــوانــيــن لجذب 
االستثمارات األجنبية، أما الكويت فتراجعت 
ات حمائية، وابتعدت  بتركيزها على إجــــراء
عن اإلصالحات لتنويع االقتصاد ولم يتجاوز 
طموحها »كويت 2035« الذي يبدو أنه مجرد 
إعالن، فالكويت األكثر ديموقراطية في الخليج 

.
ً
أصبحت األقل تقدما

نـــقـــول: إنــــه بــالــتــأكــيــد وضــــع مــحــزن وشـــاذ 
لضياع تلك الثروات بتبذيرها أو نهبها، و ما 
ذكرته وتــذكــره التقارير الكويتية واألجنبية 
الكثيرة عن الكويت ليس بجديد، وهو معروف 
للجميع، فالكثير منها وضــع أصــابــعــه على 
مكامن القصور والتقصير والمعوقات كلها، 
د والتأخير والعرقلة 

َ
لكننا نعود ونقول: إن الُعق

سببهما جهتان ال ثالث لهما، وهما وراء كل 
ــركـــود والــنــكــوص والــتــراجــع  ــذا الــهــمــود والـ هـ
في كل شيء، في التنمية والتعليم والتطبيب 

والفساد والتزوير.
إنــهــمــا الــحــكــومــة ومــجــلــس األمـــــــة، إنــهــمــا 
الـــعـــقـــدتـــان، فـــال الــحــكــومــة قــــــادرة عــلــى إدارة 
البالد بكفاءة وحنكة ومواكبة التطور العقلي 
والتكنولوجي الهائل الــذي عصف بكل قديم 
وجــامــد، وال المجلس مهني راق يمثل األمــة 
التمثيل الــصــحــيــح، فــمــكــونــاتــه فــي معظمها 
ليست ديموقراطية إطالقا، مكوناته طائفية 
أو قبلية أو حزبية دينية، معظمهم امتطوا 
ظهر المجالس لمصالحهم الخاصة والبحتة، 

وبعضهم قبيضة يعرضون أنفسهم للبيع.
صراع مرير على مقّدرات البلد، كل يريد أن 

يفرض أجندته على الشعب الكويت المغلوب 
ــــح ال  عــلــى أمـــــره، يــقــابــلــه عــجــز حــكــومــي واضـ
تخطئه العين، فال أحد يتكلم جديا عن السرقات 
واالخـــتـــالســـات والــتــزويــر والــتــنــمــيــة، مــا يهم 
هــذه الشلل الفاشلة المفشلة هو أن تستفيد 
 مستقبله 

ّ
ويستفيد ناخبوها، فمعظمها أمن
ومستقبل عائلته من تلك المجالس.

نعم الكويت لن تعود كما كانت إطالقا ما 
لم يتم التخلص من كل المعوقات، ومنها كل 
المجالس المنتخبة بــال استثناء بما فيها 
الـــنـــوادي الــريــاضــيــة والجمعيات التعاونية، 
فما نفع البلد مــن انتخابات ملوثة، فهي لم 
تــعــد كــمــا كــانــت، لــقــد أصــبــحــت أدوات لفساد 
مستشر، فــاالخــتــالســات تــجــري فيها يوميا 

على قدم وساق.
مشكلة الكويت فعال مستعصية، فمعظم 
مــن يهيمن عــلــى الــمــنــاصــب الــقــيــاديــة ليسوا 
بقياديين وال يملكون الحد األدنــى من العلم 
والمعرفة والخبرة والنزاهة حتى يسّيروا أمور 
البلد، ومعظمهم تمت ترقيتهم بالواسطة، أو 
تم إنزالهم ببراشوتات على مناصب مجهولة 
عــلــيــهــم، وعــلــى مــن سلمت مــقــاديــرهــم إليهم، 
وطــبــعــا الــمــلــوم هــنــا هـــي الــحــكــومــة فــهــي من 
ي أو توافق على الترقية، وهي التي تنصاع 

ّ
ترق

لطلبات بل أوامر »نوائب« أمة هي السبب األول 
في وصولهم الى كراسي التشريع.

اإلشكالية هنا تكمن في أن التخلص من تلك 
، ويكاد يكون مستحيال 

ً
المعوقات صعب جدا

ما لم يتخذ الــقــرار الجراحي من األعلى ومن 
جــانــب واحــــد، يتبعه إصـــالح إداري يــبــدأ من 
األعلى، ويمتد حتى جذور الجسم الوظيفي، 
مــتــزامــنــا مــع رقــابــة لصيقة وصـــارمـــة لوضع 
الكويت بكاملها على سكة التنمية الحقيقية 

بعيدا عن الساسة ومّدعيها.
فــــال أحـــــد يــطــلــب الــمــســتــحــيــل، وال تــقــلــيــد 
اآلخرين، المطلوب أن تعود الكويت كما تعودنا 
عليها إبان، شبابنا، واحة حريات شخصية، 
ومـــنـــارة ثــقــافــيــة وإعــالمــيــة وفــنــيــة وريــاضــيــة 
وترفيهية، نريد الكويت أن تعود كما عهدناها 
بلد المبادرات التنموية والمشاريع الناجحة، 
نريد أن تعود النهضة العلمية والتعليمية إلى 
سابق عهدها، نحن نريد العودة إلــى ما كنا 

عليه و»بس«، فهل هذا مطلب عسير؟ 
حفظ الله الكويت وشعبها وأسرة حكمها 
من كل مكروه، وضرب على يد كل من كان سببا 

لهذا النكوص المؤلم.
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 منكم 
ً
هل سمعتم بمبدأ »مسؤولية المصنع الممتدة«؟! لن ألوم أحدا

إن لم يسمعوا بهذا المبدأ البيئي الذي بدأ يأخذ خطوات جادة على 
أرض الواقع وبجدية تامة في العديد من الدول المتقدمة، ولكن مع 
األسف ما زلنا ننصدم في حياتنا العملية اليومية بغياب مثل هذا 
»القانون العام« عن ذهن العديد من المختصين والجهات المعنية، 

خصوصا فيما يتعلق بالنفايات اإللكترونية. 
موضوع النفايات اإللكترونية بكل منافعها وصعابها ليس باألمر 
الذي يمر عليه المرء مرور الكرام، وكنت قد تناولت هذه المسألة في 
العديد من المناسبات ال سيما في عمودي الصحافي هذا، تتكون 
النفايات اإللكترونية من مزيج غير متجانس من العديد من األجسام 
الصلبة والكيماويات العالية السمية والتي تقدر بالمئات، ولكن 
على وجه العموم يمكن لنا أن نقسم أجزاء النفاية اإللكترونية إلى 
خمسة أقسام رئيسة، ليسهل التعامل معها، وليتمكن القارئ الكريم 
مــن تخيل المسألة بشكل أوضـــح، وهــي على النحو الــتــالــي: مــواد 
فلزية، مواد ال فلزية، البالستيك )بأنواعه وما يحوه من كيماويات(، 
الزجاج، وأخيرا المواد الخاملة، وبما أن أحد أثمن وأهم العناصر التي 
تحويها النفايات اإللكترونية هي المعادن وجب العلم بأنها تعتبر 
األكثر سمية كمكون رئيس لها والتي تشكل بين 40 إلى 60% منها 
تحديدا، وليس من الغريب إذا الحظنا العديد من الــدول المتقدمة 
واألخرى الصناعية تهتم باستخالص كل ما هو نفيس من النفايات 
اإللكترونية، فيمكننا وبسبل عدة أن نتوصل إلى الذهب، والفضة، 
والبالتينيوم، والبالديوم، والنحاس وغيرها الكثير من العناصر 
الثمينة، وعليه يالحظ القارئ الكريم أن لتلك المعادن الثمينة قيمة 
سوقية باهظة القيمة ولكن وجب العلم أيضا أن تأثيرها على البيئة 
إذا ما تم التخلص منها بالشكل الخطأ خصوصا على التربة ومن 

بعد رشاحة النفايات، لهو تأثير خطير وسام وضار جدا. 
ومع تطور الوقت فيما يتعلق بالقوانين البيئية خصوصا قانون 
االتحاد األوروبـــي رقــم )EC 96( لسنة 2002، تطورت النظرة إللــزام 
المصنعين بمسؤوليتهم المجتمعية من جهة وتطور و»تنشيط« 
األســـــواق الــخــضــراء مــن جــهــة أخــــرى، وعــلــيــه ظــهــر مــبــدأ مسؤولية 
المصنع الممتدة Extended Producers Responsibility التي تهدف 
إلى تحديد نقطة لتجميع النفايات أو مصب نهائي لها بحيث يلتزم 
 إلرجاعها مع 

ً
المصنع ذاته بتجميعها وإعطاء المستهلك تعويضا

الزمن، بحيث يلتزم المصنع بإعادة تدويرها ويستفيد المستهلك 
ماديا ويتم إغالق الحلقة الممتدة ما بين المصنع والمستهلك، ويتم 
تعزيز الوعي والمواطنة البيئية في المجتمع بشكل فاعل، وهذا دور 
منوط بالدرجة األولــى في الكويت بالعديد من الجهات التنفيذية 
في الدولة ال سيما وضع التشريعات الملزمة ومن ثم تطبيقها على 
نقاط البيع وتدشين العديد من المصانع المحلية إلعــادة التدوير 
التي ستخلق فــرص العمل مع الزمن وعوائد بيئية ومادية كذلك، 
فإن كان للمستهلك نظرة محدودة في مثل تلك األمور يصبح لزاما 
على الدولة أن تتبنى األطر البيئية العامة كمبدأ المسؤولية الممتدة 
التي تسهم بشكل رئيس في خفض البصمة البيئية الناجمة عن 

المجتمعات االستهالكية. 
على الهامش:  مستوى المنتخب الكويتي في مباراته األولى في 
 لحال 

ً
بطولة كأس الخليج المقامة حاليا في البصرة ليس إال امتدادا

 
ً
البلد في شتى المجاالت، فالرياضة بطبيعة الحال ليست إال مؤشرا

من عدة مؤشرات لتطور منظومة البلد.
 أتمنى أن يؤدي »األزرق« بشكل أفضل في مبارياته القادمة ليتمكن 
 
ً
من إنقاذ ما يمكن إنقاذه من صورته وتاريخه المشرف، خصوصا
أن ليس كل الفرق التي تلعب ضده قد دخلت البطولة بتشكيلتها 

األساسية.

يعد رالـــف نـــادر مــن الشخصيات التي مثلت تــحــواًل فــي التاريخ 
 ،

ً
الحديث للواليات المتحدة، بفضل جهوده، نقود سيارات أكثر أمانا

ولدينا مياه وهواء أنظف ومنازل وأماكن عمل أكثر سالمة، ولم يكن 
، فلحشد الحركة من أجل التغيير، جابه الشركات األميركية 

ً
األمر سهال

الكبرى والبنوك وجماعات الضغط السياسي القوية، وكلها لها مصالح 
راسخة في الحفاظ على الوضع القائم.

 أميركي عربي لبناني األصــل معني بشدة 
ً
ورالــف نــادر هو أيضا

بجذوره ومدافع ال يكل عن العدالة للعرب وضد التمييز هنا في الواليات 
المتحدة، وناقشنا منذ شهور األزمة المستمرة في لبنان وما يمكن 
فعله، إن وجد هذا، إلخراج البلد من الهاوية وإنشاء مؤسسات قادرة 
على الصمود لتقديم الخدمات المطلوبة وكسب ثقة الجمهور، وحتى 
اآلن، تضمنت مقترحات حل األزمــة اللبنانية تقديم توصيات لقادة 
لبنان إلجــراء إصالحات، والمثير للقلق هو عدم جدوى دعوة نفس 
القادة الطائفيين الفاسدين الذين دفعوا البالد إلى الخراب إلصالح 
أنفسهم، مع تقديم الواليات المتحدة والهيئات الدولية األخرى حوافز 
أو فرض عقوبات لتحفيزهم على تبني هذه اإلصالحات، وبعد التفكير 
 لألزمة 

ً
في هذا اللغز، أرســل لي رالــف نــادر مذكرة يقدم فيها تحليال

 لتحقيق تقدم، ويبدأ بمالحظة أن »لبنان 
ً
 جذريا

ً
اللبنانية واقتراحا

دولة فاشلة... فحكومته تثري طغمة من القادة... على حساب الشعب 
اللبناني... وكثير من أمراض لبنان السياسية يحميها دستوره الذي 
 
ً
 إن هناك طريقا

ً
ينص على االنقسامات الطائفية«. ويمضي نادر قائال

 أن الشعب هو مصدر السلطة 
ً
للتقدم ألن »الدستور اللبناني يقر أيضا

والــســيــادة«، وهــذا دفعه إلــى استنتاج أن »الشعب كمجموع يحتفظ 
بالحق في االستغناء عن التوزيع )الطائفي( الدستوري الحالي وتقديم 
بديل أكثر مالءمة لحرية وسالمة وسعادة الشعب«، وبناًء على ذلك، 
يدعو نادر »ممثلين عن طيف واسع من الرأي العام اللبناني لتقديم 
التماس إلنشاء سلطة انتقالية تابعة لألمم المتحدة للبنان، يرأسها 
»لبنان  من ينوب عن األمين العام وُيعهد إليها بحوكمة قصيرة األمد لـ
مع تكليف خبراء غير سياسيين )مستمدين من مجموعة كبيرة من 
المهنيين السياسيين ورجال األعمال البارزين في مجتمع المهاجرين 
اللبنانيين( بتنظيم وإجراء انتخابات جمعية تأسيسية لكتابة دستور 

جديد مع استفتاء الحق«. ويمكن رصد مالحظتين على وجه اليقين.
أواًل، سيرفض، بال شك، مثل هذا االقتراح الراديكالي زعماء لبنان 
 »حزب الله«، ألنه يهدد سلطتهم ومصادر ثروتهم، 

ً
الطائفيون، وأيضا

لكن ال جدوى من االعتماد على هؤالء القادة وهذه المجموعات إليجاد 
طريقة للخروج من الفوضى التي أحدثوها.

 إلى ثالثة عقود من استطالعات الــرأي في لبنان، 
ً
، استنادا

ً
ثانيا

نعلم أن الغالبية العظمى من اللبنانيين، على امتداد جميع المناطق 
والمجموعات الدينية، لديهم ثقة قليلة في األحزاب والقادة الطائفيين 
التقليديين، واألهـــم مــن ذلــك، يــريــدون إعـــادة كتابة الدستور إلجــراء 
 
ً
انتخابات تمثيلية يكون فيها صوت واحد لكل شخص، ورأينا تجسيدا

لذلك خالل انتفاضة أكتوبر 2019 حين نزل أكثر من مليون لبناني إلى 
الشوارع مطالبين بإسقاط نخب الحرس القديم، ومحور اقتراح نادر 
إلنقاذ لبنان هو تمكين مجموعتين من اللبنانيين أجبروا حتى اآلن 
على الجلوس كمتفرجين لمشاهدة بلد يحبونه يموت ببطء ويستنزف 
شعبه وثروته وأمله، ويقدم االقتراح فرصة للمجتمع المدني اللبناني 
لتقديم التماس إلى األمم المتحدة، ثم التصويت على استفتاء لكتابة 
دستور جديد. ويشرك االقتراح مجتمع المهاجرين اللبنانيين الناجح 
بشكل استثنائي من خالل دعوتهم للمساعدة في اإلصــالح وإعــادة 
بناء مؤسسات البالد، وحتى مع هذا الدعم الشعبي الواسع، لن تكون 
، لكن كما أظهر نــادر فــي القرن 

ً
اإلطــاحــة بالمصالح الراسخة ســهــال

الماضي، فإن محاربة الشركات األميركية الكبرى والبنوك وجماعات 
، واقتراح نادر هو مسار تنبغي 

ً
 أيضا

ً
الضغط السياسية لم يكن سهال

مناقشته بجدية لتحفيز نقاش بعيد المدى حول ما سيتطلبه األمر 
، لكن ألن 

ً
 متطرفا

ً
إلنقاذ البالد، وقد يرفض البعض ذلك باعتباره حال

لبنان يستحق اإلنقاذ، فإن األفكار الجامحة، مهما بدت بعيدة االحتمال، 
تتعين تجربتها، ولو لمجرد أن جميع الخيارات األخرى قد فشلت.

*رئيس المعهد العربي األميركي في واشنطن.

 لمظاهر ال نــتــردد فــي وصفها بالخطيرة، 
ً
ال نجد تفسيرا

 إذا تكررت في بلدان متقاربة جغرافيا، وال يفصل 
ً
وخصوصا

بينها إال فــتــرات زمــنــيــة قــصــيــرة، وجــــاءت ردا عــلــى األوضـــاع 
السياسية نفسها! 

نقصد بالطبع مــا حـــدث مــؤخــرا فــي الــبــرازيــل مــن اجتياح 
للقصر الرئاسي ومبنى الكونغرس وساحة المحكمة الفدرالية 
العليا في العاصمة برازيليا من قبل أنصار الرئيس البرازيلي 
الــســابــق جــايــيــر بــولــســونــارو، وهـــو يــذكــرنــا بــاجــتــيــاح أنــصــار 
الــرئــيــس األمــيــركــي الــســابــق دونــالــد تــرامــب مبنى الكونغرس 

األميركي.
لطالما تفاخرت العديد من البلدان األوروبــيــة واألميركية 
بديموقراطيتها، واســتــقــاللــيــة مــؤســســاتــهــا، واحـــتـــرام نتائج 
االنتخابات الرئاسية مــن قبل مواطنيها، واســتــمــرار الحياة 
السياسية بوتيرة معهودة تكاد تكون روتينية ال تشوبها 
شــائــبــة، لــكــن مــا حـــدث فــي الـــواليـــات الــمــتــحــدة األمــيــركــيــة بعد 
االنــتــخــابــات الرئاسية عــام 2021، ومــا يــحــدث هــذه األيـــام في 
البرازيل بعد االنتخابات الرئاسية نهاية العام الفائت، يطرح 
العديد من األسئلة واالستفسارات بخصوص النظام االنتخابي 
وتقبله من المواطنين، واستمرار الحياة السياسية بسالسة 

بعد االنتخابات الرئاسية. 
وكــان الفتا أن المعتدين على مبنى الكونغرس األميركي، 
والــبــرلــمــان الــبــرازيــلــي تــوشــحــوا بــأعــالمــهــم الــوطــنــيــة وكأنهم 
، أو أن يؤكدوا على أن ما يقومون به هو 

ً
أرادوا أن يجدوا مبررا

لمصلحة الوطن ومن أجل الوطن في الوقت الذي استخدموا 
فيه رمزا شريفا لوطنهم في اعتداءات وأعمال تخريب لطخت 

هذا الرمز، وقللت من قيمته! 
ولــســنــا بــحــاجــة إلــــى الــبــحــث مــطــوال لــمــعــرفــة أســـبـــاب هــذه 
الــمــظــاهــر، وأول مــا يــتــبــادر لــألذهــان هــو عــدم الــقــبــول بنتائج 
االنتخابات الرئاسية األخيرة سواء في الواليات المتحدة أو 
البرازيل، وصعوبة مغادرة منصب الرئاسة، وتسليمه لمرشح 
آخر، علما أن اختيار مرشح لشغل منصب رئيس الجمهورية 
في األنظمة التي تعتمد النظام الجمهوري، ال يتعلق بشخص 
المرشح لهذا المنصب فقط، ولكن يعتمد أيضا على برنامجه 

االنتخابي ونجاحه أو إخفاقه في تنفيذه. 
وإذا أردنـــا أن نفتش عــن أســبــاب هــذه المظاهر التي تهدد 
الحياة الديموقراطية وعملية االنتقال السلمي للسلطة، فال 
بــد أن نشير إلــى األدوار المشبوهة لكل الــحــركــات واألحـــزاب 
المتطرفة من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال، وإلى عمليات 
التحريض على العنف ومهاجمة رموز ديموقراطية كالبرلمان 
أو المحكمة العليا، والسعي إلضعاف مؤسسات الدولة كنوع 

من العبث والعدوانية. 
ولكن أريــد أن أضيف سببا مهما وأساسيا أيضا أال وهو 
ضعف الوعي بالواجبات تجاه الوطن، وغياب حس المواطنة 
الــــذي يــجــب أن تــتــربــى عــلــيــه األجـــيـــال مــنــذ الــصــغــر، واخــتــالل 
مفهوم االنتماء للوطن لدى العديد من المواطنين، وفي العديد 
من البلدان، إلــى ترجيح المصالح والمنافع الشخصية على 

المصلحة العامة للوطن والمواطنين! 
ويجب أن نؤكد هنا على أهمية أدوار البيت، والــمــدرســة، 
والجامعة فــي تعزيز حــس المواطنة لــدى األجــيــال الناشئة، 
ــوزه مــن دســتــور وعلم  ــ والــتــربــيــة عــلــى اإلخــــالص لــلــوطــن ورمـ
ومؤسسات ديموقراطية، وهو ما يجب السعي إليه وتحقيقه 

في بلداننا العربية. 
* أكاديمي وكاتب سوري مقيم بفرنسا

قرأت الكثير من الكتب عن وصف مصر، ولكل كتاب قصة، لكن 
شدني ما وصل إلى يدي من صفحات لمخطوطة كتبها حامد 
النقيب عام 1910م يصف فيها القاهرة كما رآها، وهي عبارة عن 
رسالة موجهة إلى »حضرة زبدة األدباء« رجل المحافل ومفتاح 
المقافل األخ العزيز محمد بن المرحوم سالم السديراوي، دامت 

.
ً
 ومساعي نهاره فالحا

ً
لياليه أفراحا

 المخطوطة فيها بالغة في الوصف وإعجاز في التعبير ورقي 
في المخاطبة وحسن اللفظ وأدبياته، فماذا كتب عن القاهرة 
وكيف وجدها؟ يقول: »أما القاهرة فوجدناها في غاية التزخرف 
واالنتظام المتفوق عن بومبي، مصر الجديدة، حديثة المنشأ 
أنشأتها شركة أجنبية وفيها »أوتيل« من عجائب الدنيا يحتوي 
على ألفي غــرفــة، أحسن مــن »تــاج محل« بعشرين مــرة، وأيضا 
حــدث عــرض عظيم بمجيء الخديوي عباس من الحج وزينت 

المدينة ثالثة أيام«.
 ثـــم يــضــيــف ويــســتــطــرد بــالــوصــف: »فــمــصــر تــصــلــح للعالم 
بأسره على اختالف مشاربهم ومقاصدهم، شبيهة لهندستين 
فـــي الــحــريــة ال فـــي األجــــنــــاس، حــيــث مــصــر جــنــة الــدنــيــا بــحــور 
اآلخرة، والمذكورة ليلها أحسن من نهارها وضوء ليلها كنوز 
ة باألنوار  نهارها، ألن جميع المحالت والطرق والبيوت مضاء

الكهربائية«.
 موعد مغادرته السويس ومنها إلى 

ً
 يختم رسالته محددا

طــرابــلــس ودمــشــق ومـــن ثــم إلـــى حــلــب ومــنــهــا إلـــى بــغــداد وإلــى 
 إلى الكويت وهي بيت القصيد، والسؤال يطرح 

ً
البصرة وأخيرا

دائما لماذا القاهرة؟ 
ببساطة وبصراحة، ألنها عاصمة مصر أم الدنيا كما تعلمنا 
ونحن صغار، كل من زارها أو أقام فيها سكنت في قلبه وعقله، 
وكثير ممن قصدوها عشقوا فيها األمكنة التي ال تجدها في أي 

مدينة عربية أخرى »هي حاجة ثانية«.
 سنة 1965 تناول 

ً
 الرحالة »ديزموند ستيوارت« أصدر كتابا

القاهرة من ناحية طابعها الصحراوي، ألنها بل الوادي كله في 
حضن الصحراء، ثم من ناحية طابعها النهري، كتاب يتحدث 
فيه عاشق عن عشيقته. من منا ال يذكر جمال حمدان في كتابه 
»شخصية مصر دراسة في عبقرية المكان«، وفي وصفه المميز 
لمصر والقاهرة، ورحلته إلى األماكن والمدن، فكل حجر فيها 
مشبع بعبق الماضي، إنها كبيت جماعي كبير، فالقاهرة خاصرة 

مصر ومجمع الوادي والفرعين وملتقى الصحراوين.
 وعند الحديث عن المدن المسورة وسور المدينة هناك ثالث 
حاالت فقط في العالم لم تكن تعرف أسوار المدن بفضل حمايتها 

الجغرافية الطبيعية، تلك هي مصر وبريطانيا واليابان.
 ونحن في الستينيات استدعيت من الذاكرة كتاب »الرجل ذو 
البدلة البيضاء الشركسكين« وقصة خــروج أســرة يهودية من 
 عن الطائفة اليهودية في مصر، بل كتاب 

ً
مصر، وهو ليس كتابا

في حب مصر ومدينة القاهرة، قاهرة ما قبل 1952 التي كانوا 
يطلقون عليها عاصمة العالم«.

 تنقل »لوسيت لينادو« مؤلفة الكتاب، عند مغادرة والدها 
مــصــر، كــيــف كـــان يــصــرخ عــلــى ظــهــر الــمــركــب الــتــي أقــلــعــت من 
 بالعامية المصرية مرة بعد أخرى »رجعونا 

ً
اإلسكندرية مرددا

مصر«.

 وما ذكرته وتذكره التقارير الكويتية 
واألجنبية الكثيرة عن الكويت ليس 

بجديد، ومعروف للجميع، فالكثير 
منها وضع أصابعه على مكامن القصور 
والتقصير والمعوقات كلها، لكننا نعود 

د والتأخير والعرقلة 
َ

ونقول: إن الُعق
سببهما جهتان ال ثالث لهما، وهما 

وراء كل هذا الركود والنكوص 
والتراجع في كل شيء، المجلس 

والحكومة.

يقول حامد النقيب عام 1910م في مخطوطة يصف فيها 
القاهرة كما رآها: »أما القاهرة فوجدناها في غاية التزخرف 

واالنتظام المتفوق عن بومبي، مصر الجديدة حديثة المنشأ 
أنشأتها شركة أجنبية وفيها »أوتيل« من عجائب الدنيا 

يحتوي على ألفي غرفة، أحسن من »تاج محل« بعشرين مرة«.

إن المعارضة والجماهير اإليرانية رغم تضحياتها وصمودها 
خالل هذه األشهر المتوالية فإن »الكتلة المليونية« لم 

تتحرك حتى اآلن، ولم يضطر النظام الى تقديم أي تنازل 
لمعارضيه في مجال الحقوق والحريات وال يزال يمارس 

القمع واإلعدام بعد محاكمات صورية سريعة، ويمارس في 
السجون واالستجوابات أبشع الممارسات.

مظاهر خطيرة تهدد 
الديموقراطية

القاهرة كما رآها حامد بك 
النقيب عام 1910
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»المركزي العراقي« يوافق لـ »برقان« على بيع 
حصته في مصرف »بغداد« 

... وتوزيع 0.417% نقدًا 

حكم قضائي لمصلحة »إنفوست« ضد »الفوز لالستثمار«

»وطنية م ب« توقع عقدًا 
بـ 7.2 ماليين دينار

»بيتك ريت«: ترسية مزاد 
عقار بـ 30.41 مليون دينار 
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1 KD         الـديـنـار الـكـويـتـي

٣.٢٦٨٣.٠٤٦٢.٦٩١

اختبارات إضافية لشركات الوساطة 
 لـ »الوسيط المؤهل«

ً
استعدادا

اعتماد التوزيع النهائي لتصفية »المقاصة العقارية«
ً
تآكل رأسمالها من 1.88 مليون دينار إلى 329.9 ألفا

● عيسى عبدالسالم
عـــقـــد أعــــضــــاء مـــنـــظـــومـــة الـــســـوق 
ــن مـــدى   أمـــــس لـــلـــتـــأكـــد مــ

ً
ــا ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ

ــــات  ــــركـ ــــة« وشـ ــــاصـ ــقـ ــ ــمـ ــ جــــاهــــزيــــة »الـ
الوساطة للعمل وفق نظام »الوسيط 
المؤهل«، وجرى االتفاق على إجراء 
المزيد من االختبارات، بعد االطالع 

على نتائج االختبار األخير.
وأوضــــــــحــــــــت مـــــــصـــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
 لــعــمــلــيــة 

ً
ــرا ــ ــــظـ ـــ »الـــــجـــــريـــــدة« أنــــــه نـ ــ لـ

الــتــغــيــيــرات الــكــبــيــرة الــتــي ستجرى 
على نظام التقاص والتسوية خالل 
المرحلة المقبلة من عملية تطوير 
الــبــورصــة، فـــإن هـــذا الــمــلــف يتطلب 
ــتـــدقـــيـــق والــتــفــحــيــص   مــــن الـ

ً
نــــوعــــا

والـــتـــمـــحـــيـــص، بـــعـــدمـــا تــــم الــتــأكــيــد 
على ضــرورة صحة ودقــة البيانات 
واألرقــــــام الــتــي تــخــرج عـــن عمليات 
ــة فـــي اخـــتـــبـــارات  ــاطـ شـــركـــات الـــوسـ
الــتــســويــات المالية الــتــي تمت على 

مدار 9 اختبارات ماضية.

وذكـــرت المصادر أنــه تــم االتفاق 
على إجراء االختبار العاشر لعملية 
التسويات المالية، وبعدها سيتم 
االنــتــقــال إلــى االخــتــبــارات المتعلقة 
بــحــســابــات الــتــســويــات مـــع الــبــنــوك 
المحلية والمرتبطة بالعمل بنموذج 
ــــرف الـــمـــقـــابـــل الـــمـــركـــزي  ــطـ ــ عـــمـــل الـ

.»ccp« المعروف بـالـ

● سند الشمري
وافـــقـــت الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة لــلــشــركــة الــكــويــتــيــة 
للمقاصة الــعــقــاريــة بحضور نسبته 100 فــي المئة 
على اعتماد المركز المالي النهائي للشركة كما في 
30 نوفمبر 2022، إضافة إلى اعتماد التوزيع النهائي 

على المساهمين لناتج التصفية.
 إلى االنتهاء من كل إجراءات التصفية، سيتم 

ً
ونظرا

توزيع ناتج التصفية على المساهمين كالتالي: الهيئة 
العامة لالستثمار تمتلك مــا نسبته 38.1 فــي المئة 
من رأسمال الشركة، ستحصل على مبلغ 125.8 ألف 
دينار، إذ كانت تبلغ مساهمتها ما قيمته 720 ألف 

دينار، وستحصل الشركة الكويتية لالستثمار على 
مبلغ 121.4 ألف دينار، إذ تبلغ حصتها 36.8 في المئة، 

حيث كانت تقدر مساهمتها بقيمة 695 ألف دينار.
كما بلغ ناتج حصة الشركة الكويتية للمقاصة ما 
قيمته 33.2 ألف دينار، إذ تبلغ حصتها 10 في المئة، 
وكانت تبلغ مساهمتها 190 ألف دينار، إضافة إلى أن 
شركة وفرة العقارية ستحصل على 32.7 ألف دينار، 
إذ تبلغ حصتها 9.9 في المئة، فيما كانت تبلغ قيمة 
 شركة مجموعة 

ً
أسهمها 187 ألف دينار، وتأتي أخيرا

األوراق، بحصة قيمتها 16.6 ألف دينار، وتبلغ نسبة 
مساهمتها في الشركة 5 في المئة، وقيمتها 95 ألف 

دينار.

وكان رأسمال »الكويتية للمقاصة العقارية« يقدر 
بنحو 1.887 مليون دينار، وبعد االنتهاء من إجراءات 
التصفية، سيتم توزيع 329.9 ألف دينار، بعد أن تآكل 

طوال تلك السنوات.
وتم تأسيس الشركة عام 2004، وواجهت العديد 
من المشاكل والمعوقات، مما تسبب في توقفها عن 
العمل، وتآكل جزء كبير من رأس المال، وكان من أبرز 
تلك المعوقات عدم إلزامية التعامل معها. وستتمثل 
االجراءات النهائية لعملية التصفية بتحويل المبالغ 
للجهات المعنية بالصرف لمساهميها، وابالغ وزارة 
الــتــجــارة بالتصفية الــنــهــائــيــة، ونــشــرهــا بــالــجــريــدة 

الرسمية.

مكاسب للمؤشرات... والسيولة 52.3 مليون دينار
● علي العنزي

استمر األداء اإليــجــابــي فــي تعامالت 
بــورصــة الكويت ومؤشراتها الرئيسية 
لتحقق أفضل أداء لها لهذا الشهر، وربح 
مؤشر الــســوق الــعــام نسبة 0.85 بالمئة 
تــــعــــادل 61.15 نـــقـــطـــة بـــســـيـــولـــة كــبــيــرة 
تجاوزت 52.3 مليون دينار، وهي أعلى 
ســيــولــة لــهــذا الــعــام تــداولــت 197 مليون 
سهم نفذت مــن خــالل 9993 صفقة، وتم 
 ربــح منها 66 وخسر 

ً
تـــداول 122 سهما

40، بينما استقر 16 دون تغير.
 
ً
وســـجـــل مـــؤشـــر الــــســــوق األول نـــمـــوا
 بــنــســبــة 1.02 بــالــمــئــة، أي 81.26 

ً
كــبــيــرا

نقطة، ليقفل على مستوى 8039.85 نقطة 
بسيولة كبيرة منها 45 بالمئة سيولة 
تـــعـــامـــالت ســـهـــم بـــيـــتـــك، إذ بــلــغــت 41.2 
مليون ديــنــار فــي الــســوق األول تــداولــت 
86.6 مـــلـــيـــون ســـهـــم، نـــفـــذت عـــبـــر 5770 
 مقابل خسارة 5 

ً
صفقة، وربح 15 سهما

واستقرار مثلها.
وربـــح مــؤشــر الــســوق الرئيسي نسبة 
أقـــل كــانــت فــقــط 0.19 بــالــمــئــة أي 10.46 
نقاط، ليقفل على مستوى 5553.25 نقطة 
بسيولة كبيرة صعدت الى 11.1 مليون 
ديــنــار تــداولــت 110.4 ماليين سهم عبر 
 في 

ً
4223 صــفــقــة، وتـــم تــــداول 97 ســهــمــا

الرئيسي ربح منها 51 وخسر 35، بينما 
استقر 11 دون تغير.

جلسة شراء »بيتك«

بدأت تعامالت بورصة الكويت، أمس، 
وهي ثالث جلسات األسبوع على عمليات 
شراء جيدة وبسيولة بلغت حوالي مليون 
ديــنــار أغــلــبــهــا شـــراء وبــنــســبــة بلغت 90 
بالمئة منها خــالل الدقيقة األولــى فقط، 

وتركزت السيولة في البداية على أسهم 
عــقــارات الــكــويــت وإيــفــا، بينما تراجعت 
سيولة بيتك وأجيليتي وبقية األسهم 
القيادية، وحتى مــرور أول نصف ساعة 
لــيــتــقــّدم »بـــيـــتـــك«، وتـــبـــدأ عــمــلــيــات شـــراء 
واضحة تستمر وتزيد مع مــرور الوقت 
 
ً
، رابـــحـــا

ً
لــتــبــلــغ بـــه مــســتــوى 825 فـــلـــســـا

حــوالــي 3 بــالــمــئــة كــذلــك ارتـــد أجيليتي، 
لكن بنسبة أقل وربح نصف نقطة مئوية، 
وربحت أسهم بنك الخليج وزين وبوبيان 
وصناعات في السوق األول، وكان التراجع 
الوحيد الواضح في السوق ألسهم بنك 
الـــوطـــنـــي هــيــومــن ســـوفـــت نــصــف نقطة 

مئوية وبعد ارتفاع جيد لكليهما خالل 
أول جلستين من األسبوع.

ــر تــــداولــــت أســهــم  ــ وعـــلـــى الـــطـــرف اآلخـ
السوق الرئيسي بنشاط وبسيولة جيدة، 
حيث ارتفعت سيولة أربعة أسهم منها 
بأكثر من مليون دينار، وكانت جي إف 
ــفــــا. وســجــلــت  إتــــش وأعــــيــــان وأرزان وإيــ
جميعها مكاسب، وكانت أفضلها سهم 
أعيان بنسبة 3 بالمئة، بينما حقق أرزان 
2.6 بــالــمــئــة، كــمــا كــانــت هــنــاك تــــداوالت 
جـــيـــدة عــلــى أســـهـــم صــالــحــيــة ووطــنــيــة، 
ولكن تراجع األول واستقر الثاني، لترتفع 
السيولة اإلجمالية في السوق، وبدعم من 

»بيتك« الــذي كان يتداول بسيولة بلغت 
 الطمأنينة في 

ّ
18.8مــلــيــون ديــنــار، ليبث

نفوس متعاملي السوق قبل الدخول في 
الــمــزاد عــلــى 30 مــلــيــون ســهــم، بــدايــة من 
جلسة يوم األحد القادم، وهي أسهم حكم 

تنفيذ من قبل المحكمة.
وعــلــى صعيد مــؤشــرات دول مجلس 
الــتــعــاون كـــان الــتــبــايــن هــو األبــــرز، حيث 
ربحت مؤشرات الكويت وأبوظبي وعمان، 
وتـــراُجـــع الــبــقــيــة، وكـــانـــت أســـعـــار النفط 
 للبرميل.

ً
تتداول حول مستوى 80 دوالرا

  أخبار الشركات

أداء الصناديق االستثمارية لعام 2022

وافــق البنك المركزي العراقي على بيع حصة ملكية 
بــنــك بــرقــان الــبــالــغــة 51.8 فــي الــمــئــة فــي مــصــرف بــغــداد 
إلــى البنك األردنــــي الكويتي، وستخضع هــذه العملية 
الستيفاء الوثائق القانونية، ومتطلبات ســوق العراق 

لألوراق المالية.
ولــفــت »بـــرقـــان« إلـــى أن عملية بــيــع مــصــرف بــغــداد 
ســتــؤدي إلـــى تــأثــيــرات رئيسية عــلــى الــبــنــك الكويتي 
تتمثل في تجنب الزيادة في نسبة الديون المتعثرة 
بمقدار 60 نقطة أساس، وتحسين نسبة )ceT1( بمقدار 

70 نقطة أساس.

وأقــرت الهيئة اإلداريـــة للصندوق توزيع أربــاح نقدية 
بنسبة 0.417 في المئة من القيمة االسمية للوحدة عن 
ديــســمــبــر 2022، لــلــمــســاهــمــيــن الــمــســجــلــيــن فـــي ســجــالت 

الصندوق في نهاية يوم االستحقاق.
ووافــقــت على زيــادة رأســمــال الصندوق من 31 مليون 
دينار موزعة على 31 مليون وحدة، ليصبح رأسماله 54 
مليون دينار، لشراء عقار مجمع الليوان، كما تمت الموافقة 

على اعتماد شراء العقار.

وقـــعـــت شـــركـــة الـــصـــنـــاعـــات الــوطــنــيــة 
 مــع شــركــة هيونداي 

ً
»وطــنــيــة م ب« عــقــدا

ات؛ لتوريد منتجات  للهندسة واإلنــشــاء
الــشــركــة لتطوير أرصــفــة ميناء الشويخ 

بمبلغ 7.18 ماليين دينار.
وأوضحت »الصناعات« أن مدة تنفيذ 
 من العام 

ً
العقد المتوقعة 3 سنوات اعتبارا

الحالي، الفتة الى أنه يصعب تحديد األثر 
المالي الناجم عن العقد بسبب طول فترة 

تنفيذه، واختالف أسعار المواد األولية.

أفــاد صــنــدوق بيتك كابيتال 
ريــــت بـــأنـــه تــمــت تــرســيــة عــقــار 
تــجــاري مجمع الــلــيــوان الــواقــع 
 30.41 بمنطقة العقيلة بقيمة 
مليون دينار على الصندوق من 
خالل مزاد علني من شركة ريم 
العقارية بتاريخ 9 يناير 2023.

حصلت شركة إنفوست على 
حكم قضائي ضد شركة الفوز 
لالستثمار، في دعوى إلزام بأداء 
4.7 مــاليــيــن  ديــنــار، وتعويض 
مــؤقــت 5001 ديـــنـــار، عــلــمــا بــأن 
ــم االســــتــــئــــنــــاف  ــ ــكـ ــ ــــوق حـ ــطـ ــ ــنـ ــ مـ
الــصــادر مــن محكمة استئناف 

ــاري أســــــواق مـــــــال/1، قضى  تـــجـ
 وفــي 

ً
بــقــبــول االســتــئــنــاف شــكــال

الموضوع برفضه وتأييد الحكم 
الــمــســتــأنــف، مـــع إلـــــزام الــشــركــة 
المستأنفة بالمصروفات، و20 

 أتعاب محاماة.
ً
دينارا

وكان منطوق حكم أول درجة 

قد قضى بإلزام المدعى عليها 
ــرد 4.7  ــ »الــــفــــوز لـــالســـتـــثـــمـــار« بـ
ماليين دينار، وبتعويض مؤقت 

5001 دينار لشركة إنفوست.
وعــن األثــر المالي، أوضحت 
الشركة أنه في حال تحصيل أي 

 عليها.
ً
مبلغ سينعكس ربحا

 تتجاوز عام 2022 بمكاسب
ً
 استثماريا

ً
11 صندوقا

ً
صناديق »كامكو« تحقق أعلى عوائد على مستوى 30 صندوقا

اختتمت الصناديق االستثمارية عــام التحدي 2022 
 
ً
ــاح إيجابية، إذ نجح 11 صندوقا بالمحافظة على أربـ
بتحقيق مكاسب، في حين حقق صندوق واحــد خسارة 

بنسبة 4.8% من نصيب صندوق الرؤية. 
وتــصــدر صــنــدوق كــامــكــو االســتــثــمــاري األداء بأفضل 
 ما بين تقليدي وإسالمي 

ً
عائد على مستوى 30 صندوقا

 بنهاية عــام 2022 بلغ 
ً
وعربي وخليجي، إذ حقق عــائــدا

 على أداء إيجابي للسنة الثالثة على 
ً
نحو 10.81% محافظا

 صندوق كامكو 
ً
التوالي، وجاء في المرتبة الثانية أيضا

لمؤشرالسوق األول بعائد بلغ 8.64% عن العام الماضي. 
وعلى صعيد الصناديق اإلسالمية، حقق صندوق الدرة 
اإلســالمــي الــذي تــديــره »كامكو إنفست« أعلى عائد على 
مستوى القطاع بنحو 4.62% بنهاية العام الماضي، في 
حين حقق أقــرب عائد بعده 2.86% من نصيب صندوق 

الكويت االستثماري.
 
ً
مصادر استثمارية قالت لـ »الجريدة« إن 2022 كان عاما

 وأصعب من عام »كورونا« 
ً
 ومن أكثر األعوام تحديا

ً
صعبا

 
ً
بسبب الــتــداعــيــات الــعــديــدة والمتشعبة ســـواء سياسيا
 إذ تــراكــمــت وتقاطعت أزمـــة الحرب 

ً
 واقــتــصــاديــا

ً
ومــالــيــا

الروسية مع تحدي الــركــود التضخمي وعــبء السياسة 
النقدية من ارتفاعات متتالية للفائدة بآلية أربكت القرارات 
االستثمارية ناهيك عن الضبابية التي صدرتها الجهة 

 وشركات. 
ً
المعنية وأربكت جموع المستثمرين أفرادا

 تقلبات األسواق المالية العالمية وانعكاسها على 
ً
أيضا

السوق المحلي أظهر الفوارق الكبيرة في الرؤى للصناديق 
 من أصل 30 خسارة 

ً
اإلستثمارية حيث حقق 11 صندوقا

بما يعادل 36.6% من حجم الصناديق بمختلف توجهاتها 
ما بين تقليدي وإسالمي وعربي وخليجي. 

وعودة على الصناديق التي تصدرت األداء بنهاية العام 
الماضي تشير مصادر إلى أن محافظة صناديق »كامكو 
إنفست« على أداء مميز للسنة الثالثة على التوالي ضمن 
للشركة مساهمة عينية ضمن المحفظة الوطنية من الهيئة 
 لسجل الشركة التاريخي في 

ً
العامة لالستثمار استنادا

 بأكثر من 16 مليار 
ً
إدارة األصول والتي تتفوق فيها حجما

 إذ نمت تلك القاعدة لدى الشركة بأكثر من 
ً
دوالر تقريبا

10% وهي في ظل تلك التحديات تعتبر قفزة استثنائية 
تعكس الــثــقــة فــي فــريــق الــشــركــة وقــدرتــهــا عــلــى مواصلة 

 للعمالء. 
ً
تحقيقها أداء تنافسيا

على صعيد متصل، أكدت المصادر أن السوق المالي 
بات يتسم بالصعوبة في تحقيق العوائد حيث اختفت 
طفرات الصعود الجماعية، التي لم تكن تفرز الفوارق في 
ول واالنتقائية لألسهم التشغيلية 

ً
االحترافية في إدارة األ

 
ً
والشركات الدفاعية المدرة وصاحبة األداء المستدام بعيدا

عن المضاربات العنيفة والمخاطر العالية. 
وعلى صعيد أداء البورصة، شهدت المؤشرات الرئيسية 
 خالل تعامالت عام 2022، 

ً
لبورصة الكويت أداًء متباينا

 مــع تسجيلها مكاسب سوقية بـــ 5.326 مليارات 
ً
تزامنا

 كـــواحـــدة مـــن أفــضــل 
ً
ديـــنـــار بــمــا يـــعـــادل 17.428 مـــلـــيـــارا

البورصات أداًء على مستوى العالم. 
وارتـــفـــع مــؤشــر الـــســـوق األول بــنــســبــة 6.24% ليغلق 
 مكاسب 

ً
تعامالت العام 2022 عند النقطة 8115.68 محققا

بواقع 476.57 نقطة عن مستواه في 31 ديسمبر 2021.
واختتم مؤشر السوق العام تعامالت 2022 عند النقطة 
 3.53% بما يــعــادل 248.96 نقطة عن 

ً
7292.12 مرتفعا

مستواها نهاية العام 2021.
وفــــي الـــمـــقـــابـــل، تـــراجـــع مـــؤشـــر الـــســـوق الــرئــيــســي 50 
بنحو 6.37% أو 389.03 خالل العام الذي أنهى تعامالته 

بمستوى 5719.01 نقطة.
أما بالنسبة لمؤشر السوق الرئيسي اختتم تداوالته في 
 تراجع سنوي بـ 

ً
العام الحالي بالنقطة 5596.79، مسجال

4.92% يقدر بـ 289.48 نقطة.
وارتفعت القيمة السوقية لألسهم المدرجة ببورصة 
، بمكاسب 

ً
الكويت خالل عام 2022 بنسبة 12.87% سنويا

تعادل 5.326 مليار دينار.
وبلغت القيمة السوقية لألسهم اليوم 46.722 مليار 
ديناربنهاية العام الماضي، مقارنة بمستواها في ختام 

عام 2021 البالغ 41.396 مليار دينار.

محمد اإلتربي

صناديق كويتية تقليدية مدير الصندوق
 أداء

الشهر
 األداء منذ
بداية العام

كامكو إنفست %3.63- %10.81

صندوق كامكو لمؤشر السوق األول كامكو إنفست %4.87- %8.64

صندوق فرصة المالي
 المركز المالي

الكويتي
%4.70- %7.40

صندوق الوسم
 الكويتية للتمويل و

االستثمار
%4.97- %6.84

صندوق الساحل االستثماري
 الساحل للتنمية

واالستثمار
%4.91- %6.29

 صندوق المركز لالستثمار
والتطوير

 المركز المالي
الكويتي

%4.60- %5.90

صندوق الرائد لالستثمار الكويتية لالستثمار %4.22- %5.30

الصندوق األهلي الكويتي أهلي كابيتال %4.80- %3.62

صندوق الوطنية االستثماري
 االستثمارات

الوطنية
%5.25- %3.05

صندوق وفرة
 وفرة لالستثمار

الدولي
%3.10- %0.51

صندوق الرؤية
 الكويت والشرق

 األوسط لالستثمار
المالي - كميفك

%3.10- %4.80-

صناديق كويتية تقليدية مدير الصندوق
 أداء

الشهر
 األداء منذ
بداية العام

صناديق كويتية إسالمية     

صندوق الدرة اإلسالمي كامكو إنفست %4.35- %4.62

صندوق الكويت االستثماري الكويتية لالستثمار %4.10- %2.86

صندوق المركز اإلسالمي
 المركز المالي

الكويتي
%4.80- %1.60

صندوق كاب كورب المحلي
 كاب كورب
لالستثمار

%5.04- %5.98-

صناديق خليجية تقليدية     

الصندوق األهلي الخليجي أهلي كابيتال  %3.27- %1.15

 الصندوق االستثماري لألسهم
الخليجية

الوطني لالستثمار %4.69- %0.26-

صندوق مصارف االستثماري وفرة لالستثمار الدولي %5.96- %2.03-

صناديق خليجية إسالمية    

 صندوق بيتك كابيتال لألسهم
الخليجية

 بيتك كابيتال
لالستثمار

%4.88- %3.20

صندوق الدارج االستثماري
 االستثمارات

الوطنية
%3.96- %0.25

صندوق األسهم المحلية والخليجية
 بوبيان كابيتال

لالستثمار
%1.72- %1.39-

صناديق كويتية تقليدية مدير الصندوق
 أداء

الشهر
 األداء منذ
بداية العام

صندوق نور اإلسالمي الخليجي
 نور لالستثمار

المالي
%5.45- %3.67-

صندوق وفرة الخليجي اإلسالمي
 وفرة لالستثمار

الدولي
%4.17- %16.36-

صناديق عربية تقليدية    

صندوق ثروة االستثماري ثروة لالستثمار %5.06- %8.96

صندوق األثير لالتصاالت الكويتية لالستثمار %2.25- %6.31

صندوق المركز للعوائد الممتازة
 المركز المالي

الكويتي
%4.70- %6.30

صناديق عربية إسالمية    

صندوق ثروة اإلسالمي ثروة لالستثمار %4.09- %0.50-

 صندوق موارد للصناعة والخدمات
النفطية

 االستثمارات
الوطنية

%2.09- %2.42-

صندوق زاجل للخدمات واالتصاالت
 االستثمارات

الوطنية
%6.14- %2.86-

صندوق الفجر
 وفرة لالستثمار 

الدولي

أداء الفت في عام 
صعب ومنافسة 

شديدة وتداعيات 
محلية وعالمية

https://www.aljarida.com/article/10773
https://www.aljarida.com/article/10770
https://www.aljarida.com/article/10767
https://www.aljarida.com/article/10779
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»بيتك« مثال يحتذى به في التحول الرقمي
KFH GO وفروع XTM وأجهزة »KFHonline« يوفر 200 خدمة مصرفية عبر

اكتسبت اســتــراتــيــجــيــة بــيــت الــتــمــويــل الكويتي 
ــذا الــعــام زخــمــا كــبــيــرا،  )بــيــتــك( لــلــتــحــول الــرقــمــي هـ
وانتقلت الخطط والبرامج التنفيذية الى مستويات 
عالمية، لترسم أهم مالمح التطور الرقمي في البنك، 
الــــذي يــمــضــي عــلــى عـــدة مــحــاور رئــيــســيــة، أبــرزهــا 
المنتجات والــخــدمــات، ثــم األجــهــزة ونــقــاط تقديم 
الــخــدمــة، والــبــنــيــة التحتية مــن األنــظــمــة والــبــرامــج 
الــذكــيــة الــمــرنــة الــداعــمــة واألســاســيــة إلنــجــاز كــل ما 

سبق.
وشملت الجهود والتطبيقات في مجال الرقمنة 
العديد من المجاالت، مثل خدمات السداد والدفع 
اإللكتروني، وفتح الحسابات الكترونيا، وإصــدار 
بــطــاقــات بــمــزايــا فــريــدة، وتــطــويــر أداء األجــهــزة في 
مــجــاالت جــديــدة مثل الطباعة الــفــوريــة للبطاقات 
ــذهــــب، وإجـــــــراء مـــعـــامـــالت كــثــيــرة  وشــــــراء وبـــيـــع الــ
دون زيـــارة الــفــرع، بــهــدف تحسين تجربة العمالء 
ومواكبة تطلعاتهم واهتماماتهم، باإلضافة إلى 
ترشيد التكاليف التشغيلية وتعزيز جودة الخدمة، 
وزيادة الشمول المالي بتوسيع نطاق الوصول إلى 
الحسابات المصرفية، مــع االســتــفــادة مــن التطور 
التكنولوجي إلتاحة منظومة واسعة من الخدمات 
تحت تصرف العميل في أي وقت ومكان، ما يعني 
تــطــورا فــي الــمــمــيــزات للعمالء، مــع تأثير محوري 
اكــبــر عــلــى أعــمــالــهــم، ويــؤكــد تــفــوق »بــيــتــك« رقميا 
على مستوى القطاع المصرفي، وبمعايير عالمية 

وتنافسية كبيرة. 
 وتتوفر خدمات »بيتك« المصرفية الرقمية عبر 
 KFHGo الــعــديــد مــن الــقــنــوات الــبــديــلــة، مــثــل فـــروع
الذكية، وKFHonline )الموقع اإللكتروني وتطبيق 
الموبايل(، واألجــهــزة التفاعلية الحديثة، وقنوات 

التواصل االجتماعي.
ويـــقـــول رئـــيـــس الـــخـــدمـــات الــمــصــرفــيــة لـــأفـــراد 
والخدمات المالية الخاصة للمجموعة في »بيتك«، 
خالد الشمالن، ان البنك يعمل بتوجه شامل لرقمنة 
جميع التعامالت والخدمات والمنتجات، وتأمين 
وســـائـــل تــقــديــمــهــا، وكـــذلـــك أتــمــتــة الــمــعــامــالت مع 
األطراف المتعاملة مع البنك سواء كانوا عمالء أفراد 
أو شركات أو جهات أخرى ذات عالقة من الموردين 
والــشــركــاء االســتــراتــيــجــيــيــن، وهــدفــنــا ان تــكــون كل 
المعامالت رقمية بامتياز، وان تصبح الرقمنة ثقافة 
وأسلوب عمل لموظفينا وعمالئنا، وان يمتد ذلك 

الى السوق بشكل عام.   
وذكر الشمالن انه تم طرح مجموعة خدمات تقنية 
جــديــدة خــالل 2022 مــن اهمها فتح حــســاب جديد 
لغير عمالء »بيتك« عبر اجهزة XTM، وطرح بطاقة 
مسبقة الدفع بخمس عمالت اجنبية، وخدمة تحويل 
العمالت األجنبية عبر اجهزة السحب اآللي، وبطاقة 
الشركات، واضافة خدمات جديدة على البطاقات 

االئتمانية، وخدمة  KFH  Pay وApple Pay وخدمات 
اخرى جاءت بناء على دراسات ومتابعة الحتياجات 
العمالء، باإلضافة الى تطويرات في انظمة واجهزة 

تقديم الخدمة.
وقال إن معدل الزيادة السنوية في حجم استخدام 
الــعــمــالء لــلــحــلــول الــمــالــيــة الــرقــمــيــة الــتــي يــوفــرهــا 
»بيتك« يفوق 32 في المئة، ما يؤكد كفاءة الخدمات 
وجودتها، ســواء تلك التي تقدم عبر الموبايل أو 
القنوات األخرى، حيث يوفر موقع KFHonline اكثر 
من 150 خدمة، كما تتيح اجهزة XTM وفروع بيتك 
الذكية KFH GO نحو 50 خدمة اخرى، ما يعني ان 
عميل »بيتك« لديه فرصة استخدام نحو 200 خدمة 

الكترونية عبر تطبيقات ووسائل متعددة. 
وأشار إلى أن العمليات المصرفية االلكترونية 
ــادة مــــا يـــنـــجـــزهـــا الـــعـــمـــالء عـــبـــر مــوقــع  ـــ الــــتــــي عــ
KFHonline، متنوعة وشاملة مثل فتح حسابات 
ــلــــب الـــتـــمـــويـــل  مـــصـــرفـــيـــة لـــلـــعـــمـــالء الـــــجـــــدد، وطــ
الشخصي باستخدام التوقيع اإللــكــتــرونــي من 
خالل تطبيق »هويتي«، وانشاء ودائــع، واضافة 
مستفيدين، وطلب دفتر شيكات، وفتح حساب 
الـــذهـــب، وإجــــــراء عــمــلــيــات بــيــع وشـــــراء الـــذهـــب، 
وانشاء الخطط االستثمارية، والسحب النقدي 
 ،QR Codeعبر البطاقة المدنية او رقم الموبايل او
وتفعيل الحساب الساكن، وتحويل حساب بيتك 
ــتـــداول الــشــخــصــي أو  لــلــتــداول ســــواء لــحــســاب الـ
الخاص باألبناء، وطلب بطاقات الدفع المسبق، 
بــاإلضــافــة الـــى الــعــديــد مــن الــخــدمــات للبطاقات 
 Appleو KFH Pay المصرفية المختلفة، وخدمة
Pay.وأضاف الشمالن: طورنا من امكانات األجهزة 
الحديثة لتقوم بـــأدوار مهمة ومــؤثــرة في حياة 
العميل، على سبيل المثال، أكثر من 100 جهاز 
من أجهزة الطباعة الفورية في »بيتك« تقوم اآلن 
في غضون 3 دقائق، بالطباعة الفورية لبطاقة 
 QR السحب اآللــي من خــالل البطاقة المدنية أو
Code كأول بنك في العالم يقدم هذه الخدمة مع 
الشركة الــمــزودة، واألجــهــزة متاحة فــي مختلف 
المناطق على مــدار الساعة، كما تتيح االجهزة 
خــدمــات إيــــداع الــشــيــكــات والــتــحــويــالت المالية 
المحلية والخارجية وغيرها من الخدمات المهمة 
الــتــي تغني العميل عــن زيــــارة الــفــرع والتعامل 
ــه بــاســتــخــدام  الــمــبــاشــر مـــع الــمــوظــفــيــن، كــمــا انــ
الساعات الذكية يستطيع العميل الحصول على 
ــــي، حــيــث يــوفــر  عـــدة خـــدمـــات مــنــهــا الــســحــب اآللـ
"بيتك" أحــدث أساليب الدفع، وخدمة »المحافظ 
الرقمية« عبر أجــهــزة الهاتف النقال والساعات 
الذكية، بأعلى معايير األمان المتطورة بالتعاون 
 ،Garmin Payو ،Fitbit Payو ،Apple pay  مــع
وSamsung Pay، وKFH Wallet.وقــــــــال: وسعنا 

هيثم التركيتخالد الشمالن

أكثر من 32% النمو السنوي 
في حجم االستخدام الرقمي... 
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دور األجهزة التفاعلية XTM التي تعمل باللمس، 
والمتصلة بقدرات صوتية ومرئية، لتقديم خدمات 
جديدة، كان آخرها اتاحة فتح حساب جديد لغير 
عمالء »بيتك« بشكل آلي وفوري وآمن، من خالل هذه 
 KFH االجــهــزة المنتشرة فــي 10 مــواقــع عبر فـــروع
GO«، حيث يتواصل الراغب في فتح الحساب هاتفيا 
بالصوت والصورة عبر الجهاز مع موظف خدمة 
العمالء في مركز االتــصــال، ومــن ثم يتبع خطوات 
محددة بعد تقديم وتسجيل المعلومات المطلوبة، 

لينتهي بفتح الحساب في وقت قصير.
وأشــار الشمالن الى استمرار »بيتك« في تعزيز 
دور وخدمات فروعه الذكية KFH GO باعتبارها من 
اهم وسائل حصول العمالء على الخدمات التقنية، 
وكـــذك فهي تمثل تــطــورا نوعيا فــي مفهوم الفرع 
المصرفي بشكله التقليدي، قائال: لدينا 10 فروع، 
توزيعها المكاني كالتالي: فرع معرض السيارات 
الشويخ KFH Auto – االفــنــيــوز- ضاحية عبدالله 
السالم - الجابرية - السالم -  اشبيلية - المطار - 

أبوفطيرة - المنقف - صباح األحمد.
وتتيح فروع KFH Go للعمالء االستفادة من باقة 
متنوعة مــن الــخــدمــات المصرفية التفاعلية على 
مدار الساعة »24/7«، ومنها: طباعة دفتر الشيكات 
الــفــوري، والطباعة الفورية للبطاقات المصرفية 
ــــدون طــلــب مــســبــق، وتــســلــم ســبــائــك الـــذهـــب )10  بـ
غــرامــات( وفــتــح حــســاب )الــذهــب، التوفير، الــرابــح، 
الخدمة اآللية(، وبيع وشراء الذهب، وطباعة شهادة 
آيـــبـــان، وطــلــب الــمــعــامــالت الــتــجــاريــة »الــمــرابــحــة«، 
وطـــلـــب الــبــطــاقــات االئــتــمــانــيــة والــمــســبــقــة الـــدفـــع، 
وتحديث البيانات ورقم الهاتف، وتفعيل البطاقات 
المصرفية، وفتح الــودائــع والحسابات، والسحب 
النقدي حتى 5 آالف دينار بالخدمة الذاتية أو من 
خالل المكالمة المرئية مع موظف الخدمة بالبطاقة 
المدنية، وكذلك اإليــداع النقدي بالبطاقة المدنية 
3 آالف ديــنــار بــالــيــوم بمكالمة مرئية مــع موظف 
الــخــدمــة، إيـــداع شيك بالخدمة الــذاتــيــة او مكالمة 
مرئية مع موظف الخدمة، التحويل بين الحسابات 
الشخصية، وكذلك التحويل إلى مستفيدي »بيتك« 
أو التحويل الى مستفيدي البنوك االخرى حتى 10 

آالف دينار باليوم.
وقدم »بيتك« مجموعة من الخدمات المبتكرة 
التي اعلنها مؤخرا، ومن ابرزها خدمة »الطباعة 
الرقمية« الجديدة التي تهدف الى انهاء التعامالت 
الورقية في الخدمات المصرفية لالفراد، وخدمة 
اإليداع النقدي باستخدام QR Code عبر تطبيق 
KFHonline ثم استخدام اجهزة السحب اآللــي، 
تــطــبــيــق حــلــول 360T لــمــركــزيــة وتــكــامــل جميع 
عمليات بيع وشراء العمالت األجنبية من جميع 
بـــنـــوك الــمــجــمــوعــة بـــالـــخـــارج )تـــركـــيـــا، الــمــانــيــا، 
السعودية، ماليزيا، والبحرين(، عبر »بيتك« في 
الكويت. كما اطلق كأول بنك في الكويت، الخدمة 
الرقمية الجديدة »األســعــار المباشرة للعمالت 
Live FX »Pricing، وهـــي خــدمــة تتيح للعمالء 
ميزة التسعير المباشر للعمالت أثناء عمليات 
التحويل المحلية أو العالمية، وكذلك عمليات 
التحويالت بين الحسابات بالعمالت األجنبية، 
ــام عــمــل األســــواق  ــوال أيــ ــدار 24 ســاعــة طــ عــلــى مــ
العالمية، وتتوفر عبر KFHonline، على الموبايل 
»بــيــتــك«، وتشمل  أو عــبــر الــمــوقــع اإللــكــتــرونــي لـــ
6 عــمــالت: الـــدوالراألمـــيـــركـــي، والـــــدوالر الــكــنــدي، 
واليورو، والجنيه االسترليني، والين الياباني، 

والليرة التركية.

وعلى صعيد الموارد البشرية، طّبق »بيتك«، 
 Oracle Fusion ــأول بــنــك فـــي الــكــويــت، نــظــام كــ
HCM Cloud لــتــوحــيــد الــعــمــلــيــات ضــمــن إطـــار 
مــنــصــة بــيــانــات مــشــتــركــة، مـــا يــمــّكــن مـــن توفير 
تجربة متسقة للموظفين عبر مجموعات، وإدارة 
خدماتهم وتوسيع نطاقها بسهولة أكبرعبربنوك 
 من 

ً
المجموعة وشــركــاتــهــا، كما يستخدم عـــددا

األجـــهـــزة اآللــيــة الــتــي تــوفــر للموظفين خــدمــات 
ومستندات الموارد البشرية خارج أوقات العمل.  
و«بــيــتــك« أول بــنــك فــي الــكــويــت يــطــبــق تقنية 
الــذكــاء االصــطــنــاعــي فــي العمليات التشغيلية، 
وأول بنك يقدم خدمة طلب التمويل الشخصي 
ــي عــــبــــر تــطــبــيــق  ــمــ ــرقــ ــدام الــــتــــوقــــيــــع الــ ــخــ ــتــ ــاســ بــ
KFHonline، التي تتضمن معالجة جميع األعمال 
الورقية للمعامالت التمويلية الكترونيا، وخدمة 
إيداع الشيكات الكترونيا في الحسابات، وخدمة 

.Ripple التحويل الفوري إلى تركيا عبر شبكة
من جانبه، شدد رئيس تكنولوجيا المعلومات 
لــلــمــجــمــوعــة فـــي »بـــيـــتـــك«، هــيــثــم الــتــركــيــت، على 
ــلـــول الــمــبــتــكــرة  ــحـ اســــتــــمــــرار الـــبـــنـــك فــــي دمـــــج الـ
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــمـــصـــرفـــيـــة فـــــي الـــعـــمـــلـــيـــات 
التشغيلية، تنفيذ مبادرات التحول الرقمي، بما 
يضيف قيمة متميزة الــى تجربة العمالء الذين 
يتطلعون الى خدمات مصرفية سريعة وسهلة 
وآمنة، مشيرا الى أن الجهود تتواصل لبناء قاعدة 
راسخة من االنظمة والبرامج واآلليات، ضمن بنية 
تحتية تكنولوجية متطورة وفق أحدث مستجدات 
تكنولوجيا صناعة الصيرفة والخدمات المالية 

على مستوى العالم .
وقـــال الــتــركــيــت انـــه عــلــى نــفــس الــمــســتــوى من 
ــار  ــ ــــودة، تــــم اتــــخــــاذ إجـــــــــراءات لــتــعــزيــز اإلطـ ــــجـ الـ
التنظيمي الداعم لمعامالت التجارة اإللكترونية، 
بــمــا فــي ذلـــك الــتــوقــيــعــات اإللــكــتــرونــيــة، وحماية 
خصوصية البيانات، واألمن السيبراني، منوها 
بأن تسريع وتيرة التحول نحو االقتصاد الرقمي 
ــة لــإصــالحــات الــالزمــة  ــويـ تــســتــلــزم إعـــطـــاء األولـ
لمجابهة زيادة االستخدام، بمستويات أعلى من 

الكفاءة واألمان والحماية المعلوماتية. 
وأكـــد أن »بــيــتــك« يتمتع بأفضل وأقـــوى بنية 
تحتية تكنولوجية، ذات قدرات متنوعة، وإمكانات 
متطورة لتحقيق خدمات رقمية سهلة وانجاز 
لحظي للمعامالت، منوها بان القدرات البشرية 
واإلمكانات الفنية تتوجه بجهودها على مدار 
ــم لـــدعـــم وتــنــفــيــذ  ــ الــســاعــة وبــشــكــل مــتــحــفــز ودائــ
استراتيجية البنك للتحول الرقمي الكامل، وإنشاء 
مسارات عمل ذكية تستخدم الذكاء االصطناعي 
والبيانات، لتعزيز تجارب الموظفين والعمالء، 
باإلضافة الى التنبؤ بالمخاطر الخاصة بالعمالء، 
وتحليل سلوك المتعاملين لبناء منتجات جديدة، 
واســتــثــمــار التقنية لتحويل األفــكــار إلــى حلول 

عملية ومواجهة التحديات.
وأشــار إلــى الــدور المهم لتطبيق تكنولوجيا 
 )RPA( الذكاء االصطناعي والعمليات الروبوتية
في أتمتة العمليات المصرفية وتسريعها لتنمية 
األعــمــال، بــاالعــتــمــاد على حــلــول وأنــظــمــة بنكية 
مواكبة ألحــدث األدوات التكنولوجية، مــن أجل 
تلبية متطلبات السوق المتغيرة والمتنامية، ما 
يخدم تحقيق أهــداف »بيتك«، خصوصا في ظل 
التوجه المتزايد نحو الخدمات الذكية والتحول 
ــقـــود حـــالـــيـــا الـــنـــمـــو فــــي قــطــاع  ــذي يـ ــ الـــرقـــمـــي، الــ

الخدمات المصرفية على مستوى العالم.

https://www.aljarida.com/article/10723
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»الخليج« يختتم مشاركته في »وظيفتي«
الحجاج: الشباب محور رئيسي في استراتيجيتنا

في إطــار دعمه للشباب، ومساعيه المتواصلة 
الستقطاب أفضل المواهب والكفاءات من الكوادر 
الوطنية، اختتم بنك الخليج رعايته ومشاركته 
فــي مــعــرض »وظــيــفــتــي«، الـــذي نظمته شــركــة زون 
للموارد البشرية، تحت شعار »قدم، قابل، توظف«، 
على مدى 3 أيام في أرينا 360 مول، بمشاركة أكثر 

من 80 شركة.
وســلــط ممثلو »الخليج« خــال مشاركتهم في 
المعرض الضوء على طبيعة العمل المصرفي التي 
 لــزوار 

ً
 تفصيليا

ً
يجسدها البنك، وقــدمــوا شــرحــا

المعرض من الباحثين عن عمل حول طبيعة العمل 
المصرفي، وفرص التطور الوظيفي التي يوفرها 

البنك للعاملين فيه.
 من 

ً
والقى جناح البنك في المعرض إقبااًل واسعا

الراغبين في التعرف بشكل تفصيلي على إدارات 
الــبــنــك، وبــيــئــة الــعــمــل الــمــصــرفــي، وتــقــديــم طلبات 
توظيف في البنك، مدفوعين بالسمعة الطيبة التي 
يحظى بها »الخليج« كأحد أبرز جهات التوظيف 

التي تستقطب الكوادر الشبابية في الكويت.
 من استراتيجيته الرامية إلى ترسيخ 

ً
وانطاقا

مبادئ االستدامة في المجتمع، حرص »الخليج« 
على المشاركة فــي المعرض بجناح مكون من 
ــواد صــديــقــة للبيئة، مــن خـــال تــقــديــم طلبات  مـ

التوظيف »أونــايــن« من دون أوراق، كما شجع 
الباحثين عن عمل على استبدال سيرتهم الذاتية 
بشتلة زراعــيــة، للحفاظ على البيئة والتوعية 

بأهمية التشجير. 
بهذه المناسبة، قالت المدير العام إلدارة الموارد 
البشرية سلمى الحجاج: »نؤمن في بنك الخليج 
بــأن موظفينا هــم أســـاس نجاحنا وســر تميزنا، 
 عــلــى تــحــديــث آلــيــات وأنظمة 

ً
ولــهــذا نعمل دائــمــا

عملنا، لتمكينهم من التفوق واالرتقاء بمستوياتهم 
الوظيفية، ولنحافظ على مكانتنا كجهة توظيف 

مفضلة لدى الموظفين والباحثين عن عمل«.
ــــى أن الـــمـــشـــاركـــة فــــي الـــمـــعـــارض  وأشـــــــــارت إلــ
الوظيفية، وفي طليعتها معرض »وظيفتي«، الذي 
يعتبر أضــخــم مــعــرض توظيف فــي الــكــويــت، تعد 
فــرصــة حقيقية للتواصل مــع شــبــاب الخريجين، 
ومساعدتهم على اتخاذ قــرارات مصيرية تتعلق 
بمسارهم الوظيفي ومستقبلهم العملي، مؤكدة أن 

»الشباب محور رئيسي في استراتيجيتنا«.
ولفتت إلى أن »الخليج« واصل خال عام 2022 
رحلته المميزة في ترسيخ ريادته باالستثمار في 
، حيث 

ً
 وتطويرا

ً
 وتدريبا

ً
الموارد البشرية، توظيفا

تم توظيف نحو 309 موظفين جدد، وتدريب نحو 
 خال 141 دورة تدريبية.

ً
1289 موظفا

لقطة جماعية في جناح البنك بالمعرض

»المتحد« ينضم إلى نظام المدفوعات الخليجية »آفاق«
ــلـــي الــمــتــحــد  أعـــلـــن الــبــنــك األهـ
انضمامه إلــى نظام المدفوعات 
ــاق«، الــــذي يهدف  ــ الخليجية »آفــ
إلـــــى تــنــفــيــذ الـــــحـــــواالت الــمــالــيــة 
بــعــمــات دول مــجــلــس الــتــعــاون 
الخليجي المحلية في وقت قصير 
وبتكاليف منخفضة على العماء 
والــمــتــعــامــلــيــن ضــمــن بــيــئــة آمنة 

ومستقرة.
ونجح »المتحد« في استكمال 
جــمــيــع اإلجــــــراءات واالخــتــبــارات 
التقنية والفنية واألمنية الازمة 
النضمامه إلى نظام المدفوعات 

الخليجية »آفاق«، الذي تم إطاقه 
بــالــكــويــت فـــي إطـــــار تـــوجـــه بنك 
الــكــويــت الـــمـــركـــزي نــحــو تــطــويــر 
أنــظــمــة الـــمـــدفـــوعـــات اإلقــلــيــمــيــة، 
ــى هــذا  وبـــعـــد إنـــضـــمـــام الــبــنــك إلــ
الــنــظــام أصـــبـــح بــإمــكــان عــمــائــه 
تنفيذ الحواالت الدولية للبنوك 
الـــــمـــــشـــــاركـــــة فــــــي دول مــجــلــس 

التعاون الخليجي.
ــــدة الـــمـــديـــر  ــاعـ ــ ــــسـ وأفـــــــــــــادت مـ
العام للعمليات المركزية كيران 
ــتـــحـــد« يــثــمــن  ــمـ جـــعـــفـــري بـــــأن »الـ
ــادرات الـــهـــادفـــة الــتــي يــقــوم  ــبـ ــمـ الـ

بها بنك الكويت الــمــركــزي، ومن 
بينها هــذا النظام الجديد الــذي 
يضمن سرعة إتمام التحويات 
ــد نـــســـقـــهـــا  ــ ــيــ ــ ــــوحــ الـــــنـــــقـــــديـــــة، وتــ
وضمان حمايتها، مما سيسهم 
فـــــي تــــعــــزيــــز نــــظــــم الــــمــــدفــــوعــــات 
الــخــلــيــجــيــة الــمــشــتــركــة، ووضـــع 
االستراتيجيات المناسبة لتافي 
ــة بــأشــكــالــهــا  ــيـ ــالـ ــمـ ــر الـ ــاطـ ــمـــخـ الـ
ــيـــق مــــراحــــل  ــقـ ــفـــة، وتـــحـ ــلـ ــتـ الـــمـــخـ
متقدمة من التكامل االقتصادي 
والمالي في دول مجلس التعاون.

كيران جعفري

»األهلي« يعلن الفائز في 
السحب األسبوعي لـ »الفوز«

أعـــلـــن الـــبـــنـــك األهـــلـــي 
الـــكـــويـــتـــي، أمــــس األول، 
ــان  ــعــ ــمــ فـــــــــــوز نـــــــــــــورة جــ
الــمــطــيــري فـــي السحب 
األســـــبـــــوعـــــي لـــحـــســـاب 
»الـــــــــفـــــــــوز« لــــلــــجــــوائــــز، 
بجائزة نقدية قدرها 
10.000 ديـــنـــار، الـــذي 

أقيم تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة.
وحساب »الفوز« للجوائز، هو حساب الجوائز األول من نوعه 
والذي يتيح لعماء البنك األهلي فرصة الفوز بجوائز ومكافآت 
كبرى. ومن خال حساب »الفوز«، سيحظى عماء البنك بفرصة 
الفوز بمبلغ 10.000 دينار ضمن السحب األسبوعي، كذلك فرصة 
للفوز بالجائزة الكبرى وهي راتــب شهري بقيمة 5.000 دينار 

لمدة 10 سنوات. 
يشار إلى أنه سيكون بمقدور كل من عماء »األهلي« الجدد 
والحاليين االستفادة من هــذه الفرصة الفريدة في حالة توفر 
رصيد في حسابهم بمبلغ 100 دينار فقط. ويشجع البنك األهلي 
الجميع على فتح حساب الفوز أو زيادة أرصدتهم للحصول على 
فرص أكبر للفوز في السحب القادم يوم االثنين 16 يناير الجاري، 

وكلما زادت المبالغ المودعة، زادت فرص الفوز.

»وربة« يوقع اتفاقية شراكة استراتيجية
مع »المحللين الماليين«

ــن بـــنـــك وربــــــــة تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــة شـــراكـــة  أعــــلــ
اســتــراتــيــجــيــة مــع جمعية المحللين الماليين 
المعتمدين في الكويت، بهدف رعاية األنشطة 

التي ستقوم بها الجمعية خال عام 2023.
 
ً
وتـــأتـــي هــــذه الـــشـــراكـــة االســتــراتــيــجــيــة دعــمــا
ــة والـــثـــقـــافـــيـــة  ــاديــ ــتــــصــ ــة الـــجـــمـــعـــيـــة االقــ ــطـ ألنـــشـ
واالجـــتـــمـــاعـــيـــة، إضـــافـــة إلــــى الــــنــــدوات الــمــالــيــة 
والــمــؤتــمــرات الــتــي تــهــدف إلـــى تــطــويــر وتنمية 
الــقــطــاع الــمــصــرفــي واالســتــثــمــاري فــي الــكــويــت، 
عاوة على األنشطة الصيفية، وصواًل آلخر العام.

ــال مـــديـــر قـــطـــاع الــتــســويــق  ــذا الــــصــــدد، قــ ــهـ وبـ
واالتصال المؤسسي في »وربة« أيمن المطيري: 
ــدايــــة الـــعـــمـــل الـــمـــشـــتـــرك بــيــن  »هــــــذه الــــشــــراكــــة بــ
الــجــمــعــيــات المتخصصة فــي مــجــال االقــتــصــاد 
 بالقطاع المصرفي«.

ً
 جذريا

ً
والمرتبطة ارتباطا

وأضاف أن »وربة« يسعى إلى تعزيز شراكاته 
االستراتيجية على جميع القطاعات والصعد 

التي تخدم وتعزز العمل المصرفي.
وأوضـــــــح الـــمـــطـــيـــري أن جــمــعــيــة الــمــحــلــلــيــن 
الماليين المعتمدين في الكويت تتمتع بطاقات 

شبابية كويتية ذات خبرات متمرسة في مجال 
 إلى أن مجلس 

ً
القطاع المصرفي والمالي، مشيرا

ات مــن حــمــلــة الــشــهــادات  إدارتـــهـــا يتمتع بــكــفــاء
العليا، التي تساهم في تطوير القطاع المصرفي، 
واالعتماد على الكفاءات الوطنية خال المرحلة 

المقبلة.

ــيـــس جــمــعــيــة الــمــحــلــلــيــن  ــالـــت رئـ ــا، قـ ــ ــدورهـ ــ بـ
الماليين المعتمدين في الكويت أمينة أبوتلف: 
»نسعد اليوم بهذه الشراكة االستراتيجية مع أحد 
 في الكويت«، مؤكدة أن »وربة« 

ً
أكثر البنوك نموا

 لألعمال الشبابية 
ً
يعتبر من أكثر البنوك دعما

خال الفترة األخيرة.

جانب من توقيع اتفاقية الشراكة االستراتيجية

»KIB« يرعى نهائي 
بطولة مبارزة ذوي الهمم
ــتـــه الـــشـــامـــلـــة  ــيـ ــن اســـتـــراتـــيـــجـ ــ ــا مـ ــطــــاقــ انــ
للمسؤولية االجــتــمــاعــيــة، قـــام بــنــك الكويت 
الدولي )KIB( برعاية نهائي بطولة مبارزة 
ذوي الهمم )فيلكا األولى(، التي نظمها نادي 
الــتــحــدي الــريــاضــي لــلــمــعــاقــيــن، حــيــث تــأتــي 
رعاية »KIB« لهذه البطولة في إطار برنامجه 
الـــرائـــد فــي مــجــال الــمــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة، 
والــذي يركز على دعــم وتمكين ذوي الهمم، 
إيمانا بدعمهم ورعاية األنشطة والمبادرات 
المقدمة لهم، باعتبارهم شريكا أساسيا في 

المجتمع الكويتي.
وتعليقا على رعاية البطولة، قال مدير أول 
بإدارة التسويق ووحدة االتصال المؤسسي 
فـــي »KIB« فــهــد الـــســـرحـــان: »نــشــعــر بالفخر 
لرعاية بطولة مبارزة ذوي الهمم، التي تؤكد 
التزام البنك الراسخ برعاية ذوي الهمم في 
كل المجاالت، سواء كانت رياضية أو صحية 
أو توعوية، فهذا هو واجبنا تجاه هذه الفئة 
المهمة في المجتمع التي نسعى لتقديم الدعم 
والمساندة والتشجيع لها، والعمل على إبراز 
مساهمتها في نهضة المجتمع واالرتقاء به«.

ن«
َّ
»الوطني« يحفز إبداعات الخريجين الكويتيين في برنامج »تمك

د للسنة الرابعة على التوالي برعاية ودعم استراتيجي من البنك
َ

ُيعق
انــطــلــقــت فــعــالــيــات الــنــســخــة 
 »

ْ
ـــن ـــَمـــكَّ

َ
الــجــديــدة مـــن بــرنــامــج »ت

لــتــدريــب الــكــويــتــيــيــن مـــن حملة 
الشهادات الجامعية، الذي يأتي 
ــم اســتــراتــيــجــي من  بــرعــايــة ودعـ
بنك الكويت الوطني للعام الرابع 
على التوالي، وبتنظيم من شركة 

.»Creative Confidence«
ويــــــــســــــــتــــــــضــــــــيــــــــف الــــــبــــــنــــــك 
المتدربين، البالغ عددهم نحو 
، فــي مــواقــع تدريب 

ً
35 مــتــدربــا

مختلفة بمقره الرئيسي قرابة 
ثاثة أشهر، ابتداء من 9 يناير 
2023 ويـــســـتـــمـــر 10 أســـابـــيـــع 
حــتــى 20 مــــارس 2023، حيث 
يقدم للمتدربين الــدورات التي 
تــعــمــل عــلــى تــطــويــر مــهــاراتــهــم 
وتأهيلهم لدخول سوق العمل. 
ــن الــــبــــرنــــامــــج  ــ ــيـ ــ ــــدشـ وتـــــــــم تـ
خــال حفل أقيم في مقر البنك 
الرئيسي، وُعقدت حلقة نقاشية 
ــع الـــــمـــــتـــــدربـــــيـــــن، بـــحـــضـــور  ــ ــ مـ
اإلدارة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لـــلـــبـــنـــك، 
ــار حـــرصـــهـــا عـــلـــى دعـــم  ــ فــــي إطــ
جميع المبادرات، التي تساهم 
فــــي تــمــكــيــن وتــنــمــيــة الــشــبــاب 
الكويتيين وإعدادهم ليكونوا 

قادة المستقبل.
ــة حــضــور  ــقـــدمـ وجـــــــاء فــــي مـ
الحلقة النقاشية نائب رئيس 

ــــس  ــيـ ــ ــرئـ ــ لـ ا رة  اإلدا ــــس  ــلـ ــ ــجـ ــ مـ
التنفيذي لمجموعة بنك الكويت 
الوطني عصام الصقر، ونائب 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لمجموعة 
ــر،  ــبــــحــ ــة الــ ــيــــخــ »الــــــوطــــــنــــــي« شــ
والرئيس التنفيذي لـ »الوطني– 
الكويت« صاح الفليج، ونائب 
الرئيس التنفيذي لـ »الوطني– 
ـــرزوق،  ــمـ ــويـــت« ســلــيــمــان الــ ــكـ الـ
والــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي إلدارة 

الـــــثـــــروات لــلــمــجــمــوعــة فــيــصــل 
الحمد، والمدير العام للموارد 
البشرية لمجموعة »الــوطــنــي« 

عماد العباني.
ــة وزراء  ــ ــنـ ــ ــــجـ لـ ُيــــــــذكــــــــر أن 
ــة لــــدول  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الـــــشـــــؤون االجـ
ــاون الــخــلــيــجــي  ــعــ ــتــ مـــجـــلـــس الــ
مت »الوطني«، لفوزه بجائز  كرَّ
ــد فــــي الــعــمــل  ــ ــرائـ ــ الــــمــــشــــروع الـ
ــــي عــــلــــى مـــســـتـــوى  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ االجـ

القطاع التجاري الــخــاص، عن 
ــمـــرشـــح )بـــرنـــامـــج  ــه الـ مـــشـــروعـ
ــب الــكــويــتــيــيــن  ــدريــ ــتــ تـــمـــّكـــن لــ

حديثي التخرج(. 

بوابة عبور 

 
ً
 التزاما

ْ
ن َمكَّ

َ
ويتطلب برنامج ت

 من المتدربين، فهو بمنزلة 
ً
كاما

تــجــربــة وظــيــفــيــة بــــــدوام كــامــل، 
إذ يهدف البرنامج إلــى تطوير 
الـــمـــهـــارات الــشــخــصــيــة الـــازمـــة 
لخوض الحياة العملية، إضافة 
إلى تحفيز الشباب الكويتي على 
استكشاف اإلمكانات والطاقات 
الكامنة بداخلهم، وإطاق العنان 

إلبداعات الكوادر الشابة.
ويعتمد البرنامج على نموذج 
الـــتـــعـــلـــيـــم الــــمــــدمــــج، مـــــن خـــال 
الحضور الشخصي والتدريب 
ــدام  ــخــ ــتــ ــاســ ــت بــ ــ ــرنــ ــ ــتــ ــ عــــبــــر اإلنــ
المنصات اإللكترونية واألدوات 
التفاعلية للتعليم عن ُبعد، كما 
يركز على العديد مــن المحاور 
ــتــــي تـــتـــنـــاول  ــل الــ ــمـ ــعـ وورش الـ
ــار، والــتــفــكــيــر  ــكــ ــتــ اإلبــــــــداع واالبــ
التصميمي، وتصميم نــمــوذج 

األعمال، واالستكشاف الوظيفي، 
وابتكار حلول لتجنب المخاطر. 

إقبال الفت

وبــســبــب الــنــجــاح الكبير الــذي 
حــقــقــه الــبــرنــامــج مــنــذ انــطــاقــتــه، 
ــة فــيــه  ــاركـ ــمـــشـ شـــهـــدت طـــلـــبـــات الـ
، إذ بلغ عدد المتقدمين 

ً
إقبااًل الفتا

قرابة 600 متقدم، وتم إجراء مئات 
مــن الــمــقــابــات الــشــخــصــيــة، لتتم 
بــعــد ذلـــك زيــــادة عـــدد المتدربين 
، إضافة إلى 

ً
 إلى 35 متدربا

ً
حاليا

تطوير منهجية وتصميم المواد 
التعليمية، عبر استضافة خبراء 
عـــالـــمـــيـــيـــن وإقـــــامـــــة ورش عـــمـــل، 
بهدف تحفيز الطاقات اإلبداعية 

للمتدربين.
وعلى مــدى 3 ســنــوات انضم 
 
ً
للبرنامج أكثر من 120 متدربا
ومــتــدربــة، الــتــحــق نــحــو 20 في 
المئة منهم باإلدارات المختلفة 

في البنك.

صقل المهارات 

ــوال 10 أســابــيــع سيعمل  وطــ

البرنامج على تأهيل المتدربين، 
وصقل مهاراتهم لسوق العمل 
ــقـــي، إذ يـــشـــكـــل تــجــربــة  ــيـ ــقـ الـــحـ
تــدريــبــيــة مــبــتــكــرة لــلــخــريــجــيــن 
الــكــويــتــيــيــن الــــذيــــن يــحــتــاجــون 
إلــى دعــم فــي مــواجــهــة تحديات 
الــــــتــــــوظــــــيــــــف، أو تـــأســـيـــســـهـــم 
ألعمالهم الخاصة، بسبب تطوير 
المهارات المطلوبة، إضافة إلى 

الخبرات. 
 Creative Confidence عد

ُ
وت

ــــدريـــــب  ــــة اســـــتـــــشـــــارات وتـ ــــركـ شـ
كويتية متخصصة فــي تحفيز 
االبتكار واإلبداع، وتوفر تجارب 
ــيـــة عــمــلــيــة لــلــخــريــجــيــن  ــبـ تـــدريـ
ــن، بـــــهـــــدف تــنــمــيــة  ــيــ ــيــ ــتــ ــويــ ــكــ الــ
وتطوير الكوادر الوطنية الشابة.

شكر وتقدير

وفــي خــتــام حفل االستقبال، 
ــر الــمــتــدربــون عــن شــكــرهــم لـ  عــبَّ
»الوطني« على دعــم واحتضان 
ــبــــرات  ــــج، وتــــقــــديــــم خــ ــامـ ــ ــرنـ ــ ــبـ ــ الـ
البنك العريقة لتنمية مهاراتهم 
ــــوق الــعــمــل  ــــى ســ وتـــأهـــيـــلـــهـــم إلــ
على نحو احترافي، بما يتمتع 

بــه مــن أســلــوب مؤسسي يتسم 
بالحرفية العالية. 

ــــي« يـــدعـــم  ــنـ ــ ــــوطـ ــر أن »الـ ــذكــ يــ
مختلف المبادرات االجتماعية 
التي تتوافق مــع خطة التنمية 
الــوطــنــيــة لــلــكــويــت، ومـــن بينها 
تمكين الشباب، وتعزيز التعليم، 
 من البنك بأن الشباب هم 

ً
إيمانا

ثروة الكويت الحقيقية وأساس 
لتنمية الباد.

لقطة جماعية للمشاركين في البرنامج مع اإلدارة التنفيذية للبنك

جانب من المشاركين

مبادرات »الوطني« 
تتواصل إلعداد 

جيل كويتي يتميز 
باإلبداع واالبتكار

استضافة خبراء 
عالميين وإقامة 

ورش عمل لتحفيز 
طاقات المتدربين

« يشكل 
ْ
ن َمكَّ

َ
»ت

فرصة مهمة 
للشباب ليطلقوا 

العنان إلمكانياتهم 
الحقيقية واكتساب 

خبرات الحياة 
العملية

BOUBYAN E - CUP بوبيان« ينظم بطولة«
للعبة فيفا 2023 المفتوحة للجميع

 BOUBYAN E - ينظم بنك بوبيان بطولة
 
ً
CUP للعبة فيفا 2023، التي شهدت إقبااًل كثيفا

منذ اإلعان عن إطاقها وفتح باب التسجيل 
للشباب من عماء البنك وغيرهم فوق سن 16 
، مما يؤكد مدى التفاعل مع فعاليات البنك 

ً
عاما

السيما التي تستقطب الشباب.
وقــــال الــمــديــر األول فـــي إدارة االتـــصـــاالت 
والعاقات المؤسسية في بنك بوبيان وليد 
الــصــقــعــبــي، إن تنظيم الــبــنــك لــهــذه البطولة 
يأتي في إطار حرصه على تنظيم الفعاليات 
واألنشطة المختلفة التي تتماشى مع توجهات 
مختلف الشرائح في المجتمع، وفي المقدمة 

الشباب.
وأضـــــاف الــصــقــعــبــي، أن فــعــالــيــات بطولة 

Boubyan E - Cup سوف تقام هذه المرة على 
مرحلتين، حيث ستجرى المنافسات األولية 
والتصفيات بنظام »األونــايــن« خــال الفترة 
من 22 حتى 26 يناير الجاري، بينما يتم إجراء 
الــمــبــاريــات النهائية بين المؤهلين بصورة 
فعلية في مركز الحمراء للتسوق يومي الجمعة 

والسبت 27 و28 يناير 2023.
وأوضـــــح أن الــبــنــك خــصــص جـــوائـــز قيمة 
ــة األولــــــــى لــهــذه  ــثـــاثـ ــز الـ ــراكـ ــمـ ــالـ لـــلـــفـــائـــزيـــن بـ
البطولة، لتصبح األكبر على مستوى الكويت، 
إذ سيحصل الــفــائــز األول على 1000 ديــنــار، 
 
ً
، والثالث 500 دينار، مضيفا

ً
والثاني 750 دينارا

أن أبرز ما يميز هذه البطولة أنها تعد األكبر 
والمعتمدة في الكويت من اللجنة األولمبية 

الكويتية، إضافة إلى أن الفائز بالمركز األول 
ســيــحــظــى بــفــرصــة الــمــشــاركــة مـــع المنتخب 

الكويتي لأللعاب اإللكترونية.
وتــقــدم الصقعبي بالشكر إلـــى جميع من 
سجل للمشاركة في البطولة، سواء من عماء 
 إلى أن »ما شهدناه من 

ً
البنك أو غيرهم، مشيرا

تسجيل وصل إلى ما يزيد على 400 مشاركة، 
مما يــعــزز نجاحنا فــي بنك بــوبــيــان فــي فهم 
متطلبات وتوجهات شرائح المجتمع المختلفة 

السيما الشباب«. 
وحــول شــروط المشاركة في البطولة، قال 
إنها مفتوحة لجميع الشباب من الذكور من سن 
16 عاما، سواء كانوا عماء للبنك أو غيرهم، 

دون وجود حد أقصى لعدد المشاركين.
وليد الصقعبي

https://www.aljarida.com/article/10746
https://www.aljarida.com/article/10741
https://www.aljarida.com/article/10738
https://www.aljarida.com/article/10736
https://www.aljarida.com/article/10735
https://www.aljarida.com/article/10734
https://www.aljarida.com/article/10733


في إطار حرصها على تعزيز مفهوم البيئة 
الخضراء والمباني النظيفة، أعلنت شركة »وفرة 
العقارية« رعايتها الذهبية لمؤتمر »الخليج 
لــلــمــدن والــمــبــانــي الــخــضــراء« بــدعــم علمي من 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في الفترة من 
25 إلــى 26 الــجــاري، وأكـــدت الــشــركــة فــي بيان 
صحافي لها أهمية إشراك المجتمع والشركات 
عبر تكثيف المؤتمرات والمنتديات والبرامج 
التعليمية المتعلقة باالستدامة والداعمة لخلق 
بــيــئــة خـــضـــراء، كــجــزء أســـاســـي مـــن الــمــســاعــي 

والجهود المبذولة في هذا االتجاه. 
 مـــن جــهــتــهــا، قــالــت مـــديـــرة إدارة الــعــاقــات 
العامة فــي الــشــركــة، شيخة الفضالة، إن األمــر 
يــتــطــلــب إحــــــداث نــقــلــة نــوعــيــة فـــي ســلــوكــيــات 
ومفاهيم المواطنين حــول البيئة الــخــضــراء، 
فكلما زاد وعـــي فــئــات المجتمع بالتحديات 

الــمــحــدقــة، تمكنت مــن المساهمة فــي صياغة 
الــحــلــول للحد مــن تــداعــيــات التغير المناخي 
والتلوث البيئي، وغيرها من المفاهيم العكسية 

المضرة للبيئة. 
وأضــافــت الفضالة أن »وفـــرة الــعــقــاريــة« لها 
خــــطــــوات فـــاعـــلـــة ونـــاجـــحـــة فــــي مـــجـــال الــبــنــاء 
األخضر، من خال مشاريعها وبعض مبانيها 
التي تعمل على توفير الطاقة واالستدامة، ألجل 

ضمان التنمية الشاملة المستدامة.

عقدت لجنة العقار والمشاريع العامة 
المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة 
وصناعة الكويت اجتماعها األول لعام 
2023 بـــتـــاريـــخ 2023/01/10 بــرئــاســة 
طـــال جــاســم الـــخـــرافـــي، لــمــنــاقــشــة عــدة 
مواضيع على أجندتها، وكان من أبرزها 
االقــتــراحــات والــتــوصــيــات الــمــقــدمــة من 
»مجموعة شركات المقاوالت« للحد من 
الــصــعــوبــات والــعــقــبــات الــتــي يواجهها 
قطاع المقاوالت في المشاريع المطروحة 

أو المبرمة مع الدولة.
 وارتــــــــــأت الـــلـــجـــنـــة بـــعـــد بـــحـــث تــلــك 
ــر فــي  ــأخـ ــتـ ــالـ ــكـــات الـــمـــلـــخـــصـــة بـ ــمـــشـ الـ
تحصيل الدفعات المستحقة للمقاولين 
من الدولة، التأخر في ترسية المشاريع 
المطروحة وتوقيع العقود وما يترتب 
عليه من خسائر بسبب متطلبات العمل 
من مواد وأيدي عاملة، وعدم توازن بنود 
العقود المبرمة مع الدولة والتي تؤدي 
إلى تكّبد المقاول تكاليف إضافية، مما 
يؤثر بشكل مباشر على تنفيذ األعمال.

ــــد طـــالـــبـــت الــلــجــنــة مــــن الــجــهــات   وقـ
المعنية بــالــدولــة تــذلــيــل تــلــك العقبات 
الــتــي بـــدورهـــا ســتــعــود بالمنفعة على 

تحسين إنجاز األعمال، واالنتهاء منها 
بــالــصــورة الــمــطــلــوبــة والــمــرضــيــة لكا 
القطاعين العام والخاص، والتي بدورها 
تساهم بصورة فعالة إلنجاز المشاريع 

وتسريع وتيرتها.

ونـــاقـــشـــت الــلــجــنــة اآلثـــــــار الــســلــبــيــة   
الناتجة عن تحويل السكن الخاص في 
المناطق السكنية إلى سكن استثماري 
ــن الــــعــــقــــاري  ــيــ ــاعــ ــطــ ــقــ عــــلــــى كــــــل مــــــن الــ

واإلسكاني.

وقد ناقش أعضاء اللجنة التوصيات   
ــقــــدمــــة مـــــن اتــــحــــاد  ــات الــــمــ ــرحــ ــتــ ــقــ ــمــ والــ
العقاريين بشأن هــذه الظاهرة، ومدى 
أهمية تفعيل القوانين المتعلقة بشروط 

التأجير.
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43.6 مليون دينار حصيلة بيع 
3 عقارات تجارية في مزاد »ريم«

سند الشمري

جاسم زينل

فدوى درويش

أقامت شركة ريم العقارية، 
 
ً
 عـــقـــاريـــا

ً
أمـــــس األول، مـــــــــزادا

طـــــرحـــــت خـــــالـــــه 6 عـــــقـــــارات 
ــدى  ــ ــة لـــمـــصـــلـــحـــة إحــ ــ ــاريـ ــ ــــجـ تـ
ــافــــظ الــــعــــقــــاريــــة الـــتـــي  ــمــــحــ الــ
تديرها الشركة بقيمة ابتدائية 

بلغت 65 مليون دينار.
وتم بيع 3 عقارات، من أصل 
6 معروضة للبيع، بقيمة 43.6 
مليون ديــنــار، بــزيــادة قدرها 
925 ألــف ديــنــار، وبنسبة 2.1 
في المئة عن القيمة االبتدائية 

البالغة 42.7 مليون دينار.
ــيــــوان  ــلــ ــع الــ ــمـ ــيــــع مـــجـ تـــــم بــ
الــتــجــاري الـــواقـــع فـــي منطقة 
ــلــــة، مــــســــاحــــتــــه 5592  الــــعــــقــــيــ
 ويقع على شارع 

ً
 مربعا

ً
مترا

رئـــيـــســـي و3 شــــــــوارع، بــقــيــمــة 

جانب من المزاد

...وجانب آخر من جلسة المزاد

الــبــالــغ 30.02 مــلــيــون ديــنــار، 
 بــأن الــدخــل االفــتــراضــي 

ً
علما

الــشــهــري للمجمع هــو 193.7 
ألف دينار.

وتم البيع مجمع الحرمين 
فـــي مــنــطــقــة الـــجـــهـــراء، الــواقــع 
على مساحة 1600 متر مربع 
ــلـــى شـــــــارع رئــيــســي  ويــــطــــل عـ
وســاحــة، بقيمة 9.51 مايين 
 ،

ً
دينار، بزيادة قدرها 285 ألفا

وبنسبة 3 في المئة عن السعر 
االبتدائي البالغ 9.22 مايين 
دينار، ويبلغ دخله االفتراضي 
السنوي نحو 54.4 ألف دينار.

كما شهد المزاد بيع مجمع 
ــلــــى أرض  فــــــاريــــــا، الــــــواقــــــع عــ
 
ً
 مــربــعــا

ً
مــســاحــتــهــا 548 مـــتـــرا

على شـــارع بــيــروت الرئيسي 
في منطقة حولي، ويبلغ دخله 

االفتراضي السنوي نحو 21.2 
ألف دينار، بقيمة 3.75 مايين 
دينار، بارتفاع نسبته 7.14 في 
المئة، وبقيمة 250 ألف دينار 
عــن الــســعــر االبــتــدائــي الــبــالــغ 

3.50 مايين دينار.
فيما لــم يتقدم أحــد لشراء 
بــــرج ســـتـــار، وهــــو عـــقـــار يقع 
فــــي مــنــطــقــة الـــمـــرقـــاب بــســعــر 
ابتدائي 10.40 مايين دينار، 
كـــمـــا لــــم تـــتـــم الــــمــــزايــــدة عــلــى 
مجمع األسطورة في الفروانية 
بــســعــر ابـــتـــدائـــي 5.8 مــايــيــن 
ديــنــار. كذلك لم يشهد المزاد 
بيع مجمع الحور في منطقة 
الفحيحيل بسعر ابتدائي 5.50 

مايين دينار.

30.4 مــلــيــون ديـــنـــار، بـــزيـــادة 
، وبنسبة 1.3 

ً
قدرها 390 ألفا

في المئة، عن السعر االبتدائي 

»أرزان«: الترقية للسوق األول
 تتويج الجتهادنا وريادتنا

كشفت بورصة الكويت عن 
الــمــراجــعــة الــســنــويــة لتقسيم 
 
ً
ــام 2023، وفـــقـــا ــعــ ــــوق لــ ــــسـ الـ

ــة،  ــبــــورصــ ــد الــ ــ ــواعـ ــ ــام قـ ــ ــكـ ــ ألحـ
إذ تــمــت زيــــادة عـــدد شــركــات 
الــســوق األول إلــى 33 شــركــة، 
بـــتـــرقـــيـــة 7 شــــركــــات جـــديـــدة 
ــيـــســـي بــعــد  ــرئـ مــــن الــــســــوق الـ
استيفائها متطلبات الترقية، 
لتصبح بذلك القيمة السوقية 
لــشــركــات »األول« نــحــو 38.4 

مليار دينار.
وأوضــــــحــــــت »الـــــبـــــورصـــــة« 
أن مــجــمــوعــة أرزان الــمــالــيــة 
لــلــتــمــويــل واالســـتـــثـــمـــار هــي 
ــــدى الـــشـــركـــات الـــتـــي تمت  إحـ
تــرقــيــتــهــا إلـــى الـــســـوق األول، 
اعتبارا مــن األحــد 12 فبراير 
المقبل، وذلك النطباق معايير 

»األول« عليها.
ونــجــحــت مــجــمــوعــة أرزان 
فـــي الــتــرقــيــة مـــن »الــرئــيــســي« 
واالنـــضـــمـــام إلـــى »األول« في 
بــورصــة الــكــويــت، فــي خطوة 
تــوجــت مــن خالها جهودها 
الــحــثــيــثــة، والـــــــدور الــــريــــادي 
لــلــشــركــة فـــي عــالــم الــخــدمــات 
المالية واالستثمار، وتضعها 
فــــــــــي مــــــــصــــــــاف الــــــكــــــيــــــانــــــات 
ــة ذات الــســيــولــة  ــاديـ ــتـــصـ االقـ
الـــعـــالـــيـــة والـــقـــيـــمـــة الــســوقــيــة 

الكبيرة.
ويأتي إعان البورصة عن 
ترقية الــشــركــة بعد نجاحها 
فــي استيفاء الــشــروط الفنية 
والمعايير المعمول بها في 
شــأن ترقية الــشــركــات، وعلى 
رأســـــهـــــا مـــــعـــــدالت الـــســـيـــولـــة 
اليومية والقيمة الرأسمالية 

ــكـــــس تــــأهــــل  ــ ــعـ ــ ــة، ويـ ــ ــركـ ــ ــــشـ ــلـ ــ لـ
الــشــركــة إلــــى »األول«، مــتــانــة 
وضعها الــمــالــي، ومواكبتها 
للمعايير والــضــوابــط الفنية 
المطبقة في بورصة الكويت.

وتسمح ترقية الشركة إلى 
»األول« بدخولها ضمن مؤشر 
ــة إلـــى  ــ ــافـ ــ ــــوق نـــفـــســـه إضـ ــــسـ الـ
مــؤشــر »الـــعـــام«، وهــي خطوة 
تــعــكــس نــجــاحــهــا فـــي تــوفــيــر 
الــمــتــطــلــبــات لــلــتــرقــيــة، ســـواء 
مــن حــجــم الـــتـــداول أو القيمة 
الرأسمالية، األمر الذي يؤكد 
بــــوضــــوح ثـــقـــة الــمــســاهــمــيــن 
بــســهــم الـــشـــركـــة الـــــذي ســجــل 
ــب  ــ ــواكــ ــ مــــــــعــــــــدالت تــــــــــــــــداول تــ
اشتراطات الترقية والتأهيل. 
ــروط الــتــرقــيــة  ومـــن أهـــم شــ
أن تـــبـــلـــغ الـــقـــيـــمـــة الـــســـوقـــيـــة 
لـــمـــجـــمـــوع األوراق الـــمـــالـــيـــة 
ــــن الــــشــــركــــة 78  الــــمــــصــــدرة عـ
ــى،  ــ ــد أدنــ ــيـــون ديــــنــــار كـــحـ ــلـ مـ
أي مــــــــا يــــــــعــــــــادل مــــتــــوســــط 
الــقــيــمــة الــســوقــيــة لــلــشــركــات 
الــمــدرجــة حــالــيــا فــي بــورصــة 
الــكــويــت، وذلـــك لــكــل ســنــة من 
الــســنــتــيــن الــســابــقــتــيــن لــوقــت 
المراجعة السنوية، وهــو ما 
نــجــحــت الــشــركــة فـــي تــوفــيــره 
ــــادي  ــريـ ــ ــــن خــــــال عـــمـــلـــهـــا الـ مـ
الــمــســتــمــر الــقــائــم عــلــى جــذب 

المستثمرين. 
كــــمــــا تــــتــــضــــمــــن الـــــشـــــروط 
أيضا، أال يكون قد صدر ضد 
ات تأديبية خال  الشركة جزاء
الــســنــتــيــن الــســابــقــتــيــن لــوقــت 
الــمــراجــعــة الــســنــويــة تتعلق 
بــوقــف تـــداول الــورقــة المالية 
المصدرة عن الشركة، أو وقف 

أو إلــغــاء ترخيصها، أو عزل 
كــل أو بعض أعــضــاء مجلس 
اإلدارة أو الرئيس التنفيذي.

مـــــن جــــهــــتــــه، أعــــــــرب نـــائـــب 
رئيس مجلس اإلدارة الرئيس 
التنفيذي فــي »أرزان« جاسم 
زيــــــنــــــل، عــــــن اعــــــــتــــــــزازه بـــهـــذا 
اإلنجاز الفتا إلــى أن الشركة 
تــقــطــف ثــمــار 10 ســنــوات من 
الــعــمــل واالجـــتـــهـــاد وتــطــبــيــق 
ــات  ــيـــــجـــــيـــ ــتـــــراتـــ أنــــــجــــــح االســـ
وتــخــطــي الــعــقــبــات المختلفة 

خال تلك الفترة.
وأشاد زينل بالدور الكبير 
لـــمـــجـــلـــس اإلدارة والـــجـــهـــاز 
الــتــنــفــيــذي والـــمـــوظـــفـــيـــن فــي 
ــات  ــاحــ ــنــــجــ تـــحـــقـــيـــق هــــــــذه الــ
المتتالية، وشكر المساهمين 
على منحهم ثقتهم الغالية، 
ــــد مــن  ــزيـ ــ ــمـ ــ  إلـــــــى الـ

ً
مـــتـــطـــلـــعـــا

الـــــنـــــجـــــاحـــــات واإلنـــــــــجـــــــــازات 
ــمـــجـــمـــوعـــة خـــــــال الـــفـــتـــرة  ــلـ لـ

المقبلة.

»العقار والمشاريع« في غرفة التجارة
 تبحث توصيات شركات المقاوالت

»هيئة األسواق« تصدر الكتاب الـ 18 
للتسجيل البيني للمنتجات المالية

ذكــرت هيئة أســواق المال أنــه بعد االطــاع على 
الــقــانــون رقـــم 7 لــســنــة 2010 بــشــأن إنـــشـــاء الهيئة 
وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية 
وتعدياتهما؛ وعلى قــرار مجلس مفوضي هيئة 
أســواق المال رقم م.م.هـــ 2-45 لسنة 2022، الصادر 
في اجتماعه رقم )45/2022( المنعقد في 2022/12/07 
بشأن اعتماد النسخة النهائية من اإلطار التنظيمي 
للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات 
المنظمة لــأســواق المالية بــدول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية، وعلى قرار مجلس مفوضي 
الهيئة الــصــادر فــي اجتماعه رقــم 45 لسنة 2022 

المنعقد في 2022/12/07، قررت ما يلي:

مــادة أولــى: يعدل الكتاب األول )التعريفات( من 
الائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن 
إنــشــاء هيئة أســـواق الــمــال وتنظيم نشاط األوراق 
 للمرفق رقم 1 لهذا القرار.

ً
المالية وتعدياتهما وفقا

مادة ثانية: يضاف الكتاب الثامن عشر )التسجيل 
البيني للمنتجات المالية( من الائحة التنفيذية 
للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق 
المال وتنظيم نشاط األوراق المالية وتعدياتهما 

 للمرفق رقم 2 لهذا القرار.
ً
وفقا

يشار إلــى أن الكتاب الـــ 18 الــخــاص بالتسجيل 
الــبــيــنــي للمنتجات الــمــالــيــة مــنــشــور عــلــى الــمــوقــع 

اإللكتروني لـ »الجريدة«. 

ً»شركات االستثمار«: ترقية 
 عاما

ً
فدوى درويش أمينا

ــــات  ــــركـ ــــشـــــف اتــــــحــــــاد شـ كـ
االستثمار أنــه، في اجتماع 
ــه األخـــيـــر، تــم  ـــ مــجــلــس إدارتـ
اعتماد ترقية فدوى درويش 
 لاتحاد. وبهذه 

ً
 عاما

ً
أمينا

الــمــنــاســبــة أعـــربـــت درويـــش 

عن شكرها العميق لرئيس 
وأعضاء مجلس اإلدارة على 
الــثــقــة الــتــي مــنــحــوهــا إيــاهــا 

بتسميتها لهذا المنصب.

جانب من االجتماع

»KASA« استعانت بمواهب وأفكار كويتية شابة بالتعاون مع
في إطار برنامجها بمجال المسؤولية المجتمعية 
للشركات لدعم الــمــبــادرات الوطنية، أعلنت مجموعة 
الــتــمــديــن أســمــاء الــفــائــزيــن فــي مسابقة تــعــريــف ســوق 
الــكــوت، والــتــي أطلقتها بالتعاون مــع جمعية الطلبة 
المعماريين الكويتية )KASA(، لوضع تصاميم عصرية 
مــبــتــكــرة تــتــم االســـتـــفـــادة مــنــهــا ضــمــن خــطــة مجموعة 
التمدين نحو تطوير الرصيف الشمالي بسوق الكوت 
الشهير في منطقة الفحيحيل. وتم إعان الفائزين في 
المسابقة خال احتفالية خاصة بهذه المناسبة، حيث 
فاز بالمركز األول الطلبة: عبدالعزيز الخنيني، وفرح 
المناعي، ولولوة العودة، وفي المركز الثاني فاز تصميم 

الطالبة أصايل السعيد. 

كذلك قامت مجموعة التمدين بتكريم بقية المشاركين 
فــي المسابقة، بينهم الطلبة: ريــم الــفــرحــان، وشيخة 
الــعــجــمــي، ومــحــمــد الـــكـــردي، وهــيــا الــنــيــبــاري، ورتـــاج 

الخضر، وسارة الرويشد، ورغد الما.
وبــهــذه المناسبة، أعــرب الرئيس التنفيذي لشركة 
التمدين محمود المرزوق عن سعادته بهذه المشاركة، 
وبمستوى التصاميم واألفكار المعمارية التي تقدم بها 
الشباب الكويتي الموهوبون، ليساهموا في وضع أفكار 
مستقبلية لتجديد إحدى أهم وجهات التسوق المفضلة 

في جنوب الكويت. 
وأضــــاف الـــمـــرزوق: »تــهــدف مــبــادرة )الــتــمــديــن( إلــى 
إشـــــراك وتــمــكــيــن الــشــبــاب مـــن الــمــســاهــمــة فـــي تــجــديــد 

وتطوير ســوق الــكــوت، إحــدى تجارب مشروع الكوت، 
 من مشروع تنموي تقوده إحــدى أبرز 

ً
ا ليكونوا جــزء

الشركات العقارية المتخصصة على مستوى الكويت، 
 مـــن مــســتــوى جـــديـــد ألنــشــطــة الــمــســؤولــيــة 

ً
وانـــطـــاقـــا

المجتمعية التي تتبعها )التمدين(. كما تمنح المبادرة 
الــفــرصــة لمجموعة الــتــمــديــن مــن أجـــل دعـــم المجتمع 
الكويتي، عبر توفير وجهات ترفيه وتسوق متجددة، 

بما يرضي تطلعات الزوار، بل يتخطاها«.
من جهتها، تقدمت رئيسة جمعية رفــاه الفارسي، 
بالشكر لمجموعة التمدين على إشراك الجمعية في هذه 
المبادرة المبتكرة والمتميزة، والتي تعنى بتشجيع 
الكوادر الكويتية الشابة في تنفيذ وتطوير إحدى أهم 

وجهات الترفيه والتسوق بمنطقة الفحيحيل )سوق 
الكوت(.

وأشارت إلى أن جمعية الطلبة المعماريين الكويتية 
تسعى إلى مواصلة التعاون مع مجموعة التمدين، في 
مثل هذه المبادرات المجتمعية الرائدة والمبتكرة، التي 

 KASA تهدف إلى دعم الكوادر الكويتية، الفتة إلى أن
جمعية طابية غير ربحية تتبع قسم العمارة بجامعة 
الكويت، تأسست عام 2000 على يد عدد من المعماريين 
وأعـــضـــاء كــلــيــة الــعــمــارة والـــذيـــن تــخــرجــوا فــي جامعة 
 .

ً
 واجتماعيا

ً
الكويت، بهدف مساعدة الطاب أكاديميا

أصحاب المركز األول يتسلمون جائزتهم من رفاه الفارسي ومحمود المرزوق

»وفرة العقارية« راع ذهبي لمؤتمر 
المباني الخضراء

Huawei DatacomHuawei Datacom شركة  شركة 
ريادية لعام ريادية لعام 20222022

ــــواوي« اخــتــيــارهــا كــشــركــة ريــاديــة  أعــلــنــت »هـ
لــــ 2022 فـــي مــجــال الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لشبكات 
ــاالت الــمــحــلــيــة الــســلــكــيــة والــاســلــكــيــة  ــ ــــصـ االتـ
 Enterprise Wired and Wireless( للمؤسسات
LAN Infrastructure(، الـــمـــورد الــوحــيــد من 
خـــارج أمــيــركــا الــشــمــالــيــة، الـــذي تــم وضــعــه في 
 Magic قــائــمــة الــقــادة بحسب تصنيف تــقــريــر
 .®Gartner السنوي الصادر عن ™Quadrant

 ويعد هذا اإلنجاز العالمي كشهادة عالمية 
واعتراف دولي بأهمية حلول ومنتجات هواوي 
المتكاملة فــي مــجــال الــشــبــكــات، بما فيها حل 
 ،CloudCampus 3.0 الشبكة السحابية الذكي
 AirEngine وأجــهــزة ،CloudEngine وسلسلة
Wi-Fi 6 APs، والــنــظــام الــذكــي إلدارة الشبكة 

.iMaster NCE التلقائية
ــلــــوال لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة  م هــــــــواوي حــ ــدِّ ــ ــقــ ــ ــ

ُ
وت

ــبــــكــــات االتــــــــصــــــــاالت الـــمـــحـــلـــيـــة الـــســـلـــكـــيـــة  لــــشــ

والاسلكية للمؤسسات، وتتضمن المنتجات 
ــل الــشــبــكــة الــســحــابــيــة  والــــحــــلــــول الـــمـــمـــيـــزة حــ
الــذكــي CloudCampus 3.0، وسلسلة مبدالت 
CloudEngine الــغــنــيــة بـــالـــمـــيـــزات، وأجـــهـــزة 
AirEngine Wi-Fi 6 Aps الـــحـــائـــزة جـــوائـــز، 
 iMaster والنظام الذكي إلدارة الشبكة التلقائية

NCE الذي ثبتت كفاءته ميدانًيا.
 وحتى اآلن، خدمت هذه المنتجات والحلول 
مايين العماء في كل أنحاء العالم عبر مختلف 
الصناعات، والقت إشادة كبيرة في هذا المجال.

ــاه ســــوق  ــ ــــجـ وتــــــؤّكــــــد هــــــــــواوي الــــتــــزامــــهــــا تـ
ــل االبـــتـــكـــار  ــ ــواصـ ــ الـــمـــؤســـســـات الـــعـــالـــمـــيـــة، وتـ
باستمرار لوضع معيار لشبكات المؤسسات 
فيما يتعلق ببنية الشبكات المبسطة، وتصميم 
األجهزة األفضل في فئتها، والتسليم السريع 

للبرامج، ونماذج األعمال المرنة.

»التمدين«: مستوى جديد ألنشطة المسؤولية المجتمعية»التمدين«: مستوى جديد ألنشطة المسؤولية المجتمعية
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روسيا ثاني أكبر 
مصدر للنفط 

في العالم بعد 
السعودية وتمثل 

مبيعاتها من النفط 
والغاز ما يقرب 

من نصف عائدات 
ميزانيتها 

أسواق النفط تترقب قرار »الفدرالي« بشأن الفائدة
البرميل الكويتي يرتفع 1.92 دوالر ليبلغ 79.24

يقول صناع السياسات النقدية 
في »المركزي« األميركي، 

إن بيانات التضخم الجديدة 
التي تصدر في وقت الحق 

هذا األسبوع ستساعدهم 
في اتخاذ قرار بشأن إمكانية 

إبطاء وتيرة رفع سعر الفائدة 
في اجتماعهم المقبل إلى ربع 

نقطة مئوية.

ــفــــع ســـعـــر بـــرمـــيـــل الــنــفــط  ارتــ
الـــكـــويـــتـــي 1.92 دوالر، لــيــبــلــغ 
79.24 دوالرا، في تداوالت أمس 
األول، مقابل 77.32 دوالرا في 
تداوالت الجمعة الماضي، وفقا 
لــلــســعــر الـــمـــعـــلـــن مــــن مــؤســســة 

البترول الكويتية.
ــواق الــعــالــمــيــة لم  ــ ــ وفــــي األسـ
يــطــرأ تــغــيــر يــذكــر عــلــى أســعــار 
النفط صباح أمس، وتخلت عن 
بعض المكاسب التي حققتها 
فــي الجلسة السابقة مــع ترقب 
المتعاملين مؤشرات بخصوص 
ــاطــــي  ــيــ ــتــ ــلــــس االحــ خــــطــــط مــــجــ
ــركــــزي  ــمــ ــــي )الــــبــــنــــك الــ ــدرالــ ــ ــفــ ــ الــ
األميركي( المتعلقة برفع الفائدة 
لـــمـــعـــرفـــة تــــداعــــيــــات ذلــــــك عــلــى 
االقتصاد والطلب على الوقود. 
ــنـــاع الــســيــاســات  ويــــقــــول صـ
النقدية في »المركزي األميركي« 
إن بــيــانــات الــتــضــخــم الــجــديــدة 
التي تصدر في وقت الحق هذا 
األسبوع ستساعدهم في اتخاذ 
قرار بشأن إمكانية إبطاء وتيرة 
رفع سعر الفائدة في اجتماعهم 
الــمــقــبــل إلـــى ربـــع نــقــطــة مئوية 
بــــدال مـــن رفــعــه بــمــعــدالت أكــبــر 
مــثــلــمــا حــــدث فـــي مــعــظــم الــعــام 

الماضي.
وانــخــفــضــت الــعــقــود اآلجــلــة 
لــخــام بــرنــت تسليم مــــارس 16 
سنتا أو 0.2 في المئة إلى 79.49 
ــعـــت  ــراجـ دوالرا لـــلـــبـــرمـــيـــل، وتـ
ــام غــــرب  ــ ــخـ ــ ــة لـ ــ ــلــ ــ ــــود اآلجــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
تكساس الوسيط 5 سنتات أو 
0.07 في المئة إلى 74.58 دوالرا 
للبرميل، وقــفــز الــخــامــان 1 في 
المئة أمس األول، بعدما فتحت 
ــــي مــطــلــع  ــا فـ ــ ــــدودهــ الـــصـــيـــن حــ
األسبوع ألول مرة منذ 3 أعوام.

ــــاع أولـــــــي  ــطــ ــ ــتــ ــ وكــــــشــــــف اســ
ــــس األول  أجــــرتــــه »رويـــــتـــــرز« أمـ
ــــح انـــخـــفـــاض  ــــرجـ ــمـ ــ أنــــــــه مــــــن الـ
مخزونات الخام األميركية 2.4 
مليون برميل، بينما ستسجل 
ــــات نـــــواتـــــج الــتــقــطــيــر  ــــزونـ ــــخـ مـ

انخفاضا طفيفا.

إجراءات روسية 
وقالت وزارة الطاقة الروسية 
ــا تــعــكــف عــلــى  أمـــــس األول إنـــهـ
وضع إجراءات جديدة للحد من 

تخفيض أسعار النفط الروسي، 
ــيــــاس  ــقــ مـــــقـــــارنـــــة بـــــخـــــامـــــات الــ
العالمية، بعد أن فــرض الغرب 

سقفا لألسعار.
وروســــــيــــــا هـــــي ثــــانــــي أكـــبـــر 
مــصــدر للنفط فــي الــعــالــم بعد 
الــســعــوديــة، وتــمــثــل مبيعاتها 
مــن النفط والــغــاز مــا يقرب من 
نصف عائدات ميزانيتها. ووقع 
ــــي فــاديــمــيــر  ــــروسـ الـــرئـــيـــس الـ
بوتين الشهر الماضي مرسوما 
ــام  ــفـــط الـــخـ ــنـ يـــحـــظـــر تــــوريــــد الـ
والمنتجات النفطية للدول التي 
تــلــتــزم بــالــحــد األقـــصـــى لسعر 
النفط الروسي اعتبارا من أول 

فبراير ولمدة 5 أشهر.
وتــبــيــع روســيــا الــنــفــط عــادة 
بـــســـعـــر مـــخـــفـــض عـــــن خــــامــــات 
الـــقـــيـــاس الـــعـــالـــمـــيـــة، مـــثـــل خـــام 
بــرنــت، وزاد هـــذا الــخــصــم بعد 
العقوبات الغربية المفروضة 
ــا  ــلـــى روســــيــــا بـــســـبـــب غـــزوهـ عـ
أوكــرانــيــا، وتــتــراوح اآلن نسبة 
الـــخـــصـــم بـــيـــن 25 و30 دوالرا 
لـــلـــبـــرمـــيـــل مـــقـــابـــل خــــــام بـــرنـــت 

المؤرخ.
وقالت وزارة الطاقة، في بيان، 
»المرسوم الرئاسي المنشور في 
ديسمبر يحظر على الشركات 

الــروســيــة االســتــرشــاد بالقيود 
غــيــر الــقــانــونــيــة الــمــتــمــثــلــة في 
وضع سقف لسعر النفط، سواء 
كـــان بــطــريــقــة مــبــاشــرة أو غير 
ــذا الــحــظــر  مـــبـــاشـــرة، ويــمــتــد هــ
ليشمل أي معامات مع النفط 
الــخــام الـــروســـي حــتــى وصــولــه 
للمستخدم الــنــهــائــي، وهـــو ما 
يــعــنــي عـــدم الــعــمــل مـــع الــتــجــار 
ــلــــقــــرار«،  الــــذيــــن ال يـــمـــتـــثـــلـــون لــ
وأضافت: »سيتم نشر تفاصيل 
ــة إلــى  ــافـ الـــمـــرســـوم قـــريـــبـــا، إضـ
ات مراقبة  تفاصيل حول إجراء

األسعار والخصومات«. 

شحنة تخزين
وأعلنت المجموعة العمانية 
الــعــالــمــيــة الــمــتــكــامــلــة لــلــطــاقــة 
)أوكــيــو(، أمــس األول، استقبال 
أول شــحــنــة مـــن الــنــفــط الــخــام 
بنجاح، في مشروع رأس مركز 
لتخزين وتصدير النفط الخام 
الذي يقع في محافظة الوسطى، 
والــذي تنفذه الشركة العمانية 
للصهاريج التابعة للمجموعة.

ووفق وكالة األنباء العمانية، 
يــأتــي ذلـــك ضــمــن الــمــشــروعــات 
االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة لــلــمــجــمــوعــة 
ــن الـــمـــوقـــع  ــ ــي تـــســـتـــفـــيـــد مــ ــ ــتـ ــ الـ

االســتــراتــيــجــي لسلطنة عــمــان 
وباألخص منطقة الدقم.

ويــــــوفــــــر الـــــمـــــشـــــروع بــــدائــــل 
لــتــخــزيــن الــنــفــط خــــارج منطقة 
مضيق هرمز ومن ثم تصديره 
لــألســواق اإلقليمية والعالمية، 
مـــمـــا يــــوفــــر مــــجــــاال لـــمـــصـــدري 
الــنــفــط فـــي الــمــنــطــقــة للحصول 
على بــدائــل لعمائهم، بجانب 
تلبية احتياجات المشروعات 
الــجــاري تنفيذها فــي المنطقة 

االقتصادية الخاصة بالدقم.
وأشارت إلى أن مشروع رأس 
مركز لتخزين النفط يتكون من 
شقين، األول يتمثل في المنشآت 
ــمـــن مــحــطــة  ــتـــضـ ــة، ويـ ــريــ ــبــــحــ الــ
عــائــمــة لــاســتــيــراد والــتــصــديــر 
تبعد حوالي 7 كيلومترات عن 
الـــشـــاطـــئ، وخـــطـــيـــن لــألنــابــيــب 
ــر 42 بــــوصــــة واألنــــظــــمــــة  ــقـــطـ بـ
المرتبطة بها، حيث تم ربطها 
بـــأربـــع مــضــخــات رئــيــســة لــدفــع 
النفط الخام إلى منطقة التخزين 
التي تقع على ارتــفــاع أكثر من 
120 مــتــرا عــلــى مــســتــوى سطح 
البحر، كما أن المنشأة مهيأة 
ــرى  ــ ــ ــات إضـــــافـــــيـــــة أخـ ــخــ ــمــــضــ لــ
لـــتـــواكـــب مــتــطــلــبــات الــتــوســعــة 

المستقبلية.

»كامكو إنفست«: سوق السندات 
يشهد أكبر خسائره منذ 1990

أدى استمرار ارتــفــاع معدالت التضخم 
ــاء الــعــالــم  ــار الـــفـــائـــدة فـــي أنـــحـ ــــع أســـعـ ورفـ
كـــافـــة إلــــى تـــدهـــور أداء أســـــواق الــســنــدات 
التي سجلت أكبر انخفاض لها منذ عام 
1990 على أقل تقدير. كما أثرت التوترات 
الجيوسياسية المتعلقة بالحرب الروسية 

- األوكرانية على األسواق. 
وحسب تقرير صــادر عن شركة كامكو 
ة مؤشر »بلومبرغ«  إنفست، تراجعت قراء
الــعــالــمــي لــلــســنــدات بــنــســبــة 16.3 بــالــمــئــة 
خـــال عـــام 2022، وكــانــت هـــذه هــي الــمــرة 
األولـــى الــتــي ينخفض فيها المؤشر على 
مـــــدار عـــامـــيـــن مــتــتــالــيــيــن بـــعـــد انــخــفــاضــه 

بنسبة 4.7 بالمئة العام الماضي.
وشهد العام قيام البنوك المركزية برفع 
تكاليف االقــتــراض إلــى أعلى مستوياتها 
 منها لكبح 

ً
منذ أكثر من أربعة عقود سعيا

جماح التضخم الذي وصل إلى مستويات 
غير مسبوقة، بعد اتباع سياسات نقدية 
2020 و2021 بهدف  تيسيريه فــي عــاَمــي 
ــعــــد جـــائـــحـــة  ــة األعــــــمــــــال بــ ــز أنــــشــــطــ ــزيــ ــعــ  تــ

كوفيد -19.
وارتـــفـــع الــعــائــد عــلــى ســـنـــدات الــخــزانــة 
األميركية ألجل 10 سنوات من 1.5 بالمئة 
3.9 بالمئة بنهاية  بنهاية عام 2021 إلى 
عــــام 2022، فــيــمــا يــعــد أعـــلـــى مـــعـــدل نــمــو 
 
ً
ســنــوي مــنــذ عـــام 1962 عــلــى األقــــل، وفــقــا

للبيانات الصادرة عن وكالة بلومبرغ.
ــك، كـــان عـــام 2022 من  ــة إلـــى ذلــ ــافـ وإضـ
األعــوام االستثنائية التي تــراجــع خالها 
أداء كل من سوق السندات وأسواق األوراق 

المالية.
وكــــشــــف أحـــــد الـــتـــقـــاريـــر الـــــصـــــادرة عــن 
صــحــيــفــة فــايــنــانــشــيــال تــايــمــز أن األســهــم 
والــــســــنــــدات خــــســــرت نـــحـــو 35 تـــريـــلـــيـــون 
دوالر مـــن قــيــمــتــهــا خــــال عــــام 2022. أمــا 
يــن المختلفة، فقد  على صعيد أدوات الــدَّ
تــفــوق أداء الــســنــدات ذات الــعــائــد المرتفع 
، والتي شهدت 

ً
على السندات األكثر أمانا

.
ً
 بمعدالت أقل نسبيا

ً
تراجعا

كما شهدت الصكوك أقــل معدل تراجع 
بنحو 10.8 بالمئة خــال الــعــام. أمــا على 
الصعيد اإلقليمي، فقد تفّوق أداء السندات 
ــــط  والــــصــــكــــوك فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق األوسـ
وشــمــال إفــريــقــيــا عــلــى الــســنــدات العالمية 
ــيـــث شــــهــــدت انـــخـــفـــاضـــات  الـــمـــعـــيـــاريـــة، حـ
هــامــشــيــة خــال الــعــام، مــمــا يعكس بصفة 
رئيسية قوة النمو االقتصادي المتواصل 
وارتفاع أسعار النفط ومعدالت التضخم 
المسيطر عليها في األسواق المحلية. وقد 
انخفضت إصدارات الدخل الثابت في دول 
مجلس التعاون إلى أدنى مستوى لها في 

7 ســـنـــوات لــتــصــل إلـــى 86.3 مــلــيــار دوالر 
خال العام.

مــن جــهــة أخــــرى، انــعــكــس األداء الــمــالــي 
ــل الـــــــذي شـــهـــدتـــه مـــنـــطـــقـــة الـــشـــرق  ــ ــــضـ األفـ
األوســـط وشــمــال إفــريــقــيــا عــلــى أداء ســوق 
الــســنــدات والــصــكــوك األولــيــة فــي المنطقة 
ــد أكــبــر الــتــراجــعــات على  الــتــي شــهــدت أحـ

أساس سنوي على اإلطاق. 
وانخفضت إصدارات الدخل الثابت في 
مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســــط وشـــمـــال إفــريــقــيــا 
ألول مرة منذ 3 سنوات لتصل إلى 115.2 
مليار دوالر عام 2022 مقابل 236.5 مليارا 
عام 2021، بانخفاض 120.3 مليارا، أو ما 

يعادل نسبة 51.3 بالمئة. 
 
ً
وشهدت اإلصــدارات الحكومية تراجعا
 55.3 86.7 مليارا، أو ما نسبته  أكبر بلغ 
بالمئة خال العام لتصل إلى 70.1 مليارا 
مقارنة بإصدارات الشركات التي تراجعت 
بــمــقــدار 34.1 مــلــيــارا، أو مــا نــســبــتــه 43.1 

بالمئة، لتصل إلى 45.1 مليارا.

إصدارات السندات في المنطقة

ــن الـــنـــمـــو  ــ ــالـــيـــة مـ ــتـ ــتـ ــوات مـ ــ ــنـ ــ بــــعــــد 3 سـ
المستمر، تراجعت إصدارات السندات في 
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا عام 
2022. وبلغ إجمالي قيمة اإلصدارات 68.7 
مليارا خال العام، بتراجع بلغت نسبته 
110.2 مـــلـــيـــارات،  61.6 بــالــمــئــة، أو نــحــو 
مقارنة بإصدارات عام 2021 التي وصلت 
ــا 178.8  ــى مـــســـتـــويـــات قـــيـــاســـيـــة قــــدرهــ ــ إلـ

مليارا.
وُيــعــزى انــخــفــاض قيمة اإلصــــدارات في 
األساس لتراجع إصدارات مصر من أدوات 
ين، التي بلغت قيمتها 12.9 مليارا عام  الدَّ
2022 مقابل 62.2 مليارا تم إصدارها العام 
السابق. كما انخفضت السندات الصادرة 
عـــن دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون لــلــعــام الــثــانــي 
ــدار كل  عــلــى الــتــوالــي، نتيجة لــتــراجــع إصـ
مـــن الـــحـــكـــومـــات والـــشـــركـــات عــلــى خــلــفــيــة 
ن  ارتــفــاع أســعــار النفط، إضــافــة إلــى تحسُّ
ربحية الــشــركــات، مما أدى إلــى انخفاض 

المتطلبات التمويلية.
ــلــــغ إجـــمـــالـــي قـــيـــمـــة إصــــــــــدارات دول  وبــ
مــجــلــس الــتــعــاون 39.8 مــلــيــارا عـــام 2022 
مــقــابــل 88.0 مــلــيــارا عـــام 2021، فــي حين 
ســّجــلــت إصـــــــدارات دول الـــشـــرق األوســــط 
وشـــمـــال إفــريــقــيــا غــيــر األعـــضـــاء بمجلس 
، إذ بلغت قيمتها 

ً
 حادا

ً
التعاون انخفاضا

28.9 مليارا عام 2022 مقابل 90.8 مليارا 
عام 2021.
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 نـــــاقـــــش عــــــــدد مــــــن األدبــــــــــاء 
والمثقفين الوضع الثقافي في 
ــدوة استضافتها  الـــبـــاد فـــي نــ
ــة األدبـــــــــــــاء الـــكـــويـــتـــيـــيـــن  ــ ــطــ ــ رابــ
بالتعاون مع الملتقى الثقافي 
بعنوان »الثقافة فــي الكويت... 
ــقـــبـــل«، عــلــى  ــتـ الـــشـــبـــاب والـــمـــسـ
مدي يومين، االثنين والثاثاء، 
ــى أن دواًل مـــجـــاورة  الفــتــيــن إلــ
تــصــدرت المشهد الــثــقــافــي في 
حين ظلت الكويت في موقعها 

لم تغادره.
ــال  ــ وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، قـ
مــــــؤســــــس ومـــــــديـــــــر الـــمـــلـــتـــقـــى 
ــي إن  ــاعــ ــرفــ ــالــــب الــ ــافـــي طــ ــقـ ــثـ الـ
الــكــويــت الــتــي عــرفــت فــي مطلع 
الستينيات وخال السبعينيات 
والــثــمــانــيــنــيــات نــهــضــة فــكــريــة 
ــة  ــيــ إبــــــداعــــــيــــــة ثــــقــــافــــيــــة إعــــامــ
ــوار تلك  مــشــهــودة، ووصــلــت أنــ
ــى مــحــيــط الــكــويــت  الــنــهــضــة إلــ
الخليجي والعربي، ســواء عبر 
األســمــاء الكويتية المبدعة، أو 
مــــن خـــــال إصــــــــــدارات الــكــويــت 
ــا مــجــلــة الــعــربــي،  ــهـ وعـــلـــى رأسـ
وسلسلة »عالم المعرفة«؛ دارت 
 الجديد 

َّ
األرض دورتــهــا، وحـــل

ــثـــورة الــمــعــلــومــات،  الــعــالــمــي بـ
 
ً
ــبــــحــــث، وتـــالـــيـــا ومــــحــــركــــات الــ
شبكات التواصل االجتماعي، 
وراحـــــت دول الــخــلــيــج الــعــربــي 
ـــســـرع 

ُ
ودول عـــربـــيـــة كـــثـــيـــرة، ت

ــتـــهـــا الـــثـــقـــافـــيـــة  ــّوأ مـــكـــانـ ــبــ ــتــ ــتــ لــ
ــن  ــ ــزمـ ــ الـــــعـــــالـــــيـــــة، وتـــــســـــابـــــق الـ
ــل، فــفــي  ــ ــــضـ لـــلـــوصـــول إلـــــى األفـ
حــيــن انــطــلــق مـــعـــرض الــكــويــت 
الدولي للكتاب عام 1975، وكان 
هو الوحيد في المنطقة، باتت 
معارض الكتب الخليجية اليوم 
تحتل مــكــانــة كــبــيــرة ومــرمــوقــة 

فــي الــوطــن العربي، ولــم يــراوح 
معرض الكويت للكتاب مكانه.

نقاط ضعف

ــارت الـــنـــاشـــرة  ــا، أشـــــ ــ ــــدورهـ بـ
والـــــمـــــؤلـــــفـــــة مــــــنــــــال الـــنـــشـــمـــي 
إلـــــى أن الــــوضــــع الـــثـــقـــافـــي فــي 
ــكــــويــــت يـــعـــانـــي الــــعــــديــــد مــن  الــ
نـــقـــاط الــضــعــف والـــتـــي تتمثل 
ــة فـــي  ــ ــريـ ــ ــــشـ ــبـ ــ ــي الـــــــــكـــــــــوادر الـ ــ ــ فـ
المؤسسات الثقافية، وضعف 
األنــظــمــة والــخــطــط التشغيلية 
لتنفيذ رؤيـــة تلك المؤسسات 
محليا ودوليا، وقلة الميزانية 
الــمــرصــودة لــهــذه الــمــؤســســات 
من قبل الدولة مما ساهم بشكل 
كبير فــي ضــعــف وفــشــل بعض 
الــبــرامــج واألنـــشـــطـــة، موضحة 
أن الكويت تفتقر للتمثيل في 

المحافل الثقافية العالمية.
ــمـــي ضــــــرورة  ــنـــشـ وأكـــــــــدت الـ
مـــــــواكـــــــبـــــــة الـــــــعـــــــالـــــــم الـــــرقـــــمـــــي 
ــيـــث  والـــــــتـــــــحـــــــول الــــــســــــريــــــع حـ
أضــحــت الــمــواقــع اإللــكــتــرونــيــة 
والتطبيقات ومواقع التواصل 

حــلــقــة الــتــواصــل الــمــبــاشــر بين 
المؤسسات الثقافية والجمهور، 
الفتة إلــى أن إهمالها سيؤخر 
نمو هــذه المؤسسات ويسيء 

لسمعتها.

عنق الزجاجة

مــن نــاحــيــة، رأى الــنــاقــد فهد 
الــهــنــدال أن مــا تمر بــه الكويت 
هو مرحلة عنق الزجاجة، فإما 
تستعيد ريادتها الثقافية في 
ــا تبقى فــي ركــب  المنطقة، وإمـ
متأخر عن الدول التي سبقتنا 
ــــي تــنــويــع  ــــدة فـ ــــديـ بـــــأشـــــواط عـ
وخدمة الثقافة والمثقفين من 
خــــال مــشــاريــع جـــديـــدة ورؤى 
مــتــطــورة وضعتهم فــي مقدمة 
ــة  ــنـ ــة والـــحـــاضـ ــ ــيـ ــ ــراعـ ــ الــــــــــدول الـ
إلبــداعــات ومشاريع المبدعين 
والمثقفين، مــوضــحــا أن األمــر 
ال يتعلق فقط بالدعم المادي، 
ولــكــن الــمــعــنــوي أيــضــا بإتاحة 
الفرص وتطويع مباني الدولة 
الــثــقــافــيــة لــلــشــبــاب والــمــشــاركــة 
ــنـــع الــــــقــــــرارات والـــــــرؤى  فــــي صـ

الثقافية المستقبلية، واألخــذ 
فــي االعتبار منجزهم الثقافي 
وخبرتهم في المشاركة الجادة 
فـــي الــمــحــافــل الــثــقــافــيــة داخـــل 
الكويت وخارجها، وأن ينتموا 
ــة  ــاحـ لـــجـــيـــل قـــــــادم يـــســـتـــحـــق اتـ
المجال له في عضوية المجلس 
األعلى للثقافة والفنون واآلداب، 
والــمــجــلــس األعــلــى للتخطيط، 
والمجلس األعلى للتعليم، لكون 
هــــذه الــمــجــالــس هـــي الــمــشــّكــلــة 

لمستقبل اإلنسان في الكويت.

دعم المسرح

من جانبه، دعا عميد المعهد 
ــالــــي لـــلـــفـــنـــون الــمــســرحــيــة  ــعــ الــ
السابق د.علي العنزي إلى »دعم 
الــحــركــة الــمــســرحــيــة مـــن خــال 
تــشــكــيــل لــجــنــة دائـــمـــة للمسرح 
ليست موسمية، لتكون بمنزلة 
الــنــواة الــمــركــزيــة الــتــي تختص 
بالمسرح، تخطط له، وتحضر 
ــل مــا  إلقــــامــــتــــه، وهــــــذا يــعــنــي كــ
يحدث في الكويت على صعيد 
 عـــن ســراديــب 

ً
الــمــســرح، بــعــيــدا

ــن  ــات واألخــــــــتــــــــام، ومــ ــ ــيــ ــ ــورقــ ــ الــ
الضروري أن يكون لهذه اللجنة 
ممثلون لــدى اختيار التجارب 
المميزة، لتحديد ما هو جديد 
في الحياة المسرحية، وكيفية 
ــال الــمــمــيــزة بما  ــمــ انـــتـــقـــاء األعــ

يحقق الغايات«.
وأعــــرب الــعــنــزي عــن أمــلــه أن 
تمتد األنشطة المسرحية طوال 
علب فــي يــوم أو 

ُ
الــســنــة، ال أن ت

يـــومـــيـــن، وال يــعــنــي هــــذا »أنــنــا 
نريد مضاعفة ضوضاء ودوي 
اإلعان واإلعام، بل أن نخلص 
الــمــســرح منهما إذا أمــكــن، كي 

يصبح بوسع كل فرقة أن تقدم 
 من العروض تتيح الفرصة 

ً
عددا

لــعــدد كبير مــن المتفرجين أن 
يروها، ومــن جهة أخــرى يمكن 
 
ً
 مــســتــمــرا

ً
أن نـــكـــســـب مـــوســـمـــا

.»
ً
وغنيا

أما د. سعداء الدعاس فأكدت 
أن المشهد المشهد الثقافي في 
الــكــويــت يــعــانــي تغييب الـــدور 
الثقافي للعديد من المؤسسات 
الحكومية والخاصة، وجمعيات 
النفع العام، التي كانت متوهجة 
 فـــي الـــســـابـــق، فتقلص 

ً
ثــقــافــيــا

ــدد  ــي عــ ــ ــي فــ ــافــ ــقــ ــثــ الــــمــــشــــهــــد الــ
محدود من المصادر، مضيفة 
أن اإلشكالية األخرى تكمن في 
اســتــعــانــة الــمــؤســســة الثقافية 
ببعض األســمــاء التي ال ُمنجز 
لـــديـــهـــا، فـــابـــتـــعـــدت الــكــثــيــر مــن 
األنشطة والفعاليات عن هاجس 
المتلقي واهتماماته، وتحولت 
إلى مجرد قاعات درس تقودها 
ــاء ال تــمــلــك فــــي ســيــرتــهــا  ــمــ أســ

الذاتية إال القليل.

● فضة المعيلي
قــلــدت الــســفــيــرة الفرنسية 
لدى الكويت، كلير لو فليشر، 
مدير إدارة العاقات الثقافية 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة فــــــي الـــمـــجـــلـــس 
الـــوطـــنـــي لــلــثــقــافــة والـــفـــنـــون 
واآلداب محمد بن رضا، وسام 
الفنون واآلداب بدرجة فارس، 
نيابة عن الحكومة الفرنسية، 
وســــــط حــــضــــور شــخــصــيــات 
دبــــلــــومــــاســــيــــة وأكــــاديــــمــــيــــة 
وثقافية، بمناسبة مــرور 60 
 على الصداقة الكويتية 

ً
عاما

- الفرنسية، ودور بن رضا في 
التواصل الثقافي بين البلدين.
وقــــــــالــــــــت لــــــــو فــــلــــيــــشــــر إن 
الهدف من التكريم هو تقدير 
الــجــهــود الــحــثــيــثــة والــمــثــمــرة 
على المستوى الثقافي التي 
قدمت وما زالت تقدم من قبل 
بـــن رضــــا طـــــوال فـــتـــرة عــمــلــه، 
وإن تلك الجهود الثقافية ال 
تقتصر على الصعيد المحلي 
 تــمــتــد إلــى 

ً
فـــقـــط، لــكــن أيـــضـــا

مساهماته في تعزيز التبادل 
الــــثــــقــــافــــي الــــــــذي مـــــد جـــســـور 
الــتــواصــل بــيــن المجتمعات، 
ــه الــــــتــــــعــــــاون الــــثــــقــــافــــي  ــ ــنــ ــ ومــ
مــــع فـــرنـــســـا فــــي الـــعـــديـــد مــن 
المحافل، مؤكدة أهمية التراث 
الــثــقــافــي لــإنــســانــيــة، والــــذي 

يساهم في تطور وتقدم األمم.
من جانبه، قال المحتفى به 
ــا: »إنـــه لشرف  محمد بــن رضـ
عظيم لي أن أقلد بهذا الوسام 
مــن بلد الثقافة والموسيقى 
ــا، بــلــد  ــنـــمـ ــيـ ــمــــســــرح والـــسـ والــ
الــلــوفــر والــمــونــالــيــزا، وإنــنــي 
إذ أتسلم هــذا الــوســام المهم 
ــبــــه إال  والـــــعـــــريـــــق، فـــــا أحــــســ
ــت،  ــويــ ــكــ ــدي الــ ــلــ ــبــ  لــ

ً
ــا ــمــ ــريــ ــكــ تــ

وللحركة الثقافية فيها، ممثلة 
بالمجلس الــوطــنــي للثقافة، 
ولمبدعي الكويت في مختلف 

المجاالت الثقافية«.
وأضـــــاف: »أشـــعـــر بــســعــادة 
ــرة وتــــقــــديــــر كـــبـــيـــر مــن  ــ ــامــ ــ غــ
جـــانـــبـــكـــم، وأوجـــــــه احـــتـــرامـــي 
الكبير لهذا التقدير واالهتمام، 
بما نسعى إليه في رعاية الفن 
والـــتـــراث اإلنــســانــي، ففرنسا 
بلد الحرية والثقافة والتنوير 
والمدنية، ودورهــا راســخ في 
العالم أجمع عبر جناح اللغة 
والفن، وجهودها التي شكلت 
العاقة الثقافية مــع الكويت 
 من أعمال التنقيب 

ً
ا كثيرة، بدء

ــة فــــي جــــزيــــرة فــيــلــكــا،  ــ ــريـ ــ األثـ
 
ً
 مهما

ً
والتي تلعب فرنسا دورا

 فيها، وصـــواًل إلى 
ً
وأســاســيــا

انتقال المركز الفرنسي لآلثار 
والعلوم االجتماعية من اليمن 
، والذي كان 

ً
إلى الكويت أخيرا

ــر فــــي تــنــشــيــط  ــ لــــه عــظــيــم األثــ
الحراك الثقافي بين الطرفين«.

عزة إبراهيم

جمهور الندوة

كلير لو فليشر تقلد محمد بن رضا الوسام

الجلسة الثانية الجلسة األولى

انضمت الفنانة يسرا اللوزي 
لفريق عمل مسلسل »املداح 

3«، املقرر عرضه خال 
رمضان املقبل، لتكون أحدث 
املنضّمات لفريق العمل الذي 

يضم كا من حمادة هال، 
وهبة مجدي، وخالد سرحان 

ودنيا عبدالعزيز.
وجاء انضمام اللوزي 

لتكون من بني الشخصيات 
املستحدثة في أحداث 

املسلسل الذي يصل إلى 30 
حلقة، ولتكون من أواخر 

الفنانات املنضمات للجزء 
الجديد، بعد انضمام كل من 

رانيا فريد شوقي، وخالد 
زكي، إضافة إلى محمد 

ع التعاقد مع 
ّ
رياض، الذي وق

الشركة املنتجة للمسلسل 
أخيرا.

 وتنتظر اللوزي عرض 
فيلمها الجديد »جروب 

املاميز« بالصاالت 
السينمائية في مصر والعالم 

العربي خال األيام املقبلة، 
وهو ينتمي إلى نوعية 

األفام الكوميدية، وتعود 
من خاله للبطولة السينما 
عبر تناول قصص ومواقف 

ألحداث تتعّرض لها األمهات 
خال تربية أبنائهن في 

املراحل الدراسية.

طرح املطرب رامي صبري 
أغنية جديدة على موقع 

الفيديوهات الشهير 
)يوتيوب( من ألبومه 

»معايا هتبدع« تحمل 
اسم »حبينا«، كلمات 

تامر حسني وألحان عزيز 
الشافعي وتوزيع تميم.
واحتفل صبري أخيرا 

بتصدر أغنيته الجديدة 
»يمكن خير« تريند 

»يوتيوب« بعد 24 ساعة 
من طرحها، حيث نشر 

صورة من تصدر األغنية 
من خال حسابه على 

ق عليها 
ّ
موقع تويتر، وعل

بـ »في أول 24 ساعة رقم 1 
في يوتيوب«.

ويحتوي ألبوم صبري 
الذي يحمل اسم »معايا 
هتبدع« على 8 أغنيات 

متنوعة، بدأ طرحها 
من 20 ديسمبر املاضي، 

واستمرت حتى أمس 
األول على »يوتيوب« 
ومنصات املوسيقى 

املختلفة.

يشارك الفنان سيد رجب 
في بطولة املسلسل 

الدرامي الجديد الذي 
تعود من خاله الفنانة 

دنيا سمير غانم إلى 
السباق الرمضاني بعد 

غياب عامني.
وانضم رجب ليكون في 

البطولة مع دنيا ومحمد 
سام في العمل املنتمي 

لنوعية دراما الـ 15 حلقة، 
وسيخرجه إسام خيري، 

فيما لم يتم االستقرار 
على اسم مبدئي حتى 

اآلن بانتظار انتهاء 
كتابة السيناريو الخاص 

باألحداث التي تدور في 
إطار كوميدي، على أن 

ينطلق التصوير الشهر 
املقبل.

واتفق رجب مع املخرج 
إسام خيري على تنسيق 

مواعيد التصوير، في 
ظل ارتباطه بتصوير 

الجزء الثاني من مسلسل 
»رمضان كريم«، الذي 
سيعرض في السباق 

الرمضاني أيضًا.

خبريات

يسرا اللوزي تنضم
إلى »المّداح 3«

رامي صبري يطرح
أغنية »حبينا«

سيد رجب يشارك دنيا 
غانم مسلسلها الجديد

مثقفون وأدباء يناقشون »الثقافة في الكويت... 
الشباب والمستقبل« برابطة األدباء

أكدوا أن دول المنطقة سبقتها وظلت هي لم تغادر موقعها

استضافت رابطة األدباء 
الكويتيين، بالتعاون مع 

الملتقى الثقافي، ندوة بعنوان 
»الثقافة في الكويت... الشباب 
والمستقبل« على مدار يومين، 

ناقشت خاللها الوضع الثقافي 
في الكويت، وتأثير ذلك على 

مستقبل الشباب المبدعين، 
بحضور باقة من األدباء 

والروائيين والمثقفين من 
مختلف األجيال.

أحمد الشطي: »عنقود العنب« تمثل 
الكويت في مهرجان الشارقة للمسرح

تستعد فرقة المسرح العربي 
لــلــمــشــاركــة فــــي الــــــــدورة الـــرابـــعـــة 
مـــن مــهــرجــان الـــشـــارقـــة للمسرح 
الخليجي مــن 20 إلــى 25 فبراير 
الــمــقــبــل بــمــســرحــي قــصــر الثقافة 
وأكاديمية الشارقة للفنون األدائية.

وأعرب رئيس مجلس إدارة فرقة 
المسرح العربي أحمد الشطي عن 
ســرورهــم باختيارهم للمشاركة 
في الدورة الجديدة من المهرجان، 
ــبـــر عــلــى مستوى  الـــــذي يــعــد األكـ
 بالشكر لراعي 

ً
المنطقة، متوجها

المهرجان حاكم الشارقة الشيخ 
د. ســلــطــان الـــقـــاســـمـــي، لــلــجــهــود 
الطيبة والمتواصلة التي يقوم بها 
ــار الثقافة والفنون  من أجــل ازدهـ
في اإلمــــارات بصفة خاصة، وفي 
الـــوطـــن الــعــربــي بــشــكــل عــــام، كما 
»نبدي تقديرنا لمدى الدعم الكبير 
الــمــعــنــوي والـــمـــادي الــــذي يسهم 
ــامـــة الــمــهــرجــانــات  بـــه إلنـــجـــاح إقـ
 عن الجوائز التي 

ً
العربية، فضا

يخصصها، ما جعل الشارقة منارة 
للثقافة العربية«.

وحـــول الــعــرض الـــذي ستقدمه 
الفرقة، أوضح: »سنقدم مسرحية 
)عــنــقــود الــعــنــب(، تأليف الكاتبة 
ــراج الفنان  نــاديــة القناعي، وإخــ
عبدالله الــقــاف، وبــطــولــة: أوس 
ــم الــشــيــخــلــي،  ــيــ الـــشـــطـــي، وإبــــراهــ
وحــنــان الــمــهــدي، ومــريــم الحلو، 
ومــــــهــــــنــــــدس الـــــــديـــــــكـــــــور فـــيـــصـــل 

ــاء زهـــرة  ــ الــعــبــيــد، وتــصــمــيــم األزيــ
الرشيد، ومهندس الصوت هاني 
عبدالصمد، ومدير إدارة اإلنتاج 
ياسر العماري، إضافة إلى عدد من 
العناصر الشابة المحبة للمسرح«.
وأشــار الشطي إلى أن »عنقود 

الــعــنــب« تعالج أســبــاب استغال 
الـــبـــشـــر لــبــعــضــهــم الـــبـــعـــض، وأن 
ــذه الــحــيــاة  ــ ــنــــاس ولـــــــدوا فــــي هـ الــ
ــك فــــي قــالــب  ــ ، ويــــأتــــي ذلــ

ً
أحــــــــــــرارا

كوميدي ساخر. 
وقال الشطي: »الشارقة بالنسبة 
ــر  لــنــا تــعــنــي الــكــثــيــر، فــمــنــذ أواخــ
سبعينيات القرن الماضي أسس 
الفنان الراحل فؤاد الشطي لعاقات 
متميزة مع الشارقة قيادة وحكومة 
ــام بــإخــراج مسرحية  ، وقـ

ً
وشــعــبــا

)هــــالــــشــــكــــل يـــــا زعـــــــفـــــــران( مــطــلــع 
الثمانينيات، واستمرت عاقاتنا 
 
ً
بمسرح الشارقة الوطني نموذجا
نعتز ونفتخر بــه، كما وقعنا في 
أبـــريـــل 2017 مـــذكـــرة تـــعـــاون بين 
جــمــعــيــة دبـــــا لــلــثــقــافــة والـــفـــنـــون 
والمسرح وفرقة المسرح العربي، 
وفي زيارتنا المقبلة سنعمل على 
دعم ونقل هذه العاقة الطيبة إلى 

آفاق أرحب«.
جــــديــــر بــــالــــذكــــر، أن الـــكـــويـــت 
شــــاركــــت فــــي دورات الــمــهــرجــان 
المختلفة الماضية، والــذي ينظم 
مــــرة واحــــــدة كـــل عـــامـــيـــن، حيث 
ــلـــتـــهـــا مــــســــرحــــيــــة »صــــــدى  مـــثـ
الــــصــــمــــت« لـــلـــمـــخـــرج فــيــصــل 
الـــعـــمـــيـــري ســـنـــة 2015، وفـــي 
الـــــــدورة الــثــانــيــة )انــعــكــاســات( 
للمخرج خالد أمين عــام 2017، 
وفــــي الــــــدورة الــثــالــثــة )الــصــبــخــة( 
للمخرج عبدالله العامر عام 2019.

احتفلت المطربة سميرة سعيد، أمس الثاثاء، بعيد 
ميادها الذي يوافق 10 يناير عام 1958 ورغم تخطيها 
الستين من عمرها فإنها ال تزال تتمتع بروح الطفولة 
والبراءة على مستوى الشكل والمضمون، مما يجعلها 
تنافس نجمات جيل الشباب، بل وتتفوق عليهن في 
كثير من األوقات، لتستحق لقب »الديفا«، ولتثبت أنها 

ضد الزمن وأن العمر مجرد رقم.
 من األعمال 

ً
 كبيرا

ً
وتمتلك سميرة سعيد تاريخا

الفنية البارزة، التي حفرت اسمها بين أهم المطربات 
العربيات خال العقود الماضية، مما جعلها أيقونة 
الغناء في الوطن العربي، بسبب ذكائها في اختيارها 
األغاني والكلمات واأللحان التي تقدمها للجمهور، 
إلى جانب حرصها على الظهور في أفضل صورة على 
مستوى الشكل، إذ تعتبر من أكثر النجمات الاتي 

يخضعن لجلسات التصوير المختلفة، بخاف أنها 
تعتمد على تغير »اللوك« باستمرار، وهو ما يضفي 
عليها إطـــاالت أكــثــر أنــاقــة وشبابية، وبــالــقــدر الــذى 
تستطيع فيه سميرة، أن تنوع وتقدم المختلف في 

 بمظهر يبهر الجمهور.
ً
أغنياتها، تظهر دائما

خـــال الــعــام الــمــاضــي، قــدمــت ســمــيــرة سعيد على 
 قدمت ما 

ً
المستوى الفني، أعمااًل ناجحة، لكنها أيضا

يقرب من 7 جلسات تصوير، منذ يناير 2022، وحتى 
ديسمبر الماضي، وفي كل جلسة تطل على الجمهور 
بــمــظــهــر جــديــد يــعــكــس شــبــابــهــا الــمــتــجــدد وروحــهــا 
الخفيفة وأناقتها وذكاءها في االستمرار على القمة.

 أغنية »آرام 
ً
يذكر أن سميرة سعيد طرحت مؤخرا

نشوي غير« من كلمات محمد القياتي وألحان محمد 
حمزة وتوزيع محمد مصطفى.

محمد بن رضا يتقلد وسام الفنون بدرجة فارس
 على الصداقة الكويتية - الفرنسية

ً
بمناسبة مرور 60 عاما

سميرة سعيد... ضد الزمنسميرة سعيد... ضد الزمن

أحمد الشطي

معارض 
الكتب 

الخليجية 
باتت تحتل 

مكانة مرموقة 
ومعرض 

الكويت لم 
يراوح مكانه

طالب الرفاعي

اإلشكالية 
تكمن في 
استعانة 

المؤسسة 
الثقافية 
بأسماء

ال ُمنجزات 
لديها

سعداء الدعاس

المسرح يحتاج 
إلى تشكيل 
لجنة دائمة 

ليست موسمية 
لزيادة 

العروض 
والمتفرجين

علي العنزي

الكويت في 
عنق زجاجة 

فإما أن تستعيد 
ريادتها أو 

تبقى في ركب 
متأخر

فهد الهندال

نفتقر لميزانية 
مشجعة 
وتمثيل 

الكويت في 
المحافل 
الثقافية 
العالمية

منال النشمي
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لقي 17 شخصا على األقل 
مصرعهم في خولياكا، 

جنوب شرق البيرو، 
أمس األول، في صدامات 

دارت بني قوات األمن 
ومتظاهرين مناهضني 

للرئيسة دينا بولوارتي، 
حاولوا اقتحام مطار 

املدينة.
ويطالب املتظاهرون 
باستقالة بولوارتي، 

التي كانت نائبة للرئيس 
اليساري بيدرو كاستيو، 
لكن البرملان عينها مكانه 
عندما عزله في ديسمبر، 

كما يطالبون بحل البرملان 
ذي الغالبية اليمينية 

وإجراء انتخابات فورية.

سلة أخبار

 في 
ً
البيرو: 17 قتيال

احتجاجات

أعلن وزير الصحة في 
حكومة تصريف األعمال 
في لبنان فراس األبيض، 
أمس، رفع الدعم عن كافة 

أنواع حليب األطفال، 
الفتًا الى أن »الكميات 
التي كانت تصل عند 

الدعم كانت تكفي بلدين 
وعلى األرجح كنا نشتري 

الحليب لبلدين« في إشارة 
الى التهريب إلى سورية. 
وسيترك هذا القرار آثارا 

سلبية على آالف العائالت 
في بلد يعاني اقسى أزمة 

اقتصادية في تاريخه 
تركت الغالبية العظمى من 

سكانه تحت خط الفقر. 
ذ أهالي 

ّ
إلى ذلك، نف

ضحايا انفجار مرفأ 
بيروت في لبنان أمس 
تحركًا احتجاجيًا أمام 
قصر العدل في بيروت 

للمطالبة باستئناف 
التحقيقات القضائية في 

امللف تخللته محاولة 
اقتحام املبنى ومواجهات 

مع االمن. من ناحية أخرى، 
أقدم مودعان على اقتحام 
مصرفني بقوة السالح في 

جنوب البالد.

لبنان: تحركات بالشارع 
ووقف دعم حليب األطفال    

في محاكاة لغزو صيني 
شامل لتايوان أجراها 

مركز أبحاث مستقل في 
واشنطن، من غير املرجح 

أن تخرج بكني منتصرة في 
الحرب التي ستنتج عنها 
آالف الضحايا بني القوات 

املشاركة.
وتصورت املحاكاة التي 
أجراها مركز الدراسات 
االستراتيجية والدولية 

)CSIS(، حربا مستقبلية في 
2026، يشارك فيها جيوش 

الصني واليابان وتايوان 
وأميركا.  وقالت شبكة 

»سي إن إن«، إنه بحسب 
»لعبة الحرب« التي أجراها 
املركز فإن الواليات املتحدة 

واليابان ستخسران عشرات 
السفن الحربية ومئات 

الطائرات املقاتلة وآالف 
الخسائر البشرية بني 

قواتهما. وقال التقرير إن 
مثل هذه الخسائر ستضر 
باملكانة العاملية للواليات 

املتحدة لسنوات عديدة.
في الطرف اآلخر، قدر 

التقرير أن الصني ستعاني 
من مقتل حوالي 10 آالف 

جندي وستفقد 155 طائرة 
مقاتلة و138 سفينة كبيرة 
وستترك الحرب بحريتها 

في حالة من الفوضى 
وجوهر قوتها البرية 

محطمًا، عالوة على عشرات 
اآلالف من الجنود يقعون 

أسرى حرب.

الصين ستفشل بغزو تايوان 
في محاكاة أميركية

اكتشاف وثائق سرية في مكتب لبايدن 
تم اكتشاف العديد من الوثائق السرية من وقت كان الرئيس 
 للرئيس بـــاراك أوبــامــا، الخريف الماضي، 

ً
جــو بــايــدن نائبا

في مكتب خــاص، حسبما أوضــح محامو بايدن أمــس األول 
.»CNN« لـ 

ً
االثنين، وفقا

إلى ذلك، قالت شبكة »CBS«، إن المدعي العام ميريك جارالند 
كلف المدعي العام األميركي في شيكاغو مراجعة الوثائق التي 

تم تصنيفها على أنها سرية.
ونقلت الشبكة عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين، قولهما، 
إن هناك ما يقرب من 10 وثائق في المركز، مضيفة أن مكتب 
 في تحقيق المدعي العام 

َ
التحقيقات الفدرالي يشارك أيضا

األمــيــركــي. ويــقــول مــحــامــو بــايــدن، إنــهــم عــثــروا عــلــى الــمــواد 
الــحــكــومــيــة فــي نــوفــمــبــر أثــنــاء إغــــالق مــكــتــب مــقــره واشــنــطــن 
العاصمة - مركز بن بايدن للدبلوماسية والمشاركة العالمية 
- الذي استخدمه بايدن كجزء من عالقته بجامعة بنسلفانيا، 

 من 2017 إلى 2019.
ً
 فخريا

ً
حيث كان أستاذا

ويطلب من أصحاب المناصب الفدرالية بموجب القانون 
التخلي عن الوثائق الرسمية والسجالت السرية عند انتهاء 

خدمتهم الحكومية.
وقال ريتشارد ساوبر، المستشار الخاص للرئيس بايدن، 
في بيان نقلته رويترز »يتعاون البيت األبيض مع األرشيف 
الوطني ووزارة الــعــدل فيما يتعلق باكتشاف مــا يــبــدو أنه 
ســجــالت إدارة أوبــامــا-بــايــدن، بــمــا فــي ذلـــك عـــدد صغير من 

الوثائق ذات العالمات السرية«.
وأضـــــاف »تــــم اكــتــشــاف الـــوثـــائـــق عــنــدمــا كــــان الــمــحــامــون 
الشخصيون للرئيس يحزمون الملفات الموجودة في خزانة 
مغلقة للتحضير إلخالء مساحة مكتبية في مركز بن بايدن 

في واشنطن العاصمة«.
وتابع »استخدم الرئيس هذه المساحة بشكل دوري من 
منتصف عــام 2017 حتى بداية حملة 2020«، وفــي يــوم هذا 

االكــتــشــاف، 2 نوفمبر 2022، »أخــطــر مكتب مستشار البيت 
األبيض األرشيف الوطني الذي تسلم المواد في صباح اليوم 

التالي«.
وأضاف ساوبر »تم اكتشاف هذه الوثائق من قبل محامي 
 »لم تكن الوثائق موضوع أي طلب أو استفسار 

ً
الرئيس«، مؤكدا

ســابــق مــن قــبــل الــمــحــفــوظــات«، وتــابــع »مــنــذ هـــذا االكــتــشــاف، 
تــعــاون الــمــحــامــون الــشــخــصــيــون لــلــرئــيــس مــع المحفوظات 
ووزارة العدل في عملية لضمان أن تكون أي سجالت إلدارة 
أوبــامــا - بــايــدن فــي حــوزة األرشــيــف بشكل مناسب«. وقالت 
شبكة CNN، إن المواد تضمنت بعض الملفات السرية للغاية 
مع وسم »المعلومات الحساسة المجزأة«، والمعروفة أيضا 
باسم SCI، والتي تستخدم للمعلومات الحساسة للغاية التي 
تم الحصول عليها من مصادر استخباراتية. وقال المصدر 
للشبكة إنه بعد االكتشاف، اتصل محامو بايدن على الفور 
بإدارة المحفوظات والسجالت الوطنية، التي بدأت النظر في 
األمــر. وقــال المصدر إن فريق بايدن تعاون مع اإلدارة، التي 
 إلــى الموقف على أنــه خطأ بسبب عــدم وجــود 

ً
نظرت الحــقــا

ضمانات للوثائق. وفي نوفمبر، أرسلت إدارة المحفوظات 
إحالة إلى وزارة العدل للنظر في األمــر، حسبما قال مصدر 

.CNN مطلع على الوضع لشبكة
ويأتي اكتشاف المواد في الوقت الذي يحقق فيه المحقق 
الــخــاص جـــاك سميث مــع الــرئــيــس الــســابــق، دونــالــد تــرامــب، 
ة التعامل مع السجالت السرية في منتجعه  الحتمال إســاء

مار الغو في فلوريدا.
واستعاد المحققون الفدراليون ما ال يقل عن 325 وثيقة 
سرية من ترامب كجزء من تحقيقهم. وقــال ترامب في بيان 
أمـــس: »مــتــى سيداهم مكتب التحقيقات الــفــدرالــي مــقــار جو 
رفع 

ُ
بايدن الكثيرة، أو حتى البيت األبيض؟«. وأضــاف »لم ت

صفة السرية عن هذه الوثائق بالتأكيد«.

إيران: صالحيات واسعة لقائد الشرطة الجديد إلنهاء االحتجاجات

في خطوة قد تعني أن القيادة 
اإليرانية عقدت عزمها على 

إنهاء االحتجاجات المستمرة 
منذ سبتمبر بأي ثمن، ُمنح 

القائد الجديد للشرطة؛ الذي 
 احتجاجات عام 

ً
قمع سابقا

2009، صالحيات موّسعة، 
في حين أصدرت النيابة العامة 

 يدعو إلى الحزم ضد 
ً
تعميما

النساء اللواتي يخلعن الحجاب 
اإللزامي.

فــي خــطــوة تشي بالمزيد من طهران   -  فرزاد قاسمي
التشدد في مواجهة االحتجاجات 
المتواصلة ضد نظام الجمهورية 
اإلسالمية منذ 4 أشــهــر، وّجهت 
ــران الـــشـــرطـــة، أمـــس،  ــ ســلــطــات إيــ
لـــلـــتـــعـــامـــل بــــحــــســــم ضــــــد »خـــلـــع 

الحجاب«. 
ــتـــب  ــكـ وأكـــــــــــــد مـــــــصـــــــدر فــــــــي مـ
الــمــرشــد االيــرانــي علي خامنئي 
لـــ »الـــجـــريـــدة« أن الــقــائــد الــجــديــد 
لـــلـــشـــرطـــة، أحــــمــــد رضــــــا رادان، 
اشــتــرط عــلــى الــمــرشــد أن يــوّجــه 
األوامر للجهاز القضائي بإصدار 
كل القرارات الالزمة التي تحتاج 
إليها قيادة الشرطة لـ »مكافحة 
الشغب وأعداء النظام«، حيث تم 
تــكــلــيــف 10 قـــضـــاة بــصــالحــيــات 
كــامــلــة لــتــلــك الــمــهــمــة عــلــى مـــدار 
الساعة، ومن دون انقطاع طوال 

األسبوع.
وأشــار المصدر إلــى أن إعالن 
ــد آبـــــــــــادي، )مـــســـاعـــد  ــمـ ــدالـــصـ ــبـ عـ
ــي الـــــعـــــام مـــحـــمـــد جــعــفــر  ــدعــ ــمــ الــ
ــدر  ــ ــر أصــ ــ ــيــ ــ ــري( أن األخــ ــظــ ــتــ ــنــ مــ
 لجميع األجهزة األمنية 

ً
تعميما

ــاه »كـــشـــف  ــ ــمــ ــ ــا أســ ــ بـــمـــكـــافـــحـــة مــ
ــدات«،  ــيــ ــســ ــبـــل الــ الــــحــــجــــاب مــــن قـ
جــاء بطلب من رادان الــذي سبق 
أن فــّعــل، حين كــان قــائــدا لشرطة 
طهران عام 2007، جهاز »شرطة 
اآلداب«، الــمــتــهــم بــالــتــســبــب في 
ــتــــجــــاجــــات  ــة االحــ ــ ــــوجـ انــــــــــدالع مـ
واالضــــطــــرابــــات غــيــر الــمــســبــوقــة 
التي تشهدها البالد منذ منتصف 

سبتمبر الماضي.
وفـــــــي وقـــــــت يــــبــــدو أن رادان 
ــات أوســـــــع مــع  ــدامــ يــســتــعــد لــــصــ
اإليــرانــيــات الــالتــي يتراخين في 
ارتداء الحجاب اإللزامي باألماكن 
الـــعـــامـــة والـــمـــطـــاعـــم والــمــقــاهــي، 
كشف المصدر أن القائد األمني 
المتشدد اشــتــرط على خامنئي 
أن يتم توحيد صفوف كل القوات، 
التي تعمل على مكافحة الشغب 

واالحتجاجات، تحت قيادته.
أن رادان طـــلـــب  وأوضـــــــــــــــح 
ــويــــض مــن  ــفــ ــى تــ ــلــ ــــول عــ ــــصـ ــــحـ الـ
خامنئي لكي تقوم عناصر األمن 
ــارات« وكـــل  ــ ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ بـــقـــيـــادة »االسـ
األجــهــزة العسكرية، إضــافــة إلى 
قـــيـــادة الـــقـــوات الــتــابــعــة للجيش 

األمن اإليراني 
ي 

َ
ُيوقف خليت

تجسس لمصلحة 
إسرائيل... 

وقاليباف يتحدث 
عن انتهاء سوء 

الفهم مع أذربيجان

صورة نشرتها »سنتكوم« أمس لبنادق هجومية صادرتها على متن سفينة تهريب متجهة من إيران إلى اليمن يوم 6 الجاري )تويتر(

رئيس حكومة تشيكيا يوقع على دبابات تي 72 التي طورتها بالده قبل إرسالها 
ألوكرانيا

ــــوري« لــمــواجــهــة  ــثـ ــ ــــرس الـ ــــحـ و»الـ
وكبح التظاهرات، وهو ما تّم له.

ــر الـــمـــصـــدر أن الـــمـــرشـــد،  ــ وذكــ
ــام لــلــقــوات  ــعــ بــصــفــتــه الـــقـــائـــد الــ
المسلحة، أصــدر قــرار التفويض 
بشكل سري للغاية لكل األجهزة 

ولمدة عام.
وجــاءت التوجيهات الجديدة 
الــتــي تــخــالــف تــصــريــحــات أدلـــى 
ــم  ــهــ ــ

ُ
، وف

ً
ــا خـــامـــنـــئـــي أخـــــــيـــــــرا ــهــ بــ

منها إمــكــانــيــة تساهله مــع غير 
الــمــلــتــزمــات بــالــحــجــاب الــكــامــل، 
وســط استمرار التظاهرات التي 
فّجرتها وفاة الشابة مهسا أميني 
خالل احتجازها، وهو ما تنفيه 

السلطات اإليرانية.
وشهدت مناطق إيرانية عدة، 
لــيــل االثــنــيــن ـ الـــثـــالثـــاء، اشــتــداد 
االحـــتـــجـــاجـــات ضـــد الـــنـــظـــام مع 
ــوجــــة االحـــتـــجـــاجـــات  ــراب مــ ــ ــتــ ــ اقــ
ــتـــي انــطــلــقــت  غـــيـــر الــمــســبــوقــة الـ
منتصف سبتمبر الــمــاضــي من 
ــع، إذ رفـــع  ــ ــرابـ ــ إتــــمــــام شـــهـــرهـــا الـ
المتظاهرون في مشهد وكرمان 
ــتـــات  ــان وكــــرمــــانــــشــــاه الفـ ــجـــ وزنـــ
احــتــجــاجــيــة، وأشــعــلــوا الــنــار في 

اإلعالنات الحكومية.
ــات فــي  ــاجــ ــتــــجــ ــــت احــ ــعـ ــ ــدلـ ــ وانـ
ــنـــت آبـــــــاد وإكــــبــــاتــــان  ــاطـــق جـ ــنـ مـ

وجــــيــــتــــكــــر وطـــــــرشـــــــت وشـــــــــارع 
ــيـــة  ــزان وأقـــدسـ ــ ــويــ ــ شـــريـــعـــتـــي ولــ
وطهران بارس ونارمك وشعارات 
ــلــــى عــلــي  ــنــــددة بـــالـــمـــرشـــد األعــ مــ

خامنئي.
وبــيــنــمــا أعــلــن مــوقــع »هـــرانـــا« 
ــان أن  ــ ــســ ــ الـــمـــعـــنـــي بـــحـــقـــوق اإلنــ
ــاء اإليــــــرانــــــي فـــــي مــديــنــة  ــقــــضــ الــ
زاهـــــــــــــــــــــــــدان، مــــــــركــــــــز مــــحــــافــــظــــة 
ــدر  بـــلـــوشـــســـتـــان ســـيـــســـتـــان، أصــ
 بـــاإلعـــدام عــلــى المتظاهر 

ً
حــكــمــا

إبــراهــيــم نـــارويـــي، بــعــد أن وّجـــه 
له تهمة »الــحــرابــة«، قــال مسؤول 
حقوق اإلنسان في األمم المتحدة، 
ــر تــــــــــورك، إن »الـــحـــكـــومـــة  ــكــ فــــولــ
ــة  ــقـــوبـ ــدم عـ ــخــ ــتــ ــســ اإليــــــرانــــــيــــــة تــ
اإلعــــدام كـــ »ســـالح لنشر الــخــوف 
بين الــمــواطــنــيــن، والــقــضــاء على 

المعارضة«.
ــاف الـــمـــســـؤول األمـــمـــي،  وأضـــــ
ات  في بيان، أن »تحويل اإلجـــراء
الــجــنــائــيــة إلــــى ســــالح لــمــعــاقــبــة 
الـــشـــعـــب عـــلـــى مـــمـــارســـة حــقــوقــه 
ــك الـــذيـــن  ــئــ ــة، مـــثـــل أولــ ــيــ ــاســ األســ
شـــــــاركـــــــوا فــــــي الـــــتـــــظـــــاهـــــرات أو 
نــظــمــوهــا، يــصــل إلــــى حـــد الــقــتــل 
بتفويض مــن الــدولــة«، موضحا 
ذتها طهران 

ّ
أن اإلعدامات التي نف

 بحق موقوفين على خلفية 
ً
أخيرا

االضطرابات التي تشهدها البلد 
خالفت الــقــانــون الــدولــي لحقوق 

اإلنسان.
فــــي الــــســــيــــاق، ذكــــــرت مــنــظــمــة 
حقوق اإلنسان اإليرانية، أنه على 
الرغم من إعدام 4 متظاهرين في 
األيام الماضية، فإن ما ال يقل عن 
109 متظاهرين آخرين معّرضين 
ــدار أو تــنــفــيــذ أحــكــام  ــ لــخــطــر إصـ

باإلعدام بحقهم.

تجّسس وتوحيد

في األثناء، أعلنت وزارة األمن 
اإليــــرانــــيــــة، أمــــــس، أنـــهـــا قــبــضــت 
ــلـــى خــلــيــتــيــن، واتـــهـــمـــتـــهـــمـــا بـــ  عـ
»التجسس« لمصلحة »الموساد« 

اإلسرائيلي.
وأشارت الوزارة إلى أنه »عقب 
تفكيك 4 خاليا عملياتية تابعة 
للموساد في ديسمبر الماضي، 

ارتفع عدد الخاليا إلى 6«.
ولفتت الوكالة إلى أنها حددت 
 في 

ً
 وداعما

ً
 عملياتيا

ً
»23 عنصرا

محافظات طهران وأصفهان ويزد 
وأذربــيــجــان الــغــربــيــة وكلستان، 
 كــانــوا 

ً
وتــــم اعــتــقــال 13 شــخــصــا

موجودين داخل البالد، ومصادرة 
معّداتهم التشغيلية المختلفة«.

في سياق آخر، أعلنت اللجنة 
الــقــضــائــيــة الــمــشــتــركــة اإليــرانــيــة 
العراقية، أنها والقضاء العراقي 
استكماال التحقيقات األولية حول 
متهمين في قضية اغتيال نائب 
رئــيــس هيئة »الــحــشــد الشعبي« 
الـــعـــراقـــي أبـــومـــهـــدي الــمــهــنــدس، 
وقــائــد »فــيــلــق الـــقـــدس« اإليــرانــي 
قاسم سليماني ورفاقهما بضربة 
جوية أميركية قرب مطار بغداد 

الدولي مطلع عام 2020.
ــرك  وأكـــــــــــدت ضـــــــــــرورة عـــــــدم تــ
مــرتــكــبــي »جــريــمــة االغــتــيــال« من 

دون عقاب.
مــن جهة أخـــرى، صــرح رئيس 
الــبــرلــمــان اإليـــرانـــي، محمد باقر 
قاليباف، بأن »ما حدث في اآلونة 
ــــن ســــــوء الـــفـــهـــم مــع  األخــــــيــــــرة، مـ
 
ً
أذربيجان تمت معالجته«، الفتا

. وجاء 
ً
إلى أنه سيزور باكو قريبا

ذلك بعد عقده اجتماعات ثنائية 
ــع رئـــيـــَســـي الــبــرلــمــان  وثـــالثـــيـــة مـ
األذري والتركي في أنقرة، حيث 
تــم »الــتــأكــيــد خـــالل االجــتــمــاعــات 
عــلــى الــقــضــايــا المتعقلة بالنقل 

بين البلدان الثالثة«.
 قاليباف لم ُيشر صراحة 

ّ
لكن

لــــلــــخــــالف بـــــشـــــأن دعــــــــم طــــهــــران 
ألرمــيــنــيــا وتــلــويــحــهــا بــالــتــدخــل 

الــعــســكــري لــمــنــع بـــاكـــو )حــلــيــفــة 
ــادة شـــريـــط  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ أنــــــقــــــرة( مـــــن اسـ
ــــدودي تــســيــطــر عــلــيــه يــريــفــان،  حـ
وهــــو مـــا يــعــنــي قــطــع الــتــواصــل 

البري بين إيران وأرمينيا.

جهود نتنياهو

فــــي الـــمـــقـــابـــل، تــــحــــّدث رئــيــس 
ــلـــي بــنــيــامــيــن  ــيـ الـــــــــوزراء اإلســـرائـ
نتنياهو، مع مسؤولين تنفيذيين 
ونشطاء كبار في لجنة الشؤون 
العامة األميركية - اإلسرائيلية، 
الـــمـــعـــروفـــة بــاســمــهــا الــمــخــتــصــر 
ــك«، بـــشـــكـــل أســــاســــي حـــول  ــ ــبــ ــ »إيــ
ــع إيـــــــران، وقـــــال بــيــان  الــــصــــراع مـ
صــــادر عــن مــكــتــبــه: »حــــان الــوقــت 
لتوحيد الصفوف بين إسرائيل 
والواليات المتحدة، وآخرين. وأنا 
أتطلع إلى مناقشة هذه المسألة 

مع الرئيس جو بايدن وفريقه«.
من جانب آخر، أعلنت البحرية 
األمــيــركــيــة »اعـــتـــراضـــهـــا سفينة 
صيد بخليج عمان في 6 الجاري 
بــصــدد تــهــريــب أســلــحــة تتضمن 
بــنــادق كــالشــنــيــكــوف مــن إيــــران« 
للمتمردين الحوثيين في اليمن.

البرازيل: »المؤسسات« تدعم لوال 
ب لتحرك جديد ألنصار بولسونارو

ّ
وترق

ــلــــي لــويــس  ــبــــرازيــ ــقـــي الــــرئــــيــــس الــ لـ
إيــنــاســيــو لـــوال دا سيلفا دعــمــا كبيرا 
مــن السلطات السياسية والقضائية 
في بالده، غداة اقتحام أنصار الرئيس 
السابق جايير بولسونارو ثالثة مقار 
للسلطة فـــي بــرازيــلــيــا تـــرتـــدي أهمية 
رمزية، في حين تسود حالة من التوتر 
بانتظار تحرك آخــر ألنــصــار الرئيس 
الـــســـابـــق، خــصــوصــا إذا نــفــذ ســائــقــو 
الــشــاحــنــات الــمــؤيــدون لــه تهديداتهم 
بإغالق الطرق وتطويق مصافي النفط، 
ما قد يؤدي إلى قطع إمــدادات الوقود 

عن المدن البرازيلية.
ومــســاء أمـــس األول، أعــلــن الرئيس 
الــــــيــــــســــــاري، خــــــــالل مـــــغـــــادرتـــــه قــصــر 
بــالنــالــتــو، مــقــر الــحــكــم الــمــتــضــرر في 
الــعــاصــمــة بــرازيــلــيــا مــحــاطــا بــقــضــاة 
المحكمة العليا وأعــضــاء الكونغرس 
وحكام الواليات، »لن ندع الديموقراطية 

تفلت من أيدينا«.
ــاء مجلس  ــ واجــتــمــع لــــوال مـــع رؤســ
الشيوخ والنواب والمحكمة العليا في 
قصر بالنالتو، ووقعوا بيانا مشتركا 
»زودا عـــن الــديــمــوقــراطــيــة«، جـــاء فيه 
أن »ســـلـــطـــات الـــجـــمـــهـــوريـــة الــضــامــنــة 
للديموقراطية ودستور 1988 ترفض 

أعــمــال اإلرهـــاب والتخريب اإلجرامية 
واالنقالبية التي وقعت في برازيليا«، 
وأضاف: »المجتمع يحتاج للهدوء )...( 

والسالم )...( والديموقراطية«.
والقت اإلدانة أصداء في شوارع ساو 
باولو، خصوصا في شارع باوليستا 
الشهير، حيث تجمع في وقت متأخر 
من الليل آالف األشخاص »للدفاع عن 
»ســجــن  الــديــمــوقــراطــيــة« والــمــطــالــبــة بـــ

االنقالبيين«.
ــر الـــعـــدل فــالفــيــو ديــنــو  ــ ــلـــن وزيـ وأعـ
أن »الــبــالد تــعــود بــســرعــة إلـــى المسار 
ــيـــعـــي لـــلـــمـــؤســـســـات )...( فــشــل  ــبـ الـــطـ
االنـــقـــالبـــيـــون فـــي مــحــاولــتــهــم انــتــهــاك 
الشرعية«. ورفــض االتــحــاد البرازيلي 
لكرة القدم استخدام قميص المنتخب 
الــــــوطــــــنــــــي الــــــــــــذي يــــــرتــــــديــــــه أنـــــصـــــار 
ــــي أعــــمــــال مــنــاهــضــة  بـــولـــســـونـــارو: »فـ

للديموقراطية والتخريب«.
وأزالـــــــــــــت قـــــــــوات األمـــــــــن تـــجـــمـــعـــات 
لليمنيين المتطرفين الذين ال يزالون 
يرفضون فوز لوال بعد أكثر من شهرين 
على انتخابه كانوا أقاموها قرب مقرات 
الجيش في العاصمة وعدة مدن لحثه 
على التحرك واالطــاحــة بلوال وإعــادة 
ــارو الـــضـــابـــط الـــســـابـــق إلـــى  ــونـ ــولـــسـ بـ

السلطة. واعتقل أكثر من ألفي شخص، 
فــي وقـــت تــعــهــدت الــســلــطــات بمالحقة 

»االنقالبيين« ومحاسبتهم. 
فــي األثـــنـــاء، أكـــد الــرئــيــس اليميني 
المتطرف السابق جايير بولسونارو، 
الـــذي دان بخجل االقــتــحــامــات، نافيا 
مــســؤولــيــتــه عــنــهــا ومــتــمــســكــا »بــحــق 
ــأ نـــقـــلـــه إلـــى  ــبـ ــر الـــســـلـــمـــي«، نـ ــاهـ ــتـــظـ الـ
المستشفى في أورالندو بوالية فلوريدا 
بسبب مشكلة معوية. وكان قد توجه 
إلى الواليات المتحدة قبل يومين من 
تنصيب لـــوال فــي أول يــنــايــر، رافــضــا 
تسليم الوشاح الرئاسي لخلفه لعدم 

إقراره بفوزه.
ــيـــــس األمـــــيـــــركـــــي جــو  ــ ــرئـ ــ وجـــــــــدد الـ
بايدن »دعم الواليات المتحدة الثابت 
لــلــديــمــوقــراطــيــة الــبــرازيــلــيــة، ولتعبير 
الــشــعــب الـــبـــرازيـــلـــي عـــن إرادة حــــرة«، 
ودعا الرئيس لوال إلى زيارة واشنطن 
مطلع فبراير، وفقا لبيان مشترك نشر 
بــعــد مــحــادثــة هــاتــفــيــة بــيــنــهــمــا. وقـــال 
مستشار األمن القومي جيك سوليفان 
إن بـــالده لــم تتسلم أي دعـــوة رسمية 
لتسليم بولسونارو للبرازيل، في حين 
طالب عدة أعضاء في الكونغرس بطرد 

الرئيس السابق من البالد.

 للتعامل بحزم مع »خلع الحجاب« •• األمم المتحدة: اإلعدامات قتٌل بتفويض من الدولة األمم المتحدة: اإلعدامات قتٌل بتفويض من الدولة
ً
 للتعامل بحزم مع »خلع الحجاب«  النيابة تصدر أمرا
ً
•• النيابة تصدر أمرا

اتهم سكرتير مجلس األمن الروسي، نيكوالي باتروشيف، في مقابلة مع 
صحيفة روسية، الغرب بالسعي إلى محو روسيا من الخريطة، مضيفا أن 

االكتفاء الذاتي لروسيا يزعج الغرب الذي يسعى إلى تقسيمها. 
وقـــال بــاتــروشــيــف، فــي مقابلة مــع صحيفة »أرغــومــيــنــتــي إي فاكتي« 
الروسية، إن »األحـــداث بأوكرانيا ليست اشتباكا بين موسكو وكييف. 
هــذه مــواجــهــة عسكرية بين روســيــا وحــلــف شــمــال األطــلــســي والــواليــات 
المتحدة وبريطانيا باألساس«. ومن ناحيته، قال المتحدث باسم الكرملين 
دميتري بيسكوف إن »تــورط حلف الناتو في الوضع بأوكرانيا أصبح 
باديا للعيان وإن الواليات المتحدة والحلف الغربي أصبحا طرفا غير 

مباشر بالنزاع هناك«.
إلى ذلــك، تعهد وزيــر الدفاع سيرغي شويغو، خالل اجتماع مع قادة 
الــجــيــش، بــاالســتــمــرار فــي 2023 بتوسيع تــرســانــة األســلــحــة الهجومية 
وتطوير الدرع النووي وتحسين المعدات العسكرية وفي مقدمتها نظام 

القيادة واالتصاالت.

جاء ذلك بينما حققت القوات الروسية و»فاغنر« تقدما تكتيكيا في 
بلدة سوليدار االستراتيجية بدونيتسك شــرق أوكــرانــيــا، بينما أجــرى 
طاقم الفرقاطة الروسية »أميرال أسطول االتحاد السوفياتي غورشكوف« 
تــدريــبــات عــلــى مــواجــهــة عـــدو افــتــراضــي ببحر الــنــرويــج، وقــالــت الــدفــاع 
الروسية، إن التمرين هدفه صد أسلحة الهجوم الجوي للعدو وصواريخ 

الطيران والصواريخ المضادة للسفن بظروف مائية صعبة.
في غضون ذلك، وقع األمين العام لـ »الناتو« ينس ستولتنبرغ، ورئيس 
المجلس األوروبي شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية األوروبية أورسوال 
فون دير الين، أمس، اتفاقية للتعاون والتنسيق المشترك وتعزيز دعم 
أوكرانيا، في حين قالت بريطانيا إنها لم تحسم أمرها بعد بقرار تزويد 
أوكرانيا بدبابات بريطانية. إلى ذلك، رفض رئيس الوزراء األرميني نيكول 
باشينيان أمس استضافة مناورات منظمة معاهدة األمن المشترك بقيادة 
روسيا، موضحا أن يريفان تأخذ على موسكو عدم التدخل لمنع إقفال 

أذربيجان شريانا حيويا بناغورني قره باغ.

روسيا تتهم الغرب بالسعي إلى محوها من الخريطة
• موسكو تقترب من السيطرة على بلدة أوكرانية استراتيجية
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الشيخ عرباوي... وحزام يقترب
تعاقد النادي العربي مع العب القادسية السابق 
فيصل الشيخ، في صفة انتقال حر، لتدعيم صفوف 

الفريق األول لكرة القدم.
( فـــي الـــمـــراحـــل السنية 

ً
وتـــــدرج الــشــيــخ )24 عـــامـــا

 
َ
ــل منتخب الشباب، إال أنــه لــم يحظ

ّ
بالقادسية، ومــث

بفرصة الوجود مع الفريق األول.
ويجيد الشيخ في مركز المهاجم، وهو ما يعزز قوة 
األخضر الهجومية، بعد رحيل علي فريدون، وإصابة 

المحترف النيجيري ايدو.
وفي نفس السياق، اقترب العربي من الحصول على 

خدمات العب الكويت السابق أحمد حزام.
من جهة أخرى، كشفت تقارير إعالمية في تونس عن 
رغبة العربي في ضم مهاجم الملعب التونسي هيثم 
الجويني، نظير 200 ألف دوالر، إال أن إدارة الملعب 

رفضت العرض.
إلى ذلك، حسمت إدارة العربي موقفها فيما يخص 
السماح للمحترف الليبي محمد صولة باالنتقال إلى 

الترجي التونسي، على سبيل اإلعارة.

المهندي في ذّمة الله
فقدت أسرة كرة القدم القطرية والخليجية والعربية واآلسيوية، 
نائب رئيس االتحادين القطري واآلسيوي لكرة القدم، المغفور له 
بإذن الله سعود بن عبدالعزيز المهندي، الذي وافته المنية أمس 
األول االثنين، بعد صــراع مع الــمــرض. ولــم يّدخر المهندي دمث 
 في خدمة كرة القدم القطرية والخليجية والعربية 

ً
الخلق، جهدا

واآلسيوية من خالل المناصب العديدة التي تبوأها، وآخرها عمله 
 لالتحادين القطري واآلســيــوي، وعضو اللجنة التنفيذية 

ً
نائبا

لالتحاد الدولي لكرة القدم. وبدأ المهندي حياته الرياضية العبا 
ى منصب مدير الكرة، وعضوا للنادي.

ّ
في نادي قطر، ثم تول

 وارتبط الفقيد المهندي بعالقات وطيدة مع مسؤولي االتحادات 
كرة القدم األهلية في العديد من البلدان، األمر الذي أسهم في نجاحه 

بالكثير  من المهام المختلفة التي أوكلت له في جميع مناصبه.
ـــ »الـــجـــريـــدة« إلــــى الــقــائــمــيــن على  ويــتــقــدم الــقــســم الـــريـــاضـــي بـ
االتحادين القطري واآلسيوي، وأسرة المرحوم المهندي بخالص 

العزاء، رحمه الله وغفر له، وأسكنه فسيح جناته...
 »إنا لله وإنا إليه راجعون«.

سعود المهندي

الشاهين: الالعبون »مقاتلون«
أشاد رئيس االتحاد الكويتي لكرة القدم، عبدالله الشاهين، 
 أن الفريق 

ً
بفوز األزرق على اإلمارات بهدف من دون رّد، مضيفا

نجح في السيطرة على اللقاء، وهاجم بقوة في الشوطين.
وأضــاف، في تصريح لوسائل اإلعالم عقب انتهاء اللقاء: 
 رغم الخسارة، والفوز 

ً
 كبيرا

ً
»المنتخب اإلماراتي يبقى منتخبا

هو األول لمنتخبنا الوطني منذ 21 سنة في بطوالت الخليج، 
والذي اعتبره بمنزلة بطولة في حّد ذاتها«.

ولفت الشاهين إلــى أن األزرق ينافس على التأهل للدور 
 عــلــى أن الــفــريــق ينتظر 

ً
نــصــف الــنــهــائــي لــلــبــطــولــة، مـــشـــددا

المنتخب البحريني في الجولة األخيرة.
وهنأ الشاهين الجماهير، والعبي األزرق الذين وصفهم 
بـ »المقاتلين«، الذين كانوا عند ُحسن الظن بهم وعلى قدر 

المسؤولية الملقاة على عاتقهم بتحقيق فوز مستحق.

الفنيني أفضل العب
ــــب مــنــتــخــبــنــا  ــ حــــصــــل العـ
الــوطــنــي لــكــرة الــقــدم، مــبــارك 
الفنيني، على جائزة أفضل 
العـــب فـــي الـــمـــبـــاراة، بــعــد أن 
أرهـــــــق مــــدافــــعــــي الــمــنــتــخــب 
ي 

َ
اإلمــاراتــي على مــدار شوط

اللقاء. وأشــاد الجهاز الفني 
ــــأزرق عــقــب انــتــهــاء الــلــقــاء  لـ
بــالــفــنــيــنــي وجـــمـــيـــع العــبــي 
ــن لـــعـــبـــوا مــنــذ  ــذيــ األزرق، الــ
الدقيقة األولى من أجل حصد 
ق 

ّ
الــنــقــاط الـــثـــالث، وقـــد تحق

لهم ما أرادوا.

»الفتوى والتشريع« توصي بشطب السهو 
واللجنة االنتخابية تقرر استمراره

أوصــــــت إدارة الـــفـــتـــوى والــتــشــريــع 
ــهـــو مــن  ــلـــف الـــسـ ــح خـ ــ

ّ
ــرش ــمــ بـــشـــطـــب الــ

الترشح النتخابات نادي الجهراء. 
ويخوض السهو )أمين السّر الحالي 
للنادي( انتخابات النادي التي ستقام 
 الــخــمــيــس ضــمــن قــائــمــة الــجــهــراء 

ً
ــدا ــ غـ

برئاسة يوسف العنزي.
ت تـــوصـــيـــة اإلدارة بــســبــب  وجـــــــــاء
شـــــكـــــاوى تـــــقـــــّدم بــــهــــا بــــعــــض أعــــضــــاء 
الجمعية العمومية لوجود مخالفة في 
شــروط الترشح لخلف السهو لوجود 
حــكــم قــضــائــي بــحــقــه، بــعــد شــكــوى من 
عضوي  مجلس اإلدارة السابقين وليد 
السالمة ومحمد العنزي، بسبب »تزوير« 

ــنــــادي،  فــــي مـــحـــاضـــر مــجــلــس إدارة الــ
وتعّرض بعهدها السهو لحكم قضائي 
بالحبس سنتين وكفالة 1000 دينار 

لوقف نفاذ الحكم.
 وعـــلـــمـــت »الـــــجـــــريـــــدة« أن الــلــجــنــة 
االنتخابية لــنــادي الــجــهــراء قـــررت في 
اجتماعها مساء أمس الثالثاء، استمرار 
ح خلف السهو ضمن قائمة الجهراء 

ُّ
ترش

برئاسة يوسف كريم. 
وأكــدت مصادر لـ »الجريدة« أن قرار 
اللجنة االنتخابية جاء باألغلبية بين 

أعضائها.
خلف السهو

األزرق فاز على اإلمارات واقتنص األزرق فاز على اإلمارات واقتنص 33 نقاط ثمينة نقاط ثمينة
  دخل أجواء المنافسة على التأهل لنصف نهائي »خليجي   دخل أجواء المنافسة على التأهل لنصف نهائي »خليجي 2525««

فاز األزرق على اإلمارت 
1- صفر، في الجولة الثانية 
من منافسات »خليجي 25« 

بالبصرة، لينافس على التأهل 
للدور نصف النهائي.

حازم ماهر
حقق منتخبنا الوطني األول لكرة القدم، 
 على نظيره اإلمـــاراتـــي بنتيجة 

ً
 ثمينا

ً
فـــوزا

هدف من دون رد، في المباراة التي جمعتهما، 
أمس الثالثاء، على استاد الميناء األولمبي، 
فـــي الــجــولــة الــثــانــيــة مـــن مــنــافــســات بطولة 
 في مدينة البصرة 

ً
»خليجي 25« المقامة حاليا

بالعراق.
بهذا الــفــوز، دخــل األزرق بقوة فــي أجــواء 
المنافسة على حجز إحــدى بطاقتي التأهل 
للدور نصف النهائي للبطولة، حيث يواجه 
الــمــنــتــخــب الــبــحــريــنــي فـــي الـــجـــولـــة الــثــالــثــة 

واألخيرة، بعد غد الجمعة.
يذكر أن مباراة البحرين وقطر أقيمت مساء 
أمــس أثــنــاء مــثــول »الــجــريــدة« للطبع، والتي 

ستحدد حسبة التأهل في الجولة الثالثة.

وواصل منتخبنا الوطني اللعب بطريقته 
المعتادة تحت قيادة المدرب برتغالي روي 
بينتو »4-3-3«، وبتشكيل يتكون من سليمان 
عبدالغفور لحراسة المرمى، وفهد الهاجري 
وخالد محمد إبراهيم وحسن حمدان ومشاري 
غنام لخط الدفاع، ومهدي دشتي وسلطان 
العنزي وفيصل زايد في خط الوسط، وعيد 
الرشيدي ومبارك الفنيني وشبيب الخالدي 

لخط الهجوم.
وصدرت التعليمات لفيصل زايد بمساندة 
الهجوم، على أن يساند دشتي والعنزي الدفاع 
خـــالل هــجــوم الــمــنــافــس، إلـــى جــانــب تسديد 
جميع الالعبين على المرمى طوال زمن اللقاء، 

من لعبات ثابتة ومتحركة. 
وكان التفوق بشكل نسبي لمصلحة األزرق، 
والـــذي بــدت على العبيه الرغبة فــي تحقيق 
الفوز، على عكس المنتخب اإلمــاراتــي الذي 
تراجع للخلف، وكأنه يبحث عن التعادل غير 
المجدي، مع الوضع في االعتبار أن المستوى 

بصفة عامة جاء دون الطموح للفريقين.

أفضلية لألزرق

وجاءت البداية سريعة من قبل المنتخب 
اإلماراتي، لكن من دون تشكيل خطورة تذكر 
على مرمى سليمان عبدالغفور، في حين دخل 
األزرق أجواء اللقاء في الدقيقة التاسعة، حيث 
طــالــب العــبــوه باحتساب ركــلــة جـــزاء بسبب 
الدخول القوي من محمد عيسى على شبيب 
الخالدي، بيد أن حكم اللقاء شكري الحنفوش 

أشار إلى استمرار اللعب.
وهاجم األزرق لكن دون خطورة، حيث سدد 

فيصل زايــد فــي متناول الــحــارس اإلمــاراتــي 
خالد عيسى، وفــي الدقيقة 36 أحــرز شبيب 
الخالدي هدفا برأسية لكن الحنفوش ألغاه 

بداعي التسلل في قرار صحيح.
ومن جملة فنية رائعة في الدقيقة 42، مرر 
مبارك الفنيني عرضية متقنة حولها شبيب 
، غير أن الكرة 

ً
الخالدي برأسه من الوضع طائرا

ارتطمت بجسد الحارس.
ورد المنتخب اإلمــاراتــي بهجمة خطيرة 
برأسية ماجد راشــد في الدقيقة الثالثة من 
الوقت المحتسب بــدال من الضائع، تصدى 
لها سليمان عبدالغفور بشكل استعراضي، 
ليفرض التعادل السلبي نفسه على نتيجة 

هذا الشوط.
وعلى غــرار الــشــوط األول، جــاءت البداية 
قــويــة فــي الــشــوط الــثــانــي الــــذي تحسن فيه 
المستوى بشكل ملحوظ، من قبل المنتخب 
اإلمــاراتــي، مع شن أكثر من هجمة أخطرها 
عرضية وصــلــت لتيغالي ســددهــا فــي اقــدام 
الـــدفـــاع، ثــم مـــرور لــالعــب نفسه مــن الناحية 
الــيــمــنــي لــيــتــصــدى لـــه ســلــيــمــان عــبــدالــغــفــور 

هذه المرة.
ورد األزرق بهجمة خطيرة في الدقيقة 56، 
حيث تلقى شبيب الخالدي تمرير من الفنيني 
ــارات  ســددهــا لكنها ارتـــدت مــن مدافعي اإلمـ
لترتد الكرة ويسدد الالعب مجددا، لتذهب 
إلى فيصل زايد الذي حولها بعيدا عن المرمى.
واستغل العــبــو اإلمــــارات فــي الدقيقة 59 
تمريرة خاطئة لمشاري غنام، لتصل الكرة 
إلــى كايو الــذي مــرر بــدوره عرضية مــرت من 
أمام ماجد راشد المتواجد في منطقة الست 

ياردات.

وفـــي الــدقــيــقــة 62 
أجرى بينتو التغيير 
األول بـــنـــزول حمد 
الــــــقــــــالف بــــــــدال مــن 
مشاري غنام، وفي 
الدقيقة ذاتها أهدر 

فيصل زايـــد فرصة 
هـــدف مــحــقــق، حينما 

تـــهـــيـــأت أمـــــامـــــه تـــمـــريـــرة 
الفنيني لكنه ســددهــا عالية 

بغرابة.
ثم أجرى بينتو التغيير الثاني 

بنزول بدر طارق بدال من مهدي دشتي، 
فــي مــحــاولــة منه الســتــغــالل تسديدات 

طارق.
وفي الدقيقة 76 سدد تيغالي قوية 
لكنها علت عارضة عبدالغفور، وبعد 
انحسار اللعب في وسط الملعب أطلق 
يحيى الغساني تسديدة مدوية كان 
لها عبدالغفور بالمرصاد وأنقذ مرماه 

من هدف محقق.
وفــــي الــدقــيــقــة الــثــالــثــة مـــن الــوقــت 

الــمــحــتــســب بــــدال مـــن الــضــائــع، مــرر 
البديل أحمد الظفيري من ركلة حرة 
ثابتة، سددها والمست رأس وليد 
عباس لتسكن المرمى، ولم تشهد 
الدقائق المتبقية جديدا، ليحقق 

األزرق فوزا مستحقا بهدف من 
دون رد، ويدخل بقوة في أجواء 

المنافسة عــلــى حــجــز إحــدى 
بطاقتي التأهل.

العبو األزرق يحتفلون بالفوز مع الجهازين الفني واإلداري )رويترز(

الجماهير الكويتية تؤازر منتخبها )رويترز(

أكــــد العــــب مــنــتــخــبــنــا الـــوطـــنـــي، أحـــمـــد الــظــفــيــري، أن 
قة حتى 

ّ
المباراة كانت ممتعة للفريقين، ظلت نتيجتها معل

صافرة الحكم األخيرة، واعتبرناها بمنزلة نهائي للبطولة. 
وأضاف، في تصريحات إعالمية عقب انتهاء اللقاء: »أعتقد أننا 

تسّيدناها منذ بدايتها، وكان ينقصنا فقط الهدف الذي ُسّجل في 
الدقائق األخيرة«.

وعـــن الــمــبــاراة المقبلة ضــد الــبــحــريــن، قـــال: »الــبــحــريــن مــن أكثر 
 بالمنطقة في السنوات األخيرة، 

ً
المنتخبات تطورا

.»
ً
لكننا سنستعد لها جيدا

الظفيري: 
تسّيدنا المباراة

البديل أحمد الظفيري يحيي الجماهير

https://www.aljarida.com/article/10810
https://www.aljarida.com/article/10716
https://www.aljarida.com/article/10811
https://www.aljarida.com/article/10812
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يسعى باريس سان جرمان 
إلى تعويض خسارته في 

الجولة الماضية، عندما يواجه 
أنجيه اليوم في المرحلة الثامنة 

عشرة من الدوري الفرنسي 
لكرة القدم.

ــتـــوقـــع أن يــخــوض  ــمـ مــــن الـ
الــنــجــم األرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل 
مـــيـــســـي أول مــــــبــــــاراة لـــــه فــي 
صــفــوف بــاريــس ســان جرمان 
 عـــلـــى قــيــادتــه 

ً
بـــعـــد 24 يــــومــــا

مـــنـــتـــخـــب بـــــــــاده الـــــــى إحـــــــراز 
كــأس العالم للمرة الثالثة في 
 
ً
تـــاريـــخـــه، عــنــدمــا يــحــل ضــيــفــا
عــلــى أنــجــيــه صـــاحـــب الــمــركــز 
األخــيــر األربـــعـــاء فــي المرحلة 
الـــثـــامـــنـــة عـــشـــرة مــــن الــــــدوري 

الفرنسي لكرة القدم.
 ،)

ً
ــا ــ ــامـ ــ وكـــــــان مـــيـــســـي )35 عـ

ــب فـــي الـــعـــالـــم سبع  أفـــضـــل العــ
مــّرات، عاد الى باريس الثاثاء 
الماضي، وحظي باستقبال حار 
في تدريبات اليوم التالي، حيث 
 لوجه، 

ً
وقف العبو الفريق وجها

وصفقوا له لدى دخوله أرضية 
مــقــر الـــتـــدريـــب، قــبــل أن يتسلم 
هدية عبارة عن كأس من المدير 
الرياضي في الفريق البرتغالي 

لويس كامبوس.
ــه  ــاتـ ــبـ ــدريـ وتـــــابـــــع بــــعــــدهــــا تـ
ــبـــل أن يـــنـــضـــم إلـــى  ــة قـ ــرديــ ــفــ الــ
 من 

ً
ــارا ــبـ ــتـ  اعـ

ً
الـــفـــريـــق جــمــاعــيــا

ــن، وبـــالـــتـــالـــي ســيــكــون  ــيــ ــنــ االثــ
 لــخــوض الــمــبــاراة، كما 

ً
جـــاهـــزا

تمنى مدربه كريستوف غالتييه 
فــي مؤتمر صحافي الخميس 
الماضي عندما قال »لقد خاض 
كأس عالم مدهشة، وبذل الكثير 
من المجهودات، وتعرض لكثير 
مـــن الـــتـــدخـــات. ســأســتــمــع إلــى 
مــا سيقوله لــي، وآمــل أن يكون 

 لــخــوض الـــمـــبـــاراة ضد 
ً
مــتــاحــا
أنجيه«.

ــابـــل، يـــحـــوم الــشــك  ــقـ ــمـ ــي الـ فــ
حول مشاركة النجم البرازيلي 
نيمار رغم مشاركته في جزء من 

 .
ً
التدريبات االثنين أيضا

وبحسب الصحف المحلية، 
ســـيـــدرس الــجــهــاز الــطــبــي عــدد 
ــــق الــــتــــي ســيــخــوضــهــا  ــائـ ــ ــــدقـ الـ
البرازيلي الــذي اليــزال يتعافى 
من إصابة في التواء في الكاحل 
ــاراة  ــبــ ــمــ تــــعــــرض لـــهـــا خــــــال الــ
األولى للبرازيل ضد صربيا في 
دور المجموعات من مونديال 

قطر 2022.

غياب مبابي وحكيمي
في المقابل، سيغيب النجم 
اآلخر كيليان مبابي والمغربي 
أشرف حكيمي، اللذان سيعودان 
إلــــــــى الـــــتـــــدريـــــبـــــات الـــــثـــــاثـــــاء، 
 لــلــمــبــاراة ضـــد ريــن 

ً
ــدادا ــعـ ــتـ اسـ

األحد المقبل.
ــه مـــبـــابـــي  ــيــ ــيــ ــتــ ــالــ ومــــــنــــــح غــ
وحكيمي إجازة لمدة أسبوعين، 
حيث شوهدا يتابعان مباريات 
في دوري كــرة السلة األميركي 

للمحترفين في األيام األخيرة.
وستكون المباراة سهلة لفريق 
الــعــاصــمــة الــفــرنــســي، الــمــتــوج 8 
مـــرات فــي آخــر عشر ســنــوات في 
الدوري، في مواجهة أنجيه الذي 
 في 

ً
خسر مبارياته التسع تواليا

 منذ سبتمبر 
ً
الــدوري، وتحديدا

الــمــاضــي ويــبــدو فــي طريقه إلى 

السقوط إلى الدرجة الثانية في 
نهاية الموسم.

ــان  ــ ــرمــ ــ يـــــــذكـــــــر أن ســـــــــــان جــ
ســيــتــوجــه إلـــى الـــدوحـــة فــي 17 
 
ً
ــيـــخـــوض مــعــســكــرا ــالــــي، لـ ــحــ الــ

 ليومين يتوجه بعدها 
ً
تدريبيا

إلــى السعودية لخوض مباراة 
ضد نجوم الـــدوري السعودي، 
حيث مــن المنتظر إن يتواجه 
ــــي ضــــــــــد الـــــبـــــرتـــــغـــــالـــــي  ــســ ــ ــيــ ــ مــ

كريستيانو رونــالــدو المنتقل 
 إلـــى الــنــصــر فــي مــبــاراة 

ً
حــديــثــا
مرتقبة.

الوصيف مع وصيف القاع
فــي الــمــقــابــل، يــخــوض لنس 
الوصيف بفارق 4 نقاط مباراة 
 
ً
، عندما يحل ضيفا

ً
سهلة أيضا

ــلــــى ســــتــــراســــبــــورغ صـــاحـــب  عــ
المركز قبل األخير.

ويملك لنس في صفوفه عدة 
أوراق رابحة، أبرزها البلجيكي 
لويس أوبــنــدا وقــائــده العاجي 
 بأنه الفريق 

ً
سيكو فوفانا، علما

ــــذي ألـــحـــق الــهــزيــمــة  الــوحــيــد الـ
بسان جرمان هــذا الموسم في 
مــخــتــلــف الـــمـــســـابـــقـــات بــالــفــوز 
عليه 3-1 في الثاني من الشهر 

الحالي.
ــا مــرســيــلــيــا فــيــســعــى إلــى  أمــ

تــعــزيــز مــركــزه الــثــالــث الــمــؤهــل 
مباشرة لــدوري أبطال أوروبــا، 

 على تروا.
ً
عندما يحل ضيفا

وحــقــق مــرســيــلــيــا الـــفـــوز في 
مــبــاريــاتــه األربـــــع األخـــيـــرة في 
الـــدوري وعــزز صفوفه االثنين 
مــــن خـــــال الـــتـــعـــاقـــد مــــع العـــب 
ــرانـــي  الـــوســـط الــهــجــومــي األوكـ
 من 

ً
رسان مالينوفسكي قادما

أتــاالنــتــا اإليــطــالــي عــلــى سبيل 

اإلعارة مع إمكانية الشراء.
ــبــــاريــــات األخـــــــرى،  ــي الــــمــ ــ وفــ
ــولــــوز،  ــــع تــ ــيــــر مـ يـــلـــتـــقـــي أوكــــســ
وكليرمون فيران مع رين، نانت 
مع ليون، أجاكسيو مع رينس، 
ــان مع  بــريــســت مـــع لـــيـــل، لــــوريــ

موناكو ونيس مع مونبلييه.

جانب من تدريبات باريس سان جرمان

عودة منتظرة لميسي أمام أنجيه اليوم

تايتوم يقود سلتيكس إلى تخطي بولز
ســجــل جــايــســون تــايــتــوم 32 نــقــطــة، 
ليقود بوسطن سلتيكس لفوز صعب 
عــلــى ضــيــفــه شــيــكــاغــو بـــولـــز 99-107، 
أمس األول، ليعزز صدارته مع انتصاف 
الموسم المنتظم من دوري كرة السلة 

األميركي للمحترفين.
وأضـــاف غــرانــت ولــيــامــس 20 نقطة، 
وجايلن براون 19، وآل هورفورد 8، بما 
فــيــهــا ثــاثــيــة حــاســمــة قــبــل 25.5 ثانية 
 من النهاية، وعزز سلتيكس سجله إلى 
29-12 بـــعـــد 41 مــــبــــاراة فــــي الــمــوســم 

المنتظم من أصل 82.
ــــي نـــاغـــتـــس  ــقـ ــ ــــون ذلــــــــــك، بـ ــــضــ ــي غــ ــ ــ فـ
ــا فــي  ــهــ ــيـــز عـــلـــى الـــمـــســـافـــة ذاتــ وغـــريـــزلـ
ــوز األول عــلــى  ــفــ ــيــــة، بــ صــــــــدارة الــــغــــربــ
 ضيفه لــوس أنجلس ليكرز المنقوص 
122-109، والـــثـــانـــي عــلــى ضــيــفــه ســان 

أنتونيو سبيرز 113-121.
ــنــــي بـــخـــســـارة  وبـــــوســـــطـــــن، الـــــــــذي مــ
مفاجئة أمــام أوكاهوما سيتي ثاندر 
، وتــحــتــم عليه الــكــفــاح لتخطي 

ً
مــؤخــرا

ســـبـــيـــرز فـــي الـــمـــبـــاراة األخــــيــــرة، أهـــدر 
 لــكــنــه تــمــكــن من 

ً
 شــاســعــا

ً
 فــارقــا

ً
مــجــددا

 هذه المرة.
ً
الخروج آمنا

غياب ليبرون
غاب »الملك« ليبرون جيمس عن ليكرز 
اللتهاب في الكاحل، لينضم إلــى العماق 

أنتوني ديفيس الغائب بدوره. وخسر بطل 
 جهود باتريك بيفيرلي إلصابة 

ً
2020 أيضا

في الورك عند استراحة الشوطين لتنتهي 
 للفريق.

ً
سلسلة من 5 انتصارات تواليا

وكان راسل وستبروك أفضل مسجل 
فـــي صــفــوفــه مـــع 25 نــقــطــة مـــن مــقــاعــد 
االحتياط، وأضاف توماس براينت 17 

مع 10 متابعات.
فــي نــيــويــورك، أحـــرز الــيــونــانــي يانيس 
أنــتــيــتــوكــونــمــبــو 22 نــقــطــة و10 مــتــابــعــات 

ليقود ميلووكي باكس للفوز 111-107 على 
نيكس، بعد أن عاد من تأخر بلغ 17 نقطة 
 لسلسلة من أربعة انتصارات 

ً
ليضع حــدا

 لخصمه.
ً
تواليا

، إذ وصل 
ً
 مميزا

ً
وقدم باكس أداء جماعيا

سبعة العبين إلى حاجز العشر نقاط أقله 
ونجح الفريق بـــ19 رمية ثاثية، 12 منها 
في الشوط الثاني، وساهم بــروك لوبيز بـ 
17 نقطة ومثلها لجو إينغلس من مقاعد 

االحتياط.

جايسون تايتوم نجم بوسطن سلتيكس

لوب بطل المرحلة التاسعة من رالي دكارلوب بطل المرحلة التاسعة من رالي دكار
القطري ناصر العطية يحافظ على الصدارةالقطري ناصر العطية يحافظ على الصدارة

ناصر العطية خالل السباق

فرنسا وبولندا تقصان شريط مونديال اليد
تنطلق في العاشرة والنصف من مساء 
اليوم »بتوقيت الكويت« منافسات النسخة 
الــــ 28 مــن بــطــولــة كـــأس الــعــالــم لــكــرة اليد 
لــلــرجــال 2023 الــتــي تستضيفها بولندا 
والــســويــد مــن 11 إلــى 29 الــجــاري بإقامة 
الــمــبــاراة االفــتــتــاحــيــة الــتــي ستجمع بين 
منتخبي فرنسا وبولندا »المضيف« على 
صالة سبوديك أرينا، ضمن الجولة األولى 
من المجموعة الثانية في الدور التمهيدي 

للمونديال.
ويــشــارك فــي الــبــطــولــة 32 منتخًبا، تم 
تقسيمهم عــلــى 8 مــجــمــوعــات، تــضــم كل 
مــجــمــوعــة 4 مــنــتــخــبــات، حــيــث يــلــعــب في 
الــمــجــمــوعــة األولــــى منتخبات »إســبــانــيــا، 
والجبل األسود، وتشيلي، وإيران« والثانية 
»سلوفينيا، وفرنسا، وبولندا، والسعودية«، 
والــثــالــثــة »الـــســـويـــد، والـــبـــرازيـــل، والــــرأس 

األخضر، واألوروغواي«، والرابعة »آيسلندا، 
والبرتغال، والمجر، وكــوريــا الجنوبية«، 
ــر، وصــربــيــا،  ــطـ والـــخـــامـــســـة »ألـــمـــانـــيـــا، وقـ
ــة »األرجــــنــــتــــيــــن،  ــ ــــادسـ ــــسـ والـــــجـــــزائـــــر«، والـ
وهولندا، والنرويج، ومقدونيا«، والسابعة 
ــغـــرب، أمـــيـــركـــا«،  ــمـ ــر، والـ »كـــرواتـــيـــا، ومـــصـ
بينما ضمت المجموعة الثامنة واألخيرة 
منتخبات »تونس، والبحرين، والدنمارك، 

وبلجيكا«.

نظام البطولة 
ــــقــــام الــبــطــولــة بــنــظــام الــمــجــمــوعــات 

ُ
وت

فــي الـــدور األول )التمهيدي(، حيث يلعب 
كــل منتخب فــي الــمــجــمــوعــات الــثــمــانــي 3 
مــبــاريــات فــي مــجــمــوعــتــه، عــلــى أن تتأهل 
المنتخبات الثاثة األولى من كل مجموعة 
( إلى المرحلة األساسية، بينما 

ً
)24 منتخبا

تلعب المنتخبات الثمانية األخيرة في كل 
مجموعة مباريات كأس الرئيس لتحديد 

المراكز من 25 حتى 32 .
وفــــي الــمــرحــلــة األســـاســـيـــة يــتــم تقسيم 
المنتخبات الـ 24 المتأهلة إلى 4 مجموعات 
تضم كل مجموعة 6 منتخبات، حيث تلعب 

فـــي الــمــجــمــوعــة األولــــــى الــمــنــتــخــبــات الـــــ 6 
المتأهلة من المجموعتين األولــى والثانية 
في الدور التمهيدي، وفي المجموعة الثانية 
المنتخبات المتأهلة من المجموعتين الثالثة 
والرابعة، وفي المجموعة الثالثة المنتخبات 
الـــمـــتـــأهـــلـــة مــــن الــمــجــمــوعــتــيــن الــخــامــســة 
والسادسة، وفي المجموعة الرابعة واألخيرة 
بالمرحلة األساسية المنتخبات المتأهلة من 

المجموعتين السابعة والثامنة.
ويلعب كل منتخب في المرحلة األساسية 
3 مــبــاريــات فــقــط بحيث ال تتقابل فيهما 
منتخبات المجموعة الـــواحـــدة فــي الـــدور 
التمهيدي مرة أخرى لكن تتم إضافة النقاط 
التي تم تجميعها من الدور األول في نهاية 
هذه المرحلة، لتحديد ترتيب كل منتخب في 
مجموعته بناء على مجموع النقاط النهائي.
وبــعــدهــا تــتــأهــل المنتخبات أصــحــاب 

المركزين األول والثاني في المجموعات 
األربـــع لــلــدور ربــع الــنــهــائــي، الـــذي سيقام 
بـــنـــظـــام »خــــــــروج الـــمـــغـــلـــوب«، ثــــم تــصــعــد 
الـــمـــنـــتـــخـــبـــات األربـــــعـــــة الــــفــــائــــزة لــنــصــف 
النهائي والفائزان منه يلتقيان في المباراة 

النهائية.

 السجل الذهبي 
يحمل منتخب فرنسا الرصيد القياسي 
فــي عـــدد مـــرات الــفــوز بــالــلــقــب بـــ 6 ألــقــاب، 
يليه منتخبا السويد ورومانيا )4 القاب(، 
وألمانيا )3 ألقاب(، وإسبانيا والدنمارك 
وروسيا لقبين لكل منهما، بينما حصل 
عــلــى الــلــقــب مــــرة واحـــــد كـــل مـــن منتخب 
كرواتيا وتشيكوسلوفاكيا ويوغوسافيا 

واالتحاد السوفياتي.

أجوستين روسي ينضم
إلى فالمنغو يوليو المقبل 

 لــضــم الـــحـــارس 
ً
 مــبــدئــيــا

ً
ــدا ــقـ ــادي فــامــنــغــو عـ ــ ــع نـ وقــ

األرجنتيني أجوستين روسي، قادما من بوكا جونيورز، 
حيث سينضم للنادي البرازيلي في يوليو المقبل.

وأعــلــن الــنــادي عبر شبكات التواصل االجتماعي أن 
الــعــقــد ســيــبــدأ فــي أول يــولــيــو 2023 ويستمر حــتــى 31 

ديسمبر 2027.
( على اللعب أساسيا 

ً
وسيتنافس روسي )27 عاما

(، والـــذي لعب فــي التشكيلة 
ً
مــع ســانــتــوس )32 عــامــا

األساسية لفامنغو في الموسم األخير، عندما توج 
الفريق بلقب كأس ليبرتادوريس.

وبــحــســب الــصــحــافــة الـــبـــرازيـــلـــيـــة، فــــإن الــمــســؤولــيــن 
البرازيليين اليــزالــون يتفاوضون مــع بوكا جونيورز، 
لمحاولة ضم الحارس الدولي األرجنتيني في وقت أقرب، 
ليعزز صفوف الفريق بداية من األدوار األولى للنسخة 

الجديدة من ليبرتادوريس.
)إفي(

حــقــق الــفــرنــســي ســيــبــاســتــيــان لـــوب، 
أمس، انتصاره الثالث في رالي دكار هذا 
الــعــام، بعد فـــوزه فــي المرحلة التاسعة 
بين الــريــاض وحـــرض على مسافة 686 
، فــيــمــا بــقــي الـــقـــطـــري نــاصــر 

ً
كـــيـــلـــومـــتـــرا

العطية في صدارة الترتيب العام ليقترب 
من اللقب الخامس.

ــارة  ــيـ ــة انــــقــــاب سـ ــلـ ــمـــرحـ وشــــهــــدت الـ
اإلسباني كارلوس ساينس، حامل اللقب 
ثاث مرات، الذي نقل مع مساعده لوكاس 
كروس إلى المستشفى آلالم في الصدر. 
لكنه طلب مــن الــطــيــار أن يــعــود أدراجـــه 

وإعادته الى السيارة البديلة.
وحـــل الــلــيــتــوانــي فــايــدوتــاس زاال في 
المركز الثاني على ُبعد 57 ثانية من لوب 

.
ً
والفرنسي غيرالن شيشري ثالثا

وال يــــــزال الــعــطــيــة )تــــويــــوتــــا غــــــازو(، 

 الثاثاء، 
ً
حامل اللقب، الــذي حل سابعا

فــي صـــدارة الترتيب الــعــام بــفــارق كبير 
يــبــلــغ ســاعــة و21 دقــيــقــة عــن الــبــرازيــلــي 
لوكاس مورايش، الذي استفاد من عطل 
ميكانيكي للجنوب إفريقي هنك التيغان 

ليخطف وصافة الترتيب العام.
هــــذا وخـــــرج ســايــنــس وكــــــروس دون 
إصابات قوية إثر الحادث الذي وقع بعد 
ستة كيلومترات من خط االنطاق، بعد 
أن انقلبت سيارتهما خال نزولهما من 

أحد الكثبان الرملية.

ســـايـــنـــس، حـــامـــل لــقــب 2010 و2018 
و2020، الذي عانى من أوجاع في صدره 
 بـــإحـــراز لقب 

ً
ــدا ــ كـــانـــت آمـــالـــه ضــئــيــلــة جـ

ي النفس 
ّ
النسخة الحالية، لكنه كان يمن

بإحراز نقاط المراحل لتعزيز مشواره في 
بطولة العالم.

وأقيمت المرحلة التاسعة بين الرياض 
 بينها 

ً
وحرض على مسافة 686 كيلومترا

358 مرحلة خاصة.
في فئة الدراجات، كان الفوز من نصيب 
األرجنتيني لوسيانو بينافيديس أمام 
األســـتـــرالـــي تــوبــي بـــرايـــس واألمــيــركــي 
 أن األخير ال يزال 

ً
سكايلر هــاوز، علما

فــي الــصــدارة بــفــارق ثــاث ثــوان فقط 
عن األسترالي.

4 مواجهات اليوم
في الدوري المصري

• القاهرة - ةديرجلا•
يشهد الـــدوري المصري إقــامــة 4 مباريات 
قــويــة الــيــوم )األربــــعــــاء(، إذ يستضيف فريق 
ــالـــك، على  االتـــحـــاد الــســكــنــدري نــظــيــره الـــزمـ
استاد اإلسكندرية، في الثامنة مساء، بتوقيت 
الــكــويــت، ضمن منافسات الجولة الـــ 13 من 

البطولة.
ويحتل الــزمــالــك الــمــركــز الــثــالــث فــي جــدول 
ترتيب الدوري المصري برصيد 25 نقطة خلف 
فــيــوتــشــر فــي الــمــركــز الــثــانــي بــرصــيــد 26 نقطة، 
واألهلي صاحب الصدارة برصيد 30 نقطة، بينما 
يحتل االتحاد السكندري المركز السادس برصيد 

18 نقطة.
ويحل فريق بيراميدز على نظيره فيوتشر في 
الثامنة مساء أيضا لحساب الجولة ذاتها، ويسعى 
السماوي إلى تحقيق الفوز للحفاظ على حظوظ 
المنافسة، بينما يأمل صاحب األرض الحفاظ على 

المركز الثاني.
وضمن منافسات الجولة نفسها، الداخلية مع 
الــبــنــك األهــلــي وســمــوحــة مــع طــائــع الــجــيــش، في 

 مساء.
ً
الرابعة إال ربعا

• القاهرة - ةديرجلا•
أتم النادي األهلي اتفاقه مع إدارة 
نادي االتحاد السكندري على التعاقد 
الرسمي مع نجم وسط الفريق مروان 
ــدة أربـــعـــة مـــواســـم ونــصــف  عــطــيــة مــ
 بالقميص 

ً
الـــمـــوســـم، لــيــكــون العـــبـــا

األحـــمـــر بـــدايـــة مـــن فــتــرة االنــتــقــاالت 
الشتوية، بعدما حسمت رغبة الاعب 
كل األمور، حيث رفض قبول عرضين 
كــان االتــحــاد قد تلقاهما من ناديي 
الــزمــالــك وبــيــرامــيــدز للحصول على 

خدماته.
وخــضــع الـــاعـــب لــلــكــشــف الطبي 
أمـــس، ثــم قــام توقيع الــعــقــود بشكل 
 لــنــزولــه تــدريــبــات 

ً
رســـمـــي، تــمــهــيــدا

الـــفـــريـــق الــجــمــاعــيــة الـــتـــي تـــأتـــي في 
إطـــار االســتــعــداد لــمــبــاراة المصري 
 
ً
ــا غـــــدا ــدي الــــمــــقــــرر لــــهــ ــيــ ــعــ ــورســ ــبــ الــ

ــيــــس( فـــــي بــــطــــولــــة الــــــــدوري  ــمــ ــخــ )الــ
الممتاز.

ــروان  ــ ــفـــت صـــفـــقـــة مــ ــلـ وكـ
ــة الـــقـــلـــعـــة  ــنــ ــزيــ عـــطـــيـــة خــ

الــــحــــمــــراء 25 مــلــيــون 
ــوم  ــ ــقــ ــ ــيــ ــ جــــــــنــــــــيــــــــه، ســ
األهـــــلـــــي بـــإرســـالـــهـــا 
إلدارة االتحاد على 
قسطين فــي يناير 
ــل  ــ ــريــ ــ الـــــحـــــالـــــي وأبــ

الـــمـــقـــبـــل، بــــخــــاف مـــوافـــقـــة 
األهـــلـــي عــلــى انــضــمــام ثــنــائــي 
الفريق محمد محمود وعمار 
حمدي لصفوف زعيم الثغر 

بنظام اإلعارة مدة 6 أشهر.
وتقرر أن يقوم األهلي بقيد 
ــــروان عــطــيــة ضــمــن قائمته  مـ
الــمــحــلــيــة، تــمــهــيــدا لــقــيــده في 

قـــائـــمـــة بـــطـــولـــة كــــــأس الـــعـــالـــم 
لــأنــديــة، حيث يــشــارك الفريق 

األحمر في النسخة الجديدة التي 
تنطلق في المغرب فبراير المقبل.

األهلي ضم مروان عطية مقابل
25 مليون جنيه 

»الترايثلون« يكرم أبطال الموسم »الترايثلون« يكرم أبطال الموسم 

 
ً
أقام النادي واالتحاد الكويتي للترايثلون أمس األول حفا
 في مقر اللجنة األولمبية الكويتية للرياضيين في 

ً
تكريميا

موسم 2022-2023، بحضور الشيخ فهد جابر العلي، ورئيس 
النادي واالتحاد الكويتي للترايثلون راشد الكندري، وأعضاء 
االتحاد ومنتسبيه، والقيادات الرياضية، إلــى جانب أولياء 

أمور الاعبين.
وشهد الحفل تكريم جميع الاعبين المشاركين في سباقات 
الموسم الحالي، والعاملين على نجاح رياضة الترايثلون هذا 

الموسم.
من جانبه، قال العلي: »الكويت والدة بالنجوم واألبطال، وهو 
ما رأيناه في اتحاد الترايثلون من أبطال على مستوى قارة 
آسيا والعبين تأهلوا لبطوالت العالم«، مؤكدا: »نحن داعمون 

للعبة الترايثلون وجميع األلعاب، وسأكون سندا للرياضيين 
فهم مستقبل الرياضة الكويتية، والذين ستكون أمامهم مهام 

واستحقاقات كثيرة لرفع اسم الكويت بها«.

مسيرة النجاح
بدوره، قال الكندري: »يأتي هذا التكريم تقديرا منا لاعبين 
واألجهزة الفنية واإلدارية واللجان العاملة، لما قدموه من عمل 
وجهد كبير خال الموسم الرياضي الحالي، وكانوا خاله خير 

معين إلنجاح الموسم«.
وشــــدد عــلــى أن مجلس إدارة الـــنـــادي واالتـــحـــاد الكويتي 
للترايثلون عازم على مواصلة دعم وإنجاح اللعبة، واالهتمام 

بالاعبين وتطوير مستوياتهم محليا وخارجيا.

العلي والكندري يتوسطان المكرمين

مروان عطية

https://www.aljarida.com/article/10785
https://www.aljarida.com/article/10783
https://www.aljarida.com/article/10781
https://www.aljarida.com/article/10780
https://www.aljarida.com/article/10778
https://www.aljarida.com/article/10775
https://www.aljarida.com/article/10772
https://www.aljarida.com/article/10769
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الرياض تستضيف اليوم مواجهة ريال مدريد وفالنسيا بـ »السوبر«

يستضيف ملعب الملك فهد 
بالعاصمة السعودية الرياض 

مواجهة ريال مدريد وفالنسيا 
اليوم، في نصف نهائي كأس 
السوبر اإلسباني لكرة القدم.

اق كرة القدم أن يضرب 
ّ

يأمل عش
ريال مدريد، حامل اللقب، وبرشلونة 
 فـــي نــهــائــي الـــكـــأس الــســوبــر 

ً
مـــوعـــدا

اإلسبانية للمرة االولى منذ أن باتت 
بنظام بطولة مصغرة، عندما تنطلق 
المنافسات في الرياض اليوم، وذلك 
ــلـــى مــــرأى  ــاراة قــــد تــــكــــون عـ ــ ــبـ ــ فــــي مـ
مــن الــنــجــم الــبــرتــغــالــي كريستيانو 
 إلى النصر 

ً
رونالدو المنتقل أخيرا

السعودي.
وســـتـــكـــون الــــمــــرة الـــثـــالـــثـــة الــتــي 
تـــقـــام الـــكـــأس الــســوبــر فـــي المملكة 
كجزء من اتفاقية تستمر حتى عام 

2029، يتقاضى على إثرها االتحاد 
االســـبـــانـــي 30 مــلــيــون يــــورو )30.1 

مليون دوالر( في الموسم.
ويلتقي ريال مدريد، بطل الدوري، 
ــكــــأس فــي  ــع فــالــنــســيــا وصـــيـــف الــ مــ

نصف النهائي األول اليوم.
ويــســتــضــيــف مــلــعــب الــمــلــك فــهــد، 
 
ً
الواقع على ُبعد قرابة 30 كيلومترا
من مرسول بــارك الخاص بالنصر، 

جميع مباريات المسابقة.
ومنذ أن تغير نظام البطولة الى 
التجمع بــدال مــن مــبــاراة واحـــدة، لم 
يحقق برشلونة اللقب ووصــل الى 

النهائي مــرة واحــــدة، مقابل لقبين 
لغريمه ريال مدريد.

الملكي الستعادة التوازن

ويسعى فريق العاصمة الستعادة 
عافيته بعد السقوط القاسي أمــام 
فياريال بالدوري، في مسعاه للقب 
ــذا الــمــوســم بــعــد أن تـــوج في  ــان هـ ثـ
مستهله بالكأس السوبر االوروبية 
على حساب أينتراخت فرانكفورت 

االلماني.
وسيفتقد فريق المدرب االيطالي 

ــو أنــشــيــلــوتــي لـــخـــدمـــات العــب  ــارلـ كـ
ــنـــي  ــيـ الــــــوســــــط أوريــــــلــــــيــــــان تـــشـــوامـ
والمدافع دافيد أالبا بعد أن تعرض 
الفرنسي إلصابة في العضلة النعلية 
لــلــســاق الــيــســرى وذاتــهــا فــي الــســاق 
 أنــهــمــا 

ً
الــيــمــنــى لــلــنــمــســاوي، عــلــمــا

شاركا أساسيين ضد فياريال.
ــّدد بـــطـــل إســـبـــانـــيـــا فــتــرة  ــ ــــحـ ــم ُيـ لــ
ــــن صــــحــــيــــفــــة »أس«  ــكـ ــ ــا لـ ــمــ ــهــ ــابــ ــيــ غــ
المدريدية أشارت الى ثالثة أو أربعة 

أسابيع.
ويعّول ريال مدريد بطبيعة الحال 
على هــدافــه الفرنسي كريم بنزيمة 

لقيادته الى لقبه الثالث في المملكة.
وفــي حــال نجح ريـــال فــي تخطي 
فــالــنــســيــا، صــاحــب الــمــركــز الــحــادي 
عــشــر فـــي الـــــــدوري، وبــرشــلــونــة في 
ــال بــيــتــيــس الــــذي  ــ تــــجــــاوز عــقــبــة ريــ
 ويحتل المركز 

ً
 مميزا

ً
يقدم موسما

الرابع، سيلتقي الفريقان االحد في 
المباراة القمة.

ــة االولــــــــــى مــن  ــنـــســـخـ وأقــــيــــمــــت الـ
البطولة المصغرة التي باتت تتألف 
من أربعة فرق بدال من مباراة واحدة 
ــدوري والـــكـــأس )أو  ــ تــجــمــع بــطــلــي الـ
وصــيــف الــــدوري فــي حــال كــان بطل 

ــه(، فــي جــدة مطلع 2020  الــكــأس ذاتـ
وتوج بها ريال مدريد إثر فوزه على 

جاره أتلتيكو بركالت الترجيح.
لكنها انــتــقــلــت الـــى إشبيليه في 
العام التالي بسبب تداعيات جائحة 
ــا وكـــــان الــلــقــب من  فـــيـــروس كــــورونــ
نصيب أتلتيك بلباو الذي تغلب على 

برشلونة 3 - 2 في التمديد.
عادت أوائل 2022 الى السعودية 
وتــحــديــًدا الــى الــريــاض وتـــوج ريــال 
مــدريــد بــطــال مـــرة أخـــرى بــفــوزه 2 - 
صفر على بلباو فــي النهائي على 

ملعب الملك فهد.

 جواو فيليكس يقترب 
من االنتقال لتشلسي

كشفت تقارير صحافية أن البرتغالي 
جــواو فيليكس، مهاجم أتلتيكو مدريد، 
ــمـــام عــمــلــيــة إعـــارتـــه  ســـافـــر إلــــى لـــنـــدن إلتـ

لتشلسي.
وينص االتفاق، وفقا لما ذكرته »آس«، 
عــلــى أن يــدفــع »الــبــلــوز« 11 مــلــيــون يــورو 
للروخيبالنكوس، وهو مبلغ يشمل راتب 
الــالعــب، الــذي يــتــراوح بين 5 و6 ماليين 

.
ً
يورو سنويا

وكـــانـــت نــفــس الــصــحــيــفــة اإلســبــانــيــة 
أشارت في وقت سابق إلى أن المفاوضات 

ــد  ــ ــي يــــــوم األحـ ــمــ بـــــــدأت بـــشـــكـــل غـــيـــر رســ
الماضي، وتقدمت بشكل كبير االثنين.
وسيتحمل تشلسي راتب المهاجم 
الــبــرتــغــالــي بــالــكــامــل لــمــا تــبــقــى من 
الموسم، في إطار صفقة اإلعارة التي 
لن تشمل خيار الشراء على اإلطالق.
 ينص 

ً
كما وضع أتلتيكو شرطا

عــلــى أن يــجــدد جــــواو عــقــده )الــــذي 
ينتهي في 2026( لعام آخر مع الفريق 

المدريدي. 
)إفي(

آينتراخت ال يعتزم بيع العبين أساسيين
كشف ماركوس كروش مدير الكرة بنادي 
آينتراخت فرانكفورت األلماني حامل لقب 
ــــدوري األوروبــــــي لــكــرة الـــقـــدم أن الــنــادي  الــ
ليس مستعدا لبيع العبين أساسيين أمثال 
المهاجم راندال كولو مواني حتى في حال 
تلقي عروض مالية ضخمة من أندية مهتمة. 
وقــــــال كــــــروش فــــي تـــصـــريـــحـــات لــشــبــكــة 
سكاي التلفزيونية خالل المعسكر التدريبي 
الشتوي للفريق المقام في دبي: »أوضحنا 
أنــنــا ال نــرغــب فــي بــيــع العــبــيــن أساسيين، 
ال داعــــي لـــذلـــك، وســتــظــل األمـــــور عــلــى هــذا 

الوضع«. 
ويــســتــمــر عــقــد كــولــو مـــوانـــي، الــــذي كــاد 
يــســجــل هـــدف الـــفـــوز لــفــرنــســا فـــي الــثــوانــي 
األخــيــرة مــن الــمــبــاراة أمـــام األرجــنــتــيــن في 

نــهــائــي كــــأس الـــعـــالـــم 2022 الــتــي 
ــي قـــطـــر، مــع  ــرا فــ أقـــيـــمـــت مــــؤخــ

آينتراخت فــرانــكــفــورت حتى 
عام 2027.

 وقــال كــروش إنه يسعى 
أيضا لتجديد عقدي العب 
خط الوسط دايتشي كامادا، 

والمدافع ايفان نديكا، اللذين 
ــان بـــنـــهـــايـــة الـــمـــوســـم  ــيـ ــهـ ــتـ ــنـ يـ

ــــرى فــي  ــنـ ــ الــــــجــــــاري، مـــضـــيـــفـــا: »سـ
األسابيع المقبلة مــاذا ســيــقــرران. أتفهم 

أنــهــا مــرحــلــة مــهــمــة فــي مسيرتيهما. هما 
بحاجة إلى الوقت )لحسم القرار( وسنتيحه 

لهما«. 
وتــابــع كــروش أن الــوافــد الجديد ماريو 

غــوتــزه، المتوج مــع المنتخب 
األلماني بلقب كأس العالم 
2014 في البرازيل، أحدث 
تــأثــيــرا كــبــيــرا بــالــفــريــق، 
مـــوضـــحـــا أنــــــه »ارتــــقــــى 
بنا إلــى مستوى آخــر«، 
ووصفه بأنه: »العب كرة 

قدم استثنائي«. 
ويــــــحــــــتــــــل آيـــــنـــــتـــــراخـــــت 
فــرانــكــفــورت الــمــركــز الــرابــع في 
الــدوري األلماني، ويستأنف مشواره 
في المسابقة بمواجهة شالكه في 21 يناير، 
كما ينافس فــي دور الـــ 16 بكل مــن دوري 

أبطال أوروبا وكأس ألمانيا. 
)د ب أ(

أولمو للعودة للعب في إسبانيا
كشف العب خط الوسط المهاجم اإلسباني داني أولمو أنه ليس 
 من االستمرار مع فريق اليبزيغ حامل لقب كأس ألمانيا لكرة 

ً
متأكدا

القدم بعد نهاية عقده الحالي في 2024، ويرغب في العودة للعب 
في إسبانيا في مرحلة ما. وقال أولمو في تصريحات لصحيفة 
»بيلد« األلمانية نشرتها أمــس: »أود الــعــودة في يــوم مــا، سيكون 

. إسبانيا هي بلدي، والدوري اإلسباني هو مسابقتي. 
ً
 رائعا

ً
أمرا

عائلتي وأصدقائي يعيشون هناك«. 
وأشـــار إلــى أنــه ربما يبدأ الحديث بشأن مستقبله مع 
مدير الكرة الجديد بالنادي ماكس إبيرل خالل المعسكر 

الشتوي الحالي للفريق في أبوظبي. 
وقال أولمو  »سنرى ما سيحدث. كل شيء وارد«. وكان 
( قد انضم إلى اليبزيغ في يناير 2020 بعد 

ً
أولمو )24 عاما

ستة أعوام قضاها مع يناكو زغرب، كما سبق له قضاء 
سبعة أعــوام في أكاديمية برشلونة القريبة من مسقط 

رأسه، بلدة تيراسا. 
 بمنزلة البيت 

ً
وقـــال أولــمــو: »سيظل )بــرشــلــونــة( دائــمــا

بالنسبة لــي. العديد من أصدقائي في المنتخب يلعبون 
هــنــاك«. وشــــارك أولــمــو مــع المنتخب اإلســبــانــي فــي كــأس 

 في قطر، وقد خرج الفريق 
ً
العالم 2022 التي أقيمت أخيرا

المتوج بلقب مونديال 2010، من دور الستة عشر بالهزيمة 
أمام نظيره المغربي بضربات الجزاء الترجيحية.

)د ب أ(

ً
هوغو لوريس يعلن اعتزاله اللعب دوليا

أعلن حارس مرمى وقائد منتخب 
فرنسا هــوغــو لــوريــس، أمــس األول، 
، فـــي حــديــث 

ً
اعـــتـــزالـــه الــلــعــب دولــــيــــا

لصحيفة ليكيب الرياضية الواسعة 
االنتشار.

( للصحيفة 
ً
وقال لوريس )36 عاما

الفرنسية: »لــيــس مــن السهل إعــالن 
 دافعت فيها 

ً
ذلك، لكن بعد 14 عاما

عن هذا القميص الذي ارتديته 
بكل فخر، أعتقد أنني وصلت 

إلى النهاية«.
ــع: »لــــقــــد فــــكــــرت فــي  ــ ــابـ ــ وتـ
ــزال( بعد  ــتــ ــر )االعــ هـــذا األمــ
نــهــايــة كــــأس الـــعـــالـــم، لكن 
ــور مـــنـــذ  ــ ــ ــعـ ــ ــ راودنـــــــــــــــــي شـ
حـــــــوالـــــــي ســـــتـــــة أشـــــهـــــر، 
وازداد خالل النهائيات، 
ــــاذي  ــــخـ مـــــا أدى إلـــــــى اتـ
ــلــــت  هـــــــــذا الـــــــــقـــــــــرار. وصــ
اللحظة التي قررت فيها 
تسليم الــمــشــعــل. أعتقد 
ــتــــخــــب جــــاهــــز  ــنــ ــمــ أن الــ

للمواصلة«.

وأضـــــــــــاف: »لــــــــدي شــــعــــور بــأنــنــي 
قــدمــت كــل شـــيء، وساهمت بالكثير 
من األمور خالل هذه الرحلة، لكنني 
ــمــــة، بــعــد  ــقــ ــــي الــ فـــضـــلـــت الـــــخـــــروج فـ
مساعدتي فرنسا على بلوغ نهائي 

كأس العالم«.
وبــــــــدأ لــــــوريــــــس، الــــــــذي تـــــــوج مــع 
 لمونديال 2018 

ً
منتخب بالده بطال

في روسيا، ثم بلغ النسخة األخيرة 
فـــي قــطــر الــشــهــر الـــمـــاضـــي، قــبــل أن 
يــخــســر الـــنـــهـــائـــي أمــــــام األرجــنــتــيــن 
بــركــالت الترجيح، مسيرته الدولية 

عام 2008.
وتسلم شارة قيادة المنتخب بعد 
نهائيات مونديال 2010، الذي شهد 
خـــروجـــه مـــن الـــــدور األول، بــإشــراف 
المدرب لوران بالن، الذي حل بداًل من 

ريمون دوينيك.

7 بطوالت كبرى

 
ً
وكــان لوريس على مــدى 12 عاما
 في صفوف »الديوك«، 

ً
 أساسيا

ً
ركنا

وخــاض معه 7 بطوالت كبرى، فبلغ 
نهائي كــأس أوروبــا عــام 2016 التي 
استضافتها بــالده، وخسر النهائي 
أمام البرتغال صفر - 1 بعد التمديد، 
ــذروة بــقــيــادة فــرنــســا إلــى  ــ ثـــم بــلــغ الــ
اللقب العالمي الثاني في تاريخها 
بعد 1998، بالفوز على كرواتيا 4 - 2 
 دوري 

ً
في نهائي 2018. وأحرز أيضا

األمم األوروبية عام 2021.
ويملك لوريس الرقم القياسي في 
عــدد الــمــبــاريــات الــدولــيــة مــع فرنسا 
 مــع نــادي 

ً
)145(، وهــو يلعب حــالــيــا

توتنهام اإلنكليزي، بعد أن دافع عن 
ألوان ناديي نيس وليون.

أما أبرز المرشحين للحلول مكانه 
بين الخشبات الــثــالث، فهو حــارس 
مــيــالن مــايــك مــانــيــان، الـــذي غــاب عن 
الــمــونــديــال لــإصــابــة، وهــو مــا ألمح 
إليه لوريس بقوله: »ثمة حارس جاهز 
)مـــانـــيـــان(، وأنــــا بــحــاجــة لــلــمــزيــد من 

الوقت لعائلتي وأطفالي«.

 أرسنال يتخطى أكسفورد بصعوبة في كأس االتحاد
ــتــــصــــدر الـــــــــدوري  حــــجــــز أرســـــــنـــــــال، مــ
الممتاز، مكانه فــي الـــدور الــرابــع بكأس 
االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم، ليصطدم 
بــمــانــشــســتــر ســـيـــتـــي، بـــعـــد تــغــلــبــه عــلــى 
أكـــســـفـــورد يــونــايــتــد، الــمــنــتــمــي لــلــدرجــة 
الثالثة، 3 - صفر، أمس األول، بفضل هدف 
لــلــمــصــري مــحــمــد الــنــنــي وثــنــائــيــة إيــدي 

نكيتياه بالشوط الثاني.
وصمد أكسفورد في الشوط األول، مما 
أثار مخاوف أرسنال، لكن الزوار أظهروا 
قوتهم بعد االستراحة، وكسروا التعادل 
عبر النني من ضربة رأس بعد ركلة حرة 
نفذها فابيو فييرا )63(. وهذا أول هدف 

للنني مع أرسنال منذ مايو 2021.
وأكـــد نكيتياه االنــتــصــار الــشــاق بعد 
ــقـــب تــــمــــريــــرة حــاســمــة  ــع دقـــــائـــــق، عـ ــبـ سـ
أخـــرى مــن فــيــيــرا، قــبــل أن يضيف هدفه 
الخامس في آخر خمس مباريات بجميع 
المسابقات قبل 14 دقيقة من نهاية اللقاء.

وستكون نتيجة الفوز زيارة ألرسنال 
إلى سيتي، حامل لقب الــدوري الممتاز، 
فـــي نــهــايــة الـــشـــهـــر، حــيــن يــتــطــلــع فــريــق 
المدرب ميكل أرتيتا لمواصلة مسيرته 

المبهرة هذا الموسم.
وفــــاز أرســـنـــال فــي آخـــر 14 مـــبـــاراة له 

بالكأس أمام فرق من خارج أعلى درجتين 
بكرة القدم اإلنكليزية، وكان وريكسهام 
ــريــــق أطـــــــاح أرســـــنـــــال مــــن خــــارج  ــر فــ ــ آخــ

الدرجتين في 1992.

 
ً
ــا: »مـــــن الـــصـــعـــب دائــــمــــا ــتــ ــيــ ــال أرتــ ــ ــ وقـ
الـــفـــوز فـــي هــــذه األدوار، يــجــب الــتــحــلــي 
بالصبر واليقظة وانتظار الفرص األولى 

للتسجيل«.

ــانـــي: »إيــــدي  ــبـ ــاف الــــمــــدرب اإلسـ ــ وأضــ
يــســجــل األهـــــــداف، ويـــســـاهـــم فـــي طــريــقــة 
لعبنا، وأنـــا سعيد بــه. يتعين عليه هز 
الـــشـــبـــاك، ويــفــعــل ذلــــك بــالــفــعــل. تــوقــيــت 

انـــطـــالقـــاتـــه واتــــخــــاذ الــــقــــرار فــــي الـــوقـــت 
المناسب يظهر مــدى جــودتــه. من خالل 
متابعته، وأرقامه، أرى أنه يتحسن أكثر 

وأكثر«.

العبو فالنسيا خالل مباراة سابقة

النني نجم أرسنال يحتفل بهدفه

... والعبو ريال مدريد

مباريات اليوم

القناة الناقلة المباراة التوقيت

الدوري الفرنسي

beINSPORTS نانت - ليون 9:00

beINSPORTS لوريان - موناكو 11:00

beINSPORTS سان جرمان - انجيه 11:00

beINSPORTS ستراسبورغ - النس 11:00

beINSPORTS تروا - مرسيليا 11:00

كأس السوبر اإلسباني

SSC1 HD ريال مدريد - فالنسيا 10:00

كأس رابطة المحترفين

beINSPORTS PR3 نوتنغهام - وولفرهامبتون 10:45

beINSPORTS PR2 ساوثامبتون – مانشستر سيتي 11:00

https://www.aljarida.com/article/10756
https://www.aljarida.com/article/10754
https://www.aljarida.com/article/10750
https://www.aljarida.com/article/10749
https://www.aljarida.com/article/10748
https://www.aljarida.com/article/10747
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري     

وفيات

ــيــــع، الــــرجــــال:  91 عــــامــــا، شــ
ــي الـــمـــقـــبـــرة فــقــط،  ــزاء فــ ــ ــعـ ــ الـ
النساء: بيان، ق6، ش3، م56، 
)الـــــعـــــزاء مــــن الــــيــــوم ولـــمـــدة 
يــومــيــن فـــتـــرة الـــعـــصـــر(، ت: 
 ،60616664  ،98099636

94499056 ،50070800

79 عاما، شيعت، بنيد القار، 
حــســيــنــيــة عــــاشــــور )الــــعــــزاء 
من أمــس ولمدة 3 أيـــام(، ت: 

66601474

70 عـــامـــا، شــيــعــت، الـــرجـــال: 
الــمــنــقــف، ق1، ش127، م27، 
الــــنــــســــاء: الـــصـــبـــاحـــيـــة، ق1، 
ش15، م11، ت: 65018180، 
 ،99121210  ،99459530

95588131 ،99649604

ــيــــع، الــــرجــــال:  87 عــــامــــا، شــ
ــة آل يـــــاســـــيـــــن،  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــسـ حـ
ــة، الـــــنـــــســـــاء:  ــ ــوريــ ــ ــــصــ ــنــ ــ ــمــ ــ ــ ال
الـــــســـــالـــــمـــــيـــــة، شـــــــــــــارع أبـــــو 
ــاري، ج5، م9، ت:  ــفــ ــغــ ذر الــ

99019548

حاجي محمد حاجيه علي 
الكندري

رقية غلوم جاسم عبدالله

هديه درج كردي
زوجـــة: محمد عبدالله مبرك 

العنزي

محمد موسى أحمد الصحاف
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المغرب
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05:08 

    0 6:30

الطقس والبحرمواعيد الصالة

العظمى

الصغرى

أعلى مد

أدنى جزر

  18

07

ً
01:13 صبـــاحــــــا

 03:40 مــــــســــــــــــــــاًء 

 
ً
08:38 صبـــاحــــــا

08:46 مــــــســــــــــــــــاًء

صحافي لماكرون: لماذا تزوجت معلمتك؟
تعّرض الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لموقف محرج، 
بعد أن سأله صحافي مصاب بالتوحد عن عالقته بزوجته 

بريجيت، وكيف ارتبط بها وهي معلمته.
وقال الصحافي، خالل جلسة مع محاورين مصابين بالتوحد 
سس عام 1990 بمركز للرعاية 

ُ
من »Le Papotin«، وهو منفذ أ

النهارية فــي بــاريــس: »إنــك الرئيس، يجب أن تكون قــدوة وال 
تتزوج معلمتك!«.

وذكر موقع روسيا اليوم، أمس، أن السؤال قوبل بالضحك، 
ووصــــف الــقــائــم بـــإجـــراء الــمــقــابــلــة الــصــحــافــيــيــن بــأنــهــم »غــيــر 

عاديين«، ويشتهرون بطرح مثل هذه األسئلة الجريئة.
 ،

ً
ورد ماكرون: »أنت ال تختار من تحب. لم تكن معلمتي حقا

لقد علمتني المسرح. هذا ال يهم«.
وقــوبــل رد الــرئــيــس عــلــى الــســؤال بضحكات خــافــتــة، وقــال 
أحــد الصحافيين: »لقد كانت إجــابــة ذكــيــة«. فــأجــاب مــاكــرون: 
»هذا صحيح! أنت تراجع إجاباتي بالفعل. ليس األمر كما لو 
كانت معلمة الرياضيات«، قبل أن يمازح الصحافي: »أحــاول 

التفاوض«.
(، عندما كانت 

ً
(، بريجيت )69 عاما

ً
 والتقى ماكرون )45 عاما

 في مدرسة ال بروفيدانس 
ً
ــدرس األدب لفتاة تبلغ 15 عاما

ُ
ت

الثانوية.

الشكاوى والتوزيع: 
شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

تلفون: 1828111 - داخلي:739 - فاكس: 22252540

اإلعالنات: 
شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع 

تلفون: 1828111 - داخلي: ٧٠٠ - فاكس: 22252537
ads@aljarida.com :البريد اإللكتروني

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
الصالحية - شارع فهد السالم - مبنى أسامة

تلفون: 22257036 / 22257037 - فاكس: 22257035 - ص. ب: 29846 صفاة 13159 الكويت
خدمة العمالء: تلفون: 1828111 - فاكس: 22252540

 www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

حسن العيسىالدولة المحتاسة

الــدولــة محتاسة، فــال تــوجــد سياسة ذكــيــة وفكر 
يمكن أن ينيرا الطريق لمن بأيديهم سلطة القرار، 
وأّي قــرار هــذا الــذي نتكلم عنه الــيــوم غير موجود، 
يه وعدم القدرة على الحسم، 

ّ
غير التردد والتلعثم والت

وهي سمة اإلدارة السياسية.
ال توجد جدية حقيقية في مواجهة األمــور، أتفه 
القضايا صارت هي األولويات؛ من شجرة كريسماس 
عند نجوم المجلس، لتنقلب تلك الهموم فجأة إلى 
شراء مطلق للقروض دون أي تفاصيل علمية تحقق 
الــعــدالــة ومــصــلــحــة االقــتــصــاد، بينما عــلــى الجانب 
الحكومي كانت أولوية تعديل قانون التجمعات لمزيد 

من التضييق على الحريات هي الهّم الكبير.
 فــي هذه 

ً
 مستأصال

ً
جلسة الــثــالثــاء أثبتت عــجــزا

الحكومة، مثلها مثل معظم الحكومات التي سبقتها 
بعدم قدرتها على المواجهة، فــمــاذا لــو وقــف وزيــر 
المالية فــي الجلسة ورّد على المطالبين بإسقاط 
ــة األرقـــام 

َ
ــغ

ُ
، وقـــّدم لهم بــل

ً
الــقــروض ُجملة وتــفــصــيــال

والــمــصــلــحــة الــعــامــة بــمــا يعني الــضــرر األكــيــد على 
اقــتــصــاد الـــدولـــة لـــو وافـــقـــت الــســلــطــة عــلــى مــثــل ذلــك 

الطلب؟
 
ً
 وسطيا

ً
ــّدم حـــال مـــاذا لــو فــّكــر الــوزيــر الــرشــيــد وقــ

للمعسرين غير القادرين على ســداد القروض، بداًل 
من أن تنسحب الحكومة خشية المواجهة مع النواب 

المطالبين بإسقاط القروض؟ 
النائب عبدالوهاب العيسى وصفها بأنها حكومة 
جــبــانــة، وهــــذا صــحــيــح حــيــن يــكــون الـــهـــروب لــأمــام 
ويصبح تأجيل القضايا والتردد إلى أجل غير معلوم 

نهُجها. 
وبــيــنــمــا تــتــعــالــى األصــــــــوات الــنــيــابــيــة بــإســقــاط 
القروض، تخبو أصوات الحق بضياع بوصلة الطريق 
 على ذلك، 

ً
لوقف النزيف المالي، وخذوا مثااًل بسيطا

وقد تحّدث به النائب عبدالله المضف باعتراضه على 
الهدايا المالية للقياديين الحاضرين والسابقين، 
ف 

ّ
حتى تزيد رواتبهم إلى تسعة آالف دينار، بما يكل

، ويسأل هــذا النائب 
ً
 سنويا

ً
المال العام ٧0 مليونا

الحريص »شنو في البلد استثنائي ليستحق مثل 
هؤالء القياديين رواتب أو معاشات استثنائية«؟! على 
ماذا؟ على الخدمات العظيمة التي قّدموها وأضحت 
الكويت بعدها »سنغافورة الخليج وكوريا المنطقة«؟ 
أم على تركة الخيبات المستمرة؛ فمن خيبة إلى خيبة 
أكبر، ومن حفرة صغيرة إلى حفر أعمق وقعت فيها 

كي ُيجازوا بمثل تلك المكافأة؟
الــدولــة محتاسة... وال توجد عندهم أّي حــلــول... 
إفـــــالس فـــي الــفــكــر الــســيــاســي يـــقـــودنـــا إلــــى إفـــالس 
 
ً
اقتصادي مدّمر إذا بقينا على هذه الحال... أنتم دائما

األبخص... ما العمل معكم؟!

قـــّدمـــت الــحــكــومــة فـــي 13 ديــســمــبــر الــمــاضــي بــرنــامــج عملها 
لمجلس األمــــة، وتــضــّمــن فــي مــحــوره الــســيــاســي إنــشــاء الهيئة 
العامة للجنسية، من أجل تنقية ملفات الجنسية مما لحق بها 
من شوائب، فهي تدرك، بال شك، أن الجنسية - مع األسف - لحقها 
العبث والتجنيس السياسي والتزوير والتدليس وتغيير البيانات، 
وأشارت بعض الشخصيات إلى بلوغه 400 ألف حالة من العبث 

والتزوير.
وهناك من يقول إن هناك 96 ألف حالة تزوير مباشر للجنسية، 
منة قادرة 

َ
وعليه، البّد من غربلة ملفها، من ِقَبل جهة وطنية مؤت

لديها الملفات والبيانات، ومفّوضة باتخاذ ما تراه لحسمه.
حينما صدر القانون رقم 15 لسنة 1959 )قانون الجنسية(، فإن 
االعتبارات األساسية التي ُبني عليها هي بيان الحد الفاصل بين 
الجنسية ومن يستحقها وَمن ال يستحق، فقد كان وضع تاريخ 
 الستحقاق الجنسية الكويتية بصفة 

ً
 مفصليا

ً
عام 1920 تاريخا

ّكلت عام 1960، بقانون آخر، 
ُ

أصلية )الصفة التأسيسية(. كما ش
لجان سّميت لجان تحقيق الجنسية، وكــان هدفها تقّصي َمن 
 إلى القانون، فتتم مقابلته واالطالع على 

ً
يّدعي أنه كويتي استنادا

مستنداته ووثائقه وسماع الشهود وما يدلي به من بيانات، قبل 

ّكلت اللجان حسب 
ُ

أن تثبت له من عدمه )جنسية التأسيس(، وقد ش
المناطق واألحياء المعروفة في الكويت وقتذاك، واستحقاقها 
 من التالعب أو 

ً
كان مسألة سيادية قانونية ومحّصنة إجرائيا

 
ً
الواسطة، وقد أنهت اللجان مهمتها نهاية عام 1961، وكان إنجازا
 له فئة الجنسية األصلية أو التي نسّميها 

ً
 حسمت وفقا

ً
تاريخيا

»بالتأسيس«.
ولم يكتِف أهل الكويت بذلك، فكان هناك حرص شديد لمنع 
العبث والتزوير وغيرها من األمور، فجاء دستور 1962، بثالث 
 لــلــجــنــســيــة الـــتـــي يــحــددهــا الــقــانــون، 

ً
ــــواد مــخــتــلــفــة، تــحــصــيــنــا مـ

والمقصود به رقم 15 لسنة 1959، إذ إن وجوده السابق لم يكن 
 لتحصينه واالعتماد عليه، 

ً
، بل كــان سببا

ً
 إللغائه الحقا

ً
سببا

فهو الفيصل في تحديد الجنسية األصلية وغيرها من حاالت 
الجنسية، مثل التجنيس أو غيرها، وهو سبب إضفاء المادة 180 
 للقوانين والمراسيم واألوامــر والقرارات 

ً
من الدستور تحصينا

الــصــادرة قبله، حتى ال تتعّرض للعبث، وكــان القانون 15 لعام 
، لمنع أي عبث.

ً
1959 أّولها تحصينا

وزيـــادة فــي التحّوط أقـــروا فــي الــمــادة 82 منه شــرط أن يكون 
ــح نفسه لمجلس األمـــة، ويعلم 

ّ
 بصفة أصلية لمن يــرش

ً
كويتيا

واضــعــو الــدســتــور أن الــمــقــصــود بالكويتي بصفة أصــلــيــة، هو 
المعّرف والمحدد في القانون 15 لعام 1959 حتى ال تكون هوية 

الكويتي عبثية وُعرضة للخضوع ألّية متغيرات في الدولة.
 تعديل مجلس األمــة عام 1994 بالقانون 44 لسنة 1994 

ّ
لكن

بتغيير الصفة الكويتية األصلية بجعلها متاحة البن المتجنس 
 
ً
هو الخروج واإلثم الصارخ الُمرتكب بحق الوطن والهوية بعيدا
عن الغاية والحكمة التشريعية للتعريف المقرر بالقانون 15/ 

 التحديد المنضبط في دستور 1962.
ً
1959، وأيضا

لــذلــك نــحــن الـــيـــوم فـــي حــاجــة إلـــى إعـــــادة غــربــلــة هـــذا الــمــلــف، 
واستبعاد َمن ال يستحق الجنسية، وإعادة التدقيق في الجنسية 
األصــلــيــة، لتطهيرها مما لحق بها مــن تــزويــر وعــبــث سياسي، 
 بإنشاء الهيئة العامة 

ّ
وال يمكن أن يتم ذلك بصورة مطمئنة إال

 فــي برنامج عملها، 
ً
تها الحكومة مــشــكــورة

ّ
للجنسية التي تبن

والتي ُينتظر تشكيلها دون تأخير، وأن تكون عضويتها من خيرة 
أبناء الكويت الغيورين والحريصين عى ُهوّيتها الوطنية، حتى 
ال يتم تهديد الدولة؛ سواء في كيانها السياسي أو السيادي أو 
األمني من خالل ملف الجنسية الذي تعّرض للعبث بال أي رادع 

وال وازع وطني.

أ. د. محمد المقاطع الهيئة العامة للجنسية... ضرورة وطنية

قبل نحو 48 ساعة من لملمة عــام 2022 أوراقــه 
 بالرحيل الستقبال عــام جــديــد، رحــلــت، عن 

ً
إيــذانــا

، أول امــرأة قدمت نشرة أخبار 
ً
عمر ناهز 93 عــامــا

ــرا والـــتـــرز،  ــاربـ مــســائــيــة فـــي أمـــيـــركـــا، الــصــحــافــيــة بـ
صــاحــبــة الــتــاريــخ الــحــافــل فــي الـــدفـــاع عــن حــريــات 
الصحافة ومناصرة المدافعين عنها في شتى أنحاء 
العالم، وهــو ما تنطق به صــورة اليوم التي توثق 
تسليم والترز بتاريخ 21 أكتوبر 1992 إلى رئيس 
تحرير جريدة القبس، حينئذ، محمد جاسم الصقر 
جائزة الدفاع عن حرية الصحافة الدولية من »لجنة 
الــدفــاع عــن الصحافيين« األمــيــركــيــة، ليكون بذلك 
أول صحافي مــن العالم العربي والــشــرق األوســط 

يحصل عليها. 
ولــدى تسلم الصقر للجائزة خــالل حفل حاشد 
أقيم في فندق بيير في نيويورك، حضره أكثر من 
 يمثلون أبرز الصحف 

ً
 ومذيعا

ً
 وناشرا

ً
560 صحافيا

والمجالت وشبكات التلفزيون األميركية والعالمية، 
 لوحة تقديرية 

ً
قالت والترز، التي سلمت إليه أيضا

 
ً
أثـــنـــاء االحـــتـــفـــال، إن الـــجـــائـــزة مــنــحــت لـــه »تــقــديــرا
لجهوده الشجاعة في الدفاع عن حرية الصحافة«، 
مشيدة لدى تناولها االتهامات الموجهة إلى الصقر 
وزمــيــلــيــه عــبــدالــلــطــيــف الــدعــيــج وخــضــيــر الــعــنــزي 
والتحقيقات الــتــي أجــريــت معهم، إلــى موضوعية 
صحيفة القبس ودفاعها الــقــوي عــن الحريات في 

الكويت منذ التحرير. 
وعند تسلمه التكريم، أعرب الصقر عن سعادته 

البالغة بمنحه هذه الجائزة »لموقفي في الدفاع عن 
 أنه قِبل 

ً
الديموقراطية وحرية الصحافة«، مضيفا

هذه الجائزة »بالنيابة عن جميع الذين يشاركونني 
معتقداتي في الشرق األوسط، والذين ال يعرف العالم 
ما فيه الكفاية من مساهمتهم لخدمة هذه القضية«.
ورأى الصقر حينئذ أن الجائزة ستشجع أولئك 
الــذيــن »يــنــاضــلــون مــن أجـــل هـــذه القضية النبيلة، 
 مثلكم يهتمون 

ً
عــبــر إدراكـــهـــم أن هــنــاك أشــخــاصــا

 إلى أن 
ً
بمعاناتهم ويشاركونهم مشاعرهم«، مشيرا

ز بمعرفتي 
ّ
»تصميمي على الكفاح لمبادئي قد تعز

بوجود منظمات مثل لجنتكم تشارك في المعتقدات 
ذاتها، ومستعدة للوقوف بجانبي إذا احتجت إلى 

دعمهم ومساعدتهم«. 
وأضــاف أن »على الجميع االستمرار بدعم هذه 
األهداف ومساعدة جميع الذين يجازفون بحرياتهم، 
وربما بأرواحهم في نضالهم لتحقيق هذه األهداف«.
وتعتبر »لــجــنــة الــدفــاع عــن الــصــحــافــيــيــن« التي 
سست عام 1981 أهم لجنة من نوعها في الواليات 

ُ
أ

المتحدة، بل في العالم، بسبب دورها الشجاع في 
الـــدفـــاع عــن حــقــوق الصحافيين فــي جميع أنــحــاء 
 بالدفاع عن حقوق مئات 

ً
العالم، حيث تقوم سنويا

العاملين في الحقل اإلعالمي من الذين يتعرضون 
لمختلف أنواع الضغوط.

أما والترز التي سلمت للصقر التكريم، فتركت 
خــلــفــهــا مــســيــرة إعــالمــيــة زاخـــــرة ثـــريـــة بــنــجــاحــات 
وإنجازات ومقابالت مع جميع الرؤساء األميركيين، 

من ريتشارد نيكسون إلى باراك أوباما، إضافة إلى 
قادة من خارج الواليات المتحدة مثل أنور السادات 
وصدام حسين وفيدل كاسترو والداالي الما والكثير 

من المشاهير مثل بيت ديفيس وأنجلينا جولي.
والراحلة، التي كانت نجمة البرامج التلفزيونية 

األميركية وودعت المشاهدين عام 2014، بعد أكثر 
 من العمل على الشاشة، وكــان عمرها 

ً
من 50 عاما

 قيمته 20 
ً
 ســنــويــا

ً
آنـــذاك 84 ســنــة، تتقاضى راتــبــا

مــلــيــون دوالر، يــعــد األعـــلـــى فـــي الـــعـــالـــم، وثــروتــهــا 
تتجاوز الـ 100 مليون.

صورة ومناسبة

انسحاب الحكومة...
اح)العقدة في المنشار!(

ّ
وض

nashmi22@hotmail.com

مــا دام مــاكــو قــنــاعــه... فـــاألمـــور تــدور

ل  كـــل مـــا خــطــيــنــا بــخــطــوه نــــرد مـــن أوَّ

ـــــه حـــالـــنـــا مــخــطــور
ّ
الــــكــــل يــــــــدري بـــــأن

ل ــــل كــالــبــرق مـــا طـــوَّ والـــكـــل شــــاف األمـ

وشفنا »انسحاب الحكومه« مخالف الدستور

ل  غلطان منهو عليها في الــرجــا... عوَّ

ال واجهتهم وال هي كاشفه المستور

ل  ــوَّ ــهـ ــا واحـــــــد مـ ــاهـ ــقـ ــا لـ ــّمــ ــه لــ ــّجـ ــالـــحـ كـ

هـــذي قــنــاعــات صــلــبــه كــامــنــه بــصــدور

ل لـــهـــا وتـــتـــحـــوَّ ــا تـــبـــدِّ ــــم صـــعـــب إنـــهـ وكـ

درايش

 الصقر بمناسبة حصوله على جائزة الدفاع عن حرية الصحافة الدولية عام 1٩٩2
ً
والترز مكرمة
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