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إيران تنفذ »أرفع« إعدام
ق أكبري بتهمة التجسس لبريطانيا يبعث رسائل إلى الداخل والخارج ولندن تتوعد بالعقاب
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السفير اليوناني: 
مستعدون 

لتطوير جزيرة 
»

ً
فيلكا »ثقافيا

»الداخلية«: منع نقل السجناء
بغير مالبس السجن

1.9 مليون دينار مديونية
لمخالفات تعاونية بالفروانية

● محمد الشرهان
أصدر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون قوات 
األمن الخاصة وشؤون المؤسسات اإلصالحية وتنفيذ 
 يقضي بتوحيد 

ً
األحــكــام، الــلــواء عبدالله سفاح، قـــرارا

مالبس السجناء في جميع السجون، ووضع اسم اإلدارة 
العامة للمؤسسات اإلصالحية على تلك المالبس.

وأبلغت مصادر مطلعة »الجريدة«، أن اللواء سفاح 
ــادة األمــنــيــيــن فـــي قـــطـــاع الــمــؤســســات  ــقــ شــــدد عــلــى الــ
اإلصالحية بضرورة عدم نقل أي سجين إلى المحاكمة 
ــرتـــدي الـــلـــبـــاس الــخــاص  ــو يـ أو الــمــســتــشــفــيــات إال وهــ

بالسجناء، والمدون عليه اسم المؤسسة، وعدم 

● جورج عاطف
 من 

ً
علمت »الجريدة« أن تقرير اللجنة المشّكلة أخيرا

وزارة الــشــؤون االجتماعية لمراجعة أعــمــال وحسابات 
جمعية تعاونية في محافظة الفروانية محالة إلى النيابة 
رفت بعهد مجلس إدارة 

ُ
العامة، كشف ُجملة مخالفات اقت

سابق، أبرزها وجود مديونية على الجمعية ألحد البنوك 
ية )شركات موّردة( بـ 1.9 مليون دينار.

ّ
المحل

 للتقرير، الذي اطلعت »الجريدة« عليه، تتضمن 
ً
ووفقا

 الــتــالعــب بــالــنــظــام اآللــــي داخــــل أفــرع 
ً
الــمــخــالــفــات أيــضــا

ة الــذمــة  ـــ »بـــــــراء ــا يـــعـــرف بـ الـــخـــضـــراوات والــفــاكــهــة أو مـ
اإللكترونية«.

طهران - فرزاد قاسمي

02

02

أصبح نائب وزير الدفاع اإليراني السابق علي رضا أكبري، 
مساعد األمين العام للمجلس األعلى لألمن القومي الحالي علي 
شمخاني، المسؤول الحكومي األول وأرفــع شخصية تعدمها 
 على االحتجاجات 

ً
إيران، في موجة اإلعدامات التي أطلقتها ردا

الشعبية المستمرة منذ سبتمبر الماضي.
وبــعــد ثــالثــة أيـــام فقط مــن الكشف عــن إدانــتــه بالتجسس 
لمصلحة المملكة المتحدة الــتــي يحمل جنسيتها، أفــادت 
 
ً
ــذ شنقا

ّ
ــدام نــف السلطات القضائية اإليــرانــيــة بــأن حكم اإلعــ

ــاد فـــي األرض والـــمـــّس بــاألمــن  ـــ »اإلفــــســ بــعــد إدانـــــة أكـــبـــري بـ
الداخلي والخارجي للبالد«، مشيرة إلى أن »نشاطات جهاز 
االســتــخــبــارات البريطاني فــي القضية أظــهــرت قيمة الــمــدان 

وثقة العدو به«.
(، الذي يوصف بأنه مقرب 

ً
واتهمت السلطات أكبري )61 عاما

من شمخاني، بتلقي »1.805 مليون يــورو و265 ألــف جنيه 
إسترليني و50 ألف دوالر أميركي« مقابل إفشاء أسرار 

»الشال«: الكويت تتصرف كأنها تعيش في كوكب آخر
شراء الوالءات سرقة ظالمة لمستقبل صغار البلد وأجياله القادمة

• 100 ألف خريج خالل السنوات األربع 
القادمة دون مصير وظيفي

• المستوى التعليمي المتخلف لخريجينا 
يحرمهم التنافس على فرص العمل

ً• بلدنا الوحيد في العالم المعتمد على النفط 
في تمويل ميزانيته ومنذ نحو 60 عاما
• البرميل الكويتي فقد نحو %26.2 
من قيمته مقارنة ببداية السنة المالية

٠٢

شعارات ضد النظام اإليراني على سور 
السفارة اإليرانية في لندن )أ ف ب(

٠٢
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»الداخلية«: منع نقل السجناء...إيران تنفذ »أرفع«...
عن 178 شخصية إيرانية بارزة، منها األب الروحي للبرنامج 

النووي سعيد فخري زاده الذي تم اغتياله عام 2020.
وفور إعالن تنفيذ الحكم، دانت بريطانيا الخطوة واستدعت 
القائم باألعمال اإليراني لديها لـ »توضيح اشمئزازها«. وبينما 
قال وزير الخارجية جيمس كليفرلي، إن »العمل الهمجي لن 
يمر دون عقاب«، وصف رئيس الــوزراء ريشي سوناك إعدام 
 أنه »عمل قاٍس وجبان نفذه نظام 

ً
أكبري بـ »المرّوع«، معتبرا

همجي ال يحترم حقوق اإلنسان لشعبه«. 
وفــرضــت الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة عــقــوبــات عــلــى الــنــائــب الــعــام 
اإليــرانــي، فيما وصــف السفير األميركي فــي لندن اإلعـــدام بـ 
»المروع والمثير لالشمئزاز«. كما دانت منظمة العفو الدولية 

الخطوة، معتبرة أنها »دليل جديد على هجوم إيران الشنيع 
عــلــى الــحــق فـــي الـــحـــيـــاة«، داعـــيـــة الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة إلــى 

»التحقيق بشكل كامل« في اتهامات بتعرضه للتعذيب. 
 بحسابات 

ً
ولم يتضح بعُد ما إذا كان إعدام أكبري مرتبطا

داخلية بحكم قربه من شمخاني آخر اإلصالحيين الذي ال يزال 
يحتفظ بمنصب مؤثر في تركيبة الحكم اإليرانية. 

 وأكد مصدر مطلع في مكتب المرشد اإليراني علي خامنئي، 
لـ »الجريدة«، أن الرئيس إبراهيم رئيسي مازال يصر على تغيير 
 تأخر الخطوة إلى الخالفات الحادة والصراع 

ً
شمخاني، عازيا

الذي برز بين رئيسي و»الحرس« على الشخصية التي يجب أن 
تتولى المنصب.

وعلى الرغم من قيام وكالة نور نيوز التابعة للمجلس األعلى 
لألمن القومي بنفي التقارير عن إقصاء شمخاني، أكــد المصدر 

السماح ألي نزيل بارتداء المالبس الخاصة.
وأوضــحــت أن الــســجــنــاء الــذيــن يطلبون مــالبــس خــاصــة لعدة 
أسباب، ُيشترط عليهم شراؤها من جمعية الشرطة، ولن ُيسمح ألي 
سجين بارتداء مالبس غير مصروفة من »المؤسسات اإلصالحية«، 

أو التي ترد عن طريق الجمعية.

أن األخير التقى خامنئي ليل األربعاء ــ الخميس وقــدم استقالته 
 بمشاكل صحية. 

ً
متعلال

وبحسب المصدر، طلب خامنئي من شمخاني االستمرار بمنصبه 
 إلــى أن الــصــراع حول 

ً
ريثما يتم االتــفــاق على مــن سيخلفه، الفــتــا

منصب شمخاني امتد ألروقة البرلمان حيث جهز نواب »الحرس« 
 الستجوابهم وسحب الثقة منهم، 

ً
الئحة تضم 10 وزراء تمهيدا

وهو ما قد يؤدي إلى إجبار رئيسي على تشكيل حكومة جديدة.
في غضون ذلك، استقبل الرئيس السوري بشار األسد، أمس، وزير 
الخارجية اإليراني حسين أمير عبداللهيان، القادم من لبنان حيث 
التقى المسؤولين هناك واألمين العام لـ »حزب الله« حسن نصرالله.  
وفي تناقض مع تصريحات سابقة لمسؤولين إيرانيين آخرين، 
قــال عبداللهيان في ختام زيــارتــه إلــى بيروت إن »السعودية غير 

مستعدة  حتى اآلن لتطبيع العالقات مع طهران«. 
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1.9 مليون دينار مديونية على »تعاونية« بالفروانية
تقرير »الشؤون« كشف تالعبات بـ »الذمة اإللكترونية« ألفرع الخضار ومضاعفة األسعار

ــريـــدة«  تـــأكـــيـــدا لــخــبــر »الـــجـ
المنشور في عددها الصادر 
ــة  ــ ــالــ ــ 8 الــــــــجــــــــاري حـــــــــول »إحــ
ــي 

َ
تــعــاونــيــتــيــن فـــي مــحــافــظــت

ــدي إلـــى  ــ ــمــ ــ ــيــــة واألحــ ــفــــروانــ الــ
ــمـــت  ــلـ ــب الـــــــــــعـــــــــــام«، عـ ــ ــ ــائـ ــ ــ ــنـ ــ ــ الـ
»الــجــريــدة« أن تــقــريــر اللجنة 
 مــــن وزارة 

ً
الـــمـــشـــّكـــلـــة أخــــيــــرا

الشؤون االجتماعية، لمراجعة 
أعــمــال وحــســابــات التعاونية 
التابعة لمحافظة الفروانية، 
أمــــــــــــاط الــــــلــــــثــــــام عـــــــن ُجــــمــــلــــة 
ـــرفـــت فـــي عهد 

ُ
مــخــالــفــات اقـــت

مجلس إدارة ســابــق، أبــرزهــا 
وجود مديونية على الجمعية 
ــيــــة  ــ

ّ
ــل ــمــــحــ ألحــــــــــد الــــــبــــــنــــــوك الــ

ــات مــــــــــوّردة( قــــــــّدرت بـــ  ــ ــركـ ــ )شـ
1.9 مــلــيــون ديـــنـــار، مــمــا حــدا 
بــالــبــنــك الــســالــف ذكــــره، عقب 
فشل الطرق الوّدية للحصول 
على مستحقاته، إلــى اتخاذ 
اإلجـــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة ضــد 
ــة، ورفــــــــــــع قـــضـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الـ

السترداد أمواله.
 للتقرير، الذي اطلعت 

ً
ووفقا

»الجريدة« عليه، فإنه من بين 
، الــتــالعــب 

ً
ــا الــمــخــالــفــات أيـــضـ

ــي )الــكــاشــيــر(  فـــي الــنــظــام اآللــ
داخل أفرع الخضار والفواكه، 
ة الــذمــة  أو مــا ُيــعــرف بـــ »بــــراء
اإللكترونية«، لتقليل أو زيادة 

الـــكـــمـــيـــات الــمــبــيــعــة بـــصـــورة 
 أو تــعــكــس 

ّ
وهـــمـــيـــة ال تـــشـــف

حقيقة القوة الشرائية داخل 
هــــــــذه األفـــــــــــــرع، إضــــــافــــــة إلــــى 
الــمــخــالــفــات الــخــاصــة بــزيــادة 
الراتب الشهري للمدير العام 
ــــدالت  لـــلـــجـــمـــعـــيـــة، وصــــــــرف بـ
ــــب إضــــافــــي لــــه مــــن دون  ــ وراتـ
حق أو سند قانوني، وإعالم 
ــــؤون« والـــحـــصـــول على  ــــشـ »الـ

موافقتها المسبقة.
 
ً
ــا ــر أيــــضــ ــريــ ــقــ ــتــ ــــف الــ ــشـ ــ وكـ
عــن تــالعــبــات بالُجملة داخــل 
أفــرع الخضار، وعــدم االلتزام 
بالقرارات الــوزاريــة واإلداريــة 
ــم الـــمـــســـألـــة، إلـــى  ـ

ّ
ــظ ــنـ ــتــــي تـ الــ

جانب زيادة األسعار بصورة 
ــن زيــــــادة  ــ  عـ

ً
ــال مـــبـــالـــغـــة، فــــضــ

رواتـــــــــــــب مـــــســـــؤولـــــي األفـــــــــرع 
وصــــــــــرف إضــــــافــــــي لــــهــــم مــن 
دون مــوافــقــة »الـــشـــؤون«، مما 
ــرار المباشر  تسبب فــي اإلضـ
والــمــتــعــمــد بــالــمــركــز الــمــالــي 

للجمعية.
وبشأن التعاونية بمحافظة 
ــيـــل مــديــر  ــــدي، فـــقـــد أحـ ــمـ ــ األحـ
ُمعّين سابق إلى النائب العام 
عــلــى خــلــفــيــة شــبــهــة الــتــالعــب 
في األسواق، وسوء استخدام 
ــلــطــة ومـــا تــرتــب عليه من  الــسُّ
 عن عدم 

ً
تبديد األموال، فضال

باع اآللية السليمة عند شراء 
ّ
ات

الخضراوات والفواكه، وكثرة 
القرارات الفردية دون الرجوع 
إلى الوزارة أو الحصول على 

موافقتها المسبقة.
ــك، كــشــفــت مــصــادر  ــ ــى ذلـ إلــ
»الــشــؤون« أن قــطــاع التعاون 

بـــصـــدد رفــــع تـــقـــاريـــر نــحــو 3 
جمعيات مشكلة بحقها لجان 
مــراجــعــة، إلـــى وكــيــل الــــوزارة، 
الــــذي ســيــحــيــلــهــا بـــــدوره إلــى 
النائب العام التخاذ ما يراه 
 من إجراءات قانونية 

ً
مناسبا

بحق ما تضمنته التقارير من 

تـــجـــاوزات ومــخــالــفــات مالية 
وإدارية جسيمة تحمل الطابع 
الجزائي، ومن شأنها اإلضرار 
بالمركز المالي للجمعيتين 

وهدر أموال المساهمين.
وشــــــددت عــلــى أن الــــــوزارة 
لـــم ولــــن تـــتـــهـــاون مـــع كـــل من 

تسّول له نفسه العبث بأموال 
المساهمين، التي تعّد أمانة 
في عقب الوزارة، وأمواال عامة 

لها حرمتها.

»الكهرباء«: تركيب 122.5 ألف عداد ذكي بالمرحلة األولى
• العجمي: بدأنا في المناطق الصناعية بعد االنتهاء من التجاري واالستثماري 

• الرجحي: 78 ألف عداد ذكي مخزون استراتيجي لضمان تلبية المناطق الجديدة
● سيد القصاص

كشفت وزارة الكهرباء والماء والطاقة 
المتجددة عــن تركيب قــرابــة 122.5 ألف 
عــــداد مــن أصـــل 200 ألـــف عــــداد ذكـــي في 
الــمــرحــلــة األولــــى لتركيب تــلــك الــعــدادات 

في المناطق. 
ــال مـــديـــر إدارة مــتــابــعــة الــعــقــود  ــ ــ وقـ
والــصــيــانــة فـــي قـــطـــاع خـــدمـــات الــعــمــالء 
ورئيس الفريق الفني الستبدال وتركيب 
الـــعـــدادات الــذكــيــة م. مــلــوح العجمي، في 
تصريح صحافي خالل جولة أثناء تركيب 
الــعــدادات الذكية في مصانع الصليبية، 
إن الــــوزارة بـــدأت التركيب فــي المنشآت 
، بعد االنتهاء من النشاط 

ً
الصناعية حاليا

الــتــجــاري واالســتــثــمــاري فــي محافظتي 
حولي والفروانية، والتركيب في جميع 

القسائم الجديدة بالسكن الخاص. 
 إلــى 

ً
ــاف أنـــه تـــم االنــتــقــال حــالــيــا ــ وأضـ

الــنــشــاط الــصــنــاعــي، حيث بـــدأت الـــوزارة 
الـــتـــركـــيـــب فــــي مــنــطــقــة الـــشـــعـــيـــبـــة، ومـــن 
 فــــي الــصــلــيــبــيــة، 

ً
ثــــم صـــبـــحـــان، وحـــالـــيـــا

وستتبعها الــشــويــخ الــصــنــاعــيــة، حيث 
 حتى 

ً
تم تركيب العدادات لـ 211 مصنعا

اآلن، واســتــبــدال حــوالــي 500 عـــداد بتلك 
المصانع. 

 أوقفت طلبات 
ً
وأكــد أن الـــوزارة حاليا

الشراء الخاصة بالعدادات القديمة، وليس 
لديها أي مناقصات للعدادات الميكانيكية، 
وبالتالي فإن التركيب في السكن الخاص 
بــالــقــســائــم والــــمــــدن الـــجـــديـــدة ســيــكــون 
بالكامل من الــعــدادات الذكية، وتــم حتى 

اآلن تركيب 1900 عداد. 
ــة لــتــركــيــب  ــيـ ــانـ ــثـ ــة الـ ــلـ ــمـــرحـ وحـــــــول الـ
ــار إلــــى أن إغـــالق  ــ الــــعــــدادات الـــذكـــيـــة، أشـ
الــمــنــاقــصــة كــمــا هـــو مــعــلــن ســيــكــون في 
 إلى أنه ال استفسارات 

ً
22 الجاري، الفتا

ــزي  ــركــ ــمــ ــاز الــ ــ ــهـ ــ ــــجـ ــل الـ ــبــ جــــــديــــــدة مــــــن قــ

للمناقصات حول المناقصة.
وأشـــــــــار إلــــــى أنــــــه بـــخـــصـــوص قــــــراءة 
 طرح 

ً
العدادات القديمة، فإنه جــاٍر حاليا

مناقصة واحــدة لجميع مناطق الكويت 
لالستمرار بقراءة العدادات الميكانيكية 

إلـــــى حـــيـــن اســـتـــبـــدالـــهـــا بـــالـــكـــامـــل خـــالل 
المرحلة الثانية من العدادات الذكية. 

بــــــــــــدوره، قـــــــال عــــضــــو الــــفــــريــــق عـــــادل 
الـــرجـــحـــي، إن الـــــــوزارة انــتــهــت مـــن خطة 
ــمــــاري  ــثــ ــتــ ــــي الــــقــــطــــاع االســ ــيــــب فــ ــركــ ــتــ الــ

والتجاري بمحافظتي الفروانية وحولي، 
مــع االحتفاظ بمخزون استراتيجي من 
العدادات الذكية لدى الوزارة بحوالي 78 
، لضمان تلبية الطلب على تركيب 

ً
ألــفــا

الـــعـــدادات، وكــذلــك تلبية الــمــدن الجديدة 
والسكن الخاص الجديد في حــال تأخر 

مناقصة المرحلة الثانية. 
ولفت إلى أنه تم تركيب 120 ألف عداد 
في السكن االستثماري، واالنتهاء بالكامل 
من مناطق السالمية والجابرية وحولي 

والفروانية وخيطان والرقعي. 
ــــي الـــقـــطـــاع  وأوضـــــــــح أن الـــتـــركـــيـــب فـ
الــصــنــاعــي يــحــتــاج لــلــتــنــســيــق الــمــســبــق 
 لــقــطــع الــتــيــار عن 

ً
مـــع الـــشـــركـــات، تــجــنــبــا

 على 
ً
الــمــصــانــع لــوقــت طـــويـــل، وحـــفـــاظـــا

اإلنتاج، وبالتالي فإن اإلنجاز في القطاع 
الصناعي سيكون بوتيرة أخف من القطاع 
االستثماري، حيث يمكن االنتهاء من 60 

 في اليوم.
ً
إلى 70 عدادا

»
ً
السفير اليوناني: مستعدون لتطوير جزيرة فيلكا »ثقافيا

بيبريغوس: وزيران اقتصاديان في الكويت اليوم الستحداث خط طيران مباشر
● ربيع كالس

ــن الـــســـفـــيـــر الـــيـــونـــانـــي  ــلــ أعــ
لــدى الــبــالد كونستانتينوس 
بيبريغوس، أن العالقات بين 
ــدأت قــبــل  ــ ــ ــويـــت »بـ ــكـ ــــالده والـ بــ
2300 عام عندما أتى االسكندر 
 في 

ً
الى جزيرة فيلكا«، مشيرا

الـــوقـــت نــفــســه إلــــى »اســتــعــداد 
الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن الـــيـــونـــانـــيـــيـــن 
، حيث 

ً
لتطوير الجزيرة ثقافيا

بإمكانهم نقل جميع األفــكــار 
الموجودة في جزيرة ايكاريا 

اليونانية إلى فيلكا«.
ــك فــــي تــصــريــحــات  ــ ــاء ذلـ ــ جـ
صــحــافــيــة لــلــســفــيــر الــيــونــانــي 
ــة افــــــــتــــــــتــــــــاح مـــــعـــــرض  ــ ــيــ ــ ــشــ ــ عــ
»االســــــــــكــــــــــنــــــــــدر األكــــــــــبــــــــــر فــــي 
الــكــويــت مــد جــســور التواصل 
بــــــيــــــن الـــــــــشـــــــــرق والـــــــــــغـــــــــــرب«، 
 بـــحـــضـــور وزيــــر 

ً
الـــمـــقـــّرر غــــــدا

ــر  ــ ــنــــاعــــة وزيـ الــــتــــجــــارة والــــصــ
ــة لــــشــــؤون االتــــصــــاالت  ــ ــدولـ ــ الـ
ــا الـــمـــعـــلـــومـــات  ــيـ ــنـــولـــوجـ ــكـ وتـ
مازن الناهض، ووزير التنمية 
واالستثمار اليوناني آدونيس 
جــورجــيــاذيــس، ونــائــب وزيــر 

الخارجية اليوناني للشؤون 
االقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة كـــــوســـــتـــــاس 

فراغوغيانس.
وقال بيبريغوس: »إن الهدف 
من هذا المعرض هو محاولة 
إيــــجــــاد نــــقــــاط مـــشـــتـــركـــة بــيــن 
شعبي اليونان والكويت كما 
حصل قبل 2300 عــام عندما 
ــزيـــرة  ــى جـ ــ ــدر الــ ــنــ ــكــ ــى االســ ــ أتــ
فــيــلــكــا، والـــتـــي تــشــيــر الــــى ان 
عالقتنا بدأت لدى وصوله الى 
هــذه الجزيرة، وهــذا يعني ان 
تاريخ الكويت بدأ منذ وصول 
االســكــنــدر األكــبــر وقــواتــه الــى 

فيلكا«. 

التسامح والتعايش

وتابع أن »رسالة االسكندر 
 احـــتـــالل فــيــلــكــا، 

ً
لـــم تــكــن أبــــــدا

ــه الــثــاقــبــة  ــتـ ــان لـــرؤيـ ــ ــا كـ ــمــ وانــ
ان هـــذا الــمــوقــع يــشــكــل جسرا 
حقيقيا ما بين الشرق والغرب، 
ــا لــلــتــســامــح  ــيـ ومــــركــــزا أســـاسـ
 إلــــــى أن 

ً
والــــتــــعــــايــــش«، الفــــتــــا

»معظم المشاكل التي يعانيها 
العالم اليوم ترجع إلى أسباب 

االختالفات الدينية والعرقية 
والمذهبية والمعتقدات، ولو 
تم تطبيق رؤية االسكندر عن 
التسامح والتعايش لما كان 

هناك من مشاكل في العالم«.
وعـــن الـــزيـــارة الــتــي يبدأها 
الـــيـــوم الــــوزيــــران الــيــونــانــيــان، 
كشف بيبريغوس أنه »سيكون 
لهما لقاءات عدة مع نظرائهما 
الكويتيين، ومع عدد كبير من 
رجـــال األعــمــال، بــهــدف تعزيز 
عـــالقـــاتـــنـــا االقـــتـــصـــاديـــة بــكــل 
أشـــكـــالـــهـــا، اضـــافـــة إلــــى بحث 
استحداث خط طيران مباشر 
بين بلدينا لرفع نسبة السياح 
والــتــســهــيــل للمستثمرين من 

الجانبين«.

جسر تواصل

ــول  ــ ــه، قـــــــــال بـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــاحـ ــ مـــــــن نـ
ــر  ــديــ ــمــ تـــــــروشـــــــوبـــــــولـــــــوس، الــ
ــان  ــنـ ــفـ الـــتـــنـــفـــيـــذي ألعـــــمـــــال الـ
اليوناني لماكيس فارالميس: 
»لم تكن من المصادفة تسمية 
معرض )االســكــنــدر األكــبــر في 
الــكــويــت مــد جــســور التواصل 

ــــرب(، ألنــنــا  ــغـ ــ بــيــن الـــشـــرق والـ
نـــعـــتـــقـــد ان الــــكــــويــــت بــســبــب 
موقعها االستراتيجي كانت 
تـــشـــكـــل حــقــيــقــة الـــجـــســـر بــيــن 

الشرق والغرب«.
وأضاف أن »هذا هو السبب 
الرئيسي فــي اختيار الكويت 
ــــى لــهــذا  لــتــكــون الــمــحــطــة األولـ

ــعـــــرض الـــــــــذي ســيــســتــمــر  ــ ــمـ ــ الـ
ــرا، ويــنــطــلــق بــعــدهــا الــى  ــهـ شـ
 
ً
دول الخليج األخـــرى«، مؤكدا
أن »المعرض سيمّكن الكويت 

مـــن بــعــث رســـالـــة لــلــعــالــم انــهــا 
هي الجسر الرابط بين الشرق 

والغرب«.

سلة أخبار

قال املشرف العام إلدارة شؤون 
القرآن الكريم والسنة النبوية 

»ورتل« التابعة لجمعية النجاة 
الخيرية الشيخ جزاع الصويلح، 

»إننا حققنا إنجازات قرآنية 
رائدة خالل العام املاضي، إذ 

جاوز عدد املستفيدين من 
حلقاتنا القرآنية وبرامجنا 

األخرى 240 ألف مستفيد من 
داخل الكويت وخارجها«.

وأضاف الصويلح، أمس، أن 
الكويت دولة محبة للقرآن الكريم 
وأهله وحفظته، ويتجلى ذلك من 
خالل الحلقات القرآنية املنتشرة 
في كل مناطق البالد من الجهراء 

إلى الوفرة.
وتابع أن من أهم أنشطة »ورتل« 

إقامة الحلقات القرآنية، واإلسناد 
التي تهدف إلى تخريج قراء 
مؤهلني لتالوة القرآن الكريم 

بالقراءات العشر املتواترة، كذلك 
إقامة برامج »مجالس السماع«.
وذكر أن من إنجازاتنا الرائدة 

»يوم الهمة« هو تخصيص 
يوم السبت من كل أسبوع 

لطالب حلقات اإلسناد والحفظ 
واملراجعة ليحيوا في رحاب 

القرآن الكريم.

»ورتل«: 240 ألف 
مستفيد من برامجنا

أعلن رئيس مجلس إدارة 
جمعية منهاج الصالحني 

الشيخ عبداملحسن املطيري أنه 
تم االتفاق مع جمعية وزارة 

الدفاع، وبدعم من األمانة العامة 
لألوقاف، على توفير كوبونات 
مشتريات ممغنطة، لدعم األسر 
املحتاجة بقيمة 260 ألف دينار 

داخل الكويت، والذين يبلغ 
عددهم 18 ألف أسرة تساعدهم 

الجمعية.
وثمن املطيري، في تصريح 

صحافي، أمس، الدعم السخي 
واملستمر من األمانة العامة 

لألوقاف، وسعيها إلى الوقوف 
بجانب الجمعيات الخيرية، 

مضيفا أن »منهاج الصالحني« 
ركزت على أن يكون املستفيدون 

من غير محددي الجنسية بنسبة 
90 في املئة، وباقي املستفيدين 

من الجنسيات األخرى من 
املقيمني في الكويت.

»الصالحين«: 260 ألف 
دينار لدعم 18 ألف أسرة

جورج عاطف

العجمي خالل متابعة تركيب العدادات الذكية في الصليبية

بيبريغوس وتروشوبولوس أمام إحدى اللوحات

المدير العام زاد 
راتبه وصرف 

بدالت و»إضافي« 
بالمخالفة ودون 

موافقة الوزارة

الكويت تستنكر 
الهجوم اإلرهابي 

في أفغانستان

أعربت وزارة الخارجية 
الــكــويــتــيــة عـــن إدانـــــة دولـــة 
الـــــكـــــويـــــت واســــتــــنــــكــــارهــــا 
الـــــــشـــــــديـــــــديـــــــن لــــلــــهــــجــــوم 
اإلرهـــــــــــابـــــــــــي، الــــــــــــذي وقـــــع 
بالقرب من وزارة الخارجية 
األفغانية، والذي أسفر عن 
ــدد مــــن الــقــتــلــى  ــ ــقــــوط عــ ســ

والجرحى.
وأكـــــــــــــدت الــــــــــــــــــوزارة فـــي 
بيان لها على موقف دولة 
الكويت المبدئي والثابت 
الرافض لكل أشكال اإلرهاب 
والـــتـــطـــرف، ووقـــوفـــهـــا الــى 
ــانـــب الـــشـــعـــب األفـــغـــانـــي  جـ

الصديق.
وتقدمت الوزارة بخالص 
ــاة ألســـر  ــمــــواســ الــــعــــزاء والــ
الــــضــــحــــايــــا، وتـــمـــنـــيـــاتـــهـــا 
لــــلــــمــــصــــابــــيــــن بــــالــــشــــفــــاء 

العاجل.

الكويت تشكل 
جسر تواصل 

بين الشرق 
والغرب

تروشوبولوس
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العوضي: نعتز بتحقيق مؤشرات إيجابية بحياة المرضى

عادل سامي
عّبر وزيــر الصحة، د. أحمد 
ــــن اعــــــتــــــزازه بــمــا  الــــعــــوضــــي، عـ
تــحــقــق مـــن مـــؤشـــرات إيــجــابــيــة 
بـــحـــيـــاة الـــمـــرضـــى وصــحــتــهــم، 
والتي تعكس اهتمام »الصحة« 
وحرصها على تقديم الرعاية 
الصحية الــوقــائــيــة والعالجية 
والتأهيلية للمرضى بالجودة 

المطلوبة.
ــاح  ــتــ ــتــ جـــــــــاء ذلـــــــــك خـــــــــالل افــ

ـــر  ــمـ ــؤتــ ــمــ الــــــعــــــوضــــــي أمــــــــــس الــ
الخامس عن أحدث مستجدات 
ــيــــث اعـــتـــبـــر  أمـــــــــــراض الـــــــــــدم، حــ
أن الـــمـــؤتـــمـــر اخـــــتـــــار مـــحـــاور 
ومـــوضـــوعـــات دقــيــقــة لــلــنــقــاش 
العلمي الحر، وتبادل الخبرات 
التي تستحق اإلشــادة بجهود 
الـــلـــجـــان الــمــنــظــمــة لــلــمــؤتــمــر، 
ــيــــة والـــثـــاقـــبـــة  ــا الــــواعــ ــتــــهــ ورؤيــ
المدركة للتحديات التي تواجه 
الرعاية الصحية للمرضى في 
الـــمـــراحـــل الــعــمــريــة الــمــخــتــلــفــة، 
ــوء عـــلـــى أهــمــيــة  ــ ــــضـ ــاء الـ ــ ــقــ ــ ــ وإل
تبادل الخبرات للتصدي لتلك 

التحديات.
وأشـــــــــار إلــــــى أن »الـــصـــحـــة« 
ــا ســـيـــصـــدر عــن  تــتــطــلــع إلـــــى مــ
المؤتمر من قرارات، لالستفادة 
ــــد ســــيــــاســــات  ــديـ ــ ــــحـ ــتـ ــ مــــنــــهــــا لـ
وبروتوكوالت الرعاية الصحية 
لــلــمــرضــى، ومــتــابــعــة تطبيقها 
باستخدام المؤشرات العلمية 

المناسبة.
ــد اســتــشــاري  مـــن جــانــبــه، أكــ
ــدم بـــمـــركـــز الــكــويــت  ــ ــراض الــ ــ ــ أمـ
لــمــكــافــحــة الـــســـرطـــان ورئـــيـــس 

الــمــؤتــمــر د. أحـــمـــد الــحــريــجــي 
»أنــنــا نحتفل الــيــوم بالمؤتمر 
الخامس حول آخر المستجدات 
الـــطـــبـــيـــة ألمـــــــــراض الـــــــــدم، وقـــد 
تـــخـــطـــى الـــتـــســـجـــيـــل لــلــمــؤتــمــر 
الــــ 1600 مــخــتــص فـــي الــمــجــال 
الــــــصــــــحــــــي داخـــــــــــــــل الـــــكـــــويـــــت 

وخارجها«.

وأضـــــاف أن الــمــؤتــمــر يضم 
16 مــحــاضــرا مــن مختلف دول 
الــعــالــم، كما تخلل ورش عمل، 
 إلــى أن المؤتمر يهدف 

ً
مشيرا

إلى الوصول إلى أكبر شريحة 
من األطباء لتعم الفائدة وتبادل 

الخبرات فيما بينهم.
بدورها، قالت طبيبة أمراض 

الدم بالمركز، د. فاطمة خداده، 
إن الــمــؤتــمــر يــشــهــد مــشــاركــات 
مـــن الــمــحــاضــريــن مـــن مختلف 
ــــي الــــعــــديــــد مــن  ــالــــم فـ دول الــــعــ
المجاالت التي تخص أمــراض 
سرطان الدم، وأمراض الدم غير 
السرطانية مثل األبحاث، وآخر 

مستجدات العالج.

وأوضــــــــحــــــــت أن الــــمــــؤتــــمــــر 
يركز على العالجات الجديدة، 
والـــعـــالجـــات غــيــر الــكــيــمــاويــة، 
للوصول الــى أحــدث ما توصل 

اليه العلم في هذا المجال.

 حضور المؤتمر
ً
العوضي متوسطا

»الصحة«: حادثة االعتداء
على ممرض ليست بمرافقنا

أكدت وزارة الصحة، أن الحادثة المتداولة في مقطع ببعض 
مـــواقـــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي العـــتـــداء أحـــد األشـــخـــاص على 
ممرض، ليست بإحدى المؤسسات العالجية التابعة لــوزارة 

الصحة في الكويت.
وأشارت الوزارة، في بيان توضيحي، إلى أهمية تعزيز الوعي 
بالرسالة السامية التي تحملها وتؤديها الطواقم الصحية، 

قابل باالحترام الواجب، والتعامل الالئق.
ُ
والتي يجب أن ت

نجاح إجراء أول عملية »إيكمو« لرضيعين بمستشفاها
• عادل سامي

كــــشــــفــــت مـــــــصـــــــادر صـــحـــيـــة 
مــطــلــعــة أن مــنــطــقــة الــفــروانــيــة 
ــى الــمــنــاطــق  ــ الــصــحــيــة هـــي أولـ
ــة الـــــتـــــي انــــتــــهــــت مــن  ــيــ الــــصــــحــ
ــاز كــشــوف صــرف  إعـــــداد وإنـــجـ
البدل النقدي لرصيد اإلجازات 

للموظفين المواطنين.
وقالت المصادر لــ »الجريدة« 
إن المنطقة عملت خــالل األيــام 
ــع الـــمـــاضـــيـــة بــشــكــل  ــيــ ــابــ واألســ
ــاء مــن  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــدف االنـ ــهـ ــ ــثـــف بـ ــكـ مـ
الكشوف، الفتة إلى أن المنطقة 
ــشـــــوف لـــلـــجـــهـــات  ــكـــ أحــــــالــــــت الـــ
الــمــخــتــصــة فـــي وزارة الــصــحــة 

لــتــدقــيــقــهــا مـــن مــراقــبــي شـــؤون 
ــوان  ــديــ ــيـــن لــ ــابـــعـ ــتـ ــتــــوظــــف الـ الــ
الخدمة المدنية، قبل إحالتها 
لجهاز الشؤون المالية، تمهيدا 

للصرف خالل أيام.

برنامج »إيكمو« 

وفـــــــي إطــــــــار مــــتــــصــــل، أعـــلـــن 
رئيس قسم األطفال بمستشفى 
الــــفــــروانــــيــــة، د. أحـــمـــد الـــحـــاج، 
تدشين العمل ببرنامج »إيكمو« 
في العنايات المركزة لألطفال 
في الكويت من خالل انجاز طبي 
تمثل بإجراء أول عملية »إيكمو« 
ــر الـــســـنـــة  ــمــ ــحــــت عــ ــلـــيـــن تــ لـــطـــفـ

بالعناية المركزة لألطفال، األول 
عمره 5 أشهر والثاني 9 أشهر، 
إضافة إلى حالة ثالثة لطفلة في 
الــعــاشــرة مــن العمر، بالتعاون 
بـــيـــن قـــســـم الـــعـــنـــايـــة الـــمـــركـــزة 
للكبار برئاسة د. محمد شمساه 
ووحدة العناية المركزة لألطفال 
بــرئــاســة د. سعد العتيبي ود. 
ــم الــفــنــي  ــاقــ ولــــيــــد حـــســـن والــــطــ

والتمريضي. 
ــاج إن الــعــمــلــيــة  ــ ــحـ ــ وقــــــــال الـ
ــة  ــجــ ــســ ــنــــت إجـــــــــــــراء األكــ تــــضــــمــ
الغشائية بالتنظير الخارجي 
)إيـــــكـــــمـــــو(، حــــيــــث يــــضــــخ الـــــدم 
خــارج الجسم إلى جهاز رئوي 
قــلــبــي صـــنـــاعـــي، والــــــذي يعمل 

على التخلص من ثاني أكسيد 
الـــكـــربـــون وإعــــــادة إرســـــال الـــدم 
 باألكسجين إلى أنسجة 

ً
محمال
الجسم.

وأشار إلى أن جهاز »اإليكمو« 
ــتــــخــــدم فــــــي حــــــــــاالت فــشــل  يــــســ
الــرئــتــيــن والـــقـــلـــب، حــيــث يتيح 
هذا اإلجــراء تجاوز الــدم للقلب 
ــيـــن، مـــمـــا يــســمــح لــهــذه  ــتـ ــرئـ والـ

األعضاء بالراحة والشفاء.
وأوضح أنه تم تعافي الحالة 
ــا عـــــن جـــهـــاز  ــهـ ــلـ األولــــــــــى وفـــصـ
»اإليكمو« وأنها تتماثل للشفاء، 
كــمــا يستمر الــعــمــل عــلــى عــالج 
الـــحـــاالت األخـــــرى فـــي الــعــنــايــة 

المركزة.

جانب من العملية في مستشفى الفروانية

طلبة »العلمي« يختتمون اختباراتهم 
اليوم ونسبة النجاح بـ »التصحيح« %80

م دورة »اللوائح والنظم اإلدارية«
ّ

»تكنوسوفت« ينظ
• فهد الرمضان

بــيــنــمــا يــخــتــتــم طــــالب الــصــف 
ــانـــي عـــشـــر بــالــقــســم الــعــلــمــي  ــثـ الـ
اختباراتهم للفصل الدراسي األول 
بـــمـــادة الــكــيــمــيــاء، يــخــتــتــم طلبة 
القسم األدبـــي والتعليم الديني 
ي 

َ
اختباراتهم صــبــاح غــد بمادت

اللغة العربية واإلحصاء، ليسدل 
الستار على اختبارات الثانوية 

العامة.
ــــاق، كــشــفــت  ــيـ ــ ــــسـ ــذا الـ ــ ــ ــي هـ ــ ــ وفـ
مــصــادر تربوية لـــ »الــجــريــدة« أن 
نتائج التصحيح األولية للمواد 
ــتـــي تــــم االنـــتـــهـــاء مــنــهــا تــبــشــر  الـ
بالخير، موضحة أن أغلب المواد 
المست نسبة النجاح فيها حاجز 
الـ 80 بالمئة، فيما تتبقى المواد 
التي سيتم االختبار فيها خالل 
يـــومـــي األحـــــد واالثـــنـــيـــن، والــتــي 
من المتوقع أن يتم االنتهاء من 
ــات تـــصـــحـــيـــحـــهـــا ورصـــــد  ــيـ ــلـ ــمـ عـ
درجاتها مساء الثالثاء أو صباح 

األربعاء على أبعد تقدير.

وفي مجال آخر، وضمن جهود 
فــريــق »تكنوسوفت« التدريبية، 
قــدمــت مــراقــبــة الـــمـــوارد البشرية 
بــمــنــطــقــة األحــــمــــدي الــتــعــلــيــمــيــة، 
ــب  ــدريــ حـــــــــــوراء لــــــيــــــري، دورة تــ
ضمن الملتقى التدريبي الثالث 
لـــلـــوظـــائـــف اإلشــــرافــــيــــة مــجــتــمــع 
»تــكــنــوســوفــت« التعليمي، حيث 
تضّم الـــدورة شرحا عن اللوائح 
ــم اإلداريـــــــــــــــة لـــلـــوظـــائـــف  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ والـ
ــة، وذلــــــــك عـــــن طـــريـــق  ــ ــيــ ــ ــرافــ ــ اإلشــ
بــرنــامــج الــتــدريــب عــن ُبــعــد الــذي 

ــقـــديـــم دورات  ــه تـ ــتـــم مــــن خــــاللــ يـ
ــة وتــعــلــيــمــيــة ألهــل  ــ تـــدريـــب إداريــ

الميدان.
ــــري إن بـــرنـــامـــج  ــيـ ــ ــــت لـ ــالــ ــ وقــ
ــــب يــــهــــدف إلـــــــى تــنــمــيــة  ــدريـ ــ ــتـ ــ الـ
معارف المتدربين بأهم قواعد 
وأحكام وضوابط العمل الرسمي، 
وكيفية اتباعهم اللوائح المتعلقة 
بـــنـــظـــام الـــحـــضـــور واالنــــصــــراف 
واإلجــــــــازات بــأنــواعــهــا وبـــرامـــج 
النظم اإلداريــة المعمول بها في 

وزارة التربية.

جانب من الدورة

»كان« تدشن حملة »كان« تدشن حملة 
التوعية بالسرطان التوعية بالسرطان 

والغدة الدرقيةوالغدة الدرقية

تدشن الحملة الوطنية 
ــان  ــرطــ ــســ ــالــ ــيــــة بــ ــتــــوعــ ــلــ لــ
ــيــــوم، فــعــالــيــات  )كـــــــان(، الــ
حــمــلــة الـــتـــوعـــيـــة بــمــرض 
السرطان للشباب وحملة 
التوعية بــســرطــان الغدة 
الدرقية تحت شعار »إحنا 

معاكم«.
وتـــقـــيـــم الــحــمــلــة بــهــذه 
 
ً
الـــــمـــــنـــــاســـــبـــــة مــــــؤتــــــمــــــرا
 فـــي الــخــامــســة 

ً
صــحــافــيــا

والنصف من مساء اليوم، 
بــمــســرح مــكــتــبــة الــكــويــت 
الــوطــنــيــة، بــحــضــور عــدد 
مــــــــن الـــــمـــــســـــؤولـــــيـــــن فـــي 
الحملة والمختصين في 

عالج األورام.

افتتح المؤتمر الخامس لمستجدات أمراض الدمافتتح المؤتمر الخامس لمستجدات أمراض الدم
»األسر المتعففة« 

و»العوازم« تدعمان »تكاتف«

أعلنت مبرة العوازم الخيرية، 
إبرام اتفاقية تعاون مع 

الجمعية الكويتية لألسر 
المتعففة، لدعم وتعزيز دور 

صندوق تكاتف لمساعدة 
األسر الكويتية المتعففة.
وقال رئيس مجلس إدارة 
المبرة حمد البسيس، في 

تصريح صحافي، أمس، إن 
الغرض من االتفاقية هو 

التعاون في تمويل المبرة 
للجمعية، بهدف تنفيذ 

المشروعات والمساعدات 
والبرامج الخيرية الداعمة 

لألسر المحتاجة، وعلى 
رأسها مشروع صندوق 

ن  تكاتف. من جهته، بيَّ
رئيس مجلس إدارة الجمعية 
الكويتية لألسر المتعففة بدر 

المبارك، أن »تكاتف« يهدف 
إلى إنشــاء صنــدوق تبرعات 
يعمــل علــى منــح المســاعدات 
لألســر الكويتيــة المتعففة أو 

المحتاجــة.

»نماء« توزع إغاثة
عاجلة في الصومال

ذ وفد من »نماء« الخيرية 
ّ
نف

بجمعية اإلصالح االجتماعي 
ومتطوعيها إغاثة عاجلة إلى 

الصومال، ووزع سالت غذائية 
وتناكر مياه صالحة للشرب 
عليهم، ومشروعات للكسب 

الحالل.
وقال مدير إدارة اإلغاثة في 

»نماء«، خالد الشامري، أن الوفد 
وزع 500 سلة غذائية استفادت 
منه 500 أسرة وتوزيع 50 تنكر 

للمياه استفاد منها 1500 
شخص، كما نفذ الوفد مشروع 

منيحة الغنم لـ 50 أسرة.

»نزاهة« تشارك في برنامج لتعزيز الشفافية
 قدمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد 
)نزاهة( مجموعة محاضرات تعريفية 
عـــن الــهــيــئــة واخــتــصــاصــاتــهــا، ضمن 
برنامج تدريبي بعنوان »تعزيز النزاهة 
ومكافحة الفساد«، بالتعاون مع ديوان 
الخدمة المدنية، بهدف تعزيز مبادئ 
الــنــزاهــة والشفافية لــدى المشاركين، 
وبـــيـــان الــجــهــود الــمــبــذولــة فـــي سبيل 
مكافحة الفساد والوقاية، موجه للفئة 

الوسطى.
واشتملت المحاضرات على مفهوم 
النزاهة الوطنية وتعزيز أطر الوقاية 
والحد من األنشطة المرتبطة بالفساد، 
وتـــشـــجـــيـــع وتـــفـــعـــيـــل دور مــؤســســات 

ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة 
الفساد، إضافة إلى تسليط الضوء على 
استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة 
ومكافحة الفساد 2019 – 2024، وتعزيز 
مــبــدأ الــتــعــاون والــمــشــاركــة مــع الـــدول 
والــمــنــظــمــات اإلقــلــيــمــيــة والــدولــيــة في 

مجاالت مكافحة الفساد. 
كــــــمــــــا تــــــطــــــرقــــــت الــــــهــــــيــــــئــــــة، خــــــالل 
المحاضرات التي قّدمها مجموعة من 
المختصين بالهيئة، إلى نظام الكشف 
عن الذمة المالية للمشمولين بالقانون، 
إضافة إلى التعرف على جرائم الفساد 
ــاء الــهــيــئــة  ــشــ ــون إنــ ــانــ ــا قــ ــرهــ الـــتـــي ذكــ

جانب من محاضرات البرنامجوحماية المبلغين عن الفساد.

»الفروانية« أول منطقة صحية تنجز 
كشوف »رصيد اإلجازات«
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ذكر قطاع المؤسسات اإلصالحية وتنفيذ األحكام وقوات 
األمـــن الــخــاصــة، أن إدارة اإلبــعــاد وشـــؤون التوقيف المؤقت 
التابعة للمؤسسات اإلصالحية أبعدت 630 وافدا، منهم 350 
من الرجال، و280 من النساء، بعد أن تمت إحالتهم إلى سجن 
اإلبعاد من قبل الجهات األمنية والقضائية في قضايا متنوعة.

ً
 وافدا
ً
إبعاد إبعاد 630630 وافدا

محمد الشرهان

 في »اإلطفاء«
ً
الخالد وّجه بترقية 137 ضابطا

لـــــــنـــــــائـــــــب األول  أصــــــــــــــدر ا
ــلــــس الــــــــــــوزراء  لــــرئــــيــــس مــــجــ
وزيــر الداخلية وزيــر الــدفــاع 
باإلنابة الشيخ طالل الخالد 
قـــــــرارا يــقــضــي بـــتـــرقـــيـــة 137 
ضابطا في قوة اإلطفاء العام 
من رتبة مقدم الى رتبة عقيد.
ــــت إدارة الـــعـــالقـــات  ــالـ ــ وقـ
الــــــعــــــامــــــة واإلعــــــــــــــــــالم بــــقــــوة 
اإلطفاء العام إن القرار شمل 
الضباط الذين تنطبق عليهم 
شـــروط الــتــرقــيــة، تــقــديــرا من 
ــد لــجــهــودهــم  ــالـ ــخـ الــــوزيــــر الـ
المخلصة في حماية األرواح 

والممتلكات وتحقيق األمــن 
المجتمعي.

ــى أن  ــ وأشــــــــارت اإلدارة إلـ
الترقيات شملت 65 ضابطا 
من رتبة رائد إلى مقدم، و72 
ضــابــطــا مــن رتــبــة مــقــدم إلــى 

عقيد.

طالل الخالد

»الداخلية«: حماية الحلبوسي خاضعة للوزارة
أكـــدت وزارة الــداخــلــيــة أن فــريــق الــحــمــايــة 
الـــمـــرافـــق لــرئــيــس مــجــلــس الــــنــــواب الــعــراقــي 
مــحــمــد الــحــلــبــوســي، خـــالل زيـــارتـــه الــخــاصــة 
لـــلـــكـــويـــت، عـــبـــر مــنــفــذ الـــعـــبـــدلـــي الــــحــــدودي، 
والمركبات المشاركة في نقله، هي مركبات 
ــة الـــكـــويـــتـــيـــة،  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ خــــاضــــعــــة لــــــــــــوزارة الـ
ات األمــنــيــة والـــبـــروتـــوكـــوالت  ــراء وفـــقـــا لــــإجــ

الدبلوماسية.

وقــالــت اإلدارة الــعــامــة لــلــعــالقــات واإلعـــالم 
األمــنــي بـــوزارة الداخلية، فــي بيان صحافي 
أمــــس األول، إن مـــا يــتــم تــــداولــــه عـــن وجـــود 
دوريات أمنية وحماية خاصة تخضع لدولة 
شقيقة غير صحيح جملة وتفصيال، مؤكدا 
متانة العالقات األخوية بين الكويت والعراق 

في كل المجاالت.

م القائمين على تمرين شامل »8« المكراد كرَّ
• محمد الشرهان

م رئيس قوة اإلطفاء العام  كرَّ
الــفــريــق خــالــد الــمــكــراد، ونــائــب 
الرئيس لقطاع المكافحة اللواء 
جمال البليهيص، أمــس األول، 
اللجنة المنظمة والقائمين على 
تمرين شامل »8« من منتسبي 

القوة.
ونقل المكراد تحيات وإشادة 
الــنــائــب األول لــرئــيــس مجلس 
ــوزراء وزيــــر الــداخــلــيــة وزيـــر  ــ ــ الـ
الـــدفـــاع بــاإلنــابــة الــشــيــخ طــالل 
الــخــالــد، للجهود المبذولة من 
مـــنـــتـــســـبـــي الـــــقـــــوة لــلــتــحــضــيــر 
والـــتـــجـــهـــيـــز لـــلـــتـــمـــريـــن، والـــــذي 
تطلب الكثير من العمل والجهد.

وحث القائمين على التمرين 

بـــاالســـتـــمـــرار فـــي بــــذل الــجــهــد، 
والعمل بـــروح الفريق الــواحــد، 
لتحقيق أهــداف التمرين، الذي 
لقي إشادة من جميع المراقبين 

والــمــعــنــيــيــن فــــي مـــجـــال إدارة 
ــوارث وحــمــايــة  ــ ــكــ ــ ــ األزمـــــــــات وال

األرواح والممتلكات.

جانب من التكريم

»اإلطفاء« تغلق 5 مواقع مخالفة
أغلقت قــوة اإلطــفــاء الــعــام، مــســاء أمــس االول، 
5 مواقع مخالفة الشتراطات السالمة والوقاية 
مـــن الــحــريــق فـــي مــنــطــقــتــي الــشــويــخ الــصــنــاعــيــة 

وأبوفطيرة الحرفية.
وقــالــت ادارة الــعــالقــات العامة واإلعـــالم بقوة 
اإلطــــفــــاء، ان قـــطـــاع الـــوقـــايـــة نــفــذ حــمــلــة أشـــرف 
عليها ميدانيا مساعد رئــيــس قــوة اإلطــفــاء في 
قطاع الوقاية اللواء خالد عبدالله على المواقع 
المخالفة، التي سبق إنذارها والتنبيه عليها في 

المنطقتين المذكورتين.
ــافـــت االدارة أن فـــرق الــتــفــتــيــش الحــظــت  وأضـ

وجود 5 مواقع لم تلتزم باالشتراطات الخاصة 
ــة مـــن الـــحـــريـــق، بـــالـــرغـــم من  ــايـ بــالــســالمــة والـــوقـ
تــحــذيــرهــا أكـــثـــر مـــن مـــــرة، مــشــيــرة الــــى أن فــرق 
التفتيش اتخذت قرارا فوريا بالغلق اإلداري لهذه 

المواقع المخالفة.
وأكدت أن فرق التفتيش الخاصة بقطاع الوقاية 
مــســتــمــرة فــي تنفيذ حــمــالت التفتيش عــلــى كل 
المواقع الصناعية والحرفية واألنشطة االخرى؛ 
ات األمـــن والــســالمــة  ــراء ــ للتأكد مــن تطبيقها إجـ

من الحريق.

الكندري: الكاميرات الذكية مهمة للحد من الحوادث 
الراجحي: القانون هو الضامن لألمن المروري والسالمة على الطرق

أكد المدير العام لالدارة العامة للعالقات 
واإلعـــالم األمــنــي فــي وزارة الداخلية اللواء 
توحيد الكندري أهمية مشروع الكاميرات 
 في رفع 

ً
المرورية الذكية، الــذي دشن أخيرا

مستوى السالمة المرورية وزيادة مستوى 
الوعي والحرص لدى مرتادي الطرق.

ــال الــكــنــدري لـــ »كــونــا« أمـــس، إن لهذه  وقـ
 في ضبط مستخدمي 

ً
 كبيرا

ً
الكاميرات دورا

الهواتف النقالة أثناء القيادة، والتي تعتبر 
 
ً
من أكثر مسببات الحوادث المرورية، فضال

عن متجاوزي السرعة واإلشارات الضوئية، 
ومــــن مـــزايـــاهـــا الــضــبــط الــتــلــقــائــي لــحــاالت 

.
ً
 أو يسارا

ً
االنعطاف بالممنوع يمينا

وأضــــاف أن هـــذه الــكــامــيــرات الــجــديــدة 
تــهــدف إلـــى رفـــع نــســبــة االنـــضـــبـــاط، الـــذي 
يــنــعــكــس فـــي خــفــض وتــقــلــيــل الــمــخــالــفــات 
 أن وجودها على الطرق 

ً
المرورية، مبينا

ــيـــؤدي لــلــحــد من  الــســريــعــة والـــدائـــريـــة سـ
ــوادث وتــحــســيــن مـــســـتـــوى الــســالمــة  ــ ــحـ ــ الـ

المرورية والتزام السائقين بالقوانين.
وذكــر أن اإلدارة العامة للمرور تسعى 
 وبشتى الوسائل إلى وقف مسلسل 

ً
دائما

الحوادث المرورية، التي ينجم عنها العديد 
 
ً
مــن الــخــســائــر الــبــشــريــة والـــمـــاديـــة، داعــيــا
مستخدمي الــطــرق إلـــى االلـــتـــزام بأنظمة 
وقوانين السالمة المرورية من أجل الحفاظ 

على أمن وسالمة الجميع.

من جهته، قال أستاذ القانون بجامعة 
ــا« إن  الـــكـــويـــت د. بــــدر الـــراجـــحـــي لــــ »كــــونــ
 لــهــذا الــنــوع من 

ً
التدشين الـــذي تــم أخــيــرا

الكاميرات الذكية في عدد من طرق الكويت 
سيكون لــه أثــر كبير فــي ردع المخالفين 

وتقليل الحوادث وضحاياها.
وأكد الراجحي أن الوعي بأهمية قوانين 
الــمــرور وااللــتــزام بها سيكون لــه دور في 
 إلــــى أن 

ً
خــفــض نــســبــة الــــحــــوادث، مــشــيــرا

»الـــقـــانـــون هـــو الــضــامــن ألمــنــنــا الـــمـــروري 
وسالمتنا على الطرق«.

وأضـــاف أن مــشــروع الكاميرات الذكية 
سيؤدي، بشكل كبير، إلى ردع السائقين 
عن استخدام الهواتف النقالة التي أصبحت 
من المسببات الرئيسية للحوادث، إضافة 
ــان، الـــذي  إلــــى االلــــتــــزام بــوضــع حــــزام األمــــ
سيكون لــه دور كبير فــي حماية السائق 
والــركــاب والحفاظ على حياتهم في حال 

تعرضهم لحوادث أثناء القيادة.
مــن جانبه، رأى أســتــاذ الــقــانــون بكلية 
الحقوق د. عبدالعزيز العنزي، أن االلتزام 
بقوانين الــمــرور يجب أن ينبع بــدايــة من 

الجانب األخالقي والشعور بالمسؤولية 
تجاه سالمة الناس وأرواحهم قبل التفكير 
بالعقوبات والغرامات المفروضة في حال 

مخالفة القوانين المرورية.
ــتـــخـــدام  وأضــــــــاف د. الـــعـــنـــزي أن اسـ
مثل هــذه الكاميرات والتقنيات الذكية 
ستكون لــه فاعلية مــؤثــرة فــي تحسين 
 إلى 

ً
مستوى السالمة المرورية، مشيرا

 برهبة الرقابة 
ً
أن الكاميرات تنشر شعورا

عند قائدي المركبات، فتدفع بهم نحو 
الحرص على عدم مخالفة القوانين.

 
ً
وكـــانـــت وزارة الــداخــلــيــة أعــلــنــت أخــيــرا
تدشين كاميرات الجيل السادس الجديدة 
للضبط المروري، التي يتم من خاللها رصد 
مخالفات استعمال الهاتف النقال باليد أثناء 
القيادة وعدم ربط حزام األمــان، إضافة إلى 
الضبط التلقائي لحاالت االنعطاف بالممنوع 

 أو الرجوع عكس السير.
ً
 أو يسارا

ً
يمينا

وتـــشـــيـــر آخـــــر اإلحــــــصــــــاءات الــرســمــيــة 
الصادرة من وزارة الداخلية إلى أن إجمالي 
عـــدد الــمــخــالــفــات الــمــروريــة المسجلة في 
البالد في الفترة بين األول من يناير حتى 
آخــر شهر نوفمبر 2022 بلغ 3.4 ماليين 
مــخــالــفــة، فــيــمــا تــســبــبــت حـــــوادث الـــمـــرور 
بوقوع 170 حالة وفاة، حيث تشكل نسبة 
الحوادث بسبب عدم االنتباه أثناء القيادة 

92 في المئة من إجمالي تلك الحوادث.

ضبط مصري وهنديضبط مصري وهندي
بـ »كوكتيل« مواد مخدرةبـ »كوكتيل« مواد مخدرة

ُعثر معهما على ماريغوانا وكيميكال وشبو

• محمد الشرهان
تمّكن قطاع األمن الجنائي بوزارة الداخلية، ممثال في اإلدارة 
العامة لمكافحة المخدرات؛ إدارة المكافحة المحلية، من ضبط 
كمية كبيرة من المواد المخدرة بحوزة شخصين في ضبطيتين 

منفصلتين.
وفي تفاضيل الضبطية األولى، قال مصدر أمني لـ »الجريدة« 
إن »مكافحة المخدرات« تلقت معلومات سرية تفيد بأن مقيما 
ف رجال المباحث 

ّ
مصريا يحوز مواد مخدرة بقصد االتجار، فكث

تحرياتهم، ووضعوا المتهم تحت المراقبة أسبوعا، وتأكدوا 
من نشاطه اإلجرامي، فتم ضبطه، وبتفتيش مسكنه ُعثر على 
كمية كبيرة من أمبوالت زيت الماريغوانا معّدة وجاهزة للبيع 
واالســتــخــدام، وتــقــدر بــحــوالــي 2000 أمــبــول، وكيلو مــن مــادة 
الكيميكال و20 غراما من مادة الشبو المخدرة وميزان حساس 

يستخدم في البيع.
وفي تفاصيل الضبطية الثانية، قال المصدر إنه من خالل 
النشاط اليومي لإدارة العامة لمكافحة المخدرات في البحث 
والتحري عن مهربي المخدرات ومروجيها ومصادر جلبها، 
وردت معلومات سرية تفيد بأن مقيما هنديا يتاجر ويتعاطى 

المواد المخدرة.
وأضاف أنه بمراقبة المتهم تأكد رجال المباحث من صحة 
المعلومات حول ترويج المواد المخدرة وتعاطيها، وتمكنوا 
مــن ضــبــط الــمــتــهــم وتــفــتــيــش مــســكــنــه، وعــثــر بــداخــلــه عــلــى 10 
كيلوغرامات من مــادة الماريغوانا المخدرة وميزان حساس 

ومبلغ مالي خاص بعمليات البيع.
وأوضــــح الــمــصــدر أن رجــــال الــمــبــاحــث واجـــهـــوا المتهَمين 
بالمضبوطات والتحريات، فأقرا بأنها تخصهما بقصد االتجار، 
وتمت إحالتهما، بعد تحريز المضبوطات، الى النيابة العامة.

جريحان في حادث على طريق السالمي
ــفــــت حــالــتــهــمــا  ــيـــرة، ووصــ أصـــيـــب شـــخـــصـــان بــــجــــروح خـــطـ
بالحرجة، جراء حادث مرور مروع وقع مساء أمس األول على 

طريق السالمي.
وأوضحت إدارة العالقات العامة واإلعالم بقوة اإلطفاء العام 
أن إدارة العمليات المركزية تلقت بالغا يفيد بوقوع حادث على 
طريق السالمي، فتّم تحريك مركز إطفاء الجهراء الى الموقع، 
وتبّين أن الحادث عبارة عن انقالب مركبة رباعية الدفع واندالع 
النيران فيها، الفتة الى أنه تبّين لرجال اإلطفاء أن قائد المركبة 
ومرافقه تمّكنا من الخروج منها، وتم إسعافهما من قبل فنيي 
الطوارئ الطبية بواسطة اإلسعاف الجوي، فيما تولى رجال 

اإلطفاء مكافحة الحريق وإخماد النيران.

»المرور«: تحرير 3699 مخالفة خالل عطلة نهاية األسبوع
واصــلــت الــقــطــاعــات األمــنــيــة الميدانية، 
ممثلة بقطاع األمـــن الــعــام وقــطــاع الــمــرور 
والعمليات، حمالتها األمنية على مخالفة 
خروج األصوات المزعجة من عادم المركبة، 
حــيــث تــمــكــنــت مـــن تــحــريــر 3699 مــخــالــفــة 
مرورية، منها 350 مخالفة تم رصدها عن 
طريق الــرادار المروري، وإحالة 7 مركبات 

إلى كراج حجز إدارة المرور.
ــال ضــابــط قــســم الــعــالقــات والتوعية  وقـ
الــمــروريــة بــــاإلدارة الــعــامــة لــلــمــرور، الــرائــد 
عــبــدالــلــه بــوحــســن، فــي تــصــريــح صحافي، 
أمــــس، إن اإلدارة الــعــامــة لــشــرطــة الــنــجــدة 
ــبـــوع من  تــمــكــنــت خــــالل عــطــلــة نــهــايــة األسـ
تحرير 133 مخالفة خروج أصوات مزعجة 

مــن عـــادم الــمــركــبــة، وإحـــالـــة 71 مــركــبــة و4 
دراجات نارية إلى كراج حجز إدارة المرور.

وأضاف بوحسن أن دوريات إدارة المرور 
 من الحمالت األمنية المرورية، 

ً
نفذت عددا

والتي استهدفت الطرق الدائرية والرئيسة 
والمناطق الصناعية في البالد، وأسفرت 
تــلــك الــحــمــالت عـــن تــحــريــر 3216 مخالفة 
 إلـــى أن إدارة العمليات 

ً
مــتــنــوعــة، مــشــيــرا

الـــمـــروريـــة، ممثلة بــقــســم الــطــرق السريعة 
وقــســم مــبــاحــث الـــمـــرور، نــفــذا حملة مــرور 
باستخدام الــرادار أسفرت عن تحرير 350 

مخالفة سرعة فوق المعدل. 
ــمـــرور أحــالــت  ــات الـ ــ وأشـــــار إلــــى أن دوريــ
ــة لــلــمــبــاحــث  ــامــ ــعــ حـــدثـــيـــن إلــــــى اإلدارة الــ

 
ً
الــجــنــائــيــة؛ إدارة شــرطــة األحـــــداث، تمهيدا

إلحالتهما إلى نيابة األحداث، بعد ضبطهما 
يقودان مركبات دون الحصول على رخص 
 إلى إحالة 7 أشخاص إلى نظارة 

ً
سوق، الفتا

المرور، الرتكابهم مخالفات جسيمة، إضافة 
إلى ضبط مركبة مطلوبة من دوريات المرور.

وأهـــــاب بــجــمــيــع قـــائـــدي الــمــركــبــات إلــى 
ــزام بـــالـــقـــوانـــيـــن والــــشــــروط  ــ ــتـ ــ ضـــــــرورة االلـ
والــضــوابــط المنظمة، واالتــصــال المباشر 
فــي حــالــة وجـــود أي سلوكيات خاطئة أو 
رصد أي أعمال استهتار ورعونة على هاتف 
الطوارئ )112(، أو على رقم »واتساب« إدارة 
 على سالمة 

ً
الــمــرور )99324092(، حفاظا

عبدالله بوحسنالجميع.

زي موحد للسجناء ومنع »المالبس الخاصة«
 و18 شريحة اتصال وراوتر في مجمع السجون

ً
 نقاال

ً
ضبط 19 هاتفا

أصــدر وكيل وزارة الداخلية 
الــمــســاعــد لـــشـــؤون قــــوات األمـــن 
الــخــاصــة وشــــؤون المؤسسات 
اإلصـــالحـــيـــة وتــنــفــيــذ األحـــكـــام، 
 
ً
ــرارا ــ ــواء عـــبـــدالـــلـــه ســــفــــاح، قــ ــلــ الــ
ــنـــاء  ــــس الـــســـجـ ــــالبـ بـــتـــوحـــيـــد مـ
فــــي جــمــيــع الـــســـجـــون بــمــجــمــع 
الـــــــســـــــجـــــــون، بــــــشــــــرط أن يـــتـــم 
ــــع مــســمــى اإلدارة الــعــامــة  وضـ
لــلــمــؤســســات اإلصــالحــيــة على 

تلك المالبس.
ــادر مــطــلــعــة  ــ ــــصــ وأبــــلــــغــــت مــ
ــدد عــلــى أن  أن الـــلـــواء ســفــاح شـ

السجناء، الذين يطلبون مالبس 
خــاصــة لــعــدة أســـبـــاب، يشترط 
عــلــيــهــم شـــــراؤهـــــا مــــن جــمــعــيــة 
الــشــرطــة الــتــي تــم الــتــحــديــد لها 
بالمالبس الخاصة بالسجناء، 
بـــشـــرط أن يــــــدون عــلــيــهــا اســـم 
الــمــؤســســات اإلصــالحــيــة، الفتا 
إلــى أن القرار القديم، الــذي كان 
مــــن خـــاللـــه الـــســـجـــنـــاء يـــرتـــدون 
المالبس الخاصة التي ال تشير 
إلــى أنها مالبس سجن، انتهى 
بـــشـــكـــل تـــــــام، ولــــــن يـــســـمـــح ألي 
ــداء مـــالبـــس غــيــر  ــ ــارتـ ــ ســجــيــن بـ
مـــصـــروفـــة مــــن اإلدارة الــعــامــة 
للمؤسسات اإلصالحية، أو التي 

ترد عن طريق الجمعية.
وأضـــــــــافـــــــــت الـــــــمـــــــصـــــــادر أن 
الــلــواء ســفــاح شــدد على الــقــادة 
األمنيين في قطاع المؤسسات 
اإلصــالحــيــة بــضــرورة عــدم نقل 
أي ســجــيــن إلــــى الــمــحــاكــمــة أو 
المستشفيات إال وهـــو يــرتــدي 
الــلــبــاس الــخــاص بالمؤسسات 
اإلصالحية، والمدون عليه اسم 

الــمــؤســســة، وعـــدم الــســمــاح ألي 
نزيل بارتداء المالبس الخاصة.

حمالت تفتيش
ـــذ قــطــاع 

ّ
ــن جـــانـــب آخـــــر، نـــف مـ

المؤسسات اإلصالحية وقوات 
 من حمالت 

ً
األمن الخاصة عددا

الــتــفــتــيــش، الــتــي اســتــمــرت مــدة 
أســبــوع عــلــى مجمع الــســجــون، 
استمرارا للحمالت األمنية على 

نزالء المؤسسات اإلصالحية.
وأسفرت الحمالت التي نفذت 
ــــن الــخــاصــة  ــــوات األمـ مـــن قــبــل قـ
وقـــــــــوات إدارة أمــــــن الـــســـجـــون 
عــن ضــبــط 19 هــاتــفــا نــقــاال، و8 
ســمــاعــات هـــواتـــف نــقــالــة، و18 
شـــريـــحـــة اتــــصــــال، و20 وصــلــة 
شـــاحـــن، وراوتــــــــر، و6 فــالشــات 
ــيـــمـــوري، وشــــاحــــن، جميعها  مـ
ــانـــت مـــخـــبـــأة بــطــريــقــة ســريــة  كـ

داخل السجن المركزي.
وأوضــــح الــقــطــاع أن حمالت 
التفتيش على مجمع السجون، 
الــــذي يــضــم الــســجــن الــمــركــزي، 
ــومـــي، وســجــن  ــمـ ــعـ والـــســـجـــن الـ

ــتـــى يــتــم  ــمـــرة، حـ ــتـ الــــنــــســــاء مـــسـ
ضـــبـــط كــــل الـــمـــمـــنـــوعـــات داخــــل 
ــا إلـــــــــى أنــــهــــا  ــ ــتــ ــ الــــــســــــجــــــون، الفــ
أسهمت بشكل كبير في خفض 
أنـــــــواع مــــن الـــمـــمـــنـــوعـــات داخــــل 
الــســجــون، مشيرا إلــى أنــه تمت 
إحالة المضبوطات إلى جهات 
االختصاص، واتخاذ اإلجراءات 

القانونية الالزمة بحق النزالء.

عبدالله سفاح

قال ضابط قسم العالقات العامة والتوعية المرورية باإلدارة العامة للمرور، 
الرائد عبدالله بوحسن، إن اإلدارة شرعت في البدء بتطبيق اشتراطات شركات 

التوصيل بعد انتهاء المهلة المحددة لهم.
وقال بوحسن إن االشتراطات التي حددتها »المرور« تمثلت في أن تكون إقامة 
العامل على نفس الشركة، وان تلتزم شركات التوصيل بارتداء الزي الموحد 
مع الخوذة، ووضع ملصق الشركة على المركبات المستخدمة في التوصيل، 

ويحظر ممارسة النشاط لحاملي اإلقامة مادة 20 »عمالة منزلية«.

بدء تطبيق االشتراطات 
الخاصة بشركات التوصيل
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صــدر مرسوم يقضي بتعيين 
 
ً
 عـــامـــا

ً
ــرا ــ ــديـ ــ د. حـــســـن الـــفـــجـــام مـ

للهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب بدرجة وكيل وزارة.

وينتظر د. الفجام العديد من 
الملفات الساخنة لحسمها، أبرزها 
تــســكــيــن الـــمـــنـــاصـــب اإلشـــرافـــيـــة 
فــــي مــخــتــلــف قـــطـــاعـــات الــتــعــلــيــم 
ــدريــــب، وإعــــــادة  ــتــ الــتــطــبــيــقــي والــ
الــنــظــر فــي تشكيل مجلس إدارة 
»التطبيقي«، وفتح فــروع لمواقع 
الكليات والمعاهد التطبيقية في 
المناطق الجنوبية، وإعادة النظر 
فـــي اســتــحــداث بـــرامـــج أكــاديــمــيــة 
ــــدى اســتــيــعــابــهــا في  جــــديــــدة ومــ
سوق العمل، وفتح باب التعيينات، 
ــع احـــتـــيـــاجـــات  ــ ــا يـــتـــنـــاســـب مـ ــمـ بـ

تخصصات الهيئة.
وتنتظر المدير الجديد أيضا 
ملفات أخــرى، منها: إعــادة النظر 
فـــي الئــحــة الــتــرقــيــات المقترحة، 
وآلــــيــــة الـــقـــبـــول واعــــــــــداد الــطــلــبــة 
التي تفوق الطاقة االستيعابية، 
ــة الــمــغــلــقــة،  ــ ــيـ ــ ــــدراسـ والــــشــــعــــب الـ
والبعثات ومساواة أعضاء هيئة 
تــدريــس التطبيقي مــع نظرائهم 
بجامعة الكويت، والعمل على إقرار 
كـــادر أعــضــاء الهيئة التدريسية، 
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سلة أخبار

أعــــلــــنــــت جـــمـــعـــيـــة إحــــيــــاء 
الـــتـــراث اإلســـامـــي بـــدء تنفيذ 
مشروع مصرف عموم اإلطعام، 
بــالــتــعــاون مــع األمــانــة العامة 
لألوقاف، والــذي تستفيد منه 

مئات األسر داخل الكويت. 
ــر الــتــنــســيــق  ــديـ وأوضـــــــح مـ
والمتابعة في الجمعية نواف 
الصانع، في تصريح صحافي، 
أمس، أن هذا المشروع يجسد 
الـــتـــعـــاون االســتــراتــيــجــي بين 
ــاء  ــ ــيـ ــ »أمـــــانـــــة األوقــــــــــــاف« و»إحـ
الـــتـــراث«، مــن أجــل مــد يــد العو 
لـــألســـر الــمــتــعــفــفــة، مـــن خــال 
توزيع كوبونات لهم؛ إلطعامهم 

شهريا داخل الكويت.
وأضاف الصانع أن الجمعية 
دأبــت منذ نشأتها على تلبية 
االحــــتــــيــــاجــــات االجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والتنموية التي يفرزها الواقع، 
مـــع مـــراعـــاة تــحــقــيــق الــتــرابــط 
ــمــــشــــروعــــات الــوقــفــيــة  ــيـــن الــ بـ
والمشروعات األخرى، من خال 
الشراكة الخيرية المجتمعية 
في مختلف المشاريع، ومنها 
مشروع »مصرف اإلطعام لعام 
2022« الذي ينفذ داخل الكويت.

نــــظــــمــــت جـــمـــعـــيـــة إحــــيــــاء 
الـــــــــتـــــــــراث اإلســـــــــامـــــــــي حـــفـــل 
تكريم للقائمين على منصة 
األنــدلــس التعليمية التابعة 
لــهــا بــحــضــور عــضــو اللجنة 
الــعــلــمــيــة لــلــمــنــصــة والــمــعــهــد 
الـــشـــيـــخ د. مــحــمــد الـــنـــجـــدي، 
ورئيس الهيئة اإلدارية لفرع 
األنــــــدلــــــس مـــحـــمـــد الـــــراشـــــد، 
ــة رئـــــيـــــس مــجــلــس  ــ ــايــ ــ ــرعــ ــ وبــ
إدارة الجمعية الشيخ طارق 

العيسى.
وبين المشرف العام على 
المنصة والمعهد الشرعي د. 
فرحان الشمري، في كلمة له 
 منصة 

َّ
خال حفل التكريم، أن

األنـــــدلـــــس بـــــإشـــــراف الــشــيــخ 
محمد الراشد حققت نجاحا 
يــثــبــت أهــمــيــة تــلــك الــوســائــل 
في تحقيق ما قد تعجز عنه 

الوسائل التقليدية.
عـــــــــــدد  أن  وأضـــــــــــــــــــــــــــــــاف 
ــن الــمــنــصــة  الــمــســتــفــيــديــن مــ
وصـــــــل الـــــــى قـــــرابـــــة 33 الــــف 
مستمع وطــالــب علم، مشيرا 
ــة أطـــلـــقـــت  ــيـ ــعـ ــمـ إلـــــــى أن الـــجـ
عـــددا مــن المشاريع العلمية 
اإللــكــتــرونــيــة األخــــــرى، منها 
مشروع كبار العلماء، ومنصة 
تــراث، وغيرها من المشاريع 

المستقبلية التي ستنفذ.

»إحياء التراث« تنفذ 
»مصرف عموم اإلطعام«

... وتكرم القائمين على 
منصتها التعليمية

 لـ »التطبيقي« وملفات ساخنة بانتظاره
ً
الفجام مديرا

أبرزها تسكين المناصب اإلشرافية واستيعاب الطلبة والشعب المغلقة
أحمد الشمري

حسن الفجام

عبدالله الهاجري

وإعـــــــادة الــنــظــر فـــي ســلــم رواتــــب 
الــعــامــلــيــن بــالــهــيــئــة، والــمــطــالــبــة 
بضرورة ضم »التطبيقي« ضمن 
قــــانــــون الـــجـــامـــعـــات الــحــكــومــيــة 

وغيرها من القضايا األكاديمية.
 على تعيين د. الفجام، 

ً
وتعليقا

أكد رابطة أعضاء هيئة التدريس 
للكليات التطبيقية، أن الرابطة 
تمد يد العون للمدير الجديد الذي 
ترى فيه روح اإلخاص والمثابرة 

في العمل.
ــــي بـــيـــان  ــة، فـ ــ ــطـ ــ ــرابـ ــ وذكـــــــــرت الـ
صحافي، أمس، أنها مستمرة في 
المطالبة بتسكين بقية المناصب 

اإلشرافية، وضرورة تمكين الفجام 
من اختيار فريق عمله من نوابه 
ــيـــة الــمــنــاصــب  ــقـ ومـــســـاعـــديـــه وبـ
 لــلــمــعــايــيــر 

ً
اإلشــــــرافــــــيــــــة، وفــــــقــــــا

الموضوعية.
من جانبه، قالت رابطة أعضاء 
هيئة التدريب للكليات التطبيقية، 
إن هذا االختيار لم يأت من فراغ، 
موضحة أن د. الفجام أثبت نجاحه 
في المناصب القيادية التي توالها 
ــان يــعــمــل بــإخــاص  ــ مـــن قـــبـــل، وكـ

وتفان لارتقاء بالهيئة.
مــن ناحيته، أكــد نــائــب رئيس 
نقابة العاملين في »التطبيقي«، 
ــرار تعيين  محمد الــكــنــدري، أن قـ
د. الفجام دعم للعاملين وتطبيق 
لــــلــــقــــانــــون والــــــعــــــدالــــــه بــتــعــيــيــن 
ــاء الـــمـــؤســـســـة الــمــخــلــصــيــن  ــ ــنـ ــ أبـ

والمجتهدين في أعمالهم.
ومن جهته، أكد رئيس االتحاد 
الـــعـــام لــطــلــبــة ومـــتـــدربـــي الــهــيــئــة، 
مـــاجـــد الــمــيــمــونــي، ثــقــة الــقــيــادة 
الــســيــاســيــة بــاخــتــيــار د. الــفــجــام 
مديرا عاما للتطبيقي باألصالة، 
مؤكدا أن هذا االختيار جاء موفقا، 
ــقــــاء بــالــهــيــئــة،  ويــســاهــم فـــي االرتــ

لكونه أحد أبنائها المخلصين،.

المخيزيم يشيد بجهود جامعة 
الخليج العربي لالرتقاء بالتعليم
مجلس األمناء ناقش اإلجراءات التطويرية للجامعة

أشاد رئيس مجلس أمناء جامعة الخليج 
ــيـــل وزارة الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، د.  الـــعـــربـــي وكـ
صبيح المخيزيم، بالجهود المشرقة لجامعة 
الــخــلــيــج الـــعـــربـــي عــلــى الــصــعــيــديــن الــعــلــمــي 
والبحثي، والتي استمرت على مدى 43 عاًما 
مــضــت لــارتــقــاء بالتعليم الــطــبــي والتعليم 

العالي.
ــمـــاع مـــجـــلـــس أمـــنـــاء  ــتـ ــــك خـــــال اجـ ــاء ذلـ ــ جـ
الجامعة الـ92، برعاية وزير التربية والتعليم، 
ورئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي 
د. محمد بــن مــبــارك جمعة، لمناقشة جملة 
ات التي  مــن التوصيات والــقــرارات واإلجــــراء
تتعلق بتطوير الجامعة في المرحلة المقبلة.

ــــرب الــمــخــيــزيــم عـــن ثــقــتــه بـــأن جــامــعــة  وأعـ
الخليج العربي هي منارة خليجية لتأصيل 
الــعــمــل الــخــلــيــجــي الــمــشــتــرك، وانــعــكــاســاتــهــا 
قــويــة فــي تــعــزيــز أواصـــر الــتــعــاون الخليجي 
الــمــشــتــرك، مـــؤكـــدا تــمــّيــز مــســتــوى الــجــامــعــة 
وخــريــجــيــهــا، بــمــا يـــدعـــم مــكــانــتــهــا كــجــامــعــة 

مـــتـــمـــيـــزة عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـــــدولـــــي، ويـــعـــزز 
أهــمــيــتــهــا كــمــشــروع خــلــيــجــي مــشــتــرك نــاجــح 
بـــأعـــلـــى الـــمـــعـــايـــيـــر لـــخـــدمـــة طــلــبــة ومــجــتــمــع 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما أشاد المخيزيم بالحضور اإليجابي 
لــلــوفــود الخليجية الــمــشــاركــة فــي االجــتــمــاع 
 في الوقت ذاته كل 

ً
الذي عقد بالجامعة، مقدرا

الجهود التي تبذلها إدارة الجامعة وأعضاء 
الهيئة األكاديمية واإلدارية لمواصلة مسيرة 
الــبــنــاء والــحــفــاظ على المكتسبات وتحقيق 
المزيد من اإلنجازات، والتي سيكون لها أثر 
بالغ بتعزيز استراتيجية الجامعة في التميز 
األكاديمي، وجودة التعليم، وتطوير نوعية 

المهارات اإلبداعية واالبتكارية للطالب.
ــاع وفــــــود دول  ــمــ ــتــ يــــذكــــر أنـــــه حـــضـــر االجــ
مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومكتب 

التربية العربي لدول الخليج.

صورة جماعية للوفود المشاركة

العقاب والقائم باألعمال األميركي مع الحضور

الهاجري: توزيع شهادات خريجي
 من 18 الجاري

ً
الجامعة بدءا

أكد إلغاء تسجيل المقررات للطلبة الذين لم يجتازوا 
متطلباتها بالفصل األول

●   حمد العبدلي
ــبــــول  ــقــ ــيــــد الــ ــمــ كــــشــــف عــ
ــة  ــ ــابــ ــ ــاإلنــ ــ والـــــتـــــســـــجـــــيـــــل بــ
بـــــجـــــامـــــعـــــة الـــــــكـــــــويـــــــت د. 
عبدالله الهاجري أن إدارة 
الــــخــــريــــجــــيــــن بــــالــــعــــمــــادة 
ســـــــــــــــتـــــــــــــــوزع شـــــــــــــهـــــــــــــادات 
الخريجين بمسرح الشيخ 
عبدالله الجابر بالشويخ 
اعـــتـــبـــارا مـــن 18 حــتــى 25 
الجاري، مضيفا: »سنرسل 
ــى الـــطـــلـــبـــة الـــخـــريـــجـــيـــن  ــ الــ
رســــائــــل نــصــيــة بــالــمــوعــد 
ــم  ــ ــلـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ الــــــــمــــــــخــــــــصــــــــص لـ
الــشــهــادة، ضــمــانــا لحسن 
التنظيم وسرعة التسلم«.

ــــت الـــــهـــــاجـــــري، فــي  ــفـ ــ ولـ
تـــصـــريـــح صـــحـــافـــي أمــــس، 
الــــى أن الــفــصــل الـــدراســـي 
ــانـــي لـــلـــعـــام الــجــامــعــي  ــثـ الـ

2022-2023 انــتــهــى مــن يــوم 
الــخــمــيــس الـــمـــاضـــي، مــهــنــئــا 
الخريجين من جميع األقسام 

العلمية بجامعة الكويت.
ــاف أن إدارة شـــؤون  ــ وأضـ
ــن فــــــي الــــعــــمــــادة  ــيــ ــجــ ــريــ ــخــ الــ

»المالية« وهيئة الشراكة لـ »البلدي«:»المالية« وهيئة الشراكة لـ »البلدي«:
تعديل مسميات أنشطة المسالختعديل مسميات أنشطة المسالخ

●   فيصل متعب
طالب رئيس جمعية طلبة كلية التربية 
بجامعة الكويت، منصور المطيري، مكتب 
الــعــمــيــد الــمــســاعــد لـــلـــشـــؤون الــطــابــيــة في 
كلية الــتــربــيــة، د. مــريــم الــمــذكــور، بــضــرورة 
 للحاجة 

ً
توفير شعب دراسية جديدة، نظرا

الطابية لها خال الفصل الدراسي المقبل.
وقــال المطيري في خطاب رسمي موجه 
إلــــى الـــمـــذكـــور، إن الــجــمــعــيــة طــالــبــت بفتح 
الشعب الدراسية لـ 61 مقررا الستيعاب أكبر 
قدر ممكن من الطلبة أثناء عمليات التسجيل 
الخاصة في السحب واإلضافة، والتي تنطلق 

خال الفترة 18 حتى 21 الجاري.

وبــّيــن أن مــطــالــب الجمعية لــفــتــح شعب 
دراسية جاء بناء على اقتراحات وحاجات 
الطلبة المستمرين والخريجين، مما جعل 
الجمعية تقوم بحصر المواد الدراسية التي 
، وتقديم طلب بسرعة 

ً
أصبحت أكــثــر طلبا

االســتــعــجــال بــفــتــحــهــا خـــال فــتــرة السحب 
واإلضافة.

مركز العجيري: »الشبط« يبدأ اليوم والبرودة تشتد
أعلن مركز العجيري العلمي أنه مع 
انــتــصــاف شــهــر يــنــايــر الــجــاري يدخل 
فصل الشتاء اليوم مرحلة جديدة من 
مــراحــلــه بـــ »مــوســم الــشــبــط« ويــســتــمــر 

.
ً
26 يوما

وقـــــال الـــمـــركـــز فـــي بـــيـــان صــحــافــي، 
ــز بـــتـــكـــون  ــيـ ــمـ ــتـ ــبــــط يـ ــشــ ــم الــ ــ ــــوسـ إن مـ
الــصــقــيــع، ويــبــدأ الــنــهــار بــأخــذ دقــائــق 
مــن الــلــيــل، فيصبح الــنــهــار أكــثــر طــواًل 
والــلــيــل أقــصــر، بسبب اقــتــراب األرض 

الـــتـــدريـــجـــي مـــن االعــــتــــدال الــربــيــعــي«.
وأضــــاف أنـــه خـــال الــمــوســم تشتد 
ــلــــق عـــلـــيـــهـــا  الــــــــبــــــــرودة فــــــي فـــــتـــــرة يــــطــ
الــكــويــتــيــون اســـم »األزيـــــرق« وتــمــتــد 8 
ــرق«  ــ  أن مــســمــى »األزيـ

ً
لـــيـــاٍل، مــوضــحــا

 إلى تحول لون السماء إلى 
ً
جاء نظرا

اللون األزرق، عــاوة على أن األجسام 
تزرق فيه من شدة البرد. 

وذكر أن فترة األزيرق تشهد هبوب 
ــاح شــمــالــيــة بــــاردة تــنــخــفــض معها  ريـ

درجــة الحرارة وتبدأ لياليه الثمانية 
من 24 يناير.

وتابع أن بعض البلدان تطلق على 
هــذه الفترة اســم »األزرق«، كما يطلق 
الــبــعــض اســم »بـــرد الــبــطــيــن« عــلــى هــذا 
الموسم، في داللة إلى أن الشبط ذروة 
 أن أيــام »الشبط« تنقسم 

ً
البرد، مبينا

إلــى فترتين مرتبطتين بنجمين لكل 
.
ً
منها 13 يوما

ــل  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــوصـ ــ ــتـ ــ ــ ســــــــــتــــــــــقــــــــــوم بـ
الــــــشــــــهــــــادات عــــبــــر شـــركـــة 
ديــــلــــيــــكــــون مــــقــــابــــل رســــم 
بــــــــســــــــيــــــــط، عــــــــبــــــــر الــــــخــــــط 
الساخن، اعتبارا من األحد 

29 الجاري.
ــتــــم  ــيــ وبـــــــــّيـــــــــن »أنـــــــــــــــه ســ
الـــــــيـــــــوم إلـــــــغـــــــاء تـــســـجـــيـــل 
المقررات للطلبة الذين لم 
يــجــتــازوا مــتــطــلــبــاتــهــا في 
الـــفـــصـــل األول، وتــخــفــيــف 
األعــــداد بــقــوائــم االنــتــظــار، 
مــــــــع ضــــــــــــــــرورة مـــــراجـــــعـــــة 
الــــجــــداول الــــدراســــيــــة بــعــد 
هـــذا الـــتـــاريـــخ، لــلــتــأكــد من 

المقررات المسجلة«.

ً
عب دراسية لـ 61 مقررا

ُ
جمعية التربية طالبت بفتح ش

●   محمد جاسم
 إلى المجلس 

ً
وّجهت وزارة المالية خطابا

البلدي بشأن تعديل األنشطة المستخدمة 
ــواق الــمــاشــيــة مـــن أجــل  ــ ــ فـــي الــمــســالــخ وأسـ

تطويرها.
ودعــت »المالية«، فــي كتاب وجهه وكيل 
ــيــــس »الــــبــــلــــدي« عــبــدالــلــه  الـــــــــــوزارة إلــــــى رئــ
المحري، وحصلت »الــجــريــدة« على نسخة 

مــنــه، إلــى ضـــرورة العمل على إصـــدار قــرار 
جديد يشمل جميع المسالخ يتضمن تعداد 
األنشطة وتحديد مسمياتها بما يتوافق مع 
المسميات الــمــوجــودة لــدى وزارة التجارة 

والصناعة. 
وبـــيـــنـــت »الــــمــــالــــيــــة«، أن الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــمــشــروعــات الــشــراكــة بين القطاعين العام 
ــــددت فـــي كـــتـــاب مـــرفـــق تغيير  والـــخـــاص حـ
األنشطة والمسميات التي مــن اختصاص 

ــلـــدي، وأكــــــدت أن إجــــــراء هــذا  ــبـ الــمــجــلــس الـ
الــتــعــديــل يــجــب أال يــغــيــر طــبــيــعــة الــنــشــاط 
المنصوص عليه في البنود الخاصة بقرارات 

ترخيص استغال العقار. 
ولفتت الوزارة إلى أن الشركة المستثمرة 
لــلــمــســلــخ )ســــــوق الـــمـــاشـــيـــة( فــــي مــحــافــظــة 
الجهراء طالبت بتعديل بعض األنشطة حتى 
تتماشى مع المسميات الموجودة لدى وزارة 
التجارة والصناعة ضمن المساحة المتاحة.

»حماية البيئة« نظمت فعالية
اليوم الدولي لعد الطيور

●   عادل سامي
نظمت الجمعية الكويتية لحماية البيئة أمس فعالية اليوم الدولي 

لعد الطيور. 
وقالت رئيسة الجمعية د. وجدان العقاب، في تصريح صحافي، إن 
موعد عد الطيور وتاريخه يختلف من بلد إلى آخر، وفق ما قد يؤثر 

على إمكانية وجودها بصورة مستقرة للتمكن من رصدها وعدها.
وأضافت أن أفضل وقت لذلك هو خال الفترة الزمنية التي تخلو أو 
تقل فيها هجرة الطيور، وهي تكون عادة خال يناير حتى منتصف 
فبراير.  وقالت إن الفعالية التي شهدت حضورا كثيفا لممثلي جهات 
حكومية ومنظمات مدنية وفرق ومجاميع تطوعية وهواة وراصدي 
الــطــيــور، فضا عــن حــضــور دبــلــومــاســي، مــن بينهم القائم باألعمال 
 من األنشطة ومن بينها 

ً
األميركي والسفير الروماني، تضمنت عددا

مشاهدة الطيور الساحلية ومراقبتها بالمناظير، والنقل الحي لتصوير 
الــدرون الجوي والتصوير العادي، إضافة إلى معرض صور ألنواع 
مختلفة من طيور دولة الكويت. وأضافت أن الفعالية شهدت ورشة 
عمل لألطفال من أعضاء فريق أصدقاء البيئة بالجمعية، بهدف التوعية 
بــأنــواع الــريــش، وتــلــويــن رســومــات لطيور مــن الــكــويــت وبــنــاء بيوت 
للطيور، إلى جانب حملة تنظيف الشاطئ لسامة الطيور الساحلية، 
وتوزيع شهادات إلكترونية للمشاركين في الحملة. وأوضحت العقاب 
أنه لوحظ مع المتابعة المستمرة للطيور »اختفاء أنواع معينة منها، 
ورصـــد أنــــواع جـــديـــدة«، الفــتــة إلـــى أن هـــذه الــتــفــاصــيــل والــمــشــاهــدات 
تسهم في إعداد تقارير علمية حول العد البيئي اإلحصائي للطيور، 

والتغيرات في نمط الهجرة، والتنبؤ المبكر بالمشاكل البيئية.
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الدمخي لتأسيس شركة متخصصة في إنشاء الطرق وصيانتها
 بقانون 

ً
قدم النائب د. عادل الدمخي اقتراحا

بتأسيس شركة متخصصة في إنشاء الطرق 
وصيانتها، يسند إليها صيانة وتشغيل الطرق 
الرئيسية في الدولة حسب قدرة الشركة وأي 

طرق أخرى ترى الحكومة إسنادها إليها.
وقـــال الــدمــخــي ان اعــمــال الــطــرق فــي الوقت 
الحالي تسند لشركات بمستويات متواضعة 
ال ترقى إلى الجودة المطلوبة خاصة أعمال 

الصيانة، وال يعمل فيها إال العدد القليل من 
العمالة الوطنية، باإلضافة الى انها تستهلك 
مقدارا كبيرا من األموال العامة حيث ان قيمة 
عقد الصيانة بميزانية 2022 /2023 وصلت 
الــى حــوالــي 536 مليون ديــنــار يــضــاف إليها 
بنود أخرى مثل اإلنشاء والتشغيل وقد تصل 

إلى أكثر من ذلك.
وأوضح أن القانون يهدف الى ضمان الجودة 

ة فــي الــتــنــفــيــذ مــن خـــال إدارة الــشــريــك  والــكــفــاء
العالمي ورقابة الشريك الحكومي، وتوطين هذه 
الخبرات وتشغيل الشباب الكويتيين باألعمال 
الفنية الهندسية ذات الطابع التشغيلي، كما أن 
الفائدة الكبري ستعود على الدولة والمواطنين 
من خال أن مساهماتهم تعادل 75% من رأسمال 

الشركة.
ولــفــت الـــى أن الــقــانــون نـــص عــلــى ان تكتتب 

الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لـــاســـتـــثـــمـــار بـــنـــســـبـــة %20، 
والتأمينات االجتماعية بنسبة 4%، واختيار 
شــريــك اســتــراتــيــجــي عــالــمــي ذي خــبــرة فـــي هــذا 
المجال من قبل الجهات المختصة يكتتب بنسبة 
26%، على أن تطرح باقي األسهم لاكتتاب العام 
بالتساوي بين المواطنين بنسبة 50% من قيمة 

األسهم.

محمد المطير

نافذة نيابيةنافذة نيابية

عبدالله المضف

المطير يسأل الماجد عن تحركات مشبوهة 
لشركة تكنولوجيا معلومات

 في استجواب سابق الختراقها جلسة افتتاحية لمجلس األمة«
ً
»كانت محورا

وّجـــه الــنــائــب محمد المطير 
ــيــــا الــــــــى وزيــــــر  ســــــــــؤاال بــــرلــــمــــانــ
الــعــدل وزيـــر األوقــــاف والــشــؤون 
اإلسامية وزيــر الــدولــة لشؤون 
تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد 
بـــشـــأن مــــا اســــمــــاه بــالــتــحــركــات 
الـــمـــشـــبـــوهـــة إلحـــــــــدى شــــركــــات 

تكنولوجيا المعلومات.
وقـــــــــال الـــمـــطـــيـــر فـــــي مـــقـــدمـــة 
ســؤالــه: قــدمــُت والــزمــيــل النائب 
محمد هايف في ۳۰ أبريل ۲۰۱۹ 
 لنائب رئيس الوزراء 

ً
استجوابا

وزيــــــر الــــدولــــة لــــشــــؤون مجلس 
الوزراء األسبق، كان أحد محاوره 
الرئيسية التحركات المشبوهة 
إلحـــــــدى شــــركــــات تــكــنــولــوجــيــا 
المعلومات باعتبارها متعاقدة 
ــن الـــقـــطـــاعـــات  ــ ــع مـــجـــمـــوعـــة مـ ــ مـ

والمؤسسات الحكومية.
وأضــــــــــــــاف: وكــــــانــــــت حــــادثــــة 
االخــتــراق األمــنــي الـــذي تسببت 
بـــــه الــــشــــركــــة إلحـــــــــدى جـــلـــســـات 
افــتــتــاح الفصل الــخــامــس عشر، 
ــر آنــــــذاك،  ــيــ بـــحـــضـــور ســـمـــو األمــ
إحدى هذه الشبهات التي تدور 
ــول تـــلـــك الـــشـــركـــة واســـتـــمـــرار  ــ حـ
تعاقدها مــع مؤسسات الــدولــة، 
فضا عن المعلومات المتداولة 
بشأن عاقتها ببعض القطاعات 
الحيوية والحساسة، وممارستها 
عبر بعض السياسيين واألجهزة 

الرقابية والمالية في الدولة.
وعــلــى ضـــوء مـــا ســبــق، طلب 
ــي: »هـــل شكلت  ــ إجــابــتــه عـــن اآلتـ

عبدالله المضف يسأل الشيتان 
عن المعاشات االستثنائية

وجه النائب عبدالله المضف 
ســؤاال الــى نائب رئيس مجلس 
الــــــــوزراء وزيـــــر الــــدولــــة لــشــؤون 
مجلس الــــوزراء بـــراك الشيتان، 
قال في مقدمته: »نصت المادة 80 
من األمر األميري بالقانون رقم 
61 لسنة 1976 بــإصــدار قانون 
التأمينات االجتماعية على منح 
معاشات أو مكافآت استثنائية 
ــمــــؤمــــن عـــلـــيـــهـــم وأصـــــحـــــاب  ــلــ لــ

المعاشات أو المستحقين«.
وأضاف المضف: »على ضوء 

عاشور: شراء مديونية القروض 
أهم من بدل اإلجازات

كشف مقرر اللجنة المالية واالقتصادية البرلمانية، النائب صالح 
عــاشــور، أن شــراء المديونية للقروض أفضل بكثير وأهــم من شراء 
اإلجـــازات والبدل النقدي إلجـــازات الموظفين العاملين في الجهات 
الحكومية المختلفة. وقـــال عــاشــور عــلــى حــســابــه فــي »تــويــتــر«، إن 
شراء اإلجازات مشروع ال يستفيد منه إال فئات معينة،  بعكس شراء 
 من المواطنين، وتستفيد 

ً
 كبيرا

ً
المديونية فهو مشروع مهم يشمل عددا

منه أغلبية شرائح المجتمع.

ذلـــك أطــلــب اإلجــابــة عــن اآلتــــي: ما 
األسس والمعايير والضوابط التي 
على أساسها يتم منح معاشات أو 
مكافآت استثنائية للنواب والنواب 
الـــســـابـــقـــيـــن والــــــــــــوزراء والــــــــــوزراء 
السابقين والقياديين والقياديين 

السابقين ومن في حكمهم؟«.
ل: »مــا الجهة المخولة  وتــســاء
بــمــنــح الـــمـــعـــاشـــات أو الــمــكــافــآت 
االســـتـــثـــنـــائـــيـــة؟ يـــرجـــى تـــزويـــدي 
يكشف مفصل عن صرفها في آخر 
عشر سنوات، وعدد الحاالت التي 

تدرج تحت بند صرف المعاشات 
أو المكافآت االستثنائية، يرجى 
تـــزويـــدي بــنــســخــة ضــوئــيــة عن 

قرارات صرفها لهذه الحاالت«.

ــأن واقـــعـــة  ــ لـــجـــنـــة تــحــقــيــق فــــي شــ
االختراق األمني المشار إليها؟ إذا 
كــانــت اإلجـــابـــة بــاإليــجــاب، يرجى 
تزويدي بإجراءات ونتائج اللجنة 
وصورة ضوئية من قرار تشكيلها«/ 
وهــل اتخذ أي إجـــراء عبر الجهاز 
الــمــركــزي للمناقصات الــعــامــة أو 
»نزاهة« أو النيابة العامة أو غيرها 
من الهيئات أو األجهزة التابعة لكم 
حول تقارير االستخبارات العامة 
في الجيش الكويتي بشأن واقعة 
االختراق وعدم قدرة الشركة على 
توفير الحماية الفنية لمؤسسات 
ــة ومـــشـــاريـــعـــهـــا؟ إذا كــانــت  ــدولــ الــ
اإلجابة باإليجاب، »يرجى تزويدي 

بهذه اإلجراءات«.
وأضــــاف: صــدر فــي ۸ ديسمبر 
ــائــــي بـــــــــاّت مــن  ــم قــــضــ ــكــ ۲۰۲۰ حــ
محكمة التمييز بالحبس خمس 
سنوات ألحد العاملين المهندسين 

التابعين للشركة المشار إليها، 
ــد ثـــبـــت عـــبـــر الـــحـــكـــم عــاقــتــه  ــ وقـ
الوظيفية بها، فهل أجريتم أي 
تــحــقــيــق أو اتـــخـــذتـــم أي إجــــراء 
تــجــاه الــشــركــة فـــي هــــذا الــشــأن؟ 
وهـــل حصلت الــشــركــة أو فــازت 
بأي مناقصة أو ممارسة حكومية 
ــة الـــــمـــــذكـــــورة 30  ــ ــعـ ــ ــواقـ ــ بــــعــــد الـ
أكتوبر 2018؟ إذا كانت اإلجابة 
باإليجاب يرجى تزويدي بصورة 
ضوئية عنها. وهل اتخذ الجهاز 
المركزي للمناقصات العامة أي 
ــراء إداري أو فــنــي، أو أجــرى  إجــ
 في هذا الشأن؟ »إذا كانت 

ً
تحقيقا

اإلجابة باإليجاب يرجى تزويدي 
بصورة ضوئية عنه«.

وتــابــع: صــدر الــقــرار الـــوزاري 
رقم 9/أ لسنة ۲۰۲۲ بتشكيل لجنة 
فــي وزارة الــشــؤون االجتماعية 
ــر الــشــركــة الــمــذكــورة 

ّ
حــــول تــعــث

بتنفيذ عقودها وإهدار في المال 
الــعــام وتــرتــب على هــذه اللجنة 
قــرار بإحالة العقود إلى النيابة 
العامة، يرجى تزويدي بإجراءات 
النيابة العامة المتخذة في هذا 
الــشــأن. ومــا أســبــاب عــدم اتخاذ 
الــجــهــاز الــمــركــزي للمناقصات 
ــة أي عـــقـــوبـــة أو إجــــــراء  ــامــ ــعــ الــ
بــشــأن كــتــاب الــمــؤســســة العامة 
للتأمينات االجــتــمــاعــيــة فــي ۱۸ 
مـــايـــو ۲۰۲۲، الــمــتــضــمــن طــلــب 
تــطــبــيــق عــقــوبــات عــلــى الــشــركــة 
ــدم الــتــزامــهــا بالعقود  بــســبــب عـ

ر التنفيذ؟
ّ
وتعث

صالح عاشور

السعدون: 4 أصوات بطريقة جديدة
 عن النظام االنتخابي السابق

ً
 بقانون اختلف كليا

ً
•قدم اقتراحا

• لكل ناخب حق انتخاب مرشح على األقل من دائرته وثالثة من أي دائرة
جاء االقتراح بقانون الذي قدمه رئيس مجلس األمة أحمد السعدون بتعديل قانون إعادة تحديد 

الدوائرة االنتخابية لعضوية مجلس األمة، والذي تضمن العودة إلى نظام األربعة أصوات، 
 عن النظام السابق في 4 نقاط رئيسية.

ً
 كليا

ً
مختلفا

االقتراح بقانون الذي تمت إحالته إلى لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية، وحصلت 
»الجريدة« على نسخة منه، نص على أن يدلي كل ناخب بصوته في الدائرة االنتخابية المقيد 

فيها، ويكون له الحق في التصويت لعدد ال يزيد على أربعة مرشحين، على. أن يكون من بينهم 
مرشح واحد على األقل من الدائرة االنتخابية المقيد فيها الناخب، ويجوز أن يدلي بصوته لعدد 

ال يزيد على ثالثة مرشحين في دائرة أو في دوائر غير المقيد فيها الناخب.
 في االنتخابات العامة وأول عدد مطلوب انتخابه من 

ً
وبموجبه، يتم إعالن فوز أول 50 مرشحا

المرشحين في االنتخابات التكميلية، الذين حصلوا على أكبر عدد من األصوات الصحيحة التي 
 بل سيكون أكثر 

ً
أعطيت، وهو ما يعني أنه لن يكون هناك 10 من كل دائرة كما هي الحال حاليا

 حصلوا على أصوات انتخابية من الدوائر الخمس.
ً
السعدون في جلسة سابقة50 مرشحا

المضف: »القوائم النسبية« ينزع فتيل األزمة السياسية
أكـــد الــنــائــب مهلهل الــمــضــف »أن أفضل 
حــمــايــة لــرئــيــس الــــــوزراء مـــن أجـــل تحصين 
نفسه، إذا كان مستهدفا وهناك من يتربص 
به، هو أن يعمل من أجل المصلحة العامة، 

وينجز التشريعات اإلصاحية المهمة«.
وقــال المضف فــي تصريح لــه، »نحن مع 
الــحــكــومــة فـــي إنـــجـــاز الــتــشــريــعــات المهمة 
اإلصــــاحــــيــــة، والــــتــــي قـــدمـــنـــاهـــا مــــن خـــال 
مشروع استقامة واستدامة، وانتهجنا مبدأ 
المحاسبة فــي حــال إخـــال الحكومة بعدم 

اإلنجاز«.
وشـــدد على أن هـــذه الــقــوانــيــن تستهدف 
ــرار  ــقــ ــتــ تــحــقــيــق الــمــصــلــحــة الـــعـــامـــة واالســ
الحقيقي، وأن تمارس الحكومة دورهــا في 
أجـــواء مريحة وتــحــت غــطــاء نيابي، مشيرا 
إلـــى أن هـــذا »هـــو مطلبنا للحكومات كلها 

والحكومة الحالية«.
وأوضـــح أن »الحماية الحقيقية لرئيس 
الــحــكــومــة تــتــمــثــل فـــي إنـــجـــاز الــتــشــريــعــات 
ــة، ومـــنـــهـــا تــحــســيــن  ــيــ ــاســ اإلصـــاحـــيـــة األســ
الــبــيــئــة االنــتــخــابــيــة مـــن خــــال الــمــفــوضــيــة 
العليا لانتخابات، وتمكين اإلرادة الشعبية 
من خال نظام انتخابي عــادل وفق القوائم 

النسبية«.
وأضاف »رئيس الوزراء أبدى في اجتماع 
نــوعــا مـــن االمــتــعــاض مـــن مــطــالــبــات بعض 
ــا غـــيـــر مــنــطــقــيــة، وقـــلـــت لــه  ــراهــ ــاء يــ ــ األعـــــضـ

مــن الطبيعي أن يــكــون هــنــاك نـــوع مــن هذه 
المطالبات، ومــاذا تتوقع من مجلس مشكل 
بهذه الطريقة؟ وكيف نتغلب على هذا المأزق؟ 
وإذا تعاملت مع األزمــة السياسية الحالية 

فستأتيك أخرى فكيف ستتعامل؟«.
وبّين أنه »من الطبيعي أن يكون تشكيل 
مـــجـــلـــس األمـــــــة بــــهــــذا الـــشـــكـــل، ألن الـــنـــظـــام 
االنــتــخــابــي الــحــالــي يمنح فــرصــة لألقليات 
من المكونات االجتماعية أن تمارس عما 
سياسيا خافا للمنطق، يقوم على الفردية، 

ويعزز االنقسام االجتماعي«.
وأكـــــد الــمــضــف أن »مــــا نــعــيــشــه اآلن هو 
فـــوضـــى ســيــاســيــة يــســتــفــيــد مــنــهــا صــاحــب 
السلطة الفعلية والحقيقية والـــذي يعرض 
الحكومة ورئيسها لاستهداف السياسي، 
ومعالجة المشكلة الرئيسية هي السير في 
مــســار اإلصــــاح الــســيــاســي، وإال فــلــن تكون 
هناك أجــواء سياسية مستقرة، وسيستغل 
ذلــك المتربصون المتضررون من األحــداث 

السياسية األخيرة«.
ــيـــس الـــــــــوزراء بـــالـــتـــعـــاون مع  ــالــــب رئـ وطــ
األغلبية البرلمانية الــتــي تنشد اإلصـــاح، 
ــقـــوانـــيـــن  ــاز الـ ــجــ ــإنــ ــتـــه بــ وبـــتـــوجـــيـــه حـــكـــومـ
اإلصاحية، »فهذه الضمانة الوحيدة واألكيدة 
لك ولحكومتك، لكن االستمرار على السياسة 
السابقة واللعب على المتناقضات، وإقحام 
صــراعــات سياسية ثانوية للتشويش على 

المطالبات الحقيقية، فلن نقبل أو نسمح به 
من أي طرف حكومي أو نيابي أو خارج هذا 
اإلطار، إما نسلك مسار اإلنجاز وإال فإن طريق 

المحاسبة والمساءلة السياسية موجود«.
وشـــدد الــمــضــف عــلــى »أن الــحــكــومــة أمــام 
فرصة إلنجاز التشريعات اإلصاحية والوفاء 
بــمــشــاريــعــهــا وتــعــهــداتــهــا والـــتـــزام الــجــدول 
الزمني لبرنامج عملها«، مشيرا إلى أن »قانون 
مفوضية االنتخابات مشروع حكومي وال 
 وقعوا 

ً
عــذر لعدم إقــــراره، وهــنــاك 28 عــضــوا

على تعديل النظام االنتخابي، وقانون القوائم 
النسبية مدرج على جدول األعمال، وهذه هي 
المطالبات المستحقة لــنــزع فتيل أي أزمــة 

سياسية قادمة«.

مهلهل المضف

قــــــــدم رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس األمــــــة 
 بقانون 

ً
أحمد السعدون اقتراحا

بــتــعــديــل بــعــض أحـــكـــام الــقــانــون 
رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد 
الــــدوائــــر االنــتــخــابــيــة لــعــضــويــة 

مجلس األمة.
ونـــــص االقـــــتـــــراح الـــــــذي تــمــت 
ــة  ــيـ ــلـ ــداخـ ــنـــة الـ ــى لـــجـ ــ ــ ــه الـ ــتــ ــالــ احــ
والــدفــاع على ان يستبدل بنص 
الــمــادة الثانية مــن الــقــانــون رقم 
42 لسنة 2006 المشار اليه النص 
الــتــالــي: »تــقــدم طلبات الترشيح 
ــــن الــــمــــرشــــح - عــلــى  ــة مـ ــعـ ــوقـ - مـ
النموذج المعد لذلك خال عشرة 
 مـــن الـــيـــوم الــتــالــي 

ً
ــام اعـــتـــبـــارا ــ أيـ

ــرار الـــدعـــوة  ــ لــنــشــر مـــرســـوم أو قـ
لانتخابات العامة او االنتخابات 
الـــتـــكـــمـــيـــلـــيـــة بـــحـــســـب االحـــــــــوال، 
وال يــجــوز بعد ذلــك الــتــنــازل عن 

الترشيح«.
وقـــــال االقــــتــــراح »تـــضـــاف الــى 
ــانــــون رقـــــم 42 لـــســـنـــة 2006  ــقــ الــ
الــمــشــار الــيــه ثـــاث مـــواد جديدة 

، مــادة 
ً
بــارقــام مـــادة ثانية مــكــررا

 )أ(، مادة ثانية مكررا 
ً
ثانية مكررا

 كاآلتي:
ً
)ب(، نصها جميعا

ً
مادة ثانية مكررا

ــل مــــــرشــــــح رقـــــــم،  ــ ــكـ ــ يــــعــــطــــى لـ
وتـــحـــدد ارقـــــام الــمــرشــحــيــن لكل 
ــرة انــتــخــابــيــة بتسلسل يبدأ  دائــ
بـــرقـــم مـــحـــدد ويــنــتــهــي بــانــتــهــاء 
المرشحين فــي الـــدائـــرة، ويكون 
تـــحـــديـــد ارقـــــــام الــمــرشــحــيــن فــي 
ورقــــــــــة الــــتــــصــــويــــت عــــــن طـــريـــق 
قرعة علنية تجريها المفوضية 
العليا لــانــتــخــابــات بــيــن جميع 
ــــك فـــي الــســاعــة  الــمــرشــحــيــن، وذلـ
التي تعينها المفوضية في اليوم 
ــاب الــتــرشــيــح  ــ ــالـــي الغــــــاق بـ ــتـ الـ
 لــحــكــم الـــمـــادة الــثــانــيــة من 

ً
وفـــقـــا

هــذا القانون، وتعلن المفوضية 
ــاء جــمــيــع  ــمــ ــوم ذاتــــــه أســ ــيــ ــي الــ فــ
ــج اجــــــــراء  ــ ــائـ ــ ــتـ ــ ــيــــن ونـ ــمــــرشــــحــ الــ
القرعة برقم كل مرشح. وتتولى 

المفوضية العليا لانتخابات 
ــة الــتــصــويــت عــلــى ان  ــــداد ورقــ إعـ
تتضمن كــل ورقــة بشكل واضــح 
ــــي جــمــيــع  ارقـــــــــام الـــمـــرشـــحـــيـــن فـ
ــة، دون ان  ــيـ ــابـ ــتـــخـ الـــــدوائـــــر االنـ
ــة الـــتـــصـــويـــت على  ــ تــشــتــمــل ورقــ

اسماء المرشحين.

 )أ(
ً
مادة ثانية مكررا

يــدلــي كـــل نــاخــب بــصــوتــه في 
الدائرة االنتخابية المقيد فيها، 
ويــكــون لــه الــحــق فــي التصويت 
لــــــعــــــدد ال يــــــزيــــــد عـــــلـــــى اربـــــعـــــة 
مـــرشـــحـــيـــن، عـــلـــى ان يــــكــــون مــن 
بينهم مــرشــح واحــــد عــلــى االقــل 
ــرة االنــتــخــابــيــة المقيد  ــدائـ مــن الـ
فيها الناخب، وذلك بحسب ارقام 
 ألحكام المادة 

ً
المرشحين وفقا

 مــن هــذا الــقــانــون. 
ً
الثانية مــكــررا

ومع عدم االخال باحكام الفقرة 
ــادة يــجــوز  ــمــ ــــذه الــ ــى مــــن هـ ــ ــ االولـ
للناخب ان يــدلــي بصوته لعدد 

ال يزيد على ثاثة مرشحين في 
دائـــرة أو فــي دوائـــر غير الــدائــرة 
االنتخابية المقيد فيها الناخب، 
وتعتبر ورقة التصويت باطلة اذا 
ادلى الناخب بصوته بالمخالفة 
الحكام هذه المادة كما هو مبين 
في الجدول رقم )1( المرفق بهذا 

القانون.

 )ب(
ً
مادة ثانية مكررا

يــعــلــن فــــوز اول خــمــســيــن من 
ــن فـــــي االنـــتـــخـــابـــات  ــيـ ــمـــرشـــحـ الـ
العامة وأول عدد مطلوب انتخابه 
مــن المرشحين فــي االنتخابات 
التكميلية الـــذيـــن حــصــلــوا على 
اكبر عدد من االصوات الصحيحة 
الــــــتــــــي اعــــــطــــــيــــــت، فــــــــــــإذا حـــصـــل 
مــرشــحــان او اكــثــر عــلــى اصـــوات 
متساوية في ادنى مستواها بما 
يجاوز عدد اعضاء مجلس االمة 
فـــي االنــتــخــابــات الــعــامــة او بما 
يجاوز العدد المطلوب انتخابه 
فـــــي االنــــتــــخــــابــــات الــتــكــمــيــلــيــة، 
ــيــــة الـــعـــلـــيـــا  ــــت الــــمــــفــــوضــ ــــرعـ ــتـ ــ اقـ
لانتخابات فيما بين المتساوين 
وفاز بالعضوية من تعينه القرعة. 
ولكل مرشح او وكيله ان يطلب 
من المفوضية العليا لانتخابات 
اعـــادة تجميع النتائج النهائية 
لانتخابات اذا تقدم بما يكفي 
مـــن االســـبـــاب الــتــي تــبــيــن وقـــوع 

خطأ في هذا التجميع.
وقالت المذكرة االيضاحية إذ 
كــان الــهــدف مــن صـــدور القانون 
رقم 42 لسنة 2006 هو محاولة 
الحد مما شاب نظام االنتخابات 
مـــن مــثــالــب امـــتـــدت الــــى مــشــاكــل 
مــتــعــلــقــة بــالــمــوطــن االنــتــخــابــي، 
او غــيــر ذلـــك مــن اغـــــراءات اخــرى 
مما يفضي الى اهدار المصلحة 
ــة لـــــقـــــاء مـــنـــفـــعـــة مــــاديــــة  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
فــرديــة ومصلحة غير مشروعة 
للمرشحين، فإنه من المؤكد ان 
اعادة تحديد الدوائر االنتخابية 
بجعلها خمس دوائر على الرغم 
مــن اهــمــيــتــه ومــعــالــجــتــه لبعض 
تلك المثالب وبنسبة معقولة، 
اال أن التصدي لها بشكل يحقق 
العدالة التامة والمساواة المطلقة 
على امثل وجه دون الحاجة الى 
اعــــادة الــنــظــر فــي اعــــادة تحديد 
الــدوائــر االنتخابية بين الحين 
ــا يــتــحــقــق بــجــعــل  ــمــ واآلخــــــــــر، انــ
الكويت دائـــرة انتخابية واحــدة 
أو أي نظام انتخابي اخر يحقق 

هذا الهدف. 

محيي عامر
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أول العمود:

 فعلت إدارة جامعة الكويت بوقف سياسة التكويت 
ً
   حسنا

مقابل االحتفاظ بكوادرها الفنية واإلدارية ذات الخبرة، فالتكويت 
 بحد ذاته إن كان يتسبب في تراجع مهنية المؤسسات.

ً
ليس هدفا

***
 فعاليات معرض اإلسكندر األكبر في الكويت في 

ً
تنطلق غــدا

منصة كاب في الشويخ، والذي أعلنه السفير اليوناني في البالد 
في مؤتمر عقد بتنظيم من كلية اآلداب بجامعة الكويت، وسيحضر 
االفتتاح وزيــر التجارة والصناعة من الجانب الكويتي، ووزيــر 

االقتصاد واالستثمار ونائب وزير الخارجية اليونانية.
ويــهــدف المعرض إلــى استنهاض مــشــروع قديم وهــو تطوير 
جزيرة فيلكا بما يضمن الحفاظ على هويتها التاريخية، وتحقيق 
فكرة التآخي بين جزيرتنا وجزيرة إيكاريا في بحر إيجة، والحقيقة 
، وتخسر الكويت 

ً
أن ملف فيلكا يعد من المواضيع المهدورة محليا

من جراء التباطؤ غير المبرر الستثماره الكثير من فرص االنتعاش 
والنهوض بالبالد.

هذا المعرض الذي سيتضمن عرض لوحات الفنان المقدوني 
ماكس بارلنز فرصة إلثارة موضوع انتشال جزيرة فيلكا من بئر 
اإلهمال والتسويف، والذي يعكس الحال الثقافية العامة في البالد 

وتراجعاتها الالفتة ألسباب يطول شرحها. 
تاريخ الجزيرة والنشاط التنقيبي الذي بدأ منذ الخمسينيات 
وال يــــزال، واألبـــحـــاث الــمــوثــقــة حــولــهــا ال يــمــكــن أن تــركــهــا هــكــذا، 
فــالــجــزيــرة كــنــز وطــنــي مــلــك لشعب هـــذه األرض، والــتــأخــيــر غير 
 
ً
المفهوم في استجالء قيمة هذه الجزيرة يتطلب محاسبة وعمال

وقرارات سريعة بال تردد.
 لهذا الملف، 

ً
نتمنى أن تكون خطوة السفارة اليونانية محركا

على مستوى الجزيرة، وكذلك على المستوى األكاديمي النشيط 
الذي يقوده مجموعة من األساتذة في كلية اآلداب بكل شغف.

تعودنا كل فترة أن يثار الخالف حول اللهجات األصلية أو التي 
تمثل هويتنا الوطنية لندخل في جــدال طويل بين نطق الجيم 
والياء وأسماء األشياء وأمور أخرى، ومع هذا كل الخالف يهون 
أمـــام اخــتــالف لهجات أخـــرى نــراهــا هــذه األيــــام، ويــخــص لهجات 
خطاب مؤسساتنا الدستورية، ولغتها التي فشل المجتمع في 

فهمها وفك طالسمها.
كل من راقب المشهد السابق أو الحالي يعي أن لسان سلطاتنا 
التشريعية والتنفيذية يخاطب المجتمع بلغة ولهجات ال يفهمها 
قلبه قبل عقله ناهيك عن واقعه، هي لهجات ال نعرفها، ورطن غير 
مفهوم يعيش في واد خــاص بــه، وهموم المجتمع تقيم في واد 
آخــر لسانه ال يستوعب حــرمــات شفاه المسؤولين، وال يعي ما 
يقولون، ولذلك سيبقى التواصل مقطوعا مليئا بالحفر واالتصال 
مع المجتمع »طوط طوط« وشبكته ال تصيد وال تفيد إليجاد لغة 
التواصل مع المجتمع تصل بنا إلــى لغة وســط تصنع تواصال 
حقيقيا بين المجتمع ومؤسساته، وتنتهي حالة حوار الطرشان 

الحالي إلى األبد.
وأفضل معادلة تواصلية تقتضي وجود نقاط مهمة:

 أوالها: الشفافية وطرح القضايا والتشريعات كما هي وتوضيح 
 وفق مخطط زمني 

ً
الهدف منها وآلية تطبيقها تشريعيا وتنفيذيا

واضح، مع تحمل كل المسؤولية في حال عدم إنجازها.
 ثانيتها: فتح المجال لنشر ما يتم للجمهور ليكون مطلعا على 
الخطوات أواًل بأول، وال يتوه في طرقات أخبار العاجل والسبابات 
المظلمة، ثم عمل لقاءات مباشرة مع الجمهور سواء كانوا مواطنين 
أو ناخبين ومعرفة رأيهم واألخذ والرد معهم، وتحمل انتقادهم 
ومخاوفهم بدال من خطابات المنابر التي تخاطب نفسها وترد 

على نفسها طوال ساعات وساعات!
: االســتــعــانــة بــخــبــرات المجتمع األكــاديــمــيــة واإلعــالمــيــة 

ً
أخــيــرا

ضـــروريـــة لــتــكــويــن خــطــاب يــحــمــل لــغــة مــفــهــومــة يــعــرفــهــا الــشــارع 
ويــتــعــاطــى مــعــهــا، فــهــل نـــرى قــريــبــا لــســانــا تــنــفــيــذيــا وتــشــريــعــيــا 
 يــخــاطــبــنــا، أم نــبــقــى كــالــعــادة طــرشــان فــي زفـــة دســتــورنــا 

ً
مــبــيــنــا

وديموقراطيتنا؟!
الــمــادة الــمــشــار إليها فــي الــعــنــوان تعطي الــحــق لمجلس 
الوزراء بصرف راتب استثنائي للمؤّمن عليهم، وقد كثر الكالم 
حواليها عندما اكتشف أفراد الشعب أن الحكومات السابقة 
قد استخدمت هذه المادة لقلة من المتقاعدين بشكل مخيف 
يدلل على أنها حكومات غير مسؤولة حتى ال نكبر الموضوع.

راتب تقاعدي يصل إلى 13 ألف دينار لبعض المسؤولين 
الــســابــقــيــن، وآخــــرون صــرفــت لــهــم بشكل رجــعــي ألســبــاب ال 

يعلمها إال الله، ومن ثم قلة قليلة من الراسخين في العلم!
األسئلة »اللي تقرقع بقلبي«: هؤالء ألم تصرف لهم رواتب 
كبيرة وامتيازات أكبر أيام توليهم مهام عملهم؟ ألم يسافروا 
بطائرات خاصة لمهامهم الرسمية والمهمة يوم والباقي راحة 
واستجمام؟ والمصيبة الكبرى ألم يساهم هــؤالء من خالل 
مهام عملهم التي لم يؤدوها بالشكل الصحيح في إيصال 

البلد إلى ما وصل إليه؟!
، والـــطـــرق خــربــت ســيــاراتــنــا، 

ً
إذا كـــان الــتــعــلــيــم مـــتـــدهـــورا

والــصــحــة تــعــانــي، وكـــل الــقــضــايــا الــرئــيــســة مــعــطــلــة، فــلــمــاذا 
يتقاضى هؤالء كل هذه الرواتب من خالل المادة )80( سيئة 

الذكر.
إذا كان وال بد من استخدامها، فليكن لرب أسرة ال يتعدى 
راتبه 600 دينار، ومــا زال لديه أبناء أو بنات يدرسون في 
المراحل الجامعية أو ما يعادلها، والكل يعلم ما تعاني هذه 

 ونحن نشهد غالء معيشة غير مسبوق.
ً
الفئة، خصوصا

يعلم الله أننا ما زلنا نبحث عن اإليجابيات لنكتب عنها، 
فقد سئم الناس من السلبيات، وما زلُت أكرر بأن إشاراتنا 
المتعددة للسلبيات مل هي إال أننا ما زلنا في بلد عز وخير، 
لكن هناك ممارسات حكومية وبرلمانية يجب أال تترك دون 
تعليق سياسي مناسب لها، والمادة المشار إليها بالعنوان 
تمثل أسرع خريطة طريق لظلم المؤمن عليهم، ألنها تمارس 
باستنسابية، وفيها شبهات تنفيع مــدى الــحــيــاة، بــل لما 
ات رواتــب  بعد الحياة، وإال بماذا نفسر أن تعطى استثناء
 في باريس ولندن ونيويورك وباقي 

ً
لمتقاعدين يملكون شققا

عواصم العالم؟!
مــن اآلخـــر عــدم إلــغــاء هــذه الــمــادة أو تقويم استخدامها 
ليستفيد منها المستحقون سيجعلنا نستمر في الردح إلى 
ما شاء الله، وسمو الرئيس اإلشادات الواسعة النطاق التي 
استقبلتك في بداية عهدك قد تنقلب إلى نقد قاٍس ومستمر ما 
لم تبدأ بتغيير أولوياتك، فأنت معنّي بخدمة الشعب الكويتي 
كافة ال جزء منه، وحتى تفعل ذلك أنت مطالب بمحاسبة كل 

المسؤولين حواليك وابدا بأقربهم.
قد تفعل ذلك وقد ال تفعل، لكن اعلم يا سمو الرئيس أن 
مسؤولين غيرك بدؤوا حياتهم السياسية بإشادات واسعة 
مثلك ألنهم عملوا لخدمة الشعب، لكن عندما اردتوا عن ذلك 
ارتد عنهم الشعب، وخرجوا من الحياة السياسية على أنغام 

كلمة »ارحل«، وآمل من كل قلبي أال يحصل ذلك.
فهل وصلت الرسالة؟ آمل ذلك.

فــي الــمــقــال الــســابــق طلبت مــن الــســادة الــقــراء والمهتمين 
ة هــذا المقال،  بالشأن التعليمي التريث عن الــرد لحين قــراء
 لما 

ً
كي ال يفهم بطريقة مغلوطة، وليكون النقاش موضوعيا

لكلية التربية األساسية من مكانة خاصة في قلبي، ولدورها 
الكبير في مسيرة التعليم بدولة الكويت. 

إنشاء الكليات التربوية ال يخص الكويت وحدها، فهناك 
العديد من دول العالم لجأت في البدايات إلى إنشاء كليات 
تربوية لسد حاجتها من المعلمين الوطنيين، ولكن مع الزمن 
تغير هذا المسار ليواكب التطورات الجوهرية ألهداف وغايات 
التعليم، والحاجة إلى رفع كفاءة الكوادر التدريسية واالرتقاء 

بمؤشرات جودة التعليم. 
المعلم هو أحد أركان منظومة تطوير التعليم، لذلك تسعى 
المؤسسات األكاديمية إلــى إعــداد برامج نوعية تعمل على 
رفع كفاءة قدرات المعلمين المعرفية والمهارية، والغاية من 
تحويل مسار الكلية يكمن في استنهاض واستمرار دورها 
ومسيرتها التي امــتــدت نصف قــرن، وكونها أكبر كلية في 
الكويت وما تملكه من إمكانات تؤهلها لتكون جامعة بحد 

ذاتها.
ما يعانيه التعليم العام من فجوة تعليمية تصل إلى أربع 
سنوات يتطلب توحيد الجهود وتفعيل كل مسارات اإلصالح 
والمواجهة مع الذات على اعتبار أن التعليم العام هو الرافد 
لمؤسسات التعليم الجامعي التي تعاني ضعف المدخالت، 

وكنتيجة طبيعية لذلك ضعف مستوى المخرجات.
إذا ما استعرضنا برامج العمل الحكومية في دول مجلس 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي الــســابــقــة والـــالحـــقـــة تــجــدهــا قـــد قــامــت 
بإصالحات كبيرة خالل السنوات العشر، بحيث أصبح التعليم 
يدار ضمن مفهوم اإلدارة المعرفية، وألجل ذلك أخذت بعض 
الـــقـــرارات المصيرية ومنها إلــغــاء مفهوم كليات المعلمين 
 ببقية 

ً
التقليدية بتحويلها إلي كليات علمية وأدبية أســوة

الكليات النظرية والتطبيقية.
قد ال يتقبل بعض الناس فكرة عنوان المقال، لكن هذا ال 
يعني إلغاء دور كلية التربية األساسية وال االستغناء عن 
المعلمين، فهم من يقود التعليم، وهم من تقع عليهم مسؤولية 

النهوض بجودة مؤشرات التعليم.
كــمــا أشـــــرت فــــإن مــعــظــم الــــــدول الـــتـــي تــتــربــع عــلــى قــائــمــة 
التصنيف العالمي قد جعلت من مهنة التدريس مهنة جاذبة 
يندفع إليها المبدعون والمخلصون من خريجي التخصصات 
العلمية واألدبية والتكنولوجية الراغبين في ممارسة مهنة 
التعليم مــن خــالل فتح المجال أمامهم لاللتحاق ببرنامج 
الدبلومات العليا التربوية لتمكينهم من العمل بوظيفة مدرس 
بعد تدريبهم على مــهــارات التدريس واستخدام التقنيات، 

والوسائل الحديثة، واألخالق، والقيم. 
ــذا الــنــظــام يــطــلــق عــلــيــه الــنــظــام الــتــتــابــعــي، حــيــث يمكن  هـ
الراغبين في العمل في مهنة التدريس بعد استيفاء متطلبات 
دخول البرنامج والحاجة من التخصصات التي تقدرها وزارة 
التعليم بالتعاون مع الكلية، وبذلك لن يكون هناك أي هدر في 
تحويل مسار كلية التربية األساسية إلى مجموعة من الكليات 
لتساهم في مد سوق العمل بالتخصصات العلمية واألدبية 
وإلى كلية تقدم برامج الدبلوم العالي التربوي دون هدر أي 

من الموارد المالية والبشرية.
نعم هناك معلمون ممتازون في الحقل التربوي، وهناك 
أيضا مــن هــم دون هــذا المستوى ألن المحصلة التعليمية 
والمهارية أقــل مــن المطلوب، وذلــك بسبب طبيعة الــدراســة 
في كلية التربية األساسية التي تجمع بين تدريس الطالب 
المقررات العلمية والمقررات المهارية والميدانية مما يترتب 
عليه فقدانه الكم المطلوب لتحصيل العلوم األساسية من 

الناحية األكاديمية.
اليوم وبعد كل هذه المسيرة من العطاء، ولمواكبة أسس 
تطوير التعليم بات من الضروري إلغاء مفهوم كلية التربية 
األساسية لتصبح ثالث كليات واحدة للتخصصات العلمية 
وأخـــرى للتخصصات األدبــيــة وكلية تقدم برنامج الدبلوم 

العالي التربوي.
ودمتم سالمين.

المستشار شفيق إمام

 في ظالل الدستور: على هامش المعاشات االستثنائية 

خواطر في األمن الغذائي والطاقة المتجددة نحو »الثورة الخضراء الثالثة«

 ما نسمع عن األمن المائي واألمن الغذائي وتغير 
ً
كثيرا

المناخ والــطــاقــة المتجددة، وكــل هــذه األمـــور والظواهر 
هي الشاغل األكبر لألمم المتحدة، وتخصص لها أموال 
هائلة للتقليل من حجم الدمار والتكيف مع التغييرات 
التي ستطرأ حتما على الكوكب األزرق، ودولـــة الكويت 
ودول الخليج األخــرى تعتمد على إنتاج النفط )الوقود 
األحـــفـــوري( الـــذي لــه دور كبير فــي مشكلة تغير المناخ 
والتلوث، ودأبــت بعض الــدول على التقليل من االعتماد 
عليه كمصدر للطاقة وإحالل مصادر أخرى مكانه تدريجيا 
مثل الــطــاقــة الــمــتــجــددة، ومــن هــذه الـــدول دولـــة اإلمـــارات 
المتحدة التي بــدأت بالتوسع في إنتاج الطاقة البديلة 
كالطاقة الشمسية للتقليل من استخدام الوقود األحفوري، 
وفي الكويت حددت الرغبة األميرية السامية في التوجه 
نحو إنتاج طاقة بديلة في حلول عام 2035 بنحو 15% من 
إنتاج الطاقة المحلية، وتم إنشاء محطة الشقايا إلنتاج 
طاقة الهواء والطاقة الشمسية بطاقة تعادل 70 ميغاوات 

كمرحلة أولى للوصول الى الهدف المنشود. 
ومنطقتا الوفرة والعبدلي هما من مناطق الكويت التي 
خصصت لإلنتاج الزراعي المحلي من بداية الستينيات، 
وقام كثير من المزارعين ببذل الجهد والمال للوصول الى 
طموحات صعبة المنال في بلد صحراوي يفتقر للمصادر 
الطبيعية الــالزمــة لــلــزراعــة مــثــل الــمــيــاه والــتــربــة الغنية 
والمناخ المعتدل، لكن إصرار المزارعين على تطوير بلدهم 
والوصول الى جزء من االكتفاء الذاتي لبعض المنتجات 
 الـــخـــضـــراوات يــتــحــقــق بــاســتــخــدام تقنيات 

ً
وخـــصـــوصـــا

متطورة وبيوت محمية واقية وزراعة مائية محكمة، وكذلك 
بالنسبة إلى اإلنتاج الحيواني والسمكي واأللبان، ولكن 
مازالت دول الخليج تعتمد على استيراد الغذاء من دول 
العالم تصل الى 85%، ومع زيادة السكان وتقلبات األسعار 
العالمية للسلع والمنتجات الغذائية وآثاره العميقة على 
األمن الغذائي بمحاوره المختلفة )توافر الغذاء، الحصول 
على الغذاء، االستفادة من الغذاء( على المديين المتوسط 
والطويل، السيما في ظل توقعات تغير المناخ وزيــادة 
شح المياه والتقلبات المناخية العالمية التي تؤثر في 

اإلنتاجية، واألزمة الروسية األوكرانية والتأثير المستمر 
لفيروس كورونا والصدمات االقتصادية، جميعها لها 
تأثيرات سلبية على األمن الغذائي العالمي، وتبين أهمية 
استقالل الـــدول باالكتفاء الــذاتــي وتطوير استراتيجية 
األمن الغذائي كما هي الحال في الكويت التي تهدف الى 
زيادة اإلنتاج باستخدام تقنيات أكثر تطورا ومعرفة أكثر 
تقدما بالزراعة، وهنا بدأ بعض المزارعين على المستوى 
المحلي باستخدام تقنيات حديثة في إنشاء محميات 

زراعية ذكية.
الزراعة الذكية هي تقنية حديثة تعتمد على تكنولوجيا 
متقدمة بطرق وأساليب نظيفة مستدامة، ولها مزايا في 
ترشيد استغالل الــمــوارد الطبيعية ال سيما المياه، وال 
تحتاج عمالة كثيرة وذات جودة عالية خالية من المبيدات 
واآلفــات الزراعية وإنتاج مستقر طــول العام دون توقف 
وذات مساحة محدودة وأكثر كفاءة في اإلنتاج، وتعتمد 
عــلــى اســتــخــدام »إنــتــرنــت األشـــيـــاء« وهـــي عملية ربـــط أي 
جهاز بجهاز آخر عبر اإلنترنت، وهي زراعة دقيقة يمكن 
تشغيلها والتحكم فيها وإرســال البيانات والمعلومات 
واستقبالها بأجهزة استشعار وأنظمة تحكم وآالت ذاتية 
التشغيل وروبوتات، واستثمار هذه البيانات في توجيه 
الـــزراعـــة توجيها دقــيــقــا نــحــو إنــتــاج أكــبــر بمساحة أقــل 

وإنتاج محاصيل ذات جودة عالية. 
يتطلب تبني الزراعة الذكية معرفة باإلنترنت ومهارات 
ال يمتلكها كــثــيــر مــن الــمــزارعــيــن، وتــكــلــفــة مــالــيــة تشكل 
عائقا للكثيرين، كما تحتاج الزراعة المحمية في البيوت 
الزجاجية طاقة إضافية للتشغيل دون انقطاع، وهذا غير 
متوافر في الوقت الراهن في المناطق الزراعية مثل الوفرة 
والعبدلي والصليبية، وبــدأت بعض الشركات الخاصة 
باالستعانة بشركات دولية إلنشاء بيوت محمية للزراعة 
باستخدام تقنية الــزراعــة العمودية والمائية وإنترنت 
األشياء، وتم إنشاء مجموعة بسيطة من هذه البيوت في 
منطقة الــوفــرة والعبدلي وبــعــض دول الخليج، وترغب 
هذه الشركات بالتوسع في اإلنتاجية للزراعة الذكية من 

الخضراوات وغيرها. 

إن معطيات الــواقــع والتوجهات العالمية ومــؤشــرات 
المستقبل لألمن الغذائي ودراسات الجدوى االقتصادية 
 زائدا في السنوات 

ً
تؤكد أن الزراعة الذكية ستشهد نموا

القادمة خصوصا في منطقة الخليج، وستقود الزراعة 
الــذكــيــة »ثـــورة خــضــراء« تنقذ البشرية مــن تبعات تغير 

المناخ واالنفجار السكاني وتدهور البيئة. 
ولغرض تشجيع هذه التوجهات تحتاج دولة الكويت 
الى رؤية مستقبلية لألمن الغذائي كالرؤية األميرية في 
مجال الطاقة المتجددة )وهــي كما ذكرنا مسبقا تشكل 
الطاقة المتجددة 15% من إنتاج الطاقة بحدود عام 2035(. 
تــحــدد هــذه الــرؤيــة كيفية الــوصــول الــى نسبة معينة 
من األمــن الغذائي بمحاوره الثالثة وهــي: توافر الغذاء، 
الحصول على الغذاء واالستفادة من الغذاء )على سبيل 
المثال ال الحصر بالنسبة إلى محور توافر الغذاء نقترح 
التوسع بالزراعة الذكية الى 1% من األراضي الزراعية عام 
2035 بما يعادل 240 هكتارا، أي 2.4 مليون متر مربع(، 
باإلضافة الى تعزيز اإلنتاج المحلي الزراعي المستدام 
بتخصيص نسبة من األراضي الزراعية )على سبيل المثال 
1000 متر مربع إلنشاء بيوت زجاجية ذكية باستغالل 
األراضــي المهملة أو غير الصالحة للزراعة في المزرعة( 
تخصص للزراعة الذكية، وتوفير الدعم المالي والطاقة 
المتجددة والمياه لها وتدريب المزارعين والمنتجين، ومن 
الجيد أن يتم إنشاء محطة طاقة متجددة شبيهة بمحطة 
الشقايا في مناطق يتم تحديدها بناء على قدراتها في 
توفير الطاقة البديلة في الــوفــرة والعبدلي والصليبية 
لتوفير الطاقة الشمسية أو طاقة الهواء بمقدار أولي قدره 
10 ميغاوات لكل منطقة زراعية توصل للمزارع التي تعمل 
بالزراعة الذكية للوصول الى هدفين: هما األمن الغذائي 

والطاقة المتجددة نحو عام 2035. 
هــذه مجرد خــاطــرة نحو الــوصــول إلــى األمــن الغذائي 
والطاقة المتجددة لنسهم في استغالل األراضي الزراعية 
الــمــهــمــلــة أو غــيــر الــمــنــتــجــة فـــي تــطــويــر الــــزراعــــة الــذكــيــة 

المستدامة. 
* باحثة علمية

كوكب الشرق

تــســطــع فــي ســمــاء الــلــيــل الــبــهــيــم الــذي 
أصبحنا ال نرى غيره في وطننا العربي 
كـــــواكـــــب ونــــــجــــــوم، وقـــــــد جـــــــرى األدبــــــــاء 
والـــشـــعـــراء عــلــى تــشــبــيــه الــســاطــعــيــن في 
الــفــن الــذيــن يــمــلــؤون الــقــلــوب بالمشاعر 
والحب بالنجوم، ولم يجد البيت األبيض 
بأسا فــي أن يستخدم »النجم الساطع« 
عــلــى ســالح مــن أســلــحــة الــدمــار الــشــامــل، 
األمــر الــذي ال أجــد بأسا مــن أن أستعير 
لقب »كوكب الشرق« الذي أطلقته ماليين 
الــجــمــاهــيــر الــعــربــيــة عــلــى ســيــدة الــغــنــاء 
الــعــربــي أم كــلــثــوم، لــو كــان المستمعون 
لغنائها يقرنون ذلك عند سماع صوتها 
بعبارة ال تزال ترن في أذني »عظمة على 
عظمة يا ست«، ألقول لنائبة كويتية هي 
د. جــنــان بــوشــهــري »عــظــمــة عــلــى عظمة 
يا ســت« التي وقفت تحت قبة البرلمان 
ــا للحكومة،   الذعـ

ً
الــكــويــتــي لــتــوجــه نــقــدا

ألنها أساءت استخدام سلطتها في قرار 
أصدرته بمنح معاش استثنائي لعضو 
مجلس بــلــدي ســابــق، مــن ذوي الــيــاقــات 

البيضاء في المجتمع الكويتي.
وكنت قد كتبت مقاال، عقب استقالتها 
مــن منصبها الـــــوزاري عــن الــمــمــارســات 
البرلمانية الخاطئة في استخدام النواب 
حقهم الدستوري في استجواب الوزراء 
وطــرح الثقة بهم، تحت عنوان »د.جنان 
مــلــحــمــة ودرس فـــي الــعــظــمــة«، فـــي عــدد 

»الجريدة« الصادر في 17/ 9/ 2019.
لقد أطربني حديث النائبة المحترمة 
وأطــــــرب الــكــثــيــريــن مـــن مــحــبــي الــكــويــت 
وتجربتها الديموقراطية الذي أذيع على 
الهواء مباشرة، كما كان يطربنا صوت 
أم كــلــثــوم، وهـــي تــشــدو بــغــنــائــهــا، ألقــول 
ــا ســـت«،  لــلــنــائــبــة »عــظــمــة عــلــى عــظــمــة يـ
فقد كررت النائبة الكويتية التعبير عن 
عظمتها فــي هــذا الخطاب الــنــاري الــذي 
ألــقــتــه تــحــت قــبــة الـــبـــرلـــمـــان والــحــكــومــة 
ــــوع، وحـــديـــث  ــــشـ ــم وخـ تــنــصــت بــــــأدب جــ
 أصــدرتــه 

ً
الــنــائــبــة يــلــهــب بــســيــاطــه قـــــرارا

الحكومة، فهذه هي الديموقراطية.
وكانت هذه النائبة وزيرة في برلمان 
ســابــق، واجــهــت خــالل توليها منصبها 
الــــوزاري اســتــجــوابــا مــن ثــالثــة نـــواب في 
هـــذا الــبــرلــمــان بــأنــهــا أســــاءت اســتــخــدام 
ســلــطــتــهــا فــوقــفــت عــلــى الــمــنــصــة ذاتــهــا، 

ــاطــــال مــن  ــا بــ ــامــ ــهــ ــن نـــفـــســـهـــا اتــ ــ ــع عـ ــدفــ تــ
أساسه، وتلهب بسياط خطابها النواب 
الذين قدموه، وأســاؤوا استخدام حقهم 
الدستوري في االســتــجــواب، وهــو أعظم 
وأخــطــر أدوات الــرقــابــة البرلمانية التي 
هي جوهر الحكم الديموقراطي، ولتقدم 
اســتــقــالــتــهــا فـــور االنــتــهــاء مــن خطابها، 
فــدخــلــت قـــلـــوب الــشــعــب الــكــويــتــي الـــذي 
أوالها ثقته في االنتخابات العامة التي 
جــرت بعد ذلــك بانتخابها لتمثيله في 

البرلمان الحالي.

مشاري العصيمي األيقونة البرلمانية

وفــــــــي ســـــيـــــاق مــــــا طــــرحــــتــــه الـــنـــائـــبـــة 
المحترمة د.جــنــان من إشــارة إلــى نواب 
فــي الــبــرلــمــان يــحــصــلــون عــلــى مــعــاشــات 
استثنائية، تذكرت النائب الراحل مشاري 
العصيمي، عندما أدرج في قاعة النواب 
المستحقين لمعاشات استثنائية، فقد 
 ألنه ال يريد أن 

ً
 شديدا

ً
 هما

ً
كان مهموما

يسبب حرجا لزمالئه الــنــواب اآلخــرىن 
الذين تضمهم هذه القائمة، لكنه لم يجد 
مــنــاصــا مــن أن يــوجــه إلـــى ســمــو رئــيــس 
مجلس الوزراء كتابا يعتذر فيه عن عدم 

قبول صرف هذا المعاش.
والــــــواقــــــع أن الــــــراحــــــل، كــــــان أيـــقـــونـــة 
بــرلــمــانــيــة حــمــل بـــصـــدق وأمـــانـــة هــمــوم 
أمته ووطنه، وخاض معارك طويلة ضد 
الــفــســاد، وإلقــــرار اســتــقــالل الــقــضــاء وفي 
إزالة آثار العدوان، وفي حزمة القوانين 
ــتــــي أقــــرهــــا الـــبـــرلـــمـــان فــــي الــفــصــلــيــن  الــ
ــثــــامــــن، وفـــي  الــتــشــريــعــيــيــن الـــســـابـــع والــ
اإلصالح اإلداري، وفي التنمية المستدامة 
وفــي سن التقاليد البرلمانية، كما أدى 
رســالــة الــمــحــامــاة، كــمــا يــجــب أن تـــؤدى، 
رسالة الدفاع عن الحق والعدل، ورفض 
األساليب التي يتبعها بعض المحامين 

في كسب قضاياهم.
كان قمة المثل والقيم العليا واألخالق 
الحميدة، التي تعامل بها مع أصدقائه 

وزمالئه ومع الناس كافة.

ال تظلموا القانون

يـــقـــول الــفــقــيــه الــــراحــــل د.عـــبـــد الـــــرزاق 
السنهوري »القانون يعدل بيننا لكننا 
نحن نظلمه«، فقد جاء قرار منح المعاش 

ــالـــف الــــذكــــر عـــلـــى ســنــد  االســـتـــثـــنـــائـــي سـ
مــن نــص الــمــادة الــمــادة )80( مــن قــانــون 
التأمينات االجتماعية المعمول به في 
الــكــويــت، والـــذي يجيز لمجلس الـــوزراء 

منح معاشات استثنائية. 
ولــئــن كــانــت شــهــادتــي مــجــروحــة، فقد 
شاركت في إعداد وصياغة هذا القانون، 
إال أنـــــه فــــي مــــجــــال تــفــســيــر الـــنـــصـــوص 
التشريعية الستخالص داللتها، وتحريا 
لمقاصد هذا النص، ووقوفا عند الغاية 
مـــن تـــقـــريـــره والــــغــــرض الــمــقــصــود مــنــه، 
والـــــذي يــفــتــرض أن يـــكـــون الـــنـــص محل 
 عــنــه ومـــحـــمـــوال عــلــيــه، 

ً
الــتــفــســيــر مـــعـــبـــرا

م به في تفسير نص في 
ّ
وكان من المسل

القانون، التوفيق بينه وبين النصوص 
األخرى في نظام التأمينات االجتماعية 

التي صدر بها هذا القانون.
ــنــــظــــام، مـــنـــذ إقــــــراره  فـــقـــد ولـــــد هـــــذا الــ
وإصــــــداره فـــي ســنــة 1976 شــامــخــا بين 
نظم التأمينات االجتماعية فــي العالم 
كله، سواء في استحقاق المعاش في سن 
مبكرة ومــدة خــدمــة قصيرة نسبية هي 
15 سنة، أو في سخاء ما قررة من معاش 
يصل إلى 95% من الراتب الشهري، أو في 
استحقاق هذا المعاش دون اشتراط مدة 
خدمة في حالتي الوفاة أو العجز الكامل، 
ولــــو وقـــعـــا خــــالل الــســنــتــيــن الــتــالــيــتــيــن 
النــتــهــاء الــخــدمــة، أو استنفاد اإلجـــازات 
المرضية أو انتهاء الخدمة لعدم اللياقة 
الــصــحــيــة، أو حــصــول أســــرة الــمــســجــون 
الذي لم يستحق معاشا لمعاش مؤقت، 

حتى خروجه من السجن.
فنظام التأمينات االجتماعية يواجه 
الــظــروف اإلنــســانــيــة كــافــة، فــإن أجـــاز في 
الــمــادة )80( لمجلس الـــوزراء دون غيره 
ــإن روح  ــ مـــنـــح مـــعـــاشـــات اســتــثــنــائــيــة، فـ
الــقــانــون اإلنــســانــيــة الــتــي تفرضها هــذه 
 لــهــذا 

ً
ـــارا الــنــصــوص، يــجــب أن تــكــون إطــ

النص، فال يمنح إال في ظروف إنسانية 
غاية في القسوة.

إلغاء المادة )80(

ومـــــــع ذلـــــــك فـــــــإن اإلســــــــــــراف فـــــي مــنــح 
الــمــعــاشــات االســتــثــنــائــيــة، قــد يــدعــو إلــى 
تصدي المجلس التشريعي لهذا النص 
بإلغائه، وقد قدم بعض أعضاء مجلس 

 بقانون بإلغائه.
ً
األمة بالفعل اقتراحا

معطيات الواقع 
والتوجهات العالمية 
ومؤشرات المستقبل 

لألمن الغذائي ودراسات 
الجدوى االقتصادية تؤكد 

أن الزراعة الذكية ستشهد 
 في السنوات 

ً
 زائدا

ً
نموا

 في 
ً
القادمة خصوصا

منطقة الخليج.

كل من راقب المشهد السابق أو الحالي بين الحكومة 
والمجلس يعي أن لسان حالهم يخاطب المجتمع بلغة 

ولهجات ال يفهمها قلبه قبل عقله ناهيك عن واقعه، هي 
لهجات ال نعرفها، ورطن غير مفهوم يعيش في واد خاص 

به، وهموم المجتمع تقيم في واد آخر.

معرض فيلكا

مظفر عبدالله 
mudaffar.rashid@gmail.com

التضخم الحالي د. سميرة السيد عمر*

من الجيد إنشاء 
محطة طاقة 

متجددة شبيهة 
بمحطة الشقايا 
في مناطق يتم 

تحديدها بناء على 
قدراتها في توفير 

الطاقة البديلة

faisal.alsharifi@hotmail.com

أ. د. فيصل الشريفي

تحويل مسار كلية 
التربية األساسية

المادة )80(

قيس األسطى

خارج السرب: لسان 
تنفيذي وتشريعي مبين  

فالح بن حجري 

sasem@hotmail.com 

https://www.aljarida.com/article/11141
https://www.aljarida.com/article/11139
https://www.aljarida.com/article/11144
https://www.aljarida.com/article/11138
https://www.aljarida.com/article/11137
https://www.aljarida.com/article/11136
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الـمـؤشـر الـكـويـتـي

7.1317.131

السوق العامالسوق العام

7.8957.895

السوق األولالسوق األول

5.5885.588

السوق الرئيسيالسوق الرئيسي

1 KD         الـديـنـار الـكـويـتـي

3.2773.0252.680

مطلوب مسؤول مطابقة والتزام... كويتي
وظيفة تتطلب خبرات في القانون ومهنية االستثمار

عيسى عبدالسالم

ر إطالق دفتر الوسيط 
ّ
تعث

العقاري اإللكتروني
»نفط الكويت«: 54.3% اإلنفاق 

على مشروعات إعادة تأهيل التربة
»التجارة«: وجوب تضمين ميزانية الشركات 

 لـ »التقدم العلمي«
ً
المساهمة بندا

احتساب 1% من أرباحها السنوية للمؤسسة
● سند الشمري

بعد تأكيدات وزارة التجارة والصناعة، 
العام الماضي، دخول دفتر الوسيط العقاري 
اإللكتروني حّيز النفاذ اعتبارا مــن مطلع 
ر هذا التحول، ولم تعلن 

ّ
العام الحالي، تعث

الوزارة أي أسباب أو مواعيد جديدة، بالرغم 
من انتصاف شهر يناير الجاري.

ويعد هذا الملف من أبرز مشاريع التحول 
الــرقــمــي الــتــي يــنــتــظــرهــا الــقــطــاع الــعــقــاري، 
لما له من انعكاسات ايجابية على العديد 
مــن الــمــلــفــات، منها غسل األمــــوال، وتنفيذ 
الصفقات بشفافية عالية، وإنهاء الفوضى 
ــدث بـــيـــن األطــــــــراف  ــحــ ــي تــ ــتــ والــــمــــشــــاكــــل الــ

المشاركة في عملية المبايعة.
وكانت وزارة التجارة قد أصــدرت قــرارا 
خالل أغسطس العام الماضي بإنشاء دفتر 
الوسيط اإللكتروني وتفعيله اعتبارا من 1 
الــجــاري، على أن يجتاز الوسيط العقاري 
دورة تدريب في استخدام الدفتر اإللكتروني.

وأشـــــارت الـــــــوزارة، فـــي بــيــانــهــا، إلـــى أنــه 
بعد اجتياز الوسيط الـــدورة سيتم سحب 
الدفتر الورقي ومنح مجتاز الــدورة دفترا 
إلكترونيا، مشددة على أنه ال يجوز للوسيط 
التعامل بالدفترين الورقي واإللكتروني في 

الــوقــت ذاتـــه، وأن للوسيط الــعــقــاري الحق 
فـــي الــعــمــل بــمــوجــب الــدفــتــر الـــورقـــي حتى 
30 يونيو 2023، ما لم يحصل على الدفتر 

اإللكتروني قبل هذا التاريخ.
وواجه الدفتر العديد من المعوقات؛ منها 
ربطه مع عدد من الجهات ذات االختصاص، 
وتوقيع الوسيط اإللــكــتــرونــي، إضــافــة الى 
ي التجارة 

َ
اإلشكاليات التي كانت بين وزارت

والعدل، وقد تم تأجيل إطالقه أكثر من مرة 
خالل األعوام الماضية.

ويتمتع الدفتر اإللكتروني بالعديد من 
الــمــمــيــزات، مــنــهــا ميكنة كــامــلــة للصفقات 
العقارية، ومرونة أكبر في استيعاب بيانات 
البائع والمشتري، إضافة إلى أنه سيسهم 
فــي ســرعــة إنــجــاز عملية تــــداول الــعــقــارات، 
وسيحد إلــى قــدر كبير مــن دخــالء المهنة، 
وســـيـــعـــمـــل عـــلـــى حـــمـــايـــة جــمــيــع األطــــــراف 

المشاركة في البيع والشراء.
وقد أكد العديد من المختصين أن إطالق 
الدفتر اإللــكــتــرونــي سيّسرع عملية تــداول 
ــقـــارات، وســيــنــعــكــس إيــجــابــا عــلــى أداء  الـــعـ
القطاع العقاري بالكامل، إضافة الى أن كل 
الــمــعــلــومــات المتعلقة بـــاألطـــراف المعنية 

ستكون متاحة.

● أشرف عجمي
ذكر مصدر نفطي مطلع، أن إجمالي 
مــا صرفته شــركــة نفط الــكــويــت على 
مشروعات اعادة تأهيل التربة ارتفع 
من 11.8 في المئة إلى 54.3 في المئة 
بعد إبرام 5 عقود جديدة دخلت حيز 
التنفيذ منذ سبتمبر 2021، متوقعا 
زيــادتــهــا خـــالل الــفــتــرة الــمــقــبــلــة حــال 

توقيع العقود الجديدة.
ــدر أن الـــشـــركـــة  ــ ــــصـ ــمـ ــ وأضـــــــــــاف الـ
تسلمت مؤخرا كتابا مرسال من نقطة 
االرتباط الكويتية يؤكد توافر مبالغ 
التعويضات لتمويل جميع مطالبات 
ــتــــربــــة حــســب  مــــشــــروعــــات تـــأهـــيـــل الــ
جدول زمني، إذ تم االجتماع مؤخرا 
مع نقطة االرتباط واعضاء المجلس 
االســتــشــاري مــن االمــم المتحدة، وتم 
تقديم الجدول الزمني لكل مشروعات 

.»kerp«
ــذ تـــلـــك  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ  ولـــــــفـــــــت الــــــــــــى ان تـ
المشروعات يتميز بالحساسية على 
المستوى الخارجي للدولة، لــذا فإن 
»نفط الكويت« تعمل جاهدة لتنفيذه 
فــي أســـرع وقــت للحفاظ على حقوق 

ــة، ولـــالســـتـــفـــادة من  ــ ــــدولـ الـــشـــركـــة والـ
مبالغ التعويضات الدولية، السيما 
مع اقتراب انتهاء التعويضات آلخر 

مطالبة وهي في ديسمبر 2024.
وأوضح أن الشركة أنجزت نحو 6 
عقود بقيمة تقارب 224 مليون دوالر 

خالل السنوات القليلة الماضية.
ــفــــط الــــكــــويــــت« قـــامـــت  وقـــــــال ان »نــ
بتأسيس برنامجين لتأهيل التربة 
ومــعــالــجــتــهــا مـــن خــــالل مــشــروعــيــن؛ 
االول يـــخـــتـــص بــالــتــنــمــيــة الــبــيــئــيــة 
واالقتصادية المستدامة الممول من 
الــشــركــة ذاتــيــا، ويــهــدف الــى معالجة 
ــع تـــلـــوث الـــتـــربـــة الـــتـــي تـــأثـــرت  ــواقــ مــ

باالنشطة القديمة لعمليات الشركة.
 وتــابــع، أمــا الثاني فهو المشروع 
الممول من االمم المتحدة والمختص 
ببرنامج االصــالح البيئي، وذلــك من 
خالل مطالبات بلغت نحو 2.36 مليار 
ــذي تــم الــبــدء بــالــعــمــل فيه  دوالر، والــ
منذ عام 2012 بهدف معالجة اآلثار 
البيئية ومــواقــع الــتــلــوث الــنــاجــم عن 

الغزو العراقي.

● جراح الناصر
قـــامـــت وزارة الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة 
ــل قـــــانـــــون الـــــشـــــركـــــات، لـــتـــلـــزم  ــديـ ــعـ ــتـ بـ
الــــــشــــــركــــــات الــــمــــســــاهــــمــــة بـــتـــضـــمـــيـــن 
 يــقــضــي بــاحــتــســاب 

ً
مــيــزانــيــاتــهــا بـــنـــدا

نسبة 1 في المئة من أرباحها السنوية 
لـ »التقدم العلمي«، وتستقطع وتــورد 
، مـــن بـــدايـــة يناير 

ً
لــلــمــؤســســة ســنــويــا

.2023
وأصــــدر وزيــــر الــتــجــارة والــصــنــاعــة 
وزيــــــــر الــــــدولــــــة لـــــشـــــؤون االتـــــصـــــاالت 
ــازن  ــ ــات مــ ــومــ ــلــ ــعــ ــمــ ــا الــ ــيــ ــنــــولــــوجــ وتــــكــ
 رقم 184 لسنة 

ً
 وزاريــا

ً
الناهض، قــرارا

2022 بتعديل القرار الوزاري رقم 287 
لسنة 2016 بإصدار الالئحة التنفيذية 
لــلــقــانــون رقـــم 1 لــســنــة 2016 بــإصــدار 
ــانـــون الـــشـــركـــات، حــيــث يـــضـــاف إلــى  قـ
نصوص القرار الوزاري رقم 287 لسنة 

.2016
وأضــاف القرار مــادة تحت رقم 124 
ــلــــي: »يــــجــــب أن  مــــكــــررا تــتــضــمــن مــــا يــ

تتضمن ميزانية الشركات المساهمة 
 يــقــضــي بــاحــتــســاب نــســبــة 1 في 

ً
بـــنـــدا

الــمــئــة مــن األربــــاح الــســنــويــة الصافية 
للشركة لصالح مؤسسة الكويت للتقدم 
 للمرسوم األميري الصادر 

ً
العلمي وفقا

بتاريخ 12 ديسمبر 1976 باالعتراف 
ــنـــويـــة لــمــؤســســة  بـــالـــشـــخـــصـــيـــة الـــمـــعـ
الكويت للتقدم العلمي«، وقضى بأن 
يتم اقتطاع النسبة المنصوص عليها 

 وتوريدها للمؤسسة.
ً
سنويا

جدير بالذكر، أن المادة الـ 124 ضمن 
الفصل السابع من الالئحة التنفيذية 
لــلــقــانــون رقـــم 1 لــســنــة 2016 تتضمن 
تفاصيل حسابات الشركة، وتقضي بـ 
 عن 

ً
 سنويا

ً
»يعد مجلس اإلدارة تقريرا

السنة المالية المنتهية، يشتمل على 
البيانات التي تضعها اللجنة الفنية 
الدائمة ويصدر بها قرار وزاري يلحق 

بهذه الالئحة«.

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي:

»السعودي« بنسبة %2 ارتفاع معظم المؤشرات... وارتداد جيد لـ
تفاوت المكاسب في اإلمارات ومسقط والكويت... وتراُجع »القطري« و»البحريني«

● علي العنزي
مـــال أداء األســـبـــوع الــمــاضــي، 
وهــو الــثــانــي مــن هــذا الــعــام، إلى 
ــــواق  ــرات أسـ ــــاع فــــي مــــؤشــ ــفـ ــ االرتـ
دول مجلس التعاون الخليجي، 
وحققت خمسة مؤشرات مكاسب 
متفاوتة، بينما تراجع مؤشران 
ــاد االرتـــفـــاعـــات مــؤشــر  فـــقـــط، وقـــ
الــســوق الــســعــودي »تــاســي« أكبر 
الـــمـــؤشـــرات فـــي الـــشـــرق األوســـط 
 بــنــســبــة 2.2 فــي 

ً
ــوا ــمــ  نــ

ً
مـــســـجـــال

المئة، بينما كانت مكاسب البقية 
 
ً
محدودة أفضلها، الذي جاء ثانيا
مــؤشــر ســـوق دبـــي بــنــســبــة 0.65 
في المئة، ثم مؤشر سوق عمان 
المالي بحوالي ربع نقطة مئوية.
وربــح مــؤشــرا سوقي الكويت 
الــــعــــام وأبـــوظـــبـــي حــــوالــــي ُعــشــر 
نــقــطــة مــئــويــة لــكــل مــنــهــمــا، وفــي 
الــجــهــة الــمــقــابــلــة جـــرت عمليات 
ــاح واســعــة على مؤشر  جني أربـ
سوق قطر وخسر نسبة واضحة 
1.39 في المئة، كذلك خسر سوق 
المنامة نسبة ُعشر نقطة مئوية.

مؤشرات اقتصادية عالمية 
تتحسن

استمرت حــالــة اإليجابية في 
مؤشر السوق السعودي الرئيسي 
»تـــاســـي« لــأســبــوع الــثــانــي على 

ــداده ليربح  ــل ارتــ الــتــوالــي وواصـ
 
ً
 نموا

ً
نسبة 2.02 في المئة مسجال

 212.39 نقطة ليقفل على 
ً
كبيرا

 
ً
مستوى 10744.22 نقطة رافــعــا
مــكــاســبــه لــهــذا الـــعـــام الــــى نسبة 
2.5 فــي المئة، وكــانــت 5 شركات 
مــدرجــة قــد أعــلــنــت عــن نتائجها 
السنوية لعام 2022 جميعها من 
الشركات المتوسطة، وال يوجد 
بــيــنــهــا ســـهـــم قــــيــــادي، وســجــلــت 
 بــنــســبــة 31 فــــي الــمــئــة 

ً
تـــراجـــعـــا

مقارنة مــع نتائج الــعــام األسبق 
ــــاح 3  2021 بــالــرغــم مـــن نــمــو أربـ
شــركــات وتـــراجـــع أربــــاح اثنتين 

فقط منها.
 
ً
وكــان الدعم الرئيسي متمثال
بحركة أسعار النفط إذ واصلت 
ارتدادها وابتعادها عن مستوى 
 لــمــزيــج بــرنــت وأقــفــل 

ً
80 دوالرا

بـــــرنـــــت بــــعــــد نــــهــــايــــة تــــعــــامــــالت 
األســـــواق الــخــلــيــجــيــة بجلستين 
 للبرميل 

ً
على مستوى 85 دوالرا

وكــــان فـــي طــريــقــه نــحــوهــا أثــنــاء 
ــل األســـــــــــــــــــواق الــــخــــلــــيــــجــــيــــة  ــ ــمــ ــ عــ
 بعد توقعات بتحسن 

ً
خصوصا

نــســبــة الــتــضــخــم فــــي االقـــتـــصـــاد 
األميركي التي استمرت بالتراجع، 
وأعــلــن عــن 6.5 فــي الــمــئــة لشهر 
 انـــخـــفـــاضـــه 

ً
ديـــســـمـــبـــر مـــــواصـــــال

الــكــبــيــر فـــي إشــــــارة إلــــى فــعــالــيــة 
إجــــــراءات االحــتــيــاطــي الــفــدرالــي 
وتــأثــيــر رفــع سعر الــفــائــدة خالل 

العام الماضي ليأتي حديث لجنة 
الــفــدرالــي التي أعلنت توقعاتها 
بـــأن ال حــاجــة لــرفــع كــبــيــر جديد 
ألسعار الفائدة لتتحرك مؤشرات 
السوق األميركي ويقفز مؤشر داو 
جونز فوق مستوى 34 ألف نقطة 
ويبلغ نــاســداك مستوى 11 ألف 
نقطة في بداية مثالية للمؤشرات 
األميركية أو أسبوعين من العام 

الجديد.
 
ً
 جيدا

ً
وسجل مؤشر دبي نموا

بــنــســبــة 0.65 فـــي الــمــئــة تــعــادل 
21.52 نقطة ليقفل على مستوى 
3323.96 نقطة في أسبوع متقلب 
 
ً
انتهى بمكاسب جيدة خصوصا

 
ً
ــا ــ ــــحـ يـــــــوم الـــجـــمـــعـــة وكـــــــــان واضـ

تــأثــره اإليــجــابــي بـــأداء مــؤشــرات 
األســـواق األميركية خــالل جلسة 
مــــســــاء الـــخـــمـــيـــس، الــــتــــي جــــاءت 
مدعومة بإعالن تراجع جديد في 
نسبة التضخم وحديث الفدرالي 
ــائــــدة  ــفــ ــــي عـــــن ســــعــــر الــ ــابـ ــ ــجـ ــ اإليـ
واســتــجــابــة الــتــضــخــم إلجــــراءات 
الفدرالي السابقة وفق ما أشرنا 

.
ً
إليه آنفا

مكاسب محدودة

ربح مؤشر سوق عمان المالي 
نسبة محدودة بحوالي ربع نقطة 
مئوية اي 11.3 نقطة ليقفل على 
مستوى 4879.39 نقطة وكانت 

ــبــــوع  ــلـــســـات األســ ــهــــدت جـ ــــد شــ قـ
 فــي مــؤشــر ســوق 

ً
ا الــثــانــي هــــدوء

ــــدودة  ــــحـ مـــســـقـــط وبــــتــــغــــيــــرات مـ
معظم جلسات األســبــوع وكانت 
قـــد أعــلــنــت 17 شـــركـــة نــتــائــجــهــا 
السنوية لعام 2022 وبنمو كبير 
اقــتــرب مــن 70 فــي الــمــئــة مقارنة 
مــع أدائــهــا لعام 2021 كــان منها 
 بينما 

ً
12 شركة قد حققت نموا

تــراجــعــت أربـــاح 5 شــركــات منها 
3 شــركــات حققت خــســائــر كانت 
أبرزها مصرفا بنك صحار وبنك 
 
ً
عــمــان الــعــربــي حــيــث حققا نــمــوا

 كذلك صحار للطاقة ليتقدم 
ً
كبيرا

سوق عمان في مستوى الشفافية 
بين األســـواق المالية الخليجية 
 ما تفصح شركاته بوقت 

ً
وكثيرا

ــــات دول  ــركـ ــ ــــن بـــقـــيـــة شـ أســـــــرع مـ
مجلس التعاون الخليجي.

وســاهــمــت الــجــلــســة األخــيــرة 
يــوم الجمعة بنقل مؤشر سوق 
أبــوظــبــي الــمــالــي مـــن الــخــســارة 
إلى االرتفاع إذ ربح نسبة فاقت 
نـــصـــف نـــقـــطـــة مـــئـــويـــة وكـــحـــال 
 بنمو كبير 

ً
مــؤشــر دبـــي مــتــأثــرا

ــواق األمــيــركــيــة  ــ لــمــؤشــرات األســ

مـــســـاء الــخــمــيــس لــيــمــحــو كــامــل 
خسارته ألربع جلسات ويتحول 
 
ً
ــان مـــحـــدودا إلــــى الــنــمــو لــكــنــه كــ
ــي الـــمـــئـــة أي  ــ وبـــنـــســـبـــة 0.12 فـ
12.48 نقطة ليقفل على مستوى 

10210.26 نقاط.

تقلبات شديدة 

ــرات بـــورصـــة  ــ ــؤشــ ــ شــــهــــدت مــ
الكويت الرئيسية تقلبات كبيرة 
خالل تعامالت جلسات األسبوع 
الماضي، إذ بدأت على ارتفاعات 

متتالية وبنسب متفاوتة بلغت 
إحداها نسبة فاقت 1 في المئة 
ــم تــســتــمــر إذ فــاجــأتــهــا  لــكــنــهــا لـ
ــلــــســــة األخـــــــيـــــــرة مــن  خــــــــالل الــــجــ
األسبوع يوم الخميس بعاصفة 
كبيرة من عمليات البيع تركزت 
 
ً
على األسهم القيادية خصوصا

أجيليتي وبيتك والوطني وكذلك 
الوطنية عقارية لينتهي األسبوع 
على تباين وتغيرات محدودة في 
مــؤشــرات الــســوق الــرئــيــســيــة، إذ 
ربــح مؤشر الــســوق الــعــام نسبة 
محدودة كانت 0.13 في المئة أي 

9.45 نقاط ليقفل على مستوى 
7131.47 نقطة.

فــــي الـــمـــقـــابـــل، تــــراجــــع مــؤشــر 
السوق األول لكن بنسبة محدودة 
 هـــي نــســبــة 0.05 فـــي الــمــئــة 

ً
جــــدا

أي 4 نــقــاط ليقفل على مستوى 
7895.29 نــقــطــة، وســجــل مؤشر 
 بنسبة 

ً
 واضحا

ً
رئيسي 50 نموا

0.41 فــي الــمــئــة أي 23.36 نقطة 
لــيــقــفــل عــلــى مــســتــوى 5700.56 

نقطة.

جني أرباح في قطر

تــــراجــــع مــــؤشــــرا ســـوقـــي قــطــر 
والبحرين خالل األسبوع الماضي 
وكــانــت الخسائر متفاوتة حيث 
كانت واضحة في مؤشر السوق 
الـــقـــطـــري بــنــســبــة 1.3 فـــي الــمــئــة 
وكانت في معظمها عمليات جني 
أرباح بعد المكاسب الكبيرة التي 
حققها السوق في األسبوع األول 
من هذا العام، التي تجاوزت 4.3 
فــــي الـــمـــئـــة لــيــخــســر 155 نــقــطــة 
ويتراجع دون مستوى أحد عشر 
ألــف نقطة، ويقفل على مستوى 
 
ً
10.990 نقطة في المقابل أيضا

خسر مؤشر سوق المنامة نسبة 
 كانت حوالي ُعشر 

ً
محدودة جدا

نقطة مئوية، أي نقطتين ليقفل 
على مستوى 1890.43 نقطة.

ملخص تداوالت بورصة الكويت خالل األسبوع المنتهي في 12/01/2023

األسبوع
الكمية المتداولة 

)سهم(
القيمة المتداولة 

)دينار(
عدد الصفقات 

) صفقة(
إقفال 

المؤشر العام
إقفال المؤشر 

األول
إقفال المؤشر 

رئيسي 50
عدد جلسات 

التداول

2023/1/5618.145.682154.497.18835.4087.122.027.899.295.677.204.00

2023/1/12774.960.478220.997.53348.9557.131.477.895.295.700.565.00

4.0023.361.00-156.814.79666.500.34513.5479.45الفرق

25.00%0.41%0.05-%0.13%38.26%43.04%25.37%التغير )%(

ملخص مؤشرات أسواق المال الخليجية خالل األسبوع المنتهي في 2023/01/13

دبيأبو ظبيالمنامةمسقطالدوحةالسعوديةالكويتاألسبوع

 2023/1/6 7.122.02 10.531.83 11.145.31 4.868.09 1.892.60 10.197.783.302.44

 2023/1/13 7.131.47 10.744.22 10.990.21 4.879.39 1.890.43 10.210.263.323.96

12.4821.52 2.17- 11.30 155.10- 212.39 9.45 الفرق 

0.13% التغير )%(   %2.02 %-1.39 %0.23 %-0.11 %0.12%0.65

ـــ  ــة لـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ ــــطـ ــشـــــفـــــت مـــــــــصـــــــــادر مـ كـــ
»الجريدة«، أن هناك تحركات جدية 
بــدأتــهــا شــركــات اســتــثــمــاريــة بشأن 
استقطاب كويتيين للعمل في وظيفة 
مسؤول المطابقة وااللتزام، كخطوة 
اســتــبــاقــيــة لــتــكــويــت الـــوظـــائـــف في 

الشركات االستثمارية. 
وبينت المصادر أن اتصاالت عدة 
جـــرت مـــع كــويــتــيــيــن مــمــن يحملون 
شهادات تتناسب مع متطلبات هذه 
الــوظــيــفــة، الســيــمــا الـــذيـــن يحملون 
شــهــادات فــي مجال الــقــانــون، بشأن 
استقطابهم للعمل في هذه الوظيفة، 
ــــى أن بـــعـــض الـــشـــركـــات  ــيـــرة إلــ مـــشـ
اتــجــهــت إلــــى ذلــــك الــنــهــج وتــعــيــيــن 

الكويتيين. 
ــــرت أن هــنــاك شـــركـــات بـــدأت  وذكـ
 فــي تعيين أكــثــر مــن موظف 

ً
فــعــلــيــا

ألداء مــــهــــام هـــــذه الـــوظـــيـــفـــة، الــتــي 
تتطلب خبرات في القانون ومهنية 

 أن هــنــاك 
ً
االســــتــــثــــمــــار، خـــصـــوصـــا

مــعــلــومــات تــتــعــلــق بـــاالتـــجـــاه نحو 
ــزام الــشــركــات الــمــدرجــة بتكويت  ــ إلـ
بعض الوظائف لديها، السيما التي 
تـــتـــوافـــر فـــي ســــوق الــعــمــل الــمــحــلــي 
ولــهــا مــخــرجــات تعليم فــي الــســوق 
بشكل كبير، قبل أن يتم صدور قرار 
بتكويت هــذه الــوظــائــف، وبالتالي 
ارتــفــاع الــرواتــب والــمــزايــا المتعلقة 

بها. 
وتوقعت المصادر زيــادة الطلب 
ــــزام والــمــطــابــقــة  ــتـ ــ عـــلـــى وظـــيـــفـــة االلـ
خــالل الــفــتــرة المقبلة مــن الشركات 
 مع تحديث 

ً
االستثمارية، خصوصا

واســتــحــداث وإجـــراء تعديالت على 
الــالئــحــة الــتــنــفــيــذيــة وقـــانـــون هيئة 
ــال، األمــــر الــــذي يتطلب  ــمـ أســـــواق الـ
ــوائـــح  عـــكـــســـهـــا وتـــطـــبـــيـــقـــهـــا وفــــــق لـ

وسياسات الشركة الداخلية.
وأوضــحــت أنـــه مــن الــمــالحــظ في 

الـــفـــتـــرة األخــــيــــرة ازديـــــــاد الــتــعــامــيــم 
واالســتــفــســارات التي تــرد مــن هيئة 
أســـــــواق الــــمــــال، وبــعــضــهــا يــتــطــلــب 
التعامل معها بشكل فــوري، والبدء 
بــــــاإلجــــــراءات الــتــنــظــيــمــيــة لــقــانــون 
ــبـــي لــلــحــســابــات  ــريـ ــال الـــضـ ــثــ ــتــ االمــ
األجــنــبــيــة )الـــفـــاتـــكـــا( وعــكــســه على 
اتفاقية »اعــرف عميلك«، عالوة على 
أن الـــفـــتـــرة الــمــقــبــلــة ســتــشــهــد طــرح 
الـــعـــديـــد مــــن األدوات والــمــنــتــجــات 
الـــمـــالـــيـــة االســـتـــثـــمـــاريـــة، وبــالــتــالــي 
ستتسابق الــشــركــات االستثمارية 
لــطــرح هـــذه المنتجات فــي الــســوق، 
والبـــد مــن مــســؤول الــتــزام ومطابقة 
لمراجعة ودراسة طلب أي منتج قبل 

رفعه للهيئة. 
وقــالــت إن الــعــديــد مــن الــشــركــات 
االستثمارية واجهت بعض الضغوط 
والــتــأخــر فــي تسليم بعض المهام، 
ومن هذه الشركات تمت مخالفتها 

 من مجلس التأديب، لشغور 
ً
فعليا

هذه الوظيفة، وبعض الشركات اتجه 
إلى توظيف موظفين أكثر في إدارة 
االلتزام والمطابقة لتجنب أي تأخير، 

والتي قد تكلفها غرامات مالية.
ــادر أن هـــنـــاك  ــ ــــصــ ــمــ ــ وذكــــــــــــرت الــ
مـــؤشـــرات تـــدل عــلــى ارتـــفـــاع الطلب 
عــلــى هــــذه الــوظــيــفــة مـــن الــشــركــات 
االستثمارية خــالل الفترة المقبلة، 
ورغــبــتــهــا فـــي تــوظــيــف الــمــزيــد من 
المؤهلين، وبسبب ضعف اإلقــبــال 
ــــزام والــمــطــابــقــة  ــتـ ــ عـــلـــى وظـــيـــفـــة االلـ
مــقــارنــة بــوظــائــف أخــــرى فـــي إدارة 
، ستشهد هذه الوظيفة 

ً
األصول مثال

 في الرواتب والمزايا. 
ً
ارتفاعا

وأشــارت المصادر إلى أن الهيئة 
طلبت من جميع الشركات المدرجة 
سرعة موافاتها بالتقرير الخاص 
بمسؤول المطابقة وااللــتــزام فيها 
 جميع 

ً
بحد أقصى 1 مارس، متضمنا

ــراءات الــتــي تــؤكــد مـــدى الــتــزام  ــ اإلجــ
الشركة باللوائح التنظيمية.

وأشــــــارت إلــــى أن الــهــيــئــة عملت 
خالل الفترة الماضية على مشروع 
لــالخــتــبــارات الــتــأهــيــلــيــة لــلــوظــائــف 
 التــفــاقــيــة 

ً
ــا ــقـ ــبـــة الــتــســجــيــل، وفـ واجـ

تــم تــوقــيــعــهــا مــع الــمــعــهــد المعتمد 
ــــأوراق الــمــالــيــة واالســتــثــمــار  لــ

ــر  بـــــهـــــدف تـــطـــويـ  ،)cisi (
الــــعــــنــــصــــر الــــبــــشــــري 

فــــــــــــــــي األســــــــــــــــــــــــــواق 
المالية، بما يحقق 
االســــــــــتــــــــــدامــــــــــة، مـــا 

ــر  ــيـ ســـــاعـــــد فــــــي تـــوفـ
فرص جيدة للكويتيين 

ــمـــؤهـــالت  ــادات والـ ــهــ ــشــ ــاب الــ ــحــ أصــ
والــقــدرات التي تؤهلهم لشغل هذه 
ــأن هــنــاك  ــ الـــمـــنـــاصـــب، مـــســـتـــدركـــة بـ
مطالبات للجهات الرقابية بضرورة 

تكويت هذه الوظائف.

https://www.aljarida.com/article/11135
https://www.aljarida.com/article/11134
https://www.aljarida.com/article/11132
https://www.aljarida.com/article/11130
https://www.aljarida.com/article/11128
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برميل النفط 
الكويتي فقد نحو 
26.2% من قيمته 

مقارنة ببداية 
السنة المالية

تقرير الشال االقتصادي األسبوعي

الكويت تتصرف كما لو كانت تعيش في كوكب آخر

قال تقرير الشال االقتصادي 
األسبوعي إن الكويت هي البلد 
الوحيد في العالم الذي يعتمد 
فــــي تـــمـــويـــل مــــوازنــــتــــه الــعــامــة 
بنسبة 90 بالمئة على إيرادات 
، وسعر 

ً
النفط منذ نحو 60 عاما

برميل النفط الكويتي انخفض 
من 107.33 دوالرات لمعدل شهر 
أبريل الفائت، أي بداية السنة 
الــمــالــيــة الــحــالــيــة 2023-2022، 
إلـــى مــعــدل 79.21 دوالرا منذ 
ــاري وحــتــى  بـــدايـــة يــنــايــر الــــجــ
األربــعــاء الــفــائــت، أي فقد نحو 

26.2 بالمئة.
وأضاف »الشال«: الكويت هي 
البلد الوحيد فــي العالم الــذي 
ستخّرج مؤسساته التعليمية 
نــحــو 100 ألــــف شـــابـــة وشـــاب 
خالل السنوات األربع القادمة، 
ـــــر لــهــم 

ّ
وال تــــعــــرف كــــيــــف تـــــوف

وظيفة وال حتى سعة مكانية 
إن توافرت وظيفة اصطناعية، 
ولــيــس ضــمــن اهــتــمــام إدارتــهــا 
العامة رؤى لما يمكن أن يسببه 
ذلـــــك مــــن ضــــغــــوط اجــتــمــاعــيــة 
وســيــاســيــة ومــالــيــة خـــالل تلك 
ــرة، فــــضــــال عـــــن ضـــغـــوط  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ الـ
المستقبل األبعد غير المحتملة.
وبـــّيـــن »الــــشــــال« أن اهــتــمــام 
ــراء  ــ ــو شــ ــ ــــة هــ ــامـ ــ ــعـ ــ إدارتـــــــهـــــــا الـ
ات، وال بأس لو كان ذلك  الــوالء
يــّحــمــل مــتــخــذي تــلــك الـــقـــرارات 
بعض التكلفة الــمــالــيــة، لكنها 
عـــبـــارة عـــن ســرقــة ظــالــمــة على 
حساب مستقبل صغار البلد، 
وهـــم األكــثــريــة، وســرقــة حقوق 
كــل أجــيــالــهــا الــقــادمــة، ونعتقد 
أن الــحــكــومــة اســتــهــلــكــت حتى 
اآلن ما يفوق 4 مليارات دينار 

فــي شـــراء اســتــمــرارهــا، توزعت 
بين مكافآت الصفوف األمامية 
وشراء اإلجازات وتأجيل أقساط 
الـــقـــروض ومـــنـــح الــمــتــقــاعــديــن 
ــة  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ومـــــــــعـــــــــاشـــــــــات اسـ
ومضاعفتها لوزرائها وغيرها، 
ــزاف فــــشــــل فـــــي ضـــمـــان  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ اسـ
م مهمة تكملة 

ّ
استقرارها، وسل

االستنزاف لبعض النواب.
وقــــــال: فـــي مــقــابــلــة لــرئــيــســة 
صندوق النقد الدولي، قبل نحو 
أسبوعين، تكلمت عن توقعات 
متشائمة لمراكز ثقل االقتصاد 
العالمي الثالثة الرئيسية، أي 
الـــواليـــات الــمــتــحــدة وإن كانت 
ــــي،  األفـــضـــل، واالتـــحـــاد األوروبـ
ــتــــصــــادات  والــــصــــيــــن، وهــــــي اقــ
ضـــخـــمـــة مـــنـــوعـــة فــــي مـــصـــادر 
دخــلــهــا، وتنصحها بالحرص 
عــلــى تنمية إيـــراداتـــهـــا الــعــامــة 
وتــــرشــــيــــد حــقــيــقــي لــنــفــقــاتــهــا 
 لــلــمــســتــقــبــل 

ً
الــــعــــامــــة تـــحـــســـبـــا

ــرر الــتــوقــعــات  ــ الــمــضــطــرب، وكـ
والمحاذير نفسها البنك الدولي 

األسبوع الفائت.
وأخـــــــطـــــــأت رئــــيــــســــة وزراء 
بــريــطــانــيــا الــســابــقــة فـــي تبني 
ــــة مـــنـــفـــلـــتـــة،  ــيـ ــ ــالـ ــ ســـــيـــــاســـــات مـ
وصفتها رئيسة صندوق النقد 
الـــدولـــي يــومــهــا، بــأنــهــا جعلت 
بـــريـــطـــانـــيـــا عــــربــــة بــقــيــادتــيــن، 
إحــداهــمــا تــضــغــط بــشــدة على 
دواسة الوقود، واألخرى تدعس 
بــشــدة عــلــى الــمــكــابــح، ولـــم يــدم 

منصبها سوى شهر واحد.
وأوضــــــــــــــــــــح »الـــــــــــــشـــــــــــــال« أن 
االقــــــــــتــــــــــصــــــــــادات الــــرئــــيــــســــيــــة 
ــة هـــــــي الــــمــــحــــرك  ــ ــربـ ــ ــــطـ ــــضـ ــمـ ــ الـ
الحقيقي للطلب عــلــى الــنــفــط، 

ومع ما قد يتسبب فيه ضعف 
نموها من ضغوط على أسعار 
األصــــول الــمــالــيــة، ومـــع هجمة 
انتقامية أوروبــيــة على النفط 
ــة -  ــيـ بـــــدأت مـــع الـــحـــرب الـــروسـ
األوكــرانــيــة، تبقى الكويت ذات 
االعـــتـــمـــاد الـــكـــلـــي عـــلـــى الــنــفــط 
تتصرف باقتصادها وماليتها 
العامة كما لو كانت تعيش في 
كوكب آخر، وحتى أنها تعيش 
حالة إنكار لواقعها قبل سنتين 

فقط.

ــابــــات وشـــبـــاب  وأضــــــــاف: شــ
قادمون بال ضمان لوظيفة في 
سوق عمل مستدام، وبمستوى 
تعليمي متخلف ســنــوات عن 
التعليم العادي وليس التعليم 
الحديث المتميز، بما يحرمهم 
التنافس على فرص العمل في 
مواقع أخرى، ومشروع إسكاني 
غير مستدام، وخدمات صحية 
عامة باهظة التكاليف، والكل 
ــا، وبــنــى  ــهـ ــل لـ ــديـ يــبــحــث عــــن بـ
تحتية مهترئة، وفساد مستشٍر، 

كلها قضايا تحتاج إلى معارك، 
بينما معركة اإلدارة العامة في 

.
ً
الساحة الخاطئة تماما

ومن أجلهم، شابات وشباب، 
ــــرض أال تــــــكــــــون ســــاحــــة  ــتـ ــ ــفـ ــ يـ
المعركة التنافس على اقتسام 
الثروة، وإنما توظيفها لضمان 
اســتــقــرار وانــتــفــاع كــل أجيالها 
ــة، وضـــــمـــــان اســــتــــدامــــة  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ بـ
الوطن، وهو الكيان الثابت، وكل 

ما عداه مؤقت. 
ــلــــى أن  وشـــــــــدد »الـــــــشـــــــال« عــ

ــي الــكــويــت  صـــلـــب الــمــشــكــلــة فــ
هي اإلصرار على ثبات تشكيل 
، أي جينات 

ً
الــحــكــومــات نــهــجــا

ومــحــاصــصــة، وتــلــك حــكــومــات 
عـــــاجـــــزة عـــــن تـــحـــقـــيـــق إنــــجــــاز 
يضمن استمرارها وشعبيتها، 
وال تملك سوى فتح باب شراء 
الدعم والـــوالء، وهــو ما لم ولن 
يتحقق، لكنه يفتح الباب على 
، وعــنــدمــا 

ً
مــصــراعــيــه شــعــبــويــا

تصبح مخاطره غير محتملة، 
ال تملك القدرة على المواجهة. 

ــو أن  ــ وأردف: الــــمــــحــــزن هــ
الــحــديــث حـــول هـــذا الــمــوضــوع 
يفقد كل معناه لو لم يكن هناك 
أمل في إصالح حقيقي، بينما 
ــوارد  ــمــ ــرؤى والــ ــ ــ ــرة الـ ــ ــع وفــ ــ واقــ
والتجربة التاريخية للكويت، 
كلها تؤكد أن االستدامة وربما 
ــزاالن فـــي مــتــنــاول  ــ الــتــفــوق ال يـ
اليد، واستمرار نهج االقتسام 
يفقده الكثير من فرص النجاح، 
 مـــن تــكــلــفــتــه إن 

ً
ويـــرفـــع كـــثـــيـــرا

 - سلوك طريقه.
ً
قررنا - متأخرا

348.6 مليون دينار ارتفاع قيمة استثمارات
 الجهات الحكومية في البورصة

تناول »الشال« نشر »مركز الجمان« تفاصيل ملكيات 
معلنة لعدد من المؤسسات العامة، »وقمنا بمتابعة تطور 
أداء الملكيات في أهم أربع محافظ للمؤسسات العامة في 
حدود المعلن عن ملكياتها، ومكاسب وارتفاعات القيمة 

تحكمهما حركة األسعار والتغير في نسبة الملكية.
فــي الــتــفــاصــيــل، أكــبــر قيمة للملكيات المعلنة كانت 
»الهيئة العامة لالستثمار« التي ينحصر عدد ملكياتها  لـ
المعلنة فــي 9 شــركــات مــدرجــة مــا بين نهاية عــام 2021 
ونهاية عام 2022، حيث ارتفعت نسب الملكية في شركتين 
وانخفضت في 3 شركات، بينما ثبتت في 4 شركات أخرى.
وارتفعت قيمة ملكياتها فــي تلك الشركات مــن نحو 
2.685 مــلــيــار ديــنــار، إلـــى نــحــو 2.704 مــلــيــار، مــع إقــفــال 
 في قيمة استثماراتها 

ً
نهاية عام 2022، أي حققت ارتفاعا

بنسبة 0.7% وبحدود 18.4 مليون دينار، أي أقل من نسبة 
االرتفاع لمؤشر البورصة العام )%3.5(.

وساهم سهم »بيت التمويل الكويتي« بأعلى ارتفاع 
وبنحو 164.6 مليون دينار، من المكاسب في تلك القيمة، 
وساهمت شركة االتصاالت الكويتية »إس تي سي« بثاني 
أعلى ارتــفــاع وبنحو 9.5 ماليين دينار من تلك القيمة، 
وساهمت شركة أسمنت الكويت بثالث أعلى ارتفاع بنحو 
1.5 مليون دينار، بينما انخفضت قيمة مساهمة الشركة 

الكويتية لالستثمار بنحو 66 مليون دينار.
ــم تـــكـــن مــســاهــمــة الـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــلــتــأمــيــنــات  ــ ولـ

االجتماعية في قيمة استثماراتها في بورصة الكويت 
بعيدة عن حجم مساهمة الهيئة العامة لالستثمار ولكن 
انتشارها أوسع، وشمل 31 شركة مقارنة بنحو 32 شركة 
في نهاية عام 2021، وارتفعت نسب الملكية في 10 شركات 

وانخفضت في 9 شركات، وثبتت في 12 شركة. 
وكانت قيمة استثمارات المؤسسة في نهاية عام 2021 
 في القيمة 

ً
بحدود 2.358 مليار دينار، وحققت ارتفاعا

الرأسمالية بنسبة 9.1% أي أعلى من ارتفاع المؤشر العام، 
أي بلغت قيمة استثماراتها فــي نهاية عــام 2022 نحو 
2.573 مليار دينار، أي مرتفعة بنحو 215.2 مليون دينار.

وفي خالصة، ارتفعت قيمة 15 شركة ضمن محفظتها، 
ــفـــاع ضمن  بــيــنــمــا انــخــفــضــت قــيــمــة 16 شـــركـــة، أكــبــر ارتـ
محفظتها حققه »بيت التمويل الكويتي« وكــان بحدود 
615.5 مليون دينار، ولكن معظم ذلك االرتفاع ناتج عن 
انــتــقــال ملكية التأمينات فــي »المتحد - الــبــحــريــن« إلى 
»بيتك« بعد عملية االستحواذ خــالل عــام 2022، وكانت 
قيمة ملكيتها في »المتحد - البحرين« بنحو 635.5 مليون 
 بعد نفاذ 

ً
دينار بنهاية سبتمبر 2022 وأصبحت صفرا

االستحواذ، يليه بنك الكويت الوطني بارتفاع بحدود 
54.3 مليون دينار، ثم البنك األهلي الكويتي بنحو 16.4 

مليون دينار.
ثالث المساهمات المؤثرة للمؤسسات العامة كانت 
»الهيئة العامة لشئون القصر«، وبلغت قيمة مساهماتها  لـ

المعلنة في شركتين في نهاية عــام 2021 بنحو 739.9 
مليون ديــنــار، وبلغت مــع نهاية عــام 2022 نحو 808.1 
ماليين دينار في »بيتك« فقط بعد إلغاء إدراج شركة ريم 
العقارية في بورصة الكويت، وبلغت مكاسبها نحو %9.2، 
 في 

ً
وحقق االستثمار في »بيت التمويل الكويتي« ارتفاعا

القيمة الرأسمالية بنحو 72 مليون دينار أو بنسبة %9.8. 
رابــع المساهمات لـ »األمانة العامة لألوقاف« ولديها 
مساهمتان معلنتان فقط، واحدة منهما رئيسية، وبلغت 
قيمة مساهمة استثماراتها فــي نهاية عــام 2021 نحو 
518.8 مليون ديــنــار، وبلغت فــي نهاية عــام 2022 نحو 
 بحدود 9% أو نمو 

ً
 ارتفاعا

ً
565.6 مليون دينار، محققة

في القيمة الرأسمالية بحدود 46.9 مليون دينار، ضمنها 
حقق »بيتك« مكاسب بنحو 49.6 مليون ديــنــار، بينما 
حققت مساهمة شــركــة المجموعة التعليمية القابضة 

 بنحو 2.7 مليون دينار.
ً
انخفاضا

ذلـــك يعني أن صــافــي االرتـــفـــاع فــي قيمة اســتــثــمــارات 
الجهات األربع في أسهم الشركات المدرجة في بورصة 
الــكــويــت بلغ نحو 348.6 مليون ديــنــار، بــارتــفــاع مطلق 
في القيمة بنحو 900.5 مليون دينار في 3 شركات وهي 
بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الوطني وأجيليتي 

للمخازن العمومية.

693 مليار دوالر سيولة بورصات 
الخليج العام الماضي بتراجع %12.5

أفاد تقرير الشال بأن إجمالي سيولة 
بــورصــات الخليج السبع انخفض من 
مــســتــوى 792.2 مــلــيــار دوالر فـــي عــام 
 لعام 

ً
2021 إلــى مستوى 693.3 مليارا

 
ً
2022، أي حــقــقــت الــســيــولــة انــخــفــاضــا
بحدود 12.5 في المئة، وجاءت أغلبية 
انخفاض السيولة من انخفاض السيولة 
المطلقة للسوق السعودي، بينما شمل 

االرتفاع سيولة 5 بورصات أخرى.
أعلى ارتفاع نسبي في السيولة كان 
من نصيب بورصة قطر وبحدود 42.2 
فــي الــمــئــة مــقــارنــة بسيولة عـــام 2021، 
فيما خالف مؤشرها مسار سيولتها 
وحــقــق خسائر هــي األعــلــى فــي اإلقليم 
وبنحو 8.1 في المئة مقارنة مع نهاية 

عام 2021.
ــاع نـــســـبـــي حــقــقــه  ــ ــفـ ــ ثــــانــــي أعــــلــــى ارتـ
سوق دبي وبنحو 24.5 في المئة، ذلك 
االرتفاع في مستوى السيولة نتج عنه 
مكاسب لمؤشره بنحو 5.5 في المئة، أي 
 في مؤشر 

ً
رابــع أعلى األســواق ارتفاعا

األســـعـــار. وحــقــق ســـوق أبــوظــبــي ثالث 
أعلى ارتفاع نسبي في السيولة بنحو 

21.9 فـــي الــمــئــة، وحــقــق مـــؤشـــره أكــبــر 
مكاسب على مستوى اإلقليم وبنحو 

20.3 في المئة.
ت بورصة مسقط في المرتبة  وجــاء
ــة مـــن حــيــث االرتــــفــــاع الــنــســبــي  ــعـ ــرابـ الـ
فــي سيولتها وبنحو 15.3 فــي المئة، 
ومؤشرها حقق ثاني أعلى المكاسب 
، حققت 

ً
بنسبة 17.6 في المئة. وأخــيــرا

بورصة الكويت أدنى ارتفاع نسبي في 
سيولتها بنحو 6.5 في المئة، وكذلك 
حقق مؤشرها العام أدنى المكاسب في 

اإلقليم وبنحو 3.5 في المئة.
وفي الجانب اآلخر، انخفضت سيولة 
 
ً
الــســوق الــســعــودي وهــي األكــثــر تأثيرا

بنحو 23.6 في المئة، ومؤشره انخفض 
بنحو 7.1 في المئة. واالنخفاض اآلخر 
فــي السيولة حققته بــورصــة البحرين 
بــنــســبــة 13.2 فـــي الــمــئــة، بــيــنــمــا ارتــفــع 
مؤشرها بنحو 5.5 في المئة. ذلك يعني 
أن 5 أسواق في اإلقليم كانت في توافق 
بين حركة السيولة وحركة المؤشرات، 
بــيــنــمــا خـــالـــف مـــســـار الــســيــولــة مــســار 

المؤشرات في سوقين.

4.44.4% انخفاض سيولة القطاع العقاري في % انخفاض سيولة القطاع العقاري في 20222022
لتصل إلى لتصل إلى 3.763.76 مليارات دينار مليارات دينار

ً
 من مستوى 326.8 ألفا

ً
ارتفاع قيمة الصفقة الواحدة للسكن الخاص لنحو 442 ألفا

 للبيانات المتوفرة في 
ً
ذكر »الشال« أنه وفقا

وزارة العدل - إدارة التسجيل العقاري والتوثيق 
- )بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام 
ــلـــي(، بــلــغــت ســـيـــولـــة الـــســـوق  الـــشـــريـــط الـــســـاحـ
العقاري لعام 2022 نحو 3.765 مليارات دينار، 
أي أدنـــى بما نسبته 4.4% مــقــارنــة بمستوى 
ســيــولــة عــــام 2021 حــيــن بــلــغــت نــحــو 3.936 

مليارات.
وبلغت سيولة النصف الثاني من عام 2022 
نحو 1.694 مليار دينار، وكانت أدنى من سيولة 
النصف األول من العام ذاته البالغة نحو 2.071 
مــلــيــار ديــنــار، بــمــا يعطي مــؤشــرا عــلــى اتــجــاه 

تنازلي مع ارتفاع أسعار الفائدة خالل السنة.
وبدأت سيولة السوق العقاري في االنخفاض 
عام 2008 - عام أزمة العالم المالية - لتصل إلى 
مستوى عند نحو 2.759 مليار دينار، واستمر 
التراجع في عــام 2009، الــذي تحقق فيه أدنى 
مستوى سيولة خــالل آخــر 15 عاما حين بلغ 
مستواها نحو 1.878 مليار، ثم تعافت من جديد 
عام 2010، وامتد هذا التعافي إلى عام 2014، 
لتحقق أعلى مستوى لها للفترة )2022-2008( 

عند 4.992 مليارات.
ثــم بـــدأ الــهــبــوط فــي مــســتــوى الــســيــولــة عــام 
2015، عـــام الــهــبــوط الــحــاد فــي أســعــار النفط، 
لتبلغ سيولتها نحو 3.318 مــلــيــارات ديــنــار، 
واستمر هــذا االنخفاض في عــام 2016 ليصل 

مستوى السيولة إلى نحو 2.499 مليار، وهي 
الــســنــة الــتــي بــلــغــت فــيــهــا أســـعـــار الــنــفــط أدنـــى 

مستوياتها.
ــام 2017 رغـــم  ــ ــتــــد االنـــخـــفـــاض حـــتـــى عـ وامــ
التحسن في مستوى أسعار النفط آنذاك، حينها 
بلغت سيولة السوق نحو 2.382 مليار دينار، 
ــفـــاع إلـــى نــحــو 3.631  وعـــــاودت الــســيــولــة االرتـ
مليارات عام 2018، لتشهد السيولة االنخفاض 
مجددا عام 2019 ومن ثم انخفاضا أكبر لعام 
2020 بــبــلــوغــهــا نــحــو 2.403 مـــلـــيـــار، نتيجة 

تداعيات الجائحة.
وعاودت سيولة السوق العقاري االرتفاع عام 
2021 بعد التعافي من تبعات الجائحة ببلوغها 
نحو 3.936 مليارات دينار )ثاني أعلى مستوى 
خــالل آخــر 15 سنة(، أي بارتفاع مطلق بنحو 
1.533 مليار عــن سيولة عــام 2020، وفــي عام 
2022 انخفضت السيولة بنسبة 4.4% لتبلغ 

3.765 مليارات، كما أسلفنا.
وحـــقـــقـــت ســـيـــولـــة نــــشــــاط الـــســـكـــن الـــخـــاص 
 بنسبة 32% عام 2022 مقارنة بعام 

ً
انخفاضا

 ووكاالت نحو 
ً
2021، حيث بلغ حجمها عقودا

2.009 مليار دينار، وبلغت مساهمتها النسبية 
نــحــو 53.4% مــن ســيــولــة الـــســـوق، وهـــي أدنــى 
من نسبة مساهمتها عام 2021 والبالغة نحو 
75.1%، بينما ارتفعت سيولة نــشــاط السكن 
االســتــثــمــاري إلــى نحو 1.116 مليار وبنسبة 

43.3% مقارنة بعام 2021، مع ارتفاع في نسبة 
مساهمته في سيولة السوق إلى نحو %29.6، 
فيما كان نصيبه نحو 19.8% من سيولة السوق 

عام 2021.
وارتفعت تــداوالت النشاط التجاري لتصل 
إلــى نحو 606 ماليين ديــنــار وبنسبة ارتــفــاع 
بلغت نحو 233.8%، وارتفعت نسبة مساهمته 
من مجمل سيولة السوق إلى نحو 16.1% عام 
2022، فيما كان نصيبه نحو 4.6% من سيولة 
الــســوق عـــام 2021، واســتــحــوذ نــشــاط السكن 
الخاص واالستثماري على ما نسبته 83% من 
سيولة ســوق العقار عــام 2022، تاركين نحو 
17% مــن السيولة للنشاط الــتــجــاري ونشاط 

المخازن.
وارتفع معدل قيمة الصفقة الواحدة للسكن 
الــخــاص عــام 2022 لتصل إلــى نحو 442 ألف 
دينار، من مستوى 326.8 ألفا عام 2021، وارتفع 
أيــضــا مــعــدل الصفقة الــواحــدة لنشاط السكن 
االســتــثــمــاري إلـــى نــحــو 803.1 آالف مــن نحو 
703.2 آالف، وكذلك ارتفع معدل قيمة الصفقة 
الواحدة للنشاط التجاري إلى نحو 3.8 ماليين، 
بعد أن كان نحو 2.1 مليون عام 2021، وارتفع 
الــمــعــدل الــعــام للصفقة الـــواحـــدة فــي تـــداوالت 

القطاع العقاري عام 2022 بنسبة %60.4.

الحكومة استهلكت أكثر من الحكومة استهلكت أكثر من 44 مليارات دينار في شراء استمرارها مليارات دينار في شراء استمرارها
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»برقان« يتوج مليونيره األول بجائزة قيمتها 1.5 مليون دينار

قال ناصر القيسي: تحت 
شعار البنك »أنت دافعنا« 

نفتخر بأن نكون أول بنك في 
الكويت يقدم فكرة مختلفة 

وجديدة للسحوبات، فعمالؤنا 
والمجتمع كله هم دافعنا 

لتقديم كل ما يليق بمكانتهم 
لدينا.

بإنتاج كويتي ضخم وعرض 
ــد مــن  ــ ــريـ ــ ــائــــي فـ ــنــ مــــســــرحــــي غــ
نوعه وخارج عن المألوف عن 
طريقة السحوبات التقليدية، 
تـــــوج بـــنـــك بــــرقــــان مــلــيــونــيــره 
األول كـــايـــد فـــخـــرالـــديـــن و/ أو 
ــال الــــديــــن، بــجــائــزة  ــمـ ســلــيــم كـ

قــيــمــتــهــا 1.500.000 د.ك فــي 
ســحــب حــســاب كــنــز الــســنــوي، 
حيث أقيم السحب على مسرح 
الدراما في مركز الشيخ جابر 
األحمد الثقافي، تحت إشراف 
وحضور ممثلي وزارة التجارة 

والصناعة.
وتعّبر مسرحية »كنز برقان« 
عــن حـــرص الــبــنــك عــلــى تقديم 
رســالــة هــادفــة لكل مــن عمالئه 
والمجتمع الكويتي فــي إطــار 
فــنــي يــحــيــي الـــتـــراث الــكــويــتــي 
بـــصـــورة مـــعـــاصـــرة، وقــــد القــى 
ــااًل  ــ ــبـ ــ ــمــــســــرحــــي إقـ الـــــعـــــرض الــ
 مــن ممثلي 

ً
 كــبــيــرا

ً
جــمــاهــيــريــا

اإلدارة العليا في البنك، وكبار 
الشخصيات والضيوف، وأبرز 
مــمــثــلــي الـــصـــحـــافـــة الــكــويــتــيــة 
ــن، ونــــخــــبــــة مــن  ــ ــيــ ــ ــيــ ــ ــــالمــ واإلعــ
الفنانين الكويتيين، وتفاعل 
ــور بــــشــــكــــل الفــــــــت مــع  ــ ــــضـ ــحـ ــ الـ
أحداث القصة المستوحاة من 
»أساطير الخيال وتحقيقه مع 
كنز برقان« والوصلة الختامية 
بأغنية »احــلــم« بصوت الفنان 
مـــطـــرف الـــمـــطـــرف، مـــن كــلــمــات 

وألحان النجم بشار الشطي.
وسلطت المسرحية الضوء 
على أسطورة برقان التي تخبئ 
داخــل تاللها وبين هضباتها 
 ينتظر 

ً
 كبيرا

ً
ومنحدراتها كنزا

ــــدور  ــأتـــي الكـــتـــشـــافـــه، وتـ مــــن يـ
أحداث المسرحية حول البطل 

»نـــجـــم« الــصــغــيــر، الـــــذي يتبع 
األســـطـــورة ويــتــجــه إلـــى بــرقــان 
للبحث عن الكنز المدفون فيها، 
 من نوعه، 

ً
ويعتبر العمل فريدا

 لــبــنــك بـــرقـــان، ألنــه 
ً
خــصــوصــا

أول عمل فني مسرحي غنائي، 
ــى الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن  ــ ــهـــدف إلـ يـ
اإلنسان يجب أن يؤمن بأحالمه 
وطموحاته حتى يصل إليها، 
كــــمــــا هــــــو الــــــحــــــال مــــــع عــمــيــل 
الــبــنــك الــــذي يــؤمــن بـــأن طريق 
المليونير يمكن أن يتحقق من 

خالل حساب كنز.

نخبة من النجوم

وكانت المسرحية من بطولة 
نخبة من النجوم، مثل يعقوب 
عـــبـــدالـــلـــه، غـــــرور صـــفـــر، أحــمــد 
بـــن حــســيــن، وضــحــة الـــرومـــي، 
ــيـــة الــخــتــامــيــة فــهــي  ــنـ ــا األغـ ــ أمـ
ــان الــنــجــم  ــ ــحــ ــ مـــــن كـــلـــمـــات وألــ
بــشــار الــشــطــي، وغـــنـــاء الــفــنــان 
مـــطـــرف الـــمـــطـــرف، ومــوســيــقــى 
ــع  ــيــ ومــــــــــؤثــــــــــرات صـــــوتـــــيـــــة ربــ
الــصــيــداوي، وتــقــديــم المتألقة 
بـــيـــبـــي الــــخــــضــــري، وتــصــمــيــم 
ــزا الـــرومـــي  ــريــ ــعــــراض بــ ــتــ االســ
ــاءة  ــ وحــــمــــود الـــعـــمـــيـــري، وإضــ
عــــبــــدالــــلــــه الـــــنـــــصـــــار، وأزيــــــــــاء 
حصة العباد، وديــكــور محمد 

بهبهاني. 
وبــمــنــاســبــة الــحــفــل المميز، 
صرح رئيس مديري الخدمات 
الـــمـــصـــرفـــيـــة الـــشـــخـــصـــيـــة فــي 
ــان نـــاصـــر الــقــيــســي:  ــرقــ بـــنـــك بــ
»بالنيابة عن أسرة البنك، أود 
أن أبــــارك ألول مليونير كايد 
فــخــرالــديــن و/ او ســلــيــم كــمــال 
الــديــن بــجــائــزة 1.500.000 في 
ســحــب حــســاب كــنــز الــســنــوي. 
ــــت  ــك )أنــ ــنــ ــبــ ــار الــ ــ ــعـ ــ ــــت شـ ــحـ ــ وتـ
دافعنا( نفتخر بــأن نكون أول 
بــنــك فـــي الـــكـــويـــت يـــقـــدم فــكــرة 
مختلفة وجديدة للسحوبات، 
فــعــمــالؤنــا والمجتمع كــلــه هم 
دافـــعـــنـــا لــتــقــديــم كـــل مـــا يليق 

بمكانتهم لدينا«.
ــاف الــقــيــســي: »يــعــتــبــر  ــ وأضــ
حساب كنز من أكثر الحسابات 
 فــي الــبــنــك، فهو حساب 

ً
تــمــيــزا

ه الكثير  جـــوائـــز يــمــنــح عـــمـــالء
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اإلعالن عن »مليونير برقان«

... وجانب آخر من الحفللقطات من الحفل

... وجانب من فريق بنك »برقان«جانب من الحضور

لقطة جماعية لفريق بنك برقان خالل الحفل

مــن الــفــرص لــربــح جــوائــز تبدأ 
مــن 1000 د.ك إلــى 1.500.000 
د.ك عــلــى مـــدار الــســنــة، كــمــا أن 
حـــســـاب كـــنـــز وســـيـــلـــة لــتــعــزيــز 
ثقافة االدخــار عند عمالء بنك 
 مع حرص البنك 

ً
برقان، تماشيا

المستمر على تحسين عروضه 
ومكافأة عمالئه بتجارب تخلق 

نقلة نوعية في حياتهم«.
مـــن جــهــتــهــا، ذكــــرت رئــيــســة 
دائــــرة الــتــســويــق واالتـــصـــاالت 
لــمــجــمــوعــة بــنــك بـــرقـــان خــلــود 
الفيلي: »فخورون بتتويج أول 
مــلــيــونــيــر مـــن خـــالل مسرحية 
كــنــز بــرقــان، فــهــي نقلة نوعية 
تــلــيــق بــمــكــانــة الــبــنــك الـــرائـــدة 
 
ً
ومــلــيــونــيــره األول. وتــمــاشــيــا
ــنــــك  ــبــ مــــــــع اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة الــ
ومـــســـؤولـــيـــتـــنـــا الــمــجــتــمــعــيــة، 
حرصنا على أن يــكــون جميع 
ــيـــن عـــلـــى هــــــذا الــعــمــل  ــمـ ــائـ ــقـ الـ
الــمــســرحــي األول مــن الــطــاقــات 
الشبابية الكويتية، إليماننا 
ــم فــي  ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــــواهـ ــم ومـ ــ ــهـ ــ ــــدراتـ ــقـ ــ بـ
إنـــــجـــــاحـــــه وتــــقــــديــــمــــه بــشــكــل 
 لجهود جميع 

ً
مختلف. وتأكيدا

الـــعـــامـــلـــيـــن عـــلـــى هـــــذا الـــعـــمـــل، 
نفدت التذاكر خــالل ساعة من 
اإلعــالن عبر وسائل التواصل 
 JACC ــنـــصـــة االجـــتـــمـــاعـــي ومـ

.»
ً
بحضور 630 شخصا

ــزواًل  ــ وأضـــافـــت الــفــيــلــي: »ونـ
عند رغبة الجماهير، قمنا ببث 

الــحــفــل عــبــر قـــنـــوات الــتــواصــل 
االجـــتـــمـــاعـــي لــلــبــنــك بــــإخــــراج 
سينمائي مميز، ووصــل عدد 
المشاهدات إلى أكثر من مليون، 
كما أود أن أشكر كل من ساهم 
فـــي إنـــجـــاح هـــذا الــعــمــل الفني 
الــمــســرحــي، مـــن شــركــة منفذة 

Partners إلى كل أفراد الطاقم 
الفني وممثلي بنك برقان«.

فرصة مميزة

من جانبه، صرح مخرج وكاتب 
مسرحية »كنز برقان« أحمد 

أغنية »احلم« لقطة من العرض

كنز »برقان«

لكل أسطورة أساس 
وأسطورة الكنز 
أساسها »برقان«

 المسرحية سلطت 
الضوء على 

أسطورة برقان التي 
تخبئ داخل تاللها 

وبين هضباتها 
 
ً
ومنحدراتها كنزا
 ينتظر من 

ً
كبيرا

يأتي الكتشافه
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حضور الفتحصة النجادة في لقطة جماعية مع فريق الحفل

لقطة جماعية

الــعــوضــي: »نــتــقــدم مــن بنك 
بـــرقـــان بــالــشــكــر الــكــبــيــر لمنحنا 
ــزة الـــتـــي  ــيــ ــمــ ــمــ هـــــــذه الــــفــــرصــــة الــ
أتــــاحــــت لـــنـــا الــتــحــلــيــق فــــي عــالــم 
اإلبـــداع مــن دون قيود أو حــدود. 
وإلــــى جــانــب الــعــراقــة واألصـــالـــة، 
 كان االبتكار والتجديد من 

ً
دائما

المبادئ األساسية التي تنعكس 
فــي شخصية الــبــنــك، وعــلــى هــذا 
ــــان ال بــــد مــــن الــبــحــث  ــاس كـ ــ ــ األسـ
ــتـــوازن بين  عــن مــقــاربــة تــحــقــق الـ
الـــبـــعـــديـــن الــــتــــراثــــي واإلبـــــداعـــــي 
، تتماشى مع 

ً
بصورة جديدة كليا

الديناميكيات الحديثة للتسويق 
العصري«.

ــــي: »كــــمــــا أن  ــــوضـ ــعـ ــ وتـــــابـــــع الـ
االتجاهات الحديثة في التسويق 
تعتمد على تعزيز التفاعل بين 
الــــعــــامــــة الـــتـــجـــاريـــة وعــمــائــهــا 
ــواء بــعــيــدة عن  ومحبيها فــي أجــ
مـــحـــاوالت الــبــيــع الــمــبــاشــر وفــي 
بيئات توفر بالدرجة األساسية 
عنصر الترفيه والتسلية، والحل 
الذي قدمناه اتخذ شكل مسرحية 
تستلهم تراث الكويت وتعكس قيم 
بــنــك بـــرقـــان مـــن نــاحــيــة وتضمن 
ــاعـــل بـــيـــن الــبــنــك  ــفـ ــتـ الـــتـــرفـــيـــه والـ
ــة أخــــــرى،  ــيـ ــاحـ ــوره مــــن نـ ــهــ ــمــ وجــ
بأفضل صـــورة ممكنة، ونتمنى 
التوفيق لبنك برقان وكــل الخير 

لعمائه الكرام«.
مــن جهته، قــال الفنان المبدع 
بــشــار الشطي: »يسرني التعبير 
 Partners عــن فــخــرنــا فــي شــركــة
ــذا الـــحـــدث  ــ  مــــن هـ

ً
ا لــكــونــنــا جـــــــزء

الكبير والجميل، كما أننا نحرص 
 عــلــى انــتــقــاء األفـــكـــار غير 

ً
دائـــمـــا

المسبوقة، ونسعى إلى تنفيذها 
بـــأفـــضـــل صــــــورة مــمــكــنــة، ولـــهـــذا 
بحثنا داخــل الــمــوروث الكويتي 
ــتــــغــــالــــه فـــــي هــــذا  ــا اســ ــ ــنـ ــ ــاولـ ــ وحـ
العمل أجمل استغال، بما يليق 
بتاريخنا ومــدى جماله وعمقه، 
إضافة إلــى ابتكار أغنية جديدة 

يتم من خالها المزج بين األجواء 
الموسيقية الــقــديــمــة والــحــديــثــة، 
تتخللها كلمات ملهمة لتحقيق 
الــحــلــم والــتــشــجــيــع عــلــى تحقيق 

األحام باإلرادة والتصميم«.
ــــي زمـــــــــــاءه  ــطــ ــ ــشــ ــ وشــــــــــــــــارك الــ
المشاركين في نجاح هذا العمل 

ــد عـــلـــى أن الـــعـــمـــل فــي  ــيـ ــأكـ ــتـ ــالـ بـ
 
ً
مسرحية »كنز بــرقــان« كــان قــرارا

 في شركة Partners لإلنتاج، 
ً
مهما

بهدف التوجه نحو مجال جديد 
على الساحة الفنية، فيما يخص 
تــســويــق الــفــعــالــيــات وتنظيمها، 
: »لــقــد تلقينا كـــل الــدعــم 

ً
مــضــيــفــا

مــن فــريــق عمل بنك بــرقــان وكــان 
هذا العمل نقلة نوعية في مجال 

التسويق«.
بدوره، أوضح ربيع الصيداوي 
أن »هـــذا الــعــمــل الــمــمــيــز إنــمــا هو 
خــطــوة متقدمة فــي هـــذا المجال 
وفرصة لتطوير التراث الكويتي 

ــل بـــــأســـــلـــــوب يـــتـــمـــاشـــى  ــيــ ــمــ الــــجــ
مـــع روح الــجــيــل الــجــديــد، ونقلة 
مهمة فــي إطــار التوعية بأهمية 
ــرورة خــلــق الــتــنــاغــم  ــ ــتـــراث وضــ الـ
بين األصــالــة والحداثة بأسلوب 
فني فريد، وسيستمر بنك برقان 
فــي تقديم كــل مبتكر وجــديــد من 

خــال الفعاليات واألنشطة التي 
تليق بمكانته الرائدة وتطلعات 
عــــمــــائــــه، كــــمــــا ســــيــــواصــــل دعــــم 
المواهب الشبابية الكويتية في 
 لدورهم في 

ً
شتى المجاالت تعزيزا

نهضة كويتنا الحبيبة«.
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توزيعات البنوك النقدية تحدد مسارات البورصة في 2023
صراع تقييم للعوائد والمخاطر بين الفائدة واالستثمار

ــرار  ــار قــ ــ ــــظـ ــي وقـــــت تـــتـــرقـــب األنـ فــ
ــفــــدرالــــي  ــيــــاطــــي الــ ــتــ الـــمـــجـــلـــس االحــ
ــركــــي فــــي 1 فـــبـــرايـــر الــمــقــبــل،  ــيــ األمــ
ومـــدى إمكانية لــحــاق بنك الكويت 
 بعد تشكيل 

ً
المركزي به، خصوصا

ــــدم  مـــجـــلـــس إدارة »الـــــمـــــركـــــزي« وعـ
وجود أي موانع تحول دون التأخر 
في تضييق الفجوة التي سيحافظ 
عليها البنك في حدود 1 بالمئة، كما 
ل فائدة الــدوالر 

ّ
هي اآلن، حيث تمث

4.5 بــالــمــئــة، والــديــنــار 3.5 بالمئة، 
ينتظر المستثمرون توزيعات البنوك 
المحلية التي ستحدد مسار السوق 
بشكل كبير خالل المرحلة المقبلة، 
وســـط صـــراع التقييم والــحــســابــات 
بين عوائد الفائدة وعوائد السوق. 

وتـــشـــّكـــل فـــتـــرة إعــــالنــــات الــقــطــاع 
الـــمـــصـــرفـــي مـــرحـــلـــة مــفــصــلــيــة فــي 
تـــوجـــهـــات ومـــســـيـــرة الــــســــوق، حيث 
تــؤثــر عــلــى كـــل الــمــســتــويــات؛ ســـواء 
طبيعة األداء وحجم السيولة، حيث 
 الـــقـــطـــاع نــحــو نــصــف مــلــيــار 

ّ
يـــضـــخ

 سنوية بين توزيعات نقدية 
ً
أرباحا

ومنح، ويجذب سيولة كبيرة محلية 
وخارجية منذ إغالق البيانات وحتى 

يوم االستحقاق. 
وفي ضوء الزيادة التي شهدتها 

أسعار الفائدة خالل العام الماضي، 
ينتظر أن تعلن البنوك نتائج مميزة، 
 أن زيادات الفائدة تحّسن 

ً
خصوصا

 عن 
ً
ــن إيــــــــرادات الــتــشــغــيــل، فـــضـــال مـ

الـــتـــراجـــع الــمــتــواصــل لمخصصات 
خسائر االئتمان وخسائر انخفاض 

القيمة.
ــل مــــؤشــــرات الــقــطــاع  وتـــعـــكـــس كــ
ــة  ــانـ ــتـ  قـــــــوة ومـ

ً
الــــمــــصــــرفــــي حــــالــــيــــا

 عــلــى مــســتــوى الــقــروض 
ً
واســتــقــرارا

غــيــر الــمــنــتــظــمــة الـــتـــي وصـــلـــت إلــى 
أدنى مستوياتها منذ األزمة المالية 
أواخر 2008، إذ سّجلت نسبة صافي 
القروض غير المنتظمة إلى صافي 
 1 بالمئة يقابلها 

ً
الــقــروض حــالــيــا

تغطية بالمخصصات تبلغ 287.9 
.
ً
بالمئة، أي نحو 3 أضعاف تقريبا

ــادر إلـــــى أن  ، تــشــيــر مــــصــ
ً
عـــمـــلـــيـــا

ميزانيات البنوك بــدأت فــي التدفق 
عــلــى الــبــنــك الــمــركــزي، وثــّمــة حــرص 
كبير من مختلف القيادات المصرفية 
ــــالن وعــقــد  عــلــى تــســريــع وتـــيـــرة اإلعـ
الجمعيات العمومية قبل سقف 21 
مـــارس الــمــقــبــل، الـــذي ستهل خالله 

.
ً
بداية الشهر الفضيل تقريبا

ــادر أن تـــكـــون  ــ ــــصـ ــمـ ــ ــع الـ ــ ـ
ّ
ــوق ــ ــتـ ــ وتـ

 بـــيـــن الــنــقــدي 
ً
ــات خــلــيــطــا ــعـ ــوزيـ ــتـ الـ

والمنحة، فيما يتوقع أن تكون هناك 
زيادة رأسمال ألحد البنوك، لكن تلك 
الخطوة مرتبطة بــتــطــورات تتعلق 
بنتائج دراســـات وتقييمات تخص 
عملية استحواذ أو تــبــادل ملكيات 
وتحّول في توجه هذا البنك أو ذاك 

من تقليدي إلى إسالمي. 
وتــنــعــش ســيــولــة الــتــوزيــعــات من 
الــقــطــاع الــمــصــرفــي تــحــديــدا الــســوق 
بشكل كبير، إذ يعاد تدوير جزء من 
تلك السيولة مرة أخرى لالستثمار 
فـــي الـــفـــرص الــمــتــاحــة بـــالـــســـوق، إذ 
هناك مجموعة من الشركات الرديفة 
لــلــقــطــاع الـــمـــصـــرفـــي مــنــتــظــر مــنــهــا 
تــوزيــعــات نــقــديــة، بعضها سيكون 
 عـــن الـــبـــنـــوك بــســبــب حجم 

ً
مـــتـــأخـــرا

الشركات التابعة والزميلة في الداخل 
والخارج. 

ُيــشــار إلــى أن تــوزيــعــات »الــكــاش« 
ستكون لها الكلمة العليا في التأثير 
عـــلـــى تــقــيــيــمــات األســــهــــم والــــســــوق 
 في ظل تراجعات 

ً
، خصوصا

ً
عموما

ــار وهــــــــدوء الــــســــوق وعـــــودة  ــ ــعـ ــ األسـ
بعض األسهم الجيدة إلى مستويات 
مــتــدنــيــة، حــيــث كــانــت حــركــة السهم 
تضّيق الفجوة وترضي المستثمرين 

 بجانب أي نسبة توزيعات.
ً
نسبيا

محمد اإلتربي

»االقتصادية« لنواب »األمة«: اتركوا
القوانين الشعبوية كشراء القروض

ــة  ــتــــصــــاديــ ــيـــة االقــ ــعـ ــمـ ــــت الـــجـ ــالـ ــ قـ
ــان من  ــ ــه »كـ الــكــويــتــيــة، فـــي بـــيـــان، إنــ
المنتظر أن تجتمع الجهات التنفيذية 
والــتــشــريــعــيــة فـــي مــشــهــد ســيــاســي 
يحترم قدسية المعاناة التي نعيشها 
منذ فــتــرة طويلة، والــتــي هــي محط 
اهتمام الجميع، وأن يكون حضورهم 
مسؤواًل لمناقشة أزمة بهذا الحجم، 
وكــنــا فــي انــتــظــار الـــوصـــول لــصــورة 
واضحها لها وحلول ترضي الشعب«. 
وأضــاف البيان: »لكن مع األسف، 
الجلسة التي عقدت الثالثاء 10 يناير 
2023 انتهت نهاية مؤسفة بانسحاب 
غــيــر مـــبـــرر دون تــقــديــم الــحــجــة من 
الوزراء المختصين لرفضهم للقوانين 
المدرجة في جدول األعمال. ونقولها 
بكل أســف، ما نعيشه اآلن من عجز 
في اإلنجاز على جميع الصعد يجعل 
المقترحات الشعبوية التي تدغدغ 
المشاعر مــن الصعب أن يعارضها 

نواب األمة«. 
وأردف: »نــذّكــر نــواب األمــة أنــه تم 
َجّسدوا تطلعات الكويت 

ُ
انتخابكم لت

وشــعــبــهــا، وأهــمــهــا مـــا نعيشه اآلن 
مــن أمــن اجتماعي وأمــن اقتصادي. 
واجـــبـــكـــم كــســيــاســيــيــن أن تـــقـــولـــوا 
الحقيقة كاملة لنا كشعب، وعليكم 
أن تتركوا دغدغة مشاعر الناس من 

خالل تقديم قوانين شعبوية كشراء 
الــقــروض، وفــي القضايا الوطنية ال 
يجوز ألحد أن يزايد على أحد. نبعث 
هذا البيان إلى أهل العزم من اإلخوة 
ــنــــواب الـــذيـــن اقــتــنــعــوا بمصلحة  الــ
ــوا بـــطـــريـــق لـــإصـــالح  ــ ــنـ ــ عــــامــــة، وآمـ
وتوكلوا وعقلوها، دون اإلصغاء إلى 
احتجاجات أصحاب المصالح على 

حساب المجتمع«.
وتابع: »فتح باب من أبواب الهدر 
في المصاريف، والمتمثل في إعطاء 
مــمــيــزات استثنائية لمجموعة من 
الـــقـــيـــاديـــيـــن قــــد تــــركــــوا مــنــاصــبــهــم 
وبـــــــــــدون أي إنـــــــجـــــــازات تــســتــدعــي 
مــنــح هـــؤالء الــقــيــاديــيــن هـــذه الميزة 
االســتــثــنــائــيــة، بــداللــة واضــحــة على 
عدم إدراك الحكومة لحجم المسؤولية 
وعـــدم درايــتــهــا بـــاألحـــداث العالمية 
االقــتــصــاديــة والــتــحــديــات المحيطة 
التي تتطلب إعادة النظر في مثل هذا 
النوع من الهدر، الذي يستلزم قدرا من 
الحيطة والحذر بداًل من اإلفراط في 
منح هذا النوع من الهبات والعطايا 
المستدامة التي قد تزيد العبء على 

كاهل الموازنة العامة للدولة«.

هيئة أسواق المال تعتمد الئحة »التقنيات المالية«
تتضمن إعداد ضوابط تنظيمية وإجراءات رقابية وفق الممارسات العالمية

اعـــتـــمـــد مـــجـــلـــس مـــفـــوضـــي هــيــئــة 
ــــواق الـــمـــال الــكــويــتــيــة، باجتماعه  أسـ
الذي عقد في 28/ 12/ 2022، مخرجات 
مشروعها الخاص بإعداد ووضع إطار 
تنظيمي للتقنيات المالية المرتبطة 
بأنشطة األوراق المالية، الــذي تمثل 
مخرجه الرئيسي في تعليمات خاصة 
بالتقنيات المالية تــم إعــدادهــا على 
ــتـــاب جـــديـــد مــســتــقــل يــضــاف  شـــكـــل كـ
إلى مجموعة كتب الالئحة التنفيذية 
للهيئة يحمل اســـم »الــكــتــاب التاسع 
عــشــر: التقنيات الــمــالــيــة«، إذ تــركــزت 
تلك التعليمات على األحكام المنظمة 
ــات  ــدمـ ــــن الـــخـ لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة األولـــــــــى مـ
ــددة فـــــي اإلطــــــــــار الــتــنــظــيــمــي  ــ ــحـ ــ ــمـ ــ الـ
للتقنيات الــمــالــيــة، الــتــي تمثلت في 
التعليمات الخاصة بخدمة التمويل 
الجماعي القائم على األوراق المالية، 
وخـــدمـــة مــســتــشــار االســتــثــمــار اآللـــي، 
التي تعتبر من الخدمات المرتقبة في 

السوق المالي الكويتي. 
وتــأتــي هــذه الجهود ضمن قناعة 
الهيئة بأهمية مجال التقنيات المالية، 
واالســتــخــدام المبتكر للتكنولوجيا 
فــــــي تـــصـــمـــيـــم وتـــــقـــــديـــــم الــــخــــدمــــات 
والمنتجات المالية، إذ تمثل الهدف 
العام من المشروع في إعداد ضوابط 
تنظيمية وإجراءات رقابية وفق أفضل 

التطبيقات والممارسات العالمية في 
مجال التقنيات المالية.

وقــــال بــيــان لــلــهــيــئــة، إن الــمــســودة 
األولــيــة لتعليمات التقنيات المالية، 
ــرة اســـتـــطـــالع  ــ ــتـ ــ ــــي أتـــــــت خـــــــالل فـ ــتـ ــ الـ
الــرأي، شارك بها العديد من الجهات 
المخاطبة بقانون الهيئة، إضافة إلى 
المعنيين بسوق المال بالدولة، الذين 
ــم 80 شـــركـــة مــرخــصــة  ــاوز عـــددهـ تـــجـ
بأنشطة األوراق المالية والمؤسسات 
والجهات العامة والخاصة في الدولة، 
التي تم من خاللها تقديم شرح واٍف 
لألحكام المنظمة للمجموعة األولى 
مـــن الـــخـــدمـــات الـــمـــحـــددة لــتــعــلــيــمــات 
التقنيات المالية )مسودة التعليمات 
الــخــاصــة بــخــدمــة الــتــمــويــل الجماعي 
الــقــائــم عــلــى األوراق الــمــالــيــة وخــدمــة 
مــســتــشــار االســتــثــمــار اآللــــــي(، وتــمــت 
اإلجابة عن كل االستفسارات المقدمة 
مــن الــمــشــاركــيــن فــي هـــذا الــجــانــب، إذ 
تــم إعـــداد نسخة محدثة مــن مسودة 
تعليمات التقنيات المالية، بعد مراعاة 
مــا يــلــزم مــن تعديالت على المسودة 
األولية للتعليمات الخاصة بالتقنيات 
الــمــالــيــة مـــن عــمــلــيــات اســتــطــالع آراء 

األطراف الداخلية والخارجية. 
 لــمــا ســـلـــف، فــــإن تنظيم 

ً
وتـــعـــزيـــزا

ــه أن  ــأنـ ــذا الـــمـــجـــال مــــن شـ ــهـ الــهــيــئــة لـ

ــيـــر قــــنــــوات تــعــامــل  يـــســـاهـــم فــــي تـــوفـ
مباشرة تجمع المستثمرين المهتمين 
ــم بـــالـــمـــشـــاريـــع  ــ ــهـ ــ ــــوالـ بـــاســـتـــثـــمـــار أمـ
الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة، إذ  أصــبــح 
لصغار المستثمرين ورواد األعمال 
إمكانية استثمار أموالهم في أعمال 
استثمارية تعود لهم بمنفعة مالية، 
مـــمـــا ســيــســاهــم فــــي زيـــــــادة مــســتــوى 
الــســيــولــة بــالــســوق، مــن خـــالل توفير 
قنوات تمويل أخــرى )بخالف قنوات 
ــتــــمــــويــــل الـــتـــقـــلـــيـــديـــة( لـــلـــمـــشـــاريـــع  الــ
 عن 

ً
الــصــغــيــرة والـــمـــتـــوســـطـــة، فـــضـــال

ــــادة وعـــي وثــقــافــة  مــســاهــمــتــهــا فـــي زيـ
تــلــك األطــــــراف فـــي الـــجـــوانـــب الــمــالــيــة 
واالســتــثــمــاريــة، والــتــي ستساهم في 
ارتقاء تلك األطراف بتعامالتهم المالية 

في السوق المالي الكويتي. 
كما حرصت الهيئة على أن تشمل 
تعليمات التقنيات المالية على تطبيق 
مجموعة مــن الضوابط والسياسات 

التي من شأنها أن تعزز جودة وكفاءة 
الخدمة المقدمة وتحمي المتعاملين 
في هذا المجال من عدة جوانب، ومن 

أهمها:
1. تطبيق احترازات »اعرف عميلك«، 
والــتــي بــدورهــا ستساهم فــي تحديد 
ــات األمـــــثـــــل لــلــعــمــيــل  ــ ــدمـ ــ ــــخـ نــــطــــاق الـ
والــحــدود االســتــثــمــاريــة الــخــاصــة به، 
بـــهـــدف الـــحـــد مــــن مـــخـــاطـــر انــكــشــاف 
وتـــركـــز الــعــمــيــل فـــي خـــدمـــات وأدوات 
مالية معقدة وذات مخاطر مالية عالية 
ــوال الــعــمــالء  ــ تــضــمــن حــســن إدارة أمــ
ــافـــحـــة غـــســـل األمـــــــــوال وتـــمـــويـــل  ــكـ ومـ

اإلرهاب. 
ات الـــتـــحـــقـــق مــــن هــويــة  2. إجــــــــــراء
الــعــمــيــل قــبــل فــتــح حـــســـاب أو إقــامــة 
عالقة عمل معه، إذ سيسمح لمقدمي 
الخدمة من تنفيذ إجراءات التحقق من 
 باستخدام أي 

ً
هوية العميل إلكترونيا

وسيلة اتصال حديثة، ودون الحاجة 

لمقابلة العميل، شــرط أال تؤثر على 
نــزاهــة العملية والـــقـــدرة عــلــى تأهيل 

المستثمر بشكل صحيح.
3. تطبيق سياسات حماية سرية 
معلومات العميل وتطبيق احترازات 
وإرشادات األمن السيبراني للحد من 
االخــتــراقــات، وفــق أفــضــل التطبيقات 
والسياسات العالمية في هذا المجال.
4. المتابعة المستمرة مــن الهيئة 
نـــحـــو الـــتـــأكـــد مــــن تــطــبــيــق مــنــصــات 
خـــدمـــات الــتــقــنــيــات الــمــالــيــة المعنية 
لالختبارات التي مــن شأنها تحديد 
والـــحـــد مـــن الــمــخــاطــر الــتــي يتعرض 

لها العميل.
5. تطبيق حد على مبلغ التمويل 
الــمــطــلــوب، الــبــالــغ حــــده أقـــصـــى 500 
ألــف ديــنــار فــي هــذه المرحلة، إضافة 
إلــــى قــيــود عــلــى عــــدد جــــوالت الــطــرح 
والفترات الخاصة بها، حيث تسعى 
الــهــيــئــة إلـــى الـــتـــدرج فـــي تــعــديــل هــذه 
 بناًء على 

ً
الحدود والقيود مستقبال

مـــســـتـــوى تـــطـــور وعـــــي الــمــتــعــامــلــيــن 
ونجاح الطروحات األولية.

»زين« الراعي البالتيني لمعرض التصميم الهندسي

ــا  ــهـ ــتـ ــايـ ــنــــت شـــــركـــــة »زيـــــــــــن« رعـ ــلــ أعــ
البالتينية لمعرض التصميم الهندسي 
الـ 42 ورعايتها لجائزة »زين« السنوية 
لالبتكار والتمّيز، وهو المعرض الذي 
مته كلية الهندسة والبترول بجامعة 

ّ
نظ

ــكـــويـــت بـــدعـــم رســـمـــي مــــن مــؤســســة  الـ
الـــكـــويـــت لــلــتــقــدم الــعــلــمــي فـــي مــديــنــة 
صــبــاح السالم الجامعية – الشدادية 
تــحــت رعـــايـــة وحـــضـــور الــنــائــب األول 
لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
وزيـــــر الــــدفــــاع بـــاإلنـــابـــة الــشــيــخ طــالل 

الخالد.
ــن« فـــي حــفــل افــتــتــاح  ــ وشــــاركــــت »زيــ
الــــــمــــــعــــــرض، الــــــــــذي أقـــــيـــــم فــــــي مـــركـــز 
الـــمـــؤتـــمـــرات، بــحــضــور وزيــــر الــتــربــيــة 
وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
ــرة األشــغــال  ــ د. حــمــد الــعــدوانــي، ووزيـ
العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة 
المتجددة أماني بوقماز، ووزير الدولة 
ــر الـــدولـــة  ــ ــة وزيــ ــ لــــشــــؤون مــجــلــس األمــ
لشؤون اإلســكــان والتطوير العمراني 

عمار العجمي. 
كــمــا حــضــر الــحــفــل مـــديـــرة جــامــعــة 
الــكــويــت بــاإلنــابــة د. ســعــاد الــفــضــلــي، 
والمدير العام لمؤسسة التقدم العلمي 
د. خالد الفاضل، واألمين العام لجامعة 
الــكــويــت بـــاإلنـــابـــة د. فـــايـــز الــظــفــيــري، 
والقائم بأعمال عميد كلية الهندسة 
ــتـــرول د. عـــايـــد عــطــالــلــه ســلــمــان،  ــبـ والـ
ــر مــــركــــز الــــتــــدريــــب الـــهـــنـــدســـي  ــ ــديـ ــ ومـ

ــــج الـــركـــيـــبـــي،  ــيـ ــ ــيــــن د. دعـ ــريــــجــ والــــخــ
والرئيس التنفيذي للعالقات والشؤون 
المؤسسية بشركة »زين« الكويت وليد 
ــن قــيــاديــي  الـــخـــشـــتـــي، وعــــــدد كــبــيــر مــ
الـــجـــامـــعـــة وأعــــضــــاء هــيــئــة الـــتـــدريـــس 
والشركات الهندسية بالقطاع الخاص 

والمهندسين في القطاع الحكومي. 
وعــــــكــــــس اســــــتــــــمــــــرار دعـــــــــم »زيـــــــــن« 
االســتــراتــيــجــي لــلــمــعــرض ورعــايــتــهــا 
ــا بــدعــم  ــهـ ــتـــزامـ لـــلـــجـــائـــزة الـــســـنـــويـــة الـ
وتنمية االبتكار في الدولة وتشجيع 
مختلف األنشطة والجهود التعليمية 
ة استراتيجيتها 

ّ
والطالبية، تحت مظل

للمسؤولية االجتماعية واالســتــدامــة 
اتــجــاه تنمية قطاع التعليم، إذ تضع 
الـــشـــركـــة دعــــم الــمــنــظــومــة الــتــعــلــيــمــيــة 
على رأس أولوياتها، وتقوم بالتعاون 
مـــع مــخــتــلــف الــمــؤســســات األكــاديــمــيــة 
لالستثمار في التعليم الذي يمثل حجر 

األساس للنهوض باقتصاد الدولة. 
وُيعتبر معرض التصميم الهندسي 
الــحــدث األهـــم فــي الـــدولـــة مــن الجانب 
الهندسي، ويتم خالله عرض مشاريع 
التصميم الهندسي من األقسام العلمية 
المختلفة، ويعتبر المعرض منظومة 
مــزدهــرة للبحث والــتــطــور واالبــتــكــار، 

ويرسم مالمح القطاعات المهمة نحو 
 جديدة 

ً
ازدهار الدولة، كما يفتح آفاقا

لــــم يــســبــق لـــهـــا مــثــيــل نـــحـــو مــســتــقــبــل 
هندسي صحي ومستدام. 

وشــــــارك فـــي الـــمـــعـــرض الـــعـــديـــد من 
المشاريع من جميع األقسام العلمية 
في الكلية، ومئات الطالب والطالبات، 
الذين استعرضوا من خالله مشاريعهم 
الهندسية الواعدة أمــام الزائرين، كما 
قامت جائزة »زيــن« السنوية لالبتكار 
والتميز بتسليط الضوء على المشاريع 
 
ً
 عاما

ً
 وابــتــكــارا

ً
الطالبية األكــثــر تميزا

بعد عــام، وفــق مجموعة من المعايير 
ــــشــــرف عــلــيــهــا كلية 

ُ
الـــتـــي تــضــعــهــا وت

الهندسة والبترول. 
ــكــّرس »زيــن« المزيد من الجهود 

ُ
 وت

ــزز مـــن تــطــويــر  ــعـ ـ
ُ
ــبــــادرات الـــتـــي ت ــمــ والــ

العملية التعليمية بالدولة وفي جميع 
 لتسخير 

ً
المجاالت، إذ لن تّدخر جهدا

إمكانياتها المادية والبشرية لتعزيز 
الــــروابــــط مـــع الـــجـــهـــات والــمــؤســســات 
التي تعنى بالتعليم وتطويره، سواء 
الـــمـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة أو األنـــديـــة 
واالتحادات الطالبية، إلى جانب دعم 
ــبــــادرات الـــتـــي تسهم  ــمــ الــمــشــاريــع والــ
ــال فــــي مــــجــــاالت الــتــنــمــيــة  ــعــ بـــشـــكـــل فــ

.
ً
البشرية عموما

 المشروع الفائز بجائزة »زين« لالبتكار والتميز
ً
 الخشتي والمصيبيح والركيبي في جناح »زين«المصيبيح ُمكرما

ً
الخالد متوسطا

 الخشتي بحضور العدواني والفضلي والركيبي
ً
الخالد ُمكرما
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 النفط يسجل أكبر مكسب أسبوعي منذ أكتوبر 
مع آمال بتعافي الطلب الصيني

البرميل الكويتي يرتفع 1.47 دوالر ليبلغ 83.17
ــفـــع ســعــر بــرمــيــل الــنــفــط  ارتـ
الـــكـــويـــتـــي 1.47 دوالر لــيــبــلــغ 
ــي تــــــداوالت  ، فــ

ً
83.17 دوالرا

 81.70 ــقــــابــــل  أمـــــــس األول، مــ
 فــي تــــداوالت الخميس 

ً
دوالرا

 للسعر المعلن 
ً
الماضي، وفقا

من مؤسسة البترول الكويتية.
وفــــــي األســــــــــواق الـــعـــالـــمـــيـــة، 
ارتفعت أسعار النفط أكثر من 
دوالر للبرميل عــنــد التسوية 
ــلـــة أكـــبـــر  أمـــــــس األول، مـــســـجـ
مـــكـــاســـبـــهـــا األســــبــــوعــــيــــة مــنــذ 
أكــتــوبــر مــع انــخــفــاض الـــدوالر 
ــــى مــســتــويــاتــه فـــي سبعة  ألدنـ
أشـــــــهـــــــر، ووســــــــــــط مــــــزيــــــد مـــن 
المؤشرات على تنامي الطلب 
بالصين أكبر مستورد للنفط 

في العالم.
وجرت تسوية العقود اآلجلة 
لخام برنت مرتفعة 1.25 دوالر، 
أي 1.5 فــي الــمــئــة، عــنــد 85.28 
ــفـــعـــت   لـــلـــبـــرمـــيـــل، وارتـ

ً
دوالرا

ــود اآلجـــــلـــــة لــــخــــام غـــرب  ــقــ ــعــ الــ
تــكــســاس الـــوســـيـــط األمــيــركــي 
للجلسة السابعة على التوالي 
لتجري تسويتها عند 79.86 
 للبرميل، بــزيــادة 1.47 

ً
دوالرا

دوالر تـــعـــادل 1.9 فـــي الــمــئــة، 
وقفز برنت 8.6 فــي المئة هذا 
األسبوع، بينما زاد خام غرب 
ــكــــســــاس الــــوســــيــــط 8.4 فــي  تــ
المئة، ليعوضا معظم خسائر 

األسبوع الماضي.
وهــــــــــــوى مــــــؤشــــــر الــــــــــــدوالر 
ألدنــى مستوياته في أكثر من 
ســبــعــة أشـــهـــر بــعــدمــا أظــهــرت 
بيانات أمــس تراجع التضخم 
فــي ديسمبر للمرة األولـــى في 
ــيـــن ونــــصــــف الـــــعـــــام، مــمــا  ــامـ عـ
أنعش اآلمال بأن يبطئ مجلس 
االحــتــيــاطــي االتـــحـــادي )البنك 
الــــمــــركــــزي األمــــيــــركــــي( وتـــيـــرة 
ــدة، كــمــا أن  ــائـ ــفـ ــار الـ ــعـ رفــــع أسـ
مــشــتــريــات الــصــيــن مـــن الــخــام 
ــرة وازديــــــاد  ــيــ فـــي اآلونــــــة األخــ

الــحــركــة الــمــروريــة فــي شـــوارع 
ــا اآلمـــــــال  ــ ــــضـ ــا أيـ ــ ــذيـ ــ ــــاد غـ ــبــ ــ ــ ال
بتعافي الطلب فــي ثاني أكبر 
اقــتــصــاد بــالــعــالــم عــقــب إعـــادة 
فتح الصين حدودها وتخفيف 
الــقــيــود المرتبطة بكوفيد 19 
إثر احتجاجات العام الماضي. 

»كوب 28«
 

وقـــــــال الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لــــشــــركــــة أدنـــــــــــوك اإلمـــــاراتـــــيـــــة 
والمعين لرئاسة مؤتمر األمم 
ــــوب 28«  الــمــتــحــدة لــلــمــنــاخ »كـ
ــارات  ــ ســلــطــان الــجــابــر، إن اإلمـ
تــريــد أن يــركــز الــمــؤتــمــر، الــذي 
ــذا الــــعــــام، عــلــى  ــ تــســتــضــيــفــه هـ
الـــنـــتـــائـــج الــعــمــلــيــة و»احــــتــــواء 
ــد جـــســـور  ــمـ الـــجـــمـــيـــع«، وأن يـ
ــيــــن دول الـــشـــمـــال  الــــــحــــــوار بــ

والجنوب في العالم.
ــر، فـــــي كــلــمــة  ــ ــابـ ــ ــجـ ــ ودعــــــــا الـ
أمـــام منتدى الــطــاقــة العالمي، 
أمـــــس الـــســـبـــت، إلـــــى »تــوســيــع 
نــطــاق اعــتــمــاد مــصــادر الطاقة 
ــيــــن  ــيــــدروجــ الــــمــــتــــجــــددة والــــهــ
وحلول التقاط الكربون وتعزيز 
ــيـــات  ــنـ ــقـ ــتـ ة الــــطــــاقــــة والـ كـــــفـــــاء

الجديدة« وغيرها.
 
ً
وأثار تعيين الجابر رئيسا
ــر الـــــمـــــنـــــاخ مــــخــــاوف  ــمــ ــؤتــ ــمــ لــ
بــيــن الــنــاشــطــيــن مـــن أن تــكــون 
الــصــنــاعــات الــكــبــيــرة تسيطر 
على االستجابة العالمية ألزمة 

ارتفاع درجة حرارة األرض.
وستكون اإلمارات، المصدر 
الــكــبــيــر لــلــنــفــط والـــعـــضـــو فــي 
»أوبــــــــــــــــك«، ثـــــانـــــي بــــلــــد عـــربـــي 
يستضيف قمة األمم المتحدة 
للمناخ بعد مصر، التي كانت 
ــة الــمــضــيــفــة فـــي 2022،  ــدولــ الــ
وانتقد ناشطو مناخ وبعض 
الــــوفــــود الـــمـــشـــاركـــة قــمــة كــوب 
27، وقالوا إن منتجي الوقود 
األحـــفـــوري قــوضــوا طموحات 

ــات غـــــــــازات  ــ ــاثــ ــ ــعــ ــ ــبــ ــ خـــــفـــــض انــ
ــراري. ودعـــت  ــ ــحـ ــ ــبـــاس الـ ــتـ االحـ
اإلمــــارات وغيرها مــن منتجي 
الطاقة في الخليج إلــى تحول 
واقعي يكون للنفط والغاز به 
دور في أمــن الطاقة، وااللــتــزام 
بتعهدات في الوقت نفسه لنزع 

الكربون.
ــال الــجــابــر، الــــذي يشغل  وقــ
 منصب وزيـــر الصناعة 

ً
أيــضــا

والــتــكــنــولــوجــيــا، إن اإلمـــــارات 
»تــتــعــامــل بــمــســؤولــيــة وإدراك 
ــة اســتــضــافــتــهــا  ــيـ ــمـ ــامــــل ألهـ كــ
ــــوب 28،  لـــمـــؤتـــمـــر األطـــــــــراف كــ
وأنها ستركز على المساهمة 
فــــــــي تــــحــــقــــيــــق الـــــطـــــمـــــوحـــــات 
الـــعـــالـــمـــيـــة وتــــســــريــــع الـــعـــمـــل 
 على الحاجة 

ً
المناخي، مشددا

الــمــلــحــة إلــــى إحــــــراز تـــقـــدم في 
تنفيذ أهـــداف اتــفــاق بــاريــس«، 
وأضاف أن هناك حاجة لتحول 
عــــــــادل يـــشـــمـــل الـــجـــمـــيـــع، وأن 
نــمــو الــكــربــون المنخفض هو 

المستقبل.
ــة الــعــالــم  ــاجـ ــــى حـ وأشـــــــار إلـ
لزيادة إنتاج الطاقة المتجددة 
بــنــحــو ثــاثــة أضــعــاف بحلول 
 فـــي الــوقــت 

ً
ــام 2030، مـــؤكـــدا عـ

ــــرورة تــطــويــر النظم  نــفــســه ضـ
الــغــذائــيــة والـــزراعـــيـــة بــالــنــظــر 
إلــى أن قــطــاع الــزراعــة مسؤول 
عن ثلث االنبعاثات العالمية، 
وأوضـــــــــــــح أن هــــــنــــــاك حــــاجــــة 
لمضاعفة التمويل المخصص 
للتكيف في دول الجنوب ليصل 
 
ً
إلــــى 40 مــلــيــار دوالر ســنــويــا
بحلول عام 2025، للتمكن من 
إنجاز هذا التقدم، كما دعا إلى 
تسهيل الحصول على التمويل 

المناخي وفق شروط ميسرة.
وفي جلسة نقاش منفصلة 
ــــال الـــمـــؤتـــمـــر نــفــســه انــتــقــد  خـ
ــقـــطـــري ســعــد  ــة الـ ــاقـ وزيــــــر الـــطـ
الكعبي ما وصفه بأنه شيطنة 
 إلى أن 

ً
الهيدروكربونات، مشيرا

الفحم يستخدم في مستويات 
قياسية، وتابع: »الفحم هو أكبر 
مسبب لانبعاثات بفارق كبير، 
وأالحظ الكثير من الهجوم على 
شركات النفط والغاز وشيطنة 
شركات النفط والغاز، وال أرى 
 على أكبر ملوث 

ً
 مماثا

ً
هجوما

للكوكب«.

ألمانيا وكازاخستان 

ــتــــان فــي  وتـــعـــتـــزم كــــازاخــــســ
الـــربـــع األول مـــن الـــعـــام تــزويــد 
ــــف طــــن مــن  ـــ 300 ألـ ألـــمـــانـــيـــا بــ
ــام، إذ ســيــتــم نقل  ــخــ الــنــفــط الــ
ــر أنــــابــــيــــب مــن  ــبـ ــنـــات عـ الـــشـــحـ
ــتــــخــــدام شــبــكــة  ــا، بــــاســ ــ ــيــ ــ روســ
ــة تـــرانـــســـنـــفـــت  ــ ــركــ ــ ــــخـــــص شــ تـ

الحكومية الروسية.

ــي  ــ ــروسـ ــ ــــوم الـ ــــجـ ــهـ ــ وكـــــــــان الـ
على أوكرانيا دفع ألمانيا إلى 
السعي إليجاد بدائل لمصادر 
الــــطــــاقــــة الــــروســــيــــة، وفـــرضـــت 
 عـــلـــى واردات 

ً
ــرا ــ ــظـ ــ بـــرلـــيـــن حـ

النفط الروسية عبر األنابيب 
من روسيا في يناير الماضي.

ولــــلــــمــــســــاعــــدة فــــــي تـــأمـــيـــن 
ــــدادات الــنــفــط، طلبت برلين  إمـ
مــن كــازاخــســتــان، السوفياتية 
السابقة، مــن بين دول أخــرى، 
توسيع إمــداداتــهــا مــن النفط. 
ومــــــــع ذلــــــــك تــــحــــصــــل روســــيــــا 
ــرة اآلن،  ــيــ ــبــ ــاســــب كــ ــكــ ــلــــى مــ عــ
ــوم الــنــقــل، إذ يــتــم نقل  مـــن رســ
ــــرى، عبر  الــنــفــط مـــن أمـــاكـــن أخـ
آالف الكيلومترات من خطوط 
األنابيب الخاصة بها، وتسمح 
ــا بــمــواصــلــة  ــيـ ــــوم لـــروسـ ــــرسـ الـ

تمويل اقتصاد الــحــرب، بدون 
بيع نفطها.

ــة نـــقـــل الــنــفــط  ــركـ ــانــــت شـ وكــ
الــكــازاخــســتــانــيــة، كـــاز تــرانــس 
 
ً
أويــل، تلقت أمس األول تأكيدا
ــن وزارة الـــطـــاقـــة الـــروســـيـــة  مــ
بالموافقة على عبور 300 ألف 
طــن مــن نــفــط كــازاخــســتــان في 
الربع األول من عــام 2023، من 
خــــال خـــطـــوط أنـــابـــيـــب شــركــة 
ــرانــــس  ــة، تــ ــ ــيــ ــ ــروســ ــ ــة الــ ــ ــاقـ ــ ــــطـ الـ
ــا، حــســبــمــا  ــيـ ــانـ ــمـ نـــفـــط، إلـــــى ألـ
ذكـــرت وكــالــة أنــبــاء كــازانــفــورم 
الكازاخية. وتتم عملية عبور 
النفط في إطار االتفاق المبرم 
ــة  ــيــ ــازاخــ ــكــ ــة الــ ــومــ ــكــ ــحــ ــن الــ ــيــ بــ

والروسية في 7 يونيو 2002.
 للخدمة الصحافية 

ً
ووفــقــا

لــلــشــركــة، فــــإن هــــذا مـــــدرج في 

الــجــدول الزمني لعبور النفط 
لـــدول رابــطــة الــــدول المستقلة 
عبر أراضــي روسيا عبر نظام 
خطوط أنابيب النفط الرئيسية 
الذي وافقت عليه وزارة الطاقة 
الروسية. وأفادت تقارير سابقة 
بـــــأن روســــيــــا مـــســـتـــعـــدة لــدعــم 
عـــبـــور الــنــفــط الــكــازاخــســتــانــي 
ــا. وكــــــــــان وزيــــــر  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ إلــــــــى ألـ
الطاقة الكازاخستاني بــوالت 
أكــــشــــوالكــــوف صـــــــرح، فــــي 11 
يــنــايــر الـــجـــاري، بـــأن بــــاده قد 
تصدر ما يصل إلــى 6 مايين 

.
ً
طن من النفط سنويا

أنعش تراجع التضخم في 
ديسمبر للمرة األولى في 

عامين ونصف العام، اآلمال 
بأن يبطئ مجلس االحتياطي 

االتحادي وتيرة رفع أسعار 
الفائدة، كما أن مشتريات 

الصين من الخام في اآلونة 
األخيرة وازدياد الحركة 

المرورية في شوارع البالد 
غذيا أيضا اآلمال بتعافي 

الطلب في ثاني أكبر اقتصاد 
بالعالم عقب إعادة فتح الصين 

حدودها وتخفيف القيود 
المرتبطة بكوفيد 19 إثر 
احتجاجات العام الماضي.

https://www.aljarida.com/article/11088


»الخليج« يطلق فعاليات وأنشطة 
نوعية في عام التوفير

في إطار دعمه لحملة »لنكن على دراية« 2023
ضمن جــهــوده فــي ترسيخ 
مبادئ االستدامة المجتمعية، 
وفي إطار مساعيه المتواصلة 
لنشر الثقافة المالية، ومواكبة 
ــــت  ــويـ ــ ــكـ ــ ــك الـ ــ ــنــ ــ ــات بــ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــوجـ ــ ــ تـ
المركزي، باشر بنك الخليج 
ــلــــف شـــــرائـــــح  ــتــ ــخــ تـــــوعـــــيـــــة مــ
الــمــجــتــمــع بــأهــمــيــة الــتــوفــيــر، 
 على 2023 عام التوفير.

ً
مطلقا

يــأتــي ذلـــك فــي إطـــار الـــدور 
الرئيسي الذي يقوم به البنك 
للعام الثالث على التوالي في 
دعم حملة »لنكن على دراية«، 
التي يشرف عليها »المركزي«، 
بالتعاون مع اتحاد مصارف 

الكويت.
ــتـــزم الـــبـــنـــك الــتــركــيــز   ويـــعـ
خــــال الـــعـــام الـــحـــالـــي إطـــاق 
الـــــــــعـــــــــديـــــــــد مـــــــــــن األنــــــشــــــطــــــة 
والــفــعــالــيــات الــنــوعــيــة، الــتــي 
 
ً
تصب في هذا االتجاه، فضا

ــن الـــتـــعـــريـــف بـــالـــعـــديـــد مــن  عــ
الـــقـــنـــوات والــمــنــتــجــات، الــتــي 
يوفرها لمساعدة العماء على 

تبني هذا التوجه.
ــة الــــمــــديــــر  ــ ــبـ ــ ــائـ ــ وقـــــــالـــــــت نـ
الـــعـــام لــلــخــدمــات الــمــصــرفــيــة 
الشخصية - إدارة التسويق، 
نــــجــــاء الـــعـــيـــســـى: »الـــتـــوفـــيـــر 
خـــيـــار وقـــــــرار، وهــــو الــســبــيــل 
للتغلب على أهوائنا وتحقيق 
أحـــامـــنـــا، فــلــيــس مــــن الــمــهــم 
كيف نبدأ؟ وبكم نبدأ؟ المهم 
أن نبدأ بالتوفير، من أجل كل 
ما ينتظرنا من فرص وما قد 

يستجد من طموحات«.
وأضافت: كل األشياء تبدأ 
صــغــيــرة وتــكــبــر بــالــمــثــابــرة، 
ــل، والعزيمة،  والــصــبــر، واألمــ
ولكن حين يأتي موعد قطف 
الـــثـــمـــار نــشــعــر أن الــجــهــد لم 
ــذهــــــب ســـــــــــدى، فـــالـــتـــوفـــيـــر  يــــ
ــة  ــ ــادة، واطـــمـــئـــنـــان وراحـ ســــعــ

ــه يــمــكــنــنــا االســـتـــعـــداد  ــال، بـ ــ بـ
لما يحمله لنا المستقبل من 
تحديات، ال نــدرك صعوبتها 

حتى نخوض غمارها.
 في 

ً
وتــابــعــت: يمكننا مــعــا

ــام الــتــوفــيــر 2023 أن نــزرع  عـ
ــرة  ــابــ ــثــ ــمــ األمـــــــــل بــــالــــقــــوة والــ
ــلـــك الــــقــــوة الــتــي  كــــي نـــــــدرك تـ
 
ً
ــا نـــخـــتـــزنـــهـــا، لـــلـــمـــضـــي قــــدمــ
ــيـــق األحـــــــــــام، فــرحــلــة  ــقـ وتـــحـ

المليون تبدأ بدينار واحد.
وذكـــــــــرت أن الـــبـــنـــك أطـــلـــق 
رزنــــامــــة 2023 تـــحـــت شــعــار 
»معاكم دوم في عــام التوفير 
2023«، تـــم تــبــويــبــهــا بحيث 
يــحــمــل كــــل شـــهـــر مــــن شــهــور 
الــســنــة قــيــمــة مــعــيــنــة تتعلق 
بــالــتــوفــيــر مــثــل »الـــمـــثـــابـــرة«، 
و«االســـتـــقـــالـــيـــة«، و«األمــــــــل«، 

و«قرار«، و«اختيار« وغيرها.
وأشـــــــــــــارت الــــعــــيــــســــى إلــــى 
أن »الــخــلــيــج« يــوفــر لعمائه 
خـــدمـــات ومــنــتــجــات مختلفة 
تــــســــاعــــدهــــم عــــلــــى الـــتـــوفـــيـــر 
وتحقيق عوائد كبيرة، سواء 
من خــال الفوز بالسحوبات 
الــســنــويــة الـــعـــديـــدة، أو جني 

العوائد.

نجالء العيسى

5 تحديات اقتصادية ترسم مالمح عام 2023
يتوقع محللون أن تنزلق 
االقتصادات الكبرى في 

دوامة الركود هذا العام، 
إذ تواصل البنوك المركزية 

رفع أسعار الفائدة لتخفيف 
الطلب على الخدمات والسلع 

االستهالكية، في محاولة 
لكبح جماح تضخم ُمستِعر.

كــــان مـــن الــمــتــوقــع أن يــكــون 
2022 الــعــام الــذي يتعافى فيه 
االقتصاد العالمي من الفوضى 
التي أحدثتها جائحة كورونا، 
لكن جاء غزو روسيا ألوكرانيا 
لــيــدفــع بــاالقــتــصــاد فـــي خضم 

حالة من عدم اليقين.
وأدت الـــحـــرب فـــي أوكــرانــيــا 
ــقــــوبــــات  ــا مــــــن عــ ــهــ ــبــ ــقــ ومــــــــا أعــ
غربية ضد روسيا إلى تأجيج 
التوترات الجيوسياسية، ودفع 
ــة والـــــغـــــذاء إلـــى  ــاقـ ــطـ ــار الـ ــعــ أســ
مــســتــويــات قــيــاســيــة، وتعطيل 
ســاســل الـــتـــوريـــد، األمــــر الـــذي 
ألـــقـــى بــظــالــه عــلــى االقــتــصــاد 

العالمي.
ــع ارتـــفـــاع الــتــضــخــم إلــى  ومــ
ــه فــــــي عــــدة  ــاتــ ــتــــويــ أعـــــلـــــى مــــســ
ســـــــنـــــــوات، اضــــــطــــــرت الــــبــــنــــوك 
المركزية إلى رفع أسعار الفائدة 
لمواجهة االقتصاد المتباطئ 
بالفعل، مما زاد من احتماالت 

حدوث ركود في عام 2023.
ــإن الــتــحــديــات  ــ ــع ذلــــــك، فـ ــ ومـ
االقتصادية التي تنتظرنا هذا 
الـــعـــام ال تــقــتــصــر عــلــى الــركــود 
االقــتــصــادي، وفيما يلي نظرة 
ــتــــحــــديــــات الـــتـــي  عـــلـــى أكــــبــــر الــ
تنتظر االقــتــصــاد العالمي في 

عام 2023.

5 تحدياٍت اقتصاديٍة ترسم 
مالمح عام 2023

ركود اقتصادي وشيك

- من الُمتوقع أن يكون عام 
2023 هو ثالث أسوأ عام للنمو 
االقــتــصــادي الــعــالــمــي فــي هــذا 
الــقــرن بعد عــام 2009؛ عندما 
تسببت األزمة المالية العالمية 
في الركود الكبير، وعام 2020؛ 
عــنــدمــا أدت عــمــلــيــات اإلغـــاق 

ــد مـــــن انــــتــــشــــار جـــائـــحـــة  ــلـــحـ لـ
كـــورونـــا إلــــى شــلــل االقــتــصــاد 

.
ً
العالمي فعليا

- يتوقع المحللون أن تنزلق 
االقتصادات الكبرى في دوامة 
الــركــود هــذا الــعــام، إذ تواصل 
الــبــنــوك الــمــركــزيــة رفــع أسعار 
الــفــائــدة لتخفيف الطلب على 
الخدمات والسلع االستهاكية 
ــة لــــكــــبــــح جـــمـــاح  ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ فــــــي مـ

تضخم ُمستِعر.
- حـــــــــــــــــذرت كــــريــــســــتــــيــــنــــا 
ــام  ــعــ ــر الــ ــ ــديـ ــ ــمـ ــ جــــورجــــيــــفــــا، الـ
لــصــنــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، من 
أن ثلث االقتصاد العالمي قد 
ــركــــود فـــي عــام  يــتــضــرر مـــن الــ
2023، والذي وصفته بأنه عام 

»أصعب« من عام 2022.
ــص 

ُ
ــــه، خــل - فـــي الــســيــاق ذاتـ

مــحــلــلــون مـــن مــعــهــد الــتــمــويــل 

الـــدولـــي إلـــى أن شـــدة الضربة 
ــاتــــج الـــمـــحـــلـــي  ــنــ ــلــ الـــــقـــــادمـــــة لــ
ــمـــي تــعــتــمــد  ــالـ ــعـ ــي الـ ــالــ ــمــ اإلجــ
بــاألســاس عــلــى مــســار الــحــرب 
ــا مـــضـــيـــفـــيـــن أن  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــي أوكـ ــ فـ
الــصــراع قــد يتحول إلــى حرب 

أبدية.
- لــــكــــن، رغــــــم هــــــذه الــــرؤيــــة 
الــقــاتــمــة فــــإن هـــنـــاك تــوقــعــات 
بأن يكون الركود قصير األجل 
 
ً
وغــيــر حـــاد كــمــا كـــان مــتــوقــعــا
في البداية، ولن يؤدي إال إلى 
ارتـــــفـــــاع طـــفـــيـــف فــــي مـــعـــدالت 

البطالة.
- وشـــــــــــــــــــــــــــّدد مــــــحــــــلــــــلــــــون 
ــال  ــ ــتــ ــ ــيــ ــ ــابــ ــ فـــــــــي مــــــؤســــــســــــة »كــ
إيكونوميكس« البريطانية على 
ضرورة توقف البنوك المركزية 
عن سياستها في رفع الفائدة 
قـــبـــل فـــــــوات األوان، لــلــســمــاح 

ببدء التعافي في أواخر العام 
الحالي.

تضخم جامح

- من المرجح أن تكون زيادات 
األسعار معتدلة في عام 2023، 
لـــــعـــــدة عــــــوامــــــل مــــنــــهــــا ضــعــف 
الطلب، وهبوط أسعار الطاقة، 

وانخفاض تكاليف الشحن.
-مـــع ذلـــك، سيبقى التضخم 
فـــوق الــمــســتــويــات المستهدفة 
للبنك الــمــركــزي، مــمــا ســيــؤدي 
إلــــــــى مـــــزيـــــد مــــــن رفــــــــع أســــعــــار 
ــدة، األمــــــــر الــــــــذي يــعــنــي  الـــــفـــــائـــ
المزيد من القرارات االقتصادية 
المؤلمة، وُيخاطر بتفاقم أزمة 

الديون العالمية.
- مـــن الــمــتــوقــع أن ينخفض 
ــــي مــنــطــقــة  ــدل الـــتـــضـــخـــم فـ ــعــ مــ

الـــيـــورو بــوتــيــرة أبــطــأ مــمــا هو 
عليه في الواليات المتحدة.

ــا الــتــضــخــم األســــاســــي،  ــ - أمـ
الذي يستبعد األسعار المتقلبة 
للمواد الغذائية والــطــاقــة، فقد 
 نتيجة للتحويات 

ً
يظل مرتفعا

الــنــقــديــة لــلــحــكــومــة لــمــســاعــدة 
األسر على التعامل مع تكاليف 

المعيشة المرتفعة.

فوضى »كوفيد« الصين

- قبل أسابيع فقط من بداية 
ــنــــت الـــصـــيـــن  ــلــ عـــــــام 2023، أعــ
تــراجــعــهــا عـــن ســيــاســة »صــفــر 
كــوفــيــد« الــمــثــيــرة لــلــجــدل، مما 
تمخض عن فوضى عارمة في 
نظام الرعاية الصحية في وسط 
ارتفاع مقلق في حاالت اإلصابة 

بالفيروس.

- مــــن الـــمـــتـــوقـــع أن يــتــســبــب 
طوفان اإلصابات في اضطراب 
ــيــــر األجــــــــــل لــــثــــانــــي أكـــبـــر  قــــصــ
ــتـــصـــاد فــــي الـــعـــالـــم، مـــمـــا قــد  اقـ
ــــى االنـــتـــعـــاش  ــة إلـ ــربـ يـــوجـــه ضـ
ــد  ــوريـ ــتـ ــل الـ ــــي ســــاســ ــهــــش فـ الــ

العالمية.
- قد تبدو اآلفاق االقتصادية 
على المدى القريب قاتمة، ولكن 
يــتــوقــع الــمــحــلــلــون أن يختتم 
االقــتــصــاد الصيني عـــام 2023 
بانتعاش اقــتــصــادي نــاتــج عن 
تخلي بكين عن سياسة »صفر 
كوفيد« ودعمها لقطاع العقارات 
الـــمـــتـــعـــثـــر فــــي الـــــبـــــاد، والــــــذي 
يمثل مــا يقرب مــن ربــع الناتج 

االقتصادي للصين.

أزمة الطاقة
 

- ســيــســتــمــر وضـــــع الـــطـــاقـــة 
 
ً
الــمــحــفــوف بــالــمــخــاطــر صــداعــا

 للحكومات في عام 2023 
ً
مزمنا

 في أوروبا. 
ً
خصوصا

ــكـــن أوروبـــــــــــــا مــن  ــمـ ــتـ ــد تـ ــ - قــ
ــة  ــاقــ ــطــ الــــــــهــــــــروب مـــــــن أزمـــــــــــة الــ
ــذا الــــشــــتــــاء بـــفـــضـــل الــطــقــس  ــ هــ
المعتدل وخفض المستهلكين 

الستخدامهم للطاقة.
لـــــــوضـــــــع ســـيـــظـــل  ا - إال أن 
 قبل الشتاء المقبل، بعد 

ً
صعبا

أن أنفقت مــئــات الــمــلــيــارات من 
اليورو العام الماضي في البحث 
عـــن بـــدائـــل لــلــطــاقــة الـــروســـيـــة، 
قــد تكافح أوروبــــا لــمــلء مرافق 

التخزين مرة أخرى.
 هو 

ً
ا - ومما يزيد األمر سوء

أن المنافسة على الغاز الطبيعي 
الُمسال ستكون صعبة مع إعادة 
فتح الصين وإقبال المشترين 
اآلســـيـــويـــيـــن الــتــقــلــيــديــيــن مثل 
اليابان وكوريا على البحث عن 

المزيد من مصادر الطاقة.

- وهكذا ستظل الطاقة عامل 
الخطر الرئيسي في أوروبا إلى 
جـــانـــب الـــنـــقـــص الــمــحــتــمــل فــي 

الغاز في شتاء 2024/2023.

التوترات الجيوسياسية
وحرب التكنولوجيا

 
- ستظل التوترات العسكرية 
والسياسية ضمن أكبر المخاطر 
على االقتصاد مثلما حدث في 

عام 2022.
- فــمــا بــيــن الــحــرب الــروســيــة 
فــي أوكــرانــيــا، والــخــافــات بين 
ــات الـــمـــتـــحـــدة والــصــيــن  ــ ــــواليـ الـ
ــع 

ّ
ــوان- أكـــبـــر ُمــصــن ــ ــايـ ــ بـــشـــأن تـ

ألشــبــاه الموصات فــي العالم، 
والــــتــــوتــــرات الـــمـــتـــصـــاعـــدة فــي 
شــبــه الـــجـــزيـــرة الـــكـــوريـــة؛ كلها 
عوامل يمكن أن تؤثر على مناخ 

االستثمار هذا العام.
، ال تزال الحلول إلنهاء 

ً
- أيضا

الغزو الروسي ألوكرانيا بعيدة 
المنال، وهذا بدوره يعني عدم 
وجود حلول لآلثار التي خلفها 
هذا الصراع على مجاالت مثل 
حــــركــــات الـــهـــجـــرة واإلمـــــــــدادات 
ــلــــع الـــطـــاقـــة  الـــعـــالـــمـــيـــة مـــــن ســ
األحفورية واألغذية؛ والتحوالت 

الجيوسياسية المحتملة.
ــد تـــــــــــزداد حـــــــدة مـــعـــركـــة  ــ - قــ
الــــتــــفــــوق الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي بــيــن 
ــات الـــمـــتـــحـــدة والــصــيــن  ــ ــــواليـ الـ
فـــي عــــام 2023؛ حــيــث حــظــرت 
واشنطن في العام الماضي نقل 
تكنولوجيا أشباه الموصات 
األمريكية المتقدمة إلى الصين.
- وهـــــكـــــذا أصــــبــــح الــــصــــراع 
الــتــجــاري اآلن عــلــى أشـــده بين 
البلَدين للهيمنة على مجاالت 
 مــثــل تــكــنــولــوجــيــا 

ً
مــهــمــة جـــــدا

ــل الـــــخـــــامـــــس والـــــــذكـــــــاء  ــ ــيـ ــ ــــجـ الـ
االصطناعي والرقائق.   )أرقام(

خالفات داخل الكونغرس تهدد واشنطن بالتخلف عن سداد ديونها
رت وزيرة الخزانة األميركية جانيت 

ّ
حذ

يلين، من أن واشنطن قد تضطر إلى اتخاذ 
ات استثنائية« فــي وقــت مبكر من  ــراء ــ »إجـ
ــــوع الـــمـــقـــبـــل لــتــجــنــب الـــتـــخـــلـــف عــن  ــبـ ــ األسـ
ســــداد الـــديـــون، مــمــا زاد حـــدة الــتــوتــر بين 
الجمهوريين والديموقراطيين بشأن هذه 

القضية المثيرة للجدل.
وفي رسالة وجهتها الوزيرة إلى رئيس 
مجلس النواب الجمهوري الجديد كيفين 
مــكــارثــي، أكـــدت يلين أن وزارتــهــا »تستعد 
ات   من هذا الشهر« التخاذ اإلجــراء

ً
اعتبارا

ــى بــخــصــوص عـــدة صــنــاديــق تقاعد  ــ األولـ
لموظفي الدولة.

ورغم أن هذه اإلجراءات يفترض أن تكون 
موقتة، فإن يلين حذرت من أنه في ظل عدم 
وجود سقف جديد، يمكن أن تجد الواليات 
الــمــتــحــدة نــفــســهــا فـــي وضــــع الــتــخــلــف عن 
السداد للمرة األولى في تاريخها، وفق ما 

نقلته وكالة فرانس برس.
ويعني ذلك أن واشنطن لن تستطيع أن 

تسدد في اآلجال أقساط الديون أو فوائدها.
وأوضــحــت فــي رسالتها أن »الــفــشــل في 
 
ً
تلبية واجـــبـــات الــحــكــومــة سيلحق ضـــررا
ال يـــعـــوض بـــاالقـــتـــصـــاد األمـــيـــركـــي وســبــل 
عيش األميركيين كافة واالستقرار المالي 

العالمي«.
لــكــن األغــلــبــيــة الــجــمــهــوريــة فـــي مجلس 
الــــنــــواب يــمــكــن أن تــســتــغــل عـــامـــل الـــوقـــت 
لمحاولة إجبار الديموقراطيين على التخلي 
عن بعض النفقات التي أقروها عندما كانت 

لهم أغلبية مقاعد المجلس.
ــال رئـــيـــس مجلس  ــذا الـــصـــدد، قــ وفــــي هــ
ــكــــارثــــي لــلــصــحــافــيــيــن  الـــــنـــــواب كـــيـــفـــيـــن مــ
الخميس إن »االنــفــاق خــارج عــن السيطرة 
وليس هناك رقابة وال يمكن أن يستمر على 
 »نــحــتــاج إلــى تغيير 

ً
هــذا الــنــحــو«، مضيفا

ــوال بتهور  ــ الــطــريــقــة الــتــي نــنــفــق بــهــا األمــ
فــي هــذا البلد وسنحرص على أن ذلــك ما 

سيحدث«.
على الجانب الديموقراطي، اعتبر عضو 

لجنة الميزانية في مجلس النواب بريندان 
 ،»

ً
بويل أن تصريح جانيت يلين »مقلق جدا

واتــهــم الجمهوريين »بــاالعــتــقــاد بــأنــه من 
الــطــبــيــعــي أخـــذ اقــتــصــادنــا رهــيــنــة لــفــرض 

إصاحات متطرفة وغير شعبية«.
أما البيت األبيض، فقد دعا الكونغرس 

إلـــى رفـــع ســقــف ديــــون الـــبـــاد، مــشــيــرا إلــى 
أنــه ليس لديه نية للتفاوض مع الغالبية 

الجمهورية حول الموضوع.

التزامات قانونية

ــة بــــاســــم الــــرئــــاســــة  ــدثـ ــحـ ــتـ ــمـ وذّكـــــــــــرت الـ
األميركية كارين جان بيار الصحافيين بأن 
المشّرعين الجمهوريين والديموقراطيين 
يتعاونون عادة بشأن الموضوع »وذلك هو 
المطلوب«، مضيفة أنه ال ينبغي تسييس 

مسألة الديون.
ــا أنـــــــــــدرو بـــيـــتـــس إن  ــدهــ ــاعــ ــســ وقـــــــــال مــ
»الجمهوريين في مجلس النواب يقولون 
 إنهم مستعدون إلحداث 

ً
لألميركيين حرفيا

أفــظــع انــهــيــار فــي الــتــاريــخ الــحــديــث إذا لم 
يتمكنوا مــن خفض اإلنــفــاق على البرامج 

األكثر شعبية«.
ــات الـــــــتـــــــي يــــقــــول  ــ ــقــ ــ ــفــ ــ ــنــ ــ ــ ــن ال ــ ــيــ ــ ومـــــــــــن بــ
الديموقراطيون إن الجمهوريين يريدون 

ها تلك المتعلقة بالتأمين الصحي  إلغاء
خصوصا للمتقاعدين، وكذلك المساعدات 

الغذائية للفقراء.
وليست هذه المرة األولى التي يثير فيها 
الملف جــداًل، ففي حين رفع المشّرعون أو 
عــلــقــوا الــحــد األقــصــى لــلــمــديــونــيــة 78 مــرة 
منذ عــام 1960 من دون صعوبة في غالب 
األحــيــان، فــإن المرة 79 في ديسمبر 2021 

تسببت في توترات خطيرة بين الحزبين.
واعــتــبــرت األقــلــيــة الجمهورية آنـــذاك أن 
رفـــع الــســقــف ســيــكــون بــمــنــزلــة إعــطــاء صــّك 
على بــيــاض للرئيس األمــيــركــي، واتهموه 
م. واعتبر 

ّ
بالمساهمة في مفاقمة التضخ

الديمقراطيون أن رفــع الحد غرضه ســداد 
األمــــوال المقترضة، بما فــي ذلــك مليارات 

أنفقت في عهد الرئيس دونالد ترامب.
ــق حــيــنــهــا الـــكـــونـــغـــرس عـــلـــى رفـــع  ــ ــ ووافـ
الحد األقصى إلى 31.381 مليار دوالر في 
منتصف ليل اليوم الــذي تم فيه الوصول 

إلى السقف السابق.

وفــي رسالتها الجمعة، شـــّددت جانيت 
يــلــيــن عــلــى أن رفـــع الــســقــف أو تعليقه »ال 
يعني السماح بإنفاق جديد« ولكن ببساطة 
»الـــســـمـــاح لــلــحــكــومــة بــتــمــويــل االلـــتـــزامـــات 
الــقــانــونــيــة الـــتـــي تــعــّهــد بــهــا الــكــونــغــرس 

 من الحزبين في الماضي«.
ّ

ورئيس كل
وفي إشارة إلى القلق من فكرة التخلف 
عن السداد، قفزت معدالت فائدة السندات 
الــحــكــومــيــة األمــيــركــيــة قــصــيــرة األجـــل بعد 

نشر الرسالة.
وارتفع العائد على سندات الخزينة لمدة 
شهر واحد إلى 4.43 في المئة، وهو أعلى 
 )سبتمبر 

ً
مستوى له منذ أكثر من 15 عاما

2007(. وكانت الفائدة قد ارتفعت كثيًرا في 
األشهر األخيرة بسبب تشديد االحتياطي 

الفيدرالي األميركي للسياسة النقدية.
)العربية. نت(

جانيت يلين
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يسابق الــفــنــان محمد سعد 
الزمن لالنتهاء من اختيار فريق 
عمل مسلسله الجديد )الحاج 
إكس النس(، المقرر أن يخوض 
به السباق الرمضاني المقبل مع 

المنتج ممدوح شاهين.
وحـــتـــى اآلن لـــم يــتــم تــوقــيــع 
الــــتــــعــــاقــــدات مـــــع بــــاقــــي فـــريـــق 
الــعــمــل، بــانــتــظــار حــســم بعض 
المرشحين لمواقفهم األخيرة، 
 أن العمل سيتطلب 

ً
خصوصا

استمرار التصوير حتى األيام 
ــيــــرة مـــن رمــــضــــان، لضيق  األخــ
ــفـــرغ شـــبـــه كــامــل  الــــوقــــت، مــــع تـ
لجميع أبــطــال الــعــمــل، وفـــق ما 
تشترط الــشــركــة المنتجة، ألن 
التصوير سينطلق مطلع الشهر 

المقبل.
ســـعـــد اســـتـــقـــر مــــع الـــمـــخـــرج 
ــــدد  ــــى عــ ــلــ ــ ــــود كـــــــامـــــــل عــ ــمــ ــ ــحــ ــ مــ
ــن الـــشـــخـــصـــيـــات الــرئــيــســيــة  ــ مـ

والــمــحــوريــة بــــاألحــــداث، منهم 
ــد فـــتـــحـــي وويــــــــــزو، حــيــث  ــمــ أحــ
ــتـــمـــي الـــمـــســـلـــســـل لـــنـــوعـــيـــة  ــنـ يـ
األعمال الكوميدية، فيما يباشر 
كــامــل بــالــوقــت الــحــالــي ترشيح 
 النطالق 

ً
باقي األدوار، استعدادا

التصوير، الذي سيكون بالكامل 
داخل مصر.

ــا فـــريـــد  ــ ــيـ ــ ــود الـــفـــنـــانـــة رانـ ــعــ تــ
ــوقــــوف عـــلـــى خــشــبــة  ــلــ شــــوقــــي لــ
، مــن 

ً
الـــمـــســـرح الـــقـــومـــي مـــــجـــــددا

خالل تجربتها الجديدة )صاحب 
الــــوردة(، والـــذي سيتحدد موعد 

عرضه خالل األسابيع المقبلة.
الـــعـــرض الــجــديــد تـــشـــارك فيه 
رانيا إلى جانب عدد من الفنانين، 
منهم: أحمد عبدالعزيز، وداليا 
أشــــرف، إضــافــة لــعــدد مــن أبــطــال 
ــقــــومــــي، حــيــث  فــــرقــــة الـــمـــســـرح الــ
يتوقع أن تستغرق البروفات نحو 
شهرين قبل خروج العرض للنور، 
والذي ينفذ ضمن خطة المسرح 
القومي فــي 2023، والــتــي تشهد 

عدة عروض جديدة.
الـــــــــعـــــــــرض الـــــــجـــــــديـــــــد كـــتـــبـــه 

عبدالرحيم كمال، وكتب أشعاره 
إبراهيم عبدالفتاح، فيما سيتولى 
إخراجه أحمد شوقي، وتستغرق 
مدته نحو ساعتين بشكل مبدئي.

فضة المعيلي

• ما تعريفك الشخصي للفن؟
ــاك مـــقـــولـــة لــشــكــســبــيــر:  ــنـ - هـ
»الــحــيــاة مـــســـرح، ومـــا نــحــن إال 
مــمــثــلــون عـــلـــيـــه«. بــــرأيــــي، ليس 
هناك مسرحية خالية من الفن، 
فــالــحــيــاة هـــي الـــفـــن، والـــفـــن هو 
الحياة. الفن بمنزلة األكسجين 
ــي حـــيـــاتـــنـــا  ــ الـــــــــذي نـــتـــنـــفـــســـه فــ
اليومية، سواء من خالل سماع 
أغنية، أو مشاهدة حركة جميلة.

• ما أول عمل شاركت فيه مع 
أكاديمية لــويــاك للفنون- البــا؟ 
ومـــاذا عــن آخــر مــشــاركــة لــك مع 

»البا«؟
- الــعــمــل األول الــمــشــتــرك مع 
»البـــا« كــان مسرحية »جالتيا«، 
وهــي أسطورية يونانية، وهو 
أول عمل لي في الكويت، وكان 
ــتــحــت 

ُ
ــتـــي ف بــمــنــزلــة الـــبـــوابـــة الـ

ــويــــت  ــكــ ــــى الــ ــلـ ــ لـــــــي لـــــــالطـــــــالع عـ
. وآخـــر عــمــل كــان 

ً
 وثــقــافــيــا

ً
فــنــيــا

»حفل ذاكـــرة افتتاح األنــدلــس«، 
وهــو عمل غنائي ثــري لبناني 
 عـــن كل 

ً
بـــحـــت، ومــخــتــلــف جـــــدا

األعـــمـــال الــســابــقــة، وأنــــا سعيد 
ــعــــاون. مــســيــرتــي مــع  ــتــ بـــهـــذا الــ
»البـــــــا« كـــبـــيـــرة ومـــثـــمـــرة تــمــتــاز 
بتنوع األعمال الفنية لثقافات 
عديدة. هذا العمل يحاكي حقبة 
الستينيات، والتي نشأت فيها 
ــكـــويـــت، وهـــي  ــالـ أول ســيــنــمــا بـ
»ســيــنــمــا األنـــدلـــس«، وفـــي فترة 
انطالقها حضرها عمالقة الفن 
في الوطن العربي، مثل: الفنان 
وديــــع الـــصـــافـــي، والـــفـــنـــان زكــي 
ناصيف، بمشاركة فرقة األنوار 
ــن هــنــا جـــاءت  الــفــلــكــلــوريــة، ومــ
فــكــرة تــقــديــم عــمــل فــنــي يعكس 
هـــذه الــحــقــبــة، ويــبــيــن أهميتها 
ــالـــي، واالســتــعــانــة  لــلــجــيــل الـــحـ
بالفنان جـــورج الــصــافــي، نجل 

الفنان وديـــع الــصــافــي، المكّمل 
ــة. وقـــد  ــيـ ــنـ ــفـ لـــمـــســـيـــرة والــــــــده الـ
اخــــتــــرنــــا ذات األغــــــانــــــي الـــتـــي 
ــتــــاح ســيــنــمــا  ــتــ ــي افــ ــ ــــت فـ ــــرضـ ُعـ
ــــذاك، ومـــن هــنــا كــان  األنـــدلـــس آنـ
اختيار الفلكلور اللبناني الذي 
ــي الــــتــــي كــانــت  ــ ــانـ ــ يـــحـــاكـــي األغـ
ــك الــــزمــــن، مــنــهــا أهــمــيــة  ــ فــــي ذلـ
ــقـــريـــة(، وارتـــبـــاط  »الــضــيــعــة« )الـ
اإلنـــــســـــان بـــبـــيـــئـــتـــه، ووضـــعـــهـــا 
 فــــي ســـيـــاق فـــنـــي ثـــري 

ً
جــمــيــعــا
وجميل.

• مــا رأيـــك بــطــالب أكاديمية 
لوياك للفنون- البا؟

ــل  ــمــ ــعــ - يــــعــــتــــمــــد نـــــــظـــــــام الــ
المسرحي االســتــعــراضــي الــذي 
تــقــوم عليه »البـــا« على مواهب 
كـــويـــتـــيـــة مـــحـــلـــيـــة، تـــعـــرفـــت مــن 
خاللها على الكثير من الشباب 
الـــــمـــــوهـــــوبـــــيـــــن، الـــــــذيـــــــن كـــنـــت 
 بــصــداقــاتــهــم، والــتــي 

ً
مــحــظــوظــا

 ألعمال فنية عديدة 
ً
كانت مدخال

شـــاركـــت بــهــا مـــع »البــــــا«. أشــكــر 
رئيسة مجلس إدارة أكاديمية 
البا للفنون فارعة السقاف، التي 
جمعتني بها الــرســالــة النبيلة 
التي تحملها للتطوع والعطاء 
وااللتفات إلى المواهب المحلية، 
والثقة التي أوكلتني إياها لنقل 
هـــذه الــرســالــة فـــي أعـــمـــال فنية 
تعكس الهدف الذي تسعى إليه 

مؤسسة لوياك بالكامل. 
• تـــوجـــد مــجــتــمــعــات كــثــيــرة 
تــصــدر رقصاتها كثقافة عامة 
تــمــثــلــهــا، فــهــل لــديــنــا كمجتمع 

عربي ثقافة الرقص؟
ــــي كــــان  ــدائــ ــ ــبــ ــ - اإلنـــــــســـــــان الــ
يتواصل مع غيره من الكائنات 
عــن طــريــق لــغــة الــجــســد، وليس 
عن طريق الكالم المنطوق. الفرق 
بيننا وبين الغرب أنهم طوروا 

هذه اللغة، ووضعوا لكل حركة 
 وقاعدة، لكن هذا ال يعني 

ً
اسما

خــلــو المجتمعات الــعــربــيــة من 
ثقافة الرقص، فهي موجودة في 
عــاداتــنــا المبهجة، وهنا يكمن 
الـــهـــدف مـــن الــمــســرح الـــراقـــص، 
ــذي يــعــكــس هـــذه الــحــضــارات  الــ
ــفـــن والـــرســـومـــات  ــريـــق الـ عــــن طـ

والرقص.
ــفـــضـــل،  • كــــمــــخــــرج مــــــــــاذا تـ
الــــــــمــــــــســــــــرح األكــــــــــاديــــــــــمــــــــــي أو 

الجماهيري أو االستعراضي؟
- بــدايــاتــي الــفــنــيــة كــانــت مع 
فـــرقـــة كـــركـــال الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وهـــو 
مـــســـرح اســتــعــراضــي أكــاديــمــي 
استطاع جمع التقنية الغربية 
بروح ومضمون شرقي، وكانت 
ــاقــة فـــي خــلــق لغة  »كـــركـــال« ســبَّ
حركية شرقية تحاكي اللغات 
الــعــالــمــيــة، وقـــد اكتسبت خبرة 
فنية من خاللها لمدة 12 سنة، 
 
ً
 بــأعــمــال نــالــت إعجابا

ً
مــشــاركــا

، عــبــر مــهــرجــانــات 
ً
جـــمـــاهـــيـــريـــا

ــة دولــــيــــة  ــيــ ــرحــ وعــــــــــــروض مــــســ
 حــول 

ً
فــي أكــثــر مــن 50 مــســرحــا

الــعــالــم، مــثــل: أصــــداء، حلم ليلة 
شرق، األندلس المجد الضائع، 
ــلـــة، بــلــيــلــة قــمــر.  ــيـ ــــف لــيــلــة ولـ ألـ
هــذا الــمــســرح بــدايــة شغفي في 
الـــعـــمـــل الـــفـــنـــي االســـتـــعـــراضـــي، 
ــــت أســـتـــلـــهـــم مــنــه  ــازلـ ــ والـــــــــذي مـ
مفهوم المسرح، وكيفية تطبيقه 

بحرفية.
ــــت مــــن الــمــخــرجــيــن  • هــــل أنـ
الــــذيــــن يـــحـــبـــون كـــســـر الـــقـــواعـــد 

والخروج عن المألوف؟
- أي إنـــســـان يــريــد أن يكسر 
الــقــواعــد ويــخــرج عــن الــمــألــوف 
يتوجب عليه أن يمتلك المعرفة 
الــكــافــيــة والـــــذكـــــاء، وأن يــعــرف 
بشكل دقيق ما هو الخروج عن 

المألوف، وكيفية كسر القواعد. 
ليس كــل مخرج يكسر القاعدة 
ــخــــروج بنتيجة   عــلــى الــ

ً
قـــــــادرا

جـــيـــدة. الــبــيــئــة هـــي أكــبــر حــافــز 
ودافـــــــع حـــتـــى يـــكـــون الــشــخــص 
 
ً
 فــي مجاله، خصوصا

ً
متجددا

فــي وقــتــنــا هـــذا، فــفــي الــحــيــاة ال 
تـــوجـــد قـــواعـــد تــطــبــق عــلــى كل 
زمــن وحــقــبــة، إذ كــل فــتــرة يأتي 
معها تجدد، واإلنــســان الــذي ال 
يتجدد يقع في دائــرة النسيان. 
 يجب على الفنان أن يكون 

ً
أيضا

 مع كل شيء عصري.
ً
متجاوبا

• الرقص، التعبير الجسدي، 
واالســتــعــراض، هــل تتشابه في 

المعني أم هناك اختالف؟
- االســــــــــــتــــــــــــعــــــــــــراض بــــحــــد 
ــفــــهــــومــــه  ذاتـــــــــــــه يـــــــدخـــــــل فــــــــي مــ
الـــــــحـــــــركـــــــات الــــــمــــــبــــــهــــــرة، وكـــــل 
ــمــــل عـــــلـــــى أزيــــــــــــاء،  ــتــ عـــــمـــــل يــــشــ
وحــركــة، ومــوســيــقــى، وعــازفــيــن 
مقدمين، واستعراضيين، لكن 
ــعـــراض يــخــتــلــف، فــهــنــاك  ــتـ االسـ
استعراض لعمل غنائي، وعمل 
ــعـــراض  ــتـ ــاك االسـ ــنــ راقـــــــص، وهــ
 .

ً
الذي يشتمل على االثنين معا

االستعراض هو المظلة الكبيرة 
الــتــي يـــنـــدرج تــحــتــهــا: الــمــســرح 
الــــراقــــص، والـــمـــســـرح الــغــنــائــي، 
والــمــســرح الــفــكــاهــي، والــمــســرح 
الموسيقي، الــذي نفتقر لــه في 
الـــعـــالـــم الــــعــــربــــي، حـــيـــث يــكــون 
الــمــؤدي هــو المغني والــراقــص 

في آن واحد.
• وماذا عن خبرتك في مجال 

األزياء؟
ــاء  - خــبــرتــي فـــي مــجــال األزيــ
جـــاءت مــن واقـــع دراســتــي، وأنــا 
 رئيسة 

ً
أشكر »البـــا«، خصوصا

مجلس اإلدارة فارعة السقاف، 
ــتــــي أعـــطـــتـــنـــي إيــــاهــــا،  لــلــثــقــة الــ
الســـيـــمـــا فــــي تــصــمــيــم األزيـــــــاء، 
فــهــي ســيــدة ذات رؤيـــة وداعــمــة 
لــلــمــواهــب الــشــبــابــيــة، وعــالــمــنــا 
العربي غني باألشخاص الذن 
ــات،  ــداعــ يــمــتــلــكــون مـــواهـــب وإبــ
ولدينا تاريخ حافل يعكس ذلك. 
فــفــي مــســرحــيــة »عــمــر الــخــيــام«، 
ـــعـــد مــــن الــمــســرحــيــات 

ُ
والــــتــــي ت

األقـــرب إلــى قلبي لما تتضمنه 
مـــــــن إســــــقــــــاطــــــات وإنــــــــجــــــــازات 
وجــــمــــالــــيــــات تـــحـــاكـــي مـــعـــانـــاة 
ــعـــربـــي حـــتـــى وقــتــنــا  عــالــمــنــا الـ
الحالي، سافرنا إلى أكثر من بلد 
لــشــراء مـــواد تــخــدم الــنــص، وتم 
تنفيذ العمل بسواعد شبابية 
ــا، بــــإشــــراف  ــ ــ مــــن أكـــاديـــمـــيـــة البـ
مختصين فنيين، وهذا يعكس 

رسالة »لــويــاك«، بــأن ينقل ذوو 
ــبــــراتــــهــــم إلــــى  ــــاص خــ ــــصـ ــتـ ــ االخـ

الشباب الطموح.
، ومــصــمــم 

ً
ــا • كـــونـــك مـــخـــرجـ

ــاء، هــل حققت األمــنــيــة التي  أزيــ
تصبو إليها؟

- الفنان الذي يقول حققت ما 
أريد واكتفيت بمشواري الفني 
يكون قد حفر مقبرته، فكل عمل 
ــات مــعــيــنــة  ــديـ ــحـ فـــنـــي يــحــمــل تـ
تتجدد وتختلف مــع بــدايــة كل 

عمل جديد.
• بــمــاذا تنصح المخرجين 

المبتدئين في مشوارهم؟
 
ً
- الفنان يجب أن يكون مطلعا

ــافـــات والــــحــــضــــارات  ــقـ ــثـ عـــلـــى الـ
األخرى، وأال يحصر فنه ببيئة 

أو ثقافة معينة.
• لماذا تنقصنا ثقافة النقد؟
- الــنــقــد ينقسم إلـــى جــزأيــن: 
النقد النابع من رأي شخصي، 
ــع  ــرجــ والــــــنــــــقــــــد الـــــفـــــنـــــي مـــــــن مــ
مختص، وهنا تكمن المشكلة، 
 
ً
ففي عالمنا العربي، خصوصا
مـــع انــتــشــار وســـائـــل الــتــواصــل 
 
ً
االجتماعي، يكون النقد الذعــا
من أشخاص سلبيين من دون 
خلفية فنية، فقط نقد للظهور. 
ـــــاء، فــيــتــقــبــلــه 

َّ
ــا الــــنــــقــــد الـــــبـــــن ــ ــ أمـ

الفنان، ويشجعه على التغيير 
اإليجابي.

• ما هي رسالتك؟
- كـــــل إنـــــســـــان بــــحــــاجــــة إلــــى 
ثــقــافــة الـــمـــســـرح والــمــوســيــقــى، 
رســالــتــي مـــع أكــاديــمــيــة لــويــاك 
متطابقة، وهي جمع األشخاص 
الموهوبين مــع بعضهم تحت 
ســـقـــف واحـــــــــد، وتـــــبـــــادل اآلراء 
والـــخـــبـــرات. مـــن خــــالل زيـــارتـــي 
للكويت أفتخر بأنني عملت مع 
مـــواهـــب كــويــتــيــة لــديــهــم شغف 
التعلم، وهــذه من أجمل صفات 
الــطــالب فــي »لـــويـــاك«، والشعب 
ــب الــثــقــافــة  ــ ــه ُحــ ــتـــي لــــديــ ــكـــويـ الـ
والفن، وكل شيء جديد، وإظهار 
جمالية وغنى ثقافتنا الشرقية 
وتطبيقها على المسرح. الشعب 
الكويتي أفضل تجسيد للثقافة 
ــواق لــكــل مـــا هو  والـــفـــن، وهـــو تــ

متنوع وجديد. 
• ما مشاريعك المستقبلية؟

- هناك العديد من المشاريع 
ــبـــحـــث  ــد الـ ــ ــيـ ــ ــــي مــــــــازالــــــــت قـ ــتــ ــ الــ
والــتــحــضــيــر مــع أكــاديــمــيــة البــا 
 هناك مشروع 

ً
للفنون، وقريبا

ضـــخـــم يـــبـــصـــر الــــنــــور يــحــاكــي 
البيئة والثقافة الكويتية، وأنا 

 إلنجازه.
ً
متحمس جدا

إبراهيم مزنر

من مسرحية عمر الخيام

بدأ المخرج اللبناني إبراهيم مزنر رحلته الفنية مع فرقة كركال 
العالمية، والتي اكتسب من خاللها الخبرة الفنية مدة 12 سنة، 
، عبر مهرجانات وعروض 

ً
 جماهيريا

ً
 بأعمال نالت إعجابا

ً
مشاركا

 حول العالم، منها: 
ً
مسرحية عالمية في أكثر من 50 مسرحا

أصداء، وحلم ليلة شرق، واألندلس المجد الضائع، وألف ليلة 
وليلة، وبليلة قمر. 

، ومصمم رقص، ومصمم 
ً
 فنيا

ً
وأكد مزنر، الذي يعمل مخرجا

أزياء مسرحية، وقد حاصل على شهادة جامعية في اإلعالن 
والتسويق من الجامعة األميركية للتكنولوجيا في بيروت، خالل 

حواره مع  »الجريدة«، أن »حفل ذاكرة افتتاح األندلس«، عمل 
غنائي ثري لبناني بحت، ومختلف عن كل األعمال السابقة، وفيما 

يلي التفاصيل:

مزنر: »حفل ذاكرة األندلس« عمل غنائي ثريمزنر: »حفل ذاكرة األندلس« عمل غنائي ثري
أشاد في حوار مع أشاد في حوار مع ةديرجلاةديرجلا●● باعتماد »لوياك« على مواهب وطنية كويتية باعتماد »لوياك« على مواهب وطنية كويتية

مزنر في فرقة كركالمن حفل جورج وديع الصافي

الفنان الذي 
يقول إنه 

حقق كل ما 
يريد فقد حفر 

مقبرته

ليس كل 
مخرج يكسر 
 
ً
القاعدة قادرا
على الخروج 
بنتيجة جيدة

»يا طير« لبشار الشطي 
تحصد مليون مشاهدة

• فضة المعيلي
كــتــب الـــفـــنـــان بـــشـــار الــشــطــي عــلــى حــســابــه الــشــخــصــي بـ 
»إنستغرام«، أن أول أغنية من ألبومه 2023 »يا طير« وصلت 
إلى مليون مشاهدة في أقل من أسبوعين على قناة يوتيوب.

وقال الشطي بهذه المناسبة: »الشكر موصول لكل أحبابي 
وأهلي وجمهوري الوفي على دعمهم وتشجيعهم الدائم لي، 
 لكل كلمة طيبة وصلتني منكم، وإن شاء الله القادم 

ً
وشكرا

 لكل من ساهم في نجاح هذا العمل، من 
ً
أجمل وأفضل، وشكرا

فريق عظيم ومبدع ومحترف، ولكم مني كل الحب والتقدير 
واالحترام«.

وقـــام بتهنئته الــعــديــد مــن الفنانين والمتابعين، منهم: 
يعقوب عبدالله، ومحمد الشعيبي، وأحمد العوضي، والشاعرة 

دالل المقهوي، وأحمد النجار، وغيرهم.
جدير بالذكر، أن األغنية من كلماته وألحانه، وبمشاركة 
الفنان دافي، وتوزيع عمار البني، مكس وماستر منتظر الزاير، 
 ،Sony Music ME منتج منفذ بارتنر برودكشن، نشر وتوزيع

وإنتاج: غمزة.

الشطي مع شجون في أحد أعمالهما

دفن ابنة إلفيس بريسلي في جريسالند
ــــرت مــتــحــدثــة بـــاســـم ابــنــة  ذكـ
المغنية ليزا ماري بريسلي أن 
المغنية ابــنــة إلفيس بريسلي 
»ملك الروك آند رول«، ستدفن في 
مــنــزل جريسالند، الـــذي ورثته 
عن والــدهــا في مدينة ممفيس 

بوالية تينيسي األميركية.
وتوفيت ليزا ماري بريسلي 
عــن عــمــر يــنــاهــز 54 عــامــا، بعد 
نقلها إلى مستشفى في منطقة 
ــر إصــابــتــهــا  ــ ــــوس أنـــجـــلـــس إثـ لـ
بـــســـكـــتـــة قـــلـــبـــيـــة فـــــي مـــنـــزلـــهـــا، 

حسبما ذكرت تقارير.
وقـــــالـــــت الـــمـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم 
ابنتها رايــلــي كيو: »مــكــان دفن 
لــيــزا مـــاري األخــيــر سيكون في 
جريسالند بجوار بن )بنيامين 
كيو(، ابنها الحبيب« الذي توفي 

عام 2020 عن 27 عاما.
وتحدثت ليزا ماري بريسلي 
عن ابنها في مقال لمجلة بيبول 
فــي وقـــت ســابــق مــن هـــذا الــعــام 
نشرته على »انستغرام«، وقالت 

إن وفاته »جعلتها مدمرة«.
ــاري، بصفتها  ــ وأصــبــحــت مـ
ــفــــيــــس  االبــــــــنــــــــة الـــــــوحـــــــيـــــــدة إللــ
بريسلي، مالكة قصر والدها في 
جريسالند، وهو معلم سياحي 
شهير في المدينة، وكانت تبلغ 
من العمر 9 سنوات حين مات 
إلـــفـــيـــس هـــنـــاك بــســبــب قــصــور 
فــي القلب عــن 42 سنة فــي عام 
1977، وتم دفنه وأفــراد آخرين 
مــن عــائــلــتــه فــي حــديــقــة بمنزل 

جريسالند.

وولـــدت لــيــزا مـــاري بريسلي 
ــدأت مــســيــرتــهــا  ــ ــام 1968، وبــ عــ
الموسيقية الخاصة بألبومها 
األول عــام 2003 بــعــنــوان »لمن 
يــهــمــه األمـــــــر«، وتــــزوجــــت أربـــع 
مـــــرات أوالهــــــا مـــن الــمــوســيــقــي 
دانــي كيو، قبل أن تنفصل عنه 
لـــتـــتـــزوج نـــجـــم الــــبــــوب مــايــكــل 
ــام 1994 بــعــد 20  جـــاكـــســـون عــ
يوما فقط من طالقها من كيو، 
وانفصل الزوجان الشهيران عام 
1996 حين كان جاكسون يواجه 
اتــهــامــات بــالــتــحــرش الجنسي 

باألطفال.
ثــــــم تــــــزوجــــــت مــــــن الـــمـــمـــثـــل 

نــيــكــوالس كــيــج، وهــو مــن كبار 
الــمــعــجــبــيــن بـــوالـــدهـــا، فـــي عــام 
2002، وتقدم كيج بطلب الطالق 
بعد أربعة أشهر، وكان زواجها 
الــــــرابــــــع مـــــن عـــــــــازف الـــجـــيـــتـــار 
والـــمـــنـــتـــج الــمــوســيــقــي مــايــكــل 
لوكوود قبل طالقهما عام 2021. 
)رويترز(

ليزا ماري بريسلي مع مايكل جاكسون

قصيدة

شعر: ندى السيد يوسف الرفاعي

 )صـــلـــوا عــلــى خــيــر الــبــشــْر
مـــــــن طـــــــابـــــــِت الـــــدنـــــيـــــا بـــه
ــى طــــــه الـــنـــبـــيــــ ــلــ ــوا عــ ــ ــلـ ــ صـ
ــلــــى َمـــال ــاء فــــي أعــ ــ ــــن ضــ ــ َم
صــلــوا عــلــى الــوجــه البهيـ
فــــي ســــائــــِر األرجـــــــــــاِء يــســـ
ــدِد الـــذي ــمــ صـــلـــوا عــلــى الــ
ــنــــا ــنــــجــــاتــ فــــــهــــــو الــــــــــــــذي لــ
صــلــوا عــلــى الــعــطــر الــزكــيـــ
ـــــــقـــــــْت بــــــــزكــــــــائــــــــِه فـــــــتـــــــعـــــــبَّ
صلوا على الماحي الــذي
ــــــمــــــنــــــا بـــمـــا

ِّ
بــــــــــــُهــــــــــــداُه ُعــــــل

صـــلـــوا عــلــى أتـــقـــى الــــورى
ــــــــــــُه  ربَّ

ُ
يــــــــدعــــــــو ويـــــــــــســـــــــــأل

ــــِم الـــهـــدى
َ
ــلـــوا عـــلـــى َعــــل صـ

ــــمــــوا
ِّ
ــيــــه وســــل ــلــ صـــــلـــــوا عــ

جــى ــيِّ الــدُّ ــ
َ

صــلــوا عــلــى ض
ــمــــوا ــلــ ــه وســ ــيــ ــلــ ــوا عــ ــ ــلــ ــ صــ
ــلـــوا عـــلـــى الـــقـــلـــب الــــذي صـ
ــمــــوا ــلــ ــه وســ ــيــ ــلــ ــوا عــ ــ ــلــ ــ صــ
لــــــى

ُ
واآلِل والــــصــــحــــِب األ

صلوا على خير البشر

ل العمل
ّ
فض

ُ
مصطفى أشكناني: أ

في التلفزيون على المسرح
• فضة المعيلي

ــان مــصــطــفــى  ــنــ ــفــ يـــســـتـــعـــد الــ
أشكناني لخوض تجربة درامية 
تلفزيونية جديدة خالل الفترة 
الــمــقــبــلــة، قــــال عــنــهــا إن هــنــاك 
 مــــع الــمــنــتــج عــبــدالــلــه 

ً
ــا ــاونـ ــعـ تـ

بــــوشــــهــــري، مـــــن خــــــالل شـــركـــة 
بــيــونــد دريــمــز لــإنــتــاج الفني، 
وسيتولى إخراج العمل جاسم 
المهنا، ومن المتوقع أن يعرض 

في رمضان.
من جانب آخر، قال أشكناني 
إنه يشارك في مسرحية »األمانة 
ــادر قــطــب،  ــ الــــعــــامــــة«، تـــألـــيـــف نــ
ــام  ــعـ والــــمــــخــــرج والــــمــــشــــرف الـ
لــهــا نــصــار الـــنـــصـــار، ويــشــارك 
فــي بطولتها: فاطمة الطباخ، 
وأحــــــمــــــد الـــــشـــــمـــــري، ومـــحـــمـــد 
ــريــــش،  ــد الــ ــمـ ــحـ الــــكــــاظــــمــــي، ومـ
وشهد الراشد، وحامد النصار، 
ــد خــــــالــــــد، وشـــاهـــيـــن  ــ ــاعـ ــ ــــسـ ومـ
الـــنـــجـــار، وعــبــدالــلــه الــهــويــدي، 
وســــــعــــــود الــــــــرشــــــــود، وأحــــمــــد 
ــلــــه رحـــيـــل،  ــدالــ ــبــ الــــــرشــــــود، وعــ
 إلــــى أنـــهـــا ما 

ً
ــم، الفـــتـــا ــرهـ ــيـ وغـ

زالت تقدم عروضها للجمهور، 
ويجسد دور »مطرود«، ووصفه 
بـــــأنـــــه دور رئــــيــــســــي ويــــربــــط 

األحداث بين الشخصيات.
وعــمــا إذا كـــان يــمــيــل للعمل 
أكثر في المسرح أو التلفزيون، 

ذكر أشكناني أنه يفضل األعمال 
التلفزيونية عــلــى المسرحية، 
ألن المسرح يحتاج إلى مجهود 

مكثف وتفرغ تام.
ُيذكر أن أشكناني شارك في 
أعـــمـــال فــنــيــة مــتــنــوعــة بــالــفــتــرة 
األخيرة، منها فيلم »آش مان«، 
 
ً
 كـــبـــيـــرا

ً
ــا ــ ــاحـ ــ ــــجـ ــق نـ ــقــ الـــــــــذي حــ

فــــي دور الــســيــنــمــا الــكــويــتــيــة، 
والمسلسل الكوميدي »سوشل 
نـــيـــديـــا«، كــتــابــة مـــقـــداد الــكــوت، 
وإخـــــــراج نـــــزار الـــفـــنـــدي وحــمــد 
 مسلسل »تقدير 

ً
النجار، وأيضا

ــــاج«، تـــألـــيـــف الـــمـــخـــرج  ــيـ ــ ــتـ ــ االحـ
جاسم القامس، وإخراج يوسف 

العبدالله.

أشكناني مع جاسم النبهان

محمد سعد يبحث عن أبطال 
مسلسله الجديد

محمد سعد

رانيا فريد شوقي تعود لخشبة 
المسرح القومي

رانيا فريد شوقي

ـــــــْر
َ
َمــــــن جــــــاء بــــالــــديــــن األغ

ــْر( ــ ــَمـ ــ ــقـ ــ ــــــُه فــــــــاق الـ
ُ
وجــــــمــــــال

ـــْر
َ
ــمـــيِّ الـــُمـــنـــتـــظ ــهـــاشـ ــــــيِّ الـ

ــْر ــ
َ
ــف ــــــُه حـــــــاز الــــظــ

ُ
َمـــــــن ديــــــن

ــنــــوُرُه يــجــلــو الــبــَصــْر ــــيِّ فــ ـ
، بالحسنى ظَهْر بَّ

ُّ
ـبي الل

ــْر ــ ـ
َ
ــــط ــوِر كـــــــوثـــــــَرُه َسـ ــ ــنـ ــ ــالـ ــ بـ

ــْر ــ ــ
َ
ــث ــ ــــــــــا نــ ــا ُحــــــــــّبً ــ ــ ــنـ ــ ــ ــلـ ــ ــ وألجـ

ــْر
َ

 وانــتــش
ً
ــذا عــبــيــرا ، شــ ــيِّ ــ ــ

 الــــســــواقــــي والـــشـــجـــْر
ُّ

كــــــل
ــانــــى واصـــطـــبـــْر  عــ

ِّ
لـــلـــحـــق

ـــْر
َ
ـــف

َ
 الـــُمـــغـــت

ُ
فـــيـــه الـــســـبـــيـــل

ــــَحــــْر  لــــلــــسَّ
ً

ــال ــ ــيـ ــ َمـــــــن قـــــــام لـ
ــْر ــ ــقـ ــ مـــــــــــــــــــــــٍة، أســــــــمــــــــى مـ

ُ
وأل

 انـــتـــصـــْر
ُّ

ــق ــ ــــحـ ــه الـ ــقــــدومــ بــ
 غــــيــــٌم بــالــمــطــْر

َّ
مــــا انــــشــــق

ـــْر
َ

ـــخ
َ
َمــــن بـــاســـِمـــِه نــلــنــا الـــف

ــْر لــــلــــنــــظــ ــٌم  ــ ــ ــجـ ــ ــ نـ مــــــــا الَح 
ــهــــْر عــــــــــــذٌب كــــــــمــــــــاٍء مــــــــن نــ
 ســــــاٍع واعـــتـــَمـــْر

َ
مــــا طــــــاف

كـــــانـــــوا لـــــه الــــــــــــدرَع األَبـــــــــْر
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سلة أخبار

قتل شابان فلسطينيان بعدما 
أطلق الجيش اإلسرائيلي 

النار على سيارة قرب بلدة 
جبع جنوب جنين في الضفة 

الغربية المحتلة، أمس.
ونقلت وكالة وفا عن مصادر 
أمنية، أن القوات اإلسرائيلية 

اقتحمت موقع مستوطنة 
»ترسلة« المخالة، وأقامت 

حاجزا عسكريا على مفرق 
بلدة جبع، وإثر ذلك اندلعت 

مواجهات بين الجيش 
اإلسرائيلي وأهالي بالمكان.

وأضافت المصادر أن القوات 
اإلسرائيلية أطلقت النار 
على مركبة كان يستقلها 

الشابان والحقتهما حتى قرية 
الفندقومية، وأطلقت النار 

باتجاههما مجددا، مما أدى 
إلى مقتلهما.

ين برصاص مقتل فلسطينيَّ
 إسرائيلي في جنين

رغم تواصل التظاهرات 
وعمليات قطع الطرق في 

غِلق المطار 
ُ
البيرو، حيث أ

المؤّدي إلى موقع ماتشو 
بيتشو الشهير »في إجراء 

احترازّي«، وامتداد التجمعات 
االحتجاجية إلى العاصمة 

ليما التي كانت هادئة حتى 
أمس، استبعدت رئيسة البيرو 

دينا بولوارتي االستقالة 
من منصبها، رغم مطالبة 
المحتّجين بذلك، في وقٍت 

ارتفع عدد القتلى الذين 
سقطوا في االحتجاجات إلى 

نحو 50 في 5 أسابيع.
وقالت بولوارتي نائبة الرئيس 

االشتراكي بيدرو كاستيو، 
التي عينت مكانه بعد عزله 

من البرلمان ذي األغلبية 
اليمينية بعد محاولته حل 

الكونغرس، في كلمة إلى األّمة 
ها التلفزيون الوطني »بعض 

ّ
بث

األصوات من بين مؤّيدي 
طالب 

ُ
العنف والمتطّرفين ت

حّرض السّكان 
ُ
باستقالتي، وت

على الفوضى واالضطراب 
والدمار. أقول لهم بمسؤولية: 

لن أستقيل، أنا ملتزمة مع 
البيرو«. واعتذرت بولوارتي 

التي يتهمها المحتجون 
المؤيدون لكاستيو بالخيانة، 

والتي أصبحت أول امرأة 
تتولى رئاسة البيرو، عن 

سقوط عشرات القتلى. 
واستقال 3 من أعضاء حكومة 
بولوارتي في غضون يومين، 
هم وزير العمل الذي اختلف 
في الرأي مع الحكومة بشأن 

التعامل مع االحتجاجات، 
ووزيرا الداخلية وشؤون 

المرأة. 

رئيسة البيرو تتشبث 
بالسلطة 

نظمت، أمس، تجمعات 
احتجاجية للمعارضة 

التونسية في جهات مختلفة 
من العاصمة التونسية، احتفااًل 

بالذكرى الثانية عشرة للثورة 
التي أطاحت بالرئيس الراحل 
زين العابدين بن علي، وسط 

تعزيزات أمنية كبيرة، وإغالق 
لشارع بورقيبة. وتظاهر 
أنصار »جبهة الخالص« 

المعارضة للرئيس قيس سعيد 
في شارع بورقيبة، فيما نظم 

 ،
ً
 نقابيا

ً
»اتحاد الشغل« اجتماعا

دعا فيه األمين العام نور الدين 
الطبوبي، جميع النقابيين 

إلى االستعداد لـ »معركة إنقاذ 
تونس رغم محاوالت التشويه 
التي سيقوم بها الذباب األزرق 

المؤيد للسلطة والمعارضة«.

تونس: احتجاجات... و»الشغل«
 يستعد لـ »معركة إنقاذ«

»أزمة الوثائق« تهدد مساعي بايدن لوالية ثانية
الجمهوريون يبدأون »حرب التحقيقات« بملف االنسحاب من أفغانستان

 
ّ

مع تعيين مــّدٍع عــاٍم مستقل
ــة إلـــى  ــافــ لــلــتــحــقــيــق فـــيـــهـــا، إضــ
تــحــقــيــق تــجــريــه لــجــنــة نــيــابــيــة، 
أخـــذت قضية الــوثــائــق السّرية 
الــــتــــي ُعــــثــــر عـــلـــيـــهـــا فـــــي مـــنـــزل 
الــرئــيــس األمــيــركــي جـــو بــايــدن 
 ،

ً
ومكتب كــان يستخدمه قديما

 أوسع قد يكون له تداعيات 
ً
ُبعدا

على مساعي بايدن للترشح الى 
والية ثانية، فيما بدأ المعسكر 
الجمهوري صاحب األكثرية في 
مجلس النواب حرب التحقيقات 
ضــد اإلدارة الديموقراطية من 
ملف االنسحاب الفوضوي من 

أفغانستان عام 2021.
وطلب رئيس لجنة الشؤون 
الــخــارجــيــة فــي مــجــلــس الــنــواب 
مايكل مــاكــول، أمــس األول، من 
وزير الخارجية أنتوني بلينكن 
 
ً
ــا ــــق خــــصــــوصــ ــ ــائـ ــ ــ ســــلــــســــلــــة وثـ

مذكرات استخبارية أو تبادالت 
مع حركة طالبان.

وســـــــــــــــــحـــــــــــــــــب الــــــــــــرئــــــــــــيــــــــــــس 
الديموقراطي في أغسطس 2021 
قـــواتـــه مـــن أفــغــانــســتــان لينهي 
أطــول حــرب خاضتها الواليات 
الــمــتــحــدة. لــكــن الــفــوضــى الــتــي 
رافقت االنسحاب وعودة طالبان 
إلى السلطة وضعته في مواجهة 
 بعد 

ً
انتقادات شديدة، خصوصا

 في 26 أغسطس 
ً
مقتل 13 جنديا

2021 فــي هجوم بقنبلة خــارج 
 
ً
ــف 173 قتيال

ّ
مــطــار كــابــول خــل

باإلجمال.
ــاء، أصــبــحــت  ــ ــنـ ــ ــذه األثـ ــ فــــي هـ
قــضــيــة الـــوثـــائـــق الـــســـريـــة الــتــي 

ُعثر عليها في مكتب استخدمه 
ــا أنــــهــــى خــدمــتــه  بــــايــــدن بـــعـــدمـ
كنائب للرئيس الــســابــق بــاراك 
أوبـــامـــا عـــام 2017 وفـــي منزله 
ــا يـــبـــدو عقبة  بــديــالويــرعــلــى مـ
حه لوالية ثانية 

ّ
في طريق ترش

عام 2024.
وفـــي حــيــن ارتــفــعــت أصـــوات 
تــطــالــب الــكــونــغــرس بالتحقيق 
ــيــــس بـــشـــبـــهـــة إســــــاءة  ــرئــ ــع الــ ــ مـ
التعامل مع وثائق رسمية، قال 
وزير العدل ميريك غارالند، في 
عت 

ّ
تصريح مقتضب، »لــقــد وق

وثــيــقــة ُعــّيــن بموجبها روبـــرت 
« لديه 

ً
 خاّصا

ً
 عاّما

ً
هور مّدعيا

ــع أّي  ــ ــة الـــتـــحـــقـــيـــق مـ ــيــ »صــــالحــ
شخص أو كيان قد يكون انتهك 

القانون« في هذه القضية.
خذ 

ّ
 هــذا الــقــرار ات

ّ
وأضــاف أن

خدمة للمصلحة العامة وأملته 
ــــح  ظــــــروف اســتــثــنــائــيــة. وأوضـ
 »هــــذا الــتــعــيــيــن يـــذّكـــر الـــرأي 

ّ
أن

العام بتمّسك الوزارة باستقالل 
القضاء في القضايا الحساسة 
، والــتــزامــهــا اتــخــاذ قـــرارات 

ً
ــّدا جــ

 إلى الوقائع والقانون 
ً
استنادا
.»

ً
حصرا

ــتــــشــــارد  مـــــن جـــهـــتـــه أّكـــــــــد ريــ
 
ّ
ــامـــي بـــــايـــــدن، أن ســـــاوبـــــر، مـــحـ

ــيـــس يـــعـــتـــزم الـــتـــعـــاون مــع  الـــرئـ
 ،

ّ
ــي الــــــعــــــام الــــمــــســــتــــقــــل ــ ــّدعــ ــ ــمــ ــ ــ ال

 
ّ
وأضــــــاف: »نــحــن عــلــى ثــقــة بـــأن

 هذه 
ّ
التحقيق الدقيق سُيظهر أن

الوثائق كانت في غير مكانها 
 الــرئــيــس 

ّ
ـــة انـــتـــبـــاه، وأن

ّ
ــن قـــل عـ

ومــحــامــيــه تــصــرفــا عــلــى الــفــور 

ـــشـــف هــــذا الــخــطــأ«.
ُ
عــنــدمــا اكـــت

وأتــــى بــيــان الــمــحــامــي بعيد 
ســــاعــــات عـــلـــى تـــأكـــيـــد الــرئــيــس 
ــدد قــلــيــل« من  ــه عــِثــر عــلــى »عــ ــ

ّ
أن

الـــوثـــائـــق الـــســـريـــة بــمــنــزلــه فــي 
ويلمينغتون بــواليــة ديــالويــر 
ى 

ّ
تعود إلى الفترة التي كان يتول

فيها منصب نائب الرئيس في 
)2009 - 2017(، بعدما عثر على 
وثائق مماثلة في »خزانة ُمقفلة« 
فـــي مــركــز بـــن بـــايـــدن لــأبــحــاث 

والمرتبط بجامعة بنسلفانيا، 
حــيــث كــــان لــــدى بـــايـــدن مكتب 

.
ً
سابقا

وقـــــــال الـــجـــمـــهـــوري جــيــمــس 
كوبر، إنــه »مــع وجــود مــّدٍع عاّم 
ــق 

ّ
ــاّص أو بـــــدونـــــه«، ســُيــحــق ــ ــ خـ

ــّواب الــــــذي أصــبــح  ــ ــنـ ــ مــجــلــس الـ
للتّو تحت سيطرة المحافظين، 
فــي تعامل الرئيس بــايــدن غير 

المناسب مع الوثائق السّرية.
ــذه الـــتـــطـــّورات في  ــأتـــي هــ وتـ

 
ً
وقــت تجري السلطات تحقيقا

 حجمها 
ّ
في فضيحة مماثلة لكن

ــول الـــرئـــيـــس  ــطــ ــر بـــكـــثـــيـــر تــ ــبــ أكــ
السابق دونالد ترامب. 

ــه لـــتـــرامـــب  ــكـــن أن تــــوجــ ــمـ ويـ
اتهامات بعرقلة سير العدالة، 
في حين قضية بايدن مختلفة 

من ناحية قانونية.
ــاق مـــنـــفـــصـــل، اتـــفـــق  ــيــ ــــي ســ فـ
رئيس الــوزراء الياباني فوميو 
كيشيدا وبايدن خــالل لقائهما 

فــي واشــنــطــن أمــس األول، على 
تـــقـــويـــة الـــحـــلـــف بـــيـــن الــبــلــديــن، 
ــيـــن االعــــتــــبــــار  ــعـ مـــــع الـــــوضـــــع بـ
التوجهات الصينية الرامية إلى 

الهيمنة بشكل متزايد.
وأصدر كيشيدا وبايدن بعد 
 أشــارا فيه 

ً
 مشتركا

ً
القمة بيانا

إلـــــى أنـــشـــطـــة الـــصـــيـــن وكـــوريـــا 
الشمالية في منطقة المحيطين 
الهندي والهادئ، وكذلك الغزو 

الروسي ألوكرانيا.

 كيشيدا في البيت األبيض أمس األول )رويترز(
ً
بايدن مستقبال

لبنان: مسؤولون يتململون من التدويل القضائي ويعّولون على »السياسي« 

● بيروت ـ منير الربيع
عادت االحتجاجات لبيروت والمناطق تحت 
عنوان تفجير المرفأ الذي تفّرعت منه أسباب 
 
ً
كثيرة بدأت مع تحّركات أهالي الضحايا رفضا
لتعيين قــاض رديــف للقاضي طــارق البيطار، 
واســتــكــمــلــت بــالــغــضــب مــن تــوقــيــف جــهــاز أمــن 
الدولة الناشط وليم نون، )شقيق جو نون، أحد 

ضحايا تفجير 4 أغسطس 2020( المشؤوم.
ف أهالي الضحايا تحركاتهم، السيما 

ّ
وكث

مــســاء أمــــس األول وأمــــس بــمــنــاطــق مختلفة، 
 لتوقيف نون 

ً
ولــجــأوا لقطع الــطــرقــات، رفــضــا

وللمطالبة بإطالق سراحه الذي تم لهم بالفعل 
مـــســـاء أمـــــس. وكـــــان الـــمـــدعـــي الـــعـــام لــبــيــروت، 
ــارة  ــ ــــذي أعـــطـــى إشـ ــادة، الــ ــمــ ــر حــ ــ الـــقـــاضـــي زاهــ
قضائية بتوقيف نون، فكر للحظة في التراجع 

 أنه ما لبث أن أبقى عليها، بل 
ّ

عن توقيفه، إال
طلب توقيف بيتر بوصعب، وهو كذلك شقيق 
جو بوصعب أحــد ضحايا التفجير، ما أجج 
التحركات. وسارعت بعض المجموعات التي 
نشطت في »ثورة 17 تشرين« للنزول للشارع 
والــضــغــط عــلــى الــقــضــاء وجـــهـــاز أمـــن الــدولــة 
لــلــمــطــالــبــة بـــإطـــالق ســـــراح نــــون وبــوصــعــب، 
مهددين بالتصعيد لنيل مطلبهم. وانتقدت 
هذه المجموعات إلى جانب »نــواب التغيير« 
وأحــــــزاب »الــــقــــوات« و»الـــكـــتـــائـــب« و»الــتــقــدمــي 
ــتــــل االعــــــتــــــدال الـــوطـــنـــي«  ــكــ االشـــــتـــــراكـــــي« و»تــ
وشخصيات مستقلة توقيف نون، مستغربين 
كيفية تــوقــيــفــه فيما التحقيقات فــي تفجير 
المرفأ متوقفة ومعرقلة منذ نحو سنة، ورفع 
المتظاهون والمحتجون شعارات من بينها 

»يرضي القتيل وال يرضي القاتل«.

والشك بأن قضية التحقيق في تفجير مرفأ 
بيروت ستتفاعل في األيام المقبلة، ليس فقط 
بسبب الــتــطــورات المحلية، بــل كــذلــك فــي ظل 
المعلومات التي تتحدث عن زيارة وفد قضائي 
فرنسي لبيروت فــي الفترة المقبلة لمتابعة 
التحقيقات الــتــي يجريها الــفــرنــســيــون حــول 
التفجير الذي كان بين قتاله شخصان يحمالن 

الجنسية الفرنسية.
وتشير المعلومات إلى أن القضاء الفرنسي 
يــطــالــب بــالــوصــول إلـــى كــل الــمــعــلــومــات التي 

توافرت لدى المحققين اللبنانيين.
فــي الــســيــاق نفسه، تشير المعلومات إلى 
أن الــقــضــاء الــبــريــطــانــي ســيــصــدر فـــي الــفــتــرة 
المقبلة نتائج تحقيقاته بخصوص الباخرة 
»روســــــــوس« وأصـــحـــابـــهـــا والـــمـــســـؤولـــيـــن عن 
حمولتها مــن نيترات األمــونــيــوم الــتــي كانت 

الــســبــب األســـاســـي فـــي تــفــجــيــر الــمــرفــأ، وهـــذا 
يعني أن تحقيق المرفأ أصبح بــدوره مــدّواًل؛ 
أسوة بالتحقيقات في ملفات مالية ومصرفية 
واقـــتـــصـــاديـــة تــتــعــلــق بــــاألزمــــة االقـــتـــصـــاديـــة 
 أن الــبــلــد عــلــى موعد 

ً
الــمــتــواصــلــة، خــصــوصــا

ــام القليلة المقبلة مــع زيـــارة لوفدين  فــي األيـ
قضائيين من فرنسا ولوكسمبورغ، للتحقيق 
بناء على دعــاوى مالية ُرفعت في هذه الدول 
بحق حاكم مصرف لبنان رياض سالمة، وذلك 
بعد أن استكمل وفد قضائي ألماني تحقيقاته.
»الــتــدويــل الــقــضــائــي« بــخــصــوص الملفات 
الــمــالــيــة والــتــحــقــيــق فــي تفجير الــمــرفــأ الــذي 
يــشــكــو مــنــه بــعــض الــمــســؤولــيــن الــلــبــنــانــيــيــن 
يقابلهما تعويل على »تدويل سياسي«، وسط 
قناعة جامعة لدى مختلف القوى اللبنانية، 
 إال مـــن خــــالل تــقــاطــع 

ً
 ســيــاســيــا

ّ
بـــأنـــه ال حــــل

مــصــالــح خــارجــيــة تفضي إلـــى إبــــرام تسوية. 
ويترقب هؤالء ما يمكن أن ينتج عن اجتماع 
فرنسي ـ أمــيــركــي ـ ســعــودي ـ قــطــري مــقــرر في 
بــاريــس، يتوقع مراقبون أن يصل إلــى تسوية 
معّينة، وهذا يفسر سبب وتوقيت زيارة وزير 
الخارجية اإليــرانــي حسين أمــيــر عبداللهيان 

إلى بيروت. 
وتـــقـــول مـــصـــادر ســيــاســيــة إن تــصــريــحــات 
عــبــدالــلــهــيــان حـــول عـــدم الــتــدخــل فـــي الــشــؤون 
ــهــــران تــوكــل   أن طــ

ً
الــلــبــنــانــيــة تــعــنــي ضــمــنــيــا

ملف التسوية السياسية المرتقبة إلــى حزب 
الله بالكامل، وأن كالمه عــن استعداد طهران 
ــة يــعــكــس  ــوديـ ــعـ ــسـ ــوار مــــع الـ ــ ــحـ ــ الســـتـــئـــنـــاف الـ
 للدخول في تفاهمات إقليمية 

ً
 إيرانيا

ً
استعدادا

 على لبنان.
ً
قد تنعكس إيجابا

بيل تحركات فرنسية - بريطانية حول تفجير المرفأ
ُ

توقيف نون يستفز الشارع ق

 بحرية لتجنب ضربة أوكرانية
ً
روسيا تنقل سفنا

تغيير بوتين قيادة »عملية أوكرانيا« اعتراف بالعجز أم تمهيد لتصعيد؟
فيما شنت روسيا أمس جولة 
جــــديــــدة مــــن قـــصـــف الــمــنــشــآت 
المدنية االوكرانية في العاصمة 
كييف ومدينة خاركيف )شمال( 
ثــانــي مـــدن الــبــالد ومــنــاطــق في 
الــجــنــوب، كشفت وزارة الــدفــاع 
الــبــريــطــانــيــة، أن روســـيـــا نقلت 
ــفــــن تـــابـــعـــة  أكــــثــــر مـــــن عــــشــــر ســ
ألسطولها بالبحر األســـود من 
قاعدة نوفوروسيسك البحرية، 

 من هجوم أوكراني.
ً
خوفا

واســـتـــبـــعـــدت وزارة الـــدفـــاع 
الــبــريــطــانــيــة إن تــكــون الخطوة 
الروسية استعدادية لعمليات 

هجومية برمائية.
يـــــشـــــار إلــــــــى أن ســفــيــنــتــيــن 
روســيــتــيــن تــابــعــتــيــن ألســطــول 
ــا فـــي  ــ ــتـ ــ ــرقـ ــ ــر األســـــــــــــود غـ ــ ــــحـ ــبـ ــ الـ
شـــهـــري أبـــريـــل ويـــونـــيـــو الــعــام 
الماضي، وأعلنت أوكرانيا أنها 

استهدفتهما بصواريخ.
ــــي هـــــــذه األثـــــــنـــــــاء، أطـــلـــقـــت  فــ
ــواريـــخ عــلــى البنية  روســـيـــا صـ
الــتــحــتــيــة الــرئــيــســيــة فـــي كييف 
وخاركييف شماال، وميكواليف 
 ومناطق أخـــرى، بينما 

ً
جنوبا

مــــــازال الـــغـــمـــوض يــلــف مصير 
مــديــنــة ســولــيــدار الــصــغــيــرة في 
، بــعــد تــأكــيــد 

ً
دونــيــتــســك شـــرقـــا

روســيــا سيطرتها عليها على 
اثـــر مـــعـــارك طــاحــنــة واســتــمــرار 

أوكرانيا بنفي ذلك.
إلــــى ذلـــــك، أشـــــار خـــبـــراء إلــى 
أن اخـــتـــيـــار الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
ــــن، فـــالـــيـــري  ــيـ ــ ــــوتـ ــر بـ ــيــ ــمــ فــــالديــ
غيراسيموف، الــذي يجلس في 
قــمــة الــهــرم الــعــســكــري الــروســي 

منذ 10 سنوات قائدا للعمليات 
ــا، بـــــدل ســيــرغــي  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ فــــي أوكـ
ســوروفــيــكــيــن، الــــذي عــّيــن في 
ــتـــوبـــر، يــعــكــس نــفــاد  نــهــايــة أكـ
صــبــره فــي مــواجــهــة المقاومة 
األوكــرانــيــة، وهشاشة القيادة 
الــروســيــة الــتــي تــواجــه مطالب 
غــيــر قــابــلــة للتحقيق، والــوعــد 

بشن معركة كبرى مقبلة.
فــــــي روســــــيــــــا وفــــــــي بــــلــــدان 
 تعيين 

ً
أخـــرى، مــن الــنــادر جـــدا

ــان لعملية واحـــدة،  رئــيــس أركــ
فالشخص الــذي ينّسق ويقّيم 
الـــتـــهـــديـــد ال يــمــكــنــه أن يــكــون 
هو نفسه الــذي يقود المعارك 

.
ً
ميدانيا

ــــن مــوســكــو  وقـــــــال مـــحـــلـــل مـ
طلب عــدم كشف اســمــه »الــمــرة 
األخيرة التي حصل هذا األمر 
فيها كانت في عام 1941 أثناء 

الغزو النازي«.
ويحمل غيراسيموف الرجل 
الــثــانــي فـــي الــتــســلــســل الــهــرمــي 
الــعــســكــري بــعــد وزيـــــر الـــدفـــاع، 

الحقيبة النووية. 
 »هــل 

ً
وقـــــال الــمــحــلــل ســــاخــــرا

سيأخذها معه« إلى أوكرانيا؟. 
ويــرى المحلل أن هــذا التعيين 
»يــنــتــهــك كـــل الـــقـــواعـــد الــقــائــمــة« 
 
ً
للقيادة العسكرية ويشكل قرارا
يكشف أن »األمــور ال تسير كما 

هو مخطط لها«.

وكذلك يجمع الخبراء على أن 
هــذا الــقــرار مــؤشــر على تسريع 
العملية الروسية، فالحديث عن 
هــجــوم جــديــد جــــاٍر مــنــذ أشــهــر 
فيما ال تستبعد فرضية تعبئة 
جـــديـــدة، بــعــد تــعــبــئــة أولــــى في 
ــة 300  ــرابــ ســبــتــمــبــر حـــشـــدت قــ

ألف رجل.
ــد الــخــبــيــر الــعــســكــري  ــؤكــ ويــ
الــــروســــي الــمــســتــقــل ألــكــســنــدر 
خرامتشيخين أنه »من الواضح 
أن هذا التعديل يعني أن هناك 
خططا لتوسيع نطاق المعارك«، 
بهدف ضمان السيطرة الفعالة 
عــلــى الــمــنــاطــق االربــــعــــة  الــتــي 
ضمتها روسيا من جانب واحد.

حرس حدود أوكرانيا بالقرب من بيالروسيا أمس األول )رويترز(

البرازيل: القضاء يحقق في مسؤولية 
بولسونارو عن اقتحامات »األحد األسود«

وافقت المحكمة العليا في البرازيل، على طلب 
النيابة العامة إضافة الرئيس اليميني السابق 
جايير بولسونارو الى التحقيق بشأن أحداث 
اقــتــحــام المجمع الــحــكــومــي، الـــذي يــضــم قصر 
الرئاسة ومقري الكونغرس والمحكمة العليا 

في العاصمة برازيليا.
وهذه هي المرة األولى التي ُيضاف فيها اسم 
بولسونارو في قائمة المسؤولين المحتملين 
عــن أحــــداث الــشــغــب الــتــي شهدتها الــبــالد يــوم 
الثامن مــن يناير الــجــاري، والــتــي أطلق عليها 

البعض »األحد األسود«.
وقـــال قــاضــي المحكمة العليا ألكسندر دي 
مــورايــس، الــذي بــرز في األشهر القليلة كواحد 
 وإثــارة للجدل في 

ً
من أكثر الشخصيات نفوذا

البرزايل، إن »الشخصيات العامة، التي تواصل 
الــتــآمــر الــخــســيــس ضـــد ديــمــوقــراطــيــة تــحــاول 

ترسيخ حالة استثنائية ستتم محاسبتها«.
وقــال مكتب المدعي العام األعلى في بيان، 
 فــي الــواليــات 

ً
إن بولسونارو، الموجود حاليا

الــمــتــحــدة، ســيــخــضــع لــلــتــحــقــيــق مـــن الــمــدعــيــن 
بسبب ما تردد عن »التحريض والتأليف الفكري 
لأعمال المناهضة للديموقراطية، التي أدت 
إلــى التخريب والعنف في برازيليا يــوم األحد 

الماضي«.
في المقابل، أشار فريدريك واصف، محامي 
بولسونارو، في بيان، إلى أن موكله كان ينتقد 
ــعــــال غــيــر الــقــانــونــيــة ويــــدافــــع عن  عــالنــيــة األفــ

الديموقراطية. 
وأضـــاف: »الرئيس بولسونارو ينبذ بشدة 
أعــمــال الــتــخــريــب والــنــهــب للممتلكات الــعــامــة 
التي ارتكبها متسللون خالل التظاهرات، ولم 
تكن له أي عالقة أو مشاركة في هذه التحركات 

االجتماعية العفوية«.
وأكـــد مــســؤول بــالــحــزب الليبرالي اليميني، 
الـــذي ينتمي إلــيــه بــولــســونــارو، إن الــحــزب قرر 

 للدفاع عن 
ً
تعزيز فريقه من المحامين استعدادا

الرئيس السابق.
جاء قرار المحكمة العيا بعد أن نشر الرئيس 
الــبــرازيــلــي الــســابــق بعد أعــمــال الــشــغــب، مقطع 
فيديو يجدد فيه الشكيك في شرعية االنتخابات 
جــريــت فــي أكــتــوبــر الماضي، 

ُ
الــرئــاســيــة، الــتــي أ

وأدت إلى فوز الرئيس اليساري لوال دا سيلفا  
بفارق بسيط.

وقــــال بــولــســونــارو، الــضــابــط الــســابــق الــذي 
لقبه البعض بـ »ترامب البرازيل« في إشارة إلى 
الرئيس األميركي السابق دونــالــد تــرامــب، في 
الشريط المصور إن لوال لم ينتخب من الشعب، 
لكن المحكمة العليا وهيئة االنتخابات كانتا 
 للبالد، وقالت النيابة العامة 

ً
وراء اختياره رئيسا

 على ارتكاب 
ً
إن »بولسونارو قد يعتبر محرضا

جريمة بالترويج لمثل هذه المزاعم«. 
وحذف الفيديو بعد وقت قليل من نشره، إال 
أن مكتب النائب العام البرازيلي رأى أن محتواه 
به ما يكفي كمسوغ قانوني للتحقيق في سلوك 

الرئيس السابق.
ــال  ــد مــــن رجــ ــديـ ــعـ ــع الـ ويــــجــــري الــتــحــقــيــق مــ
األعمال والمسؤولين. ولحظة وصوله الى مطار 
العاصمة، أمــس، القت السلطات امــس القبض 
على وزير العدل السابق خالل والية بولسونارو 
أندرسون توريس، الذي كان سافر إلى الواليات 

المتحدة قبل وقوع أحداث الشغب.
وداهـــمـــت الــشــرطــة مــنــزل تــوريــس الخميس 
الــمــاضــي وعـــثـــرت عــلــى مــســتــنــدات ُيـــقـــال إنــهــا 
تحتوي على تفاصيل محاولة تغيير نتيجة 

االنتخابات الرئاسية. 
وصـــــدرت مـــذكـــرات اعــتــقــال بــالــفــعــل للعديد 
من كبار المسؤولين المرتبطين ببولسونارو 
والــذيــن يــواجــهــون اتــهــامــات »بالمسؤولية عن 
ــراءات وغـــض الــطــرف عــن أشـــيـــاء« أدت إلــى  ــ إجــ

أعمال الشغب.

مع دخول الواليات المتحدة 
 
ً
في العام االنتخابي استعدادا

لـ »رئاسية 2024«، وجد 
الرئيس الديموقراطي جو 

بايدن نفسه وسط أزمة 
سياسية قد تضر بحظوظه 

في التجديد لوالية ثانية، 
وذلك بعد أن كان يشعر 

باالرتياح عقب انتكاسة 
جمهورية في االنتخابات 

النصفية.

https://www.aljarida.com/article/11180
https://www.aljarida.com/article/11179
https://www.aljarida.com/article/11176
https://www.aljarida.com/article/11173
https://www.aljarida.com/article/11170
https://www.aljarida.com/article/11169
https://www.aljarida.com/article/11168
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انتخابات األندية المتخصصة اليوم 
في الهجن والفتاة... والبقية تزكية

الصورة غير واضحة في »سلوى«... و3 قوائم بالخالدية
● أحمد حامد

ستكمل اليوم انتخابات 
ُ
ت

األنـــــــديـــــــة لـــــــلـــــــدورة الـــمـــقـــبـــلـــة 
2023 - 2027 بتوجه أعضاء 
الجمعيات العمومية لألندية 
المتخصصة في ناديي الهجن، 
والفتاة الرياضية بالخالدية، 
إلى صناديق االقتراع النتخاب 
مجالس إدارتها، فيما حسمت 
التزكية األمــر في بقية األندية 
المتخصصة، باستثناء نادي 
ــــوى، وســــــط تــــأكــــيــــدات مــن  ــلـ ــ سـ
الـــمـــحـــامـــي مــشــعــل الـــمـــطـــيـــري، 
بحصوله على قــرار من الهيئة 
ــة لــلــتــحــكــيــم الـــريـــاضـــي،  ــامـ الـــعـ
بـــوقـــف االنـــتـــخـــابـــات، فـــي حين 
ــل نــــادي  ــ ــد الـــمـــصـــادر داخــ تـــؤكـ
ســلــوى أنــهــا لــم تــتــلــق مــا يفيد 
بوقف االنتخابات، وأن األمر تم 

حسمه بالتزكية.
ــة الـــشـــامـــلـــة  ــديــــ وكـــــانـــــت األنــــ
حــــســــمــــت أمــــــــرهــــــــا الـــخـــمـــيـــس 
ــمـــــت  ــ ــيـ ــ ــث أقـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الـــــــــمـــــــــاضـــــــــي، حـ
ــة هي  ــديـ االنـــتـــخـــابـــات فـــي 4 أنـ
»النصر، واليرموك، والجهراء، 
وربة«، واستطاعت قائمة أبناء 
النادي في النصر حسم النتيجة 
9 مقاعد،  لمصلحتها، بــواقــع 
مـــقـــابـــل مـــقـــعـــديـــن، وفـــــي نــــادي 
الـــيـــرمـــوك، حــســم أبـــنـــاء الــنــادي 
أيضا األمــر لمصلحتهم، وفي 
الــجــهــراء فـــازت قــائــمــة االتــحــاد 
بجميع الــمــقــاعــد، على حساب 
قائمة الجهراء، وهو ما ينطبق 
على نادي وربة، حيث اكتسحت 
قائمة التغيير جميع المقاعد 

التسعة.

مثالب قانوينة

وتــــــــصــــــــطــــــــدم انــــــتــــــخــــــابــــــات 

 ،
ً
األنــــديــــة الــمــتــخــصــصــة أيـــضـــا

كـــمـــا هــــي الــــحــــال فــــي األنــــديــــة 
الشاملة، بعدم قانونية هذه 

االنتخابات وكذلك مجالس 
ــتـــي اســتــمــرت  اإلدارات الـ
بـــالـــتـــزكـــيـــة، لــمــخــالــفــتــهــا 
ــريــــح األنـــظـــمـــة  بـــشـــكـــل صــ
ــتــــي نــشــرت  ــة الــ ــيــ ــاســ األســ

ــة  ــيـ ــمـ فــــــي الـــــجـــــريـــــدة الـــرسـ
»الــكــويــت الــيــوم« فــي التاسع 

من ديسمبر 2018.
وكــــــــانــــــــت مــــــــصــــــــادر أكــــــــدت 
لـــــــ »الـــــــجـــــــريـــــــدة« أن أي طــعــن 

ــات، ســـــواء  ــ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ عــــلــــى االنـ
ــة الـــشـــامـــلـــة  ــ ــديـ ــ ــألنـ ــ لـ
لــــمــــتــــخــــصــــصــــة  ا و  أ

سيبطلها، واعتبارها 
ــكـــن، بـــداعـــي  ــأن لــــم تـ ــ كـ
وجود خطأ جسيم في 

الــدعــوة التي وجهتها األندية 
إلــــــى جــمــعــيــاتــهــا الـــعـــمـــومـــيـــة، 
والــتــي تضمنت جـــدول أعــمــال 
من بند واحد فقط، دون مناقشة 
الــتــقــريــريــن الـــمـــالـــي واإلداري 
لـــمـــجـــالـــس اإلدارات، وتـــبـــرئـــة 
ذّمــتــهــا عــن الــفــتــرة مــن 1 أبريل 
الماضي حتى 12 و15 الجاري، 
إضافة إلى عدم اختيار اللجنة 
الع على 

ّ
االنتخابية، وعدم االط

اقتراحات األعضاء، وذلك وفقا 
لألنظمة األســاســيــة، وتحديدا 
ــم 16 و13 و12  فـــي الــــمــــواد رقــ

على التوالي.
 

مرشح ضد قائمة

وفـــي الــهــجــن، تــرشــح عضو 
الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة مــحــمــد 
ــالـــدي، بــشــكــل مــســتــقــل في  الـــخـ
مــواجــهــة قــائــمــة ابـــنـــاء الــنــادي 
والـــتـــي تــضــم ربـــيـــع الــعــجــمــي، 
وحــــســــيــــن الـــــــــــــــدواس، وراشــــــــد 

الــســهــلــي، وعــبــدالــلــه المطيري، 
ــو، ومـــحـــمـــد  ــ ــيــ ــ ــامــ ــ ــد طــ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ ومـ
الـــعـــجـــمـــي، ومـــســـفـــر الــعــجــمــي، 
ومـــشـــعـــان الــعــتــيــبــي، ومــوســى 
الـــرشـــيـــدي، ونــشــمــي الــفــضــلــي، 

وهادي العجمي.

3 قوائم

وفــي نــادي الفتاة الرياضية 
بالخالدية، ستكون االنتخابات 
ــلـــة، بـــــوجـــــود 3 قــــوائــــم  مـــشـــتـــعـ
ــنــــافــــس لــنــيــل  ــتــ انــــتــــخــــابــــيــــة، تــ
ثــقــة الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة، هي 
قــائــمــة الــــوالء بــرئــاســة فضيلة 
ــة الــتــمــيــز  ــمــ ــائــ ــويـــــالن، وقــ ــشـــ الـــ
برئاسة عواطف الخزام، وقائمة 
اإلنــجــاز برئاسة مها المطوع، 
علما بأن عدد عضوات الجمعية 

العمومية يبلغ 690 عضوة.

مؤشرات لبدايات أزمة في الجهراء
بيان لـ »القائمة الخاسرة« يرصد بعض المخالفات ويؤكد رفضها

في مؤشر على انطالق أزمة قد 
تكبر في نادي الجهراء، أصدرت 
قـــائـــمـــة الــــجــــهــــراء الـــتـــي خــاضــت 
 انـــتـــخـــابـــات الــــنــــادي وخــســرتــهــا
لــــمــــاضــــي  ا لــــخــــمــــيــــس  ا  11  - 0
 
ً
 تــلــقــت »الـــجـــريـــدة« نــســخــة

ً
بــيــانــا

مــنــه، رافـــضـــة االعـــتـــراف بنتائج 
االنتخابات األخيرة.

وجاء في البيان: »تؤكد قائمة 
ــابـــات الــتــي  ــتـــخـ الـــجـــهـــراء أن االنـ
أقيمت في النادي والتي انطلقت 
يــوم الخميس شابها الكثير من 
األخــطــاء الجسيمة الــتــي نسفت 
العملية الديموقراطية في النادي، 
ومنها انحياز اللجنة االنتخابية 
نــحــو الــقــائــمــة الــمــنــافــســة بعدما 

 فــــي مــقــار 
ً
وضــــعــــوا 24 مـــنـــدوبـــا

لجان االقتراع، إذ سجلت القائمة 
ــر قبل  اعــتــراضــهــا عــلــى هـــذا األمــ
بدء االقتراع، وقام ممثلو الهيئة 
الـــعـــامـــة لــلــريــاضــة ومــســتــشــارو 
الفتوى والتشريع باستبعادهم 
ــتــــراع،  ــن أجــــل بــــدء عــمــلــيــة االقــ مـ
ولكن سرعان ما عادوا إلى مقار 
ــتـــراع بــعــد ســاعــة من  لــجــان االقـ
سير العملية االنتخابية وهو 
مــا يــعــد مــخــالــفــة صــريــحــة؛ ألن 
الــلــجــنــة االنـــتـــخـــابـــيـــة ال تــمــلــك 
هذا الحق في ظل وجود كتاب 
تفويض مــن قبلها إلــى هيئة 
الرياضة والفتوى والتشريع 

لإلشراف على االنتخابات«.
وأضاف أن »العديد من أعضاء 
الجمعية العمومية لم يحضروا 
إلـــى لــجــان االقـــتـــراع ولــكــن قــامــوا 
باإلدالء بأصواتهم عبر أشخاص 
ــريــــن بــتــســهــيــل مــــن مــنــدوبــي  آخــ
 إلى 

ً
اللجنة االنتخابية«، مشيرا

ــا ال يـــقـــل أربـــعـــمـــئـــة عــضــو  ــ أن »مـ
جــمــعــيــة عــمــومــيــة كـــانـــوا خـــارج 
البالد أثناء عملية التصويت إال 

أنــنــا فوجئنا بــوجــود أسمائهم 
بـــكـــشـــوف الـــتـــصـــويـــت مـــمـــا يــعــد 

 باالنتخابات«.
ً
 صريحا

ً
تزويرا

وأوضــــح الــبــيــان أن »األرقــــام 
الـــتـــي وردت إلــــى الــقــائــمــة من 
مــنــاديــبــنــا الــمــوجــوديــن داخـــل 
ــــراع غـــيـــر مــطــابــقــة  ــتـ ــ لـــجـــان االقـ
لألرقام النهائية مما دفعنا إلى 
المطالبة بإعادة فرز األصوات، 

 :
ً
ولكن تم رفض طلبنا«، مضيفا

ــونـــي  ــانـ ــقـ ــفـــظ بـــحـــقـــنـــا الـ ــتـ ــحـ »نـ
تــجــاه هـــذه األخــطــاء الجسيمة 
الــتــي مــن شــأنــهــا نــســف نتيجة 
االنتخابات التي لم نعترف بها 
ولم نقم بالتوقيع على نتائجها 
كخطوة أولى، تتبعها خطوات 

لالحتفاظ بحقنا«.

طعون أمام المحكمة الرياضية
 من أعضاء الجمعية العمومية 

ً
علمت »الجريدة« أن عــددا

 آخر من أعضاء الجمعيات العمومية 
ً
في نادي الجهراء، وعددا

 
ً
في األندية األخرى التي جرت فيها االنتخابات ماضية قدما

باتجاه تقديم طعون أمام محكمة التحكيم الرياضي، لمخالفة 
الدعوة النتخابات النظام األساسي لألندية، إذ لم تتم دعوة 
الجمعية العمومية إلى اعتماد التقريرين المالي واإلداري 
قبل اختيار أعضاء مجلس اإلدارة، واكتفت الدعوة إلى إجراء 

االنتخابات فقط.
يذكر أن »الجريدة« أشارت في عددها الصادر يوم الخميس 
الماضي إلــى ذلــك، وحــذرت من أن دعــوة االنتخابات جاءت 

بمخالفة صريحة للنظام األساسي.

أعضاء »العمومية« يبحثون عن أسمائهم في لجان االقتراع

مؤتمر اتحاد كأس الخليج العربي يعقد اليوم
تــقــرر تــأجــيــل الــمــؤتــمــر الــعــام 
التـــحـــاد كــــأس الــخــلــيــج الــعــربــي 
لـــكـــرة الـــقـــدم إلــــى الـــيـــوم األحــــد، 
برئاسة رئيس االتحاد القطري، 
الشيخ حمد بن خليفة، وحضور 
رؤســــاء االتـــحـــادات الخليجية، 
وذلك على هامش بطولة خليجي 

25 اليوم بالبصرة. 
ــرر أن يــعــقــد  ــقـ ــمـ ــن الـ وكــــــان مــ
الــمــؤتــمــر الـــعـــام لــالتــحــاد أمــس 
ــه تــقــرر  األول، الــجــمــعــة، بــيــد أنــ
تأجيله إلــى الــيــوم، لــوفــاة نائب 

ــــس االتــــــحــــــاديــــــن الـــقـــطـــري  ــيـ ــ رئـ
واآلسيوي سعود بن عبدالعزيز 

المهندي.
ــــالل  ويـــــنـــــاقـــــش االتــــــــحــــــــاد خـ
االجــتــمــاع، مــوعــد إقــامــة بطولة 
خــلــيــجــي 26 الــتــي تستضيفها 

الكويت.
ووضع مسؤولو اتحاد كأس 
الخليج الــعــربــي شهر ديسمبر 
المقبل موعدا لبطولة خليجي 
26، لــــكــــن تـــــم تـــغـــيـــيـــر الـــمـــوعـــد 
بسبب بطولة كــأس آســيــا التي 

تستضيفها قطر في يناير 2024. 
ويـــــطـــــلـــــع الــــــحــــــضــــــور خـــــالل 
اجــتــمــاع الـــيـــوم، عــلــى روزنـــامـــة 
االتــحــاديــن اآلســـيـــوي والــعــربــي 
لكرة القدم، من أجل تحديد موعد 
جديد بعيدا عن هذه االرتباطات.

ُيذكر أن الكويت كانت مرشحة 
الســتــضــافــة »خــلــيــجــي 25«، في 
ــدم قــــــدرة الــــعــــراق عــلــى  ــ ــة عـ ــالـ حـ
استضافتها، ليتم إسناد بطولة 

»خليجي 26« لها.

الشاهين: فخور بالالعبين والمنتخب
أشاد رئيس اتحاد كرة القدم عبدالله الشاهين، بالمستوى الذي 
 أن المنتخب خرج من 

ً
قدمه األزرق في بطولة »خليجي 25«، مضيفا

منافسات التأهل للدور نصف النهائي في الجولة األخيرة، بعد أن 
صبت نتيجة المواجهات المباشرة في مصلحة المنتخب القطري.

وقال الشاهين، في تصريح لوسائل اإلعالم: »فخور بالالعبين 
 أن الفترة التي تم تجهيز المنتخب فيها 

ً
والمنتخب، خصوصا

وضــخ دمــاء جــديــدة لــه قصيرة، وعلى جميع دعمهم فــي الفترة 
المقبلة، لالرتقاء بالمستوى«.

 أنهم 
ً
 في العبي األزرق، موضحا

ً
وشدد على أن ثقته كبيرة جدا

قادرون على تحقيق األفضل في االستحقاقات المقبلة.
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني قد أقام أدبة عشاء 

على شرف وفد االتحادات الخليجية، بحضور الشاهين.
الشاهين ودرجال والشيخ حمد بن خليفة مع السوداني

تعقد اإلدارة الفنية باتحاد 
 مع الجهاز 

ً
كرة القدم اجتماعا

الفني لألزرق، للوقوف على 
سلبيات وإيجابيات »خليجي 
25«، كذلك مناقشة برنامج 

اإلعداد لغرب آسيا باإلمارات.

ــد مــنــتــخــبــنــا الــوطــنــي  ــاد وفــ عــ
لكرة القدم إلى البالد في الساعة 
الــثــالــثــة مــن عــصــر أمـــس السبت، 
بــعــد أن ودع الــفــريــق مــنــافــســات 
ــا  بــطــولــة خــلــيــجــي 25 مـــن دورهــ
األول، بعد التعادل مع المنتخب 
البحريني 1-1 في ختام منافسات 

المجموعة الثانية. 
وتــــصــــدر مــنــتــخــب الــبــحــريــن 
الـــمـــجـــمـــوعـــة بـــرصـــيـــد 7 نـــقـــاط، 
ــقــــطــــري فــي  وجـــــــاء الـــمـــنـــتـــخـــب الــ
الــمــركــز الــثــانــي برصيد 4 نقاط، 
 على منتخبنا الوطني 

ً
متفوقا

ــبـــاشـــرة، بــعــد  ــمـ بـــالـــمـــواجـــهـــات الـ
تــســاويــهــمــا فـــي الـــرصـــيـــد، حيث 
تــغــلــب الــعــنــابــي عــلــى األزرق في 
الجولة األولـــى بهدفين مــن دون 

رد.
ــــب مـــنـــتـــخـــبـــنـــا الـــوطـــنـــي  ــعـ ــ ولـ
بطريقته المعتادة فــي البطولة 
4-3-3، ودفــع الــمــدرب البرتغالي 
روي بينتو بتشكيل يتكون من 
ســلــيــمــان عـــبـــدالـــغـــفـــور لــحــراســة 
المرمى، وفهد الهاجري وخالد 
إبراهيم وحسن حــمــدان وحميد 
القالف لخط الدفاع، وبدر طارق 
وســلــطــان الــعــنــزي وفــيــصــل زايــد 
لــخــط الــوســط، ومــبــارك الفنيني 
وشبيب الخالدي وعيد الرشيدي 

لخط الهجوم.
جاء الشوط األول للمباراة جيد 
الــمــســتــوى مـــع أفــضــلــيــة لــــألزرق 
الـــذي اســتــحــوذ عــلــى الـــكـــرة، لكن 
كــان ينقص الفريق فقط اللمسة 

األخيرة، والذي انتهى بالتعادل 
بهدف لمثله، حيث تقدم المنتخب 
البحريني بهدف في الدقيقة 26 
بواسطة العبه مهدي الحمدان، 
وأدرك شبيب الــخــالــدي التعادل 

في الدقيقة 45 برأسية رائعة.
وشــهــد الــشــوط الــثــانــي تبادل 
ــت أن األزرق  ــالفــ الـــهـــجـــمـــات، والــ
 بـــعـــد طـــرد 

ً
ــدا ــيــ قـــــدم مـــســـتـــوى جــ

مدافعه األيسر حمد القالف، اثر 
حصوله على بطاقتين صفراوين 

للخشونة.

االستعدادات لغرب آسيا

ورغــــــم الــــخــــروج الـــمـــبـــكـــر، مــن 
البطولة غير أن هــنــاك حــالــة من 
الــرضــا على أداء المنتخب الــذي 
 من 

ً
جمع أربع نقاط، وكان قريبا

التأهل للدور نصف النهائي، غير 
أن هــدف الــقــطــري تميم منصور 
ــارات  ــرزه فــي شــبــاك اإلمـ الـــذي أحـ
في الدقيقة 88 وأدرك به التعادل 

حال دون ذلك.
ومـــن الــمــقــرر أن تــعــقــد اإلدارة 
 مــع 

ً
ــا الــفــنــيــة لـــالتـــحـــاد اجـــتـــمـــاعـ

الجهاز الفني بقيادة البرتغالي 
روي بــيــنــتــو ومــــســــاعــــده أحــمــد 
عــبــدالــكــريــم، لــلــوقــوف عــلــى أبـــرز 
ســلــبــيــات وإيــجــابــيــات الــبــطــولــة، 
وتسلم التقريرين الفني واإلداري.
كما يشهد االجتماع التطرق 
إلى مناقشة المدرب في برنامج 
ــداد بــطــولــة غـــرب آســـيـــا، الــتــي  ــ إعـ

تستضيفها اإلمارات خالل مارس 
الــمــقــبــل، بــعــد أن تـــقـــرر مــشــاركــة 
منتخبنا الوطني بــهــا، مــن أجل 
ــــن صــقــل  ــــن الــــمــــزيــــد مـ ــحـــث عـ ــبـ الـ

خبرات الالعبين.
ويــركــز بينتو خــالل الفترة 
الـــمـــقـــبـــلـــة، عـــلـــى بـــطـــولـــة غـــرب 
آسيا، من أجــل الظهور بشكل 
الئق، مع طي صفحة »خليجي 
25«، واالستفادة من األخطاء 

التي وقع فيها الفريق.
ــقـــرر أن تــجــرى  وكــــــان مــــن الـــمـ
ــاء  ــهـ ــتـ ــقــــب انـ مـــــراســـــم الــــقــــرعــــة عــ
»خـــلـــيـــجـــي 25«، لــــكــــن االتــــحــــاد 
ــــي لـــم يــعــن عـــن الــمــوعــد  ــاراتـ ــ اإلمـ

حتى أمس.

بينتو يشكو النقص العددي

وكــان بينتو قــد أرجــع نتيجة 

التعادل مع المنتخب البحريني، 
ــع طـــرد  إلـــــى الـــنـــقـــص الــــعــــددي مــ
الــالعــب حــمــد الــقــالف ابـــتـــداء من 

الدقيقة 68.
ــر  ــ ــمــ ــ ــؤتــ ــ ــمــ ــ وأضـــــــــــــــــــــاف فـــــــــــي الــ
الصحافي الذي ُعقد عقب نهاية 
ت المواجهة صعبة  اللقاء: »جــاء
ــم قــدمــنــا  فــــي الــــشــــوط األولــــــــى، ثــ
 في الشوط الثاني، 

ً
مستوى جيدا

وتــوضــحــت رغــبــتــنــا فــي تحقيق 

الفوز، ال سيما في ظل استحواذنا 
على الكرة من دون تهديد مرمى 
ــفــــرص خـــطـــيـــرة إال  الـــمـــنـــافـــس بــ

 .»
ً
نادرا

ــه  ــ ــى أنــ ــ ــلــ ــ وشــــــــــــــدد بــــيــــنــــتــــو عــ
ســيــواصــل مهمته مــن أجـــل بناء 
فريق جديد، والذي يتطلب الصبر 
ــــن الـــجـــمـــيـــع لــتــحــقــيــق الـــهـــدف  مـ

المأمول.

 األزرق عاد... وبينتو يركز على »غرب آسيا«
 تفاؤل بمستقبل المنتخب رغم الخروج 

المبكر من »خليجي 25«

مناقشة المدرب 
في برنامج إعداد 
بطولة غرب آسيا 

التي ستستضيفها 
اإلمارات

بيان القائمة 

حازم ماهر 

https://www.aljarida.com/article/11071
https://www.aljarida.com/article/11057
https://www.aljarida.com/article/11143
https://www.aljarida.com/article/11142
https://www.aljarida.com/article/11140
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كالسيكو ناري بين الريال والبرشا في نهائي         كالسيكو ناري بين الريال والبرشا في نهائي         
السوبر اليومالسوبر اليوم

تــــتــــجــــه األنــــــظــــــار 
الــــــــــيــــــــــوم إلـــــــى 

اســـــــــــــــتـــــــــــــــاد 
ــلــــك فــهــد  الــــمــ

الــــــــــدولــــــــــي فـــي 
ـــذي  الــــــريــــــاض، الــ

يستضيف مواجهة 
ريـــال مــدريــد وغريمه 
بــرشــلــونــة، فــي نهائي 
كــأس السوبر اإلسبانية 

لكرة القدم.
ــلـــغ الـــفـــريـــقـــان  ــــات الـــتـــرجـــيـــح، بـ ــركـ ــ وبـ
ــال مــــدريــــد بــطــل  ــ ــبــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة: ريــ ــمــ الــ
الـــــــدوري عـــلـــى حـــســـاب فــالــنــســيــا وصــيــف 
الــــكــــأس 4-3 )1-1(، وبـــرشـــلـــونـــة وصــيــف 
الدوري أمام ريال بيتيس بطل الكأس 2-4 

.)2-2(
وفي حال تتويج بطل أوروبا 14 مرة )رقم 

قــيــاســي(، بينها خمسة منذ 2014، سيعادل 
ريال مدريد األلقاب الـ13 لغريمه برشلونة، كما 

يبلغ العتبة الرمزية لمئة لقب في تاريخه.

اآلمال على شتيغن 

في المقابل، يأمل برشلونة أن يواصل حارسه 
األلماني مارك-أندريه تير شتيغن تألقه بعد 

مـــبـــاراة درامــاتــيــكــيــة الــخــمــيــس ضد 
ــتـــيـــس، عـــنـــدمـــا تـــصـــدى  ــيـ ريـــــــال بـ

لركلتين ترجيحيتين.
ــلـــق بـــيـــن الـــخـــشـــبـــات  وتـــعـــمـ
الـــثـــاث، ووقـــــف ســــدا مــنــيــعــا 
أمـــام هــجــمــات بــيــتــيــس، قبل 
أن يتصدى لركلتي خوانمي 
خــيــمــيــنــيــس والـــبـــرتـــغـــالـــي 
ــام كــــارفــــالــــيــــو خــــال  ــ ــيــ ــ ــ ول
سيناريو ركات الترجيح.
وعــن الموقعة المنتظرة 
ــارس:  ــحــ أمــــــام ريـــــــال، قـــــال الــ
ــكـــون مــــبــــاراة جــمــيــلــة،  ــتـ »سـ
الــجــمــيــع يـــريـــد أن يــشــاهــد 
هذا النوع من المباريات، 

وسنكون سعداء 
لـــــــلـــــــغـــــــايـــــــة 

بــــــــلــــــــعــــــــبــــــــهــــــــا 
والفوز بها«.

ويــــــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــــــوض 
بــــــرشــــــلــــــونــــــة، الـــــــــــــذي ســـجـــل 
لـــــــــــه الــــــــبــــــــولــــــــنــــــــدي روبــــــــــــــرت 
ليفاندوفسكي وأنــســو فــاتــي، 
ــدارة  ــ ــو فـــــي صــ ــ ــقـــة وهــ الـــمـــســـابـ
الـــدوري مــع مسيرة رائــعــة بـــ13 
فوزا وتعادلين وخسارة، ويبدو 
»بـــلـــوغـــرانـــا« فـــي أفـــضـــل مــرحــلــة 
خصوصا بعد فوزه على أتلتيكو 
ــــي عـــقـــر داره  ــنـــيـــد فـ ــد الـــعـ ــ ــــدريـ مـ

1-صفر في المرحلة الماضية.
وصــحــيــح أن بــرشــلــونــة يحمل 
الرقم القياسي لعدد االنتصارات 
فــي كـــأس الــســوبــر )13(، لكنه فشل 

في الوصول إلى المباراة النهائية 
في النسختين السابقتين للنظام 

الــجــديــد الــذي اعتمد بمشاركة 
4 أنــــديــــة، والــلــتــيــن أقــيــمــتــا 

فـــي الـــســـعـــوديـــة )2020 
و2022(، حــيــث خــرج 

من الدور االول.
وكــــــــان بـــرشـــلـــونـــة 

خـــســـر عـــلـــى أرض 
ريــال مدريد 

ب  هــــــــــــا ذ فــــــــــــي   3 -1
الـــــــــــــــــــــــــــــــدوري فـــــي 
ــر  ــ ــوبـ ــ ــتـ ــ كـ أ  16

الماضي.

أنشيلوتي: معتادون على الضغطأنشيلوتي: معتادون على الضغط
أكد اإليطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أن 
فريقه يكافح »كل يوم من أجل لحظات كهذه« قبيل نهائي 
كأس السوبر اإلسباني أمام برشلونة، وهو اللقاء الذي 
: »لدي 

ً
كشف أنه يخوضه بـ »قدر كبير من الثقة«، مضيفا

العبون معتادون على هذا النوع من الضغط«.
وقال أنشيلوتي أثناء مؤتمر صحافي: »يمكننا تقييم 
 
ً
الشعور الــذي يــراودنــا، أال وهــو أن األلــقــاب مهمة جــدا

 من أجل لحظات كهذه. هناك 
ً
لنا. نكافح يوميا

 .
ً
حالة من الحماسة لــدى الفريق، كما هو الحال دائما

لدي العبون معتادون على هذا النوع من الضغط، لذلك 
نتحلى بقدر كبير من الثقة«.

وتابع: »جميع األلقاب مهمة بالنسبة لهذا النادي، 
تمنح الثقة والــدافــع لمواصلة التفوق والــحــفــاظ على 
األجـــواء اإليجابية. سنلعب على أمــور كثيرة فــي هذه 
الـــمـــبـــاراة«. ونــفــى أن يــكــون الــفــريــق قــد تــشــبــع بــعــد كل 

أنشيلوتيالبطوالت التي حققها.
ديمبيلي نجم برشلونةبنزيمة نجم ريال مدريد

https://www.aljarida.com/article/11146
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سلة أخبار

أكد تشافي هرنانديز، مدرب 
برشلونة، أنه ال يرغب »في 

رحيل أحد« خالل سوق 
االنتقاالت الشتوية، لكن إزاء 

احتمالية وجود رغبة لدى 
الهولندي ممفيس ديباي 
في ترك الفريق، أشار إلى 

ضرورة أن يضم النادي العبًا 
آخر. وقال تشافي، في مؤتمر 
صحافي عشية نهائي كأس 
السوبر اإلسباني أمام ريال 

مدريد في الرياض: »أنا ال 
أرغب في رحيل أحد. إذا طلب 
أحد الرحيل، فيجب تعويضه. 

لن أعطيك أسماء، ألننا نركز 
على نهائي السوبر«، وذلك 

ردًا على سؤال حول احتمالية 
إتمام صفقة تبادلية مع 

أتلتيكو مدريد يرحل فيها 
ممفيس وينضم الجناح 

البلجيكي يانيك كاراسكو إلى 
البرسا.

تشافي: ال أرغب
في رحيل أحد

توج الفرنسي املخضرم 
ريشار جاسكيه بلقب بطولة 

أوكالند النيوزيلندية للتنس، 
بعدما تغلب على البريطاني 

كاميرون نوري 4-6 و6-4 و4-6 
في املباراة النهائية للبطولة. 

وضاعت على نوري فرصة 
التتويج بخامس لقب له في 
مسقط رأسه، حيث نشأ في 

نيوزيلندا قبل أن ينتقل إلى 
لندن في فترة املراهقة. 

وكاد نوري يحقق االنتصار 
السابع على التوالي في بداية 
املوسم، حيث فاز باملجموعة 

األولى من املباراة النهائية، 
لكن جاسكيه قلب موازين 

املواجهة لصالحه.  وأشارت 
وكالة األنباء البريطانية 

»بي أيه ميديا« إلى أن اللقب 
هو األول منذ عام 2018 

لجاسكيه، الذي بدأ مسيرته 
في البطوالت التابعة للرابطة 

العاملية لالعبي التنس 
املحترفني قبل 20 عاما. 

وشكلت الهزيمة خيبة أمل 
لكاميرون نوري، الذي سيكون 
عليه استعادة توازنه سريعا، 

استعدادا لخوض منافسات 
أستراليا املفتوحة. ويستهل 

نوري مشواره في بطولة 
أستراليا بمواجهة الفرنسي 
لوكا فان أسش غدا االثنني. 

جاسكيه يتوج بلقب 
»أوكالند«

أعلن نادي أوغسبورغ األملاني 
لكرة القدم، أمس، تعاقده مع 

العب الظهير األيسر الكرواتي 
دافيد كولينا من هايدوك 

سبليت الكرواتي. ووقع 
املدافع، البالغ 22 عاما، عقدا 

يستمر حتى يونيو 2027، 
وقال كولينا: »أوغسبورغ 

يشكل فرصة هائلة بالنسبة 
لي. من خالل املحادثات 

الجيدة جدا التي أجريت مع 
مسؤولي النادي، أثق بأن هذه 

هي الخطوة الصحيحة في 
مسيرتي«. وأصبح كولينا 
ثاني العب كرواتي ينضم 

مؤخرا إلى أوغسبورغ، حيث 
أعلن النادي أمس األول 

تعاقده مع املهاجم ديون 
بيلجو.

أوغسبورغ يضم الكرواتي 
كولينا

أقر الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش، أن السبب وراء 
استمراره في لعب التنس هو 

رغبته في أن يكون األفضل 
على مر العصور.

وقال ديوكوفيتش، في مؤتمر 
صحافي قبل انطالق بطولة 

أستراليا املفتوحة: »بالتأكيد 
إنه دافع بالنسبة لي أن أكون 

العب التنس الذي يحظى 
بأكبر عدد من ألقاب الغراند 
سالم. أريد أن أكون األفضل، 
وأن أفوز بأفضل البطوالت. 

ال يوجد شيء ألخفيه في هذا 
األمر«. ويشارك ديوكوفيتش، 

املصنف السابع عامليا، في 
أستراليا املفتوحة هذا العام 

بعدما فشل في الدفاع عن 
لقبها العام املاضي لترحيله 
من البالد لعدم تلقيه اللقاح 

املضاد لفيروس كورونا.

ديوكوفيتش: أستمر في 
اللعب ألكون األفضل

 وسحقه 1-5 
ً
 كرويا

ً
ن نابولي ضيفه يوفنتوس درسا

ّ
لق

الجمعة، وابتعد في الصدارة، في افتتاح منافسات المرحلة 
الـ 18 من الدوري اإليطالي لكرة القدم.

وتـــنـــاوب عــلــى تسجيل خماسية نــابــولــي النيجيري 
فيكتور أوسيمهن هدفين )14 و65(، والجورجي خفيتشا 
كفاراتسخيليا )39(، والــكــوســوفــي أمــيــر رحــمــانــي )55( 
والمقدوني الشمالي اليف الــمــاس )72(. وسجل للفريق 

الخاسر األرجنتيني أنخل دي ماريا )42(.
وفــاز الــنــادي الجنوبي في 15 من مبارياته الـــ 18 
األخـــيـــرة، مــقــابــل تــعــادلــيــن وهــزيــمــة. كــمــا حــقــق فــوزه 
 بعد إسقاطه سمبدوريا 2- صفر في 

ً
الثاني تواليا

الــمــرحــلــة الــمــاضــيــة لــيــحــســم لــقــب بــطــل الــشــتــاء قبل 
 بأن خسارته 

ً
مرحلتين على انتصاف المنافسات، علما

الوحيدة هذا الموسم في الــدوري جاءت في عقر دار 
إنتر صفر-1 في المرحلة 16.

ويحلم نابولي بلقب ثالث في تاريخه بعد اثنين 
بقيادة األسطورة األرجنتيني مــارادونــا الــذي ُسمي 
ا به بعد وفاته في 2020، بعدما قاده الى 

ً
الملعب تيمن

لقبيه الوحيدين في 1987 و1990.
من جهته، وبعد بداية سيئة للموسم شهدت ثالثة 
انتصارات فقط في تسع مباريات وسط ضغوط على 
الــمــدرب ماسيميليانو ألــيــغــري، انتفض يوفنتوس 
 في 

ً
بطريقة خارقة وحقق ثمانية انتصارات تواليا

الـــدوري مــن دون أن تتلقى شباكه أي هــدف )0-15(، 
قبل أن يسقط أمام نابولي وتهتز شباكه خمس مرات.
 
ً
مــن جانبه، أثنى سباليتي على فــوز فريقه قائال
 »هـــي أمسية 

ً
»بعثنا بــرســالــة إلـــى أنــفــســنــا«، مضيفا

جميلة. لقد لعب الفريق مباراة رائعة بوتيرة عالية. 
عــرف هــذا الــفــريــق كيف يعيد خلق الــحــب حــول هذا 

ــنــــوع مــن  الـــقـــمـــيـــص، إنـــهـــم يــســتــحــقــون لـــعـــب هـــــذا الــ
المباريات وقد حققوا ذلك بالطريقة الصحيحة«.

وتستكمل مباريات المرحلة اليوم بلقاءات ساسوولو 
أمــــام التــســيــو، وأوديـــنـــيـــزي مــع بــولــونــيــا، وتــوريــنــو أمــام 
ــا أمـــام  ــ ــام ســالــيــرنــيــتــانــا، ورومــ ــ ســبــيــتــســيــا، وأتـــاالنـــتـــا امـ

فيورنتينا.

فرحة العبي نابولي بعد الفوز

نابولي يسحق يوفنتوس بخماسيةنابولي يسحق يوفنتوس بخماسية

فيغهورست إلى »الشياطين الحمر«مورينيو: كنت الخيار األول للبرتغال
ــر يـــونـــايـــتـــد،  ــتـ ــسـ ــانـــشـ ــل مـ ــ ــمـ ــ أكـ
أمــس األول، صفقة ضــم المهاجم 
الـــــــهـــــــولـــــــنـــــــدي الـــــــــــدولـــــــــــي فـــــــــاوت 
فــيــغــهــورســت عــلــى ســبــيــل اإلعــــارة 
ــالـــي،  ــة الــــمــــوســــم الـــحـ ــايـ ــهـ ــتـــى نـ حـ
لتعزيز الخيارات الهجومية لمدربه 

إريك تن هاغ.
 
ً
( معارا

ً
ولعب المهاجم )30 عاما

 مع بشيكتاش من بيرنلي، 
ً
أيضا

غــيــر أن الـــنـــادي الــتــركــي أعــلــن أنــه 
حصل على 2.8 مليون يورو إلتمام 

الصفقة.
ــال فـــيـــغـــهـــورســـت، فــــي بــيــان  ــ وقــ
نــــشــــره الـــــنـــــادي: »أشــــعــــر بــالــفــخــر 
لالنضمام إلى مانشستر يونايتد. 
لقد رأيت تقدم يونايتد تحت قيادة 
ــذا الـــمـــوســـم، وال  ــاغ هــ ــك تـــن هــ ــ إريـ
أطيق االنتظار لبدء لعب دوري في 

دفع الفريق نحو أهدافه«.
وتـــــــفـــــــتـــــــقـــــــر صـــــــــفـــــــــوف فــــــريــــــق 
»الشياطين الحمر« إلى مهاجمين 

منذ إنــهــاء عقد نجمه البرتغالي 
ــد  ــدو فـــي »أولــ ــالــ كــريــســتــيــانــو رونــ
ترافورد« في نوفمبر الماضي، قبل 
أن ينضم أفــضــل العــب فــي العالم 
خـــمـــس مــــــرات إلـــــى نــــــادي الــنــصــر 

السعودي.
وانضم فيغهورست إلى بيرنلي 
 مــن فــولــفــســبــورغ األلــمــانــي 

ً
قـــادمـــا

مقابل 12 مليون جنيه إسترليني 
في يناير 2022، لكنه سجل هدفين 
فقط في »البريمييرليغ«، في حين 
هبط فريقه إلى »التشامبينشيب« 

الموسم الماضي.
استعاد فيغهورست بريقه في 
المالعب التركية، فسجل 9 أهداف 

في 18 مباراة مع بشيكتاش.

فاوت فيغهورست

مصر تقسو على كرواتيا في مونديال اليد
حـــقـــق مــنــتــخــب مـــصـــر لــكــرة 
ــة قـــويـــة فــــي بــطــولــة  ــدايــ الـــيـــد بــ
كــأس العالم لكرة اليد للرجال 
2023، المقامة حاليا في بولندا 
والسويد، إثر فوزه على نظيره 
الـــكـــرواتـــي بــنــتــيــجــة ثــقــيــلــة 31-
22 أمـــس األول، ضــمــن الجولة 
األولــى من المجموعة السابعة 
بالدور التمهيدي، والتي شهدت 
أيضا فوز أميركا على المغرب 

بنتيجة 27-28.
ــر  وبـــــــــذلـــــــــك تـــــــــصـــــــــدرت مـــصـ
مجموعتها بفارق األهداف عن 
أمــيــركــا الـــثـــانـــي، ولـــكـــل منهما 
نــقــطــتــان، بينما ظــلــت المغرب 
الثالث، وكرواتيا الــرابــع بدون 

رصيد.
وأسفرت نتائج بقية مباريات 
ــوز ألــمــانــيــا  ــ ــــس األول عــــن فـ أمـ
على قطر 31-27، وهولندا على 
األرجــنــتــيــن 29-19، والــدنــمــارك 
على بلجيكا 43-28، والنرويج 
على مقدونيا 39-27، وصربيا 
عـــلـــى الـــجـــزائـــر 36-27، بــيــنــمــا 

تعادل منتخبا تونس والبحرين 
.27-27

ترتيب الجولة األولى
وبذلك جــاء ترتيب مجموعات 
الـــمـــونـــديـــال بــعــد الــجــولــة األولــــى 
كــالــتــالــي: فــي المجموعة األولــــى، 
حلت إسبانيا أوال، وإيـــران ثانيا 
بفارق االهـــداف ورصيد نقطتين، 
وتــشــيــلــي ثــالــثــا والــجــبــل االســــود 
رابــعــا بـــدون رصــيــد، والمجموعة 
الثانية سلوفينيا أوال، وفرنسا 
ثــانــيــا بنقطتين، وبــولــنــدا ثالثا، 
والــســعــوديــة رابــعــا بـــدون رصيد، 
والمجموعة الثالثة السويد أوال، 
والــرأس األخضر ثانيا بنقطتين، 
والبرازيل ثالثا، وأوروغواي رابعا. 
وفي المجموعة الرابعة جاءت 
ــنــــدا ثــانــيــا  ــلــ الـــمـــجـــر أوال، وآيــــســ
بنقطتين، والبرتغال ثالثا، وكوريا 
رابــعــا بـــدون رصــيــد، والمجموعة 
الخامسة صربيا أوال، وألمانيا 
ثـــانـــيـــا بــنــقــطــتــيــن، وقـــطـــر ثــالــثــا، 
ــا، والــمــجــمــوعــة  ــ ــعـ ــ ــر رابـ ــزائــ ــجــ والــ

الــســادســة الــنــرويــج أوال وهولندا 
ثانيا بنقطتين، واألرجنتين ثالثا، 
ــا، والــمــجــمــوعــة  ــعــ ومـــقـــدونـــيـــا رابــ
الثامنة واألخـــيـــرة الــدنــمــارك أوال 
بنقطتين، وتونس ثانيا، والبحرين 
ــدة لكل منهما،  ثالثا بنقطة واحــ

وبلجيكا رابعا.

مباريات اليوم 
وتقام اليوم ثماني مباريات 

ضــمــن الــجــولــة الــثــانــيــة، حيث 
يـــلـــتـــقـــي فــــــي الــــثــــامــــنــــة مـــســـاء 
منتخبات بلجيكا مــع تونس، 
وألمانيا مع صربيا، ومصر مع 
المغرب، ومقدونيا مع هولندا، 
وفــي الــعــاشــرة والنصف مساء 
تلعب الــدنــمــارك مــع البحرين، 
وكرواتيا مع أميركا، والنرويج 
مــــــع األرجـــــنـــــتـــــيـــــن، وقـــــطـــــر مــع 

الجزائر.

جانب من مباراة مصر وكرواتيا

قال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، إنه كان »الخيار 
األول« و»الـــخـــيـــار الـــوحـــيـــد« لــتــولــي مــنــصــب الــمــديــر الــفــنــي 
 
ً
للمنتخب البرتغالي لكرة القدم، لكنه رفض المنصب نظرا

اللتزامه مع نادي روما اإليطالي. 
وتــولــى روبــرتــو مارتينيز تــدريــب المنتخب البرتغالي 

قبل أيــام ليحل مكان فيرناندو سانتوس الــذي انتهى 
مشواره مع الفريق عقب الهزيمة الصادمة للبرتغال 

أمـــام الــمــغــرب فــي دور الثمانية مــن بطولة كأس 
العلم 2022 في قطر في ديسمبر الماضي. وجاء 
تعيين مارتينيز مدربا للبرتغال بعد فترة قصيرة 
مــن رحيله عــن تــدريــب المنتخب البلجيكي إثر 

إخــفــاق بلجيكا فــي تــجــاوز دور المجموعات 
بمونديال قطر. 

وكــــشــــف مــــوريــــنــــيــــو، الــــــــذي كــــان 
 لتولي تدريب المنتخب 

ً
مرشحا

الـــبـــرتـــغـــالـــي قـــبـــل اإلعــــــــالن عــن 
تعيين مارتينيز، أن فيرناندو 

غـــــومـــــيـــــز رئــــــيــــــس االتــــــحــــــاد 
الــبــرتــغــالــي لــكــرة الــقــدم أكــد 

أنه كان المدرب الذي يرغب في أن يحل مكان سانتوس. 
وأبــــدى مــوريــنــيــو الــمــديــر الــفــنــي لــرومــا امــتــنــانــه لرئيس 

االتحاد، لكنه قال إنه لم يرغب في أن يتخلى عن روما. 
وأضاف مورينيو: »أود في البداية التقدم بالشكر لرئيس 
 
ً
 جدا

ً
االتحاد. ما أخبرني به فيرناندو غوميز جعلني سعيدا

وأشعر بالفخر«.
وتابع مورينيو: »قــال لي إنني لم أكن الخيار 
األول لــتــدريــب الــمــنــتــخــب، وإنـــمـــا كــنــت الــخــيــار 
الــوحــيــد، وكــان مستعد لفعل أي شــيء مــن أجل 

إعادتي للعمل في بالدي«. 
 لــي، لكنني 

ً
وقــال مورينيو: »كــان شــرفــا

في النهاية قررت عدم القبول. أنا هنا في 
روما، وهذا ما يهم اآلن«. 

وكان مورينيو، الذي ارتبط اسمه 
 بتدريب المنتخب البرازيلي، 

ً
أيضا

 لــمــدة ثــالثــة أعـــوام 
ً
قــد وقـــع عــقــدا

 لــرومــا قبل 
ً
عــنــد تعيينه مــدربــا

بداية موسم 2021 / 2022. 
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مباريات اليوم
القناة الناقلة المباراة التوقيت

الدوري االنكليزي

beINSPORTS PR1 نيوكاسل - فولهام 5:00

beINSPORTS PR2 تشلسي – كريستال باالس 5:00

beINSPORTS PR1 توتنهام - أرسنال 7:30

الدوري االيطالي

AD SPORT PR1 ساسولو - التسيو 2:30

AD SPORT PR2 تورينو - سبيتسيا 5:00

AD SPORT PR1 اودينيزي - بولونيا 5:00

AD SPORT PR1 أتاالنتا - ساليرنيتانا 8:00

AD SPORT PR1 روما - فيورنتينا 10:45

الدوري االسباني

beINSPORTS HD1 خيتافي - اسبانيول 4:00

beINSPORTS HD1 الميريا – أتلتيكو مدريد 6:15

الدوري الفرنسي

beINSPORTS HD2 رين – سان جيرمان 10:45

كأس السوبر االسباني

SSC1 HD ريال مدريد - برشلونة 10:00

أحرز المتألق ماركوس 
 قرب النهاية 

ً
راشفورد هدفا

ليقلب مانشستر يونايتد تأخره 
إلى فوز 2-1 على غريمه 

مانشستر سيتي، ويقلص 
الفارق معه إلى نقطة واحدة 

في ترتيب الدوري اإلنكليزي 
الممتاز لكرة القدم أمس.

قلب فريق مانشستر يونايتد تأخره 
بهدف أمام ضيفه مانشستر سيتي إلى فوز 
2-1، خالل المباراة التي جمعتهما أمس 
السبت في الجولة العشرين من الــدوري 

اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم.
وجــــــــاءت بــــدايــــة الــــمــــبــــاراة مــتــوســطــة 
ــادل الــفــريــقــان السيطرة  ــبـ الــمــســتــوى، وتـ
على مجريات اللقاء، ولكنهما فشال في 
تشكيل أي خطورة حقيقية على المرميين 
باستثناء بعض المحاوالت الهجومية التي 

أفسدها مدافعي الفريقين. 
وبـــمـــرور الـــوقـــت اســتــحــوذ مانشستر 
سيتي على وسط الملعب واتخذه كقاعدة 
 عــن إيــجــاد ثغرة في 

ً
لشن هجماته بحثا

ــاع مــانــشــســتــر يــونــايــتــد. فـــي المقابل  ــ دفـ
اعتمد مانشستر يونايتد على تضييق 
الــمــســاحــات، وإغــــالق كــل الــطــرق المؤدية 
إلى مرماه مع االعتماد على شن الهجمات 

المرتدة وقتما تتاح الفرصة. 
ورغم استحواذ مانشستر سيتي على 
الكرة فإن مانشستر يونايتد كان األخطر، 
فــفــي الــدقــيــقــة 11 ســـدد بــرونــو فرنانديز 
كرة قوية لكنها جاءت بعيدة عن المرمى. 
بعدها انحصر اللعب في وسط الملعب مع 
وجود أفضلية لمانشستر سيتي من حيث 
االستحواذ على الكرة. وشهدت الدقيقة 34 
أول هجمة خطيرة في اللقاء وكانت من 
نصيب مانشستر يونايتد عندما لعبت 
كـــرة طــولــيــة فـــي الــنــاحــيــة الــيــســرى خلف 
مدافعي مانشستر سيتي ليخرج إديرسون 
ــــس، حـــــــارس مــانــشــســتــر ســيــتــي،  ــورايــ ــ مــ
فــي مــحــاولــة إلبــعــاد الــكــرة لكن مــاركــوس 
راشفورد راوغه وسدد الكرة إال أن مانويل 

أكانجي تدخل في اللحظة وأبعد الكرة. 
وفي الدقيقة 38 أهدر راشفورد فرصة 
تسجيل الهدف األول لمانشستر يونايتد، 

عندما تسلم تمريرة بينية فــي الناحية 
اليسرى داخــل منطقة الــجــزاء وســدد كرة 
أرضية تصدى لها مورايس ببراعة. ومر 
الــوقــت المتبقي مــن الــشــوط األول بــدون 
جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهايته 

فارضا التعادل السلبي بين الفريقين. 

استمرار سيطرة سيتي
ومـــع بــدايــة الــشــوط الــثــانــي، استمرت 
سيطرة مانشستر سيتي على مجريات 
اللقاء ولكن بدون تشكيل خطورة حقيقية 
عــلــى مـــرمـــى مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، الـــذي 
استمر في االعتماد على طريقته الدفاعية 
وشن الهجمات المرتدة السريعة. وتوالت 
مـــحـــاوالت مانشستر سيتي الهجومية 
بحثا عن تسجيل هدف التقدم، وسط دفاع 

مستميت من العبي مانشستر يونايتد. 
وأســفــرت هجمات مانشستر سيتي عن 
تسجيل الهدف األول في الدقيقة 60 عندما 
مـــرر كيفين دي بــرويــن كـــرة عــرضــيــة من 
الناحية اليمنى من داخــل منطقة الجزاء 
ارتقى إليها جاك غريليش وقابلها بضربة 

رأس قوية إلى داخل المرمى. 
وبــعــد الــهــدف تخلى فــريــق مانشستر 
يونايتد عن حــذره الدفاعي، وبــدأ مبادلة 
مــانــشــســتــر ســيــتــي لــلــهــجــمــات بــحــثــا عن 
تعديل النتيجة. وفــي الدقيقة 78 سجل 
مانشستر يونايتد هدف التعادل عندما 
لعبت كرة طولية خلف المدافعين قابلها 
ــة من  ــويـ بــــرونــــو فـــرنـــانـــديـــز بـــتـــســـديـــدة قـ
على حـــدود منطقة الــجــزاء لحظة خــروج 
إديرسون مورايس من مرماه. وفي الدقيقة 

82 سجل مانشستر يونايتد الهدف الثاني 
عــنــدمــا مـــرر ألــيــخــانــدرو غــارنــاتــشــو كــرة 
عرضية أرضية من داخل منطقة الجزاء من 
الناحية اليسرى قابلها ماركوس راشفورد 
بـــتـــســـديـــدة إلـــــى داخـــــــل الــــمــــرمــــى. وكــثــف 
مانشستر سيتي محاوالته الهجومية في 
محاولة لتسجيل هــدف الــتــعــادل، ولكنه 
فشل في اختراق دفاع مانشستر يونايتد 
لتمر الدقائق بــدون جديد قبل أن يطلق 
الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز مانشستر 

يونايتد 1-2.

قمة توتنهام وأرسنال
يتطلع أرســنــال، الـــذي يحتل الــصــدارة 
بــرصــيــد 44 نــقــطــة، بـــفـــارق 5 نــقــاط أمـــام 
مــانــشــســتــر ســيــتــي، إلــــى الـــعـــودة سريعا 

لطريق االنتصارات في الدوري، بعد أن قطع 
تعادله السلبي مع نيوكاسل في الجولة 
الماضية سلسلة مــن خمسة انتصارات 

في الدوري. 
لكن أرسنال يواجه مهمة صعبة، حيث 
يحل ضيفا على توتنهام صاحب المركز 
الــخــامــس فـــي خــتــام مــنــافــســات المرحلة 
ــيــــوم. وكـــذلـــك يتطلع  الــعــشــريــن مـــســـاء الــ
نيوكاسل إلى العودة لطريق االنتصارات 
بعد تعادلين متتاليين أمام ليدز يونايتد 
وأرسنال قاطعا سلسلة من 6 انتصارات 
متتالية للفريق في الدوري، وسيستضيف 
نيوكاسل فريق فولهام، تزامنا مع المباراة 
الـــمـــقـــررة بــيــن تــشــلــســي صـــاحـــب الــمــركــز 

العاشر مع كريستال باالس.
)د ب أ(

راشفورد نجم مان يونايتد يحرز هدفه في مرمى سيتي

راشفورد يقود يونايتد لقلب الطاولة على سيتيراشفورد يقود يونايتد لقلب الطاولة على سيتي

غرين نجم غولدن ستايت 
يسجل في سلة سبيرز

ووريورز يستعيد نغمة االنتصارات
ــريــــق غــــولــــدن ســتــايــت  اســــتــــعــــاد فــ
ووريـــــــــورز نــغــمــة االنــــتــــصــــارات بــعــد 
ثالث هزائم متتالية، وتغلب على سان 

أنتونيو سبيرز 144-113 مساء الجمعة، 
ضمن منافسات دوري كرة السلة األميركي 

للمحترفين. 
وحقق ووريـــورز االنتصار الـــ 21 لــه هذا 

الموسم مقابل 21 هزيمة. 
وشـــهـــدت الـــمـــبـــاراة حـــضـــورا جــمــاهــيــريــا 
قياسيا في الموسم المنتظم لدوري السلة، 
حيث سجلت حضور 68 ألفا و323 مشجعا، 

لــتــحــطــم بـــذلـــك الـــرقـــم الــقــيــاســي الــســابــق 
المسجل في مباراة شيكاغو بولز أمام 
أتــالنــتــا هــوكــس فـــي مــــارس عـــام 1998، 

والتي شهدت حضور 62 ألفا و46 مشجعا. 
وسجل أنتوني إدواردز 31 نقطة ليقود 
ــفـــوز على  مــيــنــيــســوتــا تــيــمــبــروولــفــز إلــــى الـ

فينيكس صنز 116-121. 
وأحرز الوري ماركانين 28 نقطة وأضاف 
جوردون كالركسون، ليتغلب يوتا جاز على 

أورالندو ماجيك 108-112. 
وتــغــلــب أوكـــالهـــومـــا ســيــتــي ثـــانـــدر على 

شيكاغو بولز 110-124.

https://www.aljarida.com/article/11082
https://www.aljarida.com/article/11099
https://www.aljarida.com/article/11167
https://www.aljarida.com/article/11166
https://www.aljarida.com/article/11165
https://www.aljarida.com/article/11161
https://www.aljarida.com/article/11160
https://www.aljarida.com/article/11156
https://www.aljarida.com/article/11154
https://www.aljarida.com/article/11152
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وفيات

نوريه محمد حسن أحمد
أرملة: صالح حميد التميمي

، شعيت، ت: 99647911
ً
65 عاما

راشد فهد البزيع
، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة فقط، النساء: 

ً
90 عاما

سلوى، ق8، ش7، م66، ت: 99303131، 97666668
خالد سعود عبدالعزيز البابطين

، شيع، العزاء في المقبرة فقط
ً
82 عاما

إبراهيم علي إبراهيم العطار
، شيع، المنصورية، حسينية الــمــوســوي، ق2، 

ً
80 عــامــا

ش26، قسيمة 162، م21، ت: 99680857، 66654054، 
97218652

عدنان سعود عبدالله النفيسي
، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة فقط، النساء: 

ً
75 عاما

، ت: 99678775، 99031386، 41000018
ً
العزاء هاتفيا

شهناز حمزة صالحي 
أرملة: حسن سلمان عبد الحسين االشوك

، شــيــعــت، الـــرجـــال: الــدعــيــة، مسجد الــبــحــارنــة، 
ً
75 عـــامـــا

الــنــســاء: حسينية عــاشــور، بنيد الــقــار، ت: 97688080، 
66200802

أحمد محمود عيسى الفودري
، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة فقط، النساء: 

ً
86 عاما

الشامية، ق3، ش36، م10، ت: 66660920

أمينه عبدالكريم مشاري الدريويش
أرملة: عبدالله عبدالعزيز المطوع

، شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: شمال 
ً
69 عاما

غرب الصليبيخات، ق3، ش301، عمارة 7، الدور الثاني، 
ت: 60005642، 67668576

سندس محمد سعود العبيدي
زوجة: عبدالله خلف البيشي

، شيعت، الرجال: الروضة، ق4، ش45، م32، )لمدة 
ً
56 عاما

ثالثة أيام(، النساء: قرطبة، ق2، الشارع األول، ج5، م21، 
)لمدة ثالثة أيام(، ت: 99225525، 99628536، 99600105، 

66502061
محمد شهاب أحمد الصفي

، شيع، الرجال: مبارك العبدالله )غرب مشرف(، 
ً
69 عاما

ــاء: الــــعــــدان، ق7، ش15، م11،  ــنـــسـ ق1، ش116،م49، الـ
ت:65656999، 988788341، 66654048

وداد حمد سعد الحقان 
ــي الــمــقــبــرة فقط  ، شــيــعــت، الــــرجــــال: الــــعــــزاء فـ

ً
ــا 58 عــــامــ

وعــبــر الــهــاتــف، الــنــســاء: الــفــنــطــاس، ق2، ش101، م10، 
ت: 99754050، 66621662، 94400761، 99740943، 

97362225
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الظهر
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المغرب
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 11:57
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    0 6:33

الطقس والبحرمواعيد الصالة

العظمى

الصغرى

أعلى مد

أدنى جزر

  18

07

ً
04:13 صبـــاحــــــا

 05:28 مــــــســــــــــــــــاًء 

  
ً
10:41 صبـــاحــــــا

100 إسترليني... لرشقه الملك بالبيض »Spare« هاري: حذفُت 400 ورقة من
 ،)

ً
ــا ــامـ ــاب )21 عـ ُحـــكـــم عــلــى شــ

ــئـــة جــنــيــه  ــــس األول، بــــدفــــع مـ أمــ
 لـــرشـــقـــه، في 

ً
ــة ــرامــ إســتــرلــيــنــي غــ

ديــســمــبــر الـــمـــاضـــي، بــيــضــة فــي 
اتجاه الملك تشارلز الثالث، خالل 
زيارته مدينة لوتن شمال لندن؛ 
اعتبر الــشــاب أنها تنطوي على 

ة ذوق«.
ّ
»قل

واعــتــرف هـــاري سبارتاكوس 
مــاي - المتهم بــإخــاللــه بالنظام 

العام - أمام محكمة وستمنستر 
ــال  ــعــ ــه فــــي األفــ ــبـ ــذنـ فــــي لــــنــــدن، بـ
ــد  ــ ــم بــــارتــــكــــابــــهــــا. وأكـ ــ ــهـ ــ ـ

ُّ
ــي ات ــتــ الــ

الــمــدعــي الـــعـــام، خــــالل الــجــلــســة، 
 هــــاري أوضــــح ســبــب تــصــّرفــه 

ّ
أن

لعناصر الــشــرطــة الــذيــن أوقــفــوه 
 إن زيارة الملك 

ً
واستجوبوه، قائال

مــديــنــة لـــوتـــون »الـــفـــقـــيـــرة« فـــي 6 
ة ذوق« 

ّ
ديسمبر، تنطوي على »قل

من جانبه.                      )أ ف ب(

أكد األمير هاري أنه أزال فقرات 
 من عدم 

ً
كثيرة من مذكراته؛ خوفا

غفران والده الملك تشارلز الثالث 
وشقيقه وليام بعض المعلومات 

المحرجة.
وقال هاري، في مقابلة نشرتها 
صحيفة ذي تلغراف، أمس األول: 
كـــانـــت الـــمـــســـودة األولــــــى لــكــتــاب 
»Spare« مــخــتــلــفــة، كـــانـــت تضم 
800 صفحة، أما الكتاب بصيغته 

الــنــهــائــيــة فيقع فــي 400 صفحة 
ــان مـــن الــمــمــكــن إصـــدار  فــقــط، وكــ
كــتــابــيــن عــلــى هـــذا الــنــحــو، وكــان 

الجزء األصعب هو إزالة مقاطع.
وأضاف »هناك أشياء حدثت، 
 بيني وبين أخي، وإلى 

ً
خصوصا

حد ما بيني وبين والدي، ال أريد 
أن يعرفها الــعــالــم؛ ألنــنــي أعتقد 

.»
ً
أنهما لن يغفرا لي يوما

)أ ف ب(

نقص الغاز يغلق طهراننقص الغاز يغلق طهران
قـــررت السلطات اإليــرانــيــة إغـــالق كــل المكاتب الحكومية 
 في العاصمة طهران، أمس، 

ً
والمؤسسات التعليمية تقريبا

بسبب نقص حاد في الغاز، خالل موجة البرد.
وذكر مكتب محافظ طهران، عبر التلفزيون الحكومي، أمس، 
أن كل مقار الوزارات والهيئات والمدارس والجامعات ستبقى 
مغلقة طــوال الــيــوم، بينما ستبقى أبـــواب البنوك وخدمات 

الطوارئ مفتوحة.
 لبيان وزارة البترول، تم اتخاذ خطوات مماثلة في 

ً
ووفقا

أنحاء أخرى من البالد، بسبب أزمة الغاز، بعد موجة الطقس 
، وتسببت بزيادة استهالك 

ً
البارد التي ضربت البالد أخيرا

الــغــاز بنحو 30 فــي الــمــئــة مــقــارنــة بنفس الــفــتــرة مــن الــعــام 
الماضي. ودعت الــوزارة المواطنين لالقتصاد في استهالك 

الطاقة لتجاوز هذا »الوضع الحرج«.
وأثارت هذه اإلجراءات انتقادات شديدة، وتساءل كثيرون 
عـــن ســبــب عــــدم قـــــدرة ثـــانـــي أكـــبـــر دولـــــة بــالــعــالــم مـــن حيث 

احتياطيات الغاز على التعامل مع الطقس البارد.  )د ب أ(

البستنة تفيد الصحة الجسدية والعقليةالبستنة تفيد الصحة الجسدية والعقلية

مـــن الــمــعــروف أن قــضــاء الــمــزيــد من 
الــوقــت فــي الــهــواء الطلق مفيد للصحة 
الــجــســديــة والــعــقــلــيــة، والــبــســتــنــة إحــدى 

الطرق للقيام بذلك.
وأظهرت دراســة جديدة، بتمويل من 
ــشــرت 

ُ
جــمــعــيــة الــســرطــان األمــيــركــيــة ون

 ،Lancet Planetary Health فــي مجلة

ونــقــلــهــا مــوقــع روســـيـــا الـــيـــوم أمــــس، أن 
البستنة الجماعية )حيث يمكن لألفراد 
المشاركة في هذا النشاط( يمكن أن تكون 

لها فوائد واسعة النطاق.
ــــف الـــــبـــــاحـــــثـــــون مـــــــن جـــامـــعـــة  ــشــ ــ وكــ
كــولــورادو بــولــدر، أن األشــخــاص الذين 
مـــارســـوا الــبــســتــنــة تــنــاولــوا الــمــزيــد من 

األلياف، وحصلوا على مزيد من النشاط 
البدني، وأثبتت هاتان الطريقتان أنهما 
تــقــلــالن مـــن خــطــر اإلصـــابـــة بــالــســرطــان 

وأمراض أخرى.
وفــــــــي بـــــيـــــان جـــــامـــــعـــــي، قــــــــال كــبــيــر 
الباحثين، البروفيسور جيل ليت: »تقدم 
 عــلــى أن 

ً
 مــلــمــوســا

ً
هــــذه الــنــتــائــج دلـــيـــال

 
ً
البستنة المجتمعية يمكن أن تؤدي دورا

 في الوقاية من السرطان واألمراض 
ً
مهما

المزمنة واضطرابات الصحة العقلية«.
وكجزء من هذه الدراسة، قام الفريق 
بتجنيد 291 مــن الــبــالــغــيــن، بمتوسط 
ــاء الــمــشــاركــون   وجـ

ً
عــمــر يبلغ 41 عــامــا

مــن منطقة دنــفــر، وكــان أكثر مــن ثلثهم 

من أصل إسباني، وأكثر من نصفهم من 
عائالت تعتبر منخفضة الدخل.

وأبــلــغ الــمــشــاركــون فــي الـــدراســـة عن 
انـــخـــفـــاض مــســتــويــات الـــتـــوتـــر والــقــلــق 
لديهم، كما شهد أولئك الذين شاركوا في 
 ،

ً
 وقلقا

ً
الدراسة، والذين كانوا أكثر توترا

 في مشاكل الصحة العقلية.
ً
انخفاضا

ولي العهد األردني يتسلم وجبته من المطعم
نشرت وسائل إعالمية أردنية، صورة لولي 
العهد األمــيــر الحسين بــن عبدالله الثاني، 
وهو يتسلم بنفسه وجبات من أحد المطاعم.

وقالت صحيفة الدستور في الخبر، الذي 
نقله موقع روسيا اليوم، أمس األول، إن ولي 
العهد طلب وجبات من الطعام عبر الهاتف 
بــاســم حسين، وتــوجــه بنفسه إلــى المطعم 

الموجود في مدينة العقبة لتسلمها.
وتقدم المطعم بالشكر لولي العهد على 
 أن األمير طلب عبر الهاتف 

ً
تواضعه، مبينا

 مـــن الـــوجـــبـــات، بــاســم حــســيــن قــبــل أن 
ً
ــددا ــ عـ

يذهب بنفسه لتسلمها. ونشرت الصحيفة 
نص المكالمة بين األمير والمطعم:

 »ألــــو مـــرحـــبـــا... يــعــطــيــك الـــعـــافـــيـــة... بــدي 
أوصي لو سمحت...«.

- »اتفضل شو الطلب واالسم؟«.
»بدي خمس وجبات فايرفالي لو سمحت 

باسم حسين... استالم من فرع العقبة«.
وبعد 20 دقيقة ظهر هاشتاغ #ولي_العهد 
في زيارة لمطعم فايرفالي... وأعاد مغردون 

نشر صورة األمير، وأشادوا بتصرفه.
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يومية سياسية مستقلة

قد أسمعت 
...

ً
حسن العيسىلو ناديت حيا

لو كان هناك بالفعل نهج جديد عند الحكومة لتراجعت 
وألغت الرواتب والمعاشات االستثنائية التي قررتها بسلطة 
منفردة حسب الــمــادة ٨0 مــن قــانــون التأمينات، وهــذا ليس 
، فهناك بند الكوادر الــذي قررته السلطة في السنوات 

ً
كافيا

 مـــع نــهــج شـــــراء االســـتـــرضـــاءات 
ً
ــا ــقـ الــقــلــيــلــة الــمــاضــيــة تـــوافـ

السياسية، وهو يصرف على المستحق مثل رواتــب الجهاز 
الطبي وعمال النفط الذين يعملون بالمهن الشاقة وجهاز 
اإلطفاء واألمن، وأعادت السلطة النظر في ميزات مالية غير 
معقولة في قيمها ألجهزة ال يستحق العاملون بها مثل تلك 
االمتيازات، فالعاملون في تلك المؤسسات ال يقومون حقيقة 
باألعمال المفروضة كمهنيين، وإنما دورهم في األغلب هو 
وظيفة »المحول«، وهذا يعني تحويل العمل البحثي الشاق 
على األجنبي، وبالعادة يكون هذا من الجنسية المصرية كي 
، بينما الذي يظهر بالصورة 

ً
يقوم به مقابل راتب بسيط نسبيا

الكاذبة هو ابن البلد وكأنه بطل القصة، مع أنه ال يعرف غير 
الوجاهة اإلعالمية ال أكثر.

كانت هناك وجهة نظر عند المرحوم الشيخ ناصر صباح 
األحــمــد بــأال تتعدى الــرواتــب حـــدود الــثــالثــة آالف ديــنــار في 
الــجــهــاز الــحــكــومــي مــع اســتــثــنــاءات خــاصــة لبعض األعــمــال، 
وكان في ذهنه تلك االمتيازات المادية ألصحاب الوجاهات 
التي تصرف دون وجه حق، والتي تحرق ميزانية الدولة، رحل 

ناصر ورحلت معه أحالم كبيرة لإلصالح.
أبسط قواعد االقتصاد، بل هي من أسس الفلسفة اإلنسانية، 
ــة، ديـــمـــومـــة الـــوضـــع  ــ ــديـ ــ ــنـــاك مــــا يــســمــى األبـ ــه ال يـــوجـــد هـ ــ أنـ
االقتصادي »السهل« اآلن لن تستمر، وهــذا أمــر يقيني، لكن 
مثل هذا غير متصور عند أصحاب القرار، ولربما فكروا فيه 
، لكن عندما يصلون إلى مرحلة اتخاذ القرار والتنفيذ 

ً
قليال

يتم التراجع عنه، فهم يحسبون الكلفة السياسية وصــداع 
الرأس المرافق لها دون حساب كلفة المستقبل ومصير األجيال 
والدولة كلها... هنا يظهر الفرق بين إدارة الدولة كأمة وتسيير 
أمـــور العشيرة بمنهج األب الــراعــي والــشــعــب الــطــفــولــي، في 
النهاية ال جدوى من كل هذا الحديث، فقد أسمعت لو ناديت 

، ولكن ال حياة لمن تنادي...
ً
حيا

أعتقد أن أكثر ما تحتاجه الكويت هذه األيام هو زيادة 
!)E N T( أطباء األنف واألذن والحنجرة

لماذا هذا التخصص بالذات؟!
هل ألن أعداد المرضى بازدياد؟!

 في هذا التخصص؟!
ً
 أساسا

ً
أم ألن هناك نقصا

أم ألن الوزارة أهملت ذلك التخصص ولم تركز عليه؟!
 لمصدر 

ً
وقــد تتراوح األجوبة على هــذه األسئلة وفقا

اإلجابة الذي لن يمثل الواقع مهما فعلنا، فالواقع مرير 
ومؤسف ويسبب الكآبة والحزن!

ــذا الــتــخــصــص  ــهـ ــة الـــكـــويـــت لـ ــاجـ ــة هــــي أن حـ ــ ــابـ ــ واإلجـ
مــوســمــيــة، وتــتــعــلــق بـــظـــاهـــرة الـــغـــش فـــي االمـــتـــحـــانـــات، 

واستخدام التكنولوجيا الحديثة لذلك!
عــمــلــيــات تــســمــى صـــغـــرى فـــي الــمــســتــشــفــيــات تتعلق 
باستخراج سماعة الغش للطلبة الذكور واإلنــاث الذين 
يستعملونها أثــنــاء فــتــرة امــتــحــانــات الــثــانــويــة الــعــامــة، 
وبعدها يتم تأهيلهم للقبول في مؤسسات التعليم العالي.
نعم أطــبــاء جــراحــة األذن بــالــذات يستقبلون ويجرون 
عمليات الستخراج آخر منتجات السماعات اإللكترونية 
المتناهية الصغر للغش في االختبارات النهائية للثانوية 

العامة!
 بعد عــام، ويتكرر نشر 

ً
الظاهرة تـــزداد وتتفاقم عــامــا

أحداثها في اإلعالم!
البد من حل أو حلول لهذه الظاهرة، ويجب دراستها 
والــقــضــاء عليها، فــهــؤالء الــغــشــاشــون هــم مــن سيديرون 

!
ً
 وخداعا

ً
الدولة، وسيديرونها بنفس األسلوب غشا

نا... 
ّ

من غش
ا وفينا!

ّ
د. ناجي سعود الزيدمن

الله بالنور
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