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شرطان حكوميان للتعاون مع المجلس
سحب استجواب وزير المالية وإعادة التقارير إلى اللجان للتوافق عليها

• الوزراء مستاؤون من تدخالت النواب المستمرة في صميم عملهم الفني
• الشيتان: ِغْبنا لعدم تمكيننا من استكمال تقديم رأينا الدستوري والمالي في التقارير
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البورصة: السوق الرئيسي 
يقود التعامالت... والسيولة 

45.4 مليون دينار

اقتصاد
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الخالد تلقى 
دعوة لحضور 
مؤتمر الدفاع 

الدولي 
في اإلمارات

الحفر تغزو طرقات الكويت... وال تأهيل قبل عامالحفر تغزو طرقات الكويت... وال تأهيل قبل عام

)تصوير عوض التعمري(

 
ً
 سابقا

ً
»نزاهة« تحيل قياديا

في »الطرق« إلى النيابة

موافقات المشروعات الخيرية
حسب ترخيص الجمعيات

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد )نزاهة( إحالة قيادي 
سابق في الهيئة العامة للطرق والنقل البري وآخر إلى النيابة 
العامة، بتهمة شبهة جريمة اإلضرار غير العمدي بالمال العام، 

وذلك بعد التحقيق وجمع االستدالالت ذات الصلة.
ات والجهود بشأن  ــراء وأكــدت الهيئة أنها ستواصل اإلجـ
فحص جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد 

إليها.

● جورج عاطف
عــــلــــمــــت »الـــــــــجـــــــــريـــــــــدة«، مـــن 
مــصــادرهــا، أن وزارة الــشــؤون 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة، مــمــثــلــة بـــــــإدارة 
الجمعيات الخيرية والمبرات، 
شـــددت على الــجــهــات الخيرية 
المشهرة كافة بعدم موافقتها 
عـــلـــى طـــلـــبـــات إقــــامــــة وتــنــظــيــم 
المشروعات الخيرية الداخلية 
أو الــخــارجــيــة غــيــر ذات الصلة 
بأنظمتها األســاســيــة، أو تلك 

التي ال تخدم األهداف 

بوشهري: استجواب الشيتان استحقاق دستوريبوشهري: استجواب الشيتان استحقاق دستوري
أعلنت النائبة د. جنان بوشهري أن 
استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس 

.
ً
الوزراء براك الشيتان بات مستحقا

وقــالــت بــوشــهــري، فــي تــغــريــدة على 
ــر«: طـــالـــمـــا أقــــرت  ــتــ حــســابــهــا فــــي »تــــويــ
الحكومة باطالعها على مجريات جلسة 
مجلس األمـــة، ولــم تتخذ إجـــراء بإلغاء 
قـــــرار زيــــــادة الـــمـــعـــاشـــات االســتــثــنــائــيــة 
ــار  ــتــــصــ لــــــــلــــــــوزراء، وآثـــــــــر الــــــــــــــوزراء االنــ
لمصالحهم والتخاذل عن مصالح الوطن 
السياسية واالقــتــصــاديــة والمواطنين 
المعيشية، أصبح استجواب وزير الدولة 
لــشــؤون مجلس الــــوزراء بــراك الشيتان 

.»
ً
 دستوريا

ً
استحقاقا

إيران تستدعي سفير العراق تراجع تاريخي جديد للجنيه المصري
بسبب »الخليج العربي«

 في سياسة المحاور ولن نسمح بالتدخل بشؤوننا
ً
السوداني: لسنا طرفا

بعد تجاهل عراقي رسمي العتراضها ومطالبتها 
بتقديم اعتذار عن استخدام المسؤولين العراقيين 
مــصــطــلــح »الــخــلــيــج الــعــربــي« خـــالل »بــطــولــة كــأس 
الخليج العربي 25« المقامة في البصرة، صّعدت 
 لدى سفير العراق 

ً
إيران موقفها باالحتجاج رسميا

بعدما رفعت دعوى ضد بغداد أمام »الفيفا«.  
وقـــال وزيـــر خــارجــيــة حسين أمــيــر عبداللهيان، 

أمس، إنه استدعى السفير العراقي نصير 

غداة إعالن صندوق النقد شروط حصول مصر على قرض
● القاهرة- حسن حافظ

استيقظ المصريون، صباح أمس، على 
تراجع تاريخي جديد للجنيه المصري 
لتواصل قيمة مدخراتهم التراجع الحاد 
مع انخفاض قيمة العملة ألدنى نقطة لها 
على اإلطالق، إذ انخفضت 15 في المئة. 
ــيـــه بـــشـــكـــل حــــــاد فــي  ــنـ ــع الـــجـ ــ ــراجــ ــ وتــ
تعامالت البنوك المصرية أمام العمالت 
 
ً
األجنبية، وقفز الدوالر من 27.4 جنيها

إلى 32.10، بينما ارتفع الدينار الكويتي 

 إلــى 105.13، قبل أن 
ً
مــن 92.17 جنيها

يتدخل البنك المركزي، ليتراجع الدوالر 
 والــديــنــار إلـــى 97.33 

ً
إلـــى 29.7 جــنــيــهــا

.
ً
جنيها

ــــس، تـــحـــديـــد ســعــر  وبـــــــدأت مـــصـــر، أمــ
ــيــــات الـــعـــرض   آللــ

ً
ــا ــقــ ــــرف الــجــنــيــه وفــ صـ

والطلب، األمر الذي أيقظ المصريين على 
لحظات من الجنون مع انخفاض الجنيه 
السريع والمتالحق أمام جميع العمالت 
بنسب تاريخية، قبل أن يعود ويستعيد 

بــعــض مـــا فــقــده مـــن قــيــمــة، في 

العالم يتأهب 
للركود 

االقتصادي 
والكويت 

»عمك أصمخ«!

»الصحة«: متحور 
 XBB.1.5

في الكويت... وال 
داعي للقلق
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 ومستمرون في مطالبنا ومتمسكون بأولوياتناالجلسة التكميلية طارت لغياب الحكومة... والعين على 24 الجاري
ً
نواب: األمور زادت تعقيدا

مع احتدام األزمة السياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، 
وعــــدم انــعــقــاد الــجــلــســة التكميلية أمـــس لــغــيــاب الــحــكــومــة، علمت 
ــــوزراء مــن الــتــدخــالت  »الــجــريــدة« مــن مــصــادرهــا أنـــه بــعــدمــا ســئــم الـ
النيابية المستمرة في صميم عملهم الفني، والتي وصلت بهم إلى 
حــد االستياء غير المحتمل، وضعت الحكومة أمــام مجلس األمــة 

شرطين للتعاون معه من جديد.
 وأوضــحــت الــمــصــادر أن هــذيــن الــشــرطــيــن يتمثالن بــعــودة كل 
األمور إلى ما قبل جلسة الثالثاء بسحب استجواب وزير المالية، 
 والوصول 

ً
وإعادة التقارير إلى اللجان البرلمانية لدراستها مجددا

إلى حلول تحقق األهــداف الــواردة في برنامج عمل الحكومة، وإال 
فستكون الخيارات أمامها مفتوحة.

 استثنائيا، أمس، في 
ً
يأتي ذلك في وقت عقدت الحكومة اجتماعا

قصر السيف تدارست فيه الخيارات المتاحة، وأكدت، في بياٍن بعد 
انتهائه، أن مغادرتها جلسة أمس األول واالعتذار عن عدم حضور 
جلسة أمـــس يــرجــع إلـــى عـــدم تمكينها مــن اســتــكــمــال تــقــديــم رأيــهــا 

الدستوري والمالي في تقارير اللجان البرلمانية.
 ورفع رئيس المجلس أحمد السعدون جلسة أمس إلى 24 الجاري، 
، وبذلك تكون الفرصة ما زالت قائمة 

ً
وسط حضور نحو 43 نائبا

أمام السلطتين للوصول إلى حل توافقي وإنهاء األزمة التي قد تؤدي 
إلى الوصول لمرحلة عدم التعاون، إذا تكرر المشهد ذاته، 
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محيي عامر وفهد تركي

٠٢

تقرير اقتصادي

 عطل غامض يشل المالحة الجوية األميركية ساعتين
حادث سيبراني يصيب البريد البريطاني ويؤدي إلى اضطراب الشحنات

تسبب عطل غامض بأنظمة الحاسوب 
في تأخير رحالت الطيران بجميع أنحاء 
الـــواليـــات الــمــتــحــدة، قــبــل أن تــعــلــن إدارة 
ــة اســـتـــئـــنـــاف الــحــركــة  ــيـ ــدرالـ ــفـ الـــطـــيـــران الـ
 ورفع الحظر عن إقالع الطائرات.

ً
تدريجيا

ــان، إن حــركــة  ــيــ ــالــــت اإلدارة، فــــي بــ وقــ
 
ً
الطيران الطبيعية بــدأت تعود تدريجيا

 
ً
في أنحاء البالد، وإن العمل ال يزال جاريا
للوقوف على سبب المشكلة التي أصابت 

نــظــام تــوفــيــر مــعــلــومــات الــســالمــة لطواقم 
الطيران.

وقــبــل نــحــو ســاعــتــيــن مـــن الــبــيــان، كــانــت 
اإلدارة طلبت مــن شــركــات الــطــيــران تعليق 
 
ً
جميع الرحالت المغادرة حتى الـ 9 صباحا
بــتــوقــيــت شـــرق الـــواليـــات الــمــتــحــدة )14:00 
بتوقيت غرينتش( ريثما تتمكن من إصالح 
العطل، وتأثرت أكثر من 5 آالف رحلة جوية 

بالقرار بين التأخير واإللغاء.
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شرطان حكوميان للتعاون مع...

بوشهري: استجواب الشيتان...

تراجع تاريخي جديد للجنيه...

موافقات المشروعات الخيرية...

إيران تستدعي سفير العراق...

 عطل غامض يشل المالحة...

 في جلسة الثالثاء بعد المقبل.
ً
خصوصا

وعقب االجتماع االستثنائي، الذي عقدته الحكومة، أكد وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، أن الحكومة طلبت 
في جلسة أمــس األول إعــادة التقارير إلــى اللجان للوصول إلى 
ن من  مكَّ

ُ
حلول تحقق األهداف الواردة ببرنامج عملها، إال أنها لم ت

ذلك، ما دعاها إلى المغادرة، وعقد االجتماع االستثنائي لتدارس 
الخيارات المتاحة.

 وكانت الحكومة ممثلة بوزير الدولة لشؤون مجلس األمة وزير 
الدولة لشؤون اإلسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، ونائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير النفط بدر المال، انسحبت من جلسة 
 على مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية 

ً
أمس األول؛ اعتراضا

واالقتصادية بشأن شراء قروض المواطنين.
وقبيل رفعه الجلسة في تمام التاسعة من صباح أمــس، قال 
فتتح الجلسة، وعلى الرغم من وجود النصاب الكامل 

ُ
السعدون: »ت

إال أن الوزير عمار العجمي، أبلغني عدم حضور الحكومة لجلسة 
اليوم، وبالتالي تؤجل إلى الموعد العادي يوم الثالثاء 24 من 

الشهر الجاري«.
وعلى الصعيد النيابي، أكد النائب خالد المونس، أن انسحاب 
الــحــكــومــة مــن جلسة الــثــالثــاء وعـــدم حــضــورهــا جلسة أمـــس قد 
، ومهما كانت خياراتها ســواء باالستقالة أو 

ً
زاد األمــور تعقيدا

باالستمرار فــإن الــنــواب مستمرون في مطالباتهم ومتمسكون 
بجدول أولوياتهم الذي وضعوه، سواء لقضايا تحسين معيشة 

المواطنين أو لقضايا اإلصالح السياسي.
مــن جهته، أعـــرب الــنــائــب د. فــالح الــهــاجــري عــن استيائه من 
سياسة الحكومة في التعامل مع القضايا الحيوية داخل مجلس 
 أن البرلمان سيمد يديه للتعاون من أجل المصلحة 

ً
األمة، مؤكدا

العامة إذا أرادت الحكومة اإلنجاز والتعاون، كما أنه سيفّعل أدواته 
الدستورية إذا أرادت التلكؤ والتهاون.

وبـــــدوره، دعـــا الــنــائــب د. عـــادل الــدمــخــي إلـــى تغليب الحكمة 
والعقالنية ومصلحة البلد، وتوفير مناخ سياسي مناسب لتقديم 
اإلصالحات وتشريعها، وتفعيل الرقابة الحقيقية، وكشف الفساد 
 »أنا متأكد أن سمو 

ً
الذي دّمر البلد في السنوات السابقة، مضيفا

رئيس مجلس الوزراء لديه نية اإلصالح، وفيه خير، وجاء وهو 
يمد يده للتعاون، ونحن كمجلس مددنا أيدينا للتعاون والتفاهم«.

جاء ذلك في معرض تعليقها على اجتماع مجلس الــوزراء 
 لألحداث السياسية، وعقب 

ً
االستثنائي الذي عقد أمس مواكبة

انسحاب الحكومة من جلسة أمس األول.

التي أشهرت ألجلها.
ــمــنــح فــقــط لــلــمــشــروعــات 

ُ
وقـــالـــت الـــمـــصـــادر إن الــمــوافــقــات ســت

المتجانسة واألنظمة األساسية للجمعيات حسب اختصاصاتها، 
ليتسنى لكل جهة خيرية تقديم أفــضــل الــخــدمــات للفئات التي 
تخدمها، وتجنب تكرار المشروعات أو التركيز على نوعية معّينة 

وترك األخرى.
وأكــــدت أن هـــذا اإلجــــراء تنظيمي يــهــدف إلـــى االرتـــقـــاء بالعمل 
الخيري وتنويع مصادره عبر تشّعب وتنوع مشروعاته لتشمل 

أكبر عدد ممكن من الشرائح المعوزة.

أول تطبيق عملي من البنك المركزي آلليات سعر الصرف المرن، 
لمحاولة حل أزمــة شح الــدوالر المزمنة وسط أزمــة اقتصادية قد 

تكون األكبر في تاريخ مصر الحديث.
وتضمنت آليات عمل القطاع المصرفي الجديدة مرونة واسعة 
في تحديد سعر صرف الجنيه بحسب العرض والطلب، تأتي غداة 
إعــالن صندوق النقد الــدولــي، في مؤتمر صحافي، الشروط التي 
وافقت عليها مصر للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دوالر، 
نهاية العام الماضي. وستحصل مصر على قيمة القرض على دفعات 
، مع 

ً
نصف سنوية تستمر 4 سنوات، قيمة كل دفعة 347 مليونا

مراجعة نصف سنوية ألداء االقتصاد المصري.

عبدالمحسن، ونقل له »حساسية الشعب اإليراني تجاه استخدام 
 إلى أن تسمية الخليج 

ً
المصطلح الدقيق والكامل للخليج«، الفتا

العربي »وهمية« على عكس تسمية »الخليج الفارسي«. 
وقال عبداللهيان إن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع 
الــســودانــي »صــّحــح خــطــأ« اســتــخــدامــه مصطلح الخليج العربي، 
 لدينا عالقات استراتيجية وأخوية 

ّ
 أنه »على الرغم من أن

ً
مضيفا

وعــمــيــقــة مــع الـــعـــراق، أعــربــنــا بــوضــوح عــن احــتــجــاجــنــا عــلــى هــذا 
الموضوع«.

فــي المقابل، قــال القيادي بالتيار الــصــدري، عصم حسين إنه 
 إيــاهــا بأنها 

ً
ال مبرر لطهران الستدعاء السفير الــعــراقــي، متهما

 من االندماج ما بين الشعب العراقي وشعوب دول 
ً
»منزعجة جدا

الخليج العربي ألنه يخصم من تبعية العراق لسياستها«.
فــي مــــوازاة ذلـــك، أكــد رئــيــس الــــوزراء الــعــراقــي، الـــذي وصــل إلى 
منصبه بتكليف من القوى الموالية لطهران في »اإلطار التنسيقي 
 في سياسة المحاور ولن نسمح 

ً
الشيعي«، أن بالده »لن تكون طرفا
لآلخرين بالتدخل في شؤوننا«. 

وشدد السوداني، أمس، على أن »العراق يعتمد مبدأ العالقات 
المتوازنة مع دول الجوار بهدف خفض التوترات وتقريب وجهات 
النظر وتعزيز العالقات االقتصادية، ألن من شأن ذلك أن ينعكس 

.»
ً
على أمنه وأمن المنطقة إيجابا

 يعمل منه على وثائق رسمية سرية تعود إلــى الفترة 
ً
كــان أحيانا

ى فيها منصب نائب الرئيس في عهد بــاراك أوباما 
ّ
التي كان يتول
.)2017 - 2009(

وقال بايدن أمس األول على هامش قّمة أميركية ــ كندية ــ مكسيكية 
 محاميه 

ّ
ه ال علم لديه بمحتوى الوثائق، وأكد أن

ّ
ُعقدت في مكسيكو إن

 عن أمله أن 
ً
»سيتعاونون بالكامل« خالل فحص هذه الوثائق، معربا

.»
ً
تنتهي عملية الفحص هذه »قريبا

يأتي ذلك بعد أن انتقد بايدن سلفه دونالد ترامب إثر مصادرة 
»إف بي آي« في أغسطس الماضي وثائق سرية من منزله الخاص 
في فلوريدا. وقال بايدن: »كيف يمكن أن يحدث ذلك؟ كيف يمكن ألي 

شخص أن يكون غير مسؤول إلى هذا الحد؟«.
وعلى شبكته االجتماعية »تروث«، كتب ترامب: »متى سيقوم مكتب 
التحقيقات الفدرالي بمداهمة العديد من منازل جو بايدن، وربما 
حتى البيت األبيض؟ لم يتم رفع السرية عن هذه الوثائق بالتأكيد«.

الجمهوري جيمس كومر، الرئيس الجديد للجنة الرقابة والمساءلة 
في مجلس النواب، قال إن »الرئيس بايدن وصف نقل وثائق سرية من 
البيت األبيض بأنه تصرف غير مسؤول. في ظل إدارة بايدن، جعلت 
وزارة العدل واألرشيف الوطني االمتثال لقانون السجالت الرئاسية 

أولوية قصوى. ونتوقع نفس المعاملة للرئيس بايدن«.
ولم يعلن رئيس مجلس النواب الجديد، الجمهوري كيفين مكارثي، 
موقفه من ضــرورة التحقيق مع بايدن لكنه قــال إن رد الفعل على 

.
ً
احتفاظ ترامب بوثائق سرية كان مسيسا

وأشــار موقع »ذا هيل« إلى أن هناك اختالفات قانونية بالنسبة 
لحالتي بايدن وترامب، ورغم ذلك، تقول »سي إن إن« إنه سيتعين على 
بايدن اإلجابة عن العديد من األسئلة نفسها التي يواجهها ترامب.

وتــضــيــف إنـــه مــن الــمــؤكــد أن قضية بــايــدن ســتــوفــر مـــادة دسمة 
لترامب للدفاع عن موقفه فيما يستعد لخوض سباق الرئاسة في 
عام 2024، الفتة الى أن قــرار توجيه اتهام إلى ترامب بشأن قضية 
الــوثــائــق الــســريــة، وعـــدم اتــخــاذ نفس اإلجــــراء ذاتـــه ضــد بــايــدن، من 
شأنه أن يثير ضجة سياسية بين المحافظين، الذين سيتهمونه 

بازدواجية المعايير. 
وفـــي حـــادث آخـــر يــعــزز احــتــمــال أن يــكــون مــا جـــرى فــي الــواليــات 
، أعلنت شركة البريد الملكي البريطانية 

ً
 سيبرانيا

ً
المتحدة هجوما

تعرضها لحادث سيبراني، مشيرة إلى أن خدمة إرســال الشحنات 
.
ً
 كبيرا

ً
إلى الخارج تعاني اضطرابا

وفي أول تعليق له على ذلك، أعلن البيت األبيض عدم وجود أدلة 
 أن الرئيس جو بايدن 

ً
على أي هجوم إلكتروني وراء العطل، مؤكدا

طلب من وزارة النقل إجراء تحقيق كامل في أسبابه.
وقبل رفع الحظر، قال رئيس جمعية الطيارين في ساوث ويست 
إيرالينز، مايكل سانتورو، لشبكة »فوكس نيوز«: »آخر مرة أوقفنا 
فيها جميع الطائرات كانت، وأكره أن أقول ذلك، في 11 سبتمبر 2001... 

ال توجد طائرات تتحرك«.
وفي حين يعود بايدن من المكسيك حيث شارك في قمة مع نظيره 
المكسيكي أندريس أوبرادور ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، 
، سيجد 

ً
ومع تولي مجلس النواب بأغلبيته الجمهورية أعماله رسميا

نفسه بمواجهة الضغوط بعد العثور في مركز أبحاث بواشنطن 

أمـــا الــنــائــب مهلهل الــمــضــف فــأكــد وجـــود نــيــة الســتــجــواب 
رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد، »لكن 

05في التوقيت المناسب«.
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الخالد تلقى دعوة لحضور مؤتمر الدفاع الدولي باإلمارات
تــلــقــى الــنــائــب األول لــرئــيــس 
مجلس الــــوزراء وزيـــر الداخلية 
ــر الــــدفــــاع بـــاإلنـــابـــة الــشــيــخ  ــ وزيـ
طــــالل الـــخـــالـــد دعـــــوة مـــن نــائــب 
ــارات العربية  ــ رئــيــس دولــــة اإلمــ
المتحدة الشقيقة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكم دبي وزيــر الدفاع 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
لحضور الدورة السادسة عشرة 
لمعرض ومؤتمر الدفاع الدولي 
»آيدكس 2023« والدورة السابعة 
لمعرض الدفاع واألمن البحري 
»نــافــدكــس 2023« فــي العاصمة 
أبوظبي في الفترة بين 20 و24 

فبراير المقبل.
 وتسلم الخالد الدعوة خالل 
اســتــقــبــالــه صــبــاح أمـــس بقصر 
السيف سفير اإلمـــارات د. مطر 

النيادي. 
وأعــــــــرب الــــخــــالــــد عــــن شــكــره 
وتـــقـــديـــره لــبــن راشــــد عــلــى هــذه 
الـــدعـــوة الــكــريــمــة، الــتــي تعكس 
ــق الـــــعـــــالقـــــات الـــتـــاريـــخـــيـــة  ــمــ عــ

ــة  الـــراســـخـــة والـــــروابـــــط األخـــويـ
الــمــتــيــنــة الـــتـــي تــجــمــع الــكــويــت 

واإلمارات.

 وجـــرى خـــالل الــلــقــاء بحث 
ــم األمـــــــور والـــمـــوضـــوعـــات  ــ أهـ
ذات االهتمام المشترك، وسبل 

تعزيز أواصر التعاون والعمل 
بين البلدين الشقيقين.

● سيد القصاص
مع كل هطول أمطار تطفو على السطح ظاهرة »تطاير 
ف التقاعس 

ّ
الحصى« في معظم طرق الكويت، ويتكش

الحكومي فــي مواجهة الــشــوارع المنتهية الصالحية 
وســوء الصيانة، مما يــؤدي إلــى إتــالف السيارات، وال 

حياة لمن تنادي.
وألقت وزارة األشغال العامة الكرة في ملعب الدورة 
المستندية الطويلة، كاشفة عن مفاجأة مدوية، إذ أكدت 

مصادر مطلعة في الــوزارة أنه ال توجد عقود صيانة 
 للشوارع، وأن العقود التي تمت الموافقة عليها 

ً
حاليا

 من وزارة المالية تحتاج إلــى قرابة العام حتى 
ً
أخيرا

تنتهي الدورة المستندية لتلك العقود، مبينة أن الوزارة 
تنسق مع البلدية وبعض الجهات من أجل إزالة الحصى 

المتطاير في بعض الشوارع. 
وقــالــت الــمــصــادر، إن الحصى المتطاير يحدث في 
بعض الــشــوارع التي ال تخضع لصيانة منذ سنوات، 
بسبب عدم وجود عقود لتلك الشوارع، وهي منتهية، 

األمــر الــذي يسبب انــســالخ األسفلت وتطاير الحصى 
ــــدأت تــظــهــر منذ  ــار، فـــي ظـــاهـــرة بـ خــــالل مـــوســـم األمــــطــ
 على بعض الطرق 

ً
عام 2014 ولوحظ تزايدها مؤخرا

الــســريــعــة وبــعــض الــمــنــاطــق، إضــافــة إلـــى الــحــفــر عقب 
األمطار األخيرة التي شهدتها البالد. 

 لتلك الشوارع 
ً
ولفتت إلى أن »األشغال« أجرت حصرا

والـــطـــرق الــمــتــهــالــكــة، إضـــافـــة إلــــى الـــطـــرق الـــتـــي تحت 
الــصــيــانــة، والــطــرق الــجــديــدة، لــكــن ال تــوجــد فــائــدة من 
ذلك الحصر مادام ال توجد عقود صيانة إلصالح تلك 

الـــشـــوارع، مبينة أن هــنــاك الــعــديــد مــن الــمــنــاطــق التي 
أجريت الصيانة لشوارعها وال توجد بها تلك الظاهرة 

 .
ً
نهائيا

لــت الــمــصــادر: كيف يتم إصــالح الــشــوارع  وتــســاء
دون عقود للصيانة؟ مشددة على أن الوزارة تستقبل 
 مئات الشكاوى بسبب الحفر وتطاير الحصى 

ً
دوريا

ومــشــاكــل فــواصــل الــجــســور، الــتــي تـــؤدي إلــى اتــالف 
ــوادث فــي بعض األحــيــان،  ســيــارات المواطنين وحــ
مــمــا يستدعي تقليص الــــدورة المستندية لوضع 

حلول جذرية لتلك المشاكل التي يتلمسها الناس 
في الشوارع.

وفي موازاة تلك المبررات، ترى مصادر في »األشغال« 
ــي احـــتـــواء  ــن عـــقـــد فــ أن الــــــــــوزارة فــشــلــت مـــنـــذ أكـــثـــر مــ
ــة الــمــتــزايــدة بــالــرغــم مـــن تــشــكــيــل لــجــان وضــعــت  ــ األزمـ
مواصفات خاصة ملزمة للمقاولين وتعديل مواصفات 
»البيتومين«، إال أن الجهود التنفيذية والمتابعة باءتا 
بالفشل في القضاء على ظاهرة تطاير الحصى التي 

تعود إلى الواجهة مع كل موجة أمطار.

»األوقاف«: »منزل منتصف الطريق« حاضنة
عنى بالجانب النفسي لتأهيل المتعافين

ُ
ت

قال وكيل وزارة األوقاف المساعد للشؤون 
الثقافية، طــراد العنزي، إن الـــوزارة حريصة 
عــلــى تــضــافــر الــجــهــود لــحــمــايــة الــشــبــاب من 
مــخــاطــر االنــــحــــراف الـــســـلـــوكـــي، الســيــمــا آفــة 

اإلدمان.
جاء ذلك خالل الزيارة التي قام بها العنزي 
 أن 

ً
إلـــى »مــنــزل منتصف الــطــريــق«، مــوضــحــا

الــــــــوزارة قـــامـــت بـــدعـــم فـــكـــرة مـــشـــروع »مــنــزل 
منتصف الطريق«، إذ يعتبر المنزل حاضنة 

ــعــنــى بــالــجــانــب الــعــالجــي والنفسي 
ُ
بيئية ت

والـــــروحـــــي إلعـــــــادة تـــأهـــيـــل الــمــتــعــافــيــن مــن 
ــان لــمــواجــهــة المجتمع الــخــارجــي،  ــ آفـــة اإلدمـ
م مهارات 

ُّ
واإلسهام في تطويره عن طريق تعل

االعــتــمــاد على النفس وإعـــادة تنظيم عقلية 
وشخصية المتعافي، ومساعدته في إكمال 
مسيرته في الحياة والوثوق بكيانه، ليتمكن 

من االنخراط في المجتمع مرة أخرى«.
ــر أن الـــمـــركـــز يـــضـــم اخــتــصــاصــيــيــن  ــ ــ وذكـ

نفسيين واجتماعيين، إضافة إلى مرشدين في 
عالج اإلدمان، عالوة على المدمنين المتعافين 
الذين يقومون بإدارة شؤون المنزل بإشراف 
 أن وزارة 

ً
طبي من مركز عالج اإلدمان، مضيفا

األوقــاف، ممثلة في إدارة التأهيل والتقويم، 
حــرصــت عــلــى تفعيل الــشــراكــة بــيــن مختلف 
مـــؤســـســـات الــــدولــــة ومــــؤســــســــات الــمــجــتــمــع 
المدني، وإقامة تعاون دائم بين الجهات ذات 

الصلة لدعم مسيرة التعافي.

 السفير اإلماراتي أمس
ً
الخالد مستقبال

»الدفاع«: بدء إيداع مكافأة 
»األمامية« في حساب مستحقيها

● محمد الشرهان
أعــلــن المتحدث الــرســمــي لــــوزارة الــدفــاع، العقيد الــركــن فهد 
المطيري، أن الوزارة بدأت أمس، في عملية إيداع مبالغ مكافأة 

الصفوف األمامية بحسابات مستحقيها من العسكريين.
وأصــدر النائب األول لرئيس مجلس الــوزراء وزيــر الداخلية 
 بتشكيل 

ً
 وزاريا

ً
وزير الدفاع باإلنابة، الشيخ طالل الخالد، قرارا

لجنة مختصة للنظر في التظلمات الخاصة بمكافأة الصفوف 
 منه على حصول كل مستحٍق من 

ً
األمامية للعسكريين، حرصا

الضباط والضباط صف واألفراد على حقوقهم في هذه المكافأة.
 من 

ً
 وستبدأ اللجنة المختصة في مباشرة أعمالها اعتبارا

األســبــوع الــقــادم، ويمكن التقدم بطلب التظلم مــن خــالل موقع 
)سهل الحكومي/ وزارة الــدفــاع / تظلمات الصفوف األمامية(، 
أو من خالل الموقع اإللكتروني لرئاسة األركان العامة للجيش، 
والقيام بتعبئة البيانات المطلوبة للنظر فيها من هذه اللجنة.

 ... وفـــــــــــــي طــــــــــرقــــــــــات مـــــنـــــطـــــقـــــة شـــــــرق 
)تصوير عبدالله الخلف وعوض التعمري( تطاير الحصى في طرقات حولي

الحفر تغزو طرقات الكويت وال تأهيل قبل عامالحفر تغزو طرقات الكويت وال تأهيل قبل عام
تطاير الحصى يعم معظم الشوارع... واألمطار تفضح سوء المشاريعتطاير الحصى يعم معظم الشوارع... واألمطار تفضح سوء المشاريع

إفراج فوري عن 
المركبات المحجوزة 
 بعد دفع المخالفات

أعلنت وزارة الداخلية 
»اإلفــــــــــــراج الــــــفــــــوري« عــن 
الـــمـــركـــبـــات الـــمـــحـــجـــوزة 
ــفـــات  ــالـ  بــــعــــد دفـــــــع الـــمـــخـ
 من 

ً
الــمــســتــحــقــة اعـــتـــبـــارا

اليوم الخميس حتى 19 
الجاري.

وقــالــت اإلدارة العامة 
لــــــلــــــعــــــالقــــــات واإلعــــــــــــــالم 
األمـــــنـــــي بــــــــالــــــــوزارة، فــي 
ــــس،  ــافــــي أمــ ــحــ ــان صــ ــ ــيـ ــ بـ
ــكــــي  ــالــ إنـــــــــــه بــــــإمــــــكــــــان مــ
المركبات المحجوزة في 
»كــراج« الحجز الحصول 
ــــوري  ــفـ ــ ــلــــى اإلفــــــــــــراج الـ عــ
ــعــــد دفــــع  لـــمـــركـــبـــاتـــهـــم بــ
الـــمـــخـــالـــفـــات الـــمـــتـــرتـــبـــة 

عليهم.

العتيبي وسفير السعودية بحثا العالقات
التقى نائب وزير الخارجية، 
السفير منصور العتيبي، أمس، 
سفير خادم الحرمين الشريفين 
ــيــــر  ــو األمــ ــــت ســــمــ ــويـ ــ ــكـ ــ لــــــــدى الـ

سلطان بن سعد.
وتــم خــالل الــلــقــاء بحث عدد 
ــات األخـــويـــة  ــعـــالقـ ــه الـ ــ مــــن أوجــ
ــن الــــبــــلــــديــــن  ــ ــيــ ــ الـــــمـــــتـــــمـــــيـــــزة بــ

الشقيقين.

العتيبي خالل لقائه السفير السعودي أمس

https://www.aljarida.com/article/10826
https://www.aljarida.com/article/10833
https://www.aljarida.com/article/10934
https://www.aljarida.com/article/10930
https://www.aljarida.com/article/10928
https://www.aljarida.com/article/10927
https://www.aljarida.com/article/10927


● سيد القصاص
أدخلت وزارة الكهرباء والــمــاء والطاقة المتجددة إلى 
الخدمة أمس، آخر محطات التحويل الرئيسية في المطالع 

4Z ذات جهد 400/132/11 كيلو فولت.
وقــالــت مــصــادر مطلعة، إنـــه مــع تشغيل هـــذه المحطة 
تصبح جميع محطات الجهد الفائق 400 كيلو فولت في 
منطقة المطالع عاملة بكل قدرتها التشغيلية التي تبلغ 

.»1Z ،2Z ،3Z ،4Z« حوالي 4000 ميغاواط وهي

 للبدء بخطة 
ً
وأعلنت المصادر أنه جار الترتيب حاليا

تشغيل محطات التحويل جهد 11/132 كيلو فولت وعددها 
36 محطة تحويل رئيسية، حيث سيتم البدء بتشغيلها 

 وحسب الخطة الزمنية ابتداء من فبراير المقبل.
ً
تباعا

وبينت أن بدء استقبال طلبات المواطنين يعتمد على 
جاهزية المحطات الثانوية، والتي يتم العمل فيها بشكل 
 مع محطات النقل والمحطات ذات الجهد 

ً
مستمر تزامنا

المرتفع.

● عادل سامي
أكــــــــدت وزارة الــــصــــحــــة أنــــه 
ــة الــــوضــــع  ــعــ ــابــ ــتــ فــــــي إطــــــــــار مــ
الــــــوبــــــائــــــي، وجــــــهــــــود الـــفـــريـــق 
االستشاري المعني بتطورات 
فيروس »كورونا«، فقد أظهرت 
الفحوصات الجينية في الوزارة 
رصــد متحور »XBB.1.5« الــذي 
ينتمي إلى مجموعة فرعية من 
المتحور أوميكرون، من فيروس 

»كوفيد 19«.
وشــددت »الصحة«، في بيان 
ــلـــى أن مــــؤشــــرات  صـــحـــافـــي، عـ
ــبـــالد  ــي فــــي الـ ــائــ ــوبــ الــــوضــــع الــ
، مــــجــــددة 

ً
ــتــــــــقــــــــرارا تــــشــــهــــد اســــــ

ــزام  ــتـ ــرورة االلـ ــ الــــدعــــوة إلــــى ضــ
بإرشادات الوقاية، السيما في 
ظــل الــمــعــلــومــات األولــيــة بشأن 
ســهــولــة انــتــقــال هـــذا الــمــتــحــور 
 للتحاليل 

ً
الذي تم اكتشافه وفقا

الجينية فــي أكــثــر مــن 30 دولــة 
حــول الــعــالــم منذ بــدايــة رصــده 

في أكتوبر الماضي.
وأوضحت الــوزارة أن ظهور 
 
ً
مثل تلك المتحورات ُيعد أمــرا
 وال يــدعــو إلـــى الــقــلــق، 

ً
مــتــوقــعــا

نــاصــحــة بــأهــمــيــة تــغــطــيــة الــفــم 
واألنـــف فــي األمــاكــن المزدحمة 
الــمــغــلــقــة وداخــــــل الــمــؤســســات 
الـــصـــحـــيـــة الــــعــــالجــــيــــة، وعـــــدم 
مخالطة اآلخرين في حال ظهور 
أعراض أو عالمات المرض، مع 
ــرورة الــمــواظــبــة واســتــكــمــال  ضــ
ــن لــقــاح  الــــجــــرعــــات الــــمــــقــــررة مــ
ــا، وتــطــعــيــم اإلنــفــلــونــزا  كــــورونــ

الموسمية وااللتهاب الرئوي.

الوائح الصحية

ــال صــــحــــي آخـــــر،  ــ ــجـ ــ فـــــي مـ
ترأست وكيلة وزارة الصحة 

الــمــســاعــدة لـــشـــؤون الــصــحــة 
الـــعـــامـــة د. بــثــيــنــة الــمــضــف، 
ــلــــجــــنــــة  أمــــــــــــس، اجــــــتــــــمــــــاع الــ
ــيــــة الـــعـــلـــيـــا الــــدائــــمــــة  ــنــ الــــوطــ
لــتــطــبــيــق الـــلـــوائـــح الــصــحــيــة 
ــاقــــشــــة آخــــر  ــنــ ــمــ الــــــدولــــــيــــــة، لــ
مستجدات الــوضــع الوبائي 

لفيروس كورونا في الصين.
وقــالــت وزارة الصحة، في 
بيان صحافي، إن االجتماع 
ــار دور الــمــركــز  يــأتــي فـــي إطــ
فـــي رفــــع قــــــدرات االســـتـــعـــداد 
والــــتــــأهــــب وتـــفـــعـــيـــل أنــشــطــة 
االستجابة الفعالة للطوارئ 

الصحية في الكويت.
وأكـــــــدت الـــــــــوزارة أن بــنــود 
االجــــتــــمــــاع تـــضـــمـــنـــت عـــرض 
ــائــــي الــعــالــمــي  ــوبــ الــــوضــــع الــ
ــتـــجـــدات  ــمـــسـ ــيــــروس، والـ ــفــ ــلــ لــ
الوبائية في الصين، وعرض 
الوضع الوبائي للفيروس في 

الكويت ومناقشته والتوصل 
إلــــى تــوصــيــات تــتــمــاشــى مع 
تــــوصــــيــــات الـــمـــنـــظـــمـــة بــشــأن 
التدابير االحترازية الخاصة 
ــفــــر الــــــــدولــــــــي، إضــــافــــة  بــــالــــســ
ــة  ــات الـــخـــاصـ ــيــ ــتــــوصــ إلـــــــى الــ
ات الوقاية الشخصية  بإجراء

 
ً
والــمــجــتــمــعــيــة، وذلــــك حــفــاظــا
على األمن الصحي في البالد.
وأشـــارت إلــى أن االجتماع 
حضره رئيس المركز الوطني 
ومقرر اللجنة العليا الدائمة 
لــتــطــبــيــق الـــلـــوائـــح الــصــحــيــة 
الــدولــيــة د. ســنــدس القبندي، 

وأعــضــاء اللجنة من الجهات 
ذات الصلة من داخــل الــوزارة 
وهـــــــم مــــديــــر إدارة الـــصـــحـــة 
العامة، ورئيس قسم مكافحة 
ــراض الــمــعــديــة، ورئــيــس  ــ األمــ
ــرات الـــصـــحـــة  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــخـ ــ ــم مـ ــ ــسـ ــ قـ
الــعــامــة، ورئــيــس قــســم صحة 
ــدود، ومــديــر  ــ ــحـ ــ ــمـــوانـــئ والـ الـ
إدارة الطوارئ الطبية، ومدير 
ــعــــدوى، ومــديــر  إدارة مــنــع الــ
إدارة الــمــســتــودعــات الطبية، 
ــر إدارة الـــمـــخـــتـــبـــرات  ــ ــديـ ــ ومـ
الطبية، بينما حضر االجتماع 
مــن خـــارج وزارة الــصــحــة كل 
مـــن اإلدارة الــعــامــة لــلــطــيــران 
الــمــدنــي، وإدارة أمــن المنافذ 
واإلدارة العامة للدفاع المدني 
مــن وزارة الداخلية، والهيئة 
ــة والـــــثـــــروة  ــ ــزراعـ ــ ــلـ ــ الــــعــــامــــة لـ
الــســمــكــيــة، واإلدارة الــعــامــة 
لـــلـــجـــمـــارك، والــهــيــئــة الــعــامــة 
لــلــبــيــئــة، ووزارة الــخــارجــيــة، 

ومؤسسة الموانئ الكويتية.

عــلــمــت »الـــجـــريـــدة« أن وزارة 
الــــشــــؤون االجــتــمــاعــيــة، ممثلة 
فــي إدارة الــجــمــعــيــات الخيرية 
والمبرات، شددت على الجهات 
الخيرية المشهرة كــافــة، بعدم 
مــوافــقــتــهــا عــلــى طــلــبــات إقــامــة 
وتنظيم الــمــشــروعــات الخيرية 
الداخلية أو الخارجية غير ذات 
الــصــلــة بــأنــظــمــتــهــا األســاســيــة، 
أو التي ال تخدم األهـــداف التي 

أشهرت ألجلها.
 لــمــصــادر »الـــشـــؤون« 

ً
ــا ووفـــقـ

ــمــنــح فقط 
ُ
ــإن الـــمـــوافـــقـــات ســت فــ

ــــات الـــمـــتـــجـــانـــســـة  ــــروعـ ــــشـ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
واألنظمة األساسية للجمعيات 
حسب اختصاصاتها، ليتسنى 
لكل جهة خيرية تقديم أفضل 
الـــخـــدمـــات لــلــفــئــات الـــتـــي تــقــوم 
ــا، وتــــجــــنــــب تــــكــــرار  ــهــ ــتــ ــدمــ بــــخــ
الــمــشــروعــات أو الــتــركــيــز على 
نــوعــيــة مــعــّيــنــة وتــــرك األخــــرى، 
مؤكدة أن هذا اإلجراء تنظيمي 
يـــهـــدف إلـــــى االرتـــــقـــــاء بــالــعــمــل 
الخيري وتنويع مصادره عبر 
تشّعب وتنوع مشروعاته لتطال 

أكــبــر عــــدد مــمــكــن مـــن الــشــرائــح 
المعوزة، داعية الجمعيات التي 
ترغب في التوسع بالمشروعات 
ــمـــولـــة  ــمـــشـ الــــبــــعــــيــــدة وغـــــيـــــر الـ
بأنظمتها األساسية إلى التقدم 
للوزارة بطلب تعديلها لتشملها 

.
ً
مستقبال

بوركينا فاسو وتشاد 

إلى ذلك، علمت »الجريدة« أن 
 مخاطبة 

ً
»الشؤون« تلقت أخيرا

رسمية مــن وزارة الخارجية، 
ــة فـــــــي إدارة شـــــــؤون  ــلــ ــثــ ــمــ مــ
الــتــنــمــيــة والـــتـــعـــاون الـــدولـــي، 
ــــالق حــــمــــالت تــبــرع  ــ بــــشــــأن إطـ
إلغاثة شعبي بوركينا فاسو 
وتــشــاد، جـــراء هــطــول األمــطــار 
التي تجاوزت معدلها السنوي 
والــفــيــضــانــات الـــمـــدمـــرة الــتــي 
اجتاحتهما وتــضــرر بسببها 
ــيـــن األشـــــخـــــاص وأودت  مـــاليـ
بحياة المئات، وقوضت سبل 
كسب العيش، وأدت إلى نزوح 
عـــشـــرات اآلالف مـــن مــنــازلــهــم 

وتدمير أكثر من مليون هكتار 
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــزراعـ ــ ــن األراضـــــــــــي الـ ــ مـ
مــنــاطــق تــعــانــي بــالــفــعــل أزمـــة 

جوع غير مسبوقة.
وقــالــت الــمــصــادر، إن وزارة 

الــشــؤون، وبــنــاء على مخاطبة 
»الــخــارجــيــة«، قــامــت بالتعميم 
عــلــى رؤســـــاء مــجــالــس إدارات 
الجمعيات الخيرية المشهرة 
فــي الــبــالد لــلــوقــوف عــلــى مــدى 

رغبتها للمشاركة فــي الحملة 
 من المساعي 

ً
اإلغاثية، انطالقا

ــة بـــــيـــــن الــــجــــهــــات  ــ ــركـ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ الـ
الحكومية، السيما ذات العالقة، 
فــي تحقيق األهـــداف المرجوة 

ــيــــري، وإبـــــــراز  مــــن الـــعـــمـــل الــــخــ
الوجه اإلنساني للكويت.

استقالة وتعيين 

ــر، أصـــدرت  وفـــي مـــوضـــوع آخــ
ــــؤون االجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــشــ ــ وزيـــــــــرة الــ
والــتــنــمــيــة الــمــجــتــمــعــيــة، وزيــــرة 
الــدولــة لــشــؤون الــمــرأة والطفولة 
مــي البغلي، الــقــراريــن الوزاريين 
10 و11 لسنة 2023، بشأن قبول 
استقالة كل من سلطان الظفيري 
من عضوية مجلس إدارة جمعية 
الوفرة التعاونية، ونايف العجمي 
من عضوية مجلس إدارة جمعية 

ضاحية الشهداء التعاونية. 
وقضى القراران اللذان حصلت 
»الــــجــــريــــدة« عــلــيــهــمــا، بــتــعــيــيــن 
عــضــويــن جـــديـــديـــن فـــي مجلس 
إدارة »الــــشــــهــــداء« هـــمـــا ســعــود 
العدواني ونايف الديحاني لمدة 
سنة أو لحين اجـــراء انتخابات 
مــجــلــس إدارة الــجــمــعــيــة، أيهما 
أقــــرب، عــلــى أن يعمل بــالــقــراريــن 

 من تاريخ صدورهما.
ً
اعتبارا
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»الشؤون«: إقرار المشروعات الخيرية حسب اختصاص الجمعيات
»الخارجية« تخاطب الوزارة إلطالق حمالت تبرع إلغاثة بوركينا فاسو وتشاد

أصدرت وزيرة الشؤون مي 
البغلي قرارين وزاريين بقبول 

استقالة عضوين في تعاونيتي 
الوفرة والشهداء، وتعيين 

اثنين باألخيرة.

جورج عاطف

وزارة »الكهرباء«

جانب من اجتماع اللجنة الوطنية

وزارة الشؤون

»الصحة العالمية«: ضرورة بناء نظام صحي مرن للمناخ بالكويت
● عادل سامي

اخــتــتــم مــكــتــب مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة في 
الــكــويــت أمــس، ورشــة عمل وطنية مكثفة حول 
»تــقــديــر الــمــخــاطــر الــصــحــيــة الــمــتــعــلــقــة بتغيير 
المناخ واستراتيجيات التكيف لمعالجتها من 

خالل النظام الصحي«.
وقال المكتب، في بيان، إن هدف الورشة يكمن 
في تحديد نقاط الضعف ذات األولوية وتدابير 

التكيف المرتبطة بتغير المناخ والصحة. 

وأوضـــــح أنــــه خــــالل اآلونـــــة األخــــيــــرة، أشــــارت 
تــقــاريــر مــتــعــددة إلــــى الــتــهــديــد الــمــتــزايــد الـــذي 
 في 

ً
يشكله تغير المناخ على العالم، وتــحــديــدا

منطقة شرق البحر األبيض المتوسط، بما في 
ذلك زيادة انتشار الحرارة الشديدة والعواصف 
الــتــرابــيــة والــفــيــضــانــات الــتــي لــهــا تــأثــيــر مباشر 

وغير مباشر على صحة اإلنسان ورفاهه.
ومن جانبه، أكد ممثل المنظمة في الكويت د. أسد 
حفيظ أن »تغير المناخ قضية ملحة على نطاق عالمي 
يجب معالجتها لما لها من تأثير سلبي على صحة 

اإلنسان. عالوة على ذلك فإنه من المحتمل أن يقوض 
 مــن الــتــقــدم فــي الــصــحــة الــعــالــمــيــة وتحقيقنا 

ً
عـــقـــودا

ألهداف التنمية المستدامة«.
ــه »مــــن الـــمـــلـــّح بـــنـــاء نــظــام  وأضـــــاف حــفــيــظ أنــ
صحي مرن للمناخ في الكويت من خالل تحديد 
المخاطر الصحية الحساسة للمناخ اآلن وفي 
المستقبل، وفهم مجموعات األشــخــاص األكثر 
 وتسليط الضوء على احتياجات التكيف 

ً
ضعفا

إلبالغ السياسات والبرامج الصحية«.

»الصحة«: رصد متحور XBB.1.5 في الكويت... وال داعي للقلق
اللجنة الوطنية للوائح الصحية تناقش آخر مستجدات »كورونا«

أعلنت جمعية النجاة الخيرية، 
أن عدد املستفيدين من 

مشاريعها خالل عام 2022 
بلغ 5.5 ماليني شخص داخل 
الكويت وخارجها، بالتعاون 

والتنسيق مع وزارتي 
الشؤون االجتماعية والتنمية 

املجتمعية والخارجية 
الكويتيتني وجهات معتمدة 

في الدول ذات الصلة.
وقال رئيس مجلس اإلدارة 

بالجمعية، فيصل الزامل 
لـ«كونا«، أمس، إن طبيعة 

األعمال الخيرية داخل 
الكويت مثل مشروع »أبشروا 

بالخير« تعنى بملف سداد 
اإليجارات للفقراء واملحتاجني 
واملساعدات الشهرية، وتوزيع 
السالل واملواد الغذائية لألسر 

املتعففة.
وأشار الزامل إلى مشروع 

سداد الرسوم عن طلبة العلم 
املعسرين، الذي استفاد منه 

أكثر من 50 ألف طالب علم 
من مختلف الجنسيات داخل 

البالد.
وذكر أن من األعمال الخارجية 

للجمعية تنفيذ اإلغاثات 
العاجلة في أوقات الكوارث 

والنكبات مثل »إغاثة 
الصومال«، وتنفيذ حملة »دفئًا 

وسالمًا« في موسم الشتاء.

أعلنت جمعية إحياء التراث 
اإلسالمي، بدء التسجيل 

للمشاركة في فعاليات دورة 
»غيمة مطر«، املخصصة 

للفتيات من سن 6 إلى11 
سنة، التي ستستمر حتى 22 

الجاري.
وأوضحت الجمعية أن الدورة، 
التي يشرف عليها نادي لينة 
للفتيات في منطقة الرميثية، 
تشمل: أحكام الشتاء، وحفظ 
القرآن الكريم، وورشة فنية، 

وطبخاتي، وتهدف إلى 
املشاركة اإليجابية بني 

الفتيات واملدربة، وبني األقران، 
وتنشيط الذاكرة، إضافة 

لالعتماد على النفس، وتنمية 
املهارات التعبيرية والعقلية 

للفتيات.
من جهة أخرى، نظمت 

الجمعية، تحت شعار »أفال 
يبصرون«، سلسلة من الدروس 

التوجيهية لألسرة والنشء، 
إضافة للدروس واملحاضرات 

الشرعية، ومنها درس 
أسبوعي بعنوان »شرع من 

قبلنا في القرآن الكريم« للشيخ 
د. وليد الربيع في ديوانية 

لجنة العمرية.

أعلن رئيس قطاع البرامج 
واملشاريع في جمعية النجاة 
الخيرية عبدالله الشهاب أن 

أكثر من 35 ألف إنسان داخل 
وخارج الكويت استفادوا من 
مشاريع وأنشطة زكاة كيفان 

خالل العام املاضي.
وقال الشهاب، في تصريح 

أمس، إن »مشاريع زكاة 
كيفان تنوعت بني بناء 

املساجد، حيث بلغ 
إجمالي املساجد التي قمنا 

بتشييدها 15 مسجدًا، 
وتوزيع الكفاالت لعدد 1002 

يتيم في كل من اليمن وتشاد 
واألردن وفلسطني وسيالن 
وغيرها من الدول األخرى، 

إضافة إلى تقديم مساعدات 
مالية ألكثر من 1100 أسرة 

من الالجئني السوريني، 
 عن حفر 147 بئرًا 

ً
فضال

للمياه العذبة في الدول 
الفقيرة«.

سلة أخبار

»النجاة«: 5.5 ماليين 
مستفيد من مشاريعنا

»إحياء التراث« تنظم دورة 
»غيمة مطر« للفتيات

زكاة كيفان: 35 ألف 
مستفيد من مشاريعنا

»الكهرباء«: إدخال آخر محطات التحويل 
الرئيسية في المطالع الخدمة

»التخطيط«: توقيع بروتوكول 
مع »إسناد« يخدم رؤية 2035

مهدي: يدعم خطة التنمية وتقييم مشاريعها الجديدة
قال األمين العام للمجلس األعلى 

للتخطيط والتنمية 
د. خالد مهدي إن مشروع توقيع 
ــاون بـــيـــن األمــــانــــة  ــ ــعـ ــ ــول تـ ــ ــوكـ ــ ــروتـ ــ بـ
ــاد لــلــدعــم والــتــنــمــيــة  ــنـ وجــمــعــيــة إسـ
ــكــــويــــت 2035 عــبــر  ــدم رؤيـــــــة الــ ــخــ يــ
ارتباطه الوثيق بالمجال التنموي 
 بممثلي 

ً
والــمــنــاط بــاألمــانــة، مشيدا

ــاد« خــاصــة مـــن خــالل  جــمــعــيــة »إســـنـ
ــرة الـــتـــراكـــمـــيـــة فــي  ــبـ ــخـ امـــتـــالكـــهـــم الـ

المجال التنموي. 
جـــــاء ذلـــــك خـــــالل اجـــتـــمـــاع عــقــده 
مـــهـــدي، أمــــس، فـــي مــقــر األمـــانـــة، مع 
مـــســـؤولـــي جــمــعــيــة إســــنــــاد لــلــدعــم 
والــتــنــمــيــة لــبــحــث مــــشــــروع تــوقــيــع 
ــاون بـــيـــن األمــــانــــة  ــ ــعـ ــ ــول تـ ــ ــوكـ ــ ــروتـ ــ بـ

والجمعية.
ــت مــــــــهــــــــدي، فــــــــي تــــصــــريــــح  ــ ــ ــفـ ــ ــ ولـ

صحافي، إلى وجود تجارب عديدة 
سابقة شهدت تعاونا بين مؤسسات 
المجتمع الــمــدنــي واألمـــانـــة العامة 
للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية، 
في دعم خطة التنمية وأهميتها في 
المشاركة بتقييم المشاريع الجديدة 

في خطة التنمية. 
ــافـــة  ــه ســـتـــتـــم إضـ ــ ــى أنــ ــ وأشــــــــار إلــ
الجمعية والممثلة بأعضائها من 
ضمن قائمة المقيمين الخارجيين 
ــاريــــع  ــمــــشــ لــــــــــورش عــــمــــل تـــقـــيـــيـــم الــ
ــــالل اإلعـــــــــــداد لــلــخــطــة  ــ ــــدة خـ ــديـ ــ ــــجـ الـ
 على 

ً
الـــقـــادمـــة 2025/2024، مــثــنــيــا

الــروح اإليجابية والتواصل المثمر 
والـــــتـــــعـــــاون الــــــصــــــادق لــــدعــــم خــطــة 

التنمية. 
بــــــــدوره، أوضــــــح رئـــيـــس جــمــعــيــة 
إسناد للدعم والتنمية م. عبدالرحمن 

العجمي أن الــتــعــاون المشترك بين 
جمعية »إسناد« و»أمانة التخطيط« 
سيساهم في تطوير جوانب تنموية 
عــديــدة أهمها التنمية المجتمعية 
في تطوير آليات العمل المجتمعي 
فــي بــرامــج ومــشــاريــع خطة التنمية 
ــمــــام بــمــفــهــوم الـــمـــشـــروعـــات  ــتــ واالهــ
الــمــســتــدامــة وخـــاصـــة فـــي مــجــاالت 
البيئة والــطــاقــة والتعليم والصحة 
والــمــيــاه وكــلــهــا تــصــب فــي مصلحة 

المجتمع وتنميته.
وبــيــن العجمي أنــه سيتم توقيع 
بـــروتـــوكـــول تـــعـــاون جــمــعــيــة إســنــاد 
مع »التخطيط« وذلك بعد مراجعته 
واالطــــــــــالع عـــلـــيـــه وتـــنـــقـــيـــح الـــبـــنـــود 
 على 

ً
المقترحة في االتفاقية، مثنيا

دعم األمانة لدور مؤسسات المجتمع 
المدني في تنمية الوطن.
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طالب »العلمي« يشتكون من غموض اختبار »األحياء«
»قروبات الغش« تطلب من مشتركيها تصوير االختبارات لتزويدهم بالحل

● فهد الرمضان
ــل طــلــبــة الــصــف الــثــانــي  واصــ
عشر بقسميه العلمي واألدبــي، 
ــنـــي، اخـــتـــبـــارات  والــتــعــلــيــم الـــديـ
ــي األول لــلــعــام  ــدراســ الــفــصــل الــ
الـــــدراســـــي 2023/2022، حــيــث 
أدى طالب العلمي اختبار مادة 
األحــــيــــاء، واألدبـــــــي »الــفــلــســفــة«، 
والتعليم الديني »االجتماعيات«.
وفــي الــســيــاق، أكـــدت مصادر 
تربوية أن طالب العلمي اشتكوا 
ــاء،  ــيـ مـــن صــعــوبــة اخـــتـــبـــار األحـ
ــود أســـئـــلـــة غـــيـــر مــبــاشــرة  لــــوجــ
ــــى أن  ــتـــة إلـ ــيـــر مـــفـــهـــومـــة، الفـ وغـ
بعض الطلبة أشـــاروا إلــى أنهم 
لم يفهموا ما هو المطلوب في 

أسئلة غير واضحة.
ــك، ابـــتـــكـــرت قـــروبـــات  ــ ــــى ذلــ إلـ
الــغــش أســالــيــب جــديــدة بــعــد أن 
تـــشـــددت الــجــهــات الــمــعــنــيــة في 
مـــحـــاربـــة هــــذه الـــظـــاهـــرة، حيث 
لجأت هذه القروبات إلى الطالب 
أنفسهم لتسريب االخــتــبــارات، 

ــتــــم االتــــــفــــــاق مـــــع الــــطــــالب  إذ يــ
المشتركين في القروبات بإدخال 
تلفوناتهم، ومن ثم قيام أحدهم 
ــة االخـــتـــبـــار فــور  ــ بــتــصــويــر ورقـ
الــحــصــول عــلــيــهــا مـــن الــمــراقــب، 
ليقوم بــإرســالــهــا لــلــقــروب الــذي 
ــل األســـئـــلـــة  ــوم بـــــــــــدوره بــــحــ ــ ــقـ ــ يـ
بــالــســرعــة الــمــمــكــنــة، مـــن خــالل 
االتــفــاق مــع عــدد مــن المعلمين، 
ليصار بعدها إلى إرسال الحل 
فـــي نــفــس الــــقــــروب، وتــغــشــيــش 

الطلبة المشتركين.
وذكـــرت المصادر أن تساهل 
بعض اللجان في إدخال الطالب 
هــواتــفــهــم الــذكــيــة هــو الوسيلة 
ــدأت تـــلـــجـــأ إلـــيـــهـــا هـــذه  ــ ــ الــــتــــي بـ
القروبات، السيما بعد القبض 
عــلــى عــــدد مـــن الــمــتــورطــيــن في 
ــام  ــغـــش« خــــالل األيــ ــات الـ ــروبــ »قــ

الماضية.

غياب الطلبة

ــيـــاق مـــتـــصـــل، ذكــــرت  ــــي سـ وفـ

نائبة رئيس لجنة االختبارات 
فــي ثــانــويــة أم الــحــكــم بــنــت أبــي 
سفيان الــمــديــرة الــمــســاعــدة في 
ثانوية الطاهرة بنت الحارث، د. 
منى قاسم، أن لجان االختبارات 
تتكون مــن 8 لجان شملت 138 
طالبة، بينما شمل القسم العلمي 
ــان ضـــمـــت 187 طــالــبــة،  10 لـــجـ
إضافة إلى لجان ثانوية أم هاني 
األهــلــيــة وضــمــت 20 طــالــبــة من 

الصف الثاني عشر أدبي.
وأشـــــــارت قـــاســـم إلــــى وجـــود 
حــالــة غــيــاب لطالبة مــن الصف 
الـ 12 أدبــي، الفتة إلى أن عملية 
ــلــــى مــا  االخــــــتــــــبــــــارات تـــســـيـــر عــ
ــراءات واألنظمة  يــرام، وفــق اإلجـ
الـــمـــعـــمـــول بـــهـــا مــــن قـــبـــل وزارة 
التربية، متمنية لجميع الطالب 

والطالبات التوفيق والنجاح.

لوائح الغش

من جانبه، أفــاد نائب رئيس 
لجنة فلسطين المدير المساعد 

لــثــانــويــة فــهــد الــســالــم، عبدالله 
ــه تــــم الــتــجــهــيــز  ــأنـ إســـمـــاعـــيـــل، بـ
ــا لــفــتــرة االخـــتـــبـــارات عن 

ً
مــســبــق

طريق عرض لوائح الغش على 
الشاشات واللوحات الخارجية 
للمدرسة، والتشديد على عقوبة 
الـــغـــش، إضـــافـــة إلــــى اســتــخــدام 
ــل الــــتــــواصــــل لـــلـــمـــدرســـة،  ــائــ وســ

لإلبالغ عن مواعيد االختبارات، 
والمعلومات التي تخصها.

وأضــاف: تم إعطاء إرشــادات 
لــــلــــمــــالحــــظــــيــــن والــــمــــشــــرفــــيــــن 
بضرورة مراعاة الجانب النفسي 
للطلبة، بتشجيعهم وتسهيل 
حركة دخولهم لقاعات االختبار، 
ــارات  ــبــ ــتــ ــتــــرة االخــ  أن فــ

ً
مـــــؤكـــــدا

تمر بــســالســة، ولــم تــرد لـــإلدارة 
الـــــمـــــدرســـــيـــــة أي شـــــــكـــــــاوى أو 

صعوبات خالل هذه الفترة.

 »الشباب« تشارك في معرض التصميم الهندسي
ج للمهندسين بالجامعة   برعاية مادية لـ 31 مشروع تخرُّ

قــال نــائــب المدير الــعــام لقطاع المشاريع 
الــشــبــابــيــة بــالــهــيــئــة الــعــامــة لــلــشــبــاب نــاصــر 
ــــي »مـــعـــرض  ــــت فـ ــاركـ ــ الـــشـــيـــخ إن الـــهـــيـــئـــة شـ
ـــ 31  الــتــصــمــيــم الــهــنــدســي« بــرعــايــة مـــاديـــة لـ
مشروع تخرج يستفيد منه 100 طالب وطالبة 

بجامعة الكويت.
وأكد الشيخ، في بيان صحافي على هامش 
المعرض الذي اختتم فعاليالته أمس، حرص 
الهيئة على الشراكة مع المؤسسات العلمية 
الــعــريــقــة الســيــمــا جــامــعــة الــكــويــت لــمــا لهذه 
الــشــراكــة مــن أهــمــيــة كــبــرى فــي تحقيق رؤيــة 
الكويت وتحسين جــودة الخدمات المقدمة 

للشباب.
ــرر  ــكــ ــتــ ــمــ ــة الــ ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ وأضــــــــــــــاف أن دعــــــــــم الـ
لــمــعــرض التصميم الــهــنــدســي يــأتــي تنفيذا 
ــاب بــمــخــتــلــف  ــبــ ــشــ لـــنـــهـــجـــهـــا فـــــي تـــمـــكـــيـــن الــ

المجاالت ودعــم كل األنشطة المتعلقة بهم.
وأوضح أن الهيئة ساهمت في بناء جسر 
تــواصــل بــيــن عــشــرة متطوعين مــن الــشــبــاب 
الــكــويــتــيــيــن وكــلــيــة الــهــنــدســة والـــبـــتـــرول في 
جــامــعــة الــكــويــت لتنظيم مــعــرض التصميم 
الهندسي، الفتا إلــى تفاعل المتطوعين في 
غالبية مشاريع الهيئة وفعالياتها الستغالل 

وقت فراغهم.
وأشار إلى ترحيب الهيئة بجميع المبادرات 
التي تسعى إلى تمكين الشباب، مؤكدا أنها لن 
تتأخر عن دعم المبادرات الهادفة التي تقدم 

قيمة مضافة لهم.

إحدى لجان االختبارات )أرشيف(
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ْولى بالحكومة التعامل مع »القروض« 
َ
ْولى بالحكومة التعامل مع »القروض« الري: األ
َ
الري: األ

وفق الدستور والالئحة... ال االنسحابوفق الدستور والالئحة... ال االنسحاب

أكــد النائب مهلهل المضف وجــود نّية الستجواب رئيس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد. 

وقال المضف، في تصريح صحافي:  هناك نّية الستجواب 
رئيس الوزراء، لكن في التوقيت المناسب.

مهلهل المضف: استجواب رئيس 
الحكومة في التوقيت المناسب 

الحكومة 
اعتمدت 

السياسة ذاتها 
لسابقاتها 

بالهروب إلى 
األمام خالل 

جلستين
الهاجري

هروب الحكومة 
دليل على 

أنها ال تمتلك 
المعلومات 
الكافية عن 

القروض أو أنها 
ضللت المجلس 
المونس

موقفنا 
سببه عدم 

تمكيننا من 
استكمال رأينا 

الدستوري 
والمالي في 

تقارير اللجان
مجلس الوزراء

فهد تركي

قة... والحكومة تدرس خياراتها
َّ
األزمة معل

 
ً
ال تزال األزمة السياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية معلقة، خصوصا

بعدما طارت الجلسة التكميلية لمجلس األمة، أمس، نتيجة عدم حضور الحكومة، 
 في قصر السيف تدارست خالله الخيارات المتاحة، 

ً
 استثنائيا

ً
التي عقدت اجتماعا

وأكدت في بيان بعد انتهائه أن مغادرتها جلسة أمس األول، واالعتذار عن 
عدم حضور جلسة أمس، جاء نتيجة عدم تمكينها من استكمال تقديم رأيها 

الدستوري والمالي في تقارير اللجان البرلمانية.
ورفع رئيس المجلس أحمد السعدون جلسة أمس إلى 24 الجاري، وسط حضور 

، وبذلك تظل الفرصة موجودة أمام السلطتين للوصول إلى حل 
ً
نحو 43 نائبا

توافقي وإنهاء األزمة التي قد تتسبب في الوصول إلى مرحلة عدم التعاون إذا 
تكرر المشهد في الجلسة المقبلة.

، رفــع رئيس 
ً
كما كــان متوقعا

مــجــلــس األمـــــة أحـــمـــد الــســعــدون 
الجلسة التكميلية أمــس؛ لغياب 
الـــحـــكـــومـــة، وســــط حـــضـــور نحو 
، نـــتـــيـــجـــة اإلصــــــــــرار 

ً
43 نـــــائـــــبـــــا

الــنــيــابــي عــلــى تــمــريــر الــقــوانــيــن 
»المالية«، دون تمكين الحكومة 
من دراستها وتقديم بدائلها، في 
 
ً
وقت عقد مجلس الوزراء اجتماعا

 برئاسة رئيس مجلس 
ً
استثنائيا

الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف 
ــداث  ــ األحــــمــــد، عـــلـــى خــلــفــيــة األحــ
السياسية األخيرة وما آلت إليه 
من انسحاب الحكومة من جلسة 

أمس األول.
وأكد مجلس الوزراء أن مغادرة 
ــــس األول،  ــكـــومـــة جـــلـــســـة أمــ الـــحـ
واالعتذار عن عدم حضور جلسة 
أمــس، جــاء نتيجة عــدم تمكينها 
مــــــن اســــتــــكــــمــــال تــــقــــديــــم رأيــــهــــا 
الــدســتــوري والــمــالــي فــي تقارير 
الـــلـــجـــان الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة. وأوضـــــح 
المجلس، في بيان، أن الحكومة 
طلبت في جلسة أمس األول إعادة 
التقارير إلى اللجان للوصول إلى 
حـــلـــول تــحــقــق األهــــــداف الـــــواردة 
ببرنامج عملها، لكنها لم تمكن 
من ذلك مما دعاها إلى المغادرة 
وعقد اجتماع استثنائي لمجلس 
ــــارات  ــيـ ــ ــــخـ ــدارس الـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الــــــــــــــوزراء لـ

المتاحة.

وفـــي تــفــاصــيــل الــبــيــان، صــرح 
ــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــوزراء  ــائــــب رئــ نــ
ــة لــــشــــؤون مــجــلــس  ــ ــدولـ ــ وزيـــــــر الـ
ــوزراء بــــراك الــشــيــتــان، بحسب  ــ الــ
ما ورد فيه: اطلع مجلس الوزراء 
فــي اجــتــمــاعــه االســتــثــنــائــي على 
مـــجـــريـــات جــلــســة مــجــلــس األمــــة 
المنعقدة يــوم الــثــاثــاء الموافق 
10 /1 / 2023، وما تضمنه جدول 
أعمال الجلسة من تقارير اللجان 
الــبــرلــمــانــيــة الــمــخــتــصــة الــتــي لم 
يتح للحكومة خــال اجتماعات 
تلك اللجان استكمال تقديم رأيها 
الدستوري والمالي حيالها، وهو 
مــا دعـــا الــحــكــومــة إلـــى أن تطلب 
من مجلس األمــة، عبر بيان تلته 
أثناء الجلسة، إعادة التقارير إلى 
الــلــجــان البرلمانية ذات العاقة 
ــــول إلــــــــى حـــــلـــــول تــحــقــق  ــــوصـ ــلـ ــ لـ
األهـــداف التي حرصت الحكومة 
عــلــى تــضــمــيــنــهــا فـــي الــمــشــاريــع 
الــــواردة ببرنامج عملها المقدم 
إلى مجلس األمة، إال أن الحكومة 
لم تمكن من ذلك ما اضطرت معه 
إلى مغادرة الجلسة واالعتذار عن 
عدم حضور جلسة مجلس األمة 
الــيــوم، وعقد اجتماع استثنائي 
ــلــــس الـــــــــــــــــــوزراء لــــــتــــــدارس  ــجــ ــمــ لــ

الخيارات المتاحة.
وكانت الحكومة ممثلة بوزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة وزير 

السعدون يرفع الجلسة أمس لعدم حضور الحكومة )تصوير عبداهلل الخلف(

أكد النائب أحمد الري أن الجميع كانوا ينتظرون 
جــلــســة مــجــلــس األمـــــة الـــتـــي انــعــقــدت أمــــس األول، 
بعد تقديم اللجنة المالية واالقتصادية تقاريرها 
الخاصة بعدد من القوانين المهمة للمجلس على 
طريق إقرارها، لكن ذلك لم يتم النسحاب الحكومة 

من الجلسة. 
وقال الري، في تصريح أدلى به في المجلس، أمس 
األول، إن أهم القوانين التي كانت على جدول أعمال 
ل في معالجة القروض 

ّ
جلسة الثاثاء الماضي تتمث

وفوائدها وإنشاء شركة المحاصيل الزراعية ونقابة 
غــرفــة تــجــارة وصــنــاعــة الــكــويــت وشــركــة الخطوط 
الجوية الكويتية وغيرها من القوانين األخرى التي 

اتفق عليها. 
وقــــال: مــع األســــف أن الــحــكــومــة حــضــرت جلسة 
الثاثاء بوزيرين هما بــدر الما وعمار العجمي، 
وبعدما وصلنا إلى بند القروض ومعالجتها وإعادة 
جدولتها انسحبت الحكومة، وكان من المفترض أن 

تأتي بالبيانات والمعلومات وتطرح وجهة نظرها، 
وهذه الديموقراطية بأن يتم التعامل وفقا لائحة 

والدستور، والمجلس يأخذ قراره ال أن تنسحب. 
وتابع: كــان بإمكان الحكومة إعــادة القانون إذا 

لم تكن مقتنعة به، ولم تتوافق مع المجلس حوله.

أحمد الري
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الجلسة

الخالد توّجه 4 أسئلة إلى وزيرين

وّجهت النائبة عالية الخالد 4 أسئلة؛ 3 منها إلى 
وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. 
حمد العدواني، بشأن تعيين نائَبي مدير الجامعة 
للتخطيط والشؤون العلمية وموضوعات أخرى، 
والرابع لوزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون 
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، مازن الناهض، 

بشأن وحدة تنظيم التأمين.
وقالت الخالد في مقدمة أسئلتها إلى وزير التعليم 
العالي: من المستقر عليه أن القرارات اإلدارية الفردية 
تحظى بحماية كبيرة فــي النظام القانوني على 
اعتبار أن المساس بها يتضمن بالضرورة المساس 
بحقوق َمن صدرت لمصلحتهم، إذ يكتسب أصحابها 
فور إصدارها حقوقا مكتسبة محّصنة من أي اعتداء، 
ويسعى كل من المشّرع والقضاء إلى ضمان استقرار 
المراكز القانونية والحقوق المكتسبة الناتجة عن 

القرارات اإلدارية الفردية.
وعلى ضوء ذلك طلبت النائبة إجابتها عن اآلتي: 
ما الفترة الزمنية بين تكليف د. الفضلي وإصــدار 

القرار رقم 1461/1؟ وهل قّيمت د. الفضلي أداء نائب 
المدير للتخطيط قبل إلغاء قرار تعيينه؟ إذا كانت 
اإلجابة اإليجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من 
التقييم. وهل أحالت د. الفضلي نائب مدير الجامعة 
للتخطيط، السالف الذكر، إلى التحقيق قبل إلغاء قرار 
تعيينه؟ إذا كانت اإلجابة اإليجاب، فيرجى تزويدي 
بصورة ضوئية من قرار اإلحالة، ومحاضر التحقيق 

والنتيجة التي انتهى إليها.
وفي سؤالها إلى وزيــر التجارة طلبت إجابتها 
صصت مبالغ للعمل والعاملين في 

ُ
عن اآلتي، هل خ

وحدة تنظيم التأمين؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب، 
فيرجى موافاتي ببياناتها ومسمياتها وسندها 

من القانون.
وتساءلت: هل حققت أنشطة الوحدة أرباحا أو 
وفـــورات مالية للخزانة العامة؟ إذا كانت اإلجابة 
اإليجاب، فيرجى إفادتي ببيان إحصائي موزع على 
السنوات المالية التي تحققت فيها منذ بدء أعمالها 

إلى تاريخ الرد على السؤال. 

ــادل الــدمــخــي إلـــى تغليب  دعـــا الــنــائــب د. عـ
الحكمة والعقانية ومصلحة البلد وتوفير 
مــنــاخ سياسي مناسب لتقديم اإلصــاحــات 
وتشريعها، وتفعيل الرقابة الحقيقية، وكشف 

الفساد الذي دمر البلد في السنوات السابقة.
وقال الدمخي: »ما حصل في جلسة الثاثاء 
وأمس يستوجب علينا مواجهة األمر بواقعية 
ــى نــصــابــهــا  ــ وعـــقـــانـــيـــة، وتـــوجـــيـــه األمـــــــور إلـ
الصحيح، والحكومة عليها احــتــرام الخاف 

السياسي وفق األطر الدستورية والقانونية«.
وأضــاف أنه »ال يمكن قبول سياسة فرض 
الــواقــع؛ إّمـــا أن تستجيبوا أو ننسحب، فهذا 
 من حكومات كانت فاشلة، 

ّ
نهج لم نعهده إال

وسببت دمار البلد في الفترة السابقة، وال نريد 
لهذه الحكومة أن تكون على هذا النهج نفسه«.

وذكر »أنا متأكد من أن سمو رئيس مجلس 
الــــوزراء لديه نّية اإلصـــاح وفيه خير، وجــاء 
وهو يمد يده للتعاون، ونحن كمجلس مددنا 

أيادينا للتعاون والتفاهم، وما تحقق على ضوء 
الخطاب األميري الذي ألقاه سمو ولي العهد من 
تعهدات، وال شك كانت مقدرة جدا في المجلس 
من خال اعتماد الميزانية وتفعيل القوانين 
السابقة في بيع اإلجازات والصفوف األمامية، 
ومن خال االستجواب الذي مّكنا فيه العضو 
والحكومة من الحضور والنقاش، وكان لنا رأي 
واضــح، وكذلك من خــال التفاعل مع برنامج 

عمل الحكومة«.
وبّين أنــه »على الرغم من أن برنامج عمل 
الحكومة جــاء متأخرا نــوعــا مــا، فــإن اللجان 
البرلمانية تفاعلت معه وقــّدمــت إلــى اللجنة 
المالية آراءها بشأن البرنامج، مؤكدا أن التفاعل 
بين الحكومة والمجلس كان جيدا، والخاف 
وارد، لكن يجب أن ُيعالج وفق األطر الدستورية 

والقانونية«.
وقــــال: هــنــاك قـــــرارات تتعلق بالحكومة ال 
عاقة لنا بها، لكن نحن كنواب لدينا إصاحات 

سياسية واقتصادية واجتماعية، وإصاحات 
تتعلق بالتعليم واإلسكان والصحة والسياسة 
الــمــالــيــة لــلــدولــة، ويــجــب أن يــكــون عــلــى هــذه 
اإلصاحات اتفاق أيا كان قرار الحكومة القادم، 
وال نفكر في الحل واإلبــطــال أو غيرهما، ألنه 
ليس مــن اختصاصنا، وال هــي حــلــول تنهي 

عها الشعب الكويتي.
ّ
الحالة التي يتوق

وشدد على أن »الشعب الكويتي يريد اإلنجاز 
وهـــدوءا سياسيا وإصــاحــات حقيقية، وهو 
ما جئنا من أجله، ولذلك يجب أن يكون هناك 
اتفاق على اإلصاحات«، مشيرا إلى أن أكثر من 
30 نائبا طرحوا رؤيتهم اإلصاحية المتكاملة 

لنهاية دور االنعقاد الحالي. 
ورأى ضــــرورة إيــجــاد تــوافــق بين برنامج 
عمل الحكومة والرؤية اإلصاحية التي طرحها 
الــنــواب، مؤكدا أنــه في حــال توافقت اإلرادتـــان 
بين الحكومة والمجلس، فسيتحقق اإلصاح.

الدمخي: رئيس الوزراء إصالحي وفيه خيرالدمخي: رئيس الوزراء إصالحي وفيه خير

عادل الدمخي

القروض، حتى لو تم إقراره يمكنها 
 أن عدم حضور 

ً
، معتبرا

ً
رده الحقا

الحكومة الجلسات هزيمة وسيئة 
تسجل عليها. 

ولفت إلى تضارب تصريحات 
وزيــر المالية الــذي أوضــح مــرة أن 
قيمة الــقــروض ١٤.٦ مليار دينار 
وفــي تصريح آخــر قــال إنــهــا ١٤.٧ 
 أنه لو ذكرت البيانات 

ً
، مبينا

ً
مليارا

الصحيحة والشرائح المستفيدة 
من القانون فسيتضح أن أكثر من 
٧٥% من هؤالء تجار عقار ال يصح 

أن تسقط عنهم القروض. 
واعتبر أن هروب الحكومة دليل 
عــلــى أنــهــا ال تمتلك الــمــعــلــومــات 
الكافية عن القروض أو أنها ضللت 
المجلس والشعب الكويتي بأرقام 

غير حقيقية لتعطيل هذا الملف.

أولوية الشعب 
وقــــــــــال الـــــمـــــونـــــس، إن قــضــيــة 
ــــدى الــشــعــب  ــة لــ ــ ــويـ ــ ــــروض أولـ ــقـ ــ الـ
ــى مناقشة  ــواب وتــحــتــاج إلــ ــنــ والــ
وبــــــحــــــث وإقـــــــــــــــــرار ألن مــــعــــانــــاة 
الـــمـــواطـــنـــيـــن وتــحــســيــن حــالــتــهــم 

المعيشية مـــن أولــــويــــات أعــضــاء 
مجلس األمة.

ــد أنـــه مهما كــانــت خــيــارات  وأكـ
الــحــكــومــة ســـــواء بــاالســتــقــالــة أو 
باالستمرار، فإن النواب مستمرون 
في مطالباتهم وجدول األولويات 
ــــوه ســــــــواء لــقــضــايــا  ــعـ ــ الــــــــذي وضـ
تــحــســيــن مــعــيــشــة الــمــواطــنــيــن أو 

لقضايا اإلصاح السياسي. 
ورأى أنـــــه فــــي حـــــال اســتــقــالــة 
الــحــكــومــة، فـــإن أمـــام سمو رئيس 
مــجــلــس الـــــــوزراء فــرصــة لتشكيل 
حــكــومــة إنـــقـــاذ تــنــتــشــل الــبــلــد من 
الحالة المتردية التي وصلت إليها، 
 أن الحكومة الحالية ضعيفة 

ً
مبينا

 وال توجد رؤية لدى 
ً
وال تمتلك قرارا

أغلب الوزراء فيها.
ودعـــا إلــى اختيار وزراء أكفاء 
يستطيعون على األقــل التفاوض 
 
ً
ولديهم رؤى يمكن مناقشتها، الفتا

إلـــى أن الـــنـــواب يــقــومــون بــدورهــم 
وكذلك اللجان البرلمانية.

ودلــل على ذلــك بأنه منذ بداية 
دور االنـــعـــقـــاد إلــــى الـــيـــوم لـــم يلغ 
اجتماع أي لجنة بسبب عدم اكتمال 

النصاب وهذه سابقة برلمانية. 
ــال الـــمـــونـــس، إن خــيــار حل  ــ وقـ
ــلـــس األمـــــــــة هـــــو حـــــق لــســمــو  مـــجـ
أمير الباد وسموه يفعل ما يراه 
 أن الــــنــــواب لن 

ً
، مــــؤكــــدا

ً
مـــنـــاســـبـــا

يــتــراجــعــوا عــن أي مطلب شعبي 
ــه الـــدفـــع  ــأنــ أو أي مـــطـــلـــب مــــن شــ

باإلصاحات السياسية.

قضايا حيوية 
إلــى ذلــك، أعــرب النائب د. فاح 
الهاجري عن استيائه من سياسة 
الحكومة في التعامل مع القضايا 
 
ً
الحيوية داخل مجلس األمة، مؤكدا
أن النواب بــادروا بالتعاون وعدم 
التصعيد خــال الفترة الماضية، 
في حين أن الحكومة أظهرت أنها 

ليست على مستوى الطموح.
 وقــــال الــهــاجــري، إن الحكومة 
اعتمدت السياسة ذاتها لسابقاتها 
ــروب إلــــــى األمــــــــــام خـــال  ــ ــهــ ــ ــ ـــن ال مــ
جلستين، على الرغم من القوانين 
ــرة  ــ الـــمـــهـــمـــة الـــمـــنـــتـــظـــرة مــــن األســ
 »كان يتوجب على 

ً
الكويتية، مضيفا

الحكومة الحضور ومقارعة الحجة 

بالحجة إال أنها اختارت الهروب«.
 وأوضـــــح أن »الــحــكــومــة تمثل 
الــشــعــب الــكــويــتــي قــبــل أن يمثله 
أعــضــاء مجلس األمـــة، والمجلس 
والحكومة وجــهــان لعملة واحــدة 
ويــســعــيــان إلـــى هـــدف واحــــد وهــو 
 
ً
تحقيق طموحات الشعب«، الفتا
إلــى أن »مــن يــخــرج مــن رحــم األمــة 

يدور في فلكها«. 
وأكــد أن »الحكومة الواثقة من 
ــقــــارع الـــحـــجـــة بــالــحــجــة  عــمــلــهــا تــ
ــلــــس بــــالــــرفــــض  ــمــــجــ وتـــــــواجـــــــه الــ
ــدم األرقـــــــــام  ــ ــقــ ــ أو بـــــاإليـــــجـــــاب وتــ
واإلحصائيات لكن الهروب ليس 
مقبواًل من حكومة تمثل طموحات 

الشعب«.

تفعيل األدوات الدستورية 
ــــى أن  ــلـ ــ وشـــــــــــدد الــــــهــــــاجــــــري عـ
المجلس سيمد يديه للتعاون من 
أجـــل المصلحة الــعــامــة إذا أرادت 
الحكومة اإلنجاز والتعاون، كما أنه 
سيفعل أدواته الدستورية إذا أرادت 

التلكؤ والتهاون.
 سمو رئيس 

ً
وأضــاف مخاطبا

الـــوزراء: »يجب مد يد التعاون مع 
 أنه لم يقصر، 

ً
المجلس خصوصا

واألخــذ بعين االعتبار أن الشعب 
مصدر السلطات وينبغي احترام 
 بتغيير الــــوزراء 

ً
رغــبــتــه«، مطالبا

 على 
ً
 كــبــيــرا

ً
الــذيــن يمثلون حــمــا

 لتعاون السلطتين.
ً
الحكومة وعائقا

 وبين أن التهدئة كانت واضحة 
ــدم الـــتـــأزيـــم أو  ــعـ مــــن الـــبـــرلـــمـــان بـ
التصعيد أو تقديم االستجوابات 
 
ً
خـــال الــشــهــور الــســابــقــة تحقيقا

 
ً
لخطاب القيادة السياسية، مشيرا
إلــى أن »الحكومة في أول اختبار 
حقيقي وفــي قضايا تهم األســرة 
الــكــويــتــيــة خـــرجـــت عــلــى الــلــوائــح 
والنظم الدستورية والتعاون بين 

السلطتين«.
وطــالــب الحكومة بــالــرد بمثل 
هذا التعاون الذي أبداه المجلس، 
 استعجالها قوانين ليس 

ً
مستنكرا

لها صلة بالمجتمع وليست أولوية 
لـــدى السلطتين، بــتــقــديــم تنظيم 
السجون واالجتماعات والمواكب 
ــر وإقــــامــــة  ــ ــائـ ــ ــذخـ ــ واألســــلــــحــــة والـ

األجانب وأمن الحراسة الخاصة. الخالد وبوشهري في جلسة أمس قبل رفعها

غابت عن قاعة عبدالله السالم واجتمعت في قصر السيف... و»التكميلية« طارت

الدولة لشؤون اإلسكان والتطوير 
العمراني، ونائب رئيس مجلس 
ــوزراء وزيــــر الــنــفــط بـــدر الــمــا،  ــ الــ
ــن جــلــســة أمـــس  ــد انـــســـحـــبـــت مــ قــ
األول اعــــتــــراضــــا عـــلـــى مــنــاقــشــة 
تـــقـــريـــر لــجــنــة الــــشــــؤون الــمــالــيــة 
واالقتصادية بشأن شراء قروض 

المواطنين.

استكمال جدول األعمال
ــه الـــجـــلـــســـة فــي  ــ ــعـ ــ ــل رفـ ــيــ ــبــ وقــ
التاسعة صباح أمس، قال رئيس 
المجلس أحمد السعدون: »تفتتح 
الجلسة، وعلى الرغم من وجود 
الــنــصــاب الــكــامــل فـــإن األخ وزيــر 
الدولة لشؤون مجلس األمة وزير 
الدولة لشؤون اإلسكان والتطوير 
العمراني عمار العجمي، أبلغني 
بــعــدم حــضــور الــحــكــومــة لجلسة 
الــيــوم، وبالتالي تؤجل الجلسة 
إلى الموعد العادي يوم الثاثاء 

24 من الشهر الجاري«.
وكـــان مــن الــمــقــرر أن يستكمل 
المجلس النظر في بنود جدول 
ــتــــوي عــلــى  ــحــ األعـــــــمـــــــال الـــــتـــــي تــ
تقارير اللجان ومنها 7 تقارير 
لــلــجــنــة الــــشــــؤون الــمــالــيــة بــشــأن 
شراء القروض وإسقاط فوائدها 
ــل قــــــانــــــون الـــتـــأمـــيـــنـــات  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ وتـ
االجتماعية فيما يتعلق بزيادة 
الــمــعــاشــات الــتــقــاعــديــة، وشــركــة 
تـــســـويـــق الــمــحــاصــيــل الـــزراعـــيـــة 
ــطـــوط  ــخـ ــة الـ وتــــحــــويــــل مــــؤســــســ
الـــجـــويـــة الـــكـــويـــتـــيـــة إلـــــى شــركــة 
مساهمة واســتــرداد الفوائد غير 

القانونية.
ــى 3  ــلــ ــــوي الـــــــجـــــــدول عــ ــتـ ــ ــحـ ــ ويـ
تقارير للجنة الــشــؤون الداخلية 
والــدفــاع بشأن تعديل قانون رقم 
35 لسنة 1962 بــشــأن انتخابات 
أعضاء مجلس األمــة فيما يتعلق 
بالمفوضية العليا لانتخابات، 
ــون إعــــــــادة تــحــديــد  ــانــ ــل قــ ــديـ ــعـ وتـ
الـــدوائـــر االنتخابية فيما يتعلق 

بالقوائم النسبية.

حل الملفات 
وعــلــي الــصــعــيــد الــنــيــابــي، أكــد 
النائب خالد المونس أن انسحاب 
الــحــكــومــة مـــن جــلــســة أمـــس األول 
ــا جــلــســة أمــــس،  وعــــــدم حـــضـــورهـ
، وأعـــطـــيـــا 

ً
زادا األمـــــــــور تــــعــــقــــيــــدا

 بأنها غير قــادرة على حل 
ً
مؤشرا

الملفات التي يطالب بها النواب 
ســواء المتعلقة بتحسين معيشة 
المواطنين أو اإلصاح السياسي 

في الكويت.
وقال المونس، إن من أبجديات 
العمل السياسي القبول بالمناقشة 
وسماع الرأي والرأي اآلخر للخروج 
 على أن 

ً
بتفاوض أو حلول، مشددا

الحكومة إذا كانت تريد التعاون 
مــع المجلس فيفترض أن تكون 
حريصة على حــضــور الجلسات 
ــال الـــمـــعـــلـــومـــات بــالــشــكــل  ــ ــــصـ وإيـ
 إلى 

ً
الصحيح وإبداء الرأي، مشيرا

وجود قضايا كثيرة قادمة وتحتاج 
إلى مناقشة ومواجهة. 

وأضــــــاف أن الــحــكــومــة تمتلك 
النواب يغادرون القاعة بعد رفع الجلسةخيارات كثيرة للتعامل مع قانون 
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البنك الكويتي للطعام واإلغاثة 
ينجز مشروع مصرف تسبيل المياه

ــــك الــــكــــويــــتــــي  ــنـ ــ ــبـ ــ ــن الـ ــ ــلــ ــ أعــ
ــاز  ــجــ لـــلـــطـــعـــام واإلغـــــــاثـــــــة إنــ
مـــــشـــــروع »مـــــصـــــرف تــســبــيــل 
المياه«، بالتعاون مع األمانة 

العامة لألوقاف.
وقــال نائب رئيس مجلس 
إدارة »بــنــك الــطــعــام« مشعل 
األنصاري إن البنك قام خالل 
»تسبيل المياه« بتوزيع أكثر 
من 600 ألف عبوة مياه، وهو 
مــن أهـــم الــمــشــاريــع الخيرية 
الــتــي يــقــوم بــهــا لــخــدمــة أكبر 
عدد ممكن من أفراد المجتمع.
وأوضــــــــــح األنـــــــصـــــــاري أن 
الــبــنــك وزع خــــالل الــمــشــروع 
ــاء عــلــى الــمــســاجــد  ــبـــوات مــ عـ
والــــمــــدارس والــمــســتــشــفــيــات 
والمراكز الصحية والجهات 
الحكومية، وأشــاد بالتعاون 

 يعملون باألجرة اليومية
ً
 مخالفا

ً
ضبط 52 وافدا

• محمد الشرهان
شرعت وزارة الداخلية، ممثلة 
بالقطاعات األمنية الميدانية 
بتنفيذ الــحــمــالت األمــنــيــة ضد 
الــعــمــالــة الــهــامــشــيــة والــســائــبــة، 
ــام األجـــــــرة  ــظــ ــنــ ــــي تـــعـــمـــل بــ ــتـ ــ الـ
الــيــومــيــة، بــعــيــدا عــن الــشــركــات 
والمؤسسات المسجلين عليها.
لــــعــــامــــة  ا وقــــــــالــــــــت اإلدارة 
للعالقات العامة واإلعالم األمني 
إن رجال مباحث اإلدارة العامة 
ذوا 

ّ
لمباحث شــؤون اإلقــامــة نف

ــمــــالت األمـــنـــيـــة  ــن الــــحــ ــ عــــــــددا مـ
المكثفة والمستمرة على منطقة 
أمــغــرة، وأســفــرت الــحــمــالت عن 
 لقانون اإلقامة 

ً
ضبط 52 مخالفا

يعملون باألجرة اليومية.
ــافــــت اإلدارة أن رجـــال  وأضــ
الـــــمـــــبـــــاحـــــث أحـــــــــالـــــــــوا جـــمـــيـــع 
المخالفين لجهة االختصاص، 

ــــى أن  ــة إلـ ــتـ التــــخــــاذ الــــــــالزم، الفـ
ــة مــســتــمــرة  ــيــ ــنــ ــمــــالت األمــ ــحــ الــ
على العمالة الهامشية وعمالة 

األجرة اليومية. 
مــن جانب آخــر، تمّكن قطاع 
األمن العام، ممثال بمديرية أمن 

األحــــمــــدي، مـــن ضــبــط شخص 
يدير مصنعا للخمور المحلية 
ــــك من  ــرة، وذلـ ــوفــ فـــي مــنــطــقــة الــ
خــالل المتابعة األمــنــيــة، وُعثر 
فـــي الــمــوقــع عــلــى 217 زجــاجــة 
خـــمـــر مــحــلــيــة الـــصـــنـــع جـــاهـــزة 

لـــلـــبـــيـــع، وأدوات الـــتـــصـــنـــيـــع، 
وتــمــت إحــالــتــه والــمــضــبــوطــات 
الى جهات االختصاص التخاذ 

الالزم بحقه.

العمال المضبوطون

توقيف عسكري ووافد حاوال 
تهريب مخدرات لسجين

تمّكن رجــال اإلدارة العامة للقوات الخاصة العاملون 
بمجمع السجون من ضبط عسكري يعمل بإدارة السجون 
أثناء محاولته تهريب 5 غرامات من مادة الشبو المخدرة 
إلى السجن المركزي، لتسليمها إلى سجين محكوم بقضية 

مخدرات.
»الـــجـــريـــدة« إن الــعــســكــري أخــفــى  وقــــال مــصــدر أمــنــي لــــ
المخدرات في ساعة يده، واكتشفها رجال القوات الخاصة 
عند تفتيشه، الفتا إلى أن العسكري اعترف بأنه كان يريد 

تسليم المخدرات لقريبه المسجون.
وأضاف المصدر أن وكيل وزارة الداخلية المساعد لقوات 
األمـــن الــخــاصــة وشـــؤون الــمــؤســســات اإلصــالحــيــة، الــلــواء 
عبدالله سفاح، أمــر بإحالة العسكري إلــى اإلدارة العامة 

لمكافحة المخدرات.
وذكـــر أنـــه بالتحقيق مــع الــعــســكــري اعــتــرف انـــه تسلم 

المخدرات من وافد سوري لتوصيلها إلى السجين.
وأشار المصدر إلى أن رجال المكافحة تمكنوا من ضبط 

الوافد السوري، وتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة.

المكراد زار األنصاري 
لالطمئنان على صحته

زار رئــيــس قـــوة اإلطـــفـــاء الــعــام الــفــريــق خــالــد الــمــكــراد، 
يرافقه نائب رئيس قوة االطفاء العام لشؤون المكافحة، 
الــلــواء جــمــال البليهيص، صــبــاح أمـــس، الرئيس السابق 
لقوة اإلطفاء العام الفريق يوسف األنصاري، بعد أن أجرى 
عملية جراحية كللت بالنجاح، متمنيا له الشفاء العاجل.

ونقل الــمــكــراد تحيات وتمنيات النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع باإلنابة، الشيخ 
طالل الخالد له بالشفاء العاجل، واطمأن من الطاقم الطبي 
المعالج على الحالة الصحية والطبية للفريق األنصاري، 
 جــهــودهــم واهــتــمــامــهــم بتقديم الــرعــايــة الصحية 

ً
شــاكــرا

الكاملة.

المكراد والبليهيص مع األنصاري أمس

والـــتـــنـــســـيـــق الـــمـــســـتـــمـــريـــن مــع 
األمـــانـــة الــعــامــة لــــالوقــــاف، من 
خالل تقديم كل الدعم لألنشطة 
والجهود الخيرية والتطوعية 
التي يقوم بها البنك الكويتي 
ــة  ــام واإلغــــــــاثــــــــة لـــخـــدمـ ــعــ ــطــ ــلــ لــ

المجتمع.
ــلـــك الـــبـــنـــك الـــكـــويـــتـــي  ــتـ ــمـ ويـ

ــلــــطــــعــــام واإلغــــــــاثــــــــة فـــريـــقـــا  لــ
متكامال إلدارة العمل الخيري 
واستقبال المتعففين للتعرف 
على احتياجاتهم، من خالل 
www.kuwaitfoodbank.«
org«، بـــهـــدف تــلــبــيــة جــمــيــع 
متطلباتهم والعمل على حل 

مشاكلهم اليومية.

فيصل النواف: رفع الجاهزية القتالية للحرس 
الوطني لحماية مقدرات البالد

د معسكر الصمود وأشرف على تجهيزات »أسد الجزيرة«
ّ

تفق
محمد الشرهان

شــــدد نــائــب رئــيــس الــحــرس 
الوطني، الشيخ فيصل النواف، 
على اســتــمــرار خطط التأهيل، 
ورفـــع الــجــاهــزيــة القتالية لدى 
قوات الحرس الوطني، ليكونوا 
دائما على أهبة االستعداد في 

حماية مقدرات البالد.
جـــــــــاء ذلـــــــــك خـــــــــالل زيــــــارتــــــه 
 
ً
معسكر الصمود، وتفقده عددا

ــان فــي  ــ مــــن الـــــوحـــــدات، حـــيـــث كـ
استقباله وكيل الحرس الفريق 
الركن المهندس هاشم الرفاعي 

وكبار القادة.
ووّجـــه نائب رئيس الحرس 
بــبــذل الــجــهــود لــصــقــل خــبــرات 
ومــــــــــــهــــــــــــارات الــــمــــنــــتــــســــبــــيــــن، 
ــتـــطـــور  بــــاعــــتــــبــــارهــــا ركـــــيـــــزة الـ
وضمان النجاح في حفظ أمن 
الوطن وحماية مقدراته في ظل 

قيادته الرشيدة.
وخالل الزيارة اطلع النواف 

على التجهيزات الجارية لتنفيذ 
تـــمـــريـــن »أســــــد الــــجــــزيــــرة )5(«، 
الذي يعتبر أحد أكبر التمارين 
القتالية على مستوى الوحدات 
المقاتلة والمساندة في الحرس، 
لالطمئنان على جاهزية القوات 

وقـــدرتـــهـــا عــلــى تــنــفــيــذ الــمــهــام 
الموكلة إليها.

ــة الــــتــــمــــاريــــن  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ وأكــــــــــــد أهـ
الميدانية فــي مــحــاكــاة الــواقــع، 
وإكساب المنتسبين المهارات 
لــــــــــالزمــــــــــة إلدارة األزمــــــــــــــات  ا

ــل، والـــعـــمـــل كــفــريــق  ــعـــاضـ ــمـ والـ
ــهـــود  ــى جـ ــلــ  عــ

ً
ــا ــيــ ــنــ ــثــ واحـــــــــــد، مــ

القائمين على التجهيز للتمرين، 
وتوفير كــل اإلمــكــانــات لضمان 
ــه وتــــحــــقــــيــــق أهــــــدافــــــه  ــ ــاحـ ــ ــجـ ــ نـ

االستراتيجية.   

ــا زار الــــــــنــــــــواف وحـــــــدة  ــ ــمـ ــ كـ
موسيقى الحرس، واستمع إلى 
إيـــجـــاز عـــن مــوســيــقــى الــحــرس 
مـــنـــذ تــأســيــســهــا ومـــــا شــهــدتــه 
ــم الــمــشــاركــات  ــ مـــن تـــطـــور، وأهـ
الــتــي تــقــوم بــهــا داخــــل الــكــويــت 

وخارجها.
واستمع إلــى إحــدى الفقرات 
الــتــدريــبــيــة مــن عـــزف منتسبي 
 
ً
ــدا ــيـ ــشـ مـــوســـيـــقـــى الــــــحــــــرس، مـ

بـــــــاألداء الــمــتــمــيــز والــمــســتــوى 
 إلى االستفادة من 

ً
الراقي، داعيا

اآلالت والمعدات المتطورة التي 
تواكب أفضل اآلالت الموسيقية 
الــمــســتــخــدمــة فـــي الــمــؤســســات 
ــة، مـــا  ــ ــوقــ ــ ــرمــ ــ ــمــ ــ الــــعــــســــكــــريــــة الــ
يضمن تميز موسيقى الحرس 
ومــشــاركــاتــهــا فـــي الــمــنــاســبــات 
المختلفة، وما تقوم به من رفع 
ــــروح الــمــعــنــويــة للمنتسبين  الـ

خالل العروض العسكرية.

 كبار القادة خالل التمرين
ً
النواف متوسطا

62 مخالفة »عوادم مزعجة« 
وحجز 11 مركبة

واصـــل قــطــاع الــمــرور والــعــمــلــيــات بــإشــراف مــيــدانــي مــن مدير 
االدارة العامة للمرور اللواء يوسف الخدة تنفيذ الحمالت االمنية 
المرورية، بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، على 
الشركات والـــورش المخالفة والتي تعمل على تزويد المركبات 

بالعوادم المخالفة. 
وفـــي الــتــفــاصــيــل، قـــال ضــابــط قــســم الــعــالقــات الــعــامــة واالعـــالم 
المروري باالدارة العامة للمرور الرائد عبدالله بوحسن، ان دوريات 
اإلدارة العامة للمرور حررت 60 مخالفة مرورية، وضبطت مركبة 
مــطــلــوبــة للحجز الــقــضــائــي مــن خـــالل الــحــمــالت الــمــيــدانــيــة التي 

استهدفت المركبات التي تصدر أصواتا مزعجة من عوادمها.
وأضاف بوحسن ان مفتشي وزارة التجارة والصناعة المشاركين 
بالحمالت االمنية أغلقوا بشكل فوري ورشة مخالفة وحرروا 12 
إخطارا بالمخالفة لورش مخالفة، وحرروا 5 تعهدات لورش خالفت 

شروط القرار الوزاري الخاص بوزارة التجارة.
وذكــر بوحسن أن اإلدارة العامة للمرور ومــن خــالل االنتشار 
المروري واألمني على كافة الطرق حررت 62 مخالفة خروج أصوات 

مزعجة من العادم، وحجزت 11 مركبة بكراج حجز المرور.

https://www.aljarida.com/article/10849
https://www.aljarida.com/article/10847
https://www.aljarida.com/article/10846
https://www.aljarida.com/article/10844
https://www.aljarida.com/article/10843
https://www.aljarida.com/article/10842
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رأي طالبي

الجامعة 
لديها عالقات 
ثقافية واسعة 

مع مختلف 
الدول

ميكنة إصدار 
التراخيص 

مشروع حيوي 
يحتاج للتنفيذ 

العاجل
السلمان

القطاع الخاص 
قادر على 

المساهمة 
الفعالة بحل 

األزمة اإلسكانية
المحيالن

محمد جاسم

سلة أخبار

ناقشت مديرة جامعة 
الكويت باإلنابة د. 

سعاد الفضلي، خالل 
اجتماعها أمس األول 

مع لجنة االنتقال 
ملدينة صباح السالم 

الجامعية، متابعة 
عملية االنتقال ومناقشة 

طريقة االستقرار في 
»الشدادية« لإلدارات التي 
أتمت انتقالها إلى مبنى 

اإلدارة الجامعية، والعمل 
على تجهيز اإلدارات 

األخرى التي لم تنتقل 
بعد لتنظيم عملية 

انتقالها.

الفضلي تابعت انتقال 
اإلدارات إلى »الشدادية«

أعلن مركز التقييم 
والقياس في جامعة 

الكويت، فتح باب 
التسجيل الختبارات 
القدرات األكاديمية، 
والتي تشمل طلبة 

الثانوية العامة بقسميها 
العلمي واألدبي وطلبة 

املعهد الديني اعتبارًا من 
الثالثاء 17 الجاري، علمًا 

بأنها ستكون لجميع 
الطلبة الراغبني في 

االلتحاق بالجامعة للعام 
الدراسي 2024-2023. 
وذكر املركز، في بيان 

صحافي، أمس، أن 
تسجيل املركز مفتوح 
لحني اكتمال املقاعد، 
موضحًا أن التسجيل 
خالل اليومني األولني 

للطلبة الذين لم يسبق 
لهم التسجيل خالل 

الفترات املاضية.
وأضاف أن التسجيل 

سيكون عبر املوقع 
اإللكتروني الخاص 

باملركز.

تسجيل »قدرات الجامعة« 
ينطلق 17 الجاري

استراتيجية جديدة للنقل العام تصل إلى المناطق السكنية
ً
»الشركة الكويتية« قدمت رؤيتها في »البلدي«: تطبيق خاص للشبكة قريبا

قـــدمـــت شـــركـــة الـــنـــقـــل الـــعـــام 
ــا فــي  ــيـ ــا مـــرئـ الـــكـــويـــتـــيـــة عــــرضــ
المجلس الــبــلــدي، أمـــس، حيث 
أعلن الرئيس التنفيذي للشركة 
المهندس منصور السعد تغيير 
نظام شبكة النقل العام بصورة 
شاملة عبر استراتيجية جديدة، 
مشيرا إلى زيادة توسعة شبكة 
النقل، وربط كل مناطق الكويت، 

وخلق منظومة مختلفة خالل 
السنوات الخمس القادمة.

وكـــشـــف الـــســـعـــد عــــن وجــــود 
ــــاص لــشــبــكــة الــنــقــل  تــطــبــيــق خـ
والمواصالت قريبا، موضحا أن 
الخطوط الحالية ليست عملية 
وتـــأخـــذ وقـــتـــا طـــويـــال، مضيفا 
أن خطوط باصات النقل العام 
الــحــالــيــة 25 خــطــا فــقــط، بينما 

ســــيــــضــــاف 20 خــــطــــا جــــديــــدا، 
 Feeder« ونــظــام جــديــد يسمى
ــيـــخـــدم الــمــنــاطــق  system« سـ

السكنية.
وفيما يتعلق بإمكانية وضع 
الــمــتــرو ضــمــن االســتــراتــيــجــيــة 
الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة، أشــــــــار إلــــــى أن 
الشركة تعمل فــي مجال النقل 
مـــن عــــام 1962 لــكــنــه لـــم يسند 
إليها مشروع المترو أو القطار، 
ولم يوضع ضمن اختصاصها، 
مؤكدا قــدرة الشركة على إدارة 
مثل هذه المشاريع في حال تم 

تكليفها بمتابعة تنفيذها.
ــن الـــفـــئـــات الــمــســتــهــدفــة،  ــ وعـ
أضـــاف أن الــشــركــة تملك إدارة 
ــلــــى مـــركـــز  بــــحــــوث تــــحــــتــــوي عــ
إحــــصــــاءات لــكــل الـــفـــئـــات الــتــي 
ــي الــكــويــت  تـــســـتـــخـــدم الـــنـــقـــل فــ
مفصلة لكل منطقة على حدة، 
موضحا أن المواطن لديه بديل 
مريح عن استخدام النقل، لكن 
مستقبال يمكن أن يجد النقل 
العام أكثر سرعة في حال تطور 
بـــالـــشـــكـــل الــــــذي يــشــجــعــه عــلــى 

استخدامه.

وأشار السعد، خالل العرض 
الـــمـــرئـــي، إلــــى أبـــــرز الــمــشــاريــع 
التي تتضمنها، ومنها مشروع 
مــديــنــة الـــشـــاحـــنـــات، وخــطــوط 
الــــــBRT لــحــافــالت الــنــقــل الــعــام، 
والنظام الذكي للنقل الجماعي، 
إضــــافــــة إلـــــى تـــدشـــيـــن خــطــوط 

خاصة للحافالت الكهربائية.
بــــدوره، أكــد عضو المجلس 
الــبــلــدي د. حــســن كــمــال أهمية 
الــنــقــل الـــعـــام فـــي الـــكـــويـــت، من 

خـــالل إيــجــاد مــحــطــات وشبكة 
نــقــل عــــام بـــأنـــواعـــهـــا )الــبــحــري 
والبري(، مشيرا إلى أن العرض 
المرئي الذي قام به المسؤولون 
في شركة النقل العام الكويتية 
يــوضــح اســتــراتــيــجــيــة وخــطــط 
الشركة الطموحة لتطوير النقل 
ــاف  ــ ــويــــت، وأضــ ــكــ الــــعــــام فــــي الــ
أن األداء فـــي الـــســـابـــق لـــم يكن 

بمستوى الطموح.
واضاف كمال أن خطة شركة 

ــة تــــدعــــو إلـــى  ــيـ ــتـ ــكـــويـ الـــنـــقـــل الـ
التفاؤل، خاصة مع االزدحامات 
الــمــروريــة والــتــوســع العمراني 
والــكــثــافــة الــســكــانــيــة، موضحا 
ا من المشكلة المرورية  أن جزء
هــو الــنــقــل الـــعـــام، ولــيــس الحل 
فقط فتح خطوط جديدة للنقل 
الــعــام، بــل تشجيع الــنــاس على 

التنقل بها.

صورة جماعية للحضور

المحري: ضرورة إيجاد حل لمشكلة المحري: ضرورة إيجاد حل لمشكلة 
االزدحام المرورياالزدحام المروري

أكد رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري 
أنـــه فــي ظــل وجــــود الــحــافــالت ضــمــن المناطق 
البد من إيجاد حل لمشكلة االزدحام المروري، 
إضافة إلى وضع خطة طموحة وبعيدة المدى، 
خــصــوصــا فــي الــعــاصــمــة، وبــقــيــة المحافظات، 
معلنا عن طلبه من الشركة وضع خطة تنفيذية، 
على أن ترفع للمجلس خالل األيام المقبلة، مع 

األخذ بعين االعتبار التركيبة السكنية.

وأشـــــــــار الــــمــــحــــري إلــــــى عــــــدم وجـــــــود الــنــقــل 
السياحي فــي الــكــويــت، وعليه يجب التواصل 
والتنسيق مع إدارة المخطط الهيكلي في البلدية 
لمناقشة األمر، إضافة إلى توفير مواقع كمواقف 
للحافالت في مختلف المحافظات، مشددا على 
أهــمــيــة اســتــمــرار الــشــركــة فــي تــوظــيــف الــكــوادر 
الوطنية، علما أن هناك ما يقارب 200 موظف 

كويتي يعملون في الشركة.

ملتقى »تحديات البناء« يناقش العقبات والمعالجات
البلدية: نقص العمالة الماهرة ومواد البناء أبرز تحديات قطاع اإلسكان

أكــد الوكيل المساعد لشؤون 
محافظتي الــعــاصــمــة والــجــهــراء 
ببلدية الــكــويــت بالتكليف ثامر 
المطيري، وجود تحديات داخلية 
وخــارجــيــة تـــواجـــه قــطــاع الــبــنــاء 
 
ً
واإلســـكـــان بــالــكــويــت، خصوصا

الــمــشــاريــع الـــفـــرديـــة، كــالــمــســاكــن 
الخاصة.

 لوزير 
ً
وقــال المطيري، ممثال

الـــبـــلـــديـــة عـــبـــدالـــعـــزيـــز الــمــعــجــل، 
ــالـــث  ــثـ ــاح الـــمـــلـــتـــقـــى الـ ــتــ ــتــ فـــــي افــ
لــلــخــدمــات االســتــشــاريــة بعنوان 
»خــطــة التنمية اســتــكــمــال خطط 
البوابة اإللكترونية للتراخيص 
ومعالجة تحديات خطط البناء 
واإلســكــان«، إن التحديات تشمل 
صــعــوبــة وجـــود األيــــدي العاملة 
الماهرة، إضافة إلى نقص مواد 

البناء ومعداته.
وأوضح أن من المشكالت التي 
، مشكالت 

ً
تواجه هذا القطاع أيضا

الخدمات اللوجستية العالمية، 
 على الخطط 

ً
والــتــي تــؤثــر سلبا

الــمــوضــوعــة إلنــجــاز الــمــشــاريــع، 
التي تنقسم إلى عدة أنواع، منها 
الفردية الخاصة ببناء المساكن 
الــخــاصــة، وتمتد إلــى المشاريع 
اإلسكانية الوطنية، وال تنتهي 

إال بمشاريع التنمية العمالقة.
ــاريــــع،  ــمــــشــ ــلــــك الــ ـــــن أن تــ وبـــــيَّ
بأنواعها وأحجامها المتعددة، 
 مـــن الـــــدورة 

ً
 مــهــمــا

ً
تــشــكــل حـــيـــزا

االقتصادية الحيوية المستمرة، 
 أن هذا الملتقى يهدف إلى 

ً
مؤكدا

طرح جميع التحديات، منها تلك 
الصعوبات عالمية المنشأ واآلثار 
الــمــتــعــددة لــلــحــروب والمشكالت 

األمنية.

ميكنة التراخيص
من جانبه، قال رئيس اتحاد 
الـــمـــكـــاتـــب الـــهـــنـــدســـيـــة والــــــدور 

ــدر  ــة الـــكـــويـــتـــيـــة بـ ــاريــ ــتــــشــ االســ
الــســلــمــان، إن »الملتقى الثالث 
لــلــخــدمــات االســتــشــاريــة لخطة 
الــتــنــمــيــة يـــطـــرح مــوضــوعــيــن؛ 
األول استكمال خطط البوابة 
ــة لــــلــــتــــراخــــيــــص،  ــ ــيـ ــ ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ اإللـ
والثاني يتعلق بتحديات البناء 

واإلسكان لنقوم بمواجهتها«.
ــان أن  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــسـ ــ ــ وأضـــــــــــــــــــاف الـ
ــروع األول هــــو تــطــويــر  ــشــ ــمــ الــ
نظام التراخيص التي تصدرها 
الــجــهــات والــهــيــئــات الحكومية 
للمشاريع اإلنشائية، بمختلف 
ــذا  ــ ــا، و»هـ ــهــ ــواعــ أحـــجـــامـــهـــا وأنــ
مشروع حيوي يحتاج للتنفيذ 
الــعــاجــل، لما يــوفــره مــن الجهد 
ــــت والـــتـــكـــلـــفـــة بــالــنــســبــة  ــوقـ ــ والـ

ألصحاب تلك المشاريع«.
وذكــــــــــر أن مـــيـــكـــنـــة إصــــــــدار 
الـــتـــراخـــيـــص تـــكـــون عــلــى نحو 
مــتــكــامــل شـــامـــل لـــكـــل الــجــهــات 
المعنية بــهــا، وبــأســلــوب يقلل 
الجهد الــبــشــري بتلك الجهات 
ألقل حد ممكن يوفر الكثير على 

جانب من الحضور في الملتقى )تصوير جورج ريجي(

الكويت والشعر النبطي
 كبيرا 

ً
شهدت الكويت في فترة الستينيات والسبعينيات ازدهارا

على مستوى المنطقة، وفــي هــذه الفترة أطلق على الكويت لقب 
لؤلؤة ودّرة الخليج، وكانت في تلك الفترة هي الرائدة في األدب 

والرياضة والسياسة واإلعالم والفن والمسرح.
واهتمت الكويت بالشعر والشعراء من خالل برامجها في اإلذاعة 
الكويتية التي أسست عام 1951، ومن خالل ديوانية شعراء النبط، 
التي افتتحت عام 1977 برئاسة سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد، وكان لها دور كبير في حياة الشعر والشعراء، وكانت هي 

المنارة الشعرية في المنطقة.
الكويت كانت لها بصمة في حياة الشعراء الخليجيين من خالل 
م البعض من شعراء 

ّ
برامجها وصحفها وديوانها الشعري وتكل

 شعراء الجيل الذهبي سليمان المانع وفهد 
ً
الخليج، وخصوصا

 وليس آخرا نايف صقر، عن دور 
ً
عافت ومساعد الرشيدي، وأخيرا

الكويت الكبير والفعال في حياة الشعر النبطي من خالل لقاءات 
تلفزيونية سنتطرق للبعض منها.

ذكر سليمان المانع أن الكويت هي عاصمة الشعر الخليجي 
وعــاصــمــة الصحافة، وهــي بــيــروت الخليج، كما ذكــر أن الشاعر 

والفنان الذي لم يأخذ ضوءه في بلده يأخذه في الكويت.
كذلك ذكر الشاعر الكبير مساعد الرشيدي، يرحمه الله، أن أول 
 
ً
قصيدة نشرها من خــالل مجلة النهضة الكويتية، ونشر أيضا
اها الفنان عبدالمجيد عبدالله »عين 

ّ
قصيدته الشهيرة التي غن

تشربك شوف وعين تضماك«. 
وكــان للكويت بصمة في حياة الشاعر المعروف نايف صقر، 
وعّبر عن الكويت في وصفه )الزبائن في السعودية والساحة في 
 آنــذاك كان 

ً
 أن الوصول في الكويت إعالميا

ً
الكويت(، وذكــر أيضا

م الشعر وأوزان الشعر منذ صغره 
ّ
 للشعراء والفنانين، وتعل

ً
سهال

من خالل جلساته اليومية مع الشعراء في دواوين الكويت.
ــــدة فـــي جميع  ، أن تــعــود الــكــويــت رائـ

ّ
ــل ــ نــأمــل مـــن الـــلـــه، عـــز وجـ

 درة للخليج، وأن تكون فــي مقدمة 
ً
الــمــجــاالت، كما كانت سابقا

مصاف دول الوطن العربي في ظل العهد الجديد، حفظ الله الكويت 
وشعبها من كل مكروه. 

أحمد عبداهلل السويط
جامعة الكويت

تــلــك الــجــهــات نــفــســهــا، ويــمــنــح 
أصحاب تلك المشاريع الفرصة 
للبدء بتنفيذ مشاريعهم دون 

أي تأخير.
وأعــرب عن التطلع لمناقشة 
ات والعقبات والحلول  ــراء اإلجـ
لــتــطــويــر هــــذا الـــنـــظـــام، ووضـــع 
ــات الــــخــــاصــــة بـــذلـــك  ــيــ ــتــــوصــ الــ
الــمــشــروع، بالتنفيذ فــي أســرع 
ــى أن  ــ  إلــ

ً
ــكـــن، مــــشــــيــــرا ــمـ ــت مـ ــ وقــ

تــــحــــديــــات الــــبــــنــــاء واإلســـــكـــــان 
.
ً
متعددة ومترابطة أحيانا

وناشد السلمان المشاركين 
فــي هــذا الملتقى بــطــرح جميع 
 
ً
الــتــحــديــات للبحث، خصوصا
أن العديد مــن تلك الصعوبات 
ــأ، واآلثـــــــــــار  ــ ــشـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ عــــالــــمــــيــــة الـ
الـــمـــتـــعـــددة لـــجـــائـــحـــة كــــورونــــا 
والمشكالت األمنية العالمية لها 

دور على الوضع القائم.

هاجس بيت العمر
ــن نـــاحـــيـــتـــه، قــــــال الـــمـــديـــر  ــ مـ
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــتــطــويــر بــشــركــة 

الــــعــــقــــارات الـــمـــتـــحـــدة مـــشـــاري 
الـــمـــحـــيـــالن، إن هـــــذا الــمــلــتــقــى 
فريد من نوعه، فهو متخصص، 
ويـــتـــنـــاول قــضــيــة مــهــمــة تمس 
الــعــديــد مـــن الــمــواطــنــيــن، وهــي 
التحديات التي تــواجــه البناء، 
فـــتـــأمـــيـــن بـــيـــت الـــعـــمـــر يــعــتــبــر 
ــن الــشــبــاب  ــد مــ ــديـ ــعـ هـــاجـــس الـ

الكويتي.
ــــالن أن  ــيــ ــ ــحــ ــ ــمــ ــ وأوضــــــــــــــــح الــ
الــفــعــالــيــات الــمــخــتــلــفــة فـــي هــذا 
الملتقى تجمع نخبة من العقول 
ذوي الخبرات الممتدة لسنوات 
طويلة من النجاح قادرة، بحال 
تــضــافــر جـــهـــودهـــا، عــلــى الــقــفــز 
بــنــقــلــة نـــوعـــيـــة، بـــالـــتـــعـــاون مع 
الجهات الحكومية في معالجة 
أكــثــر مــن 90 ألـــف طــلــب سكني 
قائم حتى اآلن، وأكثر من 140 
ــــف أســــــرة كــويــتــيــة بــانــتــظــار  ألـ

بيت العمر.
وأشار إلى أن القطاع الخاص 
قادر، إذا ما أتيحت له الفرصة، 
عــلــى الــمــســاهــمــة الــفــعــالــة بحل 
األزمة اإلسكانية التي تعانيها 
الـــبـــالد مــنــذ عـــشـــرات الــســنــيــن، 
بإشراكه فــي عمليات التنمية، 
أســوة بما قامت به معظم دول 
العالم، منها الدول الشقيقة على 

مستوى اإلقليم.
ن المحيالن أن الشركات  وبيَّ
الــــكــــويــــتــــيــــة الــــعــــقــــاريــــة رائـــــــدة 
ــذا الـــمـــجـــال، ولـــهـــا سجل  فـــي هــ
حــافــل مـــن الــنــجــاحــات بــإنــجــاز 
ــة خـــــــارج  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ مـــــشـــــاريـــــع إسـ
الكويت وداخلها، وهــي قــادرة، 
بال شك، بما تملكه من خبرات 
وقــــــــــدرات عـــلـــى تـــوفـــيـــر حـــلـــول 
إسكانية مبتكرة تراعي البعد 
ــزز رفــاهــيــة  ــعــ االجـــتـــمـــاعـــي، وتــ

المواطنين.

 لـ »الفنون المسرحية« 
ً
عبدالله عميدا

والمطيري لـ »الموسيقية«

• أحمد الشمري
أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد 
 للمعهد العالي 

ً
العدواني قــرارا بتعيين د. حسين عبدالله عميدا

للفنون المسرحية.
 للمعهد 

ً
واعتمد الوزير قــرارا بتعيين د. فالح المطيري عميدا

العالي للفنون الموسيقية.

 »C/2022 E3 ZTF« ب
ّ
مذن

يقترب من األرض أول فبراير
عادل السعدون: يصل لنقطة الحضيض ويمكن رؤيته بالعين

ــادل الـــســـعـــدون أن مــذنــب  ــ ذكــــر الــفــلــكــي عـ
»C/2022 E3 ZTF« سيقترب من كوكب األرض، 
ومن المتوقع رؤيته في أول فبراير المقبل.

»كونا«، أمس، إنه ستتم  وقال السعدون، لـ
رؤية هذا المذنب بالعين المجردة، بعد آخر 
زيــارة له للشمس في العصر الجليدي قبل 
50 ألف سنة، مضيفا أن قدر لمعان المذنب 
مــن المتوقع أن يــكــون أقــل مــن 6، ويــعــد أول 
مــذنــب يــمــكــن رؤيــتــه بــالــعــيــن الــمــجــردة منذ 

عقدين.
وأشار إلى أن المذنب طويل الفترة يسير 

فـــي مـــــدار أهـــلـــيـــجـــي، ويـــقـــتـــرب مـــن الــشــمــس 
ــم اكــتــشــاف  ــه تـ كـــل 50 ألــــف ســـنـــة، مــبــيــنــا أنــ
هـــــذا الـــمـــذنـــب بـــواســـطـــة مــــرصــــد »زويــــكــــي« 

بكاليفورنيا في 2 مارس الماضي.
وأفــــــاد بــــأن الـــمـــذنـــب ســيــصــل إلــــى نــقــطــة 
الحضيض، وهي أقرب نقطة للشمس، اليوم، 
وعــلــى مــســافــة 166 مــلــيــون كــيــلــومــتــر، وفــي 
أول فــبــرايــر الــمــقــبــل ســتــكــون أقـــرب نقطة له 
إلى األرض على مسافة 42 مليون كيلومتر.

الظفيري: »شؤون الجامعة« انتهت 
من استقبال طلبات قبول طلبة المنح

• حمد العبدلي
كــــشــــف الــــقــــائــــم بــــأعــــمــــال عـــمـــيـــد شــــــــؤون الـــطـــلـــبـــة 
بــجــامــعــة الــكــويــت، د. مــحــمــد الــظــفــيــري، أن الــعــمــادة 
انتهت من استقبال طلبات المنح الثقافية للمقاعد 
الشاغرة للسفارات والهيئات والــوزارات داخل دولة 
الكويت للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 

.2023/2022
وقال الظفيري في تصريح صحافي أمس، إن قسم 
المنح الدراسية في إدارة اإلسكان الطالبية وشؤون 
الطلبة الوافدين استقبل طلبات الجهات التي تتمتع 
بمقاعد متبقية لهم في الفصل الدراسي الثاني من 
خـــالل الـــمـــراســـالت الــرســمــيــة، وإرســـالـــهـــا إلـــى عــمــادة 

القبول والتسجيل العتماد قبولهم.
وأشار إلى أن الجامعة لديها اتفاقيات تعاون ثقافي 
مــع 50 دولــــة شقيقة وصــديــقــة، بــاإلضــافــة إلـــى وزارة 
األوقاف، والهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية، واللجنة 
الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة )يونسكو(، 
كما أنها تمنح 59 جهة من سفارات وهيئات لدراسة 
اللغة العربية في مركز تدريس اللغات بجامعة الكويت.
وأكــد أن قبول الطلبة غير الكويتيين ضمن المنح 
الــثــقــافــيــة بــجــامــعــة الــكــويــت يــعــزز تــصــنــيــف الــجــامــعــة 
 لسياستها في تطوير 

ً
العالمي، ويرفع مكانتها، تحقيقا

تصنيفها واالرتقاء بمستواها األكاديمي، خصوصا أن 
التصنيفات العالمية تعتمد ضمن بنودها عدد الطلبة 

األجانب الدارسين في كل جامعة.
وبّين الظفيري أن الجامعة تتميز بعدد من العالقات 
الثقافية الممتدة مع العديد من الدول من تعاون علمي 
وثقافي وأكاديمي وتبادل طالبي، حيث يبلغ عدد طلبة 
المنح أكثر من 1300 طالب مقيدين بجامعة الكويت 
تولي العمادة االهتمام بهم، مــن خــالل صــرف مكافأة 
شهرية لهم، وبدل كتب، وتوفير المسكن والمواصالت 

لهم.

محمد الظفيري

»اإلعالم« تطلق إذاعة »الذكر الحكيم« السبت
تقدم تالوات لخيرة قراء القرآن على مدار الساعة

ــة  تــطــلــق وزارة اإلعـــــالم إذاعــ
الـــذكـــر الــحــكــيــم لـــتـــالوة الـــقـــرآن 
الــكــريــم، الــســبــت الــمــقــبــل، حيث 
يشكل المشروع إضافة جديدة 
لـــــقـــــطـــــاع اإلذاعــــــــــــــــة خــــصــــوصــــا 

ولإلعالم الكويتي عموما.
وأوضـــــــــــحـــــــــــت الـــــمـــــتـــــحـــــدثـــــة 
الــرســمــيــة بــاســم وزارة اإلعـــالم 
أنــــــــــــــوار مــــــــــــــراد، فـــــــي تــــصــــريــــح 
صـــــحـــــافـــــي، أن إذاعــــــــــــة الــــذكــــر 
الحكيم لــتــالوة الــقــرآن الــكــريــم، 
وبتوجيهات مــن وزيــر اإلعــالم 
والــثــقــافــة وزيـــر الــدولــة لــشــؤون 
الشباب عبدالرحمن المطيري، 
ستعمل على امــتــداد 24 ساعة 
يوميا على مــدار األســبــوع، من 
ــم تــــــــالوات لــخــيــرة  ــقـــديـ خـــــالل تـ
الــقــراء مــن مختلف دول العالم 
ــة  ــذبـ ــعـ ــم الـ ــهــ ــتــــالواتــ لـــتـــشـــنـــف بــ
آذان مــســتــمــعــي إذاعــــة الــكــويــت 
على التردد 94.9 إلذاعة القرآن 

الكريم.
وأشــــارت مـــراد إلــى أن قطاع 
اإلذاعة، بقيادة الوكيل المساعد 
ــؤون اإلذاعــــــــــــة د. يـــوســـف  ــ ــشــ ــ لــ
السريع، حريص على أن يحقق 
مشروع اإلذاعة الجديدة أهدافه 
الــنــبــيــلــة، انـــطـــالقـــا مـــن األســـس 
الــتــي قــامــت عليها فــكــرة إذاعــة 
الـــذكـــر الــحــكــيــم، الســيــمــا تعلق 
الــمــســتــمــعــيــن بـــعـــدد مـــن الـــقـــراء 
ــم فــي  هــ ــاء ــمــ الــــذيــــن خــــلــــدوا أســ
ــدان بــــتــــالواتــــهــــم لــكــتــاب  ــ ــوجــ ــ الــ

ات ومــقــامــات  الــلــه تــعــالــى بــقــراء
ســاهــمــت فــي أن تــكــون مـــدارس 
ــارات تــجــويــد  ــهــ مـــرمـــوقـــة فــــي مــ
آيــــات الــكــتــاب الــحــكــيــم، وبــاتــوا 

أيــقــونــات تــفــتــخــر بــهــا األجــيــال 
المتعاقبة على منصات التالوة 

والتجويد.
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 السوق الرئيسي يقود التعامالت... والسيولة 45.4 مليون دينار
• علي العنزي

تباين أداء مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية 
خالل تعامالتها، أمس، في رابع جلسات األسبوع، 
إذ ارتــفــع مؤشر الــســوق الرئيسي بنسبة كبيرة 
، مقابل تغيرات محدودة في مؤشري السوق 

ً
جدا

األول والعام.
 
ً
 جدا

ً
 محدودا

ً
وحقق مؤشر السوق العام ارتفاعا

بنسبة 0.03 في المئة فقط أي 219 نقطة ليقفل على 
مستوى 722846 نقطة وتراجعت القيمة المتداولة 
إلى مستوى 45.4 مليون دينار، التي تداولت 1676 
مليون سهم نفذت عن طريق 10.143 صفقة، وتم 
 ربح منها 48 وتراجع 43 بينما 

ً
تداول 116 سهما

استقر 25 دون تغير.
وفي المقابل، خسر مؤشر السوق األول نسبة 
مقاربة لربع نقطة مئوية تعادل 1839 نقطة ليقفل 
على مستوى 802146 نقطة وبسيولة قاربت 34 
مليون دينار تداولت777 مليون سهم عن طريق 

5795 صفقة.
 هي جميع مكونات السوق 

ً
وتــداول 25 سهما

األول ارتفعت منها 8 وتراجع 13 بينما استقرت 4 

دون تغير، وبدعم من تعامالت أسهم شركة »إس 
تي سي« لالتصاالت قفز مؤشر السوق الرئيسي 
بنمو كبير بنسبة 1 في المئة أي ما يعادل 5922 
نقطة ليستقر على مستوى 561247 نقطة وبسيولة 
مرتفعة تــجــاوزت 114 مليون ديــنــار، إذ تداولت 
حوالي 90 مليون سهم عن طريق 4348 صفقة، وتم 
 في السوق الرئيسي ربح منها 40 

ً
تداول 91 سهما

وتراجع 30، بينما استقر 21 دون تغير.
عوضت أسهم »إس تي سي« ومشاريع وأريدو 
تراجعات أسهم قيادية مثل أجيليتي والوطني 
وزيــــن الــتــي تــعــرضــت لــضــغــط بــيــع شــديــد خــالل 
فــتــرة الــمــزاد أطــاحــت بأسعارها بنسب واضحة 
كانت أكبرها على أجيليتي بنسبة 15 في المئة 
ومتعادلة على الوطني وزين بحوالي نقطة مئوية، 
لكن على الطرف اآلخر، كانت هناك عمليات شراء 
وللمرة األولى تحدث على سهم إس تي سي بعد 
إعالن ترقيته من السوق الرئيسي إلى رئيسي 50 
 
ً
 بلغ به مستوى 658 فلسا

ً
 كبيرا

ً
ليسجل ارتفاعا

ثم عاد وسط عمليات جني أربــاح سريعة ليقفل 
 التي 

ً
 54 فــلــســا

ً
 رابـــحـــا

ً
عــلــى مــســتــوى 628 فــلــســا

تعادل حوالي نسبة 94 في المئة وبسيولة كبيرة 

تجاوزت 22 مليون دينار سانده كذلك سهم أريدو 
الذي نما بنسبة 76 في المئة لكن بسيولة أقل كانت 

715.000 دينار.
كما ربح من أسهم السوق األول سهم مشاريع 
وبــقــوة وبنسبة قــاربــت 9 فــي الــمــئــة وبـــتـــداوالت 
 
ً
 عــالــيــة كــانــت مليوني ديــنــار وحــقــق نــمــوا

ً
أيــضــا

بتسع فلوس، وشهد سهم بيتك األفضل سيولة 
أمــس والتي تــجــاوزت 10 ماليين دينار استقرار 
وأقفل دون تغير سعري، كذلك حال سهمي أعيان 
وجي إف اتش وربحت أسهم بنك الخليج وعقارات 
الكويت وبنك بــرقــان والتجارية وسهم الصفاة 
مقابل تراجع أسهم الجزيرة وصناعات ووطنية 
عقارية وبنك وربة وهيومن سوفت وبنك بوبيان 
بنسب مــتــفــاوتــة ليقفل الــســوق عــلــى تــبــايــن أداء 

مؤشراته الرئيسية لكن بسيولة جيدة
وتراجعت مؤشرات معظم أســواق المال بدول 
مجلس التعاون الخليجي وكانت بنسب محدودة 
ــان االرتـــفـــاع فــقــط فـــي مـــؤشـــري ســوقــي عمان  وكــ
والبحرين كذلك بنسب محدودة، واستمرت أسعار 
 للبرميل وذلك 

ً
النفط تحوم حول مستوى 80 دوالرا

للجلسة الثالثة على التوالي.

»االستثمارات الوطنية« صانع 
سوق ثاٍن لـ »دلقان« العقارية

أعلنت شركة دلقان العقارية 
توقيعها اتفاقية صانع سوق 
ثـــــاٍن مـــع شـــركـــة االســـتـــثـــمـــارات 
الـــوطـــنـــيـــة الـــخـــاصـــة بــخــدمــات 
صناعة السوق على سهم دلقان 

العقارية في بورصة الكويت.
ــــد رئـــيـــس مــجــلــس إدارة  وأكـ
ــنــــدس مــحــمــد  ــهــ ــمــ »دلـــــــقـــــــان« الــ
المطيري أن الــتــعــاون الجديد 
مع شركة االستثمارات الوطنية 
كصانع ســوق ثــان على أسهم 
دلقان العقارية، بعد تعاقدها 
فـــي الـــعـــام الــمــاضــي مـــع شــركــة 
ثروة االستثمار كصانع سوق 
أول لـــســـهـــمـــهـــا، يــــدعــــم الــنــمــو 
الثابت والمستقر لسهم الشركة، 
وهو يأتي في إطار خطة دلقان 
العقارية للنهوض بعملياتها 
 بالتوازي مع 

ً
التشغيلية محليا

تعزيز ثقة المساهمين بأدائها 
ــة  ــ ــــحـ ومــــنــــحــــهــــم صـــــــــــورة واضـ

الستثماراتهم.
وأشار المطيري إلى المكانة 
المميزة التي تتمتع بها شركة 
االستثمارات الوطنية، إذ تعتبر 
إحـــدى الــشــركــات االستثمارية 
الرائدة في الكويت التي تؤدي 
 في 

ً
ــدا  جــ

ً
 فـــعـــااًل وحــيــويــا

ً
دورا

مختلف الــقــطــاعــات بــاألســواق 
المحلية، الخليجية والعالمية، 
ــدة كـــبـــيـــرة  ــاعــ كــــمــــا تـــتـــمـــيـــز بــــقــ
ومتنوعة مــن المساهمين من 
نــخــبــة الـــمـــؤســـســـات الــكــويــتــيــة 

وأصحاب المالءة المالية.
وبــــيــــن أن »دلـــــــقـــــــان« ركـــــزت 
جـــهـــودهـــا بـــصـــورة مــتــواصــلــة 

في الفترة األخيرة على تنمية 
أصــــولــــهــــا الـــثـــابـــتـــة، واتــــخــــذت 
ــــوات فــي  ــطــ ــ ــخــ ــ ــد مــــــن الــ ــ ــديـ ــ ــعـ ــ الـ
العام الماضي لتطوير أدائها 
وتحقيق رؤيتها المستقبلية 
الــمــتــمــثــلــة فـــي تــقــديــم خــدمــات 
متكاملة فــي القطاع العقاري، 
والمساهمة بفعالية في االرتقاء 
بــجــودة الــحــيــاة وتــطــويــر بيئة 
 
ً
األعمال في مجتمعاتنا، مؤكدا
أهمية صــانــع الــســوق للتداول 
لعدة أسباب، أبرزها تخفيض 
المخاطر المتعلقة بالسيولة 
والــمــســاهــمــة فـــي إيـــجـــاد سعر 

عادل ألسهم الشركة.

محمد المطيري

صناديق كامكو تتفوق
في األداء عن 2022

اخــتــتــم صــنــدوق كــامــكــو االســتــثــمــاري عـــام 2022 
بــأعــلــى عـــائـــد عــلــى مــســتــوى الـــصـــنـــاديـــق الــمــحــلــيــة 
والخليجية والعربية بنسبة 10.81 في المئة. وجاء 
 صــنــدوق كامكو لمؤشر 

ً
فــي المرتبة الثانية أيــضــا

السوق األول بعائد بلغ 8.64 في المئة عن 2022 أيضا.
وعلى صعيد الصناديق اإلسالمية، حقق صندوق 
الدرة اإلسالمي الذي تديره »كامكو إنفست« أعلى عائد 
على مستوى القطاع بنحو 4.62 فــي المئة بنهاية 

العام الماضي.

»البترولية« تربح 7.6 
ماليين دينار في 2022

تــعــلــن شـــركـــة الــمــجــمــوعــة الــبــتــرولــيــة الــمــســتــقــلــة 
)البترولية( أن مجلس اإلدارة اجتمع أمس، حيث أقر 

التوصيات التالية:
1. اعتمد مجلس اإلدارة نتائج البيانات المالية 
السنوية المدققة مــن المدقق الــخــارجــي والمنتهية 
شير هــذه النتائج إلــى أن 

ُ
فــي 31/ 12/ 2022، حيث ت

صافي الــربــح بلغ 7.656 ماليين ديــنــار، وأن ربحية 
، مقارنة بعام 2021، حيث 

ً
السهـم بلغت 42.35 فلسا

بلغ صافي الربح 7.194 ماليين، أي ما يعادل 39.79 
 للسهم الواحد.

ً
فلسا

2. أوصـــى المجلس بتوزيع أربـــاح نقدية بنسبة 
30 بالمئة مــن القيمة االسمية للسهم الــواحــد، )أي 
 لكل سهم(، بمبلغ إجمالي 5.424.000 

ً
بواقع 30 فلسا

د. ك، عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2022، 
ويستحق هذه األرباح النقدية المساهمون المقيدون 
فــي ســجــالت الــشــركــة، حسب اإلجـــــراءات المؤسسية 
لهيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت، إذ تخضع 
هذه التوصيات لموافقة الجهات الرسمية المختصة 

والجمعية العامة العادية.
وسوف تعلن الشركة موعد الجمعية العامة العادية 
عن طريق شركة بورصة الكويت والصحف المحلية.

أكبر شركات 
وبنوك العالم 

تستعد لتسريح 
شريحة الفتة من 

موظفيها للتكّيف 
مع تحديات 

تراجع الطلب 
ومصاعب التمويل

محمد البغلي
albaghli74@gmail.com

تقرير اقتصادي

في الفترة الماضية 
تسابقت الحكومة 

مع البرلمان في 
تقديم أسوأ نماذج 

التعامل مع أّي 
مخاطر مالية أو 

اقتصادية

إذا حدث الركود 
فلن نتمكن من 

استخدام أسعار 
النفط لتسكين 

أوجاع االقتصاد

العالم يتأهب للركود االقتصادي... والكويت »عمك أصمخ«!
• كأنها جزيرة معزولة عن العالم لم تسمع بتداعيات التشديد النقدي والتضخم و»مخاوف النفط«

• »صدمة« الرواتب االستثنائية تثّبط أي محاولة لمواجهة مقترحات مثل شراء القروض
بينما تنشغل دول العالم منذ أشهر 
ي سياسات دفاعية لتفادي دخول 

ّ
بتبن

مرحلة الركود االقتصادي بكل ما يرتبط 
 لــحــجــم 

ٍّ
بـــهـــا مــــن تــــراُجــــع لــلــنــمــو وتـــــــدن

ــاع الــبــطــالــة والــتــضــخــم  ــفــ األعـــمـــال وارتــ
د مصاعب التمويل، مع تصاعد  وتــجــدُّ
سياسات التشديد النقدي وانخفاض 
ــة، وأبـــرزهـــا  ــيــ الــطــلــب عــلــى الــســلــع األولــ
ــبـــدو الـــكـــويـــت كـــأنـــهـــا جـــزيـــرة  الـــنـــفـــط؛ تـ
معزولة عن العالم لم تسمع بذلك كله، 
إذ ال َهـــّم لحكومتها وبرلمانها سوى 
 
ً
ــادم أحــيــانــا ــتـــصـ  والـ

ً
الــتــســابــق أحـــيـــانـــا

أخـــرى فــي تقديم الــمــشــاريــع الشعبوية 
ذات الكلفة المالية العالية على الخزينة 

العامة للدولة.
ــو لــنــشــرات األخـــبـــار  ــأي مــتــابــع، ولــ فــ
 
ً
االقتصادية، يعلم أنه ال حديث اقتصاديا
في العالم إال عن السياسات المتشددة 
للبنوك الــمــركــزيــة العالمية وتــداعــيــات 
ــار الـــفـــائـــدة عـــلـــى االقـــتـــصـــاد  ــعــ رفـــــع أســ
الكلي أو أسعار األصــول لحسم معركة 
غير قصيرة الــمــدى، على مــا يــبــدو، مع 
التضخم تستمر فيها البنوك المركزية 
بــســيــاســاتــهــا الــمــتــشــددة تــجــاه أســعــار 
الفائدة حتى مع التكاليف االقتصادية 
غــيــر الــمــحــّبــذة الــتــي يــمــكــن أن يسّببها 

الركود.
ــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي أن  إذ يــــرى صـ

»النمو االقتصادي ألكبر 3 اقتصاديات 
ــالـــم، وهــــي الــــواليــــات الــمــتــحــدة  فـــي الـــعـ
واالتـــحـــاد األوروبـــــي والــصــيــن، يتباطأ 
 
ً
 فــي وقــت واحـــد«، متوقعا

ً
فيها جميعا

أن »يــكــون ثــلــث االقــتــصــاد الــعــالــمــي في 
حالة ركود، وحتى الدول التي لن تعيش 
اقتصاداتها نفس الوضع ستشعر كأنها 

في حالة ركود«.

تسريح وتراُجع 

ــعـــات بـــاســـتـــمـــرار ضــغــوط  ـ
ّ
ومــــع تـــوق

التضخم ومــعــدالت الــفــائــدة المرتفعة، 
 عن تداعيات الحرب في أوكرانيا، 

ً
فضال

تتنامى حالة عدم اليقين في االقتصاد 
العالمي التي دفعت أكبر شركات وبنوك 
العالم، مثل غولدمان ساكس ومورغان 
ستانلي ودويتشه بنك وأمازون وميتا 
وإتش آند إم وديزني، وغيرها، لتسريح 
شــريــحــة الفــتــة مـــن مــوظــفــيــهــا للتكّيف 
مــع تــحــديــات تــراُجــع الــطــلــب وصعوبة 
الــتــمــويــل، مــمــا يــشــيــر إلـــى آفــــاق قاتمة 
خالل الفترة القادمة... فسوق العمل في 
الواليات المتحدة أعطى مؤشرات سلبية 
عات 

ّ
خالل العام الماضي أفضت إلى توق

غــيــر مــبــشــرة تــتــمــثــل فـــي تـــراُجـــع مــعــدل 
الوظائف الجديدة من 600 ألف وظيفة 
 مع بداية عام 2022 إلى 

ً
جديدة شهريا

ــع إضافة 
ّ
 فــي نهايته، مــع تــوق

ً
250 ألــفــا

100 ألـــف جــديــدة فــقــط كــمــعــّدل شهري 
للوظائف خالل األشهر القادمة.

ضغط على األصول 

ــتـــى أســــعــــار األصـــــــول فــــي الــعــالــم  وحـ
تواجه مخاوف الركود العالمي، إذ يعتقد 
بنك مورغان ستانلي أن أسواق األسهم 
األميركية - التي تعتبر مؤشرات مرجعية 
لــمــعــظــم أســــــواق الـــعـــالـــم - قـــد تنخفض 
بــحــوالــي 22 فــي الــمــئــة مــن المستويات 
ــرى بـــنـــك أوف أمـــيـــركـــا أن  ــ الـــحـــالـــيـــة، ويــ
الهبوط قد يصل إلى 30 في المئة، وهي 
ــعــات ال تنفصل عــن تحقيق أســواق 

ّ
تــوق

األسهم األميركية أسوأ أداء لها عام 2022 
منذ األزمة المالية العالمية عام 2008.

 
ً
... والنفط أيضا

كذلك تقف أسعار النفط على الجانب 
اآلخـــر مــن قــلــق تــراجــع أســعــار األصـــول، 
فــقــد أغــلــق خـــام بــرنــت نــهــايــة عـــام 2022 
، فـــي حين 

ً
عــنــد مــســتــوى 85.91 دوالرا

كـــــان مـــتـــوســـط ســــعــــره خـــــالل عـــــام 101 
دوالر لــلــبــرمــيــل، فــــي حـــيـــن أغـــلـــق خـــام 
 مقابل 

ً
غــرب تكساس عند 80.26 دوالرا

، إذ 
ً
مــتــوســط ســعــر ســنــوي 94.5 دوالرا

 خالل فترة طويلة من العام 
ً
ظل مدعوما

بـــالـــتـــداعـــيـــات الــجــيــوســيــاســيــة لــلــحــرب 
الروسية - األوكرانية، إلى جانب اتفاق 
منتجي »أوبك بلس« على خفض اإلنتاج 
الــنــفــط، وهـــمـــا عـــامـــالن قــصــيــرا الـــمـــدى، 
ويواجههما عامالن سلبيان آخران على 
الطلب ربما مداهما أطول، هما استمرار 
تشّدد البنوك المركزية في سياساتها 
النقدية المتضمنة ارتفاع أسعار الفائدة، 

إلى جانب ارتفاع معدالت التضخم.

تساُبق شعبوي 

وفي الحقيقة، فإن الحديث عن مخاوف 
الــركــود ال ينتهي، ويــكــاد يــكــون حديث 
االقتصاد العالمي كله إال في الكويت فـ 
»عّمك أصمخ«، إذ تتسابق الحكومة مع 
البرلمان في تقديم أسوأ نماذج التعامل 
مع أّي مخاطر مالية أو اقتصادية مهما 

كانت احتماالت وقوعها جدّية.
فــــفــــي وقــــــــت أنــــفــــقــــت الــــحــــكــــومــــة مــن 
 خــالل 

ً
الــمــيــزانــيــة الــعــامــة لــلــدولــة فــعــلــيــا

أقل من عامين حوالي 3 مليارات دينار، 
مــن دون أي عــائــد مــســتــدام على تأجيل 
اســـتـــحـــقـــاقـــات أقــــســــاط الــــقــــروض خـــالل 
جــائــحــة كــــورونــــا، إلــــى جـــانـــب مــكــافــآت 
ــيــــع اإلجـــــــــازات  ــة وبــ ــيــ ــامــ الــــصــــفــــوف األمــ
 عن »صدمة« 

ً
ومنحة المتقاعدين، فضال

صــرف رواتـــب استثنائية تبلغ قيمتها 
3.6 مــلــيــارات ديــنــار خـــالل 10 ســنــوات، 
جزء منها لقياديين، ال ُيعرف على وجه 
التحديد ما هي إنجازاتهم، بل ويثّبط 
أي محاولة منها لمواجهة المقترحات 
الــنــيــابــيــة الــشــعــبــويــة، فــي حــيــن نــجــد أن 
اقـــتـــراحـــات أعـــضـــاء مــجــلــس األمـــــة ذات 
الطابع الشعبوي بلغت قيمتها 30 مليار 
دينار، واحد منها - شراء القروض - أدى 
إلى أزمة سياسية خالل األسبوع الجاري، 

!
ً
إذ تبلغ قيمته وحده حوالي 23 مليارا

دروس وتسكين
 

 اإلدارة الــتــي لم 
ّ
وفـــي الــحــقــيــقــة، فــــإن

تــســتــوعــب طــــــوال الــــســــنــــوات الــمــاضــيــة 
دروس سلبيات العجز أو مزايا الفوائض، 
م 

ّ
ولـــم تلتفت خـــالل ســنــوات إلـــى تضخ

الميزانيات مع تراجع الخدمات وتعّمق 
مــحــدوديــة االقــتــصــاد، وتـــرّكـــز أحــادّيــتــه 
ووضوح اختالالته يصعب أن تستوعب 
 
ً
المخاطر التي يمكن أن تتأثر بها ماليا

 
ً
 إذا ظل شبح الركود مخّيما

ً
واقتصاديا

 إذا 
ً
على االقــتــصــاد العالمي، خصوصا

أصاب الركود أو جانب منه الطلب على 
 مــا نستخدم ارتــفــاع 

ً
النفط الـــذي دائــمــا

أسعاره لتسكين أوجاع االقتصاد فترة 
وتعميق أمراضه فترات.

»أالفكو«: إتمام نقل ملكية»أالفكو«: إتمام نقل ملكية
اتفاقية شراء اتفاقية شراء 2020 طائرة طائرة

أعلنت شركة أالفكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات إتمام 
نقل ملكية اتفاقية شراء سجل طلبات الشركة مع بيونغ لـ 20 
طائرة من طراز »8MAX-B737« المؤرخة في 20 أكتوبر 2012 
لشركة ماكواري. وتوقعت زيادة النقد والنقد المعادل بمبلغ 
70 مليون دوالر )21.76 مليون دينار(، الــذي سينعكس على 

بيانات الربع الثاني من السنة المالية 2023/2022.

»نور«: انتهاء اتفاقية صانع السوق»نور«: انتهاء اتفاقية صانع السوق
مع »ثروة« مع »ثروة« 3030 أبريل المقبل  أبريل المقبل 

أفادت شركة نور لالستثمار المالي بأن اتفاقية صانع 
السوق المبرمة مع شركة ثروة لالستثمار ستنتهي في 
 بــأن الشركة ستقيم أداء 

ً
تــاريــخ 30 أبــريــل 2023، علما

صــنــاع الــســوق لــديــهــا، واخــتــيــار األفــضــل لــهــا للمرحلة 
المقبلة، وأنه مسجل على الورقة المالية للشركة عدد 2 

صانع سوق حتى تاريخه. 

»البيت«: موافقة على بيع حصة»البيت«: موافقة على بيع حصة
في تابعة بـ في تابعة بـ 2.72.7 مليون دينار  مليون دينار 

ذكرت شركة بيت األوراق المالية أن مجلس إدارتها وافق 
على تقرير الخبير المستقل عن الصفقة المحتملة لبيع الشركة 
لكامل حصتها في إحدى الشركات التابعة إلى نظام استثمار 
جماعي تحت التأسيس سيدار من شركة بيت األوراق المالية. 
وقــالــت الشركة، إن قيمة الصفقة المحتملة تبلغ 2.7 مليون 
دينار، ستسدد من نظام االستثمار الجماعي إلى شركة بيت 
األوراق المالية في حال الحصول على الموافقة الرقابية على 
 أن إجراءات استكمال 

ً
تأسيس نظام االستثمار الجماعي، علما

عملية البيع تخضع لموافقة جميع أطراف الصفقة والجهات 
المعنية. ولفتت الشركة إلى أنه في حال االنتهاء من تأسيس 
نظام االستثمار الجماعي، وإجراءات الصفقة فستحقق الشركة 
صــافــي ربــح يــقــارب 1.5 مليون ديــنــار، متوقعة إدراجــهــا في 

بيانات الربع األول لعام 2023. 

أخبار الشركات

مجلس التأديب يغرم قدومي وغريب مجلس التأديب يغرم قدومي وغريب 33 آالف دينار  آالف دينار 

قرر مجلس التأديب توقيع عقوبة غرامة 
قدرها 3 آالف دينار ضد مساعد مدير العام 
البنك بــوبــيــان فـــراس قــدومــي لقيامه حال 
 لــدى البنك )مساعد 

ً
 مطلعا

ً
كونه شخصا

مــديــر عـــام – بــنــك بــوبــيــان( بتنفيذ عملية 
بــيــع كــمــيــة 10.000 ســهــم مــن أســهــم البنك 
بتاريخ 2022/7/19 خالل فترة حظر التعامل 
لــأشــخــاص المطلعين، كــذلــك  تــأخــره في 

اإلفصاح عن عملية البيع. كما قرر توقيع 
عقوبة غرامة قدرها 3 آالف دينار ضد مدير 
شــركــة كــي جــي إل الــعــقــاريــة حسين غريب 
 لدى شركة 

ً
 مطلعا

ً
لقيامه حال كونه شخصا

رابطة الكويت والخليج للنقل بشراء عدد 
50.000 سهم من أسهم شركة رابطة الكويت 
والخليج للنقل بتاريخ 2022/4/27 خالل 
فترة حظر التعامل لأشخاص المطلعين.

»هيئة األسواق«: رخصة صانع سوق لـ »الصفاة« »هيئة األسواق«: رخصة صانع سوق لـ »الصفاة« 

منحت هيئة أســــواق الــمــال موافقة 
مــبــدئــيــة لــشــركــة الـــصـــفـــاة لــالســتــثــمــار 
لترخيص نشاط صانع السوق، وتسري 
ــر قــابــلــة  ــهـ ــمـــدة 6 أشـ ــذه الـــمـــوافـــقـــة لـ ــ هـ

للتجديد تبدأ من تاريخ 2023/01/10، 
ــــخ 2023/07/10،  ــاريـ ــ ــــي تـ وتـــنـــتـــهـــي فـ
الســـتـــيـــفـــاء الــمــعــايــيــر الـــتـــي تــحــددهــا 

الهيئة.

»أجيليتي«: إعالن »الصناعة« يخالف الحقيقة »أجيليتي«: إعالن »الصناعة« يخالف الحقيقة 

أكــــــدت شـــركـــة أجــيــلــيــتــي لــلــمــخــازن 
ــــالن الــهــيــئــة الــعــامــة  الــعــمــومــيــة أن إعــ
ــدد مــــن الـــعـــقـــود  ــ لـــلـــصـــنـــاعـــة انـــتـــهـــاء عــ
الــمــبــرمــة مــعــهــا والـــخـــاصـــة بــالــقــســائــم 
الكائنة في منطقة الصليبية، توسعة 
ــة، مــيــنــاء  الــصــلــيــبــيــة، أمــــغــــرة، الـــــدوحـــ
عـــبـــدالـــلـــه، وطــلــبــهــا عــــدم الــتــعــامــل مع 
الشركة، وأنها لن تعتد بأي تعامل مع 
الشركة، أن هذا اإلعالن يخالف الحقيقة، 
ويمثل مخالفة للقانون ولبنود وشروط 
العقود فــي ضــوء تجددها وامتدادها 
ــا حــــدا بــالــشــركــة  لـــمـــدة أخــــــرى، وهــــو مـ
إلثــبــات حقها فــي تجديد هــذه العقود 

بإقامة عدة دعاوى.
ــذه الــــدعــــاوى  ــهـ وطـــالـــبـــت الـــشـــركـــة بـ
الحكم بإثبات تجدد العالقة التعاقدية، 
وعدم تعرض الهيئة لها في انتفاعها، 
 على 

ً
وان أي تعرض لها يعتبر تعديا

أحكام القانون، مشيرة إلى أن الدعوى 
التزال مطروحة على القضاء ولم يصدر 
ــن ثـــم فــإن  فــيــهــا أي أحـــكـــام قــطــعــيــة، ومـ
الــشــركــة بــصــدد إخــطــار الهيئة العامة 
 بــعــدم الــتــعــرض لها 

ً
للصناعة رســمــيــا

في االنتفاع بالقسائم وتتحمل الهيئة 
كل التعويضات عما سيتحقق بالشركة 
من خسائر أو يفوتها من كسب نتيجة 
أي تـــعـــرض لــهــا بــالــمــخــالــفــة لــلــقــانــون 
وللعقود، وتحتفظ الشركة بكل حقوقها 
القانونية فــي جميع العقود الخاصة 
بــاســتــثــمــار أي مــســاحــات كــائــنــة على 

القسائم سالفة الذكر.
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 اللــتــزامــه بتنفيذ 
ً
اســـتـــمـــرارا

استراتيجيته الهادفة إلى إتمام 
 
ً
عملية التحول الرقمي، وتعزيزا
لــنــهــج الــبــنــك الــقــائــم عــلــى مبدأ 
»بنك أسهل«، أعلن البنك األهلي 
الكويتي، أمــس، إطــاق »خدمة 
اإلشعارات الفورية«: »هل ترغب 

في ربح 500 دينار؟«.
ويــأتــي ذلــك لتشجيع عماء 
الـــبـــنـــك عـــلـــى اســـتـــخـــدام خــدمــة 
اإلشـــعـــارات الــفــوريــة الــمــتــوفــرة 
بــشــكــل مــجــانــي، ضــمــن تطبيق 
ــــي،  ــتـ ــ ــويـ ــ ــكـ ــ الـــــبـــــنـــــك األهــــــــلــــــــي الـ
ــال إشــعــارات  والمصممة إلرســ
فـــوريـــة إلــــى الـــعـــمـــاء حــــول كل 
ــم عــلــى  ــتــ ــــي تــ ــتـ ــ الــــمــــعــــامــــات الـ
حساباتهم. ومــن خــال »خدمة 
اإلشــعــارات الفورية«، سيتمكن 
الــعــمــاء مــن االطــــاع عــلــى آخــر 
مستجدات المعامات الخاصة 
بــهــم بــســهــولــة وبــشــكــل مــريــح، 
ــة ســـجـــل  ــ ــعــ ــ ــراجــ ــ ــا عـــــــن مــ ــ ــــضـ فـ

المعامات السابقة.
وســتــنــطــلــق الـــحـــمـــلـــة، الــتــي 
 يحظى 

ً
 شهريا

ً
تتضمن سحبا

مــن خــالــهــا اثــنــان مــن العماء 
الذين يقومون بتحميل تطبيق 

البنك األهلي الكويتي وتفعيل 
»خدمة اإلشعارات الفورية« على 
فرصة ربح جائزة نقدية قدرها 
500 ديــــنــــار، خــــال الـــفـــتـــرة من 
يناير 2023 حتى 2 أبريل 2023.
ولتفعيل خــدمــة اإلشــعــارات 
الفورية في تطبيق البنك األهلي 
الكويتي، ينبغي على العماء 
 My( »اختيار »ملفي الشخصي
Profile( من القائمة الرئيسية 
بــالــتــطــبــيــق، ثــــم الـــضـــغـــط عــلــى 
 Notification( »إعــــــــــــــــدادات«

Settings(، ثم اختيار »إعدادات 
 Push( »ــة ــفــــوريــ ــارات الــ ــ ــعــ ــ اإلشــ

 .)Notifications
وتعتبر هــذه الخدمة مفيدة 
 بـــالـــنـــســـبـــة 

ً
ــا ــ ــــوصـ ــــصـ ، خـ

ً
جــــــــــــدا

ــذيــــن ال تــتــوفــر  لــلــمــســافــريــن الــ
ــتـــجـــوال أثــنــاء  لــديــهــم خـــدمـــة الـ
الــســفــر، إذ بــإمــكــانــهــم الــوصــول 
إلـــى الــخــدمــة بــمــجــرد االتــصــال 
ــــت عــــبــــر أي شــبــكــة  ــرنـ ــ ــتـ ــ ــاإلنـ ــ بـ

.»Wi-Fi«
ــرة الــعــامــة  ــديـ ــمـ وصـــرحـــت الـ
إلدارة الــــخــــدمــــات الــمــصــرفــيــة 
ــــي الــبــنــك  لـــــأفـــــراد بــــاإلنــــابــــة فـ
األهلي الكويتي جهير معرفي: 
»نبذل في البنك األهلي الكويتي 
 حثيثة لجعل التحول 

ً
جــهــودا

ــة، كــمــا ال  الـــرقـــمـــي أكـــثـــر ســـاسـ
 في تحفيز عمائنا 

ً
ندخر جهدا

على هذا التحول، ونحث جميع 
عــمــائــنــا عـــلـــى الـــمـــشـــاركـــة فــي 
هذه الحملة حتى يكونوا على 
اطاع دائم بأحدث المستجدات 
والــمــعــامــات عــلــى حساباتهم 
الشخصية، إضــافــة إلــى أحــدث 

الخدمات التي يقدمها البنك«.

يــحــرص بنك الكويت الوطني 
 على توسيع نطاق التزامه 

ً
دائما

ــي تــلــبــي  ــ ــتـ ــ ــــول الـ ــلـ ــ ــــحـ بـــتـــوفـــيـــر الـ
احتياجات العماء، وتتماشى مع 
تفضياتهم. وفي ذلك اإلطار، يعمل 
البنك على إعادة تصميم بطاقاته 
 ألبحاث مكثفة مع 

ً
المصرفية، وفقا

العماء على مدار عام كامل. 
وتضمنت البطاقات الجديدة 
إدخـــال التقنية اليابانية لتفادي 
األخطاء Poka-yoke في تصميم 
البطاقة، إذ توفر عناصر التصميم 
فــروقــات واضــحــة بــيــن البطاقات 
االئتمانية وبطاقات السحب اآللي 

والبطاقات مسبقة الدفع.
ــار حـــرصـــه عــلــى أداء  ــ ــــي إطــ وفـ
مــســؤولــيــتــه االجــتــمــاعــيــة، أدخـــل 
»الـــوطـــنـــي« الـــعـــديـــد مـــن الــمــيــزات 
الــجــديــدة المصممة للعماء من 
ضعاف البصر، حيث تتيح الميزات 
ــدة تــمــيــيــز الــبــطــاقــة الــتــي  ــديـ الـــجـ
يرغبون في استخدامها حتى في 
الظام، وهو ما يسمح للعماء من 
ذوي االحتياجات الخاصة بتمييز 
البطاقة عن طريق اللمس من خال 

وجود ميزة خاصة بكل بطاقة. 

كما يتمكن الــعــمــاء مــن خال 
ــيــــزات اخـــتـــيـــار وســحــب  ــمــ تـــلـــك الــ
ــي يـــــرغـــــبـــــون فــي  ــ ــتــ ــ ــ ــة ال ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ الـ
اســتــخــدامــهــا مـــن الــمــحــفــظــة دون 
الحاجة إلى رؤية البطاقة بالكامل، 
ويمنع التصميم سهل االستخدام 
والمتجانس مــع أجــهــزة السحب 
ــاط الــبــيــع والــمــحــفــظــة  ــقـ اآللـــــي ونـ
اإللــكــتــرونــيــة الــعــمــيــل مـــن إدخــــال 
البطاقة بطريقة خاطئة في جهاز 
 عــن توفير 

ً
الــســحــب اآللــــي، فــضــا

مــزايــا أمنية تحول دون عمليات 
االحتيال على البطاقات.

 
ً
 أبــحــاثــا

ً
ــــرى الــبــنــك أيـــضـــا وأجــ

بــشــأن ألــــوان الــبــطــاقــات المفضلة 
لدى العماء لتحديد األلوان التي 
ا لكل شريحة، بما 

ً
تناسبهم وفق

يــســاعــدهــم عــلــى اخــتــيــار البطاقة 
الــتــي يــرغــبــون فـــي اســتــخــدامــهــا، 
وتحقيق أكبر قدر من رضا العماء 

وخفض الشكاوى.
وبــهــذه المناسبة، قــال المدير 
ــــات  ــــدمـ ــــخـ ــة الـ الـــــــعـــــــام لــــمــــجــــمــــوعــ
المصرفية الشخصية في البنك، 
ــــادة تصميم  محمد الــعــثــمــان: »إعـ
البطاقات بألوان ومميزات جديدة 

تــــأتــــي لـــتـــلـــبـــيـــة حــــاجــــة الـــعـــمـــاء 
وتفضياتهم فــي إطــــار حرصنا 
الدائم على تقديم أفضل المنتجات 

والخدمات لعمائنا«. 
ولــــم يــغــفــل الــتــصــمــيــم الــجــديــد 
مــســؤولــيــة »الــــوطــــنــــي« تـــجـــاه كل 
فئات المجتمع، حيث علق العثمان 
ــنــــا عــــلــــى تــوفــيــر  : »حــــرصــ

ً
قــــــائــــــا

الميزات التي تناسب العماء من 
ذوي االحتياجات الخاصة، الذين 
 نـــصـــب أعــيــنــنــا، 

ً
نــضــعــهــم دائــــمــــا

ونحرص على تلبية احتياجاتهم، 
حــيــث تــعــزز الــبــطــاقــات الــجــديــدة 
قــدرة ضعاف البصر على تمييز 
واستخدام البطاقة بسهولة، في 
إطار االلتزام التاريخي للبنك بأداء 

مسؤوليته االجتماعية«. 
وأوضــح العثمان أن التصميم 
الــــجــــديــــد يـــتـــمـــاشـــى مـــــع نـــتـــائـــج 
الــدارســات واألبــحــاث التفصيلية 
بشأن تفضيات العماء، في إطار 
 
ً
التواصل المستمر معهم ترسيخا

لمبدأ الوطني األقرب لعمائه.
 
ً
وأضـــــاف الــعــثــمــان: »تــرســيــخــا
لريادتنا المصرفية وطرح كل ما 
هو جديد في السوق، ُيقدم الوطني 
معايير جديدة لتصميم البطاقات 
المصرفية في الكويت بما تحمله 
مــن تصميم جــديــد يــضــم العديد 
من التحسينات والميزات الجديدة 
التي تجعل اختيار العماء للبطاقة 
 
ً
التي يرغبون في استخدامها أمرا

.»
ً
سها

مـــن جــانــبــه، قـــال مــاجــد غــربــال 
رئيس وحدة البحوث التسويقية 
في البنك: »استجاب الوطني آلراء 
الــعــمــاء فـــي كـــل مـــراحـــل تصميم 
البطاقات الــجــديــدة، حيث أجــرى 
فــريــق الــبــحــوث بــالــبــنــك دراســــات 
مــكــثــفــة اســـتـــخـــدم فــيــهــا تــقــنــيــات 
بــحــثــيــة مـــتـــقـــدمـــة لـــلـــتـــعـــرف عــلــى 
احتياجات وتفضيات كل شريحة 
من حيث ميزات البطاقة، وألوانها 

وشكلها وملمسها«. 

ــــاري  ــــجـ ــتـ ــ ــــك الـ ــنـ ــ ــبـ ــ ــــرص الـ ــحــ ــ يــ
 على تبني أحدث 

ً
الكويتي دوما

مــا تــوصــلــت إلــيــه التكنولوجيا 
الــــمــــصــــرفــــيــــة، بـــــهـــــدف تــحــقــيــق 
المزيد من الريادة بتقديم أفضل 
الخدمات المصرفية عبر مختلف 

القنوات لتعزيز تجربة العماء.
 وفــــــــــي هــــــــــذا الـــــــــصـــــــــدد، قـــــام 
ــاري« بـــتـــطـــويـــر أجــــهــــزة  ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــ »ال
الصراف اآللي الخاصة بالبنك مع 
التحديث الــدوري لهذه األجهزة 
وفـــق أحـــدث التقنيات ومعايير 
 
ً
األمان والصيانة الدورية، حرصا

على ضمان جودتها وفعاليتها، 
وتـــم هـــذا اإلنــجــاز بــالــتــعــاون مع 
شركة »اكسيس سليوشنز«، في 
إطـــــار شـــراكـــة اســتــراتــيــجــيــة مع 

التجاري. 
ــرت  ــ ــّب وفــــــــي هــــــــذا الـــــــصـــــــدد، عــ
إلــــهــــام يـــســـري مـــحـــفـــوظ رئــيــســة 
الـــجـــهـــاز الــتــنــفــيــذي بــالــبــنــك عن 
سعادتها بمدى التطور الملحوظ 
والــمــتــســارع الــــذي يــشــهــده على 
مـــســـار الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي قــائــلــة: 
»نواصل في التجاري مسيرتنا 
الناجحة نحو الــتــحــول الرقمي 

ومــواكــبــة أحـــدث مــا تــوصــل إليه 
الــعــالــم فــي مــجــال التكنولوجيا 
الـــمـــالـــيـــة والـــمـــصـــرفـــيـــة، لــتــوفــيــر 
تجربة مصرفية متميزة لعمائنا 
عــلــى مــــدار الــســاعــة عــبــر قــنــوات 

وأجهزة مصرفية متنوعة«. 
 لهذا الهدف، 

ً
وتابعت: تحقيقا

ــيـــس شــــراكــــة  ــأسـ ــتـ ــام الــــبــــنــــك بـ ــ ــ قـ
ــة مــــــع »اكــــســــيــــس  ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ اســ
 مــن 

ً
ســـلـــيـــوشـــنـــز« أثــــمــــرت عــــــــددا

الــــمــــشــــاريــــع الــــمــــمــــيــــزة، أهـــمـــهـــا 

تــحــديــث أجـــهـــزة الـــصـــراف اآللـــي 
الخاصة بالبنك بأجهزة »ديبولد 
نـــيـــكـــســـدورف« الــمــصــمــمــة وفـــق 
أحــــدث الــتــقــنــيــات، الــتــي تــتــوافــق 
مع متطلبات PCI وEMV وتقدم 
خدمات نوعية وتفاعلية ريادية؛ 
مــنــوهــة فــي هـــذا الــصــدد أن هــذه 
األجــــــهــــــزة مـــصـــمـــمـــة لـــمـــســـاعـــدة 
الــعــمــاء مـــن ذوي االحــتــيــاجــات 
الـــخـــاصـــة فـــي عــمــلــيــات الــســحــب 

واإليداع.

ــل الــــخــــدمــــات  ــيــ ــفــــاصــ وعــــــــن تــ
المتطورة التي يمكن الحصول 
عليها عن طريق أجهزة السحب 
اآللي المحدثة، أفادت محفوظ أن 
البنك يسعى إلى تقديم خدمات 
فتح الحسابات والتسجيل في 
ــدمـــات، وإصـــــــدار الــبــطــاقــات  الـــخـ
والشيكات والمستندات البنكية 
عبر اإلصدار األحدث من ماكينات 
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على مـــدار 24 ســاعــة، مما يتيح 
لــــلــــعــــمــــاء ســـــهـــــولـــــة الــــــوصــــــول 
للخدمات البنكية، وكذلك يضمن 
للبنك الــتــواجــد واالنــتــشــار على 

مستوى الكويت.
مــن جــانــبــهــا، أعــربــت الــمــديــرة 
ــة فـــــــي »أكـــــســـــيـــــس«،  ــذيــ ــيــ ــفــ ــنــ ــتــ الــ
المهندسة عبير أبوسلطان، عن 
اعتزازها بالشراكة الناجحة بين 
أكسيس و»التجاري«، الذي وضع 
ثقته بــشــركــة اكــســيــس بصفتها 
 في مسار تحوله الرقمي. 

ً
شريكا

وقـــــــال حـــبـــيـــب حــــنــــا، الــعــضــو 
المنتدب لمنطقة الشرق األوسط 
وتركيا في ديبولد نيكسدورف: 
»يسرنا أن نتعاون مــع أكسيس 
لــتــزويــد عــمــاء البنك فــي جميع 
أنحاء الكويت بأحدث التقنيات 
ــز شــبــكــة  ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــة، وتـ ــيــ ــرفــ ــمــــصــ الــ
الــخــدمــة الــذاتــيــة الــخــاصــة بــهــم. 
وتمكن أنظمة وبرمجيات ديبولد 
نيكسدورف عماء التجاري من 
تقديم كفاءات تشغيلية وتجارب 

بنكية سلسة لعماء البنك«.

أعلن بنك الكويت الــدولــي »KIB« عــن حصول 
مساعد مدير الــتــزام بـــإدارة االلــتــزام الرقابي في 
البنك عبدالعزيز بورحمه، على شهادة الدبلوم 
الـــدولـــي فــي الــحــوكــمــة والــمــخــاطــر وااللـــتـــزام من 
الجمعية الدولية لالتزام »ICA« البريطانية، في 

 .
ً
حفل أقيم في لندن أخيرا

ويعد بورحمه بين عــدد قليل من الكويتيين 
الــحــاصــلــيــن عـــلـــى الـــدبـــلـــوم الــــدولــــي لــلــحــوكــمــة 
والمخاطر وااللتزام من الجمعية والمعتمدة من 

جامعة مانشستر. 
ويشكل هذا الدبلوم من أهم شهادات االلتزام 
، إذ يزود المتخصصين 

ً
التنظيمي المالي عالميا

في القانون وااللتزام في القطاع المصرفي بفهم 
عــمــيــق لــلــتــحــديــات والــــفــــرص الــتــنــظــيــمــيــة الــتــي 
تقدمها التقنيات الرقمية والــذكــاء االصطناعي 

والمهارات المتخصصة والمعرفة التي يحتاجها 
الـــمـــصـــرفـــيـــون إلدارة الـــمـــخـــاطـــر الــتــنــظــيــمــيــة 

المستجدة. 
 على هــذا اإلنــجــاز لكل مــن بورحمه 

ً
وتعليقا

والــبــنــك، قـــال مــديــر عـــام إدارة الـــمـــوارد البشرية 
ــفـــاظ على  فـــي »KIB« فـــــراس الـــــدارمـــــي، إن »الـــحـ
منهج واضــح وقــوي لممارسات االلــتــزام يعتبر 
 ال يــتــجــزأ مــن قــدرتــنــا عــلــى تحقيق النمو 

ً
ا جــــزء

ــا الــــعــــمــــاء وتــحــقــيــق  ــ الـــمـــســـتـــدام وتــــعــــزيــــز رضــ
القيمة للمساهمين. لــذا، مــن الــضــروري تدريب 
المتخصصين الــقــانــونــيــيــن والتنظيميين في 
االلتزام في البنك وتأهيلهم وفق أعلى المعايير 

العالمية الممكنة«.

ــنــــك وربـــــــــة ســحــب  ــري بــ ــ ــجـ ــ يـ
الــســنــبــلــة ربـــع الــســنــوي الــرابــع 
الــــيــــوم، حـــيـــث ســيــعــلــن أســـمـــاء 
الرابحين في الثانية ظهرا، عبر 
إذاعــــة 360FM، وســيــتــم إجـــراء 
السحب بحضور ممثل وزارة 
الــتــجــارة والــصــنــاعــة وموظفي 

بنك وربة.
ــاب الـــســـنـــبـــلـــة  ــ ــسـ ــ ــل حـ ــثــ ــمــ ويــ
الخيار األفضل لكل الراغبين في 
توفير األمــوال وتحقيق عوائد 
مـــالـــيـــة ثـــابـــتـــة عـــلـــى أرصـــدتـــهـــم 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، إضـــافـــة إلــى 
الـــحـــصـــول عـــلـــى فـــــرص لــلــفــوز 
بجوائز نقدية طوال العام، حيث 
تتميز حملة حــســاب السنبلة 
في 2022 بالسحوبات الكبرى 
)Mega Draws( التي تقام بشكل 
ربــع ســنــوي، وفــي هــذا السحب 
الكبير الرابع سيتم السحب على 
الجائزة الكبرى بقيمة 250.000 
د.ك لــفــائــز واحـــــد، إضـــافـــة إلــى 
السحب الكبير، سيتم اإلعــان 
عــن فــائــزي السحب األسبوعي 
لــحــســاب الــســنــبــلــة، حــيــث يتم 
تتويج 10 فائزين أسبوعيا لكل 

منهم مبلغ 1.000 د.ك،
كما سيتم السحب الخاص 
ــفـــال  بــــحــــســــاب الـــســـنـــبـــلـــة لـــأطـ
الشهري، الذي يتوج 7 فائزين، 
حــيــث ســيــحــصــل الـــفـــائـــز األول 
على 1.000 د.ك، والفائز الثاني 
على 500 د.ك، والــفــائــز الثالث 

حتى السابع لكل منهم 100 د.ك.
وحول الشروط، قال عبدالله 
الـــشـــعـــيـــل - مــــديــــر إدارة أول 
الــفــروع والــخــدمــات المصرفية 
الخاصة في بنك وربة: »يتطلب 
ــول  ــ ــدخــ ــ لــ 100 د.ك  وجــــــــــــــود 
سحوبات السنبلة األسبوعية 
والسحوبات الــكــبــرى، علما أن 
الـــعـــمـــيـــل يــحــصــل عـــلـــى فــرصــة 
واحـــــدة مــقــابــل كـــل 10 د.ك في 
ــفــــرص تحتسب  الـــحـــســـاب، والــ
حسب أدنى رصيد في الحساب، 
لــذلــك يجب أن يــكــون قــد مضى 
على المبلغ شهران كامان قبل 
السحوبات الــكــبــرى الحتساب 

الفرص«.
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»وربة« يجري اليوم سحب 
السنبلة ربع السنوي الرابع

جهير معرفي

ماجد غربال محمد العثمان

عبدالله الشعيل

»KIB«: حصول مساعد مدير التزام 
»ICA« على دبلوم دولي من

»التجاري«: تحديث شبكة الصراف اآللي

رئيس الجهاز التنفيذي واإلدارة التنفيذية في البنك مع فريق »أكسيس سليوشنز«

أعلنت مجموعة QNB أن مجلس اإلدارة اعتمد البيانات المالية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 خال اجتماعه أمس، وبلغ صافي 
األرباح قبل تأثير التضخم عالي الشدة مبلغ 16.1 مليار ريال قطري )4.4 
مليارات دوالر( للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بزيادة نسبتها 
22% مقارنة بالعام السابق. وبالرغم من تأثير التضخم عالي الشدة في 
تركيا، تمكنت المجموعة من زيادة صافي األرباح بعد تأثير التضخم 
عالي الشدة بنسبة 9% لتبلغ 14.3 مليار ريال قطري )3.9 مليارات دوالر(.
وبناء على األداء المالي القوي الــذي تم تحقيقه خــال عــام 2022، 
يوصي مجلس اإلدارة الجمعية العامة بتوزيع أربــاح نقدية بمعدل 
 
ً
60% من القيمة االسمية للسهم )بواقع 0.60 ريال قطري للسهم(، علما

أن البيانات المالية لعام 2022 ومقترح توزيع األرباح تخضع لموافقة 
مصرف قطر المركزي، كما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 24% إلى 35.1 
مليار ريال )9.6 مليارات دوالر(، مما يعكس نجاح مجموعة QNB في 

الحفاظ على نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل.
وبلغ إجمالي الموجودات 1.189 مليار ريال )327 مليار دوالر( بزيادة 
نسبتها 9% عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وكان المصدر 
الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت 
بنسبة 6% لتصل الى 808 مليارات ريال )222 مليار دوالر(، وتم تمويل 
هذا النمو بشكل أساسي من خال ودائع العماء التي ارتفعت بنسبة 
( مقارنة بالعام الماضي، وساهم 

ً
 )231 مليارا

ً
7% لتصل إلى 842 مليارا

ذلك في بلوغ نسبة القروض إلى الودائع 95.9% كما في 31 ديسمبر 
2022، مما يعكس التحسن في سيولة المجموعة.

»الوطني« يطلق تصاميم جديدة لكل بطاقاته
العثمان: بألوان ومميزات تلبي حاجات العمالء وتفضيالتهم

الجنيه المصري يهوي إلى مستوى 32 أمام الدوالر

»األهلي«: حملة لتفعيل »اإلشعارات الفورية«

»المتحد« يعلن فائزي »الحصاد« األسبوعي
أعــلــن الــبــنــك األهـــلـــي الــمــتــحــد إجـــــراء السحب 
األسبوعي على جوائز الحصاد اإلسامي، الذي 
أقــيــم أمــس فــي المقر الرئيسي للبنك، بحضور 

ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.
وأســفــر الــســحــب عــن حــصــول 10 مــن الــعــمــاء 
على 1.000 دينار كويتي لكل منهم وهــم: باسم 
محمد بشير سالم شــراب، شــادي لويسه نسيم 
لويسه، وصالح عبدالله عثمان الكوح، وصادق 
سيد خلف سيد حسين، ونعمان فــاروق يوكي، 
وسامي عادل مزيد العبيد، وعبدالله حمود ثامر 
العجمي، وطال إبراهيم محمد الضبيبي، ومحمد 

عبد السيد محمد علي، وبانة عبدالرزاق قطان.

ويــقــدم حــســاب الــحــصــاد اإلســامــي فــي باقته 
الحالية مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى 
الرابحون من عماء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 
100.000 د.ك. إضــافــة إلــى 10 جــوائــز أسبوعية 
بقيمة 1.000 دينار لكل جائزة. وتبقي الجوائز 
 
ً
ربــع السنوية الكبري بقيمة 250.000 د.ك. نقدا
لــلــرابــح هــي أهـــم مــا يــطــمــح إلــيــه الــعــمــاء، حيث 
تمثل لهم فــرصــة حقيقية لتحقيق حلم العمر. 
ــذه الــبــاقــة مـــن الــجــوائــز الــجــذابــة،   عـــن هـ

ً
وفـــضـــا

 أربــاح سنوية متوقعة على أساس 
ً
هناك أيضا

عقد الــوكــالــة، وهــو مــا يزيد مــن جاذبية حساب 
الحصاد اإلسامي.

14.3 مليار ريال قطري 
أرباح »QNB« في 2022

ــاء تــحــديــد سعر  ــعـ بــــدأت مــصــر أمـــس األربـ
صرف الجنيه وفقا آلليات العرض والطلب، 
األمر الذي أيقظ المصريين على لحظات من 
الجنون مــع انخفاض قيمة الجنيه السريع 
ــعـــمـــات بــنــســب  والـــمـــتـــاحـــق أمــــــام جــمــيــع الـ
تاريخية، قبل أن يعود ويستعيد بعض ما 
فــقــده مـــن قــيــمــة، فـــي أول تــطــبــيــق عــمــلــي من 
البنك المركزي آللــيــات سعر الــصــرف المرن، 
لمحاولة حل أزمة شح الدوالر المزمنة وسط 
أزمـــة اقــتــصــاديــة قــد تــكــون األكــبــر فــي تــاريــخ 

مصر الحديث.
واستيقظ المصريون صــبــاح أمـــس، على 
انــهــيــار تــاريــخــي للجنيه الــمــصــري لتواصل 
ــاد مــع  ــحــ قــيــمــة مـــدخـــراتـــهـــم فــــي الــــتــــراجــــع الــ
انخفاض قيمة الجنيه ألدنــى نقطة لــه على 

اإلطاق، إذ انخفض بنسبة 15 في المئة. 
وتــراجــع الجنيه بشكل حــاد فــي تعامات 
ــام الــعــمــات األجــنــبــيــة،  الــبــنــوك الــمــصــريــة أمــ
 إلـــى 32.10، 

ً
وقــفــز الـــــدوالر مـــن 27.4 جــنــيــهــا

 
ً
بينما ارتفع الدينار الكويتي من 92.17 جنيها
إلــى 105.13، قبل أن يتدخل البنك المركزي، 
 والدينار 

ً
فيتراجع الـــدوالر إلــى 29.7 جنيها

.
ً
إلى 97.33 جنيها

آلـــيـــات عــمــل الــقــطــاع الــمــصــرفــي الــجــديــدة 
التي تتضمن مرونة واسعة في تحديد سعر 
صرف الجنيه بحسب العرض والطلب، تأتي 
غداة إعان صندوق النقد الدولي في مؤتمر 
صحافي، الــشــروط التي وافقت عليها مصر 
للحصول على قــرض بقيمة ثــاثــة مليارات 
دوالر، نهاية العام الماضي، وستحصل مصر 

على قيمة القرض على دفعات نصف سنوية 
تستمر ألربع سنوات، وتكون قيمة كل دفعة 
347 مليون دوالر، مع مراجعة نصف سنوية 

ألداء االقتصاد المصري.
بــدء العمل بسعر الــصــرف الــمــرن للجنيه، 
ــن اعــــــان الــحــكــومــة  جـــــاء كـــذلـــك بـــعـــد ايــــــام مــ
المصرية تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة 
لم يتم البدء فيها وترشيد االنــفــاق، على ان 
يتبعها عــلــى االرجــــح التنفيذ الــكــامــل آللية 
ربط أسعار الوقود باألسعار العالمية وفرض 
 لشروط 

ً
ضرائب إضافية على الــوقــود، وفقا

صندوق النقد.
كــمــا اتــفــق الــجــانــبــان عــلــى بــيــع الــحــكــومــة 
 مــن األصــــول بقيمة ملياري 

ً
الــمــصــريــة عــــددا

دوالر، بشكل أساسي لدول الخليج، واقتراض 

3.1 مليارات من مؤسسات دولية مختلفة لسد 
الفجوة التمويلية المتبقية والمقدرة بحوالي 
5.04 مليارات دوالر حتى يونيو المقبل فقط، 
على أن تبيع مصر أصواًل بقيمة 4.6 مليارات 
دوالر، خـــال الـــعـــام الــمــالــي الـــقـــادم، يعقبها 
أصول بقيمة 1.5 مليار دوالر في العام المالي 

.2025 /2024
ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ وتـــــــوقـــــــع عـــــــــدد مـــــــن خـــــــبـــــــراء االقـ
والمصرفيين أن يكون ما حدث أمس خطوة 
مــوفــقــة مـــن الــبــنــك الـــمـــركـــزي لــضــرب الــســوق 
الـــمـــوازيـــة )الـــســـوق الــــســــوداء(، وهــــو مـــا عبر 
عــنــه رئـــيـــس الــمــنــتــدى الــمــصــري لــلــدراســات 
االقتصادية، رشاد عبده، قائا لـ »الجريدة«: 
»مــا حــدث اليوم هو محاولة البنك المركزي 
لــلــقــضــاء عــلــى الـــســـوق الــــســــوداء، عــبــر جمع 

الدوالرات من السوق، ولما تحقق هذا الغرض 
تراجع سعر الصرف لنقطة التقاء بين السعر 

الرسمي والموازي«.
وتابع عبده: »سعر الصرف في أول اليوم 
كان محاولة لاقتراب من السعر في السوق 
الــمــوازيــة، وجــمــع الــــدوالر مــن الــســوق بشكل 
جـــيـــد، ثـــم عــــاد بــســعــر الـــصـــرف إلــــى الــوضــع 
ــســــوق، ألن سعر  الــمــنــاســب وفـــقـــا آللـــيـــات الــ
الصرف المرتفع سيؤدي لمشاكل في مسألة 
التضخم«. وشدد على أن ال حديث منذ هذه 
اللحظة عن السعر العادل للدوالر، »نحن أمام 
سعر مرن، إذا كان هناك طلب فسيرتفع سعر 
الــــدوالر، وإذا لــم يــوجــد فسيتراجع الـــدوالر، 
فسعر الــصــرف سيتحدد وفــقــا الحتياجات 

السوق وآليات العرض والطلب فيه«.

القاهرة- حسن حافظ

https://www.aljarida.com/article/10870
https://www.aljarida.com/article/10863
https://www.aljarida.com/article/10867
https://www.aljarida.com/article/10859
https://www.aljarida.com/article/10857
https://www.aljarida.com/article/10874
https://www.aljarida.com/article/10856
https://www.aljarida.com/article/10858


فــي إطــار سعي مركز الكويت للتحكيم 
الــتــجــاري، الــتــابــع لغرفة تــجــارة وصناعة 
الكويت، لتحقيق رسالته، من خالل االنفتاح 
والتعاون مع الجهات المحلية والدولية، تم 
توقيع اتفاقية تعاون بين المركز واتحاد 

شركات االستثمار، أمس، بمقر المركز.
استضاف المركز حفل توقيع االتفاقية، 
بــحــضــور عــبــدالــلــه الــشــايــع رئــيــس مجلس 
إدارة المركز، وصالح السلمي رئيس مجلس 
إدارة اتــحــاد شــركــات االستثمار. واستهل 
الشايع كلمته بالترحيب بالحضور، وأكد أن 
التعاون بين المركز واالتحاد خطوة جادة 
للمساهمة في تحسين البيئة االستثمارية 
والــقــانــونــيــة بــالــكــويــت، مـــن خــــالل تــعــزيــز 
وتفعيل الوسائل البديلة لحل المنازعات، 
 عن 

ً
وتطوير التشريعات الخاصة بها، فضال

ترسيخ رسالة مركز التحكيم بنشر ثقافة 
التحكيم المؤسسي، وتطوير قدرات وخبرات 
منتسبي االتحاد في هذا المجال، من خالل 
الــمــشــاركــة فــي فــعــالــيــات الــمــركــز وبــرامــجــه 

التدريبية، وكذلك التعاون في إقامة فعاليات 
ــــوادر مـــن المحكمين  مــشــتــركــة، وتــأهــيــل كـ
ة عالية  المحليين والــدولــيــيــن ذوي كــفــاء
واطـــالع على المستجدات بشكل مستمر. 
واستعرض الشايع للحضور نبذة تعريفية 
عن المركز، أوضح فيها أن تاريخ التحكيم 
بغرفة التجارة يعود إلى تاريخ تأسيسها 
عــام 1959، وقــد أعطت الغرفة منذ البداية 
االختصاص عند تشكيل لجانها الدائمة 
لــلــجــنــة الــتــوفــيــق والــتــحــكــيــم والــتــســجــيــل، 
حيث يعتبر نظام تحكيم الغرفة من أقدم 
ــــذي عــرفــه  أشـــكـــال الــتــحــكــيــم الــمــؤســســي الـ
النظام القانوني الكويتي. وذكر أنه تولى 
رئاسة هذه اللجنة شخصيات لها في مجال 
التجارة خبرة ودراية، وفي مجال التحكيم 
علم وتجربة، وهم رجال مارسوا التحكيم 
قبل قيام الغرفة، مــن خــالل مــا كــان يعرف 
بنظام »أهــل السالفة«، وهــو نظام قضائي 
خــاص أشبه ما يكون بالتحكيم يقوم من 
خالله ذوو الخبرة بالفصل في المنازعات 

التي تعرض عليهم وفق تخصصاتهم، فقام 
نظام التحكيم فــي الغرفة واكتسب شهرة 
من سمعة هؤالء، وتطبيقهم لمبادئ العدالة 
واإلنصاف التي تربوا عليها واتصفوا بها، 
 مــع تــطــورات االقــتــصــاد الكويتي 

ً
وتــجــاوبــا

ومــســتــجــداتــه، وتـــوســـع عــالقــاتــهــا الــدولــيــة 
وتعددها، وأقر مجلس إدارة الغرفة تطوير 
نظام التوفيق والتحكيم التجاري بإنشاء 
مــركــز الكويت للتحكيم الــتــجــاري - كمركز 
غير ربحي - والموافقة على نظامه األساسي 
بجلسته التي عقدت في 20/ 12/ 1999، وقد 
أتــت هــذه الــخــطــوة كتطوير لنظام تسوية 

المنازعات باعتباره مؤسسة تابعة للغرفة.
 
ً
وقــال الشايع إن االتفاقية تأتي تتويجا

لجهود الطرفين واالجتماعات والمناقشات 
المطولة للخروج بأفضل المقترحات التي 
تحقق الهدف من االتفاقية وتستثمر إمكانات 
 أن غــرفــة الــتــجــارة، ممثلة 

ً
الطرفين، مــؤكــدا

بمركز الكويت للتحكيم الــتــجــاري، تسعى 
 إلقــامــة جــســور الــتــعــاون مــع الجهات 

ً
ــا دومــ

المعنية والمسؤولة، بهدف تبادل الخبرات، 
ورفــع مستوى األداء، وتعزيز وتهيئة بيئة 
االســـتـــثـــمـــار، وتــحــقــيــق األهـــــــداف الــوطــنــيــة 

المشتركة.
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البورصة تطرح على »الوساطة«
 مشروع بيانات التداول

شرائح فورية ومتأخرة برسوم لمن يرغب من المستثمرين
● محمد اإلتربي

كشفت مــصــادر معنية لـــ »الجريدة« 
عن مشروع تكنولوجي جديد طرحته 
بـــورصـــة الــكــويــت لــلــنــقــاش عــلــى قــطــاع 
ــق بــاقــتــراحــات تخّص 

ّ
الــوســاطــة يــتــعــل

بيانات الــتــداول، حيث يتمحور مرتكز 
المشروع على استحداث قاعدة بيانات 
بــشــرائــح واشـــتـــراكـــات تـــتـــاح لــشــركــات 
الوساطة، على أن تتيحها »الوساطة« 

للعمالء برسوم.
وقالت المصادر إن الشرائح المقترحة 
على سبيل الــنــقــاش: الشريحة األولــى 
لبيانات التداول تكون مجانية ومتأخرة 
الــتــأخــيــر االعـــتـــيـــادي، كــمــا هـــو فـــي كل 
أســـواق الــعــالــم، وهــي متفاوتة وصــوال 
حتى نحو 10 دقائق وأكثر في بعض 

األسواق.
ــة تــتــيــح  ــيــ ــانــ ــثــ ــة الــ ــحــ ــريــ ــشــ فـــيـــمـــا الــ
ــل طــلــب،  ــ ــــرض وأقــ لـــلـــمـــتـــداول أفـــضـــل عـ

حيث يكون سعرها لشركات الوساطة 
بقيمة مبدئية تصل إلــى نحو 4 آالف 
دينار، وفيما تكون هناك شريحة ثالثة 
ــة بسعر  ــة بــشــمــولــيــة أكـــثـــر فـــوريـ فـــوريـ
مبدئي يــتــراوح بين 5 و6 آالف دينار 
على الشركات، على أن يتحّمل العميل 
4 دنــانــيــر يــتــم تــقــســيــمــهــا عــلــى شــركــة 
الــوســاطــة والــبــورصــة كـــمـــزّود رئيسي 

للبيانات وتوفير قاعدة البيانات. 
ــــى أن  وأشــــــــارت مــــصــــادر مــتــابــعــة إلـ
هــذا المقترح ستكون لــه تبعات وآثــار 
متعددة منها على سبيل المثال خلق 
إيـــــــــرادات إضـــافـــيـــة لــشــركــة الـــبـــورصـــة، 
وفتح قنوات إيرادية إضافية لشركات 
الوساطة، وتوفير خدمة للمستثمرين 

والمتداولين.
 مصادر متابعة تقول إن الرسوم 

ّ
لكن

ستقع في النهاية على المستثمر، وهذه 
الخدمة ال بّد أن تكون على قدر عال من 
الجودة حتى يمكن إقناع العمالء فيها.

 بحسب مــصــادر المشروع والفكرة 
ــلــــى الــــقــــطــــاع مـــــن بــــاب  ــا عــ تـــــم طــــرحــــهــ
التشاور، لكون الوسطاء شريكا أساسيا 
للبورصة والمقاصة، سيتم دراسة الملف 
وتقييمه، وسيتم دراسة آراء ومقترحات 
ووجهة نظر قطاع الوساطة، خصوصا 
أنـــه ســيــكــون الــمــعــنــي بــالــدرجــة األولـــى 
بالتعاطي مع العمالء وتوضيح ماهية 

الخدمة لهم. 
ــه ســـيـــتـــم اخـــتـــيـــار تــوقــيــت  ــ يــــذكــــر أنــ
مـــنـــاســـب لـــكـــل األطـــــــــراف؛ ســــــواء وضـــع 

البورصة أو ظروف السوق عموما. 
صل، تقول المصادر إن 

ّ
في سياق مت

هناك الكثير مــن األفــكــار والمقترحات 
والــــــــــــــــــــرؤى عــــــلــــــى طـــــــــاولـــــــــة الـــــنـــــقـــــاش 
والمباحاثات الداخلية، وكلها تصّب 
فــي خــانــة االرتـــقـــاء بــالــســوق وتــطــويــره 
ومضاهاة خدماته لألسواق العالمية، 
ــادر اإليـــــــــــــراد ألطـــــــراف  ــ ــــصــ ــــز مــ ــزيـ ــ ــعـ ــ وتـ

المنظومة.

عيسى عبدالسالم

حمد السبيعي

فهد العلي

صفقة »غوغل«... ما لها وما عليها
وجهة نظر

محمد عادل الرومي *

ع اتفاقية تعاون
ّ
»التحكيم التجاري« يوق

 مع »شركات االستثمار«

لقطة جماعية خالل توقيع االتفاقية

»الكيماويات البترولية«: صيانة دورية 
لمصنع البولي بروبيلين بـ 2.5 مليون دينار

قــــال نــائــب الــرئــيــس التنفيذي 
للتصنيع والــتــســويــق فــي شركة 
صناعة الكيماويات البترولية، م. 
حمد السبيعي، إن الشركة انتهت 
ــل االســــــتــــــعــــــدادات الــــالزمــــة  ــ ــن كـ ــ مـ
لعملية الصيانة الدورية لمصنع 
الــبــولــي بــروبــيــلــيــن الــــذي تمتلكه 
ذ هذه 

ّ
وتــديــره بــالــكــويــت، وستنف

الــصــيــانــة لــلــمــرة الــثــانــيــة بنطاق 
أوســـــــــع مـــــن الــــصــــيــــانــــة الـــــدوريـــــة 
ــمــهــا 

ّ
ــنـــذ تــســل الـــســـابـــقـــة، وذلـــــــك مـ

ــانـــة الــمــصــنــع في  ــيـ تــشــغــيــل وصـ
 ،

ً
يناير 2020، وستستغرق شهرا

 من 20 الجاري، بتكلفة تقارب 
ً
بدءا

ذ 
ّ
2.5 مــلــيــون ديـــنـــار، حــيــث ستنف

تــطــبــيــقــات جــــديــــدة خــاللــهــا مثل 
تبديل العوامل المساعدة بكوادر 
الــشــركــة الــداخــلــيــة، وبــخــطــة عمل 
واضــحــة لتقليل التكاليف ورفــع 
الكفاءة التشغيلية والفنية للكوادر 
العاملة بالتصنيع. وأكد السبيعي، 
فــي تصريح صــحــافــي، عـــدم تأثر 

عقود التسويق أو التوريد خالل 
ــف المصنع، لــكــون هذه 

ّ
فــتــرة تــوق

طا لها منذ أكثر من 
ّ
العملية مخط

3 سنوات، وعليه تم االستعداد لهذا 
التوقف في جميع خطط التسويق 

أو التوريد.
وأشــــار إلـــى أن مصنع البولي 
ة تشغيلية  بروبيلين حقق كــفــاء
تــعــادل 97 بالمئة )OSE( وإنــتــاج 
101 بالمئة من الميزانية اإلنتاجية 
المعتمدة حــتــى ديسمبر 2022، 
وذلـــك مــن دون وقـــوع أيـــة حـــوادث 
مضّيعة للوقت أو حــوادث بيئية، 
وبتكلفة أقل من الميزانية المعتمدة. 
ــفــــت الــــــى أن الــــشــــركــــة اتـــخـــذت  ولــ
إجراءات عديدة للتحوط من تأثير 
الظروف السياسية واالقتصادية 
الراهنة على تسويق منتجاتها، 
وذلك لتعظيم العوائد والمحافظة 
ــلــــى حـــصـــصـــهـــا الــــســــوقــــيــــة فــي  عــ
األسواق العالمية المختلفة، حيث 
انــتــهــجــت خــطــا مـــتـــوازنـــا لخطط 

الــبــيــع يــرتــكــز عــلــى بـــنـــاء عــالقــات 
استراتيجية مع العمالء الرئيسيين 
فـــي أســـواقـــنـــا الــرئــيــســيــة، وإبـــــرام 
عقود طويلة األمد، وفق مؤشرات 
سعرية عالمية لضمان استمرارية 
ــة ســـــالســـــل اإلمــــــــــداد  ــيــ ــابــ ــيــ ــســ وانــ
ألسواقنا الرئيسية واالستراتيجية، 
مع عــدم إغفال خطط البيع اآلني 
لبعض األسواق، من خالل اقتناص 
الفرص المرتبطة بمواسم الذروة 

الخاصة ببعض األسواق.

»stc« تحصل على شهادة األيزو

ــة االتـــــــصـــــــاالت  ــ ــركــ ــ ــــت شــ ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
الـــكـــويـــتـــيـــة stc حـــصـــولـــهـــا عــلــى 
شــهــادة األيـــزو فــي نظم إدارة أمن 
 ،)ISO 27001: 2013( المعلومات
 ISO 9001:( ونــظــام إدارة الــجــودة
 ISO( واستمرارية األعــمــال )2015
2019 :22301(، في نسخة األيــزو 
الجديدة، وذلك بعد عملية تدقيق 
شــامــلــة ومــكــثــفــة أجـــرتـــهـــا شــركــة 
Top Certifier، إحـــدى الشركات 
االســـتـــشـــاريـــة الــــرائــــدة فـــي مــجــال 

اعتماد شهادات األيزو.

 stc وفــــي بــيــان لــهــا، أوضـــحـــت
أن إجـــراءات االعتماد، التي قادها 
فــــرق الــعــمــل مـــن إدارات الـــجـــودة 
ــن  ــ ــ ــال واألمـ ــ ــمــ ــ ــة األعــ ــ ــــراريـ ــمـ ــ ــتـ ــ واسـ
السيبراني، وشاركت فيها العديد 
مـــن قـــطـــاعـــات الـــشـــركـــة، تضمنت 
مراجعة الممارسات واإلجــــراءات 
المطبقة داخل الشركة أثناء تنفيذ 
خطة نظم إدارة أمــن المعلومات، 
نــظــام إدارة الــجــودة واستمرارية 
األعـــمـــال.  وخـــالل عملية التقييم، 
قدم الفريق المتطلبات التفصيلية 

الــالزمــة والخاصة بمعيار األيــزو 
الدولي، مع توضيح البروتوكوالت 
الداخلية التي قد تم اتخاذها. وقد 
تـــم تــســلــيــم الــنــتــائــج واإلجــــــــراءات 
الموثقة من قبل فريق نظم إدارة 
أمن المعلومات، نظام إدارة الجودة 
ــال إلــــى فريق  ــمـ واســـتـــمـــراريـــة األعـ
 TopCertifier التدقيق المستقل في
للتحقق منها وتسجيلها. وبهذه 
ــال الــمــهــنــدس فهد  ــ الــمــنــاســبــة، قـ
ــي، الـــرئـــيـــس  ــلــ ــعــ عـــبـــدالـــرحـــمـــن الــ
الــتــنــفــيــذي لــقــطــاع التكنولوجيا 

في stc: »إن الحصول على شهادة 
ــنـــا بتنفيذ  ــتـــزامـ األيــــــــزو يـــؤكـــد الـ
خطط متينة وقابلة للتكيف مع 
الظروف المختلفة لنظم إدارة أمن 
المعلومات، وإدارة الجودة وآلية 

استمرارية األعمال. 

 بتنفيذ 
ً
 استثنائيا

ً
شهدت Ooredoo الكويت عاما

وجني ثمار خططها االستراتيجية لرفع مستوى 
 مع الشعار 

ً
تجربة العمالء واالرتــقــاء بها، تماشيا

الــجــديــد لعالمتها الــتــجــاريــة »طـــّور عــالــمــك«، حيث 
تقوم بتقديم تجارب للخدمات وعروض ترويجية 
استثنائية تتماشى مــع نهجهم وحــرصــهــم على 
خدمة العمالء، وجهودهم في مكافأتهم، وتشجيعهم 
عــلــى الــمــشــاركــة فــي كــل مــا هــو إيــجــابــي، واالرتــقــاء 
بعالمهم، من خالل خدمات وعروض فريدة ومثيرة. 
ــذه الـــمـــســـاعـــي فــــي مـــجـــال تــطــويــر  ــم تـــكـــريـــم هـــ تــ
وتحديث مفاهيم تجربة العمالء من قبل »جوائز 

مؤسسة المستقبل« بمنح الشركة جــائــزة افضل 
تجربة عــمــالء فــي صناعة االتــصــاالت لــعــام 2022 
إلنجازاتها االستثنائية في برنامج تحديث البنية 

التحتية لمراكز االتصال.
ــزة تــــعــــبــــر بــــشــــكــــل مــــلــــمــــوس عــن  ــ ــائــ ــ ــجــ ــ هــــــــذه الــ
اســتــراتــيــجــيــة Ooredoo وحــرصــهــا الـــدائـــم على 
تقديم خدمة أفضل وعروض حصرية، إضافة إلى 
عــروض ترويجية فعالة بشكل تنافسي فــي وقت 
واحــد، مع تطوير بنيتها التحتية الرقمية، ومنح 
العمالء تجربة فريدة، وضمان مكافأتهم للعالمة 

التجارية المطورة.

Ooredoo تحصل على جائزة »أفضل تجربة 
عمالء في صناعة االتصاالت لعام 2022«

تحتاج صفقة الحكومة الكويتية مع شركة 
غوغل إلى الكثير من التدقيق والتمحيص لمعرفة 
ما وراء العناوين. فقد أعلنت الحكومة توقيع 
مذكرة تفاهم مع شركة Google لتأسيس تحالف 
اســتــراتــيــجــي يتضمن إنــشــاء مــراكــز معلومات 
محلية لــخــدمــات السحابة )يــوفــر للمؤسسات 
 Google والشركات القدرة على استخدام خدمات
سحابة في الكويت(، ودعم الحكومة في هجرة 
أنظمتها إلى السحابة، إال أنه رغم أن هذا اإلعالن 
يدعو إلى التفاؤل، فإنها مهمة ال ُيستهان فيها، 
تتطلب ســنــوات عــديــدة للتنفيذ، وتــحــتــاج إلى 
أفضل القدرات والخبرات في الحكومة الكويتية 
 Google للتأكد من أنها تختار أفضل خدمات
لتلبية احتياجاتها بأقل تكلفة مع أعلى معدل 

إنتاجية.
لذا، ال بّد من إبــداء عدد من المالحظات على 
 للفائدة ومنعا للخسائر 

ً
هذه الصفقة، تعميما

واحــــتــــمــــاالت الـــفـــشـــل الــمــســتــقــبــلــي. ومـــــن هـــذه 
المالحظات التالي:

ضبابية المعلومات المتوافرة من المسؤولين 
حول االتفاقية

ذكرت العديد من الصحف المحلية أن الصفقة 
قد تكلف الكويت أكثر من مليار دوالر. ولم تصدر 
حتى اآلن معلومات بشأن كيفية تقييم الحكومة 
لموّردي السحابة )cloud vendors(، وما إذا تم 
إجـــراء التدقيق الــواجــب )due diligence( عند 
 Google االخــتــيــار، واألســــاس الـــذي تــم اخــتــيــار
مــن بين الــمــورديــن اآلخــريــن بــنــاًء عليه، ومــا إذا 
كانت تكلفة الصفقة مبررة ومصالح الحكومة 
 Service Level Agreements، ،محمية بشكل كاٍف
Protection against fines، etc، ألن المعتاد في 
عقود السحابة أن يكون المستفيد هو المورد 
للخدمة وليس مستخدموها. لــذا يعد أمــرا في 
غاية األهمية أن يتم التدقيق الواجب قبل التوقيع 

ألي اتفاقيات سحابية.
وهنا نستعرض بعض المخاطر الرئيسية 

ــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــهــجــرة  ــهـ ــاتـ الـــتـــي يـــجـــب مـــراعـ
المعلومات الرقمية واألنظمة للسحاب فيما يلي:

أوال: استراتيجية السحابة ومخاطر السمعة 
.)Cloud Strategy and Reputation risks(

ومــن المخاطر المرتبطة بهذا الجانب تأتي 
احتماالت التأخير في الهجرة الرقمية للسحابة 
بسبب االعتماد على اآلخرين، وعدم القدرة على 
التنبؤ بما سيحدث أثناء، وبعد عملية االنتقال 
الى خدمات السحابة، إضافة الى مدى مواءمة 
األنظمة واألجــهــزة القديمة مــع الحديثة، وهي 
أمور قد تؤدي الى مخاطر عدم تحقيق المشروع 

منافعه المرجوة.
ثانيا: المخاطر العملية ومنها:

• عدم قدرة المؤسسات المحلية المستفيدة 
مة بين نهجها الحالي  من الخدمة على المواء
إلدارة الــمــخــاطــر والـــنـــهـــج الــمــتــبــع فـــي الــبــيــئــة 

السحابية الجديدة. 
 Compliance،( مخاطر حوكمة الــشــركــات •
 ،)regulatory requirements، and data privacy
وعدم الشفافية الكافية بشأن طريقة االحتفاظ 
ــثـــال  ــتـ ــدم االمـ ــ ــى عــ ــ ــتــــي تـــــــؤدي إلــ ــيـــانـــات الــ ــبـ ــالـ بـ

لاللتزامات القانونية والتنظيمية.
 Availability and( مخاطر التوافر والمرونة •
Resiliency risks( كعدم وجـــود خطة مستمرة 
لــألعــمــال الــتــي تــعــالــج الــحــالــة عــنــد فــشــل مـــزّود 
الخدمة السحابية، أو قيام المزّود بالتغييرات 

في استراتيجية الخدمة الخاصة بهم.
• مخاطر البنية التحتية كالنظر فــي مدى 
تعقيد هيكل تكنولوجيا المعلومات الحالي 
)complexity of existing IT landscape(. وما 
 clear( إذا تــم تحديد بنية مستقبلية واضــحــة
target architecture(، إضـــافـــة الـــى معالجة 
العديد من الجوانب العملية، مثل تفاصيل تقسيم 
الشبكة والمصادقة والتشفير وإجراءات الدخول 
والــمــراقــبــة ومـــدى اســتــخــدام أجــهــزة افتراضية 
 directory :وعــدد من اإلجـــراءات الفنية الدقيقة
 services، network micro-segmentation

 ،authentication ،encryption، logging and
 monitoring  and use of virtual machines،

 .containers  and/or serverless computing
• مخاطر عدم القدرة على تغيير مزّود الخدمة 
)Vendor lock-in( االعــتــمــاد الكلي على مــزّود 
السحابة الحالية )مثل Google( ونقص قابلية 

النقل والتشغيل الى مزّود آخر. 
• مخاطر األمن السحابي واحتماالت وتسرب 
الـــبـــيـــانـــات، عــلــى ســبــيــل الــمــثــال بــســبــب أخــطــاء 
فــي البرمجة أثــنــاء الــهــجــرة الرقمية للسحابة، 
واحتماالت خرق السرية بسبب قضايا تتعلق 
 Identity & Access( .بإدارة هوية المستخدمين

 .)Management Issues
وبعد استعراض أهم المخاطر المحتملة من 
توقيع هــذه االتفاقية وبــهــذه الــســرعــة، مــع عدم 
التأكد من اتخاذ جميع التدابير واإلجراءات التي 
ُيفترض أن تسبق مثل هذه االتفاقيات المهمة، ال 
بّد لنا من استعراض أهم عوامل ومسببات فشل 
 Cloud migration( الهجرة الرقمية للسحاب
failures(، فقد عــانــت الكثير مــن الــشــركــات من 

سلبيات عدم األخذ بالحسبان ما يلي: 
• الجهل فــي نــمــوذج المسؤولية المشتركة 
)Shared responsibility model(/ التفويض الزائد 
هناك تصّور خاطئ أن المزّود يوفر الحلول 
المتكاملة للخدمة السحابية، وأن الحكومة أو 
الشركات ال تحتاج إلى القيام بأي إدارة، مع أن 
واقـــع الــحــال يــوجــب على حكومة الــكــويــت و/أو 
الشركات توفير القدرة إلدارة وحراسة أنظمتها. 
 Shared( وُيعد فهم نموذج المسؤولية المشتركة
responsibility model( أمًرا ضروريا عند تحديد 
أفضل طريقة لحماية البيانات واألنظمة على 

.Google Cloud
ويمكن أن يؤدي التفويض الزائد إلى انتهاكات 
أمــنــيــة ومــخــاطــر عـــدم الــتــعــامــل معها وإدارتـــهـــا 

بشكل مناسب. 
• المنتجات والخدمات السحابية المختارة 

لم تكن مناسبة للغرض 

تــقــيــيــم الــتــطــبــيــق الـــــــذي يـــســـانـــد الـــخـــدمـــات 
اإللــكــتــرونــيــة أمـــر بــالــغ األهــمــيــة. يعد تقييم كل 
تطبيق يدعم الهيئات الحكومية المختلفة ذا 
أهمية قــصــوى لتحديد أيهما يمكن أن ينتقل 
كما هو في السحابة وتشغيله بنجاح، وأيهما 
يجب تحديثه وأي تطبيق يجب إيقاف تشغيله 
واستبداله. المنظمات التي تقوم بتنقل األنظمة 
كما هي )i.e. Lift and Shift( تتعّرض لخطر فشل 
الــنــظــام. يجب مــراعــاة التغييرات أو التطورات 
البرمجية لكل نظام لالستفادة من خدمات مزود 
السحابة المتوافرة. تحتاج حكومة الكويت و/ أو 
الشركات إلى التأكد من فهمهم لعروض خدمات 
Google المتاحة )مــثــل Compute Engine، و
 Cloudو ،Kubernetes Engineو ،App Engine
Functions، وما إلى ذلــك(، واختيار ما يناسب 

احتياجاتهم على أفضل وجه. 
ويــمــكــن أن يــــؤدي اخــتــيــار الــعــرض الخاطئ 
إلــى قلة التحكم فــي أنظمتهم، وزيـــادة تكاليف 
التشغيل، وبـــطء أداء النظام أو إخــفــاقــه، وعــدم 
ــقـــدرة عــلــى االســـتـــفـــادة، مــمــا يــمــكــن أن تقدمه  الـ
ق بــزيــادة سرعة 

ّ
Google، ال سيما فيما يتعل

التشغيل، والمرونة والكفاءة واالبتكار. 
• تكلفة التشغيل على السحابة تتجاوز تكلفة 

شراء البنية التحتية وإدارتها بشكل مستقل 
تحظى الحوسبة السحابية بشعبية لقدرتها 

على تخفيض تكاليف تكنولوجيا المعلومات.
ومـــع ذلــــك، فـــإن تكلفة تشغيل األنــظــمــة على 
Google Cloud يمكن أن تكون أكثر تكلفة من 
النظام الحالي إذا لم يتم تنفيذها بشكل صحيح. 
إذا تــم رفــع وتحويل )Lift and Shift( األنظمة 
ببساطة إلى السحابة دون تحديثها الستخدام 
بيئة Google بكفاءة، فقد تضطر الحكومة إلى 
دفـــع أكــثــر مــن تكلفة إدارة األنــظــمــة وتشغيلها 
بنفسها ضمن بنيتها التحتية الــحــالــيــة. لكل 
تطبيق تخطط الحكومة لنقلها، يجب أن يكون 
لــديــهــم فــهــم تــقــنــي لــلــنــظــام والــبــنــيــة المقترحة 
التي يخططون لتطبيقها، والتي تحقق أفضل 

استخدام للسحابة )وأي وفــورات في التكاليف 
مرتبطة بها(.

•عدم القدرة على تغيير مزّود السحابة 
عـــنـــدمـــا تـــهـــجـــر الـــمـــؤســـســـات األنـــظـــمـــة إلـــى 
السحابة، يكون الدافع األساسي غالًبا هو التحرر 
من متطلبات صيانة وتشغيل البنية التحتية 
بنفسها. ومــع ذلــك، إذا لم تكن حكومة الكويت 
حريصة، فقد ينتهي بهم األمر في قفل سحابي 
مــع Google، وهــذا مــا يسمى بالتقييد بمزّود 
السحابة )Vendor lock-in( - وهــو سيناريو 
يصبح فيه مرتبطا بمزّود خدمة سحابية من 
دون وسيلة سهلة أو فعالة مــن حيث التكلفة 
للتحرر. إذا لسبب ما، تنخفض جــودة خدمات 
ــًدا  Google بـــمـــرور الـــوقـــت؛ أو أنـــهـــا ال تــفــي أبــ
بوعودها )SLAs(، فقد يكون التقييد في مــزّود 
واحــد أمــًرا خطيًرا. عند إعــادة هندسة األنظمة 
وتنقلها إلى السحابة، يجب أن تضمن حكومة 
الكويت أن البنية التحتية الخلفية التي تدعم 
األنــظــمــة قــابــلــة للتشغيل الــبــيــنــي مـــع مختلف 

.)Interoperability( مزّودي السحابة
أما بعد التحول الى الخدمات السحابية أمر 
ال بـــّد مــنــه للمنافسة فــي الــعــصــر الــرقــمــي. كما 
أن الــحــاجــة إلـــى تــطــويــر الــمــنــتــجــات/ الــخــدمــات 
ة أكبر،  اإللكترونية بشكل متقن، والعمل بكفاء
تدفع الشركات والحكومات إلى السعي وراء حلول 
تكنولوجية تحويلية في سحابة Google.  ومع 
ذلك، إذا لم يتم تنفيذ التدقيق الواجب الصحيح، 
واخــتــيــار الــخــدمــات الــمــنــاســبــة، ووضــــع هيكل 
الحوكمة الكامل، وإشـــراك المواهب والمهارات 
المناسبة؛ سلبيات الهجرة الرقمية الى السحابة 

تطغى على منافعها.
* مـــديـــر فـــي مــمــارســة تــقــنــيــة الــمــعــلــومــات بـ 

»إرنست آند يونغ« العالمية
** اآلراء الواردة في هذه المقالة هي وجهات 
نظر المؤلف، وال تعكس بالضرورة وجهات نظر 
منظمة إرنست آند يونغ العالمية أو الشركات 

األعضاء فيها 

في نظم إدارة أمن المعلومات وإدارة الجودة واستمرارية األعمال

هيئة األسواق: فتح التسجيل في سجل المحللين الماليين
 لالشتراطات

ً
بعد إنشاء حساب عبر بوابة الهيئة اإللكترونية وفقا

فتحت هيئة أســواق المال أبوابها 
 الســتــقــبــال طــلــبــات التسجيل 

ً
رســمــيــا

لديها فــي سجل المحللين الماليين 
بـــدايـــة مـــن بـــدايـــة األســــبــــوع الـــجـــاري، 
ــة الــهــيــئــة  ــافـــذة عــبــر بـــوابـ مـــن خــــالل نـ
اإللكترونية، وعلم أن هناك إقبااًل على 
 من 

ً
عملية التسجيل، وأن هناك عــددا

األشخاص المستوفين للشروط وفق 
عملية الفرز األولية. 

»الجريدة«،  وقالت مصادر مطلعة لـ
إن طــــريــــقــــة الــــتــــســــجــــيــــل فــــــي ســجــل 
المحللين الماليين لدى هيئة أسواق 
الــمــال تــجــري مــن خــالل الــدخــول على 
بــوابــة الهيئة اإللكترونية واالنــتــهــاء 
من عملية إنشاء حساب، وبعد تعبئة 
النموذج المعد لذلك وإضافة المرفقات 
ــم اعــــتــــمــــاد الـــحـــســـاب  ــتـ ــة، يـ ــلـــوبـ ــطـ ــمـ الـ
للشخص، ثــم تــتــاح لــه عملية التقدم 
بطلب التسجيل بــعــد الــمــوافــقــة على 

إنشاء الحساب. 
وأضــــــــافــــــــت الــــــمــــــصــــــادر أنـــــــــه بـــعـــد 
الحصول على موافقة إنشاء الحساب 
ــلـــحـــصـــول عـــلـــى طــلــب  ــدم لـ ــقــ ــتــ يـــتـــم الــ

التسجيل في سجل المحللين الماليين 
ــــواق الـــمـــال عــبــر بــوابــة  لـــدى هــيــئــة أسـ
الهيئة اإللكترونية، وبعد التقدم بكل 
األوراق والمستندات وسداد رسم قدره 
100 دينار يتم النظر في الطلب المقدم 

من هيئة أسواق المال. 
 
ً
ــا ــرطــ واشـــــتـــــرطـــــت الـــهـــيـــئـــة 14 شــ

لـــلـــتـــســـجـــيـــل فـــــي جـــــــــدول الــمــحــلــلــيــن 
 
ً
الــمــالــيــيــن، أهــمــهــا أن يــكــون مكتسبا

لــصــفــة الــخــبــيــر فـــي مـــجـــال الــتــحــلــيــل 
المالي أو المجاالت المهنية المشابهة 
ــارات االســـتـــثـــمـــاريـــة، أو  ــتــــشــ فــــي االســ
إدارة المحافظ االستثمارية، أو إدارة 
أنظمة االستثمار الجماعي، أو تقييم 
ــول، أو اإلدارة الــمــالــيــة والــعــمــل  ــ األصـ
الــمــحــاســبــي مـــن إحـــــدى الــهــيــئــات أو 
الــدوائــر الحكومية أو غير الحكومية 
 
ً
 عمليا

ً
المقبولة، ومــارس اختصاصا

بـــهـــذه الـــمـــجـــاالت مــــدة ال تــقــل عـــن 10 
ــــوات، وأال تـــقـــل مـــــدة الـــمـــمـــارســـة  ــنـ ــ سـ
العملية المطلوبة لتسجيل المحلل 
المالي مــن حملة الــشــهــادات المهنية 
المعتمدة السارية أدناه عن 5 سنوات- 

 Chartered financial analyst)CFA(
.- Financial RISK MANGAER

 لـــشـــهـــادة 
ً
كــــذلــــك أن يــــكــــون حــــامــــال

ــيـــن ولـــوائـــح  ــابـــي )قـــوانـ ــرقـ الـــمـــؤهـــل الـ
ــــن بـــرنـــامـــج  هـــيـــئـــة أســـــــــواق الـــــمـــــال( مـ
المؤهالت المهنية، إضافة إلى عدد من 
االشتراطات األخرى المتعلقة بعملية 
التسجيل التي تضمن النزاهة وحسن 
السيرة، عــالوة على معلومات أخرى 
تتعلق بمنهجية التحليل واألســس 
والــمــعــايــيــر والـــمـــبـــادئ الــمــحــاســبــيــة 
 بهذا الشأن 

ً
والمالية المعتمدة عالميا
وتنظيم عملية اإلفصاح. 

ولفتت المصادر إلــى أنــه في حالة 
رفض الطلب أو سحبه من مقدمه ترّد 
 لقيامها 

ً
، كما حددت شهرا

ً
50 دينارا

بإخطار مقّدم طلب التسجيل بالقرار 
الصادر بحقه من استيفاء متطلبات 
الــقــيــد فـــي الــســجــل، وســتــتــولــى هيئة 
ــخــــاص  ــاء األشــ ــ ــمـ ــ األســــــــــواق نـــشـــر أسـ
المسجلين كمحللين ماليين لديها 
وجــزء مــن سيرتهم الذاتية فــي موقع 

الهيئة الرسمي.
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خبريات

اتفقت وزارة الثقافة 
األردنية مع عدد من 

نجوم الدراما األردنية 
على أن يكونوا واجهة 

للفن والدراما في األردن 
ضمن فعاليات معرض 
القاهرة الدولي للكتاب، 

املقرر إقامته بمركز 
املؤتمرات واملعارض 

بالتجمع الخامس 
بالقاهرة في 24 الجاري.

ومن املقرر أن يكون 
الفنان إياد نصار 

والفنانة صبا مبارك 
على رأس قائمة 

الفنانني، حيث يتواجدان 
خالل ندوات عن الدراما 
األردنية وتطورها خالل 

الفترة املاضية، وعالقتها 
باملصرية، خصوصًا بعد 

شهرتهما الكبيرة في 
مصر، وكذلك عدد آخر 

من نجوم األردن.
ومن املقرر أن تعقد 

الندوة بحضور قيادات 
وزارة الثقافة املصرية 
واألردنية، وعدد كبير 

من أهل الفن في مصر، 
تكريمًا لألردن ضيف 

شرف املعرض في دورته 
الجديدة.

نجوم الدراما األردنية بمعرض
القاهرة الدولي للكتاب

تقدمت الفنانة صفية 
العمري ببالغ رسمي في 

مباحث اإلنترنت ضد 
منتحلي شخصيتها 
على وسائل التواصل 

االجتماعي، مؤكدة 
أنها فوجئت بعدد من 

الحسابات الوهمية 
تنتحل اسمها، وتستغل 

متابعيها، وتبتزهم 
أيضًا.

واتخذت العمري جميع 
اإلجراءات القانونية ضد 
أصحاب هذه الحسابات 

املزيفة، وأوضحت في 
تصريحات أنها ال تمتلك 

سوي حساب شخصي 
واحد فقط على موقع 

فيسبوك، وأنها بدأت في 
توثيقه رسميًا.

وطالبت الفنانة الشهيرة 
جمهورها بالحذر من 

الحسابات املزيفة التي 
تستغل أسماء املشاهير 

بصور غير مشروعة.

صفية العمري تحذر
من حساباتها الوهمية 

دشتي يعرض »طوابع تتويج الملكة 
إليزابيث الثانية 1953«

خالل محاضرة ومعرض في الجمعية الكويتية لهواة الطوابع والعمالت
• فضة المعيلي

أقامت الجمعية الكويتية لهواة 
الطوابع والعمالت في مكتب البريد 
بــالــجــابــريــة مــحــاضــرة ومــعــرض 
»طــوابــع تتويج الملكة إليزابيث 
الثانية 1953«، للباحث في العالقات 
الكويتية البريطانية وأمــيــن سر 
الجمعية عيسى دشتي، بحضور 
الشيخة هالة بدر الصباح، ونائب 
ــيـــس مــجــلــس إدارة الــجــمــعــيــة  رئـ
د. عـــــادل الـــعـــبـــدالـــرزاق، وأعـــضـــاء 

الجمعية، والمهتمين.
ــتــــي إن  ــة، قــــــال دشــ ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ ــــي الـ فـ
الــــمــــحــــاضــــرة والــــمــــعــــرض ضــمــن 
أنشطة الجمعية في دعم أعضائها، 
لــعــرض مــا لديهم مــن مجموعات 
خاصة من طوابع، لزيادة الثقافة 
حــول هــذه الهواية. بعدها تحدث 
عن مناسبة تتويج الملكة إليزابيث 
ــاءت عــــام 1953،  ــ الــثــانــيــة الــتــي جـ
وحفلها الذي كلف 4 ماليين دوالر 
ــداد لهذا  ــ ، واســتــغــرق اإلعــ

ً
تــقــريــبــا

 .
ً
الحفل الضخم 16 شهرا

وأشـــار إلــى أن أحــد المتطلبات 
األســاســيــة لحفل الــتــتــويــج كانت 
الطوابع، وحينها تم إرسال دعوات 
للفنانين، من أجــل عمل تصاميم 
لــوجــه الــمــلــكــة، الســتــخــدامــهــا في 
تصميم طابع التتويج، وتم منحهم 
الحرية الكاملة للتصميم من قبل 

جمعية الطوابع الملكية.

سك العملة الملكية
وذكر دشتي أن إدارة الخدمات 
الــبــريــديــة ومــديــر دار ســك العملة 
الملكية قام بمقابلة أشهر مصورة 
واختيارها، وهي دوروثي ايلدنغ، 
وأخذت الصورة التي التقطتها مع 
عمل بعض الــرتــوش الفنية على 
الــصــورة مــن قبل المصمم ادمــون 
دوالك، عــلــى أن تــســتــخــدم بشكل 
رسمي فــي المطبوعات الرسمية 

المختلفة بالمملكة.

ــقــــديــــم 76  وأوضـــــــــــح أنـــــــه تـــــم تــ
 لهذه المناسبة من قبل 28 

ً
تصميما

، وبعد عمل الكثير 
ً
 مختلفا

ً
مصمما

من التعديالت واألخذ بالمالحظات 
ــم الـــمـــقـــدمـــة مــن  ــيـ ــامـ ــتـــصـ عـــلـــى الـ
الفنانين تم االتفاق على اختيار 4 
تصاميم مختلفة من قبل 4 فنانين 
لحفل التتويج، وترجع تصاميمهم 
إلى الفنانين م.ك فارار بيل، وإدغار 
جي فولر، ومايكل غومان، وادمون 

دوالك.

تفسير األلوان
وعــــن تــفــســيــر ألــــــوان الــطــوابــع، 
قــــال دشـــتـــي إنـــهـــا تــحــمــل رســائــل 
ومضامين متنوعة، فاللون األحمر 
القرمزي يدل على القيمة األساسية 
للرسالة، واللون األزرق البحري يدل 
على الــرســائــل الــدولــيــة، أمــا اللون 
األخضر الداكن المصفر أو اللون 
األزرق الرمادي فقد تم طلبهما من 

 .)UPU( اتحاد البريد العالمي
 عن معاني 

ً
وقدم دشتي شرحا

ورمـــوز تصميم طــوابــع التتويج، 
ومــنــهــا اإلطـــــار الــنــبــاتــي المحيط 
بــصــورة الملكة بالطابع األحمر 

القرمزي، والتي تعبر عن السالم. 
أمـــا النبتة الــمــوجــودة فــي الجهة 
السفلى الــيــســرى للطابع األزرق 
البحري، فتشير إلى وردة النرجس 
البري، وهي الوردة الوطنية لويلز، 
حيث اعــتــمــدت عـــام 1906، وباقة 
الـــــورد بــالــطــابــع األزرق الـــرمـــادي 
الداكن ترمز إلى المملكة المتحدة. 
ولــفــت إلــــى أن الــخــتــم الــخــاص 
بالمناسبة يحمل صورة رسم تاج 
القديس إدوارد، إضافة إلى جملة 
»long life the Queen«، أي عاشت 

الملكة أو العمر المديد للملكة.

تاريخ عريق
وبـــــعـــــد الـــــمـــــحـــــاضـــــرة، جـــالـــت 
الشيخة هــالــة الــصــبــاح وأعــضــاء 
ــعــــرض، الــــذي  ــمــ الــجــمــعــيــة فــــي الــ
اشتمل على الطوابع التي وشحت 
بـــاســـم الــكــويــت وعــمــالتــهــا، ليتم 
اســتــخــدامــهــا بــشــكــل رســـمـــي، إلــى 
جــانــب المغلفات ورســائــل تحمل 
طوابع التتويج، وترجع ملكية تلك 
الطوابع المعروضة إلى المقتنيات 

الخاصة بدشتي.
ــالــــة،  ــة لـــلـــشـــيـــخـــة هــ ــمـ ــلـ وفـــــــي كـ

قـــالـــت: »الــمــحــاضــرة كــانــت وافــــرة 
بالمعلومات الــجــديــدة، وسعدنا 
مــن خـــالل جولتنا فــي الــمــعــرض، 
ــى مــــجــــمــــوعــــة مــن  ــلــ ــا عــ ــنــ ــرفــ ــعــ وتــ
 ،

ً
 عريقا

ً
الطوابع التي تحمل تاريخا

وأصدرت خالل مناسبات متنوعة. 
أتمنى للجمعية الكويتية لهواة 
الطوابع والعمالت المزيد من التقدم 

والعطاء«.

الشيخة هالة الصباح تتوسط عيسى دشتي ود. عادل العبدالرزاق وأحمد بهبهاني

سيلينا غوميز بالحفل

ناجي الحاي وسارة شير يعرضان 
إبداعاتهما التشكيلية

• فضة المعيلي
يحظى الفن التشكيلي على 
الصعيد المحلي باهتمام واسع 
من قبل الكثيرين، فهو رافد مهم 
في منظومة الثقافة الكويتية، 
وتـــأتـــي الــمــعــارض التشكيلية 
ــن الـــفـــنـــان  ــيـ ــــل بـ كـــحـــلـــقـــة الـــــوصـ
ــهـــور، ومـــن  ــمـ الــتــشــكــيــلــي والـــجـ
هذا المنطلق افتتح معرضان، 
ــاجــــي الـــحـــاي  األول لـــلـــفـــنـــان نــ
ــنـــوان »مـــحـــطـــات تــراكــمــيــة«  ــعـ بـ
ــنــــون بــضــاحــيــة  ــفــ فـــــي قــــاعــــة الــ
عبدالله السالم، وافتتحه األمين 
الــعــام المساعد لقطاع الفنون 
ــنـــي لــلــثــقــافــة  بــالــمــجــلــس الـــوطـ
والفنون واآلداب مساعد الزامل، 
والثاني هو المعرض الشخصي 
للفنانة سارة شير في غاليري 

»ذي هب«.
ــد »مـــحـــطـــات تــراكــمــيــة«  ــعـ ويـ
ــيـــب  ــة الـــــــــــــ24 فــــــي تـــرتـ ــطــ ــمــــحــ الــ
الــمــعــارض الشخصية لناجي 
الحاي، والذي يفتح أبوابه حتى 
ــــاري، مــوضــحــا  ــــجـ 19 يـــنـــايـــر الـ
أنـــه اســتــغــرق فــي تنفيذ أعــمــال 
الــمــعــرض ســنــة تــقــريــبــا، والــتــي 
تنوعت بين األعمال ذات الطابع 
الـــتـــراثـــي واألخـــــــرى اإلنــســانــيــة 
الـــبـــحـــتـــة الـــتـــي تـــرصـــد الــكــثــيــر 

مـــن الـــمـــواقـــف واألحـــــــداث الــتــي 
نــســمــع عــنــهــا ونـــشـــاهـــدهـــا من 
خــالل التلفاز والمذياع، مبينا 
أنه حاول في أعماله أن يجسد 

المعاناة اإلنسانية.
وجاء معرض سارة شير برعاية 
الفنانة التشكيلية ثريا البقصمي، 
التي أوضحت أن المعرض يعكس 
مدى اإلبداع والموهبة التي تملكها 
ســــارة، حــيــث اســتــطــاعــت أن تقدم 
مــوضــوع الــتــراث بــصــورة حديثة، 
تشتمل على الكثير من األحاسيس 
في اللون والمكان، فهي متمكنة من 
أدواتها الفنية، وأيضا معالجتها 
الـــفـــنـــيـــة تـــعـــكـــس مــــــــدى قـــدرتـــهـــا 

وخبرتها في هذا المجال.

وأشــــــــــــارت الـــبـــقـــصـــمـــي إلــــى 
أن ســــــــارة قــــدمــــت الـــشـــخـــوص 
ــــن بــــصــــورة فــيــهــا بــعــد  ــاكـ ــ واألمـ
ــدة أنـــهـــا مــوهــبــة  جـــمـــالـــي، مـــؤكـ
تستحق االهتمام، وهو واجب 
على الفنانين الرواد تجاه جيل 

الشباب.
من جهتها، ذكــرت ســارة شير 
ــاولــــت أن تـــقـــدم الـــتـــراث  أنـــهـــا حــ
بمنظور جديد، من خالل 27 عمال 
فــنــيــا، اســتــخــدمــت فــيــهــا األلــــوان 
الزيتية، مشيرة إلــى أن أعمالها 
ــــن صــــــور واقـــعـــيـــة  مـــســـتـــوحـــاة مـ

لبعض المصورين.

من أعمال معرض سارة شير

أتمنى 
للجمعية 
الكويتية 

المزيد 
من التقدم 

والعطاء
هالة الصباح

ملصق األغنية

»آي ميديا« تمثل الكويت في »المسرح العربي« بالمغرب
ً
المسرحية من تأليف وإخراج سليمان البسام وحصدت العديد من الجوائز دوليا

تشارك مسرحية »آي ميديا«، 
للفنان الكويتي سليمان 
البسام، ضمن فعاليات 

مهرجان المسرح العربي في 
الدار البيضاء، بعد حصدها 

.
ً
العديد من الجوائز دوليا

ي 
َ
بعد مشاركتها فــي مهرجان

قرطاج والقاهرة، وحصدها للعديد 
من الجوائز، تنطلق مسرحية »آي 
ميديا«، للمخرج الكويتي سليمان 
ــدار الــبــيــضــاء في  ــ الـــبـــســـام، إلــــى الــ
المغرب لتمثيل الكويت بمهرجان 
المسرح العربي في دورته الثالثة 
عــشــرة، الــتــي تــقــام بــرعــايــة الملك 
محمد الخامس، والشيخ د. سلطان 
القاسمي حاكم الشارقة، من 10 إلى 
16 الجاري، حيث يصادف 10 يناير 

يوم المسرح العربي. 
وعـــن الــمــســرحــيــة، قـــال البسام 
 لألسطورة 

ً
إنه أعد نصه مستندا

اإلغــريــقــيــة، ومـــن نــصــوص عتيقة 
قــائــمــة، ووصـــــف تــلــك الــنــصــوص 

بالمكسورة، وقد يكون لها أثر أو 
ال يكون. 

ســلــيــمــان الـــبـــســـام، الـــمـــعـــروف 
بــاخــتــيــاره للفنانين والــعــامــلــيــن 
في مسرحه من بلدان وجنسيات 
مختلفة، قال: »ال تعنيني الهويات 
الضيقة«، وإنـــه كــان يعد الفتتاح 
جــديــده )آي ميديا( فــي بــدايــة عام 
ــدار األوبــــــرا فـــي الــكــويــت،  ــ 2020 بـ
وحلت الجائحة لتلغي المواعيد، 
 فــي صيغة العرض 

ً
وتــبــدل تــالــيــا

المسرحي. 
وأضــاف البسام أن عرضه كان 
يتصف ببعد أوبرالي مع ممثلين 
: »ُرب ضارة نافعة، 

ً
كثر، مستطردا

 ،
ً
أعيدت صياغة النص، ليبث إذاعيا
 لم يكن في ذهني«.

ً
مما أعطاه بعدا

ــذا بــــــــدأت الــــتــــمــــاريــــن فــي  ــ ــكـ ــ وهـ
أكتوبر 2021 مع حال عمران وفريق 
التنين عبد قبيسي وعلي الحوت، 
وُعــــرضــــت »آي مـــيـــديـــا« بــافــتــتــاح 
مــهــرجــان قـــرطـــاج الــمــســرحــي في 
تونس، ومن ثم بمهرجان القاهرة، 
و»حصدنا منهما جوائز التفضيل 
 وأفضل ممثلة لحال 

ً
، وعرضا

ً
نصا

عمران«.
ــن الــمــشــاركــة فـــي مــهــرجــان  وعــ
الـــمـــســـرح الـــعـــربـــي، قـــــال الـــبـــســـام: 

»مــهــرجــان الــمــســرح الــعــربــي الــذي 
تنظمه الهيئة العربية للمسرح، 
بـــرعـــايـــة الــمــلــك مــحــمــد الـــســـادس 
والشيخ د. سلطان القاسمي، يحمل 
الــكــثــيــر مـــن الــمــعــانــي والـــــــدالالت، 
التي يأتي في مقدمتها إنه عرس 
المسرح العربي، الذي يشد إليه أهل 
المسرح في العالم العربي رحالهم، 
لتقديم أحــدث وأفضل نتاجاتهم 
في حوار يهدف إلى إثــراء الحركة 

 .»
ً
 ودوليا

ً
المسرحية عربيا

ووصـــــف الـــبـــســـام »آي مــيــديــا« 
ــطـــورة  ــر لـــألسـ ــ ــا »إعـــــــــــداد حـ ــهـ بـــأنـ
الـــيـــونـــانـــيـــة، اعـــتـــمـــد عـــلـــى الــبــنــى 

ــتـــدهـــورة لــلــحــقــيــقــة فــــي عــالــم  ــمـ الـ
رقـــمـــي، إلعــــــادة تــخــيــل مــيــديــا في 
ــائــــم عــلــى  ــقــ ــداد الــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ عـــصـــر االسـ
 إلى أن »ميديا« 

ً
التكنولوجيا«، الفتا

مهاجرة عربية واضحة الخطاب 
في مقاربتها لـ »وحشية« ما بعد 

االستعمار.
وكان العمل حصد ثالث جوائز 
رئــيــســة بــمــهــرجــان قـــرطـــاج، الـــذي 
ــرز الــفــعــالــيــات المسرحية  يــعــد أبــ
في العالم العربي. فقد فاز الفنان 
ســلــيــمــان الــبــســام بــجــائــزة أفضل 
نص مسرحي عن عمله )آي ميديا(، 
وفازت الفنانة حال عمران بجائزة 

أفضل ممثلة عن ذات العمل، وإيريك 
سواييه بجائزة أفضل سينوغرافيا 
ــادة  ــ ــ ــاز إشـ ــ ــ ــل، الــــــــذي حـ ــمــ ــعــ ــن الــ ــ عـ
ــاب الـــنـــقـــاد والــمــســرحــيــيــن  وإعــــجــ

وجمهور المهرجان.
ــذلـــك تـــكـــون الـــكـــويـــت حـــازت  وبـ
أهــم ثــالث جــوائــز رئيسة مــن بين 
الـــجـــوائـــز الــخــمــس الـــتـــي يقدمها 
الــمــهــرجــان، الـــذي تنافس فيه 12 

.
ً
 مسرحيا

ً
عرضا

وبـــعـــد قــــرطــــاج تـــوجـــه الــبــســام 
وفريقه إلى القاهرة، حيث اقتنصت 
الممثلة الــســوريــة الفرنسية حال 
عـــمـــران جـــائـــزة أفــضــل ممثلة في 

الــمــســابــقــة الـــرســـمـــيـــة لــمــهــرجــان 
القاهرة للمسرح التجريبي. 

بعدها حطت المسرحية الرحال 
فــي العاصمة المكسيكية، تلبية 
لـــدعـــوة رســمــيــة، حــيــث استقبلت 
بـــحـــفـــاوة كـــبـــيـــرة مــــن الــقــطــاعــات 

الثقافية والفنية في المكسيك. 
ــن  ــتــــام تـــصـــريـــحـــه، ثــمَّ وفــــــي خــ
ــادرة ودعـــــــوة الــهــيــئــة  ــبــ الـــبـــســـام مــ
ــمـــســـرح، لــلــمــشــاركــة  ــلـ ــة لـ ــيـ ــربـ ــعـ الـ
فــي فــعــالــيــات عــرســهــا المسرحي 
 بالمستوى الرفيع 

ً
العربي، مشيدا

الذي تتمتع به الحركة المسرحية 
والمسرحيون في المغرب. ... ومشهد آخر

مشهد من »آي ميديا« البسام وحال عمران في المسرحية

الزامل يستمع لشرح الحاي

شذى حسون أطلقت ديو شذى حسون أطلقت ديو 
»مون آمور« مع فوديل»مون آمور« مع فوديل

أطلقت الفنانة شذى حسون، بالتعاون مع شركة اإلنتاج اليف 
ستايلز ستوديوز، أغنية Mon Amour على طريقة »الديو«، الذي 

جمعها والفنان فوديل.
كتب كلمات أغنية »مون آمور« سمير مجاري، ألحان فوديل، 
وتوزيع رشيد محمد، وتم تصويرها تحت إدارة المخرج زياد 
ي طرابلس وعالية لتصوير العمل 

َ
خــوري، الــذي اختار مدينت

الضخم في لبنان. كما تأتي األغنية ضمن ألبوم تنوي شركة 
اإلنتاج إصداره لحسون، ويتضمن ١2 أغنية، ويضم مجموعة 

من األغنيات بعدد من اللهجات واإلنماط الغنائية.
األغــنــيــة ذات »ســتــايــل« مــخــتــلــف، فــهــي مــزيــج بــيــن الـــراي 
واللهجة الــبــيــضــاء، وكلها حيوية وطــاقــة إيــجــابــيــة، أغنية 

شبابية سبق أن وصفتها شذى بالعالمية.
 ضمن 7 

ً
وقد ظهرت حسون بعدة لوحات فنية رائعة جدا

لوكات مختلفة بعدسة المخرج زياد خوري، الذي يتعاون مع 
الفنانة العراقية ألول مرة. وبدت شذى في غاية الجمال والتألق 

لناحية األزياء والماكياج والشعر. أما فوديل، فظهر في منتهى 
الوسامة، وأكمل طلته باختيار مظهر عصري ناسب الكليب.

 أغــنــيــة بــعــنــوان »كــلــمــة حــلــوة«، 
ً
ــرا ــيـ وطـــرحـــت حــســون أخـ

والـــتـــي قــدمــتــهــا عــلــى طــريــقــة الـــدويـــو مع 
الــمــطــرب محمد 
ــى  ــلــ قـــــــــــمـــــــــــاح، عــ
مــوقــع يــوتــيــوب. 
واألغنية كلمات 
رمــضــان أبــوزيــد، 
وألــحــان وتوزيع 

محمد قماح.

شذى حسون

»Fabelmans« أفضل فيلم في »غولدن غلوب«

من أجواء التكريم

فاز المخرج األميركي ستيفن سبيلبرغ أمس 
األول الثالثاء بجائزة غولدن غلوب لفئة أفضل 
مخرج عن فيلمه )Fabelmans(، الــذي نال أيضا 
جائزة أفضل فيلم درامـــي، في الـــدورة الثمانين 
، بعدما حرمت 

ً
لهذه المكافآت التي نقلت تلفزيونيا

من ذلك العام الفائت، رغم الفضائح التي طالت 
.
ً
منظميها أخيرا

وحصد الفيلم الكوميدي التراجيدي األيرلندي 
)The Banshees of Inisherin(، الذي يصور النهاية 
المفاجئة للصداقة في جزيرة أيرلندية صغيرة 
في عشرينيات القرن الفائت، 3 جوائز »غولدن 
غلوب«، بينها أفضل فيلم كوميدي، وأفضل ممثل 

لكولين فاريل.
وحاول القائمون على الحدث تلميع صورته، 
بــعــدمــا حــرمــت الــحــفــلــة مـــن الــنــقــل الــتــلــفــزيــونــي، 
وواجــهــت مقاطعة مــن الــقــطــاع، بسبب اتهامات 
بالعنصرية والتمييز على أساس الجنس والفساد، 
استهدفت رابطة هوليوود للصحافة األجنبية، 

الجهة المنظمة له.
وكانت األنظار تتجه أيضا إلى حضور أو غياب 
النجوم الذين تمت دعوتهم إلــى الــحــدث، لرؤية 
ما إذا كانت هوليوود مستعدة لعودة »غولدن 
غلوب«، وُسّجل حضور أسماء بارزة في المجال 
السينمائي، منهم المخرجان جيمس كامرون الذي 
 ،»Avatar: The Way of Water« حضر عن فيلم
 »Pinocchio« وغييرمو ديل تورو الذي فاز فيلمه
في فئة أفضل فيلم رسوم متحركة، وحضر على 
السجادة الحمراء أيضا الممثل براد بيت والمغنية 
ريهانا، وسيلينا غوميز والممثل أوستن بتلر، 

الستالم الجائزة التي فاز بها عن أفضل ممثل في 
عمل درامي، بعد تجسيده دور ملك موسيقى الروك 

.)Elvis( آند رول إلفيس بريسلي في فيلم إلفيس
إال أن الحدث شهد غياب أسماء بارزة أخرى، 
إذ لم تحضر الممثلة كيت بالنشيت التي فازت 
بجائزة غــولــدن غلوب لفئة أفضل ممثلة في 
ــا فــي »تـــار« )tar(، كذلك  فيلم درامـــي عــن دورهـ
ُسّجل غياب فائزين آخرين بينهم كيفن كوستنر 
)يلوستون( وزندايا )اوفوريا( وأماندا سيفريد 
)ذي دروب اوت(، وتوم كروز الذي أنتج »توب 
غــان: مافريك« )Top Gun: Maverick(، وأعــاد 
جــوائــز غــولــدن غــلــوب الــثــالث الــتــي حصدها 
عـــام 2021، فــي خــطــوة احتجاجية، والممثل 
بريندان فريزر الــذي رشــح عن فيلم ذي وايل 

.)The Whale(

وفـــــازت ميشيل يــــوه بــجــائــزة أفــضــل ممثلة 
 Everything عــن دورهــــا فــي الفيلم الــكــومــيــدي
ــال الممثل  Everywhere All At Once، كــمــا نـ
الفيتنامي كي هوي كان، الذي يؤدي دور زوجها 
في العمل، جائزة في فئة أفضل ممثل في دور 

مساعد.
ولم تخل األمسية من سهام وجهها مقدمها 

الفكاهي األميركي جيرود كارمايكل، الذي 
سخر من نقص التنوع الذي أصبح بمنزلة 

عــبء على رابــطــة هــولــيــوود للصحافة 
األجنبية، وقال: »سأخبركم عن سبب 

حـــضـــوري الــحــفــلــة. أنــــا هــنــا ألنــنــي 
»الـــوجـــه  ــفــــا نــفــســه بــــ أســــــــود«، واصــ
األسود لجمعية بيضاء محاصرة«. 
)أ ف ب(
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رحل رئيس مجلس النواب اللبناني السابق، 
 بــأســراره، 

ً
حسين الحسيني، أمـــس، ُمحتفظا

 
ً
وهي أسرار البالد، فقد أغمض عينيه متأبطا
ذكريات عن حقب كثيرة قبل الحرب وبعدها، 

لم. وفي مرحلة اإلعداد للسِّ
هــو رجــل اتــفــاق الــطــائــف، وصــاحــب أســرار 
محاضره ومشاوراته، والشاهد على حوارات 
الداخل والخارج، والمساعي العربية، ال سيما 
اللجنة السداسية، ومــن ثــم »الثالثية« لوقف 

الحرب األهلية اللبنانية. 
محطات متعددة ومنعطفات متوالية في 
السياسة اللبنانية انطبعت بها مسيرته منذ 
ترؤسه لحركة أمل بعد تغييب اإلمام موسى 
الــصــدر، إلــى تــرؤســه المجلس النيابي. فكان 
أحد أبــرز صانعي السلم اللبناني بين عامي 

1989 و1992. 
3 سنوات حفلت بتغّيرات كثيرة، دخل لبنان 
إلــى حقبة الــســالم وإلـــى حقبة مــن التحوالت 
ــلـــيـــة عـــلـــى وقـــــع الـــوصـــايـــة  الــســيــاســيــة الـــداخـ
ــة. ورفـــــض الــحــســيــنــي طـــــوال حــيــاتــه  الـــســـوريـ
الكشف عــن أســـرار ومحاضر اتــفــاق الطائف، 
ولــطــالــمــا كـــان يـــقـــول: »نــشــرهــا يــكــاد يتسبب 
ى 

ّ
في حرب أهلية ثانية«. وفي عام 1992 تخل

عــن رئــاســة المجلس الــنــيــابــي، أمـــا فــي 2008 
 
ً
قّدم استقالته من العمل البرلماني احتجاجا
على آلــيــة السلطة فــي مــقــاربــة االستحقاقات 

السياسية والدستورية، وهو الذي ُوصف طوال 
حياته بأنه حارس الدستور، وآخر الرجاالت 
ع عن الضغائن والكيد 

ّ
اللبنانية من قماشة الترف

السياسي. فقد حافظ على التوازن في مواقفه 
السياسية، ولم ينخرط في جبهة أو انقسام، 
 إلى التعبير 

ً
وعمل بما يقول »الكتاب«، استنادا

الذي كان يستخدمه الرئيس الراحل فؤاد شهاب 
بوصفه للدستور اللبناني.

ويرحل الحسيني ولبنان في أكبر أزماته 
الــوجــوديــة وأخــطــرهــا، وكــأنــه يــرفــض البقاء 
 لــالنــهــيــارات السياسية والدستورية 

ً
متألما

واالقــتــصــاديــة الــتــي تعيشها الـــبـــالد، وتــنــذر 
بتغيير جذري سيطرأ عليها. وكأنه يرفض أن 
 على إعالن لبنان دولة فاشلة أو 

ً
يكون شاهدا

مارقة، تتناوشها صراعات المصالح الضيقة 
 للفوضى 

ً
 مفتوحا

ً
، وســوقــا

ً
 ومــالــيــا

ً
سياسيا

الــمــالــيــة وتبييض األمـــــوال. وقـــد أعــلــن لبنان 
ــّكــســت األعـــالم، 

ُ
الــحــداد 3 أيـــام عــلــى وفــاتــه، فــن

وأّجلت جلسة المجلس النيابي النتخاب رئيس 
للجمهورية.

ــوالـــت الـــمـــواقـــف الــتــي نــعــت الحسيني،  وتـ
فخليفته رئيس مجلس النواب نبيه بري قال: 
»باسم الشعب اللبناني أنعى الى اللبنانيين 
 من كبار لبنان، وقامة وطنية من قاماته 

ً
كبيرا

 
ً
 حياتها دفاعا

ّ
، نذرت ُجل

ً
التي ما بدلت تبديال

عن الوطن وعن إنسانه ووحدة ترابه وهويته 

 بالقول 
ً
 متواصال

ً
الوطنية والقومية، جــهــادا

والعمل والكلمة الفصل الطيبة. عنيت به رفيق 
الــــدرب دولــــة رئــيــس مجلس الـــنـــواب السابق 
حسين الحسيني، الذي نفقد برحيله وارتحاله 
الـــى جــــوار ربــــه، ويــفــقــد لــبــنــان قيمة إنسانية 

وتشريعية ونضالية ال تعّوض«.
 مــن جــانــبــه، قـــال رئــيــس حــكــومــة تصريف 
األعــمــال نجيب ميقاتي إن »لــبــنــان فقد قامة 
وطنية ودستورية أصيلة، هو دولــة الرئيس 
حــســيــن الــحــســيــنــي وبــغــيــابــه تــطــوى صفحة 
مشرقة من تاريخ العمل السياسي والبرلماني 

العريق«.
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ذ مسلح بسكني هجومًا 
ّ
نف

بمحطة غاز دو نور للقطارات 
في باريس مما أسفر عن 

إصابة 6 أشخاص بجروح 
طفيفة قبل أن توقفه الشرطة 

فورًا.
وأفادت مصادر في الشرطة 
والنيابة العامة بأن الحادث 

وقع داخل املحطة األكبر 
في أوروبا من حيث عدد 

املسافرين، في ساعة الذروة، 
مشيرة إلى عدم بروز أي 
عنصر حتى اآلن يسمح 

بالتحدث عن هجوم إرهابي.

سلة أخبار

باريس: 6 إصابات بحادث 
طعن في محطة غاز

تواجه رئيسة البيرو دينا 
بولوارتي مع مسؤولني 
كبار عدة تحقيقا حول 

قمع التظاهرات املناهضة 
للحكومة التي أسفرت عن 

سقوط 40 قتيال منذ ديسمبر.
وغداة مقتل 17 متظاهرا في 
جنوب البالد، قالت النائبة 
العامة البيروفية باتريسيا 
بينافيديس انها قّررت فتح 

 من 
ّ

ي مع كل
ّ
تحقيق أول

بولوارتي ورئيس الوزراء 
ووزيري الداخلية والدفاع. 

ويشمل التحقيق تهم ارتكاب 
»إبادة جماعية وجريمة قتل 
موصوفة والتسبب بجروح 
خطيرة خالل التظاهرات«، 

التي تلت عزل الرئيس 
االشتراكي بيدرو كاستيو 

وتوقيفه الشهر املاضي بعد 
اتهامه بمحاولة انقالب 
لسعيه إلى حل البرملان 

الذي كان يستعد لطرده من 
السلطة. ويطالب املحتجون 

برحيل بولوارتي وحل 
البرملان وإجراء انتخابات 

فورية.

تحقيق يشمل رئيسة البيرو 
على خلفية قمع التظاهرات

قال وزير الطاقة السعودي، 
األمير عبدالعزيز بن سلمان، 

أمس، إن اململكة تعتزم استخدام 
مواردها املحلية من اليورانيوم 
في دورة إنتاج الوقود النووي 

الكاملة، التي تشمل إنتاج 
الكعكة الصفراء واليورانيوم 

املنخفض التخصيب وتصنيع 
الوقود النووي، الستخدامه 

على الصعيد الوطني للتصدير.
وأضاف أن االكتشافات األخيرة 

أظهرت محفظة متنوعة من 
اليورانيوم في اململكة، وهي 
أكبر دولة مصّدرة للنفط في 

العالم. وتمتلك السعودية 
برنامجا نوويا ناشئا ترغب 

في توسيعه ليشمل تخصيب 
اليورانيوم.

السعودية تستخدم 
اليورانيوم المحلي »نوويًا«

 لعملية أوكرانيا
ً
 جديدا

ً
معارك طاحنة في سوليدار وبوتين يعّين قائدا

تباين بين »فاغنر« و»الدفاع« الروسية حول السيطرة على البلدة االستراتيجية وكييف تؤكد استمرار المعاركتباين بين »فاغنر« و»الدفاع« الروسية حول السيطرة على البلدة االستراتيجية وكييف تؤكد استمرار المعارك
بعد سلسلة من الهزائم، بات 

الرئيس الروسي فالديمير 
بوتين قاب قوسين من 

تحقيق أكبر انتصار له منذ 
شهور في أوكرانيا من خالل 

سيطرته على بلدة سوليدار 
التي قد تفتح له الطريق 

لتحقيق أهدافه باستكمال 
السيطرة على منطقة دونباس 

األوكرانية.

تمكنت ميليشيات »مجموعة 
ــر« الـــــروســـــيـــــة، أمــــــــس، مــن  ــنــ ــاغــ فــ
ــة  ــنـ تـــحـــقـــيـــق تـــــقـــــدم داخــــــــــل مـــديـ
ســولــيــدار الــصــغــيــرة فـــي منطقة 
دونيتسك شرق أوكرانيا، في حين 
تكثف القوات الروسية، التي عّين 
 
ً
الــرئــيــس فالديمير بوتين قــائــدا
 لعملياتها فــي أوكرانيا، 

ً
جــديــدا

هجماتها في منطقة الدونباس 
فـــــي ســــبــــاق عــــلــــى مـــــا يــــبــــدو مــع 
اإلمــــــدادات الــعــســكــريــة الــجــديــدة، 
ــرب بــتــقــديــمــهــا  ــغــ ــزم الــ ــتــ الـــتـــي الــ
ألوكرانيا، ومن بينها الدبابات. 

ورغم إعالن »مجموعة فاغنر« 
ــيــــادة يــفــغــيــنــي بــريــغــوجــيــن  ــقــ بــ
ــال  ــــدار، قـ ــيـ ــ ــــولـ ــــي سـ ــتــــصــــار فـ االنــ
الــمــتــحــدث بـــاســـم وزارة الـــدفـــاع 
الــروســيــة إيــغــور كوناشينكوف 
في بيان، إن مجموعات االقتحام 
ــااًل وســط  ــتـ الـــروســـيـــة تـــخـــوض قـ
سوليدار بعد أن بسطت القوات 
الـــروســـيـــة ســيــطــرتــهــا عــلــى بــلــدة 
بـــودغـــورودنـــيـــه الــواقــعــة جــنــوب 

غرب سوليدار. 
ونــشــر بــريــغــوجــيــن الــمــعــروف 
 
ً
ــورا ــ بــــاســــم »طــــبــــاخ بــــوتــــيــــن« صــ

 
ً
لـــه بــالــلــبــاس الــعــســكــري مــحــاطــا

بمقاتلي »فاغنر« في منجم للملح 
فــــي ســــولــــيــــدار ويـــتـــفـــقـــد مـــعـــدات 
تركتها الــقــوات األوكــرانــيــة على 
بعد 15 كلم عن مدينة باخموت 
الـــتـــي تـــحـــاول روســـيـــا الــســيــطــرة 

عليها منذ أشهر.
وقال المتحدث باسم الكرملين 
دميتري بيسكوف: »النجاحات 
 بــالــطــبــع 

ً
ــدا ــ الــتــكــتــيــكــيــة مــهــمــة جـ

ودعــــــونــــــا ال نــــتــــســــرع. لــنــنــتــظــر 
 
ً
اإلعــــالنــــات الـــرســـمـــيـــة«، مــضــيــفــا
أن هــنــاك »ديــنــامــيــكــيــة إيــجــابــيــة 
حـــرز 

ُ
بــســولــيــدار والــتــقــدم فــيــهــا أ

بكلفة كبيرة«.
ــــت نـــائـــبـــة  ــالـ ــ فـــــي الــــمــــقــــابــــل، قـ
ــي غــانــا  ــ ــرانــ ــ ــــاع األوكــ ــدفـ ــ وزيــــــر الـ
مــالــيــار، إن هناك »مــعــارك عنيفة 
مستمرة فــي ســولــيــدار« مضيفة 
أن الروس »حاولوا اختراق الدفاع 
ــيــــطــــرة عــلــى  األوكـــــــرانـــــــي« و»الــــســ
، لكن لم ينجحوا« 

ً
المدينة تماما

في ذلك.

صواريخ الـ 100 كيلومتر 

وفــــــــــي حـــــيـــــن تـــــعـــــهـــــدت عـــــدة 
ــات  ــابــ دول غـــربـــيـــة بـــــإرســـــال دبــ
إلـــى أوكـــرانـــيـــا، وبــــدأت الــواليــات 

أوكرانيا تطلب 
صواريخ بمدى 100 

كيلومتر وتعزز 
دفاعاتها من ناحية 

بيالروسيا

وصـــول دبــابــات أميركية لهولندا أمــس قبل نقلها إلى 
بولندا وليتوانيا لتعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو 

)رويترز(

الــمــتــحــدة تــدريــب جــنــود أوكــــران 
عــلــى اســـتـــخـــدام نــظــام بــاتــريــوت 
لـــلـــدفـــاع الــــجــــوي، قــــال مــســتــشــار 
ــي مــيــخــايــلــو  ــ ــرانــ ــ ــيـــس األوكــ ــرئـ الـ
بــودولــيــاك، إن كييف قـــادرة على 
ــتــــصــــار فــــي الــــحــــرب بــحــلــول  االنــ
الخريف المقبل إذا زادت القوى 
ــدادات األســلــحــة،  ــ الــغــربــيــة مــن إمــ
 مــنــظــومــات صــواريــخ 

ً
خــصــوصــا

بعيدة المدى. 
وأوضــح في مقابلة مع وكالة 
فرانس برس، أن »الصواريخ التي 
يــزيــد مــداهــا عــلــى 100 كيلومتر 
فقط هي التي ستتيح لنا تسريع 
 
ً
عملية تحرير األراضــي« مضيفا

أن هذا السيناريو سينهي الحرب 
بحلول الخريف على أبعد تقدير. 
وأضاف »لن نهاجم روسيا. نحن 

.»
ً
 دفاعية حصرا

ً
نخوض حربا

على جبهة ثانية، دعا الرئيس 
األوكراني فولوديمير زيلينسكي 
 على 

ً
قادة قواته لالستعداد جيدا

الــحــدود مــع بيالروسيا وتعزيز 
األمـــن فــي المقاطعات الشمالية 
الــغــربــيــة. وفــيــمــا تــســتــعــد كييف 
لهجوم جديد محتمل مــن قــوات 
المشاة الروسية من بيالروسيا، 
قال زيلينسكي: »بحثت مع القادة 

الــعــســكــريــيــن فــــي لــفــيــف حــمــايــة 
حــدودنــا والـــرد على أي عمليات 

تخريبية من بيالروسيا«.
وذكر المسؤول عن دفاع كييف 
ــرال أولــيــســكــي  ــنــ لــيــوتــيــنــانــت جــ
ــداد أو تعزيز  ــ بــافــلــيــك أنـــه تـــم إعـ
أوضــاع دفاعية في الشمال لهذا 
ــغــــرض. وأضــــــاف أنــــه مـــن أجــل  الــ
مـــنـــع الـــتـــقـــدم الـــســـريـــع لـــدبـــابـــات 
الوحدات الروسية، تم عمل حقول 
ألـــغـــام أكــبــر عــلــى جــمــيــع الــنــقــاط 
التي يمكن عبور الدبابات منها، 
وإذا لم تتمكن الــقــوات من عبور 
هـــذه الــحــواجــز فــســيــكــون تدمير 
المدفعية األوكــرانــيــة لتمركزات 

 أسهل.
ً
القوات أمرا

وتــغــلــبــت الـــقـــوات األوكـــرانـــيـــة 
على تقدم للقوات الروسية جاء 
مـــن بــيــالروســيــا بـــاتـــجـــاه كييف 
ــرايـــر2022  ــبـ ــة الـــحـــرب فـــي فـ بـــدايـ
ــيـــر قــــطــــاع مــــن طـــابـــور  ــم تـــدمـ ــ وتــ
يمتد لكيلومترات مــن الدبابات 
والمركبات في الغابات الكثيفة 

وتم إجبارها على التراجع.
ــادة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــى الـ ــشــ ــخــ وبــــيــــنــــمــــا تــ
 آخـــر 

ً
ــة شــــن هــــجــــومــــا ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ األوكـ

مـــــع إرســــــــــال الــــجــــيــــش الــــروســــي 
منذ عــدة أســابــيــع وحـــدات أقــوى 

عــلــى طـــول الـــحـــدود، عـــزز الــدفــاع 
ــا  ــيـ الــــجــــوي لـــبـــيـــالروســـيـــا وروسـ
دفاع مجموعة القوات اإلقليمية 
الــــمــــشــــتــــركــــة، وتــــــولــــــت وحــــــــدات 
الــصــواريــخ الــمــضــادة للطائرات 
مهام قتالية، بحسب وزارة الدفاع 

البيالروسية.

دعم ألماني

ــارة  ــ ــ وبــــعــــيــــد ســـــاعـــــات مـــــن زيـ
ــرة الــــخــــارجــــيــــة  ــ ــ ــوزيـ ــ ــ مــــفــــاجــــئــــة لـ
األلمانية أنالينا بيربوك برفقة 
نظيرها األوكراني دميترو كوليبا 
إلى خاركيف، قصفت روسيا هذه 

المدينة التي مزقتها الحرب.
وتـــعـــهـــدت بــــربــــوك فــــي نــهــايــة 
ــــع ســاعــات  زيـــــارة اســتــغــرقــت أربـ
ونــــــــصــــــــف الـــــــســـــــاعـــــــة بــــتــــقــــديــــم 
مـــســـاعـــدات إضـــافـــيـــة ألوكـــرانـــيـــا 
ــة  بــقــيــمــة 43 مــلــيــون دوالر إلزالــ
األلغام وتوسيع نطاق االتصال 
بشبكة اإلنترنت. وفي حين حث 
كوليبا برلين على سرعة تسليم 
ــال الـــرئـــيـــســـيـــة مــن  ــتـ ــقـ دبــــابــــات الـ
طـــراز »لــيــبــارد«، أعــلــن المتحدث 
بـــاســـم وزارة الـــدفـــاع األمــيــركــيــة 
ــاغــــون( أمــــــس األول عــن  ــتــ ــنــ ــبــ )الــ

بداية تدريب 90 إلى 100 جندي 
أوكراني على استخدام صواريخ 
بــاتــريــوت فـــي أوكـــالهـــومـــا خــالل 
 
ً
ــام الــقــلــيــلــة الــمــقــبــلــة، مـــؤكـــدا ــ األيــ

ــــول الــمــنــظــومــة  ــه »بــمــجــرد دخـ أنــ
ــم فــي  ــاهـ ــتـــسـ ــدان فـــسـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ إلـــــــى الـ
قــدرات الدفاع الجوي األوكرانية 
وتـــوفـــر قــــدرة أخــــرى لــلــدفــاع عن 
النفس وضــد الهجمات الجوية 
الــروســيــة الــمــســتــمــرة«. إلـــى ذلــك، 
 عــلــى 

ً
فــــرضــــت ســــويــــســــرا حــــظــــرا

ــد إســبــانــيــا بــعــض الـــمـــواد  تـــوريـ
الــعــســكــريــة الـــى أوكــرانــيــا بسبب 
الــتــزامــهــا الــحــيــاد. وقــالــت وزيـــرة 
الدفاع اإلسبانية مارغريتا روبلز، 
خــــالل اجـــتـــمـــاع دبـــلـــومـــاســـي في 
مدريد، إن تلك المواد، وهي على 
األرجح عبارة عن ذخيرة، تتطلب 
ــــن الـــــدولـــــة الــمــنــتــجــة   مـ

ً
ــا ــانــ ضــــمــ

إلعادة التصدير، مضيفة: »نحن 
نتفهم ونحترم حياد سويسرا، 
لكننا نحتاج إلــى إذنها إلرســال 
الشحنات إلى أوكرانيا«. وكانت 
ــي نــوفــمــبــر  ســـويـــســـرا رفـــضـــت فــ
 لــتــوريــد 

ً
 ألــمــانــيــا

ً
الــمــاضــي طــلــبــا

بعض ذخائرها ألوكرانيا.
، أعلن بيسكوف أمس، 

ً
سياسيا

أن بوتين منفتح إلجراء محادثات 

ــه يــفــضــل  ــ  أنـ
ً
مــــع الــــغــــرب، مــــؤكــــدا

تحقيق أهدافه في أوكرانيا عبر 
عملية ســيــاســيــة ودبــلــومــاســيــة، 
لكنه أضاف »لكن في بيئة تحظر 
قــوانــيــن أوكــرانــيــا عــلــى رئيسها 
إجراء أي اتصاالت معنا أو إجراء 
 
ً
نــــوع مـــن الـــحـــوار مــعــنــا، وأيــضــا
 إلــــى الــمــعــطــيــات الـــتـــي من 

ً
ــرا نـــظـ

الواضح أن الغربيين ال يميلون 
ــإبـــداء أي  إلـــى الــســمــاح لــكــيــيــف بـ
مرونة في هذا الخصوص. لذلك 
 
ً
يمكن الــقــول إنــه ال توجد حاليا

احتماالت لعقد مفاوضات«.
ــادر عــلــى هــذا  وفـــي اجــتــمــاع نــ
المستوى بين مسؤولي البلدين 
مــنــذ عـــدة أشــهــر، الــتــقــى مفوضا 
ــوق اإلنــــــــســــــــان األوكــــــــرانــــــــي  ــ ــقــ ــ حــ
ــتـــرو لــوبــيــنــتــس  ــيـ ــي دمـ ــ ــروسـ ــ والـ
وتاتيانا موسكالكوفا أمس األول 
في تركيا. في غضون ذلك، أسقط 
الرئيس األوكراني الجنسية عن 
أربعة أعضاء في البرلمان، يشتبه 
في أنهم يقيمون اآلن في روسيا 
وحصلوا على جنسيتها. وقال: 
»إذا اخــتــار نـــواب الــشــعــب خدمة 
ليس شعب أوكرانيا إنما القتلة، 
ــاءوا إلــى أوكــرانــيــا، فإن  الــذيــن جـ

أفعالنا ستكون متناسبة«.

 بأسرار »الطائف«
ً
البرازيل: »تطهير« ضد رجال بولسوناروالبرازيل: »تطهير« ضد رجال بولسونارولبنان: الحسيني يرحل محتفظا

فيما بدا أنه عملية تطهير داخل أجهزة الدولة 
مــن أنــصــار الــرئــيــس اليميني المتشدد السابق 
جايير بــولــســونــارو، بعد قــيــام آالف اليمينيين 
المتطرفين باقتحام المجمع الحكومي الذي يضم 
ي »الكونغرس« والمحكمة  قصر الرئاسة ومــقــرَّ
ــي، أصــــــــدرت الــســلــطــات  ــاضــ ــمــ الـــعـــلـــيـــا األحـــــــد الــ
ــي توقيف فــي حــق مسؤولين 

َ
البرازيلية مــذكــرت

سابقين هما وزير العدل السابق والحليف المقرب 
من بولسونارو، أندرسون توريس، وقائد الشرطة 
العسكرية في برازيليا، فابيو أوغوستو، الذي 

قيل من منصبه بعد أعمال العنف.
ُ
أ

وبينما قال وزير العدل، فالفيو دينو، إنه سيتم 
إصـــدار قريبا 50 مــذكــرة توقيف جــديــدة، صرح 
قــاضــي المحكمة العليا الكسندر دي مــورايــس 
الذي أصدر المذكرتين: »علينا محاربة اإلرهاب 
بحزم مع هؤالء االنقالبيين الذين يريدون إقامة 

نظام استثنائي«.
وأقــــال مــورايــس مــبــاشــرة بــعــد أحــــداث »األحـــد 
األسود« حاكم منطقة برازيليا، إيبانييس روشا، 
وهو كذلك أحد حلفاء بولسونارو، لمدة 90 يوما 

للتحقيق معه بتهمة تقصير أمني. 
 خالل أحداث 

ً
ونفى توريس الذي كان موجودا

األحد في الواليات، وكذلك الرئيس السابق الذي 
غادر البرازيل قبل يومين من تنصيب لوال، رافضا 
تسليمه وشاح الرئاسة »أي تواطؤ مع األحداث 

الهمجية«، وقال إنه سيعود إلى البرازيل »للمثول 
أمام القضاء« والدفاع عن نفسه.

ومن أصل 1500 اعتقلوا خالل الهجوم، أفرجت 
الــشــرطــة الــبــرازيــلــيــة عــن 600 شــخــص »ألســبــاب 
إنسانية«، بسبب أعمارهم أو حالتهم الصحية، أو 
ألنهم كانوا برفقة أطفال، ويستعد القضاء إلطالق 

موا التمرد ومّولوه. 
ّ
مالحقات بحق الذين نظ

وقال أحد مناصري بولسونارو المفرج عنهم، 
يـــدعـــى أغــوســتــيــنــو ريـــبـــيـــرو: »تـــحـــّولـــت مــدرســة 
تــدريــب الشرطة الفدرالية )الــتــي احتجزوا فيها 
الموقوفون( إلى معسكر اعتقال نــازي. إنه ألمر 
مهين أن نرى كيف عومل أناس صالحون مثلنا«، 
 أن أعــمــال الــتــخــريــب ارتــكــبــهــا »يــســاريــون 

ً
زاعــمــا

مــتــســلــلــون«. وقـــــال: »اآلن ســنــســتــريــح ونــســتــعــد 
لمعركة أخرى، ألنهم إذا اعتقدوا أنهم يخيفوننا 

فإنهم مخطئون«.
، أن 

ً
 جــامــعــا

ً
 دولــيــا

ً
وأكـــد لـــوال، الـــذي نــال دعــمــا

 في 
ً
»الــديــمــوقــراطــيــة الــبــرازيــلــيــة ثــابــتــة«، مضيفا

ــبـــالد من  تــصــريــحــات أمــــس األول: »ســـنـــخـــرج الـ
الكراهية واالنقسامات«.

وأبــــــدى رئـــيـــس مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، رودريـــغـــو 
باشيكو، من جهته، تأييده لتشكيل لجنة تحقيق 
برلمانية إللــقــاء الــضــوء كــامــال على »انتهاكات 
لتها أعمال الشغب في 

ّ
سيادة القانون« التي مث

برازيليا.

بعد أستراليا... اليابان تسمح لبريطانيا بنشر قوات عسكرية على أراضيها
أعلنت الهند عزمها شراء صواريخ دفاع 
جــوي محمولة لنشرها على طــول الــحــدود 
مع الصين، وســط تزايد الــوجــود العسكري 
فــي المنطقة ودخـــول األعــمــال العدائية بين 

البلدين عامها الثالث.
وذكـــر الــبــيــان الـــذي صـــدر أمـــس األول، أن 
»مجلس اقتناء الدفاع«، برئاسة وزير الدفاع 
راجناث سينغ، وافــق على شــراء الصواريخ 
 التي يمكن أن يحملها 

ً
قصيرة الــمــدى جــدا

الجنود.
وجاء في البيان، أنه »في ضوء التطورات 
األخــيــرة على طــول الــحــدود الشمالية، ثمة 
حاجة للتركيز على منظومة أسلحة الدفاع 

الجوي الفعالة التي يمكن حملها ونشرها 
بشكل سريع في المناطق الوعرة«.

وســتــهــدف هـــذه الـــصـــواريـــخ إلـــى تحييد 
التهديدات الجوية على ارتفاعات منخفضة، 
من مسافة قريبة، وتم تصميمها وتطويرها 
مــن »منظمة الــبــحــوث والــتــطــويــر الــدفــاعــي« 
الهندية، وهي تماثل صواريخ سطح-سطح 
طراز »ستينغر اف اي ام92« أميركية الصنع.
والشهر الماضي اشتبك الجنود الهنود 
مع جنود صينيين عند الحدود في أروناشال 
براديش شرقي البالد، في أسوأ مواجهة منذ 
 وعدد 

ً
 هنديا

ً
عام 2020، عندما قتل 20 جنديا

غير معلوم من الجنود الصينيين في اشتباك 

وقع بمنطقة لداخ المتاخمة لهضبة التبت.
إلى ذلك، وقعت المملكة المتحدة واليابان 
 أمــــــس، عـــلـــى هـــامـــش زيـــــــارة رئــيــس 

ً
اتـــفـــاقـــا

الحكومة اليابانية فوميو كيشيدا للندن، 
يسمح بنشر قــوات عسكرية مــن كــل منهما 
على أراضـــي األخـــرى، حيث تسعى طوكيو 
لتوسيع التعاون الثنائي مع حلفاء الواليات 
ــن، وســــط مـــخـــاوف بــشــأن  ــريــ الــمــتــحــدة اآلخــ
تصاعد نفوذ الصين. وأبرمت اليابان اتفاقا 

 مع أستراليا.
ً
مماثال

 
ً
وكان مجلس الوزراء الياباني وافق مؤخرا
على أكبر زيــادة في اإلنفاق الدفاعي للبالد 
مــنــذ نــهــايــة الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، في 

تعديل لسياسته الخاصة بــاألمــن القومي، 
ووصــف الصين بأنها »تهديد استراتيجي 

غير مسبوق«.
من ناحية أخــرى، قالت الصين أمــس، إن 
زيادة عدد الطائرات الحربية، التي ترسلها 
باتجاه تايوان، يعود إلى »التواطؤ العسكري« 

للجزيرة مع الواليات المتحدة.
وقـــال مــا شــيــاوجــوانــغ، أحـــد المتحدثين 
بــاســم »مــكــتــب شــــؤون تـــايـــوان« فــي الــصــيــن، 
إن التدريبات التي يجريها »جيش تحرير 
الشعب« هــي تحذير نمطي ضــد االستفزاز 
المتزايد من جانب تايبيه، الذي أضر بالسالم 

واالستقرار في مضيق تايوان.

الحسيني في صورة تعود لـ 2008

موقع عسكري هندي بلداخ في أعالي جبال الهمااليا قرب الحدود مع الصين

الهند تشتري صواريخ محمولة لنشرها على الحدود مع الصين
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 لمواجهة البحرين
ً
 لمواجهة البحرين األزرق يختتم تدريباته اليوم استعدادا
ً
 األزرق يختتم تدريباته اليوم استعدادا

يختتم منتخبنا الوطني لكرة القدم تدريباته 
على الملعب الفرعي الســتــاد الميناء األولمبي 
الــســاعــة الــرابــعــة عــصــر الـــيـــوم، اســـتـــعـــدادا للقاء 
المصيري أمـــام المنتخب البحريني مــســاء غد 
الجمعة في الجولة الثالثة واألخيرة من منافسات 
المجموعة الثانية لبطولة »خليجي 25«، المقامة 

حاليا في مدينة البصرة العراقية.
ــواء  ــ ــل أجــ ــ وكـــــــان مــنــتــخــبــنــا الـــوطـــنـــي قــــد دخــ
المنافسة على التأهل للدور نصف النهائي، اثر 
فــوزه المستحق، أمــس األول، على المنتخب 

اإلماراتي بهدف من دون رد.
ويــحــتــاج األزرق إلــى الــفــوز على المنتخب 
البحريني بفارق هدفين في حالة فوز قطر على 

اإلمارات.
 كــمــا يــتــأهــل األزرق بـــأي نتيحة بــفــوزه على 
البحرين وتعادل أو خسارة قطر أمام اإلمــارات، 
كما أن التعادل يؤهله أيضا في حال فوز األبيض 
ــا الـــخـــســـارة فــتــعــنــي خـــروجـــه من  ــي، أمــ ــ ــاراتـ ــ اإلمـ

البطولة، بغض النظر عن نتيجة اللقاء اآلخر.
يذكر أن الئحة البطولة الخليجية تنص على 
أنــه فــي حــال تــعــادل منتخبين فــي عــدد النقاط، 
يتم اللجوء إلى نتيجة المواجهة بينهما لحسم 
الــتــأهــل، وفــي حــال انــتــهــاء الــلــقــاء بــالــتــعــادل فإن 

فارق األهداف سيحسم األمر، أما في حال تعادل 
3 منتخبات فيتم اللجوء للمواجهات المباشرة، 

ثم األهداف لترجيح كفة منتخبين.
ويــضــع الــجــهــاز الــفــنــي لــــأزرق لــمــســاتــه على 
التشكيل الـــذي سيخوض بــه الــفــريــق الــلــقــاء، إذ 
تتجه الــنــيــة إلـــى الــبــدء مــن حــيــث انــتــهــت مــبــاراة 
ــعــــودة أحـــمـــد الـــظـــفـــيـــري لــلــتــشــكــيــل  اإلمــــــــــارات، بــ

األساسي.
وعقد الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب 
البرتغالي روي بينتو ومساعده أحمد عبدالكريم، 
اجتماعا فنيا مع الالعبين في مقر اقامة الوفد 
الساعة 1:00 ظهر أمس، شهد إلقاء الضوء على 
أبرز إيجابيات وسلبيات الفريق في لقاء اإلمارات.

ــبــــاراة  ــيـــن بــــدخــــول مــ ــبـ وطــــالــــب بــيــنــتــو الـــالعـ
الــبــحــريــن، وعـــدم التفكير فــي حــســابــات الــتــأهــل، 
واللعب من أجل تحقيق الفوز، وتقديم مستوى 

جيد يليق بالكرة الكويتية.
وكان الالعبون الذين شاركوا في المباراة قد 
خضعوا لتدريب استشفائي الساعة 6:00 مساء، 
في حين أجرى الالعبون الذين غابوا عن اللقاء 
تدريبا خفيفا على ملعب البحري في التوقيت 

ذاته.

 العراق لبلوغ نصف النهائي... وصراع سعودي عماني
تشهد المجموعة األولى من كأس 
الخليج في كرة القدم )خليجي 25(، 
مـــنـــافـــســـة ثـــالثـــيـــة لـــحـــســـم بــطــاقــتــي 
ــل لـــنـــصـــف الــــنــــهــــائــــي، بــيــن  ــ ــأهـ ــ ــتـ ــ الـ
المضيف الــعــراق ومنتخبي عمان 

والسعودية اليوم الخميس.
ويلتقي العراق المتصدر )4 نقاط( 
قصي من المنافسة 

ُ
مع اليمن الذي أ

بعد خسارتين، على استاد البصرة 
الدولي، وفي الوقت عينه يلعب على 
اســتــاد الميناء األولــمــبــي المنتخب 
العماني الثاني بفارق هدف )4 نقاط( 
مع نظيره السعودي الثالث )3 نقاط(.

وكانت مباريات المجموعة شهدت 
، وفــوز 

ً
تــعــادل الــعــراق وعــمــان ســلــبــا

السعودية على اليمن 2- صــفــر، ثم 
فوز عمان على اليمن 3-2، والعراق 
على السعودية 2- صفر فــي أجــواء 
مــاطــرة، لعب فيها الــجــانــب البدني 
 أكــبــر مـــن الــجــانــب الــمــهــاري 

ً
تــأثــيــرا

والتكتيكي.
ويكفي المنتخب العراقي بقيادة 
اإلسباني خيسوس كاساس نقطة 
ــه لــنــصــف  ــلـ ــأهـ ــان تـ ــمـ ــادل لـــضـ ــعــ ــتــ الــ

النهائي المقّرر االثنين المقبل.
وقال كاساس، األربعاء، في مؤتمر 
صــحــافــي: »ســنــغــّيــر فـــي التشكيلة، 
لــقــد لــعــبــوا بــشــكــل مــتــتــال، الــمــبــاراة 
الماضية كانت صعبة، سيكون هناك 

تغييرات في التشكيلة«.
واضطر المنتخب العراقي إلجراء 

تدريبات خفيفة الثالثاء بعد مباراة 
السعودية، في حين يدخل مواجهة 
ــات تــربــك  ــابـ الــيــمــن مـــن دون اي إصـ

تشكيلته المنتظرة.
وتابع المدرب اإلسباني: »علينا 
اللعب بنسق مرتفع، سنعمل على 
الضغط الــعــالــي، ومــع امــتــالك الكرة 
ســنــعــمــل عــلــى الــتــركــيــز عــلــى عــامــل 

السرعة«.
أمــــــــا مــــــــــدرب الــــيــــمــــن الـــتـــشـــيـــكـــي 
ميروسالف سوكوب فقال: »خسرنا 
المباراتين السابقتين، وأصبحنا 
خــارج الحسابات، ونحاول تحقيق 
نتيجة جيدة أمام العراق. هذه آخر 
ــاراة لــديــنــا فــيــهــا دافــــع لتحقيق  ــبـ مـ

أول انتصار في البطولة للتاريخ«.

 السعودية بحاجة للفوز 

وفي الوقت نفسه، تشهد المجموعة 
مواجهة منتظرة بين عمان والسعودية 
التي يتعين عليها الفوز لضمان التأهل.
وبعد الخسارة من العراق، أكد سعد 

الــشــهــري مـــدرب األخــضــر الـــذي يخوض 
الــبــطــولــة بــتــشــكــيــلــة رديــــفــــة، أن الــتــأهــل 
للدور الثاني بين أيدي الالعبين »علينا 
أن نــســتــفــيــد مــــن تـــلـــك الــــخــــســــارة، الــتــي 
 لــنــا فـــي مــبــاراتــنــا أمـــام 

ً
ــودا ــ ســتــكــون وقــ

 أن التأهل للدور نصف 
ً
عمان، خصوصا

ــا، وهـــــذا هـــو األهـــم  ــنـ الــنــهــائــي فـــي أيـــديـ
بالنسبة لنا«.

ومـــع أن األخــضــر يلعب فــي البطولة 
ــه يــمــلــك أســمــاء  بــالــصــف الـــثـــانـــي، إال أنــ
مــمــيــزة، أمــثــال نـــواف الــعــقــيــدي ومــدالــلــه 
ــــاض شــراحــيــلــي ومصعب  الــعــلــيــان وريـ
الجوير وسميحان النابت وتركي العمار.

ــان فــي  ــمـ ــلـــى الــــرغــــم مــــن تــــعــــادل عـ وعـ
مــبــاراتــهــا األولــــى أمــــام الـــعـــراق وفــوزهــا 
فــي الــثــانــيــة عــلــى الــيــمــن، فــإنــهــا لــم تقدم 
الــمــســتــوى الـــمـــأمـــول مــنــهــا، وســتــحــاول 
الــظــهــور بــالــشــكــل الــمــطــلــوب والـــخـــروج 

بنتيجة إيجابية.
ويضم المنتخب العماني، الذي يكفيه 
الـــتـــعـــادل، أســـمـــاء مــمــيــزة أمـــثـــال محمد 
المسلمي وحارب السعدي وأرشد العلوي 

وجميل اليحمدي وصالح اليحيائي.

مدربا عمان والسعودية يثقان في تحقيق الفوز
أكد مدرب المنتخب العماني برانكو، أن 
فريقه يدخل مباراة اليوم أمــام المنتخب 
ــفـــوز دون  ــل تــحــقــيــق الـ الـــســـعـــودي مـــن أجــ
سواه، بعد خسارته في النسخة الماضية 
من األخضر، مضيفا أنه لن يلعب للتعادل 
الــذي يؤهله بالفعل، مــع تأكيد احترامه 

للمنافس.
ولفت إلى أن المنتخب العماني 
واجه ظروفا صعبة أمام 

 على أنه لن يغير 
ً
المنتخب اليمني، مشددا

من أسلوب الفريق في لقاء اليوم.
ــى جـــاهـــزيـــة جــمــيــع  ــ ــكـــو إلـ وأشـــــــار بـــرانـ

العبيه للقاء.
ــبــــه، قــــــال الـــــمـــــدرب الـــمـــســـاعـــد  ــانــ ــــن جــ مـ
للمنتخب الــســعــودي أحــمــد الــرويــعــي، إن 
طموح األخضر يتمثل في التأهل للدور 
نــصــف الــنــهــائــي، مـــؤكـــدا أن الــفــريــق لــديــه 
فرصة قوية لتحقيق هدفه المشروع من 

خالل تحقيق الفوز على المنتخب العماني 
في المباراة القوية التي ستجمعهما اليوم.
 ولــــفــــت إلـــــى أن الــمــنــتــخــبــيــن بــمــنــزلــة 
الكتاب المفتوح لبعضهما البعض، وهو 
األمر الذي يؤكد صعوبة اللقاء، مبينا أن 
البطولة فرصة جيدة الكتساب الالعبين 

الخبرات الالزمة.

مباراتا اليوم

الملعبالتوقيتالمباراة

استاد البصرة الدولي6:00العراق x اليمن

استاد الميناء األولمبي6:00السعودية x عمان

حازم ماهر

ًبينتو: الفرص تؤكد عدم 
معاناة الفريق هجوميا

أكــد مــدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم، 
البرتغالي روي بينتو في المؤتمر الصحافي 
ــة األزرق  ــهـ ــاء مـــواجـ ــهـ ــتـ الــــــذي ُعـــقـــد عـــقـــب انـ
 عقب الخسارة 

ً
واإلمــــارات، أنــه تحدث سلفا

أمــام المنتخب القطري بالجولة األولــى من 
ــن أهــمــيــة  مــنــافــســات الــمــجــمــوعــة األولـــــــى، عـ

.
ً
مواجهة األبيض، واعتبارها لقاء نهائيا

ــاء كــانــت  ــقـ ــلـ ــدادات لـ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ وأضــــــــــاف: »االســ
جـــيـــدة، وفـــخـــور بــالــالعــبــيــن، الـــذيـــن نجحوا 
بتنفيذ تعليمات الجهاز الفني على البساط 

األخضر«.
ــارة، لكن  ــرة الـــقـــدم فــــوز وخــــســ ــ وتـــابـــع: »كـ
األهم تأدية المهام المطلوبة الالعبين، وهو 

مــا تحقق بــالــفــعــل. سعيد بالفوز 
وباألداء وبالالعبين«.

وشدد بينتو على أن األزرق شكل 
خــطــورة كبيرة على مرمى المنتخب 

اإلماراتي، ونجح الالعبون بصناعة 
العديد من الفرص، وهذا أمر يؤكد 

 .
ً
أن الفريق ال يعاني هجوميا

ــى قــبــل  ــعــ وأوضـــــــــــح أنـــــــه ســ
الــمــبــاراة إلــى االســتــحــواذ على 

الــكــرة ألطــول وقــت ممكن، لرفع 
مستوى التجانس بين الالعبين واكتساب 

الخبرات.

مدرب العراق: البطولة 
 يجب تحقيقه

ً
ليست هدفا

قــال مــدرب منتخب العراق 
اإلسباني خيسوس كاساس، 
في المؤتمر الصحافي أمس 

»لــــم أقــــل إن الــبــطــولــة غير 
مهمة، هي رغبة ولكنها ليست 
 
ً
 يــجــب تــحــقــيــقــه، دائـــمـــا

ً
ــا هـــدفـ

نريد الفوز، هذا شيء أكيد«.
ــن   وكـــــــشـــــــف كـــــــــاســـــــــاس عـ
تغييرات في تشكيلة المنتخب 
العراقي، من أجل اراحة بعض 
العناصر، وأردف: »نحن نرغب 
في الفوز، وال نملك أية أفضلية 
عــلــى أحــــد، الــمــبــاريــات مهمة 
وصـــعـــبـــة، الـــفـــوز عــلــى الــيــمــن 
سيعطينا دفعة لأمام بشكل 
ــــد.  يـــجـــب عـــلـــيـــنـــا الــلــعــب  ــيـ ــ جـ

بــنــســق مــرتــفــع، سنعمل على 
الضغط الــعــالــي، ومــع امتالك 
الـــكـــرة ســأعــمــل عــلــى الــتــركــيــز 

على عامل السرعة«.

سوكوب: َمن كان يتوقع فوز 
السعودية على األرجنتين؟

ــد مــــدرب منتخب الــيــمــن،  أكـ
التشيكي ميروسالف سوكوب، 
 للعمل 

ً
أن الوقت اليــزال طويال

ــن أجــــــل تـــجـــهـــيـــز الــمــنــتــخــب  ــ مـ
ــورة مــــثــــالــــيــــة،  ــ ــ ــــصـ ــ ــي بـ ــنــ ــمــ ــيــ الــ
 إلـــى أنـــه مـــع الــالعــبــيــن 

ً
مــشــيــرا

سيحاولون تقديم األفضل أمام 
العراق اليوم.

ولفت سوكوب إلى إمكانية 
إشراك العبين جدد في مواجهة 
العراق. وعن ظروف المنتخب 
ــــوب:  ــوكـ ــ ــي، أوضـــــــــح سـ ــنــ ــمــ ــيــ الــ
»نتحسن مع توالي المباريات. 
8 ســنــوات لــيــس هــنــاك دوري، 
ولم نلعب مباريات دولية منذ 
فترة. أحترم إمكانيات العراق، 
لديه جمهور عريض. التعادل 
أو الفوز يؤهلهم للدور الثاني«.

وأضاف: »لم أضع الالعبين 
ــهــــم  ــيــ ــلــ ــط، وعــ ــ ــ ــغـ ــ ــ ــــضـ ــ ــت الـ ــ ــحــ ــ تــ
االســــــتــــــمــــــرار بــــنــــفــــس الــــــــــروح، 
ــان  ــمــــن كــ ــكــــن، فــ ــمــ ــل شـــــــيء مــ ــ كــ
ــــوز الـــســـعـــوديـــة عــلــى  يـــتـــوقـــع فـ

األرجنتين؟«.

... والسعودية منتخب عمان

https://www.aljarida.com/article/10873
https://www.aljarida.com/article/10869
https://www.aljarida.com/article/10865
https://www.aljarida.com/article/10862
https://www.aljarida.com/article/10861


بمخالفة واضحة وصريحة 
لألنظمة األساسية، تجرى 

اليوم انتخابات األندية 
الشاملة، التي سيتم إبطالها 

في حال الطعن عليها، 
والحال نفسها بالنسبة 

لمجالس اإلدارات التي فازت 
بالتزكية.

حازم ماهر
في الوقت الذي يشهد اليوم 
الــخــمــيــس انـــتـــخـــابـــات األنـــديـــة 
الشاملة، ويشمل 4 أندية فقط، 
هي الجهراء والنصر واليرموك 
ووربــــــــــة لــــــــذوي االحــــتــــيــــاجــــات 
ــة، بــــعــــد أن حــســمــت  ــ ــاصــ ــ ــخــ ــ الــ
ــة  ــديـ ــــي أنـ ــة الــــمــــوقــــف فـ ــيـ ــزكـ ــتـ الـ
الكويت والسالمية والتضامن 
والشباب والفحيحيل والساحل 
ــات وبـــــــرقـــــــان  ــ ــخـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــصـ والـ
وخــيــطــان، وتــنــازل المرشحون 
المستقلون في ناديي العربي 
وكـــــاظـــــمـــــة، لـــيـــســـتـــمـــر مــجــلــس 
اإلدارتــيــن الحاليين، فقد أكدت 
لعة لـ »الجريدة« عدم 

ّ
مصادر مط

قانونية هذه االنتخابات وكذلك 
مجالس اإلدارات التي استمرت 
بــالــتــزكــيــة، لــمــخــالــفــتــهــا بشكل 
صريح األنظمة األساسية التي 
نــشــرت فـــي الــجــريــدة الــرســمــيــة 
)الكويت اليوم( بتاريخ األحد 9 

ديسمبر 2018. 
وأوضـــحـــت الــمــصــادر أن أي 
طــعــن عــلــى االنــتــخــابــات؛ ســواء 

لألندية الشاملة أو المتخصصة 
سيبطلها، واعــتــبــارهــا كـــأن لم 
تكن، مشيرة إلى أن السبب في 
ذلك يرجع إلى خطأ جسيم في 
الــدعــوة الــتــي وّجهتها األنــديــة 
إلــــــى جـــمـــعـــيـــاتـــهـــا الـــعـــمـــومـــيـــة، 
متضمنة جدول أعمال من بند 

واحد فقط.
وبينت أنه من الخطأ إجراء 
االنتخابات فقط، دون مناقشة 
الـــتـــقـــريـــريـــن الـــمـــالـــي واإلداري 
لـــمـــجـــالـــس اإلدارات، وتـــبـــرئـــة 
ذّمــتــهــا عــن الــفــتــرة مــن 1 أبــريــل 
الماضي حتى 12 و15 الجاري، 
إضافة إلى عدم اختيار اللجنة 
الع على 

ّ
االنتخابية، وعدم االط

اقتراحات األعضاء، وذلك وفقا 
لألنظمة األســاســيــة، وتحديدا 
في المواد رقم 16 و13 و12 على 

التوالي.
ولــتــوضــيــح الـــصـــورة بشكل 
أقـــرب، نلقي الــضــوء على مــواد 
ــي الــــتــــي مــن  ـــ ـــاسـ ــام األســـ ــظــ ــنــ الــ
ات  ــا أن تـــبـــطـــل إجــــــــــراء ــهــ ــأنــ شــ

طوابير الناخبين في انتخابات سابقة

المرشحون
 
ً
تــشــهــد انــتــخــابــات نــــادي الــجــهــراء صــراعــا

 بين قائمتي الجهراء واالتحاد.
ً
شرسا

وتتشكل قائمة الــجــهــراء مــن يــوســف كريم 
العنزي )رئيسا(، وعامر العنزي، وعواد خلف 
الــشــمــري، وخــلــف الــســهــو الــشــمــري، وعبدالله 
العالطي، وعزيز الــذايــدي، وهباس الشمري، 
ــارك الـــخـــالـــدي، وســعــد  ــبــ ونــــــواف بـــاجـــيـــة، ومــ

السالمة، وعبدالحميد السعيدي )أعضاء(.
ــن، خــالــد  ــ ــا قـــائـــمـــة االتــــحــــاد فــتــتــشــكــل مـ ــ أمـ
الــجــارالــلــه )رئــيــســا(، ونــاصــر الـــذايـــدي، وبــدر 
الظفيري، وخالد السربل، ودعيج زيدان هليل 
الظفيري، وسالم المطيري، وسرور العجمي، 
وطـــارق الــشــمــري، وطــــواري مــدلــول الظفيري، 

وعادل الدعاس، ومبارك الحجرف )أعضاء(.
وفــــي نــــادي الــنــصــر، تــشــكــلــت قــائــمــة ابــنــاء 
(، وعبدالعزيز 

ً
النادي من خالد الشريدة )رئيسا

مطلق المطيري، وعلي حسين الدسم، وإعالج 
خلف العالج، ومطلق مسفر العدواني، وعلي 
حــســيــن الـــمـــطـــيـــري، وهــــــزاع شــطــي الــمــطــيــري 
، ومــشــعــل حــجــاب الــمــطــيــري، وأصــبــيــح عيد 
العدواني، وسلطان خالد المطيري، وضاري 

دخيل المطيري )أعضاء(.
أمــا قائمة الجميع فتتشكل مــن فــواز فالح 
غــانــم الــديــحــانــي )رئــيــســا(، وعــبــدالــلــه عيسى 
المطيري، وفيصل دخــيــل الــعــدوانــي، وأحمد 
حمود المطيري، ومشاري فيحان المطيري، 

ــلــــي الــــمــــطــــيــــري، وعـــــمـــــاش مــحــمــد  وفـــــــــالح عــ
ــدر الـــديـــحـــانـــي، وخــالــد  ــر بــ ــامـ الـــديـــحـــانـــي، وثـ
ثامر الجدعي، وفهد مطلق هايس المطيري، 

ومصلح عبيد المطيري )أعضاء(.
أما انتخابات نادي وربة لذوي االحتياجات 
الخاصة، فتتنافس فيها قائمتا المؤسسين 
الـــتـــي تــتــشــكــل مـــــن، جـــمـــال الـــمـــشـــعـــل، وفـــــواز 

الـــمـــطـــيـــري، ومـــحـــمـــد الـــشـــمـــري، وحــســن 
ــم  ــانــ ــمــــد، وغــ الــــبــــلــــوشــــي، وعــــلــــيــــاء مــــحــ
المطيري، ومحمد بــن ســالمــة، ويحيى 
العنزي، وقائمة التغيير التي تتشكل 
مـــــن، عــبــدالــلــطــيــف الـــســـعـــيـــد، ومـــبـــارك 
الـــشـــمـــري، ومــجــبــل الــظــفــيــري، وطــــارق 
الشايجي، وعبدالعزيز المطيري، وخالد 
ماجد سلطان، ورجيب الرجيب، وهيثم 

العنزي، وأمين السماك.
 فـــي الـــمـــقـــابـــل، ســتــكــون انــتــخــابــات 
ــيـــدة الـــتـــي تشهد  ــيـــرمـــوك هـــي الـــوحـ الـ
تنافس مرشح مستقل وهو على ادريس 
البندر، ضد قائمة ابناء النادي، والتي 
تتشكل مــن أحــمــد الــجــاركــي )رئــيــســا(، 
ــريـــب، وفــــــؤاد الــفــيــلــكــاوي،  وحــســيــن غـ
ــالــــد جــمــعــة،  ــاري، وخــ ــ ــــصــ ــد األنــ ــمــ وأحــ
وإبراهيم الــرومــي، وجاسم الجاركي، 
وعــثــمــان الــفــيــلــكــاوي، وأنــــور عــابــديــن، 
ومشعل اإلبراهيم، وخالد الفيلكاوي.

أندية تنبهت للخطأ 
و»الهيئة« رفضت الرد!

علمت »الجريدة« أن عددا من األندية الشاملة والمتخصصة 
انتبهت لإلجراءات الخاطئة عندما تمت مخاطبتها لالجتماع 

بمقر الهيئة في وقت سابق.
وخاطبت األنــديــة الهيئة العامة للرياضة بكتب رسمية 
ات الخاطئة، غير أنها )الهيئة( لم ترد،  للوقوف على اإلجراء
وكأنها تمّسكت بشكل ضمني برأيها المخالف، والذي سيلقي 

بآثاره السلبية في األيام المقبلة.

فوز الكويت على النصر السعودي في »السلة اآلسيوية«
• جابر الشريفي

حقق الفريق األول لكرة السلة بنادي الكويت 
فــوزا مستحقا على نظيره النصر السعودي 
بنتيجة 106-83، في المباراة التي جمعتهما 
أمس األول على صالة االتحاد بمجمع الشيخ 
ســعــد الــعــبــدالــلــه الـــريـــاضـــي، ضــمــن منافسات 
الــجــولــة الــثــالــثــة للمجموعة الــثــانــيــة لبطولة 
األنـــديـــة اآلســيــويــة، والــتــي شــهــدت أيــضــا فــوز 

المنامة البحريني على السد القطري 94-99.
وبــذلــك رفــع األبــيــض الكويتي رصــيــده إلى 
6 نقاط، والمنامة الى 5، والسد 4، والنصر 3 
نــقــاط، وجــاء فــوز الكويت سهال أمــام منافسه 
الــنــصــر الــســعــودي، بــعــدمــا أنــهــى الــربــع األول 

لمصلحته بنتيجة 19-30.
وحــــاول الــنــصــر تقليص الـــفـــارق فــي الــربــع 
الــثــانــي، غــيــر أن تــألــق العــبــي الــكــويــت، وعلى 
رأسهم المحترف األميركي الالن وحمد عدنان 
ــذي اســـتـــعـــرض فــي  ــ ــ ومـــصـــطـــفـــى الــــرفــــاعــــي، الـ
التسجيل على الطريقة األميركية »الدنك«، حال 
دون ذلك، لينتهي الربع الثاني بتقدم الكويت 

.37-51
وتبادل الفريقان التسجيل في الربع الثالث، 
مع استمرار أفضلية األبيض في التسجيل من 
الداخل والخارج، األمر الذي منحه التفوق مع 
نهاية هذا الربع 74-62، وترجم الكويت أفضليته 

لحظة تسجيل الكويت في سلة النصرفي النهاية ليخرج فائزا بنتيجة 83-106.

ًنادي بيان ينظم »دولية 
الكويت« للرماية غدا

ــويـــت  ــكـ ــة الـ تـــنـــطـــلـــق بــــطــــولــ
الدولية للرماية، والتي ينظمها 
نادي بيان على ميادين نادي 
الصيد والفروسية في صبحان 
ــة والــــســــبــــت،  ــعــ ــمــ يـــــومـــــي الــــجــ
 استعدوا 

ً
بمشاركة 60 رامــيــا

 لبطولة الكويت، على أمل 
ً
جيدا

المنافسة وتحقيق الميداليات 
الملونة.

وقـــال أمــيــن ســر نـــادي بيان 
ــبـــي،  ــيـ ــهـ لــــلــــرمــــايــــة فــــهــــد الـــصـ
إن بــطــولــة الـــكـــويـــت الـــدولـــيـــة، 
ــادي  ــنــ ــــوالت الــ ــطـ ــ ــالــــث بـ ــــي ثــ هـ
لــــهــــذا الــــمــــوســــم، وإن جــمــيــع 
الــلــجــان الــعــامــلــة جــاهــزة لبدء 

المنافسات.
وأضـــــــاف: »حـــــرص مجلس 
ــادي بـــيـــان لـــلـــرمـــايـــة،  ــ ــ إدارة نـ
برئاسة الشيخ صباح الجابر، 
عــلــى االســتــعــداد الــجــيــد لهذه 
الــبــطــولــة، لــمــا لــهــا مـــن أهمية 
 أنها تضم 60 

ً
كبيرة، خصوصا

، وهو عدد كبير من الرماة 
ً
راميا

الذين يتنافسون على األلقاب«.
ونوه الصهيبي بأن »النادي 
 
ً
ــــددا ــام يــســتــقــطــب عـ ــ فــــي كــــل عـ

 من المشاركين، ويكتشف 
ً
كبيرا

المواهب التي سيكون لها شأن 
كبير في المستقبل، من خالل 
تمثيل منتخباتنا الوطنية في 

االستحقاقات الخارجية«.

فهد الصهيبي

السعودية تواجه سلوفينيا 
في مونديال اليد

• محمد عبدالعزيز
تـــــقـــــام الــــــيــــــوم 7 مـــــبـــــاريـــــات ضــمــن 
منافسات اليوم الثاني للنسخة الـــ28 
مــــن بـــطـــولـــة كـــــأس الـــعـــالـــم لـــكـــرة الــيــد 
 
ً
للرجال 2023 التي تستضيفها حاليا
دولــتــا بــولــنــدا والــســويــد، حيث يلتقي 
فــي الثامنة مساء منتخبا السعودية 
مـــع ســلــوفــيــنــيــا »الــمــجــمــوعــة الــثــانــيــة« 
والمجر مع كوريا الجنوبية »المجموعة 
الرابعة«، وتشيلي مع إيران »المجموعة 
االولى«، والرأس األخضر مع أوروغواي 

»المجموعة الثالثة«.
 وفي العاشرة والنصف مساء تلعب 
منتخبات إسبانيا مع الجبل األســود 
»الــمــجــمــوعــة األولــــــــى«، وايـــســـلـــنـــدا مع 
البرتغال »المجموعة الرابعة«، والسويد 

مع البرازيل »المجموعة الثالثة«.
وكان مونديال اليد افتتح في ساعة 
مــتــأخــرة مــن مــســاء أمـــس بــلــقــاء واحــد 
جــمــع بــيــن مــنــتــخــبــي فــرنــســا وبــولــنــدا 
»المضيف« على صالة سبوديك أرينا 

البولندية.

UAAK الجامعة األميركية في الكويت تفوز بلقب بطولة
شــــــاركــــــت فــــــــرق الـــجـــامـــعـــة 
األميركية بالكويت في بطولة 
رابطة ألعاب القوى الجامعية 
 ،2023 -2022 ــام  ــعــ لــ  UAAK
ــفـــوز فـــي عــدد  حــيــث حــقــقــت الـ
مـــن الـــمـــبـــاريـــات الـــتـــي أقــيــمــت 
ــدار ثــالثــة أشــهــر، وفــاز  عــلــى مـ
فريق كــرة الــصــاالت للسيدات 
بـــالـــمـــركـــز األول، كـــمـــا حــصــل 
فريق كــرة السلة للرجال على 
المركز الثاني، بينما حل فريق 
كــرة الــقــدم للرجال فــي المركز 

الثالث.
ــت عـــمـــيـــدة الـــشـــؤون  ـــربــ وأعـ
ــة هــال  ــعــ ــامــ ــجــ ــالــ الــــطــــالبــــيــــة بــ
ــدالــــرزاق عــــن ســعــادتــهــا  ــبــ ــعــ الــ
ــن فــي  ــيــ ــيــ ــاضــ ــريــ بـــالـــطـــلـــبـــة الــ
الــجــامــعــة، مبينة أن البطولة 
عـــكـــســـت الـــــــــروح والــــمــــهــــارات 
الرياضية لــدى الطلبة، األمــر 
الذي جعلهم يحققون الفوز في 
عــدد مــن الــريــاضــات، مضيفة: 
»انــنــا نتطلع إلـــى الــمــزيــد من 

النجاح الرياضي بالجامعة«.
يذكر أن الجامعة األميركية 
بــالــكــويــت تــشــارك ســنــويــا في 
اتحاد ألعاب القوى الجامعية 

بالكويت )UAAK(، وفي بطولة 
التعليم الــعــالــي للمؤسسات 
الخاصة والحكومية، وعلى مر 
السنين، يتم تنظيم بطوالت 

ــبـــعـــض األنـــشـــطـــة  جـــمـــاعـــيـــة لـ
الرياضية، مثل كرة القدم وكرة 
الريشة وتنس الطاولة وكــرة 

السلة والكرة الطائرة.

وتــــــــــــحــــــــــــرص الــــــجــــــامــــــعــــــة 
األمـــــــــيـــــــــركـــــــــيـــــــــة بــــــالــــــكــــــويــــــت 
عـــــلـــــى تــــشــــجــــيــــع الـــــريـــــاضـــــة 
والــريــاضــيــيــن، وتــعــزيــز روح 

ــة بــيــن  ــيــ ــة الــــصــــحــ ــســ ــافــ ــنــ ــمــ الــ
ــعـــود عــلــيــهــم  الـــشـــبـــاب، بـــمـــا يـ

بالفائدة البدنية والذهنية.

محاولة تسجيل تحت السلة

فرق الجامعة المشاركة في مباريات البطولة

كشف طبي لألولمبياد الخاص

نظم األولــمــبــيــاد الــخــاص الكويتي بــرنــامــج الكشف الصحي على 
الرياضيين من ذوي اإلعاقة الذهنية بصالة مجمع البوليفارد، واشتمل 
 والعبة يمثلون المدارس 

ً
البرنامج على إجراء الفحص على 150 العبا

والمؤسسات والجمعيات المعنية والعبي نادي الطموح الرياضي في 
البرامج الصحية التالية: صحة الفم واألسنان، وصحة العيون والسمع، 
والصحة النفسية، بمشاركة نخبة من االستشاريين والمتخصصين 
بالمراكز الطبية المختلفة. وأكدت هناء الــزواوي رئيسة مجلس إدارة 
األولمبياد أن تنفيذ هذا البرنامج يأتي في إطار ترجمة البرنامج الصحي 
لالولمبياد الخاص، الذي يتضمن 8 برامج صحية تعنى بكل تفاصيل 

الصحة البدنية والنفسية والذهنية لالعبين. 
وشــددت على أهمية البرنامج في دعم قــدرات الالعبين، وتهيئتهم 
لخوض منافسات األلعاب العالمية التي ستقام في برلين هذا العام، 

والتي يشارك فيها األولمبياد الخاص في يونيو 2023.

جرى اليوم بمخالفات صريحة لألنظمة األساسية!
ُ
انتخابات األندية ت

الطعن عليها يبطلها ويجعلها »كأن لم تكن«

ــاءت  ــ ــي جـ ــ ــتـ ــ االنــــتــــخــــابــــات، والـ
كالتالي:

المادة 16

تنص الــمــادة 16 مــن النظام 
ــمـــع الــجــمــعــيــة  ــتـ عـــلـــى أن »تـــجـ
ــلـــنـــادي اجــتــمــاعــا  الــعــمــومــيــة لـ
دوريــــــا بــهــيــئــة اجـــتـــمـــاع عـــادي 
كل 4 سنوات النتخاب أعضاء 
ــادي لــلــدورة  ــنـ مــجــلــس إدارة الـ
القادمة، وللنظر في األمور التي 
تختص بها الجمعية العمومية 
الــعــاديــة السنوية المنصوص 
عليها في المادة رقم 13 من هذا 

النظام«.
ووفقا للمادة ذاتها، 
فــــــإنــــــه »يــــــجــــــب عـــلـــى 
اللجنة االنــتــخــابــيــة، 
قبل الموعد المحدد 
لــالجــتــمــاع بخمسة 
وأربعين يوما على 
ــــالن عن  ــل، اإلعـ ــ األقـ
ــخ  ــ ــاريــ ــ ــد وتــ ــ ــوعــ ــ مــ

انعقاد االجتماع 
فـــي صحيفة 

ــة مـــحـــلـــيـــة واحـــــــــدة عــلــى  ــيـ ــومـ يـ
األقـــل لــمــدة 3 أيـــام، وذلـــك وفقا 
ألحــكــام الــمــادتــيــن 14 و15 من 

هذا النظام«.

المادة 13

أمـــا الـــمـــادة 13 فــتــنــص على 
أن »تجتمع الجمعية العمومية 
للنادي اجتماعا عاديا سنويا 
بعد 30 يوما من تاريخ انتهاء 
الــســنــة الــمــالــيــة لــلــنــادي، وقبل 
مضّي 90 يوما من هذا التاريخ، 
فــــــي مـــــوعـــــد يــــــحــــــدده مــجــلــس 
اإلدارة، وذلــــــــك لـــلـــنـــظـــر فــي 

األمور التالية:
»تقرير مجلس 
عــن  رة  اإلدا
أعـــــــــمـــــــــال 

ــة الـــمـــنـــتـــهـــيـــة،  ــيــ ــالــ ــمــ ــة الــ ــنــ ــســ الــ
والحساب الختامي عن السنة 
ــقـــريـــر  الــــمــــالــــيــــة الـــمـــنـــتـــهـــيـــة وتـ
مـــــراقـــــب الــــحــــســــابــــات، وخـــطـــة 
مجلس اإلدارة المقترحة لكل 
أعــمــال الــنــادي للسنة التالية، 
ومــشــروع الميزانية المقترحة 
للسنة المالية التالية، والنظر 
فـــي االقــــتــــراحــــات الـــمـــقـــّدمـــة من 
ــاء  مـــجـــلـــس االدارة أو أعــــضــ
الجمعية العمومية الذين لهم 
حق الحضور حسب المواعيد 
المحددة في النظام األساسي، 
وتـــعـــيـــيـــن مــــراقــــب الـــحـــســـابـــات 
وتــحــديــد أتــعــابــه الــســنــويــة أو 

تفويض مجلس اإلدارة بذلك.
ــه 

ّ
ووفـــقـــا لــلــمــادة ذاتـــهـــا، فــإن

يجب على مجلس اإلدارة، قبل 
الــــمــــوعــــد الــــمــــحــــدد لــالجــتــمــاع 
بــخــمــســة وأربـــعـــيـــن يـــومـــا على 
األقــــــــل، إعــــــالن مـــوعـــد وتـــاريـــخ 
انـــعـــقـــاد االجـــتـــمـــاع في 
لـــــــوحـــــــة اإلعــــــــالنــــــــات 
الــــــــــــــــنــــــــــــــــادي، وفــــــــي 
ــيــــة  صــــحــــيــــفــــة يــــومــ
مــــــــحــــــــلــــــــيــــــــة 

واحـــدة فقط على األقــل لمدة 3 
أيام متتالية«.

المادة 12

فــي الــمــقــابــل، فـــإن الـــمـــادة 12 
مـــن الــنــظــام األســـاســـي، فتنّص 
على »تشّكل الجمعية العمومية 
لــلــنــادي، فــي أول اجــتــمــاع لها، 
لـــجـــنـــة انـــتـــخـــابـــيـــة تـــتـــكـــون مــن 
أعـــضـــاء مـــن أعــضــائــهــا، مــدتــهــا 
هـــــــي مــــــــــدة عـــــضـــــويـــــة مـــجـــلـــس 
ــنــــصــــوص عــلــيــهــا  ــمــ اإلدارة الــ
فــي الــمــادة 33 مــن هـــذا الــنــظــام، 
وتختص بتنظيم االنتخابات 
واإلشـــــراف عليها مــنــذ الــدعــوة 
إلـــى االنــتــخــابــات وحــتــى إعــالن 
النتيجة ومراقبة صحة انعقاد 
الجمعيات العمومية الــعــاديــة 
وغــيــر الــعــاديــة، والــتــدقــيــق على 
ــا، وذلـــــــــك دون أن  ــ ــــرهـ ــــاضـ ــــحـ مـ
يــكــون ألي مـــن أعـــضـــاء اللجنة 
االنتخابية الحق في المناقشة 
أو الــتــصــويــت، عــلــى أن تجتمع 
الـــلـــجـــنـــة االنـــتـــخـــابـــيـــة، وتــضــع 

نظاما يبين آلية عملها«.
ــا لـــلـــمـــادة نـــفـــســـهـــا: »ال  ــقــ ووفــ
يجوز للعضو اللجنة االنتخابية 
ــح نـــفـــســـه لـــعـــضـــويـــة  ــ ــرشـ ــ أن يـ
ــنـــادي لــلــدورة  مــجــلــس إدارة الـ

االنتخابية التي يشرف عليها، 
والــــدورة التالية على عضويته 
فــي اللجنة، كما ال يــجــوز لــه أن 
يـــجـــمـــع بـــيـــن عـــضـــويـــة الــلــجــنــة 
والعمل بالنادي بأجر أو مكافأة، 
وللجنة الحق في االستعانة بمن 

تراه في أداء عملها«.

أسئلة تطرح نفسها

خــتــامــا إذا كــانــت مــصــادر أو 
مـــتـــابـــعـــون قـــانـــونـــيـــون تــمــكــنــوا 
ومن خالل قراءة بسيطة للدعوة 
أن يكتشفوا كــل هـــذه الــمــثــالــب، 
ــال الـــمـــســـؤولـــيـــن وجــيــش  ــ فـــمـــا بـ
مــســتــشــاريــهــم الـــقـــانـــونـــيـــيـــن لــم 
يــنــتــبــهــوا الـــى كــل هـــذه المثالب 
التي من شأنها أن تدخل األندية 
والــريــاضــة فــي دهــالــيــز ومتاهة 

األبطال والخالفات القانونية.
واألسئلة التي تطرح نفسها 
فــي الــوقــت الـــراهـــن، مــن يتحّمل 
مــســؤولــيــة بـــطـــالن االنــتــخــابــات 
عــقــب إجـــرائـــهـــا؟ ولـــمـــاذا أصـــرت 
قــيــادات الهيئة الــعــامــة المؤقتة 
الــســابــقــة عــلــى إجــرائــهــا فــي هــذا 
ات  التوقيت، ووفــق هذه اإلجــراء
المنقوصة؟ ولمصلحة من كان 
ــت في 

ّ
هـــذا االســتــعــجــال والــتــعــن

اتخاذ مثل هذا القرار؟

إجراءات الكشف الطبي
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انتزع نادي إنتر بطاقة ربع 
نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم، 
بعد فـــوزه الــدرامــي على بارما 

2-1، بعد التمديد أمس األول.
وواجــــــــه إنــــتــــر، الـــــــذي يــلــعــب 
فــي الــــدور الــمــقــبــل مــع أتــاالنــتــا 
ــل الــمــصــاعــب  أو ســبــيــتــســيــا، كـ
إلقــصــاء ســـادس تــرتــيــب دوري 
ــة،  ــيـ ــالـ ــطـ ــة اإليـ ــيـ ــانـ ــثـ الـــــدرجـــــة الـ
 بـــعـــودة 

ً
الــــــــذي كــــــان مـــتـــســـلـــحـــا

حارسه المخضرم جانلويجي 
بوفون، الغائب منذ أول أكتوبر 

الماضي.
وافــتــتــح الــكــرواتــي ستانكو 
يــوريــتــش التسجيل للضيوف 
فـــي الــدقــيــقــة 26، لــيــبــقــى إنــتــر 
 لــلــمــنــافــســة 

ً
ــا ــ ــودعـ ــ  ومـ

ً
مـــتـــأخـــرا

حــتــى الــدقــيــقــة 88 عــنــدمــا أدرك 
األرجنتيني الوتــارو مارتينيز 

الـــــتـــــعـــــادل، لــــيــــفــــرض شـــوطـــيـــن 
إضافيين.

ــــي  ــ ــافـ ــ ــ وفــــــــــي الــــــــشــــــــوط اإلضـ
الثاني، وبغياب العبين عدة عن 
صــفــوفــه، انــتــرع إنــتــر الــفــوز في 

الدقيقة 110 عن طريق البديل 
فرانشسيكو أتشيربي.

ويلعب اليوم روما مع ضيفه 
جنوى، وفيورنتينا مع ضيفه 

سمبدوريا.

يسعى تشلسي إلى استعادة 
 
ً
نغمة الــفــوز، عندما يحل ضيفا

ــيـــوم فـــي مـــبـــاراة  عــلــى فـــولـــهـــام الـ
مــؤجــلــة مـــن الــمــرحــلــة الــســابــعــة 

بالدوري اإلنكليزي الممتاز.
ويعيش تشلسي فترة سيئة 
بعد أن تلقى هزيمتين قاسيتين 
مـــن مــانــشــســتــر ســيــتــي، األخــيــرة 
ــقــــابــــل بـــكـــأس  ــيــــة دون مــ بــــربــــاعــ
االتحاد اإلنكليزي، وقبلها بهدف 

دون رد بالدوري اإلنكليزي.
ــمـــدجـــج  ــتــــل تـــشـــلـــســـي الـ ويــــحــ
بالنجوم المركز العاشر برصيد 
25 نقطة، بــفــارق عشر نقاط عن 
مـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد صـــاحـــب 
المركز الــرابــع المؤهل لمسابقة 
دوري األبـــطـــال، وبــذلــك ستكون 
ــلـــوز صــعــبــة لــلــحــلــول  ــبـ مــهــمــة الـ
في أحــد المراكز األربــعــة األولــى، 
كما أن الضغوطات تتزايد على 

المدرب غراهام بوتر.
ــر عـــلـــى  ــ ــهــ ــ ــد أربـــــــعـــــــة أشــ ــ ــعــ ــ وبــ
تــولــيــه قـــيـــادة تــشــلــســي، يــواجــه 
ــغــــوطــــات ال ُيـــســـتـــهـــان  بــــوتــــر ضــ
ــــر ســلــســلــة مــــن الـــعـــروض  بـــهـــا إثـ
الضعيفة التي كانت تؤدي عادة 
ــه خـــال  ــأســــافــ ــة بــ ــ ــاحــ ــ إلــــــى اإلطــ
ــان  ــ ــي رومـ ــروســ حــقــبــة الـــمـــالـــك الــ

أبراموفيتش.
ــة الـــتـــي  ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ ــيـــســـت الـ إنــــهــــا لـ
توقعها الماك األميركيون الجدد 
للنادي بعد إنفاق أكثر من 300 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي )365 
مليون دوالر( على العبين جدد، 
بهدف تحسين الفريق الذي احتل 
المركز الثالث في الدوري الموسم 

الماضي.
ــاع إلــــى  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ومـــــــن خـــــــال االسـ
تــنــديــدات الــمــشــجــعــيــن، يــبــدو أن 
الكونسورتيوم بقيادة المالك تود 
بوهلي هو من ُيحّمل مسؤولية 

ما يجري على أرض الملعب.
ــان تــشــلــســي يـــواجـــه  ــ بــيــنــمــا كـ

سيتي في عطلة نهاية األسبوع، 
تمّرد عدد من المشجعين الذين 
انــتــقــلــوا إلـــى مــلــعــب االتـــحـــاد من 
ــــدرب  ــمـ ــ خـــــــال تــــــــــرداد أســـــمـــــاء الـ
السابق األلماني توماس توخل 

والمالك السابق أبراموفيتش.
وأقــــــال الـــمـــاك الـــجـــدد تــوخــل 
ــاريـــات فــقــط على  ــبـ بــعــد ســبــع مـ
انـــطـــاق الــمــوســم الــحــالــي، فيما 
بـــدا عــامــة أكــيــدة عــلــى أن ثقافة 
»التعاقد واإلقالة« ستبقى قائمة 
في ستامفورد بريدج، رغم رحيل 

أبراموفيتش.

ــم ُيـــظـــهـــر الـــمـــالـــك الـــروســـي  ــ ولـ
أي رحــمــة حتى تــجــاه المدربين 
الامعين مثل البرتغالي جوزيه 
مــوريــنــيــو، واإليــطــالــيــيــن كــارلــو 
أنــشــيــلــوتــي وأنــتــونــيــو كــونــتــي، 
الــــــذيــــــن فـــــــــــازوا بــــلــــقــــب الــــــــــدوري 
اإلنكليزي خال فترات وجودهم 

في النادي اللندني.
وعلى الرغم من صيته الجيد 
الـــذي كسبه كــمــدرب فــي الـــدوري 
اإلنــكــلــيــزي فـــي 3 مـــواســـم رائــعــة 
مع برايتون، فــإن بوتر ال يمتلك 
ــتـــي تــمــاشــي  الـــســـيـــرة الـــذاتـــيـــة الـ

 األخير 
ّ
العديد من أسافه. إال أن

يعتقد أن الزمن تغير في تشلسي، 
 إن اتباع نهج أكثر 

ً
إذ قال سابقا

، حــســب مـــا وعــــده الــمــاك 
ً
صـــبـــرا

ــاء الــتــي  ــيـ الـــجـــدد، كـــان أحـــد األشـ
جـــذبـــتـــه لـــمـــغـــادرة بـــرايـــتـــون فــي 

سبتمبر الماضي.

أزمة اإلصابات  

ــم يــلــعــب الــفــرنــســي نــغــولــو  ولــ
كــانــتــي مــنــذ أغــســطــس الــمــاضــي، 
ــاب الــــدولــــيــــان اإلنـــكـــلـــيـــزيـــان  وغـــــ

ريس جيمس وبن تشيلويل عن 
نهائيات كــأس العالم بعد فترة 
ابـــتـــعـــاد طـــويـــلـــة، كـــمـــا اقــتــصــرت 
ــــب الـــــــذي انـــضـــم  ــــاعـ مــــشــــاركــــة الـ
بــالــصــفــقــة األغـــلـــى لــتــشــلــســي في 
الـــصـــيـــف الـــمـــنـــصـــرم، الــفــرنــســي 
ويــــســــلــــي فـــــوفـــــانـــــا، عــــلــــى أربــــــع 

مباريات.
كما استبعد رحيم سترلينغ 
واألميركي كريستيان بوليسيك 
فـــي األســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة الــمــقــبــلــة، 
وانتهى موسم األلباني أرماندو 
ــا بــعــد تــعــرضــه لـــضـــرر في  بـــرويـ

الرباط الصليبي األمامي.
لــكــن مـــع وجـــــود تــشــلــســي في 
مــوقــع غــيــر مــعــتــاد، حــيــث يحتل 
 عن جــاره فولهام 

ً
 متأخرا

ً
مــركــزا

الذي يلتقيه في ديربي غرب لندن، 
يحتاج بوتر إلى إيجاد إجابات 
وافية بداًل من األعذار، إذا ما أراد 

االحتفاظ بوظيفته.
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 على 
ً
يحل تشلسي ضيفا

فولهام في مباراة ديربي غرب 
لندن اليوم، في لقاء مؤجل 

من المرحلة السابعة بالدوري 
اإلنكليزي الممتاز.

الوتارو نجم اإلنتر يحتفل بهدفه

راشفورد نجم مانشستر يحرز هدفًا في مرمى تشارلتون

العبو تشلسي خال مباراة سابقة

تــأهــل مــانــشــســتــر يــونــايــتــد ونــيــوكــاســل 
يـــونـــايـــتـــد لـــنـــصـــف نـــهـــائـــي كــــــأس رابـــطـــة 
األندية اإلنكليزية الثاثاء بفوز األول على 
تشارلتون من الدرجة الثالثة 3-0، والثاني 
على ليستر سيتي بثنائية نظيفة في ربع 

النهائي.
وافتتح الشياطين الحمر التسجيل في 
المباراة عن طريق البرازيلي أنتوني )21(، 
فــيــمــا أضــــاف مـــاركـــوس راشـــفـــورد الــثــانــي 

والثالث في الدقيقتين 90 و4+90.
فـــي الـــمـــقـــابـــل، أراد نــيــوكــاســل صــاحــب 
المركز الثالث في الدوري اإلنكليزي الممتاز 

والــذي وّدع كأس إنكلترا السبت الماضي 
أمـــام نـــاٍد مــن الــدرجــة الثالثة هــو شيفيلد 

وينزداي )2-1(، الثأر لمشجعيه.
ــدرب يــونــايــتــد  ــ ــ ــك تــــن هـــــاغ مـ ــ ــ ــال إريـ ــ ــ وقـ
»أخبرتكم عــدة مــرات أنــه عندما يكون في 
الــمــكــان الــمــنــاســب، وفـــي مــوقــف العـــب ضد 
، وإذا 

ً
العب سيسجل، هذا ما يفعله حاليا

واصل التركيز والعمل فسيسجل المزيد«.
 
ً
وأضــاف »فــي الشوط األول كنت راضيا
 بــعــدم التحلي 

ً
 جـــدا

ً
لكنني لــم أكــن ســعــيــدا

بفاعلية أمــام المرمى، صنعنا الكثير من 
 
ً
الفرص وكان يجب تسجيل المزيد، أحيانا

نحتاج إلــى تمريرة إضافية، تعين علينا 
 
ً
القتال حتى النهاية. لكننا نسجل أهدافا
، لذا 

ً
مــن الــدفــاع ومــن ضــربــات ثابتة أيــضــا

أعتقد أننا نتطور«. 
وعلى ملعب سانت جيمس بارك، سيطر 
الـ »ماغبيز« على ليستر منذ بداية المباراة، 

وكانت له فرص عدة في أول 25 دقيقة.
لــكــن رغـــم ذلــــك، انــتــظــر نــيــوكــاســل حتى 
الــدقــيــقــة 60 فـــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي ليفتتح 
ــرن، قــبــل أن  ــيـ ــن طـــريـــق دان بـ الــتــســجــيــل عـ
يضيف الثاني بهدف البرازيلي جولنتون 

.)72(

إنتر بصعوبة إلى ربع نهائي كأس إيطاليامان يونايتد يتخطى تشارلتون بكأس الرابطةمان يونايتد يتخطى تشارلتون بكأس الرابطة

فيلكس: »البلوز« من أكبر 
أندية العالم

أكد المهاجم البرتغالي جواو فيلكس، 
الــصــفــقــة الــحــديــثــة لـــنـــادي تــشــلــســي، أن 
 من أكبر األندية في 

ً
»البلوز« يعد »واحدا

 باالنضمام إلى 
ً
العالم«، وأنه سعيد جدا

النادي اللندني.
وفـــي أول تــصــريــحــات لــه بــعــد تأكيد 
 على سبيل 

ً
انتقاله إلــى تشلسي قــادمــا

اإلعارة من أتلتيكو مدريد اإلسباني، أكد 
الاعب أنه في لندن لمساعدة الفريق في 
تحقيق أهدافه. وصرح الاعب، صاحب 
ــد مـــن أكــبــر  ، »تــشــلــســي واحــ

ً
ـــ 23 عـــامـــا الـــ

األندية في العالم، وآمل أن أساعد الفريق 

: »أنا سعيد 
ً
في تحقيق أهدافه«، مضيفا

 بالتواجد هنا ولدي رغبة كبيرة في 
ً
جدا

بدء اللعب بستامفورد بريدج«.
ووقع فيلكس على عقد إعارة لنهاية 
الموسم الــجــاري، ودفــع تشلسي مقابل 
ضمه نحو 10 مايين يورو، إضافة إلى 

راتب الاعب.
وبعبارة »الفنان وصل«، رحب تشلسي 
بوصول فيلكس، الذي يعد رابع صفقة 
يــعــقــدهــا »الـــبـــلـــوز« فـــي هــــذا الــمــيــركــاتــو 

الشتوي. 
)إفي(

غويتزه يهدف للمشاركة في »يورو غويتزه يهدف للمشاركة في »يورو 20242024««
يهدف ماريو غويتزه للمشاركة في 
ــا لــكــرة الــقــدم )يـــورو  ــ بطولة أمـــم أوروبـ
2024( الــتــي ســتــقــام فـــي ألــمــانــيــا بعد 
عــودتــه للمنتخب الــوطــنــي فــي بطولة 
 .

ً
كأس العالم التي أقيمت في قطر أخيرا

وقال مهاجم آينتراخت فرانكفورت 
األلماني لصحيفة »بيلد« األربــعــاء: 
»إذا استدعاني المدير الفني هانسي 
فليك سأتواجد. إنها بطولة كبيرة 
وسيكون من الرائع المشاركة بها«. 
ومـــع ذلــــك، أدرك غــويــتــزه أن األمـــور 
 فــي كــرة 

ً
يمكنها أن تتغير ســريــعــا

 إذا كان 
ً
القدم. وقال: »سأكون سعيدا

هناك المزيد في المستقبل، لكن يجب 
أن يتناسب مع السياق الذي ينتهجه 

المدرب، والفريق، وأدائي«. 
وتقمص غويتزه دور البطولة عندما 
فازت ألمانيا ببطولة كأس العالم 2014 
حيث سجل هدف الفوز أمام المنتخب 
ــبـــاراة الــنــهــائــيــة.  األرجــنــتــيــنــي فـــي الـــمـ
ولكن لم يتم استدعاء غويتزه منذ عام 
2017 حــتــى عـــاد تــحــت قـــيـــادة الــمــديــر 
 جيدة 

ً
الفني فليك، بعدما قدم عروضا

مع فرانكفورت- واآلن يأمل الاعب أن 
يواصل تألقه لكي يتم استدعاؤه في 

اليورو. 
وأكــد: »فــي النهاية، ما يحتسب هو 
األداء فــي الملعب. يجب أن تــقــدم أداء 
 من المنتخب 

ً
ا  كل شهر لتكون جزء

ً
جيدا

الوطني«. 

عاد العب الوسط الفرنسي بول بوغبا، الغائب عن مونديال 
قطر 2022 بسبب اإلصابة لخضوعه لجراحة في ركبته مطلع 
سبتمبر الماضي، إلى تمارين فريقه يوفنتوس اإليطالي للمرة 

األولى منذ أكتوبر، بحسب ما أعلن ناديه.
ونشر »بيانكونيري« الثاثاء صورة ومقطع فيديو لحصته 
التدريبية على موقعه الرسمي، وشوهد الاعب البالغ من العمر 

 مع الكرة بين زمائه.
ً
29 عاما

وكان بوغبا، بطل العالم 2018، خضع لعملية جراحية في 
الغضروف المفصلي في أوائــل سبتمبر، ثم تعرض إلصابة 
رت شفاءه. ولم يلعب بوغبا أي مباراة رسمية منذ 

ّ
جديدة أخ

19 أبريل الماضي، عندما كان في صفوف مانشستر يونايتد 
ي النفس أن يــســاعــده رحيله الصيف 

ّ
اإلنــكــلــيــزي. وكـــان يمن

الماضي من مانشستر يونايتد وعودته إلــى يوفنتوس في 
إعادة إطاق مسيرته االحترافية، لكنه أصيب قبل بداية الموسم 

مباشرة خال مباراة ودية في يوليو.
وقّرر بداية األمر عدم الخضوع لجراحة، بهدف المشاركة 

في المونديال الذي بلغت باده مباراته النهائية أمام 
األرجنتين، لكنه عدل عن رأيه في نهاية المطاف. 

وقد يعود بوغبا إلى خوض المباريات في نهاية 
يناير الــجــاري، رغــم اشـــارة صحيفة ال غازيتا 

 
ً
الرياضية إلى رغبة يوفنتوس أن يكون جاهزا
في المباريات التمهيدية للدوري األوروبــي 
)يوروبا ليغ( في 16 و23 فبراير المقبل ضد 

نانت الفرنسي.
وكــان الاعب حمل ألـــوان يوفنتوس في 

فترة أولى بين 2012 و2016 أحرز خالها لقب 
الدوري أربع مرات، قبل انتقاله الثاني إلى صفوف مانشستر 
يونايتد. ورّد في نهاية ديسمبر على انتقادات المشجعين 
 على ممارسة تمارين 

ً
لذهابه إلى الجبال، عندما كان مجبرا

: »الصبر ليس أن تعرف 
ً
 فرديا

ً
شاقة لبناء العضات، وجريا

كيف تنتظر، بل أن تعرف كيف تحافظ على نفسية جيدة 
خال االنتظار«.

قت مهام رئيس االتحاد 
ّ
ُعل

الفرنسي لكرة القدم 
نويل لو غريت من الهيئة 

التنفيذية االستثنائية 
لاتحاد، وسيضمن فيليب 

ديالو املهمة املؤقتة، 
بحسب ما كشف عضو 

في الهيئة األربعاء لوكالة 
فرانس برس.

لوغريت الذي ترأس 
االتحاد في 2011 وتنتهي 

فترته الحالية في 2024، 
أضعفته تصريحات جدلية 
طالت نجم الكرة الفرنسية 

السابق زين الدين زيدان 
وشهادات حيال سلوك 

جنسي مفترض. كما 
قت مهام املديرة العامة 

ّ
ُعل

فلورانس آردوان بحسب 
املصدر عينه.

وقعت املحكمة الرياضية 
لاتحاد األملاني لكرة 

القدم غرامة قدرها 15 ألف 
يورو على فريق بوروسيا 
دورتموند بسبب السلوك 
غير الرياضي لجماهيره. 

ووفقًا ملا ذكره االتحاد 
األملاني األربعاء، فإن 

جماهير دورتموند قامت 
بإشعال على األقل 15 لعبة 

نارية في مباراة كأس أملانيا 
أمام هانوفر يوم 19 أكتوبر 

املاضي. 
وذكر البيان أنه يمكن 

للنادي أن يستخدم ما يصل 
إلى خمسة آالف يورو من 

املبلغ املذكور الستثمارها 
في تدابير األمن أو منع 

العنف.
 )د ب أ(

أكد مهاجم فالنسيا، 
األوروغواني إدينسون 

كافاني، أنه إذا تمت معاقبته 
من قبل لجنة االنضباط في 

»فيفا« لضربه شاشة حكم 
الفيديو املساعد )فار( في 
نهاية مواجهة غانا التي 

انتهت بإقصاء منتخب 
باده من مونديال قطر 

2022، حيث طالب الفريق 
ي جزاء، فإنه ينبغي 

َ
بركلت

وضع حكم تلك املباراة، 
األملاني دانيال سيبرت »في 

السجن«.
وفي مقابلة نشرتها إذاعة 
كاينا سير اإلسبانية، يوم 

الثاثاء، قال كافاني: »إذا 
عاقبوني على ضرب شاشة 

)الفار( إلقصائنا من كأس 
العالم، فعليهم وضع الحكم 

في السجن، ألنها أخطاء 
ال يمكن أن ترتكب في ظل 

وجود )الفار( وكل هذه 
الكاميرات وكل هؤالء الحكام 

الذين يقفون خلفها.

قال فرانك باومان املدير 
الرياضي لفريق فيردر 

بريمن األملاني لكرة القدم، 
إنه ال توجد أي نية لدى 

النادي ببيع نيكاس 
فولكروج، مهاجم الفريق، 

في فترة االنتقاالت الشتوية 
الحالية، ويعتقد أن املهاجم 

األملاني سيظل مع الفريق. 
وتصدر فولكروج )29 عامًا( 

عناوين الصحف عندما 
سجل هدفني في بطولة كأس 

العالم في قطر، حينما ودع 
املنتخب األملاني املسابقة 

من دور املجموعات، وجاء 
تغيير الاعب لوكيله مؤخرًا 
ليزيد من التكهنات الخاصة 

باحتمالية رحيله عن النادي. 
وقال باومان في تصريحات 

للنسخة األسبوعية 
لصحيفة »بيلد سبورت« 

األملانية، إنهم ال يريدون أن 
يرحل هداف الفريق برصيد 

10 أهداف، على األقل في 
فترة االنتقاالت الحالية. 
وأكد باومان:« بالتأكيد 

انتقاله لن يكون إجباريًا من 
طرفنا«.

سلة أخبار

تعليق مهام رئيس 
االتحاد الفرنسي

تغريم بوروسيا دورتموند 
15 ألف يورو

كافاني: ينبغي وضع 
الحكم سيبرت في السجن

بريمن ال ينوي التفريط 
في فولكروج

التحقيق في مباراة أوكسفورد وأرسنال
يحقق االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم في مباراة 
كــأس االتــحــاد بين أوكــســفــورد يونايتد وأرســنــال، 
التي فاز بها الغانرز بنتيجة )-3 0(، بسبب »أنماط 

مشبوهة متعلقة بالمراهنات«.
ووفــقــا للصحافة اإلنــكــلــيــزيــة، يــتــركــز االهــتــمــام 
على البطاقة الصفراء التي تلقاها العب أوكسفورد 

يونايتد.

وسيكون الاعب المعني بالتحقيقات هو المدافع 
سيارون براون، الذي ارتكب خطأ ضد بوكايو ساكا 

ى على إثره بطاقة صفراء.
ّ
في الشوط الثاني، وتلق

وقــام وكــاء المراهنات بتمرير معلومات حول 
ق المراهنات فيما يتعلق بهذه البطاقة، ويقوم 

ّ
تدف

االتـــحـــاد اإلنــكــلــيــزي بالتحقيق فــي حقيقة مــا إذا 
كانت متعمدة. 

مباريات اليوم
القناة الناقلة المباراة التوقيت

الدوري اإلنكليزي

beINSPORTS PR1 فولهام - تشلسي 11:00

كأس السوبر اإلسباني

SSC1 ريال بيتيس - برشلونة 10:00

كأس هولندا

ESPN غرونينغن - سباكينبورغ 10:00

ESPN فينورد – بي إس زفوله 11:00

كأس إيطاليا

AD SPORT PR1 فيورنتينا - سمبدوريا 8:00

AD SPORT PR1 روما - جنوى 11:00

بوغبا يعود إلى تمارين يوفنتوس

تشلسي الستعادة التوازن على حساب فولهام

https://www.aljarida.com/article/10894
https://www.aljarida.com/article/10891
https://www.aljarida.com/article/10886
https://www.aljarida.com/article/10884
https://www.aljarida.com/article/10882
https://www.aljarida.com/article/10881
https://www.aljarida.com/article/10880
https://www.aljarida.com/article/10878
https://www.aljarida.com/article/10877
https://www.aljarida.com/article/10876
https://www.aljarida.com/article/10875
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري     

وفيات

يوسف حمد سالم العمر
، شــيــع، الــرجــال: ديـــوان الــنــجــدي، كــيــفــان، ق2، شـــارع فهد 

ً
83 عــامــا

الصبيح، م1، النساء: كيفان، ق2، ش21، م13، ت: 99078316
يوسف خميس بوعركي

، شيع، العزاء في المقبرة فقط، ت: 94445427
ً
85 عاما

علي عبدالله الفارسي
، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة فقط، النساء: جنوب السرة، 

ً
52 عاما

الزهراء، ق6، ش605، م16، ت: 69694020، 97770816
نجم سعود علي الفارسي  

عامان، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة فقط، النساء: جنوب السرة، 
الزهراء، ق6، ش605، م16، ت: 69694020، 97770816

وسمية خميس شالش أرملة: منصور بن رسم العجمي
، شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: علي صباح 

ً
81 عاما

السالم، ق9، ش18، م27، ت: 99884294
هاني مصطفي كرم حسين كرم 

، شيع، الرجال: ديوان مصطفى كرم، السرة، ق4، ش2، م3، 
ً
62 عاما

النساء: السرة، ق4، ش15، م33، ت: 66667066
رومة صقر راشد األرملي أرملة: سند السند

، شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: الشامية، ق4، 
ً
77 عاما

ش14، م2، ت: 66529616، 99048411، 50590440
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الطقس والبحرمواعيد الصالة

العظمى
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أعلى مد

أدنى جزر

  17

08
ً
01:52 صبـــاحــــــا

 04:06 مــــــســــــــــــــــاءً 

 
ً
09:02 صبـــاحــــــا

09:26 مــــــســــــــــــــــاًء 

بعوض يقاوم المبيدات الحشرية عقار لالنسداد الرئوي ُينشط الذاكرة
ــبــــعــــوض الـــنـــاقـــل  ــح الــ ــبــ أصــ
ــّبـــبـــة لــحــمــى  ــات ُمـــسـ ــيـــروسـ ــفـ لـ
الـــضـــنـــك وأمــــــــراض أخــــــرى قــد 
ينطوي بعضها على خطورة 
 للمبيدات 

ً
 جدا

ً
كبيرة، مقاوما

الــحــشــريــة فـــي بــعــض الــبــلــدان 
اآلســيــويــة، فــيــمــا تــبــرز حاجة 
ماسة لطرق جــديــدة تحّد من 
ــاره، حـــســـبـــمـــا أظـــهـــرت  ــ ــــشـ ــتـ ــ انـ

.
ً
شرت أخيرا

ُ
دراسة يابانية ن

وُيعتبر رش المبيدات في 
مناطق ينتشر فيها البعوض 
ــمـــارســـة شـــائـــعـــة فــــي الـــــدول  مـ
االستوائية وشبه االستوائية. 
ــعـــوض  ــبـ وكـــــانـــــت مــــقــــاومــــة الـ
 
ّ
لهذه المواد تثير القلق، إال أن
 
ً
حجم المشكلة لم يكن محددا

بصورة دقيقة حتى اليوم.
ــم الــيــابــانــي  ــالـ ــعـ وأجـــــــرى الـ
شــيــنــجــي كـــاســـاي إلــــى جــانــب 

فريقه دراسة على البعوض في 
دول آســيــويــة عــدة وفــي غانا، 
والحظوا وجود طفرات جينية 
تجعل بعض أنــواع البعوض 
 ضـــــــد الــــمــــبــــيــــدات 

ً
مــــحــــصــــنــــا

الحشرية المستخدمة بشكل 
كبير كالبيرميثرين.

)أ ف ب(

يـــمـــكـــن أن يــــكــــون اســـتـــرجـــاع 
الـــــــذكـــــــريـــــــات والــــــحــــــكــــــايــــــات مـــن 
 في أفضل 

ً
 صعبا

ً
المعلومات أمرا

األوقات، وقد يكون أكثر صعوبة 
عندما تحرم من النوم.

 إال أن دراســـة جــديــدة أجريت 
ـــشـــرت فـــي مجلة 

ُ
عــلــى الـــفـــئـــران ن

عـــلـــم األحــــيــــاء الـــحـــالـــي، ونــقــلــهــا 
ــــس،  ــ ــوم أمـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــا الـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــع روسـ ــوقــ ــ مــ
أكــــــــــــدت أنـــــــــه يــــمــــكــــن اســـــتـــــعـــــادة 

الـــذكـــريـــات »الــمــنــســيــة« بــعــد أيـــام 
ــة  ــيـ ــاغـ ــبــــر تـــنـــشـــيـــط خــــايــــا دمـ عــ
مـــــحـــــددة أو بــــاســــتــــخــــدام دواء 
يستخدمه، عــــادة، الــبــشــر لعاج 
مــرض االنــســداد الــرئــوي المزمن 
)COPD(، وهــــــو مـــجـــمـــوعـــة مــن 
ــــراض الــتــي تــصــيــب الرئتين  األمـ
والـــمـــمـــرات الـــهـــوائـــيـــة. وأظـــهـــرت 
األبحاث السابقة كيف تؤثر حتى 
فــتــرات قصيرة مــن الــحــرمــان من 

النوم على عمليات الذاكرة، لكن 
الباحثين ما زالوا غير متأكدين 
مما إذا كان نقص النوم يضعف 

عملية تخزين المعلومات. 
وبدأ عالم األعصاب في جامعة 
جــرونــيــنــجــن، روبــبــرت هاككس، 
وزماؤه اإلجابة عن هذا السؤال، 
مستخدمين الفئران التي ُحرمت 
مــن الــنــوم 6 ســاعــات بعد فحص 

قفص به عدة أشياء.

كسر فناجين القهوة فقتلته زوجتهكسر فناجين القهوة فقتلته زوجته فقد »كمبيوتره« فحطم باب الفندقفقد »كمبيوتره« فحطم باب الفندق
كشفت وزارة الــداخــلــيــة الليبية مــابــســات جريمة بشعة 
أثــارت ضجة على مواقع التواصل، حيث أقدمت سيدة على 

قتل زوجها المعاق، لكسره أكواب قهوة.
وأعلنت الوزارة، في بيان على »تويتر«، نشره موقع روسيا 
اليوم، أمس، أن الزوجة »حاولت تضليل العدالة بزعمها أن 
مجهولين اقتحموا منزلها وقتلوا زوجها، غير أنها اعترفت، 

في التحقيق، بارتكابها الجريمة«.
 وقالت الجانية إن زوجها كسر فناجين قهوة اشترتها 
، فضربته بعصا المكنسة على رأسه ففقد الوعي ومات.

ً
أخيرا

اقتحم زبــون غاضب أحد فنادق شنغهاي بسيارته، مما 
أحدث فوضى في المدخل من دون تسجيل أي إصابة، بعد 
مــشــادة كامية بينه وبين عــدد مــن الموظفين بشأن فقدان 

جهاز الكمبيوتر الخاص به.
وانــتــشــرت فـــي مـــواقـــع الــتــواصــل مــقــاطــع فــيــديــو، نقلتها 
»العربية نــت« أمـــس، تظهر ســيــارة بيضاء يــحــاول سائقها 
تحطيم مدخل فندق »سنترال هوتيل« في شنغهاي قبل أن 

يدخل البهو.
وُيسمع في مقاطع الفيديو عدد من الزبائن يقولون »أصيب 

 مع تدمير السائق كل ما يظهر أمامه.
ً
بالجنون!«، تزامنا

الطفولة في الهند... على سقالة
أثــــار مــقــطــع فــيــديــو مـــتـــداول لطفل 
ــاء، دون  ــنـ هـــنـــدي يــعــمــل فـــي مـــوقـــع بـ
 
ً
 شاسعا

ً
اتخاذ تدابير السامة، غضبا

على مواقع التواصل.
وقــال موقع »روســيــا الــيــوم« أمــس، 
إن الــعــامــل الــصــغــيــر تــم رصــــده على 
ارتــفــاع كبير دون أي حــمــايــة، حيث 
 بشكل خطير على سقالة. 

ً
كان معلقا

ويبدو الصبي الذي يظهر في الفيديو 
دون السن القانونية، ومن الواضح أنه 
ينتمي إلى مدرسة ال إلى موقع بناء.

 بشكل 
ً
ويمكن رؤية الصبي جالسا

خطير على حافة سقالة في الفيديو 
الذي تبلغ مدته 11 ثانية، حيث يعمل 
 عــن عــدم 

ً
عــلــى ارتـــفـــاع مــذهــل، فــضــا

ارتدائه حزام األمان، فالفتى ال يرتدي 
حتى الخوذة، وهي ضرورة مطلقة في 

موقع البناء.
وأثناء العمل في موقع البناء، يجب 
اتــخــاذ الــكــثــيــر مــن تــدابــيــر الــســامــة، 
 عــنــدمــا يــكــون الــعــمــال في 

ً
خــصــوصــا

مبنى شاهق. ويجب أن يكون هناك 
حــــــزام أمــــــان مـــنـــاســـب عـــنـــدمـــا يــكــون 
الشخص فوق مبنى قيد اإلنشاء، ألن 
.
ً
موقع البناء ليس المكان األكثر أمانا

، حيث 
ً
 كبيرا

ً
وأثار الفيديو غضبا

استنكر نشطاء تعريض حياة الطفل 
للخطر، معتبرين أنه مجرد عينة عن 
ظاهرة منتشرة في الهند، مطالبين 
الـــســـلـــطـــات بـــالـــتـــدخـــل الـــعـــاجـــل لــحــل 
ــرار الــتــي قد  ــ الــمــســألــة، وتــافــي األضـ

تحصل بسببها.

مكتبات بريطانيا تسخر من »االحتياطي«
 كبيرين 

ً
 وتفاعا

ً
أثــارت مكتبة بريطانية إعجابا

بين البريطانيين، على وســائــل الــتــواصــل، بطريقة 
عرضها كتاب األمير هاري على واجهتها. فقد عرض 
العاملون في مكتبة »بيرت« في سويندون كتاب األمير 
هاري »سبير« )االحتياطي( بجانب رواية للمؤلفة بيا 
ماكي الــذي يحمل عــنــوان »كيف تقتل عائلتك«، في 

إيماءة لمزاعم هاري ضد العائلة المالكة.
وحظيت تغريدة مكتبة بيرت بالصورة لواجهة 
عــرض الكتب بأكثر مــن 2316 إعـــادة تــغــريــد، و877 

، إضافة إلى أكثر من 19400 إعجاب.
ً
تعليقا

ونشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية صورة 
واجــهــة عــرض المكتبة، ونقلها مــوقــع ســكــاي نيوز 
أمس، حيث يوجد الكتابان، تحت عنوان »كتابان... 
هل يمكنك تحديد االختاف؟«، بينما وضعت مكتبة 
»الكتاب المفتوح« في ريتشموند جنوب غربي لندن، 
مــذكــرات األمير هــاري بجوار كتاب بعنوان »تاريخ 

الخيانة« لديارميد ماك كولوتش.
يشار إلــى أن العديد من البريطانيين عبروا عن 
ــاري، وشــنــت  ــ امــتــعــاضــهــم مــمــا ورد فـــي مـــذكـــرات هــ
الصحف البريطانية حملة ضد الكتاب وما يحمله 
 
ً
من اتهامات للعائلة المالكة البريطانية، خصوصا
لــوالــده الملك تشارلز وزوجـــة أبيه كاميا وشقيقه 

األمير وليام.

الشكاوى والتوزيع: 
شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

تلفون: 1828111 - داخلي:739 - فاكس: 22252540

اإلعانات: 
شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع 

تلفون: 1828111 - داخلي: ٧٠٠ - فاكس: 22252537
ads@aljarida.com :البريد اإللكتروني

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
الصالحية - شارع فهد السالم - مبنى أسامة

تلفون: 22257036 / 22257037 - فاكس: 22257035 - ص. ب: 29846 صفاة 13159 الكويت
خدمة العماء: تلفون: 1828111 - فاكس: 22252540

 www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

سقطة كبيرة 
حسن العيسىللحكومة

سقطة كبيرة للحكومة حين قررت رفع المعاش التقاعدي 
االستثنائي للوزراء إلى 9000 دينار، بعد أربعة أيام فقط 
مــن طلب مجموعة كبيرة مــن الــنــواب إلــغــاء الــمــادة ٨0 من 
قانون التأمينات االجتماعية الذي يخّول الحكومة سلطة 
تقرير الــزيــادة، وهــي سلطة قــد تشوبها مثالب دستورية 
 مــا نشرته الصحافة عــن مــفــاجــأة النائبة 

ّ
بــاألســاس، لــكــن

ل فضيحة للحكومة 
ّ
جنان بوشهري في هذا الموضوع، يمث

ويطيح أي مصداقية حقيقية أو موهومة للحكومة، فهي 
هرولت لتقرير زيــادة مالية مكلفة للمال العام ـ 70 مليون 
 عن توّجه المجلس إللغاء 

ً
 - حين عرفت مسبقا

ً
دينار سنويا

نص المادة السابقة.
ماذا نسّمي هذا غير انتهازية مخجلة بحق الحكومة التي 
رفعت باألساس شعار محاربة الفساد والهدر المالي؟ وبم 
تبرر مثل ذلك السلوك؟ وكيف تدعو النواب إلى التصرف 
بحكمة في قضايا الهدر المالي والمحافظة على مستقبل 
 لمبادئ دعــت إليها 

ً
ل تصرفها خــرقــا

ّ
األجــيــال، بينما يمث

، ولم تتردد عن انتهاكها في الوقت ذاته؟
ً
بداية

يقولون إن فاقد الشيء ال يعطيه، وهذا ما يصُدق على 
ســلــوك الــحــكــومــة، وكــم سيكون مــن الصعب على السلطة 
قنع الناس اآلن بأن المطالبات غير المعقولة للكثير 

ُ
أن ت

من النواب بإسقاط القروض ستكون كارثية على ميزانية 
الدولة.

مرة أخرى، لنعود إلى كتاب مكيافيلي الزمن الحالي، وزير 
الخارجية األميركي السابق، هنري كسينغر، وهو واحد من 
أهم رّواد السياسة البرغماتية بكل شرورها وحسناتها، ففي 
كتابه »القيادة«، يقرر أنه »... ال غنى عن القيادة في كسب 
الثقة والوفاء بالوعود... هناك حاجة إلى القيادة لمساعدة 
الناس على الوصول إلى واقع جديد أفضل لم يكونوا فيه 
من قبل، ولم يتخيلوا الذهاب إليه من قبل...«، فهل تستوعب 
 ما 

ً
السلطة مثل هذا الكام، وأي ثقة ضئيلة كانت لها يوما

أحرقتها في غفلة من الزمن؟!

هل تريدون ديموقراطية بقياسات حكومية؟!
أم ديموقراطية بقياسات نيابية؟!

أم تــريــدون ديموقراطية مثالية تستند إلــى برامج سياسية 
مقنعة وقابلة للتنفيذ؟!

اإلجــابــة على تلك األســئــلــة ليست بالسهولة الــتــي يتوقعها 
البعض.

 للتشريع...
ً
فالحكومة لم تعد تحكم، والمجلس لم يعد مكانا

الحكومة تريد مــن الشعب نفسه وبمساعدة بعض النواب 
رفض الديموقراطية كما هو واضح من مشاهد جلسات مجلس 

األمة!
هرج... ومرج... وفوضى!

ليس هناك من هو غير متحمس لتهدئة األمور، وليس هناك 
من ال يريد االستقرار والهدوء والنقاش الموضوعي.

كل ما لدينا هو سيرك حكومي نيابي استعراضي بهلواني ال 
 فهمه كوضع واقعي يمثل وجهات 

ً
 من الصعب جدا

ً
يفهمه أحد، إذا

 على طريقة إما 
ً
 جدا

ً
نظر، ال، هو وضع استثنائي ويبدو متخلفا

أن يسود رأيي أو أنني سأكون لكم بالمرصاد إلى أبد اآلبدين...
 فقط كما هو متوقع، بل هو نيابي 

ً
هذا الــرأي ليس حكوميا

!
ً
أيضا

الــحــكــومــة تــريــد مــن الــشــعــب أن يــكــره الــديــمــوقــراطــيــة، ونـــواب 
المجلس ال يــريــدون إال أن تـــزداد شعبيتهم على حساب المال 
العام وعلى اختراق النظم والقوانين لمصلحة بعض الناخبين 

الشخصية...
هـــذا الــمــوقــف أو هـــذه الــمــواقــف المتناقضة نهايتها أن يتم 
استفتاء الشعب حول الديموقراطية كمبدأ عــام، وليست كملك 

خاص للسلطة أو للنواب.
 
ً
نعم آن األوان الستفتاء عام وحاسم فيما إذا كان الشعب فعا
يريد ديموقراطية عرجاء كالوضع الحالي المليء بالتناقضات؟!
 فاألمل معقود على إجــراء ذلــك االستفتاء 

ً
أشــك في ذلــك، وإذا

 
ً
اآلن وقبل فوات األوان وقبل أن تعم الفوضى لتفتك بنا جميعا

كمجتمع.

ديموقراطيتنا 
د. ناجي سعود الزيدالعرجاء
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